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บทนนา
จากชชชั้นวางหนชงสสือยาวหห้าเกสือบรห้อยฟฟุตในหห้องสมฟุดของผม ประมาณหกสสิบฟฟุตเตต็มไปดห้วยอรรถาธสิบาย

เกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์ แตต่อรรถาธสิบายเหลต่านชชั้นกต็ไมต่คต่อยถถูกยกคคาพถูดมาในทกกี่นกชั้ เรารถูห้สสึกวต่ามกความจคาเปป็นในการสอน
พระคชมภกรห์แบบระมชดระวชง เรกยบงต่ายและตรงตชวมาก ๆ  โดยดสึงความสนใจไปยชงสสิกี่งทกกี่พระคชมภกรห์กลต่าวอยต่าง
ชชดเจน อธสิบายขห้อพระคชมภกรห์ดห้วยขห้อพระคชมภกรห์ เพสืกี่อทกกี่พระวจนะของพระเจห้าเองจะมกผลกระทบอชนทรงพลชงและ
อชศจรรยห์ตามทกกี่พระเจห้าทรงประสงคห์

เราไดห้รชบความชต่วยเหลสืออยต่างมากจากหนชงสสือตต่าง ๆ โดย Sir William Ramsay, จาก International
Standard Bible Encyclopedia, Davis Bible Dictionary, และจากอรรถาธสิบายเหลต่านชชั้น ผถูห้แตต่งเองเชสืกี่อพระ
คชมภกรห์ รชกพระคชมภกรห์ และเปป็นผถูห้ทกกี่นสิยมการตกความแบบตรงตชว เราใชห้เวลาในการศสึกษาคห้นควห้าหนชงสสือกสิจการ
มากกวต่าหนชงสสือเลต่มอสืกี่นใดในพระคชมภกรห์ เราหวชงใจวต่าความหต่วงใยของผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ ประสบการณห์กวต่า
สกกี่สสิบปปีของเราในการสรห้างและในการชต่วยเหลสือครสิสตจชกรพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหลายทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณ และการมก
สต่วนอยถูต่บห้างในการชนะจสิตวสิญญาณหลายพชนดวง คต่อนขห้างเตรกยมจสิตใจของเราสคาหรชบการสอนในหนชงสสือกสิจการ
เกกกี่ยวกชบครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหลาย, การชนะจสิตวสิญญาณ, การเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ, และ
งานรชบใชห้แบบผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐของเปโตร, เปาโล, บารนาบชสและสสิลาส

หลชงจากการทคางานหนชกและการอวยพรอชนยสิกี่งใหญต่เราขอฝากอรรถาธสิบายเลต่มนกชั้เกกกี่ยวกชบหนชงสสือกสิจการ
ไวห้กชบประโยชนห์สฟุขของประชากรของพระเจห้าและกชบการอวยพรอชนเปปีปี่ยมพระเมตตาของพระเจห้า ขอใหห้พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงนคาพาใจแตต่ละดวงทกกี่แสวงหา เชสืกี่อ และเปปีปี่ยมดห้วยความรชกขณะทกกี่ผถูห้คนของพระเจห้าใชห้หนชงสสือ
เลต่มนกชั้



บทนนาสทูส
กวิจการของพวกออัครททูต

ผถูห้แตต่งของหนชงสสือกสิจการคสือ “ลถูกาแพทยห์ทกกี่รชก” (คส. 4:14) เขาถถูกเอต่ยชสืกี่อในฐานะเพสืกี่อนรต่วมการเดสิน
ทางของเปาโลเชต่นกชน (กสิจการ 16:12 และกสิจการ 20:5) 2 ทสิโมธก 4:11 บอกเราวต่าเขาอยถูต่กชบเปาโลในกรฟุงโรม 
ในฟปีเลโมน 24 เขาถถูกเรกยกวต่า ลถูคชส ผถูห้ฝากความคสิดถสึงมายชงฟปีเลโมนในจดหมายของเปาโล

ไมต่มกขห้อพสิพาททกกี่สคาคชญใด ๆ ซสึกี่งโตห้แยห้งการทกกี่ลถูกาเขกยนหนชงสสือกสิจการ สารบบมถูราโทเรกยนในศตวรรษทกกี่
สองกต็ยกใหห้หนชงสสือกสิจการเปป็นผลงานของลถูกา เชต่นเดกยวกชบ อกเรเนกยส, เจโรม, เทอรห์ทถูลเลกยน และคเลเมนตห์แหต่
งอเลต็กซานเดรกย

หนชงสสือกสิจการแบต่งออกไดห้เปป็นสองสต่วนใหญต่ทกกี่แตกตต่างกชน ในบททกกี่ 1 ถสึง 12 เปโตรเปป็นตชวละครหลชก, 
กรฟุงเยรถูซาเลต็มเปป็นศถูนยห์กลาง, ขต่าวประเสรสิฐถถูกประกาศแกต่พวกยสิวเปป็นหลชก ในบททกกี่ 13 ถสึง 28 เปาโลเปป็นตชว
ละครหลชก, เมสืองอชนทสิโอกเปป็นศถูนยห์กลางแหต่งงานมสิชชชนนารก, ขต่าวประเสรสิฐถถูกประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตสิ
มากกวต่าแกต่พวกยสิว แนต่นอนวต่าในสต่วนแรกนชชั้น บททกกี่ 6 และ 7 มกเนสืชั้อหาเกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ชต่วงสชชั้น ๆ แตต่แสน
อชศจรรยห์ของสเทเฟน บททกกี่ 8 เกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ของฟปีลสิป และบททกกี่ 9 เกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเปาโล 
นอกจากนกชั้ โครเนลสิอชสคนตต่างชาตสิผถูห้นชชั้นทกกี่เมสืองซกซารกยาและอานาเนกยทกกี่เมสืองดามชสกชสกต็เขห้าสถูต่เรสืกี่องราวดห้วย แตต่หลชก
ๆ แลห้ว สสิบสองบทแรกจดจต่ออยถูต่ทกกี่เปโตร และกรฟุงเยรถูซาเลต็มและพวกยสิว และในบททกกี่ 13 ถสึง 28 เมสืองอชนทสิโอก
เปป็นเพกยงสถานทกกี่ตชชั้งตห้นเทต่านชชั้น และเรสืกี่องราวกต็ตสิดตามเปาโลและบารนาบชส จากนชชั้นกต็เปาโลและสสิลาส ไปยชงเกาะ
ครกต ไปยชงแควห้นกาลาเทกยและซกลสิเซกย เขห้าสถูต่แควห้นมาซสิโดเนกย ไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม สถูต่เมสืองซกซารกยา และสฟุดทห้าย
โดยภชยเรสือแตกและเดสินทางสถูต่กรฟุงโรม แตต่ตชวละครหลชกคสือเปาโล เขาไปหาพวกยสิวกต่อนเสมอ เมสืกี่อเขาทคาไดห้ แตต่
งานรชบใชห้นชชั้นไปยชงพวกคนตต่างชาตสิเปป็นหลชก

นต่าสนใจทกกี่เราจะตามรอยการปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชานชชั้นของกสิจการ 1:8 ในหนชงสสือกสิจการ บททกกี่ 1 
ถสึง 7 ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม; บททกกี่ 8 ถสึง 12 ไปยชงแควห้นสะมาเรกย; บททกกี่ 13 ถสึง 28 ไปจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสิน
โลก แตต่เชต่นเคย นกกี่เปป็นเพกยงโครงรต่างครต่าว ๆ ทกกี่ไมต่สมบถูรณห์และเปป็นเชสิงเสนอแนะของหนชงสสือนกชั้ เราทราบวต่าคน
อสืกี่น ซสึกี่งไมต่ถถูกบชนทสึกไวห้ในหนชงสสือกสิจการ ไดห้นคาขต่าวประเสรสิฐไปยชงแดนไกล: เปโตรไปยชงบาบสิโลน, โธมชสไปยชง
อสินเดกย, และ “พวกสาวกทชชั้งหลายทกกี่ถถูกกระจชดกระจายไปนชชั้น กต็ไปทฟุกแหต่งหนโดยประกาศพระวจนะนชชั้น”
(กสิจการ 8:4)

ลทูกาเขขียนโดยไดด้รอับการดลใจจากพระเจด้าโดยตรง
ไมสใชสในฐานะโฆษกของเปาโล ไมสใชสจากความทรงจนา

ของเขาเองเกขีกี่ยวกอับเหตตุการณณ์ตสาง ๆ
ในหนชงสสือกสิจการเราพบวต่าในกสิจการ 16:10 ผถูห้เขกยนอยถูต่ดก ๆ กต็เปลกกี่ยนจากการใชห้คคาสรรพนามบฟุรฟุษทกกี่สาม

เปป็นบฟุรฟุษทกกี่หนสึกี่ง และในบทนชชั้นคคาวต่า “พวกเรา” ถถูกใชห้สสิบหน (เกห้าหนในภาษากรกก) ซสึกี่งแสดงใหห้เหต็นวต่าลถูกาอยถูต่กชบ



คณะของเปาโลในเมสืองฟปีลสิปปปี จากนชชั้นในกสิจการ 20 ผถูห้เขกยนของหนชงสสือกสิจการกต็อยถูต่กชบเปาโลอกกครชชั้ง และอกกครชชั้ง
เขาใชห้คคาวต่า “พวกเรา” ตชชั้งแตต่ขห้อ 5 ไปจนถสึงขห้อ 16 จากนชชั้นในกสิจการ 21 ผถูห้เขกยนกต็กลต่าววต่า “พวกเรา” อกกเกกกี่ยว
กชบเปาโล ซสึกี่งบต่งบอกวต่าเขาอยถูต่กชบเปาโลตชชั้งแตต่เมสืองมสิเลทชสเรสืกี่อยไปจนถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม

ลถูกาอยถูต่กชบเปาโลอกกในสองปปีถชดมา เมสืกี่อเขาไปยชงกรฟุงโรม ดชงนชชั้นในบททกกี่ 21 และ 27 ผถูห้เขกยนจสึงใชห้คคา
สรรพนาม “พวกเรา” อกก ซสึกี่งแสดงใหห้เหต็นวต่าลถูกาอยถูต่ดห้วยกชบเปาโลในการเดสินทางครชชั้งนชชั้น ในภชยเรสือแตก ในการ
หยฟุดพชกบนเกาะเมลสิตาและการเดสินทางของเขาไปยชงกรฟุงโรม

ลถูกาเขกยนกสิตตสิคฟุณของเขาและหนชงสสือกสิจการในฐานะโฆษกเพสืกี่ออชครทถูตเปาโลหรสือ? เราไมต่คสิดเชต่นนชชั้น
อยต่างแนต่นอน พระคชมภกรห์ไมต่ไดห้บต่งบอกเลยวต่าเขาเขกยนเชต่นนชชั้น และประเพณกใด ๆ ทกกี่สต่งตต่อกชนมาจาก ปาปปีอชส 
หรสือ ยถูเซเบกยส กต็ไมต่มกสสิทธสิอคานาจมากไปกวต่าหากบางคนในสมชยปปัจจฟุบชนจะมกความเหต็นเกกกี่ยวกชบมชน พวกนชก
วสิชาการมชกเสาะหาแหลต่งทกกี่มาแบบธรรมชาตสิหรสือแบบมนฟุษยห์สคาหรชบพระคชมภกรห์ นอกเหนสือจากการไดห้รชบการ
ดลใจแบบครบถห้วนและดกพอทชชั้งหมดจากพระเจห้า มชนไมต่มกเหตฟุอชนควรเลย

เยเรมกยห์ศาสดาพยากรณห์มกเลขาหรสือผถูห้ชต่วยทกกี่จดตามคคาบอกของเยเรมกยห์ ซสึกี่งจดถห้อยคคาเหลต่านชชั้นทกกี่พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ประทานใหห้แกต่เขา (ยรม. 36:4) ถห้อยคคาเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบการดลใจถถูกประทานใหห้แกต่เยเรมกยห์ และ
บารฟุคกต็บชนทสึกถห้อยคคาเหลต่านชชั้นลงไป แตต่ไมต่มกการบอกเปป็นนชยเชต่นนชชั้นเลยในความสชมพชนธห์ระหวต่างลถูกากชบเปาโล 
และเราไมต่มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะใหห้ความนต่าเชสืกี่อถสือใด ๆ แกต่ประเพณกทกกี่มนฟุษยห์สรห้างขสึชั้นมาเชต่นนชชั้น ซสึกี่งไมต่ถถูกสนชบสนฟุนโดยพระ
คชมภกรห์หรสือโดยขห้อเทต็จจรสิงใด ๆ ซสึกี่งเปป็นทกกี่ทราบกชน

วต่าทกกี่จรสิง ลถูกาบอกเราวต่าเขาเขกยนกสิตตสิคฟุณอยต่างไร โดยกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าเหต็นวต่าเปป็นการดกเชต่นกชน โดย
ไดห้มกความเขห้าใจอยต่างสมบถูรณห์แบบเกกกี่ยวกชบสสิกี่งสารพชดจากเบสืชั้องบน ทกกี่จะเขกยนถสึงทต่านตามลคาดชบ เรกยนทต่านเธโอ
ฟปีลชส ทกกี่เคารพอยต่างสถูง” (ลถูกา 1:3-- ไมต่ใชต่ “มาตชชั้งแตต่ตห้น” แบบในฉบชบคสิงเจมสห์)

คคากรกกทกกี่แปลเชต่นนชชั้นหมายถสึง “จากเบสืชั้องบน” มชนถถูกแปลเชต่นนชชั้นในยอหห์น 3:31, ยอหห์น 19:11, ยาก
อบ 1:17, ยากอบ 3:15-17 ลถูกามกความเขห้าใจอชนสมบถูรณห์เกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่ตนเขกยน และเขาสามารถมกความเดต็ดขาด
และความสมบถูรณห์เกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์เชต่นนชชั้นไดห้โดยการเปปิดเผยโดยตรง ถถูกเขกยนโดยการดลใจดห้านถห้อยคคา และ
เขาจสึงเขกยนถสึงเธโอฟปีลชสไดห้วต่า “เพสืกี่อทต่านจะไดห้ทราบถสึงความแนต่นอนของเรสืกี่องราวเหลต่านชชั้น ซสึกี่งในสสิกี่งเหลต่านชชั้นทต่าน
ไดห้รชบคคาสชกี่งสอนมาแลห้ว” (ลถูกา 1:4) ดชงนชชั้นสสิกี่งทกกี่ลถูกาเขกยน เขากต็ไดห้รชบโดยตรงจากพระเจห้า ไมต่ใชต่จากเปาโลและ
ไมต่ใชต่จากความทรงจคาของเขาเองเกกกี่ยวกชบเหตฟุการณห์เหลต่านชชั้น และไมต่ใชต่โดยคคาพยานของประจชกษห์พยานหลาย
คน เราคสิดวต่ามชนโงต่เขลาและเปป็นการตกความทกกี่แยต่เกกกี่ยวกชบบทนคาสถูต่กสิตตสิคฟุณของลถูกา (ลถูกา 1:1-4) ทกกี่จะบต่งบอกวต่า
ลถูกาไดห้เรสืกี่องราวทกกี่เขาเขกยนมาโดยการศสึกษาคห้นควห้า โดยการสชมภาษณห์เหลต่าพยาน ไมต่ใชต่เลย ลถูกาไดห้รชบเรสืกี่องราว
เหลต่านกชั้ “จากเบสืชั้องบน” อยต่างสมบถูรณห์

ตอนทกกี่ลถูกาอยถูต่ดห้วยกชนกชบเปาโล ในสกกี่บทของหนชงสสือกสิจการ เรสืกี่องราวนชชั้นกต็ไมต่ไดห้มกรายละเอกยดมากกวต่า 
ไมต่มกความถถูกตห้องแมต่นยคามากกวต่าเรสืกี่องราวเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกรายงานตอนทกกี่เปาโลไมต่มกทางอยถูต่ดห้วยไดห้ ลถูกาเขกยนโดยไดห้
รชบการดลใจจากพระเจห้าและไมต่ใชต่จากความทรงจคาเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เขาประสบมาดห้วยตชวเอง

และนชกี่นกต็สอดคลห้องกชบคคาสอนทกกี่ชชดเจนเรสืกี่องการดลใจของพระคชมภกรห์ ทกกี่วต่า “นชยนห์ตาไมต่ไดห้เหต็น และหถูไมต่



ไดห้ยสิน และไมต่เคยไดห้เขห้าไปในใจของมนฟุษยห์ สสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงจชดเตรกยมไวห้สคาหรชบคนทชชั้งหลายทกกี่รชก
พระองคห์’ แตต่พระเจห้าไดห้ทรงเปปิดเผยสสิกี่งเหลต่านชชั้นแกต่พวกเราโดยทางพระวสิญญาณของพระองคห์…” (1 คร.
 2:9,10) ดชงนชชั้นผถูห้เขกยนทต่านใดทกกี่ไดห้รชบการดลใจจสึงเขกยน มสิใชต่สสิกี่งทกกี่นชยนห์ตาของเขาไดห้เหต็นมา ไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่หถูของเขา
ไดห้ยสินมา ไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่เขาไดห้ใชห้เหตฟุผลตรสึกตรองในใจของตน แตต่เปป็นสสิกี่งทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงเปปิดเผยโดยพระวสิญญาณ
ของพระองคห์และ “ไมต่ใชต่ดห้วยบรรดาถห้อยคคาซสึกี่งปปัญญาของมนฟุษยห์สชกี่งสอน แตต่ซสึกี่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงสชกี่งสอน 
โดยเปรกยบเทกยบสสิกี่งทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายจสิตวสิญญาณกชบเรสืกี่องฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ” (1 คร. 2:13)

เราตห้องจคาไวห้จาก 2 เปโตร 1:20,21 “วต่าไมต่มกคคาพยากรณห์ใด ๆ ของพระคชมภกรห์ทกกี่ควรถถูกตกความตาม
ลคาพชงใจของตนเอง ดห้วยวต่าคคาพยากรณห์ไมต่ไดห้มาในกาลกต่อนโดยความประสงคห์ของมนฟุษยห์ แตต่พวกผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของ
พระเจห้าไดห้กลต่าวตามทกกี่พวกเขาถถูกนคาพาโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”

ลขีลาการเขขียนของลทูกาสสวนหนนกี่งเปป็นของ
เขาเอง แตสทอัทั้งหมดเปป็นของพระเจด้า

ภาษาและลกลาการเขกยนของกสิตตสิคฟุณตามทกกี่ลถูกาเขกยนและของหนชงสสือกสิจการถถูกกลต่าวโดยผถูห้รถูห้บางทต่านวต่า
อยถูต่ในภาษากรกกขชชั้นดกเยกกี่ยมทกกี่สฟุดเมสืกี่อเทกยบกชบงานเขกยนชสิชั้นใด ๆ ของภาคพชนธสชญญาใหมต่ ลถูกาจสึงเปป็นคนทกกี่มก
วชฒนธรรมมากกวต่าและมกของประทานตามธรรมชาตสิมากกวต่าผถูห้เขกยนคนอสืกี่น ๆ ทกกี่ไดห้รชบการดลใจหรสือ? อาจเปป็น
เชต่นนชชั้น แตต่ไมต่จคาเปป็นตห้องเปป็นเชต่นนชชั้น ในดห้านหนสึกี่ง เปป็นไปไดห้วต่าคลชงศชพทห์และสชญชาตญาณดห้านวรรณกรรมของ
ลถูกาเปป็นแบบทกกี่พระเจห้าทรงอยากใชห้การพอดกในสต่วนหลชก ๆ ดชงนชชั้นถห้าหากเรามกงานเขกยนชสิชั้นอสืกี่น ๆ โดยลถูกา ซสึกี่งไมต่
ไดห้รชบการดลใจ มชนอาจมกลกลาการเขกยนแบบเดกยวกชนกชบงานเขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจของเขากต็ไดห้ เราไมต่ทราบ เทต่า
ทกกี่ผถูห้เขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจทต่านนชชั้นเขห้าใจสสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงใหห้เขาเขกยน และเทต่าทกกี่เขาเขห้าสถูต่ความคสิดและขต่าวสารซสึกี่ง
พระวสิญญาณของพระเจห้าทรงใหห้เขาบชนทสึกลงไป ฉะนชชั้นในขนาดนชชั้น แตต่อาจในขนาดนชชั้นเทต่านชชั้น ลกลาของผถูห้เขกยนกต็
อาจประจวบเหมาะกชบลกลาทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเลสือก

มชนคงจะเปป็นความผสิดพลาดมหาศาลทกกี่จะคสิดวต่าลกลาของลถูกาในการเขกยนหนชงสสือกสิจการโดยหลชกแลห้ว
เปป็นลกลาการเขกยนสต่วนตชวทกกี่เขาไดห้พชฒนาขสึชั้นโดยไมต่อาศชยการดลใจ และทกกี่จะคสิดวต่าพระเจห้าแคต่เพกยงกคากชบดถูแลใน
แบบรวม ๆ เทต่านชชั้น และปลต่อยใหห้ลถูกาเลสือกรถูปแบบคคาพถูดและคคาศชพทห์ของตชวเองในการเขกยนพระคชมภกรห์

ในประการแรก เราแนต่ใจไดห้วต่าพระเจห้าเองทรงปปัปั้นแตต่งรถูปแบบการคสิดและลกลาและคคาศชพทห์และลชกษณะ
การใชห้สคานวนของลถูกานานแลห้วกต่อนทกกี่พระองคห์ทรงใชห้เขาเพสืกี่อเขกยนถห้อยคคาทกกี่ไดห้รชบการดลใจจากพระเจห้าใน
หนชงสสือกสิจการ (เหมสือนในกสิตตสิคฟุณของลถูกา) พระคชมภกรห์กลต่าวชชดเจนวต่า “พระเจห้าทรงทราบกสิจการทชชั้งสสิชั้นของ
พระองคห์ตชชั้งแตต่แรกสรห้างโลกมาแลห้ว” (กสิจการ 15:18) ดชงนชชั้นกต่อนลถูกาเกสิด พระเจห้ากต็ทรงดคารสิแลห้ววต่าเขาจะถถูกใชห้
การเพสืกี่อเขกยนสต่วนนกชั้ของพระคชมภกรห์ เราถถูกบอกวต่า “...เมสืกี่อลถูกเหลต่านชชั้นยชงไมต่บชงเกสิดมา…” พระเจห้าไดห้ทรงเลสือกคน
พกกี่ คสือเอซาวใหห้ปรนนสิบชตสิคนนห้อง คสือยาโคบ (รม. 9:11-13) คฟุณคสิดหรสือวต่าพระเจห้าจะทรงคสิดนห้อยกวต่าเกกกี่ยวกชบคน
เหลต่านชชั้นทกกี่จะตห้องเขกยนพระวจนะนสิรชนดรห์อชนประเสรสิฐของพระเจห้าในคคาพถูดของมนฟุษยห์? พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ของ
พระเจห้าทรงเตต็มเปปีปี่ยมยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา “ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขา” (ลถูกา 1:15) อาชกพของเขาถถูก



วางแผนไวห้หมดลต่วงหนห้าแลห้ว พระเจห้าทรงทคานห้อยกวต่าสคาหรชบผถูห้อสืกี่นหรสือ โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่พระองคห์
จะทรงใชห้เพสืกี่อบชนทสึกถห้อยคคานสิรชนดรห์เหลต่านชชั้นของพระเจห้า? เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า “แตต่เมสืกี่อเปป็นทกกี่ชอบ
พระทชยพระเจห้า ผถูห้ไดห้ทรงสรรขห้าพเจห้าไวห้ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของขห้าพเจห้า และไดห้ทรงเรกยกขห้าพเจห้าโดยพระคฟุณของ
พระองคห์ ทกกี่จะทรงสคาแดงพระบฟุตรของพระองคห์ในตชวขห้าพเจห้า…” (กท. 1:15,16) โอ ฉะนชชั้นพระหชตถห์อชนทรงฤทธสิธิ์
ของพระเจห้าจสึงจชดเตรกยมอฟุปนสิสชยและคคาศชพทห์และวสิธกคสิดของลถูกา

และเทต่าทกกี่ลกลาการเขกยนของหนชงสสือกสิจการและกสิตตสิคฟุณทกกี่เรกยบเรกยงโดยลถูกาเปป็นลกลาของลถูกา มชนกต็ยชง
เปป็นลกลาหนสึกี่งทกกี่พระเจห้าเองไดห้ทรงปปัปั้นแตต่งขสึชั้นมา ฉะนชชั้นลกลาภาษานชชั้นจสึงนต่าจะเปป็นลกลาของลถูกาสต่วนใหญต่ซสึกี่ง
พระเจห้าไดห้ทรงจชดเตรกยมไวห้ในตชวเขา แตต่ทชชั้งหมดนชชั้นมชนกต็เปป็นลกลาของพระเจห้า เพราะไมต่วต่าลถูกาจะเขห้าใจอยต่าง
สมบถูรณห์ในสสิกี่งทกกี่ตนเขกยนหรสือไมต่ เขากต็เขกยนถห้อยคคาเหลต่านชชั้นของพระเจห้า บางครชชั้งถห้อยคคาเหลต่านชชั้นกต็เปป็นแบบทกกี่ลถูก
าคงจะเขกยนพอดกและบางครชชั้งมชนกต็ไมต่ใชต่

แตต่เราถถูกสอนอยต่างชชดเจนวต่าเหลต่าผถูห้เขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจแหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิมหลชงจากทกกี่พวกเขา
ไดห้พยากรณห์หรสือเขกยนพระคชมภกรห์แลห้ว “ไดห้ไตต่ถามและสสืบคห้นอยต่างขยชนขชนแขต็ง…โดยสสืบคห้นสสิกี่งทกกี่หรสือลชกษณะแหต่ง
เวลาทกกี่พระวสิญญาณของพระครสิสตห์ ผถูห้ทรงสถสิตอยถูต่ในพวกเขา ไดห้ทรงสคาแดงไวห้ เมสืกี่อพระวสิญญาณนชชั้นไดห้ทรงเปป็น
พยานลต่วงหนห้าถสึงความทฟุกขห์ทรมานตต่าง ๆ ของพระครสิสตห์ และถสึงสงต่าราศกทกกี่จะตามมา กต็โปรดเปปิดเผยแกต่คน
เหลต่านชชั้นวต่า ไมต่ใชต่สคาหรชบพวกเขาเอง แตต่สคาหรชบพวกเรา พวกเขาจสึงไดห้ปรนนสิบชตสิในสสิกี่งเหลต่านชชั้น ซสึกี่งบชดนกชั้ถถูก
รายงานแกต่พวกทต่าน…” (1 ปต. 1:10-12) ดชงนชชั้นเหลต่าผถูห้เขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจจสึงไมต่เคยเขห้าใจอยต่างถต่องแทห้ความ
หมายทชชั้งหมดของพระเจห้าในสสิกี่งทกกี่พวกเขาเขกยน พระคชมภกรห์นชชั้นสมบถูรณห์แบบ ไมต่มกความเขห้าใจของมนฟุษยห์คนใดทกกี่
สมบถูรณห์แบบ บางครชชั้งพวกเขากต็เขห้าใจเลต็กนห้อยมาก ๆ เกกกี่ยวกชบมชน หรสือไมต่เขห้าใจเลย เหมสือนอยต่างตอนทกกี่มหา
ปฟุโรหสิตคายาฟาส ไดห้พยากรณห์โดยไมต่รถูห้ตชววต่าในการสสิชั้นพระชนมห์ของพระครสิสตห์ คน ๆ เดกยวควรตายเพสืกี่อคนทชชั้ง
ปวง (ยอหห์น 11:49-52) หรสือเหมสือนตอนทกกี่ลาของบาลาอชมถถูกดลใจใหห้พถูด ดชงนชชั้นถห้าผถูห้เขกยนทต่านนชชั้นไมต่เคยเขห้าใจ
อยต่างถต่องแทห้ขห้อความทกกี่ตนเขกยน มชนกต็ไมต่ยฟุตสิธรรมทกกี่จะยกความดกความชอบทชชั้งหมดใหห้แกต่ผถูห้เขกยนคนนชชั้นสคาหรชบคคา
ศชพทห์หรสือลกลานชชั้น ๆ ลกลาคคาพถูดของลาตชวนชชั้นเปป็นของมชนเองหรสือลกลาคคาพถูดของมชนเปป็นของพระเจห้าทชชั้งหมด?

วต่าทกกี่จรสิง ในกรณกของอชครทถูตเปาโล มกกลต่าวไวห้วต่า “จดหมายตต่าง ๆ ของเปาโลนชชั้น…มกนชั้คาหนชกและมก
อคานาจกต็จรสิง แตต่ตชวเขาเองดถูอต่อนกคาลชง และคคาพถูดของเขากต็นต่าเหยกยดหยาม” (2 คร. 10:10) นต่าแปลกจรสิง ๆ! 
จดหมายฉบชบตต่าง ๆ ของเปาโลซสึกี่งเปป็นพระคชมภกรห์ทกกี่ไดห้รชบการดลใจนชชั้น “มกนชั้คาหนชกและมกอคานาจ” แตต่ในทางตรง
กชนขห้ามเขากต็ไมต่ไดห้มกของประทานในเรสืกี่องคคาพถูดโดยธรรมชาตสิ; ฤทธสิธิ์เดชและนชั้คาหนชกของจดหมายเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบ
การดลใจไมต่ไดห้เปป็นตชวแทนของเหลต่าของประทานหรสือลกลาการเขกยนโดยธรรมชาตสิของเปาโล!

ฉะนชชั้นถห้าภาษากรกกและลกลาการเขกยนในกสิตตสิคฟุณของลถูกาและกสิจการของพวกอชครทถูตมกความงดงาม 
หลชก ๆ แลห้วมชนกต็เปป็นเพกยงสต่วนหนสึกี่งของลกลาทกกี่พระเจห้าทรงเลสือก

ถห้าเชคสเปปียรห์สามารถปปัปั้นแตต่งลกลาภาษาหนสึกี่งใหห้มาจากฟาลสตาฟทกกี่ตะคอกและหยาบคาย และอกกลกลา
จากปากของปอรห์เตกย และยชงอกกลกลาจากกษชตรสิยห์เลกยรห์ผถูห้นต่าสลดและกสึกี่งดกกสึกี่งบห้า เหตฟุใดพระเจห้าจสึงไมต่ควรสามารถทกกี่
จะใชห้ลกลาอชนหลากหลายมากมายตามทกกี่พระองคห์จะทรงเลสือกเลต่า? บทรห้อยกรองซอนเนตทกกี่มกจชงหวะรต่าเรสิงโดย



เชคสเปปียรห์และบทรคาพสึงอชนชวนสลดของแฮมเลต็ตกต็มาจากปลายปากกาเดกยวกชนมสิใชต่หรสือ?

ในพระคอัมภขีรณ์ เชสนเดขียวกอับในพระบตุตรของพระเจด้า
มนตุษยณ์อยทูสดด้วยแตสถทูกทนาใหด้เปป็นรองและ

ถทูกทนาใหด้สมบทูรณณ์โดยพระเจด้า
พระเยซถูเจห้าทรงเปป็นมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง พระองคห์ทรงเกสิดมาจากมารดาคนหนสึกี่งทกกี่เปป็นมนฟุษยห์ พระองคห์ทรง

กสิน พระองคห์ทรงดสืกี่ม พระองคห์ทรงทคางาน พระองคห์ทรงนอน บางครชชั้งพระองคห์กต็เหนต็ดเหนสืกี่อย บางครชชั้งกต็หสิวโหย 
พระองคห์ทรงถถูกทดลองในทฟุกดห้านเหมสือนพวกเรา แตต่กต็ปราศจากบาป พระเยซถูทรงเปป็นมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง , บฟุตรขอ
งอาดชม, บฟุตรของอชบราฮชม, บฟุตรของดาวสิดและบฟุตรของมารกยห์ แตต่พระเยซถูกต็ทรงเปป็นพระครสิสตห์ผถูห้มารชบสภาพ
มนฟุษยห์, พระครสิสตห์ของพระเจห้า, พระผถูห้สรห้าง, ผถูห้ทรงมกตชวตนอยถูต่กต่อนแลห้วกชบพระบสิดากต่อนโลกไดห้เรสิกี่มตห้น พระองคห์
ไดห้ทรงกลายเปป็นเนสืชั้อหนชง พระองคห์ทรงรชบรถูปกายแหต่งเนสืชั้อหนชงมนฟุษยห์ไวห้บนพระองคห์เอง พระองคห์ไดห้ทรงเชสืกี่อฟปัง
จนถสึงความตาย ดชงนชชั้นพระเยซถูครสิสตห์จสึงทรงเปป็นมนฟุษยห์พระเจห้า พระองคห์ทรงเปป็นพระเจห้าทชชั้งหมดและมนฟุษยห์
ทชชั้งหมด ในฐานะมนฟุษยห์คนหนสึกี่งพระองคห์ทรงสมบถูรณห์แบบ ไรห้บาปและไรห้ทกกี่ตสิ แตต่สต่วนทกกี่เปป็นมนฟุษยห์นชชั้นไดห้ถถูกทคาใหห้
สมบถูรณห์แบบโดยสต่วนทกกี่เปป็นพระเจห้าและสต่วนทกกี่เปป็นมนฟุษยห์นชชั้นอยถูต่ใตห้บชงคชบสต่วนทกกี่เปป็นพระเจห้าอยถูต่เสมอ

เมสืกี่อพระเยซถูทรงถถูกปฏสิสนธสิในครรภห์ของหญสิงพรหมจารกผถูห้นชชั้นและถถูกอฟุห้มทห้องอยถูต่เกห้าเดสือนและถถูกคลอด
เหมสือนเดต็กทารกคนอสืกี่น ๆ ผต่านทางความเจต็บปวดของมารดา ทกกี่ถถูกปฏสิสนธสิและถถูกคลอดมานชชั้นกต็เปป็นมนฟุษยห์
พระเจห้า แตต่เราตห้องจคาไวห้วต่ามารกยห์เปป็นฝฝ่ายรชบ แตต่เตต็มใจและเชสืกี่อนชั้คาพระทชยของพระเจห้าในเรสืกี่องนกชั้ เธอไมต่ไดห้เปป็น
ฝฝ่ายเรสิกี่มในการกคาเนสิดของพระเยซถู ไมต่ไดห้กคาหนดสภาพของเรสืกี่องนกชั้และไมต่ไดห้ควบคฟุมมชน ดชงนชชั้น เนสืกี่องจากพระเยซถู
ทรงมกมารดาทกกี่เปป็นมนฟุษยห์เชต่นนชชั้น พระองคห์จสึงมกลชกษณะของมนฟุษยห์เชต่นเดกยวกชบลชกษณะของพระเจห้า พระองคห์ทรง
เปป็นมนฟุษยห์เชต่นเดกยวกชบเปป็นพระเจห้า แตต่พระเจห้าทรงเปป็นฝฝ่ายตชดสสินใจในเรสืกี่องนชชั้นและไดห้กระทคากสิจการเหลต่านชชั้น 
ไมต่ใชต่มารกยห์

การเปป็นรถูปเปป็นรต่างของพระคชมภกรห์กต็เชต่นเดกยวกชน มนฟุษยห์เตต็มใจบชนทสึกสสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงบอกพวกเขาใหห้
เขกยน แตต่ในเรสืกี่องของการดลใจ พระเจห้าทรงกคากชบคนเหลต่านชชั้นและควบคฟุมพวกเขาทชชั้งหมด ทฟุกคคานชชั้นเปป็นพระคคา
ของพระเจห้า ในพระคชมภกรห์ กระทชกี่งบนภถูเขาซกนาย “พระเจห้าตรชสถห้อยคคาเหลต่านกชั้ทชชั้งสสิชั้น” (อพย. 20:1) และเกกกี่ยว
กชบพระคชมภกรห์เราถถูกบอกวต่า “...พระวจนะทฟุกคคาซสึกี่งออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจห้า” (มธ. 4:4; พบญ. 8:3) 
ในการเขกยนพระคชมภกรห์ ธรรมาจารยห์ทกกี่เปป็นมนฟุษยห์กต็ไมต่ไดห้เปป็นผถูห้ครอบงคามากไปกวต่าทกกี่มารกยห์เปป็นผถูห้ครอบงคาในการ
ทคาใหห้เกสิดพระกฟุมารเยซถู การรชบสภาพเนสืชั้อหนชงของพระเยซถูครสิสตห์เปป็นแผนการของพระเจห้าและพระราชกสิจของ
พระเจห้า ไมต่ใชต่ของมารกยห์ ดชงนชชั้นการดลใจและการบชนทสึกถห้อยคคาเหลต่านชชั้นของพระคชมภกรห์จสึงเปป็นพระราชกสิจของ
พระเจห้า และไมต่ใชต่ผลงานของมนฟุษยห์ ยกเวห้นวต่ามนฟุษยห์เปป็นเครสืกี่องมสือและผถูห้แทนทกกี่ไมต่สคาคชญและเตต็มใจของพระเจห้า 
ความคสิดเหลต่านชชั้นเปป็นความคสิดของพระเจห้าและถห้อยคคาเหลต่านชชั้นเปป็นถห้อยคคาของพระเจห้า พระองคห์อาจประทาน
คคาศชพทห์ไวห้ใหห้กต่อนแลห้ว แตต่พระองคห์ทรงควบคฟุมมชนอยต่างสมบถูรณห์แบบตลอดทางในทฟุกคคาทกกี่ถถูกเขกยนลงไป

ในพระคชมภกรห์คนเหลต่านชชั้นทกกี่เขกยนบางครชชั้งกต็แสดงความประสงคห์ของตนและนชั้คาพระทชยของพระเจห้า ดชง



นชชั้นพกกี่นห้องเหลต่านชชั้นหลชงจากการประชฟุมใหญต่ทกกี่เยรถูซาเลต็มจสึงสามารถเขกยนไปถสึงเหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิไดห้วต่า
 “เพราะวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และพวกเราเหต็นแลห้ว…” (กสิจการ 15:28) แตต่เราตห้องจคาไวห้วต่าพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ทรงทคาการตชดสสินใจนชชั้นกต่อนและจากนชชั้นกต็นคาพาพวกเขา หลชงจากการหารสือและการอธสิษฐาน ไปสถูต่การ
ตชดสสินใจเดกยวกชนนชชั้น ตอนทกกี่ลถูกาเขกยนกสิตตสิคฟุณของตน เขากต็กลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าเหต็นวต่าเปป็นการดกเชต่นกชน โดยไดห้
มกความเขห้าใจอยต่างสมบถูรณห์แบบเกกกี่ยวกชบสสิกี่งสารพชดจากเบสืชั้องบน…” (ไมต่ใชต่ “มาตชชั้งแตต่ตห้น” อยต่างในฉบชบคสิงเจมสห์)
ใชต่แลห้ว ลถูกาเหต็นวต่าเปป็นการดกทกกี่จะเขกยนกสิตตสิคฟุณนชชั้น แตต่กต็ตต่อเมสืกี่อหลชงจากทกกี่เขาไดห้รชบความเขห้าใจอชนสมบถูรณห์เกกกี่ยว
กชบเรสืกี่องนกชั้จากเบสืชั้องบน (อะโนเธต็น) พระเจห้าทรงรสิเรสิกี่มและทรงครอบงคาเรสืกี่องนกชั้และลถูกาเหต็นพห้องเทต่าทกกี่เขาเขห้าใจ
พระดคารสิของพระเจห้า

เหลต่าผถูห้เขกยนพระคชมภกรห์ไดห้เขกยนโดยแสดงออกถสึงอารมณห์รฟุนแรง ความปรารถนา ความกลชวตต่าง ๆ ของ
ตน เราสามารถมองเหต็นความกชงวลมากมายของเปาโลเพราะหลชกคคาสอนเทต็จในจดหมายของเขาทกกี่สต่งถสึงชาว
แควห้นกาลาเทกยหรสือคคาขอสต่วนตชวของเปาโลถสึงทสิโมธกทกกี่ใหห้นคาเสสืชั้อคลฟุมและหนชงสสือหลายเลต่มมาใหห้ (2 ทธ. 4:13) 
แตต่เราตห้องจคาไวห้วต่าในทฟุกกรณกดชงกลต่าว แนวคสิดนชชั้นกต็เปป็นของพระเจห้ากต่อน และจากนชชั้นพระองคห์กต็ทรงนคาอารมณห์
ตต่าง ๆ ของผถูห้เขกยนเหลต่านชชั้นและใชห้อารมณห์ตต่าง ๆ ของพวกเขาเพสืกี่อแสดงออกถสึงนชั้คาพระทชยของพระองคห์เองใน
เรสืกี่องนชชั้น ๆ

เราจสึงอาจกลต่าวไดห้อยต่างเหมาะสมวต่าในทฟุกกรณก ภาษา ลกลาและการใชห้คคาของพระคชมภกรห์สต่วนหนสึกี่งเปป็น
ของมนฟุษยห์ แตต่ทชชั้งหมดเปป็นของพระเจห้าเสมอ นชกี่นคสือ พระเจห้าทรงครอบงคาทฟุกคคาและทรงเลสือกมชน ในบางกรณก
ความคสิดของผถูห้เขกยนกต็ประจวบเหมาะกชบพระดคารสิของพระเจห้าและถห้อยคคาและความคสิดของพระเจห้ากต็จะ
สอดคลห้องกชบมชนเชต่นกชนเขห้าในใจของผถูห้เขกยนและถห้อยคคาของพระเจห้าไดห้ถถูกแสดงออกในถห้อยคคาของผถูห้เขกยน

ดชงนชชั้นหนชงสสือกสิจการจสึงมาจากพระเจห้าทชชั้งหมด และเฉพาะบางสต่วน ตามทกกี่พระเจห้าเองทรงจชดหาและ
นคาพา ทกกี่การเขกยนนชชั้นเปป็นตชวแทนของลถูกาแบบสต่วนตชว

เราจะมกสตสิปปัญญาในการเขห้าหาพระคชมภกรห์โดยเตสือนใจเราเองวต่าองคห์ประกอบทกกี่เหนสือธรรมชาตสินชชั้นเปป็น
ฝฝ่ายครอบงคา องคห์ประกอบทกกี่เปป็นมนฟุษยห์นชชั้นเปป็นฝฝ่ายรชบหรสือยอมอยถูต่ใตห้พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ดห้วยความยสินดก ลกลา
ของผถูห้เขกยนพระคชมภกรห์แตต่ละคนกต็เปป็นตชวแทนของลกลาของผถูห้เขกยนคนนชชั้นเองเฉพาะเทต่าทกกี่พระเจห้าทรงเลสือกใหห้มชน
ทคาเชต่นนชชั้น พระคชมภกรห์ไมต่เคยพถูดถสึงหรสือใหห้นชั้คาหนชกใด ๆ แกต่แหลต่งทกกี่มาแบบมนฟุษยห์สคาหรชบพระคชมภกรห์ มนฟุษยห์อาจ
พถูดถสึงเหลต่าศาสดาพยากรณห์ทกกี่คชดลอกลคาดชบพงศห์พชนธฟุห์หรสือพถูดถสึงมาระโกทกกี่เขกยนจากมฟุมมองของเปโตร หรสือพถูดถสึง
ลถูกาทกกี่เขกยนจากของเปาโล; แตต่พระคชมภกรห์ไมต่เคยกลต่าวเชต่นนชชั้นเลย

เปโตรบอกเปป็นนชยจรสิง ๆ วต่าเขาไดห้เหต็นและสชมผชสพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดผถูห้ทรงเปป็นขสึชั้นแลห้วและไดห้ยสินพระ
สฟุรเสกยงของพระเจห้าตรชสชมเชยพระเยซถูบนภถูเขาแหต่งการจคาแลงพระกายนชชั้น (1 ปต. 1:16-18) และอชครทถูตยอหห์
นกลต่าวไดห้วต่า “และพระวาทะไดห้รชบสภาพเปป็นเนสืชั้อหนชง และทรงอาศชยอยถูต่ทต่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดห้เหต็น
สงต่าราศกของพระองคห์ คสือสงต่าราศกอชนสมกชบพระบฟุตรองคห์เดกยวทกกี่บชงเกสิดจากพระบสิดา) บรสิบถูรณห์ดห้วยพระคฟุณและ
ความจรสิง” (ยอหห์น 1:14) และยอหห์นกลต่าวไดห้อกกครชชั้งวต่า “ซสึกี่งไดห้ทรงเปป็นอยถูต่ตชชั้งแตต่เรสิกี่มแรก ซสึกี่งพวกเราไดห้ยสิน ซสึกี่ง
พวกเราไดห้เหต็นกชบตาของพวกเรา ซสึกี่งพวกเราไดห้พสินสิจดถู และมสือของพวกเราไดห้จชบตห้อง เกกกี่ยวกชบพระวาทะแหต่ง



ชกวสิต” (1 ยอหห์น 1:1) แตต่เมสืกี่อพถูดถสึงการเขกยนพระคชมภกรห์ ไมต่มกผถูห้เขกยนพระคชมภกรห์คนใดอห้างวต่าตนกคาลชงเขกยนสสิกี่งตต่าง 
ๆ ซสึกี่งมกพสืชั้นฐานอยถูต่บนประสบการณห์ของเขาหรสือคคาพยานของเหลต่าพยานทกกี่เขาไดห้ยสินมา หรสือสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่เขาไดห้ใชห้
เหตฟุผลตรสึกตรองจากขห้อเทต็จจรสิงเหลต่านชชั้นทกกี่ทราบมา ไมต่เลย เนสืชั้อหาของพระคชมภกรห์ถถูกเปปิดเผยโดยพระเจห้า “ซสึกี่งสสิกี่ง
เหลต่านชชั้นพวกเรากต็กลต่าวเชต่นกชน ไมต่ใชต่ดห้วยบรรดาถห้อยคคาซสึกี่งปปัญญาของมนฟุษยห์สชกี่งสอน แตต่ซสึกี่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ทรงสชกี่งสอน…” (1 คร. 2:13) ตรงกชนขห้าม ในกสิตตสิคฟุณของลถูกา เขาบอกเลต่าถสึงเรสืกี่องราวขต่าวประเสรสิฐอสืกี่น ๆ 
“เหมสือนอยต่างทกกี่พวกเขาไดห้มอบสสิกี่งเหลต่านชชั้นไวห้แกต่พวกเรา ผถูห้ซสึกี่งตชชั้งแตต่แรกเปป็นพวกสชกขกพยาน และเปป็นพวกผถูห้รชบใชห้
ของพระวจนะนชชั้น” แตต่โดยเรสืกี่องราวเหลต่านกชั้มนฟุษยห์กต็ไมต่ “ทราบถสึงความแนต่นอนของเรสืกี่องราวเหลต่านชชั้น” ซสึกี่งพวก
เขาไดห้ถถูกสชกี่งสอนมา ดชงนชชั้นลถูกาจสึงเขกยนวต่า “โดยไดห้มกความเขห้าใจอยต่างสมบถูรณห์แบบเกกกี่ยวกชบสสิกี่งสารพชดจากเบสืชั้อง
บน [คคากรกก อะโนเธต็น] ทกกี่จะเขกยนถสึงทต่านตามลคาดชบ เรกยนทต่านเธโอฟปีลชส ทกกี่เคารพอยต่างสถูง เพสืกี่อทต่านจะไดห้ทราบ
ถสึงความแนต่นอนของเรสืกี่องราวเหลต่านชชั้น ซสึกี่งในสสิกี่งเหลต่านชชั้นทต่านไดห้รชบคคาสชกี่งสอนมาแลห้ว” ในทกกี่นกชั้การดลใจจาก
พระเจห้าผต่านทางลถูกากคาลชงแกห้ไขและทคาใหห้แนต่นอนเรสืกี่องราวกสิตตสิคฟุณทกกี่ไดห้ยสินตต่อ ๆ กชนมาและรายงานทชชั้งหลาย
ของเหลต่าประจชกษห์พยานทกกี่คนอสืกี่นใหห้มาพรห้อมกชบแคต่สตสิปปัญญาแบบมนฟุษยห์ โดยปราศจากการดลใจของพระเจห้า 
เคยมกเรสืกี่องราวกสิตตสิคฟุณเชต่นนชชั้นอยถูต่มากมายซสึกี่งถถูกเขกยนไวห้แตต่เฉพาะกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มนชชั้นทกกี่เรามกในภาคพชนธสชญญา
ใหมต่ไดห้รชบการดลใจจากพระเจห้าและมกความแนต่นอน

ผถูห้รถูห้จคานวนมากอยากทคาใหห้เปป็นเรสืกี่องใหญต่โตเกกกี่ยวกชบ “ศชพทห์ทางการแพทยห์” ไมต่กกกี่คคาซสึกี่งพวกเขาหาวต่าถถูก
ใชห้ในหนชงสสือกสิจการ ยกตชวอยต่างเชต่น กสิจการ 28:3,6,8 ถถูกกลต่าวถสึงวต่าใชห้ “ศชพทห์ทางการแพทยห์” ผมไมต่คสิดวต่าเมสืกี่องถู
พสิษตชวนชชั้นกชดเปาโล หรสือเมสืกี่อผถูห้คนคาดหวชงวต่าเปาโล “ควรจะบวมขสึชั้น หรสือลห้มลงตายทชนทก” หรสือ “โรคบสิด” ของ
บสิดาปถูบลสิอชสแสดงใหห้เหต็นการฝฝึกฝนหรสือศชพทห์ทางการแพทยห์เฉพาะทางใด ๆ นชกี่นดถูเหมสือนจะเปป็นการพยายาม
หาเหตฟุผลและคคาอธสิบายแบบมนฟุษยห์สคาหรชบภาษานชชั้นทกกี่พระวสิญญาณประทานใหห้อยต่างชชดเจนเปป็นคคาพถูด

หนชงสสือกสิจการถถูกเขกยนขสึชั้นเมสืกี่อไร? มชนปปิดทห้ายดห้วยสองปปีแรกนชชั้นของการถถูกจคาคฟุกของเปาโลทกกี่กรฟุงโรม 
เมสืกี่อประมาณปปี ค.ศ. 63 หรสือ 65 และนต่าจะถถูกเขกยนขสึชั้นในตอนนชชั้น หนชงสสือเลต่มนกชั้ครอบคลฟุมชต่วงเวลาตชชั้งแตต่การ
คสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์จนถสึงสองปปีแรกนชชั้นของการถถูกจคาคฟุกครชชั้งแรกของเปาโลทกกี่กรฟุงโรม และจสึงนต่าจะ
ครอบคลฟุมชต่วงเวลาประมาณสามสสิบสามถสึงสามสสิบหห้าปปี



“เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ”
หนอังสสือกวิจการ

อรรถาธวิบายแบบขด้อตสอขด้อ

กวิจการ 1
ขด้อ 1,2:

1:1 ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนหนชงสสือกต่อนหนห้านกชั้แลห้ว โอ 
ทต่านเธโอฟปีลชส เกกกี่ยวกชบบรรดาสสิกี่งซสึกี่งพระเยซถูไดห้ทรง
ตชชั้งตห้นกระทคาและสชกี่งสอนกสิจกา 4 1
1:2 จนถสึงวชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไป หลชง

จากทกกี่พระองคห์โดยเดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ตรชส
คคาบชญชาทชชั้งหลายแกต่พวกอชครทถูต ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้
ทรงเลสือกไวห้แลห้วนชชั้น

หนอังสสือกวิจการ ภาคตสอของ
กวิตตวิคตุณของลทูกา

หากยชงไมต่แนต่ใจอยต่างถต่องแทห้อกกวต่าลถูกาเขกยนหนชงสสือกสิจการ มชนกต็สามารถถถูกคห้นพบไดห้งต่าย “หนชงสสือกต่อน
หนห้านกชั้” ซสึกี่งผถูห้เขกยนทต่านเดกยวกชนนกชั้ไดห้จชดเตรกยมคสือกสิตตสิคฟุณของลถูกา จงสชงเกตพยานหลชกฐาน

1. ทชชั้งกสิตตสิคฟุณของลถูกาและกสิจการของพวกอชครทถูตถถูกเขกยนถสึง “เธโอฟปีลชส” ชสืกี่อนกชั้มกความหมายวต่า “ผถูห้
ทกกี่รชกพระเจห้า” ซสึกี่งนต่าจะเปป็นบฟุคคลผถูห้หนสึกี่งจรสิง ๆ ครสิสเตกยนคนหนสึกี่งทกกี่มกอสิทธสิพล บางคนคสิดวต่าหนชงสสือสองเลต่มนกชั้ถถูก
เขกยนเชต่นนชชั้นถสึงคนทชชั้งปวง “ผถูห้ทกกี่รชกพระเจห้า”

2. ในทกกี่นกชั้มกการทวนซชั้คาพระสชญญานชชั้นของลถูกา 24:49 “และดถูเถสิด เราจะสต่งพระสชญญาแหต่งพระบสิดา
ของเรามาเหนสือทต่านทชชั้งหลาย แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วย
ฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” และในกสิจการ 1:4 และ 5 เราถถูกบอกวต่า “และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ทรงชฟุมนฟุมกชนกชบ
พวกเขา จสึงกคาชชบพวกเขาวต่า พวกเขาไมต่ควรออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม แตต่ใหห้คอยรชบตามพระสชญญาของพระ
บสิดา ซสึกี่งพระองคห์ตรชสวต่า “ตามทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้ยสินจากเรานชกี่นแหละ เพราะวต่ายอหห์นไดห้ใหห้รชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คากต็
จรสิง แตต่ทต่านทชชั้งหลายจะรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อกกไมต่กกกี่วชนนชบจากนกชั้” และเมสืกี่อเราเพสิกี่มขห้อ 8 เขห้า
กชบมชน เรากต็เหต็นวต่ามชนเปป็นพระสชญญาเดกยวกชน: “แตต่พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทชชั้งในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกย
ทชชั้งหมด และในแควห้นสะมาเรกย และจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก”

เฉพาะลถูกา จากกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มนชชั้น ใหห้พระสชญญานกชั้ของพระเยซถูทกกี่วต่าพวกเขาจะไดห้รชบพระราชทาน
ฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องบนสคาหรชบการเทศนาและการเปป็นพยาน ดชงนชชั้นพระคคาขห้อแรก ๆ ของกสิจการ 1 จสึงเปป็นสรฟุป
ยต่อ, สาระสคาคชญของขห้อพระคคาปปิดทห้ายของกสิตตสิคฟุณของลถูกา

3. พระสชญญานกชั้เรสืกี่องฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ถถูกใหห้ไวห้ในการเชสืกี่อมโยงกชบพระมหาบชญชานชชั้น 



แตต่พระมหาบชญชานชชั้นตามทกกี่ใหห้ไวห้ในกสิตตสิคฟุณเลต่มอสืกี่น ๆ กต็ไมต่สอดคลห้องกชบบชนทสึกเหตฟุการณห์นกชั้ในหนชงสสือกสิจการ ใน
มชทธสิว 28:16-20 พระมหาบชญชานชชั้นถถูกใหห้ไวห้ แตต่เราถถูกบอกอยต่างเฉพาะเจาะจงวต่ามชนคสือในแควห้นกาลสิลกหลายวชน
กต่อนการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ และการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ไมต่ถถูกกลต่าวถสึงทกกี่นชกี่น มชนไมต่ใชต่เหตฟุการณห์เดกยวกชนกชบอชนนกชั้ใน
กสิจการ 1

ในมาระโก 16:15,16 พระมหาบชญชานชชั้นถถูกใหห้ไวห้ แตต่มชนถถูกใหห้ตอนทกกี่พระเยซถูทรงปรากฏตชวในหห้องชชชั้น
บนนชชั้นแกต่สสิบเอต็ดคนนชชั้นในวชนคสืนพระชนมห์ ดถูเหมสือนจะเปป็นเชต่นนชชั้น การเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ถถูกกลต่าวถสึงในขห้อ 19 
แตต่ผมเชสืกี่อวต่า “หลชงจากองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบพวกเขาแลห้ว” เปป็นคคาเรกยกทชกี่วไปทกกี่หมายถสึงการสชกี่งสอนนาน
สกกี่สสิบวชนนชชั้นหลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ และไมต่ใชต่วต่าการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์เกสิดขสึชั้นตต่อจากภาษานชชั้นใน
ขห้อ 14 ถสึง 18 ทชนทก ดชงนชชั้นพระคคาขห้อแรก ๆ ในกสิจการจสึงไมต่ใชต่สรฟุปยต่อของสต่วนทกกี่ปปิดทห้ายของมาระโก

พระมหาบชญชานชชั้นถถูกใหห้ไวห้ในยอหห์น 20:21 เมสืกี่อพระเยซถูตรชสแกต่เหลต่าสาวกวต่า “พระบสิดาของเราทรงสต่ง
เรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” แตต่นชกี่นเปป็น “วชนเดกยวกชนนชชั้นเวลาคกี่คา” นชกี่นคสือวชนแหต่งการคสืน
พระชนมห์นชชั้น (ยอหห์น 20:19) และนชกี่นไมต่ใชต่เหตฟุการณห์เดกยวกชนกชบทกกี่ถถูกพรรณนาในพระคคาขห้อแรก ๆ ของกสิจการ 
ดชงนชชั้นกสิจการ 1:4-8 จสึงเปป็นสรฟุปยต่อของเหตฟุการณห์เดกยวกชนกชบในกสิตตสิคฟุณของลถูกา ฉะนชชั้นลถูกาจสึงเขกยนกสิจการเชต่น
กชน

ดชงนชชั้น “หนชงสสือกต่อนหนห้านกชั้” จสึงตห้องเปป็นกสิตตสิคฟุณของลถูกา
ความเกขีกี่ยวดองกอันของกวิตตวิคตุณของลทูกา

กอับหนอังสสือกวิจการ
กสิตตสิคฟุณของลถูกาและหนชงสสือกสิจการมกความคลห้ายกชนและทชชั้งสองเลต่มเปป็นเชต่นนชชั้นเพราะพระประสงคห์ของ

พระเจห้าอยต่างชชดเจน ทชชั้งสองเลต่มไมต่ไดห้เหมสือนกชนเพกยงเพราะวต่าถถูกเขกยนโดยคน ๆ เดกยวกชน ถสึงแมห้พระเจห้าทรง
เลสือกทกกี่จะใชห้คน ๆ เดกยวกชนและคคาศชพทห์และลกลาภาษาทกกี่คลห้ายกชนดห้วย ไมต่เลย พระเจห้าทรงเจตนาใหห้เรามกเรสืกี่อง
ราวทกกี่ตต่อเนสืกี่องกชนในทกกี่นกชั้

กสิตตสิคฟุณทกกี่มชทธสิวเรกยบเรกยงถถูกเขกยนเพสืกี่อชนชาตสิอสิสราเอลโดยเฉพาะ มชนเนห้นวต่าพระเยซถูทรงเปป็นบฟุตรของ
อชบราฮชม, บฟุตรของดาวสิด, และกษชตรสิยห์ของพวกยสิว

กสิตตสิคฟุณของมาระโกแสดงภาพพระเยซถูในฐานะผถูห้รชบใชห้, ผถูห้ทคาการอชศจรรยห์, แตต่มชนไมต่ไดห้ปถูพสืชั้นสคาหรชบการ
เตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ, การเปป็นพยาน, การฟฟปั้นฟถูเหลต่านชชั้น, การเผยแพรต่ขต่าวประเสรสิฐไปสถูต่ชาวโลกของ
หนชงสสือกสิจการ

กสิตตสิคฟุณทกกี่ยอหห์นเรกยบเรกยงถถูกเขกยนในภายหลชง ไดห้รชบการดลใจเพสืกี่อจชดการกชบคคาสอนผสิดเหลต่านชชั้นซสึกี่งไดห้
เกสิดขสึชั้นแลห้วในระหวต่างสมชยของหนชงสสือกสิจการ มกการเนห้นทกกี่พระเยซถูในฐานะพระบฟุตรของพระเจห้ามากกวต่าใน
ฐานะบฟุตรมนฟุษยห์

แตต่กสิตตสิคฟุณของลถูกาแสดงภาพพระเยซถูในฐานะบฟุตรของอาดชม, “บฟุตรมนฟุษยห์” ผถูห้นชชั้น แบบทกกี่พระองคห์
ทรงชอบใหห้เรกยก, และเราเชสืกี่อวต่าลคาดชบพงศห์พชนธฟุห์ของพระองคห์ถถูกนชบยห้อนไปผต่านทางมารกยห์ บฟุตรสาวของเฮลก และ
ตต่อไปผต่านทางนาธชน บฟุตรของดาวสิด (ไมต่ใชต่ซาโลมอน) --ลถูกา 3:23; ขณะทกกี่ในมชทธสิว 1:1-16 พระเยซถูในฐานะ



กษชตรสิยห์ของพวกยสิวถถูกตามรอยยห้อนไปทางเชสืชั้อสายของเหลต่ากษชตรสิยห์ ผต่านทางโยเซฟพต่อเลกชั้ยงของพระองคห์ ไปถสึง
ดาวสิดและอชบราฮชม

ในกสิตตสิคฟุณทกกี่ลถูกาเรกยบเรกยง พระเยซถูทรงเปป็นบฟุตรมนฟุษยห์ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ผถูห้ไดห้ทรง
ปลดเปลสืชั้องพระองคห์เองจากการสคาแดงใหห้ประจชกษห์ถสึงสงต่าราศกของพระองคห์และทรงกระทคาพระราชกสิจทชชั้งหมด
ของพระองคห์ในฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์หลชงจากทกกี่พระองคห์ทรงรชบบชพตสิศมาจากยอหห์นในแมต่นชั้คา
จอรห์แดนและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จลงมาบนพระองคห์ในฤทธสิธิ์เดช (ลถูกา 3:21,22)

ในกสิตตสิคฟุณของยอหห์นมกคคาสอนอชนเปปีปี่ยมสฟุขมากมายเกกกี่ยวกชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ แตต่โดยรวมแลห้วมชน
เกกกี่ยวกชบการทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์มาแทนทกกี่พระเยซถูเจห้า, การสถสิตอยถูต่ภายใน, การปลอบประโลมใจ, การชกชั้ทาง,
การสชกี่งสอน, การชต่วยเหลสือครสิสเตกยนในการอธสิษฐาน, การเตสือนความจคาเขาเกกกี่ยวกชบคคาตรชสของพระเยซถูเจห้า ใน
ยอหห์น 7:37-39 เราถถูกเตสือนใจวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ในความหมายนกชั้ของการสถสิตอยถูต่ในรต่างกายของ
ครสิสเตกยน ไมต่อาจเสดต็จมาไดห้จนกวต่าพระครสิสตห์ทรงไดห้รชบสงต่าราศกแลห้ว--ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว ในยอหห์น 
14:16,17 พระเยซถูทรงสชญญาเรสืกี่องผถูห้ปลอบประโลมใจ คสืนนชชั้นกต่อนการตรสึงกางเขนพระเยซถูตรชสวต่า “พระองคห์
ทรงสถสิตอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลาย” แตต่หลชงจากทกกี่พระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว กต็มกพระสชญญาวต่าพระองคห์ “จะ
ทรงสถสิตในทต่านทชชั้งหลาย” และพระครสิสตห์จะทรงสคาแดงพระองคห์เองแกต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลายผต่านทางพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ ยอหห์น 14:26 สชญญาวต่าพระผถูห้ปลอบประโลมใจนชชั้น, พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์, จะทรงสอนครสิสเตกยนถสึงสสิกี่ง
สารพชดและทคาใหห้พวกเขาระลสึกถสึงสสิกี่งใดกต็ตามทกกี่พระเยซถูไดห้ตรชสแลห้ว ในยอหห์น 15:26 เราถถูกบอกวต่าพระผถูห้ปลอบ
ประโลมใจนชชั้นจะทรงเปป็นพยานถสึงพระเยซถู ในยอหห์น 16:7 พวกสาวกถถูกบอกวต่าพวกเขาควรชสืกี่นชมยสินดกทกกี่พระ
เยซถูจะเสดต็จจากไปเพราะวต่ามสิฉะนชชั้นแลห้วพระผถูห้ปลอบประโลมใจนชชั้นกต็จะเสดต็จมาไมต่ไดห้ ในยอหห์น 16:13 พวกเขา
ถถูกบอกวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จะทรงชกชั้ทางเหลต่าสาวกเขห้าสถูต่ความจรสิงทชชั้งปวง จากนชชั้นเมสืกี่อพระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้น
จากตายแลห้วในยอหห์น 20:22 “พระองคห์ทรงระบายลมหายใจออกบนพวกเขา และตรชสกชบพวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้ง
หลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” และพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จเขห้ามาในรต่างกายของครสิสเตกยนทชชั้งหลาย
ในวชนแหต่งการคสืนพระชนมห์นชชั้น

และดชงนชชั้นพระสชญญาเรสืกี่องพระผถูห้ปลอบประโลมใจทกกี่จะสถสิตในรต่างกายของพวกเขาและอยถูต่ในพวกเขา
เปป็นบต่อนชั้คาทกกี่พลฟุต่งขสึชั้นสถูต่ชกวสิตนสิรชนดรห์ หลชงจากทกกี่พระครสิสตห์ทรงไดห้รชบสงต่าราศกแลห้ว จสึงถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงแลห้ว

แตต่นชกี่นกต็ไมต่ใชต่การเนห้นหนชกในหนชงสสือกสิจการและไมต่ใชต่การเนห้นหนชกในหนชงสสือลถูกา
ในหนชงสสือลถูกา การเนห้นหนชกอยถูต่ทกกี่การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณและการพระราชทานฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อการ

ชนะจสิตวสิญญาณ ในลถูกา 1:15-17 ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเปป็นผถูห้ทกกี่จะ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตชชั้งแตต่
ครรภห์มารดาของเขา”--และชนะจสิตวสิญญาณหลายดวงอยต่างแนต่นอน: “และลถูกหลานของอสิสราเอลหลายคน เขา
จะนคาใหห้หชนกลชบมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พระเจห้าของเขาทชชั้งหลาย และเขาจะนคาหนห้าพระองคห์ในอารมณห์และ
ฤทธสิธิ์เดชของเอลกยาหห์…”

ในลถูกา 1:41,42 นางเอลกซาเบธเปป็นผถูห้ทกกี่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และนางไดห้กลต่าวดห้วยเสกยง
ดชง…” และเปป็นพยาน ในลถูกา 1:67 เศคารสิยาหห์ บสิดาของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา เปป็นผถูห้ทกกี่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ



วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และไดห้พยากรณห์…” ในลถูกา 2:25,26 สสิเมโอน-- “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงสถสิตอยถูต่บนทต่าน 
และไดห้ถถูกเปปิดเผยแกต่ทต่านโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์…”

มชทธสิว, มาระโก และยอหห์นบอกเลต่าถสึงการเสดต็จมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงบนพระเยซถูเมสืกี่อพระองคห์
ทรงรชบบชพตสิศมา เชต่นเดกยวกชบลถูกา 3:22 แตต่ลถูกา 4:1 กลต่าวตต่อไปวต่า “และพระเยซถูซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้เสดต็จกลชบไปจากแมต่นชั้คาจอรห์แดน และทรงถถูกนคาโดยพระวสิญญาณเขห้าไปในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” 
และลถูกา 4:14 กลต่าววต่า “และพระเยซถูไดห้เสดต็จกลชบไปในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณมายชงแควห้นกาลสิลก” และลถูกา
ผถูห้เดกยวบอกวต่าพระเยซถูในธรรมศาลาทกกี่เมสืองนาซาเรต็ธทรงยกคคาพถูดจากอสิสยาหห์ 61:1 “พระวสิญญาณขององคห์พระ
ผถูห้เปป็นเจห้าสถสิตอยถูต่บนขห้าพเจห้า เพราะวต่าพระองคห์ไดห้ทรงเจสิมตชชั้งขห้าพเจห้าไวห้ใหห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่คนยากจน 
พระองคห์ไดห้ทรงสต่งขห้าพเจห้ามาใหห้รชกษาคนทกกี่ชอกชชั้คาระกคาใจ ใหห้รห้องประกาศการชต่วยใหห้พห้นแกต่บรรดาเชลย และ
การไดห้รชบการมองเหต็นคสืนมาแกต่คนตาบอด ใหห้ปลต่อยคนทชชั้งหลายทกกี่ฟกชชั้คาใหห้ไดห้รชบเสรกภาพ” (ขห้อ 18) และจากนชชั้น
ลถูกากต็บอกเราวต่าพระองคห์ตรชสแกต่พวกเขาวต่า “ในวชนนกชั้พระคชมภกรห์ตอนนกชั้กต็สคาเรต็จในหถูของทต่านทชชั้งหลาย” (ขห้อ 21) 

ลถูกาผถูห้เดกยวใหห้คคาอฟุปมาเรสืกี่องสหายทกกี่รบเรห้าในลถูกา 11:5-8 ซสึกี่งชายคนหนสึกี่งมาอห้อนวอนขอขนมปปังแหต่ง
ชกวสิตใหห้เพสืกี่อนคนบาป และพระเยซถูทรงอธสิบายในขห้อ 13 วต่าพระองคห์ทรงหมายถสึงฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์และตรชสวต่า “ฉะนชชั้น ถห้าทต่านทชชั้งหลาย ผถูห้เปป็นคนชชกี่วรห้าย ยชงรถูห้วต่าจะใหห้ของกคานชลดก ๆ แกต่บฟุตรทชชั้งหลายของ
ตนอยต่างไร พระบสิดาของทต่านทชชั้งหลายผถูห้ทรงสถสิตในสวรรคห์ จะประทานพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ขอ
จากพระองคห์มากยสิกี่งกวต่าสชกเทต่าใด” หนชงสสือลถูกาพถูดจาเหมสือนหนชงสสือกสิจการ ใจความหลชกตลอดทชชั้งหนชงสสือลถูกา
คสือบฟุตรมนฟุษยห์ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ในหนชงสสือกสิจการมชนเปป็นเรสืกี่องราวของพวกอชครทถูตและเหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

ฉะนชชั้นจสึงเหมาะสมแลห้วทกกี่ในกสิจการ 1:1 เราถถูกบอกวต่า “ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนหนชงสสือกต่อนหนห้านกชั้แลห้ว โอ 
ทต่านเธโอฟปีลชส เกกกี่ยวกชบบรรดาสสิกี่งซสึกี่งพระเยซถูไดห้ทรงตชชั้งตห้นกระทคาและสชกี่งสอน”

ตรงนกชั้ในกสิจการ 1:1 มชนเปป็นคคานสิยามหนสึกี่งทกกี่สคาคชญและไดห้รชบการดลใจเกกกี่ยวกชบความสชมพชนธห์ของหนชงสสือ
ลถูกาและหนชงสสือกสิจการ Dr. A.T. Pierson ตกความพระคคาขห้อนกชั้วต่าหมายความวต่าพระเยซถู “ไดห้ทรงตชชั้งตห้นกระทคา
และสชกี่งสอน” ในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้นและวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จสึงทรงกระทคาและสชกี่งสอนตต่อไปในหนชงสสือกสิจการ 
ผมคสิดวต่าเขาตกความผสิด Matthew Henry คสิดวต่าพระเยซถูไดห้ทรงตชชั้งตห้นกระทคาและสชกี่งสอนในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้น
และวต่าจากนชชั้นพระเยซถูเองกต็ทรงกระทคาและสชกี่งสอนตต่อไปผต่านทางพวกอชครทถูตและคนอสืกี่น ๆ ตลอดทชชั้งหนชงสสือ
กสิจการ แตต่นชกี่นกต็ไมต่ใชต่การเนห้นหนชกทกกี่ไดห้รชบการดลใจนกชั้ ตามทกกี่ผมเขห้าใจพระคคาขห้อนกชั้

มชนกลชบเปป็นเชต่นนกชั้ตต่างหาก: พระเยซถู ผถูห้ทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้กระทคางานรชบใชห้ของ
พระองคห์ในฐานะมนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบ, อาดชมคนทกกี่สอง, แบบอยต่างของเราในฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ จากนชชั้นพระองคห์กต็ทรงระบายลมหายใจบนสาวกเหลต่านชชั้นและตรชสวต่า “พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามา
แลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” (ยอหห์น 20:21) และพระเยซถูทรงบอกเหลต่าสาวกทกกี่ทฟุกขห์โศกแลห้วใน
ยอหห์น 14:12 วต่า “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา การงานเหลต่านชชั้นซสึกี่งเรากระทคานชชั้น เขา
กต็จะกระทคาเชต่นกชน และเขาจะกระทคาการงานทชชั้งหลายทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่านกชั้อกก เพราะวต่าเราจะไปยชงพระบสิดาของ



เรา” ดชงนชชั้นเมสืกี่อลถูกาไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนลงไปวต่า “ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนหนชงสสือกต่อนหนห้านกชั้แลห้ว โอ ทต่านเธโอฟปีลชส 
เกกกี่ยวกชบบรรดาสสิกี่งซสึกี่งพระเยซถูไดห้ทรงตชชั้งตห้นกระทคาและสชกี่งสอน” พระเจห้ากต็ทรงหมายความวต่าในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้น
เรามกเรสืกี่องราวหลชก ๆ เกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ของบฟุตรมนฟุษยห์ผถูห้ทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ, มนฟุษยห์ผถูห้เปป็นแบบอยต่าง
นชชั้น, อาดชมคนทกกี่สองซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ในหนชงสสือกสิจการเรามกเรสืกี่องราวทกกี่ตต่อเนสืกี่องเกกกี่ยวกชบวต่าคนอสืกี่น ๆ
ซสึกี่งมกฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้กระทคาการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ชนสิดเดกยวกชน, ประกาศขต่าว
ประเสรสิฐเดกยวกชน, มกผลลชพธห์ทกกี่เหนสือธรรมชาตสิแบบเดกยวกชน พระเยซถูไดห้ทรงเรสิกี่มตห้นในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ; 
ครสิสเตกยนทชชั้งหลายกต็สานตต่อในฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนของพระวสิญญาณองคห์เดกยวกชนนชชั้น

แนต่นอนวต่าพระเยซถูเพกยงผถูห้เดกยวทรงสามารถไถต่โทษบาปของมนฟุษยห์บนกางเขนนชชั้นไดห้ แตต่สสิกี่งทกกี่ผถูห้คนซสึกี่งเตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณสามารถทคาไดห้ในหนชงสสือกสิจการกต็มกลชกษณะทกกี่เหนสือธรรมชาตสิอยต่างแทห้จรสิงพอ ๆ กชบสสิกี่งทกกี่
เคยเกสิดขสึชั้นในงานรชบใชห้สต่วนตชวของพระเยซถูในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้น และดชงนชชั้นพระเจห้าจสึงทรงเชสืกี่อมโยงกสิตตสิคฟุณของ
ลถูกากชบหนชงสสือกสิจการเพราะวต่ามกความเกกกี่ยวดองกชนอยต่างลสึกซสึชั้งและมกแผนการในใจความหลชกและวสิธกการของ
หนชงสสือสองเลต่มนกชั้ทกกี่ไดห้รชบการดลใจ

“หลอังจากทขีกี่พระองคณ์โดยเดชพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ ไดด้ตรอัส
คนาบอัญชาทอัทั้งหลายแกสพวกออัครททูต…”

มชนเปป็นคคากลต่าวอชนโดดเดต่นทกกี่ยากสคาหรชบความคสิดของเราทกกี่จะเขห้าใจและยอมรชบวต่าสารพชดทกกี่พระเยซถูไดห้
ทรงกระทคาในงานรชบใชห้ของพระองคห์ พระองคห์ไดห้ทรงกระทคาผต่านทางพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ พระเยซถูผถูห้ทรง “มสิไดห้
ทรงคสิดวต่าการเทต่าเทกยมกชบพระเจห้านชชั้นเปป็นการแยต่งชสิงเอาไปเสกย” (ฟป. 2:6) และไดห้ทรงถอดทสิชั้งการสคาแดงใหห้
ประจชกษห์และชฟุดภายนอกเหลต่านชชั้นแหต่งความเปป็นพระเจห้าและไดห้ทรงรชบสภาพของผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่งไวห้บนพระองคห์
เอง ดชงนชชั้นพระเยซถูจสึงไดห้มาเกสิดเปป็นมนฟุษยห์ เพสืกี่อทกกี่จะมกชกวสิตในฐานะมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง ทกกี่สมบถูรณห์แบบและไรห้บาป แตต่
พระองคห์กต็ยชงทรงถถูกทดลองในทฟุกดห้านเหมสือนอยต่างเรา ดชงนชชั้นพระเยซถูจสึงทรงเทศนาและทคางานรชบใชห้ของ
พระองคห์ในฐานะมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง แตต่นชกี่นกต็เปป็นมนฟุษยห์พระเจห้า, มนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบ, มนฟุษยห์ตชวอยต่าง, อาดชมคนทกกี่
สอง, แบบอยต่างของเรา พระเยซถูจสึงทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และการงานทชชั้งหมดของพระองคห์ไดห้
ถถูกกระทคา มสิใชต่ในฤทธสิธิ์เดชแหต่งความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์เองในฐานะพระภาคทกกี่สองของตรกเอกานฟุภาพ, 
ฤทธสิธิ์เดชนชชั้นซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงใชห้เนรมสิตสรห้างโลก, แตต่ในฤทธสิธิ์เดชของพระภาคทกกี่สาม, พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

กต่อนทกกี่พระเยซถูทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในการรชบบชพตสิศมาในนชั้คานชชั้น พระองคห์กต็ไมต่เคย
เทศนาคคาเทศนาเลยสชกเรสืกี่องหรสือกระทคาการอชศจรรยห์สชกครชชั้งหรสือชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลายเลย การเรสิกี่มตห้นของ
การอชศจรรยห์ทชงหลาย, การเปลกกี่ยนนชั้คาใหห้เปป็นนชั้คาองฟุต่นในยอหห์น 2:11 ทกกี่หมถูต่บห้านคานาแหต่งแควห้นกาลสิลก, เกสิดขสึชั้นหลชง
จากนชชั้น

ฮกบรถู 9:14 บอกเราวต่าพระครสิสตห์ “โดยทางพระวสิญญาณนสิรชนดรห์ไดห้ทรงถวายพระองคห์เองโดยปราศจาก
จฟุดดต่างพรห้อยแดต่พระเจห้า…” บชดนกชั้หลชงจากทกกี่พระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วและอยถูต่ในพระกายทกกี่ไดห้รชบสงต่าราศก 
มชนกต็ยชงเปป็น “ผต่านทางพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ทกกี่พระองคห์ไดห้ประทานคคาบชญชาแกต่พวกอชครทถูตทกกี่พระองคห์ไดห้ทรง
เลสือกไวห้



และเมสืกี่อพระเยซถูเสดต็จกลชบมาเพสืกี่อครอบครองบนแผต่นดสินโลก มชนกต็มกพยากรณห์ไวห้วต่า “และพระวสิญญาณ
ของพระเยโฮวาหห์จะสถสิตอยถูต่บนทต่านนชชั้น คสือวสิญญาณแหต่งสตสิปปัญญาและความเขห้าใจ วสิญญาณแหต่งการปรสึกษา
และอานฟุภาพ วสิญญาณแหต่งความรถูห้และความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์ และจะทคาใหห้ทต่านมกความเขห้าใจอยต่างรอบรถูห้ใน
ความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์ และทต่านจะไมต่พสิพากษาตามซสึกี่งตาของทต่านเหต็น หรสือตคาหนสิตามซสึกี่งหถูของทต่านไดห้ยสิน 
แตต่ทต่านจะพสิพากษาคนยากจนดห้วยความชอบธรรม และตชกเตสือนผถูห้มกใจถต่อมแหต่งแผต่นดสินโลกดห้วยความเทกกี่ยงตรง 
และทต่านจะตกแผต่นดสินโลกดห้วยไมห้เรกยวแหต่งปากของทต่าน และทต่านจะประหารคนชชกี่วดห้วยลมแหต่งรสิมฝปีปากของ
ทต่าน” (อสย. 11:2-4) พระเยซถูทรงเปป็นมนฟุษยห์คนหนสึกี่งทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณในระหวต่างการรชบใชห้ของ
พระองคห์ หลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ พระองคห์ไดห้ประทานคคาบชญชาตต่าง ๆ “โดยทางพระวสิญญาณ” 
พระองคห์จะทรงครอบครองบนแผต่นดสินโลกในฐานะกษชตรสิยห์องคห์หนสึกี่งผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณอกก

_____________
ขด้อ 3:

1:3 ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงแสดงพระองคห์เองวต่าทรง
พระชนมห์อยถูต่ หลชงจากการทรงทนทฟุกขห์ของพระองคห์
แลห้ว ดห้วยการพสิสถูจนห์อยต่างแนต่นอนหลายอยต่าง และ

ทรงถถูกพบเหต็นโดยพวกเขาเปป็นเวลาสกกี่สสิบวชน และ
ตรชสถสึงสสิกี่งทชชั้งหลายทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบอาณาจชกรของ
พระเจห้า

ความสนาคอัญของการคสืนพระชนมณ์ของพระครวิสตณ์
ตรงนกชั้ ในประโยคแรกในหนชงสสือกสิจการและในขห้อสาม มกกลต่าวถสึงประเดต็นหนสึกี่งซสึกี่งเปป็นรากฐานของความ

เชสืกี่อแบบครสิสเตกยน พระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนตามประวชตสิศาสตรห์ตห้องตชชั้ง
อยถูต่หรสือลห้มไปบนพสืชั้นฐานนชชั้น การเนห้นหนชกนกชั้ซสึกี่งถถูกเกรสิกี่นนคาแตต่เนสิกี่น ๆ ขนาดนกชั้ถถูกสานตต่อตลอดทชชั้งหนชงสสือกสิจการ
และอชนทกกี่จรสิงกต็ตลอดทชชั้งภาคพชนธสชญญาใหมต่ จงหมายเหตฟุวต่าการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์มกความสคาคชญตต่อ
ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนขนาดไหน

1. พระองคห์เองไดห้ประทานเรสืกี่องนชชั้นใหห้เปป็นหมายสคาคชญและขห้อพสิสถูจนห์อชศจรรยห์เดกยวเกกกี่ยวกชบความเปป็น
พระเจห้าของพระองคห์ “แตต่พระองคห์ทรงตอบและตรชสแกต่พวกเขาวต่า “คนชชกี่วอายฟุทกกี่ชชกี่วรห้ายและเลต่นชถูห้แสวงหา
หมายสคาคชญ และจะไมต่โปรดใหห้หมายสคาคชญแกต่มชนเลย เวห้นไวห้แตต่หมายสคาคชญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์ ดห้วยวต่า
‘โยนาหห์ไดห้อยถูต่ในทห้องปลาวาฬนชชั้นสามวชนและสามคสืน’ ฉชนใด บฟุตรมนฟุษยห์จะอยถูต่ในทห้องแผต่นดสินโลกสามวชนและ
สามคสืนฉชนนชชั้น” (มธ. 12:39,40)

อกกครชชั้งโรม 1:4 ใหห้พยานหลชกฐานเดกยวกชน “และทรงถถูกประกาศวต่าเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้าดห้วย
ฤทธานฟุภาพ ตามพระวสิญญาณแหต่งความบรสิสฟุทธสิธิ์ โดยการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” ความเปป็นพระเจห้าของพระ
เยซถูครสิสตห์ถถูกพสิสถูจนห์แลห้วโดยการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตาย

นชกเขกยนหลายคนคสิดวต่าการอชศจรรยห์ทชชั้งหมดนชชั้นของพระเยซถูมกไวห้เพสืกี่อพสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของ
พระองคห์ แตต่พวกเขาเขห้าใจผสิด การอชศจรรยห์ตต่าง ๆ พสิสถูจนห์วต่าพระเจห้าทรงอยถูต่กชบพระองคห์ เฉกเชต่นการอชศจรรยห์
เหลต่านชชั้นของโมเสส, โยชถูวา, กสิเดโอน, เอลกยาหห์, เอลกชา, และการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นทกกี่มาพรห้อมกชบเปโตรและ
เปาโลพสิสถูจนห์วต่าพระเจห้าทรงอยถูต่กชบพวกเขา แตต่มชนกต็ไมต่ไดห้พสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพวกเขา ความเปป็นพระเจห้า



ของพระครสิสตห์ถถูกพสิสถูจนห์โดยการคสืนพระชนมห์ฝฝ่ายรต่างกายของพระองคห์จากพวกคนตาย
2. พระครสิสตห์ตห้องเปป็นขสึชั้นจากตายเพสืกี่อใหห้พระคชมภกรห์สคาเรต็จจรสิง ขต่าวประเสรสิฐนชชั้น ตามทกกี่เปาโลถถูกดลใจใหห้

นสิยามมชน คสือ “...วต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงวายพระชนมห์เพสืกี่อบาปของเราทชชั้งหลาย ตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์ และ
พระองคห์ไดห้ทรงถถูกฝปังไวห้ และพระองคห์ไดห้ทรงเปป็นขสึชั้นมาใหมต่ในวชนทกกี่สามตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์” (1 คร.
 15:3,4) พวกอชครทถูตเขห้าใจวต่าภาคพชนธสชญญาเดสิมพยากรณห์เรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์ไวห้อยต่าง
ชชดเจน พระเยซถูตรชสไปแลห้ววต่าการออกมาจากทห้องปลาวาฬของโยนาหห์นชชั้นเปป็นภาพเลต็ง เปป็นคคาพยากรณห์หนสึกี่ง
เกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ เปโตรในกสิจการ 2:25-32 ยกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดก 16:8-11 วต่าพยากรณห์
ถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์ อชบราฮชมในภาพเปรกยบหนสึกี่งไดห้รชบอสิสอชคบฟุตรชายของตนคสืนจากตาย (ฮบ.
11:17-19) และแนต่นอนวต่านชกี่นชกชั้ไปยชงการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ เนสืกี่องจากอสิสอชคเปป็นภาพเลต็งหนสึกี่งของพระ
ครสิสตห์ นอกจากนกชั้ แนวโนห้มทชชั้งหมดของพระคชมภกรห์ซสึกี่งมกคคาพยากรณห์สามชชชั้น--หนสึกี่ง พระครสิสตห์ตห้องทนทฟุกขห์และ
ตายเพสืกี่อรชบโทษบาปของโลก; สอง พระองคห์ตห้องมกตคาแหนต่งปฟุโรหสิตเปป็นนสิตยห์ตามอยต่างของเมลคกเซเดค (ฮบ. 5:6);
สาม พระองคห์ตห้องครอบครองตลอดไปเปป็นนสิตยห์บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด (อสย. 9:6 และ 7, 2 ซมอ. 7:16, ยรม.
 23:5, อสค. 37:25)--หมายความวต่าพระเยซถูตห้องเปป็นขสึชั้นมาอกก

และขอใหห้เราจดจคาไวห้วต่าการเปป็นขสึชั้นจากตายเดกยวทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในพระคชมภกรห์คสือ การเปป็นขสึชั้นจากตาย
จรสิง ๆ ในฝฝ่ายรต่างกาย พระศพของพระเยซถูไดห้ถถูกฝปังในอฟุโมงคห์ของโยเซฟ และในการคสืนพระชนมห์นชชั้นอฟุโมงคห์ของ
โยเซฟกต็ถถูกทคาใหห้วต่างเปลต่า คนทกกี่กลต่าววต่าตนเชสืกี่อใน “การเปป็นขสึชั้นจากตายฝฝ่ายวสิญญาณ” แตต่ไมต่ใชต่การเปป็นขสึชั้นจาก
ตายฝฝ่ายรต่างกายกต็เปป็นผถูห้ไมต่เชสืกี่อคนหนสึกี่งและเปป็นคนหลอกลวงฝฝ่ายวสิญญาณ พระคชมภกรห์ไมต่รถูห้จชกการเปป็นขสึชั้นจากตาย
แบบอสืกี่นนอกจากการเปป็นขสึชั้นจากตายจรสิง ๆ ฝฝ่ายรต่างกาย สเปอรห์เจกยนมกคคาเทศนาหนสึกี่งชสืกี่อเรสืกี่องวต่า “การเปป็นขสึชั้น
จากตายฝฝ่ายวสิญญาณ” แตต่เขากต็ไมต่ไดห้หมายถสึงการเปป็นขสึชั้นจากตายฝฝ่ายวสิญญาณเพสืกี่อแทนทกกี่การเปป็นขสึชั้นจากตาย
ฝฝ่ายรต่างกาย

3. การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์มกความโดดเดต่นในการเทศนาของพวกอชครทถูตพอ ๆ กชบการ
สสิชั้นพระชนมห์ของพระครสิสตห์! ทชชั้งสองเปป็นสต่วนหนสึกี่งของขต่าวประเสรสิฐเดกยวกชนตามทกกี่กลต่าวไวห้ใน 1 โครสินธห์ 15:3 
และ 4 มชนคงจะไรห้ประโยชนห์สคาหรชบพวกอชครทถูตทกกี่จะเทศนาการสสิชั้นพระชนมห์ของพระครสิสตห์หากพวกเขาไมต่
ทราบวต่าพระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว

จงหมายเหตฟุวต่าบต่อยครชชั้งขนาดไหนทกกี่การเปป็นขสึชั้นจากตายถถูกกลต่าวถสึงในการเทศนาในหนชงสสือกสิจการ 
มชทธกอชสไดห้ถถูกเลสือก “ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่งกชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์” (กสิจการ 1:22) คคาเทศ
นาของเปโตรทกกี่เพต็นเทคอสตห์จดจต่ออยถูต่ทกกี่การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ (กสิจการ 2:24-32) ในคคาเทศนาทกกี่สอง
ของเขาเปโตรเทศนาวต่าพระเจห้า “...ไดห้โปรดประทานสงต่าราศกแดต่พระเยซถูพระบฟุตรของพระองคห์” (กสิจการ 3:13) 
“ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากตายแลห้ว พวกเราเปป็นพยานในเรสืกี่องนกชั้” (ขห้อ 15) “มายชงพวกทต่านกต่อน 
พระเจห้าซสึกี่งไดห้โปรดใหห้พระเยซถูพระบฟุตรของพระองคห์เปป็นขสึชั้นแลห้ว ไดห้ทรงสต่งพระองคห์มาเพสืกี่ออวยพรพวกทต่าน…”
(ขห้อ 26)

จงหมายเหตฟุขห้อพระคคาเหลต่านชชั้นทกกี่อห้างอสิงถสึงการคสืนพระชนมห์ในกสิจการ 4:10; กสิจการ 4:33; กสิจการ 



5:30,31; กสิจการ 7:56; กสิจการ 10:40,41; กสิจการ 13:29-37; กสิจการ 17:31,32 และอกกมากมาย เมสืกี่อถถูก
ไตต่สวนตต่อหนห้าสภาซานเฮดรสินเปาโลกลต่าววต่า “เรสืกี่องความหวชงและการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย ขห้าพเจห้าจสึงถถูก
ไตต่สวน” (กสิจการ 23:6) ตต่อหนห้าเฟลสิกสห์เขาเทศนาวต่าเขามก “ความหวชงตต่อพระเจห้า ซสึกี่งพวกเขาเองกต็ยอมรชบดห้วย
วต่า จะมกการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” (กสิจการ 24:15) เฟสทชสบอกกษชตรสิยห์อากรสิปปาวต่าการจชบกฟุมเปาโลเปป็น
เพราะเปาโลเทศนา “เรสืกี่องคนหนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อเยซถู ซสึกี่งตายไปแลห้ว ผถูห้ซสึกี่งเปาโลยสืนยชนวต่ายชงมกชกวสิตอยถูต่” (กสิจการ 25:19) 
และตต่อหนห้าอากรสิปปาเปาโลยสืนกรานวต่า “เหตฟุไฉนทต่านทชชั้งหลายจสึงคสิดวต่าเปป็นสสิกี่งทกกี่เหลสือเชสืกี่อวต่า พระเจห้าจะทรงใหห้
คนตายเปป็นขสึชั้นมา” (กสิจการ 26:8) เขาเทศนาเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตายแกต่กษชตรสิยห์อากรสิปปาอกกในขห้อ 22 และ 
23

ในกสิจการเราพบวต่าเปโตร เปาโล และสเทเฟนเนห้นเสมอเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดผถูห้ถถูก
ตรสึงกางเขน ในจดหมายฝากเพกยงสองฉบชบเทต่านชชั้นของเปาโลซสึกี่งถถูกเขกยนถสึงชฟุมนฟุมชนทกกี่เขายชงไมต่ไดห้ปรนนสิบชตสิดห้วย
ตชวเอง เปาโลใหห้การเนห้นยชั้คาทกกี่แขต็งแรงมากทกกี่สฟุดเทต่าทกกี่จะทคาไดห้เกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ (รม. 1:4; คส. 1:18; คส. 
2:12) การคสืนพระชนมห์ ตามทกกี่เรากลต่าวแลห้ว เปป็นสต่วนหนสึกี่งของขต่าวประเสรสิฐทกกี่ชต่วยใหห้รอดซสึกี่งเปาโลประกาศและ
ใหห้คคานสิยาม (1 คร. 15:3 และ 4) และเขาเตสือนความจคาทสิโมธกเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนชชั้น (2 ทธ. 2:8)

4. บชพตสิศมา ซสึกี่งถถูกบชญชาสคาหรชบสาวกทฟุกคน ผถูห้เชสืกี่อทฟุกคน แสดงภาพและประกาศการถถูกฝปังและการ
คสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์ (รม. 6:3-5; คส. 2:12)

จงหมายเหตฟุวต่ากสิจการ 1:3 อห้าง “การพสิสถูจนห์อยต่างแนต่นอนหลายอยต่าง” เพสืกี่อสนชบสนฟุนการคสืนพระชนมห์
“การพวิสทูจนณ์อยสางแนสนอนหลายอยสาง” เกขีกี่ยวกอับ

การคสืนพระชนมณ์ของพระครวิสตณ์
ในฉบชบภาษากรกกคคากรกกทกกี่มกพลชงมาก ๆ คคาหนสึกี่ง เทต็คเมรกกี่ออน ถถูกแปลตรงนกชั้วต่า “การพสิสถูจนห์อยต่าง

แนต่นอนหลายอยต่าง” Berkley’s Translation กลต่าววต่า “ขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่นต่าเชสืกี่อถสือหลายอยต่าง” Young’s Literal 
Translation แปลวต่า “ในขห้อพสิสถูจนห์อชนแนต่นอนหลายประการ” The Twentieth Century New Testament 
กลต่าววต่า “ดห้วยขห้อพสิสถูจนห์อชนมากมาย” และ William’s Translation กลต่าววต่า “โดยขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่นต่าเชสืกี่อถสือ
มากมาย”

จงพสิจารณาขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่ไมต่อาจผสิดพลาดไดห้เหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์
1. อฟุโมงคห์ฝปังศพของโยเซฟวต่างเปลต่า ศชตรถูทกกี่มาดรห้ายทกกี่สฟุดเหลต่านชชั้นของพระองคห์หาพระศพไมต่เจอทกกี่ไหน

เลย
2. มกประจชกษห์พยานจคานวนมากตามทกกี่อชครทถูตเปาโลกลต่าวใน 1 โครสินธห์ 15:5,6 พระองคห์ทรงถถูกพบเหต็น

โดยเปโตรเปป็นผถูห้แรก จากนชชั้นกต็โดยทชชั้งสสิบสองคนนชชั้น และจากนชชั้นโดยสาวกกวต่าหห้ารห้อยคนในคราวเดกยว และคน
สต่วนใหญต่เหลต่านกชั้กต็ยชงมกชกวสิตอยถูต่ในอกกหลายปปีตต่อมา

3. พระองคห์ทรงถถูกพบเหต็นโดยพวกเขาทฟุกวชนเปป็นเวลาสกกี่สสิบวชนในการตสิดตต่อสชมพชนธห์ทกกี่ใกลห้ชสิดมาก ๆ 
พระองคห์ทรงสชกี่งสอนพวกเขา รชบประทานกชบพวกเขา

4. พวกเขาจชบตห้องพระกายของพระองคห์ ซสึกี่งมกเนสืชั้อหนชงและกระดถูก ยอหห์นจสึงกลต่าวถสึงพระองคห์ไดห้วต่า “ 



ซสึกี่งพวกเราไดห้พสินสิจดถู และมสือของพวกเราไดห้จชบตห้อง เกกกี่ยวกชบพระวาทะแหต่งชกวสิต” (1 ยอหห์น 1:1) พวกเขาไดห้เหต็น
พระองคห์กสินปลายต่างและรวงผสึชั้ง (ลถูกา 24:42) โธมชสผถูห้สงสชยเอามสือของตนแหยต่รอยตะปถูเหลต่านชชั้นและในบาดแผล
ในสกขห้างของพระองคห์และเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้ว (ยอหห์น 20:27,28)

5. พวกเขาไดห้เหต็นการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ของพระองคห์ พระองคห์ทรงทคาใหห้อวนทกกี่วต่างเปลต่าเตต็มไปดห้วยปลา
ในยอหห์น 21 พระองคห์ทรงผต่านประตถูทกกี่ปปิดอยถูต่ไดห้ พระองคห์ทรงหายตชวไปตต่อหนห้าตต่อตาพวกเขา จากนชชั้นพวกเขา
ทฟุกคนไดห้เหต็นพระองคห์ลอยขสึชั้นสถูต่สวรรคห์พรห้อมรต่างกาย

6. หนสึกี่งในขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่ลสึกลชั้คาทกกี่สฟุดเกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์กต็คสือวต่า พระองคห์ทรงทคาใหห้ทฟุก
คนในทต่ามกลางเหลต่าสาวกหายสงสชย ความสงสชยทฟุกอยต่างหายไปสสิชั้น กต่อนหนห้านชชั้นพวกเขาไมต่เชสืกี่อ แตต่บชดนกชั้พวก
เขาเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้ว

7. การมหชศจรรยห์เหลต่านชชั้นทกกี่เกสิดขสึชั้นตามมาในครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็ม ในชกวสิตของพวกอชครทถูตและเหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่แสดงใหห้เหต็นฤทธสิธิ์เดชของพระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นขสึชั้นแลห้ว และทฟุกคนทกกี่ไดห้วางใจพระผถูห้
ชต่วยใหห้รอดองคห์นชชั้นเพสืกี่อรชบความรอดกต็ทราบขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่แนต่นอนประการหนสึกี่งวต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตาย
แลห้ว ตามทกกี่พระคชมภกรห์กลต่าว

คน ๆ หนสึกี่งอาจถถูกหสินขวห้างตายในภาคพชนธสชญญาเดสิมภายใตห้คคาพยานของพยานสองหรสือสามคน 
(พบญ. 17:6; กดว. 35:30) คณะลถูกขฟุนซสึกี่งมกสสิบสองคนบชดนกชั้สามารถปรชบโทษคน ๆ หนสึกี่งใหห้นชกี่งเกห้าอกชั้ไฟฟฟ้าไดห้ ใน
ทางปฏสิบชตสิแลห้ว ทฟุกการกระทคาของศาลฎกกาแหต่งสหรชฐฯ, ทฟุกการตชดสสินใจ, อาศชยพยานหลชกฐานทกกี่นห้อยกวต่าการ
คสืนพระชนมห์นชชั้นซสึกี่งหลายรห้อยคนไดห้เปป็นประจชกษห์พยานจรสิง ๆ ไมต่แปลกทกกี่พระเยซถูตรชสวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่เชสืกี่อใน
การคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์กต็เปป็น “พวกคนเขลา และมกใจเฉสืกี่อยในการเชสืกี่อบรรดา
คคาซสึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดห้กลต่าวไวห้นชชั้น” (ลถูกา 24:25)

“และตรชสถสึงสสิกี่งทชชั้งหลายทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบอาณาจชกรของพระเจห้า” (ขห้อ 3) มกกลต่าวถสึงอยต่างละเอกยดใน
ยอหห์น 21:15-25--ทกกี่พระเยซถูตรชสกชบเปโตร ลถูกา 24:44,45 บต่งบอกวต่าพระเยซถู หลชงจากการคสืนพระชนมห์ของ
พระองคห์ ทรงพถูดคฟุยเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมทฟุกขห้อซสึกี่งพยากรณห์ถสึงการถถูกตรสึงกางเขนของ
พระองคห์และการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ สสิกี่งเหลต่านชชั้น “ซสึกี่งถถูกเขกยนไวห้ในพระราชบชญญชตสิของโมเสส และใน
พวกศาสดาพยากรณห์ และในหนชงสสือสดฟุดก เกกกี่ยวกชบเรานชชั้น” ฉะนชชั้นพระองคห์คงใชห้เวลาหลายชชกี่วโมงในชต่วงสกกี่สสิบวชน
นชชั้นเพสืกี่ออธสิบายขห้อพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม

พระองคห์ทรงสนทนากชบสองคนนชชั้นทกกี่เดสินบนถนนไปหมถูต่บห้านเอมมาอถูส “และเรสิกี่มตห้นทกกี่โมเสสและบรรดา
ศาสดาพยากรณห์ พระองคห์ทรงอธสิบายใหห้เขาทชชั้งสองฟปังในพระคชมภกรห์ทฟุกขห้อถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่เกกกี่ยวกชบพระองคห์เอง”
(ลถูกา 24:27) ทกกี่รวมอยถูต่ในคคาตรชสของพระองคห์ดห้วยคสือ คคาสชกี่งชชดเจนทกกี่ใหห้รอคอยอยถูต่ในเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อรชบฤทธสิธิ์เดช
ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และจากนชชั้นคสือพระมหาบชญชาทกกี่สคาคชญทกกี่สฟุดนชชั้นซสึกี่งพระองคห์ทรงยชั้คาแลห้วยชั้คาอกก

_____________
ขด้อ 4,5:

1:4 และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ทรงชฟุมนฟุมกชนกชบพวกเขา จสึงกคาชชบพวกเขาวต่า พวกเขาไมต่ควรออกไปจากกรฟุง



เยรถูซาเลต็ม แตต่ใหห้คอยรชบตามพระสชญญาของพระ
บสิดา ซสึกี่งพระองคห์ตรชสวต่า “ตามทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้ยสิน
จากเรานชกี่นแหละ

1:5 เพราะวต่ายอหห์นไดห้ใหห้รชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คากต็จรสิง 
แตต่ทต่านทชชั้งหลายจะรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์อกกไมต่กกกี่วชนนชบจากนกชั้”

นกกี่เปป็น “พระสชญญาของพระบสิดา” ซสึกี่งพวกเขาไดห้ยสินกต่อนหนห้านชชั้นแลห้ว ในมชทธสิว 3:11 ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพ
ตสิศมาไดห้กลต่าววต่า “แทห้จรสิง เราใหห้เจห้าทชชั้งหลายรชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คาอชนแสดงถสึงการกลชบใจเสกยใหมต่ แตต่พระองคห์ผถูห้ทกกี่
เสดต็จมาภายหลชงเรา ทรงมกฤทธสิธิ์ยสิกี่งกวต่าเรา ผถูห้ซสึกี่งเราไมต่คถูต่ควรทกกี่จะถสือฉลองพระบาทของพระองคห์ พระองคห์จะทรง
ใหห้เจห้าทชชั้งหลายรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และดห้วยไฟ” ยอหห์น 3:16 บอกเราวต่า “เพราะวต่าพระเจห้า
ทรงรชกโลกยสิกี่งนชก จนพระองคห์ไดห้ประทานพระบฟุตรทกกี่บชงเกสิดมาองคห์เดกยวของพระองคห์ เพสืกี่อผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระ
บฟุตรนชชั้นจะไมต่พสินาศ แตต่มกชกวสิตนสิรชนดรห์” ในยอหห์น บททกกี่ 1 ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมากลต่าวหลายประการเกกกี่ยวกชบ
พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่จะเสดต็จมานชชั้นและขห้อ 33 กลต่าววต่า “และขห้าพเจห้ากต็ไมต่ไดห้รถูห้จชกพระองคห์ แตต่พระองคห์ผถูห้ไดห้ทรงสต่ง
ขห้าพเจห้ามาเพสืกี่อใหห้บชพตสิศมาดห้วยนชั้คา พระองคห์นชชั้นเองไดห้ตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘เมสืกี่อเจห้าจะเหต็นพระวสิญญาณเสดต็จลง
มาและสถสิตอยถูต่บนผถูห้ใด ผถูห้นชชั้นเองเปป็นผถูห้ซสึกี่งใหห้บชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์’” เราจสึงเหต็นวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพ
ตสิศมาไดห้รชบการดลใจใหห้เนห้นยชั้คาขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพระเยซถูเองจะทรงเทพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงบนผถูห้คนของ
พระองคห์, การใหห้บชพตสิศมาหนสึกี่ง, การทต่วมทห้นหนสึกี่ง, การฝปังหนสึกี่งในพระวสิญญาณ

แตต่คคาเรกยก “พระสชญญาของพระบสิดา” เกกกี่ยวกชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตห้องบต่งบอกวต่าเคยมกคคาพยากรณห์
ตต่าง ๆ ในภาคพชนธสชญญาเดสิมเชต่นกชนเกกกี่ยวกชบการเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ อสิสยาหห์ 44:3 และโยเอล 
2:28 กลต่าวอยต่างแนต่นอนถสึงสสิกี่งทกกี่จะเกสิดขสึชั้นตต่อมาภายหลชงทกกี่เพต็นเทคอสตห์ อสิสยาหห์ 61:1, อสิสยาหห์ 11:1-4 และ
พระคคาขห้ออสืกี่น ๆ พถูดถสึงการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณทกกี่อยถูต่บนพระเยซถู และพระคคาขห้ออสืกี่น ๆ กต็บต่งบอกถสึงการเท
ออกอชนยสิกี่งใหญต่ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงบนชนชาตสิอสิสราเอลเมสืกี่อชนทกกี่เหลสืออยถูต่จะไดห้รชบความรอดตอนใกลห้สสิชั้น
สฟุดสมชยความทฟุกขห์ลคาบากนชชั้น

ในงานรชบใชห้ของพระเยซถูเอง กต็มกคคาสอนอชนชชดเจนเกกกี่ยวกชบการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณทกกี่พระองคห์จะ
ประทานใหห้ (ลถูกา 11:5-13) การเทออกนกชั้ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในฤทธสิธิ์เดชถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็น “พระสชญญา
ของพระบสิดา” ในลถูกา 24:49; กสิจการ 1:4; กสิจการ 2:33; กสิจการ 2:39; เอเฟซชส 1:13 และเอเฟซชส 3:6

พวกเขาควร “คอยรชบตามพระสชญญา” เกกกี่ยวกชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์นชชั้น ในลถูกา 24:49 พระองคห์ทรง
บชญชาพวกเขาไวห้วต่า “...แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์
เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” พวกเขาเฝฟ้าคอย พวกเขารกรอ ขณะเดกยวกชน พวกเขา “อยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการ
อธสิษฐานและการอห้อนวอน” (กสิจการ 1:14) พวกเขารอคอยและอธสิษฐานในหห้องชชชั้นบนนชชั้นจนกระทชกี่งวชนเพต็นเท
คอสตห์มาถสึงในอกกสสิบวชนตต่อมา (กสิจการ 2:1)

“รอับบอัพตวิศมาดด้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์”
ความสชบสนมากมายถถูกทคาใหห้เกสิดขสึชั้นเพราะการตกความพระคคาตรงนกชั้แบบผสิด ๆ เพสืกี่อทกกี่จะเขห้าใจพระคคา

ขห้อนกชั้เราควรจคาไวห้วต่าพระคชมภกรห์ใชห้คคาวต่า “บชพตสิศมา” ในความหมายตรงตชวทางกายภาพเพสืกี่อหมายถสึงการจฟุต่มผถูห้
เชสืกี่อในนชั้คาจนมสิด และจากนชชั้นกต็ใชห้คคานกชั้ในสกกี่วสิธกทกกี่แตกตต่างกชนเพสืกี่อเปป็นคคาพถูดเปรกยบเปรย ดชงนชชั้นพระคชมภกรห์จสึงไมต่เคย



พถูดถสึง “บชพตสิศมานชั้คา” บชพตสิศมาฝฝ่ายรต่างกายคสือ บชพตสิศมาในนชั้คาและคคาเรกยกนกชั้ตห้องถถูกเขห้าใจเชต่นนชชั้นเสมอ นอก
เสกยจากวต่าบรสิบทบต่งบอกในความหมายอสืกี่นอยต่างชชดเจน บชดนกชั้ตอนใกลห้สสิชั้นสฟุดงานรชบใชห้ของพระครสิสตห์ คคาเรกยก 
“บชพตสิศมา” ไดห้ถถูกใชห้อยต่างแพรต่หลายทชกี่วอสิสราเอล ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาไดห้ใหห้บชพตสิศมาหลายพชนคนแลห้ว จน
มชทธสิว 3:5 และ 6 กลต่าววต่า “แลห้วชาวกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และคนตลอดทชกี่วแควห้นยถูเดกย และคนตลอดทชกี่วบรสิเวณรอบ
แมต่นชั้คาจอรห์แดน กต็ออกไปหาทต่าน และไดห้รชบบชพตสิศมาจากทต่านในแมต่นชั้คาจอรห์แดน โดยสารภาพบาปทชชั้งหลายของ
ตน” เราคสิดวต่า ไมต่ใชต่ทฟุกคนจรสิง ๆ แตต่บางคนจากทชกี่วทชชั้งอสิสราเอล บางคนจากทฟุกชฟุมชนและพสืชั้นทกกี่ แตต่พระเยซถู 
โดยทางเหลต่าสาวกของพระองคห์ “ทรงมกและใหห้บชพตสิศมาพวกสาวกมากกวต่ายอหห์น” (ยอหห์น 4:1) ดชงนชชั้น บชพตสิศ
มาแบบตรงตชวฝฝ่ายรต่างกายในนชั้คาจสึงเปป็นคคา ๆ หนสึกี่งทกกี่ใชห้กชนแพรต่หลาย

บชพตสิศมาแบบตรงตชวคสือ การจฟุต่มผถูห้เชสืกี่อในนชั้คาจนมสิดในภาษาของภาคพชนธสชญญาใหมต่
แตต่คคาวต่า “บชพตสิศมา” ถถูกใชห้ในความหมายเชสิงเปรกยบเปรยสกกี่แบบ
1. รชบบชพตสิศมาใน, หรสือถถูกทต่วมทห้น, ในการทนทฟุกขห์ พระเยซถูตรชสวต่า “เรามกบชพตสิศมาอยต่างหนสึกี่งทกกี่จะตห้อง

รชบ และเราถถูกบกบคชชั้นเหลสือเกสินจนกวต่ามชนจะสคาเรต็จ!” (ลถูกา 12:50)
2. รชบบชพตสิศมาเขห้าใน, หรสือถถูกจฟุต่มใน, หรสือถถูกฝปังเขห้าใน, พระกายนชชั้นของพระครสิสตห์ “เพราะวต่าโดยพระ

วสิญญาณองคห์เดกยวพวกเราทฟุกคน [ผถูห้ทกกี่รชบความรอดแลห้ว] ไดห้รชบบชพตสิศมาเขห้าเปป็นกายอชนเดกยวกชน” (1 คร. 
12:13) นชกี่นคสือ ในการบชงเกสิดใหมต่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเตสิมเราในฐานะศสิลาทกกี่มกชกวสิตเขห้าในพระกายของพระ
ครสิสตห์ วสิหารและทกกี่อาศชยนชชั้นของพระเจห้าโดยทางพระวสิญญาณซสึกี่งพระองคห์กคาลชงกต่อขสึชั้นอยถูต่ เราถถูกรวมเขห้าใน
รต่างกาย, ถถูกฝปังใน, ถถูกปกคลฟุม, ถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของกายนชชั้นและดชงนชชั้นจสึงถถูกจฟุต่มจนมสิดหรสือถถูกใหห้บชพตสิศมา
เขห้าในมชนในความหมายเชสิงเปรกยบเปรย จงสชงเกตวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในทกกี่นกชั้ทรงเปป็นผถูห้ใหห้บชพตสิศมา และเรา
ถถูกจฟุต่มจนมสิดเขห้าในพระกายของพระครสิสตห์ ซสึกี่งเราถถูกใสต่หรสือถถูกวางเขห้าในพระกายนชชั้นแลห้ว กลายเปป็นสต่วนหนสึกี่ง
ของมชนแลห้ว

3. ลถูกหลานของอสิสราเอลถถูกกลต่าววต่าไดห้ “รชบบชพตสิศมาเขห้าสต่วนกชบโมเสสในเมฆนชชั้นและในทะเลนชชั้น” (1
คร. 10:2) เราเชสืกี่อวต่าทะเลแดงตชชั้งขสึชั้นเปป็นกคาแพงทชชั้งสองฟาก และเมฆนชชั้นปกคลฟุมพวกเขาดห้านบน ปกปฟ้องพวก
เขาจากคนอกยสิปตห์ทกกี่ไลต่ตามมา พรห้อมกชบความดคามสืดอยถูต่ดห้านหลชง และนคาพวกเขาดฟุจดวงสวต่างดห้านหนห้าพวกเขา 
ดชงนชชั้นในฝฝ่ายรต่างกาย แนต่ทกเดกยว แตต่ในเชสิงเปรกยบเปรยอยต่างชชดเจนมากกวต่าพวกเขา “ไดห้รชบบชพตสิศมา” หรสือถถูก
ปกคลฟุมหรสือถถูกฝปัง “ในเมฆนชชั้นและในทะเลนชชั้น”

4. การใชห้เชสิงเปรกยบเปรยอกกอชนของคคาวต่า “บชพตสิศมา” คสือ “รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” 
นชกี่นคสือ ถถูกทต่วมทห้น, ถถูกปกคลฟุม, ถถูกฝปังใน, ถถูกลห้อมดห้วยพระวสิญญาณในฤทธสิธิ์เดช จงสชงเกตในทกกี่นกชั้วต่าพระครสิสตห์ทรง
เปป็นผถูห้ทกกี่เทพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ออกมาบนเรา (กสิจการ 2:33, มชทธสิว 3:11 ฯลฯ) พระครสิสตห์ทรงเปป็นผถูห้ใหห้บชพตสิศ
มานกชั้ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ไดห้เปป็นผถูห้ใหห้ตรงนกชั้ แตต่เราถถูกลห้อมรอบและถถูกฝปังและถถูกปกคลฟุมในพระองคห์ นกกี่เปป็น
ภาพเปรกยบหนสึกี่งซสึกี่งบต่งบอกถสึงการประทานฤทธสิธิ์เดชอชนยสิกี่งใหญต่ ผมคสิดวต่ามชนเปป็นความผสิดพลาดทกกี่จะสชบสนกสิจการ
1:5 ซสึกี่งเปป็นพระสชญญาทกกี่ถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงแลห้วกชบอชครทถูตเหลต่านกชั้ในวชนเพต็นเทคอสตห์ กชบ 1 โครสินธห์ 12:13 ซสึกี่ง
พถูดถสึงครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโครสินธห์ ทกกี่ยชงไมต่ไดห้รชบความรอดดห้วยซชั้คาทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ไมต่ใชต่เลย การรชบบชพตสิศมา



เขห้าในพระกายของพระครสิสตห์โดยการกระทคาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ซสึกี่งเกสิดขสึชั้นเมสืกี่อคน ๆ หนสึกี่งกลชบใจรชบเชสืกี่อ
เปป็นภาพเปรกยบหนสึกี่ง และการไหลบต่าหรสือการประทานฤทธสิธิ์เดชอชนทต่วมทห้นโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อการชนะ
จสิตวสิญญาณกต็เปป็นคนละเรสืกี่องกชนเลย มกการใชห้งานเชสิงเปรกยบเปรยทกกี่แตกตต่างกชนสองแบบของคคาวต่า “บชพตสิศมา”; 
รชบบชพตสิศมาเขห้าในพระกายของพระครสิสตห์และรชบบชพตสิศมาในพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ คคาสอนของ Darby, Kelly, 
และ Scofield เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ขชดแยห้งกชบจฟุดยสืนของ Moody, Torrey, Spurgeon และอาจารยห์และผถูห้ชนะจสิต
วสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่ทต่านอสืกี่น ๆ

ไมต่ใชต่เลย บชพตสิศมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในกสิจการ 1:5 มกความหมายเหมสือนกชบ “ไดห้รชบ
พระราชทานฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องบน” ในกสิจการ 1:8, เหมสือนกชบ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ในกสิจการ
2:4 และของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในกสิจการ 2:38,39

________________
ขด้อ 6,7:

1:6 เหตฟุฉะนชชั้นเมสืกี่อพวกเขาไดห้ประชฟุมพรห้อมกชน 
พวกเขาจสึงทถูลถามพระองคห์ โดยทถูลวต่า “พระองคห์
เจห้าขห้า ณ เวลานกชั้พระองคห์จะทรงตชชั้งราชอาณาจชกร
ขสึชั้นใหมต่ใหห้แกต่อสิสราเอลหรสือ”

1:7 และพระองคห์ตรชสแกต่พวกเขาวต่า “ไมต่ใชต่ธฟุระของ
พวกทต่านทกกี่จะทราบเวลาหรสือวาระทชชั้งหลาย ซสึกี่งพระ
บสิดาไดห้ทรงกคาหนดไวห้ใหห้อยถูต่ในสสิทธสิอคานาจของ
พระองคห์

ครวิสเตขียนทอัทั้งหลายจะตด้องไมส “ทราบเวลาและวาระทอัทั้งหลาย”
เกขีกี่ยวกอับการเสดต็จมาครอัทั้งทขีกี่สอง

กต่อนการถถูกจชบกฟุมและการถถูกตรสึงกางเขนของพระครสิสตห์ กต่อนการรชบประทานอาหารมสืชั้อสฟุดทห้ายดห้วยกชน
พวกสาวกไดห้เฝฟ้าถามพระเยซถูเกกกี่ยวกชบ “หมายสคาคชญแหต่งการเสดต็จมาของพระองคห์ และของการสสิชั้นสฟุดของโลก
นกชั้” (ดถู มชทธสิว บททกกี่ 24 และ 25 และมาระโก 13)

จคาไวห้วต่าอชครทถูตเหลต่านกชั้เปป็นครสิสเตกยนยสิว แตต่พวกเขากต็เปป็นยสิว พวกเขาไมต่ไดห้กคาลชงทถูลถามเกกกี่ยวกชบการรชบ
ขสึชั้น, เวลานชชั้นเมสืกี่อพระครสิสตห์จะเสดต็จมาและเรกยกผถูห้ถถูกไถต่แลห้วทฟุกคนออกไปพบกชบพระองคห์ในฟฟ้าอากาศและพาเรา
ไปฮชนนกมถูนในสวรรคห์ มกกลต่าวถสึงนห้อยมากเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนชชั้นในพระคชมภกรห์และในคคาสอนของพระเยซถูเรสืกี่อยมาจนถสึง
ตอนนชชั้น ในยอหห์น 14:3 หลชงจากคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศ พระเยซถูตรชสไวห้แลห้ววต่า “และถห้าเราไปและจชด
เตรกยมสถานทกกี่ไวห้สคาหรชบทต่านทชชั้งหลายแลห้ว เราจะกลชบมาอกก และรชบทต่านทชชั้งหลายมายชงตชวเราเอง…” คคาอฟุปมา
เรสืกี่องเงสินมสินาดถูเหมสือนจะแสดงภาพ “การกลชบมานชชั้น” ของเจห้านายองคห์หนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งจะจากไป และจะกลชบมา
เฉพาะหลชงจากทกกี่เขา “รชบอาณาจชกรแหต่งหนสึกี่งสคาหรชบตนเอง และจะกลชบมา” และบคาเหนต็จนชชั้น “เจห้าจงมกสสิทธสิ
อคานาจครอบครองเหนสือเมสืองสสิบเมสืองเถสิด” และ “‘เจห้าจงครอบครองเหนสือเมสืองหห้าเมสืองเชต่นกชนเถสิด” กต็หมาย
ถสึงการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์เพสืกี่อครอบครอง (ลถูกา 19:11-27) และกชบคคาอฟุปมาเรสืกี่องเงสินตะลชนตห์กต็เปป็นเชต่น
เดกยวกชน (มธ. 25:14-30)

ในคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศคคาถามนชชั้นมกลชกษณะสามประการ: เกกกี่ยวกชบการทคาลายกรฟุงเยรถูซาเลต็ม, 
เกกกี่ยวกชบหมายสคาคชญนชชั้นและการมหชศจรรยห์หรสือความนต่าประหลาดของการเสดต็จมาของพระครสิสตห์, และจากนชชั้น 



“ของการสสิชั้นสฟุดของโลกนกชั้” นชกี่นคสือ การสคาเรต็จสมบถูรณห์ของยฟุคนกชั้ มชนเปป็นวลกเดกยวกชบทกกี่ถถูกใชห้ในพระมหาบชญชานชชั้น
“แมห้กระทชกี่งถสึงการสสิชั้นสฟุดของโลกนกชั้” (มชทธสิว 28:20) แตต่การสคาเรต็จสมบถูรณห์ของยฟุคนกชั้จะตห้องไมต่เกสิดขสึชั้นพรห้อมกชบ
การรชบขสึชั้นนชชั้นเมสืกี่อพระครสิสตห์เสดต็จมาเพสืกี่อเรกยกคนของพระองคห์ออกไปพบกชบพระองคห์ในฟฟ้าอากาศตามทกกี่ถถูกบอก
ไวห้กต่อนแลห้วใน 1 เธสะโลนสิกา 4:13-18; 1 โครสินธห์ 15:51,52 บชดนกชั้เราอยถูต่ในยฟุค ๆ หนสึกี่งหรสือสมชยหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกใน
พระคชมภกรห์วต่า “เวลาทชชั้งหลายแหต่งพวกคนตต่างชาตสินชชั้น” เมสืกี่อไมต่มกกษชตรสิยห์ยสิวองคห์ใดครอบครองอยถูต่ทกกี่เยรถูซาเลต็ม 
เวลาทชชั้งหลายแหต่งพวกคนตต่างชาตสินชชั้นไดห้เรสิกี่มตห้นพรห้อมกชบการตกเปป็นเชลยทกกี่บาบสิโลน ในลถูกา 21:20-24 พระเยซถู
ทรงบอกลต่วงหนห้าถสึงสมชยอนาคต ซสึกี่งเราคสิดวต่าหลชงจากการรชบขสึชั้นนชชั้น เมสืกี่อคนแหต่งบาปนชชั้นและเหลต่ากองทชพของ
เขาจะลห้อมกรฟุงเยรถูซาเลต็ม “...และกรฟุงเยรถูซาเลต็มจะถถูกพวกคนตต่างชาตสิเหยกยบยกี่คา จนกวต่าเวลาทชชั้งหลายแหต่งพวก
คนตต่างชาตสินชชั้นจะครบถห้วน” การครอบครองของปฏสิปปักษห์ตต่อพระครสิสตห์ ซสึกี่งถถูกบอกลต่วงหนห้าในดานสิเอล 7:25 
และ 26 และในวสิวรณห์ 13:1-10 จะยชงคงเรสิกี่มตห้น “เวลาทชชั้งหลายแหต่งพวกคนตต่างชาตสินชชั้น” และในระหวต่างสมชย
แหต่งความทฟุกขห์ลคาบากใหญต่ยสิกี่งนชชั้น แมห้แตต่ลานของพระวสิหารกต็ถถูก “มอบไวห้แกต่คนตต่างชาตสิ และเมสืองบรสิสฟุทธสิธิ์จะถถูก
พวกเขาเหยกยบยกี่คาลงใตห้เทห้าเปป็นเวลาสกกี่สสิบสองเดสือน” (วว. 11:2)

ในคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศในมชทธสิว 24, มาระโก 13 และลถูกา 21 การเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองนกชั้ของ
พระครสิสตห์ถถูกกลต่าวถสึงโดยหลชกแลห้ววต่าเปป็นเหตฟุการณห์ใหญต่เหตฟุการณห์เดกยว ไมต่ไดห้ถถูกแบต่งออกเปป็นหลายระยะ และ
ถสึงแมห้วต่าการรชบขสึชั้นถถูกรวมเขห้าไวห้แลห้วโดยการอนฟุมาน มชนกต็ไมต่ไดห้ถถูกพถูดถสึงตรง ๆ

คคาถามนชชั้นของพวกอชครทถูตในมชทธสิว 24:3 เกกกี่ยวขห้องกชบ “หมายสคาคชญแหต่งการเสดต็จมาของพระองคห์ 
และของการสสิชั้นสฟุดของโลกนกชั้” นชกี่นคสือ ความมหชศจรรยห์แหต่งการปรากฏของพระครสิสตห์เมสืกี่อพระองคห์จะเสดต็จมา
เพสืกี่อครอบครองเมสืกี่อสสิชั้นสฟุดเวลาเหลต่านชชั้นของพวกคนตต่างชาตสิและเมสืกี่อพระครสิสตห์เองจะทรงขสึชั้นครองพระทกกี่นชกี่งของ
ดาวสิดตามทกกี่ทรงสชญญาไวห้ (2 ซมอ. 7:10-16; สดด. 2:6; อสย. 11:1-12; อสย. 9:6,7; ยรม. 23:3-8; ดนล. 
2:44; อสค. 37:21-28) จงหมายเหตฟุเชต่นกชนเรสืกี่องพระสชญญาทกกี่ชชดเจนนชชั้นแกต่มารกยห์ “...และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าจะประทานพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดบรรพบฟุรฟุษของทต่านใหห้แกต่ทต่าน และทต่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วานของ
ยาโคบเปป็นนสิตยห์ และอาณาจชกรของทต่านจะไมต่มกการสสิชั้นสฟุดเลย” (ลถูกา 1:32,33) เปโตรกลต่าวถสึงคคาพยากรณห์นกชั้ใน
กสิจการ 2:30 เขากลต่าววต่าดาวสิดทราบแลห้ววต่า “พระเจห้าไดห้ตรชสสชญญาไวห้แกต่เขาดห้วยคคาปฏสิญาณวต่า จากบชชั้นเอว
ของเขา ตามเนสืชั้อหนชงนชชั้น พระองคห์จะทรงยกพระครสิสตห์ใหห้ประทชบบนพระทกกี่นชกี่งของเขา” เวลาเหลต่านชชั้นของพวก
คนตต่างชาตสิจะสสิชั้นสฟุดเมสืกี่อพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดถถูกฟฟปั้นฟถูในปาเลสไตนห์ ดถูหนชงสสือของผถูห้เขกยน, The Coming 
Kingdom of Christ และแผต่นพชบ, The Second Coming of Christ in Daniel

ฉะนชชั้นอชครทถูตทชชั้งสสิบสองคน เมสืกี่อพวกเขาถามวต่า “เวลานกชั้พระองคห์จะทรงตชชั้งราชอาณาจชกรขสึชั้นใหมต่ใหห้แกต่
อสิสราเอลหรสือ” (กสิจการ 1:6) จสึงไมต่ไดห้หมายถสึงการรชบขสึชั้นนชชั้นแตต่หมายถสึงเหตฟุการณห์ลคาดชบสฟุดทห้ายนชชั้นของชฟุด
เหตฟุการณห์เมสืกี่อพระครสิสตห์จะเสดต็จกลชบมาพรห้อมกชบเหลต่าวสิสฟุทธสิชนและเหลต่าทถูตสวรรคห์เพสืกี่อสถาปนาอาณาจชกรของ
พระองคห์และครอบครองบนแผต่นดสินโลกหลชงจากการรชบขสึชั้นไปของเหลต่าวสิสฟุทธสิชน, ความทฟุกขห์ลคาบากใหญต่ยสิกี่ง, 
บชลลชงกห์พสิพากษาของพระครสิสตห์ ฯลฯ



“ไมสใชสธตุระของพวกทสานทขีกี่จะทราบ” เวลา
สนาหรอับเหตตุการณณ์ตสาง ๆ ในอนาคต พระเยซทูตรอัส

หลชกคคาสอนตามพระคชมภกรห์เกกกี่ยวกชบการเสดต็จมาของพระครสิสตห์กต่อนยฟุคพชนปปีดห้วยพระองคห์เองพรห้อมพระ
กายไดห้ถถูกทคาใหห้ไมต่เปป็นทกกี่ชสืกี่นชอบอยต่างมากเพราะแนวโนห้มแบบมนฟุษยห์มาก ๆ แตต่อยถูต่ฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงทกกี่จะพยายามตชชั้ง
วชนเวลาสคาหรชบการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์ ทวต่าสสิกี่งเดกยวนชชั้นทกกี่พระเยซถูเจห้าทรงเนห้นยชั้คาอยต่างชชดเจนมากทกกี่สฟุด
ในสต่วนทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองกต็คสือ เวลานชชั้นจะไมต่มกผถูห้ใดทราบเลย มนฟุษยห์ไมต่รถูห้วต่าพระครสิสตห์จะเสดต็จ
กลชบมาเมสืกี่อไร ทชชั้งไมต่ทราบแนต่ชชดและไมต่ทราบแบบกะประมาณดห้วย เพราะวต่าไมต่ทรงโปรดใหห้เราทราบไดห้! เวลา
ของการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองเปป็นสต่วนหนสึกี่งของ “สสิกี่งลสึกลชบ” เหลต่านชชั้นซสึกี่ง “เปป็นของพระเจห้า”

พระเยซถูทรงเนห้นยชั้คาความจรสิงนกชั้บต่อยครชชั้งเหลสือเกสินจนไมต่มกผถูห้ใดจะทราบเวลาแหต่งการเสดต็จกลชบมาของ
พระองคห์ไดห้! จงหมายเหตฟุขห้อพระคคาเหลต่านกชั้

“แตต่เกกกี่ยวกชบวชนนชชั้นและโมงนชชั้น ไมต่มกผถูห้ใดทราบ ไมต่ แมห้แตต่เหลต่าทถูตสวรรคห์แหต่งสวรรคห์กต็ไมต่ทราบ
นอกจากพระบสิดาของเราองคห์เดกยว” -- มธ. 24:36

การเสดต็จมาของพระองคห์จะเปป็นเหมสือนสมชยของโนอาหห์:
“ดห้วยวต่าในวชนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่กต่อนนชั้คาทต่วมนชชั้น คนทชชั้งหลายกคาลชงกสินและดสืกี่ม ทคาการสมรสและยก
ใหห้เปป็นสามกภรรยากชน จนถสึงวชนนชชั้นทกกี่โนอาหห์เขห้าไปในเรสือ และไมต่ทราบจนนชั้คาทต่วมมา และ
กวาดเอาพวกเขาไปสสิชั้น การเสดต็จมาของบฟุตรมนฟุษยห์กต็จะเปป็นอยต่างนชชั้นดห้วย”-- มธ. 24:38,39
“เหตฟุฉะนชชั้นจงเฝฟ้าระวชงอยถูต่ เพราะพวกทต่านไมต่ทราบวต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกทต่านจะ
เสดต็จมาโมงใด” -- มธ. 24:42
“เหตฟุฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งหลายจงเตรกยมพรห้อมไวห้ดห้วย เพราะในโมงทกกี่พวกทต่านไมต่คสิดนชชั้น บฟุตร
มนฟุษยห์จะเสดต็จมา” -- มธ. 24:44
“เหตฟุฉะนชชั้นจงเฝฟ้าระวชงอยถูต่ เพราะทต่านทชชั้งหลายไมต่ทราบวชนหรสือโมงทกกี่บฟุตรมนฟุษยห์จะเสดต็จมา” 
-- มธ. 25:13
“ทต่านทชชั้งหลายจงระวชงใหห้ดก จงเฝฟ้าระวชงและอธสิษฐานอยถูต่ เพราะพวกทต่านไมต่ทราบวต่าเวลานชชั้น
คสือเมสืกี่อไร ดห้วยวต่าบฟุตรมนฟุษยห์เปรกยบเหมสือนเจห้าของบห้านคนหนสึกี่งทกกี่ออกเดสินทางไกล ผถูห้ซสึกี่งไปจาก
บห้านของเขา และไดห้มอบสสิทธสิอคานาจใหห้แกต่พวกผถูห้รชบใชห้ของเขา และใหห้ทฟุกคนมกการงานของตน
และไดห้สชกี่งนายประตถูใหห้เฝฟ้าอยถูต่” -- มาระโก 13:33,34
“เหตฟุฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งหลายจงเฝฟ้าระวชงอยถูต่ เพราะพวกทต่านไมต่ทราบวต่าเจห้าของบห้านจะมาเมสืกี่อไร 
จะมาเวลาเยต็น หรสือเทกกี่ยงคสืน หรสือเวลาทกกี่ไกต่ขชน หรสือในตอนเชห้า เกรงวต่าเมสืกี่อมาอยต่างกะทชนหชน 
เจห้าของบห้านจะพบพวกทต่านกคาลชงนอนหลชบอยถูต่ และสสิกี่งทกกี่เรากลต่าวแกต่พวกทต่าน เรากต็กลต่าวแกต่
ทฟุกคนวต่า จงเฝฟ้าระวชงอยถูต่เถสิด” -- มาระโก 13:35-37

เหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ไดห้ถถูกสอนใหห้เฝฟ้าระวชงอยถูต่เสมอเพสืกี่อรอคอยการเสดต็จมาของพระ
ครสิสตห์ซสึกี่งอาจมาถสึงไดห้ทฟุกเมสืกี่อโดยทกกี่พวกเขาไมต่รถูห้



“ดห้วยวต่าความเปป็นพลเมสืองของพวกเรานชชั้นอยถูต่ในสวรรคห์ ซสึกี่งจากทกกี่นชกี่นพวกเรากคาลชงรอคอยพระ
ผถูห้ชต่วยใหห้รอดดห้วย คสือพระเยซถูครสิสตห์เจห้า” -- ฟป. 3:20

ชาวเธสะโลนสิกา “ไดห้หชนมาหาพระเจห้าจากการไหวห้บรรดารถูปเคารพ เพสืกี่อรชบใชห้พระเจห้าผถูห้ทรงพระชนมห์
อยถูต่และเทกกี่ยงแทห้เปป็นอยต่างไร และเพสืกี่อรอคอยพระบฟุตรของพระองคห์จากสวรรคห์ ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ทรงใหห้เปป็นขสึชั้นมา
จากความตาย คสือพระเยซถู ซสึกี่งไดห้ทรงชต่วยพวกเราใหห้พห้นจากพระพสิโรธทกกี่จะมานชชั้น” (1 ธส. 1:9,10)

การคาดหวชงการเสดต็จมาของพระครสิสตห์อยถูต่เสมอซสึกี่งอาจเกสิดขสึชั้นเมสืกี่อไรกต็ไดห้โดยทกกี่ไมต่มกใครรถูห้เปป็นสสิกี่งทกกี่เปาโล
เชสืกี่อเปป็นการสต่วนตชวและเขาคาดหวชงใหห้พระครสิสตห์เสดต็จมาในชชกี่วชกวสิตของเขา 1 เธสะโลนสิกา 4:15, “พวกเราซสึกี่ง
ยชงเปป็นอยถูต่และเหลสืออยถูต่จนถสึงการเสดต็จมาขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า…” และ 1 โครสินธห์ 15:52, “และคนทชชั้งหลายทกกี่
ตายไปแลห้วจะถถูกบชนดาลใหห้เปป็นขสึชั้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนต่า และพวกเราจะถถูกเปลกกี่ยนแปลงใหมต่”

อชนทกกี่จรสิง การยสืนกรานทกกี่จะขอหมายสคาคชญหรสือการมหชศจรรยห์ตต่าง ๆ หรสือพยานหลชกฐานและความรถูห้
เกกกี่ยวกชบเหตฟุการณห์ตต่าง ๆ ในอนาคตถถูกถสือวต่าเปป็นบาปยสิกี่งนชกในพระคชมภกรห์ ตามทกกี่พระเยซถูตรชสไวห้วต่า “คนชชกี่วอายฟุทกกี่
ชชกี่วรห้ายและเลต่นชถูห้แสวงหาหมายสคาคชญ” (มธ. 12:39)

ใน 1 โครสินธห์ 1:22 และ 23 เปาโลกลต่าววต่า “ดห้วยวต่าพวกยสิวเรกยกรห้องหมายสคาคชญ และพวกกรกกเสาะ
หาสตสิปปัญญา แตต่พวกเราประกาศพระครสิสตห์ผถูห้ทรงถถูกตรสึงทกกี่กางเขนนชชั้น สคาหรชบพวกยสิวกต็เปป็นหสินสะดฟุด และ
สคาหรชบพวกกรกกกต็เปป็นความโงต่เขลา”

ชนชาตสิอสิสราเอลถถูกเตสือนอยต่างเขห้มงวดทกกี่พวกเขาจะตห้องไมต่มกพวกผถูห้ทคานายทายทชกหรสือพวกหมอดถูฤกษห์
ยามหรสือพวกคนทคาเวทมนตรห์หรสือพวกแมต่มดหรสือพวกคนทรง ฯลฯ ทกกี่จะบอกลต่วงหนห้าถสึงอนาคต “เพราะ
ประชาชาตสิเหลต่านกชั้ ซสึกี่งทต่านตห้องยสึดครองนชชั้น ไดห้ตชชั้งใจฟปังพวกหมอดถู และพวกทคานาย แตต่สคาหรชบทต่านนชชั้น พระเยโฮ
วาหห์พระเจห้าของทต่านไมต่ทรงอนฟุญาตใหห้ทต่านกระทคาเชต่นนชชั้น” (พบญ. 18:14) และมชนเปป็น “เพราะเหตฟุการกระทคา
ทกกี่นต่าสะอสิดสะเอกยนเหลต่านกชั้ พระเยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่านจสึงทรงขชบไลต่พวกเขาออกไปจากตต่อหนห้าทต่าน” (พบญ. 
18:12) กษชตรสิยห์ซาอถูลไดห้สถูญเสกยอาณาจชกรนชชั้นสคาหรชบตชวเองและราชวงศห์ของเขา “เพราะเหตฟุความละเมสิดของ
พระองคห์ซสึกี่งพระองคห์กระทคาตต่อพระเยโฮวาหห์ คสือตต่อพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ ซสึกี่งพระองคห์ไมต่ไดห้รชกษาไวห้ และ
เพราะเหตฟุไดห้ขอคคาปรสึกษาจากคนทรง เพสืกี่อไตต่ถามจากวสิญญาณของคนทรงนชชั้น” (1 พศด. 10:13) มชนเปป็นความ
ผสิดบาปยสิกี่งนชกทกกี่จะพยายามสสืบหาสสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงปปิดซต่อนไวห้ในอนาคต

เราจะตด้องไมสทราบกระทอักี่งกะประมาณ
เวลาแหสงการเสดต็จกลอับมาของพระครวิสตณ์

“ไมต่ใชต่ธฟุระของพวกทต่านทกกี่จะทราบเวลาหรสือวาระทชชั้งหลาย ซสึกี่งพระบสิดาไดห้ทรงกคาหนดไวห้ใหห้อยถูต่ในสสิทธสิ
อคานาจของพระองคห์” “เวลา” หนสึกี่งในพระคชมภกรห์บางครชชั้งกต็หมายถสึงปปีหนสึกี่ง ดชงนชชั้นในดานสิเอล 7:25 และวสิวรณห์ 
12:14 สามวาระครสึกี่งนชชั้นเหต็นไดห้ชชดวต่าเปป็นเวลาเดกยวกชนกชบสกกี่สสิบสองเดสือนนชชั้นของวสิวรณห์ 13:5 และหนสึกี่งพชนสอง
รห้อยหกสสิบวชนนชชั้นของวสิวรณห์ 11:3 ฉะนชชั้นไมต่มกผถูห้ใดทราบไดห้วต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจะเสดต็จกลชบมาปปีใด

“และวาระทชชั้งหลาย” เหต็นไดห้ชชดวต่าบต่งบอกถสึงสมชยหรสือยฟุคทชชั้งหลาย
หนสึกี่งในขห้อโตห้แยห้งเหลต่านชชั้นทกกี่พระเยซถูทรงใชห้เพสืกี่อแสดงใหห้เหต็นวต่าไมต่มกผถูห้ใดทราบไดห้วต่าพระองคห์จะเสดต็จกลชบ



มาเมสืกี่อไรกต็คสือ “แตต่จงทราบสสิกี่งนกชั้เถสิดวต่า ถห้าเจห้าของบห้านลต่วงรถูห้ไดห้วต่าขโมยจะมายามใด เขากต็จะไดห้เฝฟ้าระวชง และจะ
ไดห้ไมต่ยอมใหห้บห้านของตนถถูกทะลวงไปแลห้ว” (มธ. 24:43) พระเยซถูทรงใชห้ภาพประกอบทกกี่คลห้ายกชนเพสืกี่อแสดงใหห้
เหต็นเวลาทกกี่ไมต่อาจคาดเดาไดห้นชชั้นแหต่งการเสดต็จกลชบมาของพระองคห์ในมาระโก 13:35 “เหตฟุฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งหลาย
จงเฝฟ้าระวชงอยถูต่ เพราะพวกทต่านไมต่ทราบวต่าเจห้าของบห้านจะมาเมสืกี่อไร จะมาเวลาเยต็น หรสือเทกกี่ยงคสืน หรสือเวลาทกกี่ไกต่
ขชน หรสือในตอนเชห้า” ในทกกี่นกชั้มกการพถูดถสึงสกกี่ยามแหต่งราตรกกาลซสึกี่งเปป็นตชวแทนของยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมด 
และถห้ายฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมดหรสือยฟุคครสิสตจชกรถถูกแบต่งออกเปป็นสกกี่สต่วนหรสือการเฝฟ้ายามสกกี่กะในเวลา
กลางคสืน กต็ไมต่มกใครสชกคนในพวกเราทกกี่สามารถบอกลต่วงหนห้าไดห้วต่าพระเยซถูเจห้าจะเสดต็จกลชบมาในชต่วงเวลาใด ยก
ตชวอยต่างเชต่น ถห้าเราจะกลต่าววต่า เวลาทชชั้งหมดนชชั้นระหวต่างเพต็นเทคอสตห์กชบการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์ควรจะ
เทต่ากชบสองพชนปปี เรสืกี่องนกชั้กต็ถถูกเกต็บเปป็นความลชบมากเสกยจนไมต่มกใครทราบไดห้วต่าพระองคห์จะเสดต็จมาในชต่วงหห้ารห้อยปปี
แรกนชชั้นหรสือในหห้ารห้อยปปีชต่วงทกกี่สองหรสือในหห้ารห้อยปปีชต่วงทกกี่สามหรสือในชต่วงหห้ารห้อยปปีสฟุดทห้าย

กลต่าวอกกนชยหนสึกี่ง ไมต่มกผถูห้ใดทราบไดห้แมห้กระทชกี่งกะประมาณวต่าพระครสิสตห์จะเสดต็จกลชบมาเมสืกี่อไร ไมต่มก
เหตฟุการณห์ทกกี่ถถูกพยากรณห์ไวห้แลห้วซสึกี่งตห้องเกสิดขสึชั้นกต่อนพระเยซถูเสดต็จมา พระองคห์จะเสดต็จมากต่อนสงครามโลกครชชั้งทกกี่
1 หรสือกต่อนสงครามโลกครชชั้งทกกี่ 2 กต็ทคาไดห้ กต่อนการเรสืองอคานาจของลชทธสิคอมมสิวนสิสตห์กต็ทคาไดห้ เหลต่าครสิสเตกยนสมชย
ภาคพชนธสชญญาใหมต่ไดห้คาดหวชงการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์ (เหมสือนอยต่างทกกี่พวกเขาไดห้รชบคคาบชญชาใหห้คาด
หวชงมชน) ในระหวต่างชชกี่วชกวสิตของพวกเขา

_________________
ขด้อ 8:

1:8 แตต่พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช 
หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน 
และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทชชั้งในกรฟุง

เยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกยทชชั้งหมด และในแควห้น
สะมาเรกย และจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก”

พระมหาบอัญชานอัทั้น
เราคงเรกยกนกกี่วต่าเปป็นอกกคคาตรชสหนสึกี่งของพระมหาบชญชานชชั้น พระบชญชาของพระเยซถูทกกี่วต่าสาวกทชชั้งหลาย

ควรนคาขต่าวประเสรสิฐไปทชกี่วโลก ในกรณกนกชั้พระมหาบชญชานชชั้นถถูกใหห้ไวห้บนภถูเขามะกอกเทศ ทชนทกกต่อนการเสดต็จขสึชั้น
สถูต่สวรรคห์ของพระองคห์ ในมชทธสิว 28:18-20 พระมหาบชญชานชชั้นถถูกประทานใหห้เมสืกี่อ “สาวกสสิบเอต็ดคนนชชั้นไดห้ไปยชง
แควห้นกาลสิลก ถสึงภถูเขาลถูกหนสึกี่งทกกี่พระเยซถูไดห้ทรงกคาหนดพวกเขาไวห้” (มธ. 28:16) และเราคาดวต่าไมต่นานหลชงจาก
การคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ จากบรสิบทดถูเหมสือนวต่าพระเยซถูประทานพระมหาบชญชานชชั้นตามทกกี่ถถูกกลต่าวในมาระ
โก 16:15 ตอนทกกี่ “พระองคห์ทรงปรากฏแกต่สาวกสสิบเอต็ดคนขณะทกกี่พวกเขาเอนกายลงรชบประทานอยถูต่…” (มาระ
โก 16:14) เราคาดวต่าในหห้องชชชั้นบนนชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พวกเขาไดห้กสินอาหารมสืชั้อสฟุดทห้ายนชชั้นกชบพระเยซถู

พระมหาบชญชานชชั้นตามทกกี่ใหห้ไวห้ในลถูกา 24:46-49 ถถูกกลต่าวกต่อนทกกี่พวกเขาออกไปยชงบห้านเบธานกบนภถูเขา
มะกอกเทศอชนเปป็นทกกี่ ๆ พระองคห์เสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ ดชงนชชั้นอาจเปป็นไดห้วต่าพระมหาบชญชานกชั้ ซสึกี่งถถูกทวนซชั้คาหลายครชชั้ง
ไดห้ถถูกกลต่าวถสึงกต่อนทกกี่พวกเขาออกไปยชงภถูเขามะกอกเทศและจากนชชั้นหลชงจากทกกี่พวกเขาชฟุมนฟุมกชนทกกี่นชกี่นกต่อนการ
เสดต็จขสึชั้นของพระองคห์



พระมหาบชญชานชชั้นตามทกกี่ใหห้ไวห้ในยอหห์น 20:21, “พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่าน
ทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” ฯลฯ เปป็นพระบชญชาในวชนคสืนพระชนมห์ของพระองคห์, “วชนเดกยวกชนนชชั้นเวลาคกี่คา” (ยอหห์น
20:19) ดชงนชชั้นเราอาจแนต่ใจไดห้วต่าในตลอดทชชั้งสกกี่สสิบวชนนชชั้นทกกี่พระเยซถูทรงใชห้เวลากชบพวกสาวกโดยสชกี่งสอนพวกเขา 
พระองคห์ทรงทวนซชั้คาพระมหาบชญชานชชั้นซชั้คาแลห้วซชั้คาอกก พระบชญชาของพระองคห์ทกกี่มกตต่อเหลต่าสาวกของพระองคห์กต็คสือ
จงออกไปทชกี่วโลกและประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน พระองคห์ทรงทคาเชต่นนกชั้ในตอนคกี่คาของวชนคสืนพระชนมห์
ของพระองคห์; พระองคห์ทรงทคาเชต่นนกชั้เมสืกี่อพระองคห์ทรงปรากฏพระองคห์อกกขณะทกกี่พวกเขานชกี่งรชบประทาน พระองคห์
ประทานพระมหาบชญชานชชั้นเมสืกี่อพวกเขาประชฟุมกชนในแควห้นกาลสิลก พระองคห์ประทานพระบชญชาเดสิมนชชั้นแกต่พวก
เขากต่อนออกไปยชงบห้านเบธานกบนภถูเขามะกอกเทศอชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งพระองคห์เสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ และจากนชชั้นบนภถูเขา
นชชั้นเอง คคาตรชสสฟุดทห้ายทกกี่พระองคห์ตรชสแกต่เหลต่าสาวกของพระองคห์ เราเขห้าใจวต่าเปป็นพระมหาบชญชาเดกยวกชนนกชั้ !

พระมหาบอัญชานอัทั้นถทูกประทานใหด้แกสครวิสตจอักร
ในฐานะสถาบอันหนนกี่งหรสือแกสครวิสเตขียนทตุกคนเปป็นรายตอัว?

เหต็นไดห้ชชดจากหลชกฐานสามประการวต่าพระมหาบชญชานชชั้นถถูกประทานใหห้แกต่ครสิสเตกยนทฟุกคนเปป็นรายตชว
และไมต่ใชต่แกต่องคห์กรใดหรสือสถาบชนใดแบบทกกี่เปป็นเชต่นนชชั้น

ประการแรก ในมชทธสิว 28:20 หลชงจากประทานพระบชญชานชชั้นแกต่เหลต่าอชครทถูตใหห้สรห้างสาวกและใหห้บชพ
ตสิศมาพวกเขาในทชกี่วโลก พระเยซถูทรงเสรสิมวต่า “โดยสอนพวกเขา [ผถูห้เชสืกี่อเหลต่านชชั้น] ใหห้ถสือรชกษาสสิกี่งสารพชดใดกต็ตาม
ทกกี่เราไดห้สชกี่งพวกทต่านไวห้” ผถูห้เชสืกี่อทฟุกคนจะตห้องไดห้รชบพระมหาบชญชาเดกยวกชนกชบทกกี่ประทานใหห้แกต่พวกอชครทถูต

ประการทกกี่สอง พระมหาบชญชานชชั้นตามทกกี่พระเยซถูประทานใหห้ถถูกบชนทสึกไวห้อยต่างนห้อยหห้าครชชั้งในภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ และดถูเหมสือนวต่ามชนอยถูต่ในหห้าวาระทกกี่แตกตต่างกชน และในทฟุกกรณก “สสิบเอต็ดคนนชชั้น” (ยถูดาสตายไปแลห้ว)
ถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็น “พวกสาวก” และไมต่เคยมกคนกลฟุต่มใดเลยในฐานะครสิสตจชกรหนสึกี่งเมสืกี่อพระมหาบชญชานชชั้นถถูก
ประทานใหห้

จงพสิจารณาหห้าวาระเหลต่านกชั้
1. พระเยซถูประทานพระมหาบชญชานชชั้นในมชทธสิว 28:19,20 แตต่ในขห้อ 16 และ 18 เราอต่านวต่า “แลห้ว

สาวกสสิบเอต็ดคนนชชั้นไดห้ไปยชงแควห้นกาลสิลก ถสึงภถูเขาลถูกหนสึกี่งทกกี่พระเยซถูไดห้ทรงกคาหนดพวกเขาไวห้…และพระเยซถูเสดต็จ
มา และตรชสกชบพวกเขา โดยตรชสวต่า “ฤทธานฟุภาพทชชั้งสสิชั้นทรงมอบไวห้แกต่เราแลห้ว ทชชั้งในสวรรคห์และในแผต่นดสินโลก”
และพระองคห์ประทานพระมหาบชญชานชชั้น มชนถถูกมอบไวห้แกต่สาวกสสิบเอต็ดคนนชชั้น และจากนชชั้นผต่านทางพวกเขา มา
ถสึงทฟุกคนทกกี่กลชบใจเชสืกี่อและรชบบชพตสิศมา

2. อกกครชชั้ง ในมาระโก 16:14 และ 15 เราพบวต่าพระมหาบชญชานชชั้นถถูกประทานใหห้แกต่ “สาวกสสิบเอต็ดคน
ขณะทกกี่พวกเขาเอนกายลงรชบประทานอยถูต่ และทรงตสิเตกยนพวกเขาเพราะความไมต่เชสืกี่อและความแขต็งกระดห้างแหต่ง
ใจของพวกเขา เพราะพวกเขาไมต่ไดห้เชสืกี่อคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งไดห้เหต็นพระองคห์หลชงจากพระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นมาแลห้ว และ
พระองคห์ตรชสกชบพวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงออกไปทชกี่วโลก และประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน”

ฉะนชชั้นพระบชญชานชชั้นจสึงไมต่ไดห้ถถูกประทานใหห้แกต่สถาบชนหรสือองคห์กรใด: ตอนนชชั้นไมต่มกสสิกี่งเหลต่านกชั้เลย มชนถถูก
ประทานใหห้แกต่สสิบเอต็ดคนนชชั้นและผต่านทางพวกเขา มาถสึงครสิสเตกยนทฟุกคน



3. ในลถูกา 24:33-35 เราอต่านวต่าสองคนนชชั้นทกกี่ไดห้พบกชบพระเยซถูบนถนนไปบห้านเอมมาอถูส “กลชบไปยชง
กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และพบสสิบเอต็ดคนนชชั้นชฟุมนฟุมกชน และคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่พรห้อมกชบพวกเขา” สาวกสสิบเอต็ดคนนชชั้นอยถูต่
รต่วมกชนและคนอสืกี่น ๆ บางคนกต็อยถูต่กชบพวกเขา นต่าจะมกมารดาของพระเยซถูและนห้อง ๆ ของพระองคห์ดห้วย ตามทกกี่ถถูก
กลต่าวถสึงในกสิจการ 1:14 และอาจมกมารกยห์ชาวมชกดาลาดห้วย เราไมต่ทราบ แตต่ขห้อ 36 กลต่าวเกกกี่ยวกชบคนกลฟุต่มนกชั้วต่
า “และขณะทกกี่เขาทชชั้งสองกคาลชงพถูดอยต่างนชชั้น พระเยซถูเองทรงยสืนอยถูต่ในทต่ามกลางพวกเขา” พระองคห์ทรงปลอบ
ประโลมใจพวกเขา และจากนชชั้นในขห้อ 47 และ 48 พระองคห์ประทานพระมหาบชญชานชชั้นแกต่พวกเขา ไมต่มกการ
กลต่าวถสึงครสิสตจชกรหนสึกี่งเลย

4. ในยอหห์น 20:19 เราพบวต่าเมสืกี่อพระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว “แลห้ววชนเดกยวกชนนชชั้นเวลาคกี่คา ซสึกี่งเปป็น
วชนแรกของสชปดาหห์ เมสืกี่อประตถูเหลต่านชชั้นปปิดอยถูต่ในทกกี่ซสึกี่งพวกสาวกชฟุมนฟุมกชนอยถูต่แลห้วเพราะกลชวพวกยสิว พระเยซถูไดห้
เสดต็จมาและประทชบยสืนอยถูต่ทต่ามกลางพวกเขา และตรชสกชบพวกเขาวต่า “สชนตสิสฟุขจงดคารงอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลายเถสิด”
ใครอยถูต่ดห้วยบห้างในตอนนชชั้น? “พวกสาวกชฟุมนฟุมกชนอยถูต่แลห้วเพราะกลชวพวกยสิว” และพระเยซถูตรชสแกต่พวกเขาในขห้อ
21 วต่า “พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” มชนไมต่ใชต่การประชฟุมครสิสตจชกร
เลย พวกเขาถถูกพถูดดห้วยในฐานะปปัจเจกชน มสิใชต่ในฐานะสถาบชนหนสึกี่ง

5. ในกสิจการ 1:2 เราอต่านวต่าพระเยซถู “โดยเดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ตรชสคคาบชญชาทชชั้งหลายแกต่พวก
อชครทถูต ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเลสือกไวห้แลห้วนชชั้น” และขห้อ 4 กลต่าววต่า “และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ทรงชฟุมนฟุมกชนกชบพวกเขา
จสึงกคาชชบพวกเขาวต่า พวกเขาไมต่ควรออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม แตต่ใหห้คอยรชบตามพระสชญญาของพระบสิดา ซสึกี่ง
พระองคห์ตรชสวต่า “ตามทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้ยสินจากเรานชกี่นแหละ” พวกเขาจะไดห้รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์และจากนชชั้นในขห้อ 8 พระสชญญานชชั้นกต็ถถูกรวมเขห้ากชบคคาบชญชานชชั้นแหต่งพระมหาบชญชา, “แตต่พวกทต่านจะไดห้
รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่าย
เรา…” ในทกกี่นกชั้มกการระบฟุชชดเจนวต่าพระมหาบชญชานชชั้นถถูกประทานใหห้ “แกต่พวกอชครทถูต ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเลสือก
ไวห้แลห้วนชชั้น” และตามคคาตรชสทกกี่ชชดเจนนชชั้นของมชทธสิว 28:20 ผถูห้เชสืกี่อใหมต่ทฟุกคนจะตห้องรชบบชพตสิศมาและไดห้รชบมอบคคา
บชญชาเดกยวกชนนชชั้นแบบทกกี่ประทานใหห้แกต่พวกอชครทถูต

บชดนกชั้เราตห้องกลต่าวใหห้ชชดเจน: หนต่วยปกตสิของพระเจห้าในทฟุกแหต่งหนคสือ ครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นแหต่งหนสึกี่ง
1. บรรดาชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นหรสือครสิสตจชกรทชชั้งหลายของเหลต่าครสิสเตกยนถถูกเนห้นหนชกอยต่างมากในกสิจการ 

แนต่นอนวต่าครสิสเตกยนทฟุกคนควรเขห้ารต่วมกชบครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายทกกี่มกความเชสืกี่ออชนถถูกตห้อง
2. ครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายควรพยายามปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชานชชั้นอยต่างแนต่นอน เนสืกี่องจาก

สมาชสิกทฟุกคนมกพชนธะหนห้าทกกี่ในการชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลาย แนต่นอนวต่าคนกลฟุต่มนชชั้นทชชั้งกลฟุต่มควรชนะจสิตวสิญญาณ
3. งานสต่วนใหญต่ของการชนะจสิตวสิญญาณสามารถกระทคาไดห้ดกขสึชั้นโดยการรต่วมแรงรต่วมใจกชน พระเยซถู

ทรงสต่งเจต็ดสสิบคนนชชั้นออกไปเปป็นคถูต่ ๆ คนอชมพาตคนนชชั้นของมาระโก 2 ถถูกหามโดยสกกี่คน ชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งสามารถ
เลกชั้ยงดถูศสิษยาภสิบาลคนหนสึกี่งหรสือหลายคน, สต่งมสิชชชนนารกคนหนสึกี่งไป, สรห้างอาคารหลชงหนสึกี่ง, เลกชั้ยงดถูคนจน, คงไวห้ซสึกี่ง
การรต่วมสามชคคกธรรม, รห้องเพลงหรสือรชบการสอนพระวจนะ เปป็นกลฟุต่มไดห้ พสิธกบชพตสิศมา, พสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้า, การตชดสสินใจทกกี่จะตชดพกกี่นห้องคนหนสึกี่งทกกี่ทคาบาปอชนนต่าเกลกยดออกไปจากการรต่วมสามชคคกธรรม, เชต่นใน 1 โครสิน



ธห์ 5, สามารถกระทคาไดห้อยต่างนต่าประทชบใจและนต่านชบถสือมากกวต่าโดยการอนฟุมชตสิของคนเปป็นกลฟุต่ม
ครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายมกความสคาคชญ และครสิสเตกยนทฟุกคนในสมชยพระคชมภกรห์กต็เปป็นสมาชสิกของ

ชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นทชชั้งหลาย บต่อยครชชั้งวสิธกทกกี่ดกทกกี่สฟุดในการชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลายอยถูต่ในการเชสืกี่อมโยงอยถูต่บห้างกชบค
รสิสตจชกรทห้องถสิกี่นสชกแหต่ง แตต่พระมหาบชญชาถถูกประทานใหห้แกต่ครสิสเตกยนทฟุกคนในครสิสตจชกรทห้องถสิกี่น ไมต่ใชต่แกต่ค
รสิสตจชกรทห้องถสิกี่นในฐานะเปป็นกลฟุต่มคนหนสึกี่งทกกี่เปป็นทางการ ถห้ากลฟุต่มคนนชชั้นในฐานะองคห์กรหนสึกี่งหรสือสถาบชนหนสึกี่งลห้ม
เหลว นชกี่นกต็ไมต่ทคาใหห้ครสิสเตกยนผถูห้นชชั้นพห้นผสิด ตามคคาตรชสของพระเยซถูในมชทธสิว 28:19,20 เหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่จะตห้องรชบ
บชพตสิศมาและจากนชชั้นกต็ถถูกสอนใหห้ปฏสิบชตสิตามพระบชญชาทชชั้งสสิชั้นทกกี่ประทานใหห้แกต่พวกอชครทถูต

การชนะจสิตวสิญญาณสามารถกระทคาไดห้กต็ตต่อเมสืกี่อผถูห้คนไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เทต่านชชั้น 
“พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะ
เปป็นพยานฝฝ่ายเรา…” (กสิจการ 1:8) ไมต่มกชฟุมนฟุมชนใดไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในฐานะสถาบชนหนสึกี่ง
แตต่เฉพาะเมสืกี่อผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ทกกี่นชกี่นเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเทต่านชชั้น คนเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกชนะมาถสึงพระครสิสตห์
ตห้องมาในฐานะปปัจเจกชน และคนเหลต่านชชั้นทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลายมาถสึงพระครสิสตห์ตห้องทคาเชต่นนชชั้นในฐานะ
ปปัจเจกชน

“พวกทสานจะไดด้รอับพระราชทานฤทธวิธิ์เดช 
หลอังจากพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์เสดต็จมาบนพวกทสาน”

กสิจการ 1:8 มกความสคาคชญอยต่างมากในการนสิยามสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ เมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้
เสดต็จมาบนพวกสาวก พวกเขากต็ไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถู และสสิกี่งเดกยวกชนกต็ถถูกกลต่าวในลถูกา 
24:49, “แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจาก
เบสืชั้องบน” และในทชชั้งสองกรณก ในลถูกาและในกสิจการ พระสชญญานกชั้เรสืกี่องฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อชนะจสิตวสิญญาณและเปป็น
พยานกต็ถถูกประทานใหห้ในการเชสืกี่อมโยงกชบพระมหาบชญชานชชั้น

ชต่างเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลาทกกี่ผถูห้ใดจะเขห้าใจผสิดสสิกี่งทกกี่พระเจห้ากคาลชงพถูดถสึงในทกกี่นกชั้! พวกสาวกไมต่ไดห้รอคอยของ
ประทานในการพถูดภาษาตต่าง ๆ แนต่นอนวต่าขต่าวประเสรสิฐจะตห้องถถูกประกาศในบางภาษาและมากกวต่าหนสึกี่งภาษา
แตต่การประกาศขต่าวประเสรสิฐดห้วยฤทธสิธิ์เดชเปป็นเรสืกี่องทกกี่ทรงสชญญาไวห้ตรงนกชั้ มกการอชศจรรยห์หลายอยต่างทกกี่เกสิดขสึชั้นรต่วม
กชบเพต็นเทคอสตห์ เสกยงลมพชดแรงกลห้า และลสิชั้นไฟทกกี่มองเหต็นไดห้ซสึกี่งมาอยถูต่บนผถูห้คนเหลต่านชชั้น แตต่นชกี่นไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่ทรง
สชญญาไวห้และไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่พวกเขารอคอย การอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นเปป็นสสิกี่งไมต่สคาคชญ ไมต่ไดห้ถถูกพยากรณห์ไวห้ และไมต่เกสิด
ขสึชั้นซชั้คาอกก สสิกี่งทกกี่พวกเขาตห้องรอคอยคสือฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง พวกเขาจะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถู 
ตลอดสกกี่สสิบวชนนชชั้นพระเยซถูไดห้ทรงเนห้นยชั้คาแกต่เหลต่าสาวกของพระองคห์พระบชญชาทกกี่ใหห้ออกไปทชกี่วโลกและประกาศ
ขต่าวประเสรสิฐ และพระบชญชานชชั้นไมต่ไดห้มาถสึงพวกเขาเทต่านชชั้น แตต่มาถสึงครสิสเตกยนทฟุกคนทกกี่จะตามมา “และจนถสึง
ทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก” และกระทชกี่ง “แกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน” องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเชสืกี่อมเขห้าดห้วยกชนอยต่างหนชก
แนต่นหนห้าทกกี่ในการประกาศขต่าวประเสรสิฐและพระบชญชาทกกี่ใหห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ทกกี่จะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจาก
เบสืชั้องสถูง ไมต่ควรมกใครแยกทชชั้งสองสสิกี่งนชชั้นออกจากกชน การตระเตรกยมอชนยสิกี่งใหญต่หนสึกี่งเดกยวทกกี่ตห้องมกเพสืกี่อการเปป็น
พยานคสือการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์



มกคคาสอนผสิดและความเขห้าใจผสิดมากมายเกกกี่ยวกชบความหมายของเพต็นเทคอสตห์ แตต่จงหมายเหตฟุวต่าพวก
สาวกไมต่ไดห้รอคอยกคาเนสิดของครสิสตจชกร เราเชสืกี่อวต่า “ทกกี่ชฟุมนฟุมอชนใหญต่และครสิสตจชกรของบฟุตรหชวปปี ผถูห้ซสึกี่งมกชสืกี่อจารสึก
ไวห้ในสวรรคห์แลห้ว” จะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึงและถถูกรวมพลในสวรรคห์และจะรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคน
แหต่งทฟุกยฟุคสมชย พระคชมภกรห์ไมต่เคยบอกเราวต่าครสิสตจชกรไดห้เรสิกี่มตห้นเมสืกี่อไร ไมต่เคยพถูดถสึง “กคาเนสิด” หรสือ “การกต่อ
ตชชั้ง” ของมชน แนต่นอนวต่านชกี่นไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่พระคชมภกรห์กคาลชงพถูดถสึงทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ตรงกชนขห้าม สาวกเหลต่านชชั้นไดห้รชบคคา
บชญชาใหห้รอคอย เพสืกี่อจะรชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูงเมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จะเสดต็จมาบนพวกเขา และจากนชชั้น
พวกเขาจะตห้องเปป็นพยานและชนะจสิตวสิญญาณโดยปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชานชชั้น

พวกสาวกไมต่ไดห้รอคอยทกกี่จะพถูดเปป็นภาษาตต่าง ๆ การพถูดในภาษาใดกต็ตามเปป็นเพกยงการเปป็นพยานดห้วย
ฤทธสิธิ์เดชตามทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงสชญญาไวห้และพวกเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะพถูดในภาษาเหลต่านชชั้นของผถูห้คนทกกี่มา
รวมตชวกชนเพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะเปป็นพยานและชนะจสิตวสิญญาณไดห้ และพวกเขาไดห้ทคาเชต่นนชชั้น

สาวกเหลต่านชชั้นไมต่ไดห้กคาลชงรอคอยทกกี่จะแสวงหา “พระราชกสิจทกกี่สองแหต่งพระคฟุณ” ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ไมต่มกการ
บอกใบห้เลยวต่าธรรมชาตสิฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงไดห้ถถูกทคาลายไปในสาวกเหลต่านกชั้หรสือวต่าพวกเขา “ถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์” แลห้ว 
ไมต่ใชต่เลย พวกเขาไดห้รชบมอบภารกสิจทกกี่จะนคาขต่าวประเสรสิฐไปทชกี่วโลก บชดนกชั้พวกเขาไดห้รชบคคาบชญชาอยต่างชชดเจนใหห้
รอคอยพระเจห้าเพสืกี่อจะรชบฤทธสิธิ์เดชสคาหรชบภารกสิจนกชั้ และความหมายของเพต็นเทคอสตห์กต็เรกยบงต่ายขนาดนชชั้นเลย 
“พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะ
เปป็นพยานฝฝ่ายเรา…”

นกกี่เปป็นกฟุญแจทกกี่อธสิบายคคาเรกยกเหลต่านชชั้นทฟุกคคาทกกี่ถถูกใชห้เกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ เมสืกี่อสาวกเหลต่า
นชชั้น “ไดห้รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ตามทกกี่ทรงสชญญาไวห้ในกสิจการ 1:5 พวกเขากต็ถถูกลห้อมรอบ, ถถูก
ทต่วมทห้น, ถถูกจต่จุ่มมสิดในฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระเจห้าเพสืกี่อชต่วยใหห้พวกเขาเปป็นพยานไดห้ นกกี่เปป็นความหมายของการ 
“เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ซสึกี่งเปป็นคคาเรกยกทกกี่ใชห้กชนปกตสิมากกวต่า และเปป็นคคาเรกยกทกกี่ตรงตชวมากกวต่าซสึกี่ง
ถถูกใชห้ทชกี่วหนชงสสือกสิจการ แตต่อห้างอสิงถสึงสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:4 ดชงนชชั้นการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และการไดห้รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณจสึงหมายถสึงสสิกี่งเดกยวกชน

เพต็นเทคอสตห์เปป็นชต่วงเวลานชชั้นเมสืกี่อพระเจห้าไดห้ทรงสชญญาวต่าจะ “เทพระวสิญญาณของเราออก” (โยเอล 
2:28; กสิจการ 2:17,18) การประทานฤทธสิธิ์เดชนกชั้จากเบสืชั้องสถูงเพสืกี่อการเปป็นพยานเปป็น “ของประทานของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ของกสิจการ 2:38 ซสึกี่งทรงสชญญาแกต่คนทชชั้งปวงทกกี่ “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวกเราจะ
ทรงเรกยกนชชั้น” (กสิจการ 2:39)

สสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์กต็คสือวต่า สาวกเหลต่านชชั้นไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระครสิสตห์และพวก
เขาไดห้ชนะจสิตวสิญญาณคนประมาณสามพชนคน และนชกี่นเปป็น “วชนตชวอยต่าง” ตามทกกี่ D.L. Moody กลต่าว เหมสือน
อยต่างทกกี่โยเอลไดห้พยากรณห์วต่าเพต็นเทคอสตห์ถถูกรวมไวห้ใน “วชนสฟุดทห้ายเหลต่านชชั้น” ฉะนชชั้นการประทานฤทธสิธิ์เดชในวชน
นชชั้นจสึงถถูกสชญญาไวห้ตลอดทชชั้งยฟุคนกชั้สคาหรชบครสิสเตกยนทฟุกคนทกกี่จะทคาตามขห้อกคาหนดของพระเจห้า

ขด้อ 9-11:



1:9 และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ตรชสสสิกี่งเหลต่านกชั้แลห้ว ขณะทกกี่
พวกเขากคาลชงพสินสิจดถู พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไป และ
มกเมฆกห้อนหนสึกี่งคลฟุมพระองคห์ใหห้พห้นสายตาของพวก
เขา
1:10 และขณะทกกี่พวกเขากคาลชงเขมห้นดถูฟฟ้าสวรรคห์ 
ขณะทกกี่พระองคห์เสดต็จขสึชั้นไปนชชั้น ดถูเถสิด มกชายสองคน
ยสืนอยถูต่ขห้าง ๆ พวกเขาสวมเสสืชั้อสกขาว

1:11 ซสึกี่งกลต่าวดห้วยวต่า “พวกทต่าน ชาวกาลสิลกเออ๋ย 
เหตฟุไฉนพวกทต่านจสึงยสืนเขมห้นดถูฟฟ้าสวรรคห์ พระเยซถู
องคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่งทรงถถูกรชบไปจากพวกทต่านขสึชั้นไป
ยชงสวรรคห์นชชั้น จะเสดต็จมาอกกในลชกษณะเดกยวกชน
ตามทกกี่พวกทต่านไดห้เหต็นพระองคห์เสดต็จไปยชงสวรรคห์
นชชั้น”

พระครวิสตณ์จะเสดต็จมาเหมสือนอยสางทขีกี่พระองคณ์ไดด้เสดต็จจากไป
จงหมายเหตฟุวต่าการเสดต็จขสึชั้นไปของพระเยซถูนชชั้นตรงตชวตามนชชั้นจรสิง ๆ การคสืนพระชนมห์ของพระเยซถู

เปป็นการเปป็นขสึชั้นจากตายฝฝ่ายรต่างกายจรสิง ๆ อฟุโมงคห์ฝปังศพใหมต่ของโยเซฟนชชั้นวต่างเปลต่า พระเยซถูทรงกสินและดสืกี่มตต่อ
หนห้าสาวกเหลต่านชชั้น พวกเขาสชมผชสพระองคห์ จชบตห้องพระองคห์ บชดนกชั้พระเยซถูพรห้อมกชบพระกายทกกี่จชบตห้องไดห้ของ
พระองคห์ไดห้ลอยขสึชั้นไปสถูต่สวรรคห์ตต่อสายตาพวกเขาจรสิง ๆ บชดนกชั้ในสวรรคห์พระองคห์ทรงมกพระกายทกกี่จชบตห้องไดห้นชชั้น
และเมสืกี่อพระองคห์เสดต็จกลชบมายชงแผต่นดสินโลกอกกทก พระองคห์กต็จะมกรต่างกายเดสิมทกกี่จชบตห้องไดห้นชชั้น และพรห้อมกชบรอย
แผลทกกี่มองเหต็นไดห้นชชั้นในพระหชตถห์ของพระองคห์ (ศคย. 13:6) และเมสืกี่อถสึงตอนนชชั้นมกกลต่าวถสึงชนชาตสิอสิสราเอลวต่า 
“และพวกเขาจะมองดถูเราผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไดห้แทง” (ศคย. 12:10)

โอ สวรรคห์ในตอนนชชั้นคงดกใจจรสิง ๆ ทกกี่ไดห้รชบพระองคห์ไวห้! ทถูตสวรรคห์หลายลห้านตนคงชสืกี่นบานทกกี่ไดห้เหต็นพระ
เยซถูในพระกายทกกี่จชบตห้องไดห้ของพระองคห์และไดห้เหต็นรอยแผลของพระองคห์! และพระเยซถูคงดกพระทชยมากจรสิง ๆ 
ทกกี่ไดห้กลชบไปบห้านอกก! นกกี่เปป็นสต่วนหนสึกี่งของ “ความปปีตสิยสินดกทกกี่ทรงตชชั้งไวห้ตต่อพระพชกตรห์พระองคห์นชชั้น” (ฮบ. 12:2) ซสึกี่ง
ทคาใหห้พระองคห์สถูห้ทนกางเขนนชชั้นและเหยกยดหยามความละอายนชชั้น แตต่ความชสืกี่นบานนชชั้นจะไมต่สคาเรต็จครบถห้วน
จนกวต่าผถูห้ถถูกไถต่แลห้วทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชย ซสึกี่งรชบความรอดโดยพระโลหสิตประเสรสิฐของพระองคห์ จะถถูกรวบรวม
กลชบบห้านไปอยถูต่กชบพระเยซถูและเมสืกี่อพวกเขามาจากทสิศเหนสือและทสิศตะวชนออกและทสิศใตห้และทสิศตะวชนตกเพสืกี่อนชกี่ง
ลงกชบอชบราฮชมและอสิสอชคและยาโคบในอาณาจชกรของพระเจห้า

แตต่ตรงนกชั้ทกกี่ยสืนอยถูต่ขห้างพวกเขาคสือ “ชาย” สองคนในชฟุดขาว เราเชสืกี่อวต่า “ชาย” เหลต่านกชั้เปป็นทถูตสวรรคห์ ทถูต
สวรรคห์สององคห์นชชั้นในปฐมกาล 19:1 และ 15 ถถูกเรกยกวต่า ผถูห้ชาย ในขห้อ 5,10,12 และ 16 และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
กชบทถูตสวรรคห์สององคห์ทกกี่ปรากฏตชวแกต่อชบราฮชมในปฐมกาล 18 ถถูกเรกยกวต่า “ชายสามคน” ในขห้อ 2 ทถูตสวรรคห์
องคห์นชชั้นทกกี่ปรากฏตชวแกต่หญสิงนชชั้นทกกี่จะกลายเปป็นมารดาของแซมสชนในผถูห้วสินสิจฉชย 13:3 ถถูกเรกยกวต่า “บฟุรฟุษผถูห้หนสึกี่งของ
พระเจห้า” ในขห้อ 6 และ 8 และ “บฟุรฟุษผถูห้นชชั้น” ในขห้อ 10 ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นทกกี่ปรากฏแกต่ดานสิเอลในดานสิเอล 10:5 
ถถูกเรกยกวต่า “ชายคนหนสึกี่ง” และในขห้อ 18 ทถูตสวรรคห์อกกองคห์, “ทต่านผถูห้หนสึกี่งทกกี่มกรถูปลชกษณห์ของมนฟุษยห์ผถูห้หนสึกี่ง”, ถถูก
กลต่าวถสึง ฉะนชชั้นเหลต่าทถูตสวรรคห์จสึงมกรถูปลชกษณห์เหมสือนมนฟุษยห์ และถถูกเรกยกบต่อย ๆ วต่ามนฟุษยห์ และเราคสิดวต่าสองคน
นกชั้เปป็นทถูตสวรรคห์ซสึกี่งยสืนอยถูต่ขห้างสาวกเหลต่านชชั้นและประกาศวต่าพระครสิสตห์จะเสดต็จมาอกกทกเหมสือนทกกี่พระองคห์ไดห้เสดต็จ
จากไป

ดชงนชชั้นเนสืกี่องจากพระครสิสตห์จะเสดต็จกลชบมาในแบบเดกยวกชบทกกี่พระองคห์ไดห้เสดต็จจากไป พระองคห์จสึงจะ



เสดต็จมาแบบปรากฏแกต่ตา พรห้อมพระกาย ตามนชชั้นจรสิง ๆ “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเองจะเสดต็จลงมาจากสวรรคห์” (1 
ธส. 4:16) พระเยซถูทรงหมายความสสิกี่งเดกยวกชนเมสืกี่อพระองคห์ตรชสวต่า “และถห้าเราไปและจชดเตรกยมสถานทกกี่ไวห้
สคาหรชบทต่านทชชั้งหลายแลห้ว เราจะกลชบมาอกก และรชบทต่านทชชั้งหลายมายชงตชวเราเอง” (ยอหห์น 14:3)

ผมเชสืกี่อวต่าความคลห้ายคลสึงกชนของการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์กชบการเสดต็จจากไปของพระองคห์
หมายถสึงการเสดต็จกลชบมาของพระองคห์เพสืกี่อครอบครองบนแผต่นดสินโลก (ไมต่ใชต่การเสดต็จมาของพระองคห์ในฟฟ้า
อากาศเพสืกี่อเรกยกเราขสึชั้นไป)

“เมฆกห้อนหนสึกี่งคลฟุมพระองคห์ใหห้พห้นสายตาของพวกเขา” กสิจการ 1:9 กลต่าว และวสิวรณห์ 1:7 กลต่าววต่า 
“ดถูเถสิด พระองคห์เสดต็จมาพรห้อมกชบหมถูต่เมฆ และนชยนห์ตาทฟุกดวงจะเหต็นพระองคห์”

พระเยซถูทรงลอยขสึชั้นไป “จากภถูเขาทกกี่เรกยกกชนวต่า มะกอกเทศ” (กสิจการ 1:12) และเมสืกี่อพระองคห์เสดต็จ
กลชบมาอกกทก เรากต็ถถูกบอกวต่า “และพระบาทของพระองคห์จะยสืนในวชนนชชั้นบนภถูเขามะกอกเทศ ซสึกี่งอยถูต่หนห้ากรฟุง
เยรถูซาเลต็มดห้านทสิศตะวชนออก และภถูเขามะกอกเทศนชชั้นจะแยกออกตรงกลางของมชนไปทางทสิศตะวชนออกและไป
ทางทสิศตะวชนตก…” (ศคย. 14:4)

การหาขห้ออห้างมาอธสิบายพระสชญญาทกกี่ชชดเจนมาก ๆ ทกกี่วต่าพระครสิสตห์จะเสดต็จกลชบมาอกกดห้วยพระองคห์เอง
ยชงแผต่นดสินโลกกต็เปป็นความไมต่เชสืกี่ออชนชชกี่วรห้าย

______________
ขด้อ 12-14:

1:12 แลห้วพวกเขาไดห้กลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มจาก
ภถูเขาทกกี่เรกยกกชนวต่า มะกอกเทศ ซสึกี่งอยถูต่หต่างจากกรฟุง
เยรถูซาเลต็มเทต่ากชบระยะทกกี่อนฟุญาตใหห้เดสินทางในวชน
สะบาโต
1:13 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้เขห้ามาแลห้ว พวกเขาไดห้ขสึชั้น
ไปในหห้องชชชั้นบนหห้องหนสึกี่ง ซสึกี่งมกทชชั้งเปโตร และยาก
อบ และยอหห์น และอชนดรถูวห์ ฟปีลสิปกชบโธมชส บารโธ

โลมสิวกชบมชทธสิว ยากอบบฟุตรชายของอชลเฟอชส และซก
โมนเศโลเท และยถูดาสนห้องชายของยากอบ พชกอยถูต่
นชชั้น
1:14 คนเหลต่านกชั้ทฟุกคนอยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องใน
การอธสิษฐานและการอห้อนวอน กชบพวกผถูห้หญสิง และ
มารกยห์มารดาของพระเยซถู และกชบพวกนห้องชายของ
พระองคห์

การประชตุมอธวิษฐานในหด้องชอัทั้นบน
กสอนถนงเพต็นเทคอสตณ์

พวกสาวกกลชบไปจากภถูเขามะกอกเทศ ซสึกี่งอยถูต่หต่างไปไมต่ถสึงไมลห์ ไปยชงเยรถูซาเลต็ม พวกเขาไมต่ไดห้ไปยชงหห้อง
ชชชั้นบนหห้องหนสึกี่ง แตต่เขห้าไปในหห้องชชชั้นบนหห้องนชชั้น (คคากรกกชกชั้เฉพาะคคานาม) หห้องเดสิมนชชั้นทกกี่พวกเขาไดห้รชบประทาน
อาหารคกี่คามสืชั้อสฟุดทห้ายและทกกี่นชกี่นเราคสิดวต่าพวกเขาอาศชยอยถูต่ในชต่วงหลายวชนนชชั้นกต่อนเพต็นเทคอสตห์

อชครทถูตสสิบเอต็ดคนนชชั้นอยถูต่ในการประชฟุมอธสิษฐานนกชั้ รวมถสึงมารกยห์มารดาของพระเยซถู และเหลต่านห้อง ชาย
รต่วมมารดาของพระเยซถู (เกสิดจากโยเซฟและมารกยห์หลชงจากพระครสิสตห์ประสถูตสิแลห้ว) เราคสิดวต่าพวกเขาคสือยากอบ
และยถูดาส (ผถูห้เขกยนหนชงสสือยากอบและยถูดาสในพระคชมภกรห์) และโยเสสและซกโมน (มธ. 13:55, มก. 6:3) นห้อง
ชายเหลต่านกชั้ของพระเยซถูไมต่ไดห้เชสืกี่อในพระองคห์และไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อกต่อนการถถูกตรสึงกางเขนของพระครสิสตห์ (ยอหห์น 



7:5) พระเยซถูทรงสต่งขต่าวสารพสิเศษไปถสึงพวกเขาหลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์วต่าพวกเขาควรไปพบพระ
องคห์ในแควห้นกาลสิลก (มธ. 28:10) เราคสิดวต่าทกกี่นชกี่นเมสืกี่อพวกเขาไดห้เหต็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่ทรงคสืนพระชนมห์แลห้ว พวก
เขากต็วางใจพระองคห์ หรสือพวกเขาอาจวางใจพระองคห์เมสืกี่อพระองคห์สสิชั้นพระชนมห์และในชต่วงสามวชนอชนแสนเศรห้า
นชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกวางพระศพในอฟุโมงคห์นชชั้นกต็ไดห้ บชดนกชั้พวกเขาอยถูต่ในการประชฟุมอธสิษฐานกต่อนเพต็นเทคอสตห์

จคานวนรวมทชชั้งหมดของผถูห้คนทกกี่อยถูต่ทกกี่นชกี่นคสือ “ประมาณหนสึกี่งรห้อยยกกี่สสิบ” คน (ขห้อ 15)
จงหมายเหตฟุวต่าคนเหลต่านกชั้ไมต่ไดห้แคต่รอคอยอยถูต่เฉย ๆ ตรงกชนขห้ามพวกเขา “อยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการ

อธสิษฐานและการอห้อนวอน”
พวกเขาอธสิษฐานทกกี่นชกี่นพรห้อมกชบ “การอห้อนวอน” นกกี่คสือ “การรบเรห้า” ของชายผถูห้นชชั้นทกกี่รห้องขอขนมปปัง

แหต่งชกวสิตเพสืกี่อผถูห้อสืกี่นในลถูกา 11:8 เราคสิดวต่านกกี่เปป็นเวลานชชั้นเมสืกี่อ หลชงจากทกกี่เจห้าบต่าวนชชั้นถถูกพาตชวไปแลห้ว เหลต่าเพสืกี่อนเจห้า
บต่าวกต็อดอาหารในมาระโก 2:19 และ 20

คนาอธวิษฐานทขีกี่มขีชอัยเพสืกี่อขอฤทธวิธิ์เดชพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์
“คนเหลต่านกชั้ทฟุกคนอยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการอธสิษฐานและการอห้อนวอน…” (ขห้อ 14)
เราไมต่กลห้าถสือวต่าชต่วงสสิบวชนนกชั้ของการอธสิษฐานและการอห้อนวอนแบบไมต่ลดละในหห้องชชชั้นบนนชชั้นเปป็นเรสืกี่อง

ไมต่สคาคชญ หรสือเปป็นเรสืกี่องทกกี่เกสิดขสึชั้นเฉพาะในสมชยนชชั้นและสถานทกกี่นชชั้นเทต่านชชั้น ไมต่ใชต่เลย มกหลชกการหนสึกี่งตามพระ
คชมภกรห์ทกกี่วต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่ตห้องการการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์, ฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะทคางานของพระเจห้า, ตห้อง
รอคอยพระองคห์และอห้อนวอนจนกวต่าพวกเขาจะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง

I. พระเจห้าทรงเรกยกรห้องและครสิสเตกยนทชชั้งหลายมชกตห้องอห้อนวอนตต่อพระเจห้าเพสืกี่อขอการเตสิมเตต็มสคาหรชบ
ความตห้องการ ขอการชต่วยใหห้พห้น ขอสตสิปปัญญา ขอฤทธสิธิ์เดช
1. นชกี่นเปป็นคคาสอนทกกี่เฉพาะเจาะจงของคคาอฟุปมาในลถูกา 18:1-9 “และพระองคห์ตรชสคคาอฟุปมาหนสึกี่งใหห้พวก

เขาฟปังเพสืกี่อจฟุดประสงคห์นกชั้ เพสืกี่อคนทชชั้งหลายควรอธสิษฐานอยถูต่เสมอ และไมต่อต่อนระอาใจ”
2. ยาโคบทกกี่ปลชั้คาสถูห้ทชชั้งคสืนกชบทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้น, “มกอคานาจอยถูต่กชบพระเจห้าและกชบมนฟุษยห์” (ปฐก. 32:28 

วรรคหลชง)
3. ซามถูเอล “รห้องทถูลตต่อพระเยโฮวาหห์ตลอดทชชั้งคสืน” (1 ซมอ. 15:11)
4. ราชสินกเอสเธอรห์และเหลต่าสาวใชห้ของนางอดอาหารและอธสิษฐานนานสามวชนสามคสืนเพสืกี่อขอการชต่วย

ใหห้พห้นสคาหรชบพวกยสิวจากการถถูกทคาลาย (เอสเธอรห์ 4:16)
5. หญสิงชาวคานาอชนผถูห้นชชั้นทกกี่อห้อนวอนอยต่างไมต่ลดละเพสืกี่อลถูกสาวทกกี่ถถูกผกสสิงของตน (มธ. 15:21-28) แสดง

ใหห้เหต็นวต่าพระเจห้าทรงพอพระทชยกชบการอห้อนวอนทกกี่ไมต่ลดละเชต่นนชชั้น
6. พระเยซถูเอง “เสดต็จออกไปยชงภถูเขาลถูกหนสึกี่งเพสืกี่อจะอธสิษฐาน และไดห้อธสิษฐานตต่อพระเจห้าตลอดคสืน”

(ลถูกา 6:12) ถห้าไมต่มกคคาสชกี่งเฉพาะเจาะจงใด ๆ วต่าเราควรรอคอยพระเจห้าและอห้อนวอนขอฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ มชนกต็ยชงเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าอยต่างชชดเจนทกกี่ใหห้ผถูห้คนของพระเจห้าแสวงหาพระพชกตรห์ของพระองคห์ 
ในพระคชมภกรห์มกคคาเรกยกอยต่าง “รอคอยพระเยโฮวาหห์”, “แสวงหาหนห้าของเรา” ซชั้คาแลห้วซชั้คาอกก; คคาเรกยกอยต่าง 
“การอห้อนวอน” และ “การวสิงวอน”



7. ในเอเฟซชส 6:18 เราไดห้รชบคคาบชญชาวต่า “โดยอธสิษฐานอยถูต่เสมอดห้วยบรรดาคคาอธสิษฐานและคคาวสิงวอน
ในพระวสิญญาณ และโดยเฝฟ้าอยถูต่ในการนกชั้ดห้วยความขยชนหมชกี่นเพกยรทฟุกอยต่างและดห้วยคคาวสิงวอนเพสืกี่อวสิสฟุทธสิชนทฟุก
คน”

8. เอลกยาหห์เปป็นแบบอยต่างแสนคลาสสสิคของการอธสิษฐานแบบไมต่ลดละ (ยากอบ 5:17,18; 1 พงศห์
กษชตรสิยห์ 17:19-22; 1 พงศห์กษชตรสิยห์ 18:42-44)

II. มกคคาสชกี่งและพระสชญญาทกกี่เฉพาะเจาะจงเกกกี่ยวกชบการอธสิษฐานขอฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
1. อสิสยาหห์ 40:29-31 อห้างอสิงอยต่างชชดเจนถสึงฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งประทานใหห้เปป็นคคา

ตอบสคาหรชบคคาอธสิษฐานทกกี่ไมต่ลดละ “พระองคห์ประทานกคาลชงแกต่คนอต่อนเปลกชั้ย และแกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่มกกคาลชง 
พระองคห์ทรงเพสิกี่มแรงขสึชั้น…แตต่เขาทชชั้งหลายทกกี่รอคอยพระเยโฮวาหห์จะเสรสิมเรกกี่ยวแรงของพวกเขาใหมต่…”

2. สองพงศาวดาร 7:14 ใหห้เสห้นทางสถูต่การฟฟปั้นฟถูแกต่ประชากรของพระเจห้า ซสึกี่งรวมถสึงถห้าพวกเขา “ถต่อมตชว
ลง และอธสิษฐาน และแสวงหาหนห้าของเรา และหชนเสกยจากบรรดาทางชชกี่วของพวกเขา แลห้วเรากต็จะฟปังจาก
สวรรคห์…”

3. ในลถูกา 11:5-13 พระเยซถูเจห้าทรงสอนเหลต่าสาวกของพระองคห์โดยเฉพาะถสึงวสิธกอธสิษฐานขอขนมปปัง
แหต่งชกวสิตใหห้แกต่เหลต่าคนบาป นชกี่นคสือ วสิธกมกชชยเพสืกี่อทกกี่จะมกฤทธสิธิ์เดชในการชนะจสิตวสิญญาณ ขห้อ 8 กลต่าววต่าสสิกี่งสคาคชญ
ของการอธสิษฐานชนสิดนกชั้คสือ “การวสิงวอน” ในขห้อ 9 และ 10 องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงสต่งเสรสิมการขอและการ
แสวงหาและการเคาะตต่อไป ในขห้อ 13 พระองคห์ทรงสชญญาวต่า “ฉะนชชั้น ถห้าทต่านทชชั้งหลาย ผถูห้เปป็นคนชชกี่วรห้าย ยชงรถูห้วต่า
จะใหห้ของกคานชลดก ๆ แกต่บฟุตรทชชั้งหลายของตนอยต่างไร พระบสิดาของทต่านทชชั้งหลายผถูห้ทรงสถสิตในสวรรคห์ จะ
ประทานพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ขอจากพระองคห์มากยสิกี่งกวต่าสชกเทต่าใด” คคากรสิยาสคาหรชบขอเปป็นรถูป
ปปัจจฟุบชนกาล ซสึกี่งบต่งบอกถสึงการกระทคาทกกี่ตต่อเนสืกี่อง และงานรชบใชห้ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่เราถถูกสอนใหห้อธสิษฐาน
ขอในทกกี่นกชั้กต็ไมต่ใชต่การสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณ แตต่เปป็นการประทานฤทธสิธิ์เดช เพสืกี่อนคาขนมปปังไปใหห้เหลต่าคน
บาป

4. ในลถูกา 24:49 หลชงจากทกกี่พระเยซถูไดห้ประทานพระบชญชานชชั้นทกกี่การกลชบใจใหมต่และการยกบาปควรถถูก
ประกาศในประชาชาตสิทชชั้งปวงและสอนสาวกเหลต่านกชั้วต่าพวกเขาเปป็นประจชกษห์พยานทกกี่จะตห้องบอกเลต่ามชน พระองคห์
ทรงบชญชาวต่า “แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มา
จากเบสืชั้องบน”

5. ในกสิจการ 1:4 พระเยซถูทรงบชญชาสาวกเหลต่านชชั้น “วต่าพวกเขาไมต่ควรออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม แตต่
ใหห้คอยรชบตามพระสชญญาของพระบสิดา ซสึกี่งพระองคห์ตรชสวต่า “ตามทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้ยสินจากเรานชกี่นแหละ” และ
เมสืกี่อพสิจารณาขห้อ 14 เราจสึงทราบวต่าการรอคอยนชชั้นจะตห้องรวม “การอธสิษฐานและการอห้อนวอน” เขห้าไวห้ดห้วย

III. มกแบบอยต่างตามพระคชมภกรห์มากมายของผถูห้คนทกกี่อธสิษฐานขอและไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถู

1. การยสืนกรานของเอลกชาทกกี่จะตสิดตามเอลกยาหห์ในวชนทกกี่อกกฝฝ่ายถถูกรชบขสึชั้นไป โดยขอใหห้ “วสิญญาณของ
ทต่านอยถูต่บนขห้าพเจห้าเปป็นสองเทต่าเถสิด” ตห้องถถูกถสือวต่าเปป็นคคาอธสิษฐานแบบไมต่ลดละเพสืกี่อขอฤทธสิธิ์เดชของพระ



วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (2 พงศห์กษชตรสิยห์ 2:1-9) และเหลต่าศสิษยห์ของผถูห้พยากรณห์เหต็นวต่า “วสิญญาณของเอลกยาหห์ไดห้มาสถสิต
อยถูต่บนเอลกชาแลห้ว” (2 พงศห์กษชตรสิยห์ 2:15)

2. เพสืกี่อเปป็นคคาตอบสคาหรชบคคาอธสิษฐานของบสิดาและมารดาของเขา ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาจสึง “เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขา” (ลถูกา 1:15) แตต่คคาอธสิษฐานของเขาเองทกกี่จะไดห้รชบ
การเจสิมสคาหรชบงานรชบใชห้ทกกี่ถถูกพยากรณห์ไวห้แลห้วกต็ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนชยอยต่างแนต่นอนในคคากลต่าวของลถูกา 1:80, 
“และทารกนชชั้นกต็ไดห้เจรสิญวชยขสึชั้น และเขห้มแขต็งขสึชั้นฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ และอาศชยอยถูต่ในถสิกี่นทฟุรกชนดารทชชั้งหลายจนถสึงวชน
แหต่งการปรากฏของทต่านแกต่คนอสิสราเอล”

3. ทถูตสวรรคห์นชชั้นทกกี่ปรากฏแกต่เศคารสิยาหห์เพสืกี่อประกาศการกคาเนสิดของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมากลต่าววต่า 
“ทรงฟปังคคาอธสิษฐานของทต่านแลห้ว” (ลถูกา 1:13) และขห้อบต่งชกชั้กต็คสือวต่าเขาหมายถสึงการอธสิษฐานนานหลายปปีในสต่วน
ของเศคารสิยาหห์และเอลกซาเบธทกกี่ขอบฟุตรชายคนหนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งจะเปป็นผถูห้พยากรณห์ทกกี่ยสิกี่งใหญต่ ฉะนชชั้นชายทกกี่อธสิษฐานผถูห้นกชั้ 
“เศคารสิยาหห์ กต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และไดห้พยากรณห์…” (ลถูกา 1:67)

4. พวกอชครทถูต พรห้อมกชบคนกลฟุต่มหนสึกี่งประมาณ 120 คน “อยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการอธสิษฐานและ
การอห้อนวอน…” เพสืกี่อขอฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าในกสิจการ 1:14

5. คนกลฟุต่มเดสิมนกชั้อธสิษฐานในเวลาตต่อมาและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณอกกครชชั้งในกสิจการ 4:31
6. เปาโล ซสึกี่งกลชบใจเชสืกี่อบนถนนไปเมสืองดามชสกชส อดอาหารอธสิษฐานตต่อเนสืกี่องสามวชนสามคสืนกต่อนทกกี่อา

นาเนกยวางมสือของตนบนเขาและเขา “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 9:9,11,17)
7. อชครทถูตเปาโลอธสิษฐานเผสืกี่อเหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เมสืองเอเฟซชสทกกี่จะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ใน

เอเฟซชส บททกกี่ 1 เขากลต่าววต่า “โดยกลต่าวถสึงพวกทต่านในคคาอธสิษฐานของขห้าพเจห้า เพสืกี่อพระเจห้า… จะโปรด
ประทานใหห้ทต่านทชชั้งหลายมกจสิตใจแหต่งสตสิปปัญญา และความประจชกษห์แจห้งในเรสืกี่องความรถูห้ถสึงพระองคห์… เพสืกี่อพวก
ทต่านจะไดห้ทราบวต่า…อะไรคสือความยสิกี่งใหญต่อชนเหลสือลห้นแหต่งฤทธานฟุภาพของพระองคห์” (ขห้อ 16-19) ในเอเฟซชส 3
เขาอธสิษฐานวต่า “เพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้เตต็มไปดห้วยความบรสิบถูรณห์ทชชั้งสสิชั้นของพระเจห้า” (ขห้อ 19) ดชงนชชั้นมชนจสึงเหมาะ
สมทกกี่จะอธสิษฐานขอการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ นชกี่นคสือ ขอฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระครสิสตห์

_________________
ขด้อ 15-26:

1:15 และในวชนเหลต่านชชั้นเปโตรไดห้ยสืนขสึชั้นทต่ามกลาง
พวกสาวก และกลต่าววต่า (จคานวนชสืกี่อรวมกชนมก
ประมาณหนสึกี่งรห้อยยกกี่สสิบชสืกี่อ)
1:16 “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้อพระคชมภกรห์
นกชั้จคาเปป็นจะตห้องสคาเรต็จจรสิงแลห้ว ซสึกี่งพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ตรชสไวห้กต่อนโดยโอษฐห์ของดาวสิด เกกกี่ยวกชบ
ยถูดาส ซสึกี่งเปป็นผถูห้นคาทางของคนเหลต่านชชั้นทกกี่จชบพระเยซถู
1:17 เพราะยถูดาสนชชั้นไดห้ถถูกนชบเขห้ากชบพวกเรา และ

ไดห้รชบสต่วนของการรชบใชห้นกชั้
1:18 บชดนกชั้ชายผถูห้นกชั้ไดห้ซสืชั้อทฟุต่งนาแปลงหนสึกี่งดห้วย
บคาเหนต็จแหต่งความชชกี่วชห้า และเมสืกี่อลห้มลงหชวทสิกี่ม เขา
กต็แตกออกกลางตชว และไสห้พฟุงทชชั้งหมดของเขากต็
ทะลชกออกมา
1:19 และเรสืกี่องนกชั้เปป็นทกกี่ทราบกชนแกต่บรรดาคนทกกี่
อาศชยอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนถสึงขนาดทกกี่วต่าทฟุต่งนานชชั้น
ไดห้ถถูกเรกยกตามภาษาของพวกเขาวต่า อาเคลดามา 



คสือทฟุต่งนาแหต่งโลหสิต
1:20 เพราะมกเขกยนไวห้แลห้วในหนชงสสือสดฟุดกวต่า ‘ขอใหห้
ทกกี่อยถูต่อาศชยของเขารกรห้าง และอยต่าใหห้ผถูห้ใดอาศชยอยถูต่
ทกกี่นชกี่น’ และ ‘ขอใหห้อกกคนหนสึกี่งมายสึดตคาแหนต่งของ
เขา’
1:21 ดชงนชชั้นจากชายเหลต่านกชั้ซสึกี่งไดห้รต่วมคณะกชบพวก
เราตลอดเวลาทกกี่พระเยซถูเจห้าไดห้เสดต็จเขห้ามาและออก
ไปทต่ามกลางพวกเรา
1:22 ตชชั้งแตต่บชพตสิศมาของยอหห์น จนถสึงวชนเดกยวกชน
นชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไปจากพวกเรา คนหนสึกี่ง
ในพวกนกชั้จะตห้องถถูกแตต่งตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่ง
กชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์”
1:23 และพวกเขาไดห้แตต่งตชชั้งคนสองคน คสือโยเซฟทกกี่

ถถูกเรกยกวต่าบารซชบบาส ผถูห้มกนามสกฟุลวต่ายฟุสทชส และ
มชทธกอชส
1:24 และพวกเขาจสึงอธสิษฐาน และกลต่าววต่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า ผถูห้ทรงทราบใจทชชั้งหลายของมนฟุษยห์
ทฟุกคน ขอทรงสคาแดงวต่าในสองคนนกชั้พระองคห์ทรง
เลสือกคนไหน
1:25 เพสืกี่อเขาจะรชบสต่วนในการรชบใชห้นกชั้ และ
ตคาแหนต่งอชครทถูต ซสึกี่งโดยการละเมสิดนชชั้นยถูดาสไดห้หลง
ไปจากตคาแหนต่งอชครทถูต เพสืกี่อเขาจะไปยชงสถานทกกี่
ของเขาเอง”
1:26 และพวกเขาจสึงจชบสลากกชน และสลากนชชั้นไดห้
ตกแกต่มชทธกอชส และเขาจสึงถถูกนชบเขห้ากชบอชครทถูตสสิบ
เอต็ดคนนชชั้น

การเลสือกตอัทั้งมอัทธขีออัสเพสืกี่อเปป็นพยานคนหนนกี่ง
ยถูดาสตายไปแลห้ว มชนดถูเหมสือนจะเหมาะสม เนสืกี่องจากอชครทถูตทชชั้งหมดนชชั้นเปป็นตชวแทนของชนชาตสิ

อสิสราเอลและมกชนอสิสราเอลสสิบสองเผต่าและเลขสสิบสองมกความหมายพสิเศษตต่อพวกยสิว จสึงควรมกพยานสสิบสองคน
เพสืกี่อรชบรองการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ ยถูดาสลห้มเหลวไปแลห้ว ไดห้หลต่นไปจากตคาแหนต่งอชครทถูตของตน บชดนกชั้
พวกเขาตห้องการพยานอกกคน

ขห้อกคาหนดของเขากต็คสือวต่าเขาตห้อง “ไดห้รต่วมคณะกชบพวกเราตลอดเวลาทกกี่พระเยซถูเจห้าไดห้เสดต็จเขห้ามาและ
ออกไปทต่ามกลางพวกเรา ตชชั้งแตต่บชพตสิศมาของยอหห์น จนถสึงวชนเดกยวกชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไปจากพวก
เรา” (ขห้อ 21,22) และจากนชชั้นเขาจะตห้อง “ถถูกแตต่งตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่งกชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์ของ
พระองคห์” ใจความหลชกอชนยสิกี่งใหญต่ของเหลต่านชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่กต็คสือ การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์
ซสึกี่งพสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์และพสิสถูจนห์วต่าการเสดต็จมาของพระองคห์, การสสิชั้นพระชนมห์ของพระองคห์, 
และทชชั้งหมดนชชั้นเปป็น “ตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์” พวกเขาจสึงตห้องมกพยานอกกคน เขาตห้องไดห้รชบบชพตสิศมาแลห้ว
จากยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา ตห้องอยถูต่ในเหตฟุการณห์ดห้วยตลอดการรชบใชห้บนโลกนกชั้ของพระครสิสตห์ ตห้องเคยเหต็นพระ
ครสิสตห์หลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์และตห้องเคยเหต็นการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ บฟุคคลเชต่นนชชั้นสามารถใหห้คคา
พยานอชนสชตยห์จรสิงไดห้ซสึกี่งใครกต็ตามทกกี่มกหชวคสิดและมกใจทกกี่เปปิดรชบกต็ยอมเชสืกี่อไดห้เมสืกี่อเขาบอกพวกเขาเกกกี่ยวกชบการคสืน
พระชนมห์ของพระครสิสตห์

นกกี่เปป็นการรวมกชนทกกี่แปลก พวกสาวกไดห้คชดเลสือกชายสองคน ซสึกี่งเหมาะสมทชชั้งคถูต่ ไดห้ตามขห้อกคาหนดทชชั้งคถูต่ 
พวกเขาดถูเหมสือนจะไมต่มกการทรงนคาทกกี่ชชดเจนวต่าคนไหนในสองคนนกชั้จะเปป็นพยานทกกี่ดกกวต่ากชน พวกเขาจสึงอธสิษฐาน
ขอใหห้พระเจห้ามกสต่วนดห้วยและแสดงใหห้เหต็นนชั้คาพระทชยของพระองคห์ “โดยการจชบสลาก” หากพระเจห้าเองไมต่ทรง
กคากชบดถูแลเรสืกี่องนกชั้ การตชดสสินใจเลสือกนชชั้นกต็คงเปป็นการเลสือกสต่งเดชไปเลย วสิธกการหานชั้คาพระทชยของพระเจห้าเชต่นนกชั้ไมต่



เคยถถูกเสนอแนะใหห้เรากระทคาในพระคชมภกรห์ และตามปกตสิแลห้วนต่าจะเปป็นเรสืกี่องทกกี่อชนตราย โดยเฉพาะกชบผถูห้คนทกกี่ไมต่
อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณ

จงหมายเหตฟุวต่ามชทธกอชส “ถถูกนชบเขห้ากชบอชครทถูตสสิบเอต็ดคนนชชั้น” เขาไมต่เคยถถูกเรกยกวต่าอชครทถูตเลย เขาถถูก
นชบเขห้ากชบอชครทถูตสสิบเอต็ดคนนชชั้นในฐานะหนสึกี่งในพยานทางการทกกี่ถถูกเลสือกสรรเพสืกี่อรชบรองการคสืนพระชนมห์ของพระ
ครสิสตห์ เราเชสืกี่อวต่าตห้องมกพยานเชต่นนชชั้นในกรฟุงเยรถูซาเลต็มและในวชนเหลต่านชชั้นถชดจากการคสืนพระชนมห์ เราไมต่ไดห้ยสิน
เกกกี่ยวกชบมชทธกอชสอกกเลย

เปป็นความจรสิงในขห้อ 25 ทกกี่วต่าพวกอชครทถูตอยากไดห้ชายคนหนสึกี่ง “เพสืกี่อเขาจะรชบสต่วนในการรชบใชห้นกชั้ และ
ตคาแหนต่งอชครทถูต ซสึกี่งโดยการละเมสิดนชชั้นยถูดาสไดห้หลงไปจากตคาแหนต่งอชครทถูต” แตต่เราเชสืกี่อวต่าสต่วนนชชั้นของตคาแหนต่ง
อชครทถูตซสึกี่งเขาไดห้รชบเปป็นเพกยงการเปป็นพยานรชบรองเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ เขาอาจไปพรห้อมกชบสสิทธสิ
อคานาจบางอยต่าง เหมสือนทกกี่อชครทถูตสสิบเอต็ดคนนชชั้นมกในการสชกี่งสอนและการเทศนาจนกระทชกี่งสารบบของพระคชมภกรห์
จะสคาเรต็จครบถห้วน แตต่หากเปป็นเชต่นนชชั้น เรากต็ไมต่ทราบอะไรเกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ของเขา

นต่าสนใจทกกี่วต่าสสิบเจต็ดคนถถูกกลต่าวถสึงในฐานะอชครทถูตหากเรานชบมชทธกอชสดห้วย นอกเหนสือจากสสิบสองคน
เดสิมนชชั้นแลห้ว มกมชทธกอชส, บารนาบชสและเปาโล (กสิจการ 14:14), ยากอบนห้องชายของพระเยซถู (กท. 1:19) และ
จากนชชั้นคสือพระเยซถูผถูห้ทรงถถูกเรกยกวต่า “อชครทถูตและมหาปฟุโรหสิตแหต่งการยอมรชบของพวกเรานชชั้น” (ฮบ. 3:1) ดชงนชชั้น
จสึงมกอชครทถูตมากกวต่าสสิบสองคน ไมต่วต่ามชทธกอชสถถูกเรกยกวต่าอชครทถูตหรสือไมต่กต็ตาม แตต่ตห้องมกสสิบสองคนเพสืกี่อเปป็น
ประจชกษห์พยานรชบรองการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ เราไมต่ทราบวต่าอชครทถูตสสิบสองคนใดบห้าง “จะไดห้นชกี่งบน
บชลลชงกห์สสิบสองทกกี่เชต่นกชน โดยพสิพากษาคนอสิสราเอลสสิบสองเผต่า” (มธ. 19:28)

การหลสนไปของยทูดาส
จงสชงเกตวต่ามชนเปป็น “สต่วนในการรชบใชห้นกชั้ และตคาแหนต่งอชครทถูต ซสึกี่งโดยการละเมสิดนชชั้นยถูดาสไดห้หลงไปจาก

ตคาแหนต่งอชครทถูต” เขาหลต่นไปจากตคาแหนต่งทางการหนสึกี่ง ไมต่มกการบอกใบห้เลยวต่าเขาหลต่นไปจากความรอด
ตรงกชนขห้าม ยถูดาสไมต่เคยรชบความรอดเลย ในยอหห์น 6:64 พระเยซถูตรชสวต่า “แตต่มกบางคนในพวกทต่านทกกี่

ไมต่เชสืกี่อ” เพราะพระเยซถูทรงทราบตชชั้งแตต่แรกวต่ามกผถูห้ใดบห้างทกกี่ไมต่เชสืกี่อ และผถูห้ใดทกกี่จะทรยศพระองคห์” ในทกกี่นกชั้มกการบอก
เปป็นนชยอยต่างชชดเจนวต่ายถูดาสเองไมต่เคยวางใจพระครสิสตห์เลย ไมต่ไดห้รชบความรอดเลย

อกกครชชั้ง ในบทเดสิมนชชั้น ในขห้อ 70 และ 71 เราถถูกบอกวต่า “พระเยซถูตรชสตอบพวกเขาวต่า “เราไดห้เลสือก
พวกทต่านสสิบสองคนแลห้วมสิใชต่หรสือ และคนหนสึกี่งในพวกทต่านเปป็นมารรห้าย” พระองคห์ตรชสถสึงยถูดาสอสิสคารสิโอทบฟุตร
ชายของซกโมน เพราะเขาเปป็นผถูห้ทกกี่จะทรยศพระองคห์ โดยเปป็นคนหนสึกี่งในสสิบสองคนนชชั้น” ยถูดาสเปป็นคนทกกี่เชสืกี่อแตต่
ปากทกกี่ไมต่ไดห้รชบความรอด

มชนดถูแปลกไหมทกกี่ชายทกกี่ไมต่รอดคนหนสึกี่งจะไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ไปกชบพระเยซถูในฐานะอชครทถูตคนหนสึกี่ง? จคาไวห้
วต่าการทรยศโดยยถูดาสนชชั้นถถูกบอกลต่วงหนห้าแลห้วในภาคพชนธสชญญาเดสิมและนชกี่นกต็ถถูกกลต่าวถสึงโดยเปโตรในกสิจการ 
1:16 และ 20

นอกจากนกชั้ ยถูดาสกต็เปป็นแบบฉบชบของคนอสืกี่น ๆ อกกมากมายในทฟุกยฟุคสมชยทกกี่มก ‘รถูปแบบแหต่งทางของ
พระเจห้า แตต่ปฏสิเสธฤทธสิธิ์อคานาจของทางนชชั้นเสกย’ (2 ทธ. 3:5) พระเยซถูทรงเตสือนเราวต่าจะมกคนแบบนชชั้นอยถูต่



มากมาย ในมชทธสิว 7:15 พระองคห์ทรงเตสือนวต่า “จงระวชงพวกผถูห้พยากรณห์เทต็จ ซสึกี่งมาหาพวกทต่านในเครสืกี่องนฟุต่งหต่ม
ของแกะ แตต่ภายในพวกเขาเปป็นสฟุนชขปฝ่าทกกี่ตะกละตะกลาม” ในมชทธสิว 7:21-23 พระองคห์ตรชสวต่า

“ไมต่ใชต่ทฟุกคนทกกี่กลต่าวแกต่เราวต่า ‘พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์เจห้าขห้า’ จะเขห้าในอาณาจชกร
แหต่งสวรรคห์ เวห้นแตต่ผถูห้ทกกี่กระทคาตามนชั้คาพระทชยพระบสิดาของเราผถูห้ซสึกี่งทรงสถสิตในสวรรคห์ 
คนเปป็นอชนมากจะกลต่าวแกต่เราในวชนนชชั้นวต่า ‘พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์เจห้าขห้า ขห้า
พระองคห์ทชชั้งหลายไดห้พยากรณห์ในพระนามของพระองคห์มสิใชต่หรสือ และในพระนามของ
พระองคห์ไดห้ขชบผกออกหลายตนมสิใชต่หรสือ และในพระนามของพระองคห์ไดห้กระทคาการ
งานมหชศจรรยห์เปป็นอชนมากมสิใชต่หรสือ’ และในเวลานชชั้นเราจะกลต่าวยอมรชบแกต่พวกเขาวต่า
‘เราไมต่เคยรถูห้จชกพวกเจห้าเลย จงไปเสกยใหห้พห้นจากเรา พวกเจห้าทกกี่กระทคาความชชกี่วชห้า’”

และยถูดาส 4 เตสือนเราเกกกี่ยวกชบ “คนอธรรม ซสึกี่งบสิดเบสือนพระคฟุณของพระเจห้าของพวกเราไปเปป็นความ
ลามก และปฏสิเสธพระเจห้าคสือองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแตต่เพกยงพระองคห์เดกยว และพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของ
พวกเรา” ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ควรเปป็นเรสืกี่องนต่าประหลาดใจเลยทกกี่ยถูดาสเปป็นแบบฉบชบของอกกหลายพชนคนทกกี่ไมต่ไดห้กลชบ
ใจเชสืกี่อจรสิงในครสิสตจชกรทชชั้งหลาย กระทชกี่งในตคาแหนต่งผถูห้นคาในครสิสตจชกรผถูห้ซสึกี่งเปป็นคนบาปทกกี่ไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อซสึกี่งหลอก
ลวงและถถูกหลอก เปป็นผถูห้นคาของคนตาบอดทกกี่ตาบอดเสกยเอง

กวิจการ 2



ขด้อ 1:
2:1 และเมสืกี่อวชนเทศกาลเพต็นเทคอสตห์มาถสึงแลห้ว 
พวกสาวกทฟุกคนไดห้มกนชั้คาหนสึกี่งใจเดกยวกชนอยถูต่ในสถาน

ทกกี่แหต่งเดกยวกชน

ครวิสตจอักรไดด้เรวิกี่มตด้นในวอัน
เพต็นเทคอสตณ์ไหม?

ชนอสิสราเอลถถูกสชกี่งวต่าเมสืกี่อพวกเขาจะเกต็บเกกกี่ยวพสืชผลของตน พวกเขาควร “นคาฟฝ่อนขห้าวของผลสิตผลรฟุต่น
แรกแหต่งการเกกกี่ยวเกต็บของพวกเจห้ามายชงปฟุโรหสิต” (ลนต. 23:10) จากนชชั้นนชบไปอกกหห้าสสิบวชนจากการถวายนชชั้นพวก
เขาจะตห้องนคา “เครสืกี่องธชญญบถูชาใหมต่แดต่พระเยโฮวาหห์” (ของถวายทกกี่เปป็นอาหารซสึกี่งเปป็นขนมปปังหลายกห้อน พรห้อม
กชบลถูกแกะเจต็ดตชวและลถูกแพะหนสึกี่งตชว, ลนต. 23:16-19) วชนแหต่ง “การประชฟุมอชนศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์” นชชั้น (ลนต. 23:21) 
คสือวชนเพต็นเทคอสตห์ แตต่การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์กต็ถถูกแสดงภาพโดยฟฝ่อนขห้าวแรกนชชั้นของการเกต็บเกกกี่ยว 
“แตต่บชดนกชั้พระครสิสตห์ไดห้ทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายแลห้ว และไดห้ทรงกลายเปป็นผลแรกของคนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้ลต่วง
หลชบไปแลห้วนชชั้น” (1 คร. 15:20) และดชงนชชั้นจสึงเชสืกี่อกชนวต่าเพต็นเทคอสตห์มาหลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์
แลห้วหห้าสสิบวชน หากนชกี่นเปป็นความจรสิงและเนสืกี่องจากพระเยซถูทรงปรากฏแกต่พวกสาวกหลชงจากการคสืนพระชนมห์
ของพระองคห์แลห้วประมาณสกกี่สสิบวชน (กสิจการ 1:3) ฉะนชชั้นเวลาแหต่งการรอคอยในหห้องชชชั้นบนนชชั้นและของการ
อธสิษฐานและการอห้อนวอนคสือสสิบวชน

แตต่ทชชั้งในเทศกาลเลกชั้ยงทชชั้งหลายของภาคพชนธสชญญาเดสิม ซสึกี่งเปป็นภาพเลต็ง และในการพถูดถสึงวชนเพต็นเท
คอสตห์ของภาคพชนธสชญญาใหมต่ ไมต่มกกลต่าวอะไรเลยเกกกี่ยวกชบกคาเนสิดของครสิสตจชกรในวชนเพต็นเทคอสตห์ เราเชสืกี่อวต่า 
Scofield Reference Bible ซสึกี่งเปป็นพระคชมภกรห์อห้างอสิงทกกี่มกคต่าทกกี่สฟุดและมกประโยชนห์มากทกกี่สฟุดเมสืกี่อเทกยบกชบทฟุกฉบชบ
เขห้าใจผสิดในเรสืกี่องนกชั้ในหมายเหตฟุเกกกี่ยวกชบเพต็นเทคอสตห์

ในหนห้า 156 และ 157 ดร. สโกฟปิลดห์มกหมายเหตฟุหนสึกี่งเกกกี่ยวกชบเลวกนสิตสิ 23:16 โดยกลต่าววต่า:
“เทศกาลเพต็นเทคอสตห์, ขห้อ 15-22 ของจรสิงของภาพเลต็งนชชั้นคสือการเสดต็จลงมาของพระ

วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อกต่อตชชั้งครสิสตจชกร ดห้วยเหตฟุนกชั้เชสืชั้อจสึงมกอยถูต่ เพราะมกความชชกี่วอยถูต่ในครสิสตจชกรนชชั้น 
(มธ. 13:33; กสิจการ 5:1,10; 15:3) จงสชงเกตวต่า บชดนกชั้มชนเปป็นขนมปปังหลายกห้อนแลห้ว; ไมต่ใชต่ฟฝ่อน
ขห้าวอชนหนสึกี่งทกกี่โตแยกกชนแตต่ถถูกมชดไวห้รวมกชนแบบหลวม ๆ แตต่เปป็นการรวมกชนเปป็นหนสึกี่งของจรสิง
ของอนฟุภาคตต่าง ๆ ซสึกี่งทคาใหห้เกสิดกายหนสึกี่งทกกี่เปป็นเนสืชั้อเดกยวกชน การเสดต็จลงมาของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ในวชนเพต็นเทคอสตห์นชชั้นไดห้รวมสาวกเหลต่านชชั้นทกกี่แยกกชนใหห้เปป็นองคาพยพเดกยว (1 คร. 
10:16,17; 12:12,13,20)” เกกกี่ยวกชบเลวกนสิตสิ 23:17 ทกกี่ตามมา หมายเหตฟุของสโกฟปิลดห์กลต่าววต่า: 
“ขนมปปังกห้อนทกกี่พชดโบกเหลต่านชชั้นถถูกถวายหห้าสสิบวชนหลชงจากฟฝ่อนขห้าวพชดโบกนชชั้น นกกี่เปป็นชต่วงเวลา
ระหวต่างการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์กชบการกต่อรต่างของครสิสตจชกรทกกี่เพต็นเทคอสตห์พอดกโดยการ
ใหห้บชพตสิศมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (กสิจการ 2:1-4; 1 คร. 12:12,13)...”

มกความเขห้าใจทกกี่แพรต่หลายมาก ๆ ทกกี่วต่าครสิสตจชกร, พระกายของพระครสิสตห์, ไดห้เรสิกี่มตห้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ นชกี่น
เปป็นเรสืกี่องนต่าทสึกี่งจรสิง ๆ โดยเฉพาะวต่าเนสืกี่องจากพระคชมภกรห์ไมต่เคยกลต่าวถสึงอะไรแบบนชชั้นเลย! ผมคสิดวต่าแนวคสิดนชชั้น ทกกี่



วต่าครสิสตจชกรไดห้ถถูกกต่อรต่างขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์, นต่าจะมาจากความผสิดพลาดอยต่างนห้อยสามประการ
1. ความเขห้าใจผสิดเกกกี่ยวกชบวต่าครสิสตจชกรคสืออะไร
2. ความเขห้าใจผสิดเกกกี่ยวกชบเพต็นเทคอสตห์และสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นในตอนนชชั้น
3. ความเขห้าใจผสิดเกกกี่ยวกชบพระคคาบางขห้อ โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่ง 1 โครสินธห์ 12:13 และการใหห้บชพตสิศมา

ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
เหตตุใดเราจนงเชสืกี่อวสาครวิสตจอักรไมสมขีทาง

ถทูกกสอรสางขนทั้นทขีกี่เพต็นเทคอสตณ์ไดด้
เหลต่าเพสืกี่อนคาทอลสิกของเราไดห้นคาโลกไปผสิดทางเกกกี่ยวกชบความหมายของคคาวต่าครสิสตจชกร ใน 

Encyclopedia Britannica นชกวสิชาการคาทอลสิกทต่านหนสึกี่งในบทความเกกกี่ยวกชบครสิสตจชกรโรมชนคาทอลสิก กลต่าว
เกกกี่ยวกชบคคาวต่าครสิสตจชกรวต่า “โดยคคานกชั้เราหมายถสึงกายหรสือองคห์กรทกกี่มองเหต็นไดห้ซสึกี่งพระครสิสตห์เองไดห้ทรงสถาปนา
เพสืกี่อทกกี่จะสสืบสานไปตลอดชชกี่วกาลคคาสอนเกกกี่ยวกชบความจรสิงนชชั้นซสึกี่งพระองคห์ไดห้เสดต็จมาบนโลกเพสืกี่อเปปิดเผยแกต่
มนฟุษยชาตสิ” จากนชชั้นเขากลต่าววต่า “นสิยามในทางเทคนสิคมากกวต่าคงจะเปป็นดชงตต่อไปนกชั้: ‘ครสิสตจชกรนชชั้นซสึกี่งถถูก
สถาปนาโดยพระเยซถูครสิสตห์เปป็นสมาคมของกลฟุต่มคนทกกี่มองเหต็นไดห้ ผถูห้ซสึกี่งหลชงจากไดห้รชบบชพตสิศมาแลห้ว เปป็นหนสึกี่ง
เดกยวกชนในคคากลต่าวยอมรชบความเชสืกี่อเดกยวกชนและในการรต่วมสนสิทหนสึกี่งเดกยว และแสวงหาเปฟ้าหมายฝฝ่ายวสิญญาณ
เดกยวกชนภายใตห้สสิทธสิอคานาจของสชนตะปาปานสิกายโรมชน, ผถูห้สสืบทอดของนชกบฟุญเปโตร, และของเหลต่าบสิชอปผถูห้ซสึกี่งมก
การรต่วมสนสิทกชบเขา’”

จากนสิกายโปรเตสแตนตห์ทกกี่ใหญต่ ๆ ทชชั้งหมดซสึกี่งมกระบบเชสืกี่อมโยงกชนในงานรชบใชห้, มกการปกครองคณะสงฆห์
โดยสชงฆนายกหรสือสมณศชกดสิธิ์, กต็มกแบบแผนตามอยต่างโรมในเรสืกี่องนชชั้น แนวคสิดเรสืกี่องสมาคมทชกี่วโลกหนสึกี่งเดกยวทกกี่
มนฟุษยห์มองเหต็นไดห้ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่าครสิสตจชกรหนสึกี่งกต็เปป็นการใชห้งานทกกี่แปลกไปจากพระคชมภกรห์ คคาวต่าครสิสตจชกรในพระ
คชมภกรห์ไมต่เคยหมายถสึงนสิกายหนสึกี่ง มชนไมต่เคยหมายถสึงยอดรวมของนสิกายเหลต่านชชั้นทกกี่รวมเขห้าดห้วยกชน ครสิสตจชกร, 
พระกายของพระครสิสตห์, ซสึกี่งรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทชชั้งหมดเขห้าไวห้, เปป็นคนละเรสืกี่องเลย เพสืกี่อทกกี่จะเขห้าใจสสิกี่งทกกี่พระคชมภกรห์
สอน เราตห้องกคาจชดแนวคสิดเรสืกี่องนสิกายหรสือกลฟุต่มนสิกายออกไปในการเชสืกี่อมโยงกชบคคาวต่าครสิสตจชกร

คคากรกกเลต็ก ๆ เอต็คคเลซกอา ซสึกี่งแปลเปป็นครสิสตจชกรในภาคพชนธสชญญาใหมต่ แคต่หมายถสึงชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่
ถถูกเรกยกออกมา ดชงนชชั้นชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่รวมตชวกชนนอกอกยสิปตห์ทกกี่ภถูเขาซกนายจสึงถถูกเรกยกวต่า “ทกกี่ประชฟุมในถสิกี่น
ทฟุรกชนดาร” (กสิจการ 7:38) และมชนเปป็นครสิสตจชกรหนสึกี่ง: ไมต่ใชต่องคห์กรครสิสเตกยนหนสึกี่ง ไมต่ใชต่ครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นภาค
พชนธสชญญาใหมต่แหต่งหนสึกี่งอยต่างแนต่นอน และไมต่ใชต่ครสิสตจชกรหนสึกี่งของพระเจห้าโดยเฉพาะ แตต่มชนเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่ง
ทกกี่ถถูกเรกยกออกมา

ในกสิจการ 19 คคาวต่าเอต็คคเลซกอา (คราวเดกยวในภาคพชนธสชญญาใหมต่) ถถูกแปลเปป็น “ทกกี่ประชฟุม” ในขห้อ 
32,39, และ 41 ฝถูงชนทกกี่โกรธแคห้นนชชั้นทกกี่เมสืองเอเฟซชสเปป็นครสิสตจชกรหนสึกี่งในความหมายอชนเรกยบงต่ายของคคาเรกยก
นชชั้น แนต่นอนวต่าไมต่ใชต่ครสิสตจชกรของครสิสเตกยน แตต่พวกเขาเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมา

ฉะนชชั้นชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นหนสึกี่งของเหลต่าครสิสเตกยน ในความหมายแบบทกกี่เฉพาะเจาะจงมากกวต่า จสึงเปป็นค
รสิสตจชกรหนสึกี่ง คคานกชั้ถถูกใชห้เพสืกี่อหมายถสึงชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายประมาณเกห้าสสิบหนในภาคพชนธสชญญาใหมต่



แตต่ “ทกกี่ชฟุมนฟุมอชนใหญต่และครสิสตจชกรของบฟุตรหชวปปี ผถูห้ซสึกี่งมกชสืกี่อจารสึกไวห้ในสวรรคห์แลห้ว” (ฮบ. 12:23), “กาย
นชชั้น คสือครสิสตจชกร” (คส. 1:18) ซสึกี่งรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคนเขห้าไวห้ จะเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการ
รชบขสึชั้นมาถสึงและดชงนชชั้นกายนกชั้อชนประกอบไปดห้วยผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชยจสึงถถูกเรกยกวต่า “ครสิสตจชกรนชชั้น”

ครสิสตจชกรนกชั้ไมต่มกทางถถูกกต่อรต่างขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ไดห้เพราะคคาวต่าครสิสตจชกร ซสึกี่งหมายถสึงพระกายอชนลสึกลชบ
นชชั้นของพระครสิสตห์, ตห้องรวมทฟุกคนเหลต่านชชั้นทกกี่การรชบขสึชั้นดห้วย แนต่นอนวต่าไมต่ใชต่ทฟุกคนไดห้อยถูต่ทกกี่เพต็นเทคอสตห์และ
เหลต่าวสิสฟุทธสิชนสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมจะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นนชชั้นมาถสึงเชต่นกชน เพราะเราถถูกบอกวต่า 
“คนทชชั้งปวงทกกี่ตายแลห้วในพระครสิสตห์จะเปป็นขสึชั้นมากต่อน แลห้วพวกเราซสึกี่งยชงเปป็นอยถูต่และเหลสืออยถูต่ จะถถูกรชบขสึชั้นไปดห้วย
กชนกชบคนเหลต่านชชั้นในหมถูต่เมฆ เพสืกี่อจะไดห้พบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าในฟฟ้าอากาศ…” (1 ธส. 4:16,17) เหลต่าวสิสฟุทธสิชน
สมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมอยถูต่ในกลฟุต่ม “คนทกกี่ตายแลห้วในพระครสิสตห์” จะอยถูต่ในการรชบขสึชั้นนชชั้น เปป็นสต่วนหนสึกี่งของ “ทกกี่
ประชฟุมทกกี่ถถูกเรกยกออกมา” นชชั้น หรสือเอต็คคเลซกอา, ครสิสตจชกรนชชั้นซสึกี่งเปป็นพระกายของพระครสิสตห์

จากนชชั้นฮกบรถู 12:23 กลต่าวอกกวต่าเราทฟุกคนมาเผชสิญหนห้ากชบ “ทกกี่ชฟุมนฟุมอชนใหญต่และครสิสตจชกรของบฟุตร
หชวปปี ผถูห้ซสึกี่งมกชสืกี่อจารสึกไวห้ในสวรรคห์แลห้ว” และเหลต่าวสิสฟุทธสิชนสมชยพชนธสชญญาเดสิมกต็ถถูกจดชสืกี่อไวห้แลห้วในสวรรคห์มากพอ
ๆ กชบเหลต่าวสิสฟุทธสิชนสมชยพชนธสชญญาใหมต่ จฟุดกคาเนสิดใดสคาหรชบครสิสตจชกรนชชั้นซสึกี่งตชดออกสต่วนใดของกายนชชั้นของ
ชฟุมนฟุมชนทกกี่ถถูกเรกยกออกมานชชั้นไป ซสึกี่งจะถถูกรชบขสึชั้นไป กต็ไมต่ถถูกตห้องแมต่นยคา

อกกครชชั้ง ครสิสตจชกรนชชั้นถถูกพรรณนาในเอเฟซชส 5:25-27 ในถห้อยคคาทกกี่ตห้องรวมทฟุกคนทกกี่รชบความรอดเขห้าไวห้
แลห้ว

“สามกทชชั้งหลาย จงรชกภรรยาของพวกทต่าน เหมสือนอยต่างทกกี่พระครสิสตห์ไดห้ทรงรชกครสิสตจชกรดห้วย 
และไดห้ประทานพระองคห์เองเพสืกี่อครสิสตจชกร เพสืกี่อพระองคห์จะไดห้ทรงชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์ และทคาใหห้ค
รสิสตจชกรนชชั้นสะอาดดห้วยการชคาระลห้างแหต่งนชั้คาโดยพระวจนะ เพสืกี่อพระองคห์จะไดห้ทรงมอบครสิสต
จชกรทกกี่มกสงต่าราศกแดต่พระองคห์เอง ไมต่มกจฟุดดต่างพรห้อย รสิชั้วรอย หรสือสสิกี่งเชต่นนชชั้นใด ๆ เลย แตต่เพสืกี่อค
รสิสตจชกรนชชั้นจะบรสิสฟุทธสิธิ์และปราศจากตคาหนสิ”

พระเยซถูเจห้าทรงรชกครสิสตจชกรนชชั้นและไดห้ประทานพระองคห์เองเพสืกี่อมชน ฉะนชชั้นเหต็นไดห้ชชดวต่าครสิสตจชกรนชชั้น 
รวมทฟุกคนทกกี่พระครสิสตห์ไดห้ทรงตายเพสืกี่อเขาและทฟุกคนทกกี่ไดห้ยอมรชบพระองคห์เขห้าไวห้แลห้ว มชนรวมครสิสเตกยนทฟุกคน
เหลต่านชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงทคางานหนชกเพสืกี่อชคาระใหห้สะอาดดห้วยพระวจนะของพระเจห้า และตามทกกี่ขห้อ 27 กลต่าว องคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงหมายถสึงการรชบขสึชั้นนชชั้นอยต่างชชดเจนในทกกี่นกชั้, “เพสืกี่อพระองคห์จะไดห้ทรงมอบครสิสตจชกรทกกี่มกสงต่าราศก
แดต่พระองคห์เอง ไมต่มกจฟุดดต่างพรห้อย รสิชั้วรอย…” ฉะนชชั้น ครสิสตจชกรนชชั้นซสึกี่งจะถถูกมอบแดต่พระครสิสตห์เมสืกี่อการรชบขสึชั้นนชชั้น
มาถสึงจสึงตห้องรวมคนเหลต่านชชั้นทฟุกคนทกกี่รอดโดยพระโลหสิตของพระองคห์เขห้าไวห้แลห้ว

บางคนคชดคห้านทกกี่พระเยซถูทรงสชญญาไวห้วต่า “บนศสิลานกชั้เราจะสรห้างครสิสตจชกรของเราไวห้” (มธ. 16:18) 
และฉะนชชั้นพวกเขาจสึงคสิดวต่าการสรห้างครสิสตจชกรนชชั้นจสึงยชงไมต่เกสิดขสึชั้น แตต่จงหมายเหตฟุใหห้ดกวต่าพระเยซถูมสิไดห้ตรชสถสึง
กคาเนสิดของครสิสตจชกร แตต่ตรชสถสึงกระบวนการอชนยาวนานของการกต่อสรห้าง พระองคห์มสิไดห้ตรชสถสึงการเจาะพสืชั้นดสิน, 
การกคาเนสิด, แตต่ตรชสถสึงการกต่อสรห้างแบบขยายออกและสสิกี่งทกกี่พระองคห์ตรชสจรสิง ๆ กต็คสือวต่า “บนศสิลานกชั้เราจะยชง
สรห้างครสิสตจชกรของเราตต่อไปอยถูต่” ซสึกี่งเกกกี่ยวขห้องกชบการกระทคาทกกี่ตต่อเนสืกี่อง และพระองคห์กคาลชงสรห้างกายนชชั้นตต่อไปอยถูต่



ซสึกี่งจะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นนชชั้นมาถสึง 1 เปโตร 2:5 กลต่าววต่า “พวกทต่านเชต่นกชน ดฟุจบรรดาศสิลาทกกี่มกชกวสิตอยถูต่
กต็ถถูกกต่อขสึชั้นเปป็นพระนสิเวศนห์ฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ เปป็นพวกปฟุโรหสิตอชนบรสิสฟุทธสิธิ์…”

อกกครชชั้ง เมสืกี่อกลต่าวถสึงกายนกชั้ซสึกี่งกคาลชงสรห้างตต่อไปอยถูต่โดยการเพสิกี่มผถูห้เชสืกี่อใหมต่ ๆ เขห้าไป เอเฟซชส 2:19-22 
กลต่าววต่า:

“เหตฟุฉะนชชั้นบชดนกชั้ พวกทต่านจสึงไมต่ใชต่บรรดาคนแปลกหนห้าและคนตต่างชาตสิอกกตต่อไป แตต่เปป็น
พลเมสืองรต่วมกชบพวกวสิสฟุทธสิชน และเปป็นของครอบครชวของพระเจห้า และไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นบนรากฐาน
ของพวกอชครทถูตและพวกผถูห้พยากรณห์ พระเยซถูครสิสตห์เองทรงเปป็นศสิลามฟุมเอก ในพระองคห์นชชั้น ทฟุกสต่วน
ของโครงรต่างซสึกี่งถถูกตต่อกชนสนสิทจสึงเจรสิญขสึชั้นเปป็นวสิหารอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ในพระองคห์นชชั้น 
พวกทต่านกต็กคาลชงถถูกสรห้างขสึชั้นดห้วยกชนใหห้เปป็นทกกี่สถสิตของพระเจห้าโดยทางพระวสิญญาณดห้วย”

สสิกี่งปลถูกสรห้างนชชั้น “เจรสิญขสึชั้นเปป็นวสิหารอชนบรสิสฟุทธสิธิ์” มชนยชงถถูกกต่อสรห้างตต่อไปอยถูต่
จคาไวห้วต่าพระกายอชนลสึกลชบนชชั้นของพระครสิสตห์, ครสิสตจชกรนชชั้น, มกสสิทธสิธิ์ใชห้คคาเรกยกนชชั้นเฉพาะเมสืกี่อพสิจารณาถสึง

การรชบขสึชั้นเทต่านชชั้น ฉะนชชั้นเมสืกี่อครสิสเตกยนทชชั้งหลายถถูกเรกยกออกไปเพสืกี่อพบกชบพระครสิสตห์ในฟฟ้าอากาศ พวกเขากต็จะ
เปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกไปจรสิง ๆ, ครสิสตจชกรหนสึกี่ง ตอนนกชั้พวกเขาตชชั้งความหวชงใหห้เปป็นเชต่นนชชั้น แตต่กายนชชั้น
ตห้องรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชย ไมต่ใชต่แคต่คนเหลต่านชชั้นตชชั้งแตต่เพต็นเทคอสตห์เปป็นตห้นมา เพราะวต่าอาแบล
และอชบราฮชมและเอลกยาหห์และดาวสิดกต็มกสสิทธสิเดกยวกชนในกายนชชั้นและจะมกสต่วนสคาคชญในกายนชชั้นพอ ๆ กชบคนเหลต่า
นชชั้นทกกี่รชบความรอดในสมชยพชนธสชญญาใหมต่

ดร. สโกฟปิลดห์เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ของครสิสตจชกรมกหมายเหตฟุหนสึกี่งเกกกี่ยวกชบเอเฟซชส 3:6 เขากลต่าววต่า “ทกกี่วต่า
พวกคนตต่างชาตสิจะไดห้รชบความรอดกต็ไมต่ใชต่ขห้อลสึกลชบเลย” (รม. 9:24-33; 10:19-21) ขห้อลสึกลชบนชชั้น ‘ทกกี่ถถูกซต่อนใน
พระเจห้า’ คสือพระประสงคห์ของพระเจห้าทกกี่จะสรห้างจากยสิวและคนตต่างชาตสิใหห้เกสิดสสิกี่งใหมต่เอกกี่ยม-- ‘ครสิสตจชกรนชชั้น ซสึกี่ง
เปป็นพระกายของพระองคห์ [ของพระครสิสตห์]”

อยต่างไรกต็ตาม ดร. สโกฟปิลดห์กต็พลาดประเดต็นนชชั้นของเอเฟซชส 3:6 พระคคาขห้อนชชั้นกลต่าววต่า “วต่าพวกคนตต่าง
ชาตสิจะเปป็นผถูห้รชบมรดกรต่วมกชน และเปป็นของกายอชนเดกยวกชน และเปป็นผถูห้มกสต่วนในพระสชญญาของพระองคห์ในพระ
ครสิสตห์โดยขต่าวประเสรสิฐนชชั้น” ขห้อลสึกลชบนชชั้นทกกี่ถถูกเปปิดเผยในทกกี่นกชั้ไมต่ใชต่วต่าจะมกกายใหมต่ แตต่วต่าพวกคนตต่างชาตสิจะถถูก
รชบเขห้าพรห้อมกชบพวกยสิวทกกี่ตามทางพระเจห้าเขห้าสถูต่กายเดกยวกชนนชชั้น และนชกี่นกต็เปป็นใจความของเกสือบทชชั้งบททกกี่สองทกกี่มา
กต่อนหนห้านชชั้น ทกกี่วต่าพวกคนตต่างชาตสิบชดนกชั้ถถูกนคาเขห้ามาใกลห้แลห้วโดยพระโลหสิตของพระครสิสตห์และถถูกทคาใหห้เปป็นผถูห้เขห้า
สต่วนในพระพรเดกยวกชนเหลต่านชชั้นกชบพวกยสิว และ “เหตฟุฉะนชชั้นบชดนกชั้ พวกทต่านจสึงไมต่ใชต่บรรดาคนแปลกหนห้าและคน
ตต่างชาตสิอกกตต่อไป แตต่เปป็นพลเมสืองรต่วมกชบพวกวสิสฟุทธสิชน และเปป็นของครอบครชวของพระเจห้า” (อฟ. 2:19) ฉะนชชั้น
ครสิสตจชกรนชชั้น จสึงไมต่ใชต่กลฟุต่มคนหนสึกี่งแหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่เปป็นหลชก มชนรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชย 
ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ไดห้ถถูกกต่อรต่างขสึชั้นหรสือถถูกเรสิกี่มตห้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์

ความเขด้าใจผวิดเกขีกี่ยวกอับเพต็นเทคอสตณ์นนาไปสทูส



แนวควิดผวิด ๆ เกขีกี่ยวกอับกนาเนวิดของครวิสตจอักร
ผถูห้รถูห้จคานวนมากคสิดวต่าทกกี่เพต็นเทคอสตห์เปป็นการเรสิกี่มตห้นยฟุคสมชยใหมต่ ในสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมพระ

วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เคยอยถูต่กชบพวกครสิสเตกยน แตต่ไมต่ไดห้สถสิตอยถูต่ในรต่างกายของพวกครสิสเตกยน ตามทกกี่พระเยซถูตรชสใน
ยอหห์น 14:17, “พระองคห์ทรงสถสิตอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลายและจะประทชบอยถูต่ในทต่านทชชั้งหลาย” พระองคห์เคยอยถูต่กชบ
พวกครสิสเตกยนกต่อนหนห้านชชั้นแลห้ว บชดนกชั้ในเวลาอนาคตพระองคห์จะทรงอยถูต่ในพวกเขา

และบชดนกชั้พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงสถสิตอยถูต่ในรต่างกายของครสิสเตกยนทฟุกคน “อะไรกชน พวกทต่านไมต่ทราบ
หรสือวต่า รต่างกายของพวกทต่านเปป็นวสิหารของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งสถสิตอยถูต่ในพวกทต่าน ซสึกี่งพวกทต่านไดห้รชบจาก
พระเจห้า และพวกทต่านไมต่ใชต่เจห้าของตชวพวกทต่านเอง เพราะวต่าพวกทต่านถถูกซสืชั้อไวห้แลห้วตามราคา เหตฟุฉะนชชั้นจง
ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้าในรต่างกายของพวกทต่าน และในจสิตวสิญญาณของพวกทต่าน ซสึกี่งเปป็นของพระเจห้า” (1 คร. 
6:19,20) และโรม 8:9 กลต่าววต่า “แตต่พวกทต่านไมต่ไดห้อยถูต่ในเนสืชั้อหนชง แตต่ในพระวสิญญาณ ถห้าหากวต่าพระวสิญญาณ
ของพระเจห้าทรงสถสิตอยถูต่ในพวกทต่าน บชดนกชั้ถห้าผถูห้ใดไมต่มกพระวสิญญาณของพระครสิสตห์ ผถูห้นชชั้นกต็ไมต่เปป็นของพระองคห์” 
ฉะนชชั้นพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์บชดนกชั้จสึงสถสิตอยถูต่ในครสิสเตกยนทฟุกคน แตต่นกกี่ไมต่ไดห้เรสิกี่มตห้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์! ไมต่เลย การสถสิต
อยถูต่ภายในของพระวสิญญาณไดห้เรสิกี่มตห้นในวชนทกกี่พระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตาย

ในยอหห์น 7:37-39 นกกี่ถถูกบอกลต่วงหนห้าไวห้แลห้ว:
“ในวชนสฟุดทห้าย วชนใหญต่แหต่งเทศกาลเลกชั้ยงนชชั้น พระเยซถูทรงยสืนและรห้อง โดยตรชสวต่า “ถห้าผถูห้ใด

กระหาย จงใหห้ผถูห้นชชั้นมาหาเราและดสืกี่ม ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา ตามทกกี่พระคชมภกรห์ไดห้กลต่าวไวห้แลห้ววต่า ‘จากภายใน
ผถูห้นชชั้น บรรดาแมต่นชั้คาแหต่งนชั้คาประกอบดห้วยชกวสิตจะไหลออกมา’” (แตต่พระองคห์ตรชสสสิกี่งนกชั้เรสืกี่องพระ
วสิญญาณ ซสึกี่งคนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์จะไดห้รชบ ดห้วยวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ยชงไมต่ถถูกประทานใหห้
เพราะพระเยซถูยชงมสิไดห้รชบสงต่าราศก)”

นชกี่นคสือ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ยชงไมต่สามารถถถูกประทานใหห้ไดห้ในความหมายของการสถสิตอยถูต่ภายใน
รต่างกายของครสิสเตกยนและไหลออกจากรต่างกายครสิสเตกยนในฐานะกองบชญชาการของพระองคห์บนแผต่นดสินโลก 
จนกวต่าพระครสิสตห์ทรงไดห้รชบสงต่าราศก แตต่วชนนชชั้นทกกี่พระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วในรต่างกายทกกี่ไดห้รชบสงต่าราศก 
“แลห้ววชนเดกยวกชนนชชั้นเวลาคกี่คา” พระเยซถูกต็เสดต็จมาหาสาวกเหลต่านชชั้น ตรชสสชนตสิสฟุขแกต่พวกเขาและใหห้พวกเขาดถู
พระหชตถห์และพระบาทของพระองคห์ “แลห้วพระเยซถูจสึงตรชสกชบพวกเขาอกกวต่า “สชนตสิสฟุขจงดคารงอยถูต่กชบทต่านทชชั้ง
หลายเถสิด พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ตรชสสสิกี่งนกชั้
แลห้ว พระองคห์ทรงระบายลมหายใจออกบนพวกเขา และตรชสกชบพวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:21,22) พระเยซถูทรงระบายลมหายใจบนสาวกเหลต่านชชั้นในวชนทกกี่พระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้น
จากตาย วชนนชชั้นพวกเขาไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ดชงนชชั้นการเปลกกี่ยนแปลงใดในเรสืกี่องสมชยประทานจสึงไดห้เกสิดขสึชั้นทกกี่
การคสืนพระชนมห์ ไมต่ใชต่ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ตชชั้งแตต่เวลานชชั้นเปป็นตห้นมาพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงสถสิตในรต่างกายของ
ครสิสเตกยนทฟุกคน

ฉะนชชั้นความหมายถสึงเพต็นเทคอสตห์คสืออะไรกชน? พระเยซถูทรงอธสิบายมชนอยต่างเรกยบงต่ายมาก ๆ: “แตต่พวก
ทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็น



พยานฝฝ่ายเราทชชั้งในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกยทชชั้งหมด และในแควห้นสะมาเรกย และจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่ง
แผต่นดสินโลก” (กสิจการ 1:8) พวกเขารอคอยในหห้องชชชั้นบนนชชั้นจนกระทชกี่งพวกเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง จาก
นชชั้นเมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกเขาในฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อเปป็นพยาน พวกเขากต็พถูดกชบคนเปป็นอชนมากและ
สามพชนคนไดห้รชบความรอดและถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาในวชนนชชั้น

ดชงนชชั้นเพต็นเทคอสตห์จสึงไมต่ใชต่วชนแหต่ง “การเสดต็จลงมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” เทต่าทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบการ
ยห้ายฐานบชญชาการของพระองคห์จากสวรรคห์มายชงแผต่นดสินโลก พระองคห์ไดห้ทรงทคาเชต่นนชชั้นในวชนคสืนพระชนมห์ของ
พระครสิสตห์ และคนเหลต่านชชั้นทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณในกสิจการ 2:4 กต็เตต็มเปปีปี่ยมอกกครชชั้งในกสิจการ 4:31 นชกี่น
คสือ พวกเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชสคาหรชบการเปป็นพยาน เพต็นเทคอสตห์เปป็นเพกยง “วชนตชวอยต่าง” ทกกี่ยสิกี่งใหญต่เมสืกี่อพวกสาวก
เรสิกี่มตห้นเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเพสืกี่อทกกี่จะเชสืกี่อฟปังพระมหาบชญชานชชั้น ฉะนชชั้นครสิสตจชกรจสึงไมต่ไดห้ถถูกกต่อรต่างโดยการ
เสดต็จลงมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ตามทกกี่คนดก ๆ หลายคนคสิดไปแลห้ว

ความเขด้าใจผวิดเกขีกี่ยวกอับบอัพตวิศมาของพระววิญญาณและเกขีกี่ยวกอับ
1 โครวินธณ์ 12:13 ไดด้นนาคนเปป็นออันมากใหด้เชสืกี่อวสา

ครวิสตจอักรไดด้ถทูกกสอรสางขนทั้นทขีกี่เพต็นเทคอสตณ์
ตต่อไปในการศสึกษาคห้นควห้าหนชงสสือกสิจการ ผมคสิดวต่านชกเรกยนทกกี่จรสิงจชงจะพบวต่าการประทานฤทธสิธิ์เดชอชน

ยสิกี่งใหญต่ทกกี่คนเหลต่านชชั้นไดห้รชบทกกี่เพต็นเทคอสตห์ถถูกเรกยกอยต่างหลากหลายวต่า ‘รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณ’, ‘เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ’, ‘ของประทานของพระวสิญญาณ’, และ ‘การเทออกของพระวสิญญาณ’ แนต่นอนวต่าพระ
เยซถูทรงบอกเหลต่าสาวกของพระองคห์วต่า “ทต่านทชชั้งหลายจะรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อกกไมต่กกกี่วชนนชบ
จากนกชั้” (กสิจการ 1:5) ผถูห้คนไมต่เขห้าใจความหมายของคคาวต่าบชพตสิศมาตามทกกี่ถถูกใชห้ในพระคชมภกรห์เมสืกี่อพวกเขาคสิดวต่า 
“การรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณ” ทกกี่เพต็นเทคอสตห์หมายถสึงการกต่อรต่างขสึชั้นของครสิสตจชกร

1. มกบชพตสิศมาฝฝ่ายรต่างกายตรงตชวแบบเดกยว มชนคสือการจฟุต่มผถูห้เชสืกี่อในนชั้คาจนมสิด และเอเฟซชส 4:5 จสึงกลต่าว
วต่า “บชพตสิศมาเดกยว” แตต่บชพตสิศมาทกกี่ถถูกใชห้ในความหมายเชสิงเปรกยบเปรยมกดชงตต่อไปนกชั้: พระเยซถูซสึกี่งถถูกทต่วมทห้นใน
การทนทฟุกขห์ตรชสวต่า “เรามกบชพตสิศมาอยต่างหนสึกี่งทกกี่จะตห้องรชบ…” (ลถูกา 12:50)

2. ผถูห้เชสืกี่อคนใดทกกี่ถถูกทต่วมทห้น, ถถูกปกคลฟุม, ถถูกฝปังในพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อการเปป็น
พยานกต็ “รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณ” (กสิจการ 1:5)

3. แตต่ผถูห้เชสืกี่อคนนชชั้นถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของพระกายของพระครสิสตห์ ถถูกฝปังในมชน ถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่ง
ของมชน โดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เมสืกี่อเขากลชบใจเชสืกี่อ ในความหมายเชสิงเปรกยบเปรยเขาจสึง “รชบบชพตสิศมาเขห้าใน
กายเดกยวกชนโดยพระวสิญญาณองคห์เดกยว” เฉกเชต่นเราทฟุกคน

4. ใน 1 โครสินธห์ 10:2 เราถถูกบอกวต่าชนอสิสราเอลเหลต่านชชั้น “...ทฟุกคนไดห้รชบบชพตสิศมาเขห้าสต่วนกชบโมเสส
ในเมฆนชชั้นและในทะเลนชชั้น” อกกครชชั้งนกกี่เปป็นการใชห้เชสิงเปรกยบเปรยของคคาเรกยกนชชั้น แตต่พรห้อมกชบกคาแพงทะเลนชชั้นทกกี่
ตชชั้งสถูงทชชั้งสองขห้าง พรห้อมกชบเมฆกห้อนหนสึกี่งอยถูต่ขห้างหนห้าและขห้างหลชงและขห้างบน พวกเขาจสึง “รชบบชพตสิศมาในเมฆ
นชชั้นและในทะเลนชชั้น”

บชดนกชั้ผมคสิดวต่าคนใดทกกี่สชงเกตดก ๆ จะเหต็นวต่าการรชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อรชบฤทธสิธิ์เดชใน



การชนะจสิตวสิญญาณแบบทกกี่เพต็นเทคอสตห์ เปป็นคนละเรสืกี่องกชนเลยกชบการทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงจชบและวางผถูห้
เชสืกี่อเขห้าในพระกายของพระครสิสตห์และฝปังไวห้ทกกี่นชกี่น รวมเปป็นเนสืชั้อเดกยวกชนทกกี่นชกี่น แบบใน 1 โครสินธห์ 12:12-14

พระคคาตอนนชชั้นอต่านวต่า: “เพราะวต่ารต่างกายนชชั้นเปป็นกายเดกยว และมกอวชยวะหลายสต่วน และอวชยวะทฟุก
สต่วนของกายเดกยวนชชั้น ซสึกี่งเปป็นหลายสต่วนกต็ยชงเปป็นกายเดกยวกชนฉชนใด พระครสิสตห์กต็ทรงเปป็นฉชนนชชั้น เพราะวต่าโดย
พระวสิญญาณองคห์เดกยวพวกเราทฟุกคนไดห้รชบบชพตสิศมาเขห้าเปป็นกายอชนเดกยวกชน ไมต่วต่าพวกเราเปป็นพวกยสิวหรสือพวก
คนตต่างชาตสิ ไมต่วต่าพวกเราเปป็นทาสหรสือไท และทฟุกคนไดห้ถถูกทคาใหห้ดสืกี่มเขห้าอยถูต่ในพระวสิญญาณองคห์เดกยวแลห้ว เพราะ
วต่ารต่างกายไมต่เปป็นอวชยวะเดกยว แตต่เปป็นหลายอวชยวะ”

ผมคสิดวต่าความหมายทกกี่ชชดเจนกต็คสือการบชงเกสิดใหมต่ ทฟุกคนทกกี่รชบความรอดแลห้วกต็ถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของ
พระกายของพระครสิสตห์ นกกี่ไมต่มกทางหมายถสึงเพต็นเทคอสตห์ไดห้เพราะวต่าผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโครสินธห์ไมต่ไดห้อยถูต่ทกกี่เพต็นเท
คอสตห์ แตต่มชนเปป็นความจรสิงเกกกี่ยวกชบพวกเขาเหมสือนทกกี่เปป็นความจรสิงเกกกี่ยวกชบครสิสเตกยนทฟุกคนในโลก ทกกี่วต่าเราทฟุก
คนไดห้ถถูกทคาใหห้ดสืกี่มในพระวสิญญาณองคห์เดกยวและถถูกใสต่เขห้าในกายเดกยวโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์องคห์เดกยวกชนนกชั้
ผถูห้ทรงใหห้เราบชงเกสิดใหมต่แลห้ว

บชดนกชั้เราเหต็นพห้องวต่าตามทกกี่กลต่าวไวห้ใน 1 โครสินธห์ 12:13, “เพราะวต่าโดยพระวสิญญาณองคห์เดกยวพวกเรา
ทฟุกคนไดห้รชบบชพตสิศมาเขห้าเปป็นกายอชนเดกยวกชน ไมต่วต่าพวกเราเปป็นพวกยสิวหรสือพวกคนตต่างชาตสิ ไมต่วต่าพวกเราเปป็น
ทาสหรสือไท และทฟุกคนไดห้ถถูกทคาใหห้ดสืกี่มเขห้าอยถูต่ในพระวสิญญาณองคห์เดกยวแลห้ว” แตต่เรสืกี่องนชชั้นเกกกี่ยวกชบการถถูกฝปังเขห้าใน
และการกลายเปป็นสต่วนหนสึกี่งของพระกายของพระครสิสตห์ คนกลต่จุ่มนชชั้นทกกี่ถถูกเรกยกวต่าครสิสตจชกรซสึกี่งจะถถูกเรกยกออกไป
และรวมพลในสวรรคห์เมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึง--บชพตสิศมานชชั้นกต็เกสิดขสึชั้นกชบเราทฟุกคนเมสืกี่อเราไดห้รชบการบชงเกสิดใหมต่และ
ถถูกทคาใหห้เปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง เมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงรชบผถูห้หนสึกี่งและฝปังเขาไวห้ในพระกายของพระครสิสตห์
และทรงทคาใหห้เขาเปป็นสต่วนหนสึกี่งของพระกายนชชั้นในการบชงเกสิดใหมต่ มชนกต็ไมต่ใชต่เรสืกี่องเดกยวกชนกชบ “การรชบบชพตสิศมา
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ซสึกี่งพระเยซถูเจห้าทรงสชญญาไวห้แกต่เหลต่าสาวกในกสิจการ 1:5 และสคาเรต็จจรสิงทกกี่เพต็นเทคอส
ตห์ บชพตสิศมานชชั้นหรสือการทต่วมทห้นดห้วยฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ไดห้เกสิดขสึชั้นเฉพาะกชบคนเหลต่านชชั้น
ทกกี่อยถูต่ทกกี่นชกี่น ไมต่ใชต่กชบเรา และมชนไมต่ไดห้เชสืกี่อมพวกเขาเขห้าในกายเดกยว ไมต่มกอะไรแบบนชชั้นถถูกกลต่าวถสึงในพระคชมภกรห์เลย
ไมต่เลย ตามทกกี่ 1 เปโตร 2:5 บอกเราโดยสคานวนทกกี่วต่า “พวกทต่านเชต่นกชน ดฟุจบรรดาศสิลาทกกี่มกชกวสิตอยถูต่ กต็ถถูกกต่อขสึชั้น
เปป็นพระนสิเวศนห์ฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ เปป็นพวกปฟุโรหสิตอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ เพสืกี่อถวายบรรดาเครสืกี่องบถูชาฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ เปป็นทกกี่
ชอบพระทชยตต่อพระเจห้าโดยพระเยซถูครสิสตห์” ทกกี่นชกี่นเมสืกี่อกลต่าวถสึงความรอด อชครทถูตเปโตรบอกเราวต่าครสิสเตกยนทฟุก
คนถถูกกต่อเขห้าในสสิกี่งปลถูกสรห้างนชชั้น, พระนสิเวศฝฝ่ายวสิญญาณนชชั้น, เมสืกี่อรชบความรอด และเอเฟซชส 2:19-22 บอกเรา
เชต่นกชนวต่าครสิสเตกยนทชชั้งหลาย ซสึกี่งบชงเกสิดจากพระเจห้าและถถูกใสต่เขห้าในกายนชชั้นซสึกี่งจะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้น
มาถสึง “กคาลชงถถูกสรห้างขสึชั้นดห้วยกชนใหห้เปป็นทกกี่สถสิตของพระเจห้าโดยทางพระวสิญญาณดห้วย” (อฟ. 2:22) แตต่การ
กต่อสรห้างอาคารหลชงหนสึกี่งเปป็นกระบวนการหนสึกี่งและกระบวนการนชชั้นกต็ยชงดคาเนสินตต่อไปอยถูต่ และศสิลาทกกี่มกชกวสิตทชชั้ง
หลายกต็ยชงถถูกกต่อเขห้าในอาคารนชชั้นอยถูต่เมสืกี่อผถูห้คนบชงเกสิดจากพระเจห้า ขนมปปังพชดโบกสองกห้อนนชชั้นทกกี่พวกยสิวตห้องนคามา
ถวายในเทศกาลเพต็นเทคอสตห์อาจเปป็นตชวแทนของประชากรของพระเจห้า ผมคสิดวต่าพวกมชนเปป็นเชต่นนชชั้น บางทก
พวกมชนเปป็นตชวแทนของพวกครสิสเตกยนยสิวและพวกครสิสเตกยนตต่างชาตสิผถูห้ซสึกี่งบชดนกชั้จะถถูกรวมเขห้าดห้วยกชนในกายเดกยว 



แตต่มชนเปป็นความผสิดพลาดเสมอทกกี่จะสรห้างหลชกคคาสอนหนสึกี่งโดยภาพเลต็งหนสึกี่งเมสืกี่อไมต่มกคคากลต่าวทกกี่ชชดเจนเลยเกกกี่ยวกชบ
หลชกคคาสอนนชชั้นในพระคชมภกรห์ และไมต่มกคคากลต่าวทกกี่ชชดเจนอยต่างแนต่นอนวต่าครสิสตจชกรไดห้ถถูกกต่อตชชั้งทกกี่เพต็นเทคอสตห์
หรสือ “ถถูกกต่อรต่างโดย” พระวสิญญาณ

โดยความเขห้าใจผสิด 1 โครสินธห์ 12:13 ทกกี่บชพตสิศมาถถูกใชห้เปป็นภาพเปรกยบของสสิกี่งทกกี่ไดห้เกสิดขสึชั้นเมสืกี่อเหลต่าผถูห้เชสืกี่อ
ทกกี่เมสืองโครสินธห์ถถูกใสต่เขห้าในพระกายของพระครสิสตห์แลห้วโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เมสืกี่อพวกเขากลชบใจเชสืกี่อ พระคคา
ขห้อนกชั้จสึงถถูกคสิดวต่ามกความหมายเหมสือนกชนกชบกสิจการ 1:5 ซสึกี่งมกกลต่าววต่าพวกอชครทถูตและคนอสืกี่น ๆ จะตห้องรชบบชพตสิศ
มาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ถถูกไหลบต่า ถถูกจฟุต่มมสิดใน ถถูกทต่วมทห้นดห้วยฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่เพต็นเท
คอสตห์ แตต่สองเหตฟุการณห์นชชั้นไมต่เหมสือนกชน ผถูห้คนทกกี่เมสืองโครสินธห์ไมต่ไดห้อยถูต่ในเหตฟุการณห์ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ การทกกี่ผถูห้เชสืกี่อ
ใหมต่คนหนสึกี่งถถูกใสต่เขห้าในพระกายของพระครสิสตห์และถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของสสิกี่งปลถูกสรห้างนชชั้นเมสืกี่อรชบความรอด 
กต็ไมต่เหมสือนกชบการทกกี่คน ๆ หนสึกี่งซสึกี่งไดห้รชบความรอดแลห้วและเปป็นอวชยวะหนสึกี่งของพระกายของพระครสิสตห์แลห้วจะ
ถถูกเตสิมเตต็ม ถถูกปกคลฟุม ถถูกทต่วมทห้นดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

ครสิสเตกยนเหลต่านชชั้น “มกนชั้คาหนสึกี่งใจเดกยวกชนอยถูต่ในสถานทกกี่แหต่งเดกยวกชน” ภาษาทกกี่คลห้ายกชนถถูกใชห้หห้าครชชั้ง
เกกกี่ยวกชบครสิสตจชกรอายฟุนห้อยนชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มในกสิจการ 1:14, กสิจการ 2:1, กสิจการ 2:46, กสิจการ 4:24, และ
กสิจการ 5:12 พวกเขามกความคสิดแบบเดกยวกชนอยต่างถกกี่ถห้วนในการเรสิกี่มตห้นเชสืกี่อฟปังพระมหาบชญชานชชั้น ในการรอคอย
ฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้ามาอยถูต่บนพวกเขาเพสืกี่อจะเปป็นพยาน พรห้อมใจกชนในการดคาเนสินชกวสิตครสิสเตกยนแบบมกความสฟุข
และเสกยสละ ในการอธสิษฐานและฉะนชชั้นจสึงพรห้อมใจกชนในการประชฟุมรต่วมกชน

_______________
ขด้อ 2-4:

2:2 และในทชนใดนชชั้น มกเสกยงหนสึกี่งมาจากฟฟ้าสวรรคห์
เหมสือนอยต่างเสกยงลมแรงกลห้า และเสกยงนชชั้นกห้อง
สนชกี่นทชกี่วบห้านหลชงทกกี่พวกเขากคาลชงนชกี่งอยถูต่นชชั้น
2:3 และมกบรรดาลสิชั้นหลายแฉกเหมสือนอยต่างเปลว
ไฟปรากฏแกต่พวกเขา และเปลวไฟนชชั้นมาอยถูต่บน

พวกเขาแตต่ละคน
2:4 และพวกเขาทฟุกคนกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และตชชั้งตห้นพถูดดห้วยภาษาอสืกี่น ๆ 
ตามทกกี่พระวสิญญาณโปรดใหห้พวกเขาพถูด

“เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์”
ถสึงเวลาของพระเจห้าแลห้วสคาหรชบการประทานฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์นชชั้นซสึกี่งพระเยซถูทรงสชญญาไวห้ ฉะนชชั้นเราจสึงไมต่

ประหลาดใจทกกี่ไดห้พบการสคาแดงทกกี่ปรากฏภายนอกอชนแสนอชศจรรยห์สามประการ
1. “เสกยงหนสึกี่งมาจากฟฟ้าสวรรคห์เหมสือนอยต่างเสกยงลมแรงกลห้า”
2. “บรรดาลสิชั้นหลายแฉกเหมสือนอยต่างเปลวไฟปรากฏแกต่พวกเขา”
3. ฤทธสิธิ์เดชอชศจรรยห์ในการพถูดเปป็นภาษาตต่าง ๆ ของคนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ในเหตฟุการณห์

“เสขียงลมแรงกลด้า”
เสกยงดฟุจของลมพายฟุหมฟุนในตอนนชชั้นกต็นต่าอชศจรรยห์ มชนไมต่ไดห้ถถูกสชญญาไวห้กต่อนแลห้ว มชนไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นซชั้คาอกก 

ในกสิจการ 4:31 แผต่นดสินไหวเกสิดขสึชั้นพรห้อมกชบการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ แตต่ทชชั้งเสกยงลมแรงกลห้าและลสิชั้นไฟ



เหลต่านชชั้นทกกี่ปรากฏใหห้เหต็นอยต่างอชศจรรยห์ และของประทานอชศจรรยห์แหต่ง “ความสามารถทกกี่จะพถูดเปป็นภาษาทชชั้ง
หลายของคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้ยสิน ไมต่ไดห้มกการเชสืกี่อมโยงอชนสคาคชญเลยกชบการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง,” การเตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เราขอกลต่าวซชั้คาวต่า การอชศจรรยห์เหลต่านกชั้ทชชั้งหมดไมต่ใชต่เรสืกี่องสคาคชญ พวกมชนไมต่ไดห้ถถูก
สชญญาไวห้และไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่พวกสาวกรอคอย และพวกมชนไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นซชั้คาอกกเมสืกี่อคนอสืกี่น ๆ เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ

ชายคนหนสึกี่งไดห้ประกาศแกต่ผมวต่าเขา “ไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เหมสือนทกกี่เพต็นเทคอสตห์เลย” แตต่ผมกต็
พบวต่าไมต่มก “เสกยงลมพชดแรงกลห้า” ไมต่มก “ลสิชั้นแฉกดฟุจเปลวไฟ” และ “ภาษาเหลต่านชชั้น” ทกกี่เขากลต่าววต่าเขาไดห้รชบกต็
ไมต่ใชต่ภาษาของใครเลยทกกี่อยถูต่ดห้วยซสึกี่งเขาสามารถเปป็นพยานไดห้ และไมต่มกคนบาปกลชบใจเชสืกี่อ ผมจสึงบอกเขาวต่าเขาถถูก
หลอกแลห้ว เขามกของเลกยนแบบเทต่านชชั้น ไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่พวกสาวกไดห้รชบทกกี่เพต็นเทคอสตห์

แนต่นอนวต่าเราจะตห้องไมต่คาดหวชงการอชศจรรยห์เดกยวกชนเหลต่านชชั้นซสึกี่งไมต่สคาคชญ ทกกี่เปป็นลมพายฟุหมฟุน ลสิชั้นแฉก
ดฟุจเปลวไฟ ของประทานเหนสือธรรมชาตสิในการพถูดภาษาตต่างประเทศของผถูห้อสืกี่นทกกี่อยถูต่ในเหตฟุการณห์ดห้วย แผต่นดสิน
ไหวนชชั้นของกสิจการ 4:31 หรสือรถูปลชกษณห์ทกกี่ปรากฏแกต่ตาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ดฟุจนกเขา และเสกยงทกกี่ยสินไดห้ของ
พระเจห้าจากสวรรคห์เหมสือนตอนทกกี่พระเยซถูทรงรชบบชพตสิศมา สสิกี่งเหลต่านกชั้ไมต่ไดห้ถถูกสชญญาไวห้ เราไมต่เคยถถูกสต่งเสรสิมใหห้
ทถูลขอหรสือคาดหวชงการอชศจรรยห์ทกกี่ไมต่สคาคชญเหลต่านกชั้เลย ถห้าพระเจห้าทรงมกเหตฟุผลสคาหรชบการอชศจรรยห์ใดเมสืกี่อคน ๆ 
หนสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ กต็ดกแลห้ว แนต่นอนวต่าปกตสิแลห้ว เหมสือนในสมชยพระคชมภกรห์ จะไมต่มกการ
อชศจรรยห์เลย--นชกี่นกต็ดกเชต่นกชน อยต่าใหห้เราลฟุต่มหลงไปกชบการสคาแดงใหห้ปรากฏเปป็นพสิเศษบางอยต่างทกกี่ไมต่สคาคชญซสึกี่ง
พระเจห้าไมต่ไดห้ทรงสชญญาไวห้ แตต่เราไดห้รชบพระสชญญาและควรแสวงหาการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเพสืกี่อการเปป็น
พยานทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณ

มขีลวิทั้นหลายแฉกดตุจเปลวไฟเชสนกอันและ
มอันมาอยทูสบนพวกเขาแตสละคน

จงสชงเกตการใชห้คคา ดร.สโกฟปิลดห์ ในขอบหนห้า มกคคาอต่านนกชั้วต่า “ลสิชั้นหลายลสิชั้น ดฟุจของเปลวไฟ ทกกี่แยกออก
และมาอยถูต่บนพวกเขาแตต่ละคน” การบต่งบอกกต็คสือวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จมามสิใชต่บนคนกลฟุต่มนชชั้นในฐานะ
มวลชนหนสึกี่ง แตต่บนแตต่ละคนแบบแยกจากกชน แตต่ละคน ไมต่ใชต่กลฟุต่มคน เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ แตต่ละคน ไมต่
ใชต่ครสิสตจชกร เปป็นผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณ และแตต่ละคน ไมต่ใชต่ครสิสตจชกรในฐานะองคห์กร ตห้องมกฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า
เพสืกี่อการชนะจสิตวสิญญาณ หากมกฤทธสิธิ์เดชอยถูต่บนทกกี่ประชฟุมหนสึกี่ง มชนกต็เปป็นเพราะวต่าครสิสเตกยนบางคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณ จคาไวห้วต่าวสิหารของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใชต่อาคารครสิสตจชกร แตต่เปป็นรต่างกายของครสิสเตกยนแตต่ละ
คน ฉะนชชั้นในทคานองเดกยวกชน ฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จสึงมาอยถูต่บนครสิสเตกยนเปป็นคน ๆ ไป ไมต่ใชต่บนกลฟุต่มคน 
ยกเวห้นเมสืกี่อคนทชชั้งหลายในกลฟุต่มนชชั้นเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

เพต็นเทคอสตณ์ไมสไดด้เรวิกี่มตด้นการสถวิตอยทูสภายในของ
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ในรสางกายของเหลสาครวิสเตขียน

“  และพวกเขาทตุกคนกต็เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์”
จงสอังเกตใหด้ชอัดเจนวสานขีกี่ไมสไดด้หมายถนงอะไร



อยต่าสชบสนการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกชบการสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไมต่มกสมชย
ประทานใหมต่ไดห้เรสิกี่มตห้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ไมต่มกวสิธกทกกี่แตกตต่างไปจากเดสิมของการกระทคากสิจของพระเจห้ากชบมนฟุษยห์ไดห้
เรสิกี่มตห้นทกกี่นกกี่ การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณเพสืกี่อฤทธสิธิ์เดชทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณเปป็นเรสืกี่องหนสึกี่ง;ขห้อเทต็จจรสิงเรสืกี่องการสถสิต
อยถูต่ภายในของพระวสิญญาณในครสิสเตกยนทฟุกคนกต็เปป็นคนละเรสืกี่องกชนเลย ขห้อเทต็จจรสิงตามพระคชมภกรห์ตต่อไปนกชั้เกกกี่ยว
กชบการสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เปป็นสสิกี่งสคาคชญ

1. การสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งสรห้างฐานบชญชาการของพระองคห์ในรต่างกายของ
ครสิสเตกยนทชชั้งหลาย ถถูกบอกลต่วงหนห้าแลห้วโดยพระเยซถูในยอหห์น 7:37-39:

“ในวชนสฟุดทห้าย วชนใหญต่แหต่งเทศกาลเลกชั้ยงนชชั้น พระเยซถูทรงยสืนและรห้อง โดยตรชสวต่า “ถห้าผถูห้ใด
กระหาย จงใหห้ผถูห้นชชั้นมาหาเราและดสืกี่ม ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา ตามทกกี่พระคชมภกรห์ไดห้กลต่าวไวห้แลห้ววต่า ‘จาก
ภายในผถูห้นชชั้น บรรดาแมต่นชั้คาแหต่งนชั้คาประกอบดห้วยชกวสิตจะไหลออกมา’” (แตต่พระองคห์ตรชสสสิกี่งนกชั้เรสืกี่อง
พระวสิญญาณ ซสึกี่งคนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์จะไดห้รชบ ดห้วยวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ยชงไมต่ถถูก
ประทานใหห้ เพราะพระเยซถูยชงมสิไดห้รชบสงต่าราศก)”

จงหมายเหตฟุวต่า “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ยชงไมต่ถถูกประทานใหห้” ในความหมายของการสถสิตอยถูต่ในรต่างกาย
ของครสิสเตกยนทชชั้งหลายและไหลออกจากรต่างกายของครสิสเตกยนนชชั้น ในฐานะฐานบชญชาการบนแผต่นดสินโลก ยชงไมต่
ประทานใหห้ “เพราะพระเยซถูยชงมสิไดห้รชบสงต่าราศก” เมสืกี่อพระครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตาย ไดห้รชบสงต่าราศกพรห้อมกชบ
รต่างกายทกกี่ฟฟปั้นคสืนชกพซสึกี่งจะไมต่ถถูกมนฟุษยห์ยกี่คายกอกกเลย เมสืกี่อนชชั้นจสึงจะประทานพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ใหห้

2. เมสืกี่อพระครสิสตห์ทรงไดห้รชบสงต่าราศกและเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว วชนเดกยวกชนนชชั้นพระองคห์กต็ทรงระบายลม
หายใจบนพวกสาวกและตรชสวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:19-22) พวกเขา 
‘ไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์’ วชนนชชั้น นชกี่นคสือพระองคห์เสดต็จเขห้ามาในรต่างกายของครสิสเตกยนทชชั้งหลายเพสืกี่อจะอาศชย
อยถูต่ เราเชสืกี่อวต่านชกี่นไดห้เกสิดขสึชั้นแลห้วสคาหรชบครสิสเตกยนทฟุกคนทกกี่มกชกวสิตอยถูต่ ณ เวลานชชั้น

3. บชดนกชั้ครสิสเตกยนทฟุกคนมกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์สถสิตอยถูต่ในรต่างกาย 1 โครสินธห์ 6:19 และ 20 กลต่าววต่า 
“อะไรกชน พวกทต่านไมต่ทราบหรสือวต่า รต่างกายของพวกทต่านเปป็นวสิหารของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งสถสิตอยถูต่ในพวก
ทต่าน ซสึกี่งพวกทต่านไดห้รชบจากพระเจห้า และพวกทต่านไมต่ใชต่เจห้าของตชวพวกทต่านเอง เพราะวต่าพวกทต่านถถูกซสืชั้อไวห้แลห้ว
ตามราคา เหตฟุฉะนชชั้นจงถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้าในรต่างกายของพวกทต่าน และในจสิตวสิญญาณของพวกทต่าน ซสึกี่ง
เปป็นของพระเจห้า”

โรม 8:9,10 กลต่าววต่า:
“แตต่พวกทต่านไมต่ไดห้อยถูต่ในเนสืชั้อหนชง แตต่ในพระวสิญญาณ ถห้าหากวต่าพระวสิญญาณของพระเจห้าทรงสถสิต
อยถูต่ในพวกทต่าน บชดนกชั้ถห้าผถูห้ใดไมต่มกพระวสิญญาณของพระครสิสตห์ ผถูห้นชชั้นกต็ไมต่เปป็นของพระองคห์ และถห้า
พระครสิสตห์ทรงสถสิตอยถูต่ในพวกทต่านแลห้ว รต่างกายกต็ตายไปเพราะเหตฟุบาป แตต่จสิตวสิญญาณกต็มกชกวสิต
เพราะเหตฟุความชอบธรรม”

1 โครสินธห์ 3:16 และ 17 กลต่าววต่า:
“พวกทต่านไมต่ทราบหรสือวต่า พวกทต่านเปป็นวสิหารของพระเจห้า และวต่าพระวสิญญาณของพระเจห้าทรง



สถสิตอยถูต่ในพวกทต่าน ถห้าผถูห้ใดทคาใหห้วสิหารของพระเจห้าเปป็นมลทสิน พระเจห้าจะทรงทคาลายผถูห้นชชั้น เพราะ
วสิหารของพระเจห้าบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งพวกทต่านเปป็นวสิหารนชชั้น”

พระสชญญาของยอหห์น 14:17 ทกกี่วต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ “ทรงสถสิตอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลาย [กต่อนการ
สสิชั้นพระชนมห์ของพระครสิสตห์] และจะประทชบอยถูต่ในทต่านทชชั้งหลาย” (หลชงการคสืนพระชนมห์นชชั้น) บชดนกชั้กต็ถถูกทคาใหห้
สคาเรต็จจรสิงแลห้วกต่อนเพต็นเทคอสตห์ อชครทถูตทฟุกคนเหลต่านกชั้และครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ ทกกี่รอคอยทกกี่เพต็นเทคอสตห์เพสืกี่อจะรชบ
ฤทธสิธิ์เดชกต็มกพระวสิญญาณของพระเจห้าสถสิตอยถูต่ภายในพวกเขาแลห้ว การเปลกกี่ยนแปลงใด ๆ ในเรสืกี่องสมชยประทานทกกี่
มกในการเชสืกี่อมโยงกชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เกสิดขสึชั้นแลห้วในวชนคสืนพระชนมห์นชชั้น ไมต่ใชต่ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ความเตต็ม
เปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใชต่สสิกี่งเดกยวกชนกชบการสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณ ไมต่มกครสิสเตกยนคนใด
จคาเปป็นตห้องอธสิษฐานขอใหห้พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาและประทชบอยถูต่ภายในแลห้ว พระองคห์ประทชบอยถูต่ภายใน
แลห้ว นชกี่นเปป็นสต่วนหนสึกี่งของความรอด พระองคห์ทรงเปป็น “พระครสิสตห์ผถูห้สถสิตในทต่านทชชั้งหลาย อชนเปป็นทกกี่หวชงแหต่งสงต่า
ราศก” นชกี่นคสือ พระครสิสตห์ซสึกี่งถถูกเปป็นตชวแทนโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สคาแดงพระองคห์เองภายในครสิสเตกยนคนนชชั้น 
ๆ

“เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ” ไมสใชสววิธขีการใหมส
ของการกระทนากวิจ

คนอสืกี่น ๆ กต่อนถสึงเพต็นเทคอสตห์ไดห้มกฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์มาอยถูต่บนพวกเขาแลห้ว ยอหห์นผถูห้ใหห้
รชบบชพตสิศมา “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขา” (ลถูกา 1:15) เอลกซาเบธ “เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (ลถูกา 1:41) เศคารสิยาหห์ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (ลถูกา 1:67) 
และเราถถูกบอกอยต่างชชดเจนวต่าเมสืกี่อยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เขากต็จะ “นคาหนห้า
พระองคห์ในอารมณห์และฤทธสิธิ์เดชของเอลกยาหห์” (ลถูกา 1:17) ฉะนชชั้นเอลกยาหห์จสึงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเชต่นกชน 
ในลชกษณะเดกยวกชนกชบครสิสเตกยนสมชยพชนธสชญญาใหมต่เหลต่านกชั้ และฉะนชชั้นเราจสึงถถูกบอกในขห้อพระคคาภาคพชนธ
สชญญาเดสิมหลายขห้อวต่าพระวสิญญาณของพระเยโฮวาหห์ไดห้เสดต็จมาบนหลากหลายผถูห้คนเพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะสามารถ
พยากรณห์หรสือพถูดและเปป็นพยานเพสืกี่อพระเจห้าดห้วยฤทธสิธิ์เดชไดห้ ดถู อพยพ 35:31; กชนดารวสิถก 11:25,26, และ 29; 1
ซามถูเอล 10:6 และ 9; 1 ซามถูเอล 16:13; ผถูห้วสินสิจฉชย 14:6, 19; ผถูห้วสินสิจฉชย 15:14, และ 2 พงศห์กษชตรสิยห์ 2:9,15 ดชง
นชชั้นการเสดต็จมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงบนผถูห้คนเพสืกี่อเตสิมพวกเขาใหห้เตต็มหรสือเจสิมพวกเขาหรสือใหห้ฤทธสิธิ์เดชพวก
เขาจสึงไมต่ใชต่สสิกี่งใหมต่ทกกี่เพต็นเทคอสตห์เลย

“และพวกเขา…ตอัทั้งตด้นพทูดดด้วยภาษาอสืกี่น ๆ 
ตามทขีกี่พระววิญญาณโปรดใหด้พวกเขาพทูด”

ความสชบสน ความเขห้าใจผสิด และหลชกคคาสอนเทกยมเทต็จมากมายมกศถูนยห์รวมอยถูต่ทกกี่เรสืกี่องของ “การพถูดใน
ภาษาตต่าง ๆ” แนต่นอนวต่าในการปรากฏครชชั้งแรกอชนยสิกี่งใหญต่นกชั้ของการเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์หลชงจาก
การประทานพระมหาบชญชานชชั้นและการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ของพระครสิสตห์ เราควรพบกรณกทกกี่เปป็นแบบฉบชบทกกี่
ชชดเจนของ “การพถูดในภาษาตต่าง ๆ” เราพบเชต่นนชชั้นจรสิง ๆ คคาวต่าภาษาในทกกี่นกชั้ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ภาษากรกก
คสือ กลอซซา ซสึกี่งเปป็นคคาเรกยบงต่ายทกกี่หมายถสึงลสิชั้นจรสิง ๆ และฉะนชชั้นโดยการอนฟุมานเชต่นในภาษาอชงกฤษและภาษา



อสืกี่น ๆ จสึงหมายถสึงภาษาหนสึกี่งหรสือคคาพถูด
_________________

ขด้อ 5-11:
2:5 และมกพวกยสิวทกกี่กคาลชงพชกอาศชยอยถูต่ทกกี่กรฟุง
เยรถูซาเลต็ม เหลต่าคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า ออกมาจาก
ทฟุกประชาชาตสิใตห้ฟฟ้าสวรรคห์
2:6 บชดนกชั้เมสืกี่อเสกยงนกชั้ดชงออกไปขห้างนอก ฝถูงชนกต็มา
รวมตชวกชน และรถูห้สสึกสชบสน เพราะวต่าทฟุกคนไดห้ยสิน
คนเหลต่านชชั้นพถูดเปป็นภาษาของเขาเอง
2:7 และพวกเขาทฟุกคนกต็ประหลาดใจและอชศจรรยห์
ใจ โดยพถูดกชนวต่า “ดถูเถสิด คนเหลต่านกชั้ทฟุกคนทกกี่พถูดนชชั้น
เปป็นชาวกาลสิลกไมต่ใชต่หรสือ
2:8 และเหตฟุไฉนพวกเราไดห้ยสินพวกเขาทฟุกคนพถูดใน
ภาษาของพวกเราเอง จากทกกี่ซสึกี่งพวกเราไดห้บชงเกสิดมา

2:9 คสือชาวปารเธกย และชาวมกเดกย และชาวเอลาม 
และบรรดาคนทกกี่อาศชยอยถูต่ในเขตแดนเมโสโปตาเมกย
และในแควห้นยถูเดกย และแควห้นคชปปาโดเซกย ใน
แควห้นปอนทชสและเอเชกย
2:10 แควห้นฟรกเจกย และแควห้นปปัมฟปีเลกย ในประเทศ
อกยสิปตห์ และในแควห้นเมสืองลสิเบกยซสึกี่งขสึชั้นกชบนครไซรกน 
และคนแปลกหนห้าของกรฟุงโรม พวกยสิวกชบคนเขห้า
จารกตยสิวทชชั้งหลาย
2:11 ชาวเกาะครกตและชาวอาระเบกย พวกเรา
ไดห้ยสินคนเหลต่านกชั้พถูดในภาษาของพวกเราถสึงพระราช
กสิจตต่าง ๆ อชนมหชศจรรยห์ของพระเจห้า”

“ภาษา” เหลสานอัทั้นเปป็นภาษาทอัทั้งหลายตามธรรมชาตวิ
เพสืกี่อการประกาศขสาวประเสรวิฐ

จงสชงเกตขห้อเทต็จจรสิงตต่อไปนกชั้:
1. “ทฟุกคนไดห้ยสินคนเหลต่านชชั้นพถูดเปป็นภาษาของเขาเอง” (ขห้อ 6) ภาษาเหลต่านกชั้ไมต่ใชต่ภาษาทกกี่ผสิดธรรมชาตสิ

หรสือภาษาสวรรคห์ ในขห้อ 8 ผถูห้ทกกี่ไดห้ยสินเหลต่านชชั้นกลต่าววต่า “และเหตฟุไฉนพวกเราไดห้ยสินพวกเขาทฟุกคนพถูดในภาษา
ของพวกเราเอง จากทกกี่ซสึกี่งพวกเราไดห้บชงเกสิดมา” และจากนชชั้นกต็ตามมาดห้วยรายชสืกี่อของชนชาตสิเหลต่านชชั้นของผถูห้คนทกกี่
อยถูต่ทกกี่นชกี่น ในขห้อ 11 พวกเขากลต่าววต่า “พวกเราไดห้ยสินคนเหลต่านกชั้พถูดในภาษาของพวกเราถสึงพระราชกสิจตต่าง ๆ อชน
มหชศจรรยห์ของพระเจห้า” ภาษาเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกใชห้เปป็นภาษาทชชั้งหลายทกกี่คนเหลต่านชชั้นทกกี่นชกี่นรถูห้จชกและเขห้าใจ แนวคสิดของ
Neander, ของ Dr. G. Campbell Morgan และนชกอรรถาธสิบายทต่านอสืกี่น ๆ ทกกี่ตสิดตาม Neander ทกกี่วต่าเหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่บางครชชั้งกต็เพห้อและพถูดจาในภาษาสวรรคห์บางอยต่างทกกี่มนฟุษยห์ไมต่รถูห้จชก กต็เปป็นเรสืกี่องทกกี่
แปลกไปจากพระคชมภกรห์จรสิง ๆ ไมต่มกอะไรแบบนชชั้นเกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์เลย และเทต่าทกกี่เราทราบ มชนไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้น
ในสมชยอสืกี่นใดของพระคชมภกรห์ดห้วย คคาวต่า ทกกี่ไมต่รถูห้จชก ตอนพถูดถสึง “ภาษาทกกี่ไมต่รถูห้จชก” ใน 1 โครสินธห์ 14 กต็ไมต่อยถูต่ในภาษา
กรกก ในทฟุกกรณกตรงนกชั้ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ภาษาทกกี่พถูดนชชั้นกต็ถถูกไดห้ยสินและถถูกเขห้าใจโดยใครสชกคนทกกี่พถูดภาษานชชั้นเปป็น
ประจคา

2. จงหมายเหตฟุวต่าการพถูดในทกกี่นกชั้มกจฟุดประสงคห์เพสืกี่อการประกาศขต่าวประเสรสิฐ “พวกเราไดห้ยสินคนเหลต่านกชั้
พถูดในภาษาของพวกเราถสึงพระราชกสิจตต่าง ๆ อชนมหชศจรรยห์ของพระเจห้า” การพถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ
เปป็นสสิกี่งทกกี่สคาคชญ ผถูห้คนถถูกฟฟ้องใจและกลชบใจเชสืกี่อผต่านทางคคาพยานของคนเหลต่านชชั้นทกกี่พถูด เรสืกี่องเกกกี่ยวกชบวต่าคน ๆ 
หนสึกี่งประกาศขต่าวประเสรสิฐในภาษาอาราเมคหรสือละตสินหรสืออชงกฤษหรสือเยอรมชนหรสือสเปนกต็ไมต่ใชต่เรสืกี่องสคาคชญ 



ตห้องใชห้ขต่าวประเสรสิฐเดสิมนชชั้น ตห้องใชห้ฤทธสิธิ์เดชเดสิมนชชั้นของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และภาษานชชั้นไมต่ใชต่สสิกี่งสคาคชญ การ
พถูดในภาษาตต่าง ๆ ตรงนกชั้ ซสึกี่งไมต่เคยเรกยนรถูห้มากต่อนเลย เปป็นการอชศจรรยห์ แตต่มชนกต็เปป็นการอชศจรรยห์ทกกี่ไมต่สคาคชญ เปฟ้า
หมายคสือการนคาขต่าวประเสรสิฐไปถสึงคนบาปผถูห้ซสึกี่งอาจไมต่เขห้าใจมชนในภาษาทกกี่พวกเขาไมต่รถูห้จชก ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่านกกี่
คสือการพถูด “ดห้วยภาษาใหมต่หลายภาษา” ซสึกี่งถถูกบอกลต่วงหนห้าแลห้วในมาระโก 16:17

ใน 1 โครสินธห์ 14 คนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโครสินธห์มกคคาสอนผสิดเรสืกี่องภาษาตต่าง ๆ พวกเขากคาลชงใชห้ภาษาตต่าง
ประเทศทชชั้งหลายเพสืกี่อโอห้อวดในการประชฟุมนมชสการ และดชงนชชั้นเปาโลจสึงไดห้รชบการดลใจใหห้สชกี่งสอนพวกเขาวต่าคน 
ๆ หนสึกี่งไมต่ควรเปป็นพยานในภาษาหนสึกี่งทกกี่คนอสืกี่นไมต่รถูห้จชก หากไมต่มกใครสชกคนทกกี่แปลไดห้ และนชกี่นจะตห้องเปป็นสต่วนทกกี่ไมต่
สคาคชญของการประชฟุมนมชสการ และตห้องไมต่มกคนพถูดเปป็นภาษาตต่างประเทศทกกี่คนอสืกี่นไมต่รถูห้จชกเกสินสองหรสือสามคน
มากสฟุด และหห้ามไมต่ใหห้พถูดนอกจากวต่ามกใครสชกคนทกกี่แปลใหห้พวกเขาฟปังไดห้ และจากนชชั้นจสึงตามมาดห้วยขห้อปฏสิบชตสิทกกี่
วต่าพวกผถูห้หญสิงจะตห้องไมต่พถูดในการประชฟุมเชต่นนชชั้น (1 คร. 14:34) สสิกี่งทกกี่เปาโลตคาหนสินชชั้นไมต่ใชต่การใชห้แบบอชศจรรยห์
แตต่เปป็นแบบธรรมดา ไมต่ใชต่การอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณแตต่เปป็นฝฝ่ายเนสืชั้อหนชง เปป็นการใชห้ภาษาแบบผสิด ๆ ราวกชบวต่ามชน
เปป็นการอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่จะพถูดในภาษาทกกี่ผถูห้อสืกี่นไมต่อาจเขห้าใจไดห้ ทกกี่วต่ามชนเปป็นภาษาธรรมดาทกกี่พวกเขาใชห้กต็ชชดเจน
จาก 1 โครสินธห์ 14 ขห้อ 16 และ 24 ทกกี่มกการกลต่าวถสึง “พวกทกกี่รถูห้ไมต่ถสึง” ผถูห้ซสึกี่งคงจะไมต่เขห้าใจการพถูดของพวกเขาใน
ภาษาตต่างประเทศทชชั้งหลาย เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าขอบพระคฟุณพระเจห้าของขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าพถูดภาษาตต่าง ๆ 
มากกวต่าพวกทต่านทฟุกคน” (ขห้อ 18) หรสือในภาษากรกกมชนเปป็นคคาเอกพจนห์ “ดห้วยภาษาหนสึกี่ง” นชกี่นคสือ เปาโลในทฟุก
แหต่งหนสชกี่งสอนในภาษากรกกสามชญ (Koine Greek) และเขกยนจดหมายฝากทชชั้งหลายของเขาในภาษากรกก เขาไมต่
ไดห้หมายถสึงภาษาสวรรคห์บางอยต่างหรสือแมห้แตต่การอชศจรรยห์ของการพถูดภาษาตต่าง ๆ เหมสือนทกกี่เพต็นเทคอสตห์ แตต่เขา
พถูดเพสืกี่อใหห้ผถูห้คนเขห้าใจเสมอและกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าขอเลสือกทกกี่จะพถูดสชกหห้าคคาดห้วยความเขห้าใจของขห้าพเจห้า เพสืกี่อวต่า
โดยเสกยงของขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าจะไดห้สชกี่งสอนคนอสืกี่นดห้วย ดกกวต่าทกกี่จะพถูดหนสึกี่งหมสืกี่นคคาในภาษาทกกี่ไมต่รถูห้จชก” ในคสือ ใน
ภาษาตต่างประเทศทกกี่คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ดห้วยไมต่เขห้าใจ ไมต่มกคคาสอนในพระคชมภกรห์เลยเกกกี่ยวกชบภาษาสวรรคห์ซสึกี่งผถูห้คนไมต่
ไดห้ใชห้เปป็นประจคาในทกกี่ไหนสชกแหต่ง

นอกจากนกชั้ การอชศจรรยห์นชชั้นของเพต็นเทคอสตห์ทกกี่ผถูห้คนไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อจะพถูดในภาษาของคนอสืกี่น ๆ ทกกี่อยถูต่
ทกกี่นชกี่นกต็ไมต่ไดห้มกไวห้สคาหรชบทฟุกคน “ทฟุกคนพถูดภาษาตต่าง ๆ หรสือ ทฟุกคนสามารถแปลไดห้หรสือ” (1 คร. 12:30) เหต็นไดห้
ชชดวต่าครสิสเตกยนสต่วนใหญต่ไมต่ตห้องการภาษาเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นการอชศจรรยห์เหมสือนทกกี่เพต็นเทคอสตห์ เราไมต่ถถูกสอนตรง
ไหนเลยในพระคชมภกรห์ใหห้แสวงหาของประทานในการพถูดภาษาตต่าง ๆ แตต่เราควรแสวงหาทกกี่จะพยากรณห์ตต่างหาก 
นชกี่นคสือ ทกกี่จะพถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณในภาษาหนสึกี่งทกกี่ผถูห้คนเขห้าใจไดห้ (1 คร. 14:1)

สสิกี่งสคาคชญทกกี่ตห้องจคาไวห้กต็คสือวต่าทกกี่เพต็นเทคอสตห์ สาวกเหลต่านชชั้นกคาลชงตชชั้งตห้นทกกี่จะปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชานชชั้น
และประกาศขต่าวประเสรสิฐ ในกรณกนกชั้มกการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ทกกี่ไมต่สคาคชญซสึกี่งชต่วยพวกเขาประกาศแกต่ผถูห้อสืกี่นซสึกี่งไมต่ไดห้
เขห้าใจภาษาอาราเมคซสึกี่งพวกเขาพถูดเปป็นประจคา (เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ ดถูหนชงสสือของผถูห้แตต่ง, The Power of 
Pentecost, หรสือแผต่นพชบ, Speaking in Tongues, สคาหรชบคคาสอนแบบละเอกยดมากขสึชั้น)

_______________
ขด้อ 12-21:



2:12 และพวกเขาทฟุกคนกต็ประหลาดใจ และกคาลชง
สงสชยอยถูต่ โดยพถูดกชนวต่า “สสิกี่งนกชั้มกความหมายอะไร”
2:13 คนอสืกี่น ๆ ทกกี่เยาะเยห้ยกต็พถูดวต่า “คนเหลต่านกชั้เตต็ม
ไปดห้วยเหลห้าองฟุต่นใหมต่”
2:14 แตต่เปโตรซสึกี่งยสืนขสึชั้นพรห้อมกชบอชครทถูตสสิบเอต็ด
คน ไดห้ตะเบต็งเสกยงของตน และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า 
“พวกทต่าน ชาวยถูเดกย และบรรดาคนทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่
กรฟุงเยรถูซาเลต็ม พวกทต่านจงทราบสสิกี่งนกชั้ และตชชั้งใจฟปัง
บรรดาถห้อยคคาของขห้าพเจห้าเถสิด
2:15 ดห้วยวต่าคนเหลต่านกชั้มสิไดห้เมาเหลห้าองฟุต่น ตามทกกี่
พวกทต่านคสิดนชชั้น โดยเหต็นวต่าเปป็นแตต่เวลาสามโมงเชห้า
2:16 แตต่สสิกี่งนกชั้เปป็นสสิกี่งซสึกี่งถถูกกลต่าวไวห้โดยศาสดา
พยากรณห์โยเอลวต่า
2:17 ‘และตต่อมาในวชนสฟุดทห้าย พระเจห้าตรชสวต่า เรา
จะเทพระวสิญญาณของเรามาบนเนสืชั้อหนชงทชชั้งสสิชั้น 

และบฟุตรชายบฟุตรสาวของพวกเจห้าจะพยากรณห์ 
และพวกคนหนฟุต่มของพวกเจห้าจะเหต็นนสิมสิตทชชั้งหลาย 
และพวกคนชราของพวกเจห้าจะฝปันความฝปันตต่าง ๆ
2:18 และในวชนเหลต่านชชั้นเราจะเทพระวสิญญาณของ
เราบนผถูห้รชบใชห้ชายของเราและผถูห้รชบใชห้หญสิงของเรา 
และพวกเขาจะพยากรณห์
2:19 และเราจะสคาแดงการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายใน
ฟฟ้าอากาศเบสืชั้องบน และหมายสคาคชญตต่าง ๆ ในแผต่น
ดสินโลกเบสืชั้องลต่าง คสือเลสือด และไฟ และไอควชน
2:20 ดวงอาทสิตยห์จะถถูกเปลกกี่ยนใหห้เปป็นความมสืด และ
ดวงจชนทรห์ใหห้เปป็นเลสือด กต่อนวชนใหญต่ยสิกี่งและเกรกยง
ไกรนชชั้นขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ามาถสึง
2:21 และจะเปป็นเชต่นนกชั้วต่า ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะรห้องออก
พระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็จะรอด’

คนาพยากรณณ์ของโยเอลเรวิกี่มถทูกทนาใหด้สนาเรต็จจรวิงแลด้ว
สสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ถถูกบอกลต่วงหนห้าไวห้แลห้วในโยเอล 2:28-32 ขห้อพระคคาตอนนกชั้อธสิบายเพต็นเท

คอสตห์และถถูกยกคคาพถูดมาตรงนกชั้โดยการดลใจของพระเจห้า จงหมายเหตฟุใหห้ดกถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกสอนในทกกี่นกชั้
1. ยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ในทกกี่นกชั้ถถูกเรกยกวต่า “วชนสฟุดทห้าย” มชนรวมเพต็นเทคอสตห์ดห้วย “นกกี่แหละคสือวชน

นชชั้น” และไปตต่อโดยกลต่าวถสึงหมายสคาคชญและการมหชศจรรยห์เหลต่านชชั้นแหต่งสมชยความทฟุกขห์ลคาบากนชชั้นจนถสึง “วชน
ใหญต่ยสิกี่งและเกรกยงไกรนชชั้นขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า (ขห้อ 20) คคาเรกยก “วชนสฟุดทห้าย” และ “สมชยหลชง” ในภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ไมต่เคยหมายถสึงชต่วงวชนทห้าย ๆ ของยฟุคนกชั้ แตต่กลชบหมายถสึงยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมด ดถู ฮกบรถู 
1:1,2 ทกกี่ “สมชยกต่อน” หมายถสึงสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมและ “ในวชนสฟุดทห้ายเหลต่านกชั้” รวมถสึงเวลานชชั้นเมสืกี่อพระเจห้า
“ไดห้ตรชสแกต่เราทชชั้งหลายโดยพระบฟุตรของพระองคห์” ดชงนชชั้นงานรชบใชห้สต่วนตชวของพระเยซถูจสึงอยถูต่ในชต่วงเวลานชชั้นทกกี่
พระคชมภกรห์เรกยกวต่า “วชนสฟุดทห้ายเหลต่านชชั้น” 

ฉะนชชั้น 1 ยอหห์น 2:18 จสึงกลต่าววต่า “ลถูกเลต็ก ๆ ทชชั้งหลายเออ๋ย เวลานกชั้เปป็นวาระสฟุดทห้ายแลห้ว และตามทกกี่
พวกทต่านไดห้ยสินแลห้ววต่า ปฏสิปปักษห์ตต่อพระครสิสตห์จะมา แมห้แตต่ตอนนกชั้กต็มกปฏสิปปักษห์ตต่อพระครสิสตห์อยถูต่หลายคนแลห้ว 
เพราะฉะนชชั้นพวกเราจสึงทราบวต่าเวลานกชั้เปป็นวาระสฟุดทห้ายแลห้ว” นชกี่นคสือ คคาเรกยกนกชั้ถถูกใชห้เกกกี่ยวกชบยฟุคภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ทชชั้งหมด ฉะนชชั้น “กาลภายหลชง” ใน 1 ทสิโมธก 4:1 จสึงหมายถสึงยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมด, การ
ผงาดขสึชั้นของศาสนจชกรคาทอลสิกพรห้อมกชบพวกสงฆห์ทกกี่ถสือพรหมจรรยห์, พวกบาทหลวงและแมต่ชก, พรห้อมกชบการ
ถสือศกลอดและการหห้ามกสินเนสืชั้อในวชนศฟุกรห์ ใน 2 ทสิโมธก 3:1, “ในยฟุคสฟุดทห้ายนชชั้น”, กาลสมชยทกกี่เปป็นอชนตรายถถูกกลต่าว
ถสึง, หมายถสึงลชกษณะเฉพาะตชวของยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมด จงสชงเกตคคากรสิยารถูปกาลปปัจจฟุบชนในคคาบชญชา



นชชั้นถสึงทสิโมธก “จงผสินหนห้าหนกเสกยจากคนเชต่นนกชั้” และ “เพราะในพวกคนเชต่นนกชั้”
“บชดนกชั้ ยชนเนสกชบยชมเบรสห์ไดห้ตต่อตห้านโมเสสฉชนใด คนเหลต่านกชั้กต็ตต่อตห้านความจรสิงเชต่นกชน…” คคาบชญชา

เหลต่านชชั้นเกกกี่ยวขห้องกชบทสิโมธก สภาพเหลต่านชชั้นมกอยถูต่จรสิง ณ เวลานชชั้นและเปป็นลชกษณะเฉพาะตชวของยฟุคภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ทชชั้งหมด

พวกชอบเยาะเยห้ยทกกี่ “จะมาในยฟุคสฟุดทห้าย” ใน 2 เปโตร 3:3 กต็หมายถสึงยฟุคภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมด
เหมสือนเดสิมและไมต่ใชต่เวลาทกกี่เฉพาะเจาะจงใดซสึกี่งนต่าจะบต่งชกชั้ถสึงการใกลห้สสิชั้นสฟุดของยฟุคนกชั้ ไมต่ใชต่เลย ในภาษาของภาค
พชนธสชญญาใหมต่คคาเรกยก “ยฟุคสฟุดทห้าย” รวมถสึงเวลาทชชั้งหมดนชชั้นตชชั้งแตต่การรชบใชห้สต่วนตชวของพระครสิสตห์ ตชชั้งแตต่เพต็น
เทคอสตห์ และตชชั้งแตต่งานรชบใชห้ของยอหห์นผถูห้เปป็นทกกี่รชกเรสืกี่อยไปจนถสึง “วชนขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” เมสืกี่อพระครสิสตห์จะ
เสดต็จกลชบมาเพสืกี่อครอบครอง!

2. การเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ “มาบนเนสืชั้อหนชงทชชั้งสสิชั้น” นชกี่นคสือ เราเชสืกี่อวต่า มาบนผถูห้คนทฟุกชนสิด
และไมต่ใชต่บนมนฟุษยห์ทฟุกคน การเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ แนต่นอนวต่าเปป็นสสิทธสิพสิเศษอชนเปปีปี่ยมสฟุขทกกี่มกใหห้แกต่
ครสิสเตกยนทฟุกคน ในสมชยพชนธสชญญาเดสิมพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จมาบนผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้าไมต่กกกี่คน บชดนกชั้
ฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อการเปป็นพยานและการพยากรณห์กต็มกใหห้แกต่บฟุตรชายและบฟุตรสาวทชชั้งหลาย, 
บต่าวและสาวใชห้, คนหนฟุต่มและคนแกต่ ดถูพระสชญญานชชั้นในกสิจการ 2:39

3. จงหมายเหตฟุความหมายของคคาเรกยก “พยากรณห์” มชนหมายถสึงการพถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ บางครชชั้งมชนอาจเปป็นการบอกลต่วงหนห้าเกกกี่ยวกชบอนาคต บางครชชั้งมชนอาจเปป็นการตคาหนสิบาปหรสือการบอก
ผถูห้คนวต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร แตต่มชนจะเปป็นการพถูดในฤทธสิธิ์เดชทกกี่เหนสือธรรมชาตสิของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
เสมอ

มชทธสิว 26:67 และ 68 บอกเราวต่าเมสืกี่อพวกเขายกี่คายกพระเยซถูกต่อนการตรสึงกางเขนพระองคห์ “แลห้วพวกเขา
ไดห้ถต่มนชั้คาลายรดพระพชกตรห์พระองคห์และตกพระองคห์ และคนอสืกี่น ๆ ตบพระองคห์ดห้วยฝฝ่ามสือของตน โดยกลต่าววต่า 
“พยากรณห์ใหห้พวกเราสสิ เจห้าพระครสิสตห์ วต่าผถูห้ทกกี่ไดห้ตบเจห้าเปป็นใคร” นชกี่นคสือ ถห้าพระเยซถูทรงมกพระวสิญญาณของ
พระเจห้าอยถูต่บนพระองคห์จรสิง ๆ แมห้ถถูกปปิดตาพระองคห์กต็คงบอกไดห้วต่าใครตบพระองคห์ การพยากรณห์หมายถสึงการพถูด
ดห้วยฤทธสิธิ์เดชและสตสิปปัญญาของพระเจห้าเมสืกี่อคน ๆ หนสึกี่งถถูกนคาพาโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

เปป็นสสิกี่งสคาคชญทกกี่จะสชงเกตวต่า “การพยากรณห์” ไมต่จคาเปป็นตห้องหมายถสึงการเทศนาใหห้ทกกี่ประชฟุมฟปัง ใน
กสิจการ 11:28 อากาบชสยสืนขสึชั้นและพยากรณห์ในทกกี่ประชฟุมแกต่คนกลฟุต่มหนสึกี่ง ในกสิจการ 21:10 และ 11 ชายคนเดสิม
นกชั้พยากรณห์เปป็นการสต่วนตชวแกต่อชครทถูตเปาโล ฉะนชชั้นบฟุตรชายและบฟุตรสาวทชชั้งหลาย บต่าวและสาวใชห้ ผถูห้ชายและผถูห้
หญสิงเหมสือนกชนหมดกต็อาจเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและอาจเปป็นพยานสต่วนตชวเพสืกี่อพระครสิสตห์ไดห้ ถสึงแมห้วต่าพวก
หญสิงถถูกหห้ามทกกี่อสืกี่นไมต่ใหห้สอนหรสือใชห้สสิทธสิอคานาจเหนสือผถูห้ชายกต็ตาม แตต่ใหห้เงกยบในทกกี่ประชฟุมรวมซสึกี่งมกพวกผถูห้ชายอยถูต่
ดห้วย (1 ทธ. 2:11,12) ครสิสเตกยนทฟุกคนสามารถเปป็นพยานไดห้และครสิสเตกยนทฟุกคนสามารถเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณเพสืกี่อการเปป็นพยานนกชั้ไดห้

4. จงหมายเหตฟุวต่าพระสชญญาอชนเปปีปี่ยมสฟุขเหลต่านกชั้เกกกี่ยวกชบการประกาศขต่าวประเสรสิฐและการเปป็นพยาน
ในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และการชต่วยผถูห้คนใหห้รอด มกอยถูต่ตต่อไปจนถสึงวาระแหต่งการรชบขสึชั้นนชชั้น ไปตลอด



สมชยความทฟุกขห์ลคาบากใหญต่ยสิกี่งนชชั้น จนถสึง “วชนใหญต่ยสิกี่งและเกรกยงไกรนชชั้นขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ามาถสึง” “วชนของ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” หมายถสึงเวลานชชั้นเมสืกี่อพระเยซถูเสดต็จมาในการพสิพากษาเพสืกี่อจะครอบครอง เหมสือนกชบทกกี่พระ
มหาบชญชานชชั้นทกกี่ประทานใหห้ในมชทธสิวสชญญาวต่า “และดถูเถสิด เราอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลายเสมอไป แมห้กระทชกี่งถสึงการสสิชั้น
สฟุดของโลกนกชั้” นชกี่นคสือ การสคาเรต็จครบถห้วนของยฟุคนกชั้ เชต่นเดกยวกชนการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณทกกี่ทรงสชญญาไวห้
เพสืกี่อการเปป็นพยานและการชนะจสิตวสิญญาณกต็ถถูกบชญชาไวห้ในทกกี่นกชั้

5. จฟุดประสงคห์ของการพยากรณห์, การพถูดในพระวสิญญาณเพสืกี่อทกกี่จะชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลาย, มกบอกไวห้ 
ขห้อ 21 ซสึกี่งยกคคาพยากรณห์ของโยเอลมา กลต่าววต่า “และจะเปป็นเชต่นนกชั้วต่า ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะรห้องออกพระนามขององคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็จะรอด” เฉกเชต่นในทฟุกแหต่งฤทธสิธิ์เดชนกชั้ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ถถูกสชญญาไวห้เพสืกี่อการเปป็นพยาน 
(ลถูกา 24:46-49; กสิจการ 1:8) ฉะนชชั้นตรงนกชั้การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณทกกี่โยเอลพยากรณห์ไวห้และซสึกี่งเรสิกี่มเกสิดขสึชั้น
แลห้วทกกี่เพต็นเทคอสตห์จสึงตห้องเกสิดผลเปป็นการทกกี่ผถูห้คนไดห้รชบความรอด

ขอใหห้เราหมายเหตฟุเพสิกี่มเตสิมวต่าเหมสือนในพระมหาบชญชานชชั้น ตรงนกชั้กต็เชต่นกชนขต่าวประเสรสิฐหมายถสึง “ผถูห้ใด
กต็ตาม” ไมต่วต่าจะเปป็นยสิวหรสือตต่างชาตสิ ในประเทศใด ในยฟุคสมชยใด

หมายเหตตุเกขีกี่ยวกอับคนาเทศนาของเปโตรทขีกี่เพต็นเทคอสตณ์
คคาเทศนาของเปโตรเรสิกี่มตห้นทกกี่ขห้อ 14 จงสชงเกตประเดต็นอชนคฟุห้มคต่าเหลต่านกชั้เกกกี่ยวกชบคคาเทศนานกชั้
1. เขาขสึชั้นตห้นดห้วยสสิกี่งนชชั้นทกกี่อยถูต่ในหชวของผถูห้คนเหลต่านชชั้น “คนเหลต่านกชั้มสิไดห้เมาเหลห้าองฟุต่น ตามทกกี่พวกทต่านคสิด

นชชั้น”
2. เขาอธสิบายการเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ดห้วยการสคาแดงอชนเหนสือธรรมชาตสิเหลต่านชชั้นของฤทธสิธิ์

เดชทกกี่ชต่วยใหห้รอด ตลอดจนการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ทกกี่ไมต่สคาคชญโดยแสดงใหห้เหต็นจากโยเอล 2:28-32 วต่านกกี่เปป็นการ
สคาเรต็จจรสิงของคคาพยากรณห์ ยฟุคใหมต่ไดห้เรสิกี่มตห้นแลห้วและนกกี่เปป็นการเรสิกี่มตห้นแบบทางการของยฟุคนกชั้ ความพยายาม
มโหฬารครชชั้งแรกนกชั้ทกกี่จะปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชานชชั้น บชดนกชั้พระเจห้าทรงหยสิบยสืกี่นฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
เสนอแกต่ครสิสเตกยนทฟุกคนเพสืกี่อจฟุดประสงคห์นชชั้น

3. จงสชงเกตการเผชสิญหนห้าดห้วยใจกลห้าของเปโตรเกกกี่ยวกชบคคาถามเรสืกี่องบาปนชชั้น ในขห้อ 23 พวกเขาไดห้จชบ
พระเยซถู “และโดยมสืออชนชชกี่วไดห้ตรสึงทกกี่กางเขนและประหารชกวสิตเสกย” การประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่แทห้จรสิงทชชั้งหมด
ตห้องจชดการกชบบาปอยต่างชชดเจนตชชั้งแตต่เนสิกี่น ๆ ในขห้อ 38 เขาจะบชญชาคนเหลต่านชชั้นใหห้กลชบใจใหมต่ เขาจสึงแสดงใหห้
เหต็นความชชกี่วแหต่งจสิตใจของพวกเขาในการเกลกยดชชง การปฏสิเสธและการตรสึงพระเยซถูทกกี่กางเขน

4. มชนเปป็นคคาเทศนาตามพระคชมภกรห์ ประการแรก เขาแสดงใหห้เหต็นจากโยเอลวต่าการเทออกของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตอนนชชั้นถถูกพยากรณห์ไวห้แลห้วและเปป็นสต่วนหนสึกี่งของแผนการของพระเจห้าสคาหรชบการนคาขต่าว
ประเสรสิฐออกไป จากนชชั้นเขายกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดก 16 เพสืกี่อแสดงใหห้เหต็นวต่าดาวสิดไดห้บอกลต่วงหนห้าแลห้วเรสืกี่องการ
คสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ จากนชชั้นเขายกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดก 110 เพสืกี่อแสดงใหห้เหต็นวต่าพระบสิดาทรงใหห้พระเยซถู
นชกี่งทกกี่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระองคห์ในสวรรคห์แลห้วจนกวต่าจะถสึงเวลานชชั้นเมสืกี่อพระองคห์จะเสดต็จกลชบมาเพสืกี่อครอบ
ครอง (ขห้อ 34,35)

5. เปโตรมฟุต่งสถูต่บทสรฟุปหลชกของเขาโดยตรง “วต่า พระเจห้าไดห้ทรงยกพระเยซถูองคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่งพวกทต่าน



ไดห้ตรสึงไวห้ทกกี่กางเขน ใหห้เปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเปป็นพระครสิสตห์” พระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์ทกกี่ถถูกพยากรณห์ไวห้
นชชั้น, พระเมสสสิยาหห์นชชั้นแหต่งชนชาตสิอสิสราเอล พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดเดกยวนชชั้น

6. จากนชชั้นเปโตรใหห้บทสรฟุปอชนเรต่งดต่วนทกกี่วต่าพวกเขาควรกลชบใจใหมต่
7. จากนชชั้นมกชต่วงเวลาขยายออกของการเปป็นพยาน การเตสือนสตสิ การตอบคคาถามตต่าง ๆ และการ

ประยฟุกตห์ใชห้ความจรสิงของขห้อพระคชมภกรห์เหลต่านชชั้นทกกี่เขาไดห้ยกมาแลห้ว (ขห้อ 40)
8. เราควรสชงเกตวต่าคคาเทศนาของเปโตรเปป็นคคาเทศนาตามหชวขห้อ เหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์ไมต่เคยแคต่

อธสิบายขห้อพระคคาตอนหนสึกี่งโดยทกกี่ไมต่มกการประยฟุกตห์ใชห้โดยตรง พวกเขาไมต่ไดห้แคต่ “มารวมตชวกชนรอบพระวจนะ” 
เหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์ใชห้ขห้อพระคชมภกรห์ตต่าง ๆ เปป็นเครสืกี่องมสือเพสืกี่อบรรลฟุเปฟ้าหมายอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ เพสืกี่อสชกี่งสอนใน
เรสืกี่องความชอบธรรม เพสืกี่อตชกเตสือนและตคาหนสิบาป เพสืกี่อนคาผถูห้คนมาสถูต่การกลชบใจใหมต่ เพสืกี่อนคาไปสถูต่ความรอดหรสือ
ความมชกี่นใจเรสืกี่องความรอด การเทศนาแบบอธสิบายบต่อยครชชั้งเปป็นเรสืกี่องทกกี่ดก แตต่ปกตสิแลห้วมชนไมต่ใชต่วสิธกทกกี่เหลต่านชกเทศนห์
พระคชมภกรห์เทศนาและไมต่ใชต่วสิธกปกตสิสคาหรชบเหลต่าผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐฝปีมสือดกทกกี่สฟุดอยต่างมถูดกชั้, ฟปินนกยห์, ทอรห์เรยห์, ส
เปอรห์เจกยน และบสิลลกกี่ ซชนเดยห์ พระคชมภกรห์ไมต่ใชต่ชสิชั้นงานหนสึกี่งในพสิพสิธภชณฑห์สคาหรชบการตรวจสอบเพสืกี่อสนองความ
สนใจสต่วนตชวของคน ๆ หนสึกี่งโดยไมต่สนใจเกกกี่ยวกชบผลกระทบฝฝ่ายวสิญญาณของมชนเลย พระคชมภกรห์เปป็นดาบ คห้อน 
ไฟในมสือของผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้า และเหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์กต็ใชห้มชนเชต่นนชชั้นเพสืกี่อบรรลฟุเปฟ้าหมายอชนบรสิสฟุทธสิธิ์
บางอยต่างทกกี่พระเจห้าทรงตชชั้งพระทชยไวห้ การเทศนาแบบอธสิบายบางครชชั้งกต็ควรทคามากกวต่า แตต่บต่อยครชชั้งกต็ไมต่

_________________
ขด้อ 22-24:

2:22 พวกทต่าน คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย จงฟปังบรรดา
ถห้อยคคาเหลต่านกชั้เถสิด พระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ ซสึกี่งเปป็นผถูห้
ทกกี่ไดห้รชบการรชบรองจากพระเจห้าในทต่ามกลางพวก
ทต่านโดยบรรดาการอชศจรรยห์ และการมหชศจรรยห์ 
และหมายสคาคชญตต่าง ๆ ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงกระทคา
โดยพระองคห์นชชั้นในทต่ามกลางพวกทต่าน ตามทกกี่พวก
ทต่านเองทราบอยถูต่แลห้วดห้วย
2:23 พระองคห์ผถูห้ทรงถถูกมอบไวห้โดยพระดคารสิทกกี่

กคาหนดไวห้แลห้ว และการทรงทราบลต่วงหนห้าของ
พระเจห้า พวกทต่านกต็ไดห้จชบ และโดยมสืออชนชชกี่วไดห้ตรสึง
ทกกี่กางเขนและประหารชกวสิตเสกย
2:24 ผถูห้ทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงบชนดาลใหห้คสืนพระชนมห์ โดย
ทรงกคาจชดบรรดาความเจต็บปวดแหต่งความตายเสกย 
เพราะวต่าเปป็นไปไมต่ไดห้ทกกี่พระองคห์จะถถูกครอบงคาดห้วย
ความตายนชชั้น

เปโตรนนาเสนอคดขีของตนอยสางชอัดเจน
การโตห้แยห้งจะมาทกหลชง แตต่ตรงนกชั้เปโตรแถลงสามสสิกี่งอยต่างชชดเจน:
1. งานรชบใชห้ทกกี่แสนมหชศจรรยห์ของพระเยซถู “ซสึกี่งเปป็นผถูห้ทกกี่ไดห้รชบการรชบรองจากพระเจห้าในทต่ามกลางพวก

ทต่านโดยบรรดาการอชศจรรยห์ และการมหชศจรรยห์ และหมายสคาคชญตต่าง ๆ” พวกเขาทราบเรสืกี่องนกชั้ พระเจห้าทรง
รชบรองพระเยซถู

2. พวกเขาไดห้มอบพระเยซถูอยต่างคนชชกี่วใหห้ถถูกฆต่า สภาซานเฮดรสินไดห้วางแผนมชนไวห้แลห้ว ฝถูงชนทกกี่โกรธแคห้น
ไดห้ตามนชั้คาไปกชบพวกเขาโดยเลสือกใหห้ปลต่อยตชวบารชบบชสและใหห้ตรสึงกางเขนพระเยซถู จากนชชั้นผถูห้วต่าราชการโรม, ปปี



ลาต, ไดห้มอบอคานาจใหห้ฆต่าพระเยซถูเสกย เปโตรกคาลชงพถูดกชบฝถูงชนทชชั้งหมดทกกี่เปป็นพวกฆาตกร, พวกปฏสิเสธพระ
ครสิสตห์, พวกคนบาปทกกี่หลงหาย

3. แตต่พระเจห้าทรงใหห้พระเยซถูเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว และนชกี่นกต็นคาเปโตรไปสถูต่ประเดต็นหลชกของคคาเทศนา
ของเขา พระเยซถูครสิสตห์ทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว และฉะนชชั้นจสึงพสิสถูจนห์วต่าเปป็นพระครสิสตห์ทกกี่ทรงสชญญาไวห้
นชชั้น, พระเมสสสิยาหห์, แหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม, องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดเดกยวนชชั้น

“พระเยซทูแหสงนาซาเรต็ธ ซนกี่งเปป็นผทูด้ทขีกี่ไดด้รอับการรอับรอง
จากพระเจด้าในทสามกลางพวกทสาน…” (ขด้อ 22)

ในทกกี่นกชั้เปโตรกคาลชงพสิสถูจนห์วต่าพระเยซถู, มนฟุษยห์คนหนสึกี่ง, ทรงเปป็นพระเจห้า; นชกี่นคสือ “เปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้าและเปป็นพระครสิสตห์” (ขห้อ 36) มชนเปป็นคคาสอนผสิดทกกี่ทคาใหห้จสิตวสิญญาณถถูกลงพระอาชญาทกกี่จะเชสืกี่อวต่าพระเยซถู
เปป็นนห้อยกวต่าพระเจห้า แตต่พระผถูห้สรห้างนชชั้นบชดนกชั้ไดห้ถต่อมพระองคห์ลงและทรงกลายเปป็นมนฟุษยห์คนหนสึกี่งแลห้ว พระองคห์
ไดห้ทรงถต่อมพระองคห์ลงและทรงรชบ “สภาพของผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่ง และไดห้ทรงถสือกคาเนสิดในลชกษณะของมนฟุษยห์ และ
เมสืกี่อทรงปรากฏในสภาพของมนฟุษยห์คนหนสึกี่งแลห้ว พระองคห์ไดห้ทรงถต่อมพระองคห์ลง และยอมเชสืกี่อฟปังจนถสึงความ
มรณา กระทชกี่งความมรณาแหต่งกางเขนนชชั้น” (ฟป. 2:7,8) แนต่นอนวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเจห้า ทรงเปป็นพระผถูห้
สรห้างนชชั้น แตต่พระองคห์กต็ทรงเปป็นมนฟุษยห์จรสิง ๆ คนหนสึกี่ง พระองคห์ไมต่ไดห้เปป็นมนฟุษยห์นห้อยลงเลยเพราะพระองคห์ทรง
เปป็นพระเจห้า และพระองคห์ทรงเรกยกตชวเองวต่า “บฟุตรมนฟุษยห์” หห้าสสิบเกห้าหนในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้น พระองคห์ทรงเปป็น
มนฟุษยห์ทกกี่เกสิดจากผถูห้หญสิง พระองคห์ทรงเปป็นเชสืชั้อสายของดาวสิด แหต่งเผต่ายถูดาหห์ พระองคห์จะเสดต็จกลชบมาในฐานะ
มนฟุษยห์เพสืกี่อนชกี่งบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดและครอบครองบนแผต่นดสินโลกนกชั้ พระองคห์ทรงเปป็นมนฟุษยห์ตชวอยต่างนชชั้น, อาดช
มคนทกกี่สองนชชั้น พระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธทรงเปป็นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแหต่งสงต่าราศก! เปโตรเทศนาเชต่นนชชั้นในทกกี่นกชั้

“พวกทสานกต็ไดด้จอับ และโดยมสือออันชอักี่วไดด้
ตรนงทขีกี่กางเขนและประหารชขีววิตเสขีย” (ขด้อ 23)

เปโตรและนชกเทศนห์สมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่คนอสืกี่น ๆ เนห้นหนชกเรสืกี่องความชชกี่วของคนทชชั้งปวงทกกี่ปฏสิเสธ
พระครสิสตห์ ในขห้อ 36 เขากลต่าววต่า “พระเยซถูองคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ทกกี่กางเขน…” ในกสิจการ 
3:13-15 เปโตรกลต่าวหาพวกยสิวเหลต่านกชั้วต่า “ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้มอบไวห้แลห้ว และไดห้ปฏสิเสธพระองคห์ตต่อหนห้าปปีลาต…
แตต่พวกทต่านไดห้ปฏสิเสธองคห์บรสิสฟุทธสิธิ์และชอบธรรม และปรารถนาใหห้ฆาตกรคนหนสึกี่งถถูกมอบไวห้แกต่พวกทต่าน และไดห้
ฆต่าผถูห้ทรงเปป็นเจห้าแหต่งชกวสิตเสกย…”

ดถูสสิวต่าสเทเฟนพถูดกชบผถูห้คนเหลต่านชชั้นในกสิจการ 7:51-53 อยต่างไร:
“ทต่านทชชั้งหลาย คนดสืชั้อรชชั้นคอแขต็ง และไมต่เขห้าสฟุหนชตในใจและหถูเออ๋ย ทต่านทชชั้งหลายตต่อตห้านพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อยถูต่เสมอ บรรพบฟุรฟุษของพวกทต่านทคาอยต่างไร พวกทต่านกต็ทคาอยต่างนชชั้น มกใครบห้างใน
พวกศาสดาพยากรณห์ซสึกี่งบรรพบฟุรฟุษของพวกทต่านมสิไดห้ขต่มเหง และพวกเขาไดห้ฆต่าบรรดาคนซสึกี่งไดห้
สคาแดงลต่วงหนห้าถสึงการเสดต็จมาขององคห์ผถูห้ชอบธรรม ผถูห้ซสึกี่งทต่านทชชั้งหลายบชดนกชั้ไดห้เปป็นพวกผถูห้ทรยศและ
ฆาตกร ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบพระราชบชญญชตสิโดยการจชดการของเหลต่าทถูตสวรรคห์ และไมต่ไดห้รชกษาพระราช
บชญญชตสินชชั้นไวห้”



บางคนชอบแกห้ตชวใหห้การปฏสิเสธพระครสิสตห์โดยพวกยสิวและเหลต่าผถูห้นคายสิวโดยกลต่าววต่าคนเหลต่านชชั้นเขห้าใจ
ผสิด วต่าพวกเขาคาดหวชงกษชตรสิยห์ฝฝ่ายโลกองคห์หนสึกี่งทกกี่จะชต่วยพวกเขาใหห้รอดพห้นจากการปกครองของพวกโรม ฯลฯ 
คคาสอนเชต่นนชชั้นเพสิกเฉยบชนทสึกอชนเปป็นสากลในพระคชมภกรห์เกกกี่ยวกชบความชชกี่วของใจมนฟุษยห์ เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าผถูห้คนทกกี่
ยชงไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อเชต่นผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้และคนอสืกี่น ๆ ตาบอดฝฝ่ายวสิญญาณ แตต่กต็ไมต่มกขห้อแกห้ตชวสคาหรชบบาปของพวก
เขา มชนเปป็นความชชกี่ว ไมต่ใชต่ความไมต่รถูห้ ทกกี่ไดห้ปฏสิเสธพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด ทกกี่ไดห้เกลกยดชชงพระองคห์ ทกกี่ไดห้เลสือกฆาตกรคน
หนสึกี่งแทนทกกี่จะเลสือกพระองคห์ ตรสึงพระองคห์ทกกี่กางเขนและเยาะเยห้ยพระองคห์ขณะทกกี่พระองคห์จะสสิชั้นพระชนมห์ แสห้
ของพวกโรม มงกฟุฎหนาม นชั้คาลายทกกี่ถต่มรดพระพชกตรห์พระองคห์ การถอนเคราของพระองคห์ พวกพยานทกกี่ใหห้การ
เทต็จ การไตต่สวนจอมปลอมนชชั้นตต่อหนห้าสภาซานเฮดรสิน เสกยงรห้องของฝถูงชนทกกี่วต่า “ตรสึงเขาเสกยทกกี่กางเขน” เผยใหห้
ประจชกษห์ถสึงทชศนคตสิแหต่งใจชชกี่วทกกี่ไมต่ไดห้บชงเกสิดใหมต่ เหลต่าศชตรถูของพระเจห้า สสิกี่งทกกี่กต่อความยฟุต่งยากใหห้พวกเขาไมต่ใชต่
ความไมต่รถูห้ แตต่เปป็นความชชกี่วทกกี่มาจากใจทกกี่มกบาป

ถสึงกระนชชั้นบชดนกชั้ความไมต่เชสืกี่อทฟุกอยต่าง ความไมต่ยอมเชสืกี่อในพระครสิสตห์และในพระคชมภกรห์ทชชั้งหมดกต็มาจาก 
“ใจชชกี่วรห้ายแหต่งการไมต่เชสืกี่อ” (ฮบ. 3:12) ในขห้อพระคชมภกรห์สมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมเหลต่านชชั้นทกกี่สคาเรต็จจรสิงแลห้ว ใน
งานรชบใชห้แสนอชศจรรยห์ของพระเยซถู ในคคาสอนของพระองคห์ “แบบทกกี่ไมต่มกมนฟุษยห์คนใดเคยพถูด” พระเยซถูทรงไมต่
เปปิดชต่องสคาหรชบความไมต่เชสืกี่อแบบซสืกี่อตรงเลย มชนเปป็นแบบนชชั้นวชนนกชั้เชต่นกชน ไมต่มกขห้อเทต็จจรสิงใดของวสิทยาศาสตรห์
หรสือประวชตสิศาสตรห์หรสือโบราณคดก ไมต่มกเหตฟุผลและตรรกะอชนเฉลกยวฉลาดใดสามารถสนชบสนฟุนการหชนไปเสกยจาก
พระคชมภกรห์ในฐานะพระวจนะของพระเจห้าหรสือการปฏสิเสธพระเยซถูครสิสตห์ในฐานะพระบฟุตรของพระเจห้าเอง พระผถูห้
ชต่วยใหห้รอดทกกี่ทรงไถต่โทษบาปของเรา พระเยซถูตรชสหลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ และนกกี่กต็ใชห้ไดห้กชบความ
ไมต่เชสืกี่อทฟุกรถูปแบบ, “โอ พวกคนเขลา และมกใจเฉสืกี่อยในการเชสืกี่อบรรดาคคาซสึกี่งพวกศาสดาพยากรณห์ไดห้กลต่าวไวห้นชชั้น” 
โดยเฉพาะในขห้อทกกี่อห้างอสิงถสึงพระองคห์เอง (ลถูกา 24:25) มกความชชกี่วฝฝ่ายศกลธรรมอยถูต่ในความไมต่เชสืกี่อ พระเยซถูตรชสใน
ยอหห์น 3:19-21:

“และนกกี่คสือการปรชบโทษนชชั้น คสือวต่าความสวต่างไดห้เขห้ามาในโลกแลห้ว และมนฟุษยห์ไดห้รชกความมสืด
แทนทกกี่จะรชกความสวต่าง เพราะการกระทคาทชชั้งหลายของพวกเขาชชกี่วรห้าย เพราะทฟุกคนทกกี่กระทคา
ความชชกี่วรห้ายกต็เกลกยดชชงความสวต่างนชชั้น และไมต่มาถสึงความสวต่างนชชั้น เกรงวต่าการกระทคาทชชั้งหลาย
ของตนจะถถูกตคาหนสิ แตต่ผถูห้ทกกี่กระทคาความจรสิงกต็มาสถูต่ความสวต่างนชชั้น เพสืกี่อการกระทคาทชชั้งหลายของตน
จะปรากฏวต่า การกระทคาเหลต่านชชั้นถถูกกระทคาในพระเจห้า”

พระเยซถูทรงโอดครวญอยต่างเหมาะสมแลห้ววต่า “ทต่านทชชั้งหลายไมต่ยอมมาหาเรา…” ไมต่ใชต่วต่าพวกเขามาไมต่
ไดห้ แตต่ไมต่ยอมมา ความยฟุต่งยากของพวกเขาไมต่ไดห้อยถูต่ทกกี่ความเขห้าใจของพวกเขาแตต่อยถูต่ทกกี่เจตจคานงชชกี่วของพวกเขา 
ซสึกี่งเลสือกทกกี่จะไปเสกยจากพระเจห้าและปฏสิเสธพระครสิสตห์

_____________
ขด้อ 25-31:

2:25 เพราะดาวสิดไดห้ทรงกลต่าวเกกกี่ยวกชบพระองคห์วต่า 
‘ขห้าพเจห้าไดห้เหต็นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าลต่วงหนห้าอยถูต่ตรง

หนห้าขห้าพเจห้าเสมอ เพราะพระองคห์ประทชบอยถูต่ทกกี่
มสือขวาของขห้าพเจห้า เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไมต่หวชกี่นไหวเลย



2:26 เพราะฉะนชชั้นใจของขห้าพเจห้าจสึงปปีตสิยสินดก และ
ลสิชั้นของขห้าพเจห้าจสึงชสืกี่นชมยสินดก ยสิกี่งกวต่านชชั้นเนสืชั้อหนชง
ของขห้าพเจห้าจะพชกพสิงอยถูต่ในความหวชงดห้วย
2:27 เพราะพระองคห์จะไมต่ทรงละทสิชั้งจสิตใจของขห้า
พระองคห์ไวห้ในนรก ทชชั้งพระองคห์จะไมต่ทรงยอมใหห้
องคห์บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า
2:28 พระองคห์ไดห้โปรดใหห้ขห้าพระองคห์ทราบทางทชชั้ง
หลายแหต่งชกวสิตแลห้ว พระองคห์จะโปรดใหห้ขห้าพระองคห์
เปปีปี่ยมดห้วยความปปีตสิยสินดกดห้วยสกพระพชกตรห์ของ
พระองคห์’
2:29 พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขอใหห้ขห้าพเจห้า
กลต่าวโดยไมต่มกผถูห้ใดขชดขวางแกต่พวกทต่านเถสิดเกกกี่ยวกชบ

ดาวสิดผถูห้เปป็นบรรพบฟุรฟุษ วต่าเขาทชชั้งตายเสกยแลห้วและ
ถถูกฝปังไวห้ และอฟุโมงคห์ฝปังศพของเขายชงอยถูต่กชบพวกเรา
จนถสึงทฟุกวชนนกชั้
2:30 เหตฟุฉะนชชั้นโดยเปป็นผถูห้พยากรณห์ และทราบวต่า 
พระเจห้าไดห้ตรชสสชญญาไวห้แกต่เขาดห้วยคคาปฏสิญาณวต่า 
จากบชชั้นเอวของเขา ตามเนสืชั้อหนชงนชชั้น พระองคห์จะ
ทรงยกพระครสิสตห์ใหห้ประทชบบนพระทกกี่นชกี่งของเขา
2:31 เพราะเหต็นลต่วงหนห้าถสึงสสิกี่งนกชั้กต่อน เขาจสึงกลต่าว
ถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์วต่า จสิตวสิญญาณ
ของพระองคห์ไมต่ไดห้ถถูกละทสิชั้งไวห้ในนรก และเนสืชั้อหนชง
ของพระองคห์ไมต่ไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า

จากเพลงสดตุดขี 16 เปโตรพวิสทูจนณ์วสา
การคสืนพระชนมณ์ของพระครวิสตณ์ถทูกพยากรณณ์ไวด้แลด้ว
และความเปป็นองคณ์พระผทูด้เปป็นเจด้าของพระครวิสตณ์ดด้วย

เปโตรยกคคาพถูดเพลงสดฟุดก 16:8-10 จากความทรงจคา มชนเปป็นขห้อเทต็จจรสิงอชนนต่าทสึกี่งทกกี่วต่าเทต่าทกกี่เราทราบใน
ทฟุกกรณกยกเวห้นสองกรณกในภาคพชนธสชญญาใหมต่ เหลต่านชกเทศนห์ไดห้เทศนาโดยไมต่มกพระคชมภกรห์สชกเลต่มอยถูต่ตรงหนห้า
พวกเขา และยกขห้อพระคชมภกรห์จากความทรงจคา ขห้อยกเวห้นสองกรณกนชชั้นคสือตอนทกกี่พระเยซถูทรงอยถูต่ในธรรมศาลาทกกี่
เมสืองนาซาเรต็ธในลถูกา 4:16-22 และในกรณกของขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นชชั้นซสึกี่งมกอสิสยาหห์ 53 เปปิดอยถูต่ตรงหนห้าเมสืกี่อ “ฟปี
ลสิปไดห้อห้าปากของทต่าน และเรสิกี่มตห้นทกกี่ขห้อพระคชมภกรห์ขห้อเดกยวกชนนชชั้น และประกาศเรสืกี่องพระเยซถูแกต่ทต่าน” (กสิจการ 
8:35)

จงสชงเกตขห้อโตห้แยห้งของเปโตรจากพระคชมภกรห์
1. ดาวสิดยชงตายอยถูต่เหมสือนเดสิมและอฟุโมงคห์ฝปังศพของเขากต็อยถูต่ทกกี่เยรถูซาเลต็ม ดชงนชชั้น ดาวสิดจสึงไมต่นต่าจะกคาลชง

เขกยนเกกกี่ยวกชบตชวเองในการพยากรณห์วต่าพระเจห้าจะไมต่ทรงทสิชั้งจสิตวสิญญาณของใครสชกคนไวห้ในนรกและไมต่ปลต่อยใหห้
รต่างกายบรสิสฟุทธสิธิ์ของเขาไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่าในหลฟุมศพ

2. แตต่ดาวสิดเปป็นศาสดาพยากรณห์ผถูห้หนสึกี่ง ดชงนชชั้นนกกี่จสึงเปป็นคคาพยากรณห์หนสึกี่งเกกกี่ยวกชบพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่จะ
เสดต็จมานชชั้น

3. พระเจห้าทรงใหห้คคาปฏสิญาณไวห้แกต่ดาวสิดวต่าตามฝฝ่ายเนสืชั้อหนชง พระองคห์จะทรงยกชถูพระเมสสสิยาหห์ใหห้นชกี่ง
บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด นกกี่แสดงใหห้เหต็นวต่าเปโตรคฟุห้นเคยกชบพชนธสชญญาของพระเจห้าทกกี่มกตต่อดาวสิดซสึกี่งถถูกบชนทสึกไวห้ใน 
2 ซามถูเอล 7:8-16 และ 1 พงศาวดาร 17:7-14 และในพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมขห้ออสืกี่น ๆ ทกกี่วต่าเชสืชั้อสาย
ของดาวสิดจะไดห้นชกี่งบนพระทกกี่นชกี่งของเขาตลอดไปเปป็นนสิตยห์ในอนาคต

4. ดชงนชชั้นดาวสิดจสึงไดห้รชบการเปปิดเผยเรสืกี่องนกชั้และไดห้รชบการดลใจใหห้บชนทสึกไวห้ในพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญา



เดสิมเกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ “จสิตวสิญญาณของพระองคห์ไมต่ไดห้ถถูกละทสิชั้งไวห้ในนรก [แดนคนตาย
มากกวต่า] และเนสืชั้อหนชงของพระองคห์ไมต่ไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า [ไมต่ไดห้เปฟปี่อยเนต่าไปในอฟุโมงคห์ฝปังศพของโยเซฟ]”

“พระองคห์จะไมต่ทรงละทสิชั้งจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้ในนรก” (ขห้อ 27)
ในขห้อ 27 เปโตรกคาลชงยกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดก 16:10 เขากลต่าววต่ามชนใชห้กชบพระครสิสตห์, “จสิตวสิญญาณ

ของพระองคห์ไมต่ไดห้ถถูกละทสิชั้งไวห้ในนรก และเนสืชั้อหนชงของพระองคห์ไมต่ไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า” (ขห้อ 31) “นรก” ในทกกี่
นกชั้เปป็นคคากรกก ฮาเดส ซสึกี่งแปลจากเพลงสดฟุดกบทนชชั้นคคาฮกบรถู เชโอล มชนมกความหมายตรงตชววต่าสถานทกกี่ของพวกคน
ตาย เชโอล บางครชชั้งกต็แปลเปป็นหลฟุมศพ แตต่มชนไมต่เคยหมายถสึงหลฟุมศพจรสิง ๆ หรสืออฟุโมงคห์ฝปังศพใดโดยเฉพาะ แตต่
เฉพาะหลฟุมศพตามทกกี่ใชห้สคาหรชบภาพเปรกยบของความตาย มกพยากรณห์ไวห้แลห้ววต่าพระเจห้าจะไมต่ทรงละทสิชั้งพระเยซถู
ในโลกทกกี่มองไมต่เหต็น ทต่ามกลางคนเหลต่านชชั้นของอกกโลกนชชั้นและจะไมต่ทรงทสิชั้งพระกายของพระองคห์ใหห้เปฟปี่อยเนต่า มก
วสิวชฒนาการแบบคต่อยเปป็นคต่อยไปในความหมายของคคาเหลต่านกชั้ ดถูเหมสือนวต่าเดสิมทกคคาฮกบรถู เชโอล ซสึกี่งตรงนกชั้แปลวต่า
 “นรก” เคยหมายถสึงแดนคนตาย ไมต่วต่าผถูห้ทกกี่รอดแลห้วหรสือหลงหาย อยต่างไรกต็ตาม ขณะทกกี่พระคชมภกรห์ไดห้รฟุดหนห้าไป
เรสืกี่อย ๆ แนวโนห้มกต็เปป็นการใชห้คคาเรกยกนกชั้และคคาทกกี่เทต่าเทกยมกชบมชนในภาคพชนธสชญญาใหมต่ นชกี่นคสือ ฮาเดส เพสืกี่อ
หมายถสึงแดนของผถูห้ถถูกลงพระอาชญา เหมสือนอยต่างทกกี่ “Hell” มกความหมายโดยทชกี่วไปในภาษาอชงกฤษ ความ
หมายในทต่ามกลางเหลต่าครสิสเตกยนสต่วนใหญต่แลห้วถถูกแตต่งแตห้มสกสชนโดยประวชตสิศาสตรห์ของเศรษฐกผถูห้นชชั้นในนรกในลถูก
า 16:19-31 อยต่างไรกต็ตาม Apostle’s Creed ซสึกี่งอห้างอสิงพระคคาขห้อนกชั้อยต่างแนต่นอน กลต่าววต่าพระครสิสตห์ “ไดห้เสดต็จ
ลงไปในนรก” ซสึกี่งโดยการนชชั้นมชนแคต่หมายความวต่าพระองคห์ไดห้เสดต็จลงไปในแดนคนตาย พระองคห์ไดห้สสิชั้นพระชนมห์

พระเยซถูไมต่ไดห้เสดต็จไปยชงสถานทกกี่ของผถูห้ถถูกลงพระอาชญา พระองคห์ไมต่ไดห้ทนทฟุกขห์หลชงความมรณา แตต่ไดห้
เสดต็จไปอยถูต่ “ในเมสืองบรมสฟุขเกษม” ทชนทก (ลถูกา 23:43) พระองคห์ไดห้เสดต็จไปอยถูต่กชบพระบสิดาทชนทก โดยอธสิษฐาน
วต่า “พระบสิดาเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ฝากจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้ในพระหชตถห์ของพระองคห์” (ลถูกา 23:46) 
กระทชกี่งกต่อนพระองคห์สสิชั้นพระชนมห์บนกางเขน พระเยซถูกต็ทรงรห้องออกมาวต่า “สคาเรต็จแลห้ว” (ยอหห์น 19:30) ใน
ความระทมทฟุกขห์แหต่งการถถูกแยกออกจากพระเจห้าและการรชบโทษแทนคนบาปทกกี่ตห้องพสินาศ พระเยซถูไดห้ทรง
อธสิษฐานวต่า “พระเจห้าของขห้าพระองคห์ พระเจห้าของขห้าพระองคห์ ทคาไมพระองคห์ทรงทอดทสิชั้งขห้าพระองคห์เสกยแลห้ว”
(มาระโก 15:34) แตต่หลชงจากนชชั้น การไถต่โทษไดห้ถถูกกระทคาแลห้วและการรต่วมสามชคคกธรรมกชบพระบสิดาไดห้กลชบคสืน
มาแลห้ว พระองคห์จสึงทรงอธสิษฐานไดห้วต่า “พระบสิดาเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ฝากจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้ใน
พระหชตถห์ของพระองคห์” เรสืกี่องทชชั้งหมดของการไถต่โทษบาปไดห้ถถูกชคาระสะสางบนกางเขนนชชั้นแลห้ว พระเยซถูไมต่ไดห้
เสดต็จเขห้าไปในทกกี่ ๆ เราเรกยกวต่านรก พระองคห์ไดห้เสดต็จเขห้าในความมรณาจรสิง ๆ พระองคห์ไมต่ไดห้ทนทฟุกขห์หลชงความ
มรณา แตต่ไดห้เสดต็จไปอยถูต่กชบพระบสิดาในเมสืองบรมสฟุขเกษมทชนทก

บางคนตกความ 1 เปโตร 3:18 และ 19 วต่าสอนวต่าพระเยซถู ในระหวต่างสามวชนของพระองคห์พรห้อมกชบ
พระศพของพระองคห์ในอฟุโมงคห์ ไดห้เสดต็จไปยชงนรกและทกกี่นชกี่นเทศนาแกต่วสิญญาณเหลต่านชชั้นทกกี่ตสิดคฟุก นชกี่นเปป็นความ
เขห้าใจผสิดเกกกี่ยวกชบพระคคาตอนนชชั้น ตรงกชนขห้าม 1 เปโตร 3:18 และ 19 สอนวต่าพระเยซถู “...โดยพระวสิญญาณ…
พระองคห์ไดห้เสดต็จไปและประกาศ…ในสมชยของโนอาหห์” แกต่คนเหลต่านชชั้นซสึกี่งตอนนกชั้อยถูต่ในนรก นชกี่นคสือ พระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ในโนอาหห์และผต่านทางโนอาหห์ทรงเปป็นตชวแทนของพระครสิสตห์ในตอนนชชั้น และมนฟุษยห์ในสมชยนชชั้นไดห้ปฏสิเสธ



พระองคห์และตอนนกชั้กต็อยถูต่ในนรก
“ตามเนสืทั้อหนอังนอัทั้น พระองคณ์จะทรงยกพระครวิสตณ์

ใหด้ประทอับบนพระทขีกี่นอักี่งของเขา” (ขด้อ 30)
การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์พสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ (รม. 1:4) นชกี่นเปป็น “หมายสคาคชญ

ของศาสดาพยากรณห์โยนาหห์” (มธ. 12:39,40) พยานหลชกฐานเดกยวทกกี่สรฟุปความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ แตต่ใน
ทกกี่นกชั้เราเรกยนรถูห้วต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้น “ตามเนสืชั้อหนชงนชชั้น” เพสืกี่อประทชบบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด เปโต
รกลต่าววต่านชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่เพลงสดฟุดกบททกกี่สสิบหกซสึกี่งไดห้รชบการดลใจหมายถสึง และวต่าการคสืนพระชนมห์ตามฝฝ่ายเนสืชั้อหนชง 
การเปป็นขสึชั้นจากตายจรสิง ๆ ในฝฝ่ายรต่างกาย พสิสถูจนห์วต่าพระครสิสตห์จะทรงครอบครองจรสิง ๆ แบบมกรต่างกายบน
พระทกกี่นชกี่งของดาวสิดทกกี่เยรถูซาเลต็ม มชนเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลาและชชกี่วทกกี่จะพถูดถสึงสสิกี่งทกกี่เรกยกวต่า “การคสืนพระชนมห์ฝฝ่าย
วสิญญาณ” ซสึกี่งหมายความวต่าพระกายนชชั้นไมต่ไดห้ออกมาจากหลฟุมศพจรสิง ๆ มชนเปป็นการไมต่เชสืกี่อพอ ๆ กชนและ
บสิดเบสือนพระคชมภกรห์ทกกี่จะสอนวต่าการครอบครองของพระครสิสตห์บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดตามทกกี่ทรงสชญญาไวห้แกต่มา
รกยห์ในลถูกา 1:31,32 ตามทกกี่ทรงสชญญาไวห้ในอสิสยาหห์ 9:6 และ 7 และพระคคาขห้ออสืกี่น ๆ อกกมากมาย ไมต่ใชต่การครอบ
ครองฝฝ่ายรต่างกายจรสิง ๆ บนแผต่นดสินโลกบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดจรสิง ๆ ทกกี่เยรถูซาเลต็ม การคสืนพระชนมห์ฝฝ่ายรต่างกาย
ของพระครสิสตห์--ซาตานเกลกยดเรสืกี่องนกชั้จรสิง ๆ! ใจมนฟุษยห์ทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงกต็กบฏตต่อเรสืกี่องนกชั้จรสิง ๆ! เพราะถห้านกกี่เปป็น
ความจรสิง สสิกี่งสารพชดทกกี่พระคชมภกรห์กลต่าวกต็เปป็นความจรสิง พระครสิสตห์กต็เปป็นพระเจห้า และคนบาปทฟุกคนกต็จะตห้อง
ใหห้การสคาหรชบการปฏสิเสธพระองคห์

ในทคานองเดกยวกชน ในกสิจการ 17:31,32 เปาโลซสึกี่งเทศนาทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ กลต่าววต่าการคสืนพระชนมห์ฝฝ่าย
รต่างกายของพระครสิสตห์พสิสถูจนห์ถสึงวชนแหต่งการพสิพากษาทกกี่จะมาสคาหรชบบรรดาคนบาปทกกี่ไมต่ยอมกลชบใจ

เกกกี่ยวเนสืกี่องกชบการครอบครองฝฝ่ายรต่างกายของพระครสิสตห์บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด ดถูแผต่นพชบของผถูห้แตต่ง, 
Christ’s Literal Reign on Earth หรสือหลายบทในหนชงสสือเลต่มใหญต่, The Coming Kingdom of Christ

_______________
ขด้อ 32-36:

2:32 พระเยซถูนกชั้พระเจห้าไดห้ทรงบชนดาลใหห้คสืน
พระชนมห์แลห้ว พวกเราทฟุกคนเปป็นพยานถสึงเรสืกี่องนกชั้
2:33 เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อทรงถถูกยกชถูใหห้อยถูต่เบสืชั้องขวา
พระหชตถห์ของพระเจห้า และทรงไดห้รชบพระสชญญา
แหต่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จากพระบสิดาแลห้ว 
พระองคห์จสึงทรงเทฤทธสิธิ์เดชนกชั้ลงมา ซสึกี่งบชดนกชั้พวกทต่าน
เหต็นและไดห้ยสินแลห้ว
2:34 ดห้วยวต่าดาวสิดไมต่ไดห้ขสึชั้นไปยชงสวรรคห์ทชชั้งหลาย 
แตต่เขากลต่าวเองวต่า ‘องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบ

องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของขห้าพเจห้าวต่า ทต่านจงนชกี่งทกกี่ขวา
มสือของเรา
2:35 จนกวต่าเราจะกระทคาใหห้บรรดาศชตรถูของทต่าน
เปป็นแทต่นรองเทห้าของทต่าน’
2:36 เหตฟุฉะนชชั้น จงใหห้วงศห์วานแหต่งอสิสราเอลทชชั้งสสิชั้น
ทราบอยต่างแนต่นอนเถสิดวต่า พระเจห้าไดห้ทรงยกพระ
เยซถูองคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ทกกี่กางเขน 
ใหห้เปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเปป็นพระครสิสตห์”

พระครวิสตณ์ผทูด้ทรงคสืนพระชนมณ์แลด้วนอักี่งอยทูสเบสืทั้องขวา



พระหอัตถณ์ของพระบวิดาไดด้ทรงเทพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์
ลงบนผทูด้คนของพระองคณ์; พระองคณ์ทรงเปป็น

องคณ์พระผทูด้เปป็นเจด้าและพระผทูด้ชสวยใหด้รอดเดขียว
นกกี่เปป็นใจความหลชกอชนยสิกี่งใหญต่ของนชกเทศนห์พระคชมภกรห์ทกกี่ยสิกี่งใหญต่ทฟุกคน: การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ 

พระเจห้าทรงใหห้พระเยซถูเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว!
1. บชดนกชั้พระเยซถูทรง “ถถูกยกชถูใหห้อยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า” 
2. พระสชญญาเรสืกี่องพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งทรงใหห้บต่อยครชชั้งในภาคพชนธสชญญาเดสิม ถถูกทวนซชั้คาโดย

ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาและถถูกทวนซชั้คาในงานรชบใชห้ของพระเยซถู บชดนกชั้กต็สคาเรต็จจรสิงแลห้ว คสือการเทออกของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในการประทานฤทธสิธิ์เดชพสิเศษและบชดนกชั้ทรงสถสิตอยถูต่ในรต่างกายของครสิสเตกยนทชชั้งหลาย การเท
ออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เชต่นทกกี่เพต็นเทคอสตห์เปป็นพยานหลชกฐานเพสิกี่มเตสิมวต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นพระเจห้าทกกี่เปป็น
ขสึชั้นจากตายแลห้ว ทรงทคาใหห้พระสชญญาตต่าง ๆ ในภาคพชนธสชญญาเดสิมสคาเรต็จจรสิงแลห้ว

3. เปโตรใชห้เพลงสดฟุดก 110:1 เพสืกี่อแสดงใหห้เหต็นวต่าชต่วงเวลานกชั้เมสืกี่อพระครสิสตห์ผถูห้ทรงคสืนพระชนมห์แลห้ว
ประทชบอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระบสิดาเบสืชั้องสถูงมกบอกลต่วงหนห้าไวห้แลห้วในพระคชมภกรห์ “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้
ตรชสกชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของขห้าพเจห้าวต่า ทต่านจงนชกี่งทกกี่ขวามสือของเรา จนกวต่าเราจะกระทคาใหห้บรรดาศชตรถูของ
ทต่านเปป็นแทต่นรองเทห้าของทต่าน”

4. บชดนกชั้เปป็นขห้อสรฟุปทกกี่ไมต่อาจหนกพห้นไดห้ พระเยซถูองคห์นกชั้ (ชสืกี่อแบบมนฟุษยห์, “ชายผถูห้นกชั้ทกกี่ชสืกี่อ” เยซถู) ทรงเปป็น 
“ทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเปป็นพระครสิสตห์” ผถูห้นชชั้นทกกี่พวกเขาไดห้ตรสึงกางเขนทรงเปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์เดกยวนชชั้น!

“จงใหด้วงศณ์วานแหสงอวิสราเอลทอัทั้งสวิทั้นทราบ…” (ขด้อ 36)
จงหมายเหตฟุวต่าคคาเทศนาของเปโตรถถูกกลต่าวแกต่ชนชาตสิอสิสราเอล พวกยสิวจากทฟุกประเทศอยถูต่ทกกี่นชกี่นตามทกกี่

กลต่าวถสึงในกสิจการ 2:9-11 วชนเทศกาลเลกชั้ยงนชชั้นกรฟุงเยรถูซาเลต็มเตต็มไปดห้วยพวกยสิวจากทชกี่วปาเลสไตนห์และไกลกวต่า
นชชั้น “ออกมาจากทฟุกประชาชาตสิใตห้ฟฟ้าสวรรคห์” (กสิจการ 2:5) ฉะนชชั้นในขห้อ 14 เปโตรจสึงกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า 
“พวกทต่าน ชาวยถูเดกย และบรรดาคนทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” ในขห้อ 22 เขาพถูดวต่า “พวกทต่าน คนอสิสราเอล
ทชชั้งหลาย” ในขห้อ 36 เขากลต่าววต่า “เหตฟุฉะนชชั้น จงใหห้วงศห์วานแหต่งอสิสราเอลทชชั้งสสิชั้นทราบอยต่างแนต่นอนเถสิดวต่า 
พระเจห้าไดห้ทรงยกพระเยซถูองคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ทกกี่กางเขน ใหห้เปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเปป็น
พระครสิสตห์” อสิสราเอลทชชั้งประชาชาตสิตห้องรชบผสิดชอบสคาหรชบการตรสึงกางเขนนชชั้น ฉะนชชั้นคคาบชญชาในทกกี่นกชั้จสึงมายชง
อสิสราเอลทชชั้งประชาชาตสิใหห้กลชบใจใหมต่ ดถูกสิจการ 4:10 เชต่นกชนเมสืกี่อเปโตรกคาลชงกลต่าวแกต่มหาปฟุโรหสิตและสภาซาน
เฮดรสินโดยเฉพาะวต่า “ขอใหห้พวกทต่านทฟุกคนกชบบรรดาคนอสิสราเอลทราบเถสิดวต่า โดยพระนามของพระเยซถูครสิสตห์
ชาวนาซาเรต็ธ ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากความตาย คสือโดยพระองคห์นชชั้นแหละ
ชายคนนกชั้จสึงยสืนอยถูต่ทกกี่นกกี่ตต่อหนห้าพวกทต่านโดยหายเปป็นปกตสิแลห้ว” การพถูดกชบทชชั้งประชาชาตสิเชต่นนกชั้ใหห้สกสชนบางอยต่าง
แกต่ลชกษณะเฉพาะดห้านคคาพยากรณห์ของคคากลต่าวในกสิจการ 2:19-21

_________________
ขด้อ 37-40:



2:37 บชดนกชั้ เมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินขห้อความนกชั้ พวก
เขากต็รถูห้สสึกเจต็บแปลบในใจของตน และกลต่าวแกต่เป
โตรและแกต่พวกอชครทถูตทกกี่เหลสือ วต่า “พวกทต่านและ
พกกี่นห้องทชชั้งหลาย พวกเราจะทคาอะไรดก”
2:38 แลห้วเปโตรไดห้กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่าน
ทฟุกคนจงกลชบใจเสกยใหมต่และรชบบชพตสิศมาใน
พระนามของพระเยซถูครสิสตห์ เพราะโปรดยกบาปทชชั้ง
หลายแลห้ว และพวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของ

พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
2:39 ดห้วยวต่าพระสชญญานชชั้นตกแกต่พวกทต่าน และแกต่
ลถูกหลานของพวกทต่าน และแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่
หต่างไกลออกไป คสือทฟุกคนทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าของพวกเราจะทรงเรกยกนชชั้น”
2:40 และดห้วยถห้อยคคาอสืกี่น ๆ อกกมากมายเขาไดห้เปป็น
พยานรชบรองและไดห้เตสือนสตสิ โดยกลต่าววต่า “จงเอา
ตชวพวกทต่านเองใหห้รอดจากชชกี่วอายฟุทกกี่คดโกงนกชั้เถสิด”

พวกเขาตด้องกลอับใจเพสืกี่อรอับความรอด
มกการตอบสนองอชนแสนวสิเศษตต่อคคาเทศนาของเปโตร “พวกเขากต็รถูห้สสึกเจต็บแปลบในใจของตน” นกกี่

เปป็นการกระทคากสิจแบบเหนสือธรรมชาตสิของพระวจนะของพระเจห้า ซสึกี่งไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากพระวสิญญาณของ
พระเจห้า มชนไมต่สคาคชญมากนชกทกกี่เพต็นเทคอสตห์ผถูห้คนเหลต่านชชั้นพถูดในหลายภาษา (แกต่ผถูห้คนทกกี่ไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐใน
ภาษาของพวกเขาเอง) สสิกี่งสคาคชญกต็คสือวต่าพวกเขาพถูดดห้วยฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ สสิกี่งทกกี่เราตห้องแสวงหา
ไมต่ใชต่การสคาแดงใหห้ประจชกษห์ภายนอกบางอยต่างซสึกี่งไมต่สคาคชญ แตต่เปป็นฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าทกกี่อยถูต่บนพระวจนะของ
พระองคห์และบนคคาพยานของเรา

ฉะนชชั้นคนเหลต่านกชั้ทกกี่ถถูกฟฟ้องใจจสึงกลต่าวแกต่เปโตรและพวกอชครทถูตทกกี่เหลสือวต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้ง
หลาย พวกเราจะทคาอะไรดก”

จงสชงเกตคคาถามนกชั้ใหห้ดก ๆ พวกเขาไมต่ไดห้กลต่าววต่า “พวกเราตห้องทคาอะไรเพสืกี่อจะไดห้รชบความรอด?” หรสือ 
“พวกเราควรทคาอะไรเพสืกี่อจะไดห้รชบความรอด?” ไมต่ใชต่เลย คคาถามนชชั้นถถูกถามอยต่างชชดเจนโดยนายคฟุกชาวฟปีลสิปปปี
คนนชชั้นในกสิจการ 16:31 และมชนไดห้รชบคคาตอบอยต่างชชดเจนทกกี่นชกี่น แตต่ผถูห้คนเหลต่านกชั้อยากทราบวต่าตห้องทคาอะไร ไมต่
เพกยงเพสืกี่อจะไดห้รชบความรอดแตต่เพสืกี่อจะมกสต่วนในการเทออกทกกี่มหชศจรรยห์นกชั้ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ซสึกี่งไดห้เขยต่าทชชั้ง
กรฟุงนชชั้นและทคาใหห้พวกชาวประมงทกกี่ไมต่ไดห้เลต่าเรกยนและขาดความรถูห้และครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ กลายเปป็นผถูห้ชนะจสิต
วสิญญาณทกกี่มกฤทธสิธิ์มาก คคาถามนชชั้นไมต่เพกยงเกกกี่ยวขห้องกชบวสิธกรชบความรอด แตต่วสิธกทกกี่จะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าดห้วย 
และเปโตรตอบความตห้องการของพวกเขาอยต่างชชดเจน

“แลห้วเปโตรไดห้กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่านทฟุกคนจงกลชบใจเสกยใหมต่…” นกกี่ไมต่ใชต่แผนการแหต่งความ
รอดทกกี่แตกตต่างไปจากแผนการทกกี่จะ “เชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้า” แบบทกกี่นายคฟุกชาวฟปีลสิปปปีผถูห้นชชั้นไดห้รชบคคาสชกี่งใหห้
กระทคาและแบบทกกี่ใหห้ไวห้บต่อย ๆ ในกสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มนชชั้น (ยอหห์น 1:12; ยอหห์น 3:14-16; ยอหห์น 3:18; ยอหห์น 3:36; 
ยอหห์น 5:24; ยอหห์น 6:40; ยอหห์น 6:47; กสิจการ 13:38,39) ขต่าวประเสรสิฐทกกี่ชต่วยใหห้รอดนชชั้นทกกี่กลต่าวถสึงวสิธกทกกี่มนฟุษยห์
ตห้องรชบความรอดถถูกพรรณนาไวห้ครชชั้งหนสึกี่งวต่าเปป็น “การกลชบใจเสกยใหมต่มาหาพระเจห้า และความเชสืกี่อทกกี่มกตต่อพระ
เยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” (กสิจการ 20:21) แตต่ปกตสิแลห้วในทกกี่ ๆ วสิธกหนสึกี่งถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็นหนทาง
สถูต่ความรอด อกกวสิธกกต็ถถูกบอกเปป็นนชย ไมต่ถถูกกลต่าวถสึง อชนทกกี่จรสิงแลห้วการกลชบใจใหมต่ทกกี่ชต่วยใหห้รอดและความเชสืกี่อทกกี่
ชต่วยใหห้รอดกต็เปป็นเพกยงสองวสิธกของการกลต่าวสสิกี่งเดกยวกชน คคากรกกสคาหรชบการกลชบใจใหมต่คสือ เมตานอยอา ซสึกี่งมก



ความหมายตรงตชววต่า การเปลกกี่ยนความคสิด นชกี่นคสือ การเปลกกี่ยนทชศนคตสิของหชวใจ แตต่การเปลกกี่ยนแปลงนชชั้นคสือ จาก
ความไมต่เชสืกี่อไปสถูต่ความเชสืกี่อ การกลชบใจใหมต่หมายถสึงการหชนเสกยจากบาป ความเชสืกี่อทกกี่ชต่วยใหห้รอดหมายถสึง การหชน
มาหาพระครสิสตห์ การพสึกี่งพาพระองคห์เพสืกี่อรชบความรอด ฉะนชชั้นคน ๆ หนสึกี่งจสึงหชนจากบาปในใจนชชั้นมาหาพระครสิสตห์ 
และความเชสืกี่อทกกี่ชต่วยใหห้รอดเดกยวกชนนกชั้กต็หชนจากบาปและหชนมาวางใจพระครสิสตห์ ฉะนชชั้นการเชสืกี่อในพระครสิสตห์ใน
ความเชสืกี่อทกกี่ชต่วยใหห้รอดและการหชนใจอยต่างซสืกี่อตรงจากบาปทกกี่ทคาผสิดตต่อพระเจห้า มารชกและวางใจพระองคห์ กต็เปป็น
สสิกี่งเดกยวกชน การกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อเปป็นชสืกี่อทกกี่แตกตต่างกชนสคาหรชบ, หรสือแงต่มฟุมทกกี่แตกตต่างกชนของ, การหชนใจ
แบบเดกยวกชนนชชั้น

ความเสกยใจไมต่ใชต่การกลชบใจใหมต่ อยต่างไรกต็ตาม “ความเสกยใจตามอยต่างทางของพระเจห้ากระทคาใหห้เกสิด
การกลชบใจใหมต่” (2 คร. 7:10) พระคชมภกรห์ไมต่ไดห้กคาหนดวต่าจะตห้องเศรห้าโศกชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่งกต่อนทกกี่คน ๆ หนสึกี่ง
จะสามารถวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดไดห้ คนทกกี่เกลกยดชชงบาปของตนและหชนจากมชนในใจของตนชชกี่วขณะ
เดกยวกชนนชชั้นกต็หชนมาหาพระครสิสตห์ ไมต่มกสองขชชั้นตอนหรสือหลายขชชั้นตอนในแผนการแหต่งความรอด ขชชั้นตอนนกชั้ การ
หชนจากความรชกทกกี่มกตต่อบาปมาสถูต่การพสึกี่งพาพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบการยกโทษและการชคาระใหห้สะอาดจากบาปนกชั้ เปป็น
ขชชั้นตอนเดกยวทกกี่เรกยบงต่ายและเกสิดขสึชั้นในทชนทกและพระคชมภกรห์อาจพถูดถสึงขชชั้นตอนนกชั้วต่าเปป็นการกลชบใจใหมต่ หรสือเปป็น
ความเชสืกี่อ

จงเปรกยบเทกยบคคาตรชสทชชั้งสองตอนนกชั้ของพระเยซถูเจห้าและคฟุณจะเหต็นวต่าความเชสืกี่อรวมการกลชบใจใหมต่ไวห้
แลห้ว และการกลชบใจใหมต่กต็รวมความเชสืกี่อไวห้แลห้วอยต่างแนต่นอน “เราบอกทต่านทชชั้งหลายวต่า มสิใชต่ แตต่นอกจากทต่าน
ทชชั้งหลายกลชบใจเสกยใหมต่ พวกทต่านทฟุกคนจะพสินาศเหมสือนกชน” (ลถูกา 13:3,5) “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรกต็ไมต่ตห้องถถูก
ปรชบโทษ แตต่ผถูห้ทกกี่ไมต่เชสืกี่อกต็ถถูกปรชบโทษอยถูต่แลห้ว เพราะเขามสิไดห้เชสืกี่อในพระนามแหต่งพระบฟุตรทกกี่บชงเกสิดมาองคห์เดกยว
ของพระเจห้า” (ยอหห์น 3:18) ถห้าคฟุณไมต่กลชบใจใหมต่ คฟุณกต็จะพสินาศ แตต่ผถูห้ใดทกกี่เชสืกี่อในพระครสิสตห์แลห้ว พสึกี่งพาพระ
ครสิสตห์แลห้ว กต็กลชบใจใหมต่แลห้วและดชงนชชั้นเขาจสึงไมต่ถถูกปรชบโทษ

ขห้อพระคคาขห้างบน, ลถูกา 13:3,5 และยอหห์น 3:18 แสดงใหห้เหต็นเชต่นกชนวต่าการกลชบใจใหมต่อยต่างจรสิงใจ
จากหชวใจ หชนมาวางใจในพระครสิสตห์ กต็หมายความวต่าคน ๆ นชชั้นไดห้รชบความรอดแลห้ว ในกสิจการ 2:38 เปโตรใหห้
เงสืกี่อนไขทกกี่แตกตต่างกชนสองประการสคาหรชบผลลชพธห์สองอยต่างทกกี่แตกตต่างกชน เงสืกี่อนไขหนสึกี่งคสือ จงกลชบใจใหมต่และรชบ
ความรอด นชกี่นเปป็นเงสืกี่อนไขเดกยวสคาหรชบผลลชพธห์เดกยว เงสืกี่อนไขทกกี่สองและผลลชพธห์ทกกี่สอง เราถถูกบอกวต่า “และรชบบชพ
ตสิศมาในพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ เพราะโปรดยกบาปทชชั้งหลายแลห้ว และพวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”

พวกเขาจะตด้องรอับบอัพตวิศมาในความเชสืกี่อฟฟังเพสืกี่อทขีกี่จะ 
“รอับของประทานของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์”

ฉบชบแปลคสิงเจมสห์ภาษาอชงกฤษของกสิจการ 2:38 “พวกทต่านทฟุกคนจงกลชบใจเสกยใหมต่และรชบบชพตสิศมา
ในพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ เพสืกี่อการยกบาปทชชั้งหลาย” กต็นต่าเสกยดายและไมต่ถถูกตห้อง คคาบฟุพบทเลต็ก ๆ นชชั้น เอะ
อกส  ซสึกี่งถถูกแปลเปป็น เพสืกี่อ กต็เปป็นคคาบฟุพบทอห้างอสิงหนสึกี่งทกกี่ไมต่ชชดเจน มชนไมต่ไดห้หมายถสึง เพสืกี่อทกกี่จะ ถห้าเปโตรไดห้บชญชา
ผถูห้คนเหลต่านชชั้นใหห้รชบบชพตสิศมาเพสืกี่อทกกี่จะไดห้รชบการยกบาป เขากต็คงตห้องใชห้คคาบฟุพบทกรกก ฮกนา ซสึกี่งมกความหมายวต่า



เพสืกี่อทกกี่จะ แตต่เขาไมต่ไดห้ใชห้คคานชชั้น
คคาบฟุพบทเลต็ก ๆ นกชั้ เอะอกส ซสึกี่งถถูกใชห้ประมาณ 1,800 ครชชั้งในภาคพชนธสชญญาใหมต่ในภาษากรกก ถถูกแปล

อยต่างหลากหลายเปป็น เพสืกี่อ  ,   ทกกี่  ,   ไปสถูต่  ,   มายชง  ,   เขห้าใน ฯลฯ ฉะนชชั้นมชนจสึงถถูกแปลเปป็น for เชต่นตรงนกชั้ไดห้ เฉพาะใน
ความหมายของ “เพราะ” หรสือ “บนมถูลเหตฟุของ” Dr. A.T. Robertson อธสิบายเชต่นนชชั้น

แมห้กระทชกี่งในภาษาอชงกฤษ คคาบฟุพบท for กต็ไมต่จคาเปป็นตห้องหมายถสึง เพสืกี่อทกกี่จะ บต่อยครชชั้ง for หมายถสึง 
“เพราะ” หรสือ “บนมถูลเหตฟุของ” ฉะนชชั้นคน ๆ หนสึกี่งจสึงถถูกดฟุเพราะมาสาย หรสือถถูกจชบกฟุมเพราะลชกขโมย หรสือไดห้
รชบคคาชมเชยเพราะความสวย หรสือไดห้รชบบคาเหนต็จเพราะความกลห้าหาญ หรสือไดห้รชบคต่าจห้างเพราะการทคางาน ใน
ความหมายนชชั้นเทต่านชชั้นคน ๆ หนสึกี่งจสึง “รชบบชพตสิศมาเพราะโปรดยกบาปทชชั้งหลายแลห้ว” นชกี่นคสือ รชบบชพตสิศมา
เพราะไดห้รชบการยกบาปทชชั้งหลายแลห้วเมสืกี่อคน ๆ หนสึกี่งกลชบใจใหมต่แลห้ว

กสิจการ 2:38 ไมต่ไดห้ใหห้แผนการใหมต่แหต่งความรอด กสิจการ 10:43 กลต่าววต่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์
เปป็นพยานถสึงพระองคห์วต่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้ง
หลาย” ยอหห์น 3:36 กลต่าวแบบเดกยวกชนวต่า “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรกต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์” พระคคาขห้ออสืกี่น ๆ อกกมากมายกต็
กลต่าวเชต่นนชชั้น คนทกกี่วางใจในพระครสิสตห์กต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์ทชนทก

มาระโก 16:16 กลต่าววต่า “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อและรชบบชพตสิศมากต็จะรอด” นชกี่นไมต่ใชต่แผนการทกกี่แตกตต่างไปจาก
แผนการทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงบต่อยครชชั้งอยต่างชชดเจนเหลสือเกสินนชชั้น คนทกกี่เชสืกี่อในพระครสิสตห์กต็ไดห้รชบความรอด เมสืกี่อเขารชบบชพ
ตสิศมา ประกาศความเชสืกี่อนชชั้น ตามทกกี่ทรงบชญชาโดยตรงและเหมสือนทกกี่เปป็นตามปกตสิกชบเหลต่าผถูห้เชสืกี่อสมชยภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ แนต่นอนวต่าเขากต็ยชงรอดอยถูต่เหมสือนเดสิม

ฉะนชชั้นกสิจการ 2:38 จสึงแคต่หมายถสึงสองสสิกี่งทกกี่ชาวกรฟุงเยรถูซาเลต็มเหลต่านชชั้นตห้องกระทคา เพสืกี่อทกกี่จะไดห้รชบสสิกี่ง
สารพชดทกกี่เปโตรและสาวกคนอสืกี่น ๆ ไดห้รชบ ประการแรก พวกเขาตห้องกลชบใจใหมต่ และจสึงไดห้รชบการยกบาปทชชั้ง
หลาย ประการทกกี่สอง พวกเขาตห้องรชบบชพตสิศมา ประกาศวต่าตนเชสืกี่อพระครสิสตห์ตต่อหนห้าผถูห้คนและถวายตชวในฐานะ
เปป็นผถูห้ทกกี่ตายกชบพระครสิสตห์แลห้วและเปป็นขสึชั้นแลห้วเพสืกี่อจะดคาเนสินในชกวสิตใหมต่ และจสึงจะไดห้รชบของประทานของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

อต่านกสิจการ 2:38 อกกทกและอยต่าหยฟุดอต่านจนจบประโยค ผลลชพธห์ทกกี่สชญญาไวห้นชชั้นคสืออะไร? ไมต่ใชต่แคต่วต่าคน
เหลต่านชชั้นทกกี่กลชบใจจะไดห้รชบความรอด แตต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไปตต่อถสึงการรชบบชพตสิศมา ประกาศความเชสืกี่อของตนอยต่าง
เปปิดเผยและเขห้ารต่วมเปป็นพวกเดกยวกชบคนเหลต่านกชั้ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และถวายตชวใหห้แกต่
กสิจกรรมชนะจสิตวสิญญาณตต่าง ๆ ของเปโตรและครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ นชชั้น-- พวกเขากต็ “จะไดห้รชบของประทานของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”

เราตห้องจคาไวห้วต่าเมสืกี่อหนสึกี่งรห้อยยกกี่สสิบคนนชชั้นเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ มกบชนทสึกไวห้วต่า “บชดนกชั้เมสืกี่อ
เสกยงนกชั้ดชงออกไปขห้างนอก ฝถูงชนกต็มารวมตชวกชน และรถูห้สสึกสชบสน…” (กสิจการ 2:6) ฝถูงชนเหลต่านชชั้น ซสึกี่งรวมไดห้หลาย
พชนคน เปป็นพวกชนชาตสิอสืกี่นถสึงประมาณสสิบหห้าชนชาตสิตามทกกี่ใหห้รายการไวห้ในขห้อ 8 ถสึง 11 ขห้อ 12 กลต่าววต่า “และ
พวกเขาทฟุกคนกต็ประหลาดใจ และกคาลชงสงสชยอยถูต่” ตรงนกชั้ในแบบตต่อหนห้าสาธารณชนมากทกกี่สฟุดเทต่าทกกี่เปป็นไปไดห้ ตต่อ
หนห้าหลายพชนคน พระสชญญานชชั้นในโยเอลไดห้สคาเรต็จจรสิง การเทออกอชนยสิกี่งใหญต่นชชั้นของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์พรห้อม



กชบผลลชพธห์อชนนต่าอชศจรรยห์ เปโตรไดห้อธสิบายอยต่างละเอกยดไปแลห้ววต่านกกี่เปป็นการสคาเรต็จจรสิงของคคาพยากรณห์ของโย
เอลและความหมายอชนยสิกี่งใหญต่ของวชนนกชั้ เขาแสดงใหห้คนเหลต่านชชั้นเหต็นแลห้ววต่าการเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
เปป็นอกกการยสืนยชนหนสึกี่งของการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์ผถูห้ซสึกี่งบชดนกชั้ประทชบอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระ
บสิดาและ “จสึงทรงเทฤทธสิธิ์เดชนกชั้ลงมา ซสึกี่งบชดนกชั้พวกทต่านเหต็นและไดห้ยสินแลห้ว” (ขห้อ 33) ฉะนชชั้นเมสืกี่อพวกเขาถามวต่า 
“พวกเราจะทคาอะไรดก” พวกเขากต็หมายความวต่า “พวกเราจะทคาอะไรดกเพสืกี่อทกกี่จะไดห้รชบความรอดและเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เหมสือนครสิสเตกยนเหลต่านกชั้?”

ฉะนชชั้นเงสืกี่อนไขเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกเอต่ยถสึงในกสิจการ 2:38 จสึงเปป็นขชชั้นตอนทชชั้งหลายทกกี่นคาไปสถูต่ “ของประทานของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” พวกเขาควรกลชบใจใหมต่ทกกี่นชกี่นเดกดี๋ยวนชชั้นเลย พวกเขากต็จะไดห้รชบความรอด แตต่พวกเขาควร
ไปตต่อโดยรชบบชพตสิศมาในการประกาศความเชสืกี่อของตนตต่อหนห้าผถูห้คน แสดงตชววต่าเปป็นพวกเดกยวกชบครสิสเตกยนเหลต่า
นกชั้และกชบพระครสิสตห์เองและกชบแผนการชนะจสิตวสิญญาณทกกี่ยาวนานหลายยฟุคอชนยสิกี่งใหญต่ของพระองคห์ โดยเตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์สคาหรชบการเปป็นพยาน ฉะนชชั้นบชพตสิศมาทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในทกกี่นกชั้จสึงไมต่ใชต่เงสืกี่อนไขหนสึกี่ง
ของความรอด บต่อยครชชั้งมชนเชสืกี่อมโยงกชบการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

พระเยซถูทรงรชบบชพตสิศมาและทรงอธสิษฐานทกกี่นชกี่น พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จลงมาบนพระองคห์ในรถูป
ทรงของนกเขาตชวหนสึกี่ง (ลถูกา 3:22) แนต่นอนวต่าบชพตสิศมาไมต่มกสต่วนเกกกี่ยวขห้องเลยกชบความรอดเพราะวต่าพระเยซถู
เองไมต่ไดห้ตห้องการการชต่วยใหห้รอด แตต่มชนหมายถสึงการยอมจคานนของพระองคห์ตต่อเสห้นทางการถถูกตรสึงกางเขนนชชั้น
แหต่งการสสิชั้นพระชนมห์และการคสืนพระชนมห์ โดยมกจฟุดประสงคห์เพสืกี่อชต่วยบรรดาคนบาปใหห้รอด และพระองคห์จสึงไดห้
รชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ทรงไดห้รชบการเจสิมสคาหรชบงานรชบใชห้ของพระองคห์

ในกสิจการ 19:1-7 อชครทถูตเปาโลไดห้พบ “สาวก” บางคนทกกี่เมสืองเอเฟซชส พวกเขา “เชสืกี่อแลห้ว” Scofield
Reference Bible และทต่านอสืกี่นบางคนพถูดถสึง “พวกทกกี่ถถูกเรกยกวต่าสาวก” เหลต่านกชั้ แตต่เมสืกี่อพระเจห้าตรชสวต่า “เหลต่า
สาวก” คนอสืกี่นกต็ไมต่มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะกลต่าววต่า “พวกทกกี่ถถูกเรกยกวต่าสาวก” อยต่างไรกต็ตาม เปาโลบต่งบอกวต่าเมสืกี่อพวกเขาไดห้
รชบบชพตสิศมาแลห้ว พวกเขากต็ควรไดห้รชบการสอนแลห้วใหห้คาดหวชงการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เขาอธสิบาย
เรสืกี่องนชชั้นแกต่พวกเขาและพวกเขากต็รชบบชพตสิศมาอกกทก ฉะนชชั้นเปาโลจสึงวางมสือของตนบนพวกเขาและ “พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จลงมาบนพวกเขา”

เหต็นไดห้ชชดวต่ามชนไมต่ใชต่บชพตสิศมาทกกี่เปป็นเงสืกี่อนไขสคาคชญสคาหรชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ แตต่
เปป็นการยอมจคานนและภาระใจเพสืกี่อจสิตวสิญญาณทชชั้งหลายและความเตต็มใจทกกี่จะนชบวต่าตชวเองตายไปแลห้วและนชบวต่า
ตชวเองไดห้ถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นมาสถูต่ชกวสิตใหมต่ของการชนะจสิตวสิญญาณซสึกี่งเปป็นเงสืกี่อนไขหนสึกี่ง พรห้อมกชบการอธสิษฐาน ของ
ฤทธสิธิ์เดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

จคาไวห้วต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเทศนาซชั้คาแลห้วซชั้คาอกกตอนทกกี่เขาใหห้บชพตสิศมาวต่า “แทห้จรสิง เราใหห้เจห้าทชชั้ง
หลายรชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คาอชนแสดงถสึงการกลชบใจเสกยใหมต่ แตต่พระองคห์ผถูห้ทกกี่เสดต็จมาภายหลชงเรา ทรงมกฤทธสิธิ์ยสิกี่งกวต่า
เรา ผถูห้ซสึกี่งเราไมต่คถูต่ควรทกกี่จะถสือฉลองพระบาทของพระองคห์ พระองคห์จะทรงใหห้เจห้าทชชั้งหลายรชบบชพตสิศมาดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และดห้วยไฟ” (มธ. 3:11; และดถู มาระโก 1:8; ลถูกา 3:16; ยอหห์น 1:33; และกสิจการ 1:5 เชต่น
กชน) เหต็นไดห้ชชดวต่ามาตรฐานทกกี่ถถูกตชชั้งขสึชั้นสคาหรชบครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหลายกต็คสือวต่า ทฟุกคน ทชนทกทกกี่เขา



ไดห้รชบความรอด ควรรชบบชพตสิศมาเพสืกี่อเปป็นการประกาศความเชสืกี่อของตนในพระครสิสตห์อยต่างเปปิดเผยและการยอม
จคานนของตนตต่องานชนะจสิตวสิญญาณของพระเยซถูครสิสตห์ และจากนชชั้นควรเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และ
ไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชในการเปป็นพยานของตน

บอัพตวิศมาไมสใชสเงสืกี่อนไขหนนกี่งของความรอด
เหต็นไดห้ชชดจากพระมหาบชญชาในมชทธสิว 28:19 และ 20 และมาระโก 16:15 และวสิธกปฏสิบชตสิทกกี่เปป็นสากล

ของเหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ วต่าผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายควรรชบบชพตสิศมา บชพตสิศมาไมต่ใชต่ขห้อกคาหนดสคาคชญเพสืกี่อ
รชบความรอด แตต่มชนเปป็นสสิกี่งสคาคชญทกกี่แสดงถสึงความเชสืกี่อฟปัง บชพตสิศมาไมต่ไดห้ทคาใหห้เราไดห้รชบความรอด แตต่มชนประกาศ
ถสึงความรอดทกกี่เราไดห้รชบแลห้ว

เนสืกี่องจากพระคคาหลายขห้อประกาศอยต่างชชดเจนวต่าคนทกกี่วางใจในพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดกต็มกชกวสิตนสิรชน
ดรห์ในทชนทก (ยอหห์น 3:15,16,18,36; ยอหห์น 5:24; ยอหห์น 6:47; กสิจการ 13:38,39) ฉะนชชั้นผถูห้ทกกี่วางใจพระครสิสตห์
แลห้วกต็ไดห้รชบความรอดทชนทกและบชพตสิศมาซสึกี่งตามมานชชั้นกต็แคต่ประกาศสสิกี่งซสึกี่งไดห้เกสิดขสึชั้นไปแลห้ว

บชพตสิศมาเปป็นการงานหนสึกี่งแหต่งความชอบธรรม (ตามทกกี่พระเยซถูตรชสในมชทธสิว 3:15) แตต่ทสิตชส 3:5 
ประกาศวต่า “มสิใชต่โดยบรรดาการงานแหต่งความชอบธรรมซสึกี่งพวกเราไดห้กระทคา แตต่ตามพระเมตตาของพระองคห์ 
พระองคห์ไดห้ทรงชต่วยพวกเราใหห้รอด โดยการลห้างชคาระแหต่งการบชงเกสิดใหมต่ และการทรงสรห้างขสึชั้นมาใหมต่ของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ความรอด “ไมต่ใชต่โดยการกระทคาใด ๆ เกรงวต่าคนหนสึกี่งคนใดจะอวดไดห้” (อฟ. 2:9) ดถูหนชงสสือ
ของผถูห้แตต่ง, Bible Baptism จากสคานชกพสิมพห์เดกยวกชน)

พระเยซถูไมต่เคยตห้องกลชบใจใหมต่เลย พระองคห์ไมต่สามารถกลชบใจใหมต่เพสืกี่อเปป็นแบบอยต่างของเราไดห้ พระ
เยซถูไมต่เคยอยถูต่ในความไมต่เชสืกี่อและไมต่เคยตห้องมาวางใจเพสืกี่อรชบการยกโทษ พระองคห์ไมต่ไดห้ตห้องการการยกโทษ หาก
บชพตสิศมาเปป็นวสิธกหนสึกี่งเพสืกี่อจะไดห้มาซสึกี่งความรอด พระเยซถูกต็คงไมต่อาจเปป็นแบบอยต่างของเราในการรชบบชพตสิศมาไดห้ 
แตต่เนสืกี่องจากบชพตสิศมาเปป็นเครสืกี่องแสดงหนสึกี่งของการยอมจคานนหชวใจใหห้แกต่งานชนะจสิตวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้าและชกชั้ไปยชงการสสิชั้นพระชนมห์ การถถูกฝปัง และการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ ฉะนชชั้นพระครสิสตห์จสึงทรงเปป็นแบบ
อยต่างของเราในการรชบบชพตสิศมาไดห้ พระองคห์จสึงทรงรชบบชพตสิศมาและทชนใดนชชั้นพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จมาบ
นพระองคห์ในการเจสิมสคาหรชบงานรชบใชห้ของพระองคห์และฉะนชชั้นเราจสึงสามารถรชบบชพตสิศมาเหมสือนพระครสิสตห์และ
รชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ ตามทกกี่กสิจการ 2:38 กลต่าว

ขด้อเสนอ “ของประทานของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์”
มขีใหด้แกสครวิสเตขียนทตุกคน

“พวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ดห้วยวต่าพระสชญญานชชั้นตกแกต่พวกทต่าน และ
แกต่ลถูกหลานของพวกทต่าน และแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่หต่างไกลออกไป คสือทฟุกคนทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของ
พวกเราจะทรงเรกยกนชชั้น” พระสชญญาเรสืกี่องการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณในทกกี่นกชั้มกใหห้แกต่ยสิวทฟุกคนทกกี่ไดห้ยสินนชชั้น หาก
พวกเขาจะยอมกลชบใจใหมต่และปฏสิบชตสิตามขห้อกคาหนดทชชั้งหลายของพระเจห้า พระสชญญานชชั้นมกใหห้แกต่ลถูก ๆ ของ
พวกเขาเชต่นกชน พวกยสิวรฟุต่นถชดไป และพระสชญญานชชั้นมกใหห้แกต่ “คนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่หต่างไกลออกไป” นชกี่นคสือ พวกคน
ตต่างชาตสิทกกี่อยถูต่ไกลออกไปจากพระพรเหลต่านชชั้นของพวกยสิวและจากการกระทคากสิจทชชั้งหลายของพระเจห้ากชบชนชาตสิ



อสิสราเอล (อฟ. 2:11-13,17) และแกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่หต่างไกลออกไปในกาลเวลาเชต่นกชน คสือเรสืกี่อยไปตลอดทฟุก
ชชกี่วอายฟุคน-- “คสือทฟุกคนทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวกเราจะทรงเรกยกนชชั้น” ทฟุกคนทกกี่เคยไดห้รชบการทรง
เรกยกใหห้มารชบความรอดกต็ไดห้รชบการทรงเรกยกใหห้มารชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์บนตชวเขาเชต่นกชนเพสืกี่อการ
เปป็นพยาน

เมสืกี่อทหารคนนชชั้นแทงสกขห้างของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดหลชงจากพระองคห์สสิชั้นพระชนมห์ “ทชนใดนชชั้นโลหสิตกชบนชั้คากต็
ไหลออกมา” (ยอหห์น 19:34) พระโลหสิตของพระเยซถูไดห้ทคาการไถต่โทษบาปทชชั้งหลายของเราแลห้วและหมายความ
วต่าทฟุกคนมารชบความรอดไดห้ แตต่นชั้คานชชั้นแสดงภาพบางสสิกี่งสคาหรชบทฟุกคนเชต่นกชน “เพราะเราจะเทนชั้คาลงบนผถูห้ทกกี่
กระหาย และนชั้คาทชชั้งหลายลงบนดสินแหห้ง เราจะเทวสิญญาณของเราบนเชสืชั้อสายของเจห้า และพรของเราบนลถูก
หลานของเจห้า” (อสย. 44:3) พระเยซถูทรงสชญญาแลห้ววต่า “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา ตามทกกี่พระคชมภกรห์ไดห้กลต่าวไวห้แลห้ววต่า
 ‘จากภายในผถูห้นชชั้น บรรดาแมต่นชั้คาแหต่งนชั้คาประกอบดห้วยชกวสิตจะไหลออกมา’” (แตต่พระองคห์ตรชสสสิกี่งนกชั้เรสืกี่องพระ
วสิญญาณ ซสึกี่งคนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์จะไดห้รชบ…)” (ยอหห์น 7:38,39; และดถู ยอหห์น 4:14 ดห้วย) “แตต่ผถูห้ใด
กต็ตามทกกี่ดสืกี่มนชั้คาซสึกี่งเราจะใหห้แกต่เขานชชั้นจะไมต่กระหายอกกเลย แตต่นชั้คาซสึกี่งเราจะใหห้เขานชชั้นจะเปป็นบต่อนชั้คาพฟุในตชวเขาพลฟุต่ง
ขสึชั้นเขห้าสถูต่ชกวสิตนสิรชนดรห์”

จงเปรกยบเทกยบพระสชญญาของกสิจการ 2:38 และ 39 กชบกสิจการ 1:8 พระสชญญานชชั้นเกกกี่ยวกชบฤทธสิธิ์เดช
เพสืกี่อการเปป็นพยานจะมกผลบชงคชบใชห้ “ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกยทชชั้งหมด และในแควห้นสะมาเรกย และ
จนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก” โอ เมสืกี่อผมไดห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่ผถูห้คนตต่างเชสืชั้อชาตสิในญกกี่ปฟุฝ่น ในเกาหลก ใน
อสินเดกย ผมกต็พบแลห้ววต่ามชนเปป็นความจรสิง เหมสือนอยต่างทกกี่เปป็นความจรสิงในอเมรสิกา

ฉะนชชั้นในเอเฟซชส 5:18, “และอยต่าเมาเหลห้าองฟุต่นซสึกี่งการเกสินพอดกอยถูต่ในนชชั้น แตต่จงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ” จสึงเปป็นคคาบชญชาสคาหรชบครสิสเตกยนทฟุกคนในทฟุกชชกี่วอายฟุ และเปโตรจสึงเดสินหนห้าตต่อ (ขห้อ 40) ในการเปป็น
พยานรชบรองและเตสือนสตสิ ตอบคคาถามตต่าง ๆ และอห้อนวอนใหห้ตชดสสินใจ

________________
ขด้อ 41:

2:41 แลห้วคนทชชั้งหลายทกกี่รชบคคาของเปโตรดห้วยความ
ยสินดกแลห้วกต็รชบบชพตสิศมา และในวชนเดกยวกชนนชชั้นมกคน

เพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาประมาณสามพชนคน

จวิตววิญญาณหลายดวงไดด้รอับความรอดคสือ ผลลอัพธณ์
ทขีกี่ไมสอาจเลขีกี่ยงไดด้ของการเปป็นพยานทขีกี่

เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ
มกการเชสืกี่อมโยงโดยตรงระหวต่างขห้อ 4 กชบขห้อ 41 “และพวกเขาทฟุกคนกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

บรสิสฟุทธสิธิ์ และตชชั้งตห้นพถูด…ตามทกกี่พระวสิญญาณโปรดใหห้พวกเขาพถูด…แลห้วคนทชชั้งหลายทกกี่รชบคคาของเปโตรดห้วยความ
ยสินดกแลห้วกต็รชบบชพตสิศมา และในวชนเดกยวกชนนชชั้นมกคนเพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาประมาณสามพชนคน” จคาไวห้วต่าการเตต็ม
เปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ (หรสือบชพตสิศมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์หรสือของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์) มก
จฟุดประสงคห์เพสืกี่อทกกี่ “พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช…และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเรา” ฤทธสิธิ์เดชทกกี่



ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่อยถูต่บนการเปป็นพยานของเราและบนการเทศนาและการสชกี่งสอนของเราเปป็นผลลชพธห์อชนเปปีปี่ยม
สฟุขทกกี่พระเจห้าทรงสชญญาไวห้เมสืกี่อเราเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

จงสชงเกตวต่าบต่อยขนาดไหนในพระคชมภกรห์ทกกี่การเชสืกี่อมโยงนกชั้ปรากฏชชดเจนระหวต่างการเปป็นพยานทกกี่เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกชบการทกกี่คนบาปรชบความรอด

1. มกกลต่าวไวห้เกกกี่ยวกชบยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาวต่า “...เขาจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตชชั้งแตต่
ครรภห์มารดาของเขา และลถูกหลานของอสิสราเอลหลายคน เขาจะนคาใหห้หชนกลชบมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พระเจห้า
ของเขาทชชั้งหลาย” (ลถูกา 1:15,16) ความมกใจกลห้าและฤทธสิธิ์เดชปรากฏชชดเจนเสมอ บต่อยครชชั้งผลลชพธห์ของการชนะ
จสิตวสิญญาณยต่อมตามมา

2. จงเชสืกี่อมโยงกสิจการ 4:31, “และพวกเขาทฟุกคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และพวกเขา
กลต่าวพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ” กชบขห้อ 33, “และดห้วยฤทธสิธิ์เดชใหญต่ยสิกี่งพวกอชครทถูตไดห้ใหห้คคาพยาน
เรสืกี่องการคสืนพระชนมห์” และกชบกสิจการ 5:14 ทกกี่ตามมา: “และผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า 
คนเปป็นอชนมากทชชั้งชายและหญสิง”

3. มกการเชสืกี่อมโยงระหวต่างคคาพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณของสเทเฟนในกสิจการ 7:55 และทกกี่
ตามมา กชบการฟฟ้องใจของเซาโลคนหนฟุต่มนชชั้น ผถูห้ซสึกี่งตต่อมาไมต่นานไดห้รชบความรอดบนถนนไปเมสืองดามชสกชส

4. ในกสิจการ 9:17 เซาโลผถูห้เชสืกี่อใหมต่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ในขห้อ 20 “และในทชนทกทต่าน
ไดห้ประกาศพระครสิสตห์ในธรรมศาลาทชชั้งหลายวต่า พระองคห์ทรงเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้า” และบรสิบทแสดงใหห้เหต็น
พละกคาลชงและฤทธสิธิ์เดชทกกี่เพสิกี่มขสึชั้นของเขาซสึกี่งทคาใหห้พวกคนไมต่เชสืกี่องฟุนงงจนชกวสิตของเขาถถูกคฟุกคาม

5. บารนาบชส: “ดห้วยวต่าบารนาบชสเปป็นคนดก และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
ความเชสืกี่อ และคนเปป็นอชนมากไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” (กสิจการ 11:24)

ฉะนชชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์เมสืกี่อ “พวกเขาทฟุกคนกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” และพถูดออกไปเพสืกี่อ
พระเจห้า คนประมาณสามพชนคนกต็หชนมาหาพระเจห้าและรชบบชพตสิศมา

_______________
ขด้อ 42-47:

2:42 และเขาทชชั้งหลายไดห้ตชชั้งมชกี่นคงอยถูต่ในหลชกคคา
สอนของพวกอชครทถูต และในการสามชคคกธรรม และ
ในการหชกขนมปปัง และในการอธสิษฐานตต่าง ๆ
2:43 และความเกรงกลชวไดห้มายชงทฟุกคน และการ
มหชศจรรยห์และหมายสคาคชญหลายประการไดห้ถถูก
กระทคาโดยพวกอชครทถูต
2:44 และทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อนชชั้นกต็อยถูต่ดห้วยกชน และใหห้
ทรชพยห์สสิกี่งของทชชั้งหลายมารวมกชนเปป็นของกลาง
2:45 และไดห้ขายบรรดาทรชพยห์สมบชตสิและสสิกี่งของทชชั้ง

หลาย และแบต่งสสิกี่งของเหลต่านชชั้นใหห้แกต่ทฟุกคน ตามซสึกี่ง
ทฟุกคนตห้องการ
2:46 และพวกเขาซสึกี่งอยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องทฟุกวชน
ในพระวสิหาร และหชกขนมปปังตามบห้าน ไดห้รชบ
ประทานอาหารของตนดห้วยความชสืกี่นชมยสินดกและ
ความจรสิงใจ
2:47 โดยสรรเสรสิญพระเจห้า และไดห้รชบความ
โปรดปรานจากประชาชนทฟุกคน และองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้าทรงเพสิกี่มเขห้ากชบครสิสตจชกรทฟุกวชน ๆ คสือผถูห้ซสึกี่ง



ควรจะไดห้รชบความรอด
ชขีววิตแสนววิเศษของเหลสาผทูด้เชสืกี่อใหมส

มชนนต่าอชศจรรยห์ใจจรสิง ๆ เมสืกี่อเราพสิจารณาวต่าครสิสตจชกรอายฟุนห้อยนกชั้ในเยรถูซาเลต็มแทบไมต่มกสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่
สมชยนกชั้เรามชกคสิดวต่าจคาเปป็นในการประชฟุมนมชสการของครสิสตจชกรเราเลย พวกเขาไมต่มกอาคารทกกี่ประชฟุม (ไมต่มกกลต่าว
ถสึงมชนเลยสชกหลชงในภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งเลต่ม!) พวกเขามาประชฟุมกชนในบห้านเรสือนของผถูห้คน ในเฉลกยงของพระ
วสิหาร ในธรรมศาลาทกกี่ขอยสืมใชห้ ในพสืชั้นทกกี่วต่างหรสือรสิมทะเล!

นชกเทศนห์เหลต่านชชั้นเปป็นคนไมต่มกความรถูห้และไมต่ไดห้เลต่าเรกยน ถสึงแมห้พวกเขาเคยอยถูต่กชบพระเยซถูและมกฤทธสิธิ์
มหชนตห์และสตสิปปัญญาฝฝ่ายวสิญญาณกต็ตาม พวกเขาไมต่มกองคห์กร ไมต่มกเหลต่าเจห้าหนห้าทกกี่ยกเวห้นพวกอชครทถูต มกสมาชสิก
หลายพชนคนตอนนชชั้นกต่อนทกกี่จะมกการเลสือกตชชั้งเหลต่าผถูห้ชต่วยดห้วยซชั้คา เทต่าทกกี่เราทราบ พวกเขาไมต่มกเครสืกี่องดนตรก ไมต่มก
หนชงสสือเพลง ไมต่มกหห้องสมฟุด

ในแผต่นพชบของผถูห้แตต่ง, The Seven Secrets of a Happy, Prosperous Christian Life (เคลต็ดลชบ
เจต็ดประการของชกวสิตครสิสเตกยนทกกี่มกความสฟุขและเจรสิญรฟุต่งเรสือง) จากขห้อพระคคาตอนนกชั้เรามกขชชั้นตอนทกกี่มกความสฟุขตต่อ
ไปนกชั้ทกกี่นคาไปสถูต่ความสคาเรต็จของครสิสเตกยน ซสึกี่งผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านกชั้ไดห้ปฏสิบชตสิตาม

1. พวกเขามกความมชกี่นใจเรสืกี่องความรอด “แลห้วคนทชชั้งหลายทกกี่รชบคคาของเปโตรดห้วยความยสินดกแลห้วกต็รชบบชพ
ตสิศมา” (ขห้อ 41) พวกเขาเชสืกี่อวต่าตนไดห้รชบความรอดแลห้วโดยการรชบประกชนแหต่งพระวจนะของพระเจห้า

2. พวกเขารชบบชพตสิศมา พวกเขาถวายตชวแดต่พระครสิสตห์อยต่างเปปิดเผยและแสดงตชววต่าเปป็นพวกเดกยวกชน
กชบพระครสิสตห์และผถูห้คนของพระองคห์

3. พวกเขารต่วมสนสิทเขห้าดห้วยกชน พวกเขามกความเปป็นสมาชสิกของครสิสตจชกร ถสึงแมห้พวกเขาอาจไมต่มกราย
ชสืกี่อสมาชสิกครสิสตจชกรหรสือระบบจชดเกต็บขห้อมถูลหรสือสมฟุดบชนทสึกกต็ตาม อยต่างไรกต็ตาม องคห์ประชฟุมหนสึกี่งของครสิสเตกยน
หลายคนกต็ใหห้คคาตชดสสินผต่านเกณฑห์สคาหรชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่มารชบบชพตสิศมา หากมกคคาถามใด ๆ เกกกี่ยวกชบมชน (กสิจการ 
10:47) เปาโล “พยายามทกกี่จะรวมตชวกชบพวกสาวก” (กสิจการ 9:26) แตต่พวกเขากต็ยชงไมต่รชบเขาจนกระทชกี่งคนอสืกี่น
รชบรองใหห้เขา พกกี่นห้องเหลต่านชชั้นเขกยนจดหมายไปหาครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ ใหห้ “รชบรอง” อปอลโลเมสืกี่อเขามาถสึง
(กสิจการ 18:27) และเฟบก ผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่งของครสิสตจชกรทกกี่เมสืองเคนเครกยเมสืกี่อนางจะมา (รม. 16:1) ดชงนชชั้น “มกคน
เพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาประมาณสามพชนคน” จสึงหมายความวต่าหลายคนเรสิกี่มเปป็นทกกี่ยอมรชบในฐานะสมาชสิกของทกกี่
ประชฟุมนชชั้น ถถูกรชบไวห้ในฐานะครสิสเตกยน และความเปป็นสมาชสิกครสิสตจชกรนชชั้นกต็รวมถสึงการรต่วมสามชคคกธรรมและ
การหชกขนมปปังในพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า (ขห้อ 42)

4. “เขาทชชั้งหลายไดห้ตชชั้งมชกี่นคงอยถูต่ในหลชกคคาสอนของพวกอชครทถูต” นชกี่นคสือ ในคคาสอนนชชั้นซสึกี่งพวกอชครทถูต
ใหห้ ซสึกี่งเรามกอยถูต่ตอนนกชั้ในพระคชมภกรห์ นชกี่นเทต่ากชบการศสึกษาพระวจนะของพระเจห้าทฟุกวชน

5. พวกเขาอธสิษฐานอยต่างจรสิงจชงตต่อเนสืกี่องทฟุกวชนและเปป็นประจคา (ขห้อ 42)
6. พวกเขาเรกยนรถูห้ทกกี่จะใหห้และแบต่งปปันดห้วยใจยสินดก “ขายบรรดาทรชพยห์สมบชตสิและสสิกี่งของทชชั้งหลาย และ

แบต่งสสิกี่งของเหลต่านชชั้นใหห้แกต่ทฟุกคน ตามซสึกี่งทฟุกคนตห้องการ” นชกี่นคสือ เมสืกี่อเกสิดความจคาเปป็นและตห้องทคาเชต่นนชชั้น
ไมต่มกลชทธสิคอมมสิวนสิสตห์ตรงนกชั้ในทต่ามกลางเหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่เลย ประการแรก พวกเขา



แคต่ขายทรชพยห์สสิกี่งของของตนและใหห้เงสินเมสืกี่อจคาเปป็นตห้องใชห้เงสินในทชนทก พวกเขาไมต่ไดห้แบต่งทรชพยห์สสิกี่งของของตนออก
เปป็นสต่วน ๆ หรสือยกมชนทชชั้งหมดใหห้เปป็นกรรมสสิทธสิธิ์ของรชฐ แตต่ละคนแบต่งปปันสสิกี่งทกกี่ตนมกกชบคนอสืกี่น ๆ ดห้วยใจรชกและ
เมสืกี่อมกความจคาเปป็น

นกกี่แตกตต่างจากลชทธสิคอมมสิวนสิสตห์ตรงทกกี่วต่านกกี่เปป็นความสมชครใจ มชนเปป็นการกระทคาเฉพาะเมสืกี่อโอกาสเรกยก
รห้องในทชนทกเทต่านชชั้น และเมสืกี่อความจคาเปป็นนชชั้นผต่านพห้นไป แตต่ละคนกต็ไปตต่อในธฟุรกสิจสต่วนตชวและความเปป็นเจห้าของ
แบบสต่วนตชวในทรชพยห์สสินของตน เหต็นไดห้ชชดจากกสิจการ 4:34-37 วต่ากรณกของบารนาบชส ผถูห้ซสึกี่งขายสสิกี่งทกกี่ตนมกและ
นคาเงสินทชชั้งหมดนชชั้นมาใหห้แกต่พวกอชครทถูต เปป็นขห้อยกเวห้น คนอสืกี่น ๆ ขายทรชพยห์สสินเมสืกี่อมชนจคาเปป็นเพสืกี่อชต่วยเหลสือผถูห้อสืกี่น
แตต่อาจไมต่ขายทรชพยห์สสินทชชั้งหมด กรณกของอานาเนกยและสชปฟปีราในกสิจการ 5:1-11 แสดงใหห้เหต็นวต่า “ขณะทกกี่ทกกี่ดสิน
ยชงอยถูต่ มชนกต็เปป็นของเจห้าเองมสิใชต่หรสือ และหลชงจากขายทกกี่ดสินแลห้ว เงสินกต็ยชงอยถูต่ในอคานาจของเจห้าเองมสิใชต่หรสือ” (ขห้อ 
4) การทกกี่คน ๆ หนสึกี่งจะใหห้เพสืกี่อตอบสนองความตห้องการของผถูห้อสืกี่นโดยสมชครใจและโดยการเสกยสละอยต่างมากใน
ระหวต่างชต่วงเวลาอชนตสึงเครกยดชชกี่วคราวกต็ไมต่เหมสือนกชบหลชกการของลชทธสิคอมมสิวนสิสตห์ทกกี่ถสือแนวคสิดอเทวนสิยม

ครสิสเตกยนใหมต่ทฟุกคนควรเรกยนรถูห้ความชสืกี่นบานของการใหห้ทชชั้งสสิบชชกหนสึกี่งและของถวายตต่าง ๆ และของ
การไวห้วางใจองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทฟุกวชนเกกกี่ยวกชบความตห้องการตต่าง ๆ ดห้านวชตถฟุ

7. เราถถูกบอกวต่า “และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเพสิกี่มเขห้ากชบครสิสตจชกรทฟุกวชน ๆ คสือผถูห้ซสึกี่งควรจะไดห้รชบความ
รอด” (ขห้อ 47) คคาพยานของพวกเขา: “อยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องทฟุกวชนในพระวสิหาร และหชกขนมปปังตามบห้าน”
(ขห้อ 46) ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่นต่าประหลาดใจเลยทกกี่จสิตวสิญญาณทชชั้งหลายไดห้รชบความรอดและถถูกรชบเขห้าเปป็นสมาชสิกทฟุก
วชน

ครสิสตจชกรบางแหต่งรชบสมาชสิกตอนอกสเตอรห์ นชกี่นไมต่ใชต่วสิธกของพระคชมภกรห์ บางแหต่งรชบสมาชสิกเมสืกี่อคณะ
กรรมการรชบสมาชสิกมาประชฟุมกชนเดสือนละหน (หากมกใครใหห้รชบเปป็นสมาชสิก) ครสิสตจชกรแหต่งอสืกี่น ๆ ซสึกี่งมกรายการ
ชนะจสิตวสิญญาณแบบแขต็งขชนกต็พยายามชนะจสิตวสิญญาณทฟุกสชปดาหห์และรชบสมาชสิกทฟุกวชนอาทสิตยห์ ครสิสตจชกรใหญต่
ชสืกี่อ Highland Park Baptist Church ในชชตตานถูกา ซสึกี่งมก Dr. Lee Roberson เปป็นศสิษยาภสิบาล มกการประชฟุม
เพสืกี่อประกาศขต่าวประเสรสิฐทฟุกคสืนวชนพฟุธดห้วย และปกตสิแลห้วมกการเชสิญชวนใหห้ผถูห้คนตห้อนรชบพระครสิสตห์และประกาศ
ตชววต่าเชสืกี่อพระองคห์อยต่างเปปิดเผยและรชบสมาชสิก แตต่ครสิสตจชกรนชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มซสึกี่งมกสมาชสิกหลายพชนคนไดห้เหต็นผถูห้เชสืกี่อ
ใหมต่ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบครสิสตจชกรทฟุกวชน! การชนะจสิตวสิญญาณไมต่เพกยงเปป็นเรสืกี่องสคาคชญ: มชนเกสือบเปป็นเปฟ้าหมายและ
ปลายทางหนสึกี่งเดกยวนชชั้นของครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็มและของเหลต่าครสิสเตกยนสมชยพชนธสชญญาใหมต่!

กวิจการ 3



ขด้อ 1-11:
3:1 บชดนกชั้เปโตรกชบยอหห์นขสึชั้นไปพรห้อมกชนจะเขห้าไป
ในพระวสิหารในเวลาอธสิษฐาน โดยเปป็นเวลาบต่าย
สามโมง
3:2 และมกชายคนหนสึกี่งเปป็นงต่อยตชชั้งแตต่ครรภห์มารดา 
ผถูห้ซสึกี่งพวกคนวางไวห้ทกกี่ประตถูของพระวสิหารทฟุกวชน ๆ 
ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า ประตถูงาม เพสืกี่อขอทานจากคนทชชั้ง
หลายทกกี่กคาลชงเขห้าไปในพระวสิหาร
3:3 ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อเหต็นเปโตรกชบยอหห์นกคาลชงจะเขห้าไปใน
พระวสิหารกต็ขอทาน
3:4 และเปโตร ซสึกี่งเพต่งดถูเขาพรห้อมกชบยอหห์น กลต่าว
วต่า “จงดถูทกกี่พวกเราเถสิด”
3:5 และคนขอทานนชชั้นใหห้ความสนใจแกต่พวกทต่าน 
โดยคาดหวชงวต่าจะไดห้รชบบางสสิกี่งจากพวกทต่าน
3:6 แลห้วเปโตรกลต่าววต่า “เงสินและทองคคาขห้าพเจห้า
ไมต่มก แตต่ทกกี่ขห้าพเจห้ามกอยถูต่ขห้าพเจห้าจะใหห้ทต่าน ใน
พระนามของพระเยซถูครสิสตห์ชาวนาซาเรต็ธ จงลฟุกขสึชั้น
และเดสินไปเถสิด”

3:7 และเปโตรจชบมสือขวาของเขา และพยฟุงเขาขสึชั้น 
และในทชนใดนชชั้นเทห้าและขห้อเทห้าของเขากต็ไดห้รชบ
กคาลชง
3:8 และเขากระโดดขสึชั้นยสืนและเดสิน และเขห้าไปใน
พระวสิหารพรห้อมกชบทต่านทชชั้งสอง โดยเดสิน และเตห้น
โลด และสรรเสรสิญพระเจห้า
3:9 และประชาชนทฟุกคนเหต็นเขากคาลชงเดสินอยถูต่และ
สรรเสรสิญพระเจห้า
3:10 และเขาทชชั้งหลายทราบวต่าเปป็นคนนชชั้นซสึกี่งนชกี่ง
ขอทานอยถูต่ทกกี่ประตถูงามของพระวสิหาร และเขาทชชั้ง
หลายเตต็มไปดห้วยการอชศจรรยห์ใจและความ
ประหลาดใจในสสิกี่งซสึกี่งไดห้เกสิดขสึชั้นแกต่คนนชชั้น
3:11 และขณะทกกี่คนงต่อยซสึกี่งไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย
นชชั้นยชงยสึดเปโตรและยอหห์นอยถูต่ ประชาชนทฟุกคนกต็วสิกี่ง
พรห้อมกชนมายชงพวกทต่านในเฉลกยงพระวสิหารทกกี่เรกยก
วต่า เฉลกยงของซาโลมอน ตต่างมกความอชศจรรยห์ใจยสิกี่ง
นชก

การรอักษาชายงสอยผทูด้นอัทั้นใหด้หาย
มชนเปป็น “ตอนชชกี่วโมงนชชั้นของการอธสิษฐาน ซสึกี่งเปป็นชชกี่วโมงทกกี่เกห้า” ฉะนชชั้นในเวลาของพวกยสิว มชนจสึงเทต่ากชบ

ประมาณบต่ายสามโมงตรง วต่ากชนวต่าในสมชยนชชั้นมกเวลาอธสิษฐานสามรอบ-- ชชกี่วโมงทกกี่สาม ทกกี่หก และทกกี่เกห้า
“ขสึชั้นไปพรห้อมกชนจะเขห้าไปในพระวสิหาร” นกกี่เปป็นพระวสิหารทกกี่เฮโรดสรห้างขสึชั้นใหมต่ ตอนแรก เคยมกพระ

วสิหารของซาโลมอน ซสึกี่งคนบาบสิโลนไดห้ทคาลายในการกวาดตห้อนเปป็นเชลยครชชั้งสฟุดทห้ายนชชั้น (2 พศด. 36:19) จาก
นชชั้น พวกทกกี่เหลสืออยถูต่ซสึกี่งกลชบมาหลชงจากการตกเปป็นเชลยไดห้สรห้างพระวสิหารขสึชั้นใหมต่ (เอสรา 5:2; 6:15) จากนชชั้นเฮ
โรดมหาราชไดห้สรห้างพระวสิหารนกชั้ขสึชั้นใหมต่และฟฟปั้นฟถูมชนในระดชบใหญต่โต โดยเรสิกี่มตห้นเมสืกี่อประมาณปปี 19 หรสือ 20 
กต่อน ค.ศ. โดยแลห้วเสรต็จในอกก 46 ปปีตต่อมา (ยอหห์น 2:20)

การอชศจรรยห์นชชั้นไดห้เกสิดขสึชั้น “ทกกี่ประตถูของพระวสิหารทฟุกวชน ๆ ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า ประตถูงาม” ไมต่ใชต่ประตถูเมสือง
ทกกี่ตอนนกชั้ถถูกเรกยกโดยชสืกี่อนชชั้น ประตถูทกกี่ใชห้ชสืกี่อนกชั้ไมต่ถถูกเอต่ยชสืกี่อทกกี่อสืกี่นเลยในพระคชมภกรห์ แตต่เชสืกี่อกชนวต่าเปป็นประตถูของนสิคา
นอรห์ซสึกี่งหชนหนห้าไปทางลคาธารขสิดโรนดห้านทสิศตะวชนออก โจเซฟปัสกลต่าววต่ามชนทคาจากทองสชมฤทธสิธิ์ของชาวโครสินธห์ 
และยสิกี่งใหญต่มาก

ผถูห้คนวสิกี่งกรถูกชนมา “ในเฉลกยงพระวสิหารทกกี่เรกยกวต่า เฉลกยงของซาโลมอน” (ขห้อ 11) บางทกคคาเรกยก ระเบกยง
(portico) อาจเปป็นคคาทกกี่ดกกวต่าเฉลกยง (porch) มชนเปป็นแนวเสาระเบกยงมกหลชงคาซสึกี่งทอดยาวตลอดแนวกคาแพง



ดห้านทสิศตะวชนออกในลานของพวกคนตต่างชาตสิของวสิหารของเฮโรด ในทกกี่นกชั้พระครสิสตห์เคยสชกี่งสอนประชาชนในชต่วง
เทศกาลอฟุทสิศถวายในยอหห์น 10:23 มชนเปป็นลานเปปิดโลต่งหรสือจฟุตรชสทกกี่ฝถูงชนมารวมตชวกชน กสิจการ 5:12 บอกเราวต่า
ครสิสเตกยนเหลต่านชชั้น “อยถูต่พรห้อมใจกชนในเฉลกยงของซาโลมอน” ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พวกอชครทถูตกระทคาหมายสคาคชญและ
การมหชศจรรยห์ตต่าง ๆ

นกกี่เปป็นการอชศจรรยห์หนสึกี่งของชายคนหนสึกี่งทกกี่ “เปป็นงต่อยตชชั้งแตต่ครรภห์มารดา” ซสึกี่งกระดถูกของเขาอาจไมต่แขต็ง
แรงและผสิดรถูปจนเขาเดสินไมต่ไดห้ เมสืกี่อเปโตรพถูด เขากต็ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายทชนทก มชนไมต่ใชต่วต่าเขาเรสิกี่มรถูห้สสึกดกขสึชั้นหรสือ
ไขห้นชชั้นเรสิกี่มลดหรสือรต่างกายของเขาเรสิกี่มปรชบตชว แตต่การเปลกกี่ยนแปลงแบบอชศจรรยห์ไดห้เกสิดขสึชั้นในกลห้ามเนสืชั้อของเขา 
การอชศจรรยห์ทกกี่สรรคห์สรห้าง โดยไมต่ตห้องใชห้กระบวนการตามธรรมชาตสิใด ๆ เลย จงเปรกยบเทกยบการอชศจรรยห์นกชั้กชบ
อชนทกกี่เหมสือนกชบมชนมาก ๆ ในกสิจการ 14:8-10 ทกกี่นชกี่นกต็เหมสือนกชน ชายคนหนสึกี่งซสึกี่ง “เปป็นคนพสิการตชชั้งแตต่ครรภห์
มารดาของเขา ผถูห้ซสึกี่งยชงไมต่เคยเดสินเลย” และเปาโลทกกี่นชกี่น เหมสือนเปโตรทกกี่นกกี่ บชญชาชายผถูห้นชชั้นวต่า “จงลฟุกขสึชั้นยสืนตรง
บนเทห้าของทต่าน” เปาโล ซสึกี่ง “รชบรถูห้วต่าเขามกความเชสืกี่อทกกี่จะรชบการรชกษาใหห้หายไดห้” บชญชาชายผถูห้นชชั้น เหมสือนอยต่าง
ทกกี่เราแนต่ใจวต่าเปโตรไดห้รชบการเปปิดเผยโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์วต่าชายผถูห้นกชั้จะมกความเชสืกี่อเพสืกี่อรชบการรชกษาใหห้หาย
ไดห้ และในทชชั้งสองกรณกชายคนนชชั้นกต็มกความเชสืกี่อเพสืกี่อรชบการรชกษาใหห้หายไดห้ และในทชชั้งสองกรณกชายคนนชชั้นกต็
 “กระโดดขสึชั้นและเดสินไป” และมกความสฟุข และในทชชั้งสองกรณกพวกอชครทถูต, เปโตรและเปาโลตามลคาดชบ, ไดห้
เทศนาแกต่ฝถูงชนทกกี่มารวมตชวกชนนชชั้น

จงหมายเหตฟุวต่านกกี่เปป็นการอชศจรรยห์หนสึกี่งทกกี่ใจกลห้าและมาทชนทกโดยไมต่ตห้องพสึกี่งการอธสิษฐานสชกระยะหนสึกี่ง เป
โตรเปป็นเหมสือนโยชถูวาผถูห้ซสึกี่งอยถูต่ดก ๆ กต็บชญชาดวงอาทสิตยห์ใหห้หยฟุดนสิกี่งหรสือเหมสือนเอลกยาหห์ผถูห้กลต่าววต่า “ถห้าขห้าพเจห้าเปป็น
คนของพระเจห้า แลห้วขอใหห้ไฟลงมาจากฟฟ้าสวรรคห์ และเผาผลาญเจห้าและคนทชชั้งหห้าสสิบคนของเจห้าเถสิด” (2 พงศห์
กษชตรสิยห์ 1:10) มชนเหมสือนกชบโมเสสผถูห้ซสึกี่งบชญชาปฐพกใหห้เปปิดออกและกลสืนโคราหห์กชบเหลต่าผถูห้ตสิดตามของเขา (กดว. 
16:30-33) เปโตรในทกกี่นกชั้กต็บชญชาชายงต่อยคนนชชั้นใหห้หายปกตสิ มชนเปป็นการอชศจรรยห์แบบทกกี่พระเยซถูเองไดห้กระทคา
ตอนทกกี่พระองคห์ทรงแชต่งสาปตห้นมะเดสืกี่อนชชั้น มชนเปป็นการอชศจรรยห์แบบทกกี่พระเยซถูทรงสชญญาไวห้แกต่พวกสาวก หาก
พวกเขาจะมกความเชสืกี่อ วต่า “ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะกลต่าวแกต่ภถูเขานกชั้วต่า ‘เจห้าจงถอยไป และเจห้าจงถถูกโยนเขห้าไปในทะเล’ 
และจะไมต่สงสชยในใจ แตต่จะเชสืกี่อวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งเขากลต่าวจะเกสิดขสึชั้นจรสิง ผถูห้นชชั้นจะไดห้สสิกี่งใดกต็ตามทกกี่เขากลต่าว”
(มาระโก 11:23)

ชายงต่อยคนนชชั้นถถูกวางไวห้ทฟุกวชนทกกี่ประตถูงามของพระวสิหารเพสืกี่อขอทาน เขาเปป็นงต่อยมา “ตชชั้งแตต่เกสิด” และ
“มกอายฟุกวต่าสกกี่สสิบปปีแลห้ว” (กสิจการ 4:22) หากเขาอาศชยอยถูต่ทกกี่เยรถูซาเลต็มนานแลห้ว มชนกต็เกสือบจะแนต่นอนวต่าเขาเคย
เหต็นและเคยไดห้ยสินพระเยซถูตชวเปป็น ๆ มาแลห้ว พระเยซถูทรงรชกษาคนอสืกี่น ๆ มากมายใหห้หายแลห้ว--ทคาไมชายผถูห้นกชั้ถสึง
ไมต่ไดห้รชบการรชกษาเลต่า?

มชนดถูเหมสือนไมต่นต่าเปป็นไปไดห้วต่าเขาจะมกความเชสืกี่อทกกี่จะคาดหวชงการรชกษาใหห้หายและพยายามทกกี่จะลฟุกขสึชั้น
และเดสินตามทกกี่เปโตรบชญชา หากเขาไมต่ไดห้ทราบลต่วงหนห้าเกกกี่ยวกชบพระเยซถูและฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์ เขาอาจเคย 
และนต่าจะเคยไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐทกกี่เพต็นเทคอสตห์แลห้ว เปป็นไปไดห้วต่าในตอนนชชั้นเขาเรสิกี่มถถูกฟฟ้องใจเกกกี่ยวกชบบาปของ
ตน และอาจรชบความรอดแลห้วดห้วย หรสือเขาอาจวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดทกกี่นกกี่เดกดี๋ยวนกชั้เมสืกี่อเปโตรพถูดกชบ



เขา “ความเชสืกี่อจสึงมาโดยการไดห้ยสิน และการไดห้ยสินกต็มาโดยพระวจนะของพระเจห้า” (รม. 10:17) ฉะนชชั้นเราจสึง
อาจแนต่ใจไดห้วต่าทกกี่ไหนสชกแหต่ง จากพระเยซถูหรสือไมต่กต็จากพวกอชครทถูต เขาเคยไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐมากต่อนแลห้ว

และความจรสิงอชนเปปีปี่ยมสฟุขประการหนสึกี่งกต็คสือนกกี่: บางคนทกกี่ไมต่ไดห้รชบความรอดตอนทกกี่พวกเขาไดห้ยสินพระเยซถู
กต็ไดห้รชบความรอดเมสืกี่อพวกเขาไดห้ยสินพวกอชครทถูต พระเยซถูทรงสชญญาพวกเขาแลห้ววต่า “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่
ทต่านทชชั้งหลายวต่า ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา การงานเหลต่านชชั้นซสึกี่งเรากระทคานชชั้น เขากต็จะกระทคาเชต่นกชน และเขาจะกระทคาการ
งานทชชั้งหลายทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่านกชั้อกก เพราะวต่าเราจะไปยชงพระบสิดาของเรา” (ยอหห์น 14:12) พวกเขามกฤทธสิธิ์เดชของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แบบเดกยวกชบทกกี่พระเยซถูทรงมก และครสิสเตกยนแตต่ละคนสามารถชนะจสิตวสิญญาณใครสชกคนทกกี่
ผถูห้อสืกี่นไมต่อาจชนะไดห้

การออัศจรรยณ์ตสางๆ ของพระเยซทูในกวิตตวิคตุณสขีกี่เลสมนอัทั้นถทูกสานตสอ
โดยเหลสาครวิสเตขียนในหนอังสสือกวิจการ

ในพระคคาขห้อแรกในหนชงสสือกสิจการ ลถูกากลต่าววต่าในหนชงสสือกต่อนหนห้าของตน (กสิตตสิคฟุณทกกี่เรกยบเรกยงโดยลถู
กา) เขาไดห้เขกยน “เกกกี่ยวกชบบรรดาสสิกี่งซสึกี่งพระเยซถูไดห้ทรงตชชั้งตห้นกระทคาและสชกี่งสอน” บชดนกชั้การอนฟุมานทกกี่ชชดเจนกต็คสือ
วต่าในหนชงสสือกสิจการ เขาจะเลต่าเกกกี่ยวกชบสสิกี่งสารพชดทกกี่พวกอชครทถูตและครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่คนอสืกี่น ๆ 
กระทคาและสชกี่งสอนตต่อไป เหมสือนอยต่างทกกี่พระเยซถูไดห้ทรงกระทคา ในฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนนชชั้นของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

พระเยซถู หลชงจากไดห้รชบการทรงเจสิมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตอนพระองคห์รชบบชพตสิศมา (ลถูกา 3:22) 
ทรงเรสิกี่มตห้นในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่จะสชกี่งสอนและเทศนาและทคาการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ตชชั้งแตต่การ
อชศจรรยห์แรกนชชั้น, การเปลกกี่ยนนชั้คาใหห้เปป็นนชั้คาองฟุต่นในบห้านคานา, เรสืกี่อยไปจนถสึงการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นหลชงจากการคสืน
พระชนมห์ของพระองคห์, การจชบปลาไดห้อยต่างอชศจรรยห์ในยอหห์น 21 และการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์พรห้อมรต่างกายของ
พระองคห์ บชดนกชั้เหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ จะตห้อง
คาดหวชงและไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชอชศจรรยห์แบบเดกยวกชบทกกี่พระเยซถูเคยมก

นชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่พระเยซถูทรงสชญญาไวห้คสืนกต่อนทกกี่พระองคห์ทรงถถูกทรยศ ในหห้องชชชั้นบนนชชั้นพระองคห์ทรงบอก
เหลต่าสาวกของพระองคห์วต่า “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา การงานเหลต่านชชั้นซสึกี่งเรา
กระทคานชชั้น เขากต็จะกระทคาเชต่นกชน และเขาจะกระทคาการงานทชชั้งหลายทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่านกชั้อกก เพราะวต่าเราจะไปยชง
พระบสิดาของเรา” (ยอหห์น 14:12)

คสืนเดกยวกชนนชชั้น ในคคาอธสิษฐานแบบมหาปฟุโรหสิต พระเยซถูทรงอธสิษฐานวต่า “พระองคห์ทรงสต่งขห้าพระองคห์
เขห้ามาในโลกแลห้วฉชนใด ขห้าพระองคห์กต็สต่งพวกเขาเขห้าไปในโลกแลห้วฉชนนชชั้น” (ยอหห์น 17:18) จากนชชั้นเมสืกี่อพระองคห์
ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว “วชนเดกยวกชนนชชั้นเวลาคกี่คา” พระองคห์ไดห้เสดต็จมายชงหห้องชชชั้นบนนชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พวกสาวก
รวมตชวกชนและตรชสแกต่พวกเขาวต่า “สชนตสิสฟุขจงดคารงอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลายเถสิด พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้ว
ฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ตรชสสสิกี่งนกชั้แลห้ว พระองคห์ทรงระบายลมหายใจออกบน
พวกเขา และตรชสกชบพวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:21,22) เหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่จะตห้องมกฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนกชบทกกี่พระเยซถูเคยมก ทคาการเทศนาแบบเดกยวกชนกชบทกกี่
พระเยซถูไดห้กระทคา เหต็นการกลชบใจรชบเชสืกี่ออชนนต่าอชศจรรยห์แบบเดกยวกชนกชบทกกี่พระเยซถูเคยมก และทคาการอชศจรรยห์



ตต่าง ๆ แบบเดกยวกชนกชบทกกี่พระเยซถูไดห้ทรงกระทคา! คคาสอนทกกี่ชชดแจห้งของขห้อพระคคาเหลต่านกชั้กต็เปป็นเชต่นนกชั้ตามทกกี่เรา
เขห้าใจพวกมชน

ฉะนชชั้นตลอดทชกี่วหนชงสสือกสิจการ เราพบการสสืบทอดของการอชศจรรยห์ทกกี่แสนวสิเศษทชชั้งหลายในเกสือบทฟุกบท 
ในกสิจการ 2 เรามกเสกยงนต่าอชศจรรยห์นชชั้นของลมพชดแรงกลห้า ลสิชั้นไฟทกกี่ปรากฏแกต่ตา ของประทานในการพถูดภาษา
ตต่าง ๆ; ในบททกกี่ 3 การรชกษาใหห้หายของชายงต่อยคนนกชั้; ในบททกกี่ 4 แผต่นดสินไหวในขห้อ 31; ในบททกกี่ 5 ความตายทกกี่
เปป็นการลงโทษของอานาเนกยและสชปฟปีราเมสืกี่อเปโตรกลต่าวและการรชกษาฝถูงชนใหห้หายในขห้อ 15 และ 16 และ
การปลต่อยตชวยากอบและยอหห์นจากคฟุกโดยทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่ง (ขห้อ 19) ในกสิจการ 6 เราพบวต่า “สเทเฟน
ประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช ไดห้กระทคาบรรดาการมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลาง
ประชาชน” (ขห้อ 8) ในกสิจการ 7:55 เรามกนสิมสิตอชศจรรยห์ทกกี่สเทเฟนเหต็นพระเยซถูทกกี่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า; 
ในกสิจการ 8:6,7 การอชศจรรยห์และการรชกษาโรคตต่าง ๆ ใหห้หาย; ในกสิจการ 9 นสิมสิตมหชศจรรยห์ทกกี่ปรากฏแกต่เปาโล
ในการกลชบใจเชสืกี่อของเขา ในกสิจการ 10 เรามกนสิมสิตอชศจรรยห์ของเปโตรซสึกี่งนคาเขาไปหาโครเนลสิอชส และทถูตสวรรคห์
นชชั้นทกกี่ปรากฏแกต่โครเนลสิอชส; ในบททกกี่ 12 การปลต่อยตชวเปโตรจากคฟุกอยต่างอชศจรรยห์และความตายแบบฉชบพลชน
ของเฮโรด ในบททกกี่ 13:8-11 เอลกมาสคนใชห้เวทมนตรห์ถถูกทคาใหห้ตาบอด ในกสิจการ 14 เราพบวต่าชายงต่อยคนนชชั้นทกกี่
เมสืองลสิสตราไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย; ในกสิจการ 16 ผกนชชั้นถถูกขชบออกและแผต่นดสินไหวทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี; ในกสิจการ 
18:9 นสิมสิตอชศจรรยห์ทกกี่เปาโลไดห้รชบตอนกลางคสืน; ในกสิจการ 19:11 และ 12 “บรรดาการอชศจรรยห์พสิเศษโดยมสือ
ของเปาโล”; ในกสิจการ 21:10 และ 11 การเปปิดเผยแสนอชศจรรยห์แกต่ผถูห้พยากรณห์อากาบชส ในกสิจการ 27 เราอต่าน
เกกกี่ยวกชบนสิมสิตอชศจรรยห์ทกกี่เปาโลไดห้รชบและคนทชชั้งคณะนชชั้นรอดชกวสิตจากเรสืออชบปาง และในกสิจการ 28 เปาโลไดห้รชบ
การรชกษาใหห้หายอยต่างอชศจรรยห์จากรอยงถูกชด และบสิดาของปถูบลสิอชสไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย ฉะนชชั้นพระเจห้าแหต่ง
กสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มจสึงทรงเปป็นพระเจห้าแหต่งหนชงสสือกสิจการ ฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สถสิตอยถูต่บนพระครสิสตห์
กต็เปป็นฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สถสิตอยถูต่บนเหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ การอนฟุมชตสิของ
พระเจห้าทกกี่อยถูต่บนพระครสิสตห์ไดห้ถถูกแสดงใหห้เหต็นโดยบรรดาการอชศจรรยห์และการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลาย การเหต็นชอบ
ของพระเจห้าทกกี่อยถูต่บนพระครสิสตห์ยชงถถูกแสดงใหห้เหต็นเหมสือนเดสิมโดยบรรดาการอชศจรรยห์และการมหชศจรรยห์ใน
พระนามของพระองคห์ เปโตรเทศนาเชต่นนชชั้นในกสิจการ 3 (ขห้อ 16)

เราควรคาดหวอังการรอักษาใหด้หายฝฝ่ายรสางกายแบบออัศจรรยณ์
ตลอดยตุคนขีทั้ไหม?

อาจารยห์บางทต่านของพวก Plymouth Brethren พถูดถสึงหนชงสสือกสิจการหรสือสต่วนหนสึกี่งของชต่วงเวลาทกกี่ถถูก
ครอบคลฟุมโดยหนชงสสือกสิจการวต่าเปป็น “ชต่วงเปลกกี่ยนผต่าน” แมห้แตต่ ดร. สโกฟปิลดห์ กต็กลต่าวในบทนคาของเขาสถูต่หนชงสสือ
กสิจการวต่า “บททกกี่ 11,12 และ 15 ของเนสืชั้อหาสต่วนนกชั้เปป็นชต่วงเปลกกี่ยนผต่าน ซสึกี่งสถาปนาการแบต่งแยกทกกี่ชชดเจนใน
ทกกี่สฟุด ในดห้านหลชกคคาสอน ระหวต่างพระราชบชญญชตสิกชบพระคฟุณ”

คนเหลต่านชชั้นทกกี่เนห้นเกสินพอดกเรสืกี่องสมชยประทานกต็คสิดวต่างานรชบใชห้ของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเนห้น
บทบชญญชตสิและอยถูต่ภายใตห้พระราชบชญญชตสิ และไมต่ใชต่ขต่าวประเสรสิฐและไมต่ใชต่พระคฟุณ; พวกเขาคสิดวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบ
บชพตสิศมามกการเนห้นหนชกเรสืกี่องการกลชบใจใหมต่เกสินความเหมาะสมตอนนกชั้และวต่าบชพตสิศมาของยอหห์นไมต่ใชต่บชพตสิศมา



แบบครสิสเตกยน ในเรสืกี่องนกชั้เราเชสืกี่อวต่าพวกเขาคสิดผสิด มาระโกขสึชั้นตห้นเรสืกี่องราวของเขาเกกกี่ยวกชบยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา
ในถห้อยคคาเหลต่านกชั้วต่า “การเรสิกี่มตห้นแหต่งขต่าวประเสรสิฐของพระเยซถูครสิสตห์พระบฟุตรของพระเจห้า” (มาระโก 1:1) บชพ
ตสิศมาเดกยวทกกี่พระเยซถูและอชครทถูตทชชั้งสสิบสองคนไดห้รชบกต็ถถูกใหห้โดยยอหห์น การเทศนาของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา
เรสืกี่องการกลชบใจใหมต่ (มธ. 3:2) และของพระเยซถู (มธ. 4:17) กต็เปป็นเรสืกี่องเดกยวกชน การเทศนาของทชชั้งสองคนเรสืกี่อง
ความรอด (พระเยซถูในยอหห์น 3:16; ยอหห์นในยอหห์น 3:36) กต็เปป็นเรสืกี่องเดกยวกชน

จากการเนห้นหนชกเกสินพอดกนกชั้ทกกี่ถถูกกลต่าวถสึง พวก Bullingerites และพวกเนห้นสมชยประทานแบบสฟุดโตต่ง
คนอสืกี่น ๆ ยชงไปไกลกวต่าเดสิมโดยกลต่าวในบางครชชั้งวต่าบชพตสิศมาไมต่ไดห้มกไวห้สคาหรชบยฟุคนกชั้และบางคนถสึงขชชั้นประกาศวต่า
พสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไมต่ไดห้มกไวห้สคาหรชบยฟุคนกชั้ ฯลฯ บางคนถสึงกชบคสิดวต่าแผนการแหต่งความรอดในภาคพชนธ
สชญญาเดสิมนชชั้นแตกตต่างออกไป แตต่ขชดกชบความคสิดเชต่นนชชั้น จงดถูกสิจการ 10:43, “บรรดาศาสดาพยากรณห์ [เหลต่า
ศาสดาพยากรณห์สมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมและภาคพชนธสชญญาใหมต่] เปป็นพยานถสึงพระองคห์วต่า โดยพระนามของ
พระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย”

คนดก ๆ หลายคนมกแนวโนห้มทกกี่จะกลต่าววต่าหนชงสสือกสิจการไมต่ใชต่ภาพอชนเหมาะสมของความเชสืกี่อแบบ
ครสิสเตกยนสคาหรชบวชนนกชั้ พวกเขากลต่าววต่ายฟุคของการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ไดห้ผต่านพห้นไปแลห้ว บางคน อยต่าง G.
 Campbell Morgan กลต่าววต่าการพถูดในภาษาตต่าง ๆ ในสมชยอชครทถูตเปป็นการเพห้อและพถูดจาแบบลสึกลชบในภาษา
สวรรคห์ซสึกี่งไมต่มกการใชห้ขต่าวประเสรสิฐ แตต่เดกดี๋ยวนกชั้นชกี่นกต็ไมต่มกอกกตต่อไปแลห้ว อยต่างไรกต็ตาม การพถูดในภาษาตต่าง ๆ ไมต่เคย
เปป็นสสิกี่งใดเลยนอกจากฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะพถูดในภาษาของผถูห้คนทกกี่อยถูต่ทกกี่นชกี่นดห้วยซสึกี่งเขห้าใจและฉะนชชั้นจสึงไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ
แลห้ว บางคนถสึงกชบแปล 1 โครสินธห์ 13:8-13 ใหห้สอนวต่าการอชศจรรยห์และของประทานเหลต่านชชั้นของพระวสิญญาณทกกี่
มกบชนทสึกในหนชงสสือกสิจการจบสสิชั้นไปแลห้วเพราะวต่าสารบบพระคชมภกรห์สคาเรต็จจรสิงแลห้ว แตต่เราคสิดวต่านชกี่นเปป็นการ
ตกความขห้อพระคคาตอนนชชั้นแบบผสิด ๆ และเชสืกี่อวต่า “เมสืกี่อสสิกี่งซสึกี่งสมบถูรณห์แบบมาแลห้ว” หมายถสึงการเปป็นขสึชั้นของ
รต่างกายนกชั้ ความรถูห้อชนสมบถูรณห์ และความรชกอชนสมบถูรณห์

ไมต่เลย เราไมต่เชสืกี่อวต่ายฟุคของการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ผต่านพห้นไปแลห้ว เราเชสืกี่อวต่าพระเจห้าทรงรชกษาคนปฝ่วย
ใหห้หายอยต่างอชศจรรยห์บต่อย ๆ ในการตอบคคาอธสิษฐาน กต่อนอสืกี่นจงหมายเหตฟุคคาสอนผสิดและการเนห้นแบบผสิด ๆ 
บางประการเกกกี่ยวกชบการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ และการรชกษาโรคซสึกี่งเราไมต่เชสืกี่อ

1. พระคชมภกรห์ไมต่สอนวต่ามชนเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าเสมอไปทกกี่จะรชกษาคนปฝ่วยใหห้หาย บต่อยครชชั้งมชน
เปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าทกกี่ครสิสเตกยนคนหนสึกี่งตห้องตาย บางครชชั้งมชนกต็เปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าทกกี่เขาจะตห้อง
ปฝ่วยตต่อไปเพสืกี่อใหห้เกสิดพระพรฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่บางอยต่าง เปาโล “ไดห้วสิงวอนองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าถสึงสามครชชั้ง” 
ขอใหห้เอาหนามในเนสืชั้อของเขาออกไป (2 คร. 12:7-10) แตต่หนามนกชั้ในรต่างกายของเขาไมต่ไดห้ถถูกเอาออกไปและ
เขาถถูกสอนใหห้ “อวดในบรรดาความอต่อนแอ” เปาโลสชกี่งทสิโมธกวต่า “อยต่าดสืกี่มนชั้คา [แตต่อยต่างเดกยว] อกกตต่อไป แตต่จงใชห้
นชั้คาองฟุต่นบห้างเลต็กนห้อย เพสืกี่อเหต็นแกต่กระเพาะอาหารของทต่านและความเจต็บปฝ่วยทกกี่บชงเกสิดแกต่ทต่านบต่อย ๆ” (1 ทธ. 
5:23) ความอต่อนแอเหลต่านชชั้นไมต่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าละโตรฟปีมชสไวห้ทกกี่เมสืองมสิเลทชสเมสืกี่อ
ยชงปฝ่วยอยถูต่” (2 ทธ. 4:20) การรชกษาใหห้หายทฟุกอยต่างในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นเสมอไปและเปป็น
เพกยงชชกี่วคราว: คนเหลต่านชชั้นทฟุกคนทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายสฟุดทห้ายกต็ตาย “พวกผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐรชกษา



โรค” เหลต่านชชั้นและคนอสืกี่น ๆ ทกกี่กลต่าววต่ามชนเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าเสมอไปทกกี่จะรชกษาผถูห้ปฝ่วยใหห้หายกต็ตกความ
พระคชมภกรห์แบบผสิด ๆ มชนเปป็นความจรสิงทกกี่วต่าการรชกษาใหห้หายมกอยถูต่ในการไถต่โทษนชชั้น เพราะพระองคห์ทรงชดใชห้
ผลลชพธห์ทชชั้งหมดของบาปแลห้ว แตต่ “การทรงรชบเปป็นบฟุตร คสือการทรงไถต่รต่างกายของพวกเรา” (รม. 8:23) รอคอย
เวลาแหต่งการฟฟปั้นคสืนชกพนชชั้นและดชงนชชั้นจสึงไมต่มกมนฟุษยห์คนใดสามารถครอบครองสสิกี่งสารพชดทกกี่การสสิชั้นพระชนมห์ของ
พระครสิสตห์ไดห้ซสืชั้อใหห้เราแลห้วกต่อนการฟฟปั้นคสืนชกพนชชั้น

2. การรชกษาโรคไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นบต่อย แมห้กระทชกี่งในสมชยของพระครสิสตห์และในสมชยของพวกอชครทถูต เทต่าทกกี่
เราทราบ เปโตรทคาใหห้โดรคชสคนเดกยวเทต่านชชั้นเปป็นขสึชั้นจากตาย (กสิจการ 9:36-42) และเปาโลกต็ทคาใหห้ยฟุทสิกชสคน
เดกยวนชชั้นเปป็นขสึชั้นจากตาย หากเขาไดห้ตายไปแลห้วจรสิง ๆ (กสิจการ 20:9,10) และแมห้แตต่พระเยซถู เทต่าทกกี่เราทราบ กต็
ทคาใหห้แคต่สามคนเทต่านชชั้นเปป็นขสึชั้นจากตาย ถห้าเฉพาะการอชศจรรยห์แคต่ยกกี่สสิบหรสือสามสสิบอยต่างถถูกบชนทสึกไวห้ในหนชงสสือ
กสิจการสคาหรชบครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็มและการเดสินทางทชชั้งหมดของเปโตรและของเปาโล เรากต็อาจสชนนสิษฐานไดห้
อยต่างเหมาะสมวต่าการอชศจรรยห์ทชชั้งหลายเปป็นสสิกี่งมหชศจรรยห์แตต่ไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นบต่อย เฉพาะเมสืกี่อการอชศจรรยห์ทชชั้งหลาย
จะถวายเกกยรตสิแดต่พระเจห้าและทคาใหห้ขต่าวประเสรสิฐแผต่แพรต่ออกไปเทต่านชชั้นและตามทกกี่พระเจห้าประทานความเชสืกี่อใหห้
แกต่พวกเขาเทต่านชชั้น เหลต่าครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่จสึงไดห้รชบการอชศจรรยห์

3. มชนไมต่ผสิดทกกี่จะใชห้ยารชกษาโรคและหมอ ไมต่มกขห้อพระคชมภกรห์ใดบต่งชกชั้วต่ามชนผสิดเลย พระเจห้าทรงใชห้สสืกี่อกลาง
ตต่าง ๆ เปป็นปกตสิ แมห้กระทชกี่งในการชต่วยจสิตวสิญญาณทชชั้งหลายใหห้รอด พระองคห์จสึงทรงใชห้พวกหมอ ยารชกษาโรค 
การรชกษาตต่าง ๆ การควบคฟุมอาหาร การออกกคาลชงกายในการรชกษาสฟุขภาพหรสือในการรชกษาโรคภชยไขห้เจต็บ แตต่
พระเจห้ากต็สามารถรชกษาใหห้หายไดห้โดยไมต่ตห้องใชห้พวกหมอและยารชกษาโรคและบางครชชั้งกต็ทรงทคาเชต่นนชชั้น พระเจห้า
สามารถรชกษาใหห้หายไดห้และปกตสิแลห้วกต็ทรงทคาเชต่นนชชั้นผต่านทางกระบวนการปกตสิของรต่างกาย แตต่พระองคห์
สามารถรชกษาใหห้หายไดห้เชต่นกชนแมห้สภาพตต่าง ๆ ไมต่เอสืชั้ออคานวย

เหตตุผลตสาง ๆ ทขีกี่ทนาไมเราควิดวสาพระเจด้าทรงอยากตอบคนาอธวิษฐาน
ขอการรอักษาผทูด้ปฝ่วยใหด้หายในยตุคนขีทั้

1. เราคสิดวต่าขห้อพระคคาปปิดทห้ายในมาระโก 16:9-20 เปป็นของแทห้ ขห้อ 17 และ 18 ซสึกี่งเชสืกี่อมโยงกชบพระ
มหาบชญชานชชั้น กลต่าววต่า “และบรรดาหมายสคาคชญเหลต่านกชั้จะตสิดตามคนเหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อ คสือในนามของเรา พวก
เขาจะขชบผกออกหลายตน พวกเขาจะพถูดดห้วยภาษาใหมต่หลายภาษา พวกเขาจะจชบงถูหลายตชวไดห้ และถห้าพวกเขา
ดสืกี่มสสิกี่งใดทกกี่มกพสิษ สสิกี่งนชชั้นจะไมต่ทคาอชนตรายแกต่พวกเขา พวกเขาจะวางมสือบนคนเจต็บปฝ่วย และคนเหลต่านชชั้นจะหาย
เปป็นปกตสิ” จงหมายเหตฟุวต่าหมายสคาคชญและการอชศจรรยห์เหลต่านกชั้โดยเฉพาะจะถถูกมอบใหห้แกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อวต่า
ตนจะไดห้รชบการอชศจรรยห์พสิเศษเหลต่านกชั้ ขห้อพระคคาตรงนกชั้ไมต่ไดห้หมายความวต่าทฟุกคนทกกี่วางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความ
รอดจะไดห้รชบสสิกี่งอสืกี่น ๆ เหลต่านกชั้ ถห้าพระเจห้าประทานความเชสืกี่อนชชั้น พระองคห์กต็ประทานคคาตอบอชนแสนวสิเศษใหห้แกต่คคา
อธสิษฐานหรสือคคาตอบอชนแสนวสิเศษใหห้แกต่ความเชสืกี่อนชชั้น พระคคาขห้อนกชั้กลต่าวเพกยงวต่าทกกี่ใดทกกี่พระเจห้าประทานความเชสืกี่อ
ใหห้สคาหรชบการรชกษาผถูห้ปฝ่วยใหห้หายอยต่างอชศจรรยห์ พระเจห้ากต็จะทรงทคาการรชกษานชชั้น

2. แตต่พระสชญญาขห้ออสืกี่น ๆ ในพระคชมภกรห์กต็ไมต่บต่งบอกถสึงขห้อจคากชดใดเลยเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงกระทคา
ไดห้และยสินดกกระทคาเพสืกี่อตอบคคาอธสิษฐานแหต่งความเชสืกี่อนชชั้น มาระโก 9:23 แสดงออกถสึงความจรสิงอชนถาวรประการ



หนสึกี่งสคาหรชบทฟุกยฟุคสมชย “ถห้าทต่านสามารถเชสืกี่อไดห้ สสิกี่งสารพชดกต็เปป็นไปไดห้แกต่ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อ”
มาระโก 11:24 ไมต่ไดห้กลต่าวแกต่เฉพาะพวกอชครทถูตเทต่านชชั้น เพราะขห้อพระคคากต่อนหนห้านชชั้นเจาะจงพระ

สชญญาเหลต่านชชั้นสคาหรชบ “ผถูห้ใดกต็ตาม” ดชงนชชั้นเมสืกี่อพระเยซถูตรชสวต่า “เหตฟุฉะนชชั้นเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า สสิกี่งใด
กต็ตามทกกี่พวกทต่านปรารถนา เมสืกี่อพวกทต่านอธสิษฐาน จงเชสืกี่อวต่าพวกทต่านไดห้รชบสสิกี่งเหลต่านชชั้นแลห้ว และพวกทต่านจะมกสสิกี่ง
เหลต่านชชั้น” มชนยชงเปป็นพระสชญญาของพระเจห้าทกกี่ใชห้กชบเราไดห้วชนนกชั้ ดชงนชชั้นยอหห์น 14:13,14; ยอหห์น 15:7; ยอหห์น 
16:24; ดชงนชชั้นเอเฟซชส 3:20 และพระสชญญาอสืกี่น ๆ อกกมากมายจสึงไมต่มกการจคากชดขอบเขตเลยจนพวกมชนใหห้การ
อชศจรรยห์ตต่าง ๆ ในทกกี่ใดกต็ตามทกกี่พระเจห้าประทานความเชสืกี่อนชชั้นสคาหรชบการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ หรสือในทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เรา
สามารถทถูลขอการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นไดห้โดยอาศชยสสิทธสิอคานาจของพระเยซถูและในพระนามของพระองคห์

3. ยากอบ 5:14 และ 15 สอนคนทกกี่เจต็บปฝ่วยใหห้เชสิญเหลต่าผถูห้ปกครองใหห้มาอธสิษฐานเหนสือตนและกลต่าววต่า
“และการอธสิษฐานแหต่งความเชสืกี่อจะชต่วยผถูห้ปฝ่วยนชชั้นใหห้รอด และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจะทรงรชกษาเขาใหห้หาย…” 
ฉะนชชั้นมชนจสึงเหมาะสมอยถูต่เหมสือนเดสิมทกกี่จะอธสิษฐานเผสืกี่อคนทกกี่เจต็บปฝ่วย ทกกี่ใดทกกี่พระเจห้าประทานความเชสืกี่อนชชั้น 
พระองคห์กต็จะประทานการรชกษาใหห้หายนชชั้น

เกกกี่ยวกชบหชวขห้อนกชั้ อต่านหลายบทใน “Does God Work Miracles Today?” และ “Healing in 
Answer to Prayer” ในหนชงสสือของผถูห้แตต่ง, Prayer--Asking and Receiving , และอต่าน The Ministry of 
Healing โดย A.J. Gordon

และขอใหห้ผถูห้แตต่งเองเปป็นพยานในทกกี่นกชั้วต่าเขาเคยเหต็นการรชกษาใหห้หายหลายหนซสึกี่งเขาถสือวต่าเปป็นการ
อชศจรรยห์จรสิง ๆ: เดต็กสาวอายฟุหห้าขวบคนหนสึกี่ง ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายจากโรคคอตกบพรห้อมกชบไขห้ทกกี่ลดจาก 105 
องศาฟาเรนไฮตห์มาสถูต่ระดชบปกตสิภายในสองหรสือสามชชกี่วโมง; คฟุณพต่อของผม ซสึกี่งพวกคฟุณหมอถอดใจแลห้ววต่าทต่าน
คงจะตายกต่อนรฟุต่งเชห้า ตสืกี่นมาตอน 7 โมงเชห้า สวมเสสืชั้อผห้าของทต่านและออกไปทคากสิจธฟุระของทต่านในสฟุขภาพปกตสิ
หลชงจากทกกี่พวกเราบางคนไดห้อธสิษฐานจนคกี่คามสืด; ผถูห้หญสิงคนหนสึกี่ง หลชงจากอยถูต่ในสถานพชกฟฟปั้นผถูห้ปฝ่วยวชณโรคนานสอง
ปปี และคนอสืกี่นถอดใจแลห้ววต่าเธอจะตห้องตายพรห้อมกชบโรครสิดสกดวงในคราวถชดมา ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายอชน
เปป็นการตอบคคาอธสิษฐาน และทคางานบห้านทชชั้งหมดของเธอไดห้ในสองสชปดาหห์ และกระฉชบกระเฉงมาก ๆ ในอกก
สามสสิบปปีตต่อมา และไมต่ปฝ่วยเพราะวชณโรคอกกเลย

การรชกษาใหห้หายทชชั้งหมดในตอนนกชั้เปป็นเพกยงชชกี่วคราวและไมต่เกสิดกชบทฟุกคน เมสืกี่อเทกยบกชบการชต่วยจสิต
วสิญญาณดวงหนสึกี่งใหห้รอด การรชกษาโรคกต็ดถูเหมสือนไมต่สคาคชญเลย แตต่พระเจห้ายชงทรงมกความเหต็นอกเหต็นใจตต่อความ
อต่อนแอตต่าง ๆ ของเราเหมสือนเดสิม; พระองคห์ทรงเชสิญชวนทฟุกดวงใจทกกี่เดสือดรห้อนใหห้อธสิษฐาน และทกกี่ใดทกกี่มชนจะ
ถวายเกกยรตสิแดต่พระเจห้าและพระองคห์จะประทานความเชสืกี่อสคาหรชบมชน พระเจห้ากต็สามารถและทรงรชกษาผถูห้ปฝ่วยใหห้
หายไดห้บต่อย ๆ ในการตอบคคาอธสิษฐาน

________________
ขด้อ 12-26:

3:12 และเมสืกี่อเปโตรเหต็นอยต่างนชชั้น ทต่านกต็ตอบแกต่
ประชาชนวต่า “พวกทต่าน คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย 

ไฉนพวกทต่านประหลาดใจในสสิกี่งนกชั้ หรสือไฉนพวก
ทต่านจสึงมองพวกเราอยต่างจรสิงจชงเลต่า เหมสือนกชบวต่า



โดยฤทธสิธิ์หรสือความบรสิสฟุทธสิธิ์ของพวกเราเอง พวกเรา
ไดห้ทคาใหห้คนนกชั้เดสินไดห้
3:13 พระเจห้าของอชบราฮชม และของอสิสอชค และ
ของยาโคบ พระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา ไดห้
โปรดประทานสงต่าราศกแดต่พระเยซถูพระบฟุตรของ
พระองคห์ ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้มอบไวห้แลห้ว และไดห้
ปฏสิเสธพระองคห์ตต่อหนห้าปปีลาต เมสืกี่อเขาตชชั้งใจจะ
ปลต่อยพระองคห์ไป
3:14 แตต่พวกทต่านไดห้ปฏสิเสธองคห์บรสิสฟุทธสิธิ์และชอบ
ธรรม และปรารถนาใหห้ฆาตกรคนหนสึกี่งถถูกมอบไวห้
แกต่พวกทต่าน
3:15 และไดห้ฆต่าผถูห้ทรงเปป็นเจห้าแหต่งชกวสิตเสกย ผถูห้ซสึกี่ง
พระเจห้าไดห้โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากตายแลห้ว พวกเรา
เปป็นพยานในเรสืกี่องนกชั้
3:16 และพระนามของพระองคห์โดยทางความเชสืกี่อ
ในพระนามของพระองคห์นชชั้น ไดห้กระทคาใหห้ชายผถูห้นกชั้มก
กคาลชงขสึชั้น ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านเหต็นและรถูห้จชก ใชต่แลห้ว ความ
เชสืกี่อนชชั้นซสึกี่งเปป็นไปโดยพระองคห์ไดห้ประทานใหห้คนนกชั้
หายปกตสิอยต่างสมบถูรณห์แบบตต่อหนห้าพวกทต่านทฟุกคน
3:17 และบชดนกชั้ พกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าทราบวต่า
พวกทต่านไดห้กระทคาสสิกี่งนชชั้นโดยขาดความรถูห้ เหมสือน
อยต่างคณะผถูห้ครอบครองของพวกทต่านดห้วย
3:18 แตต่สสิกี่งเหลต่านชชั้น ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงสคาแดงลต่วง
หนห้าโดยปากของศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนของ
พระองคห์วต่า พระครสิสตห์จะทรงทนทฟุกขห์ พระองคห์ไดห้
ทรงใหห้สคาเรต็จตามนชชั้นแลห้ว
3:19 เหตฟุฉะนชชั้นพวกทต่านจงกลชบใจเสกยใหมต่และ
ตชชั้งใจใหมต่ เพสืกี่อบาปทชชั้งหลายของพวกทต่านจะถถูก
ลบลห้างเสกย เมสืกี่อเวลาทชชั้งหลายแหต่งความสดชสืกี่นจะ
มาจากเฉพาะพระพชกตรห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า

3:20 และพระองคห์จะทรงสต่งพระเยซถูครสิสตห์ ผถูห้ซสึกี่ง
เมสืกี่อกต่อนนชชั้นไดห้ถถูกประกาศไวห้แกต่พวกทต่านแลห้ว
3:21 ผถูห้ซสึกี่งสวรรคห์จะตห้องรชบไวห้จนถสึงเวลาทชชั้งหลาย
แหต่งการตชชั้งขสึชั้นใหมต่ของสสิกี่งสารพชด ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ตรชส
ไวห้โดยปากของศาสดาพยากรณห์ผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของ
พระองคห์ทฟุกคน ตชชั้งแตต่เรสิกี่มสรห้างโลก
3:22 ดห้วยวต่าแทห้จรสิงแลห้วโมเสสไดห้กลต่าวไวห้แกต่
บรรพบฟุรฟุษวต่า ‘องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พระเจห้าของพวก
ทต่าน จะโปรดตชชั้งผถูห้พยากรณห์ผถูห้หนสึกี่งขสึชั้นมาแกต่พวก
ทต่านจากพวกพกกี่นห้องของพวกทต่าน เหมสือนอยต่างเรา 
พวกทต่านจงฟปังผถูห้นชชั้นในสสิกี่งสารพชด ไมต่วต่าผถูห้นชชั้นจะ
กลต่าวสสิกี่งใดแกต่พวกทต่านกต็ตาม
3:23 และจะเปป็นเชต่นนกชั้คสือทฟุกคนทกกี่จะไมต่ฟปังผถูห้
พยากรณห์ผถูห้นชชั้น จะถถูกทคาลายไปจากทต่ามกลาง
ประชาชน’
3:24 ใชต่แลห้ว และบรรดาศาสดาพยากรณห์ ตชชั้งแตต่ซา
มถูเอล และคนเหลต่านชชั้นทกกี่ตามมาภายหลชง ทฟุกคนทกกี่
กลต่าวแลห้ว ไดห้กลต่าวลต่วงหนห้าถสึงวชนเหลต่านกชั้ในทคานอง
เดกยวกชน
3:25 พวกทต่านเปป็นลถูกหลานของพวกศาสดา
พยากรณห์นชชั้น และแหต่งพชนธสชญญาซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรง
กระทคาไวห้กชบบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา โดยตรชสแกต่อชบ
ราฮชมวต่า ‘และในเชสืชั้อสายของเจห้า บรรดาครอบครชว
ทชชั้งหลายแหต่งแผต่นดสินโลกจะไดห้รชบพระพร’
3:26 มายชงพวกทต่านกต่อน พระเจห้าซสึกี่งไดห้โปรดใหห้
พระเยซถูพระบฟุตรของพระองคห์เปป็นขสึชั้นแลห้ว ไดห้ทรง
สต่งพระองคห์มาเพสืกี่ออวยพรพวกทต่าน ในการใหห้ทฟุก
คนในพวกทต่านหชนเสกยจากบรรดาความชชกี่วชห้าของ
ตน”

คนาเทศนาทขีกี่สองของเปโตร



จงหมายเหตฟุจฟุดเดต่นเหลต่านกชั้ของคคาเทศนาทกกี่สองของเปโตร
1. การรชกษาใหห้หายในคราวนกชั้ไดห้เกสิดขสึชั้นเพสืกี่อดสึงความสนใจของผถูห้คนและยกเรสืกี่องพระครสิสตห์และความ

รอดขสึชั้นมาพถูด เหมสือนอยต่างทกกี่คคาเทศนาทกกี่เพต็นเทคอสตห์ไดห้เกสิดขสึชั้นเพราะความอชศจรรยห์ใจของผถูห้คนและความเหต็น
ของพวกเขาเกกกี่ยวกชบการเทออกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ การรชกษาชายงต่อยคนนชชั้นใหห้หายในทกกี่นกชั้กต็ดสึงดถูดฝถูงชน
และเปโตรกต็เรสิกี่มตห้นดห้วยเหตฟุการณห์นชชั้น มชนไมต่ใชต่ “โดยฤทธสิธิ์หรสือความบรสิสฟุทธสิธิ์ของพวกเราเอง” ทกกี่ชายผถูห้นชชั้นไดห้รชบ
การรชกษาใหห้หาย แตต่โดยพระนามของพระครสิสตห์ (ขห้อ 12,16)

2. เชต่นเคย เปโตรยห้อนกลชบไปทกกี่การตรสึงกางเขนนชชั้น เขาเผชสิญหนห้าผถูห้คนเหลต่านกชั้ดห้วยบาปของพวกเขาใน
ขห้อ 13 ถสึง 15 พวกเขาไดห้มอบพระเยซถูไวห้ ไมต่เอาพระองคห์ ขอฆาตกรคนหนสึกี่งและฆต่าเจห้าแหต่งชกวสิตเสกย ทฟุกคคา
เทศนาทกกี่กลต่าวแกต่คนทกกี่ยชงไมต่รอดควรเนห้นความชชกี่วของใจทกกี่ปฏสิเสธพระครสิสตห์และความผสิดของพวกเขาตต่อพระ
พชกตรห์พระเจห้า

3. พระเจห้า “ไดห้โปรดประทานสงต่าราศกแดต่พระเยซถูพระบฟุตรของพระองคห์” พระเยซถูทรงเปป็นพระบฟุตร
ของพระเจห้า นชกี่นคสือ พระบฟุตรของพระเจห้าของอชบราฮชม อสิสอชค และยาโคบ พระองคห์ทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจาก
ตายแลห้ว และบชดนกชั้เปโตรและคนเหลต่านกชั้ทชชั้งหมด (พกกี่นห้องประมาณหห้าพชนคน, 1 คร. 15:6) กต็เปป็นประจชกษห์พยาน 
จคาไวห้วต่าการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์เปป็นหลชกคคาสอนสคาคชญทกกี่ถถูกเทศนาตลอดทชกี่วหนชงสสือกสิจการ

4. ชายผถูห้นกชั้ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายกต็เพราะความเชสืกี่อในพระนามของพระครสิสตห์ (ขห้อ 16) ผมเชสืกี่อวต่ามชน
เปป็นเพราะความเชสืกี่อของเปโตรและความเชสืกี่อของชายงต่อยผถูห้นกชั้ เหมสือนทกกี่เปป็นในมาระโก 2: “เมสืกี่อพระเยซถูทรงเหต็น
ความเชสืกี่อของพวกเขา” นชกี่นคสือ ความเชสืกี่อทกกี่รวมกชนของชายสกกี่คนนชชั้นทกกี่แบกคนปฝ่วยนชชั้นมาและของชายปฝ่วยคนนชชั้น
พระองคห์จสึงทรงชต่วยเขาใหห้รอดและรชกษาเขาใหห้หาย (มาระโก 2:5) แตต่จคาไวห้วต่า การรชกษาใหห้หายนชชั้นอยถูต่ใน
พระนามของพระเยซถูและโดยทางความเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์

5. การตรสึงกางเขนนชชั้นเปป็นเพกยงสต่วนหนสึกี่งของแผนการของพระเจห้าซสึกี่งถถูกใหห้โครงรต่างไวห้อยต่างชชดเจนใน
ภาคพชนธสชญญาใหมต่: “สสิกี่งเหลต่านชชั้น ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงสคาแดงลต่วงหนห้าโดยปากของศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนของ
พระองคห์วต่า พระครสิสตห์จะทรงทนทฟุกขห์ พระองคห์ไดห้ทรงใหห้สคาเรต็จตามนชชั้นแลห้ว” (ขห้อ 18) 

6. แผนการแหต่งความรอดมาแลห้วตอนนกชั้ “เหตฟุฉะนชชั้นพวกทต่านจงกลชบใจเสกยใหมต่และตชชั้งใจใหมต่ เพสืกี่อบาป
ทชชั้งหลายของพวกทต่านจะถถูกลบลห้างเสกย…” จงหมายเหตฟุพชฒนาการนกชั้: ประการแรก เขาดสึงความสนใจของพวก
เขาใหห้ตชชั้งใจฟปัง ตต่อมาการรชกษาใหห้หายนกชั้ถวายเกกยรตสิแดต่พระเยซถู จากนชชั้นพวกเขาเปป็นคนบาปทกกี่ชชกี่วชห้าเพราะวต่า
พวกเขาไดห้ฆต่าพระองคห์เสกย แตต่พระเจห้าทรงใหห้พระองคห์เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว และทชชั้งหมดนกชั้มกพยากรณห์ไวห้แลห้วใน
พระคชมภกรห์--บชดนกชั้พวกเขาควรกลชบใจใหมต่และรชบความรอด!

จงหมายเหตฟุวต่า “กลชบใจเสกยใหมต่” ในทกกี่นกชั้เกกกี่ยวขห้องกชบความเชสืกี่อในพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น เหมสือนอยต่างทกกี่
การกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อถถูกใชห้เกสือบจะแทนกชนไดห้ในแผนการแหต่งความรอดตลอดทชกี่วพระคชมภกรห์

7. จงดถูพระสชญญานชชั้นทกกี่มกตต่อชนชาตสิอสิสราเอลเกกกี่ยวกชบการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์และการรสืชั้อฟฟปั้น
อาณาจชกรของดาวสิด (ขห้อ 20,21)

8. จงหมายเหตฟุการอห้างถสึงโมเสสผถูห้ซสึกี่งพวกยสิวรชกและเสแสรห้งวต่าตสิดตาม เหมสือนอยต่างทกกี่โมเสสเคยนคาพวก



เขาออกมาจากอกยสิปตห์และไปยชงแผต่นดสินแหต่งสชญญา พระครสิสตห์กต็จะทรงทคาใหห้สสิกี่งทกกี่มกพยากรณห์ไวห้แกต่ชนชาตสิ
อสิสราเอลสคาเรต็จจรสิงเมสืกี่อพระองคห์เสดต็จกลชบมาครอบครอง

9. แตต่การปฏสิเสธพระเยซถูกต็หมายความวต่าจสิตวสิญญาณของคน ๆ นชชั้นจะถถูกทคาลาย (ขห้อ 23)
10. จงหมายเหตฟุคคาวสิงวอนอชนอต่อนโยนในขห้อ 25 และ 26 พระเจห้าทรงสชญญาไวห้แลห้วภายใตห้อชบราฮชมวต่า

ในเชสืชั้อสายของเขาประชาชาตสิทชชั้งปวงแหต่งแผต่นดสินโลกจะไดห้รชบการอวยพร พระเยซถูทรงเปป็นเชสืชั้อสายนชชั้นและ
พระเจห้าทรงสต่งพระองคห์มาแลห้วเพสืกี่ออวยพรยสิวเหลต่านกชั้โดยการหชนพวกเขาจากบาปทชชั้งหลายของพวกเขาและชต่วย
พวกเขาใหห้รอด!

คนาววิงวอนทขีกี่มขีตสอประชาชาตวินอัทั้น
เชต่นเคย จงหมายเหตฟุวต่าในกสิจการ 2:14 เปโตรกลต่าววต่า “พวกทต่าน ชาวยถูเดกย”; ในกสิจการ 2:22, “พวก

ทต่าน คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย”; ในกสิจการ 2:36, “จงใหห้วงศห์วานแหต่งอสิสราเอลทชชั้งสสิชั้นทราบอยต่างแนต่นอนเถสิด…” 
แมห้กระทชกี่งในกสิจการ 3:19 และขห้ออสืกี่น ๆ ทกกี่ตามมา คคาวสิงวอนนชชั้นกต็ไมต่เพกยงกลต่าวแกต่ผถูห้คนใหห้กลชบใจใหมต่ แตต่มกพระ
สชญญาบางอยต่างแกต่ประชาชาตสินชชั้นโดยรวมดห้วย หากพวกเขาทฟุกคนยอมกลชบใจ รวมถสึงความรอดแกต่ผถูห้คนทชชั้ง
หลายดห้วย

จงหมายเหตฟุวต่าพระสชญญานกชั้มกแกต่ประชาชาตสินชชั้นโดยรวมในแงต่ใดบห้าง
1. “เพสืกี่อบาปทชชั้งหลายของพวกทต่านจะถถูกลบลห้างเสกย เมสืกี่อเวลาทชชั้งหลายแหต่งความสดชสืกี่นจะมาจาก

เฉพาะพระพชกตรห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และพระองคห์จะทรงสต่งพระเยซถูครสิสตห์…” ผถูห้ใดทกกี่กลชบใจใหมต่กต็ไดห้รชบการ
ลบลห้างบาปทชชั้งหลายของตนทชนทก แตต่บาปทชชั้งหลายในระดชบประชาชาตสิของอสิสราเอลจะถถูกลบลห้างออกไปและ
ประชาชาตสินชชั้นไดห้กลชบคสืนสถูต่ความโปรดปรานกต็ตต่อเมสืกี่อพระครสิสตห์เสดต็จกลชบมาเทต่านชชั้น จากนชชั้นประชาชาตสิหนสึกี่งจะ
กลชบใจเชสืกี่อในวชนเดกยว (อสย. 66:8) เมสืกี่อนชชั้นชนชาตสิอสิสราเอล “จะมองดถูเราผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไดห้แทง” และกลชบใจ
ใหมต่ในระดชบประชาชาตสิ (ศคย. 12:10) เมสืกี่อนชชั้น “จะมกนชั้คาพฟุอชนหนสึกี่งถถูกเปปิดออกใหห้แกต่ราชวงศห์ของดาวสิดและแกต่
ชาวกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพราะเหตฟุบาปและเพราะความไมต่สะอาด” (ศคย. 13:1) เมสืกี่อนชชั้นพระเจห้าจะประทานใจดวง
ใหมต่แกต่พวกเขาและเอาใจหสินไปเสกยจากชนชาตสิอสิสราเอลและใสต่พระวสิญญาณของพระองคห์ไวห้ภายในพวกเขา 
(อสค. 36:26,27) จากนชชั้นเมสืกี่อประชาชาตสินชชั้นหชนมาหาพระเจห้าดห้วยสสิชั้นสฟุดจสิตใจของพวกเขา พระครสิสตห์กต็จะเสดต็จ
กลชบมา “และพระเยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่านจะทรงทคาสฟุหนชตใจของทต่าน และใจของเชสืชั้อสายของทต่าน ใหห้รชกพระ
เยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่านดห้วยสฟุดใจของทต่าน และดห้วยสฟุดจสิตของทต่าน เพสืกี่อทต่านจะมกชกวสิตอยถูต่” (พบญ. 30:1-6) 
ฉะนชชั้นเมสืกี่อเปโตรพถูดถสึงเวลานชชั้นแหต่งความสดชสืกี่นจากองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเมสืกี่อพระเจห้าจะทรงสต่งพระเยซถูมาอกก เขากต็
หมายถสึงการรสืชั้อฟฟปั้นของประชาชาตสิอสิสราเอลและการกลชบใจเชสืกี่อของยสิวทฟุกคนทกกี่รอดชกวสิตอยถูต่บนแผต่นดสินโลกหลชง
จากการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์

2. จงหมายเหตฟุการอห้างอสิงทกกี่วต่าสวรรคห์ตห้องรชบพระครสิสตห์ไวห้ “จนถสึงเวลาทชชั้งหลายแหต่งการตชชั้งขสึชั้นใหมต่ของ
สสิกี่งสารพชด ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ตรชสไวห้โดยปากของศาสดาพยากรณห์ผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์ทฟุกคน…” นชกี่นคสือ แผต่นดสิน
ปาเลสไตนห์จะถถูกคสืนสถูต่สภาพเดสิมตามทกกี่อสิสยาหห์ 35 กลต่าว ชนชาตสิอสิสราเอลจะถถูกพากลชบคสืนสถูต่แผต่นดสินนชชั้นตามคคา
พยากรณห์หลายขห้อ พระทกกี่นชกี่งของดาวสิดจะถถูกคสืนสถูต่สภาพเดสิม ประชาชาตสินชชั้นเองจะไดห้รชบความโปรดปรานจาก



พระเจห้าอกกครชชั้ง เวลานชชั้นแหต่งยฟุคอาณาจชกร, ยฟุคพชนปปี, แหต่งการอวยพรพรห้อมกชบพระครสิสตห์บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด
ทรงครอบครองแผต่นดสินโลกทชชั้งสสิชั้น เปป็น “เวลาทชชั้งหลายแหต่งการตชชั้งขสึชั้นใหมต่” นชกี่นเปป็นเวลาทกกี่พระเยซถูตรชสเกกกี่ยวกชบ 
“ในการสรห้างสสิกี่งสารพชดขสึชั้นใหมต่คราวเมสืกี่อบฟุตรมนฟุษยห์จะนชกี่งในพระทกกี่นชกี่งแหต่งสงต่าราศกของพระองคห์นชชั้น” (มธ. 19:28)
เมสืกี่อพวกอชครทถูตจะปกครองกชบพระองคห์และพสิพากษาสสิบสองเผต่านชชั้นของชนชาตสิอสิสราเอล

3. จงหมายเหตฟุการอห้างอสิงถสึงพชนธสชญญากชบอชบราฮชมในขห้อ 25 คนเหลต่านกชั้สามารถเปป็นลถูกทกกี่แทห้จรสิงของ
อชบราฮชมไดห้โดยการยอมรชบพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดเทต่านชชั้น ในพระเยซถูเทต่านชชั้น ประชาชาตสิทชชั้งปวงจสึงจะไดห้รชบการ
อวยพรผต่านทางเชสืชั้อสายของอชบราฮชม พระเยซถูทรงสอนเชต่นนชชั้นแลห้วในยอหห์น 8:37-40 ยสิวเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่กลชบใจ
เชสืกี่อไมต่ไดห้เปป็นเชสืชั้อสายของอชบราฮชมในฝฝ่ายวสิญญาณแตต่เปป็นเชสืชั้อสายของพญามารพต่อของพวกเขา ในพระครสิสตห์
เทต่านชชั้นพชนธสชญญาของอชบราฮชมจสึงสคาเรต็จจรสิงไดห้

4. เราควรเหต็นวต่าตามพระคคาตอนนกชั้ พชนธสชญญากชบอชบราฮชมไมต่อาจสคาเรต็จจรสิงไดห้แคต่โดยการประกาศ
ขต่าวประเสรสิฐ ตห้องมกการเสดต็จกลชบมาของพระครสิสตห์ตชวเปป็น ๆ และ “การตชชั้งขสึชั้นใหมต่ของสสิกี่งสารพชด” ซสึกี่งไดห้ถถูก
พยากรณห์ไวห้และอชบราฮชมและพระครสิสตห์เชสืชั้อสายของเขาจะถสือครองแผต่นดสินคานาอชนจรสิง ๆ กต่อนทกกี่พชนธสชญญา
กชบอชบราฮชมจะสคาเรต็จครบถห้วนไดห้ การตกความใหห้เปป็นฝฝ่ายวสิญญาณและจสึงทคาใหห้พชนธสชญญาเหลต่านชชั้นทกกี่ทรงทคาไวห้
กชบอชบราฮชมและกชบดาวสิดและกชบชนชาตสิอสิสราเอลไมต่มกความสคาคชญเปป็นพสิเศษ กต็เปป็นการปฏสิบชตสิทกกี่ไมต่ซสืกี่อตรงกชบ
พระวจนะของพระเจห้า

5. แตต่จคาไวห้วต่าเปโตรในพระคคาตอนนกชั้ไมต่ไดห้กคาลชงเทศนาอาณาจชกรใดบนแผต่นดสินโลกเวห้นแตต่สคาหรชบผถูห้คนทกกี่
บชงเกสิดใหมต่แลห้วผถูห้ซสึกี่งรชบพระครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดโดยความเชสืกี่อทกกี่สคานสึกผสิด

อาณาจอักรของดาววิดบนแผสนดวินโลกไดด้ถทูกยสืกี่นเสนอใหด้แกส
พวกยวิวเหลสานอัทั้นในสมอัยออัครททูตหรสือ?

Scofield Reference Bible ซสึกี่งเปป็นพระคชมภกรห์ฉบชบอห้างอสิงทกกี่มกประโยชนห์มากทกกี่สฟุดในโลก บางครชชั้งกต็มก
หมายเหตฟุทกกี่เนห้นสมชยประทานเกสินพอดก เราเชสืกี่ออยต่างนชชั้น อยต่างไรกต็ตาม มกความนต่าเชสืกี่อถสืออยถูต่บห้างในคคากลต่าวอห้าง
ของพวกอาจารยห์กลฟุต่ม Plymouth Brethren และ Scofield Reference Bible ทกกี่วต่าอาณาจชกรนชชั้นไดห้ถถูกยสืกี่น
เสนอในงานรชบใชห้ของพระครสิสตห์ และในชต่วงสมชยแรก ๆ ของพวกอชครทถูต และถถูกเลสืกี่อนออกไปแลห้ว เราควร
หมายเหตฟุขห้อเทต็จจรสิงบางประการอยต่างชชดเจน

1. แนต่นอนวต่าพระเจห้าไมต่ทรงมกเจตนาทกกี่จะขชดขวางและไมต่ไดห้ใหห้คคาสชญญาใด ๆ เลยทกกี่จะขชดขวางการ
จชบกฟุม การไตต่สวน และการตรสึงกางเขนของพระครสิสตห์ แผนการแหต่งความรอดทชชั้งหมดและการสคาเรต็จจรสิงของ
พระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมทชชั้งหมดมกศถูนยห์รวมอยถูต่ทกกี่การเสดต็จมาของพระครสิสตห์เพสืกี่อตายแทนคนบาปและถถูก
ทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตาย

2. ดถูการยสืนกรานของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาและของพระเยซถูในมชทธสิว 3:2 และมชทธสิว 4:17 ทกกี่วต่า 
“อาณาจชกรสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” นชกี่นบต่งบอกวต่าอาณาจชกรของพระครสิสตห์บนแผต่นดสินโลกอยถูต่ใกลห้มากแลห้วในตอน
นชชั้น (ในความหมายของความเปป็นไปไดห้ ไมต่ใชต่แบบไรห้เงสืกี่อนไข) และวต่ามชนอาจเรสิกี่มตห้นไดห้เรต็วมาก ๆ หากพวกยสิว
เหลต่านชชั้นในฐานะประชาชาตสิทชชั้งหมดหชนมาหาพระครสิสตห์



3. ในกรณกนชชั้น ยถูดาสกต็ยชงอาจทรยศพระเยซถูเพสืกี่อมอบใหห้แกต่รชฐบาลโรมไดห้อยถูต่ และความทฟุกขห์ลคาบากใหญต่
ยสิกี่งนชชั้นกต็อาจมาพรห้อมกชบการทคาลายกรฟุงเยรถูซาเลต็ม การเขต่นฆต่าพวกยสิวเหลต่านชชั้น และจากนชชั้นพระครสิสตห์กต็อาจเสดต็จ
ไปสวรรคห์และเสดต็จกลชบมา ตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์ พรห้อมกชบพวกวสิสฟุทธสิชนและเหลต่าทถูตสวรรคห์ ตห้องมกไมต่ใชต่
แคต่การตรสึงกางเขนและการคสืนพระชนมห์เทต่านชชั้น แตต่ความทฟุกขห์ลคาบากนชชั้นและสมชยของปฏสิปปักษห์ตต่อพระครสิสตห์เชต่น
กชน เพราะสสิกี่งเหลต่านกชั้ถถูกบอกลต่วงหนห้าแลห้วในพระคชมภกรห์

4. ครถูสอนพระคชมภกรห์หลายทต่านสชงเกตเหต็นวต่ายฟุคครสิสตจชกรในปปัจจฟุบชนนกชั้ ตชชั้งแตต่เพต็นเทคอสตห์เรสืกี่อยไป
จนถสึงการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์ ไมต่ไดห้ถถูกพยากรณห์ไวห้อยต่างชชดเจนในภาคพชนธสชญญาเดสิม ในพระ
คชมภกรห์หลายตอนการเสดต็จมาครชชั้งแรกของพระครสิสตห์และการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์ถถูกสอนในพระคคา
ตอนเดกยวกชน ราวกชบวต่าพวกมชนอยถูต่ใกลห้กชนมาก ๆ

ฉะนชชั้นขอใหห้เรากลต่าววต่า ดถูเหมสือนวต่าพระเจห้าทรงยสืกี่นเสนอแกต่ชนชาตสิอสิสราเอลแลห้ววต่าถห้าทชชั้งประชาชาตสิ
นชชั้นยอมกลชบใจใหมต่และเปลกกี่ยนความเชสืกี่อตอนนกชั้ บาปทชชั้งหลายของพวกเขากต็จะถถูกลบลห้างออกไปไดห้และ
ประชาชาตสินชชั้นไดห้กลชบคสืนสถูต่สภาพเดสิมโดยการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์ และวต่ามชนอาจเรต็วขนาดหลชงจาก
เวลานชชั้นทกกี่เปโตรกคาลชงเทศนาอยถูต่กต็ไดห้

ไมต่วต่าจะยชงไง เรากต็กลต่าวไดห้อยต่างชชดเจนวต่าหนทางเดกยวทกกี่คนเหลต่านกชั้จะสามารถมกสต่วนในพระพรเหลต่านชชั้น
ของอชบราฮชม ในอาณาจชกรนชชั้นของดาวสิด ในการสคาเรต็จจรสิงระดชบประชาชาตสิของลสิขสิตของชนชาตสิอสิสราเอลไดห้ กต็
คสือโดยการหชนมาหาพระครสิสตห์และรชบความรอด

กต่อนเราปปิดบทนกชั้ไป จงสชงเกตวต่า “พชนธสชญญาซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาไวห้กชบบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา 
โดยตรชสแกต่อชบราฮชม…” เปป็นพชนธสชญญาหนสึกี่งทกกี่วต่าอชบราฮชมและเชสืชั้อสายของเขาจะถสือครองแผต่นดสินคานาอชนต
ลอดไปเปป็นนสิตยห์

พอันธสอัญญาของพระเจด้ากอับออับราฮอัมเกขีกี่ยวขด้องกอับ
แผสนดวินคานาออันและการถสือครองกรรมสวิทธวิธิ์บนโลก

จคาไวห้วต่าพชนธสชญญานชชั้นกชบอชบราฮชมซสึกี่งถถูกกลต่าวถสึงในขห้อ 25 เปป็นพชนธสชญญาหนสึกี่งทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบแผต่นดสิน
คานาอชน และกชบอชบราฮชมและพระครสิสตห์ ผถูห้ทรงเปป็นเชสืชั้อสายของเขา ซสึกี่งไดห้รชบแผต่นดสินคานาอชนเปป็นมรดก

ในปฐมกาล 13:15-17 เราอต่านวต่า:
“เพราะวต่าแผต่นดสินทชชั้งหมดซสึกี่งเจห้าเหต็นนกชั้ เราจะใหห้มชนแกต่เจห้า และแกต่เชสืชั้อสายของเจห้าตลอดไป

เปป็นนสิตยห์ และเราจะกระทคาใหห้เชสืชั้อสายของเจห้าเหมสือนอยต่างผงคลกแหต่งแผต่นดสินโลก ดชงนชชั้นถห้าผถูห้ใด
สามารถนชบจคานวนผงคลกแหต่งแผต่นดสินโลกไดห้ แลห้วเชสืชั้อสายของเจห้ากต็จะถถูกนชบไดห้เชต่นกชน จงลฟุกขสึชั้น 
เดสินผต่านเขห้าในแผต่นดสินนกชั้ตามความยาวของมชน และตามความกวห้างของมชน เพราะเราจะใหห้มชนแกต่
เจห้า”

อกกหน ในปฐมกาล 17:6-8 เราอต่านวต่า:
“และเราจะทคาใหห้เจห้ามกลถูกดกทวกมากขสึชั้นยสิกี่งนชก และเราจะทคาใหห้เกสิดประชาชาตสิมากมายจาก

เจห้า และกษชตรสิยห์หลายองคห์จะออกมาจากเจห้า และเราจะตชชั้งพชนธสชญญาของเราระหวต่างเรากชบเจห้า 



และเชสืชั้อสายของเจห้าทกกี่มาภายหลชงเจห้าในชชกี่วอายฟุทชชั้งหลายของพวกเขา ใหห้เปป็นพชนธสชญญานสิรชนดรห์ 
เพสืกี่อจะเปป็นพระเจห้าองคห์เดกยวแกต่เจห้า และแกต่เชสืชั้อสายของเจห้าทกกี่มาภายหลชงเจห้า และเราจะใหห้แกต่เจห้า 
และแกต่เชสืชั้อสายของเจห้าทกกี่มาภายหลชงเจห้า คสือแผต่นดสินนกชั้ทกกี่เจห้าอาศชยอยถูต่เปป็นคนแปลกหนห้า แผต่นดสินทชชั้ง
สสิชั้นแหต่งคานาอชน ใหห้เปป็นกรรมสสิทธสิธิ์นสิรชนดรห์ และเราจะเปป็นพระเจห้าของพวกเขา”

และพชนธสชญญานกชั้ไดห้สคาเรต็จจรสิงเพกยงบางสต่วนกชบชนชาตสิอสิสราเอลเมสืกี่อพวกเขาไดห้รชบแผต่นดสินนชชั้นเปป็น
มรดกภายใตห้โยชถูวาและคนอสืกี่น ๆ เพราะกาลาเทกย 3:16 กลต่าวชชดเจนวต่าเชสืชั้อสายของอชบราฮชมทกกี่ทรงใหห้พระ
สชญญานกชั้ไวห้นชชั้นคสือพระครสิสตห์ “บชดนกชั้ บรรดาพระสชญญาไดห้ประทานไวห้แกต่อชบราฮชมและเชสืชั้อสายของทต่าน พระองคห์
ไมต่ไดห้ตรชสวต่า ‘และแกต่เชสืชั้อสายทชชั้งหลาย’ เหมสือนอยต่างกชบวต่าแกต่คนมากคน แตต่เหมสือนกชบวต่าแกต่คนผถูห้เดกยว ‘และแกต่
เชสืชั้อสายของทต่าน’ ซสึกี่งเปป็นพระครสิสตห์” ฉะนชชั้นพชนธสชญญากชบอชบราฮชมจสึงเกกกี่ยวขห้องกชบการเสดต็จกลชบมาของพระ
ครสิสตห์เพสืกี่อครอบครองในปาเลสไตนห์โดยทกกี่อชบราฮชมมกสต่วนรต่วมดห้วย

อชบราฮชมยชงไมต่ไดห้รชบแผต่นดสินคานาอชนเปป็นมรดก ตามทกกี่เราเรกยนรถูห้จากฮกบรถู บททกกี่ 11 ทชชั้งอสิสอชคและยาโค
บกต็ยชงเชต่นกชน “คนเหลต่านกชั้ทชชั้งสสิชั้นไดห้ตายไปในความเชสืกี่อ ยชงไมต่ไดห้รชบตามพระสชญญาทชชั้งหลายนชชั้น แตต่ไดห้แลเหต็นพระ
สชญญาเหลต่านชชั้นแตต่ไกล และมชกี่นใจในพระสชญญาเหลต่านชชั้น และยสึดมชกี่นพระสชญญาเหลต่านชชั้นไวห้ และไดห้ยอมรชบวต่า
พวกเขาเปป็นพวกคนตต่างชาตสิและผถูห้สชญจรอยถูต่บนแผต่นดสินโลก” (ฮบ. 11:13)

แตต่จากนชชั้นฮกบรถู 11 กต็พถูดถสึงผถูห้คนทกกี่ยสิกี่งใหญต่หลายคนทกกี่เคยมกชกวสิตอยถูต่หลชงจากทกกี่ชนชาตสิอสิสราเอลเขห้ามาใน
แผต่นดสินคานาอชนแลห้ว ซสึกี่งรวมถสึงโยชถูวา ราหชบ กสิเดโอน บาราค เยฟธาหห์ ดาวสิด และซามถูเอล และจากนชชั้นฮกบรถู 
11:39 กลต่าววต่า “และคนเหลต่านกชั้ทฟุกคน ซสึกี่งไดห้รชบชสืกี่อเสกยงดกโดยทางความเชสืกี่อ กต็ยชงไมต่ไดห้รชบตามพระสชญญานชชั้น”

บททกกี่สสิบเอต็ดนชชั้นของฮกบรถูบต่งบอกเชต่นกชนวต่าพระสชญญานสิรชนดรห์เหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบแผต่นดสินคานาอชนจะ
เกกกี่ยวขห้องกชบเยรถูซาเลต็มแหต่งสวรรคห์นชชั้นซสึกี่งจะลงมาจากพระเจห้าออกจากสวรรคห์ เพราะวต่าอชบราฮชม “คอยทต่านคร
หนสึกี่งซสึกี่งมกรากฐานทชชั้งหลาย ซสึกี่งผถูห้ทรงสรห้างและนายชต่างของนครนชชั้นคสือพระเจห้า” (ดถู นสิยายอสิงพระคชมภกรห์ของผถูห้แตต่ง
ซสึกี่งมกเนสืชั้อหาเกกกี่ยวกชบชกวสิตของอชบราฮชม, Seeking a City)

พชนธสชญญากชบอชบราฮชมหมายความวต่าผถูห้คนทกกี่บชงเกสิดใหมต่แลห้วจะกลชบมากชบพระครสิสตห์เมสืกี่อพระองคห์เสดต็จ
มาเพสืกี่อครอบครองบนแผต่นดสินโลกและวต่าพระองคห์จะทรงสถาปนาอาณาจชกรของดาวสิดอกกและจะทรงครอบ
ครองเหนสือพสิภพทชชั้งสสิชั้น

กวิจการ 4



ขด้อ 1-4:
4:1 และขณะทกกี่เปโตรกชบยอหห์นกลต่าวแกต่ประชาชน 
พวกปฟุโรหสิต กชบนายทหารรชกษาพระวสิหาร และ
พวกสะดถูสก ไดห้มาหาทต่านทชชั้งสอง
4:2 โดยเปป็นทฟุกขห์ใจทกกี่ทต่านทชชั้งสองไดห้สชกี่งสอน
ประชาชน และประกาศโดยทางพระเยซถูเรสืกี่องการ
เปป็นขสึชั้นมาจากความตาย

4:3 และพวกเขาจสึงลงมสือจชบทต่านทชชั้งสอง และจคา
ทต่านทชชั้งสองไวห้ในคฟุกจนวชนตต่อมา เพราะวต่าตอนนชชั้น
เปป็นเวลาเยต็นแลห้ว
4:4 แตต่คนเปป็นอชนมากในพวกเขาซสึกี่งไดห้ฟปังถห้อยคคา
นชชั้นกต็เชสืกี่อ และจคานวนผถูห้ชายมกประมาณหห้าพชนคน

การขสมเหงครอัทั้งแรก
นายทหารรชกษาพระวสิหารถถูกกลต่าวถสึงในทกกี่นกชั้ เราถถูกบอกวต่าคนเลวกยกกี่สสิบสกกี่กะเฝฟ้ายามพระวสิหารตามลคาดชบ

อชนตต่อเนสืกี่อง หชวหนห้าของแตต่ละกะถถูกเรกยกวต่านายทหาร โจเซฟปัสกลต่าววต่าเขาเปป็นผถูห้มกอคานาจถชดจากมหาปฟุโรหสิต 
เขาเปป็นเหมสือนนายพชนของตคารวจทกกี่รชกษาความเปป็นระเบกยบรอบพระวสิหารในระหวต่างการเฝฟ้ายามของเขา “ตอน
นชชั้นเปป็นเวลาเยต็นแลห้ว” (ขห้อ 3) การรชกษาใหห้หายนชชั้นทกกี่ประตถูพระวสิหารไดห้เกสิดขสึชั้นตอน “ชชกี่วโมงทกกี่เกห้า” นชกี่นคสือ 
ประมาณบต่ายสามโมง (กสิจการ 3:1) จากนชชั้นกต็ตามมาดห้วยการชสืกี่นชมยสินดกของชายผถูห้นชชั้นทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย 
การรวมตชวของฝถูงชนและคคาเทศนาของเปโตร เราคสิดวต่าการถวายเครสืกี่องบถูชารอบเยต็นเกสิดขสึชั้นประมาณบต่ายสาม
และนต่าจะเสรต็จราว ๆ สกกี่โมง และประตถูพระวสิหารกต็จะถถูกปปิด ดชงนชชั้นเปโตรและยอหห์นจสึงถถูกกชกตชว ถถูกจคาคฟุก จนถสึง
วชนพรฟุต่งนกชั้

เราเรกยกเหตฟุการณห์นกชั้วต่า “การขต่มเหงครชชั้งแรก” เพราะจะมกตามมาอกกเยอะ เหลต่าผถูห้นคาทางศาสนาใน
เยรถูซาเลต็มเปป็นฝถูงชนกลฟุต่มเดกยวกชบทกกี่ขอใหห้ตรสึงกางเขนพระเยซถู พระเยซถูทรงเตสือนเหลต่าสาวกอยต่างชชดเจนแลห้วใน
ยอหห์น 15:18-20:

“ถห้าโลกเกลกยดชชงทต่านทชชั้งหลาย ทต่านทชชั้งหลายกต็รถูห้วต่าโลกไดห้เกลกยดชชงเรากต่อนทกกี่โลกไดห้เกลกยดชชง
ทต่านทชชั้งหลาย ถห้าทต่านทชชั้งหลายเปป็นของโลก โลกกต็คงจะรชกผถูห้ซสึกี่งเปป็นของโลกเอง แตต่เพราะทต่านทชชั้ง
หลายไมต่ใชต่ของโลก แตต่เราไดห้เลสือกทต่านทชชั้งหลายออกจากโลกแลห้ว เหตฟุฉะนชชั้นโลกจสึงเกลกยดชชงทต่าน
ทชชั้งหลาย จงระลสึกถสึงคคาทกกี่เราไดห้กลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายแลห้ววต่า ‘ผถูห้รชบใชห้กต็ไมต่ใหญต่กวต่านายของตน’ 
ถห้าพวกเขาขต่มเหงเราแลห้ว พวกเขากต็จะขต่มเหงทต่านทชชั้งหลายดห้วย ถห้าพวกเขารชกษาถห้อยคคาของเรา
แลห้ว พวกเขากต็จะรชกษาถห้อยคคาของทต่านทชชั้งหลายดห้วย”

พระเยซถูตรชสวต่าการขต่มเหงนชชั้นมาเพราะวต่าผถูห้ขต่มเหงเหลต่านชชั้นเปป็นจสิตวสิญญาณทกกี่หลงหายผถูห้ซสึกี่ง “ไมต่รถูห้จชก
พระองคห์ผถูห้ไดห้ทรงสต่งเรามา” และพวกเขาจะขต่มเหงครสิสเตกยนทชชั้งหลาย “เพราะเหต็นแกต่นามของเรา” และเพราะ
วต่าการประกาศเรสืกี่องการตรสึงกางเขนของพระครสิสตห์และขต่าวประเสรสิฐตคาหนสิบาปของพวกเขา “บชดนกชั้พวกเขาไมต่มก
ฉากบชงหนห้าสคาหรชบบาปของพวกเขา” (ยอหห์น 15:21-23) การประกาศเรสืกี่องพระเยซถูครสิสตห์ การสสิชั้นพระชนมห์ 
การคสืนพระชนมห์และการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ของพระองคห์ไปอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้าแลห้ว นคามนฟุษยห์ใหห้
เผชสิญหนห้ากชบพระเจห้าและกชบบาปของพวกเขา พวกเขาจสึงเกลกยดชชงการเทศนาขต่าวประเสรสิฐทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณเกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์ พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้นทกกี่ถถูกตรสึงกางเขนและทรงเปป็นขสึชั้นแลห้ว



จงหมายเหตฟุสาเหตฟุของการขต่มเหงนชชั้น มชนกต็คสือวต่า “พวกสะดถูสก…เปป็นทฟุกขห์ใจทกกี่ทต่านทชชั้งสองไดห้สชกี่งสอน
ประชาชน และประกาศโดยทางพระเยซถูเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” การเทศนาเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจาก
ตายนกชั้ทคาใหห้พวกสะดถูสกไมต่พอใจเพราะวต่าพวกเขายสืนกรานวต่าไมต่มกการเปป็นขสึชั้นจากตาย มชนยสิกี่งทคาใหห้พวกเขาไมต่
พอใจหนชกกวต่าเดสิมเพราะวต่าถห้าพระครสิสตห์ทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว พวกเขากต็เปป็นคนชชกี่วทกกี่ไดห้ตรสึงกางเขน
พระองคห์ ยสิกี่งไปกวต่านชชั้น ถห้าพระครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว พวกเขากต็ยชงตห้องรชบมสือกชบพระองคห์ในฐานะ
พระเจห้าผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ผถูห้ทรงทราบบาปทชชั้งหลายของพวกเขา ผถูห้ไดห้ทรงเทศนาแกต่พวกเขาและเตสือนพวกเขา
และบชญชาพวกเขาแลห้วใหห้กลชบใจเสกยใหมต่!

เปโตรและยอหห์นไมต่ไดห้ถถูกขต่มเหงเพราะเปป็นครสิสเตกยน พวกเขาไมต่ไดห้ถถูกขต่มเหงเพราะพวกเขาเชสืกี่อภาค
พชนธสชญญาเดสิม พยายามดคาเนสินชกวสิตในทางถถูกตห้อง ชดใชห้หนกชั้อชนสฟุจรสิตของตน เลสิกเมาเหลห้า รชกเพสืกี่อนบห้านของ
ตน ไมต่ใชต่เลย การขต่มเหงไมต่ไดห้มาสถูต่ผถูห้คนเพกยงเพราะวต่าพวกเขาเปป็นครสิสเตกยน แตต่การเปป็นพยานแบบหนชกหนต่วง
เพสืกี่อพระเยซถูในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เรกยกผถูห้คนใหห้กลชบใจใหมต่ ยสืนกรานวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเจห้า
จรสิง ๆ ซสึกี่งถถูกพสิสถูจนห์โดยการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ นคาความขฟุต่นขห้องหมองใจและการกบฏมาในใจชชกี่ว ผถูห้คนไมต่
ไดห้ถถูกขต่มเหงหลชก ๆ เพราะพวกเขาเปป็นครสิสเตกยน แตต่เพราะพวกเขาเปป็นพยานทกกี่รห้อนรน เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่พยายามปฏสิบชตสิตามพระมหาบชญชาของพระเยซถู

จงหมายเหตฟุการเพสิกี่มขสึชั้นแบบรวดเรต็วในจคานวนของครสิสเตกยน บชดนกชั้ “จคานวนผถูห้ชายมกประมาณหห้าพชน
คน” ซสึกี่งนต่าจะ “ไมต่รวมผถูห้หญสิงและเดต็ก” เหมสือนหห้าพชนคนนชชั้นทกกี่พระเยซถูทรงเลกชั้ยงอยต่างอชศจรรยห์ (มธ. 14:21)

_______________
ขด้อ 5-12:

4:5 และตต่อมาในวชนพรฟุต่งนกชั้ พวกผถูห้ครอบครองของ
พวกเขา และพวกผถูห้อาวฟุโส และพวกธรรมาจารยห์
4:6 และอชนนาสมหาปฟุโรหสิต และคายาฟาส และ
ยอหห์น และอเลต็กซานเดอรห์ และทฟุกคนทกกี่เปป็นญาตสิ
ของมหาปฟุโรหสิตนชชั้น ไดห้ชฟุมนฟุมกชนทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
4:7 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้ตชชั้งเปโตรและยอหห์นใน
ทต่ามกลางพวกเขาแลห้ว พวกเขากต็ถามวต่า “ทต่านทชชั้ง
สองไดห้ทคาสสิกี่งนกชั้โดยฤทธสิธิ์อคานาจอชนใดหรสือโดยนาม
อะไร”
4:8 แลห้วเปโตร ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่าน พวกผถูห้
ครอบครองของประชาชน และพวกผถูห้อาวฟุโสของ
อสิสราเอล
4:9 ถห้าวชนนกชั้พวกเราถถูกไตต่สวนเรสืกี่องการกระทคาดกซสึกี่ง

ไดห้ทคาแกต่ชายปฝ่วยผถูห้นกชั้วต่าเขาหายเปป็นปกตสิดห้วยวสิธกอชน
ใด
4:10 ขอใหห้พวกทต่านทฟุกคนกชบบรรดาคนอสิสราเอล
ทราบเถสิดวต่า โดยพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ชาว
นาซาเรต็ธ ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้
โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากความตาย คสือโดยพระองคห์
นชชั้นแหละชายคนนกชั้จสึงยสืนอยถูต่ทกกี่นกกี่ตต่อหนห้าพวกทต่าน
โดยหายเปป็นปกตสิแลห้ว
4:11 นกกี่คสือ ‘ศสิลา’ ซสึกี่งพวกทต่าน ‘พวกชต่างกต่อไดห้
ปฏสิเสธเสกย ซสึกี่งไดห้กลายเปป็นศสิลามฟุมเอกแลห้ว’
4:12 และไมต่มกความรอดในผถูห้อสืกี่นเลย ดห้วยวต่าไมต่มก
นามอสืกี่นใดใตห้ฟฟ้าสวรรคห์ทกกี่ประทานใหห้ในทต่ามกลาง
ผถูห้คน ซสึกี่งโดยนามนชชั้นพวกเราตห้องรชบความรอด”



เปโตรเทศนาแกสสภาซานเฮดรวิน
นกกี่เปป็นการประชฟุมแบบไมต่เปป็นทางการของสภาซานเฮดรสิน นชกี่นคสือ “พวกผถูห้ครอบครอง” และพรห้อมกชบ

พวกเขาคสือพวกผถูห้อาวฟุโส และพวกธรรมาจารยห์ และอชนนาสมหาปฟุโรหสิตคนกต่อนหนห้า และคายาฟาส ลถูกเขยของ
เขา ซสึกี่งตอนนกชั้เปป็นมหาปฟุโรหสิตแลห้ว (มธ. 26:57) และเหลต่าญาตสิของมหาปฟุโรหสิต ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ใชต่กลฟุต่มคนทกกี่ไมต่มก
อคตสิซสึกี่งกระทคากสิจแบบเปป็นทางการเพสืกี่อชนชาตสิอสิสราเอล แทนทกกี่จะเปป็นเชต่นนชชั้น มชนเปป็นการประชฟุมของเหลต่าผถูห้นคา
ทกกี่เกลกยดชชงพระเยซถูและไดห้สมคบคสิดเพสืกี่อฆต่าพระองคห์

สภาซานเฮดรสินประกอบดห้วยชายเจต็ดสสิบคน คณะผถูห้ปกครองของอสิสราเอลในเรสืกี่องทางศาสนา เราถถูก
บอกวต่ามกผถูห้ครอบครองหรสือปฟุโรหสิตใหญต่ยกกี่สสิบสกกี่คนซสึกี่งเปป็นพวกสะดถูสก; ธรรมาจารยห์ยกกี่สสิบสองคน ซสึกี่งปกตสิแลห้วเปป็น
พวกฟารสิสก; และผถูห้อาวฟุโสยกกี่สสิบสกกี่คน ซสึกี่งไมต่ไดห้เปป็นทชชั้งฟารสิสกและสะดถูสก

ทชชั้งอชนนาสและคายาฟาสอยถูต่ทกกี่นชกี่นดห้วย
อชนนาสไดห้เปป็นมหาปฟุโรหสิตตชชั้งแตต่ปปี ค.ศ. 7 ถสึง 14; เปป็นพต่อตาของคายาฟาสซสึกี่งสสืบทอดตคาแหนต่งของเขา 

ไดห้รชบการแตต่งตชชั้งโดยรชฐบาลโรม อยต่างไรกต็ตาม พวกยสิวถสือวต่าอชนนาสยชงมกสสิทธสิอคานาจของมหาปฟุโรหสิตอยถูต่ เมสืกี่อพระ
เยซถูทรงถถูกจชบกฟุมในสวนเกทเสมนก พวกเขา “...มชดพระองคห์ไวห้ และพาพระองคห์ไปหาอชนนาสกต่อน เพราะอชนนาส
เปป็นพต่อตาของคายาฟาส ผถูห้ซสึกี่งเปป็นมหาปฟุโรหสิตในปปีเดกยวกชนนชชั้น” (ยอหห์น 18:12,13) ในยอหห์น 18:19 อชนนาสถถูก
เรกยกวต่า “มหาปฟุโรหสิต” เพราะหลายคนยชงถสือวต่าเขาเปป็นเชต่นนชชั้นอยถูต่ แตต่ในยอหห์น 18:24 พระคชมภกรห์กลต่าววต่า
 “บชดนกชั้อชนนาสไดห้สต่งพระองคห์ซสึกี่งถถูกมชดอยถูต่ไปยชงคายาฟาสผถูห้เปป็นมหาปฟุโรหสิต”

สสิกี่งยสิกี่งใหญต่อยต่างหนสึกี่งไดห้นคาผถูห้คนเหลต่านกชั้มาอยถูต่ดห้วยกชน ชายงต่อยคนนชชั้นซสึกี่งไดห้รชบการรชกษาใหห้หายทชนทก
กระโดดและเดสินและจชบเปโตรและยอหห์นไวห้และสรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าอยต่างแนต่นอน ฝถูงชนมารวมตชวกชน
แลห้ว เปโตรเทศนาแกต่พวกเขาแลห้ว ดฟุจไฟลามทฟุต่งมชนลามไปทชกี่วกรฟุงไมต่เพกยงเพราะวต่าเปโตรกคาลชงเทศนาอยถูต่เทต่านชชั้น 
แตต่วต่าชายงต่อยคนนชชั้นผถูห้ซสึกี่งทฟุกคนไดห้เหต็นมาหลายปปีและเดสินไมต่ไดห้บชดนกชั้กต็กคาลชงกระโดดและเดสินและสรรเสรสิญ
พระเจห้าพรห้อมกชบ “การหายเปป็นปกตสิ” ในฝฝ่ายรต่างกาย ดชงนชชั้นในทต่ามกลางวงนชชั้นพวกเขานคาตชวเปโตรและยอหห์
นมา ซสึกี่งไดห้นอนคฟุกไปคสืนหนสึกี่งแลห้ว และถามคนทชชั้งสองวต่า “ทต่านทชชั้งสองไดห้ทคาสสิกี่งนกชั้โดยฤทธสิธิ์อคานาจอชนใดหรสือโดย
นามอะไร”

เปโตรเทศนาอขีกเรสืกี่องการคสืนพระชนมณ์
และความรอดโดยทางพระครวิสตณ์

1. คคาเทศนาของเขาดคาเนสินตามแบบแผนทกกี่คฟุห้นเคยและเปป็นคคาเทศนาทกกี่ดก การอชศจรรยห์นชชั้นถถูกกระทคาใน
พระนามของพระเยซถูครสิสตห์แหต่งนาซาเรต็ธ เปโตรไมต่อห้างของประทาน ไมต่อห้างฤทธสิธิ์เดชใดวต่าเปป็นของตชวเองเลย นกกี่
เปป็นพระครสิสตห์ผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ผถูห้ทรงกระทคาการอชศจรรยห์นกชั้

2. และเปโตรกลต่าวหาพวกเขาอยต่างจรสิงจชงอกกวต่า “ผถูห้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้” อยต่าใหห้พวกเขาลสืมเรสืกี่องนชชั้น
เดต็ดขาด เปโตรเออ๋ย! และเหลต่านชกเทศนห์ทฟุกแหต่งหนไมต่ควรปลต่อยใหห้เหลต่าคนบาปผถูห้นต่าสชงเวชลสืมวต่าพวกเขาเปป็น
ศชตรถูและฆาตกรผถูห้ฆต่าพระครสิสตห์และพระเจห้าทรงตห้องการใหห้พวกเขากลชบใจเสกยใหมต่

3. “ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” เนสืกี่องจากการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์พสิสถูจนห์



ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ (รม. 1:4) และจสึงพสิสถูจนห์ความเปป็นของแทห้ของขต่าวประเสรสิฐ การคสืนพระชนมห์จสึง
จะถถูกเทศนาตลอดทชกี่วหนชงสสือกสิจการในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่และควรถถูกเทศนาทฟุกแหต่งหนวชนนกชั้ ไมต่มกขต่าว
ประเสรสิฐทกกี่ปราศจากการคสืนพระชนมห์จรสิง ๆ ในฝฝ่ายรต่างกายของพระเยซถูครสิสตห์ และความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนกต็
สถูญเสกยฤทธสิธิ์เดชทกกี่ชต่วยใหห้รอดทชชั้งสสิชั้นของมชนไปเมสืกี่อขห้อสคาคชญแหต่งความเชสืกี่อนชชั้นถถูกตชดออก เมสืกี่อเปป็นเชต่นนชชั้นมชนจสึง
เปป็นขต่าวประเสรสิฐหนสึกี่งทกกี่ถถูกบสิดเบสือน, “ขต่าวประเสรสิฐอสืกี่น”, ซสึกี่งถห้าผถูห้ใด ไมต่วต่าจะเปป็นมนฟุษยห์หรสือทถูตสวรรคห์ ประกาศ
มชนกต็จะตห้องถถูกแชต่งสาป (กท. 1:8,9)

4. เชต่นเคย เปโตรใชห้ขห้อพระคชมภกรห์ คราวนกชั้มชนคสือเพลงสดฟุดก 118:22-- “ศสิลาซสึกี่งพวกชต่างกต่อไดห้ปฏสิเสธเสกย
ไดห้กลายเปป็นศสิลามฟุมเอกแลห้ว” พระเยซถูไดห้ทรงยกขห้อพระคคาตอนเดกยวกชนนกชั้ในมชทธสิว 21:42 แกต่ “พวกปฟุโรหสิต
ใหญต่และพวกฟารสิสก” เหลต่านกชั้ ประเพณกหนสึกี่งกลต่าววต่าเมสืกี่อกห้อนหสินเหลต่านชชั้นถถูกจชดเตรกยมสคาหรชบวสิหารของซาโลม
อนและถถูกนคาไปยชงสถานทกกี่นชชั้นซสึกี่งพรห้อมสคาหรชบการวางแลห้ว เพสืกี่อจะไดห้ไมต่มกเสกยงคห้อนในอาคารนชชั้นเลย หสินกห้อน
หนสึกี่งไดห้ถถูกนคามาซสึกี่งใสต่ตรงไหนกต็ไมต่เขห้าและพวกชต่างกต่อโยนมชนทสิชั้งเสกยอยต่างดถูหมสิกี่นเพราะมชนเปป็นกห้อนหสินทกกี่ตชดมาไมต่
พอดก เปป็นความผสิดพลาดของพวกชต่างสกชดหสิน แตต่เมสืกี่อพวกเขามาทคากคาแพงใหห้เสรต็จ พวกเขากต็พบวต่าศสิลามฟุมเอก
หายไป มชนเปป็นหสินกห้อนเดสิมนชชั้นทกกี่ถถูกดถูหมสิกี่นและถถูกปฏสิเสธ เปโตรประยฟุกตห์ใชห้เรสืกี่องนกชั้และกลต่าววต่าเพลงสดฟุดกบทนกชั้
กลต่าวถสึงพวกเขา เหลต่าผถูห้นคายสิว ทกกี่ไดห้ปฏสิเสธพระครสิสตห์ผถูห้ไมต่เพกยงทรงเปป็นรากฐานนชชั้นแตต่เปป็นหสินกห้อนบนสฟุดแหต่ง
แผนการทชชั้งสสิชั้นของพระเจห้า

พระครสิสตห์ทรงถถูกแสดงภาพเปป็นหสินกห้อนหนสึกี่งบต่อยครชชั้งในพระคชมภกรห์ พระองคห์ทรงเปป็นศสิลาใหญต่นชชั้นซสึกี่ง
เมสืกี่อโมเสสตกไดห้ปลต่อยนชั้คาออกมาใหห้แกต่ชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่กระหาย (1 คร. 10:4) พระองคห์ทรงเปป็นหสินกห้อนนชชั้นทกกี่
ถถูกตชดออกจากภถูเขาซสึกี่งจะหลต่นลงบนรถูปจคาลองนชชั้นทกกี่เปป็นตชวแทนของอคานาจโลกและรชฐบาลโลกทชชั้งปวงทกกี่ถถูก
ทคาลายเมสืกี่อพระครสิสตห์เสดต็จมาครชชั้งทกกี่สอง (ดนล. 2:34,35,44) พระองคห์ทรงเปป็นศสิลามฟุมเอกกห้อนนชชั้น และพระองคห์
ทรงเปป็นหสินสะดฟุดและศสิลาทกกี่ทคาใหห้ขชดเคสืองใจกห้อนนชชั้น (1 ปต. 2:6-8 ซสึกี่งยกคคาพถูดจากอสิสยาหห์ 28:16) พระองคห์
ทรงเปป็นศสิลานชชั้นทกกี่ครสิสตจชกรถถูกสรห้างอยถูต่ขห้างบน (มธ. 16:18)-- ไมต่ใชต่เปโตรหสินเลต็กกห้อนนชชั้น แตต่บนพระครสิสตห์ศสิลา
มชกี่นคง “เพราะวต่าผถูห้ใดจะวางรากฐานอสืกี่นนอกจากรากฐานทกกี่วางไวห้แลห้วไมต่ไดห้ ซสึกี่งคสือพระเยซถูครสิสตห์” (1 คร. 3:11) 
พระเยซถูทรงเปป็น “รต่มเงาของศสิลามหสึมาในแผต่นดสินทกกี่เหนสืกี่อยอต่อน” (อสย. 32:2) พระเจห้าทรงถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็น
ศสิลาหนสึกี่งหลายครชชั้งในหนชงสสือพระราชบชญญชตสิ ใน 1 และ 2 ซามถูเอล และในเพลงสดฟุดก

“และไมต่มกความรอดในผถูห้อสืกี่นเลย” นกกี่เปป็นการสรฟุปทกกี่ชชดเจนของเรสืกี่องนกชั้ พระเยซถูทรงเปป็นทางเดกยวนชชั้นแหต่ง
ความรอด ผถูห้คนหลงหาย พวกเขาตห้องการ “การชต่วยใหห้รอด” โดยพระนามของพระเยซถู มนฟุษยห์จสึงรชบความรอด
ไดห้--ไมต่ใชต่โดยทางบชญญชตสิของโมเสส ไมต่ใชต่ในฐานะเชสืชั้อสายของอชบราฮชม ไมต่ใชต่ในฐานะพวกฟารสิสกหรสือพวกสะดถูสก 
แตต่โดยการรชบพระครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดของตชวเองเทต่านชชั้น

ขต่าวประเสรสิฐตห้องปฏสิบชตสิกชบผถูห้คนเสมอในฐานะผถูห้ทกกี่หลงหายซสึกี่งตห้องการการชต่วยใหห้รอด และขต่าว
ประเสรสิฐยกชถูพระเยซถูเสมอในฐานะทางเดกยวนชชั้นแหต่งความรอด การเปป็นสมาชสิกครสิสตจชกร ศกลยสืนยชน บชพตสิศมา 
พสิธกกรรมและพสิธกการทชชั้งหลายไมต่มกสต่วนเลยในแผนการแหต่งความรอดนอกจากเพสืกี่อปฝ่าวประกาศขต่าวประเสรสิฐ

นกกี่เปป็นการกลต่าวอกกครชชั้งถสึงสสิกี่งทกกี่พระเยซถูตรชสไวห้ในยอหห์น 14:6-- “เราเปป็นทางนชชั้น ความจรสิงนชชั้น และชกวสิต



นชชั้น ไมต่มกผถูห้ใดมาถสึงพระบสิดาไดห้ยกเวห้นมาทางเรา” มชนเปป็นสสิกี่งเดกยวกชบทกกี่ถถูกสอนใน 1 ยอหห์น 5:11 และ 12: “และ
นกกี่แหละเปป็นพยานหลชกฐานนชชั้นวต่า พระเจห้าไดห้โปรดประทานชกวสิตนสิรชนดรห์แกต่พวกเรา และชกวสิตนกชั้มกอยถูต่ในพระบฟุตร
ของพระองคห์ ผถูห้ทกกี่มกพระบฟุตรกต็มกชกวสิต และผถูห้ทกกี่ไมต่มกพระบฟุตรของพระเจห้ากต็ไมต่มกชกวสิต” ไมต่ใชต่โดยการดคาเนสินชกวสิตใน
ทางหนสึกี่ง ไมต่ใชต่โดยการยอมรชบขห้อเชสืกี่อหนสึกี่ง ไมต่ใชต่โดยการเขห้ารต่วมพสิธกกรรมศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์ทชชั้งหลาย ไมต่ใชต่โดยการกระทคา
หรสือคฟุณความดก แตต่โดยความเชสืกี่อสต่วนตชวในพระครสิสตห์เพกยงอยต่างเดกยวเทต่านชชั้นมนฟุษยห์จสึงจะรชบความรอดไดห้

_______________
ขด้อ 13,14:

4:13 บชดนกชั้เมสืกี่อพวกเขาเหต็นความกลห้าหาญของเปโต
รกชบยอหห์น และรชบรถูห้วต่าทต่านทชชั้งสองขาดการศสึกษา
และเปป็นคนขาดความรถูห้ พวกเขากต็ประหลาดใจ 
และพวกเขาสคานสึกเกกกี่ยวกชบคนทชชั้งสองนกชั้วต่า คนทชชั้ง

สองไดห้เคยอยถูต่กชบพระเยซถู
4:14 และเมสืกี่อมองดถูชายคนนชชั้นซสึกี่งไดห้รชบการรชกษา
ใหห้หายแลห้ว กคาลชงยสืนอยถูต่กชบทต่านทชชั้งสอง พวกเขากต็
ไมต่มกขห้อคชดคห้านทกกี่จะพถูดตต่อตห้านสสิกี่งนกชั้ไดห้

การเทศนาทขีกี่เปปปี่ยมดด้วยฤทธวิธิ์เดชโดย “พวกคน
ทขีกี่ไมสไดด้เลสาเรขียนและขาดความรทูด้”

เหลต่าผถูห้นคาทกกี่มกความรถูห้เหลต่านกชั้อชศจรรยห์ใจ “เมสืกี่อพวกเขาเหต็นความกลห้าหาญของเปโตรกชบยอหห์น” ความ
กลห้าหาญของเหลต่านชกเทศนห์สมชยพชนธสชญญาใหมต่ ซสึกี่งถถูกกลต่าวถสึงบต่อยครชชั้ง มกสต่วนสคาคชญในความสคาเรต็จอชนเปปีปี่ยมสฟุข
ของพวกเขา

1. จงหมายเหตฟุความกลห้าหาญของเปโตรตรงนกชั้เหมสือนในกสิจการ 2 ซสึกี่งกลห้ากลต่าวโทษพวกผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้
ทกกี่ไดห้ฆต่าพระครสิสตห์ ประกาศการคสืนพระชนมห์และความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ ดถูความกลห้าเดกยวกชนนกชั้ในกสิจการ 
3 เชต่นกชน ดถู กสิจการ 4:19 และความกลห้าของเขาในการประกาศความตายของอานาเนกยและสชปฟปีราในกสิจการ 5
การทห้าทายสภาซานเฮดรสินของเขาในกสิจการ 5:29 และความกระตสือรสือรห้นของเขาซสึกี่งไมต่ถถูกดชบโดยการถถูกทฟุบตก
ในกสิจการ 5:40-42 คนขลาดกลชวถถูกทคาใหห้กลห้าหาญแลห้วดฟุจสสิงโต

2. จงพสิจารณาความกลห้าของสเทเฟน “ประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช” โดยกระทคา “บรรดาการ
มหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่ง” (กสิจการ 6:8) และ “สตสิปปัญญาและจสิตวสิญญาณ ซสึกี่งโดยสสิกี่งเหลต่านกชั้ทต่านไดห้
กลต่าว” ซสึกี่งไมต่มกใครตห้านทานไดห้ (กสิจการ 6:10) จงดถูเขาทกกี่เผชสิญหนห้าความตายโดยมกใจกลห้ากลต่าวหาพวกยสิวเหลต่า
นชชั้นในกสิจการ 7:51-53 และความอต่อนโยน ความกลห้า และความเชสืกี่อของเขาในการตาย!

3. จงหมายเหตฟุความกลห้าของเปาโลในกสิจการ 9:20-22,27,29; ความกลห้าของเขาในกสิจการ 
13:9-11,41,46; กสิจการ 14:3; กสิจการ 19:8; 1 เธสะโลนสิกา 2:2 แมห้กระทชกี่งการตสิดคฟุกของเปาโลกต็ทคาใหห้ผถูห้อสืกี่นมก
ใจกลห้ามากยสิกี่งขสึชั้นทกกี่จะประกาศขต่าวประเสรสิฐโดยปราศจากความกลชว (ฟป. 1:14)

ความกลห้าอชนบรสิสฟุทธสิธิ์นกชั้มาเพราะพวกเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ นกกี่ถถูกบอกเปป็นนชยใน
กรณกของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา (ลถูกา 1:15-17) และในทฟุกกรณกความกลห้านชชั้นกต็มาตต่อจากการเจสิมอชนชชดเจนของ
พระวสิญญาณ กสิจการ 4:31 กลต่าววต่า “และพวกเขาทฟุกคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และพวกเขากลต่าว
พระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ” นกกี่เปป็นความจรสิงในกรณกของเปโตร สเทเฟน เปาโล และคนอสืกี่น ๆ



4. จงหมายเหตฟุวต่าพวกเขาอธสิษฐานอยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อขอความกลห้านกชั้ (กสิจการ 4:29) และเปาโลรห้องขอคคา
อธสิษฐานเพสืกี่อทกกี่เขาจะมกใจกลห้า (อฟ. 6:19,20)

ครสิสเตกยนคนใดทกกี่อยถูต่ในนชั้คาพระทชยของพระเจห้า ทกกี่ทคางานของพระเจห้า กต็มกเหตฟุผลมากมายทกกี่จะมกใจกลห้า
1. เหตฟุผลประการหนสึกี่งกต็คสือจสิตสคานสึกอชนดก เพราะวต่า “คนชอบธรรมกลห้าหาญดฟุจสสิงโต” (สภษ. 28:1)
2. การปลอบประโลมใจของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และของคคาอธสิษฐานทกกี่ไดห้รชบคคาตอบยต่อมใหห้ความกลห้า 

(2 คร. 7:4-7)
3. พระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นมหาปฟุโรหสิตของเรา ผถูห้ทรงรชกษาไวห้ซสึกี่งพระทกกี่นชกี่งแหต่งพระคฟุณและพระเมตตา ทรง

เชสิญชวนวต่า “ฉะนชชั้นขอใหห้พวกเรามกใจกลห้าเขห้ามาถสึงพระทกกี่นชกี่งแหต่งพระคฟุณ เพสืกี่อพวกเราจะไดห้รชบพระเมตตา และ
จะไดห้พบพระคฟุณทกกี่จะชต่วยเหลสือในเวลาแหต่งความตห้องการ” (ฮบ. 4:16)

4. ครสิสเตกยนควรมกใจกลห้าเพราะมชกี่นใจเรสืกี่องความรอด ซสึกี่งไดห้ถถูกกระทคาอยต่างสมบถูรณห์แลห้วโดยพระโลหสิต
ของพระครสิสตห์เทต่านชชั้นซสึกี่งใหห้เรามกความมชกี่นใจมากในเรสืกี่องความเชสืกี่อ: “เหตฟุฉะนชชั้นพกกี่นห้องทชชั้งหลาย เพราะมกใจกลห้าทกกี่
จะเขห้าไปในสถานทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สฟุดโดยพระโลหสิตของพระเยซถู” (ฮบ. 10:19)

5. ความรชกของพระเจห้าไดห้หลชกี่งไหลเขห้าสถูต่ใจของเราแลห้ว ทคาใหห้เรารถูห้สสึกถสึงความเปป็นหนสึกี่งเดกยวกชนและการ
เปป็นพวกเดกยวกชนกชบพระครสิสตห์ของเรา ใหห้เรามกคคาพยานของพระวสิญญาณ หมายความวต่า “ในสสิกี่งนกชั้แหละความ
รชกของพวกเรากต็ถถูกทคาใหห้สมบถูรณห์ เพสืกี่อพวกเราจะไดห้มกใจกลห้าในวชนแหต่งการพสิพากษา เพราะวต่าพระองคห์ทรงเปป็น
อยต่างไร พวกเรากต็เปป็นอยต่างนชชั้นในโลกนกชั้” (1 ยอหห์น 4:17)

โอ ครสิสเตกยนทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเออ๋ย ซสึกี่งพสึกี่งพาพระโลหสิตของพระครสิสตห์เพกยงอยต่างเดกยว
เทต่านชชั้นสคาหรชบความรอด ซสึกี่งตสิดตต่อสชมพชนธห์กชบพระครสิสตห์ผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ ซสึกี่งคคาอธสิษฐานไดห้รชบคคาตอบ เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและประกาศขต่าวสารของพระเจห้าควรมกความกลห้าอชนยสิกี่งใหญต่เหมสือนอยต่างทกกี่เหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่เคยมก

สต่วนหนสึกี่งทกกี่ยสิกี่งใหญต่ของความกลห้าของเปโตรและยอหห์นกต็คสือวต่า พระครสิสตห์ผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ไดห้ทรง
สคาแดงฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์ ทรงตอบคคาอธสิษฐานของพวกเขา และตรงนกชั้ตต่อหนห้าพวกเขาคสือขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่มกชกวสิต
แหต่งฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า

ผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่เทศนาความจรสิงโดยปราศจากฤทธสิธิ์เดชกต็กลห้ามากไมต่ไดห้ เพราะวต่า “ตชวอชกษร
ประหารใหห้ตาย” นชกี่นคสือ ตชวอชกษรแหต่งพระวจนะอชนเปปีปี่ยมสฟุขของพระเจห้า หากมชนไมต่ถถูกนคาพาไปสถูต่ใจของผถูห้คน
โดยฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ! การเครต่งครชดในหลชกคคาสอนไมต่ใหห้ความกลห้าหาญ การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ
ชกวสิตประจคาวชนของคคาอธสิษฐานทกกี่ไดห้รชบคคาตอบและการสคาแดงของฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า นกกี่สสิทกกี่ใหห้ความกลห้าหาญ

เอลกยาหห์มกใจกลห้าไดห้เมสืกี่อเขาสามารถอธสิษฐานและพระเจห้าจะทรงปปิดทห้องฟฟ้านานถสึงสามปปีครสึกี่งและบอก
อาหชบวต่า “จะไมต่มกนชั้คาคห้างหรสือฝนในปปีเหลต่านกชั้ นอกจากตามคคาของขห้าพระองคห์” (1 พงศห์กษชตรสิยห์ 17:1) เอลกยาหห์มก
ใจกลห้าไดห้เมสืกี่อเขาสามารถอธสิษฐานขอไฟใหห้ตกมาจากฟฟ้าและสคาแดงใหห้ฝถูงชนทกกี่เฝฟ้ารออยถูต่นชชั้นเหต็นวต่าเขารชบใชห้
พระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงและวต่าสสิกี่งเหลต่านกชั้ทชชั้งหมดไดห้ถถูกกระทคาตามคคาบชญชาของเขา! เขามกใจกลห้าไดห้เมสืกี่อเขาสามารถ
อธสิษฐานและแผต่นดสินทกกี่แหห้งผากหลชงจากสามปปีครสึกี่งแหต่งการรกรห้างและความแหห้งแลห้งจะไดห้รชบนชั้คาฝนทกกี่ตกเปป็นหต่า



จากฟฟ้า (1 พงศห์กษชตรสิยห์ 18)!
เปโตรและยอหห์นสามารถมองไปทกกี่ขอทานขาพสิการคนนชชั้นและกลต่าววต่า “เงสินและทองคคาขห้าพเจห้าไมต่มก” 

แตต่นชกี่นกต็ไมต่สคาคชญตราบใดทกกี่พวกเขากลต่าวไดห้วต่า “แตต่ทกกี่ขห้าพเจห้ามกอยถูต่ขห้าพเจห้าจะใหห้ทต่าน ในพระนามของพระเยซถู
ครสิสตห์ชาวนาซาเรต็ธ จงลฟุกขสึชั้นและเดสินไปเถสิด” (กสิจการ 3:6) เปโตรมกใจกลห้าไดห้เมสืกี่อเขาอยถูต่ใกลห้พระเจห้ามากเหลสือ
เกสินจนดห้วยคคาของเปโตร อานาเนกยและสชปฟปีรากต็ลห้มตายไดห้เลย

เปาโลมกใจกลห้าไดห้เมสืกี่อเอลกมาสคนทคาเวทมนตรห์นชชั้นถถูกทคาใหห้ตาบอดโดยคคาพถูดเดกยว (กสิจการ 13:8-12) 
หรสือเมสืกี่อในทต่ามกลางพายฟุทกกี่โหมกระหนกี่คากลางทะเล ทถูตสวรรคห์ของพระเจห้าไดห้ยสืนอยถูต่เคกยงขห้างเขาและใหห้คคา
สชญญาอชนนต่าชสืกี่นใจเกกกี่ยวกชบการชต่วยใหห้รอดพห้นสคาหรชบทฟุกคนบนเรสือลคานชชั้น (กสิจการ 27:21-25)! ความกลห้าอชน
บรสิสฟุทธสิธิ์ของเหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่เปป็นความกลห้าทกกี่มาจากการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและการ
สคาแดงรายวชนของการสถสิตอยถูต่ดห้วยและฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าและของการทรงตอบคคาอธสิษฐานตต่าง ๆ

_________________
ขด้อ 15-22:

4:15 แตต่เมสืกี่อพวกเขาไดห้สชกี่งใหห้เปโตรและยอหห์นออก
ไปจากทกกี่ประชฟุมสภาแลห้ว พวกเขากต็ปรสึกษากชนทต่า
มกลางพวกเขาเอง
4:16 โดยกลต่าววต่า “พวกเราจะทคาอยต่างไรดกกชบคน
ทชชั้งสองนกชั้ เพราะวต่าทกกี่การอชศจรรยห์อชนเดต่นชชดไดห้ถถูก
กระทคาโดยคนทชชั้งสองอยต่างแนต่นอนนชชั้น กต็ไดห้ปรากฏ
ชชดแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่อาศชยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว 
และพวกเราปฏสิเสธการอชศจรรยห์นชชั้นไมต่ไดห้
4:17 แตต่เพสืกี่อเรสืกี่องนกชั้จะไมต่ไดห้เลสืกี่องลสือแพรต่หลายไปใน
ทต่ามกลางคนทชชั้งหลายมากกวต่านกชั้ ใหห้พวกเราขถูต่คนทชชั้ง
สองอยต่างแขต็งแรงเถสิด เพสืกี่อทกกี่นชบแตต่นกชั้ไปพวกเขาจะ
ไมต่พถูดแกต่ผถูห้ใดในชสืกี่อนกชั้เลย”
4:18 และพวกเขาจสึงเรกยกเปโตรและยอหห์นมา และ
สชกี่งทต่านทชชั้งสองไมต่ใหห้พถูดหรสือสอนในพระนามของ
พระเยซถูอกกเลย

4:19 แตต่เปโตรและยอหห์นตอบและกลต่าวแกต่พวก
เขาวต่า “จะเปป็นสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้องในสายพระเนตรของ
พระเจห้าหรสือไมต่ ทกกี่จะตชชั้งใจฟปังพวกทต่านมากกวต่า
พระเจห้า ขอพวกทต่านจงพสิจารณาดถูเถสิด
4:20 เพราะวต่าพวกเราจะไมต่พถูดสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งพวก
เราไดห้เหต็นและไดห้ยสินแลห้วนชชั้นกต็ไมต่ไดห้”
4:21 ดชงนชชั้น เมสืกี่อพวกเขาไดห้ขถูต่ทต่านทชชั้งสองนชชั้นเพสิกี่ม
เตสิมอกก พวกเขากต็ปลต่อยทต่านทชชั้งสองไป โดยไมต่พบ
สสิกี่งใด ๆ ทกกี่จะเปป็นเหตฟุใหห้พวกเขาทคาโทษทต่านทชชั้งสอง
ไดห้ เพราะเหตฟุประชาชนนชชั้น ดห้วยวต่าพวกเขาทฟุกคน
ไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้าเนสืกี่องดห้วยสสิกี่งซสึกี่งถถูก
กระทคานชชั้น
4:22 ดห้วยวต่าชายคนนกชั้มกอายฟุกวต่าสกกี่สสิบปปีแลห้ว ผถูห้ซสึกี่ง
การอชศจรรยห์นกชั้แหต่งการรชกษาใหห้หายไดห้ถถูกสคาแดง

พระเจด้าทรงใชด้การออัศจรรยณ์ตสาง ๆ เพสืกี่อ
รอับรองความจรวิงแทด้ของขสาวประเสรวิฐ

คฟุณเหต็นพวกผถูห้นคายสิวทกกี่ตกตะลสึงเหลต่านกชั้ไหม? พวกเขาคงมกการปรสึกษาหารสือกชนอยต่างลชบ ๆ: เปโตรและ
ยอหห์นถถูกพาออกไปยสืนหต่าง ๆ และคนเหลต่านกชั้กลต่าววต่า “พวกเราจะทคาอยต่างไรดกกชบคนทชชั้งสองนกชั้ เพราะวต่าทกกี่การ
อชศจรรยห์อชนเดต่นชชดไดห้ถถูกกระทคาโดยคนทชชั้งสองอยต่างแนต่นอนนชชั้น กต็ไดห้ปรากฏชชดแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่อาศชยอยถูต่ในกรฟุง



เยรถูซาเลต็มแลห้ว และพวกเราปฏสิเสธการอชศจรรยห์นชชั้นไมต่ไดห้” ดชงนชชั้นเราจสึงเหต็นหลชกการหนสึกี่งซสึกี่งถถูกใหห้ภาพประกอบ
ตรงนกชั้และถถูกสคาแดงหลายหนในพระคชมภกรห์

1. เปโตรเตสือนใจพวกผถูห้นคายสิววต่า “พระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ ซสึกี่งเปป็นผถูห้ทกกี่ไดห้รชบการรชบรองจากพระเจห้าใน
ทต่ามกลางพวกทต่านโดยบรรดาการอชศจรรยห์ และการมหชศจรรยห์ และหมายสคาคชญตต่าง ๆ ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรง
กระทคาโดยพระองคห์นชชั้นในทต่ามกลางพวกทต่าน ตามทกกี่พวกทต่านเองทราบอยถูต่แลห้วดห้วย” (กสิจการ 2:22) พระเจห้า
ทรงใหห้การรชบรองงานรชบใชห้ของพระเยซถูอยต่างเปปิดเผยโดยบรรดาการอชศจรรยห์และการมหชศจรรยห์และหมาย
สคาคชญ การอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นไมต่ไดห้พสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพระครสิสตห์ นชกี่นตห้องถถูกพสิสถูจนห์โดยการคสืนพระชนมห์
ของพระองคห์ (รม. 1:4) หมายสคาคชญนชชั้นของศาสดาพยากรณห์โยนาหห์ (มธ. 12:39,40) พระเจห้าทรงรชบรองคนอสืกี่น 
ๆ ทกกี่ไมต่ไดห้เปป็นพระเจห้าเชต่นกชนโดยของประทานแหต่งการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ แตต่การอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นรชบรองความจรสิง
แทห้แหต่งคคาตรชสของพระเยซถู

เชต่นเดกยวกชบชายอชมพาตคนนชชั้นในมาระโก 2:1-12, มชทธสิว 9:1-8, ลถูกา 5:18-26 พระเยซถูตรชสแกต่ชายผถูห้
นชชั้นทกกี่ถถูกหยต่อนลงมาทางหลชงคากต่อนวต่า “ลถูกเออ๋ย บาปทชชั้งหลายของเจห้าไดห้รชบการอภชยใหห้เจห้าแลห้ว” และเมสืกี่อทรง
หมายเหตฟุการสงสชยและความไมต่เชสืกี่อในใจของผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่กลต่าวอยต่างเยห้ยหยชนวต่า “ผถูห้ใดสามารถยกบาปทชชั้ง
หลายไดห้เวห้นแตต่พระเจห้าเทต่านชชั้น” (มาระโก 2:7) พระเยซถูกต็ตรชสวต่า “แตต่เพสืกี่อทต่านทชชั้งหลายจะไดห้ทราบวต่า บฟุตร
มนฟุษยห์มกฤทธสิธิ์อคานาจบนแผต่นดสินโลกทกกี่จะโปรดยกบาปทชชั้งหลายไดห้” (พระองคห์ตรชสกชบคนอชมพาตนชชั้นวต่า) “เรา
กลต่าวแกต่เจห้าวต่า จงลฟุกขสึชั้น และยกทกกี่นอนของเจห้า และไปตามทางของเจห้าไปยชงบห้านของเจห้าเถสิด” การรชกษาใหห้
หายนชชั้นไมต่สคาคชญมากเทต่ากชบการยกโทษใหห้นชชั้น ความรอดเปป็นสสิกี่งทกกี่สคาคชญมากกวต่าการรชกษาใหห้หายฝฝ่ายรต่างกาย
เสมอ แตต่การรชกษาใหห้หายนชชั้นเปป็นพยานหลชกฐานตต่อหนห้าผถูห้คนวต่าพระครสิสตห์ทรงมกฤทธสิธิ์เดชและสสิทธสิธิ์นชชั้นทกกี่จะยก
โทษบาป

พระเยซถูทรงใชห้ขห้อโตห้แยห้งแบบเดกยวกชนนกชั้มากกวต่าหนสึกี่งหน ในมชทธสิว 12:22 พระเยซถูทรงขชบผกทกกี่สสิงคนหนสึกี่ง
ออกซสึกี่งทคาใหห้เขาตาบอดและเปป็นใบห้ แตต่สคาหรชบพวกฟารสิสกทกกี่ไมต่เชสืกี่อและพถูดหมสิกี่นประมาทซสึกี่งกลต่าววต่า “คนนกชั้มสิไดห้
ขชบพวกผกออก ยกเวห้นโดยอาศชยเบเอลเซบถูบเจห้านายของพวกผกเหลต่านชชั้น” พระองคห์ทรงแสดงใหห้เหต็นวต่าซาตานไมต่
อาจขชบซาตานออกไดห้และตรชสวต่า “แตต่ถห้าเราขชบผกทชชั้งหลายออกโดยพระวสิญญาณของพระเจห้า อาณาจชกรของ
พระเจห้ากต็มาถสึงทต่านทชชั้งหลายแลห้ว” (มธ. 12:28)

แนต่นอนวต่าการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นของพระเยซถูมกไวห้ไมต่เพกยงเพสืกี่อแสดงออกถสึงความเหต็นอกเหต็นใจของ
พระองคห์ทกกี่มกตต่อประชาชนทกกี่เจต็บปฝ่วยและทนทฟุกขห์และถถูกผกสสิงและขชดสน แตต่เพสืกี่อรชบรองงานรชบใชห้ของพระองคห์วต่า
เปป็นของแทห้และมาจากพระเจห้าดห้วย และนสิโคเดมชสทราบและกลต่าวเชต่นนกชั้เมสืกี่อเขาพถูดวต่า “รชบบก พวกขห้าพเจห้าทราบ
อยถูต่วต่าทต่านเปป็นอาจารยห์ทกกี่มาจากพระเจห้า เพราะไมต่มกผถูห้ใดสามารถกระทคาการอชศจรรยห์เหลต่านกชั้ทกกี่ทต่านกระทคานชชั้นไดห้ 
ถห้าพระเจห้าไมต่ทรงสถสิตอยถูต่กชบเขา” (ยอหห์น 3:2) 

2. บรรดาการอชศจรรยห์โดยมสือของโมเสสมกไวห้เพสืกี่อพสิสถูจนห์ใหห้ฟาโรหห์และลถูกหลานของอสิสราเอลเหต็นอยต่าง
ชชดเจนวต่าพระเจห้าทรงสต่งโมเสสมาและเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากพระเจห้า (อพย. 3:18-20; อพย. 4:1-9)

3. การอชศจรรยห์ของไมห้เทห้าทกกี่ออกชต่อนชชั้นรชบรองการทรงเลสือกของพระเจห้าใหห้อาโรนเปป็นมหาปฟุโรหสิต 



(กดว. 17:8)
4. เมสืกี่อกสิเดโอนไดห้รชบการทรงเรกยกใหห้ไปชต่วยชนชาตสิอสิสราเอลใหห้รอดพห้น เขากต็กลต่าววต่า “โอ องคห์พระผถูห้

เปป็นเจห้าของขห้าพระองคห์ ถห้าพระเยโฮวาหห์ทรงสถสิตอยถูต่กชบพวกขห้าพระองคห์แลห้ว ทคาไมบรรดาเหตฟุเหลต่านกชั้จสึงเกสิดขสึชั้น
แกต่พวกขห้าพระองคห์เลต่า และไหนเลต่าการอชศจรรยห์ทชชั้งหลายของพระองคห์ซสึกี่งบรรพบฟุรฟุษของพวกขห้าพระองคห์เคยเลต่า
ใหห้พวกขห้าพระองคห์ฟปัง โดยกลต่าววต่า ‘พระเยโฮวาหห์ไดห้ทรงนคาพวกเราขสึชั้นมาจากอกยสิปตห์มสิใชต่หรสือ’” (ผวฉ. 6:13) 
จากนชชั้นในการตอบคคาทถูลขอของกสิเดโอน พระเจห้าไดห้ประทานหมายสคาคชญแหต่งไฟทกกี่ออกมาจากศสิลานชชั้น (ผวฉ. 
6:21) และการอชศจรรยห์แหต่งนชั้คาคห้างบนขนแกะเทต่านชชั้นและแหห้งบนพสืชั้นดสินและจากนชชั้นกต็ตรงขห้ามคสือขนแกะแหห้ง
และพสืชั้นดสินเปปียก (ขห้อ 37-40)

5. เอลกยาหห์ขอใหห้ไฟตกมาจากฟฟ้าเพสืกี่อเผาผลาญเครสืกี่องสชตวบถูชานชชั้น “ขอใหห้ทราบเสกยทชกี่วกชนในวชนนกชั้วต่า 
พระองคห์ทรงเปป็นพระเจห้าในอสิสราเอล และขห้าพระองคห์เปป็นผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์ และขห้าพระองคห์ไดห้กระทคาบรรดา
สสิกี่งเหลต่านกชั้ตามพระดคารชสของพระองคห์” (1 พงศห์กษชตรสิยห์ 18:36) การอชศจรรยห์นชชั้นรชบรองความจรสิงแทห้แหต่งขต่าวสาร
ของเอลกยาหห์ เราควรหมายเหตฟุวต่าเมสืกี่อเอลกยาหห์ทห้าทายผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่สองจสิตสองใจระหวต่างพระเจห้ากชบพระบาอชล
ไมต่มกคคาตอบ ไมต่มกการฟฟ้องใจเลย เมสืกี่อเขาเสนอวต่าจะพสิสถูจนห์พระเจห้าโดยการอชศจรรยห์หนสึกี่ง พวกเขากต็ยสินยอมและ
ตต่อมากต็เรสิกี่มเชสืกี่อ

ผมเชสืกี่อวต่าการอชศจรรยห์เชต่นทกกี่ยกมาเหลต่านกชั้เปป็นขห้อยกเวห้น ไมต่ใชต่เหตฟุการณห์ทกกี่เกสิดขสึชั้นไดห้ทฟุกวชน กระนชชั้นผมกต็
อยากเปปิดประตถูทสิชั้งไวห้ใหห้ใครกต็ตามทกกี่อาจตห้องการการแทรกแซงของพระเจห้าในแบบปาฏสิหารสิยห์และอชศจรรยห์

ปกตสิแลห้วงานรชบใชห้ของคนของพระเจห้ากต็ถถูกรชบรองโดยฤทธสิธิ์เดชทกกี่เปลกกี่ยนชกวสิตในขต่าวสารตต่าง ๆ ของเขา 
พวกคนขกชั้เมาถถูกทคาใหห้มกสตสิ พวกหญสิงโสเภณกถถูกทคาใหห้รชกนวลสงวนตชว พวกคนไมต่เชสืกี่อถถูกทคาใหห้กลายเปป็นผถูห้เชสืกี่อ 
หลายชกวสิตถถูกเปลกกี่ยนแปลง การบชงเกสิดใหมต่เปป็นการสคาแดงใหห้ประจชกษห์แบบเหนสือธรรมชาตสิอยต่างแทห้จรสิงพอ ๆ 
กชบการอชศจรรยห์ทกกี่จชบตห้องไดห้ กระนชชั้นเมสืกี่อเชสืกี่อมโยงกชบงานรชบใชห้ของเหลต่าผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่ตลอดหลาย
รห้อยปปี กต็มกการสคาแดงใหห้ประจชกษห์อชนนต่าอชศจรรยห์ใจมากมายทกกี่ดถูเหมสือนเปป็นปาฏสิหารสิยห์ A.J. Gordon ในหนชงสสือ 
Ministry of Healings กต็ยกตชวอยต่างมากมาย และ W.G. Riley ในแผต่นพชบของเขาเรสืกี่อง Healing กต็บอกเลต่า
เกกกี่ยวกชบการอชศจรรยห์บางอยต่างทกกี่เขารถูห้จชก ใน Getting Things From God Dr. Blanchard กลต่าวถสึงหลายกรณก
ทกกี่เฉพาะเจาะจงทกกี่เขาทราบมา R.A. Torrey ทราบเกกกี่ยวกชบคนมากมายทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายอยต่างมหชศจรรยห์ 
ดวงตากลชบมองเหต็นไดห้ ฯลฯ Charles G. Finney เลต่าเกกกี่ยวกชบหญสิงคนหนสึกี่งซสึกี่งไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชอยต่างอชศจรรยห์ทกกี่จะ
อต่านหนชงสสือไดห้โดยเปป็นการตอบคคาอธสิษฐาน ผมทราบเกกกี่ยวกชบหลายกรณกทกกี่ เทต่าทกกี่ผมสามารถตชดสสินไดห้ เปป็นการ
แทรกแซงแบบอชศจรรยห์ของพระเจห้าในแบบสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ การอชศจรรยห์หนสึกี่งเดกยวนชชั้นทกกี่เราควรคาด
หวชงอยถูต่เสมอคสือ ฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์แหต่งพระวสิญญาณของพระเจห้าทกกี่จะฟฟ้องใจและชต่วยใหห้รอดและเปลกกี่ยนแปลงผถูห้คน 
แตต่ในบางครชชั้งพระเจห้ากต็ประทานความเชสืกี่อสคาหรชบการอชศจรรยห์ฝฝ่ายรต่างกายใหห้แกต่คนทชชั้งหลายทกกี่วางใจพระองคห์

วรรณกรรมของ China Inland Mission บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบผกหลายตนซสึกี่งถถูกขชบออกและการตอบคคา
อธสิษฐานอชนนต่าอชศจรรยห์ใจอสืกี่น ๆ ซสึกี่งดถูเหมสือนเปป็นปาฏสิหารสิยห์ คคาพยานของครสิสเตกยนทฟุกคนควรถถูกรชบรองโดยฤทธสิธิ์
มหชนตห์ของพระเจห้าทกกี่อยถูต่บนคคาพยานของเขาและบางครชชั้งพระเจห้ากต็ประทานความเชสืกี่อทกกี่จะคาดหวชงการอชศจรรยห์



ตต่าง ๆ ทกกี่จชบตห้องไดห้และประทานความชต่วยเหลสือทกกี่เราตห้องการเหมสือนทกกี่พระองคห์เคยกระทคาในสมชยภาคพชนธ
สชญญาใหมต่

ถทูกบอัญชา “ไมสใหด้พทูดหรสือสอน
ในพระนามของพระเยซทูอขีกเลย” (ขด้อ 18)

ผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้มกสสิทธสิอคานาจใดกชน? แคต่สสิทธสิอคานาจทางศาสนาแตต่ในนามเทต่านชชั้น เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าพวก
เขาถถูกถสือวต่าเปป็นเหลต่าผถูห้นคาทกกี่ไดห้รชบการแตต่งตชชั้งของประชาชาตสินชชั้นในเรสืกี่องฝฝ่ายวสิญญาณ ตต่อมาเปาโลยอมรชบตต่อ
หนห้าผถูห้คนวต่ามกสสิทธสิอคานาจบางอยต่างในตชวมหาปฟุโรหสิต ซสึกี่งควรไดห้รชบความเคารพนชบถสือในฐานะ “ผถูห้ปกครองแหต่ง
ประชากรของเจห้า” (กสิจการ 23:3-5) แตต่จชกรวรรดสิโรมมกสสิทธสิอคานาจฝฝ่ายโลก พวกเขาอนฟุญาตใหห้การปกครองใน
เรสืกี่องธรรมดาสามชญทชชั้งหลายเกกกี่ยวกชบศกลธรรมถถูกจชดการโดยพวกปฟุโรหสิตและสภาซานเฮดรสิน แตต่พวกเขาสงวน
สสิทธสิธิ์ในการประหารชกวสิตใหห้แกต่ผถูห้วต่าราชการชาวโรม (ยอหห์น 18:31) ตต่อมาเหลต่าผถูห้นคายสิวจชบตชวสเทเฟนไปอยต่าง
โกรธแคห้นและเอาหสินขวห้างเขาจนตาย เราจสึงทราบวต่าพวกผถูห้นคายสิวไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ใชห้สสิทธสิอคานาจไดห้มากพอ
สมควร ปปีลาตไดห้พถูดถสึงพระเยซถูวต่า “พวกทต่านจงพาเขาไป และพสิพากษาเขาตามกฎหมายของพวกทต่านเถสิด” 
ฉะนชชั้นพวกยสิวจสึงกลต่าวแกต่ทต่านวต่า “การทกกี่พวกขห้าพเจห้าจะประหารชกวสิตคนใดคนหนสึกี่งนชชั้นเปป็นการผสิดกฎหมาย”
(ยอหห์น 18:31) และเฉพาะความตายของพระเยซถูเทต่านชชั้นทกกี่จะทคาใหห้พวกเขาพสึงพอใจ

“แตต่เปโตรและยอหห์นตอบและกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “จะเปป็นสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้องในสายพระเนตรของพระเจห้า
หรสือไมต่ ทกกี่จะตชชั้งใจฟปังพวกทต่านมากกวต่าพระเจห้า ขอพวกทต่านจงพสิจารณาดถูเถสิด เพราะวต่าพวกเราจะไมต่พถูดสสิกี่งเหลต่า
นชชั้นซสึกี่งพวกเราไดห้เหต็นและไดห้ยสินแลห้วนชชั้นกต็ไมต่ไดห้” (ขห้อ 19,20) ตต่อมาเมสืกี่อถถูกจชบกฟุมอกก “แลห้วเปโตรกชบอชครทถูตคน
อสืกี่น ๆ ไดห้ตอบและกลต่าววต่า “พวกขห้าพเจห้าควรเชสืกี่อฟปังพระเจห้ายสิกี่งกวต่ามนฟุษยห์” (กสิจการ 5:29)

“บรรดาผถูห้ทกกี่มกอคานาจนชชั้นถถูกแตต่งตชชั้งขสึชั้นโดยพระเจห้า” (รม. 13:1) สสิทธสิอคานาจของเหลต่าผถูห้ปกครองนชชั้นมา
จากพระเจห้าเชต่นเดกยวกชบสสิทธสิอคานาจของพต่อแมต่เหนสือลถูก ๆ สสิทธสิอคานาจของเจห้านายเหนสือบต่าว สสิทธสิอคานาจของ
สามกเหนสือภรรยาของตน อยต่างไรกต็ตาม มชนเปป็นจรสิงอยถูต่เสมอทกกี่วต่าสสิทธสิอคานาจลคาดชบสฟุดทห้ายนชชั้นคสือพระเจห้า ไมต่บต่อย
นชกทกกี่สสิทธสิอคานาจของมนฟุษยห์จะบชญชาเราอยต่างเปปิดเผยใหห้ทคาสสิกี่งทกกี่ขชดตต่อพระบชญชาทกกี่ชชดเจนของพระเจห้า แนต่นอน
วต่าในกรณกเชต่นนชชั้น พระบชญชาของพระเจห้าตห้องมากต่อน อยต่างไรกต็ตาม ลถูก ๆ กต็ไมต่เคยถถูกเตสือนใหห้เชสืกี่อฟปังพระเจห้า
มากกวต่าพต่อแมต่ของตน ภรรยาไมต่เคยถถูกเตสือนในพระคชมภกรห์ใหห้เชสืกี่อฟปังพระเจห้ามากกวต่าสามกของตน และไมต่บต่อย
เลยทกกี่จะมกปรากฏในพระคชมภกรห์วต่ามชนจคาเปป็นทกกี่จะไมต่เชสืกี่อฟปังสสิทธสิอคานาจฝฝ่ายโลกเพสืกี่อทกกี่จะเชสืกี่อฟปังพระเจห้า อชนทกกี่จรสิง 
ภรรยาไดห้รชบคคาบชญชาอยต่างชชดแจห้งใหห้เชสืกี่อฟปังสามกทกกี่ไมต่เชสืกี่อของนางเพสืกี่อทกกี่จะชนะจสิตวสิญญาณเขา (1 เปโตร 3:1,2)

ชอัยชนะของสามอัญชน
สภาซานเฮดรสินนชชั้นกลชวทกกี่จะลงโทษเปโตรและยอหห์นตต่อไปอกก “เพราะเหตฟุประชาชนนชชั้น” ซสึกี่งถวาย

เกกยรตสิแดต่พระเจห้าเพราะการอชศจรรยห์ทกกี่ไดห้ถถูกกระทคานชชั้น
ดชงนชชั้นเหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์ทกกี่เทศนาในฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าจสึงควรคาดหวชงทกกี่จะนคาพาจสิตใจของ

มวลชนทกกี่เปป็นสามชญชนจนทฟุกแหต่งหนผถูห้คนดก ๆ ทชชั้งหลายจะไดห้เหต็นการอวยพรแหต่งงานรชบใชห้ของเขา ครสิสเตกยน
คนใดทกกี่ซสืกี่อตรงตต่อพระครสิสตห์อาจถถูกขต่มเหงเหมสือนพวกอชครทถูต แตต่พวกเขาไมต่ตห้องลห้มเหลวเทต่าทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบการ



เขห้าถสึงผถูห้คนเพสืกี่อพระครสิสตห์ ขต่าวประเสรสิฐในตอนนชชั้นประสบความสคาเรต็จ เราตห้องจคาไวห้วต่า “งานเกต็บเกกกี่ยวนชชั้นมก
มากมายจรสิง ๆ แตต่เหลต่าคนงานกต็มกนห้อย” (มธ. 9:37; ลถูกา 10:2; ยอหห์น 4:35,36) เหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์บาง
ครชชั้งกต็ถถูกขต่มเหง แตต่เมสืกี่อพวกเขาเทศนาในฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า พวกเขากต็เขห้าถสึงผถูห้คนมากมาย เรามกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะคาด
หวชงวต่าจสิตวสิญญาณหลายดวงจะไดห้รชบความรอด หลายชกวสิตไดห้รชบการเปลกกี่ยนแปลงไมต่วต่าเราไปทกกี่ไหนกต็ตาม ถสึงแมห้
บางคนจะไมต่ยอมฟปังกต็ตาม

__________________
ขด้อ 23-31:

4:23 และเมสืกี่อถถูกปลต่อยตชวแลห้ว ทต่านทชชั้งสองไดห้ไปหา
พวกของทต่านทชชั้งสองเอง และรายงานทฟุกสสิกี่งทกกี่พวก
ปฟุโรหสิตใหญต่และพวกผถูห้อาวฟุโสไดห้พถูดกชบทต่านทชชั้งสอง
4:24 และเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้ยสินอยต่างนชชั้น พวกเขา
กต็เปลต่งเสกยงของพวกเขาตต่อพระเจห้าอยต่างพรห้อม
เพรกยงกชน และทถูลวต่า “พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์
ทรงเปป็นพระเจห้า ซสึกี่งไดห้ทรงสรห้างฟฟ้าสวรรคห์ และ
แผต่นดสินโลก และทะเล และสรรพสสิกี่งทกกี่มกอยถูต่ในทกกี่
เหลต่านชชั้น
4:25 ผถูห้ตรชสไวห้ดห้วยปากของดาวสิดผถูห้รชบใชห้ของ
พระองคห์วต่า ‘เหตฟุใดพวกคนตต่างชาตสิจสึงเดสือดดาล 
และประชาชนคสิดอต่านในสสิกี่งทกกี่ไรห้สาระ
4:26 บรรดากษชตรสิยห์แหต่งแผต่นดสินโลกไดห้ตชชั้งตนเอง
ขสึชั้น และนชกปกครองทชชั้งหลายไดห้รต่วมชฟุมนฟุมกชน ตต่อสถูห้
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและตต่อสถูห้พระครสิสตห์ของพระองคห์’
4:27 ดห้วยวต่าเปป็นความจรสิงทกกี่ทชชั้งเฮโรด และปอนทสิ
อชสปปีลาต กชบพวกตต่างประเทศ และคนอสิสราเอลไดห้
ชฟุมนฟุมกชนตต่อสถูห้พระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของ

พระองคห์ ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเจสิมไวห้แลห้ว
4:28 เพสืกี่อทกกี่จะกระทคาสสิกี่งใดกต็ตามทกกี่พระหชตถห์ของ
พระองคห์ และพระดคารสิของพระองคห์ไดห้กคาหนดไวห้แตต่
กต่อนแลห้ววต่าจะใหห้กระทคา
4:29 และบชดนกชั้ พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดทอด
พระเนตรการขถูต่ทชชั้งหลายของพวกเขา และขอโปรด
ประทานแกต่บรรดาผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์ เพสืกี่อทกกี่พวก
เขาจะกลต่าวพระวจนะของพระองคห์ดห้วยใจกลห้าหาญ
ทชชั้งสสิชั้น
4:30 โดยทรงเหยกยดพระหชตถห์ของพระองคห์ออก
เพสืกี่อรชกษาใหห้หาย และเพสืกี่อทกกี่บรรดาหมายสคาคชญกชบ
การมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายจะถถูกกระทคาโดยพระนาม
ของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์”
4:31 และเมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานแลห้ว สถานทกกี่ซสึกี่งพวก
เขาประชฟุมอยถูต่นชชั้นไดห้หวชกี่นไหว และพวกเขาทฟุกคน
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และพวกเขา
กลต่าวพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ

เหลสาครวิสเตขียนเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณอขีก
นกกี่เปป็นการประชฟุมอธสิษฐานทกกี่มกคนกลฟุต่มเดสิมนชชั้นซสึกี่งอยถูต่ในการประชฟุมอธสิษฐานสฟุดอมตะนชชั้นของกสิจการ 

1:14 กต่อนถสึงเพต็นเทคอสตห์ ทกกี่นชกี่นพวกเขาไดห้อธสิษฐานนานสสิบวชน--พวกอชครทถูต นางมารกยห์มารดาของพระเยซถู และ
พวกนห้อง ๆ ของพะรเยซถู ยอดรวมทชชั้งหมดคสือประมาณ 120 คน ฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้ามาอยต่างทรงพลชงทกกี่เพต็นเท
คอสตห์และ เมสืกี่อเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ พวกเขากต็เรสิกี่มตห้นคคาพยานของตนและสามพชนคนรชบความรอด

คราวนกชั้พวกเขาไปอธสิษฐานอกก
1. มกความเปป็นนชั้คาหนสึกี่งใจเดกยวกชนครชชั้งใหญต่ เปโตรและยอหห์นไปยชงคณะของตน รายงานเรสืกี่องราวทชชั้งหมด



คคาขถูต่ของปฟุโรหสิตใหญต่และสภาซานเฮดรสิน แตต่พวกเขายชงมกเปฟ้าหมายเดสิมกชบทกกี่พวกเขามกกต่อนหนห้าเพต็นเทคอสตห์--ทกกี่
จะประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน พวกเขาจะตห้องเฝฟ้าคอยจนกระทชกี่งพวกเขาไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง 
(ลถูกา 24:49; กสิจการ 1:4,5) ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงอยากเทศนาและเปป็นพยานดห้วยใจกลห้าในฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ พวกเขาอยากใหห้พระเจห้าแสดงฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์และรชบรองขต่าวสารของพวกเขาจนคคา
อธสิษฐานของพวกเขานชชั้น “พรห้อมใจกชน” แนต่นอนวต่าใครสชกคนคงไดห้รชบการดลใจใหห้อธสิษฐานออกเสกยงดชงและใจ
ของผถูห้คนเหลต่านชชั้นถถูกรวมเปป็นหนสึกี่งโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่จะกลต่าวเอเมนใหห้แกต่คคาอธสิษฐานเดกยวกชนนชชั้น

2. พวกเขาระลสึกถสึงการทนทฟุกขห์ การถถูกขต่มเหงและความมรณาของพระเยซถูเจห้า มกพยากรณห์ไวห้แลห้วใน
เพลงสดฟุดกบททกกี่สองวต่า “เหตฟุใดพวกคนตต่างชาตสิจสึงเดสือดดาล และประชาชนคสิดอต่านในสสิกี่งทกกี่ไรห้สาระ” นชกี่นถถูกทคาใหห้
สคาเรต็จจรสิงแลห้วในวสิธกทกกี่เฮโรดและปอนทสิอชสปปีลาตและพวกทหารและฝถูงชนนชชั้นรวมตชวกชนเรกยกรห้องใหห้ประหารชกวสิต
พระเยซถู!กระนชชั้นพวกเขากต็ทราบวต่านกกี่ถถูกกคาหนดและถถูกวางแผนไวห้แลห้วและพวกเขากต็ไมต่นสึกเสกยใจเลย พระเยซถูไดห้
สสิชั้นพระชนมห์และคสืนพระชนมห์แลห้ว พวกเขาควรเตต็มใจทกกี่จะตายกชบพระองคห์หากจคาเปป็น

3. จงหมายเหตฟุคคาทถูลขอของพวกเขา “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขถูต่ทชชั้งหลายของพวก
เขา และขอโปรดประทานแกต่บรรดาผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์ เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะกลต่าวพระวจนะของพระองคห์ดห้วยใจ
กลห้าหาญทชชั้งสสิชั้น” (ขห้อ 29) โอ อยต่าใหห้ใจของพวกเราหวาดกลชวเลย! อยต่าใหห้เราลดทอนขต่าวสารของเราเลย! อยต่า
ใหห้เราตชชั้งหนห้าตชชั้งตาทกกี่จะเอาใจเหลต่าคนชชกี่วเลย “ความกลชวมนฟุษยห์กต็นคากชบดชกมา” (สภษ. 29:25) ฉะนชชั้นพวกเขาจสึง
อห้อนวอนขอความกลห้าทกกี่จะกลต่าวพระวจนะตต่อไปถสึงแมห้พวกเขาถถูกหห้ามไมต่ใหห้พถูดในพระนามของพระเยซถูเลย
กต็ตาม

4. และพวกเขาทถูลขอทกกี่พระเจห้าจะทรงรชบรองขต่าวสารของพวกเขาและประทานเหตฟุผลทกกี่จะมกใจกลห้าแกต่
พวกเขา “โดยทรงเหยกยดพระหชตถห์ของพระองคห์ออกเพสืกี่อรชกษาใหห้หาย และเพสืกี่อทกกี่บรรดาหมายสคาคชญกชบการ
มหชศจรรยห์ทชชั้งหลายจะถถูกกระทคาโดยพระนามของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์” พวกเขาเปป็นเพกยง
ครสิสเตกยนกลฟุต่มเลต็ก ๆ เปป็นเกาะหนสึกี่งกลางทะเลแหต่งเผต่าพชนธฟุห์มนฟุษยห์ทกกี่ชชกี่วรห้ายและโกรธแคห้น โอ ขอใหห้มกใจกลห้าและ
ทกกี่พระเจห้าจะทรงเขห้าแทรกแซงเพสืกี่อพสิสถูจนห์วต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและพระ
ครสิสตห์นชชั้น! พวกเขาอธสิษฐานเชต่นนชชั้น ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อยต่างมหชศจรรยห์

เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์เปป็นครอัทั้งทขีกี่สอง
เหมสือนครอัทั้งกสอนหนด้าทขีกี่เพต็นเทคอสตณ์

ขห้อ 31 ในทกกี่นกชั้เปป็นขห้อพระคคายอดเขาขห้อหนสึกี่งเหมสือนกสิจการ 2:4 ในกสิจการ 2:4, “และพวกเขาทฟุกคนกต็
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” และดชงนชชั้นพวกเขาจสึงเรสิกี่มตห้นการเปป็นพยานของตนในฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อทกกี่จะชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลาย ในกสิจการ 4:31 ครสิสเตกยนกลฟุต่มเดสิมนกชั้อธสิษฐานอกก “...และ
พวกเขาทฟุกคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”

ในฉบชบคสิงเจมสห์ภาษาอชงกฤษ เกห้าคคาเดกยวกชนนกชั้บอกวต่าเกสิดอะไรขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:4 และ
เกสิดอะไรขสึชั้นในกสิจการ 4:31 จงสชงเกตความคลห้ายคลสึงกชนนกชั้

1. กต่อนเพต็นเทคอสตห์ “คนเหลต่านกชั้ทฟุกคนอยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการอธสิษฐานและการอห้อนวอน…”



(กสิจการ 1:14) ในทกกี่นกชั้ “เมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานแลห้ว” พวกเขากต็ไดห้รชบการเจสิมแบบเดกยวกชนนชชั้นของพระวสิญญาณ
อกก!

2. ในทชชั้งสองกรณกจฟุดประสงคห์กต็เหมสือนกชน: พวกเขาอยากไดห้ฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อจะเปป็นพยานดห้วยใจกลห้าเพสืกี่อ
พระครสิสตห์ นชกี่นเปป็นอกกวสิธกของการกลต่าววต่าพวกเขาอธสิษฐานขอการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณและพวกเขากต็ไดห้รชบ
มชน ในทชชั้งสองกรณกพวกเขาอาจอห้างสสิทธสิธิ์พระสชญญานชชั้นของพระเยซถูในลถูกา 11:13, “พระบสิดาของทต่านทชชั้งหลาย
ผถูห้ทรงสถสิตในสวรรคห์ จะประทานพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ขอจากพระองคห์มากยสิกี่งกวต่าสชกเทต่าใด” ใน
ทชชั้งสองกรณกแนต่นอนวต่าพวกเขาพสิจารณาพระบชญชาทกกี่ชชดเจนนชชั้น “แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม 
จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49) และ “แตต่พวกทต่านจะไดห้รชบ
พระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเรา…”
(กสิจการ 1:8)

3. การเปป็นพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณทกกี่เพต็นเทคอสตห์สต่งผลใหห้สามพชนคนไดห้รชบความรอดและ
เพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขา (กสิจการ 2:41) ในกรณกนกชั้พระพรแบบเดกยวกชนตสิดตามมา “พวกเขากลต่าวพระวจนะของ
พระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ…และดห้วยฤทธสิธิ์เดชใหญต่ยสิกี่งพวกอชครทถูตไดห้ใหห้คคาพยานเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถู
เจห้า และพระคฟุณอชนใหญต่ยสิกี่งไดห้อยถูต่บนพวกเขาทฟุกคน” (ขห้อ 31,33) และในบทถชดไป “และโดยมสือของพวกอชคร
ทถูต บรรดาหมายสคาคชญและการมหชศจรรยห์หลายอยต่างไดห้ถถูกกระทคาในทต่ามกลางประชาชน…” (กสิจการ 5:12) 
“และผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า คนเปป็นอชนมากทชชั้งชายและหญสิง” (กสิจการ 5:14)

4. มกการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ทกกี่คลห้ายกชนในแตต่ละกรณก: เสกยงลมพชดแรงและลสิชั้นดฟุจไฟทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ในทกกี่นกชั้ 
“สถานทกกี่ซสึกี่งพวกเขาประชฟุมอยถูต่นชชั้นไดห้หวชกี่นไหว” นชกี่นคสือ เกสิดแผต่นดสินไหว พระเจห้าอาจประทานสสิกี่งนกชั้ใหห้เพสืกี่อหนฟุนใจ
พวกเขาวต่าพระเจห้าทรงอยถูต่กชบพวกเขาในฤทธสิธิ์เดช มชนไมต่ไดห้มกสชญญาไวห้ลต่วงหนห้า เหลต่าสาวกไมต่เคยทถูลขอมชนแบบ
เฉพาะเจาะจง ถสึงแมห้พวกเขาไดห้ทถูลขอใหห้ “บรรดาหมายสคาคชญกชบการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายจะถถูกกระทคาโดย
พระนามของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์” กต็ตาม เราไมต่ทราบวต่ามชนเคยเกสิดขสึชั้นซชั้คาอกกหรสือไมต่ เหมสือน
กชบทกกี่เราไมต่ทราบวต่าลสิชั้นดฟุจไฟเหลต่านชชั้นและเสกยงลมพชดแรงและภาษาอสืกี่น ๆ ของเพต็นเทคอสตห์เคยเกสิดขสึชั้นซชั้คาอกก

พวกเขาอธสิษฐาน พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จมาบนพวกเขาในฤทธสิธิ์เดชอชนยสิกี่งใหญต่ “พวกเขาทฟุกคน
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” มกพยานหลชกฐานแสนมหชศจรรยห์หลายอยต่างทกกี่แสดงถสึงฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า
และคนเปป็นอชนมากไดห้รชบความรอดในทชชั้งสองกรณก

ฉะนชชั้นนกกี่จสึงเปป็นหลชกการหนสึกี่งทกกี่ถถูกสอนอยต่างชชดเจน ครสิสเตกยนทชชั้งหลายสามารถอธสิษฐานและเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เมสืกี่อใดกต็ตามทกกี่พวกเขาตห้องการฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าเพสืกี่อการเปป็นพยาน สสิกี่งทกกี่เคยเกสิด
ขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์เปป็นเพกยงเหตฟุการณห์ตชวอยต่างและผถูห้คนกลฟุต่มเดสิมไดห้เตต็มเปปีปี่ยมอกกในลชกษณะเดกยวกชนและเปป็น
พยานในฤทธสิธิ์เดชเดสิมนชชั้นอกก อชนทกกี่จรสิง มกกลต่าวไวห้วต่าเปโตรกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในกสิจการ 4:8 มชน
ยฟุตสิธรรมทกกี่จะอนฟุมานวต่าการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณหรสือของประทานของพระวสิญญาณหรสือบชพตสิศมาของ
พระวสิญญาณ (อยต่าขยาดคคาเรกยกนชชั้น: มชนอยถูต่ในพระคชมภกรห์และมชนหมายถสึงสสิกี่งทกกี่ไดห้เกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์) ถถูก
ประทานใหห้แกต่ผถูห้คนทกกี่แสวงหาฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าเพสืกี่อการเปป็นพยานและการชนะจสิตวสิญญาณ



มกคคากลต่าวทกกี่บางคนชอบพถูดวต่า “บชพตสิศมาเดกยว แตต่เตต็มเปปีปี่ยมหลายครชชั้ง” แตต่พระคชมภกรห์ไมต่ไดห้กลต่าวอะไร
แบบนชชั้นเลย คคาเรกยกบชพตสิศมาเปป็นคคาพถูดเปรกยบเปรยทกกี่ถถูกใชห้บางคราวเพสืกี่อหมายถสึงการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชซสึกี่งมชกถถูก
เรกยกบต่อยกวต่าและปกตสิแลห้วเรกยกวต่า “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ” เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าบชพตสิศมาถถูกใชห้เปป็นคคาพถูด
เปรกยบเปรยในอกกเรสืกี่องเมสืกี่อพระวสิญญาณทรงรชบผถูห้เชสืกี่อใหมต่และทคาใหห้เขาเปป็นสต่วนหนสึกี่งแหต่งพระกายของพระครสิสตห์
ฝปังเขาไวห้ขห้างในและทคาใหห้เขาเปป็นสต่วนหนสึกี่งของสสิกี่งปลถูกสรห้างฝฝ่ายวสิญญาณนชชั้นทกกี่พระเจห้ากคาลชงจชดเตรกยม แตต่นชกี่นเปป็น
คคาพถูดเปรกยบเปรยซสึกี่งไมต่ไดห้หมายถสึงเพต็นเทคอสตห์ ตามทกกี่คฟุณเหต็นจาก 1 โครสินธห์ 12:13

เราควรจดจคาไวห้วต่าสสิกี่งทกกี่พวกสาวกแสวงหาทกกี่เพต็นเทคอสตห์นชชั้นคสือฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระครสิสตห์ 
และนชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่พวกเขาไดห้รชบ ขห้อเทต็จจรสิงอชนเปป็นศถูนยห์กลางยสิกี่งใหญต่ของเพต็นเทคอสตห์กต็คสือวต่า พระเจห้าไดห้ประทาน
ฤทธสิธิ์เดชทกกี่จะชนะจสิตวสิญญาณคนสามพชนคนในวชนเดกยว ขห้อเทต็จจรสิงอชนเปป็นศถูนยห์กลางในกสิจการ 4:31 กต็คสือวต่าเมสืกี่อ
พวกเขาไดห้อธสิษฐานและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จมาและเตต็มเปปีปี่ยมพวกเขา “พวกเขากลต่าวพระวจนะของ
พระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ” และ “ผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า คนเปป็นอชนมากทชชั้งชายและ
หญสิง” เราไมต่ถถูกบอกวต่าสาวกเหลต่านชชั้นรถูห้สสึกอยต่างไร เพราะวต่านชกี่นไมต่ใชต่สสิกี่งสคาคชญ พวกเขาไมต่ไดห้ทถูลขอ 
“ประสบการณห์” ใด ๆ พวกเขาอยากไดห้ความกลห้าทกกี่จะเปป็นพยานและพวกเขาอยากไดห้ฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าและ
ผลลชพธห์ทชชั้งหลายของพระเจห้า

____________
ขด้อ 32-37:

4:32 และคนจคานวนมากในพวกเขาทกกี่เชสืกี่อนชชั้นมกใจ
และจสิตใจเปป็นหนสึกี่งเดกยวกชน และไมต่มกใครในพวกเขา
อห้างวต่าสสิกี่งของตต่าง ๆ ทกกี่ตนมกอยถูต่เปป็นของตน แตต่พวก
เขาใหห้สสิกี่งของทชชั้งสสิชั้นเปป็นของกลาง
4:33 และดห้วยฤทธสิธิ์เดชใหญต่ยสิกี่งพวกอชครทถูตไดห้ใหห้คคา
พยานเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูเจห้า และ
พระคฟุณอชนใหญต่ยสิกี่งไดห้อยถูต่บนพวกเขาทฟุกคน
4:34 และไมต่มกผถูห้ใดในทต่ามกลางพวกเขาทกกี่ขชดสนสสิกี่ง
ใด ๆ เพราะทฟุกคนทกกี่เปป็นผถูห้ถสือกรรมสสิทธสิธิ์ในทกกี่ดสิน
หรสือบห้านเรสือนทชชั้งหลายกต็ขายพวกมชนเสกย และไดห้นคา

ราคาของสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกขายมา
4:35 และวางเงสินเหลต่านชชั้นไวห้ทกกี่เทห้าของพวกอชครทถูต 
และมกการแจกจต่ายใหห้แกต่ทฟุกคนตามทกกี่เขามกความ
ตห้องการ
4:36 และโยเสส ผถูห้ทกกี่พวกอชครทถูตไดห้ใหห้นามสกฟุลวต่า 
บารนาบชส (ซสึกี่งแปลวต่า ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ) เปป็น
คนเลวก และเปป็นชาวเกาะไซปรชส
4:37 ซสึกี่งมกทกกี่ดสิน ไดห้ขายมชนเสกย และนคาเงสินนชชั้นมา 
และวางมชนไวห้ทกกี่เทห้าของพวกอชครทถูต

การแบสงปฟันออันไมสเหต็นแกสตอัวของ
ครวิสเตขียนจนานวนมาก

เหต็นไดห้ชชดวต่ามกความฝฟดเคสืองทางเศรษฐกสิจครชชั้งใหญต่ในทต่ามกลางเหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เยรถูซาเลต็ม
1. จงพสิจารณากต่อนอสืกี่นเลยวต่าเหลต่าผถูห้นคาเองกต็เปป็นชาวประมงทกกี่ยากจนจากแควห้นกาลสิลกทกกี่ผถูห้คนดถูหมสิกี่น พวก

เขาคงไมต่ไดห้ดสึงดถูดพวกคนมชกี่งมกมากนชก โยเซฟชาวบห้านอารสิมาเธกย เศรษฐกคนหนสึกี่ง กต็เปป็นสาวก (มธ. 27:57; ยอหห์น
19:38) แตต่เขากต็เปป็นคนเหนกยมอาย ไมต่ใชต่สาวกทกกี่กลห้าพถูด และเราไมต่ไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบเขาเลยไปจนจบหนชงสสือ



กสิจการ
2. ฉะนชชั้นมชนจสึงเปป็นเรสืกี่องปกตสิเมสืกี่อขต่าวประเสรสิฐไปถสึงพสืชั้นทกกี่ใดในตอนแรก “คนยากจน และคนพสิการ 

และคนงต่อย และคนตาบอด” กต็เปป็นผถูห้ทกกี่มาดห้วยความเตต็มใจ ขณะทกกี่พวกคนฐานะดกปฏสิเสธ (ลถูกา 14:21) หนสึกี่งใน
หมายสคาคชญเหลต่านชชั้นทกกี่ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาไดห้รชบทกกี่วต่าพระเยซถูทรงเปป็นผถูห้ไดห้รชบการเจสิมนชชั้นทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงลต่วง
หนห้าในอสิสยาหห์ 61:1 กต็คสือวต่า “คนยากจนมกขต่าวประเสรสิฐประกาศแกต่พวกเขา” (มธ. 11:5; ลถูกา 7:22) ฉะนชชั้นผถูห้
เชสืกี่อกลฟุต่มใหญต่ทกกี่เยรถูซาเลต็ม โดยเฉพาะในตอนแรก จสึงเปป็นพวกคนยากจน

3. ตต่อมาไมต่นานในกสิจการ 11:27-30 การกชนดารอาหารทกกี่แพรต่ไปทชกี่วจชกรวรรดสิไดห้ถถูกพยากรณห์โดยอากา
บชส จากนชชั้นพวกสาวกทกกี่เมสืองอชนทสิโอก “ทฟุกคนตามความสามารถของตน ตชชั้งใจวต่าจะสต่งของบรรเทาทฟุกขห์ไปยชง
พวกพกกี่นห้องทกกี่อาศชยอยถูต่ในแควห้นยถูเดกย ซสึกี่งพวกเขาไดห้กระทคาดห้วย และไดห้สต่งของนชชั้นไปยชงพวกผถูห้ปกครองโดยมสือของ
บารนาบชสและเซาโล” แตต่ความขชดสนในทต่ามกลางเหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่เยรถูซาเลต็มดถูเหมสือนจะปรากฏชชดเจนแลห้ว 
และดถูเหมสือนวต่ามชนจะตต่อเนสืกี่องนานหลายปปีตามทกกี่มกกลต่าวถสึงและเปาโลรชบเงสินถวายในครสิสตจชกรทฟุกแหต่งนชชั้นใน
แควห้นกาลาเทกยและทกกี่อสืกี่น ๆ “เพสืกี่อพวกวสิสฟุทธสิชนนชชั้น” ใน 1 โครสินธห์ 16:1, ใน 2 โครสินธห์ 8:4,14, ใน 2 โครสินธห์ 9:1
และทกกี่ตามมา

แนต่นอนวต่าการขต่มเหงนชชั้นทกกี่เกสิดขสึชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มนคาความยากลคาบากรฟุนแรงมาสถูต่เหลต่าครสิสเตกยน คนเหลต่า
นชชั้นทกกี่อยากจชบกฟุมเปโตรและยอหห์น ขถูต่วต่าจะฆต่าพวกเขา จคาคฟุกพวกเขาและทฟุบตกพวกเขา คงจะไมต่ลชงเลทกกี่จะไลต่
ครสิสเตกยนใหมต่เหลต่านกชั้ออกจากงานของพวกเขา เหลต่าผถูห้เชต่าทกกี่เปป็นครสิสเตกยนถถูกขชบออกจากบห้านเรสือนของพวกเขา 
นอกจากนกชั้อาจเปป็นไดห้วต่าหลายพชนคนเหลต่านชชั้นทกกี่แหต่กชนมารต่วมงานเทศกาลปปัสกาทกกี่เยรถูซาเลต็มและไดห้รชบความรอด
ทกกี่เพต็นเทคอสตห์และทกกี่ตามมาเปป็นคนยากจนผถูห้ซสึกี่งตชดสสินใจทกกี่จะอยถูต่ตต่อในเยรถูซาเลต็มและเพสิกี่มเขห้ากชบความไมต่มชกี่นคง
ทางการเงสินของฝถูงชนเหลต่านชชั้น

อยต่างไรกต็ตาม ครสิสเตกยนเหลต่านกชั้นชบวต่าสสิกี่งทกกี่พวกตนถสือครองอยถูต่นชชั้นไมต่ใชต่ของตชวเอง: มชนเปป็นของพระ
ครสิสตห์และพวกเขาจสึงแบต่งปปันกชบทฟุกคน

จงหมายเหตฟุอกกวต่าการแบต่งปปันทรชพยห์สสิกี่งของของพวกเขาคสือ แตต่ละคนตามทกกี่ตนมฟุต่งหมายไวห้ในใจของตน 
ดห้วยความสมชครใจ ไมต่มกคคาบชญชาของพระเจห้าและของมนฟุษยห์เลยทกกี่หห้ามการถสือครองทรชพยห์สสิน ผถูห้คนใหห้ทรชพยห์สสิน
ของตนตามทกกี่ตห้องการ และแนต่นอนวต่าบางคนไมต่ไดห้ทคาเชต่นนชชั้น บารนาบชสถถูกนชบวต่าเปป็น “ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ” 
เพราะวต่าเขาขายทกกี่ดสินและนคาเงสินนชชั้นมา “วางมชนไวห้ทกกี่เทห้าของพวกอชครทถูต”

บรรดาเหตฟุการณห์ทกกี่เขยต่าปฐพกกคาลชงเกสิดขสึชั้น ความรอดของพวกเขาเองและความรอดของอกกหลายพชนคน
เปป็นเรสืกี่องทกกี่สคาคชญยสิกี่งจนพวกเขาชสืกี่นชมยสินดกกชบการเปป็นคนยากจน แบต่งปปันสสิกี่งทกกี่ตนมก และ “มกใจและจสิตใจเปป็น
หนสึกี่งเดกยวกชน” ตต่อไป (ขห้อ 32) 

กวิจการ 5



ขด้อ 1-11:
5:1 แตต่มกชายคนหนสึกี่งชสืกี่ออานาเนกย พรห้อมกชบภรรยา
ของเขาชสืกี่อสชปฟปีรา ไดห้ขายทรชพยห์สสินทกกี่ดสินของตน
5:2 และเกต็บสต่วนหนสึกี่งของราคานชชั้นไวห้ ภรรยาของ
เขากต็ทราบเรสืกี่องนกชั้ดห้วย และไดห้นคาสต่วนหนสึกี่งมา และ
วางมชนไวห้ทกกี่เทห้าของพวกอชครทถูต
5:3 แตต่เปโตรกลต่าววต่า “อานาเนกย เหตฟุไฉนซาตาน
จสึงทคาใหห้ใจของเจห้าเตต็มไปดห้วยการมฟุสาตต่อพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และใหห้เกต็บสต่วนหนสึกี่งของคต่าทกกี่ดสิน
ไวห้
5:4 ขณะทกกี่ทกกี่ดสินยชงอยถูต่ มชนกต็เปป็นของเจห้าเองมสิใชต่หรสือ
และหลชงจากขายทกกี่ดสินแลห้ว เงสินกต็ยชงอยถูต่ในอคานาจ
ของเจห้าเองมสิใชต่หรสือ เหตฟุไฉนเจห้าจสึงคสิดสสิกี่งนกชั้ไวห้ในใจ
ของเจห้าเลต่า เจห้ามสิไดห้มฟุสาตต่อมนฟุษยห์ แตต่ตต่อพระเจห้า”
5:5 และเมสืกี่ออานาเนกยไดห้ยสินคคาเหลต่านกชั้กต็ลห้มลง และ
สสิชั้นลมหายใจ และความเกรงกลชวอยต่างยสิกี่งมาสถูต่พวก
เขาทฟุกคนทกกี่ไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้
5:6 และพวกคนหนฟุต่มกต็ลฟุกขสึชั้น หต่อศพเขาไวห้ และ

หามเขาออกไป และฝปังเขาไวห้
5:7 และหลชงจากนชชั้นประมาณสามชชกี่วโมง เมสืกี่อ
ภรรยาของเขาซสึกี่งยชงไมต่ทราบเหตฟุการณห์ทกกี่เกสิดขสึชั้นไดห้
เขห้ามา
5:8 และเปโตรตอบแกต่นางวต่า “จงบอกเราเถสิดวต่า 
พวกเจห้าไดห้ขายทกกี่ดสินนชชั้นเปป็นราคาเทต่านกชั้หรสือ” และ
หญสิงนชชั้นกลต่าววต่า “ใชต่แลห้ว ไดห้เทต่านกชั้เจห้าคต่ะ”
5:9 และเปโตรกลต่าวแกต่นางวต่า “ไฉนเจห้าทชชั้งสองไดห้
พรห้อมใจกชนทกกี่จะทดลองพระวสิญญาณขององคห์พระ
ผถูห้เปป็นเจห้าเลต่า จงดถูเถสิด เทห้าของพวกคนซสึกี่งไดห้ฝปังสามก
ของเจห้ากต็อยถูต่ทกกี่ประตถู และจะหามเจห้าออกไป”
5:10 แลห้วในทชนใดนชชั้นนางกต็ลห้มลงแทบเทห้าของเป
โตร และสสิชั้นลมหายใจ และพวกคนหนฟุต่มไดห้เขห้ามา 
และพบวต่าหญสิงนชชั้นตายเสกยแลห้ว และเมสืกี่อหามนาง
ออกไปแลห้ว ไดห้ฝปังนางไวห้ขห้างสามกของนาง
5:11 และความเกรงกลชวอยต่างยสิกี่งไดห้มาสถูต่ครสิสตจชกร
ทชชั้งหมด และมาสถูต่ทฟุกคนทกกี่ไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้

บาปและความตายของอานาเนขียและสอัปฟปรา:
ความใจกวด้างแบบจอมปลอม

อานาเนกยและสชปฟปีราขายทรชพยห์สสินของตน มชนเปป็นความคสิดของพวกเขาเอง ไมต่ใชต่ถถูกบชญชา ไมต่ไดห้ถถูก
เรกยกรห้อง แตต่เหต็นไดห้ชชดวต่าเกกยรตสิยศนชชั้นทกกี่ไดห้มาสถูต่บารนาบชส (พระคคาขห้อกต่อนหนห้า) และมาสถูต่คนดกคนอสืกี่น ๆ ทคาใหห้
คนทชชั้งสองอยากไดห้รชบความเหต็นชอบจากพวกอชครทถูตและความเปป็นทกกี่นสิยมชมชอบในทต่ามกลางครสิสเตกยนทชชั้ง
หลาย แตต่เขาทชชั้งสองตกลงกชนวต่าจะใหห้เงสินบางสต่วนและเกต็บบางสต่วนไวห้สคาหรชบใชห้เองขณะทกกี่เสแสรห้งวต่ายกเงสิน
ทชชั้งหมดใหห้ บาปของพวกเขาไมต่ไดห้อยถูต่ในการกชนเงสินบางสต่วนนชชั้นไวห้ “ขณะทกกี่ทกกี่ดสินยชงอยถูต่ มชนกต็เปป็นของเจห้าเองมสิใชต่
หรสือ และหลชงจากขายทกกี่ดสินแลห้ว เงสินกต็ยชงอยถูต่ในอคานาจของเจห้าเองมสิใชต่หรสือ” (ขห้อ 4) บาปนชชั้นอยถูต่ในการหลอกลวง
และการกลต่าวอห้างแบบเทกยมเทต็จวต่ามกใจกวห้าง พวกเขาไดห้โกหกมนฟุษยห์ แตต่ยสิกี่งไปกวต่านชชั้น พวกเขาโกหกพระเจห้า! 
บาปของพวกเขาไมต่ไดห้มกการอห้างอสิงถสึงเรสืกี่องเงสินเปป็นพสิเศษ แตต่อห้างอสิงถสึงการหลอกลวงของพวกเขา

ขอใหห้เราระวชงตชววต่าเรากลต่าวอห้างอยต่างไรเกกกี่ยวกชบการเสกยสละ หญสิงมต่ายคนนชชั้นทกกี่ใสต่เงสินสองแผต่นของตน
ไวห้ในตถูห้เกต็บเงสินถวายนชชั้น เงสินเลกชั้ยงชกพทชชั้งหมดของนาง “ใหห้มากกวต่าพวกเขาทฟุกคน” เพราะนางใหห้ทฟุกสสิกี่ง (มาระโก 
12:42,43) และครสิสเตกยนจคานวนมากอาจถวายเงสินกห้อนโตโดยไมต่ขาดเสสืชั้อผห้าดก ๆ สชกชฟุดหรสือสเตต็กมสืชั้อเยต็นหรสือรถ
คชนใหมต่หรสือเครสืกี่องเรสือนราคาแพงหรสือการไปพชกรห้อน อยต่าใหห้เราอห้างวต่าถวายทชชั้งหมดในเมสืกี่อเรากชนราคาบางสต่วน



นชชั้นไวห้
เปโตรกลต่าววต่า มชนเปป็นการสมคบคสิด “ทกกี่จะทดลองพระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า”

“บาปหนนกี่งทขีกี่นนาไปสทูสความตาย”
เราคสิดวต่าอานาเนกยและสชปฟปีราเปป็นผถูห้ทกกี่กลชบใจเชสืกี่อและรชบความรอดแลห้ว
ใน 1 ยอหห์น 5:16 เราถถูกบอกวต่า “ถห้าผถูห้ใดเหต็นพกกี่นห้องของตนกระทคาบาปอยต่างหนสึกี่งอยต่างใดซสึกี่งไมต่นคาไปสถูต่

ความตาย ผถูห้นชชั้นจงทถูลขอ และพระองคห์กต็จะประทานชกวสิตแกต่ผถูห้นชชั้นสคาหรชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่กระทคาบาปซสึกี่งไมต่ไดห้นคาไป
สถูต่ความตาย มกบาปทกกี่นคาไปสถูต่ความตาย ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้กลต่าววต่าใหห้เขาอธสิษฐานเพสืกี่อบาปอยต่างนชชั้น” จงหมายเหตฟุวต่า
มชนเปป็นบาปอยต่างหนสึกี่งของ “พกกี่นห้อง” คนหนสึกี่ง ครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง บาปอยต่างหนสึกี่งทกกี่นคาไปสถูต่ความตาย นชกี่นไมต่ไดห้
หมายถสึงความตายฝฝ่ายวสิญญาณแตต่เปป็นความตายของรต่างกาย บางครชชั้งครสิสเตกยนทชชั้งหลาย เพราะบาป จสึงตาย
กต่อนวชยอชนควร นชกี่นเปป็นความจรสิงเกกกี่ยวกชบหลายคนทกกี่เมสืองโครสินธห์ “ดห้วยเหตฟุนกชั้หลายคนในทต่ามกลางพวกทต่านจสึง
อต่อนกคาลชงและปฝ่วยอยถูต่ และหลายคนลต่วงหลชบไปแลห้ว” (1 คร. 11:30) ความแตกแยก การวสิวาท การรชกโลก  
การเขห้ารชบพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพรห้อมกชบบาป นคาความเจต็บปฝ่วยมาสถูต่หลายคนและมชนนคา “การลต่วง
หลชบ” มาสถูต่หลายคน แตต่การลต่วงหลชบไมต่เคยถถูกใชห้เปป็นคคาเรกยกหนสึกี่งสคาหรชบความตายของคนทกกี่ไมต่รอด แตต่ใชห้กชบ
เฉพาะผถูห้ทกกี่รอดแลห้วเทต่านชชั้น ครสิสเตกยนทชชั้งหลายบางครชชั้งกต็ทคาบาปและตายเพราะบาปทชชั้งหลายของตน ฉะนชชั้นผมจสึง
คสิดวต่าอานาเนกยและสชปฟปีราเปป็นแบบนชชั้น

คนของพระเจห้าผถูห้นชชั้นทกกี่ไปเตสือนกษชตรสิยห์เยโรโบอชมเกกกี่ยวกชบบาปของเขาและพยากรณห์เกกกี่ยวกชบการทคาลาย
แทต่นนชชั้นของกษชตรสิยห์โยสสิยาหห์ ผถูห้พยากรณห์คนนชชั้นเองไดห้รชบคคาทรงบชญชาใหห้กลชบบห้านไปและไมต่กสินหรสือดสืกี่มในสถาน
ทกกี่นชชั้นเลย แตต่ผถูห้พยากรณห์คนหนสึกี่งแหต่งเบธเอลหลอกลวงเขา เขากลชบบห้านไปกชบชายคนหนสึกี่งและรชบประทาน และ
สสิงโตตชวหนสึกี่งฆต่าเขาตาย ตามทกกี่เราเรกยนรถูห้ใน 1 พงศห์กษชตรสิยห์ บททกกี่ 13

ผมเชสืกี่อวต่าทกกี่ใดทกกี่เหลต่าผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้าเทศนากลต่าวโทษบาปอยต่างชชดเจนและฤทธสิธิ์เดชของ
พระเจห้าถถูกเผยใหห้ประจชกษห์ พระเจห้ากต็จะทรงสนชบสนฟุนคคาเทศนาของพวกเขาดห้วยฤทธสิธิ์เดชและนคาการพสิพากษา
มาสถูต่บาป กระทชกี่งถสึงขนาดฆต่าครสิสเตกยนหลายคนและพาพวกเขาไปบห้านในสวรรคห์กต่อนเวลาอชนควรในบางกรณก 
ผมไดห้ทราบเกกกี่ยวกชบครสิสเตกยนหลายกรณกทกกี่เปป็นคนดสืชั้อดสึงและไมต่เชสืกี่อฟปังและเปป็นผถูห้ทกกี่กต่อความยฟุต่งยากในครสิสตจชกร
หลายแหต่ง ซสึกี่งตายอยต่างกะทชนหชน เหต็นไดห้ชชดวต่าดห้วยพระหชตถห์ของพระเจห้า ตายกต่อนวชยอชนควรเพราะบาป

เหตฟุการณห์แบบนชชั้นไมต่คต่อยเกสิดขสึชั้นแลห้วตอนนกชั้เพราะวต่าไมต่คต่อยมกเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณผถูห้ซสึกี่งวางมาตรฐานทกกี่ชชดเจนและครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณผถูห้ซสึกี่งดคาเนสินชกวสิตตาม
มาตรฐานเหลต่านกชั้จนพระเจห้าสามารถกระทคากสิจเพสืกี่อประชากรของพระองคห์ไดห้ในแบบทกกี่เปป็นการพสิพากษาบาปใน
ทชนทกตต่อหนห้าผถูห้คนเชต่นนชชั้น แตต่ขอบคฟุณพระเจา ผมเคยทราบและผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐคนอสืกี่น ๆ อกกหลายคนทกกี่
พระเจห้าทรงใชห้การอยต่างยสิกี่งใหญต่เคยทราบเกกกี่ยวกชบหลายกรณกทกกี่เปป็นเชต่นนชชั้น

_________________

ขด้อ 12-16:



5:12 และโดยมสือของพวกอชครทถูต บรรดาหมาย
สคาคชญและการมหชศจรรยห์หลายอยต่างไดห้ถถูกกระทคา
ในทต่ามกลางประชาชน (และพวกสาวกทฟุกคนอยถูต่
พรห้อมใจกชนในเฉลกยงของซาโลมอน
5:13 และในพวกคนทกกี่เหลสืออยถูต่นชชั้น ไมต่มกผถูห้ใดกลห้ามา
เขห้ารต่วมกชบพวกเขา แตต่ประชาชนไดห้ยกยต่องพวกเขา
มาก
5:14 และผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า คนเปป็นอชนมากทชชั้งชายและหญสิง)

5:15 จนถสึงขนาดทกกี่พวกเขาพาคนเจต็บปฝ่วยเขห้ามาไวห้
ในถนนทชชั้งหลาย และวางพวกเขาไวห้บนบรรดา
ทกกี่นอนและแครต่ เพสืกี่ออยต่างนห้อยทกกี่สฟุด เงาของเปโตรทกกี่
ผต่านไปจะไดห้ทอดบนบางคนในพวกเขา
5:16 คนเปป็นอชนมากไดห้ออกมาจากนครตต่าง ๆ ทกกี่
อยถูต่ลห้อมรอบกรฟุงเยรถูซาเลต็มดห้วย โดยพาพวกคนปฝ่วย
มา และคนทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกรบกวนดห้วยเหลต่าผก
โสโครก และพวกเขาทฟุกคนไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย

ฤทธวิธิ์เดชมหอันตณ์ในทสามกลางครวิสเตขียน
เหลสานขีทั้ทขีกี่เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ

จงหมายเหตฟุวต่าคคาอธสิษฐานของกสิจการ 4:30 กคาลชงไดห้รชบคคาตอบแลห้ว พระเจห้ากคาลชงเหยกยดพระหชตถห์ของ
พระองคห์เพสืกี่อรชกษาใหห้หาย “และเพสืกี่อทกกี่บรรดาหมายสคาคชญกชบการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายจะถถูกกระทคาโดยพระนาม
ของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์”

จงหมายเหตฟุความเปป็นนชั้คาหนสึกี่งใจเดกยวกชนอชนแสนวสิเศษนชชั้น “และพวกสาวกทฟุกคนอยถูต่พรห้อมใจกชนใน
เฉลกยงของซาโลมอน” นชกี่นคสือ พวกเขาอยถูต่ในพสืชั้นทกกี่นชชั้นดห้านนอกตชวพระวสิหาร ระเบกยงตลอดแนวเสาวสิหารซสึกี่งเรกยก
กชนวต่าเฉลกยงของซาโลมอน พวกเขารวมตชวกชนในทกกี่แหต่งนกชั้ ซสึกี่งเหมสือนกชบจตฟุรชสหรสือตลาดนชด เพสืกี่อการเทศนา การ
เปป็นพยาน และการรต่วมสามชคคกธรรม

การอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นรวมการรชกษาคนปฝ่วยใหห้หายเขห้าไวห้ดห้วย (ขห้อ 15) ผถูห้คนถถูกวางตามทางเดสิน “เพสืกี่อ
อยต่างนห้อยทกกี่สฟุด เงาของเปโตรทกกี่ผต่านไปจะไดห้ทอดบนบางคนในพวกเขา” ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าฤทธสิธิ์เดชไมต่ไดห้อยถูต่ใน
เงานชชั้น แตต่ในพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ผถูห้ทรงลห้อมรอบและทต่วมทห้นเปโตรจนฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าตสิดตชวเขาไปดห้วยใน
ทฟุกแหต่งหน การรชกษา “ทฟุกคน” ใหห้หายนชชั้นเตสือนใจเราเกกกี่ยวกชบสองสามกรณกในงานรชบใชห้ของพระเยซถู ควรจะมก
เหตฟุการณห์แบบนชชั้นอยถูต่บห้างในหนชงสสือกสิจการ เนสืกี่องจากอชครทถูตเหลต่านกชั้และครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณกคาลชงทคางานชนสิดเดกยวกชนและมกผลลชพธห์ชนสิดเดกยวกชนกชบทกกี่พระเยซถูเคยมก ตามพระสชญญาของพระองคห์
ในยอหห์น 14:12 และพระบชญชานชชั้นในยอหห์น 17:18 และยอหห์น 20:21,22

ผถูห้เชสืกี่อจคานวนมากทกกี่ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาในขห้อ 14 เปป็นผลลชพธห์อชนเปปีปี่ยมสฟุขของการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณและการเปป็นพยานของกสิจการ 4:31

ความเคารพนชบถสือเปป็นอชนมากของสาธารณชนทชกี่วไป “และในพวกคนทกกี่เหลสืออยถูต่นชชั้น ไมต่มกผถูห้ใดกลห้ามาเขห้า
รต่วมกชบพวกเขา…” ไดห้เกสิดขสึชั้นสต่วนหนสึกี่งเปป็นเพราะรายงานขต่าวเรสืกี่องการเสกยชกวสิตของอานาเนกยและสชปฟปีรา 
พระเจห้าของผถูห้คนเหลต่านกชั้ทรงพสิพากษาบาป!

_____________
ขด้อ 17-28:



5:17 แลห้วมหาปฟุโรหสิตไดห้ลฟุกขสึชั้น และพวกเขาทฟุกคน
ทกกี่อยถูต่กชบทต่าน (ซสึกี่งเปป็นนสิกายของพวกสะดถูสก) และ
เตต็มไปดห้วยความเดสือดดาล
5:18 และไดห้ลงมสือจชบพวกอชครทถูต และเอาพวกเขา
ไปไวห้ในคฟุกหลวง
5:19 แตต่ทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ในเวลา
กลางคสืน ไดห้เปปิดประตถูทชชั้งหลายของคฟุก และพาพวก
เขาออกไป และกลต่าววต่า
5:20 “จงไป ยสืนและกลต่าวในพระวสิหารแกต่
ประชาชน คสือบรรดาถห้อยคคาแหต่งชกวสิตนกชั้”
5:21 และเมสืกี่อพวกอชครทถูตไดห้ยสินสสิกี่งนชชั้น พวกเขากต็
เขห้าไปในพระวสิหารแตต่เชห้าตรถูต่และสชกี่งสอน แตต่มหา
ปฟุโรหสิตมา และคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่กชบทต่าน และไดห้
เรกยกประชฟุมสภามาชฟุมนฟุมกชน และบรรดาผถูห้อาวฟุโส
ทชชั้งหมดของลถูกหลานของอสิสราเอล และสต่งคนไปทกกี่
คฟุกเพสืกี่อใหห้นคาตชวพวกอชครทถูตมา
5:22 แตต่เมสืกี่อพวกเจห้าพนชกงานมาถสึง และไมต่พบพวก
อชครทถูตในคฟุก พวกเขากต็กลชบมา และรายงาน
5:23 โดยกลต่าววต่า “แทห้จรสิง พวกขห้าพเจห้าพบวต่าคฟุก
ปปิดอยถูต่ดห้วยความปลอดภชยทฟุกอยต่าง และพวกยาม
ยสืนอยถูต่ขห้างนอกหนห้าประตถูเหลต่านชชั้น แตต่เมสืกี่อพวก
ขห้าพเจห้าเปปิดแลห้ว พวกขห้าพเจห้ากต็ไมต่พบผถูห้ใดอยถูต่ขห้าง

ใน”
5:24 บชดนกชั้เมสืกี่อมหาปฟุโรหสิตและนายทหารรชกษาพระ
วสิหารกชบพวกปฟุโรหสิตใหญต่ ไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเขา
กต็ฉงนสนเทต่หห์ในเรสืกี่องของพวกอชครทถูตวต่าจะเปป็น
อยต่างไรตต่อไป
5:25 แลห้วคนหนสึกี่งมาและบอกพวกเขา โดยกลต่าววต่า
“ดถูเถสิด คนเหลต่านชชั้น ซสึกี่งทต่านทชชั้งหลายไดห้จคาไวห้ในคฟุก 
กคาลชงยสืนในพระวสิหาร และกคาลชงสชกี่งสอนประชาชน
อยถูต่”
5:26 แลห้วนายทหารรชกษาพระวสิหารกชบพวกเจห้า
พนชกงานไดห้ไป และพาพวกอชครทถูตมาโดยไมต่ใชห้
ความรฟุนแรง เพราะวต่าพวกเขากลชวประชาชน เกรง
วต่าพวกเขาจะถถูกเอาหสินขวห้าง
5:27 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้พาพวกอชครทถูตมาแลห้ว 
พวกเขาไดห้ตชชั้งพวกอชครทถูตไวห้ตต่อหนห้าสภา และมหา
ปฟุโรหสิตถามพวกอชครทถูต
5:28 โดยกลต่าววต่า “พวกเราไดห้กคาชชบพวกเจห้าอยต่าง
แขต็งแรงแลห้วมสิใชต่หรสือวต่าไมต่ใหห้พวกเจห้าสอนในชสืกี่อนกชั้ 
และดถูเถสิด พวกเจห้าไดห้ทคาใหห้กรฟุงเยรถูซาเลต็มเตต็มไป
ดห้วยหลชกคคาสอนของพวกเจห้า และตชชั้งใจทกกี่จะนคา
โลหสิตของชายผถูห้นกชั้ใหห้ตกอยถูต่บนพวกเรา”

จงหมายเหตฟุวต่ามหาปฟุโรหสิตและพวกผถูห้ครอบครองเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นพวกสะดถูสก ซสึกี่งไมต่ยอมรชบการเปป็นขสึชั้น
จากตายและการอชศจรรยห์ทชชั้งหลาย “เตต็มไปดห้วยความเดสือดดาล” เพราะผถูห้คนมากมายไดห้รชบความรอดและการ
อชศจรรยห์และการมหชศจรรยห์ตต่าง ๆ ไดห้ถถูกกระทคาเพสิกี่มขสึชั้นโดยมสือของพวกอชครทถูต ฉะนชชั้นการขต่มเหงทกกี่รฟุนแรงจสึงเรสิกี่ม
ตห้นอกก

พวกออัครททูต “ในคตุกสามอัญนอัทั้น”
บชดนกชั้นกกี่เรสิกี่มดถูเหมสือนความเชสืกี่อของครสิสเตกยนแบบทกกี่พระเยซถูทรงพรรณนาแกต่เหลต่าสาวกของพระองคห์แลห้ว!

ดถูเหมสือนวต่าพวกเขาประหลาดใจ พวกเขาไมต่นต่าประหลาดใจเลยเพราะพระเยซถูตรชสไวห้ในลถูกา 6:21-23 วต่า:
“ทต่านทชชั้งหลายทกกี่หสิวเวลานกชั้ยต่อมไดห้รชบพร ดห้วยวต่าพวกทต่านจะไดห้อสิกี่มบรสิบถูรณห์ ทต่านทชชั้งหลายทกกี่

รห้องไหห้เวลานกชั้ยต่อมไดห้รชบพร เพราะวต่าพวกทต่านจะไดห้หชวเราะ ทต่านทชชั้งหลายยต่อมไดห้รชบพรเมสืกี่อคนทชชั้ง
หลายจะเกลกยดชชงพวกทต่าน และเมสืกี่อพวกเขาจะแยกทต่านทชชั้งหลายใหห้ออกจากพวกเขา และจะ



ตคาหนสิพวกทต่าน และวต่ากลต่าวชสืกี่อของพวกทต่านวต่าชชกี่วรห้าย เพราะเหต็นแกต่บฟุตรมนฟุษยห์ ในวชนนชชั้นทต่าน
ทชชั้งหลายจงปปีตสิยสินดก และเตห้นโลดดห้วยความชสืกี่นบาน เพราะดถูเถสิด บคาเหนต็จของทต่านทชชั้งหลายใน
สวรรคห์กต็ใหญต่ยสิกี่ง เพราะวต่าบรรพบฟุรฟุษของพวกเขาไดห้กระทคาอยต่างนชชั้นแกต่พวกศาสดาพยากรณห์
เหมสือนกชน”

ตามนสิยามนกชั้ทกกี่พระเยซถูเจห้าประทานใหห้ ครสิสเตกยนแบบในพระคชมภกรห์ควรหสิวโหยตอนนกชั้ ควรรห้องไหห้ตอนนกชั้ 
ควรถถูกเกลกยดชชงและถถูกรชงเกกยจตอนนกชั้และถถูกหยามชสืกี่อวต่าเปป็นคนชชกี่วเพราะเหต็นแกต่พระเยซถู นชกี่นเปป็นวสิธกทกกี่เหลต่าผถูห้
พยากรณห์ทกกี่ตามทางของพระเจห้าทนทฟุกขห์มาตลอด!

จงพสิจารณาความเปป็นสฟุขเหลต่านชชั้นทกกี่ประทานใหห้ในมชทธสิว 5:3-12 ความเปป็นสฟุขเจต็ดประการแรกนชชั้นใชห้
เกห้าคคาในขห้อหนสึกี่ง สสิบคคาในสองขห้อถชดมา สสิบเอต็ดคคาในขห้อทกกี่สาม สสิบสามคคาในขห้อทกกี่สกกี่และหห้า และสสิบหห้าคคาในขห้อทกกี่
หก แตต่ความเปป็นสฟุขประการสฟุดทห้ายซสึกี่งเปป็นสฟุดยอดนชชั้น, “บรรดาผถูห้ทกกี่ถถูกขต่มเหงเพราะเหต็นแกต่ความชอบธรรมยต่อม
ไดห้รชบพร” ใชห้ถสึงหกสสิบสองคคา! มกการเนห้นหนชกโดยพระเยซถูเจห้าซสึกี่งเราไมต่กลห้ามองขห้ามไป! การขต่มเหงไมต่เพกยงเปป็น
สสิกี่งทกกี่ไมต่อาจเลกกี่ยงไดห้เทต่านชชั้นสคาหรชบครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ชนะจสิตวสิญญาณ มกใจกลห้าและ
มกชชยชนะ แตต่มชนเปป็นพระพรขชชั้นสฟุดยอดดห้วย!

ฉะนชชั้นบชดนกชั้พวกอชครทถูตจสึงถถูกจคาคฟุก จากขห้อ 18 เราคสิดวต่าพวกเขาทฟุกคนตสิดคฟุก ในขห้อ 29 “เปโตรกชบ
อชครทถูตคนอสืกี่น ๆ” เปป็นผถูห้ทกกี่ตอบ

พระเยซถูทรงเตสือนพวกเขาแลห้วในมชทธสิว 10:21,22:
“และพกกี่กต็จะมอบนห้องใหห้ถสึงความตาย และพต่อจะมอบลถูก และลถูก ๆ กต็จะขสึชั้นมาตต่อสถูห้พต่อแมต่ของ

ตน และทคาใหห้พต่อแมต่ถถูกประหารชกวสิต และพวกทต่านจะถถูกเกลกยดชชงโดยคนทชชั้งสสิชั้นเพราะเหต็นแกต่
นามของเรา แตต่ผถูห้ทกกี่อดทนไดห้จนถสึงทกกี่สฟุด กต็จะรอดพห้นไดห้”

พระองคห์ทรงบอกพวกเขาอกกในมชทธสิว 10:23-25:
“แตต่เมสืกี่อพวกเขาขต่มเหงพวกทต่านในนครนกชั้ พวกทต่านจงหนกไปยชงอกกนครหนสึกี่ง เพราะเรากลต่าว

ความจรสิงแกต่พวกทต่านวต่า พวกทต่านจะยชงไมต่ไปทชกี่วนครตต่าง ๆ แหต่งอสิสราเอล จนกวต่าบฟุตรมนฟุษยห์จะ
เสดต็จมา สาวกไมต่ใหญต่กวต่าอาจารยห์ของตน และผถูห้รชบใชห้ไมต่ใหญต่กวต่านายของตน กต็พออยถูต่แลห้ว
สคาหรชบสาวกทกกี่เขาจะไดห้เปป็นเสมออาจารยห์ของตน และผถูห้รชบใชห้เสมอนายของตน ถห้าพวกเขาไดห้
เรกยกเจห้าของบห้านวต่าเบเอลเซบถูบแลห้ว พวกเขาจะเรกยกคนเหลต่านชชั้นแหต่งบห้านของเขามากยสิกี่งกวต่านชชั้น
สชกเทต่าใด”

พวกเขาจะตห้องสชตยห์ซสืกี่อ พวกเขาจะตห้องเทศนาสสิกี่งทกกี่พวกเขาไดห้รชบคคาทรงบชญชาใหห้เทศนา “และอยต่ากลชว
คนทชชั้งหลายซสึกี่งฆต่าไดห้แตต่กาย แตต่ไมต่สามารถทกกี่จะฆต่าจสิตวสิญญาณไดห้ แตต่จงกลชวพระองคห์ผถูห้ซสึกี่งทรงสามารถทกกี่จะ
ทคาลายทชชั้งจสิตวสิญญาณและรต่างกายในนรกไดห้ดกกวต่า” (มธ. 10:28)

ในขห้อพระคคาตอนนชชั้น อชครทถูตทชชั้งสสิบสองคนถถูกสต่งไปยชงหชวเมสืองตต่าง ๆ ของอสิสราเอลซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พระ
เยซถูเองจะเสดต็จไป (ขห้อ 23) และสคาหรชบผถูห้ทกกี่ตชชั้งใจศสึกษาคคาพยากรณห์ ดถูเหมสือนจะมกการชสิมลางตรงนกชั้ของคคา
พยากรณห์ในคคาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศในมชทธสิว 24 เกกกี่ยวกชบการขต่มเหงในชต่วงสมชยความทฟุกขห์ลคาบากนชชั้น แตต่



เหลต่าผถูห้ศสึกษาคห้นควห้าทกกี่ซสืกี่อตรงตห้องเชสืกี่อวต่ามชนถถูกหมายไวห้สคาหรชบสาวกทกกี่เจาะจงเหลต่านชชั้น และวต่าในบางนชยมชน
เปป็นการชสิมลางของสสิกี่งทกกี่เหลต่าครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ กลห้าหาญในการ
เปป็นพยาน บากบชกี่นมฟุต่งไปไมต่วต่าจะตห้องแลกดห้วยสสิกี่งใดเพสืกี่อการตชดสสินใจอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ ทกกี่จะตห้องทนทฟุกขห์ในระหวต่างยฟุคนกชั้
ทชชั้งหมด อชครทถูตเปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า:

“แตต่พวกเรามกทรชพยห์สมบชตสินกชั้อยถูต่ในภาชนะดสิน เพสืกี่อความยอดเยกกี่ยมแหต่งฤทธานฟุภาพนชชั้นจะเปป็น
ของพระเจห้า และไมต่ใชต่ของพวกเรา พวกเราถถูกรบกวนอยถูต่ทฟุกดห้าน แตต่กต็ไมต่เปป็นทฟุกขห์ พวกเราสชบสน
งงงวย แตต่กต็ไมต่สสิชั้นหวชง ถถูกขต่มเหง แตต่ไมต่ถถูกทอดทสิชั้ง ถถูกเหวกกี่ยงลงแลห้ว แตต่ไมต่ถถูกทคาลาย โดยแบกการ
ตายของพระเยซถูเจห้าไวห้ในรต่างกายเสมอ เพสืกี่อวต่าชกวสิตของพระเยซถูดห้วยจะถถูกทคาใหห้ปรากฏในรต่างกาย
ของพวกเรา เพราะวต่าพวกเราซสึกี่งมกชกวสิตอยถูต่นชชั้นถถูกมอบไวห้แกต่ความตายอยถูต่เสมอเพราะเหต็นแกต่พระ
เยซถู เพสืกี่อพระชนมห์ชกพของพระเยซถูดห้วยจะถถูกทคาใหห้ปรากฏในเนสืชั้อหนชงทกกี่ตห้องตายของพวกเรา” -- 2
คร. 4:7-11

แนต่นอนวต่านกกี่เปป็นภาพหนสึกี่งทกกี่ชชดเจนของชกวสิตครสิสเตกยนและการประกาศขต่าวประเสรสิฐแบบรฟุกหนชกในโลก
ทกกี่ชชกี่วรห้ายทกกี่เกลกยดชชงพระเยซถูครสิสตห์

และสองบทถชดมาใน 2 โครสินธห์ 6:4-6 เปาโลเขกยนวต่า:
“แตต่ในสสิกี่งทชชั้งปวง ไดห้กระทคาพวกเราเองใหห้เปป็นทกกี่ชอบ ในฐานะผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้า ในความ

อดทนเปป็นอชนมาก ในบรรดาความทฟุกขห์รห้อน ในความขชดสนตต่าง ๆ ในความทฟุกขห์ใจทชชั้งหลาย ใน
บรรดารอยเฆกกี่ยน ในการถถูกจคาคฟุกหลายครชชั้ง ในเหตฟุการณห์วฟุต่นวายทชชั้งหลาย ในการทคางานหนชกตต่าง 
ๆ ในการเฝฟ้าระวชง ในการอดอาหารทชชั้งหลาย โดยความบรสิสฟุทธสิธิ์ โดยความรถูห้ โดยความอดกลชชั้นไวห้
นาน โดยความกรฟุณา โดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ โดยความรชกทกกี่ไรห้มารยา”

เราจะสคาแดงตชวเราเองวต่าเปป็นผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้าไดห้อยต่างไร? เหลต่าผถูห้รชบใชห้ทกกี่ดกจะตห้องถถูกสคาแดงใหห้
ประจชกษห์ในความอดทน ในบรรดาความทฟุกขห์รห้อน ในความขชดสนตต่าง ๆ (หรสือความยากจน) ในความทฟุกขห์ใจทชชั้ง
หลาย ในบรรดารอยเฆกกี่ยน ในการถถูกจคาคฟุกหลายครชชั้ง ในเหตฟุการณห์วฟุต่นวายทชชั้งหลาย (หรสือเหตฟุจลาจล) เชต่นเดกยว
กชบในการทคางานหนชกตต่าง ๆ ในการอดหลชบอดนอน ในการไมต่ทานอาหารหลายวชน!

และในขห้อ 8 ถสึง 10 เปาโลพรรณนาถสึงตชวเองเหมสือนอยต่างทกกี่เขาพรรณนาถสึงอชครทถูตเหลต่านกชั้และ
ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เยรถูซาเลต็มซสึกี่งเรากคาลชงศสึกษาเกกกี่ยวกชบพวกเขาอยถูต่ตอนนกชั้:

“โดยมกเกกยรตสิยศและไรห้เกกยรตสิยศ โดยคคารายงานวต่าชชกี่วและคคารายงานวต่าดก เหมสือนเปป็นคน
หลอกลวง แตต่ยชงสชตยห์จรสิง เหมสือนเปป็นคนทกกี่ไมต่มกใครรถูห้จชก แตต่ยชงเปป็นทกกี่รถูห้จชกดก เหมสือนใกลห้ตาย และดถูเถสิด
พวกเรายชงมกชกวสิตอยถูต่ เหมสือนถถูกตกสอน และไมต่ถถูกฆต่า เหมสือนเศรห้าโศก แตต่มกความปปีตสิยสินดกอยถูต่เสมอ 
เหมสือนยากจน แตต่ทคาใหห้คนเปป็นอชนมากมชกี่งมก เหมสือนไมต่มกอะไรเลย และยชงถสือครองสสิกี่งสารพชดอยถูต่”

พวกอชครทถูตไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้นอยต่างมหชศจรรยห์โดยทถูตสวรรคห์ของพระเจห้า และกลชบไปเทศนาในลาน
ของพระวสิหาร แตต่พวกเขาจะถถูกทฟุบตกอยต่างทารฟุณและการตสิกคฟุกและการถถูกประหารชกวสิตจะเปป็นความนต่าจะเปป็น
ทกกี่หลอกหลอนสคาหรชบพวกเขาทฟุกคนขณะทกกี่พวกเขาเทกกี่ยวไปรชบใชห้พระเจห้าในอนาคต เชต่นเดกยวกชบเปาโล พวกเขา



กลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าตายทฟุกวชน” (1 คร. 15:31)
โอ มชนเปป็นการชชกี่วรห้ายทกกี่จะคสิดวต่าพระเจห้าไมต่อยากใหห้ผถูห้คนของพระองคห์ถถูกขต่มเหงและทนทฟุกขห์เพสืกี่อถวาย

เกกยรตสิแดต่พระองคห์ ตลอดหลายยฟุคสมชยมชนเปป็นความจรสิงทกกี่วต่า “ทฟุกคนทกกี่จะดคาเนสินชกวสิตตามทางของพระเจห้าใน
พระเยซถูครสิสตห์จะถถูกขต่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

ความเชสืกี่อของบรรพบฟุรฟุษของเรา ยชงคงชกพอยถูต่
แมห้ตห้องตสิดคฟุก ถถูกไฟเผา และคมคาบ
โอ ใจเราชสืกี่นชมยสินดกเปป็นลห้นพห้น
เมสืกี่อใดทกกี่เราไดห้ยสินคคาเปปีปี่ยมราศกนชชั้น!
บรรพบฟุรฟุษของเรา ถถูกจองจคาในคฟุกมสืด
ยชงคงเปป็นไทในดวงใจและจสิตสคานสึก
ลถูกหลานของพวกเขาคงเปป็นสฟุขยสิกี่งนชก
หากไดห้ตายเพสืกี่อพระองคห์ ตามอยต่างพวกเขา!

การชสวยใหด้พด้นอยสางออัศจรรยณ์โดยททูตสวรรคณ์
ขห้อ 19 บอกเราวต่า “แตต่ทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ในเวลากลางคสืน ไดห้เปปิดประตถูทชชั้งหลายของคฟุก

และพาพวกเขาออกไป…” อชครทถูตเหลต่านชชั้นไดห้รชบคคาบชญชาวต่า “จงไป ยสืนและกลต่าวในพระวสิหารแกต่ประชาชน 
คสือบรรดาถห้อยคคาแหต่งชกวสิตนกชั้”

มชนเปป็นความจรสิงอชนนต่ามหชศจรรยห์ทกกี่วต่าไมต่มกรชฐบาลหรสืออคานาจใดของมนฟุษยห์สามารถขชงคนของพระเจห้า
หลชงลถูกกรงไดห้หากพระเจห้าทรงอยากใหห้เขาเปป็นไท ตามทกกี่พระเจห้าทรงอนฟุญาตเทต่านชชั้น (และพระองคห์ทรงอนฟุญาต
บต่อย ๆ) เหลต่าผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้าจสึงถถูกจคาคฟุกหรสือถถูกทฟุบตกไดห้ แตต่สสิกี่งทกกี่สคาคชญกชบพระเจห้ากต็คสือวต่าคนบาปทชชั้ง
หลายตห้องไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ และอชครทถูตเหลต่านกชั้กต็รถูห้สสึกแบบเดกยวกชน ดชงนชชั้นทถูตสวรรคห์องคห์นกชั้จสึงนคาพวกเขาออก
มาจากคฟุกในการชต่วยใหห้พห้นแสนอชศจรรยห์

พวกเขายชงตห้องเจอกชบการขต่มเหงอกก อชครทถูตเหลต่านกชั้จะถถูกทฟุบตกอยต่างรฟุนแรงกต่อนสสิชั้นวชนนชชั้น (ขห้อ 40) ใน
บททกกี่ 8 จะมกการขต่มเหงครชชั้งใหญต่จนพวกครสิสเตกยนทกกี่รฟุกหนชกทชชั้งปวงจะถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่ว “นอกจากพวก
อชครทถูต” (กสิจการ 8:1) ในกสิจการ บททกกี่ 12 อชครทถูตยากอบจะถถูกเฮโรดฆต่าตาย และเปโตรจะถถูกจคาคฟุก (กสิจการ 
12:2,3) และทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งจะชต่วยเปโตรใหห้รอดจากคฟุกอกก แตต่เรามกเหตฟุผลทฟุกประการทกกี่จะเชสืกี่อวต่าการ
ขต่มเหงและการตสิดคฟุกไดห้ตสิดตามเปโตรไปตลอดชกวสิตของเขาและอาจเปป็นไดห้วต่าเขาตายแบบมรณะสชกขกคนหนสึกี่ง ถสึง
แมห้ประเพณกของโรมเกกกี่ยวกชบความตายของเขาทกกี่กรฟุงโรมไมต่นต่าเชสืกี่อถสืออยต่างแนต่นอนกต็ตาม ไมต่มกพยานหลชกฐานเลย
วต่าเปโตรเคยอยถูต่ทกกี่กรฟุงโรม

เปโตรไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า: 
“พวกทต่านทกกี่รชก อยต่าคสิดวต่าเปป็นสสิกี่งทกกี่แปลกประหลาดเกกกี่ยวกชบการทดลองอชนรห้อนแรงทกกี่เกสิดขสึชั้น

เพสืกี่อลองใจพวกทต่าน ราวกชบวต่าเหตฟุการณห์อชนแปลกประหลาดไดห้เกสิดขสึชั้นแกต่พวกทต่าน แตต่จงปปีตสิยสินดก
เถสิด ดห้วยวต่าพวกทต่านเปป็นผถูห้มกสต่วนแหต่งการทนทฟุกขห์ตต่าง ๆ ของพระครสิสตห์ เพสืกี่อวต่าเมสืกี่อสงต่าราศกของ



พระองคห์จะถถูกเปปิดเผย พวกทต่านกต็จะมกความยสินดกพรห้อมกชบความชสืกี่นบานยสิกี่งนชกดห้วย ถห้าพวกทต่านถถูก
ดต่าวต่าเพราะพระนามของพระครสิสตห์ พวกทต่านกต็เปป็นสฟุข ดห้วยวต่าพระวสิญญาณแหต่งสงต่าราศกและของ
พระเจห้าทรงสถสิตอยถูต่บนพวกทต่าน ฝฝ่ายพวกเขา พระองคห์กต็ถถูกกลต่าวรห้าย แตต่ฝฝ่ายพวกทต่าน พระองคห์กต็
ทรงไดห้รชบเกกยรตสิ” -- 1 ปต. 4:12-14

แตต่ขอบคฟุณพระเจห้า มกเหลต่าทถูตสวรรคห์อยถูต่รอบตชวครสิสเตกยนเสมอ “ทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ตชชั้งคต่าย
ลห้อมรอบบรรดาผถูห้ทกกี่เกรงกลชวพระองคห์ และทรงชต่วยพวกเขาใหห้รอดพห้น” (สดด. 34:7) พระเจห้าทรงอนฟุญาตใหห้เรา
เขห้าสถูต่การทนทฟุกขห์เหลต่านชชั้นของพระครสิสตห์และการถถูกเหยกยดหยามของพระครสิสตห์ นชกี่นไมต่ใชต่สสิกี่งเลวแตต่เปป็นสสิกี่งทกกี่ดก 
การทดลองอชนรห้อนแรงทชชั้งหลายเปป็นเรสืกี่องปกตสิสคาหรชบความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ มชนเปป็น
เพกยงความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนทกกี่เสสืกี่อมถอย ทกกี่หมดความกระตสือรสือรห้นในการประกาศขต่าวประเสรสิฐไปแลห้ว 
สาละวนมากเกสินไปเกกกี่ยวกชบทรชพยห์สสิกี่งของและความเพลสิดเพลสินและความเปป็นทกกี่นสิยมชมชอบของโลกนกชั้ ซสึกี่งไมต่พบ
ความชสืกี่นบานใหญต่ยสิกี่งเลยในการทนทฟุกขห์เพสืกี่อพระเยซถูและการแบกรชบการถถูกเหยกยดหยามของพระองคห์ และมก
ความมชกี่นใจอชนอต่อนหวานอยถูต่เสมอวต่าทถูตสวรรคห์ของพระเจห้าจะไมต่ปลต่อยใหห้เราทนทฟุกขห์มากเกสินกวต่าทกกี่เราควรทน
ทฟุกขห์เดต็ดขาด และอฟุดมการณห์ของพระเจห้าจะไมต่มกทางทนทฟุกขห์เดต็ดขาดเพราะการขาดฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าและ
การเขห้าแทรกแซงของพระเจห้าเพสืกี่อคนของพระองคห์

เราควรจดจคาไวห้วต่าการชต่วยใหห้พห้นโดยทถูตสวรรคห์ เชต่นเดกยวกชบการขต่มเหงอชนรห้อนแรง มาสถูต่ครสิสเตกยนทชชั้ง
หลายทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเทต่านชชั้น ผถูห้ซสึกี่งเตต็มใจทกกี่จะสละทสิชั้งสสิกี่งสารพชดเพสืกี่อพระเยซถูและเขห้าสถูต่การถถูกตรสึง
กางเขนของพระองคห์ เมสืกี่อใดกต็ตามทกกี่ผถูห้คนของพระเจห้ากลชบไปสถูต่การเปป็นพยานเชต่นนกชั้ดห้วยใจกลห้าและฤทธสิธิ์เดชและ
ความรชกและนชั้คาตา ชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งกลางวชนและกลางคสืน กลห้ากดดชนบาปของการปฏสิเสธพระครสิสตห์ เรกยก
รห้องใหห้กลชบใจใหมต่และรชบใจดวงใหมต่ เมสืกี่อนชชั้นอคานาจของซาตานกต็จะถถูกแสดงออกและฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าจะ
เปป็นใหญต่กวต่าของซาตาน

“พวกเจด้าไดด้ทนาใหด้กรตุงเยรทูซาเลต็มเตต็ม
ไปดด้วยหลอักคนาสอนของพวกเจด้า” (ขด้อ 28)

นชกี่นเปป็นคคากลต่าวอชนนต่าทสึกี่ง ชายทกกี่ไมต่ไดห้เลต่าเรกยนและขาดความรถูห้เหลต่านกชั้ไดห้กดดชนเรสืกี่องความรอดแกต่ทฟุก
คนในเยรถูซาเลต็ม ศถูนยห์กลางแหต่งแผต่นดสินปาเลสไตนห์ และนชกี่นคสือขณะทกกี่กรฟุงนกชั้คลาคลกี่คาไปดห้วยเหลต่าผถูห้มาเยสือนจาก
ทชกี่วประเทศและไกลกวต่านชชั้น จงหมายเหตฟุองคห์ประกอบเหลต่านกชั้ในการเปป็นพยานของพวกเขา

1. พวกเขาไดห้ตชชั้งตห้นจรสิง ๆ ทกกี่จะเชสืกี่อฟปังคคาบชญชาของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดในพระมหาบชญชานชชั้นทกกี่วต่า “จง
ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน” พวกเขาไมต่ไดห้กต่อสรห้างอาคารทกกี่ประชฟุมสวย ๆ และจคากชดกสิจกรรมทาง
ศาสนาของพวกเขาไวห้กชบอาคารหลชงนชชั้นเทต่านชชั้น เทต่าทกกี่เราบอกไดห้ พวกเขากคาลชงบอกเลต่าแกต่ทฟุกคนจรสิง ๆ วต่าพระ
เยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว วต่ามนฟุษยห์ควรกลชบใจใหมต่ วต่าไมต่มกนามอสืกี่นใตห้ฟฟ้าซสึกี่งผถูห้คนรชบความรอดไดห้โดย
พระนามนชชั้น

2. เหต็นไดห้ชชดวต่าพวกเขาใชห้ทฟุกโอกาสทกกี่มก การรชกษาชายงต่อยคนนชชั้นใหห้หายทกกี่พระวสิหารไมต่เพกยงเปป็น
ผลลชพธห์ของความเหต็นอกเหต็นใจทกกี่มกตต่อคนพสิการทกกี่นต่าสงสารคนหนสึกี่ง: มชนเปป็นเชต่นนชชั้น แตต่มชนยชงเปป็นโอกาสสคาหรชบ



การประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่แหต่กชนมามฟุงดถูขณะทกกี่ชายผถูห้นชชั้นทกกี่หายโรคเกาะกฟุมเปโตรและยอหห์น
และสรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเดสินไปและโลดเตห้นในความชสืกี่นบานเปป็นลห้นพห้น! ผมคสิดวต่าพวกเขาเคาะ
ประตถูทฟุกบห้าน พวกเขาชวนคฟุยทฟุกคนทกกี่เดสินผต่านไปมา พวกเขาหยฟุดเพสืกี่อเปป็นพยานแกต่คนกลฟุต่มเลต็กทฟุกกลต่จุ่ม พวก
เขาถสือวต่าพระบชญชาของพระเยซถูเปป็นเรสืกี่องทกกี่จรสิงจชง

3. พวกเขาตชชั้งตห้นทกกี่จะปฏสิบชตสิตามคคาสชกี่งทกกี่ตนไดห้รชบโดยไมต่สนวต่าจะตห้องแลกดห้วยอะไร พวกเขาไมต่คสิดถสึง
ความมชกี่นคงทางการเงสินหรสือความปลอดภชยจากการถถูกทคารห้ายรต่างกาย การใสต่รห้าย การยกี่คายก การตสิดคฟุก การถถูก
ทฟุบตกไมต่อาจหยฟุดยชชั้งพวกเขาไดห้ พวกเขาหมกมฟุต่นอยถูต่กชบการเปป็นพยานเพสืกี่อชนะจสิตวสิญญาณมากเสกยจนมชนไมต่ใชต่
เรสืกี่องประหลาดเลยทกกี่บางคนตห้องขายทกกี่ดสินและทรชพยห์สสินของตนเพสืกี่อเลกชั้ยงดถูพวกเขา และเปาโลกชบคนอสืกี่น ๆ ตห้อง
สต่งเงสินถวายนชชั้นไปใหห้เหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่เยรถูซาเลต็ม! โอ ขอใหห้เรามกความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนทกกี่ลสืมสสิกี่งไมต่สคาคชญทชชั้งหลาย
เพสืกี่อกสิจธฟุระหลชกในการนคาขต่าวประเสรสิฐออกไป!

4. จงหมายเหตฟุวต่ามกความชต่วยเหลสือทกกี่เหนสือธรรมชาตสิซสึกี่งทคาใหห้เกสิดผลลชพธห์ ผถูห้คนฟปังเพราะพวกเขาตห้องฟปัง
มกการแทรกแซงของพระเจห้าแบบอชศจรรยห์มากพอทกกี่จะทคาใหห้ฝถูงชนเหลต่านชชั้นตกตะลสึง มกความกลห้าและฤทธสิธิ์เดชใน
การเปป็นพยานของชายผถูห้ไมต่ไดห้เลต่าเรกยนเหลต่านกชั้ ฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไมต่มกผถูห้ใดสามารถเขห้าใจความ
เชสืกี่อแบบครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ไดห้จนกวต่าเขายอมรชบขห้อเทต็จจรสิงนกชั้: การเทศนาและการเปป็นพยานอยถูต่
ในฤทธสิธิ์เดชทกกี่เหนสือธรรมชาตสิและผลลชพธห์เหลต่านชชั้นกต็ไมต่ใชต่ของมนฟุษยห์แตต่เปป็นของพระเจห้า การตระเตรกยมของเหลต่า
ครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ไมต่ใชต่ใบปรสิญญาจากโรงเรกยนพระครสิสตธรรม ไมต่ใชต่ตสึกอาคารสวย ๆ และการ
นมชสการอชนงดงาม ตรงกชนขห้าม พวกเขาไดห้รชบ “ฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49)

5. และความกดดชนของพวกเขากต็อยถูต่ทกกี่ประเดต็นนกชั้เสมอ: ความชชกี่วของการปฏสิเสธพระครสิสตห์และความผสิด
บาปอชนเลวรห้ายของใจมนฟุษยห์ซสึกี่งรชบการชคาระใหห้สะอาดไดห้โดยการมาหาพระครสิสตห์ดห้วยตชวเองและวางใจในพระ
โลหสิตของพระองคห์เทต่านชชั้น มหาปฟุโรหสิตผถูห้นชชั้นบต่นวต่าพวกอชครทถูต “ตชชั้งใจทกกี่จะนคาโลหสิตของชายผถูห้นกชั้ใหห้ตกอยถูต่บนพวก
เรา!” ผมแนต่ใจวต่าจสิตสคานสึกทกกี่รถูห้สสึกผสิดของเขา ซสึกี่งถถูกปลฟุกเรห้าโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ขฟุต่นเคสืองมากเปป็นพสิเศษ
เพราะความกดดชนนชชั้นในเรสืกี่องความชชกี่วของการปฏสิเสธพระครสิสตห์ มหาปฟุโรหสิตผถูห้นชชั้นยชงไมต่พรห้อมทกกี่จะกลชบใจใหมต่ จสึง
มกการกบฏอชนชชกี่วรห้ายในใจของเขาทกกี่ตต่อตห้านขต่าวประเสรสิฐและตต่อตห้านคนเหลต่านชชั้นทกกี่ประกาศมชน มชนควรเปป็นแบบ
นชชั้นวชนนกชั้ ขต่าวประเสรสิฐควรกต่อใหห้เกสิดผลลชพธห์สองประการ: การกลชบใจใหมต่จากคนเหลต่านชชั้นทกกี่ยอมกลชบใจและการ
ปฏสิเสธแบบรฟุนแรงโดยคนอสืกี่น ๆ บางคนทกกี่ไมต่ยอมกลชบใจใหมต่ มชนเปป็นบาปอยต่างหนสึกี่งทกกี่จะเปป็นพยานแบบสงบ
เงกยบหรสืออต่อนแอเสกยจนไมต่มกผถูห้ใดถถูกเปลกกี่ยนแปลงและไมต่มกใครโกรธเคสืองเลย

________________
ขด้อ 29-33:

5:29 แลห้วเปโตรกชบอชครทถูตคนอสืกี่น ๆ ไดห้ตอบและ
กลต่าววต่า “พวกขห้าพเจห้าควรเชสืกี่อฟปังพระเจห้ายสิกี่งกวต่า
มนฟุษยห์
5:30 พระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษของพวกเราไดห้ทรง

บชนดาลใหห้พระเยซถูเปป็นขสึชั้นมาใหมต่ ผถูห้ซสึกี่งทต่านทชชั้ง
หลายไดห้ฆต่าเสกยและแขวนไวห้ทกกี่ตห้นไมห้นชชั้น
5:31 ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงยกชถูดห้วยพระหชตถห์ขวาของ
พระองคห์ ใหห้เปป็นเจห้าชายและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด เพสืกี่อ



ทกกี่จะประทานการกลชบใจเสกยใหมต่แกต่คนอสิสราเอล 
และการโปรดยกบาปทชชั้งหลาย
5:32 และพวกเราเปป็นเหลต่าพยานของพระองคห์ถสึง
สสิกี่งเหลต่านกชั้ และพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงเปป็น

พยานถสึงสสิกี่งเหลต่านกชั้เชต่นกชน ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ประทาน
แกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อฟปังพระองคห์”
5:33 เมสืกี่อพวกเขาไดห้ยสินเชต่นนชชั้นแลห้ว พวกเขากต็รถูห้สสึก
แทงใจ และปรสึกษากชนวต่าจะฆต่าพวกอชครทถูตเสกย

อขีกโอกาสทขีกี่จะเปป็นพยาน!
ดฟุจฝถูงชนนชชั้นทกกี่รฟุดมาอยถูต่รวมกชนทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ซสึกี่งมาเพราะเสกยงลมพายฟุไซโคลนและลสิชั้นทกกี่ปรากฏใหห้เหต็น

ดฟุจเปลวไฟและการเปป็นพยานทกกี่เปปีปี่ยมฤทธสิธิ์เดชนชชั้น เปโตรกต็ไดห้รชบโอกาสทกกี่จะเทศนา และการถถูกจชบกฟุมของเขาตต่อ
หนห้าสภาซานเฮดรสินกต่อนหนห้านชชั้นกต็เปป็นโอกาสเชต่นนชชั้น บชดนกชั้อชครทถูตทฟุกคนทกกี่อยถูต่ตต่อหนห้าสภาซานเฮดรสินกต็มกโอกาส
ทกกี่จะเปป็นพยานอกก

1. พวกเขากลต่าวอยต่างชชดแจห้งวต่า “พวกขห้าพเจห้าควรเชสืกี่อฟปังพระเจห้ายสิกี่งกวต่ามนฟุษยห์” พวกเขาไมต่เจตนาทกกี่
จะเลสิกเปป็นพยาน พวกเขาไมต่ไดห้พยายามทกกี่จะระงชบความโกรธของเหลต่าคนชชกี่ว

2. พระเยซถูทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว! พระองคห์ทรงมกชกวสิตอยถูต่! ชายเหลต่านกชั้ในสภานชชั้นยชงตห้อง
ใหห้การตต่อพระองคห์ ผถูห้ทรงเปป็นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและพระครสิสตห์!

3. และเชต่นเคย “ผถูห้ซสึกี่งทต่านทชชั้งหลายไดห้ฆต่าเสกยและแขวนไวห้ทกกี่ตห้นไมห้นชชั้น” พวกเขาไมต่อาจหนกพห้นจากผถูห้
พยากรณห์ทกกี่เขห้มงวดเหลต่านกชั้ทกกี่กดดชนพวกเขาเรสืกี่องความผสิดของพวกเขา

4. แตต่พระเจห้าไดห้ทรงยกชถูพระเยซถูครสิสตห์ “ใหห้เปป็นเจห้าชายและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด” พระองคห์จะประทาน
การกลชบใจใหมต่ใหห้แกต่ชนชาตสิอสิสราเอล การยกโทษบาปทชชั้งหลาย ความรอดถถูกยสืกี่นเสนอใหห้แลห้ว

5. การกลชบใจใหมต่นกชั้ถถูกยสืกี่นเสนอใหห้แกต่คนเหลต่านกชั้ไมต่เพกยงในฐานะปปัจเจกชน แตต่ในฐานะเหลต่าตชวแทน
ของชนชาตสิอสิสราเอลดห้วย ชนชาตสินกชั้ควรตห้อนรชบพระเมสสสิยาหห์ของตน ควรรชบเจห้าชายของพวกเขาผถูห้ซสึกี่งในวชนหนสึกี่ง
จะประทชบบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด ควรมกการกลชบใจใหมต่ในระดชบประชาชาตสิและการหชนมาหาพระเจห้า และการ
อนฟุมานกต็คสือวต่า ชนชาตสิอสิสราเอลจะไดห้กลชบคสืนสถูต่แผต่นดสินปาเลสไตนห์เรต็วขสึชั้นเทต่านชชั้น นชกี่นคสือ “เวลาทชชั้งหลายแหต่งการ
ตชชั้งขสึชั้นใหมต่ของสสิกี่งสารพชด ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ตรชสไวห้โดยปากของศาสดาพยากรณห์ผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์ทฟุกคน…”
(กสิจการ 3:21)

6. อชครทถูตเหลต่านกชั้ทกกี่ยสืนขสึชั้นจสึงกลต่าวอยต่างชชดแจห้งวต่า “พวกเราเปป็นเหลต่าพยานของพระองคห์ถสึงสสิกี่งเหลต่านกชั้” 
พวกเขาไดห้อยถูต่กชบพระเยซถูมาตลอดตชชั้งแตต่การรชบบชพตสิศมาของพระองคห์มาจนถสึงการตรสึงกางเขนนชชั้น พวกเขาไดห้
เหต็นพระองคห์ถสึงสกกี่สสิบวชนหลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ ไดห้จชบตห้องพระองคห์ รชบประทานกชบพระองคห์ พถูด
คฟุยกชบพระองคห์ พวกเขาไดห้เหต็นพระองคห์ลอยขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ การคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูพวกเขาตห้องเผชสิญใน
ฐานะขห้อเทต็จจรสิงหนสึกี่ง ซสึกี่งไดห้รชบการยสืนยชนโดยขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่ไมต่อาจหชกลห้างไดห้

7. และเคลต็ดลชบมหชศจรรยห์แหต่งฤทธสิธิ์เดชของพวกเขากต็คสือพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ของพระเจห้า “ผถูห้ซสึกี่ง
พระเจห้าไดห้ประทานแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อฟปังพระองคห์” โอ นกกี่แหละคสือเคลต็ดลชบ! พวกเขาหมฟุกมฟุต่นอยถูต่กชบพระ
บชญชาของพระครสิสตห์ทกกี่จะชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลาย ทกกี่จะเปป็นพยานเพสืกี่อพระองคห์ จนพวกเขาไมต่กลห้าทกกี่จะเสกยการ
ทรงเจสิมนชชั้น ฤทธสิธิ์เดชนชชั้น “ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ประทานแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อฟปังพระองคห์”



8. จงหมายเหตฟุผลลชพธห์ของการเปป็นพยานนกชั้แกต่ผถูห้ครอบครองเหลต่านกชั้: “พวกเขากต็รถูห้สสึกแทงใจ และ
ปรสึกษากชนวต่าจะฆต่าพวกอชครทถูตเสกย” การเทศนาควรทคาใหห้เหลต่าผถูห้ฟปังรชบความรอดหรสือมชนควรทกกี่จะรห้อนรนและ
จรสิงจชงมากเสกยจนคน ๆ หนสึกี่งไมต่อาจปฏสิเสธมชนแบบใจเยต็นไดห้

เราควรหมายเหตฟุวต่าเมสืกี่อพระเยซถูเสดต็จกลชบไปยชงเมสืองนาซาเรต็ธโดยเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
และทรงเทศนาในธรรมศาลาในลถูกา 4 และทกกี่นชกี่นเปป็นครชชั้งแรกทรงเทศนาใหห้พวกเขาฟปังโดยเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในหมถูต่บห้านนชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พระองคห์เคยอาศชยอยถูต่มานานหลายปปีในฐานะชายหนฟุต่มคนนชชั้นซสึกี่งไดห้รชบ
ความนชบถสือและเปป็นแบบอยต่างทกกี่ดก พวกเขากต็จชบพระองคห์ไปยชงขอบเนสินเขาเพสืกี่อจะโยนพระองคห์ลงไปและฆต่า
พระองคห์เสกย! การเปป็นพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณควรนคาความรอดมาใหห้หรสือไมต่กต็การฟฟ้องใจในแบบทกกี่
ผถูห้คนถถูกทสิกี่มแทงใจ บชดนกชั้พวกเขาอยากฆต่าอชครทถูตเหลต่านกชั้แลห้ว!

______________
ขด้อ 34-39:

5:34 แลห้วคนหนสึกี่งไดห้ยสืนขสึชั้นในสภา เปป็นฟารสิสกคน
หนสึกี่ง ชสืกี่อกามาลสิเอล และเปป็นธรรมาจารยห์ฝฝ่ายพระ
ราชบชญญชตสิ มกชสืกี่อเสกยงทต่ามกลางประชาชนทฟุกคน 
และสชกี่งใหห้พาพวกอชครทถูตออกไปเสกยภายนอกครถูต่
หนสึกี่ง
5:35 และไดห้กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่าน คน
อสิสราเอลทชชั้งหลาย พวกทต่านจงระวชงตชวใหห้ดกวต่า พวก
ทต่านตชชั้งใจวต่าจะกระทคาอะไรเรสืกี่องคนเหลต่านกชั้
5:36 ดห้วยวต่ากต่อนวชนเหลต่านกชั้ ธฟุดาสไดห้ลฟุกขสึชั้น โดย
อวดตชววต่าเปป็นผถูห้วสิเศษ ซสึกี่งมกคนกลฟุต่มหนสึกี่ง จคานวน
ผถูห้ชายประมาณสกกี่รห้อยคนไดห้รวมตชวกชนกชบเขา ผถูห้นกชั้ไดห้
ถถูกฆต่าเสกยและคนทชชั้งหมด คสือทฟุกคนทกกี่ไดห้เชสืกี่อฟปังเขา
กต็ถถูกกระจชดกระจายไป และถถูกนคาไปสถูต่ความลห้ม

เหลว
5:37 หลชงจากชายคนนกชั้ ยถูดาสแหต่งแควห้นกาลสิลกไดห้
ลฟุกขสึชั้น ในสมชยแหต่งการจดบชญชกสคามะโนครชว และ
ชชกนคาผถูห้คนจคานวนมากใหห้ตสิดตามเขาไป เขากต็พสินาศ
เชต่นกชน และคนทชชั้งหมด คสือทฟุกคนทกกี่ไดห้เชสืกี่อฟปังเขา กต็
ถถูกกระจายไปทชกี่ว
5:38 และบชดนกชั้ ขห้าพเจห้าขอกลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลาย
วต่า จงเวห้นเสกยจากคนเหลต่านกชั้ และเลสิกยฟุต่งกชบพวกเขา
เถสิด เพราะวต่าถห้าความคสิดนกชั้หรสืองานนกชั้เปป็นของ
มนฟุษยห์ มชนกต็จะสถูญสสิชั้นไป
5:39 แตต่ถห้าเปป็นของพระเจห้า ทต่านทชชั้งหลายกต็ไมต่
สามารถโคต่นลห้มมชนไดห้ เกรงวต่าพวกทต่านจะถถูกพบวต่า
ตต่อสถูห้กชบพระเจห้า”

พระเจด้าทรงใชด้คนาปรนกษาทขีกี่ไรด้ปฟัญญาของกามาลวิเอล
แผนการของมหาปฟุโรหสิตและมสิตรสหายของเขาคสือ ทกกี่จะฆต่าอชครทถูตเหลต่านกชั้ แตต่พระเจห้าทรงเขห้าแทรกแซง

เหมสือนทกกี่พระองคห์ทรงกระทคาบต่อย ๆ กระทชกี่งโดยการใชห้คนบางคนทกกี่ยชงไมต่รอดดห้วยซชั้คา กามาลสิเอลเปป็นอาจารยห์
ดห้านพระราชบชญญชตสิทกกี่ไดห้รชบความนชบถสืออยต่างสถูง เปป็นครถูสอนหนชงสสือหห้าเลต่มแรกของโมเสส ชายผถูห้นกชั้เคยเปป็น
อาจารยห์ของเซาโลแหต่งทารห์ซชสผถูห้ซสึกี่งกลายมาเปป็นอชครทถูตเปาโล และเปาโลถสือวต่าเปป็นเกกยรตสิอยต่างสถูงทกกี่ไดห้กามาลสิ
เอลเปป็นอาจารยห์ของตน (กสิจการ 22:3) 

กามาลสิเอล แนต่นอนวต่าถถูกพระเจห้าใชห้การเพสืกี่อขชดขวางแผนการฆต่าพวกอชครทถูต เนสืกี่องจากพระเจห้าทรง
ทคาใหห้ “ความโกรธของมนฟุษยห์สรรเสรสิญพระองคห์” (สดด. 76:10) พระองคห์กต็ทรงทคาใหห้ขห้อสนชบสนฟุนอชนไรห้ตรรกะ



เหลต่านชชั้นของมนฟุษยห์รชบใชห้พระองคห์เมสืกี่อพระองคห์ทรงประสงคห์
กามาลสิเอลทคาผสิดพลาดในการพยายามทกกี่จะอนฟุมานหลชกการหนสึกี่งจากภาพประกอบสองเรสืกี่อง ธฟุดาสผถูห้

พยากรณห์เทต็จ ไดห้ปลฟุกระดมคนประมาณสกกี่รห้อยคน แตต่เขากต็ถถูกฆต่าตายและเหลต่าคนงานของเขากต็กระจชดกระจาย
ไป จากนชชั้นยถูดาสแหต่งกาลสิลกกต็นคาคนมากมายไปเชต่นกชน แตต่เขากต็พสินาศไปและเหลต่าผถูห้ตสิดตามของเขากต็
กระจชดกระจายไป ดห้วยเหตฟุนกชั้ กามาลสิเอลจสึงยกเหตฟุผลวต่า ถห้าศาสนานชชั้นของพระเยซถูครสิสตห์ไมต่ไดห้มาจากพระเจห้า 
มชนกต็จะพสินาศไปเชต่นกชน ดชงนชชั้นพวกเขาจสึงไมต่ควรฆต่าพวกอชครทถูต แตต่ฝากเรสืกี่องนชชั้นไวห้กชบพระเจห้า หากพระองคห์ไมต่
ทรงสถสิตอยถูต่กชบพวกอชครทถูต พระองคห์กต็จะนคากระแสนกชั้ไปสถูต่ความวต่างเปลต่า

ผมดกใจทกกี่พวกอชครทถูตไดห้รชบการไวห้ชกวสิตและพระเจห้าทรงใชห้ขห้อสนชบสนฟุนอชนอต่อนดห้อยของกามาลสิเอลเพสืกี่อ
ทคาเชต่นนชชั้น แตต่จคาไวห้วต่ามชนเปป็นขห้อสนชบสนฟุนของชายคนหนสึกี่งทกกี่ไมต่รอด และมชนไมต่ใชต่ขห้อสนชบสนฟุนทกกี่ดกสคาหรชบ
ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่จะใชห้

กามาลสิเอลประกาศวต่า “จงเวห้นเสกยจากคนเหลต่านกชั้ และเลสิกยฟุต่งกชบพวกเขาเถสิด เพราะวต่าถห้าความคสิดนกชั้
หรสืองานนกชั้เปป็นของมนฟุษยห์ มชนกต็จะสถูญสสิชั้นไป”

หลชกการทกกี่ถถูกประกาศในทกกี่นกชั้เปป็นหลชกการหนสึกี่งทกกี่เทกยมเทต็จ การงานทกกี่ชชกี่วรห้ายจะไมต่มาสถูต่การสสิชั้นสถูญเสมอ
ไปหากถถูกปลต่อยไวห้ตามลคาพชง ลชทธสิคอมมสิวนสิสตห์ไมต่ไดห้มาสถูต่การสสิชั้นสถูญ ศาสนาของโมฮชมหมชดไมต่ไดห้มาสถูต่การสสิชั้นสถูญ 
ศาสนาของพวกโรม พวกพยานพระยะโฮวา ครสิสเตกยนวสิทยาศาสตรห์และคคาสอนนอกรกตอสืกี่น ๆ ไมต่ไดห้มาสถูต่การสสิชั้น
สถูญโดยการถถูกปลต่อยไวห้ลคาพชง แนวคสิดสมชยใหมต่นสิยมไมต่มาสถูต่การสสิชั้นสถูญโดยการถถูกปลต่อยไวห้ลคาพชง ฉะนชชั้นครสิสเตกยน
คนใดไมต่ควรปฏสิบชตสิตามคคาแนะนคานชชั้นของกามาลสิเอลเกกกี่ยวกชบการจชดการกชบลชทธสิเทกยมเทต็จทชชั้งหลายและหลชกคคา
สอนเทต็จและบาป

กามาลสิเอล ซสึกี่งเปป็นคนทกกี่ไมต่รอด ใหห้คคาแนะนคาทกกี่แยต่เทต่าทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบพวกยสิว แตต่พระเจห้าทรงใชห้มชนเพสืกี่อ
ชต่วยพวกอชครทถูตของพระองคห์ใหห้รอดชกวสิต อยต่างไรกต็ตาม อยต่าใหห้ผถูห้ใดคสิดเดต็ดขาดวต่าพระเจห้าทรงเหต็นชอบกชบหลชก
การทกกี่ถถูกระบฟุตรงนกชั้ทกกี่วต่าเราควรปลต่อยหลชกคคาสอนเทต็จและศาสนาเทกยมเทต็จไวห้ตามลคาพชง ทกกี่วต่าเราไมต่ควรตต่อสถูห้เพสืกี่อ
ความเชสืกี่อนชชั้น ทกกี่วต่าเราไมต่ควรพยายามทกกี่จะกคาราบความชชกี่ว สสิกี่งทกกี่ตรงกชนขห้ามถถูกสอนอยต่างชชดแจห้งในพระคชมภกรห์ 
“คนเหลต่านชชั้นทกกี่กระทคาบาป จงตคาหนสิตต่อหนห้าคนทชชั้งปวง เพสืกี่อผถูห้อสืกี่นจะไดห้เกรงกลชวดห้วย” (1 ทธ. 5:30)

คคาบชญชานชชั้นของยถูดาส ขห้อ 3 และ 4 กต็ชชดเจนมาก ๆ:
“พวกทต่านทกกี่รชก เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้กระตสือรสือรห้นอยต่างยสิกี่งทกกี่จะเขกยนถสึงพวกทต่านเกกกี่ยวกชบความรอดทกกี่

เรามกรต่วมกชนนชชั้น กต็เปป็นสสิกี่งจคาเปป็นสคาหรชบขห้าพเจห้าทกกี่จะเขกยนถสึงพวกทต่าน และเตสือนสตสิพวกทต่านวต่า พวก
ทต่านควรตต่อสถูห้อยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อความเชสืกี่อนชชั้นซสึกี่งครชชั้งหนสึกี่งไดห้โปรดมอบไวห้แกต่พวกวสิสฟุทธสิชนแลห้ว เพราะวต่า
มกบางคนไดห้เลต็ดลอดเขห้ามาโดยทกกี่เราไมต่รถูห้ตชวมากต่อน ผถูห้ซสึกี่งตชชั้งแตต่สมชยโบราณ ไดห้ถถูกตชชั้งไวห้สคาหรชบการ
พสิพากษานกชั้ เปป็นคนอธรรม ซสึกี่งบสิดเบสือนพระคฟุณของพระเจห้าของพวกเราไปเปป็นความลามก และ
ปฏสิเสธพระเจห้าคสือองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแตต่เพกยงพระองคห์เดกยว และพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของ
พวกเรา”

เราควร “ตต่อสถูห้อยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อความเชสืกี่อนชชั้น” เราควรตต่อตห้านคนเหลต่านชชั้นทกกี่นคาหลชกคคาสอนเทต็จเขห้ามา 



“และปฏสิเสธพระเจห้าคสือองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแตต่เพกยงพระองคห์เดกยว และพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวก
เรา” และเปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้บชญชาทสิตชสวต่า: “เพราะวต่ามกคนเปป็นอชนมากทกกี่ดสืชั้อกระดห้าง และพถูดไมต่เปป็นสาระ 
และบรรดาคนหลอกลวง โดยเฉพาะพวกทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต ผถูห้ซสึกี่งปากของพวกเขาตห้องถถูกปปิดเสกย ผถูห้ซสึกี่งพลสิกควกี่คา
บรรดาครชวเรสือนใหห้เสกยไป โดยสอนสสิกี่งตต่าง ๆ ซสึกี่งพวกเขาไมต่ควรจะสอนเลย เพราะเหต็นแกต่ทรชพยห์สสิกี่งของอชนเปป็น
มลทสิน” (ทสิตชส 1:10,11) และเปาโลบชญชาวต่า “เหตฟุฉะนชชั้นทต่านจงวต่ากลต่าวพวกเขาใหห้แรง ๆ เพสืกี่อพวกเขาจะปกตสิ
ในความเชสืกี่อนชชั้น” (ขห้อ 13) พระเจห้าทรงใชห้คคาแนะนคาทกกี่ไมต่ไดห้เรสืกี่องของกามาลสิเอลเพสืกี่อชต่วยชกวสิตเหลต่าอชครทถูตของ
พระองคห์ แตต่มชนไมต่ใชต่คคาแนะนคาทกกี่ดกสคาหรชบเราในสต่วนของวสิธกการของเราทกกี่จะรชบมสือกชบพวกลชทธสิเทกยมเทต็จและ
หลชกคคาสอนเทต็จทชชั้งหลาย 

กามาลสิเอลกลต่าวตต่อไปในคคาแนะนคาของเขาวต่า “แตต่ถห้าเปป็นของพระเจห้า ทต่านทชชั้งหลายกต็ไมต่สามารถโคต่น
ลห้มมชนไดห้…” มชนเปป็นความจรสิงทกกี่วต่าพวกเขาไมต่สามารถโคต่นลห้มศาสนาแบบครสิสเตกยนไดห้ แตต่มชนไมต่เปป็นความจรสิงทกกี่
วต่าพวกเขาไมต่สามารถสรห้างความเสกยหายตต่ออฟุดมการณห์นชชั้นไดห้ กสิจธฟุระในการนคาขต่าวประเสรสิฐออกไปทชกี่วโลกไมต่ใชต่
กระบวนการหนสึกี่งแบบอชตโนมชตสิซสึกี่งพระเจห้าเองทรงจชดการโดยไมต่เกกกี่ยวขห้องกชบมนฟุษยห์เลย พระเจห้าทรงใชห้มนฟุษยห์
เพสืกี่อประกาศขต่าวประเสรสิฐ ถห้ามนฟุษยห์ทคาใหห้พระเจห้าผสิดหวชง ขต่าวประเสรสิฐกต็ลห้มเหลว ถห้ามนฟุษยห์ไมต่มกการฟฟปั้นฟถู ไมต่
ชนะจสิตวสิญญาณทชชั้งหลาย ไมต่สรห้างครสิสตจชกรหลายแหต่งทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณในพสืชั้นทกกี่ทห้องถสิกี่นใด ๆ ความผสิดนชชั้นกต็
ไมต่ใชต่ของพระเจห้า มชนไมต่เคยถถูกตห้องเลยทกกี่จะกลต่าววต่า “ดถูเหมสือนมชนไมต่ใชต่นชั้คาพระทชยของพระเจห้า ณ เวลานกชั้ทกกี่จะมก
การฟฟปั้นฟถู” ความลห้มเหลวนชชั้นเปป็นสต่วนของมนฟุษยห์ ไมต่ใชต่สต่วนของพระเจห้า

หลชกการนชชั้นของ 2 พงศาวดาร 7:14 กต็คสือวต่า “ถห้าประชากรของเรา ผถูห้ซสึกี่งเรกยกตามนามของเรานชชั้น จะ
ถต่อมตชวลง และอธสิษฐาน และแสวงหาหนห้าของเรา และหชนเสกยจากบรรดาทางชชกี่วของพวกเขา แลห้วเรากต็จะฟปัง
จากสวรรคห์ และจะยกโทษบาปของพวกเขา และจะรชกษาแผต่นดสินของพวกเขาใหห้หาย” พระเจห้าทรงพสึกี่งพาผถูห้คน
ของพระองคห์ ความสคาเรต็จของขต่าวประเสรสิฐของพระเจห้าสต่วนใหญต่แลห้วขสึชั้นอยถูต่กชบผถูห้คนของพระเจห้า ทกกี่เมสืองนาซา
เรต็ธความไมต่เชสืกี่อของผถูห้คนทคาใหห้พระเยซถู “กระทคาการอสิทธสิฤทธสิธิ์ทกกี่นชกี่นไมต่ไดห้ เวห้นแตต่พระองคห์ไดห้วางพระหชตถห์ของ
พระองคห์บนคนเจต็บปฝ่วยบางคน และรชกษาพวกเขาใหห้หาย และพระองคห์กต็ประหลาดพระทชยเพราะเหตฟุความไมต่
เชสืกี่อของพวกเขา…” (มาระโก 6:5,6) พระเจห้าทรงมกฤทธสิธิ์ทกกี่จะทคาใหห้งานของพระองคห์สคาเรต็จ แตต่ในการนคาขต่าว
ประเสรสิฐออกไป พระองคห์ทรงเลสือกทกกี่จะทคาเชต่นนชชั้นผต่านทางเหลต่าภาชนะทกกี่ยอมจคานน เตต็มใจและเชสืกี่อฟปัง

______________
ขด้อ 40-42:

5:40 และเขาทชชั้งหลายกต็เหต็นพห้องกชบกามาลสิเอล 
และเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้เรกยกพวกอชครทถูตเขห้ามา 
และเฆกกี่ยนพวกเขาแลห้ว เขาทชชั้งหลายไดห้กคาชชบวต่า
พวกเขาไมต่ควรกลต่าวในพระนามของพระเยซถู และ
ปลต่อยพวกเขาไป
5:41 และพวกอชครทถูตไดห้ออกไปใหห้พห้นหนห้าสภา 

โดยมกความปปีตสิยสินดกทกกี่เหต็นวต่า พวกเขาถถูกนชบวต่าคถูต่ควร
ทกกี่จะไดห้รชบความอชบอายเพราะพระนามของ
พระองคห์
5:42 และในพระวสิหารและตามบห้านเรสือนทฟุกแหต่ง 
พวกเขาไมต่งดเวห้นทกกี่จะสชกี่งสอนและประกาศพระเยซถู
ครสิสตห์ทฟุก ๆ วชน



ถทูกทตุบตขีแตสพวกออัครททูตกต็ชสืกี่นชมยวินดขี!
คคาปรสึกษาของกามาลสิเอลมกชชย: พวกเขาจะไมต่ฆต่าพวกอชครทถูต แตต่เหลต่าผถูห้ครอบครองยชงเกลกยดชชงอชครทถูต

เหลต่านกชั้เหมสือนเดสิม พวกเขายชงถถูกทสิกี่มแทงใจดห้วยการฟฟ้องใจ พวกเขาจสึงเรกยกพวกอชครทถูตใหห้ออกมาขห้างหนห้าและ
เฆกกี่ยนตกพวกเขาและสชกี่งวต่า “พวกเขาไมต่ควรกลต่าวในพระนามของพระเยซถู และปลต่อยพวกเขาไป”

พระเยซถูตห้องแบกไมห้กางเขน
จคาเปป็นแบกผถูห้เดกยวหรสือ
ขห้าขอรชบแบกตามพระองคห์ไป
เพราะเปป็นกางเขนของขห้า

พระเยซถูทรงถถูกปฏสิบชตสิหยาบชห้า ถถูกยกี่คายก ถถูกเฆกกี่ยนตก ถถูกตรสึงกางเขน บางครชชั้งครสิสเตกยนกต็ควรทนทฟุกขห์
ความเจต็บปวดฝฝ่ายรต่างกายเพสืกี่อพระองคห์มสิใชต่หรสือ?

เปาโลซสึกี่งโอห้อวดในงานรชบใชห้ทกกี่สชตยห์ซสืกี่อของตน ไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า: “พวกเขาเปป็นผถูห้รชบใชห้ทชชั้งหลาย
ของพระครสิสตห์หรสือ (ขห้าพเจห้าพถูดเหมสือนคนโงต่) ขห้าพเจห้ากต็เปป็นมากกวต่า ในบรรดาการทคางานหนชกกต็บรสิบถูรณห์
มากกวต่า ในบรรดารอยเฆกกี่ยนกต็เกสินขนาด ในการถถูกจคาคฟุกกต็ถกกี่กวต่า ในการหวสิดตายกต็บต่อย ๆ จากพวกยสิวขห้าพเจห้า
ไดห้รชบรอยเฆกกี่ยนหห้าครชชั้ง ๆ ละสามสสิบเกห้าทก ขห้าพเจห้าถถูกทฟุบตกดห้วยไมห้เรกยวสามครชชั้ง ขห้าพเจห้าถถูกเอากห้อนหสินขวห้างครชชั้ง
หนสึกี่ง ขห้าพเจห้าเผชสิญภชยเรสือแตกสามครชชั้ง คสืนหนสึกี่งกชบวชนหนสึกี่งขห้าพเจห้าลอยอยถูต่ในทะเล” (2 คร. 11:23-25) ในพระ
คคาสามขห้อนกชั้เขากลต่าวถสึง “ในบรรดารอยเฆกกี่ยนกต็เกสินขนาด”, “พวกยสิวขห้าพเจห้าไดห้รชบรอยเฆกกี่ยนหห้าครชชั้ง ๆ ละ
สามสสิบเกห้าทก” และ “ขห้าพเจห้าถถูกทฟุบตกดห้วยไมห้เรกยวสามครชชั้ง” และทชชั้งหมดนกชั้เปป็นการเพสิกี่มเขห้ากชบการถถูกหสินขวห้าง 
เรสืออชบปาง ภชยอชนตราย ความเหนสืกี่อยลห้า การอดหลชบอดนอน ความหสิวโหยและความกระหายและการเปลสือย
เปลต่า ฉะนชชั้นอชครทถูตเหลต่านกชั้จสึงไมต่ซสึมเศรห้าและไมต่ละอาย ตรงกชนขห้าม “พวกอชครทถูตไดห้ออกไปใหห้พห้นหนห้าสภา โดย
มกความปปีตสิยสินดกทกกี่เหต็นวต่า พวกเขาถถูกนชบวต่าคถูต่ควรทกกี่จะไดห้รชบความอชบอายเพราะพระนามของพระองคห์” พวกเขา
ทคาตามคคาบชญชานชชั้นของพระเยซถูจรสิง ๆ ทกกี่วต่า “ในวชนนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงปปีตสิยสินดก และเตห้นโลดดห้วยความชสืกี่นบาน 
เพราะดถูเถสิด บคาเหนต็จของทต่านทชชั้งหลายในสวรรคห์กต็ใหญต่ยสิกี่ง” (ลถูกา 6:23) โอ ใชต่แลห้ว พวกเขาจะไดห้รชบบคาเหนต็จ
ใหญต่โตในสวรรคห์ แตต่ทกกี่ดกยสิกี่งไปกวต่านชชั้นอกกกต็คสือวต่า อฟุดมการณห์ของพระครสิสตห์ถถูกทคาใหห้เจรสิญขสึชั้นโดยคคาพยานของคน
ดกหลายคนทกกี่ไมต่รชงเกกยจการถถูกทฟุบตกและความอชปยศอดสถูและการตสิดคฟุกเพสืกี่อทกกี่จะนคาขต่าวประเสรสิฐออกไป! พวก
เขาไมต่ละอายในพระเยซถู! การทนทฟุกขห์ความอชบอายเพสืกี่อพระนามของพระองคห์เปป็นความชสืกี่นชมยสินดก! โอ ขอใหห้เรา
เรกยนรถูห้เรสืกี่องนกชั้ดห้วยเถสิด

พระคนาขด้อสนาคอัญเกขีกี่ยวกอับความเชสืกี่อแบบครวิสเตขียนตามภาคพอันธสอัญญาใหมส
ในกสิจการ 5:42 เรามกหนสึกี่งในขห้อพระคคาทกกี่เปปิดเผยมากทกกี่สฟุดเกกกี่ยวกชบเหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ 

“และในพระวสิหารและตามบห้านเรสือนทฟุกแหต่ง พวกเขาไมต่งดเวห้นทกกี่จะสชกี่งสอนและประกาศพระเยซถูครสิสตห์ทฟุก ๆ 
วชน”

พวกเขาแทบจะไมต่มกอฟุปกรณห์ สสิกี่งอคานวยความสะดวก และสสิกี่งดสึงดถูดทชชั้งหลายของสมชยนกชั้เลย พวกเขาไมต่มก
อาคารทกกี่ประชฟุมสชกหลชงเลยดห้วยซชั้คา: ไมต่มกอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกรถถูกกลต่าวถสึงในภาคพชนธสชญญาใหมต่เลย พวก



เขาไมต่มกเครสืกี่องเปฝ่าหรสือเปปียโน ไมต่มกหนชงสสือเพลง ไมต่มกพระคชมภกรห์ทกกี่ตกพสิมพห์เปป็นเลต่มดห้วยซชั้คา พวกเขาไมต่มกหอประชฟุม
ใหญต่เพสืกี่อจฟุฝถูงชน พวกเขาตห้องประชฟุมกชนในบห้านเรสือน ในธรรมศาลาทกกี่ขอยสืมใชห้ชชกี่วคราวจนกวต่าพวกเขาจะถถูกไลต่
ออกมา หรสือพวกเขาอาจประชฟุมกชนในจตฟุรชสของประชาชนหรสือเฉลกยงของพระวสิหาร หรสือพวกเขาอาจประชฟุม
กชนรสิมทะเลหรสือในหห้องชชชั้นบนทกกี่วต่างอยถูต่ แตต่สถานทกกี่ประชฟุมทชชั้งหลายไมต่ใชต่เรสืกี่องใหญต่ บห้านเรสือนทฟุกหลชงในเมสืองเปป็น
ทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกรซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ ขต่าวประเสรสิฐถถูกประกาศ! ทฟุกวชนเปป็นวชนขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ทฟุกการสนทนา
เปป็นการสนทนาทางศาสนา! ในทกกี่นกชั้พวกเขาถสือวต่าพระบชญชานชชั้นเปป็นเรสืกี่องจรสิงจชงคสือการนคาขต่าวประเสรสิฐไปถสึง
มนฟุษยห์ทฟุกคน

มชนจสึงเปป็นเชต่นนชชั้นในกสิจการ 2:47 เมสืกี่อ “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเพสิกี่มเขห้ากชบครสิสตจชกรทฟุกวชน ๆ คสือผถูห้ซสึกี่ง
ควรจะไดห้รชบความรอด” มชนจะเปป็นเชต่นนชชั้นในเวลาตต่อมาเมสืกี่อการขต่มเหงทคาใหห้ครสิสเตกยนเหลต่านกชั้กระจชดกระจายไป
ทชกี่ว “เหตฟุฉะนชชั้นพวกสาวกทชชั้งหลายทกกี่ถถูกกระจชดกระจายไปนชชั้น กต็ไปทฟุกแหต่งหนโดยประกาศพระวจนะนชชั้น”
(กสิจการ 8:4) นกกี่เปป็นวสิธกการของเปาโล วสิธกการนชชั้นซสึกี่งเขาใชห้ในการเดสินทางไปรอบทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนและแควห้น
เอเชกยไมเนอรห์ ประเทศกรกซและกรฟุงโรม และทคาใหห้จชกรวรรดสิโรมลฟุกเปป็นไฟ เมสืกี่อเขาเตสือนใจเหลต่าผถูห้ปกครองแหต่ง
เมสืองเอเฟซชสซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาไดห้เทศนาถสึงสามปปีวต่า “ขห้าพเจห้ามสิไดห้ปปิดซต่อนสสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใดไวห้ซสึกี่งเปป็นคฟุณประโยชนห์แกต่
พวกทต่าน แตต่ไดห้แสดงใหห้พวกทต่านเหต็น และไดห้สชกี่งสอนพวกทต่านตต่อหนห้าคนทชชั้งปวงและตามบห้าน” (กสิจการ 20:20)
และอกกหน “เหตฟุฉะนชชั้นจงระวชงระไวและจคาไวห้วต่า ตลอดเวลาสามปปี ขห้าพเจห้ามสิไดห้หยฟุดหยต่อนทกกี่จะเตสือนทฟุกคนทชชั้ง
กลางคสืนและกลางวชนดห้วยนชั้คาตาไหล” (กสิจการ 20:31) ตต่อหนห้าผถูห้คนและตามบห้านเรสือน กลางคสืนและกลางวชน
ดห้วยนชั้คาตาไหล! นกกี่เปป็นแผนการสคาหรชบความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ ครสิสเตกยนทฟุกคนเปป็นนชก
เทศนห์ บห้านเรสือนทฟุกหลชงเปป็นทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร ทฟุกการรวมตชวกชนเปป็นชฟุมนฟุมชนเพสืกี่อจะฟปังขต่าวประเสรสิฐ ทฟุก
เหตฟุการณห์ทกกี่เกสิดขสึชั้นเปป็นอกกโอกาสทกกี่จะชชกนคาผถูห้คนมาถสึงพระครสิสตห์

นชกเทศนห์จคานวนมากซต่อนตชวอยถูต่หลชงธรรมาสนห์และคสิดวต่านชกี่นเปป็นงานรชบใชห้ของเขา มชนไมต่ใชต่งานรชบใชห้
ของภาคพชนธสชญญาใหมต่และถห้าเวลาสต่วนใหญต่ทกกี่ใชห้ไปกชบการเตรกยมคคาเทศนาอชนประณกตและงานรชบใชห้ผถูห้คนแบบ
เปป็นทางการถถูกใชห้ไปในการชนะจสิตวสิญญาณตามบห้านเรสือน นชกเทศนห์เกสือบทฟุกคนกต็คงจะเปป็นนชกเทศนห์ทกกี่ดกขสึชั้นและ
เปป็นตชวแทนทกกี่ดกขสึชั้นของพระเยซถูครสิสตห์ และงานของพระเจห้ากต็คงเจรสิญมากขสึชั้นในมสือของเขา

ฉะนชชั้น ทฟุกชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่น ควรเรสิกี่มตห้นทกกี่จะออกเยกกี่ยมเยกยนบห้านเรสือนทฟุกหลชงในพสืชั้นทกกี่นชชั้น ๆ เสาะหาคน
บาปทฟุกคนทกกี่หลงหาย และเขห้าถสึงมนฟุษยห์ทฟุกคนโดยทฟุกวสิธกทกกี่ทคาไดห้!

กวิจการ 6



ขด้อ 1-7: 
6:1 และในวชนเหลต่านชชั้น เมสืกี่อจคานวนของพวกสาวก
ถถูกทวกมากขสึชั้น มกการบต่นพสึมพคาของพวกกรกกตต่อพวก
ฮกบรถู เพราะวต่าพวกหญสิงมต่ายของชาวกรกกถถูกละเลย
ในการปรนนสิบชตสิประจคาวชน
6:2 และพวกสสิบสองคนนชชั้นไดห้เรกยกคนจคานวนมาก
ในพวกสาวกใหห้มาหาพวกเขา และกลต่าววต่า “ไมต่มก
เหตฟุผลทกกี่พวกเราควรจะทสิชั้งพระวจนะของพระเจห้า
และรชบใชห้โตต๊ะทชชั้งหลาย
6:3 เหตฟุฉะนชชั้น พกกี่นห้องทชชั้งหลาย พวกทต่านจงเลสือก
เจต็ดคนในทต่ามกลางพวกทต่านทกกี่มกชสืกี่อเสกยงดก เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และสตสิปปัญญา ผถูห้ซสึกี่ง
พวกเราจะตชชั้งไวห้ใหห้ดถูแลกสิจธฟุระนกชั้
6:4 แตต่พวกเราจะอฟุทสิศตชวอยต่างขะมชกเขมห้นตต่อการ
อธสิษฐาน และตต่อการปรนนสิบชตสิแหต่งพระวจนะ”

6:5 และคคากลต่าวนกชั้เปป็นทกกี่เหต็นชอบของคนเหลต่านชชั้น
ทชชั้งหมด และพวกเขาไดห้เลสือกสเทเฟน ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยความเชสืกี่อและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ และฟปีลสิป และโปรโครชส และนสิคาโนรห์ และ
ทสิโมน และปารเมนชส และนสิโคเลาสห์ซสึกี่งเปป็นผถูห้เขห้า
จารกตจากเมสืองอชนทสิโอก
6:6 ผถูห้ซสึกี่งเขาทชชั้งหลายตชชั้งไวห้ตต่อหนห้าพวกอชครทถูต และ
เมสืกี่อพวกอชครทถูตไดห้อธสิษฐานแลห้ว พวกเขาไดห้วางมสือ
ของตนบนคนทชชั้งเจต็ดนชชั้น
6:7 และพระวจนะของพระเจห้าไดห้เจรสิญขสึชั้น และ
จคานวนของพวกสาวกกต็ทวกขสึชั้นในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
อยต่างมาก และคนเปป็นอชนมากในพวกปฟุโรหสิตไดห้เชสืกี่อ
ฟปังตต่อความเชสืกี่อนชชั้น

ผทูด้ชสวยศวิษยาภวิบาลพวกแรก
เหต็นไดห้ชชดวต่ามกสมาชสิกหลายพชนคนในครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็ม พวกเขายชงไมต่ไดห้เลสือกตชชั้งเหลต่าผถูห้ชต่วยจน

กระทชกี่งพวกเขาตห้องการเหลต่าผถูห้ชต่วย พวกเขาไมต่ไดห้ตห้องการผถูห้ชต่วยเพสืกี่อจะทคาใหห้ความเปป็นองคห์กรของครสิสตจชกรหนสึกี่ง
สมบถูรณห์ เพราะวต่าครสิสตจชกรนกชั้ไดห้ทคาหนห้าทกกี่อยต่างดกเยกกี่ยมมานานโดยไมต่ตห้องมกเหลต่าผถูห้ชต่วย ขณะนชชั้นมกคนยากจน
หลายพชนคนในครสิสตจชกรนชชั้น และหญสิงมต่ายจคานวนมากซสึกี่งบชดนกชั้คงจะไมต่ไดห้รชบความชต่วยเหลสือผต่านทางวสิธกปกตสิ
ของการจฟุนเจสือแลห้วเหมสือนอยต่างทกกี่บางคนไดห้รชบผต่านทางธรรมศาลาเหลต่านชชั้น แตต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่มกอชนจะกสินกต็
กคาลชงดถูแลคนของพวกเขาอยต่างสชตยห์ซสืกี่อ

อยต่างไรกต็ตาม งานนชชั้นกต็ไมต่มกความเปป็นระเบกยบและ “มกการบต่นพสึมพคาของพวกกรกกตต่อพวกฮกบรถู เพราะ
วต่าพวกหญสิงมต่ายของชาวกรกกถถูกละเลยในการปรนนสิบชตสิประจคาวชน” พวกยสิวทกกี่นสิยมกรกก ซสึกี่งอาจไมต่ไดห้รต่วมเขห้าสนสิท
ดกมากนชกเพราะอฟุปสรรคดห้านภาษา จสึงมชกถถูกละเลยและเหลต่าหญสิงมต่ายของพวกเขากต็ไมต่ไดห้รชบการดถูแลดกพอใน
การแจกอาหารและการแจกเงสินประจคาวชนตามทกกี่จคาเปป็นแกต่พวกหญสิงมต่าย ตห้องมกใครสชกคนทกกี่จะดถูแลความขชดสน
ฝฝ่ายโลกของหญสิงมต่ายครสิสเตกยนทกกี่ยากจนเหลต่านกชั้ ซสึกี่งเปป็นทกกี่รชกยสิกี่ง พวกเขาจสึงเลสือกตชชั้งเหลต่าผถูห้ชต่วย ดชงนชชั้นเราจสึงควร
ใชห้สตสิปปัญญาในครสิสตจชกรทชชั้งหลายของเราทกกี่จะเลสือกตชชั้งเหลต่าผถูห้ชต่วยเฉพาะเมสืกี่อตห้องการเหลต่าผถูห้ชต่วยสคาหรชบงานทกกี่
เฉพาะเจาะจงเทต่านชชั้น

งานของเหลสาผทูด้ชสวย
เหลต่าผถูห้ชต่วยเปป็นผถูห้รชบใชห้ อชนทกกี่จรสิง คคาวต่า deacon เปป็นรถูปคคาภาษาอชงกฤษของคคากรกกซสึกี่งหมายถสึงผถูห้รชบใชห้ 

ชายเจต็ดคนนกชั้ถถูกเลสือกตชชั้งตามทกกี่พวกอชครทถูตกลต่าววต่า “ผถูห้ซสึกี่งพวกเราจะตชชั้งไวห้ใหห้ดถูแลกสิจธฟุระนกชั้” พวกเขาจะตห้อง



ทคางานภายใตห้การกคากชบของพวกอชครทถูตและดชงนชชั้นจสึงแบต่งเบาภาระของอชครทถูตเหลต่านกชั้ผถูห้ซสึกี่งปฏสิบชตสิหนห้าทกกี่เปป็นผถูห้
ปกครองของชฟุมนฟุมชนใหญต่นชชั้น เหลต่าผถูห้ชต่วยไมต่มกสสิทธสิอคานาจเหนสือนชกเทศนห์หรสือเหนสือกสิจธฟุระของครสิสตจชกร พวก
เขาเปป็นคนงานภายใตห้การกคากชบของครสิสตจชกรและของเหลต่าศสิษยาภสิบาลทกกี่ดถูแลงานทกกี่ตห้องกระทคาแตต่ไมต่ตห้องไดห้รชบ
การเอาใสต่ใจดถูแลของพวกอชครทถูตหรสือเหลต่าศสิษยาภสิบาล

จงหมายเหตฟุใหห้ดกวต่าพวกเขาไมต่ใชต่ “คณะกรรมการทกกี่เปป็นทางการ” ไมต่เคยมก “คณะกรรมการทกกี่เปป็น
ทางการ” สคาหรชบครสิสตจชกรใดในภาคพชนธสชญญาใหมต่เลย

จงเปรกยบเทกยบความแตกตต่างของงานและสสิทธสิอคานาจของเหลต่าผถูห้ชต่วยกชบของเหลต่าศสิษยาภสิบาล และ
สสิทธสิอคานาจของเหลต่าผถูห้ชต่วยกชบของเหลต่าศสิษยาภสิบาลหรสือผถูห้ดถูแล (bishops) พวกอชครทถูตเปป็นผถูห้ปกครองหรสือนชก
เทศนห์เชต่นกชน และทกกี่เยรถูซาเลต็มพวกเขากต็ปฏสิบชตสิหนห้าทกกี่ในฐานะผถูห้ดถูแลสคาหรชบชต่วงเวลานชชั้น

ขณะทกกี่ผถูห้ชต่วยเปป็นผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่ง เหลต่าผถูห้ดถูแลหรสือศสิษยาภสิบาลกต็เปป็นผถูห้ปกครอง 1 ทสิโมธก 3:4 และ 5 
กลต่าวต่าคนใดทกกี่ปรารถนาตคาแหนต่งผถูห้ดถูแลตห้องเปป็น “คนทกกี่ปกครองบห้านเรสือนของตนไดห้ดก โดยบชงคชบบชญชาบฟุตรทชชั้ง
หลายของตนดห้วยความสงต่าผต่าเผยทฟุกอยต่าง (เพราะวต่าถห้าชายคนใดไมต่รถูห้จชกทกกี่จะปกครองบห้านเรสือนของตน คนนชชั้น
จะดถูแลครสิสตจชกรของพระเจห้าอยต่างไรไดห้)”

ฮกบรถู 13:7 บชญชาวต่า “จงระลสึกถสึงคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งปกครองเหนสือพวกทต่าน ผถูห้ซสึกี่งไดห้ประกาศพระวจนะของ
พระเจห้าแกต่พวกทต่าน จงตามอยต่างความเชสืกี่อของพวกเขา โดยพสิจารณาปลายทางแหต่งความประพฤตสิของพวก
เขา”

ในฮกบรถู 13:17 คคาบชญชานชชั้นคสือ “จงเชสืกี่อฟปังคนเหลต่านชชั้นทกกี่ปกครองเหนสือพวกทต่าน และพวกทต่านจงยอม
อยถูต่ใตห้บชงคชบ ดห้วยวต่าคนเหลต่านชชั้นคอยระวชงดถูจสิตวสิญญาณของพวกทต่าน เหมสือนกชบวต่าพวกเขาจะตห้องรายงาน…” 
เหต็นไดห้ชชดวต่าผถูห้ดถูแลหรสือศสิษยาภสิบาลเหลต่านกชั้เปป็นผถูห้ปกครองเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกกลต่าวถสึง ในบทเดกยวกชนนกชั้ ขห้อ 24 บชญชา
วต่า “ขอฝากความคสิดถสึงมายชงคนเหลต่านชชั้นทกกี่ปกครองเหนสือพวกทต่าน และวสิสฟุทธสิชนทชชั้งปวง” เหลต่าผถูห้ดถูแลเปป็นผถูห้
ปกครองหรสือผถูห้ดถูแลทกกี่พระเจห้าทรงแตต่งตชชั้งของครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นนชชั้น ๆ คคาเรกยก “bishop” ในการใชห้งานปปัจจฟุบชน 
ซสึกี่งหมายถสึงการกคากชบดถูแลเหนสือครสิสตจชกรทชชั้งหลายของพสืชั้นทกกี่แหต่งหนสึกี่งหรสือเหนสือศสิษยาภสิบาลคนอสืกี่น ๆ กต็ไมต่เปป็นทกกี่
รถูห้จชกเลยในพระคชมภกรห์ แนวคสิดนกชั้เตสิบโตมากชบการปกครองเปป็นลคาดชบชชชั้นของพวกโรมซสึกี่งไมต่ตรงตามพระคชมภกรห์ 
ชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายของบรรดาครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่มกความเปป็นอสิสระ รถูปแบบการเชสืกี่อมโยงของ
การปกครองครสิสตจชกรทกกี่มกพระสชงฆราช หชวหนห้างาน และพระสชนตะปาปาทกกี่อยถูต่เหนสือศสิษยาภสิบาลและครสิสตจชกร
ทชชั้งหลายกต็ไมต่เปป็นทกกี่รถูห้จชกเลย แตต่เหลต่าผถูห้ดถูแลประจคาทห้องถสิกี่นกต็ปกครองหรสือกคากชบดถูแลชฟุมนฟุมชนนชชั้น ๆ เหมสือนอยต่าง
ทกกี่พวกอชครทถูตไดห้กระทคาในการทคาหนห้าทกกี่ผถูห้ดถูแลทกกี่เยรถูซาเลต็ม

แตต่ไมต่มกการบอกเปป็นนชยเลยวต่าผถูห้ชต่วยควรปกครอง คคาวต่า deacon หมายถสึงผถูห้รชบใชห้และวสิธกปฏสิบชตสิในภาค
พชนธสชญญาใหมต่กต็คสือวต่า เหลต่าผถูห้ชต่วยอยถูต่ภายใตห้การกคากชบดถูแลของเหลต่าผถูห้ดถูแล (bishops) และเปป็นผถูห้รชบใชห้ของค
รสิสตจชกรนชชั้น ๆ 

ในสมชยนชชั้นมกเหลต่าผถูห้ชต่วยหญสิงเชต่นกชน เพราะวต่าเฟบกเปป็น “ผถูห้รชบใชห้ของครสิสตจชกรซสึกี่งอยถูต่ทกกี่เมสืองเคนเครกย”
(รม. 16:1) คคาวต่าผถูห้รชบใชห้นกชั้เปป็นรถูปคคานามเพศหญสิงของคคาทกกี่แปลเปป็น deacon ผถูห้หญสิงคนหนสึกี่งสามารถนคาขนมปปัง



ไปใหห้หญสิงมต่ายทกกี่ยากจนหรสือทคาหนห้าทกกี่อสืกี่น ๆ ของผถูห้รชบใชห้ไดห้ แตต่ผถูห้หญสิงไมต่ไดห้รชบอนฟุญาตใหห้มกตคาแหนต่งของผถูห้ปกครอง
“ใหห้ผถูห้หญสิงเรกยนรถูห้อยต่างเงกยบ ๆ ดห้วยใจนอบนห้อมทฟุกอยต่าง แตต่ขห้าพเจห้าไมต่อนฟุญาตใหห้ผถูห้หญสิงคนใดสชกี่งสอน หรสือใชห้
อคานาจเหนสือผถูห้ชาย แตต่ใหห้นสิกี่งเงกยบเสกย” (1 ทธ. 2:11,12) นชกี่นกต็แสดงใหห้เหต็นแลห้ววต่าตคาแหนต่งของผถูห้ชต่วยไมต่ใชต่
ตคาแหนต่งทกกี่มกอคานาจปกครอง

ครสิสตจชกรหนสึกี่งอาจขอรห้องใหห้เหลต่าผถูห้ชต่วยรชบหนห้าทกกี่เปป็นคณะกรรมการหนสึกี่งไดห้เพสืกี่อดถูแลกสิจธฟุระบางอยต่าง
เพสืกี่อครสิสตจชกรนชชั้น ๆ แตต่ในกรณกเชต่นนชชั้นพวกเขาเปป็นผถูห้รชบใชห้ของครสิสตจชกรหนสึกี่ง ทกกี่ปฏสิบชตสิตามคคาสชกี่งตต่าง ๆ ของค
รสิสตจชกรนชชั้น ฉะนชชั้นเหลต่าผถูห้ชต่วยจสึงไมต่สามารถรชบหนห้าทกกี่ในการเรกยกหรสือปลดศสิษยาภสิบาล หรสือจชดการเรสืกี่องการเงสิน
ตต่าง ๆ ของครสิสตจชกร หรสือตชดสสินใจเกกกี่ยวกชบอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร ยกเวห้นเมสืกี่อครสิสตจชกรนชชั้นอาจขอรห้องพวก
เขาใหห้ทคารายงานบางอยต่างในฐานะคณะกรรมการหนสึกี่ง ฉะนชชั้นเหลต่าผถูห้ดถูแลทรชพยห์สสินของครสิสตจชกรหนสึกี่งจสึงเปป็น
เพกยงผถูห้คนทกกี่ไดห้รชบเลสือกใหห้ลงนามในเอกสารตต่าง ๆ ทกกี่เปป็นทางการภายใตห้คคาสชกี่งของครสิสตจชกรหนสึกี่งและพวกเขาไมต่
ควรมกสสิทธสิอคานาจใด ๆ เหนสือทรชพยห์สสินของครสิสตจชกรหรสือผถูห้คนในครสิสตจชกรเลย

เจห้าหนห้าทกกี่เพกยงสองพวกทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในภาคพชนธสชญญาใหมต่สคาหรชบครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นแหต่งหนสึกี่งคสือ 
เหลต่าผถูห้ปกครอง (เหลต่านชกเทศนห์) ผถูห้ซสึกี่งถถูกเลสือกใหห้เปป็นผถูห้ดถูแล และเหลต่าผถูห้ชต่วย ซสึกี่งเปป็นผถูห้คนทกกี่ไดห้รชบเลสือกใหห้เปป็นผถูห้รชบ
ใชห้เพสืกี่อปฏสิบชตสิหนห้าทกกี่ตต่าง ๆ ทกกี่สคาคชญนห้อยกวต่าภายใตห้การกคากชบของครสิสตจชกรนชชั้น ๆ และเหลต่าศสิษยาภสิบาล

คตุณสมบอัตวิตสาง ๆ ของผทูด้ชสวย
จงหมายเหตฟุวต่าชายเหลต่านกชั้ทกกี่ไดห้รชบเลสือกไมต่ไดห้ถถูกเลสือกเพราะวต่าพวกเขาเปป็นคนทกกี่โดดเดต่นในชฟุมชนนชชั้น ๆ 

และไมต่ใชต่เพราะวต่าพวกเขาจะนคาอภสิสสิทธสิธิ์มาสถูต่ครสิสตจชกรนชชั้น ๆ และไมต่ใชต่เพราะวต่าพวกเขาจะมกสตสิปปัญญาดห้านการ
เงสิน ตรงกชนขห้าม “พวกทต่านจงเลสือกเจต็ดคนในทต่ามกลางพวกทต่านทกกี่มกชสืกี่อเสกยงดก เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์และสตสิปปัญญา ผถูห้ซสึกี่งพวกเราจะตชชั้งไวห้ใหห้ดถูแลกสิจธฟุระนกชั้” ฉะนชชั้น “คนจคานวนมากในพวกสาวก”, ชฟุมนฟุมชน
นชชั้นทชชั้งหมด, จสึงพถูดคฟุยกชนและไมต่วต่าจะโดยการตกลงกชนโดยปรสิยายของผถูห้คนทกกี่พระวสิญญาณทรงนคาเหลต่านกชั้ หรสือ
โดยการลงคะแนนเสกยง พวกเขากต็เลสือกชายเหลต่านกชั้มา และชายเหลต่านกชั้ทกกี่ไดห้รชบเลสือกโดย “คนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมด” 
กต็ถถูก “ตชชั้งไวห้ตต่อหนห้าพวกอชครทถูต” และพวกอชครทถูตกต็อธสิษฐานเผสืกี่อพวกเขา “วางมสือของตนบนคนทชชั้งเจต็ดนชชั้น” 
และจากนชชั้นกต็กคากชบดถูแลพวกเขาและแตต่งตชชั้งพวกเขาในเรสืกี่องเฉพาะหนห้าตอนนชชั้น ผถูห้ชต่วยเหลต่านกชั้เปป็นชายทกกี่เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ชายทกกี่มกสตสิปปัญญาในเรสืกี่องทางปฏสิบชตสิและดถูแลพวกหญสิงมต่ายทกกี่ยากจน

ขอพระเจห้าทรงโปรดชต่วยเราใหห้พห้นจากพวกเจห้าหนห้าทกกี่ครสิสตจชกรทกกี่ไดห้รชบเลสือกเพราะวต่าพวกเขามกเงสินหรสือ
ตคาแหนต่งทางการหรสือปปัญญาแบบโลก! คนเหลต่านกชั้ขชดขวางอฟุดมการณห์ทชชั้งหมดของพระครสิสตห์ พวกเขาทคาใหห้พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสกยพระทชย พวกเขาฉฟุดรชชั้งความพยายามของเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่ตามทางพระเจห้า พวกเขาอวดเบต่ง
วต่ามกสสิทธสิอคานาจเหมสือน “ดสิโอเตรเฟส ผถูห้ชอบทกกี่จะมกความเปป็นใหญต่เปป็นโตทต่ามกลางพวกเขา” และไมต่ยอมตห้อนรชบ
อชครทถูตยอหห์น (3 ยอหห์น 9) การทกกี่คน ๆ หนสึกี่งซสึกี่งไมต่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ไมต่ใชต่ผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณ จะมก
ตคาแหนต่งสคาคชญใด ๆ และสสิทธสิอคานาจในครสิสตจชกรหนสึกี่งกต็เปป็นหายนะ 1 ทสิโมธก 3:1-13 ใหห้คฟุณสมบชตสิของทชชั้งเหลต่า
ผถูห้ดถูแลและเหลต่าผถูห้ชต่วยและคฟุณสมบชตสิเหลต่านชชั้นกต็คลห้ายกชนมาก หลชงจากเอต่ยชสืกี่อขห้อกคาหนดเหลต่านกชั้สคาหรชบผถูห้ดถูแลแลห้ว
พระคชมภกรห์ตอนนชชั้นกต็กลต่าววต่า “เชต่นเดกยวกชน พวกผถูห้ชต่วย…” เขาจะตห้อง “เปป็นคนสงต่าผต่าเผย ไมต่เปป็นคนสองลสิชั้น ไมต่



สนใจเหลห้าองฟุต่นมาก ไมต่โลภทรชพยห์สสิกี่งของอชนเปป็นมลทสิน โดยยสึดมชกี่นในขห้อลสึกลชบแหต่งความเชสืกี่อนชชั้นดห้วยใจวสินสิจฉชยผสิด
และชอบอชนบรสิสฟุทธสิธิ์” และภรรยาของผถูห้ชต่วยจะตห้องเปป็น “คนสงต่าผต่าเผย ไมต่เปป็นคนทกกี่ใสต่รห้ายผถูห้อสืกี่น เปป็นคนรถูห้จชก
ประมาณตน เปป็นคนสชตยห์ซสืกี่อในสสิกี่งทชชั้งปวง” อาจเปป็นไดห้วต่า 1 ทสิโมธก 3:11 ไมต่ไดห้กลต่าวถสึงภรรยาของผถูห้ชต่วย แตต่อาจ
อต่านไดห้วต่า “เชต่นกชน พวกผถูห้หญสิง ตห้องเปป็นคนสงต่าผต่าเผย…” นชกี่นคสือ เหลต่าผถูห้ชต่วยหญสิง เหลต่าผถูห้รชบใชห้หญสิงของครสิสต
จชกรนชชั้น ๆ

เราควรหมายเหตฟุวต่าชายทชชั้งหลายควรถถูกพบวต่าไรห้ทกกี่ตสิกต่อนอสืกี่นเลยในชกวสิตครสิสเตกยนและการรชบใชห้ “และ
จงใหห้คนเหลต่านกชั้ถถูกทดสอบเสกยกต่อนดห้วย แลห้วจงใหห้พวกเขารชบใชห้ในตคาแหนต่งของผถูห้ชต่วย โดยถถูกพบวต่าไรห้ทกกี่ตสิ” (1 
ทธ. 3:10) ขห้อกคาหนดทกกี่ยสิกี่งใหญต่เหลต่านชชั้นของผถูห้ชต่วยจสึงสรฟุปไดห้วต่า พวกเขาตห้องเปป็นคนดก เปป็นผถูห้ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ ไดห้รชบการพสิสถูจนห์แลห้วและถถูกพบวต่าไรห้ทกกี่ตสิและเปป็นคนทกกี่สชตยห์ซสืกี่อ

เหลสาผทูด้ชสวยเปป็นผทูด้ชนะจวิตววิญญาณ
เปป็นพยานทขีกี่กลด้าเพสืกี่อพระครวิสตณ์

หนสึกี่งในขห้อกคาหนดเหลต่านชชั้นของผถูห้ชต่วยเหลต่านกชั้ซสึกี่งพวกอชครทถูตตชชั้งไวห้กต็คสือวต่า พวกเขาตห้อง “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” “แตต่พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพ
วกทต่าน…” (กสิจการ 1:8) การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณถถูกประทานใหห้แกต่พยานทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณ

ดชงนชชั้นชายเจต็ดคนจสึงไดห้รชบเลสือกและในเจต็ดคนนกชั้สเทเฟนถถูกกลต่าวถสึงเปป็นผถูห้แรก-- “ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยความ
เชสืกี่อและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” และจากนชชั้นเราพบในขห้อ 8 วต่า “และสเทเฟนประกอบดห้วยความ
เชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช ไดห้กระทคาบรรดาการมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลางประชาชน” และในขห้อ 10 
เราพบวต่าหลายคนมาโตห้แยห้งกชบสเทเฟนแตต่ “คนเหลต่านชชั้นไมต่สามารถตต่อตห้านสตสิปปัญญาและจสิตวสิญญาณ ซสึกี่งโดยสสิกี่ง
เหลต่านกชั้ทต่านไดห้กลต่าวนชชั้น” ฉะนชชั้นผถูห้ชต่วยทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณคนนกชั้จสึงถถูกไตต่สวนความโดยเหลต่าคนชชกี่ว เขา
เทศนาคคาเทศนาหนสึกี่งในกสิจการบททกกี่เจต็ด ฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าอยถูต่บนเขาเพราะ กสิจการ 7:55 บอกเราวต่า “แตต่
ทต่านซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้เขมห้นดถูสวรรคห์ และเหต็นสงต่าราศกของพระเจห้า และพระเยซถูทรงยสืน
อยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า” และกระทชกี่งในความตายของเขา เขากต็เปป็นเหมสือนพระเยซถูเจห้าทกกี่อธสิษฐานวต่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดอยต่าทรงถสือโทษพวกเขาเพราะบาปนกชั้เลย” ขณะทกกี่คนเหลต่านชชั้นเอาหสินขวห้างเขาและเขา
เหต็นพระเยซถูเจห้ายสืนอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระบสิดาเพสืกี่อจะตห้อนรชบเขา ใชต่แลห้ว และวชนนชชั้นพระเจห้าทรงใชห้คคา
พยานของสเทเฟนเพสืกี่อผต่าลสึกเขห้าในใจของชายหนฟุต่มคนหนสึกี่งทกกี่ยสืนถสือเสสืชั้อผห้าของคนเหลต่านชชั้นอยถูต่ นชกี่นคสือ เซาโลแหต่ง
ทารห์ซชส

ผถูห้ชต่วยเหลต่านชชั้นเปป็นผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณ อกกคนในพวกเขา ฟปีลสิป กลชบกลายเปป็นผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่
ยสิกี่งใหญต่คนหนสึกี่ง ตามทกกี่เราเหต็นในกสิจการ 8 และเราทราบวต่าฟปีลสิปเปป็นคฟุณพต่อทกกี่ดกคนหนสึกี่งเพราะกสิจการ 21:9 บอก
เราวต่าเขามก “บฟุตรสาวสกกี่คน เปป็นสาวพรหมจารก ซสึกี่งไดห้พยากรณห์” นชกี่นคสือ เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ พวกเธอเปป็น
พยานเพสืกี่อพระเยซถู (ไมต่ใชต่เทศนา แตต่เปป็นพยาน)

ตนาแหนสงผทูด้ชสวยในฐานะกด้าวหนนกี่งไปสทูสงานรอับใชด้



เกสือบจะทฟุกครชชั้งไป คน ๆ หนสึกี่งตห้องรชบใชห้เหมสือนเดต็กฝฝึกงานเพสืกี่อเตรกยมตชวสคาหรชบงานรชบใชห้ ตคาแหนต่งผถูห้
ชต่วยเปป็นกห้าวหนสึกี่งทกกี่พระเจห้าทรงใชห้บต่อย ๆ เพสืกี่อเตรกยมชายคนหนสึกี่งสคาหรชบการเทศนา ชายคนหนสึกี่งจะตห้อง “ถถูก
ทดสอบเสกยกต่อน” และจากนชชั้นจสึงรชบตคาแหนต่งผถูห้ชต่วยไดห้ (1 ทธ. 3:10) และจากนชชั้นใน 1 ทสิโมธก 3:13 เราถถูกบอก
วต่า “เพราะวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบใชห้ในตคาแหนต่งของผถูห้ชต่วย กต็ไดห้ระดชบทกกี่ดกสคาหรชบตนเอง และมกใจกลห้าเปป็นอชนมากใน
ความเชสืกี่อนชชั้นซสึกี่งมกอยถูต่ในพระเยซถูครสิสตห์” มชนกลชบกลายเปป็นเชต่นนชชั้นกชบผถูห้ชต่วยสองคนนกชั้, สเทเฟนและฟปีลสิป, ทกกี่พวก
เขาไดห้กลายเปป็นนชกเทศนห์ทกกี่มกฤทธสิธิ์มาก

และเราพบวต่าชายเหลต่านกชั้ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ทกกี่คอยชต่วยเหลสือพวกอชครทถูต ดถูแลความตห้องการ
ตต่าง ๆ ของพวกหญสิงมต่ายทกกี่ยากจนและเปป็นพยานทฟุกแหต่งหนเพสืกี่อพระเยซถู ไดห้นคาไปสถูต่การฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่ “และ
พระวจนะของพระเจห้าไดห้เจรสิญขสึชั้น และจคานวนของพวกสาวกกต็ทวกขสึชั้นในกรฟุงเยรถูซาเลต็มอยต่างมาก และคนเปป็นอชน
มากในพวกปฟุโรหสิตไดห้เชสืกี่อฟปังตต่อความเชสืกี่อนชชั้น” (ขห้อ 7)

________________
ขด้อ 8-15:

6:8 และสเทเฟนประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์
เดช ไดห้กระทคาบรรดาการมหชศจรรยห์และการ
อชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลางประชาชน
6:9 แลห้วมกบางคนไดห้ลฟุกขสึชั้น คสือคนของธรรมศาลาทกกี่
ถถูกเรกยกวต่า ธรรมศาลาของพวกลสิเบระตสิน และชาว
ไซรกน และชาวอเลต็กซานเดรกย และบางคนจากซกลก
เซกยและเอเชกย โดยโตห้แยห้งกชบสเทเฟน
6:10 และคนเหลต่านชชั้นไมต่สามารถตต่อตห้านสตสิปปัญญา
และจสิตวสิญญาณ ซสึกี่งโดยสสิกี่งเหลต่านกชั้ทต่านไดห้กลต่าวนชชั้น
6:11 และพวกเขาไดห้ลอบเอาหลายคนเขห้ามา ซสึกี่ง
กลต่าววต่า “พวกเราไดห้ยสินคนนกชั้พถูดถห้อยคคาหมสิกี่น
ประมาทตต่าง ๆ ตต่อโมเสสและตต่อพระเจห้า”
6:12 และพวกเขายฟุยงประชาชนและพวกผถูห้อาวฟุโส

กชบพวกธรรมาจารยห์ และมาหาสเทเฟน และจชบเขา
และนคาเขาไปยชงสภา
6:13 และไดห้ตชชั้งพวกพยานเทต็จขสึชั้นมา ซสึกี่งกลต่าววต่า 
“คนนกชั้ไมต่หยฟุดพถูดถห้อยคคาหมสิกี่นประมาทตต่าง ๆ ตต่อ
สถานทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์นกชั้และพระราชบชญญชตสิเลย
6:14 เพราะพวกเราเคยไดห้ยสินเขากลต่าววต่า พระเยซถู
แหต่งนาซาเรต็ธนกชั้จะทคาลายสถานทกกี่แหต่งนกชั้ และจะ
เปลกกี่ยนธรรมเนกยมทชชั้งหลายซสึกี่งโมเสสไดห้มอบไวห้แกต่
พวกเรา”
6:15 และทฟุกคนทกกี่นชกี่งในสภานชชั้น ขณะเพต่งดถูสเทเฟน
กต็เหต็นใบหนห้าของทต่านราวกชบเปป็นใบหนห้าของทถูต
สวรรคห์องคห์หนสึกี่ง

การขสมเหงครอัทั้งทขีกี่สาม: สเทเฟนถทูกไตสสวน
1. จงหมายเหตฟุอกกหนวต่าการถถูกขต่มเหงของสเทเฟนไดห้เกสิดขสึชั้นมสิใชต่เพราะวต่าเขาเปป็นครสิสเตกยน แตต่เพราะ

วต่าเขาเปป็นพยานคนหนสึกี่งทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ “คนเหลต่านชชั้นไมต่สามารถตต่อตห้านสตสิปปัญญาและจสิต
วสิญญาณ ซสึกี่งโดยสสิกี่งเหลต่านกชั้ทต่านไดห้กลต่าวนชชั้น” สเทเฟน “ประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช ไดห้กระทคาบรรดา
การมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลางประชาชน” ซาตานและความคสิดทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงเกลกยดชชง
คคาพยานของพระวสิญญาณ การเผาไหมห้ในใจและจสิตสคานสึก ความรถูห้สสึกผสิดทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงนคามาในการ
เปป็นพยานดห้วยใจกลห้า



2. ผถูห้นคายสิวบางคนทกกี่เปป็นคนสคาคชญไดห้ลฟุกขสึชั้น “โตห้แยห้งกชบสเทเฟน” การพสิพาทเปป็นเรสืกี่องทกกี่หนกไมต่พห้นสคาหรชบ
ครสิสเตกยนทกกี่ดกผถูห้ซสึกี่งเชสืกี่อฟปังองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าในการเปป็นพยาน ในกสิจการ 9:29 เปาโล “ประกาศดห้วยใจกลห้าใน
พระนามของพระเยซถูเจห้า และไดห้โตห้แยห้งกชบพวกกรกก [พวกยสิวทกกี่นสิยมกรกก] แตต่พวกนชชั้นหาชต่องทกกี่จะฆต่าทต่านเสกย” 
เหมสือนทกกี่พวกศชตรถูทคาในทกกี่นกชั้กชบสเทเฟน กชบครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่สอนหลชกคคาสอนผสิด “เปาโลและบารนาบชสมก
ความไมต่ลงรอยกชนและการโตห้เถกยงกชนไมต่นห้อยกชบพวกเขา” (กสิจการ 15:2) ทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ เปาโล “โตห้เถกยงใน
ธรรมศาลากชบพวกยสิว และกชบบรรดาคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า และในตลาดทฟุกวชนกชบคนทชชั้งหลายทกกี่พบกชบทต่าน”
(กสิจการ 17:17) จากนชชั้นมกคคากลต่าวหนสึกี่งทกกี่ชชดเจนของยถูดาส 3 ทกกี่วต่า “พวกทต่านควรตต่อสถูห้อยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อความเชสืกี่อ
นชชั้นซสึกี่งครชชั้งหนสึกี่งไดห้โปรดมอบไวห้แกต่พวกวสิสฟุทธสิชนแลห้ว” เปาโลตคาหนสิเปโตรอยต่างเปปิดเผยเพราะการออมชอมของ
อกกฝฝ่ายกชบพวกถสือศาสนายสิว (กท. 2:11-14)

คนมากมายทกกี่อยากหลกกเลกกี่ยงการถถูกดต่าวต่าของพระครสิสตห์ซสึกี่งมาพรห้อมกชบการปกปฟ้องความเชสืกี่อนชชั้น กลต่าว
วต่า “จงประกาศขต่าวประเสรสิฐ อยต่าปกปฟ้องมชน” แตต่นชกี่นไมต่ใชต่คคาสอนของพระคชมภกรห์และไมต่ใชต่วสิธกปฏสิบชตสิของเหลต่า
ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ การพสิพาทเปป็นเรสืกี่องทกกี่หลกกเลกกี่ยงไมต่ไดห้เมสืกี่อเราเผชสิญ
หนห้าบาปและเหลต่าคนบาปและเมสืกี่อเราเผชสิญหนห้าการนอกรกตและคคาสอนเทต็จ และการพสิพาทกต็มาพรห้อมกชบการ
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและกชบคคาพยานทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณ

3. พวกพยานเทต็จรชบสสินบนเพสืกี่อจะขสึชั้นใหห้การ “และพวกเขาไดห้ลอบเอาหลายคนเขห้ามา ซสึกี่งกลต่าววต่า 
“พวกเราไดห้ยสินคนนกชั้พถูดถห้อยคคาหมสิกี่นประมาทตต่าง ๆ ตต่อโมเสสและตต่อพระเจห้า” (ขห้อ 11) มชนเปป็นเชต่นนชชั้นในการ
ไตต่สวนของพระเยซถูโดยเหลต่าผถูห้นคาชชกี่วกลต่จุ่มเดกยวกชนนกชั้และคนอสืกี่น ๆ ทกกี่เปป็นเหมสือนพวกเขา “บชดนกชั้พวกปฟุโรหสิตใหญต่ 
และพวกผถูห้อาวฟุโส และบรรดาสมาชสิกสภาไดห้หาพยานเทต็จมาเบสิกปรชกปรคาพระเยซถู เพสืกี่อจะประหารพระองคห์เสกย…
ในทกกี่สฟุดมกพยานเทต็จสองคนมา และกลต่าววต่า “คนนกชั้ไดห้กลต่าววต่า ‘เราสามารถทคาลายพระวสิหารของพระเจห้า และ
จะสรห้างมชนขสึชั้นใหมต่ในสามวชน’” (มธ. 26:59-61) การคสิดวต่ามกความซสืกี่อตรงใด ๆ ในการตต่อตห้านพระเยซถูโดยพวก
ปฟุโรหสิตใหญต่กต็เปป็นความคสิดทกกี่โงต่เขลา คนเหลต่านกชั้เปป็นคนชชกี่ว พวกเขาไมต่ไดห้แคต่เขห้าใจพระเยซถูผสิด พวกเขาเกลกยด
พระองคห์ เหมสือนอยต่างทกกี่เหลต่าคนบาปทกกี่เปป็นคนชชกี่วและปฏสิเสธพระครสิสตห์กระทคาเสมอ มกความผสิดศกลธรรมแบบคน
ชชกี่วอยถูต่ในความไมต่เชสืกี่อ คนทกกี่เกลกยดพระเยซถูครสิสตห์อาจถถูกคาดหวชงใหห้โกหก ตสิดสสินบน ใสต่รห้าย หรสือกต่อเหตฟุ
ฆาตกรรมไดห้ การคสิดวต่าความไมต่เชสืกี่อในพระครสิสตห์และพระคชมภกรห์เปป็นเพกยงผลลชพธห์ของใจทกกี่ซสืกี่อตรงทกกี่แสวงหาความ
จรสิงกต็เปป็นความโฉดเขลาทกกี่ไมต่อสิงตามขห้อเทต็จจรสิง

ฉะนชชั้นพระเยซถูจสึงตรชสวต่าพวกผถูห้พยากรณห์เทต็จจะ “มาหาพวกทต่านในเครสืกี่องนฟุต่งหต่มของแกะ แตต่ภายใน
พวกเขาเปป็นสฟุนชขปฝ่าทกกี่ตะกละตะกลาม” (มธ. 7:15) พระเยซถูตรชสซชั้คา ๆ แกต่พวกฟารสิสกวต่า “วสิบชตสิแกต่พวกเจห้า พวก
ธรรมาจารยห์และพวกฟารสิสก พวกหนห้าซสืกี่อใจคด!” (มธ. 23)

ใน 1 ทสิโมธก 4:1 และ 2 เราถถูกบอกวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่ “ออกไปจากความเชสืกี่อนชชั้น โดยตชชั้งใจฟปังพวก
วสิญญาณทกกี่ลต่อหลอก และบรรดาหลชกคคาสอนของพวกผกปปีศาจ” จะมา “พถูดคคาโกหกตต่าง ๆ ในความหนห้าซสืกี่อใจคด
โดยใจวสินสิจฉชยผสิดและชอบของพวกเขาถถูกนาบลงดห้วยเหลต็กทกกี่รห้อนจชด” มกความผสิดดห้านศกลธรรมในคคาสอนผสิดและ
ในความไมต่เชสืกี่อ พวกถสือแนวคสิดสมชยใหมต่นสิยม พวกเสรกนสิยมทกกี่แสรห้งวต่าเปป็นครสิสเตกยนแตต่ “ปฏสิเสธพระเจห้าคสือองคห์



พระผถูห้เปป็นเจห้าแตต่เพกยงพระองคห์เดกยว และพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” ถถูกพรรณนาวต่าเปป็น 
“คนอธรรม ซสึกี่งบสิดเบสือนพระคฟุณของพระเจห้าของพวกเราไปเปป็นความลามก” (ยถูดาส 4)

และ 2 เปโตร 2:1 และ 3 บอกเราวต่าพวกครถูสอนเทต็จจะมา “ผถูห้ซสึกี่งจะแอบนคาคคาสอนนอกรกตอชนถถูกสาป
แชต่งเขห้ามา โดยถสึงกชบปฏสิเสธองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าผถูห้ไดห้ทรงไถต่พวกเขาไวห้…และเพราะความโลภ พวกเขาจะกลต่าวคคา
ตลบตะแลงเพสืกี่อคห้ากคาไรจากพวกทต่าน” พวกสมชยใหมต่นสิยมทฟุกคนเปป็นผถูห้ทกกี่จงใจปฏสิเสธพระครสิสตห์ เมสืกี่อเขามาพถูด
เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องฝฝ่ายวสิญญาณทชชั้งหลายและพถูดถสึงผถูห้คนทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณ ไมต่มกผถูห้ปฏสิเสธพระครสิสตห์เลยสชกคนเดกยวทกกี่
ไวห้ใจไดห้วต่าจะพถูดความจรสิง พวกเขาใชห้ “คคาตลบตะแลง” พวกเสรกนสิยมอห้างวต่าเปป็นครสิสเตกยน “เพราะความโลภ” 
ทกกี่อยากไดห้เงสินเดสือนและเกกยรตสิยศแหต่งงานรชบใชห้นชชั้น ๆ คคาพถูดของพวกเขาเปป็น “คคาตลบตะแลง” คคาพถูดทกกี่หลอก
ลวง ผถูห้ใดทกกี่ยอมเหยกยบยกี่คาบนพระโลหสิตและถต่มนชั้คาลายรดพระเยซถูครสิสตห์ เรากต็ไวห้ใจเขาไมต่ไดห้วต่าจะพถูดความจรสิง

นอกจากนกชั้มชนเปป็นความจรสิงอชนนต่าเศรห้าทกกี่วต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่ตต่อตห้านการเปป็นพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ การประกาศขต่าวประเสรสิฐแบบรห้อนรน กต็ตชชั้งใจขชดขวางแผนงานของพระเจห้าจนเราไวห้ใจพวกเขาไมต่ไดห้ 
มกความเสสืกี่อมถอยดห้านศกลธรรมในใครกต็ตามทกกี่ขชดขวางการสอนและการเทศนาพระวจนะทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ ฉะนชชั้นคนเหลต่านกชั้ทกกี่หาพวกพยานมาเพสืกี่อจะฆต่าครสิสเตกยนคนหนสึกี่งทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกต็เปป็นแบบ
ฉบชบของการตต่อตห้านทกกี่เหลต่าครสิสเตกยนและเหลต่าผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและรฟุกหนชกคาด
ไดห้วต่าจะเจอเมสืกี่อพวกเขาประกาศขต่าวประเสรสิฐและปกปฟ้องความเชสืกี่อนชชั้น

4. จงหมายเหตฟุการบสิดเบสือนและการใชห้อคตสิในคนเหลต่านกชั้ทกกี่เกลกยดชชงสเทเฟน คนเหลต่านกชั้นชบถสือโมเสส
เอามาก ๆ ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงกลต่าวหาสเทเฟนวต่าหมสิกี่นประมาทโมเสส เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าพระครสิสตห์ทรงไปไกล
เกสินโมเสสเยอะ แตต่โมเสสกต็ชกชั้ไปทกกี่พระครสิสตห์ พระราชบชญญชตสิไมต่เคยถถูกตชชั้งใจไวห้เพสืกี่อชต่วยใหห้รอดแตต่เพสืกี่อเปป็นครถูทกกี่นคา
ผถูห้คนมาถสึงพระครสิสตห์ (กท. 3:24) มนฟุษยห์ในอฟุดมการณห์อชนชชกี่วรห้ายไมต่เผชสิญหนห้าเรสืกี่องนชชั้นตามความเปป็นจรสิงแตต่จงใจ
บสิดเบสือนความจรสิงนชชั้นและใชห้อคตสิและใสต่รห้ายพยานเหลต่านชชั้น คนเหลต่านชชั้นทกกี่ขชดขวางหลชกคคาสอนเรสืกี่องความรอด
โดยพระคฟุณเพกยงอยต่างเดกยวผต่านทางความเชสืกี่อและไมต่ใชต่โดยการประพฤตสิกต็กลต่าวหาคนทชชั้งหลายทกกี่เทศนาความ
รอดโดยพระคฟุณเพกยงอยต่างเดกยวโดยไมต่พสึกี่งการประพฤตสิวต่าสนชบสนฟุน “ศาสนาหนสึกี่งทกกี่ทคาบาป” และ “สต่งเสรสิม
บาป” พวกสมชยใหมต่นสิยมกลต่าวหาคนเหลต่านชชั้นทกกี่ซสืกี่อตรงตต่อพระครสิสตห์และพระคชมภกรห์วต่าเปป็น “พวกไมต่รชกพกกี่นห้อง 
พวกชอบกต่อกวน และพวกฟารสิสก”

5. ในทต่ามกลางการพสิพาทนกชั้ สเทเฟนยชงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ สคานสึกถสึงการสถสิตอยถูต่ดห้วยของ
พระเจห้า และ “ใบหนห้าของทต่านราวกชบเปป็นใบหนห้าของทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่ง” (ขห้อ 15) การซสืกี่อตรงตต่อพระครสิสตห์
และพระคชมภกรห์ การกลห้าเทศนากลต่าวโทษบาปและปกปฟ้องความเชสืกี่อนชชั้นไมต่ฉฟุดรชชั้งการรต่วมสามชคคกธรรมอชนอต่อน
หวานทกกี่สฟุดกชบพระเจห้า ไมต่ฉฟุดรชชั้งผลลชพธห์ทชชั้งหลายทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณ

กวิจการ 7



ขด้อ 1-53:
7:1 แลห้วมหาปฟุโรหสิตกลต่าววต่า “สสิกี่งเหลต่านกชั้เปป็นดชงนชชั้น
หรสือ”
7:2 และสเทเฟนกลต่าววต่า “ทต่านทชชั้งหลาย พกกี่นห้อง
และบรรดาทต่านผถูห้อาวฟุโส ขอตชชั้งใจฟปังเถสิด พระเจห้า
แหต่งสงต่าราศกไดห้ทรงปรากฏแกต่อชบราฮชมบรรพบฟุรฟุษ
ของพวกเรา เมสืกี่อทต่านอยถูต่ในประเทศเมโสโปตาเมกย 
กต่อนทกกี่ทต่านอาศชยอยถูต่ในเมสืองฮาราน
7:3 และไดห้ตรชสกชบทต่านวต่า ‘เจห้าจงออกไปจาก
ประเทศของเจห้า และจากญาตสิพกกี่นห้องของเจห้า และ
มายชงแผต่นดสินซสึกี่งเราจะสคาแดงใหห้เจห้าเหต็น’
7:4 แลห้วอชบราฮชมไดห้ออกจากแผต่นดสินของชาวเคล
เดกย และอาศชยอยถูต่ในเมสืองฮาราน และจากทกกี่นชกี่น 
เมสืกี่อบสิดาของทต่านสสิชั้นชกพแลห้ว พระองคห์ทรงยห้ายทต่าน
เขห้ามาในแผต่นดสินนกชั้ ทกกี่ซสึกี่งทต่านทชชั้งหลายอาศชยอยถูต่ตอน
นกชั้
7:5 และพระองคห์ไมต่โปรดใหห้ทต่านมกมรดกในแผต่นดสิน
นกชั้ ไมต่เลย แมห้แตต่สต่วนทกกี่สามารถวางเทห้าของทต่านกต็ไมต่
ไดห้ แตต่พระองคห์ทรงสชญญาวต่าพระองคห์จะประทาน
แผต่นดสินนกชั้แกต่ทต่านเปป็นกรรมสสิทธสิธิ์ และแกต่เชสืชั้อสาย
ของทต่านทกกี่มาภายหลชงทต่าน ขณะเมสืกี่อทต่านยชงไมต่มก
บฟุตร
7:6 และพระเจห้าตรชสดชงนกชั้วต่า เชสืชั้อสายของทต่านจะ
อาศชยอยถูต่ในตต่างประเทศ และชาวประเทศนชชั้นจะนคา
พวกเขาเขห้าไปสถูต่ความเปป็นทาส และจะปฏสิบชตสิอยต่าง
ชชกี่วรห้ายตต่อพวกเขาเปป็นเวลาสกกี่รห้อยปปี
7:7 ‘และเราจะพสิพากษาประเทศทกกี่พวกเขาจะเปป็น
ทาสนชชั้น’ พระเจห้าตรชส ‘และหลชงจากนชชั้นพวกเขาจะ
ออกมาและปรนนสิบชตสิเราในสถานทกกี่แหต่งนกชั้’
7:8 และพระองคห์ไดห้ทรงตชชั้งพชนธสชญญาแหต่งการเขห้า
สฟุหนชตไวห้กชบอชบราฮชม และอชบราฮชมจสึงใหห้กคาเนสิดอสิส
อชค และใหห้อสิสอชคเขห้าสฟุหนชตในวชนทกกี่แปด และอสิสอชค

ใหห้กคาเนสิดยาโคบ และยาโคบใหห้กคาเนสิดบรรพบฟุรฟุษ
สสิบสองคนนชชั้น
7:9 และบรรพบฟุรฟุษเหลต่านชชั้น เพราะความอสิจฉาไดห้
ขายโยเซฟเขห้าไปในประเทศอกยสิปตห์ แตต่พระเจห้าทรง
สถสิตอยถูต่กชบโยเซฟ
7:10 และโปรดชต่วยโยเซฟใหห้พห้นจากความทฟุกขห์
ลคาบากทชชั้งสสิชั้นของทต่าน และทรงใหห้ทต่านเปป็นทกกี่
โปรดปรานและมกสตสิปปัญญาในสายพระเนตรของ
ฟาโรหห์ กษชตรสิยห์แหต่งประเทศอกยสิปตห์ และทต่านไดห้ตชชั้ง
โยเซฟใหห้เปป็นผถูห้ปกครองประเทศอกยสิปตห์กชบทชชั้งพระ
ราชสคานชกของทต่าน
7:11 บชดนกชั้ไดห้บชงเกสิดการกชนดารอาหารทชกี่วแผต่นดสิน
อกยสิปตห์และคานาอชน และมกความทฟุกขห์ลคาบากมาก 
และบรรพบฟุรฟุษของพวกเราหาอาหารไมต่พบ
7:12 แตต่เมสืกี่อยาโคบไดห้ยสินวต่ามกขห้าวอยถูต่ในประเทศ
อกยสิปตห์ ทต่านจสึงสต่งบรรพบฟุรฟุษของพวกเราไปเปป็นครชชั้ง
แรก
7:13 และในครชชั้งทกกี่สอง โยเซฟถถูกเปปิดเผยแกต่พวกพกกี่
นห้องของทต่าน และญาตสิพกกี่นห้องของทต่านถถูกเปปิดเผย
แกต่ฟาโรหห์
7:14 แลห้วโยเซฟไดห้สต่งไป และเชสิญยาโคบบสิดาของ
ทต่านใหห้มาหาทต่าน กชบบรรดาญาตสิพกกี่นห้องของทต่าน
เจต็ดสสิบหห้าคน
7:15 ดชงนชชั้นยาโคบจสึงไดห้ลงไปยชงประเทศอกยสิปตห์ 
และไดห้สสิชั้นชกพ ทชชั้งทต่านกชบบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา
7:16 และถถูกนคาเขห้าไปในเมสืองเชเคม และถถูกฝปังไวห้
ในอฟุโมงคห์ทกกี่อชบราฮชมซสืชั้อดห้วยเงสินจคานวนหนสึกี่ง จาก
บฟุตรชายทชชั้งหลายของฮาโมรห์บสิดาของเชเคม
7:17 แตต่เมสืกี่อเวลาแหต่งพระสชญญานชชั้นใกลห้เขห้ามาแลห้ว
ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงปฏสิญาณไวห้กชบอชบราฮชม ประชากร
อสิสราเอลไดห้เตสิบโตขสึชั้นและทวกคถูณในประเทศอกยสิปตห์



7:18 จนกระทชกี่งกษชตรสิยห์อกกองคห์หนสึกี่งไดห้ขสึชั้นเสวย
ราชยห์ ซสึกี่งไมต่รถูห้จชกโยเซฟ
7:19 กษชตรสิยห์องคห์เดกยวกชนนชชั้นไดห้ทรงออกอฟุบายกชบ
ญาตสิพกกี่นห้องของพวกเรา และปฏสิบชตสิอยต่างชชกี่วรห้ายตต่อ
บรรพบฟุรฟุษของพวกเรา เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะโยนทสิชั้ง
บรรดาลถูกอต่อนของพวกเขาเสกย เพสืกี่อไมต่ใหห้ลถูกอต่อน
เหลต่านชชั้นมกชกวสิตรอดอยถูต่ไดห้
7:20 ในเวลานชชั้นโมเสสไดห้ถสือกคาเนสิด และรถูปงามยสิกี่ง
นชก และไดห้รชบการเลกชั้ยงดถูใหห้เตสิบโตในบห้านของบสิดา
จนครบสามเดสือน
7:21 และเมสืกี่อลถูกอต่อนนชชั้นถถูกทสิชั้งออกไปแลห้ว ราช
ธสิดาของฟาโรหห์กต็เอาลถูกอต่อนนชชั้นขสึชั้นมา และไดห้เลกชั้ยง
ลถูกอต่อนนชชั้นไวห้ตต่างบฟุตรชายของตนเอง
7:22 และโมเสสไดห้เรกยนรถูห้ในปปัญญาทชชั้งสสิชั้นของชาว
อกยสิปตห์ และมกความสามารถมากในการพถูดและใน
กสิจการตต่าง ๆ
7:23 และเมสืกี่อโมเสสมกอายฟุไดห้สกกี่สสิบปปีเตต็มแลห้ว ในใจ
ของทต่านกต็อยากทกกี่จะไปเยกกี่ยมญาตสิพกกี่นห้องของทต่าน 
คสือลถูกหลานของอสิสราเอล
7:24 และเมสืกี่อเหต็นคนหนสึกี่งในพวกเขาถถูกทคารห้าย 
ทต่านจสึงปกปฟ้องเขา และแกห้แคห้นใหห้คนทกกี่ถถูกกดขกกี่นชชั้น 
และไดห้ฆต่าชาวอกยสิปตห์คนนชชั้น
7:25 ดห้วยวต่าทต่านคาดวต่าญาตสิพกกี่นห้องของทต่านคงจะ
เขห้าใจวต่า ดห้วยมสือของทต่านพระเจห้าจะทรงชต่วยพวก
เขาใหห้รอดพห้น แตต่พวกเขาหาเขห้าใจไมต่
7:26 และวชนตต่อมา โมเสสไดห้สคาแดงตนเองแกต่พวก
เขาขณะทกกี่พวกเขาวสิวาทกชนอยถูต่ และอยากจะใหห้
พวกเขากลชบคสืนดกกชนอกก โดยกลต่าววต่า ‘ทต่านทชชั้ง
หลายเออ๋ย พวกทต่านเปป็นพกกี่นห้องกชน ไฉนพวกทต่านจสึง
ทคาผสิดตต่อกชนและกชนเลต่า’
7:27 แตต่คนทกกี่ทคาผสิดตต่อเพสืกี่อนบห้านของตนนชชั้นผลชก
โมเสสออกไป โดยกลต่าววต่า ‘ใครแตต่งตชชั้งทต่านใหห้เปป็น

ผถูห้ครอบครองและผถูห้พสิพากษาเหนสือพวกเรา
7:28 ทต่านจะฆต่าขห้าพเจห้าเหมสือนกชบทกกี่ทต่านไดห้ฆต่าคน
อกยสิปตห์คนนชชั้นเมสืกี่อวานนกชั้หรสือ’
7:29 แลห้วโมเสสจสึงหนกไปเมสืกี่อไดห้ยสินถห้อยคคานกชั้ และ
เปป็นคนแปลกหนห้าในแผต่นดสินมกเดกยน ซสึกี่งทกกี่นชกี่นทต่าน
ใหห้กคาเนสิดบฟุตรชายสองคน
7:30 และเมสืกี่อลต่วงไปไดห้สกกี่สสิบปปีแลห้ว ในถสิกี่นทฟุรกชนดาร
แหต่งภถูเขาซกนาย มกทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้ามาปรากฏแกต่ทต่านในเปลวไฟในพฟุต่มไมห้
7:31 เมสืกี่อโมเสสเหต็นสสิกี่งนกชั้ ทต่านกต็ประหลาดใจในสสิกี่งทกกี่
ไดห้เหต็นนชชั้น และขณะทกกี่ทต่านกคาลชงเขห้ามาใกลห้เพสืกี่อจะ
มองดถูสสิกี่งนชชั้น พระสฟุรเสกยงขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็
ตรชสกชบทต่าน
7:32 โดยตรชสวต่า ‘เราเปป็นพระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษ
ของเจห้า เปป็นพระเจห้าของอชบราฮชม เปป็นพระเจห้าขอ
งอสิสอชค และเปป็นพระเจห้าของยาโคบ’ แลห้วโมเสสกต็
ตชวสชกี่น และไมต่กลห้ามองดถู
7:33 แลห้วองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบทต่านวต่า ‘จง
ถอดรองเทห้าของเจห้าออกเสกยจากเทห้าของเจห้า 
เพราะวต่าสถานทกกี่ซสึกี่งเจห้ายสืนอยถูต่นกชั้เปป็นพสืชั้นทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์
7:34 เราไดห้เหต็น เราไดห้เหต็นความทฟุกขห์เขต็ญของ
ประชากรของเราซสึกี่งอยถูต่ในประเทศอกยสิปตห์แลห้ว และ
เราไดห้ยสินเสกยงครกี่คาครวญของพวกเขา และเราลงมา
เพสืกี่อจะชต่วยพวกเขาใหห้รอดพห้น และบชดนกชั้จงมาเถสิด 
เราจะสต่งเจห้าเขห้าไปในประเทศอกยสิปตห์’
7:35 โมเสสผถูห้นกชั้ ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาปฏสิเสธโดยกลต่าววต่า 
‘ใครไดห้แตต่งตชชั้งทต่านใหห้เปป็นผถูห้ครอบครองและผถูห้
พสิพากษา’ ผถูห้เดกยวกชนนกชั้พระเจห้าทรงสต่งใหห้เปป็นผถูห้
ครอบครองและผถูห้ชต่วยใหห้พห้น โดยมสือของทถูตสวรรคห์
ซสึกี่งไดห้ปรากฏแกต่ทต่านในพฟุต่มไมห้
7:36 ทต่านนคาเขาทชชั้งหลายออกมา หลชงจากทกกี่ทต่าน
ไดห้แสดงบรรดาการมหชศจรรยห์และหมายสคาคชญตต่าง 



ๆ ในแผต่นดสินอกยสิปตห์ และในทะเลแดง และในถสิกี่น
ทฟุรกชนดารเปป็นเวลาสกกี่สสิบปปี
7:37 โมเสสคนนกชั้แหละ ซสึกี่งไดห้กลต่าวแกต่ลถูกหลานของ
อสิสราเอลวต่า ‘องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวก
ทต่านจะโปรดตชชั้งผถูห้พยากรณห์ผถูห้หนสึกี่งขสึชั้นมาแกต่พวกทต่าน
จากพวกพกกี่นห้องของพวกทต่าน เหมสือนอยต่างเรา พวก
ทต่านจงฟปังผถูห้นชชั้น’
7:38 โมเสสคนนกชั้แหละ ทกกี่ไดห้อยถูต่ในทกกี่ประชฟุมในถสิกี่น
ทฟุรกชนดารกชบทถูตสวรรคห์ซสึกี่งไดห้ตรชสแกต่ทต่านในภถูเขาซก
นาย และอยถูต่กชบบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบ
พระดคารชสอชนทรงชกวสิตมาเพสืกี่อใหห้แกต่พวกเรา
7:39 ผถูห้ซสึกี่งบรรพบฟุรฟุษของพวกเราไมต่ยอมเชสืกี่อฟปัง แตต่
ไดห้ผลชกไสทต่านใหห้ไปจากพวกเขา และในใจของพวก
เขาไดห้หชนกลชบไปยชงแผต่นดสินอกยสิปตห์อกก
7:40 โดยกลต่าวแกต่อาโรนวต่า ‘ขอจงสรห้างบรรดา
พระใหห้แกต่พวกเราเพสืกี่อทกกี่จะนคาหนห้าพวกเราไป ดห้วย
วต่าสคาหรชบโมเสสคนนกชั้ ซสึกี่งไดห้นคาพวกเราออกมาจาก
แผต่นดสินอกยสิปตห์นชชั้น พวกเราไมต่ทราบวต่าเกสิดอะไรขสึชั้น
กชบทต่าน’
7:41 และพวกเขาไดห้ทคารถูปลถูกวชวในวชนเหลต่านชชั้น 
และไดห้ถวายเครสืกี่องสชตวบถูชาแกต่รถูปนชชั้น และมกใจปปีตสิ
ยสินดกในบรรดางานแหต่งมสือของพวกเขาเอง
7:42 แตต่พระเจห้าทรงหชนพระพชกตรห์ไปเสกยและ
ปลต่อยใหห้พวกเขานมชสการบรสิวารแหต่งฟฟ้าสวรรคห์ 
ตามทกกี่มกเขกยนไวห้ในหนชงสสือของพวกศาสดาพยากรณห์
วต่า ‘โอ วงศห์วานแหต่งอสิสราเอลเออ๋ย พวกเจห้าไดห้ฆต่า
สชตวห์บถูชาเราและถวายเครสืกี่องบถูชาใหห้แกต่เราในถสิกี่น
ทฟุรกชนดารถสึงสกกี่สสิบปปีหรสือ
7:43 ใชห้แลห้ว เจห้าทชชั้งหลายไดห้หามพลชบพลาของพระ
โมเลค และไดห้เอาดาวแหต่งพระของพวกเจห้า คสือเร
ฟาน บรรดารถูปเคารพทกกี่พวกเจห้าไดห้กระทคาไวห้เพสืกี่อ
นมชสการพวกมชน และเราจะกวาดเจห้าทชชั้งหลายใหห้

ไปอยถูต่พห้นกรฟุงบาบสิโลน’
7:44 บรรพบฟุรฟุษของพวกเรามกพลชบพลาแหต่งพระ
โอวาทในถสิกี่นทฟุรกชนดาร ตามทกกี่พระองคห์ไดห้ทรง
กคาหนดไวห้ โดยตรชสกชบโมเสสวต่า ทต่านควรสรห้าง
พลชบพลานชชั้นตามแบบอยต่างทกกี่ทต่านไดห้เหต็นแลห้ว
7:45 ซสึกี่งบรรพบฟุรฟุษของพวกเราทกกี่มาภายหลชงเชต่น
กชน พรห้อมกชบเยซถูไดห้นคาพลชบพลานชชั้นเขห้ามาเพสืกี่อถสือ
กรรมสสิทธสิธิ์ของพวกคนตต่างชาตสิ ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรง
ขชบไลต่ไปใหห้พห้นหนห้าบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา 
พลชบพลานชชั้นกต็มกสสืบมาจนถสึงสมชยของดาวสิด
7:46 ผถูห้ซสึกี่งมกความชอบตต่อพระพชกตรห์พระเจห้า และ
ปรารถนาทกกี่จะหาพระนสิเวศนห์สคาหรชบพระเจห้าของยา
โคบ
7:47 แตต่ซาโลมอนไดห้สรห้างพระนสิเวศนห์หลชงหนสึกี่ง
สคาหรชบพระองคห์
7:48 ถสึงกระนชชั้นกต็ดก องคห์ผถูห้สถูงสฟุดไมต่ประทชบในวสิหาร
ทชชั้งหลายทกกี่ไดห้กระทคาไวห้ดห้วยมสือมนฟุษยห์ ตามทกกี่ศาสดา
พยากรณห์กลต่าวไวห้วต่า
7:49 ‘สวรรคห์เปป็นบชลลชงกห์ของเรา และแผต่นดสินโลก
เปป็นแทต่นรองเทห้าของเรา พวกเจห้าจะสรห้างนสิเวศนห์
อะไรสคาหรชบเรา’ องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชส ‘หรสือทกกี่
พคานชกของเราอยถูต่ทกกี่ไหน
7:50 มสือของเราไดห้กระทคาสสิกี่งเหลต่านกชั้ทชชั้งสสิชั้น มสิใชต่
หรสือ’
7:51 ทต่านทชชั้งหลาย คนดสืชั้อรชชั้นคอแขต็ง และไมต่เขห้า
สฟุหนชตในใจและหถูเออ๋ย ทต่านทชชั้งหลายตต่อตห้านพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อยถูต่เสมอ บรรพบฟุรฟุษของพวกทต่าน
ทคาอยต่างไร พวกทต่านกต็ทคาอยต่างนชชั้น
7:52 มกใครบห้างในพวกศาสดาพยากรณห์ซสึกี่ง
บรรพบฟุรฟุษของพวกทต่านมสิไดห้ขต่มเหง และพวกเขาไดห้
ฆต่าบรรดาคนซสึกี่งไดห้สคาแดงลต่วงหนห้าถสึงการเสดต็จมา
ขององคห์ผถูห้ชอบธรรม ผถูห้ซสึกี่งทต่านทชชั้งหลายบชดนกชั้ไดห้เปป็น



พวกผถูห้ทรยศและฆาตกร
7:53 ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบพระราชบชญญชตสิโดยการจชดการของ

เหลต่าทถูตสวรรคห์ และไมต่ไดห้รชกษาพระราชบชญญชตสินชชั้น
ไวห้”

คนาปราศรอัยของสเทเฟนตสอหนด้าสภา
1. นกกี่เปป็นคคาปราศรชยทกกี่เลต่ายห้อนถสึงการกระทคากสิจของพระเจห้ากชบชนชาตสิอสิสราเอลตชชั้งแตต่สมชยของอชบราฮชม

มาจนถสึงเหลต่าผถูห้ครอบครองชาวยสิวในปปัจจฟุบชน มชนเลต่าถสึงบรรดาความเมตตามหชศจรรยห์ของพระเจห้า พระพร การชกชั้
ทางและการชต่วยใหห้พห้น มชนเลต่าถสึงบาปและความลห้มเหลวตต่าง ๆ ของชนชาตสิอสิสราเอล ในคคาปราศรชยนกชั้มชน
เหมสือนกชบสามบทแรกของหนชงสสือพระราชบชญญชตสิซสึกี่งโมเสสเลต่ายห้อนถสึงการอวยพรของพระเจห้าทกกี่มกตต่อชนชาตสิ
อสิสราเอล พรรณนาถสึงสกกี่สสิบปปีนชชั้นในถสิกี่นทฟุรกชนดาร บรรดาพระพรและการทรงเลกชั้ยงดถูของพระเจห้าและความไมต่เชสืกี่อ
การกบฏและบาปของชนชาตสิอสิสราเอล มชนคต่อนขห้างคลห้ายกชบเพลงสดฟุดกบททกกี่เจต็ดสสิบแปดซสึกี่งระลสึกถสึงบรรดา
พระพรของพระเจห้าทกกี่มกตต่อชนชาตสิอสิสราเอลเชต่นกชน รวมถสึงความลห้มเหลวและความไมต่เชสืกี่อของพวกเขา

2. เราทราบวต่าบชนทสึกทกกี่ใหห้ไวห้ในทกกี่นกชั้เปป็นบชนทสึกทกกี่ถถูกตห้องและไดห้รชบการดลใจของสสิกี่งทกกี่สเทเฟนกลต่าว ไมต่มก
กลต่าวไวห้วต่าเขาไดห้รชบการดลใจแบบไมต่ผสิดเพกชั้ยนเลยในขต่าวสารของเขา แตต่เราอาจสชนนสิษฐานเชต่นนชชั้นไดห้ เนสืกี่องจาก
พระเจห้ายชงทรงเหต็นสมควรทกกี่จะบชนทสึกคคาปราศรชยนกชั้ไวห้ทชชั้งหมดในพระคชมภกรห์ คคากลต่าวเหลต่านกชั้จสึงเชสืกี่อถสือไดห้โดยรวม
และไดห้รชบความเหต็นชอบจากพระเจห้า อยต่างไรกต็ตาม มกปปัญหาบางอยต่างในทกกี่นกชั้ พระคชมภกรห์ไมต่ไดห้อห้างความรถูห้แบบไรห้
ขห้อผสิดพลาดสคาหรชบสเทเฟน แตต่อห้างความถถูกตห้องแบบสมบถูรณห์ในบชนทสึกเกกกี่ยวกชบคคากลต่าวของเขา

3. จงสชงเกตการแบต่งเปป็นสต่วน ๆ ของคคาเทศนานกชั้ ตชชั้งแตต่ขห้อ 2 จนถสึงขห้อ 19 เขาเลต่าตชชั้งแตต่อชบราฮชมจนถสึง
ยาโคบ ไปจนถสึงสมชยของการตกเปป็นทาสในอกยสิปตห์ นกกี่เปป็นเรสืกี่องราวแหต่งพชฒนาการของชนชาตสินกชั้

ตชชั้งแตต่ขห้อ 20 ไปจนถสึงขห้อ 41 เปป็นเรสืกี่องราวเกกกี่ยวกชบความเปป็นผถูห้นคาของโมเสส มกเหตฟุผลโดยเฉพาะ
สคาหรชบการนกชั้ การตต่อตห้านสเทเฟนเกสิดขสึชั้นเพราะวต่า “คนนกชั้ไมต่หยฟุดพถูดถห้อยคคาหมสิกี่นประมาทตต่าง ๆ ตต่อสถานทกกี่
บรสิสฟุทธสิธิ์นกชั้และพระราชบชญญชตสิเลย…” และ “ธรรมเนกยมทชชั้งหลายซสึกี่งโมเสสไดห้มอบไวห้แกต่พวกเรา” (กสิจการ
6:13,14) เขาแสดงใหห้พวกเขาเหต็นพระพรตต่าง ๆ ของพระเจห้าทกกี่มกตต่อโมเสส จากนชชั้นชนชาตสิอสิสราเอลไดห้หชนไปเสกย
จากการนคาของโมเสส ในความไมต่เชสืกี่อของพวกเขาเอง ชนชาตสิหนสึกี่งซสึกี่งกลชบสชตยห์อยถูต่เสมอและหชนไปเสกยจาก
พระเจห้าและโมเสสผถูห้นคาของพระองคห์!

พระคคายกกี่สสิบเอต็ดขห้อนกชั้เลต่าเกกกี่ยวกชบโมเสสเพสืกี่อเนห้นยชั้คาวต่าโมเสสเองชกชั้มาทกกี่พระเยซถูครสิสตห์ ในขห้อ 37, “โมเสส
คนนกชั้แหละ ซสึกี่งไดห้กลต่าวแกต่ลถูกหลานของอสิสราเอลวต่า ‘องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวกทต่านจะโปรดตชชั้งผถูห้
พยากรณห์ผถูห้หนสึกี่งขสึชั้นมาแกต่พวกทต่านจากพวกพกกี่นห้องของพวกทต่าน เหมสือนอยต่างเรา พวกทต่านจงฟปังผถูห้นชชั้น’” นชกี่นเปป็น
คคาพถูดทกกี่ยกมาจากพระราชบชญญชตสิ 18:15,18,19 โมเสสพยากรณห์ไวห้วต่าพระเยซถูจะเสดต็จมา พระองคห์จะทรงนคา
ชนชาตสิอสิสราเอลทชชั้งหมดเหมสือนโมเสสเคยนคา พระองคห์ทรงเปป็นโมเสสคนทกกี่สองและเปป็นโมเสสทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่า การ
ปฏสิเสธพระเยซถูครสิสตห์กต็เทต่ากชบปฏสิเสธความเปป็นผถูห้นคาและคคาสอนของโมเสส

ขห้อ 42 และ 43 บอกเลต่าถสึงการหชนไปนชบถสือรถูปเคารพบต่อย ๆ ในทต่ามกลางชนชาตสิอสิสราเอลซสึกี่งนคาไปสถูต่
การตกเปป็นเชลยของพวกเขาในบาบสิโลน

ขห้อ 44 ถสึง 50 เลต่าเกกกี่ยวกชบพลชบพลานชชั้นและวสิหารของซาโลมอนซสึกี่งสสืบทอดตต่อจากมชน และจากนชชั้น



แสดงใหห้เหต็นวต่าจรสิง ๆ แลห้วพระเจห้าเองทรงเปป็นใหญต่กวต่าอาคารสสิกี่งปลถูกสรห้างใด ๆ ของมนฟุษยห์ “สวรรคห์เปป็น
บชลลชงกห์ของเรา และแผต่นดสินโลกเปป็นแทต่นรองเทห้าของเรา” เขายกคคาพถูดจากอสิสยาหห์ 66:1 และ 2 ดชงนชชั้นการ
นมชสการพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงจสึงไมต่อาจถถูกจคากชดใหห้อยถูต่กชบแคต่กฎและขห้อบชงคชบตต่าง ๆ แหต่งบชญญชตสิของโมเสสไดห้ วสิหาร
นชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มแสดงภาพพระวสิหารนสิรชนดรห์ของพระเจห้าในสวรรคห์ เครสืกี่องสชตวบถูชาเหลต่านกชั้ทชชั้งหมดทกกี่โมเสสใหห้ไวห้
แสดงภาพเครสืกี่องบถูชาหนสึกี่งทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่า โมเสสเองเปป็นภาพของผถูห้นคาทกกี่ยสิกี่งใหญต่องคห์นชชั้น นชกี่นคสือพระเยซถู พระบฟุตร
ของพระเจห้า นกกี่เปป็นพชฒนาการของความคสิดทกกี่สเทเฟนกลต่าวในทกกี่นกชั้

4. จงสชงเกตความกลห้าอชนนต่าสะเทสือนใจของขห้อ 51 ถสึง 53 การเทศนาทกกี่เนห้นขต่าวประเสรสิฐเรสิกี่มตห้นดห้วย
บาปเสมอและเรกยกรห้องใหห้กลชบใจใหมต่ การเปป็นพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณยต่อมกลต่าวโทษผถูห้ทกกี่ปฏสิเสธพระ
ครสิสตห์ การเทศนาเชต่นนกชั้ถถูกคาดหวชงทกกี่จะ “แทงใจ” (กสิจการ 5:33) และฉะนชชั้น เหมสือนกชบทกกี่สภาซานเฮดรสิน
เดกยวกชนนกชั้เคยรถูห้สสึกเกกกี่ยวกชบเปโตรและยอหห์น พวกเขาจสึง “ปรสึกษากชนวต่าจะฆต่าพวกอชครทถูตเสกย”

ผถูห้คนเหลต่านกชั้ถถูกเรกยกวต่า “พวกผถูห้ทรยศและฆาตกร” ขององคห์ผถูห้ชอบธรรม พวกเขาเปป็นเหมสือนบรรพบฟุรฟุษ
ของพวกเขาทกกี่เอาหสินขวห้างพวกศาสดาพยากรณห์ นชกี่นเปป็นเหมสือนทกกี่พระเยซถูตรชสไวห้ในลถูกา 11:47-51 การปฏสิเสธ
และการสชงหารพระเยซถูครสิสตห์เปป็นการสคาเรต็จครบถห้วนตามธรรมชาตสิของเหลต่าคนชชกี่วทกกี่ปฏสิเสธเหลต่าผถูห้พยากรณห์
ของพระเจห้า และสเทเฟนกต็ดคาเนสินตามพวกอชครทถูตและเหลต่าผถูห้พยากรณห์ทกกี่ตสิดตามพระเยซถูและถถูกขต่มเหง

5. จงหมายเหตฟุ “ทกกี่ประชฟุม (church)ในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” ของขห้อ 38 นชกี่นแคต่หมายถสึงชนชาตสิอสิสราเอล 
ซสึกี่งถถูกเรกยกออกจากอกยสิปตห์และชฟุมนฟุมกชนในถสิกี่นทฟุรกชนดาร พวกเขาจสึงเปป็น เอต็คคเลซกอา หนสึกี่ง ไมต่มกการเชสืกี่อมโยงใน
ทกกี่นกชั้กชบคคาเรกยกครสิสตจชกรตามทกกี่ถถูกใชห้เพสืกี่อหมายถสึงพระกายนชชั้นของพระครสิสตห์ซสึกี่งจะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้น
มาถสึง “ทกกี่ชฟุมนฟุมอชนใหญต่และครสิสตจชกรของบฟุตรหชวปปี ผถูห้ซสึกี่งมกชสืกี่อจารสึกไวห้ในสวรรคห์แลห้ว” (ฮบ. 12:22,23) บาง
คนในชนชาตสิอสิสราเอลตอนนชชั้นไดห้รชบความรอดแลห้ว แตต่บางคนกต็ไมต่ ชนชาตสิอสิสราเอลไมต่ไดห้เปป็นแบบแผนสคาหรชบค
รสิสตจชกรเลย การตกความคคาเรกยกอสิสราเอลใหห้เปป็นฝฝ่ายวสิญญาณเพสืกี่อหมายถสึงครสิสตจชกรกต็เปป็นแนวคสิดทกกี่แปลกไป
จากพระคชมภกรห์ การเขห้าสฟุหนชตไมต่ใชต่ภาพเลต็งถสึงบชพตสิศมา วชนสะบาโตของพวกยสิวกต็ไมต่เหมสือนกชบวชนขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า นชกเทศนห์ไมต่ใชต่ปฟุโรหสิต ธรรมาสนห์ไมต่ใชต่แทต่นบถูชา อาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกรกต็ไมต่ใชต่พระวสิหาร พสิธกระลสึกถสึง
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็ไมต่ใชต่การฆต่าบถูชาเหมสือนเครสืกี่องสชตวบถูชาสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิม แตต่เปป็นเพกยงบทเรกยนหนสึกี่งทกกี่
ใชห้วชตถฟุเปป็นภาพประกอบ เปป็นพสิธกระลสึกหนสึกี่ง จงหมายเหตฟุในกสิจการ 19 ขห้อ 32,39 และ 41 คคาวต่าทกกี่ประชฟุมใน
ฉบชบคสิงเจมสห์ภาษาอชงกฤษของเราคสือคคากรกกเอต็คคเลซกอาทกกี่หมายถสึงครสิสตจชกร มชนแคต่หมายถสึงทกกี่ประชฟุมหนสึกี่งทกกี่ถถูก
เรกยกออกมาและมชนไมต่จคาเปป็นตห้องสสืกี่อความหมายแบบครสิสเตกยนแตต่อยต่างใด

ปกตสิแลห้วคคาวต่าครสิสตจชกรในภาคพชนธสชญญาใหมต่หมายถสึงชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายเหมสือน “ครสิสตจชกร
ของพระเจห้าซสึกี่งอยถูต่ทกกี่เมสืองโครสินธห์” (1 คร. 1:2) หรสือ “ครสิสตจชกรทชชั้งเจต็ดทกกี่อยถูต่ในแควห้นเอเชกย” (วว. 1:11) หรสือ “ค
รสิสตจชกรทชชั้งหลายแหต่งแควห้นกาลาเทกย” (กท. 1:2) มกอยถูต่สองสามครชชั้งทกกี่มชนหมายถสึงชฟุมนฟุมชนใหญต่นชชั้นทกกี่จะถถูกเรกยก
ออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึงและรวมพลในสวรรคห์ ซสึกี่งรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้วทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชยเขห้าไวห้แลห้ว แตต่จคาไวห้วต่า
ไมต่มกการเชสืกี่อมโยงเปป็นพสิเศษระหวต่าง “ทกกี่ประชฟุมในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” นชกี่นคสือชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่รวมตชวกชนในถสิกี่น
ทฟุรกชนดาร กชบชฟุมนฟุมชนของครสิสเตกยนทชชั้งหลายผถูห้ซสึกี่งจะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึง ทชชั้งคถูต่เปป็นชฟุมนฟุมชนทกกี่



ถถูกเรกยกออกมาและเปป็นแคต่นชชั้น เหมสือนกชบฝถูงชนทกกี่ไมต่พอใจนชชั้นทกกี่เมสืองเอเฟซชสเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมา
และในความหมายนชชั้นกต็ตรงกชบคคากรกกทกกี่แปลเปป็นครสิสตจชกร บชงเอสิญวต่าไมต่มกคคาอสืกี่นแลห้วทกกี่เคยถถูกแปลเปป็นครสิสตจชกร
ในภาคพชนธสชญญาใหมต่นอกจากเอต็คคเลซกอา ยกเวห้นหนเดกยวในกสิจการ 19:37 ทกกี่ “คนปลห้นพระวสิหารทชชั้งหลาย
(churches)” คคาวต่า church ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ไมต่เคยหมายถสึงอาคารหลชงหนสึกี่งหรสือนสิกายหนสึกี่งเลย แตต่
หมายถสึงทกกี่ประชฟุมหนสึกี่งหรสือชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมาเสมอ ไมต่วต่าจะชนสิดใด

_______________
ขด้อ 54-60:

7:54 เมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเขากต็
รถูห้สสึกแทงใจ และพวกเขาไดห้ขบเขกชั้ยวเคกชั้ยวฟปันของ
พวกเขาเขห้าใสต่สเทเฟน
7:55 แตต่ทต่านซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ไดห้เขมห้นดถูสวรรคห์ และเหต็นสงต่าราศกของพระเจห้า 
และพระเยซถูทรงยสืนอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของ
พระเจห้า
7:56 และกลต่าววต่า “ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าเหต็นทห้องฟฟ้าทชชั้ง
หลายแหวกออกเปป็นชต่อง และบฟุตรมนฟุษยห์ยสืนอยถูต่
เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า”
7:57 แลห้วพวกเขารห้องออกมาดห้วยเสกยงดชง และอฟุด

หถูของตน และวสิกี่งเขห้าใสต่ทต่านอยต่างพรห้อมเพรกยง
7:58 และขชบไลต่ทต่านออกจากกรฟุง และเอาหสินขวห้าง
ทต่าน และพวกพยานไดห้วางเสสืชั้อผห้าของตนไวห้ทกกี่เทห้า
ของชายหนฟุต่มคนหนสึกี่ง ซสึกี่งชสืกี่อของเขาคสือเซาโล
7:59 และพวกเขาเอาหสินขวห้างสเทเฟนทกกี่รห้องทถูลตต่อ
พระเจห้า และกลต่าววต่า “ขห้าแตต่พระเยซถูเจห้า ขอโปรด
รชบจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้”
7:60 และทต่านกต็คฟุกเขต่าลง และรห้องดห้วยเสกยงอชนดชง
วต่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดอยต่าทรงถสือโทษพวก
เขาเพราะบาปนกชั้เลย” และเมสืกี่อทต่านไดห้กลต่าวเชต่นนกชั้
แลห้ว ทต่านกต็ลต่วงหลชบไป

การเอาหวินขวด้างสเทเฟนผทูด้เปป็นมรณะสอักขขี
บางครชชั้งสเทเฟนถถูกเรกยกวต่า “มรณะสชกขกครสิสเตกยนคนแรก” แทนทกกี่จะเปป็นเชต่นนชชั้นเราเชสืกี่อวต่าอาแบลเปป็น

มรณะสชกขกครสิสเตกยนคนแรก (ดถู ลถูกา 11:50) เราเชสืกี่อวต่าเหลต่าครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมไดห้รชบความรอด
แบบเดกยวกชนกชบเหลต่าครสิสเตกยนสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ (รม. 4:1-12; กจ. 10:43) อชบราฮชมไดห้เหต็นวชนของพระ
ครสิสตห์แลห้วและมกใจยสินดก (ยอหห์น 8:56) และอชบราฮชมไดห้วางใจในพระครสิสตห์และเปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่งและเราเชสืกี่อ
วต่าอาแบลกต็เปป็นเชต่นนชชั้น ผถูห้ซสึกี่งถถูกฆต่าตายในฐานะศาสดาพยากรณห์ผถูห้หนสึกี่งโดยคาอสินคนชชกี่ว

1. จงหมายเหตฟุโทสะอชนเสกยสตสิของคนเหลต่านกชั้ พวกเขา “รถูห้สสึกแทงใจ” และ “พวกเขาไดห้ขบเขกชั้ยวเคกชั้ยว
ฟปันของพวกเขาเขห้าใสต่สเทเฟน” และมกพยากรณห์ไวห้เกกกี่ยวกชบพระเยซถูเจห้าวต่า “พวกมชนไดห้อห้าปากของพวกมชนกวห้าง
เขห้าใสต่ขห้าพระองคห์ เหมสือนอยต่างสสิงโตทกกี่กชดฉกกและคคารามรห้อง” (สดด. 22:13)

2. สเทเฟน “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” อกกครชชั้ง (ขห้อ 55) เราจสึงควรคาดหวชงวต่าคคาพยานของ
เขาจะมกฤทธสิธิ์เดชทกกี่ชต่วยใหห้รอด และดถูเหมสือนวต่าคคาพถูดทกกี่เขากลต่าวเผาไหมห้ลสึกในใจของเซาโลคนหนฟุต่ม (ขห้อ 58 และ
กสิจการ 8:1) คคาพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณนชชั้นกต็เกสิดผลเชต่นกชน การฟฟ้องใจทกกี่รบกวนตลอดนชชั้นกต็เปป็น
เหมสือนการทสิกี่มแทงของประตชกวชวซสึกี่งเขาขชดขสืนในการเรสิกี่มจชบกฟุมพวกครสิสเตกยน (กสิจการ 9:5) “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ” ไมต่ใชต่แคต่การแสดงออกของความสฟุข มชนคสือการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อการเปป็นพยาน และฤทธสิธิ์เดชของ



พระเจห้ากต็อยถูต่บนคคาพยานของสเทเฟนตอนเขาตาย
3. สเทเฟนไดห้เหต็นพระเยซถู “บฟุตรมนฟุษยห์ยสืนอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า” ตคาแหนต่งประจคาของ

พระเยซถูตอนนกชั้คสือ นชกี่งอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระบสิดา (สดด. 110:1; ฮบ. 1:13) โอ แตต่พระองคห์ผถูห้ทรง
หมายเหตฟุการรต่วงของนกกระจอกทฟุกตชวและทรงบชนทสึกผมทฟุกเสห้นของวสิสฟุทธสิชนแตต่ละคนและทรงใหห้เหลต่าทถูต
สวรรคห์ของพระองคห์อยถูต่ลห้อมรอบเราเสมอ คงจะไมต่ปลต่อยใหห้มรณะสชกขกทกกี่สชตยห์ซสืกี่อของพระองคห์ตายไปโดยไมต่รชบรถูห้
ดห้วยใจยสินดกถสึงการสถสิตอยถูต่ดห้วยของพระองคห์! ฉะนชชั้นสเทเฟนจสึงกลห้าทถูลตต่อพระเยซถูและมกพระเยซถูอยถูต่ดห้วย โดย
กลต่าววต่า “ขห้าแตต่พระเยซถูเจห้า ขอโปรดรชบจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้” และอกกหน “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรด
อยต่าทรงถสือโทษพวกเขาเพราะบาปนกชั้เลย” เราถถูกเตสือนใจวต่า “ถห้าพวกเราทนความทฟุกขห์ยาก พวกเรากต็จะครอบ
ครองรต่วมกชบพระองคห์ดห้วย” (2 ทธ. 2:12) เราถถูกบอกวต่าวกรบฟุรฟุษบางคนแหต่งความเชสืกี่อนชชั้น “ถถูกทรมาน โดยไมต่
ยอมรชบการชต่วยใหห้พห้น เพสืกี่อพวกเขาจะไดห้รชบการเปป็นขสึชั้นมาจากความตายอชนดกกวต่า” (ฮบ. 11:35) และเราทฟุกคน
ไดห้รชบคคาเตสือนไมต่ใหห้คสิดวต่าเปป็นเรสืกี่องแปลกเกกกี่ยวกชบการทดลองอชนรห้อนแรงทกกี่มาสถูต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นแบบนชชั้น 
“แตต่จงปปีตสิยสินดกเถสิด ดห้วยวต่าพวกทต่านเปป็นผถูห้มกสต่วนแหต่งการทนทฟุกขห์ตต่าง ๆ ของพระครสิสตห์ เพสืกี่อวต่าเมสืกี่อสงต่าราศกของ
พระองคห์จะถถูกเปปิดเผย พวกทต่านกต็จะมกความยสินดกพรห้อมกชบความชสืกี่นบานยสิกี่งนชกดห้วย” (1 ปต. 4:13)

สเทเฟนเดสินตามรอยพระบาทของพระเยซถู แบบเดกยวกชบทกกี่เราถถูกเรกยกใหห้กระทคา “ดห้วยวต่าพวกทต่านไดห้
ถถูกเรกยกไวห้สคาหรชบการนกชั้นชกี่นเอง เพราะวต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงทนความทฟุกขห์ทรมานเพสืกี่อพวกเราเชต่นกชน โดยมอบ
แบบอยต่างไวห้แกต่พวกเรา เพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้ตามรอยพระบาทของพระองคห์” (1 ปต. 2:21) ฉะนชชั้นบนกางเขนนชชั้น
พระเยซถูจสึงตรชสวต่า “ขห้าแตต่พระบสิดา ขอโปรดอภชยโทษพวกเขา เพราะวต่าพวกเขาไมต่ทราบวต่าพวกเขาทคาอะไร”
(ลถูกา 23:34) ขณะทกกี่สเทเฟนกลต่าววต่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดอยต่าทรงถสือโทษพวกเขาเพราะบาปนกชั้เลย” บน
กางเขนพระเยซถูทรงอธสิษฐานวต่า “พระบสิดาเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ฝากจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้ในพระหชตถห์ของ
พระองคห์” และสเทเฟนอธสิษฐานวต่า “ขห้าแตต่พระเยซถูเจห้า ขอโปรดรชบจสิตวสิญญาณของขห้าพระองคห์ไวห้” ผถูห้ชต่วยส
เทเฟนชต่างเปป็นสาวกทกกี่แสนวสิเศษ ผถูห้ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ผถูห้ซสึกี่งดคาเนสินตามแบบแผนของพระผถูห้
ชต่วยใหห้รอดของเขาอยต่างใกลห้ชสิดเหลสือเกสิน!

กวิจการ 8



ขด้อ 1-4:
8:1 และเซาโลเหต็นชอบในการฆต่าสเทเฟนเสกย และ
ในเวลานชชั้นมกการขต่มเหงครชชั้งใหญต่ตต่อครสิสตจชกรซสึกี่งอยถูต่
ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และเขาทชชั้งหลายถถูก
กระจชดกระจายไปทชกี่วแวต่นแควห้นยถูเดกยกชบสะมาเรกย 
นอกจากพวกอชครทถูต
8:2 และพวกคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้ากต็หามสเทเฟน
ไปยชงการฝปังศพของทต่าน และทคาการครกี่คาครวญ

อาลชยถสึงทต่านอยต่างยสิกี่ง
8:3 สคาหรชบเซาโลนชชั้น เขากระทคาทารฟุณตต่อครสิสต
จชกร โดยเขห้าไปในทฟุกบห้านทฟุกเรสือน และฉฟุดลาก
ผถูห้ชายและผถูห้หญสิงทชชั้งหลายเอาไปจคาไวห้ในคฟุก
8:4 เหตฟุฉะนชชั้นพวกสาวกทชชั้งหลายทกกี่ถถูก
กระจชดกระจายไปนชชั้น กต็ไปทฟุกแหต่งหนโดยประกาศ
พระวจนะนชชั้น

การขสมเหงครอัทั้งทขีกี่สขีกี่แนะนนาใหด้เรารทูด้จอักเปาโล
1. จงหมายเหตฟุวต่า “เซาโลเหต็นชอบในการฆต่าสเทเฟนเสกย” เขามกอภสิสสิทธสิธิ์อยถูต่บห้างในกรฟุงนชชั้นเพราะวต่าคน

เหลต่านชชั้นทกกี่เอาหสินขวห้างสเทเฟน “ไดห้วางเสสืชั้อผห้าของตนไวห้ทกกี่เทห้าของชายหนฟุต่มคนหนสึกี่ง ซสึกี่งชสืกี่อของเขาคสือเซาโล” เขา
เปป็นยสิวทกกี่มาจากเมสืองทารห์ซชสแหต่งแควห้นซกลกเซกย (กสิจการ 21:39) เขาเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม เกสิดจากบสิดาคน
หนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบอภสิสสิทธสิธิ์และเกกยรตสิภถูมสิอชนยสิกี่งใหญต่นกชั้ (กสิจการ 22:25-28; กสิจการ 16:37,38) กต่อนหนห้านชชั้นเขาไดห้ถถูก
พาตชวมาทกกี่เยรถูซาเลต็มและไดห้รชบการฝฝึกฝนและอบรมสชกี่งสอนภายใตห้กามาลสิเอล ผถูห้สอนพระราชบชญญชตสิทกกี่โดต่งดชง
ของพวกเขา (กสิจการ 22:3) และแมห้เปป็นคนหนฟุต่ม ความกระตสือรสือรห้นและความรถูห้และการฝฝึกฝนของเขากต็ทคาใหห้
เขาไดห้รชบความเคารพนชบถสืออยต่างสถูงแลห้ว

บชดนกชั้เซาโลเรสิกี่มเชสืกี่อมชกี่นอยต่างมากแลห้วเกกกี่ยวกชบภชยอชนตรายทกกี่วต่าครสิสเตกยนเหลต่านกชั้จะทวกจคานวนมากขสึชั้น เขา
คสิดวต่าการถสือรชกษาพระราชบชญญชตสิตามทกกี่เหลต่าผถูห้นคายสิวสอนมชนจะตกอยถูต่ในอชนตรายและลดนห้อยลง เขามฟุต่งมชกี่นทกกี่จะ
ชต่วยกวาดลห้างกระแสนกชั้ของพวกครสิสเตกยน เซาโลจสึง “กระทคาทารฟุณตต่อครสิสตจชกร โดยเขห้าไปในทฟุกบห้านทฟุกเรสือน 
และฉฟุดลากผถูห้ชายและผถูห้หญสิงทชชั้งหลายเอาไปจคาไวห้ในคฟุก” ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาเปป็นคนโปรดของสภาซานเฮ
ดรสิน!

2. “เขาทชชั้งหลายถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่ว” (ขห้อ 1) ครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมดยกเวห้นพวกอชครทถูตหรสือ
อาจเปป็นเหลต่าคนงานครสิสเตกยนทกกี่กระฉชบกระเฉงทชชั้งหมดนอกจากพวกอชครทถูตถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่วแควห้นยถู
เดกยและแควห้นสะมาเรกย และขห้อ 4 บอกเราวต่าพวกเขา “ไปทฟุกแหต่งหนโดยประกาศพระวจนะนชชั้น” ไมต่ตห้องสงสชย
เลยวต่าซาตานและสภาซานเฮดรสินตชชั้งใจใหห้เกสิดผลรห้าย แตต่พระเจห้าทรงตชชั้งพระทชยใหห้เกสิดผลดก ขต่าวประเสรสิฐจสึงเรสิกี่ม
แพรต่หลายไปทชกี่วทฟุกแหต่งหนในทต่ามกลางพวกยสิว มชนเปป็นแผนการของพระเยซถูเจห้า ซสึกี่งถถูกเปปิดเผยอยต่างชชดแจห้ง ทกกี่
วต่า “พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่าน
จะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทชชั้งในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกยทชชั้งหมด และในแควห้นสะมาเรกย และจนถสึงทกกี่สฟุด
ปลายแหต่งแผต่นดสินโลก” (กสิจการ 1:8) พวกเขามกสสิกี่งสารพชดทกกี่พวกเขาทคาไดห้ในตอนนกชั้ ตต่อไปอกกไมต่นานพระเจห้าจะ
ทรงทคาใหห้พวกเขาเหต็นชชดเจนวต่าพวกเขาควรไปหาพวกคนตต่างชาตสิ (กสิจการ 10) กต่อนอสืกี่น พวกยสิวทฟุกแหต่งหนตห้อง
เรกยนรถูห้วต่าพระเมสสสิยาหห์ของพวกเขาไดห้เสดต็จมาแลห้ว วต่าพระเจห้าทรงทคาใหห้พระเยซถูเปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและ
พระครสิสตห์และทรงทคาใหห้พระองคห์เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว พวกเขาจสึงควรกลชบใจใหมต่และวางใจพระองคห์ ชต่าง



เปป็นสฟุขจรสิง ๆ ทกกี่การขต่มเหง ความยากลคาบาก การยห้ายทกกี่อยถูต่ และความยากจนไมต่ไดห้หยฟุดยชชั้งพวกเขา แตต่พวกเขา 
“ไปทฟุกแหต่งหนโดยประกาศพระวจนะนชชั้น”

3. “นอกจากพวกอชครทถูต” พวกอชครทถูตอยถูต่ตต่อไปในเยรถูซาเลต็ม ไมต่มกกองบชญชาการประจคานสิกาย: องคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าไมต่ไดห้ทรงแตต่งตชชั้งพวกพระสชงฆราชหรสือพระสชนตะปาปาใหห้อยถูต่เหนสือครสิสตจชกรทชชั้งหลาย แตต่พระเยซถู
ไดห้ทรงฝฝึกฝนและมอบอคานาจใหห้อชครทถูตเหลต่านกชั้ เหลต่าบฟุรฟุษของพระเจห้าทกกี่มกความเปป็นผถูห้ใหญต่และมกประสบการณห์ 
ใหห้กคากชบดถูแลงานของครสิสเตกยนใหมต่เหลต่านกชั้ขณะทกกี่สารบบพระคชมภกรห์กคาลชงถถูกเขกยนและถถูกทคาใหห้สมบถูรณห์อยถูต่ จะมก
การยสืกี่นอฟุทธรณห์ไปยชงอชครทถูตและผถูห้ปกครองเหลต่านกชั้ทกกี่เยรถูซาเลต็มเพสืกี่อตชดสสินวต่าเหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิจคาเปป็น
ตห้องเขห้าสฟุหนชตและถสือรชกษาบชญญชตสิของโมเสสหรสือไมต่ (กสิจการ 15:1-29) บชดนกชั้เรสืกี่องเหลต่านกชั้ไดห้ขห้อยฟุตสิเปป็นนสิตยห์แลห้ว
สคาหรชบเราทฟุกคนโดยพระคชมภกรห์

เปาโลไดห้รชบขต่าวประเสรสิฐของเขาโดยการเปปิดเผยของพระเจห้าตามทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงใหห้เขา
บอกเราอยต่างระมชดระวชง (กท. 1:11-17) อยต่างไรกต็ตาม เปาโลไมต่ไดห้ไปทกกี่เยรถูซาเลต็มหลชงจากผต่านไปสามปปีเพสืกี่อไป
พบกชบเปโตรและยากอบ นห้องชายขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า (กท. 1:18) และจากนชชั้นหลชงจากผต่านไปสสิบสกกี่ปปีเขากต็
กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไดห้ขสึชั้นไปตามการเปปิดเผย และไดห้ประกาศแกต่พวกเขาถสึงขต่าวประเสรสิฐทกกี่ขห้าพเจห้าประกาศอยถูต่
ทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิ แตต่ประกาศเปป็นสต่วนตชวแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่มกชสืกี่อเสกยง เกรงวต่าโดยวสิธกหนสึกี่งวสิธกใดขห้าพเจห้า
อาจจะวสิกี่งหรสือไดห้วสิกี่งแลห้วอยต่างไรห้ประโยชนห์” (กท. 2:2) แตต่เมสืกี่อองคห์รวมของความจรสิงทกกี่ถถูกเปปิดเผยเรสิกี่มปรากฏ
ชชดเจนแลห้วและสารบบพระคชมภกรห์เสรต็จสมบถูรณห์แลห้ว ความเดต่นชชดของงานรชบใชห้ของอชครทถูตกต็ถดถอยลง

คนเหลต่านชชั้น ซสึกี่งยชงเปป็นนชกเทศนห์และผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่ ถถูกใชห้การอยต่างกวห้างขวาง โธมชสใน
ประเทศอสินเดกย เปโตรในบาบสิโลน (1 ปต. 5:13) แตต่พวกเขาไมต่ตห้องคงไวห้ซสึกี่งศาลอฟุทธรณห์แลห้วเพสืกี่อยฟุตสิปปัญหาตต่าง 
ๆ ในดห้านหลชกคคาสอนและการประพฤตสิแบบครสิสเตกยนหลชงจากทกกี่พระคชมภกรห์สคาเรต็จครบถห้วนแลห้ว และพวกอชคร
ทถูตกต็ไมต่มกผถูห้สสืบทอด แนวคสิดเรสืกี่องการสสืบทอดตคาแหนต่งอชครทถูต เรสืกี่องสสิทธสิอคานาจแบบอชครทถูตทกกี่สต่งตต่อกชนมาโดยการ
วางมสือหรสือโดยการสสืบทอดตคาแหนต่งของพวกพระสชนตะปาปาและพวกพระราชาคณะ เปป็นเรสืกี่องทกกี่แปลกอยต่าง
สสิชั้นเชสิงตต่อแนวคสิดของพระคชมภกรห์

อยต่างไรกต็ตาม ทฟุกคนถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่ว “นอกจากพวกอชครทถูต” เหตฟุใดพวกอชครทถูตจสึงอยถูต่ตต่อไป
ในเยรถูซาเลต็ม? แนต่นอนวต่าเพราะเหตฟุผลหลายประการ

ประการแรก พระเยซถูไดห้ทรงบชญชาพวกเขาไวห้อยต่างชชดแจห้งวต่าขต่าวประเสรสิฐ “ตห้องถถูกประกาศใน
พระนามของพระองคห์ทชกี่วทฟุกประเทศ เรสิกี่มตห้นทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” (ลถูกา 24:47)

ประการทกกี่สอง ความจรสิงนชชั้นตห้องถถูกเนห้นยชั้คาทกกี่วต่า “ความรอดนชชั้นเนสืกี่องมาจากพวกยสิว” (ยอหห์น 4:22) 
พระเจห้าแหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่ทรงเปป็นพระเจห้าแหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม พระเยซถูพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้นทรงเปป็น
พระครสิสตห์พระเมสสสิยาหห์นชชั้นของพวกยสิว คนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบความรอดกต็เปป็นยสิวฝฝ่ายวสิญญาณ และ “บรรดาคนทกกี่อยถูต่
ฝฝ่ายความเชสืกี่อ คนเดกยวกชนนชชั้นเองเปป็นบฟุตรทชชั้งหลายของอชบราฮชม…ดชงนชชั้นบรรดาคนทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายความเชสืกี่อจสึงไดห้รชบ
พระพรรต่วมกชบอชบราฮชมผถูห้เปปีปี่ยมดห้วยความเชสืกี่อ” (กท. 3:7,9) พระเจห้าไมต่ไดห้ทรงทอดทสิชั้งอสิสราเอลชนชาตสิของ
พระองคห์ซสึกี่งพระราชบชญญชตสิไดห้มาผต่านทางพวกเขาและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดไดห้เสดต็จมาผต่านทางพวกเขาตามฝฝ่ายเนสืชั้อ



หนชง (รม. 9:4,5; รม. 11:1,2) บชญญชตสิของพวกยสิวเคยเปป็น “ครถูของพวกเราเพสืกี่อนคาพวกเรามาถสึงพระครสิสตห์”
(กท. 3:24) ฉะนชชั้นความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนจสึงไมต่ใชต่ศาสนาใหมต่ พระครสิสตห์ทรงเปป็นผถูห้นชชั้นทกกี่อชบราฮชมรถูห้จชกและวางใจ
ผถูห้นชชั้นทกกี่โมเสสไดห้พยากรณห์ถสึง ผถูห้นชชั้นทกกี่พวกศาสดาพยากรณห์ไดห้ประกาศ ผถูห้นชชั้นทกกี่ถถูกแสดงภาพโดยเครสืกี่องสชตวบถูชา
ทชชั้งหมดนชชั้น พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูห้สรห้าง พระเยโฮวาหห์แหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม ฉะนชชั้นขต่าวประเสรสิฐจสึงตห้องถถูก
ประกาศอยต่างถห้วนถกกี่ ตอนแรกทกกี่เยรถูซาเลต็มและมกความเปป็นหนสึกี่งเดกยวกชบภาคพชนธสชญญาเดสิมนชชั้นทกกี่พวกยสิวเชสืกี่อ 
และพระเจห้าองคห์นชชั้นทกกี่เหลต่ายสิวแทห้นมชสการ ฉะนชชั้นพวกอชครทถูตจสึงอยถูต่ตต่อไปทกกี่เยรถูซาเลต็ม

เชต่นเคย ความมสืดกคาลชงลงมาปกคลฟุมความคสิดของพวกยสิว ในไมต่ชห้าผห้าคลฟุมหนห้านชชั้นจะปปิดบชงความเขห้าใจ
ของพวกเขา พวกผถูห้นคายสิวไดห้ปฏสิเสธและตรสึงกางเขนพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด บชดนกชั้พวกเขากคาลชงปฏสิเสธขต่าวประเสรสิฐทกกี่
พวกอชครทถูตประกาศ ทฟุกแหต่งหนเปาโลและคนอสืกี่น ๆ ในพวกครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ไป พวกเขาจะประกาศแกต่พวกยสิว
กต่อน แตต่เมสืกี่อยสิวหลายคนปฏสิเสธขต่าวประเสรสิฐ พวกเขากต็จะไปหาพวกคนตต่างชาตสิ (กสิจการ 13:46-48; กสิจการ 
17:17-31; กสิจการ 18:6; กสิจการ 20:21; กสิจการ 28:28) ดชงนชชั้นอชครทถูตเหลต่านกชั้จสึงตห้องเปป็นศถูนยห์กลางซสึกี่งขต่าว
ประเสรสิฐจะแพรต่ออกไปไดห้ แมห้การขต่มเหงไดห้ขชบไลต่เหลต่าพยานครสิสเตกยนจคานวนมหาศาลออกไปในแควห้นยถูเดกย
และแควห้นสะมาเรกยแลห้วกต็ตาม

________________
ขด้อ 5-8:

8:5 แลห้วฟปีลสิปไดห้ลงไปยชงเมสืองสะมาเรกย และ
ประกาศพระครสิสตห์ใหห้แกต่พวกเขา
8:6 และประชาชนกต็พรห้อมใจกชนตชชั้งใจฟปังสสิกี่งเหลต่า
นชชั้นทกกี่ฟปีลสิปกลต่าว โดยไดห้ยสินและไดห้เหต็นการอชศจรรยห์
ทชชั้งหลายซสึกี่งทต่านไดห้กระทคา

8:7 ดห้วยวต่าผกโสโครกทชชั้งหลาย ซสึกี่งรห้องดห้วยเสกยงดชง 
ไดห้ออกมาจากหลายคนทกกี่ถถูกสสิงอยถูต่ดห้วยผกเหลต่านชชั้น 
และหลายคนทกกี่เปป็นอชมพาต และคนเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็น
งต่อย กต็ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย
8:8 และมกความปปีตสิยสินดกอยต่างยสิกี่งในเมสืองนชชั้น

ฟปลวิป ผทูด้ชสวยและผทูด้ประกาศขสาวประเสรวิฐ
ผถูห้ชต่วยฟปีลสิปบชดนกชั้กลายเปป็นผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแลห้ว เขาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณแลห้ว พยานและผถูห้

ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่ ตอนทกกี่เขาไดห้รชบเลสือกใหห้เปป็นผถูห้ชต่วยคนหนสึกี่ง เขาเปป็นแบบอยต่างของความจรสิงนชชั้นใน 1 ทสิ
โมธก 3:13 “เพราะวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบใชห้ในตคาแหนต่งของผถูห้ชต่วย กต็ไดห้ระดชบทกกี่ดกสคาหรชบตนเอง และมกใจกลห้าเปป็นอชน
มากในความเชสืกี่อซสึกี่งมกอยถูต่ในพระเยซถูครสิสตห์” เขาถถูกเอต่ยชสืกี่อในกสิจการ 21:8 วต่าเปป็น “ฟปีลสิปผถูห้ประกาศขต่าว
ประเสรสิฐ” และพระคคาขห้อถชดไปกต็กลต่าวถสึงบฟุตรสาวสกกี่คนของเขา ซสึกี่งเปป็นครสิสเตกยนทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณผถูห้
เปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถู นชกี่นคสือ “ไดห้พยากรณห์” จงหมายเหตฟุการเทศนาของฟปีลสิป

1. เขา “ประกาศพระครสิสตห์ใหห้แกต่พวกเขา” คคาเทศนาไมต่ถถูกใหห้ไวห้ แตต่เราแนต่ใจวต่าเขาเทศนาตาม
แบบแผนภาคพชนธสชญญาใหมต่ เขาเทศนาเรสืกี่องความชชกี่วของมนฟุษยห์ในการปฏสิเสธพระครสิสตห์ เขาเทศนาวต่าพระเจห้า
ทรงใหห้พระเยซถูเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว เขาเทศนาเรสืกี่องการกลชบใจใหมต่ ใจทกกี่หชนเสกยจากบาปและวางใจพระครสิสตห์ 
“พระนามเดกยวนชชั้นซสึกี่งชต่วยมนฟุษยห์ทชชั้งหลายใหห้รอดไดห้” และเราแนต่ใจวต่าเขาเทศนาในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์เพราะเขาไดห้รชบเลสือกในฐานะชายคนหนสึกี่งทกกี่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และสตสิปปัญญา” และ



เปป็นรองแคต่สเทเฟนในทต่ามกลางผถูห้ชต่วยเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบเลสือกในกสิจการ 6
2. จงหมายเหตฟุ “การอชศจรรยห์ทชชั้งหลาย” ทกกี่มาพรห้อมกชบงานรชบใชห้ของสเทเฟนในขห้อ 6 และเหลต่าผก

โสโครกทกกี่ถถูกขชบออกและคนปฝ่วยทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย (ขห้อ 7) นกกี่ไมต่ใชต่เรสืกี่องนต่าประหลาดใจ สเทเฟนทกกี่เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกต็กระทคา “บรรดาการมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่ง” เชต่นกชน (กสิจการ 6:8) เปโตร
และยอหห์นกต็ไดห้กระทคาเหมสือนกชน แตต่การอชศจรรยห์ทชชั้งหลายไมต่ไดห้มกไวห้สคาหรชบพวกอชครทถูตเทต่านชชั้น เราควรเผชสิญ
หนห้าขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าบรรดาการอชศจรรยห์ การรชกษาโรค การขชบพวกผกออก มาพรห้อมกชบงานรชบใชห้ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณของเหลต่าครสิสเตกยนตลอดทชกี่วหนชงสสือกสิจการในหลายวาระทกกี่เปป็นแบบฉบชบ การเหลต่านชชั้นไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้น
บต่อยครชชั้งมากพอทกกี่จะกลายเปป็นเรสืกี่องสามชญธรรมดา และแนต่นอนวต่าทฟุกคนไมต่ไดห้มกของประทานแหต่งการอชศจรรยห์
ตต่าง ๆ และการรชกษาโรค (1 คร. 12:29,30) แตต่ทกกี่แนต่นอนพอ ๆ กชนกต็คสือวต่าพระเจห้าไดห้ทรงตชชั้งใหห้อยถูต่ถชดจากพวก
อชครทถูต พวกผถูห้พยากรณห์ และครถูอาจารยห์ “การอชศจรรยห์ตต่าง ๆ แลห้วบรรดาของประทานแหต่งการรชกษาทชชั้งหลาย 
การชต่วยเหลสือตต่าง ๆ การครอบครองทชชั้งหลาย การพถูดภาษาตต่าง ๆ” (1 คร. 12:28) ฉะนชชั้นดห้วยเหตฟุผลประการ
หนสึกี่งพระเจห้าจสึงทรงมกความกรฟุณาเสมอตต่อผถูห้ทกกี่ทฟุกขห์รห้อน ผถูห้ทกกี่เจต็บปฝ่วย ผถูห้ถถูกผกสสิง ผถูห้ทกกี่ทนทฟุกขห์ ดห้วยเหตฟุผลอกก
ประการ เหลต่าครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ไดห้อธสิษฐานขอและคาดหวชงใหห้พระเจห้าทรงรชบรองงานรชบใชห้ของ
พวกเขาดห้วยหมายสคาคชญและการมหชศจรรยห์พสิเศษบางอยต่างเหมสือนทกกี่พระองคห์ไดห้กระทคากชบงานรชบใชห้ของพระเยซถู
(จงเปรกยบเทกยบกสิจการ 2:22; กสิจการ 3:16; กสิจการ 4:30; กสิจการ 5:12 กชบยอหห์น 14:12)

3. “และมกความปปีตสิยสินดกอยต่างยสิกี่งในเมสืองนชชั้น” (ขห้อ 8) และความปปีตสิยสินดกนชชั้นกต็มาเฉพาะเมสืกี่อมกการฟฟปั้นฟถู
ครชชั้งใหญต่ การสคาแดงอชนเดต่นชชดแหต่งฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ หลายคนกระเสสือกกระสนหนชกเหลสือเกสินทกกี่
จะพบความชสืกี่นบานแบบครสิสเตกยนใน “ชกวสิตทกกี่ลสึกลชั้คามากขสึชั้น”, ใน “ประสบการณห์แบบ Keswick” พวกเขาโหย
หาความเคลสิบเคลสิชั้มใน “การพถูดเปป็นภาษาแปลก ๆ” แตต่ความชสืกี่นบานทกกี่เหมาะสมสคาหรชบครสิสเตกยนทชชั้งหลายคสือ
ความชสืกี่นบานแหต่งการฟฟปั้นฟถูและการชนะจสิตวสิญญาณ “บรรดาคนทกกี่หวต่านดห้วยนชั้คาตาไหลจะไดห้เกกกี่ยวในความ
ชสืกี่นบาน คนทกกี่ออกไปและรห้องไหห้ โดยหสิชั้วเมลต็ดพสืชอชนมกคต่า จะมาอกกอยต่างไมต่ตห้องสงสชยดห้วยความชสืกี่นบาน โดยนคา
บรรดาฟฝ่อนขห้าวของเขามาพรห้อมกชบเขา” (สดด. 126:5,6) ความชสืกี่นบานทกกี่เหมาะสมสคาหรชบครสิสเตกยนเปป็นสสิกี่งทกกี่
เราคาดหวชงไดห้เมสืกี่อเรากระทคาตามพระมหาบชญชานชชั้นและคห้นพบ ตามทกกี่พระเยซถูทรงสชญญาไวห้วต่า “ดถูเถสิด เราอยถูต่
กชบทต่านทชชั้งหลายเสมอไป แมห้กระทชกี่งถสึงการสสิชั้นสฟุดของโลกนกชั้” มชนเปป็นความจรสิง ในการชนะจสิตวสิญญาณมกความ
ชสืกี่นบานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ความชสืกี่นบานของคคาอธสิษฐานทชชั้งหลายทกกี่ไดห้รชบคคาตอบ ความชสืกี่นบานของการไดห้
เหต็นเหลต่าคนบาปรชบความรอด ความชสืกี่นบานเชต่นนกชั้เขห้าสถูต่ความชสืกี่นบานแหต่งสวรรคห์ตต่อหนห้าเหลต่าทถูตสวรรคห์ 
“เพราะคนบาปคนเดกยวทกกี่กลชบใจเสกยใหมต่ มากกวต่าคนชอบธรรมเกห้าสสิบเกห้าคนซสึกี่งไมต่ตห้องการกลชบใจเสกยใหมต่”
(ลถูกา 15:7,10)

__________________

ขด้อ 9-25:



8:9 แตต่มกชายคนหนสึกี่ง ทกกี่ถถูกเรกยกวต่า ซกโมน ซสึกี่งแตต่
กต่อนในเมสืองเดกยวกชนนชชั้นเคยใชห้เวทมนตรห์ และไดห้
ทคาใหห้ชาวสะมาเรกยพสิศวงหลงใหล โดยยกตชวเองวต่า
เปป็นผถูห้วสิเศษ
8:10 ผถูห้ซสึกี่งคนทชชั้งสสิชั้นไดห้ตชชั้งใจฟปัง ตชชั้งแตต่ผถูห้นห้อยทกกี่สฟุดถสึง
ผถูห้ใหญต่ทกกี่สฟุด โดยกลต่าววต่า “ชายคนนกชั้เปป็นมหสิทธสิฤทธสิธิ์
ของพระเจห้า”
8:11 และคนทชชั้งหลายนชบถสือเขา เพราะวต่านานมา
แลห้วเขาไดห้ทคาใหห้พวกเขาพสิศวงหลงใหลดห้วยการทคา
เวทมนตรห์ตต่าง ๆ
8:12 แตต่เมสืกี่อพวกเขาเชสืกี่อฟปีลสิปทกกี่ประกาศสสิกี่งเหลต่า
นชชั้นเกกกี่ยวกชบอาณาจชกรของพระเจห้า และพระนาม
ของพระเยซถูครสิสตห์แลห้ว พวกเขากต็รชบบชพตสิศมาทชชั้ง
ชายและหญสิง
8:13 แลห้วซกโมนเองไดห้เชสืกี่อดห้วย และเมสืกี่อเขารชบบชพ
ตสิศมาแลห้ว เขากต็อยถูต่กชบฟปีลสิปตต่อไป และอชศจรรยห์ใจ 
เมสืกี่อเหต็นบรรดาการอชศจรรยห์กชบหมายสคาคชญตต่าง ๆ 
ซสึกี่งไดห้ถถูกกระทคา
8:14 บชดนกชั้ เมสืกี่อพวกอชครทถูตซสึกี่งอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
ไดห้ยสินวต่า ชาวสะมาเรกยไดห้รชบพระวจนะของพระเจห้า
แลห้ว พวกทต่านกต็สต่งเปโตรกชบยอหห์นไปหาพวกเขา
8:15 ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองลงไปถสึงแลห้ว กต็อธสิษฐาน
เผสืกี่อพวกเขา เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะไดห้รชบพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์
8:16 (ดห้วยวต่าพระองคห์ยชงไมต่ไดห้เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่
บนผถูห้ใดในพวกเขา พวกเขาไดห้รชบบชพตสิศมาใน
พระนามของพระเยซถูเจห้าเทต่านชชั้น)

8:17 แลห้วทต่านทชชั้งสองไดห้วางมสือของตนบนพวกเขา 
และพวกเขาไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
8:18 และเมสืกี่อซกโมนเหต็นวต่า โดยการวางมสือของอชคร
ทถูตทชชั้งสอง พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงถถูกมอบใหห้ เขา
กต็เสนอเงสินใหห้ทต่านทชชั้งสอง
8:19 โดยกลต่าววต่า “โปรดใหห้ฤทธสิธิ์เดชนกชั้แกต่ขห้าพเจห้า
ดห้วยเถสิด เพสืกี่อวต่าบนผถูห้ใดกต็ตามทกกี่ขห้าพเจห้าจะวางมสือ ผถูห้
นชชั้นจะไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”
8:20 แตต่เปโตรไดห้กลต่าวแกต่ซกโมนวต่า “ใหห้เงสินของเจห้า
พสินาศไปดห้วยกชนกชบเจห้าเถสิด เพราะเจห้าคสิดวต่าของ
ประทานของพระเจห้านชชั้นสามารถถถูกซสืชั้อดห้วยเงสินไดห้
8:21 เจห้าไมต่มกสต่วนหรสือสต่วนแบต่งในการนกชั้เลย เพราะ
ใจของเจห้าไมต่ถถูกตห้องในสายพระเนตรของพระเจห้า
8:22 เหตฟุฉะนชชั้น จงกลชบใจใหมต่จากความชชกี่วของ
เจห้านกชั้ และอธสิษฐานตต่อพระเจห้า เผสืกี่อวต่าบางทกจะ
โปรดยกโทษความคสิดแหต่งใจของเจห้าใหห้แกต่เจห้า
8:23 เพราะขห้าดถูออกวต่าเจห้ากคาลชงอยถูต่ในนชั้คาดกแหต่ง
ความขมขสืกี่น และในเครสืกี่องจคาจองแหต่งความชชกี่วชห้า”
8:24 แลห้วซกโมนตอบและกลต่าววต่า “ขอพวกทต่าน
อธสิษฐานตต่อองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเผสืกี่อขห้าพเจห้าเถสิด เพสืกี่อ
สสิกี่งเหลต่านกชั้ซสึกี่งพวกทต่านไดห้กลต่าวแลห้วนชชั้นจะไมต่ไดห้อฟุบชตสิ
แกต่ตชวขห้าพเจห้าสชกอยต่างเดกยว”
8:25 และทต่านทชชั้งสอง เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้เปป็นพยาน
และประกาศพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแลห้ว 
ไดห้กลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และไดห้ประกาศขต่าว
ประเสรสิฐในหมถูต่บห้านหลายแหต่งของชาวสะมาเรกย

ซขีโมนผทูด้มขีเวทมนตรณ์; พวกออัครททูตและการวางมสือ
ซกโมน “ใชห้เวทมนตรห์ และไดห้ทคาใหห้ชาวสะมาเรกยพสิศวงหลงใหล” (ขห้อ 9) เขาชชกจถูงผถูห้คนใหห้เชสืกี่อวต่าตนมก

ฤทธสิธิ์เดชเหนสือธรรมชาตสิจนกลต่าววต่า “ชายคนนกชั้เปป็นมหสิทธสิฤทธสิธิ์ของพระเจห้า” เราไมต่คสิดวต่าทชชั้งหมดนชชั้นเปป็นเรสืกี่อง
หลอกลวง บางครชชั้งซาตานกต็ใหห้คนชชกี่วมกอคานาจมากกวต่ามนฟุษยห์ธรรมดา ฉะนชชั้นพวกคนใชห้เวทมนตรห์ตต่อหนห้าฟาโรหห์
ในอกยสิปตห์จสึงโยนไมห้เทห้าของตนลงพสืชั้นและไมห้เทห้าเหลต่านชชั้นกต็กลายเปป็นงถู (อพย. 7:11-13) พวกนชกแสดงกล “นคาฝถูง



กบขสึชั้นมาบนแผต่นดสินอกยสิปตห์” (อพย. 8:7) นชกแสดงกลเหลต่านกชั้พยายามนคาภชยพสิบชตสิแหต่งฝถูงเหามา “แตต่พวกเขากต็ทคา
ไมต่ไดห้” (อพย. 8:18) เหลต่าผถูห้เชสืกี่อพระคชมภกรห์ไมต่อาจสงสชยวต่าพระเยซถูทรงขชบพวกผกออกอยต่างอชศจรรยห์เชต่นในกรณก
ของคนถถูกผกสสิงชาวกาดารานชชั้น (มธ. 8:28-34; มก. 5:1-17; ลก. 8:26-39) และในอกกหลายกรณก และครสิสเตกยน
ทชชั้งหลายไดห้รชบคคาเตสือนใหห้สวมยฟุทธภชณฑห์ทชชั้งชฟุดของพระเจห้า “เพสืกี่อพวกทต่านจะสามารถยสืนตต่อตห้านบรรดายฟุทธ
อฟุบายของพญามารไดห้ เพราะวต่าพวกเราไมต่ไดห้ปลชั้คาสถูห้กชบเนสืชั้อหนชงและเลสือด แตต่ปลชั้คาสถูห้กชบบรรดาเทพผถูห้ครอบครอง
อาณาจชกร กชบบรรดาเทพผถูห้มกอคานาจ กชบบรรดาเทพผถูห้ปกครองความมสืดแหต่งโลกนกชั้ กชบความชชกี่วฝฝ่ายวสิญญาณใน
บรรดาสถานทกกี่สถูง” (อฟ. 6:11,12) เหลต่ามสิชชชนนารกในทต่ามกลางผถูห้คนในดสินแดนอชนปฝ่าเถสืกี่อนทกกี่มสืดมสิดทกกี่สฟุดบต่อย
ครชชั้งพบการสคาแดงของอคานาจผกปปีศาจและ China Inland Mission ในหนชงสสือ, Pastor Hsi บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบ
การสคาแดงของพวกผกปปีศาจและการทกกี่พวกผกถถูกขชบออกในหลายกรณก ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าในสมชยนชชั้นมกการสคาแดง
ของวสิญญาณมากพอ ซสึกี่งเปป็นยสิกี่งกวต่าอคานาจและสตสิปปัญญาของมนฟุษยห์ จนทคาใหห้ผถูห้คนเหลต่านชชั้นทชชั้งปวงเชสืกี่อวต่า “ชาย
คนนกชั้เปป็นมหสิทธสิฤทธสิธิ์ของพระเจห้า”

ซขีโมนกลอับใจเชสืกี่อ
คนมากมายทกกี่เคยตกเปป็นเหยสืกี่อเวทมนตรห์ของซกโมน “เชสืกี่อฟปีลสิปทกกี่ประกาศสสิกี่งเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบอาณาจชกร

ของพระเจห้า และพระนามของพระเยซถูครสิสตห์แลห้ว” และพวกเขารชบบชพตสิศมา
จากนชชั้นเราถถูกบอกวต่า “ซกโมนเองไดห้เชสืกี่อดห้วย” ผมเชสืกี่อวต่าเราควรเชสืกี่อพระคชมภกรห์ตามทกกี่เขกยนในทกกี่นกชั้ 

เหมสือนอยต่างทกกี่คนอสืกี่น ๆ ไดห้เชสืกี่อและไดห้รชบความรอดแลห้ว ซกโมนกต็เชสืกี่อและรชบความรอดแลห้วเชต่นกชน หลายคนคสิดวต่า
ซกโมนไมต่ไดห้รชบความรอดเพกยงเพราะวต่าเขาปรารถนาทกกี่จะซสืชั้อฤทธสิธิ์เดชนชชั้นในการวางมสือบนผถูห้คนเพสืกี่อทกกี่คนเหลต่านชชั้น
จะไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ แตต่เหลต่าครสิสเตกยนทกกี่บชงเกสิดใหมต่แลห้วกต็ทคาสสิกี่งทกกี่เลวรห้ายยสิกี่งกวต่านชชั้นเยอะ การเลต่นชถูห้
และการฆต่าคนของดาวสิด การปฏสิเสธพระครสิสตห์และการสบถสาบานและการเลสิกงานรชบใชห้ของเปโตร ผมคสิดวต่า
เปป็นบาปทกกี่แยต่กวต่า ซสึกี่งขชดตต่อคคาบชญชาทชชั้งหลายทกกี่ชชดเจนกวต่าและความสวต่างทกกี่มากกวต่า และการทสิชั้งอฟุดมการณห์เพสืกี่อ
สสิทธสิอคานาจประจคานสิกาย เพสืกี่อความเปป็นทกกี่นสิยม ตคาแหนต่งและเกกยรตสิภถูมสิกต็เปป็นบาปทกกี่จงใจมากกวต่าบาปของซกโมน 
ไมต่วต่าจะยชงไง มชนกต็เปป็นทชศนคตสิทกกี่ไมต่ปลอดภชยและไมต่เหมาะสมตต่อพระคชมภกรห์ทกกี่จะกลต่าววต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อในขห้อ 
12 ไดห้รชบความรอดและวต่าเมสืกี่อ “ซกโมนเองไดห้เชสืกี่อดห้วย” เขากลชบไมต่ไดห้รชบความรอด ผถูห้ใดทกกี่วางใจในพระครสิสตห์กต็ไดห้
รชบความรอด มกกลต่าวเชต่นนชชั้นในยอหห์น 1:12; ยอหห์น 3:14-16; ยอหห์น 3:18,36; ยอหห์น 5:24; ยอหห์น 6:40; 
ยอหห์น 6:47; กสิจการ 13:38,39; กสิจการ 16:31 ฯลฯ ในทกกี่นกชั้เราขอเหต็นตต่างจากแมห้กระทชกี่ง Dr. R.A. Torrey ผถูห้
เปป็นทกกี่รชก หนสึกี่งในเหลต่านชกตกความพระคชมภกรห์ซสึกี่งอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณมากทกกี่สฟุดและไดห้รชบการอวยพรมากทกกี่สฟุด ผถูห้ซสึกี่งเชสืกี่อ
วต่าซกโมนไมต่ไดห้รชบความรอด

พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ถทูกประทานใหด้พรด้อมกอับ
การวางมสือโดยพวกออัครททูต

พวกอชครทถูตทกกี่เยรถูซาเลต็มมกความหต่วงใยอชนเหมาะสมเกกกี่ยวกชบการฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่ทกกี่แควห้นสะมาเรกย ฟปีลสิป
เปป็นเพกยงผถูห้ชต่วยคนหนสึกี่งเทต่านชชั้น เขาไดห้รชบการสอนดกขนาดไหนในพระวจนะ? คคาแนะนคาของเขามกสตสิปปัญญาขนาด
ไหนในการฟฟปั้นฟถูใหญต่นชชั้น? และผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้น--พวกเขากคาลชงถถูกทคาใหห้ตชชั้งมชกี่นคงในความเชสืกี่อนชชั้นไหม? ฉะนชชั้น



ชายเหลต่านกชั้ ซสึกี่งไดห้รชบความนชบถสืออยต่างเหมาะสมในฐานะอชครทถูตทกกี่ไดห้รชบการฝฝึกฝนเปป็นพสิเศษโดยพระครสิสตห์ จสึงสต่ง
เปโตรและยอหห์นไปดถูงานนชชั้นและใหห้ความเหต็นชอบงานนชชั้นตต่อหนห้าผถูห้คน และใหห้ความชต่วยเหลสือเพสิกี่มเตสิมเทต่าทกกี่
พวกเขาทคาไดห้

อชครทถูตสองคนนกชั้เมสืกี่อไดห้เหต็นผถูห้เชสืกี่อใหมต่จคานวนมากเหลต่านชชั้น “กต็อธสิษฐานเผสืกี่อพวกเขา เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะไดห้
รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” มชนไมต่ใชต่การสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่ถถูกพถูดถสึงตรงนกชั้ ดถูเหมสือนเปป็นทกกี่
แนต่นอนวต่าตชชั้งแตต่วชนแหต่งการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์เมสืกี่อพระเยซถูทรงระบายลมหายใจบนเหลต่าสาวกและพวก
เขาไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (ยอหห์น 20:21,22) บชดนกชั้พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้เสดต็จเขห้ามาอยถูต่ในรต่างกายของผถูห้
เชสืกี่อทฟุกคนแลห้วตอนทกกี่พวกเขารชบความรอด อชนทกกี่จรสิงพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเปป็นผถูห้นชชั้นทกกี่ฟฟ้องใจและจากนชชั้นกต็
เปป็นผถูห้ทกกี่ใหห้การบชงเกสิดใหมต่ จนคนทกกี่รชบความรอดแลห้ว “บชงเกสิดจากพระวสิญญาณ” (ยอหห์น 3:6) ฉะนชชั้นผถูห้เชสืกี่อเหลต่า
นกชั้ซสึกี่งเชสืกี่อในพระครสิสตห์แลห้วกต็มกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์สถสิตอยถูต่ภายในพวกเขาแลห้ว แตต่ในความหมายของการเสดต็จมา
ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงบนพวกเขาในฤทธสิธิ์เดช พวกเขากต็ยชงไมต่ไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

สสิกี่งทกกี่พวกสาวกไดห้รชบแลห้วในยอหห์น 20:21,22 ผถูห้เชสืกี่อชาวสะมาเรกยเหลต่านกชั้กต็ไดห้รชบแลห้วตอนทกกี่พวกเขากลชบ
ใจเชสืกี่อ สสิกี่งทกกี่พวกสาวกไดห้รชบแลห้วทกกี่เพต็นเทคอสตห์--การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ, การเทออกของพระวสิญญาณ, 
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์มาบนพวกเขา, ของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์--คนเหลต่านกชั้กต็ยชงไมต่ไดห้รชบ งานของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในการชต่วยใหห้รอด พวกเขาไดห้รชบแลห้ว งานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในฐานะเหลต่าพยานทกกี่ไดห้
รชบการเจสิม พวกเขายชงไมต่ไดห้รชบ ฉะนชชั้นพวกอชครทถูตจสึงอธสิษฐานเผสืกี่อคนเหลต่านกชั้ “เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะไดห้รชบพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” หลชงจากทกกี่พวกเขาอธสิษฐานแลห้ว พวกอชครทถูตกต็ “วางมสือของตนบนพวกเขา และพวกเขาไดห้
รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”

เราไมต่เหต็นดห้วยกชบหมายเหตฟุของ ดร. สโกฟปิลดห์ทกกี่วต่า “หลชงจากเพต็นเทคอสตห์ ตราบใดทกกี่ขต่าวประเสรสิฐถถูก
ประกาศแกต่พวกยสิวเทต่านชชั้น พระวสิญญาณกต็ถถูกถต่ายทอดใหห้แกต่ผถูห้คนทกกี่เชสืกี่อแลห้วโดยการวางมสือ” แนวคสิดนชชั้นไมต่ถถูก
ระบฟุทกกี่ใดเลยในพระคชมภกรห์ และเปป็นขห้อสรฟุปทกกี่ไมต่มกการรชบรอง พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ถถูกประทานใหห้ในฤทธสิธิ์เดช
เพสืกี่อตอบคคาอธสิษฐาน นต่าจะเปป็นคคาอธสิษฐานของผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้นดห้วย และแนต่นอนวต่าเปป็นคคาอธสิษฐานของเป
โตรและยอหห์น

ดร. สโกฟปิลดห์ดถูเหมสือนจะสชบสนการเสดต็จเขห้ามาขห้างในของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อจะสถสิตอยถูต่ใน
รต่างกายของผถูห้ทกกี่บชงเกสิดใหมต่แลห้ว กชบการประทานฤทธสิธิ์เดช ซสึกี่งเปป็นคนละเรสืกี่องกชนเลย ผมคสิดวต่ามชนเปป็นเรสืกี่องทกกี่
แนต่นอน ตามพระสชญญาเหลต่านชชั้นทกกี่ทรงใหห้ไวห้ในยอหห์น บททกกี่ 14,15 และ 16 และคคากลต่าวทกกี่ชชดเจนของ 1 โครสินธห์
6:19,20 และขห้อพระคคาอกกมากมาย วต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ตชชั้งแตต่การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ เสดต็จมาสถสิต
อยถูต่ในรต่างกายของทฟุกคนทกกี่รชบความรอดแลห้ว เมสืกี่อพระเยซถูทรงระบายลมหายใจบนสาวกเหลต่านชชั้นและตรชสแกต่พวก
เขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:22)

และการทกกี่พระเจห้าทรงใชห้มสือของพวกอชครทถูตในการประทานการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณในการตอบ
คคาอธสิษฐานกต็ไมต่ใชต่เรสืกี่องผสิดปกตสิ พระเจห้าทรงใชห้เสกยงของเหลต่าครสิสเตกยนอยถูต่เสมอในการนคาขต่าวประเสรสิฐออกไป
และในการเสรสิมสรห้างครสิสเตกยนทชชั้งหลาย การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบนครสิสเตกยนคนใดบต่อยครชชั้งกต็มกอสิทธสิพล



ตต่อคนอสืกี่น ๆ ทกกี่อยถูต่ใกลห้เขาโดยไมต่ตห้องพถูดเลยสชกคคา ผมเคยเดสินลงไปในทกกี่ประชฟุมใหญต่และวางมสือของผมบนไหลต่
ของชายคนหนสึกี่งทกกี่ผมไมต่รถูห้จชกเลยและเหต็นเขาเรสิกี่มตชวสชกี่นและรห้องไหห้ภายใตห้การฟฟ้องใจ

Charles G. Finney เลต่าในบชนทสึกความทรงจคาของเขาวต่า ตอนทกกี่เขาเขห้าไปอยถูต่ในโรงสกแหต่งหนสึกี่ง พวกคน
งานกต็เรสิกี่มกระวนกระวายและบางคนกต็รห้องไหห้ ถถูกนคาพาอยต่างทรงพลชงโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพราะการทกกี่เขา
มาอยถูต่ตต่อหนห้า ชายทกกี่ดคาเนสินตามทางพระเจห้าหลายคนเคยมกประสบการณห์เกกกี่ยวกชบครสิสเตกยนใหมต่ทกกี่ ขณะสถูห้ศสึกบาง
อยต่าง เอาชนะนสิสชยบางอยต่าง สามารถไดห้รชบพละกคาลชงมหาศาลและความชต่วยเหลสือเพกยงแคต่โดยการอยถูต่ตต่อหนห้า
คนของพระเจห้าชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่ง

นชกี่นเปป็นความจรสิงฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่อยถูต่เบสืชั้องหลชงการวางมสือในการเจสิมตชชั้งผถูห้รชบใชห้ แนต่นอนวต่าทสิโมธกไดห้รชบของ
ประทานฝฝ่ายวสิญญาณบางอยต่างตอนรชบการเจสิมตชชั้ง และเปาโลเตสือนสตสิเขาใหห้ “ปลฟุกเรห้าของประทานของ
พระเจห้า ซสึกี่งมกอยถูต่ในตชวทต่าน โดยการวางมสือของขห้าพเจห้านชชั้น” (2 ทธ. 1:6) และอกกทก “อยต่าละเลยของประทานทกกี่มก
อยถูต่ในตชวทต่าน ซสึกี่งไดห้ประทานแกต่ทต่านโดยคคาพยากรณห์ พรห้อมกชบการวางมสือของพวกผถูห้ปกครอง” (1 ทธ. 4:14) 
เมสืกี่อคนกลฟุต่มหนสึกี่งมาประชฟุมกชน ซสึกี่งเปป็นชายทกกี่ดก เหลต่าผถูห้พยากรณห์ทกกี่ดคาเนสินตามทางของพระเจห้า หลชงจากการตรวจ
สอบอชนเหมาะสม วางมสือบนศกรษะของชายคนใดทกกี่ไดห้รชบการทรงเรกยกใหห้เขห้าสถูต่งานรชบใชห้หรสืองานอสืกี่นใดของ
พระเจห้า และอธสิษฐานเผสืกี่อเขา พวกเขากต็สต่งสชญญาณโดยการวางมสือของตนวต่าพวกเขาเหต็นชอบและอธสิษฐานขอ
ใหห้พระเจห้าประทานของประทานทชชั้งหลายทกกี่จคาเปป็นและฤทธสิธิ์เดชสคาหรชบงานนชชั้นซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเรกยกคน ๆ นชชั้น
ใหห้กระทคา

ฉะนชชั้นผถูห้ชต่วยเหลต่านชชั้นจสึงไดห้รชบการวางมสือ ถสึงแมห้พวกเขาเปป็นชายทกกี่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์” แลห้วกต็ตาม (กสิจการ 6:5,6) ฉะนชชั้นครสิสเตกยนทชชั้งหลายจสึงถถูกสอนใหห้วางมสือบนคนเจต็บปฝ่วยในยามทกกี่พวก
เขาอธสิษฐานขอใหห้คนปฝ่วยเหลต่านชชั้นหายดก (มาระโก 16:18) และการเจสิมดห้วยนชั้คามชนกต็เปป็นเพกยงสชญลชกษณห์แบบ
มนฟุษยห์อกกอยต่างทกกี่ถถูกใชห้เพสืกี่อใหห้ภาพประกอบและสต่งเสรสิมความเชสืกี่อในงานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (ยากอบ 
5:14) ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ใชต่เรสืกี่องนต่าประหลาดใจเลยหากชายบางคนทกกี่ดคาเนสินตามทางของพระเจห้าและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณจะวางมสือของตนบนศกรษะของผถูห้เชสืกี่อใหมต่คนใดและอธสิษฐานขอใหห้เขาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ และเชต่นเดกยวกชน พระเจห้าไดห้ทรงนคานชกเทศนห์หลายพชนคนใหห้เชสิญชวนคนบาปทกกี่ยอมฟปังและบชดนกชั้ตห้อนรชบ
พระครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดแลห้วใหห้กฟุมมสือของนชกเทศนห์คนนชชั้นไวห้เพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องแสดงถสึงการตชดสสินใจแหต่ง
ความเชสืกี่อนชชั้น พระเจห้าทรงเลสือกทกกี่จะใชห้เสกยงและมสือและการอยถูต่ตต่อหนห้าของมนฟุษยห์ เหมสือนอยต่างทกกี่พระองคห์เคยใชห้
เงาของเปโตรทกกี่พาดผต่านเพสืกี่อรชกษาบางคนใหห้หาย (กสิจการ 5:15) การวางมสือของพวกอชครทถูตบนผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่า
นกชั้ไมต่ใชต่เรสืกี่องของสมชยประทานแตต่อยต่างใด

อยต่างไรกต็ตาม เราควรหมายเหตฟุความรห้อนใจของพวกอชครทถูตทกกี่วต่าครสิสเตกยนทฟุกคนในสมชยภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ตห้องมกการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณเพสืกี่อฤทธสิธิ์เดชในการเปป็นพยานและชนะจสิตวสิญญาณ อชครทถูต
เปาโลกต็ทคาเชต่นเดกยวกชนในกสิจการ 19:1-7

ซขีโมนแสวงหาทขีกี่จะซสืทั้อฤทธวิธิ์เดชในการใหด้



พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ผสานทางการวางมสือ
กต่อนหนห้านชชั้นซกโมนเคยยฟุต่งเกกกี่ยวกชบอคานาจชชกี่วรห้าย แตต่เขา “อชศจรรยห์ใจ เมสืกี่อเหต็นบรรดาการอชศจรรยห์กชบ

หมายสคาคชญตต่าง ๆ ซสึกี่งไดห้ถถูกกระทคา” โดยฟปีลสิป (ขห้อ 13) เหมสือนอยต่างทกกี่พวกคนใชห้เวทมนตรห์และพวกนชกแสดง
กลของฟาโรหห์ไดห้เหต็นวต่าฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้านชชั้นยสิกี่งใหญต่กวต่าของพวกผกปปีศาจและกลต่าววต่า “นกกี่เปป็นนสิชั้วพระหชตถห์
ของพระเจห้า” (อพย. 8:16-19) ซกโมนกต็เหต็นแลห้ววต่าฤทธสิธิ์เดชมหชศจรรยห์ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เปป็นฤทธสิธิ์เดช
เหนสือธรรมชาตสิทกกี่เกสินกวต่าอคานาจของพวกผกปปีศาจ เขากต็โงต่และทคาผสิดทกกี่เสนอเงสินเพสืกี่อซสืชั้อความมกประโยชนห์ฝฝ่าย
วสิญญาณ แตต่มชนกต็ยฟุตสิธรรมทกกี่จะกลต่าววต่าหลายพชนคนกต็เคยคสิดวต่า เพราะวต่าพวกเขาถวายเงสินมากมายใหห้แกต่ครสิสต
จชกร พวกเขาจสึงไดห้รชบอภสิสสิทธสิธิ์และสสิทธสิอคานาจฝฝ่ายวสิญญาณบางอยต่าง

ชายชาวโรมชนคาทอลสิกคนหนสึกี่งมาหาผมเพสืกี่อขอคคาแนะนคาวต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร เขาเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้ว
วต่าเขาตห้องรถูห้จชกพระครสิสตห์เปป็นการสต่วนตชวและรชบการยกโทษและความรอด ผมนคาเขาทกละกห้าวใหห้เหต็นวต่าเขาเปป็น
คนบาป วต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงตายแทนเขา วต่าความรอดไดห้ถถูกเสนอใหห้ฟรก ๆ แกต่คนทชชั้งปวงทกกี่ยอมวางใจพระเยซถู
ครสิสตห์ดห้วยตนเองเพสืกี่อรชบการยกโทษ เขาไดห้วางใจพระครสิสตห์และรชบพระองคห์เปป็นพระเจห้าของตนแลห้ว จากนชชั้นเขา
กต็หยสิบเงสินในกระเปป๋าตชงคห์และกลต่าวแกต่ผมวต่า “ผมตสิดหนกชั้คฟุณเทต่าไรครชบ คฟุณพต่อ?” ผมตกใจและโกรธและบอก
เขาวต่า “คฟุณไมต่ตสิดคห้างอะไรผมทชชั้งนชชั้น และเลสิกเรกยกผมวต่าคฟุณพต่อไดห้แลห้ว!” แตต่เขาไมต่ไดห้คสิดรห้ายอะไรเลย เขาแคต่ชสิน
กชบการตห้องจต่ายเงสินสคาหรชบการสารภาพบาปและพสิธกมสิสซา ฉะนชชั้นซกโมน ซสึกี่งเปป็นผถูห้เชสืกี่อใหมต่ทกกี่ขาดความรถูห้ความ
เขห้าใจ จสึงตสิดอยถูต่กชบแนวคสิดเกต่า ๆ ของอาชกพเดสิมในอดกตของเขาและเสนอวต่าจะซสืชั้อสสิทธสิธิ์ทกกี่จะใหห้พระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์โดยการวางมสือ! ของประทานของพระเจห้าไมต่อาจถถูกซสืชั้อดห้วยเงสินไดห้ ความรอดไมต่อาจถถูกซสืชั้อโดยของขวชญทกกี่
เปป็นเงสินไดห้ และไมต่มกตคาแหนต่งใดในครสิสตจชกรควรเปป็นรางวชลสคาหรชบเงสินถวายกห้อนโต

เปโตรกลต่าววต่า “ใหห้เงสินของเจห้าพสินาศไปดห้วยกชนกชบเจห้าเถสิด” เงสินเปป็นสสิกี่งไมต่จกรชง เปป็นวชตถฟุ และเชต่นเดกยว
กชบรต่างกายของซกโมน จะพสินาศไป งานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เปป็นสสิกี่งทกกี่ไมต่อาจจชบตห้องไดห้ เปป็นฝฝ่ายวสิญญาณ 
และคงอยถูต่ชชกี่วนสิรชนดรห์

“เจห้าไมต่มกสต่วนหรสือสต่วนแบต่งในการนกชั้เลย เพราะใจของเจห้าไมต่ถถูกตห้องในสายพระเนตรของพระเจห้า” เปโต
รกลต่าว ซกโมนไมต่มกสต่วนหรสือสต่วนแบต่งในการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และในการวางมสือบนคนอสืกี่น ๆ ใจ
ของเขาไมต่ถถูกตห้องในเรสืกี่องนกชั้ นชกี่นไมต่ไดห้พสิสถูจนห์วต่าเขาไมต่รอด แตต่แนต่นอนวต่าทชศนคตสิของเขาในเรสืกี่องนกชั้ผสิด

แตต่มชนผสิดมากกวต่าคนอสืกี่น ๆ อกกหลายลห้านคนไหมทกกี่ไมต่เคยแสวงหาและไมต่เคยไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เลย? มชนผสิดมากกวต่าคนอสืกี่น ๆ ไหมทกกี่คสิดวต่าวสิทยาลชยและการฝฝึกอบรมในโรงเรกยนพระครสิสตธรรม
หรสือพรสวรรคห์โดยธรรมชาตสิและบฟุคลสิกภาพทกกี่นต่าดสึงดถูดเปป็นขห้อกคาหนดสคาหรชบงานรชบใชห้? ซกโมนคสิดผสิด เหมสือน
อยต่างทกกี่คนอสืกี่น ๆ อกกหลายคนคสิดผสิด เขายชงอยถูต่ “ในนชั้คาดกแหต่งความขมขสืกี่น และในเครสืกี่องจคาจองแหต่งความชชกี่วชห้า” 
นชกี่นคสือ ตกเปป็นทาสอยถูต่ในนสิสชย ความคสิดและหลชกการเดสิมทกกี่รชกโลกและบาปหนา และเราไมต่ควรประหลาดใจมาก
เกสินไปทกกี่ John Vassar ผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณทกกี่ไดห้รชบการอวยพร เพสืกี่อนของ A.J. Gordon ไดห้รชบความรอดและ
กระฉชบกระเฉงในคคาพยานของตนนานหลายเดสือนขณะทกกี่เขายชงทคางานอยถูต่ตต่อไปในโรงตห้มเหลห้า! และ Charles
 Spurgeon ไมต่ไดห้เลสิกบฟุหรกกี่จนกระทชกี่งหนสึกี่งปปีหรสือประมาณนชชั้นกต่อนเขาเสกยชกวสิต การปกครองเปป็นลคาดชบชชชั้นของ



นสิกายทชชั้งปวงเปป็นการตามแบบแผนของการปกครองแบบโลกและแบบมนฟุษยห์ ไมต่ใชต่ตามพระคชมภกรห์ เราทฟุกคนมก
แนวโนห้มทกกี่จะเอาแนวคสิดและวสิธกการตต่าง ๆ ของมนฟุษยห์ธรรมดาทกกี่ยชงไมต่ไดห้กลชบใจใหมต่และของชาวโลกรอบตชวเรา 
เขห้ามาในชกวสิตครสิสเตกยน

“จงกลชบใจใหมต่จากความชชกี่วของเจห้านกชั้” เปโตรบอกเขา เขาไมต่ไดห้ถถูกสชกี่งใหห้กลชบใจใหมต่ในความหมาย
ทชกี่วไปเพสืกี่อรชบความรอด แตต่ใหห้หชนจากความชชกี่วนกชั้โดยเฉพาะและอธสิษฐานขอการยกโทษ เหมสือนกชบทกกี่ครสิสเตกยน
ทฟุกคนถถูกสอนใหห้อธสิษฐานทฟุกวชนเพสืกี่อขอการยกโทษและการชคาระใหห้สะอาด (ลถูกา 11:4; 1 ยน. 1:9)

ความถต่อมใจของซกโมนและการสคานสึกผสิดทกกี่ชชดเจนของเขาในขห้อ 24 บต่งบอกวต่าครสิสเตกยนทกกี่ยชงไมต่โตกต็
เสกยใจสคาหรชบบาปของตนและอยากไดห้รชบความชต่วยเหลสือและการชต่วยใหห้พห้น

จงสชงเกตวต่าพวกอชครทถูต “ประกาศพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” ในเมสืองสะมาเรกยนกชั้และ “ใน
หมถูต่บห้านหลายแหต่งของชาวสะมาเรกย” ระหวต่างการเดสินทางกลชบไปยชงเยรถูซาเลต็ม ฉะนชชั้น แมห้วต่าขต่าวประเสรสิฐยชงไมต่
ไดห้ถถูกนคาไปยชงพวกคนตต่างชาตสิโดยตรงและเปโตรจะตห้องไดห้รชบการสชกี่งสอนโดยตรงและประสบการณห์ชวน
สะเทสือนใจเพสืกี่อทคาใหห้เขาเขห้าใจเรสืกี่องนชชั้น (กสิจการ 10) พวกอชครทถูตและคนอสืกี่น ๆ กต็เรสิกี่มเขห้าใจแลห้ววต่าจะตห้อง
ประกาศแกต่ชาวสะมาเรกย พวกลถูกครสึกี่งยสิว พวกลถูกครสึกี่งในเรสืกี่องศาสนา และปกตสิแลห้วเปป็นทกกี่เกลกยดชชงโดยพวกยสิว
จน “พวกยสิวไมต่มกการตสิดตต่อสชมพชนธห์กชบชาวสะมาเรกยเลย” (ยอหห์น 4:9) ชาวสะมาเรกยอห้างวต่าตนนมชสการพระเจห้า
ทกกี่แทห้จรสิง ชสืกี่นบานทกกี่ตนมกบต่อนชั้คาของยาโคบทกกี่เมสืองสสิคารห์ มกพระคชมภกรห์บางตอน (หห้าเลต่มแรกของโมเสส) แตต่ไมต่ไดห้
นมชสการทกกี่เยรถูซาเลต็ม และเราคสิดวต่าพวกเขาไมต่ไดห้ยอมรชบตคาแหนต่งปฟุโรหสิตและสภาซานเฮดรสินทกกี่นชกี่นดห้วย แตต่คน
เหลต่านกชั้ทกกี่ไมต่ใชต่ยสิวแทห้กต็กคาลชงตห้อนรชบขต่าวประเสรสิฐ

ขด้อ 26-35:
8:26 และทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้พถู
ดกชบฟปีลสิป โดยตรชสวต่า “จงลฟุกขสึชั้น และไปยชงทสิศใตห้
ตามทางทกกี่ลงไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มถสึงเมสืองกาซา ซสึกี่ง
เปป็นทะเลทราย”
8:27 และทต่านกต็ลฟุกขสึชั้นและไป และดถูเถสิด มกชาว
เอธสิโอเปปียคนหนสึกี่ง เปป็นขชนทกทกกี่มกอคานาจมากใตห้
อคานาจของพระนางคานดาสก พระราชสินกของชาว
เอธสิโอเปปีย ผถูห้เปป็นนายคลชงทรชพยห์ทชชั้งหมดของพระ
ราชสินกนชชั้น และไดห้มายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อจะ
นมชสการ
8:28 กคาลชงกลชบไป และขณะนชกี่งอยถูต่ในรถมห้าของ
ทต่าน ไดห้อต่านหนชงสสืออสิสยาหห์ศาสดาพยากรณห์อยถูต่
8:29 แลห้วพระวสิญญาณตรชสกชบฟปีลสิปวต่า “จงเขห้าไป
ใกลห้ และใหห้ตชวเจห้าเขห้าไปชสิดรถมห้าคชนนกชั้เถสิด”

8:30 และฟปีลสิปไดห้วสิกี่งเขห้าไปใกลห้ทต่าน และไดห้ยสินทต่าน
อต่านหนชงสสืออสิสยาหห์ศาสดาพยากรณห์ และกลต่าววต่า 
“ทต่านเขห้าใจสสิกี่งซสึกี่งทต่านอต่านนชชั้นไหม”
8:31 และขชนทกไดห้กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าจะเขห้าใจไดห้
อยต่างไร นอกจากใครสชกคนจะชกชั้แนะขห้าพเจห้า” และ
ทต่านเชสิญฟปีลสิปใหห้ขสึชั้นมาและนชกี่งรถกชบทต่าน
8:32 พระคชมภกรห์ตอนซสึกี่งทต่านอต่านอยถูต่นชชั้นคสือขห้อความ
นกชั้ ‘ทต่านถถูกนคาไปเหมสือนแกะเพสืกี่อการฆต่า และ
เหมสือนลถูกแกะทกกี่เปป็นใบห้อยถูต่หนห้าผถูห้ตชดขนของมชน
ฉชนใด ทต่านกต็ไมต่อห้าปากของทต่านเลยฉชนนชชั้น
8:33 ในความอชปยศของทต่านความยฟุตสิธรรมของ
ทต่านถถูกนคาไปเสกย และผถูห้ใดเลต่าจะประกาศเกกกี่ยวกชบ
พงศห์พชนธฟุห์ของทต่าน เพราะวต่าชกวสิตของทต่านถถูกตชดเสกย
จากแผต่นดสินโลกแลห้ว’



8:34 และขชนทกตอบฟปีลสิป และกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้า
ขอรห้องทต่าน ศาสดาพยากรณห์ผถูห้นกชั้ไดห้กลต่าวขห้อความนกชั้
เลต็งถสึงผถูห้ใด เลต็งถสึงตชวทต่านเอง หรสือเลต็งถสึงผถูห้อสืกี่น”

8:35 แลห้วฟปีลสิปไดห้อห้าปากของทต่าน และเรสิกี่มตห้นทกกี่ขห้อ
พระคชมภกรห์ขห้อเดกยวกชนนชชั้น และประกาศเรสืกี่องพระ
เยซถูแกต่ทต่าน

“ททูตสวรรคณ์ขององคณ์พระผทูด้เปป็นเจด้าไดด้พทูดกอับฟปลวิป”
คคาวต่า ทถูตสวรรคห์ บต่อยครชชั้งกต็ไมต่ระบฟุชชดเจนในพระคชมภกรห์ ยาโคบใชห้คคาวต่าทถูตสวรรคห์ราวกชบวต่าคคานกชั้หมาย

ถสึงพระเจห้า “ขอทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นซสึกี่งไดห้ทรงชต่วยขห้าพระองคห์ใหห้พห้นจากความชชกี่วรห้ายทชชั้งสสิชั้น โปรดอวยพรเดต็กหนฟุต่ม
ทชชั้งสองคนนกชั้” (ปฐก. 48:16) “ทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์” ตชชั้งคต่ายลห้อมรอบครสิสเตกยนทชชั้งหลายเพสืกี่อปกปฟ้อง
พวกเขา (สดด. 34:7) หลายครชชั้งในภาคพชนธสชญญาเดสิม “ทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์” ดถูเหมสือนจะเปป็นการ
ปรากฏตชวกต่อนรชบสภาพเนสืชั้อหนชงของพระเยซถูครสิสตห์ ในวสิวรณห์ บททกกี่ 2 และ 3 จดหมายเหลต่านชชั้นของครสิสตจชกร
ทชชั้งเจต็ดถถูกเขกยนถสึง “ทถูตสวรรคห์” ของครสิสตจชกรแตต่ละแหต่งนชชั้น ฉะนชชั้น “ทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” ในทกกี่นกชั้
จสึงอาจหมายถสึงผถูห้หนสึกี่งทกกี่มาจากสวรรคห์ซสึกี่งอาจปรากฏใหห้ฟปีลสิปเหต็นไดห้ เหมสือนทกกี่เหลต่าทถูตสวรรคห์ไดห้กระทคาหลายครชชั้ง
ในพระคชมภกรห์ หรสือมชนอาจหมายความวต่าพระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสแกต่เขา เพราะคคาวต่าทถูตสวรรคห์
หมายถสึงผถูห้สสืกี่อสารและไมต่ไดห้หมายถสึงวสิญญาณจากสวรรคห์ทกกี่เรกยกวต่าเหลต่าทถูตสวรรคห์เสมอไป ในขห้อ 29, “พระ
วสิญญาณตรชสกชบฟปีลสิป” ในขห้อ 39, “พระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงรชบฟปีลสิปไปเสกย”

ไมต่วต่าจะยชงไง นกกี่เปป็นการทรงนคาทกกี่ชชดเจน คสือพระวจนะของพระเจห้าตรชสแกต่ฟปีลสิป บอกเขาชชดเจนวต่าจะ
ตห้องไปทกกี่ใด เหมสือนอยต่างทกกี่ครสิสเตกยนคนใดสามารถมกฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในการเปป็นพยานไดห้ เขากต็
สามารถมกการทรงนคาทกกี่ชชดเจนของพระวสิญญาณไดห้วต่าเขาควรไปทกกี่ไหนและเขาจะตห้องกลต่าวอะไร ฉะนชชั้นพระเยซถู 
“จคาตห้องเสดต็จผต่านแควห้นสะมาเรกย” (ยอหห์น 4:4) และทรงทราบ โดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ผถูห้ทรงเตต็มเปปีปี่ยมใน
พระองคห์ เกกกี่ยวกชบสามกหห้าคนของหญสิงนชชั้น ฉะนชชั้นคณะของเปาโลจสึง “ถถูกหห้ามโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใหห้
ประกาศพระวจนะในแควห้นเอเชกย” และ “พวกทต่านกต็พยายามทกกี่จะเขห้าไปในแควห้นบสิธกเนกย แตต่พระวสิญญาณไมต่
โปรดใหห้พวกทต่านไป” และในนสิมสิตหนสึกี่งชายคนหนสึกี่งเรกยกหาเปาโลวต่า “ขอโปรดเขห้ามาในแควห้นมาซสิโดเนกย และ
ชต่วยพวกเราเถสิด” (กสิจการ 16:6-10) ฉะนชชั้นเปาโลและเหลต่าผถูห้ชต่วยของเขาจสึงทราบวต่าพวกเขาจะตห้องเขห้าไปใน
แควห้นมาซสิโดเนกยและเรสิกี่มประกาศในทวกปยฟุโรป

ครสิสเตกยนทชชั้งหลายควรแสวงหาและไดห้รชบ วชนตต่อวชน การทรงนคาทกกี่ชชดเจนจากพระเจห้าเกกกี่ยวกชบงานของ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทชชั้งหมด ถห้าฟปีลสิปจะตห้องไปทางทสิศใตห้จากเมสืองสะมาเรกย กต็คงตห้องมกถนนสายหนสึกี่งทกกี่นคาไปทางทสิศ
ตะวชนตกจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มไปยชงเมสืองกาซาและตต่อไปยชงอกยสิปตห์ เขาจะตห้องไปสกชดถนนเสห้นนชชั้นและเขากต็ไป และ
มกผถูห้ไตต่ถามทกกี่กระตสือรสือรห้นคนนชชั้นทกกี่พระเจห้าทรงเตรกยมไวห้สคาหรชบเขา!

ขอันทขีชาวเอธวิโอเปปย
นกกี่เปป็นชายคนหนสึกี่งทกกี่ไมต่ปรากฏชสืกี่อ ขชนทกคนหนสึกี่ง มกตคาแหนต่งสถูงในรชฐบาลของเอธสิโอเปปีย นายคลชงทรชพยห์

ทชชั้งหมดของพระราชสินกคานดาสก เขาเปป็นผถูห้เขห้าจารกตยสิว นชกี่นคสือ เขาเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้วเกกกี่ยวกชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงและพระ
คชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมและเขาไดห้ไปทกกี่เยรถูซาเลต็มเพสืกี่อนมชสการ เปป็นไปไดห้วต่าทกกี่เยรถูซาเลต็มเขาไดห้ซสืชั้อหนชงสสือมห้วน
ทกกี่เขกยนดห้วยมสือนกชั้ของศาสดาพยากรณห์อสิสยาหห์หรสือเขาอาจไดห้มชนมากต่อนหนห้านกชั้แลห้ว ไมต่วต่าจะยชงไง บชดนกชั้ใจทกกี่



กระตสือรสือรห้นของเขากคาลชงอต่านในหนชงสสืออสิสยาหห์และเขาไดห้มาถสึงสต่วนทกกี่ตอนนกชั้ถถูกกคาหนดใหห้เปป็นบททกกี่ 53 ซสึกี่งบอก
ลต่วงหนห้าถสึงการเสกยสละของพระเยซถูครสิสตห์เจห้าเพสืกี่อรชบบาปของโลก

ดถูเหมสือนเปป็นเรสืกี่องแปลกทกกี่วต่าทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ อชครทถูตทฟุกคนอยถูต่ ชายผถูห้นกชั้ทกกี่มกใจแสวงหากลชบ
ไมต่พบใครเลยทกกี่จะบอกเขาเกกกี่ยวกชบพระเยซถู! ไมต่แนต่พวกอชครทถูตอาจงานยฟุต่งเหลสือเกสินจนพวกเขาปลต่อยชายคนนกชั้
ใหห้เลต็ดลอดนสิชั้วมสือของพวกเขาไป พวกเขาคงไมต่สามารถเหต็นทฟุกคนทกกี่มายชงเยรถูซาเลต็มไดห้และชายผถูห้นกชั้คงไมต่รถูห้วต่าจะ
ตห้องแสวงหาพวกอชครทถูต ไมต่แนต่พระเจห้าอาจทรงเลสือกฟปีลสิปซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณไวห้เปป็นพสิเศษ จนเขาซสึกี่ง
กระตสือรสือรห้นในการชนะจสิตวสิญญาณควรชนะชายผถูห้นกชั้

อาจดถูเหมสือนแปลกทกกี่พระเจห้าทรงพาฟปีลสิปจากการฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่ทกกี่เมสืองสะมาเรกยเพสืกี่อเดสินทางไกลไปคฟุย
กชบชายคนเดกยว แตต่มชนสคาคชญตรงทกกี่วต่าฟปีลสิปไปทชนทกโดยไมต่ซชกถาม เพราะวต่าเมสืกี่อ “พระวสิญญาณตรชสกชบฟปีลสิปวต่า 
“จงเขห้าไปใกลห้ และใหห้ตชวเจห้าเขห้าไปชสิดรถมห้าคชนนกชั้เถสิด” และฟปีลสิปไดห้วสิกี่งเขห้าไปใกลห้ทต่าน” เรามกสตสิปปัญญาเสมอเมสืกี่อ
เราเชสืกี่อฟปังพระเจห้าโดยไมต่ตชดสสินวต่าวสิธกอสืกี่นจะดกทกกี่สฟุดหรสือไมต่ และอาจเปป็นไดห้วต่าขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนกชั้เผยแพรต่ขต่าว
ประเสรสิฐไปทชกี่วในประเทศเอธสิโอเปปียและสต่วนอสืกี่น ๆ ของทวกปแอฟรสิกาและครสิสตจชกรคอปตสิคในเอธสิโอเปปีย ซสึกี่ง
ตอนนกชั้เสสืกี่อมถอยไปเสกยแลห้ว เปป็นคคาพยานทกกี่ยชงหลงเหลสืออยถูต่ของครสิสเตกยนหลายพชนคนทกกี่เคยถถูกนคามาถสึงพระ
ครสิสตห์ผต่านทางความรอดและงานรชบใชห้และอสิทธสิพลของขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นกชั้

มชนเปปีปี่ยมสฟุขตรงทกกี่วต่าเมสืกี่อพระเจห้าทรงนคาฟปีลสิปใหห้ไป พระองคห์กต็ทรงใหห้ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นอยถูต่ถถูกทกกี่
พอดก และอต่านขห้อพระคชมภกรห์ทกกี่ใชต่พอดก พระเจห้าทรงกระทคากสิจทชชั้งสองดห้าน คน ๆ หนสึกี่งสามารถไปอยต่างปลอดภชย
ไดห้ไมต่วต่าพระเจห้าทรงนคาไปทกกี่ใด โดยรถูห้วต่าพระองคห์ทรงจชดเตรกยมหนทางนชชั้นไวห้แลห้ว และชต่างเปป็นสฟุขจรสิง ๆ ทกกี่ชายผถูห้
นชชั้นมกพระคชมภกรห์เปปิดไวห้ตรงหนห้าเขาอยถูต่แลห้ว

มชนนต่าทสึกี่งตรงทกกี่วต่าขฟุนนางตต่างชาตสิคนนกชั้ รชฐบฟุรฟุษคนสคาคชญผถูห้นกชั้ ซสึกี่งอาจมกทหารตสิดอาวฟุธคอยอารชกขาดห้วย 
พรห้อมกชบพวกคนรชบใชห้ จะขอใหห้คนแปลกหนห้าคนหนสึกี่งบนถนนใหห้นชกี่งขห้างเขาในรถมห้าและอธสิบายขห้อพระคชมภกรห์! 
แตต่พระเจห้าทรงนคาใจทกกี่แสวงหาเชต่นเดกยวกชบผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณคนนกชั้ ดชงนชชั้นฟปีลสิปจสึงถถูกขอรห้องใหห้มานชกี่งขห้างเขาในรถ
มห้าและอธสิบายพระคคาตอนอชศจรรยห์นชชั้นเกกกี่ยวกชบการสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อไถต่โทษของพระครสิสตห์ในอสิสยาหห์ 53 “แลห้วฟปี
ลสิปไดห้อห้าปากของทต่าน และเรสิกี่มตห้นทกกี่ขห้อพระคชมภกรห์ขห้อเดกยวกชนนชชั้น และประกาศเรสืกี่องพระเยซถูแกต่ทต่าน”

เราควรจดจคาไวห้วต่าพระคชมภกรห์เดกยวทกกี่มกอยถูต่ตอนนชชั้นคสือพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม และแผนการแหต่ง
ความรอดนชชั้นกต็ถถูกสอนอยต่างชชดเจนในอสิสยาหห์ 53 ในกชนดารวสิถก 21:5-9 ในอพยพ 12 เกกกี่ยวกชบลถูกแกะปปัสกานชชั้น 
และในพระคคาอกกหลายตอน เหมสือนทกกี่มชนถถูกสอนในภาคพชนธสชญญาใหมต่ ในหลายรห้อยแหต่งในภาคพชนธสชญญา
เดสิม คน ๆ หนสึกี่งอาจเรสิกี่มตห้นทกกี่พระคคาตอนเดกยวกชนนกชั้และประกาศพระเยซถูไดห้! และขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นกต็
เหต็นวต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงตายเพสืกี่อคนบาปและทรงเปป็นขสึชั้นอกก และในใจของเขาขณะทกกี่พวกเขานชกี่งรถมห้าไปเขากต็
วางใจพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด

__________________

ขด้อ 36-40:



8:36 และขณะทกกี่ทต่านทชชั้งสองกคาลชงไปตามทางของ
ทต่านทชชั้งสอง ทต่านทชชั้งสองกต็มาถสึงทกกี่มกนชั้คาแหต่งหนสึกี่ง 
และขชนทกกลต่าววต่า “ดถูเถสิด ทกกี่นกกี่มกนชั้คา มกอะไรขชดขวาง
ไมต่ใหห้ขห้าพเจห้ารชบบชพตสิศมาเลต่า”
8:37 และฟปีลสิปกลต่าววต่า “ถห้าทต่านเชสืกี่อดห้วยสฟุดใจของ
ทต่าน ทต่านกต็รชบไดห้” และขชนทกตอบและกลต่าววต่า 
“ขห้าพเจห้าเชสืกี่อวต่า พระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นพระบฟุตร
ของพระเจห้า”
8:38 และทต่านไดห้สชกี่งใหห้หยฟุดรถมห้า และทต่านทชชั้งสอง

ลงไปในนชั้คา ทชชั้งฟปีลสิปกชบขชนทกผถูห้นชชั้น และฟปีลสิปกต็ใหห้
ทต่านรชบบชพตสิศมา
8:39 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองขสึชั้นจากนชั้คาแลห้ว พระ
วสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงรชบฟปีลสิปไปเสกย 
ขชนทกนชชั้นจสึงไมต่ไดห้เหต็นทต่านอกกเลย และทต่านจสึงไปตาม
ทางของทต่านดห้วยความปปีตสิยสินดก
8:40 แตต่ฟปีลสิปถถูกพบทกกี่เมสืองอาโซทชส และเมสืกี่อเดสิน
ทางผต่านเขห้าไป ทต่านกต็ประกาศในทฟุกนคร จน
กระทชกี่งทต่านไดห้มาถสึงเมสืองซกซารกยา

ขอันทขีผทูด้นขีทั้รอับบอัพตวิศมา
การสอนของฟปีลสิปเปป็นแบบละเอกยดถกกี่ถห้วน ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาไดห้ประกาศเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์

เหมสือนอยต่างนชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่คนอสืกี่น ๆ แนต่นอนวต่าเขาประกาศเรสืกี่องการสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อไถต่โทษของ
พระเยซถู ความมรณาในฐานะตชวแทนของพระองคห์ เหมสือนทกกี่ถถูกใหห้โครงรต่างอยต่างชชดเจนขนาดนชชั้นในอสิสยาหห์ 53 
แตต่เสมอเลยในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ การรชบบชพตสิศมาตามหลชงความเชสืกี่อในพระครสิสตห์ทชนทก พระมหาบชญชา
นชชั้นเจาะจงบชญชาเรสืกี่องการรชบบชพตสิศมา (มธ. 28:19,20; มก. 16:15,16) เหลต่าผถูห้เชสืกี่อของยอหห์นกต็รชบบชพตสิศมา 
เหลต่าผถูห้เชสืกี่อของพระเยซถูกต็รชบบชพตสิศมา (ยอหห์น 4:1,2) ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้น ซสึกี่งมกประมาณสามพชนคน
ไดห้รชบบชพตสิศมา (กสิจการ 2:41) อชนทกกี่จรสิง ในการเทศนาเรสืกี่องการกลชบใจใหมต่เปโตรไดห้สอนอยต่างชชดเจนวต่าบชพตสิศ
มาเปป็นการประกาศตชวอชนเหมาะสมเพสืกี่อแสดงถสึงการกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อ (กสิจการ 2:38) และวต่าบชพตสิศ
มาปกตสิแลห้วควรแสดงภาพทชศนคตสิเชต่นนชชั้นของหชวใจเพสืกี่อจชดเตรกยมคน ๆ นชชั้นสคาหรชบของประทานของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (กสิจการ 2:38)

และเนสืกี่องจากเหลต่านชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่ใหห้ความสคาคชญอยต่างมากเกกกี่ยวกชบการคสืนพระชนมห์ของ
พระครสิสตห์ (ซสึกี่งเปป็นสต่วนหนสึกี่งของขต่าวประเสรสิฐ-- 1 คร. 15:3,4) มชนจสึงไมต่นต่าประหลาดใจทกกี่พวกเขากต็ใหห้ความ
สคาคชญตต่อการรชบบชพตสิศมามากเชต่นกชนเพสืกี่อเปป็นภาพของการคสืนพระชนมห์นชชั้นและเพสืกี่อแสดงภาพการเปป็นพวก
เดกยวกชนของครสิสเตกยนคนหนสึกี่งกชบพระครสิสตห์ การสสิชั้นพระชนมห์ของพระองคห์และการคสืนพระชนมห์ “เพราะวต่าถห้า
พวกเราเขห้าสนสิทกชบพระองคห์แลห้วในลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบความตายของพระองคห์ พวกเรากต็จะเปป็นขสึชั้นมาใน
ลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบการทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายของพระองคห์ดห้วย” (รม. 6:5) ครสิสเตกยนคนนชชั้นไดห้ถถูกฝปังใน
ลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบความตายของพระครสิสตห์แลห้วและจสึงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นเพสืกี่อดคาเนสินในความใหมต่ของชกวสิต ชกวสิต
พระครสิสตห์ (รม. 6:4) ฟปีลสิปไดห้เทศนาวต่าเหลต่าผถูห้เชสืกี่อควรรชบบชพตสิศมา

เหลต่าผถูห้รถูห้และสคาเนาคชดลอกฉบชบดกทกกี่สฟุดตชดขห้อ 37 ออกไป ฟปีลสิปอาจถามคคาถามเชต่นนชชั้น: มชนคต่อนขห้าง
แนต่นอนวต่าเขายสืนกรานเรสืกี่องความเชสืกี่อทกกี่ชชดเจนในพระครสิสตห์ในฐานะพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด การออกปากยอมรชบวต่า
 “พระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้า” ยชงไมต่เพกยงพอ อยต่างไรกต็ตาม ผถูห้ใดทกกี่ไดห้แสวงหาพระเจห้าและ
แสวงหาความรอด ผถูห้ซสึกี่งมาเหต็นวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้าและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดแลห้ว กต็คงวางใจ



พระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอด
เหต็นไดห้ชชดวต่าบชพตสิศมานชชั้นเปป็นการจฟุต่มลงมสิด ในประการแรก ภาพเลต็งทกกี่แสดงภาพการถถูกฝปังและการคสืน

พระชนมห์ของพระครสิสตห์ตห้องใชห้การจฟุต่มลงมสิด (รม. 6:4,5) ฉะนชชั้นความหมายของคคา ๆ นกชั้ ทต่วมมสิด  ,   ดคาดสิกี่ง  , 
ปกคลฟุม  ,   จฟุต่มลง จสึงตห้องใชห้การจฟุต่มลงมสิด (คคา ๆ นกชั้ในภาษากรกกสมชยใหมต่และวสิธกปฏสิบชตสิของเหลต่าครสิสเตกยนชาวกรกก
กต็เชต่นกชน) การอนฟุมานของพระคคาทฟุกขห้อเกกกี่ยวกชบบชพตสิศมาบต่งชกชั้วต่าผถูห้คนจากทชกี่วทชชั้งเยรถูซาเลต็มไปหายอหห์น “และไดห้
รชบบชพตสิศมาจากทต่านในแมต่นชั้คาจอรห์แดน โดยสารภาพบาปทชชั้งหลายของตน” (มธ. 3:6) “และพระเยซถู เมสืกี่อ
พระองคห์ทรงรชบบชพตสิศมาแลห้ว ในทชนใดนชชั้นกต็เสดต็จขสึชั้นมาจากนชั้คา…” (มธ. 3:16) ฉะนชชั้น “ทต่านทชชั้งสองลงไปในนชั้คา 
ทชชั้งฟปีลสิปกชบขชนทกผถูห้นชชั้น และฟปีลสิปกต็ใหห้ทต่านรชบบชพตสิศมา และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองขสึชั้นจากนชั้คาแลห้ว…” ฉะนชชั้นบชพตสิศมาจสึง
เกกกี่ยวขห้องกชบการลงไปในนชั้คา การถถูกฝปังในนชั้คา การฟฟปั้นคสืนชกพจากนชั้คาและการขสึชั้นออกมาจากนชั้คา เหมสือนกชบทกกี่เคย
เปป็นกชบพระเยซถูและกชบคนอสืกี่น ๆ ในภาคพชนธสชญญาใหมต่

“พระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงรชบฟปีลสิปไปเสกย …ฟปีลสิปถถูกพบทกกี่เมสืองอาโซทชส และ… ทต่านกต็
ประกาศในทฟุกนคร จนกระทชกี่งทต่านไดห้มาถสึงเมสืองซกซารกยา”

และขชนทกผถูห้นชชั้น “จสึงไปตามทางของทต่านดห้วยความปปีตสิยสินดก” โอ ขอบคฟุณพระเจห้าสคาหรชบการตสิดตต่อ
สชมพชนธห์หลายรห้อยโอกาสทกกี่เราสามารถชนะใครสชกคนมาถสึงพระครสิสตห์ไดห้และพวกเขาจากไปดห้วยใจยสินดกขณะทกกี่
เรารชบใชห้พระเจห้าตต่อไปในทกกี่อสืกี่น และทกกี่จะไดห้พบกชนอกกในวชนแสนยสินดกวชนหนสึกี่งเมสืกี่อพระเยซถูเสดต็จมารชบคนของ
พระองคห์ไป!

กวิจการ 9



ขด้อ 1,2:
9:1 และเซาโลซสึกี่งยชงกลต่าวการขต่มขถูต่และการสชงหาร
ตต่อตห้านพวกสาวกขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าอยถูต่ ไดห้ไป
หามหาปฟุโรหสิต
9:2 และขอจดหมายหลายฉบชบจากทต่านเพสืกี่อไปยชง

บรรดาธรรมศาลาในเมสืองดามชสกชส เพสืกี่อวต่าถห้าเขา
พบผถูห้ใดแหต่งทางนกชั้ ไมต่วต่าพวกเขาเปป็นชายหรสือหญสิง 
เขาจะไดห้มชดพวกเขาไวห้พามายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม

เซาโลผทูด้ขสมเหงนอัทั้น
ดถูเหมสือนวต่าจนถสึงตอนนกชั้เซาโลเปป็นผถูห้ขต่มเหงทกกี่รห้ายกาจทกกี่สฟุดสคาหรชบครสิสเตกยนทชชั้งหลาย มหาปฟุโรหสิตและ

สภาซานเฮดรสินหวงแหนตคาแหนต่งทางการและความเปป็นผถูห้นคาของตนเหนสือประชาชน แตต่พวกเขากต็เปป็นคนชชกี่ว
ทกกี่รชกโลก พวกเขายอมตสิดสสินบนพวกพยานและใชห้กลโกงอสืกี่นเพสืกี่อกคาราบศาสนานกชั้และรชกษาอคานาจไวห้ในกคามสือของ
ตน (มธ. 26:59; กสิจการ 6:11-14) ในทางกลชบกชน เซาโลคนหนฟุต่มกต็เปป็นฟารสิสกทกกี่อฟุทสิศตนแหต่งคณะทกกี่เครต่งครชดมาก
ทกกี่สฟุด (กสิจการ 26:5) เขา “ไดห้รชบการสชกี่งสอนตามลชกษณะอชนสมบถูรณห์แบบแหต่งพระราชบชญญชตสิของบรรพบฟุรฟุษ 
และไดห้มกความกระตสือรสือรห้นตต่อพระเจห้า…” (กสิจการ 22:3) ในสต่วนของความชอบธรรมแหต่งพระราชบชญญชตสิเขากต็ 
“ไรห้ทกกี่ตสิ” (ฟป. 3:6) เทต่าทกกี่คนทกกี่ยชงไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อจะเปป็นไดห้ เปาโลไมต่ไดห้เปป็นคนชชกี่วทกกี่ทคาผสิดศกลธรรมแบบทกกี่มหา
ปฟุโรหสิตและพวกสะดถูสกเปป็น แตต่เขาเปป็นผถูห้ขต่มเหงทกกี่รห้อนรนมากกวต่าสคาหรชบเหลต่าครสิสเตกยนเพราะความภชกดกในใจ
ของเขาตต่อตคาแหนต่งฟารสิสกของเขา

เขาเปป็นคนถสือบชญญชตสิ คนเครต่งศกลธรรม และเขาเปป็นเหมสือนมสิตรสหายชาวยสิวของเขาซสึกี่งเขาไดห้รชบการ
ดลใจใหห้เขกยนเกกกี่ยวกชบพวกเขาวต่า “เพราะวต่าพวกเขาขาดความรถูห้เกกกี่ยวกชบความชอบธรรมของพระเจห้า และโดยทกกี่
พยายามจะตชชั้งความชอบธรรมของตนเอง จสึงไมต่ยอมใหห้พวกเขาเองอยถูต่ใตห้อคานาจของความชอบธรรมของ
พระเจห้า” (รม. 10:3) ฉะนชชั้นดห้วยโทสะของนชกศาสนาทกกี่บห้าคลชกี่ง เปาโลจสึงขต่มเหงพวกครสิสเตกยน เขา “กระทคาทา
รฟุณตต่อครสิสตจชกร โดยเขห้าไปในทฟุกบห้านทฟุกเรสือน และฉฟุดลากผถูห้ชายและผถูห้หญสิงทชชั้งหลายเอาไปจคาไวห้ในคฟุก”
(กสิจการ 8:3) เขา “ไดห้ขต่มเหงทางนกชั้จนถสึงตาย โดยผถูกมชดและจคาไวห้ในคฟุก ทชชั้งชายและหญสิง” (กสิจการ 22:4) นต่า
เศรห้าทกกี่เขากลต่าวในเวลาตต่อมาวต่า “ขห้าพระองคห์เคยคสิดในใจของตนเองอยต่างแทห้จรสิงวต่า ขห้าพระองคห์ควรทคาหลายสสิกี่ง
ซสึกี่งขชดขวางพระนามของพระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธนชชั้น ซสึกี่งเปป็นสสิกี่งทกกี่ขห้าพระองคห์ไดห้กระทคาในกรฟุงเยรถูซาเลต็มดห้วย และวสิ
สฟุทธสิชนหลายคนนชชั้น ขห้าพระองคห์ไดห้ขชงไวห้ในคฟุก โดยไดห้รชบอคานาจจากพวกปฟุโรหสิตใหญต่ และเมสืกี่อพวกเขาถถูก
ประหารชกวสิต ขห้าพระองคห์กต็ออกเสกยงของขห้าพระองคห์ตต่อตห้านพวกเขา และขห้าพระองคห์ไดห้ทคาโทษพวกเขาบต่อย ๆ 
ในธรรมศาลาทฟุกแหต่ง และบชงคชบพวกเขาใหห้กลต่าวคคาหมสิกี่นประมาท และโดยมกความโกรธยสิกี่งนชกตต่อพวกเขา…”
(กสิจการ 26:9-11)

เซาโลเหต็นชอบกชบการฆต่าสเทเฟนและรถูห้สสึกวต่าตนมกความผสิดในเหตฟุฆาตกรรมนชชั้น และเขาถสือวต่าตชวเอง
เปป็นคนบาปตชวเอกเสมอ โดยหมายความวต่าเขา “เมสืกี่อกต่อนนชชั้นเปป็นคนหมสิกี่นประมาท และผถูห้ขต่มเหง และเปป็นคนทกกี่
อชนตราย แตต่ขห้าพเจห้าไดห้รชบพระเมตตา เพราะวต่าขห้าพเจห้าไดห้กระทคาอยต่างนชชั้นอยต่างโฉดเขลาในความไมต่เชสืกี่อ” (1 
ทธ. 1:13) จงสชงเกตการขต่มเหงของเปาโลทกกี่กระทคาตต่อผถูห้อสืกี่น วต่า “ขห้าพระองคห์ไดห้ทคาโทษพวกเขาบต่อย ๆ ในธรรม
ศาลาทฟุกแหต่ง…ขห้าพระองคห์ไดห้ขต่มเหงพวกเขาถสึงนครทชชั้งหลายในตต่างประเทศ” (กสิจการ 26:11) ฉะนชชั้นในกสิจการ 



9:2 นกชั้ เซาโลจสึงรฟุกหนชก ไปหามหาปฟุโรหสิตเพสืกี่อขอจดหมายหลายฉบชบไปยชงเมสืองดามชสกชสเพสืกี่อใชห้กชบธรรมศาลาทกกี่
นชกี่น

จงหมายเหตฟุวต่าเมสืองดามชสกชสอยถูต่หต่างไปประมาณสองรห้อยไมลห์ และมชนไมต่อยถูต่ในแควห้นยถูเดกย เหต็นไดห้ชชดวต่า
รชฐบาลโรมอนฟุญาตใหห้พวกยสิวในธรรมศาลาของพวกเขารชกษาการปกครองตามปกตสิของตนไวห้ไดห้ รชฐบาลโรมดถู
เหมสือนจะประสบความสคาเรต็จอยต่างฉลาดโดยการใชห้ประโยชนห์จากหนต่วยการปกครองสต่วนทห้องถสิกี่นในแตต่ละแควห้น
หรสือแตต่ละประเทศทกกี่ตนไดห้พสิชสิต ฉะนชชั้นในเรสืกี่องสต่วนใหญต่พวกยสิว ผต่านทางธรรมศาลาของพวกเขา จสึงไดห้รชบ
อนฟุญาตใหห้ปกครองผถูห้คนของพวกเขาเองในเรสืกี่องตต่าง ๆ ทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบศาสนาของพวกยสิว ดถูเหมสือนเปป็นเรสืกี่อง
แปลกทกกี่ในนครตต่าง ๆ ทกกี่อยถูต่หต่างไกลอยต่างเมสืองดามชสกชส เซาโลคนหนฟุต่มจะอยากไลต่ลต่าพวกครสิสเตกยนและสชกี่งจชบกฟุม
พวกเขา แตต่สสิทธสิอคานาจของมหาปฟุโรหสิตกต็เปป็นทกกี่ยอมรชบในธรรมศาลานชชั้น กระทชกี่งในเมสืองดามชสกชส ฉะนชชั้นเขาจสึง
ไปทกกี่นชกี่นเพสืกี่อจชบกฟุมพวกครสิสเตกยนและ “มชดพวกเขาไวห้พามายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม”

_____________
ขด้อ 3-8:

9:3 และขณะทกกี่เขาเดสินทางไป เขาเขห้ามาใกลห้เมสือง
ดามชสกชส และในทชนใดนชชั้นมกแสงสวต่างสต่องมาจากฟฟ้า
ลห้อมตชวเขาไวห้รอบ
9:4 และเขาลห้มลงถสึงพสืชั้นดสิน และไดห้ยสินพระสฟุรเสกยง
ตรชสแกต่เขาวต่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจห้าขต่มเหงเรา
ทคาไม”
9:5 และเขากลต่าววต่า “พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ใด 
พระองคห์เจห้าขห้า” และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสวต่า 
“เราคสือเยซถู ผถูห้ซสึกี่งเจห้าขต่มเหงนชชั้น เปป็นการยากทกกี่เจห้า
จะถกบประตชก”
9:6 และเซาโลกต็ตชวสชกี่นและประหลาดใจจสึงกลต่าววต่า 

“พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์ประสงคห์จะใหห้ขห้า
พระองคห์ทคาอะไร” และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสแกต่
เขาวต่า “จงลฟุกขสึชั้น และเขห้าไปในเมสือง และจะบอก
ใหห้ทราบวต่า เจห้าจะตห้องทคาประการใด”
9:7 และคนทชชั้งหลายซสึกี่งเดสินทางไปดห้วยกชนกชบเขากต็
ยสืนนสิกี่งพถูดไมต่ออก โดยไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงนชชั้น แตต่ไมต่
เหต็นผถูห้ใด
9:8 และเซาโลไดห้ลฟุกขสึชั้นจากพสืชั้นดสิน และเมสืกี่อลสืมตา
ของเขาแลห้ว เขากต็ไมต่เหต็นผถูห้ใด แตต่คนเหลต่านชชั้นไดห้
จถูงมสือของเขา และพาเขาเขห้ามาในเมสืองดามชสกชส

การกลอับใจเชสืกี่อของเซาโล
การกลชบใจเชสืกี่อของเซาโลเปป็นเรสืกี่องสะเทสือนอารมณห์มาก เขาบอกเลต่าเรสืกี่องราวเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อ

ของเขาในกสิจการ 22:1-16 และตต่อหนห้าอากรสิปปาในกสิจการ 26:9-18
“ในทชนใดนชชั้นมกแสงสวต่างสต่องมาจากฟฟ้าลห้อมตชวเขาไวห้รอบ” มชนสวต่าง “เจสิดจห้ายสิกี่งกวต่าดวงอาทสิตยห์ สต่องลง

มาลห้อมรอบขห้าพระองคห์กชบคนทชชั้งหลายซสึกี่งเดสินทางไปพรห้อมกชบขห้าพระองคห์” (กสิจการ 26:13) เขากคาลชงใกลห้ถสึง
เมสืองดามชสกชสและขณะนชชั้นเปป็นเวลาประมาณเทกกี่ยงวชน (กสิจการ 22:6) เขาและทฟุกคนทกกี่อยถูต่กชบเขารต่วงลงถสึงดสิน
(ขห้อ 4; กสิจการ 26:14) ชายเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่กชบเขา “ไดห้เหต็นแสงสวต่างนชชั้นอยต่างแทห้จรสิง และตกใจกลชว แตต่พวกเขา
ไมต่ไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงของพระองคห์ทกกี่ตรชสกชบขห้าพเจห้านชชั้น” (กสิจการ 22:9) นชกี่นคสือ พวกเขาไดห้ยสินเสกยงนชชั้น แตต่เปาโล
คนเดกยวเขห้าใจถห้อยคคาเหลต่านชชั้น ดร. สโกฟปิลดห์กลต่าวเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้วต่า “เทกยบกชบกสิจการ 22:9; 26:14 มกคนคสิดวต่า



มกความขชดแยห้งกชน คคากลต่าวทชชั้งสามนกชั้ควรจชบเอามารวมกชน ชายเหลต่านชชั้นไดห้ยสิน ‘เสกยงพถูด’ นชชั้นวต่าเปป็นเสกยง ๆ หนสึกี่ง
(กรกก. โฟเน) แตต่ไมต่ไดห้ยสิน ‘เสกยงพถูด’ นชชั้นแบบเปป็นคคาพถูดทกกี่ชชดเจนวต่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย ฯลฯ” แสงสวต่างเหนสือ
ธรรมชาตสินชชั้นทคาใหห้เขามองไมต่เหต็นนานสามวชน “และเมสืกี่อขห้าพเจห้ามองอะไรไมต่เหต็นเนสืกี่องจากสงต่าราศกของแสงสวต่าง
นชชั้น โดยถถูกจถูงมสือไปโดยคนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่กชบขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าไดห้เขห้ามาในเมสืองดามชสกชส” (กสิจการ 22:11) ผม
อยากรถูห้วต่าหลชงจากนชชั้นเปาโลมกความอต่อนแอบางอยต่างของดวงตาอยถูต่เสมอเพสืกี่อเปป็นเครสืกี่องเตสือนใจหรสือไมต่

จากนชชั้นเสกยงพถูดนชชั้นจากสวรรคห์กต็กลต่าววต่า “เซาโล เซาโลเออ๋ย เจห้าขต่มเหงเราทคาไม” เซาโลคนหนฟุต่มเชสืกี่อใน
เรสืกี่องเหนสือธรรมชาตสิ เขาเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง เขากคาลชงพยายามรชบใชห้พระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงอยต่างไรห้ทกกี่ตสิ ทชนทกทกกี่มกการ
สคาแดงเหนสือธรรมชาตสิซสึกี่งเขาไมต่อาจกชงขาไดห้ ใจของเขากต็เปปิดรชบ เขากลต่าววต่า “พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ใด พระองคห์
เจห้าขห้า” และคคาตอบนชชั้นมาวต่า “เราคสือเยซถู ผถูห้ซสึกี่งเจห้าขต่มเหงนชชั้น”

กต่อนหนห้านชชั้นเซาโลเคยมกขห้อสงสชยทกกี่ทรมานใจเขาบห้างไหมเกกกี่ยวกชบการขต่มเหงทชชั้งหมดนกชั้? เขาเคยสงสชย
ไหมวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเมสสสิยาหห์ทกกี่แทห้จรสิงตามทกกี่ทรงกลต่าวอห้างหรสือไมต่? ใชต่แลห้ว เขาเคยสงสชย! ตชชั้งแตต่คราว
นชชั้นทกกี่เขามองใบหนห้าของสเทเฟนทกกี่ใกลห้ตาย กต็มกการเตสือนใจทกกี่รบกวนจสิตใจเขาอยถูต่ตลอดเกกกี่ยวกชบสงต่าราศกของ
ใบหนห้าไรห้เดกยงสานชชั้น คคาพยานของชายผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณนชชั้น ซสึกี่งยอมตายเพสืกี่อพระเยซถูและกลต่าววต่า
เขามองเหต็นพระเยซถูยสืนอยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้าเพสืกี่อตห้อนรชบเขา! ใชต่แลห้ว เหมสือนประตชกวชวทกกี่คอยทสิกี่ม
แทงเขา การฟฟ้องใจทกกี่รบกวนจสิตใจเขาทสิกี่มแทงลสึกมากขสึชั้นเรสืกี่อย ๆ และเซาโลคนหนฟุต่มไมต่อาจหนกมชนพห้นไดห้ ถสึงแมห้
เขาเปป็นนชกศาสนาทกกี่รห้อนรนซสึกี่งชวนใหห้เรานสึกถสึง John Wesley และ Luther กต่อนทกกี่พวกเขากลชบใจเชสืกี่อ แตต่มก
ความเยต่อหยสิกี่งแบบคนชชกี่วบางอยต่าง การทคาตามอคาเภอใจบางอยต่าง การโอห้อวดบางอยต่างในความชอบธรรมของ
เขาเองทกกี่คอยกกดกชนเขาไมต่ใหห้มาหาพระเยซถู บชดนกชั้ “เซาโลกต็ตชวสชกี่นและประหลาดใจจสึงกลต่าววต่า “พระองคห์เจห้าขห้า 
พระองคห์ประสงคห์จะใหห้ขห้าพระองคห์ทคาอะไร”

เปาโลกลชบใจเชสืกี่อตรงนกชั้ การกบฏนชชั้นหมดสสิชั้นไปแลห้ว! เขาเรกยกพระเยซถูวต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า เขาเตต็มใจ
เสนอตชวทกกี่จะทคาสสิกี่งใดกต็ตามทกกี่พระเยซถูเจห้าทรงบชญชา! เปาโลจะตห้องเขห้าไปในเมสืองดามชสกชสและรชบคคาสชกี่งเพสิกี่มเตสิมทกกี่
นชกี่น คคาสชกี่งบางขห้อขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไมต่ถถูกบอกตรงนกชั้ แตต่เปาโลบอกเลต่าเกกกี่ยวกชบคคาสชกี่งเหลต่านชชั้นตต่อหนห้าอากรสิป
ปาในกสิจการ 26:16-18:

“แตต่จงลฟุกขสึชั้น และยสืนบนเทห้าของเจห้าเถสิด ดห้วยวต่าเราไดห้ปรากฏแกต่เจห้าเพสืกี่อจฟุดประสงคห์นกชั้ เพสืกี่อจะ
ตชชั้งเจห้าไวห้ใหห้เปป็นผถูห้รชบใชห้และเปป็นพยานถสึงทชชั้งสสิกี่งเหลต่านกชั้ซสึกี่งเจห้าไดห้เหต็นแลห้ว และถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งในพวก
มชนเราจะปรากฏแกต่เจห้า โดยชต่วยเจห้าใหห้พห้นจากชนชาตสินกชั้และจากคนตต่างชาตสิ ผถูห้ซสึกี่งบชดนกชั้เราจะสต่งเจห้า
ไปหานชชั้น เพสืกี่อจะเปปิดตาของพวกเขา และเพสืกี่อจะหชนพวกเขาจากความมสืดมาถสึงความสวต่าง และจาก
อคานาจของซาตานมาถสึงพระเจห้า เพสืกี่อพวกเขาจะไดห้รชบการยกโทษบาปทชชั้งหลาย และไดห้รชบมรดกใน
ทต่ามกลางคนทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้แลห้วโดยความเชสืกี่อทกกี่อยถูต่ในเรา’”

ฉะนชชั้นเมสืกี่อถถูกทคาใหห้มองไมต่เหต็น ถถูกทคาใหห้ถต่อมใจ แตต่กต็เชสืกี่อและยอมจคานนแลห้ว เซาโลแหต่งทารห์ซชสจสึงกลาย
เปป็นเปาโลผถูห้เปป็นครสิสเตกยน เมสืกี่ออานาเนกยมาพบหนห้าเขา เขากต็จะเรกยกเขาวต่า “พกกี่เซาโลเออ๋ย” (ขห้อ 17) เพราะเขา
เปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่งแลห้วตอนนกชั้ เขาไดห้วางใจพระครสิสตห์แลห้ว



ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงจถูงมสือเขาไปยชงเมสืองดามชสกชส
_________________

ขด้อ 9-17:
9:9 และเขามองอะไรไมต่เหต็นอยถูต่สามวชน และมสิไดห้
กสินหรสือดสืกี่มอะไรเลย
9:10 และมกสาวกคนหนสึกี่งอยถูต่ทกกี่เมสืองดามชสกชส ชสืกี่ออา
นาเนกย และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสกชบเขาในนสิมสิตวต่า
“อานาเนกยเออ๋ย” และอานาเนกยทถูลวต่า “ดถูเถสิด ขห้า
พระองคห์อยถูต่ทกกี่นกกี่ พระองคห์เจห้าขห้า”
9:11 และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสกชบเขาวต่า “จงลฟุก
ขสึชั้น และไปทกกี่ถนนซสึกี่งเรกยกวต่าถนนตรง และในบห้าน
ของยถูดาสใหห้ถามหาชายคนหนสึกี่งซสึกี่งเรกยกวต่า เซาโล 
ชาวเมสืองทารห์ซชส เพราะดถูเถสิด เขากคาลชงอธสิษฐานอยถูต่
9:12 และไดห้เหต็นในนสิมสิตวต่าชายคนหนสึกี่งชสืกี่อ อานา
เนกย กคาลชงเขห้ามา และวางมสือของเขาบนเขา เพสืกี่อ
เขาจะไดห้รชบการมองเหต็นของเขา”
9:13 แลห้วอานาเนกยทถูลตอบวต่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขห้า
พระองคห์ไดห้ยสินจากหลายคนเรสืกี่องชายผถูห้นกชั้วต่า เขาไดห้
กระทคาความชชกี่วรห้ายมากเพกยงใดตต่อพวกวสิสฟุทธสิชน
ของพระองคห์ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
9:14 และทกกี่นกกี่เขาไดห้อคานาจมาจากพวกปฟุโรหสิตใหญต่ 

ใหห้ผถูกมชดบรรดาคนทกกี่รห้องออกพระนามของ
พระองคห์”
9:15 แตต่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสกชบเขาวต่า “จงไป
ตามทางของเจห้าเถสิด เพราะวต่าคนนชชั้นเปป็นภาชนะทกกี่
ทรงเลสือกสรรไวห้แลห้วสคาหรชบเรา เพสืกี่อจะนคานามของ
เราไปตต่อหนห้าพวกคนตต่างชาตสิ และบรรดากษชตรสิยห์ 
และลถูกหลานของอสิสราเอล
9:16 เพราะวต่าเราจะสคาแดงใหห้เขาเหต็นวต่า เขาจะ
ตห้องทนทฟุกขห์ลคาบากมากเทต่าใดเพราะเหต็นแกต่นาม
ของเรา”
9:17 และอานาเนกยกต็ไปตามทางของเขา และ
เขห้าไปในบห้านนชชั้น และวางมสือของเขาบนเซาโลกลต่า
ววต่า “พกกี่เซาโลเออ๋ย องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าคสือพระเยซถู ผถูห้
ซสึกี่งไดห้ทรงปรากฏแกต่ทต่านในทางทกกี่ทต่านมานชชั้น ไดห้ทรง
สต่งขห้าพเจห้ามา เพสืกี่อทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของ
ทต่าน และเพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์”

เซาโลเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ
บชดนกชั้เซาโลมกสชนตสิสฟุขกชบพระเยซถูเจห้าแลห้ว แตต่เขาไมต่ยอมรชบประทาน “เขามองอะไรไมต่เหต็นอยถูต่สามวชน 

และมสิไดห้กสินหรสือดสืกี่มอะไรเลย” อานาเนกย สาวกคนหนสึกี่งทกกี่เมสืองดามชสกชส ถถูกสชกี่งวต่า “จงลฟุกขสึชั้น และไปทกกี่ถนนซสึกี่ง
เรกยกวต่าถนนตรง และในบห้านของยถูดาสใหห้ถามหาชายคนหนสึกี่งซสึกี่งเรกยกวต่า เซาโล ชาวเมสืองทารห์ซชส เพราะดถูเถสิด 
เขากคาลชงอธสิษฐานอยถูต่” เปาโลกคาลชงอธสิษฐานทชชั้งกลางวชนและกลางคสืนนานสามวชน!

เขาอธสิษฐานขออะไร? มชนไมต่ตห้องใชห้เวลาสามวชนสามคสืนเลยในการอธสิษฐานเพสืกี่อรชบความรอด เปาโลไดห้
ยอมจคานนตต่อพระเยซถูเจห้าแลห้ว เขาเชสืกี่อในพระองคห์แลห้วและยอมจคานนความประสงคห์ของตนและรชบพระองคห์เปป็น
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแลห้ว เขาเปป็น “พกกี่เซาโล” แลห้วตอนทกกี่อานาเนกยมาหาเขา แตต่ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขากคาลชง
อธสิษฐานเพสืกี่อทกกี่จะมกสสิกี่งทกกี่สเทเฟนเคยมก เขาอยากไดห้รชบไมต่เพกยงความรอดเทต่านชชั้น แตต่เหมสือนกชบทกกี่ชาวยสิวเหลต่านชชั้นทกกี่
เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:38 ถถูกบอกไมต่เพกยงแผนการแหต่งความรอดแตต่วสิธกทกกี่จะรชบของประทานของพระ
วสิญญาณดห้วย เหมสือนอยต่างทกกี่ครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่เหลต่านกชั้มก เปาโลกต็อยากไดห้สสิกี่งทกกี่เขาไดห้เหต็นสต่องแสงอยถูต่



ในใบหนห้าของสเทเฟน สสิกี่งทกกี่เขาไดห้รถูห้สสึกและไดห้ยสินในคคาพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณนชชั้นของมรณะสชกขกของ
พระเจห้า! และเมสืกี่ออานาเนกยมาพถูดกชบเขา เขากต็กลต่าววต่า “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าคสือพระเยซถู ผถูห้ซสึกี่งไดห้ทรงปรากฏแกต่
ทต่านในทางทกกี่ทต่านมานชชั้น ไดห้ทรงสต่งขห้าพเจห้ามา เพสืกี่อทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน และเพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” การอดอาหารและอธสิษฐานนานสามวชนสามคสืนนชชั้นเปป็นการแสวงหาของผถูห้เชสืกี่อใหมต่คนนกชั้ทกกี่
จะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

ในการนกชั้เปาโลไดห้ปฏสิบชตสิตามแผนการทกกี่พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดประทานใหห้อยต่างชชดเจนในลถูกา 11:13-- 
“...พระบสิดาของทต่านทชชั้งหลายผถูห้ทรงสถสิตในสวรรคห์ จะประทานพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ขอจาก
พระองคห์มากยสิกี่งกวต่าสชกเทต่าใด” และคคาวต่าขอในภาษากรกกอยถูต่ในรถูปปปัจจฟุบชนกาล ซสึกี่งบต่งบอกถสึงการกระทคาทกกี่ตต่อ
เนสืกี่อง พระเยซถูทรงบชญชาพวกอชครทถูตแลห้ววต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะ
ประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49) และพระองคห์ไดห้ “กคาชชบพวกเขาวต่า พวกเขาไมต่ควรออก
ไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม แตต่ใหห้คอยรชบตามพระสชญญาของพระบสิดา ซสึกี่งพระองคห์ตรชสวต่า “ตามทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้ยสิน
จากเรานชกี่นแหละ เพราะวต่ายอหห์นไดห้ใหห้รชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คากต็จรสิง แตต่ทต่านทชชั้งหลายจะรชบบชพตสิศมาดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อกกไมต่กกกี่วชนนชบจากนกชั้” (กสิจการ 1:4,5)

ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาไดห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตอนเปป็นทารก หลชงจากการอธสิษฐานอชน
รห้อนรนนานหลายปปีโดยมารดาและบสิดาของเขา

พระเยซถู หลชงจากรชบบชพตสิศมา ไดห้ทรงอธสิษฐานและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพระองคห์เพสืกี่อการ
รชบใชห้ปวงชนของพระองคห์ แตต่ไมต่เคยกระทคาการอชศจรรยห์หรสือเทศนาเลยสชกหนกต่อนหนห้านชชั้น!

กต่อนหนห้าเพต็นเทคอสตห์ เราถถูกบอกเกกกี่ยวกชบอชครทถูตทชชั้งสสิบสองวต่า “คนเหลต่านกชั้ทฟุกคนอยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อ
เนสืกี่องในการอธสิษฐานและการอห้อนวอน กชบพวกผถูห้หญสิง และมารกยห์มารดาของพระเยซถู และกชบพวกนห้องชายของ
พระองคห์” (กสิจการ 1:14) และพวกเขากต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

ในกสิจการ 4:31 เราถถูกบอกวต่า “และเมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานแลห้ว สถานทกกี่ซสึกี่งพวกเขาประชฟุมอยถูต่นชชั้นไดห้หวชกี่น
ไหว และพวกเขาทฟุกคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์…” และฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้เซาโล หลชงจากอธสิษฐานนาน
สามวชนสามคสืน จสึงใหห้อานาเนกยวางมสือบนเขาและเขากต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

ถนนสายแคบนชชั้นทกกี่เรกยกวต่าถนนตรงยชงอยถูต่ในเมสืองดามชสกชสเหมสือนเดสิม ไปตามถนนสายนชชั้นทกกี่มกฝฟุฝ่นและ
ซากปรชกหชกพชงสะสมอยถูต่เกสือบหนสึกี่งพชนเกห้ารห้อยปปี มกบห้านหลชงหนสึกี่งทกกี่คนในทห้องถสิกี่นเชสืกี่อกชนวต่าเปป็นสถานทกกี่ทกกี่อานาเนกย
ไดห้วางมสือของตนบนเซาโลเพสืกี่อทกกี่เซาโลจะมองเหต็นไดห้และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

อานาเนกยหวาดกลชวในตอนแรก เรสืกี่องเลต่าเกกกี่ยวกชบการขต่มเหงของเซาโลทกกี่กระทคาตต่อพวกครสิสเตกยนไดห้มา
ถสึงเมสืองดามชสกชสเลยดห้วยซชั้คา แตต่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงบอกอานาเนกยวต่า “เพราะวต่าคนนชชั้นเปป็นภาชนะทกกี่ทรง
เลสือกสรรไวห้แลห้วสคาหรชบเรา เพสืกี่อจะนคานามของเราไปตต่อหนห้าพวกคนตต่างชาตสิ และบรรดากษชตรสิยห์ และลถูกหลาน
ของอสิสราเอล เพราะวต่าเราจะสคาแดงใหห้เขาเหต็นวต่า เขาจะตห้องทนทฟุกขห์ลคาบากมากเทต่าใดเพราะเหต็นแกต่นามของ
เรา” (ขห้อ 15,16)

พระเจห้าทรงมกวสิธกการในการบอกคนอสืกี่นทกกี่มกความคสิดอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณเมสืกี่อพระองคห์ทรงเรกยกนชกเทศนห์คน



หนสึกี่งจนบต่อยครชชั้ง เมสืกี่อชายคนใดพบวต่าการทรงเรกยกนชชั้นชชดเจนและยอมจคานนตต่อการทรงเรกยกนชชั้น เขากต็พบวต่า
มารดาหรสือบสิดาของเขาหรสือนชกเทศนห์คนหนสึกี่งทกกี่ตามทางพระเจห้าหรสือคนอสืกี่น ๆ ทราบอยถูต่แลห้วมาสชกระยะวต่าเขาจะ
เปป็นผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่งแหต่งขต่าวประเสรสิฐ! ฉะนชชั้นพระเจห้าจสึงทรงเปปิดเผยแกต่อานาเนกยถสึงแผนการของพระองคห์สคาหรชบ
เปาโล เปาโลไดห้รชบการแตต่งตชชั้งใหห้เทศนาไปทชกี่วจชกรวรรดสิโรม ใหห้มาอยถูต่ตต่อหนห้าบรรดากษชตรสิยห์และใหห้ทนทฟุกขห์อยต่าง
มหาศาล!

_______________
ขด้อ 18-25:

9:18 และในทชนใดนชชั้นมกอะไรเหมสือนเกลต็ดตกจาก
ตาของเซาโล และทต่านไดห้รชบการมองเหต็นในทชนทก 
และไดห้ลฟุกขสึชั้น และรชบบชพตสิศมา
9:19 และเมสืกี่อทต่านไดห้รชบประทานอาหารแลห้ว ทต่าน
กต็มกกคาลชงขสึชั้น แลห้วเซาโลอยถูต่กชบพวกสาวกในเมสือง
ดามชสกชสหลายวชน
9:20 และในทชนทกทต่านไดห้ประกาศพระครสิสตห์ใน
ธรรมศาลาทชชั้งหลายวต่า พระองคห์ทรงเปป็นพระบฟุตร
ของพระเจห้า
9:21 แตต่บรรดาคนทกกี่ไดห้ยสินทต่านกต็ประหลาดใจ และ
กลต่าววต่า “คนนกชั้มสิใชต่หรสือทกกี่ไดห้ทคาลายคนเหลต่านชชั้นทกกี่
รห้องออกพระนามนกชั้ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และมาทกกี่นกกี่

เพสืกี่อจฟุดประสงคห์นชชั้น เพสืกี่อเขาจะไดห้ผถูกมชดคนเหลต่านชชั้น
พาไปยชงพวกปฟุโรหสิตใหญต่”
9:22 แตต่เซาโลยสิกี่งมกกคาลชงทวกขสึชั้น และทคาใหห้พวกยสิว
ซสึกี่งอาศชยอยถูต่ทกกี่เมสืองดามชสกชสสชบสน โดยพสิสถูจนห์วต่า 
พระองคห์นกชั้ทรงเปป็นพระครสิสตห์อยต่างแทห้จรสิง
9:23 และหลชงจากหลายวชนผต่านไปแลห้ว พวกยสิวกต็
ปรสึกษากชนวต่าจะฆต่าทต่านเสกย
9:24 แตต่การปองรห้ายของพวกเขาไดห้ถถูกเปปิดเผยแกต่
เซาโล และเขาทชชั้งหลายไดห้เฝฟ้าประตถูเมสือง ทชชั้งกลาง
วชนและกลางคสืน เพสืกี่อจะฆต่าทต่าน
9:25 แลห้วพวกสาวกไดห้พาทต่านไปในเวลากลางคสืน 
และหยต่อนทต่านลงขห้างกคาแพงในกระบฟุงใหญต่

เปาโลทขีกี่เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณเรวิกี่มตด้นการเทศนา
เปาโลมองเหต็นในทชนทก “และไดห้ลฟุกขสึชั้น และรชบบชพตสิศมา” จงสชงเกตวต่าบชพตสิศมาในภาคพชนธสชญญาใหมต่

เปป็นการประกาศตชวตต่อหนห้าผถูห้คนเกกกี่ยวกชบความเชสืกี่อในพระครสิสตห์ และควรมาหลชงจากการกลชบใจเชสืกี่อหรสือการรชบ
ความรอดแทบจะทชนทก แตต่การใหห้บชพตสิศมาอยต่างเหมาะสมในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่เคยมาจนกวต่าคน ๆ หนสึกี่ง
อห้างวต่าไดห้วางใจพระครสิสตห์และไดห้รชบการยกโทษบาปทชชั้งหลายแลห้ว จากนชชั้นเขากต็รชบประทานหลชงจากอดอาหาร
นานสามวชน และมกกคาลชงขสึชั้น

และบชดนกชั้ “ในทชนทกทต่านไดห้ประกาศพระครสิสตห์ในธรรมศาลาทชชั้งหลายวต่า พระองคห์ทรงเปป็นพระบฟุตรของ
พระเจห้า” มชนเลกกี่ยงไมต่ไดห้ทกกี่เขาควรเปป็นพยานเพสืกี่อพระครสิสตห์หลชงจากเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

มกพยากรณห์ไวห้ลต่วงหนห้าเกกกี่ยวกชบยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาวต่า “เขาจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขา และลถูกหลานของอสิสราเอลหลายคน เขาจะนคาใหห้หชนกลชบมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า 
พระเจห้าของเขาทชชั้งหลาย” (ลถูกา 1:15,16) การเปป็นพยานและการชนะจสิตวสิญญาณมาหลชงจากการเตต็มเปปีปี่ยมของ
พระวสิญญาณ

ในกสิจการ 2:4, “และพวกเขาทฟุกคนกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และตชชั้งตห้นพถูด…” และสาม



พชนคนไดห้รชบความรอด! ในกสิจการ 4:8 “เปโตร ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ กลต่าว…” การเปป็นพยาน
ไปพรห้อมกชบการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ

ในกสิจการ 4:31, “และเมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานแลห้ว สถานทกกี่ซสึกี่งพวกเขาประชฟุมอยถูต่นชชั้นไดห้หวชกี่นไหว และพวก
เขาทฟุกคนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และพวกเขากลต่าวพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ” และ
คนมากมายไดห้รชบความรอด สเทเฟน “ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้เขมห้นดถู… และกลต่าววต่า…”
(กสิจการ 7:55,56) ตต่อมามกกลต่าวเกกกี่ยวกชบบารนาบชสวต่า “ดห้วยวต่าบารนาบชสเปป็นคนดก และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยความเชสืกี่อ และคนเปป็นอชนมากไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” (กสิจการ 
11:24) มกพยากรณห์ไวห้ดห้วยซชั้คาในโยเอล 2:28-30 เกกกี่ยวกชบครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์และทกกี่ตามมาในวชน
สฟุดทห้ายเหลต่านกชั้ และทกกี่เปโตรยกคคาพถูดมาทกกี่เพต็นเทคอสตห์, “เราจะเทพระวสิญญาณของเรามาบนเนสืชั้อหนชงทชชั้งสสิชั้น 
และบฟุตรชายบฟุตรสาวของพวกเจห้าจะพยากรณห์…และในวชนเหลต่านชชั้นเราจะเทพระวสิญญาณของเราบนผถูห้รชบใชห้ชาย
ของเราและผถูห้รชบใชห้หญสิงของเรา และพวกเขาจะพยากรณห์” (กสิจการ 2:17,18) การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ
ถถูกประทานใหห้เพสืกี่อการเปป็นพยาน ตามทกกี่กสิจการ 1:8 กลต่าวอยต่างชชดแจห้ง “พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์
เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเรา…” ฉะนชชั้นเปาโลซสึกี่ง
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณจสึงตห้องเปป็นพยานและเขาทคาเชต่นนชชั้น

นต่าตสืกี่นเตห้นจรสิง ๆ! ผถูห้คนอชศจรรยห์ใจทกกี่ผถูห้ขต่มเหงคนนกชั้กลายเปป็นนชกเทศนห์แลห้ว! เมสืกี่อพถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ นชกเทศนห์หนฟุต่มทกกี่มกการศสึกษา เปป็นผถูห้คงแกต่เรกยนและรห้อนรนคนนกชั้ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ 
“ยสิกี่งมกกคาลชงทวกขสึชั้น และทคาใหห้พวกยสิว…สชบสน โดยพสิสถูจนห์วต่า พระองคห์นกชั้ทรงเปป็นพระครสิสตห์อยต่างแทห้จรสิง” เมสือง
ดามชสกชสเปป็นนครของคนตต่างชาตสิ แตต่มกยสิวอยถูต่เปป็นจคานวนมาก และเซาโลกต็ยชงเปป็นพยานกชบพวกยสิวเทต่านชชั้นอยถูต่

จงหมายเหตฟุวต่าการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและการเปป็นพยานทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณแบบรฟุกหนชกซสึกี่งไป
พรห้อมกชบการทรงเจสิมนชชั้นนคาไปสถูต่การถถูกขต่มเหง เชต่นเดกยวกชบพระเยซถูทกกี่เมสืองนาซาเรต็ธในลถูกา 4:16-29 เชต่นเดกย
วกชบเปโตรและยอหห์นในกสิจการ 4:1-4 และกชบอชครทถูตทฟุกคนในกสิจการ 5:17-33 และกชบสเทเฟนผถูห้ชต่วยใน
กสิจการ 7:54 การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณและคคาพยานทกกี่ลฟุกไหมห้และฟฟ้องใจทกกี่ตามมานชชั้นไดห้นคาไปสถูต่การถถูก
ขต่มเหง ฉะนชชั้นบชดนกชั้พวกเขาจสึงหาชต่องทกกี่จะฆต่าเปาโลเสกย นชกเทศนห์ผถูห้นกชั้ทคาใหห้เกสิดความปปัปี่นปฝ่วนมากในทต่ามกลาง
พวกยสิวจนผถูห้วต่าราชการชาวตต่างชาตสิภายใตห้กษชตรสิยห์อาเรทชสไดห้ใหห้พวกทหารประจคาการณห์อยถูต่รอบเมสืองนชชั้น 
พยายามทกกี่จะจชบกฟุมเปาโลใหห้ไดห้ (2 คร. 11:32) แตต่เขาถถูกหยต่อนลงมาทางหนห้าตต่างจากกคาแพงนชชั้นและหนกรอดไป
ไดห้ และวชนนกชั้ในกคาแพงโบราณนชชั้นของเมสืองดามชสกชสมกหนห้าตต่างชต่องหนสึกี่งถถูกแสดงใหห้เหต็นวต่าเปป็นสถานทกกี่ดชชั้งเดสิม
สคาหรชบการหลบหนกนกชั้

________________
ขด้อ 26-29:

9:26 และเมสืกี่อเซาโลมาถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว ทต่าน
พยายามทกกี่จะรวมตชวกชบพวกสาวก แตต่พวกเขาทฟุก
คนกลชวทต่าน และไมต่เชสืกี่อวต่าทต่านเปป็นสาวก

9:27 แตต่บารนาบชสไดห้รชบทต่านไวห้ และพาทต่านไปหา
พวกอชครทถูต และประกาศแกต่พวกเขาวต่าทต่านไดห้เหต็น
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตามทางอยต่างไร และทกกี่พระองคห์



ไดห้ตรชสแกต่ทต่าน และทกกี่ทต่านไดห้ประกาศดห้วยใจกลห้าทกกี่
เมสืองดามชสกชสในพระนามของพระเยซถูอยต่างไร
9:28 และทต่านกต็อยถูต่กชบพวกเขาในการเขห้ามาและ
การออกไปทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม

9:29 และทต่านประกาศดห้วยใจกลห้าในพระนามของ
พระเยซถูเจห้า และไดห้โตห้แยห้งกชบพวกกรกก แตต่พวกนชชั้น
หาชต่องทกกี่จะฆต่าทต่านเสกย

เปาโลผทูด้เชสืกี่อใหมสกลอับไปทขีกี่เยรทูซาเลต็ม
 เซาโลจากเยรถูซาเลต็มมาในฐานะผถูห้ขต่มเหงทกกี่ดฟุรห้าย: เขากลชบไปทกกี่นชกี่นในฐานะครสิสเตกยนทกกี่ถต่อมใจซสึกี่งแสวงหา
การรต่วมสามชคคกธรรมกชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่เขาเคยเกลกยดชชงมากต่อน “ทต่านพยายามทกกี่จะรวมตชวกชบพวกสาวก” บา
รนาบชสคนดก ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ ไดห้ไปตามหาชายหนฟุต่มคนนกชั้ เรกยนรถูห้เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องราวการกลชบใจเชสืกี่อของเขา 
พถูดยกยต่องเขาแกต่พวกอชครทถูต และเปาโลจสึงไดห้รชบการตห้อนรชบ

ดถูเหมสือนวต่าเซาโลไดห้แสวงหาและไดห้รชบการตห้อนรชบในฐานะสมาชสิกประจคาคนหนสึกี่งของทกกี่ประชฟุมนชชั้นทกกี่
เยรถูซาเลต็ม

จงฟปังเปาโลผถูห้เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณพถูดดห้วยความกลห้าจน “พวกนชชั้นหาชต่องทกกี่จะฆต่าทต่านเสกย” นชกี่นจะ
เปป็นแบบแผนประจคาในชกวสิตของเปาโล เขาจะโตห้แยห้ง เขาจะมกขห้อพสิพาท เขาจะมกใจกลห้าในการโจมตกของเขาทกกี่มก
ตต่อบาปและเขาจะตห้องไปอยถูต่ในคฟุกหรสือมกคนมฟุต่งเอาชกวสิตของเขาเกสือบทฟุกแหต่งหนทกกี่เขาไป!

โอ พวกเราเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่ไมต่เคย “โตห้เถกยง” และไมต่เคยเปป็นทกกี่เกลกยดชชงและถถูกขต่มเหง กต็ไมต่เหมสือนอชคร
ทถูตเปาโลเลย!

________________
ขด้อ 30,31:

9:30 ซสึกี่งเมสืกี่อพวกพกกี่นห้องทราบแลห้ว พวกเขากต็พา
ทต่านใหห้ลงไปยชงเมสืองซกซารกยา และสต่งทต่านตต่อไปยชง
เมสืองทารห์ซชส
9:31 ดชงนชชั้น ครสิสตจชกรทชชั้งหลายตลอดทชกี่วแควห้นยถู
เดกย และแควห้นกาลสิลก และแควห้นสะมาเรกย จสึงมก

ความสงบสฟุข และไดห้รชบการเสรสิมสรห้างใหห้จคาเรสิญขสึชั้น
และขณะดคาเนสินชกวสิตในความยคาเกรงองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้า และในการปลอบประโลมใจของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ พวกเขากต็ทวกมากขสึชั้น

เปาโลกลอับไปเมสืองทารณ์ซอัส
ในทกกี่นกชั้เปาโลกลชบไปบห้านเกสิดของเขาคสือเมสืองทารห์ซชสและเขาจะอยถูต่ตต่อไปทกกี่นชกี่นจนถสึงกสิจการ 11:25, 

“แลห้วบารนาบชสไดห้ออกเดสินทางไปยชงเมสืองทารห์ซชส เพสืกี่อตามหาเซาโล” และชต่วยผลชกดชนนชกเทศนห์หนฟุต่มคนนกชั้ในงาน
รชบใชห้

แตต่เมสืกี่อเซาโลกลชบใจเชสืกี่อแลห้ว การขต่มเหงครชชั้งใหญต่นชชั้นกต็ซาลงไป “ดชงนชชั้น ครสิสตจชกรทชชั้งหลายตลอดทชกี่ว
แควห้นยถูเดกย และแควห้นกาลสิลก และแควห้นสะมาเรกย จสึงมกความสงบสฟุข…” เหต็นไดห้ชชดวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่
กระจชดกระจายไปทชกี่วจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม (กสิจการ 8:4) ไดห้ชนะจสิตวสิญญาณหลายดวงและทคาใหห้เกสิดครสิสตจชกร
หลายแหต่งและรวบรวมชฟุมนฟุมชนทชชั้งหลายของเหลต่าครสิสเตกยน ครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นหลายแหต่งซสึกี่งมกอยถูต่ทชกี่ว “แควห้นยถู
เดกย และแควห้นกาลสิลก และแควห้นสะมาเรกย” ฟปีลสิปปีไดห้มกการฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่แลห้วในแควห้นสะมาเรกย เปโตรและยอหห์น



ไดห้เทศนาในหมถูต่บห้านหลายแหต่งของแควห้นสะมาเรกยแลห้ว (กสิจการ 8:25) เปาโลไดห้ชต่วยเหลสืออานาเนกยและคนอสืกี่น 
ๆ ชนะจสิตวสิญญาณหลายดวงในเมสืองดามชสกชส ทฟุกแหต่งหนทกกี่ขต่าวประเสรสิฐไปถสึง หลายครสิสตจชกรกต็กคาลชงผฟุดขสึชั้นมา 
และเหลต่าสาวก “ขณะดคาเนสินชกวสิตในความยคาเกรงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และในการปลอบประโลมใจของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ พวกเขากต็ทวกมากขสึชั้น”

__________________
ขด้อ 32-35:

9:32 และตต่อมา ขณะทกกี่เปโตรเทกกี่ยวไปตลอดทฟุก
แหต่งแลห้ว ทต่านกต็ลงมาหาพวกวสิสฟุทธสิชนซสึกี่งอาศชยอยถูต่
ในเมสืองลสิดดาดห้วย
9:33 และทกกี่นชกี่นเปโตรพบชายคนหนสึกี่งชสืกี่อ ไอเนอชส 
ซสึกี่งไดห้นอนปฝ่วยตสิดเตกยงมาเปป็นเวลาแปดปปีแลห้ว และ
ปฝ่วยอยถูต่เปป็นอชมพาต
9:34 และเปโตรกลต่าวแกต่เขาวต่า “ไอเนอชสเออ๋ย พระ

เยซถูครสิสตห์โปรดใหห้ทต่านหายสมบถูรณห์แลห้ว จงลฟุกขสึชั้น 
และเกต็บทกกี่นอนของทต่านเถสิด” และไอเนอชสไดห้ลฟุกขสึชั้น
ทชนทก
9:35 และทฟุกคนทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่เมสืองลสิดดา และทกกี่ราบ
ชาโรนไดห้เหต็นเขา และกลชบใจมาหาองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้า

เปโตรและการรอักษาไอเนออัสใหด้หาย
เปโตรเปป็นบฟุคคลทกกี่โดดเดต่นในหนชงสสือกสิจการในหกบทแรก แมห้กระนชชั้นเขากต็เปป็นเสกยงหลชกทกกี่พถูดในหมถูต่

อชครทถูต บชดนกชั้เปโตรไปทต่ามกลางครสิสเตกยนเหลต่านชชั้น “ตลอดทฟุกแหต่ง” พระหชตถห์ของพระเจห้าอยถูต่บนเปโตรอยต่าง
ทรงฤทธสิธิ์ และเขาเหต็นชายคนนชชั้นทกกี่ปฝ่วยตสิดเตกยงมาแลห้วแปดปปี ผมคสิดวต่านกกี่หมายความวต่าชายคนนกชั้เปป็นอชมพาต 
กรณกนกชั้เปป็นเหมสือนกชบของชายคนนชชั้นทกกี่ถถูกพามาหาพระเยซถูในมชทธสิว 9:2 แตต่พระเยซถูไดห้รชกษาคนปฝ่วยเชต่นนชชั้นจน
หายแลห้ว เปโตรไปในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณองคห์เดกยวกชนและกคาลชงประกาศพระเยซถูองคห์เดกยวกชน พระเยซถู
ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วและยชงทรงมกฤทธสิธิ์อคานาจบนแผต่นดสินโลกทกกี่จะรชกษาใหห้หายและยกโทษบาปไดห้ ดชงนชชั้น 
“เปโตรกลต่าวแกต่เขาวต่า “ไอเนอชสเออ๋ย พระเยซถูครสิสตห์โปรดใหห้ทต่านหายสมบถูรณห์แลห้ว จงลฟุกขสึชั้น และเกต็บทกกี่นอนของ
ทต่านเถสิด”

เราไมต่มกขห้อสงสชยเลยวต่าเปโตรในทกกี่นกชั้รชบรถูห้โดยพระวสิญญาณวต่าชายผถูห้นกชั้นต่าจะมกความเชสืกี่อ ชายผถูห้นชชั้นทกกี่ไมต่อาจ
ลฟุกขสึชั้นมาไดห้ กลชบลฟุกขสึชั้นมาไดห้ สสิกี่งซสึกี่งเปป็นไปไมต่ไดห้เรสิกี่มเปป็นไปไดห้แลห้ว

คคาตอบอชนนต่าตสืกี่นตาตสืกี่นใจเชต่นนชชั้นตต่อคคาอธสิษฐานและหลชกฐานทกกี่แสดงถสึงฤทธสิธิ์เดชของพระเยซถูครสิสตห์ไดห้
ปรากฏจน “ทฟุกคนทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่เมสืองลสิดดา และทกกี่ราบชาโรนไดห้เหต็นเขา และกลชบใจมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” ใน
ทกกี่นกชั้และในกรณกของการรชกษาชายงต่อยคนนชชั้นทกกี่พระวสิหารจนหายในกสิจการ 3 การรชกษาใหห้หายถถูกใชห้เพสืกี่อชชกจถูง
พวกคนขกชั้สงสชยและเพสืกี่อหชนหลายคนมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า

_________________
ขด้อ 36-43:

9:36 บชดนกชั้ทกกี่เมสืองยชฟฟา มกสาวกคนหนสึกี่งชสืกี่อ ทาบสิธา
ซสึกี่งแปลวต่า โดรคชส หญสิงคนนกชั้บรสิบถูรณห์ดห้วยการงานทกกี่

ดกหลายประการ และการใหห้ทานมากมาย ซสึกี่งนางไดห้
กระทคา



9:37 และตต่อมาในวชนเหลต่านชชั้น หญสิงคนนกชั้กต็ปฝ่วยลง
และถสึงแกต่ความตาย ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อพวกเขาไดห้อาบนชั้คาศพ
แลห้ว พวกเขากต็วางหญสิงคนนกชั้ไวห้ในหห้องชชชั้นบน
9:38 และเพราะวต่าเมสืองลสิดดาอยถูต่ใกลห้กชบเมสือง
ยชฟฟา และพวกสาวกไดห้ยสินวต่าเปโตรอยถูต่ทกกี่นชกี่น พวก
เขาจสึงสต่งชายสองคนไปหาทต่าน โดยขอรห้องทต่านไมต่
ใหห้รอชห้าทกกี่จะมาหาพวกเขา
9:39 แลห้วเปโตรจสึงลฟุกขสึชั้น และไปกชบพวกเขา เมสืกี่อ
ทต่านมาถสึงแลห้ว พวกเขากต็พาทต่านขสึชั้นไปในหห้องชชชั้น
บน และหญสิงมต่ายทฟุกคนเหลต่านชชั้นไดห้ยสืนอยถูต่ขห้างทต่าน 
โดยรห้องไหห้และแสดงบรรดาเสสืชั้อคลฟุมกชบเสสืชั้อผห้าตต่าง 
ๆ ซสึกี่งโดรคชสทคา ขณะทกกี่นางอยถูต่กชบพวกนาง

9:40 แตต่เปโตรใหห้ทฟุกคนออกไปขห้างนอก และ
คฟุกเขต่าลงและอธสิษฐาน และหชนตชวมายชงศพนชชั้น
กลต่าววต่า “ทาบสิธาเออ๋ย จงลฟุกขสึชั้น” และทาบสิธากต็
ลสืมตาของนาง และเมสืกี่อนางเหต็นเปโตร นางกต็ลฟุกขสึชั้น
นชกี่ง
9:41 และเปโตรยสืกี่นมสือของทต่านออก และพยฟุงนาง
ขสึชั้น และเมสืกี่อทต่านไดห้เรกยกวสิสฟุทธสิชนทชชั้งหลายกชบพวก
หญสิงมต่ายแลห้ว ทต่านกต็มอบเธอผถูห้มกชกวสิตใหห้แกต่พวกเขา
9:42 และเรสืกี่องนกชั้ถถูกลสือไปตลอดทชกี่วเมสืองยชฟฟา และ
คนเปป็นอชนมากเชสืกี่อในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
9:43 และตต่อมา เปโตรอาศชยอยถูต่หลายวชนในเมสือง
ยชฟฟา กชบคนหนสึกี่งชสืกี่อ ซกโมน เปป็นชต่างฟอกหนชง

ทาบวิธาถทูกทนาใหด้เปป็นขนทั้นจากตาย
เราคงจะไมต่ใสต่ใจและไมต่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณจรสิง ๆ หากเรามองไมต่เหต็นในการรชกษาใหห้หายเหลต่านกชั้และใน

การทคาใหห้ทาบสิธาเปป็นขสึชั้นจากตาย เครสืกี่องหมายอยต่างหนสึกี่งของความเหต็นอกเหต็นใจอชนลชั้คาลสึกซสึกี่งผถูห้คนของพระเจห้ามก
ตต่อคนเหลต่านชชั้นทกกี่ทฟุกขห์รห้อน ความเหต็นอกเหต็นใจของพระเยซถูเจห้าถถูกประทานใหห้แกต่เหลต่าผถูห้พยากรณห์และประชาชน
ของพระองคห์ เหมสือนอยต่างทกกี่พระเยซถูทรงมก “พระทชยสงสารประชาชน” เปโตรกต็มองเหต็นความทฟุกขห์ใจของคนทชชั้ง
ปวงเหลต่านกชั้ทกกี่เศรห้าโศกกชบการจากไปของโดรคชส ผมไมต่คสิดวต่าโดรคชสอยากขอกลชบมาจากสวรรคห์หากนางจะไมต่ไดห้
รชบใชห้ผถูห้อสืกี่นไดห้มากกวต่าเดสิม แนต่นอนวต่าหลายรห้อยคนไดห้รชบการปลอบประโลมใจเปป็นการสต่วนตชว และอกกหลายพชน
คนกต็ไดห้รชบการหนฟุนใจอยต่างมหาศาลกชบการไดห้เหต็นการอวยพรนกชั้ของพระเจห้า

ในการรชกษาคนงต่อยนชชั้นทกกี่พระวสิหารใหห้หายอยต่างมหชศจรรยห์นชชั้น และในการรชกษาไอเนอชสใหห้หาย เปโตรดถู
เหมสือนเปป็นฝฝ่ายเรสิกี่มกต่อนและเขากลห้าประกาศแกต่แตต่ละคนวต่าพวกเขาจะหายดก แตต่ในกรณกของทาบสิธา พวกสาวก
สต่งชายสองคนไป “โดยขอรห้องทต่านไมต่ใหห้รอชห้าทกกี่จะมาหาพวกเขา”

เปโตรคงมกการตต่อสถูห้ดสิชั้นรนในจสิตวสิญญาณมากจรสิง ๆ ขณะทกกี่เขาปปิดประตถูนชชั้น และใหห้ทฟุกคนออกไป! จาก
นชชั้นเขากต็คฟุกเขต่าลงและอธสิษฐาน ผถูห้คนทกกี่ทฟุกขห์ใจเหลต่านกชั้ทคาถถูกไหมทกกี่สต่งคนไปตามเปโตรมา? มชนเปป็นนชั้คาพระทชยของ
พระเจห้าไหมทกกี่จะทคาใหห้สตรกทกกี่ดกคนนกชั้เปป็นขสึชั้นจากตาย? พระเจห้าประทานความเชสืกี่อใหห้แกต่เขาและเปโตรกต็หชนไปหา
ศพนชชั้นและกลต่าววต่า “ทาบสิธาเออ๋ย จงลฟุกขสึชั้น” ฉะนชชั้นเปโตรเคยเหต็นพระเยซถูทรงทคาแบบนกชั้กชบบฟุตรสาวอายฟุสสิบสอง
ปปีของไยรชส นายธรรมศาลาผถูห้นชชั้น ซสึกี่งเดต็กนชชั้นไดห้ตายไปแลห้ว พระเยซถู “ไมต่ทรงอนฟุญาตใหห้ผถูห้ใดเขห้าไป เวห้นแตต่เปโตร 
และยากอบ และยอหห์น และบสิดากชบมารดาของเดต็กหญสิงนชชั้น” (ลถูกา 8:51) แตต่ “ทรงขชบพวกเขาทฟุกคนออกไป” 
จากนชชั้นพระองคห์ทรงจชบมสือเดต็กหญสิงนชชั้นและทรงเรกยกวต่า “เดต็กหญสิงเออ๋ย จงลฟุกขสึชั้นเถสิด” ฉะนชชั้นตอนนกชั้เปโตรจสึงหชน
ไปยชงทกกี่นอนนชชั้นและเรกยกทาบสิธา (หรสือโดรคชส) ใหห้ลฟุกขสึชั้น และนางกต็ลฟุกขสึชั้น! งานรชบใชห้ของพระเยซถูในฤทธสิธิ์เดชของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ถถูกทคาซชั้คาในงานรชบใชห้ของพวกอชครทถูตและเหลต่าพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ! เทต่าทกกี่



เราทราบ ไมต่มกอชครทถูตคนอสืกี่นใดนอกจากเปาโล (กสิจการ 20:9,10) เคยทคาใหห้คนตายเปป็นขสึชั้น แตต่มชนกต็สคาคชญทกกี่โลก
ควรทราบวต่าเมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่มกความตห้องการ เรากต็สามารถมกฤทธสิธิ์เดชนชชั้นและทคางานนชชั้นซสึกี่งพระเยซถูไดห้ทรงกระทคา 
ตามทกกี่พระองคห์ทรงสชญญาไวห้ในยอหห์น 14:12, “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา การงานเหลต่านชชั้นซสึกี่งเรากระทคานชชั้น เขากต็จะกระทคา
เชต่นกชน และเขาจะกระทคาการงานทชชั้งหลายทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่านกชั้อกก เพราะวต่าเราจะไปยชงพระบสิดาของเรา” และอกกทก 
“พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่งทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” (ยอหห์น 20:21) และ “พระองคห์ทรง
สต่งขห้าพระองคห์เขห้ามาในโลกแลห้วฉชนใด ขห้าพระองคห์กต็สต่งพวกเขาเขห้าไปในโลกแลห้วฉชนนชชั้น” (ยอหห์น 17:18)

ชต่างนต่ายสินดกจรสิง ๆ เมสืกี่อเปโตรพยฟุงนางขสึชั้นและเรกยกพวกวสิสฟุทธสิชนและพวกหญสิงมต่ายใหห้เขห้ามาและแสดง
ใหห้พวกเขาเหต็นวต่าวสิสฟุทธสิชนผถูห้ทคาประโยชนห์มากมายนางนกชั้ยชงมกชกวสิตอยถูต่! “และเรสืกี่องนกชั้ถถูกลสือไปตลอดทชกี่วเมสืองยชฟฟา 
และคนเปป็นอชนมากเชสืกี่อในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” เชต่นเคย การสาธสิตแสนอชศจรรยห์ไดห้ถถูกใชห้โดยพระเจห้าเพสืกี่อรชบรอง
ความจรสิงแทห้ของขต่าวประเสรสิฐและชต่วยจสิตวสิญญาณหลายดวงใหห้รอด และตอนนกชั้เปโตรกต็พชกอยถูต่กชบซกโมนชต่างฟอก
หนชกทกกี่เมสืองยชฟฟาและกคาลชงจะประสบกชบหนสึกี่งในวสิกฤตสิครชชั้งใหญต่ทกกี่สฟุดแหต่งชกวสิตของเขาและถถูกสต่งไปยชงพวกคน
ตต่างชาตสิ



กวิจการ 10
ขด้อ 1-6:

10:1 ยชงมกชายคนหนสึกี่งในเมสืองซกซารกยาทกกี่มกนามวต่า 
โครเนลสิอชส เปป็นนายรห้อยอยถูต่ในกองทหารทกกี่เรกยกวต่า
กองอสิตาเลกย
10:2 เปป็นคนทกกี่นมชสการพระเจห้า และเปป็นคนทกกี่
ยคาเกรงพระเจห้าพรห้อมดห้วยทชชั้งครชวเรสือนของทต่าน ซสึกี่ง
ไดห้ใหห้ทานมากมายแกต่ประชาชน และอธสิษฐานตต่อ
พระเจห้าเสมอ
10:3 ทต่านไดห้เหต็นในนสิมสิตอยต่างชชดเจนประมาณเวลา
บต่ายสามโมง มกทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งของพระเจห้า 
กคาลชงเขห้ามาหาทต่าน และกลต่าวแกต่ทต่านวต่า “โครเนลสิ
อชสเออ๋ย”

10:4 และเมสืกี่อโครเนลสิอชสเขมห้นดถูทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้น 
ทต่านกต็ตกใจกลชว และกลต่าววต่า “สสิกี่งนกชั้เปป็นประการใด
พระองคห์เจห้าขห้า” และทถูตสวรรคห์ไดห้กลต่าวกชบทต่านวต่า 
“บรรดาคคาอธสิษฐานของทต่านและทานทชชั้งหลายของ
ทต่าน ไดห้ขสึชั้นไปเปป็นทกกี่ระลสึกถสึงตต่อพระพชกตรห์พระเจห้า
แลห้ว
10:5 และบชดนกชั้จงสต่งพวกคนไปยชงเมสืองยชฟฟา และ
เชสิญคนหนสึกี่งมาชสืกี่อ ซกโมน ผถูห้ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่า เปโตร
10:6 เปโตรอาศชยอยถูต่กชบคนหนสึกี่งชสืกี่อ ซกโมน เปป็นชต่าง
ฟอกหนชง ผถูห้ซสึกี่งบห้านของเขาอยถูต่รสิมฝปัปี่งทะเล เปโตรจะ
บอกทต่านวต่าทต่านควรจะทคาอะไร”

นวิมวิตของโครเนลวิออัส
นกกี่เปป็นเหตฟุการณห์สคาคชญซสึกี่งถถูกบอกเลต่าอยต่างละเอกยดในบทนกชั้ เกกกี่ยวกชบชายตต่างชาตสิคนหนสึกี่งผถูห้แสวงหา

พระเจห้า และเกกกี่ยวกชบมาตรการอชศจรรยห์ทกกี่พระเจห้าทรงใชห้เพสืกี่อรชบประกชนวต่าเขาไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐและไดห้รชบความ
รอด

โครเนลสิอชสเปป็นนายรห้อยคนหนสึกี่ง (หรสือขห้าราชการ ซสึกี่งปกตสิแลห้วเปป็นผถูห้บชญชาการทหารหนสึกี่งรห้อยนาย) ใน
ทหารโรมกลฟุต่มนชชั้นทกกี่เรกยกวต่ากองอสิตาเลกย เขาเปป็นคนทกกี่ “นมชสการพระเจห้า”: ไมต่ใชต่ครสิสเตกยน แตต่เหต็นไดห้ชชดวต่าชอบ
อธสิษฐาน คนหนสึกี่งทกกี่เราคงเรกยกไดห้วต่า “ยคาเกรงพระเจห้า” เขาใหห้ทานมากมาย เขาอธสิษฐานอยถูต่เสมอ เขาอยากทคา
สสิกี่งทกกี่ถถูกตห้อง อยากรถูห้จชกพระเจห้า พระเจห้าทรงสต่งทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งไปหาชายเชต่นนชชั้น โครเนลสิอชสเปป็นชายทกกี่ชอบ
ธรรมคนหนสึกี่งตามมาตรฐานของมนฟุษยห์ พยายามทคาสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้อง พยายามทคาใหห้พระเจห้าพอพระทชย พยายามชต่วย
เหลสือผถูห้คน และเหต็นไดห้ชชดวต่าเขาไมต่ไดห้แคต่ทคาตามพสิธกกรรมและมาตรฐานบางอยต่างทางศาสนาแตต่ภายนอกเทต่านชชั้น
เหมสือนพวกฟารสิสก แตต่เปป็นความปรารถนาในพระเจห้าจากหชวใจและอยากทคาสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้อง เขา “อธสิษฐานตต่อ
พระเจห้าเสมอ” และฉะนชชั้นเขาจสึงไดห้หชน “ทชชั้งครอบครชวของเขา” ใหห้มาหาพระเจห้าและมกแมห้กระทชกี่ง “ทหารคน
หนสึกี่งทกกี่นมชสการพระเจห้า จากคนเหลต่านชชั้นทกกี่ปรนนสิบชตสิทต่านเสมอ” ซสึกี่งไดห้รชบอสิทธสิพลจากการแสวงหาพระเจห้าและ
ความชอบธรรมดห้วยใจอธสิษฐานของเขา

อาจเปป็นไดห้วต่าโครเนลสิอชสไมต่ทราบอะไรเลยเกกกี่ยวกชบภาคพชนธสชญญาเดสิม เขาไมต่ใชต่ยสิว ไมต่ใชต่ผถูห้เขห้าจารกตยสิว 
เหมสือนขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นในบททกกี่ 8 เขามาจากประเทศอสิตาลก นต่าจะพถูดภาษาละตสิน นต่าจะพถูดภาษาอา
ราเมคไดห้บห้างซสึกี่งเปป็นภาษาของผถูห้คนทกกี่อยถูต่รอบตชวเขา หรสือเขาอาจพถูดภาษากรกกของสามชญชนซสึกี่งเกสือบจะกลาย
เปป็นภาษาโลกไปแลห้ว ภาษานชชั้นซสึกี่งเปาโลใชห้เทศนาในการเดสินทางทชชั้งหมดของตนและเปป็นภาษาทกกี่ใชห้เขกยนภาค
พชนธสชญญาใหมต่ เขาประจคาอยถูต่ทกกี่เมสืองซกซารกยา ไมต่ใชต่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม ดชงนชชั้นอาจเปป็นไดห้วต่าเขาไมต่มกความรถูห้เลยเกกกี่ยว



กชบพระเจห้าจากพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม
แลห้วความมกศกลธรรมของเขา การชอบอธสิษฐานอยถูต่เสมอของเขา การยคาเกรงพระเจห้าของเขา ทชชั้งหมดนกชั้

มาจากไหนกชน? มนฟุษยห์ทฟุกคนมกกฎของพระเจห้าจารสึกอยถูต่ในใจของตนและจสิตสคานสึกของตนอยถูต่บห้าง “เพราะเมสืกี่อ
พวกคนตต่างชาตสิซสึกี่งไมต่มกพระราชบชญญชตสิกระทคาสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งมกอยถูต่ในพระราชบชญญชตสิอยต่างเปป็นปกตสิวสิสชย คนเหลต่า
นกชั้ซสึกี่งไมต่มกพระราชบชญญชตสิกต็เปป็นพระราชบชญญชตสิแกต่ตชวพวกเขาเอง ซสึกี่งแสดงการงานแหต่งพระราชบชญญชตสิทกกี่จารสึกอยถูต่
ในใจของพวกเขา ใจวสินสิจฉชยผสิดและชอบของพวกเขากต็เปป็นพยานดห้วย และบรรดาความคสิดของพวกเขากลต่าว
โทษหรสือวต่าแกห้ตชวตต่อกชนและกชน)” (รม. 2:14,15) ฉะนชชั้นในใจของทฟุกคนทกกี่ไมต่รถูห้จชกพระเจห้า ซสึกี่งไมต่จงใจทกกี่จะอฟุดและ
บสิดเบสือนมชน จสิตสคานสึกยต่อมบอกวต่าสสิกี่งใดผสิดสสิกี่งใดถถูก: เขารถูห้วต่ามชนผสิดทกกี่จะลชกขโมย ฉห้อโกง พถูดหมสิกี่นประมาท
พระเจห้า

มชนคต่อนขห้างอยถูต่ในความหมายทกกี่วต่าพระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็น “ความสวต่างแทห้จรสิง ซสึกี่งสต่องสวต่างแกต่ทฟุกคนทกกี่
เขห้ามาในโลก” (ยอหห์น 1:9) แนต่นอนวต่าพระเยซถูทรงสชญญาไวห้แลห้ววต่าพระองคห์ ซสึกี่งถถูกยกขสึชั้นและตายบนกางเขน
นชชั้น “กต็จะชชกชวนทฟุกคนใหห้มาหาเรา” (ยอหห์น 12:32) และพระเยซถูทรงสชญญาไวห้วต่า “เราเปป็นความสวต่างของ
โลก” ไมต่ใชต่ดวงสวต่างหนสึกี่งของเฉพาะคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐแลห้ว แตต่ของคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบความสวต่าง
จากพระเจห้าแลห้วผต่านทางจสิตสคานสึก และพระองคห์ตรชสวต่า “ผถูห้ทกกี่ตามเรามาจะไมต่เดสินในความมสืด แตต่จะมกความสวต่าง
แหต่งชกวสิต” (ยอหห์น 8:12) เหต็นไดห้ชชดวต่าพระเจห้าทรงสชญญาในทกกี่นกชั้แลห้ววต่าความสวต่างจะถถูกประทานใหห้แกต่ทฟุกคนทกกี่
แสวงหามชนและเดสินตามมชน

พระเยซถูตรชสวต่า “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า ถห้าผถูห้ใดรชกษาคคาพถูดของเรา ผถูห้นชชั้นจะไมต่เหต็น
ความตายเลย” (ยอหห์น 8:51) นชกี่นไมต่ไดห้สอนความรอดโดยการประพฤตสิและไมต่ใชต่โดยการกระทคาหรสือพสิธกกรรม
ทางศาสนา แตต่มชนหมายความวต่าคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งแสวงหาพระเจห้าจากหชวใจและเสาะหาทกกี่จะทคาใหห้พระเจห้าพอ
พระทชยดห้วยความสวต่างใดทกกี่พวกเขามกกต็จะไดห้รชบขต่าวประเสรสิฐนชชั้น จะไดห้รชบโอกาสทกกี่จะเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์และ 
“จะไมต่เหต็นความตายเลย” ไมต่มกความรอดโดยปราศจากขต่าวประเสรสิฐ แตต่พระเจห้าทรงสชญญาวต่าคนทชชั้งหลายทกกี่
เดสินตามความสวต่างนชชั้นทกกี่พวกเขามกกต็จะไดห้รชบความสวต่างมากขสึชั้น นชกี่นคสือ ความสวต่างแหต่งขต่าวประเสรสิฐและความ
รอด

นกกี่เปป็นหลชกการยสิกี่งใหญต่เกกกี่ยวกชบธรรมชาตสิของพระเจห้าและการกระทคากสิจของพระเจห้ากชบมนฟุษยห์ ในยอหห์น
7:17 พระเยซถูตรชสวต่า “ถห้าผถูห้ใดตชชั้งใจกระทคาตามพระประสงคห์ของพระองคห์ [หรสือแปลใหห้ดกขสึชั้นกต็คสือ ถห้าผถูห้ใดเลสือก
และประสงคห์ทกกี่จะทคาตามพระประสงคห์ของพระองคห์] ผถูห้นชชั้นกต็จะทราบถสึงหลชกคคาสอนนชชั้นวต่า หลชกคคาสอนนชชั้นมา
จากพระเจห้า หรสือวต่าเรากลต่าวตามใจของเราเอง” พระสชญญานชชั้นเปป็นความจรสิงเกกกี่ยวกชบพวกฟารสิสกทกกี่ไมต่ยอมรชบ
ความเปป็นพระเจห้าของพระครสิสตห์ แตต่มชนกต็เปป็นจรสิงเชต่นกชนเกกกี่ยวกชบพวกคนตต่างชาตสิทกกี่เสาะหาทกกี่จะรถูห้จชกพระเจห้า
ทกกี่แทห้จรสิงและวสิถกทางแหต่งความรอดของพระเจห้า

แตต่ความจรสิงนกชั้ถถูกประทานใหห้อยต่างงดงามในยากอบ 4:6-10 แลห้วมสิใชต่หรสือ? “แตต่พระองคห์กต็ประทาน
พระคฟุณเพสิกี่มขสึชั้นอกก” ทกกี่ใดกต็ตามทกกี่พระคฟุณพบใจทกกี่เปปิดรชบ พระเจห้ากต็ประทานพระคฟุณใหห้มากขสึชั้น (ขห้อ 6) แล
ะ “พระเจห้าทรงตต่อตห้านคนทกกี่หยสิกี่งทะนง แตต่ประทานพระคฟุณแกต่คนทกกี่ถต่อมตชวลง” และพระองคห์ทรงสชญญาอกกวต่า 



“จงเขห้าใกลห้พระเจห้า และพระองคห์จะทรงเขห้าใกลห้พวกทต่าน” ไมต่เคยมกใจดวงใดเลยทกกี่ไดห้แสวงหาพระเจห้าอยต่าง
ซสืกี่อตรง อยากไดห้พระองคห์ อยากไดห้รชบความชอบธรรม โหยหาการรต่วมสามชคคกธรรม แตต่ไมต่ไดห้มชน! (ขห้อ 8) ขห้อ 10 
กลต่าวอกกวต่า “พวกทต่านจงถต่อมตชวในสายพระเนตรขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และพระองคห์จะทรงยกชถูพวกทต่านขสึชั้น”
เมสืกี่อพสิจารณาพระสชญญาเหลต่านกชั้และพระลชกษณะอชนชอบธรรมและพระคฟุณอชนไมต่รถูห้สสิชั้นสฟุดของพระองคห์ พระเจห้ากต็
ไมต่อาจเมสินเฉยคคาอธสิษฐานเหลต่านชชั้นของโครเนลสิอชสผถูห้ซสึกี่งแสวงหาพระองคห์อยต่างจรสิงใจและสมกี่คาเสมอ

โฮเชยา 6:3 กลต่าวอกกวต่า “แลห้วพวกเราจะรถูห้จชก ถห้าพวกเราตสิดตามตต่อไปเพสืกี่อจะรถูห้จชกพระเยโฮวาหห์…” 
สฟุภาษสิต 8:17 กลต่าวไวห้ดกแลห้ววต่า “คนเหลต่านชชั้นทกกี่แสวงหาเราแตต่เนสิกี่น ๆ กต็จะพบเรา” และนกกี่เปป็นความจรสิงมสิใชต่หรสือ 
ทกกี่วต่าพระเจห้าทรงพรห้อมเสมอสคาหรชบคนทชชั้งปวงทกกี่แสวงหาพระองคห์ และทกกี่วต่าพระองคห์จะประทานความสวต่างเพสิกี่ม
ใหห้แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่แสวงหาความสวต่างเพสิกี่ม ซสึกี่งทรงสชญญาไวห้ในมชทธสิว 7:7 และ 8? “จงขอ และสสิกี่งนชชั้นจะใหห้แกต่
พวกทต่าน จงแสวงหา และพวกทต่านจะพบ จงเคาะ และสสิกี่งนชชั้นจะถถูกเปปิดใหห้แกต่พวกทต่าน เพราะวต่าทฟุกคนทกกี่ขอกต็
จะไดห้รชบ และคนทกกี่แสวงหากต็จะพบ และแกต่คนทกกี่เคาะ ประตถูกต็จะถถูกเปปิดใหห้”

ในทกกี่นกชั้ความหมายอชนตต่อเนสืกี่องของคคากรสิยาเหลต่านกชั้อยถูต่ในรถูปปปัจจฟุบชนกาล ใจทกกี่ซสืกี่อตรงและแสวงหาอยต่างไมต่
ลดละกต็พบพระเจห้า! ดชงนชชั้นพระเจห้าจสึงจคาเปป็นตห้องประทานความสวต่างใหห้แกต่ผถูห้นชชั้นเพสิกี่มอกก

พระเจห้าจสึงทรงใสต่พระทชยตต่อความคสิดและความมฟุต่งหมายของใจของผถูห้คนทกกี่ยชงไมต่ไดห้บชงเกสิดใหมต่ในทฟุกแหต่ง
หน พวกคนทกกี่ปฝ่าเถสืกี่อนรวมถสึงพวกคนมกอารยธรรม พระองคห์ทรงไดห้ยสินคคาอธสิษฐานของพวกกะลาสกตต่างชาตสิเหลต่า
นชชั้นบนเรสือทกกี่โยนาหห์นชกี่งโดยสารไปตอนทกกี่เกสิดพายฟุใหญต่ (โยนาหห์ 1:14-16)

ไมต่แนต่พระเจห้าอาจทรงเหต็นการแสวงหาอยถูต่บห้างในใจของนาอามานคนซกเรกยและทรงบชนดาลใหห้เขาไปยชง
อสิสราเอลและพบกชบศาสดาพยากรณห์เอลกชาและเรกยนรถูห้ทกกี่จะวางใจพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง เหมสือนทกกี่เขาไดห้กระทคาแลห้ว 
(2 พงศห์กษชตรสิยห์ 5:1-19) มกขห้อบต่งชกชั้หลายประการวต่าไมต่แนต่ฟาโรหห์ทกกี่ยกชถูโยเซฟและอาจเปป็นกษชตรสิยห์เนบถูคชดเนส
ซารห์และไซรชสดห้วย ทฟุกคนเหลต่านกชั้อาจเคยแสวงหาและพบพระเยโฮวาหห์ แมห้พวกเขาเปป็นคนตต่างชาตสิกต็ตาม และ
เพราะใจทกกี่แสวงหาของพวกเขา พระเจห้าจสึงสต่งใครบางคนไปหาพวกเขาผถูห้ซสึกี่งสามารถบอกพวกเขาเกกกี่ยวกชบ
พระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงไดห้ ใครจะไปรถูห้เลต่าวต่าอาโดนกรชม จชดสชนไดห้ถถูกสต่งไปยชงประเทศพมต่าแทนทกกี่จะไปอสินเดกยตามทกกี่เขาไดห้
ตชชั้งใจไวห้ อาจเปป็นเพราะใจบางดวงทกกี่แสวงหาซสึกี่งพระเจห้าตห้องสต่งขต่าวประเสรสิฐไปถสึงคน ๆ นชชั้น ใครเลต่าจะทราบ
สภาพการณห์แวดลห้อมทชชั้งหมดซสึกี่งพระเจห้าทรงควบคฟุมซสึกี่งนคาชายคนหนสึกี่งไปพบกชบใบปลสิวใบหนสึกี่งในทต่ารถประจคา
ทางหรสือทกกี่ตกอยถูต่รสิมถนน (เหมสือนทกกี่พวกเราทราบวต่าเกสิดขสึชั้นซชั้คาแลห้วซชั้คาอกก) แทนทกกี่จะเกสิดขสึชั้นอกกแบบ?

เหตฟุใดพวกคนตต่างชาตสิทกกี่ไมต่มกขต่าวประเสรสิฐถสึงพสินาศ?
แลห้วคนตต่างชาตสิหลายลห้านคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่เคยไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐลต่ะ? เหต็นไดห้ชชดวต่าไมต่มกผถูห้ใดเคยไดห้รชบ

ความรอดนอกจากโดยขต่าวประเสรสิฐของพระครสิสตห์ “ไมต่มกผถูห้ใดมาถสึงพระบสิดาไดห้ยกเวห้นมาทางเรา” (ยอหห์น 14:6)
และวต่า “ไมต่มกนามอสืกี่นใดใตห้ฟฟ้าสวรรคห์ทกกี่ประทานใหห้ในทต่ามกลางผถูห้คน ซสึกี่งโดยนามนชชั้นพวกเราตห้องรชบความรอด”
(กสิจการ 4:12) เปป็นไปไดห้วต่าคนตต่างชาตสิทกกี่ไมต่รอดบางคนเหลต่านชชั้นอาจถถูกชนะมาถสึงพระครสิสตห์ไดห้หากขต่าวประเสรสิฐ
ไดห้ถถูกประกาศแกต่พวกเขาอยต่างเปปีปี่ยมดห้วยฤทธสิธิ์เดช แตต่แนต่นอนวต่าไมต่มกมนฟุษยห์คนใดตห้องตกนรกซสึกี่งเปป็นผถูห้ทกกี่แสวงหา
พระเจห้า ทกกี่อยากไดห้รชบพระเมตตาและการยกโทษจากพระเจห้า ทกกี่ใจของเขาเรกยกหาพระเจห้าเพสืกี่อขอความเมตตา 



เพราะวต่าพระองคห์ “ไมต่ทรงประสงคห์ทกกี่จะใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดพสินาศเลย แตต่ประสงคห์ใหห้คนทชชั้งปวงมาถสึงการกลชบใจเสกย
ใหมต่” (2 ปต. 3:9) และ “ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะรห้องออกพระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็จะรอด” (รม. 10:13)

พวกคนไมต่รถูห้จชกพระเจห้าหลงหาย ไมต่ใชต่เพราะวต่าพวกเขาไมต่ไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ แตต่เพราะวต่าพวกเขาเปป็น
คนบาปทกกี่สมควรหลงหาย เหมสือนกชบทกกี่คนอสืกี่น ๆ ทกกี่ไมต่ไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐและไมต่หชนมาหาพระครสิสตห์เปป็นผถูห้หลง
หายเพราะวต่าพวกเขาเปป็นคนบาป

ขห้อเทต็จจรสิงเรสืกี่องการไมต่เอาพระเจห้านชชั้นในตชวมชนเองกต็เปป็นขห้อบต่งชกชั้วต่ามนฟุษยห์ไดห้หชนไปเสกยจากความสวต่างนชชั้น
ทกกี่พวกเขามกแลห้ว ครชชั้งหนสึกี่งเผต่าพชนธฟุห์มนฟุษยห์ทชชั้งหมด พวกบฟุตรชายของโนอาหห์และครอบครชวของพวกเขาเคยรถูห้จชก
พระเจห้า แตต่ในไมต่ชห้าหลายลห้านคนไดห้เขห้าสถูต่ความมสืดของการไมต่เอาพระเจห้าและการไหวห้รถูปเคารพ โรมบททกกี่ 1 
บอกเราเชต่นนชชั้น พวกเขาไดห้ตต่อสถูห้กชบพยานหลชกฐานทกกี่ปรากฏแกต่ตามากมายเกกกี่ยวกชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงองคห์หนสึกี่ง แตต่
“เมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้รถูห้จชกพระเจห้าแลห้ว พวกเขากต็มสิไดห้ถวายพระเกกยรตสิแดต่พระองคห์ในฐานะเปป็นพระเจห้า หรสือหาไดห้
ขอบพระคฟุณไมต่ แตต่ไดห้กลายเปป็นผถูห้ทกกี่ไรห้สาระในบรรดาจสินตนาการของพวกเขา และใจอชนโงต่เขลาของพวกเขากต็มสืด
ไป” (รม. 1:21) พวกเขา “ปราศจากขห้อแกห้ตชว” เราถถูกบอกเชต่นนชชั้น และ “พวกเขาไมต่เหต็นชอบทกกี่จะจดจคา
พระเจห้าไวห้ในความรถูห้ของพวกเขา” เราจสึงถถูกบอกวต่า “พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขาไวห้แกต่ความเปป็นมลทสิน” 
และ “พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขาไวห้แกต่กสิเลสอชนตกี่คาชห้า” และ “พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขาไวห้แกต่จสิตใจอชน
เลวทราม” โลกของคนไมต่รถูห้จชกพระเจห้าจงใจไปเสกยจากความสวต่างนชชั้นและกลายเปป็นคนไมต่รถูห้จชกพระเจห้า โดยทชกี่วไป
แลห้วมนฟุษยห์ทกกี่อยถูต่ตต่อไปในความมสืดฝฝ่ายวสิญญาณกต็อยถูต่ตต่อไปในนชชั้นเพราะบาปและความรชกทกกี่มกตต่อบาป พระเจห้าทรง
ปปีตสิยสินดกทกกี่จะเปปิดเผยพระองคห์เองแกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่แสวงหาพระองคห์ดห้วยใจทกกี่ซสืกี่อตรง

อยต่างไรกต็ตาม จคาไวห้วต่า ไมต่มกความรอดโดยปราศจากขต่าวประเสรสิฐ แมห้ตห้องใชห้การอชศจรรยห์หนสึกี่งและการ
มาเยสือนของทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งจากสวรรคห์ พวกเขากต็ตห้องมกใครสชกคนทกกี่บอกพวกเขาวต่าจะรชบความรอดไดห้
อยต่างไร!

ไมต่แนต่ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นอาจกลต่าวแกต่โครเนลสิอชสวต่า “ขห้าอยากบอกทต่านไดห้วต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร
แตต่ขห้าไมต่เคยเปป็นคนบาป ไมต่เคยรชบการบชงเกสิดใหมต่ และพระเจห้าไมต่เคยประทานสสิทธสิธิ์นชชั้นใหห้แกต่ขห้าเพสืกี่อจะบอกเลต่า
ขต่าวประเสรสิฐ ทต่านตห้องใหห้คนของพระเจห้ามาบอกทต่านเถสิด” และจากนชชั้นโครเนลสิอชสจสึงถถูกบอกวต่าจะตห้องสต่งคนไป
เชสิญเปโตรทกกี่ไหน ทกกี่บห้านของซกโมนชต่างฟอกหนชงในเมสืองยชฟฟา! พระเจห้าทรงใหห้สภาพการณห์แวดลห้อมตต่าง ๆ และ
การเปปิดเผยทคางานรต่วมกชนเพสืกี่อชต่วยคนเหลต่านชชั้นทกกี่อยากรชบพระเมตตาใหห้รอด คนเหลต่านชชั้นทกกี่หสิวโหยและกระหาย
ความชอบธรรมกต็จะไดห้อสิกี่มหนคา

ขด้อ 7,8:
10:7 และเมสืกี่อทถูตสวรรคห์ซสึกี่งพถูดกชบโครเนลสิอชสจากไป
แลห้ว ทต่านไดห้เรกยกคนใชห้สองคนของทต่าน กชบทหาร
คนหนสึกี่งทกกี่นมชสการพระเจห้า จากคนเหลต่านชชั้นทกกี่

ปรนนสิบชตสิทต่านเสมอ
10:8 และเมสืกี่อทต่านไดห้สคาแดงบรรดาสสิกี่งเหลต่านกชั้ใหห้
พวกเขาแลห้ว ทต่านจสึงสต่งพวกเขาไปยชงเมสืองยชฟฟา

โครเนลวิออัสสสงคนไปเชวิญเปโตร
โครเนลสิอชสไมต่เพกยงเปป็นคนทกกี่ “นมชสการพระเจห้า และเปป็นคนทกกี่ยคาเกรงพระเจห้า” (ขห้อ 2) แตต่เขายชงนคาทฟุก



คนในบห้านเรสือนของเขา ญาตสิพกกี่นห้องของเขา และเหต็นไดห้ชชดวต่าพวกคนใชห้และทหารบางคนทกกี่อยถูต่ภายใตห้เขาดห้วย ใหห้
ยคาเกรงพระเจห้าและแสวงหาทกกี่จะรถูห้จชกพระเจห้าและปรนนสิบชตสิพระองคห์ เพราะวต่าคนใชห้ประจคาบห้านสองคนนกชั้ดถู
เหมสือนจะเขห้าใจเรสืกี่องนกชั้และทหารคนนชชั้นกต็เปป็น “ทหารคนหนสึกี่งทกกี่นมชสการพระเจห้า”

“ทต่านไดห้สคาแดงบรรดาสสิกี่งเหลต่านกชั้ใหห้พวกเขาแลห้ว” คสือแกต่สามคนนกชั้ และพวกเขากต็ออกเดสินทางไปยชง
เมสืองยชฟฟา เมสืองซกซารกยาซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ โครเนลสิอชสประจคาการอยถูต่ อยถูต่บนชายฝปัปี่งทะเล บนชายฝปัปี่งทะเล
เมดสิเตอรห์เรเนกยน และเมสืองยชฟฟาอยถูต่หต่างไปทางใตห้ประมาณสามสสิบไมลห์บนชายฝปัปี่งทะเล ตอนนกชั้เมสืองซกซารกยาเปป็น
ซากปรชกหชกพชงแลห้ว แตต่เมสืองโยปปาเปป็นเมสืองยชฟฟาสมชยใหมต่ ซสึกี่งอยถูต่ตสิดกชบกรฟุงเทลอาวกฟพอดก เมสืองยชฟฟาเปป็น
ทต่าเรสือนชั้คาลสึกกระทชกี่งในสมชยของโยนาหห์ (โยนาหห์ 1:3) เมสืองซกซารกยาในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่มกทต่าเรสือแหต่ง
สคาคชญซสึกี่งมนฟุษยห์ทคาขสึชั้นมา

คนใชห้สองคนและทหารนายนชชั้นคงออกเดสินทางไปทชนทกหลชงจาก “ชชกี่วโมงทกกี่เกห้า” ทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในขห้อ 3 
นชกี่นคสือ หลชงบต่ายสามโมง พวกเขาไปอยต่างรวดเรต็ว เพราะวต่าประมาณเทกกี่ยงวชนวชนถชดมา “ชชกี่วโมงทกกี่หก” (ขห้อ 9) 
พวกเขากต็เขห้ามาใกลห้เมสืองยชฟฟาแลห้ว พวกเขานต่าจะเดสินในระยะทางนชชั้นในเวลาแปดหรสือเกห้าชชกี่วโมง และคห้างคสืน
ทกกี่ไหนสชกแหต่งระหวต่างทาง มห้าชฟุดหนสึกี่งทกกี่เทกยมเขห้ากชบเกวกยนเลต่มหนสึกี่งนต่าจะเดสินไดห้ประมาณสามสสิบไมลห์ในหนสึกี่งวชน 
วชวหรสือลาหลายตชวอาจเดสินทางไดห้ชห้ากวต่า

_______________
ขด้อ 9-16:

10:9 ในวชนตต่อมา ขณะทกกี่คนเหลต่านชชั้นกคาลชงเดสินทาง
ตต่อไปอยถูต่นชชั้น และเขห้ามาใกลห้เมสืองแลห้ว เปโตรขสึชั้นไป
บนหลชงคาบห้านเพสืกี่อจะอธสิษฐานประมาณเวลาเทกกี่ยง
วชน
10:10 และทต่านเรสิกี่มรถูห้สสึกหสิวมาก และอยากจะรชบ
ประทาน แตต่ขณะทกกี่พวกเขายชงจชดเตรกยมอยถูต่ เปโตร
ไดห้เขห้าสถูต่ภวชงคห์
10:11 และไดห้เหต็นทห้องฟฟ้าแหวกออกเปป็นชต่อง และ
มกภาชนะอยต่างหนสึกี่งลอยลงมายชงทต่าน ราวกชบเปป็นผห้า
ผสืนใหญต่ผถูกตสิดกชนทชชั้งสกกี่มฟุม และถถูกหยต่อนลงมายชงพสืชั้น
โลก
10:12 ในภาชนะนชชั้นมกสชตวห์สกกี่เทห้าทฟุกอยต่างแหต่งแผต่น

ดสินโลก และบรรดาสชตวห์ปฝ่า และสชตวห์เลสืชั้อยคลานทชชั้ง
หลาย และนกตต่าง ๆ ในอากาศ
10:13 และมกพระสฟุรเสกยงมายชงทต่านวต่า “จงลฟุกขสึชั้น 
เปโตรเออ๋ย ฆต่าและกสินเถสิด”
10:14 แตต่เปโตรทถูลวต่า “แบบนชชั้นไมต่ไดห้ พระองคห์
เจห้าขห้า เพราะวต่าขห้าพระองคห์ไมต่เคยรชบประทานสสิกี่งใด
ๆ ทกกี่เปป็นของตห้องหห้ามหรสือของเปป็นมลทสินเลย”
10:15 และพระสฟุรเสกยงตรชสกชบทต่านอกกเปป็นครชชั้งทกกี่
สองวต่า “ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงชคาระแลห้ว เจห้าอยต่าเรกยก
วต่าเปป็นของตห้องหห้าม”
10:16 สสิกี่งนกชั้ไดห้กระทคาถสึงสามครชชั้ง และภาชนะนชชั้นกต็
ถถูกรชบขสึชั้นไปอกกในทห้องฟฟ้า

นวิมวิตออันนสาทนกี่งของเปโตร
พรห้อมกชบนสิมสิตอชนนต่าทสึกี่งซสึกี่งถถูกฉายซชั้คาสามรอบ องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตห้องสลชดเปโตรใหห้หลฟุดออกจากภถูมสิหลชง

แบบยสิวของเขาในเรสืกี่องพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ ดถูเหมสือนเปป็นเรสืกี่องแปลกทกกี่วต่าจนถสึงเวลานกชั้ไมต่มกอชครทถูตเลยสชก
คนเทต่าทกกี่เราทราบ และอาจไมต่มกใครอสืกี่นดห้วย ไดห้จงใจไปในทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิเพสืกี่อประกาศขต่าวประเสรสิฐ



เลย และไมต่มกหลชกฐานเลยวต่าพวกเขาไดห้วางแผนการใด ๆ ทกกี่จะทคาเชต่นนชชั้น!
นกกี่เปป็นเรสืกี่องแปลกดห้วยเหตฟุผลดชงตต่อไปนกชั้
1. ในพระมหาบชญชา พระเยซถูตรชสชชดเจนแลห้วในคคาบชญชานชชั้นใหห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ “แกต่คนทชชั้งโลก”

และ “แกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน” และ “แกต่ทฟุกประชาชาตสิ” และไปถสึง “ทกกี่สฟุดปลายของแผต่นดสินโลก” (มาระโก 16:15; 
มธ. 28:19,20; กสิจการ 1:8; ลถูกา 24:47) พระบชญชานชชั้น ซสึกี่งถถูกทวนซชั้คาบต่อย ๆ และถถูกเนห้นยชั้คามากขนาดนชชั้นใน
ฐานะเปป็นคคาสชกี่งหลชกและคคาสชกี่งเดกยวนชชั้นของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด รวมพวกคนตต่างชาตสิเขห้าไวห้ดห้วยเชต่นเดกยวกชบพวกยสิว
คนทชชั้งโลก ทฟุกประชาชาตสิ มนฟุษยห์ทฟุกคน! ไมต่มกทางทกกี่พวกเขาจะเขห้าใจมชนผสิดไปไดห้! และกระนชชั้นความคสิดของพวก
เขากต็ยชงตสิดอยถูต่ในเสสืชั้อแหต่งธรรมเนกยมดฟุจเสสืชั้อผถูห้ปฝ่วยโรคจสิตทกกี่แกะใหห้หลฟุดยากมาก

2. พระเยซถูเจห้าเองทรงใหห้ความสนใจเปป็นพสิเศษกชบชาวสะมาเรกยในงานรชบใชห้ของพระองคห์ พระองคห์ทรง
เทศนาทกกี่เมสืองสสิคารห์และชนะหลายคน ถสึงแมห้วต่า “พวกยสิวไมต่มกการตสิดตต่อสชมพชนธห์กชบชาวสะมาเรกยเลย” หญสิงคน
นชชั้นกลต่าว และถสึงแมห้วต่าพวกอชครทถูตเองตกตะลสึงทกกี่พระองคห์ทรงสนทนากชบนางและพวกเขาไมต่เคยคสิดทกกี่จะพถูดคฟุย
กชบชาวสะมาเรกยคนอสืกี่น ๆ เลยจนกระทชกี่งพระเยซถูทรงเตสือนสตสิพวกเขาวต่าพวกเขาควร “แหงนตาของพวกทต่าน
ขสึชั้น” เพสืกี่อจะมองเหต็นทฟุต่งนาทกกี่ขาวพรห้อมเกต็บเกกกี่ยวแลห้ว พระเยซถูทรงเลต่าคคาอฟุปมาเรสืกี่องชาวสะมาเรกยทกกี่ดกนชชั้นไปแลห้ว 
(ลถูกา 10:30-37) พระองคห์ทรงดสึงความสนใจไปทกกี่คนโรคเรสืชั้อนชาวสะมาเรกยนชชั้นทกกี่หายโรค ผถูห้ซสึกี่งในสสิบคนนชชั้นเปป็น
คนเดกยวทกกี่กลชบมาขอบพระคฟุณ (ลถูกา 17:11-19) ถสึงแมห้วต่าชาวสะมาเรกยเปป็นพวกลถูกผสม เปป็นยสิวเพกยงสต่วนหนสึกี่ง 
และมกพระคชมภกรห์ของคนยสิวอยถูต่บห้างและนมชสการพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง พวกเขากต็มกศาสนาหนสึกี่งทกกี่ถถูกบสิดเบสือนไปมาก
พอสมควร พวกเขาเปป็นทกกี่รชงเกกยจของคนยสิว แตต่พระเยซถูทรงเนห้นยชั้คามากพอแลห้วเรสืกี่องการประกาศขต่าวประเสรสิฐ
แกต่ชาวสะมาเรกยจนฟปีลสิปและจากนชชั้นกต็เปโตรและยอหห์นไดห้ประกาศในแควห้นสะมาเรกยและคนเปป็นอชนมากไดห้รชบ
ความรอดแลห้ว (กสิจการ 8:5-25)

3. การทกกี่พระเยซถูทรงกระทคากสิจกชบหญสิงชาวซกเรกยฟปีนสิเซกยคนนชชั้นในมาระโก 7:24-30 และมชทธสิว 
15:21-28 กต็จงใจแสดงใหห้พวกสาวกเหต็นอยต่างชชดเจนวต่าขต่าวประเสรสิฐและความกรฟุณาของพระครสิสตห์มกใหห้สคาหรชบ
พวกคนตต่างชาตสิมากพอ ๆ กชบสคาหรชบพวกยสิว

4. มกคคาทรงสชญญาไวห้อยต่างชชดเจนในพชนธสชญญาอชนยสิกี่งใหญต่นชชั้นกชบอชบราฮชมวต่า “ในเจห้าบรรดาครอบครชว
แหต่งแผต่นดสินโลกจะไดห้รชบพระพร” (ปฐก. 12:3) พระพรนชชั้นจะตห้องมาโดยทางพระครสิสตห์ เชสืชั้อสายของอชบราฮชม 
ในการฟฟปั้นคสืนทกกี่พยากรณห์ไวห้นชชั้นของอาณาจชกรของดาวสิดภายใตห้พระครสิสตห์ “พระอชงกถูรนชชั้น” อสิสยาหห์ 11:10 กลต่าว
ไวห้วต่า “ธงนชชั้นจะเปป็นทกกี่แสวงหาของพวกคนตต่างชาตสิ และการพคานชกของทต่านจะรฟุต่งโรจนห์” ดถู อสิสยาหห์ 42:1 เชต่น
กชน, “ทต่านจะนคาการพสิพากษาออกมาสถูต่พวกคนตต่างชาตสิ” และ 42:6, “...เปป็นความสวต่างหนสึกี่งแกต่พวกคนตต่าง
ชาตสิ” และอสิสยาหห์ 60:3, “และพวกคนตต่างชาตสิจะมายชงความสวต่างของเจห้า”

5. เซาโล เมสืกี่อเขากลชบใจเชสืกี่อ ไดห้ถถูกประกาศแกต่อานาเนกยวต่า “เปป็นภาชนะทกกี่ทรงเลสือกสรรไวห้แลห้วสคาหรชบ
เรา เพสืกี่อจะนคานามของเราไปตต่อหนห้าพวกคนตต่างชาตสิ” (กสิจการ 9:15) เปาโลเขห้าใจทกกี่นชกี่นตอนนชชั้นเลยวต่าตนไดห้รชบ
การทรงเรกยกใหห้ไปประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตสิแลห้ว (กสิจการ 26:17) แตต่ทชชั้งเปาโลและคนอสืกี่น ๆ กต็ยชงไมต่ไดห้ไปหา
พวกคนตต่างชาตสิ



ฟปีลสิปไดห้รชบการทรงนคาโดยพระวสิญญาณใหห้ชนะขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้น แตต่ขชนทกคนนชชั้น เราเชสืกี่อวต่าเขา
เปป็นผถูห้เขห้าจารกตยสิวคนหนสึกี่งซสึกี่งมกสายเลสือดของคนตต่างชาตสิ แตต่มกความเชสืกี่อแบบชาวยสิวแลห้ว นต่าจะเปป็นผถูห้หนสึกี่งทกกี่มกพระ
คชมภกรห์บางสต่วนและไดห้มายชงพระวสิหารเพสืกี่อจะนมชสการ ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาเขห้าสฟุหนชตแลห้วและจสึงถถูกนชบวต่าเปป็น
คนยสิวอยต่างเปป็นทางการ

รทูปแบบภายนอกของการนมอัสการมอักเรวิกี่มมขีความสนาคอัญ
ตสอเรามากกวสาการนมอัสการและความเชสืกี่อฟฟังจากหอัวใจ

พวกคนทกกี่ยชงไมต่รอดมชกมก “รถูปแบบแหต่งทางของพระเจห้า แตต่ปฏสิเสธฤทธสิธิ์อคานาจของทางนชชั้นเสกย” (2 ทธ. 
3:5) มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบพวกฟารสิสกหลายคนในสมชยของพระครสิสตห์ซสึกี่งพระองคห์ทรงเรกยกพวกเขาซชั้คาแลห้วซชั้คาอกกวต่า 
“วสิบชตสิแกต่พวกเจห้า พวกธรรมาจารยห์และพวกฟารสิสก พวกหนห้าซสืกี่อใจคด!” (มธ. 23:13-33) พวกเขาทคาใหห้หลายคน
เขห้าจารกตยสิวซสึกี่งยชงเปป็นลถูกทชชั้งหลายแหต่งนรกอยถูต่เหมสือนเดสิม ในบทนชชั้นพระเยซถูทรงเรกยกพวกเขาถสึงสอนหนวต่า 
“พวกนคาทางตาบอด” และ “พวกเจห้า พวกโฉดเขลาและตาบอด” สองหน และ “เจห้า คนฟารสิสกตาบอด” หนสึกี่ง
หน พวกเขาถวายสสิบชชกหนสึกี่งแบบละเอกยดถกกี่ถห้วนมากทกกี่สฟุด แตต่ไดห้ละเลยสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่มกนชั้คาหนชกมากกวต่า นชกี่นคสือการ
พสิพากษา ความเมตตา และความเชสืกี่อ! พวกเขาทคาใหห้ภายนอกของถห้วยและถาดสะอาด แตต่ทสิชั้งภายในใหห้เตต็มไป
ดห้วยการขถูดรกดและความเกสินพอดก ภายนอกพวกเขาดถูเหมสือนคนชอบธรรม แตต่ภายในพวกเขาเตต็มไปดห้วยความ
หนห้าซสืกี่อใจคดและความชชกี่วชห้า กระทชกี่งวชนนกชั้คนมากมายกต็ทคาตามพสิธกการตต่าง ๆ แบบเปป็นทางการในครสิสตจชกร 
พสิธกการทชชั้งหลายแหต่งศกลยสืนยชน หรสือการสวดภาวนาทกกี่เปป็นการสารภาพแบบเหมารวม หรสือการสารภาพกชบ
บาทหลวง หรสือการรต่วมพสิธกมสิสซา ซสึกี่งพวกเขาหวชงวต่าจะไดห้รชบความโปรดปรานโดยรถูปแบบภายนอกแตต่ไมต่มกใจเลย
สคาหรชบการกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อ คาอสินไดห้ถวายเครสืกี่องบถูชาเชต่นนชชั้นดห้วยใจชชกี่วและทกกี่ไมต่ไดห้กลชบใจใหมต่

แตต่แมห้กระทชกี่งในหมถูต่คนทกกี่รอดแลห้ว คนดก ๆ ทชชั้งหลาย คนทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณ กต็มกแนวโนห้มอยถูต่ตลอดทกกี่จะ
เนห้นหนชกมากเกสินไปเกกกี่ยวกชบสต่วนภายนอกเหลต่านชชั้นของศาสนา รถูปแบบตต่าง ๆ พสิธกการตต่าง ๆ อาคารสสิกี่งปลถูก
สรห้างและองคห์กรทชชั้งหลาย

ยสิวเหลต่านกชั้ไดห้รชบการสอนอยต่างชชดเจนแลห้วในภาคพชนธสชญญาเดสิมไมต่ใหห้แตต่งงานกชบพวกคนตต่างชาตสิและ
ใหห้หลกกเลกกี่ยงการนชบถสือรถูปเคารพของคนเหลต่านชชั้น (ยชว. 23:12,13; พบญ. 7:1-4) พวกเขาจคาไดห้วต่าพระเจห้าทรง
สชกี่งใหห้พวกเขาทคาลายพวกคนอาโมไรตห์และคนคานาอชนเมสืกี่อโยชถูวานคาพวกเขาเขห้าไปพสิชสิตแผต่นดสินคานาอชน (ยชว. 
11:19,20) และพระเจห้าไดห้ทรงบชญชากษชตรสิยห์ซาอถูลใหห้ทคาลายพวกคนอามาเลขเสกยอยต่างสสิชั้นเชสิงผถูห้ซสึกี่งไปไกลเหลสือ
เกสินแลห้วในการนชบถสือรถูปเคารพและบาป (1 ซมอ. 15:1-3) คนตต่างชาตสิสต่วนใหญต่เปป็นพวกนชบถสือรถูปเคารพ ดชงนชชั้น
พวกยสิวจสึงเรสิกี่มรชงเกกยจคนตต่างชาตสิทชชั้งปวงโดยคสิดวต่าตชวเองไมต่เพกยงเปป็นเผต่าพชนธฟุห์ทกกี่ถถูกเลสือกสรรเทต่านชชั้น แตต่เปป็นลถูก ๆ
ของพระเจห้าโดยแทห้ดห้วย ฉะนชชั้นจสึงมกความเปป็นปฏสิปปักษห์ทกกี่ฝปังอยถูต่ภายในตต่อพวกคนตต่างชาตสิซสึกี่งทคาใหห้แมห้แตต่ครสิสเตกยน
ดก ๆ เหลต่านกชั้กต็รชงเกกยจทกกี่จะไปอยถูต่ทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิเพสืกี่อประกาศขต่าวประเสรสิฐ!

พวกเขาทราบพระบชญชานชชั้นของพระเยซถูแลห้ว แตต่พวกเขายชงรชบไมต่ไดห้ทกกี่จะทคาตามพระบชญชานชชั้นเพราะ
ธรรมเนกยมและคต่านสิยมตต่าง ๆ ของตน ซสึกี่งถถูกปลถูกฝปังมาตชชั้งแตต่วชยเดต็ก บต่อยครชชั้งมชนยากทกกี่จะแยกแยะความแตกตต่าง
ระหวต่างนสิสชยกชบศกลธรรม ฉะนชชั้นแทนทกกี่จะเกลกยดชชงการนชบถสือรถูปเคารพในตชวมชนเอง พวกยสิวกลชบเกลกยดชชงพวก



คนตต่างชาตสิ ผมเคยรถูห้จชกยสิวคนหนสึกี่งซสึกี่งไดห้รชบการฝฝึกฝนใหห้เปป็นรชบบก เขาไดห้เลต่าเรกยนในโรงเรกยนของพระคชมภกรห์ทชล
มฟุดนานแปดปปี ผถูห้ซสึกี่งกลชบใจเชสืกี่ออยต่างมหชศจรรยห์ แตต่นานแลห้วหลชงจากทกกี่เขาไดห้ทราบวต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นจฟุดจบ
ของพระราชบชญญชตสิ เขากต็ยชงทคาใจไมต่ไดห้ทกกี่จะกสินเนสืชั้อหมถูหรสือแมห้แตต่ถชกี่วซสึกี่งถถูกปรฟุงรสดห้วยเนสืชั้อหมถู และมกปฏสิกสิรสิยา
ตามสชญชาตญาณทกกี่จะฉวยเสสืชั้อคลฟุมของเขาเมสืกี่อมชนถถูกวางบนทกกี่นอนซสึกี่งคฟุณแมต่คนหนสึกี่งทกกี่เพสิกี่งคลอดบฟุตร ซสึกี่งยสิว
ถสือวต่าเปป็นมลทสินในทางพสิธกการ ไดห้เอนกายกต่อนหนห้านชชั้น

และครสิสเตกยนมากมายเหลสือเกสินทกกี่คสิดวต่าวชนขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า นชกี่นคสือวชนอาทสิตยห์ เปป็นวชนสะบาโต
และวชดขนาดมชนโดยบชญญชตสิดห้านพสิธกการทชชั้งหลายแหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม กต็ฝปังใจเชสืกี่อจรสิง ๆ เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ทกกี่
เปป็นธรรมเนกยมของเขาและรชงเกกยจสสิกี่งทกกี่เขาเรกยกวต่าเปป็น “การละเมสิดวชนสะบาโต” โดยคนเหลต่านชชั้นทกกี่หฟุงหา
อาหารในวชนอาทสิตยห์หรสือเดสินทางหรสือทคางาน

คฟุณกลต่าววต่าเขาจรสิงจชงอยต่างถกกี่ถห้วนในความเชสืกี่อมชกี่นของเขาหรสือ? ใชต่แลห้ว และยสิวเหลต่านกชั้ในภาคพชนธ
สชญญาใหมต่กต็เชต่นกชน ซสึกี่งพวกเขาเปป็นผถูห้ทกกี่กลชบใจเชสืกี่อแลห้ว บชงเกสิดใหมต่แลห้ว ดคาเนสินตามทางของพระเจห้า อยถูต่ฝฝ่าย
วสิญญาณ จรสิงใจในความรถูห้สสึกตามสชญชาตญาณของตนวต่าพวกเขาตห้องถสือรชกษาบชญญชตสิของโมเสส ดถูสสิวต่าพวก
ครสิสเตกยนยสิวทกกี่เยรถูซาเลต็มตคาหนสิเปโตรอยต่างไร โดยกลต่าววต่า “ทต่านไดห้เขห้าไปหาคนทชชั้งหลายทกกี่ไมต่ไดห้เขห้าสฟุหนชต และ
ไดห้รชบประทานอาหารกชบพวกเขา” (กสิจการ 11:3)

ดถูในกสิจการ 15 วต่าตห้องมกการประชฟุมใหญต่ของพวกอชครทถูตทชชั้งหมดและพวกผถูห้ปกครองทกกี่เยรถูซาเลต็มเพสืกี่อ
ตชดสสินชกชั้ขาดวต่าเหลต่าครสิสเตกยนทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิตห้องเขห้าสฟุหนชตและถสือรชกษาบชญญชตสิของโมเสสหรสือไมต่ (กสิจการ 
15:1-29)! และกระทชกี่งในตอนนชชั้น พวกครสิสเตกยนยสิวกต็อต่อนไหวมากเสกยจน เพสืกี่อหลกกเลกกี่ยงการทคาใหห้สะดฟุด พวกผถูห้
เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิไดห้รชบคคาบชญชาใหห้ “งดเวห้นเสกยจากการรชบประทานอาหารทชชั้งหลายทกกี่ถถูกบถูชาแกต่บรรดารถูป
เคารพ และจากการรชบประทานเลสือด และจากการรชบประทานเนสืชั้อสชตวห์ทชชั้งหลายทกกี่ถถูกรชดคอตาย…” (กสิจการ 
15:29)

และแมห้แตต่เปโตรเองกต็ไมต่ไดห้จชดการเรสืกี่องนกชั้ใหห้เรกยบรห้อยแบบถห้วนถกกี่ในกสิจการ 10 อยต่างนห้อยเขากต็มกความ
เหต็นอกเหต็นใจตต่อพวกครสิสเตกยนทกกี่ถสือศาสนายสิว และเปาโลตห้องตคาหนสิเขาทกกี่เมสืองอชนทสิโอก “ดห้วยวต่ากต่อนทกกี่บางคน
มาจากยากอบ ทต่านไดห้กสินอยถูต่ดห้วยกชนกชบคนตต่างชาตสิ แตต่เมสืกี่อคนพวกนชชั้นมาถสึง ทต่านกต็ปลกกตชวออกและไปอยถูต่เสกย
ตต่างหาก เพราะกลชวพวกทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต” (กท. 2:11,12)

และอชครทถูตเปาโลกต็ไมต่ไดห้เปป็นไทจากอคตสิแบบชาวยสิวนกชั้ในทชนทกเชต่นกชน ถสึงแมห้วต่าเขาถถูกสต่งไปเปป็นอชครทถูต
ถสึงพวกคนตต่างชาตสิตชชั้งแตต่วชนทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อกต็ตาม! ในกสิจการ 18:18 เปาโล “ไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้” คสือการ
ปฏสิญาณตชวแบบยสิวและเขากลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าจะตห้องรชกษาเทศกาลเลกชั้ยงนกชั้ทกกี่จะมาถสึงในกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยทฟุกวสิถก
ทาง” (กสิจการ 18:21) ทกกี่เมสืองไทระ เปาโลขณะเดสินทางไปยชงเยรถูซาเลต็มไดห้พบกชบสาวกบางคน “ผถูห้ซสึกี่งไดห้กลต่าวกชบ
เปาโลโดยทางพระวสิญญาณวต่า ทต่านไมต่ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” (กสิจการ 21:4) แตต่เปาโลกต็ตชชั้งใจมชกี่นแลห้ว ใน
ใจของเขาเขายชงเปป็นยสิวคนหนสึกี่งเหมสือนเดสิมทกกี่โหยหาพระวสิหาร เทศกาลเลกชั้ยงตต่าง ๆ พสิธกการทชชั้งหลาย

อากาบชส ผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้า มชดเปาโลดห้วยผห้าคาดเอวของตชวเองและกลต่าววต่า “พระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ตรชสดชงนกชั้วต่า ‘เชต่นนกชั้แหละ พวกยสิวทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มจะผถูกมชดคนทกกี่เปป็นเจห้าของเครสืกี่องคาดเอวนกชั้ และจะมอบ



เขาไวห้ในมสือของคนตต่างชาตสิ’” (กสิจการ 21:10,11) แตต่เปาโลกต็ไมต่ยอมฟปัง ฉะนชชั้นในกสิจการ 21:18-26 เปาโลจสึง
ยอมจคานนตต่อพวกถสือศาสนายสิวเหลต่านกชั้ ผถูห้เชสืกี่อทชชั้งหลายทกกี่ “ทฟุกคนมกความกระตสือรสือรห้นเรสืกี่องพระราชบชญญชตสิ”
(กสิจการ 21:20) และในการพยายามตอบโตห้ขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพวกเขาไดห้ยสินมาวต่าเปาโลสชกี่งสอนผถูห้คน “วต่าพวกเขา
ไมต่ควรใหห้บฟุตรทชชั้งหลายของตนเขห้าสฟุหนชต หรสือประพฤตสิตามธรรมเนกยมเหลต่านชชั้น” (กสิจการ 21:21) เปาโลจสึงถถูก
ชชกจถูงใหห้เขห้าไปพรห้อมกชบชายสกกี่คนซสึกี่งไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้ ชต่วยจต่ายเงสินทกกี่ตห้องชคาระเหลต่านชชั้น โกนศกรษะของพวกเขา 
ฯลฯ เพสืกี่อทกกี่จะพสิสถูจนห์วต่าเขาเองกต็ดคาเนสินชกวสิตอยต่างมกระเบกยบ ตามทกกี่พวกเขากลต่าว “และรชกษาพระราชบชญญชตสิอยถูต่
ดห้วย” (ขห้อ 24) เปาโลไดห้ไปยชงพระวสิหารเพสืกี่อจะอธสิษฐานและในภวชงคห์ไดห้ยสินองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสวต่า “จงเรต่งรกบ 
และเจห้าจงออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว ดห้วยวต่าพวกเขาจะไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบเรา” (กสิจการ 
22:18) แตต่เปาโลคชดคห้านและอยถูต่ตต่อไปอกกเจต็ดวชนและถถูกจชบกฟุม ถถูกจคาคฟุกและถถูกสต่งไปยชงกรฟุงโรม!

เปาโลทราบดกวต่าบชญญชตสิดห้านพสิธกการถถูกทคาใหห้เสรต็จสสิชั้นแลห้ว วต่าระเบกยบแหต่งพสิธกการเหลต่านชชั้นไดห้ถถูกตรสึงไวห้ทกกี่
กางเขนนชชั้นแลห้วและถถูกลบลห้างออกไปแลห้ว และวต่าพวกมชนเปป็นเพกยง “เงาของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กาย
นชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” ตามทกกี่ตชวเขาเองไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนในโคโลสก 2:14-17 แตต่ธรรมเนกยมและความ
ชอบเหลต่านชชั้นทกกี่ตสิดตชวมาทชชั้งชกวสิตกต็ถถูกปลถูกฝปังอยถูต่ในธรรมชาตสิของเขาจนเขาพบวต่ามชนยากทกกี่จะเมสินเฉยสสิกี่งเหลต่านชชั้น
หรสือไมต่ยฟุต่งเกกกี่ยวกชบพวกมชนไดห้

นกกี่อาจเตสือนใจเราวต่าทคาไมมชนถสึงจคาเปป็นทกกี่หนชงสสือฮกบรถูตห้องถถูกเขกยนขสึชั้นมา ควรถถูกสต่งไปถสึงพวกฮกบรถูและ
กต่อนการทคาลายกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพสืกี่อทกกี่จะแสดงใหห้พวกเขาเหต็นอยต่างเนห้นหนชกวต่าพวกเขาไมต่ตห้องการพวกปฟุโรหสิตใน
พระวสิหารหรสือมหาปฟุโรหสิตแลห้วเนสืกี่องจากเรามกมหาปฟุโรหสิตเชต่นนชชั้นอยถูต่ในพระเยซถูแลห้ว วต่าเราไมต่ตห้องการพระวสิหารทกกี่
เยรถูซาเลต็มแลห้วเนสืกี่องจากเรามกวสิหารหนสึกี่งในสวรรคห์และเนสืกี่องจากรต่างกายของครสิสเตกยนทฟุกคนเปป็นวสิหารหนสึกี่งของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ วต่าเราไมต่ตห้องการเครสืกี่องสชตวบถูชาใด ๆ อกกตต่อไปแลห้วเนสืกี่องจากพระเยซถูครสิสตห์ไดห้ทรงถถูกถวาย
ครชชั้งเดกยวพอแลห้วและไดห้ทรงยฟุตสิบรรดาของถวายและเครสืกี่องบถูชาเปป็นนสิตยห์แลห้ว

ฉะนชชั้นเปโตรคงถถูกกดดชนมากทกเดกยวในการปฏสิบชตสิตามพระบชญชาเหลต่านชชั้นทกกี่เขาไดห้รชบแลห้วในการนคาขต่าว
ประเสรสิฐไปถสึงพวกคนตต่างชาตสิ แมห้แตต่ยากอบ ผถูห้ซสึกี่งเปป็นตห้นเหตฟุทคาใหห้เปโตรออมชอมในกาลาเทกย 2:11 และ 12 
กต็ทราบวต่ามกพยากรณห์ไวห้แลห้ววต่าพวกคนตต่างชาตสิควรไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐตามทกกี่เขากลต่าว โดยยกคคาพถูดจากภาค
พชนธสชญญาเดสิมในกสิจการ 15:16-18

และเราทฟุกคนควรระวชงตชวไวห้เกรงวต่าเราเองจะทคาผสิดบาปและถถูกบชงตาเชต่นเดกยวกชน บางคนเรกยกหอประ
ชฟุมครสิสตจชกรวต่า “สถานบรสิสฟุทธสิธิ์” มชนไมต่ใชต่เลย วสิหารเดกยวของพระเจห้าบนแผต่นดสินโลกตอนนกชั้คสือรต่างกายของ
ครสิสเตกยนแตต่ละคน พระเจห้าไมต่ทรงสถสิตอยถูต่ในอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร บห้านของครสิสเตกยนคนใดกต็อาจศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์
พอ ๆ กชบอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกรหลชงใด อาคารทกกี่ประชฟุม เครสืกี่องดนตรก หนห้าตต่างกระจกสก ซฟุห้มประตถูแบบกอธสิ
ค รถูปปปัปั้นตต่าง ๆ เทกยน บทเพลงสวด กางเขนทกกี่เปป็นเครสืกี่องประดชบ--พวกคนในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ไมต่มกสสิกี่ง
เหลต่านกชั้เลย! สถานทกกี่เพสืกี่อจะนมชสการพระเจห้านชชั้น “ไมต่ใชต่ทชชั้งในภถูเขานกชั้ และไมต่ใชต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” แตต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่
นมชสการพระเจห้าตห้องนมชสการพระองคห์ในจสิตวสิญญาณและในความจรสิง (ยอหห์น 4:21-24) อาคารทกกี่ประชฟุมครสิสต
จชกรไมต่ใชต่วสิหารหลชงหนสึกี่ง แตต่เปป็นเพกยงสถานทกกี่ประชฟุมทกกี่สะดวก ทกกี่ ๆ นชกเทศนห์ยสืนนชชั้นไมต่ใชต่แทต่นบถูชา แตต่เปป็นเพกยง



ธรรมาสนห์สคาหรชบการเทศนา นชกเทศนห์ไมต่ใชต่ปฟุโรหสิตคนหนสึกี่งยกเวห้นในความหมายเดกยวกชนกชบทกกี่วต่าผถูห้เชสืกี่อทฟุกคนเปป็น
ปฟุโรหสิต (1 ปต. 2:5,9) พสิธกบชพตสิศมาและพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเปป็นเพกยงเครสืกี่องเตสือนใจ เปป็นบทเรกยนทกกี่ใชห้
วชตถฟุประกอบ พวกมชนไมต่ใชต่ศกลศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์ พวกมชนไมต่มกฤทธสิธิ์ในการชต่วยใหห้รอด นสิกายของคฟุณอาจถถูกใชห้การโดย
พระเจห้า แตต่มชนไมต่ใชต่เจห้าสาวนชชั้นของพระครสิสตห์ พระกายของพระองคห์ ซสึกี่งรวมทฟุกคนทกกี่รอดเขห้าไวห้แลห้ว ขอใหห้เรา
ระวชงใหห้ดกเกรงวต่าเราจะคสิดเยอะเกสินไปเกกกี่ยวกชบสสิกี่งไมต่สคาคชญทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ภายนอกและคสิดนห้อยเกสินไปเกกกี่ยวกชบสสิกี่ง
สคาคชญฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่ยสิกี่งใหญต่เหลต่านชชั้น รายการประจคานสิกายของคฟุณไมต่จคาเปป็นตห้องเปป็นรายการของพระครสิสตห์
หรสือผถูกขาดเชต่นนชชั้นแตต่นสิกายเดกยว

บอัญญอัตวิดด้านอาหารของพวกยวิวไมสผทูกมอัด
บนเหลสาครวิสเตขียนภาคพอันธสอัญญาใหมส

เมสืกี่อเสกยงนชชั้นมาถสึงเปโตรโดยกลต่าววต่า “จงลฟุกขสึชั้น เปโตรเออ๋ย ฆต่าและกสินเถสิด” คสือใหห้กสินพวกสชตวห์สกกี่เทห้า 
พวกสชตวห์ปฝ่าและสชตวห์เลสืชั้อยคลานและพวกนกในอากาศเหลต่านชชั้น (ขห้อ 12,13) พระบชญชานชชั้นกต็ฝฝ่าฝฟนบชญญชตสิดห้าน
อาหารทกกี่พวกยสิวไดห้รชบในหนชงสสือเลวกนสิตสิ บททกกี่ 11 แนต่นอนวต่ายสิวคนใด จนกระทชกี่งบชญญชตสิดห้านพสิธกการนชชั้นถถูกทคาใหห้
สคาเรต็จจรสิงแลห้วในการเสดต็จมาของพระครสิสตห์ ควรถสือรชกษาพสิธกการเหลต่านชชั้น แตต่พวกมชนไมต่เคยเปป็นสต่วนหนสึกี่งของ
ความรอดและไมต่ใชต่วสิธกการทกกี่จะไดห้รชบความรอด บชญญชตสิดห้านพสิธกการทชชั้งหมดนชชั้นเปป็นเพกยง “เงาของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะ
มาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” (คส. 2:17)

การเขห้าสฟุหนชตแสดงภาพการเขห้าสฟุหนชตของหชวใจเมสืกี่อมกการบชงเกสิดใหมต่ วชนสะบาโตประจคาสชปดาหห์ของ
พวกยสิวแสดงภาพการหยฟุดพชกในสวรรคห์ของผถูห้ทกกี่จะดคาเนสินชกวสิตอยต่างสมบถูรณห์แบบและรชกษาบชญญชตสิทชชั้งสสิชั้นไดห้อยต่าง
ไรห้ทกกี่ตสิ แตต่สะบาโตของเทศกาลปปัสกาซสึกี่งเรสิกี่มตห้นพรห้อมกชบการกสินลถูกแกะปปัสกาซสึกี่งเลสือดของลถูกแกะนชชั้นถถูกทคาใหห้ตก
แลห้ว กต็แสดงภาพสชนตสิสฟุขอชนเปปีปี่ยมสฟุขและสะบาโตแหต่งหชวใจซสึกี่งครสิสเตกยนคนใดเขห้าแลห้วเมสืกี่อเขาวางใจพระครสิสตห์ 
และจากนชชั้นสะบาโตทกกี่ตามหลชงเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อกต็แสดงภาพการหยฟุดพชกชชกี่วนสิรชนดรห์ซสึกี่งเปป็นมรดกของคน
เหลต่านชชั้นทกกี่รชบพระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นปปัสกานชชั้นแลห้ว ฉะนชชั้นบชญญชตสิดห้านอาหารในทางพสิธกการจสึงตห้องปลถูกฝปังในชาวยสิว
แนวคสิดเรสืกี่องการแยกออกจากความชชกี่วรห้ายและบาป เหมสือนกชบทกกี่ในพระราชบชญญชตสิ 22:9-11 พวกเขาจะตห้องไมต่
หวต่านเมลต็ดพสืชหลายชนสิดในสวนองฟุต่นของตน ไมต่เอาวชวผถูห้และลาไถนาดห้วยกชน ไมต่สวมใสต่เสสืชั้อผห้าทกกี่ทคาดห้วยผห้าขนสชตวห์
และผห้าปฝ่านรวมกชน ฉะนชชั้นยสิวทฟุกคนจสึงทราบวต่าคนตต่างชาตสิทกกี่นชบถสือรถูปเคารพอาจกสินเนสืชั้อหมถู แตต่วต่าเขาซสึกี่งเปป็นยสิว
ไมต่ควรกสิน และกชบสชตวห์อสืกี่น ๆ กต็เชต่นกชน

อยต่างไรกต็ตาม พสิธกเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกเขกยนดห้วยมสือลห้วนถถูกตอกตรสึงไวห้ทกกี่กางเขนแลห้ว และฉะนชชั้นเปาโลจสึงเขกยน
ถสึงครสิสเตกยนทชชั้งหลาย ไมต่วต่าจะเปป็นคนตต่างชาตสิหรสือยสิว ไมต่วต่าจะทกกี่เมสืองโคโลสกหรสือในเมสืองของเรา วต่า “เหตฟุฉะนชชั้น
อยต่าใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดปรชบโทษพวกทต่านในเรสืกี่องการกสิน หรสือในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือเทศกาล หรสือวชนขสึชั้นหนสึกี่ง
คกี่คา หรสือวชนสะบาโตทชชั้งหลาย ซสึกี่งเปป็นเงาของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” (คส. 
2:16,17) บชดนกชั้เปาโลสามารถเตสือนใจทสิโมธกไดห้วต่าเหลต่าวสิญญาณทกกี่ลต่อลวงและหลชกคคาสอนของพวกผกปปีศาจจะมา 
“โดยหห้ามไมต่ใหห้ทคาการสมรส และบชญชาใหห้งดเวห้นจากเนสืชั้อสชตวห์ตต่าง ๆ ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงสรห้างไวห้เพสืกี่อใหห้รชบดห้วย
การขอบพระคฟุณของคนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อและรถูห้จชกความจรสิง ดห้วยวต่าบรรดาสสิกี่งเนรมสิตสรห้างของพระเจห้าเปป็นของดก 



และไมต่ตห้องปฏสิเสธเลยสชกสสิกี่งเดกยว ถห้าสสิกี่งนชชั้นถถูกรชบดห้วยการขอบพระคฟุณ เพราะวต่าสสิกี่งนชชั้นถถูกชคาระไวห้แลห้วโดยพระ
วจนะของพระเจห้าและการอธสิษฐาน” (1 ทธ. 4:3-5) ครสิสเตกยนทชชั้งหลายควรรถูห้จชกประมาณตนในการกสินของตน
และการดถูแลสฟุขภาพ แตต่ไมต่มกเหตฟุผลฝฝ่ายวสิญญาณเลยวต่าทคาไมเนสืชั้อยต่างถสึงดกกวต่าแฮม และบชดนกชั้ไมต่มกครสิสเตกยนคนใด
ควรยอมใหห้ตชวเองถถูกตชดสสินโดยบชญญชตสิดห้านพสิธกการ ไมต่วต่าจะเกกกี่ยวกชบอาหารหรสือวชนสะบาโตหรสือวชนบรสิสฟุทธสิธิ์อสืกี่น ๆ

การสสืกี่อความหมายโดยนชยดห้านพสิธกการเกกกี่ยวกชบสชตวห์ตต่าง ๆ ทกกี่ถถูกใชห้ในเครสืกี่องสชตวบถูชาถถูกมอบใหห้นานแลห้ว
กต่อนบชญญชตสิของโมเสส อาแบลและโนอาหห์ทราบวต่าจะตห้องถวายลถูกแกะเปป็นเครสืกี่องบถูชา โนอาหห์ทราบความแตก
ตต่างระหวต่างสชตวห์สะอาดและสชตวห์มลทสิน แมห้แตต่พระเจห้าในการฆต่าพวกสชตวห์ทกกี่ไรห้เดกยงสาเพสืกี่อทคาเสสืชั้อผห้าหนชงสชตวห์ใหห้
อาดชมและเอวา กต็ทรงบอกเปป็นนชยถสึงบทเรกยนอชนเปปีปี่ยมสฟุขเกกกี่ยวกชบพระเมษโปดกของพระเจห้าทกกี่จะเสดต็จมานชชั้น
และเสสืชั้อคลฟุมแหต่งความชอบธรรมของพระองคห์ซสึกี่งจะปกปปิดเหลต่าคนบาปทกกี่เชสืกี่อวางใจ แตต่พสิธกการเหลต่านชชั้น ซสึกี่งไมต่
เคยเปป็นมากกวต่าบทเรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุสอนเลย กต็ไมต่เหมาะสมอกกตต่อไป ไมต่ถถูกบชญชาอกกตต่อไปแลห้ว

เราควรหมายเหตฟุวต่าการเปปิดเผยนกชั้แกต่เปโตรมาตอนทกกี่เขา “ขสึชั้นไปบนหลชงคาบห้านเพสืกี่อจะอธสิษฐาน” (ขห้อ 
9) การเปลกกี่ยนแปลงแบบปฏสิวชตสิเชต่นนชชั้นในความคสิดเหต็นและธรรมเนกยมคงไมต่มกทางเกสิดขสึชั้นกชบเปโตรไดห้หากเขาไมต่
แสวงหานชั้คาพระทชยขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าอยต่างจรสิงจชง หลายสสิกี่งทกกี่มหชศจรรยห์เกสิดขสึชั้นเมสืกี่อผถูห้คนรอคอยพระเจห้าใน
การอธสิษฐาน! ฉะนชชั้นเปโตรและยากอบและยอหห์น ซสึกี่งเตต็มใจเดสินขสึชั้นภถูเขาไปอยต่างเหนต็ดเหนสืกี่อยเพสืกี่อจะอธสิษฐาน 
(ลถูกา 9:28,29) จสึงไดห้เหต็นการจคาแลงพระกายแบบมหชศจรรยห์ของพระเยซถูซสึกี่งสาวกคนอสืกี่น ๆ ทกกี่ไมต่ไดห้ไปอธสิษฐาน
พลาดไป

เราอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าเปโตรหลชงจากการเปปิดเผยแสนมหชศจรรยห์นกชั้ ใหห้ลถูกชายทารกของเขาเขห้าสฟุหนชตไหม
หรสือสต่งเสรสิมครสิสเตกยนยสิวคนอสืกี่น ๆ ใหห้ทคาพสิธกเขห้าสฟุหนชตใหห้ลถูกชายตชวนห้อยของพวกเขาไหม? เขาถสือวชนสะบาโต
ตามแบบยสิวไหม? เขาอาจทคาเชต่นนชชั้นเพราะเปป็นวสิถกชกวสิตแบบหนสึกี่ง มชนมกเสนต่หห์และนต่าคฟุห้นเคยและเปป็นทกกี่รชกยสิกี่ง แมห้
กระทชกี่งหลชงจากทกกี่เขาเปป็นไทจากความรชบผสิดชอบทกกี่ตห้องทคาเชต่นนชชั้นแลห้วกต็ตาม และนกกี่อาจเปป็นเหตฟุผลหนสึกี่งทกกี่วต่าทคาไม
เขาจสึงอต่อนไหวงต่ายกชบการทดลองใหห้ออมชอมนชชั้นในกาลาเทกย 2:11-14

ขด้อ 17-23:
10:17 บชดนกชั้ ขณะทกกี่เปโตรยชงสงสชยในตชวเองวต่า 
นสิมสิตทกกี่ทต่านเหต็นนชชั้นมกความหมายอะไร ดถูเถสิด พวก
คนซสึกี่งถถูกสต่งมาจากโครเนลสิอชสนชชั้น ไดห้ถามหาถสึงบห้าน
ของซกโมนและยสืนอยถูต่หนห้าประตถูรชชั้ว
10:18 และรห้องเรกยก และถามวต่า ซกโมน ซสึกี่งมก
นามสกฟุลวต่า เปโตร พชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นหรสือไมต่
10:19 ขณะทกกี่เปโตรตรสึกตรองอยถูต่เรสืกี่องนสิมสิตนชชั้น พระ
วสิญญาณกต็ตรชสกชบทต่านวต่า “ดถูเถสิด ชายสามคนตาม
หาเจห้า
10:20 เหตฟุฉะนชชั้นจงลฟุกขสึชั้น และเจห้าจงลงไปขห้างลต่าง

และไปกชบพวกเขาเถสิด โดยไมต่สงสชยอะไรเลย 
เพราะวต่าเราไดห้สต่งพวกเขามา”
10:21 แลห้วเปโตรไดห้ลงไปหาคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งถถูกสต่ง
มายชงทต่านจากโครเนลสิอชส และกลต่าววต่า “ดถูเถสิด 
ขห้าพเจห้าเปป็นคนทกกี่พวกทต่านตามหานชชั้น อะไรเปป็น
สาเหตฟุทกกี่พวกทต่านมา”
10:22 และพวกเขาตอบวต่า “นายรห้อยโครเนลสิอชส 
เปป็นคนชอบธรรมและเปป็นคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า 
และมกชสืกี่อเสกยงดกในทต่ามกลางบรรดาชนชาตสิยสิว ไดห้
รชบคคาเตสือนจากพระเจห้าโดยผต่านทถูตสวรรคห์ผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์



องคห์หนสึกี่ง ใหห้มาเชสิญทต่านเขห้าไปในบห้านของทต่าน เพสืกี่อ
จะฟปังถห้อยคคาทชชั้งหลายของทต่าน”

10:23 แลห้วเปโตรจสึงเชสิญพวกเขาใหห้เขห้ามา และใหห้

พวกเขาพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่น และในวชนตต่อมา เปโตรกต็ไปกชบ
พวกเขา และพวกพกกี่นห้องบางคนจากเมสืองยชฟฟากต็ไป
กชบทต่าน

เปโตรไดด้รอับการเปปิดเผยทขีกี่ชอัดเจนใหด้ไป
หาโครเนลวิออัสพรด้อมกอับขสาวประเสรวิฐ

ชต่างแสนวสิเศษทกกี่พระเจห้าทรงกระทคากสิจทกกี่ปลายทชชั้งสองดห้าน พระองคห์ทรงเตรกยมโครเนลสิอชสใหห้พรห้อมทกกี่จะ
ฟปังคคาเทศนาของเปโตร พระองคห์ทรงเตรกยมเปโตรใหห้ไปหาคนตต่างชาตสิคนหนสึกี่งซสึกี่งเขาไมต่เคยทคาเชต่นนชชั้นมากต่อนเลย
พระเจห้าไดห้ทรงเตรกยมขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นเชต่นกชน ทรงใหห้เขาอต่านอสิสยาหห์ 53 ตอนทกกี่พระองคห์ทรงนคาฟปีลสิปผถูห้
ประกาศขต่าวประเสรสิฐมาเทศนาใหห้เขาฟปังในกสิจการ 8 

ครสิสเตกยนทชชั้งหลายสามารถมกการทรงนคาทกกี่ชชดเจนไดห้ในสต่วนของหนห้าทกกี่ หนสึกี่งในพระสชญญาอชนเปป็นทกกี่รชกยสิกี่ง
เหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็คสือวต่า พระองคห์จะทรงเปป็นผถูห้นคาทางและครถูของเรา “พระองคห์นชชั้นจะทรง
สอนทต่านทชชั้งหลายสสิกี่งสารพชด และจะนคาสสิกี่งสารพชดมาสถูต่ความทรงจคาของทต่านทชชั้งหลาย คสือสสิกี่งใดกต็ตามทกกี่เราไดห้
กลต่าวไวห้แกต่ทต่านทชชั้งหลายแลห้ว” พระเยซถูตรชสในยอหห์น 14:26 “พระองคห์นชชั้นจะทรงเปป็นพยานถสึงเรา” พระเยซถู
ตรชสในยอหห์น 15:26 พระองคห์จะทรงนคาทางคฟุณเขห้าสถูต่ความจรสิงทชชั้งมวล จะทรงเปปิดเผยนชั้คาพระทชยของพระเจห้า
และถวายเกกยรตสิแดต่พระครสิสตห์ พระเยซถูตรชสไวห้ในยอหห์น 16:13 และ 14 ความสฟุขมกแกต่ครสิสเตกยนผถูห้ทกกี่รอคอย
พระเจห้าเพสืกี่อรชบความสวต่างและการทรงนคา! คงนต่าเศรห้าหากเปโตรไมต่ไดห้ขสึชั้นไปบนหลชงคาเพสืกี่อจะอธสิษฐาน และไดห้
พบการทรงนคาทกกี่ชชดเจนนชชั้นของพระเจห้า! ไมต่แนต่เปโตรอาจกคาลชงทถูลถามพระเจห้าวต่า “ขชชั้นตอนถชดไปคสืออะไร?” 
หรสือ “ขห้าพระองคห์จะไปทกกี่ไหนตต่อพรห้อมกชบขต่าวประเสรสิฐ?” ไมต่วต่าจะยชงไง พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงนคาในตอน
นชชั้นอยต่างชชดเจน

ฉะนชชั้นพระเยซถู ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ จสึงทรงถถูกนคาไป “และพระองคห์จคาตห้องเสดต็จผต่านแควห้นสะ
มาเรกย” (ยอหห์น 4:4) และทกกี่นชกี่นพระเจห้าทรงเตรกยมไวห้ทกกี่บต่อนชั้คานชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พระองคห์ทรงนชกี่งพชกตอนเทกกี่ยงวชน 
หญสิงชาวเมสืองสสิคารห์คนนชชั้นซสึกี่งพรห้อมทกกี่จะรชบขต่าวประเสรสิฐ! ฉะนชชั้นอชครทถูตเปาโลกชบคณะของเขา ซสึกี่งแสวงหาการ
ทรงนคาจากพระเจห้าอยต่างจรสิงจชงวต่าพวกเขาควรไปรชบใชห้ทกกี่ไหน “ถถูกหห้ามโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใหห้ประกาศ
พระวจนะในแควห้นเอเชกย” และอยากไปยชงแควห้นบสิธกเนกย “แตต่พระวสิญญาณไมต่โปรดใหห้พวกทต่านไป” และจากนชชั้น
นสิมสิตหนสึกี่งไดห้ปรากฏแกต่เปาโลและชายคนหนสึกี่งรห้องเรกยกวต่า “ขอโปรดเขห้ามาในแควห้นมาซสิโดเนกย และชต่วยพวกเรา
เถสิด” และดชงนชชั้นพวกเขาจสึงไป “ดห้วยเหต็นแนต่วต่า องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงเรกยกพวกเราใหห้ไปประกาศขต่าว
ประเสรสิฐแกต่พวกเขา” (กสิจการ 16:6-10)

พระเยซถูทรงสอนสาวกเหลต่านกชั้แลห้ววต่าพวกเขาจะถถูกนคาตชวไปอยถูต่ตต่อหนห้าเหลต่าผถูห้วต่าราชการและกษชตรสิยห์ทชชั้ง
หลาย “แตต่เมสืกี่อพวกเขามอบพวกทต่านไวห้นชชั้น อยต่าเปป็นกชงวลวต่าพวกทต่านจะพถูดอยต่างไรหรสืออะไร เพราะคคาพถูดนชชั้น
จะประทานแกต่พวกทต่านในโมงยามเดกยวกชนนชชั้นวต่าพวกทต่านจะพถูดอะไรดก เพราะวต่าพวกทต่านมสิไดห้เปป็นผถูห้ทกกี่พถูด แตต่
พระวสิญญาณของพระบสิดาของพวกทต่านเปป็นผถูห้ซสึกี่งตรชสในพวกทต่าน” (มธ. 10:19,20) การพสึกี่งพาการทรงนคาของ



พระเจห้านกชั้และการไดห้รชบการทรงนคาทกกี่ชชดเจนเชต่นนกชั้และการเดสินตามมชน เปป็นหนสึกี่งในเครสืกี่องหมายอชนโดดเดต่น
มหาศาลของเหลต่าครสิสเตกยนทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณในหนชงสสือกสิจการ! ฉะนชชั้นเปโตรจสึงไดห้รชบการทรงนคาทกกี่
ชชดเจน คคาถามตต่าง ๆ ของเขาไดห้รชบคคาตอบ ขห้ออห้างทชชั้งหลายของเขาถถูกสลายไป และเขาทราบชชดเจนวต่าจะตห้อง
ทคาอะไร เราทชชั้งหลายกต็เชต่นกชน หากเราเดสินคต่อย ๆ และรอคอยตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าและกระตสือรสือรห้นเสมอทกกี่จะ
สละทสิชั้งแผนการของเราเองเพสืกี่อแผนการตต่าง ๆ ของพระเจห้า ครสิสเตกยนทฟุกคนสามารถรชบการทรงนคาทกกี่ชชดเจนไดห้
สคาหรชบสสิกี่งสารพชดทกกี่เขาควรทคาหรสือกลต่าว

เปโตรเชสิญชายสามคนนกชั้เขห้าบห้าน คนใชห้สองคนนชชั้นและทหารทกกี่นมชสการพระเจห้าคนนชชั้นของโครเนลสิอชส 
“และใหห้พวกเขาพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่น” ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่านชกี่นเปป็นครชชั้งแรกหรสือไมต่ทกกี่เปโตรไดห้นชกี่งรต่วมโตต๊ะเพสืกี่อรชบประทาน
อาหารแสนอรต่อยกชบพวกคนตต่างชาตสิ? และนชกี่นเปป็นครชชั้งแรกหรสือไมต่ทกกี่เขาไดห้นอนในบห้านหลชงเดกยวกชบพวกคนตต่าง
ชาตสิและมกการรต่วมสามชคคกธรรมทกกี่ใกลห้ชสิด? แตต่พระเจห้าทรงบอกเขาแลห้ววต่ามกชายสามคนทกกี่ตามหาเขาอยถูต่ วต่าเขา
ตห้องไปกชบพวกเขา ไมต่สงสชยอะไรเลย และทกกี่ดชงกห้องอยถูต่ในหถูของเขาคสือขต่าวสารทกกี่เขาไดห้รชบในภวชงคห์นชชั้น, “ซสึกี่ง
พระเจห้าไดห้ทรงชคาระแลห้ว เจห้าอยต่าเรกยกวต่าเปป็นของตห้องหห้าม” (ขห้อ 15)

“และในวชนตต่อมา เปโตรกต็ไปกชบพวกเขา และพวกพกกี่นห้องบางคนจากเมสืองยชฟฟากต็ไปกชบทต่าน” ชาย
เหลต่านกชั้มาถสึงตอนเทกกี่ยงวชนหรสือหลชงเทกกี่ยงวชนเลต็กนห้อย พวกเขาเหนสืกี่อยลห้ากชบการเดสินทางประมาณสามสสิบไมลห์ ซสึกี่ง
นต่าจะเปป็นการเดสินเทห้าแบบเรต่งรกบดห้วย พวกเขาคงตห้องการการหยฟุดพชกสชกสองสามชชกี่วโมง นอกจากนกชั้ เปโตรตห้อง
พา “พกกี่นห้องบางคน” ไปกชบตนดห้วย นชกี่นคสือยสิวคนอสืกี่น ๆ ทกกี่รชบความรอดแลห้ว มกพวกเขาหกคนดห้วยกชน ตามทกกี่เรา
เหต็นเมสืกี่อเปโตรอธสิบายเรสืกี่องนกชั้ในกสิจการ 11:12 พกกี่นห้องเหลต่านกชั้ตห้องไปดห้วยเพราะเหตฟุผลหลายประการ

1. ไมต่ใชต่แคต่เปโตร แตต่ครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ ดห้วยตอนนกชั้ตห้องเรกยนรถูห้วต่าขต่าวประเสรสิฐจะตห้องถถูกนคาไปสถูต่พวก
คนตต่างชาตสิแบบเดกยวกชบทกกี่ไปสถูต่พวกยสิว คนอสืกี่น ๆ ตห้องถถูกเกณฑห์ไปดห้วย

2. นอกจากนกชั้ ในทฟุกกรณกทกกี่นต่ากชงขา ควรมกมากกวต่าหนสึกี่งคน อยต่างนห้อยกต็เปป็นตชวแทนครสิสเตกยนกลฟุต่มหนสึกี่ง 
ซสึกี่งรชบรองคนเหลต่านชชั้นวต่ากลชบใจเชสืกี่อแลห้วและพรห้อมแลห้วทกกี่จะรชบบชพตสิศมา อาจเกสิดคคาถามบางอยต่างขสึชั้นมา: คนตต่าง
ชาตสิเหลต่านกชั้รชบความรอดแลห้วจรสิง ๆ ไหม? ตห้องมกพยานหลายคนอยถูต่ดห้วยผถูห้ซสึกี่งจะตห้องเชสืกี่อเกกกี่ยวกชบความจรสิงแทห้ของ
การกลชบใจเชสืกี่อของพวกเขา และตห้องใหห้ความเหต็นชอบการรชบบชพตสิศมาของพวกเขา

3. จากนชชั้นเปโตร เมสืกี่อเขาจะตห้องอธสิบายเรสืกี่องนกชั้แกต่พวกพกกี่นห้องครสิสเตกยนชาวยสิวของตน ตห้องมกคคาพยาน
ของคนอสืกี่น ๆ เพสืกี่อสนชบสนฟุนตน เพสืกี่อจะใหห้คคาพยานวต่ามชนเปป็นมาจากพระเจห้าอยต่างชชดเจน มชนจะยากพอแลห้ว
สคาหรชบครสิสเตกยนยสิวเหลต่านกชั้ทกกี่จะไปใหห้พห้นจากบชญญชตสิดห้านพสิธกการและจากความเปป็นปฏสิปปักษห์ตต่อพวกคนตต่างชาตสิทกกี่
ตนถถูกปลถูกฝปังมา ดชงนชชั้นประจชกษห์พยานหลายคนจสึงตห้องอยถูต่ดห้วยตอนทกกี่เปโตรเทศนาใหห้โครเนลสิอชสและคนใน
ครอบครชวของเขาฟปัง เพสืกี่อจะนคาเรสืกี่องกลชบมารายงานและปกปฟ้องคคาพยานของเปโตร และคลายความสงสชยทกกี่วต่า
พวกคนตต่างชาตสิรชบความรอดอยต่างแทห้จรสิงไหม และเปโตรถถูกไตต่สวนอยต่างรฟุนแรงเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ และคคาพยาน
ของพกกี่นห้องหกคนนกชั้กต็ชต่วยเขาในการชชกจถูงคนอสืกี่น ๆ ตามทกกี่เราจะเหต็นในบททกกี่ 11 

มชนเปป็นธรรมเนกยมปกตสิทชกี่วไปแลห้วในหมถูต่พวกแบต๊พตสิสและคนอสืกี่น ๆ ทกกี่มกการปกครองตนเองในทกกี่ประชฟุม
ทห้องถสิกี่น ชฟุมนฟุมชนทห้องถสิกี่นทกกี่ปกครองตนเอง ทกกี่จะลงคะแนนเสกยงเพสืกี่อเหต็นชอบผถูห้เชสืกี่อใหมต่ทชชั้งหลายสคาหรชบการรชบ



บชพตสิศมา และทกกี่จะลงคะแนนเสกยงเพสืกี่อเหต็นชอบผถูห้คนทกกี่ยห้ายความเปป็นสมาชสิกมาจากทกกี่ประชฟุมทกกี่อยถูต่หต่างไกล นชกี่น
ทคาใหห้การยอมรชบกรณกทกกี่นต่ากชงขาเปป็นเรสืกี่องทกกี่ไมต่นต่าจะเกสิดขสึชั้นไดห้ จนกวต่าพวกเขาใหห้พยานหลชกฐานบางอยต่างเกกกี่ยว
กชบการรชบความรอดทกกี่แทห้จรสิง

แมห้กระทชกี่งตอนทกกี่ยอหห์นใหห้บชพตสิศมฝถูงชนนชชั้น เขากต็ปฏสิเสธพวกฟารสิสกและพวกสะดถูสกผถูห้ซสึกี่งไมต่แสดงใหห้เหต็น
พยานหลชกฐานใด ๆ เลยเกกกี่ยวกชบการกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อสต่วนตชวทกกี่ชต่วยใหห้รอด เขากลต่าววต่า “โอ ชชกี่วอายฟุ
แหต่งงถูรห้ายทชชั้งหลาย ใครไดห้เตสือนพวกเจห้าใหห้หนกจากพระพสิโรธทกกี่จะมาถสึงนชชั้น เหตฟุฉะนชชั้นจงเกสิดผลทชชั้งหลายใหห้สมกชบ
การกลชบใจใหมต่เถสิด” (มธ. 3:7,8) เปป็นทกกี่เชสืกี่อถสือกชนโดยทชกี่วไปวต่าขห้อบชงคชบและจสิตวสิญญาณของพระคชมภกรห์บต่งบอก
ถสึงสตสิปปัญญาของการมกผถูห้อสืกี่นอยถูต่ดห้วยตามปกตสิซสึกี่งใหห้ความเหต็นชอบคนเหลต่านชชั้นทกกี่มาเพสืกี่อรชบบชพตสิศมา

ฉะนชชั้นพกกี่นห้องหกคนนกชั้จสึงใหห้ความเหต็นชอบโครเนลสิอชสและคนในบห้านเรสือนของเขา (กสิจการ 10:46-48) 
ฉะนชชั้นพวกสาวกในเยรถูซาเลต็มในฐานะคนกลฟุต่มหนสึกี่งคงไมต่ยอมรชบเซาโลซสึกี่งเปป็นผถูห้เชสืกี่อใหมต่จนกระทชกี่งบารนาบชสบอก
เลต่าเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเซาโลและชชกจถูงใหห้พวกเขาเชสืกี่อ (กสิจการ 9:26,27) และดชงนชชั้นพวกพกกี่นห้องทกกี่
เยรถูซาเลต็มจสึงเขกยนจดหมายฉบชบหนสึกี่งไปถสึงสาวกคนอสืกี่น ๆ ใหห้ตห้อนรชบนชกเทศนห์อปอลโลในการรต่วมสามชคคกธรรม
และการรต่วมมสืออยต่างเตต็มทกกี่ (กสิจการ 18:27,28) และเปาโลกต็เขกยนไปถสึงพวกพกกี่นห้องทกกี่กรฟุงโรม ขอรห้องพวกเขาใหห้
ตห้อนรชบและเหต็นชอบกชบนางเฟบก ผถูห้รชบใชห้ของครสิสตจชกรทกกี่เมสืองเคนเครกย (รม. 16:1)

แนต่นอนวต่ามกขห้อยกเวห้นหลายตอน แตต่ขห้อยกเวห้นเหลต่านชชั้นเปป็นเรสืกี่องการปฏสิบชตสิทชกี่วไป เพราะวต่าฟปีลสิปใหห้บชพ
ตสิศมาขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นหลชงจากเชสืกี่อมชกี่นวต่าเขารชบความรอดแลห้ว (กสิจการ 8:36-38) เปาโลและสสิลาสใหห้
บชพตสิศมานายคฟุกชาวฟปีลสิปปปีนชชั้นและครอบครชวของเขาโดยมกแคต่พวกเขาสองคนนชชั้นทกกี่ใหห้การรชบรองการกลชบใจเชสืกี่อ
ของพวกเขา (กสิจการ 16:33) ฉะนชชั้นเราจสึงคสิดวต่าเหมสือนกชบทกกี่มชนเปป็นวสิธกปฏสิบชตสิทชกี่วไปของเปาโลและบารนาบชส
และตต่อมากต็เปาโลกชบสสิลาสในการเดสินทางประกาศของพวกเขา มชนกต็เปป็นวสิธกปฏสิบชตสิวชนนกชั้ของพวกมสิชชชนนารกทกกี่ไป
ประกาศยชงดสินแดนใหมต่ ๆ พรห้อมกชบผถูห้กลชบใจเชสืกี่อกลฟุต่มแรก ๆ ของพวกเขา แตต่โดยทชกี่วไปแลห้วหลชงจากทกกี่มก
ครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ ทกกี่เตสิบโตเปป็นผถูห้ใหญต่แลห้ว พวกเขาเองกต็ไดห้รชบเชสิญทกกี่จะใหห้การรชบรองและสต่งตต่อผถูห้เชสืกี่อเหลต่านชชั้น
สคาหรชบการรชบบชพตสิศมาและคนเหลต่านชชั้นทกกี่มาขอเปป็นสมาชสิกครสิสตจชกร นชกี่นไมต่ตห้องใชห้เสกยงสต่วนใหญต่ในสมชยพระ
คชมภกรห์และครสิสตจชกรทชชั้งหลายในตอนนกชั้กต็ไมต่ตห้องมกการลงคะแนนเสกยงคนสต่วนใหญต่ในวสิธกปฏสิบชตสิทชกี่วไป กฎทชกี่วไป
ประการเดกยวนชชั้นกต็คสือวต่า เราควรพยายามทกกี่จะตรวจสอบวต่าผถูห้คนเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์อยต่างแทห้จรสิงเพสืกี่อรชบความ
รอดกต่อนทกกี่พวกเขารชบบชพตสิศมาและยสิกี่งไปกวต่านชชั้น สตสิปปัญญาฝฝ่ายวสิญญาณและสภาพการณห์แวดลห้อมตต่าง ๆ อาจ
บต่งชกชั้ถสึงวสิธกการนชชั้น ๆ ดห้วย

บชดนกชั้พกกี่นห้องหกคนนกชั้พรห้อมกชบเปโตรและผถูห้สสืกี่อสารอกกสามคนนชชั้น ซสึกี่งเปป็นคณะทกกี่มกสสิบคน เดสินเทห้าไปหา
โครเนลสิอชสและครอบครชวของเขาในเมสืองซกซารกยา เราคสิดวต่าพวกเขาเดสินไป และพวกเขากต็ไปชห้ากวต่าตอนทกกี่พวกผถูห้
สสืกี่อสารนชชั้นมา “ในวชนตต่อมา” เปโตรและพกกี่นห้องหกคนนชชั้นกต็ไปกชบพวกผถูห้สสืกี่อสารและจากนชชั้น “ในวชนตต่อมาพวกเขา
กต็เขห้าไปในเมสืองซกซารกยา” (ขห้อ 24) ผมคสิดวต่าพวกเขาไปถสึงในวชนทกกี่สองนชชั้น “ประมาณชชกี่วโมงทกกี่เกห้า” (ขห้อ 30) 
หรสือบต่ายสามโมง ดชงนชชั้นพวกเขาจสึงนต่าจะใชห้เวลาหนสึกี่งวชนเตต็มกชบอกกครสึกี่งวชนหรสือนานกวต่านชชั้นสคาหรชบการเดสินทาง
สามสสิบไมลห์และนชกี่นกต็อาจเปป็นการเดสินเทห้าทกกี่ตห้องใชห้แรงเยอะจรสิง ๆ สคาหรชบครสิสเตกยนบางคนเหลต่านกชั้



_________________
ขด้อ 24-35:

10:24 และในวชนตต่อมาพวกเขากต็เขห้าไปในเมสืองซกซา
รกยา และโครเนลสิอชสกคาลชงคอยรชบรองพวกเขาอยถูต่ 
และไดห้เชสิญญาตสิพกกี่นห้องของทต่าน กชบเพสืกี่อนสนสิททชชั้ง
หลายใหห้มาประชฟุมกชนอยถูต่แลห้ว
10:25 และขณะทกกี่เปโตรกคาลชงเขห้ามา โครเนลสิอชสกต็
ตห้อนรชบทต่าน และหมอบลงทกกี่เทห้าของทต่าน และ
นมชสการทต่าน
10:26 แตต่เปโตรไดห้จชบตชวโครเนลสิอชสใหห้ลฟุกขสึชั้น โดย
กลต่าววต่า “จงยสืนขสึชั้นเถสิด ขห้าพเจห้าเองกต็เปป็นแตต่มนฟุษยห์
เหมสือนกชน”
10:27 และขณะทกกี่โครเนลสิอชสกคาลชงสนทนากชบทต่าน
อยถูต่ เปโตรไดห้เขห้าไป และพบคนเปป็นอชนมากทกกี่มา
ประชฟุมกชนอยถูต่
10:28 และเปโตรกลต่าวแกต่คนเหลต่านชชั้นวต่า “ทต่านทชชั้ง
หลายทราบแลห้ววต่า เปป็นสสิกี่งทกกี่ผสิดพระราชบชญญชตสิ
สคาหรชบคนทกกี่เปป็นชนชาตสิยสิวทกกี่จะคบใหห้สนสิทหรสือเขห้า
เยกกี่ยมกชบคนตต่างชาตสิ แตต่พระเจห้าไดห้ทรงสคาแดงแกต่
ขห้าพเจห้าแลห้ววต่า ขห้าพเจห้าไมต่ควรเรกยกคนหนสึกี่งคนใด
วต่าเปป็นทกกี่หห้ามหรสือเปป็นมลทสิน
10:29 เหตฟุฉะนชชั้น ขห้าพเจห้าจสึงมายชงพวกทต่านโดย
ปราศจากการคชดคห้าน ทชนทกทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้รชบเชสิญใหห้
มา เหตฟุฉะนชชั้นขห้าพเจห้าจสึงขอถามวต่า พวกทต่านเชสิญ
ขห้าพเจห้าใหห้มาดห้วยประสงคห์อะไร”
10:30 และโครเนลสิอชสกลต่าววต่า “สกกี่วชนมาแลห้ว 

ขห้าพเจห้ากคาลชงอดอาหารอยถูต่จนถสึงโมงนกชั้ และตอน
บต่ายสามโมงขห้าพเจห้าไดห้อธสิษฐานอยถูต่ในบห้านของ
ขห้าพเจห้า และดถูเถสิด มกชายคนหนสึกี่งยสืนอยถูต่ตรงหนห้า
ขห้าพเจห้าสวมเสสืชั้อมชนระยชบ
10:31 และกลต่าววต่า ‘โครเนลสิอชสเออ๋ย คคาอธสิษฐาน
ของทต่านนชชั้นทรงสดชบฟปังแลห้ว และทานทชชั้งหลายของ
ทต่านนชชั้นกต็เปป็นทกกี่ระลสึกถสึงในสายพระเนตรของ
พระเจห้าแลห้ว
10:32 เหตฟุฉะนชชั้น จงสต่งไปยชงเมสืองยชฟฟา และเชสิญ
ซกโมนมาทกกี่นกกี่ ผถูห้ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่า เปโตร ผถูห้นชชั้นอาศชย
อยถูต่ในบห้านของคนหนสึกี่งชสืกี่อ ซกโมนทกกี่เปป็นชต่างฟอกหนชง
อยถูต่รสิมฝปัปี่งทะเล ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อเขามาถสึงแลห้ว จะกลต่าวแกต่
ทต่าน’
10:33 ในทชนใดนชชั้น ขห้าพเจห้าจสึงสต่งคนไปเชสิญทต่าน 
และทต่านกต็ทคาดกแลห้วทกกี่ทต่านมา เหตฟุฉะนชชั้นบชดนกชั้ พวก
เราทฟุกคนอยถูต่พรห้อมกชนตต่อพระพชกตรห์พระเจห้า เพสืกี่อ
จะฟปังสสิกี่งสารพชดทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงบชญชาทต่านไวห้”
10:34 แลห้วเปโตรไดห้อห้าปากของทต่าน และกลต่าววต่า 
“แทห้จรสิงแลห้ว ขห้าพเจห้ารชบรถูห้วต่า พระเจห้าไมต่ทรงเลสือก
หนห้าผถูห้ใด
10:35 แตต่ในทฟุกประชาชาตสิ ผถูห้ใดทกกี่เกรงกลชว
พระองคห์และประพฤตสิตามทางชอบธรรม กต็ไดห้รชบ
การยอมรชบกชบพระองคห์

เปโตรทขีกี่บด้านของโครเนลวิออัส
1. โครเนลสิอชสรอคอยพวกเขา “และไดห้เชสิญญาตสิพกกี่นห้องของทต่าน กชบเพสืกี่อนสนสิททชชั้งหลายใหห้มาประชฟุมกชน

อยถูต่แลห้ว” ชายทกกี่ดกคนนกชั้ ทกกี่แสวงหาทกกี่จะรถูห้จชกพระเจห้า ไดห้นคาคนอสืกี่น ๆ ใหห้มกความมชกี่นใจจรสิง ๆ ในความจรสิงใจและ
อฟุปนสิสชยของเขาแลห้ว บชดนกชั้ทกกี่อยถูต่กชบเขาคสือคนในบห้านของเขา ญาตสิพกกี่นห้องของเขา พวกคนใชห้ และทหารบางคน

2. โครเนลสิอชสกระตสือรสือรห้นมาก ๆ ทกกี่จะทราบนชั้คาพระทชยของพระเจห้าจนเขาทรฟุดตชวลงตต่อหนห้าเปโตร 
“และนมชสการทต่าน” แตต่เปโตรไมต่ยอมรชบการสชกการะนชชั้น



จงหมายเหตฟุคคาเรกยก “นมชสการ” คคานกชั้ถถูกใชห้ในพระคชมภกรห์เกสือบทฟุกครชชั้งเพสืกี่อหมายถสึงการหมอบกราบ 
การคฟุกเขต่าหรสืออาจเปป็นการกห้มจนหนห้าผากถสึงพสืชั้นดสินเลย คคาเรกยกนกชั้โดยทชกี่วไปแลห้วหมายถสึงทต่าของรต่างกาย ในไมต่กกกี่
กรณกมชนหมายถสึงทชศนคตสิของหชวใจ การทฟุต่มเท เหมสือนในยอหห์น 4:23, “เมสืกี่อบรรดาผถูห้ทกกี่นมชสการอยต่างแทห้จรสิง จะ
นมชสการพระบสิดาในจสิตวสิญญาณและในความจรสิง…” เปาโลพถูดถสึงตชวเองเชต่นนชชั้นวต่า “ขห้าพเจห้าจสึงนมชสการพระเจห้า
แหต่งบรรพบฟุรฟุษทชชั้งหลายของขห้าพเจห้า” (กสิจการ 24:14) ฉะนชชั้นฟปีลสิปปปี 3:3, “เราทชชั้งหลาย…นมชสการพระเจห้าใน
จสิตวสิญญาณ”

คคาฮกบรถูประมาณสกกี่คคาและคคากรกกสสิบเอต็ดคคาถถูกแปลเปป็นนมชสการหรสือผถูห้นมชสการในภาคพชนธสชญญาใหมต่ 
กระนชชั้นไมต่มกเลยสชกคคาในคคาเหลต่านกชั้ทกกี่หมายถสึงการประชฟุมนมชสการ ไมต่มก “การประชฟุมนมชสการ” ในครสิสตจชกรภาค
พชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหลาย นชกี่นเปป็นแนวคสิดหนสึกี่งทกกี่ถถูกยสืมมาจากโรม มชนเปป็นศชตรถูของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนภาค
พชนธสชญญาใหมต่อชนเรกยบงต่าย ศชตรถูของการประชฟุมซสึกี่งมกการเทศนาและการเปป็นพยานและการสชกี่งสอนซสึกี่งพวกเขา
เคยมกในสมชยพระคชมภกรห์ รถูปแบบ การเนห้นพสิธกกรรม การเนห้นผชสสะ ของคณะนชกรห้องทกกี่สวมเสสืชั้อคลฟุมและการ
ประชฟุมแบบทางการทกกี่เนห้นพสิธกกรรม เปป็นสสิกี่งทกกี่ไมต่มกใครรถูห้จชกเลยในภาคพชนธสชญญาใหมต่ และเปป็นการทคาตามอยต่าง
แนวคสิดแบบโรมและการรชกโลกอชนนต่าเจต็ดปวด; การเนห้นไปทกกี่เนสืชั้อหนชง และไมต่ใชต่พระวสิญญาณ ในทกกี่นกชั้เมสืกี่อโครเนลสิ
อชส “นมชสการ” เปโตร เขากต็แคต่โนห้มตชวลงทกกี่เทห้าของเปโตรในการเทสิดทถูน มชนเปป็นทชศนคตสิฝฝ่ายรต่างกาย

เปโตรกลต่าววต่า “ทต่านทชชั้งหลายทราบแลห้ววต่า เปป็นสสิกี่งทกกี่ผสิดพระราชบชญญชตสิสคาหรชบคนทกกี่เปป็นชนชาตสิยสิวทกกี่จะ
คบใหห้สนสิทหรสือเขห้าเยกกี่ยมกชบคนตต่างชาตสิ…” (ขห้อ 28) “ผสิดพระราชบชญญชตสิ” หรสือ? รถูปคคาคฟุณศชพทห์ของคคากรกก
เดกยวกชนนกชั้ใน 1 เปโตร 4:3 ถถูกแปลเปป็น “นต่าสะอสิดสะเอกยน” มชนเปป็นการผสิดพระราชบชญญชตสิตามธรรมเนกยมและ
ตามการตกความและประเพณกทชชั้งหลายของพวกรชบบก ไมต่ใชต่ผสิดพระราชบชญญชตสิตามพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม
Matthew Henry กลต่าววต่า:

“มชนไมต่ไดห้ถถูกทคาใหห้เปป็นเชต่นนชชั้นโดยพระราชบชญญชตสิของพระเจห้า แตต่โดยประกาศสิตของเหลต่านชก
ปราชญห์ของพวกเขา ซสึกี่งพวกเขายกยต่องวต่ามกอคานาจผถูกมชดไมต่แพห้กชน คนเหลต่านชชั้นไมต่ไดห้หห้ามพวกเขาทกกี่
จะพถูดคฟุยหรสือคห้าขายกชบพวกคนตต่างชาตสิในทห้องถนนหรสือรห้านคห้า หรสือในการแลกเปลกกี่ยน แตต่ทกกี่จะ
กสินกชบพวกคนตต่างชาตสิ…พวกเขาไมต่อาจเขห้าไปในบห้านของคนตต่างชาตสิไดห้ เพราะพวกเขามองวต่าการ
ทคาเชต่นนชชั้นจะทคาใหห้เปป็นมลทสินในดห้านพสิธกการ พวกยสิวมองพวกคนตต่างชาตสิอยต่างเหยกยดหยามเชต่นนชชั้น
ตามทกกี่ปรากฏในบทกวกหลายตอนของพวกกวกทกกี่ใชห้ภาษาละตสิน”

H. Porter ใน The International Standard Bible Encyclopedia,  เลต่ม 2 หนห้า 1215 กลต่าววต่า:
“พวกคนตต่างชาตสิถถูกแบต่งแยกอยต่างรฟุนแรงจากคนอสิสราเอลในภาคพชนธสชญญาเดสิมนห้อยกวต่าใน

ภาคพชนธสชญญาใหมต่ ภายใตห้กฎขห้อบชงคชบของภาคพชนธสชญญาเดสิม พวกคนตต่างชาตสิเปป็นเพกยงคนทกกี่
ไมต่ใชต่ชนชาตสิอสิสราเอล ไมต่ไดห้มาจากเทสือกเถาเหลต่ากอของอชบราฮชม แตต่พวกเขาไมต่ไดห้เปป็นทกกี่เกลกยดชชง
หรสือรชงเกกยจดห้วยเหตฟุผลนชชั้น และตห้องไดห้รชบการปฏสิบชตสิเกสือบจะเทต่าเทกยมกชน ยกเวห้นบางเผต่าในคานา
อชนซสึกี่งมกขห้อบชงคชบทกกี่พสิเศษหลายประการทกกี่หห้ามการรต่วมสมรสดห้วย คนแปลกหนห้าซสึกี่งเปป็นคนตต่างชาตสิ
ไดห้รชบการตห้อนรชบจากคนอสิสราเอลผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบคคาทรงบชญชาใหห้รชกเขา (พบญ. 10:19) ใหห้เหต็นอก



เหต็นใจเขา ‘เพราะพวกเจห้ารถูห้จชกใจของคนแปลกหนห้าแลห้ว โดยเหต็นวต่าพวกเจห้าเคยเปป็นพวกคนแปลก
หนห้าในแผต่นดสินอกยสิปตห์’ (อพย. 23:9 คสิงเจมสห์) พวกคนเคไนตห์ไดห้รชบการปฏสิบชตสิเกสือบเหมสือนพกกี่นห้อง 
โดยเฉพาะลถูกหลานของเรคาบ (ผวฉ. 1:16; 5:24; ยรม. 35) อฟุรกยาหห์คนฮสิตไทตห์กต็เปป็นนชกรบทกกี่ดาวสิด
ไวห้วางใจ (2 ซมอ. 11); อสิททชยคนกชทเปป็นนายพชนแหต่งทหารรชกษาพระองคห์ของดาวสิด (2 ซมอ. 
18:2); อาราวนาหห์คนเยบฟุสเปป็นผถูห้อาศชยในเยรถูซาเลต็มทกกี่ไดห้รชบการนชบถสือ พวกคนตต่างชาตสิมกสสิทธสิธิ์เขห้าไป
หลบภชยในเมสืองลกชั้ภชยทชชั้งหลาย เหมสือนกชบคนอสิสราเอล (กดว. 35:15) พวกเขาอาจเปป็นเจห้าของทาส
ทกกี่เปป็นคนอสิสราเอลเลยดห้วย (ลนต. 25:47) และคนใชห้ทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิตห้องไมต่ถถูกโกงคต่าจห้างของเขา
(พบญ. 24:15) พวกเขาสามารถรชบมรดกในอสิสราเอลกระทชกี่งในสมชยของการตกเปป็นเชลยดห้วย 
(อสค. 47:22,23) พวกเขาไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ถวายเครสืกี่องบถูชาตต่าง ๆ ในวสิหารทกกี่เยรถูซาเลต็มไดห้ และมก
บอกเปป็นนชยไวห้ในบชญญชตสิของคนเลวกดห้วย (ลนต. 22:25) ตห้องการมกถวายคคาอธสิษฐานและเครสืกี่องบถูชา
ตต่าง ๆ เพสืกี่อเหลต่าผถูห้ครอบครองทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิ (ยรม. 29:7; บารฟุค 1:10,11; เอสรา 6:10; มชค
คาบก 7:33) สามารถรชบของกคานชลจากพวกเขาไดห้ (2 มชคคาบก 5:16) แตต่เมสืกี่อเรามาถสึงสมชยของ
ครสิสเตกยน ทชศนคตสิของพวกยสิวทกกี่มกตต่อพวกคนตต่างชาตสิกต็เปลกกี่ยนแปลงไป จนกระทชกี่งเราพบวต่าในสมชย
ภาคพชนธสชญญาใหมต่ มกการหลบเลกกี่ยง เยาะเยห้ยและเกลกยดชชงแบบสฟุดโตต่ง พวกคนตต่างชาตสิถถูกมอง
วต่าเปป็นมลทสิน ซสึกี่งพวกยสิวถสือวต่าเปป็นการผสิดพระราชบชญญชตสิทกกี่จะสฟุงสสิงแบบเปป็นมสิตร พวกคนตต่างชาตสิ
ถถูกมองวต่าเปป็นศชตรถูของพระเจห้าและชนชาตสิของพระองคห์ ซสึกี่งความรถูห้เกกกี่ยวกชบพระเจห้าถถูกปฏสิเสธแกต่
พวกเขา ยกเวห้นวต่าพวกเขากลายเปป็นผถูห้เขห้าจารกตยสิว และแมห้กระนชชั้นพวกเขากต็ไมต่สามารถถถูกรชบเขห้า
เพสืกี่อการรต่วมสามชคคกธรรมแบบเตต็มทกกี่ เหมสือนในสมชยโบราณไดห้ พวกยสิวถถูกหห้ามไมต่ใหห้ขอคคาปรสึกษา
จากพวกเขา และถห้าพวกเขาถามเกกกี่ยวกชบสสิกี่งตต่าง ๆ ของพระเจห้า พวกเขากต็จะถถูกแชต่งสาป ลถูก ๆ 
ทฟุกคนทกกี่เกสิดจากการสมรสแบบผสมเปป็นลถูกไมต่มกพต่อ นชกี่นเปป็นเหตฟุใหห้พวกยสิวเปป็นทกกี่เกลกยดชชงยสิกี่งนชกใน
หมถูต่คนกรกกและชาวโรม ตามทกกี่เรามกหลชกฐานมากมายในงานเขกยนของซสิเซโร, เซเนกา, และทาซสิทชส
บางสสิกี่งเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ถถูกสะทห้อนในภาคพชนธสชญญาใหมต่ (ยน. 18:28; กจ. 10:28; 11:3)

“ถห้าเราไตต่ถามวต่าเหตฟุผลของการเปลกกี่ยนแปลงนกชั้คสืออะไร เรากต็จะพบมชนในสภาพเหลต่านชชั้นของ
พวกยสิวทกกี่ตกเปป็นเชลย ซสึกี่งทนทฟุกขห์กชบการปฏสิบชตสิอชนขมขสืกี่นยสิกี่งนชกทกกี่ไดห้รชบจากนชั้คามสือของพวกคนตต่าง
ชาตสิทกกี่จชบพวกเขาไปเปป็นเชลย และหลชงจากทกกี่พวกเขากลชบมาและตชชั้งถสิกี่นฐานในแควห้นยถูเดกยแลห้ว 
พวกเขากต็มกความขชดแยห้งอยถูต่เสมอกชบพวกชนเผต่าเพสืกี่อนบห้านและโดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งกชบพวกผถูห้ครอบ
ครองชาวกรกกแหต่งประเทศซกเรกย การขต่มเหงอชนดฟุเดสือดของอชนทสิโอคชสทกกี่ 4 ซสึกี่งพยายามทกกี่จะลบลห้าง
ศาสนาของพวกเขาและเปลกกี่ยนพวกยสิวใหห้เปป็นชาวกรกก และการตต่อสถูห้ดสิชั้นรนแบบจนตรอกเพสืกี่อความ
เปป็นเอกราช ไดห้สรห้างความรชกชาตสิอชนลฟุกไหมห้ภายในพวกเขาและความกระตสือรสือรห้นเพสืกี่อความเชสืกี่อ
ของพวกเขาซสึกี่งลงเอยเปป็นการแยกออกแบบเขห้มงวดทกกี่เราเหต็นในสมชยตต่อ ๆ มา”

คคาบชญชาตต่าง ๆ ในภาคพชนธสชญญาเดสิมกต็ชชดเจนมาก ๆ ทกกี่วต่าพวกยสิวจะตห้องไมต่มกการรต่วมสามชคคกธรรมกชบ
การนชบถสือรถูปเคารพ จะตห้องไมต่รต่วมสมรสหรสือยกบฟุตรของตนใหห้สมรสกชบพวกคนนชบถสือรถูปเคารพ พวกเขาจะ



ตห้องไมต่เกลกยดชชงหรสือหลกกเลกกี่ยงพวกคนตต่างชาตสิทกกี่เปป็นเชต่นนชชั้น ดชงนชชั้นนาอามานคนซกเรกยจสึงไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย
และเราเชสืกี่อวต่าเขากลชบใจเชสืกี่ออยต่างถถูกตห้องผต่านทางเอลกชา (2 พงศห์กษชตรสิยห์ 5:1-19) ฉะนชชั้นรถูธหญสิงชาวโมอชบจสึงไดห้
รชบการตห้อนรชบเมสืกี่อนางกลชบมากชบนาโอมกแมต่ยายของตน

โครเนลสิอชสรายงานวต่า “มกชายคนหนสึกี่งยสืนอยถูต่ตรงหนห้าขห้าพเจห้าสวมเสสืชั้อมชนระยชบ” “ชาย” คนนชชั้นคสือทถูต
สวรรคห์องคห์หนสึกี่ง (ขห้อ 3) ฉะนชชั้นทถูตสวรรคห์สององคห์นชชั้นในปฐมกาล 19:1 จสึงดถูเหมสือนพวกผถูห้ชายและถถูกเรกยกวต่า
ผถูห้ชายในขห้อ 5,8,10,12 และถถูกเรกยกวต่าทถูตสวรรคห์อกกครชชั้งในขห้อ 15 

จงหมายเหตฟุวต่าโครเนลสิอชสตชชั้งใจรายงานถห้อยคคาของทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้น, “คคาอธสิษฐานของทต่านนชชั้นทรง
สดชบฟปังแลห้ว และทานทชชั้งหลายของทต่านนชชั้นกต็เปป็นทกกี่ระลสึกถสึงในสายพระเนตรของพระเจห้าแลห้ว” จงเปรกยบเทกยบ
กชบขห้อ 4 การทคาดกไมต่ชต่วยใหห้รอด แตต่การทคาดกแสดงใหห้เหต็นเจตนาดกและเปป็นทกกี่พอพระทชยพระเจห้า คนทกกี่อยากทคาสสิกี่ง
ทกกี่ถถูกตห้องกต็มกใจทกกี่เปปิดรชบตต่อขต่าวประเสรสิฐมากกวต่าคนทกกี่ไมต่อยากทคาสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้อง

อยต่างไรกต็ตาม เราตห้องแยกแยะระหวต่างโครเนลสิอชสซสึกี่งเปป็นคนทกกี่ซสืกี่อตรง ยคาเกรงพระเจห้าและมกใจแสวงหา 
กชบฟารสิสกทกกี่คสิดวต่าตชวเองเปป็นคนชอบธรรม ผถูห้ซสึกี่งความดกของเขาเปป็นเพกยงการแสดงออกภายนอกแบบเสแสรห้งและ
หนห้าซสืกี่อใจคด คาอสินนคาของถวายมา ซสึกี่งแสดงถสึงการงานทกกี่ดก แตต่เขาไมต่ไดห้มกใจทกกี่แสวงหาและไมต่ไดห้กลชบใจจากบาป
ทชชั้งหลายของเขา แตต่กชบโครเนลสิอชสมชนไมต่เปป็นแบบนชชั้น ฉะนชชั้นในขห้อ 35 เปโตรจะกลต่าววต่า “แตต่ในทฟุกประชาชาตสิ 
ผถูห้ใดทกกี่เกรงกลชวพระองคห์และประพฤตสิตามทางชอบธรรม กต็ไดห้รชบการยอมรชบกชบพระองคห์” เชต่นเดกยวกชบคคาสอน
ของพระเยซถูในยอหห์น 7:17 และโรม 2:2,7,10 และ 14,15 ใครกต็ตามทกกี่อยากทคาสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้องอยต่างซสืกี่อตรงจากใจ 
เมสืกี่อเขาไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ เขากต็จะวสิกี่งมาหาพระเยซถูครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอด ขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพวกเครต่งศกลธรรม
บางคน พวกสมาชสิกของสมาคมลชบและพวกสมชยใหมต่นสิยมไมต่กลชบใจใหมต่เพสืกี่อจะเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ใหห้เปป็นพระผถูห้
ชต่วยใหห้รอดหนสึกี่งเดกยวของพวกเขา กต็เปป็นขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่แนต่ชชดวต่าใจของพวกเขาหชนไปเสกยจากความสวต่างนชชั้นเพราะ
การกระทคาทชชั้งหลายของพวกเขานชชั้นชชกี่วรห้าย ตามทกกี่พระเยซถูตรชสไวห้ (ยอหห์น 3:19) ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงยสึดบาปของ
ตนไวห้แนต่นพรห้อมกชบการเครต่งศกลธรรมแตต่ภายนอกและความชชกี่วอยถูต่ภายใน แตต่โครเนลสิอชสแสวงหาความจรสิงอยต่าง
ซสืกี่อตรง และคนเชต่นนชชั้นกต็พบพระเยซถูเสมอ พระเจห้ามกพชนธะตห้องนคาความสวต่างเพสิกี่มเตสิมมาใหห้แกต่คนบาปทฟุกคนทกกี่
แสวงหาความสวต่างนชชั้นและเดสินตามความสวต่างใดทกกี่ตนมก เชต่นเดกยวกชบทกกี่โครเนลสิอชสไดห้กระทคา

______________
ขด้อ 36-38:

10:36 พระดคารชสซสึกี่งพระเจห้าไดห้สต่งมายชงลถูกหลาน
ของอสิสราเอล โดยประกาศเรสืกี่องสชนตสิสฟุขโดยทาง
พระเยซถูครสิสตห์ (พระองคห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้าของสสิกี่งสารพชด)
10:37 พระดคารชสนชชั้น ขห้าพเจห้ากลต่าววต่า ทต่านทชชั้ง
หลายกต็ทราบอยถูต่แลห้ว ซสึกี่งไดห้ถถูกประกาศตลอดทชกี่ว
แควห้นยถูเดกย และตชชั้งตห้นจากแควห้นกาลสิลก หลชงจาก

การใหห้รชบบชพตสิศมาซสึกี่งยอหห์นไดห้ประกาศนชชั้น
10:38 วต่าพระเจห้าไดห้ทรงเจสิมพระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และดห้วยฤทธานฟุภาพ
อยต่างไร ผถูห้ซสึกี่งไดห้เสดต็จไปทชกี่วกระทคาดก และรชกษา
บรรดาคนทกกี่ถถูกกดขกกี่โดยพญามาร ดห้วยวต่าพระเจห้าไดห้
ทรงสถสิตอยถูต่กชบพระองคห์



เปโตรบอกเลสาเรสืกี่องงานรอับใชด้ของพระเยซทู
โครเนลสิอชสเคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบพระเยซถูแลห้วอยต่างแนต่นอน “พระดคารชสนชชั้น ขห้าพเจห้ากลต่าววต่า ทต่านทชชั้งหลาย

กต็ทราบอยถูต่แลห้ว” เพราะวต่ามชน “ไดห้ถถูกประกาศตลอดทชกี่วแควห้นยถูเดกย” เมสืองซกซารกยา ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ ทหารโรมนายนกชั้
ประจคาการกต็อยถูต่หต่างจากเมสืองนาซาเรต็ธและเมสืองคาเปอรนาอฟุมแคต่ประมาณสกกี่สสิบไมลห์ อาจแคต่หห้าสสิบหรสือหห้าสสิบหห้า
ไมลห์จากเยรถูซาเลต็ม หลายพชนคนเหลต่านชชั้นทกกี่มารวมตชวกชนเปป็นครชชั้งคราวเพสืกี่อจะฟปังพระเยซถู (ยกตชวอยต่างเชต่น ชาย
หห้าพชนคนทกกี่ไมต่นชบพวกผถูห้หญสิงและเดต็กในคราวเดกยว) (มธ. 14:21) และขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าฝถูงชนทกกี่รายลห้อมพระเยซถูถถูก
เรกยกวต่า “ผถูห้คนมากมาย” หรสือ “ผถูห้คนมหาศาล” มากกวต่ายกกี่สสิบครชชั้งในกสิตตสิคฟุณของมชทธสิวเทต่านชชั้น แสดงใหห้เหต็นวต่า
ผถูห้คนทชกี่วประเทศพถูดคฟุยเกกกี่ยวกชบพระเยซถูทฟุกแหต่งหน นอกจากนกชั้ พระองคห์ไดห้สต่งสสิบสองคนนชชั้นไปและจากนชชั้นกต็เจต็ด
สสิบคนนชชั้น “ใหห้เขห้าไปทฟุกนครและทฟุกสถานทกกี่ซสึกี่งพระองคห์เองจะเสดต็จมานชชั้น” (ลถูกา 10:1) ทชชั้งแควห้นยถูเดกย ทชชั้งดสิน
แดนปาเลสไตนห์ของพวกยสิว ถถูกปกคลฟุมไปดห้วยรายงานขต่าวเกกกี่ยวกชบพระเยซถู การรชกษาโรคแบบมหชศจรรยห์ของ
พระองคห์และคคาสชกี่งสอนของพระองคห์

แตต่ทกกี่เปป็นไปไดห้มากทกกี่สฟุดกต็คสือ เขาเคยไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐหรสือไดห้ยสินมาเยอะเกกกี่ยวกชบขต่าวประเสรสิฐและ
การเทศนาของพระครสิสตห์เพราะฟปีลสิปผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐนชชั้น หลชงจากทกกี่ฟปีลสิปชนะขชนทกชาวเอธสิโอเปปียนชชั้นแลห้ว
ในกสิจการบททกกี่ 8 เรากต็อต่านในขห้อ 40: “แตต่ฟปีลสิปถถูกพบทกกี่เมสืองอาโซทชส และเมสืกี่อเดสินทางผต่านเขห้าไป ทต่านกต็
ประกาศในทฟุกนคร จนกระทชกี่งทต่านไดห้มาถสึงเมสืองซกซารกยา” เมสืองอาโซทชสเปป็นรถูปคคากรกกของคคาวต่าอชชโดด ซสึกี่งเปป็น
นครหนสึกี่งของคนฟปีลสิสเตกยทางทสิศตะวชนตกของแควห้นยถูเดกย ดชงนชชั้นฟปีลสิปจสึงเทศนาในพสืชั้นทกกี่ชายฝปัปี่งนชชั้นจนกระทชกี่งเขา
มายชงเมสืองซกซารกยา และในกสิจการ 21:8 เราพบวต่าเปาโลและคณะของเขา “มาถสึงเมสืองซกซารกยา และพวกเราไดห้
เขห้าไปในบห้านของฟปีลสิป ผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ ซสึกี่งเปป็นคนหนสึกี่งในจคาพวกเจต็ดคนนชชั้น และไดห้อาศชยอยถูต่กชบทต่าน” 
เหต็นไดห้ชชดวต่าโครเนลสิอชสไมต่ทราบวต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร แมห้กระนชชั้น คนมากมายทกกี่ไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์
กต็ไมต่ทราบวต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร ฉะนชชั้นเปโตรจสึงกลต่าวแกต่โครเนลสิอชสไดห้วต่า “พระดคารชสนชชั้น ขห้าพเจห้ากลต่าว
วต่า ทต่านทชชั้งหลายกต็ทราบอยถูต่แลห้ว ซสึกี่งไดห้ถถูกประกาศตลอดทชกี่วแควห้นยถูเดกย…” (ขห้อ 37)

ฉะนชชั้นโครเนลสิอชสจสึงเคยไดห้ยสินพระดคารชสนชชั้นแลห้ว เราคสิดเชต่นนชชั้น ถสึงแมห้วต่าเขาไมต่เคยไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ
โดยตรงและไมต่มกคนมาบอกเขาวต่าจะรชบความรอดไดห้อยต่างไร เมสืองซกซารกยานกชั้ (ซสึกี่งแตกตต่างจากเมสืองซกซารกยาฟปีลสิป
ปปี ซสึกี่งเปป็นเมสืองเลต็ก ๆ อกกเมสืองทกกี่อยถูต่ทางทสิศเหนสือของทะเลกาลสิลกในปาเลสไตนห์ตอนเหนสือ) ไมต่ถถูกกลต่าวถสึงใน
กสิตตสิคฟุณสกกี่เลต่มวต่าพระเยซถูหรสือพวกสาวกเคยไปเยสือน แตต่สาธารณชนทชกี่วไปเคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบพระเยซถูกชนหมดแลห้ว

จงหมายเหตฟุวต่าพระดคารชสนกชั้เกกกี่ยวกชบพระเยซถู “ตชชั้งตห้นจากแควห้นกาลสิลก หลชงจากการใหห้รชบบชพตสิศมาซสึกี่ง
ยอหห์นไดห้ประกาศนชชั้น” พระเยซถูไมต่ไดห้ทคาการอชศจรรยห์ใด ๆ ไมต่ไดห้เทศนาคคาเทศนาเลยสชกเรสืกี่องจนกระทชกี่งหลชงจาก
ทกกี่พระองคห์ทรงรชบบชพตสิศมาจากยอหห์นในแมต่นชั้คาจอรห์แดน (ลถูกา 3:21,22)

จงหมายเหตฟุในทกกี่นกชั้วต่าเปโตรระมชดระวชงทกกี่จะกลต่าววต่าขต่าวประเสรสิฐมกศถูนยห์กลางอยถูต่ใน “การประกาศ
สชนตสิสฟุขโดยพระเยซถูครสิสตห์” บชดนกชั้ไมต่มก และไมต่เคยมกวสิธกใดทกกี่จะเขห้าถสึงพระเจห้าในสชนตสิสฟุขและมกสชนตสิสฟุขกชบพระเจห้า
ไดห้ นอกจากโดยทางพระเยซถูครสิสตห์ อชบราฮชมจสึงชสืกี่นชมยสินดกทกกี่ไดห้เหต็นวชนของพระครสิสตห์และเขาเชสืกี่อในพระเจห้าและ
มชนถถูกนชบวต่าเปป็นความชอบธรรมแกต่เขา (ยอหห์น 8:56; ปฐก. 15:6; รม. 4:3) เหลต่าวสิสฟุทธสิชนสมชยพชนธสชญญาเดสิม



ไมต่ไดห้ทราบแบบละเอกยดวต่าพระเจห้าจะทรงจชดหาเครสืกี่องบถูชาหนสึกี่งเพสืกี่อชดใชห้บาป แตต่เหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่มกความคสิดอยถูต่
ฝฝ่ายวสิญญาณในภาคพชนธสชญญาเดสิมไดห้วางใจในการทรงจชดหาของพระเจห้าเพสืกี่อบาปทชชั้งหลายของพวกเขา คสือ
เครสืกี่องบถูชานชชั้น พระเมสสสิยาหห์นชชั้นผถูห้จะเสดต็จมา ดชงนชชั้นเมสืกี่อยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาประกาศวต่า “จงดถูพระเมษโปดก
ของพระเจห้า ผถูห้ซสึกี่งทรงนคาบาปของโลกไปเสกย” เขากต็กคาลชงประกาศถสึงบฟุคคลผถูห้หนสึกี่งทกกี่ถถูกคาดหวชงไวห้ ถถูกแสดงภาพ
ไวห้มานานในบรรดาเครสืกี่องสชตวบถูชาและถถูกคาดหวชงโดยพวกยสิวทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณทฟุกแหต่งหน (ยอหห์น 1:29) พระ
เยซถูทรงเปป็นแผนการแหต่งความรอดหนสึกี่งเดกยวนชชั้นและเปป็นเชต่นนชชั้นเสมอมา ตามทกกี่เปโตรกลต่าวอยต่างชชดเจนมาก ๆ 
ในขห้อ 43

พระเยซถูครสิสตห์ “พระองคห์ทรงเปป็นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของสสิกี่งสารพชด” (ขห้อ 36) ในทกกี่นกชั้เปโตรกคาลชงเนห้น
เรสืกี่องความเปป็นมนฟุษยห์ของพระเยซถูและงานรชบใชห้ของพระองคห์ในฐานะชายคนหนสึกี่งทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ 
(ขห้อ 38) แมห้กระนชชั้น เขากต็ยสืนกรานกต่อนอสืกี่นเลยวต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเจห้า พระองคห์ไมต่ไดห้เปป็นเพกยงมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง
เทต่านชชั้น พระองคห์ทรงเปป็นมนฟุษยห์พระเจห้า พระองคห์ไมต่ไดห้เปป็นเพกยงมนฟุษยห์คนหนสึกี่งซสึกี่งพระวสิญญาณของพระครสิสตห์นชชั้น
ไดห้เสดต็จมาสถสิตอยถูต่บนเขา เหมสือนอยต่างทกกี่พวกคนไมต่เชสืกี่อบางคนชอบกลต่าว ไมต่เลย ในความเปป็นบฟุคคลแลห้วพระ
เยซถูทรงเปป็น “พระเจห้าผถูห้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์” (อสย. 9:6) พระเจห้าพระบสิดาไดห้ตรชสแกต่พระบฟุตรวต่า “พระทกกี่นชกี่งของ
พระองคห์ โอ พระเจห้าขห้า ดคารงอยถูต่เปป็นนสิตยห์และเปป็นนสิตยห์ ธารพระกรแหต่งความชอบธรรมเปป็นธารพระกรแหต่ง
อาณาจชกรของพระองคห์” (ฮบ. 1:8; สดด. 45:6,7) พระองคห์ทรงเปป็น “เราเปป็น” นชชั้นผถูห้ซสึกี่งพบกชบโมเสสในถสิกี่น
ทฟุรกชนดารและทรงสชกี่งเขาใหห้ไปชต่วยชนชาตสิอสิสราเอลใหห้รอดพห้น (ยอหห์น 8:23,24,58; อพย. 3:14) หลชงจากพระ
เยซถูตรชสวต่า “กต่อนอชบราฮชมไดห้บชงเกสิดมานชชั้น เรากต็เปป็นอยถูต่แลห้ว” แลห้วคนเหลต่านชชั้นจสึงหยสิบบรรดากห้อนหสินขสึชั้นมาเพสืกี่อ
จะขวห้างใสต่พระองคห์” พวกเขารถูห้วต่าพระเยซถูกคาลชงอห้างตชววต่าเปป็นพระเยโฮวาหห์พระเจห้าแหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม 
ยอหห์น 5:17 และ 18, “พระเยซถูตรชสตอบพวกเขาวต่า “พระบสิดาของเรากต็ยชงทรงกระทคาการอยถูต่จนถสึงบชดนกชั้ และ
เรากต็กระทคา” เหตฟุฉะนชชั้นพวกยสิวยสิกี่งหาโอกาสทกกี่จะฆต่าพระองคห์เสกย เพราะพระองคห์ไมต่เพกยงแตต่ลต่วงกฎแหต่งวชนสะบา
โตเทต่านชชั้น แตต่ยชงไดห้ตรชสวต่าพระเจห้าทรงเปป็นพระบสิดาของพระองคห์ดห้วย อชนเปป็นการกระทคาพระองคห์เองใหห้เสมอกชบ
พระเจห้า” ไมต่มกคนซสืกี่อตรงคนใดทกกี่สามารถอต่านกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มโดยทกกี่ไมต่เหต็นวต่าพระเยซถูทรงอห้างตชววต่าเปป็นพระเจห้า
ตชวเปป็น ๆ และเทต่าเทกยมกชบพระบสิดา

ยอหห์น 1:1-3 กลต่าววต่า “ในเรสิกี่มแรกนชชั้นพระวาทะทรงเปป็นอยถูต่แลห้ว และพระวาทะทรงอยถูต่กชบพระเจห้า 
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจห้า พระองคห์นชชั้นเองทรงอยถูต่ในเรสิกี่มแรกนชชั้นกชบพระเจห้า สสิกี่งสารพชดไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นมาโดย
พระองคห์ และโดยปราศจากพระองคห์ไมต่มกสสิกี่งใดเลยไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นมาในสสิกี่งทกกี่ไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นมานชชั้น” พระเยซถูทรง
เปป็นพระเจห้า พระบฟุตรหนสึกี่งเดกยวนชชั้นของพระเจห้า พระผถูห้สรห้างแหต่งสสิกี่งสารพชดทกกี่ถถูกสรห้างขสึชั้นมา พระองคห์ทรงเปป็น 
“พระฉายของพระเจห้า ผถูห้ไมต่ทรงประจชกษห์แกต่ตา” (คส. 1:15) และ “โดยพระองคห์สรรพสสิกี่งไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้น…และ
พระองคห์ทรงเปป็นอยถูต่กต่อนสรรพสสิกี่งทชชั้งปวง และสรรพสสิกี่งทชชั้งปวงกต็ดคารงอยถูต่โดยพระองคห์” (คส. 1:16,17) กต่อนพระ
เยซถูประสถูตสิ มารกยห์ ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกลต่าววต่า “จสิตวสิญญาณของขห้าพเจห้าปปีตสิยสินดกแลห้วในพระเจห้า พระ
ผถูห้ชต่วยใหห้รอดของขห้าพเจห้า” (ลถูกา 1:47) ขอใหห้เรารชบคคาเตสือนอชนจรสิงจชงจาก 2 ยอหห์น 9 และ 10 วต่า “ผถูห้ใดกต็ตาม
ทกกี่ละเมสิดและไมต่ดคารงอยถูต่ในหลชกคคาสอนของพระครสิสตห์ กต็ไมต่มกพระเจห้า” และวต่าผถูห้ใดทกกี่ไมต่นคาหลชกคคาสอนนกชั้มาโดย



เฉพาะกต็ตห้องไมต่ไดห้รชบการตห้อนรชบในฐานะครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง ขห้อเทต็จจรสิงอชนงดงามเกกกี่ยวกชบความเปป็นมนฟุษยห์อชน
สมบถูรณห์ของพระเยซถูไมต่ควรลดทอนแนวคสิดของเราเกกกี่ยวกชบพระองคห์ในฐานะพระเจห้าองคห์นสิรชนดรห์นชชั้น ผถูห้ทรงเปป็น
หนสึกี่งเดกยวกชบพระบสิดา ผถูห้ซสึกี่งเราเรกยกวต่าพระภาคทกกี่สองในตรกเอกานฟุภาพนชชั้น

พระเยซทูซนกี่งเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ ไดด้ทรง
กระทนาการอวิทธวิฤทธวิธิ์ทอัทั้งสวิทั้นของพระองคณ์ในฐานะ

มนตุษยณ์คนหนนกี่งทขีกี่สมบทูรณณ์แบบและเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ
จงอต่านขห้อ 38 อกกครชชั้ง: “วต่าพระเจห้าไดห้ทรงเจสิมพระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และดห้วย

ฤทธานฟุภาพอยต่างไร ผถูห้ซสึกี่งไดห้เสดต็จไปทชกี่วกระทคาดก และรชกษาบรรดาคนทกกี่ถถูกกดขกกี่โดยพญามาร ดห้วยวต่าพระเจห้าไดห้
ทรงสถสิตอยถูต่กชบพระองคห์”

นกกี่เปป็นหนสึกี่งในไมต่กกกี่หนในพระคชมภกรห์ทกกี่ทชชั้งสามพระภาคของตรกเอกานฟุภาพถถูกกลต่าวถสึงในพระคคาขห้อเดกยว 
จงสชงเกตชสืกี่อแบบมนฟุษยห์คสือเยซถูถถูกใชห้ ซสึกี่งทถูตสวรรคห์นชชั้นตชชั้งใหห้พระองคห์กต่อนการประสถูตสิของพระองคห์ (มธ. 1:21) 
ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้เราจสึงพถูดถสึงพระเยซถูในฐานะมนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบ ตห้นแบบสคาหรชบการงานของครสิสเตกยนทชชั้งปวง

กลต่าวในแงต่มนฟุษยห์ พระเยซถูทรงเปป็น “บฟุตรชายของดาวสิด ผถูห้ทรงเปป็นบฟุตรชายของอชบราฮชม” (มธ. 1:1) 
พระองคห์ทรงเปป็น “บฟุตรชายของอาดชม” (ลถูกา 3:38) เจต็ดสสิบเกห้าครชชั้งในกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มและครชชั้งหนสึกี่งในกสิจการ
ของพวกอชครทถูต พระองคห์ทรงถถูกเรกยกวต่า “บฟุตรมนฟุษยห์” พระองคห์ทรงเปป็นอาดชมคนทกกี่สอง (1 คร. 15:45) ในฝฝ่าย
เนสืชั้อหนชงเราทฟุกคนถถูกสรห้างตามแบบของอาดชมคนแรกนชชั้น ในฝฝ่ายวสิญญาณ บรรดาผถูห้ทกกี่บชงเกสิดใหมต่แลห้วกต็ถถูกสรห้าง
ตามแบบของอาดชมคนทกกี่สองนชชั้น พระครสิสตห์ทรงเปป็นมนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบ ทรงแทนทกกี่และทรงไถต่โทษบาปและ
ความลห้มเหลวเหลต่านชชั้นของมนฟุษยห์ทฟุกคนทกกี่ผสิดบาปและไมต่สมบถูรณห์แบบ

ดชงนชชั้นพระครสิสตห์จสึงทรงเปป็นแบบอยต่างของเรา ตห้นแบบของเรา แตต่เฉพาะสคาหรชบบรรดาผถูห้ทกกี่บชงเกสิดใหมต่
แลห้วเทต่านชชั้น พระครสิสตห์ทรงถถูกปฏสิสนธสิโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (ลถูกา 1:35) ในการบชงเกสิดฝฝ่ายวสิญญาณของเรา
เรากต็ “บชงเกสิดจากพระวสิญญาณ” (ยอหห์น 3:5,6) ฉะนชชั้นในการรชบบชพตสิศมา พระเยซถูกต็ทรงเรสิกี่มวางแบบอยต่าง
สคาหรชบชกวสิตและงานรชบใชห้ของเหลต่าครสิสเตกยน พระองคห์ตรชสวต่า “เพราะเหตฟุนกชั้สมควรทกกี่เรา [พระเยซถูและ
ครสิสเตกยนทชชั้งหลาย] จะทคาใหห้ความชอบธรรมทชชั้งสสิชั้นสคาเรต็จ” (มธ. 3:15) มชนเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลาทกกี่จะคสิดวต่าใครจะเดสิน
ทางของพระเยซถูไดห้โดยไมต่มกใจของพระเยซถู มนฟุษยห์ตห้องมกพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดกต่อนทกกี่แบบอยต่างอชนหนสึกี่งจะมกประโยชนห์
อชนใดแกต่เขา

ในประเทศอสินเดกย มฟุสลสิมทกกี่มกการศสึกษาคนหนสึกี่งกลต่าวแกต่ผมวต่า “โอ ใชต่แลห้วครชบ พระเยซถูทรงเปป็นศาสดา
พยากรณห์คนหนสึกี่งดห้วย เหมสือนโมฮชมหมชด” ผมตอบกลชบไปวต่า “ถห้าคฟุณไมต่มกมากกวต่าศาสดาพยากรณห์คนหนสึกี่ง คฟุณ
กต็ตห้องตกนรก ศาสดาพยากรณห์คนหนสึกี่งจะไมต่ทคาประโยชนห์อชนใดแกต่คน ๆ หนสึกี่งเลย ซสึกี่งคน ๆ นชชั้นไมต่รชบพระครสิสตห์
เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด”

พระครสิสตห์ทรงเปป็นแบบอยต่างหนสึกี่งแกต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลายในทางเหลต่านกชั้
1. ในความถต่อมใจและการยอมจคานนตชวเอง “จงใหห้ความคสิดนกชั้มกอยถูต่ในพวกทต่าน เหมสือนอยต่างทกกี่ไดห้มกอยถูต่

ในพระเยซถูครสิสตห์เชต่นกชน พระองคห์ผถูห้ทรงอยถูต่ในสภาพของพระเจห้า มสิไดห้ทรงคสิดวต่าการเทต่าเทกยมกชบพระเจห้านชชั้น



เปป็นการแยต่งชสิงเอาไปเสกย แตต่ไดห้ทรงกระทคาพระองคห์เองใหห้ไมต่มกชสืกี่อเสกยงใด ๆ และไดห้ทรงรชบสภาพของผถูห้รชบใชห้คน
หนสึกี่ง และไดห้ทรงถสือกคาเนสิดในลชกษณะของมนฟุษยห์ และเมสืกี่อทรงปรากฏในสภาพของมนฟุษยห์คนหนสึกี่งแลห้ว พระองคห์
ไดห้ทรงถต่อมพระองคห์ลง และยอมเชสืกี่อฟปังจนถสึงความมรณา กระทชกี่งความมรณาแหต่งกางเขนนชชั้น” (ฟป. 2:5-8)

2. เราควรเปป็นคนทกกี่ไมต่เหต็นแกต่ตชวในการเอาใจผถูห้อสืกี่นและไมต่ใชต่ตชวเราเอง “แมห้แตต่พระครสิสตห์กต็มสิไดห้ทรง
กระทคาใหห้พระองคห์เองพอพระทชย” (รม. 15:1-3)

3. เราจะตห้องยกโทษใหห้ผถูห้อสืกี่น “พระครสิสตห์ไดห้โปรดยกโทษใหห้พวกทต่านแลห้วฉชนใด” (คส. 3:13)
4. พระครสิสตห์ทรงเปป็นแบบอยต่างของเราในการทนทฟุกขห์ “พระครสิสตห์ไดห้ทรงทนความทฟุกขห์ทรมานเพสืกี่อ

พวกเราเชต่นกชน โดยมอบแบบอยต่างไวห้แกต่พวกเรา เพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้ตามรอยพระบาทของพระองคห์” (1 ปต. 
2:21) (และดถูโคโลสก 2:14; ลถูกา 9:22,23; ยอหห์น 15:18-21 เชต่นกชน)

5. เหต็นไดห้ชชดวต่าพระเยซถูทรงเจตนาทกกี่จะวางบนเหลต่าสาวกของพระองคห์พชนธะนชชั้นทกกี่จะสานตต่องานรชบใชห้
ชนสิดเดกยวกชบทกกี่พระองคห์เองทรงเคยกระทคา เราถถูกสต่งไปเหมสือนทกกี่พระองคห์ทรงถถูกสต่งมา “งานทกกี่เรากระทคาพวก
ทต่านกต็จะกระทคาเชต่นกชน” ฉะนชชั้นมชนจสึงจคาเปป็นทกกี่เราตห้องมกฤทธสิธิ์เดชชนสิดเดกยวกชน การเจสิมนชชั้นของพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ซสึกี่งพระองคห์ทรงไดห้รชบ

พระเยซทูทรงกระทนางานรอับใชด้ทขีกี่ออัศจรรยณ์ทอัทั้งสวิทั้นของพระองคณ์
ในฐานะมนตุษยณ์คนหนนกี่งทขีกี่เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ

ในขห้อ 36 ขห้างบน เปโตรกลต่าวชชดเจนวต่าพระเยซถู “ทรงเปป็นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของสสิกี่งสารพชด” พระองคห์
ทรงเปป็นพระเจห้าผถูห้ทรงมหสิทธสิฤทธสิธิ์ บชดนกชั้ในขห้อ 38 เขาเนห้นยชั้คาวต่าในความสามารถของพระองคห์ในฐานะมนฟุษยห์คน
หนสึกี่งทกกี่สมบถูรณห์แบบ เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ พระเยซถูไดห้ทรงกระทคาการอสิทธสิฤทธสิธิ์ทชชั้งสสิชั้นของพระองคห์ ไมต่ใชต่ใน
ฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์เองในฐานะพระภาคทกกี่สองของตรกเอกานฟุภาพ พระผถูห้สรห้างนชชั้น แตต่ในฤทธสิธิ์เดชของพระภาคทกกี่
สามของตรกเอกานฟุภาพนชชั้น นชกี่นคสือพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เพสืกี่อทกกี่พระองคห์จะทรงเปป็นแบบอยต่างของเราไดห้

มชนนต่าทสึกี่งตรงทกกี่วต่าพระเยซถู พระบฟุตรของพระเจห้าผถูห้ทรงสมบถูรณห์แบบ ไรห้บาป ไรห้ทกกี่ตสิและบฟุตรมนฟุษยห์ จะ
ตห้องรอคอยจนกวต่าพระองคห์ทรงมกอายฟุสามสสิบปปีเพสืกี่อจะรชบบชพตสิศมา เพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ จากนชชั้นกต็
เรสิกี่มตห้นงานรชบใชห้ปวงชนของพระองคห์ตามทกกี่บอกเลต่าในลถูกา 3:21-23

“บชดนกชั้เมสืกี่อบรรดาคนทชชั้งหลายรชบบชพตสิศมาแลห้ว ตต่อมา พระเยซถูกต็ทรงรชบบชพตสิศมาดห้วย และเมสืกี่อ
ทรงอธสิษฐานอยถูต่ ฟฟ้าสวรรคห์กต็แหวกออก และพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงรถูปสชณฐานดฟุจนกเขาเสดต็จลงมาบ
นพระองคห์ และมกเสกยงหนสึกี่งมาจากสวรรคห์ ซสึกี่งตรชสวต่า “ทต่านเปป็นบฟุตรทกกี่รชกของเรา เราโปรดปรานทต่าน
มาก” และพระเยซถูเองทรงเรสิกี่มมกพระชนมายฟุประมาณสามสสิบพรรษา…”
กสิตตสิคฟุณของยอหห์นเรสิกี่มตห้นการเลต่าเรสืกี่องของมชนเกกกี่ยวกชบชกวสิตของพระเยซถูดห้วยงานรชบใชห้ของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบ

บชพตสิศมาและการใหห้พระเยซถูรชบบชพตสิศมาของเขาและคคาประกาศของเขาวต่าพระเยซถูทรงเปป็น “พระเมษโปดก
ของพระเจห้า” (ยอหห์น 1:15-36) จากนชชั้นในบททกกี่ 2 เราพบการอชศจรรยห์เรสืกี่องนชั้คาทกกี่ถถูกทคาใหห้เปป็นนชั้คาองฟุต่นทกกี่งาน
สมรสในบห้านคานาแหต่งแควห้นกาลสิลกและ “การเรสิกี่มตห้นแหต่งการอชศจรรยห์ทชชั้งหลายนกชั้ พระเยซถูไดห้ทรงกระทคาในบห้าน
คานาแหต่งแควห้นกาลสิลก” (ยอหห์น 2:11) ฉะนชชั้นพระเยซถูซสึกี่งมกอายฟุสามสสิบปปี ไรห้บาป ไรห้ทกกี่ตสิ สมบถูรณห์แบบ จสึงไมต่เคย



เทศนาเลยสชกครชชั้ง ไมต่เคยชนะจสิตวสิญญาณเลยสชกดวง ไมต่เคยกระทคาการอชศจรรยห์เลยสชกประการ ประเพณกทกกี่โงต่
เขลาเหลต่านชชั้นของพวกคาทอลสิกทกกี่วต่าพระเยซถูทรงกระทคาการอชศจรรยห์ตอนเปป็นเดต็กกต็ขชดแยห้งอยต่างสสิชั้นเชสิงกชบพระ
คชมภกรห์ ไมต่ใชต่เลย เหต็นไดห้ชชดจากลถูกา 4:1-22 ซสึกี่งตต่อเนสืกี่องทชนทกจากการรชบบชพตสิศมาและการเสดต็จมาของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์มาบนพระเยซถู วต่าพระเยซถูทรงรอคอยจนกระทชกี่งอสิสยาหห์ 61:1 ถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิง--ทรงรอคอย
จนกระทชกี่งพระองคห์ทรง “ถถูกเจสิมตชชั้งเพสืกี่อจะประกาศขต่าวประเสรสิฐ” กต่อนทกกี่พระองคห์ทรงเทศนาหรสือทรงกระทคา
งานรชบใชห้ปวงชนใด ๆ ของพระองคห์ พระองคห์ทรงเปป็นนชกเรกยนทกกี่เกต่งกาจในพระคชมภกรห์กระทชกี่งตอนเปป็นเดต็ก (ลถูกา 
2:41-52) พระองคห์ทรงเขห้ารต่วมประชฟุมในธรรมศาลาเปป็นประจคาอชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งพระองคห์ทรงเปป็นนชกเรกยนทกกี่เกต่งทกกี่สฟุด
ในพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม ทรงอต่านพระคคาเหลต่านชชั้นในทกกี่ประชฟุม (ลถูกา 4:16) แตต่พระองคห์ไมต่เคยเทศนา
เลยสชกครชชั้ง ไมต่เคยชนะจสิตวสิญญาณเลยสชกดวง ไมต่เคยกระทคาการอชศจรรยห์เลยสชกประการ ไมต่เคยเปปิดตาคน
ตาบอดหรสือทคาใหห้คนโรคเรสืชั้อนหายสะอาด

มกขห้อพสิสถูจนห์มากมายจากพระคชมภกรห์วต่างานรชบใชห้ทชชั้งหมดของพระเยซถูลห้วนอยถูต่ในฤทธสิธิ์เดชแหต่งการเจสิมแบบ
พสิเศษของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

พระคอัมภขีรณ์หลายตอนกลสาวอยสางเจาะจง
ถนงพระครวิสตณ์วสาทรงเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ

หรสือมขีพระววิญญาณของพระเจด้าสถวิตอยทูสบนพระองคณ์
1. อสิสยาหห์ 42:1 กลต่าววต่า: “ดถูเถสิด ผถูห้รชบใชห้ของเรา ผถูห้ซสึกี่งเราเชสิดชถู ผถูห้เลสือกสรรของเรา ผถูห้ซสึกี่งจสิตใจของเรา

ชสืกี่นชมยสินดก เราไดห้เอาวสิญญาณของเราสวมทต่านไวห้ ทต่านจะนคาการพสิพากษาออกมาสถูต่พวกคนตต่างชาตสิ” นกกี่เปป็นคคา
พยากรณห์ทกกี่ชชดเจนเกกกี่ยวกชบพระเยซถูเจห้า, “เราไดห้เอาวสิญญาณของเราสวมทต่านไวห้” เพสืกี่องานรชบใชห้ของพระองคห์บน
โลกนกชั้

2. อสิสยาหห์ 61:1 เปป็นคคาพยากรณห์เกกกี่ยวกชบพระเยซถูเชต่นกชน: “พระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าสถสิตอยถูต่บนขห้าพเจห้า เพราะวต่าพระเยโฮวาหห์ไดห้ทรงเจสิมตชชั้งขห้าพเจห้าไวห้ใหห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่ผถูห้ทกกี่ถต่อม
ใจ พระองคห์ไดห้ทรงสต่งขห้าพเจห้ามาใหห้รชกษาคนทกกี่ชอกชชั้คาระกคาใจ ใหห้รห้องประกาศอสิสรภาพแกต่บรรดาเชลย และการ
เปปิดคฟุกออกใหห้แกต่คนทชชั้งหลายทกกี่ถถูกจองจคา” จงสชงเกตวต่าพระเยซถูทรงยกพระคคาขห้อนกชั้และจนถสึงกลางขห้อ 2 ในลถูกา
4:18 และ 19 จนถสึงตรงนชชั้นมชนเกกกี่ยวขห้องกชบการเสดต็จมาครชชั้งแรกของพระองคห์ หลชงจากกลางขห้อ 2 เปป็นตห้นไป 
มชนเกกกี่ยวขห้องกชบการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระองคห์และการรวบรวมกลชบมาและการคสืนสถูต่สภาพเดสิมของชนชาตสิ
อสิสราเอล พระคคาขห้อนกชั้กลต่าวเจาะจงวต่าการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบนพระครสิสตห์มกไวห้เพสืกี่องานรชบใชห้ของ
พระองคห์ในการเทศนาสชกี่งสอนและการปลอบประโลมใจและการรชกษาใหห้หาย

3. ลถูกา 3:21 และ 22 บอกเราวต่า “พระเยซถูกต็ทรงรชบบชพตสิศมาดห้วย และเมสืกี่อทรงอธสิษฐานอยถูต่ ฟฟ้าสวรรคห์
กต็แหวกออก และพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงรถูปสชณฐานดฟุจนกเขาเสดต็จลงมาบนพระองคห์ และมกเสกยงหนสึกี่งมาจาก
สวรรคห์ ซสึกี่งตรชสวต่า “ทต่านเปป็นบฟุตรทกกี่รชกของเรา เราโปรดปรานทต่านมาก” นกกี่เปป็นการเผยใหห้ประจชกษห์ตต่อหนห้าผถูห้คน
เกกกี่ยวกชบการทรงเจสิมของพระองคห์ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อเรสิกี่มตห้นงานรชบใชห้ปวงชนของพระองคห์ นกกี่เปป็น
หมายสคาคชญทกกี่ปรากฏภายนอกทกกี่พระเจห้าทรงบอกยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาใหห้คาดหวชง: นกกี่จะพสิสถูจนห์วต่าพระเยซถูทรง



เปป็น “ผถูห้นชชั้นเองเปป็นผถูห้ซสึกี่งใหห้บชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” นชกี่นคสือ พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น (ยอหห์น 1:31-33) 
และยอหห์นกต็อธสิบายในภายหลชงเชต่นกชน (ยอหห์น 3:34) วต่า “...เพราะพระเจห้าไมต่ประทานพระวสิญญาณอยต่างจคากชด
แกต่พระองคห์” บชดนกชั้มนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบทรงเตต็มเปปีปี่ยมอยต่างสมบถูรณห์ดห้วยพระวสิญญาณแลห้ว

และเมสืกี่อการเลต่าเรสืกี่องมาถสึงบททกกี่ 4 เหต็นไดห้ชชดวต่าการเจสิมนชชั้นเปป็นการประทานฤทธสิธิ์เดชแบบถาวรซสึกี่งไมต่
เคยจากพระเยซถูไปเลย “และพระเยซถูซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้เสดต็จกลชบไปจากแมต่นชั้คาจอรห์แดน 
และทรงถถูกนคาโดยพระวสิญญาณเขห้าไปในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” (ลถูกา 4:1) “และพระเยซถูไดห้เสดต็จกลชบไปในฤทธสิธิ์เดช
ของพระวสิญญาณมายชงแควห้นกาลสิลก…” (ลถูกา 4:14) 

4. จากนชชั้นพระเยซถูในธรรมศาลาทกกี่เมสืองนาซาเรต็ธทรงยกขห้อความจากอสิสยาหห์ 61:1 และ 2 และตรชสแกต่
พวกเขาวต่า “ในวชนนกชั้พระคชมภกรห์ตอนนกชั้กต็สคาเรต็จในหถูของทต่านทชชั้งหลาย” (ลถูกา 4:16-21) พวกเขาไมต่เคยไดห้ยสิน
พระองคห์กลต่าวเชต่นนกชั้มากต่อนเลย “และประหลาดใจดห้วยบรรดาคคาอชนประกอบดห้วยพระคฟุณซสึกี่งออกมาจาก
พระโอษฐห์ของพระองคห์ และเขาทชชั้งหลายกลต่าววต่า “คนนกชั้เปป็นบฟุตรชายของโยเซฟมสิใชต่หรสือ” (ลถูกา 4:22) และ
บชดนกชั้เปป็นครชชั้งแรกคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชกและนชบถสือชายหนฟุต่มทกกี่เปป็นแบบอยต่างผถูห้นกชั้เรสิกี่มทกกี่จะเกลกยดชชงและขต่มเหงชายผถูห้เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณผถูห้นกชั้และพยายามทกกี่จะฆต่าพระองคห์เสกย

5. ในฮกบรถู 9:14 เราอต่านเกกกี่ยวกชบ “พระครสิสตห์ ผถูห้ซสึกี่งโดยทางพระวสิญญาณนสิรชนดรห์ไดห้ทรงถวายพระองคห์
เองโดยปราศจากจฟุดดต่างพรห้อยแดต่พระเจห้า…”

6. ในกสิจการ 1:2 เราอต่านวต่าพระเยซถูทรงลอยขสึชั้นไป “หลชงจากทกกี่พระองคห์โดยเดชพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ 
ไดห้ตรชสคคาบชญชาทชชั้งหลายแกต่พวกอชครทถูต ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเลสือกไวห้แลห้วนชชั้น” แมห้กระทชกี่งพระเยซถูผถูห้ทรงคสืน
พระชนมห์แลห้วกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและทรงกระทคากสิจของพระองคห์ในฤทธสิธิ์เดชและสตสิปปัญญาของพระ
วสิญญาณ

7. การครอบครองของพระครสิสตห์บนแผต่นดสินโลกบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดเมสืกี่อพระองคห์เสดต็จกลชบมาจะอยถูต่
ในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ อสิสยาหห์ 11:1 และ 2 กลต่าววต่า: “และจะมกหนต่อแตกออกมาจากตอแหต่งเจส
ซก และจะมกกสิกี่งงอกออกมาจากรากทชชั้งหลายของเขา และพระวสิญญาณของพระเยโฮวาหห์จะสถสิตอยถูต่บนทต่านนชชั้น 
คสือวสิญญาณแหต่งสตสิปปัญญาและความเขห้าใจ วสิญญาณแหต่งการปรสึกษาและอานฟุภาพ วสิญญาณแหต่งความรถูห้และ
ความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์” ฉะนชชั้นพระองคห์จะทรงครอบครองอยต่างชอบธรรม ดาวสิดผถูห้เปป็นใหญต่กวต่าบนพระทกกี่นชกี่ง
ของดาวสิด

ฉะนชชั้นในกสิจการ 10:38 เปโตรจสึงไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า “พระเจห้าไดห้ทรงเจสิมพระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และดห้วยฤทธานฟุภาพอยต่างไร ผถูห้ซสึกี่งไดห้เสดต็จไปทชกี่วกระทคาดก และรชกษาบรรดาคนทกกี่ถถูกกดขกกี่
โดยพญามาร ดห้วยวต่าพระเจห้าไดห้ทรงสถสิตอยถูต่กชบพระองคห์”

ภาพเลต็งตสาง ๆ ในภาคพอันธสอัญญาเดวิมแสดงภาพวสา
พระเยซทูจะทรงกระทนากวิจของพระองคณ์ในการทรงเจวิม

ของพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์
1. คชนประทกปทองคคานชชั้นในสถานบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สฟุดทางดห้านซห้ายเมสืกี่อผถูห้หนสึกี่งเขห้าไป มกตะเกกยงเจต็ดอชนซสึกี่งตห้องถถูก



ทคาใหห้ลฟุกไหมห้อยถูต่เสมอดห้วยนชั้คามชนมะกอก (อพย. 39:37; อพย. 40:25) ตะเกกยงเจต็ดอชนนชชั้นแสดงภาพพระเยซถูวต่า
เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่สมบถูรณห์แบบ ความสวต่างนชชั้นของโลก ซสึกี่งลฟุกไหมห้ดห้วยฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ทกกี่
อยถูต่อกกดห้านของสถานบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่สฟุดคสือโตต๊ะขนมปปังหนห้าพระพชกตรห์ทกกี่แสดงภาพพระครสิสตห์วต่าเปป็นขนมปปังแหต่งชกวสิต

2. บรรดาเครสืกี่องบถูชาทกกี่มกกลสิกี่นหอมและเครสืกี่องธชญญบถูชาทชชั้งหลายถถูกพรรณนา “เครสืกี่องบถูชาของผถูห้นชชั้นตห้อง
เปป็นแปฟ้งละเอกยด และเขาตห้องเทนชั้คามชนลงบนแปฟ้ง และใสต่กคายานบนนชชั้น” (ลนต. 2:1) พระครสิสตห์ ผถูห้ทรงเปป็น
ขนมปปังแหต่งชกวสิต ทรงถถูกเจสิมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และทรงเปป็นมหาปฟุโรหสิตทกกี่เสนอความแทนของเรา ทรงถถูก
แสดงภาพวต่าอธสิษฐานเผสืกี่อเรา หรสืออาจมก “เครสืกี่องธชญญบถูชาเปป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเปป็นเครสืกี่องบถูชา เครสืกี่อง
บถูชานชชั้นตห้องเปป็นขนมไรห้เชสืชั้อทคาดห้วยแปฟ้งละเอกยดคลฟุกเคลห้าดห้วยนชั้คามชน หรสือขนมแผต่นไรห้เชสืชั้อทาดห้วยนชั้คามชน” (ลนต. 
2:4-7) แนต่นอนวต่านชั้คามชนในทกกี่นกชั้และทกกี่อสืกี่น ๆ แสดงภาพการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณซสึกี่งอยถูต่บนพระครสิสตห์

3. การเจสิมอาโรนใหห้เปป็นมหาปฟุโรหสิต (อพย. 40:13) แนต่นอนวต่าแสดงภาพพระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นมหา
ปฟุโรหสิตของเราผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ การเจสิมดาวสิดใน 1 ซามถูเอล 16:12 และ 13 แนต่นอนวต่าแสดงภาพ
การเจสิมของพระเยซถู หลชงจากดาวสิดไดห้รชบการเจสิมแลห้ว “พระวสิญญาณของพระเยโฮวาหห์เสดต็จมาสถสิตบนดาวสิด
ตชชั้งแตต่วชนนชชั้นเปป็นตห้นไป” พระเยซถูทรงเปป็นบฟุตรของดาวสิด (มธ. 1:1) พระองคห์ทรงเปป็น “กษชตรสิยห์ของพวกยสิว” 
“องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าจะประทานพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดบรรพบฟุรฟุษของทต่านใหห้แกต่ทต่าน” (ลถูกา 1:32) และใน
เอเสเคกยล 37:25 เราอต่านวต่าพระเยซถู ดาวสิดคนทกกี่สองนชชั้น จะทรงครอบครองเหนสือชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่ถถูกรวบรวม
กลชบมา ฉะนชชั้นแนต่นอนวต่าการเจสิมของดาวสิดเปป็นภาพเลต็งถสึงการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณซสึกี่งลงมาบนพระเยซถู
เพสืกี่อการรชบใชห้ของพระองคห์และเพสืกี่อการครอบครองของพระองคห์บนแผต่นดสินโลกตามทกกี่ถถูกพรรณนาในอสิสยาหห์ 
11:1-4

4. แมห้กระทชกี่งชสืกี่อตต่าง ๆ ในภาคพชนธสชญญาเดสิมของพระเยซถู, พระเมสสสิยาหห์ในภาษาฮกบรถูและพระครสิสตห์
ในภาษากรกก หมายถสึง ผถูห้ถถูกเจสิม ซสึกี่งผมคสิดวต่าถถูกนคามาจากเพลงสดฟุดก 2:2 ทกกี่บอกเราวต่า “บรรดากษชตรสิยห์แหต่งแผต่น
ดสินโลกตชชั้งตนเองขสึชั้น และนชกปกครองทชชั้งหลายปรสึกษากชนและกชน ตต่อสถูห้พระเยโฮวาหห์และตต่อสถูห้ผถูห้ถถูกเจสิมของ
พระองคห์ โดยกลต่าววต่า…” ซสึกี่งแนต่นอนวต่าอห้างอสิงถสึงพระครสิสตห์ตามทกกี่พวกอชครทถูตทราบ (กสิจการ 4:25,26) และ
เพลงสดฟุดกบทนชชั้นเกกกี่ยวกชบพระบฟุตรกต็เรกยกพระองคห์วต่า “ผถูห้ถถูกเจสิม” ของพระเจห้า ฉะนชชั้นเพสืกี่องานรชบใชห้ของพระองคห์
บนแผต่นดสินโลกและตต่อมาเพสืกี่อการครอบครองของพระองคห์ พระครสิสตห์จสึงทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
แลห้ว ถถูกเจสิมดห้วยพระวสิญญาณแลห้วสคาหรชบการรชบใชห้

ฉะนชชั้นงานรชบใชห้ทชชั้งหมดของพระเยซถูจสึงอยถูต่ในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และมชนจะเปป็นเชต่นนชชั้น
กระทชกี่งในการครอบครองของพระองคห์บนแผต่นดสินโลก

ดห้วยเหตฟุนกชั้พระครสิสตห์จสึงสามารถบชญชาผถูห้คนของพระองคห์ไดห้วต่า “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรา การงานเหลต่านชชั้นซสึกี่งเรา
กระทคานชชั้น เขากต็จะกระทคาเชต่นกชน และเขาจะกระทคาการงานทชชั้งหลายทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่านกชั้อกก เพราะวต่าเราจะไปยชง
พระบสิดาของเรา” (ยอหห์น 14:12) และพระองคห์ตรชสไดห้วต่า “พระบสิดาของเราทรงสต่งเรามาแลห้วฉชนใด เรากต็สต่ง
ทต่านทชชั้งหลายไปฉชนนชชั้น” “เมสืกี่อพระองคห์ไดห้ตรชสสสิกี่งนกชั้แลห้ว พระองคห์ทรงระบายลมหายใจออกบนพวกเขา และตรชส
กชบพวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:21,22) การสถสิตอยถูต่ภายในของพระ



วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ซสึกี่งถถูกรชบเขห้าอยถูต่ในรต่างกายของพวกเขาในวชนแหต่งการคสืนพระชนมห์นชชั้น หมายความวต่าตชชั้งแตต่นชชั้น
เปป็นตห้นไปทกกี่สถสิตของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จะอยถูต่ในรต่างกายของครสิสเตกยนทชชั้งหลาย และจากกองบชญชาการทกกี่เปป็น
รต่างกายมนฟุษยห์นกชั้ จะมก “บรรดาแมต่นชั้คาแหต่งนชั้คาประกอบดห้วยชกวสิตจะไหลออกมา” (ยอหห์น 7:38) แตต่การเตต็มเปปีปี่ยม
เพสืกี่อการเปป็นพยานนชชั้นไดห้รอคอยจนกระทชกี่งพวกเขาไดห้อธสิษฐานและเพต็นเทคอสตห์มาถสึงแลห้ว

_______________
ขด้อ 39-42:

10:39 และพวกเราเปป็นพยานทชชั้งหลายถสึงสสิกี่ง
สารพชดซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงกระทคา ทชชั้งในแผต่นดสินของ
ชนชาตสิยสิวและในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไดห้ฆต่า
และแขวนไวห้บนตห้นไมห้
10:40 ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงใหห้คสืนพระชนมห์ในวชนทกกี่
สาม และทรงใหห้พระองคห์ปรากฏอยต่างเปปิดเผย
10:41 มสิใชต่แกต่ประชาชนทฟุกคน แตต่แกต่พวกพยาน

ซสึกี่งถถูกเลสือกไวห้โดยพระเจห้าแตต่กต่อน คสือแกต่พวกเรา ผถูห้
ซสึกี่งไดห้รชบประทานและดสืกี่มกชบพระองคห์หลชงจาก
พระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายแลห้ว
10:42 และพระองคห์ไดห้ทรงบชญชาพวกเราใหห้
ประกาศแกต่คนทชชั้งปวง และใหห้เปป็นพยานวต่า 
พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นผถูห้
พสิพากษาของคนเปป็นและคนตาย

พวกออัครททูตในฐานะประจอักษณ์พยาน
งานรชบใชห้ของพระเยซถูนชชั้นมา “หลชงจากการใหห้รชบบชพตสิศมาซสึกี่งยอหห์นไดห้ประกาศนชชั้น” (ขห้อ 37) อชครทถูต

ทฟุกคนเหลต่านชชั้นตห้องมาจาก “ชายเหลต่านกชั้ซสึกี่งไดห้รต่วมคณะกชบพวกเราตลอดเวลาทกกี่พระเยซถูเจห้าไดห้เสดต็จเขห้ามาและ
ออกไปทต่ามกลางพวกเรา ตชชั้งแตต่บชพตสิศมาของยอหห์น จนถสึงวชนเดกยวกชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไปจากพวกเรา
คนหนสึกี่งในพวกนกชั้จะตห้องถถูกแตต่งตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่งกชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์” (กสิจการ 
1:21,22) พระเยซถูทรงบอกสาวกเหลต่านชชั้นแลห้ววต่า “การกลชบใจเสกยใหมต่ และการทรงยกบาปทชชั้งหลาย ตห้องถถูก
ประกาศในพระนามของพระองคห์ทชกี่วทฟุกประเทศ เรสิกี่มตห้นทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และทต่านทชชั้งหลายเปป็นเหลต่าพยานของ
สสิกี่งเหลต่านกชั้” (ลถูกา 24:47,48) ฉะนชชั้นตลอดหนชงสสือกสิจการทชชั้งเลต่มการเทศนาจสึงอยถูต่ในรถูปแบบของการเปป็นพยาน
เสกยสต่วนใหญต่ พวกเขาตห้องประกาศซชั้คาแลห้วซชั้คาอกกวต่าพวกเขาเคยอยถูต่กชบพระเยซถู วต่าพวกเขารถูห้จชกพระองคห์ดก วต่า
พระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว วต่าพวกเขาไดห้พถูดคฟุยกชบพระองคห์นานสกกี่สสิบวชน ไดห้จชบตห้องพระองคห์ รชบประทาน
กชบพระองคห์ ฉะนชชั้นในกสิจการ 2:32 เปโตรจสึงเทศนาวต่า “พระเยซถูนกชั้พระเจห้าไดห้ทรงบชนดาลใหห้คสืนพระชนมห์แลห้ว 
พวกเราทฟุกคนเปป็นพยานถสึงเรสืกี่องนกชั้” และในกสิจการ 4:20 เปโตรกลต่าววต่า “เพราะวต่าพวกเราจะไมต่พถูดสสิกี่งเหลต่านชชั้น
ซสึกี่งพวกเราไดห้เหต็นและไดห้ยสินแลห้วนชชั้นกต็ไมต่ไดห้” ในกสิจการ 4:33 เราถถูกบอกวต่า “และดห้วยฤทธสิธิ์เดชใหญต่ยสิกี่งพวกอชคร
ทถูตไดห้ใหห้คคาพยานเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูเจห้า…” ในการขต่มเหงครชชั้งทกกี่สองเปโตรไดห้เทศนาแกต่สภาซาน
เฮดรสินวต่า “และพวกเราเปป็นเหลต่าพยานของพระองคห์ถสึงสสิกี่งเหลต่านกชั้ และพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงเปป็นพยานถสึง
สสิกี่งเหลต่านกชั้เชต่นกชน ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ประทานแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อฟปังพระองคห์” (กสิจการ 5:32) ฉะนชชั้นกชบโครเนลสิอชส
และผถูห้คนในบห้านของเขาในกสิจการ 10:39-41 เปโตรจสึงกลต่าวอยต่างเหมาะสมแลห้ววต่า “และพวกเราเปป็นพยานทชชั้ง
หลายถสึงสสิกี่งสารพชดซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงกระทคา ทชชั้งในแผต่นดสินของชนชาตสิยสิวและในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไดห้
ฆต่าและแขวนไวห้บนตห้นไมห้ ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงใหห้คสืนพระชนมห์ในวชนทกกี่สาม และทรงใหห้พระองคห์ปรากฏอยต่างเปปิด



เผย มสิใชต่แกต่ประชาชนทฟุกคน แตต่แกต่พวกพยานซสึกี่งถถูกเลสือกไวห้โดยพระเจห้าแตต่กต่อน คสือแกต่พวกเรา ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบ
ประทานและดสืกี่มกชบพระองคห์หลชงจากพระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายแลห้ว”

____________
ขด้อ 43:

10:43 บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถสึง
พระองคห์วต่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่

เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้ง
หลาย”

ศาสดาพยากรณณ์ทตุกคนประกาศพระผทูด้ชสวยใหด้รอดองคณ์เดขียวกอัน
แผนการแหสงความรอดเดขียวกอัน

พวกอชครทถูตไมต่เพกยงเปป็นประจชกษห์พยานถสึงชกวสิต การสสิชั้นพระชนมห์ และการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถู 
และพยานอกกประมาณหห้ารห้อยคนทกกี่ไดห้เหต็นพระองคห์หลชงจากการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ แตต่ “บรรดาศาสดา
พยากรณห์” นชกี่นคสือ ศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนในภาคพชนธสชญญาเดสิมเชต่นเดกยวกชบในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ ลห้วน
เปป็นพยานถสึงพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์เดกยวกชนนชชั้นและแผนการแหต่งความรอดเดกยวกชนนชชั้น!

มกบางคนทกกี่คสิดวต่าเหลต่าวสิสฟุทธสิชนภาคพชนธสชญญาเดสิมไดห้รชบความรอดโดยบรรดาเครสืกี่องสชตวบถูชาและ
พสิธกการตต่าง ๆ ของพระราชบชญญชตสิ พวกเขาเขห้าใจผสิดอยต่างสสิชั้นเชสิง เครสืกี่องสชตวบถูชาและพสิธกการเหลต่านชชั้นแหต่งภาค
พชนธสชญญาเดสิมเปป็นเพกยงบทเรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุประกอบซสึกี่งชกชั้ไปยชงพระครสิสตห์และความรอดโดยความเชสืกี่อในพระองคห์ 
บชพตสิศมาตอนนกชั้แสดงภาพวต่าคน ๆ หนสึกี่งถถูกฝปังในสภาพทกกี่เหมสือนกชบการสสิชั้นพระชนมห์ของพระครสิสตห์และถถูกทคาใหห้
เปป็นขสึชั้นในสภาพทกกี่เหมสือนกชบการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์ (รม. 6:4,5) และคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบพสิธกระลสึกถสึงองคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าในขนมปปังนชชั้นและถห้วยนชชั้น “กต็ประกาศการวายพระชนมห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า จนกวต่าพระองคห์จะ
เสดต็จมา” (1 คร. 11:26) ฉะนชชั้นบรรดาเครสืกี่องสชตวบถูชาในภาคพชนธสชญญาเดสิมจสึงสอนสสิกี่งเดกยวกชนนชชั้น วต่าความ
รอดเปป็นมาโดยทางพระครสิสตห์เทต่านชชั้น ศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนในภาคพชนธสชญญาเดสิมแสดงภาพพระครสิสตห์ ฉะนชชั้น
พระครสิสตห์จสึงทรงประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่นสิโคเดมชสจากกชนดารวสิถก 21:5-9 ไดห้ เกกกี่ยวกชบงถูรห้ายเหลต่านชชั้นในถสิกี่น
ทฟุรกชนดาร ฉะนชชั้นฟปีลสิปจสึงสามารถประกาศแกต่ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นไดห้จากอสิสยาหห์ 53:4-6 โดยประกาศพระ
ผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์เดกยวกชนนชชั้นและขต่าวประเสรสิฐเดกยวกชนนชชั้น นกกี่คสือพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่อชบราฮชมไดห้เหต็นและเชสืกี่อใน
พระองคห์ (ยอหห์น 8:56; รม. 4:3) โดยความเชสืกี่อในพระเยซถูองคห์นกชั้ “อาแบลไดห้ถวายเครสืกี่องบถูชาอชนประเสรสิฐกวต่า
เครสืกี่องบถูชาของคาอสินแดต่พระเจห้า” คสือผลแรกแหต่งฝถูงแกะของเขาซสึกี่งแสดงภาพพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่ไถต่โทษองคห์หนสึกี่ง
พระครสิสตห์และความรอดโดยความเชสืกี่อในพระโลหสิตทกกี่หลชกี่งรสินของพระองคห์เปป็นสสิกี่งทกกี่ถถูกแสดงภาพในพสิธกปปัสกา

มกคนเหลต่านชชั้นทกกี่สอนเรสืกี่องการแบต่งออกเปป็นสมชยประทานตต่าง ๆ แบบสฟุดโตต่ง ทกกี่คสิดวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศ
มาประกาศขต่าวประเสรสิฐหนสึกี่งทกกี่แตกตต่างไปจากพระครสิสตห์เมสืกี่อเขาบชญชาใหห้ผถูห้คนกลชบใจใหมต่ (มธ. 3:2) แตต่มชน
เปป็นการกลชบใจใหมต่แบบเดกยวกชนทกกี่พระเยซถูทรงบชญชาในมชทธสิว 4:17, ในลถูกา 13:3 และ 5 และเปป็นการกลชบใจ
ใหมต่แบบเดกยวกชนกชบทกกี่เปาโลเทศนาในกรฟุงเอเธนสห์วต่าพระเจห้า “บชดนกชั้ทรงบชญชามนฟุษยห์ทฟุกคนทชกี่วทฟุกแหต่งใหห้กลชบ
ใจเสกยใหมต่” (กสิจการ 17:30,31) การกลชบใจใหมต่ไมต่ไดห้เปป็นแผนการแหต่งความรอดทกกี่แตกตต่างไปจากความเชสืกี่อทกกี่
ชต่วยใหห้รอด: มชนเปป็นสต่วนหนสึกี่งของแผนการแหต่งความรอดเดกยวกชนนชชั้น หรสือการกลชบใจใหมต่เปป็นเพกยงอกกวสิธกหนสึกี่งใน



การพรรณนาถสึงหรสือการมองไปทกกี่แผนการแหต่งความรอดนชชั้น คนทกกี่หชนจากบาปมาหาพระเจห้ากต็ทคาเชต่นนชชั้นแลห้วโดย
การเชสืกี่อวางใจในพระเยซถูครสิสตห์ การเปลกกี่ยนแปลงความคสิดทกกี่มกตต่อบาปจคาเปป็นตห้องเขห้ามาเกกกี่ยวขห้องในความเชสืกี่อทกกี่
ชต่วยใหห้รอด

ทฟุกคนทกกี่กลชบใจใหมต่แลห้วอยต่างแทห้จรสิงภายใตห้การประกาศของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมากต็เชสืกี่อวางใจแลห้วใน
พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์นชชั้นทกกี่ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาประกาศ และไดห้รชบการบชงเกสิดใหมต่แลห้ว ไมต่มกสสิกี่งทกกี่เรกยกกชนวต่า 
“สาวกคนหนสึกี่งของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา” ในความหมายอชนซสืกี่อตรงใด ๆ โดยทกกี่ไมต่เปป็นสาวกคนหนสึกี่งของพระ
เยซถูดห้วย นชกี่นคสือ โดยทกกี่ไมต่ไดห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอด

มกคนเหลต่านชชั้นทกกี่คสิดวต่าเปโตรในกสิจการ 2:38 และ 39 เทศนาวต่าบชพตสิศมาเปป็นสสิกี่งสคาคชญสคาหรชบความรอด
เมสืกี่อเขากลต่าววต่า “พวกทต่านทฟุกคนจงกลชบใจเสกยใหมต่และรชบบชพตสิศมาในพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ เพราะโปรด
ยกบาปทชชั้งหลายแลห้ว และพวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” แตต่วลก “for the
 remission of sins (ทกกี่อาจแปลวต่า “เพสืกี่อการยกบาปทชชั้งหลาย”) ควรจะแปลเปป็น “เพราะการยกบาปทชชั้งหลาย
แลห้ว” เพราะคคาบฟุพบททกกี่ไมต่ชกชั้เฉพาะ เอะอกส ในทกกี่นกชั้ซสึกี่งแปลเปป็น for จรสิง ๆแลห้วเปป็นคคาบฟุพบทอห้างอสิงทกกี่ไมต่ชกชั้เฉพาะ
และถถูกใชห้งานเชต่นนชชั้นหลายครชชั้งในพระคชมภกรห์ ผถูห้คนไมต่รชบบชพตสิศมาเพสืกี่อทกกี่จะรชบความรอด แตต่รชบบชพตสิศมาเพราะ
ความรอดนชชั้นซสึกี่งพวกเขาไดห้รชบแลห้วเมสืกี่อพวกเขาไดห้กลชบใจใหมต่ มชนเปป็นเชต่นนชชั้นเสมอในทต่ามกลางครสิสเตกยนทชชั้ง
หลายทกกี่เชสืกี่อพระคชมภกรห์ซสึกี่งปฏสิบชตสิตามพระคชมภกรห์

ฉะนชชั้นตรงนกชั้ในกสิจการ 10:43 เราจสึงมกคคากลต่าวของเปโตรทกกี่วต่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถสึง
พระองคห์วต่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย” จงใหห้
เรสืกี่องทางหลชกคคาสอนทกกี่ยสิกี่งใหญต่นกชั้ไดห้ขห้อยฟุตสิสชกทก: พระเจห้าทรงมกแผนการแหต่งความรอดหนสึกี่งเดกยวเทต่านชชั้นและนชกี่นกต็
เปป็นทชชั้งหมดทกกี่พระองคห์ทรงมก! พระองคห์ทรงมกพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์เดกยวเทต่านชชั้น และนชกี่นคสือพระเยซถูครสิสตห์ ผถูห้
พยากรณห์ทฟุกคนในภาคพชนธสชญญาเดสิมและใหมต่เหต็นพห้องตรงกชนในเรสืกี่องนกชั้วต่า “ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะ
ไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย”

_________________
ขด้อ 44-48:

10:44 ขณะทกกี่เปโตรยชงกลต่าวคคาเหลต่านกชั้อยถูต่ พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนคนทชชั้งปวง
ซสึกี่งไดห้ยสินพระวจนะนชชั้น
10:45 และพวกทกกี่ไดห้เขห้าสฟุหนชตซสึกี่งเชสืกี่อแลห้วกต็
ประหลาดใจ คสือทฟุกคนทกกี่มาดห้วยกชนกชบเปโตร 
เพราะวต่าของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้
ถถูกเทลงมาบนพวกคนตต่างชาตสิดห้วย
10:46 เพราะพวกเขาไดห้ยสินคนเหลต่านชชั้นพถูดดห้วย

ภาษาตต่าง ๆ และยกยต่องพระเจห้า แลห้วเปโตรตอบ
วต่า
10:47 “มกผถูห้ใดสามารถหห้ามใชห้นชั้คา เพสืกี่อทกกี่จะไมต่ใหห้คน
เหลต่านกชั้รชบบชพตสิศมาหรสือ ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์เหมสือนกชบพวกเรา”
10:48 และเปโตรไดห้สชกี่งพวกเขาใหห้รชบบชพตสิศมาใน
พระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า แลห้วเขาทชชั้งหลายไดห้
ขอใหห้เปโตรอยถูต่ตต่ออกกสองสามวชน



ผทูด้คนในบด้านของโครเนลวิออัสไดด้รอับความรอด
และเตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณ

นกกี่เปป็นสสิกี่งหนสึกี่งทกกี่นต่าสนใจและมกเสนต่หห์ เปโตรกลต่าวถสึงพระเยซถูไมต่ทชนไร วต่า “โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้
ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย” คนเหลต่านชชั้นทกกี่รอคอยดห้วยใจจดจต่อกต็เชสืกี่อวางใจ
พระครสิสตห์ รชบความรอดอยต่างมหชศจรรยห์ และพระเจห้าทรงเทพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลงมาบนพวกเขา สสิกี่งทกกี่นต่าสนใจ
กต็คสือวต่าเปโตรแคต่เกรสิกี่นนคาเขห้าสถูต่คคาเทศนายาวอชนนชชั้นทกกี่เขาตชชั้งใจไวห้วต่าจะเทศนา เพราะวต่าในการอธสิบายเรสืกี่องนกชั้ใน
เวลาตต่อมาเขากลต่าววต่า “และขณะทกกี่ขห้าพเจห้าตชชั้งตห้นกลต่าวนชชั้น พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนพวก
เขา เหมสือนไดห้เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนพวกเราในตอนตห้นนชชั้น” (กสิจการ 11:15)

จงหมายเหตฟุประเดต็นทกกี่สคาคชญบางประการ
1. สสิกี่งสคาคชญกต็คสือวต่าผถูห้คนเหลต่านกชั้ไดห้รชบความรอดแลห้ว เปโตรเลต่าเรสืกี่องราวทชชั้งหมดแกต่พวกอชครทถูตและพวก

พกกี่นห้องทกกี่คชดคห้านในแควห้นยถูเดกย “เมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเขากต็นสิกี่งอยถูต่ และไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า
โดยกลต่าววต่า “ดชงนชชั้นพระเจห้าไดห้โปรดแกต่พวกคนตต่างชาตสิใหห้กลชบใจเสกยใหมต่เพสืกี่อไดห้ชกวสิตรอดดห้วย” (กสิจการ 11:18)

สคาหรชบขห้อพระคคาเหลต่านกชั้ Scofield Reference Bible ใสต่หชวเรสืกี่องยต่อยของยต่อหนห้านชชั้นวต่า “พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ถถูกประทานใหห้แกต่พวกผถูห้เชสืกี่อคนตต่างชาตสิ” พระองคห์ทรงถถูกประทานใหห้แกต่เหลต่าผถูห้เชสืกี่อคนตต่างชาตสิ
แลห้ว แตต่นชกี่นไมต่ใชต่ประเดต็นหลชกของขห้อพระคคาเหลต่านกชั้ พวกเขาไดห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ทชนทกทกกี่พวกเขาไดห้เรกยนรถูห้วต่า
นชกี่นเปป็นวสิธกทกกี่จะรชบความรอด และพวกเขาไดห้รชบความรอดแลห้ว

2. อยต่าเขห้าใจผสิดขห้อ 46 พวกยสิวทกกี่เขห้าสฟุหนชตซสึกี่งมากชบเปโตร “ไดห้ยสินคนเหลต่านชชั้นพถูดดห้วยภาษาตต่าง ๆ 
และยกยต่องพระเจห้า” คคาวต่า ภาษาตต่าง ๆ เปป็นคคาแปลของคคากรกก กลอสซา ซสึกี่งหมายถสึงลสิชั้นหรสือภาษาเสมอ แตต่
การดต่วนสรฟุปวต่านกกี่เปป็นของประทานแบบอชศจรรยห์ของการพถูดภาษาตต่าง ๆ เหมสือนกสิจการ 2:4-11 กต็ไมต่ถถูก
สนชบสนฟุนโดยคคากลต่าวในทกกี่นกชั้ พวกครสิสเตกยนยสิวเหลต่านชชั้น “ไดห้ยสินคนเหลต่านชชั้นพถูดดห้วยภาษาตต่าง ๆ” จรสิง ๆ ผมคสิด
วต่าไมต่ใชต่ภาษาตต่าง ๆ ทกกี่เปป็นการอชศจรรยห์ เนสืกี่องจากโครเนลสิอชสอยถูต่ในกองอสิตาเลกย (กสิจการ 10:1) จสึงเกสือบเปป็นทกกี่
แนต่นอนวต่าเขาและเหลต่าทหารของเขาพถูดภาษาละตสินเปป็นประจคา เนสืกี่องจากพวกเขาอยถูต่ในแผต่นดสินปาเลสไตนห์และ
เราคสิดวต่าพวกเขาไดห้ประจคาการทกกี่นกกี่มาสชกระยะแลห้ว พวกเขาบางคนจสึงนต่าจะพถูดภาษาอาราเมค ซสึกี่งเปป็นภาษา
สามชญของประเทศนชชั้นและอาจเปป็นไดห้วต่าพวกคนใชห้เปป็นชาวปาเลสไตนห์โดยกคาเนสิดและพถูดภาษาอาราเมค และ
เนสืกี่องจากภาษาทชกี่วไปทกกี่ใชห้ในการพาณสิชยห์ตลอดทชชั้งจชกรวรรดสิโรมคสือภาษา Koine หรสือภาษากรกกทกกี่ใชห้กชนแบบ
สามชญ ซสึกี่งเปาโลเทศนาเปป็นภาษานกชั้ในทฟุกแหต่งหน ซสึกี่งภาคพชนธสชญญาใหมต่กต็ถถูกเขกยนในภาษานกชั้ และเราคสิดวต่าเปป็น
ภาษาทกกี่เปโตรใชห้พถูดกชบผถูห้คนเหลต่านกชั้ดห้วย ฉะนชชั้นแนต่นอนวต่าพวกเขาบางคนคงพถูดภาษากรกก Koine ดชงนชชั้นในภาษา
อชนหลากหลายในความตสืกี่นเตห้นแบบมกความสฟุขของพวกเขา ผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านกชั้จสึงสรรเสรสิญพระเจห้า! จงหมายเหตฟุ
วต่าเหตฟุผลทกกี่เปโตรและคนอสืกี่น ๆ ทราบวต่าผถูห้คนเหลต่านกชั้รชบความรอดแลห้วกต็คสือวต่า พวกเขาไดห้ยสินคนเหลต่านกชั้และเขห้าใจ
คคาสรรเสรสิญของคนเหลต่านกชั้ขณะทกกี่ “คนเหลต่านกชั้ยกยต่องพระเจห้า”

ตอนทกกี่ผมเทศนาในประเทศอสินเดกย มชนถถูกแปลเปป็นภาษาทมสิฬหรสือเตลถูกถูหรสืออกกภาษาหนสึกี่ง ขสึชั้นอยถูต่กชบ
พสืชั้นทกกี่ทกกี่ผมไปเทศนา และบางคนทกกี่ออกมารชบเชสืกี่อพระครสิสตห์กต็พถูดอยต่างเปปิดเผยเปป็นภาษาอชงกฤษแบบกระทต่อน



กระแทต่นและคนอสืกี่น ๆ พถูดในภาษาของตชวเองและถห้อยคคาของพวกเขากต็ถถูกแปลใหห้ผมฟปัง ทกกี่นกกี่ในดสินแดน
ปาเลสไตนห์ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ ภาษาอาราเมคเปป็นภาษาพสืชั้นเมสืองทกกี่แพรต่หลายและภาษากรกกเปป็นภาษาแหต่งการพาณสิชยห์
ทกกี่รถูห้จชกกชนในวงกวห้างและทราบกชนทฟุกแหต่งหนและเปป็นทกกี่ ๆ พวกทหารเองมาจากประเทศอสิตาลกและพถูดภาษา
ละตสินโดยธรรมชาตสิ คนเหลต่านกชั้จสึงแคต่สรรเสรสิญพระเจห้าในหลากหลายภาษา เราไมต่มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะอนฟุมานวต่ามกการ
อชศจรรยห์เกสิดขสึชั้นหากพระคชมภกรห์ไมต่ไดห้กลต่าววต่ามก หรสือถห้าบรสิบทไมต่บต่งบอกวต่ามกการอชศจรรยห์หนสึกี่ง

บางคนชอบกลต่าววต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านกชั้พถูดในภาษาสวรรคห์บางอยต่างและวต่านกกี่เปป็นพยานหลชกฐานทกกี่แสดง
วต่าพวกเขาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ แตต่ถห้าพวกเขาพถูดในภาษาหนสึกี่งทกกี่ไมต่รถูห้จชก และผถูห้คนทกกี่อยถูต่ทกกี่นชกี่นไมต่
เขห้าใจ ผลกระทบกต็คงจะนต่าสชบสนสคาหรชบพวกคนทกกี่รถูห้ไมต่ถสึง เหมสือนทกกี่ 1 โครสินธห์ 14:23 บต่งบอกวต่ามชนคงจะเปป็น 
ของประทานในการพถูดภาษาตต่าง ๆ ในพระคชมภกรห์เปป็นของประทานนชชั้น เหมสือนทกกี่ประทานใหห้ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ทกกี่
จะพถูดในภาษาของบางคนทกกี่จะไดห้ยสิน และจสึงไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ ฉะนชชั้นในกสิจการ 19:1-7 ในเมสืองเอเฟซชสซสึกี่งเปป็น
มหานคร “ภาษาตต่าง ๆ” นชชั้นในขห้อ 6 จสึงนต่าจะเปป็นเพกยงบางภาษาในภาษาทกกี่หลากหลายเหลต่านชชั้นซสึกี่งใชห้พถูดกชน
เปป็นประจคาโดยประชากรทกกี่พถูดไดห้หลายภาษา

ในเมสืองชสิคาโกห้หรสือเมสืองมสินเนอาโพลสิส ผมเคยไดห้ยสินหญสิงชาวสวกเดนคนหนสึกี่ง ซสึกี่งไดห้รชบพระพรอยต่าง
มากมาย สรรเสรสิญพระเจห้าในภาษาสวกเดน และใน Kaw City รชฐโอคลาโฮมา ผมเคยไดห้ยสินชาวอสินเดกยนคนหนสึกี่ง
สรรเสรสิญพระเจห้าในภาษาของเขาเอง ถสึงแมห้วต่าภาษาทกกี่ใชห้พถูดเปป็นประจคาในทกกี่ประชฟุมเหลต่านชชั้นในแตต่ละกรณกเปป็น
ภาษาอชงกฤษกต็ตาม

3. คนเหลต่านกชั้ไมต่เพกยงไดห้รชบความรอดแลห้ว แตต่ “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ดห้วย นชกี่นปรากฏ
ชชดเจนในคคาพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณของพวกเขา (ขห้อ 47) “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” เองทรงเปป็น 
“ของประทานแกต่พวกเขาเหมสือนแกต่พวกเรา ผถูห้ทกกี่ไดห้เชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้าแลห้ว” ในกสิจการ 11:17 นกกี่เปป็น “ของ
ประทานแหต่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” เดกยวกชนซสึกี่งพระเยซถูทรงสชญญาไวห้ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:39 แตต่คคา
พยานทกกี่เปปีปี่ยมสฟุขเหลต่านชชั้นแสดงใหห้เหต็นชชดเจนวต่าผถูห้คนเหลต่านกชั้รชบความรอดแลห้ว วต่าพวกเขามกความชสืกี่นชมยสินดกใน
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า วต่าพวกเขาถถูกนคาพาโดยพระวสิญญาณของพระเจห้า

ในทกกี่นกชั้ความจรสิงประการหนสึกี่งเรสิกี่มปรากฏชชดเจน: คน ๆ หนสึกี่งอาจรชบความรอดและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไปพรห้อม ๆ กชนไดห้ นชกี่นไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นกชบพวกอชครทถูตซสึกี่งรชบความรอดแลห้วกต่อนเพต็นเทคอสตห์ และ
จากนชชั้นเมสืกี่อถสึงเพต็นเทคอสตห์พวกเขากต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ มชนไมต่ไดห้เกสิดขสึชั้นกชบชาวสะมาเรกยเหลต่า
นชชั้นทกกี่ฟปีลสิปประกาศและพวกเขากต็รชบความรอด จากนชชั้นพวกอชครทถูต, เปโตรและยอหห์น, “ไดห้วางมสือของตนบน
พวกเขา และพวกเขาไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 8:17) และเซาโลคนหนฟุต่ม ซสึกี่งตต่อมามกชสืกี่อวต่าเปาโล ไดห้
รชบความรอดบนถนนไปเมสืองดามชสกชส และหลชงจากอดอาหารและอธสิษฐานนานสามวชน อานาเนกยกต็มา “เพสืกี่อ
ทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน และเพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 9:17) ความรอด
เปป็นเรสืกี่องหนสึกี่ง สต่วนการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชหรสือการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณกต็เปป็นอกกเรสืกี่อง แตต่ในกรณกของโครเนลสิ
อชสกชบคนในบห้านของเขา ความรอดนชชั้นและการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณนชชั้นหรสือการเจสิมเพสืกี่อการเปป็นพยานกต็
มาพรห้อมกชน



เพราะอะไร? นต่าจะเปป็นเพราะการตรวจคห้นใจทชชั้งหมดนชชั้น การเฝฟ้าคอยพระเจห้าทชชั้งหมดนชชั้นทกกี่ผถูห้คนในบห้าน
ของโครเนลสิอชสไดห้กระทคากต่อนทกกี่พวกเขาไดห้รชบความรอด ทคาใหห้พวกเขาพรห้อมอยต่างสมบถูรณห์ทกกี่จะรชบความรอดและ
ไมต่เพกยงพรห้อมทกกี่จะรชบความรอด แตต่พรห้อมทกกี่จะเชสืกี่อฟปังพระเยซถูเจห้าและตสิดตามพระองคห์ดห้วย การเฝฟ้าคอยพระเจห้า
ซสึกี่งพวกอชครทถูตกระทคาในชต่วงสสิบวชนนชชั้นกต่อนเพต็นเทคอสตห์ (กสิจการ 1:14) ไดห้ถถูกกระทคาแลห้วโดยโครเนลสิอชสและ
คนในบห้านของเขา ซสึกี่งอดอาหารและอธสิษฐานเพสืกี่อทกกี่จะทราบนชั้คาพระทชยของพระเจห้า ทกกี่จะไดห้รชบความรอดและ
ฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า

4. บชดนกชั้เปโตรถามพวกครสิสเตกยนยสิวทกกี่มากชบเขาวต่า “มกผถูห้ใดสามารถหห้ามใชห้นชั้คา เพสืกี่อทกกี่จะไมต่ใหห้คนเหลต่านกชั้
รชบบชพตสิศมาหรสือ ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เหมสือนกชบพวกเรา” ไมต่มกคนคชดคห้านเลย พวกยสิวทกกี่เปป็นองคห์
ประชฟุมเลต็ก ๆ นชชั้นเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้ววต่าโครเนลสิอชสและคนในบห้านของเขากลชบใจเชสืกี่อแลห้วอยต่างแทห้จรสิง อาจเปป็นไดห้วต่า
เพสืกี่อชชกจถูงใหห้พวกเขาเชสืกี่อ พระเจห้าไดห้ทรงจชดแจงใหห้มกคคาพยานทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณของผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้น
จนไมต่อาจมกขห้อสงสชยไดห้ บต่อยครชชั้งผถูห้คนกต็ไดห้รชบความรอดอยต่างแทห้จรสิงโดยไมต่มกการสคาแดงของความชสืกี่นชมยสินดกและ
คคาพยานเชต่นนชชั้น แตต่คคาสรรเสรสิญทกกี่ชสืกี่นบานและการเปป็นพยานของพวกเขาในทกกี่นกชั้ไดห้ใหห้พยานหลชกฐานวต่าพวกเขา
รอดแลห้วอยต่างแทห้จรสิงและไมต่มกใครจะคชดคห้านเรสืกี่องนกชั้ไดห้! ดห้วยเหตฟุนกชั้ พวกเขาจสึงเหมาะทกกี่จะรชบบชพตสิศมาไดห้

เราควรหมายเหตฟุไวห้ในทกกี่นกชั้วต่า เหมสือนทกกี่เปป็นตลอดภาคพชนธสชญญาใหมต่ ผถูห้คนทกกี่รชบความรอดแลห้วกต็รชบบชพ
ตสิศมาในทชนทก ลสิเดกยในกสิจการ 16:15 กต็ทคาเชต่นนกชั้ นายคฟุกผถูห้นชชั้นและคนในบห้านเขาทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีกต็ทคาเชต่นนกชั้ “ใน
ชชกี่วโมงเดกยวกชนของกลางคสืนนชชั้น…ไดห้รชบบชพตสิศมา ทชชั้งเขาและครชวเรสือนของเขาในทชนทก” (กสิจการ 16:33) ฉะนชชั้น
เปาโล เมสืกี่อเขากลชบมองเหต็นอกกและทชนทกทกกี่อานาเนกยวางมสือของตนบนเขา “ไดห้ลฟุกขสึชั้น และรชบบชพตสิศมา” (กสิจการ
9:18) บชพตสิศมาเปป็นคคาพยานตต่อหนห้าสาธารณชนวต่าคน ๆ หนสึกี่งเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์แลห้ว และดชงนชชั้นมชนจสึงควร
ตามหลชงความรอดโดยเรต็วเทต่าทกกี่ทคาไดห้ บชพตสิศมาไมต่ควรมากต่อนความรอดเดต็ดขาด

5. พวกเขา “รชบบชพตสิศมาในพระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” เชต่นเดกยวกชนในกสิจการ 8:16, “...พวกเขา
ไดห้รชบบชพตสิศมาในพระนามของพระเยซถูเจห้า” เชต่นกชนในกสิจการ 19:5, “...พวกเขากต็รชบบชพตสิศมาในพระนามของ
พระเยซถูเจห้า” นกกี่ไมต่ไดห้แตกตต่างไปจาก “ใหห้บชพตสิศมาพวกเขาในพระนามของพระบสิดา และของพระบฟุตร และของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ตามทกกี่ทรงบชญชาไวห้ในมชทธสิว 28:19 พระเยซถูตรชสไวห้แลห้ววต่า “เรากชบพระบสิดาของเราเปป็น
อชนหนสึกี่งอชนเดกยวกชน” ไมต่มกความอสิจฉาระหวต่างพระภาคทชชั้งสามของตรกเอกานฟุภาพเลย พระบสิดา พระบฟุตร และ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ลห้วนมกสต่วนเกกกี่ยวขห้องในการชต่วยจสิตวสิญญาณดวงหนสึกี่งใหห้รอด พระเจห้าไดห้ทรงประทานพระ
บฟุตร พระครสิสตห์ไดห้ทรงสสิชั้นพระชนมห์ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงฟฟ้องใจและใหห้การบชงเกสิดใหมต่ ฉะนชชั้นเมสืกี่อผมกลต่าว
วต่าผมไดห้วางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดแลห้ว ผมกต็ไมต่ไดห้หมายความวต่าจะตชดทสิชั้งพระบสิดาหรสือพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ และเมสืกี่อผมใหห้บชพตสิศมาผถูห้เชสืกี่อคนหนสึกี่ง “ในพระนามของพระเยซถูเจห้า” ผมกต็ไมต่ไดห้หมายความวต่าจะตชดทสิชั้ง
พระบสิดาและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์



กวิจการ 11
ขด้อ 1-3:

11:1 และพวกอชครทถูตกชบพกกี่นห้องทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ใน
แควห้นยถูเดกยไดห้ยสินวต่า พวกคนตต่างชาตสิไดห้รชบพระ
วจนะของพระเจห้าดห้วย
11:2 และเมสืกี่อเปโตรไดห้ขสึชั้นมายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว 
คนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นของพวกทกกี่เขห้าสฟุหนชตไดห้โตห้เถกยง

กชบทต่าน
11:3 โดยกลต่าววต่า “ทต่านไดห้เขห้าไปหาคนทชชั้งหลายทกกี่
ไมต่ไดห้เขห้าสฟุหนชต และไดห้รชบประทานอาหารกชบพวก
เขา”

“คนทอัทั้งหลายทขีกี่เปป็นของพวกทขีกี่เขด้าสตุหนอัต” คอัดคด้าน
ขต่าวนชชั้นแพรต่สะพชดไปอยต่างเรต็ว: “พวกอชครทถูตกชบพกกี่นห้องทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ในแควห้นยถูเดกย” ไดห้ยสินวต่าทกกี่เมสืองซก

ซารกยาซสึกี่งอยถูต่ตสิดชายฝปัปี่ง “พวกคนตต่างชาตสิไดห้รชบพระวจนะของพระเจห้าดห้วย” เมสืกี่อเปโตรกลชบมายชงเยรถูซาเลต็ม ซสึกี่ง
เปป็นศถูนยห์กลางแหต่งความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนในภาคพชนธสชญญาใหมต่ ทกกี่นชกี่น “คนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นของพวกทกกี่เขห้า
สฟุหนชต” กต็โตห้เถกยงกชบเขา นชกี่นอาจมกความหมายแฝงอยถูต่สามประการ

ประการแรก นชกี่นอาจหมายถสึงแคต่พวกยสิวทกกี่เขห้าสฟุหนชตแบบเหมารวมซสึกี่งเปป็นครสิสเตกยนแลห้ว นชกี่นหมายถสึง
ครสิสเตกยนทชชั้งหมดในโลกซสึกี่งอาจยกเวห้นคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบความรอดทกกี่บห้านของโครเนลสิอชส เราคสิดวต่าแมห้แตต่ชาวสะมา
เรกยกต็เขห้าสฟุหนชต และพวกเขห้าจารกตยสิวทชชั้งหมดทกกี่มาจากพวกคนตต่างชาตสิซสึกี่งกลายเปป็นยสิวทางศาสนาอยต่างเปป็น
ทางการเชต่นกชน ฉะนชชั้นกต่อนอสืกี่นเลย คคาเรกยกนกชั้เปป็นคคาเรกยกแบบเหมารวมสคาหรชบพวกครสิสเตกยนยสิว ในความหมาย
นชชั้นมชนอาจรวมถสึงพวกอชครทถูตทกกี่เยรถูซาเลต็มหรสือบางคนในพวกเขาดห้วย

ประการทกกี่สอง ในความหมายแบบพสิเศษ คนเหลต่านชชั้น “ทกกี่เปป็นของพวกทกกี่เขห้าสฟุหนชต” อาจหมายถสึงพวก
ยสิวทกกี่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อแลห้วแตต่ไมต่ไดห้รชบการสชกี่งสอนหรสือพชฒนาในเรสืกี่องฝฝ่ายวสิญญาณดกพอ พวกครสิสเตกยนใหมต่ขณะทกกี่
พวกเขาเตสิบโตในพระคฟุณและในความรถูห้เกกกี่ยวกชบพระเยซถูเจห้ากต็เขห้าใกลห้มาตรฐานของครสิสเตกยนมากขสึชั้น แตต่กต่อน
อสืกี่น พวกเขานคามาตรฐานเหลต่านชชั้นแหต่งชกวสิตเดสิมตสิดตชวมาดห้วย ดชงนชชั้นครสิสเตกยนบางคนจสึงอาจเปป็นเจห้าของทาสและ
ไมต่เหต็นวต่ามชนเสกยหายตรงไหน ฉะนชชั้นในสมชยแรก ๆ ของอเมรสิกา พวกครสิสเตกยนทกกี่มาพบปะกชนเพสืกี่อยกขสืกี่อคานของ
อาคารครสิสตจชกรหลชงใหมต่ โดยอาสากชนมาดห้วยใจภชกดก อาจไมต่เหต็นวต่าผสิดตรงไหนในการเสสิรห์ฟเหลห้าแอปเปปิปั้ลหรสือ
เครสืกี่องดสืกี่มแอลกอฮอลห์อสืกี่น ๆ แมห้กระทชกี่ง Charles H. Spurgeon ผถูห้ยสิกี่งใหญต่กต็สถูบซสิการห์จนกระทชกี่งหนสึกี่งปปีหรสือ
ประมาณนชชั้นกต่อนเขาเสกยชกวสิต ฉะนชชั้นครสิสเตกยนทชชั้งหลายซสึกี่งเตสิบโตมาในกลฟุต่มทกกี่ใหห้บชพตสิศมาเดต็กทารกจสึงอาจดคาเนสิน
ชกวสิตไปหลายปปีและไมต่เคยเหต็นความหมายฝฝ่ายวสิญญาณของการจฟุต่มลงมสิดสคาหรชบพสิธกบชพตสิศมาเลย พวกเราเกสือบ
ทฟุกคนเรกยนรถูห้อยต่างเชสืกี่องชห้ามาก ๆ ฉะนชชั้นยสิวจคานวนมาก ซสึกี่งบชงเกสิดใหมต่แลห้วอยต่างแทห้จรสิง ยชงคงมองไมต่เหต็นการ
ประยฟุกตห์ใชห้เหลต่านชชั้นของพระมหาบชญชา วต่าพวกเขาจะตห้องประกาศขต่าวประเสรสิฐ “แกต่มนฟุษยห์ทฟุกคน”

ประการทกกี่สาม แมห้แตต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่จรสิงจชงและพชฒนามาอยต่างดกมาก ๆ ยต่อมตกใจเปป็นธรรมดากชบ
ความคสิดทกกี่จะยฟุต่งเกกกี่ยวกชบมาตรฐานทางศกลธรรมทกกี่ตกี่คาชห้าและการนชบถสือรถูปเคารพตต่าง ๆ อชนนต่ารชงเกกยจซสึกี่งพวกคน
ตต่างชาตสิคฟุห้นเคยดก ตชชั้งแตต่พวกเขาถถูกกวาดตห้อนไปเปป็นเชลย พวกยสิวกต็หชนเสกยจากการนชบถสือรถูปเคารพแลห้วอยต่างสสิชั้น
เชสิง แมห้วต่าในสมชยกต่อน ๆ ยสิวบางคนเคยมกภรรยามากกวต่าหนสึกี่งคน บชดนกชั้ดถูเหมสือนวต่าการมกคถูต่สมรสเพกยงคนเดกยว



เปป็นธรรมเนกยมปฏสิบชตสิทกกี่ไดห้รชบการยอมรชบแลห้ว เปป็นมาตรฐานทางศกลธรรมของชฟุมชนนชชั้นทชชั้งหมด มชนเปป็นบชญญชตสิทกกี่
ไดห้รชบการยอมรชบในทต่ามกลางพวกยสิวอยถูต่ทกกี่พวกคนเลต่นชถูห้จะตห้องถถูกหสินขวห้างจนตาย แตต่การลต่วงประเวณกเปป็นเรสืกี่อง
ทกกี่ธรรมดามาก ๆ ในทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิ (อฟ. 4:17-19) ผถูห้คนเหลต่านกชั้ไมต่ไดห้ตต่อตห้านพวกคนตต่างชาตสิทกกี่มารชบ
ความรอด แตต่พวกเขาแขยงการคบหาสมาคมกชบพวกคนตต่างชาตสิ เปโตรถถูกบต่นวต่า “ทต่านไดห้เขห้าไปหาคนทชชั้งหลาย
ทกกี่ไมต่ไดห้เขห้าสฟุหนชต และไดห้รชบประทานอาหารกชบพวกเขา” เขาไมต่ไดห้ถถูกตคาหนสิเพราะการประกาศแกต่คนตต่างชาตสิ 
แตต่เพราะการคบหาสมาคมแบบใกลห้ชสิดกชบพวกเขา

นกกี่เปป็นหนสึกี่งในปปัญหาทกกี่รห้ายแรงมาก ๆ เกกกี่ยวกชบการปนเชสืชั้อชาตสิตต่าง ๆ เขห้าดห้วยกชน ครสิสเตกยนทชชั้งหมดทกกี่
เฉลกยวฉลาดและอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณอยากใหห้คนผสิวสกไดห้รชบขต่าวประเสรสิฐ อยากใหห้พวกเขาไดห้รชบสสิทธสิตต่าง ๆ อชน
เหมาะสมภายใตห้กฎหมาย อยากใหห้พวกเขาไดห้รชบโอกาสทางการศสึกษา ความกห้าวหนห้า และความสฟุข แตต่เมสืกี่อ
อยต่างทกกี่เกสิดขสึชั้นจรสิงในศถูนยห์กลางใหญต่ ๆ หลายแหต่ง กามโรคไดห้เกสิดขสึชั้นในหมถูต่พวกนสิโกรมากกวต่าในหมถูต่คนผสิวขาวถสึง
สสิบเทต่า และอชตรารห้อยละของลถูกทกกี่เกสิดโดยไมต่มกพต่อกต็มากกวต่าเปป็นเงาตามตชว มชนจสึงเลกกี่ยงไมต่ไดห้ทกกี่พวกครสิสเตกยนผสิว
ขาวทกกี่มกวชฒนธรรมจะไมต่อยากใหห้ลถูก ๆ ของตนแตต่งงานกชบพวกนสิโกร จะไมต่อยากใหห้พวกเขาไดห้รชบภชยอชนตรายตต่าง
ๆ ของการคบหาสมาคมแบบสนสิทสนมกชบคนเหลต่านชชั้นในระดชบทางสชงคม มชนยฟุตสิธรรมแลห้วสคาหรชบครสิสเตกยนยสิว
เหลต่านกชั้ทกกี่เขห้าสฟุหนชตทกกี่เยรถูซาเลต็มทกกี่จะเขห้าใจวต่ามกความเสกกี่ยงทางศกลธรรมอชนแทห้จรสิงในการทคาลายขห้อยชบยชชั้งตต่าง ๆ 
ของพวกเขาทกกี่มกตต่อการคบหาสมาคมกชบพวกคนตต่างชาตสิ

ผมไมต่คสิดวต่าครสิสเตกยนทกกี่เฉลกยวฉลาดและมกใจอบอฟุต่นคนใดจะคชดคห้านการใหห้พวกคนตต่างชาตสิไดห้รชบความ
รอด อยต่างไรกต็ตาม เนสืกี่องจากมาตรฐานดห้านศกลธรรมและจรสิยธรรมเหลต่านชชั้นแตกตต่างกชนเหลสือเกสิน พวกครสิสเตกยน
ยสิวทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณและเฉลกยวฉลาดจสึงอาจรถูห้สสึกไมต่สบายใจอยถูต่ดกเกกกี่ยวกชบการรต่วมสมรสระหวต่างพวกครสิสเตกยน
ยสิวกชบพวกครสิสเตกยนตต่างชาตสิ การไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐและการหชนมาหาพระครสิสตห์อยต่างถกกี่ถห้วนในความเชสืกี่อทกกี่ชต่วย
ใหห้รอดกต็ทคาใหห้เกสิดครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง มชนไมต่ทคาใหห้เกสิดสฟุภาพบฟุรฟุษคนหนสึกี่งในทชนทก คน ๆ หนสึกี่งไมต่ไดห้บรรลฟุถสึงคต่านสิยม
ชฟุดใหมต่ในทชนทก ทชชั้งมารยาทอชนดกและศกลธรรมอชนดกไมต่ไดห้ทคาใหห้เกสิดครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง แตต่ครสิสเตกยนทกกี่ดกคนหนสึกี่งควร
รชบรถูห้ไวเกกกี่ยวกชบมารยาทอชนดกและศกลธรรมอชนดก และเกกกี่ยวกชบการคบหาสมาคมตต่าง ๆ ของตน เพสืกี่อนฝถูงของลถูก ๆ
ของตน คนเหลต่านชชั้นทกกี่ลถูก ๆ ของเขาจะพบกชบหฟุห้นสต่วนชกวสิตของพวกเขา ครสิสเตกยนยสิวเหลต่านกชั้เปป็นครสิสเตกยนทกกี่ดก 
และพวกเขาตห้องเรกยนรถูห้ อยต่างทกกี่เปโตรไดห้เรกยนรถูห้ วต่ามชนถถูกตห้องทกกี่จะประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกคนตต่างชาตสิ และ
จากนชชั้น หลชงจากทกกี่คนเหลต่านชชั้นรชบความรอดแลห้ว ทกกี่จะนชบพวกเขาวต่าเปป็นพกกี่นห้องครสิสเตกยน

________________
ขด้อ 4-14:

11:4 แตต่เปโตรไดห้อธสิบายเรสืกี่องนชชั้นตชชั้งแตต่ตห้น และ
อธสิบายอยต่างละเอกยดเปป็นลคาดชบใหห้แกต่พวกเขา โดย
กลต่าววต่า
11:5 “ตอนนชชั้นขห้าพเจห้าอยถูต่ในเมสืองยชฟฟา โดยกคาลชง
อธสิษฐานอยถูต่ และในภวชงคห์ขห้าพเจห้าไดห้เหต็นนสิมสิต มก

ภาชนะอยต่างหนสึกี่งลอยลงมา ราวกชบเปป็นผห้าผสืนใหญต่ 
ถถูกหยต่อนลงมาจากฟฟ้าสวรรคห์โดยทชชั้งสกกี่มฟุม และ
ภาชนะนชชั้นไดห้มายชงขห้าพเจห้า
11:6 เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้เขมห้นตาดถูภาชนะนชชั้น ขห้าพเจห้า
กต็พสินสิจพสิจารณา และไดห้เหต็นสชตวห์สกกี่เทห้าทฟุกอยต่างแหต่ง



แผต่นดสินโลก และบรรดาสชตวห์ปฝ่า และสชตวห์เลสืชั้อย
คลานทชชั้งหลาย และนกตต่าง ๆ ในอากาศ
11:7 และขห้าพเจห้าไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงหนสึกี่งตรชสกชบ
ขห้าพเจห้าวต่า ‘จงลฟุกขสึชั้น เปโตรเออ๋ย ฆต่าและกสินเถสิด’
11:8 แตต่ขห้าพเจห้าไดห้ทถูลวต่า ‘แบบนชชั้นไมต่ไดห้ พระองคห์
เจห้าขห้า เพราะวต่าสสิกี่งของซสึกี่งตห้องหห้ามหรสือซสึกี่งเปป็น
มลทสินยชงไมต่เคยเขห้าในปากของขห้าพระองคห์ในเวลา
ใดเลย’
11:9 แตต่พระสฟุรเสกยงนชชั้นตรชสตอบขห้าพเจห้าจาก
ทห้องฟฟ้าอกกวต่า ‘ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงชคาระแลห้ว เจห้าอยต่า
เรกยกวต่าเปป็นของตห้องหห้าม’
11:10 และสสิกี่งนกชั้ไดห้ถถูกกระทคาถสึงสามครชชั้ง แลห้ว
ทชชั้งหมดเหลต่านชชั้นกต็ถถูกดสึงขสึชั้นไปอกกในทห้องฟฟ้า
11:11 และดถูเถสิด ในทชนใดนชชั้น มกชายสามคนไดห้มา

ถสึงบห้านทกกี่ขห้าพเจห้าอยถูต่แลห้ว โดยถถูกสต่งมาจากเมสืองซกซา
รกยามาหาขห้าพเจห้า
11:12 และพระวสิญญาณไดห้ทรงสชกี่งขห้าพเจห้าใหห้ไปกชบ
พวกเขา โดยไมต่สงสชยอะไรเลย ยสิกี่งกวต่านชชั้นพวกพกกี่
นห้องทชชั้งหกคนนกชั้ไดห้ไปพรห้อมกชบขห้าพเจห้า และพวกเรา
ไดห้เขห้าไปในบห้านของชายผถูห้นชชั้น
11:13 และเขาไดห้แสดงแกต่พวกเราวต่า เขาไดห้เหต็นทถูต
สวรรคห์องคห์หนสึกี่งในบห้านของเขา ซสึกี่งยสืนอยถูต่และกลต่าว
กชบเขาวต่า ‘จงสต่งพวกคนไปยชงเมสืองยชฟฟา และเชสิญ
ซกโมนมา ผถูห้ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่า เปโตร
11:14 ผถูห้ซสึกี่งจะกลต่าวถห้อยคคาทชชั้งหลายแกต่ทต่าน ซสึกี่งโดย
ถห้อยคคาเหลต่านชชั้นทต่านกชบทชชั้งครอบครชวของทต่านจะไดห้
รชบความรอด’

เปโตรรายงานการเปปิดเผยแสนออัศจรรยณ์นอัทั้น
โดยเหตฟุการณห์อชศจรรยห์ทกกี่เกสิดตต่อเนสืกี่องเปป็นชฟุด พระเจห้าทรงทคาใหห้เปโตรเรสิกี่มเชสืกี่อแลห้ววต่าเขาควรไปประกาศ

แกต่พวกคนตต่างชาตสิ เปโตรตห้องการขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่ไมต่อาจพสิพาทไดห้นกชั้ ฉะนชชั้นเขาจสึงเลต่าเรสืกี่องนกชั้ใหห้คนเหลต่านชชั้นฟปังอยต่าง
ละเอกยด

ตอนแรก มกนสิมสิตหนสึกี่งทกกี่เปป็นภาพภาชนะอชนหนสึกี่ง “ราวกชบเปป็นผห้าผสืนใหญต่ ถถูกหยต่อนลงมาจากฟฟ้าสวรรคห์
โดยทชชั้งสกกี่มฟุม” ทกกี่บรรจฟุสชตวห์หลายชนสิด ซสึกี่งตามบชญญชตสิในหนชงสสือเลวกนสิตสิ ไมต่เหมาะเลยทกกี่ยสิวคนใดจะรชบประทาน แตต่
เสกยงนชชั้นตรชสชชดเจนวต่า “จงลฟุกขสึชั้น เปโตรเออ๋ย ฆต่าและกสินเถสิด” เปโตรทชกทห้วงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าวต่า “แบบนชชั้นไมต่ไดห้
พระองคห์เจห้าขห้า เพราะวต่าสสิกี่งของซสึกี่งตห้องหห้ามหรสือซสึกี่งเปป็นมลทสินยชงไมต่เคยเขห้าในปากของขห้าพระองคห์ในเวลาใดเลย”
พระเจห้าทรงตอบวต่า “ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงชคาระแลห้ว เจห้าอยต่าเรกยกวต่าเปป็นของตห้องหห้าม” เปป็นเชต่นนกชั้ถสึงสามครชชั้ง

ขห้อเทต็จจรสิงทกกี่นต่าประทชบใจประการทกกี่สองกต็คสือวต่า “ในทชนใดนชชั้น มกชายสามคนไดห้มาถสึงบห้านทกกี่ขห้าพเจห้าอยถูต่
แลห้ว โดยถถูกสต่งมาจากเมสืองซกซารกยามาหาขห้าพเจห้า” นสิมสิตนชชั้นและขห้อเทต็จจรสิงเหลต่านชชั้นสอดคลห้องกชนพอดก

จากนชชั้นมกการทรงนคาโดยตรงของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์วต่าเขาควร “ไปกชบพวกเขา โดยไมต่สงสชยอะไร
เลย” และเขากต็ไป

เพสืกี่อรชบประกชนเพสิกี่มเตสิมอกกวต่าเรสืกี่องนกชั้ไมต่ใชต่การตชดสสินใจแบบหฟุนหชนพลชนแลต่นและไมต่ตรสิตรองใหห้ดกกต่อน 
หรสือเพสืกี่อทกกี่เปโตรจะไมต่ถถูกนคาใหห้หลงผสิดในเรสืกี่องนกชั้ เขาจสึงพา “พกกี่นห้องทชชั้งหกคนนกชั้” ไปดห้วย

พยานหลชกฐานเพสิกี่มเตสิมทกกี่วต่าเรสืกี่องทชชั้งหมดนกชั้เปป็นมาจากพระเจห้า กต็คสือวต่าเปโตรพบวต่าทถูตสวรรคห์ของ
พระเจห้าไดห้มาหาโครเนลสิอชสแลห้ว โดยสชกี่งเขาใหห้เชสิญเปโตรมา “ผถูห้ซสึกี่งจะกลต่าวถห้อยคคาทชชั้งหลายแกต่ทต่าน ซสึกี่งโดย
ถห้อยคคาเหลต่านชชั้นทต่านกชบทชชั้งครอบครชวของทต่านจะไดห้รชบความรอด” นชกี่นเปป็นขห้อพสิสถูจนห์เพกยงพอแลห้วสคาหรชบ



ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่ซสืกี่อตรง พระเจห้าไดห้ทรงสต่งเปโตรไปประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกคนตต่างชาตสิ ในการ
ประกาศขต่าวประเสรสิฐนชชั้น เขาจสึงตห้องเปป็นแขกคนหนสึกี่งในบห้านของโครเนลสิอชส

_______________
ขด้อ 15-18:

11:15 และขณะทกกี่ขห้าพเจห้าตชชั้งตห้นกลต่าวนชชั้น พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนพวกเขา 
เหมสือนไดห้เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนพวกเราในตอนตห้น
นชชั้น
11:16 แลห้วขห้าพเจห้าไดห้ระลสึกถสึงคคาตรชสขององคห์พระ
ผถูห้เปป็นเจห้า ซสึกี่งพระองคห์ตรชสไวห้วต่า ‘ยอหห์นไดห้ใหห้รชบบชพ
ตสิศมาดห้วยนชั้คากต็จรสิง แตต่ทต่านทชชั้งหลายจะรชบบชพตสิศมา
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์’

11:17 เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อพระเจห้าไดห้โปรดประทาน
ของประทานแกต่พวกเขาเหมสือนแกต่พวกเรา ผถูห้ทกกี่ไดห้
เชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้าแลห้ว ขห้าพเจห้าเปป็นผถูห้ใดเลต่าทกกี่
ขห้าพเจห้าจะขชดขวางพระเจห้าไดห้”
11:18 เมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเขากต็
นสิกี่งอยถูต่ และไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า โดยกลต่าววต่า
“ดชงนชชั้นพระเจห้าไดห้โปรดแกต่พวกคนตต่างชาตสิใหห้กลชบ
ใจเสกยใหมต่เพสืกี่อไดห้ชกวสิตรอดดห้วย”

เปโตรเลสายด้อนเรสืกี่องการกลอับใจเชสืกี่อ
ของคนในบด้านโครเนลวิออัส

เปโตรคาดไวห้วต่าเขาคงตห้องอธสิบายขห้อพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมอยต่างละเอกยดซสึกี่งพวกคนตต่างชาตสิ
เหลต่านกชั้ไมต่คฟุห้นเคย และอาจมกขห้อสนชบสนฟุนเรต่งดต่วนดห้วย เพสืกี่อชต่วยใหห้พวกเขารชบความรอด มชนเปป็นเรสืกี่องนต่า
ประหลาดใจแสนยสินดกทกกี่ขณะทกกี่เขาเรสิกี่มทกกี่จะกลต่าว เมสืกี่อเขาประกาศใจความหลชกแหต่งขต่าวสารของเขาและจสึงเปปิด
เผยแผนการแหต่งความรอดแลห้ว ทชนใดนชชั้นทฟุกคนในบห้านกต็หชนมาหาพระครสิสตห์และรชบความรอด! เขาไดห้สรฟุปยต่อคคา
เทศนาทกกี่เขาตชชั้งใจไวห้ของเขาในถห้อยคคาของกสิจการ 10:43-- “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถสึงพระองคห์วต่า 
โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย”

ไมต่แนต่เปโตรอาจตชชั้งใจไวห้วต่าจะยกคคาพถูดจากหนชงสสือของเหลต่าศาสดาพยากรณห์และเพลงสดฟุดกเกกกี่ยวกชบการ
เสดต็จมาของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด เหมสือนทกกี่เขาไดห้กระทคาทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ความคสิดของเขาอชดแนต่นไปดห้วยพระคชมภกรห์
ภาคพชนธสชญญาเดสิมเหลต่านชชั้นทชชั้งหมด เพราะวต่าในชต่วงสกกี่สสิบวชนนชชั้นกต่อนการเสดต็จขสึชั้นของพระองคห์ พระองคห์ไดห้ทรง
สชกี่งสอนพวกเขา “วต่า สสิกี่งสารพชดจะตห้องสคาเรต็จ ซสึกี่งถถูกเขกยนไวห้ในพระราชบชญญชตสิของโมเสส และในพวกศาสดา
พยากรณห์ และในหนชงสสือสดฟุดก เกกกี่ยวกชบเรานชชั้น” และทรง “บชนดาลใหห้ความเขห้าใจของพวกเขาถถูกเปปิดออก เพสืกี่อ
พวกเขาจะไดห้เขห้าใจพระคชมภกรห์” (ลถูกา 24:44,45) แกต่สาวกเหลต่านชชั้นบางคน “เรสิกี่มตห้นทกกี่โมเสสและบรรดาศาสดา
พยากรณห์ พระองคห์ทรงอธสิบายใหห้เขาทชชั้งสองฟปังในพระคชมภกรห์ทฟุกขห้อถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่เกกกี่ยวกชบพระองคห์เอง” (ลถูกา
24:27)

ไมต่แนต่เปโตรอาจคาดไวห้วต่าจะพบ เหมสือนทกกี่เขาไดห้พบกชบพวกผถูห้นคายสิว ความเปป็นปฏสิปปักษห์ตต่อความคสิดทกกี่วต่า
พระเยซถูทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้ว จนเขาตห้องยกขห้อสนชบสนฟุนอยต่างมกพลชง แตต่หาเปป็นเชต่นนชชั้นไมต่: ทชนทกทกกี่
โครเนลสิอชสและคนอสืกี่น ๆ ผถูห้ซสึกี่งไดห้แสวงหาพระพชกตรห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าดห้วยใจปวดรห้าวนานหลายวชน ไดห้ยสิน
วต่าการเชสืกี่อวางใจในพระเยซถูครสิสตห์ดห้วยตชวเองคสือวสิธกทกกี่จะรชบความรอด พวกเขากต็เชสืกี่อในพระองคห์ “ขณะทกกี่เปโตรยชง



กลต่าวคคาเหลต่านกชั้อยถูต่” (กสิจการ 10:44)
โอ มชนไมต่ตห้องใชห้เวลานานเลยกวต่าทกกี่คน ๆ หนสึกี่งจะรชบความรอดหากเขาเหนสืกี่อยหนต่ายกชบบาปและ

ตห้องการองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า คนเหลต่านชชั้นทกกี่แสวงหาพระครสิสตห์กต็พบพระองคห์
เตต็มเปปปี่ยมดด้วยพระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทอันทขีทขีกี่รอับความรอด!

การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณหรสือของประทานแหต่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ การทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
เสดต็จมาบนคน ๆ หนสึกี่งเพสืกี่อเจสิมเขาสคาหรชบการเปป็นพยานและการชนะจสิตวสิญญาณ เปป็นเรสืกี่องทกกี่แยกออกจากความ
รอดอยต่างสสิชั้นเชสิง

เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เองทรงเปป็นผถูห้ใหห้บชงเกสิดใหมต่และฉะนชชั้นคน ๆ หนสึกี่งทกกี่รชบความรอด
จสึง “บชงเกสิดจากพระวสิญญาณ” (ยอหห์น 3:5,6) และตชชั้งแตต่วชนนชชั้นเมสืกี่อพระเยซถูผถูห้ทรงคสืนพระชนมห์แลห้วทรงระบาย
ลมหายใจบนสาวกเหลต่านชชั้นและตรชสวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” (ยอหห์น 20:22), ตชชั้งแตต่
พระเยซถูทรงรชบสงต่าราศกแลห้ว (ยอหห์น 7:37-39) พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงสถสิตอยถูต่ในรต่างกายของผถูห้ทกกี่รชบความ
รอดแลห้วทฟุกคนตอนนกชั้ คสืนนชชั้นกต่อนพระเยซถูทรงสสิชั้นพระชนมห์ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงอยถูต่กชบพวกสาวก แตต่พระ
เยซถูทรงสชญญาวต่า “พระองคห์ทรงสถสิตอยถูต่กชบทต่านทชชั้งหลายและจะประทชบอยถูต่ในทต่านทชชั้งหลาย” (ยอหห์น 14:17) 
บชดนกชั้ครสิสเตกยนทฟุกคนมกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์สถสิตอยถูต่ในรต่างกายของตนและนชกี่นไดห้เรสิกี่มตห้นพรห้อมกชนกชบการกลชบใจ
เชสืกี่อ พรห้อมกชบการบชงเกสิดใหมต่ (1 คร. 3:16; 1 คร. 6:19,20; รม. 8:9)

แตต่การสถสิตอยถูต่ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในรต่างกายของครสิสเตกยน ซสึกี่งเรสิกี่มตห้นทชนทกทกกี่มกการบชงเกสิดใหมต่ 
เปป็นเรสืกี่องหนสึกี่ง และการรชบฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อการเปป็นพยานกต็เปป็นคนละเรสืกี่องกชนเลย ถสึงแมห้พระเยซถูทรงระบายลม
หายใจบนพวกสาวกและตรชสวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เถสิด” วชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้น
จากตายแลห้ว พวกเขากต็ยชงไดห้รชบคคาทรงบชญชาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้ง
หลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49) กต่อนเพต็นเทคอสตห์ พวกสาวกไดห้รอคอยในหห้อง
ชชชั้นบนนชชั้น อธสิษฐานอยต่างหนชกแนต่นอยต่างตต่อเนสืกี่อง (กสิจการ 1:14) จนกระทชกี่งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวก
เขาในฤทธสิธิ์เดช

ฟปีลสิปมกการฟฟปั้นฟถูใหญต่ในแควห้นสะมาเรกยและคนมากมายไดห้รชบความรอด แตต่เปโตรและยอหห์นลงมาจาก
เยรถูซาเลต็ม-- “ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองลงไปถสึงแลห้ว กต็อธสิษฐานเผสืกี่อพวกเขา เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะไดห้รชบพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ (ดห้วยวต่าพระองคห์ยชงไมต่ไดห้เสดต็จลงมาสถสิตอยถูต่บนผถูห้ใดในพวกเขา พวกเขาไดห้รชบบชพตสิศมาในพระนามของ
พระเยซถูเจห้าเทต่านชชั้น)” กสิจการ 8:15,16 กลต่าว อชครทถูตเปาโลเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์และไดห้รชบความรอดแลห้วบน
ถนนไปเมสืองดามชสกชส แตต่ตห้องอกกสามวชนถชดมาหลชงจากอดอาหารและอธสิษฐานและอานาเนกยมาหาเขา เขาจสึง 
“เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 9:17) และการสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณของพระเจห้ากต็
เปป็นสต่วนหนสึกี่งทกกี่ถาวรของความรอดของผถูห้เชสืกี่อ แตต่การไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชนชชั้นเปป็นสสิกี่งจคาเปป็นสคาหรชบชต่วงเวลาหนสึกี่งโดย
เฉพาะ และคน ๆ หนสึกี่งอาจแสวงหาแลห้วแสวงหาอกกไดห้เมสืกี่อตห้องการการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ เหมสือนทกกี่
สาวกกลฟุต่มเดสิมนชชั้นไดห้อธสิษฐานขออกกในกสิจการ 4:31 และไดห้รชบการเตต็มเปปีปี่ยมอกก และพวกเขากต็เปป็นพยานอกก

ฉะนชชั้นความรอดและการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณจสึงไมต่ใชต่เหตฟุการณห์เดกยวกชน และปกตสิแลห้วทชชั้งสองไมต่



เกสิดขสึชั้นพรห้อมกชน แตต่ในกรณกของโครเนลสิอชส ครอบครชวและคณะของเขา พวกเขาไดห้รชบความรอดและเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในทชนทก

เหตฟุใดพวกเขาถสึงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในทชนทก? ผมคสิดวต่านต่าจะเปป็นเพราะการคห้นใจ
ทชชั้งหมดนชชั้น การอห้อนวอนและการสารภาพและการละทสิชั้งบาปทกกี่พวกเขาทราบทชชั้งหมดนชชั้น การยอมจคานนทกกี่มา
จากใจและการถวายหมดทชชั้งตชวแดต่พระครสิสตห์ซสึกี่งเปป็นสสิกี่งจคาเปป็นสคาหรชบการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ พวกเขาไดห้
กระทคาสสิกี่งเหลต่านกชั้แลห้วขณะทกกี่พวกเขาอธสิษฐานนานหลายวชนและเฝฟ้าคอยพระเจห้า

ในนชั้คาของการรชบบชพตสิศมา พระเยซถูไดห้ทรงอธสิษฐานและจสึงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณทชนทก โดยไมต่มก
การชชกชห้าเลย (ลถูกา 3:21,22) ในการตอบคคาอธสิษฐานอชนรห้อนรนยาวนานหลายปปีของบสิดาและมารดาของเขา 
ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขาเลยดห้วยซชั้คา (ลถูกา 1:15)

ไมต่มกเหตฟุผลวต่าทคาไมผถูห้ใดทกกี่รชบความรอดแลห้วจสึงไมต่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในทชนทก หากใจของ
เขาไดห้จต่ายราคานชชั้นทกกี่คน ๆ หนสึกี่งตห้องจต่ายเพสืกี่อจะเปป็นพยานอยต่างดกพอเพสืกี่อพระครสิสตห์และหากเขาทฟุต่มเทหมดทชชั้งตชว
ใหห้แกต่งานรชบใชห้ดห้านการเปป็นพยานนชชั้นซสึกี่งบต่งบอกถสึงการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ

เชต่นเคย นต่าสนใจทกกี่วต่าในกรณกนกชั้ โครเนลสิอชสและคนในบห้านเขาเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณกต่อนรชบบชพตสิศ
มา บชพตสิศมาแสดงภาพการยอมจคานนใจใหห้แกต่กสิจธฟุระของพระเจห้าดห้านการชนะจสิตวสิญญาณ การแสดงภาพวต่า
ครสิสเตกยนทกกี่ยอมจคานนผถูห้นชชั้นเชสืกี่อในการถถูกฝปัง การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์และการดคาเนสินชกวสิตใหมต่ (ลถูกา 
3:21,22; กสิจการ 2:38; กสิจการ 1:5; กสิจการ 19:3-6; รม. 6:4-11) ฉะนชชั้นผถูห้ใดทกกี่พรห้อมอยต่างถกกี่ถห้วนจรสิง ๆ ทกกี่จะฝปัง
มนฟุษยห์เกต่านชชั้นและฟฟปั้นคสืนสถูต่การดคาเนสินชกวสิตใหมต่ ตามทกกี่ถถูกแสดงภาพในพสิธกบชพตสิศมา กต็พรห้อมแลห้วทกกี่จะเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณทชนทกกต่อนการรชบบชพตสิศมา บชพตสิศมาไมต่ใชต่สสิกี่งทกกี่จคาเปป็นตต่อการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ แตต่
การยอมจคานนของใจ การแสดงออกวต่าตนทคาแบบเดกยวกชนกชบพระครสิสตห์ การสสิชั้นพระชนมห์ การคสืนพระชนมห์และ
งานรชบใชห้ดห้านการชนะจสิตวสิญญาณ กต็เปป็นสสิกี่งจคาเปป็นตต่อการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ

จงสชงเกตใหห้ดกวต่าเปโตรไมต่ไดห้กลต่าวเลยวต่าพวกผถูห้เชสืกี่อตต่างชาตสิเหลต่านชชั้นถถูกไดห้ยสินวต่า “พถูดดห้วยภาษาตต่าง ๆ” 
พวกเขาแคต่สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าในภาษาธรรมดาทชชั้งหลาย เทต่าทกกี่เราทราบ และนชกี่นกต็ไมต่มกนชยสคาคชญอะไร
เลยนอกจากวต่าเปโตรและครสิสเตกยนยสิวเหลต่านชชั้นสามารถเขห้าใจและไดห้ยสินพวกเขา “ยกยต่องพระเจห้า” (กสิจการ 
10:46) พวกเขาเขห้าใจคคาสรรเสรสิญของคนเหลต่านชชั้น สสิกี่งทกกี่เปโตรกคาลชงรายงานกต็คสือวต่า คนเหลต่านชชั้นไดห้ “รชบบชพตสิศ
มาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (ขห้อ 16) วต่าพระเจห้าไดห้ประทาน “ของประทานแกต่พวกเขาเหมสือนแกต่พวกเรา”
(ขห้อ 17) นชกี่นคสือ ของประทานนชชั้นทกกี่เปโตรพถูดถสึงทกกี่เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:39

คฟุณเหต็นวต่า คนตต่างชาตสิเหลต่านกชั้ทกกี่กลชบใจเชสืกี่อไมต่เพกยงไดห้รชบความรอดแลห้ว แตต่พวกเขาจะไดห้รชบอภสิสสิทธสิธิ์ทฟุก
ประการ พระพรทฟุกประการ ฤทธสิธิ์เดชทฟุกอยต่าง ทกกี่พวกครสิสเตกยนยสิวจะไดห้รชบ

ทชชั้งหมดนกชั้พสิสถูจนห์เรสืกี่องหนสึกี่งทกกี่แนต่นอนแกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นพวกเขห้าสฟุหนชต คสือพวกอชครทถูตและพวกผถูห้
ปกครองทกกี่เยรถูซาเลต็ม “เมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเขากต็นสิกี่งอยถูต่ และไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า โดย
กลต่าววต่า “ดชงนชชั้นพระเจห้าไดห้โปรดแกต่พวกคนตต่างชาตสิใหห้กลชบใจเสกยใหมต่เพสืกี่อไดห้ชกวสิตรอดดห้วย” หลชกฐานทชชั้งหมดทกกี่
ตามมาแสดงใหห้เหต็นวต่าคนตต่างชาตสิเหลต่านกชั้รชบความรอดแลห้วจรสิง ๆ รอดเหมสือนอยต่างพวกยสิวทกกี่เชสืกี่อวางใจพระ



ครสิสตห์ไดห้รชบความรอด! และพวกครสิสเตกยนทกกี่เยรถูซาเลต็มกต็ดกใจและสรรเสรสิญพระเจห้า
______________

ขด้อ 19-26:
11:19 บชดนกชั้ คนทชชั้งหลายทกกี่ถถูกกระจชดกระจายไป
เพราะการขต่มเหงทกกี่เกสิดขสึชั้นเรสืกี่องสเทเฟน กต็เดสินทาง
ไปไกลถสึงเมสืองฟปีนสิเซกย และเกาะไซปรชส และเมสือ
งอชนทสิโอก โดยไมต่ไดห้กลต่าวพระวจนะแกต่ผถูห้ใด
นอกจากแกต่พวกยสิวพวกเดกยว
11:20 และบางคนในพวกเขาเปป็นชาวเกาะไซปรชส
กชบชาวไซรกน ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อพวกเขามายชงเมสืองอชนทสิโอก 
ไดห้กลต่าวแกต่พวกกรกก โดยประกาศพระเยซถูเจห้า
11:21 และพระหชตถห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้อยถูต่
กชบพวกเขา และคนเปป็นอชนมากไดห้เชสืกี่อ และหชนกลชบ
มาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
11:22 แลห้วขต่าวเรสืกี่องสสิกี่งเหลต่านกชั้ไดห้เขห้าหถูของครสิสต
จชกรซสึกี่งอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และพวกเขาจสึงสต่งบา
รนาบชสใหห้ไป วต่าทต่านควรจะไปไกลจนถสึงเมสืองอชนทสิ
โอก

11:23 ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อทต่านมาถสึงแลห้ว และไดห้เหต็นพระคฟุณ
ของพระเจห้า กต็ชสืกี่นชมยสินดก และไดห้เตสือนสตสิพวกเขา
ทฟุกคนวต่า ใหห้พวกเขาตชชั้งใจวต่าจะตสิดสนสิทอยถูต่กชบองคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้า
11:24 ดห้วยวต่าบารนาบชสเปป็นคนดก และเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยความ
เชสืกี่อ และคนเปป็นอชนมากไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า
11:25 แลห้วบารนาบชสไดห้ออกเดสินทางไปยชงเมสือง
ทารห์ซชส เพสืกี่อตามหาเซาโล
11:26 และเมสืกี่อบารนาบชสไดห้พบทต่านแลห้ว บารนา
บชสกต็พาทต่านมายชงเมสืองอชนทสิโอก และตต่อมาทต่านทชชั้ง
สองไดห้ประชฟุมกชนกชบครสิสตจชกรตลอดหนสึกี่งปปี และสชกี่ง
สอนคนเปป็นอชนมาก และพวกสาวกไดห้ถถูกเรกยกวต่า 
พวกครสิสเตกยน เปป็นครชชั้งแรกในเมสืองอชนทสิโอก

เมสืองออันทวิโอก: พวกครวิสเตขียน: บารนาบอัสและเซาโล
ความกลห้าและฤทธสิธิ์เดชอชนยสิกี่งใหญต่ของการเทศนาทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณของสเทเฟนทคาใหห้เกสิด

การขต่มเหงครชชั้งใหญต่และเขาถถูกหสินขวห้างจนตาย (กสิจการ 7:54-60) และการฟฟปั้นฟถูใหญต่นชชั้นแหต่งฤทธสิธิ์เดชของ
พระเจห้าในทต่ามกลางครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นนคาไปสถูต่การขต่มเหงเพสิกี่มเตสิม “และในเวลานชชั้นมกการขต่มเหงครชชั้งใหญต่ตต่อค
รสิสตจชกรซสึกี่งอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และเขาทชชั้งหลายถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่วแวต่นแควห้นยถูเดกยกชบสะมาเรกย นอกจาก
พวกอชครทถูต” (กสิจการ 8:1) เราถถูกบอกวต่า “พวกสาวกทชชั้งหลายทกกี่ถถูกกระจชดกระจายไปนชชั้น กต็ไปทฟุกแหต่งหนโดย
ประกาศพระวจนะนชชั้น” (กสิจการ 8:4)

ในทกกี่นกชั้เราถถูกบอกวต่าตต่อมาพวกเขากต็ไปไกลกวต่าแควห้นยถูเดกย ขสึชั้นเหนสือไปตามชายฝปัปี่งทะเล
เมดสิเตอรห์เรเนกยนจนถสึงเมสืองฟปีนสิเซกย จากนชชั้นกต็ไปตต่อถสึงเมสืองอชนทสิโอกแหต่งประเทศซกเรกย จากนชชั้นกต็ออกไปยชงเกาะ
ไซปรชส ซสึกี่งเปป็นเกาะ ๆ หนสึกี่งในทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน บางคนเหลต่านกชั้ทกกี่อาจมาจากเกาะไซปรชสและเมสืองไซรกน 
(ขห้อ 20) กต็อยถูต่ทกกี่เยรถูซาเลต็มในเทศกาลปปัสกาตอนทกกี่พระเยซถูทรงถถูกตรสึงกางเขน อยถูต่ตต่อเพสืกี่อรต่วมเทศกาลเพต็นเทคอส
ตห์และกลชบใจเชสืกี่อทกกี่นชกี่น จากนชชั้นเมสืกี่อเกสิดการขต่มเหงครชชั้งใหญต่ พวกเขากต็กระจชดกระจายไปทชกี่ว บชดนกชั้บางคนในพวก
เขาขสึชั้นเหนสือไปยชงเมสืองอชนทสิโอกและ “กลต่าวแกต่พวกกรกก” นชกี่นคสือ แกต่พวกยสิวทกกี่นสิยมกรกก “โดยประกาศพระเยซถู
เจห้า” จคาไวห้วต่าคนเหลต่านกชั้ “ไมต่ไดห้กลต่าวพระวจนะแกต่ผถูห้ใดนอกจากแกต่พวกยสิวพวกเดกยว” (ขห้อ 19) ถสึงแมห้เปโตร



ประกาศแกต่โครเนลสิอชสและคนในบห้านของเขาแลห้วตอนนกชั้ เขากต็กลชบไปกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว เซาโลคนหนฟุต่มจะกลาย
เปป็นอชครทถูตทกกี่ไปยชงพวกคนตต่างชาตสิ และกต่อนการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเปาโลยชงไมต่มกการประกาศแกต่พวกคน
ตต่างชาตสิมากนชก แตต่พวกสาวกทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณเหลต่านกชั้ ซสึกี่งไปประกาศทฟุกแหต่งหน พบวต่า “คนเปป็นอชน
มากไดห้เชสืกี่อ และหชนกลชบมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า”

ทกกี่เยรถูซาเลต็ม พวกอชครทถูตและสาวกคนอสืกี่น ๆ ไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบพระพรเหลต่านชชั้นของพระเจห้าทกกี่เมสืองอชนทสิโอก
พวกเขาสต่งเปโตรและยอหห์นไปยชงแควห้นสะมาเรกยแลห้วในกสิจการ บททกกี่ 8 เพสืกี่อแนต่ใจเรสืกี่องการสชกี่งสอนทกกี่เหมาะสม
และเพสืกี่ออธสิษฐานเผสืกี่อสาวกใหมต่เหลต่านชชั้น แตต่บชดนกชั้ขต่าวประเสรสิฐถถูกเผยแพรต่ไปกวห้างไกลจนมกอชครทถูตไมต่พอทกกี่จะไป
ทฟุกแหต่งหนแลห้ว ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงสต่งบารนาบชส “ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ” ทกกี่ดกคนนชชั้นไป ผถูห้ซสึกี่งไดห้เหต็นการงานทกกี่ดก
แหต่งพระคฟุณกคาลชงเกสิดขสึชั้นอยถูต่ในใจของผถูห้คน คสือผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้น และเขากต็ดกใจ

“ดห้วยวต่าบารนาบชสเปป็นคนดก” นชกี่นไมต่ถถูกกลต่าวบต่อยนชกในพระคชมภกรห์เกกกี่ยวกชบคน ๆ หนสึกี่ง แตต่บารนาบชส
สมควรไดห้รชบคคาชมนกชั้ เขาเปป็นคนเลวกทกกี่เคยอาศชยอยถูต่บนเกาะไซปรชส (กสิจการ 4:36) แตต่ยห้ายมายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
แลห้ว เขาเคยมกทกกี่ดสินในพสืชั้นทกกี่แหต่งนชชั้นและขายมชนทชชั้งหมดและถวายเงสินอยต่างเสกยสละเพสืกี่อการเลกชั้ยงดถูผถูห้คนมากมาย 
(กสิจการ 4:37) นกกี่เปป็นชายทกกี่มกใจกวห้างและมกใจกรฟุณา ผถูห้ซสึกี่งรชบเซาโลมาเมสืกี่อเขากลชบมาจากเมสืองดามชสกชสโดยกลชบ
ใจเชสืกี่อแลห้วและเมสืกี่อพวกอชครทถูตและคนอสืกี่น ๆ กลชวเขาและไมต่เชสืกี่อวต่าเขาเปป็นสาวก แตต่บารนาบชสพาเซาโลมาหา
พวกอชครทถูต อธสิบายวต่าเขาไดห้กลชบใจเชสืกี่อแลห้วและชต่วยใหห้เปาโลไดห้รชบการยอมรชบจากสาวกคนอสืกี่น ๆ ในเยรถูซาเลต็ม

สมแลห้วทกกี่ชายคนดกผถูห้นกชั้ไปเสาะหาเซาโลในเมสืองทารห์ซชสและพาเขามายชงเมสืองอชนทสิโอกเพสืกี่อประกาศขต่าว
ประเสรสิฐ ชายสองคนนกชั้รชกซสึกี่งกชนและกชน พวกเขาทชชั้งคถูต่ทฟุต่มเทเตต็มทกกี่เพสืกี่อพระครสิสตห์และทชชั้งคถูต่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณและพวกเขาจสึงถถูกดสึงดถูดเขห้าหากชน

จงหมายเหตฟุขห้อ 24 อกกหน บารนาบชสเปป็นคนดก “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยความเชสืกี่อ และคนเปป็นอชนมากไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ไมต่ใชต่แคต่ประสบการณห์หนสึกี่งใหห้ดสืกี่มดกี่คา มชนเปป็นการรชบฤทธสิธิ์เดชเพสืกี่อการรชบใชห้และการเปป็นพยาน มกกลต่าวเกกกี่ยวกชบ
ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาวต่า “เขาจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตชชั้งแตต่ครรภห์มารดาของเขา และลถูกหลาน
ของอสิสราเอลหลายคน เขาจะนคาใหห้หชนกลชบมาหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พระเจห้าของเขาทชชั้งหลาย” (ลถูกา 1:15,16) 
ดชงนชชั้นทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เราพบวต่าผถูห้คนเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ พวกเขากต็เปป็นพยานเพสืกี่อพระครสิสตห์และนคาผถูห้คนมา
ถสึงความรอด กชบบารนาบชสผถูห้นกชั้กต็เชต่นกชน ซสึกี่งเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ “คนเปป็นอชนมากไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า”

การพถูดทชชั้งหมดนชชั้นเกกกี่ยวกชบการเตต็มลห้นดห้วยพระวสิญญาณเพกยงเพสืกี่อเปป็นประสบการณห์หนสึกี่งแหต่งความ
ชสืกี่นบาน หรสือเพสืกี่อสสิกี่งทกกี่เรกยกกชนวต่า “ชกวสิตทกกี่ลชั้คาลสึกกวต่าเดสิม” หรสือเพสืกี่อถอนรากถอนโคนธรรมชาตสิบาป กต็เปป็นสสิกี่งทกกี่
แปลกไปจากคคาสอนของพระคชมภกรห์เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้จรสิง ๆ การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เปป็นเหมสือน
เครสืกี่องยนตห์อชนทรงพลชงของรถไฟ มชนไมต่ไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นมาเพสืกี่อวสิกี่งเลต่นไปบนรางดห้านขห้างเพสืกี่อสชกี่นกระดสิกี่งและบกบแตร
มชนถถูกสรห้างขสึชั้นเพสืกี่อผถูกตสิดกชบขบวนรถไฟและเพสืกี่อลากมชนไปสถูต่จฟุดหมายปลายทางของมชน ดชงนชชั้นทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เรา
พบผถูห้คนในพระคชมภกรห์ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เรากต็พบวต่าพวกเขาเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถูและผถูห้คน



ไดห้รชบความรอด การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณเปป็น “การรชบฤทธสิธิ์เดชจากเบสืชั้องสถูง” เพสืกี่อทกกี่ผถูห้คนจะเปป็นพยานเพสืกี่อ
พระครสิสตห์

บารนาบชสและเซาโลคนหนฟุต่มทคางานดห้วยกชนทกกี่เมสืองอชนทสิโอกนานหนสึกี่งปปีเตต็ม และพวกสาวกทกกี่นชกี่นเรสิกี่มไดห้
ชสืกี่อวต่า “พวกครสิสเตกยน” บชดนกชั้เขาทชชั้งสองคสือ “บารนาบชสและเซาโล” อกกไมต่นานพวกเขาจะเปป็น “เปาโลและบา
รนาบชส” เนสืกี่องจากสาวกคนทกกี่หนฟุต่มกวต่านกชั้ซสึกี่งพระเจห้าทรงแตต่งตชชั้งใหห้เปป็นอชครทถูตไปยชงพวกคนตต่างชาตสิจะเปป็นฝฝ่าย
นคาและบารนาบชสกลายเปป็นผถูห้ชต่วยของเขา

_______________
ขด้อ 27-30:

11:27 และในวชนเหลต่านกชั้ พวกผถูห้พยากรณห์ไดห้มาจาก
กรฟุงเยรถูซาเลต็มมายชงเมสืองอชนทสิโอก
11:28 และผถูห้หนสึกี่งในพวกเขาชสืกี่อ อากาบชส ไดห้ลฟุกขสึชั้น
และบอกเปป็นนชยโดยพระวสิญญาณวต่าจะบชงเกสิดการ
กชนดารอาหารมากยสิกี่งตลอดทชกี่วแผต่นดสินโลก ซสึกี่งไดห้
บชงเกสิดขสึชั้นในรชชสมชยของคลาวดสิอชส ซกซารห์

11:29 แลห้วพวกสาวกนชชั้น ทฟุกคนตามความสามารถ
ของตน ตชชั้งใจวต่าจะสต่งของบรรเทาทฟุกขห์ไปยชงพวกพกกี่
นห้องทกกี่อาศชยอยถูต่ในแควห้นยถูเดกย
11:30 ซสึกี่งพวกเขาไดห้กระทคาดห้วย และไดห้สต่งของนชชั้น
ไปยชงพวกผถูห้ปกครองโดยมสือของบารนาบชสและเซา
โล

การกอันดารอาหารจะมา: พวกครวิสเตขียนชาวออันทวิโอก
สสงของไปชสวยเหลสือพวกครวิสเตขียนชาวเยรทูซาเลต็ม

อากาบชสเปป็นผถูห้พยากรณห์ ผถูห้พยากรณห์คสือผถูห้หนสึกี่งทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและเปป็นพยานเพสืกี่อพระเจห้า 
บางครชชั้งเขากต็บอกลต่วงหนห้าถสึงเหตฟุการณห์ตต่าง ๆ ในอนาคตโดยการเปปิดเผยจากพระเจห้า บางครชชั้งมชนกต็เปป็นเพกยง
การเปป็นพยานเกกกี่ยวกชบความรอด ตามทกกี่เราเหต็นเกสิดขสึชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ซสึกี่งศาสดาพยากรณห์โยเอลบอกลต่วงหนห้าไวห้
(กสิจการ 2:17,18) คคาพยากรณห์ไมต่จคาเปป็นตห้องเปป็นการเทศนา ในทกกี่นกชั้อากาบชสดถูเหมสือนจะพยากรณห์แลห้วในทกกี่ชฟุมนฟุม
ชน (ขห้อ 28) แตต่ชายคนเดกยวกชนนกชั้ในกสิจการ 21:10 และ 11 มาและเปปิดเผยแกต่เปาโลและเหลต่าผถูห้ชต่วยของเขา
เรสืกี่องการตสิดคฟุกทกกี่เขาตห้องทนทฟุกขห์หากเขาไปตต่อยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม การพยากรณห์คสือการพถูดเพสืกี่อพระเจห้าในฤทธสิธิ์เดช
และการนคาพาของพระวสิญญาณของพระเจห้า เหลต่าผถูห้พยากรณห์บางครชชั้งกต็เปป็นนชกเทศนห์ ตามทกกี่เราเหต็นกชบยถูดาส
และสสิลาสในกสิจการ 15:32 แตต่ครสิสเตกยนทฟุกคน--ไมต่วต่าจะเปป็นนชกเทศนห์หรสือไมต่เปป็น--ควรปรารถนา “เพสืกี่อพวก
ทต่านจะพยากรณห์ไดห้” (1 คร. 14:1)

จะเกสิด “การกชนดารอาหารมากยสิกี่งตลอดทชกี่วแผต่นดสินโลก” คคาวต่า “โลก” เปป็นคคาเรกยกหนสึกี่งในภาษากรกก 
ซสึกี่งไมต่ไดห้หมายถสึงดาวเคราะหห์โลกทชชั้งหมดแตต่หมายถสึง “แผต่นดสินโลกทกกี่มกผถูห้คนอาศชยอยถูต่” ซสึกี่งอาจเปป็นคคา ๆ หนสึกี่งทกกี่ไมต่
ชกชั้เฉพาะทกกี่หมายถสึงพสืชั้นทกกี่ทชชั้งหมดทกกี่คนทกกี่พถูดนชชั้นทราบเกกกี่ยวกชบมชน คคาสชกี่งจากซกซารห์ ออกชสตชส “ใหห้ทชกี่วทชชั้งแผต่นดสินจด
ทะเบกยนสคามะโนครชว” กต็เชต่นเดกยวกชน (ลถูกา 2:1)

มกความยากลคาบากในหมถูต่ครสิสเตกยนทกกี่เยรถูซาเลต็มอยถูต่แลห้ว ซสึกี่งไมต่มกงานทคา มกการขต่มเหงครชชั้งใหญต่และจสึงเกสิด
ความยากจน การกชนดารอาหารจะทคาใหห้มชนแยต่ยสิกี่งกวต่าเดสิม ฉะนชชั้นพวกสาวก “ตชชั้งใจวต่าจะสต่งของบรรเทาทฟุกขห์ไป
ยชงพวกพกกี่นห้องทกกี่อาศชยอยถูต่ในแควห้นยถูเดกย” พวกเขาชต่วยกชนเรกกี่ยไรเงสินและสต่งมชนไปใหห้แกต่พวกผถูห้ปกครองทกกี่เยรถูซาเลต็ม



“โดยมสือของบารนาบชสและเซาโล”
การเดสินทางไปยชงเยรถูซาเลต็มคราวนกชั้เปป็นการเดสินทางทกกี่เปาโลกลต่าวถสึงในเวลาตต่อมาในกาลาเทกย 1:18 

และ 19 ไหม?
อชครทถูตเปาโลมกภาระใจยสิกี่งนชกทกกี่จะตห้องดถูแลเหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่ยากจนทกกี่เยรถูซาเลต็ม นอกจากนกชั้ แมห้วต่า

พระเจห้าไมต่ทรงยอมใหห้เขาอยถูต่ตต่อทกกี่เยรถูซาเลต็มแตต่จะสต่งเขาไปไกลและอกกไมต่นานจะทรงสต่งเขาไปยชงพวกคนตต่างชาตสิ
เขากต็ไมต่เคยหนกไปจากความรชกทกกี่เขามกตต่อเยรถูซาเลต็มเลย ซสึกี่งเขาปรารถนายสิกี่งนชกทกกี่จะชต่วยเหลสือทกกี่นชกี่น ฉะนชชั้นเราจะ
พบวต่าตต่อมาเปาโลระดมเงสินทต่ามกลาง “ครสิสตจชกรทชชั้งหลายแหต่งแควห้นกาลาเทกย” และ “ในเมสืองโครสินธห์” (1 คร.
16:1) และจากนชชั้นกต็ขห้ามไปในครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นในประเทศกรกซและแควห้นมาซสิโดเนกย (2 คร. 8:1) ฉะนชชั้นเปาโล
จสึงระดมเงสินและไดห้รชบเลสือกโดยครสิสตจชกรใหมต่เหลต่านชชั้นใหห้นคาเงสินถวายของพวกเขาไปยชงเยรถูซาเลต็ม (2 คร. 
8:19-24)

นต่าสชงเกตวต่าคคาสอนสต่วนใหญต่ของพระคชมภกรห์เกกกี่ยวกชบการถวายและแบบอยต่างสต่วนใหญต่นชชั้น ไมต่ไดห้สอน
เกกกี่ยวกชบการถวายทรชพยห์เพสืกี่องานมสิชชชกี่นในดสินแดนทกกี่อยถูต่หต่างไกล แตต่เปป็นการถวายเพสืกี่อบรรเทาทฟุกขห์ครสิสเตกยนคน
อสืกี่น ๆ และเพสืกี่อสนชบสนฟุนผถูห้รชบใชห้



กวิจการ 12
ขด้อ 1-4:

12:1 บชดนกชั้ประมาณเวลานชชั้น กษชตรสิยห์เฮโรดไดห้
เหยกยดพระหชตถห์ของทต่านออกเพสืกี่อทคารห้ายบางคนใน
ครสิสตจชกร
12:2 และทต่านไดห้ฆต่ายากอบพกกี่ชายของยอหห์นดห้วย
ดาบ
12:3 และเพราะทต่านเหต็นวต่าการนชชั้นเปป็นทกกี่ชอบใจ
พวกยสิว ทต่านกต็ดคาเนสินการตต่อไปเพสืกี่อจชบเปโตรดห้วย 

(ขณะนชชั้นเปป็นวชนทชชั้งหลายแหต่งเทศกาลขนมปปังไรห้
เชสืชั้อ)
12:4 และเมสืกี่อทต่านจชบเปโตรแลห้ว ทต่านไดห้ใหห้จคาเขา
ไวห้ในคฟุก และมอบเขาไวห้กชบทหารสกกี่หมถูต่ ๆ ละสกกี่คน
ใหห้คฟุมเขาไวห้ โดยตชชั้งใจวต่าหลชงจากเทศกาลอกสเตอรห์
แลห้ว จะพาเขาออกมาใหห้แกต่ประชาชน

เฮโรดฆสายากอบ จอับกตุมเปโตร
จงแบต่งแยกระหวต่างเฮโรดสกกี่คนทกกี่เคยครอบครองในชต่วงเวลาและสถานทกกี่ทกกี่แตกตต่างกชนในสมชยภาคพชนธ

สชญญาใหมต่
1. เฮโรดมหาราชเปป็นกษชตรสิยห์แหต่งแควห้นยถูเดกยตอนทกกี่พระครสิสตห์ประสถูตสิ เขาสชกี่งฆต่าเดต็กทารกเหลต่านชชั้นแหต่

งบห้านเบธเลเฮม เขาเสกยชกวสิตในอกกประมาณหนสึกี่งปปีตต่อมา
2. เฮโรดอชนทกพาส เปป็นบฟุตรของเฮโรดมหาราชและหลชงจากทกกี่บสิดาของเขาเสกย เขาถถูกแตต่งตชชั้งใหห้เปป็นผถูห้

ครอบครองแควห้นกาลสิลกและแควห้นเพอเรกย เขาเปป็นเฮโรด “สฟุนชขจสิชั้งจอกตชวนชชั้น” ทกกี่พระครสิสตห์ทรงกลต่าวถสึงในลถูกา 
13:32 เฮโรดผถูห้นกชั้กคาลชงไปเยสือนในกรฟุงเยรถูซาเลต็มตอนทกกี่พระครสิสตห์ทรงถถูกตรสึงกางเขน และเนสืกี่องจากพระเยซถูทรง
มาจากแควห้นกาลสิลก ซสึกี่งเปป็น “ทห้องทกกี่ของเฮโรด” ปปีลาตจสึงสต่งพระครสิสตห์ไปอยถูต่ตต่อหนห้าเฮโรดซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พระองคห์
ทรงถถูกเยาะเยห้ย ทรงปฏสิเสธทกกี่จะกระทคาการอชศจรรยห์และทรงถถูกสต่งตชวกลชบไปหาปปีลาต (ลถูกา 23:6-12) นกกี่คสือเฮ
โรดผถูห้ซสึกี่งฆต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา (มาระโก 6:14-28)

3. เฮโรดอากรสิปปาทกกี่   1 เปป็นเฮโรดทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงตรงนกชั้ในหนชงสสือกสิจการ บททกกี่ 12 ผถูห้ซสึกี่งฆต่ายากอบ จชบกฟุม
เปโตร และตายเพราะคคาสาปของพระเจห้า (ขห้อ 23)

4. เฮโรดอากรสิปปาทกกี่   2 เปป็นบฟุตรของอากรสิปปาทกกี่ 1 เปป็น “กษชตรสิยห์อากรสิปปา” นชชั้นของหนชงสสือกสิจการ 
บททกกี่ 25 และ 26  ซสึกี่งอชครทถูตเปาโลเปป็นพยานตต่อหนห้าเขา

ยากอบ พกกี่ชายของยอหห์น ดถูเหมสือนจะเปป็นคนแรกในอชครทถูตสสิบสองคนแรกนชชั้นทกกี่ตายในฐานะมรณะ
สชกขกเพสืกี่อพระเยซถู จงสชงเกตวต่าในบทเดกยวกชนนกชั้ยากอบทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในขห้อ 17 เปป็นยากอบอกกคน นชกี่นคสือ นห้องชาย
ของพระเยซถูเจห้า (นห้องชายรต่วมมารดาของพระองคห์ เกสิดจากมารกยห์และโยเซฟหลชงจากพระเยซถูประสถูตสิแลห้ว) ดถู
เหมสือนวต่าเขาเปป็นศสิษยาภสิบาลตชวหลชกทกกี่เยรถูซาเลต็ม ตามทกกี่เราเหต็นจากกสิจการ 15:13-21 ทกกี่ยากอบกลต่าวในขห้อ 19
วต่า “เหตฟุฉะนชชั้น การตชดสสินของขห้าพเจห้ากต็คสือวต่า…” ราวกชบวต่าเขาเปป็นผถูห้มกอคานาจตชดสสินใจ

จงหมายเหตฟุ “วชนทชชั้งหลายแหต่งเทศกาลขนมปปังไรห้เชสืชั้อ” นชกี่นคสือ เจต็ดวชนนชชั้นซสึกี่งไดห้เรสิกี่มตห้นพรห้อมกชบการกสิน
ลถูกแกะปปัสกานชชั้น (อพย. 12:15-20) คคาวต่า อกสเตอรห์ ในขห้อ 4 เปป็นคคาแปลผสิด-- มชนควรเปป็น “เทศกาลปปัสกา” จง
หมายเหตฟุวต่าเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อและเทศกาลปปัสกาในพระคคาตอนนกชั้ถถูกเรกยกรวมทชชั้งเจต็ดวชนนชชั้นวต่า เท



ศกาลปปัสกา จรสิง ๆ แลห้ว เนสืกี่องจากมกการหห้ามกสินเชสืชั้อในบห้าน ในคสืนแหต่งการกสินปปัสกานชชั้น (อพย. 12:19) พวกยสิว
จสึงมกธรรมเนกยมในการกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อวชนทกกี่ลถูกแกะปปัสกาถถูกฆต่าในตอนบต่าย ซสึกี่งจรสิง ๆ แลห้วจะทคาใหห้เปป็นการกสิน
ขนมปปังไรห้เชสืชั้อแปดวชน ดชงนชชั้นเราจสึงคสิดวต่าคคาเรกยก “เทศกาลปปัสกา” ในกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มโดยรวมแลห้วหมายถสึงชต่วง
เวลาทชชั้งหมดทกกี่ขยายออกนชชั้น ผมไมต่เชสืกี่อวต่าพระเยซถูทรงกสินลถูกแกะปปัสกากชบพวกสาวกของพระองคห์ แตต่ทรงกสิน
อาหารมสืชั้อแรกของเทศกาลปปัสกานชชั้น (มธ. 26:17-25) ในกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่มซสึกี่งบอกเลต่าเกกกี่ยวกชบเทศกาลนชชั้น ไมต่มก
การกลต่าวถสึงลถูกแกะปปัสกาเลยสชกตชวทกกี่ถถูกฆต่าหรสือถถูกกสินโดยพวกอชครทถูตและพระเยซถู นอกจากนกชั้เหต็นไดห้ชชดจาก
ยอหห์น 19:14 และ 31 วต่าเมสืกี่อพระเยซถูทรงถถูกไตต่สวนและถถูกตรสึงกางเขน “วชนนชชั้นเปป็นวชนเตรกยมแหต่งปปัสกา” นชกี่น
เปป็นวชนทกกี่ลถูกแกะปปัสกานชชั้นจะตห้องถถูกฆต่า และดชงนชชั้นพระเยซถูจสึงทรงถถูกตรสึงกางเขนและทรงสสิชั้นพระชนมห์ ณ เวลา
นชชั้นทกกี่พวกลถูกแกะปปัสกากคาลชงถถูกฆต่าตาย พระเยซถูไมต่ไดห้รชบประทานลถูกแกะปปัสกา และอาหารมสืชั้อนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรง
รชบประทานกชบเหลต่าสาวกของพระองคห์คสืนกต่อนหนห้าเปป็นอาหารมสืชั้อแรกของเทศกาลปปัสกา

เฮโรดผถูห้นกชั้พยายามทกกี่จะเอาใจพวกยสิว (ขห้อ 3) เขาจสึงไมต่อยากฆต่าเปโตรในระหวต่างเทศกาลปปัสกาแตต่ตชชั้งใจ
วต่าจะทคาเชต่นนชชั้นในภายหลชง ดชงนชชั้นเปโตรจสึงนอนรอความตายอยถูต่ในคฟุกเมสืกี่อเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อจะสสิชั้นสฟุดลง
เหมสือนกชบทกกี่พวกยสิวไมต่อยากใหห้ศพของพระเยซถูคห้างอยถูต่บนกางเขนนชชั้นในวชนสะบาโตประจคาปปีนชชั้น ซสึกี่งเรสิกี่มตห้นเท
ศกาลปปัสกานชชั้นตอนดวงอาทสิตยห์ตกในวชนแหต่งการตรสึงกางเขนนชชั้น (ยอหห์น 19:31) ดชงนชชั้นพวกผถูห้นคายสิวจสึงไมต่อยาก
ใหห้เปโตรถถูกฆต่าตายในระหวต่างเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อนชชั้น

________________
ขด้อ 5-12:

12:5 เพราะฉะนชชั้นเปโตรจสึงถถูกจคาไวห้ในคฟุก แตต่ครสิสต
จชกรไดห้อธสิษฐานตต่อพระเจห้าเผสืกี่อเขาอยต่างไมต่หยฟุด
หยต่อน
12:6 และเมสืกี่อเฮโรดตชชั้งใจวต่าจะพาเขาออกมา ใน
คสืนเดกยวกชนนชชั้น เปโตรกคาลชงนอนหลชบอยถูต่ระหวต่าง
ทหารสองคน โดยถถูกพชนธนาการดห้วยโซต่สองเสห้น 
และพวกคนยามเฝฟ้าอยถูต่หนห้าประตถูคฟุก
12:7 และดถูเถสิด ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้าไดห้มาปรากฏแกต่เขา และมกแสงสวต่างสต่องเขห้า
มาในคฟุก และทถูตองคห์นชชั้นสะกสิดเปโตรทกกี่สกขห้าง และ
พยฟุงเขาใหห้ลฟุกขสึชั้น โดยกลต่าววต่า “จงลฟุกขสึชั้นเรต็ว ๆ” 
และโซต่เหลต่านชชั้นของเขากต็หลฟุดออกจากมสือของเขา
12:8 และทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นกลต่าวแกต่เขาวต่า “จง
คาดเอวของทต่าน และสวมรองเทห้าแตะของทต่าน” 
และเขากต็ทคาอยต่างนชชั้น และทถูตองคห์นชชั้นกลต่าวแกต่เขา

วต่า “จงหต่มผห้าของทต่านรอบตชวทต่าน และตามเรามา
เถสิด”
12:9 และเขากต็ออกไป และตามทถูตองคห์นชชั้นไป และ
ไมต่ทราบวต่าสสิกี่งซสึกี่งถถูกกระทคาโดยทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้น
เปป็นความจรสิง แตต่คสิดวต่าเขาไดห้เหต็นนสิมสิต
12:10 เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองออกไปพห้นทหารยามชชชั้นทกกี่
หนสึกี่งและชชชั้นทกกี่สองแลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็มาถสึงประตถู
เหลต็กทกกี่นคาไปสถูต่นคร ซสึกี่งไดห้เปปิดเองใหห้ทต่านทชชั้งสอง 
และทต่านทชชั้งสองไดห้ออกไป และเดสินทางผต่านถนน
สายหนสึกี่ง และในทชนใดนชชั้นทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นไดห้
อชนตรธานไปจากเขา
12:11 และเมสืกี่อเปโตรรถูห้สสึกตชวแลห้ว ทต่านกลต่าววต่า 
“บชดนกชั้ขห้าพเจห้าทราบอยต่างแนต่นอนวต่า องคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้าไดห้ทรงสต่งทถูตสวรรคห์ของพระองคห์มา และไดห้
ทรงชต่วยขห้าพเจห้าใหห้พห้นจากพระหชตถห์ของเฮโรด 



และพห้นจากการมฟุต่งรห้ายทชชั้งหลายของประชาชนยสิว”
12:12 และเมสืกี่อเปโตรไดห้พสิจารณาสสิกี่งนกชั้แลห้ว ทต่านกต็
มาถสึงบห้านของมารกยห์มารดาของยอหห์น ผถูห้ซสึกี่งมก

นามสกฟุลวต่า มาระโก ทกกี่นชกี่นมกหลายคนไดห้ประชฟุมอยถูต่
ดห้วยกชนโดยอธสิษฐานอยถูต่

การอธวิษฐานแบบไมสหยตุดหยสอนไดด้รอับคนาตอบ: 
ททูตสวรรคณ์องคณ์หนนกี่งชสวยเปโตรใหด้พด้นจากคตุก

จงหมายเหตฟุภาพทกกี่ตรงขห้ามกชนแบบนต่าแปลกในทกกี่นกชั้ พระเจห้าทรงอนฟุญาตใหห้กษชตรสิยห์เฮโรดฆต่าอชครทถูตยาก
อบดห้วยดาบ เพสืกี่อเปป็นคคาตอบสคาหรชบการอธสิษฐานทกกี่ไมต่ลดละ พระองคห์จสึงทรงสต่งทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งมาชต่วยเปโตร
ใหห้พห้นจากคฟุกและจากความตาย แนต่นอนวต่าพระเจห้าทรงตชชั้งใจทกกี่จะสอนเราในทกกี่นกชั้ถสึงบทเรกยนทกกี่ยสิกี่งใหญต่สอง
ประการซสึกี่งถต่วงดฟุลกชนและกชน

ประการแรก พระเจห้าไมต่ทรงกกดกชนผถูห้คนของพระองคห์จากการทนทฟุกขห์ ตลอดหลายรห้อยปปีมชนเปป็นความ
จรสิงทกกี่วต่า “ใชต่แลห้ว และทฟุกคนทกกี่จะดคาเนสินชกวสิตตามทางของพระเจห้าในพระเยซถูครสิสตห์จะถถูกขต่มเหง” (2 ทธ. 3:12) 
จงหมายเหตฟุวต่าเปาโลสคาแดงตชววต่าเปป็นผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้า “ในความอดทนเปป็นอชนมาก ในบรรดาความทฟุกขห์รห้อน
ในความขชดสนตต่าง ๆ ในความทฟุกขห์ใจทชชั้งหลาย ในบรรดารอยเฆกกี่ยน ในการถถูกจคาคฟุกหลายครชชั้ง ในเหตฟุการณห์
วฟุต่นวายทชชั้งหลาย ในการทคางานหนชกตต่าง ๆ ในการเฝฟ้าระวชง ในการอดอาหารทชชั้งหลาย” (2 คร. 6:4,5) ฉะนชชั้นเป
โตรจสึงสอนผถูห้คนใหห้ชสืกี่นชมยสินดก “ ถสึงแมห้วต่าบชดนกชั้ชชกี่วขณะหนสึกี่ง ถห้าจคาเปป็น พวกทต่านหนชกใจโดยทางการถถูกทดลอง
นานาประการ เพสืกี่อการลองดถูความเชสืกี่อของพวกทต่าน ซสึกี่งประเสรสิฐยสิกี่งกวต่าทองคคาทกกี่พสินาศไปไดห้ ถสึงแมห้วต่าความเชสืกี่อ
นชชั้นถถูกทดลองดห้วยไฟ จะไดห้เปป็นเหตฟุใหห้เกสิดการสรรเสรสิญ เกกยรตสิและสงต่าราศก ในการปรากฏของพระเยซถูครสิสตห์”
(1 ปต. 1:6,7) และเขากต็ไดห้รชบการดลใจใหห้สอนผถูห้คนวต่า “ดห้วยวต่าพวกทต่านไดห้ถถูกเรกยกไวห้สคาหรชบการนกชั้นชกี่นเอง 
เพราะวต่าพระครสิสตห์ไดห้ทรงทนความทฟุกขห์ทรมานเพสืกี่อพวกเราเชต่นกชน โดยมอบแบบอยต่างไวห้แกต่พวกเรา เพสืกี่อพวก
ทต่านจะไดห้ตามรอยพระบาทของพระองคห์” (1 ปต. 2:21) และอกกครชชั้ง “เพราะฉะนชชั้น เหมสือนทกกี่พระครสิสตห์ไดห้ทรง
ทนทฟุกขห์ในเนสืชั้อหนชงเพสืกี่อพวกเราแลห้ว พวกทต่านจงคาดอาวฟุธไวห้ดห้วยความคสิดอยต่างเดกยวกชนดห้วย เพราะวต่าผถูห้ทกกี่ไดห้ทน
ทฟุกขห์ในเนสืชั้อหนชงกต็ไดห้งดเวห้นจากบาปแลห้ว” (1 ปต. 4:1) 

พระครสิสตห์ไดห้ทรงทนทฟุกขห์และเหลต่าผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์กต็ไมต่ไดห้ดกไปกวต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเขา ส
เทเฟนถถูกหสินขวห้างจนตาย ตชชั้งแตต่เพต็นเทคอสตห์เปโตรและยอหห์นกต็ถถูกจคาคฟุก (กสิจการ 4:3) และอชครทถูตทฟุกคนกต็ถถูก
จคาคฟุกและไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้นคสืนนชชั้นโดยทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า (กสิจการ 5:17-20) และจากนชชั้นหลชง
จากเทศนาอกกพวกเขากต็ถถูกทฟุบตกอยต่างหนชกและถถูกทคาใหห้อชบอาย (กสิจการ 5:40,41) สเทเฟนถถูกหสินขวห้างจนตาย 
(กสิจการ 7:54-60) จากนชชั้นเซาโลคนหนฟุต่มผถูห้กระตสือรสือรห้น ไดห้นคาการขต่มเหงระลอกใหญต่มาจนพวกครสิสเตกยน 
ยกเวห้นพวกอชครทถูต กระจชดกระจายไปทฟุกแหต่งหน (กสิจการ 8:1-4) พวกยสิวทกกี่เมสืองดามชสกชสไดห้พยายามทกกี่จะฆต่าเซา
โลคนหนฟุต่มหลชงจากทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อแลห้ว (กสิจการ 9:22-25) แตต่เขาไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้น จากนชชั้นในเยรถูซาเลต็ม 
เปาโลกต็เทศนาดห้วยใจกลห้าจน “พวกนชชั้นหาชต่องทกกี่จะฆต่าทต่านเสกย” (กสิจการ 9:29)

บชดนกชั้เราไมต่จคาเปป็นตห้องสะเทสือนใจทกกี่อชครทถูตยากอบตายดห้วยความตายแบบมรณะสชกขก ตต่อมาอชครทถูต
เปาโลกต็จะถถูกจคาคฟุกนานหลายปปี และตสิดคฟุกบต่อย ๆ



“ขห้าพเจห้าถถูกทฟุบตกดห้วยไมห้เรกยวสามครชชั้ง ขห้าพเจห้าถถูกเอากห้อนหสินขวห้างครชชั้งหนสึกี่ง ขห้าพเจห้าเผชสิญภชย
เรสือแตกสามครชชั้ง คสืนหนสึกี่งกชบวชนหนสึกี่งขห้าพเจห้าลอยอยถูต่ในทะเล ในการเดสินทางบต่อย ๆ ในการเผชสิญ
ภชยของนชั้คาทชชั้งหลาย ในการเผชสิญภชยของพวกโจร ในการเผชสิญภชยดห้วยนชั้คามสือชนชาตสิของขห้าพเจห้า
เอง ในการเผชสิญภชยดห้วยนชั้คามสือพวกคนตต่างชาตสิ ในการเผชสิญภชยในนคร ในการเผชสิญภชยในถสิกี่น
ทฟุรกชนดาร ในการเผชสิญภชยในทะเล ในการเผชสิญภชยทต่ามกลางพวกพกกี่นห้องเทกยมเทต็จ ในความ
เหนต็ดเหนสืกี่อยและความแสนเจต็บปวด ในการเฝฟ้าระวชงบต่อย ๆ ในความหสิวและความกระหาย ใน
การอดอาหารบต่อย ๆ ในความหนาวเหนต็บและความเปลสือยเปลต่า”-- 2 คร. 11:25-27

และในทกกี่สฟุดเปาโลกต็จะถถูกตชดศกรษะทกกี่กรฟุงโรม
ในโลกนกชั้พระครสิสตห์ทรงถถูกรชงเกกยจและถถูกปฏสิเสธ สคาหรชบผถูห้คนของพระเจห้าทกกี่สชตยห์จรสิง นกกี่เปป็นยฟุคสมชย

สคาหรชบกางเขนทชชั้งหลาย ไมต่ใชต่สคาหรชบมงกฟุฎทชชั้งหลาย
อกกบทเรกยนกต็คสือวต่า บรรดาสสิกี่งชชกี่วทชชั้งหมดไมต่สามารถใหห้ผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้าไปสถูต่ความตายไดห้จนกวต่านชกี่น

เปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้า ในทกกี่นกชั้พระเจห้าทรงไวห้ชกวสิตเปโตรเพสืกี่อเปป็นคคาตอบของการอธสิษฐานแบบไมต่ยต่อทห้อ 
พระเจห้าทรงมกงานใหห้เปโตรทคาอยถูต่ ไมต่มกคนของพระเจห้าคนใด ซสึกี่งอยถูต่ในนชั้คาพระทชยของพระเจห้า สามารถตายไดห้
จนกวต่าพระเจห้าทรงอยากใหห้เขาตาย

ในกรณกของเปโตร “ครสิสตจชกรไดห้อธสิษฐานตต่อพระเจห้าเผสืกี่อเขาอยต่างไมต่หยฟุดหยต่อน” (ขห้อ 5) นชกี่นเปป็นคคา
อธสิษฐานเดกยวกชนเพสืกี่อยากอบมสิใชต่หรสือ? อาจไมต่ใชต่ ผมคสิดวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงนคาผถูห้คนใหห้อธสิษฐานขอการ
ชต่วยเปโตรใหห้รอดพห้น ทรงหนฟุนใจพวกเขาใหห้อธสิษฐาน แมห้สภาพการณห์ภายนอกทชชั้งหมดนชชั้นทคาใหห้เรสืกี่องนกชั้ดถูเหมสือน
ไมต่นต่าเปป็นไปไดห้ ถห้าพวกเขาไดห้อธสิษฐานอยต่างไมต่ยต่อทห้อพอ ๆ กชนเพสืกี่อยากอบ เขากต็อาจไดห้รชบการไวห้ชกวสิตกต็ไดห้ แตต่ดถู
เหมสือนวต่าพระเจห้าไมต่ไดห้ประทานความเชสืกี่อแกต่พวกเขาสคาหรชบการชต่วยยากอบใหห้รอดพห้น ในเรสืกี่องเชต่นนชชั้น ความ
เชสืกี่อเปป็นของประทานหนสึกี่งของพระเจห้า ถสึงแมห้วต่าเมสืกี่อคคาอธสิษฐานไดห้รชบคคาตอบ พวกเขากต็ไมต่ไดห้คาดหวชงวต่าจะไดห้
รชบคคาตอบเชต่นนชชั้นในทชนทก ความเชสืกี่อของพวกเขาดถูเหมสือนจะเลต็กและไมต่แนต่นอนเอามาก ๆ แตต่กต็มกความเชสืกี่ออยถูต่
บห้างในการอธสิษฐานแบบไมต่ยต่อทห้อของพวกเขา และพวกเขาคงมกการกระตฟุห้นของพระวสิญญาณของพระเจห้าใหห้
อธสิษฐานอยถูต่บห้าง

1 โครสินธห์ 12:9 กลต่าววต่าพระวสิญญาณประทานของประทานบางอยต่างใหห้แกต่บางคน “ใหห้อกกคนหนสึกี่งมก
ความเชสืกี่อโดยพระวสิญญาณองคห์เดกยวกชน…” และทฟุกคนกต็ไดห้รชบคคาบชญชาใหห้คสิดอยต่างมกสตสิ มสิใชต่อยต่างเยต่อหยสิกี่ง 
“ตามทกกี่พระเจห้าไดห้โปรดประทานแกต่มนฟุษยห์ทฟุกคนตามขนาดแหต่งความเชสืกี่อ” (รม. 12:3) ในเรสืกี่องตต่าง ๆ ทกกี่พระ
คชมภกรห์ไมต่เปปิดเผยอยต่างชชดเจนถสึงนชั้คาพระทชยของพระเจห้า คน ๆ หนสึกี่งกต็ไมต่สามารถอธสิษฐานในนชั้คาพระทชยของ
พระเจห้าไดห้หากวต่านชั้คาพระทชยนชชั้นไมต่ถถูกเปปิดเผยโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และคน ๆ หนสึกี่งกต็ไมต่อาจมกความเชสืกี่อไดห้
หากความเชสืกี่อไมต่ถถูกประทานใหห้ คฟุณเหต็นวต่า ความเชสืกี่อคสือการพสึกี่งพาพระเจห้าใหห้กระทคาสสิกี่งทกกี่พระองคห์ทรงสชญญาไวห้
วต่าจะกระทคาหรสือสสิกี่งทกกี่พระองคห์ทรงมกพชนธะตห้องกระทคาโดยคคาตรชสของพระองคห์หรสือโดยธรรมชาตสิและอฟุปนสิสชย
ของพระองคห์

มกบางเรสืกี่องทกกี่ถถูกเปปิดเผยอยต่างชชดเจนแลห้วในพระวจนะของพระเจห้าซสึกี่งการไมต่เชสืกี่อมชนกต็คงเปป็นบาป ถห้า



พระเจห้าตรชสมชนแลห้ว เรากต็ควรเชสืกี่อมชน ถห้าพระองคห์ทรงสชญญาแลห้ว เรากต็ควรคาดหวชงมชน ดชงนชชั้นมกคคาทรงสชญญาไวห้
อยต่างชชดเจนวต่าพระเจห้าจะทรงชต่วยทฟุกคนทกกี่มาหาพระองคห์โดยทางพระครสิสตห์และพสึกี่งพาพระครสิสตห์ใหห้ไดห้รชบความ
รอด ผถูห้ใดทกกี่ไมต่เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดกต็ทคาบาป ความเชสืกี่อในเรสืกี่องตต่าง ๆ ทกกี่มชกี่นคงแลห้วเชต่นนชชั้นทกกี่ทรง
สชญญาไวห้ในพระวจนะของพระเจห้ากต็มา “โดยการไดห้ยสิน และการไดห้ยสินกต็มาโดยพระวจนะของพระเจห้า” (รม. 
10:17) แตต่เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องอสืกี่น ๆ ซสึกี่งไมต่ถถูกเปปิดเผยอยต่างชชดเจนในพระคชมภกรห์ เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องตต่าง ๆ ทกกี่เราไมต่สามารถ
ทราบชชดเจนวต่านชั้คาพระทชยของพระเจห้าคสืออะไรนอกจากวต่าพระองคห์ทรงเปปิดเผยมชนโดยพระวสิญญาณของ
พระองคห์ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์นชชั้นกต็ตห้องชต่วยเราอธสิษฐานและประทานความเชสืกี่อแกต่เรา ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่า
พระองคห์ไดห้ทรงชต่วยครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ทกกี่เยรถูซาเลต็มใหห้อธสิษฐานขอการชต่วยเปโตรใหห้รอดพห้น ถสึงแมห้วต่าพวกเขามกการ
คาดหวชงเพกยงนห้อยนสิดกต็ตาม การอธสิษฐานแบบไมต่ยต่อทห้อของพวกเขาอยต่างนห้อยกต็เปป็นเรสืกี่องของความเชสืกี่อ แมห้มชนไมต่
สมบถูรณห์สชกเพกยงใดกต็ตาม

ชต่างแสนวสิเศษทกกี่ไดห้ระลสึกวต่าไมต่มกคฟุกใดสามารถกชกขชงผถูห้ทกกี่พระเจห้าทรงอยากปลดปลต่อยไดห้ พระองคห์ทรงพา
พวกอชครทถูตออกจากคฟุกมากต่อนแลห้ว บชดนกชั้ทถูตสวรรคห์องคห์นกชั้กต็พาเปโตรออกมาจากคฟุกอกก ในกสิจการ 16 เปาโล
และสสิลาสไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้นโดยแผต่นดสินไหว และไมต่วต่าจะโดยการใชห้วสิธกแสนอชศจรรยห์หรสือโดยการมกอสิทธสิพลตต่อ
ความประสงคห์ของมนฟุษยห์ หรสือโดยการควบคฟุมสภาพการณห์ตต่าง ๆ แบบทกกี่ไมต่ใชต่การอชศจรรยห์ พระเจห้ากต็ทรงมกวสิธก
การของพระองคห์ โอ เราควรระลสึกวต่าพระครสิสตห์ตรชสแลห้ววต่า พระองคห์ทรงเปป็น “ผถูห้ทกกี่ทรงเปปิดแลห้ว และไมต่มกผถูห้ใดปปิด
ไดห้ และปปิดแลห้ว และไมต่มกผถูห้ใดเปปิดไดห้” (วว. 3:7) ตต่อหนห้าเหลต่ากษชตรสิยห์และผถูห้วต่าราชการเมสืองและผถูห้พสิพากษา พระ
ผถูห้ชต่วยใหห้รอดทรงสชกี่งเหลต่าสาวกแลห้ววต่าพวกเขาไมต่ตห้อง “เปป็นกชงวลวต่าพวกทต่านจะพถูดอยต่างไรหรสืออะไร เพราะคคา
พถูดนชชั้นจะประทานแกต่พวกทต่านในโมงยามเดกยวกชนนชชั้นวต่าพวกทต่านจะพถูดอะไรดก เพราะวต่าพวกทต่านมสิไดห้เปป็นผถูห้ทกกี่
พถูด แตต่พระวสิญญาณของพระบสิดาของพวกทต่านเปป็นผถูห้ซสึกี่งตรชสในพวกทต่าน” (มธ. 10:19,20) เมสืกี่อพระเยซถูทรงอยถูต่
ตต่อหนห้าปปีลาต “แลห้วปปีลาตจสึงกลต่าวแกต่พระองคห์วต่า “ทต่านจะไมต่พถูดกชบเราหรสือ ทต่านไมต่ทราบหรสือวต่าเรามกอคานาจทกกี่
จะตรสึงทต่านทกกี่กางเขน และมกอคานาจทกกี่จะปลต่อยทต่านไดห้” พระเยซถูตรชสตอบวต่า “ทต่านจะมกอคานาจเหนสือเราไมต่ไดห้ 
นอกจากไดห้ประทานอคานาจนชชั้นใหห้แกต่ทต่านจากเบสืชั้องบน เหตฟุฉะนชชั้นผถูห้ทกกี่ไดห้มอบเราไวห้แกต่ทต่านจสึงมกบาปมากกวต่า”
(ยอหห์น 19:10,11) ในบางนชยนชกี่นเปป็นความจรสิงเกกกี่ยวกชบครสิสเตกยนทฟุกคนทกกี่กระทคาตามนชั้คาพระทชยของพระเจห้า เป
โตรไมต่อาจถถูกเฮโรดจคาคฟุกไวห้ไดห้หากไมต่ไดห้ประทานใหห้แกต่เฮโรดจากเบสืชั้องบน

นต่าสนใจทกกี่วต่าเปโตรเองกคาลชงนอนหลชบสบายเลยขณะทกกี่คนอสืกี่น ๆ ในกรฟุงตสืกี่นอยถูต่ตอนกลางคสืนและ
อธสิษฐานขอการชต่วยเขาใหห้รอดพห้น! เราเชสืกี่อวต่าพระเจห้าไดห้ประทานสชนตสิสฟุขอชนอต่อนหวานแกต่เปโตรจนเขาไมต่วสิตก
กชงวลเลย เปาโลสามารถกลต่าวในคฟุกทกกี่กรฟุงโรมไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าเรกยนรถูห้แลห้ววต่า ขห้าพเจห้าจะอยถูต่ฐานะอยต่างไรกต็ตาม กต็
จะพอใจอยถูต่อยต่างนชชั้น” (ฟป. 4:11) ฉชนใด เปโตรกต็ไดห้เรกยนรถูห้ทกกี่จะมกสชนตสิสฟุขอยต่างแนต่นอนฉชนนชชั้น เขานอนหลชบไดห้
เมสืกี่อเขารถูห้วต่าเฮโรดตชชั้งใจวต่าจะฆต่าเขาพรฟุต่งนกชั้เชห้า!

โซต่ตรวนเหลต่านชชั้นของเปโตรหลฟุดออก พระเจห้าทรงเปป็นจอมเจห้านายของโซต่ตรวนทชชั้งปวง ประตถูเหลต่านชชั้น
เปปิดตต่อหนห้าเปโตรและทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้น พระเจห้าทรงมกกฟุญแจหลายดอกสคาหรชบกลอนทฟุกอชน! พวกทหารทกกี่เฝฟ้า
อยถูต่และพวกยามมองไมต่เหต็นเปโตรและทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นดห้วยซชั้คา! พระเจห้าทรงเปป็นเจห้าแหต่งผชสสะรชบรถูห้ทชชั้งปวงของ



มนฟุษยห์ มนฟุษยห์ไดห้ประดสิษฐห์ “ดวงตาไฟฟฟ้า” เพสืกี่อทกกี่วต่าเมสืกี่อลคาแสงถถูกฝฝ่าโดยคน ๆ หนสึกี่งทกกี่ยสืนอยถูต่หนห้าประตถู ประตถูนชชั้น
กต็เปปิด แตต่มนฟุษยห์ไมต่เคยสรห้างสสิกี่งประดสิษฐห์ใดใหห้ทคาสสิกี่งทกกี่ซชบซห้อนและอชศจรรยห์แตต่วต่าพระเจห้าไดห้ทรงกระทคามชนแลห้วตต่อ
หนห้าเขา

เปโตร “มาถสึงบห้านของมารกยห์มารดาของยอหห์น ผถูห้ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่า มาระโก” นกกี่คสือยอหห์น มาระโกคน
เดกยวกชนกชบทกกี่บห้านของเขาถถูกจชดใหห้เปป็นทกกี่ประชฟุมอธสิษฐานขอการชต่วยเปโตรใหห้รอดพห้น ผถูห้ซสึกี่งในขห้อ 25 รต่วมเดสิน
ทางกชบเปาโลและบารนาบชสจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มไปยชงเมสืองอชนทสิโอกและออกเดสินทางเพสืกี่อประกาศตต่อไป ยอหห์น 
มาระโกคนเดกยวกชนนกชั้เปป็นคนหนฟุต่มและไมต่มชกี่นคง ผถูห้ซสึกี่งในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบแรก “ไดห้ละทต่านทชชั้งสองเสกย
จากแควห้นปปัมฟปีเลกย และไมต่ไดห้ไปพรห้อมกชบทต่านทชชั้งสองในงานนชชั้น” (กสิจการ 15:37-39) และเพราะมาระโก 
เปาโลและบารนาบชสจสึงยฟุตสิความเปป็นหฟุห้นสต่วนอชนยาวนานในการเดสินทางและการเทกกี่ยวประกาศเพสืกี่อชนะจสิต
วสิญญาณ เหตฟุใดบารนาบชสจสึงผถูกพชนกชบยอหห์น มาระโกขนาดนชชั้น? เพราะมารกยห์ มารดาของยอหห์น เปป็นนห้องสาว
ของบารนาบชส! เขาเปป็นหต่วงหลานชายของเขา โคโลสก 4:10 พถูดถสึง “มาระโก ลถูกชายของนห้องสาวบารนาบชส”

บารนาบชสเปป็นคนดกและทฟุต่มเท เขาถถูกเรกยกวต่า “ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ” โดยพวกอชครทถูต (กสิจการ 
11:24; กสิจการ 4:36,37) เหต็นไดห้ชชดวต่านห้องสาวของเขากต็เปป็นสตรกครสิสเตกยนทกกี่ทฟุต่มเทคนหนสึกี่งซสึกี่งบห้านของนางผถูห้คนทกกี่
ไมต่มกอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกรมาประชฟุมเพสืกี่อการอธสิษฐานรต่วมกชน และอาจเพสืกี่อการรชบใชห้อสืกี่น ๆ ของครสิสตจชกร
ดห้วย

_______________
ขด้อ 13-17:

12:13 และขณะทกกี่เปโตรเคาะประตถูรชชั้วอยถูต่ หญสิงสาว
คนหนสึกี่งไดห้มาฟปัง ชสืกี่อโรดา
12:14 และเมสืกี่อหญสิงนชชั้นจคาเสกยงของเปโตรไดห้ หญสิง
นชชั้นกต็ไมต่เปปิดประตถูรชชั้วดห้วยความยสินดก แตต่วสิกี่งเขห้าไป 
และบอกวต่าเปโตรยสืนอยถูต่หนห้าประตถูรชชั้ว
12:15 และพวกเขาไดห้พถูดกชบหญสิงนชชั้นวต่า “เจห้าเปป็น
บห้า” แตต่หญสิงคนนชชั้นยสืนยชนอยต่างตต่อเนสืกี่องวต่าเปป็น
อยต่างนชชั้นจรสิง แลห้วพวกเขากลต่าววต่า “เปป็นทถูตสวรรคห์
ประจคาตชวของเปโตร”

12:16 แตต่เปโตรยชงคงเคาะอยถูต่ตต่อไป และเมสืกี่อพวก
เขาไดห้เปปิดประตถูแลห้ว และเหต็นทต่าน พวกเขากต็
ประหลาดใจ
12:17 แตต่เปโตร ซสึกี่งสต่งสชญญาณแกต่พวกเขาดห้วยมสือ
ใหห้พวกเขานสิกี่งเสกย กต็ประกาศแกต่พวกเขาวต่าองคห์พระ
ผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงพาทต่านออกจากคฟุกอยต่างไร และ
ทต่านกลต่าววต่า “จงไปสคาแดงสสิกี่งเหลต่านกชั้แกต่ยากอบ 
และแกต่พวกพกกี่นห้องทชชั้งหลาย” และทต่านไดห้ออกไป 
และไปยชงสถานทกกี่อกกแหต่งหนสึกี่ง

ความประหลาดใจกอับคนาอธวิษฐานทขีกี่ไดด้รอับคนาตอบ!
เปโตรเคาะทกกี่ประตถูรชชั้วทกกี่อยถูต่ตสิดถนน ซสึกี่งกชชั้นบห้านของมารกยห์ออกจากกรฟุงนชชั้น ทกกี่บห้านนชชั้น “มกหลายคนไดห้

ประชฟุมอยถูต่ดห้วยกชนโดยอธสิษฐานอยถูต่” อยต่างจรสิงจชงจนคนอสืกี่นไมต่ไดห้ตชชั้งใจฟปัง นอกจาก “หญสิงสาวคนหนสึกี่งไดห้มาฟปัง 
ชสืกี่อโรดา” เธอจคาเสกยงของเปโตรไดห้! ดห้วยความตสืกี่นเตห้น เธอจสึงลสืมเปปิดประตถูนชชั้น แตต่วสิกี่งไปบอกขต่าวดกวต่าเปโตรไดห้รชบ
การชต่วยใหห้พห้นแลห้วและยสืนอยถูต่หนห้าประตถู!

นต่าแปลกทกกี่พวกเขาไมต่เชสืกี่อคคาบอกนชชั้น! พวกเขากลต่าววต่าเธอบห้าไปแลห้ว! “เจห้าเปป็นบห้า” และเมสืกี่อเธอยสืน



กรานวต่าเธอไดห้ยสินเสกยงของเขาและรถูห้จชกเขา “แลห้วพวกเขากลต่าววต่า “เปป็นทถูตสวรรคห์ประจคาตชวของเปโตร” นชกี่นคสือ
วสิญญาณของเขาหรสือผกของเขา พวกเขาคสิดวต่าเปโตรอาจถถูกฆต่าตายไปแลห้วและนกกี่เปป็นวสิญญาณของเขาทกกี่พถูดนอก
ประตถูนชชั้น! ขณะทกกี่เปโตรเคาะอยถูต่ตต่อไป พวกเขากต็เปปิดประตถูในทกกี่สฟุดและ “ประหลาดใจ”

เราชต่างเชสืกี่องชห้าทกกี่จะเชสืกี่อสสิกี่งดก ๆ เหลต่านชชั้นทกกี่พระเจห้าทรงดคารสิไวห้สคาหรชบเรา!
เราควรหมายเหตฟุในทกกี่นกชั้วต่าความเชสืกี่อไมต่ใชต่เงสืกี่อนไขเดกยวเทต่านชชั้นของคคาอธสิษฐานทกกี่ไดห้รชบคคาตอบ จง

พสิจารณาวต่าเพราะมถูลเหตฟุอชนใดอชนหนสึกี่งตต่อไปนกชั้ พระเจห้าทรงสชญญาวต่าจะตอบคคาอธสิษฐาน
1. เพราะความเชสืกี่อ (มธ. 21:22; มก. 9:23; มก. 11:24 ฯลฯ)
2. การทถูลขอในพระนามของพระเยซถู (ยอหห์น 14:13,14)
3. เมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงรวมใจคนสองคนหรสือมากกวต่านชชั้นในการอธสิษฐานเพสืกี่อเปฟ้าหมาย

เดกยวกชน (มธ. 18:19)
4. การรชกษาพระบชญญชตสิทชชั้งหลายของพระเจห้าและการทคาสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่พอพระทชยในสาย

พระเนตรของพระองคห์ (1 ยอหห์น 3:22,23) แนต่นอนวต่านกกี่ยต่อมเกกกี่ยวขห้องกชบการเฝฟ้าคอยนชั้คาพระทชยของพระเจห้า
และจสึงเรกยนรถูห้ทกกี่จะอธสิษฐานอยต่างเปป็นทกกี่ชอบพระทชย

5. ความไมต่ยต่อทห้อในการอธสิษฐาน (มธ. 7:7,8; ลก. 11:9,10 และดถู ลถูกา 18:8 ทกกี่ความเชสืกี่อดถูเหมสือนถถูก
เทกยบเทต่ากชบความไมต่ยต่อทห้อ) ใน “จงขอ และสสิกี่งนชชั้นจะใหห้แกต่พวกทต่าน” คคาวต่า ขอและคคากรสิยาทชชั้งหลายทกกี่คลห้าย
กชนในพระคคาตอนเดกยวกชนนกชั้อยถูต่ในรถูปปปัจจฟุบชนกาล ซสึกี่งบต่งบอกถสึงการกระทคาทกกี่ตต่อเนสืกี่องและไมต่ลดละ และกชบยาก
อบ 4:2 กต็เชต่นเดกยวกชน

พระเจห้าทรงกระวนกระวายยสิกี่งนชกทกกี่จะตอบคคาอธสิษฐานทชชั้งหลายของเราจนพระองคห์ทรงเปปิดประตถูหลาย
บานใหห้เราและทรงใหห้พระสชญญามากมายแกต่เรา และพระสชญญาใดกต็ตามของพระองคห์ ซสึกี่งถถูกอห้างอยต่างซสืกี่อตรง กต็
พอแลห้วทกกี่จะรชบพระพรนชชั้น ฉะนชชั้นผถูห้คนเหลต่านกชั้ทกกี่อธสิษฐานอยต่างไมต่ยต่อทห้อเชต่นนชชั้น แตต่อาจไมต่ไดห้พรห้อมกชบความเชสืกี่อทกกี่
แขต็งแรงมากนชก กต็ยชงไดห้รชบคคาตอบสคาหรชบคคาอธสิษฐานทชชั้งหลายของพวกเขา เราอธสิษฐานกกกี่ครชชั้งแลห้วและจากนชชั้นกต็
ประหลาดใจเมสืกี่อพระเจห้าประทานคคาตอบนชชั้นใหห้แลห้ว!

และดชงนชชั้นเราควรระลสึกวต่าพระทกกี่นชกี่งแหต่งการอธสิษฐานเปป็น “พระทกกี่นชกี่งแหต่งพระคฟุณ” และวต่าเราควรมา
ดห้วยใจกลห้า “เพสืกี่อพวกเราจะไดห้รชบพระเมตตา” ไมต่ใชต่ความยฟุตสิธรรมและไมต่ใชต่ตามทกกี่เราสมควรไดห้รชบ (ฮบ. 4:16) 
พระเจห้าไดห้ประทานพระบฟุตรของพระองคห์ ในพระคฟุณทกกี่เปปีปี่ยมดห้วยความรชกแลห้ว และไฉนพระองคห์จะไมต่ประทาน
สสิกี่งสารพชดแกต่เราอยต่างเตต็มทกกี่ในเรสืกี่องของพระเมตตาและพระคฟุณเลต่า (รม. 8:32) ดชงนชชั้นเราจสึงควรอธสิษฐานไมต่วต่า
เรามกความเชสืกี่อทชชั้งหมดนชชั้นทกกี่เราอยากจะมกหรสือไมต่กต็ตาม เราควรอธสิษฐานตต่อไปแมห้ในยามทกกี่เรารถูห้ตชววต่าเราคาดหวชง
นห้อยมาก พระเจห้าทรงพอพระทชยทกกี่จะใหห้เรารห้องทถูลตต่อพระองคห์ พระองคห์ทรงพรห้อมทกกี่จะประทานใหห้มากยสิกี่งกวต่า
เราจะทถูลขอหรสือคสิดไดห้ (อฟ. 3:20)

เสกยงจห้อกแจห้กในหห้องนชชั้นทกกี่บห้านของมารกยห์คงดชงสนชกี่นเลย! แตต่เปโตร “ซสึกี่งสต่งสชญญาณแกต่พวกเขาดห้วยมสือ
ใหห้พวกเขานสิกี่งเสกย” เลต่าวต่าเขารชบการชต่วยใหห้พห้นมาไดห้อยต่างไร เขากลต่าววต่า “จงไปสคาแดงสสิกี่งเหลต่านกชั้แกต่ยากอบ 
และแกต่พวกพกกี่นห้องทชชั้งหลาย” ยากอบ นห้องชายของพระเยซถูเจห้า ผถูห้แตต่งจดหมายฝากของยากอบ บชดนกชั้เหต็นไดห้ชชด



วต่าเปป็นหนสึกี่งในอชครทถูตทกกี่มกอสิทธสิพลมากทกกี่สฟุดในเยรถูซาเลต็ม
แตต่บห้านของมารกยห์ขสึชั้นชสืกี่อวต่าเปป็นศถูนยห์กลางสคาหรชบการนมชสการและการรต่วมสามชคคกธรรมในหมถูต่ครสิสเตกยน:

พวกทหารอาจมาทกกี่นกกี่พรฟุต่งนกชั้เชห้าเพสืกี่อซชกถามเกกกี่ยวกชบเปโตร เขาจสึงไปทกกี่อสืกี่นเพสืกี่อความปลอดภชย
________________

ขด้อ 18-23:
12:18 บชดนกชั้ ทชนทกทกกี่เปป็นกลางวชนแลห้ว มกความ
วฟุต่นวายไมต่นห้อยในทต่ามกลางพวกทหาร วต่าเกสิดอะไร
ขสึชั้นกชบเปโตร
12:19 และเมสืกี่อเฮโรดไดห้คห้นหาเปโตรและหาทต่านไมต่
พบ เฮโรดไดห้ไตต่สวนพวกทหารยาม และรชบสชกี่งวต่า
พวกเขาควรถถูกประหารชกวสิต และเฮโรดเสดต็จลงไป
จากแควห้นยถูเดกยมายชงเมสืองซกซารกยา และพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่น
12:20 และเฮโรดไมต่พอใจกชบชาวเมสืองไทระและ
ชาวเมสืองไซดอนอยต่างมาก แตต่ชาวเมสืองเหลต่านชชั้นไดห้
พรห้อมใจกชนมาหาทต่าน และหลชงจากทคาใหห้บลชสทชส
กรมวชงของกษชตรสิยห์เปป็นเพสืกี่อนของพวกเขาแลห้ว ไดห้

ขอเปป็นไมตรกกชน เพราะวต่าแผต่นดสินของพวกเขาไดห้
รชบการเลกชั้ยงดถูจากแผต่นดสินของกษชตรสิยห์นชชั้น
12:21 และในวชนทกกี่กคาหนดไวห้เฮโรด ซสึกี่งนฟุต่งหต่ม
อาภรณห์แบบกษชตรสิยห์ ไดห้ประทชบบนราชบชลลชงกห์ของ
ทต่าน และมกพระราชดคารชสแกต่พวกเขา
12:22 และประชาชนตะโกนขสึชั้น โดยกลต่าววต่า 
“เปป็นพระสฟุรเสกยงของพระ และมสิใชต่ของมนฟุษยห์”
12:23 และในทชนใดนชชั้น ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นขององคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตกทต่านอยต่างรฟุนแรง เพราะทต่านมสิไดห้
ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า และทต่านถถูกกชดกสินโดยตชว
หนอนทชชั้งหลาย และสสิชั้นลม

ความกรวิทั้ว ความเยสอหยวิกี่งและความตายของเฮโรด
พวกทหารแตกตสืกี่นกชนมากทกเดกยว-- “เกสิดอะไรขสึชั้นกชบเปโตร?” (ขห้อ 18) เฮโรดไมต่ยอมเชสืกี่อในการ

อชศจรรยห์ใด เขาเชสืกี่อวต่าผถูห้คฟุมบางคนในคฟุกนชชั้นไดห้สมคบคสิดกชนเพสืกี่อปลต่อยเปโตรไป เขาจสึงสชกี่งประหารชกวสิตผถูห้คฟุมเหลต่า
นชชั้นเสกย จากนชชั้นเขากต็ลงจากแควห้นยถูเดกยไปยชงเมสืองซกซารกยาซสึกี่งอยถูต่บนชายฝปัปี่งทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน “และพชกอยถูต่ทกกี่
นชกี่น”

ผมอยากรถูห้วต่าการฟฟ้องใจใด ความปปัปี่นปฝ่วนใดกคาลชงโหมกระพสืออยถูต่ในใจชชกี่วของเขา เหตฟุใดกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
ถสึงเรสิกี่มนต่ารชงเกกยจแกต่เขามากขนาดนชชั้น? เนสืกี่องจากเขาใกลห้จะตายในบาปของเขาอยถูต่แลห้ว ดถูเหมสือนเปป็นไปไดห้วต่า
พระเจห้ากคาลชงเตสือนเขาตรง ๆ 

ทกกี่เมสืองซกซารกยา ขห้าราชการบางคนหรสือพลเมสืองชชชั้นนคาบางคนของเมสืองไทระและเมสืองไซดอน สองนคร
ใหญต่ทกกี่นต่าจะอยถูต่หต่างไปทางทสิศเหนสือบนชายฝปัปี่งนชชั้นหห้าสสิบและเจต็ดสสิบไมลห์ ไดห้มาขอเปป็นไมตรกกชน สสินคห้านคาเขห้า
ทชชั้งหมดจากประเทศอกยสิปตห์ จากหฟุบเขาจอรห์แดนอชนอฟุดมสมบถูรณห์และจากประเทศอสินเดกยมชกผต่านเขห้าประเทศของ
กษชตรสิยห์เฮโรดมาสถูต่เมสืองไทระและเมสืองไซดอน พวกเขาจสึงแสวงหาความโปรดปรานของกรมวชงของกษชตรสิยห์และ
เรสิกี่มไดห้รชบความโปรดปรานจากกษชตรสิยห์เฮโรด

เฮโรดเปป็นชายทกกี่เยต่อหยสิกี่งแหต่งราชวงศห์ของเฮโรดมหาราช เขาไดห้รชบการศสึกษาในกรฟุงโรม ไดห้รชบความ
โปรดปรานจากซกซารห์ บชดนกชั้ผถูห้คนทกกี่ปฟ้อยอคอยปรนนสิบชตสิเขาเพสืกี่อจะไดห้รชบความโปรดปรานจากเขา เมสืกี่อเขากลต่าว
สฟุนทรพจนห์ ฝถูงชนทกกี่เปป็นพวกปฟ้อยอทกกี่อยถูต่ลห้อมรอบ เชต่นพวกทกกี่คอยตสิดตามกษชตรสิยห์หรสือผถูห้มกอคานาจใหญต่โตอยถูต่เสมอ 



จสึงรห้องบอกวต่า “เปป็นพระสฟุรเสกยงของพระ และมสิใชต่ของมนฟุษยห์”
พวกเขาเชสืกี่ออยต่างนชชั้นจรสิง ๆ หรสือ? ผมไมต่คสิดเชต่นนชชั้น พวกเขาบางคนอาจคสิดเชต่นนชชั้น ตคานานเทพกรกกมชก

พถูดถสึงเหลต่าเทพเจห้าทกกี่มาอยถูต่ในทต่ามกลางมนฟุษยห์ ในกสิจการ 14:11-13 เมสืกี่อเปาโลรชกษาชายคนหนสึกี่งทกกี่เมสืองลสิสตรา
ใหห้หายโรค ผถูห้คนกต็คสิดวต่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแลห้วในลชกษณะของมนฟุษยห์” และพวกเขาไดห้เรกยกบารนาบชส
วต่า จถูปปิเตอรห์ และเรกยกเปาโลวต่า เมอรห์คสิวเรกยส…” และพวกนชกบวชประจคารถูปพระจถูปปิเตอรห์กต็เกสือบฆต่าสชงเวยวชวผถูห้
ใหห้แกต่พวกเขาแลห้ว

ดชงนชชั้นเนสืกี่องจากการนชบถสือรถูปเคารพเปป็นวสิถกของผถูห้คนสต่วนใหญต่ในโลก ณ เวลานชชั้น พระเจห้าผถูห้ทรง
หวงแหนกต็คงไมต่ยอมปลต่อยใหห้เฮโรดลอยนวลไปไดห้ในการอห้างตชววต่าเปป็นพระเจห้า

และ “ในทชนใดนชชั้น ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตกทต่านอยต่างรฟุนแรง” เขา “ถถูกกชดกสินโดย
ตชวหนอนทชชั้งหลาย” และตายอยต่างนต่าสยดสยอง เราควรหมายเหตฟุวต่าพวกซกซารห์ทกกี่กรฟุงโรมอยากไดห้รชบการกราบ
ไหวห้บถูชาในฐานะพระเจห้า ดานสิเอลถถูกโยนลงในถชั้คาสสิงโตเพราะเขาไมต่ยอมตกลงทกกี่จะปฏสิบชตสิตามกฎหมายนชชั้นทกกี่วต่า
ตลอดสามสสิบวชนเขาจะตห้องไมต่อธสิษฐานตต่อผถูห้ใดเลยนอกจากตต่อกษชตรสิยห์แหต่งบาบสิโลน (ดนล. 6:7-24) ในประเทศ
รชสเซกยทกกี่ไรห้พระเจห้าและเปป็นคอมมสิวนสิสตห์ สตาลสินและเลนสินไดห้รชบคคาสรรเสรสิญในบทเพลงและคคาสวดภาวนาใน
ฐานะพระเจห้า

____________________
ขด้อ 24,25:

12:24 แตต่พระวจนะของพระเจห้าไดห้เจรสิญขสึชั้นและ
ทวกคถูณ
12:25 และบารนาบชสกชบเซาโลกลชบมาจากกรฟุง

เยรถูซาเลต็ม เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้กระทคาใหห้การรชบใชห้
ของพวกตนสคาเรต็จแลห้ว และพายอหห์นไปกชบพวกตน
ดห้วย ผถูห้ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่า มาระโก

เตรขียมพรด้อมสนาหรอับการเดวินทางประกาศครอัทั้งใหญส
ความตายอชนนต่ากลชวของกษชตรสิยห์เฮโรดทกกี่เกสิดขสึชั้นไมต่นานหลชงจากการทกกี่เขาสชงหารยากอบและเปโตรไดห้รชบ

การชต่วยใหห้พห้น ทคาใหห้มกผถูห้ฟปังขต่าวประเสรสิฐมากกวต่าเดสิม และ “พระวจนะของพระเจห้าไดห้เจรสิญขสึชั้นและทวกคถูณ”
ในทกกี่นกชั้เราเหต็นวต่า “บารนาบชสกชบเซาโลกลชบมาจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้กระทคาใหห้การรชบใชห้

ของพวกตนสคาเรต็จ” งานรชบใชห้ของพวกเขากต็คสือ การสต่งมอบเงสินนชชั้นทกกี่ไดห้ถถูกสต่งมา “ของบรรเทาทฟุกขห์ไปยชงพวกพกกี่
นห้องทกกี่อาศชยอยถูต่ในแควห้นยถูเดกย” บารนาบชสและเซาโลไดห้นคาสต่งของเหลต่านชชั้นใหห้แกต่ครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นแลห้ว คสือแกต่
พวกผถูห้ปกครองของครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็มและพสืชั้นทกกี่ใกลห้เคกยง (กสิจการ 11:29,30) และ “บชดนกชั้ประมาณเวลานชชั้น”
ทกกี่เฮโรดขต่มเหงครสิสตจชกร ฆต่ายากอบและจคาคฟุกเปโตร บารนาบชสและเซาโลจสึงอยถูต่ในเยรถูซาเลต็ม ณ เวลานชชั้นทกกี่เป
โตรไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้น

เขาทชชั้งสองอยถูต่ในการประชฟุมอธสิษฐานนชชั้นทกกี่บห้านของมารกยห์มารดาของยอหห์น มาระโกดห้วยมสิใชต่หรสือ? เรา
ไมต่คสิดเชต่นนชชั้น เพราะวต่ายากอบ นห้องชายของพระเยซถู ไมต่ไดห้อยถูต่ทกกี่นชกี่นดห้วย ตามทกกี่เราเหต็นจากขห้อ 17 ยากอบเปป็น
หนสึกี่งใน “เสาหลชก” เหลต่านชชั้นของครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็มซสึกี่งถถูกกลต่าวถสึงในกาลาเทกย 2:9 เมสืกี่อยากอบอกกคนนชชั้น ทกกี่
เปป็นอชครทถูตและเปป็นพกกี่ชายของยอหห์น ถถูกฆต่าไปแลห้ว และยากอบคนนกชั้ดถูเหมสือนจะเปป็นศสิษยาภสิบาลใหญต่ใน



เยรถูซาเลต็ม ตามทกกี่เราเรกยนรถูห้จากกสิจการ 15:13-19 แตต่ถห้าบารนาบชสและเซาโลอยถูต่ในเยรถูซาเลต็ม พวกเขากต็อาจ
กคาลชงซต่อนตชวอยถูต่เนสืกี่องจากพวกอชครทถูตคนสคาคชญ ๆ ตกอยถูต่ในอชนตรายถสึงตายทฟุกคน และจากนชชั้นเขาทชชั้งสองไมต่ไดห้
เหต็นหนห้าเปโตรและยากอบในการเดสินทางรอบนกชั้เลยดห้วยซชั้คา แตต่พวกเขานต่าจะไดห้พบมารกยห์ มารดาของยอหห์น 
มาระโก เพราะเขานต่าจะอยถูต่กชบมารดาของเขา และพวกเขาพายอหห์น มาระโกไปดห้วยเมสืกี่อพวกเขากลชบจาก
เยรถูซาเลต็มไปยชงเมสืองอชนทสิโอก

บารนาบชสเปป็นชาวเกาะไซปรชสโดยกคาเนสิด (กสิจการ 4:36) เซาโลเปป็นชาวเมสืองทารห์ซชสโดยกคาเนสิดและ
เปป็นบฟุตรของชาวเมสืองทกกี่เปป็นคนสคาคชญทกกี่นชกี่น เปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม (กสิจการ 9:30; กสิจการ 11:25; กสิจการ 
21:39) ดชงนชชั้นบารนาบชสและเซาโลจสึง “กลชบมาจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” เมสืกี่อพวกเขารถูห้สสึกถถูกนคาพาวต่างานรชบใชห้ของ
พวกเขาทกกี่นชกี่นเสรต็จสสิชั้นแลห้ว และพายอหห์น มาระโกไปดห้วย ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าพวกเขาไดห้รชบการรบเรห้าบางอยต่าง 
การทรงนคาบางอยต่างไปสถูต่สสิกี่งทกกี่พระเจห้าจะทรงกระทคากชบพวกเขาในอนาคต ไมต่วต่าพวกเขาทราบมชนหรสือไมต่ พวก
เขากต็กคาลชงเตรกยมพรห้อมสคาหรชบการเดสินทางประกาศครชชั้งใหญต่ทกกี่จะเผยแพรต่ขต่าวประเสรสิฐในฤทธสิธิ์เดชไปยชงแควห้น
เอเชกยไมเนอรห์และเขห้าไปในประเทศกรกซและจากนชชั้นกต็ไปยชงกรฟุงโรม ศถูนยห์กลางของโลกทกกี่รถูห้จชกกชนในสมชยนชชั้น



กวิจการ 13
ขด้อ 1-5:

13:1 บชดนกชั้มกบางคนในครสิสตจชกรทกกี่อยถูต่ทกกี่เมสืองอชนทสิ
โอก ทกกี่เปป็นพวกผถูห้พยากรณห์และพวกอาจารยห์ เชต่นบา
รนาบชส และสสิเมโอนทกกี่เรกยกวต่านสิเกรห์ และลถูสสิอชสชาว
เมสืองไซรกน และมานาเอน ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบการเลกชั้ยงดถู
เตสิบโตขสึชั้นดห้วยกชนกชบเฮโรดเจห้าเมสือง และเซาโล
13:2 ขณะทกกี่คนเหลต่านชชั้นกคาลชงรชบใชห้องคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้า และอดอาหารอยถูต่ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ตรชส
วต่า “จงแยกตชชั้งบารนาบชสกชบเซาโลไวห้ใหห้เราสคาหรชบ
งานซสึกี่งเราไดห้เรกยกพวกเขาใหห้กระทคานชชั้น”
13:3 และเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้อดอาหารและ

อธสิษฐาน และวางมสือของพวกเขาไวห้บนบารนาบชส
กชบเซาโลแลห้ว พวกเขากต็สต่งทต่านทชชั้งสองไป
13:4 ดชงนชชั้นทต่านทชชั้งสอง ซสึกี่งถถูกสต่งไปโดยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ออกเดสินทางไปยชงเมสืองเซลถูเคกย 
และจากทกกี่นชกี่นทต่านทชชั้งสองไดห้แลต่นเรสือไปยชงเกาะ
ไซปรชส
13:5 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองอยถูต่ทกกี่เมสืองซาลามสิสแลห้ว 
ทต่านทชชั้งสองไดห้ประกาศพระวจนะของพระเจห้าใน
ธรรมศาลาทชชั้งหลายของพวกยสิว และทต่านทชชั้งสองมก
ยอหห์นเปป็นผถูห้ชต่วยเหลสือของทต่านทชชั้งสองดห้วย

เปาโลและบารนาบอัสไดด้รอับการทรงเรขียกและ
ถทูกแยกตอัทั้งไวด้สนาหรอับงานหนนกี่งโดยเฉพาะ

พระเจห้ามชกบอกเหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่พระองคห์โปรดปรานวต่าพระองคห์จะทคาอะไร ดชงนชชั้น “และพระเยโฮวาหห์
ตรชสวต่า “เราจะซต่อนสสิกี่งซสึกี่งเราทคาจากอชบราฮชมหรสือ โดยเหต็นวต่าอชบราฮชมจะกลายเปป็นประชาชาตสิใหญต่โตและมก
กคาลชงมากอยต่างแนต่นอน…เพราะเรารถูห้จชกเขา วต่าเขาจะบชญชาลถูกหลานของเขาและครอบครชวของเขาทกกี่มาภาย
หลชงเขา และพวกเขาจะรชกษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์…” (ปฐก. 18:17-19) พระเจห้าทรงบอกศาสดา
พยากรณห์ซามถูเอลเกกกี่ยวกชบแผนการตต่าง ๆ ของพระองคห์สคาหรชบดาวสิด (1 ซมอ. 16) พระเจห้าทรงบอกสสิเมโอน
และอชนนาเกกกี่ยวกชบพระกฟุมารเยซถู (ลถูกา 2:25-36) พระเจห้าทรงบอกอานาเนกยแลห้วเกกกี่ยวกชบแผนการตต่าง ๆ ของ
พระองคห์สคาหรชบเซาโล (กสิจการ 9:10-16) บชดนกชั้พระเจห้าทรงทคางานในใจของ “พวกผถูห้พยากรณห์และพวก
อาจารยห์” บางคนทกกี่เมสืองอชนทสิโอกใหห้แยกตชชั้งบารนาบชสและเซาโลไวห้สคาหรชบงานนชชั้นซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเรกยกพวก
เขาใหห้กระทคา

ในเกสือบทฟุกกรณกเมสืกี่อพระเจห้าทรงเรกยกชายบางคนใหห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ พระองคห์กต็ทรงทคางานในใจผถูห้
อสืกี่นเกกกี่ยวกชบนชั้คาพระทชยของพระองคห์เชต่นกชน

เมสืกี่อพระเจห้าทรงเรกยกชายคนใดใหห้เทศนา พระองคห์กต็ทรงเรกยกคนอสืกี่น ๆ ใหห้อธสิษฐานและใหห้สนชบสนฟุนเขา
และชต่วยเหลสือเขาและพระองคห์กต็ทรงเรกยกผถูห้คนใหห้ฟปังเชต่นกชน ดชงนชชั้นมสิชชชนนารกทฟุกคนจสึงออกไป ไมต่ใชต่เปป็นตชวแทน
ใหห้ตชวเองเทต่านชชั้น แตต่เปป็นตชวแทนของครสิสตจชกรบางแหต่งหรสือหลายแหต่งทกกี่รชกเขา อธสิษฐานเผสืกี่อเขา สนชบสนฟุนเขา 
ดชงนชชั้นนชกเทศนห์ทฟุกคนจสึงควรมกคนเหลต่านชชั้นทกกี่อธสิษฐานขอใหห้การทรงเจสิมของพระเจห้าอยถูต่บนตชวเขาและควรถสือวต่า
เขาเปป็นตชวแทนของพวกเขาในการประกาศขต่าวประเสรสิฐ

ชายหห้าคนถถูกเอต่ยชสืกี่อในทกกี่นกชั้ อกกสามคนนอกเหนสือจากบารนาบชสและเซาโล อาจมกคนอสืกี่น ๆ อกก แตต่ไมต่ใชต่
ชฟุมนฟุมชนทกกี่เปป็นครสิสตจชกรนชชั้นทชชั้งหมด ครสิสตจชกรหนสึกี่งโดยการลงคะแนนเสกยงไมต่สามารถแตต่งตชชั้งนชกเทศนห์คนใดไดห้ 



พวกเขาอาจลงคะแนนเสกยงเพสืกี่อสต่งเสรสิมการเทศนาของเขาและเพสืกี่อใหห้การยอมรชบการเทศนาของเขาหรสือลง
คะแนนเสกยงเพสืกี่อสนชบสนฟุนเขา แตต่ครสิสตจชกรหนสึกี่งไมต่สามารถเรกยกนชกเทศนห์คนใดมาเพสืกี่อเทศนาหรสือไมต่สามารถ
ยชบยชชั้งเขาไมต่ใหห้เทศนาไดห้ เหมสือนกชบทกกี่คนบาปคนหนสึกี่งมาหาพระเยซถูครสิสตห์โดยตรงเพสืกี่อจะรชบความรอด นชกเทศนห์
คนหนสึกี่งกต็ตห้องไดห้รชบการทรงเรกยกของตนจากพระเจห้าโดยตรงและการรชบฤทธสิธิ์เดชของเขาโดยตรงผต่านทางพระ
วสิญญาณของพระเจห้า นชกเทศนห์ไมต่ใชต่ลถูกจห้าง เปาโลและบารนาบชสในทกกี่นกชั้ “ถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์”
(ขห้อ 4) ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่ามกครสิสเตกยนทกกี่ไมต่เปป็นผถูห้ใหญต่หรสืออยถูต่ฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงและรชกโลกหลายคนผถูห้ซสึกี่งไมต่ทราบอะไร
เลยเกกกี่ยวกชบแผนการของพระเจห้า พระวสิญญาณของพระเจห้าไมต่ไดห้ตรชสกชบพวกเขาเกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้นกชั้ทกกี่พระองคห์
อยากใหห้บารนาบชสและเซาโลรชบไปกระทคา ในทกกี่นกชั้พวกเขาสองคนถถูกสต่งออกไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และ
พระวสิญญาณกต็ตรชสกชบครสิสเตกยนทกกี่ถถูกคชดเลสือกไมต่กกกี่คนเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้เพสืกี่อทกกี่ทฟุกคนจะอธสิษฐานดห้วยกชนและทฟุกคน
จะไดห้รต่วมแรงรต่วมใจกชนในงานนกชั้ทกกี่รออยถูต่ขห้างหนห้า

จงสชงเกตวต่าการเปปิดเผยของพระเจห้ามา “ขณะทกกี่คนเหลต่านชชั้นกคาลชงรชบใชห้องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และอด
อาหารอยถูต่” พระเจห้าตรชสแกต่ผถูห้คนทกกี่รอคอยพระองคห์ในการอธสิษฐาน และการอดอาหารกต็บต่งบอกถสึงความหต่วงใย
ยสิกี่งนชกทกกี่จะทราบนชั้คาพระทชยของพระเจห้าและทกกี่จะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์ ดถูเหมสือนวต่าพระเจห้าทรงกระทคากสิจ
กชบบารนาบชสและเซาโลแลห้วในการพาพวกเขาไปจากเยรถูซาเลต็ม (กสิจการ 12:25) และวต่าพระองคห์กคาลชงกระทคา
กสิจกชบผถูห้พยากรณห์และอาจารยห์คนอสืกี่น ๆ เหลต่านกชั้ ทคางานในใจของพวกเขาใหห้ระลสึกถสึงพระมหาบชญชานชชั้น พวกเขา
ควรเรสิกี่มตห้นทกกี่ไหน? ใครควรเปป็นฝฝ่ายนคา? กสิจกรรมตต่าง ๆ ของพวกเขาเพสืกี่อชนะจสิตวสิญญาณควรใชห้รถูปแบบใด? 
พวกเขาจสึง “รชบใชห้องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และอดอาหารอยถูต่”

เมสืกี่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงแสดงออกชชดเจนวต่าพระองคห์อยากสต่งบารนาบชสและเซาโลออกไป เมสืกี่อนชชั้น
“เมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้อดอาหารและอธสิษฐาน” อกกพวกเขากต็วางมสือของตนบนคนทชชั้งสองและสต่งคนทชชั้งสองไป

การอดอาหารเปป็นสสิกี่งทกกี่เหมาะสมในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่พอ ๆ กชบในสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิม ไมต่มก
คฟุณความดกใดเปป็นพสิเศษในการอดอาหารแบบเปป็นพสิธก แตต่การทกกี่คน ๆ หนสึกี่งมกภาระใจยสิกี่งนชกทกกี่จะคห้นพบนชั้คาพระทชย
ของพระเจห้าและกระทคาตามนชชั้น และไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชและการอวยพรของพระเจห้าจนความคสิดของเขาถอยหต่างจาก
อาหารและความเพลสิดเพลสินและความตห้องการอสืกี่น ๆ ตลอดชต่วงเวลานชชั้น นชกี่นกต็เปป็นสสิกี่งทกกี่เหมาะสม เหมสือนกชบทกกี่
คน ๆ หนสึกี่งตชชั้งใจแนต่วแนต่ทกกี่เขาจะจงใจไมต่กสินอาหารหรสือนอนหลชบหรสือทคาหนห้าทกกี่อสืกี่น ๆ ชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่งเพสืกี่อทกกี่จะ
แสวงหานชั้คาพระทชยและฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าไดห้อยต่างถห้วนถกกี่มากขสึชั้น นชกี่นกต็ถถูกตห้องและเหมาะสมอยต่างสมบถูรณห์แบบ
เราไมต่มกขห้อสงสชยเลยวต่าพวกสาวก ซสึกี่งเฝฟ้าคอยพระเจห้ากต่อนเพต็นเทคอสตห์ ไดห้อดอาหารขณะทกกี่ “คนเหลต่านกชั้ทฟุกคน
อยถูต่พรห้อมใจกชนตต่อเนสืกี่องในการอธสิษฐานและการอห้อนวอน” (กสิจการ 1:14) พระเยซถูทรงสชญญาแลห้ววต่า “เมสืกี่อเจห้า
บต่าวจะตห้องถถูกพรากไปจากพวกเขา และเมสืกี่อนชชั้นพวกเขาจะอดอาหาร” (มธ. 9:15) เปาโล หลชงจากการกลชบใจ
เชสืกี่อของเขาและการเฝฟ้าคอยพระเจห้าเพสืกี่อจะรชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ กต็ไมต่กสินอาหารถสึงสามวชนสาม
คสืนและอธสิษฐาน (กสิจการ 9:9,11) บต่อยครชชั้งเราเหต็นคฟุณแมต่ทกกี่เปป็นหต่วงลถูกนห้อยทกกี่ลห้มปฝ่วยจนเธอกสินอะไรไมต่ลง 
ฉะนชชั้นมชนกต็คงเหมาะสมมสิใชต่หรสือทกกี่คน ๆ หนสึกี่งจะเปป็นหต่วงเกกกี่ยวกชบการชนะจสิตวสิญญาณและการคห้นพบนชั้คาพระทชย
ของพระเจห้าและการไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์มาอยถูต่บนคคาพยานของเรา จนบางครชชั้งเราควรอด



อาหารบห้าง? ฉะนชชั้นครสิสเตกยนเหลต่านกชั้จสึงอดอาหารกต่อนทกกี่พวกเขาทราบนชั้คาพระทชยของพระเจห้า จากนชชั้นกต็อด
อาหารขณะทกกี่พวกเขาอธสิษฐานขอฤทธสิธิ์เดชและการอวยพรหลชงจากทกกี่พวกเขาทราบนชั้คาพระทชยของพระเจห้าแลห้ว

พวกผถูห้พยากรณห์และอาจารยห์คนอสืกี่น ๆ เหลต่านกชั้ “วางมสือของพวกเขาไวห้บนบารนาบชสกชบเซาโล” และ 
“สต่งทต่านทชชั้งสองไป” นกกี่ เชต่นเดกยวกชบการเจสิมตชชั้งพวกผถูห้ชต่วยในกสิจการ บททกกี่ 6 เปป็นสต่วนหนสึกี่งของภถูมสิหลชงสคาหรชบพสิธก
เจสิมตชชั้งผถูห้รชบใชห้ของเราในปปัจจฟุบชน มกเจตนาอยต่างชชดเจนวต่าเมสืกี่อพวกพกกี่นห้องอธสิษฐานเผสืกี่อคน ๆ หนสึกี่งทกกี่พระเจห้าทรง
เรกยกแลห้ว พระเจห้ากต็จะประทานฤทธสิธิ์เดช การแยกแยะฝฝ่ายวสิญญาณ ความเชสืกี่อและอาจมกของประทานอสืกี่น ๆ ทกกี่
เขาคงจะไมต่ไดห้รชบหากไมต่มกการอธสิษฐานเผสืกี่อ เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงทสิโมธกวต่า “อยต่าละเลยของประทาน
ทกกี่มกอยถูต่ในตชวทต่าน ซสึกี่งไดห้ประทานแกต่ทต่านโดยคคาพยากรณห์ พรห้อมกชบการวางมสือของพวกผถูห้ปกครอง” (1 ทธ. 4:14)
พสิธกเจสิมตชชั้งไมต่ไดห้ใหห้สสิทธสิอคานาจทกกี่จะเทศนาแกต่ชายคนหนสึกี่ง: เขาไดห้รชบสสิทธสิอคานาจนชชั้นแลห้วจากพระเจห้า หากเขาไดห้
รชบการทรงเรกยกอยต่างแทห้จรสิง แตต่พสิธกเจสิมตชชั้งควรทกกี่จะหมายถสึงการเหต็นชอบของครสิสเตกยนทกกี่ดกคนอสืกี่น ๆ และการ
อธสิษฐานอยต่างจรสิงจชงของพวกเขาเพสืกี่อขอใหห้การอวยพรของพระเจห้าอยถูต่บนคน ๆ นชชั้นทกกี่พวกเขาอธสิษฐานเผสืกี่อและ
อยถูต่บนคน ๆ นชชั้นทกกี่พวกเขาวางมสือ

ฉะนชชั้นเขาทชชั้งสอง “ซสึกี่งถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ออกเดสินทางไป…” พวกเขาทราบวต่าตนไดห้
รชบการทรงเรกยก: พวกเขารถูห้วต่าจะตห้องไปทกกี่ไหน พวกเขามกฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และการทรงนคาของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ พวกเขาไดห้รชบการหนฟุนหลชงโดยคคาอธสิษฐานเหลต่านชชั้นของผถูห้คนทกกี่ดคาเนสินตามทางของพระเจห้า
โอ นชกเทศนห์คนใดทกกี่ “ถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” อยต่างแทห้จรสิงยต่อมไดห้รชบพระพรยสิกี่งใหญต่ของพระเจห้ามา
อยถูต่บนงานรชบใชห้ของเขา และชายทฟุกคนทกกี่ไดห้รชบการทรงเรกยกจากพระเจห้าควรเฝฟ้าคอยพระเจห้าจนกวต่าเขา “ถถูกสต่ง
ไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” อยต่างแทห้จรสิง พวกเขาไปยชงเมสืองเซลถูเคกย จากนชชั้นกต็แลต่นเรสือไปยชงเกาะไซปรชสซสึกี่ง
เปป็นบห้านเกสิดของบารนาบชส ยอหห์น มาระโก ผถูห้ซสึกี่งมาจากเยรถูซาเลต็มกชบพวกเขา เรสิกี่มทคาหนห้าทกกี่ผถูห้ชต่วยและผถูห้รชบใชห้
ของพวกเขาในการเดสินทางประกาศรอบแรกนกชั้

งานประกาศตสางแดนเรวิกี่มตด้นทขีกี่เกาะไซปรอัส
ขห้อ 4 บอกเราวต่า “ดชงนชชั้นทต่านทชชั้งสอง ซสึกี่งถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ออกเดสินทางไปยชงเมสือง

เซลถูเคกย และจากทกกี่นชกี่นทต่านทชชั้งสองไดห้แลต่นเรสือไปยชงเกาะไซปรชส” เขาไปยชงชายฝปัปี่งทะเลและขสึชั้นเรสือลคาหนสึกี่งทชนทกไป
ยชงเกาะไซปรชส การเดสินทางประกาศของพวกเขาเรสิกี่มตห้นทกกี่เกาะนชชั้นในทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน

เพราะอะไร? เหต็นไดห้ชชดวต่าเพราะนชกี่นเปป็นบห้านเกสิดของบารนาบชส กสิจการ 4:36 บอกเราวต่า “และโยเสส 
ผถูห้ทกกี่พวกอชครทถูตไดห้ใหห้นามสกฟุลวต่า บารนาบชส (ซสึกี่งแปลวต่า ลถูกแหต่งการหนฟุนนชั้คาใจ) เปป็นคนเลวก และเปป็นชาวเกาะ
ไซปรชส”

เมสืกี่อบารนาบชสรถูห้สสึกถสึงไฟบรสิสฟุทธสิธิ์ในจสิตวสิญญาณของตน ความเรต่งดต่วนทกกี่จะชนะผถูห้คนมาถสึงพระครสิสตห์ เขา
กต็อยากไปยชงเกาะไซปรชสบห้านเกสิดของเขา  และประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่นชกี่นในพสืชั้นทกกี่ตต่าง ๆ ทกกี่เขามกญาตสิพกกี่นห้องและ
อาจมกมสิตรสหายดห้วย และเปป็นทกกี่ ๆ เขาทราบดกถสึงความตห้องการฝฝ่ายวสิญญาณของผถูห้คนเหลต่านชชั้น!

สถานทกกี่ถชดไปทกกี่มสิชชชนนารกสองคนนกชั้จะตห้องไปกต็อยถูต่ในแควห้นเหลต่านชชั้นในคาบสมฟุทรของทวกปทกกี่เราเรกยกกชน
ตอนนกชั้วต่าเอเชกยไมเนอรห์ พวกเขาจะประกาศในแควห้นปปัมฟปีเลกย ในนครตต่าง ๆ อชนไดห้แกต่ เมสืองเปอรห์กา เมสืองอชนทสิ



โอก เมสืองลสิสตรา เมสืองอสิโคนกยถูม ฯลฯ (ขห้อ 13) นชกี่นเปป็นบห้านเกสิดของเปาโลและเมสืองทารห์ซชสกต็เปป็นนครหนสึกี่งของ
แควห้นซกลกเซกยซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เปาโลเตสิบโตมา ทชนทกหลชงจากการกลชบใจเชสืกี่อของเปาโลและหลชงจากไปยชงเยรถูซาเลต็ม
และพบกชบพวกอชครทถูตแลห้ว เขาไดห้กลชบไปยชงเมสืองทารห์ซชส (กสิจการ 9:30) บารนาบชสเคยไปทกกี่นชกี่นเพสืกี่อพาเปาโล
กลชบมายชงเมสืองอชนทสิโอก (กสิจการ 11:25,26) และบชดนกชั้เปาโลรถูห้สสึกวต่าตนตห้องนคาขต่าวประเสรสิฐกลชบไปยชงพสืชั้นทกกี่
ทชชั้งหมดนชชั้นทกกี่ขชดสน

นกกี่แสดงภาพประกอบหลชกการหนสึกี่งทกกี่ชชดเจนของพระคชมภกรห์ ทกกี่วต่าคน ๆ หนสึกี่งตห้องประกาศแกต่คนเหลต่านชชั้น
ทกกี่อยถูต่ใกลห้ตชวเขาเปป็นอชนดชบแรก พระเยซถูเจห้าทรงบอกเหลต่าสาวกวต่า “และวต่าการกลชบใจเสกยใหมต่ และการทรงยก
บาปทชชั้งหลาย ตห้องถถูกประกาศในพระนามของพระองคห์ทชกี่วทฟุกประเทศ เรสิกี่มตห้นทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” (ลถูกา 24:47) 
พระองคห์บอกพวกเขาแลห้ววต่า “แตต่ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบ
ดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49) พวกเขาอยถูต่ในเยรถูซาเลต็มแลห้ว นชกี่นจสึงเปป็นทกกี่ ๆ ตห้องเรสิกี่มตห้นการ
ประกาศ

วลกทกกี่คฟุห้นหถูคสือ “แกต่พวกยสิวกต่อน” จากโรม 2:9, 10 แตต่นชกี่นไมต่ไดห้หมายความวต่าครสิสเตกยนทฟุกคนมกหนห้าทกกี่
ตห้องประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกยสิวกต่อน ไมต่ใชต่เลย ขต่าวประเสรสิฐไดห้เรสิกี่มตห้นแลห้วกชบพวกยสิวและพวกเขาควร
ประกาศแกต่ญาตสิพกกี่นห้องและเพสืกี่อนบห้านของตนกต่อน ในบรสิบทเดกยวกชนทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสไปแลห้วสองหนวต่า 
“แกต่พวกยสิวกต่อน” พระองคห์กต็ทรงเสรสิมวต่า “เพราะวต่าไมต่มกการเหต็นแกต่หนห้าของผถูห้ใดกชบพระเจห้าเลย” (รม. 2:11) 
ตามลคาดชบเวลาขต่าวประเสรสิฐไดห้มาถสึงพวกยสิวกต่อนแลห้ว เปป็นอชนจบแลห้ว และคนทกกี่เปป็นยสิวและใชห้ชกวสิตอยถูต่ทต่ามกลาง
พวกยสิวกต็ควรเรสิกี่มตห้นประกาศในหมถูต่พวกเขา คนทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิและอาศชยอยถูต่ทต่ามกลางคนตต่างชาตสิกต็ควรเรสิกี่มตห้น
เปป็นพยานแกต่พวกคนตต่างชาตสิ

เราทราบวต่าครสิสเตกยนทชชั้งหลายไดห้รชบคคาทรงบชญชาใหห้นคาขต่าวประเสรสิฐ “ไปทชกี่วโลก” และ “ไปยชงมนฟุษยห์
ทฟุกคน” แตต่งานมสิชชชกี่นตต่างแดนไมต่ไดห้มกอภสิสสิทธสิธิ์กชบพระเจห้าสคาหรชบครสิสเตกยนทชกี่วไปทชชั้งหลาย และสคาหรชบครสิสเตกยน
ทฟุกคนเมสืองเลต็กหรสือนครใหญต่ของเขามกความสคาคชญมากกวต่าเมสืองเลต็กหรสือนครใหญต่ทกกี่อยถูต่หต่างไกลออกไป บรรดา
คนทกกี่เขารชกซสึกี่งเปป็นผถูห้หลงหายมกความสคาคชญมากกวต่าผถูห้คนทกกี่หลงหายบางคนซสึกี่งเขาไมต่มกการตสิดตต่อสชมพชนธห์ดห้วยและ
ไมต่มกโอกาส และซสึกี่งเขาไมต่ตห้องรชบผสิดชอบโดยตรง

เมสืกี่อพระเยซถูทรงรชกษาชายชาวกาดาราทกกี่ถถูกผกสสิงใหห้หาย ชายคลชกี่งคนนชชั้นกต็เชสืกี่อฟปัง ชายทกกี่เปลสือยกายคน
นชชั้นกต็ใสต่เสสืชั้อผห้า คนเสกยสตสิทกกี่นต่าสชงเวชบชดนกชั้เปป็นผถูห้เชสืกี่อคนหนสึกี่งทกกี่มกสตสิอารมณห์ดกและไดห้รชบการปลอบประโลมใจ แตต่
ชาวเมสืองเหลต่านชชั้นสนใจฝถูงสฟุกรของตนมากกวต่าชายคนนชชั้นทกกี่พระเยซถูไดห้ขชบผกกองหนสึกี่งออกไปแลห้ว และพวกเขา
ขอรห้องพระเยซถูใหห้เสดต็จไปทกกี่อสืกี่น ฉะนชชั้นชายทกกี่เคยถถูกผกสสิงทกกี่บชดนกชั้หายดกและสะอาดและรอดแลห้วตอนนกชั้จสึงอยากไป
กชบพระเยซถู “บชดนกชั้ชายคนทกกี่พวกผกไดห้ออกไปแลห้วไดห้อห้อนวอนพระองคห์ ขอใหห้เขาไดห้อยถูต่กชบพระองคห์ แตต่พระเยซถู
ทรงสต่งเขาออกไป โดยตรชสวต่า “จงกลชบไปบห้านของทต่าน และแจห้งถสึงบรรดาสสิกี่งอชนยสิกี่งใหญต่ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรง
กระทคาแกต่ทต่าน” และคนนชชั้นกต็ไปตามทางของเขา และประกาศตลอดทชกี่วทชชั้งนครถสึงบรรดาสสิกี่งอชนยสิกี่งใหญต่ทกกี่พระ
เยซถูไดห้ทรงกระทคาแกต่เขา” (ลถูกา 8:38,39)

มชนถถูกตห้องและเหมาะสมเสมอทกกี่จะเรสิกี่มตห้นในทกกี่ ๆ คฟุณอยถูต่ ฉะนชชั้นบารนาบชสและเปาโลจสึงไปยชงเกาะ



ไซปรชสกต่อนและจากนชชั้นกต็ไปยชงบห้านเกสิดของเปาโลตต่อ
มชนแปลกทกกี่เราไมต่มกบชนทสึกละเอกยดเกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ของอชครทถูตคนอสืกี่น ๆ หลชงจากทกกี่เปาโลเรสิกี่มมกบทบาท

สคาคชญแลห้ว เปโตรและยอหห์นถถูกกลต่าวถสึงวต่าไปยชงแควห้นสะมาเรกยในกสิจการ 8 เปโตรไปยชงบห้านของโครเนลสิอชสและ
ชนะคนตต่างชาตสิเหลต่านกชั้ในกสิจการ 10 ตต่อมา เราคสิดวต่าเปโตรไปยชงบาบสิโลนซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาเขกยนจดหมายฝาก
สองฉบชบของเขา (1 ปต. 5:13) เราเขห้าใจวต่าโธมชสไปประเทศอสินเดกยและครสิสเตกยนกลฟุต่ม Mar Thoma หลายพชน
คนทกกี่นชกี่นอห้างตชววต่าสสืบเชสืชั้อสายมาจากคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้ยสินโธมชสเทศนา เราทราบจากวสิวรณห์ 1:1-9 วต่าตต่อมายอหห์น
ถถูกเนรเทศไปอยถูต่เกาะปปัทมอสในทะเลอกเจกยนเพราะการเทศนา แตต่บชดนกชั้สต่วนทกกี่เหลสือของหนชงสสือกสิจการถถูกใชห้ไป
กชบการเลต่าเรสืกี่องงานรชบใชห้ของเปาโลและเหลต่าเพสืกี่อนรต่วมงานของเขา

__________________
ขด้อ 6-13:

13:6 และเมสืกี่อพวกทต่านไดห้ผต่านตลอดเกาะนชชั้นไปถสึง
เมสืองปาโฟสแลห้ว พวกทต่านไดห้พบคนหนสึกี่งเปป็นคนทคา
เวทมนตรห์ เปป็นผถูห้ทคานายเทต็จ เปป็นคนยสิว ซสึกี่งชสืกี่อของ
เขาคสือ บารเยซถู
13:7 ผถูห้ซสึกี่งอยถูต่กชบผถูห้วต่าราชการเมสืองชสืกี่อ เสอรห์จกอชส
เปาโล เปป็นคนรอบคอบ ผถูห้ซสึกี่งไดห้เชสิญบารนาบชสกชบ
เซาโลมา และปรารถนาทกกี่จะฟปังพระวจนะของ
พระเจห้า
13:8 แตต่เอลกมาสคนทคาเวทมนตรห์ (เพราะชสืกี่อของ
เขาไดห้แปลอยต่างนชชั้น) ไดห้ตห้านทานทต่านทชชั้งสอง โดย
พยายามทกกี่จะหชนผถูห้วต่าราชการเมสืองไปเสกยจากความ
เชสืกี่อนชชั้น
13:9 แลห้วเซาโล (ผถูห้ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า เปาโล เชต่นกชน) ทกกี่
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เพต่งตาของทต่าน
ดถูเอลกมาส
13:10 และกลต่าววต่า “โอ คนเตต็มไปดห้วยบรรดา

อฟุบายและการประทฟุษรห้ายทฟุกอยต่าง เจห้า ลถูกของ
พญามาร เจห้าเปป็นศชตรถูตต่อบรรดาความชอบธรรม 
เจห้าจะไมต่หยฟุดพยายามทคาบรรดาทางอชนถถูกตห้องของ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าใหห้เขวไปหรสือ
13:11 และบชดนกชั้ ดถูเถสิด พระหชตถห์ขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้ากต็อยถูต่บนเจห้า และเจห้าจะเปป็นคนตาบอด โดย
ไมต่เหต็นดวงอาทสิตยห์ชชกี่วขณะหนสึกี่ง” และทชนใดนชชั้น
หมอกและความมสืดไดห้ตกอยถูต่บนเขา และเขาคลคาหา
บางคนทกกี่จะจถูงมสือของเขาไป
13:12 แลห้วผถูห้วต่าราชการเมสือง เมสืกี่อทต่านไดห้เหต็น
เหตฟุการณห์ทกกี่เกสิดขสึชั้นนชชั้นกต็เชสืกี่อ โดยรถูห้สสึกประหลาดใจ
กชบหลชกคคาสอนขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
13:13 บชดนกชั้เมสืกี่อเปาโลกชบพวกของทต่านกต็แลต่นเรสือ
ออกจากเมสืองปาโฟส พวกทต่านมายชงเมสืองเปอรห์กา
ในแควห้นปปัมฟปีเลกย และยอหห์นซสึกี่งจากพวกทต่านไปกต็
กลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม

คนทนาเวทมนตรณ์ถทูกทนาใหด้ตาบอด; ขด้าราชการ
เสอรณ์จขีออัสเปาโลกลอับใจเชสืกี่อ

พระเยซถูเตสือนเหลต่าสาวกแลห้วและทรงเตสือนเราวต่า “จงระวชงพวกผถูห้พยากรณห์เทต็จ ซสึกี่งมาหาพวกทต่านใน
เครสืกี่องนฟุต่งหต่มของแกะ แตต่ภายในพวกเขาเปป็นสฟุนชขปฝ่าทกกี่ตะกละตะกลาม” (มธ. 7:15) มชนเปป็นสต่วนหนสึกี่งของงานรชบ
ใชห้ทกกี่สชตยห์ซสืกี่อใด ๆ เพสืกี่อพระครสิสตห์ทกกี่เราตห้องพบกชบหลชกคคาสอนเทต็จ เหลต่าคนชชกี่วทกกี่เสแสรห้งวต่ารชบใชห้พระเจห้า และทกกี่
เราตห้องตต่อตห้านคนเหลต่านชชั้น ตรงนกชั้ในเมสืองปาโฟส ผถูห้พยากรณห์เทต็จคนนชชั้นเปป็นยสิวคนหนสึกี่งทกกี่มกชสืกี่อแปลกวต่าบารเยซถู 



นชกี่นคสือ บฟุตรของเยซถู หรสือบฟุตรของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด เขาเปป็นยสิวและเขาทราบเกกกี่ยวกชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงในพระ
คชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม เหต็นไดห้ชชดวต่าเขาทราบเกกกี่ยวกชบพระเยซถูเชต่นกชน แมห้ตชวเขาเองไมต่ใชต่ครสิสเตกยนกต็ตาม เขา
หาชต่อง “ทกกี่จะหชนผถูห้วต่าราชการเมสือง” เสอรห์จกอชสเปาโล ไปเสกยจากความเชสืกี่อนชชั้น เสอรห์จกอชสเปาโล ซสึกี่งเปป็นชายผถูห้มก
สตสิปปัญญา ไดห้ “เชสิญบารนาบชสกชบเซาโลมา และปรารถนาทกกี่จะฟปังพระวจนะของพระเจห้า”

ครสิสเตกยนคนหนสึกี่งควรทคาอยต่างไรในกรณกเชต่นนชชั้น? จงตต่อตห้านคนชชกี่วนชชั้นอยต่างเปปิดเผยและอยต่างแขต็งแรง!
ครชชั้งหนสึกี่งในเมสืองเทต็กซชสซสิตกชั้ คฟุณแมต่ทกกี่รชกโลกทต่านหนสึกี่งพยายามทกกี่จะขชดขวางลถูกสาวทกกี่โตแลห้วของนางไมต่ใหห้

กห้าวออกมารชบเชสืกี่อพระครสิสตห์ ลถูกสาวทกกี่รห้องไหห้คนนชชั้นไดห้อห้อนวอน คฟุณแมต่กต็ขต่มขถูต่และหห้ามหญสิงสาวอายฟุสสิบเจต็ดปปีคน
นชชั้น ผมรถูห้สสึกถถูกนคาพาใหห้ดสึงความสนใจของผถูห้คนในทกกี่ประชฟุมนชชั้นไปยชงบาปของหญสิงผถูห้นกชั้และตคาหนสินางจาก
ธรรมาสนห์ นางยสืนขสึชั้นเพราะรถูห้สสึกชต็อค อชบอายและถถูกฟฟ้องใจ ลถูกสาวคนนชชั้นมารห้องไหห้เพสืกี่อเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์
และประกาศวต่าตนรชบเชสืกี่อพระองคห์แลห้วอยต่างเปปิดเผย พระเจห้าทรงไดห้รชบเกกยรตสิยสิกี่งใหญต่ในคราวนชชั้น แตต่จงสชงเกตวต่า
ในทกกี่นกชั้เปาโล “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ใคร ๆ กต็ควรเปป็นเชต่นนชชั้นหากเขาเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถูดห้วย
ฤทธสิธิ์เดช หากเขาตคาหนสิบาปอยต่างเปปิดเผย หากเขาคาดหวชงชชยชนะเหนสือพวกผถูห้พยากรณห์เทต็จ

จงหมายเหตฟุถห้อยคคาทกกี่ชชดเจนและเฉกยบขาดของคคาตคาหนสินชชั้นในขห้อ 10 มชนเตสือนใจเราใหห้นสึกถสึงถห้อยคคา
ของสเทเฟนทกกี่กลต่าวแกต่พวกผถูห้นคายสิวในกสิจการ 7:51-53 และถห้อยคคาของพระเยซถูทกกี่ตรชสแกต่พวกฟารสิสกในมชทธสิว 23 
เหมสือนกชบทกกี่อานาเนกยและสชปฟปีราถถูกฆต่าตายเมสืกี่อไดห้ยสินถห้อยคคาของเปโตรทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณในกสิจการ
5:1-11 ผถูห้พยากรณห์เทต็จคนนกชั้ ผถูห้ทคาเวทมนตรห์คนนกชั้ กต็ถถูกทคาใหห้ตาบอดชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่ง (ขห้อ 11)

ผถูห้ไตต่ถามทกกี่สนใจคนนชชั้น ขห้าราชการของดสินแดนนชชั้น ถถูกฟฟ้องใจอยต่างมหาศาลและบชดนกชั้กต็ไดห้รชบความรอด 
(ขห้อ 12) 

จงหมายเหตฟุจฟุดเปลกกี่ยนนชชั้นในกสิจการ 13:9 จวบจนถสึงเวลานกชั้นชกเทศนห์หนฟุต่มทกกี่รห้อนรนคนนชชั้นถถูกเรกยกวต่า
เซาโลมาตลอด บชดนกชั้เรามก “ผถูห้ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า เปาโล เชต่นกชน” อยถูต่ในวงเลต็บ และจากนกชั้ไปตลอดทชชั้งหนชงสสือกสิจการ 
เขาจะถถูกเรกยกวต่าเปาโล

จงหมายเหตฟุวต่าเรสืกี่อยมาจนถสึงพระคคาขห้อนกชั้ มชนเปป็น “บารนาบชสและเซาโล” ตามทกกี่คฟุณเหต็นในกสิจการ 
9:27; กสิจการ 11:25,30; และกสิจการ 13:1 และ 2 จากนกชั้เปป็นตห้นไปมชนจะเปป็นเปาโลและบารนาบชส ขห้อ 13 
กลต่าววต่า “เปาโลกชบพวกของทต่าน” ดถูเหมสือนวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงผลชกดชนเปาโลออกมาใหห้รชบตคาแหนต่ง
ผถูห้นคา และบารนาบชส ซสึกี่งเปป็นชายทกกี่สถูงวชยกวต่าและอต่อนโยนมากกวต่า เปป็นรองเปาโล

จงสชงเกตในขห้อ 13 วต่า “ยอหห์นซสึกี่งจากพวกทต่านไปกต็กลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” นกกี่ไมต่ใชต่อชครทถูตยอหห์น แตต่
เปป็นยอหห์น มาระโก ตามทกกี่เราเหต็นจากกสิจการ 15:37 เขาคสิดวต่างานนชชั้น ภชยอชนตรายเหลต่านชชั้นเปป็นเรสืกี่องทกกี่ยากเกสิน 
เขาอาจคสิดถสึงบห้าน ทห้อใจ เขาจสึงกลชบไปเยรถูซาเลต็ม

_______________
ขด้อ 14,15:

13:14 แตต่เมสืกี่อพวกทต่านไปจากเมสืองเปอรห์กา พวก
ทต่านกต็มายชงเมสืองอชนทสิโอกในแควห้นปปิสสิเดกย และไดห้

เขห้าไปในธรรมศาลาในวชนสะบาโต และนชกี่งลง
13:15 และหลชงจากการอต่านพระราชบชญญชตสิกชบ



พวกศาสดาพยากรณห์แลห้ว บรรดานายธรรมศาลา
จสึงสต่งคนไปยชงเปาโลกชบบารนาบชส โดยกลต่าววต่า
 “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ถห้าพวกทต่านมกคคา

แหต่งการเตสือนสตสิใด ๆ สคาหรชบประชาชน กต็เชสิญ
กลต่าวเถสิด”

เปาโลเทศนาในธรรมศาลาทขีกี่เมสืองออันทวิโอก
เปาโลเปป็นอชครทถูตไปยชงพวกคนตต่างชาตสิ (กท. 2:7,8; รม. 15:16; อฟ. 3:8; 2 ทธ. 1:11) โดยถถูกเรกยก

เชต่นนชชั้นตชชั้งแตต่เวลาทกกี่เขารชบความรอดดห้วยซชั้คา (กสิจการ 9:15; กสิจการ 22:21) แตต่ทฟุกแหต่งหนทกกี่เปาโลไป เขากต็เรสิกี่ม
ตห้นทกกี่สถานทกกี่ผถูห้นคายสิวมชกเรสิกี่ม--ทต่ามกลางพวกยสิว ดชงนชชั้นทกกี่เมสืองอชนทสิโอก พวกเขาจสึง “เขห้าไปในธรรมศาลาในวชนสะ
บาโต” และทกกี่นชกี่นในฐานะเปป็นชายคนหนสึกี่งทกกี่ไดห้รชบการอบรมสชกี่งสอนในพระราชบชญญชตสิของภาคพชนธสชญญาเดสิม
และประเพณกตต่าง ๆ ตามคณะทกกี่เครต่งทกกี่สฟุดคสือฟารสิสก (ฟป. 3:5,6) เขาจสึงถถูกขอใหห้พถูด ในธรรมศาลาของพวกยสิว
ทฟุกแหต่งมกพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมบางสต่วนหรสือทชชั้งหมดทกกี่ถถูกคชดลอกดห้วยมสืออยต่างระมชดระวชง มชนเปป็นทกกี่ชอบ
พระทชยพระเจห้าทกกี่บรรดาศาสดาพยากรณห์ ภาคพชนธสชญญาเดสิมและพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดตห้องมาผต่านทางพวกยสิว 
พระเยซถูไดห้ตรชสเชต่นนชชั้นแกต่หญสิงชาวสะมาเรกยผถูห้นชชั้น, “พวกเจห้าไมต่ทราบวต่าพวกเจห้านมชสการผถูห้ใด พวกเราทราบวต่า
พวกเรานมชสการผถูห้ใด เพราะความรอดนชชั้นเนสืกี่องมาจากพวกยสิว” (ยอหห์น 4:22) พระเยซถูเจห้าจสึงไดห้บชญชาใหห้
ประกาศขต่าวประเสรสิฐ “ในพระนามของพระองคห์ทชกี่วทฟุกประเทศ เรสิกี่มตห้นทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” (ลถูกา 24:47) และ
บชดนกชั้เปาโลประกาศขต่าวประเสรสิฐ “แกต่พวกยสิวกต่อน และแกต่พวกกรกกดห้วย” (รม. 1:16; รม. 2:10)

จงหมายเหตฟุนสิสชยประจคาของเปาโลทกกี่เทศนาในธรรมศาลาทฟุกแหต่งหนทกกี่เขาไป--ในเมสืองดามชสกชส 
(กสิจการ 9:20), ทกกี่นกกี่ในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกย (กสิจการ 13:14), ในเมสืองอสิโคนกยถูม (กสิจการ 14:1), ใน
เมสืองเธสะโลนสิกา (กสิจการ 17:1), ทกกี่เมสืองเบโรอา (กสิจการ 17:10), ในเมสืองโครสินธห์ (กสิจการ 18:4), ในเมสือง
เอเฟซชส (กสิจการ 18:19; กสิจการ 19:8)

มกขห้อสชงเกตทกกี่สคาคชญบางประการในทกกี่นกชั้
1. ขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพวกครสิสเตกยนยสิวไปหาพวกพกกี่นห้องทกกี่เปป็นยสิวไมต่ไดห้หมายความวต่าพระเจห้าทรงสนพระทชย

เกกกี่ยวกชบการทกกี่ยสิวไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐมากกวต่าคนตต่างชาตสิ แตต่พระเจห้าทรงสชญญาไวห้วต่า “ความยากลคาบากและ
ความเจต็บปวดรวดรห้าวจะมกแกต่จสิตใจทฟุกดวงของมนฟุษยห์ทกกี่กระทคาความชชกี่วรห้าย ของพวกยสิวกต่อนและของพวกคน
ตต่างชาตสิดห้วย แตต่สงต่าราศก เกกยรตสิ และสชนตสิสฟุขจะมกแกต่ทฟุกคนทกกี่กระทคาดก แกต่พวกยสิวกต่อนและแกต่พวกคนตต่างชาตสิ
ดห้วย เพราะวต่าไมต่มกการเหต็นแกต่หนห้าของผถูห้ใดกชบพระเจห้าเลย” (รม. 2:9-11)

อชนดรถูวห์จะตห้องชนะเปโตรพกกี่ชายของตน ไมต่ใชต่เพราะวต่าเปโตรเปป็นยสิว แตต่เพราะวต่าเขาเปป็นพกกี่นห้องของเขา
และอยถูต่ใกลห้ตชวเขา พวกอชครทถูตจะตห้องเรสิกี่มตห้นในเยรถูซาเลต็มเพราะวต่าพวกเขาอยถูต่ในเยรถูซาเลต็มตอนนชชั้นและพระ
ครสิสตห์ทรงถถูกตรสึงกางเขนทกกี่นชกี่นและมชนเปป็นศถูนยห์กลางแหต่งการนมชสการของพวกยสิว หลชงจากคนถถูกผกสสิงชาวกา
ดาราคนนชชั้นเปป็นไทจากพวกผกทกกี่เขห้าสสิงเขา ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายและไดห้รชบความรอด เขากต็วสิงวอนพระเยซถู “ขอ
ใหห้เขาไดห้อยถูต่กชบพระองคห์ แตต่พระเยซถูทรงสต่งเขาออกไป โดยตรชสวต่า “จงกลชบไปบห้านของทต่าน และแจห้งถสึงบรรดา
สสิกี่งอชนยสิกี่งใหญต่ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาแกต่ทต่าน…” (ลถูกา 8:38,39) คคากลต่าวอห้างของหนต่วยงานมสิชชชกี่นเพสืกี่อคนยสิว
บางหนต่วยงานทกกี่วต่าตอนนกชั้งานประกาศแกต่พวกยสิวควรมาเปป็นอชนดชบแรกไมต่ไดห้ตชชั้งอยถูต่บนความเขห้าใจอชนแทห้จรสิงเกกกี่ยว



กชบพระคชมภกรห์ “ไมต่มกการเหต็นแกต่หนห้าของผถูห้ใดกชบพระเจห้าเลย” เปาโลและบารนาบชสไปยชงธรรมศาลาหลายแหต่ง
เพราะทกกี่นชกี่นพวกเขาไดห้พบผถูห้คนทกกี่นต่าจะตอบรชบตต่อขต่าวประเสรสิฐมากทกกี่สฟุดและสนใจในพระเจห้าและพระคชมภกรห์มาก
ทกกี่สฟุด

2. ธรรมศาลาเหลต่านชชั้นปกตสิแลห้วมกการประชฟุมทฟุกวชนสะบาโตของยสิว, วชนเสารห์ เปาโลและเหลต่าเพสืกี่อนรต่วม
งานของเขาไปยชงธรรมศาลาในวชนนชชั้นเพราะวต่านชกี่นเปป็นวชนแหต่งการประชฟุม วชนทกกี่จะมกฝถูงชนทกกี่พวกเขาอาจประกาศ
ขต่าวประเสรสิฐไดห้ การเขห้ารต่วมประชฟุมในธรรมศาลาไมต่ไดห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของพระบชญชาเรสืกี่องวชนสะบาโต การถสือวชน
สะบาโตของพวกยสิวมกแคต่พวกเขาไมต่ไดห้ทคางานในวชนสะบาโต “ในวชนนชชั้นเจห้าอยต่ากระทคาการงานใด ๆ คสือตชวเจห้า 
หรสือบฟุตรชายของเจห้า หรสือบฟุตรสาวของเจห้า หรสือคนใชห้ชายของเจห้า หรสือสาวใชห้ของเจห้า หรสือสชตวห์ใชห้งานของเจห้า 
หรสือคนแปลกหนห้าของเจห้าทกกี่อาศชยอยถูต่ภายในประตถูเมสืองทชชั้งหลายของเจห้า” (อพย. 20:10) ไมต่มกคคาบชญชาใดใหห้รต่วม
ประชฟุมและไมต่มกมาตราใดทกกี่บอกใหห้มกการประชฟุมในวชนสะบาโตในบชญญชตสิของภาคพชนธสชญญาเดสิม แมห้แตต่การ
นมชสการในธรรมศาลากต็ไมต่ไดห้พชฒนาขสึชั้นจนกระทชกี่งหลชงจากการกวาดตห้อนไปเปป็นเชลยแลห้ว ดชงนชชั้นเมสืกี่อเปาโลเขห้า
รต่วมประชฟุมในธรรมศาลาในวชนสะบาโตเพสืกี่อทกกี่เขาจะสามารถประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่ฝถูงชนทกกี่นชกี่นไดห้ หรสือเมสืกี่อ
พระเยซถูทรงเทศนาในธรรมศาลา พวกเขากต็ไมต่ไดห้กคาลชงถสือวชนสะบาโต

เมสืกี่อเหลต่าครสิสเตกยนมารต่วมประชฟุมกชนในสมชยนชชั้น เรากต็คสิดวต่าพวกเขาปฏสิบชตสิตามแบบอยต่างเดกยวกชนกชบ
คนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโตรอชส “และในวชนตห้นสชปดาหห์ เมสืกี่อพวกสาวกมารต่วมประชฟุมกชนเพสืกี่อหชกขนมปปัง เปาโลกต็
เทศนาแกต่พวกเขา…” (กสิจการ 20:7)

จงหมายเหตฟุวต่าไมต่มกพระบชญชาใดเลยในภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่ใหห้ถสือวชนสะบาโต “การละเมสิดวชนสะบา
โต” ไมต่เคยถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็นบาปอยต่างหนสึกี่งเลย พระเยซถูเองกต็ทรงละเมสิดวชนสะบาโต “เหตฟุฉะนชชั้นพวกยสิวยสิกี่งหา
โอกาสทกกี่จะฆต่าพระองคห์เสกย เพราะพระองคห์ไมต่เพกยงแตต่ลต่วงกฎแหต่งวชนสะบาโตเทต่านชชั้น แตต่ยชงไดห้ตรชสวต่าพระเจห้าทรง
เปป็นพระบสิดาของพระองคห์ดห้วย อชนเปป็นการกระทคาพระองคห์เองใหห้เสมอกชบพระเจห้า” (ยอหห์น 5:18) และในโคโลสก
2:14-17 เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้สอนวต่าลายมสือและบชญญชตสิดห้านพสิธกการทชชั้งหลายไดห้ถถูกตอกตรสึงไวห้ทกกี่กางเขนนชชั้น
แลห้วและ “เหตฟุฉะนชชั้นอยต่าใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดปรชบโทษพวกทต่านในเรสืกี่องการกสิน หรสือในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือ
เทศกาล หรสือวชนขสึชั้นหนสึกี่งคกี่คา หรสือวชนสะบาโตทชชั้งหลาย ซสึกี่งเปป็นเงาของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็น
ของพระครสิสตห์” (ขห้อ 16,17) การเทศนาในธรรมศาลาในวชนสะบาโตไมต่ไดห้หมายความวต่าเหลต่าครสิสเตกยนภาค
พชนธสชญญาใหมต่ถสือวชนสะบาโตของพวกยสิว พวกเขาไมต่ไดห้ถสือ วชนสะบาโตถถูกใหห้เพสืกี่อเปป็นหมายสคาคชญหนสึกี่งระหวต่าง
พระเจห้ากชบชนชาตสิอสิสราเอลโดยเฉพาะในฐานะชนชาตสิหนสึกี่งทกกี่ถถูกแยกไวห้ตต่างหาก (อพย. 31:12-17; อสค. 
20:20) วชนสะบาโตไมต่เคยถถูก “ทคาใหห้ทราบ” จนกระทชกี่งพระเจห้าทรงเปปิดเผยมชนแกต่ชนชาตสิอสิสราเอลหลชงจากทกกี่
พวกเขาอยถูต่ในถสิกี่นทฟุรกชนดารใกลห้ภถูเขาซกนายแลห้ว (นหม. 9:12-14)

3. ดถูเหมสือนเปป็นไปไดห้วต่ายสิวบางคนเหลต่านกชั้ทกกี่มกภาคพชนธสชญญาเดสิมเปป็นพวกยสิวทกกี่ดคาเนสินตามทางพระเจห้า 
เชสืกี่อวางใจและไดห้รชบความรอด คนอสืกี่น ๆ อาจกคาลชงแสวงหาความสวต่างอยต่างจรสิงจชงและดกใจทกกี่ไดห้ทราบเกกกี่ยวกชบ
ความรอดโดยทางพระครสิสตห์ ศาสนายสิว เมสืกี่อมชนใสต่ใจพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมและยคาเกรงพระเจห้าและ
แสวงหานชั้คาพระทชยของพระองคห์ กต็จะพบพระครสิสตห์ เหมสือนทกกี่อชบราฮชม ดาวสิด และวสิสฟุทธสิชนทต่านอสืกี่น ๆ ในภาค



พชนธสชญญาเดสิมไดห้พบแลห้ว
________________

ขด้อ 16-39:
13:16 แลห้วเปาโลไดห้ยสืนขสึชั้น และโดยสต่งสชญญาณ
ดห้วยมสือของทต่านจสึงกลต่าววต่า “คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย
และพวกทต่านทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า จงฟปังเถสิด
13:17 พระเจห้าของคนอสิสราเอลนกชั้ไดห้ทรงเลสือก
บรรพบฟุรฟุษของพวกเราไวห้ และไดห้ทรงยกยต่อง
ประชาชนเมสืกี่อพวกเขาอาศชยอยถูต่เหมสือนเปป็นคน
แปลกหนห้าในแผต่นดสินอกยสิปตห์ และดห้วยพระกรอชน
ทรงฤทธสิธิ์ไดห้ทรงพาพวกเขาออกจากประเทศนชชั้น
13:18 และประมาณเวลาสกกี่สสิบปปี พระองคห์ไดห้ทรง
อดทนตต่อลชกษณะการประพฤตสิของพวกเขาในถสิกี่น
ทฟุรกชนดาร
13:19 และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ทรงทคาลายชนเจต็ดชาตสิ
ออกเสกยในแผต่นดสินคานาอชนแลห้ว พระองคห์กต็ทรง
แบต่งแผต่นดสินของชนชาตสิเหลต่านชชั้นใหห้พวกเขาโดยการ
จชบสลาก
13:20 และหลชงจากนชชั้นพระองคห์ไดห้ประทานพวกผถูห้
วสินสิจฉชยแกต่พวกเขา เปป็นเวลาประมาณสกกี่รห้อยหห้าสสิบ
ปปี จนถสึงซามถูเอลศาสดาพยากรณห์
13:21 และภายหลชงเขาทชชั้งหลายไดห้ขอใหห้มกกษชตรสิยห์ 
และพระเจห้าจสึงไดห้ประทานซาอถูลบฟุตรชายของคกช
จากเผต่าเบนยามสินแกต่พวกเขา เปป็นระยะเวลาสกกี่สสิบปปี
13:22 และเมสืกี่อพระองคห์ไดห้ทรงถอดซาอถูลแลห้ว 
พระองคห์ไดห้ทรงตชชั้งดาวสิดขสึชั้นใหห้พวกเขา เพสืกี่อเปป็น
กษชตรสิยห์ของพวกเขา ผถูห้ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงเปป็นพยาน
ดห้วย และตรชสวต่า ‘เราไดห้พบดาวสิดบฟุตรชายของเจส
ซก เปป็นคนตามชอบใจของเรา ผถูห้ซสึกี่งจะทคาใหห้ความ
ประสงคห์ของเราสคาเรต็จทฟุกประการ’
13:23 จากเชสืชั้อสายของดาวสิดผถูห้นกชั้ พระเจห้า ตามพระ
สชญญาของพระองคห์ ไดห้โปรดใหห้ผถูห้ชต่วยใหห้รอด คสือ

พระเยซถูเกสิดขสึชั้นแกต่คนอสิสราเอล
13:24 เมสืกี่อยอหห์นไดห้ประกาศครชชั้งแรก กต่อนการ
เสดต็จมาของพระองคห์ เรสืกี่องบชพตสิศมาแหต่งการกลชบ
ใจใหมต่ใหห้แกต่บรรดาคนอสิสราเอล
13:25 และขณะทกกี่ยอหห์นกคาลชงทคาหนห้าทกกี่ของตนใหห้
สคาเรต็จ ทต่านกลต่าววต่า ‘ทต่านทชชั้งหลายคสิดวต่า ขห้าพเจห้า
คสือผถูห้ใด ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้เปป็นพระองคห์นชชั้น แตต่ดถูเถสิด มก
พระองคห์ผถูห้หนสึกี่งเสดต็จมาภายหลชงขห้าพเจห้า ผถูห้ซสึกี่งสาย
รชดฉลองพระบาทของพระองคห์ ขห้าพเจห้ากต็ไมต่บชงควร
ทกกี่จะแกห้’
13:26 พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ลถูกหลานแหต่ง
เชสืชั้อสายของอชบราฮชม และผถูห้ใดกต็ตามในทต่ามกลาง
พวกทต่านซสึกี่งเกรงกลชวพระเจห้า ถห้อยคคาแหต่งความ
รอดนกชั้ไดห้ถถูกสต่งมาถสึงพวกทต่านแลห้ว
13:27 ดห้วยวต่าคนทชชั้งหลายทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่กรฟุง
เยรถูซาเลต็มกชบพวกขฟุนนางของพวกเขา เพราะเหตฟุ
วต่าพวกเขาไมต่ไดห้รถูห้จชกพระองคห์ และยชงไมต่รถูห้จชกบรรดา
เสกยงของพวกศาสดาพยากรณห์ ซสึกี่งถถูกอต่านทฟุกวชนสะ
บาโต พวกเขาจสึงทคาใหห้คคาของพวกศาสดาพยากรณห์
สคาเรต็จแลห้วโดยการกลต่าวโทษพระองคห์
13:28 และถสึงแมห้วต่าพวกเขาไมต่ไดห้พบสาเหตฟุแหต่ง
ความตายในพระองคห์ พวกเขากต็ยชงขอปปีลาตใหห้
พระองคห์ถถูกปลงพระชนมห์เสกย
13:29 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้กระทคาทฟุกสสิกี่งทกกี่ไดห้ถถูก
เขกยนไวห้แลห้วเรสืกี่องพระองคห์ใหห้สคาเรต็จ พวกเขากต็เอา
พระองคห์ลงจากตห้นไมห้นชชั้น และวางพระองคห์ไวห้ใน
อฟุโมงคห์
13:30 แตต่พระเจห้าไดห้ทรงใหห้พระองคห์เปป็นขสึชั้นมาจาก
ความตาย



13:31 และพระองคห์ไดห้ทรงถถูกพบเหต็นเปป็นเวลา
หลายวชนโดยคนทชชั้งหลายซสึกี่งไดห้ขสึชั้นมาพรห้อมกชบ
พระองคห์จากแควห้นกาลสิลกไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ผถูห้ซสึกี่ง
เปป็นพวกพยานฝฝ่ายพระองคห์แกต่ประชาชน
13:32 และพวกเราประกาศขต่าวประเสรสิฐนกชั้แกต่ทต่าน
ทชชั้งหลายวต่า พระสชญญาซสึกี่งไดห้ถถูกกระทคาแกต่พวก
บรรพบฟุรฟุษนชชั้น
13:33 พระเจห้าไดห้ทรงทคาใหห้พระสชญญานชชั้นสคาเรต็จ
แกต่พวกเราแลห้ว ผถูห้เปป็นลถูกหลานของคนเหลต่านชชั้น ใน
การทกกี่พระองคห์ไดห้ทรงบชนดาลใหห้พระเยซถูเปป็นขสึชั้นมา
ใหมต่ ตามทกกี่มกเขกยนไวห้แลห้วเชต่นกชนในหนชงสสือสดฟุดกบท
ทกกี่สองวต่า ‘ทต่านเปป็นบฟุตรของเรา วชนนกชั้เราไดห้ใหห้
กคาเนสิดทต่านแลห้ว’
13:34 และเกกกี่ยวกชบการทกกี่พระองคห์ไดห้ทรงบชนดาล
ใหห้พระองคห์เปป็นขสึชั้นมาจากความตายนชชั้น บชดนกชั้จะไมต่
กลชบไปสถูต่ความเปฟปี่อยเนต่าอกกเลย พระองคห์ไดห้ตรชส
อยต่างนกชั้วต่า ‘เราจะใหห้บรรดาความเมตตาอชนแนต่นอน

ของดาวสิดแกต่เจห้าทชชั้งหลาย’
13:35 ดชงนชชั้นพระองคห์ตรชสเชต่นกชนในสดฟุดกอกกบทวต่า 
‘พระองคห์จะไมต่ทรงยอมใหห้องคห์บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์
เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า’
13:36 ดห้วยวต่าดาวสิด หลชงจากทต่านไดห้ปฏสิบชตสิชชกี่วอายฟุ
ของทต่านเองโดยนชั้คาพระทชยของพระเจห้าแลห้ว ไดห้ลต่วง
หลชบไป และถถูกฝปังไวห้กชบบรรพบฟุรฟุษของทต่าน และไดห้
เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า
13:37 แตต่พระองคห์ ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้ทรงบชนดาลใหห้
เปป็นขสึชั้นมาใหมต่นชชั้น มสิไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่าเลย
13:38 เหตฟุฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงทราบเถสิดวต่า พวก
ทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย โดยทางชายผถูห้นกชั้แหละจสึง
ไดห้ประกาศการยกบาปทชชั้งหลายแกต่พวกทต่าน
13:39 และโดยพระองคห์นชชั้น ทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อกต็ถถูกนชบวต่า
ชอบธรรมจากสสิกี่งสารพชด ซสึกี่งจากสสิกี่งเหลต่านชชั้นพวก
ทต่านไมต่สามารถถถูกนชบวต่าชอบธรรมไดห้โดยพระราช
บชญญชตสิของโมเสส

คนาเทศนาของเปาโลทขีกี่เมสืองออันทวิโอกแหสงแควด้นปปิสวิเดขีย
เรามาดถูโครงรต่างคคาเทศนานกชั้กชน
1. เปาโลเรกยกผถูห้คนเหลต่านชชั้นวต่า “คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย และพวกทต่านทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า” และจากนชชั้น

ในขห้อ 17 ถสึง 21 เขาเลต่าวต่าพระเจห้าไดห้ทรงยกชนชาตสิอสิสราเอลขสึชั้นมาซสึกี่งพระองคห์จะอวยพรชาวโลกผต่านทางพวก
เขา พระองคห์ทรงทคาใหห้พวกเขาทวกมากขสึชั้นในอกยสิปตห์ ทรงนคาพวกเขาออกมา “ดห้วยพระกรอชนทรงฤทธสิธิ์…ไดห้ทรง
อดทนตต่อลชกษณะการประพฤตสิของพวกเขาในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” ถสึงสกกี่สสิบปปี ประทานแผต่นดสินคานาอชนใหห้แกต่พวกเขา
จากนชชั้นกต็เปป็นสมชยของพวกผถูห้วสินสิจฉชย จากนชชั้นกต็มกกษชตรสิยห์ เขากคาลชงเรสิกี่มพสิสถูจนห์ใหห้เหต็นวต่าเมสืกี่อพระเจห้าทรงยกชถู
ชนชาตสิอสิสราเอล พระองคห์กต็กคาลชงเตรกยมทกกี่จะนคาพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดองคห์หนสึกี่งมาผต่านทางชนชาตสิอสิสราเอล

2. ดาวสิดไดห้ถถูกยกชถูใหห้เปป็นกษชตรสิยห์ (ขห้อ 22 และ 23) จงหมายเหตฟุความตรงขห้ามกชนระหวต่างดาวสิดกชบ
กษชตรสิยห์ซาอถูล จงหมายเหตฟุวต่าเหลต่าวกรบฟุรฟุษสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมทกกี่ยสิกี่งใหญต่คนอสืกี่น ๆ-- อชบราฮชม อสิสอชค ยาโคบ 
โมเสส-- ไมต่ถถูกกลต่าวถสึง และกษชตรสิยห์องคห์อสืกี่น ๆ กต็ไมต่ถถูกกลต่าวถสึงเชต่นกชน เหตฟุผลกต็คสือวต่าดาวสิดเปป็นกษชตรสิยห์ทกกี่ดคาเนสิน
ตามพระทชยพระเจห้า เปป็นบรรพบฟุรฟุษของพระเยซถูเจห้า ดาวสิดเปป็น “คนตามชอบใจของเรา” นชกี่นคสือ เหต็นไดห้ชชดวต่า
เปป็นภาพเลต็งหนสึกี่งของพระเยซถูครสิสตห์เชต่นเดกยวกชบบรรพบฟุรฟุษนชชั้นดห้วย เขากคาลชงหมายถสึงพชนธสชญญากชบดาวสิดทกกี่
ประทานใหห้ใน 2 ซามถูเอล 7:10-16 ทกกี่วต่าในทกกี่สฟุดแลห้ววงศห์วานและอาณาจชกรของดาวสิดจะถถูกสถาปนาเปป็นนสิตยห์
ผต่านทางเชสืชั้อสายของดาวสิด และเขาไมต่ไดห้หมายถสึงซาโลมอน แตต่หมายถสึงพระเยซถู พชนธสชญญานชชั้นถถูกประทานใหห้



ใน 1 พงศาวดาร 17:4-15 เชต่นกชน ดชงนชชั้นทถูตสวรรคห์กาบรสิเอล ซสึกี่งประกาศแกต่มารกยห์วต่าพระเยซถูจะประสถูตสิ จสึง
กลต่าววต่า “...องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าจะประทานพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดบรรพบฟุรฟุษของทต่านใหห้แกต่ทต่าน และทต่านจะ
ครอบครองเหนสือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนสิตยห์ และอาณาจชกรของทต่านจะไมต่มกการสสิชั้นสฟุดเลย” (ลถูกา 1:32,33) 
และอสิสยาหห์ 11:1 กต็พถูดถสึงไมห้เทห้าหรสือหนต่อทกกี่แตกมาจากตอนชชั้นของเจสซกและพระอชงกถูร (กสิกี่ง) นชชั้นทกกี่จะงอกออกมา
จากรากทชชั้งหลายของเขา พระเยซถูทรงอยถูต่ในวงศห์วานของดาวสิด

อชนทกกี่จรสิง เหมสือนอยต่างทกกี่พระเยซถูทรงเปป็นอาดชมคนทกกี่สอง พระองคห์กต็ทรงเปป็นดาวสิดคนทกกี่สองทกกี่ยสิกี่งใหญต่
กวต่าและในการครองราชยห์ของพระองคห์เราถถูกบอกวต่า “และดาวสิดผถูห้รชบใชห้ของเราจะเปป็นกษชตรสิยห์เหนสือเขาทชชั้ง
หลาย” คสือเหนสือชนชาตสิอสิสราเอล (อสค. 37:24) ดชงนชชั้นเปาโลจสึงสามารถเทศนาแกต่ยสิวเหลต่านกชั้ในธรรมศาลาไดห้วต่า
“จากเชสืชั้อสายของดาวสิดผถูห้นกชั้ พระเจห้า ตามพระสชญญาของพระองคห์ ไดห้โปรดใหห้ผถูห้ชต่วยใหห้รอด คสือพระเยซถูเกสิดขสึชั้น
แกต่คนอสิสราเอล” (ขห้อ 23) จงหมายเหตฟุวต่าซาโลมอนไมต่ไดห้ถถูกกลต่าวถสึง พระเยซถูไมต่ไดห้สสืบเชสืชั้อสายมาทางซาโลมอน
แตต่ทางบฟุตรอกกคนของดาวสิดคสือนาธชนผถูห้ซสึกี่งไมต่ไดห้ครองราชยห์ (ลถูกา 3:31, ลคาดชบวงศห์วานผต่านทางมารกยห์ เราคสิดวต่า
ลคาดชบวงศห์วานในมชทธสิว 1:1-16 เปป็นลคาดชบวงศห์วานของ “โยเซฟ สามกของมารกยห์…”)

3. พระเยซถูทรงถถูกประกาศแกต่ชนชาตสิอสิสราเอลโดยยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา (ขห้อ 24,25) ยอหห์นเปป็น
ศาสดาพยากรณห์ผถูห้ยสิกี่งใหญต่คนเดกยวของชนชาตสิอสิสราเอลในรอบหลายรห้อยปปี และทคาใหห้ทชชั้งประชาชาตสินชชั้นประทชบ
ใจ งานรชบใชห้ของเขาเปป็นทกกี่รถูห้จชกไปทชกี่ว แตต่ยอหห์นไดห้เปป็นพยานอยต่างชชดแจห้งวต่าพระเยซถูทรงเปป็นใหญต่กวต่าตนมากนชก 
และวต่าเขาไมต่คถูต่ควรทกกี่จะแกห้สายรชดฉลองพระบาทของพระองคห์ออกจากพระบาทของพระองคห์ คคาพยานนชชั้นของ
ยอหห์นมกจฟุดประสงคห์เพสืกี่อแนะนคาชนชาตสิอสิสราเอลทชชั้งสสิชั้นใหห้รถูห้จชกกชบพระเยซถู และมชนจสึงเหมาะสมทกกี่จะใชห้คคาพยาน
ของเขาในทกกี่นกชั้

เมสืกี่อสรฟุปมาถสึงตรงนกชั้ เปาโลดถูเหมสือนจะกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไดห้เลต่าใหห้พวกทต่านฟปังเกกกี่ยวกชบการกระทคากสิจ
ของพระเจห้าเรสืกี่อยมาจนถสึงการเกสิดขสึชั้นของประชาชาตสินกชั้ การขสึชั้นมาของอาณาจชกรของดาวสิดและพชนธสชญญาเหลต่า
นชชั้น จากนชชั้นผต่านทางงานรชบใชห้ของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาและบชดนกชั้มาถสึงพระเยซถู: และ ‘ถห้อยคคาแหต่งความรอดนกชั้
ไดห้ถถูกสต่งมาถสึงพวกทต่านแลห้ว’”

4. พวกผถูห้นคายสิวไดห้ตรสึงกางเขนพระเยซถู ตามทกกี่เปาโลอธสิบายในขห้อ 26-29, “เพราะเหตฟุวต่าพวกเขาไมต่ไดห้
รถูห้จชกพระองคห์ และยชงไมต่รถูห้จชกบรรดาเสกยงของพวกศาสดาพยากรณห์” กระนชชั้นพวกเขากต็ “ทคาใหห้คคาของพวกศาสดา
พยากรณห์สคาเรต็จแลห้วโดยการกลต่าวโทษพระองคห์” พระเยซถูทรงไรห้ความผสิดแตต่ทรงสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อรชบโทษบาป
ของทฟุกคน ‘ตามขต่าวประเสรสิฐนชชั้นพระครสิสตห์ไดห้ทรงสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อรชบโทษบาปของเราและทรงถถูกฝปัง…’

5. และบชดนกชั้กต็มาสถูต่ใจความหลชกอชนยสิกี่งใหญต่ของเหลต่านชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่--การคสืนพระชนมห์ของ
พระครสิสตห์! ในขห้อ 30 ถสึง 37 จงสชงเกตใจความหลชกเหลต่านกชั้ ประการแรก พระเจห้าทรงทคาใหห้พระครสิสตห์เปป็นขสึชั้น
จากตายแลห้ว ประการทกกี่สอง ประจชกษห์พยานทกกี่มกชกวสิตอยถูต่หลายคนไดห้เหต็นพระองคห์และพสิสถูจนห์เรสืกี่องการคสืนพระชนมห์
ของพระองคห์ ประการทกกี่สาม ขต่าวดก; พระสชญญาเหลต่านชชั้นทฟุกประการของพระเจห้าเกกกี่ยวกชบพระเยซถูถถูกทคาใหห้สคาเรต็จ
จรสิงแลห้ว (ขห้อ 30-33)! ประการทกกี่สกกี่ ซสึกี่งยกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดกบททกกี่สอง พระครสิสตห์ทรงเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้า
หรสือตามทกกี่โรม 1:4 กลต่าวมชน, “ทรงถถูกประกาศวต่าเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้าดห้วยฤทธานฟุภาพ ตามพระวสิญญาณ



แหต่งความบรสิสฟุทธสิธิ์ โดยการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย”
“บรรดาความเมตตาอชนแนต่นอนของดาวสิด” ซสึกี่งถถูกยกคคาพถูดในขห้อ 34 จากอสิสยาหห์ 55:3 กลต่าวถสึง

แผนการแหต่งความรอดตามทกกี่คฟุณจะเหต็นมชนจากอสิสยาหห์ 55:1-7
เชต่นเคย เขายกคคาพถูดจากเพลงสดฟุดก 16:8-11 ซสึกี่งพยากรณห์ถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ และ

เปาโลใชห้ขห้อโตห้แยห้งเดกยวกชนในทกกี่นกชั้กชบทกกี่เปโตรใชห้ทกกี่เพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:25-34 ในเพลงสดฟุดก 16 ดาวสิดไมต่มก
ทางกคาลชงพถูดถสึงตชวเองไดห้เพราะวต่าศพของเขาถถูกฝปังและเนต่าเปฟปี่อยไปแลห้ว ดชงนชชั้นดาวสิดจสึงกคาลชงพถูดถสึงพระครสิสตห์ 
พระเมสสสิยาหห์นชชั้นผถูห้จะเสดต็จมา, พระเยซถูพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด

การเนห้นยชั้คาเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์นกชั้เปป็นสสิกี่งจคาเปป็นและมชนบต่งบอกวต่าทคาไมถสึงตห้องมกประจชกษห์พยาน
ทางการสสิบสองคนชชั้นทกกี่เคยอยถูต่กชบพระเยซถูตลอดชต่วงเวลานชชั้นตชชั้งแตต่การรชบบชพตสิศมาของพระองคห์จนถสึงการเสดต็จ
ขสึชั้นสถูต่สวรรคห์ของพระองคห์ (กสิจการ 1:21,22) สคาหรชบคนซสืกี่อตรงทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อภาคพชนธสชญญาเดสิมและแสวงหา
พระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง พวกเขาแคต่ตห้องทราบวต่าพระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วตามทกกี่เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์เพสืกี่อจะ
ยอมรชบพระองคห์ใหห้เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดของพวกเขา

ดชงนชชั้นในโรม 10:9 แกต่คนทกกี่เชสืกี่อในใจของตน “วต่าพระเจห้าไดห้ทรงชฟุบพระองคห์ใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากความ
ตาย” และรชบพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้นเปป็นของตชวเอง มกพระสชญญาไวห้วต่า “ทต่านจะรอด” การคสืนพระชนมห์ของพระ
เยซถูครสิสตห์มกความสคาคชญอยต่างหาทกกี่สฟุดมสิไดห้ มชนเปป็นสต่วนหนสึกี่งของขต่าวประเสรสิฐทกกี่ชต่วยใหห้รอด (1 คร. 15:3,4) นชกี่น
เปป็นเหตฟุผลหนสึกี่งทกกี่วต่าผถูห้เชสืกี่อทฟุกคนควรแสดงภาพการคสืนพระชนมห์นชชั้นโดยการรชบบชพตสิศมา ลงไปในนชั้คาและขสึชั้นออก
มาจากนชั้คา (รม. 6:4,5)

6. ความรอดถถูกยสืกี่นเสนอใหห้พรห้อมกชบคคากลต่าวทกกี่ชชดเจนและเรกยบงต่ายในขห้อ 38 และ 39 พระเยซถูทรงถถูก
กลต่าวถสึงในทกกี่นกชั้วต่าเปป็น “ชายผถูห้นกชั้” มนฟุษยห์ทกกี่สมบถูรณห์แบบผถูห้นกชั้ พระเจห้าทกกี่สมบถูรณห์แบบองคห์นกชั้ทกกี่ถถูกนคาเสนอแกต่พวกเขา
วต่าทรงถต่อมพระองคห์ลงและกลายเปป็นมนฟุษยห์คนหนสึกี่ง บชดนกชั้นกกี่เปป็นเรสืกี่องใหญต่ จฟุดประสงคห์ทกกี่ทคาใหห้พระครสิสตห์เสดต็จมา
และสสิชั้นพระชนมห์ จฟุดมฟุต่งหมายของขต่าวประเสรสิฐ ประโยชนห์และพระพรอชนยสิกี่งใหญต่ทกกี่ถถูกยสืกี่นเสนอ พวกเขาสามารถ
รชบการยกโทษบาปทชชั้งปวงไดห้และเมสืกี่อไดห้รชบการยกโทษแลห้วจสึงมกสชนตสิสฟุขกชบพระเจห้า นกกี่คสือ “การทรงอภชยอยต่างลห้น
เหลสือ” ทกกี่ถถูกยสืกี่นเสนอในอสิสยาหห์ 55:7 มนฟุษยห์ไมต่อาจคสืนดกกชบพระเจห้าไดห้โดยการแคต่เรสิกี่มตห้นทคาดกมากขสึชั้นหรสือปฏสิรถูป
ตชวเองหรสือโดยการถวายเครสืกี่องบถูชาตต่าง ๆ มนฟุษยห์ตห้องไดห้รชบการยกโทษบาปทชชั้งหลายของตนเพสืกี่อจะเผชสิญหนห้า
พระเจห้าในสชนตสิสฟุขไดห้

“ถถูกนชบวต่าชอบธรรม” ตรงนกชั้ในขห้อ 39 เปป็นคคาทกกี่มกความหมายเดกยวกชนกชบการยกโทษในขห้อ 38 แตต่การ
นชบวต่าชอบธรรมกต็ไปไกลกวต่านชชั้น บาปทชชั้งหลายไมต่เพกยงสามารถรชบการยกโทษไดห้โดยทางพระครสิสตห์ แตต่พวกมชน
สามารถถถูกลบออกไปจากบชนทสึกนชชั้น วต่าคน ๆ หนสึกี่งถถูกนชบวต่าชอบธรรมแลห้ว Valentine Burke อาชญากรชสืกี่อ
กระฉต่อนคนหนสึกี่ง ไดห้รชบความรอดในคฟุกโดยการอต่านคคาเทศนาหนสึกี่งของ D.L. Moody ชกวสิตของเขาไดห้รชบการ
เปลกกี่ยนแปลงอยต่างมหชศจรรยห์และเขาแขต็งขชนมาก ๆ ในงานครสิสเตกยนและกลายเปป็นผถูห้ทกกี่ไดห้รชบความไวห้วางใจและ
เกกยรตสิยศจนผถูห้วต่าการรชฐอสิลลสินอยสห์สชกี่งลบภาพและประวชตสิของเขาออกจากคลชงภาพของอชนธพาลผถูห้นกชั้

ดชงนชชั้นเมสืกี่ออชบราฮชมเชสืกี่อพระเจห้าแลห้ว “ความเชสืกี่อนชชั้นทรงถสือวต่าเปป็นความชอบธรรมแกต่ทต่าน” (รม. 4:3; 



ปฐก. 15:6) และเราจสึงถถูกบอกวต่า “แตต่สคาหรชบคนทกกี่ไมต่อาศชยการกระทคา แตต่เชสืกี่อในพระองคห์ ผถูห้โปรดใหห้คนอธรรม
เปป็นคนชอบธรรมไดห้ ความเชสืกี่อของคนนชชั้นกต็ถถูกนชบวต่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:5) และเหมสือนกชบทกกี่เพลงสดฟุดก 
32:1 และ 2 และโรม 4:6-8 บอกเลต่าถสึง “ความสฟุขของคน ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าโปรดใหห้เปป็นคนชอบธรรม โดยมสิไดห้
อาศชยการกระทคา” บาปทชชั้งหลายของเขากต็ไมต่เพกยงไดห้รชบการยกโทษแลห้ว แตต่ถถูกปกคลฟุม และพระเจห้าจะไมต่ทรง
ถสือโทษบาปนชชั้นกชบเขาเลย!

การนชบวต่าชอบธรรมนกชั้ไมต่อาจมาไดห้โดยบชญญชตสิของโมเสส ไมต่วต่าจะเปป็นบชญญชตสิดห้านศกลธรรมหรสือบชญญชตสิ
ดห้านพสิธกการ ในโรม 3:9-18 มกคคากลต่าวโทษสสิบสกกี่ประการปรชกปรคาเผต่าพชนธฟุห์มนฟุษยห์ทชชั้งสสิชั้นและคคากลต่าวโทษเหลต่านกชั้มก
พสืชั้นฐานอยถูต่บนการฝฝ่าฝฟนบชญญชตสิดห้านศกลธรรม และพระราชบชญญชตสิมกไวห้เพสืกี่ออะไร? โรม 3:19 และ 20 กลต่าววต่า: 
“บชดนกชั้ พวกเราทราบแลห้ววต่า สสิกี่งใดกต็ตามทกกี่พระราชบชญญชตสิกลต่าวนชชั้น พระราชบชญญชตสิกต็กลต่าวแกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่
ใตห้พระราชบชญญชตสิ เพสืกี่อปปิดปากทฟุกปาก และเพสืกี่อทชชั้งโลกจะกลายเปป็นผถูห้มกความผสิดตต่อพระพชกตรห์พระเจห้า เพราะ
ฉะนชชั้น โดยการกระทคาเหลต่านชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิ จะไมต่มกเนสืชั้อหนชงใด ๆ ถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระองคห์ เพราะวต่าโดยพระราชบชญญชตสินชชั้นคสือความรถูห้เกกกี่ยวกชบบาป” พระราชบชญญชตสิเปป็นเพกยง “ครถูของพวก
เราเพสืกี่อนคาพวกเรามาถสึงพระครสิสตห์” (กท. 3:24) มชนไมต่ชต่วยใหห้รอด แตต่มชนยชบยชชั้งขห้อแกห้ตชวทชชั้งหลาย ยชบยชชั้งการอห้าง
ความชอบธรรมของตชวเอง ยชบยชชั้งความหวชงทชชั้งสสิชั้นของมนฟุษยห์คนใดทกกี่วต่าโดยบรรดาการกระทคาของเขา เขาอาจ
กลายเปป็นผถูห้ทกกี่พอพระทชยตต่อพระเจห้าไดห้

ไมต่เลย สสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงอยากไดห้จากคนบาปกต็คสือ ทกกี่เขาจะหฟุบปากของเขาเสกย หยฟุดคคาโอห้อวดทชชั้งสสิชั้น
และคคากลต่าวอห้างและขห้อแกห้ตชวทชชั้งสสิชั้นในฐานะคนบาปคนหนสึกี่งผถูห้มกความผสิด เหตฟุวต่า “โดยการกระทคาเหลต่านชชั้นแหต่ง
พระราชบชญญชตสิ จะไมต่มกเนสืชั้อหนชงใด ๆ ถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคห์ เพราะวต่าโดยพระราช
บชญญชตสินชชั้นคสือความรถูห้เกกกี่ยวกชบบาป” (รม. 3:20) บชญญชตสิสสิบประการและบชญญชตสิอสืกี่น ๆ ของพระเจห้าไมต่ไดห้มกไวห้เพสืกี่อ
เปป็นแผนการแหต่งความรอดเลย พวกมชนมกไวห้เพสืกี่อนคา “ความรถูห้เกกกี่ยวกชบบาป” มาใหห้ ความชอบธรรมทกกี่ถถูก
พรรณนาในพระราชบชญญชตสิกต็คสือ “วต่ามนฟุษยห์คนใดซสึกี่งกระทคาสสิกี่งเหลต่านชชั้นจะดคารงชกวสิตโดยการกระทคาเหลต่านชชั้น”
(รม. 10:5) คนทกกี่ทคาทฟุกสสิกี่งถถูกตห้อง ไมต่เคยงดเวห้นการทคาสสิกี่งทกกี่พระเจห้าทรงบชญชาไวห้เลยสชกสสิกี่งเดกยว ไมต่เคยทคาสสิกี่งผสิด
เลย ไมต่เคยขาดจากความสมบถูรณห์แบบและความบรสิสฟุทธสิธิ์เลย กต็คงจะไดห้รชบความชอบธรรมนชชั้นทกกี่พระราชบชญญชตสิ
พรรณนาไวห้ แตต่ไมต่มกมนฟุษยห์คนใดทกกี่เคยมกชกวสิตอยถูต่นอกจากพระเยซถูครสิสตห์ทกกี่เปป็นผถูห้ชอบธรรมเชต่นนชชั้น

เหตฟุใดพระเยซถูทรงบอกขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้มชกี่งมกคนนชชั้นวต่า “แตต่ถห้าทต่านปรารถนาจะเขห้าสถูต่ชกวสิต กต็จงรชกษาพระ
บชญญชตสิทชชั้งหลายไวห้”? (มธ. 19:17) เพราะขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้นชชั้นไดห้ซชกถามเกกกี่ยวกชบหนทางหนสึกี่งแหต่งความรอดโดยการ
ประพฤตสิโดยถามวต่า “ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาดกประการใดเพสืกี่อขห้าพเจห้าจะมกชกวสิตนสิรชนดรห์” เขาอยากไดห้รชบความรอด
โดยการทคาดก หนทางเดกยวทกกี่จะไดห้รชบความรอดโดยการทคาดกกต็คสือ การทคาดกแบบไมต่ทคาบาปเลย

ดชงนชชั้นเมสืกี่อขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้มชกี่งมกคนนชชั้นเรกยกพระเยซถูวต่า “ทต่านอาจารยห์ผถูห้ประเสรสิฐ” หรสือ “ทต่านรชบบกผถูห้
ประเสรสิฐ” พระเยซถูกต็ทรงตอบแบบคต่อนขห้างเดสือดดาลวต่า “ทต่านเรกยกเราวต่าประเสรสิฐทคาไมเลต่า ไมต่มกผถูห้ใดประเสรสิฐ
นอกจากพระองคห์ผถูห้เดกยว นชกี่นคสือพระเจห้า” ถห้าพระเยซถูไมต่ใชต่พระเจห้า อยต่างทกกี่พระองคห์ทรงอห้างวต่าเปป็น พระองคห์กต็
ไมต่ใชต่คนดก และถห้าขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้นชชั้นไมต่ใชต่พระเจห้า เขากต็ไมต่ใชต่คนดกเหมสือนกชน และไมต่มกผถูห้ใดรอดไดห้โดยการถสือรชกษา



พระบชญญชตสิทชชั้งหลายเพราะวต่าเขาเรสิกี่มตห้นในฐานะคนบาปแลห้ว คนทกกี่ละเมสิดพระราชบชญญชตสินชชั้นแลห้วกต็ไมต่สามารถ
รชบความรอดไดห้โดยการถสือรชกษาพระราชบชญญชตสิ พระเยซถูเจห้าทรงดสึงความสนใจของขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้นกชั้มาทกกี่พระ
บชญญชตสิเหลต่านกชั้ในฐานะเปป็น ‘ครถูเพสืกี่อนคาเขามาถสึงพระครสิสตห์’ เพราะวต่า “โดยพระราชบชญญชตสินชชั้นคสือความรถูห้เกกกี่ยว
กชบบาป” (รม. 3:20) จากนชชั้นพระองคห์ทรงแสดงใหห้ขฟุนนางหนฟุต่มผถูห้นกชั้เหต็นวต่าเขาไมต่ไดห้ถสือรชกษาพระบชญญชตสิขห้อแรก
นชชั้น นชกี่นคสือ จงรชกองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าดห้วยสสิชั้นสฟุดใจ ความคสิด และจสิตวสิญญาณ และเขาไมต่ไดห้ถสือรชกษาพระบชญญชตสิ
ขห้ออสืกี่น ๆ ดห้วยเพราะวต่าเขาไมต่เตต็มใจสละทสิชั้งความมชกี่งคชกี่งของเขาเพสืกี่อคนยากจน การใหห้เงสินแกต่คนยากจนไมต่ชต่วยจสิต
วสิญญาณใดใหห้รอด ในกรณกนกชั้คคาบชญชาทกกี่ใหห้แกต่คนยากจนมกไวห้เพสืกี่อเปปิดเผยความเหต็นแกต่ตชวของเขา มชนแคต่แสดงใหห้
เหต็นใจชชกี่วตามธรรมชาตสิของผถูห้หลงหายคนหนสึกี่ง เพสืกี่อแสดงใหห้เขาเหต็นวต่าเขาตห้องการพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด

ตามทกกี่กลต่าวอยต่างชชดแจห้งในทกกี่นกชั้ การเชสืกี่อในพระครสิสตห์นคาความรอดและการนชบวต่าชอบธรรมมาใหห้เพราะ
คนเราไมต่สามารถและไมต่มกทางถถูกนชบวต่าชอบธรรมไดห้โดยบชญญชตสิของโมเสส! ความตรงขห้ามกชนนกชั้ระหวต่างแนวคสิด
เกกกี่ยวกชบวต่าทฟุกคนควรถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยการถสือรชกษาบชญญชตสิหรสือถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยความเชสืกี่อ เปป็นใจ
ความใหญต่ของจดหมายฝากทกกี่เขกยนถสึงชาวโรมและชาวแควห้นกาลาเทกย บชดนกชั้กาลาเทกย 5:4 กลต่าววต่า “พระครสิสตห์
ยต่อมไมต่ไดห้มกผลอชนใดตต่อพวกทต่านเลย ผถูห้ใดกต็ตามในพวกทต่านทกกี่เปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบชญญชตสิ พวกทต่านกต็
หลต่นจากพระคฟุณไปเสกยแลห้ว” นชกี่นคสือ หลต่นไปจากหลชกคคาสอนเรสืกี่องความรอดโดยพระคฟุณ และกาลาเทกย 3:10 
กลต่าววต่า “เพราะวต่าคนทชชั้งหลายซสึกี่งอยถูต่ฝฝ่ายการกระทคาแหต่งพระราชบชญญชตสิกต็อยถูต่ใตห้การสาปแชต่ง เพราะมกเขกยนไวห้
แลห้ววต่า ‘ทฟุกคนทกกี่ไมต่ไดห้กระทคาตามทฟุกขห้อความซสึกี่งเขกยนไวห้ในหนชงสสือแหต่งพระราชบชญญชตสิตต่อไปกต็ตห้องถถูกสาป
แชต่ง’” โอ คนทชชั้งปวงเหลต่านชชั้นทกกี่พยายามทกกี่จะรอดโดยการทคาดก--ตชชั้งแตต่คาอสินผถูห้ซสึกี่งนคาผลไมห้แหต่งผสืนดสินและแหต่งการ
ตรากตรคาของเขามาถวาย เรสืกี่อยมาจนถสึงพวกยสิวทกกี่เทกกี่ยวสถาปนาความชอบธรรมของตชวเองแตต่ไมต่ไดห้นบนอบตต่อ
ความชอบธรรมของพระเจห้า (รม. 10:3) เรสืกี่อยมาจนถสึงพวกเนห้นศกลธรรมในปปัจจฟุบชน--ทฟุกคนลห้วนอยถูต่ภายใตห้คคา
สาปแชต่ง เพราะบาปนคาความตายมาแลห้ว บชดนกชั้มชนสายเกสินไปแลห้วสคาหรชบผถูห้ใดทกกี่จะถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยพระ
ราชบชญญชตสิ ดชงนชชั้นบทสรฟุปของขห้อพระคคาถชดไปในกาลาเทกย 3:11 กต็คสือ “แตต่ทกกี่วต่าไมต่มกมนฟุษยห์คนใดเปป็นผถูห้ชอบธรรม
โดยพระราชบชญญชตสิในสายพระเนตรของพระเจห้านชชั้นกต็เปป็นทกกี่ประจชกษห์ชชดอยถูต่แลห้ว เพราะวต่า ‘คนชอบธรรมจะมก
ชกวสิตดคารงอยถูต่โดยความเชสืกี่อ’” นชกี่นคสือ คนชอบธรรมจะมกชกวสิต, ชกวสิตนสิรชนดรห์, โดยความเชสืกี่อ ดชงนชชั้นทชชั้งภาคพชนธ
สชญญาเดสิมและภาคพชนธสชญญาใหมต่จสึงสอนความรอดโดยพระคฟุณ ผต่านทางความเชสืกี่อ ไมต่ใชต่โดยการประพฤตสิ 
(และคคาพถูดทกกี่ยกมานกชั้, “คนชอบธรรมจะมกชกวสิตดคารงอยถูต่โดยความเชสืกี่อ” มาจากฮาบากฟุก 2:4 ในภาคพชนธสชญญา
เดสิม)

จงหมายเหตฟุวลกนชชั้นในกาลาเทกย 3:11-- “ทกกี่วต่าไมต่มกมนฟุษยห์คนใดเปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยพระราชบชญญชตสิใน
สายพระเนตรของพระเจห้า…” การงานทกกี่ดกทคาใหห้คน ๆ หนสึกี่งดถูเหมสือนชอบธรรมในสายตามนฟุษยห์ แตต่การงานเหลต่า
นชชั้นไมต่ไดห้ทคาใหห้เขาดถูเหมสือนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจห้า ความรอดขสึชั้นอยถูต่กชบสสิกี่งทกกี่พระครสิสตห์ไดห้ทรง
กระทคาเพสืกี่อเราแลห้วและความเชสืกี่อของเราในพระองคห์ และจสึงถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจห้า

การถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายตาของมนฟุษยห์เปป็นอกกเรสืกี่อง เมสืกี่อถถูกพถูดถสึงในยากอบ 2:17-26 ทกกี่นชกี่นขห้อ 17 
และ 18 กลต่าววต่า “ เชต่นนชชั้นแหละ ถห้าความเชสืกี่อไมต่มกการกระทคา มชนกต็ตายเสกยแลห้ว โดยอยถูต่เพกยงลคาพชง ใชต่แลห้ว คน



หนสึกี่งอาจกลต่าววต่า “ทต่านมกความเชสืกี่อ และขห้าพเจห้ามกการกระทคา” จงแสดงความเชสืกี่อของทต่านทกกี่ปราศจากบรรดา
การกระทคาของทต่านใหห้ขห้าพเจห้าเหต็น และขห้าพเจห้าจะแสดงใหห้ทต่านเหต็นความเชสืกี่อของขห้าพเจห้าโดยบรรดาการกระ
ทคาของขห้าพเจห้า” การแสดงใหห้ผถูห้อสืกี่นเหต็นวต่าผมเปป็นครสิสเตกยนตห้องใชห้ทชชั้งการกระทคาเชต่นเดกยวกชบพระคฟุณ ดชงนชชั้นคน 
ๆ หนสึกี่งจสึงถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายตาของมนฟุษยห์ไดห้ขณะเมสืกี่อเขาดคาเนสินชกวสิตใหห้ปรากฏภายนอกเทต่านชชั้น บางสสิกี่งทกกี่
แสดงใหห้เหต็นสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นแลห้วภายใน

แนต่นอนวต่า ความหมายโดยนชยอชนเหมาะสมกต็คสือวต่าความรอดทคาใหห้เกสิดการเปลกกี่ยนแปลงขสึชั้นในใจซสึกี่งควร
ถถูกสคาแดงใหห้ประจชกษห์อยต่างเปปิดเผย และทชชั้งหมดทกกี่เรกยกวต่าความเชสืกี่อกต็ไมต่ใชต่ความเชสืกี่อทกกี่ชต่วยใหห้รอดของจรสิง เพราะ
ในพระคคาตอนเดกยวกชนนชชั้น ยากอบ 2:19 กลต่าววต่า “ทต่านเชสืกี่อวต่ามกพระเจห้าองคห์เดกยว ทต่านกต็กระทคาดกอยถูต่แลห้ว พวก
ผกปปีศาจกต็เชสืกี่อเชต่นกชน และตชวสชกี่น” ดชงนชชั้นความเชสืกี่อหนสึกี่งซสึกี่งแคต่หมายถสึงการยอมรชบความจรสิงจากพระคชมภกรห์ในดห้าน
ความคสิดจสึงไมต่เหมสือนกชบการวางใจดห้วยหชวใจ ความเชสืกี่อใดซสึกี่งไมต่กต่อใหห้เกสิดการเปลกกี่ยนแปลงขสึชั้นในใจและความคสิด
มฟุต่งหมายตต่าง ๆ แนต่นอนวต่าไมต่ใชต่การพสึกี่งพาพระเยซถูครสิสตห์อยต่างซสืกี่อตรง

อยต่างไรกต็ตาม ในยากอบ จคาไวห้วต่ามกการเนห้นยชั้คาทกกี่ “ขห้าพเจห้าจะแสดงใหห้ทต่านเหต็นความเชสืกี่อของขห้าพเจห้า
โดยบรรดาการกระทคาของขห้าพเจห้า” (ขห้อ 18) นชกี่นคสือ การถถูกนชบวต่าชอบธรรมในสายตาของมนฟุษยห์ และพระเยซถู
ทรงบชญชาวต่า “จงใหห้ความสวต่างของพวกทต่านสต่องไปตต่อหนห้าคนทชชั้งปวงอยต่างนชชั้น เพสืกี่อวต่าพวกเขาจะไดห้เหต็นบรรดา
การงานทกกี่ดกของพวกทต่าน และจะไดห้สรรเสรสิญพระบสิดาของพวกทต่านผถูห้ซสึกี่งทรงสถสิตในสวรรคห์” (มธ. 5:16) ใน
ความหมายนชชั้น การงานทกกี่ดกทคาใหห้คน ๆ หนสึกี่งถถูกนชบวต่าชอบธรรมตต่อหนห้ามนฟุษยห์ อยต่างไรกต็ตาม เราตห้องจคาไวห้วต่า 
“ไมต่มกมนฟุษยห์คนใดเปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยพระราชบชญญชตสิในสายพระเนตรของพระเจห้านชชั้นกต็เปป็นทกกี่ประจชกษห์ชชดอยถูต่
แลห้ว เพราะวต่า ‘คนชอบธรรมจะมกชกวสิตดคารงอยถูต่โดยความเชสืกี่อ’” (กท. 3:11) ยากอบ 2:17-26 ไมต่กลต่าวขชดแยห้ง
กชบกาลาเทกย 3:11 และโรม 3:20

เราควรจคาไวห้วต่า “ถห้าอชบราฮชมถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทคา ทต่านกต็มกทางทกกี่จะอวดไดห้ แตต่มสิใชต่
ตต่อพระพชกตรห์พระเจห้า” (รม. 4:2) ใครกต็ตามทกกี่รอดโดยการประพฤตสิดกของตนกต็อาจยกยต่องตชวเอง เขาไมต่จคาเปป็น
ตห้องสรรเสรสิญพระครสิสตห์หรสือพระเจห้าเลย ไมต่ตห้องใสต่พระเจห้า หรสือพระครสิสตห์ หรสือกลโกธา หรสือพระโลหสิต หรสือ
ความเชสืกี่อเขห้ามาเลย หากคฟุณกคาลชงชต่วยตชวเองใหห้รอดโดยการประพฤตสิดกของคฟุณ! ถห้าคฟุณเปป็นคนทกกี่ชต่วยใหห้รอด คฟุณ
กต็ไดห้รชบเกกยรตสินชชั้นไป ถห้าพระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นผถูห้ทกกี่ชต่วยใหห้รอด พระองคห์กต็ทรงไดห้รชบสงต่าราศกนชชั้น ไมต่มกทางทกกี่จะทคาใหห้
การถถูกนชบวต่าชอบธรรมตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าโดยการทคาดกของคฟุณ เขห้ากชนไดห้กชบการถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยความ
เชสืกี่อ จนคน ๆ นชชั้นไดห้รชบความดกความชอบสคาหรชบความชอบธรรมทกกี่ถถูกยกใหห้นชชั้นของพระครสิสตห์และจนพระเจห้าไมต่
ทรงถสือโทษบาปทชชั้งหลายของเขากชบตชวเขา

ความรอดโดยความเชสืกี่อในทอันทขี ครอัทั้งเดขียวพอ
ตรงนกชั้ในกสิจการ 13:38 และ 39 เปาโลกคาลชงใหห้คคาสอนเรสืกี่องความรอดโดยความเชสืกี่อในพระครสิสตห์

เหมสือนกชบทกกี่ถถูกใหห้ไวห้ในยอหห์น 1:12; ยอหห์น 3:15,16,18,36; ยอหห์น 5:24; ยอหห์น 6:40,47; และกสิจการ 16:31 
ในขห้อพระคคาเหลต่านชชั้น เมสืกี่อผถูห้ใดเชสืกี่อ เขากต็ไดห้รชบคคาสชญญาวต่าเขาไดห้บชงเกสิดจากพระเจห้าแลห้ว ไดห้รชบชกวสิตนสิรชนดรห์ ไมต่
ถถูกปรชบโทษ ไมต่มาสถูต่การพสิพากษาเลย และทชชั้งหมดนชชั้นกต็มกความหมายเหมสือนกชบการไดห้รชบการยกโทษและการถถูก



นชบวต่าชอบธรรมทกกี่ทรงสชญญาไวห้ตรงนกชั้
จงหมายเหตฟุเชต่นกชนวต่าในทกกี่นกชั้ความรอดทกกี่ทรงสชญญาไวห้นชชั้นเปป็นความรอดทกกี่เกสิดขสึชั้นทชนทกครชชั้งเดกยวพอ 

“ทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อกต็ถถูกนชบวต่าชอบธรรม…” พระสชญญานกชั้ไมต่ใชต่วต่าคน ๆ หนสึกี่งจะคต่อย ๆ ถถูกนชบวต่าชอบธรรมขณะทกกี่เขา
เชสืกี่อทฟุกวชนและเขห้าใกลห้การถถูกนชบวต่าชอบธรรมมากขสึชั้นทฟุกวชน ไมต่ใชต่เลย! คนเหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อ “ถถูกนชบวต่าชอบธรรม” 
แลห้ว! ฉะนชชั้นคนทกกี่เชสืกี่อวางใจในพระครสิสตห์ “มกชกวสิตนสิรชนดรห์” (ยอหห์น 3:36; ยอหห์น 5:24; ยอหห์น 6:47) และคนทกกี่
ถถูกปรชบโทษกต็ถถูกปรชบโทษ “เพราะเขามสิไดห้เชสืกี่อในพระนามแหต่งพระบฟุตรทกกี่บชงเกสิดมาองคห์เดกยวของพระเจห้า”
(ยอหห์น 3:18) ความเชสืกี่อในทกกี่นกชั้เปป็นการกระทคาหนสึกี่งทกกี่แสดงถสึงการมอบไวห้ทชนทก เปาโลจสึงไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า
“...เพราะวต่าขห้าพเจห้ารถูห้จชกพระองคห์ทกกี่ขห้าพเจห้าเชสืกี่อแลห้ว และขห้าพเจห้าเชสืกี่อมชกี่นคงวต่าพระองคห์ทรงสามารถทกกี่จะรชกษาสสิกี่ง
ซสึกี่งขห้าพเจห้าไดห้มอบไวห้กชบพระองคห์จนถสึงวชนนชชั้น” (2 ทธ. 1:12) เปาโลเชสืกี่อแลห้วและนชกี่นกต็หมายความวต่าเขาไดห้
มอบตชวเองและความรอดของตนไวห้กชบพระครสิสตห์แลห้ว! ดชงนชชั้น การมอบไวห้ครชชั้งเดกยวพอ การกระทคาหนสึกี่งของ
เจตจคานงซสึกี่งเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ครชชั้งเดกยวพอเพสืกี่อรชบความรอด นคาการยกโทษและการนชบวต่าชอบธรรมจากสสิกี่ง
สารพชดมาใหห้! ฉะนชชั้นครสิสเตกยนจสึงกลห้ากลต่าวอห้างอยต่างเปป็นสฟุขไดห้วต่า “เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยความ
เชสืกี่อแลห้ว พวกเราจสึงมกสชนตสิสฟุขกชบพระเจห้าโดยทางพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” (รม. 5:1)

__________________
ขด้อ 40-43:

13:40 เหตฟุฉะนชชั้นจงระวชงใหห้ดก เกรงวต่าสสิกี่งนชชั้นจะมา
ถสึงพวกทต่าน ซสึกี่งถถูกกลต่าวถสึงในพวกศาสดาพยากรณห์
วต่า
13:41 ‘ดถูเถสิด เจห้าทชชั้งหลาย ผถูห้เหยกยดหยาม และจง
ประหลาดใจและพสินาศ ดห้วยวต่าเรากระทคากสิจการ
อชนหนสึกี่งในวชนทชชั้งหลายของพวกเจห้า เปป็นกสิจการซสึกี่ง
พวกเจห้าจะไมต่เชสืกี่อเลย ถสึงแมห้วต่าผถูห้หนสึกี่งประกาศ
กสิจการนชชั้นแกต่พวกเจห้า’”

13:42 และเมสืกี่อพวกยสิวไดห้ออกไปจากธรรมศาลา
แลห้ว พวกคนตต่างชาตสิกต็อห้อนวอนใหห้ถห้อยคคาเหลต่านกชั้
ถถูกเทศนาแกต่พวกเขาในวชนสะบาโตหนห้า
13:43 บชดนกชั้เมสืกี่อพวกทกกี่มาชฟุมนฟุมกชนนชชั้นแตกกลฟุต่ม
แลห้ว พวกยสิวหลายคนกชบบรรดาคนเขห้าจารกตทกกี่เกรง
กลชวพระเจห้าไดห้ตามเปาโลและบารนาบชสไป ผถูห้ซสึกี่ง 
เมสืกี่อกลต่าวกชบพวกเขา ไดห้ชชกชวนพวกเขาใหห้ดคาเนสิน
ตต่อไปในพระคฟุณของพระเจห้า

การเทศนาเชสนนอัทั้นเรขียกรด้องการตอบสนอง
คน ๆ หนสึกี่งปลถูกสวนผลไมห้เพสืกี่อทกกี่จะไดห้ผลไมห้ และนชกเทศนห์ควรเทศนาเพสืกี่อใหห้เกสิดผลลชพธห์ ในคคาเทศนานกชั้

เปาโลไดห้ยกขห้อพระคชมภกรห์หลายตอน ไลต่มาตชชั้งแตต่เรสืกี่องราวของชนชาตสิอสิสราเอลในอกยสิปตห์ สกกี่สสิบปปีในถสิกี่นทฟุรกชนดาร 
สมชยของพวกผถูห้วสินสิจฉชย กษชตรสิยห์ซาอถูล จากนชชั้นกต็ดาวสิด เขาไดห้อห้างอสิงถสึงพชนธสชญญากชบดาวสิดและกลต่าวถสึงคคา
พยากรณห์และพระสชญญาหลายตอนของภาคพชนธสชญญาเดสิม เขาอห้างอสิงไปยชงเพลงสดฟุดกบททกกี่ 2 (ขห้อ 33), อสิส
ยาหห์ 55:3 (ขห้อ 34), เพลงสดฟุดก 16:8-11 (ขห้อ 36) คราวนกชั้เขาอห้างอสิงไปยชงฮาบากฟุก 1:5 ในขห้อ 41 หมายเหตฟุของ
ดร. สโกฟปิลดห์ เกกกี่ยวกชบพระคคาตอนนกชั้กลต่าววต่า:

“ขห้อ 5 คาดการณห์ถสึงการกระจชดกระจายไป ‘ทต่ามกลางบรรดาประชาชาตสิ’ (เทกยบ พระราช
บชญญชตสิ 28:64-67) ขณะทกกี่ชนชาตสิอสิสราเอลในฐานะประชาชาตสิหนสึกี่งถถูกกระจชดกระจายไปเชต่น



นชชั้น พระเยโฮวาหห์จะ ‘กระทคากสิจการอชนหนสึกี่ง’ ซสึกี่งชนชาตสิอสิสราเอล ‘จะไมต่เชสืกี่อเลย’ กสิจการ 
13:37-41 ตกความคคาพยากรณห์นกชั้วต่าหมายถสึงพระราชกสิจแหต่งการไถต่ของพระครสิสตห์ มชนสคาคชญ
ตรงทกกี่วต่าเปาโลยกคคาพถูดนกชั้แกต่พวกยสิวทกกี่กระจชดกระจายไปในธรรมศาลานชชั้นทกกี่เมสืองอชนทสิโอก”

เราควรจดจคาไวห้วต่าเปาโลไมต่ไดห้อธสิบายขห้อพระคชมภกรห์เพราะอยากอธสิบาย เขาไมต่ไดห้มกนสิสชยชอบ “รวมตชว
กชนรอบพระคชมภกรห์” แบบทกกี่ผถูห้คนนสิยมเพสืกี่อทกกี่จะดสืกี่มดกี่คากชบมชนหรสือแมห้แตต่เพสืกี่อจะเรกยนรถูห้พระคชมภกรห์เพราะอยากเรกยนรถูห้
ไมต่เลย เหลต่านชกเทศนห์พระคชมภกรห์ใชห้พระคชมภกรห์เพสืกี่อทกกี่จะกต่อใหห้เกสิดผลลชพธห์ตต่าง ๆ ทกกี่ชชดเจน ดชงนชชั้น แมห้มกเหตฟุผล
สคาหรชบการเทศนาเพสืกี่ออธสิบายขห้อพระคชมภกรห์ในหลายกรณก และมกขห้อดกอยถูต่บห้างสคาหรชบการเทศนาเชสิงอธสิบายในการ
สชกี่งสอนพระวจนะของพระเจห้าแบบตต่อเนสืกี่อง กระนชชั้นเหลต่านชกเทศนห์แหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่กต็เทศนาคคาเทศนา
ตต่าง ๆ แบบตามหชวขห้ออยถูต่เสมอ และใชห้พระคชมภกรห์หลายขห้อทกกี่สนชบสนฟุนประเดต็นหนสึกี่งหรสือมากกวต่านชชั้น ผมไมต่รถูห้จชก
คคาเทศนาใดเลยโดยนชกเทศนห์พระคชมภกรห์คนใดทกกี่ถถูกบชนทสึกไวห้ในพระคชมภกรห์ซสึกี่งเปป็นเพกยงการอธสิบายแบบละเอกยด
สคาหรชบขห้อพระคคาตอนหนสึกี่ง ๆ ดชงนชชั้นเปาโลในทกกี่นกชั้จสึงกคาลชงนคาผถูห้คนไปสถูต่การตชดสสินใจทกกี่จะหชนมาหาพระครสิสตห์และ
เชสืกี่อวางใจพระองคห์และรชบการยกโทษ บชดนกชั้เขาปปิดทห้ายดห้วยคคาเตสือนอชนนต่ากลชว พวกเขาควรระวชงใหห้ดกเกรงวต่า
ความไมต่เชสืกี่อของพวกเขาจะกลายเปป็นถาวร เกรงวต่าพวกเขาอาจสถูญเสกยความสวต่างนชชั้นทกกี่ประทานใหห้แกต่พวกเขา
แลห้วและพสินาศไปโดยไมต่ไดห้รชบความรอด

เราเชสืกี่อวต่านชกเทศนห์ทฟุกคนควรคาดหวชงการตชดสสินใจทกกี่ชชดเจนบางอยต่างเสมอ การกลชบใจใหมต่เพราะ
ทคาบาป การยอมรชบหนห้าทกกี่ใหมต่ การออกลฟุยครชชั้งใหมต่โดยใชห้ความเชสืกี่อ และในกรณกของผถูห้คนทกกี่ยชงไมต่รอด การ
เทศนาควรมกเจตนาอยถูต่เสมอทกกี่จะหชนพวกเขามาหาพระครสิสตห์และควรผลชกดชนพวกเขาใหห้กลชบใจใหมต่และเชสืกี่อ
วางใจ โดยใชห้ถห้อยคคาทกกี่ชชดเจนและเฉกยบขาด เหมสือนทกกี่เปาโลไดห้กระทคา

ดชงนชชั้นหลชงจากคคาเตสือนนชชั้น ฝถูงชนนชชั้นกต็แยกยห้ายกชนไป คนตต่างชาตสิบางคนไดห้ยสินคคาเทศนานชชั้นเพกยงเลต็ก
นห้อย และบชดนกชั้พวกเขากต็มาขอรห้องเปาโล: เขาจะเทศนาใหห้พวกเขาฟปังเรสืกี่องเดสิมอกกวชนสะบาโตถชดไปไดห้ไหม?

ผมคสิดวต่าขณะทกกี่เปาโลและบารนาบชสออกไปจากธรรมศาลานชชั้น พวกเขาพบ “พวกยสิวหลายคนกชบ
บรรดาคนเขห้าจารกตทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า” ผถูห้ซสึกี่ง “ตามเปาโลและบารนาบชสไป” มกการบอกเปป็นนชยวต่าบางคนเหลต่า
นกชั้เชสืกี่อในพระครสิสตห์แลห้วอยต่างแนต่นอน เปาโลและบารนาบชสจสึง “ชชกชวนพวกเขาใหห้ดคาเนสินตต่อไปในพระคฟุณของ
พระเจห้า”

__________________
ขด้อ 44-49:

13:44 และวชนสะบาโตหนห้า คนเกสือบสสิชั้นทชชั้งเมสืองไดห้
มาชฟุมนฟุมกชนเพสืกี่อฟปังพระวจนะของพระเจห้า
13:45 แตต่เมสืกี่อพวกยสิวเหต็นคนมากมายเหลต่านชชั้น 
พวกเขากต็เตต็มไปดห้วยความอสิจฉา และพถูดตต่อตห้านสสิกี่ง
เหลต่านชชั้นซสึกี่งถถูกกลต่าวโดยเปาโล โดยโตห้แยห้งและพถูด
คคาสบประมาท

13:46 แลห้วเปาโลกชบบารนาบชสมกใจกลห้า และกลต่าว
วต่า “แตต่กต่อนเปป็นสสิกี่งจคาเปป็นทกกี่พระวจนะของพระเจห้า
ควรถถูกประกาศแกต่พวกทต่านกต่อน แตต่เมสืกี่อเหต็นวต่า
พวกทต่านปปัดทสิชั้งพระวจนะของพระเจห้าเสกยจากพวก
ทต่าน และตชดสสินวต่าพวกทต่านเองไมต่สมควรทกกี่จะไดห้
ชกวสิตนสิรชนดรห์ ดถูเถสิด พวกเราจะหชนไปหาคนตต่างชาตสิ



13:47 ดห้วยวต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงบชญชาพวก
เราอยต่างนกชั้ โดยตรชสวต่า ‘เราไดห้ตชชั้งเจห้าไวห้ใหห้เปป็นความ
สวต่างของคนตต่างชาตสิ เพสืกี่อเจห้าจะไดห้เปป็นอยถูต่สคาหรชบ
ความรอดจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก’”
13:48 และเมสืกี่อพวกคนตต่างชาตสิไดห้ยสินสสิกี่งนกชั้ พวกเขา

กต็ดกใจ และไดห้สรรเสรสิญพระวจนะขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า และทฟุกคนทกกี่ไดห้ถถูกตชชั้งไวห้แลห้วใหห้มาสถูต่ชกวสิตนสิ
รชนดรห์กต็ไดห้เชสืกี่อ
13:49 และพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ถถูก
ประกาศไปตลอดทชกี่วเขตแดนนชชั้น

การฟฟฟื้นฟทูใหญส การขอัดขวางของพวกยวิว
“วชนสะบาโตหนห้า”: พวกยสิวไมต่ทคางานในวชนสะบาโตและนชกี่นจสึงเปป็นเวลาอชนเหมาะสมทกกี่จะเขห้าถสึงพวกเขา

และวชนนชชั้นธรรมศาลากต็เปปิดดห้วย “คนเกสือบสสิชั้นทชชั้งเมสืองไดห้มาชฟุมนฟุมกชนเพสืกี่อฟปังพระวจนะของพระเจห้า” ดถูเหมสือน
วต่าคนตต่างชาตสิบางคนไดห้อยถูต่ในธรรมศาลานชชั้นวชนสะบาโตกต่อนหนห้าดห้วย (ขห้อ 42) และไดห้ยสินเปาโลแลห้ว: บชดนกชั้ผม
คสิดวต่าพวกเขาอยากใชห้ธรรมศาลานชชั้น แตต่ถห้า “คนเกสือบสสิชั้นทชชั้งเมสือง” มาเพสืกี่อจะฟปังเปาโล พวกเขากต็คงเขห้าไปใน
ธรรมศาลานชชั้นไมต่ไดห้ ฝถูงชนหมถูต่ใหญต่นชชั้นจสึงนต่าจะฟปังเปาโลเทศนาในทกกี่โลต่งสชกแหต่ง

เราควรจดจคาไวห้วต่าการเทศนาเกสือบทชชั้งหมดของพระเยซถูและเหลต่านชกเทศนห์ในภาคพชนธสชญญาใหมต่คสือ ทกกี่
ใดกต็ตามทกกี่พวกเขาจะพบฝถูงชนไดห้ ปกตสิแลห้วเปาโลเรสิกี่มตห้นในธรรมศาลาสชกแหต่ง และปกตสิแลห้วในไมต่ชห้าเขากต็ถถูกไลต่
ใหห้ออกไปเทศนาขห้างนอก เปาโลเทศนาแกต่พวกผถูห้หญสิงในการประชฟุมอธสิษฐานของพวกผถูห้หญสิงรสิมแมต่นชั้คา (กสิจการ 
16:13) เปโตรเทศนาตามทห้องถนนหรสือในเฉลกยงของพระวสิหารเมสืกี่อฝถูงชนหมถูต่หนสึกี่งเรสิกี่มรฟุดกชนมามฟุงดถูชายผถูห้นชชั้นทกกี่ไดห้
รชบการรชกษาใหห้หายทกกี่ประตถูงามนชชั้นของพระวสิหาร (กสิจการ 3:11) พระเยซถูทรงเทศนารสิมทะเลหรสือบนภถูเขาหรสือ
ในทกกี่กชนดารสชกแหต่ง ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเทศนารสิมแมต่นชั้คาจอรห์แดน การฟฟปั้นฟถูใหญต่ทฟุกครชชั้งหมายความวต่าขต่าว
ประเสรสิฐถถูกนคาออกไปนอกอาคารทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร ไปสถูต่ฝถูงชนหมถูต่ใหญต่กวต่าเดสิมในสถานทกกี่ใดกต็ตามทกกี่สะดวก 
มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบ Whitefield และ Wesley จอหห์น เวสลกยห์ในหนชงสสือ Journal ของเขากลต่าววต่า “ผมเทศนา
ใกลห้โรงพยาบาลแกต่ผถูห้คนมากเปป็นสองเทต่าของจคานวนทกกี่เราควรจะมกในทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร ชต่างนต่าอชศจรรยห์ทกกี่พญา
มารไมต่ชอบการเทศนาในทกกี่โลต่งแจห้ง! ผมกต็ไมต่ชอบเหมสือนกชน! ผมชอบหห้องโอต่โถง ทกกี่นชกี่งนฟุต่มสบาย ธรรมาสนห์สวย ๆ 
แตต่ความกระตสือรสือรห้นของผมอยถูต่ทกกี่ไหนเลต่าหากผมไมต่เหยกยบยกี่คาสสิกี่งเหลต่านกชั้ใตห้ฝฝ่าเทห้าเพสืกี่อทกกี่จะชต่วยจสิตวสิญญาณอกกสชก
ดวงใหห้รอด?”

ผมเคยเทศนาแกต่คนประมาณหกพชนคนในสนามกกฬาชสิคาโกห้ แกต่ฝถูงชนหมถูต่ใหญต่ในสถานทกกี่เปปิดโลต่ง ภายใตห้
ดวงดาวแถบตะวชนตกเฉกยงใตห้ และในเตต็นทห์หลชงใหญต่ ๆ ในโกดชงยาสถูบ และในโรงมหรสพหลายหน ผมเคย
เทศนาจากทห้ายรถบรรทฟุกคชนหนสึกี่งแกต่ฝถูงชนหมถูต่ใหญต่ในหลายเมสืองเลต็กแถบชนบทและในหอประชฟุมสาธารณะใน
หลายนครใหญต่ การนคาขต่าวประเสรสิฐ “ไปถสึงมนฟุษยห์ทฟุกคน” ตห้องทคามากกวต่าแคต่การเทศนาในทกกี่ประชฟุมครสิสตจชกร
เปาโลจสึงเทศนาแกต่ “คนเกสือบสสิชั้นทชชั้งเมสือง”

พวกยสิวเหลต่านชชั้นอสิจฉาและรสิษยาเมสืกี่อพวกเขาเหต็นฝถูงชนเหลต่านชชั้น “เพราะพวกยสิวไมต่มกการตสิดตต่อสชมพชนธห์
กชบชาวสะมาเรกยเลย” (ยอหห์น 4:9) เมสืกี่อหญสิงชาวคานาอชนคนนชชั้นรห้องตามพระเยซถูมา “พวกสาวกของพระองคห์
มาและอห้อนวอนพระองคห์ โดยทถูลวต่า “ไลต่นางไปเสกยเถสิด เพราะนางรห้องตามพวกเรามา” (มธ. 15:23) ศาสนาใด
ทกกี่ถถูกยสืกี่นเสนอใหห้แกต่พวกคนตต่างชาตสิกต็เปป็นทกกี่นต่ารชงเกกยจแกต่พวกยสิวทกกี่เยต่อหยสิกี่งและจองหอง พวกเขาจสึงโตห้แยห้งและ



หมสิกี่นประมาท ขชดจชงหวะการพถูดของเปาโล!
นกกี่แตกตต่างมากทกเดกยวจากรถูปแบบอชนเงกยบสงบของความสงต่างามในครสิสตจชกรหลายแหต่งของเรา นชก

เทศนห์ทกกี่ตห้องรชบมสือกชบฝถูงชนทกกี่หยาบกระดห้างและชชกี่วรห้ายทฟุกแหต่งหนตห้องคาดหวชงการขชดขวางอยถูต่แลห้ว แตต่เฉพาะใน
ฝถูงชนแบบนชชั้นเทต่านชชั้นและพรห้อมกชบความชชดเจนในการพถูดแบบนชชั้นเทต่านชชั้น เขาจสึงสามารถคาดหวชงใหห้หลายคนรชบ
ความรอดไดห้

เปาโลและบารนาบชสรชบมสือกชบสถานการณห์นชชั้นดห้วยใจกลห้าจรสิง ๆ! พวกเขากลต่าววต่า “จคาเปป็นทกกี่พระวจนะ
ของพระเจห้าควรถถูกประกาศแกต่พวกทต่านกต่อน…” พวกยสิวเปป็นจฟุดสชมพชนธห์สคาหรชบคนทชชั้งเมสืองนชชั้น คคาเทศนานชชั้นใน
ธรรมศาลานชชั้นเปปิดประตถูใหห้แกต่พวกคนตต่างชาตสิและฝถูงชนหมถูต่ใหญต่ คนเหลต่านชชั้นทกกี่มกพระราชบชญญชตสิและทราบเกกกี่ยว
กชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิงเปป็นทกกี่เรสิกี่มตห้น แตต่บชดนกชั้การขชดขวางอชนแขต็งแรง การพถูดจาโตห้แยห้ง การพถูดหมสิกี่นประมาทนชชั้นมา
จากพวกยสิว เปาโลกลต่าววต่า “ดถูเถสิด พวกเราจะหชนไปหาคนตต่างชาตสิ” แตต่เปาโลตห้องแนต่ใจวต่าพวกเขาเขห้าใจแลห้ว
วต่าพวกเขากคาลชงปฏสิเสธชกวสิตนสิรชนดรห์

เปาโลและบารนาบอัสหอันไปหาพวกคนตสางชาตวิ
จงสชงเกตคคาเรกยกนชชั้น “พวกเราจะหชนไปหาคนตต่างชาตสิ” ในขห้อ 46 พวกเนห้นการแบต่งสมชยประทานแบบ

สฟุดโตต่ง (Bullinger ในประเทศอชงกฤษ, O’Hair ในเมสืองชสิคาโกห้ และคนอสืกี่น ๆ) คสิดวต่ากสิจการ 28:28 เมสืกี่อเปาโล
กลต่าววต่า “เหตฟุฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงทราบเถสิดวต่า ความรอดของพระเจห้าไดห้ถถูกสต่งไปยชงคนตต่างชาตสิแลห้ว และพวก
เขาจะฟปังเรสืกี่องความรอดนชชั้น” เปป็นจฟุดเปลกกี่ยนในหลชกคคาสอน เราอาจกลต่าววต่าเปป็นการเรสิกี่มตห้นของสมชยประทาน
ใหมต่ พวกเขาบางคนคสิดวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาและเปโตรในกสิจการ 2:38 เรกยกรห้องผถูห้คนใหห้รชบบชพตสิศมาเพสืกี่อทกกี่
จะไดห้รชบความรอด พวกเขาคสิดวต่าการเทศนาของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเกกกี่ยวกชบการกลชบใจใหมต่บชดนกชั้ใชห้ไมต่ไดห้
แลห้ว และวต่าการรชบบชพตสิศมาบชดนกชั้ไมต่เหมาะสมแลห้ว พวกเขาบางคนกลต่าววต่าคคาเทศนาบนภถูเขานชชั้น, คคาอธสิษฐาน
ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า, และบางคนถสึงกชบกลต่าววต่าพระมหาบชญชา, ไมต่ใชต่สคาหรชบเรา พวกเขาดถูเหมสือนจะสอนวต่า
พระเจห้าทรงมกแผนการหนสึกี่งสคาหรชบชนชาตสิอสิสราเอลและบชดนกชั้เมสืกี่อพวกยสิวปฏสิเสธพระครสิสตห์และขต่าวประเสรสิฐ
อยต่างชชดเจนแลห้ว พระเจห้ากต็ทรงหชนไปหาพวกคนตต่างชาตสิพรห้อมกชบขต่าวประเสรสิฐหนสึกี่งทกกี่ถถูกดชดแปลง ผถูห้คนเชต่นนชชั้น
พถูดถสึงขต่าวประเสรสิฐของเปาโลและขต่าวประเสรสิฐแหต่งอาณาจชกรนชชั้นวต่าแตกตต่างกชน สคาหรชบทฟุกคนทกกี่เปป็นเชต่นนชชั้นผม
ขอแนะนคาใหห้พวกเขาอต่านหนชงสสือของผม, Twelve Tremendous Themes บทนชชั้นเกกกี่ยวกชบ “‘Paul’s 
Gospel’ หรสือ ‘Kingdom Gospel’”

อยต่างไรกต็ตาม กสิจการ 28:28 แคต่กคาลชงกลต่าวทกกี่กรฟุงโรมสสิกี่งทกกี่ในทกกี่นกชั้กสิจการ 13:46 กลต่าวแกต่ชาวเมสืองอชนทสิ
โอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกย ทฟุกแหต่งหนทกกี่เปาโลและบารนาบชสไป พวกเขากต็ไปหาพวกยสิวกต่อน พวกเขาเทศนาในธรรม
ศาลาของพวกยสิวกต่อน หากมกธรรมศาลาอยถูต่สชกแหต่ง และเกสือบในทฟุกกรณกทกกี่พวกเขาตห้องออกไปจากธรรมศาลา
นชชั้นและในไมต่ชห้าเมสืกี่อยสิวหลายคนปฏสิเสธขต่าวประเสรสิฐ (และบางคนไดห้รชบความรอด) พวกเขากต็หชนไปเทศนาแกต่
พวกคนตต่างชาตสิเชต่นกชน มชนกต็เปป็นแบบนชชั้นในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกยตรงนกชั้ มชนเปป็นแบบนชชั้นในกสิจการ 
14:1 และ 5 ทกกี่เมสืองอสิโคนกยถูม พวกเขาเทศนาในธรรมศาลาของพวกยสิวกต่อน และ “คนเปป็นอชนมากของทชชั้งพวก
ยสิวและชนชาตสิกรกกไดห้เชสืกี่อ”



ฉะนชชั้นในกสิจการ 17:1-4 ทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกา เปาโลจสึงเรสิกี่มตห้นเทศนาแกต่พวกยสิว “และบางคนในพวกเขา
กต็เชสืกี่อ และสมาคมกชบเปาโลและสสิลาส และในพวกชาวกรกกทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าเปป็นจคานวนมาก และในพวก
สฟุภาพสตรกทกกี่เปป็นคนสคาคชญ ๆ กต็ไมต่นห้อย” จงหมายเหตฟุวต่าเขาเทศนาแกต่พวกยสิวกต่อน จากนชชั้นกต็แกต่พวกกรกกและ
พวกกรกกกลชบใจเชสืกี่อมากกวต่าพวกยสิว

ในกสิจการ 18:1-6 เราพบวต่าเปาโลเทศนานานสสิบแปดเดสือนทกกี่เมสืองโครสินธห์ กต่อนอสืกี่น เขา “ใหห้เหตฟุผลใน
ธรรมศาลาทฟุกวชนสะบาโต และไดห้โนห้มนห้าวทชชั้งพวกยสิวและพวกกรกก” (กสิจการ 18:4) เปาโล “ถถูกบกบคชชั้นในจสิต
วสิญญาณ และเปป็นพยานแกต่พวกยสิววต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์ และเมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นตต่อตห้านตชวเอง และหมสิกี่น
ประมาท ทต่านกต็สะบชดเสสืชั้อผห้าของตน และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “เลสือดของทต่านทชชั้งหลายจงตกอยถูต่บนศกรษะของ
พวกทต่านเองเถสิด ขห้าพเจห้ากต็สะอาดแลห้ว ตชชั้งแตต่นกชั้ไปขห้าพเจห้าจะไปหาคนตต่างชาตสิ” (กสิจการ 18:5,6) เปาโลจสึงออก
ไปจากธรรมศาลานชชั้นและในบห้านของยฟุสทชสทกกี่อยถูต่หลชงถชดมาเขากต็เทศนาตต่อไปและหลายคนไดห้รชบความรอด

บชดนกชั้จงพสิจารณากสิจการ 13:46; กสิจการ 18:6 และกสิจการ 28:28 ทชชั้งหมดกลต่าวสสิกี่งเดกยวกชน ในทฟุกนคร
และทฟุกเมสืองทกกี่เปาโลไป เขากต็เทศนาแกต่พวกยสิวกต่อน จากนชชั้นกต็แกต่พวกคนตต่างชาตสิ เขาแคต่กคาลชงปฏสิบชตสิตามโครง
รต่างทกกี่พระเยซถูประทานใหห้ในพระมหาบชญชานชชั้นในกสิจการ 1:8, “...และพวกทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทชชั้งในกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม และในแควห้นยถูเดกยทชชั้งหมด และในแควห้นสะมาเรกย และจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก” มชนเปป็น
แผนการของพระเจห้าทกกี่พวกเขาควรเทศนา “เรสิกี่มตห้นในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” เมสืกี่อพวกเขาอยถูต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม 
แผนการของพระเจห้าคสือ “แกต่พวกยสิวกต่อน และแกต่พวกกรกกดห้วย” ไมต่มกความหมายเชสิงสมชยประทานสคาหรชบคคา
เรกยกเหลต่านกชั้เลย มกแผนการแหต่งความรอดหนสึกี่งเดกยวเทต่านชชั้นมาโดยตลอด (กสิจการ 10:43) สคาหรชบพวกยสิวหรสือ
พวกคนตต่างชาตสิ แผนการแหต่งความรอดทกกี่ถถูกประกาศโดยยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาและแผนการของพระเยซถูเปป็น
อชนเดกยวกชน

เราควรคาดหวชงวต่าจะพบแบบแผนนกชั้ซสึกี่งถถูกปฏสิบชตสิตามทฟุกแหต่งหนทกกี่เปาโลและบารนาบชส และตต่อมากต็
เปาโลและสสิลาส ไปในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของพวกเขา พวกเขาจะประกาศแกต่ผถูห้คนทกกี่มกสายเลสือดและภาษา
และภถูมสิหลชงทางศาสนาเดกยวกชนกชบพวกเขากต่อน นชกี่นคสือพวกยสิว: ตต่อมาภายหลชงพวกเขาจะหชนไปหาคนอสืกี่น ๆ 
ทฟุกคนทกกี่พวกเขาจะพบไดห้ทกกี่จะยอมฟปัง นชกี่นเปป็นเหมสือนทกกี่อชนดรถูวห์ไดห้กระทคา ผถูห้ซสึกี่งชนะซกโมนพกกี่ชายของตนกต่อนและ
จากนชชั้นจสึงชนะคนอสืกี่น ๆ

จงหมายเหตฟุในขห้อ 47 คคาพถูดทกกี่ยกมาจากอสิสยาหห์ 42:6 และ 7 ทฟุกครชชั้งทกกี่เปาโลพบวต่ามชนเปป็นไปไมต่ไดห้ทกกี่
จะประกาศแกต่พวกยสิว เขากต็จดจคาพระสชญญาเหลต่านชชั้นของพระเจห้าทกกี่มกแกต่พวกคนตต่างชาตสิ! จงหมายเหตฟุวต่าคคาพถูด
ทกกี่ยกมาในขห้อ 47 กต็คสือวต่าพระเยซถู “จะไดห้เปป็นอยถูต่สคาหรชบความรอดจนถสึงทกกี่สฟุดปลายแหต่งแผต่นดสินโลก”

ในทกกี่นกชั้คนตต่างชาตสิจคานวนมากไดห้ยสินและดกใจและเชสืกี่อและรชบความรอด! และตลอดทชกี่วทชชั้งเขตแดนนชชั้น
ผถูห้คนไดห้ยสินพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าโดยคคาพยานของคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบความรอดแลห้วเชต่นเดกยวกชบฝถูงชน
เหลต่านชชั้นทกกี่มาฟปังเปาโลดห้วยตชวเอง

_________________



ขด้อ 50-52:
13:50 แตต่พวกยสิวไดห้ยฟุยงพวกสตรกทกกี่นมชสการ
พระเจห้าและมกเกกยรตสิ กชบผถูห้ชายทกกี่เปป็นใหญต่ในเมสือง
นชชั้น และทคาใหห้เกสิดการขต่มเหงตต่อเปาโลกชบบารนา
บชส และไลต่ทต่านทชชั้งสองออกจากเขตแดนทชชั้งหลาย
ของพวกเขา

13:51 แตต่ทต่านทชชั้งสองสะบชดผงคลกดสินจากเทห้าของ
ตนออกเพสืกี่อตต่อวต่าพวกเขา และมายชงเมสืองอสิโคนกยถูม
13:52 และพวกสาวกกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยความปปีตสิยสินดก
และดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

การกสอกวน การขอัดขวางทขีกี่มขีตสอการเทศนาทขีกี่ชอัดเจน
เปาโลและบารนาบชสไมต่ใชต่นชกเทศนห์ทกกี่ไดห้รชบความนสิยมชมชอบ ทฟุกแหต่งหนพวกเขาเจอกชบการขชดขวาง 

เหลต่านชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่เทศนาในฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าเจอกชบการขชดขวางและพวกเขาคาดหมาย
และไดห้รชบการขต่มเหง การเทศนาทกกี่ไมต่ชต่วยใครใหห้รอดเลยอาจไมต่ทคาใหห้ใครโมโหเลย แตต่การเทศนาทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณทกกี่กลต่าวโทษบาปและหชนผถูห้คนมากมายมาถสึงพระเจห้าจะปลฟุกเรห้าการขชดขวางเชต่นกชน มชนจะนคาเปาโล
ไปสถูต่การตสิดคฟุกและการถถูกทฟุบตกและความยากจนและการถถูกใสต่รห้ายและการถถูกจองจคาและสฟุดทห้ายกต็ความตายใน
ฐานะมรณะสชกขก

หนชงสสือพสิมพห์ประจคาเมสืองเกสิดของผมมกหนห้าบรรณาธสิการทกกี่ยกยต่องผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐชสืกี่อดชงคนหนสึกี่ง
ซสึกี่งกคาลชงเทศนาแกต่ฝถูงชนหมถูต่ใหญต่ในชสิคาโกห้ ยกยต่องผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐคนนกชั้วต่าไมต่มกสสิกี่งใดทกกี่เขากลต่าวทกกี่สรห้าง
ความขฟุต่นเคสืองใหห้พวกคาทอลสิกหรสือพวกโปรเตสแตนตห์ พวกสมชยใหมต่นสิยมหรสือพวกเนห้นรากฐานเดสิมเลย เพราะ
เขาสอนพวกเขาทฟุกกลฟุต่มใหห้ถสือวต่าตชวเองเปป็นครสิสเตกยน นชกี่นชต่างแตกตต่างจรสิง ๆ จากงานรชบใชห้ของเหลต่านชกเทศนห์
ภาคพชนธสชญญาใหมต่อยต่างอชครทถูตเปาโล!

“แตต่ทต่านทชชั้งสองสะบชดผงคลกดสินจากเทห้าของตนออกเพสืกี่อตต่อวต่าพวกเขา และมายชงเมสืองอสิโคนกยถูม” ในทกกี่นกชั้
เปาโลและบารนาบชสปฏสิบชตสิตามคคาสชกี่งของพระเยซถูแบบเปป๊ะ ๆ เมสืกี่อพระองคห์ทรงสต่งสสิบสองคนนชชั้นไปเพสืกี่อเทศนา
พระองคห์กต็ทรงบอกพวกเขาในลถูกา 9:5, “และผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะไมต่ตห้อนรชบพวกทต่าน เมสืกี่อพวกทต่านออกไปจากนคร
นชชั้น จงสะบชดผงคลกนชชั้นเองออกเสกยจากใตห้ฝฝ่าเทห้าของพวกทต่านเพสืกี่อเปป็นพยานตต่อพวกเขา” ผถูห้ทกกี่เทศนาในฤทธสิธิ์เดช
ของพระเจห้ากต็ไดห้รชบสสิทธสิอคานาจบางอยต่างของพระเจห้า ผถูห้ทกกี่กลห้าเทศนาพระคฟุณของพระเจห้าบางครชชั้งกต็มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะ
ประกาศการพสิพากษาของพระเจห้า มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบเปโตรในกรณกของอานาเนกยและสชปฟปีราในกสิจการ 5:1-11 
มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบเปาโลในเรสืกี่องของเอลกมาสคนทคาเวทมนตรห์นชชั้นเมสืกี่อเอลกมาสถถูกทคาใหห้ตาบอดในกสิจการ 13:9-11

ครชชั้งหนสึกี่งผมเคยกลห้าเทศนานานเกสือบหกสชปดาหห์ในเมสืองใหญต่แหต่งหนสึกี่งของอเมรสิกา หลายรห้อยคนไดห้รชบ
ความรอด ครสิสตจชกรหกหรสือแปดแหต่งใหห้การสนชบสนฟุนการประชฟุมเหลต่านชชั้นในโรงมหรสพแหต่งหนสึกี่งใจกลางเมสือง
ซสึกี่งจฟุคนไดห้สองพชนคน แตต่พวกผถูห้รชบใชห้ทกกี่ถสือแนวคสิดสมชยใหมต่นสิยมและรชกโลกในสมาคมผถูห้รชบใชห้นชชั้นตต่อสถูห้การประชฟุม
นชชั้น ประทห้วงการเทศนาทกกี่ชชดเจนนชชั้นอยต่างเปปิดเผย คชดคห้านเกกกี่ยวกชบการกลต่าวโทษบาป ความฉห้อฉลอชนเลวรห้ายใน
นครนชชั้นถถูกแฉในระหวต่างการประชฟุมนชชั้น แตต่ผถูห้นคาทางศาสนาเหลต่านชชั้นออกเสกยงแสดงการขชดขวางของพวกเขาตต่อ
การประชฟุมของเราอยต่างออกนอกหนห้า ดชงนชชั้นเชห้าวชนทกกี่ผมจากไป หลชงจากหลายรห้อยคนไดห้รชบความรอดและหลชง
จากคคาเตสือนทกกี่จรสิงจชง ผมกต็สะบชดฝฟุฝ่นจากเทห้าของผมและยกหมวกของผมและอธสิษฐานขอใหห้พระเจห้าทรงใหห้การ



เทศนาของผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์มกชชยชนะ วชนนชชั้นดวงอาทสิตยห์แสนอบอฟุต่นในเดสือนมกนาคมและอากาศทกกี่อฟุต่นไดห้เรสิกี่ม
ละลายหสิมะทกกี่ตกหนาสสิบเกห้านสิชั้วแลห้ว ในสองวชนนชั้คาทต่วมใหญต่ไดห้สรห้างความหายนะใหห้เมสืองนชชั้นพรห้อมกชบความสถูญ
เสกยมถูลคต่ากวต่าลห้านดอลลารห์และมกผถูห้เสกยชกวสิตหนสึกี่งหรสือสองคน พระเจห้าทรงหนฟุนหลชงคคาเทศนาของคนเหลต่านชชั้นทกกี่
สชตยห์ซสืกี่อและทกกี่สถูห้ทนการถถูกขต่มเหงเพสืกี่อพระองคห์

เอลกยาหห์ ศาสดาพยากรณห์ผถูห้สชตยห์ซสืกี่อของพระเจห้า ไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ปปิดทห้องฟฟ้านานสามปปีครสึกี่งเพสืกี่อทกกี่ฝนจะ
ไมต่ตกเลยนอกจากตามคคาบอกของเขา (1 พงศห์กษชตรสิยห์ 17:1)

และพระคคาตอนนกชั้กต็ปปิดทห้ายดห้วยคคาหวานนกชั้ “และพวกสาวกกต็เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยความปปีตสิยสินดก และดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ความรอด การถถูกขต่มเหง และการเปป็นพยานทกกี่ชนะจสิตวสิญญาณทคาใหห้ผถูห้คนของพระเจห้ายสินดก! 
และความยสินดกของพวกเขาคสือความยสินดกของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์! โอ ความยสินดกแหต่งการปลอบประโลมใจของ
พระองคห์ การทรงนคาของพระองคห์ การทรงเตสือนใจของพระองคห์ การชต่วยอธสิษฐานของพระองคห์ และเหนสือสสิกี่งอสืกี่น
ใด ความยสินดกแหต่งฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระองคห์เพสืกี่อการชนะจสิตวสิญญาณ!



กวิจการ 14
ขด้อ 1-5:

14:1 และตต่อมาในเมสืองอสิโคนกยถูม เปาโลกชบบารนา
บชสไดห้เขห้าไปพรห้อมกชนในธรรมศาลาของพวกยสิว 
และกลต่าวจนถสึงขนาดทกกี่คนเปป็นอชนมากของทชชั้งพวก
ยสิวและชนชาตสิกรกกไดห้เชสืกี่อ
14:2 แตต่พวกยสิวทกกี่ไมต่เชสืกี่อกต็ยฟุยงพวกคนตต่างชาตสิ 
และทคาใหห้ใจของพวกเขาคสิดรห้ายตต่อพวกพกกี่นห้อง
14:3 เหตฟุฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งสองจสึงอยถูต่ทกกี่นชกี่นชห้านาน 
โดยกลต่าวดห้วยใจกลห้าในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ผถูห้ซสึกี่งไดห้
เปป็นพยานถสึงพระดคารชสแหต่งพระคฟุณของพระองคห์ 

และไดห้โปรดใหห้บรรดาหมายสคาคชญและการ
มหชศจรรยห์ทชชั้งหลายถถูกกระทคาโดยมสือของทต่านทชชั้ง
สอง
14:4 แตต่คนเปป็นอชนมากของเมสืองนชชั้นแตกเปป็นสอง
พวก และพวกหนสึกี่งอยถูต่ฝฝ่ายพวกยสิว และอกกพวกหนสึกี่ง
อยถูต่ฝฝ่ายพวกอชครทถูต
14:5 และเมสืกี่อทชชั้งคนตต่างชาตสิและพวกยสิวพรห้อมกชบ
พวกผถูห้ปกครองของพวกเขา ไดห้รต่วมคสิดกชนจะทคาการ
อชปยศ และเอากห้อนหสินขวห้างทต่านทชชั้งสอง

เมสืองอวิโคนขียทูม: พระพรใหญสยวิกี่ง จวิตววิญญาณหลายดวง
ไดด้รอับความรอด, การถทูกขสมเหง

พวกยสิวทกกี่ไมต่เชสืกี่อและคนอสืกี่น ๆ ในเมสืองอชนทสิโอกขต่มเหงเปาโลและบารนาบชส “และไลต่ทต่านทชชั้งสองออก
จากเขตแดนทชชั้งหลายของพวกเขา” พวกเขาจสึงมาทกกี่เมสืองอสิโคนกยถูม และเชต่นเคย พวกเขาเรสิกี่มเทศนาในธรรม
ศาลาทกกี่นชกี่น หลายคนไดห้รชบความรอด “คนเปป็นอชนมากของทชชั้งพวกยสิวและชนชาตสิกรกกไดห้เชสืกี่อ” การรชกษาโรค
ใหห้หายอยต่างอชศจรรยห์และการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้น: พระเจห้า “ไดห้โปรดใหห้บรรดาหมายสคาคชญและการมหชศจรรยห์ทชชั้ง
หลายถถูกกระทคาโดยมสือของทต่านทชชั้งสอง” (ขห้อ 3) “คนเปป็นอชนมากของเมสืองนชชั้นแตกเปป็นสองพวก” มชนเปป็นแบบ
นชชั้นเสมอเมสืกี่อมกการเทศนาพระคชมภกรห์แบบชชดเจนและเฉกยบขาด ฟปันใหห้ตรงเสห้นอยต่างใกลห้เคกยงมากทกกี่สฟุดเทต่าทกกี่เรา
ควรทคา เชต่นเคย มกการขต่มเหงและพวกเขากต็หนกไป

เปาโลและบารนาบอัส “กลสาวจนถนงขนาดทขีกี่
คนเปป็นออันมาก…ไดด้เชสืกี่อ”

ขต่าวสารนชชั้นทกกี่พวกเขากลต่าวไมต่เพกยงมาจากพระเจห้าเทต่านชชั้น แตต่วสิธกการพถูดของพวกเขากต็มาจากพระเจห้า
เชต่นกชน มกแนวคสิดหนสึกี่งทกกี่โงต่เขลาซสึกี่งแพรต่ไปทชกี่วทกกี่วต่าถห้าพระวจนะของพระเจห้าถถูกเทศนา มชนจะนคาผลลชพธห์อยต่าง
เดกยวกชนมาใหห้ ไมต่วต่าจะถถูกเทศนาอยต่างรห้อนรนหรสืออยต่างอฟุต่น ๆ ไมต่วต่าจะถถูกเทศนาพรห้อมกชบการประยฟุกตห์ใชห้สต่วน
ตชวแบบแขต็งแรงหรสือไมต่ ไมต่วต่าจะถถูกเทศนาในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์หรสือในสตสิปปัญญาของมนฟุษยห์ นชกี่น
ไมต่เปป็นความจรสิงเลย พระวจนะของพระเจห้าเปป็น “พระแสงของพระวสิญญาณ” (อฟ. 6:17) พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ตห้องใชห้ดาบของพระองคห์ เมสืกี่อพถูดถสึงเรสืกี่องนกชั้ใน 2 โครสินธห์ 3:5,6 เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า “มสิใชต่วต่าพวกเรามก
ความพอเพกยงในพวกเราเองทกกี่จะคสิดสสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใดวต่ามาจากพวกเราเอง แตต่ความพอเพกยงของพวกเรานชชั้นเปป็นมา
จากพระเจห้า ผถูห้ซสึกี่งทรงกระทคาใหห้พวกเราเปป็นพวกผถูห้ปรนนสิบชตสิทกกี่สามารถแหต่งพชนธสชญญาใหมต่ มสิใชต่ของตชวอชกษร แตต่
ของพระวสิญญาณ ดห้วยวต่าตชวอชกษรนชชั้นประหารใหห้ตาย แตต่พระวสิญญาณนชชั้นประทานชกวสิต” ไมต่มกความพอเพกยงใน
มนฟุษยห์สคาหรชบการประกาศขต่าวประเสรสิฐ เปาโลไดห้รชบการ “ความพอเพกยง” ทกกี่มาจากพระเจห้าซสึกี่งทคาใหห้เขาเปป็น



ผถูห้รชบใชห้ทกกี่สามารถแหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่, “มสิใชต่ของตชวอชกษร แตต่ของพระวสิญญาณ ดห้วยวต่าตชวอชกษรนชชั้น
ประหารใหห้ตาย แตต่พระวสิญญาณนชชั้นประทานชกวสิต” จงหมายเหตฟุใหห้ดกวต่าตชวอชกษร กระทชกี่งของพระวจนะของ
พระเจห้ายชงฆต่าใหห้ตายเลย พวกฟารสิสกและพวกสะดถูสกอต่านพระคชมภกรห์ในธรรมศาลาเหลต่านชชั้น และดคาเนสินตต่อไปใน
ความไมต่เชสืกี่อของตน ครสิสตจชกรทชชั้งหลายซสึกี่งไมต่เคยสชกี่งสอนผถูห้คนใหห้บชงเกสิดใหมต่กต็กคาหนดใหห้อต่านพระคชมภกรห์เปป็น
ประจคาในการประชฟุมนมชสการ ผมเคยรถูห้จชกนชกเทศนห์หลายคนทกกี่ไมต่รถูห้อะไรเลยเกกกี่ยวกชบความรอดโดยพระคฟุณและ
การบชงเกสิดใหมต่ ผถูห้ซสึกี่งยกขห้อพระคชมภกรห์ไดห้หลายตอน องคห์ประกอบสองประการของพระเจห้าในการบชงเกสิดใหมต่ของ
คนบาปถถูกกลต่าวถสึงในทสิตชส 3:5, “การลห้างชคาระแหต่งการบชงเกสิดใหมต่” และ “การทรงสรห้างขสึชั้นมาใหมต่ของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” คนเหลต่านชชั้นในครสิสตจชกรของพระครสิสตห์ไดห้รชบการชคาระใหห้สะอาด “ดห้วยการชคาระลห้างแหต่งนชั้คา
โดยพระวจนะ” (อฟ. 5:26) แตต่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตห้องใหห้ฤทธสิธิ์เดชแกต่พระวจนะนชชั้น การเทศนาแบบเปป็นพสิธก
นชชั้นไมต่เพกยงพอ: เราตห้องการการเทศนาทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ เราอาจใหห้โครงรต่างความจรสิงทกกี่ยสิกี่งใหญต่นกชั้ดชง
ตต่อไปนกชั้:

1. พวกเขาพถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
2. ดชงนชชั้น พวกเขาจสึงมกใจกลห้า (ขห้อ 3) ทกกี่จะตสิเตกยนบาป และเรกยกรห้องใหห้ตชดสสินใจ
3. พวกเขาพถูดเชต่นนชชั้นเพราะการสละทสิชั้งอชนบรสิสฟุทธสิธิ์จนพวกเขาเสกกี่ยงอยถูต่เสมอกชบการถถูกฆต่า การถถูก

ขต่มเหง การถถูกยกี่คายก การถถูกใสต่ความแบบผสิด ๆ
บางคนประยฟุกตห์ใชห้ อสิสยาหห์ 55:11 แบบผสิด ๆ เกกกี่ยวกชบพระวจนะของพระเจห้าวต่า “คคานชชั้นจะไมต่กลชบมาสถูต่

เราอยต่างไรห้ประโยชนห์…” แตต่นชกี่นไมต่ไดห้หมายความวต่าพระวจนะของพระเจห้า ซสึกี่งไมต่วต่าจะถถูกเทศนาในฤทธสิธิ์เดชหรสือ
ไมต่ ถถูกเทศนาอยต่างรห้อนรนหรสือไมต่ จะทคาใหห้ผถูห้คนรชบความรอด บรสิบทนชชั้นกลต่าวชชดเจนวต่าพระเจห้าทรงหมายความ
ตามทกกี่พระองคห์ทรงสชญญาไวห้ นชกี่นรชบประกชนอนาคต พระสชญญาทฟุกประการทกกี่พระองคห์ทรงใหห้ไวห้จะสคาเรต็จจรสิง ทฟุก
เหตฟุการณห์ทกกี่พระองคห์ทรงพยากรณห์จะเกสิดขสึชั้นจรสิง แตต่นชกี่นไมต่ไดห้หมายความวต่าพระวจนะเพกยงอยต่างเดกยว ซสึกี่งถถูก
เทศนาโดยปราศจากฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า จะทคาไดห้มากเทต่ากชบเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ

พวกอชครทถูตกลต่าวดห้วยใจกลห้า นชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่พวกอชครทถูตทกกี่เยรถูซาเลต็มไดห้อธสิษฐานขอในกสิจการ 4:29 “และ
บชดนกชั้ พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขถูต่ทชชั้งหลายของพวกเขา และขอโปรดประทานแกต่บรรดาผถูห้รชบใชห้
ของพระองคห์ เพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะกลต่าวพระวจนะของพระองคห์ดห้วยใจกลห้าหาญทชชั้งสสิชั้น” ทชนใดนชชั้นพวกเขากต็เตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ “และพวกเขากลต่าวพระวจนะของพระเจห้าดห้วยใจกลห้าหาญ” (กสิจการ 4:31)

ความกลห้าในทกกี่นกชั้ถถูกเชสืกี่อมโยงกชบพยานหลชกฐานแสนอชศจรรยห์แหต่งความโปรดปรานของพระเจห้าทกกี่ถถูก
กลต่าวถสึงในขห้อ 3 ในทกกี่นกชั้พระเจห้าทรง “เปป็นพยานถสึงพระดคารชสแหต่งพระคฟุณของพระองคห์ และไดห้โปรดใหห้บรรดา
หมายสคาคชญและการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายถถูกกระทคาโดยมสือของทต่านทชชั้งสอง” มชนเปป็นหมายสคาคชญและการ
มหชศจรรยห์แบบทกกี่พวกสาวกทกกี่เยรถูซาเลต็มไดห้ทถูลขอเมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานขอความกลห้า พวกเขาทถูลขอความกลห้า 
“โดยทรงเหยกยดพระหชตถห์ของพระองคห์ออกเพสืกี่อรชกษาใหห้หาย และเพสืกี่อทกกี่บรรดาหมายสคาคชญกชบการมหชศจรรยห์ทชชั้ง
หลายจะถถูกกระทคาโดยพระนามของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของพระองคห์” (กสิจการ 4:30) ถห้าพระเจห้าทรง
แสดงใหห้เหต็นฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์อยต่างชชดเจน เรากต็สามารถกลต่าวดห้วยใจกลห้าเพสืกี่อพระเจห้าไดห้พรห้อมกชบความ



มชกี่นใจอชนเตต็มเปปีปี่ยมวต่าพระองคห์ทรงสถสิตอยถูต่ดห้วยและจะทรงอวยพร คคาตอบของพระเจห้าสคาหรชบการอธสิษฐานนาน
สามปปีครสึกี่งเพสืกี่อขอไมต่ใหห้ฝนตกไดห้ทคาใหห้เอลกยาหห์กลห้าอธสิษฐานอยต่างทกกี่เขาไดห้กระทคาบนภถูเขาคารเมลใน 1 พงศห์
กษชตรสิยห์ 18 คคาตอบของพระเจห้าจากสวรรคห์ไดห้ทคาใหห้ไฟตกลงมาอยต่างอชศจรรยห์ซสึกี่งเผาผลาญเครสืกี่องบถูชาและแทต่น
บถูชานชชั้น และนคาพาเขาใหห้ฆต่าผถูห้พยากรณห์ 450 คนนชชั้นของพระบาอชลทกกี่นชกี่น!

เรากลต่าวไปแลห้วกต่อนหนห้านกชั้เกกกี่ยวกชบการเทศนาของผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐคนหนสึกี่งซสึกี่งไดห้รชบความเหต็น
ชอบจากบรรณาธสิการหนชงสสือพสิมพห์รายหนสึกี่งวต่าเปป็นทกกี่พอใจพวกคาทอลสิกและพวกโปรเตสแตนตห์และไมต่สรห้าง
ความขฟุต่นเคสืองใหห้ผถูห้ใดเลย แตต่หาเปป็นเชต่นนชชั้นไมต่กชบการเทศนาของเปาโลและบารนาบชส เสห้นแบต่งระหวต่างความเชสืกี่อ
และความไมต่เชสืกี่อ ระหวต่างพระครสิสตห์กชบพวกรถูปเคารพ ไดห้ถถูกลากเปป็นเสห้นทกกี่เขห้มและชชดเจนแลห้วจน “คนเปป็นอชน
มากของเมสืองนชชั้นแตกเปป็นสองพวก” มชนควรเปป็นเชต่นนชชั้นเกสือบจะอยถูต่เสมอเมสืกี่อพระวจนะของพระเจห้าถถูกเทศนาใน
ฤทธสิธิ์เดช มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบเปาโลตลอดงานรชบใชห้ของเขา ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้เชต่นเคยการตต่อตห้านแบบเปป็นองคห์กรไดห้
แปรเปลกกี่ยนเปป็นการขต่มเหงแบบดฟุเดสือดและเปาโลและบารนาบชส ซสึกี่งทราบเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนชชั้น หนกเขห้าไปในเมสืองลสิส
ตราและเมสืองเดอรห์บกในแควห้นลสิคาโอเนกย

_________________
ขด้อ 6,7:

14:6 ทต่านทชชั้งสองไดห้ทราบเรสืกี่องนกชั้ และหนกไปยชงเมสือง
ลสิสตรากชบเมสืองเดอรห์บก ซสึกี่งเปป็นเมสืองแหต่งแควห้นลสิคา
โอเนกย และไปยชงชนบททกกี่อยถูต่ลห้อมรอบ

14:7 และทกกี่นชชั้นทต่านทชชั้งสองไดห้ประกาศขต่าว
ประเสรสิฐ

เปาโลและบารนาบอัสหนขีเขด้าไปในแควด้นลวิคาโอเนขีย
เปาโลและบารนาบชสไมต่ไดห้ประหลาดใจเลยกชบความพยายามของฝถูงชนทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิและพวกยสิว

พรห้อมกชบเหลต่าผถูห้ครอบครองของพวกเขา นชกี่นคสือ กชบเหลต่าผถูห้นคาแหต่งธรรมศาลาเหลต่านชชั้น “ไดห้รต่วมคสิดกชนจะทคาการ
อชปยศ และเอากห้อนหสินขวห้างทต่านทชชั้งสอง” การขชดขวางนชชั้นเรสิกี่มกต่อตชวขสึชั้นแลห้ว (ขห้อ 2) ตลอดระยะเวลานชชั้นทกกี่พวก
เขาอยถูต่ในเมสืองอสิโคนกยถูมและทราบวต่า “ทต่านทชชั้งสองจสึงอยถูต่ทกกี่นชกี่นชห้านาน โดยกลต่าวดห้วยใจกลห้าในองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้า…” (ขห้อ 3) บชดนกชั้การขชดขวางไดห้ตกผลสึกแลห้ว; ผถูห้คนจคานวนมากตชชั้งใจทกกี่จะทคารห้ายหรสือฆต่าอชครทถูตเหลต่านกชั้ มชนนต่า
อชศจรรยห์ใจและเปปีปี่ยมสฟุขทกกี่ชายเหลต่านกชั้ถสือวต่ามชนเปป็นเรสืกี่องทกกี่คาดหวชงไดห้เปป็นประจคาเลยทกกี่พวกเขาจะถถูกโจมตก และ
หนกเอาชกวสิตรอด! นชกี่นเปป็นชกวสิตชนสิดทกกี่นต่าตสืกี่นเตห้น สคาหรชบคนทกกี่ไมต่มอบถวายตชวอยต่างเตต็มทกกี่หรสือไมต่ไวห้วางใจ มชนคง
เปป็นชกวสิตแหต่งความตสึงเครกยด ความทรมานและความวห้าวฟุต่น ความทห้อแทห้และความสสิชั้นหวชง! นกกี่อาจชต่วยใหห้เราเหต็น
วต่าทคาไมยอหห์น มาระโกถสึงเลสิกรต่วมทกมกชบเปาโลและบารนาบชสในกสิจการ 13:13 และผถูห้ซสึกี่งเปาโลไมต่ยอมใหห้รต่วม
เดสินทางไปกชบพวกเขาอกก (กสิจการ 15:37,38) เราตห้องระลสึกวต่าพวกผถูห้นคายสิวมกความเกลกยดชชงทกกี่รฟุนแรงตต่อขต่าว
ประเสรสิฐ โดยเฉพาะหากผถูห้คนถถูกยฟุยงใหห้ละทสิชั้งการเขห้าสฟุหนชตและบชญญชตสิดห้านพสิธกการ ในกรณกนกชั้พวกเขายฟุยงพวก
คนตต่างชาตสิเชต่นกชน แตต่การขชดขวางสต่วนใหญต่ดถูเหมสือนจะมกตห้นกคาเนสิดมาจากพวกยสิว พวกครสิสเตกยนยสิวทกกี่เครต่งเปป็น
ผถูห้ยสืนกรานวต่าเหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่ตห้องเขห้าสฟุหนชต (กสิจการ 15:1,5) “พวกยสิวซสึกี่งไมต่เชสืกี่อ” เปป็นผถูห้ทกกี่กต่อความวฟุต่นวายในเมสือง
เธสะโลนสิกาและในเมสืองเบโรอา (กสิจการ 17:5,13) พวกยสิวกต็เปป็นผถูห้ทกกี่กต่อการจลาจลตต่อตห้านเปาโลทกกี่เมสืองโครสินธห์ 



(กสิจการ 18:2) พวกยสิวเปป็นผถูห้ทกกี่พยายามทกกี่จะฆต่าเปาโลทกกี่เยรถูซาเลต็ม ซสึกี่งทคาใหห้เขาตห้องตสิดคฟุกและเดสินทางไปยชงกรฟุง
โรม (กสิจการ 21:27-40)

พวกคนตต่างชาตสิเรสิกี่มใชห้ความรฟุนแรงและขต่มเหงเปาโลในหลายเหตฟุการณห์โดยเฉพาะเมสืกี่อขต่าวประเสรสิฐเขห้า
แทรกแซงกชบรายไดห้อธรรมของพวกเขา เชต่นกชบพวกเจห้านายของทาสสาวคนนชชั้นทกกี่ยชงไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อในกสิจการ
16:19 และพวกคนทคารถูปเคารพในเมสืองเอเฟซชส (กสิจการ 19:23-29)

นกกี่เปป็นภาพประกอบหนสึกี่งของขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าการเทศนาพระคชมภกรห์แบบชชดเจน เฉกยบขาด และเตต็มเปปีปี่ยม
ดห้วยพระวสิญญาณในความกลห้าของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จะเจอกชบการขชดขวางจากทกกี่มาสองแหลต่ง แหลต่งแรกคสือ
จากพวกผถูห้นคาประจคานสิกายทกกี่สนใจใน “รายการ” และไมต่อยากรบกวนผถูห้คนดห้วยการพถูดจาใด ๆ เกกกี่ยวกชบความไมต่
เชสืกี่อแบบเสรกนสิยม และสนใจเกกกี่ยวกชบสถาบชนตต่าง ๆ และรายการของตนมากกวต่าซสึกี่งเปป็นแหลต่งทกกี่มาแหต่งเงสินเดสือน
ของพวกเขาและสสิทธสิพสิเศษและความมชกี่นคงของพวกเขา มากกวต่าทกกี่จะสนใจเกกกี่ยวกชบจสิตวสิญญาณหลายดวงทกกี่ไดห้
รชบความรอด การขชดขวางอกกแหลต่งจะมาจากคนเหลต่านชชั้นทกกี่หาเงสินไดห้จากการคห้าเหลห้าหรสือการเลต่นพนชนหรสือทาง
ชชกี่วอสืกี่น ๆ ซสึกี่งถถูกขชดจชงหวะโดยฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าในงานฟฟปั้นฟถูใหญต่ ๆ และในการเทศนาทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณ

เปาโลและบารนาบอัสจนงหนขีไป แตสไมสทด้อใจ
ไปยอังเมสืองลวิสตราและเมสืองเดอรณ์บขีและเรวิกี่มตด้นใหมส

พระเยซถูทรงบชญชาในมชทธสิว 10:23 เมสืกี่อพระองคห์ทรงสต่งสสิบสองคนนชชั้นของพระองคห์ออกไปเปป็นคถูต่ ๆ ไป
ทชกี่วอสิสราเอลวต่า “แตต่เมสืกี่อพวกเขาขต่มเหงพวกทต่านในนครนกชั้ พวกทต่านจงหนกไปยชงอกกนครหนสึกี่ง เพราะเรากลต่าว
ความจรสิงแกต่พวกทต่านวต่า พวกทต่านจะยชงไมต่ไปทชกี่วนครตต่าง ๆ แหต่งอสิสราเอล จนกวต่าบฟุตรมนฟุษยห์จะเสดต็จมา” พวก
เขาตห้องไมต่จงใจอยถูต่ตต่อและโดนฆต่าตาย พวกเขาไมต่จคาเปป็นตห้องพยายามปฟ้องกชนตชว พวกเขาตห้องไมต่เลสิกเทศนา! แตต่
พวกเขาแคต่ตห้องไปทกกี่อสืกี่นและเรสิกี่มตห้นใหมต่! ฉะนชชั้นตลอดทชกี่วหนชงสสือกสิจการ เราจสึงพบวต่าเมสืกี่อพวกอชครทถูตถถูกขต่มเหงใน
เมสืองหนสึกี่ง พวกเขากต็ไปอกกเมสืองตต่อ

นกกี่เปป็นภาพของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่คนของพระเจห้าทฟุกคนควรจคาใหห้ขสึชั้นใจ 
โลกนกชั้ตต่อตห้านพระเยซถูครสิสตห์ แตต่พระองคห์ทรงรชกคนบาปทชชั้งหลายเหมสือนเดสิม การประกาศขต่าวประเสรสิฐในฤทธสิธิ์
เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์จะนคาการขชดขวางและความยฟุต่งยากมาใหห้หากเรายชงประกาศตต่อไป! เราจะตห้องไมต่
ทห้อใจ เพราะวต่าพระคชมภกรห์บอกไวห้ลต่วงหนห้าแลห้ววต่านกกี่จะตห้องเกสิดขสึชั้น เราจะตห้องไมต่ลห้มเลสิก เพราะพระเยซถูเจห้ายชงทรง
รชกคนบาปทชชั้งหลายเหมสือนเดสิมและพระมหาบชญชานชชั้นยชงกดทชบอยถูต่บนจสิตสคานสึกของครสิสเตกยนแทห้ทฟุกคนเหมสือน
เดสิม

ผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณแบบตชวตต่อตชวจะถถูกปปิดประตถูใสต่หนห้า เขาอาจเรสิกี่มทห้อใจ เขาจะถถูกดต่าทอ เขาจะดถู
เหมสือนลห้มเหลวบต่อย ๆ แตต่พระเจห้ายชงทรงประสงคห์ใหห้เขาทกกี่จะบากบชกี่นตต่อไปในการนคาขต่าวประเสรสิฐออกไป พระ
เยซถูไดห้เสดต็จเขห้ามาในโลกทกกี่จะตรสึงกางเขนพระองคห์ และพระองคห์จสึงทรงสต่งเราออกไปในโลกเดสิมนชชั้นเพสืกี่อบอก
เหลต่าคนบาปวต่าพระองคห์ทรงรชกพวกเขาขนาดไหน บอกพวกเขาเกกกี่ยวกชบการพสิพากษาของพระเจห้าทกกี่มกตต่อบาป 
บางคนจะรชบความรอด บางคนจะเมสินเฉยเรา บางคนจะขชดขวางเรา และถห้าเราประกาศในฤทธสิธิ์เดชและเขห้า



แทรกแซงกชบชกวสิตอธรรมทชชั้งหลาย บางคนกต็จะเกลกยดเราและพยายามทกกี่จะฆต่าเรา!
ความตชชั้งใจแนต่วแนต่ในใจของเปาโลและบารนาบชสดถูเหมสือนจะถถูกสรฟุปรวมไดห้ดชงตต่อไปนกชั้: “อยต่าประหลาด

ใจกชบการถถูกขต่มเหง! อยต่าโดนฆต่า อยต่าทห้อใจ จงหนกไปเสกยและประกาศอกกในทกกี่อสืกี่นดกกวต่า อยต่าชชกชห้า จงไปบห้านหลชง
ถชดไป”

ขอบคฟุณพระเจห้า พระองคห์ทรงอนฟุญาตใหห้การขต่มเหงไปไกลเทต่าทกกี่มชนจะถวายเกกยรตสิแดต่พระองคห์ และนชกี่น
เปป็นธฟุระของพระเจห้าทกกี่จะควบคฟุมและไมต่ใชต่ธฟุระของเรา

มชนนต่าทสึกี่งตรงทกกี่วต่าในกรณกทชชั้งหมดนกชั้ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ ไมต่มกการขชดขสืนฝฝ่ายรต่างกายตต่อการถถูกขต่มเหง
โดยพวกอชครทถูตและคนอสืกี่น ๆ เลย เทต่าทกกี่พระคชมภกรห์บชนทสึก ในประการแรก การขชดขวางนชชั้นมชกมาจากฝถูงชนทกกี่
โกรธแคห้นหรสือจากเหลต่าทหารทกกี่ถสืออาวฟุธซสึกี่งการขชดขสืนฝฝ่ายรต่างกายหรสือการตต่อสถูห้คงจะไรห้ประโยชนห์แถมยชงผสิดดห้วย 
ฉะนชชั้นพวกอชครทถูตจสึงพยายามทกกี่จะหลบเลกกี่ยงฝถูงชนเหลต่านชชั้นทกกี่หาทางฆต่าพวกเขาและไปทกกี่อสืกี่นเพสืกี่อเทศนาอกก และ
บางครชชั้งพวกเขากต็กลชบไปทกกี่เมสืองเดสิมนชชั้น ในกสิจการ 14:21 พวกเขากลชบไปทกกี่เมสืองลสิสตราซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เปาโลถถูก
หสินขวห้างและตต่อมาเปาโลกต็กลชบไปทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มดห้วยซชั้คา

_______________
ขด้อ 8-10:

14:8 และมกชายคนหนสึกี่งนชกี่งอยถูต่ทกกี่เมสืองลสิสตรา ใชห้เทห้า
ของเขาไมต่ไดห้ โดยเปป็นคนพสิการตชชั้งแตต่ครรภห์มารดา
ของเขา ผถูห้ซสึกี่งยชงไมต่เคยเดสินเลย
14:9 คนเดกยวกชนนชชั้นไดห้ฟปังเปาโลพถูด ผถูห้ซสึกี่งเขมห้นดถูเขา
และรชบรถูห้วต่าเขามกความเชสืกี่อทกกี่จะรชบการรชกษาใหห้หาย

ไดห้
14:10 จสึงกลต่าวดห้วยเสกยงอชนดชงวต่า “จงลฟุกขสึชั้นยสืน
ตรงบนเทห้าของทต่าน” และคนนชชั้นกต็กระโดดขสึชั้นและ
เดสินไป

ชายพวิการคนนอัทั้นไดด้รอับการรอักษาใหด้หายทขีกี่เมสืองลวิสตรา
อกกการอชศจรรยห์! เหลต่านชกเทศนห์และนชกเขกยนสต่วนใหญต่ของพระเจห้าเพสิกเฉยนานเกสินไปแลห้วเกกกี่ยวกชบขห้อ

เทต็จจรสิงทกกี่วต่าตลอดหนชงสสือกสิจการเปป็นเรสืกี่องราวเกกกี่ยวกชบการแทรกแซงแบบเหนสือธรรมชาตสิโดยพระหชตถห์ของ
พระเจห้า เสกยงของลมพชดแรงกลห้าทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ลสิชั้นไฟทกกี่ปรากฏแกต่ตาเหลต่านชชั้นซสึกี่งมาอยถูต่บนพวกสาวก ของ
ประทานเหนสือธรรมชาตสินชชั้นในการพถูดภาษาตต่าง ๆ เพสืกี่อทกกี่คนอสืกี่นจะไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ “ในภาษาของพวกเราเอง
จากทกกี่ซสึกี่งพวกเราไดห้บชงเกสิดมา” ไดห้เรสิกี่มตห้นงานรชบใชห้ของคนเหลต่านกชั้ทกกี่ตชชั้งหนห้าทกกี่จะเชสืกี่อฟปังพระมหาบชญชานชชั้นและนคา
ขต่าวประเสรสิฐไปถสึงมนฟุษยห์ทฟุกคน ในบททกกี่ 3 มกการอชศจรรยห์แสนวสิเศษของชายงต่อยคนนชชั้นทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย
ทกกี่ประตถูงามของพระวสิหาร กรณกหนสึกี่งซสึกี่งแทบจะเหมสือนกชนเปปีปี๊ยบกชบการอชศจรรยห์นกชั้ในเมสืองลสิสตราโดยมสือของ
เปาโลและสสิลาส ชายผถูห้นชชั้น “เปป็นงต่อยตชชั้งแตต่ครรภห์มารดา” (กสิจการ 3:2) คน ๆ นกชั้ “เปป็นคนพสิการตชชั้งแตต่ครรภห์
มารดาของเขา ผถูห้ซสึกี่งยชงไมต่เคยเดสินเลย” ทกกี่พระวสิหารเปโตรไดห้กลต่าววต่า “ในพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ชาวนาซา
เรต็ธ จงลฟุกขสึชั้นและเดสินไปเถสิด” (กสิจการ 3:6) ในทกกี่นกชั้เปาโล “กลต่าวดห้วยเสกยงอชนดชงวต่า “จงลฟุกขสึชั้นยสืนตรงบนเทห้าของ
ทต่าน”--ในทชนทก หายสมบถูรณห์ เหนสือธรรมชาตสิ ในแตต่ละกรณก ผลกระทบอชนยสิกี่งใหญต่ไดห้เกสิดกชบฝถูงชนทกกี่มารวมตชว
กชน และเปโตรเทศนาในเยรถูซาเลต็มเหมสือนเปาโลเทศนาทกกี่นกกี่



แตต่ตลอดหนชงสสือกสิจการทชชั้งเลต่ม มกการอชศจรรยห์เกสิดขสึชั้นตต่อเนสืกี่อง ในบททกกี่ 4 พวกสาวกอธสิษฐานขอทกกี่
พระเจห้าจะประทานความกลห้าแกต่พวกเขา “โดยทรงเหยกยดพระหชตถห์ของพระองคห์ออกเพสืกี่อรชกษาใหห้หาย และเพสืกี่อ
ทกกี่บรรดาหมายสคาคชญกชบการมหชศจรรยห์ทชชั้งหลายจะถถูกกระทคาโดยพระนามของพระเยซถูพระบฟุตรผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ของ
พระองคห์” และเมสืกี่อพวกเขาอธสิษฐานแลห้ว สถานทกกี่ซสึกี่งพวกเขาประชฟุมอยถูต่นชชั้นไดห้หวชกี่นไหว…” (กสิจการ 4:30,31)

ในกสิจการ บททกกี่ 5 อานาเนกยและสชปฟปีรา ซสึกี่งมฟุสาตต่อพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ถถูกฆต่าตายและทถูตสวรรคห์ของ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเปปิดประตถูคฟุกและนคายากอบและยอหห์นออกมา เราอต่านในกสิจการ 6:8 วต่า “และสเทเฟน
ประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช ไดห้กระทคาบรรดาการมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลาง
ประชาชน” ในกสิจการ 7:55 และ 56 สเทเฟน ขณะถถูกหสินขวห้าง ไดห้เหต็นฟฟ้าสวรรคห์เปปิดและพระเยซถูทรงยสืนอยถูต่
เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้า

ในบททกกี่ 8 กชบฟปีลสิปในแควห้นสะมาเรกย ขห้อ 7 บอกเราวต่า “ดห้วยวต่าผกโสโครกทชชั้งหลาย ซสึกี่งรห้องดห้วยเสกยงดชง 
ไดห้ออกมาจากหลายคนทกกี่ถถูกสสิงอยถูต่ดห้วยผกเหลต่านชชั้น และหลายคนทกกี่เปป็นอชมพาต และคนเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นงต่อย กต็ไดห้รชบ
การรชกษาใหห้หาย” ทกกี่นชกี่นเชต่นกชนทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าสชกี่งฟปีลสิปอยต่างอชศจรรยห์ใหห้ไปพบและชนะขชนทก
ชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้น และ “พระวสิญญาณขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงรชบฟปีลสิปไปเสกย ขชนทกนชชั้นจสึงไมต่ไดห้เหต็นทต่านอกก
เลย” (กสิจการ 8:39)

ในบททกกี่ 9 เรามกการปรากฏแสนอชศจรรยห์ของพระเยซถูครสิสตห์แกต่เซาโลบนถนนไปเมสืองดามชสกชส เขาถถูก
ทคาใหห้มองไมต่เหต็นแตต่หลชงจากสามวชนเขากต็ไดห้รชบการมองเหต็นอกกอยต่างอชศจรรยห์ นอกจากนกชั้ในกสิจการ 9:34 เปโตร
ไดห้รชกษาไอเนอชสทกกี่ปฝ่วยเปป็นอชมพาตนานแปดปปีใหห้หาย และทาบสิธาถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายทกกี่เมสืองยชฟฟา (ขห้อ 
36-43)

บททกกี่ 10 บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบการปรากฏตชวแสนอชศจรรยห์ของทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งแกต่โครเนลสิอชสและเกกกี่ยว
กชบนสิมสิตแสนอชศจรรยห์ของเปโตรและคคาสชกี่งจากดาดฟฟ้านชชั้นและการกลชบใจเชสืกี่อของผถูห้คนในบห้านของคนตต่างชาตสิผถูห้นกชั้
ผต่านทางการอชศจรรยห์ทกกี่มาเปป็นชฟุดเพสืกี่อใหห้เขาไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ

บททกกี่ 11 ขห้อ 28 บชนทสึกเรสืกี่องการเปปิดเผยแสนอชศจรรยห์แกต่ผถูห้พยากรณห์อากาบชส ในบททกกี่ 12 เปโตรไดห้รชบ
การชต่วยใหห้พห้นจากคฟุกอยต่างอชศจรรยห์ บททกกี่ 13 เลต่าวต่าเอลกมาสคนทคาเวทมนตรห์นชชั้นถถูกทคาใหห้ตาบอดดห้วยคคากลต่าว
ของเปาโล บชดนกชั้ในบททกกี่ 14 เราพบการรชกษาใหห้หายทชนทกแบบอชศจรรยห์ของชายคนหนสึกี่งทกกี่พสิการมาตชชั้งแตต่เกสิด

ในกสิจการ บททกกี่ 15 ขห้อ 32 เราพบวต่า “ยถูดาสกชบสสิลาส ซสึกี่งเปป็นพวกผถูห้พยากรณห์เองเชต่นกชน ไดห้เตสือนสตสิ
พวกพกกี่นห้องดห้วยถห้อยคคาหลายประการ และเสรสิมกคาลชงใหห้พวกเขา” แตต่คคาเรกยก ผถูห้พยากรณห์ในภาคพชนธสชญญาใหมต่
เกกกี่ยวขห้องกชบของประทานหนสึกี่งทกกี่เหนสือธรรมชาตสิจากพระเจห้า

กสิจการ 16 กต็เตต็มไปดห้วยการอชศจรรยห์หลายประการ การทรงนคาทกกี่เหนสือธรรมชาตสิของพระวสิญญาณ; 
นสิมสิตเรสืกี่องชายผถูห้นชชั้นในแควห้นมาซสิโดเนกย; การขชบผกทคานายออกจากทาสสาวคนนชชั้นในขห้อ 18; แผต่นดสินไหวทกกี่เกสือบ
เขยต่าคฟุกนชชั้นจนแตกเปป็นสองเสกกี่ยง ไมต่มกการอชศจรรยห์ใดถถูกกลต่าวถสึงในบททกกี่ 17 แตต่ใน 18:9 นสิมสิตอชศจรรยห์หนสึกี่งไดห้
มาสถูต่เปาโลในยามวสิกาล ในบททกกี่ 19 “พระเจห้าไดห้ทรงกระทคาบรรดาการอชศจรรยห์พสิเศษโดยมสือของเปาโล จนไดห้
นคาเอาผห้าเชต็ดหนห้าหรสือผห้ากชนเปฟปั้อนจากรต่างกายของทต่านมายชงคนปฝ่วยทชชั้งหลาย และโรคตต่าง ๆ นชชั้นไดห้ออกไปจาก



พวกเขา และพวกวสิญญาณชชกี่วรห้ายกต็ออกจากคนเหลต่านชชั้น” (ขห้อ 11,12) ในบททกกี่ 20 เปาโลทคาใหห้ยฟุทสิกชสเปป็นขสึชั้น
จากตายซสึกี่งรต่วงลงมาจากหนห้าตต่างชชชั้นสาม (ขห้อ 9) ในบททกกี่ 21 คคาพยากรณห์ทกกี่เหนสือธรรมชาตสิถถูกประทานใหห้แกต่ผถูห้
พยากรณห์อากาบชสเกกกี่ยวกชบการตสิดคฟุกของเปาโล (ขห้อ 10,11) บททกกี่ 22 หลชก ๆ แลห้วเปป็นคคาปราศรชยของเปาโลซสึกี่ง
เขาเลต่ายห้อนถสึงการอชศจรรยห์หลายประการ ในบททกกี่ 23 “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงยสืนอยถูต่ขห้างทต่าน และตรชสวต่า “จงมก
กคาลชงใจทกกี่ดกเถสิด เปาโลเออ๋ย เพราะวต่าเจห้าไดห้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรฟุงเยรถูซาเลต็มฉชนใด เจห้าจะตห้องเปป็นพยานในกรฟุง
โรมดห้วยฉชนนชชั้น” (ขห้อ 11) ในระหวต่างการตสิดคฟุกของเปาโล เขาไมต่มกโอกาสเทศนานอกจากเทศนาแกต่เหลต่าผถูห้ครอบ
ครอง เทต่าทกกี่เราทราบ และไมต่มกการอชศจรรยห์ใดถถูกกลต่าวถสึง แตต่ในบททกกี่ 27 ในระหวต่างพายฟุโหมกระหนกี่คากลาง
ทะเล เปาโลมกผถูห้มาเยสือนจากสวรรคห์ตอนกลางคสืนและไดห้รชบการหนฟุนใจ

บททกกี่ 28 บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบการทกกี่เปาโลไดห้รชบการรชกษาใหห้หายหลชงจากถถูกงถูพสิษตชวหนสึกี่งกชด และเกกกี่ยวกชบ
การรชกษาบสิดาของปถูบลสิอชสใหห้หายจากไขห้และโรคบสิด และเกกกี่ยวกชบการไปถสึงในกรฟุงโรม

หนชงสสือกสิจการเปป็นหนชงสสือแหต่งการอชศจรรยห์ทชชั้งหลาย ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนภาคพชนธสชญญาใหมต่เปป็น
ศาสนาหนสึกี่งทกกี่เหนสือธรรมชาตสิ ขต่าวสารนชชั้นเปป็นเรสืกี่องเกกกี่ยวกชบการไถต่โทษแบบเหนสือธรรมชาตสิ การคสืนพระชนมห์
แบบเหนสือธรรมชาตสิของพระครสิสตห์และการเปลกกี่ยนแปลงแบบเหนสือธรรมชาตสิของหชวใจ การบชงเกสิดจากพระเจห้า
สคาหรชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ พระคชมภกรห์ทกกี่เราเทศนาเปป็นหนชงสสือเลต่มหนสึกี่งทกกี่เหนสือธรรมชาตสิ ฤทธสิธิ์เดช
ทกกี่เราตห้องการสคาหรชบการเทศนาเปป็นฤทธสิธิ์เดชอชศจรรยห์ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และพระเจห้าทรงตอบคคา
อธสิษฐานอยต่างอชศจรรยห์สคาหรชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบพระราชทานความเชสืกี่อเพสืกี่อจะวางใจพระองคห์สคาหรชบการ
อชศจรรยห์ทชชั้งหลาย

______________
ขด้อ 11-18:

14:11 และเมสืกี่อประชาชนเหต็นสสิกี่งทกกี่เปาโลไดห้กระทคา
นชชั้น พวกเขากต็รห้องดห้วยเสกยงอชนดชงของพวกเขา โดย
กลต่าวในภาษาของคนลสิคาโอเนกยวต่า “พวกพระลง
มาหาพวกเราแลห้วในลชกษณะของมนฟุษยห์”
14:12 และพวกเขาไดห้เรกยกบารนาบชสวต่า จถูปปิเตอรห์ 
และเรกยกเปาโลวต่า เมอรห์คสิวเรกยส เพราะเปาโลเปป็น
ผถูห้นคาในการพถูด
14:13 แลห้วปฟุโรหสิตประจคารถูปพระจถูปปิเตอรห์ ซสึกี่งตชชั้งอยถูต่
หนห้าเมสืองของพวกเขา ไดห้จถูงบรรดาวชวตชวผถูห้และถสือ
พวงมาลชยทชชั้งหลายมายชงประตถูเมสือง และหมายจะ
ถวายเครสืกี่องบถูชาดห้วยกชนกชบประชาชน
14:14 ซสึกี่งเมสืกี่อพวกอชครทถูต คสือบารนาบชสกชบเปาโล 
ไดห้ยสินดชงนชชั้น ทต่านทชชั้งสองกต็ฉกกเสสืชั้อผห้าของตนเสกย 

และวสิกี่งเขห้าไปทต่ามกลางประชาชน โดยรห้องเสกยงดชง
14:15 และกลต่าววต่า “ทต่านทชชั้งหลาย เหตฟุไฉนพวก
ทต่านจสึงกระทคาสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกเราเปป็นมนฟุษยห์ทกกี่มก
กสิเลสตชณหาเหมสือนกชบพวกทต่าน และประกาศแกต่
พวกทต่านวต่า พวกทต่านควรหชนจากสสิกี่งไรห้ประโยชนห์
เหลต่านกชั้ มาหาพระเจห้าผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ ผถูห้ซสึกี่งไดห้ทรง
สรห้างฟฟ้าสวรรคห์ และแผต่นดสินโลก และทะเล และสสิกี่ง
สารพชดซสึกี่งมกอยถูต่ในทกกี่เหลต่านชชั้น
14:16 ผถูห้ซสึกี่งในกาลกต่อนไดห้ทรงยอมใหห้บรรดา
ประชาชาตสิดคาเนสินชกวสิตในทางทชชั้งหลายของตนเอง
14:17 แตต่อยต่างไรกต็ตาม พระองคห์มสิไดห้ทรงใหห้ขาด
พยานฝฝ่ายพระองคห์เอง ในการทกกี่พระองคห์ไดห้ทรง
กระทคาดก และประทานฝนจากฟฟ้าสวรรคห์แกต่พวกเรา



และใหห้มกฤดถูกาลตต่าง ๆ ทกกี่เกสิดผล โดยทคาใหห้ใจทชชั้ง
หลายของพวกเราเตต็มอสิกี่มดห้วยอาหารและความ
ยสินดก”

14:18 และโดยบรรดาคคากลต่าวเหลต่านกชั้ ทต่านทชชั้งสอง
หห้ามประชาชนโดยยาก เพสืกี่อพวกเขาจะไมต่ถวาย
เครสืกี่องบถูชาแกต่ทต่านทชชั้งสองนชชั้น

เปาโลและบารนาบอัสถทูกควิดวสา
เปป็นพวกพระกรขีก

การรชกษาชายพสิการคนนชชั้นใหห้หายอยต่างอชศจรรยห์นชชั้นเปป็นเรสืกี่องเหนสือธรรมชาตสิ มชนเปป็นการกระทคากสิจของ
พระเจห้า ผถูห้ทรงเขห้าแทรกแซงในกสิจการทชชั้งหลายของมนฟุษยห์ นอกจากนกชั้ผถูห้คนรห้องบอกวต่า “พวกพระลงมาหาพวก
เราแลห้วในลชกษณะของมนฟุษยห์”

เราตห้องจคาใหห้ขสึชั้นใจวต่าเมสืองลสิสตรา ซสึกี่งอยถูต่ในแควห้นลสิคาโอเนกย ตชชั้งอยถูต่บนคาบสมฟุทรซสึกี่งขห้ามชต่องแคบนชชั้น
จากประเทศกรกซและวต่ากรกซกต่อนหนห้านกชั้ไมต่นานเคยครอบครองโลกสมชยนชชั้นทกกี่ผถูห้คนรถูห้จชก และวชฒนธรรมกรกกและ
ภาษากรกกไดห้ถถูกเผยแพรต่ไปทชกี่วพสืชั้นทกกี่ ๆ ตอนนกชั้เปป็นจชกรวรรดสิโรม ซสึกี่งไดห้ยสึดอคานาจปกครองโลกมาจากพวกกรกกหลชง
จากอเลต็กซานเดอรห์เสกยชกวสิต ตคานานเทพ (และศาสนา) ของกรกกมกพระหลายองคห์ และเรสืกี่องเลต่าตต่าง ๆ ของโฮเม
อรห์ กวกกรกกผถูห้นชชั้น กต็บอกเลต่าวต่าพวกกรกกเชสืกี่อวต่าเหลต่าพระของพวกเขามชกลงมาเยสือนแผต่นดสินโลก จถูปปิเตอรห์ในทกกี่นกชั้
เปป็นคคาลาตสินสคาหรชบพระประจคาชาตสิตชวหลชกของชาวกรกก นชกี่นคสือ ซฟุส สต่วนเมอรห์คสิวเรกยสเปป็นตชวแทนของพระเฮ
อรห์เมสของชาวกรกก ในทกกี่นกชั้พระทชชั้งสองถถูกเรกยกโดยชสืกี่อแบบชาวโรม Matthew Henry คสิดวต่าเพราะบารนาบชสนต่า
จะสถูงวชยกวต่า นต่าจะตชวใหญต่กวต่าและโดดเดต่นกวต่าเปาโล เขาจสึงถถูกคสิดวต่าเปป็นจถูปปิเตอรห์หชวหนห้าพระ เปาโล ซสึกี่งแมห้
อาจหนฟุต่มกวต่าและไมต่ไดห้รถูปหลต่อและหนห้าตาโดดเดต่นแตต่กระฉชบกระเฉงและรห้อนแรง ถถูกเรกยกวต่าเมอรห์คสิวเรกยสหรสือ
เฮอรห์เมส ในตคานานเทพพระสองตนนกชั้มชกถถูกคสิดวต่าไปดห้วยกชนบต่อย ๆ เมอรห์คสิวเรกยสเปป็นพระแหต่งพวกพต่อคห้า พระ
แหต่งการคห้าขาย ขณะทกกี่จถูปปิเตอรห์ (ซฟุส) เปป็นพระแหต่งทห้องฟฟ้า หชวหนห้าพระ ฉะนชชั้นผถูห้คนเหลต่านกชั้ ซสึกี่งเคยชสินกชบตคานาน
เทพและตคานานตต่าง ๆ แหต่งศาสนาของตน เหต็นการอชศจรรยห์นชชั้นและคสิดวต่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแลห้วใน
ลชกษณะของมนฟุษยห์”

ดชงนชชั้นพวกปฟุโรหสิตของพระจถูปปิเตอรห์จสึงนคาวชวผถูห้และพวงมาลชยมาและอยากทคาการฆต่าสชงเวยใหห้คนทชชั้งสอง
จงคสิดชชกี่วครถูต่เกกกี่ยวกชบการฆต่าสชงเวยเหลต่านชชั้น โลกสมชยนชชั้นไดห้เขห้าสถูต่ความนอกรกตเปป็นสต่วนใหญต่แลห้วหลชงจาก

หอบาเบลและความสชบสนของภาษาตต่าง ๆ ทกกี่ถถูกเลต่าในปฐมกาล 11 ทฟุกคนในโลกสสืบเชสืชั้อสายมาจากบฟุตรชาย
สามคนของโนอาหห์ และฉะนชชั้นเหลต่าบรรพบฟุรฟุษของพวกคนนอกรกตทชชั้งหมดในโลกจสึงทราบเกกกี่ยวกชบการกระทคากสิจ
ของพระเจห้ากชบพวกมนฟุษยห์ ทราบในตอนแรกนชชั้นเกกกี่ยวกชบเครสืกี่องสชงเวยนองเลสือดซสึกี่งชกชั้ไปทกกี่พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่จะ
เสดต็จมานชชั้น แมห้ในตคานานและบชนทสึกตต่าง ๆ ของพวกนอกรกตเกสือบทชชั้งหมดในโลกกต็มกความทรงจคาทกกี่ถถูกบสิดเบสือน
อยถูต่บห้างเกกกี่ยวกชบนชั้คาทต่วมนชชั้นซสึกี่งถถูกถต่ายทอดตต่อ ๆ กชนมาโดยปากเปลต่า ถถูกบสิดเบสือนแตต่กต็ดถูออกไดห้ ฉะนชชั้นพวก
นอกรกตเหลต่านกชั้จสึงอยากฆต่าวชวเปป็นเครสืกี่องสชงเวย ถสึงแมห้เหลต่าบรรพบฟุรฟุษของพวกเขาไดห้หชนไปเสกยจากพระเจห้าทกกี่แทห้
จรสิงแลห้วกต็ตาม

โรม 1:21 บอกเราวต่า “เพราะวต่าเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้รถูห้จชกพระเจห้าแลห้ว พวกเขากต็มสิไดห้ถวายพระเกกยรตสิแดต่
พระองคห์ในฐานะเปป็นพระเจห้า หรสือหาไดห้ขอบพระคฟุณไมต่ แตต่ไดห้กลายเปป็นผถูห้ทกกี่ไรห้สาระในบรรดาจสินตนาการของ



พวกเขา และใจอชนโงต่เขลาของพวกเขากต็มสืดไป” เราเรกยนรถูห้วต่า “ใจอชนโงต่เขลาของพวกเขากต็มสืดไป” และ “เหตฟุ
ฉะนชชั้น พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขาไวห้แกต่ความเปป็นมลทสิน” และ “เพราะเหตฟุนกชั้พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขา
ไวห้แกต่กสิเลสอชนตกี่คาชห้า” และ “พระเจห้าจสึงไดห้ทรงมอบพวกเขาไวห้แกต่จสิตใจอชนเลวทราม” (รม. 1:21,24,26,28) นกกี่
เปป็นตห้นกคาเนสิดของเผต่าพชนธฟุห์นอกรกตทชชั้งปวง พวกเขาไมต่ไดห้ปปีนไตต่ขสึชั้นมาจากบรรพบฟุรฟุษทกกี่เปป็นสชตวห์เดรชจฉาน พวกเขา
ไดห้ตกตกี่คาเขห้าสถูต่ความมสืดแหต่งความเปป็นคนนอกรกตโดยการปฏสิเสธพระครสิสตห์และความจรสิงนชชั้น แตต่กระนชชั้นในทฟุกแหต่ง
หน แมห้กระทชกี่งในหมถูต่พวกนอกรกต ยชงมกความเขห้าใจอยถูต่บห้างวต่าตห้องมกเครสืกี่องสชงเวยหนสึกี่งเพสืกี่อชดใชห้บาป พกกี่ชายของผม 
ดร. บสิลลห์ ไรซห์ เคยเหต็นหมอผกซสึกี่งเปป็นคนนอกรกตคนหนสึกี่งในแอฟรสิกาฆต่าไกต่ตชวหนสึกี่งเปป็นเครสืกี่องสชงเวย พวกแอสเทค
ในอเมรสิกายฟุคแรก ๆ เคยฆต่ามนฟุษยห์เปป็นเครสืกี่องสชงเวย พระเจห้ามสิไดห้ทรงทอดทสิชั้งเผต่าพชนธฟุห์ทกกี่เปป็นคนนอกรกตเสกยอยต่าง
สสิชั้นเชสิง แตต่ทรงเตสือนใจพวกเขาอยถูต่ตลอดโดยจสิตสคานสึกวต่าพวกเขาตห้องการการยกโทษ ตห้องการการไถต่บางอยต่าง 
ตห้องการการไถต่โทษบางอยต่างสคาหรชบบาปของพวกเขา

แนต่นอนวต่าไมต่มกเครสืกี่องสชงเวยใดทกกี่ถวายแกต่พวกพระของคนนอกรกตจะทคาใหห้เกสิดสชนตสิสฟุขกชบพระเจห้าของ
เราไดห้ เหมสือนกชบทกกี่สคาหรชบยสิวคนหนสึกี่งมชนคงไมต่เปป็นประโยชนห์อะไรเลยทกกี่จะถวายลถูกแกะสชกตชวเปป็นเครสืกี่องสชตวบถูชา
โดยไมต่ยอมรชบวต่าพระเจห้าทรงมกลถูกแกะตชวหนสึกี่งทกกี่จะรชบบาปของโลกไปเสกย เครสืกี่องบถูชาทกกี่นองเลสือดคงไมต่ทคา
ประโยชนห์อะไรแกต่เขาเลย ดชงนชชั้นไมต่มกเครสืกี่องบถูชาใดจะทคาประโยชนห์อชนใดแกต่ผถูห้ใดเลยไดห้นอกเสกยจากวต่ามชนเปป็นบท
เรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุประกอบเพสืกี่อชกชั้ไปยชงพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น

เปาโลและบารนาบชสตกใจและสะเทสือนใจมาก พวกเขาอธสิบายวต่า “พวกเราเปป็นมนฟุษยห์ทกกี่มกกสิเลสตชณหา
เหมสือนกชบพวกทต่าน” (ขห้อ 15) พวกเขาอธสิบายวต่าพวกเขามาเพสืกี่อจะประกาศแกต่ผถูห้คนนอกรกตเหลต่านกชั้วต่าพวกเขา
ควร “หชนจากสสิกี่งไรห้ประโยชนห์เหลต่านกชั้ มาหาพระเจห้าผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่ ผถูห้ซสึกี่งไดห้ทรงสรห้างฟฟ้าสวรรคห์ และแผต่นดสิน
โลก และทะเล และสสิกี่งสารพชดซสึกี่งมกอยถูต่ในทกกี่เหลต่านชชั้น”

จงหมายเหตฟุคคาขอรห้องสองประการแกต่คนนอกรกตเหลต่านกชั้ มกพระเจห้าอยถูต่องคห์หนสึกี่งผถูห้ทรงสรห้างฟฟ้าและแผต่น
ดสินโลก พระเจห้าองคห์นกชั้ไดห้ประทานคคาพยานแหต่งการทรงดถูแลอชนเปปีปี่ยมเมตตาของพระองคห์แลห้วในการใหห้ฝนตก
และฤดถูกาลทกกี่เกสิดผลและอาหารและการปกปฟ้องดถูแลมนฟุษยชาตสิ!

เราถถูกเตสือนใจเกกกี่ยวกชบเพลงสดฟุดก 19 ซสึกี่งประกาศวต่าผสืนฟฟ้าทกกี่มกดาวพราวพรต่างใหห้คคาพยานวต่ามกพระเจห้า
ผถูห้ทรงพระชนมห์อยถูต่องคห์หนสึกี่ง พระผถูห้สรห้างองคห์หนสึกี่ง พวกพระทกกี่ตชณหาจชด ชอบทคาสงคราม และหลงผสิดแหต่งตคานาน
เทพของพวกกรกกไมต่เพกยงพอทกกี่จะอธสิบายเกกกี่ยวกชบจชกรวาลทกกี่แสนมหชศจรรยห์นกชั้! จงหมายเหตฟุวต่าเปาโลใชห้ขห้อโตห้แยห้ง
ทกกี่คลห้ายกชนเมสืกี่อเขาเทศนาทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ เตสือนใจชาวกรฟุงเอเธนสห์เกกกี่ยวกชบ “พระเจห้าผถูห้ไดห้ทรงสรห้างแผต่นดสินโลกกชบ
สสิกี่งทชชั้งปวงทกกี่มกอยถูต่ในนชชั้น โดยเหต็นวต่าพระองคห์ทรงเปป็นเจห้าแหต่งฟฟ้าสวรรคห์และแผต่นดสินโลก” และวต่าพระทกกี่เปป็นรถูป
เคารพไมต่อาจเปป็นคคาตอบของการเนรมสิตสรห้างทกกี่เปป็นระเบกยบซสึกี่งแสดงใหห้เหต็นพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ทรงฤทธานฟุภาพ
ทชชั้งสสิชั้นและทรงเมตตาไดห้ (กสิจการ 17:21-31)

นกกี่เปป็นเครสืกี่องเตสือนใจหนสึกี่งทกกี่ไดห้รชบการดลใจวต่า “คนโงต่ไดห้พถูดในใจของตนวต่า “ไมต่มกพระเจห้า”” (สดด. 
14:1) มกแตต่คนโงต่ทกกี่กลต่าวไดห้วต่านกกี่เปป็นจชกรวาลหนสึกี่งทกกี่ไมต่มกผถูห้สรห้าง นกกี่คสือมนฟุษยชาตสิและไมต่มกผถูห้ใดทกกี่เปป็นใหญต่กวต่ามนฟุษยห์
ทกกี่จะสรห้างมนฟุษยห์ไดห้ มกพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ทรงมกสตสิปปัญญาทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่า ฤทธสิธิ์เดชทกกี่ยสิกี่งใหญต่กวต่า และการทรงสภาพ



อยถูต่ทกกี่ยาวนานกวต่ามนฟุษยห์หรสือสสิกี่งทชชั้งหลาย
ขห้อพระคคาเกกกี่ยวกชบการรชกษาชายพสิการคนนกชั้ใหห้หายไมต่บอกวต่ากกกี่คนไดห้รชบความรอดและกกกี่คนหชนมาเชสืกี่อ

วางใจองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าในการตอบสนองตต่อคคาสอนเหลต่านกชั้ของเปาโลและบารนาบชส แตต่บางคนกลชบใจเชสืกี่อ 
เพราะวต่าเมสืกี่อเปาโลถถูกลากตชวออกไปนอกเมสืองในเวลาตต่อมา และถถูกคสิดวต่าตายแลห้ว “พวกสาวกไดห้ยสืนลห้อมรอบ
ทต่าน” ดชงนชชั้นพระเจห้าจสึงทรงชต่วยจสิตวสิญญาณหลายดวงใหห้รอดจรสิง ๆ และทรงใหห้เกสิดสาวกหลายคนผต่านทางงาน
รชบใชห้ในเมสืองลสิสตราทกกี่ชชกี่วนชชั้น

_______________
ขด้อ 19,20:

14:19 และมกพวกยสิวบางคนมายชงทกกี่นชกี่นจากเมสือ
งอชนทสิโอกและเมสืองอสิโคนกยถูม ผถูห้ซสึกี่งชชกชวนประชาชน
และเมสืกี่อเอาหสินขวห้างเปาโลแลห้ว ไดห้ลากทต่านออกไป
จากเมสือง โดยคสิดวต่าทต่านตายแลห้ว

14:20 อยต่างไรกต็ดก ขณะทกกี่พวกสาวกไดห้ยสืนลห้อมรอบ
ทต่านแลห้ว ทต่านกต็ลฟุกขสึชั้น และเขห้ามาในเมสือง และวชน
ตต่อมาทต่านกต็ออกเดสินทางกชบบารนาบชส ไปยชงเมสือง
เดอรห์บก

เปาโลถทูกหวินขวด้างทขีกี่เมสืองลวิสตรา
ชต่างเปป็นการเปลกกี่ยนผต่านทกกี่นต่าสะเทสือนใจ! จากกต่อนหนห้าทกกี่ไดห้รชบการนมชสการในฐานะพระเจห้า เปาโลและ

บารนาบชสหลต่นจากความเปป็นทกกี่นสิยมและเปาโลถถูกหสินขวห้างและถถูกลากตชวออกไปนอกเมสืองจรสิง ๆ เพราะถถูกคสิด
วต่าตายแลห้ว!

การตอบรชบทกกี่ตรงขห้ามกชนสองแบบนชชั้นเปป็นสสิกี่งทกกี่พระเยซถูทรงคฟุห้นเคย ฝถูงชนมหาศาลแหต่กชนมารฟุมลห้อม
พระองคห์เพสืกี่อจะฟปังพระองคห์เทศนา เพสืกี่อจะเหต็นพระองคห์รชกษาคนเจต็บปฝ่วยของพวกเขาใหห้หาย แตต่อกกไมต่นานฝถูง
ชนกลฟุต่มเดกยวกชนนชชั้นกต็ทอดทสิชั้งพระองคห์และรห้องบอกวต่า “ตรสึงเขาเสกยทกกี่กางเขน” ตต่อมาเปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้
เขกยนถสึงชาวฟปีลสิปปปีวต่า “ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้กลต่าวถสึงเรสืกี่องความขชดสน เพราะขห้าพเจห้าเรกยนรถูห้แลห้ววต่า ขห้าพเจห้าจะอยถูต่ฐานะ
อยต่างไรกต็ตาม กต็จะพอใจอยถูต่อยต่างนชชั้น ขห้าพเจห้ารถูห้จชกทกกี่จะเผชสิญกชบความตกตกี่คา และขห้าพเจห้ารถูห้จชกทกกี่จะเผชสิญกชบความ
อฟุดมสมบถูรณห์ ในทฟุกหนแหต่งและในทฟุกกรณก ขห้าพเจห้าไดห้รชบการสชกี่งสอนใหห้เผชสิญกชบความอสิกี่มทห้องและความหสิว ทชชั้ง
ความอฟุดมสมบถูรณห์และความขชดสน” (ฟป. 4:11,12) นชกี่นเปป็นสต่วนหนสึกี่งของความขชดแยห้งเดกยวกชน: ผถูห้สสืกี่อสารทกกี่เปป็น
ครสิสเตกยนจะเปป็นทกกี่รชกและเปป็นทกกี่ชชง ถถูกยกชถูและถถูกกดใหห้ตกี่คา บางครชชั้ง เหมสือนพระเยซถู ผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้าจะถถูก
เทรดดห้วยนชั้คามชนหอมจากผอบ บางครชชั้ง เหมสือนพระเยซถู เขาจะเปป็นทกกี่เกลกยดชชง ถถูกเฆกกี่ยนตกและถถูกตรสึงกางเขน 
หากจะขอยสืมวลกหนสึกี่งจากนสิยายเรสืกี่อง If ของรชดยาด คสิพลสิกี่ง พวกอชครทถูตไดห้เรกยนรถูห้และเราควรเรกยนรถูห้ “ทกกี่จะปฏสิบชตสิ
กชบคนลวงสองคนนชชั้นในแบบเดกยวกชน” นชกเทศนห์จะตห้องไมต่ประทชบใจมากเกสินไปนชกกชบคคาสรรเสรสิญเยสินยอของ
มนฟุษยห์ พรห้อมกชบความสคาเรต็จและตชวเลขทชชั้งหลาย; เขาตห้องไมต่หดหถูต่มากเกสินไปนชกกชบการถถูกขต่มเหง ความเกลกยด
ชชงและการยกี่คายก ทชชั้งสองอยต่างเปป็นสต่วนทกกี่เหมาะสมของผถูห้รชบใชห้ทกกี่แทห้จรสิงของพระเจห้า!

จงหมายเหตฟุภาพทกกี่ตรงขห้ามกชนนกชั้ทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนใน 2 โครสินธห์ 6:8-10:
“โดยมกเกกยรตสิยศและไรห้เกกยรตสิยศ โดยคคารายงานวต่าชชกี่วและคคารายงานวต่าดก เหมสือนเปป็นคน

หลอกลวง แตต่ยชงสชตยห์จรสิง เหมสือนเปป็นคนทกกี่ไมต่มกใครรถูห้จชก แตต่ยชงเปป็นทกกี่รถูห้จชกดก เหมสือนใกลห้ตาย และ



ดถูเถสิด พวกเรายชงมกชกวสิตอยถูต่ เหมสือนถถูกตกสอน และไมต่ถถูกฆต่า เหมสือนเศรห้าโศก แตต่มกความปปีตสิยสินดกอยถูต่
เสมอ เหมสือนยากจน แตต่ทคาใหห้คนเปป็นอชนมากมชกี่งมก เหมสือนไมต่มกอะไรเลย และยชงถสือครองสสิกี่งสารพชด
อยถูต่”

พวกเขา “เอาหสินขวห้างเปาโลแลห้ว ไดห้ลากทต่านออกไปจากเมสือง โดยคสิดวต่าทต่านตายแลห้ว” เปาโลตายไป
แลห้วหรสือไมต่? พระคชมภกรห์ขห้อนกชั้ไมต่บอก การอนฟุมานกต็คสือเขาไมต่ไดห้ตาย แตต่ไมต่มกคคากลต่าวทกกี่ชชดเจนตรงนกชั้ คคากลต่าวทกกี่ไมต่
ชชดเจนถถูกเจตนาไวห้อยต่างแนต่นอน

นกกี่เปป็นเหตฟุการณห์ทกกี่เปาโลหมายถสึงใน 2 โครสินธห์ 12:2-4 ไหม? อาจเปป็นเชต่นนชชั้น Ussher’s Chronology 
ระบฟุวต่าชต่วงเวลาทกกี่เปาโลถถูกหสินขวห้างตรงกชบปปี ค.ศ. 45 และชต่วงเวลาทกกี่เปาโลเขกยนหนชงสสือ 2 โครสินธห์ ตรงกชบปปี 
ค.ศ. 60 ดชงนชชั้นเนสืกี่องจากเปาโลกลต่าววต่าเหตฟุการณห์นชชั้นเกสิดขสึชั้น “กวต่าสสิบสกกี่ปปีมาแลห้ว” มชนจสึงนต่าจะเปป็นเหตฟุการณห์
เดกยวกชน

ในขห้อพระคคาตอนนชชั้น เปาโลกลต่าววต่า:
“ขห้าพเจห้าไดห้รถูห้จชกชายคนหนสึกี่งในพระครสิสตห์เมสืกี่อกวต่าสสิบสกกี่ปปีมาแลห้ว (ไมต่วต่าในรต่างกาย ขห้าพเจห้าไมต่

สามารถบอกไดห้ หรสือไมต่วต่านอกรต่างกาย ขห้าพเจห้าไมต่สามารถบอกไดห้ พระเจห้าทรงทราบ) คนเชต่นนชชั้นไดห้
ถถูกรชบขสึชั้นไปยชงสวรรคห์ชชชั้นทกกี่สาม และขห้าพเจห้าไดห้รถูห้จชกชายเชต่นนชชั้น (ไมต่วต่าในรต่างกายหรสือนอกรต่างกาย 
ขห้าพเจห้าไมต่สามารถบอกไดห้ พระเจห้าทรงทราบ) วต่าเขาไดห้ถถูกรชบขสึชั้นไปยชงเมสืองบรมสฟุขเกษมอยต่างไร 
และไดห้ยสินบรรดาถห้อยคคาทกกี่ไมต่สามารถบรรยายไดห้ ซสึกี่งการทกกี่มนฟุษยห์คนใดจะเอต่ยนชชั้นกต็ทรงหห้ามไวห้” -- 2 
คร. 12:2-4

คคาวต่า “ไดห้รถูห้จชก” ในทกกี่นกชั้ควรจะเปป็น “รถูห้จชก” เราคสิดวต่าเปาโลกคาลชงพถูดถสึงตชวเอง จงสชงเกตวต่าเปาโลกลต่าว
วต่า “ไมต่วต่าในรต่างกาย ขห้าพเจห้าไมต่สามารถบอกไดห้ หรสือไมต่วต่านอกรต่างกาย ขห้าพเจห้าไมต่สามารถบอกไดห้ พระเจห้าทรง
ทราบ” ดชงนชชั้นเปาโลจสึงยชงมกชกวสิตอยถูต่ และขณะทกกี่เขาหมดสตสิอยถูต่นชชั้น พระเจห้าไดห้ประทานการเปปิดเผยแสนวสิเศษแกต่
เขา ซสึกี่งถถูกพาไปในจสิตวสิญญาณสถูต่เมสืองบรมสฟุขเกษมไหม? หรสือเปาโลตายไปแลห้วจรสิง ๆ? จสิตวสิญญาณของเขาออก
ไปจากรต่างกายซสึกี่งตายชชกี่วขณะ จากนชชั้นเขากต็ถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายไหม? เราจะตห้องตอบรต่วมกชบเปาโลวต่า 
“ขห้าพเจห้าไมต่สามารถบอกไดห้ พระเจห้าทรงทราบ” มชนไมต่สคาคชญหรอก ไมต่วต่าจะยชงไง เขากต็ถถูกพาขสึชั้นไปยชงเมสืองบรม
สฟุขเกษมและไดห้ยสินถห้อยคคาทกกี่เหลสือจะกลต่าวไดห้และไดห้รชบการเปปิดเผยอชนทรงสงต่าราศกยสิกี่งนชกจนหนามในเนสืชั้ออชนหนสึกี่ง
เทต่านชชั้นจะปฟ้องกชนเขาไมต่ใหห้เยต่อหยสิกี่งและ “ถถูกยกชถูจนเกสินขนาด” (2 คร. 12:7)

อยต่าสงสารเปาโลเลย พระเจห้าสามารถเปปิดเผยสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงอยากเปปิดเผยแกต่เปาโลไดห้แกต่
ชายคนหนสึกี่งทกกี่ถถูกยกี่คายก ถถูกทฟุบตก และทนทฟุกขห์อยต่างเลวรห้าย ตชชั้งแตต่นชชั้นเปป็นตห้นมาเปาโลมองยห้อนกลชบไปยชง
เหตฟุการณห์ตอนนชชั้น มสิใชต่เปป็นชต่วงเวลาทกกี่เขาถถูกหสินขวห้างและทกกี่เขาทนทฟุกขห์ แตต่เปป็นชต่วงเวลาทกกี่เขาไดห้ยสินถห้อยคคาอชน
เหลสือจะกลต่าวไดห้และถถูกรชบขสึชั้นไปยชงเมสืองบรมสฟุขเกษมและเปป็นชต่วงเวลาอชนยสิกี่งใหญต่ทกกี่สฟุดแหต่งการถถูกยกชถูในฝฝ่าย
วสิญญาณเทต่าทกกี่เขาเคยรถูห้จชก! โอ เราหลายคนทกกี่อยากหนกพห้นการถถูกขต่มเหงและทกกี่คอยหาชต่องตลอดทกกี่จะเอาใจ
มนฟุษยห์แทนทกกี่จะเอาใจพระเจห้า พวกเราทกกี่ขยาดการตรสึงกางเขนตชวเองซสึกี่งควรเปป็นสต่วนของเหลต่าพยานทกกี่สชตยห์ซสืกี่อ
ของพระเจห้า ยต่อมพลาดสงต่าราศกนชชั้นดห้วยทกกี่ไปพรห้อมกชบการถถูกขต่มเหงเชต่นนชชั้น



บชดนกชั้งานอชนเปปีปี่ยมสฟุขของพระเจห้าเสรต็จสสิชั้นแลห้ว เหลต่าคนชชกี่วคสิดจะฆต่าเปาโลและยชบยชชั้งขต่าวประเสรสิฐ 
พระเจห้าทรงวางรชชั้วตห้นไมห้ลห้อมรอบเปาโลไวห้ (ดถู โยบ 1:10) ซาตานและเหลต่าคนชชกี่วไปไดห้ไกลเทต่าทกกี่พระเจห้าทรง
อนฟุญาตเพสืกี่อเกกยรตสิของพระองคห์เอง ฉะนชชั้นบชดนกชั้เปาโลจสึงลฟุกขสึชั้นและเขห้ามาในเมสืองนชชั้น หลชงจากพชกเอาแรงไมต่กกกี่
ชชกี่วโมง เขากต็พรห้อมในวชนถชดมาทกกี่จะไปยชงเมสืองเดอรห์บกและเรสิกี่มตห้นใหมต่

พวกเขาไดห้เทศนาทกกี่เมสืองเดอรห์บกกต่อนหนห้านชชั้นแลห้ว (ดถู ขห้อ 6)
_________________

ขด้อ 21-23:
14:21 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้ประกาศขต่าว
ประเสรสิฐแกต่เมสืองนชชั้น และไดห้สชกี่งสอนคนเปป็นอชนมาก
แลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็กลชบไปยชงเมสืองลสิสตรา และเมสือ
งอสิโคนกยถูม และเมสืองอชนทสิโอกอกก
14:22 โดยกระทคาจสิตใจทชชั้งหลายของพวกสาวกใหห้
มชกี่นคง และเตสือนสตสิพวกเขาใหห้ดคารงอยถูต่ในความเชสืกี่อ

นชชั้น และวต่าพวกเราจะตห้องเขห้าในอาณาจชกรของ
พระเจห้าโดยผต่านความทฟุกขห์ยากมากมาย
14:23 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้ตชชั้งบรรดาผถูห้ปกครอง
ไวห้ในทฟุกครสิสตจชกร และไดห้อธสิษฐานดห้วยการอด
อาหารแลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็ฝากพวกสาวกไวห้กชบองคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้า ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไดห้เชสืกี่อนชชั้น

เปาโลและบารนาบอัสกลอับไปยอัง
เมสืองเหลสานอัทั้นทขีกี่พวกเขาไปเยสือนมาแลด้ว

อชครทถูตเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นเหมสือนไฟทกกี่ดชบไมต่ไดห้! พวกเขาคห้างคสืนในเมสืองลสิสตราซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เปาโลถถูกหสิน
ขวห้าง วชนถชดมาพวกเขากต็กลชบไปทกกี่เมสืองเดอรห์บก และหลชงจากประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่นชกี่นและสชกี่งสอนคนเปป็นอชน
มาก “ทต่านทชชั้งสองกต็กลชบไปยชงเมสืองลสิสตรา!” จากนชชั้นพวกเขากลชบไป “เมสืองอสิโคนกยถูม” ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ ขห้อ 5 บอก
เราวต่า กต่อนหนห้านชชั้น “คนตต่างชาตสิและพวกยสิวพรห้อมกชบพวกผถูห้ปกครองของพวกเขา ไดห้รต่วมคสิดกชนจะทคาการ
อชปยศ และเอากห้อนหสินขวห้างทต่านทชชั้งสอง” พวกเขากลชบไปทกกี่เมสืองอชนทสิโอกเชต่นกชน มกเมสืองอชนทสิโอกอยถูต่สองแหต่ง-- 
เมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นซกเรกยซสึกี่งเปาโลและบารนาบชสไดห้เรสิกี่มตห้นจากทกกี่นชกี่น (กสิจการ 13:1-3) และเมสืองอชนทสิโอก
แหต่งแควห้นปปิสสิเดกย ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พวกเขาปรนนสิบชตสิในระหวต่างการเดสินทางรอบนกชั้ในกสิจการ 13:14-52 ทกกี่นชกี่นพวกยสิว
ไดห้พถูดโตห้แยห้งและหมสิกี่นประมาท (กสิจการ 13:45) ทกกี่นชกี่น “พวกยสิวไดห้ยฟุยงพวกสตรกทกกี่นมชสการพระเจห้าและมกเกกยรตสิ 
กชบผถูห้ชายทกกี่เปป็นใหญต่ในเมสืองนชชั้น และทคาใหห้เกสิดการขต่มเหงตต่อเปาโลกชบบารนาบชส และไลต่ทต่านทชชั้งสองออกจาก
เขตแดนทชชั้งหลายของพวกเขา” (กสิจการ 13:50) เปาโลและบารนาบชสไดห้สะบชดฝฟุฝ่นออกจากเทห้าของตนใสต่คน
เหลต่านชชั้นแลห้ว แตต่บชดนกชั้พวกเขากลชบไปยชงเมสืองเดสิมนชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ พวกเขาถถูกขชบไลต่ออกมา--เมสืองอชนทสิโอกแหต่ง
แควห้นปปิสสิเดกย! แตต่มกผถูห้เชสืกี่อใหมต่ทกกี่ลชั้คาคต่าหลายคนทกกี่นชกี่น ดชงนชชั้นพวกเขาจสึง “กระทคาจสิตใจทชชั้งหลายของพวกสาวกใหห้
มชกี่นคง และเตสือนสตสิพวกเขาใหห้ดคารงอยถูต่ในความเชสืกี่อนชชั้น และวต่าพวกเราจะตห้องเขห้าในอาณาจชกรของพระเจห้าโดย
ผต่านความทฟุกขห์ยากมากมาย”

มชนนต่าแปลกมสิใชต่หรสือทกกี่พวกเราหลายคนไมต่เคยไดห้เรกยนรถูห้บทเรกยนนกชั้ทกกี่เปาโลและบารนาบชสสอนเหลต่าผถูห้
เชสืกี่อของพวกเขาเลย: “พวกเราจะตห้องเขห้าในอาณาจชกรของพระเจห้าโดยผต่านความทฟุกขห์ยากมากมาย”? โอ 
อนสิจจา ผมกลชววต่าเราไมต่เปป็นครสิสเตกยนทกกี่ดกมาก ๆ เลยตามมาตรฐานของหนชงสสือกสิจการ! ไมต่แปลกทกกี่ความเชสืกี่อ



แบบครสิสเตกยนชนสิดทกกี่เรามกไมต่เบต่งบานเหมสือนความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนทกกี่เปาโลและบารนาบชสเทศนาและดคาเนสิน
ชกวสิตตาม!

ในครสิสตจชกรทฟุกแหต่ง “ทต่านทชชั้งสองไดห้ตชชั้งบรรดาผถูห้ปกครอง” คคาวต่า “ตชชั้ง” ในทกกี่นกชั้ดถูเหมสือนจะเปป็น “แตต่ง
ตชชั้ง” หรสือการแตต่งตชชั้งชายหลายคนทกกี่เหมาะสมสคาหรชบตคาแหนต่งผถูห้นคา เหลต่าครสิสเตกยนทกกี่เปป็นผถูห้ใหญต่มากกวต่า ใหห้รชบ
ตคาแหนต่งผถูห้นคา คคาวต่า “ผถูห้ปกครอง” ในครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหลายโดยทชกี่วไปแลห้วหมายถสึงนชกเทศนห์ 
หรสืออยต่างนห้อยคสือหมายถสึงผถูห้นคาทกกี่เปป็นผถูห้ใหญต่และไดห้รชบความไวห้วางใจ ผถูห้ปกครองอาจกลายเปป็นผถูห้ดถูแล ศสิษยาภสิบาล
หรสือผถูห้ดถูแลของครสิสตจชกรหนสึกี่ง หรสือเขาอาจไมต่เปป็นกต็ไดห้ คคาเรกยกเหลต่านกชั้ใชห้แทนกชนไมต่ไดห้ เปโตรไดห้รชบการดลใจใหห้
เขกยนวต่า “ขห้าพเจห้าจสึงเตสือนสตสิบรรดาผถูห้ปกครองซสึกี่งอยถูต่ทต่ามกลางพวกทต่าน ซสึกี่งขห้าพเจห้าเปป็นผถูห้ปกครองคนหนสึกี่งเชต่น
กชน…” (1 ปต. 5:1) ทสิโมธกไดห้รชบคคาบชญชาวต่า “อยต่าวต่ากลต่าวคนทกกี่สถูงอายฟุ แตต่จงวสิงวอนเขาเหมสือนเปป็นบสิดา…” (1 
ทธ. 5:1) และอกกหน “จงใหห้บรรดาผถูห้ปกครองทกกี่ปกครองดกนชชั้นถถูกนชบวต่าสมควรทกกี่จะไดห้รชบเกกยรตสิสองเทต่า โดย
เฉพาะอยต่างยสิกี่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่ทคางานหนชกในพระวจนะและหลชกคคาสอน” (1 ทธ. 5:17) และ “อยต่ายอมรชบคคา
กลต่าวหาตต่อผถูห้ปกครองคนใด เวห้นเสกยแตต่ตต่อหนห้าพยานสองสามคน” (1 ทธ. 5:19) จดหมายฝากฉบชบทกกี่สองและ
สามของยอหห์นขสึชั้นตห้นวต่า “ขห้าพเจห้าผถูห้ปกครอง เรกยนมายชงทต่านสฟุภาพสตรกทกกี่ทรงเลสือกสรรไวห้” และ “ขห้าพเจห้าผถูห้
ปกครอง เรกยนมายชงกายอชสทกกี่รชก” ยอหห์นจสึงเปป็นผถูห้ปกครองคนหนสึกี่ง นชกี่นคสือ นชกเทศนห์คนหนสึกี่ง ถสึงแมห้ไมต่เปป็นศสิษยาภสิ
บาลหรสือผถูห้ดถูแลของครสิสตจชกรใดกต็ตาม เปโตรกต็เชต่นเดกยวกชน

ผถูห้ปกครองบางคนเหลต่านกชั้ทกกี่เปาโลและบารนาบชสไดห้แตต่งตชชั้งอาจกลายเปป็นศสิษยาภสิบาลแลห้วกต็ไดห้
จงหมายเหตฟุเงสืกี่อนไขทกกี่มกสตสิปปัญญา วต่าผถูห้ปกครองเหลต่านกชั้ถถูก “แตต่งตชชั้ง” คคากรกกนกชั้หมายถสึง “การแตต่งตชชั้ง

โดยการเหยกยดมสือออก” สสิกี่งสารพชดควรถถูกหาขห้อยฟุตสิโดยเสกยงสต่วนใหญต่ในทกกี่ประชฟุมทห้องถสิกี่นหรสือ? เอาลต่ะ ขอใหห้เรา
กลต่าวละกชนวต่าสสิกี่งสารพชดควรถถูกหาขห้อยฟุตสิโดยการทรงนคาทกกี่ชชดเจนของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ตต่อมาเมสืกี่อครสิสเตกยนทกกี่
เปป็นผถูห้ใหญต่หลายคนอยถูต่ในครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นและเมสืกี่อพระคชมภกรห์ครบสมบถูรณห์และพวกอชครทถูตไมต่อยถูต่แลห้ว ศสิษยาภสิ
บาลคนหนสึกี่งหรสือหลายคนทกกี่พระวสิญญาณทรงนคาและคนอสืกี่น ๆ ทกกี่พระวสิญญาณทรงนคากต็จะมาสถูต่ขห้อสรฟุปเดกยวกชน
เกกกี่ยวกชบนชั้คาพระทชยของพระเจห้าในเรสืกี่องสคาคชญ ๆ ทชชั้งหมด ถห้าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงไดห้ตามชอบพระทชยของ
พระองคห์ แตต่กชบครสิสตจชกรใหมต่สชกแหต่ง บต่อยครชชั้งมชนเปป็นการฉลาดสคาหรชบครสิสเตกยนใหมต่ทชชั้งหลายทกกี่จะขอคคาชกชั้แนะ
ฝฝ่ายวสิญญาณจากครสิสเตกยนทกกี่อาวฟุโสกวต่าเปป็นอชนดชบแรก

ผมไดห้รชบสสิทธสิพสิเศษอชนยสิกี่งใหญต่ในการกต่อตชชั้งทกกี่ประชฟุมทห้องถสิกี่นแปดหรสือสสิบแหต่งของพวกครสิสเตกยนใหห้เปป็นค
รสิสตจชกรหลายแหต่ง ในกรณกเชต่นนชชั้นผมพบวต่ามชนเปป็นการฉลาดฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่จะขอรห้องคนเหลต่านชชั้นทกกี่จะยอมใหห้
ผมแตต่งตชชั้งใครสชกคน ในตอนแรกนชชั้น เพสืกี่อทคาหนห้าทกกี่เหรชญญสิก ใครสชกคนทกกี่จะนคาเพลงในการประชฟุม คนเหลต่านชชั้นทกกี่
ทคาหนห้าทกกี่เปป็นคณะกรรมการสคาหรชบการกต่อสรห้าง ฯลฯ จนกวต่าครสิสตจชกรนชชั้นจะลงหลชกปปักฐานไดห้และจนกวต่า
ครสิสเตกยนทกกี่เปป็นผถูห้ใหญต่ทชชั้งหลายเตสิบโตแลห้วในสตสิปปัญญาฝฝ่ายวสิญญาณ นชกี่นเปป็นนโยบายทกกี่เปาโลและบารนาบชส
ปฏสิบชตสิตามในทกกี่นกชั้

_________________



ขด้อ 24-28:
14:24 และหลชงจากทต่านทชชั้งสองไดห้ขห้ามแควห้นปปิสสิ
เดกยแลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็มายชงแควห้นปปัมฟปีเลกย
14:25 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้ประกาศพระวจนะ
ในเมสืองเปอรห์กาแลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็ลงไปยชงเมสือง
อชททาลสิยา
14:26 และจากทกกี่นชกี่นไดห้แลต่นไปยชงเมสืองอชนทสิโอก ซสึกี่ง
เปป็นสถานทกกี่ทกกี่ทต่านทชชั้งสองไดห้รชบการรชบรองไวห้ใน
พระคฟุณของพระเจห้า สคาหรชบกสิจการซสึกี่งทต่านทชชั้งสอง

ไดห้กระทคาใหห้สคาเรต็จนชชั้น
14:27 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองมาถสึง และไดห้รวบรวมค
รสิสตจชกรใหห้ชฟุมนฟุมกชนแลห้ว ทต่านทชชั้งสองไดห้เลต่าใหห้ฟปัง
ถสึงสสิกี่งสารพชดทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงกระทคากชบทต่านทชชั้งสอง
และทกกี่พระองคห์ไดห้ทรงเปปิดประตถูแหต่งความเชสืกี่อใหห้คน
ตต่างชาตสิ
14:28 และทต่านทชชั้งสองอยถูต่ทกกี่นชกี่นชห้านานกชบพวก
สาวก

พวกเขากลอับไปเมสืองออันทวิโอก และเสรต็จสวิทั้น
การเดวินทางเพสืกี่องานประกาศรอบแรกนอัทั้น

ทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เปาโลและบารนาบชสไดห้เทศนา กต็มกผถูห้กลชบใจเชสืกี่อหลายคนและทกกี่ประชฟุมใหมต่ ๆ หลายแหต่งไดห้
ถถูกกต่อตชชั้งขสึชั้นแลห้ว บชดนกชั้พวกเขาขห้ามแควห้นปปิสสิเดกยไปยชงแควห้นปปัมฟปีเลกย ซสึกี่งเปป็นจฟุดแวะทกกี่สองของพวกเขาในการ
เดสินทางเพสืกี่องานประกาศของพวกเขา (กสิจการ 13:13) และไปยชงเมสืองเปอรห์กาและเขห้าไปในเมสืองอชททาลสิยา จาก
นชชั้นพวกเขากต็แลต่นเรสือเลกยบชายฝปัปี่งกลชบไปยชงเมสืองอชนทสิโอกในแควห้นซกเรกย

พวกเขารวบรวมครสิสตจชกรนชชั้นมาดห้วยกชนและ “ไดห้เลต่าใหห้ฟปังถสึงสสิกี่งสารพชดทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงกระทคากชบ
ทต่านทชชั้งสอง และทกกี่พระองคห์ไดห้ทรงเปปิดประตถูแหต่งความเชสืกี่อใหห้คนตต่างชาตสิ” ดชงนชชั้นพวกเขาจสึงลงหลชกปปักฐานเพสืกี่อ
สรรเสรสิญและหยฟุดพชกและเพสืกี่อชต่วยเหลสือชฟุมนฟุมชนครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองอชนทสิโอกชชกี่วระยะหนสึกี่ง

เปโตรไดห้ไปเทศนาแกต่ผถูห้คนตต่างชาตสิในบห้านของโครเนลสิอชสและครอบครชวของเขาแลห้วตอนแรกในกสิจการ
10 และหลชกการนชชั้นกต็ถถูกสถาปนา: “ดชงนชชั้นพระเจห้าไดห้โปรดแกต่พวกคนตต่างชาตสิใหห้กลชบใจเสกยใหมต่เพสืกี่อไดห้ชกวสิตรอด
ดห้วย” (กสิจการ 11:18) แตต่มกงานชนะจสิตวสิญญาณจรสิง ๆ นห้อยมากในหมถูต่คนตต่างชาตสิจนกระทชกี่งเปาโลและบารนา
บชส ในสถานทกกี่แตต่ละแหต่ง หลชงจากเทศนาแกต่พวกยสิวแลห้ว ไดห้หชนไปหาพวกคนตต่างชาตสิ เรสืกี่องทชชั้งหมดนชชั้นยชงตห้องถถูก
ขบคสิดและนชั้คาพระทชยของพระเจห้ายชงตห้องถถูกเปปิดเผยใหห้ชชดเจนวต่าพระองคห์ทรงหมดธฟุระกชบพระราชบชญญชตสิดห้าน
พสิธกการแลห้ว อกกไมต่นานกรฟุงเยรถูซาเลต็มจะถถูกทคาลายและพวกยสิวจะถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่วจชกรวรรดสิโรม พระเจห้า
ทรงทอดทสิชั้งพระวสิหารนชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มแลห้ว พวกยสิวตห้องเรสิกี่มทคาความรถูห้จชกกชบขห้อลสึกลชบนกชั้ทกกี่วต่า “เหมสือนอยต่างบชดนกชั้ซสึกี่ง
โปรดเปปิดเผยแกต่พวกอชครทถูตผถูห้บรสิสฟุทธสิธิ์ และพวกผถูห้พยากรณห์ของพระองคห์โดยพระวสิญญาณ วต่าพวกคนตต่างชาตสิจะ
เปป็นผถูห้รชบมรดกรต่วมกชน และเปป็นของกายอชนเดกยวกชน และเปป็นผถูห้มกสต่วนในพระสชญญาของพระองคห์ในพระครสิสตห์
โดยขต่าวประเสรสิฐนชชั้น” (อฟ. 3:5,6) ดชงนชชั้นในบทถชดไปคคาถามนกชั้ตห้องไดห้ขห้อยฟุตสิ: พวกคนตต่างชาตสิตห้องเขห้าสฟุหนชต
ไหม? พวกเขาตห้องเชสืกี่อฟปังบชญญชตสิดห้านอาหารของพวกยสิวไหม?

ในทกกี่นกชั้เกสิดคคาถามขสึชั้นมา: ใครมอบอคานาจเปาโลและบารนาบชสใหห้ออกเดสินทางเพสืกี่องานประกาศ? พวก
เขาใหห้บชพตสิศมาเหลต่าผถูห้เชสืกี่อและกต่อตชชั้งครสิสตจชกรใหมต่ ๆ ดห้วยสสิทธสิอคานาจใด? พวกเขาไมต่ไดห้ถถูกสต่งออกไปโดยนสิกาย
หรสือกองบชญชาการใดอยต่างแนต่นอน และจากกสิจการ 13:1 ดถูเหมสือนเปป็นทกกี่ชชดเจนวต่าการประชฟุมอธสิษฐานกลฟุต่มเลต็ก



ๆ ของบางคนทกกี่เปป็น “พวกผถูห้พยากรณห์และพวกอาจารยห์” ไดห้มาประชฟุมกชนเพสืกี่ออธสิษฐาน และพระเจห้าไดห้ทรงเปปิด
เผยแกต่พวกเขาวต่าพระองคห์ทรงอยากใหห้เปาโลและบารนาบชสถถูกสต่งออกไปในการเดสินทางนกชั้ “ดชงนชชั้นทต่านทชชั้งสอง 
ซสึกี่งถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ ไดห้ออกเดสินทางไปยชงเมสืองเซลถูเคกย…” (กสิจการ 13:4) ในงานประกาศทกกี่ใหญต่
โตใด ๆ มชนเหมาะสมทกกี่จะมกการหนฟุนหลชง การสนชบสนฟุน สตสิปปัญญาฝฝ่ายวสิญญาณของครสิสเตกยนหลายคน แตต่ใน
กรณกนกชั้เหต็นไดห้ชชดวต่าคนดก ๆ หลายคนถถูกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์นคาพาใหห้รบเรห้าเปาโลและบารนาบชสใหห้ไป และพวก
เขาถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

ดชงนชชั้นถสึงแมห้วต่าพวกเขามกคคาอธสิษฐานเหลต่านชชั้นของครสิสตจชกรทกกี่เมสืองอชนทสิโอก เราเชสืกี่อเชต่นนชชั้น เรากต็ไมต่ถถูก
บอกวต่าพวกเขาไดห้รชบการสนชบสนฟุนทางการเงสินใด ๆ จากครสิสตจชกรนชชั้น พวกเขาอาจไดห้รชบ แมห้มชนไมต่ถถูกเปปิดเผย
กต็ตาม

สสิกี่งทกกี่สคาคชญหนสึกี่งเดกยวนชชั้นเกกกี่ยวกชบงานมสิชชชนนารกทชชั้งปวง งานประกาศทชชั้งสสิชั้น งานในการเปป็นพยาน
ทชชั้งหมด กต็คสือวต่าคนหนสึกี่งตห้องถถูกสต่งไปโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

นชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่พระเยซถูทรงรบเรห้าเราทฟุกคนใหห้อธสิษฐานเกกกี่ยวกชบ “หตฟุฉะนชชั้น พวกทต่านจงอห้อนวอนพระองคห์
ผถูห้ทรงเปป็นเจห้าของงานเกต็บเกกกี่ยวนชชั้น เพสืกี่อทกกี่พระองคห์จะทรงสต่งบรรดาคนงานเขห้าไปในงานเกต็บเกกกี่ยวของพระองคห์”
(มธ. 9:38, ลก. 10:2) ทกกี่ใดทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงสต่งนชกเทศนห์คนหนสึกี่งไป เขากต็จะมกใครสชกคนทกกี่จะฟปัง ทกกี่ใดทกกี่
นชกเทศนห์ของพระองคห์ตห้องการการสนชบสนฟุน พระเจห้ากต็จะทรงใหห้ใครสชกคนชต่วยสนชบสนฟุนเขา

การเดสินทางเพสืกี่องานประกาศรอบแรกของเปาโลและบารนาบชสจสึงสสิชั้นสฟุดลง



กวิจการ 15
ขด้อ 1-6:

15:1 และบางคนซสึกี่งลงมาจากแควห้นยถูเดกยไดห้สชกี่งสอน
พวกพกกี่นห้อง และกลต่าววต่า “ถห้าพวกทต่านไมต่เขห้าสฟุหนชต
ตามลชกษณะของโมเสส พวกทต่านจะรอดไมต่ไดห้”
15:2 เหตฟุฉะนชชั้นเมสืกี่อเปาโลและบารนาบชสมกความไมต่
ลงรอยกชนและการโตห้เถกยงกชนไมต่นห้อยกชบพวกเขา 
คนเหลต่านชชั้นไดห้ตชชั้งใจวต่าเปาโลและบารนาบชส กชบคน
อสืกี่น ๆ ในพวกเขานชชั้น ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม 
ไปหาพวกอชครทถูตและพวกผถูห้ปกครองในเรสืกี่องนกชั้
15:3 และเมสืกี่อถถูกสต่งไปในทางของทต่านทชชั้งสองโดยค
รสิสตจชกร ทต่านทชชั้งสองไดห้ผต่านเขห้าไปในแควห้นฟปีนสิเซก
ยกชบแควห้นสะมาเรกย โดยบอกเลต่าถสึงการกลชบใจเสกย
ใหมต่ของคนตต่างชาตสิ และทต่านทชชั้งสองไดห้ทคาใหห้พกกี่นห้อง

ทฟุกคนมกความปปีตสิยสินดกอยต่างยสิกี่ง
15:4 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองมาถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว 
ครสิสตจชกร และพวกอชครทถูต และผถูห้ปกครองทชชั้ง
หลายไดห้ตห้อนรชบทต่านทชชั้งสอง และทต่านทชชั้งสองไดห้
ประกาศสสิกี่งสารพชดทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงกระทคากชบพวก
ทต่าน
15:5 แตต่บางคนในนสิกายของพวกฟารสิสกซสึกี่งเชสืกี่อแลห้ว
ไดห้ยสืนขสึชั้น โดยกลต่าววต่า จคาเปป็นทกกี่คนตต่างชาตสินชชั้นตห้อง
เขห้าสฟุหนชต และตห้องสชกี่งพวกเขาใหห้รชกษาพระราช
บชญญชตสิของโมเสส
15:6 และพวกอชครทถูตกชบผถูห้ปกครองทชชั้งหลายไดห้มา
ชฟุมนฟุมกชนเพสืกี่อจะพสิจารณาเรสืกี่องนกชั้

คนาถามใหญส: พวกครวิสเตขียน
ตด้องเขด้าสตุหนอัตไหม?

นกกี่เปป็นหนสึกี่งในการประชฟุมใหญต่ทกกี่สคาคชญทกกี่สฟุดเทต่าทกกี่เคยถถูกเรกยกประชฟุมในหมถูต่ครสิสเตกยนทชชั้งหลาย พวกเขา
จะตห้องตชดสสินใจลชกษณะเฉพาะตชวของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนเองและรชบรองความจรสิงแทห้ของแผนการแหต่ง
ความรอด บชญญชตสิดห้านพสิธกการของพวกยสิวเปป็นสต่วนหนสึกี่งของขห้อกคาหนดสคาหรชบความรอดไหม? ผถูห้คนตห้องรชบความ
รอดโดยการประพฤตสิหรสือโดยพระคฟุณ? พวกเขาตห้องรชบความรอดโดยพสิธกกรรมและพสิธกการตต่าง ๆ หรสือโดยความ
เชสืกี่อสต่วนตชวในพระครสิสตห์? คน ๆ หนสึกี่งตห้องเขห้าสฟุหนชตและกลายเปป็นยสิวคนหนสึกี่งจรสิง ๆ เพสืกี่อจะรชบความรอดไหม?

คคาถามนกชั้ไมต่เพกยงเกกกี่ยวขห้องกชบการเขห้าสฟุหนชตแตต่ระบบของยสิวทชชั้งหมด การนมชสการในพระวสิหารเปป็นสต่วน
หนสึกี่งของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนไหม? พวกเขาตห้องฆต่าสชตวห์เปป็นเครสืกี่องบถูชาตต่อไปไหม? ตอนทกกี่มกการประชฟุมใหญต่
นกชั้ พระวสิหารยชงตชชั้งอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม ยชงมกการถวายเครสืกี่องสชตวบถูชาอยถูต่ ระบบปฟุโรหสิตของพวกยสิวยชงคงเดสินในทาง
ทกกี่ไรห้ผลของมชนตต่อไป พระเจห้าทรงทอดทสิชั้งพระวสิหารนชชั้นแลห้ว แตต่ระบบปฟุโรหสิต การถวายเครสืกี่องสชตวบถูชา การ
นมชสการในพระวสิหาร บชญญชตสิดห้านอาหารตต่าง ๆ ทชชั้งหมดนกชั้ยชงเปป็นสต่วนหนสึกี่งของชกวสิตพวกยสิวอยถูต่ พวกเขายชงถสือวชน
สะบาโตทฟุกสชปดาหห์และทฟุกปปีตต่อไป สสิบชชกหนสึกี่งยชงไปทกกี่พระวสิหารทกกี่เยรถูซาเลต็มเหมสือนเดสิม พวกคนเลวกและพวก
ปฟุโรหสิตไดห้รชบรายไดห้ของตนจากพสิธกการเหลต่านชชั้น เครสืกี่องสชตวบถูชา และขห้อกคาหนดตต่าง ๆ แหต่งบชญญชตสิของโมเสส สสิกี่ง
เหลต่านกชั้ทชชั้งหมดจะตห้องถถูกเปลกกี่ยนแปลงในชชกี่วพรสิบตาหรสือ? ใชต่แลห้ว ลายมสือทชชั้งหมดแหต่งกฎพสิธกทชชั้งหลายถถูกตอกตรสึง
ทกกี่กางเขนนชชั้นแลห้วและบชดนกชั้คคาบชญชานชชั้นถสึงครสิสเตกยนกต็คสือ “เหตฟุฉะนชชั้นอยต่าใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดปรชบโทษพวกทต่านในเรสืกี่อง
การกสิน หรสือในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือเทศกาล หรสือวชนขสึชั้นหนสึกี่งคกี่คา หรสือวชนสะบาโตทชชั้งหลาย ซสึกี่งเปป็นเงาของ
สสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” (โคโลสก 2:16,17) ดชงนชชั้นการเขห้าสฟุหนชตจสึงเปป็นตชวแทน



ของระบบทชชั้งหมดนชชั้นของพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ ถห้าผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้นไมต่เขห้าสฟุหนชตและรชกษาบชญญชตสิของ
โมเสส นชกี่นจะเปป็นการเปลกกี่ยนแปลงทกกี่สรห้างหายนะขนาดไหน!

นชกี่นหมายความวต่าชนชาตสิยสิวจะไมต่เปป็นลถูกรชกของพระเจห้าในฐานะชนชาตสิของพระเจห้าอกกตต่อไป เพกยง
เพราะวต่าพวกเขาเปป็นยสิว! พระเจห้าทรงมกแผนการอนาคตสคาหรชบชนชาตสิอสิสราเอล: ทกกี่จะรสืชั้อฟฟปั้นพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด
พาพวกยสิวกลชบมายชงปาเลสไตนห์ และสคาหรชบอาณาจชกรยฟุคพชนปปีของพระครสิสตห์ทกกี่จะถถูกกต่อตชชั้งเพสืกี่อทคาใหห้คคา
พยากรณห์ทชชั้งหลายสคาเรต็จจรสิง แตต่บชดนกชั้เนสืกี่องจากพระเยซถูทรงสสิชั้นพระชนมห์บนกางเขนแลห้ว มกการเปปิดเผยหนสึกี่งทกกี่
สรห้างความตกใจใหห้แกต่พวกยสิว! ในพระครสิสตห์ “ไมต่มกทชชั้งยสิวและกรกก ไมต่มกทชชั้งทาสและไท ไมต่มกทชชั้งชายและหญสิง 
เพราะวต่าทต่านทชชั้งหลายทฟุกคนเปป็นหนสึกี่งเดกยวกชนในพระเยซถูครสิสตห์” (กท. 3:28) ขห้อลสึกลชบนกชั้ไมต่เพกยงถถูกเปปิดเผยแลห้ว
ตอนนกชั้ ทกกี่กคาแพงทกกี่กชชั้นกลางนชชั้นระหวต่างพวกยสิวกชบพวกคนตต่างชาตสิจะถถูกทคาลายลง (อฟ. 2:14) แตต่สสิกี่งนกชั้จะถถูก
ทคาใหห้เกสิดขสึชั้นจรสิงโดย “โดยไดห้ทรงกคาจชดความเปป็นศชตรถูกชนนชชั้นในเนสืชั้อหนชงของพระองคห์ คสือกฎแหต่งพระบชญญชตสิทชชั้ง
หลายซสึกี่งอยถูต่ในศกลตต่าง ๆ นชชั้น…” (อฟ. 2:15) บชดนกชั้ขห้อลสึกลชบนชชั้นถถูกเปปิดเผยแลห้ว “วต่าพวกคนตต่างชาตสิจะเปป็นผถูห้รชบ
มรดกรต่วมกชน และเปป็นของกายอชนเดกยวกชน และเปป็นผถูห้มกสต่วนในพระสชญญาของพระองคห์ในพระครสิสตห์โดยขต่าว
ประเสรสิฐนชชั้น” (อฟ. 3:6) แตต่สถานะแหต่งความเปป็นลถูกคนโปรดของพวกยสิวนชชั้นหมดสสิชั้นไปแลห้ว พระเจห้าไมต่ไดห้ทรง
ทอดทสิชั้งชนชาตสิของพระองคห์ คสือพวกยสิว พระองคห์ยชงทรงมกแผนการตต่าง ๆ สคาหรชบชนชาตสิยสิวในฐานะประชาชาตสิ 
แตต่ยสิวทกกี่เปป็นปปัจเจกชนและคนตต่างชาตสิทกกี่เปป็นปปัจเจกชนกต็เหมสือนกชนและเครสืกี่องหมายแบต่งแยกเหลต่านชชั้นทกกี่เปป็นการ
เขห้าสฟุหนชตและบชญญชตสิพสิธกการทชชั้งหลายกต็หมดสสิชั้นไปแลห้วตลอดกาล!

อกกไมต่นานกรฟุงเยรถูซาเลต็มจะถถูกทคาลาย อกกไมต่นานจะไมต่มกพระวสิหารและไมต่มกระบบปฟุโรหสิต และพวกยสิว
เองจะถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่วจชกรวรรดสิโรม และตห้องมกการตชดสสินใจเดต็ดขาดวต่าความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนตห้องไมต่มก
เครสืกี่องตกแตต่งของศาสนายสิวเลย ตห้องไมต่เอาทชชั้งการเขห้าสฟุหนชต การถวายเครสืกี่องบถูชา ระบบปฟุโรหสิต บชญญชตสิดห้าน
อาหารและวชนสะบาโตทชชั้งหลาย

นขีกี่เปป็นใจความหลอักของจดหมายฝาก
ถนงชาวฮขีบรทูและชาวแควด้นกาลาเทขีย

ในหนชงสสือฮกบรถู มกการกลต่าวชชดเจนอยต่างละเอกยดมากวต่าพระครสิสตห์ทรงดกกวต่าพวกทถูตสวรรคห์ (บททกกี่ 1 
และ 2) พระเยซถูทรงเปป็นใหญต่กวต่าโมเสส โมเสสเปป็นผถูห้รชบใชห้คนหนสึกี่งและพระครสิสตห์ทรงเปป็นพระบฟุตร (ฮบ. 3:5,6) 
พระองคห์ทรงเปป็นมหาปฟุโรหสิตผถูห้ยสิกี่งใหญต่นชชั้น (ฮบ. 4:14-16; ฮบ. 5) พระองคห์ทรงเปป็นปฟุโรหสิตทกกี่ถถูกแสดงภาพเลต็ง
โดยเมลคกเซเดค ซสึกี่งเปป็นใหญต่กวต่าระบบปฟุโรหสิตตามอยต่างอาโรน พชนธสชญญาใหมต่นชชั้นดกกวต่าพชนธสชญญาเกต่านชชั้น กฎ
พสิธกและสถานบรสิสฟุทธสิธิ์แหต่งพชนธสชญญาเกต่านชชั้นเปป็นเพกยงภาพเลต็ง เงา ซสึกี่งสชญญาถสึงสสิกี่งยสิกี่งใหญต่กวต่าทกกี่จะมา พระครสิสตห์
เองทรงเปป็นเครสืกี่องบถูชาทกกี่ยสิกี่งใหญต่หนสึกี่งเดกยวนชชั้นซสึกี่งถถูกแสดงภาพในเครสืกี่องบถูชาทชชั้งหมดนชชั้นและจสึงทรงเปป็นจฟุดจบของ
การถวายเครสืกี่องบถูชาทชชั้งหลาย

ในหนชงสสือกาลาเทกย มกการกลต่าวชชดเจนวต่า “บรรดาพระสชญญาไดห้ประทานไวห้แกต่อชบราฮชมและเชสืชั้อสาย
ของทต่าน” (กท. 3:16) และพระราชบชญญชตสินชชั้น ซสึกี่งมาในอกกสกกี่รห้อยสามสสิบปปีตต่อมา กต็ไมต่สามารถทคาใหห้พชนธสชญญา
นชชั้นเปป็นโมฆะไดห้ อชบราฮชมเชสืกี่อพระเจห้าและนชกี่นถถูกนชบใหห้เปป็นความชอบธรรมแกต่ทต่าน



กาลาเทกย 3:19 บอกเราวต่า “ดชงนชชั้นพระราชบชญญชตสิมกจฟุดประสงคห์อะไรเลต่า พระราชบชญญชตสิไดห้ถถูกเพสิกี่ม
เขห้ามากต็เพราะเหตฟุบรรดาการละเมสิด จนกวต่าเชสืชั้อสายทกกี่ไดห้รชบพระสชญญานชชั้นจะมาถสึง และพระราชบชญญชตสินชชั้นไดห้
รชบการแตต่งตชชั้งโดยพวกทถูตสวรรคห์ในมสือของคนกลางคนหนสึกี่ง”

และกาลาเทกย 3:24 และ 25 กลต่าวอกกวต่า “เพราะฉะนชชั้น พระราชบชญญชตสิจสึงเคยเปป็นครถูของพวกเราเพสืกี่อ
นคาพวกเรามาถสึงพระครสิสตห์ เพสืกี่อพวกเราจะไดห้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชสืกี่อ แตต่หลชงจากความเชสืกี่อนชชั้นไดห้มาแลห้ว
พวกเรากต็ไมต่ไดห้อยถูต่ใตห้อคานาจของครถูคนหนสึกี่งอกกตต่อไปแลห้ว”

ฉะนชชั้น เปป็นทกกี่ชชดเจนวต่าความคสิดทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณควรทกกี่จะมองเหต็นมาโดยตลอดวต่าพสิธกการทชชั้งหมดนชชั้น
แหต่งบชญญชตสิของโมเสสมกไวห้เพสืกี่อเปป็นบทเรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุประกอบ ภาพประกอบตต่าง ๆ ทกกี่ชกชั้ไปยชงพระเยซถูครสิสตห์ พวก
มชนเปป็น “เงาของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” (คส. 2:17) การเขห้าสฟุหนชตในเนสืชั้อ
หนชงแสดงภาพการเขห้าสฟุหนชตของหชวใจ การบชงเกสิดใหมต่ การหยฟุดพชกของวชนสะบาโตหลชงจากการทคางานหนชกหก
วชนแสดงใหห้เหต็นวต่าโดยพระราชบชญญชตสิ คนทกกี่ไปสวรรคห์ไดห้ตห้องเปป็นคนทกกี่สมบถูรณห์แบบเทต่านชชั้น ซสึกี่งทฟุกคนทคาไมต่ไดห้ ดชง
นชชั้นในพสิธกปปัสกาและเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อ พวกเขาจสึงถถูกสอนวต่าหลชงจากอาหารมสืชั้อหนสึกี่งทกกี่เปป็นลถูกแกะปปัสกา 
พรห้อมกชบเลสือดทกกี่ทาบนประตถู เทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อนานเจต็ดวชนนกชั้ถถูกเรสิกี่มตห้นดห้วยวชนสะบาโตหนสึกี่งซสึกี่งแสดงภาพ
การหยฟุดพชกอชนแสนหวานและสชนตสิสฟุขของพระเจห้าซสึกี่งครสิสเตกยนทกกี่บชงเกสิดใหมต่แลห้วมกในตอนนกชั้ และสสิชั้นสฟุดดห้วยวชน
สะบาโต นชกี่นคสือการหยฟุดพชกทกกี่แสดงภาพของสวรรคห์ (อพย. 12:14-16) ฉะนชชั้นในฮกบรถู 4:9 และ 10, “ฉะนชชั้นจสึง
ยชงมกการหยฟุดพชกสคาหรชบประชาชนของพระเจห้า ดห้วยวต่าคนใดทกกี่ไดห้เขห้าไปในการหยฟุดพชกของตนแลห้ว เขากต็ไดห้หยฟุด
จากบรรดาการงานของตน เหมสือนพระเจห้าไดห้ทรงหยฟุดจากพระราชกสิจของพระองคห์”

เครสืกี่องสชตวบถูชาทชชั้งหมดนชชั้นแสดงภาพพระเยซถู นชกี่นถถูกกลต่าวชชดเจนอยต่างแนต่นอนในคคาเทศนาของยอหห์นผถูห้
ใหห้รชบบชพตสิศมาเมสืกี่อเขารห้องบอกวต่า “จงดถูพระเมษโปดกของพระเจห้า ผถูห้ซสึกี่งทรงนคาบาปของโลกไปเสกย” (ยอหห์น 
1:29) และกระทชกี่งในภาคพชนธสชญญาเดสิม แผนการแหต่งความรอดกต็ถถูกแสดงออกชชดเจน วต่ามชนไมต่ไดห้พสึกี่งพสิธกการ
เหลต่านชชั้นหรสือการงานเหลต่านชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิ “และทต่านเชสืกี่อในพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงนชบวต่านชกี่น
เปป็นความชอบธรรมแกต่ทต่าน” (ปฐก. 15:6)

“ดถูเถสิด จสิตใจของคนซสึกี่งผยองขสึชั้นยต่อมไมต่เทกกี่ยงธรรมในตชวคนนชชั้น แตต่คนชอบธรรมจะมกชกวสิตดคารง
อยถูต่โดยความเชสืกี่อของตน” -- ฮบก. 2:4

“...ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะรห้องออกพระนามของพระเยโฮวาหห์กต็จะรอดพห้น” -- โยเอล 2:32
พระเยซถูเจห้าตรชสเรสืกี่องนกชั้ชชดเจนแลห้วในการพถูดคฟุยกชบหญสิงคนนชชั้นทกกี่เมสืองสสิคารห์แหต่งแควห้นสะมาเรกย เปป็น

ความจรสิงทกกี่วต่าพระองคห์ตรชสวต่าความรอดเปป็นมาจากพวกยสิว นชกี่นคสือ มาโดยทางพระคชมภกรห์ของพวกยสิวและพระผถูห้
ชต่วยใหห้รอดทกกี่เปป็นชาวยสิว:

“พระเยซถูตรชสกชบนางวต่า “หญสิงเออ๋ย จงเชสืกี่อเราเถสิด เวลาใกลห้เขห้ามาแลห้ว เมสืกี่อพวกเจห้าจะไมต่
นมชสการพระบสิดาในภถูเขานกชั้ หรสือทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม พวกเจห้าไมต่ทราบวต่าพวกเจห้านมชสการผถูห้ใด พวกเรา
ทราบวต่าพวกเรานมชสการผถูห้ใด เพราะความรอดนชชั้นเนสืกี่องมาจากพวกยสิว แตต่เวลานชชั้นใกลห้เขห้ามาแลห้ว 
และบชดนกชั้กต็ถสึงแลห้ว เมสืกี่อบรรดาผถูห้ทกกี่นมชสการอยต่างแทห้จรสิง จะนมชสการพระบสิดาในจสิตวสิญญาณและใน



ความจรสิง เพราะวต่าพระบสิดาทรงแสวงหาคนเชต่นนชชั้นทกกี่จะนมชสการพระองคห์ พระเจห้าทรงเปป็นพระ
วสิญญาณ และคนทชชั้งหลายทกกี่นมชสการพระองคห์ตห้องนมชสการพระองคห์ในจสิตวสิญญาณและในความ
จรสิง” -- ยอหห์น 4:21-24

แตต่การเปลกกี่ยนแปลงในระดชบรากฐานทกกี่ฝปังแนต่นมานานในรถูปแบบภายนอกทชชั้งหมดนชชั้นของศาสนาตห้อง
อาศชยการประชฟุมใหญต่คราวหนสึกี่งเพสืกี่อหาขห้อยฟุตสิอยต่างเปป็นทางการในทต่ามกลางพวกอชครทถูตและพวกพกกี่นห้องและ
ชฟุมนฟุมชนใหญต่ทกกี่มกหลายพชนคนนชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็ม ดชงนชชั้น “พวกอชครทถูตกชบผถูห้ปกครองทชชั้งหลายไดห้มาชฟุมนฟุมกชนเพสืกี่อจะ
พสิจารณาเรสืกี่องนกชั้”

_______________
ขด้อ 7-11:

15:7 และเมสืกี่อมกการโตห้เถกยงกชนมากแลห้ว เปโตรไดห้
ยสืนขสึชั้น และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่านและพกกี่
นห้องทชชั้งหลาย ทต่านทชชั้งหลายทราบอยถูต่วต่า คราวกต่อน
นชชั้นพระเจห้าไดห้ทรงทคาการเลสือกในทต่ามกลางพวกเรา
วต่า พวกคนตต่างชาตสิ โดยปากของขห้าพเจห้า ควรจะ
ฟปังพระวจนะแหต่งขต่าวประเสรสิฐและเชสืกี่อ
15:8 และพระเจห้า ผถูห้ซสึกี่งทรงทราบใจเหลต่านชชั้น ไดห้
ทรงเปป็นพยานรชบรองพวกเขา โดยประทานพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แกต่พวกเขา เหมสือนอยต่างทกกี่
พระองคห์ไดห้ประทานแกต่พวกเรา

15:9 และไมต่ทรงถสือวต่ามกความแตกตต่างกชนระหวต่าง
พวกเรากชบพวกเขา โดยทรงชคาระใจของพวกเขาใหห้
บรสิสฟุทธสิธิ์โดยความเชสืกี่อ
15:10 ดชงนชชั้น เหตฟุไฉนบชดนกชั้พวกทต่านจสึงทดลอง
พระเจห้า เพสืกี่อวางแอกบนคอของพวกสาวก ซสึกี่งทชชั้ง
บรรพบฟุรฟุษของพวกเราและพวกเราเองกต็แบกไมต่
ไหว
15:11 แตต่พวกเราเชสืกี่อวต่า โดยทางพระคฟุณของพระ
เยซถูครสิสตห์เจห้า พวกเราจะรอด เหมสือนอยต่างพวก
เขา”

ขด้อโตด้แยด้งของเปโตรทขีกี่ตสอตด้านการเรขียกรด้องใหด้
ครวิสเตขียนตด้องเขด้าสตุหนอัตและถสือบอัญญอัตวิดด้านพวิธขีการ

มชนเปป็นการเหมาะสม หลชงจากทกกี่หลายคนไดห้โตห้เถกยงกชนและเรสิกี่มยกขห้อดกขห้อเสกย ทกกี่เปโตรซสึกี่งเปป็นผถูห้นคาใน
อชครทถูตสสิบสองคนนชชั้นและเปป็นผถูห้ทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงเลสือกใหห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกคนตต่างชาตสิกต่อนทกกี่จะพถูด 
และเขากต็พถูด ถห้าพระเจห้าไดห้ทรงนคาเปโตรโดยตรงใหห้เทศนาแกต่ครอบครชวของโครเนลสิอชสและถห้าเปโตรไดห้เหต็นผถูห้เชสืกี่อ
เหลต่านชชั้นกชบตาและพยานหลชกฐานแหต่งความรอดของพวกเขา เขากต็คงเปป็นพยานทกกี่เหมาะสมในเรสืกี่องนกชั้ จงสชงเกต
ขห้อโตห้แยห้งของเขา

1. พระเจห้าทรงแสดงพยานหลชกฐานใหห้เหต็นแลห้ววต่าคนเหลต่านกชั้ในบห้านของโครเนลสิอชสไดห้กลชบใจเชสืกี่ออยต่าง
แทห้จรสิงโดยความเชสืกี่อ พวกเขาไมต่เคยเขห้าสฟุหนชต พวกเขาไมต่ไดห้ถสือรชกษาบชญญชตสิดห้านอาหารของพวกยสิว ไมต่ไดห้
นมชสการในพระวสิหาร และไมต่ไดห้นคาเครสืกี่องบถูชามาถวาย แตต่พวกเขากต็ไดห้รชบความรอดและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณของพระเจห้า ไดห้สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า มกพยานหลชกฐานมากมายวต่าพระวสิญญาณของพระเจห้าไดห้
เสดต็จมาอยถูต่ในผถูห้เชสืกี่อเหลต่านกชั้และบนพวกเขาแลห้ว ผถูห้เชสืกี่อเหลต่านกชั้ซสึกี่งมาจากประเทศอสิตาลกไดห้พถูดในภาษาตต่าง ๆ ทกกี่เป
โตรและเพสืกี่อนรต่วมเดสินทางทกกี่เปป็นยสิวหกคนของเขาเขห้าใจไดห้ โดยสรรเสรสิญพระเจห้า



2. มกพยานหลชกฐานมากมายวต่าคนเหลต่านกชั้ไดห้รชบความรอดเหมสือนกชนกชบทกกี่พวกยสิวไดห้รชบความรอดผถูห้ซสึกี่ง
เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์แลห้ว ใจของพวกเขา “ถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์โดยความเชสืกี่อ”  พวกเขาถถูกหชนเสกยจากบาป การก
ลชบใจเชสืกี่อของพวกเขาเปป็นของแทห้ อชนทกกี่จรสิง พยานหลชกฐานภายนอกนชชั้นกต็คต่อนขห้างคลห้ายทกกี่เพต็นเทคอสตห์

3. แตต่เปโตรแสวงหาสสิกี่งทกกี่ลสึกซสึชั้งกวต่านกชั้ พวกยสิวไมต่เคยไดห้รชบความรอดโดยการรชกษาพระราชบชญญชตสิ พระ
ราชบชญญชตสิเรกยกรห้องความเชสืกี่อฟปังอชนสมบถูรณห์แบบ “เพราะวต่าคนทชชั้งหลายซสึกี่งอยถูต่ฝฝ่ายการกระทคาแหต่งพระราช
บชญญชตสิกต็อยถูต่ใตห้การสาปแชต่ง เพราะมกเขกยนไวห้แลห้ววต่า ‘ทฟุกคนทกกี่ไมต่ไดห้กระทคาตามทฟุกขห้อความซสึกี่งเขกยนไวห้ในหนชงสสือ
แหต่งพระราชบชญญชตสิตต่อไปกต็ตห้องถถูกสาปแชต่ง’” (กท. 3:10) ไมต่มกยสิวคนใดเคยไดห้รชบความรอดโดยพสิธกการเหลต่านชชั้น
ของพระราชบชญญชตสิ หรสือกระทชกี่งโดยขห้อบชงคชบดห้านศกลธรรมเหลต่านชชั้นของพระราชบชญญชตสิ เหตฟุใดถสึงทดลอง
พระเจห้าใหห้วางภาระเชต่นนชชั้นบนพวกคนตต่างชาตสิซสึกี่งไมต่มกยสิวคนใดเคยแบกรชบไหว? นกกี่คสือหชวใจของเรสืกี่องราวทชชั้งหมด 
ผถูห้คนไมต่เคยไดห้รชบความรอดโดยการประพฤตสิ โดยพสิธกการ โดยพสิธกกรรมทชชั้งหลาย สสิกี่งเหลต่านกชั้ทชชั้งสสิชั้นลห้วนเปลต่า
ประโยชนห์สคาหรชบความรอด พวกมชนถถูกใหห้ไวห้เพสืกี่อเปป็นแคต่ภาพและตชวชกชั้ทชชั้งหลายไปยชงพระครสิสตห์

4. ดชงนชชั้นเปโตรจสึงสรฟุปวต่าเนสืกี่องจากผถูห้คนจะตห้องรชบความรอด “โดยทางพระคฟุณของพระเยซถูครสิสตห์องคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าของเรา” พวกยสิวและคนตต่างชาตสิจสึงตห้องรชบความรอดโดยความเชสืกี่อโดยไมต่พสึกี่งการประพฤตสิตต่าง ๆ 
ของพระราชบชญญชตสิเหมสือน ๆ กชน (ขห้อ 11)

_______________
ขด้อ 12: 

15:12 และฝถูงชนทชชั้งหมดนชชั้นกต็นสิกี่งอยถูต่ และฟปังบารนา
บชสกชบเปาโลทกกี่ประกาศวต่ามกบรรดาการอชศจรรยห์และ

การมหชศจรรยห์ใดบห้างทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงกระทคาใน
ทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิโดยทต่านทชชั้งสอง

เปาโลและบารนาบอัสบอัดนขีทั้เปป็นพยานเกขีกี่ยวกอับ
งานรอับใชด้ของตนในหมทูสพวกคนตสางชาตวิ

เปาโลและบารนาบชสเพสิกี่งกลชบมาจากการเดสินทางเพสืกี่อประกาศครชชั้งใหญต่ หลายพชนคนไดห้รชบความรอด
แลห้ว ในหลายสสิบเมสืองและนครใหญต่ ผถูห้เชสืกี่อกลฟุต่มใหมต่ ๆ ถถูกกต่อตชชั้งใหห้เปป็นครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นหลายแหต่ง ครชชั้งแลห้วครชชั้ง
เลต่า หลชงจากเรสิกี่มเทศนาแกต่พวกยสิว เปาโลและบารนาบชสไดห้หชนไปหาพวกคนตต่างชาตสิแลห้ว และมกการเกต็บเกกกี่ยวอชน
เปปีปี่ยมสฟุขในทฟุต่งนาทกกี่ขาวพรห้อมเกกกี่ยวนชชั้น คนเหลต่านกชั้ในเยรถูซาเลต็มไดห้ยสินขต่าวลสือและเรสืกี่องเลต่าทกกี่บอกตต่อกชนมา บชดนกชั้
สองคนนกชั้จสึงยสืนขสึชั้นและฝถูงชนเหลต่านชชั้นกต็ฟปังพวกเขาเลต่าเกกกี่ยวกชบพระพรทชชั้งหลายของพระเจห้าขณะทกกี่เปาโลและบา
รนาบชสพถูดและ “ประกาศวต่ามกบรรดาการอชศจรรยห์และการมหชศจรรยห์ใดบห้างทกกี่พระเจห้าไดห้ทรงกระทคาในทต่ามกลาง
พวกคนตต่างชาตสิโดยทต่านทชชั้งสอง”

ตต่อหนห้าคนเหลต่านชชั้นเปโตรไดห้ดสึงความสนใจไปยชงขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพระเจห้าไดห้ประทานพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ใหห้อยต่างชชดเจนในการชต่วยใหห้รอดและฤทธสิธิ์เดชในการเปป็นพยานแกต่ผถูห้กลชบใจเชสืกี่อเหลต่านชชั้นในบห้านของ
โครเนลสิอชส บชดนกชั้เปาโลและบารนาบชสคงใชห้ขห้อโตห้แยห้งเดกยวกชนนชชั้นอยต่างแนต่นอน ตต่อมาอกกไมต่นานเมสืกี่อเขกยนไปถสึง
ชาวแควห้นกาลาเทกยเหลต่านชชั้นผถูห้ซสึกี่งถถูกนคาใหห้หลงผสิดไปในคคาสอนผสิดเดกยวกชนนกชั้ของพวกถสือศาสนายสิวทกกี่อยากรชกษา
พระราชบชญญชตสิและเขห้าสฟุหนชตแทนทกกี่จะเชสืกี่อวางใจในพระครสิสตห์แตต่เพกยงผถูห้เดกยว เปาโลกต็ทห้าทายวต่า “สสิกี่งนกชั้สสิกี่งเดกยว



ขห้าพเจห้าใครต่เรกยนรถูห้จากพวกทต่านวต่า พวกทต่านไดห้รชบพระวสิญญาณโดยการกระทคาแหต่งพระราชบชญญชตสิหรสือ หรสือ
โดยการฟปังแหต่งความเชสืกี่อ พวกทต่านโงต่เขลาถสึงเพกยงนชชั้นเชกยวหรสือ เมสืกี่อเรสิกี่มตห้นในพระวสิญญาณแลห้ว บชดนกชั้พวกทต่าน
จะใหห้สคาเรต็จโดยเนสืชั้อหนชงหรสือ” (กท. 3:2,3) และเขากลต่าวอกกวต่า “พระครสิสตห์ทรงไถต่พวกเราใหห้พห้นจากการสาป
แชต่งแหต่งพระราชบชญญชตสิแลห้ว…เพสืกี่อพระพรของอชบราฮชมจะไดห้มาถสึงคนตต่างชาตสิทชชั้งหลายโดยทางพระเยซถูครสิสตห์ 
เพสืกี่อพวกเราจะไดห้รชบพระสชญญาของพระวสิญญาณโดยความเชสืกี่อ” (กท. 3:13,14) ดชงนชชั้นขณะทกกี่เปาโลและบารนา
บชสบอกเลต่าเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อทกกี่แสนวสิเศษ เกกกี่ยวกชบหลายชกวสิตทกกี่รชบการเปลกกี่ยนแปลง เกกกี่ยวกชบฤทธสิธิ์เดชของ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่อยถูต่บนผถูห้เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิเหลต่านกชั้ ผถูห้คนเหลต่านชชั้นกต็ฟปังดฟุจตห้องมนตห์สะกด

ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนหมายถสึงการบชงเกสิดใหมต่โดยพระวสิญญาณ การสถสิตอยถูต่ภายในของพระวสิญญาณ
และครสิสเตกยนทชชั้งหลายควรเปป็นพยานในการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ นกกี่เปป็นพยานหลชกฐานนชชั้น และแนต่นอน
วต่าเปาโลและบารนาบชสคงกลต่าวชชดเจนแลห้ว เหมสือนทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าวชชดเจนแกต่ชาวแควห้นกาลา
เทกยเหลต่านชชั้นในเวลาตต่อมา วต่าการกลชบไปหาแผนการแหต่งความรอดใดทกกี่พสึกี่งพาการประพฤตสิของมนฟุษยห์หรสือ
พสิธกการทชชั้งหลาย กต็เทต่ากชบหลต่นไปจากหลชกคคาสอนแหต่งความรอดโดยพระคฟุณ “พระครสิสตห์ยต่อมไมต่ไดห้มกผลอชนใดตต่อ
พวกทต่านเลย ผถูห้ใดกต็ตามในพวกทต่านทกกี่เปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบชญญชตสิ พวกทต่านกต็หลต่นจากพระคฟุณไปเสกย
แลห้ว” (กท. 5:4)

ไมต่มกคนทกกี่ซสืกี่อตรงคนใดทกกี่ทราบเกกกี่ยวกชบการปฏสิวชตสิแสนอชศจรรยห์ฝฝ่ายวสิญญาณทกกี่ไปพรห้อมกชบเปาโลและบา
รนาบชสในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของพวกเขาจะปฏสิเสธไดห้วต่าฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระเจห้าอยถูต่กชบพวกเขาดห้วย วต่า
มกการกลชบใจเชสืกี่อของจรสิงมาถสึงพระครสิสตห์ กสิจการแสนมหชศจรรยห์ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และนชกี่นเปป็นพยาน
หลชกฐานอชนดกวต่าผถูห้คนไมต่จคาเปป็นตห้องรชกษาพสิธกการเหลต่านชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิเพสืกี่อจะรชบความรอด

__________________
ขด้อ 13-18:

15:13 และหลชงจากพวกเขาไดห้นสิกี่งอยถูต่ ยากอบกต็
ตอบ โดยกลต่าววต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย 
จงตชชั้งใจฟปังขห้าพเจห้า
15:14 ซกโมนไดห้ประกาศแลห้ววต่า ในตอนแรกนชชั้น
พระเจห้าไดห้ทรงเยกกี่ยมเยกยนพวกคนตต่างชาตสิ เพสืกี่อจะ
ทรงนคาประชาชนกลฟุต่มหนสึกี่งออกจากพวกเขาเพสืกี่อ
พระนามของพระองคห์
15:15 และบรรดาคคาของพวกศาสดาพยากรณห์กต็
สอดคลห้องกชบสสิกี่งนกชั้ ตามทกกี่ไดห้เขกยนไวห้แลห้ววต่า
15:16 ‘หลชงจากนกชั้เราจะกลชบมา และจะสรห้าง

พลชบพลาของดาวสิดซสึกี่งพชงลงแลห้วขสึชั้นใหมต่ และเราจะ
สรห้างทกกี่ปรชกหชกพชงทชชั้งหลายของพลชบพลานชชั้นขสึชั้นอกก 
และเราจะตชชั้งพลชบพลานชชั้นขสึชั้นใหมต่
15:17 เพสืกี่อผถูห้คนทกกี่เหลสืออยถูต่จะแสวงหาองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า ทชชั้งพวกคนตต่างชาตสิ ผถูห้ซสึกี่งถถูกเรกยกดห้วยนาม
ของเรา องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชส ผถูห้ทรงกระทคาสสิกี่ง
สารพชดเหลต่านกชั้
15:18 พระเจห้าทรงทราบกสิจการทชชั้งสสิชั้นของพระองคห์
ตชชั้งแตต่แรกสรห้างโลกมาแลห้ว’



ยากอบใหด้เหตตุผลวสาการทรงเรขียก
พวกคนตสางชาตวิออกมานอัทั้นสอดคลด้องกอับ
พระสอัญญาเหลสานอัทั้นแกสชนชาตวิอวิสราเอล

จคาไวห้วต่า นกกี่ไมต่ใชต่ยากอบพกกี่ชายของยอหห์น ทกกี่ความตายของเขาถถูกบชนทสึกในบททกกี่ 12 นกกี่เปป็น “ยากอบนห้อง
ชายขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” (กท. 1:19) ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนหนชงสสือยากอบ ดถูเหมสือนเขาจะเปป็นผถูห้
ปกครองตชวนคาในครสิสตจชกรทกกี่เยรถูซาเลต็ม และเขา ไมต่ใชต่เปโตร เปป็นผถูห้ตชดสสินชกชั้ขาดในทกกี่นกชั้ ในทกกี่นกชั้ยากอบอห้างอสิงอา
โมส 9:11 และ 12 ขห้อพระคคาทกกี่เหลสือของอาโมส 9 บอกเลต่าถสึงเวลานชชั้นทกกี่พระเจห้าจะทรงนคาชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่
ตกเปป็นเชลยกลชบมาและสรห้างกคาแพงเมสืองทกกี่ปรชกหชกพชงและปลถูกชนชาตสิอสิสราเอลไวห้ในแผต่นดสินของพวกเขา ดชง
นชชั้นยากอบจสึงพถูดถถูกในการกลต่าววต่าองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงสชญญาแลห้วผต่านทางพวกศาสดาพยากรณห์วต่า “หลชงจาก
นกชั้เราจะกลชบมา และจะสรห้างพลชบพลาของดาวสิดซสึกี่งพชงลงแลห้วขสึชั้นใหมต่” มกขห้อพระคชมภกรห์ในภาคพชนธสชญญาเดสิม
หลายรห้อยขห้อซสึกี่งเขาอาจมกอยถูต่ในหชว ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าขห้อพระคคาเหลต่านชชั้นไดห้แกต่ พระราชบชญญชตสิ 30:1-6; เยเร
มกยห์ 23:3-8; เอเสเคกยล 34:11-31; 36:24-28; เอเสเคกยล 37

“เชต่นกชนเราจะกคาหนดสถานทกกี่แหต่งหนสึกี่งใหห้อสิสราเอลประชากรของเรา และจะปลถูกพวกเขาไวห้ และพวก
เขาจะอาศชยอยถูต่ในสถานทกกี่ของพวกเขา และจะไมต่ถถูกเคลสืกี่อนยห้ายไปอกก และบรรดาลถูกแหต่งความชชกี่วจะไมต่
มาตกปลห้นพวกเขาอกกตต่อไปเหมสือนแตต่กต่อนมา และตชชั้งแตต่สมชยทกกี่เราไดห้บชญชาพวกผถูห้วสินสิจฉชยใหห้อยถูต่เหนสือ
อสิสราเอลประชากรของเรา ยสิกี่งกวต่านชชั้นเราจะปราบปรามศชตรถูทชชั้งสสิชั้นของเจห้า นอกจากนกชั้เรากลต่าวแกต่เจห้า
วต่า พระเยโฮวาหห์จะทรงใหห้เจห้ามกราชวงศห์ และตต่อมา เมสืกี่อวชนทชชั้งหลายของเจห้าครบถห้วนแลห้ว เพสืกี่อเจห้าจะ
ตห้องไปอยถูต่กชบบรรพบฟุรฟุษของเจห้า เราจะยกชถูเชสืชั้อสายของเจห้าไวห้ตต่อจากเจห้า ผถูห้ซสึกี่งจะเปป็นบฟุตรชายคนหนสึกี่ง
ของตชวเจห้า และเราจะสถาปนาอาณาจชกรของเขาไวห้ เขาจะสรห้างนสิเวศนห์หลชงหนสึกี่งใหห้เรา และเราจะ
สถาปนาพระทกกี่นชกี่งของเขาใหห้อยถูต่เปป็นนสิตยห์ เราจะเปป็นบสิดาของเขา และเขาจะเปป็นบฟุตรชายของเรา และ
เราจะไมต่เอาความเมตตาของเราไปจากเขาเสกย เหมสือนอยต่างทกกี่เราไดห้เอาความเมตตานชชั้นไปจากคนทกกี่อยถูต่
กต่อนเจห้า แตต่เราจะใหห้เขาดคารงอยถูต่ในนสิเวศนห์ของเรา และในอาณาจชกรของเราเปป็นนสิตยห์ และพระทกกี่นชกี่ง
ของเขาจะไดห้รชบการสถาปนาไวห้เปป็นนสิตยห์’”
พชนธสชญญานชชั้นถถูกพรรณนาเชต่นกชนใน 1 พงศาวดาร 17:9-14 พระเจห้าจะทรงสรห้างวงศห์วานของดาวสิด

ขสึชั้นใหมต่โดยทางพระเยซถูครสิสตห์ เมสืกี่อพระองคห์เสดต็จกลชบมา
นกกี่เปป็นสสิกี่งทกกี่ทถูตสวรรคห์กาบรสิเอลบอกมารกยห์ โดยพยากรณห์ถสึงการประสถูตสิของพระเยซถูวต่า “และดถูเถสิด เธอ

จะตชชั้งครรภห์ในครรภห์ของเธอ และคลอดบฟุตรชายคนหนสึกี่ง และจะตชชั้งชสืกี่อบฟุตรนชชั้นวต่า เยซถู บฟุตรนชชั้นจะเปป็นใหญต่ และ
จะทรงถถูกเรกยกวต่าเปป็นพระบฟุตรขององคห์ผถูห้สถูงสฟุด และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าจะประทานพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด
บรรพบฟุรฟุษของทต่านใหห้แกต่ทต่าน และทต่านจะครอบครองเหนสือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนสิตยห์ และอาณาจชกรของ
ทต่านจะไมต่มกการสสิชั้นสฟุดเลย” (ลถูกา 1:31-33) 

ฉะนชชั้นในระหวต่างยฟุคสมชยนกชั้ องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจะทรง “เยกกี่ยมเยกยนพวกคนตต่างชาตสิ เพสืกี่อจะทรงนคา
ประชาชนกลฟุต่มหนสึกี่งออกจากพวกเขาเพสืกี่อพระนามของพระองคห์” (กสิจการ 15:14) ดชงนชชั้นกต่อนอาณาจชกรของพระ



ครสิสตห์บนแผต่นดสินโลก ขต่าวประเสรสิฐตห้องถถูกประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตสิในทฟุกแหต่งหน
_________________

ขด้อ 19-35:
15:19 เหตฟุฉะนชชั้น การตชดสสินของขห้าพเจห้ากต็คสือวต่า 
อยต่าใหห้พวกเรารบกวนพวกเขา ซสึกี่งจากทต่ามกลาง
พวกคนตต่างชาตสินชชั้นไดห้หชนกลชบมาหาพระเจห้า
15:20 แตต่ใหห้พวกเราเขกยนถสึงพวกเขาวต่า ใหห้พวก
เขางดเวห้นเสกยจากการรชบประทานบรรดาสสิกี่งทกกี่เปป็น
มลทสินเนสืกี่องดห้วยรถูปเคารพทชชั้งหลาย และจากการ
ลต่วงประเวณก และจากการรชบประทานเนสืชั้อสชตวห์ทชชั้ง
หลายทกกี่ถถูกรชดคอตาย และจากการรชบประทาน
เลสือด
15:21 ดห้วยวต่าโมเสส ในสมชยโบราณ ในทฟุกนครมก
คนเหลต่านชชั้นทกกี่ประกาศพระราชบชญญชตสิของทต่าน ซสึกี่ง
ถถูกอต่านในธรรมศาลาทชชั้งหลายทฟุกวชนสะบาโต”
15:22 แลห้วพวกอชครทถูตและผถูห้ปกครองทชชั้งหลาย
เหต็นชอบในสสิกี่งนกชั้ พรห้อมกชบครสิสตจชกรทชชั้งหมด เพสืกี่อทกกี่
จะสต่งบางคนทกกี่ถถูกเลสือกไวห้แลห้วจากกลฟุต่มคนของพวก
เขาใหห้ไปยชงเมสืองอชนทสิโอก พรห้อมกชบเปาโลและบา
รนาบชสคสือ ยถูดาส ผถูห้มกนามสกฟุลวต่า บารซชบบาส และ
สสิลาส ซสึกี่งทชชั้งคถูต่เปป็นคนสคาคชญในทต่ามกลางพวกพกกี่นห้อง
15:23 และเขาทชชั้งหลายไดห้เขกยนจดหมายหลาย
ฉบชบ สต่งไปโดยทางพวกเขา ตามลชกษณะนกชั้วต่า 
“พวกอชครทถูตและพวกผถูห้ปกครองและพวกพกกี่นห้อง 
ขอสต่งคคาทชกทายมายชงพวกพกกี่นห้องซสึกี่งเปป็นของพวกคน
ตต่างชาตสิ ในเมสืองอชนทสิโอก และแควห้นซกเรกย และ
แควห้นซกลกเซกย
15:24 เพราะเหตฟุทกกี่พวกเราไดห้ยสินวต่า มกบางคนซสึกี่ง
ออกไปจากพวกเราไดห้รบกวนพวกทต่านดห้วยคคาพถูด
ทชชั้งหลาย โดยบต่อนทคาลายจสิตใจทชชั้งหลายของพวก
ทต่าน โดยกลต่าววต่า ‘พวกทต่านตห้องเขห้าสฟุหนชต และ
รชกษาพระราชบชญญชตสิ’ ผถูห้ซสึกี่งพวกเราไมต่ไดห้ใหห้คคาสชกี่ง

เชต่นนกชั้เลย
15:25 พวกเราเหต็นวต่าเปป็นการดก โดยไดห้รต่วมประชฟุม
กชนอยต่างพรห้อมใจแลห้ว ทกกี่จะสต่งบางคนทกกี่ถถูกเลสือกไวห้
แลห้วมายชงพวกทต่าน พรห้อมกชบบารนาบชสและเปาโล 
ผถูห้เปป็นทกกี่รชกของพวกเรา
15:26 คสือคนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้เสกกี่ยงชกวสิตของตน เพสืกี่อ
พระนามของพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของ
พวกเรา
15:27 เหตฟุฉะนชชั้น พวกเราจสึงไดห้สต่งยถูดาสกชบสสิลาส ผถูห้
ซสึกี่งจะบอกสสิกี่งเดกยวกชนเหลต่านกชั้แกต่พวกทต่านดห้วยปาก
ของพวกเขาเอง

พวกคนตต่างชาตสิทกกี่เชสืกี่อแลห้วไมต่ควรทคาใหห้พวกยสิว
สะดฟุด
15:28 เพราะวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และพวกเรา
เหต็นแลห้ววต่าเปป็นการดกทกกี่จะไมต่วางภาระบนพวกทต่าน
มากไปกวต่าสสิกี่งจคาเปป็นเหลต่านกชั้
15:29 คสือใหห้พวกทต่านงดเวห้นเสกยจากการรชบ
ประทานอาหารทชชั้งหลายทกกี่ถถูกบถูชาแกต่บรรดารถูป
เคารพ และจากการรชบประทานเลสือด และจากการ
รชบประทานเนสืชั้อสชตวห์ทชชั้งหลายทกกี่ถถูกรชดคอตาย และ
จากการลต่วงประเวณก ซสึกี่งถห้าหากพวกทต่านรชกษาตชว
ของพวกทต่านไวห้จากสสิกี่งเหลต่านกชั้ พวกทต่านกต็จะทคาดก 
ขอใหห้พวกทต่านอยถูต่เปป็นสฟุขเถสิด”
15:30 ดชงนชชั้นเมสืกี่อพวกทต่านไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ไปไดห้
แลห้ว พวกทต่านกต็มายชงเมสืองอชนทสิโอก และเมสืกี่อพวก
ทต่านไดห้รวบรวมคนทชชั้งปวงใหห้มาพรห้อมกชนแลห้ว พวก
ทต่านกต็มอบจดหมายฉบชบนชชั้นใหห้
15:31 ซสึกี่งเมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นไดห้อต่านแลห้ว พวกเขากต็มก



ความปปีตสิยสินดกเนสืกี่องดห้วยคคาปลอบใจนชชั้น
15:32 และยถูดาสกชบสสิลาส ซสึกี่งเปป็นพวกผถูห้พยากรณห์
เองเชต่นกชน ไดห้เตสือนสตสิพวกพกกี่นห้องดห้วยถห้อยคคาหลาย
ประการ และเสรสิมกคาลชงใหห้พวกเขา
15:33 และหลชงจากพวกทต่านไดห้พชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นหนต่อย
หนสึกี่งแลห้ว พวกทต่านกต็ไดห้รชบอนฟุญาตใหห้จากพวกพกกี่
นห้องไปถสึงพวกอชครทถูตโดยสชนตสิภาพ

15:34 แตต่อยต่างไรกต็ตาม สสิลาสเหต็นชอบทกกี่จะอยถูต่ทกกี่
นชกี่นตต่อไป
15:35 เปาโลเชต่นกชนและบารนาบชสไดห้อยถูต่ตต่อไปใน
เมสืองอชนทสิโอก โดยสชกี่งสอนและประกาศพระวจนะ
ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ดห้วยกชนกชบคนอสืกี่นอกกหลาย
คนเชต่นกชน

ทขีกี่ประชตุมใหญสนอัทั้นเหต็นพด้องเปป็นเอกฉอันทณ์: ครวิสเตขียน
ไมสอยทูสภายใตด้พระราชบอัญญอัตวิดด้านพวิธขีการ

ยากอบประกาศคคาตชดสสินนกชั้และทฟุกคนกต็เรสิกี่มเชสืกี่อ อยต่างทกกี่พวกเขาควรจะเชสืกี่อ บชญญชตสิของโมเสสถถูกอต่านใน
ธรรมศาลาทชชั้งหลายทกกี่ใดกต็ตามทกกี่พวกยสิวมารวมตชวกชน พวกเขาคงจะไมต่หชกลห้างความนต่าเชสืกี่อถสือแหต่งพระวจนะของ
พระเจห้าทกกี่ประทานใหห้ผต่านทางโมเสส แตต่มกการตชดสสินใจแลห้ววต่า “อยต่าใหห้พวกเรารบกวนพวกเขา ซสึกี่งจาก
ทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสินชชั้นไดห้หชนกลชบมาหาพระเจห้า” พวกเขาไดห้รชบความรอดแลห้วโดยไมต่พสึกี่งการประพฤตสิ
ตามพระราชบชญญชตสิ การประพฤตสิตามพระราชบชญญชตสิไมต่จคาเปป็นตห้องถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบแผนการแหต่งความรอดนชชั้น 
ตห้องไมต่มกการเรกยกรห้องใหห้เขห้าสฟุหนชตหรสือถสือปฏสิบชตสิสต่วนอสืกี่นใดของพสิธกการทชชั้งหลาย และแนต่นอนวต่า แมห้กระทชกี่ง
บชญญชตสิดห้านศกลธรรมทชชั้งหลายกต็ไมต่ใชต่แผนการแหต่งความรอด ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ขห้อกคาหนดดห้านศกลธรรม
ทชชั้งหมดนชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิจะถถูกกลต่าวซชั้คา “เพราะวต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นจฟุดจบของพระราชบชญญชตสิ เพสืกี่อ
ความชอบธรรมแกต่ทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อ” (รม. 10:4) มากกวต่า แตต่พระครสิสตห์ไดห้ทรงสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อเราแลห้ว “เพสืกี่อความ
ชอบธรรมแหต่งพระราชบชญญชตสิจะไดห้สคาเรต็จในพวกเรา ผถูห้ซสึกี่งไมต่ดคาเนสินตามเนสืชั้อหนชง แตต่ตามพระวสิญญาณ” (รม.
 8:4)

แตสพวกคนตสางชาตวิทขีกี่กลอับใจเชสืกี่อจะตด้องไมส
สรด้างความขตุสนเคสืองใหด้แกสพวกยวิวทขีกี่ตามทางพระเจด้า

อยต่างไรกต็ตาม พวกคนตต่างชาตสิทกกี่กลชบใจเชสืกี่อเหลต่านกชั้ตห้องการคคาสชกี่งและคคาเตสือนพสิเศษ เหมสือนอยต่างทกกี่ผถูห้
กลชบใจเชสืกี่อใหมต่ตห้องการเสมอ พวกคนนอกรกตไมต่ไดห้มกมาตรฐานอชนเขห้มงวดดห้านศกลธรรมทกกี่พวกยสิวมก ซสึกี่งถถูกพรกี่คา
สอนโดยบชญญชตสิของโมเสส ฉะนชชั้นจสึงจคาเปป็นตห้องเตสือนพวกเขาเกกกี่ยวกชบสกกี่สสิกี่ง

1. พวกเขาจะตห้อง “งดเวห้นเสกยจากการรชบประทานบรรดาสสิกี่งทกกี่เปป็นมลทสินเนสืกี่องดห้วยรถูปเคารพทชชั้งหลาย”
(ขห้อ 20) ตชชั้งแตต่การตกเปป็นเชลย พวกยสิวไดห้รชบการรชกษาใหห้หายแลห้วจากการนชบถสือรถูปเคารพ มชนไมต่เปป็นแบบนชชั้น
ในหมถูต่คนนอกรกตทกกี่รชบความรอดภายใตห้งานรชบใชห้ของเปาโลและบารนาบชส ฉะนชชั้นคนตต่างชาตสิทกกี่กลชบใจเชสืกี่อแลห้ว
เหลต่านกชั้จะตห้องแนต่ใจเรสืกี่องการแยกออกแบบชชดเจน ไมต่เพกยงจากการกราบไหวห้รถูปเคารพ แตต่จากการนชบถสือใด ๆ 
ทกกี่มกตต่อพวกรถูปเคารพและการยอมใหห้มกการนชบถสือรถูปเคารพใด ๆ

2. พวกเขาจะตห้องงดเวห้น “จากการลต่วงประเวณก” บาปทางเพศ การผสิดศกลธรรม การสมรสแบบหลาย
ผชวหลายเมกยเปป็นเรสืกี่องธรรมดาในหมถูต่คนนอกรกต ฉะนชชั้นเหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่จสึงตห้องการคคาเตสือนพสิเศษเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้



3. พวกเขาจะตห้องงดเวห้น “จากการรชบประทานเนสืชั้อสชตวห์ทชชั้งหลายทกกี่ถถูกรชดคอตาย และจากการรชบ
ประทานเลสือด” สองสสิกี่งนกชั้มกคคาเตสือนเดกยวกชน พวกยสิวทฟุกคนไดห้รชบการสอนไมต่ใหห้กสินเนสืชั้อสชตวห์ทกกี่ถถูกรชดคอตาย และ
กระทชกี่งจนถสึงทฟุกวชนนกชั้เลสือดกต็ตห้องถถูกระบายออกจากเนสืชั้อสชตวห์โคเชอรห์ ซสึกี่งเปป็นอาหารทกกี่พวกยสิวทกกี่เครต่งครชดยอมรชบไดห้
พวกเขาไดห้รชบการสชกี่งสอนวต่า “เพราะวต่าชกวสิตของเนสืชั้อหนชงอยถูต่ในเลสือด และเราไดห้ใหห้เลสือดนชชั้นแกต่พวกเจห้าเพสืกี่อใชห้บน
แทต่นบถูชา เพสืกี่อกระทคาการลบมลทสินบาปใหห้จสิตวสิญญาณของพวกเจห้า เพราะวต่าเลสือดเปป็นทกกี่ทคาการลบมลทสินบาป
ใหห้จสิตวสิญญาณ” และ “เพราะวต่าเลสือดนชชั้นเปป็นชกวสิตของเนสืชั้อหนชงทชชั้งสสิชั้น เลสือดของสสิกี่งใดกต็เพสืกี่อชกวสิตของสสิกี่งนชชั้นเอง 
เพราะฉะนชชั้นเราจสึงไดห้กลต่าวแกต่ลถูกหลานของอสิสราเอลวต่า พวกเจห้าตห้องไมต่รชบประทานเลสือดของเนสืชั้อหนชงใด ๆ เลย 
เพราะวต่าชกวสิตของเนสืชั้อหนชงทชชั้งสสิชั้นคสือเลสือดของสสิกี่งนชชั้น ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่รชบประทานเลสือดกต็ตห้องถถูกตชดขาดเสกย” (ลนต
. 17:11,14) การเนห้นหนชกเรสืกี่องเครสืกี่องสชตวบถูชาตต่าง ๆ และการยสืนกรานเรสืกี่องความสคาคชญของโลหสิต การประพรม
โลหสิตหนห้าแทต่นบถูชาและหนห้ามต่านของพระวสิหาร โลหสิตบนเสาประตถูในคสืนปปัสกานชชั้น--ทชชั้งหมดนกชั้ใหห้ความเคารพ
ยคาเกรงตต่อโลหสิตซสึกี่งแสดงภาพและชกชั้ไปยชงพระโลหสิตของพระครสิสตห์

พวกคนตต่างชาตสิโดยธรรมดาแลห้วคงจะไมต่ใหห้ความเคารพยคาเกรงนกชั้ตต่อโลหสิต หากพวกเขาไมต่ระวชงเกกกี่ยว
กชบเรสืกี่องนกชั้ นชกี่นกต็คงทคาใหห้พวกยสิวทกกี่ตามทางพระเจห้าขฟุต่นเคสืองใจยสิกี่งนชก พวกคนตต่างชาตสิกต็จะถถูกมองวต่าเปป็นพวก
หยาบกระดห้าง นอกจากนกชั้ ตชวพวกเขาเองกต็ตห้องเตสิบโตในการถถูกเตสือนใจอยถูต่เสมอเกกกี่ยวกชบพระโลหสิตของพระ
ครสิสตห์ พสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ามกไวห้เพสืกี่อจฟุดประสงคห์นชชั้น และผถูห้ทกกี่เคยชสินกชบการทคาใหห้โลหสิตตกแบบมชกงต่ายกต็
ควรเรกยนรถูห้เรสืกี่องความเคารพยคาเกรงนชชั้น ถห้าผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้นอยากไดห้รชบพรและความชต่วยเหลสือจากผถูห้นคายสิวเหลต่า
นชชั้น และถห้าพวกเขาอยากมกการรต่วมสามชคคกธรรมกชบพวกครสิสเตกยนยสิวในครสิสตจชกรเดกยวกชนเหลต่านชชั้น พวกเขากต็
ตห้องเตสิบโตในการซาบซสึชั้งเกกกี่ยวกชบจรรยาบรรณและศกลธรรมแบบยสิว และไมต่สรห้างความขฟุต่นเคสืองใจใหห้แกต่พวกยสิวทกกี่
ตามทางพระเจห้า

ฉะนชชั้นคคาสชกี่งเหลต่านกชั้จสึงถถูกมอบใหห้แกต่เหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิในขห้อ 29 และพวกมชนไมต่ถถูกใหห้ไวห้เพสืกี่อ
เปป็นสต่วนหนสึกี่งของแผนการแหต่งความรอด แตต่เปป็นคคาปรสึกษาทกกี่มกสตสิปปัญญาเกกกี่ยวกชบวสิธกการดคาเนสินชกวสิตทกกี่เปป็นทกกี่ชอบ
พระทชยตต่อพระเจห้าแลห้วตอนนกชั้และในการรต่วมสามชคคกธรรมอชนดกกชบเหลต่าครสิสเตกยนยสิว

ชายสองคนซสึกี่งเปป็นทกกี่ไวห้วางใจ และเปป็นตชวแทนของพวกอชครทถูตทกกี่เยรถูซาเลต็ม ถถูกสต่งไปพรห้อมกชบเปาโล
และบารนาบชส เขาทชชั้งสองคสือยถูดาส ซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่าบารซชบบาส และสสิลาส สองคนนกชั้เปป็นคนสคาคชญในหมถูต่พวกพกกี่
นห้อง พวกเขาสต่งจดหมายเนสืชั้อความดกซสึกี่งถถูกยกคคาพถูดในขห้อ 23 ถสึง 29 “มายชงพวกพกกี่นห้องซสึกี่งเปป็นของพวกคนตต่าง
ชาตสิ ในเมสืองอชนทสิโอก และแควห้นซกเรกย และแควห้นซกลกเซกย”

จงหมายเหตฟุความเหต็นเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบชายสองคนทกกี่ดกนกชั้ คสือยถูดาสและสสิลาส พวกเขาเปป็น “คนทชชั้ง
หลายทกกี่ไดห้เสกกี่ยงชกวสิตของตน เพสืกี่อพระนามของพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” และชายเหลต่านกชั้จะ
ตห้องบอกเลต่าขต่าวสารเดกยวกชนนกชั้ทกกี่มกอยถูต่ในจดหมายฉบชบนกชั้ดห้วยตชวเอง พวกครสิสเตกยนยสิว พวกผถูห้นคา พวกอชครทถูต 
และพวกผถูห้ปกครองทกกี่เยรถูซาเลต็มไมต่ไดห้เชสืกี่อวต่าเหลต่าผถูห้เชสืกี่อทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิตห้องเขห้าสฟุหนชตหรสือถสือรชกษาบชญญชตสิของ
โมเสส นชกี่นไมต่ไดห้ถถูกเรกยกรห้องเอาจากพวกคนตต่างชาตสิเลย

จงสชงเกตขห้อ 28 “เพราะวต่าพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และพวกเราเหต็นแลห้ววต่าเปป็นการดก” พวกเขาแนต่ใจวต่า



พวกเขามกการทรงนคาทกกี่ชชดเจนของพระเจห้า พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงทคาใหห้ผถูห้ปกครองเหลต่านกชั้และผถูห้คนมากมายทกกี่
เยรถูซาเลต็มมกความคสิดอยต่างเดกยวกชน ผถูห้บรสิหารจชดการตชวจรสิงของครสิสตจชกรทห้องถสิกี่นคสือพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เหลต่า
ศสิษยาภสิบาลจะตห้อง “ปกครอง” ตามทกกี่เราเหต็นจากฮกบรถู 13:7, 17, 24; 1 ทสิโมธก 3:4 และ 5 แตต่ศสิษยาภสิบาลจะ
ปกครองอยต่างเหมาะสมไดห้กต็ตต่อเมสืกี่อพวกเขาถถูกนคาพาโดยพระวสิญญาณของพระเจห้าเทต่านชชั้นและเมสืกี่อผถูห้คนชอบ
อธสิษฐาน อดทน เอาใจใสต่และเฝฟ้าคอยพระเจห้าเพสืกี่อจะเปปิดเผยนชั้คาพระทชยของพระองคห์ เมสืกี่อนชชั้นเจตจคานงของค
รสิสตจชกรกต็จะรวมกชนเปป็นหนสึกี่งและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ผถูห้เปปีปี่ยมสฟุขกต็จะไดห้ตามชอบพระทชยของพระองคห์เหมสือนทกกี่
พระองคห์ทรงไดห้ในชฟุมนฟุมชนนกชั้ทกกี่เยรถูซาเลต็ม

การตสอสทูด้อยสางจรวิงจอังเพสืกี่อความเชสืกี่อนอัทั้น
บางครอัทั้งกต็เปป็นสวิกี่งจนาเปป็น

ขอใหห้เรายห้อนกลชบไปพสิจารณาการประชฟุมใหญต่นชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็ม เราถถูกบอกวต่า “เปาโลและบารนาบชสมก
ความไมต่ลงรอยกชนและการโตห้เถกยงกชนไมต่นห้อยกชบพวกเขา” ผถูห้ซสึกี่งกลต่าววต่าคฟุณตห้องเขห้าสฟุหนชตและถสือรชกษาบชญญชตสิ
ของโมเสสเพสืกี่อจะไดห้รชบความรอด (ขห้อ 2) จงสชงเกตในขห้อ 7, “และเมสืกี่อมกการโตห้เถกยงกชนมากแลห้ว…” การโตห้เถกยง
แบบจรสิงจชง การระดมขห้อพระคชมภกรห์ตต่าง ๆ การชชกจถูงโนห้มนห้าวผถูห้คน บต่อยครชชั้งกต็จคาเปป็นเพสืกี่อทคาใหห้ความจรสิงแหต่งขต่าว
ประเสรสิฐปรากฏชชดเจน

จงสชงเกตวต่าเปาโลพถูดเฉกยบขาดขนาดไหนเกกกี่ยวกชบพวกถสือศาสนายสิวชนสิดเดกยวกชนนกชั้ในจดหมายของเขา
ทกกี่สต่งถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่แควห้นกาลาเทกย เขากลต่าววต่าเขาอยากใหห้ใครกต็ตามทกกี่จะนคาขต่าวประเสรสิฐอสืกี่นมาถถูกแชต่งสาป
เสกย (กท. 1:8,9) เขากลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าปรารถนาใหห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่รบกวนพวกทต่านถถูกตชดออกเสกยเลย” (กท.
 5:12) เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องเดกยวกชนนกชั้ คสืออสิทธสิพลของพวกถสือศาสนายสิวในครสิสตจชกร เปาโลกต็เผชสิญหนห้าเปโตรผถูห้ซสึกี่งไดห้
ออมชอม และกาลาเทกย 2:11-14 เลต่าวต่าเปาโลตคาหนสิเปโตรตต่อหนห้าผถูห้คนเพราะบาปนกชั้ซสึกี่งไดห้นคาบารนาบชสและคน
อสืกี่น ๆ ไปสถูต่การแกลห้งทคาแบบเดกยวกชนนชชั้น

ความคสิดทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงชต่างทคาอชนตรายถสึงตายไดห้จรสิง ๆ ซสึกี่งอยากไดห้รชบความรอดโดยการประพฤตสิ
แทนทกกี่โดยพระคฟุณ! ใจมนฟุษยห์ทกกี่นต่าสชงเวช “มชกหลงเจสิกี่น” ไปไดห้งต่ายจรสิง ๆ แมห้กระทชกี่งใจของผถูห้คนทกกี่รอดแลห้ว

ไมต่แปลกทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงทสิตชสวต่า “เพราะวต่ามกคนเปป็นอชนมากทกกี่ดสืชั้อกระดห้าง และพถูดไมต่
เปป็นสาระ และบรรดาคนหลอกลวง โดยเฉพาะพวกทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต ผถูห้ซสึกี่งปากของพวกเขาตห้องถถูกปปิดเสกย ผถูห้ซสึกี่ง
พลสิกควกี่คาบรรดาครชวเรสือนใหห้เสกยไป โดยสอนสสิกี่งตต่าง ๆ ซสึกี่งพวกเขาไมต่ควรจะสอนเลย เพราะเหต็นแกต่ทรชพยห์สสิกี่งของ
อชนเปป็นมลทสิน” (ทสิตชส 1:10,11) เหตฟุฉะนชชั้น ทสิตชสจสึงไดห้รชบคคาบชญชาวต่า “จงวต่ากลต่าวพวกเขาใหห้แรง ๆ เพสืกี่อพวก
เขาจะปกตสิในความเชสืกี่อนชชั้น” (ทสิตชส 1:13) 

และเปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงผถูห้คนทกกี่กรฟุงโรมโดยใหห้คคาเตสือนทกกี่จรสิงจชงนกชั้: “บชดนกชั้ ขห้าพเจห้าขอวสิงวอน
พวกทต่าน พกกี่นห้องทชชั้งหลาย จงคอยดถูคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งกต่อใหห้เกสิดการแตกแยกกชนและการขชดเคสืองใจตต่าง ๆ ทกกี่ขชดแยห้ง
กชบหลชกคคาสอนซสึกี่งพวกทต่านไดห้เรกยนรถูห้มาแลห้ว และจงหลกกเลกกี่ยงคนเหลต่านชชั้น เพราะวต่าคนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นเชต่นนชชั้นไมต่
ไดห้รชบใชห้พระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา แตต่รชบใชห้กระเพาะของตชวเอง และใชห้คคาพถูดอชนดกและวาจา
อต่อนหวานหลอกลวงใจของเหลต่าคนซสืกี่อ” (รม. 16:17,18) และทสิโมธกไดห้รชบคคาบชญชาในจดหมายฉบชบหนสึกี่งทกกี่



เหมาะสมสคาหรชบนชกเทศนห์ทฟุกคนวต่า “จงประกาศพระวจนะ จงตชชั้งใจทคาตอนทกกี่สะดวกและตอนทกกี่ไมต่สะดวก จง
ตชกเตสือน วต่ากลต่าว และเตสือนสตสิดห้วยความอดกลชชั้นทฟุกอยต่างและหลชกคคาสอน” (2 ทธ. 4:2) และยถูดาส 3 และ 4 
ใหห้คคาเตสือนทกกี่จรสิงจชงแกต่เราวต่าเรา “ควรตต่อสถูห้อยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อความเชสืกี่อนชชั้น” เพราะพวกครถูสอนเทต็จ

การโตห้เถกยง การโตห้แยห้ง การตต่อสถูห้เพสืกี่อความเชสืกี่อนชชั้น เปป็นสต่วนทกกี่จคาเปป็นของการประกาศขต่าวประเสรสิฐ 
และไมต่มกนชกเทศนห์คนใดซสืกี่อตรงตต่อพระเจห้าหากเขาไมต่ใสต่ใจพระบชญชาทกกี่วต่า “จงระวชงพวกผถูห้พยากรณห์เทต็จ ซสึกี่งมาหา
พวกทต่านในเครสืกี่องนฟุต่งหต่มของแกะ แตต่ภายในพวกเขาเปป็นสฟุนชขปฝ่าทกกี่ตะกละตะกลาม” (มธ. 7:15) และพวกเขาไมต่
แมห้แตต่จะตคาหนสิพวกพกกี่นห้องทกกี่นคาผถูห้คนใหห้หลงเจสิกี่นไปในหลชกคคาสอนเทกยมเทต็จดห้วยซชั้คา

ความบรสิสฟุทธสิธิ์ในเรสืกี่องหลชกคคาสอนเปป็นสสิกี่งทกกี่สคาคชญมากเสกยจนดห้วยความรชกและความอดทนและความ
ถต่อมใจเราควร “ตต่อสถูห้อยต่างจรสิงจชงเพสืกี่อความเชสืกี่อนชชั้น” (ยถูดาส 3)

เปาโลและบารนาบชสพาพวกผถูห้สสืกี่อสารเหลต่านชชั้นและไปยชงเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นซกเรกย ยถูดาสและสสิลาส
เตสือนสตสิพวกพกกี่นห้องเชต่นกชน ยถูดาสซสึกี่งมกนามสกฟุลวต่าบารซชบบาส กลชบไปหาพวกอชครทถูตทกกี่เยรถูซาเลต็ม แตต่สสิลาสอยถูต่
ตต่อในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นซกเรกย และเปาโลและบารนาบชสอยถูต่ตต่อไปทกกี่นชกี่น โดยเทศนาและสชกี่งสอน

ขด้อ 36-41:
15:36 และลต่วงไปไดห้หลายวชน เปาโลไดห้กลต่าวกชบบา
รนาบชสวต่า “ใหห้พวกเราไปอกก และเยกกี่ยมพวกพกกี่นห้อง
ของพวกเราในทฟุกนคร ซสึกี่งพวกเราไดห้ประกาศพระ
วจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไวห้ และดถูวต่าพวกเขา
เปป็นอยต่างไรกชนบห้าง”
15:37 และบารนาบชสไดห้ตชชั้งใจทกกี่จะพายอหห์นไป
พรห้อมกชบทต่านทชชั้งสอง โดยนามสกฟุลของเขาคสือ 
มาระโก
15:38 แตต่เปาโลคสิดวต่าไมต่สมควรทกกี่จะพายอหห์นไป
กชบทต่านทชชั้งสอง ผถูห้ซสึกี่งไดห้ละทต่านทชชั้งสองเสกยจากแควห้น
ปปัมฟปีเลกย และไมต่ไดห้ไปพรห้อมกชบทต่านทชชั้งสองในงาน

นชชั้น
15:39 และการโตห้แยห้งกชนระหวต่างทต่านทชชั้งสองกต็
รฟุนแรงมากเหลสือเกสินจนทต่านทชชั้งสองไดห้แยกยห้ายกชน
ไป และบารนาบชสจสึงพามาระโกไป และแลต่นเรสือไป
ยชงเกาะไซปรชส
15:40 และเปาโลไดห้เลสือกสสิลาส และเดสินทางไป 
โดยถถูกรชบรองโดยพวกพกกี่นห้องไวห้กชบพระคฟุณของ
พระเจห้า
15:41 และทต่านผต่านไปตลอดแควห้นซกเรกยกชบแควห้นซก
ลกเซกย โดยเสรสิมกคาลชงใหห้ครสิสตจชกรเหลต่านชชั้น

การเดวินทางเพสืกี่อประกาศรอบสองของเปาโล
แตต่เปาโลไดห้รชบการทรงเรกยกใหห้เปป็นอชครทถูตไปยชงพวกคนตต่างชาตสิและพชนธกสิจแหต่งขต่าวประเสรสิฐกต็ถถูก

มอบไวห้กชบเขา แมห้แตต่พวกอชครทถูตกต็มองเหต็นวต่า “ขต่าวประเสรสิฐแหต่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่ถสือการเขห้าสฟุหนชตไดห้ถถูกมอบไวห้
แกต่ขห้าพเจห้า เชต่นเดกยวกชบขต่าวประเสรสิฐแหต่งคนทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชตไดห้ถถูกมอบไวห้แกต่เปโตร (เพราะวต่าพระองคห์ผถูห้ไดห้
ทรงกระทคากสิจอยต่างเกสิดผลในตชวเปโตรใหห้เปป็นอชครทถูตของพวกทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต พระองคห์ผถูห้นชชั้นเองไดห้ทรงมกฤทธสิธิ์
มากในตชวขห้าพเจห้าตต่อคนตต่างชาตสิ)” ตามทกกี่เปาโลกลต่าวในกาลาเทกย 2:7 และ 8 ใน 2 ทสิโมธก 1:11 เขากลต่าววต่า 
“ขห้าพเจห้าไดห้รชบการแตต่งตชชั้งใหห้เปป็น…ครถูของพวกคนตต่างชาตสิ” ในโรม 11:13 เขากลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าเปป็นอชครทถูต
ของพวกคนตต่างชาตสิ” และพระเจห้าไมต่ทรงยอมใหห้เปาโลลสืมเรสืกี่องนชชั้น และในเยรถูซาเลต็มขณะทกกี่เขาอธสิษฐานอยถูต่ใน



พระวสิหาร องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสแกต่เขาวต่า “เพราะเราจะสต่งเจห้าไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่างชาตสิ” (กสิจการ 
22:21)

ดชงนชชั้นเปาโลจสึงวางแผนการเดสินทางเพสืกี่อประกาศอกก และคราวนกชั้เขารถูห้สสึกถสึงภาระทกกี่จะกลชบไปอกก “และ
เยกกี่ยมพวกพกกี่นห้องของพวกเราในทฟุกนคร ซสึกี่งพวกเราไดห้ประกาศพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไวห้ และดถูวต่าพวก
เขาเปป็นอยต่างไรกชนบห้าง”

บารนาบชสตกลงทกกี่จะไป แตต่เขาอยากพายอหห์น มาระโก หลานชายของเขาไปดห้วย ผถูห้ซสึกี่งไดห้ละคณะ
ประกาศนชชั้นทกกี่แควห้นปปัมฟปีเลกยในการเดสินทางรอบกต่อน (13:13) มกการโตห้เถกยงกชนอยต่างรฟุนแรงระหวต่างพวกเขา บา
รนาบชสจสึงพามาระโกไปและแลต่นเรสือไปยชงเกาะไซปรชสและภาคพชนธสชญญาใหมต่กต็ไมต่เลต่าเรสืกี่องราวของพวกเขาอกก 
และบารนาบชสไมต่ถถูกกลต่าวถสึงอกกนอกจากตอนทกกี่เปาโลเลต่ายห้อนถสึงการออมชอมของเขาทกกี่เมสืองอชนทสิโอก โดยทคา
ตามตชวอยต่างของเปโตร และถถูกตคาหนสิในกาลาเทกย 2:11-14

“เปาโลไดห้เลสือกสสิลาส” ซสึกี่งเปป็นชายทกกี่ดกและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและออกเดสินทางไป “โดยถถูก
รชบรองโดยพวกพกกี่นห้องไวห้กชบพระคฟุณของพระเจห้า” ดชงนชชั้นพวกเขาจสึงกลชบไปทชกี่วแควห้นซกเรกยและแควห้นซกลกเซกย ชถูกคา
ลชงครสิสตจชกรเหลต่านชชั้น แตต่นชกี่นไมต่ใชต่ทชชั้งหมดของการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบสองตามทกกี่เราจะเหต็น อกกไมต่นานพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงนคาพวกเขาออกไปยชงแควห้นใหมต่ ๆ และขห้ามไปยชงทวกปยฟุโรปและประเทศกรกซ

การเดสินทางเพสืกี่อประกาศสามรอบของเปาโลอาจถถูกแยกแยะไดห้ดชงนกชั้: เพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเขาในการ
เดสินทางรอบแรกนชชั้นคสือบารนาบชสและตต่อเนสืกี่องไปจนจบบททกกี่สสิบสามและสสิบสกกี่และพระคคาสกกี่ขห้อแรกของบททกกี่สสิบ
หห้า มชนรวมถสึงเกาะไซปรชสและบางแควห้นในคาบสมฟุทรนชชั้นซสึกี่งเรกยกรวม ๆ วต่าเอเชกยไมเนอรห์ ในการเดสินทางเพสืกี่อ
ประกาศรอบทกกี่สอง เพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเขาคสือสสิลาสและทสิโมธกดห้วยในบางสต่วน ถสึงแมห้วต่าพวกเขาไมต่ไดห้อยถูต่กชบ
เปาโลตลอดเวลากต็ตาม (กสิจการ 18:5) และการเดสินทางรอบทกกี่สองนชชั้นรวมถสึงการเดสินทางผต่านเขห้าในแควห้นตต่าง ๆ
ของประเทศกรกซและผต่านเขห้าในแควห้นเหลต่านชชั้นทกกี่พวกเขาไปเยสือนมากต่อนหนห้านชชั้นดห้วย มชนถถูกพรรณนาตชชั้งแตต่สต่วน
ทห้ายของบททกกี่สสิบหห้าเรสืกี่อยมาจนถสึง 18:22 ผมคสิดวต่าการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบทกกี่สามเรสิกี่มตห้นทกกี่กสิจการ 18:23 
เรสืกี่อยมาจนถสึงกสิจการ 20:17 และอาจรวมถสึงเพสืกี่อนรต่วมเดสินทางหลายคนดห้วย นชกี่นคสือ กายอชสและอารสิสทารคชส
(กสิจการ 19:29)

เปป็นไปไดห้วต่ามกการเดสินทางเพสืกี่อประกาศอยต่างนห้อยอกกรอบหนสึกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นระหวต่างการตสิดคฟุกรอบแรกและ
รอบสองของเปาโลทกกี่กรฟุงโรม เนสืกี่องจากเปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงคนเหลต่านชชั้นทกกี่กรฟุงโรมวต่า “เมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่
ขห้าพเจห้าทคาการเดสินทางของขห้าพเจห้าไปยชงประเทศสเปน ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่าน” (รม. 15:24) และเขาไดห้รชบ
การดลใจใหห้เขกยนถสึงชาวฟปีลสิปปปีจากคฟุกในกรฟุงโรมวต่า “แตต่อยต่างไรกต็ตามการทกกี่ยชงมกชกวสิตอยถูต่ในเนสืชั้อหนชง กต็มกความ
จคาเปป็นสคาหรชบพวกทต่านมากกวต่า และโดยมกความไวห้เนสืชั้อเชสืกี่อใจอยต่างนกชั้แลห้ว ขห้าพเจห้ากต็ทราบวต่าขห้าพเจห้าจะยชงอยถูต่ 
และคงอยถูต่กชบพวกทต่านทฟุกคนตต่อไปเพสืกี่อการจคาเรสิญขสึชั้นและความปปีตสิยสินดกแหต่งความเชสืกี่อของพวกทต่าน เพสืกี่อความ
ปลาบปลสืชั้มของพวกทต่านจะไดห้บรสิบถูรณห์มากยสิกี่งขสึชั้นในพระเยซถูครสิสตห์เนสืกี่องดห้วยขห้าพเจห้า โดยการทกกี่ขห้าพเจห้าจะมาหา
พวกทต่านอกก” (ฟป. 1:24-26) นอกจากนกชั้เขาไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงฟปีเลโมนทกกี่เมสืองโคโลสกวต่า “แตต่พรห้อมกชนนกชั้
ขอทต่านจชดเตรกยมทกกี่พชกไวห้สคาหรชบขห้าพเจห้าดห้วย เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าโดยทางคคาอธสิษฐานตต่าง ๆ ของทต่านทชชั้ง



หลาย ขห้าพเจห้าจะถถูกมอบไวห้แกต่พวกทต่าน” (ฟม. 22)



กวิจการ 16
ขด้อ 1-3:

16:1 แลห้วเปาโลมายชงเมสืองเดอรห์บกกชบเมสืองลสิสตรา 
และดถูเถสิด มกสาวกคนหนสึกี่งอยถูต่ทกกี่นชกี่น ชสืกี่อทสิโมธก เปป็น
บฟุตรชายของหญสิงคนหนสึกี่ง ซสึกี่งเปป็นชาตสิยสิว และเชสืกี่อ
แลห้ว แตต่บสิดาของเขาเปป็นชาตสิกรกก
16:2 ซสึกี่งไดห้รชบการรายงานอยต่างดกจากพวกพกกี่นห้องทกกี่

อยถูต่ทกกี่เมสืองลสิสตรา และเมสืองอสิโคนกยถูม
16:3 เปาโลอยากจะใหห้ทสิโมธกไปพรห้อมกชบทต่าน และ
รชบเขามาและใหห้เขาเขห้าสฟุหนชตเพราะเหต็นแกต่พวกยสิว
ซสึกี่งอยถูต่ในเขตแดนเหลต่านชชั้น เพราะพวกเขาทฟุกคน
ทราบวต่าบสิดาของเขาเปป็นชาตสิกรกก

เปาโลพบทวิโมธขี ผทูด้ชสวยทขีกี่คทูสควร
บนแผนทกกี่ของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนดห้านทสิศตะวชนออก เมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นซกเรกยอยถูต่หต่างไปจากกรฟุง

เยรถูซาเลต็มประมาณสามรห้อยไมลห์ นชกี่นเปป็นทกกี่เรสิกี่มตห้นของเปาโลและบารนาบชสสคาหรชบการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบ
แรกนชชั้น และเปป็นทกกี่เรสิกี่มตห้นของการเดสินทางรอบทกกี่สองโดยมกสสิลาสเปป็นหฟุห้นสต่วน เรสิกี่มตห้นในทกกี่ ๆ พวกเขาอยถูต่ในแควห้น
ซกเรกย พวกเขาไปเยกกี่ยมเยกยนครสิสตจชกรเหลต่านชชั้น จากนชชั้นกต็ขสึชั้นเหนสือเขห้าไปในแควห้นซกลกเซกย และไปทางทสิศตะวชนตก
เฉกยงเหนสือผต่านเขห้าแควห้นกาลาเทกย ซสึกี่งตอนนกชั้เรกยกรวม ๆ วต่าเอเชกยไมเนอรห์ ถสึงแมห้วต่าในสมชยพระคชมภกรห์คคาเรกยก
เอเชกยแคต่หมายถสึงสต่วนทสิศตะวชนตกของคาบสมฟุทรนชชั้น เมสืกี่อพวกเขาเลกชั้ยวไปทางทสิศตะวชนตก (คสือทสิศเหนสือของ
ปลายดห้านทสิศตะวชนออกของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน) พวกเขากต็นต่าจะผต่านเขห้าเมสืองทารห์ซชส ซสึกี่งเปป็นเมสืองเกสิดของ
เปาโล บชดนกชั้พวกเขาไดห้เรสิกี่มตห้นการเยกกี่ยมเยกยนครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกกต่อตชชั้งในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบแรก
นชชั้นและพวกครสิสเตกยนกลฟุต่มเหลต่านชชั้นตลอดทชกี่วแควห้นซกลกเซกยและแควห้นกาลาเทกย

แตต่เมสืกี่อเขามาถสึงเมสืองเดอรห์บกและเมสืองลสิสตรา ซสึกี่งเปป็นสองเมสืองทกกี่อยถูต่หต่างจากกชนประมาณหห้าสสิบหรสือหก
สสิบไมลห์แตต่ปกตสิแลห้วถถูกเอต่ยชสืกี่อพรห้อมกชน เขากต็พบกชบผถูห้เชสืกี่อใหมต่คนหนสึกี่ง นชกี่นคสือทสิโมธก (ทสิมห้อเธะออส ในภาษากรกก) 
เขาอาจกลชบใจเชสืกี่อแลห้วตชชั้งแตต่เปาโลมาเยสือนทกกี่นกกี่ครชชั้งกต่อน หรสือเขาอาจพชฒนามากขสึชั้นเมสืกี่อเรต็ว ๆ นกชั้ในฐานะ
ครสิสเตกยนหนฟุต่มทกกี่เขห้มแขต็ง รถูห้สสึกถสึงการทรงเรกยกของพระเจห้า มารดาของเขาเปป็นหญสิงชาวยสิว และไดห้รชบความรอด
แลห้ว บสิดาของเขาเปป็นชาวกรกก อฟุปนสิสชย ความทฟุต่มเทและคคาสชญญาเรสืกี่องความมกประโยชนห์มากมายของทสิโมธกคน
หนฟุต่มทคาใหห้เขาไดห้รชบชสืกี่อเสกยงดกในหมถูต่พวกพกกี่นห้องและเปาโล “เปาโลอยากจะใหห้ทสิโมธกไปพรห้อมกชบทต่าน…” เปาโล
พาชายหนฟุต่มคนนกชั้ไปกชบตนดห้วยในการเดสินทางประกาศครชชั้งนกชั้ ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าทสิโมธกใกลห้เคกยงมากกวต่าใคร ๆ 
ในการสานตต่องานรชบใชห้ทกกี่ยสิกี่งใหญต่ของเปาโลหลชงจากทกกี่อชครทถูตเปาโลจะสสิชั้นชกพในฐานะมรณะสชกขกทกกี่กรฟุงโรม ทสิ
โมธกถถูกกลต่าวถสึงอกกหห้าครชชั้งในหนชงสสือกสิจการ--ใน 17:14, 17:15, 18:5, 19:22 และใน 20:4 หลายครชชั้งเปาโลสต่งทสิ
โมธกไปยชงครสิสตจชกรหลายแหต่งเพสืกี่อชต่วยเหลสือและสชกี่งสอนพวกเขา เชต่นทกกี่เมสืองโครสินธห์ใน 1 โครสินธห์ 4:17, และ 
16:10; ไปยชงเมสืองฟปีลสิปปปี เชต่นใน ฟปีลสิปปปี 2:19; ไปยชงเมสืองเธสะโลนสิกา ใน 1 เธสะโลนสิกา 3:2,6 เปาโลเขกยนถสึงทสิ
โมธกวต่า “ตามทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้อห้อนวอนทต่านใหห้คอยอยถูต่ในเมสืองเอเฟซชส เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้ไปยชงแควห้นมาซสิโดเนกย เพสืกี่อ
ทต่านจะไดห้กคาชชบบางคนไมต่ใหห้พวกเขาสอนหลชกคคาสอนอสืกี่น ๆ” (1 ทธ. 1:3) เปาโลรชกและไวห้ใจทสิโมธกอยต่างมาก 
โดยเรกยกเขาวต่า “ผถูห้เปป็นบฟุตรแทห้ของขห้าพเจห้าในความเชสืกี่อนชชั้น” (1 ทธ. 1:2) เมสืกี่อเปาโลตชชั้งใจแนต่วแนต่วต่าจะพาทสิโมธก
ไปกชบตนดห้วย เหต็นไดห้ชชดวต่าพวกเขามกการอธสิษฐานดห้วยกชนชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่งและอาจอดอาหารดห้วย และไมต่ตห้อง



สงสชยเลยวต่าทสิโมธกรถูห้สสึกถสึงการทรงเรกยกของพระเจห้าและถถูกแยกตชชั้งไวห้สคาหรชบงานรชบใชห้ดห้านการชนะจสิตวสิญญาณนกชั้ 
เหมสือนทกกี่เปาโลและบารนาบชสไดห้ถถูกแยกตชชั้งไวห้ในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นซกเรกย ในกสิจการ 13:1-4 ฉะนชชั้นเปาโลจสึง
เขกยนถสึงทสิโมธกในเวลาตต่อมาวต่า “อยต่าละเลยของประทานทกกี่มกอยถูต่ในตชวทต่าน ซสึกี่งไดห้ประทานแกต่ทต่านโดยคคาพยากรณห์
พรห้อมกชบการวางมสือของพวกผถูห้ปกครอง” (1 ทธ. 4:14) เขาไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงทสิโมธกอกกวต่า “เหตฟุฉะนชชั้น
ขห้าพเจห้าจสึงขอใหห้ทต่านระลสึกวต่า ทต่านจงปลฟุกเรห้าของประทานของพระเจห้า ซสึกี่งมกอยถูต่ในตชวทต่าน โดยการวางมสือของ
ขห้าพเจห้านชชั้น” (2 ทธ. 1:6)

อชครทถูตทต่านนกชั้ฝฝึกฝนทสิโมธกนชกเทศนห์หนฟุต่มอยต่างตชชั้งใจจรสิง ๆ! และคคาเตสือนสตสิอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ในจดหมายฝาก
สองฉบชบนชชั้นถสึงทสิโมธก กต็ไดห้รชบการดลใจจากพระเจห้าอยต่างแนต่นอน ในนชยสคาคชญทกกี่พสิเศษ เขาเปป็นตชวแทนทกกี่ดกทกกี่สฟุด
ของเปาโล เปาโลเขกยนถสึงผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโครสินธห์วต่า “เพราะเหตฟุนกชั้ขห้าพเจห้าจสึงไดห้สต่งทสิโมธก ผถูห้ซสึกี่งเปป็นลถูกทกกี่รชก
ของขห้าพเจห้า และสชตยห์ซสืกี่อในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ใหห้มาหาพวกทต่าน ผถูห้ซสึกี่งจะนคาพวกทต่านใหห้ระลสึกถสึงทางทชชั้งหลาย
ของขห้าพเจห้าซสึกี่งมกอยถูต่ในพระครสิสตห์ เหมสือนอยต่างทกกี่ขห้าพเจห้าสอนอยถูต่ทฟุกแหต่งหนในทฟุกครสิสตจชกร” (1 คร. 4:17) และ
เขาไดห้รชบการดลใจจากพระเจห้าใหห้เขกยนถสึงครสิสตจชกรทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีวต่า “แตต่ขห้าพเจห้าวางใจในพระเยซถูเจห้าวต่า ในไมต่
ชห้าจะสต่งทสิโมธกไปหาพวกทต่าน เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้รชบความปลอบโยนเชต่นกชนเมสืกี่อขห้าพเจห้าทราบทฟุกขห์สฟุขของพวก
ทต่าน เพราะวต่าขห้าพเจห้าไมต่มกผถูห้ใดทกกี่มกนชั้คาใจเชต่นนกชั้ ผถูห้ซสึกี่งจะเอาใจใสต่ทฟุกขห์สฟุขของพวกทต่านอยต่างแทห้จรสิง” (ฟป. 
2:19,20)

ดชงนชชั้นทสิโมธกจสึงเปป็นผถูห้ชต่วยทกกี่เปาโลไวห้วางใจมากทกกี่สฟุด เขาเขกยนจดหมายอคาลาไปหาทสิโมธก นชกี่นคสือ หนชงสสือ 
2 ทสิโมธก ไมต่นานกต่อนทกกี่เขาถถูกตชดศกรษะในคฟุกในกรฟุงโรม

ทนาไมเปาโลถนงใหด้ทวิโมธขีเขด้าสตุหนอัต?
เปาโล “รชบเขามาและใหห้เขาเขห้าสฟุหนชตเพราะเหต็นแกต่พวกยสิวซสึกี่งอยถูต่ในเขตแดนเหลต่านชชั้น เพราะพวกเขา

ทฟุกคนทราบวต่าบสิดาของเขาเปป็นชาตสิกรกก”
1. เปาโลไมต่ไดห้ใหห้ทสิโมธกเขห้าสฟุหนชตเพสืกี่อรชบประกชนเรสืกี่องความรอดของเขาอยต่างแนต่นอน เขาและทสิโมธกเดสิน

ทางไปดห้วยกชน บอกเลต่าพวกครสิสเตกยนทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิทฟุกแหต่งหนเกกกี่ยวกชบคคาสชกี่งเหลต่านชชั้นของทกกี่ประชฟุมใหญต่ทกกี่
เยรถูซาเลต็ม วต่าการเขห้าสฟุหนชตและบชญญชตสิของโมเสสไมต่ใชต่ขห้อกคาหนดสคาหรชบการรชบความรอด อชนทกกี่จรสิง ไมต่ไดห้ถถูก
เรกยกรห้องเลยจากพวกคนตต่างชาตสิทกกี่กลชบใจเชสืกี่อ

ไมต่เลย เหต็นไดห้ชชดวต่ามชนเปป็นเรสืกี่องของความสะดวก บสิดาของทสิโมธกเปป็นชาวกรกก ดชงนชชั้น “เพราะเหต็นแกต่
พวกยสิว” และเพราะวต่า “พวกเขาทฟุกคนทราบวต่าบสิดาของเขาเปป็นชาตสิกรกก” เปาโลจสึงใหห้ทสิโมธกเขห้าสฟุหนชต เหต็นไดห้
ชชดวต่าเพสืกี่อทคาใหห้เขาเปป็นทกกี่ยอมรชบตต่อพวกยสิว ถสึงอยต่างไรแลห้ว ตามทกกี่พระเยซถูตรชสวต่า “ความรอดเนสืกี่องมาจากพวก
ยสิว” และถห้าทสิโมธกจะตห้องประกาศพระครสิสตห์แกต่พวกยสิว เขากต็ตห้องเทศนาจากพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมของ
พวกยสิวและจากเครสืกี่องสชตวบถูชาของพวกยสิวและเกกกี่ยวกชบพระเจห้าแหต่งภาคพชนสชญญาเดสิมของพวกยสิว ซสึกี่งไมต่ใชต่พระ
ของพวกนชบถสือรถูปเคารพในหมถูต่คนตต่างชาตสิ มกการอนฟุมานกชนวต่าพวกยสิวไมต่ยอมฟปังยสิวทกกี่เปป็นลถูกครสึกี่งมากนชกเพราะ
เขาไมต่เขห้าสฟุหนชต

มชนอาจเปป็นเพราะสสิกี่งตต่าง ๆ เหลต่านกชั้ทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า:



“เพราะถสึงแมห้วต่าขห้าพเจห้าเปป็นไทจากมนฟุษยห์ทฟุกคน แตต่ขห้าพเจห้ากต็ยชงทคาใหห้ตชวเองเปป็นผถูห้รชบใชห้ของ
ทฟุกคน เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้พวกเขามากยสิกี่งขสึชั้น และตต่อพวกยสิว ขห้าพเจห้าไดห้กลายเปป็นเหมสือนคนยสิว เพสืกี่อ
ขห้าพเจห้าจะไดห้พวกยสิว ตต่อคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ กต็เปป็นเหมสือนอยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ 
เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ ตต่อคนทชชั้งหลายทกกี่ไมต่มกพระราชบชญญชตสิ กต็เปป็น
เหมสือนคนทกกี่ไมต่มกพระราชบชญญชตสิ (โดยไมต่ไดห้อยถูต่อยต่างปราศจากพระราชบชญญชตสิตต่อพระเจห้า แตต่อยถูต่ใตห้
พระราชบชญญชตสิตต่อพระครสิสตห์) เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่มกพระราชบชญญชตสิ ตต่อคนอต่อนแอ 
ขห้าพเจห้ากต็กลายเปป็นเหมสือนคนอต่อนแอ เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้คนอต่อนแอ ขห้าพเจห้ายอมเปป็นคนทฟุกชนสิดตต่อ
คนทชชั้งปวง เพสืกี่อโดยทฟุกวสิถกทางขห้าพเจห้าจะชต่วยบางคนใหห้รอด และสสิกี่งนกชั้ขห้าพเจห้ากระทคาเพราะเหต็นแกต่
ขต่าวประเสรสิฐ เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้เปป็นผถูห้เขห้าสต่วนกชบพวกทต่านในขต่าวประเสรสิฐนชชั้น” -- 1 คร. 9:19-23

ฉะนชชั้น “ตต่อพวกยสิว ขห้าพเจห้าไดห้กลายเปป็นเหมสือนคนยสิว เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้พวกยสิว ตต่อคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ใตห้
พระราชบชญญชตสิ กต็เปป็นเหมสือนอยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ”

ฮชดสชน เทยห์เลอรห์ (Hudson Taylor) ตอนทกกี่ไปยชงประเทศจกน แตต่งกายในชฟุดพสืชั้นเมสืองของคนจกน อาศชย
อยถูต่ในบห้านของคนจกน และกสินอาหารจกน

2. เปาโลทคาผสิดไหมในการใหห้ทสิโมธกเขห้าสฟุหนชต? ผมไมต่ทราบ พระคชมภกรห์ขห้อนกชั้ไมต่ไดห้กลต่าว เราทราบวต่าตต่อ
มาเปาโลโกนศกรษะของตนและไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้ (กสิจการ 18:18) เราทราบวต่าเขากลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าจะตห้อง
รชกษาเทศกาลเลกชั้ยงนกชั้ทกกี่จะมาถสึงในกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยทฟุกวสิถกทาง” (กสิจการ 18:21) ในเยรถูซาเลต็มเขาไปกชบชายสกกี่
คนทกกี่ไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้ ชคาระตชวตามพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ และชต่วยออกคต่าใชห้จต่ายใหห้ชายเหลต่านกชั้เพสืกี่อแสดง
ใหห้พวกยสิวทกกี่เยรถูซาเลต็มเหต็นวต่า “สสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่พวกเขาไดห้ยสินถสึงทต่านนชชั้น ไรห้สาระทชชั้งเพ แตต่วต่าทต่านเองดคาเนสินชกวสิต
อยต่างมกระเบกยบและรชกษาพระราชบชญญชตสิอยถูต่ดห้วย!” (กสิจการ 21:24,26) ดชงนชชั้นเปาโลกชบอกกสกกี่คนจสึงเขห้าไปในพระ
วสิหาร “เพสืกี่อแสดงถสึงการครบถห้วนของวชนเหลต่านชชั้นแหต่งการชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์ จนกวต่าจะนคาเครสืกี่องบถูชามาถวายเพสืกี่อ
คนเหลต่านชชั้นทฟุกคน” อชครทถูตเปาโลซสึกี่งมกเครสืกี่องสชตวบถูชาตต่าง ๆ และ “ชคาระตชว” ตามบชญญชตสิของโมเสสในพระ
วสิหารทกกี่เยรถูซาเลต็ม!

ผมคสิดวต่าเราตห้องสรฟุปวต่าเปาโลไดห้รชบอสิทธสิพลมากเกสินควรเพราะความรชกทกกี่เขามกตต่อชนชาตสิของเขา นชกี่น
คสือพวกยสิว เขายสืนกรานทกกี่จะกลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ถสึงแมห้มกคนเตสือนเขาแลห้วไมต่ใหห้กลชบไป แมห้กระทชกี่งขณะ
อธสิษฐานในพระวสิหารเขากต็ตกอยถูต่ในภวชงคห์และพระเจห้าตรชสแกต่เขาวต่า “จงเรต่งรกบ และเจห้าจงออกไปจากกรฟุง
เยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว ดห้วยวต่าพวกเขาจะไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบเรา” (กสิจการ 22:18)

คฟุณเหต็นแลห้ววต่า แมห้กระทชกี่งหลชงจากทกกี่เปาโลทราบแลห้ววต่าการเขห้าสฟุหนชต การถวายเครสืกี่องบถูชาตต่าง ๆ และ
ธรรมเนกยมเหลต่านชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการไมต่ไดห้ถถูกเรกยกรห้องแลห้ว วต่าพวกมชนทชชั้งหมดถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิง
แลห้วในพระครสิสตห์ เขากต็ไมต่อาจตชดขาดจากนสิสชย ชนสิดของอาหาร มสิตรภาพ และวสิธกคสิดทกกี่ตสิดตชวมาชชกี่วชกวสิตไดห้ทชนทก 
วสิถกชกวสิตแบบคนยสิวไมต่ไดห้เปป็นเพกยงศกลธรรมเทต่านชชั้นแตต่เปป็นลชกษณะการใชห้ชกวสิตดห้วย มชนไมต่ไดห้เปป็นเพกยงภาพเลต็งทชชั้ง
หลายทกกี่ชกชั้ไปยชงพระเยซถูครสิสตห์ แตต่มชนเปป็นวสิถกชกวสิตทกกี่มกอสิทธสิพลตต่อสสิกี่งทกกี่ผถูห้คนสวมใสต่ สสิกี่งทกกี่พวกเขารชบประทาน วสิธกการ
พถูดจาของพวกเขา และทฟุกแนวคสิดทชชั้งทกกี่ถถูกและผสิด



ในบห้านของผม พกกี่ชายคนหนสึกี่งซสึกี่งเปป็นยสิว ผถูห้ซสึกี่งเคยศสึกษานานสสิบปปีในคชมภกรห์ทชลมฟุดเพสืกี่อจะเปป็นรชบบก จากนชชั้น
เขากต็กลชบใจเชสืกี่ออยต่างอชศจรรยห์และไดห้เรกยนรถูห้หลายสสิกี่งเกกกี่ยวกชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ยชงพบวต่าตชวเองถถูกผถูกมชดโดย
นสิสชยและธรรมเนกยมตต่าง ๆ ทกกี่ตสิดตชวมาชชกี่วชกวสิต เขาทคาใจไมต่ไดห้ทกกี่จะกสินถชกี่วจากฝปักทกกี่มกไขมชนหมถูปนนสิดหนต่อย! ตอนทกกี่
ผมจะวางเสสืชั้อคลฟุมของเขาบนทกกี่นอนทกกี่ภรรยาของผมเอนกายกชบลถูกนห้อยทกกี่เพสิกี่งเกสิด เขากต็รกบฉวยเสสืชั้อนชชั้นไปทชนทก 
แนวคสิดเรสืกี่องความบรสิสฟุทธสิธิ์และความมลทสินเกกกี่ยวกชบทฟุกสสิกี่งทกกี่หญสิงคนใดอาจแตะตห้องภายในชต่วงหลายสชปดาหห์
หลชงคลอดบฟุตรกต็ฝปังแนต่นจรสิง ๆ!

นกกี่คงชต่วยใหห้เราเหต็นความกดดชนมหาศาลซสึกี่งมาอยถูต่บนเปโตรและทคาใหห้เขาออมชอมทกกี่เมสืองอชนทสิโอก ตาม
ทกกี่ถถูกรายงานในกาลาเทกย 2:11-14 ทกกี่เปาโลตคาหนสิเขา มชนตห้องเตสือนใจเราถสึงความกดดชนมหาศาลของพวกทกกี่ถสือ
ศาสนายสิวทกกี่มกตต่อพวกครสิสเตกยนในแควห้นกาลาเทกย ซสึกี่งนคาพวกเขาเขห้าสถูต่คคาสอนผสิดและบาป เปาโลใหห้ทสิโมธกเขห้า
สฟุหนชต! ไมต่วต่ามชนจะผสิดหรสือถถูก อยต่างนห้อยเปาโลกต็มกเจตนาทกกี่จะทคาใหห้ทสิโมธกเปป็นยสิวคนหนสึกี่ง!

________________
ขด้อ 4-11:

16:4 และขณะทกกี่ทต่านเหลต่านชชั้นไดห้ผต่านไปตามนคร
ตต่าง ๆ พวกทต่านไดห้มอบคคาสชกี่งทชชั้งหลายแกต่พวกเขา
เพสืกี่อจะใหห้ถสือรชกษาไวห้ คสือคคาสชกี่งตต่าง ๆ ทกกี่ถถูกตชชั้งไวห้โดย
พวกอชครทถูตและผถูห้ปกครองทชชั้งหลายซสึกี่งอยถูต่ทกกี่กรฟุง
เยรถูซาเลต็ม
16:5 และดชงนชชั้น ครสิสตจชกรทชชั้งหลายจสึงมชกี่นคงใน
ความเชสืกี่อนชชั้น และไดห้ทวกขสึชั้นในจคานวนคนทฟุก ๆ วชน
16:6 บชดนกชั้เมสืกี่อทต่านเหลต่านชชั้นไดห้ไปตลอดทชกี่วแควห้นฟรก
เจกยกชบแควห้นกาลาเทกยแลห้ว และถถูกหห้ามโดยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใหห้ประกาศพระวจนะในแควห้น
เอเชกย
16:7 หลชงจากพวกทต่านมายชงแควห้นมสิเซกยแลห้ว พวก
ทต่านกต็พยายามทกกี่จะเขห้าไปในแควห้นบสิธกเนกย แตต่พระ
วสิญญาณไมต่โปรดใหห้พวกทต่านไป

16:8 และทต่านเหลต่านชชั้น เมสืกี่อเดสินทางผต่านแควห้นมสิ
เซกย ไดห้ลงมายชงเมสืองโตรอชส
16:9 และมกนสิมสิตหนสึกี่งปรากฏแกต่เปาโลในเวลากลาง
คสืน นชกี่นคสือ มกผถูห้ชายคนหนสึกี่งแหต่งแควห้นมาซสิโดเนกยยสืน
อยถูต่ และอห้อนวอนทต่าน โดยกลต่าววต่า “ขอโปรดเขห้า
มาในแควห้นมาซสิโดเนกย และชต่วยพวกเราเถสิด”
16:10 และหลชงจากทต่านไดห้เหต็นนสิมสิตนชชั้นแลห้ว ใน
ทชนทกทชนใดพวกเราจสึงหาโอกาสทกกี่จะเขห้าไปในแควห้น
มาซสิโดเนกย ดห้วยเหต็นแนต่วต่า องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรง
เรกยกพวกเราใหห้ไปประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวก
เขา
16:11 เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อออกเรสือจากเมสืองโตรอชสแลห้ว
พวกเรากต็มฟุต่งตรงสถูต่เกาะสาโมธรชสเซกย และวชนตต่อมา
กต็ถสึงเมสืองเนอาบฟุรก

เปาโล สวิลาส และทวิโมธขี ไปเยขีกี่ยมเยขียน
ครวิสตจอักรเหลสานอัทั้นและถทูกยอับยอัทั้ง

คณะเดสินทางเลต็ก ๆ นชชั้น “ไดห้ผต่านไปตามนครตต่าง ๆ” เหต็นไดห้ชชดวต่าใชห้เวลาสชกพชกในแตต่ละนครของแควห้น
นชชั้น ๆ ตามลคาดชบ พวกเขาอต่านจดหมายฉบชบนชชั้นทกกี่มาจากพวกอชครทถูตและพวกผถูห้ปกครองทกกี่เยรถูซาเลต็มใหห้ผถูห้คนฟปัง 
ประกาศวต่าการเขห้าสฟุหนชตและบชญญชตสิของโมเสสไมต่ถถูกบชงคชบใชห้กชบพวกคนตต่างชาตสิทกกี่กลชบใจเชสืกี่อ และทฟุกแหต่งหนค
รสิสตจชกรเหลต่านชชั้นไมต่เพกยง “มชกี่นคงในความเชสืกี่อนชชั้น” แตต่จสิตวสิญญาณหลายดวงไดห้รชบความรอดวชนแลห้ววชนเลต่าและ



ครสิสเตกยนเหลต่านชชั้น “ไดห้ทวกขสึชั้นในจคานวนคนทฟุก ๆ วชน”
สสิกี่งใหญต่สสิกี่งเดกยวในครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่เหลต่านชชั้นคสือการชนะจสิตวสิญญาณ หลชงจากเพต็นเทคอส

ตห์ทกกี่เยรถูซาเลต็ม “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเพสิกี่มเขห้ากชบครสิสตจชกรทฟุกวชน ๆ คสือผถูห้ซสึกี่งควรจะไดห้รชบความรอด” (กสิจการ 
2:47) และแมห้ถถูกขต่มเหงและถถูกทฟุบตก เรากต็ทราบวต่า “และในพระวสิหารและตามบห้านเรสือนทฟุกแหต่ง พวกเขาไมต่งด
เวห้นทกกี่จะสชกี่งสอนและประกาศพระเยซถูครสิสตห์ทฟุก ๆ วชน” (กสิจการ 5:42) ตต่อมาหลชงจากทกกี่เปาโลไดห้เทศนาทกกี่เมสือง
เอเฟซชสนานสามปปีและจากนชชั้นกต็กลชบมา เขากต็เรกยกพวกผถูห้ปกครองใหห้มายชงเมสืองมสิเลทชส คสือเมสืองทต่าเลต็ก ๆ ทกกี่อยถูต่
ใกลห้เคกยง และเตสือนความจคาพวกเขาวต่า “...ขห้าพเจห้ามสิไดห้ปปิดซต่อนสสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใดไวห้ซสึกี่งเปป็นคฟุณประโยชนห์แกต่พวกทต่าน 
แตต่ไดห้แสดงใหห้พวกทต่านเหต็น และไดห้สชกี่งสอนพวกทต่านตต่อหนห้าคนทชชั้งปวงและตามบห้าน” และอกกครชชั้ง “เหตฟุฉะนชชั้น
จงระวชงระไวและจคาไวห้วต่า ตลอดเวลาสามปปี ขห้าพเจห้ามสิไดห้หยฟุดหยต่อนทกกี่จะเตสือนทฟุกคนทชชั้งกลางคสืนและกลางวชน
ดห้วยนชั้คาตาไหล” (กสิจการ 20:20,31) เพสืกี่อปฏสิบชตสิตามครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่เหลต่านชชั้น กลฟุต่มครสิสเตกยนทชชั้ง
หลายในทฟุกแหต่งหนควร “เพสิกี่มจคานวนขสึชั้นทฟุกวชน”

พวกเขาไป “ตลอดทชกี่วแควห้นฟรกเจกยกชบแควห้นกาลาเทกย” และผมคสิดวต่าพวกเขาไปเยกกี่ยมเยกยนเมสืองหลชก
ทฟุกเมสืองในแควห้นเหลต่านชชั้น ถชดมาทางทสิศตะวชนตก ไปทางดห้านปลายของคาบสมฟุทร คสือแควห้นเอเชกย และพวกเขา
อยากไปทกกี่นชกี่นแตต่วต่า “ถถูกหห้ามโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไมต่ใหห้ประกาศพระวจนะในแควห้นเอเชกย” พวกเขาจสึงไปตต่อ
ยชงแควห้นมสิเซกย ซสึกี่งเปป็นจฟุดทกกี่ใกลห้ประเทศกรกซมากทกกี่สฟุด และพวกเขาอยากเลกชั้ยวไปทางทสิศตะวชนตกเฉกยงเหนสืออกก
เพสืกี่อเขห้าไปในแควห้นบสิธกเนกย “แตต่พระวสิญญาณไมต่โปรดใหห้พวกทต่านไป” พวกเขาจสึงกลชบมาและอห้อมแควห้นมสิเซกยไป
ไมต่ไดห้ประกาศในเมสืองและนครเหลต่านชชั้นทกกี่นชกี่น และไปยชงเมสืองโตรอชสตต่อซสึกี่งอยถูต่บนชายฝปัปี่งดห้านทสิศตะวชนตกของ
คาบสมฟุทรนชชั้นซสึกี่งบชดนกชั้มกชสืกี่อวต่าเอเชกยไมเนอรห์ ทกกี่นชกี่นในเมสืองโตรอชสซสึกี่งเปป็นเมสืองเลต็ก ๆ บนทะเลอกเจกยน นสิมสิตหนสึกี่งไดห้
ปรากฏแกต่เปาโลพรห้อมกชบการทรงนคาทกกี่มกรายละเอกยดเพสิกี่มเตสิม พวกเขาจะตห้องเขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกย

จงหมายเหตฟุวต่าพระวสิญญาณทรงชกชั้ทางอยต่างชชดเจนขนาดไหน เราสามารถรถูห้สสึกไดห้ในใจของเราวต่ามกการ
ตรวจสอบ การเตสือน ความรถูห้สสึกไมต่สงบสฟุขหากวสิถกทางทกกี่เสนอไปไมต่เปป็นทกกี่พอพระทชยตต่อพระเจห้า โอ ขห้าแตต่พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ผถูห้ทรงเปปีปี่ยมสฟุข ขอทรงชต่วยขห้าพระองคห์ทชชั้งหลายใหห้มกสชมผชสไวทกกี่จะฟปังดห้วยเถสิด! ใจทกกี่อต่อนโยนและ
จรสิงจชงทกกี่ไมต่มกความประสงคห์ของมชนเองนอกจากทกกี่จะคห้นพบนชั้คาพระทชยขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า สามารถทราบนชั้คา
พระทชยของพระเจห้าไดห้ สามารถมกการทรงนคาทกกี่อต่อนหวานและชชดเจนของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ ฟปีลสิปจสึงถถูกนคา
จากแควห้นสะมาเรกยออกไปยชงทางหลวงซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาไดห้พบกชบขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นชชั้นในกสิจการ 8 และเปโต
รถถูกนคาไปยชงบห้านของโครเนลสิอชสในกสิจการ 10 พระเยซถูจสึง “จคาตห้องเสดต็จผต่านแควห้นสะมาเรกย” (ยอหห์น 4:4)

เราใชห้เวลาเยอะเกสินไปในการพยายามบชงคชบพระเจห้าทกกี่จะใหห้การเหต็นชอบและการอวยพรของพระองคห์
แกต่แผนการตต่าง ๆ ของเรา จะดกยสิกี่งกวต่าขนาดไหนหากเราจะแนต่ใจวต่าเราทราบและปฏสิบชตสิตามแผนการตต่าง ๆ 
ของพระองคห์! พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงสถสิตอยถูต่ภายในผถูห้เชสืกี่อทฟุกคน พระองคห์จะตห้องเปป็นผถูห้สอน ผถูห้เตสือนใจ ผถูห้นคา
ทาง ผถูห้ปลอบประโลมใจ เหมสือนทกกี่พระเยซถูทรงสอนไวห้ในยอหห์น บททกกี่ 14,15 และ 16 พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ชต่วยใน
การอธสิษฐานของเรา (รม. 8:26)



จากเอเชขียเขด้าสทูสยตุโรป และ
ลทูกาเขด้ารสวมคณะเดวินทาง

เปาโลและคณะเดสินทางของเขาไดห้เฝฟ้าคอยพระเจห้าอยต่างจรสิงจชง ฉะนชชั้นในตอนกลางคสืนนสิมสิตหนสึกี่งจสึงมา 
“มกผถูห้ชายคนหนสึกี่งแหต่งแควห้นมาซสิโดเนกยยสืนอยถูต่ และอห้อนวอนทต่าน โดยกลต่าววต่า “ขอโปรดเขห้ามาในแควห้นมาซสิโด
เนกย และชต่วยพวกเราเถสิด” เปาโลและทฟุกคนเรสิกี่มเชสืกี่อเหมสือนกชนวต่า “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงเรกยกพวกเราใหห้ไป
ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกเขา” ในแควห้นมาซสิโดเนกย

จงหมายเหตฟุในขห้อ 10 ลถูกา ผถูห้ซสึกี่งกคาลชงเขกยนหนชงสสือกสิจการ กลต่าววต่า “ในทชนทกทชนใดพวกเราจสึงหา
โอกาสทกกี่จะเขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกย” ในขห้อ 4 เขาเขกยนไปแลห้ววต่า “และขณะทกกี่ทต่านเหลต่านชชั้นไดห้ผต่านไปตาม
นครตต่าง ๆ” ในขห้อ 6 “บชดนกชั้เมสืกี่อทต่านเหลต่านชชั้นไดห้ไปตลอดทชกี่วแควห้นฟรกเจกย” ในขห้อ 7 “หลชงจากพวกทต่านมายชง
แควห้นมสิเซกยแลห้ว พวกทต่านกต็พยายามทกกี่จะเขห้าไปในแควห้นบสิธกเนกย” ในขห้อ 8 “และทต่านเหลต่านชชั้น เมสืกี่อเดสินทางผต่าน
แควห้นมสิเซกย ไดห้ลงมายชงเมสืองโตรอชส” แตต่ในขห้อ 10 ผถูห้เขกยนกลต่าววต่า “ในทชนทกทชนใดพวกเราจสึงหาโอกาสทกกี่จะ
เขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกย” ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้ลถูกาไดห้เขห้ารต่วมคณะเดสินทางนชชั้นและจากนกชั้เปป็นตห้นไป ตามทกกี่เราเหต็นใน
ขห้อ 13, 16 เขาใชห้คคาสรรพนาม “พวกเรา” อยต่างไรกต็ตาม หลชงจากทกกี่พวกเขามายชงเมสืองฟปีลสิปปปีแลห้ว เขากต็กลชบไป
ใชห้คคาสรรพนามบฟุรฟุษทกกี่สาม ตามทกกี่เราเหต็นในขห้อ 39 และ 40 ทสิโมธกและสสิลาสอยถูต่ตต่อ ตามทกกี่เราเหต็นใน 17:14 เหต็น
ไดห้ชชดวต่าลถูกาออกไปจากคณะเดสินทางนชชั้นชชกี่วระยะหนสึกี่งแตต่กลชบมาเขห้าเรสืกี่องอกก โดยใชห้คคาวต่า “พวกเรา” ในกสิจการ
20:5,6,13,14,15 และในกสิจการ 21 อกก ในบทนชชั้นลถูกาไปกชบคณะเดสินทางนชชั้นจากเมสืองโตรอชสกลชบไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม

ฉะนชชั้นขต่าวประเสรสิฐจสึงเขห้ามาในทวกปยฟุโรปแลห้ว บชดนกชั้เขห้าไปในประเทศกรกซ ศถูนยห์กลางแหต่งการเรกยนรถูห้ 
และสฟุดทห้ายแลห้วหลชงจากการหยฟุดพชก เปาโลจะไปยชงกรฟุงโรมตต่อ ซสึกี่งเปป็นนครหลวงของจชกรวรรดสิโลกนชชั้น! พวกเขา
แลต่นเรสือไปยชงเกาะสาโมธรชสเซกย และจากนชชั้นกต็ไปยชงเมสืองทต่าเนอาบฟุรกในแควห้นมาซสิโดเนกย และเมสืองฟปีลสิปปปีทกกี่อยถูต่
ใกลห้เคกยง

________________
ขด้อ 12-15:

16:12 และจากทกกี่นชกี่นมายชงเมสืองฟปีลสิปปปี ซสึกี่งเปป็นเมสือง
เอกแหต่งสต่วนนชชั้นของแควห้นมาซสิโดเนกย และเปป็น
เมสืองขสึชั้น และพวกเราไดห้พชกอยถูต่ในเมสืองนชชั้นเปป็นเวลา
หลายวชน
16:13 และในวชนสะบาโต พวกเราไดห้ออกจากเมสือง
ไปยชงฝปัปี่งแมต่นชั้คา ทกกี่ซสึกี่งเขห้าใจวต่าเปป็นสถานทกกี่สคาหรชบการ
อธสิษฐาน และพวกเราไดห้นชกี่งลง และกลต่าวกชบพวกผถูห้
หญสิงซสึกี่งประชฟุมกชนอยถูต่ทกกี่นชกี่น
16:14 และหญสิงคนหนสึกี่งชสืกี่อ ลสิเดกย เปป็นคนขายผห้าสก

มต่วง แหต่งเมสืองธสิยาทสิรา ผถูห้ซสึกี่งนมชสการพระเจห้า ไดห้ฟปัง
พวกเรา ผถูห้ซสึกี่งใจของนางองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรง
เปปิด จนนางไดห้ตชชั้งใจฟปังสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งถถูกกลต่าวโดย
เปาโล
16:15 และเมสืกี่อนางไดห้รชบบชพตสิศมา พรห้อมกชบทชชั้ง
ครชวเรสือนของนางแลห้ว นางจสึงอห้อนวอนพวกเรา 
โดยกลต่าววต่า “ถห้าพวกทต่านถสือวต่าขห้าพเจห้าสชตยห์ซสืกี่อตต่อ
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแลห้ว เชสิญเขห้ามาในบห้านของ
ขห้าพเจห้า และพชกอาศชยอยถูต่ทกกี่นชกี่นเถสิด” และนางไดห้



คะยชชั้นคะยอพวกเรา
ผทูด้เชสืกี่อคนแรกในยตุโรป

เปาโลไปยชงศถูนยห์กลางของสสิกี่งตต่าง ๆ เขารถูห้สสึกวต่าขต่าวประเสรสิฐควรไปยชงนครใหญต่ ๆ เหลต่านชชั้นและวต่าทชชั้ง
ประชาชาตสิเหลต่านชชั้นควรถถูกปกคลฟุมไปดห้วยขต่าวประเสรสิฐ จสึงมกการกลต่าวถสึงวต่า “เมสืองฟปีลสิปปปี ซสึกี่งเปป็นเมสืองเอกแหต่ง
สต่วนนชชั้นของแควห้นมาซสิโดเนกย และเปป็นเมสืองขสึชั้น” “เมสืองขสึชั้น” หมายความวต่าเมสืองนชชั้นถถูกตชชั้งรกรากโดยพลเมสือง
โรมบางคนทกกี่มาจากอสิตาลก พวกเขาเปป็นประชากรทกกี่ไดห้รชบสสิทธสิพสิเศษ ไดห้รชบเกกยรตสิมากเปป็นพสิเศษในจชกรวรรดสิโรม 
เปาโลเองเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรมตชชั้งแตต่เกสิด เมสืองทกกี่มกอสิทธสิพลขนาดนชชั้นจะตห้องเปป็นทกกี่เรสิกี่มตห้น

ในวชนสะบาโตพวกเขาไปยชงทกกี่ประชฟุมอธสิษฐานรสิมแมต่นชั้คา เนสืกี่องจากมชนเปป็นวชนสะบาโต นชกี่นจสึงบต่งบอกวต่า
หญสิงชาวยสิวเหลต่านกชั้มาพบปะกชนทกกี่นชกี่นเพสืกี่ออธสิษฐาน เปาโลเรสิกี่มตห้นกชบพวกยสิวเปป็นปกตสิ พวกเขาจะเขห้าใจเขาดกกวต่า 
ดชงนชชั้นทกกี่รสิมแมต่นชั้คานกชั้เขาจสึงประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่ผถูห้หญสิงเหลต่านกชั้ ในหมถูต่พวกนางคสือ ลสิเดกย คนขายผห้าสกมต่วง นาง
เปป็นชาวเมสืองธสิยาทสิราซสึกี่งอยถูต่ในแควห้นเอเชกย นางอาจเดสินทางไปเพสืกี่อขายสสินคห้าดก ๆ ของนางซสึกี่งถถูกยห้อมสกดห้วยสารทกกี่
ทคาใหห้เกสิดสกทกกี่มาจากสชตวห์ทะเลเปลสือกแขต็ง ทกกี่เปป็นไปไดห้มากกวต่ากต็คสือนางยห้ายธฟุรกสิจของนางมาทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีแลห้วซสึกี่ง
เปป็นทกกี่ ๆ อาจมกความมชกี่งคชกี่งมากกวต่า อยต่างนห้อยนางกต็มกบห้านอยถูต่ทกกี่นกกี่ เราไมต่ถถูกบอกวต่านางมกสามกหรสือลถูก ๆ คนใน
บห้านของนางอาจเปป็นพวกคนรชบใชห้และผถูห้ชต่วยของนาง

ลสิเดกย “นมชสการพระเจห้า” นางอาจไวห้วางใจพระเจห้าในใจของนางแลห้วเหมสือนอยต่างอชบราฮชม และ
เหมสือนยสิวดก ๆ อกกมากมาย โดยมองเหต็นผต่านเครสืกี่องสชตวบถูชาเหลต่านชชั้นและผต่านพสิธกการเหลต่านชชั้นของพระราช
บชญญชตสิ ภาพของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่จะเสดต็จมานชชั้น นางอาจทราบเกกกี่ยวกชบคคาพยากรณห์เหลต่านชชั้นในอสิสยาหห์ 53 
และพระสชญญาอสืกี่น ๆ ในภาคพชนธสชญญาเดสิมเกกกี่ยวกชบพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น ถสึงอยต่างไรแลห้ว นางกต็นมชสการ
พระเจห้า ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นชชั้นกต็นมชสการพระเจห้า ถสึงแมห้เราทราบวต่าเขายชงไมต่ไดห้รชบความรอดจนกระทชกี่งฟปีลสิป
ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่เขากต็ตาม อยต่างนห้อยใจของนางกต็หสิวและกคาลชงแสวงหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ฉะนชชั้นเมสืกี่อ
นางฟปังเปาโล ใจของนางกต็ถถูกเปปิด นางตห้อนรชบพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดอยต่างเปปิดเผยและรชบบชพตสิศมา

นางนต่าจะมกฐานะดก นางอาจมกธฟุรกสิจใหญต่โตและมกผถูห้ชต่วยหลายคน นางจสึงเชสิญทชชั้งคณะเดสินทางนชชั้น--เปาโล
สสิลาส ทสิโมธก ลถูกา--ใหห้มาพชกในบห้านของนาง และพวกเขามาพชกทกกี่นชกี่นเพสืกี่อตอบคคาอห้อนวอนของนาง

ในการพยายามทกกี่จะพสิสถูจนห์เรสืกี่องการใหห้บชพตสิศมาทารก บางคนคสิดวต่านางลสิเดกยมกทารกหลายคนและวต่า
ทารกเหลต่านชชั้นกต็ไดห้รชบบชพตสิศมา! แตต่ไมต่มกการกลต่าวถสึงเรสืกี่องพรรคห์นชชั้นในกรณกนกชั้หรสือทกกี่อสืกี่นใดในพระคชมภกรห์เลย คน
เหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อและตห้อนรชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดแลห้วกต็รชบบชพตสิศมา ไมต่มกผถูห้ใดในสมชยพระคชมภกรห์
เคยถถูกสอนใหห้รชบบชพตสิศมาเลยหากพวกเขาไมต่ไดห้กลชบใจตห้อนรชบพระครสิสตห์ดห้วยใจซสืกี่อตรงเพสืกี่อรชบการยกโทษและ
ความรอด

_________________
ขด้อ 16-24:

16:16 และตต่อมา ขณะทกกี่พวกเรากคาลชงไปเพสืกี่อจะ
อธสิษฐาน หญสิงสาวคนหนสึกี่งทกกี่ถถูกสสิงดห้วยวสิญญาณ

แหต่งโชคชะตาไดห้มาพบพวกเรา ผถูห้ซสึกี่งทคาใหห้พวกเจห้า
นายของเธอไดห้รชบผลประโยชนห์เปป็นอชนมากโดยการ



ทคานาย
16:17 หญสิงคนเดกยวกชนนชชั้นตามเปาโลกชบพวกเรา
มา และรห้องวต่า “คนเหลต่านกชั้เปป็นพวกผถูห้รชบใชห้ของ
พระเจห้าผถูห้สถูงสฟุด ผถูห้ซสึกี่งแสดงทางแหต่งความรอดแกต่
พวกเรา”
16:18 และหญสิงคนนชชั้นไดห้ทคาอยต่างนกชั้เปป็นเวลาหลาย
วชน แตต่เปาโล ซสึกี่งเปป็นทฟุกขห์ใจ ไดห้หชนไปและกลต่าวกชบ
วสิญญาณนชชั้นวต่า “เราสชกี่งเจห้าในพระนามของพระเยซถู
ครสิสตห์ จงออกมาจากเธอ” และวสิญญาณนชชั้นกต็ออก
มาในชชกี่วโมงนชชั้นเอง
16:19 และเมสืกี่อพวกเจห้านายของเธอเหต็นวต่า ความ
หวชงแหต่งการไดห้ผลประโยชนห์หมดสสิชั้นไปแลห้ว พวก
เขาจสึงจชบเปาโลและสสิลาส และลากทต่านทชชั้งสอง
เขห้าไปในตลาด ไปหาพวกพนชกงานปกครอง
16:20 และนคาทต่านทชชั้งสองมาถสึงพวกผถูห้พสิพากษา 

โดยกลต่าววต่า “คนเหลต่านกชั้ซสึกี่งเปป็นพวกยสิวรบกวน
เมสืองของพวกเรามากยสิกี่งนชก
16:21 และสชกี่งสอนธรรมเนกยมทชชั้งหลาย ซสึกี่งไมต่ถถูก
ตห้องตามกฎหมายทกกี่จะใหห้พวกเราทกกี่เปป็นชาวโรมรชบ
ไวห้หรสือถสือปฏสิบชตสิเลย”
16:22 และคนเปป็นอชนมากไดห้ลฟุกขสึชั้นพรห้อมกชนตต่อสถูห้
ทต่านทชชั้งสอง และพวกผถูห้พสิพากษาไดห้กระชากเสสืชั้อ
ของทต่านทชชั้งสองออก และสชกี่งใหห้โบยตกทต่านทชชั้งสอง
16:23 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้โบยตกทต่านทชชั้งสองหลายทก
แลห้ว พวกเขากต็โยนทต่านทชชั้งสองเขห้าคฟุก โดยกคาชชบ
นายคฟุกใหห้รชกษาทต่านทชชั้งสองไวห้ใหห้มชกี่นคง
16:24 ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อไดห้รชบคคากคาชชบเชต่นนชชั้นแลห้ว ไดห้ผลชก
ดชนทต่านทชชั้งสองเขห้าไปในคฟุกชชชั้นใน และใสต่เทห้าของ
ทต่านทชชั้งสองไวห้แนต่นในขสืกี่อ

หญวิงสาวทขีกี่ถทูกผขีสวิงไดด้รอับความรอด
และไดด้รอับการรอักษาใหด้หาย: การขสมเหง

เดต็กสาวหรสือหญสิงสาวคนหนสึกี่ง “ถถูกสสิงดห้วยวสิญญาณแหต่งโชคชะตา” นชกี่นคสือ ถถูกสสิงดห้วยปปีศาจตนหนสึกี่งผถูห้ซสึกี่ง
ชต่วยเธอบอกเรสืกี่องโชคชะตาและบอกลต่วงหนห้าเกกกี่ยวกชบเหตฟุการณห์ตต่าง ๆ “ทคาใหห้พวกเจห้านายของเธอไดห้รชบผล
ประโยชนห์เปป็นอชนมากโดยการทคานาย” สกกี่ครชชั้งในหนชงสสือดานสิเอล “พวกหมอดถู” ถถูกกลต่าวถสึงพรห้อมกชบพวกโหร 
พวกนชกวสิทยาคม หรสือชนเคลเดกย การทคานายหรสือการพยากรณห์ชนสิดนกชั้โดยอคานาจของวสิญญาณชชกี่วตนหนสึกี่งเปป็น
เรสืกี่องปกตสิในแผต่นดสินคานาอชนทต่ามกลางประชาชาตสิชชกี่วเหลต่านชชั้นซสึกี่งชนชาตสิอสิสราเอลจะตห้องขชบไลต่ออกไป พระราช
บชญญชตสิ 18:9-14 กลต่าววต่า:

“เมสืกี่อทต่านเขห้าไปในแผต่นดสินซสึกี่งพระเยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่านประทานแกต่ทต่าน ทต่านตห้องไมต่เรกยน
รถูห้ทกกี่จะกระทคาตามบรรดาสสิกี่งทกกี่นต่าสะอสิดสะเอกยนของประชาชาตสิเหลต่านชชั้น ตห้องไมต่ถถูกพบในทต่ามกลาง
พวกทต่าน คนใดทกกี่บชงคชบบฟุตรชายของเขาหรสือบฟุตรสาวของเขาใหห้ลฟุยไฟ หรสือทกกี่ใชห้การทคานาย หรสือทกกี่
เปป็นหมอดถู หรสือเปป็นคนใชห้คาถา หรสือเปป็นแมต่มด หรสือเปป็นคนทคาเสนต่หห์ หรสือเปป็นคนทรง หรสือเปป็นพต่อ
มด หรสือเปป็นหมอผก เพราะวต่าทฟุกคนทกกี่กระทคาสสิกี่งเหลต่านกชั้เปป็นทกกี่นต่าสะอสิดสะเอกยนตต่อพระเยโฮวาหห์ และ
เพราะเหตฟุการกระทคาทกกี่นต่าสะอสิดสะเอกยนเหลต่านกชั้ พระเยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่านจสึงทรงขชบไลต่พวกเขา
ออกไปจากตต่อหนห้าทต่าน ทต่านตห้องเปป็นคนดกพรห้อมกชบพระเยโฮวาหห์พระเจห้าของทต่าน เพราะประชาชาตสิ
เหลต่านกชั้ ซสึกี่งทต่านตห้องยสึดครองนชชั้น ไดห้ตชชั้งใจฟปังพวกหมอดถู และพวกทคานาย แตต่สคาหรชบทต่านนชชั้น พระเยโฮ
วาหห์พระเจห้าของทต่านไมต่ทรงอนฟุญาตใหห้ทต่านกระทคาเชต่นนชชั้น”



พวกเขาไมต่ไดห้รชบอนฟุญาตใหห้มกในทต่ามกลางพวกเขา คน “ทกกี่ใชห้การทคานาย”  หรสือ “คนทรง” หรสือ 
“หมอดถู” มชนเปป็นบาปอยต่างหนสึกี่งทกกี่คลห้ายกชนซสึกี่งทคาใหห้กษชตรสิยห์ซาอถูลตห้องตาย:

“ดชงนชชั้นซาอถูลไดห้สสิชั้นพระชนมห์เพราะเหตฟุความละเมสิดของพระองคห์ซสึกี่งพระองคห์กระทคาตต่อพระเย
โฮวาหห์ คสือตต่อพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ ซสึกี่งพระองคห์ไมต่ไดห้รชกษาไวห้ และเพราะเหตฟุไดห้ขอคคาปรสึกษา
จากคนทรง เพสืกี่อไตต่ถามจากวสิญญาณของคนทรงนชชั้น และไมต่ไดห้ทถูลถามพระเยโฮวาหห์ ฉะนชชั้นพระเยโฮ
วาหห์จสึงทรงสชงหารพระองคห์เสกย และทรงยกราชอาณาจชกรใหห้แกต่ดาวสิดบฟุตรชายของเจสซก” -- 1 พศด. 
10:13,14

การถถูกผกสสิงเกสิดขสึชั้นจรสิง ๆ ในสมชยพระคชมภกรห์ และเหลต่ามสิชชชนนารกทกกี่มกสตสิปปัญญาในประเทศจกนและใน
ทวกปแอฟรสิกาและทกกี่อสืกี่นมชกพบวต่าในหมถูต่คนนอกรกต มกผถูห้คนทกกี่ถถูกผกสสิงจรสิง ๆ บางครชชั้งพวกผกกต็ชต่วยผถูห้คนบอกลต่วงหนห้า
เกกกี่ยวกชบอนาคต ไมต่มกผกตนใดจะบอกความจรสิงมากพอทกกี่จะเปป็นพรไดห้ มชนจะบอกความจรสิงมากพอแคต่เพสืกี่อจะนคา
ผถูห้คนใหห้หลงผสิดเทต่านชชั้น พวกหมอดถูสต่วนใหญต่เปป็นพวกหลอกลวงและฉห้อโกงอยต่างแนต่นอน บางครชชั้งคนเหลต่านชชั้นทกกี่
เปป็นหมอดถูของแทห้กต็ถถูกพวกผกเขห้าสสิง เหมสือนทาสสาวคนนกชั้

นต่าแปลกทกกี่พวกผกมกการตระหนชกรถูห้เกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์และพระเจห้าและครสิสเตกยนคนใดทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณ ชายสองคนถถูกพวกผกเขห้าสสิงในเขตแดนของชาวกาดาราและพวกเขาพบกชบพระเยซถูและผกเหลต่านกชั้กต็
รห้องบอกวต่า “พวกเราเกกกี่ยวขห้องอะไรกชบพระองคห์เลต่า พระเยซถู พระองคห์ผถูห้ทรงเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้า พระองคห์
มาทกกี่นกกี่เพสืกี่อจะทรมานพวกเรากต่อนเวลานชชั้นหรสือ” (มธ. 8:29) พวกมชนรถูห้จชกพระเยซถู พวกมชนรถูห้ดห้วยวต่าสฟุดทห้ายแลห้ว
พวกมชนตห้องถถูกทรมานในนรก พระเยซถูทรงสต่งพวกสาวกของพระองคห์ไปขชบพวกผกออก และพวกเขากต็ทคาเชต่นนชชั้น
บต่อย ๆ ขอแนะนคาใหห้อต่านเรสืกี่องราวทกกี่เกสิดขสึชั้นจรสิงของศสิษยาภสิบาล Hsi ในประเทศจกน ซสึกี่งถถูกตกพสิมพห์โดย China 
Inland Mission เขาไดห้รชบการทรงเรกยกชชกี่วชกวสิตใหห้ขชบพวกผกออกและใหห้รชกษาคนจกนใหห้หายจากการตสิดฝปิปี่น มชน
เปป็นเรสืกี่องจรสิงทกกี่แสนอชศจรรยห์

ในทกกี่นกชั้ทาสสาวคนนกชั้รห้องบอกสสิกี่งทกกี่นต่าแปลก: ““คนเหลต่านกชั้เปป็นพวกผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้าผถูห้สถูงสฟุด ผถูห้ซสึกี่งแสดง
ทางแหต่งความรอดแกต่พวกเรา” และเธอกต็ทคาการทคานายตต่อไปผต่านทางอสิทธสิพลของพวกผกนานหลายวชน!

เปาโลเปป็นทฟุกขห์ใจ ตอนแรก เขาอาจไมต่มกความเชสืกี่อมากพอทกกี่จะขชบผกนชชั้นออกไดห้ แตต่พระเจห้าทรงวางภาระ
หนสึกี่งบนใจของเขาและประทานความเชสืกี่อใหห้แกต่เขา เขาจสึงสชกี่งวสิญญาณชชกี่วนชชั้นดห้วยใจกลห้าวต่า “เราสชกี่งเจห้าใน
พระนามของพระเยซถูครสิสตห์ จงออกมาจากเธอ” เราถถูกบอกวต่า “วสิญญาณนชชั้นกต็ออกมาในชชกี่วโมงนชชั้นเอง”

เอาลต่ะ สาวทคานายผถูห้นกชั้ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายแลห้ว พวกผกถถูกขชบออกแลห้ว และผมไมต่สงสชยเลยวต่าเธอไดห้
เชสืกี่อวางใจองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและไดห้รชบความรอดอยต่างมหชศจรรยห์ ใครจะรถูห้เลต่าวต่าไมต่แนต่จสิตวสิญญาณทกกี่นต่าสงสาร
และถถูกทรมานของเธออาจแสวงหาและกระหายหาพระเยซถูเจห้าและความรอดกต็ไดห้ ในทต่ามกลางการถถูกสสิงและ
การบกบบชงคชบของวสิญญาณชชกี่วนชชั้นทกกี่เคยอยถูต่บนตชวเธอ! ไมต่มกการทคานายโชคชะตาอกกตต่อไป! ไมต่มกการเรกยกเกต็บเงสิน
คต่าธรรมเนกยมจากผถูห้ทกกี่ผต่านไปมาอกกตต่อไป! หญสิงสาวคนนกชั้เปป็นทาส เธอเปป็นทรชพยห์สสินทางธฟุรกสิจ มก “พวกเจห้า
นาย”--มากกวต่าหนสึกี่งคน--เปป็นเจห้าของเธอ ไมต่แนต่หญสิงสาวคนนกชั้อาจนคากคาไรมากมายมาใหห้แกต่ชายเหลต่านกชั้ บชดนกชั้
พวกเขาโมโหและ “พวกเขาจสึงจชบเปาโลและสสิลาส และลากทต่านทชชั้งสองเขห้าไปในตลาด ไปหาพวกพนชกงาน



ปกครอง” นกกี่เปป็นคคากลต่าวหามฟุสาทกกี่พวกเขาสรห้างขสึชั้นมา: “คนเหลต่านกชั้ซสึกี่งเปป็นพวกยสิวรบกวนเมสืองของพวกเรามาก
ยสิกี่งนชก และสชกี่งสอนธรรมเนกยมทชชั้งหลาย ซสึกี่งไมต่ถถูกตห้องตามกฎหมายทกกี่จะใหห้พวกเราทกกี่เปป็นชาวโรมรชบไวห้หรสือถสือ
ปฏสิบชตสิเลย”

แนต่นอนวต่าไมต่มกความจรสิงอยถูต่ในคคากลต่าวหานชชั้นเลย: นชกเทศนห์เหลต่านชชั้นไมต่ไดห้ทคาผสิดกฎหมาย และไมต่มก
ความจรสิงอยถูต่ในคคาโกหกเหลต่านชชั้นทกกี่พวกเขาบอกเกกกี่ยวกชบพระเยซถูเมสืกี่อพวกเขาไตต่สวนพระองคห์และตชดสสินพระองคห์
ใหห้รชบโทษประหารชกวสิต

แตต่ฝถูงชนนชชั้นหชนมาเลต่นงานชายสองคนนกชั้เพราะคคาทกกี่นต่าชชงนชชั้น, “พวกเขาเปป็นยสิว” พวกผถูห้พสิพากษาฉกก
เสสืชั้อผห้าของเขาทชชั้งสองและสชกี่งใหห้โบยตกพวกเขา จากนชชั้นพวกเขากต็โยนทต่านทชชั้งสองเขห้าหห้องขชงในคฟุกชชชั้นใน และเอา
เทห้าของพวกเขาใสต่ขสืกี่อไวห้แนต่น!

นชกเทศนห์ทกกี่เทศนาตามทกกี่เขาควรจะเทศนาจะมกการตสิดตต่อสชมพชนธห์กชบเหลต่าคนชชกี่วทกกี่หากคาไรจากบาป ถห้า
เขามกใจกลห้าและประสบความสคาเรต็จในการนคาผถูห้คนมาสถูต่ความรอดและชต่วยพวกเขาใหห้พห้นจากอฟุห้งมสือของเหลต่าคน
ชชกี่วทกกี่คห้ากคาไรจากความโงต่เขลาของพวกเขา นชกเทศนห์คนนชชั้นกต็จะเปป็นทกกี่เกลกยดชชงและถถูกใสต่รห้าย ฉะนชชั้นในกสิจการ 
19 ชายเหลต่านชชั้นทกกี่ทคารถูปจคาลองของพระไดอานต่าจสึงขอใหห้จชบกฟุมเพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเปาโลทกกี่เมสืองเอเฟซชส 
ฉะนชชั้นพวกทกกี่ขายเหลห้าจสึงเกลกยดชชงบสิลลกกี่ ซชนเดยห์ทกกี่การเทศนาของเขาชนะจสิตวสิญญาณของคนขกชั้เมาหลายพชนคน
และทคาใหห้บารห์หลายแหต่งตห้องปปิดกสิจการ! และตชวผมเองกต็เปป็นทกกี่เกลกยดชชง ถถูกใสต่รห้ายและถถูกขต่มขถูต่เพราะคนขกชั้เมา
หลายรห้อยคนไดห้หชนจากบาปของตนมาเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ เมสืกี่อคคาเทศนาของผมไดห้หชนผถูห้คนไปจากการ
สนชบสนฟุนแนวคสิดสมชยใหมต่นสิยมและความไมต่สชตยห์ซสืกี่อในครสิสตจชกรเหลต่านชชั้น พวกผถูห้นคาประจคานสิกายเหลต่านชชั้นเกลกยด
ชชงผมและใสต่รห้ายผมและคสิดวต่ามชนคงจะเปป็นพรของพระเจห้าถห้าผมจะตายเสกย พวกคอมมสิวนสิสตห์และพวก
สชงคมนสิยมเกลกยดชชงนชกเทศนห์เหลต่านชชั้นทกกี่การเทศนาตามพระคชมภกรห์ของพวกเขาขชดขวางการหาผลประโยชนห์ของ
คนเหลต่านชชั้นกชบผถูห้คนทชกี่วไป พวกผถูห้นคายสิวเกลกยดชชงเปาโลเพราะเขาทคาใหห้ผถูห้เชสืกี่อหลายคนเปป็นไทจากการตกเปป็นทาส
ของพระราชบชญญชตสิและจสึงเขห้าแทรกแซงกชบการสนชบสนฟุนและอภสิสสิทธสิธิ์และสสิทธสิอคานาจของระบบปฟุโรหสิตและ
สภาซานเฮดรสิน ความสฟุขมกแกต่นชกเทศนห์ทกกี่สชตยห์จรสิงตต่อพระเจห้าและจสึงปลฟุกเรห้าความเปป็นศชตรถูของเหลต่าคนชชกี่ว ความ
สฟุขมกแกต่เปาโลและสสิลาสผถูห้ซสึกี่งปลดปลต่อยทาสสาวคนนชชั้นจากการถถูกผกสสิง และจากนชชั้นเมสืกี่อถถูกโบยตกและถถูกปฏสิบชตสิ
หยาบชห้า พวกเขากต็นชกี่งเจต็บเพราะเทห้าตสิดขสืกี่ออยถูต่บนพสืชั้นหสินในคฟุกใตห้ดสิน!

นายคฟุกไดห้รชบคคาสชกี่งมาจากพวกผถูห้พสิพากษา “ใหห้รชกษาทต่านทชชั้งสองไวห้ใหห้มชกี่นคง” เปป็นธรรมดาทกกี่พวก
คนนอกรกตเหลต่านกชั้กลชวชายทชชั้งสองผถูห้สามารถขชบพวกผกออกไดห้ ดชงนชชั้นในคฟุกใตห้ดสินเทห้าของพวกเขาจสึงถถูกใสต่ขสืกี่อไวห้
แนต่น ขสืกี่อเหลต่านชชั้นอาจเปป็นไมห้ขสืกี่อทกกี่หนาและหยาบ พรห้อมกชบทคาชต่องใหห้พอดกกชบขห้อเทห้าคน จากนชชั้นไมห้ขสืกี่ออกกอชนกต็ถถูก
ตอกหรสือถถูกตสิดแนต่นบนไมห้ขสืกี่ออชนแรกนชชั้น เพสืกี่อยสึดนชกโทษไวห้แนต่น ซสึกี่งนชกี่งแบบไมต่สบายบนพสืชั้นหสิน!

ขด้อ 25-29:
16:25 และตอนเทกกี่ยงคสืน เปาโลกชบสสิลาสกต็อธสิษฐาน
และรห้องเพลงสรรเสรสิญพระเจห้า และนชกโทษทชชั้ง
หลายกต็ฟปังทต่านทชชั้งสองอยถูต่

16:26 และในทชนใดนชชั้น มกแผต่นดสินไหวใหญต่ จนราก
ทชชั้งหลายของคฟุกสะเทสือนสะทห้าน และในทชนทกทชนใด
ประตถูทชชั้งหลายของคฟุกกต็ถถูกเปปิดออก และบรรดา



เครสืกี่องพชนธนาการของทฟุกคนกต็หลฟุดออก
16:27 และนายคฟุก เมสืกี่อตสืกี่นขสึชั้นจากการนอนหลชบ
ของเขา และเมสืกี่อเหต็นประตถูทชชั้งหลายของคฟุกเปปิดอยถูต่ 
เขากต็ชชกดาบของตนออก และหมายจะฆต่าตชวเอง
เสกย โดยคาดวต่านชกโทษทชชั้งหลายหนกไปหมดแลห้ว
16:28 แตต่เปาโลไดห้รห้องออกดห้วยเสกยงอชนดชง โดย

กลต่าววต่า “อยต่าทคารห้ายตชวเองเลย ดห้วยวต่าพวกเราทฟุก
คนอยถูต่ทกกี่นกกี่”
16:29 แลห้วนายคฟุกจสึงเรกยกใหห้จฟุดไฟมา และ
กระโดดเขห้ามา และมาโดยตชวสชกี่น และกราบลงตต่อ
หนห้าเปาโลกชบสสิลาส

บทเพลงตอนเทขีกี่ยงคสืนและแผสนดวินไหว
ผมเกรงวต่าพระคคาขห้อนกชั้เปป็นขห้อทกกี่เราคฟุห้นเคยมากเสกยจนสงต่าราศกของมชน ความมหชศจรรยห์และความ

ชสืกี่นบานของมชน หลฟุดพห้นเราไปเสกยแลห้ว! นกกี่คสือชายสองคนของพระเจห้าทกกี่ถถูกโบยตกและเจต็บปวดและถถูกทคาอชปยศ 
พรห้อมกชบวชนพรฟุต่งนกชั้ทกกี่อาจเอาชกวสิตไมต่รอด! พวกเขาอยถูต่ทต่ามกลางคนแปลกหนห้าและอยถูต่ไกลบห้าน กระนชชั้นแทนทกกี่จะ
สสิชั้นหวชง กลชบมกความชสืกี่นบานและความยสินดก ดชงนชชั้น “ตอนเทกกี่ยงคสืน เปาโลกชบสสิลาสกต็อธสิษฐาน และรห้องเพลง
สรรเสรสิญพระเจห้า…”

พวกเขาทคาอะไรกต่อนถสึงเทกกี่ยงคสืน? พวกเขาทนทฟุกขห์แนต่นอน กชบรอยเฆกกี่ยนบนแผต่นหลชงของตนทกกี่ตต่อมา
ตห้องถถูกลห้างโลหสิตออกไป หลชงจากชชยชนะยสิกี่งใหญต่อยต่างการขชบผกนชชั้นออกจากหญสิงสาวทกกี่ทคานายโชคชะตา มชนเปป็น
เรสืกี่องปกตสิธรรมดาทกกี่ตห้องมกชต่วงผสิดหวชงฝฝ่ายวสิญญาณ ผถูห้คนของพระเจห้าตห้องระวชงซาตานอยถูต่เสมอหลชงจากชชยชนะ
ครชชั้งใหญต่ และเมสืกี่อการยกี่คายก คคากลต่าวหาเทกยมเทต็จ การใสต่รห้าย การถถูกทคาอชปยศตต่อหนห้าผถูห้คนและการโบยตกอชนแสน
เจต็บปวดเกสิดขสึชั้นตามมา เราอาจคสิดวต่าเปาโลและสสิลาสคสิดมากเกกกี่ยวกชบสถานการณห์ของตน อยต่างนห้อย เรากต็ไมต่ถถูก
บอกวต่าพวกเขาอธสิษฐานและรห้องเพลงสรรเสรสิญถวายแดต่พระเจห้าจนกระทชกี่งถสึงเทกกี่ยงคสืน ผมสงสชยวต่าในระหวต่าง
ชต่วงหลายชชกี่วโมงอชนแสนเจต็บปวดนชชั้น พวกเขาไดห้มกการนชบราคาคต่างวดอกกครชชั้ง พวกเขาไดห้ทคาการตชดสสินใจอชน
บรสิสฟุทธสิธิ์ของตนอกกหน เปาโล พรห้อมกชบสสิลาสหฟุห้นสต่วนของเขา คงตชชั้งปณสิธานอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ในความคสิดของตนแลห้วซสึกี่ง
เขาแสดงออกในเวลาตต่อมาในกสิจการ 20:22-24

“และบชดนกชั้ ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าจะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยถถูกผถูกมชดในจสิตวสิญญาณ โดยไมต่ทราบสสิกี่ง
ตต่าง ๆ ทกกี่จะบชงเกสิดแกต่ขห้าพเจห้าทกกี่นชกี่น ยกเวห้นทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเปป็นพยานในทฟุกนคร โดย
ตรชสวต่า บรรดาเครสืกี่องพชนธนาการและความยากลคาบากทชชั้งหลายรอคอยขห้าพเจห้าอยถูต่ แตต่สสิกี่งเหลต่า
นกชั้ไมต่ทคาใหห้ขห้าพเจห้าหวาดหวชกี่นเลย และขห้าพเจห้าไมต่นชบวต่าชกวสิตของขห้าพเจห้าเปป็นสสิกี่งประเสรสิฐแกต่
ขห้าพเจห้าดห้วย เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะทคาการวสิกี่งแขต่งของขห้าพเจห้าใหห้สคาเรต็จดห้วยความปปีตสิยสินดก และทคาการ
รชบใชห้นชชั้นใหห้สคาเรต็จ ซสึกี่งขห้าพเจห้าไดห้รชบจากพระเยซถูเจห้า เพสืกี่อทกกี่จะเปป็นพยานถสึงขต่าวประเสรสิฐแหต่ง
พระคฟุณของพระเจห้า”

จคาไวห้วต่าพระเยซถูไดห้ประทานคคาสชกี่งไวห้วต่า “...ถห้าผถูห้ใดปรารถนาจะตามเรามา ใหห้ผถูห้นชชั้นปฏสิเสธตชวเอง และรชบ
กางเขนของตนทฟุกวชน และตามเรามา” (ลถูกา 9:23) อยต่าใหห้เราคสิดวต่าผถูห้ใด โดยการตชชั้งปณสิธานครชชั้งเดกยว ทคาใหห้การ
อฟุทสิศตชวของเขาสสิชั้นสฟุดเปป็นนสิตยห์ ไมต่ใชต่เลย เขาตห้องถวายตชวเปป็นเครสืกี่องบถูชาทกกี่มกชกวสิตอกกวชนแลห้ววชนเลต่า เปาโลจสึง
กลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าตายทฟุกวชน” ซสึกี่งหมายความอยต่างแนต่นอนวต่าเขาสละทสิชั้งตชวเองใหห้ตายทฟุกวชน



และในชต่วงหลายชชกี่วโมงเงกยบ ๆ นชชั้นกต่อนเทกกี่ยงคสืน ผมไมต่สงสชยเลยวต่าเปาโลและสสิลาสทบทวนอกกเกกกี่ยว
กชบการทนทฟุกขห์ของตน การทรงเรกยกอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ของตน และบคาเหนต็จนสิรชนดรห์เหลต่านชชั้นทกกี่รอคอยทฟุกคนทกกี่ทนทฟุกขห์
เพสืกี่อพระเยซถู และฉะนชชั้นพวกเขาจสึงชสืกี่นชมยสินดกและเรสิกี่มอธสิษฐานและจากนชชั้นกต็สรรเสรสิญพระเจห้าในบทเพลง!

ดาวสิดไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า “ขห้าพระองคห์หวนรคาลสึกถสึงบทเพลงของขห้าพระองคห์ในเวลากลางคสืน”
(สดด. 77:6) ฉะนชชั้นในยามวสิกาลบทเพลงสรรเสรสิญอชนไพเราะเหลต่านชชั้นทกกี่เปาโลไดห้ทต่องจคากต็ไหลมาทต่วมทห้นจสิต
วสิญญาณของเขา และเขากต็รห้องเพลง สสิลาสกต็รห้องเชต่นกชน

มชนเปป็นเพลงบทหนสึกี่งทกกี่พระเจห้าทรงใสต่ไวห้ในใจของผถูห้รชบการไถต่แลห้วทกกี่วางใจพระองคห์ “และพระองคห์ไดห้ทรง
บรรจฟุเพลงใหมต่ในปากของขห้าพเจห้า คสือเปป็นเพลงสรรเสรสิญแดต่พระเจห้าของพวกเรา คนเปป็นอชนมากจะเหต็นสสิกี่งนชชั้น
และเกรงกลชวและจะวางใจในพระเยโฮวาหห์” (สดด. 40:3)

และในเพลงสดฟุดก 119:62 ผถูห้แตต่งเพลงสดฟุดกไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า “เวลาเทกกี่ยงคสืน ขห้าพระองคห์จะลฟุก
ขสึชั้นเพสืกี่อถวายการขอบพระคฟุณแดต่พระองคห์ เนสืกี่องดห้วยบรรดาคคาตชดสสินอชนชอบธรรมของพระองคห์”

นกกี่คสือ “สชนตสิสฟุขเหมสือนแมต่นชั้คา” แหต่งอสิสยาหห์ 48:18 นกกี่คสือ “สชนตสิสฟุขทกกี่เกสินความเขห้าใจทฟุกอยต่าง” แหต่งฟปีลสิป
ปปี 4:6 และ 7 พวกเขามกพระสชญญานชชั้นซสึกี่งถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงในทกกี่นกชั้ “พระองคห์ทรงรชกษาเขาไวห้ในสชนตสิภาพอชน
สมบถูรณห์ ผถูห้ซสึกี่งจสิตใจของเขาแนต่วแนต่ในพระองคห์ เพราะเขาวางใจในพระองคห์” (อสย. 26:3) ผถูห้เขกยนเพลงกกกี่คนแลห้ว
แหต่งชชกี่วอายฟุทกกี่ลต่วงผต่านไดห้เขกยนเกกกี่ยวกชบสชนตสิสฟุขซสึกี่งพระเจห้าประทานใหห้ในความทฟุกขห์ยาก และในบทเพลงนชชั้น 
“Jesus, I My Cross Have Taken” วรรคหนสึกี่งกลต่าววต่า:

“ใหห้โลกรชงเกกยจและทอดทสิชั้งขห้าเถสิด
พวกเขาไดห้ทอดทสิชั้งพระผถูห้ชต่วยของขห้าเชต่นกชน
ใจมนฟุษยห์และรถูปลชกษณห์ภายนอกหลอกลวงขห้า
พระองคห์ทรงสชตยห์จรสิง หาเหมสือนมนฟุษยห์ไมต่
และเมสืกี่อพระองคห์จะทรงยสิชั้มใหห้ขห้าพระองคห์
พระเจห้าแหต่งสตสิปปัญญา ความรชก และฤทธา
ศชตรถูอาจเกลกยด และมสิตรอาจชชงขห้าพระองคห์
ขอสคาแดงพระพชกตรห์ และทฟุกสสิกี่งกต็สวต่างจห้า”

ไมต่แปลกทกกี่พระเยซถูเจห้าทรงสอนเหลต่าสาวกของพระองคห์วต่า “จงปปีตสิยสินดกและมกความชสืกี่นชมยสินดกอยต่าง
เหลสือลห้น” ยามถถูกขต่มเหง (มธ. 5:12) และฉะนชชั้นครสิสเตกยนทกกี่ทนทฟุกขห์จสึงสามารถเรกยนรถูห้ความจรสิงอชนหอมหวานทกกี่
วต่า “พวกเราชสืกี่นชมยสินดกในความทฟุกขห์ยากตต่าง ๆ ดห้วย โดยทราบวต่าความทฟุกขห์ยากทคาใหห้เกสิดความอดทน” (รม. 
5:3) และเชต่นเดกยวกชบเปาโลทกกี่มกหนามในเนสืชั้อเมสืกี่อพระคฟุณทกกี่เพกยงพอสคาหรชบทฟุกสสิกี่งของพระเจห้าถถูกสชญญาไวห้แกต่เขา 
“เหตฟุฉะนชชั้นขห้าพเจห้าจสึงยสินดกมากทกกี่สฟุดทกกี่จะอวดในบรรดาความอต่อนแอของขห้าพเจห้า เพสืกี่อฤทธสิธิ์เดชของพระครสิสตห์จะ
ไดห้สถสิตอยถูต่บนขห้าพเจห้า เหตฟุฉะนชชั้นขห้าพเจห้าจสึงปปีตสิยสินดกในบรรดาความอต่อนแอ ในการถถูกดต่าวต่าทชชั้งหลาย ในบรรดา
ความขชดสน ในการถถูกขต่มเหงตต่าง ๆ ในบรรดาความกชงวลใจเพราะเหต็นแกต่พระครสิสตห์ เพราะวต่าขห้าพเจห้าอต่อนแอ
เมสืกี่อใด ขห้าพเจห้ากต็แขต็งแรงเมสืกี่อนชชั้น” (2 คร. 12:9,10) โอ นกกี่คสือความจรสิงอชนหอมหวานและแสนวสิเศษทกกี่เกสือบดกเกสิน



กวต่าจะเปป็นความจรสิง ความจรสิงทกกี่ขชดแยห้งกชบกฎเกณฑห์ทชชั้งหมดของโลกนกชั้ ทกกี่วต่าครสิสเตกยนสามารถโอห้อวดไดห้ในความ
ลคาบาก เขห้มแขต็งไดห้ในความอต่อนแอ สามารถยสินดกไดห้ในความเจต็บปฝ่วย การถถูกดต่าวต่า การขชดสน การถถูกขต่มเหง 
และความปวดรห้าวตต่าง ๆ เพราะเหต็นแกต่พระครสิสตห์!

ในบทเพลงของผม “His Yoke Is Easy” (“แอกของพระองคห์นชชั้นแบกงต่าย”) ผมกลต่าวไวห้วต่า:
“ทาสของพระเยซถู ขห้ายสินดกยสิกี่งนชกทกกี่จะเปป็น
งานของพระองคห์นต่าชสืกี่นบาน การถถูกดต่าเพสืกี่อพระองคห์กต็ไพเราะสคาหรชบขห้า
พระพรหมสืกี่นประการตอบแทนความเจต็บปวดทชชั้งสสิชั้นทกกี่ขห้าจะพานพบ”

แตต่เปาโลและสสิลาส “อธสิษฐาน และรห้องเพลงสรรเสรสิญพระเจห้า” พวกเขาอธสิษฐานกต่อน และนชกี่นเปป็น
ลคาดชบทกกี่เราถถูกสอนในฟปีลสิปปปี 4:6 และ 7 เราจะตห้อง “กขห์รห้อนในสสิกี่งใด ๆ เลย แตต่ในทฟุกสสิกี่ง โดยการอธสิษฐาน การ
วสิงวอน พรห้อมกชบการขอบพระคฟุณ จงใหห้บรรดาคคาทถูลขอของพวกทต่านถถูกแจห้งใหห้พระเจห้าทรงทราบ และสชนตสิสฟุข
ของพระเจห้า ซสึกี่งอยถูต่เหนสือความเขห้าใจทฟุกอยต่าง จะรชกษาบรรดาใจและความคสิดของพวกทต่านไวห้โดยทางพระเยซถู
ครสิสตห์”

อาจเปป็นไดห้วต่าการอธสิษฐานของเปาโลและสสิลาสเกสิดขสึชั้นตลอดชชกี่วหลายชชกี่วโมงนชชั้นแหต่งความมสืดกต่อนถสึง
เทกกี่ยงคสืน อาจเปป็นไดห้วต่าความวห้าวฟุต่นใจและความกชงวลทชชั้งสสิชั้นถถูกเอาไปเสกยและพวกเขามกสชนตสิสฟุขอชนสมบถูรณห์และ
ความรถูห้สสึกแนต่นอนวต่าพระเจห้าทรงไดห้ยสินและจะทรงตอบ อาจเปป็นไดห้วต่าพวกเขาไดห้อห้อนวอน และบชดนกชั้พวกเขาเรสิกี่ม
ทกกี่จะเชสืกี่อและคาดหวชงการชต่วยใหห้พห้นและชชยชนะซสึกี่งพระเจห้าจะประทานใหห้ในไมต่ชห้า! ไมต่มกทางทกกี่จะมกสชนตสิสฟุขนชชั้น
ของพระเจห้าซสึกี่งเกสินความเขห้าใจทฟุกอยต่างไดห้นอกจากเมสืกี่อเรามอบทฟุกสสิกี่งไวห้กชบองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าดห้วยการอธสิษฐาน
และการวสิงวอนและการขอบพระคฟุณ จากนชชั้นเราจสึงสามารถมกสชนตสิสฟุขนชชั้นไดห้ซสึกี่งพระเยซถูทรงสชญญาไวห้ในยอหห์น 
14:27

ทชนใดนชชั้นเกสิดแผต่นดสินไหวใหญต่ ประตถูทฟุกบานทกกี่ถถูกใสต่กลอนในคฟุกนชชั้นถถูกเปปิดผาง โซต่ตรวนทฟุกเสห้นหลฟุด
ออกจากมสือของเหลต่านชกโทษ ขสืกี่อเหลต่านชชั้นซสึกี่งรชดเทห้าของเปาโลและสสิลาสกต็แตกออก ในทกกี่นกชั้พระเจห้ากคาลชงตรชสวต่า
เมสืกี่อผถูห้คนอธสิษฐานขอฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้า สสิกี่งเหนกกี่ยวรชชั้งทฟุกอยต่างของมนฟุษยห์กต็เปลต่าประโยชนห์!

พระเจห้าทรงชต่วยเปโตรใหห้รอดพห้นจากคฟุกอยต่างเงกยบเชกยบในกสิจการ บททกกี่ 12 พรห้อมกชบเครสืกี่อง
พชนธนาการทกกี่หลฟุดออก การทคาใหห้ผถูห้คฟุมมองไมต่เหต็นชชกี่วคราวและการเปปิดประตถูคฟุกแบบอชตโนมชตสิ กวต่าจะรถูห้วต่าเปโตร
หนกไปแลห้วกต็เชห้าวชนถชดมา และในกสิจการ 5:19 เมสืกี่อ “พวกอชครทถูต” ถถูกจชบเขห้าคฟุก และพวกเขาทฟุกคนนต่าจะอยถูต่ใน
กรฟุงเยรถูซาเลต็ม “ทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ในเวลากลางคสืน ไดห้เปปิดประตถูทชชั้งหลายของคฟุก และพาพวก
เขาออกไป” พรห้อมกชบคคาสชกี่งใหห้เทศนาตต่อไป เราคสิดวต่าการชต่วยใหห้พห้นนชชั้นกต็เปป็นแบบเงกยบเชกยบเชต่นกชน แตต่พวก
คนนอกรกตทกกี่ไดห้ขชดขสืนฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าในการชต่วยใหห้รอดและในการขชบผกออกจากทาสสาวผถูห้ทคานายโชคชะตา
นชชั้น ตห้องถถูกแสดงใหห้เหต็นอยต่างเปปิดเผยวต่าฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าเหนสือกวต่าบรรดาศาลและคฟุกของพวกโรม ฉะนชชั้น
พระเจห้าจสึงทรงใชห้แผต่นดสินไหวครชชั้งใหญต่ทคาใหห้โซต่ตรวนหลฟุดออก พชงเปปิดประตถูคฟุกและปลดปลต่อยนชกโทษเหลต่านชชั้น

“นายคฟุก เมสืกี่อตสืกี่นขสึชั้นจากการนอนหลชบของเขา และเมสืกี่อเหต็นประตถูทชชั้งหลายของคฟุกเปปิดอยถูต่ เขากต็ชชกดาบ
ของตนออก และหมายจะฆต่าตชวเองเสกย โดยคาดวต่านชกโทษทชชั้งหลายหนกไปหมดแลห้ว” จงหมายเหตฟุอกกถสึงทชศนคตสิ



ของพวกผถูห้พสิพากษาเมสืกี่อพวกเขาไดห้ฉกกเสสืชั้อผห้าของนชกโทษสองคนนกชั้จนขาด สชกี่งใหห้โบยตกพวกเขา และโยนพวกเขา
ไวห้ในคฟุก “โดยกคาชชบนายคฟุกใหห้รชกษาทต่านทชชั้งสองไวห้ใหห้มชกี่นคง” นกกี่เปป็นนชกโทษคนสคาคชญ ตห้องมกการกวดขชนเปป็น
พสิเศษเพสืกี่อพชนธนาการพวกเขาไวห้แนต่นหนา หากพวกเขาหนกไปไดห้ นายคฟุกตห้องรชบผสิดชอบดห้วยชกวสิตของตน ดชงนชชั้น
กษชตรสิยห์เฮโรด เมสืกี่อเปโตรไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้นจากคฟุกโดยทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่ง “ไดห้ไตต่สวนพวกทหารยาม และ
รชบสชกี่งวต่าพวกเขาควรถถูกประหารชกวสิต” (กสิจการ 12:19) ดชงนชชั้นนายคฟุกทกกี่สสิชั้นหวชงคนนชชั้นคสิดจะฆต่าตชวตาย “แตต่
เปาโลไดห้รห้องออกดห้วยเสกยงอชนดชง โดยกลต่าววต่า “อยต่าทคารห้ายตชวเองเลย ดห้วยวต่าพวกเราทฟุกคนอยถูต่ทกกี่นกกี่”

เปาโลมกสตสิปปัญญาและพระวสิญญาณทรงนคาจรสิง ๆ! ผถูห้เชสืกี่อไมต่เพกยงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณไดห้เทต่านชชั้น 
แตต่สามารถ “ดคาเนสินในพระวสิญญาณ” (กท. 5:16,25) และทราบไดห้ในแตต่ละชชกี่วขณะวต่าควรกลต่าวหรสือทคาสสิกี่งใด

มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบโยเซฟในอกยสิปตห์เชต่นกชน “และพระเยโฮวาหห์ทรงสถสิตอยถูต่กชบโยเซฟ และเขากต็เปป็นคนทกกี่
เจรสิญรฟุต่งเรสืองขสึชั้น…” (ปฐก. 39:2) ในคฟุก “สสิกี่งใดกต็ตามทกกี่พวกเขาทคาทกกี่นชกี่น โยเซฟกต็เปป็นผถูห้กระทคาสสิกี่งนชชั้น…และสสิกี่งใด
ซสึกี่งเขาไดห้กระทคา พระเยโฮวาหห์กต็ทรงโปรดใหห้สสิกี่งนชชั้นเจรสิญขสึชั้น” (ปฐก. 39:22,23) เมสืกี่อเขาตห้องเขห้าเฝฟ้าฟาโรหห์
กะทชนหชน เขากต็กลต่าวไดห้วต่า “การแปลความหมายของความฝปันไมต่ไดห้อยถูต่ทกกี่ขห้าพระองคห์ พระเจห้าตต่างหากจะ
ประทานคคาตอบอชนเปป็นสฟุขแดต่ฟาโรหห์” (ปฐก. 41:16) เราทราบเกกกี่ยวกชบดาวสิดตอนเปป็นเดต็กหนฟุต่มวต่า เมสืกี่อเขาถถูก
ซามถูเอลเจสิมตชชั้งภายใตห้คคาสชกี่งของพระเยโฮวาหห์ใหห้เปป็นกษชตรสิยห์ “...และพระวสิญญาณของพระเยโฮวาหห์เสดต็จมาสถสิต
บนดาวสิดตชชั้งแตต่วชนนชชั้นเปป็นตห้นไป…” (1 ซมอ. 16:13)

เปาโล ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ มองเหต็นจสิตวสิญญาณทกกี่หลงหายดวงหนสึกี่งในตชวนายคฟุกนชชั้นผถูห้ซสึกี่ง
ตห้องการการชต่วยใหห้รอดและในโอกาสนชชั้นเขามองเหต็นประตถูทกกี่เปปิดอยถูต่เพสืกี่อการประกาศขต่าวประเสรสิฐ

ฉะนชชั้นนายคฟุก “จสึงเรกยกใหห้จฟุดไฟมา และกระโดดเขห้ามา และมาโดยตชวสชกี่น และกราบลงตต่อหนห้าเปาโล
กชบสสิลาส” ชายเหลต่านกชั้ไดห้ขชบผกตนหนสึกี่งออกจากทาสสาวคนหนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งเลสิกการทคานายโชคชะตาของเธอแลห้ว บชดนกชั้
พวกเขาไดห้อธสิษฐานจนกระทชกี่งแผต่นดสินไหวเขยต่าประตถูทฟุกบานใหห้เปปิด หชกโซต่ตรวนทฟุกเสห้นในคฟุก ดห้วยความกลชว
และตชวสชกี่นนายคฟุกผถูห้นชชั้นตระหนชกถสึงบาปทชชั้งหลายของตน ตระหนชกวต่าชายสองคนนกชั้เปป็นผถูห้ทกกี่มาจากพระเจห้า

ขอใหห้เราจดจคาไวห้วต่าจสิตสคานสึกอยถูต่ฝฝ่ายนชกเทศนห์ทกกี่เทศนาพระคชมภกรห์อยต่างชชดเจนเสมอ มนฟุษยห์อาจโตห้แยห้ง
กชนวต่าตนไมต่เชสืกี่อเรสืกี่องนกชั้หรสือเรสืกี่องนชชั้นเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์หรสือเกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์ แตต่พระเจห้าตรชสกชบจสิตสคานสึกของ
มนฟุษยห์เสมอวต่าพวกเขาเปป็นคนบาปทกกี่ตห้องการพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด ความสฟุขมกแกต่นชกเทศนห์ผถูห้ทกกี่เทศนากลต่าวโทษบาป
เชต่นนชชั้นและผถูห้ทกกี่คาดหวชงการเขห้าแทรกแซงของพระเจห้าเชต่นนชชั้นเพสืกี่อแสดงใหห้เหต็นฤทธสิธิ์เดชของพระองคห์จนจสิตสคานสึก
และพระวจนะของพระเจห้าสามารถถถูกใชห้งานรต่วมกชนเพสืกี่อชนะผถูห้คนไดห้

___________________
ขด้อ 30-34:

16:30 และพาทต่านทชชั้งสองออกมา และกลต่าววต่า 
“ทต่านทชชั้งหลายเจห้าขห้า ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาอะไรจสึงจะ
รอดไดห้”
16:31 และทต่านทชชั้งสองกลต่าววต่า “จงเชสืกี่อในพระเยซถู

ครสิสตห์เจห้า และทต่านจะรอดไดห้ ทชชั้งครชวเรสือนของ
ทต่าน”
16:32 และทต่านทชชั้งสองไดห้กลต่าวพระวจนะขององคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าแกต่นายคฟุก และแกต่ทฟุกคนทกกี่อยถูต่ในบห้าน



ของเขา
16:33 และนายคฟุกจสึงพาทต่านทชชั้งสองไปในชชกี่วโมง
เดกยวกชนของกลางคสืนนชชั้น และลห้างแผลของทต่านทชชั้ง
สอง และไดห้รชบบชพตสิศมา ทชชั้งเขาและครชวเรสือนของ
เขาในทชนทก

16:34 และเมสืกี่อนายคฟุกไดห้พาทต่านทชชั้งสองเขห้ามาใน
บห้านของเขาแลห้ว เขากต็จชดโตต๊ะเลกชั้ยงทต่านทชชั้งสอง 
และมกความปปีตสิยสินดก โดยเชสืกี่อในพระเจห้าพรห้อมกชบทชชั้ง
ครชวเรสือนของเขา

แผนการแหสงความรอดออันเรขียบงสายหนนกี่งเดขียวนอัทั้น:
นายคตุกและครอบครอัวไดด้รอับความรอด

บชดนกชั้พวกเขาออกมาจากคฟุกแลห้ว คสือเปาโลและสสิลาส และนต่าจะอยถูต่ในบห้านของนายคฟุกนชชั้นซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ 
พวกเขาจะกลชบมาอกกในภายหลชงหลชงจากการใหห้บชพตสิศมานชชั้น (ขห้อ 34)

นกกี่เปป็นคคาถามทกกี่ชชดเจน หนเดกยวทกกี่ในถห้อยคคาอชนเรกยบงต่ายเหลต่านกชั้มชนถถูกถามในพระคชมภกรห์วต่า “ทต่านทชชั้ง
หลายเจห้าขห้า ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาอะไรจสึงจะรอดไดห้” ในกสิจการ 2:37 คนเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกทสิกี่มแทงใจ ผถูห้ทกกี่ไดห้เหต็นฤทธสิธิ์
เดชมหชนตห์ของพระเจห้าทกกี่เพต็นเทคอสตห์และของประทานแสนอชศจรรยห์แหต่งการพถูดภาษาตต่าง ๆ นชชั้น และไดห้เหต็นลสิชั้น
ดฟุจเปลวไฟมาอยถูต่บนสาวกเหลต่านชชั้น ถามเปโตรและอชครทถูตคนอสืกี่นทกกี่เหลสือวต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย พวก
เราจะทคาอะไรดก” ในขห้อนชชั้นคคาถามไมต่เหมสือนกชน พวกเขาอยากไดห้รชบความรอดแนต่นอน แตต่พวกเขาอยากไดห้
มากกวต่านชชั้น: พวกเขาอยากไดห้สสิกี่งทกกี่อชครทถูตเหลต่านกชั้ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณมก การเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ
นชชั้นทกกี่ทรงสชญญาไวห้ในโยเอล บททกกี่ 2 ซสึกี่งอชครทถูตเปโตรอธสิบายอยต่างชชดเจนเหลสือเกสินในทกกี่นกชั้ (กสิจการ 2:15-21) 
ฉะนชชั้น เมสืกี่อคสิดถสึงไมต่เพกยงความรอดของแตต่ละบฟุคคลเทต่านชชั้นแตต่ของชนชาตสิอสิสราเอลดห้วยเมสืกี่อเปโตรกลต่าววต่า “เหตฟุ
ฉะนชชั้น จงใหห้วงศห์วานแหต่งอสิสราเอลทชชั้งสสิชั้นทราบอยต่างแนต่นอนเถสิดวต่า พระเจห้าไดห้ทรงยกพระเยซถูองคห์เดกยวกชนนกชั้ ซสึกี่ง
พวกทต่านไดห้ตรสึงไวห้ทกกี่กางเขน ใหห้เปป็นทชชั้งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและเปป็นพระครสิสตห์” พวกเขาจสึงถามคคาถามนชชั้น “พวก
ทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย พวกเราจะทคาอะไรดก” ฉะนชชั้นคคาตอบนชชั้นจสึงไมต่เพกยงเกกกี่ยวขห้องกชบแผนการแหต่งความรอด
เทต่านชชั้น แตต่วสิธกทกกี่จะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณดห้วย เชต่นคนเหลต่านกชั้ พวกเขาจะตห้องกลชบใจใหมต่และจากนชชั้นพวก
เขาจะตห้องรชบบชพตสิศมาในการเชสืกี่อฟปังตต่อพระบชญชาของพระครสิสตห์และแสดงใหห้เหต็นอยต่างเปปิดเผยวต่าพวกเขา
เขห้าใจความหมายของการถถูกฝปังและการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ทกกี่ถถูกแสดงภาพในพสิธกบชพตสิศมา และจากนชชั้น
พวกเขาไดห้รชบคคาสชญญาวต่า “พวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 2:38)

ในทกกี่นกชั้คคาถามอชนเรกยบงต่ายของนายคฟุกคนตต่างชาตสิผถูห้นกชั้คสือ “ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาอะไรจสึงจะรอดไดห้” คคาตอบ
ถถูกใหห้ในทกกี่นกชั้วต่า “จงเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้า และทต่านจะรอดไดห้ ทชชั้งครชวเรสือนของทต่าน” จงสชงเกตวต่าแผนการ
แหต่งความรอดทกกี่ถถูกแสดงภาพในทกกี่นกชั้ไมต่เพกยงดกสคาหรชบนายคฟุกผถูห้นชชั้น มชนดกสคาหรชบครอบครชวของเขาดห้วย นกกี่ไมต่ใชต่
แผนการพสิเศษแบบจคากชดเฉพาะคน ๆ เดกยวหรสือไมต่กกกี่คน นกกี่เปป็นแผนการหนสึกี่งเดกยวนชชั้นทกกี่พระเจห้าทรงมกสคาหรชบการ
ชต่วยคนบาปทชชั้งหลายใหห้รอด! นชกี่นเปป็นเหตฟุวต่าทคาไมในกสิจการ 10:43 เปโตรถสึงไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า “บรรดา
ศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถสึงพระองคห์วต่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการ
ทรงยกบาปทชชั้งหลาย”

ขห้อพระคคาหลายตอนจรสิง ๆ กลต่าวสสิกี่งเดกยวกชน!



ปฐมกาล 15:6 กลต่าววต่าอชบราฮชม “เชสืกี่อในพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงนชบวต่านชกี่นเปป็นความชอบธรรม
แกต่ทต่าน” (ถถูกยกคคาพถูดมาในโรม 4:3 เชต่นกชน)

ยอหห์น 1:12-- “แตต่ทฟุกคนทกกี่ไดห้ตห้อนรชบพระองคห์ พระองคห์ไดห้ประทานอคานาจแกต่พวกเขาใหห้กลายเปป็น
บฟุตรทชชั้งหลายของพระเจห้า คสือแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่เชสืกี่อในพระนามของพระองคห์”

ยอหห์น 3:14,15 -- “และโมเสสไดห้ยกรถูปงถูขสึชั้นในถสิกี่นทฟุรกชนดารฉชนใด บฟุตรมนฟุษยห์จะตห้องถถูกยกขสึชั้นฉชนนชชั้น 
เพสืกี่อผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์จะไมต่พสินาศ แตต่มกชกวสิตนสิรชนดรห์”

ยอหห์น 3:16-- “เพราะวต่าพระเจห้าทรงรชกโลกยสิกี่งนชก จนพระองคห์ไดห้ประทานพระบฟุตรทกกี่บชงเกสิดมาองคห์
เดกยวของพระองคห์ เพสืกี่อผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรนชชั้นจะไมต่พสินาศ แตต่มกชกวสิตนสิรชนดรห์”

ยอหห์น 3:18-- “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรกต็ไมต่ตห้องถถูกปรชบโทษ แตต่ผถูห้ทกกี่ไมต่เชสืกี่อกต็ถถูกปรชบโทษอยถูต่แลห้ว เพราะเขา
มสิไดห้เชสืกี่อในพระนามแหต่งพระบฟุตรทกกี่บชงเกสิดมาองคห์เดกยวของพระเจห้า”

ยอหห์น 3:36-- “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรกต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์ และผถูห้ทกกี่ไมต่เชสืกี่อพระบฟุตรกต็จะไมต่เหต็นชกวสิต แตต่พระพสิโรธ
ของพระเจห้าตกอยถูต่บนเขา”

ยอหห์น 5:24-- “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า ผถูห้ใดทกกี่ฟปังคคาของเรา และเชสืกี่อในพระองคห์ผถูห้ไดห้
ทรงสต่งเรามานชชั้น กต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์ และจะไมต่เขห้าสถูต่การปรชบโทษ แตต่ไดห้ผต่านพห้นจากความตายไปสถูต่ชกวสิตแลห้ว”

ยอหห์น 6:40-- “เพราะนกกี่แหละเปป็นพระประสงคห์ของผถูห้ทกกี่ไดห้ทรงสต่งเรามานชชั้น ทกกี่จะใหห้ทฟุกคนซสึกี่งเหต็นพระ
บฟุตร และเชสืกี่อในพระบฟุตรนชชั้น จะมกชกวสิตนสิรชนดรห์ และเราจะใหห้ผถูห้นชชั้นเปป็นขสึชั้นมาในวชนสฟุดทห้าย”

ยอหห์น 6:47-- “แทห้จรสิงแลห้วเรากลต่าวแกต่ทต่านทชชั้งหลายวต่า ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในเรากต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์”
กสิจการ 13:38,39-- “เหตฟุฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงทราบเถสิดวต่า พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย โดยทาง

ชายผถูห้นกชั้แหละจสึงไดห้ประกาศการยกบาปทชชั้งหลายแกต่พวกทต่าน และโดยพระองคห์นชชั้น ทฟุกคนทกกี่เชสืกี่อกต็ถถูกนชบวต่าชอบ
ธรรมจากสสิกี่งสารพชด ซสึกี่งจากสสิกี่งเหลต่านชชั้นพวกทต่านไมต่สามารถถถูกนชบวต่าชอบธรรมไดห้โดยพระราชบชญญชตสิของ
โมเสส”

โรม 4:5-- “แตต่สคาหรชบคนทกกี่ไมต่อาศชยการกระทคา แตต่เชสืกี่อในพระองคห์ ผถูห้โปรดใหห้คนอธรรมเปป็นคนชอบ
ธรรมไดห้ ความเชสืกี่อของคนนชชั้นกต็ถถูกนชบวต่าเปป็นความชอบธรรม”

โรม 5:1-- “เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อถถูกนชบวต่าชอบธรรมโดยความเชสืกี่อแลห้ว พวกเราจสึงมกสชนตสิสฟุขกชบพระเจห้าโดย
ทางพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา”

1 ยอหห์น 5:13-- “สสิกี่งเหลต่านกชั้ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนมาถสึงพวกทต่านทกกี่เชสืกี่อในพระนามของพระบฟุตรของพระเจห้า 
เพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้ทราบวต่าพวกทต่านมกชกวสิตนสิรชนดรห์ และเพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้เชสืกี่อในพระนามของพระบฟุตรของ
พระเจห้า”

เชต่นเคย เราขอเตสือนความจคาคฟุณวต่าพระเจห้าทรงมกหลายวสิธกในการกลต่าวสสิกี่งเดกยวกชนจนถสึงขนาดทกกี่คนทกกี่
ทต่องเทกกี่ยวไป แมห้เปป็นคนโงต่ กต็จะไมต่หลงผสิดในทางนชชั้น เมสืกี่อพระเจห้าตรชสวต่า “จงเขห้าใกลห้พระเจห้า และพระองคห์จะ
ทรงเขห้าใกลห้พวกทต่าน” (ยก. 4:8) พระองคห์กต็ทรงหมายความวต่าการเขห้าใกลห้พระเจห้านชชั้นมาพรห้อมกชบใจทกกี่เชสืกี่อวางใจ
ซสึกี่งไดห้รชบความรอด



เมสืกี่อพระองคห์ตรชสในยอหห์น 6:37 วต่า “สารพชดทกกี่พระบสิดาประทานแกต่เราจะมาสถูต่เรา และผถูห้ทกกี่มาหาเรา 
เรากต็จะไมต่ขชบไลต่ออกไปเลย” พระองคห์กต็ทรงหมายถสึงการมาโดยความเชสืกี่ออชนเรกยบงต่าย

คนทกกี่เชสืกี่อในใจของตนวต่าพระครสิสตห์ทรงชต่วยใหห้รอดไดห้และจะทรงชต่วยใหห้รอด ยต่อมมาหาพระองคห์ ไมต่มก
ใครอสืกี่นชต่วยใหห้รอดไดห้

เมสืกี่อพระคชมภกรห์กลต่าว โดยยกคคาพถูดจากโยเอล 2:32 ในโรม 10:13 วต่า “เพราะวต่า ‘ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะรห้อง
ออกพระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็จะรอด’” การรห้องทถูลตต่อพระเจห้าเพสืกี่อขอความเมตตานชชั้นกต็เปป็นเพกยงการ
แสดงออกภายนอกของความเชสืกี่อทกกี่อยถูต่ในใจ เพราะพระคคาขห้อถชดไปอธสิบายวต่า “แลห้วเขาทชชั้งหลายจะรห้องทถูลตต่อ
พระองคห์ในผถูห้ซสึกี่งพวกเขายชงไมต่เชสืกี่ออยต่างไรไดห้” การรห้องทถูลตต่อพระครสิสตห์จากหชวใจเพสืกี่อขอความเมตตาเปป็นเพกยง
การแสดงออกภายนอกของความเชสืกี่อทกกี่อยถูต่ในใจ

การกลชบใจใหมต่กต็เชต่นกชน ใจทกกี่หชนจากบาปจรสิง ๆ ในการกลชบใจใหมต่ การเปลกกี่ยนแปลงความคสิดและ
จสิตใจอยต่างซสืกี่อตรงทกกี่มกตต่อบาป ยต่อมวางใจพระเยซถูเพสืกี่อขอความเมตตา เราไมต่สามารถแยกความเชสืกี่อและการกลชบ
ใจใหมต่ออกจากกชนไดห้ ทชชั้งสองเปป็นคนละวสิธกในการแสดงออกถสึงความจรสิงอยต่างเดกยวกชน ใจทกกี่มาหาพระเยซถู โดย
หชนเสกยจากบาป ยต่อมไวห้วางใจพระองคห์เพสืกี่อรชบความรอดและไดห้รชบความรอด

บางคนพถูดอยต่างเยห้ยหยชนวต่า “แคต่เชสืกี่อกต็รอด งต่ายไปมชชั้ง” ราวกชบวต่าเราคสิดผสิดในการเชสืกี่อสสิกี่งทกกี่พระเจห้าตรชส
ไวห้แลห้ว หนหนสึกี่งผมเคยเทศนาแกต่นชกเรกยนมชธยมปลายหมถูต่ใหญต่ ผมไลต่ตามกสิตตสิคฟุณของยอหห์นไปเรสืกี่อย ๆ และใหห้ทฟุก
คนทคาเครสืกี่องหมายพรห้อมกชบผมในพระคคาทฟุกขห้อทกกี่บอกแผนการแหต่งความรอดอชนเรกยบงต่ายโดยการเชสืกี่อวางใจพระ
เยซถู จากนชชั้นคนหนฟุต่มสาวสสิบหห้าหรสือยกกี่สสิบคนเหลต่านกชั้ไดห้หชนมาหาพระครสิสตห์และตห้อนรชบพระองคห์อยต่างเปปิดเผยทกกี่นชกี่น
ขณะทกกี่พวกเราจะจากไป นชกเทศนห์คนหนสึกี่งกลต่าววต่า “อาจารยห์ไรซห์ ผมเกรงวต่าคฟุณทคาใหห้มชนงต่ายเกสินไปนะ” และ
ผมกต็ตอบกลชบไปตอนนชชั้น เหมสือนทกกี่ผมทคาตรงนกชั้ วต่าพระเยซถูครสิสตห์ไดห้ทรงสสิชั้นพระชนมห์เพสืกี่อทคาใหห้มชนงต่ายและใคร
กต็ตามทกกี่เหนต็ดเหนสืกี่อยเพราะบาปและอยากไดห้รชบพระเมตตาและการยกโทษกต็สามารถไดห้มชนทชนทกทกกี่เขาพสึกี่งพาพระ
เยซถูครสิสตห์

เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าเทต่าทกกี่เกกกี่ยวขห้องกชบการแคต่ยอมรชบขห้อเทต็จจรสิงหนสึกี่งหรสือหลชกคคาสอนหนสึกี่ง “พวกผกปปีศาจ
กต็เชสืกี่อเชต่นกชน และตชวสชกี่น” (ยก. 2:19) แตต่พระคคาขห้อนชชั้นไมต่ไดห้หมายความและพระคชมภกรห์ไมต่เคยบอกเปป็นนชยเลยวต่า
พวกผกเชต่นนชชั้นไดห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอด และพระคชมภกรห์กต็ไมต่ไดห้หมายความวต่าใคร ๆ กต็เชสืกี่อวางใจ
พระครสิสตห์อยต่างจรสิงใจไดห้โดยทกกี่ไมต่ไดห้รชบความรอด โอ เราทคาบาปมากนชกตต่อองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและตต่อพระวจนะ
ของพระองคห์โดยการพยายามทกกี่จะทคาใหห้สต่วนของมนฟุษยห์ในการรชบความรอดนชชั้นเปป็นเรสืกี่องซชบซห้อนและยต่จุ่งยาก ผถูห้ใด
ทกกี่อยากไดห้รชบความรอดกต็รชบความรอดไดห้ทชนทก ทชนทกทกกี่เขาพรห้อมทกกี่จะถวายตชวเขาเองและบาปทชชั้งหลายของเขาใหห้
แกต่พระเยซถูครสิสตห์เพสืกี่อรชบการยกโทษและการชคาระใหห้สะอาดและใจดวงใหมต่ “จงเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้า และ
ทต่านจะรอดไดห้”

ใครบางคนตกความขห้อ 31 วต่าเปป็นคคาสชญญาวต่าหากนายคฟุกคนนชชั้นยอมเชสืกี่อ ครอบครชวของเขากต็จะไดห้รชบ
ความรอดดห้วย เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าพต่อคนใดทกกี่ดคาเนสินตามทางของพระเจห้าควรทกกี่จะสามารถมกอสิทธสิพลตต่อครอบครชว
ของเขาและชนะพวกเขาทฟุกคนมาถสึงพระครสิสตห์ไดห้ แตต่คคาสชญญานกชั้ไมต่ไดห้กลต่าวและไมต่ไดห้หมายความอยต่างแนต่นอน



วต่าผถูห้ใดจะรอดไดห้เพราะความเชสืกี่อของบสิดาของเขา ไมต่ใชต่เลย ตชวใครตชวมชนตห้องเชสืกี่อวางใจในพระเยซถูครสิสตห์ดห้วยตชว
เอง สสิกี่งทกกี่เปาโลบอกนายคฟุกคนนชชั้นคสือความจรสิงอชนเรกยบงต่าย วต่าถห้าเขา นายคฟุกคนนชชั้น จะเชสืกี่อในพระครสิสตห์ เขากต็
จะไดห้รชบความรอด และทกกี่เปป็นความจรสิงพอ ๆ กชนกต็คสือ เมสืกี่อภรรยาหรสือลถูกจะเชสืกี่อในพระครสิสตห์ พวกเขาเองกต็จะ
ไดห้รชบความรอดเชต่นกชน มชนเปป็นแผนการสากลแหต่งความรอด ชต่างหอมหวานและเปป็นความจรสิง!

ในทกกี่นกชั้ขอใหห้ผมกลต่าววต่าหนชงสสือเลต่มเลต็กของผมทกกี่มกชสืกี่อเรสืกี่องวต่า “What Must I Do to Be Saved?” ไดห้
ถถูกกระจายไปในสามสสิบกวต่าภาษาทชกี่วโลกในจคานวนอาจถสึงสสิบหห้าลห้านเลต่ม และเราไดห้รชบจดหมายจากผถูห้คนกวต่า 
12,000 คนทกกี่ไดห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์ใหห้เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด โดยสต่วนใหญต่ในพวกเขาผต่านทางหนชงสสือเลต่มเลต็กนกชั้
ในภาษาอชงกฤษและอกกหลายพชนคนไดห้ตห้อนรชบพระครสิสตห์และไดห้เขกยนถสึงคณะกรรมการมสิชชชนนารกใหห้กลต่าวเชต่น
นชชั้นผต่านทางขต่าวสารอชนเรกยบงต่ายเดกยวกชนนกชั้ในภาษาอสืกี่น ๆ โอ เราควรเทศนามชน “จงเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้า 
และทต่านจะรอดไดห้!”

และนายคฟุกผถูห้นชชั้นไดห้รชบความรอดในทชนทก เปาโลและสสิลาส “ไดห้กลต่าวพระวจนะขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
แกต่นายคฟุก และแกต่ทฟุกคนทกกี่อยถูต่ในบห้านของเขา” การสคานสึกผสิดของชายผถูห้นกชั้เปป็นของแทห้ เขาพาเปาโลและสสิลาสไป
ชชกี่วโมงเดกยวกชนนชชั้นในตอนกลางคสืนและลห้างแผลของเขาทชชั้งสอง เขาละอายใจและเสกยใจทกกี่ตนมกสต่วนในการขต่มเหง
ชายเหลต่านกชั้ของพระเจห้า เขาชวนใหห้เรานสึกถสึงศชกเคกยสทกกี่ไถลตชวลงมาจากตห้นสฟุกะโมรห์ ไดห้รชบความรอด และทถูลตต่อ
พระเยซถูวต่า “ดถูเถสิด พระองคห์เจห้าขห้า ทรชพยห์สสิกี่งของของขห้าพระองคห์ ขห้าพระองคห์ยอมใหห้คนยากจนครสึกี่งหนสึกี่ง และถห้า
ขห้าพระองคห์ไดห้เอาสสิกี่งใดจากผถูห้ใดโดยขห้อกลต่าวหาเทต็จ ขห้าพระองคห์ยอมคสืนใหห้เขาสกกี่เทต่า” (ลถูกา 19:8) ความเชสืกี่อใน
พระครสิสตห์กต่อใหห้เกสิดการเปลกกี่ยนแปลงในจสิตใจ ชายผถูห้นชชั้นทกกี่เคยสนฟุกกชบบาปบชดนกชั้อยากเปป็นทกกี่พอพระทชยพระเจห้า 
เขาผถูห้ซสึกี่งเคยเปป็นศชตรถูของเหลต่านชกเทศนห์ของพระเจห้าบชดนกชั้ลห้างแผลใหห้พวกเขาอยต่างอต่อนโยนและเลกชั้ยงอาหารพวก
เขาในบห้านของตนเลยเทกกี่ยงคสืนไปแลห้ว!

และเราเรกยนรถูห้วต่าทชชั้งครอบครชวนชชั้นไดห้รชบความรอดเชต่นกชน “ทต่านทชชั้งสองไดห้กลต่าวพระวจนะขององคห์พระ
ผถูห้เปป็นเจห้าแกต่นายคฟุก และแกต่ทฟุกคนทกกี่อยถูต่ในบห้านของเขา” และเขา “รชบบชพตสิศมา ทชชั้งเขาและครชวเรสือนของเขาใน
ทชนทก” และหลชงจากทกกี่พวกเขาไดห้เลกชั้ยงอาหารเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่หสิวโซแลห้วในชต่วงเขห้าวชนใหมต่ นายคฟุกผถูห้นชชั้น “มกความ
ปปีตสิยสินดก โดยเชสืกี่อในพระเจห้าพรห้อมกชบทชชั้งครชวเรสือนของเขา” ทฟุกคนไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ ทฟุกคนเชสืกี่อในพระครสิสตห์ 
ทฟุกคนรชบบชพตสิศมา ทฟุกคนชสืกี่นชมยสินดก

“ชอักี่วโมงเดขียวกอันของกลางคสืนนอัทั้น…
และไดด้รอับบอัพตวิศมา”

นายคฟุกผถูห้นชชั้นรชบบชพตสิศมาชชกี่วโมงเดกยวกชนนชชั้นของคสืนนชชั้นและสมาชสิกคนอสืกี่น ๆ ในบห้านของเขากต็รชบบชพตสิศ
มาเชต่นกชน

มกคนเหลต่านชชั้นทกกี่สอนวต่า หลชงจากทกกี่คน ๆ หนสึกี่งกลชบใจเชสืกี่อแลห้ว เขาควรอยถูต่ในชต่วงผต่านเกณฑห์กต่อนทกกี่จะรชบ
บชพตสิศมา นชกี่นไมต่ใชต่แผนการในภาคพชนธสชญญาใหมต่เลย ในพระมหาบชญชานชชั้น เหลต่าสาวกไดห้รชบคคาบชญชาใหห้สรห้าง
เหลต่าสาวก ใหห้บชพตสิศมาพวกเขาและจากนชชั้นกต็ “สอนพวกเขาใหห้ถสือรชกษาสสิกี่งสารพชดใดกต็ตามทกกี่เราไดห้สชกี่งพวกทต่าน
ไวห้” (มธ. 28:19,20) ฉะนชชั้นขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นชชั้น ในระหวต่างทกกี่ฟปีลสิปอธสิบายขห้อพระคชมภกรห์ จสึงหยฟุดรถมห้าและ



ขอรชบบชพตสิศมาและเขากต็รชบบชพตสิศมา (กสิจการ 8:36-39)! เปาโลกลชบใจเชสืกี่อแลห้ว จากนชชั้นอานาเนกยจสึงมาหาเขา 
“เพสืกี่อทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน และเพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” และในทชนใดนชชั้นมก
อะไรเหมสือนเกลต็ดตกจากตาของเซาโล และทต่านไดห้รชบการมองเหต็นในทชนทก และไดห้ลฟุกขสึชั้น และรชบบชพตสิศมา”
(กสิจการ 9:17,18 ) ฉะนชชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ “คนทชชั้งหลายทกกี่รชบคคาของเปโตรดห้วยความยสินดกแลห้วกต็รชบบชพตสิศมา และ
ในวชนเดกยวกชนนชชั้นมกคนเพสิกี่มเขห้ากชบพวกเขาประมาณสามพชนคน” (กสิจการ 2:41) ทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีนกชั้ ลสิเดกยไดห้เปปิดใจ
ของตนและนางรชบบชพตสิศมาทชนทกและอห้อนวอนเปาโลและสสิลาสและทสิโมธกและลถูกาใหห้มาพชกในบห้านของนาง
(กสิจการ 16:14,15) แผนการของพระคชมภกรห์กต็คสือวต่าเมสืกี่อผถูห้คนรชบความรอดแลห้ว พวกเขากต็ควรรชบบชพตสิศมาโดยเรต็ว
และจสึงประกาศความเชสืกี่อของตนในพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดตต่อหนห้าผถูห้คน บชพตสิศมาไมต่ไดห้ประกาศวต่า “ฉชนเปป็นครสิสเตกยน
ทกกี่โตเปป็นผถูห้ใหญต่แลห้วตอนนกชั้ และไดห้รชบการสอนมาดกแลห้วในพระวจนะ ฉชนไดห้เรกยนรถูห้หลชกปฟุจฉาวสิสชชชนาของฉชน
แลห้ว” ไมต่ใชต่เลย บชพตสิศมาประกาศวต่า “ฉชนไดห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์แลห้ว ฉชนถสือวต่าคนบาปคนเดสิมนกชั้ตายไปแลห้วและ
บชดนกชั้ฉชนขอฝปังเขาตต่อหนห้าผถูห้คนและเปป็นขสึชั้นมาเพสืกี่อจะดคาเนสินชกวสิตใหมต่” โรม 6:3-5 กต็กลต่าวเชต่นนชชั้น เมสืกี่อนายคฟุกผถูห้
นชชั้นกชบครอบครชวของเขาไดห้รชบความรอดและรชบบชพตสิศมาชชกี่วโมงเดกยวกชนนชชั้นของคสืนนชชั้น พวกเขากต็ปฏสิบชตสิตาม
แบบแผนประจคาของเหลต่านชกเทศนห์และครสิสตจชกรภาคพชนธสชญญาใหมต่ แผนการนชชั้นกต็คสือวต่าเฉพาะคนเหลต่านชชั้นทกกี่
เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เพสืกี่อรชบความรอดแลห้วเทต่านชชั้นจสึงจะรชบบชพตสิศมาไดห้ พวกเขาจะตห้องรชบบชพตสิศมาโดยการจฟุต่มลง
มสิดและตต่อหนห้าผถูห้คน เพสืกี่อเปป็นคคาพยานตต่อหนห้าผถูห้คนวต่าพวกเขาไดห้ตห้อนรชบพระครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดแลห้ว

การชสืกี่นบานใหญสยวิกี่งสนาหรอับครอบครอัวนขีทั้
ทขีกี่เชสืกี่อและเชสืกี่อฟฟัง

เราถถูกบอกวต่านายคฟุกผถูห้นชชั้นพาเปาโลและสสิลาสไป “ในชชกี่วโมงเดกยวกชนของกลางคสืนนชชั้น และลห้างแผลของ
ทต่านทชชั้งสอง และไดห้รชบบชพตสิศมา ทชชั้งเขาและครชวเรสือนของเขาในทชนทก และเมสืกี่อนายคฟุกไดห้พาทต่านทชชั้งสองเขห้ามาใน
บห้านของเขาแลห้ว เขากต็จชดโตต๊ะเลกชั้ยงทต่านทชชั้งสอง และมกความปปีตสิยสินดก โดยเชสืกี่อในพระเจห้าพรห้อมกชบทชชั้งครชวเรสือน
ของเขา” การชสืกี่นชมยสินดกปกตสิแลห้วเกสิดขสึชั้นตต่อจากการรชบบชพตสิศมาของผถูห้เชสืกี่อใหมต่ ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียผถูห้นชชั้น หลชง
จากทกกี่เขารชบบชพตสิศมาและฟปีลสิปถถูกรชบตชวไปแลห้ว “ไปตามทางของทต่านดห้วยความปปีตสิยสินดก” (กสิจการ 8:39) ความ
ดกใจในความรอดและการรชบบชพตสิศมาถถูกเชสืกี่อมโยงกชนหลชงจากเพต็นเทคอสตห์ในกสิจการ 2:41

บต่อยครชชั้งผถูห้เชสืกี่อมกความมชกี่นใจในความรอดมากขสึชั้นเยอะหลชงจากการรชบบชพตสิศมา ตอนทกกี่ผมไดห้รชบบชพตสิศ
มา ตอนเปป็นเดต็กอายฟุสสิบสองคนหนสึกี่งในเวสตห์เทต็กซชส ผมขสึชั้นมาจากนชั้คาในชต่วงอากาศหนาวเยต็นเดสือนพฤศจสิกายน
ในบต่อนชั้คาหรสืออต่างเกต็บนชั้คาและทฟุกคนกต็รห้องเพลงวต่า:

“โอ วชนแสนสฟุขทกกี่ขห้าเลสือกแลห้ว
ขห้าเชสืกี่อพระองคห์แลห้ว พระผถูห้ชต่วยและพระเจห้าของขห้า!
ขอใหห้ใจขห้านกชั้ชสืกี่นบานยสินดก
และบอกเลต่าความปปีตสินกชั้ไปทชกี่ว”

พวกเราทกกี่ยสืนตชวเปปียกปอนอยถูต่รสิมนชั้คากต็ดกใจ ผมจคาไดห้วต่าผมรถูห้สสึกอบอฟุต่นภายในมากเสกยจนผมไมต่ไดห้สชงเกตลมหนาวนชชั้น
เลยจนกระทชกี่งคฟุณพต่อของผมเอาผห้านวมมาหต่อตชวผมเพสืกี่อจะเดสินทางกลชบบห้านเปป็นระยะทางสองไมลห์ในรถมห้าทกกี่



เปปิดโลต่งคชนหนสึกี่ง
ในเมสืองดกคาเทอรห์ รชฐเทต็กซชส ในการประชฟุมฟฟปั้นฟถูหนหนสึกี่งทกกี่กสินเวลาสสิบสชปดาหห์ ซสึกี่งทคาใหห้เกสิดชฟุมนฟุมชน

แหต่งใหมต่ทกกี่เขห้มแขต็ง หญสิงคนหนสึกี่งรชบบชพตสิศมาในพลชบพลาหลชงใหมต่นชชั้นทกกี่เราสรห้างขสึชั้นมา ผมไดห้ยสินเธอกระซสิบกชบตชว
เองวต่า “โอ สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า!”

และผมกต็กลต่าววต่า “พถูดดชง ๆ เลยครชบ หากคฟุณอยาก” และเธอกต็รห้องเสกยงดชงใหห้คนในทกกี่ประชฟุมนชชั้นไดห้ยสิน
วต่า “โอ สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า! ฉชนรอทกกี่จะทคาแบบนกชั้มาถสึงสสิบเกห้าปปีเลยคต่ะ!” และขณะรห้องไหห้ดห้วยความ
ชสืกี่นบาน เธอกต็ขสึชั้นมาจากนชั้คาในพสิธกบชพตสิศมาแบบเปปียกปอน และในหห้องแตต่งตชวผมไดห้ยสินเธอสรรเสรสิญองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้าตต่อดห้วยเสกยงเบา ๆ!

ในหลายรห้อยกรณก ผมไดห้เหต็นความชสืกี่นบานทกกี่พสิธกบชพตสิศมานคามาสถูต่ผถูห้เชสืกี่อใหมต่ และเพราะเหตฟุใด? ผมคสิดวต่า
มชนเปป็นเรสืกี่องเหมาะสมและเขห้าใจไดห้ พระเยซถูเจห้าทรงสชญญาไวห้แลห้ววต่า “เหตฟุฉะนชชั้นผถูห้ใดกต็ตามทกกี่จะยอมรชบเราตต่อ
หนห้ามนฟุษยห์ เราจะยอมรชบผถูห้นชชั้นตต่อพระพชกตรห์พระบสิดาของเราผถูห้ซสึกี่งทรงสถสิตในสวรรคห์ดห้วย” (มธ. 10:32) ฉะนชชั้น
เมสืกี่อผถูห้ใดในการรชบบชพตสิศมาประกาศตชวอยต่างเปปิดเผยวต่าตนเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์แลห้ว วต่าบชดนกชั้เขาถสือวต่าคนบาปคน
เดสิมนชชั้นตายไปแลห้วและเขาวางแผนทกกี่จะเปป็นขสึชั้นเพสืกี่อดคาเนสินชกวสิตใหมต่เพสืกี่อพระครสิสตห์ เขากต็ยอมรชบพระครสิสตห์ตต่อ
หนห้าผถูห้คนแลห้ว ในสวรรคห์เบสืชั้องบนพระเยซถูเจห้ากต็ทรงยอมรชบเขาและพระวสิญญาณผถูห้เปปีปี่ยมสฟุขของพระเจห้าเสดต็จมาก
ระซสิบในใจเพสืกี่อใหห้ความมชกี่นใจนชชั้น

หลายหนในพระคชมภกรห์การเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณถถูกเชสืกี่อมโยงกชบการรชบบชพตสิศมา มชนเปป็นเชต่นนชชั้น
เมสืกี่อพระเยซถูทรงรชบบชพตสิศมาและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จลงมาในรถูปรต่างเหมสือนนกเขาตชวหนสึกี่งบนพระองคห์ 
(ลถูกา 3:21, 22) สองสสิกี่งนชชั้นเกกกี่ยวขห้องกชนในพระสชญญาเดกยวกชนในกสิจการ 2:38 และ 39 ยสิวเหลต่านกชั้ควรทคาอะไร 
ไมต่เพกยงเพสืกี่อจะรชบความรอดแตต่เพสืกี่อจะไดห้รชบฤทธสิธิ์เดชเดกยวกชนนกชั้ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ซสึกี่งอยถูต่บนเปโตรและคน
อสืกี่น ๆ ทกกี่เพต็นเทคอสตห์? “แลห้วเปโตรไดห้กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “พวกทต่านทฟุกคนจงกลชบใจเสกยใหมต่และรชบบชพตสิศมา
ในพระนามของพระเยซถูครสิสตห์ เพราะโปรดยกบาปทชชั้งหลายแลห้ว และพวกทต่านจะไดห้รชบของประทานของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 2:38) และจากกรณกของสาวกสสิบสองคนนชชั้นทกกี่เมสืองเอเฟซชสซสึกี่งถถูกพรรณนาในกสิจการ 
19:1-7 ดถูเหมสือนเปป็นทกกี่ชชดเจนวต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบบชพตสิศมานต่าจะรถูห้จชกความชสืกี่นบานและฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

ดชงนชชั้นเมสืกี่อนายคฟุกชาวฟปีลสิปปปีผถูห้นชชั้นและครอบครชวของเขาชสืกี่นชมยสินดก หลชงจากไดห้รชบความรอดและรชบบชพ
ตสิศมาแลห้ว พวกเขากต็ทคาตามแบบแผนของภาคพชนธสชญญาใหมต่ซสึกี่งปกตสิมาก ๆ

ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าความจรสิงใจทกกี่ตรงไปตรงมาและความซสืกี่อตรงของนายคฟุกเปป็นเหตฟุผลหนสึกี่งทกกี่ทคาใหห้
สมาชสิกคนอสืกี่น ๆ แหต่งครอบครชวและคนในบห้านของเขาหชนมาเชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เชต่นกชน ชต่างเปป็นการกลชบใจ
ใหมต่ทกกี่สฟุดยอดจรสิง ๆ! เขาลห้างแผลรอยเฆกกี่ยนใหห้สาวกทชชั้งสองอยต่างอต่อนโยนจรสิง ๆ! พวกเขากระตสือรสือรห้นจชดเตรกยม
อาหารใหห้สองคนนกชั้รชบประทานผถูห้ซสึกี่งไมต่ไดห้ทานขห้าวเยต็น! และเขาวต่องไวในการทคาทฟุกอยต่าง ทชชั้งประกาศตชววต่ารชบเชสืกี่อ
อยต่างเปปิดเผย รชบบชพตสิศมา และตกตราตชวเองวต่าเปป็นครสิสเตกยน ผมไมต่สงสชยเลยวต่าคนในบห้านนชชั้นมกใจยสินดกในการยสืน
หยชดชชดเจนเชต่นนชชั้นเพสืกี่อพระเยซถูเจห้า



________________
ขด้อ 35-40:

16:35 และเมสืกี่อเปป็นเวลาเชห้า พวกผถูห้พสิพากษาไดห้สต่ง
พวกเจห้าหนห้าทกกี่ตคารวจไป โดยกลต่าววต่า “จงปลต่อยคน
ทชชั้งสองนชชั้นไป”
16:36 และนายคฟุกจสึงบอกคคากลต่าวนกชั้แกต่เปาโลวต่า 
“พวกผถูห้พสิพากษาไดห้สต่งมาใหห้ปลต่อยตชวพวกทต่านไป 
ฉะนชชั้นบชดนกชั้ เชสิญออกไป และไปอยต่างสชนตสิเถสิด”
16:37 แตต่เปาโลกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “เขาทชชั้งหลาย
ไดห้เฆกกี่ยนพวกเราทกกี่เปป็นคนสชญชาตสิโรมอยต่างเปปิดเผย
โดยยชงไมต่ตชดสสินความ และไดห้โยนพวกเราไวห้ในคฟุก 
และบชดนกชั้เขาทชชั้งหลายจะเสสือกไสพวกเราใหห้ออกไป
เปป็นการลชบหรสือ แทห้จรสิงทคาอยต่างนชชั้นไมต่ไดห้ แตต่จงใหห้

เขาทชชั้งหลายมาเอง และพาพวกเราออกไปเถสิด”
16:38 และพวกเจห้าหนห้าทกกี่ตคารวจไดห้บอกคคาเหลต่านกชั้
แกต่พวกผถูห้พสิพากษา และพวกผถูห้พสิพากษากต็กลชว เมสืกี่อ
พวกเขาไดห้ยสินวต่าทต่านทชชั้งสองเปป็นคนสชญชาตสิโรม
16:39 และพวกผถูห้พสิพากษามาและวสิงวอนทต่านทชชั้ง
สอง และพาทต่านทชชั้งสองออกไป และขอใหห้ทต่านทชชั้ง
สองออกไปเสกยจากเมสือง
16:40 และทต่านทชชั้งสองไดห้ออกมาจากคฟุก และไดห้
เขห้ามาในบห้านของนางลสิเดกย และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองไดห้
เหต็นพวกพกกี่นห้องแลห้ว ทต่านทชชั้งสองกต็ปลอบประโลม
พวกเขา และออกเดสินทางไป

ออกมาจากคตุกพรด้อมเกขียรตวิยศ
รฟุต่งเชห้าแลห้ว ถสึงอยต่างไรแลห้วจชกรวรรดสิโรมกต็ตชชั้งอยถูต่บนกฎหมาย และการเฆกกี่ยนตกเปาโลและสสิลาสและจชบ

พวกเขาขชงคฟุกโดยไมต่มกการไตต่สวน โดยทกกี่พวกเขาไมต่ไดห้กต่ออาชญากรรมใด ๆ กต็ไมต่ไดห้เปป็นไปตามระบบอชนยฟุตสิธรรม
ของกฎหมายทชชั้งหลายทกกี่พวกโรมกคาลชงพยายามสถาปนาในทฟุกแหต่งหน ฉะนชชั้นพวกผถูห้พสิพากษาจสึงสต่งพวกตคารวจ
ศาลไปโดยกลต่าววต่า “จงปลต่อยคนทชชั้งสองนชชั้นไป”

แตต่เปาโลไมต่มกปมดห้อยเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องการประกาศขต่าวประเสรสิฐเลย เขาไมต่ตชชั้งใจทกกี่จะยต่องออกไปนอกเมสือง
อยต่างเงกยบ ๆ เหมสือนคนจรจชดทกกี่อาจถถูกจชบกฟุมไดห้ดห้วยขห้อหาใด ๆ กต็ตาม ไมต่ใชต่เลย เปาโลเตสือนความจคาพวก
ตคารวจศาลวต่าเขาและสสิลาสเปป็นสต่วนหนสึกี่งของชนชชชั้นสถูงซสึกี่งเปป็นทกกี่รถูห้จชกในฐานะพลเมสืองสชญชาตสิโรมผถูห้มกสสิทธสิเหนสือคน
อสืกี่น ๆ กระนชชั้นพวกเขากต็ถถูกเฆกกี่ยนตกอยต่างเปปิดเผยและปราศจากการไตต่สวน เปาโลจสึงกลต่าวอยต่างเดสือดดาลวต่า 
“บชดนกชั้เขาทชชั้งหลายจะเสสือกไสพวกเราใหห้ออกไปเปป็นการลชบหรสือ แทห้จรสิงทคาอยต่างนชชั้นไมต่ไดห้ แตต่จงใหห้เขาทชชั้งหลาย
มาเอง และพาพวกเราออกไปเถสิด!” ฉะนชชั้นพวกผถูห้พสิพากษาจสึงทราบเรสืกี่องและบชดนกชั้รถูห้สสึกขายหนห้าเพราะวต่าตนไดห้
กห้าวขห้ามสสิทธสิอคานาจและทคาผสิดตต่อผถูห้คนทกกี่อาจมกอสิทธสิพลตต่อบางคนทกกี่กรฟุงโรมและทคาใหห้พวกเขาลคาบากไดห้ พวกเขา
จสึงมาอยต่างสฟุภาพและขออภชยเพสืกี่อพาคนทชชั้งสองออกจากคฟุกตต่อหนห้านชกโทษและคนอสืกี่น ๆ และ “ขอใหห้ทต่านทชชั้ง
สองออกไปเสกยจากเมสือง”

ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าพวกเขากลชววต่าอาจเกสิดการจลาจลอสืกี่น ๆ อกก และเปาโลกต็ดถูออกวต่ามชนเปป็นไปไดห้ และ
เหมสือนทกกี่เขากระทคาในกรณกสต่วนใหญต่เมสืกี่อการจลาจลเกสิดขสึชั้นและเมสืกี่อชกวสิตของเขาตกอยถูต่ในอชนตราย เขาจสึงจากไป
ยชงเมสืองอสืกี่นเพสืกี่อประกาศขต่าวประเสรสิฐ

ไมต่กกกี่ชชกี่วโมงทกกี่บห้านของลสิเดกย--ผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้นแหต่กชนมาดถูพวกเขา ชสืกี่นชมยสินดกทกกี่พวกเขาเปป็นอสิสระแลห้ว 
รกี่คาไหห้เพราะรอยแผลเฆกกี่ยนของพวกเขา และสรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าดห้วยกชน และแทนทกกี่เปาโลและสสิลาสจะ



รชบการปลอบประโลมใจจากครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ เขาทชชั้งสอง ผถูห้ซสึกี่งถถูกขต่มเหงและถถูกทฟุบตก กลชบปลอบประโลมใจพกกี่
นห้องเหลต่านชชั้น! และเขาทชชั้งสองกต็จากไป

เรารถูห้สสึกไดห้ในทกกี่นกชั้ถสึงความอต่อนหวานทกกี่เหตฟุการณห์ทชชั้งหมดนกชั้ฝากไวห้ในความคสิดของเปาโล เราเหต็นมชนไดห้ใน
จดหมายฝากถสึงชาวฟปีลสิปปปี ในจดหมายนชชั้นเราพบวต่าเปาโลขอบคฟุณพระเจห้าทฟุกครชชั้งทกกี่เขาคสิดถสึงพวกเขา! วต่าเขา
ระลสึกถสึงพวกเขาในทฟุกคคาอธสิษฐาน! และ “ไดห้ทถูลขอดห้วยความยสินดกเสมอ” (ฟป. 1:3,4) และในจดหมายนชชั้นเขา
บอกพวกเขาอยต่างอต่อนโยนวต่า “เพราะวต่าขห้าพเจห้ามกพวกทต่านในใจของขห้าพเจห้า เพราะวต่าทชชั้งในเครสืกี่องพชนธนาการ
ของขห้าพเจห้า และในการกลต่าวแกห้และการยสืนยชนแหต่งขต่าวประเสรสิฐนชชั้น พวกทต่านทฟุกคนกต็เปป็นผถูห้มกสต่วนแหต่งพระคฟุณ
ของขห้าพเจห้า” (ฟป. 1:7) เขากลต่าววต่าเขาอาลชยหาพวกเขายสิกี่งนชก (ฟป. 1:8) และเขาตชชั้งตาคอยดห้วยใจยสินดกวต่าจะ
ไดห้อยถูต่กชบพวกเขาอกก “เพสืกี่อความปลาบปลสืชั้มของพวกทต่านจะไดห้บรสิบถูรณห์มากยสิกี่งขสึชั้นในพระเยซถูครสิสตห์เนสืกี่องดห้วย
ขห้าพเจห้า โดยการทกกี่ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่านอกก” (ฟป. 1:26) เขาเรกยกพวกเขาอยต่างอต่อนโยนวต่า “พวกทกกี่รชกของ
ขห้าพเจห้า” (ฟป. 2:12) เขากลต่าววต่า “เหตฟุฉะนชชั้น พกกี่นห้องทชชั้งหลายของขห้าพเจห้า ผถูห้เปป็นทกกี่รชกอยต่างยสิกี่งและเปป็นทกกี่
ปรารถนา เปป็นทกกี่ปปีตสิยสินดกและเปป็นมงกฟุฎของขห้าพเจห้า…” (ฟป. 4:1) และผถูห้เชสืกี่อเหลต่านกชั้ในเมสืองฟปีลสิปปปีกต็รชกเปาโล
เชต่นกชน พวกเขาเปป็นครสิสตจชกรเดกยวตอนทกกี่เปาโลตห้องไปจากแควห้นมาซสิโดเนกยทกกี่จะสต่งทรชพยห์สสิกี่งของมาชต่วยเหลสือ
เขา (ฟป. 4:15) และพวกเขาไดห้สต่งทรชพยห์สสิกี่งของมาใหห้เขาในเมสืองเธสะโลนสิกา (ฟป. 4:16) และตอนทกกี่เขาตสิดคฟุก
อยถูต่ทกกี่กรฟุงโรม (ฟป. 4:18)

ฉะนชชั้นมกดอกไมห้ทกกี่สต่งกลสิกี่นหอมมากมายทกกี่เบต่งบานอยถูต่ในดสินแหต่งการถถูกขต่มเหง และการทนทฟุกขห์เพสืกี่อพระ
ครสิสตห์กต็ผถูกมชดครสิสเตกยนทชชั้งหลายเขห้าดห้วยกชนในแบบทกกี่ไมต่มกสสิกี่งใดเหมสือนในโลกนกชั้



กวิจการ 17
ขด้อ 1-4:

17:1 บชดนกชั้เมสืกี่อเปาโลกชบสสิลาสไดห้ผต่านเมสืองอชมฟปีบฟุรก
และเมสืองอปอลโลเนกยแลห้ว ทต่านทชชั้งสองจสึงมายชง
เมสืองเธสะโลนสิกา ซสึกี่งทกกี่นชกี่นมกธรรมศาลาของพวกยสิว
17:2 และเปาโล ตามลชกษณะของทต่าน ไดห้เขห้าไปยชง
พวกเขา และวชนสะบาโตสามวชนไดห้ใหห้เหตฟุผลกชบ
พวกเขาจากในพระคชมภกรห์
17:3 โดยการไขขห้อความและการชกชั้แจงใหห้เหต็นวต่า 

จคาเปป็นทกกี่พระครสิสตห์ตห้องทนทฟุกขห์ และทรงเปป็นขสึชั้นมา
จากความตาย และวต่า “พระเยซถูองคห์นกชั้ ผถูห้ทกกี่เรา
ประกาศแกต่ทต่านทชชั้งหลาย คสือพระครสิสตห์”
17:4 และบางคนในพวกเขากต็เชสืกี่อ และสมาคมกชบ
เปาโลและสสิลาส และในพวกชาวกรกกทกกี่เกรงกลชว
พระเจห้าเปป็นจคานวนมาก และในพวกสฟุภาพสตรกทกกี่
เปป็นคนสคาคชญ ๆ กต็ไมต่นห้อย

ขสาวประเสรวิฐมาถนงเมสืองเธสะโลนวิกา
เราจคาไดห้วต่าเปาโล สสิลาส และทสิโมธกอยถูต่ในแควห้นมาซสิโดเนกยและถห้าคฟุณมกแผนทกกี่สชกอชนทกกี่แสดงการเดสินทาง

เพสืกี่อประกาศของเปาโล คฟุณจะเหต็นวต่าเขาเขห้าไปทางเกาะสาโมธรชสเซกย ขสึชั้นบกในแควห้นมาซสิโดเนกยทกกี่เมสืองเนอาบฟุรก
จากนชชั้นกต็เดสินทางเปป็นระยะทางสชชั้น ๆ ไปยชงเมสืองฟปีลสิปปปี

คราวนกชั้พวกเขาไปทางทสิศตะวชนตก ไปตต่อยชงเมสืองอชมฟปีบฟุรกและอปอลโลเนกย ไปสถูต่เมสืองเธสะโลนสิกา “ซสึกี่งทกกี่
นชกี่นมกธรรมศาลาของพวกยสิว” อาจมกไมต่กกกี่เมสืองทกกี่พสิเศษ ๆ ในประเทศกรกซทกกี่มกพวกยสิวอยถูต่มากพอทกกี่จะมกธรรมศาลา
สชกแหต่งสคาหรชบการนมชสการเปป็นประจคา ธรรมศาลาเหลต่านกชั้เปป็นประตถูทกกี่เปปิดอยถูต่ทกกี่ดกทกกี่สฟุดสคาหรชบการประกาศขต่าว
ประเสรสิฐ ทกกี่นกกี่ผถูห้คนนต่าจะมกพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมอยถูต่บห้าง นต่าจะทราบเกกกี่ยวกชบเครสืกี่องสชตวบถูชาเหลต่านชชั้น 
ระบบปฟุโรหสิต คคาพยากรณห์ตต่าง ๆ เกกกี่ยวกชบพระเมสสสิยาหห์ผถูห้จะเสดต็จมานชชั้นหรสือพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด ฉะนชชั้นเหมสือนทกกี่
พวกอชครทถูตจะตห้องเรสิกี่มตห้นในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม (ลถูกา 24:47) เปาโลกต็ยต่อมไปหาคนเหลต่านชชั้นทกกี่ทราบเกกกี่ยวกชบพระเจห้า
ทกกี่แทห้จรสิงกต่อน ทราบอะไรบางอยต่างเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงผต่านเมสืองเลต็กหลาย
เมสืองจนมาถสึงเมสืองเธสะโลนสิกา ซสึกี่งนต่าจะอยถูต่หต่างจากเมสืองฟปีลสิปปปีประมาณแปดสสิบไมลห์หรสือมากกวต่านชชั้น และ
เปาโล “ตามลชกษณะของทต่าน” เมสืกี่อเขาไปเจอธรรมศาลาและในฐานะยสิวคนหนสึกี่งทกกี่เลต่าเรกยนมา ไดห้รชบการฝฝึกฝน
ภายใตห้กามาลสิเอลทกกี่เยรถูซาเลต็มในพระราชบชญญชตสิทชชั้งสสิชั้นและภาคพชนธสชญญาเดสิม (กสิจการ 22:3) กต็จะไดห้รชบ
อนฟุญาตใหห้พถูดเสมอ ฉะนชชั้นในธรรมศาลานชชั้นนานสามวชนสะบาโตเขาจสึง “ใหห้เหตฟุผลกชบพวกเขาจากในพระ
คชมภกรห์” เขาแสดงใหห้คนเหลต่านชชั้นเหต็นวต่า “จคาเปป็นทกกี่พระครสิสตห์ตห้องทนทฟุกขห์ และทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” 
เขาคงพสิสถูจนห์เรสืกี่องนกชั้โดยอสิสยาหห์ 50:3 โดยเพลงสดฟุดก 16:9,10 เหมสือนทกกี่เปโตรกระทคาทกกี่เพต็นเทคอสตห์ (กสิจการ 
2:25-31) โดยพระสชญญาเหลต่านชชั้นทกกี่ทรงทคาไวห้กชบดาวสิดเกกกี่ยวกชบพระเมสสสิยาหห์นชชั้น โดยภาพเลต็งและเงาเหลต่านชชั้น
และระบบปฟุโรหสิตและเครสืกี่องบถูชาตต่าง ๆ โดยลถูกแกะปปัสกา พระเยซถูทรงเปป็นผถูห้นชชั้นแหละ เปาโลบอกพวกเขา

มกปฏสิกสิรสิยาแตกตต่างกชนไป “บางคนในพวกเขากต็เชสืกี่อ และสมาคมกชบเปาโลและสสิลาส” นชกี่นคสือ พวกยสิว
บางคนเหลต่านชชั้น แตต่ “ในพวกชาวกรกกทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าเปป็นจคานวนมาก” “พวกชาวกรกกทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า” 
คงหมายถสึงผถูห้คนทกกี่มกใจหสิวกระหายทกกี่ไดห้อธสิษฐาน ทกกี่แสวงหาพระเจห้า เหมสือนกชบทกกี่ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นขสึชั้นไป
ยชงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อนมชสการในกสิจการ 7 เหมสือนกชบทกกี่โครเนลสิอชสอธสิษฐานและแสวงหาพระเจห้าอยต่างจรสิงจชงและใหห้



ทาน ในกสิจการ 10 กต่อนทกกี่เขาไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ มชนเปป็นประสบการณห์อชนเปปีปี่ยมสฟุขในการประกาศขต่าวประเสรสิฐ
กระทชกี่งแกต่มวลชนหมถูต่ใหญต่ทกกี่เปป็นคนนอกรกต เหมสือนทกกี่ผมไดห้กระทคาในประเทศอสินเดกย ญกกี่ปฟุฝ่น และเกาหลก ทกกี่ไดห้พบ
กชบบางคนทกกี่มกใจหสิวกระหายและเปปิดรชบตต่อขต่าวประเสรสิฐมากเหลสือเกสิน เปาโลกต็พบแบบนชชั้นทกกี่เมสืองนกชั้ และแมห้
กระทชกี่งในหมถูต่ “พวกสฟุภาพสตรกทกกี่เปป็นคนสคาคชญ ๆ” ทกกี่มกอสิทธสิพลมาก ไมต่นห้อยเลยไดห้รชบความรอด แตต่มกการขชดขวาง
และการขต่มเหงเชต่นกชน

_________________
ขด้อ 5-9:

17:5 แตต่พวกยสิวซสึกี่งไมต่เชสืกี่อ ดห้วยความรถูห้สสึกอสิจฉา ไดห้
เอาบางคนทกกี่เปป็นคนลามกทกกี่ตกี่คาชห้ามายชงพวกเขา 
และรวบรวมพวกคนมา และกต่อการจลาจลทชกี่วทชชั้ง
เมสือง และบฟุกเขห้าบห้านของยาโสน และหาโอกาสทกกี่
จะพาทต่านทชชั้งสองออกมาใหห้ประชาชน
17:6 และเมสืกี่อพวกยสิวหาทต่านทชชั้งสองไมต่พบ พวกเขา
จสึงฉฟุดลากยาโสนกชบพวกพกกี่นห้องบางคนไปหาพวกผถูห้
ครอบครองเมสือง โดยรห้องวต่า “คนเหลต่านกชั้ทกกี่ไดห้ทคาใหห้

โลกกลชบหชวกลชบหางกต็มาทกกี่นกกี่ดห้วย
17:7 ผถูห้ซสึกี่งยาโสนตห้อนรชบแลห้ว และบรรดาคนเหลต่านกชั้
ไดห้ขชดแยห้งกชบคคาสชกี่งทชชั้งหลายของซกซารห์ โดยกลต่าววต่า
มกกษชตรสิยห์อกกองคห์หนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อ เยซถู”
17:8 และพวกเขารบกวนประชาชนและพวกผถูห้
ครอบครองเมสือง เมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้
17:9 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้เรกยกประกชนตชวยาโสนกชบ
คนอสืกี่น ๆ แลห้ว พวกเขากต็ปลต่อยทต่านทชชั้งสองไป

พวกยวิวทขีกี่ไมสเชสืกี่อกสอการจลาจล:
คตุกคามเปาโลและสวิลาส

พระเจห้าประทานความสวต่างมากกวต่าใหห้แกต่พวกยสิวแลห้ว โดยพระคฟุณของพระองคห์ พระองคห์ไดห้ทรงเลสือก
ชนชาตสิอสิสราเอลซสึกี่งเปป็นพวกยสิวมาตชชั้งแตต่สมชยของอชบราฮชม ศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนไดห้เกสิดขสึชั้นในหมถูต่พวกยสิว พระ
คชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมถถูกเขกยนโดยพวกยสิว ฉะนชชั้นพระเยซถูจสึงทรงบอกหญสิงชาวสะมาเรกยคนนชชั้นไดห้วต่า “พวก
เราทราบวต่าพวกเรานมชสการผถูห้ใด เพราะความรอดนชชั้นเนสืกี่องมาจากพวกยสิว” (ยอหห์น 4:22) ฉะนชชั้นขต่าวประเสรสิฐ
จสึงตห้องถถูกนคาไปประกาศแกต่พวกยสิวกต่อนผถูห้ซสึกี่งมกใจพรห้อมมากกวต่าทกกี่จะรชบมชนเพราะมกความคฟุห้นเคยอยถูต่บห้างกชบพระ
คชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมและกชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง แตต่ในทคานองเดกยวกชน พวกยสิวเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่หชนมาหาพระ
ครสิสตห์ พวกยสิวทกกี่ยสึดมชกี่นเหลสือเกสินกชบรถูปแบบภายนอกเหลต่านชชั้นของศาสนายสิวแตต่ไมต่เคยกลชบใจมาหาพระเจห้าเพสืกี่อ
รชบพระเมตตาทกกี่ชต่วยใหห้รอด ยสิวเหลต่านกชั้กต็จะเปป็นผถูห้ขชดขวางขต่าวประเสรสิฐอยต่างรฟุนแรงมากทกกี่สฟุดในทฟุกแหต่งทกกี่เปาโล
ไป ฉะนชชั้นพวกยสิวทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อในเมสืองเธสะโลนสิกาจสึง “รถูห้สสึกอสิจฉา ไดห้เอาบางคนทกกี่เปป็นคนลามกทกกี่ตกี่คาชห้ามายชง
พวกเขา” รวบรวมฝถูงชน และเรสิกี่มกต่อการจลาจล

มกความผถูกพชนกชนอยต่างเกสือบเลกกี่ยงไมต่ไดห้ระหวต่างความไมต่เชสืกี่อฝฝ่ายวสิญญาณ และความลามก และความผสิด
ศกลธรรม พวกยสิวเหลต่านกชั้ทกกี่เกลกยดชชงเปาโลเพราะพวกเขาคสิดวต่าขต่าวประเสรสิฐจะเขห้าแทรกแซงกชบการสานตต่อ
พสิธกกรรมและพสิธกการตต่าง ๆ ของภาคพชนธสชญญาเดสิม และอยากกลต่าววต่าตนขชดขวางเปาโลเพราะความเชสืกี่อมชกี่น
ทางศาสนา กระนชชั้น “ไดห้เอาบางคนทกกี่เปป็นคนลามกทกกี่ตกี่คาชห้ามายชงพวกเขา” เพสืกี่อชต่วยพวกเขายกี่คายกและขต่มเหงเหลต่า
นชกเทศนห์ของพระเจห้า!



ฉะนชชั้นเหลต่าครสิสเตกยนทฟุกแหต่งหนจสึงอชศจรรยห์ใจกชบวสิธกทกกี่พวกแนวคสิดเสรกนสิยมทางศาสนา ผถูห้ซสึกี่งไมต่ยอมรชบ
การดลใจของพระคชมภกรห์ การไถต่โทษดห้วยพระโลหสิต ความเปป็นพระเจห้านชชั้น การประสถูตสิจากหญสิงพรหมจารกและ
การคสืนพระชนมห์ฝฝ่ายรต่างกายของพระครสิสตห์ มชกเขห้าหาคนกลฟุต่มเดกยวกชนกชบพวกสชงคมนสิยมและพวกคอมมสิวนสิสตห์ 
นชกเทศนห์คนใดทกกี่ไมต่เชสืกี่อพระคชมภกรห์และคอมมสิวนสิสตห์ผถูห้นสิยมลชทธสิมากซห์คนใดทกกี่ประกาศตชววต่าเปป็นนชกอเทวนสิยม จรสิง 
ๆ แลห้วกต็เปป็นพวกเดกยวกชน พวกเขาดสึงดถูดเขห้าหากชน เหลต่าสาวกของ Bob Ingersoll ของ Voltaire และ Tom 
Paine เปป็นพวกทกกี่ตกี่คาชห้าและขกชั้เมาและไมต่เคารพกฎหมายมากทกกี่สฟุดของสชงคม ฉะนชชั้นไมต่วต่าผถูห้คนจะยกขห้ออห้างใด
กต็ตามเพสืกี่อจะไมต่ยอมรชบพระเยซถูครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดและองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า เหตฟุผลขชชั้นพสืชั้นฐานกต็คสือความ
ชชกี่วของหชวใจ “และนกกี่คสือการปรชบโทษนชชั้น คสือวต่าความสวต่างไดห้เขห้ามาในโลกแลห้ว และมนฟุษยห์ไดห้รชกความมสืดแทนทกกี่
จะรชกความสวต่าง เพราะการกระทคาทชชั้งหลายของพวกเขาชชกี่วรห้าย เพราะทฟุกคนทกกี่กระทคาความชชกี่วรห้ายกต็เกลกยดชชง
ความสวต่างนชชั้น และไมต่มาถสึงความสวต่างนชชั้น เกรงวต่าการกระทคาทชชั้งหลายของตนจะถถูกตคาหนสิ แตต่ผถูห้ทกกี่กระทคาความ
จรสิงกต็มาสถูต่ความสวต่างนชชั้น เพสืกี่อการกระทคาทชชั้งหลายของตนจะปรากฏวต่า การกระทคาเหลต่านชชั้นถถูกกระทคาใน
พระเจห้า” (ยอหห์น 3:19-21) มกความชชกี่วทางศกลธรรมอยถูต่ในความไมต่เชสืกี่อ ความไมต่เชสืกี่อและอาชญากรรมไปดห้วยกชน

ความไมต่เชสืกี่อในประเทศเยอรมนก แนวคสิดวสิพากษห์ชชชั้นสถูงกวต่า แนวคสิดเสรกนสิยมในประเทศเยอรมนก เปป็น
ปปัจจชยหลชกทกกี่ทคาใหห้เกสิดสงครามโลกสองครชชั้ง ทกกี่ใดทกกี่การทฟุต่มเทและการไวห้วางใจสต่วนบฟุคคลในพระครสิสตห์ในฐานะ
พระผถูห้ชต่วยใหห้รอด ตลอดจนการยอมรชบและความอฟุตสาหะแบบยคาเกรงทกกี่จะปฏสิบชตสิตามพระคชมภกรห์ เปปิดทางใหห้แกต่
ความไมต่เชสืกี่อ เมสืกี่อนชชั้นความผสิดศกลธรรมกต็เปปิดทางใหห้แกต่อาชญากรรม ความลามกและความชชกี่ว มชนเปป็นเชต่นนชชั้นใน
เมสืองเธสะโลนสิกา

จคาไวห้วต่าพวกนชกศาสนาทกกี่เปป็นคนไมต่เชสืกี่อเปป็นผถูห้ทกกี่มกสต่วนสคาคชญในการตรสึงกางเขนพระเยซถูครสิสตห์
ฝถูงชนนชชั้น “บฟุกเขห้าบห้านของยาโสน และหาโอกาสทกกี่จะพาทต่านทชชั้งสอง [เปาโล และสสิลาส] ออกมาใหห้

ประชาชน” แตต่เปาโลกชบสสิลาสไมต่ไดห้อยถูต่ในบห้านหลชงนชชั้น ยาโสนและพวกพกกี่นห้องบางคนจสึงถถูกจชบและฝถูงชนนชชั้นลาก
ตชวพวกเขาไปหาพวกผถูห้ครอบครองของเมสืองนชชั้น การจลาจลของฝถูงชนทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกานกชั้เปป็นเหมสือนกชบการ
จลาจลทกกี่เมสืองอสิโคนกยถูม (กสิจการ 14:5) เหมสือนฝถูงชนทกกี่เอาหสินขวห้างเปาโลทกกี่เมสืองลสิสตรา (กสิจการ 14:19) เหมสือน
ฝถูงชนทกกี่เมสืองโครสินธห์ในกสิจการ 18:12 ทกกี่นคาตชวเปาโลไปอยถูต่ตต่อหนห้ากชลลสิโอ เหมสือนพวกคนทคารถูปเคารพทกกี่เมสือง
เอเฟซชสผถูห้ซสึกี่งยกี่คายกเหลต่าเพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเปาโล (กสิจการ 19:23-41) และฝถูงชนนชชั้นทกกี่จชบตชวเปาโลในวสิหารทกกี่
เยรถูซาเลต็ม (กสิจการ 21:27-32) ฉะนชชั้นเปาโลจสึงเรกยนรถูห้ทกกี่จะถสือวต่าการจลาจลเชต่นนชชั้นเปป็นสต่วนหนสึกี่งของราคาคต่างวด
สคาหรชบการรชบใชห้พระเจห้า ฉะนชชั้นในฐานะเปป็นสต่วนหนสึกี่งของราคาคต่างวดของการ “กระทคาพวกเราเองใหห้เปป็นทกกี่
ชอบ ในฐานะผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้า” เขาจสึงรวม “ในบรรดารอยเฆกกี่ยน ในการถถูกจคาคฟุกหลายครชชั้ง ในเหตฟุการณห์
วฟุต่นวายทชชั้งหลาย…” เขห้าไวห้ดห้วย (2 คร. 6:4,5) โอ เราชต่างรถูห้นห้อยจรสิง ๆ เกกกี่ยวกชบราคาคต่างวดทกกี่นชกเทศนห์คนหนสึกี่ง
ตห้องเสกยเพสืกี่อทกกี่จะเปป็นผถูห้รชบใชห้ทกกี่ดกของพระเยซถูครสิสตห์!

ขห้อกลต่าวหาทกกี่ใชห้ปรชกปรคาครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกาเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลาและเปปีปี่ยมสงต่าราศกทชนทก 
“คนเหลต่านกชั้ทกกี่ไดห้ทคาใหห้โลกกลชบหชวกลชบหางกต็มาทกกี่นกกี่ดห้วย” พวกเขากลต่าว! มชนเปป็นกสิจธฟุระทกกี่เขยต่าปฐพกเมสืกี่ออชครทถูต
เปาโลเขห้ามาในเมสือง!



ทกกี่เยรถูซาเลต็มพวกปฟุโรหสิตใหญต่และพวกผถูห้อาวฟุโสบต่นวต่า “พวกเจห้าไดห้ทคาใหห้กรฟุงเยรถูซาเลต็มเตต็มไปดห้วยหลชกคคา
สอนของพวกเจห้า” (กสิจการ 5:28)! แนต่นอนวต่าการจลาจลทชชั้งหมดทกกี่ไดห้เกสิดขสึชั้นทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เปาโลและสสิลาสเทศนา
ไดห้ถถูกรายงานแบบปากตต่อปากไปทชกี่วเขตแดนนชชั้น พวกผกถถูกขชบออก และทาสสาวคนนชชั้นไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย 
คฟุกแหต่งนชชั้นทกกี่เกสือบพชงทลาย ความอชบอายขายหนห้าของพวกผถูห้พสิพากษาทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี--ทชชั้งหมดนกชั้ถถูกเลต่ากชนปากตต่อ
ปากไปทชกี่ว

นต่าสงสารจรสิง ๆ ทกกี่นชกเทศนห์สต่วนใหญต่ไมต่ “ทคาใหห้โลกกลชบหชวกลชบหาง” พวกเขาทคาตามกสิจวชตรอชนเปป็น
ระเบกยบ พวกเขาไมต่คต่อยทคาใหห้ใครขชดเคสืองใจและชต่วยเหลสือเพกยงไมต่กกกี่คน นชกเทศนห์อยต่างแซม โจนสห์และบสิลลกกี่ ซชน
เดยห์อยถูต่ทกกี่ไหน ผถูห้ซสึกี่งทคาใหห้คนขกชั้เมามากมายกลชบใจเชสืกี่อ (และเจห้าของรห้านเหลห้ากต็เชต่นกชน) จนบต่อยครชชั้งรห้านเหลห้าเหลต่า
นชชั้นปปิดกสิจการหลชงจากการประชฟุมฟฟปั้นฟถูของพวกเขา? เรานสึกถสึงการเดสินทางเหลต่านชชั้นของจอหห์น เวสลกยห์ทกกี่ขกกี่มห้าไป
ทชกี่วประเทศอชงกฤษและชนะผถูห้คนมากมาย และการยกี่คายกและการดถูถถูกเหยกยดหยามทกกี่เขาไดห้รชบ โอ ขอใหห้มกการ
เทศนาทกกี่จะทคาใหห้เฟลสิกสห์ตชวสชกี่น ทกกี่จะปลฟุกจสิตสคานสึกทกกี่รถูห้สสึกผสิดของเฮโรดใหห้ตสืกี่นขสึชั้น ทกกี่จะทคาใหห้ดารสิอชสนอนไมต่หลชบ
ขณะทกกี่ดานสิเอลยชงอยถูต่ในถชั้คาสสิงโต! ขห้าแตต่พระเจห้า ขอทรงโปรดประทานผถูห้คนทกกี่จะ (ในภาษาของผถูห้กลต่าวหาเหลต่านกชั้)
 “ทคาใหห้โลกกลชบหชวกลชบหาง” เหมสือนอยต่างเปาโลและสสิลาสดห้วยเถสิด

ขห้อกลต่าวหาเหลต่านชชั้นเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลา พวกเขากลต่าววต่ายาโสนไดห้รชบรองเปาโลกชบสสิลาสไวห้และวต่า
ครสิสเตกยนทชชั้งหมดเหลต่านกชั้ “ขชดแยห้งกชบคคาสชกี่งทชชั้งหลายของซกซารห์ โดยกลต่าววต่ามกกษชตรสิยห์อกกองคห์หนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อ เยซถู” 
ผถูห้คนทกกี่เกลกยดชชงพวกครสิสเตกยนกต็โกหกเปป็นนสิสชย โดยสต่วนหนสึกี่งของเหตฟุผลนชชั้นกต็คสือวต่าใจของพวกเขาถถูกบชงเสกยจน
พวกเขาไมต่รถูห้จชกความจรสิงนชชั้นเลยดห้วยซชั้คา พวกเขาไมต่รถูห้วต่าศาสนาของครสิสเตกยนจะทคาใหห้เกสิดพลเมสืองชชชั้นดกทกกี่สฟุด; วต่า
ในความคสิดของครสิสเตกยนนชชั้น “บรรดาผถูห้ทกกี่มกอคานาจนชชั้นถถูกแตต่งตชชั้งขสึชั้นโดยพระเจห้า” (รม. 13:1) และวต่าเปาโลจะสชกี่ง
สอนผถูห้คนในทฟุกแหต่งหนใหห้ชคาระภาษกแกต่ซกซารห์ ใหห้เชสืกี่อฟปังกฎหมายตต่าง ๆ ของโรม ถสึงแมห้วต่าตชวเขาเองจะถถูกเนโร
ตชดศกรษะกต็ตาม!

เหลต่าผถูห้กต่อตชชั้งของสหรชฐอเมรสิกาเขห้าใจวต่าความมกศกลธรรมและความเปป็นพลเมสืองทกกี่เคารพกฎหมายจะถถูก
สต่งเสรสิมสต่วนใหญต่แลห้วโดยครสิสตจชกรและนชกเทศนห์ทชชั้งหลาย ฉะนชชั้นครสิสตจชกรทชชั้งหลายปกตสิแลห้วจสึงไมต่ถถูกเรกยกเกต็บ
ภาษก ฉะนชชั้นจสึงมกพวกอนฟุศาสนาจารยห์ประจคารชฐสภาและวฟุตสิสภาและองคห์กรนสิตสิบชญญชตสิประจคารชฐ และเหลต่าอนฟุ
ศาสนาจารยห์ในกองทชพทชชั้งหลาย และประธานาธสิบดกทชชั้งหลายของเรากต็สาบานตนเขห้ารชบตคาแหนต่งพรห้อมกชบพระ
คชมภกรห์เลต่มหนสึกี่ง และผถูห้คนใหห้คคาสชตยห์ปฏสิญาณตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าในศาล ไมต่มกทางทกกี่จะมกศกลธรรมแหต่งพระคชมภกรห์
ไดห้โดยปราศจากความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยน และขห้อกลต่าวหานชชั้นกต็โงต่เขลาเสกยจรสิงทกกี่คสิดวต่าการรชกและใหห้เกกยรตสิพระ
เยซถูครสิสตห์เทต่ากชบเปป็นการตต่อตห้านซกซารห์ นชกี่นคสือ ตต่อตห้านการปกครองฝฝ่ายพลเรสือน

คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่อยากใหห้มกการอธสิษฐานหรสือการอต่านพระคชมภกรห์ในโรงเรกยนรชฐทชชั้งหลายกต็ไมต่เปป็นมสิตรกชบ
ความมกศกลธรรมและความชอบธรรมและการปกครองทกกี่ดก ไมต่วต่าเจตนาของพวกเขาจะเปป็นเชต่นใดกต็ตาม

คคาใสต่รห้ายนชชั้น “รบกวนประชาชนและพวกผถูห้ครอบครองเมสือง” ฉะนชชั้นยาโสนจสึงถถูกเรกยกประกชนตชว ถห้า
พวกเขาไดห้ตชวเปาโลกชบสสิลาสไป พวกเขากต็คงทฟุบตกและอาจฆต่าคนทชชั้งสองเลยดห้วย แตต่เนสืกี่องจากพวกเขาไมต่พบตชว
เปาโลกชบสสิลาส ยาโสนกชบพกกี่นห้องคนอสืกี่น ๆ จสึงถถูกพาไปยชงสภาและไดห้รชบการปลต่อยตชวโดยเสกยคต่าประกชนตชวเพสืกี่อ



รชกษาความสงบ
_______________

ขด้อ 10-14:
17:10 และทชนทกทชนใดพวกพกกี่นห้องไดห้สต่งเปาโลกชบสสิ
ลาสไปยชงเมสืองเบโรอาในเวลากลางคสืน ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อมา
ถสึงทกกี่นชกี่นแลห้วไดห้เขห้าไปในธรรมศาลาของพวกยสิว
17:11 พวกยสิวเหลต่านกชั้สฟุภาพกวต่าพวกยสิวเหลต่านชชั้นทกกี่
อยถูต่ในเธสะโลนสิกา ในการทกกี่พวกเขาไดห้รชบพระวจนะ
ดห้วยความพรห้อมใจทฟุกอยต่าง และไดห้คห้นดถูพระคชมภกรห์
ทฟุกวชน เพสืกี่อทราบวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นเปป็นดชงกลต่าวหรสือไมต่
17:12 เหตฟุฉะนชชั้น หลายคนในพวกเขาไดห้เชสืกี่อ ใน
พวกสตรกผถูห้มกเกกยรตสิซสึกี่งเปป็นชาตสิกรกกดห้วย และในพวก

ผถูห้ชายกต็มกไมต่นห้อย
17:13 แตต่เมสืกี่อพวกยสิวแหต่งเมสืองเธสะโลนสิกาทราบ
วต่า พระวจนะของพระเจห้าไดห้ถถูกประกาศโดยเปาโล
ทกกี่เมสืองเบโรอา พวกเขากต็มาทกกี่นชกี่นดห้วย และยฟุยง
ประชาชน
17:14 และทชนทกทชนใดพวกพกกี่นห้องจสึงสต่งเปาโลออก
ไปตามทางทกกี่จะไปทะเล แตต่สสิลาสกชบทสิโมธกยชงอยถูต่ทกกี่
นชกี่น

เปาโลกอับสวิลาสทขีกี่เมสืองเบโรอา
เมสืกี่อฝถูงชนนชชั้นทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกาสลายตชวแลห้ว พวกพกกี่นห้องในตอนกลางคสืนกต็ตามหาตชวเปาโลกชบสสิลาส 

เขาทชชั้งสองตห้องไปเสกย ฉะนชชั้นในตอนกลางคสืนพวกเขาจสึงเรสิกี่มไปยชงเมสืองเบโรอา ซสึกี่งหต่างไปทางทสิศตะวชนตกอกกสกกี่สสิบ
หรสือหห้าสสิบไมลห์

ไมต่สะทกสะทห้านเลยสชกนสิดแมห้ถถูกยกี่คายกและถถูกขต่มเหง ซสึกี่งพอถสึงตอนนกชั้พวกเขาคาดหวชงไวห้แลห้ววต่าจะตห้อง
เจอ พวกเขาจสึงเขห้าไปในธรรมศาลาซสึกี่งมกพวกยสิวอยถูต่ทกกี่เมสืองเบโรอาและพวกเขากต็เทศนาทกกี่นชกี่น

“พวกยสิวเหลต่านกชั้สฟุภาพกวต่าพวกยสิวเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ในเธสะโลนสิกา” อยต่างไรกชน? ในการทกกี่พวกเขา “รชบ
พระวจนะดห้วยความพรห้อมใจทฟุกอยต่าง และไดห้คห้นดถูพระคชมภกรห์ทฟุกวชน เพสืกี่อทราบวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นเปป็นดชงกลต่าวหรสือ
ไมต่” นกกี่คงหมายถสึงพวกผถูห้นคาทกกี่เปป็นยสิว พวกเขานต่าจะมกในธรรมศาลานชชั้นสคาเนาของหนชงสสือหห้าเลต่มแรกของโมเสส
และมห้วนหนชงสสือของศาสดาพยากรณห์บางคนและอาจมกหนชงสสือเพลงสดฟุดกดห้วย และมชนจสึงกลายเปป็นกสิจธฟุระ
ประจคาวชนทกกี่ฝถูงชนมารวมตชวกชนในธรรมศาลานชชั้นและถามคคาถามตต่าง ๆ ใหห้ผถูห้นคาบางคนคห้นดถูพระคคาขห้อนกชั้และขห้อ
นชชั้นเพสืกี่อดถูวต่าเปาโลและสสิลาสพถูดความจรสิงหรสือไมต่ ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ใชต่เรสืกี่องนต่าแปลกเลยทกกี่ “หลายคนในพวกเขาไดห้
เชสืกี่อ” (ขห้อ 12) ทชชั้งพวกกรกกและพวกยสิว

โอ ขอใหห้เรามกจสิตใจสถูงทกกี่คห้นดถูพระคชมภกรห์เพสืกี่อจะดถูวต่าสสิกี่งเหลต่านกชั้เปป็นจรสิงหรสือไมต่ และยสืนกรานใหห้นชกเทศนห์
ทฟุกคนพสิสถูจนห์ขต่าวสารของตนโดยพระวจนะของพระเจห้า!

แตต่หต่างออกไปหห้าสสิบไมลห์ ยห้อนไปทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกา พวกยสิวทกกี่เดสือดดาลกลฟุต่มเดกยวกชนนกชั้ พรห้อมกชบความ
กระตสือรสือรห้นและความโกรธทกกี่ถถูกชชกนคาไปผสิดทางแบบเดกยวกชนนกชั้ทกกี่เคยผลชกดชนเซาโลไปบนถนนสถูต่เมสืองดามชสกชส
เพสืกี่อขต่มเหงพวกครสิสเตกยนทกกี่นชกี่นในกสิจการ 9 บชดนกชั้กต็มาปลฟุกปปัปี่นผถูห้คนใหห้ตต่อตห้านเปาโลกชบสสิลาสในเมสืองเบโรอา! ไมต่
ตห้องสงสชยเลยวต่ามกกองคาราวานทกกี่ไป ๆ กลชบ ๆ ทฟุกวชน และทกกี่ใดกต็ตามทกกี่เปาโลกชบสสิลาสไป กต็มกเหตฟุการณห์ตต่าง ๆ 
ทกกี่จะถถูกนคาไปรายงานในไมต่ชห้า ฉะนชชั้นพวกยสิวทกกี่ไมต่เชสืกี่อจสึง “มาทกกี่นชกี่นดห้วย” คสือจากเมสืองเธสะโลนสิกามายชงเมสืองเบโร



อา “และยฟุยงประชาชน”
การจลาจลอกกหนถถูกคาดหมาย ฉะนชชั้น “ทชนทกทชนใดพวกพกกี่นห้องจสึงสต่งเปาโลออกไปตามทางทกกี่จะไป

ทะเล” เขาไปทางทะเลจรสิง ๆ นชกี่นคสือ ลงใตห้ไปยชงกรฟุงเอเธนสห์ แตต่สสิลาสกชบทสิโมธกยชงอยถูต่ทกกี่เมสืองเบโรอาชชกี่วระยะหนสึกี่ง
เขาทชชั้งสองเปป็นคนเงกยบ ๆ ไมต่เปป็นทกกี่เกลกยดชชงโดยพวกยสิวมากนชกและอาจไมต่มกใจกลห้ามากนชกในการเทศนาของ
พวกเขา อาจไมต่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้ามากนชก

________________
ขด้อ 15-21:

17:15 และคนเหลต่านชชั้นทกกี่สต่งเปาโลไปนชชั้น ไดห้นคาทต่าน
มาถสึงกรฟุงเอเธนสห์ และเมสืกี่อไดห้รชบคคาสชกี่งมายชงสสิลา
สกชบทสิโมธกเพสืกี่อใหห้รกบมาหาทต่านดห้วยความเรต็วทชชั้งสสิชั้น
แลห้ว พวกเขากต็จากไป
17:16 บชดนกชั้ ขณะทกกี่เปาโลกคาลชงคอยเขาทชชั้งสองอยถูต่ทกกี่
กรฟุงเอเธนสห์นชชั้น จสิตวสิญญาณของทต่านกต็ถถูกรบกวน
ภายในตชวทต่าน เมสืกี่อทต่านไดห้เหต็นวต่าเมสืองนชชั้นถถูกมอบ
ไวห้กชบการนชบถสือรถูปเคารพทชชั้งสสิชั้น
17:17 เหตฟุฉะนชชั้น ทต่านจสึงโตห้เถกยงในธรรมศาลากชบ
พวกยสิว และกชบบรรดาคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า และ
ในตลาดทฟุกวชนกชบคนทชชั้งหลายทกกี่พบกชบทต่าน
17:18 แลห้วพวกนชกปรชชญาบางคนของพวกเอปปีกถู
เรกยว และของพวกสโตอสิก ไดห้มาพบทต่าน และบาง
คนกลต่าววต่า “คนพถูดพลต่ามคนนกชั้จะพถูดอะไร” คนอสืกี่น

วต่า “เขาดถูเหมสือนวต่าเปป็นคนนคาพระแปลก ๆ เขห้ามา
เผยแพรต่” เพราะทต่านไดห้ประกาศพระเยซถูแกต่พวก
เขา และการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย
17:19 และพวกเขาจสึงจชบทต่าน และพาทต่านไปยชง
สภาอาเรโอปากชส โดยกลต่าววต่า “ขอใหห้พวกเรา
ทราบวต่า หลชกคคาสอนใหมต่นกชั้ทกกี่ทต่านพถูดนชชั้นคสืออะไร
17:20 เพราะวต่าทต่านนคาบรรดาสสิกี่งแปลกประหลาด
มาถสึงหถูของพวกเรา เหตฟุฉะนชชั้นพวกเราจสึงอยากจะ
ทราบวต่าสสิกี่งเหลต่านกชั้มกความหมายวต่าอะไร”
17:21 (เพราะบรรดาชาวเอเธนสห์กชบชาวตต่าง
ประเทศทฟุกคนซสึกี่งอาศชยอยถูต่ทกกี่นชกี่น ไมต่ไดห้ใชห้เวลาของ
พวกเขาในการอสืกี่น นอกจากจะกลต่าวหรสือจะฟปังสสิกี่ง
ใหมต่ ๆ บห้าง)

เปาโลทขีกี่กรตุงเอเธนสณ์ ศทูนยณ์กลางแหสงวอัฒนธรรม
กรฟุงเอเธนสห์อยถูต่หต่างไปทางใตห้สองรห้อยไมลห์และอยถูต่รสิมทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน ในสมชยนชชั้น เชต่นเดกยวกชบใน

ตอนนกชั้ กรฟุงเอเธนสห์เปป็นนครทกกี่ยสิกี่งใหญต่ทกกี่สฟุดในประเทศกรกซหรสือพสืชั้นทกกี่ทกกี่ในสมชยนชชั้นถถูกเรกยกวต่าแควห้นมาซสิโดเนกย กรกซ
เคยปกครองโลกกต่อนโรม แตต่วชฒนธรรมไดห้ไปถสึงจฟุดสถูงสฟุดของมชน ไมต่ใชต่ในโรมแตต่ในกรกซ ภาษากรกกถถูกใชห้พถูดกชน
ทชกี่วจชกรวรรดสิโรม ภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมดถถูกเขกยนในภาษากรกก Koine มชนเปป็นภาษากรกก Koine หรสือภาษา
กรกกของผถูห้คนทชกี่วไปซสึกี่งเปาโลใชห้ในการเทศนา และเปาโลกลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าขอบพระคฟุณพระเจห้าของขห้าพเจห้า 
ขห้าพเจห้าพถูดภาษาตต่าง ๆ มากกวต่าพวกทต่านทฟุกคน” (1 คร. 14:18) เหลต่านชกปรชชญาคสือ โสเครตกส เพลโต และ
อรสิสโตเตสิล ไดห้สรห้างผลกระทบมหาศาลตต่อวชฒนธรรมของโลก งานเขกยนตต่าง ๆ ของโฮเมอรห์และเซโนฟอนและ
ประตสิมากรชาวกรกกทกกี่ยสิกี่งใหญต่เหลต่านชชั้นกต็เชต่นกชน ฉะนชชั้นกรฟุงเอเธนสห์จสึงเปป็นศถูนยห์กลางแหต่งวชฒนธรรมของโลกใน
สมชยนชชั้น เหมสือนกชบทกกี่กรฟุงโรมเปป็นศถูนยห์กลางแหต่งการปกครองโลก

เปาโลสต่ง “คคาสชกี่งมายชงสสิลาสกชบทสิโมธกเพสืกี่อใหห้รกบมาหาทต่านดห้วยความเรต็วทชชั้งสสิชั้น” (ขห้อ 15) เปาโลไดห้รชบ



ตคาแหนต่งผถูห้นคาแลห้วทกกี่สามารถบชญชาเพสืกี่อนรต่วมงานของเขาไดห้
แตต่เปาโล ผถูห้รอคอยสสิลาสและทสิโมธกอยถูต่ พบวต่า “จสิตวสิญญาณของทต่านกต็ถถูกรบกวนภายในตชวทต่าน เมสืกี่อ

ทต่านไดห้เหต็นวต่าเมสืองนชชั้นถถูกมอบไวห้กชบการนชบถสือรถูปเคารพทชชั้งสสิชั้น” เปาโลรถูห้สสึกเหมสือนตอนทกกี่เขาเคยรถูห้สสึกวชนแลห้ววชน
เลต่ากชบทาสสาวคนนชชั้นทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี (กสิจการ 16:17,18) เขาเปป็นเหมสือนเยเรมกยห์ผถูห้ซสึกี่งกลต่าววต่า “แลห้วขห้าพระองคห์
ไดห้กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าจะไมต่อห้างถสึงพระองคห์ หรสือกลต่าวในพระนามของพระองคห์อกก” แตต่พระวจนะของพระองคห์
อยถูต่ในใจของขห้าพระองคห์เหมสือนไฟไหมห้ อชดอยถูต่ในกระดถูกทชชั้งหลายของขห้าพระองคห์ และขห้าพระองคห์กต็เหนสืกี่อยอต่อน
ดห้วยการอดกลชชั้นไวห้ และขห้าพระองคห์กต็ยชชั้งไวห้ไมต่ไหว” (ยรม. 20:9) เปาโลรถูห้สสึกในทกกี่นกชั้ถสึงความเรต่งดต่วนเดกยวกชนนชชั้นทกกี่
เขารถูห้สสึก ตอนทกกี่เขากลต่าวใน 1 โครสินธห์ 9:16 วต่า “วสิบชตสิจะเกสิดแกต่ขห้าพเจห้าถห้าขห้าพเจห้าไมต่ประกาศขต่าวประเสรสิฐ!”

เราถถูกสอนใหห้อธสิษฐานขอสสิกี่งนกชั้มสิใชต่หรสือเมสืกี่อพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดตรชสวต่า “เหตฟุฉะนชชั้น พวกทต่านจงอห้อนวอน
พระองคห์ผถูห้ทรงเปป็นเจห้าของงานเกต็บเกกกี่ยวนชชั้น เพสืกี่อทกกี่พระองคห์จะทรงสต่งบรรดาคนงานเขห้าไปในงานเกต็บเกกกี่ยวของ
พระองคห์” (มธ. 9:38; ลก. 10:2)? โอ ขอใหห้เรามกใจทกกี่รห้อนรนเถสิด! โอ ขอใหห้มกการโหมกระพสืออชนบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อผถูห้คน
ทกกี่หลงหายและตห้องการความรอด พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทรงมองดถูฝถูงชนเหลต่านชชั้นและ “พระองคห์กต็ทรงเกสิดความ
กรฟุณาตต่อเขาทชชั้งหลาย เพราะพวกเขาอสิดโรย และถถูกกระจชดกระจายไปโดยรอบ เหมสือนฝถูงแกะทกกี่ไมต่มกผถูห้เลกชั้ยง”
(มธ. 9:36) ผมอธสิษฐานขอใหห้แตต่ละคนทกกี่อต่านขห้อความนกชั้แสวงหาความเรต่งดต่วนอชนบรสิสฟุทธสิธิ์นชชั้นบห้าง ไฟนชชั้นของ
พระเจห้าทกกี่ผลชกดชนเราใหห้แสวงหาผถูห้ทกกี่หลงหาย

นกกี่คงเปป็นสต่วนหนสึกี่งของคคาอธสิบายทกกี่วต่าทคาไมเปาโลถสึงไปจากการถถูกทฟุบตกและการตสิดคฟุกและฝถูงชนทกกี่โกรธ
แคห้นในสถานทกกี่แหต่งหนสึกี่งและไปอกกทกกี่เพสืกี่อเผชสิญกชบประสบการณห์และการตต่อตห้านแบบเดกยวกชนนชชั้นอกก!

เขาเหต็นนครนชชั้น “ถถูกมอบไวห้กชบการนชบถสือรถูปเคารพทชชั้งสสิชั้น” นกกี่เปป็นเรสืกี่องนต่าสะเทสือนใจสคาหรชบเปาโลใน
ฐานะครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง แตต่กระทชกี่งในฐานะยสิวคนหนสึกี่ง มชนกต็คงนต่าสะเทสือนใจเชต่นกชน ตชชั้งแตต่กลชบมาจากการตก
เปป็นเชลยในบาบสิโลน ไมต่มกการนชบถสือรถูปเคารพในทต่ามกลางพวกยสิวแลห้วเทต่าทกกี่เราทราบ ดถูเหมสือนพวกเขาไดห้รชบ
การรชกษาใหห้หายแลห้วจากการวสิกี่งไลต่ตามพระตต่างประเทศเพราะการตกเปป็นเชลยนชชั้น ในสมชยของพระครสิสตห์มกพวก
สะดถูสกทกกี่ไมต่เชสืกี่อเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตายและการอชศจรรยห์ทชชั้งหลาย (มาระโก 12:18) พวกใชห้เหตฟุผลของสมชยนชชั้น 
ซสึกี่งความไมต่เชสืกี่อนชชั้นเกกกี่ยวขห้องกชบมหาปฟุโรหสิตและผถูห้นคาหลายคน (กสิจการ 5:17) แตต่พวกเขาไมต่ใชต่พวกนชบถสือรถูป
เคารพ มกพวกฟารสิสกทกกี่เครต่งครชดมาก ๆ เกกกี่ยวกชบตชวอชกษรและกสิจวชตรของพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ แตต่ไมต่ไดห้
กลชบใจเชสืกี่อ มกพวกเฮโรดทกกี่รชกโลกและเดสินตามอสิทธสิพลของราชสคานชกทกกี่ฉห้อฉล แตต่ในทต่ามกลางพวกยสิวไมต่มกพวก
นชบถสือรถูปเคารพทกกี่ปรนนสิบชตสิพวกพระตต่างประเทศเหมสือนคนเหลต่านชชั้นในกรฟุงเอเธนสห์ เปาโลจสึงรถูห้สสึกสะเทสือนใจและ
ทฟุกขห์ใจเปป็นธรรมดา

โอ ผถูห้คนทกกี่ตาบอดและหลงหายเหลต่านกชั้ซสึกี่งเหมสือนแกะทกกี่ไมต่มกผถูห้เลกชั้ยง วสิกี่งตะบสึงไปสถูต่ความพสินาศนสิรชนดรห์! 
ฉะนชชั้นเปาโลซสึกี่งถถูกโหมกระพสือจนถสึงกห้นบสึชั้งของตน “จสึงโตห้เถกยงในธรรมศาลากชบพวกยสิว และกชบบรรดาคนทกกี่เกรง
กลชวพระเจห้า และในตลาดทฟุกวชนกชบคนทชชั้งหลายทกกี่พบกชบทต่าน” เขาทคาตามแผนการปกตสิของเขาในการเรสิกี่มตห้น
กชบพวกยสิวและในธรรมศาลา แตต่มก “บรรดาคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า” ทกกี่หสิวกระหายหาพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง และ
หลายคนเรสิกี่มมาพบกชบเขาทฟุกวชนในตลาด



เราควรจคาไวห้วต่าความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนไดห้เตสิบโตในสมชยของการโตห้แยห้งแบบสด ๆ การกลต่าวปฟ้องกชน
ความเชสืกี่อนชชั้นแบบรห้อนรน การโจมตกความไมต่เชสืกี่อและบาปอยต่างเปปิดเผย เปาโล “โตห้เถกยง” ในกรฟุงเอเธนสห์ เขา 
“ใหห้เหตฟุผล” และ “โนห้มนห้าว” ทกกี่เมสืองโครสินธห์ (กสิจการ 18:4) ทกกี่เมสืองเอเฟซชสเปาโล “กลต่าวดห้วยใจกลห้าเปป็นเวลา
สามเดสือน โดยโตห้เถกยงและชชกชวน…” (กสิจการ 19:8) อปอลโล “ไดห้ชชกจถูงพวกยสิวอยต่างเปปีปี่ยมดห้วยฤทธสิธิ์” ทกกี่แควห้น
อาคายา (กสิจการ 18:28) ขต่าวประเสรสิฐสมควรไดห้รชบการนคาเสนอแบบใจกลห้าทกกี่สฟุด การโตห้เถกยงทกกี่เฉกยบขาดทกกี่สฟุด 
การฝปังแนต่นทกกี่ทรงพลชงมากทกกี่สฟุด การโนห้มนห้าวทกกี่อต่อนโยนมากทกกี่สฟุด ความกระตสือรสือรห้นทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์มากทกกี่สฟุด! เราไมต่
ควรลสืมวต่ามกคคาพยากรณห์เกกกี่ยวกชบพระเยซถูวต่า “ความรห้อนรนในเรสืกี่องพระนสิเวศนห์ของพระองคห์ไดห้ทต่วมทห้นขห้า
พระองคห์…” (สดด. 69:9; ยอหห์น 2:17)

กรฟุงเอเธนสห์มกเหลต่านชกปรชชญา ครถูอาจารยห์ เหลต่านชกคสิดมากกวต่านครอสืกี่นใดในโลก เราถถูกบอกวต่า พวกเอ
ปปีกถูเรกยวเปป็น “เหลต่าสาวกของเอปปีกถูรชส ปปี 342-271 กต่อน ค.ศ. ผถูห้ซสึกี่งละทสิชั้งการแสวงหาความจรสิงอชนบรสิสฟุทธสิธิ์โดย
ใชห้เหตฟุผลแลห้ววต่าเปป็นเรสืกี่องนต่าสสิชั้นหวชง…โดยแสวงหาความเพลสิดเพลสินทกกี่แทห้จรสิงผต่านประสบการณห์แทน” พวกสโต
อสิกเปป็น “เหลต่าสาวกของเซโน, ปปี 280 กต่อน ค.ศ., และครสิสซสิปปปัส, ปปี 240 กต่อน ค.ศ. ปรชชญานกชั้ตชชั้งอยถูต่บนความ
พอเพกยงในตชวเองของมนฟุษยห์, การเกต็บกดตชวเองแบบเขห้มงวด, ความเปป็นปฝึกแผต่นของเผต่าพชนธฟุห์มนฟุษยห์, และความ
เปป็นหนสึกี่งเดกยวของพระเจห้า พวกเอปปีกถูเรกยวและพวกสโตอสิกแบต่งแยกโลกของพวกอชครทถูต” ดร. สโกฟปิลดห์กลต่าว

เปาโลจสึงมกผถูห้คนทกกี่พรห้อมฟปังแลห้ว โดยไมต่จคาเปป็นตห้องเปป็นเหลต่าคนบาปทกกี่มกใจชอกชชั้คา แตต่เปป็นผถูห้ทกกี่มกความคสิด
เชสิงปรชชญาทกกี่ชอบซชกถาม สนใจในดห้านสมองหากไมต่ใชต่ในฝฝ่ายวสิญญาณ พวกเขาพาเขาไปยชงเนสินเขาอาเรโอ ซสึกี่ง
ขสึชั้นไปครสึกี่งทางของภถูเขาอะโครโพลสิสทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ ทกกี่นชกี่นเมสืกี่อไมต่นานมานกชั้ผมไดห้เหต็นแผต่นปฟ้ายทองเหลสืองขนาดใหญต่
ซสึกี่งมกคคาเทศนาทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ของเปาโลถถูกแสดงอยต่างเปปิดเผยในภาษาอชงกฤษ ดชงนชชั้นเปาโลจสึงเทศนาเรสืกี่องพระเยซถู
และการเปป็นขสึชั้นจากตายใหห้พวกเขาฟปัง เฉกเชต่นนชกเทศนห์ภาคพชนธสชญญาใหมต่ทฟุกคนไดห้กระทคา การคสืนพระชนมห์
นชชั้นเปป็นพยานหลชกฐานทกกี่สนชบสนฟุนความเปป็นพระเจห้าของพระครสิสตห์และเปป็นสต่วนหนสึกี่งทกกี่ขาดไมต่ไดห้ของขต่าว
ประเสรสิฐ 

_________________
ขด้อ 22-31:

17:22 แลห้วเปาโลจสึงยสืนขสึชั้นในทต่ามกลางเนสินเขาอา
เรโอ และกลต่าววต่า “ทต่านทชชั้งหลาย ชาวกรฟุงเอเธนสห์ 
ขห้าพเจห้ารชบรถูห้วต่าในสสิกี่งทชชั้งปวงทต่านทชชั้งหลายนชบถสือ
พระมากมายเกสินไปจรสิง ๆ
17:23 เพราะขณะทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้ผต่านไป และไดห้
สชงเกตดถูสสิกี่งบถูชาตต่าง ๆ ของพวกทต่านนชชั้น ขห้าพเจห้าไดห้
พบแทต่นบถูชาหนสึกี่งพรห้อมกชบคคาจารสึกนกชั้ทกกี่วต่า ‘แดต่
พระเจห้าทกกี่ไมต่รถูห้จชกองคห์นชชั้น’ เหตฟุฉะนชชั้นพระองคห์ผถูห้ซสึกี่ง
พวกทต่านนมชสการโดยขาดความรถูห้ ขห้าพเจห้าจสึงขอ

ประกาศพระเจห้าองคห์นกชั้แกต่พวกทต่าน
17:24 พระเจห้าผถูห้ไดห้ทรงสรห้างแผต่นดสินโลกกชบสสิกี่งทชชั้ง
ปวงทกกี่มกอยถูต่ในนชชั้น โดยเหต็นวต่าพระองคห์ทรงเปป็นเจห้า
แหต่งฟฟ้าสวรรคห์และแผต่นดสินโลก มสิไดห้ทรงสถสิตอยถูต่ใน
วสิหารทชชั้งหลายทกกี่ถถูกสรห้างไวห้ดห้วยมสือมนฟุษยห์
17:25 ทชชั้งไมต่ไดห้ถถูกนมชสการดห้วยมสือมนฟุษยห์ ราวกชบ
วต่าพระองคห์ประสงคห์สสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใด โดยเหต็นวต่า
พระองคห์ประทานชกวสิต และลมหายใจ และสสิกี่ง
สารพชดแกต่คนทชชั้งสสิชั้น



17:26 และไดห้ทรงสรห้างมนฟุษยห์ทฟุกชนชาตสิจากสาย
เลสือดอชนเดกยวกชนเพสืกี่อใหห้อาศชยอยถูต่ตลอดทชกี่วพสืชั้นแผต่น
ดสินโลก และไดห้ทรงกคาหนดเวลาทชชั้งหลายไวห้ลต่วงหนห้า
และบรรดาเขตแดนแหต่งทกกี่อยถูต่อาศชยของพวกเขา
17:27 เพสืกี่อพวกเขาจะแสวงหาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า 
ถห้าบางทกพวกเขาจะคลคาหาพระองคห์ และพบพระ
องคห์ ถสึงแมห้วต่าพระองคห์ไมต่ทรงอยถูต่หต่างไกลจากทฟุก
คนในพวกเราเลย
17:28 ดห้วยวต่า ‘ในพระองคห์ พวกเรามกชกวสิต และไหว
ตชว และเปป็นอยถูต่’ ตามทกกี่กวกบางคนในพวกทต่านไดห้
กลต่าวเชต่นกชนวต่า ‘ดห้วยวต่าพวกเราเปป็นเชสืชั้อสายของ
พระองคห์เชต่นกชน’
17:29 ดชงนชชั้น เนสืกี่องดห้วยทกกี่เราทชชั้งหลายเปป็นเชสืชั้อสาย

ของพระเจห้าแลห้ว พวกเราจสึงไมต่ควรคสิดวต่าความเปป็น
พระเจห้านชชั้นเปป็นเหมสือนทองคคา หรสือเงสิน หรสือหสิน ซสึกี่ง
ไดห้ถถูกแกะสลชกดห้วยศสิลปะและความคสิดของมนฟุษยห์
17:30 และวชนเวลาแหต่งการขาดความรถูห้นกชั้ พระเจห้า
ทรงมองขห้ามไปเสกย แตต่บชดนกชั้ทรงบชญชามนฟุษยห์ทฟุก
คนทชกี่วทฟุกแหต่งใหห้กลชบใจเสกยใหมต่
17:31 เพราะพระองคห์ไดห้ทรงกคาหนดวชนหนสึกี่งไวห้ ซสึกี่ง
ในวชนนชชั้นพระองคห์จะทรงพสิพากษาโลกในความชอบ
ธรรม โดยทต่านองคห์นชชั้นซสึกี่งพระองคห์ไดห้ทรงตชชั้งไวห้ 
เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้พระองคห์ไดห้ใหห้ความมชกี่นใจกชบทฟุกคน
แลห้ว ในการทกกี่พระองคห์ไดห้โปรดใหห้ทต่านองคห์นชชั้นเปป็น
ขสึชั้นมาจากความตาย”

คนาเทศนาของเปาโลจากเนวินเขาอาเรโอ
เปาโลกลต่าวหาชาวกรฟุงเอเธนสห์ทชนทกวต่า “ทต่านทชชั้งหลายนชบถสือพระมากมายเกสินไปจรสิง ๆ” คคา ๆ นกชั้นต่าจะ

หมายความวต่า “ใหห้ความเคารพยคาเกรงมากเกสินไป” และบางคนไดห้กลต่าววต่า “เครต่งศาสนามากเกสินไป” พวกเขา
มกแทต่นบถูชาหลายแทต่นทกกี่สรห้างถวายแกต่พระมากมายและพยายามทกกี่จะบถูชาพระเหลต่านชชั้นทฟุกองคห์ ถสึงขนาดมกแทต่น
บถูชาหนสึกี่งทกกี่สรห้างถวาย “แดต่พระเจห้าทกกี่ไมต่รถูห้จชกองคห์นชชั้น” ผถูห้คนอาจเครต่งศาสนามาก ๆ และไมต่รถูห้จชกพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง 
ไมต่บชงเกสิดใหมต่ ไมต่รถูห้จชกพระครสิสตห์ในฐานะพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด พวกคนทกกี่สนชบสนฟุนศาสนาเทกยมเทต็จแบบเอาเปป็น
เอาตายเปป็นผถูห้ทกกี่ชนะไดห้ยาก คนทกกี่มากประสบการณห์ผถูห้ซสึกี่งทราบเกกกี่ยวกชบทฟุกศาสนาและคสิดวต่าทฟุกศาสนาดกทชชั้งนชชั้น ทกกี่
กลต่าววต่า “เราทฟุกคนจะไปยชงสถานทกกี่เดกยวกชน เราแคต่เดสินทางบนถนนคนละสายเทต่านชชั้น” อาจชนะไดห้ยากกวต่า ใน
ประเทศอสินเดกยผมไดห้พบวต่านชกศสึกษาทกกี่เลต่าเรกยนมาเยอะในดห้านปรชชญาแหต่งศาสนา ผถูห้ซสึกี่งศสึกษาเรสืกี่องนชชั้นโดยใชห้
ความรถูห้ทางสมองเปป็นผถูห้ทกกี่ชนะไดห้ยากกวต่าคนนชบถสือศาสนาฮสินดถูทกกี่รถูห้สสึกวต่าตนตห้องการการยกโทษบาปและมก
จสิตสคานสึกและความกลชวการถถูกพสิพากษาอยถูต่บห้าง

แตต่เปาโลเรสิกี่มตห้นทกกี่ความสนใจทกกี่เหมสือนกชนสต่วนนกชั้และเทศนาใหห้พวกเขาฟปังเกกกี่ยวกชบ “พระเจห้าทกกี่ไมต่รถูห้จชก
องคห์นชชั้น” อยต่างนห้อยพวกเขาหลายคนกต็ทราบวต่ามกพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งพวกเขาไมต่คฟุห้นเคยมากนชก ตห้องมกพระบาง
องคห์ทกกี่ชอบธรรมมากกวต่าและทรงฤทธสิธิ์มากกวต่าเทพและเทพกเหลต่านชชั้นทกกี่ผสิดบาป ไมต่สมบถูรณห์แหต่งตคานานเทพของ
พวกกรกก! ตามทกกี่เพลงสดฟุดก 19:1 กลต่าว “ฟฟ้าสวรรคห์ทชชั้งหลายประกาศสงต่าราศกของพระเจห้า” เหมสือนทกกี่เปาโลไดห้รชบ
การดลใจใหห้เขกยนในโรม 2:14-16 พวกคนตต่างชาตสิทกกี่เปป็นผถูห้นอกรกต “แสดงการงานแหต่งพระราชบชญญชตสิทกกี่จารสึก
อยถูต่ในใจของพวกเขา จสิตสคานสึกของพวกเขากต็เปป็นพยานดห้วย และบรรดาความคสิดของพวกเขากลต่าวโทษหรสือ
แกห้ตชวตต่อกชนและกชน” ไมต่มกใครกลต่าวไดห้วต่าคนบาปทกกี่ตกี่คาชห้าทกกี่สฟุดหรสือคนนอกรกตทกกี่โฉดเขลามากทกกี่สฟุดในโลกไมต่มก
ความสวต่างบห้างเลยซสึกี่งเขาไมต่ไดห้เดสินตาม การชชกนคาจสิตใจบางอยต่างและจสิตสคานสึกทกกี่มกตต่อพระเจห้า ความกลชวการถถูก



พสิพากษา ความรถูห้สสึกวต่าตนตห้องการไดห้รชบการยกโทษ และฉะนชชั้นในกรฟุงเอเธนสห์จสึงมก “บรรดาคนทกกี่เกรงกลชว
พระเจห้า” (ขห้อ 17) และฉะนชชั้นพวกคนนอกรกตทกกี่แยต่ทกกี่สฟุดจสึงมกแทต่นบถูชาหนสึกี่ง “แดต่พระเจห้าทกกี่ไมต่รถูห้จชกองคห์นชชั้น” 

จคาไวห้วต่าเปาโลไมต่สบายใจยสิกี่งนชกเพราะ “ทต่านไดห้เหต็นวต่าเมสืองนชชั้นถถูกมอบไวห้กชบการนชบถสือรถูปเคารพทชชั้งสสิชั้น”
(ขห้อ 16) ฉะนชชั้นขห้อโตห้แยห้งของเขากต็คสือวต่า พระเจห้าองคห์นชชั้น พระผถูห้สรห้างองคห์นชชั้น ไมต่ทรงสถสิตอยถูต่ในวสิหารทชชั้งหลาย 
(ขห้อ 24) และไมต่ทรงรชบการนมชสการโดยการถสือปฏสิบชตสิภายนอก พระเจห้าไมต่ตห้องการเงสินของเรา อาหารของเรา 
สชตวห์ทชชั้งหลายของเรา และในขห้อ 26 เปาโลแสดงใหห้เหต็นวต่าทฟุกชาตสิพชนธฟุห์ในโลกไดห้ถถูกสรห้างโดยพระเจห้าองคห์
เดกยวกชนนชชั้น พระคคาขห้อนกชั้ใหห้เหตฟุผลวต่าทคาไมแนวคสิดการรชกชาตสิ ความรชกทกกี่มกตต่อประเทศชาตสิและความรชกทกกี่มกตต่อ
ชาตสิพชนธฟุห์จสึงเปป็นสสิกี่งทกกี่เหมาะสม พระเจห้าผถูห้ทกกี่ทรงทคาใหห้เกสิดความสชบสนของภาษาตต่าง ๆ และทรงแบต่งแยกผถูห้คนทกกี่
หอบาเบล (ปฐก. 11:5-9) เหต็นไดห้ชชดวต่าทรงตชชั้งพระทชยใหห้หลายชาตสิพชนธฟุห์อาศชยอยถูต่ในพสืชั้นทกกี่ ๆ แตกตต่างกชน มนฟุษยห์
ทฟุกคนมา “จากสายเลสือดอชนเดกยวกชน” เอวาเปป็น “มารดาของผถูห้มกชกวสิตทฟุกคน” (ปฐก. 3:20) ทฟุกคนในโลกสสืบเชสืชั้อ
สายมาจากโนอาหห์และบฟุตรชายสามคนของเขา แตต่พระเจห้าไดห้ทรงเลสือกบางเผต่าพชนธฟุห์เพสืกี่อจฟุดประสงคห์บางอยต่าง 
และ “ไดห้ทรงกคาหนด…บรรดาเขตแดนแหต่งทกกี่อยถูต่อาศชยของพวกเขา” ความพยายามทกกี่จะปนเผต่าพชนธฟุห์เหลต่านชชั้นเขห้า
ดห้วยกชนไมต่ใชต่เรสืกี่องฉลาด มกเหตฟุผลอชนดกหลายประการทกกี่วต่าทคาไมในการสมรส ในการนชบถสือศาสนา ในการปกครอง
ผถูห้คนดคาเนสินชกวสิตในทางทกกี่ดกกวต่าโดยการปะปนและมกปฏสิสชมพชนธห์กชบเผต่าพชนธฟุห์ของตชวเอง

ในขห้อ 27 และ 28 เปาโลกลต่าววต่าพระเจห้า “ไมต่ทรงอยถูต่หต่างไกลจากทฟุกคนในพวกเราเลย” และคคากลต่าว
นชชั้นในขห้อ 28, “ในพระองคห์ พวกเรามกชกวสิต และไหวตชว และเปป็นอยถูต่” เตสือนใจเราเกกกี่ยวกชบโคโลสก 1:16 และ 17: 
“เพราะวต่าโดยพระองคห์สรรพสสิกี่งไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้น ทชชั้งทกกี่อยถูต่ในทห้องฟฟ้าและทกกี่อยถูต่ในแผต่นดสินโลก สสิกี่งซสึกี่งประจชกษห์แกต่ตา
และสสิกี่งซสึกี่งไมต่ประจชกษห์แกต่ตา ไมต่วต่าพวกเขาจะเปป็นผถูห้ครองบชลลชงกห์ หรสือเปป็นผถูห้ครองอาณาจชกร หรสือเปป็นบรรดาเทพ
ผถูห้ครอบครองอาณาจชกร หรสือเปป็นบรรดาเทพผถูห้มกอคานาจ สรรพสสิกี่งทชชั้งสสิชั้นไดห้ถถูกสรห้างขสึชั้นโดยพระองคห์และเพสืกี่อ
พระองคห์ และพระองคห์ทรงเปป็นอยถูต่กต่อนสรรพสสิกี่งทชชั้งปวง และสรรพสสิกี่งทชชั้งปวงกต็ดคารงอยถูต่โดยพระองคห์” ในพระเยซถู
ครสิสตห์ทฟุกสสิกี่งยสึดอยถูต่ดห้วยกชน พระองคห์ทรงเปป็นพระผถูห้สรห้างและผถูห้ทรงคชั้คาจฟุนชกวสิตทชชั้งปวง และเหมสือนกชบทกกี่ Lord
 Tennyson กลต่าวไวห้วต่า “พระองคห์ทรงอยถูต่ชสิดกวต่าลมหายใจและอยถูต่ใกลห้กวต่ามสือและเทห้า”

เปาโลเปป็นผถูห้มกการศสึกษาและในทกกี่นกชั้เขายกคคาพถูดจากกวกชาวกรกกผถูห้หนสึกี่ง “ดห้วยวต่าพวกเราเปป็นเชสืชั้อสายของ
พระองคห์เชต่นกชน” เขานต่าจะหมายถสึง Aratus หรสือ Cleanthes แตต่เขาใชห้คคาวต่า “เชสืชั้อสาย” ในความหมายทกกี่วต่า
เราถถูกสรห้างขสึชั้นโดยพระเจห้า วต่าเราและทฟุกสสิกี่งในจชกรวาลมาจากพระเจห้าและดชงนชชั้นมชนจสึงเปป็นเรสืกี่องโงต่เขลาทกกี่จะคสิด
วต่า “ความเปป็นพระเจห้านชชั้นเปป็นเหมสือนทองคคา หรสือเงสิน หรสือหสิน ซสึกี่งไดห้ถถูกแกะสลชกดห้วยศสิลปะและความคสิดของ
มนฟุษยห์” พระเจห้าในฐานะพระผถูห้สรห้างทรงพสิสถูจนห์วต่ารถูปเคารพทชชั้งหลายชต่างไรห้ประโยชนห์เสกยจรสิง

เปป็นความจรสิงทกกี่วต่ามนฟุษยชาตสิถถูกสรห้างตามแบบพระฉายของพระเจห้า (ปฐก. 1:26,27) แตต่นชกี่นไมต่ไดห้
หมายความและพระคชมภกรห์ไมต่เคยสอนวต่ามนฟุษยห์ทฟุกคนเปป็นลถูกของพระเจห้าในฝฝ่ายวสิญญาณ ในกาลาเทกย 3:26 
เปาโลเขกยนถสึงครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นโดยกลต่าววต่า “เพราะวต่าทต่านทชชั้งหลายทฟุกคนเปป็นลถูกทชชั้งหลายของพระเจห้าโดย
ความเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์” แตต่พระเยซถูตรชสชชดเจนอยต่างอชศจรรยห์ในการสอนนสิโคเดมชสวต่า “ถห้าผถูห้ใดไมต่ไดห้บชงเกสิด
ใหมต่ ผถูห้นชชั้นไมต่สามารถเหต็นอาณาจชกรของพระเจห้าไดห้” (ยอหห์น 3:3) และวต่าสสิกี่งซสึกี่งบชงเกสิดจากเนสืชั้อหนชงกต็เปป็นแตต่เนสืชั้อ



หนชง และไมต่ไดห้บชงเกสิดจากพระวสิญญาณ แตต่สสิกี่งซสึกี่งบชงเกสิดจากพระวสิญญาณกต็เปป็นจสิตวสิญญาณ (ยอหห์น 3:6) พระ
เยซถูตรชสเรสืกี่องนกชั้อยต่างชชดเจนกชบพวกฟารสิสกในยอหห์น 8:41-47:

“ทต่านทชชั้งหลายทคาบรรดาการกระทคาของพต่อของทต่านทชชั้งหลาย” แลห้วพวกเขาจสึงกลต่าวแกต่
พระองคห์วต่า “พวกเราไมต่ไดห้เกสิดจากการลต่วงประเวณก พวกเรามกพระบสิดาองคห์เดกยวคสือพระเจห้า” พระ
เยซถูตรชสกชบพวกเขาวต่า “ถห้าพระเจห้าเปป็นพระบสิดาของทต่านทชชั้งหลายแลห้ว ทต่านทชชั้งหลายกต็จะรชกเรา 
เพราะเราไดห้ออกมาและไดห้มาจากพระเจห้า และเราไมต่ไดห้มาตามใจของเราเอง แตต่พระองคห์นชชั้นไดห้
ทรงสต่งเรามา ทคาไมทต่านทชชั้งหลายจสึงไมต่เขห้าใจคคาพถูดของเรา กต็เพราะทต่านทชชั้งหลายไมต่สามารถฟปังคคา
ของเราไดห้ ทต่านทชชั้งหลายมาจากพต่อของทต่านทชชั้งหลายคสือพญามาร และบรรดาความปรารถนาของ
พต่อของทต่านทชชั้งหลาย ทต่านทชชั้งหลายจะทคาตาม มชนเปป็นฆาตกรตชชั้งแตต่แรกมา และไมต่ไดห้ดคารงอยถูต่ใน
ความจรสิง เพราะไมต่มกความจรสิงอยถูต่ในมชน เมสืกี่อมชนพถูดมฟุสา มชนกต็พถูดตามสชนดานของมชนเอง เพราะมชน
เปป็นผถูห้มฟุสา และเปป็นพต่อของการมฟุสา และเพราะเราบอกความจรสิงกชบทต่านทชชั้งหลาย ทต่านทชชั้งหลายกต็
ไมต่เชสืกี่อเรา ผถูห้ใดบห้างในพวกทต่านชกชั้ใหห้เหต็นวต่าเราไดห้ทคาบาป และถห้าเรากลต่าวความจรสิง ทคาไมทต่านทชชั้ง
หลายไมต่เชสืกี่อเรา ผถูห้ทกกี่มาจากพระเจห้ากต็ยต่อมฟปังบรรดาพระวจนะของพระเจห้า เหตฟุฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลาย
จสึงไมต่ฟปังพระวจนะเหลต่านชชั้น เพราะทต่านทชชั้งหลายไมต่ไดห้มาจากพระเจห้า”

พระเยซถูทรงบอกผถูห้คนเหลต่านกชั้อยต่างชชดเจนวต่าพวกเขาไมต่ใชต่ลถูก ๆ ของพระเจห้าแตต่ “ทต่านทชชั้งหลายมาจาก
พต่อของทต่านทชชั้งหลายคสือพญามาร” มนฟุษยชาตสิทชชั้งปวงถถูกสรห้างตามแบบพระฉายของพระเจห้า และในความหมาย
ของกวกชาวกรกกผถูห้นชชั้นทกกี่ถถูกยกคคาพถูดมา มนฟุษยชาตสิจสึงเปป็นเชสืชั้อสายของพระเจห้า เปป็นผลงานแหต่งพระหชตถห์ของ
พระองคห์ แตต่มนฟุษยห์ไมต่ไดห้เปป็นลถูก ๆ ของพระเจห้าในฝฝ่ายวสิญญาณจนกวต่าพวกเขาบชงเกสิดใหมต่ในฝฝ่ายวสิญญาณ และ
เราทฟุกคน “โดยสชนดานแลห้วเคยเปป็นลถูกทชชั้งหลายแหต่งพระพสิโรธเหมสือนอยต่างคนอสืกี่น ๆ” (อฟ. 2:3) แตต่ขห้อโตห้แยห้ง
ของเปาโลตรงนกชั้กต็ถถูกตห้องดกแลห้วตรงทกกี่วต่าพระผถูห้สรห้างของมนฟุษยชาตสินชชั้นไมต่อาจเปป็นไมห้และหสินหรสือพวกรถูปจคาลอง
แกะสลชกไดห้

พระเจด้าผทูด้อดกลอัทั้นบอัดนขีทั้
ทรงบอัญชามนตุษยณ์ใหด้กลอับใจเสขียใหมส

ขห้อ 30 บอกเราวต่า “วชนเวลาแหต่งการขาดความรถูห้นกชั้ พระเจห้าทรงมองขห้ามไปเสกย…” นชกี่นไมต่ไดห้หมายความ
วต่าพระเจห้าทรงเหต็นบาปวต่าเปป็นเรสืกี่องเลต่น ๆ พระเจห้าทรงมองขห้ามบาปไปเสกย กลต่าวอกกนชยหนสึกี่งกต็คสือพระเจห้าทรง
เปป็นพระเจห้าทกกี่อดกลชชั้นและเปปีปี่ยมพระเมตตา พระองคห์ทรงสต่งฝนมาบนคนชอบธรรมและบนคนอธรรม พระองคห์
ทรงเทพระพรนชบพชนลงบนคนทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อ คนทกกี่ไมต่เคารพยคาเกรง คนชชกี่ว พระเมตตาขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าคง
อยถูต่ตลอดไป พระเจห้าไดห้ประทานความสวต่างเขห้ามาในใจของคนนอกรกตทฟุกคนบห้างแลห้ว ทรงทสิกี่มแทงจสิตสคานสึกของ
ทฟุกคนทกกี่ทคาบาปแลห้ว บชดนกชั้ขต่าวประเสรสิฐมาแลห้วและพระเจห้าทรงเรกยกรห้องใหห้มนฟุษยห์กลชบใจใหมต่

การกลชบใจใหมต่และความเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้าเปป็นวสิธกทกกี่แตกตต่างกชนของการพถูดถสึงทชศนคตสิของใจ
และความคสิดทกกี่ถถูกเปลกกี่ยนแปลงแลห้วเดกยวกชนนชชั้นซสึกี่งพระเจห้าทรงตห้องการ แตต่สคาหรชบคนทกกี่ไมต่ใสต่ใจ คคาเรกยก “การก
ลชบใจใหมต่” เนห้นยชั้คาคคาถามเรสืกี่องบาปมากกวต่า แกต่นายคฟุกผถูห้นชชั้น ซสึกี่งถถูกฟฟ้องใจอยต่างลชั้คาลสึกและซบหนห้าลงตต่อหนห้า



เปาโลกชบสสิลาสและอห้อนวอนทกกี่จะไดห้รชบความรอด พวกเขากลต่าววต่า “จงเชสืกี่อในพระเยซถูครสิสตห์เจห้า และทต่านจะ
รอดไดห้…” (กสิจการ 16:30,31) และนชกี่นเปป็นแผนการแหต่งความรอดเดกยวกชนทกกี่ถถูกยสืกี่นเสนอตรงนกชั้แกต่ชาวกรฟุง
เอเธนสห์ เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าผถูห้ใดทกกี่เชสืกี่อวางใจในพระเยซถูครสิสตห์กต็ไดห้รชบการยกโทษและไดห้รชบความรอดทชนทก เหมสือน
ทกกี่พระคคาหลายขห้อกลต่าว (ยอหห์น 3:14, 16, 18, 36; กสิจการ 13:38, 39; กสิจการ 16:30, 31) แตต่ไมต่มกใครสามารถ
มกความเชสืกี่อทกกี่ชต่วยใหห้รอดไดห้หากไมต่มกการกลชบใจหชนเสกยจากบาปอยต่างซสืกี่อตรง

จากนชชั้นเปาโลใหห้คคาเตสือนทกกี่จรสิงจชง วชนพสิพากษากคาลชงจะมา พระเยซถูครสิสตห์เองจะทรงเปป็นผถูห้พสิพากษานชชั้น 
และการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์เปป็นการรชบประกชนวต่าพระเจห้าไดห้ประทานการพสิพากษาทชชั้งสสิชั้นไวห้ในพระหชตถห์
ของพระองคห์แลห้ว (ขห้อ 31)

การคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูหมายความวต่า “เวลานชชั้นใกลห้จะถสึงแลห้ว และบชดนกชั้กต็ถสึงแลห้ว เมสืกี่อผถูห้ทกกี่ตาย
แลห้วจะไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงของพระบฟุตรของพระเจห้า และคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้ยสินจะมกชกวสิต” และพระเจห้า “ไดห้
ประทานสสิทธสิอคานาจแกต่พระบฟุตรทกกี่จะกระทคาการพสิพากษาดห้วย เพราะพระองคห์ทรงเปป็นบฟุตรมนฟุษยห์” (ยอหห์น 
5:25,27) พระเยซถูตรชสตต่อไปวต่า “อยต่าประหลาดใจในสสิกี่งนกชั้เลย เพราะเวลานชชั้นใกลห้จะถสึงแลห้ว ซสึกี่งในเวลานชชั้น
บรรดาผถูห้ทกกี่อยถูต่ในอฟุโมงคห์ฝปังศพทชชั้งหลายจะไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงของพระองคห์ และจะไดห้ออกมา คนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้
กระทคาดกจะออกมาสถูต่การเปป็นขสึชั้นมาแหต่งชกวสิต และคนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้กระทคาชชกี่วรห้ายจะออกมาสถูต่การเปป็นขสึชั้นมาแหต่ง
พระอาชญา” (ยอหห์น 5:28,29) ยอหห์น 5:22 กลต่าววต่าพระบสิดา “ทรงมอบการพสิพากษาทชชั้งสสิชั้นไวห้กชบพระบฟุตร
แลห้ว” ดชงนชชั้นเปาโลจสึงเตสือนชาวกรฟุงเอเธนสห์และเราตห้องเตสือนผถูห้คนทฟุกแหต่งหนวต่าพวกเขาตห้องเผชสิญหนห้าพระเยซถู
ครสิสตห์ในฐานะพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดหรสือเผชสิญหนห้าพระองคห์แบบสสิชั้นหวชงในฐานะผถูห้ทรงพสิพากษา ทกกี่การพสิพากษาทกกี่
พระทกกี่นชกี่งใหญต่สกขาวนชชั้น การคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ชกชั้ไปยชงเวลาพสิพากษา

__________________
ขด้อ 32-34:

17:32 และเมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้น
มาจากความตายแลห้ว บางคนกต็เยาะเยห้ย และคน
อสืกี่น ๆ กลต่าววต่า “พวกเราจะฟปังทต่านอกกในเรสืกี่องนกชั้”
17:33 ดชงนชชั้นเปาโลจสึงออกไปจากทต่ามกลางพวก
เขา

17:34 แตต่ชายบางคนไดห้เกาะตสิดอยถูต่กชบทต่านและไดห้
เชสืกี่อ ซสึกี่งในทต่ามกลางพวกเขามกดสิโอนสิสสิอชสผถูห้เปป็น
สมาชสิกสภาอาเรโอปากชส กชบหญสิงคนหนสึกี่งชสืกี่อดามา
รสิส และคนอสืกี่น ๆ กชบพวกเขา

นด้อยคนรอับความรอด เปาโลจากไป
ทกกี่นกกี่ทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ดถูเหมสือนจะมกผลลชพธห์นห้อยกวต่าในทกกี่อสืกี่น ๆ ทกกี่เปาโลไปเทศนา ทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี ครสิสตจชกร

หนสึกี่งถถูกกต่อตชชั้งขสึชั้น ทกกี่เมสืองเธสะโลนสิกาพวกยสิวบางคน และ “ในพวกชาวกรกกทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าเปป็นจคานวนมาก” 
ไดห้รชบความรอด (ขห้อ 4) ทกกี่เมสืองเบโรอา “หลายคนในพวกเขาไดห้เชสืกี่อ” (ขห้อ 12) ตต่อมาทกกี่เมสืองโคโลสกและเมสือง
เอเฟซชสครสิสตจชกรใหญต่ ๆ ไดห้ถถูกกต่อตชชั้ง แตต่ไมต่มกการกลต่าวถสึงครสิสตจชกรใดทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ในเวลาตต่อมาเลย เปาโลไมต่
ไดห้เขกยนจดหมายฝากไปถสึงชาวเอเธนสห์เลยเหมสือนทกกี่เขาเขกยนไปถสึงชาวเธสะโลนสิกา ชาวฟปีลสิปปปี ชาวแควห้นกาลา
เทกย ชาวเอเฟซชสและชาวโครสินธห์



มกหลชกฐานบางประการวต่าเปาโลอาจรถูห้สสึกในเวลาตต่อมาวต่าตนทคาตชวแบบนชกวสิชาการมากเกสินไป ประณกต
มากเกสินไปในการพถูดของเขาทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ เขาใหห้เหตฟุผล เขายกคคากลต่าวของเหลต่ากวกของพวกเขา เขามกตรรกะ
และโวหารดก แตต่นห้อยคนไดห้รชบความรอด เราพบวต่าเมสืกี่อเปาโลไปถสึงเมสืองโครสินธห์ ทกกี่แวะถชดไปของเขา เขามา “ใน
ความอต่อนกคาลชง และในความกลชว และในความตชวสชกี่นเปป็นอชนมาก” และวต่าเขา “ไมต่ไดห้มาดห้วยความเลอเลสิศแหต่ง
คคาพถูดหรสือแหต่งสตสิปปัญญา” แตต่กลชบกลต่าววต่า “เพราะวต่าขห้าพเจห้าตชชั้งใจไวห้วต่าจะไมต่รถูห้สสิกี่งใด ๆ ในทต่ามกลางพวกทต่าน
เลย เวห้นแตต่พระเยซถูครสิสตห์ และการทกกี่พระองคห์ทรงถถูกตรสึงทกกี่กางเขน” (1 คร. 2:1-5) เปาโลอาจรถูห้สสึกเศรห้าใจกชบ
ผลลชพธห์ทกกี่นห้อยมากทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ เขาอาจใหห้คคามชกี่นกชบตชวเองวต่าจะกลชบไปสถูต่คคาพถูดทกกี่เรกยบงต่ายมากกวต่าและเทศนา
เกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์และการถถูกตรสึงกางเขนของพระองคห์ใหห้มากขสึชั้น แนต่นอนวต่าเขากลชวตชวสชกี่นตอนทกกี่เขาไปถสึงเมสือง
โครสินธห์ นชกี่นอาจเปป็นเหตฟุวต่าทคาไมทกกี่เมสืองโครสินธห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงพถูดกชบเปาโลตอนกลางคสืนโดยนสิมสิตหนสึกี่งและ
ตรชสวต่า “อยต่ากลชวเลย แตต่จงกลต่าวตต่อไป และเจห้าอยต่านสิกี่งเสกย เพราะวต่าเราอยถูต่กชบเจห้า…” (กสิจการ 18:9,10)

ผมไมต่ทราบวต่าประสบการณห์ของเปาโลทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ซสึกี่งมกผลลชพธห์นห้อยมากเปป็นเหตฟุผลสคาหรชบความกลชว
และการตชวสชกี่นของเขาเมสืกี่อเขาไปถสึงเมสืองโครสินธห์หรสือไมต่ เหตฟุผลทกกี่ทคาใหห้เขาตห้องทบทวนการเทศนาของเขาและใหห้
คคาปฏสิญาณใหมต่ ๆ ตชชั้งใจแนต่วแนต่ทกกี่จะรถูห้จชกแตต่พระครสิสตห์และการทกกี่พระองคห์ทรงถถูกตรสึงกางเขน แตต่ “ชายบางคน
ไดห้เกาะตสิดอยถูต่กชบทต่านและไดห้เชสืกี่อ” สองคนถถูกเอต่ยชสืกี่อในขห้อ 34 และมกอกกสองสามคน เขาจะมกผลลชพธห์ดกกวต่านกชั้ทกกี่
เมสืองโครสินธห์!



กวิจการ 18
ขด้อ 1-3:

18:1 และหลชงจากสสิกี่งเหลต่านกชั้ เปาโลไดห้ออกจากกรฟุง
เอเธนสห์ และมายชงเมสืองโครสินธห์
18:2 และไดห้พบยสิวคนหนสึกี่งชสืกี่อ อาควสิลลา ซสึกี่งเกสิดใน
แควห้นปอนทชส เมสืกี่อเรต็ว ๆ นกชั้ไดห้มาจากประเทศอสิตาลก
พรห้อมกชบภรรยาของเขาชสืกี่อ ปรสิสสสิลลา (เพราะวต่า
คลาวดสิอชสไดห้มกรชบสชกี่งใหห้พวกยสิวทฟุกคนออกไปจาก

กรฟุงโรม) และไดห้มาหาคนทชชั้งสองนชชั้น
18:3 และเพราะวต่าทต่านมกอาชกพอยต่างเดกยวกชนกชบ
เขาทชชั้งสอง ทต่านจสึงไดห้อาศชยอยถูต่กชบเขาทชชั้งสอง และ
ทคางาน เพราะโดยอาชกพของพวกเขา พวกเขาเปป็น
ชต่างทคาเตต็นทห์ดห้วยกชน

เปาโลไปทขีกี่เมสืองโครวินธณ์
เมสืองโครสินธห์อยถูต่หต่างไปทางทสิศตะวชนตกของประเทศกรกซประมาณหกสสิบไมลห์ เมสืองโครสินธห์อยถูต่บนคอคอด

ซสึกี่งเชสืกี่อมคาบสมฟุทรนชชั้นซสึกี่งมกสปารห์ตาและสต่วนตอนลต่างของประเทศกรกซตชชั้งอยถูต่ขห้างบนเขห้ากชบแผต่นดสินใหญต่ เมสืองโค
รสินธห์ตชชั้งอยถูต่ในตคาแหนต่งทกกี่ดก โดยมกทต่าเรสือหนสึกี่งอยถูต่ในอต่าวโครสินธห์และมกทต่าเรสืออสืกี่น ๆ ทกกี่รชบเรสือขนสต่งสสินคห้าจากทสิศตะวชน
ออก คสือทะเลอกเจกยน ฉะนชชั้นบางครชชั้งเรสือลคาเลต็ก ๆ จสึงถถูกลากจถูงขห้ามคอคอดนชชั้น ตอนนกชั้มกคลองขนาดใหญต่ทกกี่ถถูกขฟุด
แลห้วซสึกี่งใหห้เรสือลคาใหญต่ ๆ แลต่นผต่านเขห้าไปไดห้ และประหยชดเวลาไปไดห้เยอะ แตต่ในสมชยนชชั้นเมสืกี่อทะเลเปป็นชต่องทางทกกี่ดก
ทกกี่สฟุดในการตสิดตต่อสสืกี่อสารและการขนสต่ง เมสืองโครสินธห์กต็กลายเปป็นนครใหญต่ มชนเปป็นรองใหห้กรฟุงเอเธนสห์เทต่านชชั้น และ
เหมสือนกชบทกกี่กรฟุงเอเธนสห์เปป็นศถูนยห์กลางแหต่งวชฒนธรรม เมสืองโครสินธห์กต็เปป็นศถูนยห์กลางแหต่งการพาณสิชยห์ ความมชกี่งคชกี่ง
และความชชกี่ว ซากปรชกหชกพชงของเมสืองโครสินธห์หลายสต่วนไดห้ถถูกขฟุดคห้นแลห้ว และในเดสือนกฟุมภาพชนธห์ 1962 ผมเคย
เดสินไปตามทห้องถนนทกกี่ ๆ เปาโลเคยเดสิน ยสืนอยถูต่หนห้าบชลลชงกห์พสิพากษาทกกี่เขาถถูกนคาตชวไปอยถูต่ตต่อหนห้ากชลลสิโอ

เนสืกี่องจากเมสืองโครสินธห์เปป็นเมสืองพาณสิชยห์ขนาดใหญต่ ยสิวจคานวนมากจสึงอยถูต่ทกกี่นชกี่น ดห้วยเหตฟุผลเดกยวกชนนกชั้จสึงมก
การพถูดหลายภาษาเปป็นปกตสิทกกี่นชกี่น และมก “คคาสอนผสิดเรสืกี่องการพถูดภาษาตต่าง ๆ” ปรากฏขสึชั้นซสึกี่งเปาโลตห้องตคาหนสิ
ใน 1 โครสินธห์ 14 ซสึกี่งไมต่ใชต่ของประทานในการพถูดภาษาตต่าง ๆ แบบเหนสือธรรมชาตสิ แตต่เปป็นการใชห้ภาษาตต่าง
ประเทศทชชั้งหลายในสตสิปปัญญาแบบโลก หลายภาษาทกกี่หลายคนทกกี่ไดห้ยสินนชชั้นไมต่รถูห้จชก

ทกกี่นกกี่เปาโลไดห้พบกชบอาควสิลลาและปรสิสสสิลลาภรรยาของเขา ซสึกี่งทชชั้งคถูต่มกสต่วนสคาคชญในชกวสิตของเปาโล อกก
หนสึกี่งปปีครสึกี่งตต่อมาหรสือนานกวต่านชชั้น สองคนนกชั้ออกจากประเทศกรกซไปพรห้อมกชบเปาโลและเขาละคนทชชั้งสองไวห้ทกกี่
เมสืองเอเฟซชส (ขห้อ 18,19) ทกกี่เมสืองโครสินธห์ อาควสิลลาและปรสิสสสิลลา “เมสืกี่อเรต็ว ๆ นกชั้ไดห้มาจากประเทศอสิตาลก” 
เนสืกี่องจากยสิวทฟุกคนถถูกสชกี่งใหห้ออกไปจากกรฟุงโรม แตต่ในโรม 16:3 คสือประมาณหห้าหรสือหกปปีตต่อมา พวกเขากต็กลชบ
ไปอยถูต่ในกรฟุงโรมและเปาโลเขกยนฝากความคสิดถสึงไปยชงพวกเขา (รม. 16:3,4) ในพระคคาตอนนชชั้นเขาเลต่าวต่าคนทชชั้ง
สอง “ไดห้ยอมพลกชกวสิตของพวกเขาเองเพสืกี่อปฟ้องกชนชกวสิตของขห้าพเจห้า” และการทกกี่พวกเขาเปป็นพระพรแกต่ “ครสิสต
จชกรทฟุกแหต่งของพวกคนตต่างชาตสิ”

เมสืกี่ออปอลโลมาทกกี่เมสืองเอเฟซชส อาควสิลลาและปรสิสสสิลลา “รชบทต่านมายชงพวกเขา และอธสิบายอยต่าง
ละเอกยดแกต่ทต่านถสึงทางของพระเจห้าใหห้สมบถูรณห์ยสิกี่งขสึชั้น” (กสิจการ 18:26)

สามปปีตต่อมาเปาโลพาอาควสิลลาและปรสิสสสิลลาไปยชงเมสืองเอเฟซชสดห้วยกชน เขาเขกยนจดหมายฝากฉบชบ



แรกของเขาไปถสึงชาวโครสินธห์โดยกลต่าววต่า “...อาควสิลลาและปรสิสสสิลลา ฝากความคสิดถสึงมากมายมายชงพวกทต่าน
ในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พรห้อมกชบครสิสตจชกรทกกี่อยถูต่ในบห้านของพวกเขา” (1 คร. 16:19) หลายปปีตต่อมาเมสืกี่อเปาโลเปป็น
นชกโทษอยถูต่ในกรฟุงโรม เขาเขกยนไปถสึงทสิโมธกซสึกี่งยชงอยถูต่ในแควห้นเอเชกยและเปป็นทกกี่ซสึกี่งปรสิสสสิลลาและอาควสิลลาอยถูต่อกก 
และกลต่าววต่า “ขอฝากความคสิดถสึงมายชงปรสิสคากชบอาควสิลลา และครชวเรสือนของโอเนสสิโฟรชส” (2 ทธ. 4:19)

เปาโลอาศชยอยถูต่กชบชต่างทคาเตต็นทห์เพสืกี่อการพาณสิชยห์ทกกี่งานเยอะสองคนนกชั้ และเราเรกยนรถูห้วต่าเปาโลไดห้เรกยนรถูห้
ศาสตรห์การทคาเตต็นทห์เชต่นกชน “ทต่านมกอาชกพอยต่างเดกยวกชน” ฉะนชชั้นเขาจสึงทคางานกชบพวกเขาวชนแลห้ววชนเลต่าใน
ระหวต่างสชปดาหห์ และเทศนาในธรรมศาลาในวชนสะบาโต

_______________
ขด้อ 4-11:

18:4 และทต่านไดห้ใหห้เหตฟุผลในธรรมศาลาทฟุกวชนสะ
บาโต และไดห้โนห้มนห้าวทชชั้งพวกยสิวและพวกกรกก
18:5 และเมสืกี่อสสิลาสกชบทสิโมธกมาจากแควห้นมาซสิโด
เนกยแลห้ว เปาโลถถูกบกบคชชั้นในจสิตวสิญญาณ และเปป็น
พยานแกต่พวกยสิววต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์
18:6 และเมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นตต่อตห้านตชวเอง และหมสิกี่น
ประมาท ทต่านกต็สะบชดเสสืชั้อผห้าของตน และกลต่าวแกต่
พวกเขาวต่า “เลสือดของทต่านทชชั้งหลายจงตกอยถูต่บน
ศกรษะของพวกทต่านเองเถสิด ขห้าพเจห้ากต็สะอาดแลห้ว 
ตชชั้งแตต่นกชั้ไปขห้าพเจห้าจะไปหาคนตต่างชาตสิ”
18:7 และทต่านจสึงออกจากทกกี่นชกี่น และเขห้าไปในบห้าน
ของชายคนหนสึกี่งชสืกี่อ ยฟุสทชส ผถูห้หนสึกี่งทกกี่นมชสการ
พระเจห้า ผถูห้ซสึกี่งบห้านของเขาอยถูต่ตสิดกชบธรรมศาลา

18:8 และครสิสปปัส ผถูห้เปป็นหชวหนห้านายธรรมศาลาไดห้
เชสืกี่อในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พรห้อมกชบทชชั้งครชวเรสือนของ
ทต่าน และชาวโครสินธห์หลายคนเมสืกี่อไดห้ฟปังแลห้วกต็ไดห้
เชสืกี่อและรชบบชพตสิศมา
18:9 แลห้วองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบเปาโลใน
เวลากลางคสืนโดยทางนสิมสิตวต่า “อยต่ากลชวเลย แตต่จง
กลต่าวตต่อไป และเจห้าอยต่านสิกี่งเสกย
18:10 เพราะวต่าเราอยถูต่กชบเจห้า และจะไมต่มกผถูห้หนสึกี่งผถูห้
ใดตต่อสถูห้กชบเจห้าเพสืกี่อทคารห้ายเจห้า เพราะวต่าเรามกคน
จคานวนมากในเมสืองนกชั้”
18:11 และทต่านอยถูต่ทกกี่นชกี่นตต่อไปเปป็นเวลาหนสึกี่งปปีกชบ
หกเดสือน โดยสชกี่งสอนพระวจนะของพระเจห้าใน
ทต่ามกลางพวกเขา

งานรอับใชด้นานสวิบแปดเดสือน
ของเปาโลทขีกี่เมสืองโครวินธณ์

เชต่นเคย เปาโลเรสิกี่มตห้นทกกี่จฟุดปกตสิและชชดเจนของตน--เทศนาแกต่พวกยสิวเปป็นหลชกในธรรมศาลา แตต่บชดนกชั้
พวกกรกกแหต่กชนมาฟปังเขาเชต่นกชนในแตต่ละเมสืองใหญต่ทกกี่เขาไปรชบใชห้

สสิลาสและทสิโมธกไมต่ปรากฏตชวพรห้อมกชบเปาโลในกรฟุงเอเธนสห์ พวกเขาไดห้รชบคคาสชกี่ง “ใหห้รกบมาหาทต่านดห้วย
ความเรต็วทชชั้งสสิชั้น” (กสิจการ 17:15) แตต่ขณะทกกี่เขาคอยอยถูต่ในกรฟุงเอเธนสห์ เขากต็เทศนาและเขาพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นเพกยงชต่วง
สชชั้น ๆ ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงตามมาจากแควห้นมาซสิโดเนกย จากนชชั้นกต็ตามเปาโลมาทชนทกกี่เมสืองโครสินธห์

นกกี่เปป็นสสิกี่งทกกี่นต่าสนใจมาก ๆ: กต่อนทกกี่สสิลาสและทสิโมธกมา เปาโลทคางานทฟุกวชนในการทคาเตต็นทห์เพสืกี่อหาเลกชั้ยง
ชกพและเทศนาในธรรมศาลาทฟุกวชนสะบาโต บชดนกชั้เมสืกี่อสสิลาสและทสิโมธกมาถสึงแลห้ว เปาโลกต็ “ถถูกบกบคชชั้นในจสิต
วสิญญาณ” และเหต็นไดห้ชชดวต่าเรสิกี่มตห้นงานรชบใชห้แบบแขต็งขชนมากกวต่าเดสิมเยอะ แตต่ในจดหมายฉบชบทกกี่สองของเขาทกกี่



เขกยนถสึงครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ทกกี่เมสืองโครสินธห์ เขากลต่าววต่า:
“ขห้าพเจห้าไดห้กระทคาผสิดในเรสืกี่องใดหรสือในการทคาใหห้ตชวขห้าพเจห้าเองตกี่คาลงเพสืกี่อพวกทต่านจะไดห้รชบ

การยกขสึชั้น เพราะขห้าพเจห้าไดห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐของพระเจห้าแกต่พวกทต่านโดยไมต่ไดห้คสิดคต่า 
ขห้าพเจห้าไดห้ปลห้นครสิสตจชกรอสืกี่น ๆ โดยเอาคต่าจห้างจากพวกเขา เพสืกี่อจะไดห้ปรนนสิบชตสิพวกทต่าน และ
เมสืกี่อขห้าพเจห้าเคยอยถูต่กชบพวกทต่านและกคาลชงขาดแคลนนชชั้น ขห้าพเจห้ากต็มสิไดห้เปป็นภาระแกต่ผถูห้ใด เพราะวต่า
สสิกี่งซสึกี่งขาดแคลนตต่อขห้าพเจห้านชชั้น พวกพกกี่นห้องซสึกี่งมาจากแควห้นมาซสิโดเนกยไดห้จชดหาใหห้ และในสสิกี่ง
สารพชดขห้าพเจห้าไดห้ระวชงตชวเองไมต่ใหห้เปป็นภาระแกต่พวกทต่าน และขห้าพเจห้าจะระวชงตชวเองอยต่างนชชั้นตต่อ
ไป” -- 2 คร. 11:7-9

ในนครทกกี่มชกี่งคชกี่งนกชั้เปาโล “มสิไดห้เปป็นภาระแกต่ผถูห้ใด”  เขาทคางานดห้วยมสือของตชวเองจนกระทชกี่ง “พวกพกกี่นห้อง
ซสึกี่งมาจากแควห้นมาซสิโดเนกย” คสือ สสิลาสและทสิโมธก จฟุนเจสือเขาดห้วยทรชพยห์สสิกี่งของตต่าง ๆ ทกกี่พวกเขาไดห้นคามาจาก
ประเทศกรกซตอนบน นชกี่นคสือ เมสืองฟปีลสิปปปี เมสืองเธสะโลนสิกา และเมสืองเบโรอา และเขาเขกยนในฟปีลสิปปปี 4:15 วต่า 
“บชดนกชั้ พวกทต่านชาวฟปีลสิปปปีกต็ทราบอยถูต่แลห้วดห้วยวต่า ในเวลาเรสิกี่มแรกแหต่งขต่าวประเสรสิฐนชชั้น เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้ออกไป
จากแควห้นมาซสิโดเนกย ไมต่มกครสิสตจชกรใดมกสต่วนรต่วมกชบขห้าพเจห้าเกกกี่ยวกชบการถวายทรชพยห์และรชบการถวายทรชพยห์เลย
นอกจากพวกทต่านพวกเดกยวเทต่านชชั้น”

ดชงนชชั้นเราจสึงเรกยนรถูห้วต่าถห้านชกเทศนห์คนใดไมต่มกเงสินสนชบสนฟุนเพกยงพอทกกี่จะเทศนาทชชั้งกลางวชนและกลางคสืน 
เขากต็อาจทคางานเพสืกี่อหาเลกชั้ยงชกพไดห้จนกวต่ามกการจฟุนเจสือเพสืกี่อเขาจะเทศนาไดห้ทฟุกเวลา มชนเปป็นเชต่นนชชั้นกชบเปาโล มชน
เปป็นแผนการของพระเจห้า เขากลต่าววต่า “ทคานองเดกยวกชน องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงแตต่งตชชั้งไวห้วต่า คนทชชั้งหลายซสึกี่ง
ประกาศขต่าวประเสรสิฐควรไดห้รชบการเลกชั้ยงชกพดห้วยขต่าวประเสรสิฐนชชั้น” (1 คร. 9:14) แตต่เปาโลยอมเทศนาแมห้
หากวต่าเขาตห้องทคางานหนชกในการทคาเตต็นทห์ตลอดทชชั้งสชปดาหห์เพสืกี่อทกกี่จะไดห้เทศนาในวชนสะบาโตของพวกยสิวในธรรม
ศาลา!

ตต่อมาเปาโลโอห้อวดแกต่ชาวโครสินธห์วต่า “ในสสิกี่งสารพชดขห้าพเจห้าไดห้ระวชงตชวเองไมต่ใหห้เปป็นภาระแกต่พวกทต่าน 
และขห้าพเจห้าจะระวชงตชวเองอยต่างนชชั้นตต่อไป” (2 คร. 11:9) แตต่มชนเหมาะสมเชต่นกชนทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้
เขกยนไปหาคนเหลต่านกชั้ทกกี่เมสืองโครสินธห์ ผถูห้ซสึกี่งไมต่ไดห้ทคาถถูกตห้องในการสนชบสนฟุนเปาโล โดยเขกยนขห้อความเพสิกี่มเตสิมไปถสึง
พวกเขาและสอนเรสืกี่องพระคฟุณแหต่งการใหห้ (1 คร. 9:1-18; 2 คร. บททกกี่ 8 และ 9)

ในทกกี่นกชั้เชต่นกชน “เปาโลถถูกบกบคชชั้นในจสิตวสิญญาณ” เขารถูห้สสึกถสึงความเรต่งดต่วนอชนบรสิสฟุทธสิธิ์เดกยวกชนนชชั้นและ
ภาระทกกี่จะพถูดเพสืกี่อพระเจห้าอยต่างทกกี่เขาไดห้กระทคาทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ (กสิจการ 17:16) และทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี (กสิจการ 16:18)
การนคาพาอชนลสึกลชั้คาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่มกตต่อจสิตวสิญญาณของเขา มกการบอกเปป็นนชยวต่าเขาเทศนาดห้วยใจ
กลห้าอยต่างแขต็งขชน เพราะขห้อ 6 บอกเราวต่า “คนเหลต่านชชั้นตต่อตห้านตชวเอง และหมสิกี่นประมาท” ดห้วยความเดสือดดาล
อชนบรสิสฟุทธสิธิ์ “ทต่านกต็สะบชดเสสืชั้อผห้าของตน และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “เลสือดของทต่านทชชั้งหลายจงตกอยถูต่บนศกรษะของ
พวกทต่านเองเถสิด ขห้าพเจห้ากต็สะอาดแลห้ว ตชชั้งแตต่นกชั้ไปขห้าพเจห้าจะไปหาคนตต่างชาตสิ”

ในความหมายหนสึกี่งนชกี่นเปป็นนโยบายเดกยวกชนกชบทกกี่เขาไดห้ปฏสิบชตสิตามมาตลอดการเดสินทางเพสืกี่อประกาศ
ของเขา กต่อนอสืกี่น เขาตห้องไปหาชนชาตสิของเขา คสือพวกยสิว ในธรรมศาลาหลายแหต่งทกกี่มกการอต่านพระวจนะของ



พระเจห้า แตต่เมสืกี่อพวกยสิวปฏสิเสธขต่าวประเสรสิฐ เขากต็จะไปหาพวกคนตต่างชาตสิในพสืชั้นทกกี่เดกยวกชนนชชั้น มชนเปป็นเชต่นนชชั้น
ในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกยในกสิจการ 13:46 ทกกี่เปาโลและบารนาบชสกลต่าววต่า “แตต่เมสืกี่อเหต็นวต่าพวกทต่านปปัด
ทสิชั้งพระวจนะของพระเจห้าเสกยจากพวกทต่าน และตชดสสินวต่าพวกทต่านเองไมต่สมควรทกกี่จะไดห้ชกวสิตนสิรชนดรห์ ดถูเถสิด พวก
เราจะหชนไปหาคนตต่างชาตสิ” เราจะพบทชศนคตสิของเปาโลเชต่นนชชั้นในกรฟุงโรมในกสิจการ 28:28

ในนครอสืกี่น ๆ มกการขชดขวาง ทกกี่นกกี่มกการพถูดหมสิกี่นประมาทดห้วย (ขห้อ 6) เปาโลจสึงเลสิกเทศนาในธรรมศาลา
นชชั้นและไปยชงบห้านหลชงใหญต่ทกกี่อยถูต่ตสิดกชนของยฟุสทชส ผถูห้เปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง เขาเทศนาทกกี่นชกี่น ครสิสปปัส หชวหนห้านาย
ธรรมศาลา มาฟปังเขาและไดห้รชบความรอดและทชชั้งครอบครชวของเขา “และชาวโครสินธห์หลายคนเมสืกี่อไดห้ฟปังแลห้วกต็ไดห้
เชสืกี่อและรชบบชพตสิศมา” ดชงนชชั้นครสิสตจชกรใหญต่ทกกี่เปาโลเขกยนหนชงสสือ 1 และ 2 โครสินธห์ไปถสึงพวกเขาในเวลาตต่อมา
จสึงถสือกคาเนสิดขสึชั้นมา

เปาโลคงไดห้รชบการปลอบประโลมใจมากจรสิง ๆ หลชงจากฝถูงชนทกกี่โกรธแคห้นจคานวนมาก หลชงจากตห้องหนก
เอาชกวสิตรอดอยถูต่บต่อย ๆ หลชงจากถถูกยกี่คายกและถถูกขต่มเหง องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้เสดต็จมาหาเขาในนสิมสิตกลางคสืนและ
ทรงสชญญาเรสืกี่องความสคาเรต็จแกต่เขาและตรชสวต่า “จะไมต่มกผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดตต่อสถูห้กชบเจห้าเพสืกี่อทคารห้ายเจห้า เพราะวต่าเรามกคน
จคานวนมากในเมสืองนกชั้” เปาโลจสึงเทศนาดห้วยใจกลห้าตต่อไปนานหนสึกี่งปปีกชบหกเดสือน

ครสิสปปัสคนนกชั้ ผถูห้เปป็นนายธรรมศาลา เปาโลไดห้ใหห้บชพตสิศมาดห้วยมสือของตชวเอง เขาใหห้บชพตสิศมากายอชสใน
บห้านของสเทฟานชสดห้วย (1 คร. 1:14-16) ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าสสิลาสและทสิโมธกเปป็นผถูห้ทกกี่ใหห้บชพตสิศมาจรสิง ๆ มากกวต่า
เนสืกี่องจากเปาโลเปป็นผถูห้ทกกี่เทศนามากกวต่า ครอบครชวของสเทฟานชสไดห้ชสืกี่อวต่าเปป็น “ผลแรกแหต่งแควห้นอาคายา”
(แควห้นหนสึกี่งซสึกี่งมกเมสืองโครสินธห์เปป็นนครหนสึกี่ง) ตามทกกี่เราเรกยนรถูห้ใน 1 โครสินธห์ 16:15 ตต่อมาเมสืกี่อเปาโลกลชบไปทกกี่เมสืองโค
รสินธห์ เขากต็เขกยนจดหมายไปถสึงชาวโรมและกลต่าววต่า “กายอชสผถูห้เลกชั้ยงดถูขห้าพเจห้า และเปป็นผถูห้บคารฟุงครสิสตจชกรทชชั้งหมด
ฝากความคสิดถสึงมายชงพวกทต่าน” (รม. 16:23) ฉะนชชั้นเราจสึงทราบวต่าครสิสปปัส กายอชส และครอบครชวของสเทฟานช
สเปป็นทกกี่รชกยสิกี่งตต่อเปาโล และไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาใหห้บชพตสิศมาพวกเขาดห้วยตชวเองโดยเขาตชดสสินใจเลสือกเอง แตต่
เขาเตสือนความจคาชาวโครสินธห์วต่าเขามสิไดห้มาเพสืกี่อจะใหห้บชพตสิศมาแตต่เพสืกี่อจะเทศนา และวต่าคนทกกี่เปาโลใหห้บชพตสิศมากต็
ไมต่ดกไปกวต่าคนทกกี่รชบบชพตสิศมาจากนชกเทศนห์ขต่าวประเสรสิฐคนอสืกี่นใด (1 คร. 1:17) เปาโลไมต่ไดห้ใหห้บชพตสิศมาผถูห้คนเพสืกี่อ
ทคาใหห้พวกเขาเปป็นสาวกของตน แตต่เพสืกี่อเปป็นการประกาศความเชสืกี่อของพวกเขาในพระครสิสตห์ตต่อหนห้าผถูห้คน

________________
ขด้อ 12-17:

18:12 และเมสืกี่อกชลลสิโอเปป็นผถูห้สคาเรต็จราชการแหต่ง
แควห้นอาคายา พวกยสิวไดห้พรห้อมใจกชนกต่อการจลาจล
ตต่อตห้านเปาโล และพาทต่านมายชงบชลลชงกห์พสิพากษา
18:13 โดยกลต่าววต่า “คนนกชั้ชชกชวนคนทชชั้งหลายใหห้
นมชสการพระเจห้าในทางทกกี่ขชดตต่อพระราชบชญญชตสิ”
18:14 และเมสืกี่อเปาโลกคาลชงจะอห้าปากพถูด กชลลสิโอกต็
กลต่าวแกต่พวกยสิววต่า “ถห้าเปป็นเรสืกี่องของการกระทคาผสิด

หรสือความชชกี่วชห้า โอ ทต่านทชชั้งหลาย พวกยสิว มกเหตฟุผล
ทกกี่เราควรจะอดทนกชบพวกทต่าน
18:15 แตต่ถห้าเปป็นเรสืกี่องของบรรดาถห้อยคคากชบชสืกี่อตต่าง
ๆ และของพระราชบชญญชตสิของพวกทต่านแลห้ว ทต่าน
ทชชั้งหลายจงวสินสิจฉชยกชนเองเถสิด เพราะเราจะไมต่เปป็นผถูห้
พสิพากษาของเรสืกี่องเชต่นนกชั้”
18:16 และทต่านจสึงไลต่พวกเขาไปจากบชลลชงกห์



พสิพากษา
18:17 แลห้วชาตสิกรกกทฟุกคนจสึงจชบโสสเธเนส ผถูห้เปป็น
หชวหนห้านายธรรมศาลา และทฟุบตกเขาตต่อหนห้า

บชลลชงกห์พสิพากษา และกชลลสิโอไมต่สนใจสสิกี่งเหลต่านชชั้น
เลย

ฝทูงชนนนาตอัวเปาโลไปอยทูสตสอหนด้ากอัลลวิโอ
ฝถูงชนทกกี่ไมต่พอใจอกกแลห้ว! ความขฟุต่นเคสืองใจไดห้กต่อตชวขสึชั้นมานานหนสึกี่งปปีครสึกี่งแลห้วในทต่ามกลางพวกยสิวทกกี่ไมต่

กลชบใจเชสืกี่อในเมสืองโครสินธห์ซสึกี่งเปป็นเมสืองพาณสิชยห์ขนาดใหญต่นกชั้ ฉะนชชั้นในทกกี่สฟุดใครบางคนจสึงนคาเรสืกี่องราวตต่าง ๆ ไปแจห้ง
หชวหนห้าคนหนสึกี่งและ “พวกยสิวไดห้พรห้อมใจกชนกต่อการจลาจลตต่อตห้านเปาโล และพาทต่านมายชงบชลลชงกห์พสิพากษา” 
มชนเปป็นฝถูงชนขนาดใหญต่ แตต่มกบางสสิกี่งในทกกี่นกชั้ทกกี่อต่อนหวานและดกแสนวสิเศษ พระเจห้าทรงสชญญาเขาแลห้ววต่า “ไมต่มกผถูห้
หนสึกี่งผถูห้ใดตต่อสถูห้กชบเจห้าเพสืกี่อทคารห้ายเจห้า” (ขห้อ 10) และฝถูงชนนชชั้นจสึงแคต่นคาตชวเปาโลไปอยถูต่ตต่อหนห้ากชลลสิโอผถูห้สคาเรต็จ
ราชการชาวโรม ซสึกี่งเปป็นรองผถูห้วต่าราชการประจคาแควห้นนชชั้น ไมต่มกการทฟุบตก ไมต่มกการตสิดคฟุกสคาหรชบเปาโลคราวนกชั้! ฝถูง
ชนทกกี่เปป็นพวกยสิวนชชั้นนคาขห้อกลต่าวหาอชนโงต่เขลาของตนมา “คนนกชั้ชชกชวนคนทชชั้งหลายใหห้นมชสการพระเจห้าในทางทกกี่
ขชดตต่อพระราชบชญญชตสิ” ความไมต่พอใจจรสิง ๆ ของพวกเขากต็คสือวต่าขต่าวประเสรสิฐกคาลชงเขห้ามาแทนทกกี่บชญญชตสิของ
โมเสส เปาโลจสึงเปป็นทกกี่ขชดเคสืองใจแกต่ประชากรยสิวจคานวนมหาศาลในเมสืองนกชั้ ซสึกี่งพวกเขาบางคนเปป็นพต่อคห้าคน
สคาคชญอยต่างไมต่ตห้องสงสชย แตต่พวกเขาคงทคาใหห้เขห้าใจไปดห้วยวต่าการนมชสการทกกี่เปาโลสชกี่งสอนนชชั้นขชดแยห้งกชบการ
นมชสการซกซารห์ทกกี่กรฟุงโรมและการกราบไหวห้บถูชาพวกพระของคนกรกก

จงสชงเกตความตรงไปตรงมาของผถูห้สคาเรต็จราชการชาวโรมคนนกชั้ “ถห้าเปป็นเรสืกี่องของการกระทคาผสิดหรสือ
ความชชกี่วชห้า โอ ทต่านทชชั้งหลาย พวกยสิว มกเหตฟุผลทกกี่เราควรจะอดทนกชบพวกทต่าน แตต่ถห้าเปป็นเรสืกี่องของบรรดา
ถห้อยคคากชบชสืกี่อตต่าง ๆ และของพระราชบชญญชตสิของพวกทต่านแลห้ว ทต่านทชชั้งหลายจงวสินสิจฉชยกชนเองเถสิด เพราะเราจะ
ไมต่เปป็นผถูห้พสิพากษาของเรสืกี่องเชต่นนกชั้”

คณะเดสินทางของพวกเราไดห้เดสินผต่านซากปรชกหชกพชงของเมสืองโครสินธห์เดสิมนชชั้นเมสืกี่อเดสือนกฟุมภาพชนธห์ทกกี่ผต่าน
มา เหนสือเนสินเขาลถูกหนสึกี่งคสือปฟ้อมปราการใหญต่ยชกษห์นชชั้น อะโครโพลสิสซสึกี่งไดห้รชบการปกปฟ้องคฟุห้มกชนอยต่างงต่ายดาย หต่าง
ออกไปไมต่ไกลคสือทต่าเรสือเหลต่านชชั้นบนทะเล มกถนนหลายสาย ตคาหนชกหลายแหต่งของพวกพระ มกพวกรห้านคห้าและ
รห้านรวงตต่าง ๆ และมกเบมา บชลลชงกห์พสิพากษานชชั้น ผมไดห้ยสืนอยถูต่บนทางเดสินทกกี่ปถูดห้วยหสิน มองไปทกกี่เสาอาคารแบบชาว
โครสินธห์หลายตห้นทกกี่ยชงตชชั้งอยถูต่ และนสึกภาพฝถูงชนนชชั้นทกกี่นคาตชวเปาโลไปอยถูต่ตต่อหนห้ากชลลสิโอ จากนชชั้นผมกต็เทศนาแกต่คณะ
เดสินทางนชชั้นทกกี่รวมตชวกชนในรถบชสคชนใหญต่นชชั้น เตสือนความจคาพวกเขาถสึงหชวใจทกกี่ลฟุกไหมห้และเสกยสละของเปาโลและ
สสิกี่งทกกี่เขาไดห้ทนทฟุกขห์เพสืกี่อทกกี่จะเผยแพรต่ขต่าวประเสรสิฐ

เปาโลจสึงไดห้รชบการปลต่อยตชวไป พวกกรกกทกกี่โกรธแคห้นทฟุบตกโสสเธเนส และผถูห้สคาเรต็จราชการชาวโรมคสือกชล
ลสิโอกต็ดถูเหมสือนไมต่ใสต่ใจ เขาเปป็นผถูห้ปลฟุมระดมฝถูงชนทกกี่กต่อความวฟุต่นวาย เขาไมต่เคารพกฎหมาย ใหห้เขารชบผลของการ
ทคาเชต่นนชชั้นเองละกชน!

เราถถูกเตสือนใจวต่าถสึงแมห้การปกครองแบบโรมเปป็นการปกครองแบบนอกรกตซสึกี่ง แมห้กษชตรสิยห์เฮโรดทกกี่กรฟุง
เยรถูซาเลต็ม ไดห้ฆต่ายากอบพกกี่ชายของยอหห์นดห้วยดาบ จคาคฟุกเปาโลและตชดศกรษะเขาในทกกี่สฟุด กระนชชั้นโดยรวม ๆ แลห้ว
มชนกต็เปป็นการปกครองทกกี่ดกทกกี่สฟุดในระดชบใหญต่เทต่าทกกี่ชาวโลกเคยพบเหต็น มกบทบชญญชตสิของกฎหมายตต่าง ๆ ทกกี่



ยฟุตสิธรรมและมกสตสิปปัญญา อคานาจปกครองนชชั้นไมต่ไดห้ขสึชั้นอยถูต่กชบอารมณห์ขสึชั้น ๆ ลง ๆ ของกษชตรสิยห์องคห์หนสึกี่งมากเทต่ากชบ
กระบวนการตต่าง ๆ อชนสมควรของกฎหมายทกกี่ถถูกจารสึกไวห้แลห้ว ไมต่ใชต่ทฟุกคนจะมกสสิทธสิธิ์ออกเสกยง การมกทาสอนฟุญาต
ใหห้กระทคาไดห้ แตต่ในวสิธกหนสึกี่งอชนนต่าทสึกี่งสสิทธสิธิ์เหลต่านชชั้นของการพถูดแบบอสิสระและการชฟุมนฟุมแบบอสิสระและการ
นมชสการแบบอสิสระยชงถถูกรชกษาใหห้คงอยถูต่ มกสสิทธสิธิ์ในการไดห้รชบการไตต่สวนตามกฎหมายอยต่างเหมาะสมและอยต่าง
นห้อยพลเมสืองสชญชาตสิโรมกต็มกสสิทธสิธิ์ในการอฟุทธรณห์ (กสิจการ 25:10,11)

มกการทคาธฟุรกสิจขห้ามพรมแดนในทฟุกแควห้นและทฟุกประเทศทกกี่บชดนกชั้ถถูกรวมกชนเปป็นหนสึกี่งในจชกรวรรดสิโรม 
และจชกรวรรดสิโรมนกชั้ไมต่เพกยงถถูกรวมเปป็นหนสึกี่งโดยกฎหมายโรมเทต่านชชั้น แตต่โดยวชฒนธรรมกรกกและโดยเฉพาะอยต่าง
ยสิกี่งโดยภาษากรกกดห้วย เปาโลสามารถไปไดห้ทชกี่วจชกรวรรดสิโรมและเทศนาในภาษากรกก koine ของประชาชนทชกี่วไป
และผถูห้ฟปังกต็เขห้าใจเขา ผมไมต่สงสชยเลยวต่าพระเจห้าในความรชกเมตตาทรงทคาใหห้ชาวโลกตอนนชชั้นคต่อนขห้างพรห้อม
สคาหรชบการเสดต็จมาของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดจนในชต่วงสามสสิบปปีหลชงจากพระครสิสตห์สสิชั้นพระชนมห์ ขต่าวประเสรสิฐไดห้ถถูก
ประกาศไปทชกี่วจชกรวรรดสิโรมและไปไกลกวต่านชชั้น! สชนตสิภาพทกกี่มกอยถูต่ทชกี่วโลกในสมชยนชชั้นและกฎหมายและอสิสรภาพ
ของการเดสินทางจากประเทศหนสึกี่งไปยชงอกกประเทศและการใชห้งานแบบแพรต่หลายมาก ๆ ของภาษาเดกยวกชนไดห้
ทคาใหห้โลกสฟุกงอมสคาหรชบการเผยแพรต่ขต่าวประเสรสิฐในศตวรรษแรกนชชั้น

นกกี่เปป็นขห้อสชงเกตหนสึกี่งทกกี่นต่าสนใจ โสสเธเนสชายผถูห้นกชั้ ผถูห้ซสึกี่งรชบหนห้าทกกี่เปป็นหชวหนห้านายธรรมศาลาทกกี่เมสืองโครสิน
ธห์หลชงจากทกกี่ครสิสปปัสกลชบใจเชสืกี่อแลห้ว ตชวเขาเองอาจกลายเปป็นครสิสเตกยนกต็ไดห้ เมสืกี่อสสิชั้นสฟุดสามปปีทกกี่เขาอยถูต่ในเมสือง
เอเฟซชส เปาโลเขกยนจดหมายฝาก 1 โครสินธห์ เขากต็ฝากความคสิดถสึงไปหาผถูห้คนดชงนกชั้: “เปาโล ผถูห้ซสึกี่งถถูกเรกยกใหห้เปป็น
อชครทถูตของพระเยซถูครสิสตห์โดยทางนชั้คาพระทชยของพระเจห้า และโสสเธเนสพกกี่นห้องของพวกเรา เรกยน ครสิสตจชกรของ
พระเจห้าซสึกี่งอยถูต่ทกกี่เมสืองโครสินธห์…” (1 คร. 1:1,2) โสสเธเนสไดห้กลชบใจเชสืกี่อและจากนชชั้นกต็ไปกชบเปาโลไหม? เขาเปป็น
คนสคาคชญคนหนสึกี่ง ดถูเหมสือนวต่าครสิสตจชกรทกกี่เมสืองโครสินธห์นต่าจะรถูห้จชกเขา ไมต่มกการกลต่าวถสึงโสสเธเนสคนอสืกี่นอกก ฉะนชชั้น
เมสืกี่อเปาโลอยถูต่ตต่อหลชงจากเหตฟุจลาจลนกชั้ เปป็นไปไดห้วต่าโสสเธเนส ซสึกี่งเหมสือนกชบครสิสปปัสหชวหนห้านายธรรมศาลาผถูห้นชชั้น
ทกกี่มากต่อนเขา อาจกลชบใจเชสืกี่อเชต่นกชน และไปดห้วยกชนกชบเปาโล!

ขด้อ 18-23:
18:18 และเปาโล หลชงจากเหตฟุการณห์นกชั้ไดห้รออยถูต่ทกกี่
นชกี่นสชกพชกใหญต่ ๆ และทต่านจสึงลาพวกพกกี่นห้อง และ
แลต่นเรสือจากทกกี่นชกี่นไปยชงแควห้นซกเรกย และพรห้อมกชบ
ทต่านมกปรสิสสสิลลากชบอาควสิลลา โดยไดห้โกนศกรษะของ
ทต่านในเมสืองเคนเครกย เพราะทต่านไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้
18:19 และทต่านมายชงเมสืองเอเฟซชส และไดห้ละปรสิส
สสิลลากชบอาควสิลลาไวห้ทกกี่นชกี่น แตต่ทต่านเองไดห้เขห้าไปใน
ธรรมศาลา และใหห้เหตฟุผลกชบพวกยสิว
18:20 เมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นขอใหห้ทต่านอยถูต่กชบพวกเขาตต่อ
ไป ทต่านกต็ไมต่ยอม

18:21 แตต่ไดห้ลาพวกเขาไป โดยกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้า
จะตห้องรชกษาเทศกาลเลกชั้ยงนกชั้ทกกี่จะมาถสึงในกรฟุง
เยรถูซาเลต็มโดยทฟุกวสิถกทาง แตต่ขห้าพเจห้าจะกลชบมาหา
ทต่านทชชั้งหลายอกก ถห้าเปป็นทกกี่ชอบพระทชยพระเจห้า” 
และทต่านไดห้แลต่นเรสือจากเมสืองเอเฟซชส
18:22 และเมสืกี่อทต่านไดห้มาถสึงเมสืองซกซารกยา และไดห้
ขสึชั้นไป และคคานชบครสิสตจชกรแลห้ว ทต่านกต็ลงไปยชงเมสือ
งอชนทสิโอก
18:23 และหลชงจากทต่านไดห้ใชห้เวลาอยถูต่ทกกี่นชกี่นหนต่อย
หนสึกี่ง ทต่านกต็จากไป และไปตลอดทชกี่วแวต่นแควห้นกา



ลาเทกยและแควห้นฟรกเจกยตามลคาดชบ โดยชต่วยชถูกคาลชง พวกสาวกทฟุกคน
ออัครททูตเปาโลปฏวิญาณตอัวแบบยวิว

  เปาโลยชงอยถูต่ทกกี่เมสืองโครสินธห์ “สชกพชกใหญต่ ๆ” นานขนาดไหน เราไมต่ทราบ เมสืกี่อเขาไปจากเมสืองโครสินธห์ 
เขากต็พาปรสิสสสิลลาและอาควสิลลาไปดห้วยผถูห้ซสึกี่งเรสิกี่มเปป็นทกกี่รชกแกต่ใจของเขาและมกคต่ามากในงานขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
เมสืองเคนเครกยเปป็นเมสืองทต่าเลต็ก ๆ ใกลห้เมสืองโครสินธห์ และทกกี่เมสืองเคนเครกยเขาไดห้โกนศกรษะของตนในการเชสืกี่อมโยง
กชบคคาปฏสิญาณหนสึกี่งทกกี่เขาไดห้ใหห้ไวห้

ดถูเหมสือนเปป็นทกกี่แนต่นอนวต่าคคาปฏสิญาณของเปาโลเปป็นคคาปฏสิญาณของนาศกรห์ซสึกี่งมกขห้อกคาหนดระบฟุไวห้ใน
กชนดารวสิถก 6:1-21 มชนเปป็นการปฏสิญาณตชวทกกี่มกการอฟุทสิศตชวแบบพสิเศษ และมกขห้อกคาหนดไวห้วต่า:

“ผถูห้นชชั้นตห้องแยกตชวออกจากเหลห้าองฟุต่นและสฟุรา และตห้องไมต่ดสืกี่มนชั้คาสห้มแหต่งนชั้คาองฟุต่น หรสือนชั้คาสห้มแหต่ง
สฟุรา และผถูห้นชชั้นตห้องไมต่ดสืกี่มสฟุราแหต่งพวกลถูกองฟุต่น หรสือรชบประทานพวกลถูกองฟุต่นชสืชั้นหรสือแหห้ง ตลอดวชน
ทชชั้งหลายแหต่งการแยกตชวออกมาของเขานชชั้น เขาตห้องไมต่รชบประทานสสิกี่งใดทกกี่ไดห้จากเถาองฟุต่น ตชชั้งแตต่
เนสืชั้อในจนถสึงเปลสือกนอกกต็ดก ตลอดวชนทชชั้งหลายแหต่งการปฏสิญาณแยกตชวของเขาออกมานชชั้น อยต่า
ใหห้มกดโกนมาถถูกตห้องศกรษะของเขา จนกวต่าวชนเหลต่านชชั้นจะสคาเรต็จ ซสึกี่งในวชนเหลต่านชชั้นเขาไดห้แยกตชว
ออกมาถวายแดต่พระเยโฮวาหห์ เขาตห้องบรสิสฟุทธสิธิ์ และตห้องปลต่อยใหห้ปอยผมบนศกรษะของเขางอก
ยาว ตลอดวชนทชชั้งหลายทกกี่เขาแยกตชวออกมาถวายแดต่พระเยโฮวาหห์ เขาตห้องไมต่เขห้าใกลห้ศพคนตาย
เลย” -- กดว. 6:3-6

จงหมายเหตฟุวต่านาศกรห์จะตห้องไมต่แตะตห้องเหลห้าองฟุต่น นชั้คาองฟุต่น ลถูกเกด หรสือผลองฟุต่น หรสือกสินสสิกี่งใดทกกี่ทคาจาก
ผลองฟุต่นเลย และตห้องไมต่ดสืกี่มเครสืกี่องดสืกี่มแอลกอฮอลห์ใด ๆ: เขาจะตห้องไวห้ผมยาวในระหวต่างชต่วงเวลานชชั้นทชชั้งหมด เขา
จะตห้องไมต่แตะศพคนตายและไมต่ยอมใหห้ตชวเองเปป็นมลทสินดห้านพสิธกการดห้วย นาศกรห์อาจเปป็น “ผถูห้ชายหรสือผถูห้หญสิง” 
กต็ไดห้ (กดว. 6:2) และคคาปฏสิญาณของเขาอาจกสินเวลาสชกระยะหนสึกี่งหรสือชชกี่วชกวสิตกต็ไดห้ เราคสิดวต่าคคาปฏสิญาณชชกี่วชกวสิต
อาจถถูกเรสิกี่มตห้นโดยบสิดามารดาภายใตห้คคาสชกี่งของพระเจห้ากต็ไดห้ เหมสือนในกรณกของแซมสชน (ผวฉ. 13:2-14) และ
กรณกของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา (ลถูกา 1:13-17) อยต่างนห้อยเรากต็คสิดวต่าการถวายตชวและการแยกตชวออกของ
ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาเปป็นเหมสือนกชบของพวกนาศกรห์เพราะคคามชกี่นสชญญาทกกี่วต่าเขา “จะไมต่ดสืกี่มนชั้คาองฟุต่นหรสือสฟุราเลย”
เพราะเขาถถูกแยกตชชั้งไวห้สคาหรชบการปรนนสิบชตสิองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจนชชกี่วชกวสิต และเพราะวต่าเขารชกษาตชวใหห้แยกออก
ในถสิกี่นทฟุรกชนดารและแตกตต่างในเรสืกี่องนสิสชยและอาหาร

คคาปฏสิญาณของพวกเรคาบ บฟุตรชายเหลต่านชชั้นของโยนาดชบ ถถูกพรรณนาในเยเรมกยห์ 35:1-10 มชนคลห้าย
กชบคคาปฏสิญาณแบบถวายตชวของดานสิเอลในดานสิเอล 1:8 เชต่นกชน

จงหมายเหตฟุวต่าเมสืกี่อสสิชั้นสฟุดเวลาทกกี่กคาหนดไวห้นชชั้นทกกี่นาศกรห์ไดห้ถวายตชวแดต่พระเจห้าแลห้ว: “และผถูห้เปป็นนาศกรห์ตห้อง
โกนศกรษะแหต่งการแยกตชวของเขานชชั้นทกกี่ประตถูพลชบพลาแหต่งชฟุมนฟุมชน และตห้องนคาเอาผมของศกรษะแหต่งการแยก
ตชวของเขาไป และใสต่ผมนชชั้นลงในไฟซสึกี่งอยถูต่ใตห้เครสืกี่องสชตวบถูชาแหต่งบรรดาเครสืกี่องสชนตสิบถูชา” (กดว. 6:18) และมก
เครสืกี่องบถูชาบางอยต่างทกกี่จะตห้องถวายเชต่นกชน--ลถูกแกะตชวผถูห้หนสึกี่งตชว ลถูกแกะตชวเมกยหนสึกี่งตชว แกะตชวผถูห้หนสึกี่งตชว ขนมปปัง
ไรห้เชสืชั้อหนสึกี่งตะกรห้า พวกขนมทคาดห้วยแปฟ้งละเอกยดคลฟุกดห้วยนชั้คามชน และบรรดาขนมแผต่นไรห้เชสืชั้อทาดห้วยนชั้คามชน และ



เครสืกี่องธชญญบถูชาทกกี่ถวายคถูต่กชน และเครสืกี่องดสืกี่มบถูชาทชชั้งหลายทกกี่ถวายคถูต่กชน (กดว. 6:14,15) แตต่ถห้านาศกรห์ผถูห้นชชั้นเกสิดเปป็น
มลทสินเพราะไปแตะตห้องศพคนตายกต่อนวชนแหต่งการแยกตชวออกของเขาสสิชั้นสฟุดลง “เขาตห้องโกนศกรษะของเขาใน
วชนแหต่งการชคาระตชวของเขา ในวชนทกกี่เจต็ดนชชั้นเขาตห้องโกนศกรษะ” (กดว. 6:9) และจากนชชั้นเขาควรนคานกเขาสองตชว
หรสือนกพสิราบแรกรฟุต่นสองตชวไปและเรสิกี่มตห้นใหมต่และทคาใหห้เวลาทกกี่เขาไดห้ใหห้คคามชกี่นไวห้ในตอนแรกนชชั้นสคาเรต็จครบถห้วน

เสห้นผมถถูกตชดจนหมดตอนสสิชั้นสฟุดชต่วงเวลาแหต่งการแยกตชวออกและถห้าเขาตห้องเรสิกี่มตห้นใหมต่ เสห้นผมนชชั้นกต็
ถถูกตชด จากนชชั้นเราคสิดวต่ามชนเปป็นธรรมเนกยมปฏสิบชตสิและเหมาะสมทกกี่จะตชดผมจนหมดในตอนตห้นของการปฏสิญาณ
ตชวนชชั้น และจากนชชั้นเมสืกี่อชต่วงเวลานชชั้นครบถห้วนแลห้ว ทกกี่จะตชดผมอกก ดชงนชชั้นเปาโลจสึง “โกน (ตชดผมบน) ศกรษะของ
ทต่านในเมสืองเคนเครกย เพราะทต่านไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้” และเราคสิดวต่าเขาตชชั้งเวลาทกกี่ขยายออกใหห้ตชวเองจนกระทชกี่งเขา
ไปถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็มในเวลาตต่อมา ตามทกกี่บรรยายไวห้ในกสิจการ 21:21-26 ซสึกี่งนคาไปสถูต่การจชบกฟุมเปาโลในพระวสิหาร

เปาโลทนาถทูกไหมในการปฏวิญาณตอัว
เปป็นนาศขีรณ์แบบยวิวนขีทั้?

เราเผชสิญหนห้ากชบปปัญหานกชั้ในทชนทก: มชนเหมาะสมไหมสคาหรชบเปาโลทกกี่ปฏสิญาณตชวแบบคนยสิวเชต่นนชชั้น? เรา
ทราบวต่าการประชฟุมใหญต่ทกกี่เยรถูซาเลต็มในกสิจการ 15 ตชดสสินใจแลห้ว เหมสือนอยต่างทกกี่เปาโลตชดสสินใจแลห้ว วต่าพวกคน
ตต่างชาตสิไมต่ตห้องถสือรชกษาบชญญชตสิของโมเสสและไมต่ตห้องเขห้าสฟุหนชต ในจดหมายหลายฉบชบของเปาโล โดยเฉพาะใน
หนชงสสือโรมและกาลาเทกย เขาไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าวอยต่างชชดเจนมาก ๆ วต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่หมายพสึกี่งพระราช
บชญญชตสิเพสืกี่อจะไดห้รชบความรอด กต็กคาลชงทคาใหห้พระคฟุณของพระเจห้าเสกยไปและหลต่นไปจากหลชกคคาสอนเรสืกี่องพระคฟุณ
และตกอยถูต่ภายใตห้คคาสาปแชต่งแลห้ว

อยต่างไรกต็ตาม เราควรจดจคาไวห้วต่าการปฏสิญาณตชวเปป็นนาศกรห์เปป็นเรสืกี่องทกกี่ทคาโดยความสมชครใจ มชนไมต่ใชต่คคา
บชญชาสคาหรชบคนอสิสราเอลทชชั้งปวง และไมต่มกผถูห้ใดหมายพสึกี่งการปฏสิญาณตชวเปป็นนาศกรห์ใหห้เปป็นแผนการแหต่งความรอด
แมห้กระทชกี่งพวกฟารสิสก พวกถสือบชญญชตสิทกกี่เครต่งครชดทกกี่สฟุดในสมชยของพระครสิสตห์ และพวกถสือศาสนายสิว ซสึกี่งกต่อความ
ลคาบากใหห้เปาโลอยต่างมากในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเขา กต็ไมต่ไดห้สอนวต่าการปฏสิญาณตชวเปป็นนาศกรห์เปป็นสสิกี่ง
จคาเปป็นหรสือเปป็นสต่วนหนสึกี่งของแผนการแหต่งความรอด มชนเปป็นการปฏสิญาณตชวอยต่างหนสึกี่งทกกี่แสดงถสึงการถวายตชว
พสิเศษสคาหรชบงานรชบใชห้ แซมสชนกต็ถถูกถวายตชวเพสืกี่อทกกี่จะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และเปป็นผถูห้วสินสิจฉชยทกกี่มก
อคานาจมากในอสิสราเอล เพสืกี่อชต่วยชนชาตสินชชั้นใหห้รอดพห้นและเปป็นผถูห้ทกกี่พระเจห้าทรงเลสือก ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ใชต่เรสืกี่องทาง
พสิธกการเทต่านชชั้น และมารดาของเขา ผถูห้หญสิงคนเดกยวทกกี่เราทราบวต่าถถูกแยกตชชั้งไวห้ชชกี่วระยะหนสึกี่งในฐานะนาศกรห์ (ผวฉ. 
13:2-14) กต็เหมสือนกคาลชงถวายตชวเพสืกี่อทกกี่จะเปป็นมารดาของบฟุตรชายเชต่นนชชั้น และกชบยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา 
แนต่นอนวต่ามชนไมต่ใชต่แคต่เรสืกี่องทางพสิธกการเปป็นหลชก เขาถถูกแยกตชชั้งไวห้เพสืกี่อเปป็นผถูห้เบสิกทางของพระครสิสตห์ และคคามชกี่นนชชั้น
ทกกี่วต่า “เขาตห้องไมต่ดสืกี่มเหลห้าองฟุต่นหรสือสฟุราเลย” กต็เปป็นสสิกี่งทกกี่คฟุณแมต่คนใดอยากไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบบฟุตรชายของตนแนต่นอน
และยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาจะตห้องดคาเนสินตามแบบอยต่างและไป “ในอารมณห์และฤทธสิธิ์เดชของเอลกยาหห์” เพสืกี่อ
ชนะจสิตวสิญญาณหลายดวง เราถถูกบอกเชต่นนชชั้น (ลถูกา 1:16,17)

บางคนเชสืกี่อวต่าซามถูเอล ซสึกี่งถถูกถวายตชวแดต่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเชต่นนชชั้นโดยมารดาของเขา เปป็นนาศกรห์ (1 
ซมอ. 1:11,28) แนต่นอนวต่ามชนไมต่ผสิดทกกี่เปาโลจะปฏสิญาณตชวแบบบรสิสฟุทธสิธิ์เพสืกี่อทกกี่จะถวายตชวแดต่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า



มากขสึชั้น และหากวต่าเขาปรารถนาทกกี่จะมกหมายสคาคชญอยต่างหนสึกี่งระหวต่างตชวเขากชบพระเจห้า หมายสคาคชญทกกี่เขาคฟุห้น
เคยมาก ๆ นชกี่นคสือ เขาจะปลต่อยใหห้ผมของเขายาวจนกระทชกี่งครบชต่วงเวลาหนสึกี่งแหต่งการรชบใชห้ นชกี่นกต็คงไมต่จคาเปป็น
ตห้องผสิด หากมชนไมต่ไดห้บต่งบอกแกต่ผถูห้อสืกี่นวต่ามชนเหมาะสมทกกี่จะถสือรชกษาบชญญชตสิดห้านพสิธกการ และถห้าเปาโลและคนอสืกี่น 
ๆ ไมต่ไดห้คาดหวชงวต่าจะไดห้รชบความดกความชอบหรสือวต่าจะมกคฟุณความดกใด ๆ ในสต่วนทกกี่เปป็นพสิธกการของมชน คฟุณเหต็น
แลห้ววต่าบชญญชตสิดห้านพสิธกการเปป็นวสิถกชกวสิตอยต่างหนสึกี่ง มชนเปป็นรถูปแบบการดคาเนสินชกวสิตเชต่นเดกยวกชบศกลธรรม และถห้า
เปาโลผถูห้ซสึกี่งไมต่เคยกสินเนสืชั้อหมถูมากต่อน บชดนกชั้ไมต่รถูห้สสึกอยากลสิชั้มรสมชน มชนกต็คงไมต่ผสิดบาป และถห้าหากวต่ากต่อนเขากลชบใจ
เชสืกี่อ เขาคฟุห้นเคยกชบการปฏสิญาณตชวแบบบรสิสฟุทธสิธิ์ตต่าง ๆ และไวห้ผมยาวชชกี่วระยะเวลาหนสึกี่งจนกระทชกี่งเสรต็จสสิชั้นการ
ปฏสิญาณตชวนชชั้น มชนกต็คงไมต่ผสิดในตอนนกชั้หากการปฏสิญาณตชวของเขาเปป็นแบบบรสิสฟุทธสิธิ์ ทกกี่จะมกหมายสคาคชญบางอยต่าง
ระหวต่างเขากชบพระเจห้า

ผมเคยรถูห้จชกชายหนฟุต่มคนหนสึกี่งทกกี่ปฏสิญาณตชวไวห้วต่าเขาจะไมต่กสินและไมต่ดสืกี่มจนกวต่าพกกี่ชายของเขาไดห้รชบความ
รอด ในเวลาสองวชนพกกี่ชายของเขากต็กลชบใจเชสืกี่ออยต่างอชศจรรยห์ ผมเคยรถูห้จชกผถูห้หญสิงคนหนสึกี่ง ผถูห้บรสิหารคนสคาคชญใน
หห้างสรรพสสินคห้าแหต่งหนสึกี่ง ผถูห้ซสึกี่งปฏสิญาณตชวไวห้ตต่อพระเจห้าพรห้อมนชั้คาตาวต่าเธอจะไมต่ขายสสินคห้าเลยสชกชสิชั้นและไมต่กลชบ
ไปทกกี่หห้างนชชั้นอกกเลยจนกวต่าสามกของเธอกลชบใจเชสืกี่อ เขารชบความรอดหลชงจากนชชั้นไมต่นาน มชนไมต่ผสิดทกกี่จะใหห้คคา
ปฏสิญาณตต่อพระเจห้า มชนอาจจะผสิดหากจะทคาใหห้ผถูห้อสืกี่นเชสืกี่อวต่ามกคฟุณความดกพสิเศษใด ๆ ในรถูปแบบภายนอกเหลต่านชชั้น
ของพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ

อยต่างไรกต็ตาม การปฏสิญาณตชวนกชั้อาจเปป็นบต่วงแรห้วอชนหนสึกี่งตต่อเปาโล มกเจตนาดก แตต่นคาไปสถูต่การออมชอม
บางอยต่างในเรสืกี่องความจรสิงซสึกี่งเขาไมต่ไดห้เจตนาใหห้เปป็นเชต่นนชชั้น เปาโลรชกชนชาตสิอสิสราเอลมากเสกยจนเขาไมต่รถูห้สสึก
อสิกี่มใจเลยหากไมต่ไดห้ประกาศแกต่พวกยสิว ตอนทกกี่หลชงจากเขากลชบใจเชสืกี่อแลห้ว เขากลชบไปทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มกต่อน 
“พวกนชชั้นหาชต่องทกกี่จะฆต่าทต่านเสกย” (กสิจการ 9:29) และทกกี่นชกี่นในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ขณะทกกี่เขาอธสิษฐานในพระวสิหาร
และตกอยถูต่ในภวชงคห์ พระเจห้าตรชสแกต่เขาวต่า “จงเรต่งรกบ และเจห้าจงออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว ดห้วยวต่าพวก
เขาจะไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบเรา” และอกกทก “จงไปเถสิด เพราะเราจะสต่งเจห้าไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่าง
ชาตสิ” (กสิจการ 22:18, 21) และในทฟุกนครทกกี่เปาโลไป เขากต็ไปทกกี่ธรรมศาลาเหลต่านชชั้นเพสืกี่อเทศนากต่อน ซสึกี่งผมคสิดวต่า
เปป็นเรสืกี่องธรรมดาและเหมาะสม แตต่โดยทชกี่วไปแลห้วพวกยสิวสต่วนใหญต่กต็ไมต่ยอมฟปังเขา และบชดนกชั้ อาจเปป็นการเชสืกี่อม
โยงกชบการปฏสิญาณตชวนกชั้และแนต่นอนวต่าเชสืกี่อมโยงกชบความปรารถนาทกกี่ไมต่รถูห้จชกอสิกี่มนชชั้นทกกี่จะประกาศแกต่ชนชาตสิ
อสิสราเอล เขาจสึงกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าจะตห้องรชกษาเทศกาลเลกชั้ยงนกชั้ทกกี่จะมาถสึงในกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยทฟุกวสิถกทาง” (ขห้อ 
21) เปาโลจสึงมกอคตสิและอาจถถูกบชงตาอยถูต่บห้างเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้

ตต่อมาเมสืกี่อเขาจะกลชบไปกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เปาโลกต็มายชงเมสืองไทระ กสิจการ 21:4 บอกเราวต่า “และเมสืกี่อพบ
พวกสาวกแลห้ว พวกเราจสึงพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นเปป็นเวลาเจต็ดวชน ผถูห้ซสึกี่งไดห้กลต่าวกชบเปาโลโดยทางพระวสิญญาณวต่า ทต่านไมต่
ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” แตต่เขากต็ไปอยถูต่ดก เขามายชงเมสืองซกซารกยาและทกกี่นชกี่นในบห้านของฟปีลสิป ผถูห้พยากรณห์คน
หนสึกี่งชสืกี่ออากาบชส “เอาเครสืกี่องคาดเอวของเปาโลไป และผถูกมชดมสือและเทห้าของตนเอง และกลต่าววต่า “พระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตรชสดชงนกชั้วต่า ‘เชต่นนกชั้แหละ พวกยสิวทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มจะผถูกมชดคนทกกี่เปป็นเจห้าของเครสืกี่องคาดเอวนกชั้ 
และจะมอบเขาไวห้ในมสือของคนตต่างชาตสิ’” (กสิจการ 21:11) นชกี่นเปป็นมาจากพระเจห้าแตต่เปาโลกต็ไมต่ใสต่ใจฟปังคคา



อห้อนวอนและการรห้องไหห้ของเหลต่ามสิตรสหายของเขาทกกี่นชกี่น ฉะนชชั้นเมสืกี่อเปาโลไปถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เขากต็ถถูกลต่อลวง
ใหห้เขห้าไปในพระวสิหารและทคาพสิธกชคาระตนตต่อหนห้าผถูห้คนทกกี่นชกี่น โกนศกรษะของตน เผาเสห้นผมนชชั้นทกกี่แทต่นบถูชา ถวาย
ลถูกแกะตชวหนสึกี่ง และไปดห้วยกชนกชบชายอกกสกกี่คน คสือพวกถสือศาสนายสิวทกกี่เครต่งครชด โดยทคาพสิธกการเดกยวกชนนชชั้น!

เนสืกี่องจากความรชกทกกี่เขามกตต่อชนชาตสิอสิสราเอลเปป็นจฟุดอต่อนของเปาโล การปฏสิญาณตชวของเขาจสึงอาจเปป็น
ความผสิดพลาด และเขาอาจปฏสิญาณตชวเพสืกี่อชกวสิตอชนบรสิสฟุทธสิธิ์และการมกวสินชยในตชวเองและการอธสิษฐานและการ
ทฟุต่มเทโดยไมต่ตห้องใชห้พสิธกการตต่าง ๆ แบบยสิวกต็ไดห้ ดถูเหมสือนวต่าสต่วนทกกี่เปป็นพสิธกการนชชั้นเปป็นกชบดชก ซสึกี่งนคาเปาโลไปผสิดทาง
ถสึงแมห้ผมไมต่สงสชยเลยวต่าจฟุดประสงคห์แหต่งการปฏสิญาณตชวของเขานชชั้นบรสิสฟุทธสิธิ์และดกงาม

เทศกาลเลกชั้ยงนชชั้นทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มคสือเทศกาลอะไร? มชนเปป็นเทศกาลปปัสกาหรสือเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อ
ทกกี่เชสืกี่อมโยงกชบเทศกาลปปัสกา? มชนเปป็นเทศกาลแหต่งผลแรก, เพต็นเทคอสตห์, หรสือเทศกาลเสกยงแตรหรสือเทศกาลอยถูต่
เพสิง? พระคชมภกรห์ไมต่กลต่าวและมชนไมต่มกความสคาคชญสคาหรชบเราในทกกี่นกชั้ “ทต่านไดห้แลต่นเรสือจากเมสืองเอเฟซชส” และใน
พระคคาสองขห้อสชชั้น ๆ, ขห้อ 22 และ 23, เราทราบเกกกี่ยวกชบการเดสินทางไปยชงเมสืองซกซารกยา จากนชชั้นกต็ไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม การทชกทายกชบครสิสตจชกรทกกี่นชกี่น การเดสินทางกลชบไปเมสืองอชนทสิโอก และจากนชชั้นกต็เปป็นการวนไปทชกี่ว
แควห้นกาลาเทกยและแควห้นฟรกเจกยเพสืกี่อชถูกคาลชงพวกสาวกในทกกี่ ๆ เขาเคยเดสินทางไปประกาศมาแลห้ว ฉะนชชั้นลชกษณะ
เฉพาะตชวของการเดสินทางไปกรฟุงเยรถูซาเลต็มและเทศกาลเลกชั้ยงนชชั้นจสึงไมต่ใชต่เรสืกี่องสคาคชญ แตต่พระวสิญญาณของ
พระเจห้าทรงอยากใหห้เราทราบวต่าเปาโลหาชต่องและรถูห้สสึกวต่าตนตห้องไปทกกี่นชกี่น

__________________
ขด้อ 24-28:

18:24 และมกยสิวคนหนสึกี่งชสืกี่อ อปอลโล ซสึกี่งเกสิดทกกี่เมสือ
งอเลต็กซานเดรกย เปป็นคนมกโวหารดก และชคานาญมาก
ในทางพระคชมภกรห์ ไดห้มายชงเมสืองเอเฟซชส
18:25 คนนกชั้ไดห้รชบการสชกี่งสอนในทางขององคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า และโดยมกความกระตสือรสือรห้นในจสิต
วสิญญาณ ทต่านกลต่าวและสชกี่งสอนอยต่างขยชนขชนแขต็ง
เรสืกี่องสสิกี่งตต่าง ๆ ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า โดยรถูห้จชกบชพ
ตสิศมาของยอหห์นเทต่านชชั้น
18:26 และทต่านไดห้ตชชั้งตห้นกลต่าวโดยใจกลห้าในธรรม
ศาลา ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่ออาควสิลลากชบปรสิสสสิลลาไดห้ฟปังแลห้ว 
เขาทชชั้งสองจสึงรชบทต่านมายชงพวกเขา และอธสิบาย

อยต่างละเอกยดแกต่ทต่านถสึงทางของพระเจห้าใหห้สมบถูรณห์
ยสิกี่งขสึชั้น
18:27 และเมสืกี่อทต่านใครต่จะผต่านไปยชงแควห้นอาคายา
พวกพกกี่นห้องกต็เขกยนจดหมาย โดยเตสือนสตสิพวกสาวก
ใหห้รชบรองทต่านไวห้ ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อทต่านมาถสึงแลห้ว ไดห้ชต่วย
คนทชชั้งหลายซสึกี่งไดห้เชสืกี่อแลห้วโดยทางพระคฟุณนชชั้นอยต่าง
มากมาย
18:28 เพราะทต่านไดห้ชชกจถูงพวกยสิวอยต่างเปปีปี่ยมดห้วย
ฤทธสิธิ์ และตต่อหนห้าคนทชชั้งหลาย และสคาแดงโดยทาง
พระคชมภกรห์ใหห้เหต็นวต่า พระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์

อปอลโลทขีกี่เมสืองเอเฟซอัส
หลชงจากทกกี่เปาโลไปจากเมสืองเอเฟซชสและละปรสิสสสิลลาและอาควสิลลาไวห้ทกกี่นชกี่น และนต่าจะสสิลาสและทสิโมธก

ดห้วย (หรสือสสิลาและทสิโมธกถถูกละไวห้ทกกี่เมสืองโครสินธห์?) อปอลโลกต็มาทกกี่เมสืองเอเฟซชส เขาเปป็นยสิวทกกี่กลชบใจเชสืกี่อแลห้
ว “เปป็นคนมกโวหารดก และชคานาญมากในทางพระคชมภกรห์” เขา “ไดห้รชบการสชกี่งสอนในทางขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า 



และโดยมกความกระตสือรสือรห้นในจสิตวสิญญาณ” ชต่างเปป็นการตระเตรกยมอชนแสนวสิเศษสคาหรชบคนของพระเจห้า? เขา
ชคานาญมากในพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม เขาทราบแผนการแหต่งความรอดอยต่างชชดเจน เขา “มกความ
กระตสือรสือรห้นในจสิตวสิญญาณ” นชกี่นคสือ รห้อนรนในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เราคสิดเชต่นนชชั้น ผลกระทบของ
เขาทกกี่มกตต่อผถูห้คนทกกี่เมสืองโครสินธห์นชชั้นกต็มหาศาล ตามทกกี่เราเหต็นจาก 1 โครสินธห์ 1:11 และ 12 ผมคสิดวต่าพกกี่นห้องของเราทกกี่
เนห้นหนชกมากเกสินไปเกกกี่ยวกชบสมชยประทานไดห้ทคาผสิดตต่ออปอลโล หมายเหตฟุตอนหนสึกี่งใน Scofield Reference 
Bible ทกกี่ผถูห้คนใชห้กชนเยอะมาก ๆ กลต่าววต่า “งานรชบใชห้ของอปอลโลดถูเหมสือนจะไมต่ไปไกลเกสินกวต่านชชั้น พระเยซถูทรง
เปป็นพระเมสสสิยาหห์ทกกี่ผถูห้คนรอคอยมานาน เกกกี่ยวกชบหลชกคคาสอนของเปาโลเรสืกี่องการนชบวต่าชอบธรรมโดยทางพระ
โลหสิต และการชคาระแยกตชชั้งโดยทางพระวสิญญาณ ดถูเหมสือนอปอลโลในขณะนชชั้นไมต่ทราบอะไรเลย” แตต่นชกี่นไมต่ใชต่
คคาบรรยายเกกกี่ยวกชบชายคนหนสึกี่งทกกี่ “ไดห้รชบการสชกี่งสอนในทางขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า”, “ชคานาญมากในทางพระ
คชมภกรห์” และ “มกความกระตสือรสือรห้นในจสิตวสิญญาณ”

เปป็นความจรสิงทกกี่วต่าอาควสิลลาและปรสิสสสิลลา “รชบทต่านมายชงพวกเขา และอธสิบายอยต่างละเอกยดแกต่ทต่าน
ถสึงทางของพระเจห้าใหห้สมบถูรณห์ยสิกี่งขสึชั้น” พวกเขาชต่วยเตสิมชต่องวต่างบางอชนในความรถูห้ของเขา เขามาจากเมสืองอเลต็ก
ซานเดรกย ประเทศอกยสิปตห์ เหต็นไดห้ชชดวต่าเขาเคยไดห้ยสินยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาในแควห้นยถูเดกย แตต่การตรสึงกางเขน
และเพต็นเทคอสตห์และการเปปิดเผยเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบการเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ เหต็นไดห้ชชดวต่าเขาไมต่ไดห้เขห้าใจ
อยต่างถต่องแทห้ แตต่เขารถูห้จชกทางขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า เขาจสึงเทศนาแผนการแหต่งความรอดและเขา “ชต่วยคนทชชั้ง
หลายซสึกี่งไดห้เชสืกี่อแลห้วโดยทางพระคฟุณนชชั้นอยต่างมากมาย” (ขห้อ 27) และเชต่นเคย “ทต่านไดห้ชชกจถูงพวกยสิวอยต่างเปปีปี่ยม
ดห้วยฤทธสิธิ์ และตต่อหนห้าคนทชชั้งหลาย และสคาแดงโดยทางพระคชมภกรห์ใหห้เหต็นวต่า พระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์” นชกี่น
เปป็นสสิกี่งทกกี่เปโตรไดห้กระทคาทกกี่เพต็นเทคอสตห์และเปป็นสสิกี่งทกกี่เปาโลไดห้กระทคามาตลอดการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเขา 
เทต่าทกกี่เราบอกไดห้จากกสิจการ 19:1-7 เขาไมต่ไดห้สชกี่งสอนผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่านชชั้นอยต่างถต่องแทห้ในเรสืกี่องความเตต็มเปปีปี่ยมของ
พระวสิญญาณ และเขาไมต่ไดห้อยถูต่ใกลห้กรฟุงเยรถูซาเลต็มตอนเทศกาลเพต็นเทคอสตห์และทกกี่ตามมาดห้วย แตต่การเทศนาของ
เขากต็สชตยห์จรสิงตต่อพระคชมภกรห์และมกฤทธสิธิ์เดช เขาทคาใหห้ผถูห้คนรชบความรอด เขาชต่วยเหลสือพวกครสิสเตกยน และเหลต่าผถูห้
เชสืกี่อของเขากต็เปป็นผถูห้เชสืกี่อแทห้ อยต่างไมต่ตห้องสงสชย

ตต่อมาอปอลโล “ใครต่จะผต่านไปยชงแควห้นอาคายา” นชกี่นคสือ แควห้นตอนลต่างของประเทศกรกซซสึกี่งรวมเมสือง
โครสินธห์ ฯลฯ เขห้าไวห้ดห้วย และ “พวกพกกี่นห้องกต็เขกยนจดหมาย โดยเตสือนสตสิพวกสาวกใหห้รชบรองทต่านไวห้” แตต่มกกลต่าว
ถสึงอปอลโลมากกวต่านกชั้ในบทถชดไป



กวิจการ 19
ขด้อ 1-7:

19:1 และตต่อมา ขณะทกกี่อปอลโลอยถูต่ทกกี่เมสืองโครสินธห์
นชชั้น เมสืกี่อเปาโลไดห้ผต่านไปตามแวต่นแควห้นฝฝ่ายเหนสือ
แลห้ว กต็มายชงเมสืองเอเฟซชส และเมสืกี่อพบสาวกบางคน
19:2 ทต่านกต็กลต่าวกชบพวกเขาวต่า “พวกทต่านไดห้รชบ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วตชชั้งแตต่ทต่านทชชั้งหลายไดห้เชสืกี่อ
นชชั้นใชต่ไหม” และพวกเขากลต่าวกชบทต่านวต่า “พวกเรา
ยชงไมต่เคยไดห้ยสินดห้วยซชั้คาวต่ามกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ใด
บห้างหรสือไมต่”
19:3 และทต่านกลต่าวกชบพวกเขาวต่า “ถห้าอยต่างนชชั้น
พวกทต่านไดห้รชบบชพตสิศมาอชนใดเลต่า” และพวกเขา
กลต่าววต่า “บชพตสิศมาของยอหห์น”
19:4 แลห้วเปาโลกลต่าววต่า “แทห้จรสิง ยอหห์นใหห้รชบบชพ

ตสิศมาดห้วยบชพตสิศมาแหต่งการกลชบใจใหมต่ โดยกลต่าว
แกต่ประชาชนวต่า พวกเขาควรเชสืกี่อในพระองคห์ผถูห้ซสึกี่งจะ
เสดต็จมาภายหลชงทต่าน นชกี่นคสือบนพระเยซถูครสิสตห์”
19:5 เมสืกี่อพวกเขาไดห้ยสินสสิกี่งนกชั้ พวกเขากต็รชบบชพตสิศมา
ในพระนามของพระเยซถูเจห้า
19:6 และเมสืกี่อเปาโลไดห้วางมสือของทต่านบนพวกเขา
แลห้ว พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็เสดต็จลงมาบนพวกเขา 
และพวกเขาไดห้พถูดดห้วยภาษาตต่าง ๆ และไดห้
พยากรณห์
19:7 และบรรดาผถูห้ชายเหลต่านชชั้นมกประมาณสสิบสอง
คน

เหลสาผทูด้เชสืกี่อของอปอลโลเรขียนรทูด้เกขีกี่ยวกอับ
ความเตต็มเปปปี่ยมของพระววิญญาณ

บชดนกชั้เปาโล ซสึกี่งกลชบไปทชกี่วแควห้นกาลาเทกยและแควห้นฟรกเจกย กลชบมายชงเมสืองเอเฟซชสนครใหญต่ในทกกี่สฟุด
และทกกี่นชกี่นเขาพบสาวกบางคนผถูห้ซสึกี่งเขาถามคคาถามทกกี่ชชดเจนนชชั้นวต่า “พวกทต่านไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วตชชั้งแตต่
ทต่านทชชั้งหลายไดห้เชสืกี่อนชชั้นใชต่ไหม”

จงพสิจารณาวต่าในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ คนทกกี่รชบความรอดแลห้วควรทกกี่จะทราบเกกกี่ยวกชบความเตต็ม
เปปีปี่ยมของพระวสิญญาณและมชนเปป็นเรสืกี่องหนสึกี่งทกกี่เรกยบงต่าย ปราศจากความสชบสน ในความคสิดของผถูห้คนเหลต่านชชั้น

นต่าเสกยดายและนต่าเศรห้าทกกี่มกความสชบสนมากมายและไมต่จคาเปป็นเลยและคคาสอนเทกยมเทต็จเกกกี่ยวกชบความ
เตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ในยฟุคสมชยใหมต่เหลต่านกชั้ ความสชบสนนกชั้ไดห้เกสิดขสึชั้นเพราะความเขห้าใจผสิดบาง
ประการเกกกี่ยวกชบเพต็นเทคอสตห์

1. บางคนคสิดวต่าเพต็นเทคอสตห์หมายถสึงตห้นกคาเนสิดของครสิสตจชกร เพราะ 1 โครสินธห์ 12:13 กลต่าววต่า 
“เพราะวต่าโดยพระวสิญญาณองคห์เดกยวพวกเราทฟุกคนไดห้รชบบชพตสิศมาเขห้าเปป็นกายเดกยว…” และเนสืกี่องจากพระเยซถู
ในกสิจการ 1:5 ทรงสชญญาเหลต่าสาวกไวห้วต่า “เพราะวต่ายอหห์นไดห้ใหห้รชบบชพตสิศมาดห้วยนชั้คากต็จรสิง แตต่ทต่านทชชั้งหลายจะ
รชบบชพตสิศมาดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์อกกไมต่กกกี่วชนนชบจากนกชั้” พวกเขาจสึงกระโจนขห้ามความนต่าจะเปป็นทชชั้งหลายและ
ความหมายแฝงของเพต็นเทคอสตห์ไปสถูต่ขห้อสรฟุปทกกี่วต่าบชพตสิศมาของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เปป็นแคต่เรสืกี่องสมชยประทาน
แบบทางการบางอยต่างซสึกี่งครสิสตจชกรไดห้ถสือกคาเนสิดขสึชั้นและพวกสาวกถถูกเชสืกี่อมตสิดเขห้าดห้วยกชนเปป็นกายเดกยว อยต่างไร
กต็ตาม แนต่นอนวต่าผถูห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่เมสืองโครสินธห์ ซสึกี่งถถูกพถูดดห้วยใน 1 โครสินธห์ 12:13 ไมต่ไดห้อยถูต่ทกกี่เพต็นเทคอสตห์และใน
ตอนนชชั้นยชงไมต่ไดห้รชบความรอดเลยดห้วยซชั้คา และเราพลาดประเดต็นนชชั้นไปอยต่างสสิชั้นเชสิงโดยการคสิดวต่ามชนเปป็นเรสืกี่อง



กสิจวชตรและเปป็นทางการบางอยต่างหรสือเปป็นเรสืกี่องทางพสิธกการหรสือเปป็นเรสืกี่องสมชยประทานทกกี่เพต็นเทคอสตห์
ไมต่ใชต่เลย พระคชมภกรห์กลต่าวอยต่างชชดเจนวต่าพระเยซถูทรงบชญชาเหลต่าสาวกวต่า “ทต่านทชชั้งหลายจงคอยอยถูต่ใน

กรฟุงเยรถูซาเลต็ม จนกวต่าทต่านทชชั้งหลายจะประกอบดห้วยฤทธสิธิ์เดชทกกี่มาจากเบสืชั้องบน” (ลถูกา 24:49) และอกกทก “แตต่
พวกทต่านจะไดห้รชบพระราชทานฤทธสิธิ์เดช หลชงจากพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกทต่าน และพวกทต่านจะเปป็น
พยานฝฝ่ายเรา…” (กสิจการ 1:8) ไมต่เลย พระคชมภกรห์ไมต่เคยกลต่าวถสึงหรสือบอกเปป็นนชยวต่าครสิสตจชกรไดห้ถสือกคาเนสิดขสึชั้นทกกี่
เพต็นเทคอสตห์ เทต่าทกกี่เราเหต็นจากฮกบรถู 12:23, ใน 1 เปโตร 2:5 และเอเฟซชส 2:20-22 ดถูเหมสือนเปป็นทกกี่ชชดเจนวต่าทฟุก
คนถถูกใสต่เขห้าในพระกายของพระครสิสตห์เมสืกี่อรชบความรอด วต่ากายนกชั้หรสืออาคารฝฝ่ายวสิญญาณนกชั้กคาลชงเตสิบโตอยต่างตต่อ
เนสืกี่องขณะทกกี่อวชยวะแตต่ละสต่วนถถูกฝปังเขห้าในกายนกชั้หรสือถถูกทคาใหห้เปป็นสต่วนหนสึกี่งของมชนโดยการบชงเกสิดใหมต่ และวต่ามชน
จะรวมถสึง “เหลต่าจสิตวสิญญาณของบรรดาคนชอบธรรมซสึกี่งถสึงความสมบถูรณห์แลห้ว” ผถูห้ซสึกี่งจะถถูกรชบตชวออกไปเมสืกี่อการ
รชบขสึชั้นนชชั้นมาถสึง เพสืกี่อจะเปป็นชฟุมนฟุมชนนชชั้นทกกี่ถถูกเรกยกออกไปหรสือเอต็คคเลซกอาของพระครสิสตห์ในฟฟ้าอากาศ ถสึง
อยต่างไรแลห้ว พระเจห้ากต็ไมต่ตรชสอะไรเลยเกกกี่ยวกชบเพต็นเทคอสตห์วต่าเปป็นวชนเกสิดของครสิสตจชกรและเราไมต่ควรพลาดสสิกี่ง
ทกกี่พระเจห้าตรชสจรสิง ๆ โดยยสืนกรานเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่พระองคห์ไมต่ไดห้ตรชส

บางคนคสิดวต่าเพต็นเทคอสตห์หมายถสึงพระราชกสิจทกกี่สองแหต่งพระคฟุณ การเผาผลาญธรรมชาตสิฝฝ่ายเนสืชั้อหนชง
อชนเกต่านชชั้นออกไป การตายของนสิสชยทกกี่ผสิดบาปในคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชบความรอดแลห้ว แตต่พระคชมภกรห์ไมต่กลต่าวอะไรเชต่น
นชชั้นเลย มกหลชกคคาสอนหนสึกี่งของพระคชมภกรห์เรสืกี่องการชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์ แตต่มชนไมต่ถถูกสอนในการเชสืกี่อมโยงกชบเพต็นเท
คอสตห์

พวกอสืกี่นเนห้นวต่าการพถูดภาษาตต่าง ๆ หรสือภาษาทชชั้งหลายทกกี่เปป็นการอชศจรรยห์เปป็นพยานหลชกฐานของความ
เตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ และพวกเขาไมต่ประทชบใจกชบขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพระเจห้าทรงสชญญาแลห้วเรสืกี่องฤทธสิธิ์เดชทกกี่
ชนะจสิตวสิญญาณ และวต่าในวชนเพต็นเทคอสตห์นชชั้นมกจสิตวสิญญาณกวต่าสามพชนดวงถถูกเพสิกี่มเขห้ากชบคนเหลต่านชชั้น

ความสชบสนเกกกี่ยวกชบเพต็นเทคอสตห์เปป็นเรสืกี่องทกกี่บาปและชชกี่ว แตต่ทกกี่ชชกี่วทกกี่สฟุดอาจเปป็นการละเลยเกกกี่ยวกชบหลชก
คคาสอนตามพระคชมภกรห์ทกกี่ยสิกี่งใหญต่นชชั้นเรสืกี่องความเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ ครสิสเตกยนทชชั้งหลายไมต่จคาเปป็นตห้องเยห้ย
หยชนสาวกเหลต่านกชั้ทกกี่เมสืองเอเฟซชสผถูห้กลต่าววต่า “พวกเรายชงไมต่เคยไดห้ยสินดห้วยซชั้คาวต่ามกพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ใดบห้างหรสือ
ไมต่” นชกเทศนห์โดยเฉลกกี่ยอาจกต่อใหห้เกสิดความตกตะลสึงในหมถูต่ครสิสเตกยนดก ๆ ทชชั้งหลายโดยการเทกกี่ยวไปทต่ามกลางพวก
เขาและยสืนกรานทกกี่จะไดห้รชบคคาตอบสคาหรชบคคาถามเดกยวกชนนชชั้น “พวกทต่านไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วตชชั้งแตต่
ทต่านทชชั้งหลายไดห้เชสืกี่อนชชั้นใชต่ไหม” หลายคนคงจะตอบวต่าตนไมต่ทราบวต่าการรชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์หมายถสึงอะไร 
และคนอสืกี่น ๆ คงจะเสนอหมายสคาคชญและคคาตอบหลายอยต่าง ซสึกี่งไมต่ไดห้ถถูกเจตนาไวห้ในพระคชมภกรห์ และหลายคน
อาจกลต่าวไดห้วต่าตนไมต่เคยไดห้ยสินคคาเทศนาทกกี่จรสิงจชงเลยเกกกี่ยวกชบคคาบชญชาทกกี่ใหห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ! ในสมชย
ภาคพชนธสชญญาใหมต่ ครสิสเตกยนทชชั้งหลายคฟุห้นเคยเกกกี่ยวกชบคคาถามนกชั้เรสืกี่องความเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณมากกวต่า
บรรดาสมาชสิกครสิสตจชกรในปปัจจฟุบชน

เชต่นเคย Scofield Bible พระคชมภกรห์ฉบชบอห้างอสิงทกกี่มกประโยชนห์มากทกกี่สฟุดในโลก สอนผสิดและสรห้างความ
เจต็บปวดในความคสิดของผมในการอภสิปรายเกกกี่ยวกชบสาวกเหลต่านกชั้ในกสิจการ 19:1-7 หมายเหตฟุของสโกฟปิลดห์กลต่าว
วต่า “เหต็นไดห้ชชดวต่าเปาโลตกใจทกกี่พวกทกกี่ไดห้ชสืกี่อวต่าสาวกเหลต่านกชั้ไมต่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณและไมต่มกฤทธสิธิ์เดชเลย คคาตอบของ



พวกเขาแสดงใหห้เหต็นขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าพวกเขาเปป็นผถูห้เขห้าจารกตยสิว เปป็นเหลต่าสาวกของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา ผถูห้ตชชั้ง
ตาคอยกษชตรสิยห์ทกกี่จะเสดต็จมาองคห์หนสึกี่ง ไมต่ใชต่เหลต่าครสิสเตกยนทกกี่มองยห้อนกลชบไปยชงการไถต่ทกกี่สคาเรต็จแลห้ว”

ผมขอกลต่าววต่า ดร. สโกฟปิลดห์ ผถูห้ซสึกี่งไดห้รชบอสิทธสิพลมากเกสินไปจากกลฟุต่ม Plymouth Brethren ปลต่อยใหห้ตชว
เองกลต่าวคคาพถูดทกกี่โงต่เขลาในทกกี่นกชั้ พระคชมภกรห์เรกยกชายสสิบสองคนนกชั้วต่า “สาวกบางคน” ดร. สโกฟปิลดห์เรกยกพวกเขา
วต่า “พวกทกกี่ไดห้ชสืกี่อวต่าสาวกเหลต่านกชั้” เปาโลถามพวกเขาเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้นแลห้ว “ตชชั้งแตต่ทต่านทชชั้งหลายไดห้เชสืกี่อนชชั้น” 
พวกเขาเปป็นเหลต่าผถูห้เชสืกี่อและ ดร. สโกฟปิลดห์ไมต่มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะเรกยกพวกเขาวต่าเปป็นผถูห้เขห้าจารกตยสิวและ “ไมต่ใชต่ครสิสเตกยน”
ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระครสิสตห์แลห้ว ผถูห้ทกกี่เปป็นสาวกคนหนสึกี่งอยต่างจรสิงใจ กต็เปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง หากเราถสือตามภาษาของ
ภาคพชนธสชญญาใหมต่

ความเขห้าใจผสิดตรงนกชั้มาเพราะพวก Plymouth Brethren จคานวนมากและพวกเนห้นเรสืกี่องสมชยประทาน
แบบสฟุดโตต่งกลฟุต่มอสืกี่น ๆ พยายามทกกี่จะทคาใหห้ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาอยถูต่ในสมชยประทานทกกี่แตกตต่างและถสึงกชบเสนอ
แนะวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาไดห้เสนอแผนการแหต่งความรอดทกกี่แตกตต่างจากแผนการของพระเยซถู นชกี่นเปป็นการ
มองสชชั้นเกสินไปและโงต่เขลา ในกสิจการ 10:43 เปโตรกลต่าวแกต่โครเนลสิอชสวต่า “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถสึง
พระองคห์วต่า โดยพระนามของพระองคห์ ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่เชสืกี่อในพระองคห์นชชั้นจะไดห้รชบการทรงยกบาปทชชั้งหลาย” ฉะนชชั้น
แผนการแหต่งความรอดในสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมจสึงเหมสือนกชบแผนการของภาคพชนธสชญญาใหมต่ และถห้ายอหห์น
ผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาถถูกนชบวต่าอยถูต่ในภาคพชนธสชญญาเดสิม เขากต็ไมต่ไดห้เทศนาแผนการแหต่งความรอดทกกี่แตกตต่างอยถูต่ดก

อชนทกกี่จรสิง เรามกคคาพถูดของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาแลห้วในยอหห์น 3:27-36 และในตอนนชชั้นยอหห์นผถูห้ใหห้รชบ
บชพตสิศมากลต่าวในขห้อ 36 วต่า “ผถูห้ทกกี่เชสืกี่อในพระบฟุตรกต็มกชกวสิตนสิรชนดรห์ และผถูห้ทกกี่ไมต่เชสืกี่อพระบฟุตรกต็จะไมต่เหต็นชกวสิต แตต่
พระพสิโรธของพระเจห้าตกอยถูต่บนเขา” นชกี่นเปป็นแผนการแหต่งความรอดเดกยวกชนกชบทกกี่พระเยซถูประทานใหห้ในบท
เดกยวกชนนชชั้น ขห้อ 14, 16, 18 และอกกหลายแหต่ง โอ บางคนจะกลต่าววต่า “แตต่ยอหห์นเทศนาการกลชบใจใหมต่นะ!” 
และพระเยซถูกต็เทศนาเรสืกี่องนชชั้นเชต่นกชน โดยประกาศแบบคคาตต่อคคาคคาบชญชาเดกยวกชนนชชั้นทกกี่วต่า “จงกลชบใจเสกยใหมต่ 
เพราะวต่าอาณาจชกรแหต่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (เปรกยบเทกยบ มธ. 3:2 กชบ มธ. 4:17) และพระเยซถูทรงเทศนา
การกลชบใจใหมต่ในลถูกา 13:1-5 เหมสือนกชบทกกี่เปาโลเทศนาการกลชบใจใหมต่ทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ในกสิจการ 17:30, และ 2 
เปโตร 3:9 กลต่าววต่า “องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า…ไมต่ทรงประสงคห์ทกกี่จะใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดพสินาศเลย แตต่ประสงคห์ใหห้คนทชชั้งปวง
มาถสึงการกลชบใจเสกยใหมต่” นต่าสนใจทกกี่วต่ากสิตตสิคฟุณของมาระโก กต่อนเรสิกี่มตห้นเลต่าเรสืกี่องการรชบใชห้ของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบ
บชพตสิศมา ประกาศวต่า “การเรสิกี่มตห้นแหต่งขต่าวประเสรสิฐของพระเยซถูครสิสตห์พระบฟุตรของพระเจห้า”

ฉะนชชั้นจสึงไมต่มกอะไรผสิดเลยกชบขต่าวประเสรสิฐทกกี่ถถูกประกาศโดยยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา ไมต่มกอะไรผสิดเลยกชบ
บชพตสิศมาทกกี่เขาใหห้ มชนเปป็นบชพตสิศมาทกกี่พระเยซถูและอชครทถูตทชชั้งสสิบสองคนนชชั้นไดห้รชบ และเมสืกี่ออปอลโลไดห้ยสินยอหห์นผถูห้
ใหห้รชบบชพตสิศมาเทศนา เขากต็ “ไดห้รชบการสชกี่งสอนในทางขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” และ “ชคานาญมากในทางพระ
คชมภกรห์” ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาตห้องสอนเหลต่าสาวกมากกวต่านกชั้เกกกี่ยวกชบความเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ เหมสือน
อยต่างทกกี่นชกเทศนห์ดก ๆ จคานวนมากตห้องทคาวชนนกชั้ แตต่คนเหลต่านกชั้เปป็นสาวก พวกเขาเชสืกี่อแลห้ว พวกเขาไดห้รชบบชพตสิศมา
แลห้วเมสืกี่อพวกเขาประกาศตชววต่ามกความเชสืกี่อ พระคชมภกรห์ไมต่บอกเปป็นนชยวต่าพวกเขาไมต่ใชต่ครสิสเตกยนและใครอสืกี่นกต็ไมต่มก
สสิทธสิธิ์ทกกี่จะอนฟุมานเชต่นนชชั้น



แตต่เปาโลถามพวกเขาวต่า “ถห้าอยต่างนชชั้นพวกทต่านไดห้รชบบชพตสิศมาอชนใดเลต่า” เหต็นไดห้ชชดวต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่เหลต่า
นชชั้นควรถถูกสอนใหห้คาดหวชงวต่าจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ และการทฟุต่มเทและการยอมจคานน ซสึกี่ง
เกกกี่ยวขห้องอยต่างเหมาะสมในการรชบบชพตสิศมา ควรทกกี่จะนคาผถูห้คนไปสถูต่ความเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณ เปโตรสอน
เชต่นนชชั้นในกสิจการ 2:38 และพระเยซถูทรงเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เมสืกี่อพระองคห์ทรงรชบบชพตสิศมาแลห้ว 
(ลถูกา 3:22) ถห้าเหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่ควรถถูกสอนในทชนทกใหห้ประกาศตชววต่าเชสืกี่อองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าอยต่างเปปิดเผยและรชบ
บชพตสิศมา พวกเขากต็ควรถถูกสอนในทชนทกเชต่นกชนวต่ามกการเจสิมอชนเปปีปี่ยมสฟุขอชนหนสึกี่งของพระเจห้าซสึกี่งครสิสเตกยนทฟุกคน
ควรทกกี่จะมก “ดห้วยวต่าพระสชญญานชชั้นตกแกต่พวกทต่าน และแกต่ลถูกหลานของพวกทต่าน และแกต่คนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่หต่าง
ไกลออกไป คสือทฟุกคนทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของพวกเราจะทรงเรกยกนชชั้น” (กสิจการ 2:39)

เปาโลชสินแลห้วกชบการทกกี่เหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณและชสินแลห้วกชบการทกกี่พวกเขารถูห้จชก
เรสืกี่องนชชั้น เขาจสึงเขกยนไปถสึงเหลต่าผถูห้เชสืกี่อชาวแควห้นกาลาเทกยไดห้วต่า “พวกทต่านไดห้รชบพระวสิญญาณโดยการกระทคาแหต่ง
พระราชบชญญชตสิหรสือ หรสือโดยการฟปังแหต่งความเชสืกี่อ พวกทต่านโงต่เขลาถสึงเพกยงนชชั้นเชกยวหรสือ เมสืกี่อเรสิกี่มตห้นในพระ
วสิญญาณแลห้ว บชดนกชั้พวกทต่านจะใหห้สคาเรต็จโดยเนสืชั้อหนชงหรสือ” (กท. 3:2,3) เขาดฟุพวกเขาไดห้วต่า “ความปลสืชั้มใจทกกี่
พวกทต่านไดห้กลต่าวถสึงนชชั้นอยถูต่ทกกี่ไหนแลห้ว” (กท. 4:15)

ฉะนชชั้นผถูห้เชสืกี่อเหลต่านกชั้จสึงถถูกสอนแลห้วใหห้เชสืกี่อวางใจพระครสิสตห์เปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด และพวกเขากต็เชสืกี่อวางใจ
แลห้ว แตต่หลชงจากการสชกี่งสอนเพสิกี่มเตสิม ไมต่วต่าจะเปป็นเรสืกี่องความมชกี่นใจเกกกี่ยวกชบความรอดหรสือเกกกี่ยวกชบความเปปีปี่ยมสฟุข
ของความเตต็มเปปีปี่ยมของพระวสิญญาณทกกี่มกใหห้แกต่ครสิสเตกยนทฟุกคน พวกเขากต็รชบบชพตสิศมาในพระนามของพระเยซถู
เจห้า จากนชชั้นเปาโลกต็วางมสือของตนบนพวกเขาและพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์เสดต็จมาบนพวกเขา

กต่อนอสืกี่น ขอใหห้เราหมายเหตฟุวต่าถห้าผถูห้ใดไมต่ไดห้เขห้าใจอยต่างถต่องแทห้เกกกี่ยวกชบความหมายของการรชบบชพตสิศมา 
มชนกต็เหมาะสมอยต่างสมบถูรณห์ทกกี่จะรชบบชพตสิศมาอกกหนเมสืกี่อความหมายนชชั้นเปป็นทกกี่ชชดเจนแลห้ว บชพตสิศมาไมต่ใชต่วสิธกการ
แหต่งพระคฟุณในความหมายทกกี่วต่าคน ๆ หนสึกี่งรชบความโปรดปรานบางอยต่างจากพระเจห้าโดยการรชบบชพตสิศมา 
อยต่างไรกต็ตาม บชพตสิศมาเปป็นการประกาศตชวตต่อหนห้าผถูห้คน มชนเปป็นภาพจคาลองของความรอด ถห้าภาพนชชั้นไมต่ใชต่ภาพ
ทกกี่แทห้จรสิง กต็ใหห้เราทคามชนอกกเถสิด ถห้าคคาพยานนชชั้นไมต่ชชดเจน กต็ใหห้เรากลต่าวมชนซชั้คาเถสิด ฉะนชชั้นคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่ไดห้รชบบชพ
ตสิศมาอยต่างเหมาะสมหรสือคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบบชพตสิศมาไมต่ไดห้กลชบใจเชสืกี่อจรสิงหรสือคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบความรอด
แลห้วแตต่ไมต่ไดห้เขห้าใจความหมายของการรชบบชพตสิศมาและไมต่ไดห้รชบความชสืกี่นชมยสินดกและพระพรจากมชน กต็อาจรชบ
บชพตสิศมาอกกไดห้อยต่างจรสิงใจ ในบางสถานการณห์

บชดนกชั้สาวกเหลต่านกชั้ “พถูดดห้วยภาษาตต่าง ๆ” นชกี่นแคต่หมายถสึงหลายภาษา ภาษาเหลต่านกชั้เปป็นภาษาทกกี่เหนสือ
ธรรมชาตสิ เหมสือนทกกี่ประทานใหห้ทกกี่เพต็นเทคอสตห์แกต่ผถูห้คนซสึกี่งไมต่สามารถพถูดภาษานชชั้นของคนอสืกี่นทกกี่ไดห้ยสินและเขห้าใจ
หรสือ? พระคชมภกรห์ไมต่กลต่าวและเราไมต่มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะอนฟุมานวต่ามกการอชศจรรยห์หนสึกี่ง ผมคสิดเชต่นนชชั้น ในเมสืกี่อไมต่มกการระบฟุ
ไวห้และไมต่เปป็นทกกี่ตห้องการเลย เหต็นไดห้ชชดวต่าชายเหลต่านกชั้ไดห้รชบพระพรอยต่างมหาศาลและสรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า 
ในมหานครอยต่างเมสืองเอเฟซชส ผถูห้คนพถูดหลายภาษา

The International Standard Bible Encyclopedia บอกเราวต่าเมสืองเอเฟซชสเปป็นเมสืองพาณสิชยห์
ขนาดใหญต่ “พรห้อมกชบทต่าเรสือจคาลองทกกี่เรสือขนาดใหญต่ทกกี่สฟุดหลายลคาเขห้ามาเทกยบทต่าไดห้…ถถูกเชสืกี่อมตต่อโดยทางหลวง



หลายสายกชบนครสคาคชญ ๆ ของแควห้นนชชั้น เอเฟซชสเปป็นนครทกกี่เขห้าถสึงไดห้งต่ายทกกี่สฟุดในแควห้นเอเชกยทชชั้งทางบกและทาง
ทะเล…เพราะความมชกี่งคชกี่งและทคาเลทกกี่ตชชั้งของมชน เมสืองนกชั้จสึงกลายเปป็นนครสคาคชญของแควห้นนกชั้…วสิหาร (ของพระ
ไดอานต่า) ไมต่เพกยงนคาผถูห้แสวงบฟุญจคานวนมหาศาลมายชงเมสืองนกชั้…แตต่มชนวต่าจห้างผถูห้คนมากมายนอกเหนสือจากพวก
ปฟุโรหสิตชายและพวกปฟุโรหสิตหญสิงแลห้ว” ในศถูนยห์กลางการพาณสิชยห์ทกกี่ใหญต่โตเชต่นนชชั้น พรห้อมกชบการคห้าขายทกกี่มาจาก
ทชกี่วทชชั้งจชกรวรรดสิโรม มชนไมต่นต่าประหลาดใจเลยทกกี่สาวกสสิบสองคนนกชั้อาจมาจากเชสืชั้อชาตสิทกกี่แตกตต่างกชน ถสึงอยต่างไร
แลห้ว พวกเขากต็แคต่พถูดในภาษาทกกี่แตกตต่างกชน ไมต่วต่าภาษาเหลต่านชชั้นถถูกประทานใหห้อยต่างอชศจรรยห์หรสือไมต่

เปาโลวางมสือของตนบนพวกเขาเพสืกี่ออธสิษฐานขอใหห้พวกเขาไดห้รชบพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เปาโลวางมสือ
ของตนบนทสิโมธกแลห้ว เราคสิดวต่าในการเจสิมตชชั้ง (1 ทธ. 4:14 และ 2 ทธ. 1:6) และแนต่นอนวต่านชกี่นเปป็นความตชชั้งใจ
ของพสิธกเจสิมตชชั้งผถูห้รชบใชห้ ทกกี่ชายดก ๆ หลายคนทกกี่เปป็นตชวแทนของครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นควรวางมสือบนคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบ
การทรงเรกยกจากพระเจห้าและอธสิษฐานขอใหห้พระเจห้าประทานของประทานตต่าง ๆ แกต่พวกเขาสคาหรชบงานรชบใชห้
และฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์

_________________
ขด้อ 8-10:

19:8 และทต่านไดห้เขห้าไปในธรรมศาลา และกลต่าว
ดห้วยใจกลห้าเปป็นเวลาสามเดสือน โดยโตห้เถกยงและ
ชชกชวนในสสิกี่งตต่าง ๆ เกกกี่ยวกชบอาณาจชกรของพระเจห้า
19:9 แตต่เมสืกี่อหลายคนมกใจแขต็งกระดห้าง และไมต่เชสืกี่อ 
แตต่พถูดอยต่างชชกี่วรห้ายเรสืกี่องทางนชชั้นตต่อหนห้าชฟุมนฟุมชน 
ทต่านจสึงออกไปจากพวกเขา และแยกพวกสาวกไวห้ 

โดยโตห้เถกยงกชนทฟุกวชนในโรงเรกยนของทต่านผถูห้หนสึกี่งชสืกี่อ 
ทกรชนนชส
19:10 และสสิกี่งนกชั้ไดห้กระทคาตต่อเนสืกี่องเปป็นเวลาสองปปี 
จนกระทชกี่งทฟุกคนซสึกี่งอาศชยอยถูต่ในแควห้นเอเชกยไดห้ยสิน
พระวจนะของพระเยซถูเจห้า ทชชั้งพวกยสิวและพวกกรกก

ในธรรมศาลาและโรงเรขียน
ของทขีรอันนอัสทขีกี่เมสืองเอเฟซอัส

เปาโลอยถูต่ในเมสืองเอเฟซชส เขาไดห้พบกชบสาวกบางคนทกกี่นกกี่และอธสิษฐานกชบพวกเขาเพสืกี่อทกกี่พวกเขาจะไดห้รชบ
พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ จากนชชั้นเขากต็เขห้าไปในธรรมศาลา “และกลต่าวดห้วยใจกลห้าเปป็นเวลาสามเดสือน โดยโตห้เถกยง
และชชกชวน…” เขามาหาพวกยสิวกต่อนเพราะวต่าพวกเขามกภถูมสิหลชงแบบเดกยวกชน เพราะวต่าพวกเขามกพระคชมภกรห์ 
เพราะวต่าพวกเขาทราบเกกกี่ยวกชบพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง และไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าพวกเขาบางคนรชบความรอดแลห้ว
เหมสือนกชบทกกี่อชบราฮชมไดห้รชบความรอด (ปฐก. 15:6) เหมสือนกชบสสิเมโอนผถูห้ชรา ผถูห้ซสึกี่งมกชกวสิตอยถูต่จนไดห้เหต็นพระกฟุมาร
เยซถู (ลถูกา 2:25-35) ไดห้รชบความรอด และเชต่นเดกยวกชบพวกยสิวสมชยภาคพชนธสชญญาเดสิมคนอสืกี่น ๆ ผถูห้ไดห้วางใจใน
พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่จะเสดต็จมานชชั้น

เปาโล “กลต่าวดห้วยใจกลห้า” นชกี่นเปป็นลชกษณะเฉพาะตชวอชนยสิกี่งใหญต่ของเหลต่านชกเทศนห์สมชยภาคพชนธสชญญา
ใหมต่ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ (ดถู กสิจการ 4:13, 30, 31) การประกาศขต่าวประเสรสิฐเปป็นการสงครามตต่อสถูห้กชบ
ความชชกี่ว ตต่อสถูห้กชบซาตาน ตต่อสถูห้กชบผถูห้คนทกกี่มกใจชชกี่ว ตต่อสถูห้กชบเหลต่าวสิญญาณชชกี่ว ตต่อสถูห้กชบหลชกคคาสอนเทต็จ

พรห้อมกชบการเทศนาทกกี่กลห้าหาญและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ปฏสิกสิรสิยาหนสึกี่งในสองอยต่างเปป็นสสิกี่งทกกี่



หลกกเลกกี่ยงไมต่ไดห้: บางคนจะเชสืกี่อ และบางคนจะมกใจแขต็งกระดห้างและตต่อตห้านขต่าวประเสรสิฐ การเทศนาทกกี่ไมต่ทคาใหห้
ใครโมโหและไมต่ทคาใหห้ผถูห้ใดดกใจมาก ๆ เลย การเทศนาทกกี่ไมต่ทคาใหห้บางคนขชดเคสืองใจ กต็ไมต่เปป็นพรแกต่บางคนพรห้อม
กชบฤทธสิธิ์เดชทกกี่ชต่วยใหห้รอดเลย

ดชงนชชั้นเมสืกี่อมกปฏสิกสิรสิยาในทางทกกี่ไมต่ดกตต่อเปาโลและขต่าวประเสรสิฐ เขากต็ “ออกไปจากพวกเขา และแยกพวก
สาวกไวห้” และยห้ายสถานทกกี่เทศนาของเขาไปยชงโรงเรกยนของผถูห้หนสึกี่งชสืกี่อทกรชนนชส ในทกกี่นกชั้พวกเขาทคาตามแบบของ
พวกกรกกในการรวมตชวกชนเปป็นกลฟุต่ม ๆ เพสืกี่ออภสิปรายเกกกี่ยวกชบปรชชญา เหมสือนทกกี่เปป็นทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ (กสิจการ 
17:18-21) นชกปรชชญาอยต่างโสเครตกสหรสืออรสิสโตเตสิล หรสือเพลโตมชกรวบรวมเหลต่าศสิษยห์และสชกี่งสอนปรชชญาของ
ตนแกต่พวกเขา “โรงเรกยน” เหลต่านกชั้มชกเปป็นลานประชาคมสคาหรชบการอภสิปรายของพวกคนทกกี่เฉลกยวฉลาด และมชน
เปป็นความนสิยมสคาหรชบพวกคนทกกี่มกวชฒนธรรมและมกฐานะดกทกกี่มกพวกทาสไวห้ทคางานของพวกเขา ทกกี่จะมารวมตชวกชน
และศสึกษาปรชชญาและศาสนา ครสิสตจชกรทชชั้งหลายสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ในตอนแรกไมต่มกอาคารทกกี่ประชฟุมค
รสิสตจชกร ฉะนชชั้นพวกครสิสเตกยนจสึงรวมตชวกชนในทกกี่ ๆ พวกเขาทคาไดห้ ในธรรมศาลาแหต่งหนสึกี่งหรสือในสถานทกกี่ประชฟุม
สาธารณะแหต่งอสืกี่น ๆ เชต่น โรงเรกยนของทกรชนนชส และนกกี่เปป็นเรสืกี่องทกกี่เกสิดขสึชั้นทฟุกวชนและ “ตต่อเนสืกี่องเปป็นเวลาสองปปี”

จงสชงเกตวต่า “ทฟุกคนซสึกี่งอาศชยอยถูต่ในแควห้นเอเชกยไดห้ยสินพระวจนะของพระเยซถูเจห้า ทชชั้งพวกยสิวและพวก
กรกก” คคาวต่าแควห้นเอเชกยในทกกี่นกชั้หมายถสึงแควห้นนชชั้นทกกี่อยถูต่ในสต่วนทกกี่เราเรกยกกชนตอนนกชั้วต่าเอเชกยไมเนอรห์ และปปัจจฟุบชน
อยถูต่ในประเทศตฟุรกกแหต่งเอเชกย จคาไวห้วต่าหนชงสสือวสิวรณห์ถถูกสต่งไปถสึง “ครสิสตจชกรทชชั้งเจต็ดในแควห้นเอเชกย” และงาน
ประกาศของเปาโลสต่วนใหญต่กต็ถถูกกระทคาในคาบสมฟุทรนกชั้และขห้ามไปในแควห้นมาซสิโดเนกย (พสืชั้นทกกี่ตอนเหนสือของ
ประเทศกรกซ) และแควห้นอาคายา (ประเทศกรกซตอนใตห้)

แตต่เนสืกี่องจากนกกี่เปป็นศถูนยห์กลางทางการพาณสิชยห์ทกกี่พลฟุกพลต่านทกกี่มกผถูห้คนไป ๆ มา ๆ อยถูต่ตลอด ในไมต่ชห้าแควห้น
ทกกี่มกประชากรอยถูต่หนาแนต่นนชชั้นกต็ไดห้ยสินพระวจนะของพระเจห้า ทชชั้งพวกยสิวและพวกกรกก!

เปาโลอยถูต่ในเมสืองเอเฟซชสนานสามเดสือน และเทศนาในธรรมศาลา (ขห้อ 8) จากนชชั้นเขากต็อยถูต่ตต่อไปใน
โรงเรกยนของทกรชนนชสและอาจทกกี่อสืกี่นดห้วยนานสองปปี (ขห้อ 10) แตต่หลชงจากเหตฟุการณห์เหลต่านชชั้นในขห้อ 11 ถสึง 22 
“ทต่านเองกต็พชกอยถูต่ในแควห้นเอเชกยหนต่อยหนสึกี่ง” ฉะนชชั้นงานรชบใชห้ทชชั้งหมดของเขาในเมสืองเอเฟซชสจสึงกสินเวลานาน
สามปปี (กสิจการ 20:31)

______________
ขด้อ 11-16:

19:11 และพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาบรรดาการ
อชศจรรยห์พสิเศษโดยมสือของเปาโล
19:12 จนไดห้นคาเอาผห้าเชต็ดหนห้าหรสือผห้ากชนเปฟปั้อนจาก
รต่างกายของทต่านมายชงคนปฝ่วยทชชั้งหลาย และโรค
ตต่าง ๆ นชชั้นไดห้ออกไปจากพวกเขา และพวก
วสิญญาณชชกี่วรห้ายกต็ออกจากคนเหลต่านชชั้น
19:13 แลห้วบางคนในพวกยสิวทกกี่พเนจรไป ผถูห้เปป็น

พวกหมอผก ไดห้ตชดสสินใจเองทกกี่จะรห้องออกพระนาม
ของพระเยซถูเจห้าตต่อคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งมกพวกวสิญญาณ
ชชกี่วรห้าย โดยกลต่าววต่า “พวกเราสชกี่งเจห้าทชชั้งหลายโดย
พระเยซถูผถูห้ซสึกี่งเปาโลประกาศนชชั้น”
19:14 และมกบฟุตรชายเจต็ดคนของคนหนสึกี่งชสืกี่อ เสวา 
เปป็นคนยสิว และเปป็นปฟุโรหสิตใหญต่ ซสึกี่งไดห้กระทคาอยต่าง
นชชั้น



19:15 และวสิญญาณชชกี่วรห้ายนชชั้นจสึงตอบ และกลต่าว
วต่า “พระเยซถู ขห้ารถูห้จชก และเปาโล ขห้ากต็รถูห้จชก แตต่พวก
เจห้าเปป็นผถูห้ใดเลต่า”
19:16 และคนทกกี่มกวสิญญาณชชกี่วรห้ายสสิงอยถูต่นชชั้นกต็

กระโดดใสต่คนเหลต่านชชั้น และเอาชนะพวกเขา และมก
ชชยตต่อพวกเขา จนคนเหลต่านชชั้นไดห้หนกออกไปจาก
บห้านหลชงนชชั้น ทชชั้งเปลสือยกายและบาดเจต็บ

การรอักษาโรคอยสางออัศจรรยณ์และพวกผขีถทูกขอับออก
เราอต่านในทกกี่นกชั้วต่า “พระเจห้าไดห้ทรงกระทคาบรรดาการอชศจรรยห์พสิเศษโดยมสือของเปาโล” พสิเศษแคต่

หมายความวต่าไมต่ปกตสิธรรมดาแตต่ผสิดธรรมดา ผห้าเชต็ดหนห้าหรสือผห้ากชนเปฟปั้อนถถูกนคามาจากรต่างกายของเขาและ
พระเจห้าทรงใชห้สสิกี่งเหลต่านกชั้เพสืกี่อรชกษาคนเจต็บปฝ่วยและขชบเหลต่าวสิญญาณชชกี่วออก! แตต่จรสิง ๆ แลห้วการอชศจรรยห์กต็
เปป็นการอชศจรรยห์ พระคคาตอนนกชั้ไมต่บชญชาผถูห้ใดอสืกี่นใหห้สต่งผห้าเชต็ดหนห้าหรสือผห้ากชนเปฟปั้อนออกไปเพสืกี่อรชกษาคนเจต็บปฝ่วย
ใหห้หาย แตต่พระคคาตอนนกชั้กต็ไมต่หห้ามการทคาแบบนชชั้นเชต่นกชน ความจรสิงอชนเรกยบงต่ายกต็คสือวต่านกกี่เปป็นการอชศจรรยห์ทกกี่พสิเศษ
อยต่างหนสึกี่ง และการอชศจรรยห์ทชชั้งหลายกต็เปป็นของประทานของพระเจห้า พสิเศษเหนสือธรรมดา ไมต่ธรรมดา ถห้าพระเจห้า
ทรงเหต็นสมควรทกกี่จะรชกษาคนมากมายใหห้หายโดย “เงาของเปโตรทกกี่ผต่านไป” (กสิจการ 5:15) หรสือทคาใหห้คน ๆ 
หนสึกี่งเปป็นขสึชั้นจากตายโดยแตะตห้องกระดถูกของเอลกชา (2 พงศห์กษชตรสิยห์ 18:20, 21) หรสือขชบผกตนหนสึกี่งออกโดยคคา ๆ
หนสึกี่ง หรสือรชกษาคนเจต็บปฝ่วยใหห้หายโดยใชห้มสือสชมผชส มชนกต็ยชงเปป็นการอชศจรรยห์ เปป็นพระราชกสิจของพระเจห้าเหมสือน
เดสิม และศาสนาของครสิสเตกยนกต็เปป็นศาสนาแหต่งสสิกี่งเหนสือธรรมชาตสิ

พระคชมภกรห์เตต็มไปดห้วยการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ และงานรชบใชห้เหลต่านชชั้นของเหลต่านชกเทศนห์ของพระเจห้าใน
หนชงสสือกสิจการกต็แสดงใหห้เหต็นผลลชพธห์อชนแสนอชศจรรยห์แหต่งฤทธสิธิ์เดชของพระเจห้าพอ ๆ กชบงานรชบใชห้สต่วนตชวของ
พระเยซถูในกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่ม และการอชศจรรยห์เหลต่านกชั้กต็ไมต่ถถูกจคากชดอยถูต่แคต่พวกอชครสาวก ดห้วยวต่า “สเทเฟน
ประกอบดห้วยความเชสืกี่อและฤทธสิธิ์เดช ไดห้กระทคาบรรดาการมหชศจรรยห์และการอชศจรรยห์ใหญต่ยสิกี่งทต่ามกลาง
ประชาชน” (กสิจการ 6:8) และเมสืกี่อฟปีลสิปผถูห้ชต่วยนชชั้นอยถูต่ในแควห้นสะมาเรกย “...ประชาชนกต็พรห้อมใจกชนตชชั้งใจฟปังสสิกี่ง
เหลต่านชชั้นทกกี่ฟปีลสิปกลต่าว โดยไดห้ยสินและไดห้เหต็นการอชศจรรยห์ทชชั้งหลายซสึกี่งทต่านไดห้กระทคา ดห้วยวต่าผกโสโครกทชชั้งหลาย ซสึกี่ง
รห้องดห้วยเสกยงดชง ไดห้ออกมาจากหลายคนทกกี่ถถูกสสิงอยถูต่ดห้วยผกเหลต่านชชั้น และหลายคนทกกี่เปป็นอชมพาต และคนเหลต่านชชั้น
ทกกี่เปป็นงต่อย กต็ไดห้รชบการรชกษาใหห้หาย” (กสิจการ 8:6, 7) การรชกษาคนเจต็บปฝ่วยใหห้หายและการขชบพวกผกโสโครก
ออกถถูกกลต่าววต่าเปป็นการรชกษาใหห้หายแบบอชศจรรยห์เชต่นกชน (กสิจการ 5:16) เราควรเผชสิญหนห้าคคาสอนทกกี่ชชดเจนนชชั้น
ของพระคชมภกรห์ทกกี่วต่าพระบสิดาไดห้สต่งพระเยซถูเขห้ามาในโลกฉชนใด พระเยซถูกต็สต่งพวกเราทกกี่เปป็นคนของพระองคห์ออกไป
ฉชนนชชั้น (ยอหห์น 17:18; ยอหห์น 20:21; ยอหห์น 14:12)

ความหลากหลายของบรรดาของประทานโดยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ถถูกกลต่าวถสึงใน 1 โครสินธห์ 12:4-11 
และของประทานเหลต่านชชั้นรวมถสึงสตสิปปัญญา ถห้อยคคาแหต่งความรถูห้ ความเชสืกี่อ บรรดาของประทานแหต่งการรชกษา
โรค การทคาการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ การพยากรณห์ การแยกแยะวสิญญาณทชชั้งหลาย และของประทานแหต่งการพถูด
ภาษาตต่าง ๆ หรสือการแปล แตต่ในบทเดกยวกชนนชชั้น ขห้อ 29 และ 30 บอกเราวต่า “...ทฟุกคนเปป็นผถูห้กระทคาการ
อชศจรรยห์ตต่าง ๆ หรสือ ทฟุกคนมกบรรดาของประทานแหต่งการรชกษาหรสือ…” และเราถถูกเตสือนความจคาจากพระมหา
บชญชาตามทกกี่ใหห้ไวห้ในมาระโก 16:17 และ 18 วต่าหมายสคาคชญหรสือการอชศจรรยห์บางอยต่าง “จะตสิดตามคนเหลต่านชชั้น



ทกกี่เชสืกี่อ” นชกี่นคสือ คนเหลต่านชชั้นทกกี่มกความเชสืกี่อสคาหรชบหมายสคาคชญหรสือการอชศจรรยห์เหลต่านกชั้ และนชกี่นรวมถสึง “ในนาม
ของเรา พวกเขาจะขชบผกออกหลายตน…พวกเขาจะวางมสือบนคนเจต็บปฝ่วย และคนเหลต่านชชั้นจะหายเปป็นปกตสิ” ทกกี่
ใดทกกี่พระเจห้าประทานความเชสืกี่อสคาหรชบการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ พระเจห้ากต็ประทานการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้น

“กระแสการรชกษาโรค” สมชยใหมต่กต่อใหห้เกสิดความบห้าคลชกี่งและหลชกคคาสอนเทกยมเทต็จบางอยต่าง แนต่นอน
วต่ามชนไมต่ใชต่นชั้คาพระทชยของพระเจห้าเสมอไปทกกี่จะรชกษาคนเจต็บปฝ่วยใหห้หายตอนนกชั้ เหมสือนกชบทกกี่มชนไมต่ใชต่นชั้คาพระทชย
ของพระเจห้าในสมชยพระคชมภกรห์ บางครชชั้งมชนเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าทกกี่ผถูห้คนตห้องเจต็บปฝ่วยและเรกยนรถูห้บทเรกยน
บางอยต่างหรสือไดห้รชบพระพรบางอยต่างหรสือใหห้คคาพยานทกกี่เปปีปี่ยมดห้วยพระคฟุณบางอยต่างเกกกี่ยวกชบความชต่วยเหลสือของ
พระเจห้าในความยากลคาบาก บางครชชั้งครสิสเตกยนทชชั้งหลายกต็ควรตาย และพวกคฟุณหมอและยารชกษาโรคกต็ไมต่ใชต่สสิกี่ง
ผสิด พระเจห้าทรงใชห้สสืกี่อกลางทชชั้งหลายเปป็นปกตสิมากกวต่าเพสืกี่อรชกษาผถูห้คนใหห้หาย เหมสือนกชบทกกี่พระองคห์กต็ทรงใชห้มนฟุษยห์
และคคาพยานของมนฟุษยห์เปป็นสสืกี่อกลางในการนคาขต่าวประเสรสิฐออกไปและในการชต่วยจสิตวสิญญาณหลายดวงใหห้รอด
แตต่ถสึงแมห้จะมกคคาสอนผสิดและความบห้าคลชกี่งทางศาสนา ซสึกี่งเราไมต่เหต็นดกดห้วย มชนกต็ยชงเปป็นจรสิงอยถูต่เหมสือนเดสิมทกกี่วชนนกชั้
พระเจห้าทรงเขห้าแทรกแซงอยต่างอชศจรรยห์ในบางครชชั้งเพสืกี่อรชกษาคนปฝ่วยใหห้หาย

หลายคนชอบกลต่าววต่าไมต่มกการรชกษาใหห้หายแบบอชศจรรยห์อกกตต่อไปแลห้ววชนนกชั้ ผมขอตอบกต่อนเลยวต่าผม
ทราบจากประสบการณห์สต่วนตชววต่าพระเจห้าไดห้ทรงเขห้าแทรกแซงอยต่างอชศจรรยห์ในการรชกษาคนเหลต่านชชั้นใหห้หายผถูห้
ซสึกี่งถถูกปลต่อยใหห้ตายแลห้ว และในการรชกษาใหห้หายแบบฉชบพลชนคนเหลต่านชชั้นทกกี่ความชต่วยเหลสือทางการแพทยห์ลห้ม
เหลวเสกยแลห้ว แตต่คคาพยานของผมเองกต็ไดห้รชบการสนชบสนฟุนจากประจชกษห์พยานทกกี่เชสืกี่อถสือไดห้หลายคน ในทกกี่นกชั้ผมไมต่
ขอยกคคาพยานของพวกผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่เนห้นการรชกษาโรคหรสือของคนคลชกี่งศาสนาคนใด The Ministry
of Healing โดย A.J. Gordon บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบ “การอชศจรรยห์แหต่งการรชกษาโรคในทฟุกยฟุคสมชย” กอรห์ดอนเปป็น
ผถูห้กต่อตชชั้งของ Gordon College เปป็นแบต๊พตสิสคนหนสึกี่ง Henry W. Frost เขกยนหนชงสสือ Miraculous Healing ซสึกี่ง
เปป็นคคาพยานสต่วนตชวและการศสึกษาคห้นควห้าพระคชมภกรห์ ถถูกตกพสิมพห์โดย Revell เขาเปป็นเลขานฟุการชาวอเมรสิกชนใหห้
แกต่ China Inland Mission เทต่าทกกี่ผมจคาไดห้ และเปป็นเพสืกี่อนสนสิทของฮชดสชน เทยห์เลอรห์ A.B. Simpson ผถูห้รชบใชห้
นสิกายเพรสไบทกเรกยนผถูห้กต่อตชชั้ง Christian and Missionary Alliance ไดห้เขกยนหนชงสสือ Gospel of Healing 
พรห้อมกชบบทหนสึกี่งทกกี่เปป็นคคาพยานสต่วนตชวเกกกี่ยวกชบการรชกษาโรค Andrew Murray นชกเขกยนอมตะผถูห้เขกยนหนชงสสือ 
Divine Healing, Its Scriptural Basis and My Personal Testimony หนชงสสือ Modern Miracles of 
Healing ซสึกี่งถถูกแกห้ไขโดย David J. Fant ใหห้คคาพยานของ Dr. P.W. Philpott, Mr. Robert G. LeTourneau,
 President V. Raymond Edman แหต่ง Wheaton และคนอสืกี่น ๆ อกกมากมาย Dr. John Roach Stratorn 
ศสิษยาภสิบาลของ Calvary Baptist Church, นสิวยอรห์ค, ไดห้เขกยนหนชงสสือ Divine Healing in Scripture and
 Life พรห้อมกชบคคาพยานของเขาเองและคนอสืกี่น ๆ อกกหลายคน Dr. W.B. Riley ไดห้เขกยนแผต่นพชบฉบชบหนสึกี่งทกกี่มก
เนสืชั้อหาหนชกแนต่นเกกกี่ยวกชบ Divine Healing or Does God Hear Prayer for the Sick? พรห้อมกชบคคาพยานทกกี่
ผสิดธรรมดา ในวรรณกรรมของ China Inland Mission และวรรณกรรมของ Sudan Interior Mission และ
บทความหลายชสิชั้นใน The Sunday School Times และทกกี่อสืกี่น ๆ มกบชนทสึกเหตฟุการณห์หลายตอนเกกกี่ยวกชบพวกผกทกกี่
ถถูกขชบออก



หนชงสสือ Biblical Demonology โดย Merrill F. Unger มกบรรณานฟุกรมทกกี่ยอดเยกกี่ยมเกกกี่ยวกชบหชวขห้อ
ปปีศาจวสิทยา ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าในอเมรสิกา การตสิดตต่อกชบภถูตสิผกและการทคานายโชคชะตาบางครชชั้งกต็เปป็นการเผยใหห้
ประจชกษห์ของเหลต่าวสิญญาณชชกี่วและบางครชชั้งนสิสชยของการตสิดยาและตสิดเหลห้าและความปฝ่วยทางจสิตกต็เปป็นตชวแทน
ของงานของเหลต่าวสิญญาณชชกี่ว

การอชศจรรยห์ทชชั้งหลายไมต่ใชต่เรสืกี่องเลต่น ๆ ไมต่ใชต่ทฟุกคนไดห้รชบของประทานในการทคาการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ หรสือ
ของประทานในการรชกษาโรค แตต่ความสงสารของพระเจห้าทกกี่มกตต่อคนเจต็บปฝ่วยและผถูห้ทกกี่ทนทฟุกขห์กต็ยสิกี่งใหญต่เหมสือนทกกี่
เคยเปป็น และคคาตอบของพระเจห้าทกกี่มกตต่อคคาอธสิษฐานแหต่งความเชสืกี่อกต็เตต็มพระทชยและเปปีปี่ยมพระพรตอนนกชั้เหมสือนทกกี่
มชนเคยเปป็น!

John Wesley ในหนชงสสือ Journal ของเขาบอกเลต่าเกกกี่ยวกชบการรชกษาโรคแบบอชศจรรยห์บางอยต่างซสึกี่ง
เปป็นการตอบคคาอธสิษฐานและเกกกี่ยวกชบพวกผกทกกี่ถถูกขชบออก ถสึงแมห้วต่าเขาผถูห้ซสึกี่งเนห้นหลชกปฏสิบชตสิและเขกยนหนชงสสือ
หลายเลต่มดถูเหมสือนไมต่มกหลชกคคาสอนพสิเศษเกกกี่ยวกชบการรชกษาโรคและไมต่ทคาใหห้มชนเปป็นเรสืกี่องใหญต่กต็ตาม

Mrs. Jonathan Goforth มสิชชชนนารกนสิกายเพรสไบทกเรกยน บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบการรชกษาโรคอชนแสน
วสิเศษหลายหนซสึกี่งเปป็นการตอบคคาอธสิษฐาน หนชงสสือ Pastor Hsi แหต่ง China Inland Mission บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบ
ผกหลายตนทกกี่ถถูกขชบออก

การรชกษาใหห้หายอยถูต่ในการลบมลทสินนชชั้นไหม? ถถูกตห้องแลห้ว ในแงต่ของรต่างกายของเราทกกี่ไดห้รชบสงต่าราศก
และเปป็นขสึชั้นจากตายซสึกี่งถถูกจต่ายคต่าแลห้วในฐานะเปป็นสต่วนหนสึกี่งแหต่งการไถต่ของเราแตต่ยชงไมต่ไดห้ประทานใหห้แกต่เรา 
ฉะนชชั้นการรชกษาใหห้หายทฟุกอยต่าง ฟากนกชั้ของการเปป็นขสึชั้นจากตายและการรชบขสึชั้นไป เปป็นเพกยงเชสิงสชมพชนธห์และ
ชชกี่วคราว คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายและแมห้กระทชกี่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วในสมชย
พระคชมภกรห์สฟุดทห้ายแลห้วกต็ลห้มปฝ่วยและตาย เชต่นเดกยวกชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่พระเจห้าในความรชกเมตตาทรงรชกษาใหห้หาย
วชนนกชั้ (ดถูหลายบทเกกกี่ยวกชบการรชกษาโรคและการอชศจรรยห์ตต่าง ๆ ในหนชงสสือของผถูห้แตต่ง, Prayer -- Asking and 
Receiving)

___________________
ขด้อ 17-20:

19:17 และสสิกี่งนกชั้ไดห้เปป็นทกกี่ทราบแกต่พวกยสิวและพวก
กรกกทฟุกคนทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่เมสืองเอเฟซชสดห้วย และ
ความเกรงกลชวไดห้ตกอยถูต่บนพวกเขาทฟุกคน และ
พระนามของพระเยซถูเจห้าไดห้รชบการยกยต่อง
19:18 และหลายคนทกกี่เชสืกี่อไดห้มา และสารภาพ และ
แสดงการกระทคาทชชั้งหลายของพวกเขาใหห้เหต็น
19:19 และหลายคนในพวกเขาซสึกี่งใชห้ไสยศาสตรห์ไดห้

เอาหนชงสสือทชชั้งหลายของตนมารวบรวมกชน และเผา
พวกมชนเสกยตต่อหนห้าทฟุกคน และพวกเขาไดห้นชบราคา
ของหนชงสสือเหลต่านชชั้น และพบวต่าเปป็นราคาหห้าหมสืกี่น
เหรกยญเงสิน
19:20 ดชงนชชั้น พระวจนะของพระเจห้าจสึงเจรสิญขสึชั้น
อยต่างมากมายและมกชชย

การกลอับใจใหมสและการเผาหนอังสสือทขีกี่เมสืองเอเฟซอัส 
ในเมสืองสต่วนใหญต่ทกกี่เขาไปเทศนา เปาโลพบการตต่อตห้านหลชก ๆ จากพวกยสิวทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อ ผถูห้ซสึกี่งยสึดมชกี่น



ในพสิธกการทกกี่เปป็นรถูปแบบภายนอกของพระราชบชญญชตสิ แมห้อยถูต่หต่างไกลจากพระเจห้าในใจของพวกเขา แตต่ในเมสือง
เอเฟซชส เขารฟุกหนชกตต่อตห้านศถูนยห์กลางแหต่งการนชบถสือรถูปเคารพของโลก ทกกี่นกกี่อารยธรรมของคนกรกกไดห้เขห้ามา
แทนทกกี่ของชาวตะวชนออก และภาษากรกกกต็ใชห้พถูดกชนและ “เทพกของคนเอเชกยแหต่งวสิหารนชชั้นกต็มกลชกษณะเฉพาะตชว
ของเทพกอารเทมสิสของคนกรกก” ทกกี่นกกี่เปป็นบห้านของเทพกไดอานต่าพรห้อมกชบรถูปปปัปั้นและวสิหารอชนใหญต่โตและความ
มชกี่งคชกี่งของมชน

ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้เปาโลจสึงมาตต่อสถูห้กชบโลกของปปีศาจ เหลต่าวสิญญาณชชกี่วทกกี่มองไมต่เหต็น คนเปป็นอชนมากไดห้รชบการ
ชต่วยใหห้พห้นจากเหลต่าวสิญญาณชชกี่ว (ขห้อ 12) จนถสึงขนาดทกกี่วต่า “บางคนในพวกยสิวทกกี่พเนจรไป ผถูห้เปป็นพวกหมอผก” 
พยายามทคาแบบเดกยวกชนบห้างโดยใชห้พระนามของพระเยซถู พระเจห้าทรงอนฟุญาตใหห้วสิญญาณชชกี่วนชชั้นตอบวต่า “พระ
เยซถู ขห้ารถูห้จชก และเปาโล ขห้ากต็รถูห้จชก แตต่พวกเจห้าเปป็นผถูห้ใดเลต่า” และชายทกกี่ถถูกผกสสิงคนนชชั้นกต็กระโจนใสต่พวกเขา ฉกกทสึชั้ง
เสสืชั้อผห้าของพวกเขาและทคาใหห้พวกเขาบาดเจต็บ และเรสืกี่องเลต่านชชั้นทกกี่โจษขานไปทชกี่วกต็กลายเปป็นการประชาสชมพชนธห์
ใหญต่ใหห้เปาโลและขต่าวประเสรสิฐของเขา จนถสึงขนาดทกกี่ในทต่ามกลางเหลต่าคนไมต่เชสืกี่อ “ความเกรงกลชวไดห้ตกอยถูต่บน
พวกเขาทฟุกคน และพระนามของพระเยซถูเจห้าไดห้รชบการยกยต่อง” (ขห้อ 17) 

เหลต่าวสิญญาณชชกี่วรถูห้จชกพระเยซถูและตห้องจคาใจยอมรชบพระองคห์ รชบรถูห้สสิทธสิอคานาจของพระองคห์ตามทกกี่เราเหต็น
ในมชทธสิว 8:29; มาระโก 5:7 และลถูกา 8:28 วสิญญาณชชกี่วแหต่งการทคานายโชคชะตาในทาสสาวคนนชชั้นในกสิจการ 
16:16 กต็ตห้องจคาใจรห้องประกาศเกกกี่ยวกชบเปาโลและสสิลาสเชต่นกชนวต่า “คนเหลต่านกชั้เปป็นพวกผถูห้รชบใชห้ของพระเจห้าผถูห้
สถูงสฟุด ผถูห้ซสึกี่งแสดงทางแหต่งความรอดแกต่พวกเรา” เหต็นไดห้ชชดวต่าเหลต่าวสิญญาณชชกี่วอยถูต่ใตห้บชงคชบครสิสเตกยนทชชั้งหลาย
เชต่นกชนผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ เพราะในทกกี่นกชั้วสิญญาณชชกี่วตนนชชั้นไดห้รห้องออกมาวต่า “พระเยซถู ขห้ารถูห้จชก 
และเปาโล ขห้ากต็รถูห้จชก แตต่พวกเจห้าเปป็นผถูห้ใดเลต่า” (ขห้อ 15)

เราคสิดวต่า เหลต่าวสิญญาณชชกี่วอยถูต่ในผถูห้คนมากมายในพสืชั้นทกกี่แหต่งนกชั้และฉะนชชั้น “ความเกรงกลชวไดห้ตกอยถูต่บน
พวกเขาทฟุกคน” และความสคานสึกผสิดทกกี่ฝปังลสึกเพราะบาปทชชั้งหลายของพวกเขาและการหชนเสกยจากบาปกต็เกสิดขสึชั้น
เปป็นผลมาจากฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระเจห้า ซสึกี่งเอาชนะพวกผก ขชบพวกมชนออก ทคาใหห้ผถูห้คนสคานสึกถสึงความอต่อนแอ
ของตนและความชชกี่วและภยชนตรายของพวกมชน

คนเหลต่านชชั้นทกกี่ใชห้ “ไสยศาสตรห์” นชกี่นคสือ ศสิลปะทกกี่เปป็นเวทมนตรห์ หรสือคนเหลต่านชชั้นทกกี่ยฟุต่งเกกกี่ยวกชบพวก
วสิญญาณชชกี่ว เชต่นพวกคนทรงเจห้าเขห้าผกและบางครชชั้งพวกทคานายโชคชะตากต็เชต่นกชน บชดนกชั้นคาหนชงสสือทชชั้งหลายของ
ตนมาและเผาพวกมชน พวกมชนเปป็นหนชงสสือทกกี่คชดลอกดห้วยมสือ มกราคาแพงและมชกถถูกเกต็บไวห้เปป็นความลชบภายใน
บางกลฟุต่ม และมถูลคต่าตลาดของหนชงสสือเหลต่านกชั้ทชชั้งหมดทกกี่ถถูกเผากต็เทต่ากชบ “หห้าหมสืกี่นเหรกยญเงสิน”

นชกเทศนห์และครสิสตจชกรจคานวนมากกลชวสสิกี่งทกกี่ตสืกี่นตาตสืกี่นใจ งานรชบใชห้ของเปาโลไมต่ใชต่ “การประชฟุม
นมชสการแบบทางการ” ไมต่มกดนตรกขชบกลต่อมแสนไพเราะ ไมต่มกแสงทกกี่ถถูกกรองผต่านหนห้าตต่างกระจกสก ไมต่มกคณะนชก
รห้องทกกี่สวมเสสืชั้อคลฟุม ไมต่มกการตอบสนองแบบถถูกฝฝึกซห้อมมา ไมต่มกคณะนชกรห้องทกกี่เดสินเปป็นจชงหวะและเจห้าหนห้าทกกี่
ตห้อนรชบแขก ในงานรชบใชห้ของเปาโล ฤทธสิธิ์เดชมหชนตห์ของพระเจห้าปะทะกชบกองทชพผกปปีศาจและบาป ภาพ
เหตฟุการณห์นกชั้ทกกี่เมสืองเอเฟซชส การสารภาพของผถูห้คนและการละทสิชั้งบาปและการเผาหนชงสสือทกกี่ชชกี่วรห้ายของพวกเขา 
คงจะทคาใหห้เรานสึกถสึงงานฟฟปั้นฟถูของบสิลลกกี่ ซชนเดยห์ทกกี่มกการปปิดกสิจการของรห้านเหลห้า การทฟุบทคาลายถชงเบกยรห์ การเท



เหลห้าลงทต่อระบายนชั้คา เราถถูกทคาใหห้นสึกถสึงพวกหชวขโมยทกกี่ออกมาขห้างหนห้าเพสืกี่อรชบสารภาพและทคาการชดใชห้สคาหรชบ
การลชกขโมยของตน นสึกถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่สละทสิชั้งนสิสชยชชกี่ว ๆ ตต่อหนห้าผถูห้คน

ในทกกี่นกชั้ซาตานชต่วยประชาสชมพชนธห์ขต่าวประเสรสิฐของเปาโล และขอใหห้เราเรกยนรถูห้บทเรกยนทกกี่วต่าการกลต่าว
โทษบาปอยต่างรฟุนแรงและชชดเจน ความกลห้าอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ในการเทศนา ความกลห้าในการอธสิษฐาน จะถถูกใชห้การโดย
พระเจห้าเพสืกี่อทคาใหห้ฝถูงชนไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ งานรชบใชห้ตต่าง ๆ ของคฟุณคงจะไมต่ตสืกี่นตาตสืกี่นใจมากไปกวต่างานรชบใชห้
เหลต่านกชั้ของเปาโลในเมสืองเอเฟซชส

“พระวจนะของพระเจห้าจสึงเจรสิญขสึชั้นอยต่างมากมายและมกชชย” เราถถูกบอกเชต่นนชชั้น สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้
เปป็นเจห้า!

_________________
ขด้อ 21,22:

19:21 หลชงจากสสิกี่งเหลต่านกชั้จบลงแลห้ว เปาโลไดห้ตชชั้งใจ
ในจสิตวสิญญาณวต่า เมสืกี่อทต่านไดห้ผต่านไปทชกี่วแควห้นมาซสิ
โดเนกยกชบแควห้นอาคายาแลห้ว จะไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม โดยกลต่าววต่า “หลชงจากขห้าพเจห้าไปทกกี่นชกี่น
แลห้ว ขห้าพเจห้าจะตห้องไปเหต็นกรฟุงโรมดห้วย”

19:22 ทต่านจสึงสต่งสองคนของคนเหลต่านชชั้นทกกี่
ปรนนสิบชตสิทต่าน คสือทสิโมธกกชบเอรชสทชส ไปยชงแควห้นมา
ซสิโดเนกย แตต่ทต่านเองกต็พชกอยถูต่ในแควห้นเอเชกยหนต่อย
หนสึกี่ง

เปาโลวางแผนการเดวินทางเพสืกี่อประกาศ
ในทขีกี่อสืกี่น ๆ ซนกี่งรวมถนงกรตุงโรมดด้วย

เปาโล “ไดห้ตชชั้งใจในจสิตวสิญญาณ” ทกกี่จะผต่านไปทชกี่วแควห้นมาซสิโดเนกยและแควห้นอาคายา (ตอนนกชั้เปป็น
ประเทศกรกซตอนเหนสือและตอนใตห้) ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาไดห้เทศนาและกต่อตชชั้งครสิสตจชกรหลายแหต่งทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี เมสือง
เธสะโลนสิกา เมสืองเบโรอา และเมสืองโครสินธห์ และอาจมกทกกี่อสืกี่นอกก “ในจสิตวสิญญาณ” บางคนคสิดวต่าหมายถสึง “ใน
ความคสิดของเขาเอง” แตต่ Matthew Henry กลต่าวดกแลห้ววต่ามชนอาจเปป็น “ในพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” หรสือถถูกนคา
โดยพระวสิญญาณของพระเจห้า ตามทกกี่เราคสิดวต่ามชนใชต่ เขาจะเสรสิมกคาลชงครสิสตจชกรเหลต่านชชั้น แกห้ไขขห้อผสิดพลาดใด ๆ
หนฟุนใจเหลต่าคนงานครสิสเตกยน จากนชชั้นเขากต็อยากไปทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มอกก เขานต่าจะตชชั้งใจทกกี่จะตชดผมของตนทกกี่นชกี่น
เมสืกี่อเสรต็จสสิชั้นการปฏสิญาณตชวแบบนาศกรห์ของเขาและพห้นจากการปฏสิญาณตชวนชชั้น และเขาทคาเชต่นนชชั้น ตามทกกี่เราอต่าน
ในกสิจการ 21:23-27

และจากนชชั้นหลชงจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มเปาโลกต็ตชชั้งใจทกกี่จะไปทกกี่กรฟุงโรม ผมคสิดวต่ามชนนต่าจะเปป็นความตชชั้งใจของ
เขาเองทกกี่จะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพราะความรชกทกกี่เขามกตต่อชนชาตสิอสิสราเอลและความปรารถนาของเขาทกกี่จะ
ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่พวกเขา และทกกี่จะไดห้รชบการตห้อนรชบโดยชนชาตสิของเขาเอง แตต่ผมคสิดวต่าพระวสิญญาณ
ของพระเจห้ากคาลชงนคาพาเขาไปสถูต่กรฟุงโรม เมสืกี่อเขายสืนกรานทกกี่จะไปยชงเยรถูซาเลต็มและทชชั้ง ๆ ทกกี่ไดห้รชบคคาเตสือนเหลต่านชชั้น
แลห้ว (กสิจการ 20:22; กสิจการ 21:4, 10-13; กสิจการ 22:17-21) ฉะนชชั้นเราจสึงไมต่คสิดวต่าเขาถถูกนคาโดยพระวสิญญาณ
ใหห้กลชบไปยชงเยรถูซาเลต็ม แตต่เปาโลไดห้รชบการทรงเรกยกใหห้เปป็นอชครทถูตคนหนสึกี่งไปยชงพวกคนตต่างชาตสิ เขาไดห้ไปยชงเมสือ
งอชนทสิโอกในแควห้นซกเรกยและเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกย เมสืองเอเฟซชส กรฟุงเอเธนสห์ เมสืองโครสินธห์ ศถูนยห์กลาง



หลายแหต่งทกกี่ไดห้รชบความนสิยมและใหญต่โต และขต่าวประเสรสิฐถถูกแพรต่ไปทชกี่วพสืชั้นทกกี่เหลต่านชชั้นแลห้ว บชดนกชั้เพสืกี่อนคาขต่าว
ประเสรสิฐไปถสึงศถูนยห์กลางของพวกคนตต่างชาตสิหลายแหต่งหมายความวต่าเปาโลควรไปยชงกรฟุงโรม ศถูนยห์กลางแหต่ง
การปกครองโลกในสมชยนชชั้น

ตต่อมาอกกไมต่นาน ในเมสืองโครสินธห์ (กสิจการ 20:1-3) เขาจะเขกยนจดหมายฝากของเขาไปถสึงครสิสตจชกรทกกี่
กรฟุงโรมและเขากลต่าววต่า:

“แตต่บชดนกชั้ เมสืกี่อไมต่มกการงานในแวต่นแควห้นเหลต่านกชั้ตต่อไปแลห้ว และเพราะมกความปรารถนาอยต่างยสิกี่ง
เปป็นเวลาหลายปปีนกชั้ทกกี่จะมาหาพวกทต่าน เมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่ขห้าพเจห้าทคาการเดสินทางของขห้าพเจห้าไปยชง
ประเทศสเปน ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่าน เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าจะไดห้เหต็นพวกทต่านในการเดสินทาง
ของขห้าพเจห้า และจะถถูกสต่งไปตามทางของขห้าพเจห้าโดยพวกทต่าน ถห้าตอนแรกขห้าพเจห้าจะไดห้รชบความ
บชนเทสิงใจกชบพวกทต่านบห้างแลห้ว แตต่บชดนกชั้ ขห้าพเจห้าจะขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพสืกี่อรชบใชห้พวกวสิสฟุทธสิชน” 
-- โรม 15:23-25

เขาไปมาทชกี่วแควห้นเหลต่านชชั้นแลห้วคสือ แควห้นซกเรกย แควห้นเอเชกย แควห้นมาซสิโดเนกย และแควห้นอาคายา เขามก
“ความปรารถนาอยต่างยสิกี่งเปป็นเวลาหลายปปีนกชั้ทกกี่จะมาหาพวกทต่าน” ทกกี่กรฟุงโรม เขาไดห้วางแผนมสิใชต่แคต่ทกกี่จะไปยชงกรฟุง
โรมเทต่านชชั้นแตต่ตต่อไปยชงประเทศสเปนดห้วย เพราะวต่าสต่วนทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิของจชกรวรรดสิโรมนชชั้นตห้องไดห้ยสินขต่าว
ประเสรสิฐ

เราคสิดวต่ามชนปรากฏชชดเจนวต่าพระวสิญญาณของพระเจห้าไดห้ทรงดลใจเขาใหห้ไปยชงกรฟุงโรม และโรม 15:24
กต็ไมต่ใชต่แคต่เปาโลทกกี่เขกยนแตต่เปป็นพระวสิญญาณของพระเจห้า ฉะนชชั้นพระเจห้าทรงตชชั้งพระทชยแนต่วแนต่แลห้ววต่าเปาโลตห้อง
ไปยชงกรฟุงโรม นอกจากนกชั้เรายชงถสือวต่านกกี่เปป็นคคาพยากรณห์ของพระเจห้าวต่าเปาโลจะไปยชงประเทศสเปนและนชกี่น
หมายความวต่าเปาโลจะไดห้รชบการปลต่อยตชวหลชงจากตสิดคฟุกชชกี่วระยะหนสึกี่ง และระหวต่างการตสิดคฟุกสองรอบนชชั้นเขา
จะไปเยกกี่ยมชาวฟปีลสิปปปี (ฟป. 1:25) เขาจะไปเยกกี่ยมฟปีเลโมนทกกี่เมสืองโคโลสก (ฟม. 22) และเขาจะเดสินทางไป
ประเทศสเปนตามทกกี่ไดห้สชญญาและพยากรณห์ไวห้นานแลห้ว (รม. 15:24)

การทรงนคาทกกี่ชชดเจนของพระวสิญญาณใหห้ไปกรฟุงโรมและแควห้นตต่าง ๆ ทกกี่อยถูต่เลยพห้นไปถถูกบอกเปป็นนชยเชต่น
กชน เขาถถูกนคาใหห้กลต่าวแกต่เหลต่าผถูห้ปกครองทกกี่เมสืองเอเฟซชสในกสิจการ 20:25 วต่า “และบชดนกชั้ ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าทราบวต่า
พวกทต่านทฟุกคน ผถูห้ซสึกี่งในทต่ามกลางพวกทต่านขห้าพเจห้าไดห้เทกกี่ยวปฝ่าวประกาศอาณาจชกรของพระเจห้านชชั้น จะไมต่เหต็น
หนห้าของขห้าพเจห้าอกกตต่อไป” พระเจห้าไดห้ประทานความเขห้าใจบางอยต่างใหห้แกต่เปาโลเกกกี่ยวกชบวต่างานรชบใชห้ในอนาคต
ของเขาจะเปป็นทกกี่ไหน ถสึงแมห้พระเจห้าจะตห้องใชห้การตสิดคฟุกของเขาเพสืกี่อพาเขาไปยชงกรฟุงโรมกต็ตาม เนสืกี่องจากเขาไมต่ไดห้
ไปจากเมสืองเอเฟซชสโดยตรงแตต่ยสืนกรานทกกี่จะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม!

บชดนกชั้เขาสต่งผถูห้ชต่วยของเขาสองคนขห้ามทะเลอกเจกยนเขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกย คสือทสิโมธกและเอรชสทชส เขา
จะอยถูต่ตต่อชชกี่วระยะหนสึกี่งในแควห้นเอเชกย แถวเมสืองเอเฟซชส เอรชสทชสผถูห้นกชั้ ซสึกี่งบชดนกชั้ขสึชั้นไปในแควห้นมาซสิโดเนกยและตต่อมา
กต็ลงไปในแควห้นอาคายา ถถูกเรกยกในโรม 16:23 วต่าเปป็นสมฟุหบชญชกของเมสืองโครสินธห์

___________________



ขด้อ 23-34:
19:23 และในเวลาเดกยวกชนนชชั้นการวฟุต่นวายไมต่นห้อย
เกสิดขสึชั้นเกกกี่ยวกชบทางนชชั้น
19:24 ดห้วยวต่ามกชายคนหนสึกี่งชสืกี่อ เดเมตรสิอชส เปป็นชต่าง
เงสิน ซสึกี่งไดห้ทคาศาลเจห้าทชชั้งหลายดห้วยเงสินสคาหรชบพระ
ไดอานต่า ซสึกี่งไดห้นคากคาไรไมต่นห้อยมายชงพวกชต่างนชชั้น
19:25 ผถูห้ซสึกี่งเดเมตรสิอชสเรกยกใหห้มาประชฟุมกชนพรห้อม
กชบพวกคนงานทกกี่มกอาชกพคลห้ายกชน และกลต่าววต่า 
“ทต่านทชชั้งหลาย พวกทต่านทราบอยถูต่วต่าดห้วยอาชกพนกชั้
พวกเราไดห้รชบทรชพยห์สสินของพวกเรา
19:26 ยสิกี่งกวต่านชชั้นทต่านทชชั้งหลายกต็เหต็นและไดห้ยสินวต่า 
ไมต่ใชต่เฉพาะในเมสืองเอเฟซชสเมสืองเดกยว แตต่เกสือบ
ตลอดทชกี่วแควห้นเอเชกย เปาโลคนนกชั้ไดห้ชชกชวนและหชน
คนเปป็นอชนมากไปเสกย โดยกลต่าววต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่ทคา
ดห้วยมสือมนฟุษยห์นชชั้นไมต่ใชต่พระ
19:27 ดชงนชชั้นไมต่เพกยงแตต่อาชกพของพวกเราเทต่านชชั้นทกกี่
ตกอยถูต่ในอชนตรายทกกี่จะสถูญสสิชั้นไป แตต่พระวสิหารของ
พระแมต่ไดอานต่าผถูห้ยสิกี่งใหญต่จะเปป็นทกกี่เหยกยดหยามดห้วย
และความสงต่างามแหต่งพระนางนชชั้นจะเสสืกี่อมลงไป ผถูห้
ซสึกี่งบรรดาชาวแควห้นเอเชกยกชบสสิชั้นทชชั้งโลกนมชสการ
อยถูต่”
19:28 และเมสืกี่อคนทชชั้งหลายไดห้ยสินถห้อยคคาเหลต่านกชั้ 
พวกเขาเตต็มไปดห้วยความโกรธแคห้น และรห้องออก 
โดยกลต่าววต่า “พระไดอานต่าของชาวเอเฟซชสเปป็น

ใหญต่”
19:29 และทชกี่วทชชั้งเมสืองกต็เตต็มไปดห้วยความสชบสน 
และเมสืกี่อไดห้จชบกายอชสกชบอารสิสทารคชส ชาวมาซสิโด
เนกย ผถูห้เปป็นเพสืกี่อนเดสินทางของเปาโล พวกเขา
พรห้อมใจกชนรฟุดเขห้าไปในโรงมหรสพ
19:30 และเมสืกี่อเปาโลใครต่จะเขห้าไปยชงประชาชน 
พวกสาวกกต็ไมต่ยอมใหห้ทต่านเขห้าไป
19:31 และบางคนในพวกเจห้านายทกกี่ประจคาแควห้น
เอเชกย ผถูห้ซสึกี่งเปป็นสหายของเปาโล ไดห้สต่งคนไปถสึงทต่าน
โดยวสิงวอนทต่านไมต่ใหห้เสกกี่ยงเอาตชวเขห้าไปในโรง
มหรสพ
19:32 เหตฟุฉะนชชั้นบางคนจสึงไดห้รห้องอยต่างหนสึกี่ง และ
บางคนไดห้รห้องอกกอยต่างหนสึกี่ง เพราะวต่าทกกี่ประชฟุมนชชั้น
สชบสนมาก และคนโดยมากไมต่ทราบวต่าพวกเขา
ประชฟุมกชนดห้วยเรสืกี่องอะไร
19:33 และพวกเขาไดห้ลากอเลต็กซานเดอรห์ออกมา
จากหมถูต่ประชาชน โดยพวกยสิวพาเขาไปขห้างหนห้า 
และอเลต็กซานเดอรห์ไดห้โบกมสือ และใครต่จะกลต่าวคคา
แกห้ตต่างของเขาแกต่ประชาชน
19:34 แตต่เมสืกี่อคนทชชั้งหลายทราบวต่าเขาเปป็นคนยสิว 
พวกเขาทฟุกคนกต็สต่งเสกยงพรห้อมกชนอยถูต่ประมาณสอง
ชชกี่วโมง โดยรห้องออกมาวต่า “พระไดอานต่าของชาว
เอเฟซชสเปป็นใหญต่”

ฝทูงชนของพวกทนารทูปเคารพทขีกี่เมสืองเอเฟซอัส
จนถสึงตอนนกชั้เปาโลมชกถถูกยกี่คายกและถถูกทฟุบตกหรสือถถูกใสต่รห้ายโดยพวกยสิว ทกกี่เมสืองเอเฟซชส อาจมากกวต่าสถาน

ทกกี่อสืกี่น ๆ เขาไดห้จชดการกชบเหลต่าวสิญญาณชชกี่ว แตต่บชดนกชั้เกสิดความขชดแยห้งกชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่โจมตกดห้วยเหตฟุผลทางการ
เงสิน ในกสิจการ 16:19-21 พวกเจห้านายของทาสสาวทกกี่ทคานายโชคชะตาซสึกี่งถถูกพวกผกเขห้าสสิงและเปาโลรชกษาใหห้หาย
แลห้ว ขอใหห้จชบกฟุมและทฟุบตกเปาโลกชบสสิลาสเพราะ “ความหวชงแหต่งการไดห้ผลประโยชนห์หมดสสิชั้นไปแลห้ว” พวกเขา
ใสต่รห้ายเหลต่านชกเทศนห์ของพระเจห้า ใสต่ความในเรสืกี่องอสืกี่น ๆ ซสึกี่งไมต่เปป็นความจรสิง แตต่แรงจถูงใจทกกี่แทห้จรสิงกต็คสือพวกเขา
ไดห้ผลกคาไรจากหญสิงสาวทกกี่ถถูกผกสสิงคนนชชั้นและไมต่อยากใหห้เธอไดห้รชบความรอด บชดนกชั้ทกกี่เมสืองเอเฟซชส การนชบถสือรถูป
เคารพเปป็นธฟุรกสิจใหญต่และพวกชต่างเงสิน ซสึกี่งไดห้กคาไรมากจากการทคาศาลเจห้าเงสินใหห้พระไดอานต่า (ขห้อ 24) นคาฝถูงชน



ใหห้กต่อความวฟุต่นวายเพราะเหตฟุนกชั้ เดเมตรสิอชสกลต่าวแกต่ “พวกคนงานทกกี่มกอาชกพคลห้ายกชน” วต่า “ทต่านทชชั้งหลาย พวก
ทต่านทราบอยถูต่วต่าดห้วยอาชกพนกชั้พวกเราไดห้รชบทรชพยห์สสินของพวกเรา” แตต่ “เปาโลคนนกชั้ไดห้ชชกชวนและหชนคนเปป็นอชน
มากไปเสกย โดยกลต่าววต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่ทคาดห้วยมสือมนฟุษยห์นชชั้นไมต่ใชต่พระ” พวกเขาจสึงกคาลชงจะสถูญเงสินและไมต่มกงานทคา

อยต่างไรกต็ตาม พวกเขาตห้องทคาใหห้การโจมตกเปาโลของพวกเขาดถูเหมสือนมกมถูลเหตฟุทางศาสนา พวกเขาจสึง
ตห้องกลต่าววต่า “พระวสิหารของพระแมต่ไดอานต่าผถูห้ยสิกี่งใหญต่จะเปป็นทกกี่เหยกยดหยามดห้วย และความสงต่างามแหต่งพระนาง
นชชั้นจะเสสืกี่อมลงไป” หากเปาโลและครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ถถูกปลต่อยใหห้อยถูต่ตต่อไป! บต่อยครชชั้งเหลสือเกสินทกกี่เสกยงรห้องวต่า “พระ
ไดอานต่าของชาวเอเฟซชสเปป็นใหญต่” หรสือ “นสิกายซสึกี่งเปป็นทกกี่รชกยสิกี่งของพวกเรา” หรสือ “รายการประจคานสิกายทกกี่ยสิกี่ง
ใหญต่ของพวกเรา” เปป็นเสกยงรห้องทกกี่ถถูกไดห้ยสิน ในเมสืกี่อความจรสิงกต็คสือ สสิกี่งทกกี่ผถูห้คนกคาลชงพยายามทคากต็คสือรชกษาสถานะ
และอภสิสสิทธสิธิ์และรายไดห้ของตชวเอง!

มกบาปและความไมต่เชสืกี่ออยถูต่เสมอ และความไมต่เชสืกี่อกต็หนห้าซสืกี่อใจคดอยถูต่เสมอ คนเหลต่านชชั้นทกกี่ปฏสิเสธพระ
ครสิสตห์กต็เสแสรห้งวต่าตนมกเหตฟุผลบางอยต่างทกกี่ดก คนเหลต่านชชั้นทกกี่ปฏสิเสธความจรสิงแทห้ของพระคชมภกรห์หรสือไมต่ยอมรชบการ
ประสถูตสิจากหญสิงพรหมจารกและความเปป็นพระเจห้าของพระครสิสตห์กต็อห้างความเปป็นนชกวสิชาการหรสือเหตฟุผล แตต่จรสิง 
ๆ แลห้วพวกเขาปฏสิเสธความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนแหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่เพราะวต่ามชนกลต่าวโทษบาปตต่าง ๆ ของ
พวกเขา และพวกเขาปฏสิเสธพระครสิสตห์เพราะวต่าพวกเขาไมต่เตต็มใจทกกี่จะกห้มหชวใหห้พระองคห์และยอมรชบตามทกกี่
พระองคห์ทรงกลต่าวอห้างวต่า “ฤทธานฟุภาพทชชั้งสสิชั้นทรงมอบไวห้แกต่เราแลห้ว ทชชั้งในสวรรคห์และในแผต่นดสินโลก” (มธ. 
28:18)

ปฝ่านนกชั้เปาโลมกมสิตรสหายหลายคนทกกี่ตระหนชกถสึงภยชนตรายทกกี่อาจเกสิดกชบอชครทถูตผถูห้มกใจกลห้าคนนกชั้ คน
สคาคชญบางคนแหต่งแควห้นนชชั้น เพสืกี่อนฝถูงของเขา สต่งขต่าวไปบอกเขาไมต่ใหห้ไปอยถูต่ตต่อหนห้าฝถูงชนนชชั้นในทกกี่ประชฟุม
สาธารณะทกกี่เรกยกวต่า “โรงมหรสพ” เนสืกี่องจากฝถูงชนนชชั้นจชบตชวเปาโลไมต่ไดห้ พวกเขาจสึงจชบตชวกายอชสและอารสิสทาร
คชส เหลต่าคนงานครสิสเตกยนทกกี่ตสิดตามเปาโลมาจากแควห้นมาซสิโดเนกยเพสืกี่อชต่วยเหลสือเขา เพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของ
เปาโล คสือกายอชสและอารสิสทารคชส ชาวแควห้นมาซสิโดเนกยถถูกจชบตชวไป พวกเขาจะกลชบไปในแควห้นมาซสิโดเนกยและ
จากนชชั้นกต็กลชบมายชงแควห้นเอเชกยกชบเขาอกก (กสิจการ 20:4) อารสิสทารคชส ชาวเมสืองเธสะโลนสิกาในแควห้นมาซสิโดเนกย
จะไปกรฟุงโรมกชบเปาโลในเวลาตต่อมา (กสิจการ 27:2) พวกยสิวดชนอเลต็กซานเดอรห์ออกมา ผถูห้เปป็นเพสืกี่อนรต่วมทางอกก
คนของเปาโล เพสืกี่อใหห้พวกทคารถูปเคารพทกกี่เปป็นคนตต่างชาตสิเหลต่านกชั้ยกี่คายกและกลต่าวหา นกกี่เปป็นอเลต็กซานเดอรห์คน
เดกยวกชนกชบทกกี่เปาโลพถูดถสึงในเวลาตต่อมาวต่าไดห้อชบปางในความเชสืกี่อนชชั้นหรสือไมต่ (1 ทธ. 1:19,20)? เขาไมต่ถถูกเอต่ยชสืกี่อ
ตรงนกชั้วต่าเปป็น “เพสืกี่อนเดสินทางของเปาโล” เหมสือนกายอชสและอารสิสทารคชส (ขห้อ 29) แตต่เปป็นคนหนสึกี่งทกกี่พวกยสิว
เลสือกออกมา และในทกกี่นกชั้เขา “ใครต่จะกลต่าวคคาแกห้ตต่างของเขาแกต่ประชาชน” แตต่พวกเขากต็โหต่ไลต่เขาเพราะวต่าเขา
เปป็นยสิว นกกี่อาจเปป็นอเลต็กซานเดอรห์ชต่างทองแดงคนนชชั้นทกกี่ทคาหยาบชห้าตต่อเปาโลมากในเวลาตต่อมา ตอนทกกี่เขาเขกยนไป
จากกรฟุงโรม (2 ทธ. 4:14) เขานต่าจะเปป็นครสิสเตกยนหรสือผถูห้ประกาศตชววต่าเปป็นครสิสเตกยนผถูห้ซสึกี่งลห้มในบาปและผสิดใจ
กชบเปาโล มกการโหต่รห้องนานถสึงสองชชกี่วโมง!

_________________



ขด้อ 35-41:
19:35 และเมสืกี่อเจห้าหนห้าทกกี่ทะเบกยนของเมสืองนชชั้นไดห้
ทคาใหห้ประชาชนสงบลงแลห้ว เขากต็กลต่าววต่า “ทต่านทชชั้ง
หลาย ชาวเอเฟซชส มกผถูห้ใดบห้างทกกี่ไมต่ทราบวต่า เมสือง
ของชาวเอเฟซชสนกชั้เปป็นผถูห้นมชสการพระแมต่ไดอานต่าผถูห้
ยสิกี่งใหญต่ และนมชสการรถูปจคาลองซสึกี่งตกลงมาจากเทพ
จถูปปิเตอรห์
19:36 ดชงนชชั้นเมสืกี่อเหต็นวต่าสสิกี่งเหลต่านกชั้ถถูกกลต่าวหาไมต่ไดห้
แลห้ว ทต่านทชชั้งหลายควรจะนสิกี่งสงบ และไมต่ทคาอะไร
วถูต่วามไป
19:37 เพราะทต่านทชชั้งหลายไดห้พาคนเหลต่านกชั้มาทกกี่นกกี่ 
ผถูห้ซสึกี่งไมต่ไดห้เปป็นคนปลห้นพระวสิหารทชชั้งหลายหรสือเปป็น
คนหมสิกี่นประมาทพระแมต่ของพวกทต่าน

19:38 เหตฟุฉะนชชั้น ถห้าเดเมตรสิอชสกชบพวกชต่างซสึกี่งอยถูต่
กชบเขา เปป็นความกชบผถูห้ใด โอกาสทกกี่จะวต่าความกต็มก 
และพวกผถูห้พสิพากษากต็มก จงใหห้พวกเขามาฟฟ้องกชน
เถสิด
19:39 แตต่ถห้าทต่านทชชั้งหลายสอบถามสสิกี่งใดทกกี่
เกกกี่ยวขห้องกชบเรสืกี่องอสืกี่น ๆ กต็จงใหห้ตชดสสินชกชั้ขาดกชนในทกกี่
ประชฟุมตามกฎหมาย
19:40 ดห้วยวต่าพวกเราตกอยถูต่ในอชนตรายทกกี่จะถถูก
ฟฟ้องเรสืกี่องการโกลาหลของวชนนกชั้ โดยไมต่มกสาเหตฟุทกกี่
พวกเราจะใหห้การเรสืกี่องการโกลาหลนกชั้ไดห้”
19:41 และเมสืกี่อเขากลต่าวอยต่างนชชั้นแลห้ว เขาจสึงใหห้เลสิก
ชฟุมนฟุม

เจด้าหนด้าทขีกี่ทะเบขียนของเมสืองสอักี่งใหด้ฝทูงชน
สงบและแยกยด้าย

นต่าสคาคชญตรงทกกี่วต่าในบทนกชั้เราพบกรณกเดกยวเทต่านชชั้นในภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่คคากรกก เอต็คคเลซกอา ถถูกแปล
เปป็นคคาอสืกี่นนอกจากครสิสตจชกร ในขห้อ 32, 39 และ 41 คคาวต่าทกกี่ประชฟุม เปป็นคคาแปลหนสึกี่งของคคาวต่าเอต็คคเลซกอา ซสึกี่ง
ในทกกี่อสืกี่นทฟุกทกกี่ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ถถูกแปลเปป็นครสิสตจชกร

คคาวต่าเอต็คคเลซกอาหมายถสึง ชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมา และมชนถถูกใชห้ในชฟุมนฟุมชนสกกี่ชนสิดทกกี่แตกตต่าง
กชนในพระคชมภกรห์

1. ในกสิจการ 7:38, ชนชาตสิอสิสราเอล, ซสึกี่งถถูกเรกยกออกมาจากอกยสิปตห์และชฟุมนฟุมกชนทกกี่ภถูเขาซกนาย ถถูกเรกยก
วต่า “ทกกี่ประชฟุมในถสิกี่นทฟุรกชนดาร” มชนเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมา

2. ทกกี่นกกี่ทกกี่เมสืองเอเฟซชส ฝถูงชนนกชั้ถถูกเรกยกวต่า ทกกี่ประชฟุมหนสึกี่ง มชนเปป็นกลฟุต่มคนทกกี่ถถูกเรกยกมาอยถูต่รวมกชนโดยพวก
ทคารถูปเคารพ จสึงเปป็นชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมา และคคากรกกเอต็คคเลซกอาถถูกใชห้เพสืกี่อหมายถสึงชฟุมนฟุมชนนกชั้ ไมต่วต่า
มชนจะเปป็นชฟุมนฟุมชนทกกี่ผสิดระเบกยบแบบในขห้อ 32 และ 41 หรสือชฟุมนฟุมชนทกกี่ถถูกระเบกยบเชต่นในขห้อ 39 คนกลฟุต่มหนสึกี่ง
ทกกี่ถถูกเรกยกออกมาเพสืกี่อจฟุดประสงคห์บางอยต่างและชฟุมนฟุมกชนกต็ตรงกชบความหมายตรงตชวของคคาวต่าเอต็คคเลซกอาตามทกกี่
ใชห้ในพระคชมภกรห์

3. คคาวต่าเอต็คคเลซกอา ถถูกใชห้เกกกี่ยวกชบพระกายนชชั้นของพระครสิสตห์ ซสึกี่งรวมครสิสเตกยนทฟุกคนผถูห้ซสึกี่งจะถถูกเรกยก
ออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึง เมสืกี่อพระครสิสตห์เสดต็จมารชบคนของพระองคห์ไป ในฮกบรถู 12:23 คนกลฟุต่มนกชั้ถถูกเรกยกวต่า
 “ทกกี่ชฟุมนฟุมอชนใหญต่และครสิสตจชกรของบฟุตรหชวปปี ผถูห้ซสึกี่งมกชสืกี่อจารสึกไวห้ในสวรรคห์แลห้ว” และเราถถูกบอกวต่าพวกเขาจะ
ชฟุมนฟุมกชนทกกี่ “กรฟุงเยรถูซาเลต็มแหต่งสวรรคห์” (ฮบ. 12:22) นกกี่คสือครสิสตจชกรนชชั้นซสึกี่งพระครสิสตห์ไดห้ทรงรชกและพระองคห์ไดห้
ประทานพระองคห์เองเพสืกี่อมชน, “ครสิสตจชกรทกกี่มกสงต่าราศก… ไมต่มกจฟุดดต่างพรห้อย รสิชั้วรอย…” ทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในเอเฟซชส 



5:25, 27, 32 นกกี่คสือ “พระกายนชชั้น, ครสิสตจชกรนชชั้น” ทกกี่พระครสิสตห์ทรงเปป็นศกรษะของมชน (คส. 1:18, 24) 
4. จากนชชั้นคคานกชั้ถถูกใชห้บต่อยครชชั้งมากทกกี่สฟุดในภาคพชนธสชญญาใหมต่ ประมาณเกห้าสสิบครชชั้ง เกกกี่ยวกชบทกกี่ประชฟุม

ทห้องถสิกี่นทชชั้งหลายหรสือชฟุมนฟุมชนทชชั้งหลายทกกี่ถถูกเรกยกออกมาของพวกครสิสเตกยน เชต่น “ครสิสตจชกรของพระเจห้าซสึกี่งอยถูต่
ทกกี่เมสืองโครสินธห์” (1 คร. 1:2) เชต่น “ครสิสตจชกรทชชั้งหลายแหต่งแควห้นกาลาเทกย” (กท. 1:2) เชต่น “ความหต่วงพะวงทกกี่มก
ตต่อครสิสตจชกรทชชั้งปวง” (2 คร. 11:28) และเชต่น “ครสิสตจชกรทชชั้งเจต็ดซสึกี่งอยถูต่ในแควห้นเอเชกย” (วว. 1:4) ชฟุมนฟุมชน
หนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมาคสือครสิสตจชกรหนสึกี่ง ครสิสตจชกรนชชั้นทกกี่จะถถูกเรกยกออกไปเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึงรวมผถูห้ทกกี่รอดแลห้ว
ทฟุกคนแหต่งทฟุกยฟุคสมชย แตต่การใชห้งานหลชก ๆ ของคคาเรกยกนกชั้ในภาคพชนธสชญญาใหมต่คสือ ใชห้สคาหรชบทกกี่ประชฟุมทห้องถสิกี่น
ทชชั้งหลายของพวกครสิสเตกยน และมกการวางรถูปแบบและขห้อปฏสิบชตสิบางประการไวห้ในพระคชมภกรห์สคาหรชบทกกี่ประชฟุม
เหลต่านกชั้

นต่าสนใจเชต่นกชนทกกี่วต่าในบททกกี่สสิบเกห้านกชั้ของหนชงสสือกสิจการ นกกี่เปป็นทกกี่เดกยวในพระคชมภกรห์ฉบชบคสิงเจมสห์ภาษา
อชงกฤษทกกี่ใชห้คคาวต่า church เปป็นคคาแปลหนสึกี่งสคาหรชบคคากรกกอสืกี่นใด คคาเรกยก “robbers of churches” ในขห้อ 37 
ควรเปป็น “robbers of temples” (“พวกปลห้นวสิหารทชชั้งหลาย”) เจห้าหนห้าทกกี่ทะเบกยนของเมสืองนชชั้นกคาลชงกลต่าววต่า
พวกครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ไมต่ไดห้ปลห้นวสิหารของพระตต่างชาตสิแหต่งใดเลย นกกี่เปป็นทกกี่เดกยวในพระคชมภกรห์ทกกี่คคาวต่า church 
หมายถสึงอาคารหลชงหนสึกี่ง และมชนเปป็นคคาแปลทกกี่ผสิด คคาวต่า church ในพระคชมภกรห์ไมต่เคยหมายถสึงนสิกายหนสึกี่ง ไมต่เคย
หมายถสึงอาคารหลชงหนสึกี่ง แตต่หมายถสึงชฟุมนฟุมชนหนสึกี่งทกกี่ถถูกเรกยกออกมาหรสือทกกี่ประชฟุมหนสึกี่งเสมอ

จงหมายเหตฟุอกกและชสืกี่นชมกชบกระบวนการอชนเปป็นระเบกยบของกฎหมายของโรม เจห้าหนห้าทกกี่ทะเบกยน
ของเมสืองนชชั้น “ไดห้ทคาใหห้ประชาชนสงบลง” แนต่นอนวต่าเขากลต่าววต่าคนทชชั้งเมสืองเอเฟซชสบถูชาพระแมต่ไดอานต่าผถูห้ยสิกี่ง
ใหญต่ แลห้วทคาไมถสึงกต่อเหตฟุจลาจลเลต่า? “ทต่านทชชั้งหลายควรจะนสิกี่งสงบ และไมต่ทคาอะไรวถูต่วามไป” ชายเหลต่านกชั้ไมต่อาจ
ถถูกกลต่าวโทษไดห้วต่ากต่ออาชญากรรมใด ถห้าพวกเขามกคดกใดกชบชายเหลต่านกชั้ กต็จงนคาไปแจห้งตต่อศาล มกพวกนชก
กฎหมาย (พวกผถูห้ชต่วย) จงใหห้พวกเขาฟฟ้องรห้องกชนเองเถสิด แตต่การชฟุมนฟุมในทกกี่สาธารณะทฟุกแหต่งควรเคารพ
กฎหมาย รชฐบาลโรมอาจลงโทษเมสืองนชชั้น ๆ สคาหรชบเหตฟุจลาจลไดห้ กฎหมายของโรมโดยรวมแลห้วกต็ยฟุตสิธรรมและ
คต่อนขห้างเขห้มงวด กฎหมายทกกี่ดกทกกี่สฟุดเทต่าทกกี่โลกเคยเหต็นมาจนถสึงเวลานชชั้น

ฉะนชชั้นผถูห้คนเหลต่านชชั้นซสึกี่งสงบลงและเรสิกี่มกลชวแลห้ว จสึงแยกยห้ายกชนไปและกลชบไปทคากสิจธฟุระของตชวเอง!



กวิจการ 20
ขด้อ 1-5:

20:1 และหลชงจากการโกลาหลนชชั้นสงบแลห้ว เปาโล
จสึงเรกยกพวกสาวกใหห้มาหาทต่าน และกอดพวกเขา 
และจากไปเพสืกี่อเขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกย
20:2 และเมสืกี่อทต่านไดห้ขห้ามทกกี่เหลต่านชชั้นไปแลห้ว และไดห้
ใหห้การเตสือนสตสิมากแกต่พวกเขาแลห้ว ทต่านกต็มายชง
ประเทศกรกก
20:3 และพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นเปป็นเวลาสามเดสือน และเมสืกี่อ
พวกยสิวไดห้คสิดปองรห้ายตต่อทต่าน ขณะทกกี่ทต่านจวนจะ
แลต่นเรสือไปยชงแควห้นซกเรกย ทต่านจสึงตชชั้งใจทกกี่จะกลชบไป

ผต่านทางแควห้นมาซสิโดเนกย
20:4 และพวกคนทกกี่เขห้าไปในแควห้นเอเชกยพรห้อมกชบ
ทต่าน คสือโสปาเทอรห์ชาวเมสืองเบโรอา และในพวก
ชาวเมสืองเธสะโลนสิกามก อารสิสทารคชสกชบเสคฟุนดชส 
และกายอชสชาวเมสืองเดอรห์บก และทสิโมธก และของ
แควห้นเอเชกยมก ทกคสิกชสกชบโตรฟปีมชส
20:5 คนเหลต่านกชั้ไดห้เดสินทางลต่วงหนห้าไปคอยพวกเรา
อยถูต่ทกกี่เมสืองโตรอชสกต่อน

วนรอบแควด้นมาซวิโดเนขียและประเทศกรขีซอขีกหน
เปาโลอยถูต่ทกกี่เมสืองเอเฟซชสและในพสืชั้นทกกี่นชชั้นประมาณสามปปี ตามทกกี่เราเหต็นจากขห้อ 31 เหมสือนกชบทกกี่เขาไป

เยกกี่ยมครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นทกกี่ถถูกกต่อตชชั้งแลห้วในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบแรกของเขามากกวต่าหนสึกี่งหน (กสิจการ 
14:21-25; กสิจการ 15:40, 41; กสิจการ 16:4,5) ฉะนชชั้นบชดนกชั้เขาจสึงอยากไปทชกี่วแควห้นมาซสิโดเนกยและแควห้นอาคา
ยา หรสือประเทศกรกซ เชต่นเคย เขาไปทกกี่แควห้นมาซสิโดเนกยกต่อน คสือพสืชั้นทกกี่ตอนเหนสือของทกกี่ตอนนกชั้เปป็นประเทศกรกซ 
และจากนชชั้นกต็ลงใตห้ “ประเทศกรกก” ในทกกี่นกชั้นต่าจะหมายถสึงแควห้นอาคายา โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งเมสืองโครสินธห์

งานนชชั้นคงขยายขอบเขตออกไปไกลมาก ๆ โดยไปเยกกี่ยมเยกยนชฟุมชนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมดทกกี่เขาเคยไปเทศนา
มากต่อนแลห้ว ครสิสตจชกรหลายแหต่งทกกี่เขาไดห้กต่อตชชั้ง และแนต่นอนวต่ามกครสิสตจชกรแหต่งอสืกี่น ๆ ทกกี่ถถูกกต่อตชชั้งโดยเหลต่าผถูห้เชสืกี่อ
ใหมต่ตลอดทชกี่วพสืชั้นทกกี่นชชั้นทชชั้งหมด และฉะนชชั้นจสึงมกหลายคนทกกี่ไปหรสือมาเพสืกี่อชต่วยเหลสือเขานอกเหนสือจากทสิโมธกและเอ
รชสทชสผถูห้ซสึกี่งเขาไดห้ใชห้สต่งไปลต่วงหนห้ากต่อนแลห้ว (กสิจการ 19:22) ซสึกี่งไดห้แกต่โสปาเทอรห์ชาวเมสืองเบโรอา อารสิสทารคชส
กชบเสคฟุนดชสชาวเมสืองเธสะโลนสิกา  กายอชสชาวเมสืองเดอรห์บก ทกคสิกชสกชบโตรฟปีมชส จงหมายเหตฟุวต่าอารสิสทารคชสและ
กายอชสไดห้อยถูต่กชบเขาทกกี่เมสืองเอเฟซชสมากต่อนแลห้ว บชดนกชั้พวกเขากลชบมาในแควห้นเอเชกยกชบเขา เราคสิดวต่าในระหวต่าง
การเดสินทางรอบนกชั้เปาโลเขกยนจดหมายฝากไปถสึงชาวโรมและในจดหมายนชชั้นเขากลต่าวถสึงกายอชสชาวเมสืองเดอรห์บก
ผถูห้นกชั้ ผถูห้ซสึกี่งอยถูต่กชบเขาในเมสืองโครสินธห์และเหต็นไดห้ชชดวต่าเปป็นคนทกกี่มชกี่งมก เพราะเขาเปป็นผถูห้ทกกี่เลกชั้ยงดถูเปาโลและครสิสตจชกรนชชั้น
(รม. 16:23) และเอรชสทชสถถูกเอต่ยชสืกี่อวต่าเปป็น “สมฟุหบชญชกของนครนกชั้” ฉะนชชั้นเหต็นไดห้ชชดวต่าเอรชสทชสไดห้กลชบใจเชสืกี่อ
แลห้วตอนทกกี่เปาโลอยถูต่ในเมสืองโครสินธห์กต่อนหนห้านกชั้ ไดห้ขห้ามทะเลอกเจกยนมาชต่วยเหลสือเขาในแควห้นเอเชกย และบชดนกชั้กต็
กลชบไปยชงตคาแหนต่งสคาคชญของเขาในเมสืองโครสินธห์

เปาโลไดห้ยสินหลายสสิกี่งอชนนต่าเศรห้าเกกกี่ยวกชบการรชกโลกและความแตกแยกทกกี่เมสืองโครสินธห์ เทต่าทกกี่เราบอกไดห้
จาก 1 และ 2 โครสินธห์ ใน 1 โครสินธห์ 4:17 เปาโลไดห้เขกยนไปถสึงผถูห้คนทกกี่เมสืองโครสินธห์วต่า “เพราะเหตฟุนกชั้ขห้าพเจห้าจสึงไดห้
สต่งทสิโมธก ผถูห้ซสึกี่งเปป็นลถูกทกกี่รชกของขห้าพเจห้า และสชตยห์ซสืกี่อในองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ใหห้มาหาพวกทต่าน ผถูห้ซสึกี่งจะนคาพวกทต่าน
ใหห้ระลสึกถสึงทางทชชั้งหลายของขห้าพเจห้าซสึกี่งมกอยถูต่ในพระครสิสตห์ เหมสือนอยต่างทกกี่ขห้าพเจห้าสอนอยถูต่ทฟุกแหต่งหนในทฟุกครสิสต



จชกร” และเขากลต่าวแกต่พวกเขาอกกใน 1 โครสินธห์ 16:10 และ 11 วต่า “บชดนกชั้ถห้าทสิโมธกมาหา จงใหห้เขาอยถูต่กชบพวก
ทต่านโดยปราศจากความกลชว เพราะวต่าเขาทคางานขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า เหมสือนทกกี่ขห้าพเจห้าทคาดห้วย เหตฟุฉะนชชั้น
อยต่าใหห้ผถูห้ใดเหยกยดหยามเขา แตต่จงชต่วยเขาใหห้เดสินทางไปในสชนตสิสฟุข เพสืกี่อเขาจะมาถสึงขห้าพเจห้าไดห้ เพราะขห้าพเจห้า
กคาลชงคอยเขาพรห้อมกชบพวกพกกี่นห้องอยถูต่” เปาโลจสึงอธสิบายวต่าทคาไมตนถสึงสต่งทสิโมธกและเอรชสทชสใหห้ลต่วงหนห้าไปกต่อน
ตนเขห้าไปในแควห้นมาซสิโดเนกยและประเทศกรกซ (กสิจการ 19:22) และหลชงจากทกกี่เขาเขห้ามาในแควห้นมาซสิโดเนกย
แลห้วในการเดสินทางรอบนกชั้ เขากต็พบการเบต่งบานอชนเปปีปี่ยมสฟุขของพระคฟุณแหต่งการใหห้แบบครสิสเตกยนในครสิสตจชกร
เหลต่านชชั้นในแควห้นมาซสิโดเนกย พสืชั้นทกกี่ตอนเหนสือของประเทศกรกซ (2 คร. 8:1-6) จากนชชั้นเขาจสึงสต่งทสิตชสใหห้ลงไปยชง
เมสืองโครสินธห์เพสืกี่อพชฒนาพระคฟุณอชนแสนวสิเศษนกชั้ในพวกเขา เขาไดห้สอนพวกเขาไปแลห้วใน 1 โครสินธห์ 16:1 และ 2 
เกกกี่ยวกชบการสะสมไวห้ตต่างหากเพสืกี่อเหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่ยากจนทกกี่เยรถูซาเลต็ม เงสินนชชั้นซสึกี่งเขาจะไปเกต็บรวบรวมเมสืกี่อเขาไป
ถสึงและนคาไปสต่งใหห้ทกกี่เยรถูซาเลต็ม แตต่เขาสต่งทสิตชสไปลต่วงหนห้าเพสืกี่อสอนและหนฟุนใจพวกเขาเรสืกี่องการใหห้ บททกกี่ 8 และ
9 ของ 2 โครสินธห์จสึงมกเนสืชั้อหาเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนชชั้น

สฟุดทห้ายแลห้วการเดสินทางของเขาผต่านเขห้าในแควห้นเหลต่านกชั้และการตสิดตต่อสชมพชนธห์ของเขากชบครสิสตจชกร
เหลต่านชชั้นจสึงเสรต็จสสิชั้น เขาไดห้รวบรวมเงสินสคาหรชบเหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่ยากจนทกกี่เยรถูซาเลต็มและปรารถนาทกกี่จะไปทกกี่นชกี่น 
ฉะนชชั้นเหลต่าผถูห้ชต่วยของเขาจสึงไปกต่อนเขาโดยขห้ามทะเลอกเจกยนเขห้าไปในเอเชกยไมเนอรห์และรอเปาโลทกกี่เมสืองทต่าตสิด
ทะเลนชชั้นคสือเมสืองโตรอชส

ขด้อ 6-12:
20:6 และพวกเราไดห้แลต่นเรสือออกจากเมสืองฟปีลสิปปปี 
หลชงจากวชนเทศกาลขนมปปังไรห้เชสืชั้อลต่วงไปแลห้ว และ
มายชงพวกเขาทกกี่เมสืองโตรอชสในหห้าวชน ซสึกี่งพวกเรา
ยชบยชชั้งอยถูต่ทกกี่นชกี่นเปป็นเวลาเจต็ดวชน
20:7 และในวชนตห้นสชปดาหห์ เมสืกี่อพวกสาวกมารต่วม
ประชฟุมกชนเพสืกี่อหชกขนมปปัง เปาโลกต็เทศนาแกต่พวก
เขา โดยพรห้อมทกกี่จะจากไปในวชนรฟุต่งขสึชั้น และทคาการ
กลต่าวของทต่านตต่อไปจนถสึงเทกกี่ยงคสืน
20:8 และมกตะเกกยงหลายดวงในหห้องชชชั้นบน ซสึกี่งเปป็น
ทกกี่ทกกี่พวกเขาประชฟุมกชนนชชั้น
20:9 และชายหนฟุต่มคนหนสึกี่งนชกี่งอยถูต่ในหนห้าตต่างชสืกี่อ 

ยฟุทสิกชส ซสึกี่งหลชบสนสิท และขณะทกกี่เปาโลกคาลชงเทศนา
เปป็นเวลานานอยถูต่ เขากต็ผลต็อยหลชบ และรต่วงลงมา
จากชชชั้นทกกี่สาม และเมสืกี่อถถูกนคาตชวขสึชั้นกต็ตายเสกยแลห้ว
20:10 และเปาโลไดห้ลงไป และทรฟุดลงบนตชวเขา 
และเมสืกี่อกอดเขาแลห้วกต็กลต่าววต่า “พวกทต่านอยต่า
ตกใจเลย ดห้วยวต่าชกวสิตของเขายชงอยถูต่ในตชวเขา”
20:11 เหตฟุฉะนชชั้นเมสืกี่อทต่านขสึชั้นไปอกก และไดห้หชก
ขนมปปังและรชบประทานแลห้ว และสนทนาอกกชห้า
นานจนกระทชกี่งรฟุต่งเชห้า แลห้วทต่านไดห้จากไป
20:12 และคนทชชั้งหลายไดห้พาคนหนฟุต่มผถูห้ยชงเปป็นอยถูต่
มา และไดห้รชบการปลอบประโลมใจไมต่นห้อย

เปาโลทขีกี่เมสืองโตรออัส
มชนเปป็นชต่วงฤดถูใบไมห้ผลสิ “หลชงจากวชนเทศกาลขนมปปังไรห้เชสืชั้อลต่วงไปแลห้ว” เมสืกี่อ “พวกเราไดห้แลต่นเรสือออก

จากเมสืองฟปีลสิปปปี…” จงสชงเกตคคาสรรพนาม “พวกเรา” เหต็นไดห้ชชดวต่าลถูกา นายแพทยห์ทกกี่รชกผถูห้นชชั้น มาอยถูต่กชบเปาโล
อกกครชชั้ง! สสิลาสอยถูต่ไหน? เขาไมต่ถถูกกลต่าวถสึงเลยตชชั้งแตต่เขาไดห้พบกชบเปาโลทกกี่เมสืองโครสินธห์ (กสิจการ 18:5) จงสชงเกตคคา
วต่า “พวกเรา” ซสึกี่งรวมลถูกาไวห้ดห้วย ในขห้อ 6, 13, 14, 15 จงสชงเกต “พวกเรา” ในกสิจการ 21:1 และจนจบบทนชชั้น



จนถสึงเยรถูซาเลต็ม
เหต็นไดห้ชชดวต่าใชห้เวลาหห้าวชนในการแลต่นเรสือขห้ามทะเลอกเจกยนนชชั้น
จงหมายเหตฟุวต่า “ในวชนตห้นสชปดาหห์” พวกสาวก “มารต่วมประชฟุมกชนเพสืกี่อหชกขนมปปัง” นชกี่นบต่งบอกวต่าใน

เมสืองโตรอชสเปป็นอยต่างนห้อย มชนเปป็นธรรมเนกยมปฏสิบชตสิอยต่างหนสึกี่งทกกี่จะมาประชฟุมกชนเพสืกี่อหชกขนมปปัง ทกกี่จะทคาพสิธก
ระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทฟุกวชนอาทสิตยห์ นชกี่นเปป็นวชนตห้นสชปดาหห์ นกกี่เปป็นการอห้างอสิงเชต่นนชชั้นทกกี่เดกยวในภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ ถห้าครสิสตจชกรทกกี่เมสืองโตรอชสทคาพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าในวชนแรกของทฟุกสชปดาหห์ มชนกต็ยชงอาจ
ไมต่ใชต่ธรรมเนกยมปฏสิบชตสิทชกี่วไป ความถกกี่นชชั้นไมต่ถถูกตชดสสินชกชั้ขาดในทฟุกคคาบชญชาเกกกี่ยวกชบพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า

ในการประทานพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า พระเยซถูตรชสอยต่างมากทกกี่สฟุดวต่า “จงกระทคาอยต่างนกชั้ใหห้เปป็น
ทกกี่ระลสึกถสึงเรา” (ลถูกา 22:19) และในการพถูดถสึงพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าใน 1 โครสินธห์ 11:25-27 คคาสชกี่งนชชั้นกต็
คสือ “พวกทต่านดสืกี่มจากถห้วยนกชั้เวลาใด พวกทต่านกต็กระทคาสสิกี่งนกชั้เพสืกี่อเปป็นทกกี่ระลสึกถสึงเรา” เพราะวต่าพวกทต่านกสินขนมปปัง
นกชั้และดสืกี่มจากถห้วยนกชั้บต่อยเทต่าใด พวกทต่านกต็ประกาศการวายพระชนมห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า จนกวต่าพระองคห์จะ
เสดต็จมา” ทกกี่ใดทกกี่พระคชมภกรห์ไมต่กลต่าวอะไร เรากต็ไมต่ควรกลต่าวอะไรเชต่นกชน ไมต่มกกฎเกกกี่ยวกชบวต่าเราควรทคาพสิธกระลสึก
ถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าบต่อยขนาดไหน แนต่นอนวต่าเราไมต่ควรปฏสิบชตสิกชบพสิธกนกชั้ในแบบเปป็นกสิจวชตรหนสึกี่งทกกี่ไมต่สคาคชญอะไร 
และครสิสเตกยนทชชั้งหลายไมต่ควรทคาพอเปป็นพสิธกไปโดยไมต่รถูห้สสึกถสึงคคาสอนอชนเปปีปี่ยมสฟุขและเครสืกี่องเตสือนใจเกกกี่ยวกชบการ
ทนทฟุกขห์เหลต่านชชั้นของพระครสิสตห์เพสืกี่อเรา และแนต่นอนวต่าเราไมต่ควรละเลยและปลต่อยผต่านนานเกสินไปโดยไมต่ระลสึก
ถสึงความมรณาของพระองคห์และทคาเครสืกี่องหมายมชนใหห้กชนและกชนโดยพสิธกการอชนเรกยบงต่ายนกชั้ ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าค
รสิสตจชกรนชชั้นทกกี่เมสืองโตรอชสเปป็นแบบอยต่างทกกี่ดก และการกลต่าวถสึงพวกเขาทกกี่ประชฟุมกชนในวชนตห้นสชปดาหห์เพสืกี่อหชก
ขนมปปังกต็อาจบอกเปป็นนชยวต่าเมสืกี่อเราทคาพสิธกนกชั้ดห้วยใจยสินดกและสคานสึกในพระคฟุณอชนหวานชสืกี่น การถสือพสิธกนชชั้นบต่อย
ขนาดนชชั้นกต็เปป็นทกกี่พอพระทชยตต่อพระเจห้า แตต่ไมต่มกคคาบชญชาเลยสชกนสิดวต่าพสิธกระลสึกถสึงองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจะตห้องถสือ
เชห้าวชนอาทสิตยห์หรสือคสืนวชนอาทสิตยห์หรสือมชนตห้องเปป็นวชนตห้นสชปดาหห์

เปาโลเทศนา “และทคาการกลต่าวของทต่านตต่อไปจนถสึงเทกกี่ยงคสืน” มกตะเกกยงหลายดวงและนชกี่นอาจใชห้
ออกซสิเจนเยอะและทคาใหห้ผถูห้คนงต่วงนอน หรสือตะเกกยงเหลต่านชชั้นอาจทคาใหห้ชายหนฟุต่มผถูห้นชชั้นแสบตา ฉะนชชั้นในหห้องชชชั้น
บนนกชั้ซสึกี่งมกผถูห้คนอยถูต่หนาแนต่นและเปาโลเทศนาไปจนถสึงเทกกี่ยงคสืน ยฟุทสิคชสจสึงนชกี่งอยถูต่ทกกี่หนห้าตต่างและเขากต็ผลต็อยหลชบไป
อยต่างรวดเรต็ว เขา “รต่วงลงมาจากชชชั้นทกกี่สาม และเมสืกี่อถถูกนคาตชวขสึชั้นกต็ตายเสกยแลห้ว” เปาโลทคาใหห้เขากลชบคสืนสถูต่ชกวสิต
อกก หรสือไมต่แนต่พระคคาตอนนกชั้อาจหมายความวต่าเขาดถูเหมสือนวต่าตายไปแลห้วหรสือไมต่รถูห้สสึกรถูห้สาอะไรตต่อสสิกี่งรอบตชวเขา
แลห้ว เพราะเปาโลกลต่าววต่า “ชกวสิตของเขายชงอยถูต่ในตชวเขา” ฉะนชชั้นตอนเทกกี่ยงคสืนเมสืกี่อพวกเขากลชบเขห้ามาในหห้องชชชั้น
บนนชชั้นและ “ไดห้หชกขนมปปังและรชบประทานแลห้ว” พวกเขากต็คฟุยกชนจนฟฟ้าสางและเปาโลกต็จากไป

ชายคนหนสึกี่งผถูห้มกใจทกกี่ลฟุกไหมห้กต็อาจไดห้รชบการยกโทษไดห้หากเขาพถูดนาน ชายใดทกกี่ไมต่มกใจทกกี่ลฟุกไหมห้กต็ไมต่ควร
ทคารห้ายผถูห้อสืกี่น ขห้อบต่งบอกกต็คสือวต่าสภาพรต่างกายนคาชายหนฟุต่มผถูห้นกชั้ใหห้ผลต็อยหลชบ ไมต่ใชต่ความเบสืกี่อหนต่าย เราคสิดวต่ามชน
เปป็นบาปอยต่างหนสึกี่งสคาหรชบนชกเทศนห์คนใดทกกี่ไมต่นต่าสนใจและไมต่พถูดดห้วยความกระตสือรสือรห้นและความชสืกี่นบานหรสือ
ความเดสือดดาล หรสืออารมณห์ทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์อสืกี่น!

_________________



ขด้อ 13-16:
20:13 และพวกเรากต็ลงเรสือกต่อน และแลต่นเรสือไปยชง
เมสืองอชสโสส โดยตชชั้งใจวต่าจะรชบเปาโลขสึชั้นเรสือทกกี่นชกี่น 
ดห้วยวต่าทต่านไดห้นชดไวห้อยต่างนชชั้น โดยทต่านหมายวต่าจะ
เดสินเทห้าไป
20:14 และเมสืกี่อทต่านพบกชบพวกเราทกกี่เมสืองอชสโสส 
พวกเรากต็รชบทต่านขสึชั้นเรสือ และมายชงเมสืองมสิทสิเลนก
20:15 และพวกเราแลต่นเรสือจากทกกี่นชกี่น และวชนตต่อมา
กต็มายชงทกกี่ตรงขห้ามเกาะคสิโอส และวชนตต่อมาพวกเรากต็

มาถสึงเกาะสามอส และหยฟุดพชกทกกี่โตรกสิเลกยม และ
วชนตต่อมาพวกเรากต็มาถสึงเมสืองมสิเลทชส
20:16 ดห้วยวต่าเปาโลไดห้ตชชั้งใจวต่า จะแลต่นเรสือเลย
เมสืองเอเฟซชสไป เพราะทต่านไมต่อยากคห้างอยถูต่นานใน
แควห้นเอเชกย ดห้วยวต่าทต่านรกบเรต่ง ถห้าเปป็นไดห้สคาหรชบ
ทต่าน ทกกี่จะอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มในวชนเทศกาลเพต็นเท
คอสตห์

จากเมสืองโตรออัสไปสทูสเมสืองมวิเลทอัส
เปาโลเทศนาจนถสึงเทกกี่ยงคสืนไปแลห้ว ทคาใหห้ชายหนฟุต่มยฟุทสิกชสคนนชชั้นกลชบคสืนชกวสิตอกก และพถูดตต่อไปจนรฟุต่งสาง

บชดนกชั้พรห้อมกชบการลฟุกไหมห้ในจสิตวสิญญาณของเขา เขาตห้องการอยถูต่ตามลคาพชง ฉะนชชั้นเหลต่าเพสืกี่อนรต่วมทางของเปาโล
จสึงไปขสึชั้นเรสือและแลต่นเรสือไปยชงเมสืองอชสโสสขณะทกกี่เปาโลเดสินขห้ามคาบสมฟุทรนชชั้นไป อาจเปป็นระยะทางยกกี่สสิบหห้าไมลห์ 
และไปพบกชบเรสือลคานชชั้นทกกี่นชกี่นและพวกเขากต็รชบเขาขสึชั้นเรสือ! จากนชชั้นพวกเขากต็หยฟุดแวะทกกี่เมสืองมสิทสิเลนกบนเกาะเล
สบอสในทะเลอกเจกยน จากนชชั้นกต็ผต่านเกาะคสิโอสและไปยชงเกาะสามอสและพวกเขาอห้อมผต่านอต่าวนชชั้นซสึกี่งเมสือง
เอเฟซชสตชชั้งอยถูต่บนนชชั้นและหยฟุดแวะทกกี่เมสืองโตรกสิเลกยม เปาโล “ไดห้ตชชั้งใจวต่า จะแลต่นเรสือเลยเมสืองเอเฟซชสไป” มกขห้อ
เรกยกรห้องหลายประการมากเกสินไปสคาหรชบเวลาของเขา เขาตชชั้งใจวต่าจะไปอยถูต่ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มทชนเทศกาลเพต็นเท
คอสตห์ กระนชชั้นเขากต็มกความหต่วงใยมากทกกี่จะพถูดกชบพวกผถูห้ปกครองแหต่งครสิสตจชกรทกกี่เมสืองเอเฟซชสอกกหน ฉะนชชั้นพวก
เขาจสึงหยฟุดแวะทกกี่เมสืองมสิเลทชสและสต่งขต่าวไปยชงพวกผถูห้ปกครองทกกี่เมสืองเอเฟซชสใหห้มาพบกชบเขาทกกี่นชกี่น ซสึกี่งอาจหต่างไป
ประมาณเจต็ดสสิบหห้าหรสือแปดสสิบไมลห์ทางเรสือและไกลกวต่านชชั้นทางบก ทกกี่นชกี่นเขาสามารถพถูดคฟุยกชบผถูห้ปกครองเหลต่านกชั้
ทกกี่มารวมตชวกชนโดยไมต่ตห้องไปยชงบห้านเรสือนหลชงใดหรสือใชห้เวลาเพสิกี่มเตสิมในทต่ามกลางฝถูงชนทกกี่รชกเขาในเอเฟซชสนคร
ใหญต่นชชั้น

_______________
ขด้อ 17-31:

20:17 และจากเมสืองมสิเลทชส ทต่านสต่งคนไปยชงเมสือง
เอเฟซชส และเชสิญพวกผถูห้ปกครองของครสิสตจชกรนชชั้น
มา
20:18 และเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายมาถสึงทต่านแลห้ว ทต่านไดห้
กลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลายทราบอยถูต่แลห้ววต่า
ตชชั้งแตต่วชนแรกทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้เขห้ามาในแควห้นเอเชกย 
ขห้าพเจห้าไดห้ประพฤตสิตามลชกษณะอะไรกชบพวกทต่าน
ทฟุกเวลา

20:19 โดยรชบใชห้องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าดห้วยความถต่อม
ใจทฟุกอยต่าง และดห้วยนชั้คาตาไหลเปป็นอชนมาก และ
ดห้วยการถถูกทดลองตต่าง ๆ ซสึกี่งไดห้บชงเกสิดแกต่ขห้าพเจห้า
โดยการคสิดปองรห้ายของพวกยสิว
20:20 และวต่าขห้าพเจห้ามสิไดห้ปปิดซต่อนสสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใดไวห้
ซสึกี่งเปป็นคฟุณประโยชนห์แกต่พวกทต่าน แตต่ไดห้แสดงใหห้
พวกทต่านเหต็น และไดห้สชกี่งสอนพวกทต่านตต่อหนห้าคน
ทชชั้งปวงและตามบห้าน



20:21 โดยเปป็นพยานทชชั้งแกต่พวกยสิวและแกต่พวกกรกก
ดห้วย เรสืกี่องการกลชบใจเสกยใหมต่มาหาพระเจห้า และ
ความเชสืกี่อทกกี่มกตต่อพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้าของพวกเรา
20:22 และบชดนกชั้ ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าจะไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็มโดยถถูกผถูกมชดในจสิตวสิญญาณ โดยไมต่ทราบ
สสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะบชงเกสิดแกต่ขห้าพเจห้าทกกี่นชกี่น
20:23 ยกเวห้นทกกี่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเปป็นพยาน
ในทฟุกนคร โดยตรชสวต่า บรรดาเครสืกี่องพชนธนาการ
และความยากลคาบากทชชั้งหลายรอคอยขห้าพเจห้าอยถูต่
20:24 แตต่สสิกี่งเหลต่านกชั้ไมต่ทคาใหห้ขห้าพเจห้าหวาดหวชกี่นเลย 
และขห้าพเจห้าไมต่นชบวต่าชกวสิตของขห้าพเจห้าเปป็นสสิกี่ง
ประเสรสิฐแกต่ขห้าพเจห้าดห้วย เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะทคาการวสิกี่ง
แขต่งของขห้าพเจห้าใหห้สคาเรต็จดห้วยความปปีตสิยสินดก และ
ทคาการรชบใชห้นชชั้นใหห้สคาเรต็จ ซสึกี่งขห้าพเจห้าไดห้รชบจากพระ
เยซถูเจห้า เพสืกี่อทกกี่จะเปป็นพยานถสึงขต่าวประเสรสิฐแหต่ง
พระคฟุณของพระเจห้า
20:25 และบชดนกชั้ ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าทราบวต่าพวกทต่าน
ทฟุกคน ผถูห้ซสึกี่งในทต่ามกลางพวกทต่านขห้าพเจห้าไดห้เทกกี่ยว
ปฝ่าวประกาศอาณาจชกรของพระเจห้านชชั้น จะไมต่เหต็น
หนห้าของขห้าพเจห้าอกกตต่อไป

20:26 เหตฟุฉะนชชั้น ขห้าพเจห้าจสึงขอใหห้พวกทต่านเปป็น
พยานวชนนกชั้วต่า ขห้าพเจห้าบรสิสฟุทธสิธิ์จากโลหสิตของมนฟุษยห์
ทฟุกคน
20:27 เพราะวต่าขห้าพเจห้ามสิไดห้หลบเลกกี่ยงทกกี่จะ
ประกาศพระดคารสิทชชั้งสสิชั้นของพระเจห้าแกต่ทต่านทชชั้ง
หลาย
20:28 เพราะฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงระวชงตชวใหห้ดก 
และจงรชกษาฝถูงแกะทชชั้งหมดไวห้ ผถูห้ซสึกี่งพระวสิญญาณ
บรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ทรงตชชั้งพวกทต่านไวห้ใหห้เปป็นบรรดาผถูห้ดถูแล 
เพสืกี่อทกกี่จะบคารฟุงเลกชั้ยงครสิสตจชกรของพระเจห้า ซสึกี่ง
พระองคห์ไดห้ทรงไถต่ไวห้ดห้วยพระโลหสิตของพระองคห์เอง
20:29 ดห้วยวต่าขห้าพเจห้าทราบสสิกี่งนกชั้วต่า หลชงจากการ
จากไปของขห้าพเจห้านชชั้น บรรดาสฟุนชขปฝ่าทกกี่รห้ายกาจจะ
เขห้ามาในทต่ามกลางพวกทต่าน โดยไมต่ละเวห้นฝถูงแกะ
ไวห้เลย
20:30 และจากพวกทต่านเองดห้วย จะมกบางคนขสึชั้น
มา โดยกลต่าวสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่ออกนอกลถูต่นอกทาง เพสืกี่อ
จะชชกจถูงพวกสาวกใหห้ตามพวกเขาไป
20:31 เหตฟุฉะนชชั้นจงระวชงระไวและจคาไวห้วต่า ตลอด
เวลาสามปปี ขห้าพเจห้ามสิไดห้หยฟุดหยต่อนทกกี่จะเตสือนทฟุก
คนทชชั้งกลางคสืนและกลางวชนดห้วยนชั้คาตาไหล

เปาโลพทูดกอับเหลสาผทูด้ปกครองชาวเอเฟซอัส
เมสืกี่อเหลต่าผถูห้ปกครองแหต่งครสิสตจชกรทกกี่เมสืองเอเฟซชสมาถสึงเขา เขากต็ทบทวนเรสืกี่องการทกกี่เขาเคยอยถูต่กชบพวก

เขานานสามปปี เขาเตสือนความจคาพวกเขาเกกกี่ยวกชบนชั้คาตาและการลองใจตต่าง ๆ ของเขา (ขห้อ 19) เขาไมต่ไดห้หวงสสิกี่ง
ใดทกกี่เปป็นประโยชนห์ไวห้จากพวกเขาเลย ความละเอกยดถกกี่ถห้วนแหต่งคคาสอนของเขาถถูกบต่งบอกโดยจดหมายถสึงชาว
เอเฟซชสซสึกี่งลงลสึกในสสิกี่งตต่าง ๆ อชนไพบถูลยห์ของพระเจห้า

เขาไดห้สชกี่งสอนพวกเขา “ตต่อหนห้าคนทชชั้งปวงและตามบห้าน” เขาไดห้ปฏสิบชตสิตามแผนการนชชั้นของเหลต่าสาวก
ทกกี่เยรถูซาเลต็ม, “และในพระวสิหารและตามบห้านเรสือนทฟุกแหต่ง พวกเขาไมต่งดเวห้นทกกี่จะสชกี่งสอนและประกาศพระเยซถู
ครสิสตห์ทฟุก ๆ วชน” (กสิจการ 5:42) เขาไมต่ไดห้ทคาตามแผนการของนชกเทศนห์จคานวนมากเหลสือเกสิน--ทกกี่ใชห้เวลาตอนเชห้า
ในหห้องอต่านหนชงสสือแสนสบายและตอนบต่ายไปเยกกี่ยมเยกยนพวกวสิสฟุทธสิชน

งานของเขามกความสลชบซชบซห้อนเพราะวต่าเขาตห้องนคาขต่าวประเสรสิฐไปถสึงผถูห้คนหลากหลายกลฟุต่ม “ทชชั้งแกต่
พวกยสิวและแกต่พวกกรกกดห้วย” แตต่แผนการแหต่งความรอดอชนเดสิมนชชั้น “เรสืกี่องการกลชบใจเสกยใหมต่มาหาพระเจห้า 



และความเชสืกี่อทกกี่มกตต่อพระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” (ขห้อ 21)
แตต่นกกี่เปป็นคคาปราศรชยเพสืกี่ออคาลา เขาจะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มพรห้อมกชบความปปัปี่นปฝ่วนบางอยต่างของจสิต

วสิญญาณ คคาเตสือนบางอยต่าง พวกมชนไมต่ถถูกกลต่าวถสึงวต่าเปป็นคคาเตสือนของพวกพกกี่นห้องในเมสืองไทระและเมสืองซกซารกยา
ตามทกกี่บทถชดไปจะบอกเรา แตต่พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ทรงเปป็นพยานในทฟุกนครวต่าเครสืกี่องพชนธนาการและความ
เจต็บปวดรอคอยอยถูต่เบสืชั้องหนห้าและนชกี่นกต็เกกกี่ยวขห้องกชบการเดสินทางของเขาไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม!

แตต่เปาโลไมต่หวาดกลชวเครสืกี่องพชนธนาการและความเจต็บปวดเลย เขาไมต่กลชวทกกี่จะตาย เขาเขห้าใกลห้ความ
ตายมาหลายครชชั้งแลห้ว! เขากลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าตายทฟุกวชน” (1 คร. 15:31) ความใฝฝ่ฝปันอชนยสิกี่งใหญต่ของเขาคสือ 
“ทคาการวสิกี่งแขต่งของขห้าพเจห้าใหห้สคาเรต็จดห้วยความปปีตสิยสินดก และทคาการรชบใชห้นชชั้นใหห้สคาเรต็จ ซสึกี่งขห้าพเจห้าไดห้รชบจากพระ
เยซถูเจห้า เพสืกี่อทกกี่จะเปป็นพยานถสึงขต่าวประเสรสิฐแหต่งพระคฟุณของพระเจห้า” ฉะนชชั้นเขาจสึงกลต่าวคคาสรรเสรสิญแบบผถูห้มก
ชชยใน 2 ทสิโมธก 4:6-8:

“เพราะวต่าบชดนกชั้ขห้าพเจห้าพรห้อมทกกี่จะถถูกถวายเปป็นเครสืกี่องบถูชาแลห้ว และเวลาแหต่งการจากไปของ
ขห้าพเจห้านชชั้นใกลห้จะถสึงแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้สถูห้รบในการตต่อสถูห้อชนดกแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้กระทคาการวสิกี่งแขต่งของ
ขห้าพเจห้าใหห้สคาเรต็จแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้รชกษาความเชสืกี่อนชชั้นไวห้แลห้ว ตต่อจากนกชั้ มกมงกฟุฎแหต่งความชอบธรรม
เกต็บไวห้สคาหรชบขห้าพเจห้าแลห้ว ซสึกี่งองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ผถูห้พสิพากษาอชนชอบธรรม จะประทานแกต่ขห้าพเจห้า
ในวชนนชชั้น และมสิใชต่แกต่ขห้าพเจห้าผถูห้เดกยวเทต่านชชั้น แตต่แกต่คนทชชั้งปวงเชต่นกชนทกกี่รชกการปรากฏของพระองคห์”

และเราควรเขห้าใจจากจดหมายสองฉบชบของเขาทกกี่เขกยนถสึงชาวโครสินธห์เชต่นกชน และจากกสิจการ 24:17 
วต่าเปาโลหวชงวต่าโดยการนคาทรชพยห์สสิกี่งของไปใหห้คนยากจนในเยรถูซาเลต็ม เขาจะไดห้ใจยสิวบางคนเหลต่านชชั้นและไดห้รชบ
ความเคารพนชบถสืออชนเหมาะสมบห้างซสึกี่งเขาเคยไดห้รชบกต่อนทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อ

เปาโลเปป็นชายทกกี่มกจสิตใจสถูงสต่งทกกี่สฟุดของคนหนสึกี่งของพระเจห้า แตต่เขากต็เปป็นมนฟุษยห์อยถูต่ดก แรงจถูงใจของเขานชชั้น
ดก และเขาอยากทคาใหห้พระเจห้าพอพระทชย แตต่เขากต็อยากชนะใจพวกยสิวทกกี่เขารชกมากมายเชต่นกชน และทกกี่จะไดห้
เทศนาแกต่พวกเขา เหมสือนกชบทกกี่เปโตรหลงทคาผสิดในการออมชอมทกกี่เมสืองอชนทสิโอก ซสึกี่งถถูกพรรณนาในกาลาเทกย 
2:11-14 เปาโลกต็อาจมกจฟุดบอดเกกกี่ยวกชบเยรถูซาเลต็ม มากเสกยจนเขาอยากเทศนาแกต่ชนชาตสิของเขาบางคนทกกี่นชกี่น

แตต่เปาโลไดห้รชบความสวต่างจากสวรรคห์บห้างแลห้ว เขากลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าทราบวต่าพวกทต่านทฟุกคน…จะไมต่
เหต็นหนห้าของขห้าพเจห้าอกกตต่อไป” เขามกแรงกดดชนภายในบางอยต่างไมต่ใหห้ไปยชงเมสืองเอเฟซชส และบชดนกชั้เขาบอกผถูห้
ปกครองเหลต่านกชั้แหต่งเมสืองเอเฟซชสวต่าเขาจะไมต่ไดห้เหต็นหนห้าพวกเขาอกกเลย!

จากนชชั้นเปาโลใหห้คคากคาชชบอคาลาแกต่นชกเทศนห์เหลต่านกชั้ พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ทรงตชชั้งพวกเขาใหห้เปป็นผถูห้ดถูแล
ของครสิสตจชกรนชชั้นแลห้ว พวกเขาตห้องจดจคาไวห้วต่าครสิสเตกยนทฟุกคนถถูกซสืชั้อดห้วยพระโลหสิตของพระครสิสตห์แลห้ว พวกเขา
ตห้องคาดหมายวต่าหลชงจากเปาโลจากไปแลห้ว “บรรดาสฟุนชขปฝ่าทกกี่รห้ายกาจจะเขห้ามาในทต่ามกลางพวกทต่าน โดยไมต่
ละเวห้นฝถูงแกะไวห้เลย” และเขาเตสือนพวกเขาวต่า “จากพวกทต่านเองดห้วย จะมกบางคนขสึชั้นมา โดยกลต่าวสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่
ออกนอกลถูต่นอกทาง เพสืกี่อจะชชกจถูงพวกสาวกใหห้ตามพวกเขาไป”  เขาไมต่ทราบหรสือวต่าบารนาบชสไดห้จากเขาไป
อยต่างไรเพสืกี่อเอาใจและใชห้ยอหห์น มาระโก? เขาไมต่ทราบหรสือวต่าอเลต็กซานเดอรห์ไดห้ทสิชั้งความเชสืกี่อนชชั้นไปอยต่างไรหรสือ
จะทคาเชต่นนชชั้น (1 ทธ. 1:20) และทคารห้ายเปาโลอยต่างมาก (2 ทธ. 4:14)? และในกรฟุงโรมเปาโลจะพบวต่า “คนทชชั้ง



ปวงทกกี่อยถูต่ในแควห้นเอเชกยนชชั้นกต็หชนไปจากขห้าพเจห้า ในพวกนชชั้นมกฟปีเจลชสและเฮอรห์โมเกเนส” (2 ทธ. 1:15) นชกี่นจะ
รวมถสึงผถูห้คนในเมสืองเอเฟซชสดห้วย! และจากนชชั้นในกรฟุงโรมเขาจะกลต่าววต่า “เพราะวต่าเดมาสไดห้ละทสิชั้งขห้าพเจห้าไปแลห้ว
โดยหลงรชกโลกปปัจจฟุบชนนกชั้เสกยแลห้ว” (2 ทธ. 4:10)

บางคนคสิดวต่าการหลงไปในดห้านหลชกคคาสอนและชกวสิตเปป็นหมายสคาคชญอยต่างหนสึกี่งของอวสานของยฟุคทกกี่
ใกลห้เขห้ามา หาเปป็นเชต่นนชชั้นไมต่! มชนเปป็นเพกยงพยานหลชกฐานอยต่างหนสึกี่งทกกี่แสดงถสึงความอต่อนแอของใจมนฟุษยห์เราทฟุก
คน ของความชชกี่วทกกี่แฝงอยถูต่ภายในธรรมชาตสิฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงซสึกี่งเราทฟุกคนมก! เมสืกี่อครสิสตจชกรทชชั้งหลายวชนนกชั้ตกตกี่คาเขห้าสถูต่
การรชกโลกและบาปและจากนชชั้นกต็เขห้าสถูต่แนวคสิดสมชยใหมต่นสิยมและความไมต่เชสืกี่อทกกี่ชชกี่ว ไมต่ยอมรชบความเชสืกี่อนชชั้น ครสิสต
จชกรบางแหต่งซสึกี่งเปาโลไดห้เทศนาในสมชยนชชั้นกต็ทคาเชต่นนชชั้น ไมต่มกครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นสชกแหต่งหลงเหลสืออยถูต่จนถสึงวชนนกชั้
ยกเวห้นการบสิดเบสือนอชนนต่าเกลกยดนชชั้นทกกี่กรฟุงโรมซสึกี่งเปป็นผถูห้สสืบทอดตต่อจากครสิสเตกยนทกกี่ยคาเกรงพระเจห้ากลฟุต่มเลต็ก ๆ นชชั้น
ทกกี่เปาโลเขกยนจดหมายฝากของตนไปถสึงกรฟุงโรม! นชกเทศนห์ทฟุกคนทกกี่สชตยห์ซสืกี่อและเขห้มแขต็งจะพบ เหมสือนทกกี่เปาโลไดห้
พบ วต่าบางคนเหลต่านชชั้นทกกี่รชกเขาจะหชนไปเสกยจากเขาและจากขต่าวประเสรสิฐนชชั้นทกกี่เขาเทศนา ฉะนชชั้นครสิสตจชกรเหลต่า
นชชั้นในแควห้นกาลาเทกยจสึงหชนไปสถูต่การถสือบชญญชตสิ ฉะนชชั้นในเมสืองโครสินธห์หลายคนจสึงเรกยนรถูห้ทกกี่จะชอบอปอลโลและเป
โตรมากกวต่า เสห้นทางปกตสิของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนไมต่ใชต่แคต่ทกกี่นชกเทศนห์ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณจะเจอกชบ
การจลาจลและการยกี่คายกและการขต่มเหงและความลคาบากเทต่านชชั้น แตต่ทกกี่เขาจะพบกชบความเศรห้าใจและความผสิด
หวชงทกกี่หลายคนทกกี่อห้างตชววต่าเชสืกี่อองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าแลห้วไมต่สชตยห์จรสิงตต่อพระครสิสตห์และภชกดกตต่อคนเหลต่านชชั้นทกกี่ชนะพวก
เขาอกกตต่อไป

ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าผถูห้ปกครองเหลต่านชชั้นทกกี่เปาโลใหห้คคาทคานายทกกี่ชชดเจนนกชั้ตสืกี่นตกใจขนาดไหน ชายบางคน
เหลต่านกชั้เองจะทคาใหห้ครสิสตจชกรเหลต่านชชั้นแตกแยก และดห้วยความเหต็นแกต่ตชว “จะชชกจถูงพวกสาวกใหห้ตามพวกเขา
ไป”

โอ เปาโลกลต่าวไดห้ดห้วยความกลห้าอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ และพระคคาสองขห้อทกกี่ยสิกี่งใหญต่ในบทนกชั้ซสึกี่งพรรณนาถสึงงานรชบ
ใชห้ของเปาโลคสือขห้อ 20 และ 31 เขาไมต่เพกยงสชกี่งสอนทฟุกสสิกี่งทกกี่จคาเปป็นแกต่พวกเขา ทชชั้งตต่อหนห้าผถูห้คนและตามบห้าน
เรสือน แตต่เขาเตสือนความจคาพวกเขาวต่า “ตลอดเวลาสามปปี ขห้าพเจห้ามสิไดห้หยฟุดหยต่อนทกกี่จะเตสือนทฟุกคนทชชั้งกลางคสืน
และกลางวชนดห้วยนชั้คาตาไหล” จงสชงเกตคคาเตสือนนกชั้ ขอใหห้เราพสิจารณางานรชบใชห้ของเปาโลในเมสืองเอเฟซชสกชน

1. มชนเปป็นงานรชบใชห้ตต่อหนห้าผถูห้คน เทศนาในธรรมศาลาและโรงเรกยนของทกรชนนชสและทกกี่อสืกี่น
2. มชนเปป็นงานรชบใชห้ตามบห้านเรสือน การเยกกี่ยมเยกยนดห้วยตชวเอง พถูดกชบหลายครอบครชว หลายกลฟุต่ม หลาย

คน
3. งานรชบใชห้ของเขาครอบคลฟุมทฟุกสสิกี่งทกกี่จคาเปป็นสคาหรชบชกวสิตและความมกประโยชนห์ของครสิสเตกยน “พระ

ดคารสิทชชั้งสสิชั้นของพระเจห้า”
4. มชนเปป็นงานรชบใชห้ทชชั้งกลางคสืนและกลางวชน เวลาแหต่งการเตสือน การอห้อนวอนแบบไมต่หยฟุดหยต่อน
5. มชนเปป็นงานรชบใชห้ทกกี่เอต่อลห้นไปดห้วยนชั้คาตา ความเหต็นอกเหต็นใจ ความหต่วงใย ความเดสือดดาล การ

อห้อนวอน ภาระใจ! ผมไมต่ประหลาดใจเลยทกกี่เขากลต่าวแกต่พวกเขาไดห้วต่า “เหตฟุฉะนชชั้น ขห้าพเจห้าจสึงขอใหห้พวกทต่าน
เปป็นพยานวชนนกชั้วต่า ขห้าพเจห้าบรสิสฟุทธสิธิ์จากโลหสิตของมนฟุษยห์ทฟุกคน” โอ ขห้าแตต่พระเจห้าแหต่งพระคชมภกรห์และพระเยซถู



ครสิสตห์พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดของขห้าพระองคห์ทชชั้งหลาย ผถูห้ทรงสต่งเปาโลมา ขอทรงสรห้างขสึชั้นภายในเราซสึกี่งความหนชกแนต่น 
ความเรต่งดต่วน ความหต่วงใย ความเสกยสละ การทคางานหนชกและนชั้คาตาแบบเดกยวกชบเปาโลดห้วยเถสิด!

___________________
ขด้อ 32-38:

20:32 และบชดนกชั้ พกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าขอฝาก
พวกทต่านไวห้กชบพระเจห้า และกชบพระดคารชสแหต่ง
พระคฟุณของพระองคห์ ซสึกี่งมกฤทธสิธิ์สามารถกต่อสรห้าง
พวกทต่านขสึชั้นไดห้ และทกกี่จะใหห้พวกทต่านมกมรดกใน
ทต่ามกลางคนเหลต่านชชั้นทฟุกคนผถูห้ซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้
20:33 ขห้าพเจห้ามสิไดห้โลภเงสิน หรสือทองคคา หรสือ
เสสืชั้อผห้าของผถูห้ใด
20:34 ใชต่แลห้ว ทต่านทชชั้งหลายทราบวต่า มสือเหลต่านกชั้ไดห้
จชดหาสสิกี่งทกกี่จคาเปป็นสคาหรชบตชวขห้าพเจห้า และสคาหรชบ
คนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้อยถูต่กชบขห้าพเจห้า
20:35 ขห้าพเจห้าไดห้แสดงสสิกี่งสารพชดใหห้พวกทต่านเหต็น
แลห้ววต่า โดยการทคางานหนชกเชต่นนกชั้พวกทต่านควรจะ

สนชบสนฟุนคนทกกี่มกกคาลชงนห้อย และใหห้ระลสึกถสึงบรรดา
พระวจนะของพระเยซถูเจห้า ซสึกี่งพระองคห์ไดห้ตรชสวต่า 
‘การใหห้เปป็นเหตฟุใหห้ไดห้รชบพรยสิกี่งกวต่าการรชบ’”
20:36 และเมสืกี่อทต่านกลต่าวอยต่างนชชั้นแลห้ว ทต่านกต็
คฟุกเขต่าลง และอธสิษฐานกชบพวกเขาทฟุกคน
20:37 และพวกเขาทฟุกคนไดห้รห้องไหห้ฟถูมฟาย และ
กอดคอของเปาโล และจฟุบทต่าน
20:38 โดยมกความเสกยใจมากทกกี่สฟุดเพราะเหตฟุ
บรรดาถห้อยคคาซสึกี่งทต่านกลต่าวไวห้วต่า พวกเขาจะไมต่เหต็น
หนห้าของทต่านอกกตต่อไป และพวกเขากต็พาทต่านไปสต่ง
ทกกี่เรสือ

คนาอนาลาของเปาโลทขีกี่กลสาวแกสเหลสาผทูด้ปกครองชาวเอเฟซอัส
บชดนกชั้เปาโลมกถห้อยคคาทสิชั้งทห้ายทกกี่จะกลต่าว เขาฝากพวกเขาไวห้กชบพระเจห้า นชกี่นคสือ เปาโลพสึกี่งพาองคห์พระผถูห้เปป็น

เจห้าทกกี่จะชต่วยเหลสือนชกเทศนห์เหลต่านกชั้ทกกี่จะสานตต่องานทกกี่เปาโลไดห้เรสิกี่มตห้นไวห้ และจากนชชั้นเขาฝากพวกเขาไวห้ “กชบพระ
ดคารชสแหต่งพระคฟุณของพระองคห์” พวกเขามกภาคพชนธสชญญาเดสิม พวกเขาจะมกจดหมายหลายฉบชบของเปาโล 
เหลต่านกชั้เปป็น “พระดคารชสแหต่งพระคฟุณของพระองคห์” และพระวจนะของพระเจห้ากต็สามารถกต่อพวกเขาขสึชั้นและใหห้
พวกเขาไดห้รชบมรดก “ในทต่ามกลางคนเหลต่านชชั้นทฟุกคนผถูห้ซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้”

มกหลชกคคาสอนตามพระคชมภกรห์เรสืกี่องการชคาระแยกตชชั้ง มชนไมต่จคาเปป็นตห้องหมายถสึงความไรห้ซสึกี่งบาปใด ๆ แตต่
มชนหมายถสึงการถถูกแยกตชชั้งไวห้ คคาเรกยกนกชั้ใชห้กชบครสิสเตกยนทชชั้งหลายในแบบทกกี่วต่าเราทราบวต่ามกอยถูต่สามระยะของการ
ชคาระแยกตชชั้ง

1. ความมรณาของพระครสิสตห์ ซสึกี่งชดใชห้บาปของเราทชชั้งหลาย แยกตชชั้งเรา ผถูห้ซสึกี่งเชสืกี่อวางใจในพระโลหสิตนชชั้น
ไวห้ตต่างหากเปป็นนสิตยห์สคาหรชบพระครสิสตห์ “...พวกเราจสึงไดห้รชบการทรงชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์ โดยทางการถวายพระกาย
ของพระเยซถูครสิสตห์เพกยงครชชั้งเดกยวเทต่านชชั้น” (ฮบ. 10:10) และอกกแหต่ง “เพราะวต่าโดยการทรงถวายเครสืกี่องบถูชาหน
เดกยว พระองคห์ไดห้ทรงกระทคาใหห้คนทชชั้งหลายทกกี่ถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วถสึงทกกี่สคาเรต็จเปป็นนสิตยห์” (ฮบ. 10:14) ราคา
เดกยวนชชั้นทกกี่เพกยงพอในทฟุกสสิกี่งสคาหรชบความรอดถถูกจต่ายไปแลห้ว ผถูห้ทกกี่ยอมรชบพระครสิสตห์และพสึกี่งพาพระองคห์กต็ถถูกแยก
ตชชั้งไวห้ตต่างหากเปป็นนสิตยห์แลห้วสคาหรชบพระเจห้า การทกกี่เขาไปถสึงสวรรคห์และไดห้รชบความเปปีปี่ยมสฟุขชชกี่วนสิรชนดรห์บชดนกชั้จะไมต่
ขสึชั้นอยถูต่กชบสสิกี่งใดทกกี่เขากระทคาหรสือไมต่กระทคา เขาไดห้รชบการบชงเกสิดจากพระเจห้าแลห้ว ถถูกแยกตชชั้งไวห้สคาหรชบพระเจห้าแลห้ว



เขาถถูกทคาใหห้เปป็นผถูห้เขห้าสต่วนในสภาพของพระเจห้าแลห้ว ผถูห้คนทกกี่รชบความรอดแลห้ว ในความหมายนกชั้ จสึงถถูกชคาระแยก
ตชชั้งตามพระคชมภกรห์

2. แตต่มกความหมายอยถูต่อยต่างหนสึกี่งทกกี่วต่าผถูห้ปกครองชาวเอเฟซชสเหลต่านกชั้จะถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์โดยพระวจนะ
ของพระเจห้า ฉะนชชั้นในคคาอธสิษฐานแบบมหาปฟุโรหสิตนชชั้นพระเยซถูทรงอธสิษฐานวต่า “ขอโปรดชคาระพวกเขาใหห้
บรสิสฟุทธสิธิ์โดยทางความจรสิงของพระองคห์ พระวจนะของพระองคห์เปป็นความจรสิง” (ยอหห์น 17:17) เมสืกี่อผถูห้ใดชคานาญ
ในพระวจนะของพระเจห้าและเรสิกี่มถถูกครอบครอง ถถูกแตต่งแตห้ม ถถูกนคาพา ถถูกไลต่ตาม และถถูกผลชกดชนโดยพระวจนะ
เขากต็เรสิกี่มถถูกแยกตชชั้งไวห้สคาหรชบพระเจห้าในความหมายหนสึกี่งทกกี่พสิเศษเฉพาะ เขาเหมาะเจาะกชบอกกโลกหนสึกี่งมากกวต่า
โลกนกชั้ ฉะนชชั้นผถูห้คนจสึงถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์โดยพระวจนะ เปาโลกลต่าว

3. การชคาระแยกตชชั้งในทางปฏสิบชตสิจะเสรต็จสสิชั้นเมสืกี่อการรชบขสึชั้นมาถสึงและเราถถูกเปลกกี่ยนแปลงในชชกี่วขณะ
เดกยวและถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นโดยไมต่รถูห้เปฟปี่อยเนต่าและเปป็นอมตะ (1 คร. 15:52, 53)

แตต่บทเรกยนนชชั้นทกกี่มกแกต่ผถูห้ปกครองชาวเอเฟซชสเหลต่านกชั้คสือ บทเรกยนหนสึกี่งสคาหรชบเราทฟุกคน เราจะตห้องรชบ
การชคาระแยกตชชั้งเมสืกี่อเราเรสิกี่มถถูกครอบครองโดยพระวจนะของพระเจห้า

แตต่เปาโลมกเกกยรตสิอชนบรสิสฟุทธสิธิ์ทกกี่ถถูกเดสิมพชน แมห้กระทชกี่งทกกี่เมสืองโครสินธห์ บางคนไดห้ลฟุกขสึชั้นตต่อตห้านเขาและใสต่
รห้ายเขาแลห้วและเปาโลรถูห้สสึกวต่าตนตห้องปกปฟ้องตชวเองทกกี่นชกี่น ตามทกกี่เราเหต็นใน 2 โครสินธห์ 10 และ 11 และบางคนทกกี่
เมสืองโครสินธห์เหต็นไดห้ชชดวต่าพถูดเกกกี่ยวกชบวต่าเขาเทศนาเพสืกี่อเงสิน เพราะเขาไดห้เขกยนไปแบบเดสือดดาลพอสมควรโดย
กลต่าววต่า “ดถูเถสิด ขห้าพเจห้าพรห้อมแลห้วทกกี่จะมาหาพวกทต่านเปป็นครชชั้งทกกี่สาม และขห้าพเจห้าจะไมต่เปป็นภาระแกต่พวกทต่าน 
ดห้วยวต่าขห้าพเจห้าไมต่แสวงหาสสิกี่งทกกี่เปป็นของพวกทต่าน แตต่แสวงหาตชวพวกทต่าน เพราะวต่าลถูก ๆ ไมต่ควรสะสมไวห้สคาหรชบ
พต่อแมต่ แตต่พต่อแมต่ควรสะสมไวห้สคาหรชบลถูก ๆ” และเขาถามพวกเขาวต่า “ขห้าพเจห้าไดห้ผลประโยชนห์อะไรจากพวก
ทต่านโดยคนหนสึกี่งคนใดในพวกเขาทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้สต่งไปยชงพวกทต่านหรสือ” (2 คร. 12:14,17) และกต่อนหนห้านชชั้นใน 1 
โครสินธห์ เขาไดห้เขกยนวต่า:

“ทคานองเดกยวกชน องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงแตต่งตชชั้งไวห้วต่า คนทชชั้งหลายซสึกี่งประกาศขต่าวประเสรสิฐ
ควรไดห้รชบการเลกชั้ยงชกพดห้วยขต่าวประเสรสิฐนชชั้น แตต่ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้ใชห้สสิทธสิธิ์เหลต่านกชั้เลย ทชชั้งขห้าพเจห้าไมต่ไดห้
เขกยนสสิกี่งเหลต่านกชั้ เพสืกี่อจะใหห้กระทคาอยต่างนชชั้นแกต่ขห้าพเจห้าดห้วย เพราะขห้าพเจห้ายอมตายเสกยดกกวต่าทกกี่จะใหห้
ผถูห้ใดทคาใหห้การโอห้อวดของขห้าพเจห้าไรห้ประโยชนห์…แลห้วอะไรเลต่าเปป็นบคาเหนต็จของขห้าพเจห้า จรสิง ๆ แลห้ว 
เมสืกี่อขห้าพเจห้าประกาศขต่าวประเสรสิฐ ขห้าพเจห้ากต็ประกาศขต่าวประเสรสิฐของพระครสิสตห์โดยไมต่คสิดคต่า 
เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไมต่ใชห้อคานาจของขห้าพเจห้าอยต่างผสิด ๆ ในขต่าวประเสรสิฐนชชั้น” -- 1 คร. 9:14, 15, 18

ฉะนชชั้นเปาโลจสึงรถูห้สสึกวต่าตนตห้องแสดงออกใหห้ชชดเจนมาก ๆ วต่าเมสืกี่อบางคนเหลต่านกชั้เรสิกี่มออกนอกลถูต่นอกทาง
และนคาเหลต่าสาวกใหห้ตสิดตามพวกเขาไป พวกเขาจะจคาไดห้วต่า “ขห้าพเจห้ามสิไดห้โลภเงสิน หรสือทองคคา หรสือเสสืชั้อผห้าของผถูห้
ใด ใชต่แลห้ว ทต่านทชชั้งหลายทราบวต่า มสือเหลต่านกชั้ไดห้จชดหาสสิกี่งทกกี่จคาเปป็นสคาหรชบตชวขห้าพเจห้า และสคาหรชบคนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้
อยถูต่กชบขห้าพเจห้า” และจากนชชั้นเขาเตสือนความจคาพวกเขาถสึงคคาตรชสหนสึกี่งเกกกี่ยวกชบพระเยซถูครสิสตห์ซสึกี่งถถูกถต่ายทอดมาถสึง
เราในทกกี่นกชั้แตต่ไมต่ถถูกยกคคาพถูดในกสิตตสิคฟุณทชชั้งสกกี่เลต่ม: “การใหห้เปป็นเหตฟุใหห้ไดห้รชบพรยสิกี่งกวต่าการรชบ”

โถ เปาโลเออ๋ย บางคนจะกลต่าวหาทต่านจรสิง ๆ วต่าเทศนาเพสืกี่อเงสิน พวกเขาไดห้กลต่าวหานชกเทศนห์ทกกี่ซสืกี่อตรง



ทฟุกคนทกกี่เทศนาดห้วยฤทธสิธิ์เดชมาตลอดหลายปปีนกชั้! และเชต่นเดกยวกชบเหลต่านชกเทศนห์ทกกี่ดกทกกี่สฟุดของพระเจห้า ทต่านผถูห้ซสึกี่ง
เตต็มใจทกกี่จะอยถูต่โดยไมต่พสึกี่งเงสินสนชบสนฟุนอชนเหมาะสมเพสืกี่อทกกี่ทต่านจะอวดไดห้วต่าทต่านไมต่ไดห้เปป็นภาระแกต่ผถูห้ใดเลย กต็ไมต่ไดห้
อยถูต่ใตห้กฎของมนฟุษยห์คนใดเลยเกกกี่ยวกชบการเทศนาของทต่าน!

จากนชชั้นพวกเขากต็มกการประชฟุมอธสิษฐาน และเหมสือนทกกี่ชาวตะวชนออกทคาวชนนกชั้ พวกเขากอดกชนและจฟุบ
แกห้มและโศกเศรห้า เพราะวต่ามชนเปป็นการอคาลาเปป็นนสิตยห์ พวกเขาจะไมต่ไดห้เหต็นหนห้าเปาโลอกก และจากนชชั้นนชกเทศนห์
เหลต่านกชั้กต็ไปสต่งเปาโลขสึชั้นเรสือทกกี่เมสืองมสิเลทชส และเลกยบชายฝปัปี่งลงมาเขาจะไปยชงเมสืองไทระและเมสืองซกซารกยา จาก
นชชั้นกต็ขสึชั้นไปยชงเยรถูซาเลต็ม



กวิจการ 21
ขด้อ 1-3:

21:1 และตต่อมา หลชงจากพวกเราไปจากพวกเขา 
และไดห้แลต่นเรสือแลห้ว พวกเรากต็มฟุต่งตรงสถูต่เกาะโขส 
และวชนตต่อมากต็มาถสึงเกาะโรดสห์ และจากทกกี่นชกี่นกต็
มายชงเมสืองปาทารา
21:2 และเมสืกี่อพบเรสือลคาหนสึกี่งทกกี่จะแลต่นไปยชงเมสืองฟปิ

นสิเซกย พวกเราจสึงลงเรสือลคานชชั้น และแลต่นไป
21:3 บชดนกชั้เมสืกี่อพวกเราไดห้แลเหต็นเกาะไซปรชสแลห้ว 
พวกเรากต็ผต่านเกาะนชชั้นไปขห้างซห้ายมสือ และแลต่นไป
ยชงแควห้นซกเรกย และจอดเรสือทกกี่เมสืองไทระ เพราะทกกี่
นชกี่นเรสือจะตห้องเอาของบรรทฟุกของมชนขสึชั้นทต่า

จากเมสืองมวิเลทอัสสทูสเมสืองไทระ
การเดสินทางไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มไปตต่อโดยเรสือเลกยบชายฝปัปี่งของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน ตอนแรกพวกเขา

มา “มฟุต่งตรงสถูต่เกาะโขส” จากนชชั้นกต็ไปสถูต่เกาะโรดสห์ทกกี่เปป็นเกาะใหญต่ คฟุณลองดถูตามแผนทกกี่ของคฟุณกต็ไดห้ คฟุณจะเหต็นวต่า
ทะเลอกเจกยนเตต็มไปดห้วยเกาะตต่าง ๆ เกาะโขสเปป็นเกาะ ๆ หนสึกี่งทกกี่อยถูต่ทางทสิศตะวชนตกเฉกยงเหนสือของเกาะคนกดชส 
เกาะโรดสห์เปป็นเกาะทกกี่มกขนาดใหญต่กวต่า และจากนชชั้นพวกเขากต็ไปยชงเมสืองปาทาราซสึกี่งอยถูต่บนชายฝปัปี่ง ทกกี่นชกี่นพวกเขา
เปลกกี่ยนเรสือและพบเรสือลคาหนสึกี่ง “ทกกี่จะแลต่นไปยชงเมสืองฟปินสิเซกย” นชกี่นเปป็นพสืชั้นทกกี่โดยรวมทกกี่อยถูต่รอบเมสืองไทระและเมสือง
ไซดอน ทต่าเรสือของเมสืองเหลต่านชชั้นคสือเมสืองไทระ พวกเขาแลต่นเรสือไปทางทสิศใตห้ของเกาะไซปรชสแตต่ยชงมองเหต็นแผต่น
ดสินอยถูต่ ออกไปทางซห้ายมสือและมาทางปลายดห้านทสิศตะวชนออกของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนยชงเมสืองไทระ เรสือลคานกชั้
บรรทฟุกเหลต่าผถูห้โดยสาร แตต่หลชก ๆ แลห้วมชนบรรทฟุกสชมภาระเพสืกี่อไปขสึชั้นทต่าทกกี่เมสืองไทระ พวกเขาตห้องขสึชั้นเรสืออกกลคา
เพสืกี่อเลกยบชายฝปัปี่งลงไปยชงเมสืองทอเลเมอสิส จากนชชั้นกต็ไปยชงเมสืองซกซารกยาและจากนชชั้นพวกเขากต็จะขสึชั้นบกไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม

ใคร ๆ กต็ตห้องประทชบใจกชบการพาณสิชยห์อชนกวห้างใหญต่ไพศาลรอบ ๆ และขห้ามทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน 
ทะเลนชชั้นทคาใหห้กรฟุงโรมอยถูต่คต่อนขห้างใกลห้ชสิดกชบยฟุโรปตอนใตห้ เอเชกยไมเนอรห์และแอฟรสิกา เนสืกี่องจากในตอนนชชั้นไมต่มก
ทางรถไฟ ไมต่มกยานพาหนะหรสือรถบรรทฟุก การแลต่นเรสือจสึงเปป็นวสิธกทกกี่สคาคชญมากทกกี่สฟุดของการตสิดตต่อสสืกี่อสารระหวต่าง
ประเทศตต่าง ๆ พวกเขาไมต่มกเขต็มทสิศของนชกเดสินเรสือแตต่บชงคชบเรสือโดยสชงเกตดวงอาทสิตยห์และดวงดาวตต่าง ๆ ดชงนชชั้น
เรสือลคาหนสึกี่งปกตสิแลห้วจสึงจอดพชกเทกยบทต่าในชต่วงฤดถูหนาวและในชต่วงอากาศไมต่ดกทกกี่กสินเวลานาน (กสิจการ 27:13) 
และพสึกี่งพาจฟุดสชงเกตสคาคชญ ๆ หมถูต่เกาะ เสห้นชายฝปัปี่ง ฯลฯ ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้การแลต่นเรสือจสึงเปป็นระยะสชชั้น ๆ ระหวต่างจฟุด
สชงเกตทกกี่ผถูห้คนรถูห้จชก และพวกเขา “เหต็นเกาะไซปรชส” ถสึงแมห้พวกเขาไมต่ไดห้จอดเรสือทกกี่นชกี่นแตต่ผต่านมชนไปกต็ตาม (ขห้อ 3) 

________________
ขด้อ 4-6:

21:4 และเมสืกี่อพบพวกสาวกแลห้ว พวกเราจสึงพชกอยถูต่
ทกกี่นชกี่นเปป็นเวลาเจต็ดวชน ผถูห้ซสึกี่งไดห้กลต่าวกชบเปาโลโดย
ทางพระวสิญญาณวต่า ทต่านไมต่ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม
21:5 และเมสืกี่อพวกเราอยถูต่ทกกี่นชกี่นจนครบหลายวชนแลห้ว

พวกเรากต็จากไปและไปตามทางของพวกเรา และ
พวกเขาทฟุกคนสต่งพวกเราไปตามทางของพวกเรา 
พรห้อมกชบภรรยาและบฟุตรทชชั้งหลาย จนกระทชกี่งพวก
เราออกจากเมสือง และเราทชชั้งหลายไดห้คฟุกเขต่าลงบน
ชายฝปัปี่ง และอธสิษฐาน



21:6 และเมสืกี่อพวกเราลาซสึกี่งกชนและกชนแลห้ว พวก เรากต็ลงเรสือ และเขาทชชั้งหลายกต็กลชบไปบห้านอกก
พระววิญญาณบรวิสตุทธวิธิ์ทรงหด้ามชอัดเจน
ไมสใหด้เปาโลเดวินทางไปยอังเยรทูซาเลต็ม

ทกกี่เมสืองไทระเปาโลและคนอสืกี่น ๆ ไดห้พบสาวกหลายคนและพชกอยถูต่เจต็ดวชน และครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ “กลต่าว
กชบเปาโลโดยทางพระวสิญญาณวต่า ทต่านไมต่ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” ตามทกกี่ Scofield Reference Bible 
กลต่าว “ไมต่ใชต่คคาเตสือนถสึงภยชนตราย เหมสือนในกสิจการ 20:23 แตต่บชดนกชั้เปป็นคคาสชกี่งหห้ามชชดเจน”

คคาเตสือนตต่าง ๆ ของพระเจห้าเกกกี่ยวกชบการทกกี่เปาโลไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มไดห้ขยายออกเปป็นเวลานาน
1. เมสืกี่อเขากลชบไปเยรถูซาเลต็มตอนแรกหลชงจากทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อ (กสิจการ 22:17-21)
2. ตามทกกี่เขาบอกพวกผถูห้ปกครองชาวเอเฟซชสทกกี่เมสืองมสิเลทชสซชั้คา ๆ วต่า “...พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ทรงเปป็น

พยานในทฟุกนคร โดยตรชสวต่า บรรดาเครสืกี่องพชนธนาการและความยากลคาบากทชชั้งหลายรอคอยขห้าพเจห้าอยถูต่”
3. บชดนกชั้พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์โดยทางครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ ทรงบอกเปาโลอยต่างชชดเจน “วต่าทต่านไมต่ควร

ขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม”
4. คคาเตสือนถชดไปมาจากอากาบชสในขห้อ 10 และ 11 แนต่นอนวต่าเปาโลควรใสต่ใจฟปังคคาเตสือนเหลต่านกชั้
เขามกขห้ออห้างใหห้ตชวเองดชงนกชั้ เขากคาลชงนคาทรชพยห์สสิกี่งของไปสต่งมอบใหห้เหลต่าวสิสฟุทธสิชนทกกี่ยากจนทกกี่เยรถูซาเลต็ม 

เขาเตต็มใจทกกี่จะถถูกพชนธนาการหรสือตายเพสืกี่อพระเยซถู เขายชงอยากเปป็นพยานแกต่พวกยสิวเหมสือนเดสิม ถสึงแมห้วต่าเขาถถูก
สต่งไปหาพวกคนตต่างชาตสิเปป็นหลชกกต็ตาม เขาจสึงดสึงดชนทกกี่จะไปยชงเยรถูซาเลต็มและพระเจห้าทรงอนฟุญาตและทรงมก
อคานาจเหนสือการตชดสสินใจนชชั้น

คคาเตสือนเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบการตสิดคฟุกและการขต่มเหงทกกี่จะมาถถูกใหห้ไวห้เพกยงเพราะวต่าเปาโลไมต่นต่าไปเลย 
พระเจห้าทรงใหห้นสิมสิตหนสึกี่งซสึกี่งมกชายชาวแควห้นมาซสิโดเนกยคนหนสึกี่งอห้อนวอนเขาใหห้มาในแควห้นมาซสิโดเนกยและชต่วย
เหลสือพวกเขา เปาโลจสึงถถูกพระเจห้านคาใหห้ไปยชงเมสืองฟปีลสิปปปี แมห้ทกกี่นชกี่นเขาถถูกทฟุบตกและถถูกจคาคฟุกกต็ตาม พระเจห้าไมต่ไดห้
ทรงเตสือนเขาใหห้ระวชงเมสืองลสิสตรา แมห้เขาถถูกหสินขวห้างทกกี่เมสืองลสิสตราและถถูกปลต่อยทสิชั้งใหห้ตาย ไมต่เลย คคาเตสือนเหลต่า
นชชั้นของพระเจห้าเกกกี่ยวกชบเยรถูซาเลต็มหมายความวต่าเขาไมต่ควรไปทกกี่นชกี่น หมายความเหมสือนกชบคคาบชญชาทกกี่ชชดเจนนชชั้น
ของขห้อ 4 “วต่าทต่านไมต่ควรขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม”

เปาโลและคณะของเขาพชกอยถูต่หลายวชนทกกี่เมสืองไทระกชบครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ พวกเขาคงรถูห้สสึกแลห้ว เหมสือนกชบ
เหลต่าผถูห้ปกครองชาวเอเฟซชส วต่าพวกเขาจะไมต่ไดห้พบหนห้าเปาโลอกกตต่อไป ฉะนชชั้นพรห้อมกชบภรรยาและลถูก ๆ ทชชั้ง
ครอบครชวออกมายชงชายทะเลและทกกี่นชกี่นพวกเขามกการประชฟุมอธสิษฐานและเราคสิดวต่ามกการอคาลาพรห้อมนชั้คาตาทกกี่
นองหนห้า ถห้อยคคาทกกี่วต่า “เมสืกี่อพวกเราลาซสึกี่งกชนและกชนแลห้ว” บต่งบอกถสึงการอคาลาของแตต่ละคนแบบรห้อนรนมาก ๆ
จากนชชั้นเปาโลและเหลต่าเพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเขาจสึงขสึชั้นเรสือและออกเดสินทางตต่อไป

_______________
ขด้อ 7-9:

21:7 และเมสืกี่อพวกเราเสรต็จสสิชั้นการเดสินทางของพวก
เราจากเมสืองไทระแลห้ว พวกเรากต็มาถสึงเมสืองทอเลเม

อสิส และไดห้คคานชบพวกพกกี่นห้อง และพชกอยถูต่กชบพวกเขา
เปป็นเวลาหนสึกี่งวชน



21:8 และวชนตต่อไปพวกเราทกกี่อยถูต่ในคณะเพสืกี่อนรต่วม
เดสินทางของเปาโลกต็จากไป และมาถสึงเมสืองซกซารกยา
และพวกเราไดห้เขห้าไปในบห้านของฟปีลสิป ผถูห้ประกาศ
ขต่าวประเสรสิฐ ซสึกี่งเปป็นคนหนสึกี่งในจคาพวกเจต็ดคนนชชั้น 

และไดห้อาศชยอยถูต่กชบทต่าน
21:9 และคนเดกยวกชนนกชั้มกบฟุตรสาวสกกี่คน เปป็นสาว
พรหมจารก ซสึกี่งไดห้พยากรณห์

เหลสาบตุตรสาวทขีกี่เตต็มเปปปี่ยม
ดด้วยพระววิญญาณของผทูด้ชสวยคนหนนกี่ง

ในทกกี่นกชั้เปาโลกชบคณะเดสินทางของเขาไดห้รชบเชสิญใหห้ไปพชกในบห้านของฟปีลสิปผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ เขา
เปป็น “คนหนสึกี่งในจคาพวกเจต็ดคนนชชั้น” คสือเหลต่าผถูห้ชต่วยทกกี่ถถูกเลสือกในกสิจการ 6:5 เพราะวต่าเขา “เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และสตสิปปัญญา” (กสิจการ 6:3) เรสืกี่องราวการประกาศขต่าวประเสรสิฐของฟปีลสิปถถูกเลต่าในกสิจการ 
8:5-40 เขามกการฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่ทกกี่แควห้นสะมาเรกย และเราคสิดวต่าเขาชนะหลายพชนคน เขาชนะขชนทกชาวเอธสิโอเปปีย
ผถูห้นชชั้น พระคชมภกรห์ไมต่บอกเลต่าเกกกี่ยวกชบงานอสืกี่นของเขา แตต่เขายชงไดห้ชสืกี่อในทกกี่นกชั้วต่า “ผถูห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ” ชายผถูห้
นชชั้น ผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ มกบฟุตรสาวสกกี่คนทกกี่เปป็นหญสิงพรหมจารก “ซสึกี่งไดห้พยากรณห์” แตต่การพยากรณห์กต็
หมายถสึงคน ๆ หนสึกี่งทกกี่พถูดเพสืกี่อพระเจห้าในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ (ดถู กสิจการ 2:17, 18) ฉะนชชั้นฟปีลสิปผถูห้
เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณจสึงมกบฟุตรสาวทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณสกกี่คน! ชต่างเปป็นสฟุขจรสิง ๆ! เขาเปป็นผถูห้ชนะจสิต
วสิญญาณและหญสิงสาวเหลต่านกชั้กต็เปป็นดห้วย เพราะวต่าการเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณหมายถสึงการเปป็นพยานเพสืกี่อ
พระเยซถูดห้วยฤทธสิธิ์เดช (กสิจการ 1:8) พวกเธอไมต่ใชต่นชกเทศนห์เพราะวต่านชกี่นเปป็นเรสืกี่องตห้องหห้ามสคาหรชบพวกผถูห้หญสิงใน 1
โครสินธห์ 14:34, 35 และ 1 ทสิโมธก 2:11, 12

มชนเปป็นเรสืกี่องนต่าประหลาดใจและนต่าเศรห้าทกกี่ลถูก ๆ ของชายผถูห้ยสิกี่งใหญต่ของพระเจห้าหลายคนมชกเปป็น
ครสิสเตกยนทกกี่ไมต่ไดห้เรสืกี่อง บฟุตรชายสต่วนใหญต่ในสสิบสองคนนชชั้นของยาโคบไมต่ใชต่ชายผถูห้ดคาเนสินตามทางของพระเจห้า เรา
ไมต่ไดห้ยสินสสิกี่งใดทกกี่นต่าสคาคชญเกกกี่ยวกชบบฟุตรชายเหลต่านชชั้นของโมเสสเลย เราไมต่เคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบบฟุตรชายเหลต่านชชั้นของ
โยชถูวา เราถถูกบอกเกกกี่ยวกชบซามถูเอล ศาสดาพยากรณห์ผถูห้มกฤทธสิธิ์มากนชชั้นวต่า “และพวกบฟุตรชายของทต่านไมต่ไดห้ดคาเนสิน
ในทางทชชั้งหลายของทต่าน แตต่ไดห้หลกกเลกกี่ยงไปหาผลกคาไร และรชบสสินบน และบสิดเบสือนการพสิพากษาเสกย” (1 ซมอ.
8:3) ซสึกี่งเปป็นเรสืกี่องนต่าแปลกเนสืกี่องจากซามถูเอลตอนเปป็นเดต็กไดห้รชบขต่าวสารแหต่งการกลต่าวโทษของพระเจห้าทกกี่มกตต่อเอลก
เพราะวต่า “บฟุตรชายทชชั้งสองของเอลกเปป็นพวกลถูกของเบลกอชล พวกเขามสิไดห้รถูห้จชกพระเยโฮวาหห์” และเขาไมต่ไดห้หห้าม
ปรามพวกเขา (1 ซมอ. 2:12) บฟุตรชายสต่วนใหญต่ของดาวสิดเปป็นคนปฝ่าเถสืกี่อนและชชกี่ว ซาโลมอนเรสิกี่มตห้นมาดกแตต่เมสืกี่อ
ถสึงวชยชรากต็ไปนชบถสือรถูปเคารพ อชมโนนมกความผสิดเรสืกี่องการขต่มขสืน อชบซาโลมมกความผสิดเรสืกี่องฆาตกรรมและการ
กบฏ อาโดนกยาหห์เรสืกี่องการกบฏ และเราไมต่เคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบบฟุตรชายสชกคนของเอลกยาหห์หรสือเอลกชาหรสือแซมสชน
หรสืออสิสยาหห์หรสือเยเรมกยห์ ในทกกี่นกชั้บฟุตรสาวของฟปีลสิปสกกี่คนทกกี่ดคาเนสินตามทางของพระเจห้าและเปป็นพยานถถูกกลต่าวถสึง 
แตต่ไมต่เคยมกเลยสชกคคาเกกกี่ยวกชบลถูกคนใดของเปโตรหรสือยากอบหรสือยอหห์นหรสืออชครทถูตคนอสืกี่น ๆ ทกกี่ทคางานรชบใชห้ใด 
ๆ เพสืกี่อพระเจห้า! โอ มชนเปป็นของประทานอยต่างหนสึกี่งทกกี่หายากของพระเจห้าและเปป็นความสชตยห์ซสืกี่อทกกี่หายากของนชก
เทศนห์ทกกี่ไดห้รชบการเจสิมของพระเจห้าเมสืกี่อลถูก ๆ ของเขาเดสินในทางเหลต่านชชั้นของครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วย
พระวสิญญาณและชนะจสิตวสิญญาณ 



พระเยโฮวาหห์ไดห้ประทานการเปปิดเผยพสิเศษแกต่อชบราฮชม “เพราะเรารถูห้จชกเขา วต่าเขาจะบชญชาลถูกหลาน
ของเขาและครอบครชวของเขาทกกี่มาภายหลชงเขา และพวกเขาจะรชกษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์…” (ปฐก. 
18:19) ทางนชชั้นทกกี่อสิสอชคเดสินตามอชบราฮชมกต็ไดห้รชบการอวยพร ในฮานานก ผถูห้ทคานายนชชั้น ผถูห้ซสึกี่งกลห้าตชกเตสือนกษชตรสิยห์
อาสาทกกี่ดกเพราะเขาไปพสึกี่งกษชตรสิยห์แหต่งซกเรกยแทนทกกี่จะพสึกี่งพาพระเยโฮวาหห์ (2 พศด. 16:7-10) ถถูกตามมาดห้วยเยฮถู 
บฟุตรชายของฮานานก ผถูห้ซสึกี่งตคาหนสิเยโฮชาฟปัท โอรสของอาสา ทกกี่ไปเขห้าเทกยมแอกกชบกษชตรสิยห์อาหชบ (2 พศด. 
19:1-3) เปาโลไมต่มกลถูกและเราคสิดวต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมากต็ไมต่มกลถูกเลยสชกคน แตต่เปโตรคงเปปีปี่ยมสฟุขจรสิง ๆ หาก
เขามกบฟุตรชายหลายคนทกกี่เทศนาไดห้เหมสือนเปโตร

เราคสิดวต่าฟปีลสิปไมต่มกบฟุตรชาย แตต่เขาชต่างมกมรดกอชนไพบถูลยห์จรสิง ๆ ในบฟุตรสาวสกกี่คนนชชั้นทกกี่ดคาเนสินตามทาง
ของพระเจห้า หญสิงพรหมจารกทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณ ผถูห้ซสึกี่งพยากรณห์ในพระนามของพระเยซถูและเปป็นพยาน
เพสืกี่อพระองคห์

_________________
ขด้อ 10-13:

21:10 และขณะทกกี่พวกเราพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นหลายวชน มกผถูห้
พยากรณห์คนหนสึกี่งลงมาจากแควห้นยถูเดกยชสืกี่อ อากาบชส
21:11 และเมสืกี่อเขามาถสึงพวกเราแลห้ว เขากต็เอา
เครสืกี่องคาดเอวของเปาโลไป และผถูกมชดมสือและเทห้า
ของตนเอง และกลต่าววต่า “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์
ตรชสดชงนกชั้วต่า ‘เชต่นนกชั้แหละ พวกยสิวทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
จะผถูกมชดคนทกกี่เปป็นเจห้าของเครสืกี่องคาดเอวนกชั้ และจะ
มอบเขาไวห้ในมสือของคนตต่างชาตสิ’”

21:12 และเมสืกี่อพวกเราไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ ทชชั้งพวกเรา
กชบคนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นของสถานทกกี่แหต่งนชชั้น จสึง
อห้อนวอนทต่านไมต่ใหห้ขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
21:13 แลห้วเปาโลตอบวต่า “ทต่านทชชั้งหลาย
หมายความวต่าอะไรทกกี่รห้องไหห้และทคาใหห้ใจของ
ขห้าพเจห้าชอกชชั้คา ดห้วยวต่าขห้าพเจห้าพรห้อมแลห้วไมต่ใชต่ทกกี่จะ
ถถูกผถูกมชดเทต่านชชั้น แตต่ทกกี่จะตายทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มดห้วย
เพราะเหต็นแกต่พระนามของพระเยซถูเจห้า”

ผทูด้พยากรณณ์อากาบอัสเตสือนเปาโล
อากาบชสเปป็นผถูห้พยากรณห์คนหนสึกี่งทกกี่อาศชยอยถูต่ในเยรถูซาเลต็ม เราพบเขาแลห้วในกสิจการ 11:28 เมสืกี่อเขามายชง

เมสืองอชนทสิโอกและ “บอกเปป็นนชยโดยพระวสิญญาณวต่าจะบชงเกสิดการกชนดารอาหารมากยสิกี่งตลอดทชกี่วแผต่นดสินโลก 
ซสึกี่งไดห้บชงเกสิดขสึชั้นในรชชสมชยของคลาวดสิอชส ซกซารห์” ผถูห้พยากรณห์เปป็นเพกยงคน ๆ หนสึกี่งทกกี่พถูดในฤทธสิธิ์เดชของพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และบางครชชั้งพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์กต็ทรงเปปิดเผยเหตฟุการณห์ตต่าง ๆ ในอนาคต ทกกี่เพต็นเทคอสตห์พวก
สาวกเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์และพยากรณห์ตามทกกี่เขกยนไวห้ในกสิจการ 2:16-18 ยถูดาสและสสิลาส “ซสึกี่ง
เปป็นพวกผถูห้พยากรณห์เองเชต่นกชน ไดห้เตสือนสตสิพวกพกกี่นห้องดห้วยถห้อยคคาหลายประการ และเสรสิมกคาลชงใหห้พวกเขา”
(กสิจการ 15:32) ฉะนชชั้นการเปป็นพยานเพสืกี่อพระเยซถูบางครชชั้งอาจรวมถสึงการพถูดหรสือการเทศนาในทกกี่สาธารณะ แตต่
ไมต่ใชต่เสมอไป การพยากรณห์หมายความวต่าพวกเขามกสตสิปปัญญาทกกี่เหนสือธรรมชาตสิ ฉะนชชั้นฝถูงชนทกกี่ไมต่พอใจและพวก
ทหารจสึงปปิดตาพระเยซถูและถามพระองคห์วต่า “จงพยากรณห์เถอะวต่า ใครกชนทกกี่ตบเจห้า” (ลถูกา 22:64) มกคฟุณธรรม
หลายประการและของประทานฝฝ่ายวสิญญาณมากมาย แตต่ทฟุกคนควรแสวงหาทกกี่จะพยากรณห์ นชกี่นคสือ ทกกี่จะเปป็น
พยานเพสืกี่อพระเยซถูในฤทธสิธิ์เดชของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ “จงตสิดตามความรชก และจงปรารถนาบรรดาของ



ประทานฝฝ่ายจสิตวสิญญาณ แตต่ยสิกี่งกวต่านชชั้นเพสืกี่อพวกทต่านจะพยากรณห์ไดห้” (1 คร. 14:1) และฉะนชชั้นครสิสเตกยนทชชั้ง
หลายจสึงไดห้รชบคคาบชญชาวต่า “เหตฟุฉะนชชั้น พกกี่นห้องทชชั้งหลาย จงปรารถนาทกกี่จะพยากรณห์…” (1 คร. 14:39)

อากาบชส ชายผถูห้เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณคนนกชั้ จสึงไดห้รชบการเปปิดเผยวต่าจะเกสิดการกชนดารอาหารครชชั้ง
ใหญต่ บชดนกชั้เขาไดห้รชบการเปปิดเผยวต่าถห้าเปาโลไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เปาโลกต็จะถถูกจองจคาและถถูกสต่งมอบใหห้แกต่พวก
คนตต่างชาตสิ และจคาไวห้วต่าเขากลต่าววต่า “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ตรชสดชงนกชั้วต่า” การพยากรณห์คสือการพถูดสสิกี่งซสึกี่งพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ประทานใหห้ ในกรณกนกชั้มชนเปป็นคคาพยากรณห์ในความหมายของการบอกลต่วงหนห้าถสึงอนาคต

บชดนกชั้เรสิกี่มเปป็นทกกี่ลสือกชนแลห้ววต่าเปาโลไมต่ควรไปยชงเยรถูซาเลต็ม “...ทชชั้งพวกเรากชบคนทชชั้งหลายทกกี่เปป็นของสถาน
ทกกี่แหต่งนชชั้น จสึงอห้อนวอนทต่านไมต่ใหห้ขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม” “พวกเรา” ในทกกี่นกชั้รวมถสึงลถูกาและคนกลฟุต่มนชชั้นทกกี่ถถูกกลต่าว
ถสึงในกสิจการ 20:4 และคนเหลต่านชชั้นทกกี่อาศชยอยถูต่ทกกี่เมสืองซกซารกยา (ขห้อ 8) ซสึกี่งคณะของเปาโลไปพชกอยถูต่ดห้วยในฐานะ
แขก กต็อห้อนวอนเปาโลเชต่นกชน เขาไมต่ควรไปทกกี่เยรถูซาเลต็ม

บางคนกคาลชงรห้องไหห้ แตต่เปาโลกต็ไมต่ยสืดหยฟุต่น ไมต่ยอมถถูกชชกจถูง เขาจสึงเดสินหนห้าตต่อไปสถูต่การตสิดคฟุก ชต่วงเวลา
สองหรสือสามปปีอชนวต่างเปลต่าและนต่าเศรห้ากต่อนทกกี่เขาไดห้ไปทกกี่กรฟุงโรมและกต่อนทกกี่เขาไดห้สานตต่องานรชบใชห้ขนาดใหญต่

ขด้อ 14-17:
21:14 และเมสืกี่อทต่านไมต่ยอมถถูกชชกชวน พวกเรากต็
หยฟุด โดยกลต่าววต่า “ขอใหห้เปป็นไปตามนชั้คาพระทชย
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าเถสิด”
21:15 และหลชงจากวชนเหลต่านชชั้น พวกเรากต็จชดแจง
บรรดาขห้าวของของพวกเรา และขสึชั้นไปยชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม

21:16 บางคนของพวกสาวกแหต่งเมสืองซกซารกยากต็ไดห้
ไปพรห้อมกชบพวกเราดห้วย และพรห้อมกชบพวกเขา ไดห้
พาคนหนสึกี่งมาชสืกี่อ มนาสชน ชาวเกาะไซปรชส เปป็น
สาวกสถูงอายฟุคนหนสึกี่ง ซสึกี่งพวกเราจะอาศชยอยถูต่กชบเขา
21:17 และเมสืกี่อพวกเรามาถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็มแลห้ว 
พวกพกกี่นห้องกต็ตห้อนรชบพวกเราไวห้ดห้วยความยสินดก

เปาโลไปถนงทขีกี่เยรทูซาเลต็ม
เปาโลไมต่ยอมถถูกชชกจถูง คณะประกาศนชชั้นจสึงไปกชบเขา พวกเขาไวห้วางใจความเปป็นผถูห้นคาของเขา
“พวกเรากต็จชดแจงบรรดาขห้าวของของพวกเรา” นชกี่นคสือ สชมภาระของพวกเขา ฉะนชชั้นจากเมสืองซกซารกยา

บนทต่าเรสือนชั้คาลสึกพวกเขาจสึงขสึชั้นบกไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม ซสึกี่งหต่างออกไปแคต่หกสสิบหรสือเจต็ดสสิบไมลห์ ครสิสเตกยนบางคน
ทกกี่เมสืองซกซารกยาไปกชบพวกเขาดห้วย และครสิสเตกยนอายฟุมากคนหนสึกี่ง นชกี่นคสือ มนาสชน ชาวเกาะไซปรชส มกบห้านอยถูต่ทกกี่
กรฟุงเยรถูซาเลต็มอชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งพวกเขาจะพชกอาศชย และพวกพกกี่นห้องทกกี่เยรถูซาเลต็มกต็ตห้อนรชบพวกเขาดห้วยใจยสินดก ขต่าว
เรสืกี่องการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเปาโลไดห้แพรต่สะพชดไปทฟุกแหต่งหน และครสิสเตกยนทชชั้งหลายกต็อดดกใจไมต่ไดห้ทกกี่ขต่าว
ประเสรสิฐไดห้รชบการตอบรชบดกขนาดนชชั้นและหลายพชนคนไดห้พบพระครสิสตห์แลห้ว

_______________
ขด้อ 18-26:

21:18 และวชนตต่อมา เปาโลไดห้เขห้าไปหายากอบ 
พรห้อมกชบพวกเรา และพวกผถูห้ปกครองทฟุกคนกต็อยถูต่
ดห้วย

21:19 และเมสืกี่อเปาโลไดห้คคานชบทต่านเหลต่านชชั้นแลห้ว 
ทต่านไดห้ประกาศตามลคาดชบถสึงสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่พระเจห้าไดห้
โปรดกระทคาในทต่ามกลางคนตต่างชาตสิโดยการรชบใชห้



ของทต่าน
21:20 และเมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นไดห้ยสินเรสืกี่องนชชั้นแลห้ว พวก
เขากต็สรรเสรสิญองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า และกลต่าวแกต่ทต่าน
วต่า “ทต่านกต็เหต็นอยถูต่นะ พกกี่เออ๋ย วต่ามกพวกยสิวหลายพชน
คนซสึกี่งเชสืกี่อแลห้ว และพวกเขาทฟุกคนมกความ
กระตสือรสือรห้นเรสืกี่องพระราชบชญญชตสิ
21:21 และพวกเขาไดห้ยสินถสึงทต่านวต่า ทต่านสชกี่งสอน
พวกยสิวทฟุกคนซสึกี่งอยถูต่ในทต่ามกลางคนตต่างชาตสิใหห้
ละทสิชั้งโมเสส โดยกลต่าววต่าพวกเขาไมต่ควรใหห้บฟุตรทชชั้ง
หลายของตนเขห้าสฟุหนชต หรสือประพฤตสิตาม
ธรรมเนกยมเหลต่านชชั้น
21:22 ฉะนชชั้นสสิกี่งนกชั้เปป็นอยต่างไร คนเปป็นอชนมากจะ
ตห้องมาประชฟุมกชน เพราะเขาทชชั้งหลายจะไดห้ยสินวต่า
ทต่านมาแลห้ว
21:23 เหตฟุฉะนชชั้นจงทคาสสิกี่งนกชั้ทกกี่พวกเราจะกลต่าวแกต่
ทต่าน คสือพวกเรามกชายสกกี่คนซสึกี่งไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้
21:24 จงพาคนเหลต่านชชั้นไป และชคาระตชวทต่านเอง

ดห้วยกชนกชบพวกเขา และเสกยเงสินพรห้อมกชบพวกเขา 
เพสืกี่อพวกเขาจะไดห้โกนศกรษะของตน และทฟุกคนจะ
ทราบวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่พวกเขาไดห้ยสินถสึงทต่านนชชั้น ไรห้
สาระทชชั้งเพ แตต่วต่าทต่านเองดคาเนสินชกวสิตอยต่างมก
ระเบกยบและรชกษาพระราชบชญญชตสิอยถูต่ดห้วย
21:25 เกกกี่ยวกชบคนตต่างชาตสิซสึกี่งเชสืกี่อแลห้ว พวกเราไดห้
เขกยนและสรฟุปวต่า พวกเขาไมต่ควรถสือสสิกี่งเชต่นนชชั้น คสือ
ใหห้พวกเขางดเวห้นเสกยจากการรชบประทานสสิกี่งตต่าง ๆ 
ทกกี่ถถูกบถูชาแกต่บรรดารถูปเคารพ และจากการรชบ
ประทานเลสือด และจากการรชบประทานสสิกี่งทชชั้ง
หลายทกกี่ถถูกรชดคอตาย และจากการลต่วงประเวณก”
21:26 แลห้วเปาโลจสึงพาสกกี่คนนชชั้นไป และวชนตต่อมา 
โดยการชคาระตชวเองพรห้อมกชบพวกเขา ไดห้เขห้าไปใน
พระวสิหาร เพสืกี่อแสดงถสึงการครบถห้วนของวชนเหลต่า
นชชั้นแหต่งการชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์ จนกวต่าจะนคาเครสืกี่อง
บถูชามาถวายเพสืกี่อคนเหลต่านชชั้นทฟุกคน

เปาโลปฏวิญาณตอัวแบบยวิว
เพสืกี่อเอาใจพวกครวิสเตขียนยวิวและยวิวคนอสืกี่น ๆ

บชดนกชั้การทดลองครชชั้งใหญต่นชชั้นมาสถูต่เปาโล การทดลองหนสึกี่งซสึกี่งเขายอมแพห้ใหห้ จงหมายเหตฟุบางสสิกี่งทกกี่เราคสิด
วต่าผสิดเกกกี่ยวกชบการทกกี่เปาโลทคาใหห้คคาปฏสิญาณตชวแบบยสิวของตนสคาเรต็จในพระวสิหาร โดยถวายเครสืกี่องบถูชาตต่าง ๆ 
และเอาใจพวกครสิสเตกยนทกกี่ถสือศาสนายสิว

1. แรงจถูงใจนชชั้นผสิด เขาถถูกขอใหห้ทคาเชต่นนชชั้นเพสืกี่อเอาใจพวกยสิวหลายพชนคนทกกี่ “ทฟุกคนมกความกระตสือรสือรห้น
เรสืกี่องพระราชบชญญชตสิ” คนเหลต่านกชั้ไดห้ยสินถถูกตห้องแลห้ววต่าเปาโลกคาลชงสอนพวกยสิวในทกกี่ ๆ เขาไปมา “วต่าพวกเขาไมต่
ควรใหห้บฟุตรทชชั้งหลายของตนเขห้าสฟุหนชต หรสือประพฤตสิตามธรรมเนกยมเหลต่านชชั้น” และฉะนชชั้นเขาจสึงตห้องทคาใหห้พวก
ถสือศาสนายสิวเหลต่านกชั้เขห้าใจเชต่นนกชั้ “และทฟุกคนจะทราบวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่พวกเขาไดห้ยสินถสึงทต่านนชชั้น ไรห้สาระทชชั้งเพ แตต่
วต่าทต่านเองดคาเนสินชกวสิตอยต่างมกระเบกยบและรชกษาพระราชบชญญชตสิอยถูต่ดห้วย” พวกครสิสเตกยนยสิวเหลต่านกชั้พบวต่าเปป็น
เรสืกี่องยาก กชบการอาศชยอยถูต่ในเยรถูซาเลต็มซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ มกพวกปฟุโรหสิตและพระวสิหารและเครสืกี่องบถูชาทชชั้งหลาย ทกกี่จะ
ตชดขาดจากสสิกี่งเหลต่านกชั้ทชชั้งหมดอยต่างชชดเจน บชดนกชั้ เพสืกี่อเอาใจพวกยสิวทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อ พวกเขาอยากใหห้เปาโลมกอะไร
ใหห้พวกเขาไวห้ตอบโตห้บห้าง และเพสืกี่อแกห้ไขบางสสิกี่งเหลต่านชชั้นทกกี่เขาไดห้กระทคาในการบอกผถูห้คนวต่าพระราชบชญญชตสิถถูก
ทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงแลห้ว ผมขอกลต่าววต่าแรงจถูงใจนชชั้นผสิด เขากคาลชงพยายามเอาใจมนฟุษยห์แทนทกกี่จะเอาใจพระเจห้า

2. มชนผสิดเชต่นกชนเพราะวต่าพวกยสิวเหลต่านชชั้นอยากใหห้ผถูห้คนเขห้าใจกชน และเปาโลกต็ปลต่อยใหห้พวกเขาทคาเชต่น



นชชั้น วต่าพวกยสิวตห้องถสือพระราชบชญญชตสิ ถสึงแมห้วต่าพวกคนตต่างชาตสิไมต่ตห้องถสือ ในขห้อ 25 พวกเขาบอกเปาโลวต่า 
“เกกกี่ยวกชบคนตต่างชาตสิซสึกี่งเชสืกี่อแลห้ว พวกเราไดห้เขกยนและสรฟุปวต่า พวกเขาไมต่ควรถสือสสิกี่งเชต่นนชชั้น…” และกระนชชั้นพวก
เขากต็อยากใหห้เปาโลถสือบชญญชตสิทางพสิธกการเหลต่านกชั้! แตต่เปาโลเองไดห้เขกยนไปถสึงเหลต่าผถูห้เชสืกี่อของเขาในแควห้นกาลา
เทกย (นต่าจะเขกยนไปหาพวกเขาทกกี่เมสืองโครสินธห์กต่อนเรสิกี่มการเดสินทางกลชบรอบนกชั้ไปเยรถูซาเลต็ม!) โดยรชบประกชน
ครสิสเตกยนชาวแควห้นกาลาเทกยเหลต่านกชั้วต่า “ไมต่มกทชชั้งยสิวและกรกก ไมต่มกทชชั้งทาสและไท ไมต่มกทชชั้งชายและหญสิง เพราะวต่า
ทต่านทชชั้งหลายทฟุกคนเปป็นหนสึกี่งเดกยวกชนในพระเยซถูครสิสตห์ และถห้าทต่านทชชั้งหลายเปป็นของพระครสิสตห์แลห้ว ทต่านทชชั้ง
หลายกต็เปป็นเชสืชั้อสายของอชบราฮชม และเปป็นทายาทตามพระสชญญานชชั้น” (กท. 3:28,29) ขห้อกคาหนดเหลต่านชชั้น
สคาหรชบพวกครสิสเตกยนยสิวและพวกครสิสเตกยนตต่างชาตสิไมต่แตกตต่างกชน พวกครสิสเตกยนยสิวถถูกทคาใหห้เปป็นไทแลห้วจาก
พระราชบชญญชตสิเหมสือนกชนกชบพวกครสิสเตกยนตต่างชาตสิ และพวกครสิสเตกยนตต่างชาตสิกต็เปป็นเชสืชั้อสายฝฝ่ายวสิญญาณของ
อชบราฮชม เชต่นเดกยวกชบพวกครสิสเตกยนยสิว การทกกี่ตอนนกชั้เปาโลทคาใหห้ผถูห้คนเขห้าใจวต่าพสิธกการตต่าง ๆ ของยสิวนชชั้นเหมาะ
สมสคาหรชบพวกยสิวแตต่ไมต่เหมาะสมสคาหรชบพวกตต่างชาตสิกต็ขชดแยห้งกชบการเปปิดเผยทกกี่ชชดเจนทกกี่พระเจห้าไดห้ประทานแกต่
เขาและพวกเราแลห้ว พระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการไดห้ทคาหนห้าทกกี่ตามจฟุดประสงคห์ของมชนแลห้ว “เพราะฉะนชชั้น พระ
ราชบชญญชตสิจสึงเคยเปป็นครถูของพวกเราเพสืกี่อนคาพวกเรามาถสึงพระครสิสตห์…” (กท. 3:24) และอกกแหต่ง “ดชงนชชั้นพระ
ราชบชญญชตสิมกจฟุดประสงคห์อะไรเลต่า พระราชบชญญชตสิไดห้ถถูกเพสิกี่มเขห้ามากต็เพราะเหตฟุบรรดาการละเมสิด จนกวต่าเชสืชั้อ
สายทกกี่ไดห้รชบพระสชญญานชชั้นจะมาถสึง…” (กท. 3:19)

การกลชบไปหาพระราชบชญญชตสิคสือการกลชบไปหา “ธาตฟุทชชั้งหลายทกกี่อต่อนแอและอนาถาอกก” (กท. 4:9) 
ตต่อมา เปาโลจะเขกยนไปหาพวกครสิสเตกยนทกกี่เมสืองโคโลสกวต่า “เหตฟุฉะนชชั้นอยต่าใหห้ผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดปรชบโทษพวกทต่านใน
เรสืกี่องการกสิน หรสือในการดสืกี่ม หรสือในเรสืกี่องการถสือเทศกาล หรสือวชนขสึชั้นหนสึกี่งคกี่คา หรสือวชนสะบาโตทชชั้งหลาย ซสึกี่งเปป็นเงา
ของสสิกี่งตต่าง ๆ ทกกี่จะมาภายหลชง แตต่กายนชชั้นเปป็นของพระครสิสตห์” (คส. 2:16, 17) และในขห้อ 14 ขห้างบนเขาเพสิกี่ง
กลต่าวไปวต่าพระครสิสตห์ทรงยกโทษการละเมสิดทชชั้งสสิชั้นของพวกเขาแลห้ว “โดยทรงลบทสิชั้งลายมสือแหต่งกฎตต่าง ๆ ทกกี่เคย
ตต่อตห้านพวกเรา ซสึกี่งไดห้ขชดแยห้งตต่อพวกเรา และไดห้ทรงเอามชนออกไปเสกยใหห้พห้น โดยทรงตรสึงมชนไวห้ทกกี่กางเขนของ
พระองคห์” ดชงนชชั้นเนสืกี่องจากกางเขนของพระครสิสตห์ทคาใหห้คคาพยากรณห์ทฟุกขห้อและภาพเลต็งและเงาทชชั้งหมดสคาเรต็จจรสิง
แลห้ว บชดนกชั้จสึงไมต่มกผถูห้ใดอยถูต่ใตห้บชงคชบตต่อกฎเหลต่านชชั้นของพสิธกการทชชั้งหลายแหต่งพระราชบชญญชตสิ!

3. มชนผสิดสคาหรชบเปาโลทกกี่จะเขห้าไปในพระวสิหาร ถสือปฏสิบชตสิตามกฎเหลต่านชชั้นแหต่งการปฏสิญาณตชวเปป็นนาศก
รห์ ถวายลถูกแกะเปป็นเครสืกี่องบถูชา ฯลฯ เพราะวต่านชกี่นเทต่ากชบเขามอบอภสิสสิทธสิธิ์และอคานาจใหห้แกต่สสิกี่งทชชั้งหลายทกกี่พระเจห้า
ทรงทอดทสิชั้งแลห้วอยต่างชชดเจน พระวสิหารไมต่ใชต่พระนสิเวศของพระเจห้าอกกตต่อไปแลห้ว พระเยซถูทรงรกี่คาไหห้เพสืกี่อกรฟุง
เยรถูซาเลต็มแลห้วและทรงประกาศแกต่มชนวต่า “ดถูเถสิด ‘พระนสิเวศนห์ของพวกเจห้ากต็ถถูกละทสิชั้งใหห้รกรห้างแกต่พวกเจห้า” (ลถูก
า 13:35; มธ. 23:38) พระเยซถูทรงประกาศแลห้ววต่า “เวลาใกลห้เขห้ามาแลห้ว เมสืกี่อพวกเจห้าจะไมต่นมชสการพระบสิดาใน
ภถูเขานกชั้ หรสือทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม” แตต่ในพระวสิญญาณและในความจรสิง (ยอหห์น 4:21) เมสืกี่อพระเยซถูสสิชั้นพระชนมห์บน
กางเขนนชชั้น “ดถูเถสิด มต่านแหต่งพระวสิหารกต็ถถูกฉกกออกเปป็นสองทต่อนตชชั้งแตต่บนตลอดลต่าง” (มธ. 27:51) ทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์ใน
พระวสิหารนชชั้นไมต่ถถูกแยกตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นสถานบรสิสฟุทธสิธิ์ของพระเจห้าบนแผต่นดสินโลกอกกตต่อไปแลห้ว และเราแนต่ใจไดห้วต่า
สงต่าราศกเชคกนาหห์ไมต่ไดห้สถสิตอยถูต่ทกกี่นชกี่นอกกตต่อไปแลห้ว!



วสิหารของพระวสิญญาณของพระเจห้าบชดนกชั้คสือรต่างกายมนฟุษยห์ และมกพระวสิหารอยถูต่หลชงหนสึกี่งในสวรรคห์ การ
นมชสการพระเจห้าตห้องไมต่ถถูกระบฟุใหห้เปป็นสถานทกกี่แหต่งหนสึกี่งแหต่งใดโดยเฉพาะ เปาโลทคาผสิดทกกี่ถสือวต่าพระวสิหารเปป็น
สถานบรสิสฟุทธสิธิ์เดกยวกชนกชบทกกี่พวกยสิวถสือ

และการถวายเครสืกี่องสชตวบถูชาเหลต่านชชั้นบชดนกชั้กต็สสิชั้นสฟุดลงแลห้ว หนชงสสือฮกบรถูเจาะลสึกอยต่างละเอกยดโดยพสิสถูจนห์
ใหห้เหต็นวต่าพชนธสชญญาเกต่านชชั้นถถูกแทนทกกี่แลห้ว วต่าระบบปฟุโรหสิตของคนเลวกถถูกแทนทกกี่แลห้วโดยความเปป็นปฟุโรหสิตของ
พระครสิสตห์ วต่าเครสืกี่องสชตวบถูชาเหลต่านชชั้นแหต่งพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการบชดนกชั้ถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงแลห้วในการถถูกตรสึง
กางเขนของพระครสิสตห์ และภาพของปฟุโรหสิตทกกี่ยสืนปรนนสิบชตสิและถวายเครสืกี่องบถูชา ซสึกี่งบต่อยครชชั้งเปป็นเครสืกี่องสชตวบถูชา
เดสิม ๆ ทกกี่ไมต่สามารถขจชดบาปออกไปไดห้ กต็ถถูกเทกยบวต่าตรงขห้ามกชบการถวายบถูชาครชชั้งเดกยวพอของพระครสิสตห์ (ฮบ. 
10:10-12) และเราถถูกบอกวต่า “เพราะวต่าโดยการทรงถวายเครสืกี่องบถูชาหนเดกยว พระองคห์ไดห้ทรงกระทคาใหห้คนทชชั้ง
หลายทกกี่ถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วถสึงทกกี่สคาเรต็จเปป็นนสิตยห์” (ฮบ. 10:14) บชดนกชั้พระเจห้าทรงมกพชนธสชญญาใหมต่กชบ
ประชาชนทกกี่จะใสต่พระราชบชญญชตสินกชั้ไวห้ในใจของพวกเขาและทกกี่จะไมต่จดจคาบาปและความชชกี่วชห้าของพวกเขาอกกตต่อ
ไป และ “บชดนกชั้การทรงยกบาปเหลต่านกชั้อยถูต่ทกกี่ไหน กต็ไมต่มกการถวายเครสืกี่องบถูชาไถต่บาปอกกตต่อไป” (ฮบ. 10:18) เมสืกี่อ
พระครสิสตห์สสิชั้นพระชนมห์แลห้ว กต็ไมต่มกผถูห้ใดมกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะถวายเครสืกี่องบถูชาอสืกี่นใดเลย บชดนกชั้เราไมต่ตห้องการเงานชชั้นแลห้ว เรามก
พระครสิสตห์แลห้ว บชดนกชั้เราไมต่ตห้องการครถูนชชั้นแลห้ว เราเรกยนจบบทเรกยนนชชั้นแลห้วซสึกี่งพระราชบชญญชตสิสอนมาตลอด การ
บอกเปป็นนชยวต่าปฟุโรหสิตเหลต่านกชั้ทกกี่พระวสิหารยชงเปป็นปฟุโรหสิตของพระเจห้าอยถูต่ วต่าพระวสิหารยชงเปป็นทกกี่ประทชบของพระเจห้า
บนแผต่นดสินโลกอยถูต่ วต่าลถูกแกะหรสือสชตวห์อสืกี่น ๆ ทกกี่ถถูกถวายเปป็นเครสืกี่องบถูชาบชดนกชั้มกความหมายบางอยต่างอยถูต่ในฐานะ
เปป็นรถูปแบบการนมชสการทกกี่ถถูกตห้อง--ทชชั้งหมดนชชั้นคงจะเขห้ากชนและเอาใจศาสนายสิวทกกี่ปฏสิเสธพระครสิสตห์ มชนไมต่ใชต่
ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนแหต่งภาคพชนธสชญญาใหมต่ มชนสอนสสิกี่งทกกี่ตรงขห้ามกชบขต่าวประเสรสิฐ

เมสืกี่อเราเหต็นวต่าพสิธกการทชชั้งหลายและระบบปฟุโรหสิตและเครสืกี่องบถูชาและสสิกี่งอสืกี่น ๆ แหต่งพระราชบชญญชตสิดห้าน
พสิธกการฝปังรากลสึกอยถูต่ในจสิตสคานสึกของเปาโลและเปโตร (กท. 2:11-14) และครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มมาก
ขนาดไหน เรากต็เหต็นไดห้วต่าทคาไมถสึงมกการพถูดถสึงเรสืกี่องนกชั้เยอะมากในหนชงสสือฮกบรถู และการทกกี่พระเจห้ากคาลชงพยายาม
เตรกยมพวกเขาใหห้พรห้อมสคาหรชบการถถูกทคาลายอยต่างสสิชั้นเชสิงของกรฟุงเยรถูซาเลต็มและการกระจชดกระจายของพวกยสิว
ไปยชงทกกี่สฟุดปลายของโลก

รชบบกยสิวคนหนสึกี่งบอกลถูกสาวของเขา และเธอกต็บอกผมดห้วยนชั้คาตาวต่า บชดนกชั้พวกยสิวไมต่มกลคาดชบพงศห์พชนธฟุห์ทกกี่
พวกเขาจะทราบไดห้วต่าใครเปป็นปฟุโรหสิตทกกี่เหมาะสม พวกเขาไมต่มกพระวสิหารแลห้ว พวกเขาไมต่อาจมกการฆต่าถวายบถูชา
ไดห้แลห้ว เหตฟุใดพระเจห้าถสึงทรงทสิชั้งมชนไวห้เชต่นนชชั้นจนพวกยสิวไมต่อาจมกพระวสิหาร ไมต่มกระบบปฟุโรหสิต ไมต่มกการฆต่าถวาย
บถูชาเลย? พระเจห้าทรงหมดธฟุระกชบทชชั้งหมดนชชั้นแลห้ว! พระครสิสตห์ทรงเปป็นเครสืกี่องบถูชานชชั้นและพระครสิสตห์ทรงเปป็น
ปฟุโรหสิตนชชั้น พระวสิหารนชชั้นคสือรต่างกายมนฟุษยห์ และพระเจห้าทรงอยากใหห้ผถูห้คนนมชสการในจสิตวสิญญาณและในความ
จรสิง ไมต่ใชต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็มหรสือในสถานทกกี่ศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์เฉพาะบางแหต่ง

และฉะนชชั้น ขอใหห้เราเหต็นวต่าใจมนฟุษยห์นชชั้นอต่อนไหวงต่ายขนาดไหนตต่อการทดลองในดห้านนสิกายตต่าง ๆ ของ
เรา การปฏสิบชตสิทางศาสนาของเรา สถานบรสิสฟุทธสิธิ์ของเรา อาคารสวยงามและเครสืกี่องดนตรกของเรา พสิธกกรรมทชชั้ง
หลายของเรา พระเจห้าคงเกลกยดชชงการนมชสการแบบเนห้นพสิธกการ เทกยน ผห้าคลฟุมแทต่น รถูปกางเขน เสสืชั้อคลฟุมและรถูป



ปปัปั้นซสึกี่งทคาใหห้ใจทกกี่เนห้นผชสสะของมนฟุษยห์ชสืกี่นบานจรสิง ๆ!
นกกี่คสือชายสกกี่คน เหต็นไดห้ชชดวต่าเปป็นคนดกและเปป็นครสิสเตกยน พวกเขาไดห้ปฏสิญาณตชวไวห้ ขห้อ 23 บอกเรา และ

ผมคสิดวต่ามชนเปป็นการปฏสิญาณตชวเปป็นนาศกรห์แบบเดกยวกชน ชต่วงเวลาหนสึกี่งทกกี่ถถูกแยกตชชั้งไวห้สคาหรชบการเสกยสละและ
การรชบใชห้พสิเศษเพสืกี่อพระเจห้าแบบทกกี่เปาโลถสือทกกี่เมสืองเคนเครกย ตามทกกี่เราคสิด (กสิจการ 18:18) บชดนกชั้พวกเขาครบ
กคาหนดเวลาของตนแลห้ว ตามทกกี่กชนดารวสิถก 6:18 กลต่าว พวกเขาจะตห้องโกนศกรษะของตนทกกี่ประตถูพลชบพลาหรสือ
พระวสิหาร เอาเสห้นผมของตนไปใสต่ในไฟใตห้เครสืกี่องสชตวบถูชาหรสือเครสืกี่องสชนตสิบถูชา

แตต่กต่อนอสืกี่นแตต่ละคนตห้องถวายเครสืกี่องบถูชาของตน “ลถูกแกะตชวผถูห้หนสึกี่งตชวอายฟุไมต่เกสินหนสึกี่งปปีทกกี่ปราศจาก
ตคาหนสิเปป็นเครสืกี่องเผาบถูชา และลถูกแกะตชวเมกยหนสึกี่งตชวอายฟุไมต่เกสินหนสึกี่งปปีทกกี่ปราศจากตคาหนสิเปป็นเครสืกี่องบถูชาไถต่บาป 
และแกะตชวผถูห้หนสึกี่งตชวทกกี่ปราศจากตคาหนสิเปป็นเครสืกี่องสชนตสิบถูชาทชชั้งหลาย และขนมปปังไรห้เชสืชั้อหนสึกี่งตะกรห้า พวกขนมทคา
ดห้วยแปฟ้งละเอกยดคลฟุกดห้วยนชั้คามชน และบรรดาขนมแผต่นไรห้เชสืชั้อทาดห้วยนชั้คามชน และเครสืกี่องธชญญบถูชาทกกี่ถวายคถูต่กชน 
และเครสืกี่องดสืกี่มบถูชาทชชั้งหลายทกกี่ถวายคถูต่กชน และปฟุโรหสิตตห้องนคาของเหลต่านกชั้มาตต่อพระพชกตรห์พระเยโฮวาหห์ และตห้อง
ถวายเครสืกี่องบถูชาไถต่บาปของเขา และเครสืกี่องเผาบถูชาของเขา และเขาตห้องถวายแกะตชวผถูห้หนสึกี่งตชวเปป็นเครสืกี่องสชตว
บถูชาแหต่งบรรดาเครสืกี่องสชนตสิบถูชาแดต่พระเยโฮวาหห์ พรห้อมกชบขนมปปังไรห้เชสืชั้อหนสึกี่งตะกรห้านชชั้น ปฟุโรหสิตตห้องถวายเครสืกี่อง
ธชญญบถูชาของเขา และเครสืกี่องดสืกี่มบถูชาของเขาเชต่นกชน” (กดว. 6:14-17) และจากนชชั้นแตต่ละคนจะพรห้อมทกกี่จะโกน
ศกรษะของตนทกกี่ประตถูของพระวสิหารและเผาเสห้นผมในไฟนชชั้นใตห้เครสืกี่องสชตวบถูชา แตต่จากนชชั้นหลชงจากพสิธกการบาง
อยต่าง ปฟุโรหสิตกต็จะใหห้ชายเหลต่านกชั้พห้นจากคคาปฏสิญาณตชวเปป็นนาศกรห์ ซสึกี่งบชดนกชั้สคาเรต็จครบถห้วนแลห้ว!

มชนมกราคาแพง ชายแตต่ละคนตห้องมกสชตวห์หลายตชว ตห้องใชห้เวลาเจต็ดวชน และตห้องมกการยอมรชบสสิทธสิอคานาจ
ของพระวสิหารและระบบปฟุโรหสิตทกกี่ไมต่กลชบใจใหมต่และยอมรชบสสิทธสิอคานาจนชชั้นทกกี่ยชงมกผลผถูกมชดของพระราชบชญญชตสิ
ดห้านพสิธกการแหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม และนชกี่นเปป็นสสิกี่งทกกี่ผสิด

โอ เปาโลเออ๋ย ทต่านนต่าจะจคาไดห้วต่าเปโตรกลต่าวอะไรไวห้เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้กต่อนหนห้านชชั้น “ดชงนชชั้น เหตฟุไฉนบชดนกชั้
พวกทต่านจสึงทดลองพระเจห้า เพสืกี่อวางแอกบนคอของพวกสาวก ซสึกี่งทชชั้งบรรพบฟุรฟุษของพวกเราและพวกเราเองกต็
แบกไมต่ไหว” (กสิจการ 15:10) และเปโตรกลต่าวไวห้อยต่างเหมาะสมแลห้ววต่าบชดนกชั้พระเจห้าไมต่ทรงใหห้มกความแตกตต่าง
ระหวต่างพวกตต่างชาตสิและพวกยสิว (กสิจการ 15:9)

ขด้อ 27-32:
21:27 และเมสืกี่อเจต็ดวชนนชชั้นใกลห้จะสสิชั้นสฟุดแลห้ว พวก
ยสิวซสึกี่งมาจากแควห้นเอเชกย เมสืกี่อพวกเขาเหต็นทต่านใน
พระวสิหาร จสึงยฟุยงบรรดาประชาชน และลงมสือจชบ
ทต่าน
21:28 โดยรห้องออกมาวต่า “คนอสิสราเอลทชชั้งหลาย
เออ๋ย จงชต่วยกชนเถสิด คนนกชั้เปป็นผถูห้ทกกี่สชกี่งสอนคนทชชั้งปวง
ในทฟุกแหต่งหนใหห้ตต่อตห้านประชากร และพระราช
บชญญชตสิ และสถานทกกี่แหต่งนกชั้ และยสิกี่งกวต่านชชั้นอกกไดห้พา

พวกชาวกรกกเขห้ามาในพระวสิหารดห้วย และไดห้ทคาใหห้
สถานทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์นกชั้เปป็นมลทสิน”
21:29 (เพราะกต่อนหนห้านชชั้น พวกเขาไดห้เหต็นทต่านใน
กรฟุงนชชั้น พรห้อมกชบโตรฟปีมชสชาวเมสืองเอเฟซชส ผถูห้ซสึกี่ง
พวกเขาคสิดเอาเองวต่าเปาโลไดห้พาเขห้ามาในพระ
วสิหาร)
21:30 และคนทชชั้งกรฟุงนชชั้นกต็ลฟุกฮสือ และประชาชนไดห้
วสิกี่งเขห้าไปรวมกชน และพวกเขาไดห้จชบเปาโล และลาก



ทต่านออกจากพระวสิหาร และโดยทชนทกทชนใดประตถู
เหลต่านชชั้นกต็ถถูกปปิดเสกย
21:31 และขณะทกกี่พวกเขากคาลชงจะฆต่าทต่าน ขต่าวนชชั้น
กต็มาถสึงนายพชนกองทชพวต่า กรฟุงเยรถูซาเลต็มทชชั้งหมดอยถูต่
ในความโกลาหล

21:32 ผถูห้ซสึกี่ง ในทชนใดนชชั้น ไดห้คฟุมพวกทหารกชบพวก
นายรห้อย และวสิกี่งลงไปยชงคนทชชั้งปวง และเมสืกี่อเขาทชชั้ง
หลายเหต็นนายพชนกชบพวกทหารมา เขาทชชั้งหลายจสึง
หยฟุดทฟุบตกเปาโล

เปาโลถทูกจอับในพระววิหาร
โดยพวกยวิวทขีกี่ไมสกลอับใจเชสืกี่อ

จนถสึงตอนนกชั้เราเหต็นแลห้ววต่ามกการพาณสิชยห์และการเดสินทางมากมายตลอดทชกี่วประเทศเหลต่านชชั้นรอบทะเล
เมดสิเตอรห์เรเนกยน เยรถูซาเลต็มเปป็นศถูนยห์กลางสคาหรชบพวกยสิว ในวชนเพต็นเทคอสตห์นชชั้น “มกพวกยสิวทกกี่กคาลชงพชกอาศชยอยถูต่
ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม เหลต่าคนทกกี่เกรงกลชวพระเจห้า ออกมาจากทฟุกประชาชาตสิใตห้ฟฟ้าสวรรคห์” (กสิจการ 2:5) นชกี่นคสือ 
อาศชยอยถูต่ชชกี่วคราวทกกี่นชกี่นในระหวต่างเทศกาลปปัสกาและเทศกาลกสินขนมปปังไรห้เชสืชั้อ ฯลฯ พวกยสิวขสึชั้นไปกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
เปป็นประจคาเพสืกี่อรต่วมเทศกาลเลกชั้ยงประจคาปปีบางเทศกาลเหมสือนทกกี่เปาโลเองรถูห้สสึกวต่าตนตห้องไปรต่วมในกสิจการ 18:21
ขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นไดห้ขสึชั้นมายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อนมชสการ (กสิจการ 8:27) มหาปฟุโรหสิตผถูห้นชชั้นทกกี่เยรถูซาเลต็มไดห้
สต่งเปาโลไปในสมชยทกกี่เขายชงไมต่กลชบใจเชสืกี่อ ขสึชั้นเหนสือไปประมาณสองรห้อยไมลห์ไปยชงเมสืองดามชสกชสเพสืกี่อขต่มเหงพวก
ครสิสเตกยนทกกี่นชกี่น (กสิจการ 9:1, 2) ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่ใชต่เรสืกี่องนต่าประหลาดใจเลยทกกี่ ณ ชต่วงเวลานกชั้ยสิวจคานวนมากจาก
แควห้นเอเชกยและตลอดทชกี่วภถูมสิภาคนชชั้นทกกี่เปาโลไปเทศนามาไดห้มายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มเชต่นเดกยวกชบเปาโลและเหลต่า
เพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเขา พวกยสิวทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อทฟุกคนคสิดถสึงกรฟุงเยรถูซาเลต็มวต่าเปป็นศถูนยห์กลางแหต่งการนมชสการ
พระเจห้าบนแผต่นดสินโลกและมารต่วมเทศกาลเลกชั้ยงประจคาปปีทฟุกครชชั้งทกกี่ทคาไดห้

ยสิวบางคนเหลต่านกชั้เหต็นเปาโลและยฟุยงประชาชน พวกเขากลต่าวเกกกี่ยวกชบเขา พรห้อมกชบความจรสิงอยถูต่บห้าง 
วต่า “คนนกชั้เปป็นผถูห้ทกกี่สชกี่งสอนคนทชชั้งปวงในทฟุกแหต่งหนใหห้ตต่อตห้านประชากร และพระราชบชญญชตสิ และสถานทกกี่แหต่งนกชั้”
(ขห้อ 28) มชนไมต่ใชต่ความจรสิงตามทกกี่พวกเขากลต่าวหาวต่าเขา “ไดห้พาพวกชาวกรกกเขห้ามาในพระวสิหารดห้วย” พวกเขา
สะเทสือนใจกต่อนหนห้านกชั้ทกกี่เขาคบหาสมาคมกชบพวกตต่างชาตสิ และสะเทสือนใจเปป็นพสิเศษทกกี่เขาพาโตรฟปีมชส คนตต่าง
ชาตสิคนหนสึกี่งจากเมสืองเอเฟซชส เขห้ามาในกรฟุงนชชั้นพรห้อมกชบเขา ไฟทกกี่ลฟุกไหมห้อยต่างมากแหต่งความรชกชาตสิของพวกยสิว
และการถสือพสิธกการบางอยต่างไดห้นคาฝถูงชนทกกี่ไมต่พอใจนชชั้นใหห้ยสืนกรานทกกี่จะตรสึงกางเขนพระครสิสตห์ และทกกี่เอาหสินขวห้าง
สเทเฟนในกสิจการ 7 บชดนกชั้กต็ทคาใหห้พวกเขาตามหาตชวเปาโลและ “พวกเขากคาลชงจะฆต่าทต่าน”

แตต่มกกองทหารของโรมอยถูต่กองหนสึกี่งประจคาการทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็มเหมสือนเชต่นเคย นายพชนผถูห้นชชั้นไดห้ยสินเกกกี่ยว
กชบฝถูงชนและการลฟุกฮสือนชชั้นและพาพลทหารและนายรห้อยบางคนไป และพวกเขามาทกกี่นกกี่ คสือพวกทหารทกกี่ตสิดอาวฟุธ
เพสืกี่อขชบไลต่ฝถูงชนนชชั้นและควห้าตชวเปาโลมาจากมสือของคนเหลต่านชชั้นทกกี่กคาลชงทฟุบตกเขา! โอ เปาโลเออ๋ย ทต่านไมต่ไดห้ฟปังคคา
เตสือนนชชั้นของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์! ความรชกทกกี่ทต่านมกตต่อชนชาตสิอสิสราเอลไดห้นคาทต่านใหห้ออมชอมและจสึงเกสิดความ
ลคาบากเชต่นนกชั้

_______________



ขด้อ 33-40:
21:33 แลห้วนายพชนไดห้เขห้ามาใกลห้ และจชบทต่าน และ
สชกี่งใหห้ทต่านถถูกลต่ามดห้วยโซต่สองเสห้น และถามวต่าทต่าน
เปป็นใคร และทต่านไดห้ทคาอะไรบห้าง
21:34 และบางคนรห้องวต่าอยต่างนกชั้ บางคนวต่าอยต่าง
นชชั้น ในทต่ามกลางฝถูงชนเหลต่านชชั้น และเมสืกี่อนายพชนไมต่
สามารถทราบถสึงสาเหตฟุทกกี่แทห้จรสิงของความวฟุต่นวาย
นชชั้น นายพชนจสึงสชกี่งใหห้ทต่านถถูกพาเขห้าไปในกรมทหาร
21:35 และเมสืกี่อทต่านขสึชั้นมาบนบชนไดแลห้ว ดชงนชชั้น 
ทต่านกต็ถถูกแบกโดยพวกทหาร เพราะเหตฟุความ
รฟุนแรงของประชาชน
21:36 ดห้วยวต่าคนเปป็นอชนมากในพวกประชาชนไดห้
ตามหลชงมา โดยรห้องวต่า “จงเอาเขาไปฆต่าเสกย”
21:37 และขณะทกกี่เปาโลจะถถูกพาเขห้าไปในกรม
ทหาร ทต่านจสึงกลต่าวแกต่นายพชนวต่า “ขห้าพเจห้าขอพถูด
กชบทต่านไดห้ไหม” ผถูห้ซสึกี่งกลต่าววต่า “เจห้าพถูดภาษากรกก

เปป็นหรสือ
21:38 เจห้าเปป็นชาวอกยสิปตห์คนนชชั้น ซสึกี่งกต่อนหนห้าวชน
เหลต่านกชั้ไดห้สรห้างความโกลาหล และไดห้พาพวกคนสกกี่
พชนคนทกกี่เปป็นฆาตกรเขห้าไปในถสิกี่นทฟุรกชนดารมสิใชต่
หรสือ”
21:39 แตต่เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าเปป็นคน ๆ หนสึกี่ง 
ซสึกี่งเปป็นยสิวคนหนสึกี่งแหต่งเมสืองทารห์ซชส เมสืองหนสึกี่งใน
แควห้นซกลกเซกย ไมต่ใชต่พลเมสืองของเมสืองยต่อม ๆ และ
ขห้าพเจห้าขอรห้องทต่าน ไดห้โปรดอนฟุญาตใหห้ขห้าพเจห้าพถูด
กชบประชาชนเถสิด”
21:40 และเมสืกี่อนายพชนไดห้อนฟุญาตใหห้ทต่านพถูดแลห้ว 
เปาโลจสึงยสืนอยถูต่บนบชนได และโบกมสือใหห้ประชาชน 
และเมสืกี่อเรสิกี่มเกสิดความเงกยบมากแลห้ว ทต่านจสึงกลต่าว
แกต่พวกเขาเปป็นภาษาฮกบรถู โดยกลต่าววต่า

เปาโล ซนกี่งถทูกมอัดดด้วยโซส แสดงตอัววสาเปป็น
พลเมสืองสอัญชาตวิโรมและพทูด

พวกเขามชดเปาโลดห้วยโซต่สองเสห้น ซสึกี่งผมคสิดวต่าเสห้นหนสึกี่งมชดทกกี่เทห้าของเขา และอกกเสห้นมชดมสือของเขาไพลต่
หลชง รชฐบาลโรมมกประสสิทธสิภาพ พวกเขาชสินกชบพวกยสิวทกกี่กต่อความวฟุต่นวายเหลต่านกชั้ ตต่อมาไมต่นานการกบฏของพวก
ยสิวเดกยวกชนนกชั้และคนอสืกี่น ๆ จะนคาไปสถูต่การถถูกทคาลายของกรฟุงเยรถูซาเลต็มและพวกยสิวจะถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่ว
โลก ในปปี ค.ศ. 70 คสืออกกประมาณสสิบปปีตต่อมา

นกกี่มชนเรสืกี่องอะไรกชน? ฝถูงชนทกกี่กต่อความวฟุต่นวายยต่อมไมต่มกเหตฟุผล มกแตต่อารมณห์พลฟุต่งพลต่าน ไมต่มกใครบอกนาย
พชนผถูห้นชชั้นไดห้วต่าขห้อกลต่าวหาเหลต่านชชั้นทกกี่ใชห้ปรชกปรคาเปาโลคสืออะไรกชนแนต่ เพราะวต่าผถูห้คนไมต่เหต็นพห้องตรงกชน แตต่ฝถูงชน
นชชั้นกต็ยชงใชห้ความรฟุนแรงอยถูต่ดกในการโจมตกเปาโลจนเขาตห้องถถูกยกขสึชั้นและถถูกแบกไปโดยพวกทหาร (ขห้อ 35) และ
ฝถูงชนนชชั้นกต็ตามไปและโหต่รห้องขอใหห้ประหารชกวสิตเปาโล

พวกเขาเขห้าไปในกรมทหาร (เราคสิดวต่าเปป็นปราสาทของอชนโตนสิโอ ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ กองทหารประจคาการ
ของโรมอาศชยอยถูต่ ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ ปปีลาตมกหห้องโถงพสิพากษาของตน และพสืชั้นหสินนชชั้นของมชนยชงถถูกเกต็บรชกษาไวห้ในกรฟุง
เยรถูซาเลต็มตามทกกี่ผมเคยเหต็นในเดสือนกฟุมภาพชนธห์ ปปี 1962) “ขห้าพเจห้าขอพถูดกชบทต่านไดห้ไหม” เปาโลกลต่าวอยต่าง
สฟุภาพ ชายผถูห้นชชั้นตกตะลสึงทกกี่เปาโลพถูดเปป็นภาษากรกก koine ไดห้ คสือภาษากรกกสามชญทกกี่ใชห้พถูดกชนโดยผถูห้คนทกกี่เฉลกยว
ฉลาดทชกี่วจชกรวรรดสิโรม เปาโลเปป็นคนอกยสิปตห์คนหนสึกี่งมสิใชต่หรสือทกกี่ไดห้นคาชายสกกี่พชนคนไป พวกฆาตกร เขห้าไปในถสิกี่น
ทฟุรกชนดารในการกบฏ กต่อนหนห้านกชั้?



ครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่ออกตชวเตต็มทกกี่ เหลต่าผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณ ควรจะชสินแลห้วกชบเรสืกี่องเลต่าทกกี่โลดโผน พวก
เขากลต่าวถสึงพระเยซถูวต่าพระองคห์ทรงขถูต่วต่าจะทคาลายพระวสิหารทกกี่เยรถูซาเลต็มและสรห้างมชนขสึชั้นใหมต่ในสามวชน ถสึงแมห้วต่า
สสิกี่งทกกี่พระองคห์ตรชสถสึงนชชั้นคสือพระกายของพระองคห์เอง พวกเจห้าของของทาสสาวนชชั้นไดห้กลต่าวเกกกี่ยวกชบเปาโลและสสิ
ลาสวต่า “คนเหลต่านกชั้ซสึกี่งเปป็นพวกยสิวรบกวนเมสืองของพวกเรามากยสิกี่งนชก และสชกี่งสอนธรรมเนกยมทชชั้งหลาย ซสึกี่งไมต่ถถูก
ตห้องตามกฎหมายทกกี่จะใหห้พวกเราทกกี่เปป็นชาวโรมรชบไวห้หรสือถสือปฏสิบชตสิเลย” (กสิจการ 16:20, 21) ฉะนชชั้นในประเทศ
อชงกฤษ จสึงเคยมกการลสือไปทชกี่ววต่า John Wesley รชบเงสินจากประเทศฝรชกี่งเศสเพสืกี่อเกณฑห์ผถูห้คนใหห้สนชบสนฟุนผถูห้ชสิงชชย
ทกกี่จะสสืบราชบชลลชงกห์ของอชงกฤษ เมสืกี่อเขาจะทคาการรฟุกรานในประเทศอชงกฤษ! ผถูห้คนในเมสืองชสิคาโกห้เขกยนเรสืกี่องเทต็จ
ใสต่รห้ายหลายเรสืกี่องไปถสึงประเทศสกต็อตแลนดห์เกกกี่ยวกชบ D. L. Moody ในประเทศอชงกฤษเมสืกี่อ Charlie 
Alexander ผถูห้นคาเพลงใหห้ Torrey จะแตต่งงานกชบสาวชาวอชงกฤษคนหนสึกี่ง พวกศชตรถูกต็กลต่าววต่าเขามกภรรยาคนหนสึกี่ง
ในอเมรสิกา! ในเมสืองหนสึกี่งของ West Coast เหลต่าคนชชกี่วไดห้แพรต่ขต่าวลสือไปทชกี่วและขอรห้องคนอสืกี่น ๆ ใหห้แพรต่มชนดห้วย 
วต่าผมเคยเรกยกเกต็บเงสินหนสึกี่งพชนดอลลารห์ตต่อวชนสคาหรชบงานรชบใชห้ของผม วต่าผมเคยหนกตามกชนไปกชบภรรยาของศสิษ
ยาภสิบาลคนหนสึกี่งในมอนทานต่า ฯลฯ ซาตานเปป็นผถูห้มฟุสาและเปป็นพต่อของคคาโกหกทชชั้งหลาย เหลต่าผถูห้ชนะจสิตวสิญญาณ
ทกกี่เตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณอาจคาดหมายไดห้วต่าจะถถูกใสต่รห้ายและถถูกเขห้าใจผสิด

ไมต่เลย เปาโลกลต่าววต่าตนเปป็นยสิวคนหนสึกี่งแหต่งเมสืองทารห์ซชสและเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรมคนหนสึกี่งทกกี่นชกี่น เขา
จสึงเปป็นผถูห้มกวชฒนธรรมและมกสถานะทางสชงคม นายพชนผถูห้นชชั้นประทชบใจ และอนฟุญาตใหห้เปาโลพถูด ฉะนชชั้นเขาจสึงยสืน
บนขชชั้นบชนไดของปราสาทอชนโตนสิโอนชชั้น ชถูมสือของตนขสึชั้นสถูงจนกระทชกี่งฝถูงชนทกกี่อยถูต่เบสืชั้องลต่างเขานชชั้นเงกยบสนสิท แลห้ว
เปาโลจสึงเรสิกี่มตห้นพถูดกชบพวกเขาในภาษาฮกบรถู

“ภาษาฮกบรถู” Dr. Robert Young ใน Analytical Concordance ของเขากลต่าววต่า “ภาษานชชั้นทกกี่พวก
ยสิวพถูดในปาเลสไตนห์ในสมชยของพระครสิสตห์ มชนอาจถถูกเรกยกไดห้อยต่างถถูกตห้องมากขสึชั้นวต่า ภาษา ไซโร-คาลดก ซสึกี่ง
เปป็นการผสมกชนของภาษาอาราเมคของดานสิเอลและเอสรากชบภาษาฮกบรถูโบราณ” เราเรกยกมชนโดยทชกี่วไปวต่าเปป็น
ภาษาอาราเมค บชดนกชั้ในปาเลสไตนห์ อสิสราเอลกคาลชงฟฟปั้นฟถูภาษาฮกบรถูโบราณนชชั้น กคาหนดใหห้ศสึกษามชนในโรงเรกยนทชชั้ง
หลาย แตต่ในสมชยภาคพชนธสชญญาใหมต่ ผถูห้คนชาวฮกบรถูใชห้ภาษาอาราเมค ภาษาหนสึกี่งทกกี่คลห้ายกชบภาษาฮกบรถูเกต่าทกกี่พวก
เขาทสิชั้งไปแลห้ว และฉะนชชั้นเปาโลจสึงเรสิกี่มการแกห้ตต่างของตนตต่อหนห้าฝถูงชนนชชั้น ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขายชงหวชงอยถูต่วต่าจะ
ไดห้เปป็นมสิตรและรต่วมสามชคคกธรรมกชบพวกยสิวเหลต่านกชั้ทกกี่เขารชกมากเหลสือเกสิน แมห้พระเจห้าทรงใหห้คคาเตสือนเหลต่านชชั้นแกต่
เขาแลห้วกต็ตาม



กวิจการ 22
ขด้อ 1-5:

22:1 “ทต่านทชชั้งหลาย พกกี่นห้องและบรรดาทต่านผถูห้
อาวฟุโส ขอทต่านทชชั้งหลายฟปังคคาใหห้การของขห้าพเจห้า 
ซสึกี่งขห้าพเจห้าจะแกห้คดกใหห้พวกทต่าน ณ บชดนกชั้”
22:2 (และเมสืกี่อเขาทชชั้งหลายไดห้ยสินวต่า ทต่านพถูดเปป็น
ภาษาฮกบรถูแกต่พวกเขา พวกเขากต็ยสิกี่งเงกยบลง และ
ทต่านกลต่าววต่า)
22:3 “แทห้จรสิง ขห้าพเจห้าเปป็นคน ๆ หนสึกี่งซสึกี่งเปป็นยสิวคน
หนสึกี่ง เกสิดในเมสืองทารห์ซชส เมสืองหนสึกี่งในแควห้นซกลกเซกย 
แตต่ไดห้เตสิบโตขสึชั้นในกรฟุงนกชั้ทกกี่เทห้าของกามาลสิเอล และ
ไดห้รชบการสชกี่งสอนตามลชกษณะอชนสมบถูรณห์แบบแหต่ง
พระราชบชญญชตสิของบรรพบฟุรฟุษ และไดห้มกความ

กระตสือรสือรห้นตต่อพระเจห้า เหมสือนอยต่างพวกทต่านทฟุก
คนในวชนนกชั้
22:4 และขห้าพเจห้าไดห้ขต่มเหงทางนกชั้จนถสึงตาย โดย
ผถูกมชดและจคาไวห้ในคฟุก ทชชั้งชายและหญสิง
22:5 ตามทกกี่มหาปฟุโรหสิตเปป็นพยานใหห้ขห้าพเจห้าไดห้
ดห้วย และพรห้อมกชบสภาทชชั้งหมด ขห้าพเจห้าไดห้รชบ
จดหมายหลายฉบชบจากทต่านผถูห้นชชั้นไปยชงพวกพกกี่นห้อง 
และไดห้ไปยชงเมสืองดามชสกชส เพสืกี่อทกกี่จะจชบมชดคนทชชั้ง
หลายซสึกี่งอยถูต่ทกกี่นชชั้นพามายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพสืกี่อใหห้ไดห้
รชบการลงโทษเสกย

คนาแกด้ตสางของเปาโลในฐานะยวิวทขีกี่ดขีคนหนนกี่ง
ไมต่แนต่เปาโลอาจซชกซห้อมเนสืชั้อหาของคคาเทศนาของตนมาหลายรอบแลห้วในหชว ซสึกี่งเขาหวชงมานานแลห้ว

และวางแผนจะกลต่าวแกต่พวกยสิวในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เขาพยายามอยต่างหนชกทกกี่จะแสดงใหห้พวกเขาเหต็นวต่าตชวเขาเองกต็
เปป็นยสิวทกกี่ดกคนหนสึกี่ง แมห้เขาเปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่งกต็ตาม จงหมายเหตฟุวต่าคคาแกห้ตต่างของเขาระมชดระวชงขนาดไหน

1. “ทต่านทชชั้งหลาย พกกี่นห้อง” เขาอห้างความเปป็นญาตสิพกกี่นห้องกชน ในดห้านเชสืชั้อชาตสิและทางศาสนากชบพวกเขา
2. “...และบรรดาทต่านผถูห้อาวฟุโส” คคาเรกยกหนสึกี่งทกกี่แสดงความเคารพยคาเกรงตต่อเหลต่าสมาชสิกของสภาซาน

เฮดรสิน พวกปฟุโรหสิตใหญต่และเหลต่าผถูห้อาวฟุโสของพวกยสิว ซสึกี่งบางคนเหลต่านชชั้นอยถูต่ทกกี่นชกี่นดห้วย นกกี่อาจเปป็นคคาเรกยกทกกี่เปป็น
ธรรมเนกยมปฏสิบชตสิมาก ๆ เชต่น “ทต่านประธาน ทต่านสฟุภาพสตรกและสฟุภาพบฟุรฟุษทชชั้งหลาย” สเทเฟนใชห้ถห้อยคคา
เดกยวกชนในคคาเทศนาของตนวต่า “ทต่านทชชั้งหลาย พกกี่นห้องและบรรดาทต่านผถูห้อาวฟุโส” (กสิจการ 7:2) 

3. “ขห้าพเจห้าเปป็น…ยสิวคนหนสึกี่ง” เปาโลกลต่าว (ขห้อ 3) ยสิวคนหนสึกี่งทกกี่กลชบใจเชสืกี่อแลห้วกต็ยชงเปป็นยสิวอยถูต่ดก ยสิวคน
หนสึกี่งทกกี่ดกกวต่ายสิวทกกี่ไมต่เชสืกี่อ ไมต่มกใครเปป็นยสิวทกกี่ดกหากเขาไมต่ยอมเชสืกี่อวางใจพระเมสสสิยาหห์ของพวกยสิวนชชั้นหรสือไมต่ยอม
เชสืกี่อพวกศาสดาพยากรณห์ของยสิว

4. กระนชชั้นเปาโลกต็ “เตสิบโตขสึชั้นในกรฟุงนกชั้” คสือกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เขาเปป็นเพสืกี่อนรต่วมกรฟุงของพวกเขา
5. ทกกี่ดกยสิกี่งไปกวต่านชชั้นกต็คสือ เขาเตสิบโต “ทกกี่เทห้าของกามาลสิเอล” กามาลสิเอลผถูห้นกชั้ กสิจการ 5:34 บอกเราวต่า 

เขาเปป็น “ฟารสิสกคนหนสึกี่ง ชสืกี่อกามาลสิเอล และเปป็นธรรมาจารยห์ฝฝ่ายพระราชบชญญชตสิ มกชสืกี่อเสกยงทต่ามกลางประชาชน
ทฟุกคน…” เขาเปป็นคนมกเหตฟุผลผถูห้ซสึกี่งโนห้มนห้าวสภาซานเฮดรสินไมต่ใหห้ฆต่าเปโตรและยอหห์น การไดห้รชบการฝฝึกฝนในพระ
ราชบชญญชตสิและภาคพชนธสชญญาเดสิม พระคชมภกรห์และประเพณกของยสิวและการตกความทชชั้งหลายโดยกามาลสิเอลผถูห้
โดต่งดชงนต่าจะพสิสถูจนห์ใหห้เหต็นวต่าเปาโลมกภถูมสิหลชงและการศสึกษาตามหลชกคคาสอนเดสิม

6. และเปาโล “ไดห้รชบการสชกี่งสอนตามลชกษณะอชนสมบถูรณห์แบบแหต่งพระราชบชญญชตสิของบรรพบฟุรฟุษ” เขา



เปป็นนชกเรกยนทกกี่ดก เขาไดห้รชบการสชกี่งสอนอยต่างถกกี่ถห้วน
7. และยสิกี่งไปกวต่านชชั้น เขายชง “มกความกระตสือรสือรห้นตต่อพระเจห้า” กระตสือรสือรห้นในความหมายเดกยวกชนกชบ

ฝถูงชนทกกี่เปป็นยสิวเหลต่านกชั้ ในอดกตเขาเคยโกรธแคห้นพวกครสิสเตกยนเหลต่านกชั้ มฟุต่งมชกี่นทกกี่จะทคาลายกต๊กใหมต่นกชั้ของพวกผถูห้เชสืกี่อทกกี่
เปป็นครสิสเตกยน เหมสือนกชบพวกยสิวทกกี่โกรธแคห้นเหลต่านกชั้ และเขากต็พสิสถูจนห์เรสืกี่องนกชั้ไดห้โดยมหาปฟุโรหสิตเองผถูห้ซสึกี่งนต่าจะอยถูต่ทกกี่
นชกี่นดห้วยและโดยผถูห้นคายสิวคนสคาคชญคนอสืกี่น ๆ ทฟุกคน เพราะวต่าเขาไดห้รห้องขอและไดห้รชบจดหมายหลายฉบชบจากพวก
เขาไปยชงเมสืองดามชสกชส เพสืกี่อทกกี่ธรรมศาลาทชชั้งหลายทกกี่นชกี่นจะมอบตชวครสิสเตกยนคนใดใหห้แกต่เขาและเขากต็จะมชดคน
เหลต่านชชั้นสต่งตชวไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อรชบการลงโทษ โอ เปาโลไดห้รชบการเลกชั้ยงดถูและฝฝึกฝนตามลชกษณะทกกี่
เครต่งครชดมากทกกี่สฟุด และเขากต็เคยมกความกระตสือรสือรห้นพอ ๆ กชบพวกเขา!

เขาพยายามอยต่างจรสิงจชงทกกี่จะทคาลายความมกอคตสิของยสิวเหลต่านกชั้ เพสืกี่อทคาใหห้พวกเขายอมฟปังคคาพยานของ
เขา

โอ เปาโลรถูห้สสึกวต่าตนไดห้รชบการปลดปลต่อยใหห้เปป็นไทแลห้วจากพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการโดยอสิสรภาพนชชั้น
ในพระครสิสตห์ แตต่ความผถูกพชนแหต่งใจของเขากชบชนชาตสิของเขากต็ทคาใหห้เขาเปป็นคนหนสึกี่งในพวกเขา เขากลต่าวไป
แลห้วในจดหมายของเขาทกกี่สต่งถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่เมสืองโครสินธห์วต่า “ตต่อพวกยสิว ขห้าพเจห้าไดห้กลายเปป็นเหมสือนคนยสิว 
เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้พวกยสิว ตต่อคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ กต็เปป็นเหมสือนอยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ เพสืกี่อ
ขห้าพเจห้าจะไดห้คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ใตห้พระราชบชญญชตสิ” (1 คร. 9:20) อคานาจทชชั้งสสิชั้นแหต่งความรชกและความมกเหตฟุผล
ถถูกนคามาสถูต่ความคสิด

ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าเปาโลคสิดในทกกี่นกชั้ไหมวต่าเขาเคยขต่มเหงอยต่างไร บชดนกชั้เขากต็ถถูกขต่มเหงเชต่นกชน เมสืกี่อเขา
กลต่าววต่าเขาเองในอดกต “ไดห้มกความกระตสือรสือรห้นตต่อพระเจห้า เหมสือนอยต่างพวกทต่านทฟุกคนในวชนนกชั้ และขห้าพเจห้าไดห้
ขต่มเหงทางนกชั้จนถสึงตาย…” (ขห้อ 3, 4) เขาตระหนชกไหมวต่าบชดนกชั้เขากคาลชงเกกกี่ยวสสิกี่งทกกี่เขาไดห้หวต่านไวห้? แตต่บชดนกชั้เขาตก
เปป็นเหยสืกี่อของความกระตสือรสือรห้นทกกี่ชอบขต่มเหงเดกยวกชนนชชั้นซสึกี่งไดห้ฆต่าสเทเฟนดห้วยการยสินยอมของเขาและคงจะฆต่า
คนอสืกี่น ๆ ทกกี่เมสืองดามชสกชสเชต่นกชน

ยสิวเหลต่านกชั้ ตามทกกี่เปาโลไดห้เขกยนไปถสึงครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นทกกี่กรฟุงโรม “เกกกี่ยวกชบขต่าวประเสรสิฐนชชั้น เขาเหลต่า
นชชั้นกต็เปป็นบรรดาศชตรถูเพราะเหต็นแกต่พวกทต่าน แตต่เกกกี่ยวกชบการทรงเลสือกไวห้ พวกเขากต็เปป็นทกกี่รชกเพราะเหต็นแกต่
บรรพบฟุรฟุษ” (รม. 11:28) และเราอาจเขห้าใจความรห้อนรนของเปาโลในทกกี่นกชั้ไดห้ดกยสิกี่งขสึชั้นเมสืกี่อเราอต่านคคากลต่าวของเขา
ในโรม 9:1-5:

“ขห้าพเจห้ากลต่าวความจรสิงในพระครสิสตห์ ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้มฟุสา จสิตสคานสึกของขห้าพเจห้าเปป็นพยานฝฝ่าย
ขห้าพเจห้าในพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ดห้วย วต่า ขห้าพเจห้ามกความทฟุกขห์หนชกและความโศกเศรห้าในใจของ
ขห้าพเจห้าเสมอ เพราะขห้าพเจห้าอยากขอใหห้ขห้าพเจห้าเองถถูกสาปแชต่งใหห้ตชดขาดจากพระครสิสตห์ เพราะ
เหต็นแกต่พกกี่นห้องของขห้าพเจห้า คสือญาตสิพกกี่นห้องของขห้าพเจห้าตามเนสืชั้อหนชง ผถูห้ซสึกี่งเปป็นคนอสิสราเอล ซสึกี่งการทรง
รชบเปป็นบฟุตรเปป็นของพวกเขา ทชชั้งสงต่าราศก และบรรดาพชนธสชญญา และการประทานพระราชบชญญชตสิ 
และการรชบใชห้พระเจห้า และพระสชญญาทชชั้งหลาย ซสึกี่งบรรพบฟุรฟุษทชชั้งหลายเปป็นของพวกเขา และซสึกี่งตาม
เนสืชั้อหนชงพระครสิสตห์ไดห้ทรงถสือกคาเนสิดมาจากพวกเขา พระองคห์ผถูห้ทรงอยถูต่เหนสือสสิกี่งสารพชด พระเจห้าผถูห้ทรง



รชบการถวายสาธฟุการเปป็นนสิตยห์ เอเมน”
เขาเขห้าใจความคลชกี่งศาสนาของพวกเขาเพราะเขากต็เคยเปป็นคนคลชกี่งศาสนาเชต่นกชน กระทชกี่งคนคลชกี่ง

ศาสนาทกกี่ชอบฆต่าคนดห้วยซชั้คา และฉะนชชั้นเขาจสึงกลต่าวไดห้วต่า “พกกี่นห้องทชชั้งหลาย ความปรารถนาแหต่งใจของขห้าพเจห้า
และคคาอธสิษฐานตต่อพระเจห้าเพสืกี่อคนอสิสราเอลนชชั้น คสือขอใหห้เขาทชชั้งหลายรอด ดห้วยวต่าขห้าพเจห้าเปป็นพยานใหห้พวกเขา
วต่า พวกเขามกความกระตสือรสือรห้นในเรสืกี่องพระเจห้า แตต่ไมต่ไดห้เปป็นตามความรถูห้ เพราะวต่าพวกเขาขาดความรถูห้เกกกี่ยวกชบ
ความชอบธรรมของพระเจห้า และโดยทกกี่พยายามจะตชชั้งความชอบธรรมของตนเอง จสึงไมต่ยอมใหห้พวกเขาเองอยถูต่ใตห้
อคานาจของความชอบธรรมของพระเจห้า” (รม. 10:1-3)

และเราไมต่ตห้องคสิดเลยวต่าเปาโลไมต่จรสิงใจในการพถูดอยต่างเคารพยคาเกรงขนาดนชชั้นกชบพวกยสิวเหลต่านกชั้และ
บอกวต่าตชวเองเปป็นพวกเดกยวกชนกชบพวกเขา ใน 2 โครสินธห์ 11:22 เขากลต่าวเกกกี่ยวกชบพวกอาจารยห์ทกกี่ถสือศาสนายสิว
บางคนวต่า “พวกเขาเปป็นชาตสิฮกบรถูหรสือ ขห้าพเจห้ากต็เปป็นเหมสือนกชน พวกเขาเปป็นคนอสิสราเอลหรสือ ขห้าพเจห้ากต็เปป็น
เหมสือนกชน พวกเขาเปป็นเชสืชั้อสายของอชบราฮชมหรสือ ขห้าพเจห้ากต็เปป็นเหมสือนกชน” เขาโอห้อวดอยต่างเหมาะสมกชบพวก
ครสิสเตกยนชาวแควห้นกาลาเทกยวต่า “เพราะทต่านทชชั้งหลายกต็ไดห้ยสินถสึงวสิถกชกวสิตในอดกตของขห้าพเจห้าในศาสนาของพวก
ยสิวแลห้ววต่า ขห้าพเจห้าไดห้ขต่มเหงครสิสตจชกรของพระเจห้าจนเกสินขนาด และไดห้รชงควานครสิสตจชกร และไดห้กห้าวหนห้าใน
ศาสนาของพวกยสิวเกสินกวต่าเพสืกี่อนหลายคนของขห้าพเจห้าทกกี่มกอายฟุรฟุต่นราวคราวเดกยวกชน และทกกี่เปป็นชนชาตสิเดกยวกชน 
เพราะเหตฟุทกกี่ขห้าพเจห้ามกใจรห้อนรนมากกวต่าพวกเขาในเรสืกี่องขนบธรรมเนกยมของบรรพบฟุรฟุษของขห้าพเจห้า” (กท. 
1:13, 14) 

เขาเขกยนถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีวต่า “ถสึงแมห้วต่าขห้าพเจห้าอาจมกความไวห้เนสืชั้อเชสืกี่อใจในเนสืชั้อหนชงเชต่น
กชน ถห้าคนอสืกี่นคสิดวต่าเขามกเหตฟุทกกี่จะวางใจในเนสืชั้อหนชง ขห้าพเจห้ากต็มกมากกวต่า ไดห้เขห้าสฟุหนชตในวชนทกกี่แปด เปป็นเชสืชั้อสาย
ของคนอสิสราเอล เปป็นเผต่าเบนยามสิน เปป็นชนชาตสิฮกบรถูเกสิดจากชาวฮกบรถู ในดห้านพระราชบชญญชตสิกต็อยถูต่ในคณะฟารสิสก
ในดห้านความกระตสือรสือรห้นกต็ไดห้ขต่มเหงครสิสตจชกร ในดห้านความชอบธรรมซสึกี่งมกอยถูต่ในพระราชบชญญชตสิ กต็ไรห้ทกกี่ตสิ” (ฟป.
3:4-6)

เปาโลแยห้งอยถูต่เสมอวต่าพระราชบชญญชตสินชชั้นดกและเขากต็ภาคภถูมสิใจวต่ากชบความสวต่างใดทกกี่เขามก เขากต็ไรห้ทกกี่ตสิ
และเปป็นยสิวคนหนสึกี่งทกกี่กระตสือรสือรห้น และเขาเตสือนความจคาทสิโมธกวต่า “และขห้าพเจห้าขอบพระคฟุณพระเยซถูครสิสตห์องคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าของพวกเรา ผถูห้ทรงทคาใหห้ขห้าพเจห้ามกความสามารถ ดห้วยวต่าพระองคห์ทรงนชบวต่าขห้าพเจห้าเปป็นคนสชตยห์ซสืกี่อ
โดยทรงตชชั้งขห้าพเจห้าใหห้เขห้าสถูต่งานรชบใชห้นกชั้ ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อกต่อนนชชั้นเปป็นคนหมสิกี่นประมาท และผถูห้ขต่มเหง และเปป็นคนทกกี่
อชนตราย แตต่ขห้าพเจห้าไดห้รชบพระเมตตา เพราะวต่าขห้าพเจห้าไดห้กระทคาอยต่างนชชั้นอยต่างโฉดเขลาในความไมต่เชสืกี่อ” (1 
ทธ. 1:12, 13) การขต่มเหงของเปาโลทกกี่กระทคาตต่อพวกครสิสเตกยนนชชั้นถถูกกระทคาไป “อยต่างโฉดเขลาในความไมต่
เชสืกี่อ” เขาเสกยใจอยถูต่เสมอเพราะบาปนชชั้น แตต่เขากต็ปฝ่าวประกาศไดห้ดห้วยใจกลห้าวต่าเขาเคยพยายามดคาเนสินชกวสิตอยต่าง
ถถูกตห้องตามความสวต่างใดทกกี่เขาเคยมกจนกระทชกี่งพระเจห้าทรงหยฟุดยชชั้งเขาบนถนนไปเมสืองดามชสกชส และหลายคนใน
ฝถูงชนนกชั้ทกกี่กคาลชงพยายามจะฆต่าเขากต็กระตสือรสือรห้นในพระราชบชญญชตสิ เหมสือนทกกี่เขาเคยเปป็น และพระเจห้าทรงเปปิด
เผยแกต่เปาโลแลห้ว ตามทกกี่เขาเขกยนอยต่างชชดเจนใน 2 โครสินธห์ 3:13-15:

“และไมต่เหมสือนโมเสส ซสึกี่งเอาผห้าคลฟุมหนห้าบชงหนห้าของทต่าน เพสืกี่อลถูกหลานของอสิสราเอลจะไมต่



สามารถเพต่งดถูบชชั้นปลายของสสิกี่งซสึกี่งถถูกลห้มเลสิกนชชั้น แตต่จสิตใจของพวกเขาไดห้ถถูกบชงไวห้ เพราะจนถสึงทฟุก
วชนนกชั้ ผห้าคลฟุมหนห้าอชนเดกยวกชนนชชั้นยชงไมต่ถถูกเอาออกไปในการอต่านพชนธสชญญาเดสิม ซสึกี่งผห้าคลฟุมหนห้า
นชชั้นไดห้ถถูกลห้มเลสิกไปแลห้วในพระครสิสตห์ แมห้แตต่จนถสึงทฟุกวชนนกชั้ เมสืกี่อคคาของโมเสสถถูกอต่าน ผห้าคลฟุมหนห้า
นชชั้นกต็ยชงปปิดบชงใจของพวกเขาอยถูต่”

กระนชชั้นแมห้พวกเขาถถูกบชงตา เปาโลกต็รชกพวกเขา เขาพยายามอยต่างหนชกเหลสือเกสินทกกี่จะชนะพวกเขา โดย
รถูห้วต่าพวกเขาถถูกหลอกลวงในความกระตสือรสือรห้นแบบคนตาบอด เหมสือนทกกี่เขาเคยเปป็น

_________________
ขด้อ 6-10:

22:6 และตต่อมา ขณะทกกี่ขห้าพเจห้ากคาลชงเดสินทางไป 
และเขห้ามาใกลห้เมสืองดามชสกชส ประมาณเวลาเทกกี่ยง 
ในทชนใดนชชั้นมกแสงสวต่างกลห้ามาจากฟฟ้าลห้อมขห้าพเจห้า
ไวห้รอบ
22:7 และขห้าพเจห้ากต็ลห้มลงถสึงพสืชั้นดสิน และไดห้ยสินพระ
สฟุรเสกยงตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย เจห้า
ขต่มเหงเราทคาไม’
22:8 และขห้าพเจห้าไดห้ทถูลตอบวต่า ‘พระองคห์ทรงเปป็น
ผถูห้ใด พระองคห์เจห้าขห้า’ และพระองคห์ไดห้ตรชสกชบ
ขห้าพเจห้าวต่า ‘เราคสือเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ ผถูห้ซสึกี่งเจห้า

ขต่มเหงนชชั้น’
22:9 และคนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่กชบขห้าพเจห้าไดห้เหต็นแสง
สวต่างนชชั้นอยต่างแทห้จรสิง และตกใจกลชว แตต่พวกเขาไมต่
ไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงของพระองคห์ทกกี่ตรชสกชบขห้าพเจห้านชชั้น
22:10 และขห้าพเจห้าทถูลวต่า ‘ขห้าพระองคห์จะตห้องทคา
ประการใด พระองคห์เจห้าขห้า’ และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
ไดห้ตรชสแกต่ขห้าพเจห้าวต่า ‘จงลฟุกขสึชั้น และเขห้าไปในเมสือง
ดามชสกชส และทกกี่นชกี่นจะบอกเจห้าใหห้ทราบถสึงสสิกี่งทชชั้ง
หลายซสึกี่งไดห้ถถูกกคาหนดไวห้เพสืกี่อใหห้เจห้ากระทคานชชั้น’

เปาโลเลสาเกขีกี่ยวกอับการกลอับใจเชสืกี่อของเขา
จงเปรกยบเทกยบบชนทสึกสามแหต่งนชชั้นเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเปาโล อชนนชชั้นซสึกี่งพระเจห้าประทานใหห้โดย

การดลใจในกสิจการ 9:1-8; บชนทสึกในทกกี่นกชั้เกกกี่ยวกชบคคาพยานของเปาโลตต่อหนห้าฝถูงชนทกกี่เยรถูซาเลต็ม; และบชนทสึกใน
กสิจการ 26:12-18 ทกกี่ซสึกี่งเรามกบชนทสึกทกกี่ไดห้รชบการดลใจเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เปาโลกลต่าวตต่อหนห้าอากรสิปปา เราควรจดจคาไวห้
วต่าในกสิจการ 22 และในกสิจการ 26 เรามกบชนทสึกทกกี่ไดห้รชบการดลใจและไมต่อาจผสิดพลาดไดห้เกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เปาโลกลต่าว
เราคสิดวต่าคคากลต่าวของเปาโลนชชั้นเชสืกี่อถสือไดห้ แตต่เรากต็เปปิดโอกาสใหห้มกความแตกตต่างเลต็กนห้อยไดห้ในวสิธกกลต่าวเรสืกี่องนชชั้น 
เราทราบวต่าบชนทสึกในแตต่ละกรณกนชชั้นถถูกตห้องแบบผสิดพลาดไมต่ไดห้เลยในการรายงานสสิกี่งทกกี่เปาโลกลต่าววต่าเกสิดขสึชั้นตอน
ทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อ แตต่ในกสิจการ บททกกี่ 9 เรามกพระเจห้าเองทกกี่ตรชสเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเปาโลและไมต่ใชต่การทกกี่
พระเจห้าทรงบอกเราถสึงสสิกี่งทกกี่เปาโลกลต่าววต่าเกสิดขสึชั้น

ยกตชวอยต่างเชต่น พระคชมภกรห์ โดยการดลใจของพระเจห้า บอกเราวต่าซาตานกลต่าวอะไรในโยบ 2:4-- “หนชง
แทนหนชง ใชต่แลห้ว คนยต่อมใหห้ทฟุกอยต่างทกกี่เขามกอยถูต่แทนชกวสิตของเขา” แตต่ซาตานกคาลชงโกหกเกกกี่ยวกชบโยบ เรามก
บชนทสึกทกกี่ผสิดพลาดไมต่ไดห้เกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่ซาตานกลต่าว แตต่พระเจห้าไมต่ไดห้ตรชสวต่านชกี่นเปป็นความจรสิง ในกสิจการ 5:38 เรามก
บชนทสึกทกกี่ไดห้รชบการดลใจวต่ากามาลสิเอลกลต่าววต่า “เพราะวต่าถห้าความคสิดนกชั้หรสืองานนกชั้เปป็นของมนฟุษยห์ มชนกต็จะสถูญสสิชั้น
ไป” มชนเปป็นความจรสิงทกกี่ผสิดพลาดไมต่ไดห้ทกกี่กามาลสิเอลกลต่าวเชต่นนชชั้น แตต่คคากลต่าวของเขากต็ไมต่เปป็นความจรสิงเสมอไป 



บางครชชั้งหลชกคคาสอนเทกยมเทต็จและลชทธสิเทกยมเทต็จทชชั้งหลายกต็เจรสิญขสึชั้น เชต่น นสิกายโรมชน ครสิสเตกยนวสิทยาศาสตรห์ 
ศาสนาของโมฮชมหมชด ฯลฯ ในกรณกของเปาโล เรามกบชนทสึกทกกี่ถถูกตห้องแมต่นยคาเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เกสิดขสึชั้น ถถูกเลต่าโดยชาย
ทกกี่ดกและเชสืกี่อถสือไดห้คนหนสึกี่ง และเรากต็เชสืกี่อเชต่นกชนวต่าพระเจห้า โดยการดลใจลถูกาใหห้เขกยนมชนลงไปในหนชงสสือกสิจการ 
ทรงใหห้การรชบรองของพระองคห์เกกกี่ยวกชบคคาพยานของเปาโลในทชชั้งสองกรณก

จงหมายเหตฟุความแตกตต่างเลต็กนห้อยหลายประการ
1. ทชชั้งในกสิจการ 22:6 และในกสิจการ 26:13 มชนเปป็น “ประมาณเวลาเทกกี่ยง” และ “ในเวลาเทกกี่ยงวชน” 

ตอนทกกี่พระครสิสตห์ทรงปรากฏแกต่เปาโลบนถนนไปเมสืองดามชสกชส ในกสิจการ 9 ชชกี่วโมงของวชนนชชั้นไมต่ถถูกบอก
2. ในกสิจการ 9:7 เราถถูกบอกวต่า “และคนทชชั้งหลายซสึกี่งเดสินทางไปดห้วยกชนกชบเขากต็ยสืนนสิกี่งพถูดไมต่ออก โดย

ไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงนชชั้น แตต่ไมต่เหต็นผถูห้ใด” ตรงนกชั้ในกสิจการ 22:9 เปาโลกลต่าววต่า “คนทชชั้งหลายทกกี่อยถูต่กชบขห้าพเจห้าไดห้เหต็น
แสงสวต่างนชชั้นอยต่างแทห้จรสิง และตกใจกลชว แตต่พวกเขาไมต่ไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงของพระองคห์ทกกี่ตรชสกชบขห้าพเจห้านชชั้น” 
ดร. สโกฟปิลดห์อธสิบายอยต่างเหมาะสมวต่า “คนคสิดไปเองวต่ามกคคากลต่าวทกกี่ขชดแยห้งกชน คคากลต่าวทชชั้งสามตอนนชชั้นควรถถูก
จชบมารวมกชน คนเหลต่านชชั้นไดห้ยสิน ‘เสกยงพถูด’ นชชั้นเหมสือนเปป็นเสกยง ๆ หนสึกี่ง (คคากรกก โฟเน) แตต่ไมต่ไดห้ยสิน ‘เสกยงตรชส’
นชชั้นแบบเปป็นถห้อยคคาทกกี่ชชดเจนวต่า ‘เซาโล เซาโลเออ๋ย’ ฯลฯ”

ตรงนกชั้มกบอกเลต่าเรสืกี่องราวแสนวสิเศษนชชั้นทกกี่เปาโลรชกทกกี่จะจดจคาและรชกทกกี่จะบอกเลต่า พระเยซถูไดห้ทรงพถูดกชบ
เขาอยต่างฉชบพลชน! มก “มกแสงสวต่างกลห้ามาจากฟฟ้าลห้อมขห้าพเจห้าไวห้รอบ” และเขาไดห้ยสินถห้อยคคาทกกี่วต่า “เซาโล เซาโล
เออ๋ย เจห้าขต่มเหงเราทคาไม” เขาซชกถามทชนทกวต่า “พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ใด พระองคห์เจห้าขห้า” และพระเยซถูตรชสตอบไป
วต่า “เราคสือเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธ ผถูห้ซสึกี่งเจห้าขต่มเหงนชชั้น” ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่านกกี่เปป็นคราวนชชั้นทกกี่เปาโลไดห้เหต็นพระครสิสตห์
ผถูห้ทรงคสืนพระชนมห์ ตามทกกี่เขากลต่าวเปป็นพยานใน 1 โครสินธห์ 15:8 วต่า “และในทกกี่สฟุดพระองคห์ไดห้ถถูกเหต็นโดยขห้าพเจห้า
ดห้วย เหมสือนคนหนสึกี่งทกกี่คลอดกต่อนกคาหนด” พระเยซถูเจห้าจะทรงถถูกเปปิดเผยแกต่พวกยสิวซสึกี่งเปป็นชนชาตสิหนสึกี่งทกกี่ดสืชั้อรชชั้น 
คลชกี่งศาสนาและถถูกบชงตาเมสืกี่อพระองคห์เสดต็จมายชงแผต่นดสินโลกเปป็นครชชั้งทกกี่สองฉชนใด พระเยซถูไดห้ทรงปรากฏแกต่
เปาโลผถูห้ซสึกี่งตชวเขาเองกต็เปป็นยสิวแบบนชชั้นฉชนนชชั้น ผมคสิดวต่าในคคาพยานของเขาเกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์ผถูห้ทรงคสืนพระชนมห์
แลห้ว เปาโลนสึกถสึงเศคารสิยาหห์ 12:10 และเศคารสิยาหห์ 13:1,6 เนสืกี่องจากเขาคฟุห้นเคยกชบพระราชบชญญชตสิ ทชชั้งหมดนกชั้
จสึงนต่าจะเขห้ามาสถูต่ความคสิดของเปาโลเมสืกี่อเขาไดห้เหต็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดอยต่างฉชบพลชนตอนทกกี่เขากลชบใจเชสืกี่อ! ฉะนชชั้น
เปาโลจสึง “คลอดกต่อนกคาหนด” คลอดกต่อนกคาหนดในฐานะเปป็นตชวแทนพสิเศษคนหนสึกี่งของพวกยสิว และภาพนชชั้น
และสงต่าราศกแหต่งความสวต่างนชชั้นและอาจเปป็นพระพชกตรห์ของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่ทรงคสืนพระชนมห์แลห้วไดห้ทคาใหห้
เปาโลมองไมต่เหต็นนานหลายวชน (ขห้อ 11)

แนต่นอนวต่าพวกยสิวทกกี่มกความคสิดอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณนต่าจะประทชบใจกชบเรสืกี่องจรสิงนกชั้เกกกี่ยวกชบการทกกี่พระครสิสตห์ไดห้
ทรงปรากฏแกต่เปาโลดห้วยพระองคห์เองและทรงพสิสถูจนห์พระองคห์เองแลห้ววต่าเปป็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด แตต่พวกเขาไมต่ไดห้
ประทชบใจเลย

เหมสือนอยต่างทกกี่ยสิวคนใดทกกี่ซสืกี่อตรง เปปิดใจรชบ และกระตสือรสือรห้นเกกกี่ยวกชบพระวจนะของพระเจห้าควรทกกี่จะ
กระทคา เปาโลไดห้กลต่าววต่า “ขห้าพระองคห์จะตห้องทคาประการใด พระองคห์เจห้าขห้า” หรสืออยต่างทกกี่ถถูกยกคคาพถูดไวห้ใน
กสิจการ 9:6, “พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์ประสงคห์จะใหห้ขห้าพระองคห์ทคาอะไร” และเขากต็ถถูกสชกี่งใหห้ไปยชงเมสือง



ดามชสกชสและทกกี่นชกี่นจะมกคนบอกเขาวต่าเขาตห้องทคาสสิกี่งใด
_______________

ขด้อ 11-16:
22:11 และเมสืกี่อขห้าพเจห้ามองอะไรไมต่เหต็นเนสืกี่องจาก
สงต่าราศกของแสงสวต่างนชชั้น โดยถถูกจถูงมสือไปโดยคน
เหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่กชบขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้าไดห้เขห้ามาในเมสือง
ดามชสกชส
22:12 และคนหนสึกี่งชสืกี่อ อานาเนกย เปป็นคนทกกี่
นมชสการพระเจห้าตามพระราชบชญญชตสิ โดยมกชสืกี่อ
เสกยงดกในหมถูต่พวกยสิวทฟุกคนซสึกี่งอาศชยอยถูต่ทกกี่นชกี่น
22:13 ไดห้เขห้ามาหาขห้าพเจห้า และยสืนอยถูต่ และกลต่าว
แกต่ขห้าพเจห้าวต่า ‘พกกี่เซาโลเออ๋ย จงไดห้รชบการมองเหต็น
ของทต่านเถสิด’ และในชชกี่วโมงเดกยวกชนนชชั้นขห้าพเจห้ากต็
เงยหนห้าเหต็นเขา

22:14 และเขาไดห้กลต่าววต่า ‘พระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษ
ของพวกเราไดห้ทรงเลสือกทต่านไวห้ เพสืกี่อทกกี่ทต่านจะไดห้
รถูห้จชกพระประสงคห์ของพระองคห์ และจะไดห้เหต็น
พระองคห์ผถูห้ชอบธรรมนชชั้น และจะไดห้ยสินพระสฟุรเสกยง
แหต่งพระโอษฐห์ของพระองคห์
22:15 เพราะวต่าทต่านจะเปป็นพยานฝฝ่ายพระองคห์ใหห้
คนทชชั้งปวงทราบถสึงเหตฟุการณห์ซสึกี่งทต่านไดห้เหต็นและ
ไดห้ยสินนชชั้น
22:16 และบชดนกชั้ไฉนทต่านรอชห้าอยถูต่ จงลฟุกขสึชั้น และ
รชบบชพตสิศมา และชคาระลห้างบาปของทต่านออกไป
เสกย โดยรห้องออกพระนามขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า’

เปาโลและอานาเนขียทขีกี่เมสืองดามอัสกอัส
เปาโลถถูกทคาใหห้ตาพรต่าโดยสงต่าราศกแหต่งความสวต่างนชชั้น มองไมต่เหต็นและถถูกจถูงมสือเขห้าเมสืองดามชสกชส จาก

นชชั้นอานาเนกยไดห้มาหาเขาและกลต่าววต่า “พกกี่เซาโลเออ๋ย องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าคสือพระเยซถู ผถูห้ซสึกี่งไดห้ทรงปรากฏแกต่ทต่านใน
ทางทกกี่ทต่านมานชชั้น ไดห้ทรงสต่งขห้าพเจห้ามา เพสืกี่อทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน และเพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (กสิจการ 9:17) และเราถถูกบอกวต่า “และในทชนใดนชชั้นมกอะไรเหมสือนเกลต็ดตกจากตาของเซาโล 
และทต่านไดห้รชบการมองเหต็นในทชนทก และไดห้ลฟุกขสึชั้น และรชบบชพตสิศมา”

แตต่ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าจฟุดอต่อนบางอยต่างเกกกี่ยวกชบดวงตานชชั้นคอยเตสือนใจเปาโลอยถูต่เสมอหรสือไมต่วต่าเขาไดห้
รชบมอบพชนธกสิจสต่วนตชวจากพระครสิสตห์? ปกตสิแลห้วเขาใหห้ผถูห้ชต่วยคนหนสึกี่งเขกยนจดหมายฉบชบตต่าง ๆ ของเขาตามคคา
บอก โรม 16:22 กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าเทอรห์ทกอชส ผถูห้ไดห้เขกยนจดหมายฉบชบนกชั้ ขอฝากความคสิดถสึงมายชงพวกทต่านใน
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า” 1 โครสินธห์ ขสึชั้นตห้นวต่า “เปาโล ผถูห้ซสึกี่งถถูกเรกยกใหห้เปป็นอชครทถูตของพระเยซถูครสิสตห์โดยทางนชั้คา
พระทชยของพระเจห้า และโสสเธเนสพกกี่นห้องของพวกเรา” ผมคสิดวต่าการดลใจนชชั้นมาสถูต่เปาโล แตต่โสสเธเนสอาจเขกยน
ถห้อยคคาเหลต่านชชั้นลงไปตามคคาบอกของเปาโล และ 2 โครสินธห์ ขสึชั้นตห้นวต่า “เปาโล ผถูห้เปป็นอชครทถูตของพระเยซถูครสิสตห์
ตามพระประสงคห์ของพระเจห้า และทสิโมธกนห้องของพวกเรา…” ในกาลาเทกย 6:11 ฉบชบคสิงเจมสห์ภาษาอชงกฤษ
กลต่าววต่า “พวกทต่านกต็เหต็นวต่าจดหมายทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนถสึงพวกทต่านดห้วยมสือของขห้าพเจห้าเองวต่า มกขนาดใหญต่แคต่
ไหน” แตต่ในภาษากรกกมชนคสือ “ตชวอชกษรทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้เขกยนถสึงพวกทต่านดห้วยมสือของขห้าพเจห้าเองวต่า ตชวใหญต่ขนาด
ไหน” ดร. สโกฟปิลดห์เสนอแนะวต่า “บชดนกชั้ เมสืกี่อไมต่มกคนคอยชต่วยเขกยนตามคคาบอก แตต่รถูห้สสึกถสึงภยชนตรายฝฝ่าย
วสิญญาณนชชั้นของชาวแควห้นกาลาเทกยผถูห้เปป็นทกกี่รชกของเขา เขาจสึงเขกยน เราไมต่ทราบวต่าดห้วยความเจต็บปวดและความ
ยากลคาบากใดบห้าง ดห้วยมสือของเขาเอง ใน ‘ตชวอชกษรขนาดใหญต่’ ทกกี่สายตาทกกี่มชวลงของเขาทคาใหห้เขาตห้องจคาใจใชห้”



เขาไดห้เตสือนความจคาชาวแควห้นกาลาเทกยเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบการทดลองหรสือการลองใจของเขาในเนสืชั้อหนชง
(กท. 4:14) และเขากลต่าววต่า “เพราะขห้าพเจห้าเปป็นพยานใหห้พวกทต่านไดห้วต่า ถห้าเปป็นไปไดห้พวกทต่านกต็คงจะควชกตา
ของพวกทต่านออก และใหห้ดวงตานชชั้นแกต่ขห้าพเจห้าไปแลห้ว” (กท. 4:15) ฉะนชชั้นพระเจห้าจสึงอาจเตสือนใจเปาโลซชั้คาแลห้ว
ซชั้คาอกกเกกกี่ยวกชบนสิมสิตทกกี่ทคาใหห้ตาพรต่านชชั้นทกกี่เขาไดห้ประสบบนถนนไปเมสืองดามชสกชส

จคาไวห้วต่าเปาโลกคาลชงเลต่าเรสืกี่องราวเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเขาและเหตฟุการณห์อสืกี่น ๆ ทกกี่เกกกี่ยวขห้อง เพราะ
เรสืกี่องราวนชชั้นมกประโยชนห์ตต่อยสิวเหลต่านกชั้ และจคาไวห้วต่าเปาโลกคาลชงเลต่าซชั้คาเหตฟุการณห์นชชั้นในถห้อยคคาของตชวเองวต่าเกสิด
อะไรขสึชั้น ตามทกกี่มกบชนทสึกไวห้ในกสิจการ 9 อานาเนกยเปป็นผถูห้ทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าตามพระราชบชญญชตสิของภาคพชนธ
สชญญาเดสิม และมกชสืกี่อเสกยงดกในหมถูต่พวกยสิว เขาไดห้มาและกลต่าววต่า “พกกี่เซาโลเออ๋ย จงไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน
เถสิด” จงเปรกยบเทกยบคคากลต่าวนชชั้นกชบคคากลต่าวในกสิจการ 9:17 ทกกี่วต่า “พกกี่เซาโลเออ๋ย องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าคสือพระเยซถู 
ผถูห้ซสึกี่งไดห้ทรงปรากฏแกต่ทต่านในทางทกกี่ทต่านมานชชั้น ไดห้ทรงสต่งขห้าพเจห้ามา เพสืกี่อทต่านจะไดห้รชบการมองเหต็นของทต่าน และ
เพสืกี่อจะเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” ไมต่มกคคาพถูดทกกี่ขชดแยห้งกชนเลย เปาโลแคต่กคาลชงรายงานเรสืกี่องราวนชชั้นในคคา
พถูดของตชวเอง

และจงหมายเหตฟุขห้อ 16 บางคนไดห้พยายามทกกี่จะใชห้พระคคาขห้อนกชั้เพสืกี่อสอนวต่าการรชบบชพตสิศมาจคาเปป็น
สคาหรชบความรอด พระเจห้าไมต่ไดห้สอนอะไรแบบนชชั้นเลยในกสิจการ 9:18 และพระองคห์ไมต่ไดห้สอนอะไรแบบนชชั้นเลย
ตรงนกชั้ในคคาพยานทกกี่ถถูกบชนทสึกไวห้ของเปาโล เปาโลกคาลชงพถูดกชบยสิวกลฟุต่มหนสึกี่งผถูห้ซสึกี่งตลอดชกวสิตของพวกเขามกรถูปแบบ
และพสิธกการ สชญลชกษณห์และภาพเปรกยบและภาพเลต็งทชชั้งหลาย ทฟุกคนทกกี่มกความคสิดอยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณในทต่ามกลางยสิว
ทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าเหลต่านกชั้ทราบวต่าการเขห้าสฟุหนชตในรต่างกายควรทกกี่จะหมายถสึงการแยกออกบางอยต่างในจสิตใจเชต่น
กชน พวกเขารถูห้วต่าลถูกแกะทกกี่เปป็นเครสืกี่องสชตวบถูชาแสดงภาพพระเมษโปดกของพระเจห้าผถูห้จะเสดต็จมานชชั้น พวกเขารถูห้วต่า
โมเสสเปป็นศาสดาพยากรณห์คนหนสึกี่งและวต่าผถูห้พยากรณห์อกกคนเหมสือนอยต่างเขาจะปรากฏตชว ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาตห้องฟปัง
(พบญ. 18:15) และพวกเขาไดห้ถามยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาวต่า “ทต่านเปป็นศาสดาพยากรณห์ผถูห้นชชั้นหรสือ” (ยอหห์น 
1:21) ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงนต่าจะเขห้าใจวต่าบชพตสิศมาเปป็นภาพเปรกยบหนสึกี่งหรสือสชญลชกษณห์ของความจรสิงฝฝ่ายวสิญญาณ
ประการหนสึกี่ง พระเยซถูทรงใชห้ภาษาแบบนชชั้นตลอดเวลา พระองคห์ตรชสไวห้วต่า “เราเปป็นอาหารซสึกี่งลงมาจากสวรรคห์”
(ยอหห์น 6:41) พระองคห์ตรชสไวห้วต่า “เราเปป็นประตถูของแกะเหลต่านชชั้น” (ยอหห์น 10:7) พระเยซถูตรชสไวห้เกกกี่ยวกชบ
ขนมปปังทกกี่หชกออกในมสืชั้ออาหารรต่วมสนสิทครชชั้งแรกนชชั้นวต่า “นกกี่เปป็นกายของเรา” พวกยสิวทกกี่กระตสือรสือรห้นคฟุห้นเคยกชบ
ภาพเปรกยบตต่าง ๆ และบทเรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุประกอบ และความเหมสือนตต่าง ๆ ในพสิธกการทางศาสนาทชชั้งหลาย ใน
กสิจการ 22:16, “ชคาระลห้างบาปของทต่านออกไปเสกย” แนต่นอนวต่าเปป็นภาษาเชสิงเปรกยบเปรย

ฉะนชชั้นเกกกี่ยวกชบบชพตสิศมาในโรม 6:4 และ 5: “เหตฟุฉะนชชั้น พวกเราจสึงถถูกฝปังไวห้กชบพระองคห์แลห้วโดยการรชบ
บชพตสิศมาเขห้าสต่วนในความตายนชชั้น เพสืกี่อเหมสือนกชบทกกี่พระครสิสตห์ไดห้ทรงถถูกชฟุบใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากความตาย โดยสงต่า
ราศกของพระบสิดาอยต่างไร พวกเรากต็จะไดห้ดคาเนสินในชกวสิตใหมต่ดห้วยอยต่างนชชั้น เพราะวต่าถห้าพวกเราเขห้าสนสิทกชบ
พระองคห์แลห้วในลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบความตายของพระองคห์ พวกเรากต็จะเปป็นขสึชั้นมาในลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบการ
ทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายของพระองคห์ดห้วย” ในการรชบบชพตสิศมาเรา “เขห้าสนสิท…ในลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบ
ความตายของพระองคห์” และเราถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้น “ในลชกษณะทกกี่เหมสือนกชบการทรงเปป็นขสึชั้นมาจากความตายของ



พระองคห์” และใน 1 เปโตร 3:20 และ 21 เราถถูกบอกวต่า “แปดชกวสิตทกกี่ไดห้รอดจากนชั้คา ภาพจคาลองนชชั้นทกกี่บชพตสิศมา
แสดง บชดนกชั้กต็ชต่วยพวกเราใหห้รอดเชต่นกชน (ไมต่ใชต่การเอาความโสโครกแหต่งเนสืชั้อหนชงออกไป แตต่เปป็นคคาตอบของ
จสิตสคานสึกอชนดกทกกี่มกตต่อพระเจห้า) โดยการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์” บชพตสิศมาเปป็น “ภาพจคาลอง” ของวสิธกนชชั้น
ทกกี่เราไดห้รชบความรอด “โดยการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูครสิสตห์” บชพตสิศมาเปป็นภาพ ๆ หนสึกี่งของการคสืนพระชนมห์
นชชั้นและฉะนชชั้นจสึงเปป็นภาพจคาลองหรสือลชกษณะของวสิธกทกกี่เราไดห้รชบความรอดโดยการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ ผถูห้
ซสึกี่งเราไวห้วางใจในพระองคห์แลห้ว

พระคชมภกรห์กลต่าวชชดเจนวต่า “มสิใชต่โดยบรรดาการงานแหต่งความชอบธรรมซสึกี่งพวกเราไดห้กระทคา แตต่ตามพ
ระเมตตาของพระองคห์ พระองคห์ไดห้ทรงชต่วยพวกเราใหห้รอด โดยการลห้างชคาระแหต่งการบชงเกสิดใหมต่ และการทรง
สรห้างขสึชั้นมาใหมต่ของพระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์” (ทต. 3:5) และกระทชกี่งในหนชงสสือเปโตร เรากต็ถถูกบอกอยต่างชชดเจนวต่า
มชนไมต่ใชต่การเอาความโสโครกแหต่งธรรมชาตสิฝฝ่ายเนสืชั้อหนชงออกไปในการรชบบชพตสิศมา แตต่มชนเปป็น “คคาตอบของ
จสิตสคานสึกอชนดกทกกี่มกตต่อพระเจห้า” คสือ จสิตสคานสึกทกกี่ไดห้รชบการยกโทษแลห้วและถถูกชคาระใหห้สะอาดแลห้ว กต่อนการรชบบชพ
ตสิศมา (ดถูหนชงสสือของผม, Bible Baptism, ซสึกี่งเปป็นการศสึกษาคห้นควห้าพระคชมภกรห์เพสิกี่มเตสิมเกกกี่ยวกชบหชวขห้อนกชั้)

________________
ขด้อ 17-24:

22:17 และตต่อมา เมสืกี่อขห้าพเจห้ากลชบมายชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็มอกก คสือขณะทกกี่ขห้าพเจห้าอธสิษฐานอยถูต่ในพระ
วสิหาร ขห้าพเจห้ากต็เขห้าในภวชงคห์
22:18 และไดห้เหต็นพระองคห์ตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘จง
เรต่งรกบ และเจห้าจงออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว
ดห้วยวต่าพวกเขาจะไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบ
เรา’
22:19 และขห้าพเจห้าไดห้ทถูลวต่า ‘พระองคห์เจห้าขห้า คน
เหลต่านชชั้นทราบอยถูต่วต่า ขห้าพระองคห์ไดห้จชบใสต่คฟุกและ
เฆกกี่ยนตกในธรรมศาลาทฟุกแหต่ง คสือคนทชชั้งหลายทกกี่ไดห้
เชสืกี่อในพระองคห์
22:20 และเมสืกี่อโลหสิตของสเทเฟนพยานผถูห้ยอมตาย
เพสืกี่อพระองคห์ไดห้ถถูกทคาใหห้หลชกี่งออกนชชั้น ขห้าพระองคห์ไดห้
ยสืนอยถูต่ใกลห้ดห้วย และไดห้เหต็นชอบในความตายของ
เขา และเฝฟ้าเสสืชั้อผห้าของคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไดห้ฆต่าเขา’

22:21 และพระองคห์ตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘จงไปเถสิด 
เพราะเราจะสต่งเจห้าไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่าง
ชาตสิ’”
22:22 และเขาทชชั้งหลายไดห้ฟปังทต่านกลต่าวถสึงคคานกชั้ 
และจากนชชั้นกต็รห้องดห้วยเสกยงอชนดชงของพวกเขา และ
กลต่าววต่า “เอาคนเชต่นนกชั้ไปจากแผต่นดสินโลก เพราะ
ไมต่เหมาะทกกี่เขาจะมกชกวสิตอยถูต่”
22:23 และขณะทกกี่พวกเขากคาลชงโหต่รห้อง และถอด
เสสืชั้อของพวกเขาออก และเอาผงคลกดสินซชดขสึชั้นไปใน
อากาศ
22:24 นายพชนจสึงสชกี่งใหห้พาทต่านเขห้าไปในกรมทหาร 
และสชกี่งใหห้ทต่านถถูกไตต่สวนโดยการเฆกกี่ยน เพสืกี่อนายพชน
จะไดห้ทราบวต่าพวกเขารห้องปรชกปรคาทต่านดห้วยเหตฟุ
ประการใด

การโตด้แยด้งของเปาโลกอับพระเจด้าเกขีกี่ยวกอับเยรทูซาเลต็ม
ในทกกี่นกชั้เปาโลเตสือนใจเราวต่าตอนทกกี่เขากลชบไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มครชชั้งแรกหลชงจากเขากลชบใจเชสืกี่อและรชบบชพ

ตสิศมาทกกี่เมสืองดามชสกชส เขาไดห้เขห้าไปในพระวสิหารในการอธสิษฐานดห้วยใจรห้อนรนและ “เขห้าในภวชงคห์” และทกกี่นชกี่น



พระเจห้าทรงบอกเขาอยต่างชชดเจนวต่า “จงเรต่งรกบ และเจห้าจงออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว ดห้วยวต่าพวกเขาจะ
ไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบเรา” เราไมต่มกทางสงสชยความรห้อนรนของผถูห้เชสืกี่อใหมต่ เขาไมต่เคยหนกพห้นไปจากความ
รชกทกกี่เขามกตต่อชนชาตสิอสิสราเอล ภาระใจของเขาในเรสืกี่องความรอดของพวกเขา ซสึกี่งเปป็น “ความโศกเศรห้าอยถูต่เสมอ” 
ในใจของเขา (รม. 9:2) และฉะนชชั้นเซาโลผถูห้กลชบใจเชสืกี่อแลห้วจสึงไดห้โตห้แยห้งกชบพระเจห้าในพระวสิหารนชชั้น เขาเตสือน
ความจคาพระเจห้าวต่าเขาไดห้จคาคฟุกและทฟุบตกครสิสเตกยนเหลต่านชชั้น วต่าเขาไดห้ยสินยอมกชบการฆต่าสเทเฟนและไดห้ถสือเสสืชั้อผห้า
ของคนเหลต่านชชั้นทกกี่ฆต่าสเทเฟน

พระเจห้าตรชสแกต่เขาอกกวต่า “จงไปเถสิด เพราะเราจะสต่งเจห้าไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่างชาตสิ”
ฉะนชชั้นเปาโลจสึงไดห้รชบการแตต่งตชชั้งอยต่างชชดเจนใหห้เปป็น “อชครทถูตไปยชงพวกคนตต่างชาตสิ” อชครทถูตคนอสืกี่น ๆ 

ทกกี่เหลสือเขห้าใจตามทกกี่เขาบอกเราในกาลาเทกย 2:7 และ 8 วต่า “ขต่าวประเสรสิฐแหต่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่ถสือการเขห้าสฟุหนชต
ไดห้ถถูกมอบไวห้แกต่ขห้าพเจห้า เชต่นเดกยวกชบขต่าวประเสรสิฐแหต่งคนทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชตไดห้ถถูกมอบไวห้แกต่เปโตร (เพราะวต่า
พระองคห์ผถูห้ไดห้ทรงกระทคากสิจอยต่างเกสิดผลในตชวเปโตรใหห้เปป็นอชครทถูตของพวกทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต พระองคห์ผถูห้นชชั้นเอง
ไดห้ทรงมกฤทธสิธิ์มากในตชวขห้าพเจห้าตต่อคนตต่างชาตสิ)” และในโรม 11:13 เขาไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า “ดห้วยวต่า
ขห้าพเจห้ากลต่าวแกต่พวกทต่าน พวกคนตต่างชาตสิ เพราะเหตฟุขห้าพเจห้าเปป็นอชครทถูตของพวกคนตต่างชาตสิ ขห้าพเจห้าจสึง
ยกยต่องหนห้าทกกี่ของขห้าพเจห้า”

และคคาสชกี่งทกกี่ชชดเจนเหลต่านกชั้ทกกี่พระเจห้าไดห้ประทานใหห้แกต่เขากต็อยถูต่ตสิดตชวเขาไปในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศ
ของเขาทชชั้งหมด ฉะนชชั้นเหมสือนเชต่นเคย ถสึงแมห้เขาเรสิกี่มตห้นกชบพวกยสิวและเทศนาในธรรมศาลาเหลต่านชชั้นเทต่าทกกี่เขา
ทคาไดห้ มชนกต็ลงเอยดห้วยการทกกี่เขาเทศนาแกต่พวกคนตต่างชาตสิและทคางานทกกี่พระเจห้าไดห้ประทานใหห้เขากระทคานชชั้นจน
สคาเรต็จ

แตต่ในคคาพยานของเปาโล การเนห้นหนชกของเขาทกกี่วต่าพระเจห้าจะทรงสต่งเขา “ไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่าง
ชาตสิ” กต็เปป็นคคาดถูถถูกในความคสิดของพวกยสิว (ขห้อ 21) มชนยากมากพอแลห้วทกกี่จะทคาใหห้แมห้แตต่พวกครสิสเตกยนยสิวเชสืกี่อ
วต่าพวกคนตต่างชาตสิไมต่จคาเปป็นตห้องเขห้าสฟุหนชตและถสือรชกษาบชญญชตสิของโมเสสเพสืกี่อทกกี่จะรชบความรอด พวกยสิวเหลต่านกชั้
ทกกี่ยชงไมต่ไดห้บชงเกสิดใหมต่เกลกยดชชงพวกคนตต่างชาตสิ เกลกยดชชงแมห้แตต่ชาวสะมาเรกยผถูห้ซสึกี่งเปป็นลถูกครสึกี่งในดห้านศาสนาและ
เชสืชั้อชาตสิ ฉะนชชั้นบชดนกชั้พวกเขาจสึงเรสิกี่มโหต่รห้องวต่า “เอาคนเชต่นนกชั้ไปจากแผต่นดสินโลก เพราะไมต่เหมาะทกกี่เขาจะมกชกวสิต
อยถูต่” และฉะนชชั้นพวกเขาจสึงโยนเสสืชั้อผห้าของตนทสิชั้ง ซชดฝฟุฝ่นขสึชั้นไปในอากาศดห้วยโทสะ ไมต่มกโอกาสทกกี่ความจรสิงนชชั้นจะ
ไดห้ออกมาจากฝถูงชนทกกี่โกรธแคห้นเชต่นนชชั้น ฉะนชชั้นนายพชนผถูห้นชชั้นจสึงสชกี่งใหห้นคาตชวเปาโลเขห้าไปในกรมทหาร “และสชกี่งใหห้
ทต่านถถูกไตต่สวนโดยการเฆกกี่ยน”

นชกี่นแคต่หมายความวต่าพวกเขาตชชั้งใจทกกี่จะทฟุบตกเปาโลจนกวต่าเขาจะสารภาพยอมรชบอาชญากรรมใดกต็ตาม
ทกกี่เขาถถูกกลต่าวหาหรสืออยต่างนห้อยกต็เพสืกี่อทกกี่จะเคห้นความจรสิงใด ๆ ทกกี่เขากคาลชงปปิดซต่อนอยถูต่

_______________
ขด้อ 25-30:

22:25 และขณะทกกี่พวกทหารมชดทต่านดห้วยสายหนชง
หลายเสห้น เปาโลไดห้กลต่าวแกต่นายรห้อยทกกี่ยสืนอยถูต่ขห้าง ๆ

วต่า “เปป็นสสิกี่งทกกี่ถถูกตห้องตามกฎหมายทกกี่จะเฆกกี่ยนคนทกกี่
เปป็นสชญชาตสิโรม และยชงไมต่ถถูกตชดสสินความหรสือ”



22:26 เมสืกี่อนายรห้อยไดห้ยสินอยต่างนชชั้นแลห้ว เขากต็ไป
และบอกนายพชน โดยกลต่าววต่า “ระวชงนะวต่าทต่าน
กระทคาอะไร เพราะวต่าคนนกชั้เปป็นคนสชญชาตสิโรม”
22:27 แลห้วนายพชนจสึงมา และกลต่าวแกต่ทต่านวต่า “จง
บอกเราเถสิด เจห้าเปป็นคนสชญชาตสิโรมหรสือ” ทต่าน
กลต่าววต่า “ใชต่แลห้ว”
22:28 และนายพชนจสึงตอบวต่า “ดห้วยการเสกยเงสิน
มาก ขห้าจสึงไดห้รชบอสิสรภาพนกชั้” และเปาโลกลต่าววต่า 
“แตต่ขห้าพเจห้าไดห้รชบอสิสรภาพนกชั้โดยกคาเนสิด”
22:29 แลห้วในทชนใดนชชั้นพวกทหารกต็ไปจากทต่าน คสือ

ผถูห้ซสึกี่งควรจะไตต่สวนทต่าน และนายพชนกต็ตกใจกลชว
ดห้วย หลชงจากเขาทราบวต่าทต่านเปป็นคนสชญชาตสิโรม 
และเพราะวต่าเขาไดห้มชดทต่านไวห้
22:30 ในวชนรฟุต่งขสึชั้น เพราะเหตฟุวต่านายพชนอยากจะ
ทราบแนต่ชชดวต่า ทคาไมเปาโลถถูกกลต่าวหาโดยพวกยสิว 
นายพชนจสึงไดห้ปลต่อยทต่านจากบรรดาเครสืกี่อง
พชนธนาการของทต่าน และสชกี่งพวกปฟุโรหสิตใหญต่กชบ
บรรดาสมาชสิกสภาใหห้มาประชฟุมกชน และไดห้นคาตชว
เปาโลลงมา และตชชั้งทต่านไวห้ตต่อหนห้าเขาทชชั้งหลาย

เปาโลรอดชขีววิตเพราะสอัญชาตวิโรมของตน
พวกทหารมามชดแขนของเปาโล อาจมชดตสิดกชบเสาหสินอต่อนสชกตห้นหรสือมชดมสือและเทห้าของเขากชบหต่วง

เหลต็กทกกี่ตสิดอยถูต่กชบพสืชั้นหสิน แตต่เปาโลพถูดขสึชั้นมา เขาเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรมและเขาไมต่ไดห้ถถูกตชดสสินวต่ามกความผสิด มชน
ผสิดกฎหมายของพวกโรมทกกี่พลเมสืองสชญชาตสิโรมคนใดจะถถูกเฆกกี่ยนตกโดยปราศจากการไตต่สวนตามกฎหมาย นาย
รห้อยคนนชชั้น (ผถูห้บชญชาการเหนสือทหารหนสึกี่งรห้อยนาย) ทกกี่มกหนห้าทกกี่ดถูแลอยถูต่บอกนายพชนผถูห้นชชั้นวต่า “ระวชงนะวต่าทต่าน
กระทคาอะไร เพราะวต่าคนนกชั้เปป็นคนสชญชาตสิโรม”

เราตห้องจคาไวห้วต่าในสมชยนชชั้นมกไมต่กกกี่คนทกกี่เปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม บางคนไดห้รชบอสิสรภาพแหต่งกรฟุงโรมเพราะ
วต่าพวกเขาไดห้รชบใชห้ในสงครามตต่าง ๆ กชบจชกรพรรดสิบางองคห์ คนอสืกี่น ๆ กต็เพราะบสิดาของพวกเขาเคยรชบใชห้ บางคน
คสิดวต่าเปาโลเปป็นชาวเมสืองทารห์ซชสโดยกคาเนสิด ซสึกี่งเปป็นเมสืองหนสึกี่งทกกี่จชกรพรรดสิโรมบางองคห์โปรดปรานและใหห้อภสิสสิทธสิธิ์
หลายประการเหมสือนกชบกรฟุงโรม ทคาใหห้เขาเกสิดมาเปป็นไท เปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม

ตชวนายพชนเองกต็เปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม ไดห้ซสืชั้ออสิสรภาพนกชั้ สถานะนกชั้ ดห้วยราคาทกกี่แพงมาก แตต่เปาโล
กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไดห้รชบอสิสรภาพนกชั้โดยกคาเนสิด” นชกี่นคสือ บสิดาของเขาหรสือปถูฝ่ของเขาไดห้รชบเกกยรตสินกชั้กต่อนหนห้าเขา 
สถานะนกชั้ในรชฐบาลและตต่อหนห้าศาลเหลต่านชชั้นและตต่อหนห้าสภาสถูงของโรม

นายพชนผถูห้นชชั้นเปป็นกชงวลเอามาก ๆ เขาเคยคสิดวต่าเปาโลเปป็น (ตามทกกี่ Matthew Henry กลต่าว) “ชาว
อกยสิปตห์เรต่รต่อนคนหนสึกี่ง” (กสิจการ 21:37, 38) แทนทกกี่จะเปป็นอยต่างนชชั้นเขากลชบพบวต่าเปาโลไมต่เพกยงเปป็นคนมกการ
ศสึกษาและวชฒนธรรม พลเมสืองคนหนสึกี่งของนครใหญต่ แตต่วต่าเขาเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรมและตนไดห้สชกี่งมชดเปาโล ซสึกี่ง
เปป็นการหยามเกกยรตสิทกกี่เขาไมต่ควรหยสิบยสืกี่นใหห้แกต่พลเมสืองสชญชาตสิโรมคนใดเลย

เราจคาไดห้วต่าพวกผถูห้พสิพากษาเหลต่านชชั้นเปป็นกชงวลมากขนาดไหนทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีเมสืกี่อเปาโลยสืนกรานใหห้พวกเขา
มาดห้วยตชวเองและมาพาพวกตนออกไปจากคฟุก (กสิจการ 16:37, 38) และเมสืกี่อพวกผถูห้พสิพากษาไดห้ยสินเชต่นนกชั้ “พวกผถูห้
พสิพากษากต็กลชว”

ดถูเหมสือนวต่าเปาโลสงบมาก ๆ ในชต่วงเวลาอชนลองใจเหลต่านกชั้ มกความสงต่างามในความเชสืกี่อของเขาใน
พระเจห้า ความเคารพตต่อตชวเองแบบฝปังลสึกและการพสึกี่งพาพระเจห้าเพสืกี่อขอความชต่วยเหลสือ



วชนถชดมานายพชนผถูห้นชชั้นกต็ถอดเครสืกี่องพชนธนาการของเปาโลและนคาตชวเปาโลลงมาและใหห้เขานชกี่งในทกกี่
ประชฟุมของสภาซานเฮดรสินเพสืกี่อฟปังขห้อกลต่าวหาตต่าง ๆ ของพวกเขา



กวิจการ 23
ขด้อ 1-5:

23:1 และเปาโล ซสึกี่งเพต่งมองพวกสมาชสิกสภา กลต่าว
วต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าไดห้
ประพฤตสิตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าลห้วนแตต่ตาม
จสิตสคานสึกอชนดกจนถสึงทฟุกวชนนกชั้”
23:2 และอานาเนกยผถูห้เปป็นมหาปฟุโรหสิตจสึงสชกี่งคนเหลต่า
นชชั้นทกกี่ยสืนอยถูต่ขห้างทต่านใหห้ตบทต่านทกกี่ปาก
23:3 แลห้วเปาโลไดห้กลต่าวแกต่ทต่านวต่า “พระเจห้าจะ
ทรงตบเจห้า เจห้าผถูห้เปป็นผนชงทกกี่ฉาบดห้วยปถูนขาว เพราะ
เจห้านชกี่งเพสืกี่อจะพสิพากษาขห้าพเจห้าตามพระราชบชญญชตสิ

และสชกี่งใหห้ขห้าพเจห้าถถูกตบตกซสึกี่งขชดตต่อพระราชบชญญชตสิ
หรสือ”
23:4 และคนทชชั้งหลายทกกี่ยสืนอยถูต่ใกลห้ไดห้กลต่าววต่า “เจห้า
ดต่าวต่ามหาปฟุโรหสิตของพระเจห้าหรสือ”
23:5 แลห้วเปาโลไดห้กลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไมต่รถูห้มากต่อน 
พกกี่นห้องทชชั้งหลาย วต่าเขาเปป็นมหาปฟุโรหสิต ดห้วยมกเขกยน
ไวห้แลห้ววต่า ‘เจห้าอยต่ากลต่าวสสิกี่งทกกี่ชชกี่วรห้ายตต่อผถูห้ปกครอง
แหต่งประชากรของเจห้า’”

เปาโลและสภาซานเฮดรวินทขีกี่ฉด้อฉล
เปาโล “เพต่งมองพวกสมาชสิกสภา” รถูห้สสึกเคารพยคาเกรงตต่อชายเหลต่านกชั้ เขาเคยทคางานกชบพวกเขากต่อน

หนห้านชชั้นในการขต่มเหงพวกครสิสเตกยน พวกเขาเปป็นตชวแทนของพวกยสิวกลฟุต่มทกกี่มกอคานาจสถูงทกกี่สฟุดในสายตาของเขา 
เขาตระหนชกวต่าแมห้กระทชกี่งโดยมาตรฐานตต่างๆ ของพวกเขาเอง ตชวเขา เปาโล กต็เคยเปป็นฟารสิสกทกกี่ดกคนหนสึกี่ง

เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไดห้ประพฤตสิตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าลห้วนแตต่ตามจสิตสคานสึกอชนดกจนถสึงทฟุกวชนนกชั้” 
ตามมาตรฐานทชชั้งหลายของพวกยสิว เขา “ในดห้านความชอบธรรมซสึกี่งมกอยถูต่ในพระราชบชญญชตสิ กต็ไรห้ทกกี่ตสิ” (ฟป. 3:6) 
เคยมกความจรสิงใจ ความกระตสือรสือรห้นเพสืกี่อพระเจห้าอยถูต่ในตชวเปาโลหรสือเซาโล ฟารสิสกทกกี่เครต่งครชดผถูห้นชชั้น ซสึกี่งไมต่ปรากฏ
ชชดเจนในตชวฟารสิสกคนอสืกี่น ๆ เหลต่านชชั้นทกกี่พระเยซถูทรงดต่าวต่าในมชทธสิว 23 เราคสิดวต่าเขาไมต่ไดห้ “แสรห้งอธสิษฐานเสกยยสืด
ยาว” (มธ. 23:14) ในฐานฟารสิสกคนหนสึกี่ง เขาเคยเปป็นคนทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อ แตต่มกใจทกกี่แสวงหาความชอบธรรมอยต่าง
ซสืกี่อตรง และไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่านชกี่นเปป็นเหตฟุวต่าทคาไมเขาถสึงรชบความรอดอยต่างรวดเรต็วเมสืกี่อพระเจห้าตรชสกชบเขาบน
ถนนไปเมสืองดามชสกชส ในทชนใดนชชั้น ทชนทกทกกี่เขาทถูลถามวต่า “พระองคห์ทรงเปป็นผถูห้ใด พระองคห์เจห้าขห้า” และไดห้เรกยนรถูห้
วต่า “เราคสือเยซถู ผถูห้ซสึกี่งเจห้าขต่มเหงนชชั้น” จากนชชั้นเขากต็ถต่อมใจและตชวสชกี่น ยอมจคานนและทถูลวต่า “พระองคห์เจห้าขห้า 
พระองคห์ประสงคห์จะใหห้ขห้าพระองคห์ทคาอะไร” (กสิจการ 9:5, 6) การทกกี่เปาโลขต่มเหงครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นเปป็นบาปทกกี่
รห้ายแรงมาก และตชวเขาเองในเวลาตต่อมากต็ไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่าเขาเคยเปป็นผถูห้หมสิกี่นประมาทและผถูห้ขต่มเหง
และสรห้างความเสกยหาย “แตต่ขห้าพเจห้าไดห้รชบพระเมตตา เพราะวต่าขห้าพเจห้าไดห้กระทคาอยต่างนชชั้นอยต่างโฉดเขลาใน
ความไมต่เชสืกี่อ” (1 ทธ. 1:13)

ผมคสิดวต่าจากทชชั้งหมดทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้บอกเราเกกกี่ยวกชบสภาพตอนทกกี่เขายชงไมต่กลชบใจเชสืกี่อ เรา
อาจเชสืกี่อไดห้วต่ามกความหสิวและกระหายหาพระเจห้าเหมสือนกชบของขชนทกชาวเอธสิโอเปปียคนนชชั้นในกสิจการ 8:28 และ
เหมสือนกชบทกกี่อยถูต่ในใจของโครเนลสิอชสและผถูห้คนในบห้านของเขา (กสิจการ 10:1, 2) ซสึกี่งทคาใหห้พวกเขาเปปิดรชบตต่อขต่าว
ประเสรสิฐ

“ตบปากเขาเลย” มหาปฟุโรหสิตสชกี่ง! เขาไมต่เตต็มใจทกกี่จะยอมใหห้ความจรสิงใจของผถูห้ใดทกกี่หชนไปพสึกี่งพระครสิสตห์



แลห้ว และฉะนชชั้นเขาจสึงคสิดวต่า เปป็นการไมต่ใหห้เกกยรตสิความเปป็นผถูห้นคาของสภาซานเฮดรสินและตคาแหนต่งมหาปฟุโรหสิต ไมต่
ใหห้เกกยรตสิประเพณกตต่าง ๆ ของพวกยสิวและพระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการ การประชฟุมกชนนกชั้ของสภาซานเฮดรสินไมต่ใชต่
ความพยายามแบบซสืกี่อตรงใด ๆ ทกกี่จะพบวต่าเปาโลไดห้รชบการเปปิดเผยหนสึกี่งจากพระเจห้าหรสือไมต่ นกกี่เปป็นศาลทกกี่มกความ
ลคาเอกยง

เปาโลผถูห้กลห้าหาญพถูดขสึชั้นดห้วยความเดสือดดาลอชนบรสิสฟุทธสิธิ์วต่า “พระเจห้าจะทรงตบเจห้า เจห้าผถูห้เปป็นผนชงทกกี่ฉาบ
ดห้วยปถูนขาว เพราะเจห้านชกี่งเพสืกี่อจะพสิพากษาขห้าพเจห้าตามพระราชบชญญชตสิ และสชกี่งใหห้ขห้าพเจห้าถถูกตบตกซสึกี่งขชดตต่อพระ
ราชบชญญชตสิหรสือ” เปาโลจคาไดห้วต่าพระเยซถูเคยเรกยกพวกนชกศาสนาทกกี่ไมต่กลชบใจเชสืกี่อเชต่นคนเหลต่านกชั้วต่า “อฟุโมงคห์ฝปังศพ
ทกกี่ฉาบดห้วยปถูนขาว” (มธ. 23:27) เปาโลทราบบชญญชตสิของพระเจห้าทกกี่วต่ามนฟุษยห์เกกกี่ยวสสิกี่งทกกี่ตนหวต่าน วต่าพระเจห้าทรง
ลงโทษบาป และกระทชกี่งตรงนกชั้เปาโลกต็อดไมต่ไดห้ทกกี่จะเปป็นนชกเทศนห์ของพระเจห้า ผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้า ชายเหลต่านกชั้
มกความชอบธรรมแบบเสแสรห้ง พวกเขาหต่มคราบแกะแตต่ภายในเปป็นพวกสฟุนชขปฝ่าทกกี่รห้ายกาจ (มธ. 7:15)

แตต่เปาโลดถูไมต่ออกวต่าชายชชกี่วผถูห้เปปีปี่ยมดห้วยความเกลกยดชชงตรงหนห้าเขาเปป็นมหาปฟุโรหสิตคนหนสึกี่งและเขาจคา
อพยพ 22:28 ไดห้ซสึกี่งกลต่าววต่า “เจห้าอยต่าดต่าวต่าพระทชชั้งหลาย หรสือสาปแชต่งผถูห้ปกครองแหต่งประชากรของเจห้า” ฉะนชชั้น
ถสึงแมห้วต่ามหาปฟุโรหสิตผถูห้นชชั้นเปป็นคนชชกี่ว เขากต็ยชงเปป็นมหาปฟุโรหสิตอยถูต่ดก เนสืกี่องจากรชฐบาลโรมปลต่อยอคานาจควบคฟุม
ประชาชนสต่วนใหญต่ใหห้อยถูต่ในมสือของหนต่วยปกครองสต่วนทห้องถสิกี่นทชชั้งหลาย และในกรณกของพวกยสิวอคานาจปกครอง
นกชั้คสือผต่านทางสภาซานเฮดรสิน ซสึกี่งเปป็นคณะปกครองทางศาสนาของพวกยสิว เปาโลจสึงเคารพสสิทธสิอคานาจนชชั้น พระ
เยซถูตรชสไวห้วต่า “...พวกธรรมาจารยห์กชบพวกฟารสิสกนชกี่งในทกกี่นชกี่งของโมเสส เหตฟุฉะนชชั้นสสิกี่งสารพชดใด ๆ กต็ตามทกกี่พวกเขา
สชกี่งสอนใหห้พวกทต่านถสือรชกษาไวห้ จงถสือและกระทคาตาม แตต่พวกทต่านอยต่ากระทคาตามบรรดาการงานของพวกเขา
เลย เพราะพวกเขากลต่าว และไมต่กระทคาตาม” (มธ. 23:2, 3) แตต่เปาโลมกโอกาสนห้อยมากทกกี่จะไดห้รชบการไตต่สวน
อชนยฟุตสิธรรมในศาลนกชั้

_________________
ขด้อ 6-10:

23:6 แตต่เมสืกี่อเปาโลรชบรถูห้วต่า สต่วนหนสึกี่งเปป็นพวกสะดถูสก 
และอกกสต่วนเปป็นพวกฟารสิสก ทต่านจสึงรห้องขสึชั้นในสภา
นชชั้นวต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าเปป็น
ฟารสิสกคนหนสึกี่ง และเปป็นบฟุตรชายของฟารสิสกคนหนสึกี่ง 
เรสืกี่องความหวชงและการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย 
ขห้าพเจห้าจสึงถถูกไตต่สวน”
23:7 และเมสืกี่อทต่านกลต่าวอยต่างนชชั้นแลห้ว เกสิดมกความ
ขชดแยห้งกชนระหวต่างพวกฟารสิสกกชบพวกสะดถูสก และฝถูง
ชนกต็แตกแยกกชน
23:8 ดห้วยพวกสะดถูสกกลต่าววต่า การเปป็นขสึชั้นมาจาก
ความตายนชชั้นไมต่มก และทถูตสวรรคห์กต็ไมต่มก หรสือ

วสิญญาณกต็ไมต่มก แตต่พวกฟารสิสกยอมรชบวต่ามกทชชั้งนชชั้น
23:9 และเกสิดมกเสกยงรห้องอชนดชงขสึชั้น และพวกธรรมา
จารยห์ทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายพวกฟารสิสกกต็ลฟุกขสึชั้น และเถกยงกชน โดย
กลต่าววต่า “พวกเราไมต่พบความชชกี่วรห้ายใด ๆ ในชาย
คนนกชั้ แตต่ถห้าวสิญญาณตนหนสึกี่ง หรสือทถูตสวรรคห์องคห์
หนสึกี่ง ไดห้พถูดกชบเขา ขออยต่าใหห้พวกเราตต่อสถูห้กชบ
พระเจห้าเลย”
23:10 และเมสืกี่อเกสิดความขชดแยห้งกชนใหญต่โต นาย
พชนซสึกี่งกลชวเกรงวต่าเปาโลจะถถูกดสึงออกเปป็นชสิชั้น ๆ 
โดยพวกเขา จสึงสชกี่งพวกทหารใหห้ลงไป และใหห้ใชห้
กคาลชงพาทต่านไปเสกยจากทต่ามกลางพวกเขา และใหห้



พาทต่านเขห้าไปไวห้ในกรมทหาร
เปาโลอตุทธรณณ์ตสอพวกฟารวิสขี
เกขีกี่ยวกอับการเปป็นขนทั้นจากตาย

ในไมต่ชห้าเปาโลกต็เหต็นวต่าพวกผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ไมต่ยอมฟปังขต่าวประเสรสิฐ ไมต่ยอมฟปังคคาพยานของเขาเกกกี่ยวกชบ
พระเยซถูครสิสตห์ แตต่เขาคสิดวสิธกหนสึกี่งขสึชั้นมาเพสืกี่อทกกี่จะทคาใหห้บางสต่วนของผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้มาอยถูต่ฝฝ่ายเขาเพสืกี่อทกกี่เขาจะไมต่ถถูก
หสินขวห้างจนตายเหมสือนทกกี่สเทเฟนถถูกหสินขวห้าง

ศถูนยห์กลางทกกี่ยสิกี่งใหญต่นชชั้นแหต่งขต่าวประเสรสิฐของเขาคสืออะไร? มชนกต็คสือวต่าพระเยซถูครสิสตห์ทรงเปป็นขสึชั้นจาก
ตายแลห้วและจสึงไดห้รชบการพสิสถูจนห์แลห้ววต่าทรงเปป็นพระครสิสตห์ผถูห้นชชั้น พระเมสสสิยาหห์นชชั้นทกกี่ถถูกพยากรณห์ไวห้ในภาคพชนธ
สชญญาเดสิม พระเจห้าผถูห้เสดต็จมาแลห้วในกายเนสืชั้อหนชง จฟุดประสงคห์หลชกของการมกอชครทถูตสสิบสองคน และของการ
เลสือกตชชั้งผถูห้หนสึกี่งใหห้เปป็นพยานแทนทกกี่ยถูดาสกต็คสือ “ตชชั้งแตต่บชพตสิศมาของยอหห์น จนถสึงวชนเดกยวกชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูก
รชบขสึชั้นไปจากพวกเรา คนหนสึกี่งในพวกนกชั้จะตห้องถถูกแตต่งตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่งกชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์
ของพระองคห์” (กสิจการ 1:22) และฉะนชชั้นการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์จสึงเปป็นใจความหลชกนชชั้นทกกี่เพต็นเทคอสตห์ 
(กสิจการ 2:24-32) เปป็นประเดต็นนชชั้นทกกี่เปโตรเนห้นในกสิจการ 3:15 และในกสิจการ 4:10 “ดห้วยฤทธสิธิ์เดชใหญต่ยสิกี่งพวก
อชครทถูตไดห้ใหห้คคาพยานเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระเยซถูเจห้า” มาโดยตลอด (กสิจการ 4:33) การคสืนพระชนมห์นชชั้น
เปป็นขห้อเทต็จจรสิงซสึกี่งพวกอชครทถูตไดห้เปป็นพยานตต่อหนห้ามหาปฟุโรหสิตและสภาในกสิจการ 5:30 และ 31 มชนอยถูต่ในคคา
เทศนาของเปโตรทกกี่กลต่าวแกต่โครเนลสิอชส (กสิจการ 10:40, 41) เปาโลเทศนาเรสืกี่องนกชั้ทกกี่กรฟุงเอเธนสห์ (กสิจการ 17:31, 
32) เปาโลไดห้เนห้นเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์เชต่นกชนทกกี่เมสืองอชนทสิโอกในแควห้นปปิสสิเดกย (กสิจการ 13:30-37)

ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้เปาโลจะเสนอประเดต็นเรสืกี่องหลชกการทชกี่วไปของการเปป็นขสึชั้นจากตาย เพราะวต่าสต่วนหนสึกี่งของ
สภาซานเฮดรสินนชชั้นเปป็นพวกสะดถูสก “ดห้วยพวกสะดถูสกกลต่าววต่า การเปป็นขสึชั้นมาจากความตายนชชั้นไมต่มก และทถูตสวรรคห์
กต็ไมต่มก หรสือวสิญญาณกต็ไมต่มก แตต่พวกฟารสิสกยอมรชบวต่ามกทชชั้งนชชั้น” เปาโลจสึงกลต่าววต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย 
ขห้าพเจห้าเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง และเปป็นบฟุตรชายของฟารสิสกคนหนสึกี่ง เรสืกี่องความหวชงและการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย 
ขห้าพเจห้าจสึงถถูกไตต่สวน”

เอาลต่ะ พวกฟารสิสกเปป็นพวกถสือพรรคถสือพวกอยต่างเครต่งครชด ถห้าพวกเขาสามารถไดห้ชชยชนะเหนสือพวกสะดถู
สกโดยการปลต่อยตชวเปาโลไป พวกเขากต็ยอม ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงโตห้เถกยงกชนและนายพชนกต็กลชว “เกรงวต่าเปาโลจะถถูก
ดสึงออกเปป็นชสิชั้น ๆ โดยพวกเขา” เขาจสึงสชกี่งพวกทหารใหห้ใชห้กคาลชงพาตชวเปาโลเขห้าไปในกรมทหาร และมชนคง
เปป็นการตะลฟุมบอนจรสิง ๆ เพราะเทอรห์ทถูลลชส นชกกฎหมายทกกี่ไดห้รชบการวต่าจห้าง รห้องเรกยนตต่อหนห้าเฟลสิกสห์ในเวลาตต่อ
มาวต่า “นายพชนลกเซกยสไดห้มายชงพวกขห้าพเจห้า และโดยใชห้ความรฟุนแรงอยต่างมาก ไดห้แยต่งตชวเขาไปเสกยจากมสือของ
พวกขห้าพเจห้า” (กสิจการ 24:7)

เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง” เอาลต่ะ ขอใหห้เรากลต่าววต่าเขาเคยเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง และ
เขายชงเชสืกี่อเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตายเหมสือนเดสิม 

ขด้อ 11:
23:11 ในเวลากลางคสืนวชนนชชั้นเอง องคห์พระผถูห้เปป็น เจห้าทรงยสืนอยถูต่ขห้างทต่าน และตรชสวต่า “จงมกกคาลชงใจทกกี่



ดกเถสิด เปาโลเออ๋ย เพราะวต่าเจห้าไดห้เปป็นพยานฝฝ่ายเรา
ในกรฟุงเยรถูซาเลต็มฉชนใด เจห้าจะตห้องเปป็นพยานในกรฟุง

โรมดห้วยฉชนนชชั้น”

องคณ์พระผทูด้เปป็นเจด้าทรงปรากฏแกสเปาโล
องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าชต่างทรงพระกรฟุณาจรสิง ๆ ทกกี่เสดต็จมาหนฟุนใจเปาโล! เขาตห้องการการหนฟุนใจนชชั้น! 

ฉะนชชั้นในกสิจการ 18:9, 10 “แลห้วองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบเปาโลในเวลากลางคสืนโดยทางนสิมสิตวต่า “อยต่ากลชว
เลย แตต่จงกลต่าวตต่อไป และเจห้าอยต่านสิกี่งเสกย เพราะวต่าเราอยถูต่กชบเจห้า และจะไมต่มกผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดตต่อสถูห้กชบเจห้าเพสืกี่อทคารห้าย
เจห้า เพราะวต่าเรามกคนจคานวนมากในเมสืองนกชั้” และอกกครา บนดาดฟฟ้าเรสือในพายฟุ เปาโลจะสามารถยสืนและกลต่าว
ไดห้วต่า “เพราะวต่าในคสืนนกชั้เอง ทถูตสวรรคห์ของพระเจห้าไดห้มายสืนอยถูต่ใกลห้ขห้าพเจห้า ผถูห้ทรงเปป็นเจห้าของของขห้าพเจห้า และผถูห้
ทกกี่ขห้าพเจห้าปรนนสิบชตสินชชั้น โดยกลต่าววต่า ‘อยต่ากลชวเลย เปาโลเออ๋ย ทต่านจะตห้องถถูกนคาตชวไปเขห้าเฝฟ้าตต่อหนห้าซกซารห์ และ
ดถูเถสิด พระเจห้าไดห้ทรงมอบทฟุกคนทกกี่แลต่นเรสือพรห้อมกชบทต่านนชชั้นใหห้แกต่ทต่าน’” (กสิจการ 27:23, 24) และทกกี่นชกี่นเปาโล
กลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้าเชสืกี่อพระเจห้า” เพราะวต่านชกี่นเปป็นครชชั้งทกกี่สกกี่แลห้ว รวมนสิมสิตบนถนนไปเมสืองดามชสกชสดห้วย ทกกี่องคห์
พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงปรากฏแกต่เขา

เราถถูกเตสือนความจคาเกกกี่ยวกชบวสิธกทกกี่องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงปรากฏแกต่คนอสืกี่น ๆ ในความทฟุกขห์ลคาบากและ
ความเดสือดรห้อน เพสืกี่อหนฟุนใจพวกเขา ฉะนชชั้นพระองคห์จสึงไดห้ทรงปรากฏแกต่ยาโคบ ชายหนฟุต่มผถูห้หลงผสิดและหนกภชย
อชนตราย ผถูห้นอนบนพสืชั้นดสินในปฐมกาล 28:10-15 ในความฝปันหนสึกี่งแตต่เปป็นจรสิงมาก ๆ และฉะนชชั้นพระครสิสตห์ พระ
เยโฮวาหห์แหต่งภาคพชนธสชญญาเดสิม ไดห้ทรงพบกชบยาโคบในปฐมกาล 32:24-30 พระองคห์ทรงถถูกเรกยกวต่า “บฟุรฟุษผถูห้
หนสึกี่ง” และเราคงคสิดวต่าเปป็นทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่ง แตต่ยาโคบกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไดห้เหต็นพระเจห้าหนห้าตต่อหนห้า” เราถถูก
บอกวต่า “ทถูตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์” ไดห้ปรากฏแกต่กสิเดโอนเพสืกี่อหนฟุนใจเขา (ผวฉ. 6) หลชงจากทกกี่การยกชถูแหต่ง
ชชยชนะยสิกี่งใหญต่บนภถูเขาคารเมลไดห้ผต่านพห้นไป เอลกยาหห์ “นชกี่งลงใตห้ตห้นไมห้จคาพวกสนจถูนสิเปอรห์ตห้นหนสึกี่ง และทต่านทถูล
ขอเพสืกี่อตชวทต่านเองใหห้ตชวทต่านตายเสกย…” แตต่ทถูตสวรรคห์องคห์หนสึกี่งมา เตรกยมอาหารและนชั้คาใหห้เขา เฝฟ้าดถูเขาขณะทกกี่
เขานอนหลชบ เลกชั้ยงอาหารเขาอกก จากนชชั้นพระเจห้ากต็ทรงพบกชบเขาทกกี่โฮเรบเพสืกี่อหนฟุนใจและสอนเขาเพสิกี่มเตสิม (1 
พงศห์กษชตรสิยห์ 19:4 เปป็นตห้นไป) เมสืกี่อเดต็กหนฟุต่มชาวฮกบรถูสามคนนชชั้นในบาบสิโลนถถูกโยนเขห้าไปในเตาไฟอชนรห้อนแรง
ของเนบถูคชดเนสซารห์ พวกเขากต็ไมต่เพกยงไดห้รชบการปกปฟ้องจากภยชนตราย แตต่เนบถูคชดเนสซารห์ซสึกี่งตกตะลสึงกลต่าววต่า 
“ดถูเถสิด เราเหต็นชายสกกี่คนถถูกปลต่อย กคาลชงเดสินอยถูต่ในทต่ามกลางไฟ และพวกเขากต็ไมต่ไดห้รชบอชนตรายใด ๆ และรถูปรต่าง
ของคนทกกี่สกกี่นชชั้นเหมสือนกชบพระบฟุตรของพระเจห้า” (ดนล. 3:25)

เมสืกี่อดานสิเอลถถูกโยนเขห้าไปในถชั้คาสสิงโต พระเจห้ากต็ไมต่เพกยงชต่วยเขาใหห้รอดพห้น แตต่ดานสิเอลกลต่าววต่า 
“พระเจห้าของขห้าพระองคห์ไดห้ทรงสต่งทถูตสวรรคห์ของพระองคห์มา และไดห้ปปิดปากของพวกสสิงโตไวห้…” (ดนล. 6:22) 
ฉะนชชั้น “ทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า ในเวลากลางคสืน ไดห้เปปิดประตถูทชชั้งหลายของคฟุก…” และพาเปโตรและ
ยอหห์นออกมาและกลต่าววต่า “จงไป ยสืนและกลต่าวในพระวสิหารแกต่ประชาชน คสือบรรดาถห้อยคคาแหต่งชกวสิตนกชั้”
(กสิจการ 5:19, 20) ฉะนชชั้นทถูตสวรรคห์นชชั้นจสึงมาชต่วยเปโตรออกไปจากคฟุกในกสิจการ 12:7-11 โอ คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่
เคยอยถูต่ในภาวะคชบแคห้นขนาดหนชกเพราะเหต็นแกต่พระเยซถูยต่อมไมต่รถูห้จชกการชต่วยใหห้รอดพห้นอชนแสนหวานนชชั้นทกกี่
พระองคห์สามารถประทานใหห้แกต่คนทชชั้งหลายผถูห้ไวห้วางใจพระองคห์!



บชดนกชั้องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าตรชสแกต่เปาโลวต่า “เพราะวต่าเจห้าไดห้เปป็นพยานฝฝ่ายเราในกรฟุงเยรถูซาเลต็มฉชนใด เจห้า
จะตห้องเปป็นพยานในกรฟุงโรมดห้วยฉชนนชชั้น” เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนถสึงครสิสเตกยนทชชั้งหลายทกกี่กรฟุงโรมแคต่ไมต่กกกี่
สชปดาหห์หรสือไมต่กกกี่เดสือนกต่อนวต่า: “เพราะเหตฟุนกชั้ขห้าพเจห้าจสึงไดห้ถถูกขชดขวางอยต่างมากจากการมาหาพวกทต่านดห้วย แตต่
บชดนกชั้ เมสืกี่อไมต่มกการงานในแวต่นแควห้นเหลต่านกชั้ตต่อไปแลห้ว และเพราะมกความปรารถนาอยต่างยสิกี่งเปป็นเวลาหลายปปีนกชั้ทกกี่
จะมาหาพวกทต่าน เมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่ขห้าพเจห้าทคาการเดสินทางของขห้าพเจห้าไปยชงประเทศสเปน ขห้าพเจห้าจะมาหาพวก
ทต่าน เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าจะไดห้เหต็นพวกทต่านในการเดสินทางของขห้าพเจห้า และจะถถูกสต่งไปตามทางของ
ขห้าพเจห้าโดยพวกทต่าน ถห้าตอนแรกขห้าพเจห้าจะไดห้รชบความบชนเทสิงใจกชบพวกทต่านบห้างแลห้ว แตต่บชดนกชั้ ขห้าพเจห้าจะขสึชั้น
ไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม เพสืกี่อรชบใชห้พวกวสิสฟุทธสิชน” (รม. 15:22-25) เขากลต่าวอกกวต่า “เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้
กระทคาสสิกี่งนกชั้เรกยบรห้อยแลห้ว และไดห้สต่งผลนกชั้มอบใหห้แกต่พวกเขาเสรต็จแลห้ว ขห้าพเจห้ากต็จะแวะมาหาพวกทต่านในการ
เดสินทางไปประเทศสเปนนชชั้น และขห้าพเจห้าแนต่ใจวต่า เมสืกี่อขห้าพเจห้ามาหาพวกทต่านนชชั้น ขห้าพเจห้าจะมาในความเตต็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระพรแหต่งขต่าวประเสรสิฐของพระครสิสตห์” (รม. 15:28, 29) เขาไดห้รชบการทรงนคาแลห้ววต่าเขาควรไปทกกี่
กรฟุงโรม แตต่เราคสิดวต่าเขาไมต่ฉลาดทกกี่ยสืนกรานจะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม บชดนกชั้เขาจะไปทกกี่กรฟุงโรมในฐานะนชกโทษ แตต่
ถสึงกระนชชั้น เขากต็จะไปทกกี่กรฟุงโรมตามทกกี่เขาไดห้รชบการดลใจใหห้สชญญาพวกวสิสฟุทธสิชนทกกี่นชกี่น ในจดหมายฝากของเขาทกกี่
สต่งถสึงชาวโรมเหลต่านชชั้น

_________________
ขด้อ 12-22:

23:12 และเมสืกี่อถสึงเวลาเชห้าแลห้ว บางคนของพวกยสิว
ไดห้สมทบกชน และผถูกมชดตชวเองภายใตห้คคาสาปแชต่ง 
โดยกลต่าววต่า พวกเขาจะไมต่กสินหรสือดสืกี่มจนกวต่าพวก
เขาไดห้ฆต่าเปาโลแลห้ว
23:13 และคนเหลต่านชชั้นมกกวต่าสกกี่สสิบคนซสึกี่งไดห้ทคาการ
สมรถูห้รต่วมคสิดนกชั้
23:14 และคนเหลต่านชชั้นจสึงมาหาพวกปฟุโรหสิตใหญต่
กชบพวกผถูห้อาวฟุโส และกลต่าววต่า “พวกเราไดห้ผถูกมชด
ตนเองภายใตห้คคาสาปแชต่งรห้ายแรงวต่า พวกเราจะไมต่
รชบประทานสสิกี่งใด ๆ จนกวต่าพวกเราไดห้ฆต่าเปาโล
แลห้ว
23:15 ฉะนชชั้นบชดนกชั้ ทต่านทชชั้งหลายพรห้อมกชบพวก
สมาชสิกสภาจงแจห้งใหห้นายพชนทราบวต่า เขาตห้องพา
เปาโลลงมาหาทต่านทชชั้งหลายพรฟุต่งนกชั้ เหมสือนกชบวต่า
ทต่านทชชั้งหลายจะไตต่สวนอะไรบางอยต่างใหห้ครบถห้วน
มากขสึชั้นเกกกี่ยวกชบเปาโล และพวกเรา หรสือกต่อนทกกี่

เปาโลเขห้ามาใกลห้ กต็พรห้อมแลห้วทกกี่จะฆต่าเปาโลเสกย”
23:16 และเมสืกี่อบฟุตรชายของนห้องสาวเปาโลไดห้ยสิน
เรสืกี่องการคสิดปองรห้ายของพวกเขา เขากต็ไปและเขห้า
มาในกรมทหาร และบอกเปาโล
23:17 แลห้วเปาโลไดห้เรกยกนายรห้อยคนหนสึกี่งมายชง
ทต่าน และกลต่าววต่า “ขอพาชายหนฟุต่มคนนกชั้ไปหานาย
พชน เพราะเขามกเรสืกี่องหนสึกี่งทกกี่จะบอกนายพชน”
23:18 เหตฟุฉะนชชั้นนายรห้อยจสึงรชบตชวชายหนฟุต่มคนนชชั้น 
และพาเขาไปหานายพชน และกลต่าววต่า “เปาโลผถูห้
เปป็นนชกโทษนชชั้นเรกยกขห้าพเจห้ามายชงเขา และขอใหห้
ขห้าพเจห้าพาชายหนฟุต่มคนนกชั้มาหาทต่าน ผถูห้ซสึกี่งมกเรสืกี่องบาง
อยต่างทกกี่จะกลต่าวแกต่ทต่าน”
23:19 แลห้วนายพชนจสึงจถูงมสือชายหนฟุต่มคนนชชั้น และ
ไปกชบเขาแตต่ลคาพชง และถามเขาวต่า “เจห้าจะแจห้ง
ความอะไรแกต่เรา”
23:20 และเขากลต่าววต่า “พวกยสิวไดห้ตกลงกชนทกกี่จะ



ขอทต่านวต่า ใหห้ทต่านพาเปาโลลงไปยชงสภาเวลาพรฟุต่งนกชั้
เหมสือนกชบวต่าพวกเขาจะไตต่สวนอะไรบางอยต่างใหห้
ครบถห้วนมากขสึชั้นเกกกี่ยวกชบเปาโล
23:21 แตต่ทต่านอยต่ายอมพวกเขา เพราะวต่ามกคน
กคาลชงคสิดปองรห้ายตต่อเปาโลในพวกเขากวต่าสกกี่สสิบคน 
ซสึกี่งไดห้ผถูกมชดตนเองดห้วยคคาปฏสิญาณวต่า พวกเขาจะไมต่

กสินหรสือดสืกี่มอะไรจนกวต่าพวกเขาไดห้ฆต่าเปาโลเสกย 
และบชดนกชั้พวกเขากต็พรห้อมแลห้ว โดยคอยรชบคคา
สชญญาจากทต่าน”
23:22 ดชงนชชั้นนายพชนจสึงใหห้ชายหนฟุต่มนชชั้นไป และ
กคาชชบเขาวต่า “ดถูเถสิด เจห้าอยต่าบอกผถูห้ใดวต่า เจห้าไดห้แจห้ง
สสิกี่งเหลต่านกชั้แกต่เรา”

พวกยวิวหอัวรตุนแรงปฏวิญาณตอัววสาจะฆสาเปาโล
ชายสกกี่สสิบคนปฏสิญาณตชววต่าพวกเขาจะฆต่าเปาโลใหห้ไดห้และจะไมต่ยอมกสินหรสือดสืกี่มจนกวต่าพวกเขาทคาเชต่นนชชั้น

แลห้ว การสมคบคสิดเพสืกี่อฆาตกรรมเชต่นนชชั้นนต่าสะเทสือนใจจรสิง ๆ: แตต่ทกกี่นต่าสะเทสือนใจยสิกี่งกวต่ากต็คสือวต่าชายเหลต่านกชั้ถสือวต่า
ตชวเองกคาลชงปรนนสิบชตสิพระเจห้าและศาสนาของพวกยสิวและประชาชนชาวยสิว! คคาปฏสิญาณตชวของพวกเขาถถูกนชบวต่า
เปป็นคคาปฏสิญาณตชวทางศาสนา เราคสิดเชต่นนชชั้น! และพวกเขาไวห้ใจ “พวกปฟุโรหสิตใหญต่กชบพวกผถูห้อาวฟุโส” และไดห้รชบ
ความรต่วมมสือจากอกกฝฝ่ายอยต่างเตต็มทกกี่! สภาซานเฮดรสินทชชั้งหมดนชชั้นจะตห้องขอรห้องนายพชนใหห้พาเปาโลมาเพสืกี่อการ
ไตต่สวนเพสิกี่มเตสิมในวชนรฟุต่งขสึชั้น และพวกยสิวเหลต่านกชั้ แมห้อาจตห้องเปปิดศสึกกชบพวกทหารและอาจหมายถสึงการตสิดคฟุก
สคาหรชบบางคนหรสือพวกเขาทฟุกคนดห้วย จะฆต่าเปาโลใหห้ไดห้!

ผมคสิดวต่าไมต่เคยมกการทรมานใดทกกี่สรห้างความเจต็บปวดใหห้กชบผถูห้คนเหมสือนกชบการขต่มเหงโดยพวกทกกี่
กระตสือรสือรห้นทางศาสนา! ความเกลกยดชชงแบบฆาตกรของพวกยสิวเหลต่านกชั้ทกกี่มกตต่อเปาโลเตสือนใจเราใหห้นสึกถสึงศาล
ศาสนาของสเปน, การเขต่นฆต่าทกกี่ St. Bartholomew, การเผาแครนเมอรห์และรสิดลกยห์ทกกี่ถถูกจชบมชดเสา, และการ
ทรมานและฆต่าพวกโปรเตสแตนตห์ในโคลชมเบกย, เปรถู, และในเมต็กซสิโกในปปีหลชง ๆ ไมต่มกความชชกี่วทกกี่เลวรห้ายมาก
เทต่ากชบความชชกี่วซสึกี่งอห้างวต่าพระเจห้าทรงอวยพร! นกกี่เปป็นการสคาเรต็จจรสิงของสสิกี่งทกกี่พระเยซถูทรงสชญญาไวห้แกต่เหลต่าสาวกทกกี่
สชตยห์ซสืกี่อของพระองคห์: “พวกเขาจะไลต่ทต่านทชชั้งหลายเสกยจากบรรดาธรรมศาลา ใชต่แลห้ว จะถสึงเวลาทกกี่ผถูห้ใดกต็ตามทกกี่ฆต่า
ทต่านทชชั้งหลายเสกยจะคสิดวต่าเขารชบใชห้พระเจห้า” (ยอหห์น 16:2)

มอันงสายจรวิง ๆ ทขีกี่พระเจด้าจะทรงขอัดขวาง
แผนการทขีกี่ชอักี่วรด้ายและปกปป้องคนของพระองคณ์

 มกกลต่าวไวห้เกกกี่ยวกชบพระเจห้า ผถูห้ไมต่ทรงอต่อนเปลกชั้ยและไมต่เคยเหนต็ดเหนสืกี่อยวต่า “ความเขห้าพระทชยของ
พระองคห์กต็เหลสือทกกี่จะหยชกี่งรถูห้ไดห้” (อสย. 40:28) พระเจห้าไมต่เคยจนปปัญญาเกกกี่ยวกชบวสิธกปกปฟ้องคนของพระองคห์ 
พระองคห์สามารถสชกี่งปลาตชวหนสึกี่งใหห้ไปเอาเหรกยญอชนหนสึกี่งจากทรายแหต่งทะเลมาใหห้เปโตรเพสืกี่อชคาระคต่าบคารฟุงพระ
วสิหารไดห้ (มธ. 17:27)! พระองคห์สามารถใหห้ตห้นละหฟุต่งตห้นหนสึกี่งงอกขสึชั้นมาใหห้รต่มเงาโยนาหห์ไดห้ หรสือหนอนตชวหนสึกี่งเพสืกี่อ
กชดกสินเถาตห้นละหฟุต่งนชชั้นจนขาด (โยนาหห์ 4:6, 7) พระองคห์สามารถทคาใหห้หสินเกลกชั้ยงกห้อนหนสึกี่งจากสลสิงของดาวสิดพฟุต่ง
เขห้าใสต่ยชกษห์โกลสิอชทตรงหนห้าผากของเขาซสึกี่งไมต่มกอะไรปฟ้องกชนไดห้ (1 ซมอ. 17:49) พระองคห์ทรงใหห้ลาตชวหนสึกี่งเทศนา
แกต่บาลาอชม (กดว. 22:22-31) และไกต่ผถูห้ตชวหนสึกี่งเตสือนใจเปโตรเกกกี่ยวกชบบาปของเขา (ลถูกา 22:60-62) ฉะนชชั้นตรง
นกชั้เพสืกี่อปกปฟ้องเปาโล พระเจห้าทรงใหห้เดต็กชายตชวนห้อยคนหนสึกี่งอยถูต่ถถูกทกกี่เพสืกี่อไดห้ยสินแผนสมคบคสิดทกกี่ถถูกหารสือกชนนชชั้น 
เดต็กชายตชวนห้อยคนนชชั้นเปป็นลถูกชายของนห้องสาวเปาโล เนสืกี่องจากเปาโลเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรมและไดห้รชบความ



นชบถสือจากพวกทหาร เดต็กชายคนนชชั้นจสึงไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ไปพบเปาโลและเลต่าเรสืกี่องนชชั้นไดห้ นายพชนหรสือนายรห้อยคน
หนสึกี่งจสึงถถูกเรกยกตชวมาและ “ชายหนฟุต่ม” คนนชชั้นถถูกพาไปพบกชบนายพชนผถูห้นชชั้นและเลต่าเรสืกี่องนชชั้นใหห้เขาฟปังเปป็นการ
สต่วนตชว

จงหมายเหตฟุวต่าชายหนฟุต่มคนนชชั้นดถูเหมสือนเปป็นคนขกชั้อาย เพราะนายพชนผถูห้นชชั้น “จถูงมสือชายหนฟุต่มคนนชชั้น และ
ไปกชบเขาแตต่ลคาพชง” เพสืกี่อจะฟปังเรสืกี่องของเขา นายพชนผถูห้นชชั้นแนะนคาวต่า “เจห้าอยต่าบอกผถูห้ใด” และเขาวางแผนการ
ตต่าง ๆ ของตนทชนทกเพสืกี่อขชดขวางการสมคบคสิดนชชั้น

ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าชายทชชั้งสกกี่สสิบคนนชชั้นตายเพราะอดอาหาร หรสือวต่าพวกเขาผสิดคคาปฏสิญาณตชวของตนทกกี่
จะไมต่กสินหรสือดสืกี่มจนกวต่าพวกเขาจะไดห้ฆต่าเปาโลแลห้ว

เราจคาไดห้วต่าคคาแนะนคาของกามาลสิเอลถถูกใชห้เพสืกี่อรชกษาชกวสิตของเปโตรและยอหห์น (กสิจการ 5:34-39) ถสึง
แมห้วต่าคคาแนะนคาของเขาไมต่จคาเปป็นตห้องเปป็นคคาแนะนคาทกกี่ดกเสมอไป พระเจห้าสามารถดถูแลคนของพระองคห์ไดห้! และ
พระองคห์ทรงใหห้คคาสชญญาแกต่เปาโลแลห้วในขห้อ 11 ซสึกี่งพระองคห์จะทรงรชกษาอยต่างแนต่นอน

และฉะนชชั้นขอใหห้เราจดจคาไวห้วต่าครสิสเตกยน ในนชั้คาพระทชยของพระเจห้า ปลอดภชยอยต่างสมบถูรณห์อยถูต่เสมอ
และสสิกี่งสารพชดทคางานรต่วมกชนเพสืกี่อใหห้เกสิดผลดกแกต่เขา ไมต่มกสสิกี่งชชกี่วรห้ายใดจะเกสิดขสึชั้นกชบครสิสเตกยนทกกี่อยถูต่ในนชั้คาพระทชย
ของพระเจห้าไดห้ หากสสิกี่งนชชั้นดถูเหมสือนชชกี่วรห้าย กต็จงรอจนกวต่าคฟุณจะทราบผลลชพธห์ทชชั้งหมดและคฟุณจะพบวต่า ถสึงแมห้
มนฟุษยห์ตชชั้งใจใหห้มชนเกสิดผลรห้าย พระเจห้ากต็ทรงตชชั้งพระทชยใหห้มชนเกสิดผลดก

_______________
ขด้อ 23-35:

23:23 และนายพชนไดห้เรกยกนายรห้อยสองคนมาหา
ทต่าน โดยกลต่าววต่า “จงจชดพลทหารสองรห้อยคนใหห้
พรห้อมทกกี่จะไปยชงเมสืองซกซารกยา กชบทหารมห้าเจต็ดสสิบ
คน และทหารหอกสองรห้อยคน ตอนสามทฟุต่มคสืนนกชั้
23:24 และจงจชดพวกสชตวห์ใหห้พวกเขา เพสืกี่อพวกเขา
จะใหห้เปาโลขกกี่ และพาเขาดห้วยความปลอดภชยไปยชง
เฟลสิกสห์ผถูห้วต่าราชการเมสือง”
23:25 และนายพชนไดห้เขกยนจดหมายตามลชกษณะ
ตต่อไปนกชั้
23:26 “คลาวดสิอชสลกเซกยส ไดห้สต่งคคาทชกทายมายชง 
เจห้าคฟุณเฟลสิกสห์ ทต่านผถูห้วต่าราชการ ผถูห้มกอคานาจสถูงสฟุด
วต่า
23:27 ชายคนนกชั้ไดห้ถถูกจชบโดยพวกยสิว และเกสือบจะ
ถถูกฆต่าเสกยโดยพวกเขา แลห้วขห้าพเจห้าไดห้มาพรห้อมกชบ
พวกทหาร และชต่วยเขาใหห้พห้น โดยเขห้าใจวต่าเขาเปป็น

คนสชญชาตสิโรม
23:28 และเมสืกี่อขห้าพเจห้าอยากจะทราบเหตฟุทกกี่พวกยสิว
กลต่าวหาเขา ขห้าพเจห้าไดห้พาเขาไปยชงสภาของพวก
เขา
23:29 ผถูห้ซสึกี่งขห้าพเจห้ารชบรถูห้วต่า ถถูกกลต่าวหาในเรสืกี่อง
บรรดาคคาถามเกกกี่ยวกชบพระราชบชญญชตสิของพวกเขา
แตต่ไมต่มกขห้อกลต่าวหาทกกี่ทคาใหห้เขาสมควรแกต่ความตาย
หรสือเครสืกี่องพชนธนาการทชชั้งหลาย
23:30 และเมสืกี่อมกผถูห้ไดห้แจห้งใหห้ขห้าพเจห้าทราบวต่าพวก
ยสิวมกการคสิดปองรห้ายชายคนนกชั้ ในทชนใดนชชั้นขห้าพเจห้า
จสึงสต่งมายชงทต่าน และไดห้ใหห้คคาสชกี่งแกต่พวกผถูห้กลต่าวหา
ของเขาเชต่นกชนทกกี่จะพถูดตต่อหนห้าทต่านวต่า พวกเขามก
อะไรกชบเขา สวชสดก”
23:31 แลห้วพวกทหาร ตามทกกี่ไดห้บชญชาพวกเขาไวห้
แลห้ว ไดห้นคาตชวเปาโลไป และพาทต่านในเวลากลาง



คสืนไปยชงเมสืองอชนทสิปาตรกสห์
23:32 และในวชนพรฟุต่งนกชั้ พวกเขาใหห้เหลต่าทหารมห้า
ไปกชบเปาโล และไดห้กลชบไปยชงกรมทหาร
23:33 ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อพวกทหารมห้ามายชงเมสืองซกซารกยา
แลห้ว และไดห้มอบจดหมายฉบชบนชชั้นใหห้แกต่ผถูห้วต่า
ราชการเมสือง ไดห้มอบเปาโลไวห้ตต่อหนห้าทต่านดห้วย

23:34 และเมสืกี่อผถูห้วต่าราชการเมสืองไดห้อต่านจดหมาย
ฉบชบนชชั้นแลห้ว ทต่านกต็ถามเปาโลวต่ามาจากแควห้นไหน 
และเมสืกี่อทต่านเขห้าใจวต่าเปาโลมาจากแควห้นซกลกเซกย
23:35 “เราจะฟปังคคาใหห้การของเจห้า” ทต่านกลต่าว 
“เมสืกี่อพวกผถูห้กลต่าวหาของเจห้ามาดห้วย” และทต่านไดห้
สชกี่งใหห้คฟุมตชวเปาโลไวห้ในศาลปรกโทเรกยมของเฮโรด

นายพอันผทูด้นอัทั้นสสงเปาโลไปหา
ผทูด้วสาราชการเฟลวิกสณ์ทขีกี่เมสืองซขีซารขียา

วชนรฟุต่งขสึชั้นผถูห้สมคบคสิดสกกี่สสิบคนนชชั้นหวชงวต่าจะฆต่าเปาโล ฉะนชชั้นนายพชนผถูห้นชชั้น คลาวดสิอชสลกเซกยส จสึงวางแผน
อยต่างฉลาดทกกี่จะสต่งเขาไปคสืนนชชั้น เขาจะถถูกสต่งไปยชงเมสืองซกซารกยา ซสึกี่งตอนนชชั้นเปป็นเมสืองหลวงของแควห้นนชชั้น 
เนสืกี่องจากกษชตรสิยห์เฮโรดยห้ายจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มไปทกกี่นชกี่นแลห้ว (กสิจการ 12:19)

เมสืองซกซารกยาไดห้ถถูกกต่อตชชั้งโดยเฮโรดมหาราช บนทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน อาจอยถูต่หต่างไปทางทสิศตะวชนตก
เฉกยงเหนสือของเยรถูซาเลต็มประมาณเจต็ดสสิบหรสือเจต็ดสสิบหห้าไมลห์ มกทต่าเรสือหนสึกี่งถถูกสรห้างขสึชั้นทกกี่นชกี่น เปป็นรถูปครสึกี่งวงกลม 
มชนเปป็นทต่าเรสือหนสึกี่งและเปป็นศถูนยห์กลางการบรสิหารแหต่งหนสึกี่งตลอดสมชยของพวกโรม ซากปรชกหชกพชงบางสต่วนถถูกขฟุด
คห้นพบแลห้วตอนนกชั้ ฉะนชชั้นทหารราบสองรห้อยนายจสึงตห้องเดสินทางไปกชบเปาโลตลอดคสืน พรห้อมกชบทหารมห้าเจต็ดสสิบ
นายและพลหอกสองรห้อยนาย พวกเขาจะออกตอนสามทฟุต่มตรงและเปาโลจะขกกี่มห้า คสืนนชชั้นพวกเขาไปถสึงเมสืองอชน
ทสิปาตรกสห์ ซสึกี่งเกสินครสึกี่งทางไปเมสืองซกซารกยาเพกยงเลต็กนห้อย จากนชชั้นวชนถชดมา ทหารมห้าเจต็ดสสิบนายกต็พาเปาโลไปถสึง
เมสืองซกซารกยา และทหารเหลต่านชชั้นกต็กลชบไปยชงกรมทหารทกกี่เยรถูซาเลต็ม

พรห้อมกชบทหารสองรห้อยนาย (อาจมกดาบสชชั้นแบบพวกโรมตามปกตสิ) และพลหอกสองรห้อยนาย และ
ทหารมห้าเจต็ดสสิบนาย นายพชนผถูห้นชชั้นจสึงพรห้อมทกกี่จะรชบมสือกชบฝถูงชนใด ๆ ทกกี่อยากพยายามชสิงตชวเปาโลไป แตต่การยห้าย
ตชวนชกโทษแบบกะทชนหชนนชชั้นไดห้พาเขาหนกไปไดห้โดยไมต่เกสิดเรสืกี่องและฉะนชชั้นคสืนวชนถชดมาพวกเขากต็ไปถสึงเมสืองซกซารก
ยา

จงหมายเหตฟุจดหมายของคลาวดสิอชสลกเซกยส เขาใหห้ขห้อเทต็จจรสิงเกกกี่ยวกชบเปาโลยกเวห้นตรงทกกี่วต่าเขาอห้าง
ความดกความชอบพสิเศษสคาหรชบการชต่วยชกวสิตเปาโลไวห้: “โดยเขห้าใจวต่าเขาเปป็นคนสชญชาตสิโรม” เราทราบวต่านชกี่นไมต่
เปป็นความจรสิงเพราะวต่าเขาสชกี่งใหห้มชดตชวเปาโลในตอนแรกและ “ไตต่สวนโดยการเฆกกี่ยน” และจากนชชั้นกต็ตห้องยสิชั้มเจสืกี่อน
และเสกยหนห้าเมสืกี่อเขาพบวต่าเปาโลเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม (กสิจการ 22:24-29) แตต่เขากลต่าววต่าไมต่มกพยานหลชก
ฐานทกกี่บต่งชกชั้วต่าเปาโลถถูกกลต่าวหาดห้วยขห้อหาใด “ทกกี่ทคาใหห้เขาสมควรแกต่ความตายหรสือเครสืกี่องพชนธนาการทชชั้งหลาย” 
เขาจสึงไดห้สต่งตชวเปาโลไปหาผถูห้วต่าราชการโดยตรงและเอาความยฟุต่งยากออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขา
ตห้องรชบผสิดชอบ และแสวงหาความดกความชอบในการจชดการกชบเรสืกี่องนชชั้นไดห้อยต่างดก เขาไดห้สต่งตชวเปาโลไปหาผถูห้วต่า
ราชการในฐานะคนสคาคชญคนหนสึกี่ง พลเมสืองสชญชาตสิโรมคนหนสึกี่ง ผถูห้ซสึกี่งหากตายดห้วยนชั้คามสือของฝถูงชนทกกี่โกรธแคห้น
คงจะถสือวต่าเปป็นเรสืกี่องทกกี่รห้ายแรงมาก ๆ จสึงสต่งตชวเขาไปใหห้พห้นจากสถานทกกี่อชนตราย จากนชชั้นนายพชนกต็กลต่าววต่าตน 
“ไดห้ใหห้คคาสชกี่งแกต่พวกผถูห้กลต่าวหาของเขาเชต่นกชนทกกี่จะพถูดตต่อหนห้าทต่านวต่า พวกเขามกอะไรกชบเขา”



ฉะนชชั้นพวกทหารมห้า พรห้อมกชบนายรห้อยคนหนสึกี่ง จสึงพาเปาโลไปถสึงเมสืองซกซารกยาและสต่งตชวเขาตต่อหนห้า
เฟลสิกสห์ผถูห้วต่าราชการ เฟลสิกสห์อต่านจดหมายนชชั้น พบวต่าเปาโลมาจากแควห้นซกลกเซกย จสึงไมต่มกขห้อผถูกมชดในการสต่งตชวเขา
กลชบไปยชงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อไตต่สวน และสชญญาวต่าจะฟปังคดกของเปาโลเมสืกี่อพวกผถูห้กลต่าวหามาแลห้ว และเปาโลจะตห้อง
ถถูกขชงคฟุกไวห้ในศาลปรกโทเรกยมของเฮโรด

ฉะนชชั้นเปาโลจสึงไดห้รชบการไวห้ชกวสิต แตต่จะมกการรอคอยอชนนต่าเบสืกี่อนานหลายปปีกต่อนทกกี่เขาจะไดห้รชบการเดสิน
ทางทกกี่ตนคาดหวชงไวห้ไปยชงกรฟุงโรม



กวิจการ 24
ขด้อ 1-9:

24:1 และหลชงจากหห้าวชน อานาเนกยผถูห้เปป็นมหา
ปฟุโรหสิตไดห้ลงไปกชบพวกผถูห้อาวฟุโส และกชบนชกพถูดคน
หนสึกี่งชสืกี่อ เทอรห์ทถูลลชส ผถูห้ซสึกี่งไดห้ฟฟ้องเปาโลตต่อหนห้าผถูห้วต่า
ราชการเมสือง
24:2 และเมสืกี่อเปาโลถถูกเรกยกใหห้เขห้ามาแลห้ว เทอรห์ทถูล
ลชสจสึงเรสิกี่มฟฟ้องทต่าน โดยกลต่าววต่า “เมสืกี่อเหต็นวต่า โดย
ทต่านเจห้าขห้า พวกขห้าพเจห้าไดห้มกความสงบสฟุขยสิกี่งนชก 
และบรรดากสิจการทกกี่คถูต่ควรไดห้กระทคาตต่อชนชาตสินกชั้
โดยการคสิดการณห์ไกลของทต่าน
24:3 พวกขห้าพเจห้ารชบสสิกี่งนชชั้นอยถูต่ทฟุกเวลา และในทฟุก
แหต่งหนดห้วยการสคานสึกในบฟุญคฟุณทชชั้งสสิชั้น ทต่านเจห้าคฟุณ
เฟลสิกสห์เจห้าขห้า
24:4 แตต่อยต่างไรกต็ตาม เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไมต่เปป็นทกกี่นต่า
เบสืกี่อหนต่ายมากไปกวต่านกชั้ตต่อทต่าน ขห้าพเจห้าขอรห้องทต่าน
ทกกี่ทต่านจะกรฟุณาฟปังพวกขห้าพเจห้าสชกสองสามคคา
24:5 ดห้วยพวกขห้าพเจห้าไดห้พบวต่า ชายคนนกชั้เปป็นคน

นต่ารคาคาญ และเปป็นผถูห้มกอสิทธสิพลในการปลฟุกระดมใน
ทต่ามกลางพวกยสิวทฟุกคนตลอดทชกี่วพสิภพ และเปป็น
หชวโจกแหต่งนสิกายของพวกนาซาเรต็ธนชชั้น
24:6 ผถูห้ซสึกี่งหมายจะลบหลถูต่พระวสิหารดห้วย ผถูห้ซสึกี่งพวก
ขห้าพเจห้าไดห้จชบไวห้ และคงจะไดห้พสิพากษาตามพระ
ราชบชญญชตสิของพวกขห้าพเจห้าไปแลห้ว
24:7 แตต่นายพชนลกเซกยสไดห้มายชงพวกขห้าพเจห้า และ
โดยใชห้ความรฟุนแรงอยต่างมาก ไดห้แยต่งตชวเขาไปเสกย
จากมสือของพวกขห้าพเจห้า
24:8 โดยสชกี่งใหห้พวกผถูห้กลต่าวหาของเขามาฟฟ้องตต่อ
หนห้าทต่าน ซสึกี่งโดยการไตต่สวน ทต่านเองจะไดห้ทราบถสึง
สสิกี่งทชชั้งหมดเหลต่านกชั้ ซสึกี่งเพราะเหตฟุสสิกี่งเหลต่านกชั้พวก
ขห้าพเจห้าจสึงกลต่าวหาเขา”
24:9 และพวกยสิวกต็เหต็นดห้วยเชต่นกชน โดยกลต่าววต่าสสิกี่ง
เหลต่านกชั้เปป็นดชงนชชั้น

มหาปตุโรหวิตและสภาซานเฮดรวินกลสาวหา
เปาโลตสอหนด้าเฟลวิกสณ์

หห้าวชนผต่านไป อานาเนกยและเหลต่าสมาชสิกของสภาซานเฮดรสินกต็มาจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
มหาปฟุโรหสิตและสภาซานเฮดรสินคงรถูห้สสึกเปป็นแนต่วต่ามชนเปป็นเรสืกี่องทกกี่สคาคชญแบบเอาเปป็นเอาตาย อยากเหต็น

เปาโลตายใหห้ไดห้จรสิง ๆ ไมต่อยต่างนชชั้นพวกเขาทฟุกคนคงจะไมต่เดสินทางนานสองวชนมายชงเมสืองซกซารกยา เราคงนสึกภาพ
ออกถสึงการคสิดอฟุบาย การวางแผนกต่อนทกกี่พวกเขามา พวกเขาวต่าจห้าง “นชกพถูดคนหนสึกี่งชสืกี่อ เทอรห์ทถูลลชส” เพสืกี่อเสนอ
คดกของพวกเขา สสิกี่งทกกี่พวกเขาเปป็นกชงวลมากกต็คสือวต่าเครสืกี่องเตสือนใจทกกี่วต่าขต่าวประเสรสิฐของครสิสเตกยนกคาลชงหชนพวก
ยสิวหลายพชนคนไปจากความเปป็นผถูห้นคาของระบบปฟุโรหสิตประจคาพระวสิหาร สภาซานเฮดรสินและมหาปฟุโรหสิต 
อคานาจทางการเมสืองของพวกเขา อภสิสสิทธสิธิ์ของพวกเขา รายไดห้ของพวกเขากคาลชงถถูกคฟุกคาม

จงหมายเหตฟุคคาปฟ้อยอทกกี่เทอรห์ทถูลลชสเรสิกี่มกลต่าว เขายกความดกความชอบใหห้เฟลสิกสห์เชต่นนกชั้: “พวกขห้าพเจห้า
ไดห้มกความสงบสฟุขยสิกี่งนชก” และ “บรรดากสิจการทกกี่คถูต่ควร” และ “การคสิดการณห์ไกลของทต่าน” เขากลต่าววต่า “ทต่าน
เจห้าคฟุณเฟลสิกสห์เจห้าขห้า” และวต่าพวกผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ของชนชาตสินกชั้กต็ยอมรชบการทคาคฟุณประโยชนห์ของเฟลสิกสห์ “ดห้วย
การสคานสึกในบฟุญคฟุณทชชั้งสสิชั้น”

จงหมายเหตฟุคคากลต่าวหานชชั้น: เปาโลเปป็น “คนนต่ารคาคาญ และเปป็นผถูห้มกอสิทธสิพลในการปลฟุกระดมใน



ทต่ามกลางพวกยสิวทฟุกคนตลอดทชกี่วพสิภพ และเปป็นหชวโจกแหต่งนสิกายของพวกนาซาเรต็ธนชชั้น” พวกเขากลต่าวหาเขาวต่า
เขา “หมายจะลบหลถูต่พระวสิหาร” นชกี่นเปป็นคคาเลต่าลสือ ในกสิจการ 21:28 พวกเขาไดห้กลต่าววต่าเขา “ไดห้พาพวกชาว
กรกกเขห้ามาในพระวสิหารดห้วย และไดห้ทคาใหห้สถานทกกี่บรสิสฟุทธสิธิ์นกชั้เปป็นมลทสิน” โดยคสิดวต่านชกี่นเปป็นความจรสิงเพราะวต่าพวก
เขาไดห้เหต็นเขาในกรฟุงและอยถูต่กชบโตรฟปีมชส ชาวเอเฟซชสคนหนสึกี่ง! เขาเรกยกเปาโลวต่าเปป็น “ผถูห้มกอสิทธสิพลในการปลฟุก
ระดม” นชกี่นคสือ ผถูห้ปลฟุกปปัปี่นใหห้เกสิดความวฟุต่นวายและการตต่อตห้านสสิทธสิอคานาจของรชฐบาล อชนทกกี่จรสิง เปาโลไมต่เคย
เปป็นตห้นเหตฟุของการตต่อตห้านใด ๆ ตต่อรชฐบาลเลย แตต่ขต่าวประเสรสิฐทกกี่เขาประกาศนชชั้นไดห้ลดทอนสสิทธสิอคานาจของ
พวกผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ทกกี่มกเหนสือพวกยสิว

ในกสิจการ 16 ชายชชกี่วเหลต่านชชั้นซสึกี่งทาสของตนถถูกขชบผกทกกี่ทคานายโชคชะตาของเธอออกโดยเปาโลและสสิลา
สกต็กลต่าวหาคนทชชั้งสองวต่า “คนเหลต่านกชั้ซสึกี่งเปป็นพวกยสิวรบกวนเมสืองของพวกเรามากยสิกี่งนชก และสชกี่งสอนธรรมเนกยม
ทชชั้งหลาย ซสึกี่งไมต่ถถูกตห้องตามกฎหมายทกกี่จะใหห้พวกเราทกกี่เปป็นชาวโรมรชบไวห้หรสือถสือปฏสิบชตสิเลย” (กสิจการ 16:20, 21) 
แตต่ขห้อกลต่าวหานชชั้นกต็เทกยมเทต็จในตอนนชชั้น ทกกี่เมสืองเอเฟซชสการจลาจลทกกี่ถถูกกต่อขสึชั้นโดยพวกชต่างเงสินถถูกทคาใหห้สงบลง
โดยเจห้าหนห้าทกกี่ทะเบกยนประจคาเมสืองผถูห้ซสึกี่งเตสือนความจคาพวกเขาวต่ายชงไมต่มกการทคาผสิดกฎหมายเลย ฉะนชชั้นเฟลสิกสห์จสึง
มองเหต็นไดห้ชชดเจนวต่าถห้อยคคาของคลาวดสิอชสลกเซกยสเปป็นความจรสิง เปาโล “ไมต่มกขห้อกลต่าวหาทกกี่ทคาใหห้เขาสมควรแกต่
ความตายหรสือเครสืกี่องพชนธนาการทชชั้งหลาย” (กสิจการ 23:29)

แตต่พวกยสิวเหลต่านกชั้กคาลชงทชกทห้วงวต่าในเรสืกี่องทางศาสนาทชชั้งหลาย พวกเขามกกฎหมายตต่าง ๆ ของตนและ
สสิทธสิธิ์ทกกี่จะบชงคชบใชห้กฎหมายเหลต่านชชั้น พวกเขากลต่าวหานายพชนผถูห้นชชั้นวต่าพาตชวเปาโลออกไปจากทกกี่ประชฟุมของสภา
ซานเฮดรสิน “โดยใชห้ความรฟุนแรงอยต่างมาก” อยต่างไรกต็ตาม ในกสิจการ 23:10 เราถถูกบอกวต่า “นายพชนซสึกี่งกลชว
เกรงวต่าเปาโลจะถถูกดสึงออกเปป็นชสิชั้น ๆ โดยพวกเขา จสึงสชกี่งพวกทหารใหห้ลงไป และใหห้ใชห้กคาลชงพาทต่านไปเสกยจาก
ทต่ามกลางพวกเขา…” ฉะนชชั้นเฟลสิกสห์ในตอนนกชั้จสึงถถูกขอรห้องใหห้ไตต่สวนสมาชสิกเหลต่านกชั้ของสภาซานเฮดรสินและมหา
ปฟุโรหสิต ใหห้ซชกถามพวกเขาเกกกี่ยวกชบเปาโล “และพวกยสิวกต็เหต็นดห้วยเชต่นกชน โดยกลต่าววต่าสสิกี่งเหลต่านกชั้เปป็นดชงนชชั้น”

_______________
ขด้อ 10-21:

24:10 แลห้วเปาโล หลชงจากผถูห้วต่าราชการเมสืองทคา
สชญญาณใหห้ทต่านพถูด ไดห้ตอบวต่า “เนสืกี่องจากทกกี่
ขห้าพเจห้าไดห้ทราบวต่าทต่านเปป็นผถูห้พสิพากษาแกต่ชนชาตสินกชั้
เปป็นเวลาหลายปปีแลห้ว ขห้าพเจห้าขอแกห้คดกของขห้าพเจห้า
เองดห้วยความยสินดกอยต่างยสิกี่ง
24:11 เพราะทต่านจะไดห้เขห้าใจวต่า ยชงมกแคต่สสิบสองวชน
ตชชั้งแตต่ขห้าพเจห้าขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อจะ
นมชสการนชชั้น
24:12 และพวกเขาไมต่ไดห้พบขห้าพเจห้าโตห้เถกยงกชบผถูห้
หนสึกี่งผถูห้ใดในพระวสิหาร หรสือยฟุยงประชาชนใหห้วฟุต่นวาย

ไมต่วต่าในบรรดาธรรมศาลา หรสือในกรฟุงนชชั้น
24:13 และพวกเขาพสิสถูจนห์สสิกี่งทชชั้งหลาย ซสึกี่งบชดนกชั้พวก
เขากคาลชงฟฟ้องขห้าพเจห้าอยถูต่นชชั้นกต็ไมต่ไดห้
24:14 แตต่สสิกี่งนกชั้ขห้าพเจห้าขอรชบตต่อหนห้าทต่าน คสือตาม
ทางนชชั้นซสึกี่งพวกเขาเรกยกวต่าเปป็นลชทธสินอกรกต ดชงนชชั้น
แหละ ขห้าพเจห้าจสึงนมชสการพระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษ
ทชชั้งหลายของขห้าพเจห้า โดยเชสืกี่อทฟุกสสิกี่งซสึกี่งมกเขกยนไวห้ใน
พระราชบชญญชตสิและในพวกศาสดาพยากรณห์นชชั้น
24:15 และมกความหวชงตต่อพระเจห้า ซสึกี่งพวกเขาเองกต็
ยอมรชบดห้วยวต่า จะมกการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย 



ทชชั้งของคนชอบธรรมและคนไมต่ชอบธรรม
24:16 และในเรสืกี่องนกชั้ ขห้าพเจห้ากต็ฝฝึกฝนตนเองจรสิง ๆ 
ทกกี่จะมกจสิตสคานสึกทกกี่ปราศจากความผสิดตต่อพระเจห้าและ
ตต่อมนฟุษยห์เสมอ
24:17 บชดนกชั้ หลชงจากเวลาหลายปปีแลห้ว ขห้าพเจห้าไดห้
นคาทานทชชั้งหลายมายชงชนชาตสิของขห้าพเจห้า และ
บรรดาเครสืกี่องบถูชา
24:18 หลชงจากทกกี่พวกยสิวบางคนทกกี่มาจากแควห้น
เอเชกยไดห้พบขห้าพเจห้าทกกี่ถถูกชคาระใหห้บรสิสฟุทธสิธิ์แลห้วใน
พระวสิหาร ซสึกี่งไมต่ไดห้อยถูต่กชบคนเปป็นอชนมากและไมต่ไดห้

กต่อความวฟุต่นวายดห้วย
24:19 ผถูห้ซสึกี่งควรจะมาอยถูต่ทกกี่นกกี่ตต่อหนห้าทต่านแลห้ว และ
คชดคห้าน ถห้าพวกเขามกเรสืกี่องอะไรกชบขห้าพเจห้า
24:20 หรสือมสิฉะนชชั้นขอใหห้คนเหลต่านกชั้เองกลต่าวเถสิด 
ถห้าพวกเขาพบการกระทคาทกกี่ชชกี่วรห้ายใด ๆ ในขห้าพเจห้า
ขณะทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้ยสืนอยถูต่ตต่อหนห้าสภา
24:21 นอกเสกยจากเพราะเสกยงหนสึกี่งเดกยวนกชั้ ทกกี่
ขห้าพเจห้าไดห้รห้องขสึชั้นในทต่ามกลางพวกเขาวต่า ‘เรสืกี่อง
การเปป็นขสึชั้นมาจากความตายนชชั้น ขห้าพเจห้าถถูก
พสิจารณาพสิพากษาโดยทต่านทชชั้งหลายวชนนกชั้’”

เปาโลแกด้ตสางตสอหนด้าผทูด้วสาราชการ
จงสชงเกตวต่าภาษาของเปาโลฟปังเขห้าทต่าและสคารวมขนาดไหนเมสืกี่อเทกยบกชบคคาปฟ้อยอของเทอรห์ทถูลลชส เฟลสิ

กสห์ไมต่ใชต่ผถูห้วต่าราชการทกกี่ดก ไมต่ใชต่คนดก และเปาโลไมต่ไดห้เสแสรห้งวต่าเฟลสิกสห์เปป็น แตต่มกสสิกี่งดกอยต่างหนสึกี่ง: เฟลสิกสห์ไดห้
ปกครองเหนสือพวกยสิวเหลต่านกชั้มานานหลายปปีแลห้ว ฉะนชชั้นเขาจสึงบอกไดห้วต่าเปาโลรายงานขห้อเทต็จจรสิงเหลต่านชชั้นอยต่าง
ถถูกตห้องหรสือไมต่ คคาตอบของเปาโลเรกยบงต่ายมาก ๆ ผต่านมาแคต่สสิบสองวชนตชชั้งแตต่เขาขสึชั้นไปยชงเยรถูซาเลต็ม (จากเมสืองซก
ซารกยาเดกยวกชนนชชั้น) เขาไมต่ไดห้โตห้เถกยงในพระวสิหาร ไมต่ไดห้ชชกชวนใหห้ผถูห้คนตสิดตามหรสือฝถูงชนใหห้กต่อความวฟุต่นวาย และ
คคากลต่าวหาเหลต่านชชั้นทกกี่ปรชกปรคาเขากต็พสิสถูจนห์ไมต่ไดห้

แตต่เปาโลไมต่พลาดโอกาสทกกี่จะเปป็นพยานในเรสืกี่องความเชสืกี่อของตน
1. ใชต่แลห้ว พวกเขากลต่าวหาเขาวต่าเปป็น “หชวโจกแหต่งนสิกายของพวกนาซาเรต็ธนชชั้น” เขาจสึงสารภาพ “ตาม

ทางนชชั้นซสึกี่งพวกเขาเรกยกวต่าเปป็นลชทธสินอกรกต ดชงนชชั้นแหละ ขห้าพเจห้าจสึงนมชสการพระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษทชชั้งหลายของ
ขห้าพเจห้า”

2. แตต่นชกี่นคสือพระเจห้าแหต่งบรรพบฟุรฟุษทชชั้งหลายของเขา เหลต่าอชครปปิตาของพวกยสิว
3. เขาเชสืกี่อสสิกี่งสารพชดทกกี่มกเขกยนไวห้ในพระราชบชญญชตสิและพวกศาสดาพยากรณห์ เขาทคาตามภาคพชนธ

สชญญาเดสิมของพวกยสิว
4. เขาเสนอประเดต็นเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นของพวกคนตาย นกกี่จะถถูกใจพวกฟารสิสกเหลต่านชชั้น
5. เขาระมชดระวชงในการรชกษาไวห้ซสึกี่งจสิตสคานสึกอชนดกในดห้านศกลธรรมและสชงคม เขาเปป็นคนมกอฟุปนสิสชยและ

ชสืกี่อเสกยงอชนดก
6. เขามายชงเยรถูซาเลต็มเพสืกี่อ “นคาทานทชชั้งหลายมายชงชนชาตสิของขห้าพเจห้า และบรรดาเครสืกี่องบถูชา”
7. เหลต่าผถูห้กลต่าวหาของเขาเปป็น “พวกยสิวทกกี่มาจากแควห้นเอเชกย” ผถูห้ซสึกี่งสานตต่อการขต่มเหงเดสิมนชชั้นทกกี่พวก

เขาไดห้เรสิกี่มตห้นในแควห้นนชชั้น
8. เปาโลรชบสารภาพวต่าสสิกี่งเดกยวทกกี่พวกเขามกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะใชห้ปรชกปรคาเขากต็คสือวต่าเขามกจฟุดยสืนแบบฟารสิสกใน

เรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตายจรสิง ๆ ซสึกี่งพวกสะดถูดสก ทกกี่รวมถสึงมหาปฟุโรหสิตดห้วย ไมต่ไดห้เชสืกี่อ



มชนเปป็นคคาแกห้ตต่างทกกี่ใชห้ไดห้จรสิงและฟปังเขห้าทต่า เนห้นขห้อเทต็จจรสิงและชชดเจนมากเสกยจนเฟลสิกสห์คงเชสืกี่อมชนอยต่าง
แนต่นอน

ขด้อ 22-27:
24:22 และเมสืกี่อเฟลสิกสห์ไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้ โดยมกความรถูห้
ทกกี่ครบถห้วนมากขสึชั้นเรสืกี่องทางนชชั้น ทต่านกต็ผชดผต่อนพวก
เขา และกลต่าววต่า “เมสืกี่อลกเซกยสนายพชนจะลงมา เรา
จะทราบเรสืกี่องราวของพวกเจห้าอยต่างเตต็มทกกี่”
24:23 และเฟลสิกสห์สชกี่งนายรห้อยคนหนสึกี่งใหห้คฟุมตชว
เปาโลไวห้ และใหห้ทต่านมกเสรกภาพ และนายรห้อยไมต่
ควรหห้ามผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดในบรรดาคนรถูห้จชกของทต่าน ทกกี่จะ
ปรนนสิบชตสิหรสือเขห้ามายชงทต่าน
24:24 และหลชงจากเวลาหลายวชนแลห้ว เมสืกี่อเฟลสิกสห์
มาพรห้อมกชบภรรยาของทต่านชสืกี่อ ดรถูสสิลลา ผถูห้ซสึกี่งเปป็น
หญสิงชาวยสิว ทต่านกต็ใหห้ไปเรกยกเปาโลมา และไดห้ฟปัง
เปาโลเรสืกี่องความเชสืกี่อนชชั้นในพระครสิสตห์

24:25 และขณะทกกี่เปาโลใหห้เหตฟุผลเรสืกี่องความชอบ
ธรรม ความอดกลชชั้นใจทางศกลธรรม และการ
พสิพากษาทกกี่จะมาถสึงนชชั้น เฟลสิกสห์กต็ตชวสชกี่น และตอบวต่า
“คราวนกชั้จงไปตามทางของทต่านเถอะ เมสืกี่อเรามก
โอกาสเหมาะสม เราจะเรกยกทต่านมาอกก”
24:26 เฟลสิกสห์หวชงเชต่นกชนวต่า ทต่านจะไดห้รชบเงสินจาก
เปาโล เพสืกี่อทต่านจะไดห้ปลต่อยเปาโล เหตฟุฉะนชชั้นทต่าน
จสึงเรกยกเปาโลมาบต่อย ๆ และสนทนากชบเปาโล
24:27 แตต่หลชงจากสองปปีแลห้ว ปอรสสิอชสเฟสทชสไดห้
มารชบราชการแทนเฟลสิกสห์ และเฟลสิกสห์ ซสึกี่งประสงคห์
ทกกี่จะแสดงความชอบตต่อพวกยสิว จสึงทสิชั้งเปาโลใหห้ถถูก
จองจคาไวห้ตต่อไป

เฟลวิกสณ์พวิจารณาคดขีของเปาโล
เฟลสิกสห์ “มกความรถูห้ทกกี่ครบถห้วนมากขสึชั้นเรสืกี่องทางนชชั้น” นชกี่นคสือ เขาไดห้ยสินมาแลห้วกต่อนหนห้านกชั้เกกกี่ยวกชบความ

เชสืกี่อของครสิสเตกยน ไดห้ยสินมาแนต่นอนเกกกี่ยวกชบชกวสิตของพระครสิสตห์ การเอาหสินขวห้างสเทเฟน และการเผยแพรต่ขต่าว
ประเสรสิฐในทต่ามกลางแควห้นเหลต่านชชั้นผต่านทางเปาโลและคนอสืกี่น ๆ

เขาอยากไดห้รายละเอกยดมากกวต่านกชั้จาก “ลกเซกยสนายพชน” และอยากใหห้เขาลงมายชงเมสืองซกซารกยา เราคง
ประทชบใจกชบความเทกกี่ยงตรงแบบมกสตสิแหต่งกฎหมายของโรม แมห้วต่าเปาโลควรไดห้รชบการปลต่อยตชวอยต่างแนต่นอน 
เปาโลกต็ถถูกกชกตชวใหห้อยถูต่ในบห้านกชบเจห้าหนห้าทกกี่ของโรมคนหนสึกี่งเพสืกี่อเฝฟ้าดถูแลเขา บรรดาคนรถูห้จชกของเขาสามารถมา
พบหนห้าเขาและจชดหาสคาหรชบความตห้องการตต่าง ๆ ของเขาไดห้

แตต่เฟลสิกสห์ไมต่เพกยงสนใจแงต่มฟุมทางกฎหมายของการตสิดคฟุกของเปาโลเทต่านชชั้น แตต่สนใจขต่าวประเสรสิฐทกกี่เขา
ประกาศดห้วย ฉะนชชั้นพรห้อมกชบภรรยาของเขาดรถูสสิลลา หญสิงชาวยสิว เขาจสึงใชห้คนไปเชสิญเปาโลมาและฟปังเขา 
“เรสืกี่องความเชสืกี่อนชชั้นในพระครสิสตห์” ชต่างเปป็นสฟุขจรสิง ๆ ทกกี่ไดห้อต่านวต่าเปาโล “ใหห้เหตฟุผลเรสืกี่องความชอบธรรม ความ
อดกลชชั้นใจทางศกลธรรม และการพสิพากษาทกกี่จะมาถสึงนชชั้น” ตต่อหนห้าผถูห้วต่าราชการชาวโรมคนนชชั้น! นชกเทศนห์แหต่งขต่าว
ประเสรสิฐตห้องเปป็นเชต่นนชชั้นเสมอ เหมสือนทกกี่เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้บชญชาทสิโมธกวต่า “จงประกาศพระวจนะ จงตชชั้งใจ
ทคาตอนทกกี่สะดวกและตอนทกกี่ไมต่สะดวก จงตชกเตสือน วต่ากลต่าว และเตสือนสตสิดห้วยความอดกลชชั้นทฟุกอยต่างและหลชกคคา
สอน” (2 ทธ. 4:2) มชนคงไมต่ใชต่การนคาเสนอขต่าวประเสรสิฐทกกี่ซสืกี่อตรงเลยหากไมต่มกการตชกเตสือนวต่ากลต่าว หากไมต่มก
การเรกยกผถูห้คนใหห้กลชบใจเสกยใหมต่

ตชวเฟลสิกสห์เองกต็เปป็นชายชชกี่วคนหนสึกี่ง โจเซฟปัสกลต่าววต่าแมห้เฟลสิกสห์ปราบปรามพวกโจรและพวกฆาตกรทกกี่



รชงควานแควห้นยถูเดกย “ตชวเฟลสิกสห์เองกต็สรห้างความเสกยหายมากกวต่าคนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมด” เฟลสิกสห์วต่าจห้างพวกมสือ
สชงหารใหห้ฆต่าคนเหลต่านชชั้นทกกี่ตนเกลกยด เขาเปป็นคนโหดรห้ายและละโมบ เขาหวชงวต่าเปาโลจะตสิดสสินบนเขาเพสืกี่อทกกี่จะ
ไดห้รชบการปลต่อยตชว เขาจสึงขชงเปาโลไวห้ในคฟุกตต่อไปและไปพบหนห้าเปาโลบต่อย ๆ เขาเตต็มใจทกกี่จะใหห้เปาโลตสิดคฟุกอยถูต่
ตต่อไปเพสืกี่อ “ทกกี่จะแสดงความชอบตต่อพวกยสิว” (ขห้อ 27) และฉะนชชั้นเปาโลผถูห้ซสึกี่งไมต่ยอมปฟ้อยอเขาตอนทกกี่ตนถถูก
ไตต่สวนบชดนกชั้กต็เทศนาอยต่างชชดแจห้งเกกกี่ยวกชบความชอบธรรม ความอดกลชชั้นใจ และการพสิพากษา! ผมไมต่ประหลาด
ใจเลยทกกี่เฟลสิกสห์ตชวสชกี่นงชนงก!

ผมอยากรถูห้จรสิง ๆ วต่าอะไรขชดขวางเฟลสิกสห์ไมต่ใหห้กลชบใจมาหาพระเจห้า? นชกี่นอาจเปป็นเพราะดรถูสสิลลาภรรยา
ของเขา นต่าแปลกทกกี่เฟลสิกสห์ตชวสชกี่น แตต่ภรรยาของเขา ซสึกี่งเปป็นหญสิงชาวยสิว เทต่าทกกี่เราทราบ ไมต่ไดห้ตชวสชกี่นเลย!

เขารชกเงสินและคสิดทกกี่จะหาเงสินจากเปาโล
เขาเปป็นนชกการเมสืองทกกี่คดโกงซสึกี่งแสวงหาแรงสนชบสนฟุนจากพวกยสิว แมห้ตห้องแลกดห้วยอสิสรภาพของชายผถูห้

ไรห้ความผสิดคนหนสึกี่งกต็ตาม! และถถูกบาปทชชั้งหลายของตนจองจคาเชต่นนชชั้น เฟลสิกสห์จสึงไมต่กลชบใจใหมต่ เขาตชวสชกี่นแตต่ไมต่
เคยกลชบใจใหมต่ คนมากมายรถูห้สสึกฟฟ้องใจแลห้ว รห้องไหห้แลห้ว พสิจารณาคคากลต่าวอห้างของขต่าวประเสรสิฐแลห้วแตต่กต็ปฏสิเสธ
พระครสิสตห์และไปนรกแลห้ว เหมสือนทกกี่เฟลสิกสห์ไป อยต่างไมต่ตห้องสงสชย ผต่านไปสองปปี ปอรสสิอชสเฟสทชสกต็มาเปป็นผถูห้วต่า
ราชการประจคาแควห้นนชชั้น แทนทกกี่เฟลสิกสห์ และเฟลสิกสห์กต็ปลต่อยใหห้เปาโลตสิดคฟุกตต่อไปเพสืกี่อเอาใจพวกยสิว

ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขามกสายสชมพชนธห์อสืกี่น ๆ ในทต่ามกลางพวกยสิว ไดห้แตต่งงานกชบหญสิงชาวยสิวคนหนสึกี่ง เขา
คงอยากไดห้แรงสนชบสนฟุนสคาหรชบแผนการเกต็บภาษกอชนหนชกหนต่วงของตนและการบกบบชงคชบอสืกี่น ๆ และจสึงพยายาม
เอาใจพวกยสิวโดยการปฏสิบชตสิหยาบชห้าตต่อเปาโล



กวิจการ 25
ขด้อ 1-8:

25:1 บชดนกชั้เมสืกี่อเฟสทชสไดห้เขห้ามาในแควห้นนชชั้นแลห้ว 
หลชงจากสามวชน ทต่านกต็ขสึชั้นมาจากเมสืองซกซารกยาไป
ยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
25:2 แลห้วมหาปฟุโรหสิตกชบคนสคาคชญ ๆ ในพวกยสิวมา
ฟฟ้องเปาโลตต่อทต่าน และไดห้วสิงวอนทต่าน
25:3 และขอความกรฟุณาโดยมกใจคสิดรห้ายตต่อเปาโล 
เพสืกี่อทกกี่เฟสทชสจะสต่งคนไปนคาตชวเปาโลมายชงกรฟุง
เยรถูซาเลต็ม โดยซฟุต่มคอยอยถูต่ตามทางเพสืกี่อจะฆต่าเปาโล
เสกย
25:4 แตต่เฟสทชสตอบวต่า เปาโลควรจะถถูกคฟุมตชวไวห้ทกกี่
เมสืองซกซารกยา และทต่านเองกต็จะไปทกกี่นชกี่นในไมต่ชห้า
25:5 ทต่านกลต่าววต่า “เหตฟุฉะนชชั้นจงใหห้คนเหลต่านชชั้นซสึกี่ง
ในทต่ามกลางพวกทต่านทกกี่สามารถ ลงไปกชบขห้าพเจห้า 

และกลต่าวหาชายคนนกชั้ ถห้ามกความชชกี่วใด ๆ ในตชว
เขา”
25:6 และเมสืกี่อทต่านไดห้พชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นในทต่ามกลางพวก
เขาเกสินกวต่าสสิบวชนแลห้ว ทต่านกต็ลงไปยชงเมสืองซกซารกยา
และวชนตต่อมา โดยนชกี่งบนบชลลชงกห์พสิพากษา ไดห้สชกี่งใหห้
นคาตชวเปาโลเขห้ามา
25:7 และเมสืกี่อเปาโลเขห้ามาแลห้ว พวกยสิวซสึกี่งลงมา
จากกรฟุงเยรถูซาเลต็มกต็ยสืนลห้อมไวห้รอบ และกลต่าวหลาย
ขห้อหาอฟุกฉกรรจห์ใสต่เปาโล ซสึกี่งพวกเขาพสิสถูจนห์ไมต่ไดห้
25:8 ขณะทกกี่เปาโลไดห้แกห้คดกเองวต่า “ไมต่วต่าตต่อพระ
ราชบชญญชตสิของพวกยสิว หรสือตต่อพระวสิหาร หรสือตต่อ
ซกซารห์ ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้กระทคาผสิดใด ๆ ทชชั้งนชชั้น”

ลนาดอับเหตตุการณณ์เกขีกี่ยวกอับงานรอับใชด้ของเปาโล
เราสามารถแนต่ใจเกกกี่ยวกชบปปีทกกี่สคาคชญในชกวสิตของเปาโลไดห้มากกวต่าปปีอสืกี่น ๆ จากประวชตสิศาสตรห์ คสือการขสึชั้น

รชบตคาแหนต่งของเฟสทชสผถูห้มาแทนทกกี่เฟลสิกสห์ (กสิจการ 24:27) ตามประเพณกแลห้ว ปปีนชชั้นนต่าจะเปป็นปปี ค.ศ. 60 หรสือไมต่
กต็ ค.ศ. 61 Ramsey กลต่าววต่า “ผถูห้รถูห้สต่วนใหญต่ยอมรชบปปี 60 สคาหรชบเฟสทชส…” แตต่เขาคสิดวต่าปปีนชชั้นนต่าจะเปป็นปปี 59 
สคาหรชบการเรกยกตชวเฟลสิกสห์กลชบ Smith’s Bible Dictionary, David Thomas (The Acts of the Apostles) 
และ Davis Bible Dictionary เหต็นพห้องตรงกชนกชบอกกหลายคนวต่าเฟสทชสนต่าจะรชบตคาแหนต่งในชต่วงปลายปปี 60

ลคาดชบเหตฟุการณห์ของชกวสิตเปาโลตามทกกี่ใหห้ไวห้ใน Davis Bible Dictionary จสึงเปป็นดชงตต่อไปนกชั้:
“การสสิชั้นพระชนมห์ การคสืนพระชนมห์ และการเสดต็จขสึชั้นสถูต่สวรรคห์

ของพระครสิสตห์ …………………………. ค.ศ. 30
“การกลชบใจเชสืกี่อของเปาโล………………………………” 35 (?)
“การไปเยกกี่ยมกรฟุงเยรถูซาเลต็มครชชั้งแรกในเวลาตต่อมา

(กท. 1:18) ………………………………….” 37
“เปาโลทกกี่เมสืองทารห์ซชส……………………………………” 37-43
“ไปเยกกี่ยมกรฟุงเยรถูซาเลต็มพรห้อมกชบของถวายจาก

เมสืองอชนทสิโอก (กสิจการ 11:30) ……………..” 44
“การเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบแรก………………………” 46-48 (?)
“การประชฟุมใหญต่ทกกี่เยรถูซาเลต็ม…………………………….” 50



“การเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบทกกี่สอง……………………” 51-53
“1 และ 2 เธสะโลนสิกา…………………………………..” 52
“การเดสินทางเพสืกี่อประกาศรอบทกกี่สาม…………………….” 54-58
“กาลาเทกย………………………………………………..” 55
“1 โครสินธห์ ……………………………………………….” 56 หรสือ 57
“2 โครสินธห์ ……………………………………………….” 57
“โรม ……………………………………………………” 57-58
“ถถูกจชบกฟุม ……………………………………………….” 58
“ตสิดคฟุกในเมสืองซกซารกยา …………………………………” 58-60
“เฟสทชสรชบตคาแหนต่ง ……………………………………” 60
“เปาโลไปถสึงทกกี่กรฟุงโรม …………………………………” 61
“โคโลสก, ฟปีเลโมน, เอเฟซชส ……………………………” 61 หรสือ 62
“ฟปีลสิปปปี …………………………………………………” 62 หรสือ 63
“ถถูกปลต่อยตชวจากคฟุกทกกี่กรฟุงโรมครชชั้งแรก………………….” 63
“1 ทสิโมธก ………………………………………………..” 64 หรสือ 65
“ทสิตชส ………………………………………………..” 65 หรสือ 66
“ฮกบรถู ถห้าเขกยนโดยเปาโล ……………………………” 66 หรสือ 67
“2 ทสิโมธก ……………………………………………” 67
“เปาโลเสกยชกวสิต ………………………………………” 67

“G. T. P.”
เปาโลใหด้การตสอหนด้าเฟสทอัส

ผทูด้วสาราชการคนใหมส
เมสืกี่อเฟสทชสเขห้ามาในแควห้นนชชั้น เปป็นธรรมดาทกกี่เขารถูห้สสึกวต่าตนตห้องไปยชงศถูนยห์กลางทางศาสนาของประเทศ

นชชั้น คสือกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และดถูภาพรวมของสถานการณห์ทกกี่นชกี่น การบรสิหารจชดการแควห้นนชชั้นสต่วนใหญต่ถถูกมอบไวห้ใน
มสือของเหลต่าผถูห้นคายสิว สภาซานเฮดรสินและมหาปฟุโรหสิต

ตลอดสองปปี ความเกลกยดชชงทกกี่มกตต่อเปาโลไมต่ไดห้ลดราวาศอกเลย พรห้อมกชบความเกลกยดชชงทกกี่เผาผลาญทกกี่มก
ตต่อพวกครสิสเตกยน พวกเขายชงมฟุต่งมชกี่นทกกี่จะฆต่าเปาโลหากทคาไดห้ และพวกเขายชงวางแผนทกกี่จะทคาเชต่นนชชั้นแบบผสิด
กฎหมายเหมสือนเดสิม “โดยซฟุต่มคอยอยถูต่ตามทางเพสืกี่อจะฆต่าเปาโลเสกย”

ไมต่เลย เปาโลจะตห้องถถูกคฟุมตชวอยถูต่ทกกี่เมสืองซกซารกยา เฟสทชสจะกลชบไปทกกี่นชกี่นยชงวชงของตน ใครกต็ตามทกกี่
ประสงคห์ควรลงมาและกลต่าวหาเปาโลตต่อหนห้าเขาในเมสืองซกซารกยา ดชงนชชั้นผต่านไปสสิบวชนเขากต็ไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็ม
กลชบไปยชงเมสืองซกซารกยาและ “นชกี่งบนบชลลชงกห์พสิพากษา” เขาบชญชาใหห้นคาตชวเปาโลมาอยถูต่ตต่อหนห้าเขาเพสืกี่อไตต่สวน
เพสิกี่มเตสิม ตต่อหนห้าผถูห้นคาเหลต่านกชั้ผถูห้ซสึกี่งหลชงจากผต่านไปสองปปีมาเผชสิญหนห้าเปาโลอกก และเรกยกรห้องใหห้ประหารชกวสิตเขา



ผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ตชชั้งใจมากทกกี่จะกลต่าวหาเปาโล พวกเขา “กลต่าวหลายขห้อหาอฟุกฉกรรจห์ใสต่เปาโล ซสึกี่งพวกเขา
พสิสถูจนห์ไมต่ไดห้” เขาตอบแตต่เพกยงวต่าเขาไมต่ไดห้ทคาผสิดตต่อกฎหมายของพวกยสิวหรสือตต่อความศชกดสิธิ์สสิทธสิธิ์ของพระวสิหาร
หรสือตต่อซกซารห์และรชฐบาลโรม เขาไมต่ไดห้ทคาผสิดกฎหมายใด ๆ เลย

_________________
ขด้อ 9-12:

25:9 แตต่เฟสทชส ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะแสดงความชอบ
ตต่อพวกยสิว ไดห้ตอบเปาโล และกลต่าววต่า “เจห้าจะขสึชั้น
ไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และถถูกพสิพากษาเรสืกี่องสสิกี่งเหลต่า
นกชั้ตต่อหนห้าขห้าทกกี่นชกี่นหรสือ”
25:10 แลห้วเปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้ากต็กคาลชงยสืนอยถูต่
ตต่อหนห้าบชลลชงกห์พสิพากษาของซกซารห์อยถูต่แลห้ว อชนเปป็น
ทกกี่ซสึกี่งขห้าพเจห้าควรจะถถูกพสิพากษา ตต่อพวกยสิวขห้าพเจห้า
ไมต่ไดห้กระทคาผสิดใด ๆ ตามทกกี่ทต่านทราบดกอยถูต่แลห้ว

25:11 เพราะถห้าขห้าพเจห้าเปป็นผถูห้กระทคาผสิด หรสือไดห้
กระทคาสสิกี่งใด ๆ ทกกี่สมควรจะมกโทษถสึงตาย ขห้าพเจห้ากต็
ยอมตายไมต่ขชดขสืน แตต่ถห้าสสิกี่งทชชั้งหลายซสึกี่งพวกเขาฟฟ้อง
ขห้าพเจห้านชชั้นไมต่จรสิงแลห้ว ไมต่มกผถูห้ใดมกอคานาจจะมอบ
ขห้าพเจห้าใหห้พวกเขาไดห้ ขห้าพเจห้าขออฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์”
25:12 แลห้วเฟสทชส เมสืกี่อทต่านไดห้ปรสึกษากชบสภาแลห้ว 
ไดห้ตอบวต่า “เจห้าไดห้ขออฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์แลห้วหรสือ เจห้า
กต็จะตห้องไปเฝฟ้าซกซารห์”

เปาโลอตุทธรณณ์ตสอซขีซารณ์ทขีกี่กรตุงโรม
เฟสทชสเปป็นคนดกกวต่าเฟลสิกสห์ แตต่เขาเพสิกี่งมายชงแควห้นยถูเดกยไดห้ไมต่นาน เปป็นธรรมดาทกกี่เขาอยากทกกี่จะเอาใจ

ประชาชนผถูห้ซสึกี่งเขาจะปกครอง เนสืกี่องจากมชนเปป็นการทคาผสิดทางศาสนาซสึกี่งเปาโลถถูกกลต่าวหา เปาโลเตต็มใจไหมทกกี่จะ
ไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มและรชบการพสิพากษาทกกี่นชกี่นตต่อหนห้าเฟสทชสแตต่พรห้อมกชบพยานใดกต็ตามทกกี่อาจถถูกเรกยกตชวมาและ
ตชดสสินชกชั้ขาดขห้อเทต็จจรสิงทชชั้งหลายทกกี่นชกี่น?

แตต่เปาโลทราบเกกกี่ยวกชบความมฟุต่งมชกี่นทกกี่จะลอบสชงหารเขาระหวต่างทาง เขารถูห้วต่าพวกยสิวเหลต่านกชั้ไมต่ไดห้เปลกกี่ยน
ไปเลย เขาเปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม มกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะอฟุทธรณห์ตต่อศาลสถูงทกกี่สฟุด นชกี่นคสือ ตต่อซกซารห์เองทกกี่กรฟุงโรม ทกกี่นกกี่เปาโล 
ตต่อหนห้าผถูห้วต่าราชการชาวโรม ยสืนอยถูต่ทกกี่บชลลชงกห์พสิพากษาของซกซารห์อชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งเขาควรรชบการพสิพากษา ไมต่มกขห้อ
กคาหนดวต่าเขาควรไปทกกี่เยรถูซาเลต็ม ไมต่เลย ในฐานะพลเมสืองสชญชาตสิโรม เขาอห้างสสิทธสิธิ์ของตน เขากลต่าววต่า “ไมต่มกผถูห้
ใดมกอคานาจจะมอบขห้าพเจห้าใหห้พวกเขาไดห้ ขห้าพเจห้าขออฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์”

เราเขห้าใจไดห้ถสึงความทนไมต่ไหวของเปาโลทกกี่ถถูกคฟุมตชวใหห้อยถูต่ในคฟุกนานสองปปีเพราะคคากลต่าวหาทกกี่พสิสถูจนห์ไมต่
ไดห้ เขาทราบเกกกี่ยวกชบความโลภของเฟลสิกสห์ ความพยายามชชกี่ว ๆ ของเขาทกกี่จะเอาใจพวกผถูห้นคายสิวโดยการคฟุมตชว
เปาโลใหห้อยถูต่ในคฟุกตต่อไป เขามกความปรารถนาทกกี่ไมต่หยฟุดหยต่อนในการไปทกกี่กรฟุงโรมเชต่นกชนและความแนต่ใจในใจของ
เขาวต่าความปรารถนานชชั้นเปป็นมาจากพระเจห้า ถห้าเขาไดห้รชบความยฟุตสิธรรมทกกี่นกกี่ไมต่ไดห้ เขากต็จะขอสสิทธสิธิ์ทกกี่จะไดห้รชบมชน 
ณ แหลต่งสถูงสฟุดทกกี่กรฟุงโรม และในฐานะพลเมสืองสชญชาตสิโรม เขากต็มกสสิทธสิธิ์นชชั้นและตห้องถถูกสต่งตชวไปทกกี่กรฟุงโรม และ
เฟสทชส อาจดห้วยความทนไมต่ไหว จสึงกลต่าววต่า “เจห้าไดห้ขออฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์แลห้วหรสือ เจห้ากต็จะตห้องไปเฝฟ้าซกซารห์” เขา
อาจคสิดวต่าเขาจะไดห้ปลต่อยตชวเปาโลไปอยต่างรวดเรต็ว แนต่นอนวต่าเขาไมต่ทราบเกกกี่ยวกชบเจตนาแบบฆาตกรของเหลต่า
ผถูห้นคายสิว บชดนกชั้เขาอยากสต่งเปาโลไปกรฟุงโรมและเอาเรสืกี่องนกชั้ออกไปใหห้พห้นมสือเขา!

____________________



ขด้อ 13-27:
25:13 และหลชงจากหลายวชน กษชตรสิยห์อากรสิปปากชบ
พระนางเบอรห์นสิสกต็เสดต็จมายชงเมสืองซกซารกยาเพสืกี่อคคา
นชบเฟสทชส
25:14 และเมสืกี่อทต่านทชชั้งสองคห้างอยถูต่ทกกี่นชกี่นหลายวชน 
เฟสทชสกต็เลต่าเรสืกี่องคดกของเปาโลใหห้กษชตรสิยห์ฟปังวต่า “มก
ชายคนหนสึกี่งซสึกี่งถถูกปลต่อยทสิชั้งไวห้ในเครสืกี่องพชนธนาการ
ทชชั้งหลายโดยเฟลสิกสห์
25:15 เกกกี่ยวกชบชายคนนกชั้ เมสืกี่อขห้าพเจห้าอยถูต่ทกกี่กรฟุง
เยรถูซาเลต็ม พวกปฟุโรหสิตใหญต่กชบพวกผถูห้อาวฟุโสของ
พวกยสิวไดห้แจห้งใหห้ขห้าพเจห้าทราบ โดยขอใหห้ตชดสสิน
ลงโทษเขา
25:16 ผถูห้ซสึกี่งขห้าพเจห้าไดห้ตอบวต่า ไมต่เปป็นธรรมเนกยม
ของชาวโรมทกกี่จะมอบคนใด ๆ ใหห้ตาย กต่อนทกกี่คนซสึกี่ง
ถถูกกลต่าวหานชชั้นไดห้พบพวกผถูห้กลต่าวหาหนห้าตต่อหนห้า 
และมกสสิทธสิธิ์ทกกี่จะแกห้คดกเองเกกกี่ยวกชบอาชญากรรมทกกี่
เขาถถูกปรชกปรคานชชั้น
25:17 เหตฟุฉะนชชั้นเมสืกี่อพวกเขามาถสึงทกกี่นกกี่แลห้ว โดยไมต่
ลต่าชห้าในวชนรฟุต่งขสึชั้น ขห้าพเจห้าไดห้นชกี่งบนบชลลชงกห์พสิพากษา
และสชกี่งใหห้พาชายคนนชชั้นเขห้ามา
25:18 ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อพวกผถูห้กลต่าวหายสืนขสึชั้นปรชกปรคาเขา 
พวกเขากต็ไมต่ไดห้เสนอขห้อกลต่าวหาเรสืกี่องสสิกี่งทชชั้งหลาย
อยต่างทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้คาดไวห้นชชั้น
25:19 แตต่มกคคาถามบางขห้อตต่อเขาเรสืกี่องลชทธสิศาสนา
ของพวกเขาเอง และเรสืกี่องคนหนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อเยซถู ซสึกี่งตาย
ไปแลห้ว ผถูห้ซสึกี่งเปาโลยสืนยชนวต่ายชงมกชกวสิตอยถูต่
25:20 และเพราะขห้าพเจห้าสงสชยอยถูต่เรสืกี่องบรรดา
คคาถามเชต่นนชชั้น ขห้าพเจห้าจสึงไดห้ถามเปาโลวต่า เขาจะ
ยอมขสึชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม และถถูกพสิพากษาใน
เรสืกี่องเหลต่านกชั้ทกกี่นชกี่นหรสือไมต่

25:21 แตต่เมสืกี่อเปาโลไดห้อฟุทธรณห์ขอใหห้ถถูกขชงไวห้เพสืกี่อใหห้
ออกชสตชสตชดสสิน ขห้าพเจห้าจสึงสชกี่งใหห้คฟุมขชงเขาไวห้จนกวต่า
ขห้าพเจห้าจะสต่งเขาไปถสึงซกซารห์ไดห้”
25:22 แลห้วอากรสิปปาจสึงกลต่าวแกต่เฟสทชสวต่า 
“ขห้าพเจห้าเองใครต่จะฟปังชายคนนชชั้นดห้วย” “พรฟุต่งนกชั้” 
เฟสทชสกลต่าว “ทต่านจะฟปังเขา”
25:23 และในวชนรฟุต่งขสึชั้น เมสืกี่ออากรสิปปาไดห้เสดต็จมา 
และเบอรห์นสิส พรห้อมดห้วยความโอต่อต่าอยต่างมาก และ
ไดห้เขห้ามาประทชบในหห้องพสิจารณา พรห้อมกชบพวก
นายพชนและคนสคาคชญ ๆ ทชชั้งหลายแหต่งนครนชชั้น ตาม
คคาสชกี่งของเฟสทชส เปาโลกต็ถถูกนคาตชวออกมา
25:24 และเฟสทชสไดห้กลต่าววต่า “ทต่านกษชตรสิยห์อา
กรสิปปา และพวกทต่านทฟุกคนซสึกี่งอยถูต่ดห้วยกชนกชบพวก
เราทกกี่นกกี่ ทต่านทชชั้งหลายเหต็นชายคนนกชั้ ผถูห้ซสึกี่งบรรดาพวก
ยสิวไดห้วสิงวอนขห้าพเจห้า ทชชั้งในกรฟุงเยรถูซาเลต็มและทกกี่นกกี่
ดห้วย โดยโหต่รห้องวต่าเขาไมต่ควรจะมกชกวสิตอยถูต่อกกตต่อไป
25:25 แตต่เมสืกี่อขห้าพเจห้าพบวต่าเขาไมต่ไดห้ทคาผสิดสสิกี่งใดทกกี่
สมควรจะตห้องตาย และพบวต่าเขาเองไดห้อฟุทธรณห์ถสึง
ออกชสตชส ขห้าพเจห้ากต็ตชชั้งใจทกกี่จะสต่งเขาไป
25:26 ผถูห้ซสึกี่งขห้าพเจห้าไมต่มกสสิกี่งใดแนต่ชชดทกกี่จะเขกยนถสึงเจห้า
นายของขห้าพเจห้า เหตฟุฉะนชชั้นขห้าพเจห้าจสึงพาเขาออก
มาตต่อหนห้าทต่านทชชั้งหลาย และโดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งตต่อ
พระพชกตรห์พระองคห์ โอ กษชตรสิยห์อากรสิปปา เพสืกี่อวต่า
หลชงจากการไตต่สวนแลห้ว ขห้าพเจห้าจะไดห้มกบางสสิกี่งทกกี่จะ
เขกยนไดห้
25:27 เพราะขห้าพเจห้าเหต็นวต่าเปป็นการไมต่เหมาะสมทกกี่
จะสต่งนชกโทษคนหนสึกี่งไป และไมต่แจห้งอาชญากรรม
เหลต่านชชั้นทกกี่เขาถถูกปรชกปรคา”

เฟสทอัสคตุยเรสืกี่องคดขีของเปาโลกอับอากรวิปปา
กษชตรสิยห์อากรสิปปา ผถูห้ซสึกี่งครอบครองอยถูต่เหนสือแควห้นกาลสิลกและบางสต่วนของแควห้นเพอเรกยทกกี่อยถูต่อกกฟากของ



แมต่นชั้คาจอรห์แดน ไดห้มายชงเมสืองซกซารกยาเพสืกี่อเยกกี่ยมเยกยนเฟสทชส ผถูห้วต่าราชการแหต่งแควห้นยถูเดกย พระนางเบอรห์นสิสกต็มา
กชบเขาดห้วย ซสึกี่งนางเปป็นนห้องสาวของเขา ผถูห้ซสึกี่งเขาอยถูต่กสินดห้วยในความบาป อากรสิปปาผถูห้นกชั้เปป็นคนในตระกถูลเฮโรดทกกี่
โดต่งดชง เขาคสือเฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 2 บฟุตรของเฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 1 แหต่งกสิจการ 12:1 และเหลนของเฮโรดมหา
ราชผถูห้เคยครอบครองในแควห้นยถูเดกยเพสืกี่อจชกรวรรดสิโรม ตอนทกกี่พระเยซถูประสถูตสิ ตระกถูลเฮโรดนกชั้มกความเกกกี่ยวดอง
อยต่างใกลห้ชสิดกชบพวกยสิว และฉะนชชั้นเปาโลจสึงกลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพระองคห์ทราบอยถูต่วต่าพระองคห์เปป็นผถูห้ชคานาญในบรรดา
ธรรมเนกยมและคคาถามตต่าง ๆ ซสึกี่งมกอยถูต่ทต่ามกลางพวกยสิวแลห้ว…” (กสิจการ 26:3)

เฟสทชสเลต่าเกกกี่ยวกชบเปาโลใหห้เพสืกี่อนผถูห้วต่าราชการของตนฟปัง เฟสทชสเพสิกี่งเขห้ามารชบตคาแหนต่งผถูห้วต่าราชการ
แหต่งแควห้นนชชั้น พวกผถูห้นคายสิวไดห้กลต่าวหาเปาโลดห้วยขห้อหาทกกี่รห้ายแรงหลายประการ เปาโลไดห้อฟุทธรณห์ตต่อซกซารห์ แตต่
เฟสทชสไมต่ทราบวต่าตนควรเขกยนอะไรไปดกเกกกี่ยวกชบชายผถูห้นกชั้ กษชตรสิยห์อากรสิปปาอยากฟปังเปาโลดห้วยไหม?

จงหมายเหตฟุคคากลต่าวทกกี่ซสืกี่อตรงของเฟสทชสเกกกี่ยวกชบกฎหมายของโรมในขห้อ 16 
เฟสทชสผสิดหวชงเกกกี่ยวกชบขห้อหาเหลต่านชชั้นทกกี่เปาโลถถูกปรชกปรคา พวกยสิว “มกคคาถามบางขห้อตต่อเขาเรสืกี่องลชทธสิ

ศาสนาของพวกเขาเอง และเรสืกี่องคนหนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อเยซถู ซสึกี่งตายไปแลห้ว ผถูห้ซสึกี่งเปาโลยสืนยชนวต่ายชงมกชกวสิตอยถูต่” เฟสทชสไมต่รถูห้
สสึกวต่านชกี่นเพกยงพอทกกี่จะเขกยนรายงานไปยชงกรฟุงโรมเมสืกี่อเขาควรสต่งเปาโลไปทกกี่นชกี่น

ฉะนชชั้นวชนรฟุต่งขสึชั้นกษชตรสิยห์ผถูห้มาเยกกี่ยมองคห์นชชั้นจสึงถถูกรชบเสดต็จแบบใหญต่โตเขห้าสถูต่หห้องพสิจารณาและเปาโลถถูกนคา
ตชวออกมา เฟสทชสประกาศวต่า “บรรดาพวกยสิว” ไดห้รห้องวต่าเปาโล “ไมต่ควรจะมกชกวสิตอยถูต่อกกตต่อไป” แตต่เขาพบวต่า
เปาโล “ไมต่ไดห้ทคาผสิดสสิกี่งใดทกกี่สมควรจะตห้องตาย” จฟุดประสงคห์ของการไตต่สวนนกชั้กต็คสือ “ขห้าพเจห้าจะไดห้มกบางสสิกี่งทกกี่จะ
เขกยนไดห้” เขาไมต่อยากทคาใหห้พวกยสิวไมต่พอใจโดยการปลต่อยตชวเปาโลไป เขาอยากเอาความวฟุต่นวายในแควห้นนกชั้ไปใหห้
พห้น ๆ โดยสต่งตชวเปาโลไปทกกี่กรฟุงโรม แตต่ควรมกขห้อกลต่าวหาทกกี่มกรายละเอกยดทกกี่รห้ายแรงมากกวต่านกชั้ ฉะนชชั้นจสึงมกการ
ใหห้การตต่อหนห้าเฟสทชสและกษชตรสิยห์อากรสิปปาและพระนางเบอรห์นสิสนห้องสาวของเขา



กวิจการ 26
ขด้อ 1-5:

26:1 แลห้วอากรสิปปาจสึงตรชสกชบเปาโลวต่า “เจห้าไดห้รชบ
อนฟุญาตใหห้กลต่าวเพสืกี่อตชวเจห้าเอง” แลห้วเปาโลไดห้ยสืกี่น
มสือออก และตอบเพสืกี่อตนเองวต่า
26:2 “ขห้าพระองคห์คสิดวต่าตชวเองมกความสฟุข ทต่าน
กษชตรสิยห์อากรสิปปาเจห้าขห้า เพราะขห้าพระองคห์จะตอบ
เพสืกี่อตนเองวชนนกชั้ตต่อพระพชกตรห์พระองคห์ เกกกี่ยวกชบสสิกี่ง
สารพชดซสึกี่งขห้าพระองคห์ถถูกกลต่าวหาโดยพวกยสิวนชชั้น
26:3 โดยเฉพาะเพราะขห้าพระองคห์ทราบอยถูต่วต่า
พระองคห์เปป็นผถูห้ชคานาญในบรรดาธรรมเนกยมและ
คคาถามตต่าง ๆ ซสึกี่งมกอยถูต่ทต่ามกลางพวกยสิวแลห้ว เหตฟุ

ฉะนชชั้นขห้าพระองคห์ขอรห้องพระองคห์ ขอโปรดฟปังขห้า
พระองคห์ดห้วยความอดทน
26:4 ลชกษณะแหต่งชกวสิตของขห้าพระองคห์ตชชั้งแตต่วชย
หนฟุต่มของขห้าพระองคห์นชชั้น ซสึกี่งตชชั้งแตต่แรกไดห้อยถูต่
ทต่ามกลางชนชาตสิของขห้าพระองคห์ทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
นชชั้น พวกยสิวทฟุกคนกต็ทราบอยถูต่แลห้ว
26:5 ผถูห้ซสึกี่งไดห้รถูห้จชกขห้าพระองคห์ตชชั้งแตต่แรก ถห้าพวกเขา
จะยอมเปป็นพยานใหห้การ วต่าตามนสิกายทกกี่เครต่งครชด
ทกกี่สฟุดในศาสนาของขห้าพระองคห์ทชชั้งหลาย ขห้าพระองคห์
เคยดคาเนสินชกวสิตเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง

เปาโลสบายใจตสอหนด้าอากรวิปปา
ปอรสสิอชสเฟสทชสบชดนกชั้เปป็นผถูห้วต่าราชการแหต่งแควห้นยถูเดกย ซสึกี่งรวมถสึงเมสืองซกซารกยาอชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งเปาโลถถูกจคา

คฟุก เฟสทชส “ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะแสดงความชอบตต่อพวกยสิว” อยากใหห้เปาโลกลชบไปทกกี่เยรถูซาเลต็มอชนเปป็นทกกี่ซสึกี่งพวกยสิว
รอฆต่าเขาอยถูต่ แตต่เปาโลในฐานะพลเมสืองสชญชาตสิโรมไดห้อฟุทธรณห์ตต่อซกซารห์และอยากถถูกสต่งตชวไปทกกี่กรฟุงโรม

ขณะเดกยวกชน กษชตรสิยห์อากรสิปปา นชกี่นคสือ เฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 2 ผถูห้ครองแควห้นเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ทางเหนสือของ
แควห้นยถูเดกย ไดห้มาเยกกี่ยมเฟสทชสและเขาขอฟปังเปาโล

เฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 2 ผถูห้นกชั้เปป็นหลานของเฮโรดผถูห้มกนามวต่าอชนทสิพาส บฟุตรของเฮโรดมหาราช เฮโรดผถูห้เปป็น
ปถูฝ่นชชั้นไดห้ฆต่ายอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา และเราถถูกบอกวต่า “เฮโรดยคาเกรงยอหห์น โดยทราบวต่าทต่านเปป็นคนชอบธรรม
และบรสิสฟุทธสิธิ์ และไดห้เชสืกี่อฟปังทต่าน และเมสืกี่อเฮโรดไดห้ยสินทต่าน เฮโรดกต็ปฏสิบชตสิตามหลายสสิกี่ง และรชบฟปังทต่านดห้วยความ
ยสินดก” (มาระโก 6:20) เขาคงฟปังคคาเทศนาและคคาสชกี่งสอนของยอหห์นและเขาลชงเลใจทกกี่จะสชกี่งตชดศกรษะยอหห์น
เพราะคคาปฏสิญาณทกกี่เขาใหห้ไวห้แกต่นางเฮโรเดกยสและสะโลเม แตต่เมสืกี่อเขาทราบเกกกี่ยวกชบพระเยซถู จสิตสคานสึกทกกี่รถูห้สสึกผสิด
ของเขากต็รบกวนเขา “และทต่านตรชสวต่า “ยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมาไดห้เปป็นขสึชั้นมาจากความตายแลห้ว และเหตฟุฉะนชชั้น
บรรดาการอสิทธสิฤทธสิธิ์จสึงไดห้แสดงพวกมชนเองออกมาในตชวเขา” (มาระโก 6:14) ฉะนชชั้นตระกถูลเฮโรดนานหห้าชชกี่วอายฟุ
คนจสึงทราบแลห้วเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์และเหลต่าผถูห้พยากรณห์ของพระเจห้าและการกระทคากสิจของพระเจห้ากชบชนชาตสิ
อสิสราเอล

ฉะนชชั้นเปาโลจสึงยสืนอยถูต่ตต่อหนห้ากษชตรสิยห์อากรสิปปาและเบอรห์นสิสภรรยาของเขาและตต่อหนห้าผถูห้วต่าราชการเฟส
ทชส “แลห้วอากรสิปปาจสึงตรชสกชบเปาโลวต่า “เจห้าไดห้รชบอนฟุญาตใหห้กลต่าวเพสืกี่อตชวเจห้าเอง” ฉะนชชั้นเปาโลจสึงแถลงคดกดห้วย
ความสบายใจอยต่างเหต็นไดห้ชชด มชนดถูเหมสือนเปป็นคคาเทศนาหนสึกี่งตต่อหนห้าผถูห้ฟปังมากกวต่าเปป็นการแกห้ตต่างของนชกโทษคน
หนสึกี่ง เขาดถูเหมสือนเปป็นผถูห้ใหห้คคาปรสึกษาของกษชตรสิยห์มากกวต่าเปป็นอาชญากรทกกี่ถถูกกลต่าวหา ฉะนชชั้นเปาโลจสึงเหยกยดมสือ
ของตนออกเหมสือนแสดงละครและเรสิกี่มตห้นพถูด



ความสบายใจของเปาโลตต่อหนห้ากษชตรสิยห์อากรสิปปามา กต่อนอสืกี่นกต็เพราะประสบการณห์อชนยาวนานในการ
ตอบซชั้คาแลห้วซชั้คาอกกตต่อหนห้าคนเหลต่านชชั้นทกกี่เขาถถูกไตต่สวนตชชั้งแตต่เขาถถูกจชบกฟุมในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม

1. เขาไดห้แกห้ตต่างใหห้ตชวเองตต่อหนห้าพวกยสิวหมถูต่ใหญต่ในกรฟุงเยรถูซาเลต็ม โดยยสืนอยถูต่บนขชชั้นบชนไดเหนสือฝถูงชน 
แตต่ภายใตห้การจชบกฟุมของพวกทหารโรม (กสิจการ 22:1-21) และเขาไดห้กลต่าวตต่อฝถูงชนนชชั้นวต่า “ทต่านทชชั้งหลาย พกกี่
นห้องและบรรดาทต่านผถูห้อาวฟุโส” นชกี่นคสือ เหลต่าบสิดาหรสือเหลต่าผถูห้นคาฝฝ่ายวสิญญาณแหต่งชนชาตสิอสิสราเอล ทกกี่นชกี่นเขาตห้อง
เตสือนใจประชาชนเหลต่านชชั้นเกกกี่ยวกชบการทกกี่เขาไดห้รชบการฝฝึกฝนภายใตห้กามาลสิเอล อาจารยห์ยสิวผถูห้ทรงอสิทธสิพลมาก
ทกกี่สฟุด เกกกี่ยวกชบการฝฝึกฝนอชนเขห้มงวดของเขาในพระราชบชญญชตสิ เกกกี่ยวกชบการทกกี่เขาเคยขต่มเหงพวกครสิสเตกยนและ
การทกกี่เขาถถูกสต่งตชวมาเปป็นผถูห้แทนคนหนสึกี่งของสภาซานเฮดรสินยชงเมสืองดามชสกชส ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาเลต่าเกกกี่ยวกชบการก
ลชบใจเชสืกี่อของเขา แสงสวต่างนชชั้นจากสวรรคห์และเสกยงของพระเจห้าซสึกี่งนต่าจะทคาใหห้พวกยสิวประทชบใจ ทกกี่นชกี่นเขาเลต่าใหห้
พวกเขาฟปังเกกกี่ยวกชบ “คนหนสึกี่งชสืกี่อ อานาเนกย เปป็นคนทกกี่นมชสการพระเจห้าตามพระราชบชญญชตสิ โดยมกชสืกี่อเสกยงดกใน
หมถูต่พวกยสิวทฟุกคนซสึกี่งอาศชยอยถูต่ทกกี่นชกี่น” (กสิจการ 22:12) ผถูห้ซสึกี่งมาและประกาศวต่าเขาไดห้รชบการทรงเรกยกจากพระเจห้า
และเตสือนสตสิเปาโลใหห้รชบบชพตสิศมา การรชบบชพตสิศมานชชั้นนต่าจะทคาใหห้พวกยสิวเหลต่านชชั้นประทชบใจอยต่างมาก ผถูห้ซสึกี่ง
จดจคาไดห้มานานในทฟุกแหต่งหนเกกกี่ยวกชบงานรชบใชห้ทกกี่ยสิกี่งใหญต่ของยอหห์นผถูห้ใหห้รชบบชพตสิศมา ซสึกี่งใหห้บชพตสิศมาผถูห้คน
มากมาย นอกจากนกชั้เขาใชห้คคาพถูดเปรกยบเปรยทกกี่วต่า “จงรชบบชพตสิศมา และชคาระลห้างบาปของทต่านออกไปเสกย” แกต่
พวกยสิวทกกี่คฟุห้นเคยกชบพสิธกการทางศาสนาทชชั้งหลายซสึกี่งมกความหมายเชสิงสชญลชกษณห์

2. ในการไตต่สวนตต่อหนห้าสภาซานเฮดรสินอกกหนในกสิจการ 23:1-6 ทกกี่นชกี่นพรห้อมกชบถห้อยคคาทกกี่ลฟุกไหมห้เขาไดห้
ตคาหนสิมหาปฟุโรหสิตทกกี่สชกี่งคนใหห้ตบเขาซสึกี่งขชดกชบพระราชบชญญชตสิ ทกกี่นชกี่นเขาไดห้ประกาศวต่าเขาเปป็นฟารสิสกคนหนสึกี่ง และ
วต่าเรสืกี่องทกกี่เปป็นประเดต็นคสือเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตาย พวกฟารสิสกเชสืกี่อเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตาย พวกสะดถูสกไมต่เชสืกี่อ 
การโตห้แยห้งอชนเผต็ดรห้อนไดห้ปะทฟุขสึชั้นระหวต่างสองพวกนชชั้น ทกกี่ประชฟุมนชชั้นจสึงแตกออกแบบไรห้ระเบกยบและเปาโลถถูกนาย
รห้อยผถูห้นชชั้นพาตชวกลชบไปยชงกรมทหาร

3. ฉะนชชั้นเปาโล เมสืกี่อนายรห้อยผถูห้นชชั้นพบการสมคบคสิดเพสืกี่อเอาชกวสิตของเขา จสึงถถูกพาตชวไปยชงเมสืองซกซารกยา
และใหห้การทกกี่นชกี่นตต่อหนห้าผถูห้วต่าราชการเฟลสิกสห์ ทกกี่นชกี่นเปาโลพถูดเพกยงสชชั้น ๆ ไมต่ยอมรชบขห้อกลต่าวหาเหลต่านชชั้น เตสือน
ความจคาเฟลสิกสห์วต่าผต่านไปเพกยงสสิบสองวชนตชชั้งแตต่เขามายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มในการเดสินทางเมสืกี่อเรต็ว ๆ นกชั้ และเชต่นเคย
เปาโลกลต่าวไปแลห้ววต่าเรสืกี่องทกกี่เปป็นประเดต็นคสือการเปป็นขสึชั้นจากตาย (กสิจการ 24:15) และเขาเลต่าเชต่นกชนเกกกี่ยวกชบ
ความวฟุต่นวายในสภาซานเฮดรสินเมสืกี่อเขายกเรสืกี่องการเปป็นขสึชั้นจากตายขสึชั้นมาพถูด

4. ตต่อมาเปาโลถถูกนคาตชวไปอยถูต่ตต่อหนห้าเฟลสิกสห์อกกและภรรยาของเขาดรถูสสิลลา หญสิงชาวยสิว ซสึกี่งเฟลสิกสห์ “ดห้
ฟปังเปาโลเรสืกี่องความเชสืกี่อนชชั้นในพระครสิสตห์” (กสิจการ 24:24, 25) และเปาโล “ใหห้เหตฟุผลเรสืกี่องความชอบธรรม 
ความอดกลชชั้นใจทางศกลธรรม และการพสิพากษาทกกี่จะมาถสึงนชชั้น” จนเฟลสิกสห์ตชวสชกี่น แตต่กต็ไมต่แสดงจฟุดยสืนอะไร

5. แตต่นชกี่นยชงไมต่หมด เพราะวต่าหลชงจากนชชั้นเฟลสิกสห์กต็ “หวชงเชต่นกชนวต่า ทต่านจะไดห้รชบเงสินจากเปาโล เพสืกี่อ
ทต่านจะไดห้ปลต่อยเปาโล เหตฟุฉะนชชั้นทต่านจสึงเรกยกเปาโลมาบต่อย ๆ และสนทนากชบเปาโล” (กสิจการ 24:26) เปาโล
จสึงไดห้พถูดคฟุยอยต่างคฟุห้นเคยกชบเฟลสิกสห์หลายครชชั้งแลห้ว และเฟลสิกสห์ “ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะแสดงความชอบตต่อพวกยสิว” ทสิชั้ง
เปาโลใหห้ถถูกจองจคาตต่อไปผถูห้ซสึกี่งตนรถูห้วต่าไมต่มกความผสิด



6. เมสืกี่อปอรสสิอชสเฟสทชสกลายเปป็นผถูห้วต่าราชการ มหาปฟุโรหสิตและคนอสืกี่น ๆ ในกรฟุงเยรถูซาเลต็มกต็ “มาฟฟ้อง
เปาโลตต่อทต่าน และไดห้วสิงวอนทต่าน และขอความกรฟุณาโดยมกใจคสิดรห้ายตต่อเปาโล เพสืกี่อทกกี่เฟสทชสจะสต่งคนไปนคาตชว
เปาโลมายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม โดยซฟุต่มคอยอยถูต่ตามทางเพสืกี่อจะฆต่าเปาโลเสกย” (กสิจการ 25:2,3) จากนชชั้นเปาโลถถูกนคา
ตชวไปยชงบชลลชงกห์พสิพากษาตต่อหนห้าเฟลสิกสห์ พวกยสิวทกกี่เปป็นผถูห้นคาจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มไดห้ตชชั้งขห้อหาแบบทางการอกก เราคสิด
วต่าพวกเขาเปป็นสมาชสิกของสภาซานเฮดรสิน และอาจเปป็นพวกปฟุโรหสิตใหญต่ คคาตอบของเปาโลนชชั้นสชชั้นและถถูกบอก
ไปอยต่างเรกยบงต่าย “ขณะทกกี่เปาโลไดห้แกห้คดกเองวต่า “ไมต่วต่าตต่อพระราชบชญญชตสิของพวกยสิว หรสือตต่อพระวสิหาร หรสือ
ตต่อซกซารห์ ขห้าพเจห้าไมต่ไดห้กระทคาผสิดใด ๆ ทชชั้งนชชั้น”” (กสิจการ 25:8) และเมสืกี่อเฟสทชสขอใหห้เปาโลไปทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม
และถถูกไตต่สวนทกกี่นชกี่น เปาโลกต็อฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์และจสึงตห้องถถูกสต่งตชวไปทกกี่กรฟุงโรม

และบชดนกชั้เปาโลมาใหห้การเกกกี่ยวกชบตชวเอง ในฐานะนชกโทษคนหนสึกี่ง ตต่อหนห้ากษชตรสิยห์อากรสิปปา แตต่เปาโล
ไมต่พรชกี่นพรสึงเพราะเครสืกี่องยศแบบกษชตรสิยห์หรสือสสิทธสิอคานาจของรชฐบาล และดห้วยความสงต่างามอชนนต่าทสึกี่งเขาเผชสิญ
หนห้ากษชตรสิยห์และราชสินกและผถูห้วต่าราชการและเลต่าเรสืกี่องราวของตนและประกาศพระครสิสตห์

เหตตุใดเปาโลถนงดขีใจเปป็นพวิเศษทขีกี่ไดด้กลสาว
ตสอหนด้ากษอัตรวิยณ์อากรวิปปา

ในขห้อ 2 และ 3 เปาโลแสดงออกถสึงความสฟุขของตนทกกี่ไดห้ตอบตต่อหนห้ากษชตรสิยห์อากรสิปปา “โดยเฉพาะ
เพราะขห้าพระองคห์ทราบอยถูต่วต่าพระองคห์เปป็นผถูห้ชคานาญในบรรดาธรรมเนกยมและคคาถามตต่าง ๆ ซสึกี่งมกอยถูต่ทต่ามกลาง
พวกยสิวแลห้ว” นกกี่คสือกษชตรสิยห์เฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 2 เขาเปป็นบฟุตรของเฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 1 ผถูห้สชกี่งฆต่าอชครทถูตยากอบ
และวางแผนทกกี่จะฆต่าเปโตรในกสิจการ 12 และหลชงจากผถูห้คนโหต่รห้องชมคคาปราศรชยของเขาแบบใหญต่โต เราอต่าน
เกกกี่ยวกชบเฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 1 ในกสิจการ 12:23-- “และในทชนใดนชชั้น ทถูตสวรรคห์องคห์นชชั้นขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้
ตกทต่านอยต่างรฟุนแรง เพราะทต่านมสิไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า และทต่านถถูกกชดกสินโดยตชวหนอนทชชั้งหลาย และ
สสิชั้นลม” และนชกี่นบต่งชกชั้วต่าพระเจห้าทรงถสือวต่าเฮโรดตห้องใหห้การมากกวต่าคนทกกี่ขาดความรถูห้ซสึกี่งไมต่ไดห้รถูห้จชกพระเจห้าของพวก
ยสิว ไมต่ทราบเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์ เกกกี่ยวกชบพระเมสสสิยาหห์

เฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 2 ผถูห้นกชั้ซสึกี่งเปาโลยสืนอยถูต่ตต่อหนห้าเขาตอนนกชั้ เปป็นเหลนของเฮโรดมหาราชผถูห้ซสึกี่งกคาลชง
ครอบครองอยถูต่ในเยรถูซาเลต็มตอนทกกี่พระครสิสตห์ประสถูตสิ เขาไดห้สรห้างพระวสิหารขสึชั้นใหมต่อยต่างงดงามและถสึงแมห้วต่าเขา
เปป็นคนชชกี่วและสชกี่งฆต่าทารกทกกี่ไรห้ความผสิดในการพยายามทกกี่จะทคาลายพระเยซถูตอนเปป็นทารก กต็มกพยานหลชกฐานวต่า
เขาเชสืกี่อพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิม มชทธสิว 2:3 บอกเราวต่า “เมสืกี่อกษชตรสิยห์เฮโรดไดห้ยสินสสิกี่งเหลต่านกชั้แลห้ว” เกกกี่ยวกชบ
พวกนชกปราชญห์ทกกี่มาตามหาพระเมสสสิยาหห์ “ทต่านกต็ปปัปี่นปฝ่วน และกรฟุงเยรถูซาเลต็มทชชั้งหมดดห้วยกชนกชบทต่าน” และเรา
พบอกกวต่า “และเมสืกี่อทต่านไดห้รวบรวมบรรดาปฟุโรหสิตใหญต่กชบพวกธรรมาจารยห์ของประชากรเขห้าดห้วยกชนแลห้ว ทต่านกต็
เรกยกรห้องจากพวกเขาวต่า พระครสิสตห์นชชั้นจะบชงเกสิดแหต่งใด” (มธ. 2:4) เขารถูห้วต่าภาคพชนธสชญญาเดสิมไดห้พยากรณห์ถสึง
การเสดต็จมาของพระครสิสตห์ กษชตรสิยห์องคห์นชชั้น และเขาซชกถามและพบวต่าพระเมสสสิยาหห์จะประสถูตสิในหมถูต่บห้านเบธเล
เฮมแหต่งแควห้นยถูเดกย ตามทกกี่เขกยนไวห้ในมกคาหห์ 5:2 ฉะนชชั้นเฮโรดมหาราชจสึงทราบอยถูต่กต่อนแลห้วเกกกี่ยวกชบคคาทคานายทกกี่
เหนสือธรรมชาตสิเหลต่านชชั้นในพระคชมภกรห์และเกกกี่ยวกชบการเสดต็จมาของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอด

และเฮโรด อากรสิปปาทกกี่ 1 ผถูห้ซสึกี่งฆต่ายากอบและเปป็นคนชชกี่ว แตต่กต็วฟุต่นวายใจมาก ๆ เกกกี่ยวกชบเหตฟุการณห์เหนสือ



ธรรมชาตสิเหลต่านชชั้นในเยรถูซาเลต็มจนหลชงจากทกกี่เขาสชกี่งประหารชกวสิตพวกนายคฟุกแลห้ว ผถูห้ซสึกี่งทถูตสวรรคห์นชชั้นไดห้พาตชวเป
โตรไปจากพวกเขาในตอนกลางคสืน “เฮโรดเสดต็จลงไปจากแควห้นยถูเดกยมายชงเมสืองซกซารกยา และพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่น”
(กสิจการ 12:19) และกระนชชั้นพระเจห้ากต็ทรงถสือวต่าเขาตห้องรชบผสิดชอบและทถูตสวรรคห์ขององคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงฆต่า
เขาเสกย “เพราะทต่านมสิไดห้ถวายสงต่าราศกแดต่พระเจห้า” (กสิจการ 12:23) ฉะนชชั้นเราจสึงเขห้าใจไดห้วต่าเฮโรด อากรสิปปา
คนนกชั้เปป็นคนในตระกถูลหนสึกี่งทกกี่นานสกกี่หรสือหห้าชชกี่วอายฟุคนแลห้วทราบเกกกี่ยวกชบพวกยสิว การนมชสการของพวกเขา พระ
คชมภกรห์ของพวกเขา พระเมสสสิยาหห์ทกกี่ทรงสชญญาไวห้ของพวกเขา พระราชบชญญชตสิดห้านพสิธกการของพวกเขา และ
เปาโลรถูห้สสึกวต่ามกอสิสระทกกี่จะพถูดตต่อหนห้าคนเชต่นนชชั้น

การบต่งชกชั้กต็คสือวต่า ในหมถูต่ทฟุกคนทกกี่เปาโลถถูกนคาตชวไปอยถูต่ตต่อหนห้า เฮโรด อากรสิปปาผถูห้นกชั้เปป็นคนทกกี่รถูห้จชกแยกแยะ
มากทกกี่สฟุด และแมห้เปป็นคนชชกี่ว กต็ไดห้รชบการสชกี่งสอนในเรสืกี่องฝฝ่ายวสิญญาณในแบบทกกี่คนอสืกี่น ๆ ไมต่ไดห้รชบ และเปาโลกลต่าว
ไดห้วต่า “ขห้าแตต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา พระองคห์เชสืกี่อพวกศาสดาพยากรณห์หรสือไมต่พระเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ทราบวต่า
พระองคห์เชสืกี่อ” (ขห้อ 27) และเราตห้องจคาเรสืกี่องนกชั้ใหห้ขสึชั้นใจขณะทกกี่เปาโลกลต่าวแกต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา

การแกห้ตต่างใหห้ตชวเองของเปาโลมกสต่วนนห้อยในคคาพยานนกชั้ตต่อหนห้ากษชตรสิยห์อากรสิปปา เขากลต่าวในขห้อ 4 วต่า
พวกยสิวทชชั้งปวงทราบเกกกี่ยวกชบชกวสิตของเขาในเยรถูซาเลต็ม การฝฝึกอบรมอชนเขห้มงวดของเขาและจฟุดยสืนของเขาใน
ฐานะฟารสิสกคนหนสึกี่งและการทคางานของเขาในฐานะตชวแทนคนหนสึกี่งของสภาซานเฮดรสินทกกี่ปกปฟ้องอคานาจปกครอง
ของมหาปฟุโรหสิตและระบบปฟุโรหสิตโดยตต่อสถูห้กชบพวกครสิสเตกยน (ขห้อ 4, 5) และเขากลต่าววต่าจรสิง ๆ แลห้วเขากคาลชงยสืน
และถถูกตชดสสินเพราะ “ความหวชงแหต่งพระสชญญาซสึกี่งพระเจห้าไดห้ตรชสแกต่บรรพบฟุรฟุษของพวกขห้าพระองคห์นชชั้น” (ขห้อ
6)

___________________
ขด้อ 6-8:

26:6 และบชดนกชั้ขห้าพระองคห์ยสืนอยถูต่และถถูกพสิพากษา
เนสืกี่องดห้วยความหวชงแหต่งพระสชญญาซสึกี่งพระเจห้าไดห้
ตรชสแกต่บรรพบฟุรฟุษของพวกขห้าพระองคห์นชชั้น
26:7 โดยสสิบสองเผต่าของพวกขห้าพระองคห์ ซสึกี่ง
ปรนนสิบชตสิพระเจห้าอยต่างจรสิงจชงทชชั้งกลางวชนและกลาง

คสืนหวชงวต่าจะมาถสึงพระสชญญานชชั้น เพราะเหต็นแกต่
ความหวชงอชนนกชั้ ขห้าแตต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา ขห้า
พระองคห์จสึงถถูกกลต่าวหาโดยพวกยสิว
26:8 เหตฟุไฉนทต่านทชชั้งหลายจสึงคสิดวต่าเปป็นสสิกี่งทกกี่เหลสือ
เชสืกี่อวต่า พระเจห้าจะทรงใหห้คนตายเปป็นขสึชั้นมา

พระครวิสตณ์ทรงเปป็นความหวอังของชนชาตวิอวิสราเอล
แมห้ชกวสิตของเปาโลตกเปป็นเดสิมพชน การโจมตกของพวกผถูห้นคายสิวทกกี่กระทคาตต่อเขากต็เปป็นการโจมตกตต่อพระ

ครสิสตห์และจรสิง ๆ แลห้วเปป็นการโจมตกตต่อพระพรทชชั้งหลายของพระเจห้าทกกี่ถถูกหยสิบยสืกี่นใหห้แกต่ชนชาตสิอสิสราเอลและ
บรรดาพระสชญญาของพระเจห้าทกกี่ทรงทคาไวห้กชบชนชาตสิอสิสราเอล พระเจห้าทรงทคาพระสชญญาทกกี่ยสิกี่งใหญต่หลาย
ประการแกต่ชนชาตสิอสิสราเอลและในการกลต่าวแทนพวกยสิวทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณมากกวต่า เปาโลกลต่าววต่าพระสชญญา
นชชั้น “สสิบสองเผต่าของพวกขห้าพระองคห์ ซสึกี่งปรนนสิบชตสิพระเจห้าอยต่างจรสิงจชงทชชั้งกลางวชนและกลางคสืนหวชงวต่าจะมา” จง
ระลสึกถสึงนางอชนนาหญสิงผถูห้พยากรณห์และสสิเมโอนในพระวสิหารตอนทกกี่มอบถวายพระเยซถู (ลถูกา 2:25-38) จงระลสึก
ถสึงการเปปิดเผยนชชั้นแกต่เศคารสิยาหห์เกกกี่ยวกชบการกคาเนสิดของยอหห์นบฟุตรชายคนหนสึกี่ง ผถูห้ซสึกี่งจะเปป็นผถูห้เบสิกทาง และเกกกี่ยว



กชบความชสืกี่นบานอชนนต่ายสินดกของชายผถูห้ชอบธรรมคนนชชั้นในลถูกา 1 จงระลสึกถสึงคนมากมายผถูห้ซสึกี่งถามยอหห์นผถูห้ใหห้รชบ
บชพตสิศมาวต่า “ทต่านเปป็นพระครสิสตห์นชชั้นหรสือ?” (ยอหห์น 1:19-27; ยอหห์น 3:25-30) จงระลสึกวต่าแมห้กระทชกี่งพวก
ปฟุโรหสิตใหญต่กต็คฟุห้นเคยกชบขห้อพระคคานชชั้นในมกคาหห์ 5:2 ทกกี่กลต่าววต่าพระเมสสสิยาหห์จะประสถูตสิทกกี่ไหน (มธ. 2:5, 6) และ
คคาพยากรณห์อสืกี่น ๆ อกกมากมายในภาคพชนธสชญญาเดสิมเกกกี่ยวกชบพระองคห์ นาธานาเอล ผถูห้ซสึกี่งพระเยซถูชนะมา แมห้เขา
มกหลายคคาถามกต่อนหนห้านชชั้น กต็มกใจทกกี่แสวงหา (ยอหห์น 1:45-49) แมห้กระทชกี่งหญสิงชาวสะมาเรกยผถูห้นชชั้น ซสึกี่งเปป็นลถูกครสึกี่ง
ในดห้านศาสนาและเชสืชั้อชาตสิ กต็ยชงคาดหวชงพระเมสสสิยาหห์และกลต่าววต่า “ดสิฉชนทราบวต่าพระเมสสสิยาหห์จะเสดต็จมา ผถูห้
ซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า พระครสิสตห์ เมสืกี่อพระองคห์เสดต็จมาแลห้ว พระองคห์จะทรงบอกพวกเราถสึงสสิกี่งสารพชด” และจากนชชั้นนาง
กต็วสิกี่งเขห้าไปในเมสืองและกลต่าววต่า “จงมา ดถูทต่านผถูห้หนสึกี่ง ซสึกี่งไดห้บอกฉชนถสึงสสิกี่งสารพชดทกกี่ฉชนไดห้เคยกระทคา ทต่านผถูห้นกชั้เปป็น
พระครสิสตห์มสิใชต่หรสือ” (ยอหห์น 4:25, 29) คนเหลต่านชชั้นทกกี่ในฝฝ่ายวสิญญาณอยถูต่ใกลห้พระเจห้าและแสวงหาพระเจห้า ใน
อสิสราเอลทชชั้งสสิชั้น กต็ตชชั้งตาคอยการสคาเรต็จจรสิงของพระสชญญาบางขห้อและมกความหวชงบางอยต่าง ซสึกี่งจะสคาเรต็จจรสิงไดห้
ในพระครสิสตห์เทต่านชชั้นและเปาโลกลต่าวถสึงพระสชญญาเหลต่านกชั้ตรงนกชั้ในกสิจการ 26:6 และ 7

“ความหวชงของชนชาตสิอสิสราเอล” อาจถถูกใหห้โครงรต่างครต่าว ๆ ไดห้ดชงตต่อไปนกชั้:
1. มชนรวมถสึงพชนธสชญญานชชั้นกชบอชบราฮชม บสิดาของชนชาตสินชชั้น ทกกี่วต่า “เราจะทคาใหห้เจห้าเปป็นประชาชาตสิ

ใหญต่ประชาชาตสิหนสึกี่ง…และในเจห้าบรรดาครอบครชวแหต่งแผต่นดสินโลกจะไดห้รชบพระพร” (ปฐก. 12:2, 3) พระเจห้าไดห้
ทรงสชญญาวต่าจะประทานแผต่นดสินคานาอชนใหห้แกต่อชบราฮชมขณะทกกี่เขายชงเปป็นคนตต่างถสิกี่นอยถูต่ในแผต่นดสินนชชั้น (ปฐก.
 13:14-17) และพระสชญญานชชั้นมกแกต่อชบราฮชม “และแกต่เชสืชั้อสายของเจห้าเปป็นนสิตยห์” และนชกี่นถถูกอธสิบายโดยการ
ดลใจในกาลาเทกย 3:16, “บชดนกชั้ บรรดาพระสชญญาไดห้ประทานไวห้แกต่อชบราฮชมและเชสืชั้อสายของทต่าน พระองคห์ไมต่
ไดห้ตรชสวต่า ‘และแกต่เชสืชั้อสายทชชั้งหลาย’ เหมสือนอยต่างกชบวต่าแกต่คนมากคน แตต่เหมสือนกชบวต่าแกต่คนผถูห้เดกยว ‘และแกต่
เชสืชั้อสายของทต่าน’ ซสึกี่งเปป็นพระครสิสตห์” และเราถถูกบอกวต่า “และพระคชมภกรห์นชชั้นซสึกี่งรถูห้ลต่วงหนห้าวต่า พระเจห้าจะทรงใหห้
พวกคนตต่างชาตสิเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชสืกี่อ ไดห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐแกต่อชบราฮชมลต่วงหนห้า โดยกลต่าววต่า ‘ใน
ตชวเจห้าประชาชาตสิทชชั้งสสิชั้นจะไดห้รชบพระพร’ ดชงนชชั้นบรรดาคนทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายความเชสืกี่อจสึงไดห้รชบพระพรรต่วมกชบอชบราฮชมผถูห้
เปปีปี่ยมดห้วยความเชสืกี่อ” (กท. 3:8, 9) พชนธสชญญานกชั้ถถูกทวนซชั้คาแกต่อชบราฮชมในปฐมกาล 15:5 และ 6 และในปฐม
กาล 17:6-8 แตต่เชสืชั้อสายนชชั้นทกกี่โดยทางพระองคห์คนทชชั้งโลกจะไดห้รชบการอวยพรคสือพระครสิสตห์ และลถูกทชชั้งหลายทกกี่แทห้
จรสิงของอชบราฮชมคสือคนเหลต่านชชั้นทกกี่มกความเชสืกี่อในพระครสิสตห์ เหมสือนกชบทกกี่อชบราฮชมมกความเชสืกี่อในพระองคห์

2. พระเจห้าทรงกระทคาพชนธสชญญาหนสึกี่งกชบดาวสิดใน 2 ซามถูเอล 7:10-17 วต่าจะสถาปนาพระทกกี่นชกี่งของดา
วสิดตลอดไป “และราชวงศห์ของเจห้ากชบอาณาจชกรของเจห้าจะไดห้รชบการสถาปนาไวห้ตต่อหนห้าเจห้าเปป็นนสิตยห์ พระทกกี่นชกี่ง
ของเจห้าจะไดห้รชบการสถาปนาไวห้เปป็นนสิตยห์” และนชกี่นไมต่อาจกลายเปป็นจรสิงไดห้นอกจากโดยทางพระครสิสตห์ในการ
เสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระองคห์เมสืกี่อพระองคห์ทรงใหห้ชนชาตสิอสิสราเอลกลชบคสืนสถูต่แผต่นดสินนชชั้นและทรงกต่อตชชั้ง
อาณาจชกรกต่อนยฟุคพชนปปีนชชั้นบนแผต่นดสินโลก

พชนธสชญญานชชั้นถถูกใหห้ไวห้เชต่นกชนใน 1 พงศาวดาร 17:4-15 พระสชญญานกชั้เกกกี่ยวกชบเชสืชั้อสายของดาวสิดทกกี่จะ
ครองราชยห์จรสิง ๆ บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดถถูกทวนซชั้คาในอสิสยาหห์ 11:1-12, ในอสิสยาหห์ 9:6 และ 7 การประสถูตสิของ
พระครสิสตห์จากหญสิงพรหมจารกในฐานะเปป็นหมายสคาคชญหนสึกี่งแกต่ “วงศห์วานของดาวสิด” ถถูกสชญญาไวห้ในอสิสยาหห์ 



7:14 มชนถถูกพยากรณห์ไวห้ในอสิสยาหห์ 32:1-5, ในอสิสยาหห์ 35 การครองราชยห์ของพระครสิสตห์บนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด
และการรวบรวมชนชาตสิอสิสราเอลกลชบคสืนมาถถูกพยากรณห์ไวห้อยต่างชชดเจนมาก ๆ ในเยเรมกยห์ 23:3-8, ในเยเรมกยห์ 
33:12-26, ในเอเสเคกยล 34:11-31, ในเอเสเคกยล 36:22-28, และในเอเสเคกยล 37:11-28

ฉะนชชั้นมชนจสึงไมต่แปลกเลยทกกี่ลคาดชบพงศห์ของพระเยซถูทกกี่ใหห้ไวห้ในมชทธสิว 1:1 สสืบยห้อนกลชบไปถสึงดาวสิดและอชบ
ราฮชม, “หนชงสสือแหต่งพงศห์พชนธฟุห์ของพระเยซถูครสิสตห์ ผถูห้ทรงเปป็นบฟุตรชายของดาวสิด ผถูห้ทรงเปป็นบฟุตรชายของอชบราฮชม”
และดชงนชชั้นเมสืกี่อพระเยซถูจะประสถูตสิ ทถูตสวรรคห์กาบรสิเอลไดห้กลต่าวแกต่มารกยห์วต่า:

“และดถูเถสิด เธอจะตชชั้งครรภห์ในครรภห์ของเธอ และคลอดบฟุตรชายคนหนสึกี่ง และจะตชชั้งชสืกี่อบฟุตรนชชั้นวต่า เยซถู
บฟุตรนชชั้นจะเปป็นใหญต่ และจะทรงถถูกเรกยกวต่าเปป็นพระบฟุตรขององคห์ผถูห้สถูงสฟุด และองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้า
พระเจห้าจะประทานพระทกกี่นชกี่งของดาวสิดบรรพบฟุรฟุษของทต่านใหห้แกต่ทต่าน และทต่านจะครอบครองเหนสือ
วงศห์วานของยาโคบเปป็นนสิตยห์ และอาณาจชกรของทต่านจะไมต่มกการสสิชั้นสฟุดเลย” -- ลถูกา 1:31-33

3. มกคคาสอนหนสึกี่งทกกี่ชชดเจนวต่าชนชาตสิอสิสราเอลไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้นจากผถูห้พสิชสิตเหลต่านชชั้นและถถูกพากลชบไป
อยถูต่ในแผต่นดสินของพวกเขาเองแลห้วภายใตห้กษชตรสิยห์ของพวกเขาเอง กระทชกี่งในสมชยของพระครสิสตห์ พวกยสิวกต็ถถูก
กระจชดกระจายไปทชกี่วโลกสมชยนชชั้น และแควห้นยถูเดกยเปป็นแควห้นหนสึกี่งทกกี่ถถูกพสิชสิตของจชกรวรรดสิโรม การกลชบคสืนและ
การกลชบใจเชสืกี่อของชนชาตสิอสิสราเอลทกกี่ทรงสชญญาไวห้นชชั้นถถูกพยากรณห์ไวห้ในพระราชบชญญชตสิ 30:1-6 แนต่นอนวต่ามชน
จะเปป็นจรสิงเมสืกี่อพระครสิสตห์เสดต็จมาครชชั้งทกกี่สอง การกลชบใจเชสืกี่อนชชั้นและการกลชบคสืนสถูต่สภาพเดสิมของชนชาตสิอสิสราเอล
ภายใตห้ความเปป็นกษชตรสิยห์ของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดถถูกพยากรณห์ไวห้ในเศคารสิยาหห์ 12:10-14, เศคารสิยาหห์ 13:1, 6 และ
โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งเศคารสิยาหห์ 14 ทกกี่เดต่น ๆ คสือขห้อ 4, 9, 20 และ 21 จากนชชั้นสชนตสิภาพและความอฟุดมสมบถูรณห์
อชนแสนวสิเศษทกกี่ทรงสชญญาไวห้ในมกคาหห์ 4:1-8 จะเกสิดขสึชั้นจรสิงในอสิสราเอล

เหต็นไดห้ชชดวต่าไมต่เพกยงพระพรนชชั้นแหต่งความรอดโดยทางพระครสิสตห์ผถูห้ซสึกี่งอชบราฮชมไดห้ไวห้วางใจ แตต่การฟฟปั้นคสืน
ดชงเดสิมของพระทกกี่นชกี่งและอาณาจชกรของดาวสิดและการกลชบคสืนของชนชาตสิอสิสราเอลสถูต่แผต่นดสินของพวกเขาเอง
ภายใตห้กษชตรสิยห์ของพวกเขาดห้วย ตห้องรอคอยการเสดต็จมาครชชั้งทกกี่สองของพระครสิสตห์ และฉะนชชั้นเมสืกี่อเปาโลพถูด สสิกี่ง
เหลต่านกชั้สคาหรชบชนชาตสิอสิสราเอลยชงเปป็นความหวชงและพระสชญญาในอนาคต ตามทกกี่เปาโลกลต่าวถสึงพวกมชนใน
กสิจการ 26 ขห้อ 6 และ 7

4. แตต่ระบบปฟุโรหสิต เครสืกี่องสชตวบถูชา พสิธกการเหลต่านชชั้น--ทชชั้งหมดนกชั้ไมต่อาจสคาเรต็จจรสิงไดห้นอกจากในพระ
ครสิสตห์ พวกยสิวทกกี่อยถูต่ฝฝ่ายวสิญญาณทราบวต่าเลสือดของวชวผถูห้และแพะไมต่ไดห้เอาบาปไปเสกย บทเรกยนทกกี่ใชห้วชตถฟุประกอบ
เหลต่านกชั้แสดงภาพพระเมษโปดกของพระเจห้าผถูห้ยสิกี่งใหญต่ทกกี่จะเสดต็จมา มหาปฟุโรหสิตแสดงภาพมหาปฟุโรหสิตองคห์หนสึกี่งผถูห้
จะเสดต็จมาเปป็นนสิตยห์ตามอยต่างของเมลคกเซเดค สงต่าราศกเชคกนาหห์ทกกี่ปกอยถูต่ในพลชบพลาเหนสือพระทกกี่นชกี่งกรฟุณาแสดง
ภาพพระวสิญญาณของพระเจห้าผถูห้จะประทชบในวสิหารทชชั้งหลายทกกี่ไมต่ไดห้ทคาขสึชั้นดห้วยมสือมนฟุษยห์ นชกี่นคสือ ในรต่างกายของ
ครสิสเตกยนทชชั้งหลาย ผถูห้จะมกสชนตสิสฟุขโดยทางพระเมตตาของพระครสิสตห์ทกกี่พวกเขายอมรชบแลห้ว การเขห้าสฟุหนชตเปป็น
เพกยงรถูปแบบภายนอก ไรห้ความหมายหากมชนไมต่ชกชั้ไปยชงเครสืกี่องหมายหนสึกี่งทกกี่เหนสือธรรมชาตสิ นชกี่นคสือ การบชงเกสิดใหมต่
ในจสิตใจทกกี่จะแยกตชชั้งผถูห้คนของพระเจห้าไวห้จากโลก เราอาจกลต่าวไดห้อยต่างเหมาะสมวต่าศาสนายสิวและพระสชญญา
และคคาพยากรณห์ทชชั้งหมดของภาคพชนธสชญญาเดสิม พสิธกการทชชั้งสสิชั้นของภาคพชนธสชญญาเดสิม ความหวชงทชชั้งปวงของ



ชนชาตสิอสิสราเอล จะสคาเรต็จจรสิงไดห้ในพระครสิสตห์เองเพกยงผถูห้เดกยว
และแนต่นอนวต่านชกี่นหมายความวต่าความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนเปป็นเพกยงการฉายออกอชนเหมาะสมและการ

เบต่งบานของศาสนายสิวตามพระคชมภกรห์: ไมต่ใชต่การเบต่งบานของรถูปแบบและพสิธกการเหลต่านชชั้นซสึกี่งพวกฟารสิสกไดห้เพสิกี่ม
เขห้าไป แตต่เปป็นการเบต่งบานของบรรดาพสิธกการ พระสชญญา ภาพ และคคาพยากรณห์ทชชั้งหลายทกกี่ถถูกเปปิดเผยแลห้วของ
พระเจห้า หนทางเดกยวทกกี่คน ๆ หนสึกี่งจะเปป็นบฟุตรทกกี่แทห้จรสิงของอชบราฮชมไดห้คสือ เชสืกี่อวางใจในพระครสิสตห์ เหมสือนทกกี่อชบ
ราฮชมไดห้เชสืกี่อวางใจ เราถถูกบอกเชต่นนชชั้นในโรม 4:1-8 เราถถูกบอกเชต่นนชชั้นในกาลาเทกย 3:6-9 และพระเยซถูสามารถ
เผชสิญหนห้าพวกฟารสิสกชชกี่วและตรชสไดห้วต่า “...ถห้าทต่านทชชั้งหลายเปป็นลถูก ๆ ของอชบราฮชมแลห้ว ทต่านทชชั้งหลายกต็คงทคาการ
งานเหลต่านชชั้นของอชบราฮชม แตต่บชดนกชั้ทต่านทชชั้งหลายหาโอกาสทกกี่จะฆต่าเราเสกย ซสึกี่งเปป็นผถูห้หนสึกี่งทกกี่ไดห้บอกทต่านทชชั้งหลายถสึง
ความจรสิง ซสึกี่งเราไดห้ยสินมาจากพระเจห้า อชบราฮชมไมต่ไดห้กระทคาแบบนกชั้เลย ทต่านทชชั้งหลายทคาบรรดาการกระทคาของ
พต่อของทต่านทชชั้งหลาย” นชกี่นคสือ ซาตาน (ยอหห์น 8:39-41) โอ พระเยซถูทรงเปป็นความหวชงของชนชาตสิอสิสราเอล
และความหวชงของลถูกคนอสืกี่น ๆ ทฟุกคนของอาดชมทกกี่เกสิดมาในเผต่าพชนธฟุห์ทกกี่ผสิดบาปและหลงหายนกชั้! แตต่มกพระสชญญา
พสิเศษหลายประการแกต่ชนชาตสิอสิสราเอลในฐานะประชาชาตสิหนสึกี่งซสึกี่งไมต่ถถูกประทานใหห้แกต่ชนชาตสิอสืกี่น ๆ ในฐานะ
ประชาชาตสิทชชั้งหลาย ในแงต่ปปัจเจกชนทฟุกคนไดห้รชบขห้อเสนอเดกยวกชนแหต่งพระคฟุณและพระเมตตา ครสิสเตกยนทฟุกคน
ไดห้รชบพระสชญญาอชนเปปีปี่ยมสฟุขเดกยวกชนเหลต่านชชั้น แตต่ในฐานะประชาชาตสิหนสึกี่งพระเจห้าทรงมกแผนการบางอยต่าง
สคาหรชบอสิสราเอลซสึกี่งตห้องถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิง ดชงนชชั้นอสิสราเอลจสึงมกความหวชงหนสึกี่งในฐานะประชาชาตสิ เชต่นเดกยวกชบ
ความหวชงของปปัจเจกชนในเรสืกี่องความรอดโดยทางพระครสิสตห์

สารพอัดขนทั้นอยทูสกอับการคสืนพระชนมณ์ของพระครวิสตณ์
คคาเทศนาของเปาโลกลต่าวถสึงเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์
“เหตฟุไฉนทต่านทชชั้งหลายจสึงคสิดวต่าเปป็นสสิกี่งทกกี่เหลสือเชสืกี่อวต่า พระเจห้าจะทรงใหห้คนตายเปป็นขสึชั้นมา” (ขห้อ 8)
1. ความหวชงของชนชาตสิอสิสราเอลเปป็นไปไดห้โดยทางการคสืนพระชนมห์เทต่านชชั้น ความหวชงของชนชาตสิ

อสิสราเอลทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงในขห้อ 6 และ 7 คสืออะไร? แนต่นอนวต่ามชนจะตห้องสคาเรต็จจรสิงในพระเยซถูครสิสตห์ แตต่ถห้า
พระองคห์ทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วเทต่านชชั้น! และฉะนชชั้นเปาโลจสึงเขห้าสถูต่ใจความหลชกของตนดห้วยคคาถามทกกี่นต่าตกใจ
และตรวจคห้นใจนกชั้ “เหตฟุไฉนทต่านทชชั้งหลายจสึงคสิดวต่าเปป็นสสิกี่งทกกี่เหลสือเชสืกี่อวต่า พระเจห้าจะทรงใหห้คนตายเปป็นขสึชั้นมา?”

การประสถูตสิของพระเยซถูไมต่ไดห้ชต่วยใครใหห้รอด งานรชบใชห้ทกกี่แสนอชศจรรยห์ของพระองคห์ บรรดาการ
อชศจรรยห์ของพระองคห์ คคาสอนตต่าง ๆ ของพระองคห์ลห้วนแสนวสิเศษ แตต่ชกวสิตของพระองคห์ บรรดาคคาสอนของ
พระองคห์ การอชศจรรยห์ทชชั้งหลายของพระองคห์ไมต่ชต่วยมนฟุษยห์ใหห้รอด พระครสิสตห์ทรงชต่วยมนฟุษยห์ใหห้รอดไดห้โดยการ
ตายเพสืกี่อรชบโทษบาปและถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตายเทต่านชชั้น พระเยซถูทรง “ถถูกประกาศวต่าเปป็นพระบฟุตรของพระเจห้า
ดห้วยฤทธานฟุภาพ ตามพระวสิญญาณแหต่งความบรสิสฟุทธสิธิ์ โดยการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” (รม. 1:4) พระเยซถูทรง
ประกาศแลห้ววต่าจะไมต่มกหมายสคาคชญ ไมต่มกพยานหลชกฐานทกกี่อชศจรรยห์เกกกี่ยวกชบความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์เลย
 “เวห้นไวห้แตต่หมายสคาคชญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์ ดห้วยวต่า ‘โยนาหห์ไดห้อยถูต่ในทห้องปลาวาฬนชชั้นสามวชนและสาม
คสืน’ ฉชนใด บฟุตรมนฟุษยห์จะอยถูต่ในทห้องแผต่นดสินโลกสามวชนและสามคสืนฉชนนชชั้น” และจากนชชั้นแนต่นอนวต่าทรงเปป็นขสึชั้น
จากตาย (มธ. 12:39, 40) ไมต่มกความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนหากไมต่มกการคสืนพระชนมห์นชชั้น ขต่าวประเสรสิฐ โดยเฉพาะ



ตามทกกี่นสิยามไวห้ใน 1 โครสินธห์ 15:3 และ 4 คสือ “...พระครสิสตห์ไดห้ทรงวายพระชนมห์เพสืกี่อบาปของเราทชชั้งหลาย ตามทกกี่
เขกยนไวห้ในพระคชมภกรห์ และพระองคห์ไดห้ทรงถถูกฝปังไวห้ และพระองคห์ไดห้ทรงเปป็นขสึชั้นมาใหมต่ในวชนทกกี่สามตามทกกี่เขกยนไวห้
ในพระคชมภกรห์”

เชต่นเดกยวกชน ไมต่อาจมกการสคาเรต็จจรสิงของความหวชงของชนชาตสิอสิสราเอลไดห้ในเรสืกี่องประชาชาตสิหนสึกี่งซสึกี่งถถูก
รวบรวมกลชบมาและรชบการไถต่ ไมต่มกความหวชงเกกกี่ยวกชบพระสชญญาเรสืกี่องพระพรของอชบราฮชมทกกี่มกแกต่คนทชชั้งโลก ไมต่มก
ความหวชงเกกกี่ยวกชบการครอบครองของพระบฟุตรบนพระทกกี่นชกี่งของดาวสิด และเกกกี่ยวกชบยฟุคแหต่งสชนตสิสฟุขและความ
ชอบธรรมและการอวยพรบนแผต่นดสินโลก หากพระครสิสตห์ไมต่ทรงถถูกทคาใหห้เปป็นขสึชั้นจากตาย นชกี่นเปป็นขห้อโตห้แยห้งทกกี่ไดห้
รชบการดลใจของเปโตรทกกี่เพต็นเทคอสตห์ ตามทกกี่บชนทสึกไวห้ในกสิจการ 2:30 และ 31:

“เหตฟุฉะนชชั้นโดยเปป็นผถูห้พยากรณห์ และทราบวต่า พระเจห้าไดห้ตรชสสชญญาไวห้แกต่เขาดห้วยคคาปฏสิญาณ
วต่า จากบชชั้นเอวของเขา ตามเนสืชั้อหนชงนชชั้น พระองคห์จะทรงยกพระครสิสตห์ใหห้ประทชบบนพระทกกี่นชกี่งของเขา
เพราะเหต็นลต่วงหนห้าถสึงสสิกี่งนกชั้กต่อน เขาจสึงกลต่าวถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์วต่า จสิตวสิญญาณของ
พระองคห์ไมต่ไดห้ถถูกละทสิชั้งไวห้ในนรก และเนสืชั้อหนชงของพระองคห์ไมต่ไดห้เหต็นความเปฟปี่อยเนต่า”

2. แตต่แลห้วทคาไมถสึงมกการคสิดกชนวต่ามชนเหลสือเชสืกี่อทกกี่พระเจห้าจะทรงทคาใหห้คนตายเปป็นขสึชั้นมา? หากมกพระเจห้า
องคห์หนสึกี่ง พระองคห์กต็ควรกระทคากสิจเหมสือนพระเจห้า ตามทกกี่ Dr. Charles Blanchard กลต่าวไวห้ (Getting Things
 From God) หากมกพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ทรงสรห้างมนฟุษยห์ขสึชั้นมา พระองคห์กต็ทรงเปป็นใหญต่กวต่ามนฟุษยห์ สามารถทคาสสิกี่ง
ทกกี่มนฟุษยห์ทคาไมต่ไดห้ พระองคห์คงเปป็นพระเจห้าเลต็ก ๆ พระเจห้าทกกี่มกขกดจคากชดหากพระองคห์ทคาใหห้คนตายเปป็นขสึชั้นมาไมต่ไดห้ 
เมสืกี่อพสิจารณาความหวชงของชนชาตสิอสิสราเอลและบรรดาพระสชญญาและภาพเลต็งทชชั้งหมดนชชั้น เหตฟุใดถสึงมกคนทกกี่ไมต่
เชสืกี่อในเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์? คฟุณแนต่ใจไดห้เลยวต่านกกี่คสือแกต่นแทห้ของความไมต่เชสืกี่อทกกี่ชชกี่ว คนทกกี่ไมต่เชสืกี่อวต่าพระเยซถูทรง
เปป็นขสึชั้นแลห้วในฝฝ่ายรต่างกายจากอฟุโมงคห์ฝปังศพนชชั้นกต็ไมต่ใชต่ครสิสเตกยน ไมต่ไดห้ยสึดมชกี่นในสต่วนทกกี่สคาคชญใด ๆ เลยแหต่งเนสืชั้อหา
แหต่งความเชสืกี่อนชชั้นของครสิสเตกยน นกกี่เปป็นสต่วนหนสึกี่งของ “หลชกคคาสอนของพระครสิสตห์” ซสึกี่งในนชชั้นหากผถูห้ใด “ละเมสิด
และไมต่ดคารงอยถูต่” ผถูห้นชชั้นกต็ “ไมต่มกพระเจห้า” (2 ยอหห์น 9) ผถูห้ใดทกกี่ยอมตชดออกเรสืกี่องทกกี่เปป็นการอชศจรรยห์ ไมต่วต่าจะ
เปป็นการดลใจของพระคชมภกรห์ การประสถูตสิจากหญสิงพรหมจารกแบบอชศจรรยห์ การอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นแหต่งชกวสิตของ
พระองคห์หรสือการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตาย ผถูห้นชชั้นกต็ไมต่เปป็นครสิสเตกยน หชวใจหลชกแหต่งองคห์หลชกคคา
สอนนกชั้คสือ การคสืนพระชนมห์ฝฝ่ายรต่างกายของพระครสิสตห์จากพวกคนตาย ซสึกี่งทคาใหห้คคาพยากรณห์สคาเรต็จจรสิงและ
พสิสถูจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ คนทกกี่เชสืกี่อไดห้วต่ามนฟุษยห์ โดยพลชงธรรมชาตสิทกกี่แฝงอยถูต่ภายใน ผฟุดขสึชั้นมาจากอา
มกบาหรสือจากวานรตชวหนสึกี่งโดยวสิวชฒนาการทางธรรมชาตสิ; ทกกี่เชสืกี่อวต่าความมหชศจรรยห์ทชชั้งสสิชั้นแหต่งการเนรมสิตสรห้างอชน
มกระเบกยบนกชั้เปป็นผลลชพธห์ของความบชงเอสิญ แทนทกกี่จะเชสืกี่อในการอชศจรรยห์เหลต่านชชั้นของพระคชมภกรห์ เขากต็เปป็นคนโงต่ใน
ดห้านความเชสืกี่อ เขาสคารอกลถูกนชั้คาออกและกลสืนตชวอถูฐเขห้าไป!

3. ในเรสืกี่องราวทชชั้งหมดเกกกี่ยวกชบการทกกี่เขาเคยขต่มเหงพวกครสิสเตกยนและเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อของเขา 
จงหมายเหตฟุวต่าเปาโลกคาลชงพยายามทกกี่จะพสิสถูจนห์เรสืกี่องการคสืนพระชนมห์นชชั้น เขากคาลชงแสดงใหห้เหต็นวต่าผถูห้ไมต่เชสืกี่อทกกี่โอหชง
มากทกกี่สฟุดและยสืนยชนหนชกแนต่นมากทกกี่สฟุดคนนกชั้เชสืกี่อแลห้ววต่าพระครสิสตห์ทรงเปป็นพระเจห้าทกกี่เสดต็จมารชบสภาพเนสืชั้อหนชง
จรสิง ๆ บฟุคคลผถูห้นชชั้นทกกี่ไดห้ตรชสแกต่เขาจากสวรรคห์บนถนนไปเมสืองดามชสกชสคสือพระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นขสึชั้นแลห้ว! พระ



ครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นขสึชั้นแลห้วนชชั้นไดห้สนทนากชบเปาโล ทรงเรกยกเขาใหห้เทศนา ทรงชต่วยเขาใหห้รอดพห้นครชชั้งแลห้วครชชั้งเลต่า
 “จากชนชาตสินกชั้และจากคนตต่างชาตสิ” (ขห้อ 17) และในขห้อ 22 และ 23 เขากลต่าววต่าชกวสิตของเขาบชดนกชั้ถถูกสรฟุปยต่อ
ในการเปป็นพยานแกต่ผถูห้นห้อยและผถูห้ใหญต่ วต่าศาสดาพยากรณห์ทฟุกคนเหลต่านชชั้นไดห้พถูดความจรสิงเมสืกี่อพวกเขาเปป็นพยาน
เกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์ วต่าพระองคห์ตห้องทนทฟุกขห์และ “และพระองคห์จะทรงเปป็นผถูห้แรกทกกี่จะเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย”

จรสิง ๆ แลห้ว การกลชบใจเชสืกี่อของอชครทถูตเปาโลเปป็นขห้อโตห้แยห้งทกกี่ทรงพลชงมากจรสิง ๆ ซสึกี่งสนชบสนฟุนการคสืน
พระชนมห์นชชั้น เปาโล คนคลชกี่งศาสนา ฟารสิสกผถูห้กระหายเลสือด ผถูห้เคยถสือเสสืชั้อผห้าของคนเหลต่านชชั้นทกกี่เอาหสินขวห้างสเทเฟน
เคยจชบกฟุมพวกครสิสเตกยนและลงโทษพวกเขาทฟุกแหต่งหน บชงคชบพวกเขาใหห้พถูดหมสิกี่นประมาท ไลต่ลต่าพวกเขากระทชกี่ง
ในเมสืองตต่างประเทศเพสืกี่อจชบกฟุมพวกเขาและมชดพวกเขามารชบการไตต่สวน บชดนกชั้ถถูกเปลกกี่ยนแปลงใหห้เปป็นครสิสเตกยน
คนหนสึกี่งทกกี่ถต่อมใจ ประกาศขต่าวประเสรสิฐ สถูญเสกยสสิกี่งสารพชดทกกี่มนฟุษยห์รชกแตต่เปป็นนชกเทศนห์แหต่งขต่าวประเสรสิฐทกกี่เปปีปี่ยม
ดห้วยฤทธสิธิ์มากทกกี่สฟุด ทคาใหห้รสิมขอบของจชกรวรรดสิโรมลฟุกเปป็นไฟในศตวรรษแรกนชชั้น! ผมไมต่ประหลาดใจเลยทกกี่คนขกชั้
สงสชยชาวอชงกฤษ Gilbert West ไดห้กลชบใจเชสืกี่อเมสืกี่อเขาเรสิกี่มทกกี่จะตอบคคาพยานของอชครทถูตเปาโลและคคาพยาน
ของเขาในเรสืกี่องขต่าวประเสรสิฐของพระครสิสตห์และการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์

4. เราควรเตสือนใจคฟุณอกกวต่าตลอดทชชั้งหนชงสสือกสิจการและในความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนแหต่งภาคพชนธ
สชญญาใหมต่ มกการเนห้นหนชกทกกี่ทต่วมทห้นเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ของพระครสิสตห์ (a) พระองคห์ไดห้ทรงสคาแดงพระองคห์เอง
วต่ามกชกวสิตอยถูต่หลชงจากทกกี่พระองคห์ทรงทนทฟุกขห์เจต็บปวดโดยขห้อพสิสถูจนห์ทกกี่ผสิดพลาดไมต่ไดห้หลายประการ (กสิจการ 1:3) 
(b) พยานคนหนสึกี่งไดห้ถถูกเลสือกใหห้แทนทกกี่ยถูดาส คสือพยานคนหนสึกี่งทกกี่เปป็นบฟุคคล: “ตชชั้งแตต่บชพตสิศมาของยอหห์น จนถสึง
วชนเดกยวกชนนชชั้นทกกี่พระองคห์ทรงถถูกรชบขสึชั้นไปจากพวกเรา คนหนสึกี่งในพวกนกชั้จะตห้องถถูกแตต่งตชชั้งไวห้ใหห้เปป็นพยานคนหนสึกี่ง
กชบพวกเราถสึงการคสืนพระชนมห์ของพระองคห์” (กสิจการ 1:22) (c) ทกกี่เพต็นเทคอสตห์การเนห้นหลชกของเปโตรอยถูต่ทกกี่
เรสืกี่องการคสืนพระชนมห์ (กสิจการ 2:24-31) (d) ในกสิจการ 3 เมสืกี่อเปโตรเทศนา เขากต็กลต่าววต่า “พระเจห้าแหต่ง
บรรพบฟุรฟุษของพวกเรา ไดห้โปรดประทานสงต่าราศกแดต่พระเยซถูพระบฟุตรของพระองคห์” และวต่าพวกยสิวเหลต่านกชั้ไดห้ 
“ฆต่าผถูห้ทรงเปป็นเจห้าแหต่งชกวสิตเสกย ผถูห้ซสึกี่งพระเจห้าไดห้โปรดใหห้เปป็นขสึชั้นมาจากตายแลห้ว พวกเราเปป็นพยานในเรสืกี่องนกชั้”
(กสิจการ 3:13-15 และดถูกสิจการ 4:2, 10, 32; กสิจการ 5:30-32) (e) สเทเฟนไดห้เหต็นพระเยซถูทกกี่มกชกวสิตอยถูต่และยสืน
อยถูต่เบสืชั้องขวาพระหชตถห์ของพระเจห้าและเรกยกหาพระองคห์ตต่อหนห้าผถูห้คน (กสิจการ 7:55, 56) ในกสิจการ 9 เปาโลไดห้
เหต็นพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดทกกี่ทรงคสืนพระชนมห์แลห้ว เปโตรเทศนาเรสืกี่องการคสืนพระชนมห์นชชั้นแกต่โครเนลสิอชส (กสิจการ 
10:40) ในเมสืองอชนทสิโอกแหต่งแควห้นปปิสสิเดกย เปาโลเทศนาวต่า “แตต่พระเจห้าไดห้ทรงใหห้พระองคห์เปป็นขสึชั้นมาจากความ
ตาย” (กสิจการ 13:30, 33, 34, 37) ในกสิจการ 17:31 เปาโลเทศนาในกรฟุงเอเธนสห์วต่าการพสิพากษาโดยพระ
ครสิสตห์หนสึกี่งกคาลชงมา “เกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้พระองคห์ไดห้ใหห้ความมชกี่นใจกชบทฟุกคนแลห้ว ในการทกกี่พระองคห์ไดห้โปรดใหห้ทต่าน
องคห์นชชั้นเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย” ตอนทกกี่เปาโลถถูกจชบกฟุม เขาบอกฝถูงชนหมถูต่หนสึกี่งวต่าพระครสิสตห์ผถูห้ทรงเปป็นขสึชั้นแลห้ว
ไดห้ทรงสนทนากชบเขา (กสิจการ 22:7-10) ตต่อหนห้าสภาซานเฮดรสินนชชั้นเขากลต่าวไปแลห้ววต่า “เรสืกี่องความหวชงและ
การเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย ขห้าพเจห้าจสึงถถูกไตต่สวน” (กสิจการ 23:6) ตต่อหนห้าเฟลสิกสห์เขาไดห้ประกาศถสึงความหวชง
หนสึกี่ง “จะมกการเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย ทชชั้งของคนชอบธรรมและคนไมต่ชอบธรรม” (กสิจการ 24:15) และเฟลสิ
กสห์ไดห้รายงานตต่อกษชตรสิยห์อากรสิปปาวต่าพวกยสิวมกคคาถามหลายประการเกกกี่ยวกชบเปาโล “คคาถามบางขห้อตต่อเขาเรสืกี่อง



ลชทธสิศาสนาของพวกเขาเอง และเรสืกี่องคนหนสึกี่งทกกี่ชสืกี่อเยซถู ซสึกี่งตายไปแลห้ว ผถูห้ซสึกี่งเปาโลยสืนยชนวต่ายชงมกชกวสิตอยถูต่” (กสิจการ 
25:19)

การคสืนพระชนมห์นชชั้นมกสต่วนสคาคชญในขต่าวประเสรสิฐ และหนสึกี่งในทกกี่แรก ๆ ทกกี่ซาตานโจมตกความจรสิงแทห้ของ
พระคชมภกรห์และความเปป็นพระเจห้าของพระครสิสตห์กต็คสือ ทกกี่หนชงสสือโยนาหห์ คนทกกี่ไมต่เคลสือบแคลงนชชั้นลสืมไปวต่าจฟุดมฟุต่ง
หมายของซาตานคสือการพสิสถูจนห์วต่าโยนาหห์ไมต่ไดห้ถถูกพาออกมาหลชงจากอยถูต่ในทห้องปลาวาฬนชชั้นสามวชน ฉะนชชั้นพระ
ครสิสตห์จสึงไมต่ไดห้เปป็นขสึชั้นจากตาย และฉะนชชั้นพระคชมภกรห์จสึงไมต่จรสิงตามตชวอชกษร และฉะนชชั้นพระครสิสตห์จสึงไมต่ใชต่พระเจห้า
แทห้จรสิงในเนสืชั้อหนชงเลย

_______________
ขด้อ 9-18:

26:9 ขห้าพระองคห์เคยคสิดในใจของตนเองอยต่าง
แทห้จรสิงวต่า ขห้าพระองคห์ควรทคาหลายสสิกี่งซสึกี่งขชดขวาง
พระนามของพระเยซถูแหต่งนาซาเรต็ธนชชั้น
26:10 ซสึกี่งเปป็นสสิกี่งทกกี่ขห้าพระองคห์ไดห้กระทคาในกรฟุง
เยรถูซาเลต็มดห้วย และวสิสฟุทธสิชนหลายคนนชชั้น ขห้า
พระองคห์ไดห้ขชงไวห้ในคฟุก โดยไดห้รชบอคานาจจากพวก
ปฟุโรหสิตใหญต่ และเมสืกี่อพวกเขาถถูกประหารชกวสิต ขห้า
พระองคห์กต็ออกเสกยงของขห้าพระองคห์ตต่อตห้านพวกเขา
26:11 และขห้าพระองคห์ไดห้ทคาโทษพวกเขาบต่อย ๆ 
ในธรรมศาลาทฟุกแหต่ง และบชงคชบพวกเขาใหห้กลต่าว
คคาหมสิกี่นประมาท และโดยมกความโกรธยสิกี่งนชกตต่อ
พวกเขา ขห้าพระองคห์ไดห้ขต่มเหงพวกเขาถสึงนครทชชั้ง
หลายในตต่างประเทศ
26:12 ดชงนชชั้นขณะทกกี่ขห้าพระองคห์กคาลชงไปยชงเมสือง
ดามชสกชส พรห้อมดห้วยสสิทธสิอคานาจและงานทกกี่ไดห้รชบ
มอบหมายจากพวกปฟุโรหสิตใหญต่
26:13 ในเวลาเทกกี่ยงวชน โอ ขห้าแตต่กษชตรสิยห์ ขณะอยถูต่
ระหวต่างทางขห้าพระองคห์ไดห้เหต็นแสงสวต่างสต่องมาจาก
ฟฟ้า เจสิดจห้ายสิกี่งกวต่าดวงอาทสิตยห์ สต่องลงมาลห้อมรอบขห้า
พระองคห์กชบคนทชชั้งหลายซสึกี่งเดสินทางไปพรห้อมกชบขห้า
พระองคห์

26:14 และเมสืกี่อขห้าพระองคห์ทฟุกคนไดห้ลห้มลงถสึงพสืชั้นดสิน
แลห้ว ขห้าพระองคห์ไดห้ยสินพระสฟุรเสกยงหนสึกี่งตรชสแกต่ขห้า
พระองคห์ และตรชสเปป็นภาษาฮกบรถูวต่า ‘เซาโล เซาโล
เออ๋ย เจห้าขต่มเหงเราทคาไม เปป็นการยากทกกี่เจห้าจะถกบ
ประตชก’
26:15 และขห้าพระองคห์ไดห้ทถูลวต่า ‘พระองคห์ทรงเปป็น
ผถูห้ใด พระองคห์เจห้าขห้า’ และพระองคห์ตรชสวต่า ‘เราคสือ
เยซถู ผถูห้ซสึกี่งเจห้าขต่มเหงนชชั้น
26:16 แตต่จงลฟุกขสึชั้น และยสืนบนเทห้าของเจห้าเถสิด ดห้วย
วต่าเราไดห้ปรากฏแกต่เจห้าเพสืกี่อจฟุดประสงคห์นกชั้ เพสืกี่อจะตชชั้ง
เจห้าไวห้ใหห้เปป็นผถูห้รชบใชห้และเปป็นพยานถสึงทชชั้งสสิกี่งเหลต่านกชั้
ซสึกี่งเจห้าไดห้เหต็นแลห้ว และถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งในพวกมชน
เราจะปรากฏแกต่เจห้า
26:17 โดยชต่วยเจห้าใหห้พห้นจากชนชาตสินกชั้และจากคน
ตต่างชาตสิ ผถูห้ซสึกี่งบชดนกชั้เราจะสต่งเจห้าไปหานชชั้น
26:18 เพสืกี่อจะเปปิดตาของพวกเขา และเพสืกี่อจะหชน
พวกเขาจากความมสืดมาถสึงความสวต่าง และจาก
อคานาจของซาตานมาถสึงพระเจห้า เพสืกี่อพวกเขาจะไดห้
รชบการยกโทษบาปทชชั้งหลาย และไดห้รชบมรดกใน
ทต่ามกลางคนทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้แลห้วโดยความ
เชสืกี่อทกกี่อยถูต่ในเรา’

คนาพยานสสวนตอัวของเปาโลเกขีกี่ยวกอับการกลอับใจเชสืกี่อของเขา
จคาไวห้วต่ามกเหตฟุผลอยต่างนห้อยสองประการทกกี่เปาโลเลต่าเรสืกี่องการทกกี่เขาเคยขต่มเหงพวกครสิสเตกยนอยต่าง



ละเอกยด ประการแรก เนสืกี่องจากการขต่มเหงของเขาเปป็นทกกี่ทราบกชนดกในหมถูต่พวกยสิวทชชั้งปวง คคาสารภาพของเขาจสึง
ควรแพรต่หลายไปอยต่างกวห้างขวางพอ ๆ กชบบาปของเขา และประการทกกี่สอง การยอมรชบวต่าเขาเคยเปป็นผถูห้ตต่อตห้าน
ทกกี่โอหชงและใจแขต็งกระดห้างและมฟุต่งมชกี่นสชกเพกยงใดของพระครสิสตห์และครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นนต่าจะเสรสิมเขห้ากชบคคาพยาน
ของเขาทกกี่วต่าเขาไดห้พบกชบพระครสิสตห์ดห้วยตชวเอง มกใจเชสืกี่อแลห้ววต่าตนเปป็นฝฝ่ายผสิด กลชบใจเชสืกี่อแลห้วและรชบการ
เปลกกี่ยนแปลงแลห้วโดยการแทรกแซงของพระเจห้าและโดยการพบกชบพระเยซถูดห้วยตชวเองและไวห้วางใจพระองคห์

ตามทกกี่เขกยนไวห้ในขห้อ 4 และ 5 พวกยสิวทชชั้งปวงคฟุห้นเคยดกกชบชกวสิตของเปาโลในฐานะฟารสิสกทกกี่เครต่งครชดคน
หนสึกี่งทกกี่ขต่มเหงพวกครสิสเตกยน แมห้กระทชกี่งเกกกี่ยวกชบกษชตรสิยห์อากรสิปปา เปาโลกต็กลต่าวไดห้วต่า “ขห้าพเจห้ามชกี่นใจวต่า ไมต่มกสชก
สสิกี่งหนสึกี่งในสสิกี่งเหลต่านกชั้ทกกี่ถถูกปปิดบชงไวห้จากพระองคห์ เพราะสสิกี่งนกชั้มสิไดห้ถถูกกระทคาในทกกี่ลชบลกชั้” (กสิจการ 26:26) ฉะนชชั้นจสึงมก
คคาสารภาพแบบละเอกยดในขห้อ 10 และ 11 เขาเคยขชงวสิสฟุทธสิชนเหลต่านชชั้นไวห้ในคฟุก เขาเคยขอและไดห้รชบมอบสสิทธสิ
อคานาจทกกี่จะจชบกฟุมพวกครสิสเตกยนในธรรมศาลาหลายแหต่งทชชั้งไกลและใกลห้ เมสืกี่อพวกเขาถถูกประหารชกวสิต เขากต็เคย
ออกเสกยงปรชกปรคาพวกเขา ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขาเคยรห้องขอใหห้ประหารชกวสิตสเทเฟนและถสือเสสืชั้อผห้าของคนเหลต่า
นชชั้นทกกี่เอาหสินขวห้างสเทเฟน เขาบชงคชบพวกครสิสเตกยนใหห้พถูดหมสิกี่นประมาทและไปไกลกวต่าแควห้นยถูเดกย ทกกี่ใดกต็ตามทกกี่มก
ธรรมศาลาของพวกยสิว ธรรมศาลาเหลต่านกชั้กต็ถถูกถสือวต่าอยถูต่ใตห้อคานาจของระบบปฟุโรหสิตและสภาซานเฮดรสินใน
เยรถูซาเลต็มและโรมไดห้ปลต่อยใหห้พวกยสิวบรสิหารจชดการเรสืกี่องตต่าง ๆ ของพวกเขาเองไดห้สต่วนใหญต่ ตามกฎหมายตต่าง 
ๆ ของพวกเขาเอง

จงพสิจารณาองคห์ประกอบตต่าง ๆ ในคคาพยานของเปาโลตต่อกษชตรสิยห์อากรสิปปา
1. จงหมายเหตฟุองคห์ประกอบทกกี่เปป็นการอชศจรรยห์นชชั้น แสงนชชั้นจากสวรรคห์ทกกี่สวต่างจห้ากวต่าดวงอาทสิตยห์ เสกยง

นชชั้นจากสวรรคห์ การเปปิดเผยทกกี่วต่านชกี่นคสือพระเยซถู เสกยงเรกยกทกกี่เหนสือธรรมชาตสินชชั้น โอ เปาโลมกเหตฟุผลอชนดกทกกี่จะเชสืกี่อ
มชกี่นวต่าพระเยซถูทรงเปป็นขสึชั้นจากตายแลห้วและทรงเปป็นพระครสิสตห์นชชั้น พระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น และเราอาจแนต่ใจไดห้วต่า
กษชตรสิยห์อากรสิปปาและพระนางเบอรห์นสิสประทชบใจกชบพยานหลชกฐานนกชั้

2. จงหมายเหตฟุองคห์ประกอบบางประการในคคาพยานตรงนกชั้ พวกมชนแตกตต่างจากคราวอสืกี่น ๆ ตอนทกกี่
เปาโลเลต่าบางสต่วนของเรสืกี่องราวเดกยวกชนนชชั้น ในทกกี่นกชั้พระเยซถูเจห้าทรงเสรสิมโดยตรชสแกต่เปาโลวต่า “เปป็นการยากทกกี่เจห้า
จะถกบประตชก” ในทกกี่นกชั้เปาโลเปปิดเผยเปป็นครชชั้งแรกถสึงการหลอกหลอนของจสิตสคานสึกของตนเพราะใบหนห้าทกกี่ใกลห้
ตายของสเทเฟนและคคาพยานของสเทเฟน

ในทกกี่นกชั้เปาโลไมต่ไดห้กลต่าวถสึงการรชบบชพตสิศมาของตน สคาหรชบพวกยสิว มชนคงเปป็นเรสืกี่องนต่าประทชบใจมาก ๆ 
แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่ทราบเกกกี่ยวกชบบชพตสิศมาของยอหห์นและการทกกี่นชกี่นไดห้นคาไปสถูต่งานรชบใชห้ของพระครสิสตห์ มชนไมต่จคาเปป็น
ทกกี่จะตห้องกลต่าวถสึงเรสืกี่องนกชั้แกต่อากรสิปปา

อานาเนกย ยสิวทกกี่เกรงกลชวพระเจห้าคนนชชั้น เปป็นคนทกกี่พวกยสิวนชบถสือมาก ๆ มชนไมต่จคาเปป็นตห้องกลต่าวถสึงสต่วน
ของเขาตรงนกชั้ในเรสืกี่องราวทกกี่เขาเลต่าใหห้กษชตรสิยห์อากรสิปปาฟปัง

เชต่นเคย เปาโลกคาลชงพถูดกชบชายผถูห้โดดเดต่นคนหนสึกี่งของโลกผถูห้ซสึกี่งไมต่เพกยงทราบเกกกี่ยวกชบเผต่าพชนธห์ยสิว 
ธรรมเนกยมปฏสิบชตสิของพวกเขา กฎหมายตต่าง ๆ ของพวกเขา พระคชมภกรห์ของพวกเขาและความหวชงของพวกเขา 
แตต่ยชงรถูห้จชกจชกรวรรดสิโรมดห้วย จากนชชั้นเปาโลเลต่าเพสิกี่มแบบละเอกยดเกกกี่ยวกชบการทรงเรกยกของเขาใหห้ไปประกาศแกต่



ทชชั้งพวกยสิวและคนตต่างชาตสิ (ดถู ขห้อ 16-18, และ 23) นกกี่นต่าจะอธสิบายการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเปาโลซสึกี่ง
แนต่นอนวต่าอากรสิปปาทราบดก ตามทกกี่เราเหต็นในขห้อ 20

และตอนจบของคคาเทศนาทชชั้งหมดของเปาโลกต็คสือ “เพสืกี่อจะเปปิดตาของพวกเขา และเพสืกี่อจะหชนพวกเขา
จากความมสืดมาถสึงความสวต่าง และจากอคานาจของซาตานมาถสึงพระเจห้า เพสืกี่อพวกเขาจะไดห้รชบการยกโทษบาปทชชั้ง
หลาย และไดห้รชบมรดกในทต่ามกลางคนทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้แลห้วโดยความเชสืกี่อทกกี่อยถูต่ในเรา” นชกี่นคสือ ในพระเยซถู
ผถูห้ซสึกี่งกคาลชงตรชสแกต่เปาโลในขณะนชชั้น (ขห้อ 18)

________________
ขด้อ 19-29:

26:19 ดชงนชชั้น โอ ขห้าแตต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา ขห้า
พระองคห์ไมต่ไดห้ดสืชั้อดสึงตต่อนสิมสิตซสึกี่งมาจากสวรรคห์นชชั้น
26:20 แตต่ไดห้สคาแดงในตอนแรกแกต่คนเหลต่านชชั้นแหต่ง
เมสืองดามชสกชส และทกกี่กรฟุงเยรถูซาเลต็ม และตลอดทชกี่ว
เขตแดนทชชั้งหลายแหต่งแควห้นยถูเดกย และจากนชชั้นแกต่
คนตต่างชาตสิ วต่าพวกเขาควรกลชบใจเสกยใหมต่และหชน
มาหาพระเจห้า และกระทคากสิจการทชชั้งหลายซสึกี่งสมกชบ
การกลชบใจเสกยใหมต่
26:21 เพราะเหตฟุเหลต่านกชั้พวกยสิวจสึงไดห้จชบขห้า
พระองคห์ในพระวสิหาร และไดห้พยายามทกกี่จะฆต่าขห้า
พระองคห์เสกย
26:22 เหตฟุฉะนชชั้นหลชงจากไดห้รชบความชต่วยเหลสือ
จากพระเจห้าแลห้ว ขห้าพระองคห์จสึงมกชกวสิตอยถูต่จนถสึงทฟุก
วชนนกชั้ โดยเปป็นพยานทชชั้งแกต่ผถูห้นห้อยและผถูห้ใหญต่ โดยไมต่
กลต่าวสสิกี่งอสืกี่นใดเลยนอกจากสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งพวก
ศาสดาพยากรณห์กชบโมเสสไดห้กลต่าวไวห้วต่าจะมาถสึง
26:23 วต่าพระครสิสตห์จะตห้องทนทฟุกขห์ และพระองคห์
จะทรงเปป็นผถูห้แรกทกกี่จะเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย และ
จะทรงแสดงความสวต่างแกต่ชนชาตสินกชั้และแกต่คนตต่าง
ชาตสิ”
26:24 และขณะทกกี่เปาโลกคาลชงกลต่าวเพสืกี่อตนเองนชชั้น 

เฟสทชสกลต่าวดห้วยเสกยงอชนดชงวต่า “เปาโลเออ๋ย เจห้าเสกย
สตสิไปแลห้ว การเรกยนรถูห้มากทคาใหห้เจห้าคลชกี่งไปจรสิง ๆ”
26:25 แตต่เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพเจห้าไมต่คลชกี่งเลย ทต่าน
เจห้าคฟุณเฟสทชสเจห้าขห้า แตต่กลต่าวบรรดาคคาแหต่งความ
จรสิงและความมกสตสิ
26:26 ดห้วยวต่าทต่านกษชตรสิยห์ทรงทราบเรสืกี่องสสิกี่งเหลต่านกชั้
แลห้ว ตต่อพระพชกตรห์พระองคห์ขห้าพเจห้าจสึงกลห้ากลต่าว 
เพราะขห้าพเจห้ามชกี่นใจวต่า ไมต่มกสชกสสิกี่งหนสึกี่งในสสิกี่งเหลต่านกชั้
ทกกี่ถถูกปปิดบชงไวห้จากพระองคห์ เพราะสสิกี่งนกชั้มสิไดห้ถถูก
กระทคาในทกกี่ลชบลกชั้
26:27 ขห้าแตต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา พระองคห์เชสืกี่อพวก
ศาสดาพยากรณห์หรสือไมต่พระเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์
ทราบวต่าพระองคห์เชสืกี่อ”
26:28 แลห้วอากรสิปปาจสึงตรชสกชบเปาโลวต่า “เจห้า
เกสือบจะชชกชวนเราใหห้เปป็นครสิสเตกยน”
26:29 และเปาโลทถูลวต่า “ขห้าพระองคห์มกความ
ปรารถนายสิกี่งนชกตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าวต่า ไมต่ใชต่
พระองคห์เทต่านชชั้น แตต่ทฟุกคนทกกี่ฟปังขห้าพระองคห์วชนนกชั้ดห้วย
จะทชชั้งเกสือบเปป็นเหมสือนและเปป็นเหมสือนอยต่างขห้า
พระองคห์ในทฟุกสสิกี่ง เวห้นเสกยแตต่เครสืกี่องพชนธนาการ
เหลต่านกชั้”

เปาโลกดดอันเรสืกี่องความรอด
แกสกษอัตรวิยณ์อากรวิปปา

อะไรกต่อใหห้เกสิดดวงตาทกกี่ลฟุกไหมห้ ใจทกกี่รห้อนรน คคาวสิงวอนทกกี่มกนชั้คาตานองหนห้าแตต่กต็มกใจกลห้าและเตต็มเปปีปี่ยมดห้วย



อารมณห์ของเปาโล? เขามสิไดห้ดสืชั้อดสึงตต่อนสิมสิตจากสวรรคห์นชชั้น! เขาบอกกษชตรสิยห์อากรสิปปาวต่าการเดสินทางเพสืกี่อประกาศ
ทชชั้งหมดของเขานชชั้นมกจฟุดประสงคห์เพสืกี่อทกกี่จะสชกี่งสอนทชชั้งพวกยสิวและคนตต่างชาตสิใหห้กลชบใจเสกยใหมต่ และนกกี่เปป็นภถูมสิหลชง
ของการถถูกจชบกฟุมของเขาในเยรถูซาเลต็ม

ขห้อ 22 บอกเราวต่าการเทศนาทชชั้งหมดของเขานชชั้นมกพสืชั้นฐานอยถูต่บนภาคพชนธสชญญาเดสิม สสิกี่งเหลต่านชชั้น “ซสึกี่ง
พวกศาสดาพยากรณห์กชบโมเสสไดห้กลต่าวไวห้วต่าจะมาถสึง วต่าพระครสิสตห์จะตห้องทนทฟุกขห์ และพระองคห์จะทรงเปป็นผถูห้
แรกทกกี่จะเปป็นขสึชั้นมาจากความตาย และจะทรงแสดงความสวต่างแกต่ชนชาตสินกชั้และแกต่คนตต่างชาตสิ”

แตต่เรสืกี่องนชชั้นเรสิกี่มทกกี่จะเปป็นเรสืกี่องสต่วนตชวแลห้ว แมห้กระทชกี่งกษชตรสิยห์อากรสิปปากต็แสดงใหห้เหต็นอยต่างชชดเจนถสึง
ความวสิตกกชงวลและการถถูกฟฟ้องใจบางอยต่าง ผถูห้วต่าราชการเฟสทชสรถูห้สสึกวต่าตนตห้องเขห้าแทรกแซง เขาจสึงขชดจชงหวะ
เสกยงดชงวต่า “เปาโลเออ๋ย เจห้าเสกยสตสิไปแลห้ว การเรกยนรถูห้มากทคาใหห้เจห้าคลชกี่งไปจรสิง ๆ”

แตต่เปาโลไมต่ยอมถถูกเบกกี่ยงเบนความสนใจ ดถูเหมสือนวต่ากษชตรสิยห์อากรสิปปาเขห้าใจหลชกการทกกี่ยสิกี่งใหญต่เหลต่านชชั้น
ทกกี่เปาโลกคาลชงพถูดถสึงมากกวต่าผถูห้ใดในสภาซานเฮดรสิน มากกวต่าเฟสทชสหรสือเฟลสิกสห์ และถถูกโหมกระพสือและถถูกฟฟ้อง
ใจมากกวต่า เปาโลจสึงกลต่าวตต่อดห้วยใจกลห้าวต่า “ขห้าพเจห้าไมต่คลชกี่งเลย ทต่านเจห้าคฟุณเฟสทชสเจห้าขห้า แตต่กลต่าวบรรดาคคา
แหต่งความจรสิงและความมกสตสิ ดห้วยวต่าทต่านกษชตรสิยห์ทรงทราบเรสืกี่องสสิกี่งเหลต่านกชั้แลห้ว ตต่อพระพชกตรห์พระองคห์ขห้าพเจห้าจสึง
กลห้ากลต่าว” ไมต่มกสชกสสิกี่งในสสิกี่งเหลต่านกชั้ทกกี่เปาโลพถูดถสึงถถูกปปิดซต่อนไวห้จากกษชตรสิยห์อากรสิปปา และจากนชชั้นเมสืกี่อเผชสิญหนห้า
กษชตรสิยห์ผถูห้กระวนกระวายใจ เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าแตต่กษชตรสิยห์อากรสิปปา พระองคห์เชสืกี่อพวกศาสดาพยากรณห์หรสือไมต่
พระเจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ทราบวต่าพระองคห์เชสืกี่อ” กลต่าวอกกนชยหนสึกี่ง คฟุณพรห้อมไหมทกกี่จะยอมรชบวต่าพระครสิสตห์ทรง
ทคาใหห้พระสชญญาเหลต่านชชั้นทกกี่วต่าพระองคห์ทรงเปป็นพระเมสสสิยาหห์สคาเรต็จจรสิงแลห้ว? อากรสิปปา คฟุณพรห้อมไหมทกกี่จะ
เผชสิญหนห้าขต่าวประเสรสิฐเดกยวกชนนชชั้นทกกี่เปาโลไดห้เทศนาในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศทชชั้งหมดของเขา ทกกี่วต่าพระครสิสตห์
ทรงเปป็นหนทางเดกยวทกกี่จะไดห้รชบการยกโทษและความรอด ทชชั้งแกต่พวกยสิวและคนตต่างชาตสิ?

ในฉบชบคสิงเจมสห์ของเราเรามกในขห้อ 28 วต่า “แลห้วอากรสิปปาจสึงตรชสกชบเปาโลวต่า “เจห้าเกสือบจะชชกชวนเรา
ใหห้เปป็นครสิสเตกยน” ฉบชบอเมรสิกชน สแตนดารห์ดแปลมชนวต่า “ดห้วยคคาชชกชวนเพกยงเลต็กนห้อยเอง เจห้ากต็เกสือบทคาใหห้เรา
เปป็นครสิสเตกยนแลห้ว” ผมไมต่เชสืกี่อวต่านชกี่นเปลกกี่ยนแปลงความหมายมากเปป็นพสิเศษ กษชตรสิยห์อากรสิปปาถถูกฟฟ้องใจแลห้ว 
เปาโลกคาลชงอห้อนวอนขอใหห้มกการตชดสสินใจทกกี่ชชดเจนเดกดี๋ยวนกชั้ หมายเหตฟุในฉบชบ Scofield Reference กลต่าววต่า 
“คคาตอบนชชั้นอาจถถูกถอดความไดห้วต่า: ‘ตห้องใชห้คคาชชกชวนมากกวต่านกชั้นะ’ ฯลฯ หรสือ ‘อกกนสิดเดกยวเจห้ากต็จะทคาใหห้เรา
เปป็นครสิสเตกยนแลห้ว’” ไมต่วต่าจะยชงไง อากรสิปปากต็ถถูกฟฟ้องใจ เขาตห้องใหห้การตต่อพระเจห้าสคาหรชบความสวต่างอชน
ชชดเจนเกกกี่ยวกชบเรสืกี่องนกชั้ ถห้าเขาไมต่รชบความรอด การปรชบโทษของเขากต็จะหนชกยสิกี่งขสึชั้นเพราะความสวต่างแจห้งอชน
มากมายนชชั้นทกกี่เขาไดห้รชบแลห้ว อกกหลายลห้านคนไดห้หชนไปเสกยจรสิง ๆ หลชงจากถถูกฟฟ้องใจอยต่างมากแลห้ว โดยกลต่าววต่า 
“คฟุณเกสือบชชกชวนฉชนใหห้เปป็นครสิสเตกยนแลห้ว” แตต่ “เกสือบรอด” กต็ยชงถสือวต่าไมต่รอดอยถูต่ดก

ผมไมต่ประหลาดใจเลยทกกี่เปาโลกลต่าววต่า “ขห้าพระองคห์มกความปรารถนายสิกี่งนชกตต่อพระพชกตรห์พระเจห้าวต่า 
ไมต่ใชต่พระองคห์เทต่านชชั้น แตต่ทฟุกคนทกกี่ฟปังขห้าพระองคห์วชนนกชั้ดห้วย [เฟสทชส, พระนางเบอรห์นสิส และคนอสืกี่น ๆ ทกกี่เขาหมาย
ถสึง] จะทชชั้งเกสือบเปป็นเหมสือนและเปป็นเหมสือนอยต่างขห้าพระองคห์ในทฟุกสสิกี่ง เวห้นเสกยแตต่เครสืกี่องพชนธนาการเหลต่านกชั้”

และบทเพลงหนสึกี่งทกกี่คฟุห้นเคยกต็ลอยเขห้ามาในหชว



จวนเชสืกี่อพระเยซถู เทต่านชชั้นไมต่พอ
จวนเชสืกี่อพระเยซถู ทต่านไมต่ควรรอ
ซาตานลต่อลวงทต่านวต่า วชนอสืกี่นจสึงคต่อยศรชทธา
วชนหนห้าคงมกเวลา กลชบหาพระเจห้า
จวนเชสืกี่อไมต่รอดบาป ควรเชสืกี่อวชนนกชั้
เชสิญเชสืกี่อพระเยซถู อยต่าหชนหนห้าหนก
ทรงเชสิญทฟุกคนใหห้มา
เหลต่าทถูตสวรรคห์นคาหนห้า
ทรงเชสิญคนบาปเขห้ามา
เชสิญใหห้กลชบใจ
จวนเชสืกี่อพระเยซถู จวนหมดเวลา
จวนเชสืกี่อพระเยซถู กต็ถถูกอาญา
จวนเชสืกี่อพระเจห้าไมต่โปรด
จวนเชสืกี่อจะไมต่พห้นโทษ
เปป็นทฟุกขห์ครกี่คาครวญเศรห้าโศก
จวนเชสืกี่อไมต่รอด

และบทเพลงหนสึกี่งทกกี่ไมต่โดต่งดชงขนาดนชชั้นแตต่กต็ไพเราะอยต่างหาทกกี่สฟุดมสิไดห้และนต่าประทชบใจคสือถห้อยคคาของ
บทเพลงทกกี่แตต่งโดย P.P. Bilhorn:

ขห้าเกสือบวางใจในพระเยซถู
ขห้าเกสือบหชนจากบาปของขห้า
ขห้าเกสือบจคานนสสิชั้นสฟุดใจ
ใหห้การตต่อสถูห้อต่อนหวานภายใน
ขห้าเกสือบกลต่าววต่า “พระเยซถู ชต่วยขห้าดห้วย”
ขห้าเกสือบยอมจคานนความตชชั้งใจ
จวนเชสืกี่อเพสืกี่อรชบใชห้พระองคห์
แตต่ขห้ากต็ปฏสิเสธพระองคห์อยถูต่ดก
แคต่เกสือบ แตต่ขห้ากต็ยชงขชดขสืน
แคต่เกสือบ แตต่ไมต่เคยไดห้เชสืกี่อ
แคต่เกสือบ แตต่รอแลห้วรออกก
จนพระวสิญญาณทรงเศรห้าพระทชย
ครชชั้งหนสึกี่ง ขห้าเกสือบยอมจคานน
ครชชั้งหนสึกี่ง ขห้าเกสือบรชบความรอด



แคต่เกสือบ แตต่กต็ผชดไปและผชดไป
ซาตานดสึงขห้าไวห้ใหห้เปป็นทาส
แคต่เกสือบ-เหตฟุใดจสึงปฏสิเสธพระองคห์?
แคต่เกสือบ โอ ผถูห้หลงหายเออ๋ย จงเชสืกี่อเถสิด
แคต่เกสือบ-จงเปปิดประตถูใจของทต่าน
และรชบพระเยซถูเปป็นผถูห้ชต่วย

 รห้องรชบ:
บชดนกชั้เปป็นเวลาทกกี่จะตห้อนรชบพระองคห์
บชดนกชั้เปป็นเวลาทกกี่จะรชบความรอด
บชดนกชั้ ขณะพระวสิญญาณยชงทรงอห้อนวอน
บชดนกชั้ พระเยซถูทรงรอทกกี่จะชต่วยใหห้รอด

________________
ขด้อ 30-32:

26:30 และเมสืกี่อเปาโลกลต่าวดชงนชชั้นแลห้ว กษชตรสิยห์กต็
ทรงลฟุกขสึชั้น กชบผถูห้วต่าราชการเมสือง และพระนางเบอรห์
นสิส และคนทชชั้งหลายทกกี่นชกี่งอยถูต่ดห้วยกชนกชบพวกเขา
26:31 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้ออกไปแลห้ว พวกเขาจสึง
พถูดกชนและกชน โดยกลต่าววต่า “ชายคนนกชั้มสิไดห้ทคาสสิกี่งใด

ทกกี่สมควรจะถถูกลงโทษถสึงตายหรสือถถูกจองจคา”
26:32 แลห้วอากรสิปปาจสึงตรชสกชบเฟสทชสวต่า “ชาย
คนนกชั้คงจะถถูกปลต่อยตชวใหห้ไดห้รชบเสรกภาพไปแลห้ว หาก
เขามสิไดห้อฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์”

เปาโลจะรอับการปลสอยตอัวกต็ทนาไดด้:
ตอนนขีทั้จะไปทขีกี่กรตุงโรมแลด้ว

การสชมภาษณห์สสิชั้นสฟุดลงแลห้ว กษชตรสิยห์และผถูห้วต่าราชการและพระนางเบอรห์นสิส “และคนทชชั้งหลายทกกี่นชกี่งอยถูต่
ดห้วยกชนกชบพวกเขา” (เราคสิดวต่าฝถูงชนหมถูต่ใหญต่ทกกี่เปป็นเหลต่าขห้าราชบรสิวารไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐแลห้ว) ออกไปอยถูต่ตต่าง
หาก

เฮโรดและเฟสทชสกลต่าววต่า “ชายคนนกชั้มสิไดห้ทคาสสิกี่งใดทกกี่สมควรจะถถูกลงโทษถสึงตายหรสือถถูกจองจคา” และเฮ
โรด อากรสิปปากลต่าวแกต่เฟสทชสวต่า “ชายคนนกชั้คงจะถถูกปลต่อยตชวใหห้ไดห้รชบเสรกภาพไปแลห้ว…” จรสิงแทห้แนต่นอน! พวก
ฟารสิสกในหมถูต่สภาซานเฮดรสินกต็ทราบเชต่นนชชั้น (กสิจการ 23:9) และเฟลสิกสห์กต็ทราบเรสืกี่องนกชั้เชต่นกชน เพราะเขาไดห้คฟุมตชว
เปาโลไวห้โดยหวชงวต่าจะไดห้รชบสสินบนเพสืกี่อแลกกชบการปลต่อยตชวเปาโล (กสิจการ 24:26) และเฟสทชสกต็คฟุมตชวเปาโลไวห้ 
“ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะแสดงความชอบตต่อพวกยสิว” (กสิจการ 25:9) เปาโลไดห้อฟุทธรณห์ตต่อซกซารห์แลห้ว ฉะนชชั้นคดกนกชั้ตห้องถถูก
นคาไปสถูต่ศาลสถูงสฟุดและนชกี่นคสือทกกี่กรฟุงโรม



กวิจการ 27
ขด้อ 1:

27:1 และเมสืกี่อไดห้ตชดสสินใจแลห้ววต่าพวกเราควรจะ
แลต่นเรสือไปยชงประเทศอสิตาลก พวกเขาจสึงมอบเปาโล

กชบนชกโทษอสืกี่น ๆ บางคนไวห้กชบคนหนสึกี่งชสืกี่อ ยถูเลกยส 
นายรห้อยคนหนสึกี่งในกองทหารของออกชสตชส

เปาโลตด้องถทูกสสงตอัวไปกรตุงโรม
บชดนกชั้เปาโลตห้องถถูกสต่งตชวไปกรฟุงโรมแลห้ว ในฐานะพลเมสืองสชญชาตสิโรม ซสึกี่งเปป็นเกกยรตสิยศหนสึกี่งทกกี่นห้อยคนไดห้

รชบ เขามกสสิทธสิพสิเศษหลายประการภายใตห้กฏหมายของโรม เขาไดห้อฟุทธรณห์ตต่อซกซารห์แลห้ว เขาจสึงตห้องไปเฝฟ้าซกซารห์
ฉะนชชั้น “เปาโลกชบนชกโทษอสืกี่น ๆ บางคน” จสึงถถูกมอบไวห้กชบนายรห้อยคนหนสึกี่งหรสือนายพชนคนหนสึกี่งของ

เหลต่าทหารโรม ซสึกี่งมกชสืกี่อวต่าจถูเลกยส นายทหารคนหนสึกี่งของกองทหารทกกี่ตชชั้งชสืกี่อตามซกซารห์ ออกชสตชส และอาจเปป็นชาย
คนหนสึกี่งทกกี่กองบชญชาการของเขาอยถูต่ในกรฟุงโรม พวกเขาจะเดสินทางโดยเรสือและรชฐบาลจะออกคต่าโดยสารใหห้ใน
การนชกี่งเรสือไปทางทสิศตะวชนออกในทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนจนกวต่าพวกเขาจะมาถสึงกรฟุงโรม

1. เปาโลคงไดห้รชบการปลอบประโลมใจจรสิง ๆ ทกกี่การรอคอยแสนยาวนานสสิชั้นสฟุดเสกยทก! เขาเปป็นนชกโทษ
มานานกวต่าสองปปีแลห้ว (กสิจการ 24:27) ในชต่วงเวลานชชั้นเขาไดห้เทศนาแกต่พวกทหารหรสือคนเหลต่านชชั้นทกกี่มาหาเขา
เปป็นครชชั้งคราวในการถถูกไตต่สวนของเขา ฯลฯ ชต่วงสองปปีอชนยาวนานนชชั้นคงดถูเหมสือนวต่างเปลต่ามากจรสิง ๆ ใน
ระหวต่างการครอบครองของเฟลสิกสห์ เราไมต่มกบชนทสึกเกกกี่ยวกชบสสิกี่งทกกี่เปาโลกระทคาในชต่วงทกกี่เขาตสิดคฟุกอยถูต่ตอนนชชั้นเลย 
ชกวสิตเขาตกอยถูต่ในอชนตรายครชชั้งแลห้วครชชั้งเลต่า พวกผถูห้วต่าราชการทกกี่เหลาะแหละกต็อยากสต่งตชวเขากลชบไปทกกี่เยรถูซาเลต็ม 
พวกยสิวมกแผนสมคบคสิดทกกี่จะดชกซต่จุ่มเพสืกี่อฆต่าเขาระหวต่างทาง พวกผถูห้วต่าราชการและขห้าราชการทชชั้งหลายทกกี่รถูห้วต่าเขาไมต่
สมควรถถูกตชชั้งขห้อหาเหลต่านชชั้น แตต่ดห้วยเหตฟุผลทางการเมสืองกต็คฟุมตชวเขาไวห้เปป็นนชกโทษ และบชดนกชั้ในทกกี่สฟุดชต่วงหลายปปี
ทกกี่ยาวนานนต่าเบสืกี่อและดถูเหมสือนไรห้ผลกต็สสิชั้นสฟุดลงเสกยทกและเปาโลจะไปทกกี่กรฟุงโรม!

2. เปาโลไดห้วางแผนไวห้เยอะและนานแลห้ววต่าจะไปทกกี่กรฟุงโรม! และผมคสิดวต่าแผนการเหลต่านชชั้นเปป็นมาจาก
พระเจห้าเพราะวต่าแผนการเหลต่านชชั้นถถูกบชนทสึกไวห้ในจดหมายฝากทกกี่ไดห้รชบการดลใจทกกี่สต่งถสึงชาวโรม เปาโลไดห้เขกยน
หาคนเหลต่านกชั้ดห้วยใจทกกี่สคานสึกผสิดจรสิง ๆ! พวกเขาอยถูต่ในคคาอธสิษฐานของเขาอยต่างไมต่หยฟุดหยต่อน (รม. 1:9) เขา “ทถูล
ขอวต่า ถห้าบชดนกชั้หรสือเวลาใดกต็ตาม โดยอยต่างหนสึกี่งอยต่างใด ขอใหห้ขห้าพเจห้ามกการเดสินทางทกกี่ประสบความสคาเรต็จในการ
มาหาพวกทต่าน ตามนชั้คาพระทชยของพระเจห้า” ทกกี่กรฟุงโรม (รม. 1:10) เปาโลไมต่ทราบวต่า “โดยอยต่างหนสึกี่งอยต่างใด” 
ทกกี่วต่านชชั้นหมายถสึงการไปในฐานะนชกโทษ! เขาปรารถนาทกกี่จะถต่ายทอดของประทานฝฝ่ายวสิญญาณบางอยต่างแกต่พวก
เขาและรชบการปลอบประโลมใจจากพวกเขา เขากลต่าว และเขา “ตชชั้งใจหลายครชชั้งแลห้ว” ทกกี่จะมาหาพวกเขา แตต่กต็
มกเหตฟุขชดขห้องอยถูต่จนถสึงตอนนชชั้น (ขห้อ 11-13) ฉะนชชั้นเขาจสึงพรห้อมทกกี่จะประกาศขต่าวประเสรสิฐทกกี่กรฟุงโรมเชต่นกชน (รม. 
1:15) พรห้อมกชบเรสืกี่องนกชั้ในความคสิด จงหมายเหตฟุวต่าเปาโลไดห้เสห้นในจดหมายของเขาทกกี่สต่งถสึงพวกโรมวต่าเขาเปป็น 
“อชครทถูตของพวกคนตต่างชาตสิ” (รม. 11:13) จงหมายเหตฟุวต่าเขาไดห้ใหห้โครงรต่างครต่าว ๆ แลห้วเกกกี่ยวกชบ
ประวชตสิศาสตรห์และลชกษณะเฉพาะตชวแหต่งงานรชบใชห้ของเขาในโรม 15:15-21

แตต่เสมอมาในความคสิดของเขา เขาหวชงวต่าจะมายชงกรฟุงโรม และการเดสินทางเพสืกี่อประกาศอชนยสิกี่งใหญต่
เหลต่านกชั้เปป็นเหตฟุผลสคาหรชบความลต่าชห้านชชั้น “เพราะเหตฟุนกชั้ขห้าพเจห้าจสึงไดห้ถถูกขชดขวางอยต่างมากจากการมาหาพวก



ทต่านดห้วย แตต่บชดนกชั้ เมสืกี่อไมต่มกการงานในแวต่นแควห้นเหลต่านกชั้ตต่อไปแลห้ว และเพราะมกความปรารถนาอยต่างยสิกี่งเปป็นเวลา
หลายปปีนกชั้ทกกี่จะมาหาพวกทต่าน เมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่ขห้าพเจห้าทคาการเดสินทางของขห้าพเจห้าไปยชงประเทศสเปน ขห้าพเจห้าจะ
มาหาพวกทต่าน เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าจะไดห้เหต็นพวกทต่านในการเดสินทางของขห้าพเจห้า และจะถถูกสต่งไปตามทาง
ของขห้าพเจห้าโดยพวกทต่าน ถห้าตอนแรกขห้าพเจห้าจะไดห้รชบความบชนเทสิงใจกชบพวกทต่านบห้างแลห้ว” (รม. 15:22-24)

จากนชชั้นเขาเลต่าวต่าเขากคาลชงจะไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มพรห้อมกชบของถวายสคาหรชบพวกครสิสเตกยนยสิวและกลต่าว
วต่า “เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้กระทคาสสิกี่งนกชั้เรกยบรห้อยแลห้ว และไดห้สต่งผลนกชั้มอบใหห้แกต่พวกเขาเสรต็จแลห้ว ขห้าพเจห้ากต็
จะแวะมาหาพวกทต่านในการเดสินทางไปประเทศสเปนนชชั้น และขห้าพเจห้าแนต่ใจวต่า เมสืกี่อขห้าพเจห้ามาหาพวกทต่านนชชั้น 
ขห้าพเจห้าจะมาในความเตต็มเปปีปี่ยมดห้วยพระพรแหต่งขต่าวประเสรสิฐของพระครสิสตห์” (รม. 15:28, 29) จากนชชั้นเขากต็
ขอรห้องพวกเขาใหห้อธสิษฐานเผสืกี่อเขาเพสืกี่อทกกี่เขาจะไดห้รชบการชต่วยใหห้พห้น “จากคนเหลต่านชชั้นในแควห้นยถูเดกยทกกี่ไมต่เชสืกี่อ…
เพสืกี่อขห้าพเจห้าจะไดห้มาหาพวกทต่านดห้วยความปปีตสิยสินดกโดยนชั้คาพระทชยของพระเจห้า และจะไดห้รชบความสดชสืกี่นกชบพวก
ทต่าน” (รม. 15:31, 32)

ขห้อพระคคาเหลต่านชชั้นในหนชงสสือโรมไดห้รชบการดลใจ ฉะนชชั้นพระเจห้าจสึงทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลแลห้ววต่าเขาจะ
ตห้องไปทกกี่กรฟุงโรม บชงเอสิญทกกี่วต่า เนสืกี่องจากนกกี่ไดห้รชบการดลใจ เราจสึงทราบวต่าเปาโลนต่าจะถถูกจคาคฟุกสองหน เขานต่าจะ
ไดห้รชบการปลต่อยตชวชชกี่วระยะหนสึกี่งเพราะเขาไดห้รชบการดลใจอยต่างชชดเจนใหห้เขกยนวต่า “ขห้าพเจห้ากต็จะแวะมาหาพวก
ทต่านในการเดสินทางไปประเทศสเปนนชชั้น” และเขาไมต่ไดห้ไปทกกี่สเปนกต่อนหนชงสสือกสิจการจบลง เขาเขกยนถสึงชาวฟปีลสิป
ปปี ขณะอยถูต่ในกรฟุงโรมวต่า “และโดยมกความไวห้เนสืชั้อเชสืกี่อใจอยต่างนกชั้แลห้ว ขห้าพเจห้ากต็ทราบวต่าขห้าพเจห้าจะยชงอยถูต่ และคง
อยถูต่กชบพวกทต่านทฟุกคนตต่อไปเพสืกี่อการจคาเรสิญขสึชั้นและความปปีตสิยสินดกแหต่งความเชสืกี่อของพวกทต่าน เพสืกี่อความ
ปลาบปลสืชั้มของพวกทต่านจะไดห้บรสิบถูรณห์มากยสิกี่งขสึชั้นในพระเยซถูครสิสตห์เนสืกี่องดห้วยขห้าพเจห้า โดยการทกกี่ขห้าพเจห้าจะมาหา
พวกทต่านอกก” (ฟป. 1:25, 26) และ “การมาอกก” นชชั้นคงตห้องหมายถสึงการไดห้รชบการปลต่อยตชวออกจากคฟุก และ
เขาเขกยนไปถสึงฟปีเลโมนจากกรฟุงโรมวต่า “แตต่พรห้อมกชนนกชั้ ขอทต่านจชดเตรกยมทกกี่พชกไวห้สคาหรชบขห้าพเจห้าดห้วย เพราะ
ขห้าพเจห้าวางใจวต่าโดยทางคคาอธสิษฐานตต่าง ๆ ของทต่านทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าจะถถูกมอบไวห้แกต่พวกทต่าน” (ฟม. 22)

ฉะนชชั้นบชดนกชั้เปาโลจะตห้องไปทกกี่กรฟุงโรม เราคสิดวต่า มชนไมต่ใชต่แผนการแรกและทกกี่ดกทกกี่สฟุดของพระเจห้าทกกี่เขาควร
ไปวสิธกนกชั้ เขาไดห้รชบคคาเตสือนซชั้คาแลห้วซชั้คาอกกไมต่ใหห้ขสึชั้นไปทกกี่เยรถูซาเลต็ม (กสิจการ 21:4; กสิจการ 21:10, 11) และตามทกกี่
เปาโลเองไดห้รชบคคาสชกี่งโดยตรงจากพระเจห้าในกสิจการ 22:17-21 แตต่เปาโลกต็ยชงเปป็นคนของพระเจห้าอยถูต่ดก พระเจห้า
ทรงตชชั้งพระทชยไวห้แลห้วทกกี่จะใหห้เขาไปทกกี่กรฟุงโรมและไดห้ทรงเปปิดเผยเรสืกี่องนชชั้นแกต่เปาโลแลห้ว และบชดนกชั้ในทกกี่สฟุดเปาโลกต็
พรห้อมแลห้วทกกี่จะไปทกกี่กรฟุงโรมในฐานะนชกโทษ

ในการเชสืกี่อมโยงนกชั้เราควรพสิจารณามสิตรสหายทฟุกคนทกกี่เปาโลรถูห้จชกชสืกี่อทกกี่กรฟุงโรม อต่านโรม 16 เขาเอต่ยชสืกี่อคน
ยกกี่สสิบเจต็ดคนทกกี่เขาฝากความคสิดถสึงไป และหลายครอบครชวและคนอสืกี่น ๆ ผถูห้ซสึกี่งเขาไมต่ไดห้เอต่ยชสืกี่อ! นชกี่นใหห้ภาพ
ประกอบขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่ากรฟุงโรมเปป็นศถูนยห์กลางของโลกในตอนนชชั้นและเหมสือนทกกี่สฟุภาษสิตโบราณกลต่าววต่า “ถนน
ทฟุกสายมฟุต่งสถูต่โรม” ฉะนชชั้นในทต่ามกลางคนเหลต่านชชั้นทกกี่เปาโลเคยพบเจอทชชั้งไกลและใกลห้และในทต่ามกลางคนเหลต่านชชั้น
ทกกี่เขาไดห้ชนะมาถสึงพระครสิสตห์ หลายคนตอนนกชั้อยถูต่ทกกี่กรฟุงโรม เขาปรารถนาทกกี่จะเหต็นหนห้าพวกเขา และเขาไดห้รชบการ
ดลใจใหห้ฝากความคสิดถสึงมายชงทฟุกคนเหลต่านกชั้ เพราะเขาตชชั้งใจไวห้วต่าจะมาทกกี่กรฟุงโรม



3. นชกโทษอสืกี่นใดบห้างไปกรฟุงโรมกชบเปาโล? “เปาโลกชบนชกโทษอสืกี่น ๆ บางคน” ถถูกสต่งตชวใหห้แกต่ยถูเลกยสนาย
รห้อยเพสืกี่อพาพวกเขาไปยชงกรฟุมโรม ไมต่ใชต่ทฟุกคนในพวกเขาถถูกเอต่ยชสืกี่อ อารสิสทารคชสเปป็นหนสึกี่งในพวกเขา เขาเปป็น
เพสืกี่อนรต่วมเดสินทางของเปาโล อยถูต่ในการจลาจลนชชั้นในเมสืองเอเฟซชส (กสิจการ 19:29) อาจถถูกจชบกฟุมเชต่นกชนเพราะ
การรห้องเรกยนของพวกผถูห้นคายสิว นชกโทษคนอสืกี่น ๆ ไมต่ถถูกเอต่ยชสืกี่อในทกกี่นกชั้ แตต่ผถูห้เขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจทต่านนกชั้กลต่าววต่า
 “พวกเรา” ซชั้คาแลห้วซชั้คาอกก (ขห้อ 4, 5, 7, 18, 19, 37) ฉะนชชั้นลถูกา ผถูห้เขกยนทต่านนกชั้ซสึกี่งไดห้รชบการดลใจ จสึงอยถูต่ดห้วยกชบ
เปาโลอยต่างชชดเจน พรห้อมกชบอารสิสทารคชสและคนอสืกี่น ๆ เหลต่านชชั้น “อารสิสทารคชส…อยถูต่กชบพวกเรา” ลถูกาไดห้รชบ
การดลใจใหห้เขกยน (ขห้อ 2) 

___________________
ขด้อ 2-13:

27:2 และเมสืกี่อลงเรสือลคาหนสึกี่งทกกี่มาจากเมสืองอชดรา
มสิททสิยฟุมแลห้ว พวกเราจสึงแลต่นไป โดยตชชั้งใจวต่าจะแลต่น
เลาะไปตามชายฝปัปี่งทชชั้งหลายของแควห้นเอเชกย โดย
คนหนสึกี่งชสืกี่อ อารสิสทารคชส ชาวมาซสิโดเนกยซสึกี่งมาจาก
เมสืองเธสะโลนสิกาอยถูต่กชบพวกเรา
27:3 และวชนรฟุต่งขสึชั้น พวกเราไดห้แวะทกกี่เมสืองไซดอน 
และยถูเลกยสมกใจเมตตาปรานกแกต่เปาโล และใหห้ทต่านมก
เสรกภาพทกกี่จะไปหามสิตรสหายทชชั้งหลายของทต่าน เพสืกี่อ
จะไดห้บรรเทาใจของทต่านเอง
27:4 และเมสืกี่อพวกเราไดห้แลต่นออกจากทกกี่นชกี่นแลห้ว 
พวกเรากต็แลต่นไปทางดห้านปลอดลมของเกาะไซปรชส
เพราะลมเหลต่านชชั้นพชดตห้าน
27:5 และเมสืกี่อพวกเราไดห้แลต่นขห้ามทะเลของแควห้นซก
ลกเซกยกชบแควห้นปปัมฟปีเลกยแลห้ว พวกเราไดห้มาถสึงเมสืองมสิ
รา เมสืองแหต่งหนสึกี่งของแควห้นลกเซกย
27:6 และทกกี่นชกี่นนายรห้อยไดห้พบเรสือลคาหนสึกี่งแหต่งเมสือ
งอเลต็กซานเดรกยทกกี่จะแลต่นไปยชงประเทศอสิตาลก และ
ทต่านใหห้พวกเราลงเรสือลคานชชั้น
27:7 และเมสืกี่อพวกเราไดห้แลต่นไปชห้า ๆ หลายวชน 
และไดห้มาถสึงเมสืองคนกดชสอยต่างยากเยต็น ลมไมต่เขห้า
ขห้างพวกเรา พวกเราจสึงแลต่นไปทางใตห้ของเกาะครกต
ตรงกชบเมสืองสชลโมเน
27:8 และเมสืกี่อแลต่นเลกยบฝปัปี่งเกาะนชชั้นอยต่างยากเยต็น 

ไดห้มาถสึงสถานทกกี่แหต่งหนสึกี่งซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า ทต่างาม ซสึกี่ง
อยถูต่ใกลห้เมสืองลาเซกย
27:9 บชดนกชั้เมสืกี่อเสกยเวลาไปมากแลห้ว และคราวเมสืกี่อ
การแลต่นเรสือกต็อชนตรายแลห้วตอนนกชั้ เพราะตอนนกชั้
เทศกาลอดอาหารผต่านไปแลห้ว เปาโลจสึงเตสือนสตสิ
เขาทชชั้งหลาย
27:10 และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “ทต่านทชชั้งหลาย 
ขห้าพเจห้ารชบรถูห้วต่า การเดสินทางโดยทางเรสือนกชั้จะไดห้รชบ
ความเจต็บปวดและความเสกยหายมากมาย ไมต่เพกยง
แตต่ของบรรทฟุกและเรสือเทต่านชชั้น แตต่ยชงรวมถสึงชกวสิต
ของพวกเราดห้วย”
27:11 ถสึงกระนชชั้น นายรห้อยกต็เชสืกี่อกชปตชนและเจห้าของ
เรสือมากกวต่าสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งถถูกกลต่าวโดยเปาโล
27:12 และเพราะวต่าทต่าเรสือนชชั้นไมต่เหมาะพอทกกี่จะ
จอดในฤดถูหนาว คนสต่วนมากจสึงแนะนคาใหห้ไปจากทกกี่
นชกี่นดห้วย ถห้าโดยวสิธกใดกต็ตามพวกเขาอาจจะไปถสึง
เมสืองฟปีนสิกสห์ และจอดอยถูต่ทกกี่นชกี่นตลอดฤดถูหนาว ซสึกี่ง
เปป็นทต่าเรสือแหต่งเกาะครกต และหชนหนห้าไปทางทสิศ
ตะวชนตกเฉกยงใตห้และทสิศตะวชนตกเฉกยงเหนสือ
27:13 และเมสืกี่อลมทสิศใตห้พชดมาเบา ๆ โดยคาดวต่า
พวกเขาไดห้รชบจฟุดประสงคห์ของพวกเขาแลห้ว เมสืกี่อ
ถอนสมอจากทกกี่นชกี่น พวกเขาไดห้แลต่นเรสือใกลห้เกาะ
ครกต



การเดวินทางโดยการแลสนเรสือใบ
ในทกกี่นกชั้เราไดห้เหต็นภาพของภยชนตรายและความไมต่สะดวกเหลต่านชชั้นของการเดสินทางโดยแลต่นเรสือใบ เรสือล

ทฟุกลคาสมชยนชชั้นทคาดห้วยไมห้ พลชงเดกยวกต็คสือพลชงของแรงลมทกกี่มากระทคาตต่อใบเรสือเหลต่านชชั้น เรสือรบบางลคามกไมห้พายหนสึกี่ง
สอง หรสือสามแถวทกกี่ใชห้พวกทาสพาย ซสึกี่งบางครชชั้งพวกเขากต็ถถูกลต่ามโซต่ แตต่นชกี่นกต็แพงเกสินไปในการใชห้แรงคน และ
การแลต่นเรสือใบกต็เรต็วกวต่าและดกกวต่าวสิธกคมนาคมแบบอสืกี่นทชชั้งทางบกหรสือทางทะเล ฉะนชชั้นกต่อนสมชยทกกี่มกทางรถไฟ 
เกสือบทฟุกนครใหญต่ ๆ ของโลกจสึงตชชั้งอยถูต่บนชายฝปัปี่งทะเลหรสือบนแมต่นชั้คาสายใหญต่ ๆ เพสืกี่อทกกี่สสินคห้าและผถูห้คนจะ
สามารถเคลสืกี่อนยห้ายไปมาไดห้โดยทางเรสือเลต็กหรสือเรสือใหญต่ นายรห้อยผถูห้นกชั้พบเรสือลคาหนสึกี่งในทต่าเรสือทกกี่เมสืองซกซารกยาซสึกี่ง
มาจากทต่าเรสือทกกี่เมสืองอชดรามสิททสิยฟุม เลาะชายฝปัปี่งไปทางเหนสือใกลห้เมสืองโตรอชสในเอเชกยไมเนอรห์ ฉะนชชั้นพวกเขาจสึง
วางแผนทกกี่จะแลต่นเรสือ “เลาะไปตามชายฝปัปี่งทชชั้งหลายของแควห้นเอเชกย” ซสึกี่งเปป็นแควห้นทกกี่ครอบคลฟุมสต่วนของ
คาบสมฟุทรนชชั้น ปปัจจฟุบชนมชนตกเปป็นของพสืชั้นทกกี่ ๆ เราเรกยกวต่าเอเชกยไมเนอรห์ ทต่าเรสือถชดไปทางทสิศเหนสือคสือ เมสืองไซ
ดอนและพวกเขาจอดแวะทกกี่นชกี่น เปาโลมกเพสืกี่อนฝถูงและไดห้รชบอนฟุญาตใหห้ไปยชงบห้านของพวกเขาเพสืกี่อรชบความสดชสืกี่น 
ทหารนายหนสึกี่งนต่าจะไปกชบเขาดห้วย แตต่เขาไดห้รชบเสรกภาพอยต่างมาก จากนชชั้นพวกเขาแลต่นเรสือขสึชั้นเหนสือ พวกเขา
ตชชั้งใจวต่าจะไปทางทสิศตะวชนตกเฉกยงเหนสือ แตต่ “ลมเหลต่านชชั้นพชดตห้าน” พวกเขาจสึงแลต่นเรสือใกลห้ฝปัปี่งและไปทางทสิศ
ตะวชนออกและเหนสือของเกาะไซปรชส และจสึงไปใกลห้แผต่นดสิน “ขห้ามทะเลของแควห้นซกลกเซกยกชบแควห้นปปัมฟปีเลกย” ไป
ยชงเมสืองมสิรา นครหนสึกี่งของแควห้นลกเซกย

คฟุณควรดถูแผนทกกี่อชนหนสึกี่งของการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเปาโลและทคาความคฟุห้นเคยกชบปลายดห้านทสิศ
ตะวชนออกทชชั้งหมดนกชั้ของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน ฉะนชชั้นคฟุณจะพบไดห้วต่าเปาโลเทศนาทกกี่ไหน พบความสชมพชนธห์ของ
แควห้นมาซสิโดเนกย เมสืองเธสะโลนสิกา กรฟุงเอเธนสห์ และเมสืองอชนทสิโอกในประเทศกรกซซสึกี่งมกตต่อพสืชั้นทกกี่นชชั้นของเอเชกย
ไมเนอรห์ซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เปาโลมกงานรชบใชห้แรกของเขา พวกเขาจอดแวะทกกี่ทต่าเรสือของเมสืองมสิรา เรสือลคานชชั้นทกกี่พวกเขาใชห้
ยชงคงมฟุต่งหนห้าไปทางทสิศเหนสือตต่อไปอกก เราคสิดวต่าไปถสึงเมสืองอชดรามสิททสิยฟุม แตต่พวกเขาอยากแลต่นเรสือไปทางทสิศ
ตะวชนตกมฟุต่งสถูต่กรฟุงโรม ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงพบเรสืออกกลคาหนสึกี่งและเชต่าพสืชั้นทกกี่วต่าง

อกกครชชั้งทกกี่ลมพชดตห้าน พวกเขาแลต่นเรสือไปอยต่างชห้า ๆ เราคสิดวต่า พวกเขาพยายามทกกี่จะแลต่นตห้านลมทกกี่พชดมา
จากทสิศตะวชนตก พวกเขามาตรงขห้ามเมสืองคนกดชสบนชายฝปัปี่งและจากนชชั้นไมต่สามารถทกกี่จะแลต่นเรสือไปทางทสิศตะวชน
ตกโดยตรงไดห้และโดยสต่วนปลายของประเทศกรกซ พวกเขาจสึงเลกชั้ยวลงใตห้และแลต่นเรสือ “ใตห้เกาะครกต” นชกี่นคสือ 
ทางทสิศตะวชนออกของสต่วนปลายของเกาะครกตและเลกยบไปตามชายฝปัปี่งตอนใตห้ พวกเขาผต่านเมสืองสชลโมเนทาง
ปลายดห้านตะวชนออกของเกาะนชชั้นและจากนชชั้นกต็เลกยบชายฝปัปี่งตอนใตห้ไปจนกระทชกี่งพวกเขามาถสึงทต่าเรสือทกกี่เรกยกวต่า
ทต่างาม ลมพชดตห้านพวกเขามาตลอด พวกเขาไมต่ไดห้ทคาเวลาไดห้ตามทกกี่พวกเขาหวชงไวห้

แตต่บชดนกชั้เรสิกี่มจะเขห้าสถูต่ฤดถูใบไมห้รต่วงแลห้ว “ตอนนกชั้เทศกาลอดอาหารผต่านไปแลห้ว” มชนเรสิกี่มเขห้าสถูต่เวลาของ
สายลมฤดถูหนาวแลห้วบนทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน การอดอาหารนชชั้นตรงกชบวชนทกกี่สสิบของเดสือนทกกี่เจต็ด ตามทกกี่กลต่าวไวห้
ในเลวกนสิตสิ 23:27-29 มชนอชนตรายทกกี่จะแลต่นเรสือตต่อไป แตต่ทต่าเรสือนชชั้นไมต่ “เหมาะพอทกกี่จะจอดในฤดถูหนาว” กชปตชน
เรสือรห้อนใจทกกี่จะเอาของทกกี่บรรทฟุกเรสือของเขาออก เรกยกเกต็บเงสินของตน นอกจากนกชั้ ทางปลายดห้านทสิศตะวชนตก
เฉกยงเหนสือของเกาะครกต มกทต่าเรสืออกกแหต่งซสึกี่งมกขนาดใหญต่กวต่า เรกยกวต่า ฟปีนสิกสห์



จงหมายเหตฟุคคาเตสือนของเปาโลในขห้อ 9 และ 10: “ทต่านทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้ารชบรถูห้วต่า การเดสินทางโดยทาง
เรสือนกชั้จะไดห้รชบความเจต็บปวดและความเสกยหายมากมาย ไมต่เพกยงแตต่ของบรรทฟุกและเรสือเทต่านชชั้น แตต่ยชงรวมถสึงชกวสิต
ของพวกเราดห้วย” เหต็นไดห้ชชดวต่าเขาไดห้รชบคคาเตสือนจากพระวสิญญาณของพระเจห้าวต่าการเดสินทางรอบนกชั้ผต่านชต่วงฤดถู
หนาวจะเปป็นอชนตราย เราตห้องไมต่คสิดวต่าเปาโลทราบเกกกี่ยวกชบการแลต่นเรสือมากกวต่ากชปตชนของเรสือนชชั้น แตต่พระเจห้า
ทรงบอกเหลต่าผถูห้รชบใชห้ของพระองคห์วต่าพระองคห์จะทรงกระทคาอะไร หากพวกเขาเชสืกี่อฟปังพระองคห์และดคาเนสินชกวสิต
ใกลห้ชสิดพระองคห์ ฉะนชชั้นลมทสิศใตห้จสึงพชดมาเบา ๆ พวกเขาสามารถปรชบใบเรสือของตนและมฟุต่งหนห้าไปทางทสิศตะวชน
ตกไดห้ และฉะนชชั้นพวกเขาจสึงเรสิกี่มแลต่นเรสือเลาะไปตามชายฝปัปี่งตอนใตห้ของเกาะครกต

________________
ขด้อ 14-20:

27:14 แตต่หลชงจากนชชั้นไมต่นาน มกลมพายฟุพชดรฟุนแรง
เกสิดขสึชั้นทกกี่ถถูกเรกยกวต่า ยถูรอคลกดอน
27:15 และเมสืกี่อเรสือลคานชชั้นตสิดอยถูต่ในพายฟุ และตห้านลม
ไมต่ไหว พวกเราจสึงปลต่อยเรสือไปตามลม
27:16 และเมสืกี่อแลต่นไปทางดห้านปลอดลมของเกาะ
แหต่งหนสึกี่งซสึกี่งถถูกเรกยกวต่า คลาวดา พวกเรามกงานหนชก
มากทกกี่จะยกเรสือเลต็กขสึชั้นผถูกไวห้
27:17 ซสึกี่งเมสืกี่อพวกเขาไดห้ยกเรสือเลต็กขสึชั้นแลห้ว พวก
เขากต็เอาเชสือกผถูก โอบรอบเรสือไวห้ และเพราะกลชว
เกรงวต่าพวกเขาจะเกยสชนดอนทราย จสึงลดใบเรสือลง

และถถูกขชบเคลสืกี่อนไปดชงนชชั้น
27:18 และพวกเรากต็ถถูกซชดไปมายสิกี่งนชกดห้วยพายฟุ
ใหญต่ลถูกหนสึกี่ง วชนตต่อมาพวกเขาทคาใหห้เรสือเบาลง
27:19 และในวชนทกกี่สาม พวกเรากต็ทสิชั้งเครสืกี่องใชห้ใน
เรสือนชชั้นออกเสกยดห้วยมสือของพวกเราเอง
27:20 และเมสืกี่อทชชั้งดวงอาทสิตยห์และดวงดาวทชชั้งหลาย
ไมต่ไดห้ปรากฏเปป็นเวลาหลายวชนแลห้ว และพายฟุไมต่ใชต่
ลถูกเลต็ก ๆ กระหนกี่คาพวกเราอยถูต่ ความหวชงทชชั้งสสิชั้นทกกี่
พวกเราจะรอดนชชั้นกต็ถถูกพรากไปเสกย

ในภยอันตรายแหสงทด้องทะเล
เปาโลเคยแลต่นเรสือเลกยบชายฝปัปี่งของทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนบต่อยครชชั้งในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเขา 

กต่อนการเดสินทางเทกกี่ยวลต่าสฟุดของเขาไปกรฟุงเยรถูซาเลต็มและการถถูกจชบกฟุมของเขา เปาโลไดห้เขกยนเกกกี่ยวกชบการทน
ทฟุกขห์หลายอยต่างของตนเพสืกี่อพระครสิสตห์ เขากลต่าวไดห้แลห้ววต่า “ขห้าพเจห้าถถูกทฟุบตกดห้วยไมห้เรกยวสามครชชั้ง ขห้าพเจห้าถถูกเอา
กห้อนหสินขวห้างครชชั้งหนสึกี่ง ขห้าพเจห้าเผชสิญภชยเรสือแตกสามครชชั้ง คสืนหนสึกี่งกชบวชนหนสึกี่งขห้าพเจห้าลอยอยถูต่ในทะเล ในการเดสิน
ทางบต่อย ๆ ในการเผชสิญภชยของนชั้คาทชชั้งหลาย ในการเผชสิญภชยของพวกโจร ในการเผชสิญภชยดห้วยนชั้คามสือชนชาตสิของ
ขห้าพเจห้าเอง ในการเผชสิญภชยดห้วยนชั้คามสือพวกคนตต่างชาตสิ ในการเผชสิญภชยในนคร ในการเผชสิญภชยในถสิกี่นทฟุรกชนดาร
ในการเผชสิญภชยในทะเล ในการเผชสิญภชยทต่ามกลางพวกพกกี่นห้องเทกยมเทต็จ” (2 คร. 11:25, 26) เขาเคยเผชสิญภชย
เรสือแตกสามครชชั้งแลห้ว เขาเคยลอยคออยถูต่ในทะเลคสืนหนสึกี่งกชบวชนหนสึกี่ง เหต็นไดห้ชชดวต่าเกาะเสากระโดงเรสืออชนหนสึกี่งหรสือ
อยถูต่ในเรสือกถูห้ชกพลคาหนสึกี่งในทะเล เขาสามารถเขกยนเกกกี่ยวกชบภชยแหต่งนชั้คาทชชั้งหลาย “ภชยในทะเล” ฉะนชชั้นภชยแหต่งการ
เดสินทางครชชั้งนกชั้จสึงไมต่ใชต่การทดสอบเชต่นนชชั้นครชชั้งแรกทกกี่เปาโลเคยเผชสิญ

ผต่านไปไมต่นานกต็เกสิดพายฟุ เราคสิดวต่ามกการคาดการณห์พายฟุแบบนชชั้นทฟุกฤดถูหนาวอยถูต่แลห้ว และมชนมกชสืกี่อวต่า “ยถู
รอคลกดอน”



เกกกี่ยวกชบยถูรอคลกดอน หมายเหตฟุตอนหนสึกี่งใน Encyclopedia Britannica มกความนต่าสนใจ ในรายการ
เกกกี่ยวกชบเกาะมอลตาในทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยน บทความนชชั้นกลต่าววต่า:

“ลมตะวชนออกเฉกยงเหนสือทกกี่พชดสบาย ๆ พชดนานเฉลกกี่ย 150 วชนตต่อปปี, ลมเหนสือทกกี่เยต็นพชดอยถูต่
ประมาณ 31 วชน, ลมตะวชนออกพชดนาน 70 วชน, ลมตะวชนตกพชดนาน 34 วชน ลมตะวชนตกเฉกยงเหนสือ
‘เกรกาเล’ (ยถูรอคลกดอน ของกสิจการ 27:14) พชดอยถูต่ในชต่วงวชนทกกี่กลางคสืนและกลางวชนเทต่ากชนและบาง
คราว ในชต่วงเดสือนฤดถูหนาว บางครชชั้งกต็มกพลชงเกสือบเทต่ากชบพายฟุเฮอรสิเคนทกกี่พชดนานรวมสามวชน มกบชนทสึก
ไวห้วต่ามชนเปป็นเหตฟุใหห้คนหกรห้อยคนจมนชั้คาตายในทต่าเรสือนชชั้นในปปี 1555 ลมนกชั้สรห้างหายนะอยถูต่ตลอดใน
การเดสินเรสือทกกี่ Anchor; กคาแพงกชนคลสืกี่นบน Monarch Shoal ไดห้ถถูกออกแบบมาเพสืกี่อตห้านทานการ
ทคาลายลห้างของมชน”

ในฉบชบอเมรสิกชน สแตนดารห์ด คคาเรกยกทกกี่ใชห้สคาหรชบยถูรอคลกดอน คสือ ยฟุระกสิโล ซสึกี่งเปป็นคคาทกกี่หมายถสึง “ลม
ตะวชนออกเฉกยงเหนสือ” และบทความอกกชสิชั้นใน Encyclopedia Britannica กลต่าววต่ายถูรอคลกดอนมาจากทสิศ
ตะวชนออกเฉกยงเหนสือแทนทกกี่จะมาจากทสิศตะวชนตกเฉกยงเหนสือ มชนนต่าจะเปลกกี่ยนแปลงไปมา แตต่กต็มาคต่อนขห้างเปป็น
ประจคาประมาณปลายเดสือนกชนยายน

มกเกาะเลต็ก ๆ เกาะหนสึกี่งทางทสิศใตห้ของเกาะครกตทกกี่เรกยกวต่า คลาวดา และพวกเขา “แลต่นไปขห้างใตห้มชน” 
นชกี่นคสือ พวกเขาออกนอกเสห้นทางไปทางทสิศใตห้ของเกาะนชชั้นแทนทกกี่จะไปทางทสิศตะวชนตกโดยตรง พวกเขา “มกงาน
หนชกมากทกกี่จะยกเรสือเลต็กขสึชั้นผถูกไวห้” เราคสิดวต่าเรสือลคาหนสึกี่งทกกี่เลต็กกวต่าซสึกี่งถถูกใชห้สคาหรชบการเอาของขสึชั้นและลงจากเรสือ
ใหญต่ ฯลฯ ถถูกลากจถูงโดยใชห้เชสือกเสห้นหนสึกี่งทกกี่อยถูต่ดห้านหลชงของเรสือใบนชชั้น พวกเขายกเรสือเลต็กนชชั้นขสึชั้นมาไวห้บนเรสือใหญต่
พวกเขาใชห้สายเคเบสิชั้ลหรสือเชสือกหลายเสห้นมชดรอบเรสือไมห้ลคานชชั้น ซสึกี่งบรรทฟุกหนชกมาก เกรงวต่าคลสืกี่นทกกี่ซชดกระแทกจะ
ทคาใหห้เกสิดรอยแยก

หนสึกี่งในภชยอชนตรายใหญต่หลวงในเรสือใบกต็คสือ การถถูกพชดเขห้าหาฝปัปี่งและทคาใหห้เรสือแตก พวกเขาจสึงลดใบเรสือ
ลงและถถูกขชบเคลสืกี่อนไปหนห้าลม ไมต่มกสสิกี่งใดทกกี่พวกเขาจะทคาไดห้เพสืกี่อควบคฟุมเสห้นทางของเรสือนชชั้น

วชนถชดมาพวกเขากต็หนชกใจมากจน “พวกเขาทคาใหห้เรสือเบาลง” นชกี่นคสือ พวกเขาโยนทสิชั้งสสินคห้าสต่วนใหญต่ซสึกี่ง
เตต็มพสืชั้นทกกี่บรรทฟุกและหลายสต่วนของดาดฟฟ้าเรสือ เราคสิดเชต่นนชชั้น

“และในวชนทกกี่สาม พวกเรากต็ทสิชั้งเครสืกี่องใชห้ในเรสือนชชั้นออกเสกยดห้วยมสือของพวกเราเอง” เราคสิดวต่านกกี่
หมายความวต่าเปาโลและลถูกาชต่วยเหลสือ พวกเจห้าหนห้าทกกี่ของเรสือนชชั้นเครต่งเครกยดมากและตกอยถูต่ในสถานการณห์ทกกี่
อชนตรายมากเสกยจนพวกเขาตห้องโยนทสิชั้งออกไปนอกเรสือแมห้กระทชกี่งเชสือกและใบเรสือสคารอง มชนเปป็นกลฟุต่มคน 276 
คนทกกี่วห้าวฟุต่นใจ (ขห้อ 37) บนเรสือลคาหนสึกี่งทกกี่ถถูกซชดไปแบบคนตาบอดตต่อหนห้าลม พวกเขามองไมต่เหต็นดวงอาทสิตยห์หรสือ
ดวงดาว พวกเขาจสึงตชดสสินไมต่ไดห้วต่าพวกเขาอยถูต่ทกกี่ไหน พวกเขาอาจมกเขต็มทสิศอชนหนสึกี่ง เหมสือนทกกี่เรสือใบสมชยนชชั้นบางลคา
มก เรสือลคานกชั้อาจไมต่มกเขต็มทสิศกต็ไดห้

__________________
ขด้อ 21-38:

27:21 แตต่หลชงจากการอดอาหารมานานแลห้ว เปาโลจสึงยสืนขสึชั้นในทต่ามกลางพวกเขา และกลต่าววต่า 



“ทต่านทชชั้งหลาย พวกทต่านนต่าจะไดห้ตชชั้งใจฟปังขห้าพเจห้า
แลห้ว และไมต่นต่าแลต่นไปจากเกาะครกต และไดห้รชบ
ความเสกยหายและการสถูญเสกยนกชั้เลย
27:22 และบชดนกชั้ ขห้าพเจห้าขอเตสือนสตสิทต่านทชชั้งหลาย
ใหห้มกกคาลชงใจทกกี่ดก ดห้วยวต่าจะไมต่มกการเสกยชกวสิตของผถูห้
หนสึกี่งผถูห้ใดในทต่ามกลางพวกทต่านเลย นอกจากเรสือลคา
นกชั้เทต่านชชั้น
27:23 เพราะวต่าในคสืนนกชั้เอง ทถูตสวรรคห์ของพระเจห้า
ไดห้มายสืนอยถูต่ใกลห้ขห้าพเจห้า ผถูห้ทรงเปป็นเจห้าของของ
ขห้าพเจห้า และผถูห้ทกกี่ขห้าพเจห้าปรนนสิบชตสินชชั้น
27:24 โดยกลต่าววต่า ‘อยต่ากลชวเลย เปาโลเออ๋ย ทต่าน
จะตห้องถถูกนคาตชวไปเขห้าเฝฟ้าตต่อหนห้าซกซารห์ และดถูเถสิด 
พระเจห้าไดห้ทรงมอบทฟุกคนทกกี่แลต่นเรสือพรห้อมกชบทต่าน
นชชั้นใหห้แกต่ทต่าน’
27:25 เพราะฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งหลายจงมกกคาลชงใจทกกี่ดก
เถสิด เพราะขห้าพเจห้าเชสืกี่อพระเจห้าวต่า สสิกี่งนกชั้จะเปป็นไป
เหมสือนอยต่างทกกี่ไดห้ทรงกลต่าวแกต่ขห้าพเจห้านชชั้น
27:26 อยต่างไรกต็ตาม พวกเราจะตห้องถถูกโยนลงบน
เกาะแหต่งหนสึกี่ง”
27:27 แตต่เมสืกี่อคสืนทกกี่สสิบสกกี่มาถสึงแลห้ว ขณะทกกี่พวกเรากต็
ยชงถถูกซชดไปซชดมาอยถูต่ในทะเลอาเดรกย ประมาณ
เทกกี่ยงคสืนพวกกะลาสกกต็นสึกเอาวต่าพวกเขากคาลชงเขห้าไป
ใกลห้แผต่นดสินแหต่งหนสึกี่งแลห้ว
27:28 และหยชกี่งนชั้คาดถู และพบวต่าลสึกสกกี่สสิบเมตร และ
เมสืกี่อพวกเขาไดห้ไปอกกหนต่อยหนสึกี่ง พวกเขากต็หยชกี่งนชั้คาดถู
อกกและพบวต่ามชนลสึกสามสสิบเมตร
27:29 แลห้วเมสืกี่อเกรงกลชววต่าพวกเราจะโดนฝปัปี่งทกกี่มก
โขดหสินทชชั้งหลาย พวกเขาจสึงทอดสมอสกกี่ตชวจากทห้าย
เรสือ แลห้วตชชั้งหนห้าคอยเวลารฟุต่งเชห้า

27:30 และขณะทกกี่พวกกะลาสกจวนจะหนกออกจาก
เรสือ เมสืกี่อพวกเขาไดห้หยต่อนเรสือเลต็กลงในทะเลแลห้ว 
โดยทคาทกเหมสือนกชบวต่าพวกเขาจะทอดสมอจากหชว
เรสือ
27:31 เปาโลไดห้กลต่าวแกต่นายรห้อยและพวกทหารวต่า
“ถห้าคนเหลต่านกชั้ไมต่อยถูต่ในเรสือ ทต่านทชชั้งหลายจะรอดไมต่
ไดห้เลย”
27:32 แลห้วพวกทหารจสึงตชดทสิชั้งบรรดาเชสือกของเรสือ
เลต็ก และปลต่อยเรสือเลต็กนชชั้นใหห้หลฟุดลอยไป
27:33 และขณะจวนรฟุต่งเชห้า เปาโลกต็วสิงวอนพวกเขา
ทฟุกคนใหห้รชบประทานอาหาร โดยกลต่าววต่า “วชนนกชั้
เปป็นวชนทกกี่สสิบสกกี่ทกกี่ทต่านทชชั้งหลายไดห้รอคอยและอด
อาหารอยต่างตต่อเนสืกี่อง โดยมสิไดห้รชบประทานอะไรเลย
27:34 เหตฟุฉะนชชั้นขห้าพเจห้าขอวสิงวอนทต่านทชชั้งหลาย
ใหห้รชบประทานอาหารเสกยบห้าง ดห้วยวต่านกกี่กต็เพสืกี่อ
สฟุขภาพของพวกทต่าน เพราะวต่าจะไมต่มกเสห้นผมสชก
เสห้นเดกยวตกจากศกรษะของผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดในพวกทต่าน”
27:35 และเมสืกี่อเปาโลกลต่าวอยต่างนชชั้นแลห้ว ทต่านจสึง
หยสิบขนมปปัง และขอบพระคฟุณพระเจห้าตต่อหนห้าพวก
เขาทฟุกคน และเมสืกี่อทต่านหชกขนมปปังนชชั้นแลห้ว ทต่านกต็
เรสิกี่มรชบประทาน
27:36 แลห้วพวกเขาทฟุกคนกต็มกกคาลชงใจทกกี่ดก และพวก
เขาไดห้รชบประทานอาหารบห้างดห้วย
27:37 และพวกเราทฟุกคนทกกี่อยถูต่ในเรสือนชชั้นรวมสอง
รห้อยเจต็ดสสิบหกคน
27:38 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้รชบประทานอาหารอสิกี่ม
แลห้ว พวกเขากต็ทคาใหห้เรสือเบาขสึชั้น และโยนขห้าวสาลก
ทสิชั้งเสกยในทะเล

เปาโล ซนกี่งไดด้รอับการปลอบประโลมใจจากททูตสวรรคณ์ของพระเจด้า
ปลอบประโลมใจผทูด้คนเหลสานอัทั้น

มชนเปป็นขห้อเทต็จจรสิงหนสึกี่งทกกี่ถถูกพถูดถสึงบต่อยครชชั้งในพระคชมภกรห์ทกกี่วต่าพระเจห้าทรงมกวสิธกทกกี่จะเปปิดเผยแผนการตต่าง 



ๆ ของพระองคห์แกต่คนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ใกลห้พระองคห์มาก ๆ และมฟุต่งมชกี่นเตต็มทกกี่ทกกี่จะทคาใหห้พระองคห์พอพระทชยและรชบใชห้
พระองคห์ เปาโลทราบลต่วงหนห้าแลห้ววต่าตนจะตห้องไปทกกี่กรฟุงโรม และกลต่าวถสึงเรสืกี่องนกชั้หลายหนในจดหมายของเขาทกกี่
สต่งถสึงชาวโรม พระเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่เขาแลห้ว แมห้วต่าเขาไมต่ยอมฟปัง วต่าเขาไมต่ควรไปทกกี่เยรถูซาเลต็มเกรงวต่าเขาจะถถูก
จองจคาและตสิดคฟุก ตต่อมาองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลวต่าความตายของเขาเขห้ามาใกลห้แลห้วและเปาโล
กลต่าววต่า “บชดนกชั้ขห้าพเจห้าพรห้อมทกกี่จะถถูกถวายเปป็นเครสืกี่องบถูชาแลห้ว และเวลาแหต่งการจากไปของขห้าพเจห้านชชั้นใกลห้จะ
ถสึงแลห้ว” (2 ทธ. 4:6) ฉะนชชั้นองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าจสึงทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลลต่วงหนห้าแลห้ววต่าการเดสินทางทกกี่ออกจากทต่า
งามนชชั้นและฤดถูหนาวทกกี่จะมา จะทคาใหห้เกสิดความสถูญเสกยและภยชนตราย (ขห้อ 10)

พระเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่อชบราฮชมถสึงแผนการตต่าง ๆ ของพระองคห์ทกกี่จะทคาลายเมสืองโสโดมและโกโมราหห์
โดยตรชสวต่า “เพราะเรารถูห้จชกเขา วต่าเขาจะบชญชาลถูกหลานของเขาและครอบครชวของเขาทกกี่มาภายหลชงเขา และ
พวกเขาจะรชกษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์ เพสืกี่อกระทคาความยฟุตสิธรรมและการตชดสสิน…” (ปฐก. 18:19) 
พระเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่เรเบคาหห์วต่านางจะคลอดลถูกแฝด “และพกกี่ [เอซาว] จะปรนนสิบชตสินห้อง [ยาโคบ]” (ปฐก. 
25:23) พระเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่ยาโคบเพสืกี่อทกกี่เขาจะบอกบฟุตรชายทชชั้งหลายของเขาไดห้ “ถสึงเหตฟุซสึกี่งจะบชงเกสิดแกต่พวก
เจห้าในยฟุคสฟุดทห้าย” และเขาบอกพวกเขา “และเมสืกี่อยาโคบสชกี่งบรรดาบฟุตรชายของตนเสรต็จแลห้ว ทต่านกต็ยกเทห้าของ
ตนขสึชั้นบนเตกยงนอน และสสิชั้นลมหายใจ” (ปฐก. 49) อชครทถูตเปโตรไดห้รชบการดลใจใหห้เขกยนวต่า “โดยทราบวต่า อกก
ไมต่ชห้าขห้าพเจห้ากต็จะตห้องถอดพลชบพลาของขห้าพเจห้าหลชงนกชั้ออก เหมสือนอยต่างทกกี่พระเยซถูครสิสตห์องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าของ
พวกเราไดห้ทรงสคาแดงแกต่ขห้าพเจห้าแลห้ว” (2 ปต. 1:14)

สองปปีกต่อนทต่านเสกยชกวสิต คฟุณพต่อของผมเสห้นเลสือดในสมองแตกและเราคสิดวต่าทต่านจะตห้องตายแนต่นอน 
เมสืกี่อผมรกบกลชบบห้านจากงานประชฟุมฟฟปั้นฟถูเพสืกี่อจะเจอหนห้าทต่าน ทต่านกต็นชกี่งอยถูต่และขณะทกกี่ทต่านเจต็บปวดและหายใจไมต่
ไหวในทต่านอนเพราะสภาพหชวใจของทต่าน ทต่านกต็บอกผมตรง ๆ วต่า “ลถูกเออ๋ย ยชงไมต่ถสึงเวลาของพต่อหรอก พระเจห้า
จะทรงบอกพต่อกต่อนเวลาของพต่อมาถสึง” สองปปีถชดมา ตอนทกกี่ดถูเหมสือนวต่าทต่านสฟุขภาพดกขสึชั้นเยอะแลห้ว ทต่านกต็บอก
อยต่างนห้อยสองคนวต่าตอนนกชั้เวลาของทต่านมาใกลห้แลห้ว ทต่านมาเยกกี่ยมผมเปป็นครชชั้งสฟุดทห้ายในงานประชฟุมฟฟปั้นฟถูหนสึกี่ง 
ชนะจสิตวสิญญาณชายสกกี่คน ผถูห้เปป็นหชวหนห้าครอบครชว มาถสึงพระครสิสตห์ในสองวชน จากนชชั้นทต่านกต็มาทกกี่หห้องพชกของผม
โดยลห้มปฝ่วยและเสกยชกวสิตในชชกี่วโมงเดกยว!

ผมกคาลชงเสนอแนะวต่าถห้าครสิสเตกยนทชชั้งหลายเดสินใกลห้ชสิดกชบพระเจห้า เรากต็ไมต่เพกยงสามารถไดห้รชบการปลอบ
ประโลมใจไดห้ในพายฟุทฟุกลถูกกลางทะเล แตต่ไดห้รชบการรชบประกชนและความชต่วยเหลสือเมสืกี่อใดกต็ตามทกกี่เราตห้องการมชน 
ฉะนชชั้นทถูตสวรรคห์ของพระเจห้าจสึงยสืนขห้างเปาโลตอนกลางคสืนและกลต่าววต่า “อยต่ากลชวเลย เปาโลเออ๋ย ทต่านจะตห้อง
ถถูกนคาตชวไปเขห้าเฝฟ้าตต่อหนห้าซกซารห์ และดถูเถสิด พระเจห้าไดห้ทรงมอบทฟุกคนทกกี่แลต่นเรสือพรห้อมกชบทต่านนชชั้นใหห้แกต่ทต่าน”

เปาโลคงจดจคาไดห้อยต่างชสืกี่นบานใจถสึงคราวนชชั้นในเมสืองโครสินธห์เมสืกี่อ “แลห้วองคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าไดห้ตรชสกชบ
เปาโลในเวลากลางคสืนโดยทางนสิมสิตวต่า “อยต่ากลชวเลย แตต่จงกลต่าวตต่อไป และเจห้าอยต่านสิกี่งเสกย เพราะวต่าเราอยถูต่กชบ
เจห้า และจะไมต่มกผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดตต่อสถูห้กชบเจห้าเพสืกี่อทคารห้ายเจห้า เพราะวต่าเรามกคนจคานวนมากในเมสืองนกชั้” (กสิจการ 18:9, 
10) โอ ชายหรสือหญสิงคนใดทกกี่อยถูต่ใกลห้องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้าและในนชั้คาพระทชยของพระเจห้าและทกกี่เรกยนรถูห้ทกกี่จะวางใจ กต็
สามารถมกสชนตสิสฟุขและความมชกี่นใจซสึกี่ง “เกสินความเขห้าใจทฟุกอยต่าง” ในวาระแหต่งความตสึงเครกยดและความลคาบาก 



เปาโลจสึงบอกผถูห้คนเหลต่านชชั้นวต่า “เพราะฉะนชชั้น ทต่านทชชั้งหลายจงมกกคาลชงใจทกกี่ดกเถสิด เพราะขห้าพเจห้าเชสืกี่อพระเจห้าวต่า สสิกี่ง
นกชั้จะเปป็นไปเหมสือนอยต่างทกกี่ไดห้ทรงกลต่าวแกต่ขห้าพเจห้านชชั้น อยต่างไรกต็ตาม พวกเราจะตห้องถถูกโยนลงบนเกาะแหต่งหนสึกี่ง”

พายฟุนชชั้นโหมกระหนกี่คานานสองสชปดาหห์เตต็ม ๆ ตอนนกชั้พวกกะลาสกรถูห้สสึกวต่าตนกคาลชงเขห้าใกลห้แผต่นดสิน เรสือทกกี่มก
เสากระโดงเปลต่า ๆ ถถูกลมพชดโดยไมต่มกใบเรสือ พวกเขาหยชกี่งดถูและพบวต่านชั้คานชชั้นลสึกยกกี่สสิบแฟธอม (120 ฟฟุต) จากนชชั้น
มชนกต็ลสึกสสิบหห้าแฟธอมหรสือเกห้าสสิบฟฟุต พวกเขาทอดสมอสกกี่ตชวจากทห้ายเรสือเพสืกี่อรชชั้งพวกเขาใหห้อยถูต่หต่างจากแผต่นดสิน
และรอคอยใหห้ถสึงกลางวชนดห้วยใจจดจต่อ พวกกะลาสกกคาลชงจะหยต่อนเรสือเลต็กนชชั้นโดยมกจฟุดประสงคห์ทกกี่จะหนกไปและไป
ขสึชั้นบกและเอาชกวสิตรอด เปาโลบอกนายรห้อยใหห้ทราบถสึงแผนการของพวกเขา เชสือกเหลต่านชชั้นถถูกตชด เรสือเลต็กรต่วง
หลฟุดไป และทฟุกคนตห้องอยถูต่ดห้วยกชนในเรสือใหญต่นชชั้น

พวกเขาเปป็นกลฟุต่มคนทกกี่หวาดกลชวและอต่อนกคาลชง พวกเขาไมต่ไดห้กสินอะไรมาสสิบสกกี่วชนแลห้ว ตามทกกี่เราเขห้าใจ
จากขห้อ 33 เปาโลใหห้ความมชกี่นใจคน 276 คนนชชั้นอกกวต่า “เพราะวต่าจะไมต่มกเสห้นผมสชกเสห้นเดกยวตกจากศกรษะของผถูห้
หนสึกี่งผถูห้ใดในพวกทต่าน” และเขาหยสิบขนมปปังและรชบประทานตต่อหนห้าพวกเขา จากนชชั้นพวกเขากต็หยสิบอาหารไปรชบ
ประทานและโยนแมห้กระทชกี่งขห้าวสาลกสคารองทสิชั้งเสกยในทะเล

______________________
ขด้อ 39-44:

27:39 และเมสืกี่อถสึงเวลาเชห้าแลห้ว พวกเขากต็ไมต่รถูห้จชก
แผต่นดสินนชชั้น แตต่พวกเขาไดห้คห้นพบอต่าวแหต่งหนสึกี่งทกกี่มก
ชายฝปัปี่ง ซสึกี่งพวกเขาตชชั้งใจวต่า ถห้าเปป็นไดห้ จะใหห้เรสือเขห้า
เกยชายฝปัปี่งนชชั้น
27:40 และเมสืกี่อพวกเขาเอาสมอเหลต่านชชั้นขสึชั้นมาแลห้ว
พวกเขากต็ปลต่อยใหห้ตชวเองถถูกทะเลพชดไป และแกห้
เชสือกทชชั้งหลายทกกี่มชดหางเสสือ และชชกใบหชวเรสือขสึชั้นใหห้
กสินลม และแลต่นตรงเขห้าไปหาชายฝปัปี่ง
27:41 และเมสืกี่อลงไปยชงสถานทกกี่แหต่งหนสึกี่งซสึกี่งทะเล
สองแหต่งมาบรรจบกชน พวกเขากต็ทคาใหห้เรสือนชชั้นเกย
ดสิน และหชวเรสือตสิดแนต่น และขยชบออกไมต่ไดห้ แตต่ทห้าย
เรสือนชชั้นกต็แตกออกดห้วยความรฟุนแรงของคลสืกี่นทชชั้ง

หลาย
27:42 และคคาแนะนคาของพวกทหารคสือใหห้ฆต่า
นชกโทษทชชั้งหลายเสกย เกรงวต่าคนหนสึกี่งคนใดในพวก
เขาจะวต่ายนชั้คาออกไปและหลบหนกไปไดห้
27:43 แตต่นายรห้อย ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะชต่วยเปาโลใหห้
รอด ไดห้หห้ามพวกทหารจากจฟุดประสงคห์ของพวกเขา
และสชกี่งวต่าคนเหลต่านชชั้นซสึกี่งวต่ายนชั้คาเปป็นควรทสิชั้งตชวลงไป
ในทะเลกต่อน และไปใหห้ถสึงฝปัปี่ง
27:44 และคนทกกี่เหลสือนชชั้น บห้างกต็เกาะไมห้กระดานไป
และบห้างกต็เกาะเศษชสิชั้นสต่วนทกกี่แตกออกของเรสือลคา
นชชั้นไป และตต่อมาพวกเขาไดห้หนกไปถสึงฝปัปี่งอยต่าง
ปลอดภชยกชนหมดทฟุกคน

พระเจด้าทรงชสวยพวกเขาทตุกคนใหด้รอดพด้นไปถนงฝฟัปี่งอยสางปลอดภอัย
ขสึชั้นวชนใหมต่แลห้วหลชงจากคกี่คาคสืนอชนยาวนานและแสนเหนต็ดเหนสืกี่อย พวกเขาคงเหนสืกี่อยลห้ามากทกเดกยว 

อต่อนแอหลชงจากอดอาหารมาสองสชปดาหห์ ทกกี่นอนและเสสืชั้อผห้าของพวกเขาคงเปปียกปอนจากพายฟุฝน 276 คนทกกี่
เบกยดเสกยดกชนอยถูต่ในเรสือลคาเลต็ก ๆ (ขนาดเลต็กตามมาตรฐานสมชยปปัจจฟุบชน) พวกเขาจะทคาอะไรไดห้? มกอต่าวเลต็ก ๆ 
อยถูต่--พวกเขามองเหต็นปากอต่าวนชชั้นบนแผต่นดสิน พวกเขาหวชงวต่าจะปลต่อยใหห้เรสือไปเกยเขห้าทกกี่อต่าวเลต็ก ๆ นชชั้น พวกเขา
ปลต่อยสมอเหลต่านชชั้นทสิชั้งและยอมใหห้ทะเลพชดพวกเขาไป พวกเขาแกห้เชสือกทกกี่มชดหางเสสือ ชชกใบหชวเรสือขสึชั้นใหห้กสินลม 



และแลต่นตรงไปหาชายฝปัปี่งนชชั้น
ลมนชชั้นพชดในแบบทกกี่ทคาใหห้บนฝปัปี่งหนสึกี่งของเกาะนชชั้นคลสืกี่นมาจากทสิศทางหนสึกี่งและเราคสิดวต่าบนอกกฝปัปี่งคลสืกี่นมา

จากอกกทสิศทางทกกี่แตกตต่างกชนเลต็กนห้อย และคลสืกี่นเหลต่านชชั้นมาพบกชนตรงนกชั้ คลสืกี่นซชดเรสือนชชั้นใหห้เกยฝปัปี่ง สต่วนหนห้าตสิดอยถูต่
ในทรายและสต่วนหลชงของเรสือไมห้นชชั้นกต็ถถูกคลสืกี่นซชดจนแตกเปป็นชสิชั้น ๆ

นชกโทษเหลต่านชชั้นจะหลบหนกไหม? พวกทหารคสิดวต่าสสิกี่งทกกี่ควรทคาคสือฆต่านชกโทษเหลต่านชชั้นเสกย รวมถสึงเปาโล
ดห้วย “แตต่นายรห้อย ซสึกี่งประสงคห์ทกกี่จะชต่วยเปาโลใหห้รอด ไดห้หห้ามพวกทหารจากจฟุดประสงคห์ของพวกเขา” คนเหลต่า
นชชั้นทกกี่วต่ายนชั้คาเปป็นกต็โดดลงทะเล คนอสืกี่น ๆ กต็เกาะไมห้กระดานและชสิชั้นสต่วนเรสือทกกี่แตกลอยคอไปจนพวกเขาเดสินลฟุยนชั้คา
ขสึชั้นฝปัปี่งไดห้ ทฟุกคนรอดพห้นปลอดภชย ไมต่มกเสกยไปเลยสชกคน!

เราขอแนะนคาบทเรกยนบางประการจากภชยเรสือแตกนกชั้ ประการแรก “ในโลกนกชั้ทต่านทชชั้งหลายจะประสบ
ความทฟุกขห์ยาก” (ยอหห์น 16:33) เปาโลพถูดกชบเหลต่าผถูห้เชสืกี่อใหมต่ในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเขาในเมสืองลสิสตรา 
เมสืองอสิโคนกยถูม และเมสืองอชนทสิโอก “โดยกระทคาจสิตใจทชชั้งหลายของพวกสาวกใหห้มชกี่นคง และเตสือนสตสิพวกเขาใหห้
ดคารงอยถูต่ในความเชสืกี่อนชชั้น และวต่าพวกเราจะตห้องเขห้าในอาณาจชกรของพระเจห้าโดยผต่านความทฟุกขห์ยากมากมาย”
(กสิจการ 14:22) เราควรจดจคาไวห้วต่า:

“ความเชสืกี่อแหต่งบรรพบฟุรฟุษของเรา ยชงคงชกพอยถูต่
แมห้เผชสิญคฟุกใตห้ดสิน เปลวไฟ และคมดาบ”

มชนตห้องเสกยอะไรบางอยต่างอยถูต่แลห้วเพสืกี่อทกกี่จะเปป็นครสิสเตกยนทกกี่ดก และมชนควรเปป็นเชต่นนชชั้น ผถูห้รชบใชห้ไมต่ไดห้ดกไปกวต่าผถูห้เปป็น
นายของตน

แตต่ขอบคฟุณพระเจห้าสคาหรชบบทเรกยนประการทกกี่สอง ครสิสเตกยนไมต่จคาเปป็นตห้องเผชสิญภยชนตรายเพกยงลคาพชง 
เขาไมต่จคาเปป็นตห้องอยถูต่ในความยากจนโดยปราศจากพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ทรงสนองความตห้องการตต่าง ๆ ของเขาไดห้ 
ครสิสเตกยนไมต่จคาเปป็นตห้องอยถูต่ในความโศกเศรห้าโดยปราศจากการปลอบประโลมใจเลย ครสิสเตกยนอาจเผชสิญพายฟุ
กลางทะเลและมกสชนตสิสฟุขอชนสมบถูรณห์และทถูตสวรรคห์ของพระเจห้าใหห้ความมชกี่นใจแกต่เขาไดห้!

ใชต่แลห้ว เปาโลตห้องไปทกกี่กรฟุงโรม! และพระเจห้าจะทรงจชดการเรสืกี่องนกชั้และรชบประกชนวต่าเขาจะไดห้ไปถสึงทกกี่นชกี่น!
ครสิสเตกยนคนใด ทกกี่อยถูต่ในนชั้คาพระทชยของพระเจห้า กต็ปลอดภชยอยต่างสมบถูรณห์ ไมต่มกใครทคาอชนตรายเขาไดห้โดยทกกี่
พระเจห้าไมต่ทรงยสินยอม เขาตายไมต่ไดห้นอกเสกยจากวต่านชกี่นเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้า



กวิจการ 28
ขด้อ 1, 2:

28:1 และเมสืกี่อพวกเขารอดพห้นแลห้ว พวกเขาจสึง
ทราบวต่าเกาะนชชั้นถถูกเรกยกวต่า เมลสิตา
28:2 และพวกชาวปฝ่านชชั้นแสดงความกรฟุณาแกต่พวก

เราเปป็นอชนมาก เพราะพวกเขากต่อกองไฟ และ
ตห้อนรชบพวกเราทฟุกคน เพราะเหตฟุฝนตกในขณะนชชั้น
และเพราะเหตฟุความหนาว

กลตุสมคนทขีกี่เผชวิญภอัยเรสือแตก
ขนทั้นฝฟัปี่งบนเกาะเมลวิตา

ชสืกี่อสมชยใหมต่ของเมลสิตาคสือ มอลตา เกาะ ๆ หนสึกี่งในทะเลเมดสิเตอรห์เรเนกยนซสึกี่งมกขนาดยาว 17 ไมลห์ครสึกี่ง 
และกวห้าง 9 ไมลห์ มกเกาะเลต็ก ๆ อกกสกกี่เกาะ ซสึกี่งสองเกาะมกผถูห้อาศชยเปป็นชาวมอลตา มอลตาอยถูต่หต่างไปประมาณ 60 
ไมลห์จากสต่วนปลายทกกี่ใกลห้ทกกี่สฟุดของซสิซสิลก, 140 ไมลห์จากอสิตาลก, 180 ไมลห์จากแอฟรสิกา

มกอต่าว ๆ หนสึกี่งบนเกาะดห้านทสิศตะวชนออกเฉกยงเหนสือทกกี่ตอนนกชั้เรกยกวต่า St. Paul’s Bay เชสืกี่อกชนวต่า St. 
Paul’s Bay เปป็นจฟุดทกกี่กลฟุต่มคนทกกี่เผชสิญภชยเรสือแตกนชชั้นขสึชั้นฝปัปี่ง

เกาะนชชั้นเดสิมทกมกผถูห้อาศชยทกกี่มาจากฟปีนสิเซกยและพวกเขาถถูกเรกยกตรงนกชั้ในขห้อ 2 วต่าเปป็น “พวกชาวปฝ่า” 
เพราะวต่าพวกเขาไมต่ถถูกรวมอยถูต่ในอารยธรรมและภาษาของพวกกรกกและพวกโรม ฉะนชชั้น William Ramsey 
กลต่าวถสึงมากมายเกกกี่ยวกชบภถูมสิประเทศของยฟุคสมชยนชชั้นในหนชงสสือของเขา, St. Paul the Traveler

ขด้อ 3-6:
28:3 และเมสืกี่อเปาโลไดห้รวบรวมบรรดากสิกี่งไมห้และมชด
ไวห้แลห้ว และวางพวกมชนบนกองไฟนชชั้น มกงถูพสิษตชว
หนสึกี่งออกมาจากความรห้อนนชชั้น และกชดมสือของทต่าน
ตสิดอยถูต่
28:4 และเมสืกี่อพวกชาวปฝ่านชชั้นเหต็นงถูพสิษตสิดหห้อยอยถูต่ทกกี่
มสือของทต่าน พวกเขากต็พถูดกชนในทต่ามกลางพวกเขา
วต่า “คนนกชั้เปป็นฆาตกรแนต่นอน ผถูห้ซสึกี่ง ถสึงแมห้วต่าเขาไดห้
รอดพห้นจากทะเลแลห้ว แตต่พระผถูห้ทรงแกห้แคห้นไมต่ยอม

ใหห้มกชกวสิตอยถูต่”
28:5 และทต่านไดห้สะบชดงถูนชชั้นเขห้าไปในกองไฟนชชั้น 
และไมต่รถูห้สสึกถสึงอชนตรายใด ๆ เลย
28:6 อยต่างไรกต็ดกพวกเขาคอยดถูวต่าทต่านควรจะบวม
ขสึชั้น หรสือลห้มลงตายทชนทกเมสืกี่อไหรต่ แตต่หลชงจากพวก
เขาคอยดถูอยถูต่ชห้านานแลห้ว และไมต่เหต็นอชนตรายใด ๆ 
มายชงทต่าน พวกเขากต็เปลกกี่ยนใจของตนเอง และ
กลต่าววต่าทต่านเปป็นพระ

เปาโลไดด้รอับการรอักษาใหด้หายอยสางออัศจรรยณ์จากรอยงทูกอัด
ผถูห้คนบนเกาะนชชั้นมกความกรฟุณา ฝนกคาลชงตกและอากาศคต่อนขห้างหนาว แมห้วต่าในพสืชั้นทกกี่แถบทะเล

เมดสิเตอรห์เรเนกยนมชนแทบไมต่เคยหนาวกวต่าสกกี่สสิบหห้าองศาฟาเรนไฮตห์ และปรสิมาณนชั้คาฝนบนเกาะมอลตากต็เฉลกกี่ย
ประมาณยกกี่สสิบเอต็ดนสิชั้วตต่อปปี แตต่นกกี่อยถูต่ในชต่วงหนห้าฝนและหนห้าพายฟุและผถูห้คนทกกี่เผชสิญภชยเรสือแตกนชชั้นกต็หนาวสชกี่น ฉะนชชั้น
ผถูห้คนทกกี่มกใจกรฟุณาจสึงกต่อกองไฟกองหนสึกี่งและคน 276 คนนชชั้นทกกี่เผชสิญภชยเรสือแตกจสึงมาผสิงไฟ

มชนเปป็นอฟุปนสิสชยของเปาโลจรสิง ๆ ทกกี่ถสึงแมห้วต่าเขาเปป็นชายทกกี่โดดเดต่นมากทกกี่สฟุดทกกี่นชกี่น เขาเองกต็เกต็บกสิกี่งไมห้และ
นคาพวกมชนมาสฟุมกองไฟนชชั้น พระเจห้าทรงใชห้ผถูห้คนทกกี่ไมต่อยถูต่เฉย ประหยชดมชธยชสถห์เพสืกี่อการชนะจสิตวสิญญาณ คสือผถูห้คนทกกี่
พยายามแบกภาระสต่วนของตน



แตต่ขณะทกกี่เปาโลวางกสิกี่งไมห้บนกองไฟนชชั้น งถูพสิษตชวหนสึกี่งกต็ออกมาจากความรห้อนนชชั้นและกชดมสือของเขา
ทชนใดนชชั้นชาวเกาะ ผถูห้ซสึกี่งอาจคสิดวต่าเปาโลเปป็นนชกโทษคนหนสึกี่ง คสิดวต่านกกี่เปป็นการพสิพากษาของพวกพระ 

หรสือพระใดกต็ตามทกกี่พวกเขาบถูชา ทกกี่มกตต่อฆาตกรคนหนสึกี่งทกกี่หนกรอดมา เราควรหมายเหตฟุวต่าแมห้กระทชกี่งพวกนอกรกตกต็
มกสคานสึกดห้านศกลธรรม ตามทกกี่ โรม 2:14 และ 15 กลต่าว: “เพราะเมสืกี่อพวกคนตต่างชาตสิซสึกี่งไมต่มกพระราชบชญญชตสิ
กระทคาสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งมกอยถูต่ในพระราชบชญญชตสิอยต่างเปป็นปกตสิวสิสชย คนเหลต่านกชั้ซสึกี่งไมต่มกพระราชบชญญชตสิกต็เปป็นพระราช
บชญญชตสิแกต่ตชวพวกเขาเอง ซสึกี่งแสดงการงานแหต่งพระราชบชญญชตสิทกกี่จารสึกอยถูต่ในใจของพวกเขา จสิตสคานสึกของพวก
เขากต็เปป็นพยานดห้วย และบรรดาความคสิดของพวกเขากลต่าวโทษหรสือแกห้ตชวตต่อกชนและกชน)” มนฟุษยห์โดยธรรมชาตสิ
ทราบวต่าตนตห้องใหห้การเกกกี่ยวกชบบาป มนฟุษยห์ทกกี่ไมต่รถูห้จชกพระเจห้าทกกี่แทห้จรสิง แตต่กต็รถูห้สสึกวต่าตห้องมกพระเจห้าองคห์หนสึกี่งผถูห้ทรง
นคาบาปไปสถูต่การพสิพากษา เพราะวต่าพระเจห้าผถูห้ไดห้ทรงสรห้างมนฟุษยห์กต็ไดห้ทรงสรห้างจสิตสคานสึกเพสืกี่อเตสือนใจมนฟุษยห์เกกกี่ยว
กชบพระเจห้า

แตต่เปาโลสะบชดงถูพสิษนชชั้นเขห้ากองไฟและไมต่รถูห้สสึกถสึงอชนตรายใด ๆ เลย จากนชชั้นผถูห้คนกต็คสิดวต่าเขาเปป็น
พระองคห์หนสึกี่ง! เปาโลคงจคาไดห้วต่าตอนทกกี่พระเจห้าทรงใชห้เขาเพสืกี่อรชกษาคนงต่อยนชชั้นทกกี่เมสืองลสิสตรา คนทชชั้งหลายกต็คสิดวต่า
เขาเปป็นพระ “และเมสืกี่อประชาชนเหต็นสสิกี่งทกกี่เปาโลไดห้กระทคานชชั้น พวกเขากต็รห้องดห้วยเสกยงอชนดชงของพวกเขา โดย
กลต่าวในภาษาของคนลสิคาโอเนกยวต่า “พวกพระลงมาหาพวกเราแลห้วในลชกษณะของมนฟุษยห์” และพวกเขาไดห้เรกยก
บารนาบชสวต่า จถูปปิเตอรห์ และเรกยกเปาโลวต่า เมอรห์คสิวเรกยส เพราะเปาโลเปป็นผถูห้นคาในการพถูด” (กสิจการ 14:11,12) 
และพวกเขาอยากถวายวชวผถูห้เปป็นเครสืกี่องบถูชาตต่อหนห้าเขา แตต่เปาโลหห้ามพวกเขาไวห้

การรชกษาใหห้หายจากรอยงถูพสิษกชดนกชั้เปป็นกรณกเดกยวทกกี่เรามกบชนทสึกอยถูต่ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ทกกี่มาระโก 
16:18 ถถูกทคาใหห้สคาเรต็จจรสิงแลห้ว ในขห้อนชชั้นเราถถูกบอกวต่าในทต่ามกลางหมายสคาคชญเหลต่านชชั้นทกกี่ตสิดตามคนเหลต่านชชั้นทกกี่
มกความเชสืกี่อสคาหรชบหมายสคาคชญเหลต่านชชั้น “พวกเขาจะจชบงถูหลายตชวไดห้ และถห้าพวกเขาดสืกี่มสสิกี่งใดทกกี่มกพสิษ สสิกี่งนชชั้นจะ
ไมต่ทคาอชนตรายแกต่พวกเขา พวกเขาจะวางมสือบนคนเจต็บปฝ่วย และคนเหลต่านชชั้นจะหายเปป็นปกตสิ” มกการรชกษาคน
ปฝ่วยใหห้หายแบบอชศจรรยห์มากมายในภาคพชนธสชญญาใหมต่ แตต่นกกี่เปป็นเพกยงกรณกเดกยวของรอยงถูพสิษกชดทกกี่ถถูกรชกษาใหห้
หายทกกี่มกบชนทสึกไวห้อยต่างชชดเจน

แนต่นอนวต่านกกี่เปป็นการอชศจรรยห์หนสึกี่ง และทกกี่แนต่นอนพอ ๆ กชนกต็คสือ ผมคสิดวต่าครสิสเตกยนวชนนกชั้สามารถ
อธสิษฐานขอการแทรกแซงแบบเหนสือธรรมชาตสิไดห้หากเขามกความตห้องการ ไมต่มกสสิกี่งใดเลยในพระคชมภกรห์ทกกี่บต่งบอกวต่า
พระเจห้าทรงอยากใหห้เราทดลองพระองคห์โดยจงใจหาชต่องใหห้งถูกชด ผถูห้คนทกกี่ขาดความรถูห้และอยากดชงนคาความเสสืกี่อม
เสกยมาสถูต่อฟุดมการณห์ของพระครสิสตห์โดยการทกกี่พวกเขาเอามสือจชบงถูในพสืชั้นทกกี่บนภถูเขาบางแหต่ง แตต่มชนกต็เปป็นความจรสิงทกกี่
วต่าถห้าผถูห้ใดถถูกงถูกชด เขากต็ควรอธสิษฐาน และถห้าพระเจห้าจะประทานความเชสืกี่อนชชั้นสคาหรชบการรชกษาใหห้หาย พระเจห้ากต็
คงประทานการรชกษาใหห้หายนชชั้นเหมสือนทกกี่พระองคห์ทรงกระทคาในกรณกของเปาโล

บชงเอสิญทกกี่เราเชสืกี่อวต่าสต่วนปปิดทห้ายของกสิตตสิคฟุณของมาระโกเปป็นของแทห้และวต่าไมต่มกคคาทรงสชญญาทกกี่นชกี่นเลย
นอกจากสสิกี่งทกกี่เขห้ากชนกชบพระสชญญาอสืกี่น ๆ ตลอดทชกี่วพระคชมภกรห์ สคาหรชบคนเหลต่านชชั้นทกกี่เชสืกี่อวางใจในองคห์พระผถูห้เปป็น
เจห้าในยามทกกี่ตห้องการและพสึกี่งพาพระองคห์เพสืกี่อขอความชต่วยเหลสือ

ผมคสิดวต่าเราอาจมองเหต็นตรงนกชั้เชต่นกชนในการหายดกแบบอชศจรรยห์ของเปาโล เชต่นเดกยวกชบในกรณกอสืกี่น ๆ 



ในภาคพชนธสชญญาใหมต่ วต่าการรชกษาใหห้หายของพระเจห้าเพสืกี่อตอบคคาอธสิษฐานไดห้เปปิดประตถูสคาหรชบการเปป็นพยาน 
ผมรถูห้วต่ามชนไมต่ใชต่นชั้คาพระทชยของพระเจห้าเสมอไปทกกี่จะรชกษาใหห้หาย ผมรถูห้วต่าบางครชชั้งพระเจห้ากต็ทรงอยากใหห้ผถูห้คนตาย
และบางครชชั้งพระองคห์กต็ทรงอยากใหห้พวกเขาเจต็บปฝ่วยจนกวต่าจะบรรลฟุเปฟ้าหมายฝฝ่ายวสิญญาณบางอยต่าง แตต่หลาย
ครชชั้งแนต่นอนวต่ามชนเปป็นนชั้คาพระทชยของพระเจห้าทกกี่จะรชกษาใหห้หายและบางครชชั้งกต็หายดกแบบทชนทกและอยต่างอชศจรรยห์
ดห้วย แบบในกรณกของเปาโล และไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่ามชนเปป็นความจรสิงในเรสืกี่องนกชั้เหมสือนกชบในอกกหลายเรสืกี่องทกกี่วต่า 
“พวกทต่านกต็ไมต่มก เพราะพวกทต่านไมต่ไดห้ขอ” (ยก. 4:2) ดถูเหมสือนจะชชดเจนจากยากอบ 5:13-15 วต่าเหลต่านชกเทศนห์
ของพระเจห้าบางครชชั้งจะถถูกเรกยกตชวมาเพสืกี่ออธสิษฐานดห้วยใจรห้อนรนเพสืกี่อคนเจต็บปฝ่วย และบต่อยครชชั้งพระเจห้าทรงตชชั้ง
พระทชยทกกี่จะรชกษาคนเจต็บปฝ่วยเหลต่านชชั้นใหห้หายเพสืกี่อเปป็นการตอบคคาอธสิษฐาน

_________________
ขด้อ 7-10:

28:7 ในตคาบลเดกยวกชนนชชั้นมกบรรดาทรชพยห์สสินของ
เจห้าแหต่งเกาะนชชั้นซสึกี่งชสืกี่อของเขาคสือ ปถูบลสิอชส ผถูห้ซสึกี่งไดห้
ตห้อนรชบพวกเรา และใหห้ทกกี่พชกแกต่พวกเราเปป็นเวลา
สามวชนอยต่างสฟุภาพ
28:8 และตต่อมาบสิดาของปถูบลสิอชสนชชั้นนอนปฝ่วยอยถูต่ 
เปป็นไขห้และเปป็นบสิด ผถูห้ซสึกี่งเปาโลไดห้เขห้าไป และ
อธสิษฐาน และวางมสือของตนบนทต่าน และรชกษา

ทต่านใหห้หาย
28:9 ดชงนชชั้นเมสืกี่อกระทคาเชต่นนกชั้แลห้ว คนอสืกี่น ๆ ดห้วย ซสึกี่ง
มกโรคตต่าง ๆ ในเกาะนชชั้น ไดห้มา และไดห้รชบการรชกษา
ใหห้หาย
28:10 ผถูห้ซสึกี่งไดห้ใหห้เกกยรตสิแกต่พวกเราหลายประการ
ดห้วย และเมสืกี่อพวกเราจากไป พวกเขาไดห้นคาบรรดา
สสิกี่งของมาใหห้พวกเราตามความจคาเปป็น

การรอักษาบวิดาของปทูบลวิออัสใหด้หาย
ผถูห้เปป็นหชวหนห้าของเกาะนชชั้นคสือ ปถูบลสิอชส ประเพณกกลต่าววต่าเขากลายเปป็นบสิชอปคนแรกของเกาะนชชั้นหรสือ

สรห้างอาคารทกกี่ประชฟุมของครสิสเตกยนแหต่งแรก อยต่างไรกต็ตาม ประเพณกนชชั้นกต็เปป็นของโรมชนคาทอลสิกและคคาวต่า
บสิชอปในความคสิดของพวกเขากต็ไมต่ไดห้หมายความเหมสือนในพระคชมภกรห์ นชกี่นคสือ แคต่ศสิษยาภสิบาลสมชยภาคพชนธ
สชญญาใหมต่คนหนสึกี่งของทกกี่ประชฟุมทห้องถสิกี่นแหต่งหนสึกี่ง หชวหนห้าของเกาะนชชั้น “ไดห้ตห้อนรชบพวกเรา และใหห้ทกกี่พชกแกต่พวก
เราเปป็นเวลาสามวชนอยต่างสฟุภาพ” ขห้อ 7 กลต่าว นชกี่นรวมแคต่เปาโลและลถูกาและอารสิสทารคชสและอาจมกครสิสเตกยน
คนอสืกี่น ๆ เทต่านชชั้นไหม? มชนคงไมต่รวมพวกทหารหรสือพวกผถูห้คฟุมไหม? หรสือเขาหมายถสึงผถูห้คนทชชั้ง 276 คนจากเรสือ
นชชั้น? เราไมต่ทราบ เนสืกี่องจากคนกลฟุต่มนชชั้นพชกอยถูต่ทกกี่นชกี่นนานสามเดสือน (ขห้อ 11) ผถูห้คนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมดคงตห้องกระจาย
ตชวออกไปและหาทกกี่พชกอาศชยเอง

แตต่ “บสิดาของปถูบลสิอชสนชชั้นนอนปฝ่วยอยถูต่ เปป็นไขห้และเปป็นบสิด ผถูห้ซสึกี่งเปาโลไดห้เขห้าไป และอธสิษฐาน และ
วางมสือของตนบนทต่าน และรชกษาทต่านใหห้หาย” (ขห้อ 8) และนชกี่นนคาคนอสืกี่น ๆ อกกมากมายทกกี่มกโรคภชยไขห้เจต็บบน
เกาะนชชั้นใหห้มาและพวกเขากต็ไดห้รชบการรชกษาใหห้หายเชต่นกชน มชนไมต่นต่าประหลาดใจเลยทกกี่พวกเขาใหห้เกกยรตสิเปาโล
และมสิตรสหายทกกี่เปป็นครสิสเตกยนของเขาอยต่างมากมายและสนองความตห้องการตต่าง ๆ ของพวกเขา ประเพณก
กลต่าว--และเรากต็เชสืกี่อมชน--วต่าเปาโลทคาใหห้เกสิดครสิสเตกยนจคานวนมากบนเกาะนชชั้นหลชงจากผต่านไปสามเดสือน

________________



ขด้อ 11-16:
28:11 และหลชงจากสามเดสือน พวกเรากต็ออกเดสิน
ทางในเรสือลคาหนสึกี่งแหต่งเมสืองอเลต็กซานเดรกย ซสึกี่งไดห้
คห้างอยถูต่ทกกี่เกาะนชชั้นในฤดถูหนาว ซสึกี่งเครสืกี่องหมายของ
เรสือลคานชชั้นคสือ รถูปแคสเตอรห์และพอลลชกซห์
28:12 และเมสืกี่อจอดทกกี่เมสืองไซราคสิชั้วสห์แลห้ว พวกเรา
คอยอยถูต่ทกกี่นชกี่นเปป็นเวลาสามวชน
28:13 และจากทกกี่นชกี่น พวกเราอห้อมไป และมายชง
เมสืองเรยกอถูม และหลชงจากหนสึกี่งวชน ลมทสิศใตห้กต็พชดมา
และวชนตต่อมาพวกเรามาถสึงเมสืองปถูทกโอลก
28:14 ทกกี่ซสึกี่งพวกเราไดห้พบพวกพกกี่นห้อง และถถูกเชสิญ
ใหห้หยฟุดพชกอาศชยอยถูต่กชบพวกเขาเปป็นเวลาเจต็ดวชน 

และพวกเราจสึงมฟุต่งสถูต่กรฟุงโรม
28:15 และจากทกกี่นชกี่น เมสืกี่อพวกพกกี่นห้องไดห้ยสินเรสืกี่อง
พวกเรา พวกเขาไดห้ออกมาพบพวกเราจนถสึงบห้าน
ตลาดอชปปปีอชส และทกกี่บห้านรห้านสามแหต่ง ผถูห้ซสึกี่งเมสืกี่อ
เปาโลเหต็นแลห้ว ทต่านกต็ขอบพระคฟุณพระเจห้า และมก
กคาลชงใจดกขสึชั้น
28:16 และเมสืกี่อพวกเรามาถสึงกรฟุงโรม นายรห้อยไดห้
มอบพวกนชกโทษใหห้กชบผถูห้บชญชาการทหารรชกษา
พระองคห์ แตต่เปาโลไดห้รชบอนฟุญาตใหห้อาศชยอยถูต่คน
เดกยว พรห้อมกชบทหารคนหนสึกี่งทกกี่คฟุมทต่านไวห้

ออกเดวินทางตสอไปกรตุงโรม
ผต่านฤดถูหนาวทกกี่พายฟุจชด เรสือลคาหนสึกี่งของเมสืองอเลต็กซานเดรกยไดห้มาจอดพชกชต่วงฤดถูหนาวในเกาะทต่าเรสือ

มอลตา คณะของเปาโล (และอาจมกอกกหลายคนหรสือคนอสืกี่น ๆ ทฟุกคน) ขสึชั้นเรสือลคานกชั้และมฟุต่งหนห้าสถูต่ประเทศอสิตาลก 
ทต่าเรสือแรกทกกี่แวะจอดคสือเมสืองไซราคสิชั้วสห์บนชายฝปัปี่งดห้านตะวชนออกของเกาะซสิซสิลก ทางทสิศใตห้ของอสิตาลก ไมต่ตห้อง
สงสชยเลยวต่าชต่วงสามวชนทกกี่นชกี่นคสือเพสืกี่อเอาสสินคห้าและเสบกยงขสึชั้นเรสือ

จากเมสืองไซราคสิชั้วสห์ เรสือของพวกเขาขสึชั้นเหนสือไปยชงเมสืองเรยกอถูม ซสึกี่งตอนนกชั้มกชสืกี่อวต่า เรจจสิโอ ดสิ คาลาเบรกย 
นครหนสึกี่งบนสต่วนนสิชั้วเทห้าของประเทศอสิตาลก พวกเขา “อห้อมไป” โดยอาจชชกใบเรสือเพสืกี่อตห้านลมแทนทกกี่จะแลต่นขสึชั้น
เหนสือไปแบบตรง ๆ ทกกี่นชกี่นพวกเขารอแคต่วชนเดกยวจนกระทชกี่งลมทสิศใตห้พชดมา และพวกเขามาถสึงทกกี่เมสืองปถูทกโอลก 
เมสืองปถูทกโอลก ซสึกี่งชสืกี่อสมชยใหมต่คสือ ปอซซถูโอลก ตชชั้งอยถูต่บนสต่วนดห้านทสิศเหนสือของอต่าวเนเปปิลสห์ เดสิมทกมชนเปป็นทต่าเรสือหลชก
ของโรม และจสึงเปป็นจฟุดขสึชั้นฝปัปี่งตามธรรมชาตสิสคาหรชบนชกเดสินทางเหลต่านกชั้ไปสถูต่นครหลวงของจชกรวรรดสินชชั้น

ทกกี่นชกี่นครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นไดห้พบกชบพวกพกกี่นห้องครสิสเตกยนและไดห้รชบอนฟุญาตใหห้พชกอยถูต่เจต็ดวชน เปาโลเปป็นผถูห้มา
เยสือนทกกี่โดดเดต่นและไดห้รชบการตห้อนรชบดกมาก ๆ แตต่ขต่าวแพรต่ไปถสึงกรฟุงโรมลต่วงหนห้า และครสิสเตกยนบางคนลงมาทกกี่
ถนนเพสืกี่อพบปะกชบพวกเขา พกกี่นห้องบางคนจากกรฟุงโรมมาพบกชบพวกเขาทกกี่บห้านตลาดอชปปปีอชส ซสึกี่งหต่างจากกรฟุงโรม
ประมาณสกกี่สสิบไมลห์ คนอสืกี่น ๆ มาพบกชบพวกเขาทกกี่บห้านรห้านสามแหต่ง เปาโลไดห้รชบการหนฟุนใจอยต่างมากทกกี่ไดห้พบกชบ
พวกครสิสเตกยน และบชดนกชั้ดห้วยใจทกกี่จดจต่อ เขามฟุต่งหนห้าเขห้าไปในกรฟุงโรมซสึกี่งเปป็นทกกี่ ๆ เขาหวชงไวห้มานานวต่าจะมาใหห้ไดห้ 
กรฟุงโรมเปป็นศถูนยห์กลางของโลกสมชยโบราณ นครหลวงของจชกรวรรดสินชชั้น

เปาโลพชกอยถูต่กชบพวกครสิสเตกยนไดห้เจต็ดวชนแลห้วทกกี่เมสืองปถูทกโอลก แตต่ครสิสเตกยนคนอสืกี่น ๆ มาพบกชบเขาทกกี่บห้าน
ตลาดอชปปปีอชสและบห้านรห้านสามแหต่ง

พวกเขาเดสินไปหรสืออาจขกกี่สชตวห์ทกกี่บรรทฟุกสชมภาระ ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าพวกเขาไปทางอชปเปปียนเดสิมนชชั้น 
(Old Appian Way) ซสึกี่งถถูกเรสิกี่มเมสืกี่อสามรห้อยกวต่าปปีกต่อนสมชยพระครสิสตห์ ปถูดห้วยหสินกห้อนใหญต่ ๆ มชนยชงเปป็นฐาน



สคาหรชบบางสต่วนของทางหลวงสายนชชั้นซสึกี่งเราใชห้เดสินทางจากกรฟุงโรมไปยชงเนเปปิลสห์ในเดสือนกฟุมภาพชนธห์ 1962 ซสึกี่งมก
แคต่สต่วนบนสฟุดสกดคาทกกี่ปกคลฟุมหสินเกต่าเหลต่านชชั้น สะพานโบราณบางเสห้นยชงมกใชห้การอยถูต่ สถานทกกี่บางแหต่งถนนออกไป
จากทางหลวงโบราณนชชั้น แตต่กต็ยชงตามรอยไดห้อยถูต่

บชดนกชั้เปาโลมาทกกี่กรฟุงโรมแลห้ว นายรห้อยผถูห้นชชั้นสต่งมอบพวกเขาไวห้กชบผถูห้บชญชาการทหารรชกษาพระองคห์ในวชง
ขององคห์จชกรพรรดสิผถูห้มกหนห้าทกกี่ดถูแลพวกนชกโทษคนสคาคชญ ๆ และคนเหลต่านชชั้นทกกี่รอคอยการไตต่สวนภายใตห้องคห์
จชกรพรรดสิ ฉะนชชั้นเปาโลจสึงสามารถเขกยนถสึงชาวฟปีลสิปปปีในเวลาตต่อมาไดห้วต่า “วสิสฟุทธสิชนเหลต่านชชั้นทชชั้งหมดฝากความ
คสิดถสึงมายชงทต่านทชชั้งหลาย โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งคนเหลต่านชชั้นทกกี่อยถูต่ในครชวเรสือนของซกซารห์” (ฟป. 4:22) เหต็นไดห้ชชดวต่า
เปาโลชนะทหารบางคนเหลต่านกชั้ทกกี่คอยเฝฟ้าเขา แตต่เนสืกี่องจากเขาเปป็นนชกโทษคนสคาคชญ เปป็นพลเมสืองสชญชาตสิโรม 
“เปาโลไดห้รชบอนฟุญาตใหห้อาศชยอยถูต่คนเดกยว พรห้อมกชบทหารคนหนสึกี่งทกกี่คฟุมทต่านไวห้”

______________________
ขด้อ 17-24:

28:17 และตต่อมา หลชงจากเวลาสามวชนแลห้ว เปาโล
ไดห้เชสิญพวกผถูห้ใหญต่ของพวกยสิวใหห้มาประชฟุมกชน และ
เมสืกี่อพวกเขามาพรห้อมกชนแลห้ว ทต่านจสึงกลต่าวแกต่พวก
เขาวต่า “พวกทต่านและพกกี่นห้องทชชั้งหลาย ถสึงแมห้วต่า
ขห้าพเจห้ามสิไดห้กระทคาผสิดสสิกี่งหนสึกี่งสสิกี่งใดตต่อชนชาตสินกชั้ 
หรสือบรรดาธรรมเนกยมของบรรพบฟุรฟุษของพวกเรา 
ถสึงอยต่างนชชั้นขห้าพเจห้ากต็ถถูกมอบไวห้เปป็นนชกโทษจากกรฟุง
เยรถูซาเลต็มเขห้ามาอยถูต่ในมสือของพวกโรม
28:18 ผถูห้ซสึกี่ง เมสืกี่อพวกเขาไดห้ไตต่สวนขห้าพเจห้าแลห้ว กต็
ประสงคห์ทกกี่จะปลต่อยขห้าพเจห้าไปเสกย เพราะไมต่มก
สาเหตฟุแหต่งความตายในตชวขห้าพเจห้า
28:19 แตต่เมสืกี่อพวกยสิวพถูดคชดคห้านความประสงคห์นชชั้น 
ขห้าพเจห้าจสึงจคาตห้องอฟุทธรณห์ถสึงซกซารห์ ไมต่ใชต่วต่าขห้าพเจห้า
มกอะไรจะฟฟ้องชนชาตสิของขห้าพเจห้า
28:20 เหตฟุฉะนชชั้นเพราะเหตฟุนกชั้ขห้าพเจห้าจสึงเชสิญทต่าน
ทชชั้งหลายมา เพสืกี่อจะไดห้เหต็นพวกทต่าน และเพสืกี่อจะพถูด
กชบพวกทต่าน เพราะเหตฟุความหวชงของอสิสราเอล

ขห้าพเจห้าจสึงถถูกจองจคาดห้วยโซต่นกชั้”
28:21 และพวกเขากลต่าวกชบทต่านวต่า “พวกขห้าพเจห้า
ไมต่ไดห้รชบจดหมายใด ๆ จากแควห้นยถูเดกยเกกกี่ยวกชบ
ทต่าน และไมต่มกคนใดในพวกพกกี่นห้องทกกี่มารายงานหรสือ
กลต่าวรห้ายถสึงทต่านดห้วย
28:22 แตต่พวกขห้าพเจห้าปรารถนาทกกี่จะฟปังทต่านกลต่าว
วต่าทต่านคสิดเหต็นอยต่างไร เพราะเกกกี่ยวกชบนสิกายนกชั้ พวก
ขห้าพเจห้าทราบวต่า ทฟุกแหต่งหนนสิกายนกชั้ถถูกกลต่าวรห้าย”
28:23 และเมสืกี่อพวกเขาไดห้นชดวชนพบกชบทต่านแลห้ว 
คนเปป็นอชนมากกต็มายชงทต่านในทกกี่พคานชกของทต่าน ผถูห้ซสึกี่ง
ทต่านไดห้อธสิบายอยต่างละเอกยดและเปป็นพยานถสึง
อาณาจชกรของพระเจห้า โดยชชกชวนพวกเขาเกกกี่ยว
กชบพระเยซถู ทชชั้งจากพระราชบชญญชตสิของโมเสส และ
จากพวกศาสดาพยากรณห์ ตชชั้งแตต่เชห้าจนเยต็น
28:24 และบางคนเชสืกี่อสสิกี่งทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกกลต่าวนชชั้น 
และบางคนกต็ไมต่เชสืกี่อ

เปาโลพบกอับพวกยวิวในกรตุงโรม
ในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศทชชั้งหมดของเปาโล เขามกธรรมเนกยมในการไปหาพวกยสิวกต่อนและพถูดเมสืกี่อใด

กต็ตามทกกี่ทคาไดห้ในธรรมศาลาทชชั้งหลายของพวกยสิว กชบพวกยสิวเขาจะไดห้พบกชบผถูห้คนทกกี่พถูดภาษาเดกยวกชนและบางคน
ทกกี่ทราบบางสสิกี่งเกกกี่ยวกชบพระคชมภกรห์ภาคพชนธสชญญาเดสิมและคนเหลต่านชชั้นทกกี่การฟฟปั้นฟถูและการประกาศขต่าวประเสรสิฐ



ควรเรสิกี่มตห้นกชบพวกเขา ทกกี่นกกี่ในกรฟุงโรมเขาไมต่สามารถไปทกกี่ธรรมศาลาไดห้เนสืกี่องจากเขาเปป็นนชกโทษ เขาจสึงเรกยกพวก
ยสิวทกกี่เปป็นคนสคาคชญ ๆ แหต่งกรฟุงโรมใหห้มาดห้วยกชน เราจคาไดห้วต่าพวกยสิวถถูกกระจชดกระจายไปทชกี่วจชกรวรรดสิโรม ซสึกี่งรวม
ถสึงกรฟุงโรมดห้วย

เปาโลเลต่าเรสืกี่องราวใหห้พวกผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ฟปังวต่าทคาไมตนถสึงเปป็นนชกโทษ เลต่าเกกกี่ยวกชบการอฟุทธรณห์ของเขา
ตต่อซกซารห์ และตอนนกชั้เขาจสึงมาอยถูต่ในกรฟุงโรม และเขากลต่าวแกต่มสิตรสหายยสิวเหลต่านกชั้อกกวต่า “เพราะเหตฟุความหวชง
ของอสิสราเอลขห้าพเจห้าจสึงถถูกจองจคาดห้วยโซต่นกชั้” เขาแสดงตชววต่าถสืออฟุดมการณห์ของพระเจห้า อฟุดมการณห์ของภาคพชนธ
สชญญาเดสิม และอฟุดมการณห์ของพระครสิสตห์ ศาสนายสิวตามพระคชมภกรห์คสือ ความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนเทต่าทกกี่เรา
พสิจารณา อชบราฮชมเปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่งตรงทกกี่วต่าเขาไดห้เชสืกี่อวางใจในพระครสิสตห์ ภาคพชนธสชญญาเดสิมทชชั้งหมดชกชั้ไป
ยชงการเสดต็จมาของพระผถูห้ชต่วยใหห้รอดนชชั้น และพระครสิสตห์ทรงเปป็นการสคาเรต็จจรสิงของมชน บชดนกชั้และในอนาคต
พระองคห์ทรงเปป็นและจะทรงเปป็นการสคาเรต็จจรสิงทชชั้งหมดแหต่งความหวชงของอสิสราเอล

ผถูห้นคายสิวเหลต่านกชั้ไมต่เคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบเปาโลเลย กรฟุงโรมอยถูต่หต่างจากเยรถูซาเลต็มหลายไมลห์ ไมต่มกสายสต่ง
โทรเลข ไมต่มกทางรถไฟ ไมต่มกระบบไปรษณกยห์ พวกเขาจสึงไมต่เคยไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบการถถูกจชบกฟุมของเปาโล พวกเขาเคย
ไดห้ยสินเกกกี่ยวกชบพระครสิสตห์และการเจรสิญขสึชั้นของความเชสืกี่อแบบครสิสเตกยนและ “เพราะเกกกี่ยวกชบนสิกายนกชั้” พวกเขา
จสึงกลต่าววต่า “พวกขห้าพเจห้าทราบวต่า ทฟุกแหต่งหนนสิกายนกชั้ถถูกกลต่าวรห้าย” มกพวกครสิสเตกยนในกรฟุงโรมทกกี่กต่อนหนห้านชชั้น
เขาไดห้เขกยนจดหมายฝากของเขามาถสึงชาวโรม และครสิสเตกยนเหลต่านชชั้นไดห้แบกรชบการถถูกดต่าวต่าของพระครสิสตห์ 
เหมสือนทกกี่ครสิสเตกยนดก ๆ ทฟุกแหต่งหนตห้องแบกรชบ

ฉะนชชั้นพวกเขาจสึงขอรห้องเปาโลใหห้กคาหนดวชนหนสึกี่งทกกี่พวกเขาจะรวบรวมฝถูงชนและพวกเขาจะมายชงบห้าน
ทกกี่พชกของเขา และทกกี่นชกี่นเขาจะอธสิบายและเปป็นพยานเรสืกี่องอาณาจชกรของพระเจห้า “ชชกชวนพวกเขาเกกกี่ยวกชบพระ
เยซถู ทชชั้งจากพระราชบชญญชตสิของโมเสส และจากพวกศาสดาพยากรณห์ ตชชั้งแตต่เชห้าจนเยต็น” พวกเขามาและเปาโล
ใชห้เวลาทชชั้งวชนกชบพวกเขา

พวกเขารชบความรอดไหม? “และบางคนเชสืกี่อสสิกี่งทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกกลต่าวนชชั้น และบางคนกต็ไมต่เชสืกี่อ” พวกเขา
บางคนอาจกลชบใจเชสืกี่อ บางคนกต็เรสิกี่มเชสืกี่อในดห้านความคสิดและบางคนกต็ไมต่เชสืกี่อ

ไมต่วต่ากรณกใด ไมต่มกการฟฟปั้นฟถูครชชั้งใหญต่แบบปะทฟุออกและการชนะจสิตวสิญญาณในทต่ามกลางพวกยสิว
___________________

ขด้อ 25-31:
28:25 และเมสืกี่อพวกเขาไมต่เหต็นพห้องกชนในทต่ามกลต่าง
พวกเขาเอง พวกเขาจสึงลาไป หลชงจากเปาโลไดห้
กลต่าวถห้อยคคาเดกยววต่า “พระวสิญญาณบรสิสฟุทธสิธิ์ไดห้ตรชส
โดยอสิสยาหห์ศาสดาพยากรณห์กชบบรรพบฟุรฟุษของเรา
ทชชั้งหลาย ถถูกตห้องดกแลห้ว
28:26 โดยตรชสวต่า ‘จงไปหาชนชาตสินกชั้ และกลต่าววต่า
พวกเจห้าจะไดห้ยสินกต็จรสิง และจะไมต่เขห้าใจ และพวก

เจห้าจะดถูกต็จรสิง และจะไมต่รชบรถูห้
28:27 เพราะวต่าใจของชนชาตสินกชั้กต็เฉสืกี่อยชา และหถู
ของพวกเขากต็ตสึง และตาของพวกเขา พวกเขากต็ปปิด
แลห้ว เกรงวต่าพวกเขาจะเหต็นดห้วยตาของพวกเขา 
และไดห้ยสินดห้วยหถูของพวกเขา และเขห้าใจดห้วยใจของ
พวกเขา และจะหชนกลชบมา และเราจะรชกษาพวก
เขาใหห้หาย’



28:28 เหตฟุฉะนชชั้นทต่านทชชั้งหลายจงทราบเถสิดวต่า 
ความรอดของพระเจห้าไดห้ถถูกสต่งไปยชงคนตต่างชาตสิ
แลห้ว และพวกเขาจะฟปังเรสืกี่องความรอดนชชั้น”
28:29 และเมสืกี่อเปาโลไดห้กลต่าวคคาเหลต่านกชั้เสรต็จแลห้ว 
พวกยสิวกต็จากไป และไดห้มกการใหห้เหตฟุผลเปป็นอชนมาก
ในทต่ามกลางพวกเขาเอง
28:30 และเปาโลไดห้อาศชยอยถูต่เปป็นเวลาสองปปีเตต็มใน

บห้านทกกี่ทต่านเชต่าเอง และไดห้ตห้อนรชบทฟุกคนทกกี่มาหา
ทต่าน
28:31 โดยประกาศอาณาจชกรของพระเจห้า และสชกี่ง
สอนสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งเกกกี่ยวขห้องกชบพระเยซถูครสิสตห์เจห้า
ดห้วยความไวห้เนสืชั้อเชสืกี่อใจทชชั้งสสิชั้น ไมต่มกผถูห้หนสึกี่งผถูห้ใดทกกี่ขชด
ขวางทต่านเลย

เปาโลหอันไปหาพวกคนตสางชาตวิ
เปาโลประหลาดใจไหมทกกี่พวกยสิวไมต่ไดห้พรห้อมใจหชนมาฟปังเขาเหมสือนอยต่างพวกคนตต่างชาตสิในการเดสินทาง

เพสืกี่อประกาศหนอสืกี่น ๆ ของเขา? ผมไมต่คสิดวต่าเขาประหลาดใจ เขาเขกยนไปถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่นกกี่ในกรฟุงโรมเมสืกี่อ
ประมาณสามปปีกต่อนวต่า “ดห้วยวต่า พกกี่นห้องทชชั้งหลาย ขห้าพเจห้าไมต่อยากใหห้พวกทต่านขาดความรถูห้เกกกี่ยวกชบขห้อความลสึกลชบ
นกชั้ เกรงวต่าพวกทต่านจะอวดรถูห้ในความคสิดทชชั้งหลายของตชวเอง ทกกี่ความมสืดบอดไดห้เกสิดขสึชั้นกชบบางคนในพวกอสิสราเอล
จนกวต่าความสมบถูรณห์ของพวกคนตต่างชาตสิจะเขห้ามา” (รม. 11:25)

เขาบอกพวกเขาไปแลห้วในขห้อ 28 ของบทเดกยวกชนนชชั้นวต่า “เกกกี่ยวกชบขต่าวประเสรสิฐนชชั้น เขาเหลต่านชชั้นกต็เปป็น
บรรดาศชตรถูเพราะเหต็นแกต่พวกทต่าน แตต่เกกกี่ยวกชบการทรงเลสือกไวห้ พวกเขากต็เปป็นทกกี่รชกเพราะเหต็นแกต่บรรพบฟุรฟุษ” 
นอกจากนกชั้ เปาโลทราบและเนห้นไปแลห้วในจดหมายของตนถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่กรฟุงโรมวต่าเขา คสือเปาโล เปป็นอชคร
ทถูตไปยชงพวกคนตต่างชาตสิและวต่างานรชบใชห้หลชกของตนจะอยถูต่ในทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตสิ (รม. 11:13; รม. 
1:13)

แตต่เปาโลยกพระคคาตอนหนสึกี่งกลต่าวแกต่พวกเขาจากอสิสยาหห์ 6:9 และ 10 เมสืกี่อพระเจห้าทรงเรกยกอสิสยาหห์ใหห้
เทศนาแกต่ชนชาตสิอสิสราเอล พระองคห์กต็ทรงเตสือนแลห้ววต่าใจของพวกเขาจะหนา หถูของพวกเขาจะหนชกและตาของ
พวกเขาจะปปิดไมต่รชบขต่าวประเสรสิฐทกกี่เขาจะเทศนา และพระเยซถูทรงเทศนาและยกพระคคาตอนเดกยวกชนแกต่พวกยสิว
ในสมชยของพระองคห์ในมชทธสิว 13:14 และ 15 และพระเยซถูทรงอห้างอสิงถสึงความจรสิงอชนยสิกี่งใหญต่นกชั้จากอสิสยาหห์อกกใน
ยอหห์น 12:38-40

ฉะนชชั้นในทกกี่นกชั้อชครทถูตเปาโลจสึงกลต่าวสสิกี่งเดกยวกชนแกต่พวกยสิวเหลต่านกชั้
ดชงนชชั้น บชดนกชั้เปาโลจสึงหชนความสนใจของตนไปยชงการประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตสิในกรฟุงโรม
พวกแบต่งแยกสมชยประทานแบบสฟุดโตต่ง (hyper-dispensationalists) บางคนคสิดวต่ากสิจการ 28:28 เปป็น

จฟุดเปลกกี่ยน บางคนสอนวต่าภาคพชนธสชญญาใหมต่ทชชั้งหมดจนถสึงจฟุดนกชั้เปป็นชต่วงเปลกกี่ยนผต่านและบางคนคสิดวต่าบชพตสิศมา
หลชงจากพระคคาขห้อนกชั้ไมต่ถถูกบชญชาแลห้ว พวกเขาคสิดวต่าเนสืกี่องจากมชนไดห้ถถูกเรสิกี่มตห้นพรห้อมกชบพวกยสิว บชพตสิศมาจสึงเปป็น
พสิธกการและเปป็นแบบยสิว อยต่างไรกต็ตาม พวกเขาพลาดประเดต็นนชชั้นไปทชชั้งหมดเลย

เมสืกี่อเปาโลหชนจากพวกยสิวทกกี่ไมต่เชสืกี่อเหลต่านกชั้ในกรฟุงโรมไปประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตสิ เขากต็ทคาสสิกี่งทกกี่เขาทคา
มาตลอดในทฟุกแหต่งหนทกกี่เขาไปกต่อนหนห้านกชั้!

ยกตชวอยต่างเชต่น การเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเปาโลและบารนาบชสไดห้เรสิกี่มตห้นในกสิจการ บททกกี่ 13 และ



ในบทนชชั้นเราเหต็นวต่าเมสืกี่อเปาโลและบารนาบชสประกาศในเมสืองอชนทสิโอกของแควห้นปปิสสิเดกยและพวกยสิว เมสืกี่อพวกคน
ตต่างชาตสิเหลต่านชชั้นไดห้ยสินขต่าวประเสรสิฐ “แตต่เมสืกี่อพวกยสิวเหต็นคนมากมายเหลต่านชชั้น พวกเขากต็เตต็มไปดห้วยความอสิจฉา 
และพถูดตต่อตห้านสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งถถูกกลต่าวโดยเปาโล โดยโตห้แยห้งและพถูดคคาสบประมาท แลห้วเปาโลกชบบารนาบชสมกใจ
กลห้า และกลต่าววต่า “แตต่กต่อนเปป็นสสิกี่งจคาเปป็นทกกี่พระวจนะของพระเจห้าควรถถูกประกาศแกต่พวกทต่านกต่อน แตต่เมสืกี่อเหต็น
วต่าพวกทต่านปปัดทสิชั้งพระวจนะของพระเจห้าเสกยจากพวกทต่าน และตชดสสินวต่าพวกทต่านเองไมต่สมควรทกกี่จะไดห้ชกวสิตนสิรชน
ดรห์ ดถูเถสิด พวกเราจะหชนไปหาคนตต่างชาตสิ” (กสิจการ 13:45, 46) นชกี่นไมต่ใชต่จฟุดเปลกกี่ยนในเรสืกี่องสมชยประทานทชชั้ง
หลายและนกกี่ไมต่ใชต่กรณกทกกี่คลห้ายกชนในกรฟุงโรมดห้วย

เมสืกี่อเปาโลและสสิลาสมาถสึงเมสืองเธสะโลนสิกา “และเปาโล ตามลชกษณะของทต่าน ไดห้เขห้าไปยชงพวกเขา 
และวชนสะบาโตสามวชนไดห้ใหห้เหตฟุผลกชบพวกเขาจากในพระคชมภกรห์” (กสิจการ 17:2) แตต่ในไมต่ชห้าพวกยสิวเหลต่านกชั้กต็
หชนมาตต่อตห้านเปาโล ทกกี่กรฟุงเอเธนสห์เปาโล “โตห้เถกยงในธรรมศาลากชบพวกยสิว” และจากนชชั้นกต็เทศนาแกต่พวกคน
ตต่างชาตสิในตลาดและบนเนสินเขาอาเรโอ (กสิจการ 17:17-22)

ในกสิจการ 18:4-6 เราพบวต่าเปาโลทกกี่เมสืองโครสินธห์ “ไดห้ใหห้เหตฟุผลในธรรมศาลาทฟุกวชนสะบาโต และไดห้โนห้ม
นห้าวทชชั้งพวกยสิวและพวกกรกก และเมสืกี่อสสิลาสกชบทสิโมธกมาจากแควห้นมาซสิโดเนกยแลห้ว เปาโลถถูกบกบคชชั้นในจสิตวสิญญาณ
และเปป็นพยานแกต่พวกยสิววต่าพระเยซถูทรงเปป็นพระครสิสตห์ และเมสืกี่อคนเหลต่านชชั้นตต่อตห้านตชวเอง และหมสิกี่นประมาท 
ทต่านกต็สะบชดเสสืชั้อผห้าของตน และกลต่าวแกต่พวกเขาวต่า “เลสือดของทต่านทชชั้งหลายจงตกอยถูต่บนศกรษะของพวกทต่านเอง
เถสิด ขห้าพเจห้ากต็สะอาดแลห้ว ตชชั้งแตต่นกชั้ไปขห้าพเจห้าจะไปหาคนตต่างชาตสิ”

เปาโลกลต่าวอกกวต่า “ตชชั้งแตต่นกชั้ไปขห้าพเจห้าจะไปหาคนตต่างชาตสิ” ฉะนชชั้นเมสืกี่ออยถูต่ทกกี่กรฟุงโรม ในกสิจการ 28:28 
เปาโลประกาศวต่าตนจะไปหาพวกคนตต่างชาตสิ เขากต็กคาลชงปฏสิบชตสิตามธรรมเนกยมนชชั้นทกกี่เขาไดห้ปฏสิบชตสิในทฟุกนครทกกี่
เขาไดห้ประกาศขต่าวประเสรสิฐ--ไปหาพวกยสิวกต่อน จากนชชั้นคต่อยไปหาพวกคนตต่างชาตสิ

อชนทกกี่จรสิง เมสืกี่อเปาโลกลชบใจเชสืกี่อ องคห์พระผถูห้เปป็นเจห้ากต็ตรชสแกต่อานาเนกยวต่า “จงไปตามทางของเจห้าเถสิด 
เพราะวต่าคนนชชั้นเปป็นภาชนะทกกี่ทรงเลสือกสรรไวห้แลห้วสคาหรชบเรา เพสืกี่อจะนคานามของเราไปตต่อหนห้าพวกคนตต่างชาตสิ 
และบรรดากษชตรสิยห์ และลถูกหลานของอสิสราเอล” (กสิจการ 9:15) แตต่พระเจห้าทรงบอกเปาโลแลห้วมากยสิกี่งกวต่านชชั้น
อกก ตามทกกี่เขารายงานในกสิจการ 22:17 และ 18: “และตต่อมา เมสืกี่อขห้าพเจห้ากลชบมายชงกรฟุงเยรถูซาเลต็มอกก คสือขณะ
ทกกี่ขห้าพเจห้าอธสิษฐานอยถูต่ในพระวสิหาร ขห้าพเจห้ากต็เขห้าในภวชงคห์ และไดห้เหต็นพระองคห์ตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘จงเรต่งรกบ และ
เจห้าจงออกไปจากกรฟุงเยรถูซาเลต็มโดยเรต็ว ดห้วยวต่าพวกเขาจะไมต่รชบคคาพยานของเจห้าเกกกี่ยวกชบเรา’” และขห้อ 21 
กลต่าวอกกวต่า “และพระองคห์ตรชสกชบขห้าพเจห้าวต่า ‘จงไปเถสิด เพราะเราจะสต่งเจห้าไปไกลจากทกกี่นกกี่ ไปยชงคนตต่างชาตสิ’” 
และตามทกกี่เปาโลรายงานเกกกี่ยวกชบการกลชบใจเชสืกี่อและการทรงเรกยกของตนใหห้กษชตรสิยห์อากรสิปปาฟปัง มชนกต็มกเนสืชั้อหา
ดชงนกชั้: “แตต่จงลฟุกขสึชั้น และยสืนบนเทห้าของเจห้าเถสิด ดห้วยวต่าเราไดห้ปรากฏแกต่เจห้าเพสืกี่อจฟุดประสงคห์นกชั้ เพสืกี่อจะตชชั้งเจห้าไวห้ใหห้
เปป็นผถูห้รชบใชห้และเปป็นพยานถสึงทชชั้งสสิกี่งเหลต่านกชั้ซสึกี่งเจห้าไดห้เหต็นแลห้ว และถสึงสสิกี่งเหลต่านชชั้นซสึกี่งในพวกมชนเราจะปรากฏแกต่เจห้า 
โดยชต่วยเจห้าใหห้พห้นจากชนชาตสินกชั้และจากคนตต่างชาตสิ ผถูห้ซสึกี่งบชดนกชั้เราจะสต่งเจห้าไปหานชชั้น เพสืกี่อจะเปปิดตาของพวกเขา 
และเพสืกี่อจะหชนพวกเขาจากความมสืดมาถสึงความสวต่าง และจากอคานาจของซาตานมาถสึงพระเจห้า เพสืกี่อพวกเขาจะ
ไดห้รชบการยกโทษบาปทชชั้งหลาย และไดห้รชบมรดกในทต่ามกลางคนทชชั้งหลายซสึกี่งถถูกแยกตชชั้งไวห้แลห้วโดยความเชสืกี่อทกกี่อยถูต่



ในเรา’” (กสิจการ 26:16-18)
ในกาลาเทกย 2:7 และ 8 เปาโลเขกยนไวห้วต่า “แตต่ตรงกชนขห้าม เมสืกี่อพวกเขาเหต็นแลห้ววต่า ขต่าวประเสรสิฐแหต่ง

คนเหลต่านชชั้นทกกี่ไมต่ถสือการเขห้าสฟุหนชตไดห้ถถูกมอบไวห้แกต่ขห้าพเจห้า เชต่นเดกยวกชบขต่าวประเสรสิฐแหต่งคนทกกี่ถสือการเขห้าสฟุหนชต
ไดห้ถถูกมอบไวห้แกต่เปโตร (เพราะวต่าพระองคห์ผถูห้ไดห้ทรงกระทคากสิจอยต่างเกสิดผลในตชวเปโตรใหห้เปป็นอชครทถูตของพวกทกกี่
ถสือการเขห้าสฟุหนชต พระองคห์ผถูห้นชชั้นเองไดห้ทรงมกฤทธสิธิ์มากในตชวขห้าพเจห้าตต่อคนตต่างชาตสิ)”

เมสืกี่อเปาโลหชนจากพวกยสิวทกกี่มกใจลชงเลไปเทศนาแกต่พวกคนตต่างชาตสิในกรฟุงโรม เขากต็ปฏสิบชตสิตาม
ธรรมเนกยมประจคาซสึกี่งเขาไดห้ปฏสิบชตสิตามในทฟุกนครทกกี่เขาไปเทศนา และเขาปฏสิบชตสิตามคคาสชกี่งทกกี่ชชดเจนเหลต่านชชั้นของ
พระเจห้า ทกกี่จะใหห้ความสคาคชญแกต่การเทศนาแกต่พวกคนตต่างชาตสิเปป็นหลชก

ไมสใชสการสวิทั้นสตุดของงานรอับใชด้ของเปาโล
บชนทสึกทกกี่ไดห้รชบการดลใจกลต่าวตรงนกชั้ในขห้อ 30 วต่า “และเปาโลไดห้อาศชยอยถูต่เปป็นเวลาสองปปีเตต็มในบห้านทกกี่

ทต่านเชต่าเอง และไดห้ตห้อนรชบทฟุกคนทกกี่มาหาทต่าน” แตต่ถห้าเปาโลถถูกประหารชกวสิตเมสืกี่อสสิชั้นสฟุดสองปปีนชชั้น แนต่นอนวต่าลถูกา
ในบชนทสึกทกกี่ไดห้รชบการดลใจนกชั้คงบอกเราไปแลห้ว ไมต่เลย เขาแคต่กลต่าวอห้างวต่าบอกเลต่าถสึงจฟุดนกชั้ในงานรชบใชห้ของเปาโล 
ความตายของเปาโลไมต่ถถูกกลต่าวถสึงและมกเหตฟุผลอชนดกหลายประการวต่าทคาไมเราถสึงคสิดวต่ามชนไมต่นต่าจะเกสิดขสึชั้นไดห้ ณ 
เวลานกชั้ จงหมายเหตฟุพยานหลชกฐานทกกี่วต่าเปาโลไดห้รชบการปลต่อยตชวชชกี่วคราวและถถูกจคาคฟุกครชชั้งทกกี่สอง

1. ในจดหมายของเขาจากกรฟุงโรมทกกี่สต่งถสึงชาวฟปีลสิปปปี หลชงจากบอกเลต่าเกกกี่ยวกชบพระพรยสิกี่งใหญต่ในการ
ประกาศขต่าวประเสรสิฐของเขาในกรฟุงโรม เปาโลกลต่าววต่า “เพราะขห้าพเจห้าลชงเลใจอยถูต่ในระหวต่างสองฝฝ่ายนกชั้ โดยมก
ความปรารถนาทกกี่จะจากไป และอยถูต่กชบพระครสิสตห์ ซสึกี่งประเสรสิฐกวต่ามากนชก แตต่อยต่างไรกต็ตามการทกกี่ยชงมกชกวสิตอยถูต่ใน
เนสืชั้อหนชง กต็มกความจคาเปป็นสคาหรชบพวกทต่านมากกวต่า และโดยมกความไวห้เนสืชั้อเชสืกี่อใจอยต่างนกชั้แลห้ว ขห้าพเจห้ากต็ทราบวต่า
ขห้าพเจห้าจะยชงอยถูต่ และคงอยถูต่กชบพวกทต่านทฟุกคนตต่อไปเพสืกี่อการจคาเรสิญขสึชั้นและความปปีตสิยสินดกแหต่งความเชสืกี่อของพวก
ทต่าน เพสืกี่อความปลาบปลสืชั้มของพวกทต่านจะไดห้บรสิบถูรณห์มากยสิกี่งขสึชั้นในพระเยซถูครสิสตห์เนสืกี่องดห้วยขห้าพเจห้า โดยการทกกี่
ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่านอกก” (ฟป. 1:23-26) เปาโลกลต่าวตรงนกชั้วต่า “...ขห้าพเจห้ากต็ทราบวต่าขห้าพเจห้าจะยชงอยถูต่ และ
คงอยถูต่กชบพวกทต่านทฟุกคนตต่อไป… เพสืกี่อความปลาบปลสืชั้มของพวกทต่านจะไดห้บรสิบถูรณห์มากยสิกี่งขสึชั้นในพระเยซถูครสิสตห์
เนสืกี่องดห้วยขห้าพเจห้า โดยการทกกี่ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่านอกก” จคาไวห้วต่าถห้อยคคาของพระคชมภกรห์ออกมาจากพระโอษฐห์
ของพระเจห้า สสิกี่งใดกต็ตามทกกี่เปาโลคสิดในกรณกนกชั้นต่าจะสอดคลห้องกชบสสิกี่งทกกี่พระเจห้าตรชส แตต่พระเจห้าเองทรงรชบประกชน
ความจรสิงของพระคชมภกรห์ตอนนกชั้

ตรงนกชั้ในงานเขกยนทกกี่ไดห้รชบการดลใจจากพระเจห้า เปาโลบอกชาวฟปีลสิปปปีเหลต่านชชั้นวต่าเขาทราบวต่าเขาจะมา
หาพวกเขาอกกจากการตสิดคฟุกของเขาในกรฟุงโรม

2. ขณะเขกยนถสึงฟปีเลโมนในเมสืองโคโลสกจากกรฟุงโรม เปาโลไดห้รชบการดลใจใหห้กลต่าววต่า “แตต่พรห้อมกชนนกชั้ 
ขอทต่านจชดเตรกยมทกกี่พชกไวห้สคาหรชบขห้าพเจห้าดห้วย เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าโดยทางคคาอธสิษฐานตต่าง ๆ ของทต่านทชชั้ง
หลาย ขห้าพเจห้าจะถถูกมอบไวห้แกต่พวกทต่าน” (ฟม. 22) เราควรถสือวต่านชกี่นเปป็นคคากลต่าวทกกี่ไดห้รชบการดลใจ เปาโลจะไดห้
รชบการปลต่อยตชวและไปเยกกี่ยมฟปีเลโมนทกกี่เมสืองโคโลสก

3. ในโรม 15:24 เปาโลเขกยนถสึงพวกครสิสเตกยนทกกี่กรฟุงโรมวต่า “เมสืกี่อไรกต็ตามทกกี่ขห้าพเจห้าทคาการเดสินทางของ



ขห้าพเจห้าไปยชงประเทศสเปน ขห้าพเจห้าจะมาหาพวกทต่าน เพราะขห้าพเจห้าวางใจวต่าจะไดห้เหต็นพวกทต่านในการเดสิน
ทางของขห้าพเจห้า และจะถถูกสต่งไปตามทางของขห้าพเจห้าโดยพวกทต่าน ถห้าตอนแรกขห้าพเจห้าจะไดห้รชบความบชนเทสิงใจ
กชบพวกทต่านบห้างแลห้ว”

และในโรม 15:28 เขากลต่าวอกกวต่า “เหตฟุฉะนชชั้น เมสืกี่อขห้าพเจห้าไดห้กระทคาสสิกี่งนกชั้เรกยบรห้อยแลห้ว และไดห้สต่งผลนกชั้
มอบใหห้แกต่พวกเขาเสรต็จแลห้ว ขห้าพเจห้ากต็จะแวะมาหาพวกทต่านในการเดสินทางไปประเทศสเปนนชชั้น”

บชดนกชั้ปรากฏชชดเจนวต่าพระเจห้าทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลแลห้ววต่าเขาจะตห้องไปทกกี่กรฟุงโรม ผมคสิดวต่ามชนชชดเจน
พอ ๆ กชนทกกี่พระองคห์ทรงเปปิดเผยแกต่เปาโลแลห้ววต่าเขาจะตห้องไปทกกี่ประเทศสเปน แตต่เขาไมต่ไดห้ไปทกกี่สเปนกต่อนทกกี่เขา
ไปทกกี่กรฟุงโรม ดชงนชชั้นเขานต่าจะไดห้รชบการปลต่อยตชวและเดสินทางไปทกกี่สเปนและเมสืองโคโลสกและเมสืองฟปีลสิปปปีกต่อนการ
ตสิดคฟุกครชชั้งสฟุดทห้ายของเขา

4. จดหมายฝากฉบชบทกกี่สองถสึงทสิโมธกถถูกเขกยนจากกรฟุงโรมและเหต็นไดห้ชชดวต่ากต่อนเปาโลเสกยชกวสิตไมต่นาน 
เพราะเขากลต่าวใน 2 ทสิโมธก 4:6 วต่า “เพราะวต่าบชดนกชั้ขห้าพเจห้าพรห้อมทกกี่จะถถูกถวายเปป็นเครสืกี่องบถูชาแลห้ว และเวลา
แหต่งการจากไปของขห้าพเจห้านชชั้นใกลห้จะถสึงแลห้ว” แตต่คนงานครสิสเตกยนหลายคนถถูกกลต่าวถสึงตรงนกชั้ใน 2 ทสิโมธกซสึกี่งไมต่
ไดห้ถถูกกลต่าวถสึงในการเดสินทางครชชั้งแรกของเปาโลไปทกกี่กรฟุงโรม เดมาส เครสเซนสห์ ทสิตชส และทกคสิกชสลห้วนถถูกกลต่าว
ถสึงวต่าไดห้อยถูต่กชบเปาโลในกรฟุงโรม พวกเขาไมต่ถถูกกลต่าวถสึงในบชนทสึกเกกกี่ยวกชบการไปถสึงของเขา เกกกี่ยวกชบการเดสินทาง
ของเขาไปทกกี่กรฟุงโรม หรสือในชต่วงทกกี่เขาอยถูต่ทกกี่นชกี่นสองปปี ในการเดสินทางเพสืกี่อประกาศของเขากต่อนหนห้านกชั้ เราถถูกบอก
เปป็นพสิเศษในหนชงสสือกสิจการเมสืกี่อบารนาบชสหรสือสสิลาสหรสือทสิตชสหรสือทสิโมธกหรสืออารสิสทารคชสอยถูต่กชบเขา ดถู กสิจการ 
20:4-- “และพวกคนทกกี่เขห้าไปในแควห้นเอเชกยพรห้อมกชบทต่าน คสือโสปาเทอรห์ชาวเมสืองเบโรอา และในพวกชาวเมสือง
เธสะโลนสิกามก อารสิสทารคชสกชบเสคฟุนดชส และกายอชสชาวเมสืองเดอรห์บก และทสิโมธก และของแควห้นเอเชกยมก ทกคสิกช
สกชบโตรฟปีมชส” ฉะนชชั้นดถูเหมสือนไมต่นต่าเปป็นไปไดห้วต่าคนงานเหลต่านกชั้ทฟุกคนทกกี่ถถูกเอต่ยชสืกี่อใน 2 ทสิโมธก ไดห้อยถูต่กชบเปาโลทกกี่
กรฟุงโรม และพวกเขาไมต่ถถูกกลต่าวถสึงเลยในการเชสืกี่อมโยงกชบการมาของเขาหรสือในระหวต่างทกกี่เขาอยถูต่ทกกี่นชกี่นสองปปี

5. ใน 2 ทสิโมธก 1:15 เปาโลเขกยนถสึงทสิโมธกจากกรฟุงโรมวต่า “ทต่านกต็ทราบสสิกี่งนกชั้แลห้ววต่า คนทชชั้งปวงทกกี่อยถูต่ใน
แควห้นเอเชกยนชชั้นกต็หชนไปจากขห้าพเจห้า ในพวกนชชั้นมกฟปีเจลชสและเฮอรห์โมเกเนส” ฉะนชชั้นเปาโลไดห้กลชบไปทกกี่แควห้น
เอเชกยและพบกชบพวกเขาและถถูกปฏสิเสธโดยเหลต่าผถูห้นคาทกกี่นชกี่นไหม? เราเขห้าใจเรสืกี่องนชชั้นไดห้หากวต่าหลชงจากการตสิดคฟุก
ครชชั้งแรกของเขา เขากลชบไปทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปีและจากนชชั้นกต็ไปทกกี่เมสืองโคโลสกและผต่านเขห้าในแควห้นเอเชกยทกกี่มกขนาดเลต็ก
นชชั้น แตต่เปาโลจะไปมกเรสืกี่องในหมถูต่พวกเขาไดห้อยต่างไร ในเมสืกี่อเขาอยถูต่ในกรฟุงโรมทกกี่หต่างไกล แทบจะไมต่มกการตสิดตต่อ
สสืกี่อสารกชนเลย? เราคสิดวต่าเปาโลคงไดห้กลชบไปในพสืชั้นทกกี่นชชั้นหลชงจากการตสิดคฟุกครชชั้งแรกของเขา

6. ใน 2 ทสิโมธก 4:13 เปาโลเขกยนถสึงทสิโมธกวต่า “เสสืชั้อคลฟุมทกกี่ขห้าพเจห้าไดห้ฝากไวห้กชบคารปปัสทกกี่เมสืองโตรอชสนชชั้น 
เมสืกี่อทต่านมาจงเอามาพรห้อมกชบทต่าน และหนชงสสือเหลต่านชชั้น แตต่โดยเฉพาะอยต่างยสิกี่งหนชงสสือพวกนชชั้นทกกี่เขกยนบนแผต่น
หนชง” เขาหมายถสึงเสสืชั้อคลฟุมตชวหนสึกี่งทกกี่เขาทสิชั้งไวห้เมสืกี่อสกกี่หรสือหห้าปปีกต่อนหนห้านชชั้นทกกี่เมสืองโตรอชส หนชงสสือและแผต่นหนชง
หลายเลต่มหรสือ? ผมไมต่คสิดเชต่นนชชั้น ผมคสิดวต่าเขาพถูดถสึงการไปเยกกี่ยมเมสืองโตรอชสเมสืกี่อเรต็ว ๆ นกชั้

7. ใน 2 ทสิโมธก 4:20 เปาโลกลต่าววต่า “...แตต่ขห้าพเจห้าละโตรฟปีมชสไวห้ทกกี่เมสืองมสิเลทชสเมสืกี่อยชงปฝ่วยอยถูต่” เมสืองมสิ
เลทชสมกอกกชสืกี่อหนสึกี่งวต่ามสิเลทชม ตอนนกชั้โตรฟปีมชสอยถูต่กชบเปาโลตอนทกกี่เขาออกไปจากแควห้นมาซสิโดเนกยและเขห้าไปใน



แควห้นเอเชกยและไปเมสืองโตรอชสตต่อ ตามทกกี่เราเหต็นจากกสิจการ 20:1-5 เขาถถูกกลต่าวถสึงมากเปป็นพสิเศษในขห้อ 4 และ
ในการเดสินทางคราวนชชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม โตรฟปีมชสอยถูต่กชบเปาโลและเปาโลแวะทกกี่เมสืองมสิเลทชสเพสืกี่อพถูดกชบเหลต่าผถูห้
ปกครองของเมสืองเอเฟซชส อยต่างไรกต็ตาม เขาไมต่ไดห้ละโตรฟปีมชสไวห้ทกกี่เมสืองมสิเลทชส เพราะเราพบวต่าเขาไปดห้วยกชนกชบ
เปาโลตต่อสถูต่กรฟุงโรม และในกสิจการ 21:29 เราพบวต่าเมสืกี่อเปาโลถถูกจชบกฟุม พวกเขากต็มกขห้ออห้างนกชั้: “ (เพราะกต่อนหนห้า
นชชั้น พวกเขาไดห้เหต็นทต่านในกรฟุงนชชั้น พรห้อมกชบโตรฟปีมชสชาวเมสืองเอเฟซชส ผถูห้ซสึกี่งพวกเขาคสิดเอาเองวต่าเปาโลไดห้พาเขห้า
มาในพระวสิหาร)” ฉะนชชั้นเปาโลจสึงไมต่ไดห้ละโตรฟปีมชสไวห้ทกกี่เมสืองมสิเลทชสในการเดสินทางรอบนชชั้นไปยชงกรฟุงเยรถูซาเลต็ม

แตต่ตชชั้งแตต่เวลานชชั้นเปาโลกต็ตสิดคฟุกอยถูต่ทกกี่เมสืองซกซารกยา และจากนชชั้นกต็ถถูกสต่งตชวไปทกกี่กรฟุงโรม โตรฟปีมชสอยถูต่กชบ
เขาในการเดสินทางรอบนชชั้นไหม? โตรฟปีมชสไมต่ถถูกเอต่ยชสืกี่อในการเดสินทางคราวนชชั้น ตามทกกี่คฟุณเหต็นจากกสิจการ 27:2 
และจากนชชั้นในตลอดการเดสินทางนชชั้นเรสือลคานชชั้นไมต่ไดห้แวะทกกี่เมสืองมสิเลทชสและเปาโลไมต่นต่าจะละโตรฟปีมชสไวห้ทกกี่นชกี่นไดห้

ฉะนชชั้นเปาโลละโตรฟปีมชสทกกี่ปฝ่วยอยถูต่ไวห้ทกกี่เมสืองมสิเลทชสตอนไหน? หลชงจากทกกี่โตรฟปีมชสไดห้อยถูต่กชบเขาทกกี่
เยรถูซาเลต็มหรสือ? เหต็นไดห้ชชดวต่าในการเดสินทางรอบอสืกี่นระหวต่างการตสิดคฟุกสองครชชั้งซสึกี่งเปาโลไดห้รชบการปลต่อยตชวและ
ไดห้ไปเยกกี่ยมเยกยนทกกี่เมสืองฟปีลสิปปปี เมสืองโคโลสก ทกกี่เมสืองโตรอชสและเมสืองมสิเลทชส

ฉะนชชั้นดถูเหมสือนเปป็นทกกี่ชชดเจนวต่ามกการตสิดคฟุกอกกรอบ และเมสืกี่อหนชงสสือกสิจการจบลง มชนกต็ไมต่ใชต่การสสิชั้นสฟุด
ของงานรชบใชห้ของเปาโล

นอกเหนสือจากหลชกฐานในพระคชมภกรห์แลห้ว ประเพณกกต็มกนชั้คาหนชกมากตรงทกกี่วต่าเปาโลไดห้รชบการปลต่อยตชว 
จากนชชั้นกต็ทนทฟุกขห์กชบการตสิดคฟุกอกกรอบในเวลาตต่อมาและเสกยชกวสิตทกกี่กรฟุงโรม Davis Bible Dictionary กลต่าววต่า:

“แมห้วต่าหนชงสสือกสิจการปลต่อยเปาโลเปป็นนชกโทษอยถูต่ทกกี่กรฟุงโรม มกเหตฟุผลมากมายทกกี่จะเชสืกี่อวต่าเขาไดห้
รชบการปลต่อยตชวหลชงจากถถูกกชกบรสิเวณนานสองปปีและเดสินทางเพสืกี่อประกาศตต่อไป หลชกฐานทกกี่สนชบสนฟุน
เรสืกี่องนกชั้อาจถถูกสรฟุปยต่อไดห้ดชงตต่อไปนกชั้: (1) พระคคาขห้อปปิดทห้ายของกสิจการเขห้ากชนกชบทชศนะนกชั้มากกวต่า
สมมตสิฐานทกกี่วต่าการตสิดคฟุกทกกี่ถถูกบรรยายไปนชชั้นสสิชั้นสฟุดลงในการถถูกปรชบโทษและการถถูกประหารชกวสิตของ
อชครทถูตทต่านนกชั้ ลถูกาเนห้นขห้อเทต็จจรสิงทกกี่วต่าไมต่มกผถูห้ใดขชดขวางงานของเปาโล จสึงทคาใหห้ผถูห้อต่านเขห้าใจแนต่นอนวต่า
อวสานของกสิจกรรมของเปาโลยชงมาไมต่ถสึง นอกจากนกชั้ (2) เปาโลคาดหวชงเตต็มทกกี่วต่าจะไดห้รชบการปลต่อย
ตชว (ฟป. 1:25; 2:17, 24; ฟม. 22) และความคาดหวชงนกชั้กต็มกเหตฟุผลสนชบสนฟุนเตต็มทกกี่เพราะการปฏสิบชตสิทกกี่
เขาไดห้รชบเสมอมาจากมสือของเหลต่าขห้าราชการของโรม

“เราตห้องจคาไวห้วต่าการขต่มเหงของเนโรทกกี่มกตต่อพวกครสิสเตกยนยชงไมต่ไดห้เรสิกี่มตห้นเลย วต่ามชนปะทฟุขสึชั้น
แบบฉชบพลชน ไมต่มกการปฏสิบชตสิหยาบชห้าตต่อพวกเขาโดยเหลต่าขห้าราชการมากต่อนเลย และเมสืกี่อพสิจารณา
กฎหมายของโรม พวกครสิสเตกยนในขณะนชชั้นกต็ยชงเปป็นแคต่นสิกายหนสึกี่งของพวกยสิว ซสึกี่งไดห้รชบเสรกภาพอยต่าง
เตต็มทกกี่ในการธคารงไวห้ซสึกี่งศาสนาของตน ฉะนชชั้นมชนจสึงเปป็นไปไดห้อยต่างยสิกี่งวต่า เมสืกี่อคดกของเปาโลมาอยถูต่ตต่อ
หนห้าศาลขององคห์จชกรพรรดสิ เขากต็ไดห้รชบการตชดสสินใหห้พห้นผสิดจากอาชญากรรมใด ๆ ทกกี่กฎหมายของโรม
สามารถใชห้อคานาจตชดสสินไดห้ ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่ารายงานของเฟสทชสเปป็นประโยชนห์ตต่อรถูปคดกเชต่นกชน (ดถู 
กสิจการ 26:31) และดถูเหมสือนวต่าพวกยสิวไมต่ไดห้สต่งผถูห้กลต่าวหาคนใดมาทกกี่กรฟุงโรมเพสืกี่อใหห้การปรชกปรคาเขา
เลยดห้วย (28:21) (3) ประเพณกทกกี่วต่าเขาไดห้รชบการปลต่อยตชวและเดสินทางเพสืกี่อประกาศตต่อ และถถูกจชบกฟุม



อกกหน เกสิดขสึชั้นในสมชยแรก ๆ เลย คเลเมนตห์แหต่งโรม, ปปี ค.ศ. 96, ดถูเหมสือนจะบอกเปป็นนชยอยต่าง
ชชดเจนวต่าเปาโลไปทกกี่สเปน เพราะเขากลต่าววต่าในการเดสินทางเหลต่านชชั้นของเขา ‘เขาไปถสึงปลายสฟุดของ
ทสิศตะวชนตก’ การเดสินทางของเขาไปสเปนกต็ถถูกกลต่าวถสึงเชต่นกชนในเอกสารทกกี่เรกยกวต่า Muratori 
Fragment, ค.ศ. 170 ประวชตสิศาสตรห์ของยถูเซเบกยส, ค.ศ. 324, กต็เหต็นพห้องกชบบชนทสึกนกชั้ ซสึกี่งรายงาน
ตามทกกี่ประเพณกทชกี่วไปกลต่าว วต่า ‘หลชงจากทกกี่เขา [เปาโล] ใหห้การแกห้ตต่างแลห้ว อชครทถูตทต่านนกชั้กต็ถถูกสต่งไป
ทคางานรชบใชห้ของตนในการเทศนาอกก และครชชั้งทกกี่สองทกกี่มายชงนครเดสิมนกชั้ [กรฟุงโรม] เขากต็ทนทฟุกขห์กชบการ
เปป็นมรณะสชกขก’ เราตห้องยอมรชบวต่าพยานหลชกฐานทกกี่เปป็นประเพณกนกชั้ไมต่มกนชั้คาหนชกเพกยงพอทกกี่จะใหห้การ
สนชบสนฟุนแบบเดต็ดขาด แตต่มชนกต็มาจากยฟุคแรก ๆ และมกนชั้คาหนชกมากพอทกกี่จะยสืนยชนหลชกฐานสต่วนทกกี่
เหลสือ และไมต่มกพยานหลชกฐานอสืกี่นเพกยงพอทกกี่จะหชกลห้างไดห้ (4) จดหมายฝากเหลต่านชชั้นทกกี่สต่งถสึงทสิโมธกและ
ทสิตชสอาจถถูกพสิสถูจนห์ไดห้วต่าเขกยนโดยเปาโลโดยหลชกฐานภายนอกและภายในมากมาย อยต่างไรกต็ตาม เรา
ไมต่พบวต่าพวกมชนถถูกเขกยนในระหวต่างเรสืกี่องราวของเปาโลทกกี่ถถูกบอกเลต่าในหนชงสสือกสิจการ ฉะนชชั้นพวกมชน
จสึงนต่าจะถถูกเขกยนขสึชั้นในภายหลชง และขห้อเทต็จจรสิงนชชั้นกต็บชงคชบเราใหห้ยอมรชบประเพณกทกกี่ยถูเซเบกยสมอบไวห้
แกต่เรา

“ฉะนชชั้นเราตห้องเชสืกี่อวต่าการอฟุทธรณห์ของเปาโลจากเฟสทชสไปถสึงซกซารห์ไดห้สต่งผลใหห้เขาไดห้รชบการ
ปลต่อยตชว การรชบใชห้ในเวลาตต่อมาของเขาจสึงถถูกอนฟุมานไดห้จากการอห้างอสิงเหลต่านชชั้นทกกี่มกอยถูต่ในจดหมาย
ฝากถสึงทสิโมธกและทสิตชสและจากประเพณก

* * * * *
“การไดห้รชบการปลต่อยตชวของเปาโลจากการจคาคฟุกทกกี่กรฟุงโรมครชชั้งแรกของเขานต่าจะเกสิดขสึชั้นในปปี 

ค.ศ. 63 และงานรชบใชห้ในเวลาตต่อมาของเขากสินเวลาประมาณสกกี่ปปี ตามทกกี่ยถูเซเบกยสกลต่าว การถถูก
ประหารชกวสิตของเขาเกสิดขสึชั้นในปปี ค.ศ. 67; ตามทกกี่เจโรมกลต่าว, ในปปี ค.ศ. 68 เขาถถูกจชบกฟุมอกกหนไดห้
อยต่างไรนชชั้น เราไมต่ทราบ อยต่างไรกต็ตามมกการใหห้เบาะแสทกกี่เลต็กนห้อยอยถูต่บห้าง โดยจดหมายฝากฉบชบทกกี่สอง
ถสึงทสิโมธก ซสึกี่งถถูกเขกยนจากกรฟุงโรมกต่อนเขาถถูกประหารชกวสิตไมต่นาน นอกจากนกชั้เราควรจดจคาไวห้วต่าในปปี 
ค.ศ. 64 การขต่มเหงของเนโรทกกี่กระทคาตต่อพวกครสิสเตกยนในกรฟุงโรมไดห้ปะทฟุขสึชั้น และนชกี่นคงตามมาดห้วย
การขต่มเหงตต่อพวกเขาทกกี่ปะทฟุขสึชั้นในหลายแควห้น (1 ปต. 4:13-19) อาจเปป็นไดห้ตามทกกี่หลายคนคสิด วต่าอ
เลต็กซานเดอรห์ไดห้รายงานใสต่รห้ายเปาโลวต่าเปป็นผถูห้นคาของนสิกายใหมต่ ตามทกกี่ถถูกกลต่าวถสึงใน 2 ทธ. 4:14 ไมต่
วต่าจะยชงไง และไมต่วต่าเขาถถูกจชบกฟุมทกกี่ไหน เขากต็ถถูกสต่งตชวไปทกกี่กรฟุงโรมเพสืกี่อรชบการไตต่สวน ไมต่วต่าจะโดยการ
ทกกี่เขาอฟุทธรณห์ตต่อซกซารห์เหมสือนกต่อนหนห้านกชั้ หรสือเพราะวต่าเขาถถูกกลต่าวหาวต่ากต่ออาชญากรรมหนสึกี่งใน
ประเทศอสิตาลก อาจสมรถูห้รต่วมคสิดในการเผากรฟุงโรม หรสือเพราะวต่าชาวแควห้นเหลต่านชชั้นอยากเอาใจเนโร
โดยการสต่งตชวนชกโทษชสืกี่อกระฉต่อนเชต่นนชชั้นไปทกกี่เมสืองหลวง ลถูกาคนเดกยวเทต่านชชั้นในหมถูต่มสิตรสหายแตต่เกต่า
กต่อนของเขา อยถูต่กชบเขาตอนทกกี่ 2 ทสิโมธกถถูกเขกยน (2 ทธ. 4:11) บางคนถสึงกชบทอดทสิชั้งเขาไปเสกยแลห้ว 
(1:15; 4:10, 16) ขณะทกกี่คนอสืกี่น ๆ ไดห้ไปเสกยทกกี่อสืกี่นเพสืกี่อทคากสิจหลายอยต่าง (10, 12) กระนชชั้นเมสืกี่อถถูกเรกยก
ตชวไปอยถูต่ตต่อหนห้าศาล เขากต็ไมต่ไดห้ถถูกปรชบโทษในตอนแรก (17) ถสึงแมห้วต่าเขาถถูกคฟุมตชวไวห้ตต่อไปเพราะ



ขห้อหาอสืกี่น เขาอาจสามารถพสิสถูจนห์หชกลห้างขห้อหาทกกี่วต่าเขาประพฤตสิตนเปป็นอาชญากร แตต่ถถูกคฟุมตชวไวห้ตต่อ
เพราะวต่าเขาเปป็นครสิสเตกยนคนหนสึกี่ง เขาพถูดถสึงตชวเองวต่าเปป็นนชกโทษ (1:8) ในเครสืกี่องจองจคา (16) ราวกชบ
เปป็นคนทคาความชชกี่ว (2:9) และมองวต่าชะตาของตนถถูกประทชบตราแลห้ว (4:6-8) ไมต่ตห้องสงสชยเลยวต่าเขา
ถถูกปรชบโทษจนถสึงความตายในทกกี่สฟุดเพกยงเพราะวต่าเขาเปป็นครสิสเตกยน ตามนโยบายทกกี่ถถูกเรสิกี่มตห้นโดยเนโร
ในปปี ค.ศ. 64 ประเพณกเลต่าวต่าอชครทถูตทต่านนชชั้นถถูกตชดศกรษะ ซสึกี่งเหมาะสมกชบพลเมสืองสชญชาตสิโรม บนทา
งออสเตกยน (Ostian Way)”

ฉะนชชั้นวชนสฟุดทห้ายเหลต่านชชั้นของเปาโลจสึงไมต่ไดห้ถถูกเปปิดเผยในหนชงสสือกสิจการ แตต่ใน 2 ทสิโมธกมากเปป็นพสิเศษ


