
การป�องกนัตวั

ถา้ผู้ใดเหน็ขโมยกาํลงัขดุชอ่งยอ่งเบายามค�าคนื แลว้ตขีโมย

น�ันตาย เขาไมม่คีวามผดิ ถา้ดวงอาทติยข์�ึนแลว้ ผู้ตจีะมี

ความผดิ ขโมยน�ันตอ้งชดใช ถ้า้เขาไมม่อีะไรจะใชใ้ห เ้ขาตอ้ง

ขายตวัเป�นทาสเพ�ือจา่ยคา่ของสตัวท์�ีลกัไปน�ัน

อพยพ 22:2-3

ตามจดหมายเหลา่น�ีกษตัรยิท์รงอนญุาตใหพ้วกยวิผู้อยู่ในทกุ

เมอืงมาชมุนมุกนัเพ�ือป�องกนัชวีติของตน เพ�ือทาํลาย เพ�ือ

สงัหารและเพ�ือลา้งผลาญกองกาํลงัท�ังส�ินของประชาชนหรอื

ของมณฑล ซ�ึงจะมาทาํรา้ยพวกเขาท�ังเดก็และผู้หญงิ และมา

ปลน้ขา้วของของพวกเขาไป -เอสเธอร 8์:11

คนชอบธรรมท�ียอมแพค้นอธรรม กเ็หมอืนน�าพมุโีคลนหรอื

เหมอืนน�าบอ่ท�ีสกปรก -สภุาษติ 25:26

เม�ือคนท�ีมกีาํลงัถอือาวธุเฝ�าตกึของตนอยู่ส�ิงของของเขาก็

ปลอดภยั -ลกูา 11:21



การบงัคบัของรฐับาล

และท�ีแน่ๆคอืโลหติท�ีเป�นชวีติของพวกเจา้น�ันเราจะทวง เรา

จะทวงจากมอืของส�ิงมชีวีติท�ังปวง จากมอืของมนษุย เ์ราจะ

ทวงชวีติมนษุยจ์ากมอืของพ�ีนอ้งของเขา ใครทาํใหม้นษุย์

โลหติไหล มนษุยจ์ะทาํใหโ้ลหติผู้น�ันไหลเหมอืนกนั เพราะพระ

เจา้ทรงสรา้งมนษุย ต์ามพระฉายาของพระองค์

ปฐมกาล 9:5-6

ตาแทนตา ฟ�นแทนฟ�น มอืแทนมอื เทา้แทนเทา้ รอยไหม้

แทนรอยไหม แ้ผลแทนแผล รอยช�าแทนรอยช�า

อพยพ 21:24-25

เม�ือมกีารปฏบิตัอิยา่งยตุธิรรม คนชอบธรรมกย็นิด แีตค่น

ประพฤตชิ�ัวหวาดผวา -สภุาษติ 21:15

เพราะวา่ผู้ครอบครองน�ัน เป�นผู้รบัใชข้องพระเจา้เพ�ือให้

ประโยชนแ์กท่า่น แตถ่า้ทา่นทาํความช�ัวกจ็งกลวัเถดิ

เพราะวา่ผู้ครอบครองไมไ่ดถ้อืดาบไวเ้ฉยๆ แตเ่ป�นผู้รบัใช้

ของพระเจา้ และจะเป�นผู้ลงโทษแทนพระเจา้แกท่กุคนท�ี

ประพฤตชิ�ัว -โรม 13:4



เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม (พกอาวธุ)

และดาวดิส�ังพวกของทา่นวา่ “ทกุคนจงเอาดาบคาดเอวไว”้

และทกุคนกเ็อาดาบคาดเอวของตน และดาวดิกเ็อาดาบคาด

เอวดว้ย มคีนตามดาวดิข�ึนไปประมาณ 400 คน สว่นอกี 200

คนอยู่เฝ�ากองสมัภาระ -1 ซามเูอล 25:13

สาธกุารแดพ่ระยาหเ์วห พ์ระศลิาของขา้พระองค ผ์ู้ทรงฝ�ก

มอืของขา้พระองคใ์หท้าํสงคราม และฝ�กน�ิวมอืของขา้

พระองคใ์หท้าํศกึ -สดดุ 1ี44:1

ผู้ท�ีกอ่สรา้งกาํแพง และบรรดาผู้ท�ีขนของกย็กของข�ึน ทกุคน

มอืหน�ึงทาํงาน อกีมอืหน�ึงถอือาวธุไว ผู้้กอ่สรา้งทกุคนมดีาบ

คาดอยู่ท�ีสขีา้งขณะท�ีเขาสรา้ง ชายท�ีเป�าเขาสตัวอ์ยู่ขา้ง

ขา้พเจา้ -เนหะมยี 4์:17-18

พระองคจ์งึตรสัถามพวกสาวกวา่ “เม�ือเราใชพ้วกทา่นออกไป

โดยไมม่ถีงุเงนิหรอืยา่มหรอืรองเทา้น�ัน ทา่นขาดอะไรบา้งไหม?”

พวกเขาทลูตอบวา่ “ไมข่าดเลย” พระองคจ์งึตรสักบัเขาวา่

“แตต่อนน�ีใครมถีงุเงนิใหเ้อาไปดว้ย มยีา่มกใ็หเ้อาไปเหมอืนกนั

และคนท�ีไมม่ดีาบกใ็หข้ายเส�ือคลมุของตนไปซ�ือดาบ เราบอก

ทา่นท�ังหลายวา่ ส�ิงท�ีเขยีนไวแ้ลว้จะตอ้งสาํเรจ็ในเรา คอืท�ีวา่



‘ทา่นถกูนบัเขา้กบัคนอธรรม’ เพราะวา่ส�ิงท�ีเลง็ถงึเราน�ัน

กาํลงัจะสาํเรจ็แลว้” พวกเขาทลูตอบวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้

น�ีแนะ่ มดีาบสองเลม่” พระองคต์รสักบัเขาวา่ “พอแลว้”

ลกูา 22:35-38

พระเยซจูงึตรสักบัเขาวา่ “เอาดาบของทา่นใสฝ่�กเสยี

เพราะวา่พวกท�ีใชด้าบจะตอ้งพนิาศเพราะดาบ ทา่นคดิวา่เรา

จะทลูขอพระบดิาของเราไมไ่ดห้รอื? และพระองคก์จ็ะ

ประทานทตูสวรรคใ์หเ้รามากกวา่สบิสองกองพลในทนัท แีต่

ถา้เป�นอยา่งน�ันขอ้พระคมัภรีท์�ีวา่ จาํเป�นจะตอ้งเป�นอยา่งน�ี

จะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร?” -มทัธวิ 26:52-54 (อธบิายอกีนดินงึ

วา่ เปโตรกาํลงัพกอาวธุอยู่ตามท�ีพระเยซบูอกใหพ้ก เวลาพระ

เยซบูอกใหเ้กบ็อาวธุ พระเยซกูาํลงัจะบอกใหเ้กบ็ในท�ีของมนั

ไมใ่ชเ่อาไปท�ิง ไมม่ใีครควรจะรวดเรว็ในการใชอ้าวธุ แตพ่วก

เราท�ีเป�นผู้ชายควรจะพกอาวธุในท�ีของมนั)

เก�ียวกบัสงคราม

พระยาหเ์วหท์รงเป�นนกัรบ ยาหเ์วหค์อืพระนามของพระองค์

-อพยพ 15:3



และโมเสสกลา่วกบัประชาชนวา่ “จงเตรยีมคนในพวกเจา้ให้

พรอ้มดว้ยอาวธุเพ�ือทาํสงคราม แลว้ยกไปสู้กบัพวกมเีดยีน

เพ�ือแกแ้คน้คนมเีดยีนใหก้บัพระยาหเ์วห -์กนัดารวถิ 3ี1:3

“เม�ือทา่นจะออกไปทาํสงครามกบัพวกศตัรขูองทา่น ทา่น

เหน็มา้ รถรบ และประชาชนจาํนวนมากกวา่ของทา่น ทา่น

อยา่กลวัพวกเขาเลย เพราะวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น

ผู้ทรงนาํทา่นออกมาจากแผน่ดนิอยีปิตส์ถติกบัทา่น และเม�ือ

ใกลจ้ะรบกนั ปโุรหติจะออกมาอยู่ขา้งหนา้และกลา่วแก่

ประชาชน และจะกลา่วแกพ่วกเขาวา่ ‘โอ อสิราเอล จงฟ�งเถดิ

วนัน�ีพวกทา่นมาใกลจ้ะสู้รบกบัศตัรขูองทา่น อยา่ใหใ้จของ

ทา่นท�ังหลายวติก อยา่กลวัหรอืหวาดหว�ัน หรอืคร�ันครา้มตอ่

พวกเขาเลย เพราะวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นท�ังหลาย

เสดจ็ไปกบัทา่น ทรงตอ่สู้ศตัรขูองทา่นเพ�ือทา่น จะทรงชว่ยกู้

ทา่น’ แตจ่งทาํลายเขาเสยีใหส้�ินเชงิ คอืคนฮติไทต ค์นอาโมไรต์

คนคานาอนั คนเปรสิซ คีนฮไีวต แ์ละคนเยบสุ ตามท�ีพระยาห์

เวหพ์ระเจา้ของทา่นทรงบญัชาไว เ้พ�ือวา่เขาจะไมส่อนทา่น

ใหท้าํส�ิงพงึรงัเกยีจ ซ�ึงเขาไดท้าํตอ่พระของเขา เพราะการทาํ

เชน่น�ันเป�นการทาํบาปตอ่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น -



เฉลยธรรมบญัญตั 2ิ0:1-4, 17-18

ในคนืวนัน�ันพระยาหเ์วหต์รสักบัทา่นวา่ “จงลกุข�ึนลงไปตคีา่ย

เถดิ เพราะเรามอบเขาไวใ้นมอืของเจา้แลว้ -ผู้วนิจิฉยั 7:9

และดาวดิทลูถามพระยาหเ์วหว์า่ “สมควรท�ีขา้พระองคจ์ะไล่

ตามกองปลน้น�ีหรอื? ขา้พระองคจ์ะไปทนัพวกเขาหรอื?”

พระองคท์รงตอบทา่นวา่ “จงไลต่ามเถดิ เพราะเจา้จะไปทนั

พวกเขาแน แ่ละจะชว่ยกู้ไดแ้น”่ -1 ซามเูอล 30:8

มา้กเ็ตรยีมไวแ้ลว้สาํหรบัวนัทาํศกึ แตช่ยัชนะ เป�นของพระ

ยาหเ์วห -์สภุาษติ 21:31

เพราะโดยการช�ีแนะ เจา้จะทาํสงครามได แ้ละโดยมที�ีปรกึษา

มาก ยอ่มมชียัชนะ -สภุาษติ 24:6

เพราะพระองคป์ระทานกาํลงัแกข่า้พระองคเ์พ�ือทาํสงคราม

พระองคท์รงทาํใหบ้รรดาผู้ท�ีลกุข�ึนสู้ขา้พระองคส์ยบลงอยา่ง

ราบคาบ -สดดุ 1ี8:39

สาธกุารแดพ่ระยาหเ์วห พ์ระศลิาของขา้พระองค ผ์ู้ทรงฝ�ก

มอืของขา้พระองคใ์หท้าํสงคราม และฝ�กน�ิวมอืของขา้

พระองคใ์หท้าํศกึ ทรงเป�นผู้อารกัขาและป�อมปราการของขา้



พระองค ท์รงเป�นท�ีกาํบงัอนัแขง็แกรง่ และผู้ชว่ยกู้ของขา้

พระองค ท์รงเป�นโลข่องขา้พระองค แ์ละทรงเป�นผู้ซ�ึงขา้

พระองคเ์ขา้ล�ีภยั ผู้ทรงปราบชนชาตทิ�ังหลาย ใหอ้ยู่ใตข้า้

พระองค -์สดดุ 1ี44:1-2

ทาํไมพระอะบสิจงึหนเีสยีเลา่? ทาํไมรปูววัผู้ของเจา้ไมย่นืม�ัน

อยู่? เพราะวา่พระยาหเ์วหท์รงผลกัเขาลม้ลง -เยเรมยี 4์6:15

จงประกาศเร�ืองน�ีทา่มกลางประชาชาตทิ�ังหลาย จงเตรยีมการ

รบ จงเรา้ใจนกัรบท�ังหลาย ใหท้หารทกุคนเขา้มาใกล ใ้หเ้ขา

ข�ึนมา -โยเอล 3:9

รวมกนัเขา้พวกเขาจะเป�นอยา่งชายฉกรรจใ์นสงคราม

เหยยีบย�าศตัรไูปในโคลนตามถนน พวกเขาจะสู้รบเพราะ

พระยาหเ์วหส์ถติกบัเขา เขาจะทาํใหท้หารมา้อบัอายขายหนา้

-เศคารยิาห 1์0:5

สงครามวนัส�ินโลก

ทา่นจะไดย้นิเสยีงสงครามและขา่วลอืเร�ืองสงคราม คอยระวงั

อยา่ต�ืนตระหนกเลย เพราะวา่ทกุส�ิงจะตอ้งเกดิข�ึน แตท่�ีสดุ

ปลายยคุยงัมาไมถ่งึ เพราะวา่ ประชาชาตกิบัประชาชาต แิละ



อาณาจกัรกบัอาณาจกัรจะตอ่สู้กนั ท�ังจะเกดิกนัดารอาหาร

และแผน่ดนิไหวในท�ีตา่งๆ เพราะวา่ในเวลาน�ันจะเกดิความ

ทกุขล์าํบากย�ิงใหญอ่ยา่งท�ีไมเ่คยมตี�ังแตเ่ร�ิมโลกมาจนถงึทกุ

วนัน�ีและจะไมเ่กดิข�ึนอกีเลย ถา้ไมไ่ดท้รงใหว้นัเหลา่น�ันยน่ส�ัน

เขา้ จะไมม่มีนษุยร์อดไดเ้ลย แตเ่พราะทรงเหน็แกพ่วกท�ีทรง

เลอืก จงึทรงใหว้นัเหลา่น�ันยน่ส�ันเขา้ -มทัธวิ 24:6-7, 21-22

“หลงัจากความทกุขล์าํบากน�ันผา่นพน้ไปแลว้ ดวงอาทติยจ์ะ

มดืไป และดวงจนัทรจ์ะไมส่อ่งแสง -มาระโก 13:24

แลว้ขา้พเจา้เหน็สวรรคเ์ป�ดออก และ น�ีแนะ่ มมีา้สขีาวตวัหน�ึง

พระองคผ์ู้ทรงมา้น�ันมพีระนามวา่ “ซ�ือสตัยแ์ละสตัยจ์รงิ”

พระองคท์รงพพิากษาและทรงตอ่สู้ดว้ยความชอบธรรม พระ

เนตรของพระองคเ์หมอืนอยา่งเปลวไฟ และบนพระเศยีร

ของพระองคม์มีงกฎุหลายอนั พระองคท์รงมพีระนามจารกึไว้

ซ�ึงไมม่ใีครรู้จกัเลยนอกจากพระองคเ์อง พระองคท์รงฉลอง

พระองคท์�ีไดจุ้่มใน เลอืด และพระนามท�ีเรยีกพระองคน์�ันคอื

“พระวาทะของพระเจา้” กองทพัท�ังหลายในสวรรคน์ุ่งหม่

ผา้ป�านเน�ือละเอยีด สขีาวสะอาด ข�ีมา้ขาวตามเสดจ็พระองค์

ไป มพีระแสง คมกรบิออกมาจากพระโอษฐ ข์องพระองค์



เพ�ือพระองคจ์ะทรงใชม้นัฟาดฟ�นประชาชาตติา่งๆ และ

พระองคจ์ะทรงครอบครองเขาท�ังหลายดว้ยคทาเหลก็

พระองคจ์ะทรงย�าบอ่ย�าองุ่นแหง่พระพโิรธรนุแรงของพระ

เจา้ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ พระองคท์รงมพีระนามจารกึท�ี

ฉลองพระองค แ์ละท�ีตน้พระอรู ขุองพระองคว์า่ “กษตัรยิ์

เหนอืกษตัรยิท์�ังหลายและเจา้นายเหนอืเจา้นาย ท�ังหลาย”

แลว้ขา้พเจา้เหน็ทตูสวรรคอ์งคห์น�ึงยนือยู่บนดวงอาทติย์

ทา่นรอ้งประกาศเสยีงดงัแกน่กท�ังหมดท�ีบนิอยู่ในทอ้งฟ�าวา่

“มาเถดิ มาชมุนมุกนัในงานเล�ียงใหญข่องพระเจา้ เพ�ือจะกนิ

เน�ือกษตัรยิ เ์น�ือนายทหาร เน�ือคนท�ีมกีาํลงัมาก เน�ือมา้ เน�ือ

ของคนท�ังหลายท�ีน�ังบนหลงัของมนั และเน�ือของทกุคน ท�ัง

คนท�ีเป�นเสรชีนและเป�นทาส ท�ังคนเลก็นอ้ยและคนใหญโ่ต”

และขา้พเจา้เหน็สตัวร์า้ย และบรรดากษตัรยิบ์นแผน่ดนิโลก

พรอ้มท�ังกองทพัของกษตัรยิเ์หลา่น�ัน มาชมุนมุกนัเพ�ือทาํ

สงครามกบัพระองคผ์ู้ทรงมา้ และกบักองทพัของพระองค แ์ต่

สตัวร์า้ยน�ันถกูจบัพรอ้มกบัผู้เผยพระวจนะเทจ็ผู้ท�ีทาํหมาย

สาํคญัตอ่หนา้มนั และใชห้มายสาํคญัน�ันลอ่ลวงคนท�ังหลายท�ี

ไดร้บัเคร�ืองหมายของสตัวร์า้ย และคนท�ังหลายท�ีบชูารปูของ

มนั ท�ังสองถกูโยนลงไปท�ังเป�นในบงึไฟท�ีลกุไหมด้ว้ยกาํมะถนั



และคนท�ีเหลอือยู่กถ็กูฆา่ดว้ยพระแสงท�ีออกมาจากพระโอษฐ์

ของพระองคผ์ู้ทรงมา้น�ัน และนกท�ังหมดกอ็�ิมดว้ยเน�ือของคน

เหลา่น�ัน -ววิรณ 1์9:11-21

เม�ือครบหน�ึงพนัป�แลว้ ซาตานจะถกูปลอ่ยออกจากคกุท�ีขงัมนั

และมนัจะออกไปลอ่ลวงประชาชาตติา่งๆ ท�ังส�ีทศิของแผน่ดนิ

โลก คอืโกกและมาโกก ใหม้าชมุนมุกนัเพ�ือเขา้สู่สงคราม

จาํนวนของเขาท�ังหลายเหมอืนอยา่งเมด็ทรายท�ีทะเล และ

พวกเขายกขบวนออกไปท�ัวแผน่ดนิโลก และลอ้มกองทพัของ

พวกธรรมกิชน และนครอนัเป�นท�ีรกัน�ันไว แ้ตไ่ฟลงมาจาก

สวรรคเ์ผาผลาญคนเหลา่น�ัน สว่นมารท�ีลอ่ลวงเขาท�ังหลายก็

ถกูโยนลงไปในบงึไฟและกาํมะถนั ท�ีซ�ึงสตัวร์า้ยและผู้เผยพระ

วจนะเทจ็อยู่น�ัน และพวกมนัจะถกูทรมานท�ังกลางวนัและ

กลางคนืตลอดไปเป�นนติย -์ววิรณ 2์0:7-10

การไมส่นบัสนนุการตอ่สู้เป�นกฬีาหรอืกจิกรรมอดเิรก

"ชยัชนะ" สดุทา้ยของชาวโรม (จาก foxes book of martyrs

เป�นหนงัสอืเก�ียวกบัประวตัศิาสตรค์รสิเตยีนผู้พลชีพีสมยักอ่น)



ชาวโรมนัเพ�ิงไดร้บัชยัชนะอนัย�ิงใหญเ่หนอืพวกกอส

(Goths) และเม�ือนายพลกลบัมาท�ีกรงุโรม มกีารเฉลมิฉลอง

ชยัชนะของพวกเขา ตามปกตแิลว้ การเฉลมิฉลองจะมกีาร

ตอ่สู้ของกลาดเิอเตอรใ์นโคลอสเซยีม

สว่นแรกของความบนัเทงินองเลอืดจบลงแลว้ รา่งของ

คนตายถกูลากออกไปดว้ยตะขอ หลงัจากเสรจ็ส�ิน ประตกูถ็กู

เป�ดออก และชายหนุ่มผู้แขง็แกรง่หลายคนกอ็อกมาขา้งหนา้

บางคนถอืดาบ บางคนถอืตาขา่ยและหอกสามงา่ม พวกเขา

เดนิไปรอบ ๆ กาํแพง และหยดุตอ่หนา้จกัรพรรด พิวกเขา

ตะโกนวา่ "ขอใหศ้กัด�ิศรมีแีกซ่ซีาร ผ์ู้ท�ีกาํลงัจะตายขอคารวะ

ทา่น!"

เม�ือกลาดเิอเตอรไ์ดท้าํใหศ้ตัรเูจบ็ในสงัเวยีนและยงัไมต่าย

เขาจะเงยหนา้ข�ึนมองผู้ฟ�งแลว้ถามวา่ ขา้พเจา้ควรไวช้วีติ

หรอืฆา่เขา และถา้ผู้ฟ�งยกน�ิวโป�งข�ึน เขาจะงดเวน้ และถา้ช�ี

ลงแลว้เขาจะโดนฆา่

การแสดงดาํเนนิตอ่ไป หลายคนถกูสงัหาร และผู้คนตา่ง

ต�ืนเตน้กบัความกลา้หาญของผู้ท�ียงัคงตอ่สู้ตอ่ไป แตท่นัใด

น�ันกม็กีารหยดุชะงกั บคุคลผู้สวมชดุคลมุปรากฏตวัข�ึน



ช�ัวขณะในหมู่ผู้ชม จากน�ันจงึกระโดดลงสู่สนามอยา่งกลา้หาญ

ดเูป�นคนท�ีธรรมดาศรีษะเปลา่และมใีบหนา้ท�ีซดีเผอืด โดยไม่

ลงัเลเลยในทนัท เีขาจงึเดนิเขา้ไปหานกัสู้สองคนท�ีกาํลงัตอ่สู้

ด�ินรนเพ�ือเอาชวีติรอด และวางมอืบนหน�ึงในน�ัน ตาํหนเิขา

อยา่งรนุแรงท�ีหล�ังโลหติผู้บรสิทุธ�ิแลว้หนัไปทางใบหนา้ท�ีโกรธ

เกร�ียวนบัพนัท�ีอยู่รอบตวัเขา เรยีกดว้ยเสยีงท�ีเครง่ขรมึและ

เขม้ซ�ึงดงักอ้งผา่นสว่นท�ีป�ดลกึ น�ีคอืคาํพดูของเขา: "อยา่ตอบ

แทนพระเมตตาของพระเจา้ในการหนัดาบของศตัรขูองคณุ

ดว้ยการสงัหารซ�ึงกนัและกนั!"

ตะโกนและรอ้งดว้ยความโกรธทาํใหไ้มม่ใีครไดย้นิ

เสยีงพดูของเขา: "ท�ีน�ีไมใ่ชท่�ีสาํหรบัเทศนา! -- ตอ้งปฏบิตัติาม

ธรรมเนยีมเกา่ของกรงุโรม! กลาดเิอเตอรจ์ะโจมตกีนัและกนั

อกีคร�ัง แตช่ายผู้น�ันยนือยู่ระหวา่งน�ัน แยกพวกเขาออกจากกนั

และพยายามอยา่งไรผ้ลท�ีจะไดย้นิ “ปลกุระดม! ปลกุระดม!

ลงกบัเขา!” ตอนน�ันคอืเสยีงรอ้ง และกลาดเิอเตอรโ์กรธจดัท�ี

คนนอกเขา้มายุ่งกบัอาชพีท�ีพวกเขาเลอืก ทนัใดน�ันกแ็ทงเขา

จนตาย

ชดุและการแตง่ตวัของเขาแสดงใหเ้หน็วา่เป�นนกับวชคริ



สเตยีนคนหน�ึงท�ีปฏญิาณตนวา่จะมชีวีติอนับรสิทุธ�ิแหง่การ

อธษิฐานและการปฏเิสธตนเอง และเป�นท�ีเคารพนบัถอืของ

ชาวโรมนัแตเ่ขาจะเป�นชนชาตทิ�ีไรค้วามคดิและรกัการตอ่สู้

ไมก่�ีคนท�ีรู้จกัเขาบอกวา่เขามาจากป�าแหง่เอเชยีเพ�ือเย�ียม

โบสถแ์ละรกัษาครสิตม์าสของเขาท�ีโรม พวกเขารู้วา่เขาเป�น

คนบรสิทุธ�ิและช�ือของเขาคอืเทเลมาคสั วญิญาณของเขาถกู

ปลกุเวลาเหน็ผู้คนนบัพนัท�ีแหก่นัไปดคูนฆา่กนัเอง และดว้ย

ความกระตอืรอืรน้อนัเรยีบงา่ยของเขา เขาไดพ้ยายามเกล�ีย

กลอ่มใหพ้วกเขาเหน็ถงึความโหดรา้ยและความช�ัวรา้ยของ

พฤตกิรรมของพวกเขา เขาตายไปแลว้ แตไ่มไ่รป้ระโยชน์

งานของเขาสาํเรจ็ลลุว่งไปในขณะท�ีเขาถกูโจมต เีน�ืองจาก

ความตกใจของความตายกอ่นท�ีดวงตาของพวกเขาจะหนัเห

ความสนใจของผู้คน พวกเขาเหน็ดา้นท�ีนา่สะพรงึกลวัของ

รองท�ีพวกเขายอมจาํนนโดยสุ่มส�ีสุ่มหา้ และต�ังแตว่นัท�ีเทเลม

าคสัเสยีชวีติในโคลอสเซยีม กไ็มเ่คยมกีารตอ่สู้ของกลาดเิอเต

อรท์�ีน�ันอกีเลย

พระยาหเ์วหท์รงทดสอบท�ังคนชอบธรรมและคนอธรรม และ

พระองคท์รงเกลยีดชงัผู้ท�ีรกัความรนุแรง -สดดุ 1ี1:5



อยา่อจิฉาคนโหดรา้ย อยา่เลอืกทางใดๆ ของเขาเลย

สภุาษติ 3:31

เพราะเราไมไ่ดต้อ่สู้กบัเน�ือหนงัและเลอืด แตต่อ่สู้กบัพวก

ภตูผที�ีครอบครอง พวกภตูผที�ีมอีาํนาจ พวกภตูผที�ีครองพภิพ

ในยคุมดืน�ีตอ่สู้กบัพวกวญิญาณช�ัวในสวรรคสถาน

เอเฟซสั 6:12

การแกแ้คน้

อยา่พดูวา่ “ขา้จะแกแ้คน้ความช�ัว” จงรอคอยพระยาหเ์

วห พ์ระองคจ์ะทรงชว่ยเจา้ -สภุาษติ 20:22

อยา่กลา่ววา่ “ขา้จะทาํแกเ่ขาอยา่งท�ีเขาไดท้าํแลว้แกข่า้

ขา้จะทาํตอบแทนเขาตามการกระทาํของเขา” สภุาษติ 24:29

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่ ‘ตาแทนตา และฟ�น

แทนฟ�น’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่ตอ่สู้คนช�ัว ถา้ใครตบ

แกม้ขวาของทา่นกจ็งหนัแกม้อกีขา้งหน�ึงใหเ้ขาดว้ย

มทัธวิ 5:38-39

พระเยซจูงึตรสักบัเขาวา่ “เอาดาบของทา่นใสฝ่�กเสยี



เพราะวา่พวกท�ีใชด้าบจะตอ้งพนิาศเพราะดาบ ทา่นคดิวา่เรา

จะทลูขอพระบดิาของเราไมไ่ดห้รอื? และพระองคก์จ็ะ

ประทานทตูสวรรคใ์หเ้รามากกวา่สบิสองกองพลในทนัท แีต่

ถา้เป�นอยา่งน�ันขอ้พระคมัภรีท์�ีวา่ จาํเป�นจะตอ้งเป�นอยา่งน�ี

จะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร?” -มทัธวิ 26:52-54

ถา้เป�นได เ้ทา่ท�ีเร�ืองข�ึนอยู่กบัทา่น จงอยู่อยา่งสงบสขุกบัทกุคน

น�ีแนะ่ ทา่นผู้เป�นท�ีรกัของขา้พเจา้ อยา่แกแ้คน้ แตจ่งมอบ

การน�ันไว แ้ลว้แตพ่ระเจา้จะทรงลงโทษ เพราะมคีาํเขยีนไว้

ในพระคมัภรีว์า่ องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�น

ของเรา เราเองจะตอบแทน” -โรม 12:18-19

อยา่ทาํช�ัวตอบแทนช�ัว หรอือยา่ดา่ตอบการดา่ แตต่รงกนัขา้ม

จงอวยพร เพราะพระองคไ์ดท้รงเรยีกใหพ้วกทา่นทาํเชน่น�ัน

เพ�ือพวกทา่นจะไดร้บัพระพร -1 เปโตร 3:9




