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ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานลซูกา
บทนนน: ขข่นวประเสรริฐของลลกน อยย่างททที่ชชที่อททที่บอกไวว้ ถถูกเขทยนโดยลถูกา แนย่นอนททที่เขาเปป็น
เพชที่อนรย่วมเดดินทางของเปาโลดดังททรที่ ะบบุไวว้หลายตอนในหนดังสชอกดิจการซซงที่ เขากป็เขทยนดว้วย เขาอาจ
เปป็นลถูสดิอดัสผถูว้ถถูกเอย่ยถซงในโรม 16:21 เหป็นไดว้ชดดั วย่าเขาเปป็นยดิวนดิยมกรทกจากเมชองอดันทดิโอกหรชอเมชอง
ใกลว้เคทยง แนย่นอนททที่ชชที่อลถูกาไมย่ใชย่ชชที่อแบบยดิว แตย่เมชอที่ อย่านงานเขทยนของเขามดันกป็บงย่ บอกถซงมรดก
ตกทอดแบบยดิวของเขา เขายดังประกอบอาชทพแพทยย์ดวว้ ยดดังททที่เปาโลกลย่าวไวว้ในโคโลสท 4:14
ขย่าวประเสรดิฐของเขาอาจถถูกเขทยนขซนขึ้ ในปท ค.ศ. 60 กวย่าๆ มทสงดิที่ บย่งชทขึ้ตามประเพณทดว้วยวย่า
นย่าถถูกเขทยนขซขึ้นในเมชองอเลป็กซานเดรทย ประเทศอทยดิปตย์ อยย่างไรกป็ตาม หากเปป็นเชย่นนดันขึ้ จรดิง มดันกป็
อาจถถูกเขทยนหลดังจากททที่เปาโลเสทยชทวดิตแลว้วและลถูกาไปจากเขาแลว้ว มทผถูว้เสนอวย่าขย่าวประเสรดิฐของ
ลถูกาเปป็นเรชอที่ งของ ‘พระองคย์ผถูว้ทรงเปป็นมนบุษยย์ในสภาพพระเจว้า’ ซซที่งแตกตย่างจากขย่าวประเสรดิฐของ
ยอหย์นซซที่งถถูกเขทยนททหลดังซซที่งเปป็นเรชอที่ งของ ‘พระองคย์ผถูว้ทรงเปป็นพระเจว้าในสภาพมนบุษยย์’ วลทสสาคดัญ
ของหนดังสชอเลย่มนทอขึ้ าจจะเปป็น ‘บบุตรมนบุษยย์’ ซซที่งปรากฏยทที่สดิบหกครดังขึ้ ในการนสาเสนอดว้านททที่เปป็น
มนบุษยย์ของการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา ลถูกาสชบพงศย์พดันธบุย์ของพระเยซถูยอว้ นกลดับไปถซง
อาดดัม โดยใหว้รายละเอทยดเกทที่ยวกดับมารดาของพระองคย์ ชย่วงวดัยทารกของพระองคย์ และชย่วงวดัยเดป็ก
ของพระองคย์ แมว้จะนสาเสนอดว้านททที่เปป็นมนบุษยย์ของพระเยซถู แตย่ลถูกากป็ไมย่ลชมททจที่ ะยอมรดับความเปป็น
พระเจว้าของพระครดิสตย์ดดังททรที่ ะบบุไวว้ใน 1:32-35 บางททขว้อสสาคดัญของขย่าวประเสรดิฐเลย่มนทคขึ้ ชอ ลถูกา
19:10 “เพราะวย่าบบุตรมนบุษยย์ไดว้มาเพชอที่ จะแสวงหาและชย่วยผถูว้ททที่หลงหายไปนดันขึ้ ใหว้รอด”
*****
ภนพรวมของลลกน 1: ครซงที่ แรกของลถูกา 1 นสาเสนอ (1) บทนสาสถูย่ขย่าวประเสรดิฐเลย่มนทขึ้ (2)
เหตบุการณย์ตย่างๆเกทยที่ วกดับเศคารดิยาหย์และเอลทซาเบธ และ (3) การประกาศขย่าวดทแกย่นางมารทยย์โดย

กาเบรทยลเกทยที่ วกดับการตดัขึ้งครรภย์แบบหญดิงพรหมจารทททที่จะเกดิดขซขึ้นกดับนาง ครซงที่ หลดังของบทแรกนทนขึ้ สา
เสนอการเจอกดันระหวย่างนางมารทยย์และนางเอลทซาเบธ นางเอลทซาเบธไมย่เพทยงสรรเสรดิญนางมารทยย์
เทย่านดันขึ้ แตย่นางมารทยยย์ ดังสรรเสรดิญพระเจว้าในบทเพลงสรรเสรดิญของนางอทกดว้วย เนชอขึ้ หาสย่วนทว้าย
ของบทนทนขึ้ สาเสนอรายละเอทยดเกทที่ยวกดับกสาเนดิดของยอหย์นและคสาสรรเสรดิญแดย่พระเจว้าททที่มทลดักษณะ
เปป็นคสาพยากรณย์ของบดิดาเขา
ลก 1:1-4

มมีหลายคนไดด้เรมียบเรมียงเรรรื่องราวเหลล่านนนั้น ซซรื่งเปป็นทมีรื่เชรอรื่ ไดด้อยล่างแนล่นอนใน

ทล่ามกลางเราทนนั้งหลาย 2 ตามทมีรื่เขาผผด้ไดด้เหป็นกนบตาเองตนนั้งแตล่ตด้น และเปป็นผผด้ประกาศพระวจนะนนนั้น
ไดด้แสดงใหด้เรารผด้ 3 เรมียนทล่านเธโอฟมีลสน ทมีรื่เคารพอยล่างสผ ง ขด้าพเจด้าเองกป็ไดด้รด้ทผ ทกสสงรื่ อยล่างถผกตด้องตนนั้งแตล่
ตด้น จซงไดด้เหป็นดมีดด้วยทมีรื่จะเรมียบเรมียงเรรรื่องตามลลาดนบฝากใหด้ทล่านดด้วย 4 เพรอรื่ ทล่านจะไดด้รด้แผ นล่นอนอนน
เกมีรื่ยวกนบเรรรื่องราวเหลล่านนนนั้ ซซรื่งมมีผด้แผ จด้งใหด้ทล่านทราบแลด้ว
ลซูกาเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่เขากทาลคังจะเขรียนโดยเรรียกชพที่อผซูข้รคับขขาวประเสรริฐเลขมนรีร คพอ ผซูข้หนนที่งทรีชที่ พที่อเธ
โอฟทลดัส เราทราบเกรีที่ยวกคับชายผซูข้นร รีนข้อยมาก แตขมครี วามหมายหลายอยขางสพที่อออกมาจากชพที่อของเขา
ชพที่อนรีรมครี วามหมายตรงตคัววขา ‘เพพที่อนของพระเจข้า’ หรพออาจเปป็น ‘ผซูข้เปป็นทรีที่รคักของพระเจข้า’ มคันเกริด
จากคทากรรีกสองคทา (เธะออส คพอ พระเจข้า และ ฟทลอส คพอ เพพที่อน) เราเหป็นชคัดเจนวขาอยขางนข้อยเธโอ
ฟรีลคัสกป็เปป็นยริวนริยมกรรีก บางคนเสนอวขาเขาเปป็นคนตขางชาตริไปเลย อยขางไรกป็ตาม พระคคัมภรีรตใหมขกป็
สพที่อวขาเขาเปป็นยริวนริยมกรรีก ขณะทรีที่มคัทธริวถพอวขาผซูข้อขานของเขาเปป็นพวกยริว แตขกบคั ลซูกามริไดข้เปป็นเชขนนคัรน
อาจเปป็นไดข้วาข เธโอฟรีลคัสเปป็นชาวกรรีกทรีที่อาจหคันมาเขข้ารรีตเปป็นยริว ไมขวาข จะในกรณรีใด ดซูเหมพอนลซูกา
จะเขรียนถนงคนอพนที่ ๆทรีมที่ รีความคริดแบบเดรียวกคัน นคันที่ คพอ มรีภมซู ริหลคังเปป็นคนตขางชาตริ แตขกแป็ สวงหา
พระเจข้า เธโอฟรีลคัสคนเดรียวกคันนรีรยงคั เปป็นผซูข้รคับหนคังสพอกริจการดข้วย บางคนเสนอวขาเขาเปป็นผซูข้เชพที่อคน
หนนที่งทรีที่รทที่ารวยซนที่งคอยใหข้เงรินสนคับสนรุนลซูกาในชขวงทรีที่เขาเขรียนหนคังสพอ
ลซูกาเรริที่มตข้นโดยกลขาววขาเขาตคัรงใจทรีที่จะ “เรรียบเรรียงเรพที่องตามลทาดคับ” (นคันที่ คพอ นทาเสนอบคันทนก
ทรีที่เรรียงตามลทาดคับเหตรุการณต) นคันที่ คพอ “เรพที่องราวเหลขานคัรน ซนงที่ เปป็นทรีที่เชพที่อไดข้อยขางแนขนอนในทขามกลาง
เราทคัรงหลาย” คทาทรีแที่ ปลวขา เรรรื่องราว (ดทเอเกซดิส) มรีความหมายวขา ‘เรพอที่ งเลขา’ หรพอ ‘การเลขาเรพอที่ ง’ ขขาว
ประเสรริฐของลซูกากป็เปป็นแบบนคัรนจรริงๆ มคันเปป็นประวคัตริชรีวริตของพระเยซซูทรีที่เรรียงตามลทาดคับเหตรุการณต

ความเหป็นสรุดทข้ายของขข้อ 1 “ซนที่งเปป็นทรีที่เชพที่อไดข้อยขางแนขนอนในทขามกลางเราทคัรงหลาย” มรีความหมาย
วขา ‘ซนงที่ เราเชพที่อถพออยขางสรุดใจ’ ดคังนคัรน ลซูกาจนงเรริที่มทรีจที่ ะเขรียนบคันทนกทางประวคัตริศาสตรตเกรีที่ยวกคับชรีวริต
และการรคับใชข้ของพระเยซซูเพพที่อเปป็นประโยชนตแกขเธโอฟรีลคัสและทรุกคนทรีที่จะอขานบคันทนกของเขาใน
ภายหลคัง
เขายคังเขรียนตขอไปวขาแหลขงขข้อมซูลหลคักของเขากป็มาจากคนเหลขานคัรนทรีที่ “ไดข้เหป็นกคับตาเอง
ตคัรงแตขตข้น และเปป็นผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรนไดข้แสดงใหข้เรารซูข้” วลรีหลคังนรีร (“ผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรน
ไดข้แสดงใหข้เรารซูข้”) นขาจะเปป็นคทาขยายของคนกลรุมข แรก นคันที่ คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ไดว้เหป็นกดับตา ในชคัรน
ศาล ไมขมครี ทาพยานใดทรีมที่ รีนร ทาหนคักมากไปกวขาคทาพยานของประจคักษตพยาน (คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้เปป็น
ประจคักษตพยานกป็กลายเปป็นผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรนในเวลาตขอมา)
ลซูกาอธริบายตขอไปวขาเขาตคัรงใจทรีที่จะเขรียน “ตามลทาดคับ” (นคันที่ คพอ ลทาดคับเหตรุการณตกขอนหลคัง)
เพราะเขา “ไดข้รซูข้ทรุกสริที่งอยขางถซูกตข้องตคัรงแตขตข้น” คทาทรีที่แปลวขา อยล่างถผกตด้อง (อาครดิโบส) มรีความหมาย
วขา ‘ถซูกตข้อง’ หรพอ ‘แมขนยทา’ ลซูกาจนงมรีครุณสมบคัตริเพรียบพรข้อมทรีจที่ ะเขรียนเรพอที่ งราวดคังกลขาว เขามรีความ
เขข้าใจทรีที่ถซูกตข้องและแมขนยทาเกรีที่ยวกคับทรุกสริที่งทรีที่เกริดขนรนในชรีวริตและการรคับใชข้ของพระเยซซู “ตคัรงแตขตนข้ ”
วลรีหลคังนรีรมรีความหมายวขา ‘ตคัรงแตขแรกเรริที่มแหขงการประสซูตริของพระเยซซู’
บทนทาของขขาวประเสรริฐเลขมนรีรปริดทข้ายดข้วยคทาทคักทาย “ทขานเธโอฟรีลคัสทรีที่เคารพอยขางสซูง” เขา
ใสข คทายกยของผซูข้รคับของเขาเขข้าไปดข้วย โดยบอกเปป็นนคัยวขาคนๆนรีรอยขางนข้อยกป็เปป็นผซูข้ทรีที่มศรี รีลธรรมและ
อยซูฝข ขายวริญญาณและอาจมรีชาตริตระกซูลสซูงดข้วย จรุดประสงคตหลคักของขขาวประเสรริฐเลขมนรีรกคป็ อพ เพพที่อทรีที่
เธโอฟรีลคัสจะไดข้ “รซูแข้ นขนอน” เกรีที่ยวกคับสริที่งเหลขานคัรนทรีที่เขาไดข้ถซูกสอนมาแลข้ว นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาเธโอฟรีลคัส
เปป็นคนชคัรนสซูงทรีที่ไดข้กลคับใจรคับเชพที่อพระเยซซูครริสตตจนไดข้รบคั ความรอด บคัดนรีรลซูกาจนงเขรียนขขาว
ประเสรริฐของเขาเพพที่อเสรริมรากฐานเขาใหข้แขป็งแรงยริงที่ ขนรนดข้วยรายงานอคันถซูกตข้องเกรีที่ยวกคับชรีวริตและ
การรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา คทาทรีที่แปลวขา รผด้ (เอะพดิกดิโนสโค) มรีความหมายหนนงที่ วขา ‘มรี
ความรซูข้อนคั ถซูกตข้องแมขนยทา’ พระวจนะของพระเจข้าเปป็นบคันทนกความจรริงทรีที่ถซูกตข้องแมขนยทาจรริงๆ นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงการไมขมขรี ข้อผริดพลาดของมคัน เรพที่องเลขาอคันถซูกตข้องแมขนยทาจนงเรริที่มตข้นดข้วยประการฉะนรีร
ลก 1:5

ในรนชกาลเฮโรด กษนตรสยขย์ องยผเดมีย มมีปทโรหสตคนหนซรื่งชรรื่อเศคารสยาหย์ อยผใล่ น

เวรอาบมียาหย์ ภรรยาของเศคารสยาหย์ชอรรื่ เอลมีซาเบธ อยผใล่ นตระกผลอาโรน บคันทนกของลซูกาเกรีที่ยวกคับชรีวตริ

และการรคับใชข้ของพระเยซซูเลขาเรพอที่ ง “ตคัรงแตขตข้น” จรริงๆ เขาเรริที่มตข้นดข้วยเหตรุการณตตขางๆทรีที่นขาอคัศจรรยต
ซนที่งเกริดกคับเศคารริยาหตและเอลรีซาเบธ เราจนงทราบภซูมริหลคังทางประวคัตริศาสตรตชคัดเจน มคันเปป็นในสมคัย
กขอนการเสรียชรีวริตของเฮโรดมหาราช ผซูข้เปป็นกษคัตรริยตทรีที่โรมแตขงตคัรงใหข้ครองแควข้นยซูเดรีย (เปป็นทรีที่คาด
กคันวขาเฮโรดเสรียชรีวริตในปรีทรีที่ 4 กขอน ค.ศ.)
ในเวลานคัรน “มรีปรุโรหริตคนหนนงที่ ชพที่อเศคารริยาหต อยซูใข นเวรอาบรียาหต” นอกจากนรีรภรรยาของเขา
เอลรีซาเบธ ยคังสพบเชพรอสายมาจากอาโรนดข้วย เวรอาบรียาหตหมายถนง ยรีสที่ ริบสรีที่เวรของพวกปรุโรหริตตาม
ทรีที่ดาวริดไดข้แตขงตคัรงใน 1 พงศาวดาร 24 เวรอาบรียาหตเปป็นเวรทรีที่แปดจากทคัรงยรีสที่ ริบสรีที่เวร
ลก 1:6

มรีการกลขาวถนงอรุปนริสคัยดข้านศรีลธรรมและจริตวริญญาณของสามรีภรรยาคซูขนร รีทรีที่

ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าดข้วย เขาทนนั้งสองเปป็นคนชอบธรรมจลาเพาะพระพนกตรย์พระเจด้า และ
ดลาเนสนตามพระบนญญนตสและกฎทนนั้งปวงขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าไมล่มมีทมีรื่ตสเลย ความชอบธรรมทรีที่ถซูกยก
ใหข้เปป็นของเศคารริยาหตและเอลรีซาเบธนรีรนขาจะเปป็นความชอบธรรมในทางตทาแหนขงและทางบรุคคล
เขาทคัรงสองนขาจะเหมพอนอคับราฮคัมตรงทรีที่พวกเขาไดข้วางใจในพระเจข้าผซูข้ทรงเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด
ของพวกเขาและพระองคตทรงนคับวขานคันที่ เปป็นความชอบธรรมสทาหรคับพวกเขา อยขางไรกป็ตาม เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นคนชอบธรรมในดข้านอรุปนริสคัยดข้วยจากการทรีที่มรีเขรียนไวข้ว าข พวกเขาดทาเนรินตามพ
ระบคัญญคัตริและกฎทคัรงปวงขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไมขมทรี รีที่ตริเลย ไมขใชขวาข พวกเขาไมขมรีบาป แตขการ
ดทาเนรินกคับพระเจข้าของพวกเขานคัรนไมขมรีขข้อครหาไดข้เลย นรีแที่ หละเปป็นคนแบบทรีพที่ ระเจข้าทรงใชข้งาน
ลก 1:7

แตล่เขาไมล่มมีบทตร เพราะวล่านางเอลมีซาเบธเปป็นหมนน และเขาทนนั้งสองกป็ชรา

แลด้ว เราเหป็นรายละเอรียดเกรีที่ยวกคับชรีวริตสข วนตคัวของพวกเขา พวกเขาไมขมรีบรุตร นางเอลรีซาเบธเปป็น
หมคัน นอกจากนรีร พวกเขายคัง “ชราแลข้ว” ความหมายตรงตคัวกป็คอพ พวกเขามรีอายรุเยอะแลข้ว ดข้วย เดรียดี๋ ว
เราจะเหป็นการอคัศจรรยตชคัดเจนยริงที่ ขนรนจากขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข นรีร เชขนเดรียวกคับนางซาราหตในสมคัยโบราณ
พระเจข้าจะทรงททาใหข้เกริดการตคัรงครรภตแบบนขาอคัศจรรยต ไมขใชขเหมพอนนางมารรียตทรีที่การตคัรงครรภตของ
นางเกริดขนรนขณะทรีที่นางเปป็นหญริงพรหมจารรี แตขโดยการใหข้นางตคัรงครรภตทรงคั ๆทรีนที่ างอายรุเยอะแลข้ว
ลก 1:8-10

ตล่อมาขณะทมีรื่เศคารสยาหย์ทลาหนด้าทมีรื่ปทโรหสตเขด้าเฝด้าพระเจด้า เมรรื่อทล่านอยผเล่ วร

ประจลาการของทล่าน 9 ทล่านไดด้สลากตามธรรมเนมียมของปทโรหสต ตด้องเขด้าไปในพระวสหารขององคย์

พระผผเด้ ปป็นเจด้าเพรรื่อเผาเครรรื่องหอมบผชา 10 สล่วนบรรดาประชาชนกป็อธสษฐานอยผล่ภายนอกในเวลาเผา
เครรรื่องหอมนนนนั้
จรุดสนใจของเรพอที่ งนรีรเรริที่มมรีรายละเอรียดชคัดเจนมากยริงที่ ขนรน เวลากทาหนดทรีที่เศคารริยาหตจะตข้อง
เขข้าไปปรนนริบคัตริในพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้มาถนงแลข้วดคังทรีมที่ รีเขรียนไวข้ว าข “อยซูเข วรประจทาการ
ของทขาน” (ขข้อสคันนริษฐานทรีที่แพรข หลายกป็คอพ วขา ‘เวรประจทาการ’ กป็คพอ หนนงที่ สคัปดาหตซนที่งในสคัปดาหต
นคัรนปรุโรหริตคนหนนงที่ ตข้องจากบข้านมาและปรนนริบคัตริทรีที่พระวริหารเปป็นเวลาหนนที่งสคัปดาหตเตป็มๆ นคั นที่ คพอ
วคันสะบาโตถนงวคันสะบาโต คพอ สองครคัรงตขอปรี ดซูเหมพอนจะมรีขข้อบขงชรีรเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรในคทาบรรยาย
เกรีที่ยวกคับเวรประจทาการในพระคคัมภรีรเต ดริม) ถนงแมข้มไริ ดข้มรีกาท หนดไวข้ในพระคคัมภรีรตเดริม แตขพวก
ปรุโรหริตกป็ไดข้จดคั ตคัรงระบบหนนงที่ ขนรนมาซนที่งมรีฉลากสรีที่อคันโดยแตขละอคันระบรุงานตขางๆทรีที่เฉพาะเจาะจงใน
หนข้าทรีที่ปรุโรหริต เราเหป็นไดข้วาข คราวนรีรฉลากของเศคารริยาหตกคป็ พอ เขา “ตข้องเขข้าไปในพระวริหารของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อเผาเครพที่องหอมบซูชา” นอกจากนรีร ขณะทรีที่เศคารริยาหตเผาเครพที่องหอมบซูชาอยซูข
ภายในพระวริหารทรีแที่ ทขนเผาเครพอที่ งหอมบซูชาอยซูนข ร นคั “บรรดาประชาชนกป็อธริษฐานอยซูภข ายนอกใน
เวลาเผาเครพอที่ งหอมนคัรน” (ไมขตอนเชข้ากป็ตอนเยป็น) หลคังจากใหข้รายละเอรียดเกรีที่ยวกคับสถานทรีที่และเวลา
แลข้ว ลซูกากป็บรรยายตขอไปวขาเกริดอะไรขนรนในเวลาตขอมา
ลก 1:11-13 ทผตสวรรคย์องคย์หนซรื่งขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้ามาปรากฏแกล่เศคารสยาหย์ ยรนอยผล่ทมีรื่
ขด้างขวาแทล่นเผาเครรรื่องหอมบผชา 12 เมรรื่อเศคารสยาหย์เหป็นกป็ตกใจกลนว 13 แตล่ทผตสวรรคย์องคย์นนนนั้ กลล่าว
แกล่ทล่านวล่า "เศคารสยาหย์เออ๋ย อยล่ากลนวเลย ดด้วยไดด้ทรงฟนงคลาอธสษฐานของทล่านแลด้ว นางเอลมีซาเบธ
ภรรยาของทล่านจะมมีบทตรเปป็นผผด้ชาย และทล่านจะตนนั้งชรรื่อบทตรนนนนั้ วล่า ยอหย์น
ขณะกทาลคังททาหนข้าทรีที่ของตนเกรีที่ยวกคับการเผาเครพอที่ งหอมบซูชาอยซูนข ร คัน “ทซูตสวรรคตองคตหนนงที่
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ามาปรากฏแกขเศคารริยาหต ยพนอยซูทข รีที่ขข้างขวาแทขนเผาเครพที่องหอมบซูชา” (ขข้อมซูลทรีที่
เทรีที่ยงตรงและเฉพาะเจาะจงนรีรของลซูกาบขงบอกถนงแหลขงขข้อมซูลซนที่งเปป็นประจคักษตพยานผซูข้หนนที่ง เหป็นไดข้
ชคัดวขาเขาเกป็บรายละเอรียดทรุกเมป็ดจากคนทรีไที่ ดข้เหป็นเหตรุการณตนร รี) เศคารริยาหตตกใจกลคัวยริงที่ นคัก
เชขนเดรียวกคับทรีที่มคักเกริดขนรนบขอยๆเมพอที่ ทซูตสวรรคตตนหนนงที่ ปรากฏตคัว มรีสองสริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจน
(1) คนๆนคัรนจะเกริดความกลคัวเมพที่อไดข้เจอกคับผซูข้นทาสารทรีที่บรริสรุทธริธยริงที่ ของพระเจข้า (2) ทซูตสวรรคตผซูข้นร รีเมพอที่

ปรากฏแกขคนๆหนนงที่ ทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้ากป็กลขาวแกขเขาทคันทรีวาข “อยขากลคัวเลย” นรีที่เปป็นหลคัก
ฐานทรีที่ชคัดเจนซนงที่ แสดงวขาพระเจข้าทรงฟคังและตอบคทาอธริษฐาน “ดข้วยไดข้ทรงฟคังคทาอธริษฐานของทขาน
แลข้ว” เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาทคัรงสองไดข้อธริษฐานขอบรุตรมาเปป็นเวลาหลายปรี พระเจข้าทรงมรีแผนการของ
พระองคตจงน ทรงยคับยคัรงไมขตอบจนกวขาเวลาทรีคที่ รบกทาหนดบรริบรซู ณตไดข้มาถนง คราวนรีรคทาอธริษฐานของ
พวกเขาจะไดข้รบคั คทาตอบในแบบทรีที่นขาอคัศจรรยตยริงที่ เขาทคัรงสองจะมรีบรุตรชายคนหนนงที่ และบรุตรนคัรนจะ
ถซูกตคัรงชพที่อวขายอหตน
ลก 1:14-17 ทล่านจะมมีความปรมีดาและยสนดมี และคนเปป็นอนนมากจะเปรมปรมีดสดิ์ทมีรื่บทตรนนนนั้
บนงเกสดมา 15 เพราะวล่าเขาจะเปป็นใหญล่ในสายพระเนตรขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า เขาจะไมล่ดรรื่มนลนั้าองทล่น
หรรอเหลด้าเลย และเขาจะประกอบไปดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ตนนั้งแตล่ครรภย์มารดา 16 เขาจะนลาคน
อสสราเอลหลายคนใหด้หนน กลนบมาหาองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้า พระเจด้าของเขาทนนั้งหลาย 17 เขาจะนลาหนด้า
พระองคย์โดยแสดงอารมณย์และฤทธสดิ์เดชอยล่างเอลมียาหย์ ใหด้พล่อกลนบครนดมีกบน ลผกและคนทมีรื่ไมล่เชรรื่อฟนงใหด้
กลนบไดด้ปนญญาของคนชอบธรรม เพรรื่อจนดเตรมียมชนชาตสหนซงรื่ ไวด้ใหด้สมแกล่องคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้า "
ทซูตสวรรคตตนนรีรบรรยายตขอไปถนงความเปรียที่ มสรุขของบรุตรทรีที่จะเกริดมาของเขาทคัรงสอง พวก
เขาจะไมขเพรียงชพที่นชมยรินดรีพรข้อมกคับคนอพนที่ อรีกมากมายเทขานคัรน แตขบรุตรคนนรีรจะ “เปป็นใหญขในสาย
พระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” ดข้วย การเปป็นคนยริงที่ ใหญขในสายตามนรุษยตนร คันกป็เรพที่องหนนที่ง แตขมคัน
จะเลริศกวขาสคักเทขาใดหากไดข้เปป็นใหญขในสายพระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ถนงแมข้ไมขไดข้ระบรุไวข้
วขาเขาจะเปป็นเหมพอนนาศรีรต แตขเขากป็จะไมขดมพที่ “นทราองรุขนหรพอเหลข้าเลย” เหมพอนพวกนาศรีรต ความ
บรริสรุทธริธของชรีวริตเขาจะสอดคลข้องกคับการทรีที่เขาจะ “ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธตร คังแตข
ครรภตมารดา”
มรีความเหป็นหลายประการทรีคที่ วรกลขาวตรงนรีร (1) คนเหลขานคัรนทรีที่จะเปป็นใหญขในสาย
พระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าจะไมขดพที่มเครพที่องดพที่มมนนเมาเลย (2) ชรีวริตทรีที่สะอาดบรริสรุทธริธเปป็นสริที่งทรีที่
ตข้องมากขอนการประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (3) ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเปป็นผซูข้เดรียวทรีที่ถซูก
บคันทนกไวข้ในพระคคัมภรีรวต าข ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธตคัรงแตขครรภตมารดา เราอาจ
สคันนริษฐานไดข้วาข พระเยซซูกทป็ รงเปป็นเชขนนรีรดข้วยถนงแมข้พระคคัมภรีรไต มขไดข้กลขาวไวข้ชดคั เจนกป็ตาม การรคับ

ใชข้ของเขาสข วนหนนงที่ แลข้วกป็คพอการนทาคนอริสราเอลหลายคน “ใหข้หคันกลคับมาหาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าของเขาทคัรงหลาย” (นรีที่สพที่อวขาคนมากมายในอริสราเอลตอนนคัรนกป็เหมพอนกคับตอนนรีรทรีที่จทาเปป็น
ตข้องหคันกลคับมาหาพระเจข้าของพวกเขา)
ทรีที่เฉพาะเจาะจงยริงที่ กวขานคัรนกป็คพอวขา ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาจะ “นทาหนข้าพระองคตโดยแสดง
อารมณตและฤทธริธเดชอยขางเอลรียาหต ใหข้พอข กลคับคพนดรีกบคั ลซูกและคนทรีที่ไมขเชพที่อฟคังใหข้กลคับไดข้ปคัญญา
ของคนชอบธรรม เพพที่อจคัดเตรรียมชนชาตริหนนงที่ ไวข้ใหข้สมแกของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า"” แมข้กระทคังที่ ในตอน
แรกนรีร เรากป็เหป็นถนงความสคัมพคันธตระหวขางยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมากคับการททาใหข้คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับ
เอลรียาหตสทาเรป็จในฐานะเปป็นผซูข้เบริกทางพระครริสตต มรีการอข้างอริงชคัดเจนถนงมาลาครี 3:1 และ 4:5-6 และ
อริสยาหต 40:1-3 การรคับใชข้หลคักของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาจะเปป็นการเตรรียมทางไวข้สทาหรคับพระ
เยซซูครริสตต ผซูข้จะเสดป็จตามเขามาในไมขชข้า
ลก 1:18

เศคารสยาหย์จซงทผลทผตสวรรคย์วล่า "ขด้าพเจด้าจะรผด้แนล่ไดด้อยล่างไร เพราะขด้าพเจด้ากป็

ชราและภรรยากป็อายทมากแลด้ว" ดข้วยความตกใจกลคัวและอาจสงสคัยดข้วยถนงสริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นร รีไดข้
กลขาว เขาจนงถามทซูตสวรรคตผซูข้นร รีวาข เขาจะทราบแนขไดข้อยขางไรวขาสริที่งนรีรจะเกริดขนรนจรริง อรีกครคัรงทรีที่เขา
กลขาววขาทคัรงเขาและภรรยาตขางกป็อายรุมากแลข้ว
ลก 1:19-20 ฝล่ายทผตสวรรคย์นนนั้นจซงตอบทล่านวล่า "เราครอกาเบรมียลซซรื่งยรนอยผล่เฉพาะพระ
พนกตรย์พระเจด้า และทรงใชด้ใหด้มาพผดและนลาขล่าวดมีนมีนั้มาแจด้งกนบทล่าน 20 ดผเถสด เพราะทล่านมสไดด้เชรรื่อ
ถด้อยคลาของเรา ถซงเรรรื่องทมีรื่จะสลาเรป็จตามกลาหนด ทล่านกป็จะเปป็นใบด้ แลด้วไมล่สามารถพผดไดด้ จนถซงวนนทมีรื่
การณย์เหลล่านมีนั้จะบนงเกสดขซนั้น" ทซูตสวรรคตผซูข้นร รีไดข้เปริดเผยตคัวตนทรีแที่ ทข้จรริงของเขาวขาเปป็นกาเบรรียลซนที่งยพน
อยซูเข ฉพาะพระพคักตรตพระเจข้า เขาถซูกพซูดถนงสรีที่ครคัรงในพระคคัมภรีรต สองครคัรงในบทนรีรและสองครคัรงใน
หนคังสพอดาเนรียล เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาเปป็นหนนงที่ ในอคัครเทวทซูตาธริบดรีจากการทรีที่ (1) เขามรีชพที่อและ (2) เขา
ยพนอยซูเข ฉพาะพระพคักตรตพระเจข้า เพพที่อตอบคทาถามของเศคารริยาหต กาเบรรียลจนงประกาศวขาเขาจะเปป็น
ใบข้และพซูดไมขไดข้จนกวขาจะถนงวคันนคัรนทรีที่สที่ งริ เหลขานรีรจะเกริดขนรนจรริง กาเบรรียลกลขาววขาเขาตข้องเปป็นใบข้
เพราะเขาไมขเชพที่อ เราจนงเขข้าใจวขาพระเจข้าทรงมองความไมขเชพที่ออยขางไร

ลก 1:21-22 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่คอยเศคารสยาหย์ กป็ประหลาดใจ เพราะทล่านอยผล่ในพระ
วสหารชด้านาน 22 เมรรื่อทล่านออกมาแลด้วกป็พผดกนบเขาไมล่ไดด้ คนทนนั้งหลายจซงหยนรื่งรผด้วล่าทล่านไดด้เหป็นนสมสตใน
พระวสหาร เพราะทล่านใชด้ใบด้กนบเขาและยนงเปป็นใบด้อยผล่ ขณะเดรียวกคัน ผซูคข้ นทรีที่มารวมตคัวกคันกป็ประหลาด
ใจวขาททาไมเศคารริยาหตถนงอยซูใข นพระวริหารนานเหลพอเกริน เมพอที่ เขาออกมาในทรีที่สรุดและพซูดไมขไดข้ พวก
เขาจนงสรรุปเอาเองวขาเขาไดข้เหป็นนริมตริ
ลก 1:23-25 ตล่อมาเมรรื่อหมดเวรของทล่านแลด้ว ทล่านกป็กลนบไปบด้าน 24 ภายหลนงนางเอลมี
ซาเบธภรรยาของทล่านกป็ตนนั้งครรภย์ แลด้วไปซล่อนตนวอยผหล่ ด้าเดรอนพผดวล่า 25 "องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง
กระทลาเชล่นนมีนั้แกล่ขาด้ พเจด้า ในวนนทมีรื่พระองคย์ไดด้ทอดพระเนตรดผขด้าพเจด้า เพรรื่อนลาความอดสผ ของ
ขด้าพเจด้าทมีรื่มมีอยผล่ทล่ามกลางคนทนนั้งปวงไปเสมีย " ทคันทรีทรีที่งานรคับใชข้ตามเวรประจทาการของเขาเสรป็จสริรน
เศคารริยาหตกกป็ ลคับบข้าน หลคังจากนคัรนไมขนาน นางเอลรีซาเบธกป็ตรงคั ครรภตและไปซขอนตคัว บางคนเสนอ
วขานางพยายามทรีที่จะปริดบคังทข้องทรีที่โตขนรนเรพอที่ ยๆ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอวขานางไป
เกป็บตคัวเพพที่อความสรุภาพเรรียบรข้อย สข วนหนนงที่ กป็เพพที่อขอบพระครุณพระเจข้าทรีที่ทรงขจคัดความอดสซูของ
นางไปเสรียในฐานะเปป็นหญริงหมคัน และสข วนหนนงที่ กป็เพพที่อพคักผขอนในระหวขางทรีที่นางตคัรงครรภต
ลก 1:26-27 เมรรื่อถซงเดรอนทมีรื่หก พระเจด้าทรงใชด้ทผตสวรรคย์กาเบรมียลนนนั้น ใหด้มายนงเมรอง
หนซรื่งในแควด้นกาลสลมี ชรอรื่ นาซาเรป็ธ 27 มาถซงหญสงพรหมจารมีคนหนซรื่งทมีรื่ไดด้หมนนั้นกนนไวด้กนบชายคนหนซงรื่
ชรรื่อโยเซฟ เปป็นคนในวงศย์วานดาวสด หญสงพรหมจารมีนนนนั้ ชรรื่อมารมียย์
ภาพเหตรุการณตเปลรียที่ นไปอยขางสริรนเชริง ในเดพอนทรีที่หกของการตคัรงครรภตของนางเอลรีซาเบธ
คราวนรีรพระเจข้าทรงใชข้กาเบรรียลไปยคัง “เมพองหนนที่งในแควข้นกาลริลรี ชพที่อนาซาเรป็ธ มาถนงหญริง
พรหมจารรีคนหนนที่งทรีไที่ ดข้หมคัรนกคันไวข้กบคั ชายคนหนนงที่ ชพที่อโยเซฟ เปป็นคนในวงศตวานดาวริด หญริง
พรหมจารรีนร คันชพที่อมารรียต” คราวนรีรจรุดสนใจเปลรีที่ยนไปยคังภาคเหนพอและแควข้นกาลริลรีแลข้ว ทรีที่นคันที่ เอ
งกาเบรรียลไดข้ปรากฏตคัวแกขหญดิงพรหมจารทคนหนนงที่ นามวขามารรียต คทาทรีที่แปลวขา หญสงพรหมจารมี
(พารเธะนอส) หมายความวขา ‘หญริงพรหมจารรี’ พรข้อมกคับความหมายทคัรงหมดทรีที่สพที่อออกมาของมคัน
มคันสพที่อชคัดเจนถนงผซูข้ทรีที่ไมขเคยมรีเพศสคัมพคันธตกบคั ผซูข้ใดเลยดคังทรีที่มารรียไต ดข้กลขาวไวข้ในขข้อ 34 นรีจที่ นงเปป็นการปซู
พพรนทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับการตคัรงครรภตของหญริงพรหมจารรีและการใหข้กาท เนริดทารกโดยหญริงพรหมจารรี

คทาทรีที่แปลวขา หมนนั้น (มเนสเตะอถูโอ) บขงบอกถนงผซูข้ทไรีที่ ดข้หมคัรนหมายไวข้เพพอที่ ทรีที่จะแตขงงาน ถนงแมข้จะมรี
ความหมายคลข้ายกคับการหมคัรนหมายในปคัจจรุบคัน แตขมคันกป็สพที่อชคัดเจนถนงการเปป็นพรหมจารรี นอกจาก
นรีร ธรรมเนรียมของยริวยคังถพอวขาการหมคัรนเปป็นสริที่งทรีที่เทรียบเทขากคับการแตขงงานแลข้วในทางกฎหมายถนง
แมข้วาข ทคัรงสองฝขายยคังไมขไดข้สมสซูขกนคั เปป็นสามรีภรรยากป็ตาม
ลก 1:28

ทผตสวรรคย์มาถซงหญสงพรหมจารมีนนนั้นแลด้ววล่า "เธอผผด้ซงซรื่ เปป็นทมีรื่ทรง

โปรดปรานมาก จงจลาเรสญเถสด องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงสถสตอยผล่กบน เธอ เธอไดด้รนบพระพรทล่ามกลาง
สตรมีทนนั้งปวง" เมพที่อปรากฏตคัวแกขนางมารรียต กาเบรรียลกป็ยกยของนางทคันทรี คทายกยของทรีนที่ างไดข้รคับนคัรนมรี
พพรนฐานอยซูบข น (1) ความบรริสรุทธริธของนางและ (2) การทรีนที่ างถซูกพระเจข้าเลพอกสรรเพพที่อใหข้กาท เนริด
พระบรุตรของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา จงจลาเรสญเถสด (ไคโร) ปกตริแลข้วมคักแปลเปป็น ‘จงชพที่นชมยรินดรี
เถริด’ มากกวขา เพราะเหตรุใดนขะหรพอ กป็เพราะนางเปป็นผซูข้ซนที่ง “เปป็นทรีที่ทรงโปรดปรานมาก” องคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าทรงสถริตอยซูกข บคั นาง นางไดข้รคับพระพรทขามกลางสตรรีทรคังปวงอยขางแทข้จรริง พระเจข้าไดข้ทรง
เลพอกนางเพพที่อใหข้กาท เนริดพระบรุตรของพระองคต นางจนงไดข้รคับพระพรในตอนนคัรนและจะไดข้รคับ
พระพรทขามกลางสตรรีทรคังปวงจรริงๆ ไมขมรีผซูข้หญริงคนอพที่นอรีกแลข้วในตลอดนริรนคั ดรตกาลทรีที่จะไดข้รคับ
สริทธริพริเศษเชขนนคัรน
ลก 1:29

เมรรื่อมารมียย์เหป็นทผตสวรรคย์องคย์นนนั้น เธอกป็ตกใจเพราะคลาของทผตนนนั้น และรลาพซง

วล่าคลากลล่าวนนนนั้ จะหมายวล่าอะไร แนขนอนอยซูแข ลข้วทรีที่นางมารรียต “ตกใจเพราะคทาของทซูตนคัรน และรทาพนง
วขาคทากลขาวนคัรนจะหมายวขาอะไร” ความหมายกป็คอพ วขา นางททาตคัวไมขถซูกและพยายามทรีจที่ ะปะตริดปะ
ตขอเรพที่องราวทคัรงหมดนรีร
ลก 1:30-33 แลด้วทผตสวรรคย์จซงกลล่าวแกล่เธอวล่า "มารมียย์เออ๋ย อยล่ากลนวเลย เพราะเธอเปป็นทมีรื่
พระเจด้าทรงโปรดปรานแลด้ว ทซูตสวรรคตตนนรีร คพอ กาเบรรียล ไดข้กลขาวคทาพซูดประจทาตคัวของเขา “อยขา
กลคัวเลย” เขาใหข้ความมคันที่ ใจนางอรีกครคัรงวขานาง “เปป็นทรีที่พระเจข้าทรงโปรดปรานแลข้ว” (คทาทรีที่แปลวขา
โปรดปราน (คารดิส) เปป็นคทาทรีปที่ กตริแลข้วแปลเปป็น ‘พระครุณ’) จากนคัรนเขากป็ประกาศขขาวทางการของ
เขาตขอไป 31 ดผเถสด เธอจะตนนั้งครรภย์และคลอดบทตรชายคนหนซรื่ง จงตนนั้งชรรื่อบทตรนนนั้นวล่า เยซผ 32 บทตร
นนนั้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงเรมียกวล่าเปป็นบทตรของพระเจด้าสผ งสท ด พระเจด้าซซรื่งเปป็นองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า

จะทรงประทานพระทมีรื่นงนรื่ ของดาวสดบรรพบทรทษของทล่านใหด้แกล่ทล่าน 33 และทล่านจะครอบครอง
วงศย์วานของยาโคบสรบไปเปป็นนสตยย์ และอาณาจนกรของทล่านจะไมล่รด้จผ นกสสนนั้ สท ดเลย"
การตคัรงครรภตของนางมารรียตจะไมขเพรียงเปป็นเรพที่องอคัศจรรยตเทขานคัรน แตขพระองคตผซูข้ทนรีที่ างจะใหข้
กทาเนริดจรริงๆแลข้วจะทรงเปป็นพระเมสสริยาหตแหขงอริสราเอลดข้วย นคันที่ คพอ พระบรุตรของพระเจข้าสซูงสรุด
พระเยซซู พระผซูข้ชขวยใหข้รอดของโลก พระองคตจะทรงเปป็นผซูข้ยริงที่ ใหญขจรริงๆ โดยทรงประทคับบน
พระทรีที่นงคัที่ ของดาวริดบรรพบรุรรุษของพระองคต ในฐานะทรีที่ทรงเปป็นพระเมสสริยาหต พระองคตจะทรง
ครอบครองตลอดไปเปป็นนริตยตเหนพอวงศตวานอริสราเอล อาณาจคักรของพระองคตจะไมขรสซูข้ ร รินสรุดเลย
นางมารรียตกาท ลคังจะกลายเปป็นมารดาของพระมหากษคัตรริยตแหขงกษคัตรริยตทรงคั ปวง พระเจข้าผซูข้ทรงมหริทธริ
ฤทธริธ องคตสนคั ตริราช ผซูข้ครองจคักรวาล พระผซูข้สรข้างและผซูข้ทรงพริพากษาทรีที่พวกเขารอคอยมานาน
ลก 1:34

ฝล่ายมารมียย์ทผลทผตสวรรคย์นนนั้นวล่า "เหตทการณย์นนนนั้ จะเปป็นไปอยล่างไรไดด้ เพราะ

ขด้าพเจด้ายนงหาไดด้รล่วมกนบชายใดไมล่" เราคงไดข้แตขจรินตนาการถนงความประหลาดใจเหลพอประมาณ
ของหญริงสาวผซูข้นร รี นางไมขเพรียงตกใจสรุดขรีดเมพอที่ ไดข้ยรินขขาวนรีรเทขานคัรน แตขยริงที่ ไปกวขานคัรนนางยคังเปป็นหญริง
พรหมจารรีทนรีที่ างตคัรงใจไวข้วาข จะเปป็นเชขนนคัรนตขอไปจนกวขานางจะแตขงงานดข้วย นางจนงไดข้แตขโพลขง
ออกมาวขา “เหตรุการณตนร นคั จะเปป็นไปอยขางไรไดข้ เพราะขข้าพเจข้ายคังหาไดข้รขวมกคับชายใดไมข”
ลก 1:35

ทผตสวรรคย์จซงตอบเธอวล่า "พระวสญญาณบรสสททธสดิ์จะเสดป็จลงมาบนเธอ และ

ฤทธสดิ์เดชของผผสด้ ผ งสท ดจะปกเธอ เหตทฉะนนนั้นองคย์บรสสททธสดิ์ทมีรื่จะบนงเกสดมานนนนั้ จะไดด้เรมียกวล่า พระบทตร
ของพระเจด้า กาเบรรียลอธริบายถนงการทรีที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธจะ “เสดป็จลงมาบนเธอ และฤทธริธเดช
ของผซูข้สงซู สรุดจะปกเธอ” การตคัรงครรภตของนางจะเปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธของพระเจข้า มคัน
จะเปป็นเรพอที่ งเหนพอธรรมชาตริ เพราะวขาเปป็นมาจากพระเจข้า “เหตรุฉะนคัรนองคตบรริสรุทธริธทรีที่จะบคังเกริดมา
นคัรนจะไดข้เรรียกวขา พระบรุตรของพระเจข้า” แนขนอนทรีที่องคตบรริสรุทธริธนรีรจะเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
ลก 1:36-37 ดผเถสด ถซงนางเอลมีซาเบธ ญาตสของเธอชราแลด้ว กป็ยงน ตนนั้งครรภย์มบมี ทตรเปป็นชาย
ดด้วย บนดนมีนั้ นางนนนั้นทมีรื่คนเขาถรอวล่าเปป็นหญสงหมนนกป็มมีครรภย์ไดด้หกเดรอนแลด้ว 37 เพราะวล่าไมล่มมีสสรื่งหนซรื่ง
สสรื่งใดซซงรื่ พระเจด้าทรงกระทลาไมล่ไดด้" กาเบรรียลยคังแจข้งใหข้มารรียตทราบอรีกวขา เอลรีซาเบธญาตริของนางกป็
ตคัรงครรภตแลข้วและจะใหข้กาท เนริดบรุตรชายดข้วย ตอนนรีรนางกป็ตรงคั ครรภตไดข้หกเดพอนแลข้วสทาหรคับนางทรีที่

เคยไดข้ชอพที่ วขาเปป็นหญริงหมคันมากขอน เราควรหมายเหตรุไวข้วาข คทาทรีแที่ ปลวขา ญาตส (สบุกเกะเนส) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘ญาตริคนสนริท’ หรพอ ‘ญาตริ’ เหป็นไดข้ชดคั วขานางเอลรีซาเบธอยซูใข นตระกซูลเลวรีและนาง
มารรียอต ยซูใข นตระกซูลยซูดาหต เหป็นไดข้ชดคั วขามรีการสมรสขข้ามตระกซูลระหวขางสองครอบครคัวนรีรซนที่งกป็มริไดข้
ระบรุไวข้เปป็นอพนที่ ในพระคคัมภรีรต เปป็นไปไดข้ทรีที่วาข นางเอลรีซาเบธอาจเปป็นปข้าคนหนนที่ง นางอาจแกขพอทรีที่จะ
เปป็นมารดาของนางมารรียตไดข้ หรพอถนงขนาดเปป็นยายไดข้เลยทรีเดรียว ความเหป็นทรีที่ตามมานคัร นกป็ลนกซนรง
จรริงๆ “เพราะวขาไมขมรีสที่ ริงหนนงที่ สริที่งใดซนที่งพระเจข้าทรงกระททาไมขไดข้”
ลก 1:38

สล่วนมารมียจย์ ซงทผลวล่า "ดผเถสด ขด้าพเจด้าเปป็นหญสงคนใชด้ขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้า

ขอใหด้บนงเกสดแกล่ขด้าพเจด้าตามคลาของทล่านเถสด" แลด้วทผตสวรรคย์นนนนั้ จซงจากเธอไป เราเหป็นถนงจริต
วริญญาณทรีที่อขอนหวานและนอบนข้อมตามแบบของพระเจข้าของนางมารรียตในคทาตอบของนางทรีใที่ หข้แกข
ทซูตสวรรคตผซูข้นร รี “ดซูเถริด ขข้าพเจข้าเปป็นหญริงคนใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ขอใหข้บคังเกริดแกขขข้าพเจข้าตาม
คทาของทขานเถริด” เหป็นไดข้ชดคั วขานางเตป็มใจททาสริที่งใดกป็ตามทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้นางกระททา ถนง
แมข้การทรงเลพอกนางถพอวขาเปป็นเกรียรตริใหญขยงริที่ แตขมคันกป็จะเปป็นเวลาแหขงความไมขแนขนอนครคัรงใหญข
ซนที่งกป็เกริดขนรนจรริง จากนคัรนทซูตสวรรคตผซูข้นร รีกจป็ ากไป
ลก 1:39-40 คราวนนนั้นมารมียจย์ ซงรมีบออกไปถซงเมรองหนซรื่งในแถบภผเขาแหล่งยผเดมีย 40 แลด้ว
เขด้าไปในเรรอนของเศคารสยาหย์ทนกทายปราศรนยนางเอลมีซาเบธ ในขณะนคัรน คพอเวลาหลคังจากทรีที่กาเบรรี
ยลมาประกาศขขาวแกขนางเรพอที่ งการทรีที่นางจะตคัรงครรภตขณะยคังเปป็นหญริงพรหมจารรี นางมารรียตกป็ “รรีบ”
ออกไปทางใตข้จากเมพองนาซาเรป็ธไปยคังแควข้นยซูเดรียทรีที่เปป็นเนรินเขาซนที่งเปป็นทรีๆที่ นางเอลรีซาเบธและเศคา
รริยาหตอาศคัยอยซูข นางไดข้เขข้าไปในบข้านของพวกเขาและ “ทคักทายปราศรคัยนางเอลรีซาเบธ” คทาทรีที่แปล
วขา ทนกทายปราศรนย (อดัสปาซอไม) มรีความหมายงขายๆวขา ‘ทคักทาย’
ลก 1:41

ตล่อมาเมรรื่อนางเอลมีซาเบธไดด้ยนส คลาปราศรนยของมารมียย์ ทารกในครรภย์ของเขา

กป็ดสนั้น และนางเอลมีซาเบธกป็เตป็มไปดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ บทนรีรเตป็มไปดข้วยเหตรุการณตอคัศจรรยต
มากมายซนที่งเกรีที่ยวขข้องกคับการจะเปป็นแมขคนในไมขชข้าของทคัรงนางมารรียแต ละนางเอลรีซาเบธ เมพที่อนางเอ
ลรีซาเบธไดข้ยรินคทาทคักทายของนางมารรียต “ทารกในครรภตของเขากป็ดรนริ ” เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ตคัว
อขอนทรีที่อยซูใข นครรภตนางเอลรีซาเบธไมขไดข้ถซูกเรรียกวขา ‘กข้อนเนพรอเยพที่อทรียที่ คังไมขถพอวขาเปป็นชรีวริต’ ถนงแมข้ยงคั ไมข

ไดข้ถพอกทาเนริดออกมา แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาทารกคนนรีรเปป็นคนๆหนนที่งแลข้ว และถนงแมข้ออกจะลนกลคับแตข
ทารกนรีรกดป็ รรินดข้วยความตพที่นเตข้นทรีที่ไดข้อยซูตข ขอหนข้านางมารรียตและพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุมข้ ครรภตอยซู ข ตามทรีที่ลซูก
า 1:15 ไดข้กลขาวไวข้ ยอหตนกป็ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธแลข้ว ถนงแมข้ยคังไมขเกริดออกมา แตขเขา
โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธกตป็ พที่นเตข้นทรีที่ไดข้อยซูใข กลข้องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา นอกจากนรีร นางเอลรี
ซาเบธในตอนนคัรนกป็ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธเชขนกคัน เราควรหมายเหตรุไวข้วาข นางมริไดข้พดซู
ภาษาแปลกๆหรพอมรีการสทาแดงแบบคารริสมาตริกในรซูปแบบอพที่นใดทคัรงนคัรน เหตรุการณตสขวนใหญขใน
พระคคัมภรีรตทรีที่ผซูข้คนประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธไมขมหรี มายสทาคคัญ การมหคัศจรรยต หรพอพลคัง
พริเศษอพที่นใดประกอบเลย
ลก 1:42-45 จซงรด้องเสมียงดนงวล่า "ทล่านไดด้รบน พรทล่ามกลางสตรมีทนนั้งปวง และผผบด้ นงเกสดจาก
ครรภย์ของทล่านกป็ไดด้รบน พระพรดด้วย 43 เปป็นไฉนขด้าพเจด้าจซงไดด้ความโปรดปรานเชล่นนมีนั้ ครอมารดา
ขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าไดด้มาหาขด้าพเจด้า 44 เพราะดผเถสด พอเสมียงปราศรนยของทล่าน
เขด้าหผขด้าพเจด้า ทารกในครรภย์ของขด้าพเจด้ากป็ดนสนั้ ดด้วยความยสนดมี 45 สตรมีทมีรื่ไดด้เชรรื่อกป็เปป็นสท ข เพราะวล่า
จะสลาเรป็จตามพระดลารนสจากองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทมีรื่มาถซงเขา"
นางเอลรีซาเบธจนงกลขาวดข้วยเสรียงดคังทคันทรีเพพอที่ อวยพรนางมารรียต เราควรหมายเหตรุไวข้ว าข ทซูต
สวรรคตมไริ ดข้บอกเศคารริยาหตและนางเอลรีซาเบธเลยวขามารดาของพระเมสสริยาหตจะเปป็นผซูข้ใด (ในทาง
กลคับกคัน กาเบรรียลไดข้แจข้งใหข้นางมารรียทต ราบเรพที่องการตคัรงครรภตอคันนขาอคัศจรรยตของนางเอลรีซาเบธ)
อยขางไรกป็ตาม การทรีที่นางประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็ททาใหข้นางเกริดความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับ
นางมารรียต สภาพของนาง และพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุมข้ ครรภตอยซู ข ดข้วยเหตรุนร รีเพราะความรซูอข้ คันประกอบ
ดข้วยพระวริญญาณนคัรน นางเอลรีซาเบธจนงอวยพรนางมารรียตตขอไปวขา “ทขานไดข้รคับพรทขามกลางสตรรีทรคัง
ปวง และผซูข้บคังเกริดจากครรภตของทขานกป็ไดข้รคับพระพรดข้วย” นางเอลรีซาเบธโดยฤทธริธเดชพระ
วริญญาณจนงทราบวขานางมารรียตกาท ลคังจะเปป็นมารดาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของนาง คพอ พระเมสสริ
ยาหต ดคังนคัรนนางจนงรข้องออกมาวขา “เปป็นไฉนขข้าพเจข้าจนงไดข้ความโปรดปรานเชขนนรีร คพอมารดาของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าไดข้มาหาขข้าพเจข้า” นางตกตะลนงพรนงเพรริดยริ งที่ นคัก ถนงแมข้นางมารรียตอขอน
กวขานางเปป็นเวลาหลายปรี และไมขไดข้เปป็นเชพรอสายปรุโรหริตเหมพอนกคับนาง แตขนางกป็อวยพรนางมารรียต

นางบอกนางมารรียตวาข “พอเสรียงปราศรคัยของทขานเขข้าหซูขาข้ พเจข้า ทารกในครรภตของขข้าพเจข้ากป็ดรรินดข้วย
ความยรินดรี” เพราะความเขข้าใจอคันเกริดจากพระวริญญาณของพระเจข้าและการเปรีที่ยมลข้นของพระองคต
นางจนงอวยพรนางมารรียตตขอไปพรข้อมกคับความรซูทข้ รีที่มแรี ตขพระองคตเทขานคัรนทรีที่ทรงประทานใหข้ไดข้ “สตรรี
ทรีที่ไดข้เชพที่อกป็เปป็นสรุข” นางเอลรีซาเบธไมขมรีทางรซูเข้ ลยถนงความเชพที่อของนางมารรียตในขข้อ 38 เวข้นเสรียแตข
พระวริญญาณของพระเจข้าทรงเปริดเผยใหข้นางไดข้รซูข้ ดคังนคัรน นางจนงกลขาวเสรริมวขา “เพราะวขาจะสทาเรป็จ
ตามพระดทารคัสจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรีที่มาถนงเขา”
คทาทรีแที่ ปลวขา สลาเรป็จ (เทะเละอดิโอซดิส) มรีความหมายวขา ‘เกริดขนรนจรริง’ นางเอลรีซาเบธโดยการ
ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้แจข้งใหข้นางมารรียตทราบและใหข้ความมคันที่ ใจแกขนางวขา สริที่งทรีไที่ ดข้
แจข้งใหข้นางทราบแลข้วนคัรนจะเกริดขนรนจรริง นรีที่ตข้องเปป็นมาจากพระเจข้าแนขๆเพพที่อยพนยคันกคับนางมารรียตถงน
สริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นร คันไดข้แจข้งแกขนางแลข้ว ตอนนคัรนนางเอลรีซาเบธยคังไมขรซูข้ดวข้ ยซทราวขานางมารรียตไดข้พบ
กคับทซูตสวรรคตผซูข้นร คัน กระนคัรนญาตริของนาง คพอ นางเอลรีซาเบธ โดยฤทธริธเดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็
ยพนยคันกคับนางวขาเหตรุการณตเหลขานคัรนจะเกริดขนรนจรริง
ลก 1:46-55 อาจเพราะประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธเชขนกคัน (ถนงแมข้ไมขมรีบอกไวข้)
นางมารรียตจนงตอบกลคับคทาอวยพรของนางเอลรีซาเบธดข้วยคทาสรรเสรริญทรีเที่ รรียกกคันวขา ‘magnificat’
นางจนงเปริดใจของนางออกในการสรรเสรริญพระเจข้า
นางมารมียย์จซงวล่า "จสตใจของขด้าพเจด้ากป็ยกยล่ององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า เหป็นไดข้ชดคั ถนงความถขอมใจ
อยขางสรุดๆของนางมารรียต นางททาไดข้แตขยกยขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากคับสริที่งทรีที่ไดข้เกริดขนรน นางไมขแสวงหา
คทายกยของสทาหรคับตคัวเองเลย 47 และวสญญาณของขด้าพเจด้ากป็เกสดความปมีตสยนส ดมีในพระเจด้า พระผผด้
ชล่วยใหด้รอดของขด้าพเจด้า นางมองพระเจข้าวขาทรงเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของนาง เหป็นไดข้ชคัดถนงความ
สคัมพคันธตฝขายวริญญาณระหวขางนางกคับพระผซูข้สรข้างของนาง นางไวข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวย
ใหข้รอดอยขางชคัดเจน อรีกครคัรงทรีที่ความถขอมใจของนางปรากฏชคัดเจน 48 เพราะพระองคย์ทรงหล่วงใย
ฐานะอนนยากตลรื่าแหล่งหญสงคนใชด้ของพระองคย์ นางมองตคัวเองวขาเปป็นหญริงคนใชข้คนหนนงที่ ตขอพระ
พคักตรตพระเจข้า กระนคัรนนางกป็ยอมรคับวขาพระเจข้าไดข้ทรงหขวงใยนาง แนขนอนทรีโที่ ดยการทรงนทาของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ นางจนงพยากรณตวาข เพราะดผเถสด ตนนั้งแตล่นมีนั้ไปคนททกชนรื่วอายทจะเรมียกขด้าพเจด้าวล่า

ผาสท ก นางมารรียตตระหนคักถนงความหมายอคันลนกซนรงของสภาพของนางและพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุมข้
ครรภตอยซูข นางจนงททาไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้า 49 เพราะวล่าผผทด้ รงฤทธสดิ์ไดด้ทรงกระทลาการใหญล่กบน
ขด้าพเจด้า พระนามของพระองคย์กบป็ รสสททธสดิ์ นางยอมรคับเรพที่องฤทธริธเดชอคันไมขรสซูข้ ร รินสรุดของพระองคต
และการประกอบกริจในตคัวของนาง โดยกลขาวดข้วยวขาทคัรงหมดลข้วนถซูกกระททาในความบรริสรุทธริธดรีงาม
ทคัรงสริรน พระนามของพระองคย์กป็บรสสททธสดิ์จรริงๆ
ขณะทรีที่นางกลขาวคทาสรรเสรริญตขอไป นางกป็ททาไดข้แตขสรรเสรริญพระนามของพระผซูข้ชขวยใหข้
รอดของนาง 50 พระกรทณาของพระองคย์มมีแกล่บรรดาผผด้ยลาเกรงพระองคย์ ททกชนรื่วอายทสรบๆไป ชขาง
เปป็นความรซูข้อนคั แสนวริเศษ พระเมตตาของพระเจข้ามรีแผขขยายไปถนงผซูข้ใดกป็ตามทรีที่ยทาเกรงพระองคตไมขวาข
เวลาใดกป็ตาม นอกจากนรีร 51 พระองคย์ทรงสลาแดงฤทธสดิ์ดด้วยพระกรของพระองคย์ พระองคย์ทรง
กระทลาใหด้คนทมีรื่มมีใจเยล่อหยสรื่งแตกฉานซล่านเซป็นไป 52 พระองคย์ทรงถอดเจด้านายจากพระทมีรื่นงนรื่ และ
ทรงยกผผด้นอด้ ยขซนนั้ นางมารรียตพซูดไดข้จากประสบการณต พระเจข้ามริไดข้ทรงเลพอกผซูข้หญริงคนหนนงที่ จากพวก
ชนชคัรนสซูงหรพอพวกคนมรีตระกซูลในสมคัยนคัรน พระองคตไดข้ทรงเลพอกนางผซูข้เปป็นหญริงสาวบรริสรุทธริธทรีที่
ถขอมใจคนหนนที่งจากเมพองบข้านนอกในแควข้นกาลริลรี ในททานองเดรียวกคัน 53 พระองคย์ทรงโปรดใหด้คน
อดอยากอสรื่มดด้วยสสรื่งดมี และพระองคย์ทรงกระทลาใหด้คนมนรื่งมมีไปมรอเปลล่า ไมขใชขหญริงชาตริดรีมตรี ระกซูลทรีที่
มคังที่ คคังที่ ทรีที่พระองคตทรงประทานอภริสริทธริธนร รีใหข้ แตขเปป็นหญริงสาวยากจนคนหนนงที่ ทรีที่ยากจนฝขายวริญญาณ
ทรีที่พระองคตทรงประทานเกรียรตริเชขนนคัรนใหข้
54 พระองคย์ทรงชล่วยอสสราเอลผผด้รบน ใชด้ของพระองคย์ ครอทรงจดจลาพระกรทณาของพระองคย์
55 ทมีรื่มมีตล่ออนบราฮนมและตล่อเชรนั้อสายของทล่านเปป็นนสตยย์ ตามทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสไวด้กนบบรรพบทรทษของ
เรา" จรุดสนใจตอนนรีรเปลรียที่ นไปทรีมที่ รดกประจทาชาตริของนางในฐานะยริวคนหนนที่งแลข้ว นางมารรียต
สรรเสรริญพระเจข้าทรีที่ทรงชขวยอริสราเอลผซูข้รบคั ใชข้ของพระองคต โดยทรงระลนกถนงพระเมตตาทรีที่ทรงมรี
ตขอพวกเขา (นขาสคังเกตตรงทรีที่วาข นางมารรียตเรรียกอริสราเอลไดข้อยขางถซูกตข้องวขาเปป็นผซูข้รคับใชข้ของพระเยโฮ
วาหต อริสยาหตเรรียกอริสราเอลบขอยๆวขาเปป็นผซูข้รคับใชข้ของพระเยโฮวาหต (เชขน อริสยาหต 41:8, 44:21) นาง
กลขาวสคัรนๆแบบรวมๆถนงพระสคัญญาเหลขานคัรนทรีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงกระททากคับ “อคับราฮคัมและตขอเชพรอสาย
ของทขานเปป็นนริตยต” นางรซูวข้ าข สริที่งทรีที่เกริดขนรนกคับนางเปป็นการททาใหข้พระสคัญญาเหลขานคัรนสทาเรป็จโดยตรง

ลก 1:56

มารมียอย์ าศนยอยผกล่ นบนางเอลมีซาเบธประมาณสามเดรอน แลด้วจซงกลนบไปยนงบด้าน

ของตน นางมารรียจต นงพคักอยซูกข บคั นางเอลรีซาเบธเปป็นเวลา “ประมาณสามเดพอน” กขอนกลคับไปบข้าน
ของนาง มคันเปป็นธรรมเนรียมทางการแพทยตของชาวยริวทรีจที่ ะตข้องรอใหข้ผาข นไปสามเดพอนกขอนถนงจะ
บอกไดข้อยขางแนขนอนวขาหญริงคนหนนงที่ ตคัรงครรภตจรริงๆ มารรียตกเป็ หมพอนกคับนางเอลรีซาเบธทรีที่ไดข้รคับคทา
ยพนยคันถนงความแนขนอนของทรุกสริที่งทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงเปริดเผยแกขพวกนางแลข้ว ทคันใดนคัรน
นางกป็กลคับบข้านกขอนกทาหนดคลอดของนางเอลรีซาเบธเพรียงนริดเดรียว
ลก 1:57-60 ครนนั้นเวลาซซรื่งนางเอลมีซาเบธจะคลอดบทตรครบถด้วนแลด้ว นางกป็คลอดบทตร
เปป็นชาย 58 เพรอรื่ นบด้านและญาตสพนมีรื่ ด้องของนางไดด้ยนส วล่า องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสลาแดงพระมหา
กรทณาแกล่นาง เขาทนนั้งหลายกป็พากนนเปรมปรมีดดสดิ์ ด้วย 59 ตล่อมาครนนั้นถซงวนนทมีรื่แปดแลด้ว เขากป็พากนนมาใหด้
ทารกนนนนั้ เขด้าสท หนนต และเขาจะใหด้ชรรื่อทารกนนนั้นวล่า เศคารสยาหย์ ตามชรอรื่ บสดา 60 ฝล่ายมารดาจซงตอบวล่า
"ไมล่ใชล่ แตล่ตด้องใหด้ชอรรื่ วล่ายอหย์น"
กทาหนดคลอดของนางเอลรีซาเบธไดข้มาถนงแลข้ว และนางกป็ “คลอดบรุตรเปป็นชาย” บรรดา
เพพที่อนบข้านและญาตริๆของนางซนงที่ ในระหวขางนคัรนไดข้ยรินมาวขา “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงสทาแดงพระ
มหากรรุณาแกขนาง เขาทคัรงหลายกป็พากคันเปรมปรรีดธ ริดข้วย” ดคังทรีที่ปฏริบคัตริกนคั เปป็นธรรมเนรียมในหมซูขยริวทรีที่
เครข งครคัด พวกเขาพาทารกนข้อยเพศชายอายรุแปดวคันผซูข้นร รีไปเขข้าสรุหนคัต ตามคทาสคังที่ ทรีไที่ ดข้ทรงประทาน
ไวข้แกขอคับราฮคัมในปฐมกาล 17:12 ธรรมเนรียมของรคับบรีกาท หนดใหข้มรีคนสริบคนอยซูดข ข้วยในเหตรุการณต
พริเศษครคัรงนรีร พวกเพพที่อนบข้านและญาตริๆจนงถซูกเอขยถนง (ถนงแมข้คทาทรีที่แปลวขา ญาตสพมีรื่นด้อง (สบุกเกะเนส)
ปกตริแลข้วแปลวขา ‘ญาตริ’ กป็ตาม) ดคังทรีที่ปฏริบคัตริกนคั เปป็นธรรมเนรียมมาตคัรงแตขสมคัยนางรซูธและโบอาส
(นางรซูธ 4:17) เหลขามริตรสหายและญาตริพรีที่นอข้ งเหลขานรีรเปป็นธรุระใหข้ในการตคัรงชพที่อเดป็กนข้อยคนนรีรตอนทรีที่
เขาเขข้าสรุหนคัต เพพอที่ เปป็นเกรียรตริแกขบริดาของเขา พวกเขาจนงลงมตริเอกฉคันทตโดยตคัรงชพอที่ เดป็กคนนรีรวาข เศคา
รดิยาหย์ มารดาของเขาจนงทข้วงทคันทรีวาข “ไมขใชข แตขตข้องใหข้ชพที่อวขายอหตน” ยอหตนมรีความหมายวขา ‘พระ
เยโฮวาหตทรงเปป็นผซูข้ประทานทรีที่เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา’ หรพอความหมายงขายๆกวขานคัรนกป็คพอ ‘ไดข้รคับจาก
พระเยโฮวาหต’ ซนที่งยอหตนกป็เปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ

ลก 1:61-63 เขาพากนนตอบนางวล่า "ไมล่มมีผด้ใผ ดในพวกญาตสของทล่านทมีรื่มมีชอรรื่ อยล่างนนนั้น "
62 แลด้วเขาจซงใชด้ใบด้กบน บสดา ถามวล่าทล่านอยากจะใหด้บทตรนนนนั้ ชรรื่ออะไร 63 บสดาจซงขอกระดานชนวน
มาเขมียนวล่า "ชรอรื่ ของบทตรครอยอหย์น" คนทนนั้งหลายกป็ประหลาดใจนนก
พวกเขาจนงรรีบทคักทข้วงทคันทรีวาข “ไมขมรีผซูข้ใดในพวกญาตริของทขานทรีมที่ รีชพที่ออยขางนคัรน” ดคังนคัรนพวก
เขาจนงขอคทาแนะนทาจากเศคารริยาหต ซนที่งตอนนรีรกยป็ คังพซูดไมขไดข้เหมพอนเดริม บางคนเสนอวขาตอนนคัรนเขา
กป็ไมขไดข้ยนริ ดข้วยเพราะวขาพวกเขาสข งสคัญญาณมพอบอกเขา อยขางไรกป็ตาม คทาทรีที่แปลวขา ใชด้ใบด้ (เอป็นเนะ
อถูโอ) กป็มรีความหมายงขายๆ นคันที่ คพอ พวกเขาพยคักหนข้าใหข้เขาหรพอหคันไปยคังเศคารริยาหต เขาจนงททามพอไมข้
ขอกระดานชนวนมาเขรียนและยพนยคันวขาชพที่อของเดป็กคนนรีรคพอ ยอหย์น จรริงๆ บรรดาคนทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ จนง
ประหลาดใจยริงที่ นคัก แตขบริดามารดาของเดป็กคนนรีรไมข เพราะเปป็นชพอที่ ทรีที่พวกเขาไดข้รคับคทาสคังที่ จากพระเจข้า
ใหข้ตร คังใหข้แกขเดป็กคนนรีร
ลก 1:64-66 ในทนนใดนนนั้นปากและลสนั้นของทล่านกป็ครนดมีอมีก แลด้วทล่านกลล่าวสรรเสรสญ
พระเจด้า 65 บรรดาเพรรื่อนบด้านของทล่านกป็บนงเกสดความกลนว และเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนนั้ กป็เลรรื่องลรอไป
ทนรื่วแถบภผเขาแควด้นยผเดมีย 66 บรรดาคนทมีรื่ไดด้ยสนกป็จดจลาไวด้ในใจและวล่า "ทารกนนนั้นจะเปป็นอยล่างไร
หนอ" และพระหนตถย์ขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าอยผล่กนบเขา
ในทคันใดนคัรนปากของเขากป็เปริดออกและลริรนของทขานกป็คพนดรีอรีก “แลข้วทขานกลขาวสรรเสรริญ
พระเจข้า” คทาสรรเสรริญพระเจข้าของเขานคัรนอาจเปป็นสริที่งทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตรคังแตขขข้อ 68 เปป็นตข้นไป ดข้วย
เหตรุนร รี ความยทาเกรงองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้บงคั เกริดแกขคนทคัรงปวงทรีที่อาศคัยอยซูบข ข้านใกลข้เรพอนเครียง
นอกจากนรีร เรพอที่ งราวทคัรงหมดกป็แพรข สะพคัดไปทคัวที่ แถบภซูเขาแควข้นยซูเดรีย เมพอที่ ขขาวแพรข สะพคัดไป ผซูข้คนกป็
จดจทาไวข้ในใจและพซูดกคันวขา “ทารกนคัรนจะเปป็นอยขางไรหนอ” ดคังทรีมที่ รีบรรยายไวข้บขอยๆ โดยเฉพาะ
ในสมคัยฟพร นฟซูของประวคัตริศาสตรตพระคคัมภรีรตเดริม พระวริญญาณบรริสรุทธริธตรคัสไวข้วาข “พระหคัตถตของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าอยซูกข บคั เขา”
ลก 1:67

ฝล่ายเศคารสยาหย์ผด้เผ ปป็นบสดาประกอบไปดด้วยพระวสญญาณบรสสท ทธสดิ์แลด้วไดด้

พยากรณย์วล่า บคัดนรีร เศคารริยาหตกปป็ ระกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธเชขนกคัน นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่เขา
มริไดข้พซูดเปป็นภาษาแปลกๆหรพอสทาแดงพฤตริกรรมแบบพวกคารริสมาตริกเลย นอกจากสรรเสรริญ

พระเจข้าอยขางมรีพลคัง โดยพยากรณต (กลขาวออกไป) ถนงสริที่งทรีที่ไดข้ถซูกเปริดเผยแกขเขาแลข้วโดยกาเบรรียล
กขอนหนข้านคัรน
ลก 1:68-70 เขาเรริที่มตข้นโดยการสรรเสรริญพระเจข้า "จงสรรเสรสญองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า
พระเจด้าของพวกอสสราเอล ดด้วยวล่าพระองคย์ไดด้ทรงเยมียรื่ มเยมียนและชล่วยไถล่ชนชาตสของพระองคย์
พระเจข้าไดข้ทรงเยรีที่ยมเยรียนพวกเขาจรริงๆในเหตรุการณตเหลขานคัรนทรีที่เพริงที่ เกริดขนรนไปนคัรน จากนคัรนเขากป็
กลขาวเปป็นเชริงคทาพยากรณตวาข พระองคตจะทรงไถขชนชาตริของพระองคตดข้วย นอกจากนรีร พระเจข้า
69 ไดด้ทรงชผ เขาแหล่งความรอดขซนนั้ มาเพรรื่อเราในวงศย์วานของดาวสดผผรด้ นบใชด้ของพระองคย์ วลรี “เขา
(สคัตวต) แหขงความรอด” นขาจะหมายถนงเพลงสดรุดรี 18:2 ทรีที่ดาวริดเรรียกพระเจข้าวขาเปป็น “เขาแหขงความ
รอดของขข้าพระองคต” มคันเปป็นสทานวนเปรรียบเทรียบในสมคัยนคัร นทรีที่หมายถนงชคัยชนะและการชขวยใหข้
พข้น นอกจากนรีร เหป็นไดข้ชดคั วขาเศคารริยาหตไมขไดข้กาท ลคังพซูดถนงยอหตนผซูข้เปป็นลซูกนข้อยทรีที่เกริดมาอยขาง
อคัศจรรยตของตน เพราะวขาเขาเกริดมาจากบริดามารดาทรีที่เปป็นครอบครคัวปรุโรหริต
แทข้จรริงแลข้วเขากทาลคังหมายถนงพระเยซซู ผซูข้ทรงเปป็นวงศตวานของดาวริด (นคันที่ คพอ ตระกซูลยซูดาหต)
ทรีที่เปป็นตข้นวงศตของนางมารรียต แนขนอนทรีนที่ างไดข้แบขงปคันเรพอที่ งนรีรกบคั นางเอลรีซาเบธและเศคารริยาหตถงน
สริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นร คันไดข้แจข้งแกขนางเกรีที่ยวกคับการตคัรงครรภตแบบหญริงพรหมจารรีของนางและพระองคต
ผซูข้ทรีที่จะทรงประสซูตริ เขากลขาวตขอไปวขาสริที่งเหลขานรีรทรงคั หมดไดข้ถซูกพยากรณตไวข้มานานแลข้ว 70 ตามทมีรื่
พระองคย์ไดด้ตรนสไวด้ตนนั้งแตล่เรสรื่มสรด้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณย์บรสสท ทธสดิ์ของพระองคย์
ตคัรงแตขปฐมกาล 3:15 เปป็นตข้นมา เหลขาผซูข้เขรียนพระคคัมภรีรตเดริมไดข้พยากรณตไวข้ถนงการเสดป็จมาของพระ
ผซูข้ทรงเจริมของพระเจข้า คพอ พระเมสสริยาหต บคัดนรีรพระองคตกใป็ กลข้จะเสดป็จมาแลข้ว
ลก 1:71-75 เศคารริยาหตเขข้าใจถนงความหมายตขางๆทรีที่สพที่อออกมาของการเสดป็จมาของพระ
เมสสริยาหตของพวกยริว (เราตข้องไมขลพมวขาขณะนคัรนชนชาตริอริสราเอลถซูกครอบครองโดยกองทคัพของ
โรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังและปราศจากพระเจข้า เชขนเดรียวกคับความคริดสข วนใหญขเกรีที่ยวกคับพระเมสสริ
ยาหตของคนสมคัยนคัรน เขาเองกป็รอคอยพระเมสสริยาหตใหข้มาปลดแอกทรราชยตของโรมทริงร ไป) ดคังนคัรน
เขาจนงประกาศอยขางมรีความหวคังตขอไปวขา เราจะรอดพด้นจากพวกศนตรผของเราทนนั้งหลาย และพด้นจาก
มรอของคนทนนั้งปวงทมีรื่ชงน เรา เหป็นไดข้ชคัดวขาเศคารริยาหตเขข้าใจวขาบรุตรทรีที่ยงคั ไมขเกริดมาของนางมารรียตคอพ

พระเมสสริยาหตและเขาปรารถนาใหข้พระองคตปลดแอกของชาวโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังทริรงไป 72 จะ
ทรงสลาแดงพระกรทณาซซรื่งทรงสนญญาแกล่บรรพบทรทษของเรา และทรงระลซกถซงพนนธสนญญาบรสสททธสดิ์
ของพระองคย์ 73 ครอคลาปฏสญาณซซงรื่ พระองคย์ไดด้ทรงกระทลาไวด้กบน อนบราฮนมบรรพบทรทษของเรา เศคา
รริยาหตจงน ทซูลขอพระเมตตาของพระเจข้าและขอใหข้พระองคตทรงกระททาตามทรีที่ไดข้ทรงสคัญญาไวข้ก บคั
อคับราฮคัม
เศคารริยาหตประกาศตขอไปวขา 74 วล่าเมรรื่อเราทนนั้งหลายพด้นจากมรอศนตรผของเราแลด้ว จะทรง
โปรดใหด้เราปรนนสบนตสพระองคย์โดยปราศจากความกลนว 75 ดด้วยความบรสสททธสดิ์และดด้วยความชอบ
ธรรมจลาเพาะพระพนกตรย์พระองคย์ตลอดชมีวตส ของเรา แนขนอนทรีที่เศคารริยาหตไดข้อธริษฐานขอเรพที่องนรีรมา
นาน อยขางไรกป็ตาม มคันกป็ไมขใชขแผนการตอนนรีรของพระเจข้าทรีที่จะททาตามคทาขอนคัรน มคันไมขใชขคทาขอทรีที่
ผริด แตขมนคั ไมขใชขแผนการของพระเจข้าทรีที่จะใหข้สที่ ริงนคัรนเกริดขนรนในตอนนดันขึ้ และมคันกป็ไมขไดข้เกริดขนรน
จรริงๆ กระนคัรน เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความปรารถนาตามแบบของพระเจข้าของเศคารริยาหตทรีที่จะปรนนริบคัตริ
พระเจข้าดข้วยความบรริสรุทธริธและความชอบธรรม
ลก 1:76-79 ทล่านทารกเออ๋ย เขาจะเรมียกทล่านวล่าเปป็นศาสดาพยากรณย์ของผผด้สผ งสท ด เพราะ
วล่าทล่านจะนลาหนด้าองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าเพรอรื่ จะจนดเตรมียมมรรคาของพระองคย์ไวด้ คราวนรีรเศคารริยาหต
เปลรียที่ นมาพซูดถนงบรุตรชายทารกทรีที่เกริดมาอยขางอคัศจรรยตซนที่งอยซูตข รงหนข้าเขาบข้าง ดคังทรีที่กาเบรรียลไดข้แจข้ง
ใหข้เขาทราบลขวงหนข้าเมพที่อประมาณเกข้าเดพอนกขอนหนข้านคัรน (1:13-17) บคัดนรีรเขากป็ประกาศใหข้ทรุกคน
ไดข้ยรินวขาบรุตรของเขา คพอ ยอหตน จะไดข้ชพที่อวขา “เปป็นศาสดาพยากรณตของผซูข้สซูงสรุด เพราะวขาทขานจะนทา
หนข้าองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อจะจคัดเตรรียมมรรคาของพระองคตไวข้” นรีที่เปป็นคทาพซูดเดรียวกคับทรีที่กาเบรรียลไดข้
กลขาวไวข้ดคังทรีมที่ รีพยากรณตไวข้ในอริสยาหต 11:3, 40:3 และมาลาครี 3:1 นขาสคังเกตวขาเศคารริยาหตเทรียบเทขา
พระเยโฮวาหตแหขงหนคังสพออริสยาหตวาข ทรงเทรียบเทขากคับคทาวขา ‘องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ ในสมคัยนคัรน
แนขนอนทรีที่ชพที่อเรรียกนรีรถซูกใชข้กบคั พระเยซซู นอกจากนรีร พระองคตผซูข้ทยรีที่ อหตนจะนทาหนข้ากป็ถซูกเรรียกชคัดเจนวขา
เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
ดคังนคัรนการรคับใชข้ทรีที่จะเกริดขนรนของยอหตนจนงเปป็นการททา 77 ใหด้ชนชาตสของพระองคย์มมีความรผด้
ถซงความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา วลรีสรุดทข้ายนรีรอาจแปลใหมขไดข้วาข ‘ในการทรงยกบาปของ

เขา’ คทาทรีที่แปลวขา การทรงยกบาป (อาเฟะซดิส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ปลดปลขอย’ เหมพอนกคับทรีที่
เราไดข้รคับการปลดปลขอยใหข้พข้นจากความบาปของเราแลข้ว พรข้อมกคับความผริดและโทษทรีที่ตข้องรคับ
ดข้วย เราจนงถซูกชขวยใหข้รอดเพราะการนคัรน เศคารริยาหตบรรยายรายละเอรียดเกรีที่ยวกคับความรอดไดข้อยขาง
ถซูกตข้องแลข้ว เขากลขาวเสรริมอรีกวขานรีที่เปป็นมา 78 โดยพระทนยเมตตากรทณาแหล่งพระเจด้าของเรา
แนขทรีเดรียว ความรอดของเราแผขออกมาจากพระเมตตาอคันอขอนโยนของพระเจข้า สงขาราศรีจงมรีแดข
พระองคตตลอดไปเปป็นนริตยต วลรีทวรีที่ าข แสงอรทณจากเบรนั้องสผ งจซงมาเยมียรื่ มเยมียนเรา กป็เปป็นสทานวน
ไพเราะทรีที่จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘แสงกลางวคันจากสวรรคตไดข้ปรากฏแกขเราแลข้ว’ การรคับใชข้ของ
ยอหตนกป็คพอ เพพที่อเตรรียมทางสทาหรคับ “แสงอรรุณจากเบพรองสซูง” พระเยซซูไดข้เสดป็จมาเปป็นความสวขาง
ของโลกนรีรอยขางแทข้จรริงและการประสซูตริของพระองคตกเป็ ปป็นเหมพอนดวงตะวคันทรีที่สาดแสงผขานหมซูข
เมฆแหขงความมพดมริด ชขางเปป็นเครพอที่ งเตพอนความจทาอคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีทรีที่การเสดป็จมาของพระเยซซู
เปป็นเหมพอนการขนรนของดวงอาทริตยตในแตขละวคันสทาหรคับเรา
เราไมขทราบชคัดเจนวขาเศคารริยาหตกาท ลคังหมายถนงยอหตนหรพอพระเยซซูตรงนรีร บรริบทโดยรวมกป็
สพที่อวขานรีที่หมายถนงยอหตน แตขบรริบทกขอนหนข้ากป็สพที่อถนงพระเยซซู อคันทรีจที่ รริงแลข้วทคัรงพระเยซซูและยอหตน
ตขางกป็มรีการรคับใชข้เดรียวกคัน นคันที่ คพอ 79 เพรรื่อจะสล่องสวล่างแกล่คนทนนั้งหลายผผด้อยผใล่ นทมีรื่มรด และในเงาแหล่ง
ความตาย เพรรื่อจะนลาเทด้าของเราไปในทางสนนตสสทข" ไมขวาข ในกรณรีใด มรีการสพที่อถนงอริสยาหต 60:1-3
และ 42:7 อยขางชคัดเจน รวมถนงเพลงสดรุดรี 23:4 ดข้วย โดยทรุกขข้อนรีรตขางพซูดถนงพระเยโฮวาหตหรพอการ
เสดป็จมาของพระองคต
ลก 1:80

ฝล่ายทารกนนนั้นกป็ไดด้เจรสญวนยขซนนั้ และจสตวสญญาณกป็มมีกลาลนงทวมีขนซนั้ และไป

อาศนยในถสนรื่ ททรกนนดารจนถซงวนนทมีรื่ทล่านจะไดด้มาปรากฏแกล่ชนชาตสอสสราเอล ลซูกาใหข้เพรียงคทาบรรยาย
สคัรนๆเกรีที่ยวกคับยอหตนตคัรงแตขตอนนคัรนจนถนงเรริที่มตข้นการรคับใชข้ของเขา เขาจะเตริบโตขนรนตามธรรมชาตริ
แตขลซูกากลขาวดข้วยวขายอหตนจะ “จริตวริญญาณมรีกาท ลคังทวรีขร นน ” เขาเรริที่มเขข้มแขป็งฝขายวริญญาณ พระเจข้า
ทรงเหป็นวขาไมขสมควรทรีที่จะสข งเขาใหข้ไปเรรียนรซูจข้ ากพวกรคับบรีทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม แตขทรงใชข้เขาไปเรรียน
รซูข้ในถรินที่ ทรุรกคันดารเหมพอนกคับทรีที่ทรงกระททากคับโมเสสและเซาโลแหขงเมพองทารตซคัส ทรีที่นคันที่ เองเขาไดข้
รคับอริทธริพลและถซูกสอนโดยพระวริญญาณของพระเจข้าแทนทรีที่จะไดข้รคับอริทธริพลจากการเมพองแบบ

ศาสนาอคันหยรุมหยริมและหลคักศาสนศาสตรตแบบประเดรีดี๋ยวประดด๋าวในสมคัยนคัรน ไมขมรีบอกไวข้วาข เปป็น
ถริที่นทรุรกคันดารไหน ถนงแมข้บางคนคริดวขามคันเปป็นถริที่นทรุรกคันดารแหขงมาโอนใกลข้กบคั เฮโบรนกป็ตาม
เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาททาเชขนนรีรหลคังจากทรีที่เขาโตเปป็นหนรุขมแลข้วและจากบข้านไป และอาจหลคังจากทรีที่บริดา
มารดาของเขาเสรียชรีวตริ แลข้ว
*****
ภนพรวมของลลกน 2: บทททที่เราคบุว้นเคยนทขึ้นสาเสนอการประสถูตดิของพระเยซถูและเหตบุการณย์
ตย่างๆททที่เกทที่ยวขว้องกดับมดัน เนชอขึ้ หาสย่วนหลดังของบทททที่ 2 นทขึ้สรบุปยย่อชย่วงปทแรกๆของการรดับใชว้ของพระ
เยซถู คสายกยย่องของนางอดันนาไดว้ถถูกกลย่าวถซงพรว้อมกดับเหตบุการณย์ทพทที่ ระวดิหารตอนททที่พระเยซถูอายบุสดิบ
สองปท
ลก 2:1-3

อยผมล่ าคราวนนนนั้ มมีรนบสนงรื่ จากซมีซารย์ ออกนสตนส ใหด้จดทะเบมียนสลามะโนครนวทนรื่ว

ทนนั้งแผล่นดสน “อยซูมข าคราวนคัรน” คพอชขวงเวลาเดรียวกคับในบททรีที่หนนงที่ และกทาเนริดของยอหตน จคักรพรรดริ
โรมทรีคที่ รองราชยตอยซูตข อนนคัรน คพอ ซรีซารต ออกคัสตคัส มรีรคับสคังที่ ใหข้จดทะเบรียนสทามะโนครคัวทคัวที่ ทคัรง
จคักรวรรดริ (นคันที่ คพอ ทคัวที่ โลกทรีมที่ รีผซูข้คนอาศคัยอยซู)ข จรริงๆแลข้วรคับสคังที่ นรีรกมป็ รีออกมากขอนหนข้านรีรเปป็นเวลา
หลายปรีแลข้ว แตขความยรุงข ยากทรีที่เกริดขนรนในจคักรวรรดริไดข้ททาใหข้การบคังคคับใชข้เกริดความลขาชข้า พระเจข้าไดข้
ทรงททาใหข้เกริดสคันตริสรุขซนที่งททาใหข้เหตรุการณตตขางๆประจวบเหมาะจนรายละเอรียดทรุกอยขางในคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับการเสดป็จมาของพระครริสตตเปป็นจรริงทรุกประการ มคันถนงเวลาครบกทาหนดแลข้ว
จรริงๆ คทาทรีที่แปลวขา จดทะเบมียนสลามะโนครนว (อาปอกราโฟ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ขนรนทะเบรียน’
หรพอ ‘ขนรนบคัญชรี’ มคันเปป็นการจดทะเบรียนสทามะโนครคัวโดยมรีจรุดประสงคตในการเรรียกเกป็บภาษรี
โรมตข้องการบคันทนกประวคัตริของทรุกคนในจคักรวรรดริของมคันเพพอที่ เกป็บภาษรีคนเหลขานคัรน ดคังนคัรนพวก
เขาจนงถซูกสคังที่ ใหข้เดรินทางไปยคังเมพองเกริดของตน ทรีที่เฉพาะเจาะจงยริงที่ ไปกวขานคัรนกป็คพอ 2 (นมีรื่เปป็นครนนั้งแรก
ทมีรื่ไดด้จดทะเบมียนสลามะโนครนว เมรรื่อคมีรสนอส นสเปป็นเจด้าเมรองซมีเรมีย) ชพที่อภาษาละตรินของเขาคพอ คริรรินอริ คัส
จคักรพรรดริโรมผซูข้นร รีมรีอทานาจปกครองเหนพอแควข้นยซูเดรียนข้อย 3 คนทนนั้งปวงตล่างคนตล่างไดด้ไปขซนั้น
ทะเบมียนยนงเมรองของตน ดคังนคัรน โยเซฟ ในฐานะเปป็นชายทรีที่เคารพกฎหมาย จนงไปยคัง “เมพองของ

ตน” (นคันที่ คพอ บข้านเกริดของเขาหรพออาจเปป็นทรีที่ดนริ มรดกของครอบครคัว) โยเซฟผซูข้เปป็นคนตระกซูลยซู
ดาหตและเปป็นเชพรอสายของดาวริด จนงเตรรียมตคัวตามหนข้าทรีที่เพพที่อเดรินทางไปยคังเบธเลเฮม เมพองของดาวริด
ลก 2:4-5

ฝล่ายโยเซฟกป็ขซนั้นไปจากเมรองนาซาเรป็ธแควด้นกาลสลมีถงซ เมรองของดาวสด ชรรื่อ

เบธเลเฮมแควด้นยผเดมียดด้วย (เพราะวล่าเขาเปป็นวงศย์วานและเชรอนั้ สายของดาวสด) 5 เขาไดด้ไปกนบมารมียย์ทมีรื่
เขาไดด้หมนนั้นไวด้แลด้ว เพรอรื่ จะขซนั้นทะเบมียนและนางมมีครรภย์ เหป็นไดข้ชคัดวขา มรีเวลากทาหนดไวข้สทาหรคับการ
จดทะเบรียนสทามะโนครคัวครคัรงนรีรของรคัฐบาลและโยเซฟกป็เลพอกไมขไดข้วาข เขาจะเดรินทางไดข้เมพที่อไร ดคัง
นคัรนมารรียตผซูข้เปป็นภรรยาทรีที่เขาไดข้หมคัรนไวข้แลข้วจนงเกพอบถนงกทาหนดคลอดแลข้ว อาจเปป็นไดข้วาข โยเซฟตคัรงใจ
ไวข้แลข้วทรีที่จะพามารรียไต ปดข้วยเพพอที่ ทรีที่จะพานางออกไปจากเมพองนาซาเรป็ธสทาหรคับการคลอดบรุตรของ
นางทรีที่ใกลข้จะมาถนง บรรดาเพพที่อนบข้านของพวกเขาตขางกป็ทราบวขานางทข้องแลข้วและรซูวข้ าข นางตคัรงทข้อง
กขอนทรีที่พวกเขาจะแตขงงานกคันอยขางเปป็นทางการ และไมขเขข้าใจวขานางตคัรงครรภตไดข้อยขางไรและเพราะ
เหตรุใด
ดข้วยเหตรุนร รี เพพอที่ ทรีที่จะมริใหข้นางตข้องเจอกคับคทาเหยรียดหยามดซูแคลนเพริมที่ อรีก เขาจนงพานางไป
ดข้วย ดคังนคัรนในฐานะเปป็นเชพรอสายของดาวริด เหป็นไดข้ชคัดวขานางยคังไงตข้องไปอยซูแข ลข้ว พระเจข้าทรงจคัด
เตรรียมเพพที่อใหข้คทาพยากรณตในมรีคาหต 5:2 สทาเรป็จซนที่งในขข้อนคัรนเมพอที่ กวขา 500 ปรีกขอนไดข้พยากรณตไวข้วาข
พระเมสสริยาหตจะเสดป็จมาประสซูตริทรีที่ไหน เบธเลเฮม เปป็นคทาฮรีบรซูทรีที่มครี วามหมายตรงตคัววขา ‘บข้าน
ขนมปคัง’ ซนที่งอาจเปป็นคทาพยากรณตอข้างอริงถนงการทรีที่พระเยซซูทรงเปป็นอาหารทรีที่ลงมาจากสวรรคตและ
ทรงเปป็นอาหารแหขงชรีวริต
คทาทรีแที่ ปลวขา หมนนั้นไวด้แลด้ว (มเนสเตะอถูโอ) มรีความหมายวขา ‘หมคัรนหมาย’ หรพอสคัญญาไวข้แลข้ว
วขาจะแตขงงานกคัน มคันคลข้ายกคับการหมคัรนหมายในปคัจจรุบคัน คทานรีรกสป็ พที่อชคัดเจนแลข้ววขาพวกเขายคังมริไดข้
แตขงงานกคัน มารรียตเปป็น “ภรรยาทรีที่ไดข้หมคัรนไวข้” ของเขาและมริใชขภรรยาของเขา พวกเขายคังมริไดข้รขวม
หลคับนอนกคัน กระนคัรน นางกป็ทข้องแกขใกลข้คลอดเตป็มทรี
ลก 2:6-7

เมรรื่อเขาทนนั้งสองยนงอยผล่ทมีรื่นนรื่น กป็ถซงเวลาทมีรื่มารมียจย์ ะประสผ ตสบทตร 7 นางจซง

ประสผ ตบส ทตรชายหนวปมี เอาผด้าอด้อมพนนและวางไวด้ในรางหญด้า เพราะวล่าไมล่มมีทมีรื่วล่างใหด้เขาในโรงแรม
บางครคัรงประเพณรีกชป็ วนใหข้เราคริดวขาโยเซฟกคับมารรียตมาถนงตอนใกลข้คทที่าในคพนทรีที่พระเยซซูประสซูตริ

อยขางไรกป็ตาม ขข้อความตรงนรีรกบป็ อกชคัดเจนวขานางคลอดบรุตรในตอนกลางวคัน “เมพอที่ เขาทคัรงสองยคัง
อยซูทข รีที่นนคัที่ ” เบธเลเฮมเปป็นสถานทรีที่เลป็กๆมาโดยตลอด
คทาทรีแที่ ปลวขา โรงแรม (คาตาลถูมา) อาจสพที่อถนงสถานทรีที่สาธารณะสทาหรคับใหข้คนมาพคักหรพอมคัน
อาจหมายถนงหข้องรคับแขกกป็ไดข้ ไมขวาข ในกรณรีใด ตอนนคัรนไมขมรีหข้องพคักอคันเหมาะสมเลย เหตรุผล
เดรียวกคันทรีที่นทาพาโยเซฟและมารรียตไปทรีที่นคันที่ (การจดทะเบรียนสทามะโนครคัวของโรมซนที่งจะมรีขร นน) ยขอม
นทาพาคนอพนที่ ๆอรีกมากมายไปยคังเบธเลเฮมในฐานะทรีที่พวกเขาเปป็นเชพรอสายของดาวริด โยเซฟและมา
รรียจต นงตข้องพคักคข้างคพนในคอกสคัตวตถงน แมข้พระคคัมภรีรไต มขไดข้บอกตรงไหนเลยวขาเปป็นเชขนนคัรน แนขนอนทรีที่
คนเชพที่อวขาเปป็นเชขนนคัรนเพราะรางหญว้าซนที่งเปป็นเปลใหข้อาหารหรพอคอกสทาหรคับสคัตวต ประเพณรีบางชริรน
กป็เชพที่อวขา ‘คอกสคัตวต’ คพอ ถทราหนนงที่ ซนที่งอยซูใข กลข้เครียง ถนงแมข้ไมขมรีคทาพซูดทรีที่สพที่อเชขนนคัรนในพระคคัมภรีรตกตป็ าม
วลรีทรีที่กลขาวชคัดเจนถนง “บรุตรชายหคัวปรี” ของมารรียตกสป็ พที่อวขา นางมรีบรุตรคนอพนที่ ๆอรีกในภายหลคัง ซนงที่ นางกป็
มรีจรริงๆ “ผข้าอข้อม” หมายถนงผข้าแถบทรีที่บรรดาแมขๆชาวยริวใชข้หขอลซูกนข้อยของตน มารรียรต ซูข้วาข นางถนง
กทาหนดคลอดแลข้ว และนางกป็ตข้องเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการคลอดของนาง
ลก 2:8-9

ในแถบนนนั้น มมีคนเลมีนั้ยงแกะอยผใล่ นททล่งนา เฝด้าฝผงแกะของเขาในเวลากลางครน

ขณะเดรียวกคัน ในแถบภซูเขาของแควข้นยซูเดรียทรีที่อยซูลข ข้อมรอบ พวกคนเลรีรยงแกะกป็ “อยซูใข นทรุขงนา เฝข้าฝซูง
แกะของเขาในเวลากลางคพน” บางคนถพอทรรศนะทรีที่วาข พวกคนเลรีรยงแกะอยซูเข ฝข้าฝซูงแกะของตนใน
ทรุขงตอนกลางคพนจนถนงปลายฤดซูรข้อนและตข้นฤดซูใบไมข้รขวงเทขานคัรน พอฤดซูหนาวมาถนง พวกเขากป็จะ
นทาพวกแกะเขข้าไปในคอกแกะตอนกลางคพน ดคังนคัรนบางคนจนงคริดวขาการประสซูตริของพระเยซซูเกริด
ขนรนในชขวงเวลานรีรของปรี คพอ ใกลข้กบคั เทศกาลสรุคคท (นคันที่ คพอ เทศกาลอยซูเข พริง) ซนที่งเปป็นเวลาทรีที่พระบรุตร
ของพระเจข้าเสดป็จมาและตคัรงพลคับพลาอาศคัยอยซูทข ขามกลางพวกเรา (ยอหตน 1:14)
ไมขวาข ในกรณรีใด คพนนคัรนเอง 9 ดผเถสด มมีทผตสวรรคย์ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้ามาปรากฏแกล่เขา
และรนศมมีขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าสล่องลด้อมรอบเขา และเขากลนวนนก ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา
ดผเถสด (อดิดออถู) ซนที่งเปป็นคทาสคังที่ ทรีอที่ ยซูใข นรซูปอดรีต มคันมรีความหมายวขา ‘ดซูสริ!!!’ นรีที่สพที่อถนงการปรากฏตคัวฉคับ
พลคันของ “ทซูตสวรรคตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (ตลอดการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา เหตรุ
การณตสทาคคัญๆทรุกครคัรงจะมรีการปรากฏตคัวหรพอการชขวยเหลพอของพวกทซูตสวรรคต เชขน การประกาศ

เรพที่องการตคัรงครรภตพระองคต การประสซูตริของพระองคต การถซูกทดลองกขอนทรงเรริที่มรคับใชข้ ทรีที่เกทเส
มนรี การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต และการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระองคต นอกจากนรีร การ
เสดป็จกลคับมาจากสวรรคตของพระองคตกจป็ ะมาพรข้อมกคับเหลขาทซูตสวรรคตผซูข้มรีฤทธริธของพระองคตดข้วย)
ทคัวที่ พระคคัมภรีรตใหมข คทาทรีที่แปลวขา สงล่าราศมี (ดอซา) มรีความหมายวขา แสงสวขางจข้าจนเกพอบททาใหข้
ตาบอด แนขทรีเดรียวทรีที่สงขาราศรีนร นคั “สข องลข้อมรอบเขา” แนขนอนทรีพที่ วกคนเลรีรยงแกะทรีที่ถขอมใจเหลขานรีร
“กลคัวนคัก” หากแปลตรงตคัวแลข้วพวกเขากป็ ‘ตกใจกลคัวเปป็นอคันมาก’ พวกเขากลคัวจนททาตคัวไมขถซูก
ลก 2:10-11 ฝล่ายทผตสวรรคย์องคย์นนนั้นกลล่าวแกล่เขาวล่า "อยล่ากลนวเลย เพราะดผเถสด เรานลา
ขล่าวดมีมายนงทล่านทนนั้งหลาย ครอความปรมีดมียงสรื่ ซซรื่งจะมาถซงคนทนนั้งปวง เชขนเดรียวกคับทรีพที่ วกทซูตสวรรคตททา
บขอยๆเมพที่อปรากฏตคัวแกขผซูข้คนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า คทากลขาวแรกของทซูตสวรรคตผซูข้นร รีคพอ “อยขา
กลคัวเลย” เขามรีขขาวดรีจรริงๆมาแจข้งใหข้ทราบ คทาทรีแที่ ปลวขา นลาขล่าวดมีมายนงทล่านทนนั้งหลาย (เอะวดังเกะลดิ
โซ) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่บขอยครคัรงแปลเปป็น ‘ประกาศขขาวประเสรริฐ’ มคันไมขเพรียงเปป็น “ความยรินดรียริงที่ ”
(นคันที่ คพอ ความยรินดรีใหญขโต) เทขานคัรน แตขมนคั ยคัง “มาถนงคนทคัรงปวงดข้วย” ในการประกาศขขาวเรพที่องการ
ประสซูตริของพระครริสตตกมป็ กรี ารกลขาวดข้วยวขา การเสดป็จมาของพระองคตนร คันจะเปป็นพระพรแกขคนทคัรง
ปวง การรคับใชข้ของพระองคตจะมรีมายคังชนชาตริอริสราเอลและจะมรีไปถนงทรีที่สรุดปลายแผขนดรินโลกดข้วย
11 เพราะวล่าในวนนนมีนั้พระผผด้ชวล่ ยใหด้รอดของทล่านทนนั้งหลาย ครอพระครสสตย์เจด้า มาบนงเกสดทมีรื่
เมรองดาวสด ถนงแมข้ขณะนคัรนเปป็นชขวงกลางดนก แตขวคันของคนฮรีบรซูกเป็ รริที่มตข้นตอนดวงอาทริตยตตกของวคัน
กขอนหนข้า ดคังนคัรน มคันจนงเปป็น “วคันนรีร” แลข้ว แนขนอนทรีที่เมพองดาวริดหมายถนง เบธเลเฮมซนที่งพวกคนเลรีรยง
แกะกป็ทราบดรี เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลขานรีรไมขเพรียงเปป็นยริวเทขานคัรน แตขยงคั เปป็นคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าดข้วย พวกเขากป็เหมพอนกคับยริวทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าคนอพนที่ ๆทรีรที่ อคอยและโหยหา
พระเมสสริยาหตทพรีที่ วกเขารอมานานเพพที่อทรีที่จะทรงชขวยชนชาตริของพวกเขาใหข้พข้นจากกทาปคัรนเหลป็ก
ของโรม พวกเขาเพริที่งไดข้ยรินวขาพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานานไดข้เสดป็จมาประสซูตริในคพนนคัรน
แลข้วในเบธเลเฮมทรีที่อยซูใข กลข้เครียง ขขาวนรีรคงเปป็นเรพอที่ งนขาตพที่นเตข้นยริงที่ นคัก
คทาทรีแที่ ปลวขา พระครสสตย์ (ครดิสตอส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘พระองคตผซูข้ทรงไดข้รคับการเจริม’
ซนที่งเปป็นความหมายตรงตคัวของคทาฮรีบรซู เมสสดิยาหย์ (นขาสคังเกตวขาคทาวขา เมสสดิยาหย์ ปรากฏเพรียงแคข

สองครคัรงในพระคคัมภรีรภต าษาอคังกฤษ โดยทคัรงสองครคัรงอยซูใข นหนคังสพอดาเนรียล 9:25-26 โดยหมายถนงผซูข้
ครอบครองทรีที่จะเสดป็จมาของอริสราเอล อยขางไรกป็ตาม ในรซูปภาษาฮรีบรซูของคทาๆนรีร คทาๆนรีรกปป็ รากฏ
สามสริบแปดครคัรงในพระคคัมภรีรเต ดริม) พระองคตผซูข้ทรีที่เพริงที่ ประสซูตริไมขเพรียงเปป็นพระเมสสริยาหตเทขานคัรน แตข
ยคังเปป็นองคย์พระผถูว้เปป็นเจว้า ซนที่งสทาหรคับพวกกรรีกแลข้วกป็สพที่อถนงพระเจข้า
ลก 2:12

นมีรื่จะเปป็นหมายสลาคนญแกล่ทล่านทนนั้งหลาย ครอทล่านจะไดด้พบพระกทมารนนนั้นพนน

ผด้าอด้อมนอนอยผใล่ นรางหญด้า " ทซูตสวรรคตผซูข้นร รีไดข้ใหข้หมายสทาคคัญทรีที่เฉพาะเจาะจงแกขพวกเขา พวกเขา
จะพบพระกรุมารในเบธเลเฮม “พคันผข้าอข้อมนอนอยซูใข นรางหญข้า” แนขนอนทรีที่ในคพนนคัรนมรีเดป็กทารก
คนอพนที่ ๆอรีกในเบธเลเฮม แตขเบาะแสของพวกเขากป็คพอวขา พระองคตทพรีที่ วกเขาตามหาควร (1) นอน
อยซูใข นรางหญข้าและ (2) มรีผข้าอข้อมพคันกาย ซนที่งเปป็นผข้าแถบทรีที่ใชข้หขอตคัวเดป็กทารกแรกเกริด
ลก 2:13-14 ทนนใดนนนนั้ มมีชาวสวรรคย์หมผล่หนซรื่งมาอยผล่กบน ทผตสวรรคย์องคย์นนนั้นรล่วมสรรเสรสญ
พระเจด้าวล่า วลรีทรีที่วาข ชาวสวรรคย์หมถูย่หนซงที่ มรีความหมายตรงตคัววขา ‘กองทคัพแหขงสวรรคต’ มคันเปป็นคทา
ศคัพทตทางทหารทรีที่สพที่อถนงกองทหารขนาดใหญข ในกรณรีนร รี เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นทซูตสวรรคต
จทานวนมหาศาล บางคนอข้างวขาทซูตสวรรคตเหลขานรีรแคขสรรเสรริญพระเจข้าและมริไดข้รข้องเพลงเหมพอน
อยขางทรีที่เราคริดกคัน อยขางไรกป็ตาม คทาทรีแที่ ปลวขา สรรเสรสญ (ไอเนะโอ) กป็มไริ ดข้หมายถนง ‘สรรเสรริญ’
เทขานคัรน แตขยงคั หมายถนง ‘รข้องเพลงสรรเสรริญ’ ดข้วย ถนงแมข้มไริ ดข้กลขาวไวข้ชคัดเจน แตขมนคั กป็สพที่อวขาพวกเขา
รข้องเพลงสรรเสรริญพระเจข้าจรริงๆโดยรข้องวขา 14 "รนศมมีภาพจงมมีแดล่พระเจด้าในทมีรื่สผงสท ด และบนแผล่น
ดสนโลกสนนตสสทขจงมมีทล่ามกลางมนทษยย์ทนนั้งปวงซซรื่งทรงโปรดปรานนนนั้น" บทเพลงของพวกเขามรี
ลคักษณะสองประการ พวกเขาถวายสงขาราศรีแดขพระเจข้าในสวรรคตและทซูลขอใหข้เกริดสคันตริสรุขแกข
แผขนดรินโลก องคตสนคั ตริราชไดข้มาบคังเกริดแลข้ว นอกจากนรีร สคันถวไมตรรีของพระเจข้าทรีที่มรีตขอมนรุษยชาตริ
กป็กาท ลคังถซูกสทาแดงในการเสดป็จมาของพระบรุตรของพระองคตดข้วย ในคพนนคัร นพระเจข้าทรง “สทาแดง
ความรคักของพระองคตแกขเราทคัรงหลาย” ในการปรากฏตคัวของพระบรุตรของพระองคต มคันเปป็น
สคันถวไมตรรีทรีที่มตรี ขอมนรุษยตจรริงๆ
ลก 2:15

ตล่อมาเมรรื่อทผตสวรรคย์เหลล่านนนนั้ ไปจากเขาขซนั้นสผสล่ วรรคย์แลด้ว พวกเลมีนั้ยงแกะไดด้

พผดกนนวล่า "บนดนมีในั้ หด้เราไปยนงเมรองเบธเลเฮม ดผเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนั้นนนนนั้ ซซงรื่ องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง

แจด้งแกล่เรา" หลคังจากไดข้สรรเสรริญและถวายสงขาราศรีแดขพระเจข้าเพราะความรคักอคันยริงที่ ใหญขทรีที่
พระองคตไดข้ทรงรคักเราแลข้ว แมข้ในยามทรีที่เราตายในการละเมริดและความบาปทคัร งหลาย ทซูตสวรรคต
เหลขานคัรนกป็จากไปและกลคับสซูขสวรรคต เหลขาคนเลรีรยงแกะทรีที่ตกตะลนงจนงพซูดกคันวขา “บคัดนรีรใหข้เราไปยคัง
เมพองเบธเลเฮม ดซูเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนนคัรน ซนที่งองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงแจข้งแกขเรา” หากพระเจข้าทรง
เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาในการประกาศใหข้พวกเขาทราบถนงการประสซูตขริ องพระบรุตรของพระองคต
แลข้วเชขนนรีร พวกเขากป็ตรงคั ใจทรีที่จะไปดซูใหข้เหป็นกคับตา
ลก 2:16-18 เขากป็รบมี ไปแลด้วพบนางมารมียกย์ นบโยเซฟและพบพระกทมารนนนั้นนอนอยผใล่ น
รางหญด้า 17 ครนนั้นเขาไดด้เหป็นแลด้ว จซงเลล่าเรรรื่องซซงรื่ เขาไดด้ยนส ถซงพระกทมารนนนั้น 18 คนทนนั้งปวงทมีรื่ไดด้ยสนกป็
ประหลาดใจดด้วยเนรนั้อความทมีรื่คนเลมีนั้ยงแกะไดด้บอกแกล่เขา
พวกเขามาดข้วยความเรข งรรีบ พวกเขาไมขชคักชข้าเลย พวกเขารซูข้จคักเมพองเบธเลเฮมดรีพอจนรซูข้วาข
รางหญข้านคัรน (และอาจแคขคอกสคัตวตเทขานคัรน) อยซูทข รีที่ไหน ทรีนที่ คันที่ เองพวกเขาไดข้พบครอบครคัวอคัน
บรริสรุทธริธดคังทรีพที่ วกทซูตสวรรคตไดข้แจข้งแกขพวกเขา หลคังจากไดข้เหป็นพระกรุมารผซูข้ทรงเปป็นพระครริสตตแลข้ว
พวกเขากป็ททาไดข้แตขประกาศขขาวนรีรไปทคัวที่ เมพองเบธเลเฮมและพพรนทรีที่โดยรอบ พวกเขาตขางตพที่นเตข้นกคับ
การไดข้พบพระครริสตตแลข้วและพวกเขากป็อยากบอกทรุกคน
ชขางเปป็นภาพทรีงที่ ดงามทรีวที่ าข คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้พบพระผซูข้ชขวยใหข้รอดในภายหลคังกป็พากคันตพที่น
เตข้นเชขนกคัน เมพอที่ พวกเขาบอกคนอพที่นๆไปทคัวที่ ชรุมชนเลป็กๆของตน พวกเขากป็พากคันประหลาดใจกคับ
สริที่งทรีพที่ วกคนเลรีรยงแกะไดข้เลขาใหข้พวกเขาฟคัง การเปป็นพยานครคัรงแรกเกรีที่ยวกคับพระครริสตตจนงไดข้เรริที่มตข้น
ขนรนแลข้วในคพนนคัรนเองทรีที่พระองคตประสซูตริ
ลก 2:19

นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาตอนนคัรนกป็เปป็นเวลาเชข้าแลข้ว เชขนเดรียวกคับทรีที่พวกครุณแมขสขวน

ใหญขกระททา นางมารรียตกเป็ กป็บเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระบรุตรของนางไปคริด ฝล่ายนางมารมียกย์ ป็
เกป็บบรรดาสสรื่งเหลล่านมีไนั้ วด้ในใจ และรลาพซงอยผล่
ลก 2:20

ดคังนคัรนคนเลมีนั้ยงแกะจซงกลนบไปยกยล่องสรรเสรสญพระเจด้า เพราะเหตทการณย์ทนนั้ง

ปวงซซรื่งเขาไดด้ยสนและไดด้เหป็น ดนงไดด้กลล่าวไวด้แกล่เขาแลด้ว เราคงไดข้แตขสงสคัยวขาคนเลรีรยงแกะทรีที่ถขอมใจ

และดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรไดข้เจอกคับพระเยซซูและมรีการรคับใชข้ในเวลาตขอมาหรพอไมข เรา
ขอสคันนริษฐานวขาคทาตอบคพอ ใชข
ลก 2:21-24 ครนนั้นครบแปดวนนแลด้ว เปป็นวนนใหด้พระกทมารนนนั้นเขด้าสท หนนต เขาจซงใหด้นามวล่า
เยซผ ตามซซงรื่ ทผตสวรรคย์ไดด้กลล่าวไวด้กล่อนยนงมสไดด้ปฏสสนธสในครรภย์ 22 เมรรื่อวนนทลาพสธชมี ลาระตนวของนาง
มารมียย์ตามพระราชบนญญนตสของโมเสสเสรป็จลงแลด้ว เขาทนนั้งหลายจซงนลาพระกทมารไปยนงกรทง
เยรผ ซาเลป็มจะถวายแดล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า 23 (ตามทมีรื่เขมียนไวด้แลด้วในพระราชบนญญนตขส ององคย์พระผผด้
เปป็นเจด้าวล่า "บทตรชายททกคนทมีรื่เบสกครรภย์ครนนั้งแรก จะไดด้เรมียกวล่าเปป็นผผบด้ รสสท ทธสดิ์ถวายแดล่องคย์พระผผด้
เปป็นเจด้า") 24 และถวายเครรรื่องบผชาตามทมีรื่ไดด้ตรนสสนรื่งไวด้แลด้วในพระราชบนญญนตสขององคย์พระผผเด้ ปป็น
เจด้าครอ `นกเขาคผล่หนซรื่ง หรรอนกพสราบหนทล่มสองตนว '
ในฐานะเปป็นชาวยริวทรีที่เครข งครคัดและดทาเนรินตามทางของพระเจข้า โยเซฟและนางมารรียตจนง
ปฏริบคัตริตามพระราชบคัญญคัตริของโมเสสอยขางระมคัดระวคัง ดคังนคัรนเมพอที่ พระเยซซูมอรี ายรุไดข้แปดวคันแลข้ว
พระองคตจงน ทรงถซูกใหข้เขข้าสรุหนคัตตามทรีที่กาท หนดไวข้ ดซู เลวรีนตริ ริ 12:3 ตามธรรมเนรียมของชาวยริว วคัน
นคัรนเองพระองคตทรงถซูกตคัรงชพที่ออยขางเปป็นทางการวขา เยซซู (“ตามซนงที่ ทซูตสวรรคตไดข้กลขาวไวข้กขอนยคังมริไดข้
ปฏริสนธริในครรภต”) พระคคัมภรีรตมริไดข้กลขาวไวข้วาข นางมารรียตหรพอโยเซฟมรีครอบครคัวใกลข้ชริดในหรพอ
รอบเมพองเบธเลเฮมหรพอไมข เราอาจสคันนริษฐานไดข้วาข มรีเพราะวงศตวานครอบครคัวของพวกเขากป็สพบ
เชพรอสายมาจากทรีที่นคันที่ อาจเปป็นไดข้วาข นางมารรียตไดข้รบคั ความชขวยเหลพออยซูบข ข้างในการดซูแลพระบรุตรทรีที่
เพริที่งเกริดของนาง
อรีกครคัรงทรีพที่ วกเขาปฏริบคัตริตามคทาสคังที่ ในพระคคัมภรีรตอยขางระมคัดระวคัง นคันที่ คพอ “เมพอที่ วคันททาพริธรี
ชทาระตคัวของนางมารรียตตามพระราชบคัญญคัตริของโมเสสเสรป็จลงแลข้ว” (นคันที่ คพอ สามสริบสามวคัน
สทาหรคับเดป็กเพศชายตามทรีที่มรีกาท หนดไวข้ในเลวรีนริตริ 12:4-6) ดคังนคัรน นางมารรียตและโยเซฟจนงพา
พระองคตไปยคังพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มเพพอที่ “ถวายแดของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” ตามทรีที่มรีเขรียนไวข้ใน
อพยพ 13:12 พวกเขาถวายพระองคตแดของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า จากนคัรนกป็ไถขพระองคตคพนดข้วยเครพอที่ งถวาย
บซูชาตามทรีที่กาท หนดไวข้ (กคันดารวริถรี 18:15)

ขข้อความทรีที่ยกมาในขข้อ 23 มาจากอพยพ 13:12 ตามทรีที่เลวรีนริตริ 12:6-8 ไดข้กลขาวไวข้ นางมารรียต
และโยเซฟไดข้ถวายนกเขาคซูขหนนงที่ หรพอไมขกนป็ กพริราบหนรุขมสองตคัว พระคคัมภรีรตมไริ ดข้บอกวขาเปป็นคซูข
ไหน นอกจากนรีร ตามทรีที่เลวรีนริตริ 12:6-8 ระบรุไวข้ ตคัวเลพอกแรกนคัรนกป็คพอ เพพอที่ ทรีที่ผซูข้เปป็นมารดาจะถวายลซูก
แกะตคัวหนนงที่ และนกเขาตคัวหนนงที่ หรพอนกพริราบหนรุขมตคัวหนนงที่ อยขางไรกป็ตาม หากนางไมขสามารถหา
ลซูกแกะมาไดข้ นางกป็สามารถถวายนกเขาคซูขหนนงที่ หรพอไมขกนป็ กพริราบหนรุขมสองตคัวกป็ไดข้ นางเลพอกอคัน
หลคัง ซนที่งบขงบอกถนงฐานะทรีที่ยากจนของเขาทคัรงสอง
ลก 2:25-26 ดผเถสด มมีชายคนหนซงรื่ ในกรทงเยรผซาเลป็มชรอรื่ สสเมโอน เปป็นคนชอบธรรมและ
เกรงกลนวพระเจด้า และคอยเวลาซซงรื่ พวกอสสราเอลจะไดด้รนบความบรรเทาททกขย์ และพระวสญญาณ
บรสสททธสดิ์ทรงสถสตกนบทล่าน 26 พระวสญญาณบรสสททธสดิ์ไดด้ทรงสลาแดงแกล่ทล่านวล่า ทล่านจะไมล่ตายจนกวล่า
จะไดด้เหป็นพระครสสตย์ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า
ขณะเดรียวกคัน เหป็นไดข้ชคัดวขามรีชายชราคนหนนงที่ ทรีที่อาศคัยอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็มชพที่อวขา สริเมโอน
เขาถซูกบรรยายวขาเปป็น (1) คนชอบธรรม ซนที่งบขงบอกวขาเขาเปป็นคนชอบธรรมไมขเพรียงในดข้าน
อรุปนริสคัยของตนเทขานคัรน แตขยคังในฐานะของเขาตขอพระพคักตรตพระเจข้าดข้วย เขานขาจะไวข้วางใจใน
พระเจข้าพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเขาแลข้ว เขายคังถซูกบรรยายดข้วยวขา (2) “คอยเวลาซนที่งพวกอริสราเอลจะ
ไดข้รคับความบรรเทาทรุกขต” วลรีทรีที่วาข “อริสราเอลจะไดข้รคับความบรรเทาทรุกขต” เปป็นสทานวนแบบยริวทรีที่
หมายถนงการเสดป็จมาของพระเมสสริยาหต เราอาจกลขาวไดข้วาข สริเมโอนกทาลคังโหยหาการปรากฏตคัว
ของพระองคต นอกจากนรีร (3) “พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงสถริตกคับทขาน” ดข้วย นรีที่เปป็นคทาพซูดในพระ
คคัมภรีรตเดริมทรีที่เทรียบเทขากคับ ‘การประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ’ ในพระคคัมภรีรใต หมข กลขาวโดย
สรรุปกป็คพอ สริเมโอนเปป็นชายทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าซนที่งพระเจข้าทรงพอพระทคัยในตคัวเขามาก
ดคังนคัรน พระเจข้าจนงไดข้ทรงเปริดเผยแกขเขาโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธวาข เขาจะไมขตายจนกวขาจะไดข้
เหป็นพระเมสสริยาหต
ลก 2:27-32 สสเมโอนเขด้าไปในพระวสหารโดยพระวสญญาณทรงนลา และเมรรื่อบสดามารดา
ไดด้นลาพระกทมารเยซผ เขด้าไป เพรรื่อจะกระทลาแกล่พระกทมารตามธรรมเนมียมแหล่งพระราชบนญญนตส 28
สสเมโอนจซงอทด้มพระกทมาร และสรรเสรสญพระเจด้าวล่า 29 "ขด้าแตล่องคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้า บนดนมีนั้พระองคย์

ทรงใหด้ผด้รผ บน ใชด้ของพระองคย์ไปเปป็นสท ขตามพระดลารนสของพระองคย์ 30 เพราะวล่าตาของขด้า
พระองคย์ไดด้เหป็นความรอดของพระองคย์แลด้ว 31 ซซรื่งพระองคย์ไดด้ทรงจนดเตรมียมไวด้ตล่อหนด้าบรรดา
ชนชาตสทนนั้งหลาย 32 เปป็นสวล่างสล่องแสงแกล่คนตล่างชาตสและเปป็นสงล่าราศมีของพวกอสสราเอล ชนชาตส
ของพระองคย์"
ดคังนคัรน เมพอที่ นางมารรียตและโยเซฟพาพระเยซซู (ผซูข้ทรงมรีอายรุไดข้เพรียงหนนที่งเดพอนกวขาๆเทขานคัรน)
ไปยคังพระวริหารเพพอที่ ททาการถวายและการไถขอยขางเปป็นทางการ ตามทรีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 22-24 คพอ “เพพอที่
จะกระททาแกขพระกรุมารตามธรรมเนรียมแหขงพระราชบคัญญคัตริ” พระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็ทรงเปริดเผย
แกขสริเมโอนวขาทารกนข้อยผซูข้นร รีคพอ พระครริสตต สริเมโอนจนงอรุมข้ พระกรุมารเยซซู “และสรรเสรริญพระเจข้า”
คทาทรีที่แปลวขา สรรเสรสญ (เอะอถูลอเกะโอ) นอกจากแปลวขา ‘อวยพร’ แลข้วยคังแปลไดข้ดข้วยวขา
‘สรรเสรริญ’ สริเมโอนททาเชขนนคัรนจรริงๆ เขาจนงอธริษฐานและทซูลพระเจข้าวขาบคัดนรีรเขาสามารถ “ไป
เปป็นสรุขตามพระดทารคัสของพระองคต” เขาไดข้เหป็นความรอดของพระเจข้าเองกคับตาแลข้ว ขณะทรีที่เขา
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เขากป็บรรยายถนงพระเยซซูผซูข้เปป็นทารกวขา ทรงเปป็น (1) ความ
รอดของพระเจข้า (2) “ความสวขางสข องแสงแกขคนตขางชาตริ” (3) “และเปป็นสงขาราศรีของพวก
อริสราเอล ชนชาตริของพระองคต” แนขนอนทรีที่พวกศาสดาพยากรณตไดข้พยากรณตไวข้แลข้ววขาพระองคตผซูข้
จะเสดป็จมาจะทรงเปป็นความสวขางใหข้แกขโลกนรีร ดซู อริสยาหต 9:2, 40:1, 49:6, เพลงสดรุดรี 43:3, ดาเนรียล
2:22
ลก 2:33-35 ฝล่ายโยเซฟกนบมารดาของพระกทมารกป็ประหลาดใจ เพราะถด้อยคลาซซรื่งทล่าน
ไดด้กลล่าวถซงพระกทมารนนนั้น 34 แลด้วสสเมโอนกป็อวยพรแกล่เขา แลด้วกลล่าวแกล่นางมารมียย์มารดาของพระ
กทมารนนนั้นวล่า "ดผกล่อนทล่าน ทรงตนนั้งพระกทมารนมีนั้ไวด้เปป็นเหตทใหด้หลายคนในพวกอสสราเอลลด้มลงหรรอ
ยกตนนั้งขซนั้น และจะเปป็นหมายสลาคนญซซงรื่ คนปฏสเสธ 35 เพรรื่อความคสดในใจของคนเปป็นอนนมากจะไดด้
ปรากฏแจด้ง (เออ ถซงจสตใจของทล่านเองกป็ยงน จะถผกดาบแทงทะลทดด้วย)"
ทคัรงโยเซฟและนางมารรียตตขางกป็ “ประหลาดใจ เพราะถข้อยคทาซนที่งทขานไดข้กลขาวถนงพระกรุมาร
นคัรน” แตขสริเมโอนยคังพซูดไมขจบ เขาอวยพรทคัรงคซูขตขอไปและเสรริมดข้วยคทาพยากรณตทรีที่เปป็นลางดข้วย “ดซู
กขอนทขาน ทรงตคัรงพระกรุมารนรีรไวข้เปป็นเหตรุใหข้หลายคนในพวกอริสราเอลลข้มลงหรพอยกตคัรงขนรน และจะ

เปป็นหมายสทาคคัญซนที่งคนปฏริเสธ” ถนงแมข้พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต แตขหนทางทรีที่พระเจข้าไดข้ทรง
วางไวข้นร คันกป็จะไมขใชขเรพอที่ งงขาย คนมากมายจะหคันมาตขอสซูข้พระองคตและลข้มทคับพระองคตราวกคับวขา
พระองคตทรงเปป็นหรินทรีที่ททาใหข้ขคัดเคพองและหรินทรีที่ททาใหข้สะดรุด กระนคัรนคนอพนที่ ๆอรีกมากมายกป็จะลรุกขนรน
อรีก โดยนรีที่อาจสพที่อถนงการเปป็นขนรนจากตายของผซูข้เชพที่อทคัรงหลาย ทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอ การลรุกขนรน
ฝขายวริญญาณเมพที่อคนมากมายกลคับใจเชพที่อพระองคต พระองคตจะทรงเปป็นหมายสทาคคัญหนนที่งแกขชนชาตริ
อริสราเอลจรริงๆ ถนงแมข้คนมากมายจะพซูดตขอสซูข้พระองคตกตป็ าม
ยริงที่ กวขานคัรน สริเมโอนพยากรณตแกขนางมารรียโต ดยเฉพาะดข้วยวขา ดาบ (เชริงเปรรียบเปรย) จะแทง
ทะลรุจริตใจของนาง แนขนอนทรีที่เหตรุการณตนร รีเกริดขนรนเมพที่อนางเหป็นพระบรุตรหคัวปรีของนางถซูกปฏริเสธ
และถซูกตรนงกางเขนตขอหนข้าตขอตานาง ในการททาเชขนนคัรน ความคริดของคนเปป็นอคันมากกป็จะถซูกเปริด
เผย ทคัรงเพพอที่ เปป็นประโยชนตและเปป็นโทษ
ลก 2:36-38 ยนงมมีผด้พผ ยากรณย์หญสงคนหนซรื่งชรรื่ออนนนา บทตรสาวฟานผเอลในตระกผลอาเซอรย์
นางเปป็นคนชรามากแลด้ว มมีสามมีตนนั้งแตล่ยงน เปป็นสาวพรหมจารมีอยผล่ และอยผล่ดวด้ ยกนนเจป็ดปมี 37 แลด้วกป็เปป็น
มล่ายมาจนถซงอายทแปดสสบสมีปรื่ มี นางมสไดด้ไปจากพระวสหารเลย อยผล่รบน ใชด้พระเจด้าดด้วยการถรออดอาหาร
และอธสษฐาน ทนนั้งกลางครนกลางวนน 38 ในขณะนนนนั้ ผผหด้ ญสงคนนมีนั้กป็เขด้ามาขอบพระคทณองคย์พระผผด้เปป็น
เจด้าเชล่นกนน และกลล่าวถซงพระกทมารใหด้คนทนนั้งปวงทมีรื่คอยการทรงไถล่อยผใล่ นกรทงเยรผซาเลป็มฟนง
ในเวลาเดรียวกคับทรีที่สริเมโอนไดข้พยากรณตเกรีที่ยวกคับทารกเยซซูแลข้ว พระเจข้ากป็ทรงใชข้วริสรุทธริชนทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอรีกคนมาเพพที่อถวายเกรียรตริพระบรุตรของพระองคตเพริมที่ อรีก เราไมขทราบ
มากนคักเกรีที่ยวกคับนางเวข้นเสรียแตขวาข นางอคันนาผซูข้นร รีเปป็นหญริงผซูข้พยากรณตตระกซูลอาเชอรต นางเปป็นหญริง
ชราแลข้ว บางคนถพอทรรศนะทรีที่วาข นางเปป็นมขายมาแปดสริบสรีที่ปรีแลข้วหลคังจากไดข้แตขงงานเปป็นเวลาเจป็ด
ปรี อยขางไรกป็ตาม นคันที่ กป็จะททาใหข้นางมรีอายรุประมาณ 110 ปรีหรพอประมาณนคัรน ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้
มากกวขากป็คพอ นางอายรุแปดสริบสรีที่ปรีในตอนนคัรน สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คอพ การอรุทริศตคัวตามแบบของพระเจข้า
ของหญริงผซูข้เปป็นทรีที่รคักคนนรีร พระคคัมภรีรตกลขาววขานาง “มริไดข้ไปจากพระวริหารเลย” นรีอที่ าจสพที่อวขานางไดข้
รคับทรีพที่ คักอาศคัยอยซูทข รีที่นนคัที่ หรพอนางอาจใชข้เวลาสขวนใหญขของนางไปกคับการปรนนริบคัตริพระเจข้า “ดข้วย

การถพออดอาหารและอธริษฐาน ทคัรงกลางคพนและกลางวคัน” นรีที่คอพ ผซูข้หญริงคนหนนงที่ ทรีที่ทรคังชรีวริตของนาง
ทรุขมเทใหข้กบคั การปรนนริบคัตริองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
โดยการทรงจคัดเตรรียมพระเจข้าทรงนทานางมายคังพพรนทรีที่ของพระวริหารทรีที่โยเซฟ นางมารรียต และ
พระเยซซูผซูข้เปป็นทารกอยซูใข นตอนนคัรน คทาทรีที่แปลวขา ขณะนนนนั้ (โฮรา) มรีความหมายวขา ‘ ณ เวลานคัรน’
เชขนเดรียวกคับในกรณรีของสริเมโอน เหป็นไดข้ชคัดวขาโดยการทรงนทาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธนาง
“ขอบพระครุณองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเชขนกคัน และกลขาวถนงพระกรุมารใหข้คนทคัรงปวงทรีที่คอยการทรงไถขอยซูข
ในกรรุงเยรซูซาเลป็มฟคัง” สริที่งทรีถที่ ซูกสพที่อออกมากป็คอพ วขา นางกลขาวถนงพระองคตในฐานะเปป็นพระเมสสริยาหต
คนเหลขานคัรนทรีรที่ อคอยการทรงไถขในกรรุงเยรซูซาเลป็มคพอ คนทคัรงหลายทรีโที่ หยหาการทรงชขวยใหข้พนข้
ของพระเจข้าในพระเมสสริยาหต
ลก 2:39-40 ครนนั้นโยเซฟกนบนางมารมียย์ไดด้กระทลาการทนนั้งปวงตามพระราชบนญญนตสของ
องคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าเสรป็จแลด้ว จซงกลนบไปถซงนาซาเรป็ธเมรองของตนในแควด้นกาลสลมี 40 พระกทมารนนนั้นกป็
เจรสญวนย และเขด้มแขป็งขซนนั้ ฝล่ายจสตวสญญาณ ประกอบดด้วยสตสปนญญา และพระคทณของพระเจด้าอยผล่กนบ
ทล่าน
ขณะอยซูทข รีที่พระวริหารในกรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขาไดข้กระททา “การทคัรงปวงตามพระราชบคัญญคัตริ
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (พริธรีชทาระตคัวของนางมารรียต การถวายและการไถขคพนบรุตรหคัวปรีของนาง
และการถวายเครพที่องบซูชาและพริธรีตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับนางมารรียตและพระเยซซู) ลทาดคับเวลานคัรนไมข
ชคัดเจน จากบคันทนกของมคัทธริว เรารซูวข้ าข พวกเขาไปยคังอรียริปตตชคัวที่ ระยะเวลาหนนงที่ สริที่งทรีมที่ รีบคันทนกไวข้ตรงนรีร
เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นภาพรวม พวกเขากลคับไปยคังเมพองเบธเลเฮมเพราะวขาพระเยซซูอายรุแคขเดพอนกวขาๆ
เทขานคัรน พวกเขาจนงใชข้เวลาสคักระยะทรีที่นคันที่ จากนคัรน เหตรุการณตตขางๆเกรีที่ยวกคับพวกนคักปราชญตและเฮโร
ดกป็เกริดขนรนและในเวลานคัรนเอง พวกเขาจนงหนรีไปยคังอรียริปตต หลคังจากนคัรน พวกเขากป็กลคับไปยคังทรีที่อาศคัย
เดริมในแควข้นกาลริลรี คพอ “กลคับไปถนงนาซาเรป็ธเมพองของตน” มคันไมขใชขเมพองมรดกของพวกเขา แตข
เปป็นทรีที่ๆพวกเขาไดข้มาอาศคัยอยซูข
ทรีที่นนคัที่ เองพระเยซซูทรงเตริบโตเขข้าสซูขวคัยหนรุขมและกลายเปป็นผซูข้ใหญขตขอไป นขาสคังเกตวขาพระองคต
ไมขเพรียงวคัฒนาเตริบโตในดข้านรข างกายเทขานคัรน แตขยงคั “เขข้มแขป็งขนรนฝขายจริตวริญญาณ ประกอบดข้วยสตริ

ปคัญญา” ดข้วย ขข้อความทรีที่ถซูกเนข้นตรงนรีรถซูกตข้องแลข้ว แทนทรีที่จะมรุขงเนข้นเรพอที่ งการเขข้มแขป็งฝขายรข างกาย
พระองคตทรงถซูกฝนกหคัดใหข้มครี วามเขข้มแขป็งในฝขายจริตวริญญาณและสตริปญ
คั ญา “และพระครุณของ
พระเจข้าอยซูกข บคั ทขาน”
ลก 2:41-42 ฝล่ายบสดามารดาเคยขซนั้นไปยนงกรทงเยรผซาเลป็มในการเลมีนั้ยงเทศกาลปนสกาททกปมีๆ
42 เมรรื่อพระกทมารมมีพระชนมายทสบส สองพรรษา เขาทนนั้งหลายกป็ขนซนั้ ไปยนงกรทงเยรผซาเลป็มตาม
ธรรมเนมียมการเลมีนั้ยงนนนนั้
ในฐานะเปป็นยริวทรีที่เครข งและดทาเนรินตามทางของพระเจข้า นางมารรียแต ละโยเซฟ “เคยขนรนไปยคัง
กรรุงเยรซูซาเลป็มในการเลรีรยงเทศกาลปคัสกาทรุกปรีๆ” (ภายใตข้พระราชบคัญญคัตริของโมเสส ผซูข้ชายทรุกคน
ตข้องไปยคังพระวริหารเพพที่อรข วมเทศกาลเลรีรยงสทาคคัญๆ คพอ เทศกาลปคัสกา/กรินขนมปคังไรข้เชพรอ เทศกาล
เพป็นเทคอสตต และเทศกาลอยซูเข พริง (พระราชบคัญญคัตริ 16:16) พระคคัมภรีรมต ริไดข้ระบรุวาข โยเซฟททาเชขนนคัรน
เพพที่อทคัรงครอบครคัวหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม การไปรข วมเทศกาลเลรีรยงสทาหรคับผซูข้หญริงกป็แลข้วแตขความ
สมคัครใจและเลพอกทรีจที่ ะไปรข วมหรพอไมขไปกป็ไดข้ ไมขวาข ในกรณรีใด พวกเขาทคัรงครอบครคัวกป็ไปรข วมเท
ศกาลปคัสกาทรุกปรีในฤดซูใบไมข้ผลริ) ถนงแมข้บางคนไดข้พยายามตรีความเรพอที่ งทรีพที่ ระเยซซูเสดป็จไปตอนอายรุ
สริบสองปรี แตขเหป็นไดข้ชดคั วขาเดป็กชายยริวไมขไดข้กลายเปป็น ‘บรุตรแหขงพระบคัญญคัตริ’ จนกวขาพวกเขามรีอายรุ
สริบสามปรี อยขางไรกป็ตาม นางมารรียตและโยเซฟกป็พยายามทรีจที่ ะฝนกหคัดพระเยซซูในทางทรีพที่ ระองคตควร
จะดทาเนรินไปและหมคันที่ พาพระองคตมากคับพวกเขาดข้วยปรีละครคัรงทรีที่พระวริหารเพพที่อใหข้พระองคตทรงครุนข้
เคยกคับมคัน
ลก 2:43-45 เมรรื่อครบกลาหนดวนนเลมีนั้ยงกนนแลด้ว ขณะเขากลาลนงกลนบไป พระกทมารเยซผกป็ยนง
คด้างอยผใล่ นกรทงเยรผซาเลป็ม ฝล่ายโยเซฟกนบมารดาของพระองคย์กป็ไมล่รด้ผ 44 แตล่เพราะเขาทนนั้งสองคสดวล่า
พระกทมารนนนั้นอยผใล่ นหมผล่คนทมีรื่มาดด้วยกนน เขาจซงเดสนทางไปไดด้วนนหนซงรื่ แลด้วหาพระกทมารในหมผล่ญาตส
พมีรื่นด้องและพวกคนทมีรื่รด้จผ นกกนน 45 เมรรื่อไมล่พบ พวกเขาจซงกลนบไปเทมีรื่ยวหาพระองคย์ทมีรื่กรทงเยรผซาเลป็ม
ครบกทาหนดวคันเลรีรยงทรีที่วาข นรีรกคป็ อพ การครบกทาหนดเจป็ดวคันสทาหรคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ
ทรีที่ตขอจากเทศกาลปคัสกา เหป็นไดข้ชดคั วขาคนกลรุมข ใหญขจากแควข้นกาลริลรีไดข้เดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม
เปป็นหมซูขคณะ ขณะทรีที่นางมารรียตและโยเซฟเดรินทางกลคับไปพรข้อมกคับคณะของพวกเขา ทคัรงสองกป็หา

พระเยซซูไมขเจอในหมซูขคนทรีมที่ าดข้วยนคัรน พวกเขาคริดวขาพระองคตทรงอยซูกข บคั พวกญาตริพรีที่นอข้ งในกลรุขมนคัรน
อยขางไรกป็ตาม หลคังจากเดรินทางไปไดข้วนคั หนนที่งเตป็มๆแลข้ว พวกเขากป็พบวขาพระองคตมริไดข้ทรงอยซูกข บคั ผซูข้
ใดในกลรุขมคนเลย ทคัรงสองจนงเดรินทางกลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อตามหาพระองคต
ลก 2:46-50 ตล่อมาครนนั้นหามาไดด้สามวนนแลด้ว จซงพบพระกทมารนนรื่งอยผใล่ นพระวสหาร
ทล่ามกลางพวกอาจารยย์ ฟนงและไตล่ถามพวกอาจารยย์เหลล่านนนนั้ อยผล่ 47 คนทนนั้งปวงทมีรื่ไดด้ยสนกป็ประหลาด
ใจในสตสปนญญาและคลาตอบของพระกทมารนนนนั้ 48 ฝล่ายเขาทนนั้งสองเมรรื่อเหป็นพระกทมารแลด้วกป็
ประหลาดใจ มารดาจซงถามพระกทมารวล่า "ลผกเออ๋ย ทลาไมจซงทลาแกล่เราอยล่างนมีนั้ ดผเถสด พล่อกนบแมล่
แสวงหาเปป็นททกขย์นนก" 49 พระกทมารจซงตอบเขาทนนั้งสองวล่า "ทล่านเทมีรื่ยวหาฉนนทลาไม ทล่านไมล่ทราบ
หรรอวล่า ฉนนตด้องกระทลาพระราชกสจแหล่งพระบสดาของฉนน" 50 เขาทนนั้งสองกป็ไมล่เขด้าใจคลาซซงรื่ พระ
กทมารกลล่าวแกล่เขา
สามวคันทรีที่วาข นรีรอาจหมายถนงวคันทรีที่สามนคับตคัรงแตขพวกเขาไปจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม หรพอมคันอาจ
หมายถนงสามวคันในการเทรีที่ยวตามหาทคัวที่ กรรุงเยรซูซาเลป็มหลคังจากวกกลคับมาแลข้วกป็ไดข้ หากเปป็นใน
กรณรีหลคัง เขาทคัรงสองกป็คงแทบบข้าไปเลยเมพที่อพวกเขาพบพระองคตในทรีที่สรุด เหตรุการณตในพระวริหาร
เกรีที่ยวกคับพวกอาจารยย์ดข้านพระราชบคัญญคัตริกเป็ ปป็นเรพอที่ งนขาสนใจ สภาซานเฮดรรินของยริวนคังที่ ประชรุม
กคันในรซูปครนงที่ วงกลม ทรีที่อยซูดข ข้านหนข้ากป็คอพ ‘พวกอาจารยต’ ดข้านพระราชบคัญญคัตริผซูข้ซนที่งนคังที่ เปป็นสามแถว
รซูปครนที่งวงกลมเชขนกคัน โดยแตขละแถวกป็อยซูตข ทที่ากวขาแถวกขอนหนข้า ‘พวกอาจารยต’ เหลขานรีร (แปลจากคทา
กรรีก ดดิดาสคาลอส ซนที่งจรริงๆแลข้วแปลวขา ‘พวกอาจารยต’) เปป็นพวกนคักวริชาการและนคักปราชญตแหขง
อริสราเอล อาจเปป็นไดข้วาข พระเยซซูทรงประทคับนคังที่ อยซูกข บคั พวกนคักวริชาการดข้านพระราชบคัญญคัตริเหลขานรีร
และถามและตอบคทาถามตขางๆ ทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ ดข้วยนขาจะเปป็นรคับบรีผซูข้ยริงที่ ใหญขฮริลเลล และชคัมไม แตข
พระองคตผซูข้ทรงยริงที่ ใหญขกวขาสองคนนรีรกอป็ ยซูทข รีที่นคันที่ “คนทคัรงปวงทรีที่ไดข้ยรินกป็ประหลาดใจในสตริปคัญญา
และคทาตอบของพระกรุมารนคัรน”
ขณะทรีที่พระเยซซูกาท ลคังอภริปรายดข้านศาสนศาสตรตกบคั พวกรคับบรีชพที่อกข้องแหขงศาสนายริวอยขางถนง
พรริกถนงขริง นางมารรียตและโยเซฟกป็พบพระองคตในทรีที่สรุด แนขนอนทรีมที่ ารดาของพระองคตซนที่งนขาจะ
โมโหหคัวฟคัดหคัวเหวรีที่ยงแทบบข้าตทาหนริพระองคตวาข “ลซูกเอด๋ย ททาไมจนงททาแกขเราอยขางนรีร ดซูเถริด พขอกคับแมข

แสวงหาเปป็นทรุกขตนกคั ” พระเยซซูไดข้ทรงถซูกยกชซูใหข้อยซูใข นทรีปที่ ระชรุมอภริปรายเกรีที่ยวกคับสริที่งตขางๆเกรีที่ยว
กคับพระบริดาในสวรรคตและเปป็นพระบริดาทรีที่แทข้จรริงของพระองคต พระองคตไดข้ทรงกลคับไปอยซู ใข น
เขตแดนทรีพที่ ระองคตไดข้จากมา
อาจดข้วยความคริดถนงบข้านหนขอยๆ พระองคตทรงตพที่นเตข้นกคับการไดข้ตรคัสถนงเรพอที่ งตขางๆของ
พระเจข้า จากมรุมมองนคัรนเอง เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงลพมครอบครคัวของพระองคตบนโลกนรีรไปเสรีย
สนริท อาจเปป็นไดข้วาข จากมรุมมองนคัรนเองพระองคตจงน ทรงตอบนางมารรียแต ละโยเซฟดข้วยความไรข้เดรียง
สาและปราศจากการไมขใหข้ความเคารพวขา “ทขานเทรีที่ยวหาฉคันททาไม ทขานไมขทราบหรพอวขา ฉคันตข้อง
กระททาพระราชกริจแหขงพระบริดาของฉคัน” (คทาวขา “ทราบ” ตรงนรีรคพอ เอะอทโด) ประโยคนรีรแปลตรง
ตคัวไดข้วาข ‘พวกทขานไมขทราบหรพอวขาฉคันตข้องอยซูใข น (พระนริเวศ) แหขงพระบริดาของฉคัน’ อยขางไร
กป็ตาม นางมารรียตและโยเซฟกป็ไมขไดข้คริดในระนาบเดรียวกคัน พวกเขาจนง “ไมขเขข้าใจคทาซนที่งพระกรุมาร
กลขาวแกขเขา”
ลก 2:51-52 แลด้วพระกทมารกป็ลงไปกนบเขาไปยนงเมรองนาซาเรป็ธ อยผใล่ ตด้ความปกครองของ
เขา มารดากป็เกป็บเรรรื่องราวทนนั้งหมดนนนั้นไวด้ในใจ 52 พระเยซผ กไป็ ดด้จลาเรสญขซนั้นในดด้านสตสปนญญา ในดด้าน
รล่างกาย และเปป็นทมีชรื่ อบจลาเพาะพระเจด้า และตล่อหนด้าคนทนนั้งปวงดด้วย
เมพอที่ กลคับไปบข้านทรีที่เมพองนาซาเรป็ธ พระองคตกทป็ รง “อยซูใข ตข้ความปกครองของเขา” เราเหป็น
ชคัดเจนถนงความเชพที่อฟคังอคันบรริสรุทธริธของบรุตรทรีที่ชอบธรรมคนหนนงที่ นอกจากนรีรนางมารรียตกทป็ ทาเหมพอนทรีที่
เคยททานคันที่ คพอ “เกป็บเรพอที่ งราวทคัรงหมดนคัรนไวข้ในใจ” นรีสที่ พที่อถนงจริตใจทรีที่เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณา อขอนสรุภาพ
และเงรียบสงบของนาง เมพที่อพระเยซซูทรงเจรริญวคัยเปป็นหนรุขม พระองคตกทป็ รงจทาเรริญขนรน “ในดข้านสตริ
ปคัญญา ในดข้านรข างกาย” เราควรหมายเหตรุไวข้วาข สริที่งทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตรงนรีรคพอ การเจรริญเตริบโตในดข้าน
สตริปญ
คั ญาของพระองคต พระองคตทรงจทาเรริญขนรนในดข้านความรซูอข้ ยขางแนขนอน อยขางไรกป็ตาม พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธกตป็ รคัสชคัดเจนวขาการเจรริญเตริบโตของพระองคตนร คันเปป็นในดข้านสตริปคัญญา นรีที่เปป็นบท
เรรียนทรีที่สพที่อสทาหรคับเราในทรุกวคันนรีรดวข้ ย นอกจากนรีร พระองคตกทป็ รง “เปป็นทรีที่ชอบจทาเพาะพระเจข้า และ
ตขอหนข้าคนทคัรงปวงดข้วย” คทาทรีแที่ ปลวขา เปป็นทมีรื่ชอบ (คารดิส) ปกตริแลข้วมรีความหมายวขา ‘พระครุณ’
ความหมายตรงนรีรกคป็ พอวขา พระเยซซูทรงจทาเรริญขนรนในดข้านความสงขางามและความกรรุณา พระองคตไมข

เพรียงทรงมรีความชอบธรรมแหขงสตริปคัญญาเทขานคัรน แตขยคังมรีความสงขางามและความกรรุณาแหขง
พระครุณดข้วย มคันปรากฏชคัดแจข้งตขอทคัรงพระเจข้าและใครกป็ตามทรีที่รจซูข้ คักพระองคต แมข้ขณะทรีที่ยคังเปป็นหนรุขม
นข้อย แตขพระเยซซูกทป็ รงเปป็นแบบอยขางของความชอบธรรมและความสงขางามแหขงสตริปญ
คั ญา
*****
ภนพรวมของลลกน 3: การรดับใชว้ของยอหย์นผถูว้ใหว้รดับบดัพตดิศมาถถูกนสาเสนอตามมาดว้วยการใหว้
บดัพตดิศมาพระเยซถู จากนดันขึ้ ลถูกาจซงแสดงวงศย์วานของนางมารทยย์ โดยสชบยว้อนไปถซงอาดดัม
ลก 3:1-2

เมรรื่อปมีทมีรื่สบส หด้าในรนชกาลทสเบรสอนส ซมีซารย์ ปอนทสอนสปมีลาตเปป็นเจด้าเมรองยผเดมีย

เฮโรดเปป็นเจด้าเมรองกาลสลมี ฟมีลสปนด้องชายของเฮโรดเปป็นเจด้าเมรองอสทผเรมียกนบบรสเวณแควด้นตราโคนสตสส
ลมีซาเนมียสเปป็นเจด้าเมรองอาบมีเลน 2 อนนนาสกนบคายาฟาสเปป็นมหาปทโรหสต คราวนนนั้นพระวจนะของ
พระเจด้ามาถซงยอหย์นบทตรชายเศคารสยาหย์ในถสนรื่ ททรกนนดาร
จากนคัรนจรุดสนใจกป็เปลรียที่ นกลคับมาทรีที่ยอหตน ตอนนรีรพระเยซซูกทป็ รงเปป็นผซูข้ใหญขแลข้ว โดยมรีอายรุ
ประมาณสามสริบปรีโดยยอหตนมรีอายรุแกขกวขาประมาณ 6 เดพอน พระคคัมภรีรไต มขไดข้ระบรุชคัดถนงลทาดคับ
เวลาทรีที่ชคัดเจน มคันเปป็นปรีทสรีที่ ริบหข้าแหขงรคัชกาลทริเบรริอคัส ซรีซารต ปอนทริอคัสปรีลาตเปป็นเจข้าเมพองแหขง
แควข้นยซูเดรีย เฮโรด อคันทริพาส (บรุตรชายของเฮโรดมหาราช) เปป็นเจข้าเมพองแหขงแควข้นกาลริลรี ขณะทรีที่ฟรี
ลริปนข้องชายของเขาเปป็นเจข้าเมพองครองแควข้นอริทซูเรรีย และลริซาเนรียสเปป็นเจข้าเมพองครองแควข้นอาบรี
เลน ‘เจข้าเมพอง’ (tetrarchies) ทรีที่วาข นรีรเปป็นการแบขงอาณาจคักรของเฮโรดมหาราชออกเปป็นสข วนๆใหข้แกข
บรุตรชายทคัรงหลายของเขาหลคังจากทรีที่เขาเสรียชรีวริตแลข้ว พวกเขาเปป็นผซูข้ครองแควข้นทรีไที่ ดข้รคับอนรุญาตจาก
พวกโรมภายใตข้ปรีลาตและกรินอาณาบรริเวณตคัรงแตขเลบานอนและซรีเรรียไปทางทริศเหนพอและลงใตข้
เรพที่อยไปโดยรวม ‘ปาเลสไตนต’ ดข้วย ลซูการะบรุชขวงเวลาในประวคัตริศาสตรตรวมถนงผซูข้นทาทางการเมพอง
ตอนนคัรนไดข้อยขางถซูกตข้อ
นอกจากนรีร ลซูการะบรุวาข ใครเปป็นมหาปรุโรหริตประจทาการในขณะนคัรนดข้วย นขาสคังเกตวขามรีการ
เอขยถนงชายสองคน “อคันนาสและคายาฟาส” มรีคนเสนอหลายทฤษฎรีว าข เพราะเหตรุใดจนงตข้องมรีสอง
คน ฝขายหนนงที่ เชพที่อวขาสองคนนรีรเปป็นมหาปรุโรหริตรข วมโดยสลคับกคันททาหนข้าทรีที่รขวมกคันปรีเวข้นปรี อยขางไร
กป็ตาม ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้มากกวขากป็คอพ ทรรศนะทรีที่วาข ปรีลาตไดข้ปลดอคันนาสจากตทาแหนขงมหาปรุโรหริต
ดข้วยเหตรุผลทางการเมพองและตคัรงคายาฟาส ลซูกเขยของเขาขนรนดทารงตทาแหนขงแทน โดยหลคักการแลข้ว

พวกยริวจนงนคับถพออคันนาสอยซูข แตขดข้วยความจทาเปป็นกป็เลยตข้องจทาใจยอมรคับคายาฟาส ดซู ยอหตน 11:49
และ 18:13
ไมขวาข ในกรณรีใด มคันกป็เปป็นชขวงเวลานรีรเองทรีที่ “พระวจนะของพระเจข้ามาถนงยอหตนบรุตรชายเศ
คารริยาหตในถริที่นทรุรกคันดาร” คทาทรีแที่ ปลวขา ถสนรื่ ททรกนนดาร (เอะเรมอส) เปป็นคทาเดรียวกคับในลซูกา 1:80
เหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นถริที่นทรุรกคันดารแหขงแควข้นยซูเดรียซนที่งเปป็นทรีที่ๆเขาเตริบโตขนรนมา
ลก 3:3-6

แลด้วยอหย์นจซงไปทนรื่วบรสเวณรอบแมล่นลนั้าจอรย์แดน ประกาศเรรรื่องบนพตสศมาอนน

สลาแดงการกลนบใจใหมล่ เพรอรื่ จะทรงยกความผสดบาปเสมียไดด้ 4 ตามทมีรื่มมีเขมียนไวด้แลด้วในหนนงสรอ
ถด้อยคลาของอสสยาหย์ศาสดาพยากรณย์วล่า "เสมียงผผด้รด้องในถสรื่นททรกนนดารวล่า `จงเตรมียมมรรคาแหล่งองคย์
พระผผเด้ ปป็นเจด้า จงกระทลาหนทางของพระองคย์ใหด้ตรงไป 5 หทบเขาททกแหล่งจะถมใหด้เตป็ม ภผเขาและ
เนสนททกแหล่งจะใหด้ตลรื่าลง ทางคดจะกลายเปป็นทางตรง และทางทมีรื่ขรทขระจะกลายเปป็นทางราบ 6 เนรอนั้
หนนงทนนั้งปวงจะไดด้เหป็นความรอดของพระเจด้า'"
การรคับใชข้และการประกาศของยอหตนจนงเรริที่มขนรนดคังนรีร มคันเปป็นการจคัดเตรรียมสทาหรคับการรคับ
ใชข้ทรีที่จะเรริที่มในไมขชข้าของพระครริสตต ขขาวสารทรีที่เขาประกาศคพอเรพที่องการกลคับใจใหมข นอกจากนรีร
ยอหตนยคังใหข้บคัพตริศมารซูปแบบหนนงที่ ซนที่งไมขใชขแบบของครริสเตรียนและไมขใชขตามพระราชบคัญญคัตริดข้วย
แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน มคันกลคับเปป็นการประกาศใหข้คนอพนที่ รซูวข้ าข ตนยอมรคับขขาวสารของยอหตน นคันที่
คพอ การกลคับใจใหมข
วลรี “เรพอที่ งบคัพตริศมาอคันสทาแดงการกลคับใจใหมข เพพอที่ จะทรงยกความผริดบาปเสรียไดข้” เปป็นสริที่ง
ทรีที่นขาออกความเหป็น นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาบคัพตริศมาของยอหตนยกโทษบาปไดข้ คทาสทาคคัญคพอคทาวขา
เพชที่อ มคันแปลจากคทาบรุพบท เอะอดิส ปกตริแลข้วคทาๆนรีรแปลเปป็น ‘เขข้าสซูข’ ดคังนคัรนความหมายตรงนรีรกคป็ อพ
‘เพราะ’ ยกตคัวอยขางเชขน คทาวขา เพชที่อ (เอะอดิส) อาจใชข้ในความหมายทรีที่วาข ‘ประกาศจคับนาย ก ขว้อหา
ปลข้นธนาคาร’ นรีที่ไมขไดข้หมายความวขา นาย ก ถซูกประกาศจคับเพชที่อกขอเหตรุปลข้นธนาคาร แตขเขาถซูก
ประกาศจคับเพราะเขาไดข้กขอเหตรุปลข้นธนาคารตขางหาก นรีที่เปป็นความหมายของขข้อความในขข้อนรีร บคัพ
ตริศมาของยอหตนมรีมาเพราะการกลคับใจใหมขและการยกโทษบาปทรีที่เกริดขนรนตามมา ยอหตนใหข้บคัพตริศ
มาเพราะวขาผซูข้คนตอบรคับตขอขข้อความเรพอที่ งการกลคับใจใหมขทรีที่เขาประกาศเพราะวขาพระมหากษคัตรริยต

และอาณาจคักรของพระองคตนร คันใกลข้เขข้ามาแลข้ว บคัพตริศมาของพวกเขาเปป็นคทาพยานตขอหนข้าผซูข้คนถนง
สริที่งทรีที่ไดข้เกริดขนรนแลข้วในจริตใจของพวกเขา ถนงแมข้ในทางเทคนริคแลข้วจะไมขใชขบพคั ตริศมาแบบ
ครริสเตรียน แตขในทางหลคักการแลข้วมคันกป็คลข้ายกคันอยขางมาก คทาทรีที่แปลวขา ยกความผสดบาป (อาเฟะ
ซดิส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘การยกโทษ’
ลซูกาจนงยกขข้อความจากอริสยาหต 40:3 ซนที่งกลขาวชคัดเจนถนงศาสดาพยากรณตผซูข้นร คันทรีที่จะเปป็นผซูข้เบริก
ทางของพระครริสตต ความหมายกป็คพอวขา ชนชาตริอริสราเอลจะตข้องเตรรียมหนทางของพระมหา
กษคัตรริยตของพวกเขาทรีที่จะเสดป็จมาและททาใหข้ทางนคัรนเหมาะ (นคันที่ คพอ ตรง) สทาหรคับการมาถนงของ
พระองคต ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขาในฝขายวริญญาณ (ซนที่งคนมากมายในตอนนคัรนไมขเขข้าใจ) กป็คพอวขา
การเตรรียมทรีที่วาข นรีรคอพ การเตรรียมใจในการกลคับใจใหมข ความเชพที่อ และการยอมจทานนตขอพระผซูข้สรข้าง
และพระมหากษคัตรริยตของพวกเขา ขข้อพระคคัมภรีรตทยรีที่ กมาในขข้อ 5 จะสทาเรป็จจรริงๆในยรุคพคันปรีเมพที่อ
สภาพภซูมริประเทศของอริสราเอลจะถซูกเปลรีที่ยนแปลงไปอยขางสริรนเชริง อยขางไรกป็ตาม การประยรุกตตใชข้
ฝขายวริญญาณในตอนนคัรนกป็คพอ การเตรรียมตคัวใหข้พรข้อมสทาหรคับการเสดป็จมาของพระเมสสริยาหตและ
การททาใหข้หนทางของพระองคตนร คันราบเรรียบและเปป็นเสข้นตรง กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ จงเตรรียมตคัวใจ
ฝขายวริญญาณของพวกทขานใหข้พรข้อมสทาหรคับการเสดป็จมาถนงในเรป็วๆนรีรของพระองคต อยขาปลขอยใหข้มรี
สริที่งกรีดขวางฝขายวริญญาณใดๆสทาหรคับการมาถนงของพระองคตเลย วลรีสรุดทข้ายในขข้อ 6 กลขาวลขวงหนข้า
ชคัดเจนถนงความรอดของพระเจข้าทรีที่จะมายคัง “เนพรอหนคังทคัรงปวง” (ผซูข้คนทคัรงปวง)
ลก 3:7-9

ยอหย์นจซงกลล่าวแกล่ประชาชนทมีรื่ออกมารนบบนพตสศมาจากทล่านวล่า "โอ เจด้าชาตส

งผรด้าย ใครไดด้เตรอนเจด้าใหด้หนมีจากพระอาชญาซซรื่งจะมาถซงนนนนั้ 8 เหตทฉะนนนั้น จงพสสผจนย์การกลนบใจ
ของเจด้าดด้วยผลทมีรื่เกสดขซนั้น อยล่าเรสรื่มนซกเหมาเอาในใจวล่าตนวมมีอนบราฮนมเปป็นบสดา เพราะเราบอกเจด้าทนนั้ง
หลายวล่า พระเจด้าทรงฤทธสดิ์สามารถจะใหด้บทตรเกสดขซนนั้ กนบอนบราฮนมจากกด้อนหสนเหลล่านมีไนั้ ดด้ 9 บนดนมีนั้
ขวานวางไวด้ทมีรื่โคนตด้นไมด้แลด้ว และททกตด้นทมีรื่ไมล่เกสดผลดมีจะตด้องตนดเสมียแลด้วโยนทสนั้งในกองไฟ"
ขข้อความทรีที่ยอหตนประกาศนคัรนรรุนแรง เขาไมขออมมพอเลย ขณะทรีที่เขาเทศนา ฝซูงชนกป็แหข กนคั มา
ฟคังและรคับบคัพตริศมาจากเขา เขาจนงเทศนาอยขางเผป็ดรข้อนวขา “โอ เจข้าชาตริงซูรข้าย ใครไดข้เตพอนเจข้าใหข้หนรี
จากพระอาชญาซนที่งจะมาถนงนคัรน” ในฝซูงชนทรีที่แหขกนคั มานคัรนไมขไดข้มรีเพรียงคนทรีที่กลคับใจอยขางแทข้จรริง

เทขานคัรน แตขยงคั มรีพวกคนหนข้าซพที่อใจคดเครข งศาสนาและพวกเสแสรข้งดข้วย เขาเรรียกคนเหลขานคัรนวขา
“เจข้าชาตริงซูรข้าย” (พระเยซซูทรงเรรียกพวกฟารริสรีเชขนนรีรหลายครคัรงเหมพอนกคัน ดซู มคัทธริว 3:7 และ 12:34)
นรีที่เทขากคับเขาถามคนพวกนคัรนอยขางประชดประชคันวขา ‘ใครเตพอนพวกเจข้าถนงการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน’
อยขางไรกป็ตาม เขาสคังที่ คนพวกนคัรนวขา “จงพริสซูจนตการกลคับใจของเจข้าดข้วยผลทรีที่เกริดขนรน” ขข้อ
พริสซูจนตเรพที่องการกลคับใจใหมขนร นคั งขายนริดเดรียว หากมรีการกลคับใจใหมขจรริงๆ มคันกป็ตข้องแสดงออกมาใน
ผลของการกลคับใจนคัรน เขาตทาหนริคนพวกนคัรนทรีพที่ ซูดวขา “เรามรีอคับราฮคัมเปป็นบริดา” พวกฟารริสรีทรีที่เยขอ
หยริงที่ เชพที่อวขาตนเปป็นบรุตรของอคับราฮคัม ดคังนคัรนพวกเขาจนงมรีความเหนพอกวขาในดข้านศรีลธรรมและจริต
วริญญาณ แตขยอหตนกป็ปรามพวกเขาอยขางแรงวขา “พระเจข้าทรงฤทธริธสามารถจะใหข้บรุตรเกริดขนรนกคับอคับ
ราฮคัมจากกข้อนหรินเหลขานรีรไดข้” ความหมายกป็คอพ วขา พระเจข้าทรงสามารถสรข้างเชพรอสายของผซูข้คนทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าไดข้โดยปราศจากทคัศนคตริทรีที่เหป็นวขาตคัวชอบธรรมซนที่งเปป็นของคน
อริสราเอลมากมายในสมคัยนคัรน (พระองคตทรงททาเชขนนคัรนจรริงๆในครริสตจคักรของคนตขางชาตริ)
ทรีที่เปป็นลางบอกเหตรุยริงที่ ไปกวขานคัรนกป็คพอวขา เขาเตพอนวขา “บคัดนรีรขวานวางไวข้ทรีที่โคนตข้นไมข้แลข้ว
และทรุกตข้นทรีไที่ มขเกริดผลดรีจะตข้องตคัดเสรียแลข้วโยนทริรงในกองไฟ” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมาอยขางชคัดเจนกป็คพอ
วขา พระพริโรธของพระเจข้าใกลข้จะตกบนชนชาตริอริสราเอลเตป็มทรีแลข้ว สริที่งทรีที่อาจถซูกสพที่อดข้วยกป็คพอ การ
พริพากษาทรีที่จะมาเพราะการปฏริเสธพระครริสตตซนที่งสทาเรป็จในปรี ค.ศ. 70 โดยนทรามพอของตริตคัส ขวานยคัง
ไมขไดข้ถซูกจาม แตขมนคั กป็ถซูกจขอตรงรากของตข้นไมข้แลข้ว สคัญลคักษณตดรคังเดริมอยขางหนนที่งของชนชาตริ
อริสราเอลกป็คพอ ตข้นมะกอกเทศ ประเพณรีในการปลซูกพพชสวนของแควข้นนคัรนกป็คพอวขา เมพอที่ ตข้นมะกอก
เทศตข้นใดไมขยอมออกผลหรพอออกผลเลว มคันกป็จะถซูกโคขนลงและถซูกไปใชข้เปป็นฟพน อริสราเอลตกอยซูข
ในภาวะเสรีที่ยงทรีจที่ ะเจอกคับพระพริโรธของพระเจข้าเตป็มทรี พระมหากษคัตรริยตของพวกเขาใกลข้จะเสดป็จมา
แลข้ว ขขาวสารทรีพที่ วกเขาไดข้ยรินคพอ เรพอที่ งการกลคับใจใหมข นรีสที่ พที่อวขาหากพวกเขาไมขกลคับใจใหมข การ
พริพากษาของพระเจข้าทรีที่จะตกบนพวกเขากป็เกริดขนรนไดข้ทรุกเมพอที่ นรีที่อาจเปป็นการอข้างอริงถนงอริสยาหต 11:1
แบบแฝงๆ ซนที่งในขข้อนคัรนศาสดาพยากรณตอริสยาหตพยากรณตวาข จะมรีหนขอแตกออกมาจากตอ (คพอ
โคนตข้นทรีที่เหลพอ) ของเจสซรีและจะมรีกริที่งงอกออกมาจากรากทคัรงหลายของเขา ราชวงศตกษคัตรริยขต องดา
วริดนคัรนไดข้ถซูกโคขนลงเรรียบรข้อยแลข้ว โดยรอคอยการมาถนงของพระเมสสริยาหต นรีที่สพที่อตรงนรีร วาข ขวานจะ
ถซูกจามลงบนตข้นมะกอกเทศแหขงชนชาตริอริสราเอลอรีกครคัรง

ลก 3:10-14 ฝล่ายประชาชนจซงถามทล่านวล่า "เราจะตด้องทลาประการใด" 11 ทล่านจซงตอบ
เขาวล่า "ผผใด้ ดมมีเสรนั้อสองตนว จงปนนใหด้แกล่คนไมล่มมี และใครมมีอาหาร จงปนนใหด้เหมรอนกนน " 12 พวกเกป็บ
ภาษมีกป็มาขอรนบบนพตสศมาดด้วย และถามทล่านวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า พวกขด้าพเจด้าตด้องทลาประการใด"
13 ทล่านจซงตอบเขาวล่า "เจด้าทนนั้งหลายอยล่าเกป็บภาษมีเกสนพสกนด" 14 ฝล่ายพวกทหารถามทล่านดด้วยวล่า "พ
วกขด้าพเจด้าเลล่า จะตด้องทลาประการใด" ทล่านตอบเขาวล่า "อยล่ากดขมีผรื่ ใด้ผ ด อยล่าหาความใสล่ผใด้ผ ด แตล่จง
พอใจในคล่าจด้างของตน"
เหป็นไดข้ชดคั วขาเกริดการฟข้องใจในสข วนของพวกคนทรีมที่ าฟคังเขา “ฝขายประชาชนจนงถามทขานวขา
"เราจะตข้องททาประการใด"” มรีคนสามประเภทซคักถามเขา ไดข้แกข (1) พวกประชาชนธรรมดา คทาทรีที่
แปลวขา ประชาชน (ออคลอส) มรีความหมายวขา ‘ฝซูงชน’ หรพอ ‘พวกคนธรรมดา’ ขขาวสารทรีที่มาถนง
พวกเขานคัรนเรรียบงขายชคัดเจน จงเตป็มใจทรีจที่ ะใหข้แกขบรรดาคนทรีขที่ คัดสน มคันคพอแกขนแทข้ของการดทาเนริน
ในความรคัก (2) พวกเกป็บภาษท คพอพวกคนทรีที่ททางานใหข้กบคั พวกโรมตามสคัญญาจข้างเพพที่อเกป็บรวบรวม
ภาษรีใหข้กบคั พวกโรม ในกรณรีของอริสราเอลศตวรรษแรก คนพวกนรีรเปป็นยริวทรีที่ตกลงททางานใหข้กบคั
พวกโรมโดยการเกป็บภาษรีของพวกโรมใหข้ไดข้โดยใชข้วธริ รีใดกป็ไดข้ทรีที่จทาเปป็น คนพวกนรีรถซูกมองอยขางถซูก
ตข้องวขาเปป็นคนไรข้ยางอายและถนงขนาดไมขซพที่อสคัตยตเลยดข้วยซทรา หลคังจากไดข้ยรินยอหตนเทศนาวขา
อาณาจคักรสวรรคตมาใกลข้แลข้วและพวกเขาตข้องกลคับใจใหมข คนกลรุมข หนนงที่ กป็ถามยอหตนดข้วยคทาถาม
เดรียวกคันวขา “อาจารยตเจข้าขข้า พวกขข้าพเจข้าตข้องททาประการใด” (คทาทรีที่แปลวขา อาจารยย์ (ดดิดาสคาลอส)
แปลไดข้ดข้วยวขา ‘ครซู’) คทาตอบของยอหตนทรีมที่ รีใหข้แกขพวกเขากป็คพอ “เจข้าทคัรงหลายอยขาเกป็บภาษรีเกริน
พริกดคั ” ในฐานะเปป็นพนคักงานสคัญญาจข้างของรคัฐบาลโรม พวกคนเกป็บภาษรีหลายคนกป็จะขซูดรรีดภาษรี
ใหข้มากทรีที่สรุด ‘เทขาทรีที่ตลาดจะรคับไหว’ มคันกลายเปป็นโบนคัสสทาหรคับพวกเขาซนที่งรคัฐบาลโรมไมขสนใจ
คทาเตพอนสตริของยอหตนในกรณรีนร รีจรริงๆแลข้วกป็คอพ ‘จงเปป็นคนซพที่อสคัตยต’ อยขาเรรียกเกป็บภาษรีเกรินกวขาทรีที่ไดข้
กทาหนดไวข้แลข้ว
จากนคัรน (3) พวกทหาร กป็เขข้ามาหายอหตน คนพวกนรีรอาจเปป็นพวกทหารโรมในพพรนทรีที่ดงคั
กลขาว อยขางไรกป็ตาม ทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอ พวกเขาเปป็นทหารยริวภายใตข้บงคั คคับบคัญชาของเฮโรด
เจข้าเมพองกาลริลรีหรพอฟรีลริปเจข้าเมพองอริทซูเรรีย ถนงแมข้พวกโรมถพออทานาจเดป็ดขาด แตขพวกเขากป็อนรุญาตใหข้

มรีพวกเจข้าหนข้าทรีที่รคักษาความสงบเรรียบรข้อยประจทาทข้องถริที่นเชขนกคัน พวกทหารทรีที่วาข นขาจะหมายถนงคน
เหลขานรีร ไมขวาข ในกรณรีใด หลคังจากไดข้ยนริ ขขาวสารของยอหตนเกรีที่ยวกคับการกลคับใจใหมขแลข้ว พวกเขากป็
ถามยอหตนดข้วยคทาถามเดรียวกคันวขา “พวกขข้าพเจข้าเลขา จะตข้องททาประการใด” คทาตอบของยอหตนนคัรนกป็
เรรียบงขายจรริงๆ นรีเที่ ทขากคับเขาตอบวขา ‘จงททาสริที่งทรีถที่ ซูกตข้อง’ กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คอพ เขาเตพอนคน
เหลขานคัรนมริใหข้เอาเปรรียบผซูข้อพที่นในการกระททารรุนแรงตขอผซูข้อนพที่ (นคันที่ คพอ รคังแกพวกเขา) อยขาใสขความ
เทป็จผซูข้ใดเลย จงพอใจในคขาจข้างของตน พวกทหารมคักขนรนชพที่อในเรพที่องการบขนเกรีที่ยวกคับคขาจข้างของตน
คทากทาชคับนรีรกมป็ รีมายคังคนในปคัจจรุบคันดข้วย
ลก 3:15-18 เมรรื่อคนทนนั้งหลายกลาลนงคอยพระครสสตย์อยผล่ และไดด้ใครล่ครวญถซงยอหย์นวล่า ตนว
ทล่านเปป็นพระครสสตย์หรรอมสใชล่ 16 ยอหย์นจซงตอบเขาทนนั้งหลายวล่า "เราใหด้เจด้ารนบบนพตสศมาดด้วยนลนั้ากป็
จรสง แตล่จะมมีพระองคย์หนซรื่งเสดป็จมาทรงมมีอสทธสฤทธสดิ์ยสรื่งกวล่าเราอมีก ซซรื่งเราไมล่คคล่ผ วรแมด้จะแกด้สายฉลอง
พระบาทของพระองคย์ พระองคย์นนนั้นจะทรงใหด้เจด้าทนนั้งหลายรนบบนพตสศมาดด้วยพระวสญญาณบรสสท ทธสดิ์
และดด้วยไฟ 17 พระหนตถย์ของพระองคย์ถอร พลนรื่วพรด้อมแลด้วเพรรื่อจะทรงชลาระลานขด้าวของพระองคย์
ใหด้ทนรื่ว และเพรรื่อจะเกป็บขด้าวไวด้ในยทด้งฉางของพระองคย์ แตล่พระองคย์จะทรงเผาแกลบดด้วยไฟทมีรื่ไมล่รด้ผ
ดนบ" 18 ยอหย์นจซงประกาศตนกเตรอนอมีกหลายประการแกล่คนทนนั้งหลาย
ดข้วยเหตรุนร รี คนทนนั้งหลาย (ลาออส) กทาลคังคอยอยซูข ความหมายกป็คอพ วขา พวกเขากทาลคังรอคอย
พระเมสสริยาหต ยอหตนไดข้กระททาการรคับใชข้ของตนดรีทรีเดรียว พวกยริวจทานวนมากทรีที่มาฟคังเขาตขางมรีใจ
จดจขอรอคอยการเสดป็จมาถนงในไมขชข้าของพระเมสสริยาหตของพวกเขา อคันทรีที่จรริงแลข้ว หลายคน
ใครย่ครวญ (นคันที่ คพอ ไตรข ตรอง) วขาจรริงๆแลข้วยอหตนเปป็นพระเมสสริยาหตหรพอไมข เขารรีบปฏริเสธความ
คริดนคัรนทคันทรี คทาตอบของเขานคัรนทคัรงมรีพลคังและเรรียบงขาย “เราใหข้เจข้ารคับบคัพตริศมาดข้วยนทรากป็จรริง แตขจะ
มรีพระองคตหนนงที่ เสดป็จมาทรงมรีอริทธริฤทธริธยริงที่ กวขาเราอรีก ซนงที่ เราไมขคขซูควรแมข้จะแกข้สายฉลองพระบาท
ของพระองคต พระองคตนร คันจะทรงใหข้เจข้าทคัรงหลายรคับบคัพตริศมาดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธและดข้วย
ไฟ”
ถนงแมข้จะยอมรคับตทาแหนขงของตนวขาเปป็นผซูข้นทาฝขายวริญญาณโดยการใหข้รคับบคัพตริศมา แตขเขากป็
ใหข้ตคัวเองอยซูใข นทรีที่อคันเหมาะสม เขาไมขคขคซู วรทรีที่จะ ‘แกข้สายฉลองพระบาท’ ของพระเมสสริยาหต (ใน

ความหมายตรงตคัวแลข้ว สายฉลองพระบาททรีที่วาข นรีรกคป็ พอ สายหนคังของรองเทข้าแตะของคนๆหนนงที่
มคันเปป็นหนข้าทรีที่ของผซูข้รคับใชข้ทรีที่จะแกข้สายรคัดรองเทข้าของเจข้านายของตน) ยอหตนจนงกลขาวถนงความทรีที่ตน
ดข้อยกวขาพระเมสสริยาหตของเขา วลรีทรีที่พดซู ถนงการรคับบคัพตริศมาดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ นขาจะหมาย
ถนงการจรุขมผซูข้เชพที่อทคัรงหลายเขข้าในพระกายของพระครริสตตซนที่งเกริดขนรนครคัรงแรกในวคันเพป็นเทคอสตตและ
การถพอกทาเนริดของครริสตจคักร (ดซูคทาอธริบายของ 1 โครรินธต 12:12-13) วลรีทรีที่พดซู ถนงการรคับบคัพตริศมา
ดข้วยไฟนขาจะหมายถนงการสทาแดงทรีมที่ องเหป็นไดข้ของพระวริญญาณในวคันเพป็นเทคอสตตใน กริจการ 2:3
ความหมายของเหตรุการณตตอนนคัรนกป็คพอ การสทาแดงภายนอกทรีที่มองเหป็นไดข้ของพระวริญญาณ ซนงที่
รคับรองความจรริงแทข้ของพระราชกริจฝขายวริญญาณทรีที่คนมองไมขเหป็นในการนทาผซูข้เชพที่อทคัรงหลายเขข้าใน
พระกายของพระครริสตตในวคันนคัรน
ภาพเปรรียบเรพอที่ งพลคัวที่ ในพระหคัตถตของพระเมสสริยาหต ซนที่งชทาระลานขข้าวของพระองคตใหข้ทคัวที่
รวบรวมขข้าวไวข้ในยรุงข้ ฉางและเผาแกลบนคัรนตขางเกรีที่ยวขข้องกคับวริธรีปฏริบคัตริทางการเกษตรของคนใน
ตะวคันออกกลาง ขข้าวสาลรีถซูกนวด (เอาเนพรอในของขข้าวออกจากเปลพอกนอกทรีที่เปป็นแกลบ) โดยการ
โยนมคันขนรนฟข้าพรข้อมกคับอรุปกรณตทรีที่เรรียกวขา พลดัวที่ เนพรอในของขข้าวซนที่งหนคักกวขากป็ตกลงบนพพรนผริวแขป็ง
ทรีที่เรรียกวขา ลานนวดขข้าว และแกลบทรีที่มรีนร ทาหนคักเบากวขากป็ถซูกลมพคัดกระจายไป จากนคัรนเนพรอในของ
ขข้าวซนที่งถซูกนวดแลข้วกป็ถซูกเกป็บรวบรวมและนทาไปเกป็บไวข้ใชข้ในโอกาสตขอไป หลคังจากเสรป็จสริรน
กระบวนการนรีรแลข้ว แกลบกป็ถซูกรวบรวมและนทาไปเผาไฟ การประยรุกตตใชข้ภาพเปรรียบทคัรงเรพอที่ งนรีรกป็
คพอวขา พระเมสสริยาหตใกลข้จะเสดป็จมาแลข้วเพพที่อททาการเกป็บเกรีที่ยวใหข้เสรป็จสริรน ธคัญพพชซนที่งเปป็นทรีที่ตข้องการ
กป็จะถซูกเกป็บไวข้ตขางหากเพพที่อไวข้ใชข้ประโยชนตและแกลบกป็ถซูกเผาไฟ สริที่งทรีที่ยอหตนนขาจะกทาลคังกลขาวอยซูกข ป็
คพอวขา พระครริสตต (นคันที่ คพอ พระเมสสริยาหต) ใกลข้จะเสดป็จมาแลข้วเพพที่อเกป็บเกรีที่ยวประชากรของพระองคต
และพริพากษาพวกทรีที่เหลพอ มคันเปป็นการปริดทข้ายคทาเทศนาของเขาเรพอที่ งการกลคับใจใหมขเพพอที่ เตรรียม
พรข้อมสทาหรคับพระเมสสริยาหตทรีที่จะเสดป็จมา คนเหลขานคัรนทรีที่เตรรียมตคัว (ผขานทางการกลคับใจใหมขตาม
แบบของพระเจข้า) กป็จะเขข้าในอาณาจคักรของพระองคต สข วนคนเหลขานคัรนทรีไที่ มขไดข้เตรรียมตคัวไวข้ (นคันที่
คพอ แกลบ) กป็จะถซูกททาลาย ภาพรวมทรีที่ใหญขกวขากป็คพอวขา พระครริสตตในการเสดป็จมาของพระองคตจะ
ทรงรคับคนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นของพระองคตไวข้และจะทรงพริพากษาบรรดาคนอธรรม การประยรุกตตใชข้
เกรีที่ยวกคับอวสานกาลกป็นขาจะหมายถนงการรคับขนรนของครริสตจคักรซนที่งตามมาดข้วยยรุคเจป็ดปรี (สทาหรคับพวก

อริสราเอลแลข้ว มคันกป็คพอการละเวข้นพวกยริวทรีเที่ ชพที่อในยรุคเจป็ดปรีไวข้ และการพริพากษาพวกคนทรีที่เหลพอ )
ยอหตนจนงเทศนาเรพอที่ งทรีคที่ ลข้ายๆกคันอรีกหลายเรพที่องใหข้ประชาชนฟคัง
ลก 3:19-20 ฝล่ายเฮโรดเจด้าเมรอง เมรรื่อถผกยอหย์นวล่าตสเตมียนเพราะเรรรื่องนางเฮโรเดมียภรรยา
ของนด้องชายชรรื่อฟมีลสป และเพราะการชนรื่วทนนั้งหมดทมีรื่เฮโรดไดด้กระทลานนนั้น 20 เฮโรดยนงทลาความชนรื่วนมีนั้
เพสมรื่ กนบทมีรื่ไดด้ทลามาแลด้ว ครอไดด้จนบยอหย์นจลาไวด้ในคทก
ขณะเดรียวกคัน ยอหตนไดข้ตดิเตทยนเฮโรด อคันทริพาส เฮโรดไดข้มรีสมคั พคันธตสวาทกคับภรรยานข้อง
ชายของตน (นางเฮโรเดรียส) และนางกป็ยข้ายเขข้ามาอยซูดข ข้วยกคันกคับเขาในเวลาตขอมา นอกจากนรีร
ยอหตนยคังกลข้าตริเตรียนเฮโรดในเรพอที่ งความบาปอพนที่ ๆในชรีวริตของเขาอรีกดข้วย ดคังนคัร น เพพที่อเพริมที่ เขข้ากคับ
ความชคัวที่ อพนที่ ๆของตน เฮโรดยคังไดข้สคังที่ จทาครุกยอหตนดข้วย
ลก 3:21-22 อยผมล่ าเมรรื่อคนทนนั้งปวงรนบบนพตสศมา และพระเยซผทรงรนบบนพตสศมาดด้วย ขณะ
เมรรื่อทรงอธสษฐานอยผล่ ทด้องฟด้ากป็แหวกออก 22 และพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ทรงรผ ปสนณฐานเหมรอน
นกเขาไดด้ลงมาบนพระองคย์ และพระสท รเสมียงมาจากฟด้าสวรรคย์วาล่ "ทล่านเปป็นบทตรทมีรื่รกน ของเรา เรา
ชอบใจทล่านมาก"
ลซูกาบคันทนกเกรีที่ยวกคับบคัพตริศมาของพระเยซซู มคันมรีรายละเอรียดนข้อยกวขาในหนคังสพอมคัทธริวหรพอ
มาระโก อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาการบคัพตริศมานรีรเกริดขนรนกขอนทรียที่ อหตนถซูกขคังครุก พระองคตทรง
อธริษฐานทรีที่นนคัที่ ขณะทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา ในเวลานคัรนเอง “ทข้องฟข้ากป็แหวกออก
และพระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงรซูปสคัณฐานเหมพอนนกเขาไดข้ลงมาบนพระองคต” นขาสคังเกตวขาพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธผซูข้ไมขทรงปรากฏแกขตาทรงสทาแดงพระองคตในรซูปแบบทรีมที่ องเหป็นไดข้ตรงนรีรเหมชอน
นกเขา พระเจข้าพระบริดาตรคัสวขา การทรีพที่ ระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมานคัรนกป็เปป็นทรีที่พอพระทคัยพระองคต
มากๆ บคัพตริศมาของพระเยซซูเปป็นแบบอยขางใหข้กบคั พวกเรา ‘เพพที่อกระททาตามสริที่งชอบธรรมทรุก
ประการ’ (มคัทธริว 3:15) พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา โดยทรงวางแบบอยขางทรีวที่ าข มคันเปป็นการถซูกตข้องทรีที่
เราจะปฏริบคัตริตามแบบอยขางของพระองคตในการรคับบคัพตริศมาในนทรา
ลก 3:23-38 เมรรื่อพระเยซผ ทรงมมีพระชนมายทประมาณสามสสบพรรษา (ตามความคาด
หมายของคนทนนั้งหลาย) เขด้าใจวล่าเปป็นบทตรโยเซฟ ซซรื่งเปป็นบทตรเฮลมี 24 ซซงรื่ เปป็นบทตรมนทธนต ซซรื่งเปป็น

บทตรเลวมี ซซรื่งเปป็นบทตรเมลคมี ซซรื่งเปป็นบทตรยนนนาย ซซงรื่ เปป็นบทตรโยเซฟ 25 ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธาธมีอนส ซซรื่ง
เปป็นบทตรอาโมส ซซรื่งเปป็นบทตรนาอผม ซซรื่งเปป็นบทตรเอสลมี ซซงรื่ เปป็นบทตรนนกกาย 26 ซซงรื่ เปป็นบทตรมาอาท
ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธาธมีอนส ซซรื่งเปป็นบทตรเสเมอสน ซซรื่งเปป็นบทตรโยเซฟ ซซงรื่ เปป็นบทตรยผดาหย์ 27 ซซงรื่ เปป็นบทตร
โยอนนนา ซซรื่งเปป็นบทตรเรซา ซซงรื่ เปป็นบทตรเศรทบบาเบล ซซงรื่ เปป็นบทตรเชอนลทสเอล ซซงรื่ เปป็นบทตรเนรมี 28 ซซรื่ง
เปป็นบทตรเมลคมี ซซรื่งเปป็นบทตรอนดดมี ซซรื่งเปป็นบทตรโคสนม ซซงรื่ เปป็นบทตรเอลมาดนม ซซรื่งเปป็นบทตรเอรย์ 29 ซซรื่ง
เปป็นบทตรโยซมี ซซงรื่ เปป็นบทตรเอลมีเอเซอรย์ ซซรื่งเปป็นบทตรโยรสม ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธนต ซซงรื่ เปป็นบทตรเลวมี 30 ซซรื่ง
เปป็นบทตรสสเมโอน ซซรื่งเปป็นบทตรยผดาหย์ ซซงรื่ เปป็นบทตรโยเซฟ ซซรื่งเปป็นบทตรโยนาน ซซรื่งเปป็นบทตรเอลมียาคสม
31 ซซงรื่ เปป็นบทตรเมเลอา ซซรื่งเปป็นบทตรเมนนนน ซซรื่งเปป็นบทตรมนทตะธา ซซงรื่ เปป็นบทตรนาธนน ซซรื่งเปป็นบทตร
ดาวสด 32 ซซรื่งเปป็นบทตรเจสซมี ซซงรื่ เปป็นบทตรโอเบด ซซงรื่ เปป็นบทตรโบอาส ซซงรื่ เปป็นบทตรสนลโมน ซซรื่งเปป็น
บทตรนาโชน 33 ซซรื่งเปป็นบทตรอนมมมีนาดนบ ซซงรื่ เปป็นบทตรราม ซซงรื่ เปป็นบทตรเฮสโรน ซซงรื่ เปป็นบทตรเปเรศ
ซซรื่งเปป็นบทตรยผดาหย์ 34 ซซงรื่ เปป็นบทตรยาโคบ ซซงรื่ เปป็นบทตรอสสอนค ซซงรื่ เปป็นบทตรอนบราฮนม ซซรื่งเปป็นบทตรเท
ราหย์ ซซงรื่ เปป็นบทตรนาโฮรย์ 35 ซซงรื่ เปป็นบทตรเสรทก ซซรื่งเปป็นบทตรเรกผ ซซรื่งเปป็นบทตรเปเลก ซซรื่งเปป็นบทตรเอ
เบอรย์ ซซรื่งเปป็นบทตรเชลาหย์ 36 ซซงรื่ เปป็นบทตรเคนนน ซซรื่งเปป็นบทตรอารฟนคชาด ซซรื่งเปป็นบทตรเชม ซซรื่งเปป็น
บทตรโนอาหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรลาเมค 37 ซซงรื่ เปป็นบทตรเมธผเสลาหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรเอโนค ซซงรื่ เปป็นบทตรยาเรด
ซซรื่งเปป็นบทตรมาหะลาเลล ซซงรื่ เปป็นบทตรเคนนน 38 ซซรื่งเปป็นบทตรเอโนช ซซงรื่ เปป็นบทตรเสท ซซรื่งเปป็นบทตร
อาดนม ซซรื่งเปป็นบทตรพระเจด้า
ตรงนรีรลซูกาสพบยข้อนวงศตตระกซูลของพระเยซซูผาข นทางนางมารรียมต ารดาของพระองคต ตอนนคัรน
ทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมาและเรริที่มตข้นการรคับใชข้ปวงชน พระองคตกทป็ รง “มรีพระชนมายรุประมาณ
สามสริบพรรษา” ซนที่งเปป็นอายรุตามบคัญญคัตริของพวกเลวรีทพรีที่ วกปรุโรหริตเรริที่มการปรนนริบคัตริรคับใชข้ของ
ตน ลซูกากลขาวอยขางระมคัดระวคังวขาพระเยซซูถซูก “เขข้าใจวขาเปป็น” บรุตรโยเซฟ
วงศตตระกซูลนรีรเรริที่มตข้นโดยการสพบยข้อนกลคับไปจากมารรียตผาข นบริดาของนางคพอ เฮลท (อคันทรีที่จรริง
แลข้วโยเซฟเปป็นลซูกเขยของเฮลรี บคันทนกของมคัทธริวกลขาวชคัดเจนวขาบริดาของโยเซฟคพอ ยาโคบ ลทาดคับ
พงศตพคันธรุตของมคัทธริวนคัรนแสดงใหข้เหป็นวงศตตระกซูลของโยเซฟ สข วนของลซูกาแสดงใหข้เหป็นวงศต
ตระกซูลของนางมารรียต ทคัรงสองคนตขางสพบเชพรอสายมาจากดาวริด วงศตตระกซูลนรีรสพบยข้อนไปถนงดาวริด

โดยตรงในขข้อ 31 จากนคัรนมคันกป็สพบยข้อนผขานยซูดาหตและไปจนถนงอคับราฮคัม ขณะทรีที่วงศตตระกซูลของโย
เซฟในหนคังสพอมคัทธริวเรริที่มตข้นแคขดข้วยอคับราฮคัม แตขบคันทนกของลซูกาสพบยข้อนวงศตตระกซูลทรีที่ดทาเนรินตาม
แบบของพระเจข้านรีรไปถนงอาดคัม “ซนงที่ เปป็นบรุตรพระเจข้า” นรีที่สอดคลข้องกคับใจความหลคักของหนคังสพอ
ลซูกาทรีที่วาข พระเยซซูทรงเปป็นบรุตรมนรุษยต ซนที่งเปป็นชพอที่ เรรียกทรีที่พระองคตทรงใชข้เรรียกตคัวเองบขอยๆ
*****
ภนพรวมของลลกน 4: บทททที่สขทที่ องหนดังสชอลถูกานสาเสนอการเรดิมที่ ตว้นพดันธกดิจของพระเยซถู
เหตบุการณย์ททที่สสาคดัญสทที่ประการถถูกใหว้รายละเอทยดไวว้ (1) การทดลองพระครดิสตย์โดยพญามาร (2) การ
เทศนาอดันเผป็ดรว้อนของพระองคย์ในธรรมศาลาททที่เมชองนาซาเรป็ธ (3) การททที่พระองคย์ขดับผทออกททที่เมชอง
คาเปอรนาอบุม และ (4) การรดักษาแมย่ยายของเปโตรและคนอชนที่ ๆ
ลก 4:1-2

พระเยซผ ประกอบดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ไดด้เสดป็จกลนบไปจากแมล่นลนั้า

จอรย์แดน และพระวสญญาณไดด้ทรงนลาพระองคย์ไปในถสนรื่ ททรกนนดาร 2 ทรงถผกพญามารทดลองถซงสมีรื่
สสบวนน ในวนนเหลล่านนนนั้ พระองคย์มสไดด้เสวยอะไรเลย และเมรรื่อสสนนั้ สมีสรื่ สบวนนแลด้ว พระองคย์ทรงอยาก
พระกระยาหาร
บทบรรยายนรีรเลขาเรพอที่ งตขอจากการรคับบคัพตริศมาของพระเยซซูใน 3:21-22 พระองคตเสดป็จกลคับ
ไปโดย “ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ” เราจนงอาจกลขาวไดข้วาข การอคัศจรรยตตขางๆและฤทธริธเดช
ของพระเจข้าทรีที่ปรากฏชคัดในการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูนร นคั เปป็นมาโดยการฤทธริธเดชแหขงการ
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ “เพราะวขาพระเจข้ามริไดข้ทรงประทานพระวริญญาณอยขาง
จทากคัดแดขพระองคต” (ยอหตน 3:34) มรีสที่ ริงหนนที่งทรีที่แนขนอน พระเยซซูมริไดข้ตรคัสเปป็นภาษาแปลกๆ ทคัรงๆทรีที่
พระองคตทรงประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ แงขมมรุ หนนที่งของการประกอบไปดข้วยพระ
วริญญาณกป็ปรากฏชคัดในการทรีที่ “พระวริญญาณไดข้ทรงนทาพระองคต” เมพที่อผซูข้ใดประกอบไปดข้วยพระ
วริญญาณ เขากป็ถซูกพระวริญญาณควบครุมดข้วย ถดิที่นทบุรกดันดารทรีที่วาข นรีรนขาจะหมายถนงถริที่นทรุรกคันดารแหขง
แควข้นยซูเดรียใกลข้กบคั แมขนร ทาจอรตแดนซนที่งเปป็นทรีๆที่ ยอหตนเตริบโตขนรนมา ทรีที่นคันที่ เองเหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
ทรงใชข้เวลาตามลทาพคังกคับพระเจข้าในการเตรรียมตคัวสทาหรคับการรคับใชข้ของพระองคตทรีที่จะมา พระองคต
มริไดข้เสวยอะไรเลยเปป็นเวลาสรีที่สริบวคัน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต “ทรงถซูกพญามารทดลอง” ทคัรงใน
ระหวขางและหลคังจากสรีที่สริบวคันนคัรนทรีที่พระองคตทรงอดอาหารในถริที่นทรุรกคันดารนคัรน ดซูเหมพอนจะเหป็น

ไดข้ชคัดวขาพญามารจะหาโอกาสโจมตรีแมข้ในยามทรีที่คนๆหนนที่งใชข้เวลาตามลทาพคังกคับพระเจข้า เมพอที่ ครบสรีที่
สริบวคันนคัรนแลข้ว พระองคตกทป็ รงหริว
ลก 4:3-4

พญามารจซงทผลพระองคย์วล่า "ถด้าทล่านเปป็นพระบทตรของพระเจด้า จงสนรื่งกด้อน

หสนนมีในั้ หด้กลายเปป็นขนมปนง" 4 ฝล่ายพระเยซผ ตรนสตอบมารวล่า "มมีพระคนมภมีรย์เขมียนไวด้วล่า `มนทษยย์จะ
บลารทงชมีวสตดด้วยอาหารสสงรื่ เดมียวกป็หามสไดด้ แตล่บลารทงดด้วยพระวจนะททกคลาของพระเจด้า'"
เหป็นไดข้ชดคั วขาซาตานคอยสคังเกตสภาพรข างกายของเรา ถนงแมข้ตคัวมคันเองจะเปป็นวริญญาณ แตข
มคันกป็รบคั รซูข้ไดข้ถงน ความหริวโซอยขางรรุนแรงของพระเยซซู ดข้วยเหตรุนร รีมนคั จนงใชข้โอกาสนคัรนเปป็นเครพอที่ งมพอ
เพพที่อทดลองพระเยซซู ใหข้เราสคังเกตวขามคันเขข้าหาพระเยซซูอยขางไรในตอนแรก “ถข้าทขานเปป็นพระบรุตร
ของพระเจข้า จงสคังที่ กข้อนหรินนรีรใหข้กลายเปป็นขนมปคัง” มคันใชข้กลยรุทธตเดรียวกคับทรีที่ใชข้ในสวนเอเดน มคัน
เรริที่มตข้นดข้วยการสรข้างความสงสคัย จนถนงทรุกวคันนรีรพญามารกป็เปป็นผซูข้สรข้างความสงสคัยเหมพอนเดริม
บางทรีในสภาพทรีที่อขอนกทาลคังของพระเยซซู มคันกป็คริดวขามคันจะททาใหข้พระเยซซูทรงยอมแพข้ไดข้ โดยยรุใหข้
พระองคตสรข้างขนมปคังจากกข้อนหริน คทาตอบของพระเยซซูนร คันทคัรงลนกซนรงและเรรียบงขาย พระองคตทรง
ยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 8:3 “มนรุษยตจะบทารรุงชรีวตริ ดข้วยอาหารสริที่งเดรียวกป็หามริไดข้ แตขบทารรุง
ดข้วยพระวจนะทรุกคทาของพระเจข้า'” พระองคตทรงตอบโตข้การโจมตรีของซาตานดข้วยพระคคัมภรีรต เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงจดจทาพระวจนะของพระเจข้าไวข้ขร นนใจ นอกจากนรีร พระองคตตรคัสหลคักการทรีที่ลนก
ซนรงวขาเรพอที่ งตขางๆของชรีวริตนคัรนกป็เปป็นเรพอที่ งฝขายจริตวริญญาณมากกวขาเปป็นเรพอที่ งของรข างกาย (ใหข้เรา
สคังเกตวขาพระเยซซูทรงเนข้นเรพอที่ งบรรดาถว้อยคสาของพระเจข้าในการตรคัสถนง “พระวจนะทรุกคทาของ
พระเจข้า”
การดลใจของพระคคัมภรีรตนร คันอยซูใข นระดคับถข้อยคทาเลย นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาการเกป็บรคักษาไวข้ของ
พระคคัมภรีรตกอป็ ยซูใข นระดคับถข้อยคทาดข้วย แหลขงเดรียวของพระคคัมภรีรทต รีที่มรีอยซูกข คป็ พอ สทาเนาตขางๆทรีที่ถซูกเกป็บ
รคักษาไวข้ของพระคคัมภรีรต นคันที่ อยซูใข นตข้นฉบคับดคัรงเดริมทรีรที่ คับมาของพระคคัมภรีรต ตข้นฉบคับสมคัยใหมขแบบ
ชอบจคับผริดไมขไดข้มรีอยซูกข ขอนปลายศตวรรษทรีที่สริบเกข้าเลย และไดข้เปลรีที่ยนแปลงหลายตขอหลายครคัรง
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษนคับแตขนร นคั เปป็นตข้นมา)

ลก 4:5-8

แลด้วพญามารจซงนลาพระองคย์ขนซนั้ ไปยนงภผเขาทมีสรื่ ผ ง สลาแดงบรรดาราช

อาณาจนกรทนรื่วพสภพในขณะเดมียวใหด้พระองคย์ทอดพระเนตร 6 แลด้วพญามารไดด้ทผลพระองคย์วล่า
"อลานาจทนนั้งสสนนั้ นมีนั้และสงล่าราศมีของราชอาณาจนกรนนนั้นเราจะยกใหด้แกล่ทล่าน เพราะวล่ามอบเปป็นสสทธสไวด้
แกล่เราแลด้ว และเราปรารถนาจะใหด้แกล่ผใด้ผ ดกป็จะใหด้แกล่ผนด้ผ นนั้น 7 เหตทฉะนนนนั้ ถด้าทล่านจะกราบนมนสการ
เรา สรรพสสรื่งนนนั้นจะเปป็นของทล่านทนนั้งหมด" 8 ฝล่ายพระเยซผตรนสตอบมารวล่า "อด้ายซาตาน จงถอย
ไปขด้างหลนงเรา เพราะมมีพระคนมภมีรย์เขมียนไวด้วล่า `จงนมนสการองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของ
ทล่าน และปรนนสบนตสพระองคย์แตล่ผเด้ผ ดมียว'"
ซาตานยคังไมขจบ ถนงแมข้บางคนในปคัจจรุบคันไดข้พยายามทรีที่จะระบรุภซูเขาทรีที่พระองคตทรงถซูก
ทดลองวขาเปป็นลซูกไหน แตขพระคคัมภรีรตกมป็ ริไดข้ระบรุไวข้ อยขางไรกป็ตาม และไมขวาข ทรีที่ไหนกป็ตาม พญามาร
กป็ “สทาแดงบรรดาราชอาณาจคักรทคัวที่ พริภพในขณะเดรียวใหข้พระองคตทอดพระเนตร” บางคนพยายาม
เสนอวขาพญามารไดข้แสดงใหข้พระเยซซูเหป็นภาพชนชาตริตขางๆในสมคัยนคัรนทรีที่ตกอยซูภข ายใตข้การ
ปกครองของโรม (คทาทรีที่แปลวขา พสภพ คพอ ออยคออถูเมะเน ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา โลกทรีที่มผรี ซูข้คน
อาศคัยอยซูแข ละเปป็นสทานวนทรีหที่ มายถนงจคักรวรรดริโรม) อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่อาจเปป็นไปไดข้ดข้วยกป็คพอวขา
พญามารแสดงใหข้พระเยซซูเหป็นระบบของโลกทรีที่แสดงออกมาตคัรงแตขสมคัยบาบริโลนตอนตข้นมาจนถนง
ปคัจจรุบคัน ในบคันทนกของมคัทธริวมรีเสรริมดข้วยวขาซาตานแสดงใหข้พระองคตเหป็น “ทคัรงความรรุขงเรพองของ
ราชอาณาจคักรเหลขานคัรน” (มคัทธริว 4:8) ซาตานเปป็นพระของโลกนรีรและเปป็นผซูข้ครอบครองมคันดข้วย มคัน
จนงเสนออาณาจคักรทรีที่ปราศจากพระเจข้าใหข้แกขพระเยซซูหากพระองคตเพรียงยอมกราบนมคัสการมคัน
อรีกครคัรงในการพยายามทดลองพระเยซซู (ในการทรีที่พระองคตทรงยอมรคับการดซูหมริที่นเหยรียด
หยามแบบผซูข้รคับใชข้ พระองคตไดข้ทรงถอดเสพรอคลรุมแหขงอทานาจกษคัตรริยตของพระองคตออก) พญามาร
ไดข้ทดลองพระองคตดข้วยอาณาจคักรตขางๆของโลกนรีร “อทานาจทคัรงสริรนนรีรและสงขาราศรีของราชอาณาจคักร
นคัรนเราจะยกใหข้แกขทขาน เพราะวขามอบเปป็นสริทธริไวข้แกขเราแลข้ว และเราปรารถนาจะใหข้แกขผซูข้ใดกป็จะ
ใหข้แกขผซูข้นร นคั ” ซาตานเปป็นผซูข้มรุสาและอะไรกป็ตามทรีที่มคันพซูดกป็เปป็นสริที่งนขาสงสคัย อยขางไรกป็ตาม พระเยซซู
มริไดข้ทรงทข้าทายมคันดข้วยสาระสทาคคัญของสริที่งทรีที่มนคั เสนอใหข้ หากสมมตริวาข สริที่งทรีที่ซาตานกลขาวไวข้เปป็น

ความจรริง เรากป็เหป็นอะไรบางอยขางเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรของมคัน คทาทรีแที่ ปลวขา อลานาจ (เอป็กซออถูซทอา)
และมรีความหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’
สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คอพ วขาพระเจข้าไดข้ทรงอนรุญาตใหข้ซาตานมรีสริทธริอทานาจเหนพอประชาชาตริตขางๆ
ของแผขนดรินโลกในฐานะเปป็นพระของโลกนรีรและเปป็นเจข้าแหขงอทานาจในยขานอากาศในยรุคปคัจจรุบนคั
และจรริงอยขางทรีที่เปาโลไดข้เขรียนไวข้ในหนคังสพอเอเฟซคัส อาณาจคักรของซาตานกป็กวข้างใหญขไพศาล
พรข้อมกคับเทพผซูข้ครอบครอง ศคักดริเทพ เทพผซูข้ครองพริภพในโมหะความมพดแหขงโลกนรีร และเหลขา
วริญญาณทรีที่ชวคั ที่ ในสถานฟข้าอากาศ หากสริที่งทรีที่ซาตานพซูดไวข้เปป็นความจรริง มคันกป็มรีสริทธริธทรีที่จะมอบสริทธริ
อทานาจและอทานาจใหข้แกขผซูข้อพที่นไดข้เมพอที่ พวกเขาปรนนริบคัตรริ คับใชข้มนคั เราจนงเหป็นวขาเพราะเหตรุใดระบบ
ของโลกจนงมคักเสพที่อมทรามและชคัวที่ รข้ายยริงที่ นคัก ซาตานเสนออทานาจใหญขยงริที่ และสริทธริอทานาจใหข้แกขคน
เหลขานคัรนทรีที่เตป็มใจปรนนริบคัตริรคับใชข้มคัน
เหยพที่อลขอทรีที่มคันใชข้กบคั พระเยซซู (ผซูข้ทรงอขอนกทาลคังฝขายเนพรอหนคังเพราะการอดอาหารและการทรีที่
พระองคตทรงรคับการดซูหมริที่นเหยรียดหยาม) นคัรนงขายนริดเดรียว “เหตรุฉะนคัรน ถข้าทขานจะกราบนมคัสการ
เรา สรรพสริที่งนคัรนจะเปป็นของทขานทคัรงหมด” อยขางไรกป็ตาม เราเหป็นถนงคทาโกหกของพญามารตรงนรีร
อทานาจและสริทธริอทานาจใดกป็ตามทรีที่มนคั มรีกเป็ ปป็นแคขเพราะพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้มคันมรีไดข้เทขานคัรน สริทธริ
อทานาจเหลขานคัรนไมขใชขของมคันทรีที่จะยกใหข้แกขผซูข้ใดไดข้ สริทธริในยกใหข้ผซูข้ใดสรุดทข้ายแลข้วกป็เปป็นของ
พระเจข้า อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงทราบดรีพอๆกคับมคันวขาเวลานคัรนกทาลคังจะมาถนงเมพที่อพระองคต (พระ
เยซซู) จะทรงถซูกยกชซูใหข้สงซู ยริงที่ และเขขาทรุกเขขาจะครุกกราบลงและลริรนทรุกลริรนจะกลขาวยอมรคับวขา
พระองคตทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อถวายเกรียรตริแดขพระบริดา ดคังนคัรนขข้อเสนอของซาตานจนงไมขมรี
อะไรเลย มคันเสนอแตขความพนงพอใจเพรียงชคัวที่ ครซูขชคัวที่ ยามซนที่งมาพรข้อมกคับความสซูญเสรียชคัวที่ นริรคันดรต มคัน
ททาเชขนนคัรนมาจนถนงทรุกวคันนรีร ความจรริงกป็คพอ พระเยซซูไมขเพรียงไมขยอมททาบาปเทขานคัรน แตขพระองคต
ทรงททาบาปไมขไดข้ดข้วย พระองคตทรงเปป็นพระเจข้า
คทาตอบของพระองคตทรคังมรีพลคังและเรรียบงขายอรีกครคัรง พระองคตทรงสคังที่ ซาตานใหข้ไปอยซูขข ข้าง
หลคังพระองคต จากนคัรนพระองคตทรงยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:13 “จงนมคัสการองคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของทขาน และปรนนริบคัตริพระองคตแตขผซูข้เดรียว'” พระเยซซูทรงทราบวขาพระองคต
เองทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า ซาตานกป็รซูข้เรพอที่ งนคัรนดรีเชขนกคัน

ลก 4:9-13

แลด้วมารจซงนลาพระองคย์ไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม และใหด้พระองคย์ประทนบอยผล่ทมีรื่

ยอดหลนงคาพระวสหาร แลด้วทผลพระองคย์วล่า "ถด้าทล่านเปป็นพระบทตรพระเจด้า จงโจนลงไปจากทมีรื่นมีรื่เถสด
10 เพราะพระคนมภมีรย์มมีเขมียนไวด้วาล่ `พระองคย์จะรนบสนรื่งเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระองคย์ในเรรรื่องทล่าน ใหด้
ปด้องกนนรนกษาทล่านไวด้' 11 และ `เหลล่าทผตสวรรคย์จะเอามรอประคองชผ ทล่านไวด้ เกรงวล่าในเวลาหนซรื่ง
เวลาใดเทด้าของทล่านจะกระแทกหสน'" 12 พระเยซผ จซงตรนสตอบมารวล่า "มมีคลากลล่าวไวด้วล่า `อยล่า
ทดลององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน'" 13 เมรรื่อพญามารทลาการทดลองททกอยล่างสสนั้น
แลด้ว จซงละพระองคย์ไปชนรื่วคราว
ซาตานยคังไมขยอมเลริกลข้มความพยายาม แตขกทป็ ทาตขอไปไดข้ไมขนาน พระเยซซูทรงยอมใหข้มนคั
พาพระองคตไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มและพระวริหาร ทรีนที่ คันที่ เองซาตานไดข้พาพระองคตขร นนไปยคัง “ยอด
หลคังคาพระวริหาร” (เหป็นไดข้ชคัดวขานรีเที่ ปป็นจรุดทรีที่สซูงทรีสที่ รุดของพระวริหารซนงที่ อยซูเข หนพอฐานพระวริหารและ
หรุบเขาขริดโรนทรีที่อยซูเข บพรองลขาง จรุดนคัรนอยซูสข ซูงประมาณสามรข้อยฟรุตจากพพรนดข้านลขาง) ซาตานจนง
พยายามทดลองพระเยซซูอรีกครคัรง “ถข้าทขานเปป็นพระบรุตรพระเจข้า จงโจนลงไปจากทรีที่นรีที่เถริด” นรีที่เปป็นอรีก
ครคัรงทรีที่ซาตานพยายามหวขานเมลป็ดพคันธรุตแหขงความสงสคัย มคันยคังเปป็นกลยรุทธตพรพนฐานของพญามาร
จนถนงทรุกวคันนรีร นรีเที่ ทขากคับมคันทข้าทายพระเยซซูใหข้พริสซูจนตวาข พระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
จรริงๆ นอกจากนรีร ซาตานยคังปรคับตคัวโดยใชข้กลยรุทธตของพระเยซซูดวข้ ย มคันยกขข้อพระคคัมภรีรต (เพลง
สดรุดรี 91:11-12) ใหข้พระเยซซูฟงคั ถนงแมข้จะยกแบบผริดๆกป็ตาม อยขางไรกป็ตาม ซาตานไมขยกวลรีทรีที่วาข
“ใหข้ระแวดระวคังทขานในทางทคัรงปวงของทขาน” มรีความเหป็นหลายประการทรีที่ชดคั เจน (1) นรีที่เทขากคับ
ซาตานบอกพระเยซซูวาข โดดลงไปเลยสริ เพลงสดรุดรี 91 กลขาววขา เหลขาทซูตสวรรคตจะแบกทขานไวข้
เกรงวขาเทข้าของทขานจะกระแทกหริน (2) พญามารรซูขข้ ข้อพระคคัมภรีรตและพรข้อมทรีจที่ ะบริดเบพอนมคันเพพอที่
จรุดประสงคตของมคันเอง มคันททาเชขนนคัรนมาจนถนงทรุกวคันนรีรในลคัทธริและศาสนาเทรียมเทป็จมากมาย (3)
มคันจงใจตคัดบางสข วนออกซนที่งมคันกป็ททาจนถนงทรุกวคันนรีรในพระคคัมภรีรเต วอรตชคันที่ ตขางๆทรีที่ถซูกบริดเบพอน
พระเยซซูทรงปริดกคัรนการโจมตรีของพญามารดข้วยพระวจนะของพระเจข้าอรีกครคัรง พระองคต
ทรงยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:16 “อยขาทดลององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของทขาน'”
อยขางทรียที่ ากอบเขรียนไวข้ในยากอบ 4:7 “จงตขอสซูข้กบคั พญามาร และมคันจะหนรีไปจากทขาน” นคันที่ คพอสริที่ง

ทรีที่เกริดขนรนเลย ถนงแมข้มคันดคันทรุรคังในการทดลองพระเยซซูตขอไป แตขพญามารกป็ไมขไดข้พากเพรียรพยายาม
มคันยอมแพข้ในทรีที่สรุด เมพที่อผซูข้คนของพระเจข้าตขอสซูข้มคัน โดยเฉพาะการตขอสซูข้ดข้วยพระคคัมภรีรต พญามารกป็
จะยอมแพข้และไปทรีที่อพที่นในทรีที่สรุด พระเยซซูทรงถซูกทดลองในทรุกประการเหมพอนกคับพวกเรา กระนคัรน
พระองคตกยป็ คังทรงปราศจากบาป นขาสคังเกตดข้วยวขาการจากไปของพญามารนคัรนไมขใชขการจากไป
แบบถาวร มคัน “ละพระองคตไปชคัวที่ คราว” ในแบบเดรียวกคัน มคันจะกลคับมาทดลองเราอรีกถนงแมข้มคัน
พขายแพข้กตป็ าม
ลก 4:14-15 พระเยซผ ไดด้เสดป็จกลนบไปดด้วยฤทธสดิ์เดชแหล่งพระวสญญาณยนงแควด้นกาลสลมี และ
กสตตสศพน ทย์ของพระองคย์เลรรื่องลรอไปตามถสรื่นโดยรอบ 15 พระองคย์ทรงสนรื่งสอนในธรรมศาลาตล่างๆ
ของเขา และไดด้รบน ความสรรเสรสญจากคนทนนั้งปวง หลคังจากไดข้รคับชคัยชนะแลข้ว พระเยซซู “ไดข้เสดป็จ
กลคับไปดข้วยฤทธริธเดชแหขงพระวริญญาณยคังแควข้นกาลริลรี” ขขาวแพรข สะพคัดไปอยขางรวดเรป็วเกรีที่ยวกคับ
ฤทธริธเดชและสริทธริอทานาจฝขายวริญญาณของพระองคต พระองคตจงน ทรง “สคังที่ สอนในธรรมศาลาตขางๆ
ของเขา และไดข้รคับความสรรเสรริญจากคนทคัรงปวง”
ลก 4:16

พระองคตจนงเสดป็จกลคับไปยคังบข้านเมพองของพระองคต คพอ เมรองนาซาเรป็ธ เปป็น

ทมีรื่ซซรื่งพระองคย์ทรงเจรสญวนยขซนนั้ ถนงแมข้จะไมขใชขสถานทรีที่ๆพระองคตประสซูตริ แตขกเป็ ปป็นเมพองทรีที่พระองคต
ทรงเตริบโตขนรนมาจนเปป็นผซูข้ใหญข มคันสทาคคัญตรงทรีที่วาข พระองคย์เสดป็จเขด้าไปในธรรมศาลาในวนน
สะบาโตตามเคย พระเยซซูทรงชอบอยซูใข นธรรมศาลาในวคันสะบาโต พระองคตทรงสคัตยตซพที่อตขอสริที่ง
ตขางๆทรีที่เปป็นของพระเจข้า หากเราอยากเปป็นเหมพอนพระฉายพระบรุตรของพระองคต นรีกที่ เป็ ปป็นแบบ
อยขางทรีที่ชดคั เจนอยขางหนนงที่ สทาหรคับเราจนถนงทรุกวคันนรีร
พระองคตจนงทรงยรนขซนั้นเพรรื่อจะอล่านพระคนมภมีรย์ เปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริในธรรมศาลาทรีที่นาย
ธรรมศาลาจะอนรุญาตใหข้อรีกคนอขานพระคคัมภรีรตหากคนนคัรนขออขาน พระคคัมภรีรตสมคัยนคัรนถซูกเกป็บไวข้
ตรงดข้านหนข้าของธรรมศาลาในทรีที่พริเศษ เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงขออนรุญาตเพพที่อทรีที่จะอขานพระ
คคัมภรีรแต ละพระองคตกไป็ ดข้รคับอนรุญาต พระองคตจนงทรงยชนขซนขึ้ เพพที่อทรีที่จะอขานดข้วยความเคารพทรีที่มรีตขอ
พระวจนะของพระเจข้า เหมพอนกคับทรีที่เปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริมาตคัรงแตขกขอนสมคัยของเนหะมรียต (เนหะ
มรียต 8:5 และ 9:3)

ลก 4:17-21 เขาจซงสล่งพระคนมภมีรย์อสส ยาหย์ศาสดาพยากรณย์ใหด้แกล่พระองคย์ เมรรื่อพระองคย์
ทรงคลมีรื่หนนงสรอนนนั้นออก กป็คนด้ พบขด้อทมีรื่เขมียนไวด้วล่า 18 `พระวสญญาณแหล่งองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าสถสตอยผล่
บนขด้าพเจด้า เพราะวล่าพระองคย์ไดด้ทรงเจสมตนนั้งขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขล่าวประเสรสฐแกล่คนยากจน
พระองคย์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าใหด้รนกษาคนทมีรื่ชอกชลนั้าระกลาใจ ใหด้รอด้ งประกาศอสสรภาพแกล่บรรดาเชลย
ใหด้ประกาศแกล่คนตาบอดวล่าจะไดด้เหป็นอมีก ใหด้ปลล่อยผผฟด้ กชลนั้าเปป็นอสสระ 19 และใหด้ประกาศปมีแหล่ง
ความโปรดปรานขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า ' 20 แลด้วพระองคย์ทรงมด้วนหนนงสรอสล่งครนใหด้แกล่เจด้าหนด้าทมีรื่
แลด้วทรงนนงรื่ ลงและตาของคนทนนั้งปวงในธรรมศาลากป็เพล่งดผพระองคย์ 21 พระองคย์จซงเรสรื่มตรนสแกล่เขา
วล่า "คนมภมีรย์ตอนนมีนั้ทมีรื่ทล่านไดด้ยนส กนบหผของทล่านกป็สลาเรป็จในวนนนมีนั้แลด้ว"
ไมขเปป็นทรีที่แนขชคัดวขาพระเยซซูทรงขอหนคังสพอมข้วนอริสยาหตหรพอไมข ถนงแมข้มคันดซูเหมพอนจะสพที่อ
เชขนนคัรนกป็ตาม ไมขวาข ในกรณรีใด หนคังสพออริสยาหตกถป็ ซูกนทามาใหข้พระองคตและพระองคตกทป็ รงเปริดไปยคัง
สข วนทรีที่ปจคั จรุบคันเราเรรียกวขาอริสยาหต 61 พระองคตทรงอขานขข้อ 1 และสข วนแรกของขข้อ 2 จากบทนคัรน
เหป็นไดข้ชคัดวขาขข้อพระคคัมภรีรตตอนทรีวที่ าข นรีรมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต โดยพซูดถนงการเสดป็จมาทคัรง
สองครคัรงไปพรข้อมๆกคัน การเสดป็จกลคับไปยคังแควข้นกาลริลขรี องพระองคตนรคันประกอบไปดข้วยฤทธริธเดช
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (กริตตริศคัพทตของพระองคตไดข้เลพที่องลพอไปเพราะเหตรุนร รี) บคัดนรีรพระองคตทรง
ยพนขนรนและอธริบายจากพระคคัมภรีรวต าข เพราะเหตรุใด พระวริญญาณแหขงองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าสถริตอยซูบข น
พระองคต (ในพระคคัมภรีรตเดริมนคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่เทรียบเทขากคับการประกอบไปดข้วยพระวริญญาณ) แตขทรีที่
สทาคคัญยริงที่ กวขานคัรนกป็คพอวขา พระองคตทรงระบรุพระองคตเองวขาเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่ทรงสคัญญาไวข้มา
นาน นข้อยคนนคักทรีที่เขข้าใจเรพที่องนคัรนแมข้ในสมคัยนคัรน ถนงกระนคัรนพระองคตกทป็ รงหยรุดอขานกลางขข้อ 2 ซนที่ง
เปป็นทรีที่ๆคทาพยากรณตเปลรีที่ยนจากการเสดป็จมาครคัรงแรกของพระองคต (ในพระครุณ) ไปเปป็นการเสดป็จ
มาครคัรงทรีที่สองของพระองคต (ในพระพริโรธ)
ตลอดการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซู พระองคตทรงประกาศขขาวประเสรริฐแกขคนยากจน
(นคันที่ คพอ คนเหลขานคัรนทรีมที่ รีฐานะตทที่าตข้อย) พระองคตทรงรคักษาคนทรีที่ชอกชทราระกทาใจ (นคันที่ คพอการทรีที่
พระองคตทรงชรุบคนตายใหข้เปป็นขนรนอรีกหลายตขอหลายครคัรง) พระองคตทรงประกาศอริสรภาพจรริงๆ
(ตรงตคัวคพอ ‘การยกโทษใหข้’) แกขคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกบาปพคันธนาการไวข้ พระองคตทรงประทานการ

มองเหป็นใหข้แกขคนตาบอด พระองคตทรงปลดปลขอยคนเหลขานคัรนทรีฟที่ กชทราเพราะภาระแหขงความบาป
พระองคตทรงประกาศปรีแหขงความโปรดปรานขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า (นคันที่ คพอ “ดซูเถริด บคัดนรีรเปป็นเวลา
อคันชอบ ดซูเถริด บคัดนรีรเปป็นวคันแหขงความรอด” (2 โครรินธต 6:2)
วลรีทรีที่วาข “ใหข้ปลขอยผซูข้ฟกชทราเปป็นอริสระ” ไมขไดข้มาจากอริสยาหต 61:1 แตขมาจาก 42:7 หรพออาจ
เปป็น 58:6 มากกวขา มคันเปป็นธรรมเนรียมปฏริบตคั ริทรีที่ยอมรคับกคันไดข้ในสมคัยนคัรนทรีที่นกคั อธริบายพระคคัมภรีรต
ชาวยริวจะดนงจากขข้อพระคคัมภรีรตตอนอพนที่ ๆเพพอที่ สนคับสนรุนประเดป็นของตนซนงที่ พระเยซซูก ทป็ รงททาเชขน
นคัรนอยขางชคัดเจน
เมพอที่ พระองคตทรงอขานจบ “พระองคตทรงมข้วนหนคังสพอสขงคพนใหข้แกขเจข้าหนข้าทรีที่ แลข้วทรงนคังที่ ลง
และตาของคนทคัรงปวงในธรรมศาลากป็เพขงดซูพระองคต” ตาของทรุกคนทรีอที่ ยซูทข รีที่นนคัที่ ตขางเพขงมองทรีที่
พระองคต ฤทธริธเดชในการฟข้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธทรีที่เตป็มลข้นอยซูใข นพระองคตไดข้นทาพระวจนะ
ของพระเจข้าเจาะลนกเขข้าไปในจริตใจของพวกเขาดข้วยความไพเราะและฤทธริธเดชของพระเจข้า พระ
เยซซูจนงทรงประยรุกตตใชข้ขอข้ พระคคัมภรีรตตอนนรีรกบคั พระองคตเอง “พระองคตจนงเรริที่มตรคัสแกขเขาวขา "คคัมภรีรต
ตอนนรีรทรีที่ทขานไดข้ยรินกคับหซูของทขานกป็สทาเรป็จในวคันนรีรแลข้ว"” เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงออกความเหป็น
เพริที่มเตริมซนที่งมริไดข้บคันทนกไวข้เปป็นอพนที่ อยขางไรกป็ตาม ประเดป็นทรีที่สทาคคัญกวขากป็คอพ วขา ขข้อพระคคัมภรีรตทรีที่ถซูก
อขานไปนคัรนซนงที่ บรรยายถนงการรคับใชข้ของพระเมสสริยาหต กทาลคังถซูกททาใหข้สทาเรป็จในวคันนคัรนเอง ขณะทรีที่
พวกเขาไดข้ยรินมคันถซูกอขาน การรคับใชข้ปวงชนของพระองคตไดข้เรริที่มตข้นขนรนแลข้ว นรีที่สพที่อวขาพวกเขาไมข
ยอมรคับพระองคตในฐานะพระเมสสริยาหต
ลก 4:22

คนทนนั้งปวงกป็เปป็นพยานรนบรองคลาของพระองคย์ และประหลาดใจดด้วย

ถด้อยคลาอนนประกอบดด้วยคทณซซงรื่ ออกมาจากพระโอษฐย์ของพระองคย์ และวล่า "คนนมีนั้เปป็นบทตรชาย
ของโยเซฟมสใชล่หรรอ" เมพอที่ พวกเขาไดข้ยรินพระองคต ผซูคข้ นในบข้านเมพองของพระองคตเองกป็เปป็นพยาน
และประหลาดใจ “ดข้วยถข้อยคทาอคันประกอบดข้วยครุณซนที่งออกมาจากพระโอษฐตของพระองคต” ถนงแมข้
พระเยซซูทรงเปรีที่ยมดข้วยพละกทาลคังจากการประกอบไปดข้วยพระวริญญาณ แตขพระองคตกทป็ รง
ประกอบดข้วยครุณเชขนกคัน ความหมายกป็คอพ วขา ถข้อยคทาของพระองคตนร คันกป็มครี วามกรรุณาดข้วย พวกเขา
ตขางใครข ครวญถนงการทรีที่พระองคตทรงเปป็นบรุตรชายของโยเซฟ (ชขางไมข้ประจทาทข้องถริที่น) ไมขเปป็นทรีที่

แนขชคัดวขาปขานนรีรโยเซฟเสรียชรีวริตไปแลข้วหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีบคันทนกวขาเขายคังมรีชวรี ริตอยซูหข ลคัง
จากนคัรนเลย เขานขาจะเสรียชรีวตริ ไปแลข้ว ประเดป็นทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ชาวเมพองของพระเยซซูตขาง
ประหลาดใจทรีที่พระองคตทรงเปรีที่ยมดข้วยโวหาร มรีพลคัง และมรีความรซูข้ดรีในพระคคัมภรีรต ทคัรงๆทรีที่ไดข้รคับการ
เลรีรยงดซูมาในฐานะบรุตรชายของชขางไมข้ ‘ทรีที่เปป็นคนใชข้แรงงาน’
ลก 4:23-30 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจะกลล่าวคลาสท ภาษสตขด้อนมีแนั้ กล่เราเปป็น
แนล่ ครอวล่า `หมอจงรนกษาตนวเองเถสด ครอบรรดาการซซรื่งเราไดด้ยสนวล่า ทล่านไดด้กระทลาในเมรองคาเปอร
นาอทม จงกระทลาในเมรองของตนทมีรื่นมีรื่ดด้วย'" 24 พระองคย์ตรนสวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้ง
หลายวล่า ไมล่มมีศาสดาพยากรณย์คนใดไดด้รนบการตด้อนรนบในบด้านเมรองของตน 25 แตล่เราบอกความ
จรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า มมีหญสงมล่ายหลายคนในพวกอสสราเอลคราวเอลมียาหย์ เมรรื่อทด้องฟด้าปสดเสมียถซง
สามปมีกบน หกเดรอนจซงเกสดกนนดารอาหารมากทนรื่วแผล่นดสน 26 และเอลมียาหย์มสไดด้รนบใชด้ใหด้ไปหาหญสง
มล่ายคนใด เวด้นแตล่หญสงมล่ายคนหนซรื่งในบด้านศาเรฟนทแควด้นเมรองไซดอน 27 และมมีคนโรคเรรนั้อน
หลายคนในพวกอสสราเอลคราวเอลมีชาศาสดาพยากรณย์ แตล่ไมล่มมีผด้ใผ ดไดด้รนบการรนกษาใหด้หายโรคนนนนั้
เลย เวด้นแตล่นาอามานชาวซมีเรมีย" 28 เมรรื่อคนทนนั้งปวงในธรรมศาลาไดด้ยสนดนงนนนั้นกป็โกรธยสงรื่ นนก 29 จซง
ลทกขซนนั้ ผลนกพระองคย์ออกจากเมรอง พาไปยนงแงล่ของเงรนั้อมเขาทมีรื่เมรองของเขา ซซรื่งตนนั้งอยผบล่ นเนสนนนนนั้
หมายจะผลนกพระองคย์ลงไป 30 แตล่พระองคย์ทรงดลาเนสนผล่านทล่ามกลางเขาพด้นไป
แมข้กระนคัรน พระเยซซูกทป็ รงทราบใจของพวกเขา (แนขนอนทรีที่โดยพระวริญญาณของพระเจข้า
และเพราะเตริบโตขนรนมาทรีที่นคันที่ ) พระองคตจนงทรงยกคทาสรุภาษริตของยริวใหข้พวกเขาฟคังโดยทรงทราบวขา
มรีอะไรอยซูใข นใจของพวกเขา “หมอจงรคักษาตคัวเองเถริด” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเคยไดข้ยรินการ
อคัศจรรยตตขางๆทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงกระททาแลข้วในเมพองคาเปอรนาอรุมทางตอนเหนพอ ดข้วยเหตรุนร รี พวก
เขาจนงคริดในใจวขา “จงกระททาในเมพองของตนทรีที่นรีที่ดวข้ ย'” คนมากมายเหป็นพระองคตวาข เปป็นเหมพอนกคับ
นคักแสดงคคันที่ เวลา พวกเขาไดข้ยรินถนงสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททาทรีที่อพที่นแลข้ว ตอนนรีรพวกเขาเลยอยาก
เหป็นทรีที่นคันที่ บข้าง พระองคตจงน ทรงยกคทาสรุภาษริตอรีกขข้อใหข้พวกเขาฟคัง “ไมขมศรี าสดาพยากรณตคนใดไดข้
รคับการตข้อนรคับในบข้านเมพองของตน” อรีกครคัรงทรีพที่ ระองคตทรงทราบใจของพวกเขา พวกเขาอยาก
เหป็นการอคัศจรรยตตขางๆและมายากล เหป็นไดข้ชดคั วขาพวกเขาไมขสนใจความจรริงฝขายวริญญาณเลย

พระเยซซูจนงทรงแสดงการประยรุกตตใชข้ทแรีที่ ทงใจดทา พวกเขาไดข้ยรินมาแลข้ววขาพระองคตไดข้ทรง
กระททาการอคัศจรรยตหลายประการในเมพองคาเปอรนาอรุม เมพองคาเปอรนาอรุมอยซู ตข รงขอบของ
ชรุมชนชาวยริวในแควข้นนคัรน พวกโรมมรีสทานคักงานเกป็บภาษรีอยซูทข รีที่นนคัที่ และอาจมรีพวกทหารกทาลคังสทารอง
ประจทาการอยซูทข รีที่นนคัที่ ดข้วย ในความคริดของพวกยริวจทานวนมากแลข้ว มคันจนงเปป็นเมพองของคนตขางชาตริ
มากกวขาของพวกยริว พระเยซซูทรงเขข้าใจประเดป็นนคัรนดรีและสพที่อใหข้พวกเขาเขข้าใจอยขางชคัดเจน
พระองคตทรงยกเรพอที่ งประกอบสองเรพอที่ งจากพระคคัมภรีรตเดริม (1) พระองคตตรคัสถนงสมคัยนคัรนทรีที่
เอลรียาหต (1 พงษตกษคัตรริยต 17) ไดข้เลรีรยงดซูหญริงมขายในบข้านศาเรฟคัทอยขางนขาอคัศจรรยต โดยผขานเลยหญริง
มขายชาวยริวจทานวนมากไป พระองคตตรคังขข้อสคังเกตวขาหญริงคนนรีรเปป็นชาวไซดอน ซนงที่ เปป็นเมพองของคน
ตขางชาตริ จากนคัรน (2) พระเยซซูตรคัสถนงเรพอที่ งของเอลรีชาและนาอามาน โดยกลขาววขาเอลรีชาผขานเลยคน
โรคเรพรอนจทานวนมากในอริสราเอลไปโดยรคักษานาอามานผซูข้เปป็นชาวซรีเรรียและเปป็นคนตขางชาตริใหข้
หาย ประเดป็นของพระองคตนร คันเรรียบงขายชคัดเจน คนเหลขานคัรนทรีที่อยซูใข นเมพองคาเปอรนาอรุมซนที่งมรี
ลคักษณะเปป็นคนตขางชาตริไดข้รบคั พระกรรุณาของพระองคตมากกวขาบรรดาคนทรีมที่ รีใจแขป็งกระดข้างใน
เมพองนาซาเรป็ธของพวกยริว
ดคังนคัรน คนเหลขานคัรนในธรรมศาลาในวคันสะบาโตนคัรนจนงเดพอดดาลและ “ลรุกขนรนผลคักพระองคต
ออกจากเมพอง” โดยพาพระองคตไปยคังหนข้าผาหมายจะผลคักพระองคตลงไปตาย เราควรหมายเหตรุไวข้
ในการทรีที่พวกเขาถซูกแทงใจดทาและความโกรธแคข้นของพวกเขา พวกเขาไดข้เพริกเฉยตขอเงพที่อนไขตาม
บทบคัญญคัตริทรีที่สทาคคัญสองประการของยริวทรีที่หข้ามมริใหข้ประหารชรีวริตผซูข้ใดโดยปราศจากกระบวนการ
อคันเหมาะสมแถมยคังพยายามททาเชขนนคัรนในวคันสะบาโตดข้วย อยขางไรกป็ตาม เงพที่อนไขทคัรงสองประการ
นรีรจะถซูกละเมริดในอรีกสามปรีตขอมาเมพที่อพระเยซซูทรงถซูกประหารชรีวริตจรริงๆ นขาอคัศจรรยตยริงที่ ทรีพที่ ระองคต
"ทรงดทาเนรินผขานทขามกลางเขาพข้นไป” พระคคัมภรีรมต ริไดข้ระบรุชคัดวขาพระองคตทรงหนรีพข้นไปไดข้หรพอ
แคขหคันไปและโดยฤทธริธเดชของพระเจข้ากป็ทรงดทาเนรินจากไป คนเหลขานคัรนในเมพองนาซาเรป็ธอยาก
เหป็นการอคัศจรรยตในวคันนคัรน และพระเยซซูมริไดข้ทรงททาใหข้พวกเขาผริดหวคัง ถนงแมข้จะไมขใชขในแบบทรีที่
พวกเขาคริดไวข้กตป็ าม
ลก 4:31-32 พระองคย์เสดป็จลงไปถซงเมรองคาเปอรนาอทมแควด้นกาลสลมี และไดด้สงนรื่ สอนเขา
ทนนั้งหลายททกวนนสะบาโต 32 คนทนนั้งปวงกป็อนศจรรยย์ใจดด้วยการสอนของพระองคย์ เพราะคลาของ

พระองคย์ประกอบดด้วยอลานาจ พระองคตจงน ทรงเดรินทางขนรนไปทางทริศตะวคันออกเฉรียงเหนพอเปป็น
ระยะทางมากกวขาสามสริบไมลตไปยคังเมพองคาเปอรนาอรุม ทรีที่นคันที่ เองพระองคต “ไดข้สคังที่ สอนเขาทคัรง
หลายทรุกวคันสะบาโต” พระองคตทรงไดข้รคับการตอบรคับทรีที่นคันที่ ดรีกวขา แตข “คนทคัรงปวงกป็อคัศจรรยตใจ
ดข้วยการสอนของพระองคต เพราะคทาของพระองคตประกอบดข้วยอทานาจ” เพราะพระองคตทรง
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ คทาสอนและคทาเทศนาของพระเยซซูจงน ประกอบไปดข้วยสริทธริ
อทานาจฝขายวริญญาณ (คทาทรีแที่ ปลวขา อลานาจ คพอ เอป็กซออถูซทอา ซนที่งมรีความหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’)
ลก 4:33-37 มมีชายคนหนซรื่งในธรรมศาลาทมีรื่มมีผโมี สโครกเขด้าสสง เขารด้องเสมียงดนง 34 กลล่าว
วล่า "ไฮด้ พระเยซผชาวนาซาเรป็ธ ปลล่อยเราไวด้ เราเกมีรื่ยวขด้องอะไรกนบทล่านเลล่า ทล่านมาเพรรื่อจะทลาลายเรา
หรรอ เรารผด้วล่าทล่านเปป็นผผใด้ ด ทล่านครอองคย์บรสสท ทธสดิ์ของพระเจด้า" 35 พระเยซผ จซงตรนสหด้ามมนนวล่า "จง
นสรื่งเสมีย ออกมาจากเขาซส" เมรรื่อผมีนนนั้นไดด้ทลาใหด้เขาลด้มลงทล่ามกลางประชาชนแลด้ว กป็ออกมาจากเขา
แตล่มสไดด้ทลาอนนตรายเขาเลย 36 คนทนนั้งปวงกป็ประหลาดใจนนกพผดกนนวล่า "คลานมีเนั้ ปป็นอยล่างไรหนอ
เพราะวล่าทล่านไดด้สงนรื่ ผมีโสโครกดด้วยสสทธสอลานาจและดด้วยฤทธสดิ์เดช มนนกป็ออกมา" 37 กสตตสศนพทย์ของ
พระองคย์จซงไดด้เลรรื่องลรอไปททกตลาบลทมีรื่อยผรล่ อบนนนนั้
ทรีที่ธรรมศาลานคัรนในเมพองคาเปอรนาอรุมมรีชายคนหนนงที่ “ทรีมที่ รีผรีโสโครกเขข้าสริง” คทาทรีที่แปลวขา ผมี
(ไดมอนดิออน) เปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ demon และมรีความหมายเดรียวกคัน เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วาข คนๆนรีรเขข้ารข วมประชรุมทรีที่ธรรมศาลาเปป็นประจทา เหมพอนทรีที่เกริดกคับคนทคัรงหลายทรีที่ถซูกผรีสริง เจข้าผรี
ตนนรีรพดซู โดยใชข้เสรียงของชายคนนรีร ผรีตนนรีรรอข้ งเสรียงดคังวขา “ไฮข้ พระเยซซูชาวนาซาเรป็ธ ปลขอยเราไวข้
เราเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานเลขา ทขานมาเพพที่อจะททาลายเราหรพอ เรารซูวข้ าข ทขานเปป็นผซูข้ใด ทขานคพอองคต
บรริสรุทธริธของพระเจข้า”
ผรีตนนรีรรวซูข้ าข ผซูข้ใดสถริตอยซูทข ขามกลางพวกมคัน นขาสคังเกตวขาผรีตนนรีรเรรียกตคัวมคันเองวขา “พวกเรา”
ซนที่งเปป็นคทาพหซูพจนต ไมขเปป็นทรีแที่ นขชคัดวขามรีคนอพที่นๆอรีกในธรรมศาลานคัรนทรีที่ถซูกผรีสริงหรพอมคันกทาลคังพซูดถนง
อาณาจคักรของผรีโสโครกโดยรวม มคันกคังวลวขาพระเยซซูไดข้เสดป็จมาเพพที่อทรีที่จะพริพากษาพวกมคันเดรีดี๋ยว
นคัรนเลย พวกมคันคริดวขาพวกมคันยคังเหลพอเวลาอรีกเยอะ

พระเยซซูจนงตรคัสสทาทคับผรีตนนรีรและสคังที่ ใหข้มนคั ออกมาจากชายคนนคัรน (ดข้วยเหตรุผลซนที่งไมขเปป็นทรีที่
ทราบแนขชดคั เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกผรีมรีแนวโนข้มทรีจที่ ะชอบสริงรข างกายมนรุษยต) ผรีตนนรีรยอมททาตามคทาสคังที่
แตขกยป็ คังแผลงฤทธริธทรริงทข้ายไวข้ โดยททาใหข้ชายคนนคัรนชคักและทรุขมเขาลข้มลง เราจนงเหป็นไดข้ชดคั ถนงอทานาจ
และความสามารถของพวกผรี
ประชาชนในธรรมศาลาตขางพากคันประหลาดใจและพซูดกคันถนงฤทธริธเดชและสริทธริอทานาจ
ของพระเยซซูในการทรีพที่ ระองคตทรงสคังที่ พวกผรีโสโครกและพวกมคันกป็เชพที่อฟคัง กริตตริศคัพทตของพระองคต
จนงเลพที่องลพอไป “ทรุกตทาบลทรีที่อยซูรข อบนคัรน
ลก 4:38-39 ฝล่ายพระองคย์ทรงลทกขซนนั้ ออกจากธรรมศาลา เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของซมีโมน
แมล่ยายซมีโมนปล่วยเปป็นไขด้หนนก เขาทนนั้งหลายจซงอด้อนวอนพระองคย์ใหด้ชวล่ ยหญสงนนนนั้ 39 พระองคย์ทรง
ยรนอยผล่ขด้างคนเจป็บ ทรงหด้ามไขด้ ไขด้กป็หาย และในทนนใดนนนนั้ แมล่ยายของซมีโมนกป็ล ทกขซนนั้ ปรนนสบนตสเขา
ทนนั้งหลาย แมขยายของซรีโมนเปโตรอาศคัยอยซูใข นเมพองคาเปอรนาอรุม ขข้อนรีรสามารถหคักลข้างคทาสอนของ
บางคนทรีที่เชพที่อวขาเปโตรครองตคัวเปป็นโสด แมย่ยายของเขาปขวยเปป็นไขข้หนคัก มรีคนไปตามพระเยซซูและ
พระองคตทรงยพนอยซูขข ข้างคนเจป็บ “ทรงหข้ามไขข้ ไขข้กหป็ าย และในทคันใดนคัรนแมขยายของซรีโมนกป็ลรุกขนรน
ปรนนริบคัตริเขาทคัรงหลาย” เหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตนร รีเกริดขนรนกขอนการทรงเรรียกเปโตรใหข้เปป็นสาวกดคัง
ทรีที่กลขาวไวข้ใน 5:11 บางทรีพระเยซซูอาจทรงเตรรียมจริตใจของเปโตรโดยทรงกระททากริจแมข้กระทคังที่ ใน
ครอบครคัวของเขาเอง
ลก 4:40-41 ครนนั้นเวลาตะวนนยอแสง ใครมมีคนเจป็บเปป็นโรคตล่างๆกป็พามาหาพระองคย์
พระองคย์กป็ทรงวางพระหนตถย์ถผกตด้องเขาททกคน ใหด้เขาหายโรค 41 ผมีกป็ออกมาจากคนหลายคนดด้วย
รด้องวล่า "ทล่านเปป็นพระครสสตย์พระบทตรของพระเจด้า" ฝล่ายพระองคย์กป็ทรงหด้ามมสใหด้มนนพผด เพราะวล่า
มนนรผด้แลด้ววล่าพระองคย์เปป็นพระครสสตย์ พอตกเยป็น คนอพนที่ ๆอรีกมากมายทรีเที่ จป็บปขวยดข้วยโรคตขางๆกป็ถซูก
นทามายคังพระองคตและ “พระองคตกทป็ รงวางพระหคัตถตถซูกตข้องเขาทรุกคน ใหข้เขาหายโรค” นอกจากนรีร
พวกผรีกถป็ ซูกขคับออกจากคนจทานวนมากซนที่งพวกมคันกป็ยอมรคับทคันทรีวาข พระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด “พระ
ครริสตตพระบรุตรของพระเจข้า” ไมขเปป็นทรีที่ทราบแนขชดคั วขาเพราะเหตรุใดพระเยซซูถนงทรงตข้องการใหข้เกป็บ

เรพที่องนรีรเปป็นความลคับไวข้กขอน อาจเปป็นไปไดข้วาข เวลาทรีพที่ ระองคตจะทรงเปริดเผยพระองคตเองในฐานะ
พระเมสสริยาหตแกขปวงชนยคังมาไมขถงน
ลก 4:42-44 ครนนั้นรทล่งเชด้าพระองคย์เสดป็จออกไปยนงทมีรื่เปลมีรื่ยว ประชาชนเทมีรื่ยวเสาะหา
พระองคย์ ครนนั้นพบแลด้วกป็หนล่วงเหนมีรื่ยวพระองคย์ไวด้ไมล่ใหด้ไปจากเขา 43 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า
"เราตด้องไปประกาศเรรรื่องอาณาจนกรของพระเจด้าแกล่เมรองอรรื่นดด้วย เพราะวล่าทมีรื่เราไดด้รบน ใชด้มากป็เพราะ
เหตทนมีนั้เอง" 44 พระองคย์ทรงประกาศในธรรมศาลาทนรื่วแควด้นกาลสลมี พอรรุขงเชข้าวคันตขอมา พระเยซซูกป็
เสดป็จออกไปยคังทรีที่เปลรียที่ วโดยรอบ กระนคัรน ประชาชนในเมพองคาเปอรนาอรุมกป็เทรีที่ยวเสาะหา
พระองคต พบพระองคต และขอรข้องใหข้พระองคตทรงอยซูตข ขอกคับพวกเขา พระเยซซูทรงปฏริเสธโดยตรคัส
วขา “เราตข้องไปประกาศเรพอที่ งอาณาจคักรของพระเจข้าแกขเมพองอพที่นดข้วย เพราะวขาทรีที่เราไดข้รคับใชข้มากป็
เพราะเหตรุนร เรี อง” พระองคตจนงทรงเทศนาในธรรมศาลาอพที่นๆของแควข้นกาลริลรี
*****
ภนพรวมของลลกน 5: บทททที่หว้าของหนดังสชอลถูการวบรวมเหตบุการณย์ทเทที่ กทยที่ วขว้องกดันหว้าหรชอ
หกเหตบุการณย์ในการรดับใชว้เบชขึ้องตว้นของพระเยซถูทวดัที่ แควว้นกาลดิลท ไดว้แกย่ (1) การจดับปลาไดว้อยย่างนย่า
อดัศจรรยย์และการทรงเรทยกเปโตร ยากอบ และยอหย์น (2) การรดักษาคนโรคเรชขึ้อนคนหนซงที่ ใหว้หาย
(3) คนเปป็นอดัมพาตททที่ถถูกหยย่อนลงมาทางหลดังคาไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (4) การทรงเรทยกเลวท
(มดัทธดิว) (5) คสาตอบของพระเยซถูททที่มทตย่อคสาวดิพากษย์วดิจารณย์ และ (6) คสาอบุปมาเรชอที่ งเสชขึ้อและถบุงหนดัง
ใหมย่
ลก 5:1-5

ตล่อมาครนนั้นเมรรื่อประชาชนกลาลนงเบมียดเสมียดพระองคย์เพรรื่อฟนงพระวจนะของ

พระเจด้า พระองคย์ทรงยรนอยผล่ทฝมีรื่ นรื่งทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นเรรอ
สองลลาจอดอยผล่รสมฝนงรื่ ทะเลสาบนนนนั้ แตล่ชาวประมงขซนั้นจากเรรอแลด้วกลาลนงซนกอวนอยผล่ 3 พระองคย์จซง
เสดป็จลงเรรอลลาหนซรื่ง เปป็นเรรอของซมีโมน และทรงขอใหด้เขาถอยไปจากฝนรื่งหนล่อยหนซงรื่ แลด้วพระองคย์
ทรงนนรื่งลงสอนประชาชนจากเรรอนนนนั้ 4 เมรรื่อพระองคย์ตรนสสอนเสรป็จแลด้ว จซงตรนสแกล่ซโมี มนวล่า "จง
ถอยออกไปทมีรื่นลนั้าลซกหยล่อนอวนตล่างๆลงจนบปลา" 5 ซมีโมนทผลตอบพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า

ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายทอดอวนครนยนงรทล่ง ไมล่ไดด้อะไรเลย แตล่ขาด้ พระองคย์จะหยล่อนอวนลงตามพระ
ดลารนสของพระองคย์"
นรียที่ คังเปป็นตอนแรกๆของการรคับใชข้ของพระเยซซูอยซู ข พระองคตยคังทรงประทคับอยซูใข นแควข้นกาลริ
ลรีและทะเลสาบเยนเนซาเรท (กาลริลรี) ฝซูงชนแหขกนคั มาเพพที่อทรีจที่ ะฟคังพระองคตและเหป็นการอคัศจรรยต
ตขางๆของพระองคต ขณะทรีที่พระองคตทรงสอนอยซูทข รรีที่ ริมนทรา พระองคตกเป็ สดป็จลงเรพอลทาหนนที่งของชาว
ประมงคนหนนงที่ ในพพรนทรีที่และทรงขอใหข้เขาถอยเรพอไปจากฝคัที่งหนขอยหนนงที่ (เพพอที่ ทรีที่พระองคตจะทรงใชข้
เรพอลทานรีรเปป็นธรรมาสนตสคังที่ สอน) ทรีที่นคันที่ เอง “พระองคตทรงนคังที่ ลงสอนประชาชนจากเรพอนคัรน”
หลคังจากทรงสคังที่ สอนเสรป็จแลข้ว พระองคตกทป็ รงสคังที่ เปโตร (อยซูใข นรซูปประโยคคทาสคังที่ ) “จงถอย
ออกไปทรีที่นร ทาลนกหยขอนอวนตขางๆลงจคับปลา” เปโตรทคักทข้วงวขาพวกเขา (ซนที่งเปป็นชาวประมงทรีที่หา
ปลาเปป็นอาชรีพและจคับปลาขาย) ทอดอวนตลอดทคัรงคพน (ซนที่งเปป็นเวลาในการหาปลา) และจคับปลา
ไมขไดข้เลย อยขางไรกป็ตาม ตอนนรีรกเป็ รริที่มสายแลข้วและอาจเกพอบเทรีที่ยงแลข้วดข้วย แมข้กระนคัรนเปโตรกป็ตอบ
กลคับไปวขา “แตขขข้าพระองคตจะหยขอนอวนลงตามพระดทารคัสของพระองคต”
ลก 5:6-11

เมรรื่อเขาหยล่อนลงแลด้ว กป็ลด้อมปลาไวด้เปป็นอนนมาก จนอวนของเขาขาด 7 เขา

จซงทลาสลาคนญแกล่ผรด้ผ ล่วมงานทมีรื่อยผล่ในเรรออมีกลลาหนซรื่งใหด้มาชล่วย เขากป็มาชล่วย แลด้วไดด้ปลาเตป็มเรรอทนนั้งสอง
ลลา จนเรรอเรสรื่มจมลง 8 ฝล่ายซมีโมนเปโตรเมรรื่อเหป็นดนงนนนั้น กป็กราบลงทมีรื่พระชานทของพระเยซผทผลวล่า
"โอ พระองคย์เจด้าขด้า ขอเสดป็จไปใหด้หล่างจากขด้าพระองคย์เถสด เพราะวล่าขด้าพระองคย์เปป็นคนบาป"
9 เพราะวล่าเขากนบคนทนนั้งหลายทมีรื่อยผล่ดด้วยกนนประหลาดใจดด้วยปลาเปป็นอนนมากทมีรื่เขาจนบไดด้นนนนั้
10 ยากอบและยอหย์นบทตรชายของเศเบดมี ผผรด้ ล่วมงานกนบซมีโมนกป็ประหลาดใจเหมรอนกนน พระเยซผ
ตรนสแกล่ซโมี มนวล่า "อยล่ากลนวเลย ตนนั้งแตล่นไมีนั้ ปทล่านจะเปป็นผผด้จบน คน" 11 เมรรื่อเขานลาเรรอมาถซงฝนรื่งแลด้ว เขา
กป็ละทสนั้งสสรื่งสารพนด และตามพระองคย์ไป
เหป็นไดข้ชดคั วขาการอคัศจรรยตหนนที่งกทาลคังเกริดขนรน พวกเขาจคับปลาไดข้เปป็นจทานวนมาก “จนอวน
ของเขาขาด” เปโตร (กคับผซูข้ชขวยอรีกคนทรีที่ไมขถซูกระบรุชอพที่ ) กป็เรรียกเพพที่อนรข วมงานในเรพออรีกลทาหนนที่งทรีอที่ ยซูข
ตริดกคัน (ซนที่งอาจยคังเกยหาดอยซู)ข ใหข้มาชขวย เมพที่อคนเหลขานคัรนมาแลข้ว ปลาทรีที่จคับไดข้กเป็ ยอะเสรียจนเรพอทคัรง
สองลทาเรริที่มจมลง

จรุดประสงคตของการอคัศจรรยตนร รีเรริที่มปรากฏชคัดเจน ประการแรก เมพที่อไดข้เหป็นฤทธริธเดชอคัน
แสนอคัศจรรยตเชขนนคัรนเปโตรกป็เกริดอาการฟข้องใจตขอพระพคักตรตพระเจข้าผซูข้บรริสรุทธริธทรีที่เสดป็จมารคับสภาพ
เนพรอหนคังผซูข้ทรงอยซูตข ขอหนข้าเขา เขาททาไดข้แตขเพรียงลข้มตคัวลงตขอพระพคักตรตพระเยซซูและโพลขงออกมาวขา
“โอ พระองคตเจข้าขข้า ขอเสดป็จไปใหข้หขางจากขข้าพระองคตเถริด เพราะวขาขข้าพระองคตเปป็นคนบาป” ทคัรง
เขาและเพพที่อนรข วมงาน คพอยากอบและยอหตน ผซูข้เปป็นบรุตรชายของเศเบดรี ตขางพากคันประหลาดใจ นคันที่
ยริงที่ นขาประทคับใจเขข้าไปใหญขเมพที่อเราเหป็นวขาชายเหลขานรีรเปป็นชาวประมงมพออาชรีพ
พระเยซซูทรงใชข้การอคัศจรรยตนร รีเพพที่อเปป็นโอกาสในการเปลรีที่ยนแปลงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขานคัรน
พระองคตทรงเรรียกเปโตร ยากอบและยอหตนใหข้เขข้าสซูขการรคับใชข้ “อยขากลคัวเลย ตคัรงแตขนร รีไปทขานจะ
เปป็นผซูข้จคับคน” พอเอาเรพอขนรนฝคัที่งเสรป็จ “เขากป็ละทริรงสริที่งสารพคัด และตามพระองคตไป” เราเหป็นถนงภาพ
ประกอบทรีที่ชคัดเจนของการเปป็นสาวก การอรุทริศตคัว และความสคัตยตซพที่อ นอกจากนรีร ขข้อเทป็จจรริงทรีวที่ าข
พวกเขาละทริรงสริที่งสารพคัดกป็ยงริที่ นขายกยของมากขนรนไปอรีกเพราะพวกเขาเพริที่งจคับปลาไดข้เยอะทรีที่สรุดเทขาทรีที่
เคยจคับมาไดข้ในอาชรีพการเปป็นชาวประมงของตน ถนงกระนคัรนพวกเขากป็ละทริรงทรุกสริที่งเพพอที่ ตริดตามพระ
เยซซูไป บางคนไดข้บรรยายถนงความเชพที่อ (faith)ไวข้วาข forsaking all, I trust Him (สละทดิขึ้งสดิที่ง
สารพดัด ขว้าวางใจพระองคย์)
ลก 5:12-15 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงอยผใล่ นเมรองหนซงรื่ ดผเถสด มมีคนเปป็นโรคเรรนั้อนเตป็มทนนั้งตนว
เมรรื่อเขาเหป็นพระเยซผกป็ซบหนด้าลงถซงดสน อด้อนวอนทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า เพมียงแตล่
พระองคย์จะโปรดกป็จะทรงบนนดาลใหด้ขด้าพระองคย์สะอาดไดด้" 13 พระองคย์ทรงยรรื่นพระหนตถย์ถผกตด้อง
เขาแลด้วตรนสวล่า "เราพอใจแลด้ว จงสะอาดเถสด" ในทนนใดนนนนั้ โรคเรรนั้อนของเขากป็หาย 14 พระองคย์จซง
กลาชนบเขาไมล่ใหด้บอกผผใด้ ด และตรนสวล่า "แตล่จงไปแสดงตนวแกล่ปทโรหสต และถวายเครรรื่องบผชาสลาหรนบ
คนทมีรื่หายโรคเรรนั้อนแลด้วตามซซรื่งโมเสสไดด้สนรื่งไวด้ เพรอรื่ เปป็นหลนกฐานตล่อคนทนนั้งหลายวล่าเจด้าหายโรค
แลด้ว" 15 แตล่กสตตสศนพทย์ของพระองคย์ยสรื่งเลรรื่องลรอไป และประชาชนเปป็นอนนมากมาชทมนทมกนนเพรอรื่ จะ
ฟนงพระองคย์ และรนบการรนกษาโรคตล่างๆของเขา
ถนงแมข้วาข พระองคตไดข้ทรงรคักษาคนทรีที่เจป็บไขข้ไปมากมายแลข้ว (4:40) ในแควข้นนคัรน แตขในเมพอง
หนนที่งทรีที่ไมขถซูกระบรุชพที่อไวข้ในแควข้นกาลริลรี “มรีคนเปป็นโรคเรพรอนเตป็มทคัรงตคัว เมพอที่ เขาเหป็นพระเยซซูกซป็ บ

หนข้าลงถนงดรินอข้อนวอนทซูลพระองคตวาข "พระองคตเจข้าขข้า เพรียงแตขพระองคตจะโปรดกป็จะทรงบคันดาล
ใหข้ขข้าพระองคตสะอาดไดข้"” เราควรหมายเหตรุไวข้วาข (1) ชายผซูข้นร รีไมขเพรียงเปป็นโรคเรพรอนเทขานคัรน แตขยคัง
เปป็นโรคเรพรอนเตป็มทดัขึ้งตดัวดข้วย (2) แมข้กระนคัรนเขากป็ไมขสงสคัยเลยเกรีที่ยวกคับความสามารถของพระเยซซู
ในการรคักษาเขาใหข้หาย เขาหขวงเพรียงเรพที่องเดรียววขาพระเยซซูจะทรงยอมรคักษาเขาหรพอไมข ดคังนคัรนเขา
จนง “อข้อนวอนพระองคต” (คพอ อธริษฐานตขอพระองคต) (3) ความเชพที่อในสข วนของเขานคัรนเขข้มแขป็งและ
ปรากฏชคัดเจน ความหวคังเดรียวทรีที่เขามรีอยซูกข คป็ พอ การหคันมาวางใจในพระเยซซู พระเยซซูจนง “ทรงยพนที่
พระหคัตถตถซูกตข้องเขาแลข้วตรคัสวขา "เราพอใจแลข้ว จงสะอาดเถริด" ในทคันใดนคัรนโรคเรพรอนของเขากป็
หาย” ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาสริที่งทรีที่ททาใหข้พระเยซซูทรงกระททากริจอยขางนขาอคัศจรรยตคพอ ความเชพที่ออคันเรรียบ
งขายของชายคนนรีรทรีที่มใรี นพระองคต ความหวคังเดรียวของเขาคพอ การวางใจพระเยซซู นคันที่ แหละทรีที่ททาใหข้
พระเยซซูทรงรคักษาเขาใหข้หาย
พระเยซซูจนงทรงสคังที่ เขาใหข้ไปหาปรุโรหริตและปฏริบคัตริตามบคัญญคัตริตขางๆของพวกเลวรี (ในเลวรี
นริตริ 13-14) เกรีที่ยวกคับพริธรีชทาระตามทรีที่มกรี าท หนดไวข้ “เพพอที่ เปป็นหลคักฐานตขอคนทคัรงหลาย” วลรีสรุดทข้ายนรีร
สอนอะไรเราหลายอยขาง พระเยซซูไมขเพรียงทรงรคักษาเขาใหข้หายเพราะความเมตตากรรุณาและเพราะ
ชายโรคเรพรอนคนนรีรวางใจพระองคตเทขานคัรน แตขเพพที่อเปป็นคทาพยานตขอพวกปรุโรหริตเชพรอสายอาโรนดข้วย
เมลป็ดพคันธรุแต หขงการกลคับใจรคับเชพที่อของพวกเขากทาลคังถซูกหวขานอยซูข ดคังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ในกริจการ 6:7
หลายปรีตขอมาปรุโรหริตกลรุมข ใหญข “ไดข้เชพที่อฟคังในความเชพที่อนคัรน” นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซูทรงกทาชคับ
ชายผซูข้นร มรี ริใหข้บอกผซูข้ใดวขาใครรคักษาเขาใหข้หาย เวลาแหขงการเปริดเผยพระองคตตขอสาธารณชนยคังมาไมข
ถนง ยคังตข้องมรีการเตรรียมการอรีกเยอะ กระนคัรน กริตตริศคัพทตของพระองคตกเป็ ลพอที่ งลพอไปทคัวที่ แวขนแควข้นนคัรน
จนฝซูงชนหมซูขใหญขไดข้มาฟคังพระองคตและรคับการรคักษาใหข้หายจากโรคตขางๆของพวกเขา
ลก 5:16

เราเหป็นแบบอยขางของพระบรุตรของพระองคตตรงนรีร แตล่พระองคย์เสดป็จออก

ไปในทมีรื่เปลมีรื่ยว และทรงอธสษฐาน พระเยซซูไดข้เสดป็จมาเพพที่อททาความรซูจข้ คักกคับทรุขงหญข้า ปขาไมข้ และ
หรุบเขาเปป็นอยขางดรี คทาทรีที่แปลวขา ทมีรื่เปลมีรื่ยว (เอะเรมอส) มรีความหมายวขา ทรีๆที่ ไมขมครี นอยซูข หรพอเราอาจ
เรรียกไดข้วาข เปป็น ‘ขข้างนอกในชนบท’ ความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขากป็คพอวขาพระองคตทรงใชข้เวลาตามลทาพคัง
กคับพระเจข้าเพพที่ออธริษฐาน

ลก 5:17

คราวนนนั้นวนนหนซงรื่ เมรรื่อพระองคย์ทรงสนรื่งสอนอยผล่ มมีพวกฟารสสมีและพวกธรรมา

จารยย์ฝล่ายพระราชบนญญนตสนนรื่งอยผล่ดวด้ ย เปป็นผผด้มาจากททกเมรองในแควด้นกาลสลมี แควด้นยผเดมีย และจากกรทง
เยรผ ซาเลป็ม ฤทธสดิ์เดชขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้ากป็สถสตอยผเล่ พรรื่อจะรนกษาเขาใหด้หายโรค ถนงแมข้การรคับใชข้ใน
ตอนแรกของพระเยซซูเกริดขนรนในแควข้นกาลริลรีเปป็นหลคัก แตขขขาวเกรีที่ยวกคับพระเยซซูและการรคับใชข้ของ
พระองคตกแป็ พรข สะพคัดไปจนถนงกรรุงเยรซูซาเลป็มและพวกผซูข้ใหญขแหขงศาสนายริว ดคังนคัรน “พวกฟารริสรี
และพวกธรรมาจารยตฝขายพระราชบคัญญคัตริ” ไมขใชขจากแคขพรพนทรีโที่ ดยรอบเทขานคัรน แตขจากทรุกเมพองใน
แควข้นกาลริลรี แควข้นยซูเดรีย และกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่อยซูทข างใตข้ดข้วยกป็โผลขมาเพพอที่ สคังเกตการณตสที่ ริงทรีที่กาท ลคัง
เกริดขนรน
ในวคันนคัรนเองขณะทรีที่พระองคตกาท ลคังทรงสคังที่ สอนอยซูข “ฤทธริธเดชขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากป็สถริต
อยซูเข พพอที่ จะรคักษาเขาใหข้หายโรค” การอคัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูไมขเพรียงเปป็นการกระททากริจซนงที่ แสดง
ถนงพระเมตตากรรุณาของพระองคตเทขานคัรน แตขยคังเปป็นสริที่งทรีที่ยพนยคันและแจข้งใหข้พวกผซูข้ใหญขแหขง
อริสราเอลทราบดข้วยวขาพระเมสสริยาหตและพระมหากษคัตรริยขต องพวกเขาสถริตอยซูทข ขามกลางพวกเขา
แลข้ว
ลก 5:18-20 และดผเถสด มมีผด้หผ ามคนอนมพาตคนหนซรื่งนอนบนทมีรื่นอน และเขาหาชล่องทมีรื่จะ
หามคนอนมพาตนนนนั้ เขด้ามาวางตรงพระพนกตรย์ของพระองคย์ 19 เมรรื่อหาชล่องเอาเขด้ามาไมล่ไดด้เพราะ
คนมาก เขาจซงขซนั้นไปบนดาดฟด้าหลนงคาบด้านหยล่อนคนอนมพาตลงมา ทนนั้งทมีรื่นอนตามชล่องกระเบรอนั้ ง
ตรงกลางหมผล่คนตล่อพระพนกตรย์พระเยซผ 20 เมรรื่อพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นความเชรรื่อของเขาทนนั้ง
หลาย พระองคย์จซงตรนสกนบคนอนมพาตวล่า "บทรทษเออ๋ย บาปของเจด้าไดด้รบน การอภนยแลด้ว"
ในวคันนคัรนเอง ชายคนหนนที่งทรีเที่ ปป็นอคัมพาตถซูกพามาหาพระเยซซู ไมขเปป็นทรีแที่ นขชคัดวขามคันเปป็น
เพราะความเชพที่อของเขาหรพอของเพพที่อนๆของเขาทรีที่จซูงใจพวกเขาใหข้พาเขามาหาพระเยซซู อยขางไร
กป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาเพพที่อนๆของเขานคัรนไมขยอข ทข้อจรริงๆในการพยายามพาเขาใหข้มาอยซูตข ขอพระพคักตรต
พระเยซซู กระนคัรนเพราะฝซูงชนจทานวนมหาศาลพวกเขาจนงตข้องหาวริธรีอพที่นเพพอที่ เขข้าถนงพระเยซซู พระเยซซู
กทาลคังสคังที่ สอนอยซูใข นบข้าน (มรีการพซูดถนงดาดฟด้าหลนงคาบด้าน ถนงแมข้คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (โดมา) กป็แปลไดข้
ดข้วยวขา ‘อาคารหลคังหนนที่ง’ ซนงที่ เปป็นอาคารแบบใดกป็ไดข้ ไมขวาข ในกรณรีใด เพพที่อนๆของชายอคัมพาตคน

นรีรกหป็ ามเขาบนททนที่ อนของเขา (นคันที่ คพอ เปลเลป็กๆหรพอแครข ) ขนรนไปบนหลคังคาของบข้านหลคังนคัรน ขข้อ
เทป็จจรริงทรีที่วาข วคัสดรุมรุงหลคังคาคพอ กระเบพรอง (ซนที่งใชข้กนคั แพรข หลายในโลกของชาวโรมและแถบ
เมดริเตอรตเรเนรียน) กป็บขงบอกวขาหลคังคานรีรถซูกยาชคันไวข้ อยขางไรกป็ตาม ยาชคันอาจมรีอยซูนข ข้อยในบรริเวณ
นคัรนของหลคังคา กระนคัรน พวกเขากป็สามารถรพรอกระเบพรองทรีที่จทาเปป็นออกไปและหยขอนเพพที่อนของพวก
เขาลงไปตามชของจนไปถนงทรีที่ๆพระเยซซูประทคับอยซูข มคันเปป็นการกระททาทรีที่ยากลทาบากและตข้องใชข้
ความพยายามเปป็นพริเศษอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกเขาตคัรงใจทรีที่จะใหข้เพพที่อนของพวกเขาไดข้รคับการรคักษา
ใหข้หาย
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูซนที่งเขข้าใจการกระททาทคัรงหมดนรีรและเหป็นความเชพที่อของพวกเขากป็ตรคัส
แกขชายคนนคัรนวขา “บรุรรุษเอด๋ย บาปของเจข้าไดข้รคับการอภคัยแลข้ว” ตรงนรีรเราจนงเหป็นความสคัมพคันธตทรีที่
ชคัดเจนระหวขางการยกโทษบาปและความเชพที่อ
ลก 5:21-26 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมีเรสรื่มคสดในใจวล่า "คนนมีนั้ทมีรื่พผดหมสรื่น
ประมาทเปป็นผผใด้ ดเลล่า ใครจะยกความผสดบาปไดด้เวด้นแตล่พระเจด้าเทล่านนนนั้ " 22 แตล่เมรรื่อพระเยซผ ทรง
ทราบความคสดของเขา พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ไฉนทล่านทนนั้งหลายจซงคสดในใจอยล่างนมีนั้
พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีทรีที่อยซูทข รีที่นนคัที่ ซนที่งมาจากกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อมาดซูเหตรุการณตเหลขา
นรีรตขางตกตะลนงอข้าปากคข้าง พวกเขาเรริที่มพซูดกคันวขา “ใครจะยกความผริดบาปไดข้เวข้นแตขพระเจข้าเทขานคัรน”
นคันที่ เปป็นขข้อสรรุปทรีพที่ ระเยซซูทรงอยากใหข้พวกเขาคริด สขวนหนนที่งของเหตรุการณตทรีที่เพริงที่ เกริดขนรนนรีรกเป็ พพอที่
แสดงใหข้เหป็นความเปป็นพระเจข้าของพระองคตผซูข้ประทคับอยซูตข ขอหนข้าพวกเขา นขาเศรข้าทรีที่พวกเขามองไมข
เหป็น แทนทรีที่จะตระหนคักวขาพระเจข้าทรงอยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว พวกเขากลคับททาไดข้แตขกลขาวหา
พระองคตวาข พซูดหมริที่นประมาท
แนขนอนทรีพที่ ระเยซซูทรงทราบถนงความคริดทรีที่มพดบอดของพวกเขา ดคังนคัรนพระองคตจงน ตรคัสถาม
วขา 23 ทมีรื่จะวล่า `บาปของเจด้าไดด้รนบการอภนยแลด้ว' หรรอจะวล่า `จงลทกขซนนั้ เดสนไปเถสด' นนนั้นขด้างไหนจะ
งล่ายกวล่ากนน 24 แตล่เพรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะไดด้รด้วผ ล่า บทตรมนทษยย์มมีฤทธสดิ์อลานาจในโลกทมีรื่จะโปรดยกความ
ผสดบาปไดด้" (พระองคย์จซงตรนสสนรื่งคนอนมพาตวล่า) "เราสนรื่งเจด้าวล่า จงลทกขซนนั้ ยกทมีรื่นอนไปบด้านของเจด้า
เถสด" 25 ในทนนใดนนนั้น เขาจซงลทกขซนนั้ ตล่อหนด้าคนทนนั้งปวง ยกทมีรื่นอนซซรื่งเขาไดด้นอนนนนนั้ กลนบไปบด้าน

ของตน พลางรด้องสรรเสรสญพระเจด้า 26 คนทนนั้งปวงกป็อนศจรรยย์ใจและไดด้สรรเสรสญพระเจด้า ตล่างเตป็ม
ไปดด้วยความกลนวและพผดวล่า "วนนนมีนั้เราไดด้เหป็นสสงรื่ แปลกประหลาด" ประเดป็นของพระเยซซูนร คันทคัรง
เรรียบงขายและชคัดเจน มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงยกโทษบาปไดข้ และมรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรง
รคักษาใหข้หายไดข้ พระองคตไดข้ทรงกระททาทคัรงสองอยขาง มรีแตขหคัวใจทรีที่มพดบอดเพราะความไมขเชพที่อ
เทขานคัรนทรีที่ไมขอาจเขข้าใจสริที่งนรีรไดข้
พวกคนทรีเที่ หลพอในหมซูขฝซูงชนวคันนคัรนกป็อคัศจรรยตใจยริงที่ นคัก แตขพวกเขากป็สรรเสรริญพระเจข้า พวก
เขาออกความเหป็นวขาพวกเขาไดข้เหป็น “สริที่งแปลกประหลาด” ในวคันนคัรน คทาทรีแที่ ปลวขา สสรื่งแปลก
ประหลาด (พาราดอซอส) มรีความหมายวขา ‘เหลพอเชพที่อ’ หรพอ ‘เยรีที่ยมสรุดๆ’ เหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนนคัรนกป็
เปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ (คทาภาษาอคังกฤษ paradox กป็มาจากคทานรีร)
ลก 5:27-29 ภายหลนงเหตทการณย์เหลล่านมีนั้พระองคย์ไดด้เสดป็จออกไป และทอดพระเนตรเหป็น
คนเกป็บภาษมีคนหนซงรื่ ชรรื่อเลวมีนนรื่งอยผล่ทมีรื่ดล่านเกป็บภาษมี พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "จงตามเรามาเถสด" 28
เขากป็ละทสนั้งสสรื่งสารพนด ลทกขซนั้นตามพระองคย์ไป 29 เลวมีไดด้จนดใหด้มมีการเลมีนั้ยงใหญล่ในเรรอนของตนเพรรื่อ
เปป็นเกมียรตสยศแกล่พระองคย์ มมีคนมากมายเปป็นคนเกป็บภาษมีและคนอรนรื่ ๆมาเอนกายลงรนบประทาน
ดด้วยกนน
หลคังจากนคัรน (เวลาไมขไดข้ระบรุไวข้ชดคั เจน) พระเยซซูกทป็ รงพบกคับ “คนเกป็บภาษรีคนหนนที่ง ชพที่อเลวรี
นคังที่ อยซูทข รีที่ดขานเกป็บภาษรี” คนเกป็บภาษรีของโรมเปป็นนายหนข้า (ในกรณรีนร ครี พอ ยริวคนหนนงที่ ดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ใน
ชพที่อเลวรี) ทรีที่ตกลงทรีจที่ ะรข วมงานกคับพวกโรมในฐานะเปป็นคนเกป็บภาษรีตามสคัญญาจข้าง กลขาวในคทาพซูด
ปคัจจรุบคันกป็คอพ เขาเปป็นเจข้าหนข้าทรีที่สรรพากรนคันที่ เอง หากนคันที่ ยคังไมขเปป็นภาระหนคักพอ เราควรจทาไวข้วาข
ในการททาเชขนนคัรน เลวรีกไป็ ดข้ตกลงทรีที่จะเปป็นนายหนข้าใหข้กบคั รคัฐบาลโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังและ
ปกครองชนชาตริของพวกเขาโดยใชข้กาท ลคัง นอกจากนรีร พวกโรมกป็หคันเสรียไปอรีกทางโดยเปริดโอกาส
ใหข้พวกนายหนข้าเกป็บภาษรีของพวกเขาเรรียกเกป็บภาษรีในอคัตราเทขาใดกป็ไดข้ทรีที่ตลาดรคับไหว โดยเอาเงริน
สข วนเกรินทรีที่เรรียกเกป็บไดข้เขข้ากระเปด๋าตคัวเอง เราจนงกลขาวไดข้วาข พวกคนเกป็บภาษรีไมขใชขคนทรีที่เปป็นทรีนที่ ริยม
ชมชอบ กระนคัรนพระเยซซูกตป็ รคัสกคับเลวรี (หรพอเปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อ มคัทธริว) วขา “จงตามเรามาเถริด” การ
ทรงเรรียกทรีที่พระเยซซูทรงมรีตขอเลวรีนร คันไมขใชขคทาขอรข้อง แตขเปป็นคทาสคังที่ ประโยคนรีรอยซูใข นรซูปคทาสคังที่

เหป็นไดข้ชดคั วขา องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสดข้วยสริทธริอทานาจฝขายวริญญาณเพราะวขาเลวรี
“ละทริรงสริที่งสารพคัด ลรุกขนรนตามพระองคตไป” ทคันทรี ถนงแมข้สภาพการณตแวดลข้อมของเขาจะแตกตขาง
จากเปโตร ยากอบ และยอหตนกขอนหนข้านรีรในบทนรีร แตขเขากป็เหมพอนกคับคนเหลขานคัรนตรงทรีที่เขาละทริรง
สริที่งสารพคัดและตริดตามพระเยซซูไป ในการททาเชขนนคัรน เขากป็เทขากคับทริรงธรุรกริจททาเงรินไปเสรีย แตขนรีที่เปป็น
อรีกครคัรงทรีที่การเปป็นสาวกนคัรนเรริที่มตข้นดข้วยความเตป็มใจทรีที่จะมอบถวายทรุกสริที่ง
ดข้วยเหตรุนร รี เลวรี (มคัทธริว) จนงจคัดใหข้มรีการเลรีรยงใหญขในบข้านของตนซนที่งบขงบอกวขาเขาเปป็นคนมรี
ฐานะ เขาไมขเพรียงเชริญพระเยซซูเทขานคัรน แตขยงคั “มรีคนมากมายเปป็นคนเกป็บภาษรีและคนอพนที่ ๆมา
เอนกายลงรคับประทานดข้วยกคัน”
ลก 5:30-32 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์ของเขา และพวกฟารสสมีกระซสบบล่นตสพวกสาวกของ
พระองคย์วล่า "เหตทไฉนพวกทล่านมากสนและดรรื่มรล่วมกนบพวกเกป็บภาษมีและพวกคนบาป" 31 พระเยซผ
ตรนสตอบเขาวล่า "คนปกตสไมล่ตด้องการหมอ แตล่คนเจป็บตด้องการหมอ 32 เรามสไดด้มาเพรรื่อจะเรมียกคนทมีรื่
เหป็นวล่าตนวชอบธรรม แตล่มาเรมียกคนบาปใหด้กลนบใจเสมียใหมล่ "
อาจเปป็นไปไดข้วาข นรีที่เปป็นเมพองเดรียวกคับทรีพที่ ระเยซซูทรงรคักษาชายทรีที่เปป็นอคัมพาตใหข้หาย คพอ คน
ทรีที่ถซูกหยขอนลงมาทางหลคังคา แตขกหป็ ลคังจากนคัรนไมขนาน เปป็นไปไดข้ทรีที่วาข พวกธรรมาจารยตและพวกฟา
รริสรีพวกเดรียวกคันนรีรทวรีที่ ริจารณตพระองคตทรีที่ยกโทษบาปของชายคนนคัรนตอนนรีรกยป็ งริที่ วริจารณตหนคักกวขาเดริม
พวกเขาถามพระองคตดข้วยใจทรีจที่ ข้องจคับผริดอยขางเหป็นไดข้ชคัดวขา “เหตรุไฉนพวกทขานมากรินและดพที่มรข วม
กคับพวกเกป็บภาษรีและพวกคนบาป” ถนงแมข้พวกเขาพซูดความจรริงอยซูหข นขอยหนนที่งตรงทรีที่วาข พระเยซซูทรง
ประทคับนคังที่ ในทรีที่ของพวกคนมคักเยาะเยข้ย แตขพวกเขากป็พลาดความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขาไปในเรพอที่ งทรีวที่ าข
พระองคตทรงเขข้าถนงจริตใจของพวกคนบาป ขข้อยกเวข้นเดรียวของกฎเรพที่องการแยกตคัวจากพวกคนบาป
กป็คพอ เมพอที่ เราจะนทาขขาวประเสรริฐไปยคังพวกเขา นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีวที่ าข พวกฟารริสรีชอบตริทรีที่มใรี จแขป็ง
กระดข้างและคริดวขาตคัวเองชอบธรรมเหลขานรีรไดข้เปริดเผยใหข้เหป็นถนงการทรีที่ตนขาดความเขข้าใจฝขาย
วริญญาณอยขางสริรนเชริง
พระเยซซูตรคัสตอบดข้วยความจรริงทรีทที่ ริที่มแทงจริตใจ “คนปกตริไมขตข้องการหมอ แตขคนเจป็บ
ตข้องการหมอ” จากนคัรนดข้วยความชคัดแจข้งเหมพอนกคับแสงทรีที่สของผขานทะลรุหมอก พระองคตกตป็ รคัสวขา
“เรามริไดข้มาเพพที่อจะเรรียกคนทรีที่เหป็นวขาตคัวชอบธรรม แตขมาเรรียกคนบาปใหข้กลคับใจเสรียใหมข” แกขนแทข้

แหขงการรคับใชข้ของพระเยซซูจนงถซูกนทาเสนอออกมาในรซูปแบบทรีที่กลคันที่ กรองแลข้ว มคันยคังสพบเนพอที่ งตขอมา
จนถนงทรุกวคันนรีรในพระมหาบคัญชา
ลก 5:33-35 เขาทนนั้งหลายทผลพระองคย์วล่า "ทลาไมพวกศสษยย์ของยอหย์นถรออดอาหาร
เนรองๆและอธสษฐานอด้อนวอน และศสษยย์ของพวกฟารสสกมี ป็ถรอเหมรอนกนน แตล่สาวกของทล่านกสนและ
ดรรื่ม" 34 ฝล่ายพระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านจะใหด้สหายของเจด้าบล่าวอดอาหารเมรรื่อเจด้าบล่าวยนงอยผล่กบน
เขากระนนนั้นหรรอ 35 แตล่วนนนนนั้นจะมาถซงเมรรื่อเจด้าบล่าวจะตด้องจากสหายไป ในวนนนนนั้นสหายจะถรออด
อาหาร"
นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่ดข้วยใจทรีที่จข้องจคับผริดอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีบขนวขา
“ททาไมพวกศริษยตของยอหตนถพออดอาหารเนพองๆและอธริษฐานอข้อนวอน และศริษยตของพวกฟารริสรีก ป็
ถพอเหมพอนกคัน แตขสาวกของทขานกรินและดพมที่ ” คทาถามนรีรไมขใชขคทาถามแบบจรริงใจ พวกเขาไมขไดข้
ตข้องการคทาตอบ แตขตข้องการโอกาสทรีที่จะททาใหข้พระเยซซูขายหนข้ามากกวขา พวกเขาไดข้ตคัดสรินใจแลข้วทรีที่
จะตขอตข้านพระองคต สริที่งทรีพที่ วกเขาสพที่อออกมากป็คพอ พวกศริษยตของยอหตนและพวกศริษยตของพวกเขา
เองตขางแสดงความเลพที่อมใสออกมาใหข้เหป็นภายนอกโดยการอดอาหารและการอธริษฐาน พวกสาวก
ของพระเยซซูมไริ ดข้กระททาเชขนนคัรน คทาตอบของพระเยซซูอาจเปป็นปรริศนาสทาหรคับพวกเขา ถนงแมข้วาข เมพที่อ
มองยข้อนกลคับไปแลข้วมคันกป็ชคัดเจนสทาหรคับพวกเขา พระองคตทรงยกภาพประกอบของงานเลรีรยง
แตขงงาน ผซูข้เขข้ารข วมงานจะไมขอดอาหาร (ซนที่งเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถนงการถขอมจริตถขอมใจและการ
ปฏริเสธตนเอง) ตขอหนข้าเจข้าบขาว งานแตขงงานเปป็นชขวงเวลาแหขงความชพที่นชมยรินดรีเปป็นอยขางมาก
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกตป็ รคัสเปป็นเชริงพยากรณตวาข เวลานคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อเจข้าบขาวจะถซูกพรากไป
จากพวกเขา เมพอที่ นคัรนพวกเขาจะอดอาหาร ครริสตจคักรยรุคตข้นกป็ททาเชขนนคัรนจรริงๆ
ลก 5:36-39 พระองคย์ยนงตรนสคลาอทปมาขด้อหนซงรื่ แกล่เขาดด้วยวล่า "ไมล่มมีผด้ใผ ดฉมีกทล่อนผด้าจาก
เสรนั้อใหมล่มาปะเสรนั้อเกล่า ถด้าทลาอยล่างนนนนั้ เสรนั้อใหมล่นนนั้นจะขาดเสมียไป ทนนั้งทล่อนผด้าทมีรื่เอามาจากเสรอนั้ ใหมล่นนนั้น
กป็จะไมล่สมกนบเสรนั้อเกล่าดด้วย 37 ไมล่มมีผด้ใผ ดเอานลนั้าองทล่นใหมล่มาใสล่ในถทงหนนงเกล่า ถด้าทลาอยล่างนนนนั้ นลนั้าองทล่น
ใหมล่จะทลาใหด้ถทงหนนงเกล่าขาดไป และนลนั้าองทล่นจะรนรื่ว ถทงหนนงกป็จะเสมียไปดด้วย 38 แตล่นลนั้าองทล่นใหมล่ตด้อง

ใสล่ในถทงหนนงใหมล่ ทนนั้งสองจะถนอมรนกษาดด้วยกนนไดด้ 39 ไมล่มมีผด้ใผ ดเมรรื่อดรรื่มนลนั้าองทล่นเกล่าแลด้ว จะอยากไดด้
นลนั้าองทล่นใหมล่ทนนทมี เพราะเขาวล่า `ของเกล่านนนั้นกป็ดมีกวล่า'"
ในบรริบทเดรียวกคันนคัรนและอาจมรีผซูข้ฟงคั พวกเดริมดข้วยคพอพวกคนชอบจคับผริดเหลขานคัรน พระเยซซู
ทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องหนนงที่ ทรีมที่ รีสามสข วน พระองคตตรคัสวขาคนเรายขอมไมขเยป็บผข้าชริรนทรีที่ทอเสรป็จ
ใหมขๆลงบนเสพรอผข้าตคัวเกขา ปคัญหากป็คพอผข้าชริรนใหมข (ซนที่งอาจเปป็นผข้าขนสคัตวตหรพอผข้าลรินนริ ) จะหดตคัวใน
ไมขชข้า โดยททาใหข้รอยตะเขป็บทรีมที่ คันถซูกเยป็บเขข้าไปนคัรนฉรีกขาดยริงที่ กวขาเดริม ในททานองเดรียวกคัน พระองคต
ตรคัสวขานทราองรุขนทรีที่ถซูกยทที่าใหมขๆยขอมไมขถซูกใสข ไวข้ในถรุงหนคังเกขา ถรุงหนคังทรีที่วาข นรีรคอพ ถรุงหนคังทรีถที่ ซูกออกแบบ
มาเพพที่อบรรจรุนร ทาหรพอผลริตภคัณฑตทรีที่เปป็นนทราผลไมข้
เมพอที่ นทราองรุขนถซูกใสข ไวข้ในถรุงหนคังดคังกลขาว แกบ๊สทรีที่เกริดจากการหมคักกป็จะททาใหข้ถงรุ หนคังขยายตคัว
ออก ถรุงหนคังเกขากป็จะตนงอยซูแข ลข้วและอาจแหข้งแตกแลข้วดข้วย นทราองรุขนใหมขในถรุงหนคังเกขากป็จะททาใหข้ถรุง
หนคังนคัรนปรริแตกและจะเสรียไปทคัรงนทราองรุขนและถรุงหนคัง ในแบบเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสวขานทราองรุขนเกขา
ยขอมดรีกวขานทราองรุขนใหมข (เราควรหมายเหตรุไวข้วาข คทาทรีที่แปลวขา นลนั้าองทล่น (ออยนอส) สามารถหมายถนง
นทราองรุขนแบบทรีที่หมคักแลข้วและแบบทรีที่ยคังไมขหมคักไดข้ดข้วย พวกยริวจนถนงทรุกวคันนรีรมรีวริธรีการผลริตนทราองรุขน
แบบททที่ยงดั ไมย่หมดักทรีที่ใสแจด๋ว มคันนขารคับประทานมากกวขานทราองรุขนทรียที่ คังไมขกลคันที่ กรองแบบดริบๆเปป็น
ไหนๆ)
ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขกวขาทรีพที่ ระเยซซูกาท ลคังสอนพวกคนชอบตริแบบเปป็นปรริศนากป็คพอวขา ตคัว
ตนใหมขเอรียที่ มกทาลคังจะมาถนงในไมขชข้า พวกคนใหญขคนโตแหขงอริสราเอลกทาลคังปฏริเสธพระมหา
กษคัตรริยตของพวกเขาดคังทรีที่ไดข้คาดไวข้ ดคังนคัรนพระเยซซูกาท ลคังตรคัสเปป็นนคัยถนงสริที่งทรีอที่ ยซูไข มขไกลแลข้ว นคันที่ คพอ
ครริสตจคักรของคนตขางชาตริ มคันจะไมขถซูกปะเขข้ากคับอริสราเอลหรพอถซูกเทลงในถรุงหนคังเกขาแหขงศาสนา
ยริว แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน ในพระสตริปญ
คั ญาอคันไมขมรีทรีที่สร รินสรุดของพระเจข้า มคันจะเปป็นสริที่งใหมขและ
แยกออกจากอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้างและเปป็นของเกขาทรีที่แหข้งกรคัง ความเหป็นสรุดทข้ายในขข้อ 39
ตรงกคับแนวคริดเรพอที่ งของเกขาและของใหมข ถนงแมข้วาข พระราชบคัญญคัตแริ ละศาสนายริวในพระคคัมภรีรตเดริม
เปป็นของเกขา แตขประเดป็นสทาคคัญกวขาในบรริบทโดยรวมกป็คพอวขา ครริสตจคักรทรีที่จะมานคัรนจะดรีกวขาเหมพอน
กคับทรีที่นร ทาองรุขนเกขา (ทรีที่ถซูกกลคันที่ แลข้ว) ยขอมดรีกวขานทราองรุขนใหมข (ทรีที่ดริบและยคังไมขถซูกกลคันที่ )
*****

ภนพรวมของลลกน 6: ครซงที่ แรกของลถูกา 6 นสาเสนอการประจดันหนว้าหลายครดังขึ้ ระหวย่างพระ
เยซถูและพวกฟารดิสททชทที่ อบจดับผดิด จากนดัขึ้นพระองคย์ทรงเรทยกและแตย่งตดัขึ้งสาวกสดิบสองคนของ
พระองคย์อยย่างเปป็นทางการ จากนดันขึ้ ลถูกานสาเสนอบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับคสาเทศนาผถูว้เปป็นสบุขของ
พระเยซถู ในครซงที่ หลดังของบทนทขึ้ เนชอขึ้ หาททที่ตรงกดับบดันทซกของมดัทธดิวเรชอที่ งคสาเทศนาบนภถูเขามะกอก
เทศกป็ดสาเนดินตย่อไป พระเยซถูทรงมทคสาสดังที่ หลายประการ คสาสดัที่งเหลย่านทเขึ้ ปป็นสย่วนสสาคดัญของพระราช
บดัญญดัตดิของพระครดิสตย์ (กาลาเททย 6:2)
ลก 6:1

ตล่อมาในวนนสะบาโตวนนทมีสรื่ อง หลนงจากวนนแรกนนนั้น พระองคย์กลาลนงเสดป็จไป

ทมีรื่ในนา และพวกสาวกของพระองคย์กป็เดป็ดรวงขด้าวขยมีกนั้ สน บทนรีรเรริที่มตข้นดข้วยการกลขาววขา “ในวคันสะ
บาโตวคันทรีที่สอง หลคังจากวคันแรกนคัรน” มรีคนเหป็นตขางกคันไปเกรีที่ยวกคับความหมายของวลรีตรงนรีร บางทรี
ความหมายงขายๆกป็คพอวขา ‘วคันสะบาโตแรก’ ของปรีเปป็นวคันสะบาโตแรกของปรีพลเมพองและ ‘วคันสะ
บาโตทรีที่สอง’ เปป็นวคันสะบาโตแรกของปรีศาสนา ซนที่งมาถนงในฤดซูใบไมข้ผลริ หรพอ อาจหมายถนงวคัน
สะบาโตทรีที่สองหลคังจากวคันขข้างขนรนของเดพอนนคัรนๆกป็ไดข้
ไมขวาข จะในกรณรีใด ในวคันสะบาโตนคัรนเอง พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตไดข้เดรินไป
ในทรีที่นา คทาทรีที่แปลวขา ขด้าว (สตาคบุส) นขาจะหมายถนงธคัญพพชทคัวที่ ๆไป โดยอาจเปป็นขข้าวสาลรี (ขข้าวโพด
หวานอยขางทรีคที่ นอเมรริกนคั รซูจข้ คักในปคัจจรุบคันเปป็นพพชทรีพที่ บเฉพาะในซรีกโลกตะวคันตก) พวกเขาจนงเดป็ด
รวงขข้าว บดขยรีรมคันในมพอเพพที่อ 'นวด' มคัน จากนคัรนกป็กรินมคันแบบดริบๆ
ลก 6:2

บางคนในพวกฟารสสมีจซงกลล่าวแกล่เขาวล่า "ทลาไมพวกทล่านจซงทลาการซซงรื่ พระ

ราชบนญญนตสหด้ามไวด้ในวนนสะบาโต" พวกฟารริสรีทรีที่เหป็นจนงวริพากษตวริจารณตพระเยซซูและพวกสาวก
ทคันทรีโดยถามวขา “ททาไมพวกทขานจนงททาการซนที่งพระราชบคัญญคัตริหข้ามไวข้ในวคันสะบาโต” มรีความเหป็น
หลายประการตรงนรีร (1) ตามทรีที่พระราชบคัญญคัตริ 23:25 ไดข้กลขาวไวข้ เพพที่อนบข้านคนหนนงที่ สามารถใชข้
มพอเดป็ดรวงขข้าวไดข้ (แมข้ใชข้เครียวเกรีที่ยวไมขไดข้กตป็ าม) พพชผลของคนๆหนนงที่ ภายใตข้พระราชบคัญญคัตริของ
โมเสสตข้องมรีใหข้สทาหรคับนคักเดรินทางทรีที่ยากจนรคับประทานไดข้เสมอ (2) พระราชบคัญญคัตริอนรุญาตใหข้
เดรินทางไดข้เปป็นระยะทางจทากคัดในวคันสะบาโต พวกฟารริสรีไมขมปรี คัญหากคับเรพอที่ งนคัรนเลย (3) สริที่งทรีที่พวก
เขากลขาวหาพระเยซซูและพวกสาวกจรริงๆกป็คพอ 'การททางาน' ในการเดป็ดรวงขข้าวมารคับประทาน สริที่งทรีที่

พวกเขากคังวลกป็คพอ ความเขข้าใจตามประเพณทของพวกเขาในเรพที่องพระราชบคัญญคัตริ หรพอกลขาวสคัรนๆกป็
คพอ ประเพณรีของพวกเขานคันที่ เอง พระราชบคัญญคัตริไมขไดข้ถซูกละเมริดเลย อยขางไรกป็ตาม ขข้อปลรีกยขอย
ของประเพณรีทรีที่คนสรข้างขนรนมาของศาสนายริวในสมคัยนคัรนตขางหากทรีที่ถซูกละเมริด
ลก 6:3-5

พระเยซผ ตรนสตอบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายยนงไมล่ไดด้อล่านเรรรื่องนมีนั้อมีกหรรอ ทมีรื่ดาวสด

ไดด้กระทลาเมรรื่ออดอยาก ทนนั้งทล่านและพรรคพวกดด้วย 4 ครอทล่านไดด้เขด้าไปในพระนสเวศของพระเจด้า
และรนบประทานขนมปนงหนด้าพระพนกตรย์ทนนั้งใหด้พรรคพวกดด้วย ซซรื่งพระราชบนญญนตสหด้ามไมล่ใหด้ใคร
รนบประทานเวด้นแตล่พวกปทโรหสตเทล่านนนั้น" 5 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "บทตรมนทษยย์เปป็นเจด้าเปป็น
ใหญล่เหนรอวนนสะบาโตดด้วย"
พระเยซซูตรคัสตอบพวกฟารริสรีชอบตริ โดยกลขาววขาดาวริดเองไดข้รคับประทานขนมปดังหนว้าพระ
พดักตรย์ (ขนมปคังทรีที่ถซูกแยกตคัรงไวข้) ทรีที่พลคับพลา ดซู 1 ซามซูเอล 21:1 ขนมปคังทรีที่ถซูกแยกตคัรงไวข้นร รีจะใหข้รคับ
ประทานไดข้กตป็ ขอเมพที่อในกรณรีทรีที่คนหริวจรริงๆเทขานคัรน ประเดป็นสทาคคัญตรงนรีรกคป็ พอวขา วคันสะบาโตสรข้าง
มาสทาหรคับมนรุษยต และมริใชขมนรุษยตสทาหรคับวคันสะบาโต พวกฟารริสรีไดข้ใหข้ขอข้ ปลรีกยขอยแหขงประเพณรี
แบบยริวของพวกเขามรีคขาเทรียบเทขากคับพระวจนะของพระเจข้า นคันที่ เปป็นภาระหนคักยริงที่ กวขาพระราช
บคัญญคัตริเสรียอรีก จากนคัรนพระเยซซูทรงนทาเสนอหลคักการทรีที่สทาคคัญยริงที่ กวขา นคันที่ คพอ “บรุตรมนรุษยตเปป็นเจข้า
เปป็นใหญขเหนพอวคันสะบาโตดข้วย” ประเดป็นกป็คพอวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นใหญขกวขาวคันสะบาโต
อคันทรีที่จรริงแลข้วพระองคตทรงเปป็นผซูข้ทสรีที่ รข้างมคันขนรนมาดข้วยซทรา ดซูเหมพอนความจรริงนคัรนจะเขข้าหซูซข้ายทะลรุหซู
ขวาพวกเขา
ลก 6:6-7

ตล่อมาในวนนสะบาโตอมีกวนนหนซรื่ง พระองคย์เสดป็จเขด้าไปในธรรมศาลาและสนรื่ง

สอน ทมีรื่นนนรื่ มมีชายคนหนซรื่งมรอขวาลมีบ 7 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสคมี อยดผพระองคย์วาล่
พระองคย์จะทรงรนกษาเขาในวนนสะบาโตหรรอไมล่ เพรรื่อจะหาเหตทฟด้องพระองคย์ไดด้
ในอรีกวคันสะบาโตหนนงที่ ซนที่งมริไดข้ระบรุเจาะจงไวข้พระเยซซู “เสดป็จเขข้าไปในธรรมศาลาและสคั งที่
สอน” ในวคันสะบาโตนคัรนเอง “มรีชายคนหนนงที่ มพอขวาลรีบ” พวกฟารริสรีทรีที่ชอบจคับผริดไมขสนใจชาย
พริการผซูข้นขาสงสารคนนรีรเลยและยขอมไมขสงสารเขาดข้วย พวกเขากลคับจข้องจคับผริดพระเยซซู “วขา
พระองคตจะทรงรคักษาเขาในวคันสะบาโตหรพอไมข เพพที่อจะหาเหตรุฟข้องพระองคตไดข้” ปคัญหาทรีที่เกริดกคับ

พวกฟารริสรีไมขใชขความเขข้าใจพระราชบคัญญคัตขริ องโมเสสแบบอนรุรคักษตนริยมของพวกเขา แตขเปป็นใจทรีที่
แขป็งกระดข้างของพวกเขา มคันถซูกสทาแดงออกมาผขานทางการขาดความกรรุณาสงสารของพวกเขา
และจริตใจทรีที่ชอบจคับผริดแบบไมขหยรุดหยขอน
ลก 6:8

แตล่พระองคย์ทรงทราบความคสดของเขา จซงตรนสแกล่คนมรอลมีบนนนนั้ วล่า "จงลทก

ขซนั้นมายรนอยผล่ขาด้ งหนด้า " เขากป็ลทกขซนนั้ ยรน เราควรหมายเหตรุไวข้วาข พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงบคันทนกไวข้
วขา “ พระองคตทรงทราบความคริดของเขา” พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าไมขเพรียงทรง
สคัพพคัญญซูเทขานคัรน แตขในฐานะพระเจข้าพระองคตยงคั ทรงทราบใจของมนรุษยตดข้วย ดซู ยอหตน 2:25 และ 2
พงศาวดาร 6:30 ดคังนคัรน พระองคตจงน สคังที่ ชายมพอลรีบคนนรีรใหข้ลรุกขนรนและยพนตรงกลางธรรมศาลานคัรน
ชายผซูข้นร กรี ทป็ ทาตาม
ลก 6:9-11

แลด้วพระเยซผ ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "เราจะถามทล่านทนนั้งหลายวล่า ในวนนสะ

บาโตถผกตด้องตามพระราชบนญญนตสทลาการดมีหรรอทลาการรด้าย จะชล่วยชมีวสตดมีหรรอจะผลาญชมีวสตเสมียดมี "
10 พระองคย์จซงทอดพระเนตรดผททกคนโดยรอบ แลด้วตรนสกนบชายคนนนนนั้ วล่า "จงเหยมียดมรอออก
เถสด" เขากป็กระทลาตาม และมรอของเขากป็หายเปป็นปกตสเหมรอนมรออมีกขด้างหนซรื่ง 11 แตล่คนเหลล่านนนนั้
ตล่างกป็มมีความเดรอดดาล และปรซกษากนนวล่าจะกระทลาอยล่างไรแกล่พระเยซผไดด้
จากนคัรนพระเยซซูกทป็ รงททาใหข้พวกเขาตริดกคับ พระองคตตรคัสถามแบบไมขตข้องการคทาตอบวขา
“ในวคันสะบาโตถซูกตข้องตามพระราชบคัญญคัตริททาการดรีหรพอททาการรข้าย จะชขวยชรีวริตดรีหรพอจะผลาญ
ชรีวริตเสรียดรี" พระองคตทรงเลขนงานพวกเขาอยซูหข มคัดแลข้วและพวกเขากป็รดซูข้ รี บางทรีอาจดข้วยความสงสาร
และอาจเพพที่อเลขนงานใจทรีที่ชอบตริของพวกฟารริสรีทอรีที่ ยซูใข นทรีที่นร นคั พระองคตจนงสคังที่ ชายอาภคัพผซูข้นร รีวาข “จง
เหยรียดมพอออกเถริด” ทคันใดนคัรน “มพอของเขากป็หายเปป็นปกตริเหมพอนมพออรีกขข้างหนนที่ง”
เหป็นไดข้ชดคั วขาพระเยซซูมไริ ดข้ทรงกระททากริจทรีที่ตามองเหป็นเลย พระองคตแคขตรคัสสคังที่ ชายมพอลรีบ
คนนรีรใหข้ยนพที่ มพอของเขาออกเทขานคัรน การรคักษาอคันอคัศจรรยตของพระองคตไดข้เกริดขนรนโดยทรีพที่ ระองคตไมข
ไดข้แตะตข้องชายผซูข้นร คันเลยดข้วยซทรา ดข้วยพระเมตตา ฤทธานรุภาพ และสริทธริอทานาจแหขงความเปป็น
พระเจข้าพระองคตไดข้ทรงททาการรคักษาโดยไมขไดข้ใชข้พระหคัตถตเลยตขอหนข้าตขอตาพวกฟารริสรีทรีที่ชอบ
จคับผริด ลซูกากลขาววขา “คนเหลขานคัรนตขางกป็มรีความเดพอดดาล” คทาทรีที่แปลวขา ความเดรอดดาล (อานอเอทย)

มรีความหมายตรงตคัววขา เสรียสตริ พวกเขากลายเปป็นเหมพอนคนบข้าในความโกรธของตน พวกเขา
ปรนกษากคันเองวขาพวกเขาควรททาอยขางไรดรีกบคั พระเยซซู ดข้วยใจทรีแที่ ขป็งกระดข้างของตน พวกเขาแทบ
ไมขสนเลยวขาชายมพอลรีบคนหนนที่งเพริงที่ ไดข้รบคั การรคักษาใหข้หาย พวกเขามคัวแตขหขวงประเพณรีตขางๆทรีที่แขป็ง
กระดข้างของตน และกฎตขางๆทรีที่เปป็นเครพที่องผซูกมคัด และการทรีที่พระเยซซูทรงเพริกเฉยตขอกฎเหลขานรีรและ
เมรินเฉยตขอพวกเขา
ลก 6:12-13 ตล่อมาคราวนนนนั้ พระองคย์เสดป็จไปทมีรื่ภผเขาเพรรื่อจะอธสษฐาน และไดด้อธสษฐาน
ตล่อพระเจด้าครนยนงรทล่ง 13 ครนนั้นรทงล่ เชด้าแลด้วพระองคย์ทรงเรมียกสาวกของพระองคย์ แลด้วทรงเลรอกสสบ
สองคนออกจากหมผล่สาวกนนนนั้ ทมีรื่พระองคย์ทรงเรมียกวล่า อนครสาวก
ตขอมาหลคังจากนคัรนไมขนาน (“ตขอมาคราวนคัรน”) พระเยซซู “เสดป็จไปทรีที่ภเซู ขาเพพที่อจะอธริษฐาน
และไดข้อธริษฐานตขอพระเจข้าคพนยคังรรุขง” หากเราตข้องการทรีที่จะเปป็นตามพระฉายพระบรุตรของพระองคต
นรีที่กเป็ ปป็นแบบอยขางหนนงที่ ใหข้เราปฏริบคัตริตาม อยขางไรกป็ตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ถนงแมข้บางครคัรงพระ
เยซซูทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนในการอธริษฐาน แตขมคันกป็ไมขใชขขร คันตอนปฏริบคัตริปกตริของพระองคต
พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้คนพคักผขอนในตอนกลางคพน กระนคัรน เหป็นไดข้ชดคั วขามรีเรพอที่ งทรีที่จทาเปป็นมากๆ
และพระเยซซูทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนเพพที่ออธริษฐานเกรีที่ยวกคับมคัน
วคันตขอมาพระเยซซูทรงเรรียกพวกสาวกใหข้มาหาพระองคตและจากสาวกกลรุมข ใหญขนร คัน
พระองคตไดข้ทรง “เลพอกสริบสองคนออกจากหมซูขสาวกนคัรน ทรีที่พระองคตทรงเรรียกวขา อคัครสาวก” ขข้อมซูล
ตรงนรีรเผยใหข้เหป็นสาเหตรุทรีที่วาข ททาไมพระองคตถนงทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนในการอธริษฐาน บางคน
เสนอวขาพระองคตทรงขอการทรงนทาวขาพระองคตควรเลพอกใครดรี อยขางไรกป็ตาม หากเรายอมรคับ
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตซนที่งมาพรข้อมกคับความทรงสคัพพคัญญซู พระองคตกทป็ รงทราบอยซูแข ลข้ววขา
พระองคตจะทรงเลพอกใคร นอกจากนรีร การทรีพที่ ระวริญญาณของพระเจข้าทรงนทาพระองคตกยป็ งริที่ ใหข้การ
ทรงนทาแกขพระองคตเพริที่มอรีกดข้วย อยขางไรกป็ตาม อาจเปป็นไปไดข้วาข พระองคตทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพน
ในการอธริษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงททางานในใจคนเหลขานรีรเพพอที่ ทรีที่พวกเขาจะเตป็มใจยอมรคับการทรง
เรรียกของพระองคต นอกจากนรีร พระองคตอาจทรงอธริษฐานขอพระครุณใหข้แกขพวกเขาในความยรุงข ยาก
ทรีที่จะตามมาอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ดวข้ ย

เหป็นไดข้ชดคั วขาตอนนคัรนมรีสาวกมากกวขาสริบสองคน อยขางไรกป็ตาม จากคนกลรุขมใหญขนร รี
พระองคตทรงเลพอกสริบสองคน ชขางเปป็นเกรียรตริอคันยริงที่ ใหญขทรีที่แตขละคนเหลขานรีรถซูกเลพอก (เหป็นไดข้ชคัดวขา
มรีคนหนนที่งถซูกเลพอกมาดข้วย โดยรซูข้วาข เขาจะทรยศพระองคตเมพที่อถนงเวลาทรีที่กาท หนดไวข้แลข้ว มคันเปป็นสขวน
หนนที่งของแผนการจคัดเตรรียมของพระเจข้า) แตขละคนเหลขานรีรถซูกเรรียกวขา อนครสาวก คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน
(อาพอสตอลอส) หมายถนง 'ผซูข้สขงสารทรีที่ถซูกใชข้ไป' ความหมายอพที่นๆของคทานรีรกมป็ ขรี ร นนตามมา เชขน การ
เปป็นประจคักษตพยานถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระครริสตต เปป็นตข้น แตขสริบสองคนนรีรไดข้กลายเปป็นผซูข้
สข งสารทรีที่ถซูกเลพอกเปป็นพริเศษและถซูกใชข้ไปของพระเยซซูครริสตต ทคัรงกขอนและโดยเฉพาะอยขางยริงที่ หลคัง
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต
ลก 6:14-16 ครอซมีโมน (ทมีรื่พระองคย์ทรงใหด้ชอรรื่ อมีกวล่า เปโตร) อนนดรผ วย์นด้องชายของเปโตร
ยากอบและยอหย์น ฟมีลสปและบารโธโลมสว 15 มนทธสวและโธมนส ยากอบบทตรชายของอนลเฟอนส ซมีโม
นทมีรื่เรมียกวล่า เศโลเท 16 ยผดาสนด้องชายของยากอบ และยผดาสอสสคารสโอททมีรื่เปป็นผผด้ทรยศพระองคย์
ดด้วย
สริบสองคนนรีร ไดข้แกข (1) “ซรีโมน (ทรีพที่ ระองคตทรงใหข้ชพที่ออรีกวขา เปโตร)” ชพที่อ ซทโมน มาจาก
ชพที่อฮรีบรซูในพระคคัมภรีรตเดริม สดิเมโอน นอกจากชพที่อนรีร พระเยซซูทรงตคัรงชพที่อเขาอรีกวขา เปโตร ซนที่งในภาษา
กรรีกแปลวขา ศริลาหรพอหรินกข้อนหนนงที่ (เขายคังมรีชพที่ออรีกวขา เคฟาส ซนที่งเปป็นภาษาอาราเมค (ภาษาซรีเรรีย)
ของคทาวขาศริลาหรพอหริน) แนขทรีเดรียวทรีที่เปโตรจะเปป็น 'ศริลา' แหขงพละกทาลคังและความเปป็นผซูข้นทาสทาหรคับ
พวกอคัครสาวกยรุคตข้น โดยเฉพาะหลคังจากการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระครริสตต
นข้องชายของเขา (2) อดันดรถูวย์ กป็ไดข้รคับการทรงเรรียกดข้วย ชพที่อ อดันดรถูวย์ มรีความหมายตรงตคัววขา
'แบบผซูข้ชาย' เขากคับเปโตรเปป็นชาวเมพองเบธไซดาในแควข้นกาลริลรี เขาถซูกพซูดถนงสริบสองครคัรงในพระ
คคัมภรีรตใหมข
พรีนที่ ข้องอรีกสองคนถซูกเอขยถนง คนแรกคพอ (3) ยากอบ ถซูกพซูดถนง ชพอที่ ยากอบ เปป็นชพที่อกรรีกทรีที่
เทรียบเทขากคับชพที่อฮรีบรซู ยาโคบ และมรีความหมายวขา 'ผซูข้แยขงชริง' ยากอบคนนรีร (มรีสาวกเดขนๆหลายคนทรีที่
ชพที่อยากอบ) เปป็นบรุตรชายของเศเบดรี ตขอมาเขากลายเปป็นทรีรที่ ซูข้จคักในชพที่อยากอบใหญข ตขอมาเขาไดข้กลาย
เปป็นศริษยาภริบาลรข วมของครริสตจคักรทรีที่จะมาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มพรข้อมกคับเปโตร เขาถซูกเฮโรดจคับตคัวไป
ในกริจการ 12 และถซูกฆขาตาย

นข้องชายของเขา (4) ยอหย์น กป็เปป็นบรุตรชายของเศเบดรีเชขนกคัน ชพอที่ ยอหย์น เปป็นรซูปแบบสคัรนลง
ของชพที่อภาษาฮรีบรซูทยรีที่ าวกวขา โยนาธาน ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา 'พระเยโฮวาหตทรงเปป็นผซูข้ใหข้ทรีที่
เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา' แนขนอนทรีที่เขาเปป็นสาวกซนที่งเปป็นทรีที่รซูข้จกคั ในชพที่อ 'ผซูข้ทรีที่พระเยซซูทรงรคัก' และตขอมา
เขากป็เปป็นผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐของยอหตน
(5) ฟทลดิป กป็ถซูกเรรียกวขาเปป็นอคัครสาวกดข้วย ชพที่อของเขามรีทมรีที่ าจากภาษากรรีกและมรีความหมาย
ตรงตคัววขา 'คนรคักมข้า' เขาไมขนขาเปป็นฟรีลริปคนเดรียวกคับทรีที่เปป็นหนนงที่ ในพวกผซูข้ชขวยและตขอมากป็เปป็นผซูข้
ประกาศขขาวประเสรริฐ (บางคนสงสคัยวขาเขาเปป็นนข้องชายของบารโธโลมริวหรพอไมขเพราะวขาเขาถซูก
จคับคซูขกนคั เหมพอนกคับเปโตรกคับอคันดรซูวแต ละยากอบกคับยอหตน คนอพนที่ กป็สนคั นริษฐานวขาพวกเขาถซูกจคับคซูข
กคันแบบนรีรตอนทรีพที่ ระเยซซูทรงใชข้พวกเขาไปเปป็นคซูขๆ) ตขอมาคพอ (6) บารโธโลมดิว ซนที่งเปป็นความหมาย
ตรงตคัววขา บรุตรชายของ 'โธโลมริว' หรพอ 'ปโตเลมรี' มรีคนคริดวขาเขาเปป็นคนเดรียวกคันกคับนาธานาเอล
ชพที่อหลคังนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา 'ของขวคัญของพระเจข้า' (ขขาวประเสรริฐของยอหตนระบรุชพที่อนาธานา
เอลแทนชพที่อบารโธโลมริว และเปป็นขขาวประเสรริฐเดรียวเทขานคัรนทรีที่ใชข้ชพที่อนาธานาเอล)
(7) มดัทธดิว มรีความหมายตรงตคัววขา 'ของขวคัญของพระเยโฮวาหต' คนเชพที่อกคันวขามคัทธริวเปป็นคน
เดรียวกคันกคับเลวรี (มคัทธริว 9:9) ซนที่งเปป็นผซูข้ทพรีที่ ระเยซซูทรงเรรียกใหข้เปป็นสาวกคนหนนงที่ ในลซูกา 5:27 เขายคัง
ถซูกระบรุวาข เปป็นบรุตรของอคัลเฟอคัสในขขาวประเสรริฐของมาระโกดข้วย (มาระโก 2:14) (8) โธมดัส ถซูก
ระบรุเปป็นคนตขอมาและชพที่อของเขามรีความหมายตรงตคัววขา 'ฝาแฝด' ดคังนคัรนเราเหป็นไดข้วาข เขาจนงอาจ
เปป็นฝาแฝดของมคัทธริวหรพอยากอบ (9) ยากอบคนทรีสที่ องถซูกพซูดถนงซนงที่ เปป็นบรุตรอคัลเฟอคัสเชขนกคัน เหป็น
ไดข้ชคัดวขาเขาเปป็นนข้องชายคนหนนที่งของมคัทธริว ถนงแมข้บางคนคริดวขามรีอคัลเฟอคัสมากกวขาหนนที่งคนกป็ตาม
(ซนที่งเปป็นชพที่อทรีที่ใชข้แพรข หลายในสมคัยนคัรน) ตขอมาเขาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพอที่ 'ยากอบนข้อย'
(10) ซทโมน อรีกคนไดข้รคับการทรงเรรียกพรข้อมกคับหมายเหตรุเพริมที่ เตริมทรีที่วาข เขามรีอรีกชพที่อคพอ เศโล
เท ชพที่อเรรียกนคัรนมาจากคทาทรีที่ใชข้นข้อยกวขาคพอ เศโลท (zealot) ซนที่งมรีความหมายวขามรีความรข้อนรน (เพพที่อ
พระเจข้า) คทาภาษาอคังกฤษ 'zealous' กป็เชพที่อมโยงอยขางมากกคับคทาๆนรีร (11) “ยซูดาสนข้องชายของยาก
อบ” ถซูกระบรุชพที่อเปป็นคนตขอมา เชพที่อกคันวขาเขาเปป็นนข้องชายของยากอบนข้อยผซูข้เปป็นบรุตรชายของอคัลเฟ
อคัส แนขนอนทรีที่ชพที่อ ยถูดาส มาจากชพที่อตระกซูลยถูดาหย์ เชพที่อกคันวขาเขาเปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อธคัดเดอคัสหรพอเลบเบ
อคัส (มคัทธริว 10:3, มาระโก 3:18) ยซูดาสนขาจะเปป็นคนแตขงหนคังสพอจดหมายฝากของยซูดาส (12) คน

สรุดทข้ายคพอ ยถูดาส อดิสคารดิโอท ทคัรงนามสกรุลของเขาและอรุปนริสคัยของเขาถซูกระบรุไวข้ อริสคารริโอท
แปลวขา 'จากเครริโอท' ซนที่งเปป็นเมพองๆหนนงที่ ในตอนใตข้ของแควข้นยซูดาหต เขาเปป็นคนเดรียวในสริบสอง
คนนรีรทรีที่ไมขไดข้มาจากแควข้นกาลริลรี นคับแตขนร คันเปป็นตข้นมาและตลอดไปเขากป็เปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อ “คน
ทรยศ”
ลก 6:17-19 แลด้วพระองคย์กนบอนครสาวกกป็ลงมายรน ณ ทมีรื่ราบแหล่งหนซงรื่ พรด้อมกนบหมผล่
สาวกของพระองคย์ และประชาชนเปป็นอนนมากซซรื่งมาจากทนรื่วแควด้นยผเดมีย กรทงเยรผ ซาเลป็ม และจาก
ตลาบลชายทะเลในเขตเมรองไทระและเมรองไซดอน เพรอรื่ จะฟนงพระองคย์และใหด้พระองคย์ทรงรนกษา
โรคของเขา 18 และบรรดาคนทมีรื่ตด้องทนททกขย์เพราะผมีโสโครก เขากป็ไดด้รบน การรนกษาใหด้หายดด้วย 19
ประชาชนตล่างกป็พยายามทมีรื่จะถผกตด้องพระองคย์ เพราะวล่ามมีฤทธสดิ์ซล่านออกจากพระองคย์รนกษาเขาใหด้
หายททกคน
หลคังจากแตขงตคัรงอคัครสาวกสริบสองคนจากสาวกกลรุมข ใหญขทรีที่ตริดตามพระองคตมาแลข้ว พระ
เยซซูกเป็ สดป็จลงจากภซูเขาลซูกนคัรน โดยบางคนคริดวขาเปป็นทรีที่ราบสซูงทรีพที่ ระองคตตรคัสคทาเทศนาบนภซูเขา คน
อพที่นกป็ถพอทรรศนะทรีที่วาข มคันคพอทรีรที่ าบรริมชายฝคัที่งเพราะวขาฝซูงชนเปป็นอคันมากจาก “ตทาบลชายทะเลใน
เขตเมพองไทระและเมพองไซดอน” ตขางพากคันมาฟคังพระองคต บรริบทตขอไปนรีรสอดคลข้องกคับขอ
งมคัทธริว 5 ซนที่งเปป็นคทาเทศนาบนภซูเขา บคันทนกของลซูกากป็มรีเนพรอหาคลข้ายคลนงกคัน แตขอาจเปป็นอรีก
เหตรุการณตหนนงที่ ทรีที่แยกตขางหากโดยมรีขข้อความเหมพอนกคันกป็ไดข้ ไมขวาข ในกรณรีใดฝซูงชนจทานวน
มหาศาลกป็ไมขเพรียงมาจากแควข้นยซูเดรียและกรรุงเยรซูซาเลป็มซนงที่ อยซูหข ขางออกไปทางใตข้เทขานคัรน แตขยคังมา
จากพพรนทรีที่ชายฝคัที่งของเลบานอนทรีอที่ ยซูทข างทริศตะวคันตกเฉรียงเหนพอดข้วย คนเหลขานรีรนขาจะเปป็นคนตขาง
ชาตริ
กริตตริศคัพทตของพระองคตในการรคักษาโรคและการขคับผรีโสโครกออกยริงที่ ดนงดซูดคนมากคันใหญข
พระคคัมภรีรตระบรุวาข “ประชาชนตขางกป็พยายามทรีที่จะถซูกตข้องพระองคต เพราะวขามรีฤทธริธซขานออกจาก
พระองคตรคักษาเขาใหข้หายทรุกคน” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์ (ดถูนามดิส) ปกตริแลข้วกป็แปลวขา 'อทานาจ' เชขนเดรียว
กคับในครคัรงอพที่นๆแคขการมาถซูกตข้องพระเยซซูกสป็ ข งตขอฤทธริธเดชในการเยรียวยารคักษาแลข้ว

ลก 6:20-23 พระองคย์ทอดพระเนตรแลดผเหลล่าสาวกของพระองคย์ตรนสวล่า "ทล่านทนนั้ง
หลายทมีรื่เปป็นคนยากจนกป็เปป็นสท ข เพราะวล่าอาณาจนกรของพระเจด้าเปป็นของทล่าน 21 ทล่านทนนั้งหลายทมีรื่
อดอยากเวลานมีนั้กป็เปป็นสท ข เพราะวล่าทล่านจะไดด้อสรื่มหนลา ทล่านทนนั้งหลายทมีรื่รด้องไหด้เวลานมีกนั้ ป็เปป็นสท ข เพราะ
วล่าทล่านจะไดด้หนวเราะ 22 ทล่านทนนั้งหลายจะเปป็นสท ขเมรรื่อคนทนนั้งหลายจะเกลมียดชนงทล่าน และจะไลล่ทล่าน
ออกจากพวกเขา และจะประณามทล่าน และจะเหยมียดชรอรื่ ของทล่านวล่าเปป็นคนชนวรื่ ชด้า เพราะทล่านเหป็น
แกล่บทตรมนทษยย์ 23 ในวนนนนนั้นทล่านทนนั้งหลายจงชรนรื่ ชม และเตด้นโลดดด้วยความยสนดมี เพราะ ดผเถสด
บลาเหนป็จของทล่านมมีบรสบผรณย์ในสวรรคย์ เพราะวล่าบรรพบทรทษของเขาไดด้กระทลาอยล่างนนนั้นแกล่พวก
ศาสดาพยากรณย์เหมรอนกนน
ขข้อความตอนนรีรมเรี นพรอหาสอดคลข้องกคับมคัทธริว 5 ซนที่งเปป็นคทาเทศนาบนภซูเขา นรีที่อาจเปป็น
เหตรุการณตตอนเดรียวกคันหรพอเปป็นตอนอพที่นทรีพที่ ระเยซซูทรงสคังที่ สอนเชขนนคัรนกป็ไดข้ เราตข้องเขข้าใจวขาคทา
พยากรณตนร รีจะสทาเรป็จจรริงๆในอาณาจคักรของพระเจข้าในอนาคตซนที่งเปป็นทรีที่รจซูข้ คักในอรีกชพที่อคพอ ยรุคพคันปรี
(วริวรณต 20:4-6) พระเยซซูทรงตข้องการหนรุนใจพวกประชาชนทรีที่ถขอมใจและดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าและเปป็นผซูข้ทรีที่ตข้องการมรีชวรี ริตอยซูเข พพอที่ พระเจข้าและรอคอยอาณาจคักรของพระองคตอยขางอดทน
“ทขานทคัรงหลายทรีที่เปป็นคนยากจนกป็เปป็นสรุข เพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้าเปป็นของทขาน” ประเดป็น
หลคักกป็คอพ วขา ถนงแมข้ประชากรของพระเจข้าอาจเปป็นคนยากจนและมรีฐานะตทที่าตข้อยในชรีวริตนรีร แตขเมชอที่
ถซงตอนนดันขึ้ (ในยรุคพคันปรีทจรีที่ ะมา) พวกเขาจะไดข้ขร นนครอบครองกคับพระครริสตต
“ทขานทคัรงหลายทรีที่อดอยากเวลานรีรกเป็ ปป็นสรุข เพราะวขาทขานจะไดข้อที่มริ หนทา” ถนงแมข้ประชากร
ของพระเจข้าอาจตข้องปากกคัดตรีนถรีบเพพที่อหาเลรีรยงชรีพในตอนนรีร แตขเมชอที่ ถซงตอนนดันขึ้ เราจะไดข้อที่มริ หนทา
ในทรุกดข้าน “ทขานทคัรงหลายทรีที่รข้องไหข้เวลานรีรกเป็ ปป็นสรุข เพราะวขาทขานจะไดข้หคัวเราะ” ถนงแมข้ประชากร
ของพระเจข้าตข้องเจอกคับความเดพอดรข้อน ความยากลทาบาก และความโศกเศรข้าในตอนนรีร แตขเมชที่อถซง
ตอนนดัขึ้น (ในวคันนคัรนเมพที่อพระครริสตตทรงขนรนครอบครอง) เราจะหคัวเราะ
“ทขานทคัรงหลายจะเปป็นสรุขเมพอที่ คนทคัรงหลายจะเกลรียดชคังทขาน และจะไลขทขานออกจากพวกเขา
และจะประณามทขาน และจะเหยรียดชพที่อของทขานวขาเปป็นคนชคัวที่ ชข้า เพราะทขานเหป็นแกขบรุตรมนรุษยต”
เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงหมายถนงการขขมเหงทรีที่จะเกริดขนรนและอยขางนข้อยกป็เปป็นการตขอตข้านทรีที่จะเกริด

ขนรนเพราะเหป็นแกขพระองคต อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงหนรุนใจเราแมข้กระทคังที่ ในตอนนรีรวาข “จง
ชพที่นชม และเตข้นโลดดข้วยความยรินดรี เพราะ ดซูเถริด บทาเหนป็จของทขานมรีบรริบซูรณตในสวรรคต เพราะวขา
บรรพบรุรรุษของเขาไดข้กระททาอยขางนคัรนแกขพวกศาสดาพยากรณตเหมพอนกคัน” พระเยซซูทรงสคังที่ ใหข้เรา
ชพที่นชมยรินดรีแมข้ในยามทรีเที่ ผชริญกคับการขขมเหงในตอนนรีร เพราะวขาเมชที่อถซงตอนนดัขึ้นเราจะไดข้รบคั บทาเหนป็จ
ใหญขยริงที่ ในสวรรคต (เราควรหมายเหตรุไวข้วาข อาณาจคักรของพระเจข้า (นคันที่ คพอ ยรุคพคันปรี) จรริงๆแลข้วเปป็น
ระยะหนนงที่ ของสวรรคตทจรีที่ ะมา)
นอกจากนรีร เมพที่อเราสซูข้ทนการขขมเหงเพราะเหป็นแกขพระนามของพระองคต เรากป็เปป็นพวกเดรียว
กคับเหลขาศาสดาพยากรณตสมคัยโบราณ สริที่งทรีสที่ พที่อตรงนรีรกคป็ อพ วขา คนเหลขานคัรนทรีที่ในยรุคนรีรยอมทนการ
ขขมเหงเพราะเหป็นแกขพระเยซซูจะไดข้รคับบทาเหนป็จคลข้ายกคับพวกศาสดาพยากรณตทรีที่ถซูกขขมเหงและพลรี
ชรีพในอดรีต มรีบทาเหนป็จสทาหรคับคนชอบธรรมจรริงๆ
ประเดป็นสทาคคัญของคทาเทศนาความสรุขอคันเปรีที่ยมลข้นนรีรกคป็ พอ การมองโดยความเชพที่อไปทรีที่วนคั
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรีที่จะมาพรข้อมกคับพระพร บทาเหนป็จ และการยกชซู เมพที่อถนงตอนนคัรน มคันกป็จะครุมข้
กคับทรีที่เราไดข้ลงแรงไป เราจนงมรีความหวคังใหญขยงริที่
ลก 6:24-26 แตล่วบส นตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่มนรื่งมมี เพราะวล่าเจด้าไดด้รนบสสงรื่ ทมีรื่เลด้าโลมใจ
แลด้ว 25 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่อสรื่มหนลาแลด้ว เพราะวล่าเจด้าจะอดอยาก วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่หวน เราะ
เวลานมีนั้ เพราะวล่าเจด้าจะเปป็นททกขย์และรด้องไหด้ 26 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายเมรรื่อคนทนนั้งหลายจะยอวล่าเจด้าดมี
เพราะบรรพบทรทษของเขาไดด้กระทลาอยล่างนนนนั้ แกล่ผพด้ผ ยากรณย์เทป็จเหมรอนกนน
พระเยซซูจนงตรคัสถนงดข้านตรงขข้ามบข้าง คนเหลขานคัรนทรีที่ในชรีวริตนรีรดทาเนรินชรีวริตในความอธรรม
ความสนรุกสนาน ทรคัพยตสรินเงรินทอง และการมรีหนข้ามรีตาจรริงๆแลข้วกป็ไดข้รคับบทาเหนป็จของตนแลข้ว ใน
ภายภาคหนข้าไมขมรีสที่ ริงดรีใดๆรอคอยพวกเขาอยซูแข ลข้ว พระองคตตรคัสถนงวริบคัตริสรีที่ประการ “แตขวริบคัตริแกขเจข้า
ทคัรงหลายทรีที่มงคั ที่ มรี เพราะวขาเจข้าไดข้รบคั สริที่งทรีที่เลข้าโลมใจแลข้ว” สทาหรคับคนมากมายทรีที่รทที่ารวย พวกเขาไดข้ขรน น
ไปถนงจรุดสซูงสรุดของตนแลข้ว ในยรุคทคัรงหลายทรีที่จะมาเหตรุการณตจะพลริกผคันไปเลย คนทคัรงหลายทรีที่มงคั ที่ มรี
ตอนนรีรจะไมขมคังที่ มรีเมพที่อถนงตอนนคัรน คนทรีที่อที่ริมหนทาและชพที่นชมยรินดรีในตอนนรีรจะเปป็นแบบนคัรนเชขน
เดรียวกคัน ในวคันนคัรน (ก) ไมขวาข จะเปป็นจากนรก หรพอ (ข) จากฐานะอคันตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรนคัรน
พวกเขาจะเปป็นทรุกขตและรข้องไหข้ ในแบบเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสเตพอนถนงการทรีที่ “คนทคัรงหลาย” (นคันที่

คพอ พวกชาวโลก) ยอวขาเปป็นคนดรี พระองคตตรคัสวขาคนเหลขานคัรนกป็ยกยของพวกผซูข้พยากรณตเทป็จในสมคัย
กขอนเชขนกคัน จนถนงทรุกวคันนรีร ชาวโลกตขางกป็ใหข้เกรียรตริ 'พวกพระสงฆต' หคัวสมคัยใหมข ทรีที่ไมขเชพที่อและ
ละทริรงความจรริง ขณะทรีที่เกลรียดชคังเหลขานคักเทศนตทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรต คทาเตพอนของพระองคตกคป็ พอ ใหข้
ระวคังเมพอที่ ชาวโลกกลขาวชพที่นชมศาสนาหนนงที่ และผซูข้นทาของมคัน โลกยขอมรซูจข้ คักคนทรีที่เปป็นของมคันเอง
ลก 6:27-29 แตล่เราบอกทล่านทนนั้งหลายทมีรื่กลาลนงฟนงอยผวล่ ล่า จงรนกศนตรผ ของทล่าน จงทลาดมีแกล่ผด้ทผ มีรื่
เกลมียดชนงทล่าน 28 จงอวยพรแกล่คนทมีรื่แชล่งดล่าทล่าน จงอธสษฐานเพรรื่อคนทมีรื่เคมีรื่ยวเขป็ญทล่าน 29 ผผใด้ ดตบ
แกด้มของทล่านขด้างหนซรื่ง จงหนนอมีกขด้างหนซรื่งใหด้เขาดด้วย และผผใด้ ดรสบเอาเสรนั้อคลทมของทล่านไป ถด้าเขาจะ
เอาเสรอนั้ ดด้วยกป็อยล่าหวงหด้าม
พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาสคังที่ ชรุดหนนที่งซนงที่ ขคัดแยข้งกคับธรรมชาตริมนรุษยต แทนทรีที่จะตอบโตข้คน
เหลขานคัรนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา พระองคตทรงสคังที่ เราใหข้รคักพวกเขา พระองคตทรงขยายความเรพที่องนรีรโดย
ใชข้หลายวริธรี
“จงรคักศคัตรซูของทขาน จงททาดรีแกขผซูข้ทรีที่เกลรียดชคังทขาน” นรีที่ตรงขข้ามกคับปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริ
ของมนรุษยตจรริงๆ การตอบสนองตามเนพรอหนคังกป็คพอ การเกลรียดชคังคนเหลขานคัรนทรีที่เกลรียดเราและททาชคัวที่
ตอบแทนพวกเขาดข้วย แตขพระองคตทรงเสรริมอรีก “จงอวยพรแกขคนทรีแที่ ชขงดขาทขาน” ความหมายกป็คพอ
การพซูดสริที่งทรีที่ดรีกบคั หรพอเกรีที่ยวกคับคนเหลขานคัรนทรีที่พซูดจาใหข้รข้ายกคับเราหรพอเกรีที่ยวกคับเรา นอกจากนรีร
พระองคตทรงกทาชคับเราวขา “จงอธริษฐานเพพที่อคนทรีที่เครียที่ วเขป็ญทขาน” คทาทรีแที่ ปลวขา เคมียรื่ วเขป็ญ (เอะเปเระ
อาโซ) มรีความหมายวขา กลขาวหาอยขางผริดๆหรพอปฏริบคัตริตขอคนอพนที่ อยขางโหดรข้าย ในททานองเดรียวกคัน
พระเยซซูทรงสคังที่ เราวขา “ผซูข้ใดตบแกข้มของทขานขข้างหนนงที่ จงหคันอรีกขข้างหนนงที่ ใหข้เขาดข้วย” นรีที่ไมขไดข้หมาย
ถนงการเยาะเยข้ย แตขหมายถนงการไมขตอบโตข้ตขางหาก พระองคตทรงกทาชคับเราอรีกวขา “และผซูข้ใดรริบเอา
เสพรอคลรุมของทขานไป ถข้าเขาจะเอาเสพรอดข้วยกป็อยขาหวงหข้าม” (เสชขึ้อคลบุม คพอเครพอที่ งแตขงกายปกตริ และ
เสชขึ้อทรีวที่ าข นรีรมครี วามหมายตรงตคัววขา ชรุดชคัรนใน)
สริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนนรีรไมขใชขการยอมคนและปลขอยใหข้ใครมาเหยรียบยทที่าเราไดข้ตามชอบใจ
แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ในการดทาเนรินชรีวริตแตขละวคันของเรานคัรน เราควรรคักแมข้แตขคนเหลขา
นคัรนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ บทเรรียนสทาหรคับเรากป็คพอ การหลรีกเลรีที่ยงความ

คริดทรีจที่ ะตอบโตข้หรพอเอาคพน ในทางกลคับกคัน สริที่งทรีที่เราควรททากป็คพอ การททาดรีตขอเหลขาศคัตรซูของเรา
อวยพรพวกเขา อธริษฐานเผพที่อพวกเขา และมรีความเอพรอเฟพร อตขอพวกเขา ความเกลรียดชคังทรีที่มรีใหข้กบคั
ศคัตรซูซนที่งเปป็นปฏริกริรริยาปกตริของมนรุษยตทรีที่บาปหนา คพอ มะเรป็งทรีที่กดคั กรินผซูข้ทรีที่เกลรียดชคังและมรีแตขกขอใหข้เกริด
ความเกลรียดชคังมากยริงที่ ขนรนระหวขางทคัรงสองฝขายทรีที่เกรีที่ยวขข้อง ในทางกลคับกคันการรคักแมข้คนทรีเที่ ปป็นศคัตรซู
คพอ ยาทาทรีที่บรรเทาบาดแผลทรีที่สรุดทข้ายแลข้วจะททาลายชรีวริตไปตลอดกาล ดคังนคัรนจนงมรีสตริปญ
คั ญายริงที่
ใหญขในคทาสอนนรีร
ลก 6:30-31 จงใหด้แกล่ททกคนทมีรื่ขอจากทล่าน และถด้าใครไดด้รสบเอาของของทล่านไป อยล่าทวง
เอาครน 31 จงปฏสบนตสตล่อผผด้อนรรื่ อยล่างทมีรื่ทล่านปรารถนาใหด้เขาปฏสบนตสตล่อทล่าน
พระเยซซูตรคัสตขอไปถนงเรพอที่ งเดริม “จงใหข้แกขทรุกคนทรีที่ขอจากทขาน” นรีที่นขาจะหมายถนงพวก
ขอทานทรีมที่ รีอยซูทข วคั ที่ ทรุกหนทรุกแหขงในสมคัยนคัรน พวกเขาซนที่งมคักเปป็นคนพริการหรพอไรข้สมรรถภาพเพราะ
สงครามไดข้แตขหาเลรีรยงชรีพโดยการขอทาน พระเยซซูตรคัสวขาเราควรใหข้แกขผซูข้ทรีที่ขอจากเราเชขนนคัรน แมข้
วขาคนๆนคัรน “ไดข้รริบเอาของของทขานไป อยขาทวงเอาคพน” ความหมายกป็คพอวขา เมพอที่ ใครสคักคนมรีของๆ
เรา เรากป็ไมขตข้องทวงคชนจากเขา ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การรคักผซูข้อนพที่ จะแสดงออกมาใน (ก)
ความเอพรอเฟพร อเผพที่อแผข, (ข) การมรีความอดทน และ (ค) การเปป็นคนกรรุณาในเรพอที่ งทคัวที่ ๆไป
พระองคตจนงตรคัสสรรุปสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงสอนมาจนถนงบคัดนรีรดวข้ ยสริที่งทรีที่เรรียกวขา กฎทองคทา
“จงปฏริบคัตริตขอผซูข้อพที่นอยขางทรีที่ทขานปรารถนาใหข้เขาปฏริบคัตริตขอทขาน” การดทาเนรินชรีวริตเชขนนคัรนไมขเพรียง
แฝงไวข้ดวข้ ยจริตใจทรีที่เปรียที่ มดข้วยความกรรุณาเทขานคัรน แตขมนคั ยคังเปป็นการฉลาดอยขางมากดข้วย เรามคัก
ดทาเนรินชรีวริตดข้วยมรุมมองทรีที่สร คันๆและคคับแคบโดยเรรียกรข้อง 'สริทธริธ' ของเราหรพอระบายตคัณหาอคันเหป็น
แกขตคัวของเราโดยไมขสนใจผลกระทบระยะยาว สตริปคัญญาแบบพระเจข้าสอนเราใหข้ปฏริบคัตริตขอผซูข้อนพที่
อยขางทรีที่เราอยากใหข้เขาปฏริบคัตริตขอเรา เมพที่อเราคริดอะไรสคัรนๆ ททาอะไรรรุนแรง เรรียกรข้องสริทธริธของตน
และแกข้เผป็ด มคันกป็อาจจะยข้อนกลคับมาหาเราอรีก
ลก 6:32-35 แมด้วล่าทล่านทนนั้งหลายรนกผผด้ทมีรื่รนกทล่าน จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไรแกล่ทล่าน ถซงแมด้คน
บาปกป็ยงน รนกผผด้ทมีรื่รนกเขาเหมรอนกนน 33 ถด้าทล่านทนนั้งหลายทลาดมีแกล่ผด้ทผ มีรื่ทลาดมีแกล่ทล่าน จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไร
แกล่ทล่าน เพราะวล่าคนบาปกป็กระทลาเหมรอนกนน 34 ถด้าทล่านทนนั้งหลายใหด้ยมร เฉพาะแตล่ผด้ทผ มีรื่ทล่านหวนงจะ

ไดด้ครนจากเขาอมีก จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไรแกล่ทล่าน ถซงแมด้คนบาปกป็ยงน ใหด้คนบาปยรมโดยหวนงวล่าจะไดด้
รนบครนจากเขาอมีกเทล่ากนน 35 แตล่จงรนกศนตรผ ของทล่านทนนั้งหลาย และทลาการดมีตล่อเขา จงใหด้เขายรมโดย
ไมล่หวนงทมีรื่จะไดด้ครนอมีก บลาเหนป็จของทล่านทนนั้งหลายจซงจะมมีบรสบผรณย์ และทล่านทนนั้งหลายจะเปป็นบทตร
ของผผสด้ ผ งสท ด เพราะวล่าพระองคย์ยนงทรงโปรดแกล่คนอกตนญญผและคนชนวรื่
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูไมขทรงจบแคขนร รี ปคัญญาแบบโลกนคัรนมคักจะหยริบยพนที่ ความกรรุณาใหข้
เพรียงเพราะมคันมคักจะมรีการตอบแทน ดคังนคัรนแรงจซูงใจจรริงๆแลข้วจนงมรีลคักษณะเหป็นแกขตคัว การรคักคน
ทรีที่รคักเรานคัรนไมขมครี รุณธรรมยริงที่ ใหญขแตขประการใด แมข้แตขชาวโลกกป็ททาแบบนคัรน นคันที่ กป็เปป็นจรริงสทาหรคับ
การททาดรีตขอคนทรีที่ททาดรีตขอเรา และใหข้ยพมแกขคนทรีที่เราหวคังวขาจะไดข้รคับตอบแทนเชขนกคัน ในแตขละกรณรี
นรีร พระเยซซูตรคัสวขาแมข้แตขคนบาปกป็ททาแบบเดรียวกคัน
พอใกลข้ถงน ขข้อสรรุปของเนพรอหาตอนนรีร พระเยซซูกตป็ รคัสสรรุปโดยวกกลคับไปทรีๆที่ พระองคตไดข้
ทรงเรริที่มไวข้ “แตขจงรคักศคัตรซูของทขานทคัรงหลาย และททาการดรีตขอเขา จงใหข้เขายพมโดยไมขหวคังทรีที่จะไดข้
คพนอรีก” แกขนแทข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คอพ วขา เราควรดทาเนรินชรีวริตแบบไมขเหป็นแกขตคัวมากกวขาแบบเหป็นแกขตคัว
แบบแรกคพอ แกขนแทข้ของความบรริสรุทธริธ ขณะทรีที่แบบหลคังนคัรนเปป็นแกขนแทข้ของความบาป แบบแรก
เปป็นแกขนแทข้ของมนรุษยตใหมข แบบหลคังคพอ แกขนแทข้ของเนพรอหนคัง แบบแรกเปป็นแกขนแทข้ของการ
ดทาเนรินตามแบบของพระเจข้า สข วนแบบหลคังเปป็นแกขนแทข้ของโลก การดทาเนรินชรีวริตตามแบบของ
พระเจข้าเชขนนคัรนจะททาใหข้บทาเหนป็จของเราทคัรงตอนนรีรและในสวรรคตเปป็นบทาเหนป็จทรีที่ใหญขยงริที่
เมพอที่ เราจคัดการชรีวตริ ของเราเชขนนคัรน เรากป็กลายเปป็นบรุตรของผซูข้สซูงสรุดในทางปฏริบคัตริ พระเยซซู
ทรงปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรโดยตรคัสวขา พระองคย์ นคันที่ คพอ พระบริดาในสวรรคต “ทรงโปรดแกขคน
อกตคัญญซูและคนชคัวที่ ” หากพระเจข้าผซูข้ยริงที่ ใหญขของเราทรงเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาเชขนนคัรน (และพระองคต
ทรงเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ) เราในฐานะประชากรของพระองคตกคป็ วรมรีทคัศนคตริแบบนคัรนเชขนกคัน
ลก 6:36-37 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงมมีความเมตตากรทณา เหมรอนอยล่างพระบสดา
ของทล่านมมีพระทนยเมตตากรทณา 37 อยล่าวสนจส ฉนยโทษเขา และทล่านทนนั้งหลายจะไมล่ไดด้ถผกวสนสจฉนยโทษ
อยล่ากลล่าวโทษเขา และทล่านทนนั้งหลายจะไมล่ถผกกลล่าวโทษ จงยกโทษใหด้เขา และทล่านจะไดด้รบน การ
อภนยโทษ

เนพรอหาตอนถคัดมา ถนงแมข้จะเปป็นเรพอที่ งใหมข แตขกมป็ พรี รพนฐานอยซูบข นเรพที่องทรีที่แลข้ว มคันยคังสานตขอ
ใจความหลคักทรีที่ใหญขกวขาอยซูเข หมพอนเดริม เชขนเดรียวกคับทรีที่พระบริดาในสวรรคตของเราทรงเปรีที่ยมดข้วย
พระเมตตา เรากป็ไดข้รบคั บคัญชาวขา “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรงหลายจงมรีความเมตตากรรุณา” เชขนกคัน
ในหลคักการหนนที่งทรีเที่ กรีที่ยวขข้องกคัน เราถซูกกทาชคับวขา “อยขาวรินริจฉคัยโทษเขา และทขานทคัรงหลายจะ
ไมขไดข้ถซูกวรินริจฉคัยโทษ” บรริบททรีที่ใหญขกวขากป็คอพ กฎทองคทาในการปฏริบคัตริตขอผซูข้อนพที่ อยขางทรีที่เราอยากใหข้
เขาปฏริบคัตริตขอเรา ไมขมใรี ครชอบถซูกวริพากษตวริจารณต คทาเตพอนสตริงขายๆของพระเยซซูกคป็ อพ จงหลรีกเลรีที่ยง
การวริพากษตวริจารณตคนอพนที่ และทขานจะไมขถซูกวริพากษตวริจารณต (คทาทรีแที่ ปลวขา วสนสจฉนยโทษ (ครดิโน) ใน
บรริบทนรีรมรีความหมายพพรนๆวขา ชอบตริคนอพที่น) พระเยซซูมริไดข้ทรงหข้ามการมรีใจทรีที่รจซูข้ คักแยกแยะผริดถซูก
ในทางกลคับกคัน ในยอหตน 7:24 พระองคตทรงบคัญชาใหข้เรามรีใจแยกแยะผริดถซูกดข้วยซทรา จรริงๆแลข้ว
พระองคตกาท ลคังหมายถนงทดัศนคตดิทรีที่ชอบจคับผริดตขางหาก
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้ระวคังใจทรีชที่ อบกลขาวโทษคนอพนที่ ดข้วยเมพอที่ พระองคต
ตรคัสวขา “อยขากลขาวโทษเขา และทขานทคัรงหลายจะไมขถซูกกลขาวโทษ” นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่ เราตข้องไมขลพม
บรริบททรีที่ใหญขกวขาเรพอที่ งกฎทองคทาและการรคักแมข้แตขคนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา การหลรีกเลรีที่ยงการกลขาว
โทษคนอพนที่ จะไมขเพรียงททาใหข้เราไมขถซูกกลขาวโทษเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นการประยรุกตตใชข้บคัญญคัตริแหขง
ความรคักดข้วย ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงบคัญชาเพริมที่ อรีกวขา “จงยกโทษใหข้เขา และทขานจะไดข้
รคับการอภคัยโทษ” นรีที่ไมขเพรียงเปป็นสขวนหนนที่งของบคัญญคัตแริ หขงความรคักและบคัญญคัตริของพระครริสตต
เทขานคัรน แตขมนคั ยคังเปป็นสตริปคัญญาตามแบบของพระเจข้าดข้วย เมพที่อเรามรีใจทรีที่ชอบยกโทษใหข้ เรากป็จะไดข้
รคับการยกโทษเชขนกคัน
ลก 6:38

ถนงแมข้จะเปป็นเรพที่องใหมข แตขเนพรอหาทรีที่ตามมานรีรกเป็ ปป็นสข วนหนนงที่ ของบรริบทกขอน

หนข้าอยขางเหป็นไดข้ชดคั พระองคตทรงบคัญชาเราวขา จงใหด้ และทล่านจะไดด้รบน ดด้วย และในตนกของทล่านจะ
ไดด้รนบตวงดด้วยทะนานถด้วนยนดสนรื่นแนล่นพผนลด้นใสล่ใหด้ อรีกครคัรงทรีที่หลคักการสทาคคัญเรพที่องการปฏริบคัตริตขอผซูข้
อพที่นอยขางทรีที่เราอยากใหข้เขาปฏริบคัตริตขอเรายคังคงอยซูเข หมพอนเดริม หลคักการนรีรมครี วามเปป็นสากล เมพที่อเราใหข้
แกขผซูข้อนพที่ เขากป็มคักจะใหข้เราเชขนกคัน นรีเที่ ปป็นความจรริงไมขวาข เราจะใหข้แกขมนรุษยตหรพอใหข้แดขพระเจข้า ใน
กรณรีของพระเจข้า แนขนอนทรีพที่ ระองคตทรงสามารถใหข้เรากลคับมามากกวขาทรีที่เราจะใหข้พระองคตไดข้

หลายเทขายริงที่ นคัก พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบทรีที่พบเหป็นไดข้ทคัวที่ ไปเพพที่ออธริบายหลคักการนรีรเพริมที่ เตริม
พระองคตตรคัสถนงทะนานหรพอภาชนะทรีที่ใชข้ตวงวคัดอยขางหนนงที่ ธคัญพพชทรีที่ถซูกเทลงไปในทะนานดคัง
กลขาวเมพอที่ มคันถซูกเขยขาและถซูกกดลงไป กป็จะอยซูตข วคั และมรีทรีที่วาข งใหข้ใสข เพริมที่ ไดข้อรีก
ความหมายตรงนรีรกคป็ อพ วขา ใจทรีที่เอพรอเฟพร อเผพที่อแผขจะไดข้รคับกลคับมามากยริงที่ กวขาทรีที่เราใหข้ไป เมพที่อเรา
ใหข้ธคัญพพชตะกรข้าหนนงที่ แกขอรีกคน ในเวลาอคันเหมาะสม ความกรรุณานคัรนกป็จะไดข้รคับการตอบแทน แตข
ดข้วยทะนานทรีที่ถวข้ นยคัดสคันที่ แนขนพซูนลข้น นรีกที่ เป็ ปป็นจรริงอยขางแนขนอนเมพที่อเราใหข้แดขพระเจข้า พระองคตจะ
ทรงประทานกลคับมาใหข้เรามากกวขาทรีที่เราถวายแดขพระองคตเชขนกคัน นรีกที่ เป็ ปป็นจรริงเมพอที่ เราใหข้แกขผซูข้อนพที่
ดข้วย พระองคตทรงปริดทข้ายคทาสอนนรีรโดยตรคัสวขา เพราะวล่าทล่านจะตวงใหด้เขาดด้วยทะนานอนนใด จะ
ตวงใหด้ทล่านดด้วยทะนานอนนนนนนั้ " คทาทรีแที่ ปลวขา ตวง (เมะตเระโอ) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ
'meter' มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการวคัดขนาดหรพอการวคัดตวง อรีกครคัรงทรีที่หลคักการทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ เมพที่อเรามรี
ใจทรีที่ชอบใหข้และเอพรอเฟพร อเผพที่อแผข เรากป็จะไดข้รคับการตวงกลคับมาอรีกทรีในภายหลคังในแบบเดรียวกคัน
(และอาจเพริมที่ ใหข้ดข้วย) นรีที่เปป็นจรริงในการถวายแดขพระเจข้าเหมพอนกคับในการใหข้แกขมนรุษยต
ลก 6:39

พระองคย์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายเปป็นคลาอทปมาดด้วยวล่า "คนตาบอดจะนลาทาง

คนตาบอดไดด้หรรอ ทนนั้งสองจะไมล่ตกลงไปในบล่อหรรอ สล่วนทมีรื่เหลรอของบทนมีมนั้ มีคลาอทปมาหลายเรรรื่อง
ซซรื่งอาจถผกกลล่าวในโอกาสเดมียวกนนนมีนั้กป็ไดด้ (ดซู ลซูกา 7:1) ขขาวประเสรริฐของลซูกาไมขไดข้แสดงการ
ประยรุกตตใชข้โดยตรง ถนงแมข้ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวแสดงกป็ตาม “คนตาบอดจะนทาทางคนตาบอด
ไดข้หรพอ ทคัรงสองจะไมขตกลงไปในบขอหรพอ” ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริว (15:14) เหป็นไดข้ชคัดวขา การ
ประยรุกตตใชข้กมป็ รีไวข้ปรคักปรทาพวกฟารริสรีซนที่งเปป็นผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่ตาบอดและมรีพวกสาวกทรีที่ตาบอด
ลก 6:40

ในคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งซนงที่ ไมขมกรี ารประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจน พระเยซซูทรงสอนวขา

ศสษยย์ไมล่ใหญล่กวล่าครผ แตล่ศษส ยย์ทกท คนทมีรื่ไดด้รนบการฝซกสอนครบแลด้วกป็จะเปป็นเหมรอนครผ ของตน คทาทรีที่
แปลวขา ครบ (คาทารทดิโซ) มรีความหมายดข้วยวขา 'สมบซูรณต' หรพอ 'ครบถข้วน' จรริงๆแลข้วมคันมรีความ
หมายแบบสมคัยใหมขกวขาวขา 'เปป็นผซูข้ใหญข' โดยในกรณรีนร รีคพอ เปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ คทาตรคัสทรีที่คลข้ายๆ
กคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ถซูกพบในมคัทธริว 10:24 และยอหตน 15:20

ลก 6:41-42 เหตทไฉนทล่านมองดผผงทมีรื่ในตาพมีรื่นอด้ งของทล่าน แตล่ไมล่ยอมพสจารณาไมด้ทนนั้ง
ทล่อนทมีรื่อยผใล่ นตาของทล่านเอง 42 เหตทไฉนทล่านจซงจะพผดกนบพมีรื่นอด้ งของทล่านวล่า `พมีรื่นด้องเออ๋ย ใหด้เราเขมีรื่ย
ผงออกจากตาของเธอ' แตล่ทมีรื่จรสงทล่านเองยนงไมล่เหป็นไมด้ทนนั้งทล่อนทมีรื่อยผใล่ นตาของทล่าน ทล่านคนหนด้าซรรื่อ
ใจคด จงชนกไมด้ทนนั้งทล่อนออกจากตาของทล่านกล่อน แลด้วทล่านจะเหป็นไดด้ถนนดจซงจะเขมีรื่ยผงออกจากตาพมีรื่
นด้องของทล่านไดด้
พระเยซซูทรงยกภาพประกอบตขอไปเพพที่อเสรริมเรพที่องทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไปแลข้ว นคันที่ คพอ ใจทรีที่
ชอบจคับผริด พระองคตทรงยกภาพประกอบเพพที่อแสดงถนงความโงขเขลาของการจข้องจคับผริดมากเกรินไป
โดยใชข้เรพอที่ งเหลวไหลเรพอที่ งหนนงที่ พระองคตตรคัสถนงชายคนหนนงที่ ทรีที่มรี ผง นคันที่ คพอ แกลบหรพอฟางเสข้น
หนนที่งในตาของตน ชายอรีกคนทรีที่มรี ไมว้ทงดัขึ้ ทย่อน อยซูใข นตาของตนกป็เสนอตคัวทรีจที่ ะเขรีที่ยผงออกจากตา
ของชายคนนรีร คทาทรีที่แปลวขา ไมด้ทนนั้งทล่อน (ดอคอส) มรีความหมายวขา ไมข้ขอพที่ ทรีที่ใชข้รองรคับนทราหนคัก
โครงสรข้างในตคัวอาคาร การประยรุกตตใชข้กอป็ าจเปป็นไดข้วาข คนทรีที่มขรี ข้อบกพรข องเยอะแยะในชรีวตริ ของ
ตนมคักจะเตป็มใจยริงที่ นคักทรีที่จะชรีรใหข้เหป็นขข้อบกพรข องเลป็กนข้อยของคนอพที่น พระเยซซูทรงเรรียกคนเชขนนรีรวาข
เปป็น คนหนว้าซชที่อใจคด ซนที่งจรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา คนจอมปลอม เมพที่อพริจารณาบรริบททรีมที่ ากขอน
หนข้าซนที่งยกเหตรุผลโตข้แยข้งการมรีใจทรีที่ชอบตคัดสรินวริพากษตวริจารณตคนอพที่น ไมข้ทรคังทขอนในตาของคนหนข้า
ซพที่อใจคดกป็อาจหมายถนง ใจทรีที่ชอบตคัดสรินวริพากษตวริจารณตคนอพนที่ คนแบบนรีรมคักเทรีที่ยวคอยหาขข้อ
บกพรข องในตคัวคนอพที่น ขข้อบกพรข องเหลขานคัรนเปป็นเหมพอนผงเมพที่อเทรียบกคับไมข้ทรคังทขอนของใจทรีชที่ อบ
จคับผริด
ลก 6:43-45 ดด้วยวล่าตด้นไมด้ดมียล่อมไมล่เกสดผลเลว หรรอตด้นไมด้เลวยล่อมไมล่เกสดผลดมี 44 เพราะ
วล่าจะรผด้จนกตด้นไมด้ท ทกตด้นไดด้กป็เพราะผลของมนน เพราะวล่าเขายล่อมไมล่เกป็บผลมะเดรรื่อจากตด้นไมด้มมีหนาม
หรรอยล่อมไมล่เกป็บผลองทล่นจากพทล่มไมด้หนาม 45 คนดมีกป็ยล่อมเอาของดมีออกจากคลนงดมีแหล่งใจของตน
และคนชนวรื่ กป็ยอล่ มเอาของชนวรื่ ออกจากคลนงชนรื่วแหล่งใจของตน ดด้วยใจเตป็มดด้วยอะไร ปากกป็พผดออกมา
อยล่างนนนั้น
วกกลคับมามาเรพอที่ งการดทาเนรินชรีวริตในแตขละวคัน พระเยซซูกทป็ รงใชข้ภาพประกอบของการปลซูก
พพชสวนซนที่งคนเหลขานคัรนทรีที่ฟงคั พระองคตยอข มเขข้าใจเปป็นอยขางดรี ดรินแดนปาเลสไตนตเปป็นทรีที่ปลซูกสวนตข้น

มะกอกเทศ ตข้นมะเดพที่อ และตข้นอพที่นๆทรีที่ออกผลนขารคับประทาน ตข้นไมข้ดรีคอพ ตข้นเหลขานคัรนทรีที่ถซูกเพาะ
พคันธรุตหลคังจากเวลาหลายสริบปรีเพพที่อทรีที่จะออกผลอคันนขารคับประทานออกมาเยอะๆ ตข้นไมข้เลวกป็นขาจะ
เปป็นตข้นในปขาทรีที่ออกผลไมขอรข อยหรพอออกผลนข้อย ในมรุมมองของคนอเมรริกนคั ลองนนกถนงตข้น
แอปเปริรลทรีที่ถซูกเพาะเลรีรยงมาเปป็นอยขางดรีกบคั ตข้นแอปเปริรลปขาสริครคับ ผลของตข้นแบบแรกมรีรสหวาน
อรข อย สข วนผลของตข้นแบบหลคังมรีรสฝาดขมจนตข้องบข้วนทริรงในทคันทรี นอกจากนรีร เถาองรุขนกป็ออกผล
เปป็นลซูกองรุขนและตข้นมะเดพที่อกป็ออกผลเปป็นผลมะเดพที่อ ไมขมรีใครจะเกป็บผลมะเดพที่อจากตข้นไมข้มหรี นาม
หรพอผลองรุขนจากพรุมข ไมข้หนาม
ในแบบเดรียวกคัน สริที่งทรีที่อยซูใข นใจมนรุษยตกอป็ อกมาจากใจเขา คทาทรีแที่ ปลวขา ของดมี ตรงนรีร (อา
กาธอส) เปป็นคทางขายๆแตขมรีความหมายกวข้างขวางโดยสพที่อถนงสริที่งทรีที่ดรีงามทคัรงปวง มคันสพที่อถนงครุณธรรม
ความเปป็นเลริศ เกรียรตริ และความชอบธรรม รวมถนงสริที่งทรีที่นขาอภริรมยต เปป็นทรีที่ชอบใจ และโดดเดขนดข้วย
การถซูกเรรียกวขา ดท ในพระคคัมภรีรตกเป็ ปป็นสริที่งทรีที่ประเสรริฐจรริงๆ พระเยซซูทรงสอนวขาคนดทยอข มเอาของดรี
ออกจากคลคังดรีแหขงใจของตนเหมพอนกคับทรีที่ตข้นไมข้ดรียอข มออกผลดรี สข วนคนชคัวที่ กป็ททาสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้าม
คทาทรีที่แปลวขา ชนวรื่ (พอเนรอส) มรีความหมายโดยทคัวที่ ไปวขาผริด ชคัวที่ รข้าย และเลว บางครคัรงคทานรีรกใป็ ชข้เพพอที่
หมายถนงซาตาน
เราจะรซูจข้ คักใจคนๆหนนที่งไดข้กจป็ ากสริที่งทรีที่ออกมาจากปากของเขา “ดข้วยใจเตป็มดข้วยอะไร ปากกป็
พซูดออกมาอยขางนคัรน” เปป็นความจรริงทรีที่ปากของเราเปริดเผยถนงสภาพฝขายวริญญาณของใจเรา ถนงแมข้เรา
ไมขสามารถมองเหป็นใจของอรีกคนไดข้ แตขปากของเขากป็เผยใหข้เหป็นถนงสริที่งทรีอที่ ยซูใข นนคัรนไดข้เปป็นอยขางดรี
ลก 6:46-49 เหตทไฉนทล่านทนนั้งหลายจซงเรมียกเราวล่า `พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์เจด้าขด้า' แตล่
ไมล่กระทลาตามทมีรื่เราบอกนนนนั้ 47 ททกคนทมีรื่มาหาเราและฟนงคลาของเรา และกระทลาตามคลานนนั้น เรา
จะแจด้งใหด้ทล่านทนนั้งหลายรผวด้ ล่า เขาเปรมียบเหมรอนผผด้ใด 48 เขาเปรมียบเหมรอนคนหนซรื่งทมีสรื่ รด้างเรรอน เขา
ขทดลซกลงไป แลด้วตนนั้งรากบนศสลา และเมรรื่อนลนั้ามาทล่วม กระแสนลนั้าไหลเชมีรื่ยวกระทบกระทนรื่ง แตล่ทลาใหด้
เรรอนนนนั้นหวนนรื่ ไหวไมล่ไดด้ เพราะไดด้ตนนั้งรากบนศสลา 49 สล่วนคนทมีรื่ไดด้ยสนและมสไดด้กระทลาตาม เปรมียบ
เหมรอนคนหนซรื่งทมีรื่สรด้างเรรอนบนดสนไมล่กล่อราก เมรรื่อกระแสนลนั้าไหลเชมียรื่ วกระทบกระทนรื่ง เรรอนนนนนั้ กป็
พนงทลายลงทนนทมี และความพสนาศของเรรอนนนนั้นกป็ใหญล่ยสรื่งนนก"

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนเรพอที่ งนรีรโดยสรรุปประเดป็นสทาคคัญทรีที่สรุดใหข้เราฟคัง สริที่งทรีที่บขงบอกถนง
ความเปป็นเจข้านายของพระองคตในชรีวตริ ของเรากป็คอพ ความเชพที่อฟคังของเราทรีที่มรีตขอพระองคต พระเยซซู
ตรคัสคทาถามปลายเปริดแบบงขายๆวขา “เหตรุไฉนทขานทคัรงหลายจนงเรรียกเราวขา `พระองคตเจข้าขข้า พระองคต
เจข้าขข้า' แตขไมขกระททาตามทรีที่เราบอกนคัรน”
จากนคัรนพระองคตกทป็ รงสอนคทาอรุปมาเรพที่องหนนงที่ ทรีที่เขข้าใจงขายแตขกทป็ ที่ริมแทงจริตใจ ณ จรุดนรีร คน
มคักเขข้าใจคทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรผริดบขอยๆ พระองคตมริไดข้กาท ลคังทรงสอนในกรณทนทขึ้วาข พระองคตทรงเปป็นศริลา
(ถนงแมข้เรพอที่ งนรีรถซูกสอนอยขางชคัดเจนทรีที่อนพที่ กป็ตาม) แตขพระองคตทรงใชข้ภาพประกอบของศริลา ดริน
ธรรมดา และการสรข้างเรพอนเพพอที่ อธริบายถนงเรพที่องการเชพที่อฟคัง
พระองคตทรงยกสองเหตรุการณตขร นนมา เหตรุการณตแรกกป็คอพ คนๆหนนที่ง (1) มาหาพระองคต (2)
ฟคังคทาของพระองคต (ตรงตคัวคพอ บรรดาถว้อยคสาของพระองคต) (3) และกระททาตาม พระเยซซูทรง
เปรรียบคนๆนรีรวาข เปป็นเหมพอนกคับ “คนหนนงที่ ทรีที่สรข้างเรพอน เขาขรุดลนกลงไป แลข้วตคัรงรากบนศริลา” พายรุ
ใหญขพคัดมา กระแสนทราในแมขนร ทาทรีที่อยซูขข าข้ งเรพอนกป็นร ทาขนรนสซูงอยขางรวดเรป็ว และไหลเขข้ามาทขวมกระทบ
กระทคังที่ เรพอนนคัรนอยขางรรุนแรง อยขางไรกป็ตาม กระแสนทรานคัรนกป็ไมขอาจททาใหข้เรพอนนคัรนหวคันที่ ไหวไดข้
“เพราะไดข้ตรคังรากบนศริลา” (คทาทรีที่แปลวขา ตนนั้งราก (เธะเมะลดิออโอ) หมายถนง รากฐานของอาคาร)
ในทางกลคับกคัน พระเยซซูตรคัสถนงชายอรีกคนทรีที่ (1) ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้ แตขกสป็ พที่ออยขางชคัดเจนวขา
เขามาหาพระองคตเชขนกคัน (2) ฟคังบรรดาถข้อยคทาของพระองคต แตข (3) มริไดข้กระททาตาม (นคันที่ คพอ ไมข
เชพที่อฟคัง เพริกเฉย ไมขสนใจถข้อยคทาของพระองคต) พระเยซซูทรงเปรรียบวขาเขาเปป็นเหมพอนกคับชายคน
หนนที่งทรีที่สรข้างเรพอนของตนขข้างแมขนร ทาสายเดรียวกคันแตขสรข้างบนดรินเลยโดยไมขลทาบากในการขรุดเพพที่อ
สรข้างรากฐานอคันแขป็งแรง เมพอที่ พายรุพคัดมา ซนงที่ ททาใหข้นรทาในแมขนร ทาไหลเชรีที่ยวและกระทบกระทคังที่ เรพอน
นคัรน “เรพอนนคัรนกป็พงคั ทลายลงทคันทรี และความพรินาศของเรพอนนคัรนกป็ใหญขยงริที่ นคัก”
ความแตกตขางระหวขางสองคนนรีรกชป็ ดคั เจน ทคัรงคซูขไดข้มาหาพระเยซซูและทคัรงคซูขตขางกป็ไดข้ยนริ พระ
วจนะของพระองคต อยขางไรกป็ตาม มรีเพรียงคนเดรียวทรีที่ทรุขมเทเวลาและแรงกายในการทสาตามพระ
บคัญชาตขางๆของพระองคตจรริงๆ ชรีวตริ ของเขา ครอบครคัวของเขา และการรคับใชข้ของเขาตคัร งมคันที่ คงอยซูข
ไดข้ขณะทรีที่ความพรินาศของอรีกคนนคัรนใหญขยงริที่ นคัก บทเรรียนสทาคคัญโดยเฉพาะเมพที่อพริจารณาบรริบทใกลข้
เครียงกป็คพอ การทสาตามพระวจนะของพระองคต ดซูขข้อ 46 การมาหาพระครริสตตนร คันเปป็นเรพอที่ งหนนงที่ สข วน

การเชพที่อฟคังพระองคต โดยททาสริที่งทคัรงปวงทรีที่พระองคตไดข้ทรงบคัญชาเราไวข้กเป็ ปป็นอรีกเรพอที่ งเลย คทาถามทรีที่
พระเยซซูตรคัสถามทรีวที่ าข “เหตรุไฉนทขานทคัรงหลายจนงเรรียกเราวขา `พระองคตเจข้าขข้า พระองคตเจข้าขข้า' แตขไมข
กระททาตามทรีที่เราบอกนคัรน” ยคังใชข้ไดข้อยซูโข ดยเฉพาะจนถนงทรุกวคันนรีร
*****
ภนพรวมของลลกน 7: บทททที่เจป็ดของลถูกานสาเสนอหว้าเหตบุการณย์ในการรดับใชว้ของพระเยซถูใน
แควว้นกาลดิลท: (1) คนใชว้ของนายรว้อยไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (2) บบุตรของหญดิงมย่ายคนหนซที่งถถูกชบุบ
ใหว้เปป็นขซขึ้นจากตาย (3) พวกศดิษยย์ของยอหย์นมาซดักถามพระเยซถูและคสาตอบของพระองคย์ (4) คสา
ตอบของพระเยซถูททที่ทรงมทตย่อพวกฟารดิสททชทที่ อบจดับผดิด และ (5) พระเยซถูทรงประทดับในบว้านของซท
โมนคนฟารดิสท
ลก 7:1

เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนนั้ ใหด้คนทนนั้งหลายฟนงเสรป็จแลด้ว พระองคย์จซงเสดป็จ

เขด้าไปในเมรองคาเปอรนาอทม เวลาและสถานทรีขที่ องขข้อนรีรคพอ หลคังการเทศนาบนภซูเขาในบททรีแที่ ลข้ว
และยคังอยซูใข นแควข้นกาลริลรีอยซูข คพอ เมพองคาเปอรนาอรุม
ลก 7:2-5

มมีผรด้ผ นบใชด้ของนายรด้อยคนหนซรื่งทมีรื่นายรนกมากปล่วยเกรอบจะตายแลด้ว 3 เมรรื่อ

นายรด้อยไดด้ยสนถซงพระเยซผ จซงใชด้ผใด้ผ หญล่บางคนของพวกยสวใหด้ไปอด้อนวอนเชสญพระองคย์เสดป็จมา
รนกษาผผด้รบน ใชด้ของตน 4 เมรรื่อเขาเหลล่านนนั้นมาถซงพระเยซผแลด้ว เขากป็อด้อนวอนพระองคย์ดด้วยใจรด้อนรน
วล่า "นายรด้อยนนนนั้ เปป็นคนสมควรทมีรื่พระองคย์จะกระทลาการนนนั้นใหด้ทล่าน 5 เพราะวล่าทล่านรนกชนชาตส
ของเราและทล่านไดด้สรด้างธรรมศาลาใหด้เรา"
นรีที่เปป็นบคันทนกเกรีที่ยวกคับนายรข้อยชาวโรมคนหนนที่งทรีมที่ รีใจเมตตากรรุณาตขอชาวยริว โดยเขามรีผซูข้รคับ
ใชข้คนหนนงที่ ทรีที่ปขวยเกพอบจะตายแลข้ว เมพที่อเขาไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซู เขากป็ใชข้พวกผซูข้ใหญขของพวกยริว
ไป (อาจเปป็นพวกทรีที่อยซูใข นธรรมศาลาประจทาทข้องถริที่น) อข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จมาและรคักษาผซูข้รบคั
ใชข้อคันเปป็นทรีรที่ คักของตนใหข้หาย พวกผซูข้นทาชาวยริวเหลขานรีรมาอข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จไปในทคันทรี
โดยกลขาววขานายรข้อยคนนรีรเปป็นคนทรีที่สมควร อคันทรีจที่ รริงแลข้ว เขาไดข้สรข้างธรรมศาลาหลคังหนนที่งใหข้พวก
เขาดข้วย เพราะเขารคักพวกยริว (นคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่หายากจรริงๆสทาหรคับขข้าราชการชาวโรมสคักคน)

ลก 7:6-8

พระเยซผ จซงเสดป็จไปกนบเขา เมรรื่อพระองคย์ไปเกรอบจะถซงบด้านแลด้ว นายรด้อย

จซงใชด้เพรอรื่ นฝผงไปหาพระองคย์ทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า อยล่าลลาบากเลย เพราะวล่าขด้าพระองคย์เปป็นคน
ไมล่สมควรทมีรื่จะรนบเสดป็จพระองคย์เขด้าใตด้ชายคาของขด้าพระองคย์ 7 เพราะเหตทนนนนั้ ขด้าพระองคย์จซงคสด
เหป็นวล่าไมล่สมควรทมีรื่ขด้าพระองคย์จะไปหาพระองคย์ดด้วย แตล่ขอพระองคย์ทรงตรนสสนงรื่ และผผด้รบน ใชด้ของ
ขด้าพระองคย์กป็จะหายโรค 8 ดด้วยวล่าขด้าพระองคย์อยผล่ใตด้วสนยน ทหาร แตล่กป็ยนงมมีทหารอยผล่ใตด้บนงคนบบนญชา
ของขด้าพระองคย์ ขด้าพระองคย์จะบอกแกล่คนนมีนั้วาล่ `ไป' เขากป็ไป บอกแกล่คนนนนนั้ วล่า `มา' เขากป็มา บอก
ผผด้รบน ใชด้ของขด้าพระองคย์วล่า `จงทลาสสงรื่ นมีนั้' เขากป็ทลา"
เราเหป็นถนงอรุปนริสคัยของชายคนนรีรไดข้ในสริที่งตขอไปนรีร ขณะทรีพที่ ระเยซซูและพวกยริวทรีตที่ ริดตามมา
ใกลข้จะถนงบข้านของนายรข้อยคนนรีรแลข้ว เขากป็ใชข้พวกเพพอที่ นๆใหข้มาหาพระองคต (นรีที่สพที่อวขานายรข้อยคนนรีร
ยคังอยซูขข ข้างเตรียงของผซูข้รบคั ใชข้สรุดทรีที่รคักของเขา) ขข้อความทรีที่เขาสขงมากป็เผยใหข้เหป็นหลายสริที่งเชขนกคัน
“พระองคตเจข้าขข้า อยขาลทาบากเลย เพราะวขาขข้าพระองคตเปป็นคนไมขสมควรทรีที่จะรคับเสดป็จพระองคตเขข้า
ใตข้ชายคาของขข้าพระองคต

เพราะเหตรุนร นคั ขข้าพระองคตจนงคริดเหป็นวขาไมขสมควรทรีที่ขข้าพระองคตจะ

ไปหาพระองคตดข้วย” เหป็นไดข้ชคัดถนงความถขอมใจอยขางแทข้จรริงของชายคนนรีร ถนงแมข้เขามรีสริทธริอทานาจ
มากในฐานะเปป็นขข้าราชการคนหนนงที่ ของโรม แตขเขากป็เหป็นวขาตนเปป็นคนตทที่าตข้อยตขอเบพรองพระพคักตรต
พระเยซซู
สารของเขามรีตขอไปวขา “แตขขอพระองคตทรงตรคัสสคังที่ และผซูข้รคับใชข้ของขข้าพระองคตกจป็ ะหาย
โรค ดข้วยวขาขข้าพระองคตอยซูใข ตข้วรินยคั ทหาร แตขกยป็ งคั มรีทหารอยซูใข ตข้บคังคคับบคัญชาของขข้าพระองคต ขข้า
พระองคตจะบอกแกขคนนรีรวาข `ไป' เขากป็ไป บอกแกขคนนคัรนวขา `มา' เขากป็มา บอกผซูข้รคับใชข้ของขข้า
พระองคตวาข `จงททาสริที่งนรีร' เขากป็ททา"” เหป็นไดข้ชคัดถนงความเชพที่ออคันเรรียบงขายแตขลนกซนรงของชายผซูข้นร รี ดคังทรีที่
จะถซูกกลขาวในไมขชข้า พระเยซซูทรงกระททากริจเพราะความเชพที่อของเขา
ลก 7:9-10

เมรรื่อพระเยซผ ทรงไดด้ยสนคลาเหลล่านนนั้นแลด้ว กป็ประหลาดพระทนยดด้วยคนนนนนั้ จซง

ทรงเหลมียวหลนงตรนสกนบประชาชนทมีรื่ตามพระองคย์มาวล่า "เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า แมด้ในพวก
อสสราเอล เราไมล่เคยพบความเชรรื่อมากเทล่านมีนั้" 10 ฝล่ายคนทมีรื่รบน ใชด้มานนนนั้ เมรรื่อกลนบไปถซงบด้านกป็ไดด้เหป็น
ผผด้รบน ใชด้นนนั้นหายเปป็นปกตสแลด้ว

พระเยซซูทรงประหลาดพระทคัยยริงที่ นคัก โดยตรคัสวขาพระองคต “ไมขเคยพบความเชพที่อมากเทขานรีร”
แมข้ในอริสราเอล มคันยริงที่ นขาประหลาดมากขนรนตรงทรีที่วาข อริสราเอลเปป็นพลไพรข ของพระเจข้า ขณะทรีที่พวก
โรมเปป็นคนตขางชาตริทรีที่ไมขมพรี ระเจข้า นรีเที่ ปป็นคนตขางชาตริทรีที่ถซูกหาวขาไมขมรีพระเจข้า แตขเขากลคับมรีความเชพที่อ
มากยริงที่ กวขาพวกยริวทรีเที่ ครข งครคัดนขาเลพอที่ มใสเสรียอรีก พวกเพพอที่ นๆของนายรข้อยกลคับมาและ “ไดข้เหป็น
ผซูข้รคับใชข้นร คันหายเปป็นปกตริแลข้ว” เหป็นไดข้ชดคั วขา (1) ความถขอมใจและ (2) ความเชพที่ออคันลนกซนรงของนาย
รข้อยชาวโรมผซูข้นร รีไดข้ททาใหข้พระเยซซูทรงรคักษาโรคแมข้กระทคังที่ จากระยะไกล
ลก 7:11-13 ตล่อมาในวนนรทล่งขซนั้นพระองคย์เสดป็จไปยนงเมรองหนซงรื่ ชรรื่อนาอสน เหลล่าสาวกของ
พระองคย์กบน คนเปป็นอนนมากกป็ไปดด้วยกนนกนบพระองคย์ 12 เมรรื่อพระองคย์มาใกลด้ประตผเมรองนนนนั้ ดผเถสด
มมีคนหามศพชายหนทมล่ คนหนซรื่งมา เปป็นบทตรชายคนเดมียวของแมล่ และนางกป็เปป็นหญสงมล่าย ชาวเมรอง
เปป็นอนนมากมากนบหญสงนนนั้น 13 เมรรื่อองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าไดด้ทอดพระเนตรเหป็นมารดานนนนั้ พระองคย์
ทรงเมตตากรทณาเขาและตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่ารด้องไหด้"
วคันตขอมา พระเยซซูไดข้เสดป็จไปเปป็นระยะทางไกล (นขาจะโดยการเดริน) ไปยคังเมพองนาอริน (ขข้อ
นรีรอาจอขานไดข้วาข 'ตขอมาในอทกหลายวดันตย่อมา...' ซนที่งจะใหข้เวลาพอทรีที่พระเยซซูและพวกสาวก กคับ “คน
เปป็นอคันมาก” ทรีที่ตริดตามพระองคตมาไดข้เดรินทางไปไดข้ ) พอมาถนงประตซูเมพองนาอริน พระองคตกทป็ รง
พบกคับขบวนแหขงานศพทรีที่กาท ลคังเดรินทางไปททาการฝคังศพ ลซูกาบคันทนกตขอไปวขาชายหนรุขมทรีที่ตายแลข้วนรีร
เปป็นบรุตรคนเดรียวของมารดาทรีที่เปป็นหญริงมขาย เมพที่อพระเยซซูทอดพระเนตรเหป็นมารดาผซูข้โศกเศรข้าคนนรีร
“พระองคตทรงเมตตากรรุณาเขาและตรคัสแกขเขาวขา "อยขารข้องไหข้"” มรีความเหป็นสองประการตามมา
(1) เหป็นไดข้ชคัดถนงความเมตตากรรุณาของพระเยซซู ถนงแมข้บางครคัรงพระองคตทรงกระททาการอคัศจรรยต
เพพที่อรคับรองความเปป็นพระเจข้าของพระองคต แตขตรงนรีรพระองคตทรงกระททากริจเพราะทรงมรีพระทคัย
เมตตากรรุณาอยขางเหป็นไดข้ชคัด (2) วลรี “อยขารข้องไหข้” เปป็นคทาสคังที่ ซนงที่ สพที่อวขาพระเยซซูอาจตรคัสสคังที่ นาง
อยขางอขอนโยนแตขหนคักแนขนวขา 'หยรุดรข้องไหข้เถริด'
ลก 7:14-17 แลด้วพระองคย์เสดป็จเขด้าไปใกลด้ถผกตด้องโลง คนหามศพนนนั้นกป็หยทดยรนอยผล่
พระองคย์จซงตรนสวล่า "ชายหนทล่มเออ๋ย เราสนงรื่ เจด้าวล่า ลทกขซนนั้ เถสด" 15 คนทมีรื่ตายนนนนั้ กป็ลทกขซนนั้ นนรื่งเรสรื่มพผด
พระองคย์จซงทรงมอบชายหนทล่มใหด้แกล่มารดาของเขา 16 ฝล่ายคนทนนั้งปวงมมีความกลนวและเขา

สรรเสรสญพระเจด้าวล่า "ทล่านศาสดาพยากรณย์ผด้ยผ งสรื่ ใหญล่ไดด้เกสดขซนนั้ ทล่ามกลางเรา" และ "พระเจด้าไดด้
เสดป็จมาเยมียรื่ มเยมียนชนชาตสของพระองคย์แลด้ว" 17 และกสตตสศนพทย์ของพระองคย์ไดด้เลรรื่องลรอไปตลอด
ทนรื่วแควด้นยผเดมีย และทนรื่วแวล่นแควด้นลด้อมรอบ
พระเยซซูจนงเสดป็จไปทรีโที่ ลง (แครข ทรีที่ใชข้แบกผซูข้ตายไปยคังหลรุมศพของเขา) และทรงถซูกตข้องโลง
นคัรน เหลขาคนทรีที่หามโลงนคัรนกป็หยรุดเดรินทคันทรี จากนคัรนพระเยซซูตรคัสวขา “ชายหนรุขมเอด๋ย เราสคังที่ เจข้าวขา ลรุก
ขนรนเถริด” ทคันใดนคัรนชายหนรุขมทรีที่ตายแลข้วกป็ลรุกขนรนนคังที่ และเรริที่มพซูด พระเยซซูจนงทรงมอบเขาใหข้แกขมารดา
ของเขา
ปฏริกริรริยาของคนในชรุมชนนคัรนเปป็นการผสมกคันระหวขางความกลคัว (นขาจะเปป็นความเกรง
กลคัวพระเจข้า) และการสรรเสรริญพระเจข้า มรีมตริอคันเปป็นเอกฉคันทตวาข (1) “ทขานศาสดาพยากรณตผซูข้ยริงที่
ใหญขไดข้เกริดขนรนทขามกลางเรา” และ (2) “พระเจข้าไดข้เสดป็จมาเยรียที่ มเยรียนชนชาตริของพระองคตแลข้ว”
คทาพซูดทคัรงสองประการนรีรเปป็นจรริง ในความหมายหนนงที่ พระเยซซูทรงเปป็นศาสดาพยากรณต และใน
พระองคตนร คัน พระเจข้าไดข้เสดป็จมาเยรียที่ มเยรียนชนชาตริของพระองคตแลข้วจรริงๆ ถนงแมข้ตอนนคัรนพวกเขา
อาจไมขรตซูข้ คัว แตขพระเยซซูกทป็ รงเปป็นพระเจข้าทรีที่ประทคับอยซูกข บคั พวกเขา ใครจะชรุบใหข้คนตายเปป็นขนรนไดข้
นอกจากพระเจข้าเทขานคัรน
วลรีทรีที่พซูดถนง “กริตตริศคัพทตของพระองคต” อาจแปลตรงตคัวไดข้วาข 'คทานรีรเกรีที่ยวกคับพระองคต' คทาทรีที่
แปลวขา กสตตสศนพทย์ คพอ ลอกอส ซนที่งปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น 'ถข้อยคทา' เราควรหมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาการ
อคัศจรรยตครคัรงนรีรเกริดขนรนในแควข้นกาลริลรี (ถนงแมข้จะเปป็นแถบดข้านใตข้ของแควข้นนรีรกตป็ าม) อยขางไรกป็ตาม
มรีบคันทนกไวข้วาข คทาๆนรีร (กริตตริศคัพทต) ของพระองคต “ไดข้เลพอที่ งลพอไปตลอดทคัวที่ แควข้นยซูเดรีย และทคัวที่ แวขน
แควข้นลข้อมรอบ” ขขาวเรพอที่ งพระเยซซูไดข้แพรข สะพคัดไปไกลเกรินกวขาทรีที่การรคับใชข้ของพระองคตไปถนง
จวบจนขณะนคัรนเสรียอรีก
ลก 7:18-20 ฝล่ายพวกศสษยย์ของยอหย์นกป็ไดด้เลล่าเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนั้นใหด้ทล่านฟนง 19 ยอหย์น
จซงเรมียกศสษยย์ของทล่านสองคน ใชด้เขาไปหาพระเยซผ ทผลถามวล่า "ทล่านเปป็นผผด้ทมีรื่จะมานนนั้นหรรอ หรรอเรา
จะตด้องคอยผผด้อนรรื่ " 20 เมรรื่อคนทนนั้งสองนนนั้นมาถซงพระองคย์แลด้วเขาทผลวล่า "ยอหย์นผผใด้ หด้รบน บนพตสศมาใชด้
ขด้าพเจด้ามาหาทล่านใหด้ถามวล่า `ทล่านเปป็นผผด้ทมีรื่จะมานนนนั้ หรรอ หรรอเราจะตด้องคอยผผอด้ รรื่น '"

จรุดสนใจตอนนรีรวกกลคับไปทรีที่ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาผซูข้ซนที่งตอนนรีรถซูกจทาครุกโดยเฮโรดผซูข้เปป็น
เจข้าเมพอง (ลซูกา 3:19) เหลขาศริษยตของยอหตนมาหาเขาในครุกและเลขาใหข้เขาฟคังถนงทรุกสริที่งทรีที่พวกเขา
ไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซู ยอหตนจนงใชข้ศริษยตสองคนของเขาไปหาพระเยซซูพรข้อมกคับคทาถามทรีวที่ าข “ทขาน
เปป็นผซูข้ทรีที่จะมานคัรนหรพอ หรพอเราจะตข้องคอยผซูข้อพที่น'” คทาถามนรีรไมขไดข้ซคับซข้อนอะไรเลย ทขานเปป็นพระ
เมสสริยาหตใชขไหม
ลก 7:21-23 คทาตอบในทคันทรีของพระเยซซู ถข้าหากวขามรีกไป็ มขไดข้ถซูกบคันทนกไวข้ อยขางไรกป็ตาม
ในเวลานนนนั้ พระองคย์ไดด้ทรงรนกษาคนเจป็บเปป็นอนนมากใหด้หายจากความเจป็บและโรคตล่างๆและใหด้พนด้
จากวสญญาณชนรื่ว และคนตาบอดหลายคนพระองคย์ไดด้ทรงรนกษาใหด้เหป็นไดด้ ถนงแมข้มไริ ดข้เอขยถนงชคัดเจน
แตขพระเยซซูกทป็ รงททาใหข้คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตสทาเรป็จตขอหนข้าตขอตาพวกเขาตามทรีที่มรี
เขรียนไวข้ในอริสยาหต 29:18 พระองคตจงน ตรคัสตอบพวกศริษยตของยอหตนไปวขา 22 แลด้วพระเยซผ ตรนส
ตอบศสษยย์สองคนนนนั้นวล่า "จงไปแจด้งแกล่ยอหย์นตามซซรื่งทล่านไดด้เหป็นและไดด้ยสนครอวล่า คนตาบอดกป็หาย
บอด คนงล่อยเดสนไดด้ คนโรคเรรนั้อนหายสะอาด คนหผหนวกไดด้ยสน คนตายแลด้วเปป็นขซนั้นมา และขล่าว
ประเสรสฐกป็ประกาศแกล่คนอนาถา (ดซู อริสยาหต 35:5-6, 63:1-3 ดข้วย)
พระเยซซูทรงททาใหข้คทาพยากรณตทรีที่ประยรุกตตไดข้กบคั พระเมสสริยาหตเทขานคัรนสทาเรป็จ พระราชกริจ
อคันแสนอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตจงน เปป็นคทาตอบสทาหรคับคทาถามของยอหตนแลข้ว แมข้มริไดข้ระบรุไวข้
แตขกมป็ รีสพที่อไวข้วาข ผซูข้ใดทรีที่ศนกษาพระคคัมภรีรตกจป็ ะไดข้ขข้อสรรุปแบบนรีรเชขนกคัน พระองคตตรคัสปริดทข้ายดข้วยพระ
สคัญญาวขา 23 บทคคลผผใด้ ดไมล่เหป็นวล่าเราเปป็นอทปสรรค ผผด้นนนนั้ เปป็นสท ข" เราจะเขข้าใจขข้อความนรีรไดข้ดรีทรีที่สรุด
กป็จากบรริบทเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตทรีที่ขอข้ ความนรีรถซูกนทาเสนอ ผซูข้ทรีที่เปป็นสรุขจรริงๆกป็คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่
เตป็มใจยอมรคับพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและพระเมสสริยาหตของตน โดยไมขปฏริเสธ
พระองคต คทาทรีแที่ ปลวขา เหป็นวล่า...เปป็นอทปสรรค (สกดันดาลดิดโซ) มรีความหมายวขา ‘สะดรุด’ ผซูข้ทรีที่เปป็นสรุ
ขจรริงๆกป็คพอ คนทคัรงหลายจนถนงทรุกวคันนรีรทรีที่เตป็มใจหคันมาพนงที่ พระองคต ไวข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้
ชขวยใหข้รอดและองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า โดยไมขสนวขาชาวโลกจะคริดอยขางไร
ลก 7:24-27 เมรรื่อผผสด้ ล่งขล่าวทนนั้งสองของยอหย์นไปแลด้ว พระองคย์จซงตนนั้งตด้นตรนสกนบ
ประชาชนถซงยอหย์นวล่า "ทล่านทนนั้งหลายไดด้ออกไปในถสนรื่ ททรกนนดารเพรอรื่ ดผอะไร ดผตด้นอด้อไหวโดยถผก

ลมพนดหรรอ 25 แตล่ทล่านทนนั้งหลายไดด้ไปดผอะไร ดผคนนทงล่ หล่มผด้าเนรอนั้ อล่อนนสรื่มหรรอ ดผเถสด คนนทงล่ หล่มผด้า
งดงามและอยผอล่ ยล่างดมีวสเศษยล่อมอยผล่ในราชสลานนก 26 แตล่ทล่านทนนั้งหลายออกไปดผอะไร ดผศาสดา
พยากรณย์หรรอ แนล่ทมีเดมียว เราบอกทล่านวล่า ยสงรื่ กวล่าศาสดาพยากรณย์อมีก 27 ครอผผด้นนนนั้ เองทมีรื่พระคนมภมีรย์
ไดด้เขมียนถซงวล่า `ดผเถสด เราใชด้ทผตของเราไปขด้างหนด้าทล่าน ผผนด้ นนั้นจะเตรมียมมรรคาของทล่านไวด้ขด้างหนด้า
ทล่าน'
มรีหลายคนไดข้ยรินความเหป็นของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีใหข้กบคั พวกศริษยตของยอหตน พระเยซซูจนงตรคัส
ถนงยอหตนเพริมที่ เตริมอรีก โดยทรงทบทวนวขาในตอนเรริที่มตข้นของการรคับใชข้ของยอหตน ฝซูงชนเปป็นอคัน
มากไดข้แหขกนคั ไปฟคังเขาในถริที่นทรุรกคันดาร จากมรุมมองนคัรนเอง พระเยซซูตรคัสถามคทาถามสามประการ
ทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบเพพที่อตอกยทราประเดป็นๆหนนงที่ ประการแรก พระองคตตรคัสถามวขา “ทขานทคัรงหลาย
ไดข้ออกไปในถริที่นทรุรกคันดารเพพที่อดซูอะไร ดซูตข้นอข้อไหวโดยถซูกลมพคัดหรพอ” ถนงแมข้บางคนไดข้พยายาม
ทรีที่จะใสข ความหมายฝขายวริญญาณเขข้าไปในคทาถามนรีร แตขพระองคตแคขเพรียงตรคัสถามวขา ‘พวกทขานออก
ไปในชนบทไปดซูอะไร วคัชพพชทรีงที่ อเพราะถซูกลมพคัดหรพอ’ คทาตอบตขอคทาถามนคัรนกป็ชคัดเจนอยซูแข ลข้ว
ใครๆกป็ไปดซูสที่ ริงนคัรนเมพที่อไรกป็ไดข้
จากนคัรนพระองคตกตป็ รคัสถามอรีกคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบพรข้อมกคับภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามบข้าง
“แตขทขานทคัรงหลายไดข้ไปดซูอะไร ดซูคนนรุขงหขมผข้าเนพรออขอนนริที่มหรพอ” คทาตอบของคทาถามนรีรกชป็ คัดเจนอยซูข
แลข้วเหมพอนเดริม ผซูคข้ นไดข้ยรินแลข้ววขายอหตนสวมเสพรอผข้าททาดข้วยขนอซูฐและคาดเอวดข้วยหนคังสคัตวตซนที่ง
ถพอวขาเปป็นเครพอที่ งแตขงกายของคนบข้านนอกหรพอคนททางานทรีที่หยาบกรข้าน พระเยซซูตรคัสถนงสริที่งทรีที่ตรง
กคันขข้ามวขาคนเหลขานคัรนทรีที่ “นรุขงหขมผข้างดงาม” (นคันที่ คพอ แตขงกายดข้วยเสพรอผข้าสวยงามราคาแพง) และอยซูข
อยล่างดมีวสเศษ (นคันที่ คพอ อยขางหรซูหราฟรุมข เฟพอย) กป็ททาอยขางนคัรนในราชสทานคัก เหป็นไดข้ชคัดวขานคันที่ ไมขใชข
เหตรุผลทรีพที่ วกเขาเดรินทางไปในถริที่นทรุรกคันดารเพพอที่ ไปหายอหตน
คทาถามทรีสที่ ามของพระเยซซูนทาไปสซูขปลายทางของคทาถามทคัรงหมดนรีร “แตขทขานทคัรงหลายออก
ไปดซูอะไร ดซูศาสดาพยากรณตหรพอ แนขทรีเดรียว เราบอกทขานวขา ยริงที่ กวขาศาสดาพยากรณตอรีก” คทาตอบ
สทาหรคับคทาถามทรีที่สามของพระเยซซูนร รีกถป็ ซูกสพที่ออยขางชคัดเจน แนขนอนทรีที่ฝซูงชนชาวยริวทรีที่อยากรซูข้อยากเหป็น
ตขางเดรินทางไปดซูผซูข้ทรีที่พวกเขามองวขาเปป็นศาสดาพยากรณต ถนงแมข้ศาสดาพยากรณตผซูข้นร รีจะแตขงกายใน

ชรุดคนททางานกป็ตาม แตขบคัดนรีรพระเยซซูทรงออกความเหป็นอยขางเฉพาะเจาะจงยริงที่ ขนรน ยอหตนเปป็น
มากกวขาศาสดาพยากรณตธรรมดาๆ!
“คพอผซูข้นร คันเองทรีที่พระคคัมภรีรตไดข้เขรียนถนงวขา `ดซูเถริด เราใชข้ทซูตของเราไปขข้างหนข้าทขาน ผซูข้นร นคั จะ
เตรรียมมรรคาของทขานไวข้ขข้างหนข้าทขาน'” พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขายอหตนททาใหข้คทาพยากรณตในมาลาครี
3:1 สทาเรป็จ ในขข้อนคัรนผซูข้นทาสารคนนคัรนเปป็นผซูข้ทรีที่จะนทาหนข้าพระเมสสริยาหต ถนงแมข้พระเยซซูมริไดข้ทรงใหข้
ขข้อสรรุปทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับคทาเทศนานรีร แตขใครกป็ตามทรีที่คดริ เปป็นอยขางชคัดเจนกป็คงปะตริดปะตขอไดข้ ยอหตน
ไดข้มาเพพที่อเตรรียมทางใหข้แกขพระเมสสริยาหต พระเยซซูไดข้ทรงกระททากริจตขางๆของพระเมสสริยาหตตขอ
หนข้าตขอตาพวกเขาแลข้ว ความรซูข้เกรีที่ยวกคับพระคคัมภรีรตบวกกคับความเชพที่อแบบเรรียบงขายกป็จะนทาไปสซูขขข้อ
สรรุปเดรียวเทขานคัรน พระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
ลก 7:28

เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ในบรรดาคนทมีรื่บนงเกสดจากผผด้หญสงมานนนนั้ ไมล่มมี

ศาสดาพยากรณย์ผใด้ผ ดใหญล่กวล่ายอหย์นผผใด้ หด้รบน บนพตสศมา แตล่วล่าผผตด้ ลรื่าตด้อยทมีสรื่ ท ดในอาณาจนกรของ
พระเจด้ากป็ใหญล่กวล่ายอหย์นเสมียอมีก" พระเยซซูตรคัสตขอไปวขาไมขเคยมรีผซูข้ใดเกริดมาทรีที่เปป็นศาสดาพยากรณต
ทรีที่ยงริที่ ใหญขกวขายอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา แตขจากนคัรนพระองคตทรงเสรริมความเหป็นทรีขที่ คัดแยข้งกคันเองไวข้
ดข้วย “แตขวาข ผซูข้ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็ใหญขกวขายอหตนเสรียอรีก” ความหมายตรงนรีรอาจ
เปป็นไดข้วาข แมข้แตขคนทรีที่ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนกป็จะมรีฐานะยริงที่ ใหญขกวขาทรีที่ยอหตนมรีขณะ
รคับใชข้อยซูบข นโลกนรีร นรีที่สพที่อถนง (1) ความยริงที่ ใหญขของอาณาจคักรนคัรน และ (2) เหป็นไดข้ชดคั วขาจะมรีการจคัด
อคันดคับเมพอที่ ถนงตอนนคัรนดข้วย (เพราะมรีการกลขาวถนงผซูข้ทรีที่ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรนคัรน) คนอพนที่ ๆกป็ถพอ
ทรรศนะทรีที่วาข พระเยซซูเพรียงแคขตรคัสถนงความทรุกขตยากในตอนนคัรนของยอหตนซนที่งตริดครุกอยซูข ทรรศนะ
แรกเปป็นตคัวเลพอกทรีคที่ นชอบมากกวขา
ลก 7:29

ฝล่ายคนทนนั้งปวงเมรรื่อไดด้ยนส รวมทนนั้งพวกเกป็บภาษมีดด้วย กป็ไดด้รบน วล่าพระเจด้า

ยทตสธรรมโดยทมีรื่เขาไดด้รนบบนพตสศมาของยอหย์นแลด้ว บรรดาคนทรีฟที่ คังพระเยซซู (คนทคัรงปวง ซนที่งรวมถนง
พวกคนเกป็บภาษรีซนที่งไมขเปป็นทรีชที่ พที่นชอบดข้วย) จนง “รคับวขาพระเจข้ายรุตริธรรม” ความหมายกป็คพอวขา พวก
เขาประกาศหรพอถพอวขาพระเจข้าทรงยรุตริธรรม เราควรหมายเหตรุดข้วยวขาคนเหลขานรีรไดข้รคับบคัพตริศมาจาก
ยอหตนแลข้ว ซนที่งบขงบอกถนงจริตใจทรีที่โอนอขอนเขข้าหาสริที่งตขางๆของพระเจข้าและเตป็มใจทรีที่จะแสดงใหข้เหป็น
ถนงการกลคับใจใหมขตขอหนข้าผซูข้คนเพพอที่ เตรรียมพรข้อมสทาหรคับพระเมสสริยาหตทรีที่จะเสดป็จมา

ลก 7:30-35 แตล่พวกฟารสสมีและพวกนนกพระราชบนญญนตสปฏสเสธพระประสงคย์ของ
พระเจด้าสลาหรนบเขา โดยทมีรื่มสไดด้รบน บนพตสศมาจากยอหย์น 31 และองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าตรนสวล่า "เหตท
ฉะนนนนั้ เราจะเปรมียบคนยทคนมีนั้เหมรอนกนบอะไรดมี และเขาเหมรอนอะไร 32 เปรมียบเหมรอนเดป็กนนรื่งทมีรื่
กลางตลาดรด้องแกล่เพรรื่อนวล่า `พวกฉนนไดด้เปล่าปมีรื่ใหด้พวกเธอ และเธอมสไดด้เตด้นรลา พวกฉนนไดด้พสลาป
รลรื่าไหด้ใหด้แกล่พวกเธอ และพวกเธอมสไดด้รด้องไหด้' 33 ดด้วยวล่ายอหย์นผผใด้ หด้รบน บนพตสศมากป็ไมล่ไดด้รบน
ประทานขนมปนงหรรอดรรื่มนลนั้าองทล่น และทล่านทนนั้งหลายวล่า `เขามมีผมีเขด้าสสงอยผล่' 34 ฝล่ายบทตรมนทษยย์มาทนนั้ง
กสนและดรรื่ม และทล่านทนนั้งหลายวล่า `ดผเถสด นมีรื่เปป็นคนกสนเตสบและดรรื่มนลนั้าองทล่นมาก เปป็นมสตรสหายกนบ
พวกคนเกป็บภาษมีและพวกคนบาป' 35 แตล่พระปนญญากป็ปรากฏวล่าชอบธรรมแลด้วโดยบรรดาผล
แหล่งพระปนญญานนนนั้ "
ในภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกคนใหญขโตทรีที่เครข งศาสนาในสมคัยนคัรน คพอ “แตข
พวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายปฏริเสธพระประสงคตของพระเจข้าสทาหรคับเขา โดยทรีที่มริไดข้รคับบคัพตริศ
มาจากยอหตน” คทาทรีที่แปลวขา นนกกฎหมาย (นอมดิคอส) หมายถนง คนเหลขานคัรนทรีที่ศนกษาบคัญญคัตริของ
โมเสสซนที่งสขวนใหญขแลข้วเปป็นคนเครข งศาสนา ซนที่งตรงขข้ามกคับความหมายในปคัจจรุบคันของพวกทนาย
พวกนคักกฎหมายสมคัยนคัรนวขาไปแลข้วกป็เหมพอนพวกธรรมาจารยต นคันที่ คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่คดคั ลอกและ
ตรีความพระคคัมภรีรตเดริมเปป็นอาชรีพ คทาทรีที่แปลวขา ปฏสเสธ (อาเธะเตะโอ) มรีความหมายไดข้ดวข้ ยวขา ‘ปคัด
ทริรง’ หรพอ ‘ไมขสนใจไยดรี’ ความหมายกป็คพอวขา ผซูข้ประกอบวริชาชรีพเปป็นนคักศาสนาเหลขานรีรไมขแยแส ปคัด
ทริรง และปฏริเสธพระประสงคต (หรพอนทราพระทคัย) ของพระเจข้าในสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกเขา นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงใจไมขเชพที่อและแขป็งกระดข้างซนที่งตรงขข้ามกคับการกลคับใจใหมขอยขางเปริดเผยดคังทรีกที่ ลขาวไวข้ขข้าง
บน
พระเยซซูตรคัสถนงพวกเขาอยขางซนที่งๆหนข้า พระองคตทรงเรรียกพวกเขาวขาเปป็น “คนยรุคนรีร” จาก
นคัรนพระองคตกทป็ รงเปรรียบพวกเขาวขาเปป็นเหมพอนกคับคนโงขเขลาและหนข้าซพที่อใจคด พระองคตทรงยก
ตคัวอยขางเหตรุการณตของเดป็กๆทรีที่หยาบคายและหนข้าไมขอายในทรีที่สาธารณะ ในแงขหนนงที่ พวกเขาดขาวขา
พระเยซซูและพวกสาวกวขาไมขททาตคัวสนรุกสนานและขณะเดรียวกคันกป็ไมขททาตคัวนขาเลพที่อมใสดข้วย กลขาว
โดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขาพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตวริพากษตวริจารณตยอหตน

ยอหตนมาในสภาพสมถะ โดยรคับประทานอาหารทรีที่เรรียบงขายทรีที่สรุดซนงที่ หาไดข้ในธรรมชาตริ (ตคักต แตน
และนทราผนรงปขา) พวกเขาจนงเหมาเอาวขายอหตนมรีผรีสงริ ในทางกลคับกคัน พระเยซซูและพวกสาวกกป็รบคั
ประทานอาหารตามปกตริ พวกคนหนข้าซพที่อใจคดเหลขานรีรเรรียกพระองคตวาข คนกดินเตดิบ และ ดชมที่ นสขึ้า
องบุนย่ มาก ทรีที่ชอบเทรีที่ยวสทามะเลเทเมา ความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาถซูกเสรริมดข้วยใจทรีที่แขป็งกระดข้าง
ของตน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสสคัรนๆวขา “พระปคัญญากป็ปรากฏวขาชอบธรรมแลข้วโดยบรรดาผล
แหขงพระปคัญญานคัรน” นคันที่ คพอ ใหข้ดซูทรีที่ผลดรีกวขา
ลก 7:36-40 มมีคนหนซงรื่ ในพวกฟารสสมีเชสญพระองคย์ไปเสวยพระกระยาหารกนบเขา
พระองคย์กป็เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของคนฟารสสคมี นนนนนั้ แลด้วเอนพระกายลง 37 และดผเถสด มมีผด้หผ ญสงคน
หนซรื่งในเมรองนนนนั้ ซซรื่งเปป็นหญสงชนรื่ว เมรรื่อรผด้วล่าพระเยซผ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยผล่ในบด้านของคนฟารสสมี
นนนั้น นางจซงถรอผอบนลนั้ามนนหอม 38 มายรนอยผขล่ ด้างหลนงใกลด้พระบาทของพระองคย์ เรสรื่มรด้องไหด้นลนั้าตา
ไหลชลาระพระบาทและเอาผมเชป็ด จทบพระบาทของพระองคย์ และชโลมพระบาทดด้วยนลนั้ามนนหอม
นนนั้น 39 ฝล่ายคนฟารสสมีทมีรื่ไดด้เชสญพระองคย์เมรรื่อเหป็นแลด้วกป็นซกในใจวล่า "ถด้าทล่านนมีนั้เปป็นศาสดาพยากรณย์กป็
จะรผด้วล่า หญสงผผด้นมีนั้ทมีรื่ถผกตด้องกายของทล่านเปป็นผผด้ใดและเปป็นคนอยล่างไร เพราะนางเปป็นคนชนรื่ว " 40 ฝล่าย
พระเยซผ ตรนสตอบเขาวล่า "ซมีโมนเออ๋ย เรามมีอะไรจะพผดกนบทล่านบด้าง" เขาทผลวล่า "ทล่านอาจารยย์เจด้าขด้า
เชสญพผดไปเถสด”
ในบรริบทเดรียวกคันนรีร และนขาจะมรีผซูข้ฟคังกลรุมข เดรียวกคันดข้วย พระเยซซูทรงตอบรคับคทาเชริญใหข้ไป
รคับประทานอาหารทรีที่บข้านของฟารริสรีคนหนนงที่ พอนคังที่ ลงรคับประทานอาหาร ผซูข้หญริงคนหนนที่งทรีที่ชอพที่
เสรียงไมขดรี (นขาจะเปป็นหญริงโสเภณรีประจทาทข้องถริที่นคนหนนงที่ ) ถพอ “ผอบนทรามคันหอม” มา (แมข้วาข
เหตรุการณตนร มรี รีลคักษณะคลข้ายกคับเหตรุการณตในมคัทธริว 26:6 แตขมคันกป็เปป็นเวลาหลายปรีกขอนหนข้านคัรน
และไมขใชขเหตรุการณตเดรียวกคัน) ในสมคัยนคัรนเชพที่อกคันวขาผอบเปป็นภาชนะทรีที่ดรีทรีที่สรุดสทาหรคับบรรจรุนร ทามคัน
หอมทรีมที่ รีคขามาก ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้ แตขผอบและนทรามคันหอมนรีรกนป็ ขาจะมรีมซูลคขามหาศาล การททาใหข้
ผอบแตกนขาจะหมายถนงการแกะฝาปริดของมคันออก หญริงทรีที่มรีชอพที่ เสรียงในทางไมขดรีคนนรีรมาทรีที่เรพอน
ของคนฟารริสรีคนนรีรโดยไมขไดข้รบคั เชริญและยพนรข้องไหข้อยซูขข าข้ งหลคังพระเยซซู (นรีที่สพที่อถนงนทราตาแหขงการก
ลคับใจใหมขซนที่งเกริดขนรนเพราะใจทรีที่รสซูข้ นกผริดแตขกไป็ มขแขป็งกระดข้าง) จากนคัรนนางกป็เรริที่มลข้างพระบาทของ

พระองคตดข้วยนทราตาของนาง ใชข้ผมของนางเชป็ด จรุบพระบาทของพระองคต และชโลมพระบาททคัร ง
สองขข้างดข้วยนทรามคันหอมในผอบนคัรน
ซรีโมนผซูข้เปป็นเจข้าภาพของพระองคตเหป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรนและคริดในใจตคัวเองวขา “ถข้าทขานนรีรเปป็น
ศาสดาพยากรณตกจป็ ะรซูวข้ าข หญริงผซูข้นร ทรี รีที่ถซูกตข้องกายของทขานเปป็นผซูข้ใดและเปป็นคนอยขางไร เพราะนาง
เปป็นคนชคัวที่ ” เหป็นไดข้ชคัดวขามรีใจทรีที่ชอบตคัดสรินและวริจารณตคนอพนที่ อยซูภข ายในตคัวฟารริสรีผซูข้นร รี ซนที่งตรงกคัน
ขข้ามกคับหญริงทรีหที่ คัวใจแตกสลายผซูข้นร รีทรีที่ดข้วยนทราตาแหขงการฟข้องใจ ความชอกชทรา และการกลคับใจใหมข
ไดข้มาและปรนนริบคัตริพระเยซซู พระเยซซูตรคัสแกขเขาวขาพระองคตทรงมรีอะไรจะกลขาวแกขเขา
ลก 7:41-43 พระองคย์จซงตรนสวล่า "เจด้าหนมีนั้คนหนซงรื่ มมีลผกหนมีสนั้ องคน คนหนซรื่งเปป็นหนมีนั้เงสน
หด้ารด้อยเหรมียญเดนารสอนน อมีกคนหนซรื่งเปป็นหนมีนั้เงสนหด้าสสบเหรมียญ 42 เมรรื่อเขาไมล่มมีอะไรจะใชด้หนมีนั้แลด้ว
ทล่านจซงโปรดยกหนมีในั้ หด้เขาทนนั้งสองคน เพราะฉะนนนนั้ จงบอกเราวล่า ในสองคนนนนนั้ คนไหนจะรนกเจด้า
หนมีนั้มากกวล่า 43 ซมีโมนจซงทผลตอบวล่า "ขด้าพเจด้าเหป็นวล่า คนทมีรื่เจด้าหนมีไนั้ ดด้โปรดยกหนมีนั้ใหด้มากกวล่า"
พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "ทล่านคสดเหป็นถผกแลด้ว"
พระองคตทรงเลขาเรพที่องเกรีที่ยวกคับชายสองคนทรีที่เปป็นหนรีรเจข้าหนรีรคนหนนที่ง คนหนนงที่ เปป็นหนรีร “หข้า
รข้อยเหรรียญเดนารริอนคั อรีกคนหนนงที่ เปป็นหนรีรเงรินหข้าสริบเหรรียญ” (หนนงที่ เดนารดิอดัน มรีคขาเทขากคับคขาแรง
หนนที่งวคัน) ทคัรงคซูขเปป็นหนรีรกอข้ นโต ทคัรงคซูขตขางกป็ชทาระหนรีรของตนไมขไหว ดคังนคัรนเจข้าหนรีรผซูข้นร รีจงน ยกหนรีรใหข้เขา
ทคัรงสอง พระเยซซูจงน ตรคัสถามซรีโมนฟารริสรีผซูข้นร รีวาข “ในสองคนนคัรนคนไหนจะรคักเจข้าหนรีรมากกวขา” ซรี
โมนสรรุปเอาวขาเปป็นผซูข้ทรีที่เจข้าหนรีรยกหนรีรใหข้มากกวขา พระเยซซูทรงยอมรคับวขาเขาคริดถซูกแลข้ว
ลก 7:44-50 พระองคย์จซงทรงเหลมียวหลนงดผผหด้ผ ญสงนนนนั้ และตรนสแกล่ซมีโมนวล่า "ทล่านเหป็นผผด้
หญสงนมีหนั้ รรอ เราไดด้เขด้ามาในบด้านของทล่าน ทล่านมสไดด้ใหด้นลนั้าลด้างเทด้าของเรา แตล่นางไดด้เอานลนั้าตาชลาระ
เทด้าของเรา และไดด้เอาผมของตนเชป็ด 45 ทล่านมสไดด้จทบเรา แตล่ผด้หผ ญสงนมีตนั้ นนั้งแตล่เราเขด้ามามสไดด้หยทดจทบ
เทด้าของเรา 46 ทล่านมสไดด้เอานลนั้ามนนชโลมศมีรษะของเรา แตล่นางไดด้เอานลนั้ามนนหอมชโลมเทด้าของเรา
47 เหตทฉะนนนนั้ เราบอกทล่านวล่า ความผสดบาปของนางซซรื่งมมีมากไดด้โปรดยกเสมียแลด้วเพราะนางรนก
มาก แตล่ผด้ทผ มีรื่ไดด้รนบการยกโทษนด้อย ผผด้นนนนั้ กป็รนกนด้อย" 48 พระองคย์จซงตรนสแกล่นางวล่า "ความผสดบาป
ของเจด้าโปรดยกเสมียแลด้ว" 49 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่เอนกายอยผล่ดวด้ ยกนนกนบพระองคย์ เรสรื่มนซกในใจวล่า

"คนนมีนั้เปป็นใครแมด้ความผสดบาปกป็ยกใหด้ไดด้" 50 พระองคย์จซงตรนสแกล่ผด้หผ ญสงนนนั้นวล่า "ความเชรรื่อของ
เจด้าไดด้ทลาใหด้เจด้ารอด จงไปเปป็นสท ขเถสด"
จากนคัรนพระเยซซูทรงปลขอยหมดัดสดังหาร พระองคตตรคัสวขาเมพอที่ พระองคตเสดป็จเขข้ามาในบข้าน
ของเขา ซรีโมนมริไดข้แสดงการกระททาอคันเปรีที่ยมดข้วยความกรรุณาเหมพอนอยขางทรีที่หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีร
ไดข้กระททาเลย พระองคตตรคัสวขาความบาปของนางนคัรนมรีมาก แตขมคันกป็ไดข้รคับการยกโทษเพราะวขา
นางรคักมาก อยขางไรกป็ตาม สทาหรคับคนทรีที่ไดข้รคับการยกโทษนข้อย (นคันที่ คพอ ซรีโมนคนฟารริสรี) คนนคัรนกป็
รคักนข้อย นรีที่เปป็นภาพทรีที่ขดคั แยข้งกคันอยขางชคัดเจน หญริงทรีที่บาปหนาและมรีชพที่อเสรียงไมขดรีผซูข้นร รีไดข้รบคั การยก
โทษมาก นางจนงรคักพระองคตมาก สข วนซรีโมนคนฟารริสรีทครีที่ ริดวขาตคัวเองชอบธรรมกป็ไดข้รคับการยกโทษ
บาปของตนนข้อย หรพออคันทรีจที่ รริงแลข้วมริไดข้รคับการยกโทษบาปเลย เขาจนงรคักพระเยซซูนข้อย พระองคตจงน
ทรงหคันไปยคังผซูข้หญริงคนนรีรและยกโทษความบาปของนาง นรีที่ททาใหข้พวกแขกเหรพที่อทรีมที่ ารข วมสทารคับ
ตขางฮพอฮาขณะทรีที่พวกเขาถามกคันวขา “คนนรีรเปป็นใครแมข้ความผริดบาปกป็ยกใหข้ไดข้” พระเยซซูตรคัสปริด
ทข้ายเรพที่องนรีรโดยตรคัสวขาความเชพที่อของหญริงผซูข้นร รีไดข้ชขวยนางใหข้รอด พระองคตจงน ทรงปลขอยนางไป
อยขางสคันตริ
บทเรรียนเหลขานรีรชคัดเจน พระเจข้าทรงมรีพระเมตตาตขอคนบาปทคัรงหลายทรีที่กลคับใจใหมขดวข้ ยใจ
ถขอมขณะทรีที่พระองคตทรงแสดงความเมตตานข้อยตขอพวกนคักศาสนาทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างและคริดวขาตน
ชอบธรรม นอกจากนรีรในการเสนอประเดป็นนรีรของพระองคต พระเยซซูไดข้ทรงยกโทษคนทรีที่บาปหนา
คนหนนงที่ ดข้วย อคันแสดงใหข้เหป็นอยขางชคัดเจนถนงหลคักการเรพอที่ งความรอดโดยความเชพที่อ ตลอดทคัรงบทนรีร
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตไดข้ถซูกสพที่อออกมาอยขางชคัดเจน พระองคตไดข้ทรงรคักษาคนเจป็บปขวย
พระองคตทรงชรุบคนตายใหข้เปป็นขนรน พระองคตทรงทราบความคริดของคนทคัรงหลาย พระองคตทรงยก
โทษบาป เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตตข้องเปป็นพระเมสสริยาหตแนขๆ!
*****
ภนพรวมของลลกน 8: เนชขึ้อหาสย่วนแรกของบทททที่แปดของหนดังสชอลถูกานสาเสนอคสาอบุปมาททที่
สสาคดัญหลายเรชที่องและการอดัศจรรยย์อยย่างหนซงที่ ในการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา โดยรวม
ถซงคสาอบุปมาเรชอที่ งผถูว้หวย่านพชช คสาอบุปมาเรชที่องเททยน และการททที่พระเยซถูทรงทสาใหว้คลชที่นทะเลสงบ ใน
เนชอขึ้ หาสย่วนหลดังของบทนทขึ้ การอดัศจรรยย์อทกสามประการของพระเยซถูถถูกเอย่ยถซงอยย่างละเอทยด นดัที่น

คชอ (1) พวกผทถถูกขดับออกจากชายชาวเมชองกาดารา (2) หญดิงททที่โลหดิตตกไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (3)
และลถูกสาวของนายธรรมศาลาถถูกชบุบใหว้เปป็นขซนขึ้ จากตายขณะอยถูย่ททที่เตทยงนอน
ลก 8:1-3

ตล่อมาภายหลนงพระองคย์กป็เสดป็จไปตามททกบด้านททกเมรอง ทรงประกาศขล่าว

ประเสรสฐแหล่งอาณาจนกรของพระเจด้า สาวกสสบสองคนนนนั้นกป็อยผกล่ บน พระองคย์ 2 พรด้อมกนบผผหด้ ญสงบาง
คนทมีรื่มมีวสญญาณชนรื่วออกจากนางและทมีรื่หายโรคตล่างๆ ครอมารมียย์ทมีรื่เรมียกวล่าชาวมนกดาลา ทมีรื่ไดด้ทรงขนบผมี
ออกจากนางเจป็ดผมี 3 และโยอนนนาภรรยาของคผซา ตด้นเรรอนของเฮโรด และซผซนนนา และผผด้หญสง
อรรื่นๆหลายคนทมีรื่เคยปรนนสบนตสพระองคย์ดด้วยการถวายสสงรื่ ของของเขา
เหป็นไดข้ชดคั วขาหลคังจากเหตรุการณตเหลขานคัรนในบททรีที่ 7 ไมขนาน เหตรุการณตเหลขานรีรไดข้เกริดขนรน
พระเยซซูเสดป็จตระเวนไป “ตามทรุกบข้านทรุกเมพอง” ของแควข้นกาลริลรีตขอไปโดยเทศนาและ “ประกาศ
ขขาวประเสรริฐ” แหขงอาณาจคักรของพระเจข้า ขขาวสารเบพรองตข้นของพระองคต ซนที่งเหมพอนกคับของยอหตน
มรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรของพระเจข้า นคันที่ คพอ การเสดป็จมาถนงของพระมหากษคัตรริยแต ละอาณาจคักร
ของพระเจข้าทรีที่ไดข้ทรงสคัญญาไวข้นานแลข้ว ขณะทรีที่พระองคตเสดป็จตระเวนไปทคั วที่ พวกสาวกสริบสอง
คนทรีไที่ ดข้ทรงเลพอกไวข้กอป็ ยซูกข บคั พระองคตดข้วยพรข้อมกคับ “ผซูข้หญริงบางคนทรีที่มวรี ริญญาณชคัวที่ ออกจากนาง
และทรีที่หายโรคตขางๆ”
หญริงเหลขานคัรนทรีที่ถซูกเอขยชพอที่ รวมถนงมารรียตชาวมคักดาลา โยอคันนา และซซูซคันนา พรข้อมกคับหญริง
คนอพนที่ ๆอรีกหลายคน นขาหมายเหตรุไวข้วาข ผรีเจป็ดตนไดข้ถซูกขคับออกจากมารรียต ทรีที่สทาคคัญอรีกเรพที่องกป็คพอวขา
โยอดันนาทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีรเปป็นภรรยาของตข้นเรพอนของเฮโรด ชพที่อของนางแปลวขา ‘พระเยโฮวาหตทรง
เปป็นผซูข้ประทานใหข้ซนที่งเปรียที่ มดข้วยพระกรรุณา’ ชพที่อซถูซดันนา แปลวขา ‘ดอกลริลลรีที่’ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกนาง
ทรุกคนตขางเคยเปป็นทรุกขตทรมานเพราะถซูกพวกผรีรบกวนหรพอถซูกพวกมคันเขข้าสริง หญริงเหลขานรีรดวข้ ยใจ
กตคัญญซูจนงจคัดหาสทาหรคับความจทาเปป็นตขางๆในดข้านวคัตถรุของพระเยซซูเพราะพวกนาง “ปรนนริบคัตริ
พระองคตดข้วยการถวายสริที่งของของเขา”
ลก 8:4-8

เมรรื่อประชาชนเปป็นอนนมากอยผพล่ รด้อมกนน และคนกลาลนงมาหาพระองคย์จากททก

เมรอง พระองคย์จซงตรนสเปป็นคลาอทปมาวล่า 5 "มมีผด้หผ วล่านคนหนซรื่งออกไปหวล่านเมลป็ดพรชของตน และ
เมรรื่อเขาหวล่าน เมลป็ดพรชนนนั้นกป็ตกตามหนทางบด้าง ถผกเหยมียบยลรื่า และนกในอากาศมากสนเสมีย 6 บด้างกป็

ตกทมีรื่หนส และเมรรื่องอกขซนั้นแลด้วกป็เหมีรื่ยวแหด้งไปเพราะทมีรื่ไมล่ชรนั้น 7 บด้างกป็ตกทมีรื่กลางตด้นหนาม ตด้นหนาม
กป็งอกขซนั้นมาดด้วยปกคลทมเสมีย 8 บด้างกป็ตกทมีรื่ดสนดมี จซงงอกขซนั้นเกสดผลรด้อยเทล่า" ครนนั้นพระองคย์ตรนส
อยล่างนนนั้นแลด้ว จซงทรงรด้องวล่า "ใครมมีหผฟนงไดด้ จงฟนงเถสด"
ในเวลาประมาณเดรียวกคันเมพที่อ “ประชาชนเปป็นอคันมากอยซูพข รข้อมกคัน และคนกทาลคังมาหา
พระองคตจากทรุกเมพอง” พระองคตกทป็ รงสอนคทาอรุปมาเรพอที่ งผซูข้หวขานพพช เมลป็ดพพชสรีที่ชนริดถซูกเอขยถนง
ขณะทรีที่ผซูข้หวขานคนหนนงที่ ไดข้ออกไปหวขานพพชในไรข นาของตน เมลป็ดพพชไดข้ตกลงในดรินสรีที่ประเภททรีที่
ตขางกคัน (เราควรสคังเกตวขาการปลซูกพพชสมคัยนคัรนใชข้วธริ รี ‘หวขานกระจาย’ นคันที่ คพอ การหวขานเมลป็ดดข้วย
มพอจากถรุงทรีแที่ บกไป เมลป็ดพพชจนงหลขนในวริถรีรซูปจคันทรตเสรีรยวขณะทรีที่ผซูข้หวขานเดรินไป)
(1) ประเภทแรกคพอ “รริมหนทาง” นรีที่หมายถนงถนน ทางเดริน หรพอดรินแนขนเพราะคนสคัญจร
ผขานไปมา เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นทางทรีที่อยซูตข ามขอบของไรข นา มคันเปป็นดรินแขป็งและพวกนกกป็ลงมาจริก
กรินเมลป็ดพพช (2) เมลป็ดอพที่นๆกป็ตกลงบนพพรนดรินทรีที่มหรี รินเยอะ เหป็นไดข้ชคัดวขามคันไมขไดข้มแรี ตขหรินเพราะวขา
เมลป็ดพพชทรีที่หลขนลงไปบนพพรนดรินนคัรนงอกเงยและเตริบโต มคันจนงหมายถนงดรินตพรนๆทรีที่ปกคลรุมชคัรนหริน
(หรพอแผขนหรินซนที่งพบเหป็นไดข้พรพนทรีที่หลายแหขงทคัวที่ อริสราเอล) ซนที่งอยซูใข ตข้ผริวดรินเพรียงนริดเดรียว อยขางไร
กป็ตาม เมลป็ดทรีที่เพริงที่ งอกขนรนมานคัรนกป็เหรีที่ยวแหข้งไปในทคันใดเพราะไมขมรีความชพรน ในดรินทรีที่ตรพนเชขนนคัรน
ดวงอาทริตยตกทป็ ทาใหข้ความชพรนใดทรีที่มอรี ยซูรข ะเหยไปในทคันทรี ดรินจนงเรริที่มอรุขนอยขางรวดเรป็วและแหข้งเพราะ
ดวงอาทริตยตเนพอที่ งจากชคัรนหรินทรีที่อยซูขข ข้างใตข้ (3) เมลป็ดอพนที่ ๆกป็ตกลงทขามกลางวคัชพพชทรีมที่ รีหนามเยอะซนที่งกป็
งอกเงยขนรนเชขนกคันและปกคลรุมเมลป็ดพพชทรีตที่ ข้องการ (4) สรุดทข้าย บางเมลป็ดกป็ตกลงในดรินดรีและงอก
ขนรนและเกริดผลรข้อยเทขา ไมขมรีระบรุไวข้วาข เปป็นพพชชนริดใด แตขนขาจะเปป็นธคัญพพชซนที่งออกผลไดข้เปป็นรข้อย
เทขาของเมลป็ดทรีปที่ ลซูกลงไป
พระเยซซูตรคัสสรรุปสข วนแรกของคทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรดวข้ ยคทาเตพอนทรีที่วาข “ใครมรีหซูฟงคั ไดข้ จงฟคังเถริด”
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ จงตคัรงใจฟคังใหข้ดรี
ลก 8:9-11

เหลล่าสาวกจซงทผลถามพระองคย์วล่า "คลาอทปมานนนนั้ หมายความอยล่างไร"

10 พระองคย์จซงตรนสวล่า "ขด้อความลซกลนบแหล่งอาณาจนกรของพระเจด้าทรงโปรดใหด้ทล่านทนนั้งหลายรผด้ไดด้

แตล่สลาหรนบคนอรรื่นนนนนั้ ไดด้ใหด้เปป็นคลาอทปมา เพรรื่อเมรรื่อเขาดผกป็ไมล่เหป็น และเมรรื่อเขาไดด้ยสนกป็ไมล่เขด้าใจ 11 คลา
อทปมานนนนั้ กป็อยล่างนมีนั้ เมลป็ดพรชนนนั้นไดด้แกล่พระวจนะของพระเจด้า
พวกสาวกของพระองคตจนงซคักถามพระองคตเกรีที่ยวกคับความหมายของคทาอรุปมานรีร คทาตอบของ
พระเยซซูนร นคั กป็ชวนใหข้ฉรุกคริดพอๆกคับเปป็นปรริศนาใหข้ขบคริด พระองคตตรคัสวขาขข้อความลนกลคับแหขง
อาณาจคักรนคัรนทรงโปรดใหข้พวกสาวกของพระองคตรไซูข้ ดข้ คทาทรีที่แปลวขา ขด้อความลซกลนบ (มบุสเตรดิออน)
มรีความหมายวขาสริที่งทรีที่ไมขปรากฏชคัดแจข้งหรพอจนถนงบคัดนรีรยคังไมขถซูกเปริดเผยอยขางเตป็มทรีที่ คทาตรคัสตขอไปนรีร
แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงหมายพระทคัยใหข้พวกสาวกของพระองคตเขข้าใจความหมายของ
คทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรขณะทรีที่ทรงททาใหข้มคันคลรุมเครพอสทาหรคับคนอพนที่ ๆ
คนอชที่นทรีวที่ าข นรีรเหป็นไดข้ชคัดวขาหมายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้าง เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
กทาลคังหมายถนงอริสยาหต 6:9-10 ในสองขข้อนคัรนศาสดาพยากรณตอริสยาหตไดข้กลขาวลขวงหนข้าวขาพระเจข้า
จะทรงประทานใหข้แกขชนชาตริอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้างซนที่งตา หซู และความคริดอคันรคับรซูไข้ ดข้แตขกไป็ มข
อาจเขข้าใจไดข้เพราะวขาพระเจข้าไดข้ทรงปริดบคังประสาทสคัมผคัสเหลขานคัรนไวข้ มคันเปป็นการพริพากษาของ
พระองคตทรีที่ทรงมรีตขอชนชาตริอริสราเอลทรีที่ดรพอดข้านและไมขเชพที่อตลอดหลายศตวรรษซนที่งไดข้ททาใหข้ใจของ
ตนแขป็งกระดข้างตขอพระเจข้าของพวกเขา
ทรีที่สทาคคัญยริงที่ ไปอรีกกป็คพอวขา พระเยซซูทรงททาใหข้ความหมายของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรปรากฏชคัดเจน
ตขอพวกสาวกของพระองคตซนที่งเปริดใจของตนออกและมรีใจทรีเที่ ปริดรคับ นอกจากนรีร เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วาข พระเยซซูทรงอธริบายคทาสอนทรีที่เปป็นเชริงเปรรียบเทรียบอยซูบข ขอยๆ โดยเปริดโอกาสใหข้แตขละคน
ตรีความตามความคริดของตคัวเองนข้อยมาก พระองคตทรงเรริที่มตข้นคทาอธริบายนคัรนโดยตรคัสวขา “เมลป็ดพพช
นคัรนไดข้แกขพระวจนะของพระเจข้า” เหป็นไดข้ชคัดวขาคทาอรุปมานรีรมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับการปลซูกพระวจนะของ
พระเจข้าไวข้ในใจของมนรุษยต
ลก 8:12-15 ทมีรื่ตกตามหนทางไดด้แกล่คนเหลล่านนนนั้ ทมีรื่ไดด้ยนส แลด้วพญามารมาชสงเอาพระ
วจนะจากใจของเขา เพรอรื่ ไมล่ใหด้เขาเชรอรื่ และรอดไดด้ 13 ซซรื่งตกทมีรื่หนส นนนั้นไดด้แกล่คนเหลล่านนนนั้ ทมีรื่ไดด้ยนส
แลด้วกป็รบน พระวจนะนนนนั้ ดด้วยความปรมีดมี แตล่ไมล่มมีราก เชรอรื่ ไดด้แตล่ชวนรื่ คราว เมรรื่อถผกทดลองเขากป็หลงเสมีย
ไป 14 ทมีรื่ตกกลางหนามนนนั้นไดด้แกล่คนเหลล่านนนนั้ ทมีรื่ไดด้ยนส แลด้วออกไป และความปรารภปรารมยย์

ทรนพยย์สมบนตส ความสนทกสนานแหล่งชมีวสตนมีนั้กป็ปกคลทมเขา ผลของเขาจซงไมล่เตสบโต 15 และซซรื่งตก
ทมีรื่ดสนดมีนนนั้น ไดด้แกล่คนเหลล่านนนนั้ ทมีรื่ไดด้ยนส พระวจนะดด้วยใจซรรื่อสนตยย์และดมีแลด้วกป็จดจลาไวด้ จซงเกสดผลดด้วย
ความเพมียร
นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่พระเยซซูตรคัสซทราถนงเมลป็ดพพชสรีที่ประเภทกขอนหนข้า โดยทรงอธริบายความหมาย
ฝขายวริญญาณของแตขละประเภทไวข้ดข้วย (1) “ทรีที่ตกตามหนทาง” จนถนงทรุกวคันนรีรกคป็ พอ คนเหลขานคัรนทรีที่
อาจไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า กระนคัรนซาตานกป็เหมพอนนกตคัวหนนที่งทรีมที่ าและชริงเอาพระวจนะนคัรน
ไป มคันอาจเปป็นการเบนความสนใจหรพอคทาสอนเทป็จทรีที่ถซูกออกแบบมาเพพที่อททาใหข้พระวจนะของ
พระเจข้าเปป็นหมคันไป สริที่งนรีรถซูกททาเปป็นประจทาในครริสตจคักรทรีมที่ รีแนวคริดเปริดกวข้างทคัรงหลายและ
อริทธริพลตขางๆทรีที่ปราศจากพระเจข้าของชาวโลก พญามารจนงขคัดขวางพวกเขามริใหข้รคับเชพที่อเกรงวขา
พวกเขาจะไดข้รบคั ความรอด
คทาอรุปมานรีรจนงถซูกใหข้ความหมายอยขางชคัดเจน มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการเผยแพรข ขขาวประเสรริฐ
ผขานทางพระวจนะของพระเจข้าเขข้าไปในใจของคนทคัรงหลายเพพที่อความรอดของพวกเขา พญามาร
ถซูกระบรุวาข เปป็นศคัตรซูผซูข้หนนงที่ ทรีพที่ ยายามอยขางแขป็งขคันทรีที่จะขคัดขวางการซนมซคับความจรริงโดยใชข้ทรุกวริธรีทรีที่
จทาเปป็น การตขอสซูข้นร รียงคั ดทาเนรินอยซูตข ลอดมาจนถนงทรุกวคันนรีร
(2) ประเภททรีที่สองคพอ เมลป็ดทรีที่ตกลงบนดรินตพรนซนที่งมรีชร คันหรินอยซูขข ข้างใตข้ ซนงที่ พบเหป็นไดข้ทคัวที่ ไปใน
อริสราเอล พระเยซซูทรงเปรรียบสถานการณตนร รีวาข เปป็นเหมพอนกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ยนริ พระวจนะของ
พระเจข้าจรริงๆและรคับมคันไวข้ดข้วยความยรินดรี เมพอที่ เราเทรียบเรพที่องนรีรกบคั คทาอรุปมาแรก เราตข้องไมขลพมวขา
เมลป็ดพพชไดข้แตกหนขอและงอกเงยขนรนจรริงๆ ซนที่งบขงบอกถนงชรีวริตใหมข สริที่งทรีที่ดซูเหมพอนถซูกสพที่อกป็คอพ คน
ประเภทหนนงที่ ซนที่งไมขเพรียงไดข้ยรินพระวจนะเทขานคัรน แตขยงคั รคับไวข้ เชพที่อ และรอดแลข้วดข้วย
อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานรีร “ไมขมรรี าก เชพที่อไดข้แตขชคัวที่ คราว เมพที่อถซูกทดลองเขากป็หลงเสรียไป”
เหป็นไดข้ชคัดวขาคนพวกนรีรคพอ คนทรีรที่ อดแลข้ว แตขเพราะขาดหรพอไมขมอรี รุปนริสคัยทรีที่ลนกพอ พวกเขาจนง
ดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนไดข้เพรียงชคัวที่ คราว กขอนทรีที่จะสะดรุดและหลงเสรียไป พวกเขาไมขมรรี าก พวกเขามรี
ความลนกเพรียงเลป็กนข้อย พวกเขาสะดรุดไดข้ในเวลาไมขนาน เกริดความทข้อใจ หรพอไมขกพป็ าข ยแพข้ตขอความ
ยรุงข ยากตขางๆซนที่งยขอมเกริดขนรนอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ในชรีวริตครริสเตรียน พวกเขาลข้มเลริกไปเฉยๆ พวกเขา
รอดไหม ใชขพวกเขารอด แตขพวกเขาเกริดผลใหข้กบคั นายของตนไหม ไมขเลย

ความหมายทรีที่ลนกซนรงกวขาของคทาอรุปมานรีรเรริที่มปรากฏใหข้เหป็นตรงนรีร มคันเปป็นเหตรุทรีที่วาข ททาไมคน
ของพระเจข้ามากมายจนงไมขเกริดผลอะไรเปป็นชริรนเปป็นอคันเลยในชรีวริตครริสเตรียนของตน พวกเขารอด
แลข้วแตขกลคับถอยหลคังไปในเวลาไมขนาน ยอมแพข้ และกลคับไปหาชาวโลก โดยไมขเกริดผลถวายพระ
ครริสตตเลย พวกเขาขาดหลคักการเรพที่องความชอบธรรมในการททาสริที่งทรีที่พวกเขาควรกระททา ทคัรงกขอน
และหลคังจากทรีที่พวกเขารอดแลข้ว ดคังนคัรน ถนงแมข้วาข รอดแลข้ว แตขพวกเขากป็ไมขเคยเปป็นครริสเตรียนทรีที่เกริด
ผลถวายนายของตนเลย การทดลองไมขวาข จะในรซูปของการทดสอบหรพอการลขอลวงใหข้ททาชคัวที่ ตขาง
ขคัดขวางพวกเขามริใหข้เกริดผล คทาทรีที่แปลวขา หลงเสมียไป (อาฟดิสเตมดิ) มรีความหมายหนนที่งวขา ‘ถอนตคัว’
หรพอ ‘ละทริรง’ พวกเขาเลริกรคับใชข้พระเจข้าไปเฉยๆ พวกเขาไมขมรรี าก อรุปนริสคัย และความกลข้าหาญทรีที่
จะสซูข้ทนชรีวริตครริสเตรียน
(3) ประเภททรีที่สามคพอ เมลป็ดทรีที่ตกลงในทขามกลางตข้นหนาม เหมพอนประเภทกขอนหนข้ามคันกป็
งอกเงยขนรน ชรีวริตใหมขไดข้ถพอกทาเนริดขนรนมาแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นคนทรีที่รอดแลข้ว อยขางไรกป็ตาม
ตรงนรีรพระเยซซูทรงนริยามครริสเตรียนอรีกประเภททรีที่ถนงแมข้วาข รอดแลข้วแตขกเป็ กริดผลนข้อยหรพอไมขเกริดผล
เลยถวายนายของตน พวกเขาไดข้ยนริ เชพที่อแลข้วอยขางชคัดเจน และออกไป กระนคัรนชรีวตริ ครริสเตรียนของ
พวกเขากป็เรริที่มถซูกปกคลรุมดข้วย “ความปรารภปรารมยต ทรคัพยตสมบคัตริ ความสนรุกสนานแหขงชรีวริตนรีร”
ผลของเขาจนงไมขเตริบโต
มรีสามประเภทยขอยถซูกเอขยถนง (ก) ความปรารภปรารมภย์ ซนที่งหมายถนง ‘ความกระวนกระวาย
ตขางๆ’ หรพอ ‘ความวริตกกคังวลตขางๆ’ (ข) ทรดัพยย์สมบดัตดิ ซนที่งอาจหมายถนงแนวคริดวคัตถรุนยริ มดข้วย และ
(ค) ความสนบุกสนาน ซนที่งแปลมาจากคทาวขา เฮดอเน อคันเปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ hedonism
(แนวคริดตคักตวงความสรุขใหข้ตนเอง) มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการมรีชรีวริตอยซูเข พพที่อความสนรุกสนาน ความ
รพนที่ เรริง การพคักผขอนหยขอนใจ และความบคันเทริงในชรีวริต ผลกป็คพอ คนเหลขานคัรนไมขเกริดผลจนถนงการ
เปป็นผซูข้ใหญข คทาทรีที่แปลวขา เตสบโต (เทะเละสฟอเระโอ) นอกจากหมายถนงผลของพพชทรีโที่ ตเตป็มทรีที่แลข้ว
ยคังหมายถนงการทรีที่หญริงตคัรงครรภตทรีที่มรีอายรุครรภตครบแลข้วดข้วย นรีที่จงน หมายถนง ไมขมผรี ลออกมาทคัรงๆทรีคที่ รบ
กทาหนดแลข้ว
คนเหลขานคัรนทรีที่จคัดอยซูใข นประเภทนรีรมคัวแตขยงรุข กคับสริที่งตขางๆของชรีวริต ไมขวาข จะเปป็นปคัญหาตขางๆ
ของชรีวริต วคัตถรุสที่ ริงของตขางๆของชรีวตริ และโดยเฉพาะอยขางยริงที่ ความสนรุกสนานแหขงชรีวริตจนพวกเขา

ไมขเคยเกริดผลอะไรถวายแดขนายของตนเลย พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงสภาพทรีที่เกริดขนรน
ในยรุคครริสตจคักรในสมคัยปคัจจรุบคันทรีที่เราอยซูนข ร รี ครริสเตรียนสข วนใหญขมคัวแตขยงรุข อยซูกข บคั การททาสริที่งใดกป็ตาม
เกรินกวขาทรีที่จะเกริดผลถวายนายของตนในการนทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถนงพระครริสตต
(4) สรุดทข้าย พระเยซซูทรงบรรยายถนงเมลป็ดพพชทรีที่ตกลงบนดรินดรีวาข เปป็นผซูข้ทรีที่มรี “ใจซพที่อสคัตยตและ
ใจทรีที่ดรี” คทาทรีที่แปลวขา ซรรื่อสนตยย์ (คาลอส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘ดรี’ ในความหมายทรีที่วาข ‘ทรีที่เปป็นเลริศ’ หรพอ ‘มรี
ครุณภาพทรีที่ดรีเกรินมาตรฐาน’ คทาทรีที่สองทรีที่แปลวขา ดมี (อากาธอส) เกรีที่ยวขข้องกคับครุณสมบคัตริตขางๆทรีที่อยซูข
ภายในมากกวขา มคันอาจหมายความวขา ชอบธรรม หรพอมรีเกรียรตริกไป็ ดข้ ตรงนรีรมคันหมายถนงอรุปนริสยคั ฝขาย
วริญญาณของคนเหลขานคัรนทรีเที่ กริดผล พวกเขาไมขเพรียงแซงหนข้าพวกพรีที่นอข้ งทรีที่ไมขเอาใจใสข ของตน
เทขานคัรน แตขพวกเขายคังททาเชขนนคัรนเพราะอรุปนริสคัยภายใน คพอ วรินคัยฝขายวริญญาณทรีที่จะททาสริที่งทรีพที่ วกเขา
ควรกระททาดข้วย คนเหลขานรีรไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า (โดยเชพที่อมคันอยขางเหป็นไดข้ชคัด) และจดจลาไวด้
คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (คาเทะโค) มรีความหมายวขา ‘ยนดไวข้มนคั ที่ ’ จนถนงขนาดนทาไปปฏริบคัตริจรริงๆ นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงความเชพที่อฟคัง
ตรงนรีรคอพ คนทคัรงหลายทรีที่ไดข้ยนริ พระวจนะ วางใจพระครริสตต และเชชที่อฟดังพระวจนะหลคังจาก
นคัรนเปป็นตข้นไป คนเหลขานรีรเปป็นผซูข้ทรีที่เกริดผลถวายนายของตน โดยเกริดผลดข้วยความเพทยร คทาหลคังนรีรมรี
ความหมายวขาความเพรียรพยายาม ความหนคักแนขนมคันที่ คง และความสคัตยตซพที่อ ตลอดชคัวที่ ชรีวริตของ
พวกเขาๆอาจนทาวริญญาณคนไดข้มากถนงหนนที่งรข้อยคนมาถนงพระครริสตต
สรรุปกป็คอพ คทาอรุปมานรีรคพอเหตรุผลทรีที่วาข ททาไม (1) คนมากมายจนงไมขไดข้รคับความรอด (2) แตขทรีที่
ชคัดเจนยริงที่ กวขานคัรนกป็คอพ มคันเปป็นคทาอรุปมาเรพอที่ งหนนที่งทรีที่วาข ททาไมครริสเตรียนสข วนใหญขถงน ไมขเกริดผล ถนง
แมข้วาข อคัครสาวกเปาโลไดข้เขรียนถนงผลทรีที่อยซูภข ายในของพระวริญญาณในกาลาเทรีย 5 แลข้ว แตขตรงนรีรผล
ทรีที่วาข ดซูเหมพอนจะเปป็นผลทรีที่ปรากฏภายนอกอยขางเหป็นไดข้ชคัด หรพอเปป็นการเกริดผลตขอๆไป (เราจทาไดข้วาข
รข้อยเทขา) ครริสเตรียนมากมายเกริดผลนข้อยหรพอไมขเกริดผลเลยถวายนายของตนเพราะขาดความลนกฝขาย
วริญญาณ คนอพที่นๆกป็ไมขยอมเกริดผลเพราะสริที่งตขางๆทรีที่เบนความสนใจ ความสาละวนวรุนข วายตขางๆ
และความสนรุกสนานแหขงชรีวริต อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีมที่ รีความลนกแหขงอรุปนริสคัยทรีที่จะททาสริที่งทรีที่
พวกเขาควรกระททาหลคังจากไดข้รคับความรอดแลข้วและเตป็มใจเชพที่อฟคังพระวจนะของพระเจข้า กป็

พากเพรียรพยายามในการ “เกริดผลดข้วยความเพรียร” พวกเขาถวายเกรียรตริแดขพระบริดาดคังทรีที่พระเยซซู
ไดข้ตรคัสไวข้ในยอหตน 15:8 ตลอดชรีวริตของพวกเขาๆนทาวริญญาณคนมากมายมาถนงพระครริสตต
ลก 8:16-18 ไมล่มมีผด้ใผ ดเมรรื่อจทดเทมียนแลด้วจะเอาภาชนะครอบไวด้ หรรอวางไวด้ใตด้เตมียง แตล่ตนนั้ง
ไวด้ทมีรื่เชสงเทมียน เพรรื่อคนทนนั้งหลายทมีรื่เขด้ามาจะเหป็นแสงสวล่างไดด้ 17 ดด้วยวล่าไมล่มมีสสรื่งใดทมีรื่ซล่อนไวด้ซงซรื่ จะไมล่
ปรากฏแจด้ง และไมล่มมีสงสรื่ ใดทมีรื่ปสดบนงไวด้ซซรื่งจะไมล่รด้จผ ะไมล่ตด้องแพรล่งพราย 18 เหตทฉะนนนนั้ ทล่านทนนั้ง
หลายจะฟนงอยล่างไรกป็จงเอาใจจดจล่อ เพราะวล่าผผด้ใดมมีอยผแล่ ลด้วจะทรงเพสรื่มเตสมใหด้แกล่ผนด้ผ นนั้นอมีก แตล่ผด้ใผ ด
ไมล่มมี แมด้ซซรื่งเขาคสดวล่ามมีอยผล่นนนั้นจะทรงเอาไปจากเขา"
พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงดลใจลซูกาใหข้บคันทนกคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งในบรริบทเดรียวกคันนคัรนซนที่ง
เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นเรพอที่ งของการแผขแสงสวขางแหขงขขาวประเสรริฐ พระองคตทรงสอนเรพอที่ งงขายๆนรีรซนที่งใน
สมคัยนคัรนกป็เปป็นเรพที่องปกตริ คพอ การจรุดเทรียน ไมขมรีใครทรีที่สตริดๆรี จะเอาอะไรมาครอบเทรียนนคัรน หรพอเอา
มคันไปไวข้ใตข้เตรียง แตขเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้วกป็ถซูกนทาไปวางไวข้บนเชดิงเททยน เพพที่อทรีที่ทรุกคนทรีที่เขข้ามาจะไดข้รคับ
ประโยชนตจากแสงสวขางนคัรน การประยรุกตตใชข้เรพที่องนรีรกบคั การแผขแสงแหขงขขาวประเสรริฐโดยไมขปริด
ซขอนมคันไวข้ภายในจนงเปป็นเรพอที่ งทรีชที่ คัดเจนเหลพอเกริน
บางทรีสที่ งริ ทรีที่เปป็นปรริศนากป็คพอ พระเยซซูตรคัสตขอมาวขา “ไมขมรีสที่ งริ ใดทรีที่ปริดบคังไวข้ซนที่งจะไมขรจซูข้ ะไมข
ตข้องแพรข งพราย” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอ การพริพากษาทรีที่จะมาซนที่งวริธรีการใชข้ชรีวริตของเราจะถซูกเปริดเผยใหข้
ทรุกคนทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ ไดข้เหป็น อาจเปป็นไดข้วาข พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงใสข เรพที่องนรีรไวข้ในบรริบทเดรียวกคันกคับ
คทาอรุปมาเรพอที่ งผซูข้หวขานพพชและเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้ว ครริสเตรียนสขวนใหญขเกริดผลนข้อย โดยอข้างเหตรุผล
หลายอยขางวขาททาไมพวกเขาถนงไมขเกริดผล แตขในวคันนคัรนทรีที่บคัลลคังกตพพริ ากษา ความบาปทรีที่ปริดซขอนไวข้
ทรุกอยขางของพวกเขาในการไมขกระททากป็จะถซูกเปริดเผย โดยในกรณรีนร รีกคป็ พอ การปริดซขอนความสวขาง
ของตนไวข้
จากนคัรนพระองคตตรคัสเปป็นลางมากยริงที่ ขนรนวขา ในวคันนคัรน บทาเหนป็จทรีที่ควรตกเปป็นของเราอาจถซูก
มอบใหข้แกขคนอพที่นแทน บทาเหนป็จของการนทาวริญญาณคนอพนที่ มาถนงพระครริสตตซนที่งควรตกเปป็นของเรา
ในวคันนคัรนจะถซูกมอบใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่เกริดผลจรริงๆ โดยสข องแสงแหขงขขาวประเสรริฐออกไป นรีที่
สพที่อวขาทรีที่บคัลลคังกตพพริ ากษาของพระครริสตต คนมากมายจะตข้องเสรียบทาเหนป็จขณะทรีที่คนอพที่นๆจะไดข้รคับ
การปซูนบทาเหนป็จอยขางงาม พระเยซซูทรงเตพอนถนงวคันนคัรนอยขางจรริงจคัง

ลก 8:19-21 ครนนั้งนนนนั้ มารดาและพวกนด้องชายของพระองคย์มาหาพระองคย์ แตล่เขด้าไปถซง
พระองคย์ไมล่ไดด้เพราะคนมาก 20 มมีคนทผลพระองคย์วาล่ "มารดาและนด้องชายของพระองคย์ยนร อยผล่
ขด้างนอกปรารถนาจะพบพระองคย์" 21 แตล่พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "มารดาของเรา และพมีรื่นด้อง
ของเราครอคนเหลล่านนนนั้ ทมีรื่ไดด้ฟนงพระวจนะของพระเจด้าและกระทลาตาม"
อรีกครคัรงทรีใที่ นชขวงเวลาเดรียวกคันนคัรน ครอบครคัวของพระเยซซูไดข้มาหาพระองคต (รวมถนงมารดา
และนข้องๆของพระองคตดข้วย ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขานางมารรียตมรีบรุตรคนอพนที่ ๆอรีก) อยขางไรกป็ตาม มรีคนอยซูข
มากจนพวกเขาไมขอาจเขข้าถนงพระองคตไดข้ อยขางไรกป็ตาม มรีคนไปทซูลพระองคตวาข ครอบครคัวของ
พระองคตอยากพบพระองคต (นขาจะเปป็นไปไดข้วาข พระเยซซูไดข้ทรงใหข้เกรียรตริพวกเขาและเสดป็จออกไป
พบพวกเขาจรริงๆถนงแมข้ไมขมรีระบรุไวข้อยขางเจาะจงตรงนรีรกตป็ าม) อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงถพอ
โอกาสนรีรเพพที่อสอนความจรริงประการหนนงที่ ทรีที่เรรียบงขายแตขทที่ริมแทงใจ “มารดาของเรา และพรีที่นอข้ งของ
เราคพอคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ฟงคั พระวจนะของพระเจข้าและกระททาตาม” ดคังนคัรนพระองคตจนงตรคัสวขา คน
ทคัรงหลายทรีพที่ ระองคตทรงรคักคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขเพรียงไดข้ยรินพระวจนะเทขานคัรน แตขยคังกระทสาตาม
(เชพที่อฟคังพระวจนะ) ดข้วย นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่บรริบทตรงนรีรยงคั เกรีที่ยวขข้องกคับคทาอรุปมาเรพอที่ งผซูข้หวขานพพชและ
คนเหลขานคัรนทรีที่เกริดผลดข้วยความเพรียรพรข้อมกคับแสงทรีที่สของสวขางออกไป กลขาวในแงขทกรีที่ วข้างกวขานคัรน
พระเยซซูจรริงๆแลข้วกป็ตรคัสวขา คนเหลขานคัรนซนที่งเปป็นทรีรที่ คักของพระองคตกคป็ พอ คนทคัรงหลายทรีที่ประพฤตริ
ตามพระวจนะของพระเจข้าจรริงๆ นคันที่ คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคังพระวจนะ การเชพที่อเปป็นสริที่งหนนงที่ แตข
การเชพที่อฟคังตขอจากนคัรนกป็เปป็นอรีกเรพอที่ งเลยทรีเดรียว
ลก 8:22-25 อยผมล่ าวนนหนซรื่งพระองคย์เสดป็จลงเรรอกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์ แลด้ว
พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ใหด้เราขด้ามทะเลสาบไปฟากขด้างโนด้น" เขากป็ถอยเรรอออกไป 23 เมรรื่อกลาลนง
แลล่นไปพระองคย์ทรงบรรทมหลนบ และบนงเกสดพายทกลด้ากลางทะเลสาบ นลนั้าเขด้าเรรออยผนล่ ล่ากลนวจะมมี
อนนตราย 24 เขาจซงมาปลทกพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายกลาลนงจะ
พสนาศอยผแล่ ลด้ว " พระองคย์จซงทรงตรรื่นขซนั้นหด้ามลมและคลรรื่น แลด้วคลรรื่นลมกป็หยทดเงมียบสงบทมีเดมียว
25 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ความเชรรื่อของเจด้าอยผล่ทมีรื่ไหน" เขาเหลล่านนนั้นกลนวและประหลาดใจพผด
กนนวล่า "ทล่านผผด้นเมีนั้ ปป็นผผใด้ ดจซงสนงรื่ บนงคนบลมและนลนั้าไดด้ และลมกนบนลนั้านนนนั้ กป็เชรรื่อฟนงทล่าน”

บคันทนกของลซูกาตรงนรีรดซูเหมพอนจะบขงบอกวขาเหตรุการณตตขอไปนรีรเกริดขนรนในภายหลคัง อยขางไร
กป็ตามบคันทนกของมาระโก (มาระโก 4:35) ดซูเหมพอนจะบขงบอกวขามคันเกริดขนรนในวคันเดรียวกคันนคัรนเลย
(คทาทรีแที่ ปลวขา อยผล่มาวนนหนซงรื่ (มดิอา) มรีความหมายวขา ‘วคันหนนงที่ ’) ไมขวาข จะในกรณรีใด พระเยซซูกเป็ สดป็จ
ลงเรพอลทาหนนที่งบนทะเลกาลริลพรี รข้อมกคับพวกสาวกและออกเรพอแลขนไปยคังอรีกฝคัที่ง (เหป็นไดข้ชคัดวขาพวก
เขาอยซูใข นเมพองคาเปอรนาอรุมทางชายฝคัที่งตอนเหนพอและตคัรงใจทรีที่จะลของเรพอไปทางทริศตะวคันออก
เฉรียงใตข้ไปยคังชายฝคัที่งดข้านตะวคันออกซนที่งเปป็นทรีๆที่ พระเยซซูจะทรงจคัดการกคับชายทรีที่เปป็นบข้านทรีที่เมพองกา
ดารา)
ขณะยคังอยซูรข ะหวขางทาง พายรุรรุนแรงลซูกหนนที่งไดข้พคัดโหมขนรนมา และมข้วนตคัวลงจากทรีรที่ าบสซูง
ทรีที่อยซูตข ริดกคันลงบนทะเลกาลริลรี พายรุลซูกนรีรมครี วามรรุนแรงมากเสรียจนนทราทขวมเขข้าเรพอและพวกเขาตกอยซูข
ในอคันตรายทรีที่เรพอจะลขมไดข้ อาจเปป็นไดข้วาข เจข้าแหขงอทานาจในฟข้าอากาศไดข้ททาใหข้เกริดพายรุลซูกนรีรขร นนเพพอที่
หมายจะโจมตรีพระเยซซู พวกสาวกหลายคนซนที่งเปป็นชาวประมงทรีชที่ ทที่าชองยขอมมองฟข้าอากาศออก
และไมขคาดคริดวขาจะเกริดพายรุรรุนแรงแนขนอน แตขกลคับกลายเปป็นวขา พระเยซซูทรงใชข้พายรุลซูกนรีรเพพอที่
ถวายเกรียรตริแดขพระองคตเอง
ขณะเดรียวกคันพระเยซซูไดข้เสดป็จไปบรรทมหลคับในเรพอแลข้ว (ตามทรีที่บคันทนกของมาระโกไดข้
กลขาวไวข้ คพอ มาระโก 4:38) พวกเขารรีบไปปลรุกพระองคตทคันทรี ใหข้เราสคังเกตวขาพวกเขาปลรุกพระ
องคตซร ทาๆโดยทซูลวขา “อาจารยตเจข้าขข้า อาจารยตเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าทคัรงหลายกทาลคังจะพรินาศอยซูแข ลข้ว” พระเยซซู
จนงทรงลรุกขนรนและ “หข้ามลมและคลพนที่ แลข้วคลพที่นลมกป็หยรุดเงรียบสงบทรีเดรียว” ทคัรงความเปป็นมนรุษยต
และความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซูปรากฏชคัดเจน ในความเปป็นมนรุษยตของพระองคตๆทรงตข้องการ
การพคักผขอน แตขในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงสคังที่ ใหข้พายรุทรรีที่ รุนแรงลซูกหนนงที่ สงบและมคัน
กป็ททาตาม
จากนคัรนพระเยซซูทรงหคันไปหาพวกสาวกและเตพอนสตริพวกเขาวขา “ความเชพที่อของพวกเจข้า
อยซูทข รีที่ไหน” นรีสที่ พที่อวขาพวกเขานขาจะไวข้วางใจพระองคตไดข้ตลอดเวลา ทรีที่พวกเขาตข้องททากป็แคขทซูลขอการ
ชขวยเหลพอจากพระองคต นรีเที่ ปป็นบทเรรียนหนนงที่ ทรีที่อยซูมข าจนถนงทรุกวคันนรีร เมพที่อเกริดวริกฤตริ ทรีที่เราตข้องททากป็แคข
ขอความชขวยเหลพอจากพระองคต ถนงแมข้พวกสาวกไดข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดแลข้ว
แตขพวกเขากป็ไมขเคยเหป็นชายคนหนนที่งหข้ามลมพายรุดวข้ ยเสรียงของตนมากขอนเลย พวกเขาจนงครรุขนคริด

ดข้วยความเกรงกลคัววขา “ทขานผซูข้นร รีเปป็นผซูข้ใดจนงสคังที่ บคังคคับลมและนทราไดข้ และลมกคับนทรานคัรนกป็เชพที่อฟคังทขาน”
บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขาพระเยซซูทรงเปป็นยริงที่ กวขามนรุษยตคนหนนงที่ จรริงๆ พระองคตทรงเปป็นพระเจข้า
ผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยต พระองคตผซูข้ทรงสรข้างลมและคลพที่นทรงสามารถททาใหข้มคันสงบไดข้ตามใจ
สคังที่
ลก 8:26-27 เขาแลล่นไปถซงแขวงชาวเมรองกาดาราทมีรื่อยผล่ตรงขด้ามกาลสลมี 27 เมรรื่อพระองคย์
เสดป็จขซนั้นบกแลด้ว มมีชายคนหนซรื่งจากเมรองนนนั้นมาพบพระองคย์ คนนนนั้นมมีผเมี ขด้าสสงอยผนล่ านแลด้ว และมสไดด้
สวมเสรนั้อ มสไดด้อยผล่เรรอน แตล่อยผตล่ ามอทโมงคย์ฝงน ศพ
พอพวกเขานทาเรพอขนรนฝคัที่งหลคังจากลมพายรุสงบแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาอยซูบข นชายฝคัที่งทริศ
ตะวคันออกของทะเลกาลริลรี เขตแดนนคัรนมรีชพที่อวขา เมพองกาดาราและมรีคนตขางชาตริอยซูเข ปป็นสขวนใหญข ทรีที่
นคันที่ เองพระเยซซูทรงพบกคับ “ชายคนหนนงที่ จากเมพองนคัรนมาพบพระองคต คนนคัรนมรีผรีเขข้าสริงอยซูนข านแลข้ว
และมริไดข้สวมเสพรอ มริไดข้อยซูเข รพอน แตขอยซูตข ามอรุโมงคตฝคังศพ” คทาทรีแที่ ปลวขา ผมี (ไดมอนดิออน) หมายถนง
‘พวกปรีศาจ’ ซนงที่ เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ demons พวกมคันเปป็นวริญญาณทรีที่ตกสวรรคต และเปป็น
ทหารราบแหขงอาณาจคักรของซาตาน
นขาสคังเกตวขาชายผซูข้นร รีทมรีที่ รีผสท ริงสวมเสพรอผข้านข้อยชริรนและไมขชอบอยซูใข นบข้านเรพอน มคันจนงมรีความ
สคัมพคันธตกนคั ระหวขางการเปลพรองผข้า การแตขงตคัวโปบ๊ๆ การไมขมรีบข้านอยซูข และพญามาร นอกจากนรีร ชาย
คนนรีรยคังชอบอยซูตข ามอรุโมงคตฝคังศพมากกวขาดข้วย ความเกรีที่ยวขข้องกคันระหวขางความตาย พวกภซูตผรี และ
ซาตานจนงถซูกบรรยายใหข้เหป็น (การทรีคที่ นในปคัจจรุบคันถพอเทศกาลฮคัลโลวรีนจนงมรีความคลข้ายคลนงกคัน
อยขางใกลข้ชริด)
ลก 8:28-29 ครนนั้นเหป็นพระเยซผเขากป็โหล่รอด้ ง และกราบลงตรงพระพนกตรย์พระองคย์ รด้อง
เสมียงดนงวล่า "ขด้าแตล่พระเยซผบทตรของพระเจด้าสผ งสท ด ขด้าพระองคย์เกมีรื่ยวขด้องอะไรกนบทล่านเลล่า ขอ
พระองคย์อยล่าทรมานขด้าพระองคย์" 29 (ทมีรื่พผดเชล่นนมีกนั้ ป็เพราะพระองคย์ไดด้สนรื่งผมีโสโครกใหด้ออกมาจาก
ตนวคนนนนนั้ ดด้วยวล่าผมีนนนนั้ แผลงฤทธสดิ์ในตนวเขาบล่อยๆ และเขาถผกจลาดด้วยโซล่ตรวน แตล่เขาไดด้หนกเครรรื่อง
จลานนนนั้ เสมีย แลด้วผมีกนป็ ลาเขาไปในทมีรื่เปลมีรื่ยว)

พอเหป็นพระเยซซู ชายคนนรีรทรีที่มรีผรีหลายตคัวเขข้าสริงกป็ (1) รข้องเสรียงดคัง และ (2) กราบลงตรงพระ
พคักตรตพระเยซซู นขาสคังเกตตรงทรีที่วาข ผรีตนนรีรพดซู ออกมาโดยใชข้เสรียงของชายผซูข้นร รีจรริงๆ นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
พวกผรีควบครุมชายผซูข้นร รีจนถนงขนาดใชข้ประโยชนตจากเสรียงของเขาไดข้ บางทรีเหตรุผลหนนที่งทรีพที่ วกผรีชอบ
สริงสซูขรขางกายมนรุษยตและควบครุมรข างกายพวกเขากป็คพอวขา พวกมคันจะไดข้สพที่อสารกคับมนรุษยตไดข้โดยตรง
ผรีตนนรีรทรีที่พดซู ผขานชายคนนรีรรข้องออกมาวขา “ขข้าแตขพระเยซซูบรุตรของพระเจข้าสซูงสรุด ขข้าพระองคต
เกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานเลขา ขอพระองคตอยขาทรมานขข้าพระองคต” ขณะเดรียวกคันพระเยซซูไดข้ตรคัสสคังที่
ใหข้ผรี (เหลขานคัรน) ออกไปจากชายผซูข้นร รี
มรีความเหป็นหลายประการตามมา (1) ถนงแมข้คนอพนที่ ๆไมขเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด แตข
พวกผรีเหลขานรีรกเป็ ขข้าใจอยขางแนขนอน พวกมคันรซูข้จคักพระองคตในสวรรคตเมพที่อหลายยรุคสมคัยนานมาแลข้ว
พวกมคันรซูวข้ าข พระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าผซูข้สงซู สรุด นขาแปลกตรงทรีที่วาข ผซูข้ฟคังสขวนใหญขของ
พระเยซซูไมขเคยคริดเรพที่องนคัรนออกเลย (2) ดซูเหมพอนวขาพวกผรีจะกลคัวเมพที่อไดข้พบกคับพระเยซซูในการรคับ
ใชข้ของพระองคตวาข พระองคตจะทรงทริรงพวกมคันลงนรกเดรียดี๋ วนคัรนเลย นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพวกมคันเขข้าใจ
ชะตากรรมสรุดทข้ายของตนและรซูวข้ าข พระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้ (3) นคันที่ จนงเปป็นเหตรุ
วขาททาไมพวกมคันจนงกลคัววขาพระเยซซูจะทรงทรมานพวกมคัน
ทรีที่นขาสนใจเพริมที่ เตริมกป็คพอวขาคนทรีที่ถซูกผรีควบครุมกป็ถซูกพวกมคัน ‘ครอบครอง’ ตามใจปรารถนา
ของพวกมคัน นอกจากนรีรเมพอที่ ชายผซูข้นร รีถซูก ‘เขข้าสริง/ครอบครอง’ เขากป็มพรี ละกทาลคังเหนพอธรรมชาตริ ถนง
แมข้คนอพนที่ จะพคันธนาการเขาเพพที่อควบครุมเขา แตขเขากป็มพรี ละกทาลคังทรีที่จะหคักโซขตรวนไดข้ นรีที่สพที่อชคัดเจน
วขาโดยอทานาจของพญามาร คนกป็สามารถมรีพละกทาลคังเหนพอธรรมชาตริไดข้
ลก 8:30-31 ฝล่ายพระเยซผตรนสถามมนนวล่า "เจด้าชรรื่ออะไร" มนนทผลตอบวล่า "ชรอรื่ กอง" ดด้วย
วล่ามมีผมีหลายตนเขด้าสสงอยผใล่ นตนวเขา 31 ผมีนนนั้นจซงอด้อนวอนขอพระองคย์มสใหด้สงนรื่ ใหด้มนนลงไปยนงนรกขทม
ลซก
แนขนอนทรีพที่ ระเยซซูทรงรซูข้จคักพวกวริญญาณชคัวที่ ทรีพที่ ระองคตกาท ลคังทรงสนทนาอยซูดข ข้วย กระนคัรน
เพพที่อเหป็นแกขคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูดข วข้ ย พระองคตจนงตรคัสถามชพอที่ ของผรีตนนคัรน พวกมคันตอบกลคับมาวขา
กอง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เละเกะโอน) เปป็นศคัพทตทางทหารของพวกโรมซนที่งหมายถนงหนขวยหนนงที่ ของ
ทหารจทานวนมาก ถนงแมข้ขนาดของกองทหารนรีรแตกตขางไปตลอดหลายศตวรรษ แตขในสมคัยของอ

อกคัสตคัส ทหาร “กอง” หนนงที่ ของโรมกป็ประกอบดข้วยทหารราบ 6,100 นายและทหารมข้า 726 นาย
รวมทคัรงหมดเปป็นทหาร 6,826 นาย
สริที่งทรีที่นขาจะถซูกสพที่อตรงนรีรมากกวขากป็คพอวขาผรีจสานวนมากไดข้เขข้าสริงชายผซูข้นร รี นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาผรี
มากกวขาหนนงที่ ตนสามารถเขข้าสริงคนๆหนนที่งไดข้ ในกรณรีนร รี จทานวนทรีแที่ นขชคัดไมขไดข้ถซูกพซูดถนง
พวกผรีเหลขานรีรจนงอข้อนวอนพระเยซซูมริใหข้พระองคต “สคังที่ ใหข้มนคั ลงไปยคังนรกขรุมลนก” คทาทรีแที่ ปลวขา นรก
ขทมลซก (อาบบุซซอส) หรพอ ‘abyss’ นขาจะหมายถนงนรก พวกมคันรซูข้วาข พระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะ
ลงโทษพวกมคันเดรียดี๋ วนคัรนไดข้เลยและพวกมคันกป็อข้อนวอนมริใหข้พระองคตกระททาเชขนนคัรน พระเยซซูทรง
ยอมตามคทาขอ โดยอาจเปป็นเพราะวขาในแผนการทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขาของพระเจข้า เวลาทรีที่จะททาเชขนนคัรนยคัง
มาไมขถงน
ลก 8:32-34 ตลาบลนนนนั้ มมีสทกรฝผงใหญล่กลาลนงหากสนอยผล่ทมีรื่ภผเขา ผมีเหลล่านนนนั้ ไดด้อด้อนวอน
พระองคย์ขออนทญาตใหด้มนนเขด้าสสงในฝผงสท กร พระองคย์กป็ทรงอนทญาต 33 ผมีเหลล่านนนนั้ จซงออกมาจาก
คนนนนนั้ แลด้วเขด้าอยผใล่ นตนวสท กร สท กรทนนั้งฝผงกป็วสรื่งพทล่งกระโดดจากหนด้าผาชนนลงไปในทะเลสาบสลาลนก
นลนั้าตาย 34 ฝล่ายคนเลมีนั้ยงสท กรเมรรื่อเหป็นเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนนั้ ตล่างกป็หนมีไปเลล่าเรรรื่องนนนั้นทนนั้งในเมรองและ
นอกเมรอง
บนเนรินเขาทรีที่อยซูใข กลข้เครียงมรีสรุกรฝซูงหนนงที่ หากรินอยซูตข ามไหลขเขาทรีที่อยซูตข ริดกคับทะเลกาลริลรี เมพอง
กาดาราจรริงๆแลข้วกป็เปป็นจรุดเรริที่มตข้นเขตแดนของคนตขางชาตริและพวกชาวนากป็ไมขรงคั เกรียจการเลรีรยง
สรุกร พวกผรีจนงขอพระเยซซูใหข้ทรงอนรุญาตใหข้พวกมคันเขข้าสริงในสคัตวตเหลขานคัรน พระเยซซูทรงอนรุญาต
และพวกผรีกอป็ อกจากชายคนนคัรนและเขข้าสริงในสรุกรเหลขานคัรน เราไมขทราบแนขชคัดวขาเกริดอะไรขนรนกคัน
แนข แตขฝซูงสคัตวตเหลขานคัรนกป็ตกใจมากๆกคับการถซูกสริงโดยผรีโสโครกเหลขานคัรนจนพวกมคันวริที่งพรุงข
กระโดดจากไหลขเขาลงทะเลและจมนทราตายหมดทรุกตคัว
พระเยซซูไมขเพรียงสข งพวกผรีออกไปเทขานคัรน แตขนขาจะทรงรซูวข้ าข จะเกริดอะไรขนรนกคับสรุกรเหลขานคัรน
พระองคตยงคั ทรงแสดงใหข้เหป็นความรคังเกรียจของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคนเหลขานคัรนทรีที่เลรีรยงสคัตวตมลทริน
เปป็นอาหารดข้วย คนเหลขานคัรนทรีที่เลรีรยงสรุกรกป็รรีบหนรีเขข้าไปในเมพองกาดาราและเลขาใหข้คนทคัรงหลายทคัรง
ในเมพองและในชนบทฟคัง

ลก 8:35-36 คนทนนั้งหลายจซงออกไปดผเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนนั้ และเมรรื่อเขามาถซงพระเยซผ กป็
เหป็นคนนนนนั้ ทมีรื่มมีผอมี อกจากตนวนทงล่ หล่มผด้ามมีสตสอารมณย์ดมี นนรื่งใกลด้พระบาทพระเยซผ เขาทนนั้งหลายกป็พากนน
กลนว 36 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้เหป็น กป็เลล่าใหด้เขาทนนั้งหลายฟนงถซงเรรรื่องคนทมีรื่ผสมี สงไดด้หายปกตสอยล่างไร
ดคังนคัรน พวกคนอยากรซูข้อยากเหป็นจากในเมพองกป็ออกมาดซูวาข เกริดอะไรขนรน พวกเขาพบพระเยซซู
และชายคนนคัรนทรีที่พวกผรีไดข้ออกจากตคัวแลข้ว ใหข้เราสคังเกตวขาเขาถซูกบรรยายอยขางไร (1) เขานคังที่ ใกลข้
พระบาทพระเยซซู (2) เขานรุขงหขมผข้า และ (3) เขามรีสตริอารมณตดรี สริที่งทรีที่ตรงกคันขข้ามกคับชาวโลกจนงถซูก
บรรยายตรงนรีร คทาทรีที่แปลวขา มมีสตสอารมณย์ดมี (โซฟรอเนะโอ) บางครคัรงกป็แปลวขา ‘มรีสตริสตคัง’ ความ
หมายกป็คพอ การควบครุมจริตใจของตนไดข้อยขางสมบซูรณต
คนอพที่นๆทรีที่ไดข้เหป็นเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนกขอนหนข้ากป็ “เลขาใหข้เขาทคัรงหลายฟคังถนงเรพที่องคนทรีที่ผรีสริง
ไดข้หายปกตริอยขางไร” วลรีทรีที่กลขาววขา ทมีรื่ผมีสสง จรริงๆแลข้วกป็แปลจากคทาวขา ไดมอนดิสเธะอดิส ซนที่งมาจาก
รากคทา ไดมอนดิซอไม และอยซูใข นรซูปประธานถซูกกระททา คทารากนรีร (ไดมอนดิซอไม) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ‘ถซูกททาใหข้เปป็นผรีปรีศาจ’ โดยเฉพาะในรซูปประธานถซูกกระททา ตข้นฉบคับกรรีกไมขไดข้กลขาว
จรริงๆถนงการ ‘ถซูกผรีสริง’ ไมขวาข จะในกรณรีใด ชายคนนรีรกเป็ คยถซูกพวกผรีสริงสซูขซนที่งพวกมคันไดข้ควบครุมทคัรง
ชรีวริตของเขา คทาสรุดทข้าย หายปกตส แปลจากคทาธรรมดาๆทรีวที่ าข โซโซ ซนที่งประมาณรข้อยละ 90 ในพระ
คคัมภรีรตใหมขถซูกแปลเปป็น ‘ไดข้รคับความรอด’ ดคังนคัรน ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรไมขเพรียงถซูกปลดปลขอยจาก
พวกผรีเทขานคัรน แตขเขายคังไดข้รบคั ความรอดดข้วย!
ลก 8:37-39 ชาวเมรองกาดาราและคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผล่ตามชนบทโดยรอบ จซงอด้อนวอน
พระองคย์ใหด้ไปเสมียจากเขา เพราะวล่าเขากลนวยสรื่งนนก พระองคย์จซงเสดป็จลงเรรอกลนบไป 38 คนทมีรื่ผอมี อก
จากตนวนนนนั้ อด้อนวอนขอตสดตามพระองคย์ แตล่พระเยซผตรนสสนงรื่ เขาใหด้ไปวล่า 39 "จงกลนบไปบด้านเรรอน
ของตนว และบอกถซงเรรรื่องการใหญล่ซซรื่งพระเจด้าไดด้ทรงกระทลาแกล่เจด้า" แลด้วคนนนนนั้ กป็ไปประกาศแกล่คน
ทนนั้งเมรองถซงเหตทการณย์ใหญล่ยสรื่งทมีรื่พระเยซผ ไดด้ทรงกระทลาแกล่ตน
พวกคนในทข้องถริที่นซนงที่ เหป็นแลข้ววขาเกริดอะไรขนรนจนงพากคันหวาดกลคัวดคังทรีที่บรรยายไวข้ในขข้อ 35
พวกเขาจนงอข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จไปเสรียจากเขตแดนของพวกเขา พระองคตทรงยอมททาตามทรีที่
พวกเขาขอและเสดป็จกลคับไปลงเรพอลทาทรีที่พระองคตประทคับนคังที่ มา นขาสคังเกตตรงทรีวที่ าข เมพที่อไดข้เหป็นฤทธริธ

เดชของพระเจข้ามรีชยคั ตขอซาตานทขามกลางพวกเขาๆกลคับขอใหข้พระเยซซูเสดป็จไปเสรีย เหป็นไดข้ชคัดวขา
พวกเขาสนใจในการททาใหข้ซาตานพอใจมากกวขาการตข้อนรคับพระครริสตต เหป็นไดข้ชคัดวขาซาตานไดข้
ปริดบคังความคริดของพวกเขาและททาใหข้ใจของพวกเขาแขป็งกระดข้าง
ขณะเดรียวกคัน ชายทรีที่ไดข้รคับความรอดผซูข้นร รีและไดข้หลรุดพข้นจากอทานาจของซาตานกป็อข้อนวอน
ขอตริดตามพระเยซซูไปดข้วย แตขพระเยซซูกทป็ รงกทาชคับใหข้เขากลคับไปบข้านและเลขาใหข้คนในชรุมชนของ
เขาฟคังถนง “เรพอที่ งการใหญขซนที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาแกขเจข้า” เขาจนงททาเชขนนคัรนและ “ประกาศแกขคน
ทคัรงเมพองถนงเหตรุการณตใหญขยริงที่ ทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททาแกขตน” คทาทรีแที่ ปลวขา ประกาศ (เครบุสโซ)
ปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น ‘ประกาศหรพอเทศนา’ เขากลคับไปยคังชรุมชนของตนและประกาศเรพอที่ งพระเยซซู
แกขพวกเขา เรพอที่ งรองลงมากป็คพอวขา พระเยซซูมริไดข้ทรงอนรุญาตใหข้เขาตริดตามพระองคตไปดข้วยซนที่งกป็คง
เปป็นพระพรอคันยริงที่ ใหญข แตขพระองคตทรงใชข้เขากลคับไปยคังสถานทรีที่ๆประกาศยากเพพที่อเปป็นพยานคน
หนนที่งทรีที่นนคัที่ และเขากป็กระททาตาม
ลก 8:40-42 ตล่อมาเมรรื่อพระเยซผ เสดป็จกลนบมาแลด้ว ประชาชนกป็ตด้อนรนบพระองคย์ดด้วย
ความยสนดมี เพราะเขาทนนั้งหลายคอยทล่าพระองคย์อยผล่ 41 ดผเถสด มมีชายคนหนซงรื่ ชรรื่อไยรนส เปป็นนายธรรม
ศาลา มากราบลงทมีรื่พระบาทพระเยซผ อด้อนวอนพระองคย์ใหด้เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของเขา 42 เพราะ
วล่าเขามมีบทตรสาวคนเดมียว อายทประมาณสสบสองปมี และบทตรสาวนนนนั้ นอนปล่วยอยผเล่ กรอบจะตาย เมรรื่อ
พระองคย์เสดป็จไปนนนนั้ ประชาชนเบมียดเสมียดพระองคย์
ตรงขข้ามกคับชาวเมพองกาดาราทรีที่ปฏริเสธพระเยซซู พอเสดป็จขข้ามทะเลกลคับมายคังแควข้นกาลริลรี
“ประชาชนกป็ตข้อนรคับพระองคตดข้วยความยรินดรี เพราะเขาทคัรงหลายคอยทขาพระองคตอยซู”ข มคัทธริว 9:1
บขงบอกวขาพระเยซซูเสดป็จกลคับไปยคังบข้านเมพองของพระองคตซนที่งนขาจะเปป็นเมพองคาเปอรนาอรุม (ถนง
แมข้วาข พระองคตไดข้ทรงเตริบโตขนรนมาในเมพองนาซาเรป็ธ แตขระยะเวลาหลายปรีแหขงการรคับใชข้ปวงชน
ของพระองคตกดป็ ซูเหมพอนจะเกริดขนรนจากทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม) ทรีที่นนคัที่ เองพระองคตทรงพบกคับนาย
ธรรมศาลาคนหนนงที่ ซนที่งมากราบลงทรีที่พระบาทของพระเยซซูและอข้อนวอนพระองคตใหข้เสดป็จไปยคัง
บข้านของเขา บรุตรสาวคนเดรียวของเขาซนที่งมรีอายรุสริบสองปรีกาท ลคังปขวยใกลข้ตาย ขณะเดรียวกคัน คนอพนที่ ๆ
กป็เบรียดเสรียดพระเยซซู

ลก 8:43-44 มมีผหด้ผ ญสงคนหนซงรื่ เปป็นโรคตกเลรอดไดด้สสบสองปมีมาแลด้ว และไดด้ใชด้ทรนพยย์
ทนนั้งหมดของเธอเปป็นคล่าหมอ ไมล่มมีผด้ใผ ดรนกษาใหด้หายไดด้ 44 ผผด้หญสงนนนั้นแอบมาขด้างหลนงถผกตด้องชาย
ฉลองพระองคย์ และในทนนใดนนนนั้ เลรอดทมีรื่ตกกป็หยทด
ในฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดพระเยซซูอยซูนข ร นคั มรีผซูข้หญริงคนหนนที่งซนงที่ “เปป็นโรคตกเลพอดไดข้สริบสองปรีมา
แลข้ว” (เลพอดประจทาเดพอน) ขข้อนรีรบรรยายตขอไปวขานางไดข้หมดเงรินไปกคับคขาหมอเพราะอยากไดข้รคับ
การรคักษาใหข้หาย นขาสคังเกตวขาคทาทรีแที่ ปลวขา รนกษาใหด้หาย ตรงนรีรคอพ เธะราเพะอถูโอ และมรีความหมาย
วขาถซูกรคักษาใหข้หาย นางแอบมาขข้างหลคังพระเยซซูและ “ถซูกตข้องชายฉลองพระองคต” และทคันใดนคัร น
เลพอดทรีที่ตกกป็หยรุด
ลก 8:45-46 พระเยซผ จซงตรนสถามวล่า "ใครไดด้ถผกตด้องเรา" เมรรื่อคนทนนั้งหลายไดด้ปฏสเสธ เป
โตรกนบคนทมีรื่อยผดล่ ด้วยกนนจซงทผลวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า กป็เปป็นเพราะประชาชนเบมียดเสมียดพระองคย์ และ
พระองคย์ยงน ทรงถามอมีกหรรอวล่า `ใครไดด้ถผกตด้องเรา' 46 แตล่พระเยซผตรนสวล่า "มมีผด้หผ นซรื่งไดด้ถผกตด้องเรา
เพราะเรารผด้สซกวล่าฤทธสดิ์ไดด้ซล่านออกจากตนวเรา"
พระเยซซูจนงตรคัสถามทคันทรีวาข “ใครไดข้ถซูกตข้องเรา” ไมขมรีใครตอบ เปโตรจนงเตพอนสตริพระเยซซู
วขาฝซูงชนมากมายเบรียดเสรียดพระองคตอยซูข ททาไมพระองคตถงน อยากรซูข้ดข้วยวขาใครบคังเอริญถซูกตข้อง
พระองคต คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอ “มรีผซูข้หนนที่งไดข้ถซูกตข้องเรา เพราะเรารซูข้สนกวขาฤทธริธไดข้ซขานออกจาก
ตคัวเรา” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์ คพอ ดถูนามดิส ซนที่งปกตริแลข้วแปลวขา ‘ฤทธริธเดช’ พระเยซซูทรงทราบวขาฤทธริธ
เดชในการรคักษาใหข้หายไดข้ซขานออกจากพระองคตแลข้ว
ลก 8:47-48 เมรรื่อผผด้หญสงนนนั้นเหป็นวล่าจะซล่อนตนวไวด้ไมล่ไดด้แลด้ว เธอกป็เขด้ามาตนวสนนรื่ กราบลง
ตรงพระพนกตรย์พระองคย์ ทผลพระองคย์ตล่อหนด้าคนทนนั้งปวงวล่า เธอไดด้ถผกตด้องพระองคย์เพราะเหตทอะไร
และไดด้หายโรคในทนนใดนนนั้น 48 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ลผกสาวเออ๋ย จงมมีกลาลนงใจเถสด ความเชรรื่อ
ของเจด้าไดด้กระทลาใหด้เจด้าหายโรคแลด้ว จงไปเปป็นสท ขเถสด"
หญริงคนนคัรนทรีที่ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายรซูข้ตวคั วขาพระเยซซูกาท ลคังตรคัสถนงนางและดข้วยความ
อคับอายนางจนงกข้มกราบตขอพระพคักตรตพระองคต นางเลขาเรพอที่ งความเจป็บปขวยของนางใหข้ฟงคั อยขา
งอายๆ การทรีที่นางไดข้ถซูกตข้องพระองคต และการทรีที่นางไดข้รคับการรคักษาใหข้หายในทคันทรี สริที่ งทรีที่ถซูกสพที่อ

อยขางชคัดเจนกป็คพอวขา หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีรดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายแตขลนกซนรงไดข้มาหาพระเยซซู
โดยเพรียงถซูกตข้องพระองคต เพราะรซูวข้ าข การสคัมผคัสเชขนนคัรนนขาจะททาใหข้นางหายโรค
พระเยซซูตรคัสแกขนางอยขางมรีเมตตาวขา “ลซูกสาวเอด๋ย จงมรีกาท ลคังใจเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้
กระททาใหข้เจข้าหายโรคแลข้ว จงไปเปป็นสรุขเถริด” ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา คทาทรีที่แปลวขา หายโรค คพอคทาวขา โซ
โซ อรีกแลข้ว ซนที่งแปลไดข้ดวข้ ยวขา ‘ไดข้รคับความรอด’ นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสกคับนางวขา ‘ความเชพที่อของ
เจข้าไดข้ชขวยใหข้เจข้ารอดแลข้ว’ ดคังนคัรน หลคักการแหขงความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดจนงถซูกนทาเสนออยขางชคัดเจน
อรีกครคัรง
ลก 8:49-50 เมรรื่อพระองคย์กลาลนงตรนสอยผล่ มมีคนหนซงรื่ มาจากบด้านนายธรรมศาลา บอกเขาวล่า
"ลผกสาวของทล่านตายเสมียแลด้ว ไมล่ตด้องรบกวนทล่านอาจารยย์ตล่อไป" 50 ฝล่ายพระเยซผเมรรื่อไดด้ยนส จซง
ตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่ากลนวเลย จงเชรอรื่ เทล่านนนั้นและลผกจะหายดมี"
ขณะเดรียวกคัน บางคนจากบข้านของไยรคัส (นายธรรมศาลา) ไดข้มาถนงและแจข้งใหข้เขาทราบวขา
บรุตรสาวของเขาไดข้เสรียชรีวตริ แลข้ว พวกเขาจนงบอกเขาวขา “ไมขตข้องรบกวนทขานอาจารยตตขอไป”
อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพระเยซซูทรงไดข้ยรินเชขนนคัรน พระองคตกตป็ รคัสวขา “อยขากลคัวเลย จงเชพที่อเทขานคัรนและ
ลซูกจะหายดรี” อรีกครคัรงทรีที่คทาทรีแที่ ปลวขา หายดมี (โซโซ) มรีความหมายตรงตคัววขาไดข้รบคั ความรอด ความ
เชพที่อและภาพรวมทคัรงหมดของความรอดจนงเชพที่อมโยงกคันเหมพอนเดริม
ลก 8:51-53 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในเรรอน พระองคย์ไมล่ทรงยอมใหด้ผด้ใผ ดเขด้าไป เวด้นแตล่
เปโตร ยากอบ ยอหย์น และบสดามารดาของเดป็กนนนนั้ 52 คนทนนั้งหลายจซงรด้องไหด้รลรื่าไรเพราะเดป็กนนนนั้
แตล่พระองคย์ตรนสวล่า "อยล่ารด้องไหด้เลย เขาไมล่ตาย แตล่นอนหลนบอยผล่" 53 คนทนนั้งปวงกป็พากนนหนวเราะ
เยาะพระองคย์ เพราะรผด้วาล่ เดป็กนนนนั้ ตายแลด้ว
พระเยซซูเสดป็จไปกคับบริดาทรีที่หวคั ใจสลายคนนรีรยคังเรพอนของเขา พระองคตมริทรงยอมใหข้ผซูข้ใด
เขข้าไปดข้วยยกเวข้นเปโตร ยากอบและยอหตน พรข้อมกคับบริดามารดาของเดป็กสาว ทรีอที่ ยซูขข ข้างนอกคพอ
พวกเพพอที่ นบข้าน ญาตริพรีที่นอข้ งและมริตรสหายทรีที่ตามธรรมเนรียมของชาวตะวคันออกกลางแลข้ว พวกเขา
กป็ยพนรข้องไหข้และรทที่าไหข้เพพที่อแสดงความเหป็นอกเหป็นใจตขอบริดามารดาทรีที่ทรุกขตโศก พระเยซซูตรคัสกคับ

พวกเขาวขา “อยขารข้องไหข้เลย เขาไมขตาย แตขนอนหลคับอยซู”ข นคันที่ ททาใหข้พวกคนทรีมที่ ารวมตคัวกคันตขางพา
กคัน “หคัวเราะเยาะพระองคต”
ลก 8:54-56 ฝล่ายพระองคย์ทรงไลล่คนทนนั้งหมดออกไป แลด้วทรงจนบมรอเดป็กนนนั้น ตรนสวล่า
"ลผกเออ๋ย จงลทกขซนนั้ เถสด" 55 แลด้วจสตวสญญาณกป็กลนบเขด้าในเดป็กนนนนั้ เขากป็ลทกขซนนั้ ทนนทมี พระองคย์จซงตรนส
สนรื่งใหด้เอาอาหารมาใหด้เขากสน 56 ฝล่ายบสดามารดาของเดป็กนนนนั้ กป็ประหลาดใจ แตล่พระองคย์ทรงกลาชนบ
เขาไมล่ใหด้บอกผผใด้ ดใหด้รด้เผ หตทการณย์ซงซรื่ เปป็นมานนนนั้
ดคังทรีที่ไดข้กลขาวไวข้แลข้วกขอนหนข้านรีร พระเยซซูทรงไลขคนทคัรงหมดออกไป จากนคัรนพระองคตกทป็ รง
จคับมพอเดป็กนคัรนและตรคัสวขา “ลซูกเอด๋ย จงลรุกขนรนเถริด” จริตวริญญาณของเธอกป็กลคับเขข้ารข างและเธอกป็ลรุกขนรน
ทคันทรี คทาทรีแที่ ปลวขา ลทกขซนนั้ (อานดิสเตมดิ) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ยพนขนรน’ เหป็นไดข้ชคัดวขาเธอททาเชขนนคัรน
จรริงๆ ไมขมครี ทาถามเลยสทาหรคับการอคัศจรรยตนร รีทพรีที่ ระเยซซูไดข้ทรงกระททาไป เดป็กสาวคนนรีรไมขเพรียงตพนที่
จากหลคับเทขานคัรน แตขยคังลรุกขนรนยพนดข้วย พระเยซซูจนงตรคัสสคังที่ ใหข้พวกเขานทาอาหารมาใหข้เธอรคับ
ประทาน แนขนอนทรีพที่ ระองคตทรงททาเชขนนรีรเพพอที่ เธอจะไดข้มรีเรรียที่ วแรงและเพพที่อเปป็นขข้อพริสซูจนตถงน การ
อคัศจรรยตทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททา เราไมขทราบชคัดเจนวขาเดป็กคนนรีรไดข้เสรียชรีวริตแลข้วจรริงๆหรพอไมข
พระเยซซูตรคัสในขข้อ 52 วขาเธอยคังไมขตาย เพรียงแตขหลคับไปเทขานคัรน (ซนที่งอาจเปป็นคทาทรีที่ใชข้เรรียกแทน
ความตายกป็ไดข้) กระนคัรนสทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูทข รีที่นนคัที่ ไมขมรีขอข้ สงสคัยเลยวขาเธอไดข้ตายไปแลข้ว ไมข
วขาจะในกรณรีใด การอคัศจรรยตใหญขกไป็ ดข้เกริดขนรนแลข้ว
ดคังทรีที่เกริดขนรนอยซูบข ขอยๆ พระเยซซูทรงกทาชคับมริใหข้พวกเขาบอกเลขาสริที่งทรีพที่ วกเขาไดข้เหป็นแกขคน
อพที่นๆ ในทางตรงกคันขข้าม พระองคตไดข้ทรงกทาชคับใหข้ชายชาวเมพองกาดาราผซูข้นร คันไปบอกเลขาแกขผซูข้อนพที่
ความแตกตขางอาจเปป็นเชขนนรีร เมพองกาดาราเปป็นเขตแดนของคนตขางชาตริ พระเยซซูไมขทรงมรีปคัญหา
กคับการทรีคที่ นตขางชาตริไดข้ยนริ ขขาวประเสรริฐ อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพริจารณาอริสยาหต 6:9-10 พระองคตอาจ
ทรงประสงคตใหข้ความรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคตถซูกปริดซขอนไวข้จากชนอริสราเอลสย่วนใหญย่ทรีที่ใจแขป็ง
กระดข้าง
*****

ภนพรวมของลลกน 9: ขณะททที่การรดับใชว้ของพระเยซถูดสาเนดินตย่อไป พระองคย์กป็ทรงใชว้พวก
สาวกสดิบสองคนใหว้ออกไปหยดิบยชนที่ อาณาจดักรนดัขึ้นแกย่ชนชาตดิอดิสราเอลอยย่างเปป็นทางการ บทนทขึ้ยงดั มท
บดันทซกของลถูกาเกทที่ยวกดับการเลทขึ้ยงอาหารคนหว้าพดันคนดว้วย ความจรดิงททที่สสาคดัญสองประการยดังถถูกนสา
เสนอดว้วย: (1) คสาประกาศของเปโตรวย่าจรดิงๆแลว้วพระเยซถูทรงเปป็นผถูว้ใด นดัที่นคชอ พระเมสสดิยาหย์ (2)
และคสาประกาศของพระเยซถูถซงการตรซงกางเขนททใที่ กลว้จะเกดิดขซขึ้นของพระองคย์ พระองคย์ยงดั ทรง
เสนอหลดักเกณฑย์พชขึ้นฐานสสาหรดับการเปป็นสาวกดว้วย สบุดทว้าย บดันทซกของลถูกาเรชอที่ งการจสาแลงพระ
กายของพระองคย์กป็ถถูกนสาเสนอ ในเนชอขึ้ หาครซงที่ หลดังของลถูกา 9 มทลสาดดับเหตบุการณย์ประมาณหก
เหตบุการณย์ในการรดับใชว้ของพระเยซถู นดันที่ คชอ (1) พวกสาวกททที่ขาดฤทธดิธเดช (2) พระเยซถูตรดัสลย่วง
หนว้าถซงการสดิขึ้นพระชนมย์ของพระองคย์อทกครดังขึ้ (3) คสาเทศนาเรชอที่ งเดป็กเลป็กๆ (4) คสาตสาหนดิของพระ
เยซถูเกทยที่ วกดับการแตกแยกเลป็กนว้อยๆ (5) การเดดินทางครดังขึ้ สบุดทว้ายไปยดังกรบุงเยรถูซาเลป็ม (6) และการ
ทดสอบการเปป็นสาวกสามครดังขึ้
ลก 9:1-2

พระองคย์ทรงเรมียกสาวกสสบสองคนของพระองคย์มาพรด้อมกนน แลด้วทรง

ประทานใหด้เขามมีอลานาจและสสทธสอลานาจเหนรอผมีทนนั้งปวงและรนกษาโรคตล่างๆใหด้หาย 2 แลด้วพระองคย์
ทรงใชด้เขาไปประกาศอาณาจนกรของพระเจด้า และรนกษาคนปล่วยเจป็บใหด้หาย
ชขวงเวลานรีรเปป็นประมาณครนงที่ ทางของการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูแลข้ว หลคังจากทรง
ประกาศเทศนาและททาการอคัศจรรยตตขางๆเปป็นเวลาหลายเดพอนทคัวที่ อริสราเอล บคัดนรีรพระองคตกทป็ รงใชข้
สาวกสริบสองคนออกไป (มคัทธริว 10:6 กลขาวชคัดเจนวขาคนเหลขานรีรถซูกใชข้ไปยคังพวกแกะหลงหายแหขง
อริสราเอลโดยเฉพาะ) ในการทรงใชข้พวกเขาออกไป ลซูกาบคันทนกวขาพระองคต “ประทานใหข้เขามรี
อทานาจและสริทธริอทานาจเหนพอผรีทรคังปวงและรคักษาโรคตขางๆใหข้หาย” นขาสคังเกตวขาพระเยซซูทรง
ประทานใหข้แกขสริบสองคนนรีรทร คังอลานาจ (ดถูนามดิส) และ สสทธสอลานาจ (เอป็กซออถูซทอา) เหนพอผรีทร คังปวง
นรีที่สพที่อถนงอริทธริพลและอทานาจทรีที่ซาตานมรีเหนพอชนชาตริอริสราเอลในสมคัยนคัรน พระเยซซูยงคั ทรงประทาน
อทานาจใหข้แกขพวกสาวกเพพที่อ “รคักษาโรคตขางๆใหข้หาย” ดข้วย ทคัรงหมดนรีรนขาจะมรีไวข้เพพอที่ รคับรองความ
จรริงแทข้ของขข้อความของพวกเขาตขอหนข้าคนเหลขานคัรนทรีพที่ วกเขาประกาศ
ขข้อความของทคัรงสริบสองคนขณะทรีที่พวกเขากระจายไปทรีละสองคน (มาระโก 6:7) กป็เปป็นสริที่ง
ทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ มคันคพอการ “ประกาศอาณาจคักรของพระเจข้า” เหป็นไดข้ชคัดวขานคันที่ เปป็นขข้อความ

สทาหรคับพวกยริว จะวขาไปแลข้วมคันกป็เปป็นขข้อความเดรียวกคับของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา นคันที่ คพอ จง
กลคับใจเสรียใหมขเพราะวขาพระมหากษคัตรริยไต ดข้เสดป็จมาแลข้วและอาณาจคักรของพระองคตกมป็ าใกลข้แลข้ว
พระเยซซูจะทรงนทาเสนอพระองคตเองอยขางเปป็นทางการตขอชนชาตริอริสราเอลในอรีกหนนงที่ ปรีครนที่งถคัดมา
ในวคันอาทริตยตนร คันกขอนเทศกาลปคัสกา เมพที่อพระองคตทรงขรีที่ลาตคัวหนนที่งเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม อยขางไรกป็ตาม
ณ เวลานรีร พระองคตทรงใชข้พวกสาวกออกไปเพพที่อประกาศเรพอที่ งการเสดป็จมาถนงของพระองคตและ
หยริบยพนที่ อาณาจคักรนคัรนแกขอริสราเอลในพระนามของพระองคต ดคังทรีที่เหตรุการณตตขางๆจะเผยใหข้เหป็นใน
ไมขชข้า พวกเขาไมขเพรียงปฏริเสธพระองคตและเหลขาผซูข้นทาสารของพระองคตเทขานคัรน แตขยงคั ปฏริเสธขข้อ
เสนอเรพที่องอาณาจคักรนคัรนของพระองคตอรีกดข้วย พวกเขาจนงกทาหนดชะตากรรมของตคัวเองแลข้ว ดคังทรีที่
ไดข้ระบรุไวข้ในขข้อ 22 พระองคตจงน ทรงเตพอนพวกสาวกลขวงหนข้าวขา เสข้นทางไปสซูขกางเขนของ
พระองคตบคัดนรีรกเป็ ปป็นสริที่งทรีหที่ ลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้แลข้ว
ลก 9:3-5

พระองคย์จซงตรนสสนงรื่ เขาวล่า "อยล่าเอาอะไรไปใชด้ตามทาง เชล่น ไมด้เทด้า หรรอ

ยล่าม หรรออาหาร หรรอเงสน หรรอเสรอนั้ คลทมสองตนว 4 และถด้าเขด้าไปในเรรอนไหน จงอาศนยอยผใล่ นเรรอน
นนนั้นจนกวล่าจะไป 5 ผผใด้ ดไมล่ตด้อนรนบพวกทล่าน เมรรื่อทล่านจะไปจากเมรองนนนั้น จงสะบนดผงคลมีดนส จาก
เทด้าของทล่านออกสล่อใหด้เหป็นความผสดของเขา"
พระเยซซูทรงสคังที่ สริบสองคนนรีรเพริที่มเตริมวขาพวกเขาควรปฏริบคัตริตคัวอยขางไรขณะทรีที่พวกเขาเดริน
ทางไปทคัวที่ อริสราเอล กลขาวโดยสรรุปกป็คอพ พวกเขาตข้องไมขเอาอะไรตริดตคัวไปดข้วยเลย “ไมข้เทข้า หรพอ
ยขาม หรพออาหาร หรพอเงริน หรพอเสพรอคลรุมสองตคัว” คทาทรีที่แปลวขา ยล่าม (เพรา) มรีความหมายตรงตคัววขา
‘เปข้สะพายหลคัง’ หรพอ ‘กระเปด๋าเดรินทาง’
หลคักการทรีที่ชคัดเจนกป็คอพ วขา พวกเขาตข้องออกไปโดยวางใจพระเจข้าวขาจะทรงตอบสนองความ
จทาเปป็นตขางๆของตน พวกเขายคังถซูกสคังที่ เพริที่มเตริมอรีกวขา เมพที่อเขข้าไปในชรุมชนใด พวกเขาตข้องอยซูใข น
สถานทรีที่เดรียวเทขานคัรนจนกวขาพวกเขาจะไปยคังทรีที่ตขอไป หากเมพองใดปฏริเสธพวกเขาและขข้อความของ
พวกเขา พวกเขากป็ตข้อง “สะบคัดผงคลรีดรินจากเทข้าของทขานออกสข อใหข้เหป็นความผริดของเขา” พวกยริว
ในสมคัยนคัรนมองวขาผงคลรีดนริ เปป็นสริที่งมลทริน มคันกลายเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงความเปป็นมลทรินของ
คนตขางชาตริ ดคังนคัรนการสะบคัดผลคลรีดรินจากเทข้าของตนใสข ผซูข้อพที่นจนงเปป็นการถพอวขาอรีกฝขายเปป็นคนตขาง

ชาตริ มคันเปป็นสริที่งทรีที่พวกยริวเขข้าใจกคันเปป็นสากลวขาเปป็นการถพอวขาอรีกฝขายเปป็นเหมพอนคนตขางชาตริและจนง
เปป็นการแยกออกจากอรีกฝขายอยขางเปป็นทางการ
ลก 9:6

เหลล่าสาวกจซงออกไปตามเมรองตล่างๆประกาศขล่าวประเสรสฐ และรนกษาคน

ปล่วยเจป็บททกแหล่งใหด้หาย สริบสองคนนรีรจงน เดรินทางไปตามเมพองตขางๆของแควข้นยซูเดรียและแควข้นกาลริลรี
“ประกาศขขาวประเสรริฐ และรคักษาคนเจป็บปขวยทรุกแหขงใหข้หาย” ขขาวประเสรริฐทรีพที่ วกเขาประกาศกป็
คพอ เรพอที่ งทรีวที่ าข พระเจข้าจะทรงฟพร นฟซูอาณาจคักรของพวกยริวขนรนใหมขภายใตข้พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระมหา
กษคัตรริยตดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 2 พวกเขารคักษาคนเจป็บปขวยใหข้หายหลคักๆแลข้วกป็เพพอที่ รคับรองสริทธริอทานาจ
แหขงขข้อความของพวกเขา (ถนงแมข้จะเปป็นเพราะความกรรุณาดข้วยกป็ตาม)
ลก 9:7-9

ฝล่ายเฮโรดเจด้าเมรองไดด้ยสนเรรรื่องเหตทการณย์ทนนั้งปวงซซงรื่ พระองคย์ไดด้ทรงกระทลา

นนนั้น จซงคสดสงสนยมาก เพราะบางคนวล่ายอหย์นเปป็นขซนั้นมาจากความตาย 8 บางคนกป็วล่าเปป็นเอลมียาหย์มา
ปรากฏ คนอรรื่นวล่าเปป็นศาสดาพยากรณย์โบราณกลนบเปป็นขซนนั้ มาอมีก 9 เฮโรดจซงวล่า "ยอหย์นนนนั้นเราไดด้
ตนดศมีรษะแลด้ว แตล่คนนมีนั้ทมีรื่เราไดด้ยสนเหตทการณย์ของเขาอยล่างนมีคนั้ รอผผใด้ ดเลล่า " แลด้วเฮโรดจซงหาโอกาสทมีรื่
จะเหป็นพระองคย์
ขณะเดรียวกคัน “เฮโรดเจข้าเมพอง” กป็ไดข้ยรินเรพที่องของพระเยซซูและการรคับใชข้ของพระองคต (เฮ
โรดเจข้าเมพองเปป็นบรุตรของเฮโรดมหาราชผซูข้ซนที่งมรีรคับสคังที่ ใหข้ประหารเดป็กทารกทรีที่ไมขมครี วามผริดทรีที่เมพอง
เบธเลเฮมหลคังจากทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงประสซูตริแลข้ว พอเฮโรดมหาราชเสรียชรีวริต พวกโรมกป็ไดข้แตขงตคัรง
บรุตรชายของเขาใหข้เปป็นเจข้าเมพอง (ขนรนครองหนนงที่ ในสรีที่ของอาณาจคักรกขอนหนข้าของบริดาของเขา)
ครองแควข้นกาลริลรีและแควข้นเปเรอา เขานรีที่เองทรีที่เปป็นคนตคัดศรีรษะยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา) ลซูกา
บคันทนกวขาเฮโรดผซูข้นร รี “คริดสงสคัยมาก” เขาไดข้ยนริ คนบางคนเสนอวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูกคป็ อพ ยอหตนผซูข้
ใหข้รคับบคัพตริศมาซนงที่ เปป็นขนรนจากตายแลข้ว คนอพนที่ ๆกป็อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นเอลรียาหตทรีที่มาปรากฏ มรี
คนอพนที่ ๆอรีกทรีที่อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นหนนที่งในพวกศาสดาพยากรณตทรีที่ไดข้เปป็นขนรนจากตายแลข้ว เฮโร
ดรซูวข้ าข เขาไดข้ตคัดศรีรษะยอหตนไปแลข้ว อยขางไรกป็ตามบคัดนรีรเขาครรุขนคริดวขา “แตขคนนรีรทรีที่เราไดข้ยนริ
เหตรุการณตของเขาอยขางนรีรคพอผซูข้ใดเลขา” และเขากป็ปรารถนาทรีที่จะพบพระองคต ไมขมรีบคันทนกวขาเขาเคยไดข้
พบพระองคตจนกระทคังที่ ในตอนทรีที่พระองคตใกลข้จะถซูกตรนงกางเขน

ลก 9:10-11 ครนนั้นอนครสาวกกลนบมาแลด้ว เขาทผลพระองคย์ถซงบรรดาการซซรื่งเขาไดด้กระทลา
นนนั้น พระองคย์จซงพาเขาไปยนงทมีรื่เปลมีรื่ยวแตล่ลลาพนงใกลด้เมรองทมีรื่เรมียกวล่าเบธไซดา 11 แตล่เมรรื่อประชาชนรผด้
แลด้วจซงตามพระองคย์ไป พระองคย์ทรงตด้อนรนบเขา ตรนสสนรื่งสอนเขาถซงอาณาจนกรของพระเจด้า และ
ททกคนทมีรื่ตด้องการใหด้หายโรคพระองคย์กป็ทรงรนกษาใหด้
ลซูกามริไดข้บนคั ทนกระยะเวลาทรีพที่ วกอคัครสาวกไดข้ออกไปประกาศขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจคักร
นคัรน เขาไมขไดข้ระบรุดวข้ ยถนงการตอบสนองของชนชาตริอริสราเอลตขอขข้อความของพวกเขา แนขนอนทรีที่
มรีหลายคนไดข้ตข้อนรคับพวกเขาไวข้ดข้วยความยรินดรี อยขางไรกป็ตาม ยอหตน 1:12 กป็กลขาวชคัดเจนวขาการ
ตอบสนองโดยรวมกป็เกริดขนรนในเชริงปฏริเสธ พระเยซซูจนงทรง “พาเขาไปยคังทรีเที่ ปลรียที่ วแตขลทาพคังใกลข้
เมพองทรีที่เรรียกวขาเบธไซดา” (นรีที่เปป็นหมซูขบข้านทรีที่ประกอบอาชรีพประมงบนชายฝคัที่งทะเลกาลริลรี ซนที่งเปป็น
บข้านของอคันดรซูวต ฟรีลริป เปโตร และยอหตน) การปรากฏตคัวของพระเยซซูทรีที่นคันที่ เรริที่มเปป็นทรีที่ทราบกคันใน
เวลาไมขนานและฝซูงชนมหาศาลกป็แหขกนคั มา พระเยซซูจนง “ตรคัสสคังที่ สอนเขาถนงอาณาจคักรของพระเจข้า
และทรุกคนทรีที่ตข้องการใหข้หายโรคพระองคตกทป็ รงรคักษาใหข้”
ลก 9:12-17 ครนนั้นกลาลนงจะเยป็นแลด้ว สาวกสสบสองคนมาทผลพระองคย์วล่า "ขอใหด้ประชาชน
ไปตามเมรองตล่างๆและชนบททมีรื่อยผล่แถบนมีนั้ หาทมีรื่พนกนอนและหาอาหารรนบประทาน เพราะทมีรื่เราอยผล่นมีนั้
เปป็นทมีรื่เปลมีรื่ยว" 13 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "พวกทล่านจงเลมีนั้ยงเขาเถสด" เขาทผลวล่า "เราไมล่มมีอะไร
มาก มมีแตล่ขนมปนงหด้ากด้อนกนบปลาสองตนว เวด้นเสมียแตล่เราจะไปซรนั้ออาหารสลาหรนบคนทนนั้งปวงนมีนั้ "
14 เพราะวล่าคนเหลล่านนนั้นนนบแตล่ผชด้ผ ายไดด้ประมาณหด้าพนนคน พระองคย์จซงสนงรื่ เหลล่าสาวกของ
พระองคย์วล่า "จงใหด้คนทนนั้งปวงนนรื่งลงเปป็นหมผล่ๆ ราวหมผล่ละหด้าสสบคน" 15 เขากป็กระทลาตาม ครอใหด้คน
ทนนั้งปวงนนรื่งลง 16 เมรรื่อพระองคย์ทรงรนบขนมปนงหด้ากด้อนกนบปลาสองตนวนนนั้นแลด้ว กป็แหงนพระพนกตรย์ดผ
ฟด้าสวรรคย์ขอบพระคทณ แลด้วหนกสล่งใหด้แกล่เหลล่าสาวก ใหด้เขาแจกแกล่ประชาชน 17 เขาไดด้กนส อสรื่มททก
คน แลด้วเขาเกป็บเศษอาหารทมีรื่ยนงเหลรอนนนั้นไดด้สบส สองกระบทง
วคันกป็ลขวงเลยไปมากแลข้ว พวกสาวกมาหาพระองคตและขอใหข้พระองคตสขงฝซูงชนไปเพพอที่ ทรีที่
คนเหลขานคัรนจะไดข้ไปหาทรีที่พกคั คข้างคพนและอาหาร แนขนอนทรีที่ไมขมรีทร คังสองอยขางในทะเลทรายนคัรน
พระเยซซูซนที่งทรงทราบแลข้ววขาพระองคตจะทรงททาอะไรกป็ตรคัสสคังที่ ใหข้พวกสาวกใหข้อาหารแกขฝซูงชนรคับ

ประทาน พวกสาวกรซูวข้ าข พวกตนมรีเพรียงขนมปคังหข้ากข้อน (ขนาดเทขาขนมปคังแฮมเบอรตเกอรต) และ
ปลาเลป็กๆสองตคัว อาหารเหลขานรีรเปป็นของเดป็กชายคนหนนงที่ ตามทรีที่บคันทนกของยอหตนไดข้ระบรุไวข้
(ยอหตน 6:9) พระเยซซูเพรียงตรคัสสคังที่ ใหข้พวกสาวกจคัดประชาชนทรีที่มรีผซูข้ชายหข้าพคันคน (แนขนอนทรียที่ คังไมข
รวมผซูข้หญริงและเดป็ก) ใหข้นงคัที่ ลงเปป็นกลรุมข ๆละหข้าสริบคน จากนคัรนพระองคตทรงหยริบขนมปคังหข้ากข้อน
และปลาสองตคัวนคัรน แหงนพระพคักตรตดซูฟาข้ สวรรคต และอวยพรอาหารเหลขานคัรน จากนคัรนพระองคต
ทรงหคักขนมปคังและใหข้พวกสาวกแจกมคันแกขประชาชน มรีอาหารเพรียงพอสทาหรคับทรุกคนและทรุก
คนกป็กรินอริที่ม การอคัศจรรยตครคัรงนรีรยงริที่ อคัศจรรยตมากขนรนเพราะวขาพวกเขาเกป็บอาหารทรีที่เหลพอไดข้ถนงสริบสอง
กระบรุง มรีผซูข้เสนอวขา สริบสองกระบรุงนคัรนเปป็นอาหารสทาหรคับพวกสาวกสริบสองคน แตขสริบสอง
กระบรุงนรีรนขาจะถซูกยกใหข้เดป็กชายคนนคัรนทรีไที่ ดข้อนรุญาตใหข้พระเยซซูทรงใชข้อาหารกลางวคันของเขา
มากกวขา แนขนอนทรีพที่ ระเจข้าทรงประทานกลคับคพนใหข้มากกวขาทรีที่เราจะถวายแดขพระองคตไดข้
ลก 9:18-21 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กลาลนงอธสษฐานอยผล่แตล่ลลาพนง เหลล่าสาวกอยผกล่ บน พระองคย์
พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "คนทนนั้งปวงพผดกนนวล่า เราเปป็นผผใด้ ด" 19 เหลล่าสาวกทผลตอบวล่า "เขาวล่า
เปป็นยอหย์นผผด้ใหด้รบน บนพตสศมา บางคนวล่าเปป็นเอลมียาหย์ แตล่คนอรนรื่ วล่าเปป็นคนหนซรื่งในพวกศาสดา
พยากรณย์โบราณเปป็นขซนั้นมาใหมล่" 20 พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "แลด้วพวกทล่านเลล่าวล่าเราเปป็นผผด้
ใด" เปโตรทผลตอบวล่า "เปป็นพระครสสตย์ของพระเจด้า" 21 พระองคย์จซงกลาชนบสนงรื่ เขามสใหด้บอกความนมีนั้
แกล่ผใด้ผ ด
หลคังจากนคัรน พระเยซซูกเป็ สดป็จไปแตขลทาพคังเพพที่ออธริษฐานซนที่งเปป็นบทเรรียนสทาหรคับเรามาจนถนง
ทรุกวคันนรีร จากนคัรนพระองคตตรคัสถามพวกสาวกวขา “คนทคัรงปวงพซูดกคันวขา เราเปป็นผซูข้ใด” พระเยซซูทรง
ทราบคทาตอบของคทาถามของพระองคตแลข้ว แตขพระองคตทรงประสงคตใหข้พวกสาวกตอบคทาถามนรีร
มากกวขา พวกเขาตอบตามทรีที่เขข้าใจกคันในสมคัยนคัรนวขาบางคนกลขาววขาพระองคตทรงเปป็นยอหตนผซูข้ใหข้
รคับบคัพตริศมา บข้างกป็เอลรียาหต และบางคนกป็ยคังคริดวขาพระองคตทรงเปป็นศาสดาพยากรณตผซูข้หนนที่งทรีที่เปป็น
ขนรนจากตายแลข้ว พระเยซซูจนงทรงหคันไปหาพวกเขาและถามพวกเขาตรงๆวขา “แลข้วพวกทขานเลขาวขา
เราเปป็นผซูข้ใด” คทาตอบของเปโตรกป็ออกมาตรงๆ “เปป็นพระครริสตตของพระเจข้า” พระองคตทรงทราบ
เรพที่องนรีรดรีและพวกเขากป็ทราบดรี แตขเวลาทรีที่จะนทาเสนอพระองคตเองตขอพวกอริสราเอลอยขางเปป็น

ทางการยคังมาไมขถนง ดคังนคัรน พระองคตจงน ทรงสคังที่ พวกเขามริใหข้พวกเขาประกาศเรพอที่ งนคัรนแกขผซูข้ใดตขอ ขข้อ
ตขอมานขาจะชขวยไขปรริศนานคัรนไดข้ ดซู ความเหป็นสทาหรคับมคัทธริว 16:13-20 ดข้วย
ลก 9:22

พระเยซซูจนงทรงประกาศเปป็นครคัรงแรกในขขาวประเสรริฐของลซูกาวขา "บทตร

มนทษยย์จะตด้องทนททกขย์ทรมานหลายประการ พวกผผใด้ หญล่ พวกปทโรหสตใหญล่ และพวกธรรมาจารยย์
จะปฏสเสธทล่าน ในทมีรื่สทดทล่านจะตด้องถผกประหารชมีวสต แตล่ในวนนทมีรื่สามทล่านจะทรงถผกชทบใหด้เปป็นขซนนั้
มาใหมล่” หลคังจากการรคับรซูสข้ ทาคคัญทรีที่สรุดในขข้อ 21 แลข้ววขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต พวกสาวกอาจ
พลาดความหมายของสริที่งทรีพที่ ระองคตทรงแจข้งใหข้ทราบในตอนนรีร พวกเขาไดข้เทรีที่ยวตระเวนไปทคัวที่
อริสราเอลประกาศขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจคักรนคัรนและพระมหากษคัตรริยตองคตนร คันดข้วย ชนอริสราเอล
สข วนใหญขไดข้ปฏริเสธขขาวสารนคัรนแลข้ว ถนงแมข้วาข การปฏริเสธพระครริสตตครคัรงสรุดทข้ายอยขางเปป็นทางการ
จะยคังไมขเกริดขนรนจนกวขาพระองคตไดข้ไปยพนอยซูตข ขอหนข้าสภาซานเฮดรรินอรีกประมาณหนนงที่ ปรีครนที่งตขอมา
แตขการทรีที่ชนชาตริอริสราเอลปฏริเสธพระมหากษคัตรริยขต องตนนคัรนกป็ชคัดเจนแลข้ว
บคัดนรีรพระเยซซูกาท ลคังมรุขงหนข้าไปสซูขกลโกธาแลข้ว พระองคตไดข้ทรงหยริบยพนที่ ขข้อเสนอแหขง
อาณาจคักรนคัรนแกขชนชาตริอริสราเอลแลข้ว พวกเขาสขวนใหญขตขางกป็ปฏริเสธขข้อเสนอนคัรน บคัดนรีรพระ
พคักตรตของพระองคตกตป็ รงแนขวเหมพอนหรินเหลป็กไฟมรุขงสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็มและกางเขนทรีที่จะรอคอย
พระองคตอยซูทข รีที่นคันที่ (เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ในความทรงสคัพพคัญญซูและการทรงทราบลขวงหนข้าของ
พระองคตๆทรงทราบวขามคันตข้องเปป็นเชขนนคัรน กระนคัรนพระองคตกไป็ ดข้ทรงเสนอพระองคตเองตขอชนชาตริ
อริสราเอลไปมากมายแลข้ว ขข้อเสนอของพระองคตถซูกปฏริเสธไปแลข้ว) เราควรหมายเหตรุดข้วยวขาใน
ตรงนรีรและทรีที่อนพที่ (ต.ย. ลซูกา 9:44, 18:31-34) พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงการสริรนพระชนมต
และการฟพร นคพนพระชนมตทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต แมข้กระนคัรน พวกสาวกของพระองคตกดป็ ซูเหมพอน
จะไมขเขข้าใจเรพอที่ งนรีรจนกระทคังที่ เหตรุการณตทรคังปวงไดข้เกริดขนรนแลข้ว
ลก 9:23

พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า "ถด้าผผด้ใดจะใครล่ตามเรามา ใหด้ผด้นผ นนนั้

เอาชนะตนวเอง และรนบกางเขนของตนแบกททกวนน และตามเรามา ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสถนง
หลคักเกณฑตของการเปป็นสาวกแบบตขอเนพอที่ ง เปป็นครคัรงแรกในขขาวประเสรริฐของลซูกาทรีที่กางเขนถซูกเอขย
ถนง เสข้นทางแหขงการเปป็นสาวกไมขไดข้โรยดข้วยกลรีบกรุหลาบ เมพอที่ พริจารณาถนงสริที่งทรีที่รอคอยอยซูเข บพรองหนข้า

(กลโกธาและการขขมเหงในเวลาตขอมา) พระเยซซูกตป็ รคัสวขาหากผซูข้ใดจะตามพระองคตไป มรีสามสริที่งทรีที่
เขาตข้องกระททา: (1) เอาชนะตคัวเอง การเอาชนะ (ปฏริเสธ) ตคัวเองและการมรีวรินคัยในตคัวเองเปป็นขคัรน
ตอนหนนที่งทรีที่สทาคคัญของการเปป็นสาวกของพระเยซซูครริสตตอยขางแทข้จรริง (2) จากนคัรนพระเยซซูตรคัสวขา
เขาตข้อง “รคับกางเขนของตนแบกทรุกวคัน”
กางเขนเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงความอคับอาย ความตาย การดซูหมริที่นเหยรียดหยาม และการ
ขขมเหง (ภายใตข้การครอบครองของโรม การตรนงกางเขนไมขใชขเรพที่องผริดปกตริ พวกยริวเขข้าใจดรีถนงภาพ
เปรรียบของการรคับกางเขนของตนแบก มคันเทรียบไดข้กบคั ความตาย) การเปป็นสาวกกทาหนดใหข้คนๆ
หนนที่งตข้องเตป็มใจทรีที่จะทนการดซูหมริที่นเหยรียดหยามเพราะพระครริสตตและสริที่งสะดรุดเพราะขขาวประเสรริฐ
(3) ขคัรนตอนสรุดทข้ายของการเปป็นสาวกคพอ การตริดตามพระองคตไป เสข้นทางนรีร ไมขเคยโรยดข้วยกลรีบ
กรุหลาบและจะไมขมวรี คันเปป็นเชขนนคัรนจนกวขาพระองคตเสดป็จกลคับมา
ลก 9:24-25 พระเยซซูจนงตรคัสถนงสริที่งทรีที่ขดคั แยข้งกคันเองหลายอยขางของประสบการณตการเปป็น
ครริสเตรียน เพราะวล่าผผใด้ ดใครล่จะเอาชมีวสตรอด ผผด้นนนนั้ จะเสมียชมีวสต แตล่ผใด้ผ ดจะเสมียชมีวตส เพราะเหป็นแกล่เรา ผผด้
นนนั้นจะไดด้ชมีวสตรอด ความหมายกป็คพอวขา คนทรีเที่ สาะแสวงหาผลประโยชนตเพพที่อชรีวตริ ของตคัวเองกป็มรีแนว
โนข้มทรีที่จะพรินาศไป (คทาทรีที่แปลวขา เสมีย (อปอลลถูมดิ) เปป็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลเปป็น ‘พรินาศ’) อยขางไร
กป็ตามเมพที่อผซูข้ใดเตป็มใจทรีที่จะเสรียชรีวตริ ของตนเพราะเหป็นแกขพระครริสตต เขากป็จะรคักษามคันไวข้ไดข้ การ
ประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ในการมรีชวรี ริตอยซูเข พพอที่ ตคัวเอง จรุดจบกป็คพอความสซูญเสรีย ในการมรีชรีวตริ
อยซูเข พพอที่ พระเยซซูครริสตต กป็มรีบทาเหนป็จใหญขยงริที่ บทเรรียนนรีรไมขใชขเรพที่องของวริธรีการรคับความรอดมาก
เทขากคับเปป็นเรพอที่ งของบทาเหนป็จของการเปป็นสาวกหลคังจากไดข้รคับความรอดแลข้ว บทาเหนป็จนคัร นจะไมขมา
ในชรีวริตนรีร แตขจะมาหลคังจากนคัรน
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสถามคทาถามทรีไที่ มขตข้องการคทาตอบ 25 เพราะถด้าผผด้ใดจะไดด้
สสรื่งของสสนนั้ ทนนั้งโลกแตล่ตด้องเสมียตนวของตนเองหรรอถผกทสนั้งเสมีย ผผด้นนนนั้ จะไดด้ประโยชนย์อะไร คทาทรีที่แปลวขา
ไดด้ประโยชนย์ (โอเฟะเละโอ) มรีความหมายวขา ‘ไดข้กาท ไร’ พระเยซซูจนงทรงอภริปรายถนงเรพอที่ งนรีรโดยใชข้
คทาศคัพทตเกรีที่ยวกคับเงริน ผลประโยชนต และกทาไร คทาถามทรีที่ทรงถามในตอนนคัรนกป็ยคังทริที่มแทงใจผซูข้คนมา
จนถนงทรุกวคันนรีร คนทรีที่ไดข้สที่ ริงของสริรนทคัรงโลกจะไดข้ประโยชนย์อะไรเมพที่อเขาตายไปแลข้วตกนรก การไดข้

สริที่งของสริรนทคัรงโลกหมายถนงการไดข้เปป็นคนรวยทรีที่สรุดในโลกหรพอถนงขนาดเปป็นเจข้าของโลกทคัร งหมด
เลย กระนคัรน เมพที่อปราศจากพระครริสตต ความตายในนรกกป็ททาใหข้ทรุกอยขางไรข้ผล มรีเพรียงชรีวริตเดรียว อรีก
เดรีดี๋ยวกป็ผคันผขาน มรีแตขสที่ งริ ทรีที่ททาเพพที่อพระครริสตตจะยคังที่ ยพนนาน
ลก 9:26

เพราะถด้าผผด้ใดมมีความอายเพราะเราและถด้อยคลาของเรา บทตรมนทษยย์กป็จะมมี

ความอายเพราะผผนด้ นนั้น เมรรื่อทล่านมาดด้วยสงล่าราศมีของทล่านเองและของพระบสดาและของเหลล่าทผต
สวรรคย์บรสสททธสดิ์ พระเยซซูตรคัสสคังที่ สอนตขอไปโดยบรรยายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่มครี วามอายเพราะ
พระองคตและถข้อยคทาของพระองคต ในวคันนคัรน พระองคตจะทรงมรีความอายเพราะคนเหลขานคัรนเมพที่อ
พระองคตเสดป็จมาดข้วยฤทธริธเดชและสงขาราศรี พรข้อมกคับเหลขาทซูตสวรรคตบรริสรุทธริธ นรีที่สพที่อถนงการเสดป็จมา
ครคัรงทรีที่สองของพระองคต นรีที่สพที่อดข้วยวขาคนเหลขานคัรนทรีที่มครี วามละอายในพระองคตและถข้อยคทาของ
พระองคตในตอนนทขึ้จะประสบกคับความละอายเมชอที่ ถซงตอนนดันขึ้ (ใหข้เราสคังเกตอรีกครคัรงถนงการทรีที่พระ
เยซซูทรงเนข้นยทราเรพที่องถว้อยคสาของพระองคต นรีที่ไมขเพรียงสพที่อถนงการดลใจดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรต
เทขานคัรนแตขสพที่อถนงการเกป็บรคักษาไวข้ในดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรตดวข้ ย)
ลก 9:27

แตล่เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า มมีบางคนทมีรื่ยนร อยผล่ทมีรื่นมีรื่ ซซรื่งยนงจะไมล่รด้ผ

รสความตายจนกวล่าจะไดด้เหป็นอาณาจนกรของพระเจด้า" ขณะเดรียวกคัน พระเยซซูกทป็ รงบขงบอกวขามรี
บางคนทรีที่นคันที่ “ซนงที่ ยคังจะไมขรรซูข้ สความตายจนกวขาจะไดข้เหป็นอาณาจคักรของพระเจข้า” เราควร
หมายเหตรุไวข้วาข พระเยซซูทรงใหข้คทาสคัญญาเรพอที่ งนรีรแกขบางคนในพวกสาวกของพระองคตเทขานคัรน
พระองคตมไริ ดข้กาท ลคังตรคัสถนงครริสตจคักรหรพอวคันเทศกาลเพป็นเทคอสตตทรีที่จะมาถนง แตขมรีเพรียงสาวกทรีที่
ทรงเลพอกไวข้เพรียงสองสามคนเทขานคัรนทรีจที่ ะไดข้เหป็นภาพใหข้ดซูลขวงหนข้าของอาณาจคักรทรีจที่ ะมานคัรน
พระองคตจงน ตรคัสถนงการจทาแลงพระกายของพระองคตซงนที่ จะเกริดขนรนในอรีกประมาณหนนงที่ สคัปดาหตตขอ
มา
ลก 9:28-32 ตล่อมาภายหลนงพระองคย์ไดด้ตรนสคลาเหลล่านนนนั้ ประมาณแปดวนน พระองคย์จซง
ทรงพาเปโตร ยอหย์น และยากอบขซนนั้ ไปบนภผเขาเพรรื่อจะอธสษฐาน 29 ขณะทมีรื่พระองคย์กลาลนง
อธสษฐานอยผล่ วรรณพระพนกตรย์ของพระองคย์กป็เปลมีรื่ยนไป และฉลองพระองคย์กขป็ าวเปป็นมนนระยนบ

30 ดผเถสด มมีชายสองคนสนทนาอยผล่กบน พระองคย์ ครอโมเสส และเอลมียาหย์ 31 ผผมด้ าปรากฏดด้วยสงล่าราศมี
และกลล่าวถซงการมรณาของพระองคย์ ซซงรื่ จะสลาเรป็จในกรทงเยรผ ซาเลป็ม 32 ฝล่ายเปโตรกนบคนทมีรื่อยผดล่ ด้วย
นนนั้นกป็งล่วงเหงาหาวนอน แตล่เมรรื่อเขาตาสวล่างขซนนั้ แลด้วเขากป็ไดด้เหป็นสงล่าราศมีของพระองคย์ และเหป็นชาย
สองคนนนนนั้ ทมีรื่ยรนอยผกล่ บน พระองคย์
แปดวคันตขอมา พระเยซซูทรงพาเปโตร ยอหตนและยากอบขนรนไปบนภซูเขาลซูกหนนงที่ เพพที่อจะ
อธริษฐาน นรีนที่ ขาจะเปป็นภซูเขาเฮอรตโมน มคันตคัรงอยซูทข างตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี ในภซูมริศาสตรต
ปคัจจรุบคัน มคันอยซูใข กลข้กบคั พรมแดนของเลบานอนและซรีเรรีย มคันมรีความสซูงถนง 9,200 ฟรุตเหนพอระดคับ
นทราทะเล สาวกทคัรงสามคนคพอ เปโตร ยากอบและยอหตนถซูกเปรรียบวขาเปป็นเหมพอนกคับคนวงในจาก
ทคัรงสริบสองคนนคัรน คพอ เปป็นผซูข้ทรีที่พระเยซซูทรงไวข้วางใจมากทรีที่สรุดนคันที่ เอง
บนภซูเขานคัรนเองขณะพระองคตทรงอธริษฐานอยซูข “วรรณพระพคักตรตของพระองคตกเป็ ปลรีที่ยนไป
และฉลองพระองคตกขป็ าวเปป็นมคันระยคับ” รซูปลคักษณตภายนอกแหขงพระพคักตรตของพระองคตกป็
เปลรียที่ นแปลงไปและฉลองพระองคตกเป็ ปลรียที่ นเปป็นสรีขาวสรุกใสและเปลขงแสงออกมา คทาทรีที่แปลวขา
ขาวเปป็นมนนระยนบ (เอป็กซาสตราพโต) มรีความหมายวขาแสงทรีที่เปลขงประกายหรพอการสข องแสงเจริดจข้า
ในตอนนคัรน โมเสสและเอลรียาหตไดข้ปรากฏตคัวและสนทนากคับพระองคต พวกเขากลขาวอยขางเฉพาะ
เจาะจงถนง “การมรณาของพระองคตซนที่งจะสทาเรป็จในกรรุงเยรซูซาเลป็ม” คทาทรีที่แปลวขา การมรณา (เอป็กซอ
ดอส) คพอคทาวขา exodus ทรีที่เราครุนข้ เคย มคันมรีความหมายวขา ‘การออกเดรินทาง’ มากกวขาหมายถนงความ
ตาย เหป็นไดข้ชคัดวขาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรเต ดริมทคัรงสองคนนรีร เมพที่อไดข้พบกคับพระเยซซูบนภซูเขาลซูกนรีร กป็
กลขาวชคัดเจนถนงการจากไปทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต
ขณะเดรียวกคัน สาวกทคัรงสามคนทรีที่เพริงที่ ตพที่นจากหลคับยาวกป็เหป็นพระเยซซูในสงขาราศรีแหขงการ
จทาแลงพระกายของพระองคตกบคั โมเสสและเอลรียาหตทรีที่สนทนากคับพระองคตอยซูข ในวคันนคัรนพวกเขาไดข้
มรีโอกาสเหป็นสงขาราศรีแหขงอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมาและพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนใน
สงขาราศรีของพระองคต คทาพยากรณตของพระเยซซูในขข้อ 27 ไดข้สทาเรป็จแลข้ว

ลก 9:33-36 ตล่อมาเมรรื่อสองคนนนนั้นกลาลนงลาไปจากพระองคย์ เปโตรจซงทผลพระเยซผ วาล่
"พระอาจารยย์เจด้าขด้า ซซงรื่ เราอยผล่ทมีรื่นกมีรื่ ป็ดมี ใหด้พวกขด้าพระองคย์ทลาพลนบพลาสามหลนง สลาหรนบพระองคย์
หลนงหนซงรื่ สลาหรนบโมเสสหลนงหนซรื่ง สลาหรนบเอลมียาหย์หลนงหนซรื่ง" เปโตรไมล่เขด้าใจวล่าตนวไดด้พผดอะไร
34 เมรรื่อเขากลาลนงพผดคลาเหลล่านมีนั้ มมีเมฆมาคลทมเขาไวด้ และเมรรื่อเขด้าอยผใล่ นเมฆนนนั้นเขากป็กลนว 35 มมีพระ
สท รเสมียงออกมาจากเมฆนนนั้นวล่า "ผผด้นเมีนั้ ปป็นบทตรทมีรื่รนกของเรา จงฟนงทล่านเถสด" 36 เมรรื่อพระสท รเสมียงนนนนั้
สงบแลด้ว พระเยซผทรงสถสตอยผล่องคย์เดมียว เขาทนนั้งสามกป็เกป็บเรรรื่องนมีนั้ไวด้ และในกาลครนนั้งนนนนั้ เขามสไดด้บอก
เหตทการณย์ซซรื่งเขาไดด้เหป็นแกล่ผด้ใผ ด
เปโตรซนที่งเปป็นคนใจรข้อนกป็เสนอทคันทรีวาข พวกเขาควรสรข้าง “พลคับพลาสามหลคัง” บนภซูเขา
ลซูกนคัรน หลคังหนนงที่ สทาหรคับพระเยซซู และอรีกสองหลคังทรีที่เหลพอสทาหรคับโมเสสและเอลรียาหต ตอนนคัรนเขา
ไมขรตซูข้ คัววขาเขาไดข้ททาเรพอที่ งผริดพลาดครคัรงใหญขไปขนาดไหน อยขางไรกป็ตาม ในตอนนคัรนพระเจข้าไดข้ทรง
ใหข้เมฆกข้อนหนนที่งลอยมาอยซูเข หนพอพวกเขาและพวกเขากป็ตกใจกลคัวเมพที่อเมฆกข้อนนคัรนมาคลรุมพวกเขา
ไวข้ มรีเสรียงหนนงที่ ออกมาจากเมฆกข้อนนคัรนและพซูดวขา “ผซูข้นร รีเปป็นบรุตรทรีที่รคักของเรา จงฟคังทขานเถริด” หลคัง
จากนคัรนในทคันทรี “พระเยซซูทรงสถริตอยซูอข งคตเดรียว” พระเจข้าไดข้ทรงแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนถนงความโงขเข
ลาของเปโตร ไมขวาข จะเกริดอะไรขนรนพระเยซซูกไป็ มขควรถซูกใหข้คขาเทขาเทรียมกคับคนเหลขานคัรนทรีดที่ ข้อยกวขา
แมข้จะเปป็นคนมรีชอพที่ เสรียงกป็ตาม คพอแมข้แตขโมเสสและเอลรียาหต ภาพแหขงสงขาราศรีและอาณาจคักรทรีที่จะ
มานคัรนทรีพที่ วกเขาไดข้เหป็นกป็มพรี ลคังมากเสรียจนสาวกทคัรงสามคนมริไดข้เลขาใหข้ผซูข้ใดฟคังเปป็นเวลานานหลคัง
จากนคัรน อคันทรีที่จรริงกป็แลข้วกป็จนกระทคังที่ หลคังจากการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตแลข้ว
ลก 9:37-40 ตล่อมาวนนรทล่งขซนนั้ เมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกลงมาจากภผเขาแลด้ว มมีคน
มากมายมาพบพระองคย์ 38 ดผเถสด มมีชายคนหนซงรื่ ในหมผล่ประชาชนนนนั้นรด้องวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขอ
พระองคย์ทรงโปรดทอดพระเนตรบทตรชายของขด้าพเจด้า เพราะวล่าขด้าพเจด้ามมีบทตรคนเดมียว 39 และ
ดผเถสด ผมีมนกจะเขด้าสสงเขา เดป็กกป็โหล่รด้องขซนนั้ ทนนทมี ผมีทลาใหด้เดป็กนนนนั้ ชนกดสนนั้ นลนั้าลายฟผมปาก ทลาใหด้ตนวฟกชลนั้า
ไมล่ใครล่ออกจากเขาเลย 40 ขด้าพเจด้าไดด้ขอเหลล่าสาวกของพระองคย์ใหด้ขบน มนนออกเสมีย แตล่เขากระทลา
ไมล่ไดด้"

เวลาทรีที่ถซูกระบรุไวข้คพอ วคันตขอมา นคันที่ คพอ หลคังจากการจทาแลงพระกายของพระองคตแลข้ว เมพที่อ
พวกเขาลงมาจากภซูเขาลซูกนคัรน พระองคตกทป็ รงเจอกคับคนมากมาย โดยรวมถนงชายคนหนนงที่ ทรีที่มา
อข้อนวอนพระองคตเพพที่อบรุตรชายของตนดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ความเจป็บปขวยของบรุตรชายคน
เดรียวของเขานรีรเกริดจากผรีโสโครกตนหนนที่ง ‘อาชรีพทรีที่ใหข้ความชขวยเหลพอทคัรงหลาย’ ในปคัจจรุบคัน
พยายามทรีที่จะวรินริจฉคัยปคัญหาตขางๆของมนรุษยตในแงขทางการแพทยตหรพอไมขกใป็ นแงขจริตวริทยา เหป็นไดข้
ชคัดในพระคคัมภรีรวต าข ความเจป็บปขวยหลายประการเกริดจากพวกผรีและกริจกรรมของซาตาน ตรงนรีรผรี
โสโครกตนนรีรมคักททาใหข้เดป็กคนนรีรโหขรอข้ งขนรนทคันทรี ชคักดริรนชคักงอ และนทราลายฟซูมปาก นอกจากนรีรผรีตน
นรีรยงคั ไมขยอมปลขอยเดป็กชายผซูข้นร รีไปจากเงพรอมมพอของมคันงขายๆดข้วย
(เราไดข้เหป็นถนงโลกของวริญญาณ พระคคัมภรีรตนรคันกลขาวชคัดเจน สริที่งทรีมที่ คักถซูกเรรียกวขาเปป็นความ
ผริดปกตริ อาการ หรพอโรคอคันทรีที่จรริงแลข้วอาจเปป็นกริจกรรมของผรี มคันปรากฏชคัดเจนในสมคัยนคัรน ถนง
แมข้วาข ซาตานยคังมรีอทานาจนคัรนอยซูข แตขเราควรหมายเหตรุไวข้วาข ประชากรโลกไดข้ทวรีจทานวนขนรนหลายเทขา
ตคัวนคับตคัรงแตขสมคัยของพระเยซซูในขณะทรีที่อาณาจคักรของซาตานยคังมรีขนาดและจทานวนเทขาเดริมอยซูข ดคัง
นคัรนในปคัจจรุบคัน ซาตานอาจเปลรีที่ยนจากการททารข้ายผซูข้คนเปป็นรายบรุคคลไปเปป็นการมรีอริทธริพลตขอ
ประชากรหมซูขใหญขผาข นทางสพที่อตขางๆ การศนกษา และการปกครองแลข้ว แมข้กระนคัรน หลายสริที่งทรุกวคัน
นรีรทรีที่ถซูกวรินจริ ฉคัยใหข้เปป็นความผริดปกตริทางจริตหรพอโรคภคัยไขข้เจป็บอาจเปป็นกริจกรรมของพวกผรีโสโครก
กป็ไดข้)
บริดาทรีที่เปป็นทรุกขตผซูข้นร รีจนงมาหาพระเยซซูโดยบขนวขาพวกสาวกของพระองคตไมขสามารถขคับผรี
โสโครกตนนคัรนออกไดข้
ลก 9:41-43 พระเยซผ ตรนสตอบวล่า "โอ คนในยทคทมีรื่ขาดความเชรรื่อและมมีทสฐสชนรื่ว เราจะตด้อง
อยผล่กบน เจด้าทนนั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจด้านานเทล่าใด จงพาบทตรของทล่านมาทมีรื่นเมีรื่ ถสด" 42 เมรรื่อเดป็ก
นนนั้นกลาลนงมา ผมีกป็ทลาใหด้เขาลด้มชนกดสนั้นใหญล่ แตล่พระเยซผ ตรนสสลาทนบผมีโสโครกนนนนั้ และทรงรนกษาเดป็กใหด้
หาย แลด้วสล่งครนใหด้บสดาเขา 43 คนทนนั้งปวงกป็ประหลาดใจนนกเพราะฤทธสดิ์เดชอนนใหญล่ยงสรื่ ของพระเจด้า
แตล่เมรรื่อเขาทนนั้งหลายยนงประหลาดใจอยผเล่ พราะเหตทการณย์ทนนั้งปวงซซรื่งพระเยซผไดด้ทรงกระทลานนนนั้
พระองคย์จซงตรนสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า

มองเผรินๆแลข้ว อาจดซูเหมพอนวขาพระเยซซูทรงวริจารณตพวกสาวกของพระองคตอยซูข แตขเหป็นไดข้
ชคัดวขาพระองคตกาท ลคังเนข้นความสนใจของพระองคตไปทรีที่พวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อ โดยในกรณรีนร รีอาจเปป็นบริดา
ของเดป็กชายผซูข้นร นคั กป็ไดข้ “โอ คนในยรุคทรีที่ขาดความเชพที่อและมรีทริฐริชคัวที่ เราจะตข้องอยซูกข บคั เจข้าทคัรงหลายและ
อดทนเพราะพวกเจข้านานเทขาใด” คทาทรีที่แปลวขา ขาดความเชรรื่อ (อาพดิสทอส) มรีความหมายวขา ‘ทรีที่ไมข
เชพที่อ’ อาจเปป็นไดข้วาข ชายคนนคัรนมาหาพระเยซซูมริใชขเพพที่อขอใหข้พระองคตรคักษามากเทขากคับเพพที่อบขนเกรีที่ยว
กคับการทรีพที่ วกสาวกขาดฤทธริธเดช นรีที่เทขากคับพระเยซซูทรงถอนหายใจตรคัสวขา ‘เราตข้องทนกคับคนชคัวที่
อายรุทรีที่ไมขมรีความเชพที่ออรีกนานเทขาใด’ พระองคตจนงตรคัสสคังที่ ใหข้พาเดป็กคนนคัรนมาหาพระองคต
ขณะทรีที่เดป็กคนนคัรนถซูกพามาหาพระเยซซู ผรีตนนคัรนซนที่งอาจรซูตข้ คัววขาเดรียดี๋ วจะเกริดอะไรขนรน จนง
เหวรีที่ยงเดป็กคนนคัรนลง “และททาใหข้เขาลข้มชคักดริรนใหญข” คทาทรีที่แปลวขา ชนกดสนนั้ (ซบุสพาราสโซ) มรีความ
หมายวขา ชคักกระตรุก ขณะนคัรนพระเยซซู “ตรคัสสทาทคับผรีโสโครกนคัรน” และทรงรคักษาเดป็กนคัรนใหข้หาย
ฝซูงชนจนง “ประหลาดใจนคักเพราะฤทธริธเดชอคันใหญขยงริที่ ของพระเจข้า” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์เดชอนนใหญล่
ยสรื่ง (เมะกาเละอทออเทส) ถซูกใชข้เพรียงสามครคัรงในพระคคัมภรีรตใหมขและมรีความหมายวขา ‘ความยริงที่
ใหญข’ หรพอ ‘เดชานรุภาพ’ คทาทรีแที่ ปลวขา ประหลาดใจ (เอป็คพเลสโซ) มรีความหมายวขา ‘ตกตะลนง’
ขณะทรีที่ฝซูงชนสงสคัยในการอคัศจรรยตทรีที่พวกเขาไดข้เหป็น พระเยซซูกทป็ รงหคันไปหาพวกสาวกของ
พระองคตและทรงสอนสริที่งตขอไปนรีร
ลก 9:44-45 "จงใหด้คลาเหลล่านมีนั้เขด้าหผของทล่าน เพราะวล่าบทตรมนทษยย์จะตด้องถผกมอบไวด้ใน
เงรนั้อมมรอของคนทนนั้งหลาย" 45 แตล่คลาเหลล่านนนนั้ สาวกหาไดด้เขด้าใจไมล่ ความกป็ถผกซล่อนไวด้จากเขา เพรอรื่
เขาจะไมล่ไดด้เขด้าใจ และเขาไมล่กลด้าถามพระองคย์ถซงคลานนนั้น
เปป็นครคัรงทรีที่สองในขขาวประเสรริฐของลซูกาทรีที่มรีบคันทนกไวข้วาข พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าแกขพวก
สาวกวขาพระองคตจะทรงสริรนพระชนมตในอรีกไมขนาน พระองคตทรงเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่พระองคตจะตรคัสกคับ
พวกเขาตขอไปดข้วยคทาสคังที่ ทรีวที่ าข จงใหข้คทาเหลขานรีรฝคังลนกในหซูของพวกทขาน (นคันที่ คพอ ‘จงจทาไวข้ถงน สริที่งทรีที่เรา
จะกลขาวตขอไปนรีร’) “เพราะวขาบรุตรมนรุษยตจะตข้องถซูกมอบไวข้ในเงพรอมมพอของคนทคัรงหลาย” คทาทรีที่แปล
วขา ถผกมอบไวด้ (พาราดดิโดมดิ) มคักถซูกแปลเปป็น ‘ถซูกทรยศ’ ดข้วยเชขนกคัน ความหมายชคัดเจนทรีที่พระเยซซู

ตรคัสลขวงหนข้ากป็คอพ วขา วคันนคัรนกทาลคังจะมาถนงในไมขชข้าเมพที่อพระองคตจะทรงถซูกทรยศและถซูกมอบไวข้แกข
พวกศคัตรซูของพระองคต พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าถนงเรพอที่ งนรีรแลข้วในลซูกา 9:22
พระเยซซูกาท ลคังทรงเตรรียมจริตใจพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับเรพอที่ งสะเทพอนใจอยขางมากทรีที่จะ
เกริดกคับพวกเขาในไมขชาข้ นคันที่ คพอ การทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุมและถซูกตรนงกางเขน อยขางไรกป็ตาม
ณ เวลานรีร ดซูเหมพอนวขาพระองคตทรงอยซูบข นจรุดสซูงสรุดของการรคับใชข้ของพระองคตแลข้ว ฝซูงชนตขาง
หข้อมลข้อมพระองคต พระองคตทรงกระททาการอคัศจรรยตไดข้อยขางอริสระ พวกสาวกเชพที่อวขาพระองคตทรง
เปป็นพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้า พวกเขาไมขเขข้าใจวขาทคัรงๆทรีพที่ ระองคตทรงยริงที่ ใหญขและเปรีที่ยม
ดข้วยฤทธริธเดชขนาดนรีร พระองคตจะทรงถซูกทรยศและถซูกมอบไวข้แกขพวกศคัตรซูไดข้อยขางไร ดคังนคัรน “คทา
เหลขานคัรนสาวกหาไดข้เขข้าใจไมข ความกป็ถซูกซขอนไวข้จากเขา เพพอที่ เขาจะไมขไดข้เขข้าใจ” อยขางไรกป็ตาม
พวกเขาไมขกลข้าถามพระเยซซูวาข พระองคตตรคัสเชขนนคัรนเพพที่อจะสพที่อวขาอะไร
ลก 9:46-48 แลด้วเหลล่าสาวกกป็เกสดเถมียงกนนวล่า ในพวกเขาใครจะเปป็นใหญล่ทมีรื่สทด 47 ฝล่าย
พระเยซผ ทรงหยนรื่งรผด้ความคสดในใจของเขา จซงใหด้เดป็กคนหนซงรื่ ยรนอยผใล่ กลด้พระองคย์ 48 แลด้วตรนสกนบเขา
วล่า "ถด้าผผด้ใดจะรนบเดป็กเลป็กๆคนนมีในั้ นนามของเรา ผผนด้ นนั้นกป็ไดด้รบน เรา และผผใด้ ดไดด้รนบเรา ผผนด้ นนั้นกป็ไดด้รบน
พระองคย์ผทด้ผ รงใชด้เรามา เพราะวล่าในพวกทล่านทนนั้งหลาย ผผใด้ ดเปป็นผผตด้ ลรื่าตด้อยทมีสรื่ ท ด ผผนด้ นนั้นแหละเปป็น
ผผใด้ หญล่ "
หลคังจากนคัรนไมขนาน พวกสาวกกป็เรริที่มถกเถรียงกคันวขาคนใดในพวกเขา “จะเปป็นใหญขทสรีที่ รุด”
ความไมขเปป็นผซูข้ใหญขของพวกเขาจนงปรากฏชคัดเจน มรินขาพระเยซซูถนงคขอยๆสอนพวกเขาถนงความจรริง
ฝขายวริญญาณตขางๆ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขายคังไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ พระเยซซูทรงเปริดเผยอรีกครคัรง
ถนงความเปป็นพระเจข้าของพระองคตโดยการหยคังที่ รซูข้แมข้กระทคังที่ ความคริดของพวกเขาในขณะนคัรน
พระองคตจงน ทรงถพอโอกาสนรีรเพพอที่ สอนบทเรรียนหนนที่งเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งความถขอมใจและการปฏริเสธ
ตนเอง พระองคตจนง “ใหข้เดป็กคนหนนงที่ ยพนอยซูใข กลข้พระองคต” พระเยซซูทรงดรุพวกสาวกแบบเบาๆโดย
ตรคัสวขา “ถข้าผซูข้ใดจะรคับเดป็กเลป็กๆคนนรีรในนามของเรา ผซูข้นร คันกป็ไดข้รคับเรา และผซูข้ใดไดข้รบคั เรา ผซูข้นร คันกป็ไดข้
รคับพระองคตผซูข้ทรงใชข้เรามา”

ประเดป็นทรีที่พระเยซซูกาท ลคังสพที่อกป็คพอวขา เดป็ก (เลป็ก) คนนรีร (ไพดดิออน) ไมขไดข้เปป็นคนถพอตคัวและ
ไมขมรียศถาบรรดาศคักดริธใดๆ กระนคัรนการรคับคนถขอมใจเชขนนคัรนในพระนามของพระเยซซูกเป็ ทขากคับ
เปป็นการรคับพระองคต กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ ยศถาบรรดาศคักดริธของมนรุษยตและความยริงที่ ใหญขทครีที่ นถพอ
เอาไมขมครี วามหมายอะไรเลยตขอพระเจข้า แมข้แตขเดป็กเลป็กๆคนหนนงที่ ในพระนามของพระครริสตตกป็
สทาคคัญ นอกจากนรีร พระเยซซูตรคัสวขาผซูข้ใดกป็ตามทรีที่รคับพระองคต กป็รคับพระองคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมา การ
รคับพระครริสตตกเป็ ปป็นการรคับพระบริดาของพระองคต ดคังนคัรน การหคันมาหาพระครริสตตกเป็ ปป็นการหคันมา
หาพระเจข้า ดซูความเหป็นเพริมที่ เตริมไดข้สทาหรคับมคัทธริว 18
พระเยซซูตรคัสสรรุปประเดป็นนรีรโดยยกภาพประกอบหลคักการตามพระคคัมภรีรตกวข้างๆทรีวที่ าข ความ
ถขอมใจนทาหนข้าเกรียรตริ (สรุภาษริต 15:33) หรพอผซูข้ใดทรียที่ อมถขอมตคัวลงจะไดข้รบคั เกรียรตริ (มคัทธริว 23:12, 1
เปโตร 5:6) “เพราะวขาในพวกทขานทคัรงหลาย ผซูข้ใดเปป็นผซูข้ตทที่าตข้อยทรีที่สรุด ผซูข้นร คันแหละเปป็นผซูข้ใหญข”
พระองคตทรงใหข้ความสทาคคัญมากๆเกรีที่ยวกคับความถขอมใจ พระองคตทรงเกลรียดชคังการถพอตคัวของ
มนรุษยตอยขางทรีที่สรุด
ลก 9:49-50 ฝล่ายยอหย์นทผลพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคย์เหป็นผผด้หนซงรื่
ขนบผมีออกในพระนามของพระองคย์ และขด้าพระองคย์ไดด้หด้ามเขาเสมีย เพราะเขาไมล่ตามพวกเรามา"
50 พระเยซผ ตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่าหด้ามเขาเลย เพราะวล่าผผใด้ ดไมล่เปป็นฝล่ายตล่อสผด้เรา กป็เปป็นฝล่ายเราแลด้ว ”
ในเวลาใกลข้เครียงกคัน และอาจในบทสนทนาเดรียวกคันเลยดข้วย ยอหตนรายงานวขาพวกเขาไดข้
เหป็นคนๆหนนที่งขคับพวกผรีออกในพระนามของพระเยซซู พวกสาวกตทาหนริชายคนนคัรนเพราะวขา “เขา
ไมขตามพวกเรามา” พระเยซซูตรคัสตอบวขา “อยขาหข้ามเขาเลย เพราะวขาผซูข้ใดไมขเปป็นฝขายตขอสซูข้เรา กป็เปป็น
ฝขายเราแลข้ว” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอวขาชายคนนรีรสอดคลข้องกคับพระเยซซูในเรพอที่ งหลคักคทาสอนและการ
ปฏริบคัตริ อยขางไรกป็ตาม พวกสาวกกป็ไมขพอใจเพราะวขาชายคนนรีรมริไดข้อยซูใข นสมาคมของพวกเขา พวก
เขาจนงไมขอยากขข้องเกรีที่ยวอะไรกคับชายคนนคัรน แตขพระเยซซู (ซนที่งตรคัสเปป็นนคัยวขาชายคนนรีรสอดคลข้องกคับ
พระประสงคตตขางๆของพระองคตอยขางครบถข้วน) กป็ทรงอวยพรงานของเขา คนทรีที่ไลขตามความจรริง
เดรียวกคัน ความเชพที่อมคันที่ เดรียวกคันและเปข้าหมายเดรียวกคันในงานของขขาวประเสรริฐ กป็เปป็นพคันธมริตร
จรริงๆและไมขใชขปฏริปคักษต

ลก 9:51

ตล่อมาครนนั้นจวนเวลาทมีรื่พระองคย์จะทรงถผกรนบขซนั้นไป พระองคย์ทรงมทล่งพระ

พนกตรย์แนล่วไปยนงกรทงเยรผ ซาเลป็ม จรุดเปลรียที่ นสทาคคัญในพระชนมตชพรี และการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราจนงมาถนงแลข้ว ถนงแมข้ไมขมรีการระบรุชขวงเวลาทรีที่เฉพาะเจาะจง แตขบคัดนรีรพระเยซซูกทป็ รงอยซูใข น
‘ชขวงทางตรงกขอนถนงเสข้นชคัย’ แหขงการรคับใชข้ของพระองคตแลข้ว การเรริที่มตข้นแหขงจรุดจบไดข้เรริที่มขนรน
แลข้ว พระองคตไดข้ทรงนทาเสนอพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอลแลข้ว คนมากมายไดข้ตข้อนรคับ
พระองคตดข้วยใจยรินดรีแลข้ว แตขชนชาตริอริสราเอลสข วนใหญขโดยเฉพาะพวกคนใหญขคนโตตขางพากคัน
ปฏริเสธพระองคต พระองคตทรงทราบวขาเสข้นทางสซูขกางเขนจนงอยซูใข กลข้แลข้ว พระองคตจนงทรงเรริที่มตข้นสริที่ง
ทรีที่จะกลายเปป็นการเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายของพระองคตสขซูกรรุงเยรซูซาเลป็ม มคันตข้องใชข้เวลาหลายเดพอน
กวขาทรีที่เหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ในสขวนทรีที่เหลพอของหนคังสพอลซูกาจะเกริดขนรน แตขบคัดนรีรพระองคต
ทรงมรุขงหนข้าสซูขกลโกธาแลข้ว
วลรีทรีที่วาข “ตขอมาครคัรนจวนเวลาทรีที่พระองคตจะทรงถซูกรคับขนรนไป” อาจแปลอยขางถซูกตข้องไดข้วาข
‘และวคันทรีที่พระองคตจะเสดป็จขนรนไปนคัรนกป็มาถนงแลข้ว’ บางคนสคันนริษฐานวขาการทรีที่พระองคต “จะทรง
ถซูกรคับขนรนไป” นคัรนหมายถนงการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระองคตทรีที่จะเกริดขนรน แนขนอนทรีที่นนคัที่ เปป็นไปไดข้
ถนงแมข้วาข มรีหลายสริที่งทรีตที่ ข้องเกริดขนรนกขอนทรีที่เหตรุการณตนร นคั จะเกริดขนรนกป็ตาม แตขวาข ในบรริบทนรีรมนคั อาจ
หมายถนงการเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายของพระองคตขร นนไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพอที่ ใหข้เหตรุการณตตขางๆทรีที่เปป็น
จรุดสซูงสรุดไดข้เกริดขนรนทรีที่นนคัที่ กป็ไดข้ ในบรริบทนคัรนทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขา ใหข้เราสคังเกตวขา “พระองคตทรงมรุขง
พระพคักตรตแนขวไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม”
นรีอที่ าจสอดคลข้องกคับอริสยาหต 50:7 “เพราะวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าจะทรงชขวยขข้าพเจข้า
เพราะฉะนคัรนขข้าพเจข้าจนงจะไมขขายหนข้า เพราะฉะนคัรนขข้าพเจข้าจนงตคัรงหนข้าของขข้าพเจข้าอยขาง
หรินเหลป็กไฟ และขข้าพเจข้าทราบวขาขข้าพเจข้าจะไมขไดข้อาย” ภาพใหญขกคป็ พอวขาพระเยซซูทรงทราบวขามรี
อะไรรออยซูเข บพรองหนข้า พระองคตทรงทราบวขากางเขนนคัรน ความตายของพระองคต และการฝคังไวข้
กทาลคังจะมา และหลคังจากนคัรนกป็คพอ การทรีพที่ ระองคตเสดป็จขนรนกลคับไปยคังพระบริดาของพระองคต
พระองคตจงน ทรงเรริที่มตข้นการเดรินทางครคัรงนรีรดข้วยใจมรุขงมคันที่ และไมขยอมแพข้
ลก 9:52-56 และพระองคย์ทรงใชด้ผสด้ผ ล่งขล่าวลล่วงหนด้าไปกล่อน เขากป็เขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่ง
หนซรื่งของชาวสะมาเรมียเพรรื่อจะเตรมียมไวด้ใหด้พระองคย์ 53 ชาวบด้านนนนนั้ ไมล่รนบรองพระองคย์ เพราะดผ

เหมรอนวล่าพระองคย์กลาลนงทรงมทล่งพระพนกตรย์ไปยนงกรทงเยรผ ซาเลป็ม 54 และเมรรื่อสาวกของพระองคย์ ครอ
ยากอบและยอหย์นไดด้เหป็นดนงนนนั้น เขาทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์พอพระทนยจะใหด้ขด้าพระองคย์
ขอไฟลงมาจากสวรรคย์ เผาผลาญเขาเสมียอยล่างเอลมียาหย์ไดด้กระทลานนนนั้ หรรอ" 55 แตล่พระองคย์ทรง
เหลมียวมาหด้ามปรามเขา และตรนสวล่า "ทล่านไมล่รด้วผ ล่าทล่านมมีจสตใจทลานองใด 56 เพราะวล่าบทตรมนทษยย์
มสไดด้มาเพรอรื่ ทลาลายชมีวสตมนทษยย์ แตล่มาเพรรื่อชล่วยเขาทนนั้งหลายใหด้รอด" แลด้วพระองคย์กบน เหลล่าสาวกกป็
เลยไปทมีรื่หมผล่บาด้ นอมีกแหล่งหนซงรื่
เสข้นทางทรีที่ถซูกเลพอกจากแควข้นกาลริลรีจะนทาพาพวกเขาผขานแควข้นสะมาเรรีย พระเยซซูจงน ทรงใชข้
พวกผซูข้สขงขขาวไป ซนที่งนขาจะเปป็นสาวกของพระองคต (ยากอบและยอหตน) เพพอที่ เตรรียมการสทาหรคับการ
เสดป็จไปถนงของพระองคต อยขางไรกป็ตาม เมพอที่ ชาวสะมาเรรียรซูวข้ าข จรุดหมายปลายทางของพระองคตคพอ
กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขากป็ไมขยอมตข้อนรคับพระองคต ความเปป็นปฏริปคักษตระหวขางพวกยริวและคนสะมา
เรรียนคัรนเปป็นเหมพอนถนนทรีที่ไมขมรีทางมาบรรจบกคันไดข้ พวกยริวมองคนสะมาเรรียวขาเปป็นพวกลซูกครนงที่ ทรีที่
ดข้อยกวขาและละทริรงความจรริง พวกสะมาเรรียไดข้ตรคังพระวริหารของตคัวเองไวข้บนภซูเขาเกรริซริมและมอง
วขามคันเปป็นพระวริหาร ‘ทรีถที่ ซูกตข้อง’ ดคังนคัรนพวกเขาจนงมองพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มวขาเปป็นคซูขแขขง
เพราะพระเยซซูกาท ลคังมรุขงหนข้าไปถพอเทศกาลเลรีรยงทรีพที่ ระวริหารทรีที่เหมาะสมในกรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขา
จนงรคังเกรียจพระองคต
ยากอบและยอหตนตขางเดพอดดาลและเสนอใหข้พระเยซซูทรงเรรียกไฟลงมาจากสวรรคตเพพที่อเผา
ผลาญพวกคนอกตคัญญซูเหลขานรีร เหมพอนกคับทรีที่เอลรียาหตไดข้กระททาใน 2 พงษตกษคัตรริยต 1:10 ในทางกลคับ
กคันพระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขาโดยตรคัสวขา “ทขานไมขรซูข้วาข ทขานมรีจริตใจททานองใด” พระองคตตรคัสวขา
พระองคต “มริไดข้มาเพพที่อททาลายชรีวริตมนรุษยต แตขมาเพพอที่ ชขวยเขาทคัรงหลายใหข้รอด” พระองคตจงน ทรง
ตทาหนริทคัศนคตริทรีที่เจข้าคริดเจข้าแคข้นของพวกเขา พระองคตและพวกสาวกจนงเดรินทางตขอไปยคังหมซูขบข้าน
อรีกแหขงหนนที่ง
ลก 9:57-62 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกกลาลนงเดสนทางไป มมีคนหนซงรื่ ทผลพระองคย์วล่า
"พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์เสดป็จไปทางไหน ขด้าพระองคย์จะตามพระองคย์ไปทางนนนั้น " 58 พระเยซผ
ตรนสแกล่เขาวล่า "สท นขน จสนั้งจอกยนงมมีโพรง และนกในอากาศกป็ยงน มมีรนง แตล่บทตรมนทษยย์ไมล่มมีทมีรื่ทมีรื่จะวาง

ศมีรษะ 59 พระองคย์ตรนสแกล่อมีกคนหนซรื่งวล่า "จงตามเรามาเถสด" แตล่คนนนนนั้ ทผลตอบวล่า "พระองคย์
เจด้าขด้า ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคย์ไปฝนงศพบสดาขด้าพระองคย์กอล่ น" 60 พระเยซผ จซงตรนสกนบเขาวล่า
"ปลล่อยใหด้คนตายฝนงคนตายของเขาเองเถสด แตล่สวล่ นทล่านจงไปประกาศอาณาจนกรของพระเจด้า "
61 อมีกคนหนซงรื่ ทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขด้าพระองคย์จะตามพระองคย์ไป แตล่ขออนทญาตใหด้ขาด้
พระองคย์ไปลาคนทมีรื่อยผใล่ นบด้านของขด้าพระองคย์กล่อน" 62 พระเยซผ ตรนสกนบเขาวล่า "ผผใด้ ดเอามรอจนบคนน
ไถแลด้วหนนหนด้ากลนบเสมีย ผผนด้ นนั้นกป็ไมล่สมควรกนบอาณาจนกรของพระเจด้า "
บทนรีรปดริ ทข้ายดข้วยคนสามคนทรีที่อาสาตริดตามพระเยซซูหรพอไมขกพป็ ระเยซซูทรงเรรียกพวกเขา ใน
แตขละกรณรี พระองคตทรงกทาหนดครุณสมบคัตริหลายประการและการเสรียสละในเรพที่องตขางๆของการ
เปป็นสาวก ขณะทรีที่พระองคตและพวกสาวกเดรินทางตขอไป ชายคนหนนงที่ กป็มาพบพระองคตและทซูลวขา
“พระองคตเจข้าขข้า พระองคตเสดป็จไปทางไหน ขข้าพระองคตจะตามพระองคตไปทางนคัรน” คทาตอบของ
พระเยซซูจรริงๆแลข้วกป็คพอ ‘ดคังนคัรนทขานจะประสบกคับความยากลทาบาก’ พระองคตทรงสคังเกตเหป็นวขา
พระองคตเองกป็ไมขมรีทๆรีที่ จะเรรียกวขาบข้าน “สรุนขคั จริรงจอกยคังมรีโพรง และนกในอากาศกป็ยคังมรีรคัง แตขบรุตร
มนรุษยตไมขมทรี รีที่ทรีที่จะวางศรีรษะ” การตริดตามพระเยซซูไปหมดทคัรงตคัวกป็มคักหมายถนงการเสรียสละสริที่ง
อทานวยความสะดวกตขางๆของชรีวริตทรีที่คนอพนที่ ๆไมขเหป็นคขา
ในอรีกกรณรี พระเยซซูทรงเรรียกชายผซูข้หนนที่งโดยตรคัสวขา “จงตามเรามาเถริด” ชายผซูข้นร รีจนงเทขากคับ
พซูดวขา ‘โอเค แตขขอใหข้ขข้าพระองคตจดคั การกคับธรุระตขางๆในครอบครคัวกขอน’ คทาตอบของเขากป็คอพ
“พระองคตเจข้าขข้า ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคตไปฝคังศพบริดาขข้าพระองคตกขอน” พระเยซซูตรคัสวขา
“ปลขอยใหข้คนตายฝคังคนตายของเขาเองเถริด แตขสขวนทขานจงไปประกาศอาณาจคักรของพระเจข้า” นรีที่
ไมขใชขตวคั อยขางของการมรีใจทรีแที่ ขป็งกระดข้าง แตขพระเยซซูกาท ลคังตรคัสสอนวขาหากผซูข้ใดอยากเปป็นผซูข้
ประกาศขขาวประเสรริฐ เขากป็ตข้องเตป็มใจเสรียสละครอบครคัวและสายสคัมพคันธตตขางๆของมคัน ชายคนนรีร
อาจคริดวขา ขอใหข้ขข้าพระองคตอยซูกข บคั บริดากขอนจนกวขาเขาจะเสรียชรีวริต จากนคัรนขข้าพระองคตจงน จะมา
ปรนนริบคัตริพระองคต บขอยครคัรงทรีที่การรคับใชข้จะททาใหข้คนๆหนนที่งตข้องหขางบข้านและครอบครคัวไป การ
ตริดตามพระองคตไปหมดทคัรงตคัวเรรียกรข้องใหข้คนๆหนนงที่ เตป็มใจทรีที่จะเสรียสละเรพอที่ งดคังกลขาวดข้วย

สรุดทข้ายชายอรีกคนมาและอาสาตริดตามพระเยซซูไป อยขางไรกป็ตาม เขาอยากกลคับไปบข้าน
และกลขาวอทาลาครอบครคัวและมริตรสหายกขอน พระเยซซูทรงถพอโอกาสนรีรตรคัสวขา “ผซูข้ใดเอามพอจคับคคัน
ไถแลข้วหคันหนข้ากลคับเสรีย ผซูข้นร คันกป็ไมขสมควรกคับอาณาจคักรของพระเจข้า” พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบ
ของการททาไรข ไถนาทรีที่เปป็นจรริงจนถนงทรุกวคันนรีร คนไถทรีที่ตข้องการไถนาใหข้เกริดรอยไถทรีที่เปป็นเสข้นตรง
และขนานกคันตข้องจคับจข้องสายตาทรีที่จรุดสคังเกตจรุดหนนงที่ ทรีที่อยซูขข ข้างหนข้าตลอด หากเขาหคันไปมองขข้าง
หลคังขณะกทาลคังไถนา รอยไถกป็จะบริดเบรีรยวอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ คทาทรีแที่ ปลวขา สมควร (เอะอถูเธะ
ทอส) มรีความหมายวขา ‘มรีประโยชนต’ หรพอ ‘ถซูกวางในตทาแหนขงทรีที่ดแรี ลข้ว’ ประเดป็นของพระองคตกป็
คพอวขา คนทรีเที่ ขข้าสซูขการรคับใชข้จะตข้องไมขคริดทรีที่จะลข้มเลริกและหคันกลคับ นคันที่ คพอ หคันกลคับไปมอง คนเชขน
นคัรนไมขมรีประโยชนตในงานของพระเจข้า
บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา การเปป็นสาวก ในระดคับทรีที่สงซู สรุดนคัรน กป็คอพ การปรนนริบคัตริพระ
มหากษคัตรริยตในการรคับใชข้เตป็มเวลา มคันอาจหมายถนงการยอมเสรียสละทรคัพยตสที่ริ งของและสายสคัมพคันธต
ของครอบครคัว และมคันกลายเปป็นความรคับผริดชอบชคัวที่ ชรีวริตทรีคที่ นๆนคัรนไมขอาจหคันกลคับไดข้
*****
ภนพรวมของลลกน 10: บทททที่สดิบของหนดังสชอลถูกานสาเสนอเหตบุการณย์สสาคดัญสทที่เหตบุการณย์
ขณะททที่พระเยซถูเสดป็จมบุงย่ หนว้าเขว้าไปในแควว้นยถูเดทย (1) ภารกดิจของเจป็ดสดิบคนนดัขึ้นและการกลดับมา
ของพวกเขา (2) พระเยซถูทรงพบกดับนดักกฎหมายททที่ชอบจดับผดิดคนหนซงที่ (3) คสาอบุปมาเรชอที่ งชาวสะมา
เรทยผถูว้ใจดท (4) การจถูว้จรทขึ้ ะหวย่างมารทยย์และมารธา
ลก 10:1

ภายหลนงเหตทการณย์เหลล่านมีนั้ องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงตนนั้งสาวกอรรื่นอมีกเจป็ดสสบคน

ไวด้และใชด้เขาออกไปทมีละสองคนๆ ใหด้ลล่วงหนด้าพระองคย์ไปกล่อน ใหด้เขด้าไปททกเมรองและททกตลาบลทมีรื่
พระองคย์จะเสดป็จไปนนนนั้ ในบททรีที่ 9 พระเยซซูไดข้ทรงใชข้สริบสองคนนคัรนไปทคัวที่ แควข้นกาลริลรี ตอนนรีรพอ
พระองคตเสดป็จมาถนงแควข้นยซูเดรีย พระองคตกทป็ รงใชข้สาวกอพที่นๆอรีกเจป็ดสริบคนไปเปป็นคซูขๆไปยคังสถานทรีที่
ตขางๆทรีพที่ ระองคตจะเสดป็จไป พวกเขาซนที่งเปป็นเหมพอนยอหตนผซูข้ใหข้รบคั บคัพตริศมาจะไปในฐานะผซูข้เบริก
ทาง โดยเตรรียมชรุมชนตขางๆใหข้พรข้อมสทาหรคับการรคับใชข้สรุดทข้ายของพระองคตซนที่งจะมรีขร นนในไมขชข้า
ททาไมพระองคตทรงใชข้เจป็ดสริบคนทรีที่นแรีที่ ละใชข้เพรียงสริบสองคนในแควข้นกาลริลรี อาจเปป็นไดข้
วขาทรีที่นนคัที่ มรีประชากรเยอะกวขา อาจเปป็นไดข้วาข แควข้นยซูเดรียเปป็นทรีที่มคันที่ ของพวกคนใหญขคนโตแหขง

อริสราเอล และจะไดข้รคับความจรริงในระดคับทรีที่เขข้มขข้นกวขา อาจเปป็นไดข้วาข ผซูข้คนทรีที่นคันที่ มรีใจแขป็งกระดข้าง
ยริงที่ กวขาชาวแควข้นกาลริลรี นรีอที่ าจเปป็นไปไดข้ทรคังหมด อยขางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จจรริงกป็คพอวขา เมพที่อเหตรุการณต
ตขางๆไตขระดคับขนรนสซูขจรุดสซูงสรุดทรีที่กลโกธาหลคังจากนคัรนไมขนาน คนสข วนใหญขในแควข้นยซูเดรียกป็ปฏริเสธ
พระองคตไปเรรียบรข้อยแลข้ว
ลก 10:2

ในบรริบทของการสข ง 'นคักเทศนต' เจป็ดสริบคนออกไปนคัรน พระเยซซูกตป็ รคัสวขา

"การเกป็บเกมีรื่ยวนนนนั้ เปป็นการใหญล่นนกหนา แตล่คนงานยนงนด้อยอยผล่ เหตทฉะนนนนั้ พวกทล่านจงอด้อนวอน
พระองคย์ผทด้ผ รงเปป็นเจด้าของการเกป็บเกมีรื่ยวนนนนั้ ใหด้สล่งคนงานมาในการเกป็บเกมียรื่ วของพระองคย์ นรีที่เปป็น
คทาตรคัสเดรียวกคับทรีพที่ ระองคตไดข้ตรคัสไวข้ในมคัทธริว 9:36-37 ถนงแมข้วาข อาจเปป็นคนละโอกาสกป็ตาม
อาจมรีภาพชมลขวงหนข้าในทางคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับเจป็ดสริบคนนรีร ซนที่งเปป็นภาพของนคักเทศนต
หนรุขมชาวยริว 144,000 คนทรีที่จะกระจายตคัวไปทคัวที่ โลกในชขวงยรุคเจป็ดปรี เพพที่อประกาศขขาวประเสรริฐ
ของพระครริสตต ดซูเหมพอนวขาจะเปป็นเชขนนรีรจรริงๆเมพอที่ ดซูขอข้ 19
ลก 10:3-12 ไปเถอะ ดผเถสด เราใชด้ทล่านทนนั้งหลายไปดทจลผกแกะอยผล่ทล่ามกลางฝผงสท นนข
ปล่า 4 อยล่าเอาไถด้เงสน หรรอยล่าม หรรอรองเทด้าไป และอยล่าคลานนบผผใด้ ดตามทา 5 ถด้าทล่านจะเขด้าไปใน
เรรอนใดๆจงพผดกล่อนวล่า `ใหด้ความสท ขมมีแกล่เรรอนนมีเนั้ ถสด' 6 ถด้าลผกแหล่งสนนตสสทขอยผทล่ มีรื่นนรื่น สนนตสสท ขของ
ทล่านจะอยผล่กนบเขา ถด้าหาไมล่ สนนตสสท ขของทล่านจะกลนบอยผกล่ นบทล่านอมีก 7 จงอาศนยอยผใล่ นเรรอนนนนนั้ กสน
และดรรื่มของซซรื่งเขาจะใหด้นนนั้นดด้วยวล่าผผด้ทลางานสมควรจะไดด้รบน คล่าจด้างของตน อยล่าเทมีรื่ยวจากเรรอนนมีนั้
ไปเรรอนโนด้น 8 ถด้าทล่านจะเขด้าไปในเมรองใดๆและเขารนบรองทล่านไวด้ จงกสนของทมีรื่เขาตนนั้งใหด้ 9 และจง
รนกษาคนปล่วยในเมรองนนนนั้ ใหด้หาย และแจด้งแกล่เขาวล่า `อาณาจนกรของพระเจด้ามาใกลด้ทล่านทนนั้งหลาย
แลด้ว' 10 ถด้าทล่านจะเขด้าไปในเมรองใดๆและเขาไมล่รบน รองทล่านไวด้ จงออกไปทมีรื่กลางถนนของเมรอง
นนนั้นกลล่าววล่า 11 `ถซงแมด้ผงคลมีดสนแหล่งเมรองของเจด้าทนนั้งหลายทมีรื่ตสดอยผล่กบน เรา เรากป็จะสะบนดออกเปป็นทมีรื่
แสดงวล่า เราไมล่เหป็นพด้องกนบเจด้า แตล่เจด้าทนนั้งหลายจงเขด้าใจความนมีเนั้ ถสด ครออาณาจนกรของพระเจด้ามา
ใกลด้เจด้าทนนั้งหลายแลด้ว' 12 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า โทษของเมรองโสโดมในวนนนนนั้นจะเบากวล่าโทษ
ของเมรองนนนั้น

คทาสคังที่ ของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอเจป็ดสริบคนนรีรคขอนขข้างคลข้ายคลนงกคับทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงประทาน
ไวข้แกขสริบสองคนนคัรนในบททรีที่ 9 พระองคตทรงเกรริที่นนทาคทาสคังที่ ตขางๆของพระองคตโดยทรงเตพอนพวก
เขาวขาพระองคตกาท ลคังใชข้พวกเขาไปดรุจ “ลซูกแกะทขามกลางฝซูงสรุนคัขปขา” ผซูข้นทาสารแหขงขขาวประเสรริฐ
มคักพบเจอกคับฝซูงสรุนขคั ปขาแหขงอาณาจคักรของซาตานเมพที่อพวกเขาปขาวประกาศสารแหขงการทรงไถข
เชขนเดรียวกคับในลซูกา 9 พวกเขาไดข้รคับคทาสคังที่ วขาอยขานทาสริที่งของใดๆตริดตคัวไปดข้วยเลย โดย
วางใจพระเจข้าวขาจะทรงตอบสนองความจทาเปป็นตขางๆของพวกเขา พวกเขาตข้องไมขคสานดับผซูข้ใดตาม
ทาง นคันที่ คพอ ไมขตข้องหยรุดแวะพซูดครุยขณะทรีที่พวกเขาเดรินไป ภารกริจของพวกเขานคัรนมรีความเรข งดขวน
อยซูใข นตคัว เมพที่อพวกเขามาถนงเมพองทรีที่ตนไดข้รคับมอบหมาย พวกเขากป็ถซูกสคังที่ ใหข้หาเรพอนๆหนนที่งและ
กลขาวกขอนอพนที่ เลยวขา “ใหข้ความสรุขมรีแกขเรพอนนรีรเถริด” หากพระบรุตรแหขงสคันตริสขรุ (นคันที่ คพอ พระ
วริญญาณของพระเยซซู) ทรงสถริตอยซูทข รีที่นคันที่ พวกเขากป็จะไดข้รคับการตข้อนรคับ หาไมขแลข้ว พวกเขากป็จะ
ถซูกไลขไปเสรีย พวกเขาถซูกสคังที่ ใหข้อยซูใข นเรพอนนคัรนขณะทรีที่พวกเขายคังอยซูใข นชรุมชนนคัรน โดยรคับประทาน
สริที่งทรีที่ถซูกจคัดหาใหข้สทาหรคับพวกเขา พวกเขาถซูกสคังที่ อรีกวขาอยขาไปบข้านอพที่นๆ โดยอยซูแข ตขในบข้านหลคังแรก
ทรีที่ตข้อนรคับพวกเขา พระเยซซูตรคัสวขา “ดข้วยวขาผซูข้ททางานสมควรจะไดข้รคับคขาจข้างของตน”
เปาโลจะยกคทาสรุภาษริตนคัรนตขอไปใน 1 ทริโมธรี 5:18 ซนที่งเกรีที่ยวขข้องกคับคขาตอบแทนสทาหรคับการ
รคับใชข้ในตทาแหนขงศริษยาภริบาล เมพที่อเมพองใดตข้อนรคับ 'พวกมริชชคันนารรี' เหลขานรีร โดยเลรีรยงดซูพวกเขา
พวกเขากป็จะตข้องรคักษาความเจป็บปขวยของคนเหลขานรีรและประกาศวขา “อาณาจคักรของพระเจข้ามาใกลข้
ทขานทคัรงหลายแลข้ว” มคันเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆเพราะวขาพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนจะเสดป็จผขาน
เมพองเหลขานคัรนในไมขชข้า นอกจากนรีร พระองคตจะทรงยพนที่ ขข้อเสนอแหขงอาณาจคักรนคัรนคพนแกขชนชาตริ
อริสราเอลภายใตข้การปกครองของพระองคตเปป็นครคัรงสรุดทข้ายอยขางเปป็นทางการในไมขชข้า นขาเศรข้า
สทาหรคับพวกเขาทรีพที่ วกเขาปฏริเสธขข้อเสนอดคังกลขาว
อยขางไรกป็ตาม เมพอที่ เมพองใดปฏริเสธพวกเขาและขข้อความทรีพที่ วกเขาประกาศ พวกเขากป็ถซูกสคังที่
ใหข้ออกไปตามทข้องถนนของเมพองนคัรนและสะบคัดผงคลรีดรินทรีตที่ ริดเทข้าพวกเขาออก ดซูความเหป็นเกรีที่ยว
กคับลซูกา 9:5 นอกจากนรีร พวกเขาตข้องเตพอนความจทาเมพองนคัรนวขา ทคัรงๆทรีที่พวกเขาปฏริเสธ แตขอาณาจคักร
ของพระเจข้ากป็มาใกลข้พวกเขาแลข้ว ถนงแมข้พวกเขาพลาดมคันไปกป็ตาม พระเยซซูทรงเสรริมคทาเตพอนทริรง
ทข้ายไวข้วาข “โทษของเมพองโสโดมในวคันนคัรนจะเบากวขาโทษของเมพองนคัรน” ถนงแมข้วาข พระเจข้าไดข้ทรง

พริพากษาเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหตเพราะความชคัวที่ ชข้าของชาวเมพองเหลขานคัรน แตขพระเยซซูกป็
ตรคัสเตพอนวขาชรุมชนตขางๆทรีที่ปฏริเสธขข้อเสนอแหขงการทรงไถขของพระองคตจะเจอกคับชะตากรรมทรีที่
เลวรข้ายยริงที่ กวขาในวคันแหขงการพริพากษานคัรน
ลก 10:13-15 วสบนตสแกล่เจด้า เมรองโคราซสน วสบนตสแกล่เจด้า เมรองเบธไซดา เพราะถด้าการ
มหนศจรรยย์ซซรื่งไดด้กระทลาทล่ามกลางเจด้าไดด้กระทลาในเมรองไทระและเมรองไซดอน คนในเมรองทนนั้งสอง
จะไดด้นล่งท หล่มผด้ากระสอบ นนรื่งบนขมีนั้เถด้า กลนบใจเสมียใหมล่นานมาแลด้ว 14 แตล่ในการพสพากษานนนนั้ โทษ
ของเมรองไทระและเมรองไซดอนจะเบากวล่าโทษของเจด้า 15 ฝล่ายเจด้าเมรองคาเปอรนาอทม ซซรื่งไดด้ถผก
ยกขซนนั้ เทมียมฟด้า เจด้าจะตด้องลงไปถซงนรกตล่างหาก
ในบรริบทนรีร พระเยซซูทรงประกาศวริบคัตริแกขหลายเมพองในแควข้นกาลริลรีทรีที่พระองคตทรงครุข้นเคยดรี
เหลพอเกริน เราทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกคับเมพองโคราซดินนอกเสรียจากวขามคันเปป็นเมพองหนนงที่ ในแควข้นกาลริ
ลรี เบธไซดาเปป็นหมซูขบข้านชาวประมงเลป็กๆบนทะเลกาลริลรีซนที่งเปป็นทรีที่อยซูขข องเปโตร อคันดรซูวต ยอหตน
และฟรีลริป นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาถนงแมข้เมพองเหลขานรีรไดข้เหป็นพระราชกริจของพระเจข้าทรีที่กระททาโดยพระหคัตถต
ของพระเยซซูแลข้ว แตขพวกเขากป็ปฏริเสธมคันและพระองคต พระเยซซูทรงออกความเหป็นตขอไปวขาหาก
พระราชกริจเดรียวกคันนรีรไดข้กระททาในเมพองไทระและเมพองไซดอน คนในเมพองทคัรงสองกป็คงกลคับใจ
ใหมขไปนานแลข้ว นขาสคังเกตวขาทคัรงเมพองไทระและเมพองซรีโดนเปป็นเมพองของคนตขางชาตริในเลบานอน
เรพที่องนขาประหลาดกป็คอพ วขาคนตขางชาตริทรีที่ไมขนคับถพอพระเจข้าเหลขานรีรคงกลคับใจใหมขหากพวกเขาไดข้เหป็น
การอคัศจรรยตเหลขานคัรนทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา พวกยริวทรีที่คดริ วขาตคัวเองดทาเนรินตามทางของพระเจข้าใน
ชรุมชนเหลขานรีรซงนที่ ไดข้เหป็นการรคับใชข้กขอนหนข้านรีรของพระเยซซูตขางพากคันปฏริเสธพระองคต พระเยซซูตรคัส
เตพอนตขอไปวขา “แตขในการพริพากษานคัรนโทษของเมพองไทระและเมพองไซดอนจะเบากวขา” โทษของ
เมพองโคราซรินและเมพองเบธไซดา
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสกลขาวโทษเมพองคาเปอรนาอบุมทรีที่เยขอหยริงที่ และโอหคัง มคันเปป็น
หมซูขบข้านแหขงหนนงที่ บนทะเลกาลริลรีเชขนกคันซนงที่ เปป็นทรีที่ๆพระเยซซูทรงใชข้เวลาสขวนใหญขในการรคับใชข้ตอน
แรกๆของพระองคต ชพที่อคาเปอรนาอบุม มรีความหมายตรงตคัววขา ‘เมพองแหขงการปลอบประโลม’
เพราะททาเลของมคันบนทะเลกาลริลรี ลมทะเลของมคัน การยกตคัวสซูงของมคัน และทริวทคัศนตของมคัน มคัน
จนงเปป็นสถานทรีที่แหขงหนนที่งทรีที่ดงน ดซูดชาวอริสราเอลทคัรงหลายทรีที่มรีปคัญญายข้ายไปอยซูทข รีที่นคันที่ ไหว กระนคัรนถนง

แมข้จะเปป็นสถานทรีที่นขาอยซูอข าศคัย แตขความเยขอหยริงที่ และความมคังที่ มรีของเมพองนรีรกทป็ ทาใหข้มนคั ปฏริเสธพระ
ครริสตตและขขาวสารของพระองคต คทาเตพอนของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอพวกเขากป็คพอวขา ถนงแมข้จะถซูกยกตคัว
สซูง แตขพวกเขาจะถซูกโยนทริรงลงไปในนรก!
ลก 10:16

ผผทด้ มีรื่ฟนงทล่านทนนั้งหลายกป็ไดด้ฟงน เรา ผผทด้ มีรื่เกลมียดชนงทล่านทนนั้งหลายกป็เกลมียดชนงเรา ผผด้

ทมีรื่เกลมียดชนงเรากป็เกลมียดชนงผผด้ทมีรื่ทรงใชด้เรามา" เหป็นไดข้ชคัดวขา กขอนสข งพวกเขาออกไป พระองคตไดข้
บอกแกขเจป็ดสริบคนนคัรนวขา คนทรีที่ฟงคั พวกเขากป็ฟงคั พระองคต ในแบบเดรียวกคัน คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธ
พวกเขาจรริงๆแลข้วกป็กาท ลคังปฏริเสธพระองคตและพระองคตในสวรรคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมา
ลก 10:17-19 ฝล่ายสาวกเจป็ดสสบคนนนนนั้ กลนบมาดด้วยความปรมีดมีทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ถซงผมี
ทนนั้งหลายกป็ไดด้อยผใล่ ตด้บงน คนบของพวกขด้าพระองคย์โดยพระนามของพระองคย์ " 18 พระองคย์ตรนสกนบ
เขาทนนั้งหลายวล่า "เราไดด้เหป็นซาตานตกจากสวรรคย์เหมรอนฟด้าแลบ 19 ดผเถสด เราไดด้ใหด้พวกทล่านมมี
อลานาจเหยมียบงผรด้ายและแมลงปล่อง และมมีอลานาจใหญล่ยสรื่งกวล่ากลาลนงศนตรผ ไมล่มมีสงสรื่ หนซรื่งสสงรื่ ใดจะทลา
อนนตรายแกล่ทล่านไดด้เลย
ไมขมรีการเอขยถนงวขาพวกเขาไดข้ออกไปนานขนาดไหน อยขางไรกป็ตาม หลคังจากททาการรคับใชข้
ของตนเสรป็จ เจป็ดสริบคนนคัรนกป็กลคับมาหาพระเยซซูดวข้ ยใจยรินดรีทรีที่วาข แมข้แตขพวกผรีกอป็ ยซูใข ตข้บคังคคับ
พระนามของพระเยซซู (คทาทรีที่แปลวขา ผมีทนนั้งหลาย คพอ ไดมอนดิออน ซนที่งหมายถนง พวกผรีปรีศาจ)
พระเยซซูตรคัสตอบกลคับไปวขา “เราไดข้เหป็นซาตานตกจากสวรรคตเหมพอนฟข้าแลบ” บางคน
เขข้าใจวขานรีที่หมายถนงซาตานซนงที่ ถซูกขคับออกจากสวรรคตเมพที่อมคันและพวกทซูตสวรรคตทชรีที่ คั วที่ รข้ายทรีตที่ ริดตาม
มคันสซูญเสรียฐานคันดรแรกของตนไป คนอพที่นๆกป็เขข้าใจวขามคันหมายถนงการทรีที่มนคั ถซูกเนรเทศในทรีที่สรุด
จากการปรากฏตคัวในฐานะเปป็นผซูข้กลขาวโทษพวกพรีที่นอข้ งดคังทรีที่ระบรุไวข้ในวริวรณต 12:9 อยขางไรกป็ตาม
การผคันของคทากรริยา ไดด้เหป็น (เธะโอเระโอ) กป็อยซูใข นรซูปกาลไมขสมบซูรณตและประธานเปป็นผซูข้กระททา
มคันอาจแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ตอนนคัรนเรากทาลคังเหป็นซาตานรข วงเหมพอนฟข้าแลบ’ หลคักไวยากรณตดซูเหมพอน
จะมรีแนวโนข้มไปทางทรรศนะแรกมากกวขา เหป็นไดข้ชคัดวขาความหมายหลคักกป็คพอวขา เมพที่อเจป็ดสริบคน
นคัรนกลคับมาดข้วยความยรินดรีในชคัยชนะของตนทรีที่มรีเหนพอซาตาน พระเยซซูกตป็ รคัสวขากขอนหนข้านคัรน
พระองคตไดข้ทรงเหป็นความพขายแพข้ในตอนแรกของซาตาน ซนงที่ บขงบอกแลข้วถนงจรุดจบของมคัน

เพราะวขาขข้อ 19 ถซูกเอขยหลคังจากทรีที่เจป็ดสริบคนนคัรนไดข้กลคับมาและททาการรคับใชข้ของตนเสรป็จ
แลข้ว มคันจนงมรีนยคั เชริงพยากรณตดข้วย ยริว 144,000 คนนคัรนในยรุคเจป็ดปรีจะไดข้รคับการปกปข้องใหข้พข้นจาก
อคันตรายเชขนกคันเมพที่อพวกเขาถซูกประทคับตราโดยพระเจข้าทรีที่หนข้าผากของตนตลอดระยะเวลาทรีที่พวก
เขาออกรคับใชข้ ดซูวริวรณต 7:4, 14:1 ลซูกา 10:19 จนงสพที่อวขา 144,000 คนนคัรนอาจเปป็นผซูข้นทาสารของ
อาณาจคักรทรีที่จะมาถนงในตอนนคัรนเหมพอนกคับทรีที่เจป็ดสริบคนนรีรเปป็นในสมคัยนคัรน ดคังนคัรน สทาหรคับ 144,000
คนในตอนนคัรน “ไมขมรีสที่ ริงหนนงที่ สริที่งใดจะททาอคันตราย” พวกเขาไดข้เลยจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะ
เสรป็จสริรน
ลก 10:20

แตล่วล่าอยล่าเปรมปรมีดสดิ์ในสสงรื่ นมีนั้ ครอทมีรื่พวกผมีอยผใล่ ตด้บนงคนบของทล่าน แตล่จงเปรม

ปรมีดสดิ์เพราะชรรื่อของทล่านจดไวด้ในสวรรคย์" แตขพระเยซซูทรงชรีรใหข้เหป็นถนงสริที่งทรีสที่ ทาคคัญยริงที่ กวขา พวกเขาไมข
ควรยรินดรีทรีที่สรุดเพราะมรีชยคั ชนะเหนพอซาตาน แตขพวกเขาควรยรินดรี “เพราะชพที่อของทขานจดไวข้ใน
สวรรคต” ถนงแมข้ไมขไดข้เอขยชพที่อออกมา แตขเหป็นไดข้ชดคั วขานรีที่หมายถนงหนคังสพอแหขงชรีวริตของพระเมษ
โปดก นคันที่ แหละทรีที่ควรเปป็นเหตรุใหข้เปรมปรรีดธ ริ ทคัรงสทาหรคับพวกเขาและพวกเราดข้วย!
ลก 10:21-22 ในโมงนนนนั้ เอง พระเยซผ ทรงมมีความเปรมปรมีดใสดิ์ นพระวสญญาณ จซงตรนสวล่า
"โอ ขด้าแตล่พระบสดา ผผเด้ ปป็นเจด้าแหล่งฟด้าสวรรคย์และแผล่นดสนโลก ขด้าพระองคย์ขอบพระคทณพระองคย์ทมีรื่
พระองคย์ไดด้ทรงปสดบนงสสรื่งเหลล่านมีไนั้ วด้จากคนมมีปนญญาและคนสท ขมท รอบคอบ และไดด้ทรงเปสดเผยสสรื่ง
เหลล่านมีแนั้ กล่ทารกนด้อย ขด้าแตล่พระบสดา ทมีรื่เปป็นอยล่างนนนนั้ กป็เพราะเปป็นทมีรื่ชอบพระทนยในสายพระเนตร
ของพระองคย์ 22 พระบสดาของเราไดด้ทรงมอบสสงรื่ สารพนดใหด้แกล่เรา และไมล่มมีใครรผด้วล่าพระบทตรเปป็นผผด้
ใดนอกจากพระบสดา และไมล่มมีใครรผด้วาล่ พระบสดาเปป็นผผด้ใดนอกจากพระบทตร และผผด้ทมีรื่พระบทตร
ประสงคย์จะสลาแดงใหด้รด้ผ "
จากนคัรนพระเยซซูทรงมรีความเปรมปรรีดธ ริและขอบพระครุณพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตสทาหรคับ
ภาพขคัดแยข้งกคันทรีที่พระองคตกาท ลคังจะนทาเสนอ ความเขข้าใจในความจรริงฝขายวริญญาณอคันลนกซนรงเชขนนคัรน
ไดข้ถซูกปริดซขอนไวข้ตลอดหลายยรุคสมคัยจากพวกคนใหญขคนโตในสคังคม โดยเฉพาะคนในสคังคม
พวกยริวในสมคัยนคัรน แตขพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกทรีที่จะประทานความเขข้าใจฝขายวริญญาณใหข้แกขทารกนว้อย
(หรพอเดป็กๆ) ดคังทรีที่ทรงเหป็นวขาดรีในสายพระเนตรของพระองคต ภาพทรีที่ขคัดแยข้งกคันนรีรยคังคงมรีอยซูมข าจนถนง

ทรุกวคันนรีร ความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน รวมถนงแผนการของพระเจข้าสทาหรคับวคันนรีร
ตขางผขานเลยขข้ามหคัวพวกคนมรีการศนกษา พวกคนชคัรนสซูง และบรรดาผซูข้นทาในสคังคม แตขพระเจข้าไดข้
ทรงประทานความเขข้าใจดคังกลขาวใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่บขอยครคัรงเปป็นเหลขาผซูข้เชพที่อพระคคัมภรีรตทรีที่ไมขมรีใคร
รซูข้จกคั และไมขมรีชพที่อเสรียง แนขนอนทรีพที่ วกสาวกเปป็นคนแบบพวกหลคังในสมคัยนคัรน พวกนคักเรรียนพระ
คคัมภรีรทต รีที่มรีหลคักขข้อเชพที่อแบบดคัรงเดริมกป็เปป็นเชขนนคัรนในปคัจจรุบนคั เราเขข้าใจภาพรวมใหญขของ
ประวคัตริศาสตรตรวมถนงสริที่งตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน ชาวโลกกลคับไมขรเซูข้ รพที่องอะไรเลย
กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงยริงที่ ขนรน พระเยซซูทรงประกาศวขาพระเจข้าพระบริดาไดข้ทรงมอบความ
จรริงดคังกลขาวแกขพระองคต มนรุษยชาตริสขวนใหญขในขณะนดัขึ้นไมขรวซูข้ าข พระบรุตรทรงเปป็นผซูข้ใด มรีแตขพระ
บริดาทรีที่ทรงมรีความรซูดข้ คังกลขาว นอกจากนรีร มรีแตขพระบรุตรเทขานคัรนทรีที่ทรงรซูข้จคักพระบริดาอยขางถของแทข้ แตข
พระเจข้าไดข้ทรงประทานสริทธริแกขพระเยซซูทรีที่จะเปริดเผยความจรริงดคังกลขาวแกขคนเหลขานคัรนทรีที่พระองคต
ทรงประสงคต ซนงที่ ในกรณรีนร รีคอพ พวกสาวกของพระองคต
ลก 10:23-24 พระองคย์ทรงเหลมียวหลนงไปทางเหลล่าสาวกตรนสเฉพาะแกล่พวกเขาวล่า
"นนยนย์ตาทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้เหป็นการณย์ซซรื่งพวกทล่านไดด้เหป็นกป็เปป็นสท ข 24 เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า
ศาสดาพยากรณย์หลายคน และกษนตรสยย์หลายองคย์ ปรารถนาจะเหป็นซซรื่งทล่านทนนั้งหลายเหป็นอยผนล่ มีนั้ แตล่
เขามสเคยไดด้เหป็น และอยากจะไดด้ยสนซซงรื่ ทล่านทนนั้งหลายไดด้ยสน แตล่เขามสเคยไดด้ยนส "
อรีกครคัรงทรีใที่ นบรริบทนคัรน พระเยซซูทรงหคันไปหาพวกสาวกของพระองคตเปป็นการสขวนตคัวและ
ตรคัสวขา “นคัยนตตาทคัรงหลายทรีที่ไดข้เหป็นการณตซนที่งพวกทขานไดข้เหป็นกป็เปป็นสรุข” ตลอดหลายศตวรรษ มรี
ศาสดาพยากรณตและกษคัตรริยมต ากมายทรีที่อยากเหป็นสริที่งทรีที่พวกเขากทาลคังเหป็น นคันที่ คพอ พระเมสสริยาหต
ผซูข้ทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตซนที่งอยซูตข ขอหนข้าพวกเขา พวกสาวกของพระองคตมรีสริทธริพริเศษในการ
ไดข้ยรินพระองคตตรคัสและสคังที่ สอน พวกสาวกชขางมรีอภริสริทธริธอะไรเชขนนรีร แนขนอนทรีพที่ วกเขาไมขเหป็นคขา
มคันอยขางถของแทข้ในตอนนคัรน
ลก 10:25-27 ดผเถสด มมีนนกพระราชบนญญนตสคนหนซงรื่ ยรนขซนนั้ ทดลองพระองคย์ทผลถามวล่า
"อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทลาประการใดเพรอรื่ จะไดด้ชวมี สตนสรนนดรย์เปป็นมรดก" 26 พระองคย์ตรนส
ตอบเขาวล่า "ในพระราชบนญญนตสมมีคลาเขมียนวล่าอยล่างไร ทล่านไดด้อล่านเขด้าใจอยล่างไร" 27 เขาทผลตอบวล่า

"จงรนกองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของเจด้าดด้วยสท ดจสตสท ดใจของเจด้า ดด้วยสท ดกลาลนงและสสนนั้ สท ด
ความคสดของเจด้า และจงรนกเพรรื่อนบด้านเหมรอนรนกตนเอง"
หลคังจากนคัรน เหตรุการณตทรีที่นขาสนใจเหตรุการณตหนนงที่ ไดข้เกริดขนรน พระเยซซูไดข้ทรงใชข้สริบสองคน
นคัรนไปทคัวที่ แควข้นกาลริลแรี ละเจป็ดสริบคนนคัรนไปทคัวที่ แควข้นยซูเดรียแลข้ว นคักกฎหมายคนหนนงที่ (แหขงบคัญญคัตริ
ของโมเสส) ยขอมเคยไดข้ยรินกลรุมข หนนงที่ ในพวกนรีรเทศนาและอาจไดข้ยนริ พระเยซซูเองดข้วย เขาจนงมาเพพอที่
ทดลองพระองคต ความหมายกป็คพอ เพพที่อทดสอบพระองคต หรพอเพพที่อทดลองและอาจลขอใหข้พระองคต
ตริดกคับดข้วย นคักกฎหมายคนนรีรอาจมรีความคริดทรีที่จะเลขนงานพระเยซซูและหวคังวขาจะยกชซูตคัวเอง ดคังนคัรน
คทาถามของเขาจนงไมขนขาจะมรีความจรริงใจ แตขนขาจะเปป็นเครพที่องมพอทรีที่ใชข้เพพที่อลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับใน
ขข้อปลรีกยขอยทางบคัญญคัตริมากกวขา คทาถามทรีที่วาข “อาจารยตเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาประการใดเพพที่อจะ
ไดข้ชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก” เปป็นคทาถามทรีที่ถซูกคริดมาดรีทรีเดรียว คทากรริยาทรีแที่ ปลวขา ทลา (พอยเอะโอ) อยซูข
ในรซูปอดรีตกาลซนที่งสพที่อถนงการกระททาเดรียว ความหมายกป็คพอ ‘ขข้าพเจข้าตข้องททาสริที่งเดทยวใดเพพอที่ ทรีที่จะไดข้
รคับชรีวริตนริรนคั ดรตเปป็นมรดก’ นคักกฎหมายผซูข้ชอบจคับผริดคนนรีรไมขนขาจะสนใจจรริงๆเกรีที่ยวกคับการรคับชรีวริต
นริรนคั ดรต เขาสนใจแตขจะหลอกลขอใหข้พระเยซซูตอบผริดตามทรีตที่ นหวคังเพพอที่ จะไดข้โจมตรีพระองคต
พระเยซซูทรงปคัดปข้องการลขอใหข้ตริดกคับของคนๆนรีรโดยตรคัสถามวขา พระคคัมภรีรตกลขาวอะไร
นคักกฎหมายทรีโที่ อหคังคนนรีรตอบโดยยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:3 และเลวรีนริตริ 19:18 “จงรคัก
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของเจข้าดข้วยสรุดจริตสรุดใจของเจข้า ดข้วยสรุดกทาลคังและสริรนสรุดความคริด
ของเจข้า และจงรคักเพพที่อนบข้านเหมพอนรคักตนเอง” คทาตอบของพระเยซซูคขอนขข้างเปป็นปรริศนาและมรี
เลขหตเหลรีที่ยมพอๆกคับทรีที่นคักกฎหมายจอมเจข้าเลขหตคนนรีรพยายามจะเปป็น
ลก 10:28

พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านตอบถผกแลด้ว จงกระทลาอยล่างนนนนั้ แลด้วทล่าน

จะไดด้ชวมี สต" ในการทรงยอมรคับถนงความถซูกตข้องของขข้อพระคคัมภรีรตทถรีที่ ซูกยกมา พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา
“จงกระททาอยขางนคัรนแลข้วทขานจะไดข้ชรีวริต” เมพที่ออขานเผรินๆมคันอาจดซูเหมพอนสพที่อวขาพระเยซซูกาท ลคัง
สนคับสนรุนเรพอที่ งความรอดโดยการประพฤตริ แมข้จะภายใตข้พระราชบคัญญคัตริกตป็ าม อยขางไรกป็ตาม
บรริบทใหญขและหลคักไวยากรณตกไป็ ขสริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัสจรริงๆใหข้กระจขางแจข้ง ขณะทรีที่นคักกฎหมายคน
นรีรไดข้ใชข้คทากรริยารซูปอดรีตกาล (ซนที่งสพที่อถนงการกระททาเดรียว) ในการพยายามทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ

แตขพระเยซซูทรงใชข้รซูปปคัจจรุบคันกาลสทาหรคับคทาวขา กระทลา (พอยเอะโอ) คทาหลคังนรีรสพที่อถนงการกระททาทรีที่
ตขอเนพอที่ ง ดคังนคัรนสริที่งทรีที่พระเยซซูสพที่อกป็คอพ จงททาสริที่งเหลขานรีรใหข้ไดข้ตลอด และทขานจะมรีชวรี ริต กลขาวอรีกนคัย
หนนที่ง จงรคักษาพระราชบคัญญคัตริใหข้ไดข้ทรคังหมด อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีมนรุษยตคนใดเคยรคักษาพระราช
บคัญญคัตริไดข้เลยและนคันที่ แหละประเดป็นสทาคคัญ การรคักษาพระราชบคัญญคัตริดคังทรีที่นคักกฎหมายคนนรีรหวคัง
ไวข้กเป็ ปป็นเหมพอนทางตคันเพราะธรรมชาตริมนรุษยตทรีที่บาปหนา นคักกฎหมายทรีที่ยะโสคนนรีร ไดข้พยายามทรีที่
จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ แตขพระเยซซูไมขเพรียงทรงเลขนงานชายผซูข้นร รีกลคับเทขานคัรน แตขในการททาเชขนนคัรน
พระองคตยงคั ทรงสพที่อถนงสภาพทรีที่หลงหายของเขาดข้วย
ลก 10:29

แตล่คนนนนนั้ ปรารถนาจะแกด้ตนวจซงทผลพระเยซผ วาล่ "แลด้วใครเปป็นเพรอรื่ นบด้าน

ของขด้าพเจด้า" ชายผซูข้นร ยรี คังพยายามทรีจที่ ะหาเหตรุเขข้าขข้างตคัวเองตขอไป เมพที่อพซูดถนงการรคักเพพที่อนบข้าน
เหมพอนรคักตคัวเอง เขากป็ถามกลคับวขา “แลข้วใครเปป็นเพพที่อนบข้านของขข้าพเจข้า” นรีจที่ นงเปป็นทรีมที่ าของคทา
อรุปมาอคันเลพที่องชพที่อทรีที่สรุดเรพที่องหนนที่งของพระเยซซู คพอ เรพที่องชาวสะมาเรรียทรีที่ดรี เราควรหมายเหตรุไวข้ว าข คทา
อรุปมาเรพที่องนรีรเปป็นคทาตอบใหข้กบคั การกดดคันไมขหยรุดยคัรงของนคักกฎหมายทรีที่คดริ วขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีร
นรีที่สพที่อเพริมที่ เตริมวขานคักกฎหมายคนนรีรถซูกนทาเสนอในรซูปของตคัวละครสองคนแรกทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบ
ธรรมในคทาอรุปมานรีร มรีแตขชาวสะมาเรรียทรีที่จริตใจดรี และมรีฐานะดข้อยกวขาทางสคังคมทรีที่แสดงออกวขาเปป็น
เพพที่อนบข้านอยขางแทข้จรริง ปรุโรหริตและเลวรีทรีที่โอข้อวด (ซนที่งเปป็นเพพที่อนรข วมอาชรีพเดรียวกคับนคักกฎหมายคน
นรีร) ไมขใชขเพพที่อนบข้านทรีที่ดรีอยขางแนขนอน พระเยซซูจงน ทรงสพที่อชคัดเจนวขาชายผซูข้นร รี ถนงแมข้จะเปป็นคนเครข ง
ศาสนา นขาเลพอที่ มใส และมพอถพอสากปากถพอศรีล แตขเขากป็มใรี จแขป็งกระดข้างไดข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริ
และเขาจนงไมขไดข้อยซูใข นกลรุมข คนทรีจที่ ะไดข้รคับชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก
ลก 10:30-37 พระเยซผ ตรนสตอบวล่า "มมีชายคนหนซรื่งลงไปจากกรทงเยรผซาเลป็มจะไปยนงเมรอง
เยรมีโค และเขาถผกพวกโจรปลด้น โจรนนนนั้ ไดด้แยล่งชสงเสรนั้อผด้าของเขาและททบตมี แลด้วกป็ละทสนั้งเขาไวด้เกรอบ
จะตายแลด้ว 31 เผอสญปทโรหสตคนหนซรื่งเดสนลงไปทางนนนนั้ เมรรื่อเหป็นคนนนนั้นกป็เดสนเลยไปเสมียอมีกฟาก
หนซรื่ง 32 คนหนซรื่งในพวกเลวมีกป็ทลาเหมรอนกนน เมรรื่อมาถซงทมีรื่นนรื่นและเหป็นแลด้วกป็เลยไปเสมียอมีกฟากหนซรื่ง
33 แตล่ชาวสะมาเรมียคนหนซรื่งเมรรื่อเดสนมาถซงคนนนนนั้ ครนนั้นเหป็นแลด้วกป็มมีใจเมตตา 34 เขด้าไปหาเขาเอาผด้า
พนนบาดแผลใหด้ พลางเอานลนั้ามนนกนบนลนั้าองทล่นเทใสล่บาดแผลนนนนั้ แลด้วใหด้เขาขซนั้นขมีสรื่ นตวย์ของตนเองพามา

ถซงโรงแรมแหล่งหนซรื่ง และรนกษาพยาบาลเขาไวด้ 35 วนนรทล่งขซนนั้ เมรรื่อจะไป เขากป็เอาเงสนสองเดนารสอนน
มอบใหด้เจด้าของโรงแรม บอกเขาวล่า `จงรนกษาเขาไวด้เถสด และเงสนทมีรื่จะเสมียเกสนนมีนั้ เมรรื่อกลนบมาฉนนจะ
ใชด้ใหด้ 36 ในสามคนนนนนั้ ทล่านคสดเหป็นวล่า คนไหนปรากฏวล่าเปป็นเพรรื่อนบด้านของคนทมีรื่ถผกพวกโจร
ปลด้น" 37 เขาทผลตอบวล่า "ครอคนนนนั้นแหละทมีรื่ไดด้แสดงความเมตตาแกล่เขา" พระเยซผ จซงตรนสกนบเขา
วล่า "ทล่านจงไปทลาเหมรอนอยล่างนนนนั้ เถสด"
คทาอรุปมาเรพอที่ งชาวสะมาเรรียทรีที่ดรีนร รีเปป็นเรพอที่ งทรีที่เราครุนข้ เคยจรริงๆ การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็
ใชข้กบคั นคักศาสนามพออาชรีพทรีที่มใรี จแขป็งกระดข้าง นคันที่ คพอ นคักกฎหมายคนนรีร พวกนคักกฎหมายในสมคัย
นคัรนในแควข้นยซูเดรียเปป็นพวกทรีที่ตรีความพระราชบคัญญคัตขริ องโมเสสเปป็นอาชรีพ พวกเขาเปป็นทรีที่รจซูข้ คักใน
ฐานะธรรมาจารยตดข้วย พวกเขาททางานรข วมมพอกคับพวกปรุโรหริตและพวกฟารริสรีในการเปลรียที่ นแปลง
เพริมที่ เตริม และตคัดทอนพระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภรีรตเดริม นรีสที่ พที่อชคัดเจนวขาปรุโรหริตและเลวรีทรีที่ใจจพด
ใจดทาเปป็นแบบฉบคับเฉพาะของเพพอที่ นรข วมอาชรีพของพวกเขา นคันที่ คพอ พวกนคักกฎหมายและ
ธรรมจารยต
เหยพที่อทรีที่เคราะหตรข้ายซนที่งถซูกปลข้นกลางทางคนนรีรถซูกสพที่อชคัดเจนวขาเปป็นยริวคนหนนงที่ เพราะวขาตอน
นคัรนเขากทาลคังเดรินทางจากกรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังเมพองเยรรีโค พวกนคักศาสนามพออาชรีพทรีที่ใชข้พระราช
บคัญญคัตริของโมเสสไมขแสดงความกรรุณาตขอเขาเลย ถนงแมข้เขาจะเปป็นยริวกป็ตาม แตขชาวสะมาเรรียทรีที่มรี
ฐานะทางสคังคมดข้อยกวขาคนหนนงที่ ซนงที่ พวกยริวแสดงความดซูแคลนอยขางเปริดเผย ไดข้แสดงความกรรุณา
ตขอเขา เขาไมขเพรียงแวะเพพที่อชขวยเหลพอชายผซูข้เคราะหตรข้ายคนนรีรเทขานคัรน แตขยงคั อรุตสข าหตเสรียสละตคัวเองมา
ชขวยเหลพอชายผซูข้นร รีดวข้ ย ถนงแมข้ชายผซูข้เคราะหตรข้ายจะเปป็นยริวและเขาเองเปป็นชาวสะมาเรรียกป็ตาม
พระเยซซูจนงทรงหคันมาหาคซูขปรคับของพระองคต คพอ นคักกฎหมายคนนรีร และตรคัสถามวขา คน
ไหนเปป็นเพพที่อนบข้านจรริงๆ ชายคนนคัรนตอบไดข้เพรียงวขา “คพอคนนคัรนแหละทรีที่ไดข้แสดงความเมตตาแกข
เขา” คทาตอบของพระเยซซูนร คันกป็ทที่ริมแทงใจเขา “ทขานจงไปททาเหมพอนอยขางนคัรนเถริด” นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
นคักศาสนามพออาชรีพคนนรีรยงคั ขาดครุณธรรมขข้อนรีรทรีที่เขาอข้างวขามรี ถนงแมข้จะเปป็นคนทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบ
ธรรม แตขเขากป็ไดข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริในเรพที่องการขาดความเมตตา เขาจนงถซูกปรคับโทษในฐานะ
เปป็นผซูข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริ

ลก 10:38-42 และตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกกลาลนงเดสนทางไป พระองคย์จซงทรง
เขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่งหนซรื่ง มมีผหด้ผ ญสงคนหนซงรื่ ชรรื่อมารธาตด้อนรนบพระองคย์ไวด้ในเรรอนของเธอ 39 มาร
ธามมีนด้องสาวชรอรื่ มารมียย์ มารมียกย์ ป็นนรื่งใกลด้พระบาทพระเยซผ ฟนงถด้อยคลาของพระองคย์ดวด้ ย 40 แตล่มารธา
ยทล่งในการปรนนสบนตสมากจซงมาทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ไมล่สนพระทนยหรรอ ซซงรื่ นด้อง
สาวของขด้าพระองคย์ปลล่อยใหด้ขด้าพระองคย์ทลาการปรนนสบนตสแตล่คนเดมียว ขอพระองคย์สงนรื่ เขาใหด้มา
ชล่วยขด้าพระองคย์เถสด" 41 แตล่พระเยซผ ตรนสตอบเธอวล่า "มารธา มารธา เออ๋ย เธอกระวนกระวายและ
รด้อนใจดด้วยหลายสสงรื่ นนก 42 สสรื่งซซรื่งตด้องการนนนั้นมมีแตล่สงสรื่ เดมียว มารมียย์ไดด้เลรอกเอาสล่วนดมีนนนนั้ ใครจะชสง
เอาไปจากเธอไมล่ไดด้”
เหตรุการณตสรุดทข้ายของบทนรีร ในรซูปแบบทรีที่นขรุมนวลกวขา กป็พซูดถนงความผริดพลาดแบบคลข้ายๆ
กคัน “หมซูขบข้านแหขงหนนงที่ ” ทรีถที่ ซูกพซูดถนงนรีรกคป็ อพ หมซูขบข้านเบธานรีซนที่งอยซูชข ายขอบดข้านตะวคันออกของกรรุง
เยรซูซาเลป็มซนที่งเปป็นทรีๆที่ มารรียตและมารธาอาศคัยอยซู ข ดซู ยอหตน 11:1 มารรียตนงคัที่ ลงและซนมซคับสริที่งทรีพที่ ระเยซซู
สคังที่ สอน ในทางกลคับกคัน มารธาพรีที่สาวของเธอกป็สาละวนอยซูกข บคั การเปป็นเจข้าบข้านทรีที่ดรี เธอยรุงข กคับงาน
ครคัวและเสดิรย์ฟของวขางและอาหาร มารรียตสนใจสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นฝขายวริญญาณ มารธากคังวลกคับความ
จทาเปป็นตขางๆในโมงนคัรน นอกจากนรีร มารธากป็เรริที่มโมโหทรีที่มารรียตปลขอยใหข้เธอจคัดการเรพอที่ งงานครคัว
ขณะทรีที่เธอนคังที่ ฟคังแทบพระบาทพระเยซซูสบายๆ เธอเขข้าไปหาพระเยซซูและบขนเกรีที่ยวกคับการทรีที่นข้อง
สาวของเธอหนรีงานมาและขอใหข้พระองคตสคังที่ มารรียตใหข้ลรุกขนรนมาชขวยงานบข้าง นรีที่สพที่อถนงการสคังเวชตคัว
เองดข้วยเชขนกคันในสข วนของมารธา
พระเยซซูทรงพยายามทรีจที่ ะแกข้ไขความแตกตขาง นรีที่สพที่อวขาการทรีพที่ ระองคตทรงเรรียกมารธาสอง
ครคัรงนคัรนเปป็นการตทาหนริแบบนรุขมนวลและอขอนโยน โดยเกพอบจะในนทราเสรียงถอนหายใจเลย พระเยซซู
ทรงเขข้าใจวขามารธา “กระวนกระวายและรข้อนใจดข้วยหลายสริที่งนคัก” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระองคต
ทรงรคับรซูวข้ าข นางมรีหลายเรพอที่ งใหข้กงคั วลและเปป็นหขวงในฐานะเปป็นเจข้าบข้านทรีดที่ รี อยขางไรกป็ตาม พระองคต
ทรงบขงบอกอยขางนรุขมนวลวขาบางสริที่งกป็สทาคคัญกวขาสริที่งอพที่นๆ นคันที่ คพอ “สริที่งซนที่งตข้องการนคัรนมรีแตขสที่ งริ เดรียว”
(นคันที่ คพอ สริที่งทรีที่จทาเปป็น) มารรียตไดข้เลพอกเอา “สข วนดรีนร คัน” นคันที่ คพอ การตคัดสรินใจเลพอกทรีที่ฉลาดกวขาในการ

นคังที่ ใกลข้พระบาทพระเยซซู ความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่ถซูกถขายทอดใหข้นร นคั “ใครจะชริงเอาไปจากเธอไมข
ไดข้”
นรีที่สพที่อวขาถนงแมข้บขอยครคัรงชรีวริตเรามรีเรพอที่ งใหข้ตข้องกคังวลและมรีสที่ ริงจทาเปป็นหลายอยขาง แตขเรพที่องฝขาย
วริญญาณกป็สทาคคัญกวขา ถนงแมข้จะกระททาผริดในระดคับทรีที่รรุนแรงนข้อยกวขามาก แตขมารธากป็เหมพอนกคับนคัก
กฎหมายคนนคัรนทรีสที่ นใจแตขเรพที่องภายนอกและพลาดเรพอที่ งฝขายวริญญาณไป มารรียตเลพอกอยขางหลคังโดย
ใชข้สตริปคัญญา นคันที่ จะเปป็นสริที่งทรีคที่ งอยซูไข ปตลอดกาล
*****
ภนพรวมของลลกน 11: ครซงที่ แรกของลถูกา 11 มทคสาสอนสสาคดัญๆหลายประการขององคย์พระผถูว้
เปป็นเจว้าของเราในเรชที่องการอธดิษฐาน จากนดัขึ้นพระองคย์ทรงขดับผทออกและอธดิบายเกทที่ยวกดับอาณาจดักร
ของซาตานและจบุดจบของมดัน เนชขึ้อหาสย่วนหลดังของลถูกา 11 มทความโดดเดย่นเพราะวย่าพระเยซถูทรง
ตสาหนดิพวกชนชดันขึ้ สถูงททที่เครย่งศาสนาและหนว้าซชที่อใจคดในสมดัยนดันขึ้ มดันเตป็มไปดว้วยความตซงเครทยด
และการโตว้เถทยง พระเยซถูทรงถอดหนว้ากากพวกนดักศาสนาททที่โอว้อวดและทสาตดัวนย่าเลชที่อมใสและ
พวกเขากป็ไมย่ชอบททที่พระองคย์ทรงทสาเชย่นนดัขึ้น
ลก 11:1

ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงอธสษฐานอยผล่ในทมีรื่แหล่งหนซรื่ง พอจบแลด้วสาวกของ

พระองคย์คนหนซงรื่ ทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขอสอนพวกขด้าพระองคย์ใหด้อธสษฐาน เหมรอน
ยอหย์นไดด้สอนพวกศสษยย์ของตน" เวลามริไดข้ถซูกระบรุไวข้นอกเสรียจากวขาพระเยซซูกาท ลคังอธริษฐาน “อยซูข
ในทรีที่แหขงหนนงที่ ” มคันอาจเรรียงตามลทาดคับเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนในหนคังสพอเลขมนรีรหรพอไมขกเป็ ปป็นเวลาอพนที่
กป็ไดข้ ไมขวาข จะในกรณรีใด เหป็นไดข้ชดคั วขานรีที่พดซู ถนงชรีวริตในการอธริษฐานของพระเยซซู สริที่งทรีที่ปรากฏ
ชคัดเจนถซูกพซูดถนง พระเยซซูทรงใชข้เวลาในการอธริษฐานซนที่งสทาคคัญสทาหรคับพระองคตเพราะวขาพระองคต
เองทรงเปป็นพระเจข้า ไมขวาข ความเปป็นมนรุษยตหรพอความเปป็นพระเจข้าของพระองคตมรีสขวนรข วมในการ
อธริษฐานกป็ไมขใชขเรพอที่ งสทาคคัญ พระเยซซูทรงใชข้เวลาเยอะในการมรีสามคัคครีธรรมกคับพระบริดาผซูข้สถริตใน
สวรรคตของพระองคต นรีที่จนงเปป็นแบบอยขางสทาหรคับเรา
เมพอที่ รซูข้เชขนนคัรน พวกสาวกจนงเขข้ามาเฝข้าพระองคตและขอพระองคตใหข้ทรงสอนพวกเขา
อธริษฐาน เหป็นไดข้ชคัดวขา ยอหตน (ผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา) ไดข้ททาแบบเดรียวกคันกคับพวกศริษยตของเขา เราควร
หมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาพวกสาวกมริไดข้ถามพระเยซซูเกรีที่ยวกคับวริธรีการเทศนา วริธรีเรรียนพระคคัมภรีรต หรพอวริธรี

ททาการอคัศจรรยตตขางๆ แตขพวกเขาถามพระองคตถนงวริธรีการอธริษฐาน ดคังนคัรนความสทาคคัญของการ
อธริษฐานจนงถซูกเนข้นยทรา
ลก 11:2-4

พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "เมรรื่อทล่านอธสษฐานจงวล่า `ขด้าแตล่พระบสดาของขด้า

พระองคย์ทนนั้งหลาย ผผสด้ ถสตในสวรรคย์ ขอใหด้พระนามของพระองคย์เปป็นทมีรื่เคารพสนกการะ ขอใหด้
อาณาจนกรของพระองคย์มาตนนั้งอยผล่ นลนั้าพระทนยของพระองคย์สลาเรป็จในสวรรคย์อยล่างไร กป็ใหด้สลาเรป็จบน
แผล่นดสนโลกเหมรอนกนนอยล่างนนนั้น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจลาวนนแกล่ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลาย
ททกๆวนน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผสดของขด้าพระองคย์ทนนั้งหลาย ดด้วยวล่าขด้าพระองคย์ยกความผสดของ
ททกคนทมีรื่ทลาผสดตล่อขด้าพระองคย์นนนั้น ขออยล่าทรงนลาขด้าพระองคย์เขด้าไปในการทดลอง แตล่ขอใหด้ขาด้
พระองคย์พด้นจากความชนรื่วรด้าย'"
พระเยซซูทรงตอบกลคับดข้วยสริที่งทรีที่เรรียกกคันตามประเพณรีวาข คทาอธริษฐานขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
อยขางไรกป็ตาม บรริบทกป็แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขาสริที่งทรีพที่ ระเยซซูทรงเสนอนคัรนเปป็นคทาอธริษฐานตคัวอยขาง
หรพอเปป็นตคัวอยขางของวริธรีทรีที่ผซูข้เชพที่อทคัรงหลายควรอธริษฐาน ดคังนคัรนจนงมรีวลรีทวรีที่ าข “เมพอที่ ทขานอธริษฐาน จง
วขา” มคันไมขใชขคทาสคังที่ ใหข้ทของคทาอธริษฐานนรีรซร าท ๆเหมพอนอยขางทรีที่หลายกลรุมข ศาสนากระททาจนถนงทรุกวคัน
นรีร แตขพระเยซซูทรงนทาเสนอโครงรข างครข าวๆของคทาอธริษฐานตคัวอยขางตขางหาก
คทาอธริษฐานตคัวอยขางนรีรเรริที่มตข้นดข้วยการทซูลเรรียกพระเจข้าในสวรรคต พระองคตทรงถซูกเรรียกวขา
พระบริดา ซนงที่ สพที่อถนงความเปป็นบรุตรของผซูข้ทรีที่ทซูลขอ นรีที่สพที่อวขาคนทรีที่ไมขไดข้เปป็นบรุตรคนหนนที่งของพระเจข้า
ผขานทางพระครริสตต (ดซู ยอหตน 1:12) กป็ไมขมสรี ริทธริธเขข้ามาอยซูตข ขอหนข้าพระเจข้า จากนคัรนคทาอธริษฐานนรีรกป็
เรริที่มตข้นโดยการสรรเสรริญพระเจข้า คทาทรีที่แปลวขา เปป็นทมีรื่เคารพสนกการะ (ฮากดิอดัดโซ) ในความหมาย
พพรนๆทรีที่สรุด กป็หมายถนงการถซูกชทาระแยกตคัรงไวข้ มคันสพที่อถนงแนวคริดเรพที่องความบรริสรุทธริธโดยตรง ดคังนคัรน
พระเยซซูจงน ทรงอธริษฐานวขา ‘พระนามของพระองคตนร คันบรริสรุทธริธ’ มคันจนงเปป็นรซูปแบบหนนงที่ ของการ
สรรเสรริญ จากนคัรนพระองคตกทป็ รงทซูลขอนทราพระทคัยของพระเจข้า “ขอใหข้อาณาจคักรของพระองคตมา
ตคัรงอยซูข นทราพระทคัยของพระองคตสทาเรป็จในสวรรคตอยขางไร กป็ใหข้สทาเรป็จบนแผขนดรินโลกเหมพอนกคัน
อยขางนคัรน” นรีสที่ พที่อถนงการยอมใหข้เปป็นไปตามนทราพระทคัยของพระเจข้า ดคังนคัรน ชรีวตริ การอธริษฐานแตขละ

วคันของเราจนงควรเปป็นการยอมตามนทราพระทคัยของพระเจข้าอยขางตขอเนพที่อง นคันที่ คพอ ไมขใชขตามใจ
ปรารถนาของขข้าพระองคต แตขใหข้เปป็นไปตามนทราพระทคัยของพระองคต
จากนคัรนพระเยซซูทรงสอนเราใหข้นทาเสนอความจทาเปป็นตขางๆของเราตขอพระบริดาผซูข้สถริตใน
สวรรคตของเรา “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจทาวคันแกขขาข้ พระองคตทรคังหลายทรุกๆวคัน” นรีที่สพที่อถนง
การดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อ เมพอที่ เรานทาเสนอความจทาเปป็นตขางๆของเราตขอพระเจข้า เรากป็วางใจ
พระองคตและนคันที่ กป็เปป็นการดทาเนรินชรีวตริ โดยความเชพที่อ
พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “ขอทรงโปรดยกบาปผริดของขข้าพระองคตทรคังหลาย ดข้วยวขาขข้า
พระองคตยกความผริดของทรุกคนทรีที่ททาผริดตขอขข้าพระองคตนร คัน” หากไมขใชขดวข้ ยเหตรุผลอพนที่ แลข้ว นรีกที่ เป็ ปป็น
คทาอธริษฐานแบบอยขางทรีที่ดรีแบบหนนงที่ พระเยซซูทรงไมขมรีบาป การทรีพที่ ระองคตตรคัสถนงการขอการยก
โทษเหป็นไดข้ชคัดวขามรีไวข้เพพอที่ ประโยชนตของพวกสาวก นรีจที่ นงสพที่อชคัดเจนถนงการขอการยกโทษบาป
อยขางตขอเนพที่องเหมพอนทรีรที่ ะบรุไวข้ใน 1 ยอหตน 1:9 ถนงแมข้เราไดข้รคับการยกโทษบาปทคัรงหมดแลข้วใน
ตทาแหนขงของเราในพระครริสตต แตขความบาปกป็ยคังททาใหข้ชรีวตริ ของเราแปดเปพร อนไดข้อยซูข ดคังนคัรน เราจนง
ตข้องสารภาพบาปและขอการยกโทษเพพที่อทรีที่จะมรีสามคัคครีธรรมกคับพระเจข้าไดข้ นรีที่สพที่อดข้วยวขา เราควร
เตป็มใจทรีที่จะยกโทษคนเหลขานคัรนทรีที่ตริดคข้างเรา ถนงแมข้คทาทรีที่แปลวขา ทลาผสด (ออเฟะอดิโล) มรีความหมายวขา
‘เปป็นหนรีรอกรี คน’ แตขนรีที่กสป็ พที่อเรพที่องการยกโทษการกระททาผริดของผซูข้อนพที่ มากกวขา นรีที่สพที่ออรีกถนงเงพอที่ นไข
เรพที่องการมรีใจยกโทษใหข้ในสข วนของเราเพพอที่ ทรีที่พระเจข้าจะทรงยกโทษใหข้เราในสข วนของพระองคย์
สรุดทข้าย มรีคทาขอสองประการ คทาขอแรกคพอ การขอการทรงนทา “ขออยขาทรงนทาขข้าพระองคต
เขข้าไปในการทดลอง” คทาทรีที่แปลวขา การทดลอง (เพะอดิราสมอส) จรริงๆแลข้วหมายถนง ‘การทดสอบ’
หรพอ ‘ความยากลทาบากตขางๆ’ มคันอาจแปลไดข้อรีกวขา ‘ขออยขาทรงนทาเราเขข้าในความยากลทาบาก
ตขางๆ’ สรุดทข้ายในขขาวประเสรริฐของลซูกา มรีคทาขอเรพอที่ งการชขวยใหข้พนข้ จากความชคัวที่ รข้าย คทาทรีแที่ ปลวขา
ความชนรื่วรด้าย (พอเนรอส) มรีความหมายอยขางหนนงที่ วขา ‘ความเดพอดรข้อน’ ซนงที่ นขาจะใชขความหมายตรง
นรีร ดคังนคัรน เนพรอหาสขวนทข้ายของคทาอธริษฐานตคัวอยขางนรีรจงน เปป็น ‘ขออยขาทรงนทาเราเขข้าในความยาก
ลทาบากตขางๆ แตขขอทรงชขวยเราใหข้พข้นจากความเดพอดรข้อน’
ลก 11:5-8

พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ผผใด้ ดในพวกทล่านมมีมสตรสหายคนหนซงรื่ และจะไป

หามสตรสหายนนนั้นในเวลาเทมีรื่ยงครนพผดกนบเขาวล่า `เพรรื่อนเออ๋ย ขอใหด้ฉนนยรมขนมปนงสามกด้อนเถสด

6 เพราะเพรรื่อนของฉนนคนหนซงรื่ เพสรื่งเดสนทางมาหาฉนน และฉนนไมล่มมีอะไรจะใหด้เขารนบประทาน'
7 ฝล่ายมสตรสหายทมีรื่อยผขล่ ด้างในจะตอบวล่า `อยล่ารบกวนฉนนเลย ประตผกป็ปสดเสมียแลด้ว ทนนั้งพวกลผกกป็นอน
รล่วมเตมียงกนบฉนนแลด้ว ฉนนจะลทกขซนั้นหยสบใหด้ทล่านไมล่ไดด้' 8 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า แมด้เขาจะไมล่ลทก
ขซนั้นหยสบใหด้คนนนนนั้ เพราะเปป็นมสตรสหายกนน แตล่วล่าเพราะวสงวอนมากเขด้า เขาจซงจะลทกขซนั้นหยสบใหด้
ตามทมีรื่เขาตด้องการ
ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาเรพที่องหนนงที่ เกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตขอไป
พระองคตทรงนทาเสนอเรพที่องของชายผซูข้หนนงที่ ทรีที่ไปหาเพพที่อนบข้านของตนตอนเทรีที่ยงคพนและขอขนมปคัง
สามกข้อน (เพพที่อนฝซูงโผลขมากลางดนกและเขาไมขมรีอะไรจะรคับรองคนเหลขานคัรน) เพพที่อนบข้านของเขาทรีที่
ถซูกปลรุกใหข้ตพที่นจากหลคับกป็ไมขใหข้ความรข วมมพอ เขาบอกใหข้ชายคนนรีรไปเสรีย เขาปริดบข้านแลข้วสทาหรคับ
คพนนคัรน ครอบครคัวเขาหลคับกคันหมดแลข้ว เหป็นไดข้ชดคั วขาในหข้องเดรียวกคันและอาจบนเตรียงเดรียวกคันดข้วย
วลรีทรีที่วาข “ฉคันจะลรุกขนรนหยริบใหข้ทขานไมขไดข้” มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ฉคันลรุกขนรนไมขไดข้แลข้ว’
หลคังจากแสดงภาพเหตรุการณตแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงนทาเสนอประเดป็นของพระองคตตขอไป
เพพที่อนบข้านทรีงที่ ขวงเหงาหาวนอนไมขเตป็มใจทรีที่จะใหข้ความชขวยเหลพอถนงแมข้วาข คนทรีที่มาเคาะประตซูเปป็น
เพพที่อนของเขากป็ตาม อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสวขา “แตขวาข เพราะวริงวอนมากเขข้า เขาจนงจะลรุกขนรน
หยริบใหข้ตามทรีที่เขาตข้องการ” คทาทรีที่แปลวขา วสงวอนมากเขด้า (อาไนเดะเอทย) เปป็นกรุญแจไขคทาอรุปมาเรพอที่ ง
นรีร มคันมรีความหมายตรงตคัววขา ‘โดยไมขละอาย’ หรพอ ‘ความไรข้ยางอาย’ นรีสที่ พที่อถนงการตพตอไมขเลริก เพพอที่ น
บข้านขรีรเซาผซูข้นร ไรี ดข้ปฏริเสธคทาขอของเขาไปแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาคนทรีมที่ าเคาะประตซูยคังรข้องขอตขอไป
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ เพพอที่ นบข้านทรีที่เดพอดรข้อนผซูข้นร รียงคั เคาะประตซูและอข้อนวอนเพพที่อนบข้านขรีรเซาของ
เขาตขอไปไมขหยรุดจนกระทคังที่ เขาลรุกขนรนมาชขวยเขาจนไดข้
ลก 11:9-10 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จงขอแลด้วจะไดด้ จงหาแลด้วจะพบ จงเคาะแลด้วจะ
เปสดใหด้แกล่ทล่าน 10 เพราะวล่าททกคนทมีขรื่ อกป็จะไดด้ ททกคนทมีรื่แสวงหากป็จะพบ และททกคนทมีรื่เคาะกป็จะเปสด
ใหด้เขา
พระเยซซูตรคัสสคังที่ สอนเกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตขอไป การประยรุกตตใชข้จงน ปรากฏชคัดเจน ใน
บรริบทของมริตรสหายทรีที่ตพตอไมขเลริกคนนรีร พระเยซซูทรงสอนวขา “จงขอแลข้วจะไดข้ จงหาแลข้วจะพบ จง

เคาะแลข้วจะเปริดใหข้แกขทขาน” การผคันคทากรริยาในประโยคนรีรชขวยเราใหข้เขข้าใจไดข้มากทรีที่สรุด ในแตขละ
กรณรี (จงขอ, จงหา, จงเคาะ) คทากรริยาเหลขานรีรถซูกผคันในรซูปปคัจจรุบคันกาล ประธานเปป็นผซูข้กระททา และ
อยซูใข นรซูปคทาสคังที่ รซูปปคัจจรุบนคั กาลสพที่อถนงการกระททาทรีที่ตขอเนพที่อง ดคังนคัรน สริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัสสอนจรริงๆ
แลข้วกป็คพอ ‘จงขอตขอไปแลข้วจะไดข้’ นคันที่ สอดคลข้องกคับคทาอรุปมาทรีที่พระองคตเพริงที่ ตรคัสไปอยขางเหมาะสม
ทรีเดรียว ในคทาอรุปมานคัรนคนทรีมที่ าขอกป็ขอตขอไปอยขางเหป็นไดข้ชคัด
พระเยซซูทรงหมายเหตรุเพริที่มเตริมสามดข้านของการอธริษฐาน (1) การขอสทาหรคับความจทาเปป็น
ตขางๆ (2) การแสวงหาการทรงนทา (3) การเคาะเพพที่อใหข้ประตซูถซูกเปริด อยขางไรกป็ตาม ในแตขละกรณรี
นรีที่สพที่อถนงความจทาเปป็นในการอธริษฐานตขอไป โดยไมขยอมแพข้ ตขอมาพระองคตตรคัสสอนความจรริงนรีร
ตรงๆในลซูกา 18:1 “คนทคัรงหลายควรอธริษฐานอยซูเข สมอ ไมขออข นระอาใจ”
ลก 11:11-13 มมีผใด้ผ ดในพวกทล่านทมีรื่เปป็นบสดา ถด้าบทตรขอขนมปนงจะเอากด้อนหสนใหด้เขาหรรอ
หรรอถด้าขอปลาจะเอางผใหด้เขาแทนปลาหรรอ 12 หรรอถด้าเขาขอไขล่จะเอาแมลงปล่องใหด้เขาหรรอ
13 เพราะฉะนนนั้น ถด้าทล่านทนนั้งหลายเองผผด้เปป็นคนชนวรื่ ยนงรผด้จนกใหด้ของดมีแกล่บ ทตรของตน ยสรื่งกวล่านนนั้นสนก
เทล่าใด พระบสดาของทล่านผผทด้ รงสถสตในสวรรคย์ จะทรงประทานพระวสญญาณบรสสท ทธสดิ์แกล่ผด้ทผ ขมีรื่ อตล่อ
พระองคย์"
พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนเกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตรงนรีรดข้วยอรีกบทเรรียนจากชรีวริตประจทาวคัน
พระองคตทรงยกตคัวอยขางบรุตรคนหนนงที่ ทรีที่มาหาบริดาเพพที่อขออาหาร ในกรณรีนร รีคพอ ขนมปคัง ปลา หรพอ
ไขขสคักฟอง บริดาคนไหนจะใหข้กอข้ นหรินแกขบรุตรทรีที่มาขอขนมปคัง หรพอบริดาคนไหนจะใหข้งเซู มพที่อบรุตร
ของเขามาขอปลา นอกจากนรีรบริดาคนไหนจะใหข้แมงปของเมพที่อบรุตรของเขามาขอไขข คทาตอบนคัรน
ชคัดเจนอยซูแข ลข้ว บริดาทรีที่ดรียอข มจะใหข้แตขสที่ งริ ทรีที่ดทรี รีที่สรุดแกขบรุตรของตน
พระเยซซูจนงทรงประยรุกตตใชข้คทาตอบทรีที่ชคัดเจนนคัรนกคับเรพที่องการอธริษฐาน หากเราทรีที่เปป็นคนบาป
ใหข้สที่ ริงดรีๆแกขลซูกๆของเรา พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตจะทรงประทานสริที่งทรีที่ดรียงริที่ กวขานคัรนสคักเทขาใดเมพที่อ
เราทซูลขอ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงไปไกลยริงที่ กวขานคัรนและทรงประยรุกตตใชข้เรพอที่ งนรีรกบคั พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ รซูปกาลของคทาทรีที่แปลวขา ประทาน (ดดิโดมดิ) คพอ อนาคตกาล ดคังนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขา
พระเยซซูกาท ลคังตรคัสถนงเหตรุการณตตขางๆทรียที่ คังไมขเกริดขนรน ความเชพที่อมโยงกคันระหวขางพระวริญญาณ

บรริสรุทธริธและการอธริษฐานจนงถซูกสอนอยขางชคัดเจน เมพอที่ พริจารณาคทาสอนเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธในพระคคัมภรีรตใหมข พระเยซซูกนป็ ขาจะกทาลคังหมายถนงการประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระวริญญาณเสดป็จเขข้ามาสถริตภายในตคัวเราเมพอที่ เราไดข้รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม การประกอบ
ดข้วยพระวริญญาณไมขไดข้ดทารงอยซูถข าวรและทคัวที่ พระคคัมภรีรใต หมขเราเหป็นวขาปกตริแลข้วมคันเกรีที่ยวขข้องกคับ
การอธริษฐาน ดคังนคัรน บทเรรียนหนนงที่ จนงถซูกนทาเสนอทรีวที่ าข การอธริษฐานนคัรนมากขอนการประกอบดข้วย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ลก 11:14-15 พระองคย์ทรงกลาลนงขนบผมีใบด้ และตล่อมาเมรรื่อผมีออกแลด้ว คนใบด้จซงพผดไดด้ และ
ประชาชนกป็ประหลาดใจ 15 แตล่บางคนในพวกเขาพผดวล่า "คนนมีนั้ขบน ผมีออกไดด้โดยใชด้อลานาจของเบ
เอลเซบผลนายผมีนนนนั้ "
ลซูกาเลขาถนงอรีกเหตรุการณตหนนที่งโดยไมขระบรุเวลาหรพอสถานทรีที่ๆเฉพาะเจาะจง พระเยซซูทรงขคับ
ผรีตนหนนงที่ ออกจากชายผซูข้หนนงที่ ซนที่งผรีนร คันไดข้ททาใหข้เขาเปป็นใบด้ คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน (โคฟอส) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ไมขวอข งไว ในการไดข้ยรินหรพอการพซูด มคันอาจหมายถนงทคัรงการเปป็นใบข้และการเปป็นหซูหนวก
ตรงนรีรมรรี ะบรุไวข้วาข หลคังจากนคัรนคนใบข้คนนรีรกพป็ ซูดไดข้
อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีที่มใรี จแขป็งกระดข้างและชอบจคับผริดกป็กลขาววขาการอคัศจรรยตของ
พระองคตเปป็นฝรีมพอของ “เบเอลเซบซูลนายผรีนร คัน” คทาวขา เบเอลเซบผล ในภาษากรรีก (เบะเอป็ลเสะบถูบ)
แปลวขา ‘เจข้าแหขงเรพอนนคัรน’ อยขางไรกป็ตาม ในภาษาอาราเมคซนที่งเปป็นทรีที่มาของคทาๆนรีร มคันหมายความ
วขา ‘เจข้าแหขงแมลงวคัน’ บางคนคริดวขากขอนสมคัยพระคคัมภรีรใต หมข คทานรีรมรีความหมายในเชริงประชด
ประชคันวขา ‘เจข้าแหขงสข้วม’ อยขางไรกป็ตาม นรีที่กปป็ ระยรุกตตใชข้กบคั ซาตานอยขางชคัดเจน พวกยริวทรีที่ใจแขป็ง
กระดข้างและชอบจคับผริดจนงถพอวขาการอคัศจรรยตของพระเยซซูเกริดจากฤทธริธอทานาจของพญามาร
ลก 11:16-20 คนอรรื่นๆทดลองพระองคย์ โดยขอจากพระองคย์ใหด้เหป็นหมายสลาคนญจาก
สวรรคย์ 17 แตล่พระองคย์ทรงทราบความคสดของเขา จซงตรนสกนบเขาวล่า "ราชอาณาจนกรใดๆซซงรื่
แตกแยกกนนเองกป็จะรกรด้างไป ครนวเรรอนใดๆซซงรื่ แตกแยกกนบครนวเรรอนกป็จะลล่มสลาย 18 และถด้า
ซาตานแกล่งแยล่งกนนระหวล่างมนนเอง อาณาจนกรของมนนจะตนนั้งอยผล่อยล่างไรไดด้ เพราะทล่านทนนั้งหลายวล่า
เราขนบผมีออกโดยเบเอลเซบผล 19 ถด้าเราขนบผมีออกโดยเบเอลเซบผลนนนั้น พวกพด้องของทล่านทนนั้งหลาย

ขนบมนนออกโดยอลานาจของใครเลล่า เหตทฉะนนนนั้ พวกพด้องของทล่านเองจะเปป็นผผตด้ นดสสนกลล่าวโทษพวก
ทล่าน 20 แตล่ถด้าเราขนบผมีออกดด้วยนสนั้วพระหนตถย์ของพระเจด้า อาณาจนกรของพระเจด้ากป็มาถซงทล่านแลด้ว
ในททานองเดรียวกคัน “คนอพนที่ ๆทดลองพระองคต โดยขอจากพระองคตใหข้เหป็นหมายสทาคคัญจาก
สวรรคต” ดคังทรีที่เปาโลจะเขรียนไวข้ในเวลาตขอมาวขา พวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อแสวงหาหมายสทาคคัญตขางๆ (1 โค
รรินธต 1:22) เหป็นไดข้ชคัดวขาตรงนรีรเปป็นแบบนคัรนจรริงๆ
เราควรหมายเหตรุไวข้วาข พระเยซซูทรงทราบความคริดของพวกเขา ซนที่งสพที่อถนงความเปป็นพระเจข้า
ของพระองคตอรีกครคัรง พระองคตจนงทรงใชข้คทาสรุภาษริตงขายๆเพพที่อททาลายความคริดทรีที่บริดเบพอนของคน
เหลขานคัรน ครคัวเรพอนทรีที่แตกแยกยขอมไมขตรงคั อยซูไข ดข้ หากซาตานกทาลคังขคับผรีออกจากอาณาจคักรของมคัน
อาณาจคักรของมคันกป็จะตคัรงอยซูไข มขไดข้นาน พระองคตจงน ทรงททาลายขข้อกลขาวหาโงขๆของพวกทรีที่วาข
พระองคตทรง “ขคับผรีออกโดยใชข้อทานาจของเบเอลเซบซูล”
แตขจากนคัรนพระองคตกทป็ รงเลขนงานพวกเขากลคับดข้วยการเหนป็บแนม พระองคตตรคัสถาม
เหมพอนในการโตข้วาทรีวาข “ถข้าเราขคับผรีออกโดยเบเอลเซบซูลนคัรน พวกพข้องของทขานทคัรงหลายขคับมคัน
ออกโดยอทานาจของใครเลขา” พวกยริวททาพริธรีไลขผรีเพพที่อทรีที่จะขคับพวกผรีออก พระองคตจงน ตรคัสถามวขา
‘หากเราขคับพวกผรีออกโดยใชข้ซาตาน แลข้วพวกทขานขคับผรีออกโดยใชข้วริธรีใด’ วลรีสรุดทข้าย “เหตรุ
ฉะนคัรนพวกพข้องของทขานเองจะเปป็นผซูข้ตคัดสรินกลขาวโทษพวกทขาน” อาจหมายถนงพวกผรีทรีที่ถซูกขคับออก
มา พวกมคันสามารถตคัดสรินไดข้วาข ใครเปป็นผซูข้ขคับพวกมคันออกมา พระองคตทรงททาใหข้พวกเขาเปป็น
เหมพอนคนทรีโที่ ตข้เถรียงในเรพที่องเหลวไหลไรข้สาระ
พระเยซซูจนงทรงชรีรใหข้เหป็นวขา หากพระองคตทรงขคับพวกผรีออกดข้วยนริรวพระหคัตถตของพระเจข้า
อาณาจคักรของพระเจข้าในรซูปของพระมหากษคัตรริยตกไป็ ดข้มาถนงพวกเขาแลข้ว พระองคตทรงสพที่อชคัดเจน
วขา (1) การอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตเปป็นมาโดยฤทธริธเดชของพระเจข้า (2) อาณาจคักรของพระเจข้า
ในรซูปของพระมหากษคัตรริยตไดข้มาอยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว และ (3) พวกเขาพลาดทคัรงมคันและ
พระองคตไป
ลก 11:21-23 เมรรื่อผผด้มมีกลาลนงมากคนหนซรื่งถรออาวทธเฝด้าบด้านของตนอยผล่ สสรื่งของของเขากป็
ปลอดภนย 22 แตล่เมรรื่อคนมมีกลาลนงมากกวล่าเขามาตล่อสผชด้ นะเขา คนนนนนั้ กป็ชสงเอาเครรรื่องอาวทธทมีรื่เขาไดด้

วางใจนนนนั้ ไปเสมีย แลด้วแบล่งปนนของทมีรื่เขาไดด้รบส เอาไปนนนนั้ 23 ผผทด้ มีรื่ไมล่อยผฝล่ ล่ายเรากป็เปป็นปฏสปนกษย์ตล่อเรา
และผผด้ทมีรื่ไมล่รวบรวมไวด้กบน เรากป็เปป็นผผด้กระทลาใหด้กระจนดกระจายไป
พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายเหตรุการณตตอนนรีรโดยกลขาววขา พระองคตผซูข้สถริตในเรานคัรนเปป็นใหญขกวขาผซูข้
นคัรนทรีที่อยซูใข นโลก พระองคตทรงยกภาพประกอบของชายทรีที่แขป็งแรงคนหนนงที่ (คพอ ซาตาน) เฝข้า
คฤหาสนตของตน อยขางไรกป็ตาม เมพอที่ ผซูข้หนนงที่ ทรีที่แขป็งแรงกวขา (คพอ พระเยซซู) ไดข้มาถนง พระองคตกทป็ รง
ตขอสซูข้ชนะเขาและชริงเอาทรคัพยตของอรีกฝขายไปไดข้ การประยรุกตตใชข้ทชรีที่ คัดเจนกป็คพอวขา ซาตานและ
อาณาจคักรของมคันไมขอาจตคัรงอยซูไข ดข้เมพที่อเจอกคับฤทธริธเดชของพระเยซซู ดคังนคัรน ผซูข้ทไรีที่ มขอยซูฝข ขายพระเยซซูกป็
เปป็นฝขายตขอสซูข้พระองคต คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขรวบรวมผซูข้คนใหข้มาหาพระองคตจรริงๆแลข้วกป็กาท ลคังททาใหข้
ผซูข้คนกระจคัดกระจายไป นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงพวกนคักศาสนาจอมปลอมทรีที่จรริงๆแลข้วททาใหข้ผซูข้คน
กระจคัดกระจายไปจากพระเจข้ามากกวขาทรีที่จะดนงคนเหลขานคัรนมาหาพระองคต
ลก 11:24-26 เมรรื่อผมีโสโครกออกมาจากผผด้ใดแลด้ว มนนกป็ทล่องเทมีรื่ยวไปในทมีรื่กนนดารเพรรื่อ
แสวงหาทมีรื่หยทดพนก และเมรรื่อไมล่พบมนนจซงกลล่าววล่า `ขด้าจะกลนบไปยนงเรรอนของขด้าทมีรื่ไดด้ออกมานนนั้น' 25
และเมรรื่อมาถซงกป็เหป็นเรรอนนนนนั้ กวาดและตกแตล่งไวด้แลด้ว 26 มนนจซงไปรนบเอาผมีอนรรื่ อมีกเจป็ดผมีรด้ายกวล่ามนน
เอง แลด้วกป็เขด้าไปอาศนยอยผล่ทมีรื่นนนรื่ และในทมีสรื่ ท ดคนนนนนั้ กป็เลวรด้ายกวล่าตอนแรก"
คทาอรุปมาเรพอที่ งตขอมานรีรคขอนขข้างเปป็นปรริศนา อยขางไรกป็ตาม บรริบททรีมที่ ากขอนหนข้ากป็จะชขวยไข
ความกระจขางใหข้ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อผขานเรพที่องขข้างบนนรีรกคป็ พอ ความไรข้ประโยชนตของศาสนา คนมากมาย
เทรีที่ยวสคังที่ สอนคนในนามของศาสนาทคัรงทรีที่จรริงๆแลข้วพวกเขากทาลคังททาใหข้ผคซูข้ นกระจคัดกระจายไปจาก
พระเจข้ามากกวขาทรีที่จะดนงพวกเขามาหาพระองคต เมพอที่ เราเหป็นเชขนนคัรนและในเรพอที่ งพวกผรีทรีที่ถซูกขคับออก
พระเยซซูกทป็ รงสอนเพริมที่ เตริมถนงเรพที่องนคัรน พระองคตตรคัสถนงผรีตนหนนงที่ ทรีที่ออกจากชายคนหนนงที่ (อาจออก
ไปอยขางเตป็มใจหรพอไมขกอป็ อกแบบหลอกๆผขานทางนคักศาสนาและนคักไลขผรีจอมปลอม)
พอเวลาผขานไป เจข้าผรีตนนคัรนกป็ตคัดสรินใจกลคับเขข้ารข าง (นรีที่สพที่ออรีกครคัรงถนงความปรารถนาทรีที่
ชคัดเจนของพวกผรีทรีที่จะสริงสซูขในรข างกายมนรุษยต) พอกลคับมายคังคนทรีที่เมพที่อกขอนมคันเคยเขข้าสริง “กป็เหป็น
เรพอนนคัรนกวาดและตกแตขงไวข้แลข้ว” คทาสรุดทข้าย (ตกแตล่งไวด้แลด้ว) ททาใหข้เราเหป็นอะไรบางอยขาง มคัน
แปลมาจากคทาวขา คอสเมะโอ ซนที่งหมายถนงเครพอที่ งสทาอางทรีที่ใชข้แตขงหนข้า นรีที่สพที่อวขาคนๆนรีรทรีที่มนคั เคยสริงไดข้

ใชข้ศาสนาเปป็นเครพอที่ งสทาอางในการปฏริรซูปตคัวเอง อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชดคั วขาไมขมรีการเปลรีที่ยนแปลง
และการถซูกสรข้างใหมขอยขางแทข้จรริงเกริดขนรนเลย ดคังนคัรน เจข้าผรีโสโครกตนนรีรจนงเทรีที่ยวไปรวบรวมพวกผรี
อรีกเจป็ดตนทรีที่รข้ายกาจยริงที่ กวขาตคัวมคันเองและพวกมคันกป็ยข้ายเขข้าไปอยซูใข นตคัวคนเครข งศาสนาเคราะหตรข้าย
คนนรีร สภาพในภายหลคังของเขากป็เลวรข้ายยริงที่ กวขาตอนแรก นรีที่สพที่อถนงความเปลขาประโยชนตของความ
ชอบธรรมในตคัวเองทรีที่เกริดจากการเครข งศาสนาและการปฏริรซูปตคัวเอง สริที่งเหลขานรีรไมขมอรี ทานาจอะไร
เลยเหนพอพญามาร
ลก 11:27-28 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ยนงตรนสคลาเหลล่านนนนั้ มมีผด้หผ ญสงคนหนซรื่งในหมผล่ประชาชน
รด้องทผลพระองคย์วล่า "ครรภย์ซงซรื่ ปฏสสนธสพระองคย์และหนวนมทมีรื่พระองคย์เสวยนนนั้นกป็เปป็นสท ข" 28 แตล่
พระองคย์ตรนสวล่า "มสใชล่เชล่นนนนั้น แตล่คนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้ยนส พระวจนะของพระเจด้า และไดด้ถรอรนกษาพระ
วจนะนนนั้นไวด้ กป็เปป็นสท ข"
ในเวลาเดรียวกคันและบรริบทเดรียวกคันนคัรน หญริงคนหนนงที่ ไดข้รข้องออกมาและพซูดวขา “ครรภตซงนที่
ปฏริสนธริพระองคตและหคัวนมทรีที่พระองคตเสวยนคัรนกป็เปป็นสรุข” นางอาจรซูจข้ คักหรพอไมขรจซูข้ คักนางมารรียผต ซูข้
เปป็นมารดาของพระเยซซูกไป็ ดข้ ไมขวาข จะยคังไง ดซูเหมพอนนางสรรเสรริญผซูข้ทรีที่ไดข้ใหข้กาท เนริดและเลรีรยงดซูพระ
เยซซูมา อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงบขายเบรียที่ งคทาสรรเสรริญใดๆทรีคที่ นจะใหข้แกขมารดาของพระองคต นรีที่
ควรททาใหข้คนเหลขานคัรนทรีที่จะเทริดทซูนและบซูชานางมารรียตไดข้ฉรุกคริด
คทาตอบของพระเยซซูนร คันทคัรงสคัรนกระชคับและตรงประเดป็น “มริใชขเชขนนคัรน แตขคนทคัรงหลายทรีที่
ไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า และไดข้ถพอรคักษาพระวจนะนคัรนไวข้ กป็เปป็นสรุข” พระพรของพระเจข้า
จนถนงทรุกวคันนรีรมใรี หข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่ไมขเพรียงฟคังพระวจนะของพระเจข้าเทขานคัรน แตขยคังกระททาตาม
ดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ถรอรนกษา (ฟถูลาซโซ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ปกปข้อง’ หรพอ ‘ถพอปฏริบคัตริ’ ความ
หมายในบรริบทนรีรกคป็ พอ ‘กระททาตาม’ ในททานองเดรียวกคัน พระวริญญาณบรริสรุทธริธตรคัสแบบเดรียวกคันใน
วริวรณต 1:3, 22:7, 14 พระพรของพระเจข้าตลอดทรุกยรุคสมคัยมรีใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคังพระวจนะ
ของพระองคต ความเชพที่อฟคังมรีความสทาคคัญตขอพระเจข้ามากกวขาผซูข้ทครีที่ ลอดพระบรุตรของพระองคตทรีที่เมพอง
เบธเลเฮมเสรียอรีก

ลก 11:29-30 เมรรื่อคนทนนั้งปวงประชทมแนล่นขซนั้น พระองคย์ตนนั้งตด้นตรนสวล่า "คนยทคนมีนั้เปป็นคนชนรื่ว
มมีแตล่แสวงหาหมายสลาคนญ และจะไมล่โปรดใหด้หมายสลาคนญแกล่เขา เวด้นไวด้แตล่หมายสลาคนญของโยนาหย์
ศาสดาพยากรณย์เทล่านนนนั้ 30 ดด้วยวล่าโยนาหย์ไดด้เปป็นหมายสลาคนญแกล่ชาวนมีนะเวหย์ฉนน ใด บทตรมนทษยย์จะ
เปป็นหมายสลาคนญแกล่คนยทคนมีนั้ฉนน นนนั้น
เวลาหรพอสถานทรีที่ไมขไดข้ถซูกระบรุไวข้ แตขมคันอยซูใข นบรริบทของเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนกขอน
หนข้าในบทนรีรอยขางแนขนอน พระเยซซูไดข้ทรงตอบขข้อกลขาวหาทรีที่วาข พระองคตทรงขคับผรีออกโดยใชข้
อทานาจของพญามารไปแลข้ว คราวนรีรเมพอที่ ฝซูงชนแหขกนคั มาฟคังพระองคตเพริมที่ มากขนรน พระองคตกทป็ รง
เตพอนวขา “คนยรุคนรีรเปป็นคนชคัวที่ มรีแตขแสวงหาหมายสทาคคัญ” นรีที่นขาจะเปป็นคทาตอบใหข้แกขขข้อ 16 ทรีพที่ วก
ยริวทรีชที่ อบจคับผริดขอหมายสทาคคัญจากพระองคตเพพที่อพริสจซู นตสริทธริอทานาจและความเปป็นของแทข้ของ
พระองคต ใน 1 โครรินธต 1:22 เปาโลจะกลขาวในภายหลคังวขาพวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อชอบขอหมายสทาคคัญเปป็น
ปกตริ มคันมรีแตขจะเผยใหข้เหป็นถนงใจทรีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา หมายสลาคนญ (เซเมะอดิ
ออน) มรีความหมายดข้วยวขา ‘การอคัศจรรยต’
ในบรริบทนรีร พระเยซซูทรงเตพอนวขา หมายสทาคคัญเดรียวเทขานคัรนทรีพที่ วกเขาจะไดข้รคับกป็คพอ หมาย
สทาคคัญของโยนาหตศาสดาพยากรณต โยนาหตเปป็นหมายสทาคคัญทรีที่แสดงถนงการพริพากษาใหข้แกขชาวนรีนะ
เวหตฉคันใด “บรุตรมนรุษยตจะเปป็นหมายสทาคคัญแกขคนยรุคนรีรฉนคั นคัรน” โยนาหตอยซูใข นทข้องปลาวาฬตคัวนคัรน
สามวคันสามคพน (มคัทธริว 12:39-40) นรีที่สพที่อชคัดเจน (โดยเฉพาะจากขขาวประเสรริฐของมคัทธริว) วขาพระ
เยซซูจะทรงอยซูใข นอรุโมงคตฝคังศพเปป็นเวลาสามวคันสามคพน หมายสทาคคัญทรีที่ทรงสคัญญาไวข้กคป็ พอ การฟพร น
คพนพระชนมตของพระองคต มคันเปป็นหมายสทาคคัญพพรนๆและเปป็นตคัวรคับรองตคัวตนของพระองคตและ
ขข้อความทรีพที่ ระองคตประกาศ (นรีที่สพที่อดข้วยวขาพระเยซซูทรงอยซูใข นอรุโมงคตฝคังศพสามวคันสามคพนจรริงๆ นรีที่
ชขวยหคักลข้างความเชพที่อทรีที่วาข วคันศรุกรตเปป็นวคันทรีที่พระองคตทรงสริรนพระชนมตและบขงบอกวขาวคันนคัรนตข้อง
ถอยหลคังยข้อนไปอรีกในสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรน โดยอาจเปป็นวคันพรุธหรพอวคันพฤหคัสฯ)
ลก 11:31-32 นางกษนตรสยย์ฝาล่ ยทสศใตด้จะลทกขซนั้นในวนนพสพากษาพรด้อมกนบคนยทคนมีนั้ และจะ
กลล่าวโทษคนในยทคนมีนั้ ดด้วยวล่าพระนางนนนั้นไดด้มาจากทมีรื่สทดปลายแผล่นดสนโลกเพรรื่อจะฟนงสตสปนญญา
ของซาโลมอน และดผเถสด ซซรื่งใหญล่กวล่าซาโลมอนกป็มมีอยผล่ทมีรื่นมีรื่ 32 ชนชาวนมีนะเวหย์จะลทกขซนนั้ ในวนน

พสพากษาพรด้อมกนบคนยทคนมีนั้ และจะกลล่าวโทษคนในยทคนมีนั้ ดด้วยวล่าชาวนมีนะเวหย์ไดด้กลนบใจใหมล่เพราะ
คลาประกาศของโยนาหย์ และดผเถสด ซซงรื่ ใหญล่กวล่าโยนาหย์มมีอยผทล่ มีรื่นมีรื่
พระเยซซูตรคัสตขอไปอรีกวขาในวคันพริพากษานคัรน (อาจเปป็นวคันพริพากษาชนชาตริอริสราเอลเมพที่อ
พระครริสตตเสดป็จกลคับมา) นางกษคัตรริยตฝขายทริศใตข้จะ “ลรุกขนรนในวคันพริพากษาพรข้อมกคับคนยรุคนรีร” นรีนที่ ขา
จะหมายถนงราชรินแรี หขงเชบา ซนที่งมรีบคันทนกไวข้ในสมคัยซาโลมอน (1 พงศตกษคัตรริยต 10 และ 2 พงศาวดาร
9) นางซนที่งเปป็นกษคัตรริยตของคนตขางชาตริไดข้มาและเหป็นพระวริหารทรีที่ซาโลมอนไดข้สรข้างขนรนถวายแดข
พระเยโฮวาหตพระเจข้า นางจนงกลายเปป็นผซูข้เชพที่อคนหนนงที่ นางในฐานะเปป็นผซูข้เชพที่อคนตขางชาตริจะลรุกขนรน
ในวคันนคัรนเพพที่อใหข้การเปป็นพยานปรคักปรทาพวกผซูข้นทาชาวยริวในชคัวที่ อายรุคนนคัรนเมพอที่ พระเยซซูเสดป็จกลคับมา
เพพที่อพริพากษาชนชาตริอริสราเอล นางไดข้มาฟคังสตริปคัญญาของซาโลมอน แตข “ซนที่งใหญขกวขาซาโลมอ
นกป็มรีอยซูทข รีที่นรีที่” นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงเปป็นใหญขกวขาซาโลมอน ชายทรีที่มสรี ตริปคัญญามากทรีที่สรุดเทขาทรีที่
เคยมรีมา
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขา ชนชาวนรีนะเวหต ซนงที่ เปป็นคนตขางชาตริ จะลรุกขนรน
เปป็นพยานปรคักปรทาชนชาตริอริสราเอลในวคันนคัรน เพพอที่ กลขาวโทษพวกเขา ตอนทรีที่โยนาหตไปประกาศ
ขขาวประเสรริฐทรีที่นคันที่ ชาวเมพองนรีนะเวหตไดข้กลคับใจใหมขและหคันมาหาพระเจข้า พวกเขาซนที่งเปป็นคนตขาง
ชาตริจะเปป็นพยานในวคันนคัรนสทาหรคับการดทาเนรินคดรีปรคับโทษอริสราเอล โยนาหตซนที่งเปป็นนคักเทศนตไดข้
ไปทรีที่นคันที่ และชาวนรีนะเวหตทรคังเมพองไดข้กลคับใจ กระนคัรน “ซนที่งใหญขกวขาโยนาหตมรีอยซูทข รีที่นรีที่” ถนงแมข้เขาอาจ
เปป็นนคักเทศนตทรีที่ยริงที่ ใหญขทรีที่สรุดในประวคัตริศาสตรตชาวยริว แตขพระองคตผซูข้ทรงประทคับอยซูทข ขามกลางพวก
เขาในตอนนคัรนกป็ทรงเปป็นใหญขกวขาเสรียอรีก
ลก 11:33-36 ไมล่มมีผด้ใผ ดเมรรื่อจทดเทมียนแลด้วจะตนนั้งไวด้ในทมีรื่กลาบนง หรรอเอาถนงครอบไวด้ แตล่ตนนั้งไวด้
บนเชสงเทมียน เพรรื่อคนทนนั้งหลายทมีรื่เขด้ามาจะเหป็นแสงสวล่างไดด้ 34 ตาเปป็นประทมีปของรล่างกาย เหตท
ฉะนนนนั้ เมรรื่อตาของทล่านดมี ทนนั้งตนวกป็เตป็มไปดด้วยความสวล่าง แตล่เมรรื่อตาของทล่านชนรื่ว ทนนั้งตนวของทล่านกป็
เตป็มไปดด้วยความมรด 35 เหตทฉะนนนั้น จงระวนงใหด้ดมีไมล่ใหด้ความสวล่างซซรื่งอยผใล่ นทล่านเปป็นความมรด
นนรื่นเอง 36 เหตทฉะนนนนั้ ถด้ากายทนนั้งสสนั้นของทล่านเตป็มดด้วยความสวล่าง ไมล่มมีทมีรื่มรดเลย กป็จะสวล่างตลอด
เหมรอนอยล่างแสงสวล่างของเทมียนทมีสรื่ ล่องมาใหด้ทล่าน"

ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องเทรียนทรีที่ถซูกซขอนไวข้ ความจรริงทรีที่ยริงที่
ใหญขกวขากป็คพอวขา พระองคตผซูข้ทรงเปป็นความสวขางแหขงโลกนรีรไดข้อยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว กระนคัรน
พวกเขากป็พยายามททาทรุกวริถรีทางเพพที่อปริดบคังความสวขางนคัรน การเอาเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้วไปไวข้ใตข้ถงคั กป็
เปป็นการททาเรพอที่ งโงขๆ ความพยายามของพวกเขาทรีที่จะปริดบคังความสวขางของพระองคตกเป็ ปป็นเชขนนคัรน
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาทรีคที่ ลข้ายๆกคันเกรีที่ยวกคับตา วลรีทรีที่วาข “ตาเปป็น
ประทรีปของรข างกาย” มรีความหมายวขา หนว้าตย่างแหขงรข างกายของเราคพอ ดวงตาของเรา มคันเปป็นชของ
ทรีที่เปริดรคับแสงสวขางเขข้ามา พระองคตตรคัสตขอไปวขา เมพอที่ ตาของเราดท (นคันที่ คพอ สรุขภาพดรี คทาทรีที่แปลเชขน
นคัรน (ฮาพลออบุส) มรีความหมายวขา ‘สมบซูรณต’ หรพอ ‘ปกตริดรี’) เรากป็เหป็นแสงสวขาง (“ทคัรงตคัวกป็เตป็มไป
ดข้วยความสวขาง”) ในทางกลคับกคัน เมพที่อตาขข้างหนนงที่ ชดัที่ว (นคันที่ คพอ เปป็นโรค) คนๆนคัรนกป็เหป็นแสงนข้อยห
รพอไมขเหป็นแสงสวขางเลยอคันกขอใหข้เกริดความมพดสทาหรคับคนๆนคัรน
ประเดป็นของพระองคตนร คันงขายนริดเดรียว “เหตรุฉะนคัรน จงระวคังใหข้ดรีไมขใหข้ความสวขางซนที่งอยซูใข น
ทขานเปป็นความมพดนคันที่ เอง” คทาทรีที่แปลวขา ใน (เอป็น) อาจแปลไดข้วาข ‘กคับ’ หรพอ ‘ทขามกลาง’ ในบรริบท
นรีร พระเยซซูตรคัสเตพอนพวกเขาเกรงวขาความสวขางนคัรนทรีที่อยซูทข ขามกลางพวกเขาจะกลายเปป็นความมพด
สทาหรคับพวกเขา พวกผซูข้นทาทางศาสนาในสมคัยนคัรนกป็เปป็นเชขนนคัรนเลย ถนงแมข้วาข พระองคตผซูข้ทรงเปป็น
ความสวขางไดข้สถริตอยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว แตขตาฝขายวริญญาณของพวกเขากป็ถซูกปริดไวข้จนมองไมข
เหป็นความสวขางนคัรน ในการปริดบคังความสวขางนคัรน พวกเขาจนงกลายเปป็นคนตาบอดฝขายวริญญาณแลข้ว
ความเหป็นสรุดทข้ายของพระองคตในขข้อ 36 อาจมรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตมากกวขา แนขนอนทรีที่
วขารข างกายแหขงชนชาตริอริสราเอลทคัรงหมดในสมคัยนคัรนมริไดข้เตป็มไปดข้วยความสวขางของพระองคต
อยขางไรกป็ตาม วคันนคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมาและชนชาตริอริสราเอลทคัรงหมดจะไดข้รคับ
ความรอด เมพที่อถนงตอนนคัรน ทนนั้งกายกป็จะสวล่างตลอด เหมรอนอยล่างแสงสวล่างของเทมียนทมีรื่สล่องมาใหด้
ทล่าน นขาเสรียดายทรีที่วาข คนชคัวที่ อายรุนร คันจะไมขไดข้เหป็นวคันนคัรน
ลก 11:37-38 เมรรื่อพระองคย์ยงน ตรนสอยผล่ คนหนซรื่งในพวกฟารสสอมี ด้อนวอนพระองคย์ใหด้เสวย
กนบเขา พระองคย์จซงเสดป็จเขด้าไปทรงเอนพระกายลง 38 ฝล่ายคนฟารสสมีเมรรื่อเหป็นพระองคย์มสไดด้ทรงลด้าง
กล่อนเสวยกป็ประหลาดใจ

ขณะเดรียวกคัน “คนหนนที่งในพวกฟารริสรีอข้อนวอนพระองคตใหข้เสวยกคับเขา พระองคตจนงเสดป็จ
เขข้าไปทรงเอนพระกายลง” คทาทรีที่แปลวขา เสวย (อารดิสตาโอ) ปกตริแลข้วมรีความหมายตรงตคัววขา ‘รคับ
ประทานอาหารเชข้า’ ถนงแมข้ในเวลาตขอมามคันเปลรีที่ยนเปป็นมรีความหมายเพรียง ‘รคับประทานอาหาร’
กป็ตาม อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพริจารณาบรริบทของเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนกขอนหนข้าการรคับประทาน
อาหารมพรอนรีร มคันกป็ไมขนขาใชขเวลาเชข้าตรซูข
เหตรุการณตรคับประทานอาหารมพรอนรีรเปป็นฉากสทาหรคับเหตรุการณตทรีที่เหลพอของบทนรีรทพรีที่ ระเยซซู
ทรงโจมตรีพวกนคักศาสนาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดในสมคัยนคัรน ดคังทรีที่บนคั ทนกไวข้ในขข้อ 38 เจข้าบข้านซนที่งเปป็นคน
ฟารริสรีสคังเกตแบบชอบจคับผริดวขาพระเยซซูมไริ ดข้ทรงลข้างกขอนเสวย ความแตกตขางในดข้านความเขข้าใจ
เปป็นเรพที่องสทาคคัญ ฟารริสรีคนนรีรไมขไดข้รงคั เกรียจเรพที่องสรุขอนามคัยของพระเยซซูหรพอการขาดสรุขอนามคัย แตข
เขาไมขพอใจทรีที่พระเยซซูเพริกเฉยพริธรีชทาระลข้างซนที่งเปป็นขข้อบคังคคับแหขงประเพณรีของพวกยริว ประเพณรีนร รี
จรริงๆแลข้วกป็มรีนคัยเชริงศาสนา นอกจากนรีร พวกยริวยคังถพอวขาประเพณรีตขางๆของตนมรีฐานะสซูงสข งกวขา
พระราชบคัญญคัตริของพระเจข้าเลยดข้วย พวกเขากป็ไมขตขางจากพวก ‘พระสงฆต’ ในปคัจจรุบนคั ทรีที่เนข้นยทราวริธรี
การตขางๆทรีที่ถซูกตข้องทางการเมพอง และความยรุตริธรรมทางสคังคม แตขกลคับเพริกเฉยตขอพระวจนะของ
พระเจข้า พวกฟารริสรีใหข้ความสทาคคัญเหลพอเกรินกคับพริธรีชทาระลข้างภายนอก สทาหรคับพวกเขา นรีที่เปป็นความ
ศคักดริธสริทธริธทแรีที่ ทข้จรริงและเปป็นความบรริสรุทธริธของชรีวตริ ดคังนคัรน ฟารริสรีคนนรีรตกใจทรีพที่ ระเยซซูมริไดข้ปฏริบคัตริ
ตามพริธรีชทาระลข้างเองตขอหนข้าคนอพที่นๆกขอนรคับประทานอาหาร
ลก 11:39-41 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสกนบเขาวล่า "เจด้าพวกฟารสสมียอล่ มชลาระถด้วยชาม
ภายนอก แตล่ภายในของเจด้าเตป็มไปดด้วยความโลภและความชนรื่วรด้าย 40 คนโฉดเขลา ผผด้ทมีรื่ไดด้สรด้าง
ภายนอกกป็ไดด้สรด้างภายในดด้วยมสใชล่หรรอ 41 แตล่จงใหด้ทานตามซซรื่งเจด้ามมีอยผล่ภายใน และดผเถสด สสงรื่
สารพนดกป็บรสสททธสดิ์แกล่เจด้าทนนั้งหลาย
ถนงแมข้ชายคนนรีรมไริ ดข้พซูดอะไร แตขพระเยซซูกทป็ รงทราบความคริดของเขา พระองคตจนงตรคัส
ตอบอยขางรรุนแรง พระองคตตรคัสวขาพวกฟารริสรีหขวงแตขเรพอที่ งการชทาระลข้างภายนอก พระองคตทรงยก
ภาพประกอบเพพที่อแสดงใหข้เหป็นวขาพวกเขาลข้างภายนอกของถข้วยและถาด แตขภายในกป็ยคังสกปรก
โสโครกอยซูเข หมพอนเดริม ความหมายกป็คพอวขา คนๆหนนที่งอาจลข้างภายนอกของชามหรพอถข้วยทรีที่ใชข้เสริรฟต
และเพริกเฉยตขอภายในซนที่งสทาคคัญทรีที่สรุด ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขา โดยตรคัสวขา

ภายในพวกเขานคัรน “เตป็มไปดข้วยความโลภและความชคัวที่ รข้าย” คทาทรีที่แปลวขา ความโลภ (ฮารปาเก) มรี
ความหมายวขา การปลข้นสะดม การจรีรปลข้น การขซูขกรรโชก และการฉข้อฉล หลคักๆแลข้วกป็คอพ พระเยซซู
ทรงเทรียบเทขาพวกเขากคับพวกโจรทรีที่ชคัวที่ รข้าย เราตข้องไมขลพมวขาพระองคตกาท ลคังตทาหนริพวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาในสมคัยนคัรน คพอ พวกฟารริสรี
พระองคตมริไดข้หยรุดแคขนร คัน พระองคตตรคัสตขอไปวขา “คนโฉดเขลา ผซูข้ทไรีที่ ดข้สรข้างภายนอกกป็ไดข้
สรข้างภายในดข้วยมริใชขหรพอ” คทาทรีที่แปลวขา คนโฉดเขลา (อาฟโรน) ถซูกเลพอกมาเปป็นอยขางดรี มคันไมขไดข้
สพที่อถนงความไมขเอาใจใสข มากเทขากคับ ‘โงขและไมขรเซูข้ รพที่องรซูรข้ าว’ ประเดป็นของพระองคตทรคังเรรียบงขายและ
เฉรียบคม พระเจข้าผซูข้ทรงสรข้างภายนอกมนรุษยตกทป็ รงสรข้างภายในดข้วย ดคังนคัรน พวกเขาควรสนใจเรพที่อง
ใจของมนรุษยตมากกวขา
คทาแนะนทาของพระเยซซูนร คันเรรียบงขาย “แตขจงใหข้ทานตามซนที่งเจข้ามรีอยซูภข ายใน” คทาทรีที่แปลวขา
ทาน (เอะเละเอมอซถูเน) จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘เปรียที่ มดข้วยเมตตา’ หรพอ ‘เหป็นอกเหป็นใจ’ วลรีทรีที่
วขา “ตามซนที่งเจข้ามรีอยซู”ข มรีความหมายตรงตคัววขา ‘สริที่งทรีอที่ ยซูภข ายใน’ กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ พระเยซซูตรคัสวขา
“จงเปรีที่ยมดข้วยเมตตาจากภายใน’ เราตข้องไมขลพมวขานรีที่ยคังอยซูใข นบรริบทรวม (กขอนหนข้านคัรนในบทนรีร)
ของคนเหลขานคัรนทรีวที่ ริจารณตพระเยซซูทรีที่ทรงขคับพวกผรีออก พวกฟารริสมรี คัวแตขสนใจเรพอที่ งการปฏริบคัตริตาม
ประเพณรีภายนอกของพวกยริวมากกวขาการมรีใจเมตตาตขอคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูรข อบกายพวกเขา เมพที่อการ
เปลรียที่ นแปลงจริตใจเกริดขนรน “ดซูเถริด สริที่งสารพคัดกป็บรริสรุทธริธแกขเจข้าทคัรงหลาย”
ลก 11:42-44 แตล่วบส นตสแกล่เจด้า พวกฟารสสมี ดด้วยวล่าพวกเจด้าถวายสสบชนกหนซงรื่ ของสะระแหนล่
และขมสนั้นและผนกททกอยล่าง และไดด้ละเวด้นการพสพากษาและความรนกของพระเจด้าเสมีย สสรื่งเหลล่านนนนั้
พวกเจด้าควรไดด้กระทลาอยผล่แลด้ว แตล่สงสรื่ อรรื่นนนนั้นกป็ไมล่ควรละเวด้นดด้วย 43 วสบนตสแกล่เจด้า พวกฟารสสมี ดด้วยวล่า
พวกเจด้าชอบทมีรื่นนรื่งอนนมมีเกมียรตสในธรรมศาลาและชอบใหด้เขาคลานนบทมีรื่กลางตลาด 44 วสบนตสแกล่เจด้า พวก
ธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมี คนหนด้าซรอรื่ ใจคด ดด้วยวล่าเจด้าทนนั้งหลายเปป็นเหมรอนทมีรื่ฝงน ศพซซรื่งมสไดด้
ปรากฏ และคนทมีรื่เดสนเหยมียบทมีรื่นนนรื่ กป็ไมล่รด้วผ ล่ามมีอะไร"
การโจมตรีดข้วยความโกรธของพระเยซซูดทาเนรินตขอไป “แตขวบริ คัตริแกขเจข้า พวกฟารริสรี ดข้วยวขา
พวกเจข้าถวายสริบชคักหนนงที่ ของสะระแหนขและขมริรนและผคักทรุกอยขาง และไดข้ละเวข้นการพริพากษาและ

ความรคักของพระเจข้าเสรีย” คทากลขาวโทษทรีที่รรุนแรงกวขากป็คพอวขา พวกนคักศาสนาในสมคัยนคัรนใหข้ความ
สทาคคัญกคับรายละเอรียดภายนอกตขางๆและไมขสนใจความจรริงพพรนฐานตขางๆ เชขน การพดิพากษา (คพอ
การททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง) และความรดักของพระเจว้า (คพอ การเปรีที่ยมดข้วยเมตตา) เมพที่อมองใกลข้ๆ พระเยซซูกป็
ตรคัสตอบวขาพวกฟารริสรีนร นคั จรุกจริกจซูข้จร รีจนถนงขนาดทรีพที่ วกเขาถวายสริบชคักหนนที่งของเครพอที่ งเทศเลป็กๆทรีที่
โตในชของหนข้าตขางของตน คพอ สะระแหนขและสมรุนไพรอพที่นๆ นรีดที่ ซูเหมพอนจะชวนใหข้เรานนกถนงเรพที่อง
ผงและไมข้ทรคังทขอน พวกเขามคัวแตขสนใจเรพที่องเลป็กๆนข้อยๆทรีที่เปป็นเรพที่องภายนอก จนไมขสนใจความจรริง
ใหญขๆทรีที่เปป็นรากฐานสทาคคัญ คพอ ความชอบธรรม และความเหป็นอกเหป็นใจตามแบบของพระเจข้า
พระเยซซูตรคัสวขา พวกเขาควรททาอยขางหลคังเหมพอนกคับทรีที่ททาอยขางแรกดข้วย นรีที่เปป็นคทาสอนในพระ
คคัมภรีรตใหมขทรีที่ยพนยคันชคัดเจนถนงเรพที่องการถวายสริบชคักหนนงที่ บางคนอข้างวขามคันเปป็นเรพอที่ งของพระราช
บคัญญคัตริเทขานคัรน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงรคับรองเรพที่องนคัรน ถนงขนาดการถวายสริบชคักหนนงที่ ตข้นผคัก
เลป็กๆนข้อยๆเลย แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คอพ วขา พวกฟารริสรีใหข้ความสทาคคัญกคับเรพที่องเลป็กๆและ
พลาดเรพที่องใหญขๆ
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูกไป็ มขทรงยอมอขอนขข้อใหข้ “วริบคัตริแกขเจข้า พวกฟารริสรี ดข้วยวขาพวก
เจข้าชอบทรีที่นคังที่ อคันมรีเกรียรตริในธรรมศาลาและชอบใหข้เขาคทานคับทรีที่กลางตลาด” ทรีที่นคังที่ อคันมรีเกรียรตริใน
สมคัยนคัรนคพอ ทรีที่นคังที่ ครนงที่ วงกลมทรีที่ยกตคัวขนรนซนที่งอยซูดข ข้านหนข้าของธรรมศาลา มคันเปป็นทรีที่นคังที่ ทรีที่สงวนไวข้
สทาหรคับพวกคนสทาคคัญของธรรมศาลานคัรนๆ การคทานคับทรีที่กลางตลาดกป็คงเทรียบไดข้กบคั การทคักทายใน
ปคัจจรุบคันทรีใที่ ครบางคนอาจพซูดวขา ‘อรรุณสวคัสดริธครคับ ทขานศาสนาจารยต’ ในทรีที่สาธารณะ คทากลขาวหา
ของพระเยซซูนร คันมรุขงตรงเขข้าสซูขหคัวใจของเรพอที่ งเลย คนเหลขานรีรเปป็นพวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่เยขอหยริงที่ ขรีร
อวด และแสรข้งททาตคัวนขาเลพที่อมใส พวกเขาททาธรุรกริจในศาสนาเพพที่อความเยขอหยริงที่ ในชรีวริตและการไดข้
รคับการนคับหนข้าถพอตาทรีที่มนคั นทามาใหข้
พวกเขาจนงเหมพอนกคับททาใหข้พระเยซซูหายใจไมขออก พระองคตจนงตรคัสวริบคัตริทรีที่สามแกขพวกเขา
“วริบคัตแริ กขเจข้า พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรี คนหนข้าซพที่อใจคด” พระองคตทรงใสข คนอรีกประเภท
เขข้ามา คพอ พวกธรรมาจารยย์ คนพวกนรีรเปป็นนคักคคัดลอกมพออาชรีพทรีที่จคัดการ คคัดลอก ตรีความ และออก
ความเหป็นอยขางเปป็นทางการเกรีที่ยวกคับขข้อพระคคัมภรีรตเดริม พวกเขาเปป็น ‘นคักวริชาการ’ ทางศาสนามพอ
อาชรีพในสมคัยนคัรน พระเยซซูทรงใชข้ธรรมเนรียมปฏริบคัตริทพรีที่ วกเขาเสนอและทรงใชข้มคันเลขนงานพวก

เขากลคับ พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีถพอวขาการเหยรียบไปบนทรีที่ฝคังศพเปป็นเรพอที่ งมลทรินและ
เปป็นการผริดบคัญญคัตริ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงเปรรียบความมพดบอดฝขายวริญญาณของพวกเขาวขา
เปป็นเหมพอนกคับใครสคักคนทรีที่เดรินไปบนทรีที่ฝคังศพทรีไที่ มขไดข้ถซูกททาเครพอที่ งหมายไวข้ พวกเขาจนงเปป็นมลทริน
โดยทรีที่พวกเขาไมขรซูข้ตวคั ดข้วยซทรา
ลก 11:45

นนกพระราชบนญญนตสคนหนซรื่งทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ซซงรื่ ทล่านวล่า

อยล่างนนนั้น ทล่านกป็ตสเตมียนพวกเราดด้วย" ในเวลาตขอมา นดักกฎหมายคนหนนงที่ กป็ตอบกลคับดข้วยความไมข
พอใจ คทาทรีที่แปลวขา นนกกฎหมาย (นอมดิคอส) หมายถนง พวกธรรมาจารยตทรีที่เชรีที่ยวชาญในพระราช
บคัญญคัตริของโมเสส พวกเขาสนใจแตขเรพอที่ งความหมายโดยนคัยของพระราชบคัญญคัตริของเลวรีและ
คริดคข้นการประยรุกตตใชข้แบบตขางๆทรีที่เปป็นภาระซนที่งตขอมาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพอที่ ประเพณรีตขางๆ ชายคนนรีรจนง
เทขากคับพซูดวขา ‘อาจารยต ทขานกป็ดซูถซูกเราดข้วย!’ คทาทรีที่แปลวขา อาจารยย์ (ดดิดาสคาลอส) ไมขจทาเปป็นตข้องสพที่อ
ถนงการใหข้ความเคารพพระเยซซู มคันมรีความหมายตรงตคัวแคขเพรียงวขา ‘อาจารยต’ มคันอาจสพที่อดข้วยวขานทรา
เสรียงของเขาอาจเปป็นอะไรกป็ไดข้แตขไมขใชขการใหข้ความเคารพ
ลก 11:46-52 พระองคย์ตรนสวล่า "วสบนตสแกล่เจด้า พวกนนกพระราชบนญญนตสดด้วย เพราะพวกเจด้า
เอาของหนนกทมีรื่แบกยากนนกวางบนมนทษยย์ แตล่สล่วนพวกเจด้าเองกป็ไมล่จนบตด้องของหนนกนนนนั้ เลยแมด้แตล่
นสนั้วเดมียว 47 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลาย เพราะเจด้ากล่ออทโมงคย์ฝงน ศพของพวกศาสดาพยากรณย์ และ
บรรพบทรทษของเจด้าเองกป็ไดด้ฆล่าศาสดาพยากรณย์นนนั้น 48 ดนงนนนั้นพวกเจด้าจซงเปป็นพยานวล่าเจด้าเหป็นชอบ
ในการของบรรพบทรทษของเจด้า ดด้วยวล่าเขาไดด้ฆล่าพวกศาสดาพยากรณย์นนนนั้ แลด้วพวกเจด้ากป็กล่ออทโมงคย์
ฝนงศพใหด้ 49 เหตทฉะนนนนั้ พระปนญญาของพระเจด้ากป็ตรนสดด้วยวล่า `เราจะใชด้พวกศาสดาพยากรณย์และ
อนครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆล่าเสมียบด้าง และขล่มเหงบด้าง' 50 เพรอรื่ คนยทคนมีนั้แหละจะตด้องรนบผสด
ชอบในเรรรื่องโลหสตของบรรดาศาสดาพยากรณย์ ซซงรื่ ตด้องไหลออกตนนั้งแตล่แรกสรด้างโลก 51 ครอตนนั้งแตล่
โลหสตของอาแบล จนถซงโลหสตของเศคารสยาหย์ทถมีรื่ ผกฆล่าตายระหวล่างแทล่นบผชากนบพระวสหาร เราบอก
ความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า คนยทคนมีจนั้ ะตด้องรนบผสดชอบในโลหสตนนนนั้ 52 วสบนตสแกล่เจด้า พวกนนกพระ
ราชบนญญนตส ดด้วยวล่าเจด้าไดด้เอาลผกกทญแจแหล่งความรผด้ไปเสมีย ครอพวกเจด้าเองกป็ไมล่เขด้าไป และคนทมีรื่กลาลนง
เขด้าไปนนนนั้ เจด้ากป็ไดด้ขนดขวางไวด้"

พระเยซซูทรงตอบโตข้ดข้วยวริบคัตริอรีกสามประการ โดยคราวนรีรพงรุข เปข้าไปทรีพที่ วกนคักกฎหมาย
โดยเฉพาะ พระองคตตรคัสวขา “วริบคัตริแกขเจข้า พวกนคักกฎหมายดข้วย เพราะพวกเจข้าเอาของหนคักทรีที่แบก
ยากนคักวางบนมนรุษยต แตขสขวนพวกเจข้าเองกป็ไมขจคับตข้องของหนคักนคัรนเลยแมข้แตขนรวริ เดรียว” พระองคต
ตรคัสถนงกฎและขข้อปลรีกยขอยไมขรจซูข้ บทรีพที่ วกเขาออกมาเรพที่อยๆเหมพอนกลรุมข นริตริบคัญญคัตริในสมคัยนรีร
อยขางไรกป็ตาม ทคัรงหมดนรีรลข้วนอข้างพระนามพระเจข้าและลข้วนเปป็นขข้อปลรีกยขอยของประเพณรีตขางๆ
เชขน การลข้างมพอทรีที่พระเยซซูเพริงที่ ละเลยไป นอกจากนรีร เชขนเดรียวกคับพวกออกกฎหมายในปคัจจรุบนคั ถนง
แมข้คนพวกนรีรจะออกกฎระเบรียบหลายชคัรนมากขนรนเรพที่อยๆ แตขพวกเขาเองกป็ไมขปฏริบคัตริตามกฎเหลขานคัรน
เลย พวกเขาเปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดอยขางแทข้จรริง
พระเยซซูทรงตรงประเดป็นมากยริงที่ ขนรนในคทากลขาวโทษของพระองคต พระองคตทรงกลขาวโทษ
วขาพวกเขาสรข้างอนรุสาวรรียตบนหลรุมฝคังศพของเหลขาศาสดาพยากรณตในอดรีต กระนคัรนในการททาเชขน
นคัรน พวกเขามรีแตขจะดนงความสนใจไปยคังเรพอที่ งทรีวที่ าข บรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ฆขาศาสดาพยากรณต
เหลขานคัรน ในการททาเชขนนคัรนพวกเขากป็เทขากคับเหป็นชอบในการทรีที่บรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ฆขาศาสดา
พยากรณตเหลขานคัรน จากนคัรนพระองคตกตป็ รคัสถนงสริที่งทรีเที่ หป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นบทสนทนาระหวขางพระองคต
และพระบริดาของพระองคตเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร (พระปคัญญาของพระเจข้าทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีรไมขใชขขอข้ ความ
ตอนใดตอนหนนงที่ ทรีที่ยกมาจากพระคคัมภรีรต แตขกยป็ กใหข้เปป็นคทาตรคัสของพระเจข้า คทาอธริบายเดรียวเทขานคัรน
กป็คพอวขา พระเยซซูทรงทราบความเหป็นตขางๆของพระบริดาของพระองคตและอาจทรงถกเรพอที่ งนรีรกบคั
พระองคตไปกขอนหนข้านคัรนดข้วย) ในบรริบทนคัรน พระเยซซูทรงบขงบอกวขาพระเจข้าไดข้ตรคัสไวข้กขอนแลข้ว
ถนงแมข้พระองคตจะทรงใชข้พวกศาสดาพยากรณตมา แตขประชากรของพระองคตกจป็ ะขขมเหงและเขขน
ฆขาพวกเขา
โลหริตของศาสดาพยากรณตหลายคนทรีที่พลรีชพรี ตลอดประวคัตริศาสตรตจะถซูกเรรียกเอาจากคนรรุขน
นคัรน ในไมขชข้าพวกเขาจะฆขาพระองคตผซูข้ทรงเปป็นศาสดาพยากรณตใหญข กลขาวอยขางเฉพาะเจาะจงยริงที่
ขนรนกป็คพอ พระเยซซูตรคัสถนงการฆขาอาแบล (โดยทรงเปรรียบเขาวขาเปป็นเหมพอนศาสดาพยากรณตคน
หนนที่ง) ตลอดมาจนถนง “เศคารริยาหตทรีที่ถซูกฆขาตายระหวขางแทขนบซูชากคับพระวริหาร” วลรีหลคังนรีรหมายถนง
ความตายของเศคารริยาหตในลานพระวริหารตามทรีที่มบรี คันทนกไวข้ใน 2 พงศาวดาร 24:22 พระเยซซูตรคัส

เตพอนวขาความผริดในเรพที่องโลหริตทรีที่ไหลออกของศาสดาพยากรณตทรุกคนทรีพที่ ลรีชรีพจะถซูกเรรียกเอาจาก
คนรรุขนนคัรน ในอรีกไมขนานพวกเขาจะฆขาพระองคตผซูข้ไดข้ทรงใชข้ศาสดาพยากรณตเหลขานคัรนมา
พระเยซซูจนงทรงโจมตรีพวกนคักกฎหมายทรีที่เยขอหยริงที่ อรีกครคัรง “วริบคัตริแกขเจข้า พวกนคักกฎหมาย
ดข้วยวขาเจข้าไดข้เอาลซูกกรุญแจแหขงความรซูไข้ ปเสรีย” ลซูกกรุญแจแหขงความรซูข้ ถนงแมข้ไมขไดข้ถซูกนริยามไวข้ในขข้อ
พระคคัมภรีรตตอนนรีร แตขนขาจะเปป็นความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้า เพราะวขา
พระเยซซูทรงเปป็นลซูกกรุญแจทรีที่ไขสซูขความจรริงทคัรงมวลจรริงๆ อยขางทรีที่เปาโลจะเขรียนในเวลาตขอมาใน 1
โครรินธต 1:30 วขา สทาหรคับเราพระองคตทรงถซูกททาใหข้เปป็น “ปคัญญา ความชอบธรรม การแยกตคัรงไวข้
และการไถขโทษ” พวกนคักศาสนามพออาชรีพ คพอ พวกธรรมาจารยตและพวกนคักกฎหมายไดข้ททาใหข้
พระคคัมภรีรตคลรุมเครพอจนพวกเขาไดข้เอาความเขข้าใจใดๆเกรีที่ยวกคับพระมหากษคัตรริยตทรีที่ทรงอยซูทข ขามกลาง
พวกเขาออกไป พวกเขาไมขเพรียงไมขยอมเขข้าอาณาจคักรสวรรคตเทขานคัรน แตขพวกเขายคังพยายามขคัด
ขวางผซูข้ใดกป็ตามทรีพที่ ยายามทรีที่จะเขข้าไปดข้วย
ลก 11:53-54 เมรรื่อพระองคย์ยงน ตรนสคลาเหลล่านนนนั้ แกล่เขา พวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมีกป็
ตนนั้งตด้นยนวรื่ เยด้าพระองคย์อยล่างรทนแรง หมายใหด้ตรนสตล่อไปหลายประการ 54 คอยหวนงจนบผสดในพระ
ดลารนสของพระองคย์ เพรรื่อเขาจะฟด้องพระองคย์ไดด้
ไมขจทาเปป็นตข้องกลขาวเลยวขา พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีตขางเจป็บแคข้นทรีที่พระเยซซูตรคัส
กลขาวโทษพวกเขาเชขนนคัรน พวกเขาจนง “ตคัรงตข้นยคัวที่ เยข้าพระองคตอยขางรรุนแรง หมายใหข้ตรคัสตขอไป
หลายประการ” ความหมายกป็คอพ วขา พวกเขาเรริที่มถกเถรียงและโตข้แยข้งกคับพระองคตดวข้ ยความโกรธ
“คอยหวคังจคับผริดในพระดทารคัสของพระองคต เพพที่อเขาจะฟข้องพระองคตไดข้” พวกเขาหวคังทรีที่จะลขอใหข้
พระเยซซูตริดกคับโดยการตรคัสอะไรบางอยขางทรีพที่ วกเขาสามารถใชข้เลขนงานพระองคตไดข้ อยขางไรกป็ตาม
เวลานคัรนยคังไมขมาถนง
*****
ภนพรวมของลลกน 12: พระเยซถูบดันทซกตย่อไปเกทที่ยวกดับบทเรทยนตย่างๆและความจรดิงตย่างๆ
จากการรดับใชว้ของพระเยซถู นทคที่ ชอบดันทซกเกทที่ยวกดับ (1) คสาเตชอนถซงการพดิพากษาททที่จะมา (2) คสาเตชอน
เกทยที่ วกดับการพถูดหมดินที่ ประมาทพระวดิญญาณบรดิสบุทธดิธ (3) และคสาเทศนาเรชอที่ งวดัตถบุนยดิ มพรว้อมกดับการ
มทใจจดจย่อททที่มดันเททยบกดับการสสที่าสมทรดัพยย์ไวว้ในสวรรคย์ เนชอขึ้ หาครซงที่ หลดังของลถูกา 12 เชชที่อมตย่ออยย่าง

นบุย่มนวลจากสถานททที่ๆทรดัพยย์ของเราควรอยถูย่ (คชอ สวรรคย์) ไปยดังสดิงที่ ททที่จะเกดิดขซนขึ้ ในอวสานกาล มท
การเนว้นชดัดเจนเกทยที่ วกดับการเฝว้าระวดังและการรอคอยการเสดป็จมาขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา
นอกจากนทขึ้ มทการอว้างอดิงชดัดเจนถซงบสาเหนป็จตย่างๆในอาณาจดักรททที่จะมาของพระครดิสตย์สสาหรดับคน
เหลย่านดันขึ้ ททที่ไดว้ปรนนดิบดัตดิพระองคย์ตอนนทขึ้ บทนทขึ้ปดิดทว้ายดว้วยคสาโตว้แยว้งททมที่ ทไปถซงคนเหลย่านดันขึ้ ททที่ขดดั
ขวางการรดับใชว้ของพระเยซถู โดยเตชอนถซงการพดิพากษาททที่จะมา
ลก 12:1-3

ในระหวล่างนนนั้นคนเปป็นอนนมากนนบไมล่ถด้วนชทมนทมเบมียดเสมียดกนนอยผล่ พระองคย์

ทรงตนนั้งตด้นตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์กอล่ นวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจงระวนงเชรอนั้ ของพวกฟารสสมี ซซงรื่
เปป็นความหนด้าซรอรื่ ใจคด 2 เพราะวล่าไมล่มมีสสรื่งใดปสดบนงไวด้ทมีรื่จะไมล่ตด้องเปสดเผย หรรอการลนบทมีรื่จะไมล่เผย
ใหด้ประจนกษย์ 3 เหตทฉะนนนนั้ สสงรื่ สารพนดซซงรื่ พวกทล่านไดด้กลล่าวในทมีรื่มรดจะไดด้ยสนในทมีรื่สวล่าง และซซงรื่ ไดด้
กระซสบในหผทมีรื่หด้องสล่วนตนวจะตด้องประกาศบนดาดฟด้าหลนงคาบด้าน
หลคังจากทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสโจมตรีพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยต และพวกนคักกฎหมายในบท
กขอนหนข้าไปแลข้ว “คนเปป็นอคันมากนคับไมขถข้วนชรุมนรุมเบรียดเสรียดกคันอยซู”ข เพพอที่ มาฟคังพระองคต พระ
เยซซูตรคัสเตพอนคนเหลขานคัรนทรีที่มาฟคังในบรริบทนคัรนวขา “ทขานทคัรงหลายจงระวคังเชพรอของพวกฟารริสรี ซนงที่
เปป็นความหนข้าซพที่อใจคด” พวกฟารริสรีนขาจะยคังอยซูใข นกลรุขมคนทรีมที่ าฟคังดข้วย พระเยซซูไมขทรงมรีความ
เหป็นใจสทาหรคับคนเหลขานคัรนเลย พระองคตทรงใชข้คทาทรีที่เหป็นภาพชคัดมากๆสองคทาเพพที่อบรรยายถนงพวก
เขา คทาแรกคพอ คทาวขาเชชขึ้อ (หรพอยรีสตต) ยรีสตต เมพอที่ ถซูกนทาไปใสข ในกข้อนแปข้งดริบ กป็แผขกระจายและ
แทรกซนมไปทคัวที่ กข้อนแปข้งนคัรน ทคัวที่ พระคคัมภรีรตทรคังเลขม เชพรอมคักเปป็นสคัญลคักษณตของความบาป พวกฟารริ
สรีไมขนขามองขข้ามความเชพที่อมโยงดคังกลขาว พระเยซซูทรงเปรรียบอริทธริพลของพวกเขาวขาเปป็นเหมพอนกคับ
อริทธริพลของยรีสตตทรีที่แผขกระจายไปทคัวที่ วคัฒนธรรมทางศาสนาในสมคัยนคัรน ประการทรีที่สอง พระเยซซู
ทรงเปรรียบพวกคนสทาคคัญทางศาสนาเหลขานรีรวาข เปป็นเหมพอนคนหนว้าซชที่อใจคด พวกเขาแสรข้งททาตคัว
เปป็นคนเครข งศาสนาและนขาเลพอที่ มใส ทคัรงๆทรีที่จรริงๆแลข้วพวกเขาเปป็นพวกจอมปลอม คทาทรีที่แปลวขา
ความหนด้าซรอรื่ ใจคด (ฮถูพอครดิซดิส) มรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ‘นคักแสดง’ หรพอ ‘คนทรีที่แสดงตคัววขา
เปป็นอะไรทรีที่เขาไมขไดข้เปป็น’ กลขาวสคัรนๆกป็คพอ พวกฟารริสรีเปป็นพวกเสแสรข้ง กระนคัรน พระเยซซูกตป็ รคัส
เตพอนวขา ความเครข งครคัดในความเชพที่อแบบจอมปลอมและการเสแสรข้งทางศาสนาเชขนนคัรนสามารถ
แพรข กระจายไดข้อยขางงขายดาย

ในบรริบทนคัรน พระองคตตรคัสวขา ทรุกสริที่งทรีที่ถซูกปริดบคังหรพอปริดซขอนไวข้สคักวคันหนนงที่ จะถซูกเปริดเผย
ความเชพที่อมโยงนคัรนปรากฏชคัดเจนแลข้ว ไมขชข้ากป็เรป็ว ศาสนาจอมปลอมทรีที่เสแสรข้งจะถซูกเปริดเผยและ
เปริดโปง มคันเปป็นจรริงในตอนนคัรน มคันเปป็นจรริงในปคัจจรุบคัน มคันยริงที่ จะเปป็นจรริงอยขางแนขนอนในวคัน
พริพากษา
ความเหป็นสรุดทข้ายของพระเยซซูในเรพอที่ งนรีรกสป็ อนอะไรเรา พระองคตตรคัส (อาจกคับพวกฟารริสรี
โดยตรง) วขาสริที่งทรีพที่ วกเขาพซูดกคันในทรีที่ลคับสคักวคันหนนที่งจะเปป็นทรีที่ทราบโดยทคัวที่ กคัน สริที่งทรีที่อาจถซูกสพที่อใน
บรริบทนรีรกคป็ อพ วขา พวกฟารริสรีรถซูข้ นงความหนข้าซพที่อใจคดของตนดรีและพวกเขากป็คริดหาวริธรีเสแสรข้งตขอไป
ในทรีที่ลคับ ทรีที่เปป็นลางมากยริงที่ ขนรนกป็คพอคทาวขา หว้องสย่วนตดัว มคันอาจหมายถนงหข้องลคับทรีคที่ นๆหนนงที่ อาจใชข้
เพพที่อททาเรพที่องผริดศรีลธรรมกป็ไดข้ นรีนที่ ขาจะสพที่อวขาพวกฟารริสรีเปป็นพวกนคักตข้มตรุด๋นในระดคับตทที่าทรีที่สรุด แมข้แตข
จนถนงทรุกวคันนรีร พวกกทามะลอทางศาสนากป็ถซูกเปริดโปงในเรพอที่ งความบาปของตนไมขชข้ากป็เรป็ว สพที่อ
ตขางๆสมคัยนรีรรคับประกคันไดข้วาข มคันถซูกประกาศบนดาดฟข้าหลคังคาบข้าน
ลก 12:4-5

มสตรสหายของเราเออ๋ย เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า อยล่ากลนวผผด้ทมีรื่ฆาล่ ไดด้แตล่กาย

และภายหลนงไมล่มมีอะไรทมีรื่จะทลาไดด้อมีก 5 แตล่เราจะเตรอนใหด้ทล่านรผด้วล่าควรจะกลนวผผใด้ ด จงกลนวพระองคย์
ผผด้ทรงฆล่าแลด้วกป็ยงน มมีฤทธสดิ์อลานาจทมีรื่จะทสนั้งลงในนรกไดด้ แทด้จรสงเราบอกทล่านวล่า จงกลนวพระองคย์นนนั้น
แหละ
คราวนรีรเหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูไมขเพรียงเปลรีที่ยนหคัวขข้อสนทนาเทขานคัรน แตขยคังเปลรีที่ยนกลรุมข คนทรีที่
พระองคตทรงสนทนาดข้วย ใหข้เราสคังเกตวขาคราวนรีรพระองคตตรคัสกคับมดิตรสหายของพระองคต คทา
แนะนทาของพระองคตนร คันทคัรงเรรียบงขายและลนกซนรง อยขากลคัวคนเหลขานคัรนทรีที่ฆขาไดข้แตขกาย พอพวกเขาททา
สทาเรป็จแลข้ว พวกเขากป็ททาอะไรตขอไปไมขไดข้อรีก แตขพระเยซซูตรคัสเตพอนวขาเราควรกลคัวพระเจข้าผซูข้ทรง
สามารถไมขเพรียงเอาชรีวตริ เราไปไดข้เทขานคัรน แตขยงคั ทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะทริรงลงไปในนรกไดข้ดข้วย คทา
ทรีที่แปลวขา นรก ตรงนรีร (เกะเอป็นนา) เปป็นคทานขาสนใจ มคันเปป็นรซูปกรรีกของคทาฮรีบรซู ฮดินโนม ซนที่งหมาย
ถนงหรุบเขาแหขงฮรินโนม (หรพอ เกเฮนนา) บนขอบดข้านตะวคันตกของกรรุงเยรซูซาเลป็มสมคัยโบราณ ขยะ
มซูลฝอยและซากสคัตวตตายของเมพองนคัรนกป็ถซูกโยนลงไปในนคัรนและถซูกเผาไฟ ไฟทรีที่นคันที่ ลรุกไหมข้ตลอด
มคันจนงเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่เหมาะสมของพวกคนชคัวที่ และความพรินาศสรุดทข้ายของพวกเขา คทาเตพอนใหข้
ระวคังการพริพากษาชคัวที่ นริรนคั ดรตในนรกโดยองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราจนงปรากฏชคัดเจน

ลก 12:6-7

นกกระจอกหด้าตนวเขาขายสองบาทมสใชล่หรรอ และนกนนนั้นแมด้สกน ตนวเดมียว

พระเจด้ามสไดด้ทรงลรมเลย 7 ถซงผมของทล่านทนนั้งหลายกป็ทรงนนบไวด้แลด้วททกเสด้น เหตทฉะนนนนั้ อยล่ากลนวเลย
ทล่านทนนั้งหลายกป็ประเสรสฐกวล่านกกระจอกหลายตนว
ในการออกนอกเรพอที่ งซนที่งกป็เกรีที่ยวโยงกคัน พระเยซซูทรงนทาเสนอสริที่งทรีที่ใหข้กาท ลคังใจประชากรของ
พระเจข้าไดข้ พระองคตทรงใชข้ภาพประกอบทรีที่เหป็นบขอย คพอ พวกนกทรีที่ถซูกขายในตลาด เงรินบาทหนนที่ง
(a farthing) เปป็นเหรรียญๆหนนงที่ ทรีที่มมรี ซูลคขานข้อย มคันอาจเปรรียบไดข้กบคั เศษตคังคตในระบบเศรษฐกริจ
ปคัจจรุบคัน ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริว (10:29) พระเยซซูตรคัสถนงนกกระจอกสองตคัวทรีขที่ ายในราคา
บาทหนนงที่ ตรงนรีรนกกระจอกหข้าตคัวทรีที่ขายในราคาสองบาทกป็ยริงที่ เปป็นการตขอรองทรีคที่ รุข้มไปใหญข แตข
ประเดป็นกป็คพอวขา นกกระจอกดคังกลขาวถซูกนคับวขามรีคขานข้อยนริดจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสวขา
“และนกนคัรนแมข้สคักตคัวเดรียว พระเจข้ามริไดข้ทรงลพมเลย” นขาอคัศจรรยตทรีที่พระเจข้าทรงใสข พระทคัยในสคัตวต
เลป็กๆทรีที่มรีอยซูทข รุกหนทรุกแหขงอยขางนกกระจอก พระองคตทรงตระหนคักถนงพวกมคันทรุกตคัวเลย! ทรีที่
อคัศจรรยตยงริที่ กวขากป็คพอวขา พระเจข้าทรงทราบดข้วยวขาบนศรีรษะเรามรีผมอยซูกข รีที่เสข้น สทาหรคับคนมากมาย
แลข้ว นคันที่ กป็เปป็นการนคับแบบไมขหวาดไมขไหว กระนคัรนพระเจข้ากป็ทรงรซูจข้ คักผมของเราทรุกเสข้น บทเรรียน
ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา เรามรีคขาตขอพระเจข้ามากยริงที่ กวขานกกระจอกตคัวนข้อยๆทรีที่นขาสงสารตคัวหนนที่ง
สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นคนทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงซพรอไวข้แลข้วดข้วยพระโลหริตของพระองคต เราจะมรีคขา
มากยริงที่ กวขาสคักเทขาใดตขอพระบริดาของเราผซูข้สถริตในสวรรคตผซูข้ทรงเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา
ลก 12:8-9

และเราบอกทล่านทนนั้งหลายดด้วยวล่า ผผใด้ ดทมีรื่จะรนบเราตล่อหนด้ามนทษยย์ บทตรมนทษยย์

กป็จะรนบผผนด้ นนั้นตล่อหนด้าเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระเจด้าดด้วย 9 แตล่ผด้ทผ มีรื่ปฏสเสธเราตล่อหนด้ามนทษยย์ เราจะ
ปฏสเสธผผนด้ นนั้นตล่อหนด้าเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระเจด้า
ดซูเหมพอนวขาเรพอที่ งทรีที่พดซู ถนงตรงนรีรจะวกกลคับไปทรีคที่ ทาเตพอนกขอนหนข้านรีรทรีที่ใหข้กลคัวพระเจข้า
ทขามกลางคทาเตพอนทรีที่ททาใหข้เราตาสวขางเชขนนคัรน พระเยซซูกทป็ รงใหข้เหตรุผลทรีที่เราควรมรีกาท ลคังใจในทาง
ของพระเจข้าไดข้ พระองคตทรงอธริบายวขา “ผซูข้ใดทรีที่จะรคับเราตขอหนข้ามนรุษยต บรุตรมนรุษยตกจป็ ะรคับผซูข้นร คันตขอ
หนข้าเหลขาทซูตสวรรคตของพระเจข้าดข้วย” ชขางเปป็นสริทธริพริเศษกคับการถซูกยอมรคับโดยพระเยซซูครริสตตเอง
ตขอพวกทซูตสวรรคตของพระองคตในสวรรคต เงพที่อนไขงขายๆกป็คพอ การออกปากยอมรคับพระองคตตขอ

หนข้ามนรุษยตในตอนนรีร อยขางไรกป็ตาม การปฏริเสธพระองคตตขอหนข้ามนรุษยตในตอนนรีรกจป็ ะททาใหข้
พระองคตปฏริเสธผซูข้นร คันตขอหนข้าพวกทซูตสวรรคตของพระองคตในสวรรคต เรพที่องหลคังนรีรนขาจะหมายถนงคน
เหลขานคัรนทรีที่เพริกเฉยและปคัดทริรงพระครริสตต จนงเปป็นการปฏริเสธพระองคต มคันไมขนขาจะหมายถนงพวก
ครริสเตรียนทรีที่อขอนแอทรีที่ไมขมอรี รุปนริสคัยหรพอความกลข้าทรีที่จะยอมรคับพระองคตตขอหนข้าคนอพนที่ พวกเขาจะ
พลาดพระพรในการไดข้รคับการยอมรคับจากพระเยซซูในสวรรคต แตขนรีที่ไมขนขาจะหมายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่
ถซูกพระองคต ‘ปฏริเสธ’ ทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจมากยริงที่ ขนรนกป็คพอทรีที่มาของคทาทรีที่แปลวขา ปฏสเสธ (อารเนะ
ออไม) มคันมรีความหมายวขา ‘ไมขยอมรคับ’ หรพอ ‘ปคัดทริรง’ ดคังนคัรน ความหมายทรีที่นขาใชขมากทรีที่สรุดกป็คอพ
คนเหลขานคัรนทรีไที่ มขยอมรคับเชพที่อพระครริสตต เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาจะถซูกพระองคตปฏริเสธในวคันนคัรน!
ลก 12:10

ผผใด้ ดจะกลล่าวรด้ายตล่อบทตรมนทษยย์ จะทรงโปรดยกโทษใหด้ผด้นผ นนั้นไดด้ แตล่ถาด้ ผผด้ใด

จะกลล่าวหมสรื่นประมาทตล่อพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ จะทรงโปรดยกโทษใหด้ผด้นผ นนั้นไมล่ไดด้
ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปถนงการพซูดหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระองคตตรคัสวขาคทาพซูดทรีที่ไมขเหมาะสมทรีที่กลขาวรข้ายพระองคตจะไดข้รคับการยกโทษ แตขการพซูดหมริที่น
ประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธจะไมขไดข้รคับการยกโทษ การหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธอาจ
มรีไดข้ในสองรซูปแบบ (1) ดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ในบรริบท การกลขาวรข้ายพระวริญญาณบรริสรุทธริธโดยตรงหรพอ
การเอขยพระนามพระองคตเลขนๆอาจเปป็นสขวนหนนที่งของความบาปนรีร (2) ฮรีบรซู 6 ดซูเหมพอนจะชขวยใหข้
ความกระจขางมากยริงที่ ขนรน โดยเตพอนถนงคนเหลขานคัรนทรีที่ลข้อเลขนกคับพระครริสตต ทรีเลขนทรีจรริงกคับการวางใจ
พระองคต และไมขเอาจรริงเอาจคังกคับการททางานของพระวริญญาณบรริสรุทธริธในใจของตน
เหป็นไดข้ชดคั วขาจะมรีเวลาหนนที่งทรีพที่ ระวริญญาณจะทรงหคันไปเสรียจากคนเหลขานคัรนและจะตรคัสวขา
‘เชริญตามใจเจข้า’ เมพอที่ ไมขทรงฟข้องใจและนทาพาพวกเขามาถนงพระผซูข้ชขวยใหข้รอดอรีกตขอไปแลข้ว พวก
เขาจนงพบวขาตคัวเองตกอยซูใข นสภาพทรีคที่ วามบาปของตนไมขอาจไดข้รคับการยกโทษไดข้เลย การดซูหมริที่น
พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธในใจของตนหรพอการพซูดหมริที่นประมาทพระองคตนคับวขาเปป็น
เรพที่องรข้ายแรงจรริงๆ คนๆหนนที่งสามารถมาถนงพระครริสตตไดข้กโป็ ดยการททางานของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธในใจของคนๆนคัรน การใหข้พระวริญญาณของพระเจข้าถอยหขางไปกป็เทขากคับเปป็นการททาใหข้
ตนเองถอยหขางไปจากพระเจข้าถาวรเลย!

ลก 12:11-12 เมรรื่อเขาพาพวกทล่านเขด้าในธรรมศาลา หรรอตล่อหนด้าเจด้าเมรอง และผผด้ทมีรื่มมี
อลานาจ อยล่ากระวนกระวายวล่าจะตอบอยล่างไรหรรออะไร หรรอจะกลล่าวอะไร 12 เพราะวล่าพระ
วสญญาณบรสสททธสดิ์จะทรงโปรดสอนทล่านในเวลาโมงนนนั้นเองวล่า ทล่านควรจะพผดอะไรบด้าง"
พระเยซซูทรงเสรริมความเขข้าใจเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระองคตตรคัสเตพอนวขาเมพที่อประชากรของพระองคตถซูกลากตคัวใหข้ไปอยซูตข ขอหนข้าพวกผซูข้มรีอทานาจในยาม
ถซูกขขมเหง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ “จะทรงโปรดสอนทขานในเวลาโมงนคัรนเองวขา ทขานควรจะพซูด
อะไรบข้าง” เหป็นไดข้ชคัดวขาบรริบทเกรีที่ยวขข้องกคับพวกยริว เพราะมรีการพซูดถนงการถซูกพาตคัวไปอยซูตข ขอหนข้า
ธรรมศาลา การประยรุกตตใชข้อาจเปป็นการขขมเหงทรีที่จะเกริดขนรนซนงที่ ผซูข้เชพที่อสมคัยพระคคัมภรีรตใหมขยรุคตข้นจะ
เผชริญอยขางแนขนอน แนขนอนทรีมที่ คันเกริดขนรนจรริงในหนคังสพอกริจการเมพอที่ พวกอคัครสาวกบางครคัรงไดข้รคับ
สตริปญ
คั ญาจากพระเจข้าเพพที่อพซูดกคับเหลขาปฏริปคักษตของพวกเขา
อยขางไรกป็ตาม ดซูเหมพอนวขาจะมรีการสพที่อความหมายในเชริงอวสานกาลดข้วย ขขาวประเสรริฐ
ของมาระโกตอนทรีพที่ ซูดถนงคทาสอนบนภซูเขามะกอกเทศ (13:11) กป็กลขาวชคัดเจนถนงเหตรุการณตตขางๆใน
ยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงสอนวขาพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในตอนนดัขึ้นจะไดข้รบคั คทาทรีที่ตข้องพซูดจากพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธเมพที่อพวกเขาเผชริญกคับการตขอตข้านและการขขมเหงในชขวงวคันสรุดทข้ายนคัรน คทาพซูดแบบเดรียวกคัน
กป็มรีกลขาวไวข้ในลซูกา 21:15 ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาอยซูใข นบรริบทดข้านอวสานกาล คพอ ในชขวงยรุคเจป็ดปรี นรีที่เปป็น
อรีกครคัรงทรีที่เราควรใหข้ความเคารพยทาเกรงตขอพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ลก 12:13-15 และมมีผหด้ผ นซงรื่ ในหมผล่คนทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขอสนรื่งพมีชรื่ ายของ
ขด้าพเจด้าใหด้แบล่งมรดกใหด้กบน ขด้าพเจด้า" 14 แตล่พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "บทรทษเออ๋ย ใครไดด้ตนนั้งเราใหด้
เปป็นตทลาการ หรรอเปป็นผผด้แบล่งมรดกใหด้ทล่าน" 15 แลด้วพระองคย์จซงตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า "จงระวนง
และเวด้นเสมียจากความโลภ เพราะวล่าชมีวสตของบทคคลใดๆมสไดด้อยผล่ในของบรสบ ผรณย์ซงซรื่ เขามมีอยผล่นนนั้น "
เหป็นไดข้ชดคั วขาในวคันเดรียวกคันนคัรนตขอหนข้าฝซูงชนกลรุขมเดริม มรีคนหนนงที่ เดรินออกมาและบขนตขอ
พระองคต พระเยซซูจนงถพอโอกาสนรีรเพพอที่ นทาเสนอคทาสอนทรีที่สทาคคัญยริงที่ กวขาเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งฝขายวริญญาณ
เทรียบกคับเรพอที่ งทางวคัตถรุและความไมขสลคักสทาคคัญของอยขางหลคังเมพที่อเทรียบกคับอยขางแรก

ชายคนหนนที่งมาหาพระเยซซู และบขนวขาพรีชที่ ายของเขาไมขยอมแบขงมรดกของเขากคับตน พระ
เยซซูดข้วยความละเหรีที่ยใจอยขางเหป็นไดข้ชคัดตรคัสตอบกลคับไปวขา “บรุรรุษเอด๋ย ใครไดข้ตรคังเราใหข้เปป็นตรุลาการ
หรพอเปป็นผซูข้แบขงมรดกใหข้ทขาน” คทาทรีที่แปลวขา ตทลาการ (ดดิคาสเทส) มรีความหมายวขา
‘อนรุญาโตตรุลาการ’ ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูเตพอนตขอไปเกรีที่ยวกคับความโลภ ชายทรีที่มาบขนคน
นรีรเหป็นไดข้ชคัดวขามคัวแตขสนใจเรพที่องวคัตถรุสที่ ริงของ และเพราะการถกเถรียงดข้วยเรพอที่ งดคังกลขาว เขาจนง
บาดหมางกคับพรีที่ชายของตน ดข้วยสตริปคัญญาของพระเจข้าพระเยซซูจนงตรคัสวขา “ชรีวตริ ของบรุคคลใดๆ
มริไดข้อยซูใข นของบรริบรซู ณตซนที่งเขามรีอยซูนข ร คัน” บทเรรียนนคัรนกป็เขข้าใจงขายๆ ความอริที่มเอมทรีแที่ ทข้จรริงและความ
มคังที่ คคังที่ แหขงชรีวตริ ไมขไดข้อยซูใข นทรคัพยตสที่ ริงของทรีที่เรามรี ทรคัพยตสที่ริงของในมรุมมองทรีที่ใหญขกวขาของชรีวตริ และนริ
รคันดรตกาลมรีความหมายนข้อยมากๆ กระนคัรนชาวโลกกป็มรีชวรี ริตอยซูเข พพอที่ ทรดัพยย์สดิที่งของและตขอสซูข้กนคั เพพอที่
แยขงชริงทรดัพยย์สดิที่งของ
ลก 12:16-21 และพระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซรื่งใหด้เขาฟนงวล่า "ไรล่นาของเศรษฐมีคน
หนซรื่งเกสดผลบรสบผรณย์มาก 17 เศรษฐมีคนนนนั้นจซงคสดในใจวล่า `เราจะทลาอยล่างไรดมี เพราะวล่าเราไมล่มมีทมีรื่ทมีรื่
จะเกป็บผลของเรา' 18 เขาจซงคสดวล่า `เราจะทลาอยล่างนมีนั้ ครอจะรรนั้อยทด้งฉางของเราเสมีย และจะสรด้างใหมล่
ใหด้โตขซนั้น แลด้วเราจะรวบรวมขด้าวและสมบนตสทนนั้งหมดของเราไวด้ทมีรื่นนรื่น 19 แลด้วเราจะวล่าแกล่จสตใจของ
เราวล่า "จสตใจเออ๋ย เจด้ามมีทรนพยย์สมบนตสมากเกป็บไวด้พอหลายปมี จงอยผสล่ บาย กสน ดรรื่ม และรรรื่นเรสงเถสด "'
20 แตล่พระเจด้าตรนสแกล่เขาวล่า `เจด้าคนโงล่ ในครนวนนนมีชนั้ มีวสตของเจด้าจะตด้องเรมียกเอาไปจากเจด้า แลด้วของ
ซซรื่งเจด้าไดด้รวบรวมไวด้นนนนั้ จะเปป็นของใครเลล่า' 21 คนทมีรื่สลรื่าสมทรนพยย์สมบนตสไวด้สลาหรนบตนว และมสไดด้
มนรื่งมมีจลาเพาะพระเจด้ากป็เปป็นเชล่นนนนนั้ แหละ"
กลขาวตขอไปในบรริบทเดริมและชายขรีรบขนทรีที่โงขเขลาคนนคัรนอาจฟคังอยซูดข ข้วย พระเยซซูจนงทรงเลขา
คทาอรุปมาเรพอที่ งหนนที่งเพพอที่ เสรริมความจรริงทรีที่เพริงที่ ตรคัสสอนไป พระองคตทรงเลขาเรพอที่ งเกรีที่ยวกคับชายทรีที่
รทที่ารวยคนหนนงที่ ซนที่งไดข้สทารวจทรคัพยตสรินของตนและกลขาวโอข้อวดกคับตคัวเองวขา “จริตใจเอด๋ย เจข้ามรีทรคัพยต
สมบคัตริมากเกป็บไวข้พอหลายปรี จงอยซูสข บาย กริน ดพมที่ และรพนที่ เรริงเถริด” กระนคัรน คพนนคัรนเองพระเจข้าทรง
เอาชรีวริตของเขาไป “เจข้าคนโงข ในคพนวคันนรีรชวรี ริตของเจข้าจะตข้องเรรียกเอาไปจากเจข้า แลข้วของซนที่งเจข้าไดข้
รวบรวมไวข้นร คันจะเปป็นของใครเลขา” สริที่งหนนงที่ ทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา เศรษฐรีโงขคนนคัรนจะไมขไดข้เอาทรคัพยตสนริ

ของตนตริดตคัวไปไดข้เลย คนอพนที่ จะไดข้มคันไปแทน นรีที่ททาใหข้เรานนกถนงเรพอที่ งคนสองคนทรีที่เฝข้าดซูขบวนแหข
งานศพของคนมคังที่ มรีคนหนนที่ง คนหนนงที่ ถามอรีกคนวขา 'ฉคันอยากรซูจข้ คังวขาเขาทริรงทรคัพยตสรินไวข้เทขาไร' อรีก
คนกป็ตอบกลคับไปวขา 'ทคัรงหมดทรีที่เขามรีนขะแหละ'
การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพอที่ งนรีร โดยเฉพาะในบรริบททรีที่ใหญขกวขากป็ปรากฏชคัดเจน คนทรีที่มรี
ทรคัพยตสมบคัตริเฉพาะแคขในชรีวริตนรีรกเป็ ปป็นคนโงข ในไมขชาข้ เขาจะสซูญเสรียมคันไปทคัรงหมด การสทที่าสม
ทรคัพยตไวข้ในชรีวริตนรีรเปป็นความโงขเขลาเมพที่อคนๆนคัรนมริไดข้มคังที่ มรีจทาเพาะพระเจข้า
ลก 12:22-23 และพระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า "เหตทฉะนนนั้นเราบอกทล่าน
ทนนั้งหลายวล่า อยล่ากระวนกระวายถซงชมีวสตของตนวล่าจะเอาอะไรกสน และอยล่ากระวนกระวายถซง
รล่างกายของตนวล่าจะเอาอะไรนทงล่ หล่ม 23 เพราะวล่าชมีวสตสลาคนญยสงรื่ กวล่าอาหาร และรล่างกายสลาคนญยสรื่ง
กวล่าเครรรื่องนทล่งหล่ม
ดคังนคัรน พระองคตตรคัสสอนตขอไปในบรริบทเดรียวกคันนรีรวาข เราไมขควรวริตกกคังวลเกรีที่ยวกคับสริที่ง
ตขางๆของชรีวตริ นรีร คทาทรีแที่ ปลวขา กระวนกระวาย (เมะรดิมนาโอ) มรีความหมายวขา 'กคังวล' หรพอ
'กระวนกระวายใจ' แนขนอนทรีที่บขอยครคัรงเรามคักเปป็นกคังวลเกรีที่ยวกคับสดิที่งตย่างๆของชรีวตริ นคันที่ คพอ ขข้าวปลา
อาหาร เสพรอผข้า คขานทราคขาไฟ ฯลฯ พระเยซซูตรคัสสคัรนๆวขาชรีวริตเปป็นยริงที่ กวขาอาหาร และรข างกายของเรากป็
เปป็นยริงที่ กวขาเสพรอผข้าทรีที่เราสวมใสข อยขางภาคภซูมริใจ
ลก 12:24-27 จงพสจารณาดผอมีกา มนนมสไดด้หวล่าน มสไดด้เกมีรื่ยว และมสไดด้มมียด้งท หรรอฉาง แตล่
พระเจด้ายนงทรงเลมีนั้ยงมนนไวด้ ทล่านทนนั้งหลายกป็ประเสรสฐกวล่านกมากทมีเดมียว 25 มมีใครในพวกทล่าน โดย
ความกระวนกระวาย อาจตล่อความสผ งใหด้ยาวออกไปอมีกศอกหนซงรื่ ไดด้หรรอ 26 เหตทฉะนนนั้น ถด้าสสงรื่ เลป็ก
นด้อยทมีรื่สทดยนงทลาไมล่ไดด้ ทล่านยนงจะกระวนกระวายถซงสสรื่งอรรื่นทลาไมอมีกเลล่า 27 จงพสจารณาดอกไมด้วล่ามนน
งอกเจรสญขซนนั้ อยล่างไร มนนไมล่ทลางาน มนนไมล่ปนรื่นดด้าย แตล่เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ซาโลมอนเมรรื่อ
บรสบผรณย์ดด้วยสงล่าราศมี กป็มสไดด้ทรงเครรรื่องงามเทล่าดอกไมด้นมีนั้ดอกหนซงรื่
พระเยซซูตรคัสตขอไปโดยใชข้ภาพประกอบทรีที่พบเหป็นไดข้ชคัดเจนจากโลกธรรมชาตริ นกกามริไดข้
ปลซูกหรพอเกป็บเกรีที่ยว แตขพระเจข้ากป็ทรงเลรีรยงดซูพวกมคัน “ทขานทคัรงหลายกป็ประเสรริฐกวขานกมากทรีเดรียว”
พระองคตตรคัสถามคทาถามทรีไที่ มขตข้องการคทาตอบวขา เราจะสซูงขนรนอรีกสคักศอกหนนที่งไดข้อยขางไรโดยความ

กระวนกระวาย บางครคัรงผซูข้คนกป็อยากทรีที่จะมรีรซูปรข างหนข้าตาทรีที่แตกตขางไปจากเดริม คนหนนที่งอาจยพน
เขยขงเพพที่อททาใหข้ตคัวเองดซูสซูงขนรนเลป็กนข้อย บางคนอาจถนงขนาดสวมรองเทข้าทรีที่เสรริมสข้นดข้วยซทรา แตขไมขมรี
ใครสามารถเสรริมศอกหนนที่ง (18 นริรว) เขข้าไปไดข้ ไมขวาข พวกเขาจะพยายามสคักเทขาไรกป็ตาม คทาแนะนทา
ของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรกเป็ ขข้าใจงขาย “เหตรุฉะนคัรน ถข้าสริที่งเลป็กนข้อยทรีที่สรุดยคังททาไมขไดข้ ทขานยคังจะ
กระวนกระวายถนงสริที่งอพที่นททาไมอรีกเลขา” คทาตอบนรีรทร คังชคัดเจนและลนกซนรง
พระเยซซูทรงบรรยายถนงดอกลริลลรีตที่ ขอไป พวกมคันไมขไดข้ตกแตขงตคัวเองใหข้สวย กระนคัรน
กษคัตรริยตทรีที่รทที่ารวยทรีที่สรุด คพอ ซาโลมอนทรีที่บรริบซูรณตดวข้ ยสงขาราศรี กป็เทรียบไมขไดข้เลยกคับความงามตาม
ธรรมชาตริของพวกมคัน ดคังนคัรน เหตรุใดเราจนงวริตกกคังวลและจรุกจริกจซูข้จร รีเกรีที่ยวกคับรซูปกายภายนอกของเรา
อยขางโงขๆโดยไมขจทาเปป็นเลย พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างเราอยขางทรีที่เราเปป็นอยซูแข ลข้ว
ลก 12:28

แมด้วล่าพระเจด้าทรงตกแตล่งหญด้าทมีรื่ทล่งท นาอยล่างนนนนั้ ซซงรื่ เปป็นอยผล่วนน นมีนั้และรทล่งขซนั้น

ตด้องทสนั้งในเตาไฟ โอ ผผด้ทมีรื่มมีความเชรรื่อนด้อย พระองคย์จะทรงตกแตล่งทล่านมากยสรื่งกวล่านนนั้นสนกเทล่าใด
ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขนร นคั กป็เปป็นเรพอที่ งงขายๆ หากพระเจข้าทรงดซูแลตข้นหญข้าซนที่งเปป็นอยซูวข คันนรีรและ
สซูญสลายไปในวคันพรรุขงนรีร พระองคตจะทรงยริงที่ ดซูแลเรามากกวขานคัรนสคักเทขาใด ปคัญหาของเรากป็คอพ การ
ทรีที่เราขาดความเชพที่อในพระองคต พระองคตจะทรงดซูแลเราแนขๆ ความโงขเขลาของเรากป็คพอ การวริตก
กคังวลและการกระวนกระวายเกรีที่ยวกคับทรคัพยตสที่ ริงของตขางๆ (เตาไฟทรีวที่ าข นรีร เทขาทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับหญข้า กป็
คพอ เตาอบขนาดเลป็กทรีพที่ วกยริวใชข้อบขนมปคังในแตขละวคัน หญข้าทรีที่ตากแดดจากแสงดวงอาทริตยตใน
แถบเมดริเตอรตเรเนรียนจนแหข้งกป็ถซูกรวบรวมมาใชข้เปป็นเชพรอไฟทรีอที่ บขนมปคัง)
ลก 12:29-31 ทล่านทนนั้งหลายอยล่าเสาะหาวล่าจะกสนอะไรดมีหรรอจะดรรื่มอะไรและอยล่ามมีใจ
สงสนยเลย 30 เพราะวล่าคนททกประเทศทนรื่วโลกเสาะหาสสรื่งของทนนั้งปวงนมีนั้ แตล่วล่าพระบสดาของทล่านทนนั้ง
หลายทรงทราบแลด้ววล่าทล่านตด้องการสสงรื่ เหลล่านมีนั้ 31 แตล่ทล่านทนนั้งหลายจงแสวงหาอาณาจนกรของ
พระเจด้า แลด้วจะทรงเพสมรื่ เตสมสสรื่งทนนั้งปวงเหลล่านมีนั้ใหด้แกล่ทล่าน
ดคังนคัรน พระเยซซูทรงพยายามททาใหข้เรามรีมรุมมองทรีที่ถซูกตข้อง พระองคตทรงบคัญชาเราวขา อยขา
เสาะแสวงหาทรคัพยตสที่ ริงของตขางๆของชรีวริต คทาเตพอนสตริของพระองคต “และอยขามรีใจสงสคัยเลย” มรี
ความหมายวขา อยขากระวนกระวายดข้วยเรพที่องเหลขานคัรน พระองคตตรคัสตขอไปวขาชาวโลกตขางเสาะ

แสวงหาสริที่งเหลขานคัรนมาโดยตลอด ความจรริงกป็คอพ วขา พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของเราทรงทราบวขา
เราจทาเปป็นตข้องใชข้สที่ ริงเหลขานรีร
อยขางไรกป็ตาม ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คอพ วขา จรุดสนใจของเราควรอยซูทข รีที่ “จงแสวงหา
อาณาจคักรของพระเจข้า แลข้วจะทรงเพริมที่ เตริมสริที่งทคัรงปวงเหลขานรีรใหข้แกขทขาน” วลรีทรีที่วาข “อาณาจคักรของ
พระเจข้า” อยซูใข นบรริบทของพวกยริว คพอ การแสวงหาและเตรรียมการสทาหรคับพระมหากษคัตรริยตและ
อาณาจคักรทรีที่จะมาของพระองคต สทาหรคับครริสตจคักรทรีที่เปป็นคนตขางชาตริในยรุคสมคัยนรีร ความหมายตรงนรีร
กป็ถซูกสรรุปไดข้เปป็น การแสวงหาสริที่งตขางๆของพระเจข้าและพระราชกริจของพระเจข้า จากนคัรนพระองคตกป็
จะทรงตอบสนองความจทาเปป็นตขางๆในดข้านวคัตถรุของเราเอง เราตข้องใชข้ความเชพที่ออยขางมากเพพที่อทรีที่จะ
ซนมซคับความจรริงขข้อนรีรไดข้จรริงๆ สริที่งตขางๆทรีคที่ อยกดดคันเราในชรีวริตดซูเหมพอนจะมรีความสทาคคัญมากกวขา
พระราชกริจของพระเจข้าอยซูบข ขอยๆ กระนคัรน พระเยซซูกทป็ รงสอนวขาเราควรใหข้สที่ ริงตขางๆของพระเจข้ามา
เปป็นอคันดคับหนนงที่ เมพอที่ ททาเชขนนคัรน พระเจข้ากป็จะทรงตอบสนองในสริที่งจทาเปป็นตขางๆของเรา
ลก 12:32-34 ฝผงแกะเลป็กนด้อยเออ๋ย อยล่ากลนวเลย เพราะวล่าพระบสดาของทล่านชอบพระทนยทมีรื่
จะประทานอาณาจนกรนนนนั้ ใหด้แกล่ทล่าน 33 จงขายของทมีรื่ทล่านมมีอยผแล่ ละทลาทาน จงกระทลาถทงใสล่เงสน
สลาหรนบตนซซรื่งไมล่รด้เผ กล่า ครอใหด้มมีทรนพยย์สมบนตสไวด้ในสวรรคย์ซซรื่งไมล่เสรอรื่ มสผ ญไป ทมีรื่ขโมยมสไดด้เขด้ามาใกลด้
และทมีรื่ตนวมอดมสไดด้ทลาลายเสมีย 34 เพราะวล่าทรนพยย์สมบนตสของทล่านอยผล่ทมีรื่ไหน ใจของทล่านกป็อยผทล่ มีรื่นนนรื่
ดด้วย
ในการตรคัสปริดทข้ายคทาสอนตอนนรีร พระเยซซูตรคัสคทาใหข้กาท ลคังใจแกขพวกสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อของ
พระองคต “ฝซูงแกะเลป็กนข้อยเอด๋ย อยขากลคัวเลย เพราะวขาพระบริดาของทขานชอบพระทคัยทรีจที่ ะประทาน
อาณาจคักรนคัรนใหข้แกขทขาน” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเจข้าทรงปรารถนาอยขางยริงที่ ทรีที่จะประทาน
อาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่ทรงสคัญญาไวข้นานแลข้วนคัรนแกขเรา
สริที่งทรีที่ตามมานรีรอาจมรีความหมายเชริงเปรรียบเทรียบมากกวขาตรงตคัว ในการทรีพที่ ระองคตทรงสคังที่
ใหข้พวกเขาขายทรุกสริที่งทรีที่ตคัวเองมรีและแจกจขายแกขผซูข้อนพที่ นคัรน กรุญแจถซูกพบในประโยคถคัดมา “จง
กระททาถรุงใสข เงรินสทาหรคับตนซนที่งไมขรซูข้เกขา คพอใหข้มทรี รคัพยตสมบคัตริไวข้ในสวรรคตซนที่งไมขเสพที่อมสซูญไป ทรีที่
ขโมยมริไดข้เขข้ามาใกลข้ และทรีที่ตคัวมอดมริไดข้ททาลายเสรีย” ความจรริงทรีสที่ ทาคคัญกวขากป็คพอ การสทที่าสมทรคัพยต
ไวข้ในสวรรคตโดยการปรนนริบคัตพริ ระมหากษคัตรริยตในชรีวริตนรีร สริที่งทรีที่เราไดข้ลงทรุนไวข้ทรีที่นคันที่ จะไมขตกอยซูใข น

อคันตรายทรีจที่ ะเสพที่อมสซูญไปไดข้เลยไมขวาข จะดข้วยสาเหตรุใดกป็ตาม แนขนอนทรีวที่ าข การลงทรุนทรีที่ยริงที่ ใหญข
ทรีที่สรุดทรีที่คนเราสามารถกระททาไดข้กคป็ อพ การลงทรุนในสวรรคตโดยการปรนนริบคัตริองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
ตอนนทขึ้! นอกจากนรีร “ทรคัพยตสมบคัตริของทขานอยซูทข รีที่ไหน ใจของทขานกป็อยซูทข รีที่นนคัที่ ดข้วย” หากทรคัพยตสมบคัตริ
ของเราอยซูใข นสวรรคต ซนที่งไดข้ถซูกลงทรุนไวข้ทรีที่นคันที่ แลข้ว ใจของเรากป็จะอยซูทข รีที่นนคัที่ ดข้วย เราจะปรารถนาทรีที่จะ
ไดข้ไปอยซูทข รีที่นคันที่ ในทางกลคับกคัน หากทรคัพยตสมบคัตขริ องเราอยซูใข นโลกนรีร ใจของเรากป็จะอยซูทข รีที่นรีที่ ความ
จรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ สตริปคัญญาของการลงทรุนในสวรรคต
ลก 12:35-36 ทล่านทนนั้งหลายจงคาดเอวของทล่านไวด้ และใหด้ตะเกมียงของทล่านจทดอยผล่
36 พวกทล่านเองจงเหมรอนคนทมีครื่ อยรนบนายของตน เมรรื่อนายจะกลนบมาจากงานสมรส เพรรื่อเมรรื่อ
นายมาเคาะประตผแลด้ว เขาจะเปสดใหด้นายทนนทมีไดด้
ภาพเปรรียบหลายประการถซูกนทามาใชข้ปนกคัน วลรีทรีที่วาข “ทขานทคัรงหลายจงคาดเอวของทขานไวข้
และใหข้ตะเกรียงของทขานจรุดอยซู”ข อยซูใข นรซูปคทาสคังที่ สทาหรคับพวกยริวแลข้ว มคันนขาจะชวนใหข้นนกถนงความ
รรีบเรข งของคพนทรีที่ททาพริธรีปคัสกาทรีที่พวกยริวกป็ตข้องคาดเอวเชขนกคัน ภาพเปรรียบของการคาดเอวนคัรนมาจาก
ธรรมเนรียมทรีที่ปฏริบคัตริกนคั ยาวนานในตะวคันออกกลางซนที่งเกรีที่ยวกคับเสพรอคลรุมยาวทรีพที่ วกเขาสวมกคันเปป็น
ประจทา เมพที่อพวกผซูข้ชายออกไปททางาน ไปรบ เดรินทาง หรพอททากริจกรรมใดกป็ตาม เสพรอคลรุมของพวก
เขากป็ถซูก 'คาดเอว' นคันที่ คพอ ถลกขนรนและคาดไวข้ดวข้ ยเขป็มขคัดเสข้นหนนงที่ เพพที่อทรีที่จะททากริจกรรมอะไรบาง
อยขาง มคันเปป็นภาพเปรรียบทรีที่แสดงถนงการเตรรียมพรข้อมซนงที่ เขข้าใจไดข้อยขางชคัดเจน สข วนการใหข้ตะเกรียง
จรุดอยซูกข มป็ าจากการใชข้ตะเกรียงนทรามคัน (มะกอก) ทรีที่ใชข้เปป็นปกตริในสมคัยนคัรน ตะเกรียงพวกนรีรถซูกใชข้ใน
ตอนกลางคพนเหมพอนไฟฉายพกพา โดยเฉพาะในการเดรินทาง ตะเกรียงพวกนรีรตข้องใชข้เวลาและ
ความใสข ใจเพพที่อทรีที่จะใหข้ไสข้ตะเกรียงจรุดอยซูแข ละลรุกไหมข้อยซูไข ดข้อยขางเหมาะสม อรีกครคัรงทรีภที่ าพเปรรียบนรีร
สพที่อถนงการเตรรียมพรข้อม โดยในกรณรีนร รีคพอ การเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเดรินทางตอนกลางคพน อาจ
มรีการสพที่อถนงคทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูทรงสอนเกรีที่ยวกคับหญริงพรหมจารรีสริบคนและตะเกรียงของพวกเธอ
ในมคัทธริว 25 ดคังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 36 ดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขานคันที่ มรีความหมายเชริงอวสานกาลเหมพอนอยขาง
ทรีที่ตรงนรีรเปป็นดข้วย
ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขากป็ดซูเหมพอนจะเปป็นคทาเตพอนสตริสทาหรคับพวกผซูข้เชพที่อยริวทรีที่ไดข้รคับความ
รอดในชขวงยรุคเจป็ดปรีซนที่งตข้องทนความทรุกขตลทาบากในชขวงเวลาดคังกลขาว สขวนพระเยซซูซงนที่ หลคังจากรคับ

ครริสตจคักรขนรนไปจากโลกนรีรแลข้ว กป็จะทรงรข วมวงกคับครริสตจคักรทรีงที่ านเลรีรยงอภริเษกสมรสของพระ
เมษโปดก เหป็นไดข้ชดคั วขาสริที่งนรีรจะเกริดขนรนในสวรรคตขณะทรีที่ยรุคเจป็ดปรีทวรีความรรุนแรงบนแผขนดรินโลก
เบพรองลขาง ดซู วริวรณต 19:7-9 จากนคัรนพระองคตจะเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยงริที่
เพพที่อชขวยชนชาตริอริสราเอลทรีที่เชพที่อใหข้พนข้ จากชขวงเวลาทรีที่เปป็นความทรุกขตใจของยาโคบ เหป็นไดข้ชคัดวขา
นคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงเมพอที่ พระองคตตรคัสถนงพวกเขาทรีรที่ อคอยองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของต
น “เมพอที่ นายจะกลคับมาจากงานสมรส” มคันคพอชขวงเวลานคัรนเองทรีที่พระเยซซูจะเสดป็จมายคังเรพอนของ
เพพที่อนเจข้าสาว (คพอ ชนชาตริอริสราเอล)
คทาสคังที่ ทรีที่ทรงมรีแกขชนชาตริอริสราเอลทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนกป็คอพ “เมพอที่ นายมาเคาะประตซูแลข้ว เขาจะ
เปริดใหข้นายทคันทรีไดข้” อรีกครคัรงทรีที่ประเดป็นสทาคคัญกวขากป็คอพ การเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเสดป็จกลคับมา
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา หากจะประยรุกตตใชข้ ความจรริงนรีรกเป็ ปป็นจรริงสทาหรคับครริสตจคักรทรีที่รอ
คอยการเสดป็จกลคับมาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราในวคันนรีรเชขนเดรียวกคัน ชนชาตริอริสราเอลในวคัน
นคัรนโดยเฉพาะถซูกสคังที่ ใหข้เตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคต
ลก 12:37-38 ผผรด้ บน ใชด้ซงซรื่ นายมาพบกลาลนงคอยเฝด้าอยผล่กเป็ ปป็นสท ข เราบอกความจรสงแกล่ทล่าน
ทนนั้งหลายวล่า นายนนนนั้ จะคาดเอวไวด้และใหด้ผด้รผ บน ใชด้เหลล่านนนั้นเอนกายลงและนายนนนั้นจะมาปรนนสบนตส
เขา 38 ถด้านายมาเวลาสองยามหรรอสามยาม และพบผผด้รบน ใชด้อยผอล่ ยล่างนนนั้น ผผด้รบน ใชด้เหลล่านนนนั้ กป็จะ
เปป็นสท ข
การเสดป็จกลคับมาของพระเยซซูครริสตตนร คันแบขงออกเปป็นสองระยะ การรคับขนรนเปป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรน
ไดข้ทรุกเมพที่อสทาหรคับครริสตจคักรของคนตขางชาตริทรีที่เชพที่อ อยขางไรกป็ตาม ชนชาตริอริสราเอลสข วนใหญขจะไมข
กลคับใจเชพที่อจนกวขาจะถนงชขวงยรุคเจป็ดปรี จรุดสนใจของคทาสอนของพระเยซซู ณ จรุดนรีรกคป็ พอ การเตรรียม
พรข้อมของพวกเขาสทาหรคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคตเมพอที่ สริรนยรุคเจป็ดปรี ดคังนคัรนจนงมรีพระสคัญญาไวข้
วขา “ผซูรข้ คับใชข้ซนที่งนายมาพบกทาลคังคอยเฝข้าอยซูกข เป็ ปป็นสรุข” เชขนเดรียวกคับทรีที่ครริสตจคักรตข้องคอยเฝข้ารอการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตในการรคับขนรนกขอนยรุคเจป็ดปรี ชนชาตริอริสราเอลทรีที่กลคับใจเชพที่อในวคันนคัรนกป็
ถซูกสคังที่ ใหข้เฝข้าคอยการเสดป็จกลคับมาของพระองคตเมพอที่ สริรนยรุคเจป็ดปรีเชขนกคัน สขวนทรีที่พดซู ถนงการทรีที่พระองคต
ทรงคาดเอวพระองคตเองและปรนนริบคัตริพวกเขาในการรคับประทานอาหารนคัร นกป็นขาจะเปป็นภาพ

เปรรียบทรีที่แสดงถนงพวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อซนงที่ ไดข้รคับพระพรจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา ณ
รรุขงอรรุณแหขงอาณาจคักรนคัรนเมพที่อยรุคพคันปรีมาถนง
สองยามและสามยามหมายถนง กะเฝข้ายามในตอนกลางคพนของพวกทหารยริว โดยยามทรีที่
สองเปป็นเวลาตคัรงแตขสามทรุขมถนงเทรีที่ยงคพน และยามทรีที่สามคพอ ตคัรงแตขเทรียที่ งคพนถนงตรีสาม เหป็นไดข้ชดคั วขานรีที่
สพที่อถนงความมพด นคันที่ คพอ เวลาทรีที่ไมขนขาจะมรีใครมาถนง นรีที่อาจสพที่อถนงการทรีพที่ ระเยซซูจะเสดป็จมาดข้วยสงขา
ราศรีในชขวงเวลาทรีที่มพดมริดทรีที่สรุดของยรุคเจป็ดปรี โดยเฉพาะเมพที่อพซูดถนงชนชาตริอริสราเอล บทเรรียนทรีที่สทาคคัญ
กป็คพอ ใหข้พวกเขาเตรรียมพรข้อมไวข้
ลก 12:39-40 ใหด้เขด้าใจอยล่างนมีนั้เถอะวล่า ถด้าเจด้าของบด้านลล่วงรผด้ไดด้วล่าขโมยจะมาเวลาไหน เขา
จะตรรื่นอยผล่และระวนงไมล่ใหด้ทะลวงเรรอนของเขาไดด้ 40 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงเตรมียมตนวไวด้ใหด้
พรด้อมดด้วย เพราะบทตรมนทษยย์เสดป็จมาในโมงทมีรื่ทล่านไมล่คดส ไมล่ฝนน "
เกรงวขาจะมรีผซูข้ใดสงสคัย ความหมายเชริงอวสานกาลของขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีรจนงถซูกยพนยคันเมพที่อ
พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบของขโมยทรีที่ยอข งมาในตอนกลางคพน บทเรรียนตรงนรีรจงน ปรากฏชคัดเจน
เจข้าของบข้านทรีสที่ งสคัยวขาขโมยจะขนรนบข้านกป็จะเฝข้าระวคังและเตรรียมพรข้อมไวข้ พระเยซซูจนงทรงยพนยคัน
การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขา “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรงหลายจงเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อมดข้วย เพราะบรุตร
มนรุษยตเสดป็จมาในโมงทรีที่ทขานไมขคริดไมขฝคัน”
การประยรุกตตใชข้ทมรีที่ รีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตนร รียริงที่ ชคัดเจนมากยริงที่ ขนรนเมพอที่ อคัครสาวกเปาโลและ
เปโตรใชข้ภาพเปรรียบแบบเดรียวกคันนรีรในการพซูดถนงการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต เปาโลพซูดถนง
เรพที่องนรีรใน 1 เธสะโลนริกา 5:2 ในขข้อนคัรน บรริบททรีมที่ ากขอนหนข้านริดเดรียวกป็พซูดถนงเรพอที่ งการรคับขนรน การ
เรริที่มตข้นของยรุคเจป็ดปรีจะถซูกนทาหนข้าโดยการรคับขนรน คทาเตพอนสตริของพระเยซซูทวรีที่ าข “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรง
หลายจงเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อมดข้วย” จนงเนข้นยทราการเกริดขนรนไดข้ทรุกเมพที่อของการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคตในการรคับขนรน และจนงเปป็นทรรศนะทรีที่เชพที่อเรพที่องการรคับขนรนกขอนยรุคเจป็ดปรี
ในอรีกบรริบททรีที่คลข้ายกคัน เปโตรใชข้ภาพเปรรียบเดรียวกคันของการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต
วขาเปป็นเหมพอนขโมยทรีที่ยอข งมาในตอนกลางคพน (2 เปโตร 3:10) อยขางไรกป็ตาม ในขข้อนคัรนบรริบทมริไดข้
พซูดถนงการรคับขนรน แตขพดซู ถนงการเสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยงริที่
กขอนเขข้าสซูขยรุคพคันปรี ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขาในลซูกา 12:39-40 กป็คพอ คทาเตพอนสตริใหข้ประชากรของ

พระเจข้าเฝข้าระวคังการเสดป็จกลคับมาไดข้ทรุกเมพที่อขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา สทาหรคับครริสตจคักร
มคันกป็คอพ การรคับขนรนกขอนเขข้าสซูขยครุ เจป็ดปรี สทาหรคับชนชาตริอริสราเอล ซนงที่ คนสข วนใหญขในพวกเขาจะกลคับ
ใจเชพที่อในชขวงยรุคเจป็ดปรี คทาเตพอนสตรินร รีกเป็ หมพอนกคัน อยขางไรกป็ตาม การเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต
เพพที่อมารคับพวกเขาจะเกริดขนรนเมพอที่ สริรนยรุคเจป็ดปรีเมพที่อพระองคตเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขา
ราศรีใหญขยริงที่ เพพอที่ สถาปนาอาณาจคักรของพระองคต
ลก 12:41

ฝล่ายเปโตรทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ไดด้ตรนสคลาอทปมานนนนั้ แกล่

พวกขด้าพระองคย์หรรอ หรรอตรนสแกล่คนทนนั้งปวง" พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงใชข้คทาถามนรีรของเปโตร
เพพที่อชขวยใหข้พระเยซซูสามารถตรคัสคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งซนงที่ พซูดถนงเรพอที่ งเดรียวกคันนรีร คทาถามของเขาทรีที่วาข
“พระองคตเจข้าขข้า พระองคตไดข้ตรคัสคทาอรุปมานคัรนแกขพวกขข้าพระองคตหรพอ หรพอตรคัสแกขคนทคัรงปวง”
เปป็นคทาถามทรีที่นขาสนใจ ตคัรงแตขขอข้ 22 ไปจนถนงขข้อ 40 เหป็นไดข้ชดคั วขาผซูข้ทรีที่ฟงคั พระเยซซูคพอ พวกสาวกของ
พระองคตเทขานคัรน เปโตรสงสคัยวขา พระพรทรีที่ทรงสคัญญาไวข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่รอคอยและเฝข้าระวคัง
การเสดป็จกลคับมาของพระองคต (ขข้อ 37) รวมถนงคทาสคังที่ อพที่นๆทรีพที่ ระองคตตรคัสในบรริบทเดรียวกคันนคัรนมรี
มาถนงพวกเขาเทขานคัรนหรพอมรีมาถนงคนอพที่นๆอรีกมากมายดข้วย พระเยซซูตรคัสตอบผขานทางคทาอรุปมาตขอ
ไปนรีร
ลก 12:42-44 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "ใครเปป็นคนตด้นเรรอนสนตยย์ซรรื่อและฉลาด ทมีรื่นาย
ไดด้ตนนั้งไวด้เหนรอพวกคนใชด้สลาหรนบแจกอาหารตามเวลา 43 เมรรื่อนายมาพบเขากระทลาอยผอล่ ยล่างนนนนั้
ผผด้รบน ใชด้ผด้นผ นนนั้ กป็จะเปป็นสท ข 44 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า นายจะตนนั้งเขาไวด้ใหด้ดผแลบรรดา
ขด้าวของทนนั้งสสนั้นของทล่าน
เราควรระลนกไวข้วาข พวกสาวกยคังไมขซมน ซคับความจรริงทรีที่วาข อรีกไมขนาน พระเยซซูจะทรงถซูก
พรากไปจากพวกเขากขอนดข้วยความตายเปป็นอคันดคับแรก จากนคัรนกป็ดข้วยการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคต เหป็น
ไดข้ชคัดวขาตอนนรีรพระองคตกาท ลคังปซูพรพนสทาหรคับความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขา นคันที่ คพอ การเสดป็จมาครคัรงทรีที่สอง
ของพระองคต
คทาอรุปมานรีรเปป็นเรพที่องของเจข้านายผซูข้ครองทรีที่ดรินคนหนนที่ง นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงการจากไปของเจข้านาย
ผซูข้นร นคั ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้กตป็ าม ขณะทรีที่เขาไมขอยซูข เขากป็มอบหมายใหข้คนรคับใชข้คนหนนงที่ ทรีที่เขาไดข้

เลพอกสรรไวข้เพพอที่ จคัดการกริจธรุระตขางๆตอนทรีที่เขาไมขอยซูข วลรีทพรีที่ ซูดถนงคนรคับใชข้คนนรีรทถรีที่ ซูก “ตคัรงไวข้เหนพอ
พวกคนใชข้สทาหรคับแจกอาหารตามเวลา” กป็เปป็นเรพอที่ งนขาสนใจ นรีสที่ พที่อวขาคนรคับใชข้ทรีที่ถซูกเลพอกสรรคนนรีร
มรีหนข้าทรีรที่ คับผริดชอบในการจคัดสรรอาหารใหข้แกขพวกคนใชข้ในบข้านทรีที่เหลพอขณะทรีที่นายไมขอยซูตข าม
เวลาทรีที่เหมาะสม กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ เจข้านายผซูข้ครองคฤหาสนตนร รีไมขเพรียงมอบหมายความรคับผริด
ชอบใหข้แกขคนรคับใชข้ของเขาเทขานคัรน แตขยงคั ใหข้เขาไดข้ใชข้วริจารณญาณและเสรรีภาพในการปรนนริบคัตริ
รคับใชข้นายขณะทรีที่นายไมขอยซูดข ข้วย
หากเมพที่อนายผซูข้นร คันกลคับมาและพบผซูข้รคับใชข้ของตนจคัดการกริจธรุระตขางๆของเขาอยขางมรีสตริ
ปคัญญาและอยขางยรุตริธรรม ผซูข้รคับใชข้คนนคัรนกป็จะไดข้รบคั พระพรจรริงๆ (เมพที่อพริจารณาบรริบททรีมที่ ากขอน
หนข้า การกระทสาอยถูนย่ ร คันอาจหมายถนงการเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการกลคับมาของนายของตน โดยเฝข้า
ระวคังและรอคอย ดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ในขข้อ 40) การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรนร นคั กป็ดซูเหมพอนชคัดเจน เมพอที่
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จกลคับมา จะมรีพระพรใหญขยงริที่ สทาหรคับบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตทรีที่
รดับใชว้พระองคตอยขางสคัตยตซพที่อขณะทรีที่พระองคตไมขอยซูข
ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสวขา “เราบอกความจรริงแกขทขานทคัรงหลายวขา นายจะตคัรงเขาไวข้ใหข้
ดซูแลบรรดาขข้าวของทคัรงสริรนของทขาน” เหป็นไดข้ชคัดวขามรีความเกรีที่ยวขข้องกคันระหวขางคทาพซูดตรงนรีรกบคั
ความจรริงทรีที่คลข้ายกคันในหนคังสพอวริวรณต ยกตคัวอยขางเชขน ในวริวรณต 5:10 มรีคทากลขาวไวข้วาข “เราทคัรงหลาย
จะไดข้ครอบครองแผขนดรินโลก” คนเหลขานคัรนทรีที่มรีสขวนในการฟพร นจากความตายครคัรงแรกจะครอบ
ครองรข วมกคับพระองคตตามทรีวที่ ริวรณต 20:6 ไดข้กลขาวไวข้
ในวริวรณต 22:5 มรีคทากลขาวลขวงหนข้าไวข้วาข บรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตในอาณาจคักรนริรนคั ดรต
นคัรนจะครอบครองรข วมกคับพระองคตตลอดไปเปป็นนริตยต คทาอรุปมาเรพที่องผซูข้รบคั ใชข้หลายคนทรีที่ไดข้รคับ
อทานาจในการครอบครองหลายเมพองเมพอที่ เจข้านายของพวกเขากลคับมา (มคัทธริว 25:14-30 และลซูกา
19:12-19) อข้างอริงชคัดเจนถนงความจรริงเดรียวกคันนรีร
การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็สพที่อชคัดเจนวขา ผซูข้คนของพระเจข้าในยรุคนรีรทรีที่ปรนนริบคัตริรคับใชข้
พระองคตอยขางสคัตยตซพที่อในตอนนรีรจะไดข้รคับบทาเหนป็จเปป็นยศถาบรรดาศคักดริธทรีที่ใหญขยงริที่ กวขาเดริมเมพที่อ
พระองคตเสดป็จกลคับมา เหป็นไดข้ชคัดวขานคันที่ เกรีที่ยวขข้องกคับการครอบครองรข วมกคับพระองคตในอาณาจคักร
ของพระองคต

ลก 12:45-48 แตล่ถด้าผผด้รบน ใชด้นนนนั้ จะคสดในใจวล่า `นายของขด้าคงจะมาชด้า' แลด้วจะตนนั้งตด้นโบยตมี
ผผด้รบน ใชด้ชายหญสงและกสนดรรื่มเมาไป 46 นายของผผด้รบน ใชด้ผนด้ผ นนั้นจะมาในวนนทมีรื่เขาไมล่คสด ในโมงทมีรื่เขา
ไมล่รด้ผ และจะทลาโทษเขาถซงสาหนส ทนนั้งจะขนบไลล่เขาใหด้ไปอยผล่กบน คนทมีรื่ไมล่เชรรื่อ 47 ผผด้รบน ใชด้นนนั้นทมีรื่ไดด้รด้นผ ลนั้าใจ
ของนาย และมสไดด้เตรมียมตนวไวด้ มสไดด้กระทลาตามนลนั้าใจนาย จะตด้องถผกเฆมีรื่ยนมาก 48 แตล่ผด้ทผ มีรื่มสไดด้รด้ผ
แลด้วไดด้กระทลาสสรื่งซซรื่งสมจะถผกเฆมียรื่ น กป็จะถผกเฆมียรื่ นนด้อย ผผใด้ ดไดด้รบน มาก จะตด้องเรมียกเอาจากผผด้นนนนั้
มาก และผผใด้ ดไดด้รนบฝากไวด้มาก กป็จะตด้องทวงเอาจากผผด้นนนนั้ มาก
คราวนรีรพระองคตตรคัสถนงภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามบข้าง คราวนรีรเปป็นผซูข้รคับใชข้คนเดรียวกคันทรีมที่ รีทคัศนคตริ
แบบสบายๆเกรีที่ยวกคับการกลคับมาของนายของตน เขาอวดเบขงใชข้เสรรีภาพของตนเหนพอเพพอที่ นผซูข้รคับ
ใชข้และไมขใชข้อภริสริทธริธทรีที่ตนไดข้รคับเพพอที่ รคับใชข้นายของตน เมพที่อนายของเขากลคับมาโดยทรีที่เขาไมขรซูข้เนพรอ
รซูข้ตวคั ผซูข้รคับใชข้ทรีที่สะเพรข าคนนรีรกจป็ ะถซูกนายของเขาลงโทษ เขาถซูก “ททาโทษถนงสาหคัส” (นคันที่ คพอ ถซูก
ตคัดขาดจากเพพที่อนผซูข้รคับใชข้และถซูกตราหนข้าวขาเปป็นคนทรีที่ไวข้ใจไมขไดข้) ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา คน
ทมีรื่ไมล่เชรรื่อ (อาพดิสทอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘คนทรีไที่ มขสคัตยตซพที่อ’ แนขนอนทรีที่ชายผซูข้นร รีผลาญทรคัพยตนาย
ของตน เขาจนงถซูกมองวขาเปป็นคนไมขสคัตยตซพที่อ
เราเหป็นความแตกตขางทรีที่สทาคคัญตรงนรีร บรริบทของคทาอรุปมาทคัรงเรพอที่ งเกรีที่ยวขข้องกคับบรรดาผซูข้รคับ
ใชข้ทรีที่อยซูใข นเรพอนของนาย หากจะประยรุกตตใชข้ คทาอรุปมานรีรกดป็ ซูเหมพอนจะไมขไดข้พซูดถนงคนทรีที่ไมขรอด แตข
พซูดถนงบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระเจข้าและการวางตคัวของพวกเขาขณะทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไมขอยซูข ตรงนรีร
ผซูข้รคับใชข้ทรีที่ประมาทเลรินเลขอถซูกนายของตนเฆรีที่ยนเมพอที่ เขากลคับมา เมพที่อเชพที่อมโยงคทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรกบคั
เรพที่องอวสานกาลอพนที่ ๆทรีที่เรารซูข้ การประยรุกตตใชข้กอป็ าจหมายถนงบคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต
บทาเหนป็จตขางๆทรีที่ถซูกเอขยถนงดข้านบนจะถซูกมอบใหข้ทรีที่บคัลลคังกตนร นคั อยขางเหป็นไดข้ชคัด การลงโทษผซูข้รบคั ใชข้ทรีที่
ขรีรเกรียจและประมาทเลรินเลขอกป็จะมรีขร นน ทรีที่นคันที่ เชขนกคัน ในสมคัยพระคคัมภรีรต ผซูข้รคับใชข้ทรีที่ไมขสคัตยตซพที่อกป็
สามารถถซูกเฆรีที่ยนตรีไดข้ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่บคัลลคังกตนร นคั จะไมขไดข้มรีการเฆรีที่ยนตรีรขางกายอยขางแนขนอน แตขมรี
สพที่อชคัดเจนวขานคันที่ จะเปป็นเวลาแหขงการคริดบคัญชรีอยขางสาสม
กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ ผซูข้รคับใชข้ทรีที่เกรียจครข้านและประมาท (1) “รซูข้นร ทาใจของนาย” (2)
“มริไดข้เตรรียมตคัวไวข้” (3) และมริไดข้กระททา “ตามนทราใจนาย” มรีครริสเตรียนกรีที่คนทรุกวคันนรีรทรีที่มรีคณ
รุ สมบคัตริ

ตรงตามสามขข้อนรีร พวกเขาจะเจอกคับประสบการณตอนคั ไมขนขาอภริรมยตทรีที่บคัลลคังกตพพริ ากษานคัรน
นอกจากนรีร ตอนนรีรพวกเขากป็ยอมทริรงบทาเหนป็จและยศถาบรรดาศคักดริธทรีที่อาจเปป็นของพวกเขาไดข้ชคัวที่ นริ
รคันดรตกาลเพราะความประมาทในเรพอที่ งฝขายวริญญาณดข้วย ความหมายเหลขานรีรทรีที่สพที่อออกมาตรงนรีรจนง
ชวนใหข้เราฉรุกคริด
พระเยซซูตรคัสตขอไปเกรีที่ยวกคับคนเหลขานคัรนทรีที่มริไดข้รนซูข้ ร ทาใจของนาย พวกเขาจะถซูกเฆรีที่ยนนข้อยกวขา
คนเหลขานคัรนทรีที่รแซูข้ ลข้วและไมขสนใจนทราใจของนาย อาจมรีการขข้ามไปยคังขอบเขตของการพริพากษา
สทาหรคับคนทรีไที่ มขรอดดข้วย ไมขวาข ในกรณรีใด นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงระดคับการลงโทษทรีที่แตกตขางกคันทรีกที่ าร
พริพากษาตขางๆทรีที่จะมานคัรน คนทรีที่ไมขเชพที่อกป็จะเผชริญกคับการพริพากษาแบบนรีรเชขนกคันโดยขนรนอยซูกข บคั
ระดคับความรซูขข้ องตน นรีที่สพที่อดข้วยถนงระดคับทรีที่แตกตขางกคันของการตรีสอนสทาหรคับบรรดาผซูข้รคับใชข้ของ
พระเจข้าทรีที่บคัลลคังกตพพริ ากษานคัรน
หลคักการทรีที่กวข้างกวขาจนงถซูกระบรุไวข้ “ผซูข้ใดไดข้รคับมาก จะตข้องเรรียกเอาจากผซูข้นร คันมาก” ในฝขาย
วริญญาณแลข้ว การประยรุกตตใชข้กปป็ รากฏชคัดเจน สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้รคับความจรริงมากกวขา ความ
รซูข้เกรีที่ยวกคับนทราพระทคัยของพระเจข้ามากกวขา โอกาสและความสามารถทรีที่มากกวขา พระเจข้ากป็จะทรง
เรรียกเอาจากคนเหลขานคัรนมากกวขา สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่อาศคัยอยซูใข นยรุคทรีคที่ วามรซูเข้ กรีที่ยวกคับความจรริง
ตามพระคคัมภรีรตและนทราพระทคัยของพระเจข้ามรีอยซูเข ตป็มไปหมด พระเจข้ากป็จะทรงเรรียกเอาจากพวกเขา
มากกวขาบางคนทรีที่นขาสงสารซนที่งไมขเคยทรีที่จะทราบอะไรมากนคักเกรีที่ยวกคับนทราพระทคัยของพระเจข้า
ลก 12:49-50 เรามาเพรอรื่ จะทสนั้งไฟลงบนแผล่นดสนโลก และเราจะปรารถนาอะไรเลล่า ถด้าหาก
ไฟนนนนั้ ไดด้ตสดขซนั้นแลด้ว 50 เราจะตด้องรนบบนพตสศมาอยล่างหนซรื่ง เราเปป็นททกขย์มากจนกวล่าจะสลาเรป็จ
นทราเสรียงของการเทศนาสคังที่ สอนของพระเยซซูตอนนรีรเปลรีที่ยนไปแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
กทาลคังตรคัสกคับคนเหลขานคัรนทรีที่มนรี ริสคัยชอบจคับผริด นรีที่ยริงที่ ถซูกสพที่อออกมาในขข้อ 54 ตรงทรีที่พระเยซซูทรงใสข คทา
เตพอนทรีที่นขากลคัวอรีกอคันเขข้าไป ไฟทรีพที่ ระองคตตรคัสถนงนขาจะหมายถนงการพริพากษา พระองคตตรคัสเปป็น
นคัยวขาไฟแหขงการพริพากษาไดข้ถซูกจรุดขนรนแลข้ว จากนคัรนพระองคตตรคัสเปป็นเชริงปรริศนาถนงบคัพตริศมาทรีที่
พระองคตทรงเผชริญในตอนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตมริไดข้กาท ลคังตรคัสถนงบคัพตริศมาในนทรา แตขมคันนขา
จะหมายถนงความทรุกขตทรมานและการสริรนพระชนมตทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต คทาตรคัสทรีที่วาข “เราเปป็น
ทรุกขตมากจนกวขาจะสทาเรป็จ” จรริงๆแลข้วกป็เปป็นคทาถามทรีไที่ มขตข้องการคทาตอบ คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยซูแข ลข้ว

เราอาจแปลคทาพซูดตรงนรีรไดข้ใหมขวาข 'เราจะถซูกขคัดขวางไดข้อยขางไรจนกวขาจะสทาเรป็จ' กลขาวอรีกนคัยหนนที่ง
กป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขา พระองคตกาท ลคังมรุขงหนข้าสซูขบพคั ตริศมาแหขงกางเขนและไมขมรีสที่ ริงใดจะขคัดขวาง
พระองคตไดข้จนกวขาสริที่งนคัรนจะสทาเรป็จ
ลก 12:51-53 ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า เรามาเพรอรื่ จะใหด้เกสดสนนตสภาพในโลกหรรอ เราบอกทล่าน
วล่า มสใชล่ แตล่จะใหด้แตกแยกกนนตล่างหาก 52 ดด้วยวล่าตนนั้งแตล่นมีนั้ไปหด้าคนในเรรอนหนซรื่งกป็จะแตกแยกกนน
ครอสามตล่อสองและสองตล่อสาม 53 พล่อจะแตกแยกจากลผกชาย และลผกชายจะแตกแยกจากพล่อ แมล่
จากลผกสาว และลผกสาวจากแมล่ แมล่สามมีจากลผกสะใภด้ และลผกสะใภด้จากแมล่สามมี"
สทาหรคับขข้อสคันนริษฐานทรีที่วาข ภารกริจของพระเยซซูกคป็ พอ การนทาสคันตริสรุขมานคัรน พระองคตตรคัส
ตอบวขา “เราบอกทขานวขา มริใชข แตขจะใหข้แตกแยกกคันตขางหาก” พระองคตตรคัสลขวงหนข้าอยขางถซูกตข้อง
แลข้ววขาตคัวพระองคตเองและการรคับใชข้ของพระองคตจากนรีรเปป็นตข้นไปจะนทามาซนที่งการแตกแยกแมข้
กระทคังที่ ในครอบครคัว สริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงกป็คพอวขา อคันทรีที่จรริงแลข้วขขาวประเสรริฐจะนทามาซนที่งการ
แตกแยก มคันททาใหข้เกริดเชขนนคัรนแลข้วทขามกลางพวกยริว บางคนเชพที่อและบางคนกป็ไมขเชพที่อ บางคนไดข้
รคับความรอดและบางคนกป็ไมข ขขาวประเสรริฐนทามาซนที่งการแตกแยกจรริงๆ มคันแยกความจรริงออกจาก
ความเทป็จ ในแบบเดรียวกคัน หลคักคทาสอนกป็แบขงแยกดข้วย มคันแยกความจรริงออกจากความเทป็จเชขนกคัน
ลก 12:54-56 และพระองคย์ตรนสกนบประชาชนอมีกวล่า "เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายเหป็นเมฆเกสดขซนั้น
ในทสศตะวนนตก ทล่านกป็กลล่าวทนนทมีวล่า `ฝนจะตก' และกป็เปป็นอยล่างนนนนั้ จรสง 55 เมรรื่อทล่านเหป็นลมพนดมา
แตล่ทสศใตด้ ทล่านกป็วล่า `จะรด้อนจนด' และกป็เปป็นจรสง 56 เจด้าคนหนด้าซรรื่อใจคด เจด้าทนนั้งหลายรผด้จนกวสจนยความ
เปป็นไปของแผล่นดสนและทด้องฟด้า แตล่เหตทไฉนพวกเจด้าวสจนยความเปป็นไปของยทคนมีไนั้ มล่ไดด้
ในคทาตรคัสทรีที่มรีตขอฝซูงชนทรีที่ฟงคั พระองคตอยซูนข ร นคั พระเยซซูตรคัสวขาพวกเขามรีความสามารถทรีที่จะ
คาดการณตสภาพอากาศไดข้ พวกเขารซูข้รปซู แบบของลมและรซูข้วาข ลมนคัรนจะนทาอะไรมา ลมทรีที่พดคั มาจาก
ทะเลเมดริเตอรตเรเนรียนกป็นขาจะหมายถนงฝนทรีที่จะตก ลมทรีที่พดคั มาจากทะเลทรายทางทริศใตข้กยป็ อข มหมาย
ถนงอากาศรข้อน จากนคัรนพระองคตกทป็ รงดนงการประยรุกตตใชข้ทรีที่เฉรียบคม หลคังจากเรรียกพวกเขาอรีกครคัรง
วขา คนหนข้าซพที่อใจคด (ดซู ขข้อ 1) พระองคตทรงออกความเหป็นวขาพวกเขาดซูสภาพอากาศออก แตขพวก
เขากลคับไมขสามารถทรีที่จะแยกแยะกาลสมคัยทรีพที่ วกเขาอยซูไข ดข้ กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ พวกเขา

ไมขรเซูข้ ลยวขาพระเมสสริยาหตของพวกเขาทรงอยซูตข ขอหนข้าพวกเขาแลข้วโดยทรีที่พระองคตทรงหยริบยพที่น
อาณาจคักรของพระเจข้าใหข้แกขพวกเขา
ลก 12:57-59 เหตทไฉนเจด้าทนนั้งหลายไมล่ตนดสสนเอาเองวล่าสสงรื่ ไรเปป็นสสงรื่ ทมีรื่ถผก 58 เพราะเมรรื่อเจด้า
กนบโจทกย์พากนนไปหาผผด้พสพากษา จงอทตสล่าหย์หาชล่องทมีรื่จะปรองดองกนบเขาเมรรื่อยนงอยผกล่ ลางทาง
เกลรอกวล่าเขาจะฉทดลากเจด้าเขด้าไปถซงผผด้พพส ากษา และผผด้พสพากษาจะมอบเจด้าไวด้กนบผผด้คทม และผผด้คทมจะ
ขนงเจด้าไวด้ในเรรอนจลา 59 เราบอกเจด้าวล่า เจด้าจะออกจากทมีรื่นนรื่นไมล่ไดด้จนกวล่าจะไดด้ใชด้หนมีคนั้ รบททก
สตางคย์"
พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนตรงนรีรดข้วยภาพประกอบทรีที่ยกมาจากระบบศาลยรุตริธรรมใน
สมคัยนคัรน พระองคตตรคัสคทาถามทรีที่วาข “เหตรุไฉนเจข้าทคัรงหลายไมขตคัดสรินเอาเองวขาสริที่งไรเปป็นสริที่งทรีที่ถซูก”
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ ททาไมเจข้าทคัรงหลายถนงคริดไมขออกวขาสริที่งใดถซูก (นคันที่ คพอ วขากทาลคังเกริดอะไรขนรนอยซู)ข
ในกฎหมายแพขงสมคัยนคัรน ผซูข้ใดทรีที่ไมขสามารถหรพอไมขยอมชดใชข้หนรีรของตนสามารถถซูกพาตคัว
ไปขนรนศาลเพพอที่ รคับการตคัดสรินในเรพอที่ งหนรีรทยรีที่ คังมริไดข้ชดใชข้ หากเขายคังไมขสามารถหรพอไมขยอมชทาระ
หนรีรอยซูอข รีก ผซูข้พริพากษากป็สามารถสคังที่ ใหข้เขาถซูกครุมขคังในเรพอนจทาไดข้จนกวขาเขาจะหาวริธรีมาใชข้หนรีรไดข้ ใน
บรริบทนคัรน พระเยซซูทรงเตพอนวขา ลซูกหนรีรผซูข้นร นคั ควรหาวริธรีประนรีประนอมเรพที่องหนรีรของตนเกรงวขาเมพที่อ
ถซูกพาตคัวไปขนรนศาลแลข้ว การพริพากษาทรีที่รนรุ แรงยริงที่ กวขาจะตามมา การประยรุกตตใชข้ทชรีที่ คัดเจนกป็คพอวขา
คนเหลขานคัรนทรีมที่ รีใจแขป็งกระดข้างควรหาวริธรีประนรีประนอมหนรีรบาปของตนกคับพระเจข้า หากพวกเขา
รอตขอไป พวกเขากป็จะประสบกคับชะตากรรมทรีที่เลวรข้ายยริงที่ กวขาในการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน
*****
ภนพรวมของลลกน 13: ถซงแมว้ไมย่ระบบุเวลาชดัดเจน แตย่เหป็นไดว้ชดดั วย่าพระเยซถูทรงอยถูย่ในชย่วงปท
สบุดทว้ายของการรดับใชว้ของพระองคย์ โดยทรงมบุงย่ หนว้าสถูย่กลโกธา บทททที่สดิบสามมทคสาอบุปมาหลายเรชอที่ ง
โดยเฉพาะเรชอที่ งททที่เกทที่ยวกดับอาณาจดักรของพวกยดิวททที่ทรงสดัญญาไวว้มานาน มทคสาพยากรณย์เกทที่ยวกดับการ
พดิพากษาของพระเจว้าททที่จะมทตย่อชนชาตดิอดิสราเอลในชดัวที่ อายบุคนนดันขึ้ และการตดัขึ้งตาคอยวดันขององคย์
พระผถูว้เปป็นเจว้าดว้วย

ลก 13:1-5

ขณะนนนั้น มมีบางคนอยผล่ทมีรื่นนนรื่ เลล่าเรรรื่องชาวกาลสลมี ซซงรื่ ปมีลาตเอาโลหสตของเขา

ระคนกนบเครรรื่องบผชาของเขา ใหด้พระองคย์ฟนง 2 พระเยซผ จซงตรนสตอบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า
ชาวกาลสลมีเหลล่านนนั้นเปป็นคนบาปยสรื่งกวล่าชาวกาลสลมีอรรื่นๆทนนั้งปวง เพราะวล่าเขาไดด้ททกขย์ทรมานอยล่างนนนั้น
หรรอ 3 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า มสใชล่ แตล่ถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้กลนบใจเสมียใหมล่กป็จะตด้องพสนาศ
เหมรอนกนน 4 หรรอสสบแปดคนนนนนั้ ซซรื่งหอรบทมีรื่สโส ลอนมไดด้พนงทนบเขาตายเสมียนนนนั้ ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า
เขาเปป็นคนบาปยสรื่งกวล่าคนทนนั้งปวงทมีรื่อาศนยอยผใล่ นกรทงเยรผซาเลป็มหรรอ 5 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า มสใชล่
แตล่ถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้กลนบใจเสมียใหมล่จะตด้องพสนาศเหมรอนกนน"
ในเวลาและสถานทรีที่ๆไมขระบรุชคัดเจน บรุคคลทรีที่ไมขระบรุนาม (อาจเปป็นพวกฟารริสรีหรพอพวกธร
รมาจารยตทรีที่ถซูกพซูดถนงในบททรีที่แลข้วกป็ไดข้) ไดข้นทาเรพอที่ งทรีโที่ จษจคันไปทคัวที่ มาทซูลใหข้พระเยซซูทราบ ชาวกาลริ
ลรี ซนที่งเหป็นไดข้ชดคั วขามรีสขวนเกรีที่ยวขข้องในการลรุกฮพอตขอตข้านโรม ไดข้ถซูกทางการโรมจคับกรุมตคัวในกรรุง
เยรซูซาเลป็ม โดยอาจเปป็นลานชคัรนนอกของพระวริหาร เหป็นไดข้ชคัดวขาปรีลาตไดข้สคังที่ ฆขาพวกกบฏเหลขานคัรน
และเอาเลพอดของพวกเขาระคนกคับสคัตวตทรีที่ถซูกฆขาเปป็นเครพที่องถวายบซูชา เมพอที่ พริจารณาจากคทาตอบทรีที่
คขอนขข้างรรุนแรงของพระเยซซู อาจเปป็นไดข้วาข พวกคนทรีที่นทาเรพที่องนรีรมาทซูลพระองคตกาท ลคังพยายามหลอก
ลขอใหข้พระองคตตริดกคับ พวกเขาอาจหวคังวขาพระเยซซูจะทรงเขข้าขข้างพวกกาลริลรีทรีที่ถซูกฆขาตายและจะไดข้
เอาเรพอที่ งนรีรไปรายงานใหข้ปรีลาตทราบ หรพอถข้าเกริดพระองคตทรงเขข้าขข้างปรีลาต พวกเขากป็จะไดข้ททาใหข้
พระองคตเสรียชพที่อในสายตาของประชาชนทรีที่เหป็นใจชาวกาลริลรีทรีที่โดนฆขาเหลขานคัรน
อยขางไรกป็ตาม คทาตอบของพระเยซซูกไป็ มขไดข้เปป็นไปตามทรีพที่ วกเขาคาดไวข้ พระองคตตรคัสถาม
วขา “ทขานทคัรงหลายคริดวขาชาวกาลริลรีเหลขานคัรนเปป็นคนบาปยริงที่ กวขาชาวกาลริลรีอพที่นๆทคัรงปวง เพราะวขาเขา
ไดข้ทรุกขตทรมานอยขางนคัรนหรพอ” จากนคัรนพระองคตจงน ทรงปลขอยหมดัดสดังหาร “เราบอกทขานทคัรงหลาย
วขา มริใชข แตขถข้าทขานทคัรงหลายมริไดข้กลคับใจเสรียใหมขกจป็ ะตข้องพรินาศเหมพอนกคัน” ประเดป็นของพระองคต
นคัรนชคัดเจน หากพวกเขาไมขยอมกลคับใจเสรียใหมข พวกเขากป็จะเผชริญกคับชะตากรรมทรีที่เลวรข้ายยริงที่ กวขา
โดยพระหคัตถตของพระเจข้า
พระองคตตรคัสตขอไปโดยยกเหตรุการณตทรีที่เพริงที่ เกริดไป หอรบทรีตที่ รคังอยซูตข ริดกคับสระนทราสริโลอคัมใน
กรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้พคังลงมา ททาใหข้คนสริบแปดคนเสรียชรีวริต พระองคตตรคัสถามอรีกวขา “ทขานทคัรงหลายคริด

วขา เขาเปป็นคนบาปยริงที่ กวขาคนทคัรงปวงทรีที่อาศคัยอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็มหรพอ” อรีกครคัรงทรีที่คทาตอบของ
พระองคตทรีที่ทที่มริ แทงจริตใจของคนเหลขานคัรนทรีที่ฟงคั พระองคตกคป็ พอ “แตขถข้าทขานทคัรงหลายมริไดข้กลคับใจเสรีย
ใหมขจะตข้องพรินาศเหมพอนกคัน” ความจรริงขข้อนรีรยงคั ใชข้ไดข้อยซูจข นถนงทรุกวคันนรีร บทเรรียนสทาคคัญสทาหรคับ
ชาวโลกทรีที่ตขอตข้านและไมขเชพที่อกป็เปป็นแบบเดรียวกคัน นคันที่ คพอ หากพวกเขาไมขกลคับใจเสรียใหมข พวกเขากป็
จะพรินาศเชขนกคัน
ลก 13:6-9

พระองคย์ตรนสคลาอทปมาตล่อไปนมีนั้วล่า "คนหนซรื่งมมีตด้นมะเดรรื่อตด้นหนซรื่งปลผกไวด้ใน

สวนองทล่นของตน และเขามาหาผลทมีรื่ตด้นนนนั้นแตล่ไมล่พบ 7 เขาจซงวล่าแกล่คนทมีรื่รกน ษาสวนองทล่นวล่า `ดผเถสด
เรามาหาผลทมีรื่ตด้นมะเดรรื่อนมีนั้ไดด้สามปมีแลด้ว แตล่ไมล่พบ จงโคล่นมนนเสมีย จะใหด้ดนส รกไปเปลล่าๆทลาไม' 8 แตล่
ผผด้รกน ษาสวนองทล่นตอบเขาวล่า `นายเจด้าขด้า ขอเอาไวด้ปมีนมีนั้อกมี ใหด้ขาด้ พเจด้าพรวนดสนเอาปทยอ๋ ใสล่ 9 แลด้วถด้า
มนนเกสดผลกป็ดมีอยผล่ ถด้าไมล่เกสดผล ภายหลนงทล่านจงโคล่นมนนเสมีย '"
บางทรีอาจเพราะเหตรุการณตดคังกลขาว พระเยซซูจนงทรงนทาเสนอคทาอรุปมาตขอไปนรีร “คนหนนงที่ มรี
ตข้นมะเดพที่อตข้นหนนงที่ ปลซูกไวข้ในสวนองรุขนของตน และเขามาหาผลทรีที่ตข้นนคัรนแตขไมขพบ” เจข้าของสวน
ไดข้ไปบอกใหข้คนทรีดที่ ซูแลสวนองรุขนวขาเขาไดข้มาหาผลจากตข้นมะเดพที่อนรีรไดข้สามปรีแลข้ว เพราะไมขพบผล
เขาจนงสคังที่ คนงานของเขาใหข้โคขนตข้นมะเดพที่อนรีรเสรีย มรีผซูข้เสนอหลายความเหป็นเกรีที่ยวกคับความหมายของ
คทาอรุปมานรีร มรีผซูข้กลขาววขาตข้นมะเดพที่อบางชนริดไมขออกผลสรุกจนกวขาจะผขานไปสามปรีกขอน บางคนกป็
เปรรียบวขาชขวงเวลาสามปรีนร คันหมายถนงชขวงเวลาในการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรีที่ทรงมรี
ตขอพวกยริว พวกยริวสข วนใหญขไมขออกผลถวายพระองคตเลย คทาอรุปมานรีรอาจสพที่อถนงบทสนทนา
ระหวขางพระบริดาและพระบรุตรเกรีที่ยวกคับความไมขเชพที่อของชนชาตริอริสราเอล หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง
พระเยซซูกทป็ รงอข้อนวอนพระบริดาใหข้ทรงโปรดใหข้เวลาพวกเขามากกวขานรีรอรีกนริด
ตอนทข้ายของคทาอรุปมานรีร ผซูข้ดซูแลสวนองรุขนไดข้อข้อนวอนเจข้าของสวนใหข้เขาใหข้เวลามคันอรีก
จนถนงสริรนปรีนร รี เขาจะพรวนดรินและใสข ปยรุด๋ มคัน หากมคันเกริดผล กป็ดรีไป หากไมขเกริดผล มคันกป็จะถซูกโคขน
ลง ความสอดคลข้องกคับอริสยาหต 5:1-7 ทรีที่สวนองรุขนคพออริสราเอล กป็ปรากฏชคัดเจน เมพอที่ เชพที่อมโยงกคับคทา
เตพอนกขอนหนข้าทรีที่ใหข้กลคับใจใหมข ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็ดซูเหมพอนจะเปป็น หากอริสราเอลไมขกลคับใจ
และเกริดผล มคันกป็จะเผชริญกคับการพริพากษาทรีที่เกริดขนรนไดข้ทรุกเมพอที่ มคันมาถนงจรริงๆในปรี ค.ศ. 70

ลก 13:10-13 พระองคย์กลาลนงทรงสนรื่งสอนอยผล่ทมีรื่ธรรมศาลาแหล่งหนซงรื่ ในวนนสะบาโต 11 และ
ดผเถสด มมีหญสงคนหนซรื่งซซรื่งมมีผมีเขด้าสสงทลาใหด้พสการมาสสบแปดปมีแลด้ว หลนงโกง ยรดตนวขซนนั้ ไมล่ไดด้เลย
12 เมรรื่อพระเยซผ ทอดพระเนตรเหป็นเขา จซงเรมียกและตรนสกนบเขาวล่า "หญสงเออ๋ย ตนวเจด้าหายพด้นจาก
โรคของเจด้าแลด้ว" 13 พระองคย์ทรงวางพระหนตถย์บนเขา และในทนนใดนนนนั้ เขากป็ยรดตนวตรงไดด้ และ
สรรเสรสญพระเจด้า
บางทรีอาจเพพอที่ ยกภาพประกอบสภาพฝขายวริญญาณของชนชาตริอริสราเอล และเพพที่อเนข้นยทรา
ประเดป็นของพระเยซซู พระวริญญาณบรริสรุทธริธจนงทรงดลใจลซูกาใหข้บคันทนกเหตรุการณตตขอไปนรีร ดคังทรีที่
พระองคตทรงกระททาเปป็นประจทา พระเยซซูกาท ลคังสคังที่ สอนอยซูใข นธรรมศาลาในวคันสะบาโต ในวคันสะ
บาโตนคัรนเอง มรีผซูข้หญริงคนหนนงที่ ซนที่งพริการมาสริบแปดปรี นางหลคังโกงและยพดตคัวขนรนไมขไดข้เลย แนขนอน
ทรีที่ดข้วยความสงสารและอาจเพพที่อตอกยทราความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขา พระองคตจงน ตรคัสกคับนางวขา “หญริงเอด๋ย
ตคัวเจข้าหายพข้นจากโรคของเจข้าแลข้ว” หลคังจากตรคัสเชขนนคัรนพระองคตกทป็ รงวางพระหคัตถตบนตคัวนาง
“และในทคันใดนคัรนเขากป็ยพดตคัวตรงไดข้ และสรรเสรริญพระเจข้า”
ลก 13:14

แตล่นายธรรมศาลากป็เครองใจ เพราะพระเยซผ ไดด้ทรงรนกษาโรคในวนนสะบาโต

จซงวล่าแกล่ประชาชนวล่า "มมีหกวนนทมีรื่ควรจะทลางาน เหตทฉะนนนนั้ ในหกวนนนนนั้นจงมาใหด้รนกษาโรคเถสด แตล่
ในวนนสะบาโตนนนนั้ อยล่าเลย" เมพที่อเหป็นวขาเกริดอะไรขนรน นายธรรมศาลาจนงเดพอดดาลทรีที่พระเยซซูทรง
รคักษาโรคในวคันสะบาโต เขาตทาหนริพระเยซซูในททานองนขาเลพที่อมใส โดยบอกพระองคตวาข มรีหกวคันทรีที่
ควรจะททางาน แตขไมขใชขในวคันสะบาโต
ลก 13:15-17 แตล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสตอบเขาวล่า "คนหนด้าซรรื่อใจคด เจด้าทนนั้งหลายททก
คนไดด้แกด้วนวแกด้ลาจากคอกมนนพาไปใหด้กสนนลนั้าในวนนสะบาโตมสใชล่หรรอ 16 ดผเถสด ฝล่ายหญสงผผนด้ มีนั้เปป็น
บทตรมีของอนบราฮนม ซซงรื่ ซาตานไดด้ผผกมนดไวด้สสบแปดปมีแลด้ว ไมล่ควรหรรอทมีรื่จะใหด้เขาหลทดพด้นจากเครรรื่อง
จลาจองอนนนมีในั้ นวนนสะบาโต" 17 เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนั้นแลด้ว บรรดาคนทมีรื่เปป็นปฏสปนกษย์กบน
พระองคย์ตด้องขายหนด้า และประชาชนทนนั้งหลายกป็เปรมปรมีดสดิ์เพราะสรรพคทณความดมีทมีรื่พระองคย์ไดด้
ทรงกระทลา

ดข้วยความเดพอดดาลยริงที่ กวขา พระเยซซูจงน ทรงตอบกลคับไปเพราะการมรีใจแขป็งกระดข้างและ
ความมพดบอดของผซูข้นทาทางศาสนาคนนรีร พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาอยขางรรุนแรงวขา แมข้
กระทคังที่ ในวคันสะบาโต พวกเขาทรุกคนกป็ยงคั แกข้ววคั แกข้ลาพาพวกมคันไปกรินนทราเลย พระองคตจงน ตรคัส
ถามอยขางทริที่มแทงจริตใจพวกเขาวขา “ฝขายหญริงผซูข้นร รีเปป็นบรุตรรีของอคับราฮคัม ซนที่งซาตานไดข้ผซูกมคัดไวข้สริบ
แปดปรีแลข้ว ไมขควรหรพอทรีที่จะใหข้เขาหลรุดพข้นจากเครพอที่ งจองจทาอคันนรีรในวคันสะบาโต” พระองคตทรง
ททาใหข้พวกคนชอบตริทรีที่หนข้าซพที่อใจคดถนงกคับผงะ อคันทรีที่จรริงแลข้ว พวกเขากป็ขายหนข้าเมพที่อเจอคทาตทาหนริ
ของพระเยซซู ขณะเดรียวกคัน พวกประชาชนกป็เปรมปรรีดธ ริเพราะ “สรรพครุณความดรีทรีที่พระองคตไดข้ทรง
กระททา”
มรีหลายเรพอที่ งทรีคที่ วรออกความเหป็น (1) บทนรีรทร คังบทจนถนงจรุดนรีรไดข้พซูดถนงใจทรีแที่ ขป็งกระดข้างและ
ไมขยอมกลคับใจใหมขของพวกคนใหญขคนโตในอริสราเอล เรายริงที่ เหป็นเรพอที่ งนรีรชดคั เจนในเหตรุการณตนร รี นรีที่
จนงเปป็นเหตรุใหข้พระเยซซูทรงหยริบเรพอที่ งนรีรมาเปป็นประเดป็น และพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็ทรงรคับประกคัน
วขาเรพที่องนรีรตข้องถซูกบคันทนกลงในพระคคัมภรีรต มคันสอดคลข้องกคันกคับบรริบทใหญขของบทนรีรเปป็นอยขางดรี
(2) ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา พระเยซซูทรงยกใหข้ความเจป็บปขวยของหญริงนขาสงสารผซูข้นร รีเปป็นฝรีมอพ
ของซาตาน นางมริไดข้เปป็นโรคทรีที่เกริดกคับอวคัยวะสข วนใด อยขางไรกป็ตาม อาการพริการของนางกป็เปป็นผล
โดยตรงของกริจกรรมของผรี เราจนงเขข้าใจวขาความเจป็บปขวยทางรข างกายบางประการเปป็นฝรีมอพ ของ
ซาตานมากกวขาทรีที่จะเกริดขนรนเพราะความบกพรข องของอวคัยวะ นอกจากนรีร ‘พวกรคักษาโดยใชข้
ศรคัทธา’ ในปคัจจรุบคันซนที่งเชรีที่ยวชาญในการรคักษาแบบหลอกๆและใชข้อทานาจของโลกวริญญาณกป็ชอบ
‘รคักษา’ ผซูข้คนทรีมที่ รีอาการเจป็บปขวยแบบนคัรน ดซูเหมพอนวขา ‘คนรคักษาโรค’ เชขนนคัรนในปคัจจรุบคันในบาง
กรณรีกรป็ คักษาโรคไดข้จรริงๆโดยอาศคัยอทานาจของผท มริใชขฤทธริธเดชของพระเจข้า ในหลายกรณรีอคันทรีที่จรริง
พวกเขากป็ขคับผรีออกโดยใชข้อทานาจของซาตานเองเลย โดยพวกเขาเปป็นสรุดยอดคนเจข้าเลขหตทรีที่หลอก
ลวงคนอพที่นและตคัวเองกป็ถซูกหลอกเชขนกคัน พวกเขาจนงชขวยเผยแพรข ความเชพที่อแบบครริสเตรียนแบบจอม
ปลอมออกไปโดยหลอกลวงคนเปป็นอคันมาก
ซาตานสามารถททาใหข้เกริดความเจป็บปขวยบางอยขางไดข้จรริงๆ พวกนคักตข้มตรุด๋นทรีรที่ คักษาโรคจนง
‘รคักษาโรค’ โดยใชข้อทานาจของซาตาน อคันเปป็นการททาใหข้ความเชพที่อแบบครริสเตรียนจอมปลอมของ
พวกเขาดซูนขาเชพที่อถพอและหลอกลวงคนเปป็นอคันมาก คนรคักษาโรคดคังกลขาวไมขเคย ‘รคักษา’ คนทรีที่เปป็น

โรคเกรีที่ยวกคับอวคัยวะใหข้หายไดข้เลย เกพอบทรุกครคัรงคทากลขาวอข้างของพวกเขาจะเปป็นเกรีที่ยวกคับการรคักษา
คนทรีมที่ รีปคัญหาเกรีที่ยวกคับกระดซูกใหข้หาย มรีความคลข้ายคลนงกคันอยขางเหป็นไดข้ชคัดระหวขางสริที่งทรีที่เกริดขนรนใน
ทรุกวคันนรีรกบคั สริที่งทรีพที่ ระเยซซูทรงยกใหข้เปป็นฝรีมพอของพญามาร
ลก 13:18-19 พระองคย์จซงตรนสวล่า "อาณาจนกรของพระเจด้าเหมรอนสสงรื่ ใด และเราจะเปรมียบ
อาณาจนกรนนนั้นกนบอะไรดมี 19 กป็เปรมียบเหมรอนเมลป็ดพนนธทย์ผกน กาดเมลป็ดหนซงรื่ ทมีรื่คนหนซรื่งไดด้เอาไปปลผก
ในสวนของตน มนนงอกขซนั้นเปป็นตด้นใหญล่ และนกในอากาศมาอาศนยอยผตล่ ามกสรื่งกด้านของตด้นนนนนั้ "
อรีกครคัรงทรีบที่ รริบททรีที่ใหญขกวขาชขวยใหข้ความกระจขางแกขคทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูทรงสอนในลทาดคับ
ตขอไป วลรี “เมพอที่ พระองคตตรคัสคทาเหลขานคัรนแลข้ว” เชพที่อมโยงสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนตขอไปกคับสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้
ทรงสอนแลข้ว ลซูกาบคันทนกคทาอรุปมาเรพอที่ งเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดตรงนรีร คทาอรุปมานรีรมรีอยซูใข นมคัทธริว 13:31-32
และมาระโก 4:30-32 เชขนกคัน แนวคริดหลคักคพอ “อาณาจคักรของพระเจข้า” ถนงแมข้บางคนทรุกวคันนรีร จะ
ตรีความใหข้เปป็นฝขายวริญญาณและมองในเชริงอรุปมาอรุปไมยวขาอาณาจคักรนรีรหมายถนงยรุคครริสตจคักรและ
‘พระกายของพระครริสตต’ โดยทคัวที่ ไป แตขจรริงๆแลข้วมคันมรีความหมายทรีที่เจาะจงถนงพวกยริวและมรี
ลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตโดยเฉพาะ ดคังทรีคที่ ทาๆนรีรสพที่อ อาณาจคักรของพระเจข้าหมายถนง อาณาจคักรทรีที่
พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาไวข้กบคั พวกอริสราเอลมานานแลข้ว จรุดสนใจหลคักของมคันกป็คพอ พระมหา
กษคัตรริยตและการเสดป็จกลคับมาของพระองคต
อาณาจคักรของพวกยริวไดข้ถซูกระงคับไวข้ชคัวที่ คราวตคัรงแตขสมคัยการกวาดตข้อนไปยคังกรรุงบาบริโลน
ครคัรงสรุดทข้ายในปรี 586 กขอน ค.ศ. ขณะทรีที่พระครริสตตและพระมหากษคัตรริยทต รงอยซูใข นขคัรนตอนการ
หยริบยพนที่ อาณาจคักรนคัรนกลคับคพนแกขชนชาตริอริสราเอลโดยเนข้นเรพอที่ งฝขายวริญญาณเปป็นหลคัก มริใชขเรพที่อง
การเมพองเหมพอนอยขางทรีพที่ วกเขาคริด พวกเขาปฏริเสธพระองคตและปฏริเสธอาณาจคักรนคัรนดข้วย อยขางไร
กป็ตาม คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรนคัรนจะสทาเรป็จเมพที่อพระมหากษคัตรริยตเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุ
ภาพและสงขาราศรียงริที่ ใหญข โดยยรุคเจป็ดปรีสรรินสรุดลงและเรริที่มตข้นยรุคพคันปรี ดคังนคัรน ขณะทรีที่พระเยซซูทรง
สอนคทาอรุปมานรีรและคทาอรุปมาเรพอที่ งอพนที่ ๆ พระองคตกกป็ าท ลคังมองผขานเลนสตของพวกยริว ทคัรงในสภาพ
ปคัจจรุบคันตอนนคัรนทรีพที่ วกเขามรีใจแขป็งกระดข้างและมองไปยคังอาณาจคักรนคัรนในอนาคตในยรุคพคันปรีดข้วย
เมพอที่ เหป็นเชขนนคัรนแลข้ว คทาอรุปมาเรพอที่ งเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดจนงมรีความหมายเชริงเปป็นคทาพยากรณต
คทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรบรรยายถนงการทรีชที่ ายคนหนนงที่ เอาเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเมลป็ดหนนงที่ ไปปลซูกในสวนของ

ตน พอเวลาผขานไป มคันกป็เตริบโตกลายเปป็นตข้นใหญขโดยมรีพวกนกในอากาศเขข้ามาอาศคัยอยซู ข เมลป็ด
พคันธรุตผคักกาดถพอไดข้วาข เปป็นเมลป็ดพพชทรีที่มขรี นาดเลป็กมากๆ กระนคัรน ภายใตข้สภาวะอคันเหมาะสม มคันกป็
สามารถโตกลายเปป็นตข้นใหญขจนมรีขนาดความสซูงเทรียบเทขาตข้นไมข้เลย
เหป็นไดข้ชดคั วขาคทาอรุปมานรีรพซูดถนงการทรีที่เมลป็ดพคันธรุตแหขงอาณาจคักรนคัรนเปป็นผซูข้เชพที่อกลรุมข เลป็กๆทรีที่สคัก
วคันหนนงที่ จะเตริบโตจนกลายเปป็นอาณาจคักรทรีที่กวข้างใหญขไพศาล ซนงที่ ปกคลรุมทคัวที่ ทคัรงแผขนดรินโลกเมพที่อ
พระครริสตตเสดป็จกลคับมา การเอขยถนงพวกนกในอากาศทรีที่เขข้ามาอยซูอข าศคัยทรีที่ตข้นนคัรนกป็อาจมรีความหมาย
ดคังตขอไปนรีร กขอนทรีที่การครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตตจะสริรนสรุดลง จะมรีบางคนทรีที่เกริดมาใน
ชขวงเวลานคัรนซนที่งไมขยอมกลคับใจรคับเชพที่อและในทรีที่สรุดพวกเขาจะกขอการกบฏในสงครามของโกกและ
มาโกก ดซู วริวรณต 20:7-9
ลก 13:20-21 พระองคย์ตรนสอมีกวล่า "เราจะเปรมียบอาณาจนกรของพระเจด้ากนบสสรื่งใด 21 กป็
เปรมียบเหมรอนเชรนั้อ ซซรื่งผผหด้ ญสงคนหนซงรื่ เอาเจรอลงในแปด้งสามถนงจนแปด้งนนนั้นฟผขนซนั้ ทนนั้งหมด"
คทาอรุปมาซนที่งเปป็นคทาพยากรณตทรีที่คลข้ายๆกคันถซูกนทาเสนอตรงนรีร เมพอที่ พริจารณาอาณาจคักรทรีถที่ ซูก
บรรยายถนงไปแลข้วขข้างบน พระเยซซูกทป็ รงใสข คทาอรุปมาปรริศนาอรีกเรพที่องเขข้าไป เชพรอ (คพอ ยรีสตต) ในพระ
คคัมภรีรตปกตริแลข้วกป็หมายถนงความบาป เชพรอเพรียงนริดเดรียวกป็สามารถททาใหข้แปข้งดริบทคัรงกข้อนฟซูขร นน ไดข้
ตรงนรีรผซูข้หญริงคนหนนงที่ เอาเชพรอนริดเดรียวใสข ในแปข้งขนมสามกข้อนและในทรีที่สรุดแปข้งดริบแตขละกข้อนกป็ฟซู
ขนรนเพพที่อนทาไปอบททาขนมปคัง การประยรุกตตใชข้กอป็ าจหมายถนงอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนอรีกแลข้ว เมพที่อถนง
ตอนนคัรน ความบาปแมข้เพรียงเลป็กนข้อยทรีแที่ ทรกซนมผขานลซูกหลานทรีที่ถพอกทาเนริดขนรนในเวลานคัรนจะททาใหข้
ทคัวที่ ทคัรงอาณาจคักรนคัรนฟซูขร นน จนนทาไปสซูขสงครามของโกกและมาโกกดคังทรีที่กลขาวไวข้ขข้างบนแลข้ว
บางคนพยายามทรีที่จะประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาสองเรพอที่ งขข้างบนกคับยรุคครริสตจคักรและผลกระทบ
ของเชพรอกคับการละทริรงความจรริงในครริสตจคักร อยขางไรกป็ตาม การททาเชขนนคัรนกป็เทขากคับถพอวขาครริสต
จคักรเปป็นอาณาจคักรนคัรนซนที่งภาพรวมทคัรงหมดของพระคคัมภรีรแต สดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขามคันไมขจรริง การ
ละทริรงความจรริงทรีที่ถซูกพซูดถนงตรงนรีรจะเกริดขนรนในอาณาจคักรนคัรน ไมขใชขในครริสตจคักร ในการประยรุกตต
ใชข้แบบกวข้างๆแนขนอนทรีที่มครี วามคลข้ายคลนงหลายประการกคับยรุคครริสตจคักร แตขการประยรุกตตใชข้แบบ
ทรีที่สรุดแลข้วกป็เปป็นเรพอที่ งอวสานกาล

ลก 13:22-24 พระองคย์เสดป็จไปตามบด้านตามเมรองสนงรื่ สอนเขา และทรงดลาเนสนไปยนงกรทง
เยรผ ซาเลป็ม 23 มมีคนหนซรื่งทผลถามพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า คนทมีรื่รอดนนนั้นนด้อยหรรอ" พระองคย์
ตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า 24 "จงเพมียรเขด้าไปทางประตผคบน แคบ เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า คน
เปป็นอนนมากจะพยายามเขด้าไป แตล่จะเขด้าไมล่ไดด้
ขณะทรีที่พระเยซซูเสดป็จเดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตกทป็ รงสคังที่ สอนในเมพองและ
หมซูขบข้านตขางๆ นรีที่นขาจะเปป็นการเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายของพระองคตไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่ระบรุไวข้ใน
ยอหตน 11 ความจรริงทรีที่ถซูกนทามาพซูดถนงตรงนรีรแบบตริดกคันไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ทรงตคัรงใจนทามคันมาใสข ตรงนรีรในบรริบทของสริที่งทรีที่เพริงที่ มากขอนหนข้า (เรพอที่ งเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเลป็กจริดี๋ว)
มรีบางคนทซูลถามพระเยซซูวาข “พระองคตเจข้าขข้า คนทรีรที่ อดนคัรนนข้อยหรพอ” พระเยซซูมริไดข้ใหข้คทา
ตอบตรงๆ แตขพระองคตตรคัสตอบผขานทางบทเรรียนเชริงอรุปมาหลายประการ พระองคตตรคัสกขอนอพนที่
เลยวขา “จงเพรียรเขข้าไปทางประตซูคคับแคบ เพราะเราบอกทขานทคัรงหลายวขา คนเปป็นอคันมากจะ
พยายามเขข้าไป แตขจะเขข้าไมขไดข้” คทาทรีแที่ ปลวขา เพมียร แปลมาจากคทาวขา อาโกนดิซอไม ซนที่งมรีความ
หมายอยขางหนนงที่ วขา ‘ดริรนรน’ หรพอ ‘หคักโหม’ เหมพอนกคับนคักกรรีฑา คทาทรีที่แปลวขา คนบแคบ (สเตะนอส)
มรีความหมายวขาเลป็กหรพอแคบ บางคนพยายามเสนอวขานรีอที่ าจเปป็นประตซูเลป็กทรีที่ใชข้เขข้าเมพองหลคังจากทรีที่
ประตซูใหญขถซูกปริดแลข้วในยามกลางคพน นคันที่ อาจเปป็นไปไดข้
การประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็มรีหลายประการ (1) ความจรริงเรพอที่ งความรอดไมขไดข้อยซูใข น
ศาสนาสายหลคักหรพอวคัฒนธรรมทรีที่คนนริยมชมชอบ นคันที่ เปป็นความจรริงในสมคัยนคัรนและยริงที่ เปป็นจรริงใน
ปคัจจรุบคัน (2) เชขนเดรียวกคับทรีที่เมลป็ดพคันธรุตแหขงอาณาจคักรนคัรนมรีขนาดเลป็กและคนเหลขานคัรนทรีที่เขข้าใจมคันกป็มรี
จทานวนนข้อยจรริงๆเมพที่อเปรรียบเทรียบกคันแลข้ว ประตซูสขคซู วามรอดกป็ไมขเปป็นทรีที่รจซูข้ คักแพรข หลายเชขนกคัน คน
มากมายพากเพรียรทรีที่จะเขข้าสซูขอาณาจคักรแหขงความรอดและไมขเคยไปหาประตซูเลป็กทรีที่คคับแคบคพอ พระ
ครริสตตเลย พวกเขาเขข้าไปทางประตซูใหญขซนที่งกป็คอพ ศาสนาและวคัฒนธรรมทรีที่ผซูข้คนนริยม และสรุดทข้ายกป็
ลงเอยในนรก มคันเปป็นเชขนนคัรนในสมคัยของพระเยซซู โดยสข วนใหญขแลข้วกป็เกริดกคับพวกอริสราเอลทรีที่ไมข
เชพที่อ มคันเปป็นจรริงในทรุกวคันนรีรดข้วย

ลก 13:25-29 เมรรื่อเจด้าบด้านลทกขซนนั้ ปสดประตผแลด้ว และทล่านทนนั้งหลายเรสรื่มยรนอยผภล่ ายนอกเคาะ
ทมีรื่ประตผวล่า `นายเจด้าขด้าๆ ขอเปสดใหด้ขาด้ พเจด้าเถสด' และเจด้าบด้านนนนั้นจะตอบทล่านทนนั้งหลายวล่า `เราไมล่รด้ผ
จนกเจด้าวล่าเจด้ามาจากไหน' 26 ขณะนนนั้นทล่านทนนั้งหลายเรสรื่มจะวล่า `ขด้าพเจด้าไดด้กสนไดด้ดรรื่มกนบทล่าน และ
ทล่านไดด้สงนรื่ สอนทมีรื่ถนนของพวกขด้าพเจด้า' 27 เจด้าบด้านนนนั้นจะวล่า `เราบอกเจด้าทนนั้งหลายวล่า เราไมล่รด้จผ นก
เจด้าวล่าเจด้ามาจากไหน เจด้าผผด้กระทลาความชนรื่วชด้า จงไปเสมียใหด้พด้นหนด้าเรา' 28 เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะ
เหป็นอนบราฮนม อสสอนค ยาโคบ และบรรดาศาสดาพยากรณย์ในอาณาจนกรของพระเจด้า แตล่ตนวทล่านเอง
ถผกขนบไลล่ไสสล่งออกไปภายนอก ทมีรื่นนรื่นจะมมีการรด้องไหด้ขบเขมียนั้ วเคมีนั้ยวฟนน 29 จะมมีคนมาจากทสศ
ตะวนนออก ทสศตะวนนตก ทสศเหนรอ ทสศใตด้ จะมาเอนกายลงในอาณาจนกรของพระเจด้า
จากนคัรน ในฐานะเปป็นคทาตอบทรีที่สองสทาหรคับคทาถามในขข้อ 23 พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมา
อรีกเรพอที่ งซนงที่ เหป็นไดข้ชคัดวขามรีนคัยเชริงอวสานกาล พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของเจข้าของบข้านคนหนนงที่ ผซูข้
ซนที่งเมพที่อถนงเวลาเขข้านอนเขากป็ปริดประตซูใสข กลอนบข้านของตนในคพนนคัรน เหลขาผซูข้รคับใชข้ซนที่งนขาจะเขข้า
ประตซูขณะทรีที่มคันยคังเปริดอยซูข กป็ถซูกกคันไวข้อยซูนข อกบข้านในคพนทรีที่หนาวเหนป็บ มรีการอข้างอริงอยขางชคัดเจนถนง
สริที่งทรีพที่ ระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้เกรีที่ยวกคับพระองคตวาข ทรงเปป็นประตซูในยอหตน 10 บรรดาผซูข้รคับใชข้ปลอมเหลขา
นรีรซนที่งไปเทรียที่ วในเมพองจนดนกดพนที่ กป็กลคับมาพบวขาประตซูปริดแลข้ว พวกเขาจนงรข้องวขา “`นายเจข้าขข้าๆ ขอ
เปริดใหข้ขข้าพเจข้าเถริด' และเจข้าบข้านนคัรนจะตอบทขานทคัรงหลายวขา `เราไมขรจซูข้ คักเจข้าวขาเจข้ามาจากไหน'”
คทาอรุปมานรีรสอดคลข้องอยขางชคัดเจนกคับสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนในมคัทธริว 7:21-23 โปรด
สคังเกตวขาพระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรกบคั บรรดาคนทรีที่ฟคังพระองคตโดยตรง “ขณะนคัรนทขานทคัรง
หลายเรริที่มจะวขา `ขข้าพเจข้าไดข้กรินไดข้ดมพที่ กคับทขาน และทขานไดข้สคังที่ สอนทรีที่ถนนของพวกขข้าพเจข้า'” พระ
เยซซูทรงเปลรียที่ นตคัวอยขางจากพวกผซูข้รคับใชข้ปลอมในคทาอรุปมานรีรมายคังคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูตข ขอหนข้า
พระองคต พระองคตทรงแจข้งแกขพวกเขาตขอไปวขา “เราบอกเจข้าทคัรงหลายวขา เราไมขรจซูข้ คักเจข้าวขาเจข้ามาจาก
ไหน เจข้าผซูข้กระททาความชคัวที่ ชข้า จงไปเสรียใหข้พข้นหนข้าเรา'” การประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ เกรีที่ยวกคับ
คนเหลขานคัรนจนถนงทรุกวคันนรีรทรีที่พลาดความรอดไป นรีที่อาจสพที่อถนงคทาอข้อนวอนของพวกเขาทรีที่การ
พริพากษาทรีที่พระทรีที่นคังที่ ใหญขสรีขาว จะไมขมพรี ระเมตตาในวคันนคัรนเลย

แตขบรริบททรีที่อยซูตข ริดกคันกป็สพที่อชคัดเจนถนงชนชาตริอริสราเอลเพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้าจะถซูก
สถาปนาเมพอที่ พระมหากษคัตรริยตเสดป็จกลคับมา นรีอที่ าจอข้างอริงอยขางเฉพาะเจาะจงถนงการพริพากษา
ชนชาตริอริสราเอล (ในเวลานคัรนซนที่งถซูกชรุบใหข้เปป็นขนรนจากตาย) เมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมากขอนเขข้าสซูข
ยรุคพคันปรีนดริ เดรียว ใหข้เราสคังเกตวขาพระเยซซูทรงบรรยายถนงการรทที่าไหข้และการขบเขรีรยวเครีรยวฟคันเมพอที่
พวกยริวทรีที่ไมขรอดจากทรุกยรุคสมคัย (และในสมคัยของพระองคตดข้วย) ไดข้เหป็นบรรพบรุรษรุ ของพวกยริวเขข้า
สซูขอาณาจคักรนคัรนและพวกเขาถซูกขคับไลขออกไป วลรีทรีที่พดซู ถนงการทรีที่คนเหลย่านดันขึ้ ทรีที่มาจากทรุกทริศและนคังที่
ในอาณาจคักรนคัรนกป็อาจหมายถนง (1) พวกยริวทรีที่ไดข้รบคั การไถขซนที่งถซูกรวบรวมมาในการกลคับคพนสซูข
สภาพเดริมในทรีที่สรุดของชนชาตริอริสราเอลเมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมา หรพอ (2) อาจเปป็นชนตขางชาตริ
ทรีที่ไดข้รคับการไถขจากทรุกทริศของแผขนดรินโลกทรีที่เขข้าสซูขอาณาจคักรนคัรนในวคันนคัรน ทรรศนะหลคังนรีรยงริที่ ททาใหข้
พวกยริวทรีที่ไมขรอดขมขพนที่ เมพที่อพวกเขาพลาดอาณาจคักรนคัรนทรีพที่ วกเขาเสาะหามานานไปเสรีย การ
ประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็คพอเรพที่องความรอดและความเรข งดขวนของการเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อม ทคัรง
พวกยริวและคนตขางชาตริ แตขกลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ มคันหมายถนงพวกยริวโดยรวมๆและโดย
เฉพาะพวกยริวในสมคัยของพระเยซซู
ลก 13:30

ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสคทาพซูดทรีที่ดซูขดคั แยข้งกคันอคันโดขงดคังของพระองคต

และดผเถสด จะมมีผด้ทผ มีรื่เปป็นคนสท ดทด้ายกลนบเปป็นคนตด้น และผผด้ทมีรื่เปป็นคนตด้นกลนบเปป็นคนสท ดทด้าย" การ
ประยรุกตตใชข้แบบเฉพาะเจาะจงนคัรนไมขชดคั เจน แตขพระเยซซูอาจทรงหมายถนงพวกคนตขางชาตริทรีที่เชพที่อใน
อาณาจคักรนคัรนซนที่งถซูกยกชซูใหข้ไดข้ตทาแหนขงใหญขโต ผซูข้ซนที่งกลคับใจเชพที่อหลคังจากพคันธสคัญญาทรีพที่ ระเจข้าทรง
กระททาไวข้กบคั อริสราเอลตคัรงนาน หรพอพระองคตอาจทรงหมายถนงเหลขาผซูข้รคับใชข้ทรีที่ไมขมรีใครรซูจข้ คักแตขกป็สคัตยต
ซพที่อซนที่งไดข้รบคั บทาเหนป็จในอาณาจคักรนคัรน คนเหลขานรีรแตกตขางอยขางชคัดเจนจากพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่
โดขงดคัง คนพวกนคัรน ถนงแมข้ไดข้รคับความรอด แตขกป็กาข้ วขนรนสซูขตทาแหนขงใหญขโตไดข้โดยใชข้การเมพอง
พรสวรรคต หรพอความบคังเอริญมากกวขาโดยการเชพที่อฟคัง และดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อและการรคับใชข้
พระเจข้าอยขางแทข้จรริง
ลก 13:31-33 ในวนนนนนนั้ เอง มมีพวกฟารสสบมี างคนมาทผลพระองคย์วาล่ "ทล่านจงไปจากทมีรื่นมีรื่
เถสด เพราะวล่าเฮโรดจะใครล่ประหารชมีวสตของทล่านเสมีย" 32 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "จงไปบอก
สท นขน จสนั้งจอกนนนนั้ วล่า `ดผเถสด เราขนบผมีออกและรนกษาโรคในวนนนมีนั้และพรทล่งนมีนั้ แลด้ววนนทมีสรื่ ามเราจะทลาการ

ใหด้สลาเรป็จ' 33 แตล่วล่าจลาเปป็นซซงรื่ เราจะเดสนไปวนนนมีนั้ พรทล่งนมีนั้ และมะรรนนมีนั้ เพราะวล่าศาสดาพยากรณย์จะ
ถผกฆล่านอกกรทงเยรผซาเลป็มกป็หามสไดด้
เฮโรดทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีรคอพ เฮโรดเจข้าเมพองผซูข้ซงนที่ อทานาจปกครองของเขารวมถนงแควข้นกาลริลรีดวข้ ย
ดคังนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูยงคั ประทคับอยซูใข นแควข้นนคัรนอยซูข ถนงแมข้จะกทาลคังมรุขงหนข้าไปยคังกรรุง
เยรซูซาเลป็มกป็ตาม พวกฟารริสรีจงน เกริดความอยากรซูอข้ ยากเหป็นจรริงๆ (ตคัวพวกเขาเองกป็กาท ลคังวางแผน
กทาจคัดพระเยซซูอยซู)ข โดยเตพอนพระองคตเกรีที่ยวกคับเฮโรด บางทรีพวกเขาหวคังทรีที่จะททาใหข้พระองคตกลคัว
กป็ไดข้ ไมขวาข จะยคังไง พระเยซซูกตป็ รคัสตอบวขาพระองคตจะทรงกระททาการอคัศจรรยตตขางๆตขอไปใน
ระหวขางนรีร “แลข้ววคันทรีที่สามเราจะททาการใหข้สทาเรป็จ” พระองคตจนงตรคัสแบบมรีนคัยแฝงถนงการ
สริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตทจรีที่ ะเกริดขนรนของพระองคต คทาทรีแที่ ปลวขา สลาเรป็จ (เทะเละอดิออ
โอ) มรีความหมายวขา ‘สมบซูรณต’ ‘เสรป็จสริรน’ และ ‘สทาเรป็จลรุลขวง’ แนขนอนทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
ทรงกระททาพระราชกริจบนโลกนรีรของพระองคตสทาเรป็จแลข้วจรริงๆบนกางเขนนคัรน โดยถนงจรุดสซูงสรุดทรีที่
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต คทาตรคัสของพระเยซซูบนกางเขนนคัรน “สทาเรป็จแลข้ว” (ยอหตน
19:30) กป็ใกลข้เครียงทางไวยากรณตกบคั คทาตรคัสตรงนรีรของพระองคต
พระองคตทรงบรรยายตขอไปวขาการวริที่งแขขงของพระองคตยงคั ไมขเสรป็จสริรนเพราะวขาพระองคตยงคั
ตข้องเดรินไปวคันนรีร พรรุขงนรีรและมะรพนนรีร พระองคตไมขทรงหวาดกลคัววขาจะถซูกเฮโรดฆขาในแควข้นกาลริลรี
แตขอยขางใดเพราะวขาพระองคตทรงทราบจากประวคัตริศาสตรตและในคทาพยากรณตวาข “เพราะวขาศาสดา
พยากรณตจะถซูกฆขานอกกรรุงเยรซูซาเลป็มกป็หามริไดข้” คทาตรคัสนรีรสพที่อความหมายในเชริงประชดประชคัน
ดข้วย มคันเกริดขนรนตามนคัรนจรริงๆในประวคัตริศาสตรต อรีกไมขนานมคันจะเปป็นจรริงอรีกครคัรงทรีที่กลโกธา
ลก 13:34-35 โอ เยรผ ซาเลป็มๆ ทมีรื่ไดด้ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณย์และเอาหสนขวด้างผผด้ทมีรื่ไดด้รบน ใชด้
มาหาเจด้าใหด้ถซงตาย เราใครล่จะรวบรวมลผกของเจด้าไวด้เนรองๆ เหมรอนแมล่ไกล่กกลผกอยผใล่ ตด้ปมีกของมนน
แตล่เจด้าไมล่ยอมเลยหนอ 35 ดผเถสด `บด้านเมรองของเจด้าจะถผกละทสนั้งใหด้รกรด้างแกล่เจด้า' และเราบอกความ
จรสงแกล่เจด้าทนนั้งหลายวล่า เจด้าจะไมล่ไดด้เหป็นเราอมีกจนกวล่าเวลานนนนั้ จะมาถซงเมรรื่อเจด้าจะกลล่าววล่า `ขอใหด้
พระองคย์ผเด้ผ สดป็จมาในพระนามขององคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าทรงพระเจรสญ '"

ขณะนคัรนพระเยซซูยงคั ไมขนขาเสดป็จถนงกรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้ว กระนคัรน พระองคตกทป็ รงรทที่าไหข้เพราะ
กรรุงนคัรนซนที่งเปป็นของประชากรของพระองคต ในบรริบทนคัรนเองพระองคตตรคัสวขา “โอ เยรซูซาเลป็มๆ ทรีที่
ไดข้ฆขาบรรดาศาสดาพยากรณตและเอาหรินขวข้างผซูข้ทรีที่ไดข้รคับใชข้มาหาเจข้าใหข้ถนงตาย เราใครข จะรวบรวม
ลซูกของเจข้าไวข้เนพองๆ เหมพอนแมขไกขกกลซูกอยซูใข ตข้ปรีกของมคัน แตขเจข้าไมขยอมเลยหนอ” ในดข้านหนนงที่
พระเยซซูทรงรทที่าไหข้ความจรริงตามประวคัตริศาสตรตทรีที่วาข กรรุงเยรซูซาเลป็ม ซนงที่ เปป็นมหานครแหขงชนชาตริ
อริสราเอล ไดข้ฆขาศาสดาพยากรณตไปมากมาย โดยการตรคัสเชขนนคัรน ความเปป็นพระเจข้าของพระองคต
จนงปรากฏชคัดเจน พระองคตจนงทรงครทที่าครวญทรีที่วาข พระองคตในฐานะพระเจข้าใครข ทจรีที่ ะรวบรวมพวก
เขาไวข้ดวข้ ยพระเมตตา กระนคัรนพวกเขากป็ปฏริเสธดข้วยใจทรีที่แขป็งกระดข้าง
พระองคตจนงทรงประกาศอยขางเปป็นคทาพยากรณตวาข “ดซูเถริด ‘บข้านเมพองของเจข้าจะถซูกละทริรงใหข้
รกรข้างแกขเจข้า’ และเราบอกความจรริงแกขเจข้าทคัรงหลายวขา เจข้าจะไมขไดข้เหป็นเราอรีกจนกวขาเวลานคัรนจะมา
ถนงเมพที่อเจข้าจะกลขาววขา ‘ขอใหข้พระองคตผซูข้เสดป็จมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรริญ’”
แนขนอนทรีที่ในอรีกไมขถนงสรีที่สริบปรีตขอมา กรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูกททาใหข้รกรข้างโดยพวกโรมภายใตข้การนทา
ของตริตคัส
ในสขวนทรีที่พดซู ถนงการทรีที่พวกเขาถวายสาธรุการแดขพระองคตในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
บางคนถพอทรรศนะทรีที่วาข มคันอาจหมายถนงการเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางผซูข้มรีชคัยของพระองคตซงนที่ จะ
เกริดขนรนหลคังจากนคัรนไมขนาน อยขางไรกป็ตาม ขข้อความทรียที่ กมาจากเพลงสดรุดรี 118:26 นรีรนขาจะหมายถนง
การเสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วยสงขาราศรีหลคังจากสงครามอารมาเกดโดนแลข้ว นคันที่ ดซูเหมพอนจะ
สอดคลข้องกคับบรริบทใหญขมากกวขา
*****
ภนพรวมของลลกน 14: บทททที่สดิบสทที่ของลถูกา หลดังจากบดันทซกอทกเหตบุการณย์เกทยที่ วกดับการรดักษา
โรคในวดันสะบาโตของพระเยซถูแลว้ว กป็นสาเสนอคสาอบุปมาหลายเรชอที่ งทดังขึ้ ขนาดสดัขึ้นและยาว พระเยซถู
ตรดัสถซงการมทใจถย่อมและคสาอบุปมาเรชอที่ งงานเลทยขึ้ งใหญย่พรว้อมกดับความหมายโดยนดัยของมดันททที่สชที่อถซง
ขย่าวประเสรดิฐ พระองคย์ยดังทรงนสาเสนอคสาอบุปมาสดัขึ้นๆอทกหลายเรชที่องททที่พถูดถซงแงย่มบุมสสาคดัญของการ
เปป็นสาวก

ลก 14:1

ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในบด้านของขทนนางคนหนซงรื่ ในพวกฟารสสมีใน

วนนสะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร เขาทนนั้งหลายคอยมองดผพระองคย์ ไมขมรีการระบรุสถานทรีที่ไวข้ แตข
บางคนคริดวขาเนพรอหาในบททรีที่สริบสรีขที่ องหนคังสพอลซูกาเกริดขนรนในแควข้นกาลริลรี กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็
คพอ เวลาทรีที่เกริดขนรนเปป็นวคันสะบาโต เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูไดข้รคับเชริญไปรข วมรคับประทานอาหารทรีที่
บข้านของ “ขรุนนางคนหนนที่งในพวกฟารริสรี” เหป็นไดข้ชดคั วขา คนอพที่นๆกป็ไดข้รคับเชริญดข้วย รวมถนงพวกฟารริ
สรีคนอพนที่ ๆและพวกนคักกฎหมาย (ขข้อ 3) เรารซูวข้ าข พวกเขามารวมตคัวกคันททาไมจากวลรีทวรีที่ าข “เขาทคัรง
หลายคอยมองดซูพระองคต” วลรีหลคังนรีรมครี วามหมายวขา 'พวกเขาคอยจข้องจคับผริดพระองคต' (คพอ ดข้วยใจ
ทรีที่ชอบจคับผริด)
ลก 14:2-4

ดผเถสด มมีชายคนหนซงรื่ เปป็นโรคมานนลนั้าอยผตล่ ล่อพระพนกตรย์พระองคย์ 3 พระเยซผ

จซงตรนสถามพวกนนกพระราชบนญญนตสและพวกฟารสสวมี ล่า "ถด้าจะรนกษาคนปล่วยในวนนสะบาโตจะผสด
พระราชบนญญนตสหรรอไมล่" 4 เขาทนนั้งหลายกป็นสรื่งอยผล่ พระองคย์ทรงรนบและรนกษาคนนนนนั้ ใหด้หาย แลด้วกป็
ใหด้เขาไป
เหป็นไดข้ชดคั วขาในกลรุขมผซูข้ทมรีที่ ารข วมรคับประทานอาหารครคัรงนรีรมรีชายคนหนนงที่ “เปป็นโรคมานนทรา”
นคังที่ อยซูดข ข้วย เราไมขทราบชคัดเจนถนงอาการเจป็บปขวยของโรคมานนลนั้านรีร คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน (ฮถูดโรพดิคอส)
เปป็นการรวมกคันของคทาวขา 'นทรา' (ฮถูดโรส) และคทาวขา 'เหป็น' ความหมายรวมๆกป็คพอ คนทรีมที่ รีนร ทาใน
รข างกายแบบไมขสมสข วน จนงททาใหข้รขางกายเขาบวมนทราหรพอทข้องอพด ไมขวาข จะในกรณรีใด มคันกป็เปป็นโรค
ทรีที่ไมขควรเปป็น เมพอที่ เหป็นปคัญหานคัรน พระเยซซูจนงทรงหคันไปยคังคนเหลขานคัรนทรีอที่ ยซูรข อบกายพระองคตซงนที่
เปป็นผซูข้ทรีที่พระองคตทราบวขามรีทคัศนคตริชอบจข้องจคับผริด พระองคตตรคัสถามวขา “ถข้าจะรคักษาคนปขวยในวคัน
สะบาโตจะผริดพระราชบคัญญคัตริหรพอไมข” บางทรีพวกเขาอาจไดข้ยรินวขาพระเยซซูทรงหคักลข้างคทาวริพากษต
วริจารณตของนายธรรมศาลาคนนคัรนในวคันทรีที่พระองคตทรงรคักษาโรคในวคันสะบาโตไปแลข้วในบททรีที่
13 (และพวกเขาอาจอยซูใข นเหตรุการณตนร นคั เองดข้วย) พวกเขาจนงตคัดสรินใจไมขพซูดอะไรดรีกวขา พวกเขา
ไมขกลข้าสข งเสรริมใหข้ททาเชขนนคัรน และพวกเขากป็ไมขกลข้าประณามการททาเชขนนคัรนดข้วย พระเยซซูทรง
ททาใหข้พวกเขาตกอยซูใข นสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกจรริงๆ พระองคตจนงทรงรคับคนทรีที่ปขวยเปป็นโรค
นคัรน “และรคักษาคนนคัรนใหข้หาย แลข้วกป็ใหข้เขาไป”

ลก 14:5-6

พระองคย์จซงตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "คนไหนในพวกทล่าน ถด้าจะมมีลาหรรอวนว

ตกบล่อ จะไมล่รมีบฉทดลากมนนออกในวนนสะบาโตหรรอ" 6 เขาทนนั้งหลายตอบขด้อนมีนั้ไมล่ไดด้
จากนคัรนพระองคตทรงหคันไปหาพวกเขาและตรคัสถามวขา “คนไหนในพวกทขาน ถข้าจะมรีลา
หรพอวคัวตกบขอ จะไมขรรีบฉรุดลากมคันออกในวคันสะบาโตหรพอ” คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยซูแข ลข้ว พวกเขาจะ
ททาเชขนนคัรนแนขๆหากเหตรุการณตนร นคั เกริดขนรน นรีจที่ นงสพที่อถนงครุณความดรีของการรคักษาโรคชายผซูข้เคราะหต
รข้ายคนนรีรใหข้หาย ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอการทรีพที่ วกเขาบริดเบพอนแนวคริดเรพอที่ งวคันสะบาโตอยขาง
คนหนข้าซพที่อใจคด พวกเขามรีความนขาเลพที่อมใสแตขเพรียงภายนอก แตขฝขายวริญญาณพวกเขากป็เปป็นคนทรีที่
มรีใจแขป็งกระดข้าง ถนงแมข้พวกเขายคังมรีใจแขป็งกระดข้างและจข้องจคับผริดอยซูเข หมพอนเดริม แตข “เขาทคัรงหลาย
ตอบขข้อนรีรไมขไดข้”
ลก 14:7-10 ฝล่ายพระองคย์เมรรื่อทอดพระเนตรเหป็นคนทนนั้งหลายทมีรื่รบน เชสญนนนนั้ ไดด้เลรอกเอาทมีรื่
อนนมมีเกมียรตส พระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาแกล่เขาวล่า 8 "เมรรื่อผผใด้ ดเชสญทล่านไปในการเลมีนั้ยงสมรส อยล่า
เอนกายลงในทมีรื่อนนมมีเกมียรตส เกลรอกวล่าเขาไดด้เชสญคนมมีเกมียรตสมากกวล่าทล่านอมีก 9 และเจด้าภาพทมีรื่ไดด้
เชสญทล่านทนนั้งสองนนนั้นจะมาพผดกนบทล่านวล่า `จงใหด้ทมีรื่นนรื่งแกล่ทล่านผผด้นเมีนั้ ถสด ' แลด้วทล่านจะตด้องเรสรื่มเลรรื่อนลง
มาทมีรื่ตลรื่าไดด้รนบความอดสผ 10 แตล่เมรรื่อทล่านไดด้รบน เชสญแลด้ว จงไปเอนกายลงในทมีรื่ตลรื่ากล่อน เพรรื่อวล่าเมรรื่อเจด้า
ภาพทมีรื่ไดด้เชสญทล่านมาพผดกนบทล่านวล่า `สหายเออ๋ย เชสญเลรรื่อนไปนนรื่งทมีรื่อนน มมีเกมียรตส' แลด้วทล่านจะไดด้
เกมียรตสตล่อหนด้าคนทนนั้งหลายทมีรื่เอนกายลงรนบประทานดด้วยกนนนนนนั้
คทาอรุปมาตขอไปนรีรมรีตนข้ เหตรุมาจากทคัศนคตริอนพที่ ๆทรีที่พระเยซซูทรงสคังเกตเหป็นในการรคับ
ประทานอาหารในวคันสะบาโตนรีร เมพที่อทรงมองดซูคนเหลขานคัรนทรีไที่ ดข้รคับเชริญ พระองคตทรงสคังเกตเหป็น
วขา “คนทคัรงหลายทรีที่รคับเชริญนคัรนไดข้เลพอกเอาทรีที่อนคั มรีเกรียรตริ” คทาทรีที่แปลวขา ทมีรื่อนนมมีเกมียรตส (พโรโตคลดิเซทย)
ไมขไดข้หมายถนงหข้อง แตขหมายถนงตทาแหนขงทรีที่นคังที่ ในโตบ๊ะรคับประทานอาหารเยป็นแบบเปป็นทางการ
ขณะทรีที่พวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายรวมตคัวกคันในตอนนคัรนเพพที่อการรคับประทานอาหารเยป็นแบบ
เปป็นทางการ เหป็นไดข้ชดคั วขาบางคนไดข้เลพอกเอาทรีที่นคังที่ ทรีที่โดดเดขนในทางสคังคมมากทรีที่สรุด หากเจข้าภาพ
ของมพรออาหารนคัรน (หนนงที่ ในฟารริสครี นสทาคคัญ) นคังที่ ในทรีที่มรีเกรียรตริมากทรีที่สรุด คนกป็เชพที่อกคันวขาการนคังที่ ทรีที่ขข้าง
ซข้ายหรพอขข้างขวาของเขา และโดยเฉพาะขข้างขวาของเขาถพอวขาเปป็นทรีๆที่ มรีเกรียรตริ มคันสพที่อถนงสถานะ

ทางสคังคมและการเปป็นทรีที่นคับหนข้าถพอตา เหป็นไดข้ชคัดวขา การไตขเตข้าเพพที่อยกระดคับสถานะทางการเมพอง
และสคังคม รวมถนงการแกขงแยขงกคันดข้วยเรพที่องเลป็กๆนข้อยๆกป็เกริดขนรนกคับพวกฟารริสรีทรีที่โอข้อวดและพวก
นคักกฎหมายในสมคัยนคัรนดข้วย ในสมคัยนรีรกเป็ ปป็นแบบนคัรนเชขนกคัน มคันแสดงออกถนงความเยขอหยริงที่ ใน
ชรีวริต
บทเรรียนงขายๆของพระเยซซูกคป็ พอวขา พวกเขาควรเลพอกทรีที่นคังที่ ทรีที่ตทที่าตข้อยทางสคังคมทรีที่สรุดดรีกวขา
โดยอาจเปป็นทรีที่ปลายโตบ๊ะหรพอไกลจากเจข้าภาพมากทรีที่สรุด พระองคตทรงประยรุกตตใชข้เรพอที่ งนรีร ในบรริบท
ของการเลรีรยงสมรส (คทาอรุปมาเรพอที่ งตขอๆไปกป็จะเรริที่มจากเรพที่องนรีร) ดคังนคัรนในคทาอรุปมานรีร พระเยซซูทรง
สอนวขาแขกควรไปทรีที่ตทที่าสรุด (นขาปรารถนาทางสคังคมนข้อยทรีที่สรุด) ในการเลรีรยงนคัรน
การนคังที่ ในทรีที่อคันมรีเกรียรตริกเป็ สรีที่ยงทรีที่จะถซูกเชริญใหข้ยข้ายซนที่งจะททาใหข้อคับอายขายหนข้ายริงที่ กวขา จะดรี
กวขาเยอะหากจะเรริที่มในทรีที่ๆตทที่าตข้อยและถซูกรคับเชริญใหข้ขร นนไปนคังที่ ในทรีที่ๆสซูงขนรน ในขข้อ 10 คทาทรีที่แปลวขา
เกมียรตส (ดอซา) คพอคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา 'สงขาราศรี (ความหมายกป็คพอวขา หลคังจากไดข้รคับเชริญใหข้ขร นน
ไปนคังที่ ในทรีที่ๆสซูงขนรนแลข้ว แขกคนนคัรนกป็สามารถรพนที่ เรริงในกลรุขมคนทรีที่มสรี ถานะทางสคังคมทรีที่สซูงกวขาไดข้)
ลก 14:11

การประยรุกตตใชข้และบทเรรียนใหญขของคทาอรุปมานรีรกคป็ พอ เพราะวล่าผผใด้ ดทมีรื่ไดด้ยก

ตนวขซนั้นจะตด้องถผกเหยมียดลง และผผด้ทมีรื่ถอล่ มตนวลงนนนนั้ จะไดด้รบน การยกขซนนั้ " หลคักการทรีที่ลนกซนรงของคทา
กลขาวทรีที่ดซูเหมพอนขคัดแยข้งกคันในพระคคัมภรีรตจนงถซูกเอขยถนงตรงนรีร พระเจข้าทรงอวยพรคนทรีที่ใจถขอมและ
ไมขมรีเวลาใหข้กบคั พวกคนขรีรอวดหรพอเยขอหยริงที่ ดซู สรุภาษริต 15:33, ยากอบ 4:6, 1 เปโตร 5:5-6 ฯลฯ
ลก 14:12-14 ฝล่ายพระองคย์ตรนสกนบคนทมีรื่เชสญพระองคย์วล่า "เมรรื่อทล่านจะทลาการเลมีนั้ยง จะ
เปป็นกลางวนนหรรอเวลาเยป็นกป็ตาม อยล่าเชสญเฉพาะเหลล่ามสตรสหาย หรรอพมีนรื่ ด้องหรรอญาตสหรรอเพรรื่อน
บด้านทมีรื่มนรื่งมมี เกลรอกวล่าเขาจะเชสญทล่านอมีก และทล่านจะไดด้รนบการตอบแทน 13 แตล่เมรรื่อทล่านทลาการ
เลมีนั้ยง จงเชสญคนจน คนพสการ คนงล่อย คนตาบอด 14 และทล่านจะเปป็นสท ขเพราะวล่าเขาไมล่มมีอะไรจะ
ตอบแทนทล่าน ดด้วยวล่าทล่านจะไดด้รนบตอบแทนเมรรื่อคนชอบธรรมเปป็นขซนั้นมาจากความตายแลด้ว "
นรีที่นทาไปสซูขคทาอรุปมา/บทเรรียนอรีกเรพอที่ งทรีที่สมคั พคันธตกนคั ในบทนรีร พระเยซซูจงน ทรงสอนวขา ในการ
จคัดงานเลรีรยง อยขาเชริญมริตรสหาย ญาตริพนรีที่ ข้องและโดยเฉพาะเพพที่อนบข้านทรีที่รทที่ารวย พวกเขาสามารถ
ตอบแทนนทราใจไดข้ แตขพระองคตทรงสอนวขา “จงเชริญคนจน คนพริการ คนงขอย คนตาบอด” ขณะทรีที่

คทาอรุปมา/บทเรรียนเปป็นชรุดๆนรีรดทาเนรินตขอไป เราจะเหป็นวขาพระเยซซูทรงใชข้ภาพประกอบของการรคับ
ประทานอาหารเยป็นเพพที่อสอนความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขานคัรนเยอะ หลคักๆแลข้วพระองคต
มริไดข้กาท ลคังสอนวขาผซูคข้ นของพระเจข้าควรเปริดบข้านตข้อนรคับพวกคนทรีที่ถซูกเหยรียบยทที่าในหมซูขชาวโลก ถนง
แมข้วาข นคันที่ อาจเปป็นการประยรุกตตใชข้แบบรองลงมากป็ตาม (คนจน คนพริการ คนงขอย คนตาบอด เปป็น
ตคัวแทนของคนทรีที่อยซูใข นสถานะทางสคังคมทรีที่ตทที่ากวขาทคัรงในสมคัยนคัรนและในปคัจจรุบคัน) อยขางไรกป็ตาม
การประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การนทาอาหารคพอ ขขาวประเสรริฐไปยคังผซูข้คนทรีที่อยซูใข น
ชนชคัรนทางสคังคมทรีที่ตทที่ากวขา พวกคนทรีที่รทที่ารวย มรีอทานาจ และมรีเสข้นสายทางสคังคมปกตริแลข้วกป็ไมขสนใจ
ขขาวประเสรริฐ แตขบขอยครคัรงบรรดาคนยากจนจะสนใจ
ผลลคัพธตกคป็ พอวขา “และทขานจะเปป็นสรุขเพราะวขาเขาไมขมรีอะไรจะตอบแทนทขาน” คนเหลขานรีร
ไมขมรีปคัญญาตอบแทนไดข้ แตขพระเจข้าจะทรงอวยพรเราเปป็นการตอบแทน นอกจากนรีร พระเจข้าจะไมข
เพรียงอวยพรเราในชรีวริตนรีรเทขานคัรน แตขพระองคตจะทรงประทานบทาเหนป็จเพริมที่ ใหข้อรีก “เมพอที่ คนชอบ
ธรรมเปป็นขนรนมาจากความตายแลข้ว” ในการรคับใชข้ในปคัจจรุบนคั เรามคักถซูกลองใจใหข้พยายามนทา
วริญญาณพวกคนรวย โดยรซูวข้ าข สริบชคักหนนที่งของพวกเขาจะเปป็นเงรินถวายกข้อนโตในวคันอาทริตยต พระ
เยซซูทรงแนะนทาใหข้ททาสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้าม ทรีที่นขาสนใจกป็คอพ คทาวขา “การเปป็นขนรนจากตายของคนชอบ
ธรรม” วลรีนร รีไมขปรากฏทรีที่อพที่นเลยในพระคคัมภรีรต อยขางไรกป็ตาม มคันนขาจะหมายถนงการพริพากษาเหลขา
นคัรนทรีที่เชพที่อมโยงกคับการเปป็นขนรนจากตายครคัรงแรก สทาหรคับครริสตจคักร นคันที่ คพอ บคัลลคังกตพริพากษาของ
พระครริสตต สทาหรคับชนชาตริอริสราเอลทรีที่กลคับใจเชพที่อ การพริพากษาของพวกเขาจะเกริดขนรนเมพที่อพระ
ครริสตตเสดป็จกลคับมา คทาอรุปมาเรพที่องตขอไปสพที่อความหมายตขอเนพที่องจากคทาอรุปมา/บทเรรียนเหลขานรีร
ลก 14:15-16 ฝล่ายคนหนซงรื่ ทมีรื่เอนกายลงรนบประทานดด้วยกนน เมรรื่อไดด้ยสนคลาเหลล่านนนั้นจซงทผล
พระองคย์วล่า "ผผทด้ มีรื่จะรนบประทานอาหารในอาณาจนกรของพระเจด้ากป็เปป็นสท ข" 16 พระองคย์ตรนสกนบ
เขาวล่า "ยนงมมีชายคนหนซงรื่ ไดด้ทลาการเลมีนั้ยงใหญล่ และไดด้เชสญคนเปป็นอนนมาก
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงประทคับนคังที่ ทรีโที่ ตบ๊ะพรข้อมกคับพวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายทรีมที่ ารวมตคัว
กคัน สริที่งทรีคที่ นหนนงที่ ทซูลตขอพระองคตกกป็ ระตรุข้นใหข้เกริดคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งทรีที่ททาใหข้เราเหป็นอะไรหลายอยขาง
มคันเปป็นคทาอรุปมาเกรีที่ยวกคับงานเลรีรยงเชขนกคัน แขกคนหนนงที่ ซนที่งอาจอยากแสดงความนขาเลพที่อมใสแบบ
หลอกๆและอาจพซูดขนรนมาเพพอที่ จะเปป็นจรุดสนใจดข้วย จนงออกความเหป็นวขา “ผซูข้ทรีที่จะรคับประทานอาหาร

ในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็เปป็นสรุข” พระเยซซูทรงตอบกลคับไปโดยการเลขาเรพที่องๆหนนงที่ ซนที่งมรีเนพรอหา
วขา “ยคังมรีชายคนหนนงที่ ไดข้ททาการเลรีรยงใหญข และไดข้เชริญคนเปป็นอคันมาก” คทาทรีที่แปลวขา เชสญ (คาเละโอ)
มรีความหมายตรงตคัววขา 'เรรียก' หรพอ 'เชริญ' คนมากมาย จรุดสนใจของคทาอรุปมาตขอไปนรีรเปลรียที่ นจาก
ความโงขเขลาของคนๆเดรียว (ความเยขอหยริงที่ ในชรีวริต) ไปเปป็นความโงขเขลาของคนทคัรงชาตริบข้าง (การ
ทรีที่ชนชาตริอริสราเอลเพริกเฉยตขอคทาเชริญของพระครริสตต) ถนงแมข้มกรี ารประยรุกตตใชข้กบคั การประกาศขขาว
ประเสรริฐในระดคับบรุคคลอยขางแนขนอน แตขการประยรุกตตใชข้โดยตรงกป็คพอ กคับชนชาตริอริสราเอลและ
การทรีที่พวกเขาเพริกเฉยตขอขข้อเสนออคันเปรียที่ มดข้วยพระกรรุณาครุณของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีแกขพวกเขา คพอ
ความรอด
ลก 14:17-20 เมรรื่อถซงเวลาเลมีนั้ยงแลด้ว เขากป็ใชด้ผด้รผ บน ใชด้ของตนไปบอกคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้รบน
เชสญไวด้แลด้ววล่า `เชสญมาเถสด เพราะสสรื่งสารพนดเตรมียมไวด้พรด้อมแลด้ว ' 18 บรรดาคนทนนั้งหลายกป็เรสรื่มพา
กนนขอตนว คนแรกบอกเขาวล่า `ขด้าพเจด้าไดด้ซรนั้อนาไวด้และจะตด้องไปดผนานนนนั้ ขด้าพเจด้าขอตนวเถอะ'
19 อมีกคนหนซงรื่ วล่า `ขด้าพเจด้าไดด้ซรนั้อวนวไวด้หด้าคผล่และจะตด้องไปลองดผววน นนนั้น ขด้าพเจด้าขอตนวเถอะ' 20 อมีก
คนหนซรื่งวล่า `ขด้าพเจด้าพซรื่งแตล่งงานใหมล่ เหตทฉะนนนนั้ ขด้าพเจด้าไปไมล่ไดด้'
ใหข้เราสคังเกตภาพรวมของคทาอรุปมาเรพที่องนรีร เหป็นไดข้ชดคั วขานรีที่เปป็นคทาอรุปมาอรุปไมยเพพอที่ แสดงถนง
คทาเชพรอเชริญอคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตขอชนชาตริอริสราเอลในการเลรีรยงแหขงความ
รอดและการตข้อนรคับพระมหากษคัตรริยขต องพวกเขา เมพที่อวกกลคับมาทรีที่คทาอรุปมาเรพที่องนรีร เอง เราตข้องไมข
ลพมวขาคทาเชริญใหข้มารข วมงานเลรีรยงนรีรไดข้ถซูกสขงไปแลข้ว จากนคัรนเจข้าภาพของงานเลรีรยงนรีรกสป็ ข งผซูข้รคับใชข้ของ
เขาไปเตพอนความจทาพวกเขาเปป็นรายบรุคคลวขาถนงเวลาแลข้ว “เชริญมาเถริด เพราะสริที่งสารพคัดเตรรียมไวข้
พรข้อมแลข้ว” ผซูข้รคับใชข้คนนรีรอาจหมายถนงยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา หรพอมคันอาจหมายถนงพระเยซซูเอง
เลยกป็ไดข้
แขกทรีที่ไดข้รคับเชริญตขางกป็ปฏริเสธคทาเชริญใหข้มารข วมงานเลรีรยงนรีรโดยยกขข้ออข้างตขางๆนานา “คน
แรกบอกเขาวขา ‘ขข้าพเจข้าไดข้ซร พอนาไวข้และจะตข้องไปดซูนานคัรน ขข้าพเจข้าขอตคัวเถอะ” เมพอที่ เราดซูขข้ออข้างนรีร
ดรีๆเรากป็จะเหป็นวขามคันเปป็นเพรียงเหตรุผลทรีที่เตป็มไปดข้วยคทาโกหก ไมขมรีใครไมขวาข จะในสมคัยนคัรนหรพอตอน
นรีรทรีที่ลงทรุนในอสคังหารริมทรคัพยตโดยไมขไปดซูมนคั เสรียกขอน ขข้ออข้างทรีที่ปริดบคังทคัศนคตริทรีที่แทข้จรริงจนงไมขมรี

เหตรุผลเลยจนเหมพอนกคับเปป็นการดซูถซูกเลยดข้วยซทรา ความจรริงทรีที่เรรียบงขายกป็คพอวขา ผซูข้ทไรีที่ ดข้รคับเชริญคนนรีร
ไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับเจข้าภาพใจดรีทรีที่เชริญเขา
แขกรคับเชริญคนทรีที่สองกป็ยกขข้ออข้างทรีที่วาข “ขข้าพเจข้าไดข้ซร พอวคัวไวข้หข้าคซูขและจะตข้องไปลองดซูวคัวนคัรน
ขข้าพเจข้าขอตคัวเถอะ” ภาพเปรรียบในปคัจจรุบคันกป็คงเปป็น 'ขข้าพเจข้าซพรอรถมพอสองไวข้แลข้วหข้าคคัน ขข้าพเจข้า
ตข้องไปดซูวาข รถพวกนคัรนรซูปรข างหนข้าตาเปป็นยคังไง' ไมขมรีใครจะททาแบบนคัรนในปคัจจรุบคัน และไมขมรีใครจะ
ซพรอวคัวในสมคัยนคัรนโดยไมขตรวจสอบมคันใหข้ดรีกขอนอยขางแนขนอน มคันเปป็นเพรียงคทาโกหกหนข้าดข้านๆทรีที่
ใชข้เปป็นขข้ออข้าง มคันเปป็นการหยาบคายอยขางเหป็นไดข้ชคัด แถมโงขอกรี ตขางหาก นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่แขกรคับ
เชริญคนนรีรไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับเจข้าภาพผซูข้ใจดรีซนที่งไดข้เชริญเขาใหข้มารข วมงานเลรีรยงโดยทรีที่เขาไมข
ตข้องเสรียอะไรเลย เขาไมขเพรียงปฏริเสธเจข้าภาพผซูข้นร รีเทขานคัรน แตขเขายคังปฏริเสธอาหารฟรรีของตนดข้วย
แขกรคับเชริญคนทรีที่สามอข้างวขา “ขข้าพเจข้าพนที่งแตขงงานใหมข เหตรุฉะนคัรนขข้าพเจข้าไปไมขไดข้” บาง
คนอข้างวขาคนๆนรีรเปป็นคนเดรียวทรีพที่ ซูดความจรริง กระนคัรน มรีเจข้าสาวหมาดๆทรีที่ไหนไมขอยากเปป็นแขกรคับ
เชริญในงานเลรีรยงของเจข้าภาพทรีมที่ รีแตขคนรซูข้จคักไมขวาข มคันจะเสรียตคังคตหรพอไมขเสรียตคังคตกตป็ าม ขข้ออข้างนรีรจนง
เปป็นขข้ออข้างทรีที่ไมขไดข้เรพอที่ งแถมไมขจรริงใจดข้วย เหตรุผลทรีที่แทข้จรริงกป็คพอวขา แขกรคับเชริญผซูข้นร รีไมขอยาก
เกรีที่ยวขข้องอะไรกคับเจข้าภาพคนนคัรน
การประยรุกตตใชข้โดยตรงกป็คพอ กคับชนชาตริอริสราเอลและการทรีที่พวกเขาปฏริเสธขข้อเสนอแหขง
ความรอดอคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้า ทรีที่แยขยงริที่ ไปกวขานคัรนกป็คอพ พวกเขาปฏริเสธพระองคต
ดข้วย เราเหป็นชคัดเจนถนงการประยรุกตตใชข้กบคั ผซูข้คนในปคัจจรุบคันทรีปที่ ฏริเสธขขาวประเสรริฐเชขนกคัน
ลก 14:21-24 ผผรด้ บน ใชด้นนนนั้ จซงกลนบมาเลล่าเนรนั้อความใหด้เจด้านายฟนง นายเจด้าของบด้านกป็โกรธ
จซงสนงรื่ ผผด้รบน ใชด้วาล่ `จงออกไปโดยเรป็วตามถนนใหญล่และตรอกนด้อยในเมรอง พาคนจน คนพสการ คน
งล่อย และคนตาบอดเขด้ามาทมีรื่นมีรื่' 22 แลด้วผผรด้ นบใชด้จซงบอกวล่า `นายเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าไดด้กระทลาตามทล่าน
สนรื่งแลด้ว และยนงมมีทมีรื่วล่างอยผล่' 23 เจด้านายจซงสนรื่งผผรด้ นบใชด้นนนนั้ วล่า `จงออกไปตามทางใหญล่และรนนั้วตด้นไมด้ทนนั้ง
หลาย และเรล่งเรด้าเขาใหด้เขด้ามาเพรอรื่ เรรอนของเราจะเตป็ม 24 เพราะเราบอกเจด้าวล่า ในพวกคนทนนั้ง
หลายทมีรื่ไดด้รนบเชสญไวด้นนนนั้ ไมล่มมีสนกคนหนซรื่งจะไดด้ลสนั้มเครรรื่องของเราเลย'"

พอผซูข้รคับใชข้กลคับมารายงานใหข้นายทราบ เจข้าภาพผซูข้นร รีกสป็ งคัที่ ผซูข้รคับใชข้ของเขาวขา “จงออกไปโดย
เรป็วตามถนนใหญขและตรอกนข้อยในเมพอง พาคนจน คนพริการ คนงขอย และคนตาบอดเขข้ามาทรีที่นรีที่”
ผซูข้รคับใชข้คนนคัรนกป็กลคับมาและกลขาววขาเขาไดข้ททาตามนคัรนแลข้ว “และยคังมรีทรีที่วาข งอยซู”ข ดคังนคัรน เจข้านายผซูข้นร รี
จนงกลขาววขา “จงออกไปตามทางใหญขและรคัรวตข้นไมข้ทรคังหลาย และเรข งเรข้าเขาใหข้เขข้ามาเพพที่อเรพอนของ
เราจะเตป็ม” เชขนเดรียวกคับในคทาอรุปมากขอนหนข้า พวกคนจน คนพริการ คนงขอย และคนตาบอดคพอ
พวกคนทรีที่ไมขมรีทรีที่ยนพ ในสคังคมสมคัยนคัรน ภาพรวมกป็คอพ เมพที่อคทาเชริญถซูกปฏริเสธโดยผซูข้รคับพวกแรก มคันกป็
จะถซูกสข งไปยคังคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกมองวขาดข้อยกวขา การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา เมพอที่ ผซูข้คนปฏริเสธ
คทาเชริญแหขงพระครุณของพระเจข้า พระเจข้ากป็ทรงหคันไปเสรียจากชนชาตริอริสราเอลไปยคังคนตขางชาตริ ค
รริสตจคักรคนตขางชาตริจนงถซูกสพที่อตรงนรีรแบบลขวงหนข้า พระเยซซูตรคัสอยขางเปป็นลางบอกเหตรุวาข “ในพวก
คนทคัรงหลายทรีที่ไดข้รคับเชริญไวข้นร คัน ไมขมรีสคักคนหนนงที่ จะไดข้ลริรมเครพอที่ งของเราเลย”
คทาเชริญใหข้มาหาพระครริสตตจะเปลรีที่ยนจากพวกยริวเปป็นคนตขางชาตริในไมขชข้า ยริวเหลขานคัรนทรีที่ไดข้
เหป็นการรคับใชข้ของพระครริสตตกบคั ตาและปฏริเสธพระองคตจะพรินาศ ขณะทรีที่พวกคนตขางชาตริทรีที่ดข้อย
กวขาจะรพนที่ เรริงในงานเลรีรยงแหขงความรอด นคันที่ คพอการประยรุกตตใชข้หลคักของคทาอรุปมา (เหลขา) นรีร
อยขางไรกป็ตาม มรีการประยรุกตตใชข้แบบรองลงมาดข้วย คพอ การทรีผที่ ซูข้คนจนถนงทรุกวคันนรีรยกขข้ออข้างตขางๆ
และปฏริเสธขขาวประเสรริฐ บางคนกป็ถนงขนาดประยรุกตตใชข้หลคักการทรีที่สพที่อเปป็นนคัยเหลขานรีรกบคั ความ
พยายามในการประกาศตขางๆ เชขน พคันธกริจรถบคัส เปป็นตข้น (ซนที่งกป็ไมขผริด) ความเหมพอนและการ
ประยรุกตตใชข้เหลขานรีรจนงปรากฏชคัดเจนเหลพอเกริน
ลก 14:25-27 คนเปป็นอนนมากไดด้ไปกนบพระองคย์ พระองคย์จซงทรงเหลมียวหลนงตรนสกนบเขา
วล่า 26 "ถด้าผผด้ใดมาหาเรา และไมล่ชนงบสดามารดา บทตรภรรยา และพมีรื่นอด้ งชายหญสง แมด้ทนนั้งชมีวสตของ
ตนเองดด้วย ผผนด้ นนั้นจะเปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้ 27 ผผใด้ ดมสไดด้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผผด้นนนนั้ จะ
เปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้
หลคังจากเสดป็จออกมาจากการรคับประทานอาหารเยป็นมพรอนคัรนพรข้อมกคับคทาสอนทรีที่ทที่ริมแทงใจ
แลข้ว พระเยซซูกทป็ รงหคันไปยคังฝซูงชนทรีที่ตริดตามพระองคตมาและสอนบทเรรียนหนนที่งซนงที่ เปป็นปรริศนามาก
ทรีที่สรุด พระองคตตรคัสวขา “ถข้าผซูข้ใดมาหาเรา และไมขชคังบริดามารดา บรุตรภรรยา และพรีที่นข้องชายหญริง แมข้
ทคัรงชรีวริตของตนเองดข้วย ผซูข้นร คันจะเปป็นสาวกของเราไมขไดข้” ขข้อความสขวนหลคังนรีรหมายถนงครอบครคัว

ของคนๆนคัรนและตคัวเขาเองดข้วยอยขางชคัดเจน กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เขข้าใจคทาตรคัสทรีที่เปป็นปรริศนานรีรถซูกพบใน
คทาวขา ชนง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (มดิเสะโอ) เปป็นคทาทรีที่ทรงคั กวข้างและยพดหยรุนข มคันสพที่อความหมายหลาย
ประการไลขตร งคั แตข (1) การเกลรียดชคังผซูข้อนพที่ อยขางขมขพนที่ (ความหมายทคัวที่ ไป) ไปจนถนง (2) การรคังเกรียจ
คนอพนที่ (หรพอสริที่งใดสริที่งหนนงที่ ) ไปจนถนง (3) การชอบสริที่งใดสริที่งหนนที่ง (หรพอคนใดคนหนนงที่ ) มากกวขาอรีก
สริที่งหรพออรีกคน อคันหลคังสรุดนรีรคพอความหมายทรีที่เหมาะสมสทาหรคับตรงนรีร
นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา หากเราไมขเตป็มใจเลพอกพระองคตมากกวขาครอบครคัวของเรา และตคัว
เราเองดข้วย เรากป็จะไมขมวรี คันเปป็นสาวกไดข้เลย (เราควรหมายเหตรุไวข้วาข มรีความแตกตขางกคันระหวขาง
การเปป็นผซูข้เชพที่อกคับการเปป็นสาวก สาวกทรุกคนเปป็นผซูข้เชพที่อ แตขไมขใชขผซูข้เชพที่อทรุกคนเปป็นสาวก) ผซูข้รคับใชข้
พระเยซซูครริสตตจทานวนมากตข้องเลพอกการปรนนริบคัตพริ ระองคตใหข้มครี วามสทาคคัญยริ งที่ กวขาครอบครคัว ยก
ตคัวอยขางเชขน มริชชคันนารรีสขวนใหญขตข้องละครอบครคัวไวข้ชคัวที่ คราวเพพที่อเดรินทางไปยคังแดนไกลและใชข้
ชรีวริตในมาตรฐานทรีที่ตทที่ากวขาทรีที่พวกเขาเคยมรีตอนอยซูทข รีที่บข้าน ดคังนคัรนมคันกป็เทขากคับพวกเขาชคังสายสคัมพคันธต
กคับครอบครคัวและตคัวเองดข้วยเพพอที่ กลายเปป็นสาวกของพระเยซซูครริสตต
พระเยซซูทรงกลขาวในอรีกแบบในขข้อตขอไป (27) “ผซูข้ใดมริไดข้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผซูข้
นคัรนจะเปป็นสาวกของเราไมขไดข้” ความหมายตรงนรีรกสป็ อดคลข้องและขยายความประเดป็นกขอนหนข้า
(การชคังครอบครคัว ฯลฯ) การแบกกางเขนของตนเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง (1) ความยรุงข ยาก
ปคัญหา ความทรุกขต การขขมเหง และความอคับอาย แนขนอนทรีที่มคันเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง (2) การ
ตรนงกางเขน ถนงแมข้ไมขใชขวริธรีปฏริบคัตขริ องยริว แตขพวกยริวกป็ทราบดรีวาข พวกโรมมคักบคังคคับใหข้นคักโทษทรีที่จะ
ถซูกตรนงกางเขนแบกกางเขนของตคัวเองไปยคังสถานทรีที่ตรนงกางเขน (เหมพอนกคับทรีที่พระเยซซูทรง
กระททา) ความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขาทรีที่พระเยซซูทรงยกเปป็นภาพประกอบกป็คพอวขา การเปป็นสาวกและการ
รคับใชข้พระองคตไมขเพรียงเกรีที่ยวขข้องกคับการตริดตามพระองคตไปเทขานคัรน (เหมพอนกคับทรีที่ฝซูงชนทรีที่มากคับ
พระองคตกาท ลคังททาอยซูใข นขณะนคัรน) แตขเกรีที่ยวขข้องกคับการเสรียสละ ความยรุงข ยาก การถซูกขขมเหง และอาจ
หมายถนงความตายดข้วย การปรนนริบคัตริพระองคตในฐานะเปป็นสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อนคัร นไมขใชขเรพอที่ งงขายเลย
มคันเปป็นจรริงในตอนนคัรนและในปคัจจรุบคันดข้วย

ลก 14:28-30 ดด้วยวล่าในพวกทล่านมมีผด้ใผ ดเมรรื่อปรารถนาจะสรด้างปด้อม จะไมล่นนรื่งลงคสดราคาดผ
เสมียกล่อนวล่า จะมมีพอสรด้างใหด้สลาเรป็จไดด้หรรอไมล่ 29 เกรงวล่าเมรรื่อลงรากแลด้ว และกระทลาใหด้สลาเรป็จไมล่ไดด้
คนทนนั้งปวงทมีรื่เหป็นจะเรสรื่มเยาะเยด้ยเขา 30 วล่า `คนนมีนั้ตนนั้งตด้นกล่อ แตล่ทลาใหด้สลาเรป็จไมล่ไดด้'
คทาอรุปมาเรพอที่ งตขอไปใหข้ภาพประกอบของสริที่งทรีที่พระองคตเพริงที่ ตรคัสสอนไป สรรุปแลข้วกป็คอพ
พระเยซซูทรงสอนวขา ‘หากทขานตข้องการทรีที่จะเปป็นสาวก ทขานกป็ควรนคังที่ ลงและคริดตข้นทรุนกขอน’ คทา
อรุปมาแรกทรีที่สอนเรพที่องนรีรกใป็ ชข้ภาพประกอบของโครงการกขอสรข้าง โดยในกรณรีนร รีคอพ การสรข้างปข้อม
โครงการกขอสรข้างใดๆกป็ตามตข้องมรีการวางแผนและคริดลขวงหนข้าเพพที่อทรีที่จะททาใหข้มคันเสรป็จสมบซูรณตไดข้
อยขางเหมาะสม ความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขาซนที่งพระเยซซูทรงสอนในบรริบทนรีรกคป็ พอ การคริดวขาเราตข้องแลก
ดข้วยอะไรบข้างเพพที่อทรีที่จะเปป็นสาวก/ผซูข้รคับใชข้ของพระองคต
ลก 14:31-33 หรรอมมีกษนตรสยอย์ งคย์ใดเมรรื่อจะยกกองทนพไปทลาสงครามกนบกษนตรสยย์อนรรื่ จะ
มสไดด้นนรื่งลงคสดดผกล่อนหรรอวล่า ทมีรื่ตนมมีพลทหารหมรรื่นหนซรื่งจะสผด้กบน กองทนพทมีรื่ยกมารบสองหมรรื่นนนนั้นไดด้
หรรอไมล่ 32 ถด้าสผด้ไมล่ไดด้ เมรรื่อยนงอยผล่หล่างกนนกป็จะใชด้พวกทผตไปขอเปป็นไมตรมีกนน 33 กป็เชล่นนนนั้นแหละ ผผด้ใด
ในพวกทล่านทมีรื่มสไดด้สละสสรื่งสารพนดทมีรื่ตนมมีอยผล่ จะเปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้
ในบรริบทเดรียวกคันนรีร พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งทรีคที่ ลข้ายๆกคัน เรพอที่ งนรีรเปป็นเรพที่องของ
กษคัตรริยตองคตหนนงที่ ทรีวที่ างแผนจะไปททาสงคราม บทเรรียนนรีรกชป็ คัดเจน เขาตข้องคริดกขอนวขาทรคัพยากรทาง
ทหารของตนนคัรนเพรียงพอทรีที่จะมรีชยคั ในการสซูข้รบนรีรไดข้ไหม มริฉะนคัรน เขากป็ควรขอเปป็นไมตรรีกนคั ดรีกวขา
นรีที่กเป็ ชขนกคันทรีที่เปป็นเรพที่องของการคริดใหข้ดรีวาข การเปป็นสาวกนคัรนตข้องแลกดข้วยอะไรบข้าง หากเรา
ไมขยอมเสรียสละทรุกสริที่งทรีเที่ รามรีเพราะเหป็นแกขพระองคต เรากป็ไมขเหมาะทรีที่จะเปป็นสาวก (ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุ
ไวข้ตรงนรีร แตขมคันกป็สพที่อชคัดเจนทรีที่อพที่นวขาบทาเหนป็จของการเปป็นสาวกนคัรนไมขมรีในตอนนรีร แตขในการเปป็น
ขนรนจากตายของคนชอบธรรม เมพอที่ ถนงตอนนคัรน จะมรีบทาเหนป็จใหญขยงริที่ การจคัดการชรีวริตของตคัวเอง
จนถนงขนาดเสรียครอบครคัว ทรคัพยตสที่ริงของ และแมข้กระทคังที่ ชรีวริตของตคัวเองเปป็นสริที่งทรีที่ททาไดข้โดยความ
เชพที่อ โดยมองเหป็นพระสคัญญาแตขไกล)

ลก 14:34-35 เกลรอเปป็นสสงรื่ ดมี แตล่ถด้าแมด้เกลรอนนนั้นหมดรสเคป็มไปแลด้ว จะทลาใหด้กลนบเคป็มอมีก
อยล่างไรไดด้ 35 จะใชด้เปป็นปทอ๋ยใสล่ดสนกป็ไมล่ไดด้ จะหมนกไวด้กบน กองม ผลสนตวย์ทลาปทยอ๋ กป็ไมล่ไดด้ แตล่เขากป็ทสนั้งเสมีย
เทล่านนนั้น ใครมมีหผ จงฟนงเถสด"
พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดวข้ ยคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ งทรีที่ดซูเหมพอนเปป็นปรริศนา เกลพอไมข
เพรียงถซูกใชข้ปรรุงรสอาหารเทขานคัรน แตขยคังใชข้ถนอมอาหารดข้วย มคันเปป็นสริที่งทรีที่ดรี แตขเมพที่อเกลพอสซูญเสรีย
ความสามารถในการปรรุงรสหรพอถนอมอาหารไป มคันกป็ไมขมรีคขามากแลข้ว กองมซูลสคัตวตเปป็นทรีที่ๆไวข้
กองขยะมซูลฝอยและนทราทริรงจากเมพอง
กรุญแจทรีชที่ ขวยใหข้เราเขข้าใจสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสอนจนงอยซูใข นบรริบทของมคันอรีกครคัรง คทา
อรุปมาเรพที่องกขอนๆและคทาเตพอนสตริพดซู ถนงเรพที่องการเปป็นสาวก นคันที่ คพอ ครุณสมบคัตริตขางๆ ปคัญหา การเตรรี
ยมพรข้อม และการททาใหข้สทาเรป็จ การทรีคที่ นๆหนนที่งสคัญญาวขาจะเปป็นสาวกจากนคัรนกป็ลข้มเลริกเสรียหรพอไมขกป็
ทข้อถอยจนงเหมพอนกคับเกลพอทรีที่สซูญเสรียรสชาตริของมคันไป มคันกป็ไมขดรีเทขาไรแลข้ว บทเรรียนสทาคคัญของ
สริบเอป็ดขข้อสรุดทข้ายนรีรจนงเปป็นลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่สทาคคัญของการเปป็นสาวก (ผซูข้รคับใชข้) ทรีแที่ ทข้จรริงของ
พระเยซซูครริสตต มคันไมขใชขสที่ งริ ทรีที่เราจะรคับเอาแบบเลขนๆ มรีหลายสริที่งทรีที่ตข้องแลก ตข้องมรีการคริดวางแผน
ลขวงหนข้าและการเตรรียมการ การเลริกเสรียหลคังจากไดข้เรริที่มแลข้วกป็เปป็นความขายหนข้า
*****
ภนพรวมของลลกน 15: ดถูเหมชอนวย่าลถูกา 15 จะเปป็นเนชอขึ้ หาตย่อเนชอที่ งของการเผชดิญหนว้า
ระหวย่างพระเยซถูกดับพวกฟารดิสทในบทททที่แลว้ว หลดังจากถถูกวดิพากษย์วจดิ ารณย์ในเรชอที่ งททที่พระองคย์ทรงมท
ปฏดิสมดั พดันธย์กดับพวกคนบาป พระเยซถูจซงตรดัสตอบกลดับไปดว้วยคสาอบุปมาสามเรชที่องซซที่งเปป็นททที่รจถูว้ ดักกดัน
ดท: คสาอบุปมาเรชอที่ งแกะหลงหาย คสาอบุปมาเรชที่องเหรทยญเงดินหาย และคสาอบุปมาเรชที่องบบุตรหลงหาย ทดังขึ้
สามเรชที่องเสนอประเดป็นเดทยว มทความชชที่นชมยดินดทในสวรรคย์เมชที่อคนบาปคนหนซงที่ กลดับใจใหมย่ คสา
อบุปมาสามเรชที่องนทขึ้ถถูกเปรทยบวย่าเปป็นเหมชอนกดับ คนเลทขึ้ยงแกะ แมย่บว้าน และบดิดา หรชอเหมชอนกดับแกะ
สมบดัตดิ และบบุตรผถูว้เปป็นททที่รกดั ตดัวเลขนดันขึ้ ไลย่จากหนซงที่ ในรว้อย ไปยดังหนซที่งในสดิบ ไปยดังหนซงที่ ในสอง บท
เรทยนสสาคดัญกป็คชอวย่ามทความชชนที่ ชมยดินดทททที่คนบาปคนหนซงที่ ไดว้กลดับใจเสทยใหมย่ มทการพถูดถซงชนชาตดิ
อดิสราเอลแบบอบุปมาอบุปไมยดว้วยของการททพที่ วกเขาปฏดิเสธครดิสตจดักรคนตย่างชาตดิททที่จะมาเพราะการ
คดิดวย่าตนชอบธรรม

ลก 15:1-2

ครนนั้งนนนนั้ บรรดาคนเกป็บภาษมีและพวกคนบาปกป็เขด้ามาใกลด้เพรรื่อจะฟนงพระองคย์

2 ฝล่ายพวกฟารสสมีและพวกธรรมาจารยย์บนล่ วล่า "คนนมีนั้ตด้อนรนบคนบาปและกสนดด้วยกนนกนบเขา"
บทนรีรเรริที่มตข้นดข้วยคทาวขา ครดังขึ้ นดันขึ้ ซนที่งแสดงใหข้เหป็นถนงความตขอเนพที่องจากบททรีที่แลข้ว ในบททรีที่
แลข้วพระเยซซูทรงเผชริญหนข้ากคับพวกฟารริสรีทรีที่หนข้าซพที่อใจคดและพระองคตทรงตคัรงครุณสมบคัตริตขางๆ
สทาหรคับการเปป็นสาวก เหป็นไดข้ชคัดวขาหลคังจากนคัรนไมขนาน “บรรดาคนเกป็บภาษรีและพวกคนบาปกป็เขข้า
มาใกลข้เพพที่อจะฟคังพระองคต”
คนเกป็บภาษรีเปป็นพนคักงานรคับจข้างของรคัฐบาลโรมซนงที่ มรีหนข้าทรีที่เกป็บภาษรีในนามของโรม ใน
บรริบทนรีร พวกเขาเปป็นยริวทรีที่รขวมมพอกคับชาวโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคัง พวกเขาจนงแสดงการสวามริภคักดริธ
ตขอพวกโรม นอกจากนรีร พวกเขายคังขนรนชพที่อในเรพอที่ งความหนข้าเลพอด ความโลภและความขรีรโกงดข้วย
พวกเขาจนงเปป็นทรีที่เกลรียดชคังในหมซูขพนรีที่ ข้องชาวยริวดข้วยกคัน และพวกฟารริสรีทรีที่โอข้อวดกป็มองพวกเขาวขาไมข
ตขางจากคนบาปทคัวที่ ๆไป ดคังนคัรนคนทรีที่รวมตคัวกคันมาฟคังพระเยซซูในวคันนคัรนจนงเปป็นพวกคนเกป็บภาษรีซนที่ง
เปป็นทรีที่เกลรียดชคังและคนอพที่นๆทรีที่ใชข้ชรีวริตในความบาปของตนอยขางเปริดเผย
พอเหป็นวขาคนทรีที่มาฟคังพระเยซซูเปป็นคนพวกใด “ฝขายพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตบขนวขา
“คนนรีรตข้อนรคับคนบาปและกรินดข้วยกคันกคับเขา” คทาพซูดนรีรไมขเพรียงแสดงถนงการแบขงชนชคัรนวรรณะทาง
สคังคมเทขานคัรน แตขยงคั สพที่อถนงทคัศนคตริทรีที่วาข พระเยซซูทรงดนงดซูดไดข้แตขพวกคนชคัรนตทที่าของสคังคม นคันที่ คพอ
พวกคนบาปและพวกคนทรีที่สงคั คมไมขตข้องการ แมข้วาข นรีเที่ ปป็นคทาพซูดวริพากษตวริจารณตคนเหลขานคัรนทรีพที่ ระ
เยซซูทรงดนงดซูด แตขมคันกป็สพที่อถนงคทาวริพากษตวริจารณตพระเยซซูเองดข้วย พระองคตทรงคบหาพวกคนบาป
คทาทรีที่แปลวขา บล่น (ไดกอกกบุดโซ) มรีความหมายวขากระซริบกระซาบระหวขางกคันโดยอาจมรีการปข้อง
ปากดข้วย
ดข้วยทรงทราบวขาพวกเขากทาลคังพซูดอะไรกคันและจริตใจทรีที่ชอบจคับผริดของพวกเขา พระเยซซูจงน
ทรงตอบกลคับไปดข้วยคทาอรุปมาเรรียงกคันสามเรพอที่ ง โดยทรุกเรพที่องสพที่อถนงประเดป็นเดรียวกคัน มรีความชพนที่ ชม
ยรินดรีเมพอที่ คนบาปคนหนนที่งกลคับใจเสรียใหมขทขามกลางคนเหลขานคัรนทรีที่ดทาเนรินตามแบบของพระเจข้าอยขาง
แทข้จรริง ดคังนคัรน พระเยซซูจนงไมขทรงประหวคันที่ พรคัที่นพรนงเกรีที่ยวกคับการพยายามนทาวริญญาณคนเหลขานคัรนทรีที่
ดทาเนรินชรีวริตในความบาปอยขางเปริดเผย

ลก 15:3-6

พระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาใหด้เขาฟนงดนงตล่อไปนมีนั้วล่า 4 "ในพวกทล่านมมีคนใดทมีรื่

มมีแกะรด้อยตนว และตนวหนซรื่งหายไป จะไมล่ละเกด้าสสบเกด้าตนวนนนนั้ ไวด้ทมีรื่กลางททล่งหญด้า และไปเทมีรื่ยวหาตนวทมีรื่
หายไปนนนั้นจนกวล่าจะไดด้พบหรรอ 5 เมรรื่อพบแลด้วเขากป็ยกขซนั้นใสล่บาล่ แบกมาดด้วยความเปรมปรมีดสดิ์ 6 เมรรื่อ
มาถซงบด้านแลด้ว จซงเชสญพวกมสตรสหายและเพรรื่อนบด้านใหด้มาพรด้อมกนน พผดกนบเขาวล่า `จงยสนดมีกนบ
ขด้าพเจด้าเถสด เพราะขด้าพเจด้าไดด้พบแกะของขด้าพเจด้าทมีรื่หายไปนนนั้นแลด้ว '
คทาอรุปมาเรพอที่ งแรกในสามเรพที่องนรีรเปป็นเรพอที่ งของคนเลรีรยงแกะคนหนนงที่ ซนที่งมรีแกะหนนที่งรข้อยตคัว
เมพที่อรซูวข้ าข แกะตคัวหนนที่งหายไป คนเลรีรยงแกะผซูข้นร รีจงน ทริรงแกะเกข้าสริบเกข้าตคัวไวข้และไปเสาะหาแกะของเขา
ทรีที่หายไปนคัรนจนกระทคังที่ พบมคัน คทาอรุปมานรีรถซูกนทาเสนอในรซูปคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ โดยถาม
วขามรีคนเลรีรยงแกะคนใดในพวกเขาทรีที่จะไมขททาแบบนคัรนเหมพอนกคัน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เมพอที่ พบ
แลข้วเขากป็ยกขนรนใสข บขาแบกมาดข้วยความเปรมปรรีดธ ริ” พอมาถนงบข้านแลข้วคนเลรีรยงแกะผซูข้นร รีกจป็ ะเรรียก
เพพที่อนๆและเพพที่อนบข้านและชวนพวกเขามา “ยรินดรีกบคั ขข้าพเจข้าเถริด เพราะขข้าพเจข้าไดข้พบแกะของ
ขข้าพเจข้าทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว”
นขาสนใจตรงทรีวที่ าข ในการเลขาเรพอที่ งนรีร พระเยซซูกตป็ รคัสเปป็นนคัยดข้วยวขาแมข้แตขพวกปฏริปคักษตทรีที่ชอบ
จคับผริดของพระองคตกคป็ งททาแบบนคัรนเหมพอนกคัน เมพที่อเราเหป็นวขาพระเยซซูทรงเปป็นพระผซูข้เลรีรยงใหญข มคัน
กป็สพที่อชคัดเจนวขาพระองคตเองทรงเสาะแสวงหาแกะตคัวเดรียวทรีที่หลงหายไปในฝซูงแกะของพระองคต
บทเรรียนสทาคคัญกป็คพอ ความชพที่นชมยรินดรีในการไดข้พบและการกลคับมาของแกะตคัวเดรียวทรีที่หลงหายไป
นคัรน
ลก 15:7

พระเยซซูจนงทรงเสนอการประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณ เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า

เชล่นนนนนั้ แหละ จะมมีความปรมีดมีในสวรรคย์เพราะคนบาปคนเดมียวทมีรื่กลนบใจใหมล่ มากกวล่าเพราะคน
ชอบธรรมเกด้าสสบเกด้าคนทมีรื่ไมล่ตด้องการกลนบใจใหมล่ เราเหป็นชคัดเจนถนงพระทคัยของพระเจข้าและ
ทคัศนคตริของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคนบาปทคัรงหลายทรีที่กลคับใจใหมข คทาอรุปมานรีรเกรีที่ยวขข้องโดยตรงกคับ
ตอนตข้นของบทนรีรและคทาวริพากษตวจริ ารณตทรีที่พระเยซซูทรงไดข้รคับเพราะพระองคตทรงปรนนริบคัตริคนบาป
ทคัรงหลายอยขางเหป็นไดข้ชคัด มรีความปรรีดรีในสวรรคตเมพที่อคนบาปคนหนนงที่ เชขนนคัรนกลคับใจใหมข แมข้วาข
พระเจข้าทรงพอพระทคัยกคับบรรดาคนชอบธรรมโดยทคัวที่ ไป (แกะเกข้าสริบเกข้าตคัวนคัรน) แตขมครี วามปรรีดรี

เมพที่อคนบาปคนหนซที่งกลคับใจใหมข (อาจมรีการประชดประชคันพวกฟารริสรีทครีที่ ริดวขาตคัวเองชอบธรรมซนที่ง
อยซูใข นกลรุมข ผซูข้ฟคังพระองคตดข้วย พวกเขาคริดวขาตคัวเองไมขจทาเปป็นตข้องกลคับใจใหมข) แมข้วาข พระเจข้าไมขไดข้
ถซูกเอขยถนงโดยตรง แตขพซูดถนงสวรรคตโดยทคัวที่ ไป แตขกดป็ ซูเหมพอนจะสพที่อชคัดเจนวขาพระเจข้าเองกป็ทรง
ชพที่นชมยรินดรีเมพอที่ คนบาปทคัรงหลายกลคับใจใหมข
คทาทรีแที่ ปลวขา กลนบใจใหมล่ (เมะตานอเอะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา การเปลรีที่ยนความคริด
ของตคัวเอง ในบรริบทเกรีที่ยวกคับความบาป มคันมรีความหมายวขาการเปลรียที่ นความคริดในเรพที่องการเกลรียด
ชคังความบาปของตน มคันสพที่อถนงการหคันเสรียจากความบาปนคัรน ความหมายทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ การหคัน
เสรียจากบาปเพพอที่ เขข้าหาพระเจข้า ไดข้สะทข้อนใหข้เหป็นถนงการเปลรียที่ นแปลงครคัรงใหญขในใจมนรุษยตใน
สข วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระเจข้า
ลก 15:8-9

หญสงคนใดทมีรื่มมีเหรมียญเงสนสสบเหรมียญ และเหรมียญหนซงรื่ หายไป จะไมล่จทด

เทมียนกวาดเรรอนคด้นหาใหด้ละเอมียดจนกวล่าจะพบหรรอ 9 เมรรื่อพบแลด้ว จซงเชสญเหลล่ามสตรสหายและ
เพรอรื่ นบด้านใหด้มาพรด้อมกนน พผดวล่า `จงยสนดมีกบน ขด้าพเจด้าเถสด เพราะขด้าพเจด้าไดด้พบเหรมียญเงสนทมีรื่หาย
ไปนนนนั้ แลด้ว'
พระเยซซูจนงเรริที่มตรคัสคทาอรุปมาเรพอที่ งทรีสที่ องทรีที่มรีการประยรุกตตใชข้แบบเดรียวกคันและอยซูใข นบรริบท
เดรียวกคันดข้วย คทาอรุปมานรีรถซูกนทาเสนอในรซูปคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบอรีกแลข้วโดยสพที่อวขาพวกผซูข้ฟงคั
พระองคตกคป็ งททาแบบเดรียวกคัน พระเยซซูจนงทรงเลขาเรพอที่ งหญริงคนหนนงที่ ทรีที่มรีเหรรียญเงรินสริบเหรรียญ
คทาทรีแที่ ปลวขา “เหรรียญเงริน” (ดราคเม) หมายถนงเหรรียญเงรินของกรรีกซนที่งคลข้ายกคับเหรรียญเดนารริ
อคันของโรม ซนงที่ ปกตริแลข้วในพระคคัมภรีรตใหมขเรรียกวขาเหรรียญเงริน ไมขวาข จะในกรณรีใด เงรินจทานวนนรีรกมป็ รี
คขาเทขากคับคขาแรงหนนงที่ วคันในสมคัยนคัรน ดคังนคัรน เหรรียญดรคัคมาสริบเหรรียญจนงเปป็นเงรินจทานวนมากทรีที่ผซูข้
หญริงคนนรีรเกป็บหอมรอมรริบมาไดข้ พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปวขาเมพที่อเหรรียญเงรินเหรรียญหนนงที่ หายไป
หญริงคนนรีรกกป็ วาดเรพอนคข้นหาจนกระทคังที่ นางพบมคัน โดยนางถนงกคับจรุดเทรียนเพพที่อชขวยใหข้ตคัวเองเหป็น
ไดข้ชคัดเจนยริงที่ ขนรนดข้วย
พอเจอเหรรียญทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว หญริงคนนรีรกเป็ รรียกเพพที่อนๆและเพพที่อนบข้าน (เหมพอนในคทา
อรุปมาเรพที่องทรีที่แลข้ว) และชวนคนเหลขานคัรนมา “จงยรินดรีกบคั ขข้าพเจข้าเถริด เพราะขข้าพเจข้าไดข้พบเหรรียญ

เงรินทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว” อรีกครคัรงทรีที่ในการนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องนรีรในรซูปแบบของคทาถามทรีที่ไมขตข้องการ
คทาตอบ พระเยซซูจนงทรงสพที่อวขาแมข้แตขพวกคนทรีที่วจริ ารณตพระองคตกคป็ งททาแบบเดรียวกคัน
ลก 15:10

ในรซูปแบบทรีที่คขอนขข้างคลข้ายกคับคทาอรุปมาเรพที่องกขอนหนข้า พระเยซซูตรคัสตขอไป

วขา เชล่นนนนั้นแหละ เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จะมมีความปรมีดใมี นพวกทผตสวรรคย์ของพระเจด้า เพราะ
คนบาปคนเดมียวทมีรื่กลนบใจใหมล่" อรีกครคัรงทรีกที่ ารประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนคพอ การทรีที่มครี วามปรรีดรีในสวรรคต
เมพที่อคนบาปคนหนนงที่ กลคับใจใหมข พระเยซซูตรคัสวขาพวกทซูตสวรรคตของพระเจข้าเองกป็มครี วามปรรีดรีเนพที่อง
ในโอกาสนรีร เหมพอนทรีที่คทาอรุปมานรีรบรรยายวขาพวกญาตริสนริทมริตรสหายของผซูข้หญริงคนนรีรไดข้รคับเชริญใหข้
มารข วมยรินดรีดข้วย พวกทซูตสวรรคตของพระเจข้ากป็ยอข มเปป็นผซูข้ทรีที่สนริทสนมกคับพระองคตเชขนกคัน พวกเขากป็
ชพที่นชมยรินดรีรขวมไปกคับพระองคตดวข้ ยเมพอที่ คนบาปแมข้เพรียงคนเดทยวกลคับใจใหมข นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่การ
ประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพอที่ งนรีรกคป็ พอ การยกเหตรุผลสนคับสนรุนการรคับใชข้ของพระเยซซูทมรีที่ รีตขอพวกคน
บาปซนที่งเปป็นเรพที่องทรีที่พระองคตทรงถซูกวริพากษตวริจารณต
ลก 15:11

พระองคย์ตรนสวล่า "ชายคนหนซงรื่ มมีบทตรชายสองคน พระเยซซูจนงทรงเรริที่มนทา

เสนอคทาอรุปมาเรพอที่ งหนนที่งทรีมที่ รีชพที่อเสรียงมากทรีที่สรุดของพระองคต นคันที่ คพอ เรพอที่ งบรุตรนข้อยหลงหาย เราควร
หมายเหตรุไวข้วาข ลทาดคับตคัวเลขไลขมาตคัรงแตขหนนงที่ ในรข้อย มาหนนงที่ ในสริบ จนมาถนงหนนที่งในสอง นอกจาก
นรีรบรริบทซนงที่ เกรีที่ยวขข้องกคับพวกฟารริสรีทรีที่ชอบวริพากษตวจริ ารณตการรคับใชข้ของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคน
บาปกป็ยงคั อยซูเข หมพอนเดริม มรีคนประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาทรีที่เราครุนข้ เคยนรีรหลากหลายรซูปแบบมาตลอดหลาย
ปรี อยขางไรกป็ตาม การประยรุกตตใชข้แบบหนนงที่ ซนที่งมรีแฝงอยซูกข มป็ คักถซูกมองขข้าม อรีกครคัรงทรีที่บรริบทเรพอที่ งคน
บาปชขวยใหข้เราเขข้าใจ ตลอดหลายยรุคหลายสมคัยจรริงๆแลข้วมรีคนเพรียงสองสาย (นคันที่ คพอ บรุตรสอง
แบบ) ตคัรงแตขสมคัยปฐมกาลเปป็นตข้นมามรีเชพรอสายทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า โดยเรริที่มตคัรงแตขอาแบล
และในสมคัยพระเยซซูกคป็ พอพวกยริว ในทางกลคับกคัน สายทรีไที่ มขดทาเนรินตามทางของพระเจข้า คพอ ตคัรงแตข
คาอรินไลขมาจนถนงฮามและนริมโรด ไดข้กขอใหข้เกริดชนตขางชาตริทรีที่ไมขดทาเนรินตามทางของพระเจข้า
คทาอรุปมานรีรอาจกทาลคังพซูดถนงในเชริงอรุปมาอรุปไมยวขา อรีกไมขนานคนตขางชาตริจทานวนมากจะ
กลคับใจและหคันมาหาพระเจข้าผขานทางพระครริสตตในครริสตจคักรทรีจที่ ะมานคัรน พวกยริวทรีคที่ ริดวขาตคัวเอง
เปป็นคนชอบธรรมซนที่งมรีพวกฟารริสรีเปป็นแบบอยขางกป็จะเดพอดดาลเหมพอนกคับบรุตรคนโตในคทาอรุปมาทรีที่
ตามมานรีร การประยรุกตตใชข้ทรีที่สพที่อออกมากป็คพอวขา จะมรีความปรรีดรีในสวรรคตเมพที่อคนบาปทรีที่เปป็นคนตขาง

ชาตริหคันมาหาพระเจข้าโดยทางพระครริสตต แมข้วาข พวกยริวทรีที่เปป็นเหมพอนคนฟารริสรีจะวริพากษตวริจารณตใน
เรพที่องนคัรนดคังทรีที่ระบรุไวข้ในหนคังสพอกริจการ แตขพระเจข้าพระบริดากป็ทรงชพที่นชมยรินดรี
ลก 15:12-16 บทตรคนนด้อยพผดกนบบสดาวล่า `บสดาเจด้าขด้า ขอทรนพยย์ทมีรื่ตกเปป็นสล่วนของ
ขด้าพเจด้าเถสด' บสดาจซงแบล่งสมบนตสใหด้แกล่บทตรทนนั้งสอง 13 ตล่อมาไมล่กมีรื่วนน บทตรคนนด้อยนนนนั้ กป็รวบรวม
ทรนพยย์ทนนั้งหมดแลด้วไปเมรองไกล และไดด้ผลาญทรนพยย์ของตนทมีรื่นนรื่นดด้วยการเปป็นนนกเลง 14 เมรรื่อใชด้
ทรนพยย์หมดแลด้วกป็เกสดกนนดารอาหารยสงรื่ นนกทนรื่วเมรองนนนั้น เขาจซงเรสรื่มขนดสน 15 เขาไปอาศนยอยผล่กบน ชาว
เมรองนนนั้นคนหนซรื่ง และคนนนนั้นกป็ใชด้เขาไปเลมีนั้ยงหมผทมีรื่ทล่งท นา 16 เขาใครล่จะไดด้อสรื่มทด้องดด้วยฝนกถนวรื่ ทมีรื่หมผ
กสนนนนนั้ แตล่ไมล่มมีใครใหด้อะไรเขากสน
คทาอรุปมานรีรเปป็นเรพที่องทรีที่เราครุนข้ เคยดรี บริดาผซูข้มปรี คัญญาและมรีความอดทนผซูข้หนนที่งมรีบรุตรชายสอง
คน บรุตรคนเลป็กพอถนงอายรุทรีที่ตคัดสรินใจไดข้กขป็ อมรดกของตนเดรีดี๋ยวนคัรนเลย แนขนอนทรีที่ดวข้ ยความลคังเล
และเศรข้าใจ บริดาผซูข้นร รีไดข้แบขงมรดกใหข้แกขบรุตรทดัขึ้งสองคนตามสคัดสข วนทรีพที่ วกเขาควรไดข้รคับ แมข้ไมขมรี
ระบรุไวข้ แตขบรุตรคนโตกป็ยคังอยซูทข รีที่บข้านภายใตข้สริทธริอทานาจของบริดาของตนและปรนนริบคัตริเขาทรีที่นคันที่
ขณะเดรียวกคัน บรุตรคนเลป็กกป็เดรินทางไปยคังเมพองไกล “และไดข้ผลาญทรคัพยตของตนทรีที่นคันที่ ดข้วย
การเปป็นนคักเลง” คทาทรีที่แปลวขา เปป็นนนกเลง (อาโซทอส) มรีความหมายวขา การใชข้ชรีวตริ ในทางเสเพล
และผริดศรีลธรรม ขข้อ 30 บขงบอกวขาเขาไดข้ผลาญทรคัพยตของตนไปกคับบรรดาหญริงแพศยา ไมขวาข เขา
จะจขายเงรินใหข้แกขพวกหญริงโสเภณรีหรพอแคขกรินดพมที่ กคับพวกผซูข้หญริงทรีรที่ คักสนรุก แตขบรุตรคนเลป็กผซูข้นร รีกป็
ปลขอยตคัวททาการลามก ททาการโสโครกทรุกอยขางดข้วยความละโมบ เอเฟซคัส 4:19 บขงบอกวขานรีที่เปป็น
ลคักษณะเฉพาะของพวกคนตขางชาตริทรีที่ไมขรอดซนที่งมรีอยซูทข คัวที่ โลก
ขณะเดรียวกคัน หลคังจากผลาญทรคัพยตของตนไปหมดแลข้ว การกคันดารอาหารกป็เกริดขนรนใน
แผขนดรินนคัรนทรีที่เขาอาศคัยอยซูข เขาเผชริญกคับความยากลทาบากและอยซูๆข ชายหนรุขมทรีดที่ รพอรคัรนคนนรีรกพป็ บวขาตคัว
เองตกอยซูใข นสภาพอคับจนถนงขรีดสรุด บรรดาเพพที่อนสาวรคักสนรุกของเขาตขางพากคันหมดความสนใจใน
ตคัวเขาเมพที่อเงรินเขาหมด ดข้วยความอบจนหนทาง ชายหนรุขมหคัวขบถคนนรีรกหป็ างานไดข้จากนายชาวตขาง
ชาตริคนหนนงที่ ซนที่งใหข้เขาททาหนข้าทรีที่ใหข้อาหารสรุกร (พวกคนทรีที่ฟงคั พระเยซซูคพอ พวกยริวและพวกฟารริสรี
การใหข้อาหารสรุกรกป็นขาจะเปป็นเรพอที่ งนขารคังเกรียจในสายตาของพวกเขาเปป็นพริเศษ) อยขางไรกป็ตาม เขา

กป็เรริที่มหริวเสรียจนเขาอยากรคับประทานอาหารหยาบๆทรีที่พวกสรุกรกริน ไมขมใรี ครสน (เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วาข พวกยริวสมคัยนคัรนมองคนตขางชาตริวาข เปป็นเหมพอนสรุกร)
ลก 15:17-19 เมรรื่อเขารผด้สลานซกตนวแลด้วจซงพผดวล่า `ลผกจด้างของบสดาเรามมีมาก ยนงมมีอาหารกสน
อสรื่มและเหลรออมีก สล่วนเราจะมาตายเสมียเพราะอดอาหาร 18 จลาเราจะลทกขซนนั้ ไปหาบสดาเรา และพผด
กนบทล่านวล่า "บสดาเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าไดด้ผสดตล่อสวรรคย์และผสดตล่อหนด้าทล่านดด้วย 19 ขด้าพเจด้าไมล่สมควรจะ
ไดด้ชรรื่อวล่าเปป็นลผกของทล่านตล่อไป ขอทล่านใหด้ขาด้ พเจด้าเปป็นเหมรอนลผกจด้างของทล่านคนหนซงรื่ เถสด"'
ดคังทรีที่เหตรุการณตดข้านบนเผยใหข้เหป็น ชายหนรุขมทรีที่เปป็นคนบาปคนนรีรในยามทรีที่อคับจนหนทาง
เพราะความบาปกป็ “รซูสข้ ทานนกตคัว” เขารซูตข้ คัววขาเขาตกตทที่าถนงขนาดไหนและเขาจทาไดข้วาข พวกผซูข้รคับใชข้ของ
บริดาเขาทรีที่เขาเคยไมขเหป็นคขามรีอาหารเหลพอรคับประทาน เขาเรรียนรซูข้อยขางเจป็บแสบวขาทางของผซูข้ละเมริด
นคัรนยากลทาบาก การเปลรีที่ยนใจอยขางสริรนเชริงไดข้เกริดขนรน เขาตคัรงใจวขาจะกลคับไปหาบริดาของตน และรคับ
สารภาพความบาปของตน เชขนเดรียวกคับดาวริดในสมคัยโบราณ เขารซูวข้ าข ความบาปของตนไมขไดข้ผริด
ตขอบริดาของตนเทขานคัรนแตขผริดตขอพระเจข้าเองดข้วย ดคังนคัรน ในการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริง เขาจนง
ตคัรงใจวขาจะกลคับไปโดยถขอมตคัวของเขาตขอหนข้าบริดาของตน ความตคัรงใจของเขากป็คพอ เสนอตคัวตขอ
บริดาไมขใชขในฐานะบรุตรคนหนนที่งอรีกตขอไป แตขในฐานะผซูข้รคับใชข้คนหนนงที่
ลก 15:20-24 แลด้วเขากป็ลกท ขซนั้นไปหาบสดาของตน แตล่เมรรื่อเขายนงอยผล่แตล่ไกล บสดาแลเหป็นเขากป็
มมีความเมตตา จซงวสรื่งออกไปกอดคอจทบเขา 21 ฝล่ายบทตรนนนนั้ จซงกลล่าวแกล่บสดาวล่า `บสดาเจด้าขด้า ขด้าพเจด้า
ไดด้บาปตล่อสวรรคย์และตล่อสายตาของทล่านดด้วย ขด้าพเจด้าไมล่สมควรจะไดด้ชรรื่อวล่าเปป็นลผกของทล่านอมีก
ตล่อไป' 22 แตล่บดส าสนรื่งผผด้รบน ใชด้ของตนวล่า `จงรมีบไปเอาเสรอนั้ อยล่างดมีทมีรื่สทดมาสวมใหด้เขา และเอาแหวน
มาสวมนสนั้วมรอ กนบเอารองเทด้ามาสวมใหด้เขา 23 จงเอาลผกวนวอด้วนพมีมาฆล่าเลมีนั้ยงกนน เพรรื่อความรรรื่นเรสง
ยสนดมีเถสด 24 เพราะวล่าลผกของเราคนนมีนั้ตายแลด้ว แตล่กลนบเปป็นอมีก หายไปแลด้ว แตล่ไดด้พบกนนอมีก' เขาทนนั้ง
หลายตล่างกป็เรสรื่มมมีความรรรื่นเรสงยสนดมี
ดคังนคัรน ชายหนรุขมมคักกบฏทรีที่บาปหนาคนนรีรจนง “ลรุกขนรนไปหาบริดาของตน” บริดาของเขาซนที่ง
เหป็นเขากลคับมาขณะทรีที่เขายคังอยซูแข ตขไกลจนง “มรีความเมตตา จนงวริงที่ ออกไปกอดคอจรุบเขา” บรุตรคนนรีร
ซนที่งกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริงกป็อข้อนวอนบริดาของตนวขา “ขข้าพเจข้าไดข้ททาผริดตขอสวรรคตและตขอสายตา

ของทขานดข้วย ขข้าพเจข้าไมขสมควรจะไดข้ชพที่อวขาเปป็นลซูกของทขานอรีกตขอไป'” แตขบริดาของเขากป็สงคัที่
บรรดาผซูข้รบคั ใชข้ของตนวขา “จงรรีบไปเอาเสพรออยขางดรีทรีที่สรุดมาสวมใหข้เขา และเอาแหวนมาสวมนริรวมพอ
กคับเอารองเทข้ามาสวมใหข้เขา” (นรีที่สพที่อวขาเขากลคับบข้านมาเทข้าเปลขา และแทบจะไมขมเรี สพรอผข้าสวมใสข
ดข้วยซทรา) นอกจากนรีร บริดาของเขาไดข้สคังที่ ใหข้เอา “ลซูกวคัวอข้วนพรี” มาฆขาเลรีรยงกคัน (เหป็นไดข้ชดคั วขาลซูกวคัว
อข้วนพรีถซูกเกป็บเตรรียมพรข้อมไวข้สทาหรคับการเฉลริมฉลองใหญข) บริดาทรีที่มครี วามชพที่นชมยรินดรีจงน ประกาศวขา
“เพราะวขาลซูกของเราคนนรีรตายแลข้ว แตขกลคับเปป็นอรีก หายไปแลข้ว แตขไดข้พบกคันอรีก'” พวกเขาจนงเรริที่ม
เฉลริมฉลองกคัน
เหป็นไดข้ชดคั วขามรีความสอดคลข้องกคันกคับทคัรงครริสตจคักรคนตขางชาตริทรีที่จะมาและการกลคับใจใหมข
ของแตขละบรุคคลดข้วย เชขนเดรียวกคับทรีที่พวกคนตขางชาตริไดข้ตายแลข้วตขอพระเจข้า ในพระครริสตตพวกเขา
กป็กลคับมามรีความสคัมพคันธตกบคั พระเจข้าพระบริดาแลข้วเชขนกคัน เชขนเดรียวกคัน เมพที่อคนหนนที่งคนใดมาถนง
พระครริสตต เราทรีที่ตายแลข้วในการละเมริดและความบาปพระองคตกทป็ รงททาใหข้มรีชรีวริตขนรนใหมขแลข้วเชขน
กคัน เมพอที่ กขอนเราตายแลข้วตขอพระเจข้า แตขในพระครริสตต เราไดข้ถซูกฟพร นฟซูใหข้กลคับเขข้าสซูขชรีวริตฝขายวริญญาณ
รข วมกคับพระเจข้า ดคังทรีที่คทาอรุปมาเรพอที่ งกขอนๆแสดงใหข้เหป็นอยขางชคัดเจน มรีความชพนที่ ชมยรินดรีในสวรรคต
เมพที่อพวกเราแตขละคนกลคับใจใหมขมาหาพระครริสตต ดคังนคัรนเราจนงอาจสรรุปไดข้วาข เมพที่อเรานทาวริญญาณผซูข้
อพที่นมาถนงพระครริสตตในยรุคนรีร เรากป็ททาใหข้สวรรคตเปป็นทรีที่ๆมรีความชพที่นชมยรินดรีเรพอที่ ยไป
ลก 15:25-28 ฝล่ายบทตรคนใหญล่นนนนั้ กลาลนงอยผล่ทมีรื่ทล่งท นา เมรรื่อเขากลนบมาใกลด้บาด้ นแลด้วกป็ไดด้ยสน
เสมียงมโหรมีและเตด้นรลา 26 เขาจซงเรมียกผผด้รบน ใชด้คนหนซงรื่ มาถามวล่า เขาทลาอะไรกนน 27 ผผด้รบน ใชด้จซงตอบ
เขาวล่า `นด้องของทล่านกลนบมาแลด้ว และบสดาไดด้ใหด้ฆล่าลผกวนวอด้วนพมี เพราะไดด้ลผกกลนบมาโดย
สวนสดสภาพ' 28 ฝล่ายพมีชรื่ ายกป็โกรธไมล่ยอมเขด้าไป บสดาจซงออกมาชนกชวนเขา
ขณะเดรียวกคัน บรุตรคนโตเมพอที่ รซูวข้ าข เกริดอะไรขนรนกป็เรริที่มโมโห “ฝขายพรีที่ชายกป็โกรธไมขยอม
เขข้าไป” ในดข้านหนนที่ง เหป็นไดข้ชคัดวขามรีความไมขเปป็นผซูข้ใหญขตามเนพรอหนคังและการขรีรงอน กระนคัรนในอรีก
ดข้านหนนที่ง อาจมรีภาพแสดงใหข้เหป็นลขวงหนข้าเชริงพยากรณตทรีที่เปป็นอรุปมาอรุปไมยดข้วย ชนชาตริอริสราเอล
ทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมในไมขชข้าจะไมขยอมเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับครริสตจคักรทรีที่จะเกริดขนรนและฐานคน
ตขางชาตริทรีที่เพริที่มมากขนรนเรพอที่ ยๆ เพราะความแขป็งกระดข้างฝขายวริญญาณและความเดพอดดาลของตน
จนถนงทรุกวคันนรีรพวกเขากป็ไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับครริสตจคักร

ลก 15:29-30 แตล่เขาบอกบสดาวล่า `ดผเถสด ขด้าพเจด้าไดด้ปรนนสบนตสทล่านกมีรื่ปมีมาแลด้ว และมสไดด้
ละเมสดคลาบนญชาของทล่านสนกขด้อหนซรื่งเลย แมด้แตล่เพมียงลผกแพะสนกตนวหนซงรื่ ทล่านกป็ยงน ไมล่เคยใหด้ขาด้ พเจด้า
เพรอรื่ จะเลมีนั้ยงกนนเปป็นทมีรื่รนรรื่ เรสงยสนดมีกบน เพรรื่อนฝผงของขด้าพเจด้า 30 แตล่เมรรื่อลผกคนนมีนั้ของทล่าน ผผได้ ดด้ผลาญ
สสรื่งเลมีนั้ยงชมีพของทล่านโดยคบหญสงโสเภณมีมาแลด้ว ทล่านยนงไดด้ฆล่าลผกวนวอด้วนพมีเลมีนั้ยงเขา'
บรุตรคนโตทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีร ซนที่งเดพอดดาลเพราะความบาปของนข้อง จนงบขนตขอ
บริดาอยขางขมขพนที่ วขาเขาไดข้รคับใชข้บดริ ามาตลอดหลายปรี และเชพที่อฟคังคทาบคัญชาของบริดามาตลอด
นอกจากนรีรเขาบขนอรีกวขาบริดาไมขเคยจคัดงานเลรีรยงใหข้เขาเลย เขาไมขอาจเขข้าใจไดข้วาข บริดายอมฆขาลซูกวคัว
อข้วนพรีและชพที่นชมยรินดรีไดข้อยขางไรในเมพอที่ นข้องชายทรีที่บาปหนาของเขาซนที่งไดข้ผลาญสมบคัตขริ องบริดาไป
กคับพวกหญริงแพศยาแลข้วกลคับมาบข้าน
ลก 15:31-32 บสดาจซงตอบเขาวล่า `ลผกเออ๋ย เจด้าอยผล่กนบเราเสมอ และสสงรื่ ของทนนั้งหมดของเรากป็
เปป็นของเจด้า 32 แตล่สมควรทมีรื่เราจะรรรื่นเรสงและยสนดมี เพราะนด้องของเจด้าคนนมีนั้ตายแลด้ว แตล่กลนบเปป็น
ขซนั้นอมีก หายไปแลด้วแตล่ไดด้พบกนนอมีก'"
บริดาผซูข้เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณาจนงอธริบายใหข้บรุตรทรีคที่ ริดวขาตคัวเองชอบธรรมฟคังวขา เขาอยซูกข บคั บริดา
เสมอและทรุกอยขางทรีที่เขามรีกเป็ ปป็นของบรุตร กระนคัรนเปป็นการสมควร (คพอ จทาเปป็น) ทรีที่บรุตรคนโตจะดรีใจ
และเปรมปรรีดธ ริเพราะการกลคับใจใหมขของนข้องชายของเขา บรุตรคนเลป็กเหมพอนกคับตายแลข้วตขอบริดา
ของตน แตขเมพอที่ กลคับใจใหมข บคัดนรีรเขากป็มชรี รีวริตอยซูแข ลข้ว เขาไดข้หายไปและเมพอที่ เขากลคับมาหาบริดาของ
ตนบคัดนรีรเขากป็ถซูกพบแลข้ว
ความคลข้ายคลนงกคับคทาอรุปมาเรพอที่ งกขอนๆจนงปรากฏอยขางเหป็นไดข้ชคัด ในแตขละกรณรี เมพอที่ สริที่งทรีที่
หายไปถซูกพบ กป็มครี วามชพนที่ ชมยรินดรี พระเยซซูทรงเรริที่มตข้นดข้วยตคัวอยขางทรีที่ชคัดเจนมากกวขา นคันที่ คพอ แกะ
ทรีที่หลงหายและเงรินทรีที่หายไป พระองคตทรงปริดทข้ายดข้วยเรพอที่ งบรุตรทรีที่หลงหาย เหป็นไดข้ชดคั วขาเรพที่องหลคัง
นรีรกคป็ พอ คนบาปทรีที่หลงหาย ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้อยขางชคัดเจนเหมพอนกคับในคทาอรุปมาสองเรพที่องกขอนหนข้า
แตขมนคั กป็สพที่ออยขางชคัดเจนวขามรีความชพที่นชมยรินดรีในสวรรคตเมพที่อบรุตรนข้อยหลงหายคนนรีรไดข้กลคับใจใหมข
และกลคับมา

การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญสองเรพที่องจนงปรากฏตรงนรีร (1) ในการเสนอคทาอรุปมาสามเรพที่องนรีร
อยขางมรีชร คันเชริง พระเยซซูทรงสอนอยขางชคัดเจนวขาพระเจข้าทรงชพที่นชมยรินดรีเพราะบรรดาคนบาปทรีที่
กลคับใจใหมข พระองคตจนงทรงตรคัสแทงใจดทาพวกฟารริสรีทวรีที่ ริพากษตวริจารณตพระองคตทรีที่ทรงรคับใชข้พวก
คนบาป (2) การประยรุกตตใชข้ทรีที่เปป็นไปไดข้ของคทาอรุปมาทคัรงสามเรพอที่ งนรีร ผขานทางคทาอรุปมาอรุปไมย กป็
แสดงใหข้เหป็นภาพลขวงหนข้าของชนชาตริอริสราเอลทรีที่ชอบธรรมในสายตาตนเอง ซนที่งเหมพอนกคับบรุตร
คนโตทรีที่คริดวขาตคัวเองดรี และไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับการกลคับใจใหมขของพวกคนตขางชาตริทรีที่บาป
หนาในครริสตจคักรทรีที่จะมานคัรน
*****
ภนพรวมของลลกน 16: บทเรทยนสสาคดัญสองเรชที่องถถูกนสาเสนอในบทนทขึ้พรว้อมกดับความเหป็น
อชที่นๆททที่สดัขึ้นกวย่า บรดิบทใหญย่ของบทกย่อนๆพถูดถซงการททพที่ ระเยซถูทรงตย่อวย่าพวกฟารดิสทททที่ใจแขป็ง
กระดว้างและหนว้าซชที่อใจคด รถูปแบบนดัขึ้นดถูเหมชอนจะตย่อมาในบทนทขึ้ดวว้ ย คสาอบุปมาเรชที่องแรกในบทนทขึ้
พถูดถซงคนตว้นเรชอนอธรรม อทกเรชอที่ งคชอ เรชที่องของเศรษฐทกดับลาซารดัส ทดัขึ้งสองเรชที่องดถูเหมชอนจะพถูดถซง
พวกผถูว้นสาททโที่ อว้อวดและคดิดวย่าตดัวเองชอบธรรมในสมดัยนดัขึ้น ระหวย่างบทเรทยนสองเรชอที่ งนทขึ้และการ
ประยบุกตย์ใชว้ของมดัน พระเยซถูทรงแทรกคสาตรดัสสดัขึ้นๆเกทที่ยวกดับการหยย่ารว้าง
ลก 16:1

พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์อมีกวล่า "ยนงมมีเศรษฐมีทมีรื่มมีคนตด้น

เรรอนคนหนซงรื่ และมมีคนมาฟด้องเศรษฐมีวล่า คนตด้นเรรอนนนนั้นผลาญสมบนตขส องทล่านเสมีย บทนรีรเรริที่มตข้น
ดข้วยคทาอรุปมาเรพที่องหนนงที่ ซนที่งพระเยซซูตรคัสแกขพวกสาวกของพระองคตโดยตรง อยขางไรกป็ตาม หลคังจาก
ทรงเลขาเรพที่องนรีรเสรป็จแลข้ว (ขข้อ 14) เหป็นไดข้ชดคั วขาพวกฟารริสรีกไป็ ดข้ยรินคทาอรุปมานรีรดข้วย บรริบทใหญขดซู
เหมพอนจะปรากฏชคัดเจน พระเยซซูทรงตคัรงใจใหข้พวกเขาไดข้ยริน บทกขอนๆไดข้นทาเสนอการทรีพที่ ระเยซซู
ทรงจคัดการกคับพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยต และพวกนคักกฎหมายทรีที่ชอบวริพากษตวจริ ารณต ใจแขป็ง
กระดข้าง และคริดวขาตคัวเองชอบธรรม นคันที่ คพอพวกชนชคัรนสซูงของอริสราเอลในสมคัยนคัรน ดซูเหมพอนพวก
เขาจะเปป็นตคัวละครในคทาอรุปมานรีรดข้วย
คทาอรุปมานรีรเรริที่มตข้นดข้วยการทรีพที่ ระเยซซูทรงเลขาเรพอที่ งเกรีที่ยวกคับชายรทที่ารวยคนหนนงที่ ทรีที่มครี นตข้น
เรพอนคนหนนที่ง คนตข้นเรพอนคพอผซูข้ทรีที่ถซูกแตขงตคัรงโดยคนๆหนนงที่ ใหข้ดซูแลกริจการของตน ปคัจจรุบคันตทาแหนขง
นรีรคงเรรียกไดข้วาข ผซูข้จคัดการธรุรกริจ ไมขวาข จะในกรณรีใด คนตข้นเรพอนคนนรีรกถป็ ซูกกลขาวหาวขาผลาญสมบคัตริ

นายของตน วลรีหลคังนรีรมครี วามหมายตรงตคัววขา ‘ททาใหข้ขาข้ วของ (ทรคัพยตสที่ ริงของ) กระจคัดกระจายไป’
นรีที่อาจหมายความวขาชายคนนรีรกาท ลคังยคักยข้ายถขายเททรคัพยตสมบคัตนริ ายของตนเพพที่อผลประโยชนตของตคัว
เอง
ลก 16:2-7

เศรษฐมีจซงเรมียกคนตด้นเรรอนนนนั้นมาวล่าแกล่เขาวล่า `เรรรื่องราวทมีรื่เราไดด้ยสนเกมียรื่ วกนบ

เจด้านนนั้นเปป็นอยล่างไร จงสล่งบนญชมีหนด้าทมีรื่ตด้นเรรอนของเจด้า เพราะวล่าเจด้าจะเปป็นคนตด้นเรรอนตล่อไปไมล่ไดด้ '
3 คนตด้นเรรอนนนนนั้ คสดในใจวล่า `เราจะทลาอะไรดมี เพราะนายจะถอดเราเสมียจากหนด้าทมีรื่ตด้นเรรอน จะขทด
ดสนกป็ไมล่มมีกลาลนง จะขอทานกป็อายเขา 4 เรารผด้แลด้ววล่าจะทลาอะไรดมี เพรรื่อเมรรื่อเราถผกถอดจากหนด้าทมีรื่ตด้น
เรรอนแลด้ว เขาจะรนบเราไวด้ในเรรอนของเขาไดด้' 5 คนนนนนั้ จซงเรมียกลผกหนมีขนั้ องนายมาททกคน แลด้วถาม
คนแรกวล่า `ทล่านเปป็นหนมีนั้นายขด้าพเจด้ากมีรื่มากนด้อย' 6 เขาตอบวล่า `เปป็นหนมีนั้นลนั้ามนนรด้อยถนง' คนตด้นเรรอน
จซงบอกเขาวล่า `เอาบนญชมีของทล่านนนรื่งลงเรป็วๆแลด้วแกด้เปป็นหด้าสสบถนง' 7 แลด้วเขากป็ถามอมีกคนหนซรื่งวล่า
`ทล่านเปป็นหนมีนั้กมีรื่มากนด้อย' เขาตอบวล่า `เปป็นหนมีนั้ขด้าวสาลมีรด้อยกระสอบ' คนตด้นเรรอนจซงบอกเขาวล่า
`จงเอาบนญชมีของทล่านแกด้เปป็นแปดสสบ'
เจข้านายผซูข้ครองทรคัพยตสนริ เมพที่อไดข้ยนริ ขขาวกป็เผชริญหนข้ากคับคนตข้นเรพอนของตนและขอใหข้เขาสข ง
มอบสมรุดบคัญชรี “เพราะวขาเจข้าจะเปป็นคนตข้นเรพอนตขอไปไมขไดข้” ผซูข้จคัดการทรีคที่ ดโกงคนนรีรเมพอที่ ถซูก
ไตขสวนจนงคริดสคักครซูขวาข ตนควรททาอยขางไรดรี เขารซูวข้ าข เขากทาลคังจะตกงาน เขาไมขพรข้อมทรีที่จะททางานทรีที่
ตข้องใชข้แรง แถมเขารคังเกรียจการไปนคังที่ ขอทานดข้วย
ดข้วยเหตรุนร รี เขาจนงคริดแผนหนนงที่ ขนรนมาเพพที่อทรีที่เขาจะไดข้เปป็นเพพอที่ นกคับพวกลซูกหนรีรนายของตน
“คนนคัรนจนงเรรียกลซูกหนรีรของนายมาทรุกคน” ในแตขละกรณรี เขาถามวขาพวกเขาเปป็นหนรีรนายของตน
เทขาไร จากนคัรนในแตขละกรณรี เขาจนงลดหนรีรคนเหลขานคัรนเปป็นเงรินจทานวนมาก
ลก 16:8-9

แลด้วเศรษฐมีกชป็ มคนตด้นเรรอนอธรรมนนนั้น เพราะเขาไดด้กระทลาโดยความ

ฉลาด ดด้วยวล่าลผกทนนั้งหลายของโลกนมีนั้ ตามกาลสมนยเดมียวกนน เขาใชด้สตสปนญญาฉลาดกวล่าลผกของความ
สวล่างอมีก 9 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จงกระทลาตนวใหด้มมีมสตรสหายดด้วยทรนพยย์สมบนตสอธรรม เพรรื่อเมรรื่อ
ทล่านพลาดไป เขาทนนั้งหลายจะไดด้ตด้อนรนบทล่านไวด้ในทมีรื่อาศนยอนนถาวรเปป็นนสตยย์

คทาวขา นาย ในทรีที่นร เรี ปป็นคทานขาสนใจ นรีไที่ มขไดข้หมายถนงพระเยซซู นายในทรีที่นร ครี พอ เจข้าของเรพอนนคัรน
พอไดข้ยรินวขาคนตข้นเรพอนของตนไดข้ททาอะไรลงไป นายผซูข้นร รีกชป็ มเขา มคันไมขใชขเพราะความซพที่อตรง
ของเขา แตขเพราะความเจข้าเลขหตของเขา แมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้ แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาคนตข้นเรพอนคนนรีรตกงาน
จรริงๆ แตขในการสทาแดงความกรรุณาตขอพวกลซูกหนรีรนายของตน เขากป็ททาใหข้คนเหลขานคัรนซาบซนรงใน
บรุญครุณและไดข้กลายเปป็นเพพที่อนกคับคนเหลขานคัรน วลรีสรุดทข้ายของขข้อนรีร “ดข้วยวขาลซูกทคัรงหลายของโลกนรีร
ตามกาลสมคัยเดรียวกคัน เขาใชข้สตริปญ
คั ญาฉลาดกวขาลซูกของความสวขางอรีก” เปป็นสริที่งทรีที่เราควร
หมายเหตรุไวข้ เปป็นไปไดข้ทรีที่วาข คทาพซูดนรีรถซูกเอขยโดยเศรษฐรีเจข้าของทรคัพยตสรินผซูข้นร คัน (พระเยซซูมไริ ดข้ทรงใสข
ความเหป็นสข วนตคัวเขข้าไปจนกระทคังที่ ขข้อตขอไป) ความหมายกป็คพอวขา ชาวโลกมคักมรีเลขหตเหลรีที่ยมในการ
ททาสริที่งตขางๆมากกวขาผซูข้คนของพระเจข้าเยอะ
พระเยซซูมริไดข้ทรงกทาลคังชมคนตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นร รีอยขางทรีที่ปรากฏในตอนแรก แตขพระองคต
กทาลคังแสดงใหข้เหป็นถนงความคดโกงเปป็นปกตริในสมคัยนคัรน ไมขใชขแคขในคนตข้นเรพอนอธรรมคนนรีร
เทขานคัรน แตขในเศรษฐรีคนนรีรดข้วย แมข้วาข เศรษฐรีคนนรีรถซูกคนตข้นเรพอนของตนลบเหลรียที่ ม แตขเขากป็ตข้อง
ยอมรคับวขาคนตข้นเรพอนผซูข้นร รีเจข้าเลขหตจรริงๆ
คทาอรุปมานรีรมรีลคักษณะเปป็นปรริศนาหากเราตรีความสริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัสตรงนรีรเพรียงเผรินๆ แตขเพ
ราะพวกฟารริสรีกคป็ อยฟคังอยซูข พระองคตจนงนขาจะตรคัสคทาพซูดตขอไปนรีรในเชริงประชดประชคัน “จงกระททา
ตคัวใหข้มมรี ริตรสหายดข้วยทรคัพยตสมบคัตริอธรรม เพพอที่ เมพที่อทขานพลาดไป เขาทคัรงหลายจะไดข้ตข้อนรคับทขาน
ไวข้ในทรีอที่ าศคัยอคันถาวรเปป็นนริตยต” อาจเปป็นไดข้วาข พระเยซซูกาท ลคังตรคัสเปป็นนคัยวขา พวกฟารริสรีทครีที่ ริดวขาตคัว
เองชอบธรรมเหลขานรีรกไป็ มขตขางอะไรจากเศรษฐรีคนนคัรน แมข้วาข คนตข้นเรพอนของเขาปฏริบคัตริตขอเขาอยขาง
ไมขซพที่อสคัตยต แตขเขากป็ประทคับใจกคับความมรีเลขหตเหลรีที่ยมของคนตข้นเรพอน ซนงที่ เปริดเผยใหข้เหป็นวขาตคัว
เศรษฐรีเองกป็ไมขใชขคนซพที่อตรงสคักเทขาไร นรีที่สพที่อเพริมที่ เตริมดข้วยวขาพวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตนชอบธรรมกป็ไมข
ตขางกคัน
ลก 16:10-12 คนทมีสรื่ นตยย์ซอรรื่ ในของเลป็กนด้อยทมีรื่สทดจะสนตยย์ซรรื่อในของมากดด้วย และคนทมีรื่
อสนตยย์ในของเลป็กนด้อยทมีรื่สทดจะอสนตยย์ในของมากเชล่นกนน 11 เหตทฉะนนนั้น ถด้าทล่านทนนั้งหลายไมล่สนตยย์ซรรื่อ
ในทรนพยย์สมบนตสอธรรม ใครจะมอบทรนพยย์สมบนตสอนนแทด้ใหด้แกล่ทล่านเลล่า 12 และถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้
สนตยย์ซรรื่อในของของคนอรนรื่ ใครจะมอบทรนพยย์อนนแทด้ใหด้เปป็นของของทล่านเลล่า

พระเยซซูจนงทรงเขข้าสซูขบทเรรียนทรีที่สทาคคัญตขอไป อรุปนริสคัยนคัรนแบขงแยกกคันไมขไดข้ “คนทรีที่สคัตยตซพที่อ
ในของเลป็กนข้อยทรีที่สรุดจะสคัตยตซพที่อในของมากดข้วย” คนทรีที่สคัตยตซพที่อ (และเปป็นคนทรีที่ชอบธรรมอยขาง
แทข้จรริง) จะเปป็นคนสคัตยตซพที่อไมขวาข จะในของเลป็กนข้อยหรพอของมาก นอกจากนรีร บททดสอบวขาคนๆ
หนนที่งจะสามารถไดข้รบคั ความไวข้วางใจใหข้ดซูแลเรพอที่ งใหญขๆไดข้หรพอไมขกคป็ พอ เขาสคัตยตซพที่อในเรพที่องเลป็ก
นข้อยหรพอไมข ในทางกลคับกคัน “คนทรีที่อสคัตยตในของเลป็กนข้อยทรีที่สรุดจะอสคัตยตในของมากเชขนกคัน” คนทรีที่
คดโกง ไมขสคัตยตซพที่อ หรพอไมขชอบธรรมในเรพอที่ งเลป็กนข้อยกป็จะททาแบบเดรียวกคันในเรพอที่ งใหญขๆดข้วย
อรุปนริสคัยเปป็นสริที่งทรีที่แบขงแยกไมขไดข้ ความชอบธรรมกป็คพอความชอบธรรมไมขวาข เรพอที่ งนคัรนเปป็นเรพที่องเลป็ก
หรพอเรพอที่ งใหญข คนเราไมขใชขเปป็นแบบหนนที่งยามอยซูลข ทาพคังและเปป็นอรีกแบบเมพอที่ อยซูตข ขอหนข้าผซูข้อนพที่ เขา
เปป็นอยขางทรีที่เขาเปป็น ผซูข้มรีสริทธริออกเสรียงเลพอกตคัรงในปคัจจรุบนคั ควรนทาหลคักการนรีรไปประยรุกตตใชข้เชขนกคัน
ยามลงคะแนน
พระเยซซูตรคัสตขอไปเพราะเหป็นแกขพวกฟารริสรีทรีที่คอยฟคังอยซูข โดยทรงแสดงการประยรุกตตใชข้ทรีที่
เฉพาะเจาะจงมากขนรน “ถข้าทขานทคัรงหลายไมขสคัตยตซพที่อในทรคัพยตสมบคัตริอธรรม ใครจะมอบทรคัพยต
สมบคัตริอคันแทข้ใหข้แกขทขานเลขา” ในคทาอรุปมานรีรตลอดทคัรงเรพอที่ ง พระเยซซูทรงใชข้คทาทรีที่แปลวขา ทรนพยย์
สมบนตส (มดัมโมนาส) มคันหมายถนงความมคังที่ มรี ทรคัพยตสริน หรพอความรทที่ารวย หลายครคัรงคทาๆนรีรถซูกใชข้รขวม
กคับคทาวขาอธรรม ถนงแมข้วาข เงรินหรพอทรคัพยตสมบคัตริไมขไดข้เปป็นสริที่งทรีชที่ คัวที่ รข้ายในตคัวมคันเอง แตขการรคักมคันกป็
เปป็นสริที่งชคัวที่ รข้าย (1 ทริโมธรี 6:9-10) เงรินเปป็นสริที่งกลางๆในทางศรีลธรรม อยขางไรกป็ตาม คนทรีโที่ ลภมากกป็
มคักเปป็นคนอธรรมในการไขวขควข้าหาเงรินหรพอการจคัดการกคับมคัน ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา คน
เหลขานคัรนทรีที่ไมขสคัตยตซพที่อในเรพที่องเงรินๆทองๆกป็จะไมขสคัตยตซพที่อในเรพที่องอพนที่ ดข้วย พวกฟารริสรีทครีที่ ดโกงอยขาง
เหป็นไดข้ชคัด ซนงที่ กป็ไมขตขางจากคนตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นร คันหรพอนายของเขา กป็ตข้องรคับความจรริงฝขาย
วริญญาณขข้อนรีรเชขนกคัน มคันเปป็นคทาตทาหนริทรีที่แทงใจดทาซนงที่ พวกเขากป็ไมขไดข้พลาดไป ขข้อ 14 บคันทนกวขา
หลคังจากนคัรนพวกเขากป็เยาะเยว้ยพระองคต
หากพวกเขาไมขสคัตยตซพที่อในสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นของคนอพนที่ ใครจะมอบใหข้พวกเขาดซูแลของๆ
พวกเขาเองเลขา วลรีหลคังนรีรมครี วามหมายวขา ‘ของตคัวเอง’ ใครจะฝากทรคัพยตสนริ ของตคัวเองใหข้ใครบาง
คนทรีแที่ สดงตคัวออกมาวขาเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยตกบคั ทรคัพยตสมบคัตริของอรีกคน บทเรรียนฝขายวริญญาณทรีที่
สทาคคัญกป็คพอวขา พระเจข้าจะไมขทรงฝากความจรริงฝขายวริญญาณอคันยริงที่ ใหญขไวข้กบคั คนเหลขานคัรนทรีที่เหป็น

ชคัดๆแลข้ววขาเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยต ความหมายทรีที่สพที่อออกมากป็คอพ วขา ทรคัพยตสมบคัตริทแรีที่ ทข้จรริงนคันที่ คพอ พระ
วจนะของพระเจข้า นคันที่ คพอ ขขาวประเสรริฐและความจรริง จะถซูกสงวนไวข้จากพวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัว
ชอบธรรมแตขเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยตในเรพอที่ งฝขายวริญญาณ นรีที่สพที่อเพริมที่ เตริมดข้วยวขาในใจพวกเขาๆกป็รซูข้จคัก
ความจรริงนคัรน แตขกปป็ ฏริบคัตริตขอความจรริงนคัรนอยขางคดโกงโดยการแสดงตคัวตขอหนข้าผซูข้คนวขาเปป็นฟารริสรี
ทรีที่โอข้อวดและคริดวขาตคัวชอบธรรม
ลก 16:13

นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพวกฟารริสรี ถนงแมข้ภายนอกจะดซูนขาเลพที่อมใสและเปป็นคนชอบ

ธรรมอยขางโอข้อวด แตขจรริงๆแลข้วพวกเขากป็คดโกงในการททาธรุรกริจของตน พวกเขากป็ไมขตขางจากคน
ตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นร คันหรพอนายทรีมที่ รีเลขหตเหลรียที่ มของเขา ดข้วยพพรนหลคังดคังกลขาว พระเยซซูจนงตรคัสความ
จรริงทรีที่ลนกซนรงประการหนนงที่ ไมล่มมีผด้รผ บน ใชด้ผด้ใผ ดจะปรนนสบนตนส ายสองนายไดด้ เพราะวล่าจะชนงนายขด้าง
หนซรื่ง และจะรนกนายอมีกขด้างหนซรื่งหรรอจะนนบถรอนายฝล่ายหนซรื่ง และจะดผหมสรื่นนายอมีกฝล่ายหนซงรื่ ทล่าน
จะปรนนสบนตสพระเจด้าและจะปรนนสบนตสเงสนทองพรด้อมกนนไมล่ไดด้" ในกรณรีนร รี นายทรีที่เราตข้องเลพอก
ปรนนริบคัตริคพอ เงริน หรพอไมขกพป็ ระเจข้า เราไมขสามารถปรนนริบคัตริทรคังสองอยขางไดข้ การไขวขควข้าหา
ทรคัพยตสรินเงรินทองกป็คพอ การใหข้มนคั เปป็นนายของตน หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง เขากป็จะไมขมวรี คันปรนนริบคัตริ
พระเจข้าเลย ในทางกลคับกคัน เพพที่อทรีที่จะปรนนริบคัตริพระเจข้า เราตข้องเตป็มใจทรีที่จะวางการไลขตามทรคัพยตสนริ
เงรินทองไวข้ตขางหาก พระเจข้าอาจทรงอวยพรเราในระหวขางนรีร แตขการไขวขควข้าหามคันกป็เทขากคับใหข้มคัน
เปป็นนายของเรา นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาฟารริสรีหลายคนกป็มครี วามผริดแบบลคับๆโทษฐานไขวขควข้าหาเงรินทอง
ขณะทรีที่แสรข้งททาตคัววขาดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอยขางนขาเลพอที่ มใส
ลก 16:14-15 ฝล่ายพวกฟารสสมีทมีรื่มมีใจรนกเงสน เมรรื่อไดด้ยนส คลาเหลล่านนนนั้ แลด้วจซงเยาะเยด้ยพระองคย์
15 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "เจด้าทนนั้งหลายเปป็นผผด้ทมีรื่ทลาทมีด ผเปป็นคนชอบธรรมตล่อหนด้ามนทษยย์ แตล่
พระเจด้าทรงทราบจสตใจของเจด้าทนนั้งหลาย ดด้วยวล่าซซงรื่ เปป็นทมีรื่นบน ถรอมากทล่ามกลางมนทษยย์ กป็ยนงเปป็นทมีรื่
สะอสดสะเอมียนในสายพระเนตรของพระเจด้า
พวกฟารริสรีทรีที่ไดข้ยรินคทาตรคัสของพระเยซซูกไป็ มขพลาดความหมายทรีแที่ ฝงอยซูใข นสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริงที่
ทรงสอนไป พวกเขาจนงเยาะเยด้ยพระองคต คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน (เอป็คมบุคเทรดิดโซ) มรีความหมายวขา
‘เยาะเยข้ยโดยการมองแบบเหยรียดๆ เยข้ยหยคัน หรพอดซูถซูก’ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเขข้าใจความหมายของ

เรพที่องทรีที่พระเยซซูเพริงที่ ทรงสอนไปและพวกเขากป็เยาะเยข้ยมคัน พระเยซซูตรคัสตอบวขา “เจข้าทคัรงหลายเปป็นผซูข้
ทรีที่ททาทรีดซูเปป็นคนชอบธรรมตขอหนข้ามนรุษยต แตขพระเจข้าทรงทราบจริตใจของเจข้าทคัรงหลาย” พวกเขา
แสดงออกใหข้เหป็นภายนอกวขาเปป็นคนชอบธรรม แตขพระเจข้าทรงทราบความหนข้าซพที่อใจคดของพวก
เขา ถนงแมข้พวกเขาเปป็นทรีที่นคับหนข้าถพอตาอยขางสซูงโดยมนรุษยต แตขพวกเขากป็เปป็นทรีที่สะอริดสะเอรียน
สทาหรคับพระเจข้า ถนงแมข้ภายนอกดซูเปป็นคนชอบธรรม นขาเลพอที่ มใส และดทาเนรินตามทางของพระเจข้า
แตขพวกผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีรกเป็ ปป็นคนหนข้าซพที่อใจคด
ลก 16:16-17 มมีพระราชบนญญนตสและศาสดาพยากรณย์มาจนถซงยอหย์น ตนนั้งแตล่นนนนั้ มาเขากป็
ประกาศเรรรื่องอาณาจนกรของพระเจด้า และคนทนนั้งปวงกป็ชสงกนนเขด้าไปในอาณาจนกรนนนนั้ 17 ฟด้าและดสน
จะลล่วงไปกป็งล่ายกวล่าทมีรื่พระราชบนญญนตสสกน จทดหนซรื่งจะขาดตกไป
ในการนทาไปสซูขประเดป็นตขอไปของพระองคต พระเยซซูกตป็ รคัสคทาพซูดหนนที่งทรีที่นขาสนใจ พระองคต
ตรคัสถนง “พระราชบคัญญคัตริและศาสดาพยากรณต” และการทรีพที่ วกมคันขยายตขอมาจนถนงยอหตน วลรี
“พระราชบคัญญคัตริและศาสดาพยากรณต” กป็เปป็นคทายขอทรีที่หมายถนงพระคคัมภรีรภต าคพคันธสคัญญาเดริม
ความเหป็นของพระเยซซูบขงบอกวขาทคัรงสองนรีรเปป็นสริทธริอทานาจเรพที่อยมาจนถนงสมคัยของยอหตน (ผซูข้ใหข้รคับ
บคัพตริศมา) “ตคัรงแตขนร คันมาเขากป็ประกาศเรพอที่ งอาณาจคักรของพระเจข้า และคนทคัรงปวงกป็ชริงกคันเขข้าไปใน
อาณาจคักรนคัรน” พระเยซซูจงน ระบรุถนงจรุดจบของพระคคัมภรีรเต ดริมพรข้อมกคับการมาถนงของยอหตนและ
ขข้อความของเขาเรพที่องอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมานคัรน คทาทรีที่แปลวขา ชสงกนน (บดิอดัดโซ) เปป็นคทาทรีที่นขา
สนใจ มคันมรีความหมายวขา ‘การบคังคคับ’ หรพอ ‘ความรรุนแรง’ สริที่งทรีพที่ ระเยซซูกาท ลคังตรคัสนรีรนขาจะหมาย
ถนงการปนกคันระหวขางการประชดประชคันและการเสรียดสรี ความหมายกป็คอพ วขา นคับตคัรงแตขสมคัยของ
ยอหตน คนมากมายกทาลคังเบรียดเสรียดและแกขงแยขงกคันเขข้าไปในอาณาจคักรนคัรน นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่เราตข้อง
ไมขลมพ วขาพวกผซูข้ฟงคั ทรีที่เปป็นปฏริปคักษตกบคั พระองคตคอพ พวกฟารริสรี นรีสที่ พที่อวขาบางคนเคยไดข้ยนริ ขข้อความทรีที่
ยอหตนประกาศแลข้วและเชพที่อมคันแบบผริวเผริน อยขางไรกป็ตาม แทนทรีพที่ วกเขาจะยอมเชพที่อฟคังความจรริง
ฝขายวริญญาณของพระครริสตต พวกเขากลคับพยายามทรีที่จะหาทางเขข้าไปในอาณาจคักรนคัร นโดยพนงที่ ครุณ
ความดรีของตคัวเอง
ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูตรคัสความจรริงอคันยริงที่ ใหญขตขอไปนรีรอาจดข้วยนทราเสรียงประชด
ประชคัน “ฟข้าและดรินจะลขวงไปกป็งขายกวขาทรีที่พระราชบคัญญคัตริสคักจรุดหนนงที่ จะขาดตกไป” จรุดหนนที่งคพอ

‘เขาสคัตวต’ หรพอสข วนเลป็กๆของตคัวอคักษรภาษาฮรีบรซู (คพอ พยคัญชนะ) มคันกป็เหมพอนกคับขรีดขวางบนตคัว
อคักษร ‘t’ ในภาษาอคังกฤษ ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขทรีที่วาข สวรรคตและแผขนดรินโลกจะลขวงไปกขอนทรีที่แมข้
แตขจรุดๆหนนงที่ ของพระวจนะของพระเจข้าจะเสรียไปกป็ปรากฏชคัดเจน พระเยซซูตรคัสคทาพซูดคลข้ายๆกคันนรีร
ในมคัทธริว 5:18 และ 25:35 การประยรุกตตใชข้ในบรริบทมคักถซูกมองขข้ามไป นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซู
กทาลคังเผชริญหนข้ากคับพวกผซูข้ฟงคั ทรีที่ชอบวริจารณตและคริดวขาตคัวชอบธรรมในหมซูขพวกฟารริสรีทมรีที่ ารวมตคัว
กคัน นรีที่สพที่อวขาพวกเขาซนที่งฝขาฝพนพระราชบคัญญคัตริและหนคังสพอศาสดาพยากรณต ซนที่งเปป็นพระวจนะของ
พระเจข้า กทาลคังพยายามทรีที่จะเขข้าสซูขอาณาจคักรแหขงพระเจข้าโดยไมขใชข้วริธรีตามพระคคัมภรีรต พระเยซซูตรคัสวขา
สวรรคตและแผขนดรินโลกจะลขวงไปกขอนทรีที่สที่ ริงนคัรนจะเกริดขนรน ความรอดไมขไดข้เปป็นมาโดยการ
ประพฤตริทรีที่ชอบธรรมแบบภายนอก แตขโดยการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริงและความเชพที่อในการทรง
ไถขของพระเจข้า (นรีที่สพที่ออรีกครคัรงถนงการดลใจดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรตเชขนกคัน)
ลก 16:18

เหป็นไดข้ชดคั วขาเนพรอหาตรงนรีรเปป็นเรพที่องของการหยขารข้าง ดซูเหมพอนวขามคันถซูก

แทรกตรงกลางระหวขางบทเรรียนทรีที่สทาคคัญสองเรพอที่ งซนที่งเหป็นไดข้ชดคั วขาเกรีที่ยวเนพที่องกคับการหยขารข้าง
อยขางไรกป็ตาม เมพอที่ เราระลนกวขาบรริบทเปป็นตคัวตรีความพระคคัมภรีรตทสรีที่ ทาคคัญทรีที่สรุด กรุญแจทรีที่ชขวย
ใหข้เราเขข้าใจเรพที่องนรีรจนงอยซูใข นบรริบท เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูกาท ลคังตรคัสกคับพวกฟารริสรีทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง
สริที่งทรีพที่ ระองคตกาท ลคังจะตรคัสตขอไปกป็ไมขใชขคทาสอนทรีที่ครอบคลรุมเรพอที่ งการแตขงงาน การหยขารข้าง หรพอ
การแตขงงานใหมขแตขอยขางใด แตขพระเยซซูนขาจะกทาลคังตทาหนริพวกฟารริสรีดวข้ ยเรพอที่ งความบาปอรีก
ประการในชรีวริตของพวกเขา ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขมนคั กป็สพที่อชคัดเจนวขาพวกเขาหลายคนมรีความผริด
ในเรพที่องทรีที่พระเยซซูกาท ลคังจะตรคัสถนงตขอไป นคันที่ คพอ การหยขารข้าง
ดข้วยพพรนหลคังดคังกลขาว พระเยซซูจนงตรคัสวขา ผผใด้ ดหยล่าภรรยาของตน แลด้วไปมมีภรรยาใหมล่กป็ผสด
ประเวณมี และผผด้ใดรนบหญสงทมีรื่สามมีไดด้หยล่าแลด้วมาเปป็นภรรยาของตนกป็ผสดประเวณมีดวด้ ย นรีที่เปป็นอรีกครคัรง
ทรีที่นรีที่ไมขใชขบทเรรียนทรีที่ครอบคลรุมเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร อยขางไรกป็ตาม ดข้วยทรงพยายามทรีจที่ ะฟข้องใจพวกผซูข้
ฟคังทรีที่ชคัวที่ ชข้าของพระองคต (พวกฟารริสรี) พระเยซซูจนงตอกยทราประเดป็นเรพอที่ งพระประสงคย์ททที่สมบถูรณย์แบบ
ของพระเจข้าในเรพที่องนรีร (ดซูความเหป็นเกรีที่ยวกคับ มคัทธริว 19:5-9 และพระราชบคัญญคัตริ 24:1-2 เกรีที่ยวกคับ
พระประสงคย์เชดิงอนบุญาตของพระเจข้าในเรพอที่ งนรีร) เมพที่อพริจารณาทรุกสริที่งแลข้ว การทรีใที่ ครสคักคนจะหยขาคซูข
สมรสของตนตามอทาเภอใจและไปแตขงงานกคับแฟนของตนกป็เปป็นการผริดประเวณรี

นอกจากนรีร การทรีที่ผซูข้หญริงสคักคนทรีที่มครี วามผริดในเรพที่องนอกใจสามรีและหยขารข้างเขา จากนคัรนกป็
แตขงงานใหมขกบคั แฟนของเธอกป็เทขากคับการเปป็นผริดประเวณรีตขอไป ในมคัทธริว 19:5-9 พระเยซซูกทป็ รง
ใหข้ขข้อยกเวข้นไวข้ดข้วยสทาหรคับฝขายทรีที่ไมขผริดเหมพอนกคับทรีพที่ ระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้ทรงกระททาในพระ
ราชบคัญญคัตริ 24:1-2 การทรีคที่ นทรีที่หยขารข้างมาจะแตขงงานใหมขไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคันสมบซูรณต
แบบของพระเจข้าเลย แตขมคันเปป็นสริที่งทรีที่กระททาไดข้ภายใตข้ขข้อยกเวข้นทรีที่เขข้มงวดมากๆตามทรีที่มรีบรรยายไวข้
บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขาในบรริบทกป็คพอวขา พวกฟารริสรีหลายคนมรีความผริดในเรพอที่ งผริดประเวณรี
เชขนนคัรนในชรีวริตสข วนตคัวของตน ถนงแมข้จะแสรข้งวขาตคัวเปป็นคนชอบธรรม แตขพวกเขากป็ไมขเพรียงมรี
ความผริดในเรพที่องการคดโกงในการททาธรุรกริจของตนดคังทรีที่ระบรุไวข้ในตอนตข้นของบทนรีรเทขานคัรน แตข
พวกเขายคังมรีความผริดในเรพอที่ งความอธรรมในชรีวริตสมรสของตนดข้วย
ลก 16:19-21 ยนงมมีเศรษฐมีคนหนซงรื่ นทงล่ หล่มผด้าสมีมล่วงและผด้าปล่านเนรนั้อละเอมียด รนบประทาน
อาหารอยล่างประณมีตททกวนนๆ 20 และมมีคนขอทานคนหนซรื่งชรรื่อลาซารนส เปป็นแผลทนนั้งตนว นอนอยผล่ทมีรื่
ประตผรนนั้วบด้านของเศรษฐมี 21 และเขาใครล่จะกสนเศษอาหารทมีรื่ตกจากโตต๊ะของเศรษฐมีนนนั้น แมด้สทนนขกป็
มาเลมียแผลของเขา
เรพอที่ งราวตขอไปนรีร ถนงแมข้บขอยครคัรงมคักถซูกเรรียกรวมๆวขาเปป็นคทาอรุปมาเรพอที่ งหนนงที่ แตขจรริงๆแลข้ว
มคันกป็เปป็นเรพอที่ งทรีที่เกริดขนรนจรริง คทาอรุปมาเรพอที่ งอพนที่ ๆไมขมรีการเอขยชพอที่ บรุคคลอยขางเจาะจงเลย คพอ ลาซารคัส
จากนคัรนพระเยซซูกทป็ รงเลขาเรพอที่ งของเศรษฐรีคนหนนงที่ (อรีกครคัรงทรีเที่ ราตข้องไมขลมพ วขา พระองคตทรงตทาหนริ
พวกฟารริสรีทรีที่รทที่ารวยในบทกขอนๆ นคันที่ นขาจะใชขการประยรุกตตใชข้ของเรพอที่ งราวตรงนรีร) การแตขงกายดข้วย
ผข้าสรีมขวงและผข้าปขานเนพรอละเอรียดกป็บขงบอกถนงการมรีฐานะรทที่ารวยเหมพอนกคับการรคับประทานอาหาร
อยขางประณรีตทรุกวคัน (การรคับประทานอาหารอยขางกษคัตรริยต) ในทางกลคับกคัน กป็มขรี อทานคนหนนที่งซนงที่
นอนอยซูทข รีที่ประตซูรร วคั บข้านของเศรษฐรี ทรีที่นคันที่ เองเขาหาเลรีรยงชรีพดข้วยการเปป็นขอทาน ขข้อเทป็จจรริงทรีวที่ าข เขา
“นอนอยซู”ข กป็บขงบอกวขาเขาเปป็นคนพริการ นอกจากนรีร รข างกายทรีที่นขาสงสารของเขากป็เตป็มไปดข้วยแผล
อรีกดข้วย แผลทรีที่วาข นรีรคพอ แผลพรุพอง ชขางเปป็นภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันเหลพอเกริน เศรษฐรีคนนคัรนใชข้ชวรี ริตอยขาง
กษคัตรริยตบนกองเงรินกองทองของตคัวเอง สข วนลาซารคัสกป็เปป็นเศษมนรุษยตผซูข้นขาสมเพชเวทนา ลาซารคัส
หวคังวขาจะไดข้รคับเศษอาหาร (คพอ ขยะ) จากโตบ๊ะของเศรษฐรี ขณะทรีที่เศรษฐรีเดรินผขานไปผขานมา เขา

ยขอมสคังเกตเหป็นขอทานผซูข้นขาสมเพชคนนรีรซนที่งนอนอยซูนข อกประตซูรร คัวคฤหาสนตอนคั โอขอขาของตนและ
มองเขาดข้วยสายตารคังเกรียจ
ลก 16:22-26 อยผมล่ าคนขอทานนนนนั้ ตายและเหลล่าทผตสวรรคย์ไดด้นลาเขาไปไวด้ทมีรื่อกของอนบรา
ฮนม ฝล่ายเศรษฐมีนนนนั้ กป็ตายดด้วย และเขากป็ฝงน ไวด้ 23 แลด้วเมรรื่ออยผล่ในนรกเปป็นททกขย์ทรมานยสรื่งนนก เศรษฐมี
นนนั้นจซงแหงนดผเหป็นอนบราฮนมอยผล่แตล่ไกล และลาซารนสอยผทล่ มีรื่อกของทล่าน 24 เศรษฐมีจซงรด้องวล่า `อนบรา
ฮนมบสดาเจด้าขด้า ขอเอป็นดผขด้าพเจด้าเถสด ขอใชด้ลาซารนสมาเพรรื่อจะเอาปลายนสนั้วจทล่มนลนั้ามาแตะลสนั้นของ
ขด้าพเจด้าใหด้เยป็น ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าตรลาททกขย์ทรมานอยผใล่ นเปลวไฟนมีนั้ ' 25 แตล่อนบราฮนมตอบวล่า `ลผกเออ๋ย
เจด้าจงระลซกวล่าเมรรื่อเจด้ายนงมมีชมีวสตอยผล่ เจด้าไดด้ของดมีสลาหรนบตนว และลาซารนสไดด้ของเลว แตล่เดมีดี๋ยวนมีเนั้ ขาไดด้
รนบความเลด้าโลม แตล่เจด้าไดด้รบน ความททกขย์ทรมาน 26 นอกจากนนนนั้ ระหวล่างพวกเรากนบพวกเจด้ามมีเหว
ใหญล่ตนนั้งขวางอยผล่ เพรอรื่ วล่าถด้าผผใด้ ดปรารถนาจะขด้ามไปจากทมีรื่นถมีรื่ ซงเจด้ากป็ไมล่ไดด้ หรรอถด้าจะขด้ามจากทมีรื่นนนรื่
มาถซงเรากป็ไมล่ไดด้'
พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปถนงการทรีที่ชายทคัรงสองไดข้เสรียชรีวริตลง เราไดข้เหป็นภาพอคันนขาชพนที่ ใจ
ของการทรีที่คนชอบธรรมจากโลกนรีรไป (นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงความรอดและความชอบธรรมทรีทที่ รง
ประทานใหข้แกขลาซารคัส) พวกทซูตสวรรคตไดข้มาและพาเขาไปยคังอกของอคับราฮคัม วลรีหลคังนรีรถนงแมข้
มริไดข้ถซูกเอขยถนงในพระคคัมภรีรตทรีที่อพที่นอรีกเลย แตขกเป็ ปป็นคทาทคัวที่ ไปทรีที่หมายถนงสวรรคต ทรีที่เจาะจงยริงที่ ไปกวขา
นคัรนกป็คพอ เมพองบรมสรุขเกษม ซนที่งเปป็นทรีขที่ องคนชอบธรรมทรีที่ไดข้ตายไปแลข้วในสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม
เหป็นไดข้ชคัดวขามคันอยซูตข รงใจกลางของแผขนดรินโลก นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาอคับราฮคัมกป็อยซูทข รีที่นนคัที่ ในตอนนคัรน มคัน
เปป็นทรีที่ๆเทรียบไดข้กบคั สวรรคตในพระคคัมภรีรตเดริม โดยเฉพาะสทาหรคับพวกยริวทรีที่ไดข้รคับความรอด
ในทางกลคับกคัน เมพอที่ เศรษฐรีคนนคัรนไดข้เสรียชรีวตริ เขากป็ตพที่นขนรนในนรก คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน คพอ ฮา
เดส มคันเปป็นคทาเรรียกรวมๆทรีใที่ ชข้เรรียกสถานทรีที่สทาหรคับคนทรีตที่ ายไปแลข้ว เมพองบรมสรุขเกษมนขาจะเปป็น
พพรนทรีที่สทาหรคับวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรเต ดริมทรีรที่ อดแลข้ว สขวนเนพรอทรีๆที่ เหลพอกป็คพอ สถานทรีๆที่ มรีไฟและ
การทรมาน เหป็นไดข้ชคัดวขาฮาเดสอยซูตข รงใจกลางของแผขนดรินโลก (ตขอมาพระเยซซูจะทรงนทาเชลยไป
เปป็นเชลยอรีก (บรรดาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม) จากเมพองบรมสรุขเกษม โดยทรงพาพวกเขาไป

สวรรคตในชขวงเวลาระหวขางการสริรนพระชนมตของพระองคตและการฟพร นคพนพระชนมต ดซู เอเฟซคัส
4:8-10) เศรษฐรีผซูข้นร รีซนที่งอยซูใข นนรกกป็ “เปป็นทรุกขตทรมานยริงที่ นคัก” ในเปลวเพลริงทรีที่เผาผลาญ
เขาอข้อนวอนบริดาอคับราฮคัม (ซนที่งสพที่อวขาเขาเปป็นยริวและเหป็นไดข้ชคัดวขาเขามรีวริธรีสพที่อสารกคับอคับรา
ฮคัมไดข้) ใหข้ใชข้ลาซารคัสนทาหยดนทรามาแตะลริรนเขาใหข้เยป็น (เขายคังมรีทขาทรีเปป็นอคตริตขอลาซารคัสอยซูเข หมพอน
เดริม) เราไดข้เหป็นถนงความทรุกขตทรมานของผซูข้ทรีที่อยซูใข นนรก อคับราฮคัมกลขาวแกขเศรษฐรีผซูข้นร วรี าข ตอนทรีที่เขายคัง
มรีชวรี ริตอยซูบข นโลก เขากป็ไดข้บทาเหนป็จของเขาแลข้ว บคัดนรีรลาซารคัสกทาลคังไดข้บทาเหนป็จของตนซนที่งจะคงอยซูข
ตลอดไปเปป็นนริตยต (นรีที่เปป็นสริที่งทรีที่ขคัดแยข้งกคันเหลพอเกริน เศรษฐรีทรีที่ไมขรอดผซูข้นร รีอาจไดข้สมคั ผคัสบทาเหนป็จใน
ชรีวริตนรีร แตขมนคั กป็คงอยซูเข พรียงชคัวที่ คราวและเขาเอามคันตริดตคัวไปไมขไดข้เลย สขวนคนของพระเจข้า ทรีที่ถนง
แมข้วาข อยซูใข นฐานะทรีที่ตทที่าตข้อย จะไดข้รบคั บทาเหนป็จของตนในสวรรคตซนที่งจะคงอยซูตข ลอดไปเปป็นนริตยต)
นอกจากนรีร อคับราฮคัมชรีรใหข้เหป็นวขามรีเหวใหญขตร งคั ขวางอยซูรข ะหวขางพพรนทรีที่ทร คังสองสขวนของฮาเดสและ
ไมขมรีใครสามารถขข้ามจากฝคัที่งหนนที่งไปยคังอรีกฝคัที่งไดข้
ลก 16:27-31 เศรษฐมีนนนนั้ จซงวล่า `บสดาเจด้าขด้า ถด้าอยล่างนนนนั้ ขอทล่านใชด้ลาซารนสไปยนงบด้านบสดา
ของขด้าพเจด้า 28 เพราะวล่าขด้าพเจด้ามมีพนมีรื่ ด้องหด้าคน ใหด้ลาซารนสเปป็นพยานแกล่เขา เพรอรื่ มสใหด้เขามาถซงทมีรื่
ทรมานนมี'นั้ 29 แตล่อนบราฮนมตอบเขาวล่า `เขามมีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณย์นนนนั้ แลด้ว ใหด้เขาฟนงคน
เหลล่านนนนั้ เถสด' 30 เศรษฐมีนนนนั้ จซงวล่า `มสไดด้ อนบราฮนมบสดาเจด้าขด้า แตล่ถด้าคนหนซรื่งจากหมผล่คนตายไปหาเขา
เขาจะกลนบใจเสมียใหมล่' 31 อนบราฮนมจซงตอบเขาวล่า `ถด้าเขาไมล่ฟงน โมเสสและพวกศาสดาพยากรณย์
แมด้คนหนซรื่งจะเปป็นขซนั้นมาจากความตาย เขากป็จะยนงไมล่เชรอรื่ '"
เศรษฐรีผซูข้นร รีอยซูๆข กป็เรริที่มเปป็นหขวงพรีนที่ ข้องหข้าคนของตนซนที่งยคังมรีชวรี ริตอยซูบข นแผขนดรินโลก เขาขอใหข้
อคับราฮคัมใชข้ลาซารคัสกลคับขนรนไปเพพที่อ “เปป็นพยานแกขเขา” นรีเที่ ปป็นครคัรงแรกในชรีวริตทรีที่เขาเรริที่มเปป็นหขวง
ดวงวริญญาณทรีที่หลงหาย แตขตอนนรีรมนคั กป็สายเกรินไปแลข้ว คทาตอบของอคับราฮคัมกป็ททาใหข้เราเขข้าใจ
หลายอยขาง นรีเที่ ทขากคับเขากลขาววขา ‘พวกเขามรีพระคคัมภรีรตแลข้ว ใหข้พวกเขาฟคังพระคคัมภรีรตเถริด’ เศรษฐรีผซูข้
นรีรยงคั ยพนกรานวขาหากคนหนนงที่ จากหมซูขคนตายไมขกลคับไป พวกพรีที่นอข้ งของเขากป็จะไมขยอมกลคับใจใหมข
คทาตอบของอคับราฮคัมยคังเปป็นจรริงอยซูจข นถนงทรุกวคันนรีร หากผซูข้ใดไมขยอมฟคังพระวจนะของพระเจข้า (ตรง
นรีรหมายถนงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณต) “แมข้คนหนนงที่ จะเปป็นขนรนมาจากความตาย เขากป็จะยคังไมข

เชพที่อ'” เรพที่องนขาเศรข้ากป็คอพ วขาเมพที่อพระเยซซูทรงเปป็นขนรนจากตายแลข้ว พวกยริวทรีที่ใจแขป็งกระดข้างและรทที่ารวย
กป็ไมขยอมเชพที่ออยซูดข รี
เรพอที่ งนรีรเผยใหข้เราเหป็นอะไรหลายอยขางซนงที่ ไมขถซูกเอขยถนงทรีที่อนพที่ ในพระคคัมภรีรตเกรีที่ยวกคับนรก เมพอง
บรมสรุขเกษม พวกทซูตสวรรคตทรีที่พาวริสรุทธริชนไปสวรรคต และพระวจนะของพระเจข้า อยขางไรกป็ตาม
บรริบทในขณะนคัรนกป็คพอ พวกฟารริสรีทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง (พรข้อมกคับพวกยริวคนอพนที่ ๆทรีที่รทที่ารวย) ความ
หมายทรีที่สพที่อออกมาอยขางชคัดเจนกป็คพอวขา ถนงแมข้พวกเขาจะเปป็นคนทรีที่มหรี นข้ามรีตาเหมพอนเศรษฐรีผซูข้นร คัน
แตขพวกเขากป็ลงเรพอลทาเดรียวกคันกคับเขา ถนงแมข้วาข พวกเขาจะแสรข้งททาตคัวเปป็นคนเดขนดคัง ชอบธรรมใน
สายตาตคัวเอง และนคับถพอศาสนา แตขพวกเขากป็จะตรงดริที่งสซูขนรกเมพที่อพวกเขาเสรียชรีวริต
*****
ภนพรวมของลลกน 17: ตรงนทเขึ้ ราเหป็นการผสมกดันของคสาสอนโดยตรงของพระเยซถูเกทที่ยวกดับ
ความเชชที่อ คสาอบุปมาเรชอที่ งการรดับใชว้ การอดัศจรรยย์หนซที่งในการรดักษาคนโรคเรชอขึ้ นสดิบคนใหว้หาย และ
คสาสอนโดยตรงเกทที่ยวกดับการมาถซงของอาณาจดักรของพระเจว้า
ลก 17:1-2

พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกอมีกวล่า "จลาเปป็นตด้องมมีเหตทใหด้หลงผสด แตล่วบส นตสแกล่

ผผด้ทมีรื่กล่อเหตทใหด้เกสดความหลงผสดนนนั้น 2 ถด้าเอาหสนโมล่แปด้งผผกคอคนนนนั้นถล่วงเสมียทมีรื่ทะเล กป็ดกมี วล่าใหด้เขา
นลาผผด้เลป็กนด้อยเหลล่านมีนั้คนหนซงรื่ ใหด้หลงผสด
บทนรีรเรริที่มตข้นดข้วยการทรีที่เหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตขอไปนรีรเกริดขนรนตขอจากบททรีที่ 16
โดยตรง (ในบททรีที่แลข้ว พระเยซซูทรงตทาหนริพวกฟารริสรีทรีที่ชอบวริจารณตและใจแขป็งกระดข้าง) ขข้อนรีรแปล
ตรงตคัวไดข้วาข ‘ไมขเปป็นทรีที่อนรุญาตทรีที่เหตรุใหข้หลงผริดนคัรนจะไมขเกริดขนรน’ ความหมายรวมๆกป็คพอวขา ‘เปป็น
ไปไดข้ทรีที่วาข เหตรุหลงผริดจะเกริดขนรน’ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงเตพอนเกรีที่ยวกคับการเปป็นคนนคัรนทรีที่กขอใหข้
เกริดเหตรุหลงผริด เราเขข้าใจถนงความจรริงจคังของคทาเตพอนนรีรของพระองคตมากขนรนในขข้อ 2 คนทรีเที่ ปป็นเหตรุ
ใหข้ “ผซูข้เลป็กนข้อยเหลขานรีรคนหนนงที่ ”ใหข้หลงผริดถซูกเอาหรินโมขผซูกคอและถขวงเสรียทรีที่ทะเลกป็ดรีเสรียกวขา ความ
หมายทรีที่สพที่อออกมานคัรนกป็ชคัดเจน สทาหรคับคนทรีที่กระททาผริดเชขนนคัรน ใหข้เขาเจอกคับจรุดจบอคันนขากลคัวเชขน
นคัรนกป็ดรีเสรียกวขา
ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริวและมาระโก (มคัทธริว 18:16 และมาระโก 9:42) วลรีทรีที่วาข “ทรีที่เชพที่อ”
กป็ถซูกใสข เขข้าไปดข้วย การกระททาผริดตขอผซูข้เลป็กนข้อยสคักคนหนนงที่ อาจหมายถนง เดป็กคนหนนงที่ ทรีที่เชพที่อ มคันอาจ

หมายถนงทารกในพระครริสตต (นคันที่ คพอ ครริสเตรียนใหมข) บรริบททรีที่ตามมาดซูเหมพอนจะสนคับสนรุน
ทรรศนะทรีที่สองมากกวขา ไมขวาข จะยคังไง พระเยซซูกทป็ รงสอนวขามคันเปป็นเรพที่องรข้ายแรงทรีที่จะกระททาผริด
ตขอผซูข้เชพที่อใหมข (ไมขวาข คนนคัรนจะมรีอายรุเทขาไรกป็ตาม) มคันเปป็นเรพอที่ งรข้ายแรงทรีที่โดยความสะเพรข าของเรา
ความโงขเขลาของเรา หรพอความบาปของเราทรีที่จะททาลายครริสเตรียนใหมข การพริพากษาของพระเจข้า
จนงถซูกสพที่อในขข้อความนรีร
ลก 17:3-4

จงระวนงตนวใหด้ดมี ถด้าพมีนรื่ ด้องทลาการละเมสดตล่อทล่าน จงเตรอนเขา และถด้าเขากลนบ

ใจแลด้ว จงยกโทษใหด้เขา 4 แมด้เขาจะทลาการละเมสดตล่อทล่านวนนหนซรื่งเจป็ดหน และจะกลนบมาหาทล่าน
ทนนั้งเจป็ดหนในวนนเดมียวนนนั้น แลด้ววล่า `ฉนนกลนบใจแลด้ว' จงยกโทษใหด้เขาเถสด"
ในบรริบทเดรียวกคับขข้างบน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “จงระวคังตคัวใหข้ดรี ถข้าพรีนที่ ข้องททาการละเมริด
ตขอทขาน จงเตพอนเขา และถข้าเขากลคับใจแลข้ว จงยกโทษใหข้เขา” คทาทรีที่แปลวขา เตรอน (เอะพดิตมดิ าออโอ)
เปป็นคทาทรีที่นขาสนใจ ความหมายของคทากรรีกนรีรไมขไดข้รรุนแรงเทขากคับทรีที่คทาแปลภาษาอคังกฤษสพที่อ นรีที่สพที่อถนง
ความหมายเรพที่องการเผชริญกคับปคัญหา แตขในความหมายของการเตพอนสตริมากกวขา นรีที่จนงเทขากคับพระ
เยซซูตรคัสวขา หากผซูข้ใดละเมริดตขอเรา จงไปครุยกคับเขาเกรีที่ยวกคับมคัน หากผซูข้นร คันกลคับใจใหมข กป็จงยกโทษ
ใหข้เขา สริที่งสทาคคัญกป็คพอวขา จะยกโทษใหข้กตป็ ขอเมพที่อมรีการกลคับใจใหมขเสรียกขอน การกลคับใจยขอมมากขอน
การยกโทษใหข้ นอกจากนรีร พระเยซซูตรคัสสอนตขอไปอรีกวขา หากพรีที่นอข้ งของเราละเมดิดตขอเราเจป็ดหน
ในวคันเดรียว (และถข้าเขากลคับใจใหมข) เรากป็ตข้องยกโทษใหข้เขา
ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา ละเมสด (ฮามารทาโน) เปป็นคทาทคัวที่ ไปทรีที่แปลวขา ‘ททาบาป’ คทาทรีที่
แปลวขา ยกโทษใหด้ (อาฟดิเอมดิ) ตรงนรีรถนงแมข้มคักแปลเปป็น ‘ยกโทษใหข้’ แตขมคันกป็มครี วามหมายแบบ
พพรนๆมากกวขาคพอ ‘ไปสข ง’ หรพอ ‘ทริรงไวข้’ หรพอ ‘ปลขอยไป’ ความหมายกป็คพอ ‘กป็แคขปลขอยมคันไปเสรีย’
สริที่งทรีพที่ ระเยซซูนขาจะสอน ณ จรุดนรีรกคป็ พอ เมพอที่ พรีที่นอข้ งคนหนนที่งททาบาปตขอเรา (และกลคับใจใหมข) กป็จง
ปลขอยมคันไปเสรีย นคันที่ ไมขจทาเปป็นตข้องหมายความวขาเราตข้องมรีความสรุขกคับสถานการณตนร คันๆ แตข
หมายความวขาเราควรปลขอยใหข้เรพอที่ งทคัรงหมดผขานไปเสรียดรีกวขา การใชข้คทาวขา ยกโทษครคัรงแรกในขข้อ 3
เปป็นคทาสคังที่ อยขางไรกป็ตาม การใชข้คทาวขา ยกโทษ ครคัรงสรุดทข้ายในทข้ายขข้อ 4 จรริงๆแลข้วกป็อยซูใข นรซูป

อนาคตกาล นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา วคันนคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อถข้าพรีที่นข้องของทขานกระททาผริดตขอทขาน
เจป็ดหนในวคันเดรียว ทขานจะยกโทษใหข้เขา
ลก 17:5-6

ฝล่ายอนครสาวกทผลองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าวล่า "ขอพระองคย์โปรดใหด้ความเชรอรื่ ของ

พวกขด้าพเจด้ามากยสรื่งขซนั้น" 6 องคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าจซงตรนสวล่า "ถด้าพวกทล่านมมีความเชรรื่อเทล่าเมลป็ดพนนธทย์
ผนกกาดเมลป็ดหนซรื่ง ทล่านกป็จะสนรื่งตด้นสท กะมสนนมีไนั้ ดด้วล่า `จงถอนขซนั้นออกไปปนกในทะเล' และมนนจะเชรรื่อ
ฟนงทล่าน
เมพอที่ พริจารณาถนงเรพอที่ งทรีที่ตามมา พวกสาวกจนงตอบวขา “ขอพระองคตโปรดใหข้ความเชพที่อของ
พวกขข้าพเจข้ามากยริงที่ ขนรน” พวกเขายอมรคับแนวคริดเรพที่องการมรีใจยกโทษเชขนนคัรน แตขพวกเขากป็รซูข้วาข
พวกเขาไมขไดข้มรีใจยกโทษในระดคับทรีที่พระเยซซูตรคัสวขาสคักวคันหนนงที่ พวกเขาจะมรีใจยกโทษระดคับนคัรน
ดคังนคัรน พวกเขาจนงขอพระองคตใหข้พวกเขามรีความเชพที่อเพริที่มมากขนรน คทาตอบของพระเยซซู ซนที่งตอนแรก
ดซูเหมพอนเปป็นปรริศนา แตขกสป็ พที่อถนงความจรริงฝขายวริญญาณอคันยริงที่ ใหญข เมลป็ดพคันธรุตผคักกาดนคัรนมรีขนาด
เลป็ก กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขา หากทขานมรีความเชพที่อทรีที่แทข้จรริงสคักนริด ทขานกป็สามารถททา
สริที่งอคัศจรรยตตขางๆไดข้
พระองคตทรงใชข้การพซูดเกรินจรริงเพพที่อบรรยายถนงความจรริงขข้อนรีร ตข้นสรุกะมรินทรีถที่ อนตคัวเองขนรน
ออกไปปคักในทะเลตามคทาสคังที่ ของคนๆหนนงที่ กป็คงเปป็นการอคัศจรรยตใหญขจรริงๆ โดยการใชข้ภาพ
เปรรียบ พระเยซซูจนงทรงสอนวขา ความเชพที่ออคันเรรียบงขายสามารถททาใหข้เกริดการอคัศจรรยตอนคั ยริงที่ ใหญขไดข้
ความเชพที่อเองไมขใชขผซูข้ททาการอคัศจรรยต พระเจข้าตขางหากทรีที่ทรงเปป็นผซูข้กระททาการอคัศจรรยต อยขางไร
กป็ตาม ความเชพที่อสามารถททาใหข้พระเจข้าทรงกระททาสริที่งตขางๆอคันเหลพอเชพที่อไดข้ (ปกตริแลข้วความเชพที่อกป็
สทาแดงโดยการอธริษฐาน) เราตข้องไมขลพมวขาบรริบทในขณะนคัรนกป็คพอ การทรีพที่ วกสาวกไมขยอมเชพที่อคทา
พยากรณตของพระเยซซูทรีที่วาข สคักวคันหนนงที่ พวกเขาจะยกโทษใครสคักคนเจป็ดหนไดข้ในวคันเดรียว บทเรรียน
ทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขา เมพที่อเราวางใจองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าในสริที่งตขางๆทรีที่เราคริดวขาเปป็นไปไมขไดข้ พระองคตกทป็ รง
จคัดเตรรียมสริที่งตขางๆทรีที่ชขวยใหข้เราททาสริที่งนคัรนจนสทาเรป็จไดข้
ลก 17:7-10 ในพวกทล่านมมีคนใดทมีรื่มมีผด้รผ บน ใชด้ไถนาหรรอเลมียนั้ งแกะ เมรรื่อผผด้รบน ใชด้คนนนนั้นกลนบ
มาจากททล่งนาจะบอกเขาทมีเดมียววล่า `เชสญเอนกายลงรนบประทานเถสด' 8 หรรอจะไมล่บอกเขาวล่า `จงหา

ใหด้เรารนบประทานและคาดเอวไวด้ปรนนสบนตสเรา จนเราจะกสนและดรมรื่ อสรื่มแลด้ว และภายหลนงเจด้าจง
คล่อยกสนและดรรื่มเถสด' 9 นายจะขอบใจผผด้รบน ใชด้นนนนั้ เพราะผผด้รบน ใชด้ไดด้ทลาตามคลาสนรื่งหรรอ เราคสดวล่าไมล่
10 ฉนนใดกป็ดมี เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายไดด้กระทลาสสรื่งสารพนดซซงรื่ ทรงบนญชาไวด้แกล่ทล่านนนนนั้ กป็จงพผดดด้วยวล่า
`ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายเปป็นผผด้รบน ใชด้ทมีรื่ไมล่มมีบ ทญคทณตล่อนาย ขด้าพเจด้าไดด้กระทลาตามหนด้าทมีรื่ซซรื่งขด้าพเจด้าควร
กระทลาเทล่านนนั้น'"
คทาอรุปมาเรพอที่ งตขอมานรีรดซูเหมพอนจะเชพที่อมโยงกคับบรริบทกขอนหนข้าโดยตรงและไมขใชขบรริบททรีที่
ตามมา คทาอรุปมานรีรจนงไมขนขาจะอยซูโข ดยลทาพคัง แตขเชพที่อมโยงกคับความคริดตขางๆทรีมที่ ากขอนหนข้า (พวกเขา
ไดข้รคับการยกโทษแลข้วและจทาเปป็นตข้องวางใจพระเจข้าวขาจะทรงประทานพระครุณใหข้พวกเขายกโทษ
ผซูข้อนพที่ ไดข้เชขนกคัน) พระเยซซูทรงเลขาตขอไปถนงเรพที่องเชริงอรุปมาเกรีที่ยวกคับนายคนหนนงที่ ทรีที่มรีผซูข้รคับใชข้คนหนนงที่
เมพที่อผซูข้รคับใชข้ททางานกลางแจข้งเสรป็จ นายกป็คงไมขบอกใหข้เขาไปพคักผขอนและกรินขข้าว แตขนายกป็คงสคังที่
ผซูข้รคับใชข้ของตนใหข้จคัดเตรรียมอาหารใหข้นายของเขากย่อน หลดังจากนดันขึ้ ผซูข้รคับใชข้จงน ไดข้รคับอนรุญาตใหข้ไป
พคักผขอนและรคับประทานอาหารของตนไดข้ พระเยซซูจงน ตรคัสถามวขา นายผซูข้นร นคั จะขอบใจผซูข้รคับใชข้ของ
ตนทรีที่ททาสริที่งทรีที่เขาไดข้รคับคทาสคังที่ มาหรพอ พระองคตตรคัสตอบเองวขา “เราคริดวขาไมข” (นคันที่ คพอ คงไมขหรอก)
ประเดป็นสทาคคัญของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรกคป็ พอสริที่งตขอไปนรีร นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา เมพที่อเราไดข้ททา
สริที่งทรีที่เราไดข้รคับคทาสคังที่ ใหข้กระททา เราควรพซูดวขา “ขข้าพเจข้าทคัรงหลายเปป็นผซูข้รคับใชข้ทไรีที่ มขมบรี รุญครุณตขอนาย
ขข้าพเจข้าไดข้กระททาตามหนข้าทรีที่ซนที่งขข้าพเจข้าควรกระททาเทขานคัรน'” ความหมายกป็คพอวขาเราควรตระหนคัก
วขา เมพอที่ เราททาสริที่งทรีที่เราถซูกสคังที่ ใหข้กระททา เรากป็แคขกระททาตามหนข้าทรีขที่ องเราเทขานคัรน เราไมขควรคาดหวคัง
วขาจะไดข้รคับคทาขอบครุณ อยขางไรกป็ตาม ตามธรรมชาตริของมนรุษยตแลข้ว เราอาจรซูข้สนกไมขพอใจทรีที่ไมขไดข้
รคับคทาขอบครุณสทาหรคับความพยายามของเรา
บทเรรียนสทาคคัญเมพอที่ พริจารณาถนงบรริบททรีที่ใหญขกวขากป็คพอวขา เราควรเตป็มใจทรีที่จะมรีใจทรียที่ กโทษ
ใหข้แมข้ในยามทรีที่เราไมขไดข้รคับคทาขอบครุณหรพอการยอมรคับทรีที่เราคริดวขาเราสมควรไดข้รคับ การละเมริดอาจ
มาจากคนเหลขานคัรนทรีที่เราปรนนริบคัตริเพราะการไมขรซูข้จกคั สทานนกบรุญครุณของพวกเขา อยขางไรกป็ตาม เรากป็
ถซูกสคังที่ ใหข้มรีจริตใจทรีที่ถซูกตข้องตขอคนเหลขานคัรน หากจทาเปป็น จงวางใจพระเจข้าสทาหรคับพระครุณทรีที่จะกระททา
เชขนนคัรนไดข้ แนขนอนทรีที่ปคัญหาทรีที่เกริดขนรนระหวขางบรุคคลสามารถกลายเปป็นภซูเขาทรีที่ดซูเหมพอนยากทรีที่จะ

เอาชนะไดข้ บทเรรียนสทาคคัญทรีที่พระเยซซูทรงสอนกป็คพอ การยอมยกโทษและวางใจพระเจข้าสทาหรคับ
พระครุณทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้ แมข้ในยามทรีที่มคันเกรีที่ยวขข้องกคับผซูข้นทาทรีที่อกตคัญญซูทรีที่ปกครองเราอยซูกข ตป็ าม
ลก 17:11-19 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กลาลนงเสดป็จไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม พระองคย์จซงเสดป็จเลมียบ
ระหวล่างแควด้นสะมาเรมียและกาลสลมี 12 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่งหนซงรื่ มมีคนเปป็นโรค
เรรนั้อนสสบคนมาพบพระองคย์ยนร อยผล่แตล่ไกล 13 และสล่งเสมียงรด้องวล่า "เยซผนายเจด้าขด้า โปรดไดด้เมตตา
ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายเถสด" 14 เมรรื่อพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นแลด้วจซงตรนสแกล่เขาวล่า "จงไปแสดงตนว
แกล่พวกปทโรหสตเถสด" ตล่อมาเมรรื่อกลาลนงเดสนไป เขาทนนั้งหลายกป็หายสะอาด 15 ฝล่ายคนหนซรื่งในพวกนนนั้น
เมรรื่อเหป็นวล่าตนวหายโรคแลด้ว จซงกลนบมาสรรเสรสญพระเจด้าดด้วยเสมียงดนง 16 และกราบลงทมีรื่พระบาท
ของพระองคย์ ขอบพระคทณพระองคย์ คนนนนนั้ เปป็นชาวสะมาเรมีย 17 ฝล่ายพระเยซผ ตรนสวล่า "มมีสบส คน
หายสะอาดมสใชล่หรรอ แตล่เกด้าคนนนนนั้ อยผล่ทมีรื่ไหน 18 ไมล่เหป็นผผใด้ ดกลนบมาสรรเสรสญพระเจด้า เวด้นไวด้แตล่
คนตล่างชาตสคนนมี"นั้ 19 แลด้วพระองคย์ตรนสกนบคนนนนั้นวล่า "จงลทกขซนนั้ ไปเถสด ความเชรรื่อของเจด้าไดด้
กระทลาใหด้ตนวเจด้าหายปกตส"
เหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนตขอมาเหป็นไดข้ชคัดวขาเกริดขนรนกขอนบทเรรียนตขางๆทรีพที่ ระเยซซูตรคัสสอนในบท
กขอนๆ อยขางไรกป็ตาม ลซูกานขาจะใสข มนคั ไวข้ตรงนรีรเพราะวขามคันนทาเสนอความจรริงประการหนนงที่ ทรีที่
เกรีที่ยวขข้องกคัน นคันที่ คพอ การมรีจริตใจทรีที่ถซูกตข้อง ซนที่งในกรณรีนร รีคพอ การมรีใจขอบพระครุณ ลซูกาบคันทนกวขา
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายของพระองคตแบบไมขยอข ทข้อไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม “พระองคต
จนงเสดป็จเลรียบระหวขางแควข้นสะมาเรรียและกาลริลรี” (ความหมายกป็คพอวขา พระองคตทรงเสดป็จผขาน
ระหวย่างแควข้นสะมาเรรียและแควข้นกาลริลรี) บรริบทกลขาวชคัดเจนวขาพระองคตทรงเสดป็จเขข้าไปใน
หมซูขบข้านแหขงหนนงที่ ของชาวสะมาเรรีย (ขข้อ 12 และ 16) ทรีที่นนคัที่ เองคนโรคเรพรอนสริบคนไดข้มาพบพระ
องคตและรข้องทซูลวขา “เยซซูนายเจข้าขข้า โปรดไดข้เมตตาขข้าพเจข้าทคัรงหลายเถริด” สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจนกป็คพอ
วขา (1) คนโรคเรพรอนผซูข้นขาสงสารเหลขานรีรรซูข้เกรีที่ยวกคับพระเยซซูและกริตตริศคัพทตของพระองคต พวกเขาอาจ
ไมขเขข้าใจทรุกอยขางเกรีที่ยวกคับวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด แตขพวกเขากป็รวซูข้ าข พระองคตทรงมรีความสามารถทรีที่
จะรคักษาพวกเขาใหข้หายไดข้ (2) ดคังนคัรน ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายพวกเขาจนงรข้องทซูลพระเยซซูใหข้
พระองคตทรงชขวยใหข้พข้น ความงดงามแหขงความเชพที่อกป็คพอ มคันเรรียบงขายขนาดนคัรนเลย พวกเขามรีเรพอที่ ง

จทาเปป็นจรริงๆ พวกเขารซูวข้ าข พระเยซซูทรงสามารถตอบสนองความจทาเปป็นของพวกเขาไดข้ พวกเขาจนง
รข้องทซูลพระองคตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย
ขณะทรีที่พวกเขาไปหาปรุโรหริตตามทรีพที่ ระเยซซูทรงสคังที่ พวกเขา “ตขอมาเมพอที่ กทาลคังเดรินไป เขาทคัรง
หลายกป็หายสะอาด” นขาเศรข้าทรีคที่ นเดรียวในสริบคนนคัรนกลคับมาสรรเสรริญพระเจข้าและขอบพระครุณ
พระเยซซู นขาแปลกตรงทรีที่วาข เขาเปป็นชาวสะมาเรรีย พระเยซซูตรคัสดข้วยความเศรข้าพระทคัยวขา “มรีสริบคน
หายสะอาดมริใชขหรพอ แตขเกข้าคนนคัรนอยซูทข ไรีที่ หน” พระเยซซูจนงตรคัสกคับคนโรคเรพรอนใจกตคัญญซูทรีที่ไดข้รคับ
การรคักษาใหข้หายแลข้ววขา “จงลรุกขนรนไปเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้กระททาใหข้ตคัวเจข้าหายปกตริ” สริที่งทรีที่สพที่อ
กป็คพอวขาชายผซูข้มรีใจกตคัญญซูผซูข้นร รีไดข้รคับการรคักษาใหข้หายมากกวขารข างกาย เขาหายทคัรงกายและจริตวริญญาณ
เลย นขาสคังเกตตรงทรีที่คทาทรีที่แปลวขา หายปกตส คพอ โซโซ ปกตริแลข้วมคันแปลวขา ‘ไดข้รคับความรอด’ เขาไมข
เพรียงหายโรคแลข้วเทขานคัรน แตขเขายคังไดข้รคับความรอดดข้วย! นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่วาข ความเชพที่อในพระครริสตต
คพอ ขข้อกทาหนดทรีที่แทข้จรริงสทาหรคับความรอด
อาจเปป็นไปไดข้วาข การใสข เรพอที่ งความกตคัญญซูและความอกตคัญญซูนร รีเขข้ามากป็เชพที่อมโยงกคับคทา
อรุปมาทรีมที่ ากขอนหนข้านริดเดรียว เราตข้องไมขลพมวขาในคทาอรุปมานคัรนพระเยซซูทรงสอนวขาเราควรมรีจริตใจทรีที่
ถซูกตข้องแมข้ในยามทรีที่การแสดงความกตคัญญซูถซูกมองขข้ามไป พระองคตทรงบรรยายวขาทคัรงพระองคต
และพระบริดากป็ทรงถซูกหยามเกรียรตริแบบนคัรนเปป็นประจทาเชขนกคัน บทเรรียนทรีที่สพที่อกป็คอพ วขาเราควร
ระมคัดระวคังทรีที่จะขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรคับพระพรอคันอรุดมของพระองคตเสมอ
ลก 17:20-21 เมรรื่อพวกฟารสสมีทผลถามพระองคย์วล่า อาณาจนกรของพระเจด้าจะมาถซงเมรรื่อไร
พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "อาณาจนกรของพระเจด้าไมล่มาโดยใหด้เปป็นทมีสรื่ นงเกตไดด้ 21 และเขาจะไมล่พผด
วล่า `มาดผน'มีรื่ หรรอ `ไปดผโนล่น' เพราะ ดผเถสด อาณาจนกรของพระเจด้าอยผล่ภายในทล่านทนนั้งหลาย"
หลคังจากนคัรนในเวลาและสถานทรีๆที่ ไมขระบรุไวข้ (ถนงแมข้จะเปป็นชขวงปลายของการรคับใชข้ของ
พระองคตกตป็ าม) พระเยซซูกทป็ รงเผชริญหนข้าอรีกครคัรงกคับพวกฟารริสรีทรีที่อยากรซูวข้ าข “อาณาจคักรของพระเจข้า
จะมาถนงเมพที่อไร” พวกผซูข้ฟงคั พระองคตมรีใจแขป็งกระดข้างและอาจมรีแรงจซูงใจทรีที่ไมขซพที่อตรงในการถาม
พระองคตเชขนนคัรน ดคังนคัรน เหมพอนทรีที่พระองคตทรงกระททาบขอยๆในสถานการณตเชขนนคัรน คทาตอบของ
พระองคตจงน เปป็นปรริศนาในสายตาของพวกเขา “อาณาจคักรของพระเจข้าไมขมาโดยใหข้เปป็นทรีที่สคังเกต
ไดข้” (เราไมขควรลพมวขาทคัรงพวกฟารริสรีและพระเยซซูตขางกป็เขข้าใจชคัดเจนถนงแนวคริดเกรีที่ยวกคับอาณาจคักร

ของพระเจข้า มคันคพอการสถาปนาอาณาจคักรของพวกยริวขนรนใหมขโดยมรีพระเมสสริยาหตของพวกเขา
ขนรนครอบครองเหนพอประชาชาตริทรคังหลายตลอดไปเปป็นนริตยต เราเขข้าใจมคันโดยพริจารณาภาพรวม
ของคทาสอนดข้านอวสานกาลของพระคคัมภรีรใต หมขวาข เปป็นยรุคพคันปรีเมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมาเพพที่อ
ครอบครองและปกครอง) คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอวขา อาณาจคักรนคัรนจะไมขมาโดยการมองหามคัน
เพรียงเทขานคัรน นอกจากนรีร พระองคตตรคัสเตพอนวขาอาณาจคักรนคัรนไมขไดข้อยซูทข รีที่นรีที่หรพอทรีที่นคันที่ เหมพอนอยขางทรีที่
บางคนในสมคัยนคัรนจะอข้าง แตขพระองคตตรคัสเสรริมอยขางเปป็นปรริศนาวขา “ดซูเถริด อาณาจคักรของพระเจข้า
อยซูภข ายในทขานทคัรงหลาย”
กรุญแจทรีชที่ ขวยใหข้เราเขข้าใจคทาตอบของพระองคตอยซูใข นคทาทรีที่แปลวขา ภายใน (เอป็นทอส) มรีความ
หมายวขา 'อยซูทข ขามกลาง' พระเยซซูตรคัสตอบอยขางถซูกตข้องแลข้ว เพราะวขาพระมหากษคัตรริยตเองทรง
ประทคับอยซูทข ขามกลางพวกเขาถนงแมข้พวกเขาไมขรคับรซูมข้ คันหรพอพระองคตกตป็ าม พวกเขากทาลคังมองหา
อาณาจคักรนคัรน (นคันที่ คพอ คอยสคังเกตการณตเกรีที่ยวกคับมคัน) กระนคัรน พวกเขากลคับมองไมขเหป็นขข้อเทป็จจรริง
ทรีที่วาข พระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนทรงประทคับอยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว
ลก 17:22-25 พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกวล่า "วนนนนนั้นจะมาถซงเมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะใครล่
เหป็นวนนของบทตรมนทษยย์สนกวนนหนซรื่ง แตล่จะไมล่เหป็น 23 เขาจะพผดกนบทล่านทนนั้งหลายวล่า `มาดผน'มีรื่ หรรอ
`ไปดผโนล่น' อยล่าออกไป อยล่าตามเขา 24 ดด้วยวล่าเปรมียบเหมรอนฟด้าแลบ เมรรื่อแลบออกจากฟด้าขด้าง
หนซรื่ง กป็สอล่ งสวล่างไปถซงฟด้าอมีกขด้างหนซงรื่ บทตรมนทษยย์กป็จะเปป็นอยล่างนนนนั้ แหละในวนนของพระองคย์
25 กล่อนนนนนั้ จลาเปป็นทมีรื่พระองคย์จะตด้องทนททกขย์ทรมานหลายประการ และคนยทคนมีนั้จะปฏสเสธ
พระองคย์
วลรีทรีที่สทาคคัญวลรีตขอไปคพอ “พระองคตตรคัสกคับเหลขาสาวกวขา” พวกเขานขาจะไดข้ยรินคทาถามของ
พวกฟารริสรี คทาสคังที่ ของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอพวกเขานคัรนเปป็นคนละนทราเสรียงกคันเลย ใจของพวกเขานคัรน
เปริดรคับ พระเยซซูจนงทรงประทานความเขข้าใจทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงเกป็บงทาไวข้จากพวกฟารริสรีแกขพวกเขา
อรีกครคัรงทรีที่คทาถามสทาคคัญเกรีที่ยวขข้องกคับอาณาจคักรของพระเจข้าและมคันจะมาถนงเมพที่อไร
พระเยซซูทรงเรริที่มเตรรียมตคัวพวกเขาใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีที่จะมาเปป็นอคันดคับแรก นคันที่ คพอการ
ทรุกขตทรมานและการเสดป็จจากไปของพระองคต จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่วนคั เวลาเหลขานคัรนจะมาเมพที่อพวกเขา

จะเสาะแสวงหาวคันเวลาทรีที่พระองคตทรงเคยอยซูทข ขามกลางพวกเขาและจะไมขพบวคันเวลาเหลขานคัรน
แลข้ว นอกจากนรีรคนอพนที่ ๆกป็จะอข้างวขาพระเมสสริยาหตทรงอยซูทข รีที่นรีที่หรพอทรีโที่ นขน คทาสคังที่ ของพระองคตนร คัน
ชคัดเจน “อยขาออกไป อยขาตามเขา” เมพอที่ เรามองคทาสอนดข้านอวสานกาลของพระคคัมภรีรตใหมข เรากป็
เขข้าใจไดข้อยขางชคัดเจนถนงเหตรุการณตตขางๆทรีจที่ ะเกริดขนรนกขอนการมาถนงของอาณาจคักรนคัรน (ยรุคพคันปรี) นรีที่
จนงเทขากคับวขาพระเยซซูทรงกระโดดขข้ามชขวงประวคัตริศาสตรตครริสตจคักรไปยคังเวลานคัรนทรีที่พระองคตเสดป็จ
มาครคัรงทรีที่สองดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรี
จากมรุมมองดคังกลขาว พระองคตจนงตรคัสพยากรณตวาข “ดข้วยวขาเปรรียบเหมพอนฟข้าแลบ เมพอที่ แลบ
ออกจากฟข้าขข้างหนนงที่ กป็สของสวขางไปถนงฟข้าอรีกขข้างหนนงที่ บรุตรมนรุษยตกจป็ ะเปป็นอยขางนคัรนแหละในวคัน
ของพระองคต” กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขาวคันของพระองคต (นคันที่ คพอ การเสดป็จ
กลคับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพ) จะเปป็นเหมพอนฟข้าแลบ จะมาจากทข้องฟข้า จะสวขางไสว จะ
เกริดขนรนอยขางฉคับพลคัน จะเปรีที่ยมดข้วยฤทธริธเดชอคันใหญขยงริที่ นอกจากนรีร มคันจะปรากฏใหข้ทรุกคนเหป็นไดข้
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสเสรริมสคัรนๆวขากขอนอพที่นพระองคตตข้อง “ทนทรุกขตทรมานหลายประการ
และคนยรุคนรีรจะปฏริเสธพระองคต” ถนงแมข้จะเปป็นปรริศนา แตขพระองคตกตป็ รคัสชคัดเจนถนงการถซูกตรนง
กางเขนซนที่งจะมาถนงในไมขชข้า
ลก 17:26-30 ในสมนยของโนอาหย์เหตทการณย์ไดด้เปป็นมาแลด้วอยล่างไร ในสมนยของบทตร
มนทษยย์กป็จะเปป็นไปอยล่างนนนนั้ ดด้วย 27 เขาไดด้กสนและดรรื่ม ไดด้สมรสกนนและไดด้ยกใหด้เปป็นสามมีภรรยากนน
จนถซงวนนนนนนั้ ทมีรื่โนอาหย์ไดด้เขด้าในนาวา และนลนั้าไดด้มาทล่วมลด้างผลาญเขาเสมียทนนั้งสสนั้น 28 ในสมนยของโล
ทกป็เหมรอนกนน เขาไดด้กนส ดรมรื่ ซรนั้อขาย หวล่านปลผก กล่อสรด้าง 29 แตล่ในวนนนนนนั้ ทมีรื่โลทออกไปจากเมรองโส
โดม ไฟและกลามะถนนไดด้ตกจากฟด้ามาเผาผลาญเขาเสมียทนนั้งสสนั้น 30 ในวนนทมีบรื่ ทตรมนทษยย์จะมาปรากฏ
กป็เปป็นเหมรอนอยล่างนนนั้น
พระเยซซูตรคัสเปรรียบเทรียบตขอไปวขาวคันแหขงบรุตรมนรุษยตนร คันจะเปป็นเหมพอนกคับ (1) สมคัยของ
โนอาหตและ (2) สมคัยของโลท นคันที่ คพอ การเสดป็จกลคับมาของพระองคตจะมรีลคักษณะสอดคลข้องกคับ
เหตรุการณตเหลขานคัรน ในทคัรงสองกรณรี มนรุษยตดทาเนรินชรีวริตในความชคัวที่ ชข้าใหญขหลวง ในทคัรงสองกรณรี มรี

การพริพากษาในเชริงททาลายลข้างซนที่งเกริดขนรนฉคับพลคัน ในแตขละกรณรี มรีคนเพรียงกลรุมข เลป็กๆทรีที่ถซูกชขวยใหข้
รอด
พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าตขอไปวขา “ในสมคัยของโนอาหตเหตรุการณตไดข้เปป็นมาแลข้วอยขางไร ใน
สมคัยของบรุตรมนรุษยตกจป็ ะเปป็นไปอยขางนคัรนดข้วย” 'สมคัยของบรุตรมนรุษยต' สพที่อชคัดเจนถนงการเสดป็จกลคับ
มาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพ (หลคังสริรนยรุคเจป็ดปรี) จะมรีความคลข้ายคลนงอยขางมากในสมคัยนคัรนกคับ
ทคัศนคตริของคนสข วนมากในสมคัยของโนอาหต นอกจากความชคัวที่ ชข้าอคันดกดพที่นตามทรีมที่ รีบคันทนกไวข้ใน
ปฐมกาล 6 แลข้ว จะมรีทคัศนคตริแบบประมาทดข้วย
สมคัยนคัรนโนอาหตไดข้เทศนาเรพอที่ งการกลคับใจใหมขและความชอบธรรมเปป็นเวลาหนนที่งรข้อยยรีสที่ ริบ
ปรี ชาวโลกตขางกป็ไมขสนใจเขา พวกเขา “ไดข้กรินและดพที่ม ไดข้สมรสกคันและไดข้ยกใหข้เปป็นสามรีภรรยา
กคัน จนถนงวคันนคัรนทรีที่โนอาหตไดข้เขข้าในนาวา และนทราไดข้มาทขวมลข้างผลาญเขาเสรียทคัรงสริรน” นรีที่สพที่อชคัดเจน
วขาทคัศนคตริและการททาลายลข้างแบบเดรียวกคันจะเกริดขนรนในชขวงยรุคเจป็ดปรีโดยปริดทข้ายดข้วยการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต
ในสมคัยของโลทเหตรุการณตกเป็ ปป็นแบบเดรียวกคัน คนสมคัยนคัรนไมขเพรียงชคัวที่ ชข้าเทขานคัรน (โดย
เฉพาะเรพอที่ งการรคักรข วมเพศ) แตขดข้วยการทรีพที่ วกเขาไมขสนใจพระเจข้า พวกเขายคังกรินดพที่ม ซพรอขาย
หวขานปลซูก และกขอสรข้าง เศรษฐกริจของเมพองโสโดมในขณะนคัรนรรุขงเรพองสรุดๆ ผซูข้คนใชข้ชวรี ริตในความ
สนรุกสนานและความมคังที่ คคังที่ โดยไมขแยแสตขอการพริพากษาของพระเจข้าทรีที่จะมาถนงเลย กระนคัรน
พระเจข้ากป็ทรงททาลายพวกเขาเสรียสริรน
“ในวคันทรีที่บรุตรมนรุษยตจะมาปรากฏกป็เปป็นเหมพอนอยขางนคัรน” มรีหลายความเหป็นทรีที่ตข้องชรีรแจง (1)
คทาทรีที่แปลวขา ปรากฏ (อาพอคาลบุพโต) เปป็นรซูปกรริยาของคทาวขา apocalypse ซนที่งถซูกแปลเปป็น 'วริวรณต'
สริที่งทรีที่หมายถนงนรีรกคป็ พอ การเปริดเผยของพระเยซซูครริสตตในการเสดป็จกลคับมาของพระองคตในวคันของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า (2) นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงสภาพฝขายศรีลธรรม ฝขายวริญญาณ และสภาพทางเศรษฐกริจใน
วคันนคัรน ความคลข้ายคลนงกคันระหวขางสมคัยของโนอาหตและสมคัยของโลทกคับสมคัยปคัจจรุบคันนคัรนกป็ชคัดเจน
เหลพอเกริน แนขนอนทรีที่เราเขข้าใกลข้เวลานคัรนแลข้ว
ลก 17:31-37 ในวนนนนนนั้ คนทมีรื่อยผบล่ นดาดฟด้าหลนงคาบด้าน และของของเขาอยผล่ในบด้าน อยล่า
ใหด้เขาลงมาเกป็บของนนนั้นไป และคนทมีรื่อยผล่ตามททล่งนา อยล่าใหด้เขากลนบมาเหมรอนกนน 32 จงระลซกถซง

ภรรยาของโลทนนนั้นเถสด 33 ผผใด้ ดอทตสล่าหย์เอาชมีวสตของตนรอด ผผด้นนนนั้ จะเสมียชมีวสต แตล่ผใด้ผ ดจะสผด้เสมียชมีวสต
ผผด้นนนนั้ จะไดด้ชวมี สตรอด 34 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ในครนวนนนนนนั้ จะมมีชายสองคนนอนในทมีรื่นอนอนน
เดมียวกนน จะทรงรนบคนหนซรื่ง จะทรงละคนหนซงรื่ 35 ผผหด้ ญสงสองคนจะโมล่แปด้งดด้วยกนน จะทรงรนบคน
หนซรื่ง จะทรงละคนหนซงรื่ 36 ชายสองคนจะอยผล่ในททล่งนา จะทรงรนบคนหนซงรื่ จะทรงละคนหนซงรื่ "
37 เขาจซงทผลถามพระองคย์วล่า "จะเกสดขซนั้นทมีรื่ไหน พระองคย์เจด้าขด้า" พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า
"ซากศพอยผทล่ มีรื่ไหน ฝผงนกอสนทรมีจะตอมกนนอยผล่ทมีรื่นนนรื่ "
เราจะเขข้าใจขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีรไดข้กตป็ ขอเมพอที่ เราระลนกวขา พระเยซซูกาท ลคังตรคัสกคับพวกผซูข้ฟงคั ทรีที่
เปป็นยริว สริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัสถนงตขอไปจนงมรีไวข้เพพอที่ ประโยชนตของพวกยริวในสมคัยนคัรน เราไมขควรลพมวขา
ชนอริสราเอลสข วนใหญขจะไมขยอมกลคับใจรคับเชพที่อจนกวขาจะถนงหลคังการรคับขนรนของครริสตจคักร และ
พวกเขาจะตข้องทนทรุกขตในยรุคเจป็ดปรี นรีที่เปป็นจรริงอยขางแนขนอนสทาหรคับพวกยริวทรีที่อยซูใข นแผขนดรินนคัรนเมพที่อ
ถนงตอนนคัรน พระเยซซูทรงนทาเสนอเรพอที่ งราวตขอไปนรีรจากมรุมมองดคังกลขาว
เมพอที่ พวกยริวทรีที่เชพที่อ (ซนที่งไดข้รซูข้จคักกคับพระคคัมภรีรตใหมขและคทาสอนของพระเยซซูเปป็นครคัรงแรก)
ตระหนคักวขาจะเกริดอะไรขนรนในอริสราเอลในชขวงยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูกทป็ รงออกคทาสคังที่ ตขอไปนรีร สรรุป
งขายๆกป็คพอ พระองคตตรคัสวขา จงหนรีไปใหข้เรป็วเทขาทรีที่ททาไดข้ ในมคัทธริว 24:16 พระเยซซูตรคัสวขา จงหนรีไป
ทรีที่ภซูเขา กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ จงออกไปขข้างนอกใหข้เรป็วทรีที่สรุดเทขาทรีที่ททาไดข้ การพริพากษาทรีที่รรุนแรงกวขา
ซนที่งนขาจะเกริดจากนทรามพอของปฏริปคักษตตขอพระครริสตต ใกลข้จะมาถนงเตป็มทรีแลข้ว พระองคตตรคัสเตพอนวขา
“จงระลนกถนงภรรยาของโลทนคัรนเถริด” นางชคักชข้าและหคันกลคับไปอคันนทาไปสซูขความพรินาศของนาง
เอง คทากทาชคับสทาหรคับพวกยริวทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนเมพอที่ พวกเขารซูข้วาข กทาลคังเกริดอะไรขนรนกป็คพอ ใหข้มขงรุ หนข้าไปทรีที่
ภซูเขาเรป็วทรีที่สรุดเทขาทรีที่จะททาไดข้ เชขนเดรียวกคับโลท คนเหลขานคัรนทรีใที่ นวคันนคัรนจะพยายามรคักษาชรีวตริ ของ
ตน อยขางทรีที่พวกเขารซูกข้ นคั จะสซูญเสรียทรุกสริที่ง คนเหลขานคัรนทรีที่ยอมสซูญเสรียตคัวเองเพราะเหป็นแกขพระ
ครริสตตกจป็ ะถซูกพริทคักษตรคักษาไวข้ในวคันนคัรน
บรริบททรีที่อยซูตข ริดกคันดทาเนรินตขอไป (เหตรุการณตตขางๆเปป็นเรพอที่ งของพวกอริสราเอลในชขวงยรุคเจป็ด
ปรี และตรงนรีรไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับการรคับขนรน) คพนวคันนคัรนทรีที่วาข นขาจะหมายถนง วคันคพนอคันมพดมริด
แหขงยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงบรรยายถนงเหตรุการณตปกตริทคัวที่ ไปสามเหตรุการณตทวรีที่ าข หนนงที่ ในสองคนจะ

“ถซูกเอาตคัวไป สขวนอรีกคนถซูกปลขอยทริรงไวข้” (สองคนบนเตรียง สองคนโมขแปข้งดข้วยกคัน และสองคน
ทรีที่ททางานในทรุขงนา) กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เขข้าใจเรพที่องราวทคัรงหมดนรีรอยซูใข นขข้อ 37 พวกสาวกถามวขา “จะเกริด
ขนรนทรีที่ไหน พระองคตเจข้าขข้า” นคันที่ คพอ พวกเขาจะถซูกพาตคัวไปทรีที่ไหน คทาตอบทรีที่เปป็นลางของพระเยซซูกป็
คพอ “ซากศพอยซูทข รีที่ไหน ฝซูงนกอรินทรรีจะตอมกคันอยซูทข รีที่นนคัที่ ” บรริบทบขงบอกชคัดเจนถนงการพริพากษาทรีที่
เปป็นหายนะครคัรงใหญข ขข้อบขงชรีรเพริมที่ เตริมอยซูใข นวริวรณต 19:17,21 ฉากหลคังของเหตรุการณตในตอนนคัรนคพอ
อารมาเกดโดนและซากศพทรีที่กองเกลพที่อนกลาด พวกนกทรีที่กรินซากศพจะถซูกพระเจข้าใชข้ใหข้ไปเกป็บ
กวาดซากศพเหลขานคัรน นรีนที่ ขาจะใชขสที่ งริ ทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงตรงนรีร คนเหลขานคัรน 'ทรีที่ถซูกพาตคัวไป' ใน
บรริบทนรีรคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่จะพรินาศในวคันนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขามคันจะเปป็นชขวงเวลาแหขงการพริพากษา
ครคัรงใหญขในอริสราเอลเมพอที่ ปฏริปคักษตตขอพระครริสตตหคันมาลข้างแคข้นชนชาตริอริสราเอลกขอนหนข้าการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตและสงครามอารมาเกดโดน
ภาพรวมทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ พระเยซซูกาท ลคังตรคัสสอนพวกสาวกถนงเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน
กขอนการมาถนงของอาณาจคักรของพระเจข้า สมคัยนคัรนจะเปป็นเหมพอนสมคัยของโนอาหตและโลท แตขการ
พริพากษา (โดยเฉพาะสทาหรคับคนเหลขานคัรนในอริสราเอลในชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรี) จะรรุนแรงยริงที่
นคัก คทาสคังที่ ของพระเยซซูสทาหรคับพวกยริวทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนกป็คพอ ใหข้เฝข้าระวคังและเตรรียมตคัวพรข้อมทรีที่จะ
หนรีการพริพากษานคัรนซนที่งจะตกลงบนกรรุงเยรซูซาเลป็มเปป็นพริเศษในวคันนคัรน
*****
ภนพรวมของลลกน 18: บทททที่สดิบแปดของลถูกานสาเสนอหกเหตบุการณย์ในการรดับใชว้ชวย่ งทว้าย
ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา: (1) คสาอบุปมาเรชอที่ งผถูว้พพดิ ากษาอธรรม (2) คสาอบุปมาเรชอที่ งคนฟารดิสท
และคนเกป็บภาษท (3) การททที่พระเยซถูทรงตว้อนรดับเดป็กๆ (4) เรชที่องขบุนนางหนบุมย่ ผถูว้รสที่ารวย (5) การททพที่ ระ
เยซถูตรดัสลย่วงหนว้าถซงการสดิขึ้นพระชนมย์ของพระองคย์ (6) และการรดักษาชายตาบอดคนหนซที่ง
ลก 18:1-5

พระองคย์ตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซรื่งใหด้เขาฟนงเพรรื่อสอนวล่า คนทนนั้งหลายควร

อธสษฐานอยผเล่ สมอ ไมล่ออล่ นระอาใจ 2 พระองคย์ตรนสวล่า "ในนครหนซงรื่ มมีผด้พผ สพากษาคนหนซรื่งทมีรื่มสไดด้
เกรงกลนวพระเจด้า และมสไดด้เหป็นแกล่มนทษยย์ 3 ในนครนนนั้นมมีหญสงมล่ายคนหนซงรื่ มาหาผผด้พพส ากษาผผด้นนนนั้
พผดวล่า `ขอแกด้แคด้นศนตรผ ของขด้าพเจด้าใหด้ขด้าพเจด้าเถสด' 4 ฝล่ายผผพด้ สพากษานนนนั้ ไมล่ยอมทลาจนชด้านาน แตล่

ภายหลนงเขานซกในใจวล่า `แมด้วล่าเราไมล่เกรงกลนวพระเจด้าและไมล่เหป็นแกล่มนทษยย์ 5 แตล่เพราะแมล่มล่ายคน
นมีนั้มากวนเราใหด้ลลาบาก เราจะแกด้แคด้นใหด้เขา เพรอรื่ มสใหด้นางมารบกวนบล่อยๆใหด้เรารลาคาญใจ'"
เวลาหรพอสถานทรีมที่ ริไดข้ถซูกระบรุอยขางเจาะจง แตขเหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นชขวงปลายในการรคับใชข้
ของพระเยซซู ในเวลานคัรน “พระองคตตรคัสคทาอรุปมาเรพอที่ งหนนงที่ ใหข้เขาฟคังเพพอที่ สอนวขา คนทคัรงหลายควร
อธริษฐานอยซูเข สมอ ไมขอขอนระอาใจ” คทาอรุปมานรีรถซูกเกรริที่นนทาพรข้อมกคับบทเรรียนของมคัน คทากรริยา
“อธริษฐาน” ถซูกนทาเสนอในรซูปปคัจจรุบคันกาลและประธานถซูกกระททา บทเรรียนนรีร จงน มรีความหมายวขา
'คนทคัรงหลายควรอธดิษฐานอยย่างตย่อเนชที่องเสมอ' คทาทรีที่แปลวขา อล่อนระอาใจ (เอป็คคาเคะโอ) มรีความ
หมายวขา 'เหนพอที่ ยลข้า' 'หมดแรง' หรพอ 'ลข้มเหลว' ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา เราควรอธริษฐานตขอ
ไปเรพที่อยๆเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งๆหนนงที่ และไมขเลริกลข้มไปเมพอที่ คทาตอบไมขไดข้มาในทคันทรี
เพพอที่ จรุดประสงคตดคังกลขาว พระเยซซูจนงทรงเลขาเรพอที่ งหนนงที่ เกรีที่ยวกคับผถูว้พพดิ ากษาคนหนนงที่ ในเมพองๆ
หนนที่ง (ในเมพองของยริวแตขละเมพองซนที่งมรีผซูข้ชายมากกวขาหนนงที่ รข้อยยรีที่สริบคน จะมรี 'สภาซานเฮดรริน' ทรีที่
ประกอบดข้วยชายยรีสที่ ริบสามคน ในหมซูขบข้านๆหนนที่งทรีมที่ รีผซูข้ชายนข้อยกวขาหนนงที่ รข้อยยรีที่สริบคน จะมรีผซูข้
พริพากษาสามคนทรีที่ถซูกแตขงตคัรงไวข้ เหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นแบบนคัรนตรงนรีร ชายผซูข้นร รีทรงคั ไมขเกรงกลคัว
พระเจข้าและกป็ไมขเหป็นแกขหนข้ามนรุษยต หญริงมขายคนหนนงที่ ในหมซูขบข้านนรีรมรีเรพอที่ งทรุกขตรข้อนกคับอรีกคนและ
นทาเรพที่องนคัรนไปบอกผซูข้พพริ ากษาคนนรีร โดยขอใหข้เขาตคัดสรินความใหข้ คทาทรีแที่ ปลวขา แกด้แคด้น (เอป็คดดิเคะ
โอ) จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขาการแกข้ตขาง ผซูข้พริพากษาคนนรีรไมขแยแสนาง อยซูพข คักหนนงที่ เขายคังกลข้ายอม
รคับกคับตคัวเองวขา “เพราะหญริงมขายคนนรีรมากวนเราใหข้ลทาบาก เราจะแกข้แคข้นใหข้เขา เพพอที่ มริใหข้นางมา
รบกวนบขอย ๆ ใหข้เรารทาคาญใจ”
ลก 18:6-8

และองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "จงฟนงคลาทมีรื่ผพด้ผ สพากษาอธรรมนมีนั้ไดด้

พผด 7 พระเจด้าจะไมล่ทรงแกด้แคด้นใหด้คนทมีรื่พระองคย์ไดด้ทรงเลรอกไวด้ ผผด้รอด้ งถซงพระองคย์ทนนั้งกลางวนน
กลางครนหรรอ พระองคย์จะอดพระทนยไวด้ชด้านานหรรอ 8 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า พระองคย์จะทรง
แกด้แคด้นใหด้เขาโดยเรป็ว แตล่เมรรื่อบทตรมนทษยย์มา ทล่านจะพบความเชรรื่อในแผล่นดสนโลกหรรอ"
หลคังจากนคัรนพระเยซซูกทป็ รงนทาเสนอการประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีร กขอนอพนที่ เลยพระองคตมไริ ดข้
กทาลคังเปรรียบวขาพระเจข้าทรงเปป็นเหมพอนผซูข้พริพากษาอธรรมคนนรีร แตขโดยการเปรรียบใหข้เหป็นความตขาง

พระองคตทรงเสนอประเดป็นวขา หากผซูข้พริพากษาอธรรมคนนรีรยงคั ใสข ใจตขอคนๆหนนที่งทรีที่มาขอความชขวย
เหลพอตลอด “พระเจข้าจะไมขทรงแกข้แคข้นใหข้คนทรีที่พระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้ ผซูข้รอข้ งถนงพระองคตทรคังกลาง
วคันและกลางคพนหรพอ พระองคตจะอดพระทคัยไวข้ชข้านานหรพอ” คทาทรีที่แปลวขา เลรอกไวด้ (เอป็คเลป็คทอส)
ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา 'ทรีที่ถซูกเลพอกไวข้' ในบรริบทนรีรหมายถนงประชากรของพระเจข้าโดยทคัวที่ ไป
ความจรริงทรีที่สทาคคัญของคทาอรุปมานรีรกชป็ คัดเจน พระเจข้าทรงใสขพระทคัยตขอคนเหลขานคัรนทรีมที่ าเขข้า
เฝข้าพระองคตเรพอที่ ยๆโดยการอธริษฐาน ถนงแมข้วาข ในตอนแรกพระองคตไมขทรงตอบกป็ตาม หากผซูข้
พริพากษาทรีที่เปป็นคนอธรรมอยขางเปริดเผยยอมชขวยเหลพอคนๆหนนที่งทรีที่มาขอใหข้เขาชขวยตลอด พระเจข้าผซูข้
ชอบธรรมจะยริงที่ ทรงตอบมากกวขานคัรนสคักเทขาใด พระเจข้าในพระปคัญญาและอทานาจเดป็ดขาดสซูงสรุด
ของพระองคตอาจทรง “อดพระทคัยไวข้ชข้านาน” กคับเรา กระนคัรน เรากป็ “ควรอธริษฐานอยซูเข สมอ ไมข
อขอนระอาใจ” บทเรรียนงขายๆกป็คอพ การอธริษฐานตขอไปเรพอที่ ยๆ อยขาลข้มเลริก วลรีสรุดทข้าย “พระองคตจะ
ทรงแกข้แคข้นใหข้เขาโดยเรป็ว” อาจไมขเกรีที่ยวกคับวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าจะทรงตอบคทาอธริษฐานเมชที่อไร
มากเทขากคับวขาพระองคตจะตอบอยย่างไร ถนงแมข้พระองคตอาจทรงอดพระทคัยไวข้ชข้านานในการตอบคทา
อธริษฐาน แตขเมพที่อพระองคตทรงตอบ มคันกป็มคักมาแบบรวดเรป็ว
คทาอรุปมา/บทเรรียนนรีรปริดทข้ายดข้วยความเหป็นแบบเปป็นปรริศนาของพระเยซซูทวรีที่ าข “แตขเมพอที่ บรุตร
มนรุษยตมา ทขานจะพบความเชพที่อในแผขนดรินโลกหรพอ” ถนงแมข้บางคนอาจพยายามนทาคทาตรคัสนรีรไป
ประยรุกตตใชข้ในเชริงอวสานกาล แตขความหมายของมคันนขาจะเปป็นแบบทคัวที่ ๆไปมากกวขา การอธริษฐาน
ตขอไปเรพที่อยๆเหมพอนอยขางทรีที่คทาอรุปมานรีรไดข้สอนไวข้กจป็ ะกลายเปป็นความเชพที่อทรีที่เพริมที่ มากขนรน บางทรีพระ
เยซซูอาจทรงถามคทาถามนรีรอยขางเหนพที่อยพระทคัยเกรีที่ยวกคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคต เมพที่อถนงตอน
นคัรนพระองคตจะทรงพบความเชพที่อเชขนนคัรนซนที่งจทาเปป็นสทาหรคับการอธริษฐานอยขางตขอเนพที่องไหม
ลก 18:9-14 สลาหรนบบางคนทมีรื่ไวด้ใจในตนวเองวล่าเปป็นคนชอบธรรม และไดด้ดผถผกคนอรนรื่ นนนนั้
พระองคย์ตรนสคลาอทปมานมีวนั้ ล่า 10 "มมีชายสองคนขซนนั้ ไปอธสษฐานในพระวสหาร คนหนซงรื่ เปป็นพวกฟารส
สมี และคนหนซรื่งเปป็นพวกเกป็บภาษมี 11 คนฟารสสมีนนนั้นยรนนซกในใจของตนอธสษฐานวล่า `ขด้าแตล่พระเจด้า
ขด้าพระองคย์ขอบพระคทณพระองคย์ ทมีรื่ขด้าพระองคย์ไมล่เหมรอนคนอรรื่นซซรื่งเปป็นคนฉด้อโกง คนอธรรม
และคนลล่วงประเวณมี และไมล่เหมรอนคนเกป็บภาษมีคนนมีนั้ 12 ในสนปดาหย์หนซรื่งขด้าพระองคย์ถรออดอาหาร

สองหน และของสารพนดซซงรื่ ขด้าพระองคย์หาไดด้ ขด้าพระองคย์ไดด้เอาสสบชนกหนซรื่งมาถวาย' 13 ฝล่ายคน
เกป็บภาษมีนนนนั้ ยรนอยผล่แตล่ไกล ไมล่แหงนดผฟด้า แตล่ตมีอกของตนวล่า `ขด้าแตล่พระเจด้า ขอทรงโปรดพระ
เมตตาแกล่ขด้าพระองคย์ผด้เผ ปป็นคนบาปเถสด ' 14 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า คนนมีแนั้ หละเมรรื่อกลนบลงไปยนง
บด้านของตนกป็นบน วล่าชอบธรรมยสรื่งกวล่าอมีกคนหนซรื่งนนนั้น เพราะวล่าททกคนทมียรื่ กตนวขซนั้นจะตด้องถผกเหยมียด
ลง แตล่ททกคนทมีรื่ไดด้ถอล่ มตนวลงจะตด้องถผกยกขซนนั้ "
อรีกครคัรงทรีลที่ ซูกาบคันทนกลขวงหนข้าถนงใจความหลคักของคทาอรุปมาหนนงที่ เปข้าหมายทรีที่ชดคั เจนของ
พระเยซซูกคป็ พอ พวกฟารริสรีทรีที่เยขอหยริงที่ และชอบธรรมในสายตาของตน พระวริญญาณบรริสรุทธริธจนงทรง
บขงบอกวขาคทาอรุปมานรีรมรีเปข้าหมายทรีที่ “บางคนทรีที่ไวข้ใจในตคัวเองวขาเปป็นคนชอบธรรม และไดข้ดซูถซูกคน
อพที่นนคัรน” ในการททาเชขนนคัรน พระองคตไมขเพรียงใหข้คทาจทากคัดความเกรีที่ยวกคับพวกฟารริสรีอยขางชคัดเจน
เทขานคัรน แตขรวมถนงพวกนคักศาสนามากมายจนถนงทรุกวคันนรีรดวข้ ย พวกเขา (1) ไวข้ใจในตคัวเอง (2) พวก
เขาคริดวขาตคัวเองเปป็นคนชอบธรรม และ (3) พวกเขาดซูถซูกคนอพที่น
เพพอที่ บรรลรุจรุดประสงคตดงคั กลขาว พระเยซซูจงน ทรงเลขาเรพอที่ งๆหนนงที่ เกรีที่ยวกคับชายสองคนทรีที่ขร นนไป
ยคังพระวริหารเพพอที่ อธริษฐาน คนหนนงที่ เปป็นฟารริสรี สขวนอรีกคนเปป็นคนเกป็บภาษรี ฝขายหลคังไมขเพรียงถซูกมอง
วขาเปป็นพวกชนชคัรนตทที่าเทขานคัรน แตขยงคั เปป็นคนคดโกงทรีที่ททางานรข วมกคับพวกโรมในฐานะเปป็นคนรคับจข้าง
เกป็บภาษรีดวข้ ย กลขาวสคัรนๆกป็คพอ เขาถซูกดซูถซูก ในทางตรงกคันขข้าม พวกฟารริสรีมองวขาตคัวเองเปป็นชนชคัรน
สซูงในสคังคมของพวกยริว ไมขเพรียงเพราะการยนดมคันที่ ในหลคักศาสนายริวอยขางเครข งครคัดเทขานคัรน แตข
เพราะการทรีที่พวกเขาคริดวขาตนมรีหลคักศรีลธรรมทรีที่เหนพอกวขาดข้วย
เมพอที่ เหป็นถนงภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันดคังกลขาว ฟารริสรีคนนรีรจงน ยพนและอธริษฐานอยขางนขาเลพอที่ มใส โดย
เตพอนความจทาพระเจข้าถนงความเหนพอกวขาของเขาเมพที่อเทรียบกคับคนเกป็บภาษรีผซูข้นร ทรี รีที่ยพนขข้างๆซนที่งเปป็นทรีที่
เกลรียดชคัง การโอข้อวดในความชอบธรรมของตนจนงปรากฏชคัดเจนเมพที่อเขาขอบครุณพระเจข้าวขาเขาไมข
ไดข้เปป็นคนฉข้อโกง คนอธรรม หรพอเปป็นคนลขวงประเวณรี “และไมขเหมพอนคนเกป็บภาษรีคนนรีร” ซนที่งสพที่อ
วขาคนเกป็บภาษรีคนนรีรอาจมรีความผริดในเรพอที่ งขข้างบนทคัรงหมด นอกจากนรีร ฟารริสครี นนรีรยงคั เตพอนความจทา
พระเจข้าอยขางเยขอหยริงที่ ดข้วยวขา เขาอดอาหารสองครคัรงตขอสคัปดาหตและถวายสริบชคักหนนงที่ จากทรุกสริที่ง เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วาข พระเยซซูมไริ ดข้ทรงวริจารณตการปฏริบคัตริตขางๆของฟารริสครี นนรีร แตขทรงวริจารณต
ทคัศนคตริของเขามากกวขา เขาเปป็นคนชอบธรรมในสายตาตคัวเอง ฟารริสรีทโรีที่ อข้อวดคนนรีรเปป็นแบบอยขาง

ทรีที่ชคัดเจนของพวกคนใหญขคนโตแหขงอริสราเอลในสมคัยนคัรน ถนงแมข้ภายนอกพวกเขาดซูนขาเลพที่อมใส แตข
พวกเขากป็ชอบธรรมในสายตาตคัวเองและเปป็นคนเยขอหยริงที่ มคันแสดงออกมาเปป็นใจทรีแที่ ขป็งกระดข้าง
และการแยกตคัวออกจากพระเจข้า
ในทางกลคับกคัน คนเกป็บภาษรีผซูข้นร รี ซนที่งขนรนชพที่อในเรพอที่ งวริธรีปฏริบคัตริทรีที่มชริ อบ กลคับไมขกลข้าเงยหนข้า
มองดซูฟข้าดข้วยความถขอมใจและการกลคับใจใหมขอยขางเหป็นไดข้ชคัด ดข้วยความอคับอาย การถซูกฟข้องใจ
และความรซูสข้ นกผริด เขาไดข้แตขกมข้ หนข้าและรข้องออกมาวขา “ขข้าแตขพระเจข้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกข
ขข้าพระองคตผซูข้เปป็นคนบาปเถริด” (การตรีอกของตนนขาจะเปป็นการแสดงออกถนงความโศกเศรข้าโดยไมข
ไดข้ตร คังใจ เขารซูวข้ าข เขามรีความผริดจทาเพาะพระพคักตรตพระเจข้าและเปป็นทรุกขตโศกเพราะเรพอที่ งนคัรน ความ
เสรียใจตามอยขางพระเจข้าเพราะความบาปของเขาจนงปรากฏชคัดเจน)
พระเยซซูทรงประกาศวขา คนเกป็บภาษรีผซูข้มครี วามผริดคนนรีรตขางหากทรีที่กลคับบข้านไปแลข้วถซูกนคับวขา
ชอบธรรม เขาซนที่ง (1) ในการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริง และ (2) ความเชพที่ออคันแทข้จรริงไดข้มาหา
พระเจข้าเพพที่อขอพระเมตตา (และกป็สพที่อถนงความรอดดข้วย) พระเยซซูทรงสพที่ออยขางชคัดเจนวขา คนเกป็บ
ภาษรีคนนรีรตขางหากทรีที่เปป็นทรีชที่ อบพระทคัยพระเจข้า และไมขใชขคนฟารริสรีทครีที่ ริดวขาตคัวเองชอบธรรม
นอกจากนรีร พระองคตทรงสพที่อวขาคทาอธริษฐานทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขและความเชพที่อในสขวนของ
คนเกป็บภาษรีผซูข้นร รีกเป็ พรียงพอแลข้วสทาหรคับความรอด พระองคตตรคัสปริดทข้ายดข้วยบทเรรียนทรีที่ทริที่มแทงใ
จ “เพราะวขาทรุกคนทรียที่ กตคัวขนรนจะตข้องถซูกเหยรียดลง แตขทรุกคนทรีที่ไดข้ถขอมตคัวลงจะตข้องถซูกยกขนรน”
แทข้จรริงทรีที่ “พระเจข้าทรงตขอสซูข้ผซูข้ทรีที่หยริงที่ จองหอง แตขทรงประทานพระครุณแกขคนทรีที่ใจถขอม” (ยากอบ
4:6) ดซู มคัทธริว 23:12 ดข้วย ภาพทรีที่ขดคั แยข้งกคันเองของความเชพที่อแบบครริสเตรียนจนงถซูกนทาเสนอ ความ
ชอบธรรมในสายตาตคัวเองจรริงๆแลข้วกป็เปป็นการอธรรม ขณะทรีที่การกลคับใจใหมขจากความบาปและ
ความเชพที่อในพระเจข้าผซูข้ทรงพระเมตตากลคับนทามาซนที่งความชอบธรรมทรีที่แทข้จรริง
ลก 18:15-17 แลด้วเขาอทด้มทารกมาหาพระองคย์ เพรรื่อจะใหด้พระองคย์ทรงถผกตด้องทารกนนนนั้
แตล่เหลล่าสาวกเมรรื่อเหป็นเขด้ากป็หด้ามเขา 16 แตล่พระเยซผ ทรงเรมียกเขามา แลด้วตรนสวล่า "จงยอมใหด้เดป็ก
เลป็กๆเขด้ามาหาเรา อยล่าหด้ามเขาเลย เพราะวล่าอาณาจนกรของพระเจด้ายล่อมเปป็นของคนเชล่นเดป็กเหลล่า
นนนั้น 17 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ผผหด้ นซรื่งผผด้ใดมสไดด้รบน อาณาจนกรของพระเจด้าเหมรอนเดป็ก
เลป็กๆ ผผนด้ นนั้นจะเขด้าในอาณาจนกรนนนนั้ ไมล่ไดด้ "

เหป็นไดข้ชดคั วขาในขณะเดรียวกคัน (และบรริบทเดรียวกคันดข้วย) บางคนไดข้นทาพวกเดป็กทารกมาหา
พระองคต โดยปรารถนาใหข้พระองคตทรงถซูกตข้องทารกเหลขานคัรน (ไมขมรีบรรยายไวข้วาข พวกเขาตข้องการ
ใหข้พระองคตทรงถซูกตข้องเพราะเหตรุใด อยขางไรกป็ตาม สริที่งหนนที่งทรีชที่ คัดเจนกป็คพอวขา พวกเขาไมขไดข้มาเพพอที่
ใหข้พระเยซซูทรงประพรมนทราบนเดป็กเหลขานคัรน) พวกสาวกซนที่งอาจคริดวขาพระเยซซูคงไมขตข้องการถซูก
รบกวนโดยไมขจทาเปป็น จนงตขอวขาพขอแมขของเดป็กเหลขานคัรน
กรุญแจทรีชที่ ขวยใหข้เราเขข้าใจบทเรรียนนรีรถซูกพบในบรริบททรีที่มากขอนหนข้า ไมขใชขพวกคนใหญขคน
โตทรีที่เครข งศาสนาทรีที่จะไดข้อยซูใข นอาณาจคักรแหขงสวรรคต แตขเปป็นพวกคนใจถขอม เชขน เดป็กเลป็กๆเหลขานรีร
ตขางหาก พระเยซซูจนงทรงเรรียกพขอแมขเดป็กซนที่งถซูกตทาหนริ (และเดป็กๆเหลขานคัรนมาดข้วย) และตรคัสวขา “จง
ยอมใหข้เดป็กเลป็กๆเขข้ามาหาเรา อยขาหข้ามเขาเลย เพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้ายขอมเปป็นของคนเชขน
เดป็กเหลขานคัรน” คทาทรีที่แปลวขา ยอม (อาฟดิเอมดิ) ในบรริบทนรีรจรริงๆแลข้วหมายความวขา ‘อนรุญาต’ สริที่งทรีที่
พระเยซซูกาท ลคังสอนอยซูนข ร ไรี มขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับการทรีที่เดป็กเลป็กๆไดข้รคับความรอดหรพอรคับบคัพตริศมา
แตขบทเรรียนของพระองคตนร คันกป็งขายๆ ตขางจากรซูปแบบของการชอบธรรมในสายตาตคัวเองแบบเยขอ
หยริงที่ ของศาสนายริวซนที่งแพรข หลายในสมคัยนคัรน อาณาจคักรของพระเจข้าจะถซูกอยซูอข าศคัยโดยคนเหลขานคัรน
ทรีที่มรีฐานะตทที่าตข้อยซนที่งแสดงใหข้เหป็นเปป็นภาพโดยเดป็กเลป็กๆเหลขานรีร
ประเดป็นนรีรยริงที่ ถซูกสพที่อชคัดเจนยริงที่ ขนรนเมพอที่ พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เราบอกความจรริงแกขทขานทคัรง
หลายวขา ผซูข้หนนที่งผซูข้ใดมริไดข้รคับอาณาจคักรของพระเจข้าเหมพอนเดป็กเลป็กๆ ผซูข้นรคันจะเขข้าในอาณาจคักรนคัรนไมข
ไดข้” ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขขข้อนรีรถซูกบรรยายเปป็นภาพในตคัวคนเกป็บภาษรีคนนคัรนในหลายขข้อกขอนหนข้า
นรีร เฉพาะคนเหลขานคัรนทรีที่ยอมกลคับใจใหมขดข้วยความถขอมใจตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้าดข้วยความเชพที่อ
อคันเรรียบงขายในพระองคตเทขานคัรนทรีที่จะเขข้าในอาณาจคักรนคัรน (นคันที่ คพอ สวรรคต) บทเรรียนนรีรสอนเกรีที่ยวกคับ
การกลคับใจใหมข ความถขอมใจ และความเชพที่ออคันเรรียบงขาย มคันเปป็นการตทาหนริรซูปแบบทรีที่ชอบธรรม
ในสายตาตนเอง และทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างของศาสนายริวซนที่งแพรข หลายในขณะนคัรน
ลก 18:18-23 มมีขนท นางผผด้หนซรื่งทผลถามพระองคย์วล่า "ทล่านอาจารยย์ผปด้ผ ระเสรสฐ ขด้าพเจด้าจะ
ทลาประการใดจซงจะไดด้ชมีวสตนสรนน ดรย์เปป็นมรดก" 19 พระเยซผ ตรนสถามคนนนนนั้ วล่า "ทล่านเรมียกเราวล่า
ประเสรสฐทลาไม ไมล่มมีใครประเสรสฐเวด้นแตล่พระเจด้าองคย์เดมียว 20 ทล่านรผด้จนกพระบนญญนตสแลด้วซซรื่งวล่า
`อยล่าลล่วงประเวณมีผวน เมมียเขา อยล่าฆล่าคน อยล่าลนกทรนพยย์ อยล่าเปป็นพยานเทป็จ จงใหด้เกมียรตสแกล่บดส า

มารดาของตน'" 21 คนนนนนั้ จซงทผลวล่า "ขด้อเหลล่านมีนั้ขาด้ พเจด้าไดด้ถรอรนกษาไวด้ตนนั้งแตล่เปป็นเดป็กๆมา" 22 เมรรื่อ
พระเยซผ ทรงไดด้ยสนอยล่างนนนนั้ พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านยนงขาดสสรื่งหนซรื่ง จงไปขายบรรดาสสรื่งของ
ซซรื่งทล่านมมีอยผล่และแจกจล่ายใหด้คนอนาถา ทล่านจซงจะมมีทรนพยย์สมบนตสในสวรรคย์ แลด้วจงตามเรามา"
23 แตล่เมรรื่อเขาไดด้ยสนอยล่างนนนนั้ กป็เปป็นททกขย์นกน เพราะเขาเปป็นคนมนรื่งมมีมาก
เชขนเดรียวกคับทรีที่เกริดขนรนในหลายบทในหนคังสพอลซูกา พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงดลใจลซูกาใหข้
ใสข เหตรุการณตตขางๆและคทาอรุปมาตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคันไวข้ดข้วยกคัน ไมขสทาคคัญวขาเหตรุการณตนร เรี กริดขนรนใน
ชขวงเวลาเดรียวกคันหรพอไมข สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขา ลซูกาใสข เรพที่องนรีรไวข้ในบรริบทเดรียวกคับ (1) คทาอรุปมาเรพอที่ ง
หญริงมขายทรีที่เปป็นทรุกขตรข้อน (2) คนฟารริสรีและคนเกป็บภาษรีคนนคัรน และ (3) เหตรุการณตทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับ
เดป็กเลป็กๆ ในแตขละกรณรี บทเรรียนกป็คพอวขา พระเจข้าทรงพอพระทคัยกคับความเชพที่ออคันถขอมใจ และ
ไมขใชขการชอบธรรมในสายตาตคัวเอง ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน ลซูกาบคันทนกเรพอที่ งราวตขอไปนรีร (ซนที่งเหป็น
ไดข้ชคัดวขาไมขใชขคทาอรุปมา)
ขรุนนาง (หนรุขม) ผซูข้รทที่ารวยคนหนนที่ง ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นคนทรีมที่ รีทรคัพยตสรินเงรินทองและเปป็นคน
สทาคคัญ ไดข้มาหาพระเยซซูและถามวขา “ทขานอาจารยตผซูข้ประเสรริฐ ขข้าพเจข้าจะททาประการใดจนงจะไดข้
ชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก” คนหนรุขมทรีที่คดริ วขาตคัวเองแนขคนนรีร โดยการถามคทาถามนรีร จนงเผยใหข้เหป็นถนง
การขาดการแยกแยะฝขายวริญญาณของตน จรุดสนใจของเขาอยซูทข วรีที่ าข เขาสามารถทสาอะไรไดข้เพพที่อทรีที่จะ
ไดข้รคับชรีวริตนริรนคั ดรต ทคัศนคตริทรีที่เยขอหยริงที่ และคริดวขาตคัวเองชอบธรรมแบบเดรียวกคับของฟารริสรีคนนคัรนทรีที่
พระวริหารจนงปรากฏชคัดเจน พระเยซซูจนงทรงตอบเขาอยขางอข้อมๆและเปป็นปรริศนา พระองคตทรง
ตทาหนริเขาอยขางมรีชร นคั เชริง โดยตรคัสถามวขาททาไมเขาถนงเรรียกพระองคตวาข ผซูข้ประเสรริฐ โดยระบรุวาข ไมขมรีผซูข้
ใดประเสรริฐยกเวข้นพระเจข้า (เหป็นไดข้ชดคั จากคทาตอบแบบอข้อมๆของพระองคตวาข พระองคตมไริ ดข้ทรง
เหป็นอกเหป็นใจชายผซูข้นร รีเลย) จากนคัรนพระองคตจนงทรงเตพอนความจทาชายหนรุขมทรีที่อวดเกขงคนนรีรถนง
บคัญญคัตริหข้าขข้อจากบคัญญคัตริสริบประการ ชายผซูข้นร รีประกาศอยขางโอข้อวดในความชอบธรรมของตนวขา
เขาไดข้ถพอรคักษาบคัญญคัตริเหลขานรีรไดข้ทรุกขข้อตคัรงแตขเขายคังเปป็นเดป็ก เชขนเดรียวกคับฟารริสรีคนนคัรนในพระวริหาร
เขากป็เปป็นโรคชอบธรรมในสายตาตคัวเองเหมพอนกคัน หากไมขใชขเพราะเรพอที่ งอพที่นแลข้ว ชายผซูข้นร รีกมป็ ครี วาม
ผริดแนขนอนในเรพที่องการเปป็นพยานเทป็จอยขางนข้อยกป็สคักครคัรงในชรีวริตของเขา กระนคัรนเขากป็ยงคั คริดวขาตคัว
เองชอบธรรมอยซูดข รี

คทาตอบของพระเยซซูเปป็นสริที่งทรีที่ชายผซูข้นร รีไมขอยากไดข้ยริน หลคักๆแลข้วกป็คพอ พระเยซซูทรงสคังที่ ใหข้เขา
ถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้า จากนคัรนกป็ตามพระองคตไป พระเยซซูมริไดข้กาท ลคังสอนวขาหนทาง
ทรีที่นทาไปสซูขชรีวริตนริรคันดรตนร คันเปป็นมาโดยการขายทรคัพยตสที่ริงของทรีที่ตนมรีและแจกจขายใหข้สาธารณะกรุศล
แตขบทเรรียนทรีที่ถซูกสพที่อกป็คอพ วขา ชายทรีคที่ ริดวขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีรจทาเปป็นตข้องถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระ
พคักตรตพระเจข้าเพพที่อทรีที่จะไดข้พบพระครุณในสายพระเนตรของพระเจข้า พระเจข้าไมขทรงประทคับใจกคับ
การชอบธรรมในสายตาตนเอง ดซู อริสยาหต 64:6
ลก 18:24-25 เมรรื่อพระเยซผ ทอดพระเนตรเหป็นเขาเปป็นททกขย์นนก พระองคย์จซงตรนสวล่า "คน
มนรื่งมมีจะเขด้าในอาณาจนกรของพระเจด้ากป็ยากจรสงหนา 25 เพราะวล่าตนวอผฐจะรอดรผ เขป็มกป็งล่ายกวล่าคน
มนรื่งมมีจะเขด้าในอาณาจนกรของพระเจด้า"
นคันที่ ไมขใชขสที่ งริ ทรีที่ขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีรอยากไดข้ยริน เขาจากไปอยขางโศกเศรข้า ในบรริบท
นคัรน พระเยซซูทรงออกความเหป็นวขา “คนมคังที่ มรีจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็ยากจรริงหนา” มคัน
ไมขใชขเรพอที่ งทรีที่เปป็นไปไมขไดข้ทครีที่ นรวยจะไดข้รคับความรอด แตขการถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระพคักตรต
พระเจข้าดข้วยการกลคับใจใหมขและความเชพที่ออคันเรรียบงขายกป็เปป็นสริที่งจทาเปป็นทรีที่พวกคนมคังที่ มรีสขวนใหญขไมข
อยากจะททา
ในบรริบทเดรียวกคันนรีร พระเยซซูตรคัสคทาสรุภาษริตหนนงที่ ทรีที่เปป็นความจรริง “เพราะวขาตคัวอซูฐจะรอดรซู
เขป็มกป็งขายกวขาคนมคังที่ มรีจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้า” ความหมายกป็ชคัดเจน มคันไมขใชขเรพอที่ งงขายเลยทรีที่
คนรวยจะรคับความรอด มคันเปป็นไปไดข้ แตขไมขนขาจะเกริดขนรน บางคนเชพที่อวขา “รซูเขป็ม” ทรีวที่ าข นรีรอาจเปป็น
ประตซูทรีที่เปริดตอนกลางคพนซนงที่ อยซูใข นประตซูใหญขของเมพองอรีกทรี การทรีที่อซูฐสคักตคัวจะเขข้าประตซูนร รีไดข้นร นคั
มคันกป็ตข้องยขอตคัวลงบนเขขาของมคันและคลานเขข้าไป ลคักษณะเฉพาะตคัวทรีดที่ รพอรคัรนของอซูฐกป็ททาใหข้พวก
มคันไมขอยากททาเชขนนคัรน ในแบบเดรียวกคัน ลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่เยขอหยริงที่ และชอบธรรมในสายตาตคัว
เองของพวกคนรวยแหขงโลกนรีรกทป็ ทาใหข้พวกเขาสขวนใหญขไมขอยากกลคับใจมาหาพระครริสตตอยขาง
แทข้จรริง
ลก 18:26-27 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้ยสนจซงวล่า "ถด้าอยล่างนนนนั้ ใครจะรอดไดด้" 27 แตล่พระองคย์
ตรนสวล่า "สสรื่งทมีรื่มนทษยย์ทลาไมล่ไดด้ พระเจด้าทรงกระทลาไดด้"

พวกสาวกเขข้าใจถนงความหมายทรีพที่ ระเยซซูตข้องการจะสพที่อ พวกเขาจนงตอบกลคับดข้วยความ
อคัศจรรยตใจวขา “ถข้าอยขางนคัรนใครจะรอดไดข้” พระเยซซูตรคัสตอบวขา ถนงแมข้หลายสริที่งอาจดซูเปป็นไปไมขไดข้
ในสายตามนรุษยต แตขมคันกป็เปป็นไปไดข้จรริงๆสทาหรคับพระเจข้า ในคทาตอบของพระองคตจนงมรีความหวคัง
ถนงแมข้มคันอาจดซูเปป็นไปไมขไดข้ทใรีที่ ครบางคนจะรคับความรอด แตขพระเยซซูตรคัสวขา มคันไมขใชขสที่ งริ ทรีที่เปป็น
ไปไมขไดข้สทาหรคับพระเจข้า พระองคตทรงสามารถเปลรีที่ยนจริตใจมนรุษยตไดข้ โดยนทาพวกเขามาถนงการ
กลคับใจใหมข
ลก 18:28-30 เปโตรจซงทผลวล่า "ดผเถสด ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายไดด้สละทสนั้งสสรื่งสารพนด ตสดตาม
พระองคย์มา" 29 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ถด้าผผใด้ ดไดด้สละ
เรรอน หรรอบสดามารดา หรรอพมีนรื่ ด้อง หรรอภรรยา หรรอบทตร เพราะเหป็นแกล่อาณาจนกรของ
พระเจด้า 30 ในเวลานมีนั้ผด้นผ นนนั้ จะไดด้รบน ตอบแทนหลายเทล่า และในโลกหนด้าจะไดด้ชวมี สตนสรนนดรย์ "
เปโตรผซูข้หรุนหคันพลคันแลขน ซนที่งไดข้ยรินคทาวริจารณตของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับคนมคังที่ มรีจงน ตอบกลคับไป
วขา “ดซูเถริด ขข้าพระองคตทรคังหลายไดข้สละทริรงสริที่งสารพคัด ตริดตามพระองคตมา” กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ นรีที่
เทขากคับเปโตรกลขาววขา ‘อยขาลพมนะพระองคตวาข เราไดข้สละทริรงทรุกสริที่งเหมพอนกคับทรีที่พระองคตทรงบอก
ชายผซูข้นร แรี ลข้ว’ นรีที่เปป็นการปซูพรพนสทาหรคับการทรีที่พระเยซซูจะตรคัสหนรุนใจพวกสาวกของพระองคต
พระองคตตรคัสวขาเมพที่อคนๆหนนที่งไดข้ทริรงครอบครคัวและบข้านเพพที่อททางานของพระเจข้า (นคันที่ คพอ เพราะเหป็น
แกขอาณาจคักรของพระเจข้า) เขากป็จะไดข้รคับพระพรทคัรงตอนนรีรและในสวรรคต พระเจข้าทรงดซูแลบรรดา
ผซูข้รคับใชข้ของพระองคต ทคัรงดข้วยพระพรตขางๆในชรีวริตนรีรและบทาเหนป็จตขางๆในสวรรคต ถนงแมข้การรคับใชข้
ของครริสเตรียนในสายตามนรุษยตดซูเหมพอนเปป็นการเสรียสละ แตขพระเยซซูไดข้ทรงสคัญญาแลข้ววขาจะทรง
อวยพรคนเหลขานคัรนทรีที่ปรนนริบคัตริพระองคตเชขนนคัรนทคัรงในตอนนรีรและตลอดชคัวที่ นริรคันดรต
ลก 18:31-34 พระองคย์ทรงพาสาวกสสบสองคนไปกนบพระองคย์แลด้วตรนสกนบเขาวล่า "ดผเถสด
เราทนนั้งหลายจะขซนั้นไปยนงกรทงเยรผ ซาเลป็ม และสสรื่งสารพนดซซรื่งเหลล่าศาสดาพยากรณย์ไดด้เขมียนไวด้วล่าดด้วย
บทตรมนทษยย์นนนนั้ จะสลาเรป็จ 32 ดด้วยวล่าบทตรมนทษยย์นนนนั้ จะตด้องถผกมอบไวด้กบน คนตล่างชาตส และเขาจะ
เยาะเยด้ยทล่าน กระทลาหยาบคายแกล่ทล่าน ถล่มนลนั้าลายรดทล่าน 33 เขาจะโบยตมีและฆล่าทล่านเสมีย แลด้วใน

วนนทมีรื่สามทล่านจะเปป็นขซนนั้ มาใหมล่" 34 ฝล่ายเหลล่าสาวกมสไดด้เขด้าใจในสสงรื่ เหลล่านนนั้นเลย และคลานนนนั้ กป็ถผก
ซล่อนไวด้จากเขา และเขาไมล่รด้เผ นรอนั้ ความซซรื่งพระองคย์ตรนสนนนั้น
‘ชขวงวริที่งระยะสรุดทข้าย’ ของการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูเกพอบจะมาถนงแลข้ว พระองคต
เกพอบทรีจที่ ะเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มสทาเรป็จแลข้ว พระองคตทรงพยายามทรีที่จะเตรรียมตคัว
พวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีจที่ ะเกริดขนรนในไมขชาข้ ทรีที่นนคัที่ แตขพวกเขาไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่พระองคตกาท ลคัง
ตรคัสอยซูข พระองคตจงน ตรคัสกคับพวกเขาวขา “ดซูเถริด เราทคัรงหลายจะขนรนไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม และสริที่ง
สารพคัดซนงที่ เหลขาศาสดาพยากรณตไดข้เขรียนไวข้วาข ดข้วยบรุตรมนรุษยตนร คันจะสทาเรป็จ” คทาพยากรณตทรุกขข้อ
เกรีที่ยวกคับความทรุกขตทรมานทรีที่จะเกริดขนรน การสริรนพระชนมต และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต
ใกลข้จะสทาเรป็จแลข้วในรายละเอรียดเลป็กนข้อยทรีที่สรุดของมคัน
ดข้วยรายละเอรียดทรีที่แมขนยทา พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้ากคับพวกสาวกวขาพระองคตจะ “ถซูกมอบไวข้
กคับคนตขางชาตริ” (นคันที่ คพอ พวกโรม) “และเขาจะเยาะเยข้ยทขาน กระททาหยาบคายแกขทขาน ถขมนทราลาย
รดทขาน เขาจะโบยตรีและฆขาทขานเสรีย แลข้วในวคันทรีที่สามทขานจะเปป็นขนรนมาใหมข” ในอรีกไมขถงน สอง
สคัปดาหต ทรุกสริที่งเหลขานรีรจะสทาเรป็จ พระเยซซูตรคัสชคัดเจนไมขเพรียงถนงการสริรนพระชนมตทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรน
อยขางละเอรียดเทขานคัรน แตขทสรีที่ ทาคคัญยริงที่ ไปกวขานคัรน พระองคตยคังตรคัสถนงการฟพร นคพนพระชนมตซนที่งจะเกริด
ขนรนในเวลาตขอมาดข้วย พระองคตทรงเตพอนพวกสาวกถนงสริที่งทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรน
กระนคัรน ไมขมรีใครในพวกเขาเขข้าใจสริที่งทรีที่พระองคตกาท ลคังตรคัสถนง นอกจากนรีร นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
พระเจข้าทรงปริดบคังเรพอที่ งเหลขานรีรไวข้มใริ หข้พวกเขาเขข้าใจจนกวขาหลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพน
พระชนมตแลข้ว ดซู ลซูกา 24:25 บางทรีพระเจข้าทรงทราบวขาพวกเขาจะหาทางยคับยคัรงมริใหข้พระเยซซูถซูก
จคับกรุมและสริรนพระชนมตหากพวกเขาเขข้าใจวขาจะเกริดอะไรขนรน (เปโตรในเกทเสมนรีกพป็ อรซูอข้ ยซูบข ข้าง
แตขกถป็ ซูกขคัดขวางมริใหข้เขข้ามาแทรกแซงมากไปกวขานรีร) พระองคตจนงทรงปริดซขอนเรพอที่ งนรีรไวข้จากพวกเขา
ลก 18:35-43 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้เมรองเยรมีโค มมีคนตาบอดคนหนซงรื่ นนงรื่ ขอทาน
อยผล่รมส หนทาง 36 เมรรื่อเขาไดด้ยสนเสมียงประชาชนเดสนผล่านไป จซงถามวล่าเรรรื่องอะไรกนน 37 คนพวกนนนนั้
จซงบอกเขาวล่า พระเยซผชาวนาซาเรป็ธเสดป็จไป 38 คนตาบอดนนนนั้ จซงรด้องวล่า "ทล่านเยซผ บทตรดาวสด
เจด้าขด้า ขอทรงเมตตาขด้าพระองคย์เถสด" 39 คนทมีรื่เดสนไปขด้างหนด้านนนั้นจซงหด้ามเขาใหด้นงสรื่ แตล่เขายสรื่งรด้อง

ขซนั้นวล่า "บทตรดาวสดเจด้าขด้า ขอทรงเมตตาขด้าพระองคย์เถสด" 40 พระเยซผ ทรงประทนบยรนอยผล่สงนรื่ ใหด้พา
คนตาบอดมาหาพระองคย์ เมรรื่อเขามาใกลด้แลด้ว พระองคย์ทรงถามเขา 41 วล่า "เจด้าปรารถนาจะใหด้เรา
ทลาอะไรใหด้เจด้า" เขาทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า โปรดใหด้ขด้าพระองคย์เหป็นไดด้" 42 พระเยซผ ตรนสแกล่เขาวล่า
"จงเหป็นเถสด ความเชรอรื่ ของเจด้าไดด้กระทลาใหด้ตนวเจด้าหายปกตส" 43 ในทนนใดนนนนั้ เขากป็เหป็นไดด้ และ
ตามพระองคย์ไปพลางถวายเกมียรตสแดล่พระเจด้า และเมรรื่อคนทนนั้งปวงไดด้เหป็นเชล่นนนนนั้ กป็สรรเสรสญ
พระเจด้า
ขณะทรีที่พระเยซซูกาท ลคังเดรินทางครคัรงสรุดทข้ายไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตกเป็ สดป็จเขข้าใกลข้เมพอง
เยรรีโคบนทรีรที่ าบของแมขนร ทาจอรตแดน ตรงเขตรอบนอกของเมพองมรีขอทานตาบอดคนหนนงที่ นคังที่
ขอทานอยซูข (ขขาวประเสรริฐของมาระโกระบรุวาข ชายคนนรีรคอพ บารทริเมอคัส) เมพที่อเขาไดข้ยรินฝซูงชนทรีที่เดริน
ทางมากคับพระเยซซูเดรินผขาน เขากป็ถามวขาเกริดอะไรขนรน “คนพวกนคัรนจนงบอกเขาวขา พระเยซซูชาวนาซา
เรป็ธเสดป็จไป” เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ บารทริเมอคัส ขอทานตาบอดผซูข้นขาสงสาร เคยไดข้ยรินเรพอที่ งของพระเยซซู
มากขอนแลข้ว เขาอาจไมขเขข้าใจทรุกสริที่งทรีตที่ ข้องรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคต แตขเขากป็รอซูข้ ยซูสข ที่ งริ หนนงที่ พระเยซซูทรง
ททาใหข้เขากลคับมามองเหป็นไดข้ เขาจนงรข้องออกไปดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายวขา “ทขานเยซซู บรุตรดาวริด
เจข้าขข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด”
บางคนในคณะรข วมเดรินทางกคับพระเยซซู โดยอาจเปป็นพวกสาวกของพระองคตดข้วยซทรากป็
ตทาหนริเขา นคันที่ คพอพวกเขาบอกเขาวขา ‘หรุบปากเสรีย’ อยขางไรกป็ตาม นคันที่ ยริงที่ กระตรุข้นใหข้เขารข้องเสรียงดคัง
ยริงที่ ขนรนไปอรีกวขา “บรุตรดาวริดเจข้าขข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด” (นขาสคังเกตวขาชายผซูข้นร มรี องเหป็นถนง
เชพรอพระวงศตกษคัตรริยตของพระเยซซูและเหป็นวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต) บารทริเมอคัสไมขสงสคัย
เลยวขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้ หากพระองคตทรงประสงคย์
พระเยซซูจนงทรงหยรุดเดรินและสคังที่ ใหข้พาตคัวขอทานคนนรีรมาหาพระองคต จากนคัรนพระองคตตรคัส
ถามเขาวขา “เจข้าปรารถนาจะใหข้เราททาอะไรใหข้เจข้า" เขาทซูลวขา "พระองคตเจข้าขข้า โปรดใหข้ขข้าพระองคต
เหป็นไดข้” ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายเขาขอใหข้พระเยซซูทรงททาสริที่งทรีที่มแรี ตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ททาไดข้ พระ
เยซซูตรคัสเพรียงวขา “จงเหป็นเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้กระททาใหข้ตคัวเจข้าหายปกตริ” นขาสคังเกตวขาความเชพที่อ
อคันเรรียบงขายเปป็นสริที่งทรีที่นทาการรคักษามาสซูขชายผซูข้นร รี แตขทรีที่สทาคคัญยริงที่ ไปกวขานคัรนกป็คพอ ความเชพที่อเดรียวกคันนคัรน

ในพระเยซซูไดข้ชขวยเขาใหข้รอด พระเยซซูตรคัสเชขนนคัรน โดยทรงใหข้คนทคัรงปวงไดข้ยรินชคัดเจน นรีเที่ ปป็นอรีก
ครคัรงทรีที่หลคักการอคันลนกซนรงเรพที่องความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดถซูกนทาเสนอ หากพระเยซซูทรงเปป็นพระเจข้า การ
อข้อนวอนพระองคตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายกป็คพอทคัรงหมดทรีที่จทาเปป็นสทาหรคับการชขวยใหข้พข้น ไมขวาข จะ
เปป็นการรคักษาทางดข้านรข างกายหรพอความรอดฝขายวริญญาณ
หลคังจากนคัรน บารทริเมอคัสกป็มองเหป็นไดข้ เรริที่มตริดตามพระเยซซูเขข้าไปในเมพอง และสรรเสรริญ
พระเจข้า คนเหลขานคัรนในเมพองเยรรีโคจนงกลายเปป็นประจคักษตพยานถนงสริที่งทรีไที่ ดข้เกริดขนรนและสรรเสรริญ
พระเจข้าเชขนเดรียวกคัน อาจเปป็นไดข้วาข ศคักเครียสกป็ไดข้ยนริ เรพที่องของพระเยซซูในระหวขางนคัรนดข้วย
*****
ภนพรวมของลลกน 19: เนชอขึ้ หาสย่วนแรกของบทททที่สดิบเกว้าของหนดังสชอลถูกานสาเสนอสดิที่งททที่นย่า
จะเปป็นสดัปดาหย์สบุดทว้ายของการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา เหตบุการณย์สสาคดัญสอง
เหตบุการณย์ถถูกนสาเสนอ: (1) การพบกดันของพระเยซถูกดับศดักเคทยส และ (2) คสาอบุปมาเรชอที่ งเงดินสดิบมดินา
เนชอขึ้ หาสย่วนหลดังของลถูกา 19 จนถซง 20 นสาเสนอการเสดป็จเขว้ากรบุงเยรถูซาเลป็มอยย่างผถูว้มทชดัยของพระ
เยซถู ความโศกเศรว้าของพระองคย์ททที่ทรงมทตย่อความแขป็งกระดว้างฝย่ายวดิญญาณของกรบุงนทขึ้ การชสาระ
พระวดิหารของพระองคย์ และการททที่สดิทธดิอสานาจของพระองคย์ถถูกตดังขึ้ คสาถามในเวลาตย่อมาเพราะการ
ทสาเชย่นนดัขึ้น
ลก 19:1-6

ฝล่ายพระเยซผจซงเสดป็จเขด้าเมรองเยรมีโคและกลาลนงจะทรงผล่านไป 2 ดผเถสด มมีชาย

คนหนซรื่งชรอรื่ ศนกเคมียส ผผด้ซงซรื่ เปป็นนายดล่านภาษมีและเปป็นคนมนรื่งมมี 3 ศนกเคมียสพยายามจะดผใหด้เหป็นพระ
เยซผ วล่าพระองคย์เปป็นผผใด้ ด แตล่ด ผไมล่เหป็นเพราะคนแนล่น ดด้วยเขาเปป็นคนเตมีนั้ย 4 เขาจซงวสรื่งไปขด้างหนด้าขซนั้น
ตด้นมะเดรรื่อเพรรื่อจะไดด้เหป็นพระองคย์ เพราะวล่าพระองคย์จะเสดป็จไปทางนนนั้น 5 เมรรื่อพระเยซผ เสดป็จมา
ถซงทมีรื่นนนรื่ พระองคย์ทรงแหงนพระพนกตรย์ดผศนกเคมียสแลด้วตรนสแกล่เขาวล่า "ศนกเคมียสเออ๋ย จงรมีบลงมา
เพราะวล่าเราจะตด้องพนกอยผใล่ นบด้านของทล่านวนนนมีนั้ " 6 แลด้วเขากป็รบมี ลงมาตด้อนรนบพระองคย์ดวด้ ยความ
ปรมีดมี
หลคังจากไดข้ทรงรคักษาบารทริเมอคัสตรงขอบเมพองเยรรีโคแลข้ว ตอนนรีรพระเยซซู “จนงเสดป็จเขข้า
เมพองเยรรีโคและกทาลคังจะทรงผขานไป” นรีที่ไมขไดข้หมายความวขา พระองคตเสดป็จเขข้าเมพองนรีรและผขานออก

ไปเลย แตขหมายความวขา พระองคตทรงดทาเนรินเขว้าเมพองเยรรีโคโดยตรงเลย ในเมพองนคัรนมรีคนเกป็บภาษรี
ใหข้แกขรคัฐบาลโรมคนหนนงที่ อาศคัยอยซูชข อพที่ วขา ศคักเครียส นอกจากนรีรเขาไดข้กลายเปป็นคนมคังที่ มรีเพราะ
ประกอบอาชรีพอคันมริชอบนรีร (คนเกป็บภาษรี คพอ คนทรีที่รคับจข้างเกป็บภาษรีใหข้แกขโรม เมพที่อพวกยริวประกอบ
อาชรีพนรีร พวกเขากป็ถซูกมองวขาเปป็นคนททางานรข วมกคับพวกโรม นอกจากนรีร พวกโรมยคังอนรุญาตใหข้
พวกเขาขซูดรรีดภาษรีโดยใชข้วริธรีใดกป็ไดข้ ดคังนคัรนพวกเขาจนงถซูกมองอยขางถซูกตข้องแลข้ววขาเปป็นคนขรีรโกง
หนข้าเลพอด และโลภมาก พวกคนเกป็บภาษรีไดข้รคับอนรุญาตใหข้เกป็บเงรินภาษรีสขวนเกรินจากทรีที่พวกเขา
ขซูดรรีดมาไดข้ตามโควตาทรีโที่ รมกทาหนดไวข้ดข้วย) ดคังนคัรน พวกคนเกป็บภาษรีจนงถซูกมองในทางเสรียๆหายๆ
ลซูกาบคันทนกวขาศคักเครียสผซูข้นร เรี ปป็นคนตคัวเตรีรย เพราะฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดกคันรอบกายพระเยซซู เขา
จนงปรีนขนรนตข้นมะเดพที่อเพพที่อทรีที่จะไดข้เหป็นพระเยซซูผซูข้ทเรีที่ ขาเคยไดข้ยนริ มาชคัดๆ เมพที่อพระเยซซูเสดป็จมาถนงสถาน
ทรีที่ๆอยซูตข ริดกคับตข้นไมข้นร คัน พระองคตกทป็ รงหยรุดเดริน ทรงแหงนพระพคักตรตขร นนไป และตรคัสวขา “ศคักเครียส
เอด๋ย จงรรีบลงมา เพราะวขาเราจะตข้องพคักอยซูใข นบข้านของทขานวคันนรีร” เราเหป็นถนงความทรงสคัพพคัญญซู
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา เหป็นไดข้ชคัดวขาทคัรงพระเยซซูและศคักเครียสตขางไมขเคยพบกคันมากขอน
กระนคัรน พระเยซซูกทป็ รงทราบวขาศคักเครียสอยซูบข นตข้นไมข้ตข้นไหนและพระองคตทรงรซูจข้ คักชพที่อของเขาดข้วย
ศคักเครียสคงประหลาดใจมากๆ กระนคัรน “เขากป็รรีบลงมาตข้อนรคับพระองคตดวข้ ยความปรรีดรี” เราไมข
ทราบแนขชดคั วขาศคักเครียสไดข้ตข้อนรคับพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเขาเดรีดี๋ยวนคัรนเลยหรพอไมข
อยขางไรกป็ตาม จริตใจทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขอยขางชคัดเจนของเขากป็ดซูเหมพอนจะบขงชรีรเชขนนคัรนเชขน
เดรียวกคับในขข้อ 9
ลก 19:7-10 เมรรื่อคนทนนั้งปวงเหป็นแลด้วเขากป็พากนนบล่นวล่า "พระองคย์เขด้าไปพนกอยผกล่ นบคน
บาป" 8 ฝล่ายศนกเคมียสยรนทผลองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า "ดผเถสด พระองคย์เจด้าขด้า ทรนพยย์สสรื่งของของขด้า
พระองคย์ ขด้าพระองคย์ยอมใหด้คนอนาถาครซรื่งหนซรื่ง และถด้าขด้าพระองคย์ไดด้ฉด้อโกงของของผผใด้ ด ขด้า
พระองคย์ยอมครนใหด้เขาสมีเรื่ ทล่า" 9 พระเยซผ ตรนสกนบเขาวล่า "วนนนมีนั้ความรอดมาถซงครอบครนวนมีนั้แลด้ว
เพราะคนนมีนั้เปป็นลผกของอนบราฮนมดด้วย 10 เพราะวล่าบทตรมนทษยย์ไดด้มาเพรอรื่ จะแสวงหาและชล่วยผผด้ทมีรื่
หลงหายไปนนนนั้ ใหด้รอด"

ขณะเดรียวกคัน ฝซูงชนตขางกป็บขนพนมพทาวขาพระเยซซูไดข้เสดป็จไปเปป็นแขกของคนทรีที่ใครๆกป็รวซูข้ าข
เปป็นคนบาป อยขางไรกป็ตาม ศคักเครียสกป็แสดงออกถนงผลอคันสมกคับการกลคับใจใหมข เขาเสนอทรีจที่ ะ
มอบทรคัพยตสมบคัตริครนงที่ หนนที่งของตนใหข้แกขบรรดาคนยากจนทรีที่อยซูใข นพพรนทรีที่นร นคั เขาถนงขนาดเสนอทรีที่จะ
ชดใชข้คนพ ใหข้ถงน สรีที่เทขาแกขคนเหลขานคัรนทรีที่เขาเคยฉข้อโกงในฐานะคนเกป็บภาษรีดข้วย (พระราชบคัญญคัตริใน
พระคคัมภรีรตเดริมกทาหนดใหข้ชดใชข้เพรียงรข้อยละ 120 ดซู เลวรีนริตริ 6:5 อยขางไรกป็ตาม บางคนกป็คริดวขาเขา
หมายถนงการประยรุกตตใชข้ อพยพ 22:1 ทรีที่พซูดถนงการชดใชข้สรีที่เทขา) ไมขวาข จะยคังไง ศคักเครียสกป็แสดงใหข้
เหป็นถนงการเปลรีที่ยนแปลงจริตใจครคัรงใหญข
พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขา “วคันนรีรความรอดมาถนงครอบครคัวนรีรแลข้ว” นรีไที่ มขไดข้หมายถนงความรอด
ของศคักเครียสเพราะการกระททาดรีตขางๆทรีที่เขาเสนอ แตขความเตป็มใจของเขาทรีที่จะชดใชข้และทดแทนใหข้
กป็เปป็นผลทรีที่เกริดจากใจทรีที่ถซูกสรข้างใหมข เมพที่อผซูข้ใดบคังเกริดใหมขแลข้ว เขากป็มครี วามเตป็มใจทรีจที่ ะททาสริที่งทรีที่ถซูก
ตข้อง
วลรีสรุดทข้าย “เพราะคนนรีรเปป็นลซูกของอคับราฮคัมดข้วย” อาจเปป็นคทาตอบทรีที่ทรงมรีตขอคทาวริจารณตทรีที่
พระเยซซูทรงไดข้รคับเพราะการเขข้าหา ‘คนบาป’ คนหนนที่ง ถนงแมข้จะเปป็นคนบาปจรริงๆ แตขศคักเครียสใน
ฐานะยริวคนหนนงที่ กป็เปป็นผซูข้มรีสริทธริไดข้รคับความรอด (มาถนงพวกยริวกขอน) พระเยซซูทรงทราบวขาหคัวใจ
ของเขานคัรนเปริดรคับ นอกเหนพอจากนคัรน เขายคังเปป็นบรุตรคนหนนงที่ ของอคับราฮคัมดข้วย ซนงที่ เหป็นไดข้ชคัดวขา
เขากทาลคังแสวงหาความจรริง พระเยซซูทรงเปป็นคทาตอบของเขา
เพราะสริที่งเหลขานรีรทรงคั หมด พระเยซซูจนงตรคัสสรรุปดข้วยคทาตรคัสทรีที่เปป็นอมตะของพระองคต “เพราะ
วขาบรุตรมนรุษยตไดข้มาเพพอที่ จะแสวงหาและชขวยผซูข้ทรีที่หลงหายไปนคัรนใหข้รอด” ศคักเครียสซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขา
เปป็นคนบาปและหลงหาย เปป็นเหตรุผลนคัรนทรีพที่ ระเยซซูไดข้เสดป็จมา พระองคตเสดป็จมาเพพที่อชขวยคนบาปทรีที่
หลงหายใหข้รอด ศคักเครียสคพอตคัวอยขางทรีที่แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนถนงเรพที่องนรีร แตขพระเยซซูทรงใชข้สภาพทรีที่
บาปหนาของชายผซูข้นร รีเปป็นโอกาสอคันแสนวริเศษเพพที่อทรีที่จะเนข้นยทราเหตรุผลทรีที่วาข ททาไมพระองคตถงน ไดข้
เสดป็จมาแตขแรก จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่ในอรีกหนนงที่ สคัปดาหต พระองคตจะทรงททาใหข้พระประสงคตนรคันสทาเรป็จ
บนกางเขนนคัรน
ลก 19:11-14 เมรรื่อเขาทนนั้งหลายไดด้ยนส เหตทการณย์นนนั้น พระองคย์ไดด้ตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซงรื่ ใหด้
เขาฟนงตล่อไป เพราะพระองคย์เสดป็จมาใกลด้กรทงเยรผ ซาเลป็มแลด้ว และเพราะเขาทนนั้งหลายคสดวล่า

อาณาจนกรของพระเจด้าจะปรากฏโดยพลนน 12 เหตทฉะนนนนั้ พระองคย์จซงตรนสวล่า "มมีเจด้านายองคย์หนซรื่ง
ไปเมรองไกล เพรอรื่ จะรนบอลานาจมาครองอาณาจนกรแลด้วจะกลนบมา 13 ทล่านจซงเรมียกผผรด้ นบใชด้ของทล่าน
สสบคนมามอบเงสนไวด้แกล่เขาสสบมสนา สนรื่งเขาวล่า `จงเอาไปคด้าขายจนเราจะกลนบมา' 14 แตล่ชาวเมรอง
ชนงทล่านผผด้นนนนั้ จซงใชด้คณะทผตตามไปทผลทล่านวล่า `เราไมล่ตด้องการใหด้ผด้นผ คมีนั้ รอบครองเรา'
ลซูกากลขาวชคัดเจนวขาคทาอรุปมาตขอไปนรีรถซูกเอขยขนรนขณะทรีที่พระองคตยคังทรงอยซูใข นเมพองเยรรีโคและ
นขาจะยคังอยซูทข รีที่บข้านของศคักเครียสดข้วย (เมพองเยรรีโคคขอนขข้างอยซูข “ใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม”) ฝซูงชน (และ
พวกสาวกของพระองคตดข้วยแนขนอน) ไดข้มาถนงขข้อสรรุปทรีที่วาข พระเยซซูทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตของ
พวกเขาและขณะทรีที่พระองคตเสดป็จเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขากป็คดริ วขาอาณาจคักรของพระเจข้าจนง
นขาจะปรากฏในไมขชข้าแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาคริดวขาพระเยซซู เมพที่อเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้ว จะ
ทรงควทที่าอทานาจของโรมและประกาศการกอบกซูอข้ าณาจคักรยริวเดรียดี๋ วนคัรนเลย พวกยริวขณะนคัรนกทาลคัง
โหยหาการกอบกซูทข้ างการเมพองเพพอที่ นทาอาณาจคักรและพระมหากษคัตรริยตของพวกเขากลคับคพนมา พวก
เขาเหป็นวขาพระเยซซูทรงเปป็นทางออกแหขงความปรารถนาของพวกเขา อยขางไรกป็ตาม มรุมมองของ
พวกเขากป็เปป็นเรพอที่ งเกรีที่ยวกคับการเมพองและประเทศชาตริ ไมขมรีจริตใจทรีแที่ สดงถนงการกลคับใจใหมขและ
การกลคับมาหาพระเจข้าของพวกเขาในความจรริงเลย เมพอที่ เหป็นถนงพพรนหลคังเชขนนคัรนแลข้ว พระเยซซูจนง
ทรงเอขยคทาอรุปมาตขอไปนรีร มคันจะเรริที่มเหป็นไดข้ชคัดวขาคทาอรุปมานรีรพยากรณตลขวงหนข้าถนงการจากไปในไมข
ชข้าของพระองคต การเสดป็จกลคับมา และเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคต ดคังนคัรน คทาอรุปมานรีรจงน มรีลคักษณะเกรีที่ยวขข้องกคับอวสานกาลอยขางชคัดเจน
พระเยซซูทรงเลขาเรพที่องของ “เจข้าชายองคตหนนที่ง” (นคันที่ คพอ ชายผซูข้หนนงที่ ซนที่งสพบเชพรอสายมาจาก
กษคัตรริยต) ผซูข้ซนที่งเดรินทางไปยคังเมพองไกล “เพพอที่ จะรคับอทานาจมาครองอาณาจคักรแลข้วจะกลคับมา” (นขา
สนใจตรงทรีที่วาข ตามประวคัตริศาสตรตแลข้ว อารคริเลาสต บรุตรชายของเฮโรด จรริงๆแลข้วกป็ไดข้เดรินทางจาก
กรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังกรรุงโรมเพพที่อรคับอาณาจคักรยริวในปาเลสไตนตและกลคับมาแลข้วเพพที่อรคับมคัน
เหตรุการณตนร เรี กริดขนรนเมพอที่ พระเยซซูยงคั ทรงเปป็นเดป็กเลป็กๆในเมพองนาซาเรป็ธและนรีที่กเป็ ปป็นเรพอที่ งทรีที่ทรุกคน
ทราบดรี ดคังนคัรน บรรดาผซูข้ฟงคั พระเยซซูจงน เขข้าใจความเชพที่อมโยงกคันของคทาอรุปมานรีรกบคั เรพอที่ งนคัรนไดข้เปป็น
อยขางดรี เรพอที่ งนคัรนไดข้เกริดขนรนจรริงๆขณะทรีที่พวกเขายคังมรีชรีวริตอยซู)ข กขอนทรีที่เจข้านายคนนรีรจะไป พระเยซซูทรง
เลขาวขาเขา “เรรียกผซูข้รคับใชข้ของทขานสริบคนมามอบเงรินไวข้แกขเขาสริบมรินา” คทาทรีที่แปลวขา มสนา (มนา) คพอ

หนขวยวคัดนทราหนคักเงริน ดคังนคัรนมคันจนงเปป็นเงรินปรริมาณหนนงที่ มรินาหนนงที่ จนงเทรียบไดข้ก บคั เงรินสริบออนซต
กวขาๆ ขข้อ 15 กลขาวชคัดเจนวขาเงริน (money) ทรีที่วาข นรีรจรริงๆแลข้วเปป็นแรข เงริน (silver)
ไมขวาข ในกรณรีใด เจข้านายผซูข้นร รีไดข้มอบเงรินจทานวนหนนงที่ ไวข้แกขพวกผซูข้รคับใชข้ของเขาเพพอที่ ทรีที่พวก
เขาจะนทามคันไปลงทรุน จากนคัรนเขากป็สงคัที่ พวกผซูข้รคับใชข้ของเขาวขา “จงเอาไปคข้าขายจนเราจะกลคับมา”
บางคนคริดวขานรีที่หมายถนง การครอบครองในความหมายทางทหาร และไดข้ประยรุกตตใชข้ความหมาย
ดคังกลขาวกคับความเชพที่อแบบครริสเตรียนในปคัจจรุบคัน อยขางไรกป็ตาม ทคัรงบรริบทและความหมายของคทาๆ
นรีรไมขไดข้เปริดโอกาสใหข้ตรีความเชขนนคัรนเลย คทาทรีแที่ ปลวขา เอาไปคด้าขาย (พรดักมาเตะอถูออไม) มรีความ
หมายวขา ‘ททาธรุรกริจตขอไป’ โดยเฉพาะการททาธรุรกริจของนายธนาคารหรพอพขอคข้า ดคังนคัรนสรรุปกป็คพอ เจข้า
นายผซูข้นร รีไดข้สคังที่ ใหข้พวกผซูข้รคับใชข้ของเขานทาเงรินไปลงทรุนในยามทรีที่เขาไมขอยซูข
อยขางไรกป็ตาม ชาวเมพองกป็เกลรียดชคังเจข้านายผซูข้นร รี นอกจากนรีร พอเขาเดรินทางไป พวกเขากป็ “ใชข้
คณะทซูตตามไปทซูลทขานวขา `เราไมขตข้องการใหข้ผซูข้นร ครี รอบครองเรา'” (1) เราเหป็นไดข้ชดคั ถนงการ
ประยรุกตตใชข้ภาพเปรรียบนรีรกบคั องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา การเสดป็จจากไปของพระองคต และความ
เกลรียดชคังของพวกอริสราเอลสขวนใหญขซนที่งเปป็นประชากรของพระองคตทมรีที่ รีตขอพระองคต (2) นขาสนใจ
อรีกตรงทรีวที่ าข พวกยริวไดข้ททาแบบนคัรนจรริงๆกคับอารเคเลาสตเมพอที่ หลายปรีกขอนหนข้านคัรน บรริบทใหญขของคทา
อรุปมานรีรจงน ไดข้ถซูกกทาหนดไวข้อยขางชคัดเจนแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูกาท ลคังตรคัสถนงพระองคตเอง การ
เสดป็จจากไปในไมขชข้าของพระองคต ความเกลรียดชคังและการปฏริเสธของพวกอริสราเอลทรีที่มรีตขอ
พระองคต
ลก 19:15

ตล่อมาเมรรื่อทล่านไดด้รนบอลานาจครองอาณาจนกรกลนบมาแลด้ว ทล่านจซงสนรื่งใหด้เรมียก

ผผด้รบน ใชด้ทนนั้งหลายทมีรื่ทล่านไดด้ใหด้เงสนไวด้นนนนั้ มา เพรอรื่ จะไดด้รด้วผ ล่าเขาททกคนคด้าขายไดด้กลาไรกมีรื่มากนด้อย
มรีความจรริงเชริงอวสานกาลทรีที่สทาคคัญหลายประการอยซูใข นขข้อนรีร (ความจรริงเหลขานรีรเปป็นเรพที่อง
สทาคคัญจรริงๆเพราะวขาพระเยซซูจะเสดป็จจากไปในไมขชข้าแลข้ว นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงบรริบทเกรีที่ยวกคับการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต) (1) เจข้านายผซูข้นร รีไดข้เดรินทางกลคับมา นคันที่ คพอ การเสดป็จกลคับมาขององคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าของเราจนงถซูกกลขาวถนงลขวงหนข้าอยขางชคัดเจน (2) พระองคตเสดป็จกลคับมาจากเมพองหลวงแหขง
สวรรคต โดยทรงไดข้รบคั อาณาจคักรนคัรนมาแลข้ว นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาเมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมา พระองคตจะ
ทรงมรีสริทธริอทานาจจากพระบริดาในสวรรคตเพพที่อสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตบนแผขนดรินโลกนรีร

(3) จะมรีการคริดบคัญชรีผซูข้รคับใชข้เหลขานคัรนทรีที่เจข้านายผซูข้นร รีไดข้ฝากทรคัพยตของเขาไวข้ แนขนอนทรีๆที่ บคัลลคังกต
พริพากษาของพระครริสตต จะมรีการคริดบคัญชรีสทาหรคับผซูข้รคับใชข้แตขละคนของพระครริสตตในยรุคนรีร “เพพที่อ
ทรุกคนจะไดข้รคับสมกคับการทรีไที่ ดข้ประพฤตริในรข างกายนรีร แลข้วแตขจะดรีหรพอชคัวที่ ” (2 โครรินธต 5:10) (คทาทรีที่
แปลวขา เงสน ในทรีที่นร ครี พอ อารกถูรอดิ อน ซนที่งคพอเงรินทรีที่เปป็นแรข เงริน) (4) เจข้านายผซูข้นร รีจงน กลคับมาและขอทราบ
วขา “เขาทรุกคนคข้าขายไดข้กาท ไรกรีที่มากนข้อย” เขาอยากรซูข้วาข พวกผซูข้รคับใชข้ของเขาไดข้ลงทรุนเงรินของเขา
อยขางไรยามทรีที่เขาไมขอยซูข กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ เขาอยากรซูวข้ าข พวกเขาไดข้กาท ไรมาเทขาไรตอนทรีที่
เขาไมขอยซูข
การประยรุกตตใชข้นร รีกชป็ คัดเจนเหลพอเกริน สคักวคันหนนที่งพระเยซซูจะทรงขอทราบวขาเราไดข้กาท ไรมา
ใหข้พระองคตเทขาไรในยามทรีที่พระองคตไมขอยซูข องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรามริไดข้ทรงฝากเงรินไวข้กบคั เรา แตข
พระองคตทรงใหข้เรารคับฝากบางสริที่งทรีที่มรีคขายริงที่ กวขานคัรนมาก และนคันที่ คพอขขาวประเสรริฐ แนขนอนทรีเที่ รามรี
ทรคัพยตสมบคัตรินร รีในภาชนะดริน นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาทรีที่บคัลลคังกตพริพากษานคัรน เราจะตข้องใหข้การวขาเราไดข้
ลงทรุนขขาวประเสรริฐและนทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถนงพระเยซซูครริสตตอยขางไร
ลก 19:16-17 ฝล่ายคนแรกมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เงสนมสนาหนซรื่งของทล่านไดด้กลาไรสสบมสนา'
17 ทล่านจซงพผดกนบเขาวล่า `ดมีแลด้ว เจด้าเปป็นผผรด้ นบใชด้ทมีรื่ดมี เพราะเจด้าสนตยย์ซอรรื่ ในของเลป็กนด้อย เจด้าจงมมี
อลานาจครอบครองสสบเมรองเถสด'
ผซูข้รคับใชข้คนแรกยพนอยซูตข ขอหนข้าเขาและใหข้การ (ดซู โรม 14:10,12) เขารายงานวขาเงรินลงทรุนตคัรง
ตข้นของเขาจทานวนหนนงที่ มรินาไดข้กาท ไรมาสริบมรินาใหข้นายของเขา การประยรุกตตใชข้กปป็ รากฏชคัดเจน
สคักวคันหนนงที่ เราจะยพนอยซูตข ขอเบพรองพระพคักตรตพระเยซซูครริสตตและใหข้การเกรีที่ยวกคับกทาไรทรีที่เราจะถวาย
แดขพระองคตสทาหรคับการทรีที่ทรงฝากขขาวประเสรริฐไวข้กบคั เรา เรากลขาวไดข้ไหมวขา เราไดข้นทาคนสริบคน
มาถนงพระครริสตตในชคัวที่ ชรีวริตของเรา
เจข้านายผซูข้นร รีกลขาววขา “ดรีแลข้ว เจข้าเปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่ดรี เพราะเจข้าสคัตยตซพที่อในของเลป็กนข้อย เจข้าจงมรี
อทานาจครอบครองสริบเมพองเถริด'” มรีการสพที่อชคัดเจนวขาเมพที่อเรายพนอยซูหข นข้าพระพคักตรตพระเยซซูครริสตตทรีที่
บคัลลคังกตพพริ ากษานคัรนสคักวคันหนนงที่ บทาเหนป็จของพระองคตสทาหรคับการรคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อจะเปป็นตทาแหนขง
ตขางๆทรีแที่ สดงถนงสริทธริอทานาจในอาณาจคักรของพระองคต ในวริวรณต 20:4 และ 6 ซนที่งบรริบทกลขาว
ชคัดเจนถนงยรุคพคันปรี (อาณาจคักรของพระครริสตต) บรรดาผซูข้รบคั ใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อของพระครริสตตจะครอบ

ครองรย่วมกดับพระองคย์ในวคันนคัรนในอาณาจคักรของพระองคตเปป็นเวลาหนนงที่ พคันปรี และจากนคัรนใน
วริวรณต 22 ซนที่งบรริบทกลขาวถนงอาณาจคักรนริรคันดรต กป็มรีบนคั ทนกไวข้วาข บรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตจะ
“ครอบครองสพบๆไปเปป็นนริตยต”
สริที่งทรีที่สพที่ออยขางชคัดเจนกป็คพอวขา ผซูข้คนของพระเจข้าทรุกวคันนรีรทรีที่ปรนนริบคัตริพระองคตอยขางสคัตยตซพที่อ
โดยเฉพาะในเรพอที่ งของการไดข้มาซนที่งผลตอบแทนของการลงทรุนขขาวประเสรริฐในผซูข้อนพที่ (นคันที่ คพอ
การนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระครริสตต) จะไดข้รคับบทาเหนป็จในอาณาจคักรของพระองคต (นคันที่ คพอ ยรุค
พคันปรีเรพอที่ ยไปจนเขข้าในอาณาจคักรนริรนคั ดรตนรคัน) นรีที่สพที่อวขาบางสข วนของบทาเหนป็จนคัรนจะเปป็นการครอบ
ครองพพรนทรีที่บางสข วนในอาณาจคักรของพระองคต โดยในกรณรีนร รีคพอ สริบเมพอง
ลก 19:18-19 คนทมีสรื่ องมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เงสนมสนาหนซรื่งของทล่านไดด้กลาไรหด้ามสนา'
19 ทล่านจซงพผดกนบเขาเหมรอนกนนวล่า `เจด้าจงครอบครองหด้าเมรองเถสด'
ผซูข้รคับใชข้คนทรีที่สองถซูกเรรียกตคัวมาใหข้การและเขากป็รายงานวขาเขาไดข้ลงทรุนเงรินมรินาหนนงที่ ของ
นายไปแลข้วและไดข้กาท ไรมาหข้ามรินา เจข้านายผซูข้นร รีจงน ชมเชยเขาเชขนกคันและใหข้เขาไดข้อทานาจครอบ
ครองหข้าเมพองในอาณาจคักรของเขา นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่การประยรุกตตใชข้ปรากฏคขอนขข้างชคัดเจน สทาหรคับ
ผซูข้รคับใชข้เหลขานคัรนของพระครริสตตทรีที่ในตอนนรีรสรข้างผลตอบแทนแกขการลงทรุนแหขงขขาวประเสรริฐของ
พระองคต (นคันที่ คพอ นทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถนงพระครริสตต) จะมรีบทาเหนป็จมหาศาลในอาณาจคักรของ
พระองคต นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีที่สขวนหนนงที่ แลข้วมคันจะถซูกแสดงออกในการไดข้รบคั ตทาแหนขงทรีที่แสดงถนงยศ
และสริทธริอทานาจในอาณาจคักรของพระองคต
เหป็นไดข้ชดคั วขาบทาเหนป็จขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราในวคันนคัรนจะขนรนอยซูกข บคั (1) การรคับใชข้
อยขางสคัตยตซพที่อ พระองคตไดข้ทรงฝากสริที่งมรีคขาไวข้กบคั เรา งานรคับใชข้ของเราอาจดซูเหมพอน “เลป็กนข้อย
มากๆ” แตขเมพที่อเรากระททาการรคับใชข้ทพรีที่ ระองคตไดข้ทรงมอบหมายแกขเราอยขางสคัตยตซพที่อ พระองคตกจป็ ะ
ทรงปซูนบทาเหนป็จแกขเราในวคันนคัรนอยขางสคัตยตซพที่อ (2) หลคักเกณฑตอรีกอยขางสทาหรคับการประทาน
บทาเหนป็จกป็คพอ เราเกริดผลเพพที่อพระเยซซูครริสตตจรริงๆมากแคขไหน คนเหลขานคัรนทรีที่ททามากกวขากป็จะไดข้รคับ
บทาเหนป็จมากกวขา คนเหลขานคัรนทรีทที่ ทานข้อยกวขากป็จะไดข้รคับบทาเหนป็จนข้อยกวขา ดซู วริวรณต 22:12
ลก 19:20-26 อมีกคนหนซรื่งมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า ดผเถสด นมีรื่เงสนมสนาหนซงรื่ ของทล่าน ซซงรื่
ขด้าพเจด้าไดด้เอาผด้าหล่อเกป็บไวด้ 21 เพราะขด้าพเจด้ากลนวทล่าน ดด้วยวล่าทล่านเปป็นคนเขด้มงวด ทล่านเกป็บผลซซรื่ง

ทล่านมสไดด้ลงแรง และเกมีรื่ยวทมีรื่ทล่านมสไดด้หวล่าน' 22 ทล่านจซงตอบเขาวล่า `เจด้าผผด้รบน ใชด้ชนรื่ว เราจะปรนบโทษ
เจด้าโดยคลาของเจด้าเอง เจด้ากป็รด้หผ รรอวล่าเราเปป็นคนเขด้มงวด เกป็บผลซซงรื่ เรามสไดด้ลงแรง และเกมีรื่ยวทมีรื่เรา
มสไดด้หวล่าน 23 กป็เหตทไฉนเจด้ามสไดด้ฝากเงสนของเราไวด้ทมีรื่ธนาคารเลล่า เมรรื่อเรามาจะไดด้รบน เงสนของเรากนบ
ดอกเบมียนั้ ดด้วย' 24 แลด้วทล่านสนรื่งคนทมีรื่ยนร อยผล่ทมีรื่นนนรื่ วล่า `จงเอาเงสนมสนาหนซรื่งนนนนั้ ไปจากเขา ใหด้แกล่คนทมีรื่มมี
สสบมสนา' 25 (คนเหลล่านนนนั้ บอกทล่านวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เขามมีสสบมสนาแลด้ว') 26 `เราบอกเจด้าทนนั้งหลายวล่า
ททกคนทมีรื่มมีอยผล่แลด้วจะเพสมรื่ เตสมใหด้เขาอมีก แตล่ผทด้ผ มีรื่ไมล่มมีแมด้วาล่ ซซรื่งเขามมีอยผล่นนนั้นจะตด้องเอาไปจากเขา
ผซูข้รคับใชข้อกรี คนไดข้มาใหข้การ อยขางไรกป็ตาม ทรีเที่ ขาททาไดข้กเป็ พรียงยอมรคับดข้วยนทราเสรียงอขอยๆวขา
เขาไมขไดข้ททาอะไรเลยกคับสริที่งทรีที่เจข้านายไดข้ฝากไวข้กบคั เขา เขาเอาเงรินมรินานคัรนไปซขอนไวข้ จากนคัรนเขากป็
เรริที่มคริดหาขข้ออข้างวขาเขากลคัวนายและคริดวขานายเปป็นคนเขข้มงวด ดคังนคัรน ขข้ออข้างของเขากป็คพอวขา เขากป็
แคขเอาเงรินลงทรุนของนายไปซขอนไวข้และมริไดข้ททาอะไรกคับมคันเลย
เจข้านายผซูข้นร รีจงน เกริดโทสะและถามเขาอยขางรรุนแรงวขาททาไมเขาถนงไมขเอาเงรินไปฝากไวข้กบคั
ธนาคารและอยขางนข้อยกป็ไดข้รคับดอกเบรีรยนริดหนขอยเปป็นกทาไร เขาจนงสคังที่ ใหข้เอาเงรินมรินาหนนที่งไปจาก
ผซูข้รคับใชข้ชคัวที่ คนนรีรและมอบใหข้แกขคนทรีที่มสรี ริบมรินา (เราควรระลนกไวข้วาข ในทรุกกรณรี เงรินทรีที่วาข นรีรเปป็นของ
เจข้านายผซูข้นร )รี เขาจนงสคังที่ ใหข้เอาเงรินเหลขานรีรไปใหข้แกขคนทรีที่รจซูข้ คักวริธรีททาใหข้เกริดผลกทาไร
การประยรุกตตใชข้ขอข้ สรรุปของคทาอรุปมานรีรจงน ปรากฏชคัดเจน คนเหลขานคัรนทรีที่ในชรีวตริ นรีรใชข้ชรีวริต
อยขางประมาทและเสรียโอกาสในการปรนนริบคัตริพระเยซซูครริสตตจะตข้องใหข้การตขอพระองคตในวคันนคัรน
2 โครรินธต 5:10 ในสขวนทรีที่พดซู ถนงบคัลลคังกตพพริ ากษานคัรน กป็พซูดถนงบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระครริสตตทรีที่ไดข้
ประพฤตริตคัวแยขๆและไดข้รคับสริที่งแยขๆตามมา นอกจากนรีร 1 โครรินธต 3:12-15 ซนที่งนทาเสนออรีกแงขมมรุ
หนนที่งของบคัลลคังกตพพริ ากษาของพระครริสตต กป็บขงบอกวขาบางคนในวคันนคัรนจะ “ขาดคขาตอบแทน”
คทาอรุปมานรีรสพที่อความหมายชคัดเจน มคันพซูดถนงการรคับใชข้พระครริสตตอยขางสคัตยตซพที่อขณะทรีที่
พระองคตไมขอยซูแข ละบทาเหนป็จของพระองคตสทาหรคับคนเหลขานคัรนในเวลาทรีที่พระองคตเสดป็จกลคับมา คน
เหลขานคัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบคัตริพระองคตอยขางสคัตยตซพที่อจะไดข้รคับบทาเหนป็จอยขางอรุดมในวคันนคัรน คนเหลขานคัรนทรีที่
ปลขอยโอกาสในการรคับใชข้ใหข้ผาข นเลยไปกป็จะไมขไดข้รคับบทาเหนป็จอะไรเลยในวคันนคัรน พระเยซซูทรงนทา
เสนอคทาสรุภาษริตหนนงที่ ทรีที่เปป็นความจรริงเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนคัรน คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบคัตริพระองคตอยขาง

สคัตยตซพที่อจะไดข้รคับมากยริงที่ กวขาเดริม คนเหลขานคัรนทรีที่ทรงริ โอกาสในการรคับใชข้พระองคตกจป็ ะเสรียโอกาสนคัรน
ไป (นคันที่ คพอ พวกเขาจะขาดคขาตอบแทน) เมพที่อพริจารณาถนงความยาวนานของนริรคันดรตกาลและ
โอกาสทรีที่จะไดข้บทาเหนป็จหรพอขาดบทาเหนป็จ คนทรีรที่ อบคอบกป็ททาไดข้แตขอรุทริศตคัวเพพอที่ ปรนนริบคัตริพระเยซซู
ครริสตตดข้วยความสามารถทคัรงหมดทรีที่เขามรีในตอนนรีร
ลก 19:27

ฝล่ายพวกศนตรผของเราทมีรื่ไมล่ตด้องการใหด้เราครอบครองเขานนนนั้ จงพาเขามาทมีรื่

นมีรื่และฆล่าเสมียตล่อหนด้าเรา'" จากนคัรนพระเยซซูกตป็ รคัสถนงการประยรุกตตใชข้ในทางตรงกคันขข้ามของคทา
อรุปมาเรพที่องนรีร (การประยรุกตตใชข้แบบแรกเกรีที่ยวขข้องกคับบทาเหนป็จสทาหรคับการรคับใชข้ขณะทรีที่พระองคตไมข
อยซู)ข อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีเที่ ปป็นศคัตรซูของเจข้านายผซูข้นร รี ซนที่งไมขยอมรคับเขาใหข้ครอบครองพวกเขา
กป็จะถซูกรวบรวมมาประหารชรีวตริ
อรีกครคัรงทรีกที่ ารประยรุกตตใชข้เรริที่มปรากฏชคัดเจน พวกอริสราเอลสข วนใหญขไมขยอมรคับพระครริสตต
อยขางชคัดเจน พวกเขาไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับพระองคต ดคังนคัรน พระองคตจงน ตรคัสอยขางเปป็นลาง
บอกเหตรุถนงความพรินาศทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรนของพวกเขา คทาพยากรณตนร รีจะสทาเรป็จในปรี ค.ศ. 70 เมพอที่ พวก
โรมททาลายกรรุงเยรซูซาเลป็มภายใตข้การนทาของตริตคัส โดยเขขนฆขาชาวยริวหลายแสนคน คทาพยากรณตนร รี
จะสทาเรป็จในทข้ายทรีที่สรุดในชขวงทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรี ซนงที่ เปป็นเวลาทรุกขตใจของยาโคบ เมพที่อพวกยริวทรีไที่ มข
เชพที่อจะเผชริญกคับชะตากรรมทรีคที่ ลข้ายๆกคันโดยนทรามพอของปฏริปคักษตของพระครริสตต
ลก 19:28-29 เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนนั้ แลด้ว พระองคย์ทรงดลาเนสนนลาหนด้าเขาไปจะขซนนั้
ไปยนงกรทงเยรผ ซาเลป็ม 29 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้หมผล่บด้านเบธฟายมีและหมผล่บด้านเบธานมีบน
ภผเขาซซรื่งเรมียกวล่า มะกอกเทศ พระองคย์ทรงใชด้สาวกสองคนของพระองคย์ไป
หลคังจากเสรป็จสริรนการรคับใชข้ของพระองคตในและรอบๆเมพองเยรรีโคแลข้ว (ในแอขงหรุบเขาของ
แมขนร ทาจอรตแดน) พระเยซซูกทป็ รงเรริที่มเดรินทางขนรนไปยคังแผขนดรินสซูงของแควข้นยซูเดรียซนงที่ เปป็นทรีที่ตรคังของ
กรรุงเยรซูซาเลป็ม บนถนนของเมพองเยรรีโค ขณะทรีที่ผซูข้คนเดรินทางเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม มรีหมซู ขบข้านเลป็กๆ
สองหมซูขบข้านตคัรงอยซูข หมซูขบข้านแหขงแรกคพอ เบธฟายรี (ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา ‘บข้านแหขงมะเดพที่อทรียที่ คัง
ไมขสรุก’ ทรีที่อยซูใข กลข้ๆกคันและอยซูใข กลข้กรรุงเยรซูซาเลป็มมากกวขานริดหนขอย (ประมาณสองไมลต) คพอ หมซูข
บข้านเบธานรี (ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา ‘บข้านแหขงผลอรินทผลคัม’) เปป็นบข้านของมารรียต มารธา และ

ลาซารคัส ซนที่งอยซูดข ข้านหลคังของภซูเขามะกอกเทศ ซนงที่ อยซูทข างทริศตะวคันออกของกรรุงเยรซูซาเลป็มดข้วย ทรีที่
นคันที่ เองพระเยซซูทรงใชข้สาวกสองคนเขข้าไปในหมซูขบข้านเบธานรีเพพที่อหาสคัตวตมาใหข้พระองคตขรีที่
ลก 19:30-34 สนงรื่ วล่า "จงเขด้าไปในหมผล่บาด้ นทมีรื่อยผตล่ รงหนด้า เมรรื่อเขด้าไปแลด้วจะพบลผกลาตนว
หนซรื่งผผกอยผล่ ทมีรื่ยนงไมล่เคยมมีใครขซนนั้ ขมีรื่เลย จงแกด้มนนจผงมาเถสด 31 ถด้ามมีผด้ใผ ดถามทล่านวล่า `ทล่านแกด้มนน
ทลาไม' จงบอกเขาวล่า `เพราะองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงประสงคย์ล ผกลานมีนั้'" 32 สาวกทมีรื่รนบใชด้นนนนั้ ไดด้ไป
พบเหมรอนทมีรื่พระองคย์ตรนสแกล่เขาแลด้ว 33 เมรรื่อเขากลาลนงแกด้ลผกลานนนนั้ พวกเจด้าของกป็ถามเขาวล่า "ทล่าน
แกด้ลผกลาทลาไม" 34 ฝล่ายเขาตอบวล่า "องคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าทรงประสงคย์ล ผกลานมีนั้"
มรีการเตรรียมการไวข้เพพที่อททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 สทาเรป็จ พระเยซซูทรงใชข้สาวก
สองคนนรีรไปหาลซูกลาตคัวหนนงที่ ซนที่งถซูกผซูกไวข้อยซูใข นหมซูขบข้านเบธานรี ซนที่งเปป็นลาทรีที่ยคังไมขเคยมรีใครขรีมที่ า
กขอนและนทามคันมาใหข้พระองคต (ในสขวนทรีที่พดซู ถนงลซูกลาตคัวนรีร บางคนออกความเหป็นวขาองคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราไมขเพรียงทรงประสซูตริจากหญริงพรหมจารรี และทรงใชข้อรุโมงคตฝงคั ศพทรีที่ไมขเคยใชข้ฝคังศพใคร
มากขอนเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทรงใชข้ลซูกลาทรีที่ไมขเคยมรีใครขรีมที่ คันมากขอนดข้วย) ดข้วยทรงเหป็นลขวงหนข้า
วขาพวกเขาอาจถซูกทคักทข้วง พระเยซซูจงน ทรงสคังที่ พวกเขาวขาหากมรีใครถามวขาพวกเขากทาลคังททาอะไรกป็
ใหข้ตอบไปวขา “`เพราะองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงประสงคตลซูกลานรีร'” เหตรุการณตกเป็ กริดขนรนตามนคัรนจรริงๆ
พอพวกเขาไปเจอลซูกลาตคัวหนนงที่ ถซูกผซูกไวข้อยซูข ตามทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้ลขวงหนข้าและแกข้มดคั มคัน
“พวกเจข้าของกป็ถามเขาวขา "ทขานแกข้ลซูกลาททาไม"” พวกเขาตอบไปตามทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงสคังที่ พวกเขา
ไวข้และพวกเจข้าของกป็พอใจกคับคทาตอบของพวกเขา นคันที่ เกพอบเรรียกไดข้วาข เปป็นการอคัศจรรยตหนนที่งเลย
การเดรินจากมาพรข้อมกคับลซูกลาของคนๆหนนงที่ กป็เทรียบไดข้กบคั เปป็นการขโมยเลย กระนคัรน เมพที่อสาวก
สองคนนคัรนตอบไปตามทรีไที่ ดข้รคับสคังที่ มา กป็ไมขมใรี ครทคักทข้วงการกระททาของพวกเขาตขอไปอรีก ตอนนคัรน
พวกเขาอาจยคังไมขรซูข้ แตขพวกเขากป็กาท ลคังททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 เปป็นจรริง ซนที่งเปป็นคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตอยขางชคัดเจน
ลก 19:35-36 แลด้วเขากป็จผงลผกลามาถซงพระเยซผ และเอาเสรอนั้ ของตนปผลงบนหลนงลา และ
เชสญพระเยซผขซนั้นทรงลานนนั้น 36 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จไป เขาทนนั้งหลายกป็เอาเสรอนั้ ผด้าของตนปผลงตาม
หนทาง

พอเชริญพระเยซซูขร นน ทรงลานคัรน การอคัศจรรยตอรีกอยขางกป็เกริดขนรน ลซูกลาทรีที่ไมขเคยมรีใครขนรนขรีมที่ า
กขอนเปป็นสคัตวตทรีที่ไมขคนรุข้ กคับการถซูกขรีที่ ซนที่งตามสคัญชาตญาณแลข้วจะขคัดขพนและพยายามเหวรีที่ยงผซูข้ขใรีที่ หข้
ตกลงจากหลคังมคัน ในทรีที่นร รีเจข้าสคัตวตตคัวนรีรยอมจทานนและยอมรคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระผซูข้สรข้างมคัน
กขอนทรีที่จะเชริญพระเยซซูใหข้ทรงลาตคัวนคัรน พวกสาวกไดข้ททาอานแบบลวกๆใหข้พระองคตจากเสพรอผข้าของ
พวกเขา นอกจากนรีร “เมพอที่ พระองคตเสดป็จไป เขาทคัรงหลายกป็เอาเสพรอผข้าของตนปซูลงตามหนทาง”
การกระททาเชขนนคัรนถซูกสงวนไวข้สทาหรคับกษคัตรริยตหรพอผซูข้มรีชยคั ชนะในสงครามเทขานคัรน พวกเขาเขข้าใจ
ความหมายของสริที่งทรีพที่ วกเขากระททาเพราะวขาพวกเขาเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด นคันที่ คพอ กษคัตรริยต
ของพวกยริว
ลก 19:37-38 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้ทมีรื่ซซรื่งจะลงไปจากภผเขามะกอกเทศแลด้ว เหลล่าสาวก
ททกคนมมีความเปรมปรมีดสดิ์เพราะบรรดามหกสจซซรื่งเขาไดด้เหป็นนนนนั้ จซงเรสรื่มสรรเสรสญพระเจด้าเสมียงดนง 38
วล่า "ขอใหด้พระมหากษนตรสยย์ผด้ทผ มีรื่เสดป็จมาในพระนามขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเจรสญ จงมมี
สนนตสสทขในสวรรคย์ และทรงสงล่าราศมีในทมีรื่สผงสท ด"
เมพอที่ พวกเขาเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็มจากหมซูขบข้านเบธานรี (จากทริศตะวคันออก) โดยลงจากภซูเขา
มะกอกเทศมรุขงหนข้าสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็ม (ประมาณครนงที่ ไมลต) “เหลขาสาวกทรุกคนมรีความเปรมปรรีดธ ริ
เพราะบรรดามหกริจซนที่งเขาไดข้เหป็นนคัรน จนงเรริที่มสรรเสรริญพระเจข้าเสรียงดคัง” ทรีที่อยซูใข นฝซูงชนนคัรนคพอ คน
มากกวขาพวกสาวกสริบสองคนนคัรน พวกสาวกจทานวนมหาศาล โดยบางคนถนงขนาดมาไกลจาก
แควข้นกาลริลรีซงนที่ ไดข้ตริดตามพระเยซซูมาพรข้อมกคับพวกสาวกจากเมพองเยรรีโค หมซูขบข้านเบธานรี (และยขอม
มรีมารรียต มารธา และลาซารคัสดข้วยแนขๆ) และแวขนแควข้นโดยรอบบคัดนรีรกเป็ บรียดเสรียดกคันหข้อมลข้อมพระ
เยซซู
พวกสาวกของพระองคตทรีที่มารวมตคัวกคันนรีรไดข้ขข้อสรรุปแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
จรริงๆ คพอ กษคัตรริยแต หขงอริสราเอลทรีที่พวกเขารอคอยมานาน พวกเขาจนงรข้องออกมาขณะทรีที่ฝซูงชนทรีที่มรี
พระเยซซูทรงนทาขบวนมรุขงหนข้าสซูขประตซูทางเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม “ขอใหข้พระมหากษคัตรริยตผซูข้ทรีที่เสดป็จมาใน
พระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรริญ จงมรีสคันตริสขรุ ในสวรรคต และทรงสงขาราศรีในทรีที่
สซูงสรุด” (ดคังทรีที่จะระบรุไวข้ในไมขชข้า นรีที่ไมขใชขกลรุมข คนผซูข้มอรี ทานาจแหขงอริสราเอล คนพวกนรีรเปป็นพวกสาวก
ของพระองคต บรรดาผซูข้เชพที่อทรีที่คาดหวคังวขาพระองคตจะทรงขนรนครองบคัลลคังกตของพระองคตทรีที่กรรุง

เยรซูซาเลป็มเดทดี๋ยวนดันขึ้ เลย) พวกเขาสรรเสรริญพระองคตในฐานะกษคัตรริยต โดยยอมรคับวขาพระองคตเสดป็จ
มาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ดคังนคัรน พวกสาวกของพระองคตจนงไมขเพรียงเหป็นผซูข้นทาทางการ
เมพองคนหนนงที่ เทขานคัรน แตขยงคั เหป็นผซูข้นทาฝขายวริญญาณคนหนนงที่ ดข้วย พวกเขาจนงทซูลขอสคันตริสขรุ ในสวรรคต
และสงขาราศรีใน (หรพออาจ แดข) พระองคตผซูข้สซูงสรุด
ลก 19:39-40 ฝล่ายฟารสสมีบางคนในหมผล่ประชาชนนนนั้นทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า จง
หด้ามเหลล่าสาวกของทล่าน" 40 พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ถซงคนเหลล่านมีจนั้ ะ
นสรื่งเสมีย ศสลาทนนั้งหลายกป็ยงน จะสล่งเสมียงรด้องทนนทมี "
อยขางไรกป็ตาม ขณะทรีที่พระเยซซูเสดป็จเขข้าใกลข้ประตซูเมพองกรรุงนรีร พวกฟารริสรีในฝซูงชนกป็ไมข
พลาดความหมายของสริที่งทรีที่ฝซูงชนกทาลคังโหขรข้องประกาศ พวกเขามาหาพระเยซซูและบอกพระองคตวาข
“อาจารยตเจข้าขข้า จงหข้ามเหลขาสาวกของทขาน” นรีที่ไมขเพรียงฝขาฝพนจริตสทานนกของพวกเขาเทขานคัรน ซนที่งเผย
ใหข้เหป็นถนงความไมขเชพที่อของพวกเขา แตขมนคั ยคังฝขาฝพนมตริสขวนใหญขของพวกผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอล
ดข้วย พวกเขามองพระเยซซูวาข เปป็นผซูข้กขอความวรุนข วายและไมขอยากยรุงข เกรีที่ยวอะไรกคับพระองคต การทรีที่
พวกเขาใชข้คทาวขา อาจารยย์ ไมขไดข้สพที่อถนงความเคารพนคับถพอเลย ความหมายตรงตคัวของคทาๆนรีรกแป็ คข
‘ครซู’ พวกเขาอาจใชข้คทาๆนรีรดวข้ ยนทราเสรียงเยาะเยข้ยมากกวขา
คทาตอบทรีที่เปรียที่ มดข้วยความหมายลนกซนรงของพระเยซซูทมรีที่ รีตขอพวกเขากป็คอพ “เราบอกทขานทคัรง
หลายวขา ถนงคนเหลขานรีรจะนริที่งเสรีย ศริลาทคัรงหลายกป็ยงคั จะสขงเสรียงรข้องทคันทรี” พระเยซซูกาท ลคังจะนทาเสนอ
พระองคตเองอยขางเปป็นทางการตขอพวกผซูข้หลคักผซูข้ใหญขในอริสราเอลในฐานะกษคัตรริยขต องพวกเขา พวก
สาวกมองเหป็นเชขนนคัรนและชพที่นชมยรินดรี คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นตคัวแทนของพวกคนใหญขคนโตแหขง
อริสราเอลกป็เหป็นเชขนนคัรนดข้วยและปฏริเสธขข้อเสนอนคัรน พระเยซซูตรคัสเปป็นนคัยวขา หากพวกเขานริที่งเงรียบ
บรรดากข้อนหรินทรีที่กระจคัดกระจายอยซูทข วคั ที่ ภซูมริประเทศนคัรนทรีที่เตป็มไปดข้วยหรินกป็จะสข งเสรียงรข้องออกมา
บางคนคริดวขาเพราะพวกยริวบางคนมองคนตขางชาตริวาข เปป็นเหมพอนกข้อนหรินทคัวที่ ๆไป พระเยซซูจงน อาจ
ทรงใชข้คทาอรุปมาอรุปไมยนรีรในการตรคัสถนงการกลคับใจเชพที่อของคนตขางชาตริจทานวนมากซนที่งจะถวาย
เกรียรตริแดขพระองคตจรริงๆ
พระองคตกาท ลคังเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางเปป็นทางการ (และเปป็นครคัรงสรุดทข้าย) ของ
พระองคต พระองคตเสดป็จมาเพพที่อนทาเสนอพระองคตเองในฐานะกษคัตรริยแต หขงอริสราเอล คนสข วนนข้อย

ในหมซูขพวกสาวกทรีที่เชพที่อของพระองคตยอมรคับพระองคตในฐานะดคังกลขาว คนสข วนใหญขตขางปฏริเสธ
พระองคต ดซู ยอหตน 1:11
ลก 19:41-44 ครนนั้นพระองคย์เสดป็จมาใกลด้ทอดพระเนตรเหป็นกรทงแลด้ว กป็กนน แสงสงสารกรทง
นนนั้น 42 ตรนสวล่า "ถด้าเจด้า ครอเจด้าเอง รผใด้ นกาลวนนนมีวนั้ ล่า สสรื่งอะไรจะใหด้สนน ตสส ท ข แตล่เดมียดี๋ วนมีนั้สงสรื่ นนนนั้ บนงซล่อน
ไวด้จากตาของเจด้าแลด้ว 43 ดด้วยวล่าเวลาจะมาถซงเจด้า เมรรื่อศนตรผของเจด้าจะกล่อเชสงเทสนตล่อสผด้เจด้า และลด้อม
ขนงเจด้าไวด้ททกดด้าน 44 แลด้วจะเหวมีรื่ยงเจด้าลงใหด้ราบบนพรนั้นดสน กนบลผกทนนั้งหลายของเจด้าซซรื่งอยผใล่ นเจด้า
และเขาจะไมล่ปลล่อยใหด้ศสลาซด้อนทนบกนนไวด้ภายในเจด้าเลย เพราะเจด้าไมล่ไดด้รด้เผ วลาทมีรื่พระองคย์เสดป็จมา
เยมีรื่ยมเจด้า"
พระเยซซูเสดป็จเขข้าใกลข้กรรุงนรีร ซนที่งเปป็นสถานทรีที่ๆพระองคตในฐานะพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้นาน
มาแลข้วใหข้เปป็นโมรรียาหต (กคับอคับราฮคัม) ซนที่งเปป็นเมพองทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้สทาหรคับพระวริหาร
ของพระองคต คพอเปป็นเมพองทรีที่ตรคังแตขนร นคั เปป็นตข้นมาไดข้เปป็นเมพองหลวงของประชากรของพระองคต
กระนคัรน ขณะทรีที่พระองคตทรงทอดพระเนตรเหป็นกรรุงนรีร พระองคตกป็ “กคันแสงสงสารกรรุงนคัรน” ขณะ
นคัรนพระองคตคงเกริดอารมณตหลายอยขางปคัที่นปขวนอยซูภข ายใน พระองคตทรงรคักกรรุงเยรซูซาเลป็ม ซนที่งเปป็น
เมพองทรีที่พระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้ กระนคัรน พระองคตทรงทราบถนงความมพดบอดฝขายวริญญาณและการ
ปฏริเสธทรีที่รออยซูเข บพรองหนข้า พระองคตกาท ลคังเสดป็จมาหาพวกของพระองคตอยขางเปป็นทางการและพวก
เขาจะไมขตข้อนรคับพระองคต พระองคตทรงทราบเรพอที่ งนรีรดรีและมคันททาใหข้พระองคตเศรข้าพระทคัยจนถนง
กคับกคันแสง
ดข้วยความเศรข้าพระทคัย พระองคตจนงทรงรทที่าไหข้ใหข้แกขกรรุงเยรซูซาเลป็ม “ถข้าเจข้า คพอเจข้าเอง รซูใข้ น
กาลวคันนรีรวาข สริที่งอะไรจะใหข้สคันตริสรุข แตขเดรียดี๋ วนรีรสที่ งริ นคัรนบคังซขอนไวข้จากตาของเจข้าแลข้ว” พระเยซซูทรง
ทราบถนงความยริงที่ ใหญขของอาณาจคักรนคัรนทรีพที่ ระองคตกาท ลคังทรงยพที่นเสนอแกขชนชาตริอริสราเอลและกรรุง
เยรซูซาเลป็มอยขางเปป็นทางการ พระองคตทรงทราบถนงสคันตริสขรุ อคันยริงที่ ใหญขและความรรุขงเรพองทรีที่จะมาใน
อาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่พระองคตกาท ลคังยพที่นเสนอ กระนคัรนนขาเศรข้าทรีที่วาข สริที่งเหลขานคัรนไดข้ถซูกปริดซขอนไวข้
จากตาของพวกเขา แนขนอนทรีที่พวกเขามรีตาทรีที่มองเหป็นไดข้ แตขกมป็ องไมขเหป็นและไมขยอมรคับรซูคข้ วาม
จรริงทรีที่อยซูตข รงหนข้าพวกเขา

พระเยซซูตรคัสตขอไปดข้วยความเศรข้าพระทคัยวขา วคันเวลาเหลขานคัรนกทาลคังจะมาถนงกรรุงเยรซูซาเลป็ม
เมพที่อ “ศคัตรซูของเจข้าจะกขอเชริงเทรินตขอสซูข้เจข้า และลข้อมขคังเจข้าไวข้ทรุกดข้าน แลข้วจะเหวรียที่ งเจข้าลงใหข้ราบบน
พพรนดริน กคับลซูกทคัรงหลายของเจข้าซนที่งอยซูใข นเจข้า และเขาจะไมขปลขอยใหข้ศริลาซข้อนทคับกคันไวข้ภายในเจข้า
เลย” พระองคตตรคัสลขวงหนข้าถนงการปริดลข้อมและการลขมสลายของกรรุงเยรซูซาเลป็มโดยนทรามพอพวกโรม
อรีกสรีที่สริบปรีนบคั จากนรีรซนที่งกรรุงนรีรจะถซูกททาลายยขอยยคับและชาวยริวนคับลข้านๆคนจะพรินาศ กขอนทรีที่
เหตรุการณตทรงคั หมดจะจบลง พวกโรมทรีที่ปลข้นสะดมกรรุงนรีร จะไมขปลขอยใหข้ศริลาของพระวริหารซข้อน
ทคับกคันกข้อนหนนที่งเหนพออรีกกข้อนเลย
เหตรุผลของเรพอที่ งทคัรงหมดกป็คพอวขา พวกเขาไมขรซูข้ “เวลาทรีพที่ ระองคตเสดป็จมาเยรียที่ มเจข้า” นคันที่ คพอ
พวกเขาในความมพดบอดฝขายวริญญาณของตนไมขรซูข้เลยวขาผซูข้ทรีที่เสดป็จมาเยรียที่ มพวกเขาคพอ พระผซูข้สรข้าง
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า และพระมหากษคัตรริยขต องพวกเขา พวกเขาปฏริเสธพระองคตอยขางชคัวที่ ชข้าและพระ
บริดาในสวรรคตของพระองคตจงน ทรงสข งการพริพากษาอคันรข้ายแรงมา
ลก 19:45-46 ฝล่ายพระองคย์เสดป็จเขด้าในพระวสหาร แลด้วทรงเรสรื่มขนบไลล่คนทนนั้งหลายทมีรื่ซอรนั้
ขายอยผนล่ นนนั้ 46 ตรนสแกล่เขาวล่า "มมีพระวจนะเขมียนไวด้วล่า `นสเวศของเราเปป็นนสเวศสลาหรนบอธสษฐาน'
แตล่เจด้าทนนั้งหลายมากระทลาใหด้เปป็น `ถลนั้าของพวกโจร'"
ประตซูทางเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มทรีพที่ ระองคตเสดป็จเขข้าไปนคัรนนทาไปสซูขบรริเวณพระวริหารโดยตรง
จากทริศเหนพอและทริศตะวคันออก พอเสดป็จเขข้าไปในพระวริหาร พระเยซซูกป็ “ทรงเรริที่มขคับไลขคนทคัรง
หลายทรีที่ซร พอขายอยซูนข ร คัน ตรคัสแกขเขาวขา "มรีพระวจนะเขรียนไวข้วาข `นริเวศของเราเปป็นนริเวศสทาหรคับ
อธริษฐาน' แตขเจข้าทคัรงหลายมากระททาใหข้เปป็น `ถทราของพวกโจร'"” นรีที่เปป็นการชทาระพระวริหารครคัรงทรีที่
สองของพระเยซซู พระองคตเคยทรงททาเชขนนคัรนมากขอนตอนเรริที่มการรคับใชข้ของพระองคตตามทรีมที่ รี
บคันทนกไวข้ในยอหตน 2:13 นขาสคังเกตตรงทรีที่วาข พระเยซซูทรงเรรียกพระวริหารของพระเจข้าทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มวขาเปป็นนริเวศของพระองคย์โดยทรงยกขข้อความจากอริสยาหต 56:7
พวกยริวถซูกกทาหนดใหข้นทาหลายสริที่งทรีที่เฉพาะเจาะจงมาเปป็นเครพที่องถวายบซูชา ไลขตร งคั แตขสกรุลเงริน
แบบฮรีบรซูคพอเงรินเชเขล ไปจนถนงสคัตวตบางอยขาง เชขน นกเขาและวคัวหนรุขม คนเหลขานรีรจทานวนมากเดริน
ทางมาจากแดนไกล พวกเขาไมขสามารถนทาเครพที่องถวายบซูชาเหลขานคัรนรข วมเดรินทางมาดข้วยไดข้ ดคังนคัรน
พวกปรุโรหริตจนงเปริดโอกาสใหข้พวกนคักธรุรกริจชาวยริวขายของเหลขานคัรนในลานพระวริหารไดข้เพพที่อ

อทานวยความสะดวก อยขางไรกป็ตาม พอเวลาผขานไป พวกเขากป็เรริที่มคดโกง โดยคริดราคาแพงๆและ
ขซูดรรีดพวกนคักเดรินทางทรีที่ไมขรอซูข้ ริโหนขอริเหนข พระเยซซูทรงตทาหนริพวกพขอคข้าหนข้าเลพอดโลภมากทรีที่
คดโกงเหลขานรีร บางคนคริดวขาพวกเขาเสพที่อมทรามจนถนงขนาดขายสริที่งของตขางๆในพระวริหารใหข้แกข
พวกนคักทของเทรีที่ยวเลยดข้วยซทรา
ลก 19:47-48 พระองคย์ทรงสนรื่งสอนในพระวสหารททกวนน แตล่พวกปทโรหสตใหญล่ พวกธรรมา
จารยย์ และคนสลาคนญของพลเมรองไดด้หาชล่องทมีรื่จะประหารพระองคย์เสมีย 48 แตล่เขาไมล่พบชล่องทางทมีรื่
จะกระทลาอะไรไดด้ เพราะวล่าคนทนนั้งปวงชอบฟนงพระองคย์มาก
ขณะเดรียวกคัน ในชขวงวคันแรกๆของสคัปดาหตสรุดทข้ายของพระองคต พระเยซซูทรงสคังที่ สอนทรุก
วคันในพระวริหาร โดยไมขไดข้รคับอนรุญาตหรพอความเหป็นชอบจากพวกปรุโรหริตใหญข พวกเขาจนงหา
โอกาสกทาจคัดพระองคต ซนที่งเผยใหข้เหป็นถนงธรรมชาตริอคันชคัวที่ รข้ายในใจของพวกเขา กระนคัรนในฐานะ
เปป็นนคักการเมพอง พวกเขาจนงรซูตข้ คัววขาตกอยซูใข นสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออก พวกประชาชน “ชอบ
ฟคังพระองคตมาก” ดคังนคัรนพวกเขาจนงกลคัวทรีจที่ ะจคับกรุมพระองคตอยขางเปริดเผยตขอหนข้าประชาชน
*****
ภนพรวมของลลกน 20: บทนทขึ้เรดิมที่ ตว้นดว้วยการททที่พระเยซถูทรงถถูกทว้าทายวย่าพระองคย์ทรง
เทศนาสดัที่งสอนโดยอาศดัยสดิทธดิอสานาจใด เนชอขึ้ หาสย่วนใหญย่ของลถูกา 20 พถูดถซงการเผชดิญหนว้า
ระหวย่างพระเยซถูกดับพวกศดัตรถูของพระองคย์ทพทที่ ระวดิหารในสดัปดาหย์สบุดทว้ายของพระชนมย์ชพท ของ
พระองคย์กย่อนจะถซงกลโกธา มทการประจดันหนว้าสทที่ครดังขึ้ ถถูกระบบุไวว้ (1) คสาอบุปมาเรชอที่ งสวนองบุนย่ (2)
คสาถามเกทที่ยวกดับการสย่งสย่วย (3) คสาถามเกทที่ยวกดับการเปป็นขซนขึ้ จากตาย (4) และการททพที่ ระเยซถูทรง
เผชดิญหนว้าพวกเขาเกทที่ยวกดับเพลงสดบุดท 110
ลก 20:1-2

ตล่อมาวนนหนซรื่งเมรรื่อพระองคย์กลาลนงทรงสนรื่งสอนคนทนนั้งปวงในพระวสหารและ

ประกาศขล่าวประเสรสฐ พวกปทโรหสตใหญล่ พวกธรรมาจารยย์ และพวกผผใด้ หญล่มาพบพระองคย์ 2 และ
ทผลพระองคย์วล่า "จงบอกพวกเราเถสด ทล่านกระทลาการเหลล่านมีโนั้ ดยสสทธสอนนใด หรรอใครใหด้สสทธสนแมีนั้ กล่
ทล่าน"

ถนงแมข้จะเจอกคับการเปป็นปฏริปคักษตและการบคังคคับขขมขซูขของพวกผซูข้นทา แตขพระเยซซูกป็ “ทรงสคังที่
สอนคนทคัรงปวงในพระวริหาร” และประกาศขขาวประเสรริฐแกขฝซูงชนทรีมที่ ารวมตคัวกคัน เราควรจทาไวข้วาข
มคันเปป็นชขวงเวลาหลายวคันกขอนเทศกาลปคัสกาซนที่งเปป็นตอนทรีที่พระวริหารคราครทที่าไปดข้วยพวกยริวนคับ
หมพที่นๆคนทรีที่เดรินทางมาจากทคัวที่ โลก นคันที่ ยริงที่ ททาใหข้พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลวข้าวรุนข ใจมากขนรนไปอรีก นขา
สคังเกตวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงทคัรงสคังที่ สอนและเทศนา (ขขาวประเสรริฐ) ในชขวงวคันทข้ายๆ
ของพระองคต การรคับใชข้นร คันจะดทาเนรินตขอมาผขานครริสตจคักรทรีที่จะมาและบรรดาเจข้าหนข้าทรีขที่ องครริสต
จคักร
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงสคังที่ สอนและเทศนาอยซูใข นพระวริหารในชขวงตข้นของสคัปดาหตนร คัน “พวก
ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต และพวกผซูข้ใหญขมาพบพระองคต” พวกเขาอาจคริดวขาในการพาพวก
ผซูข้นทามาพรข้อมกคัน พวกเขาจะมรีสริทธริอทานาจทางศรีลธรรมทรีจที่ ะททาใหข้พวกประชาชนเชพที่อและขขมพระ
เยซซูไปดข้วยในขณะเดรียวกคัน ไมขมครี นใดในพวกเขากลข้าเผชริญหนข้ากคับพระเยซซูตคัวตขอตคัว ดคังนคัรนพวก
เขาจนงพากคันมาเปป็นตคัวแทนคณะเพพที่อทข้าทายพระองคต
แนขนอนทรีพที่ วกเขาคงตกลงกคันมาแลข้วลขวงหนข้าวขาจะเผชริญหนข้ากคับพระองคตดข้วยวริธรีใด พวก
เขาจนงมาหาพระเยซซูอยขางสงขาผขาเผยและถามพระองคตวาข “จงบอกพวกเราเถริด ทขานกระททาการเหลขา
นรีรโดยสริทธริอนคั ใด หรพอใครใหข้สริทธรินร รีแกขทขาน” พระเยซซูทรงรรุกรานเขข้ามาในถรินที่ ของพวกเขา
พระองคตไดข้ทรงขคับไลขคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้รบคั อนรุญาตจากพวกปรุโรหริตใหข้อยซูใข นพระวริหารไดข้ออกไป
จากทรีที่นนคัที่ นอกจากนรีรพระองคตยคังกลข้าทรีที่จะสคังที่ สอนและเทศนาอยขางเปริดเผยแกขฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคัน
เพพที่อรข วมถพอเทศกาลปคัสกาในสริที่งทรีพที่ วกเขาปฏริเสธอยขางเปริดเผยดข้วย เราคงนนกภาพออกถนงความ
เดพอดดาลและความวข้าวรุนข ขณะทรีที่พวกเขาขอทราบอยขางโกรธๆวขาพระองคตกาท ลคังททาสริที่งเหลขานคัรนโดย
อาศคัยสริทธริอทานาจของผซูข้ใด พวกเขานขาจะถามอยขางหาเรพที่องดข้วย พวกเขาหคัวฟคัดหคัวเหวรีที่ยงดข้วยความ
โกรธและความเกลรียด ‘ไอข้หมอนรีที่คดริ วขามคันเปป็นใคร’ แนขนอนทรีพที่ วกเขาไมขรเซูข้ ลยถนงขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข
พระองคตทรงเปป็นเจข้าแหขงพระวริหารนคัรน
ลก 20:3-8

พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "เราจะถามทล่านทนนั้งหลายสนกขด้อหนซงรื่ ดด้วย จงตอบ

เราเถสด 4 ครอบนพตสศมาของยอหย์นนนนนั้ มาจากสวรรคย์หรรอมาจากมนทษยย์" 5 เขาจซงปรซกษากนนวล่า "ถด้า
เราจะวล่า `มาจากสวรรคย์' ทล่านจะถามวล่า `เหตทไฉนทล่านจซงไมล่เชรรื่อยอหย์นเลล่า' 6 แตล่ถด้าเราจะวล่า `มา

จากมนทษยย์' คนทนนั้งปวงกป็จะเอาหสนขวด้างเรา เพราะเขาทนนั้งหลายถรอกนนวล่ายอหย์นเปป็นศาสดา
พยากรณย์" 7 เขาจซงตอบวล่าเขาไมล่ทราบวล่ามาจากไหน 8 พระเยซผ จซงตรนสกนบเขาวล่า "เราจะไมล่บอก
ทล่านทนนั้งหลายเหมรอนกนนวล่า เรากระทลาการเหลล่านมีนั้โดยสสทธสอนน ใด"
พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาวข้าวรุนข ใจหนคักยริงที่ กวขาเดริม พระองคตทรงตอบพวกเขาตขอหนข้า
ประชาชนดข้วยคทาถามหนนที่งทรีพที่ วกเขาไมขกลข้าตอบ พระองคตทรงทายคทาปรริศนานรีรแกขพวกปฏริปคักษตทรีที่
โกรธแคข้นพระองคตวาข “บคัพตริศมาของยอหตนนคัรนมาจากสวรรคตหรพอมาจากมนรุษยต” พระเยซซูทรง
ทราบถนงความยรุงข ยากของสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกนรีรทพรีที่ ระองคตทรงททาใหข้พวกเขาตกอยซูใข น
สภาวะดคังกลขาว ดข้วยพระปคัญญาอคันไมขรสซูข้ ร รินสรุดของพระองคตๆทรงททาใหข้พวกเขานริที่งอคัรน โดยไมขรวซูข้ าข
จะททาอะไรตขอดรี
พวกผซูข้นทาแหขงพระวริหารเขข้าใจดรีวาข หากพวกเขากลขาววขาบคัพตริศมาของยอหตนมาจากสวรรคต
(นคันที่ คพอ เปป็นของพระเจข้า) พระเยซซูกจป็ ะทรงถามกลคับวขา “เหตรุไฉนทขานจนงไมขเชพที่อยอหตนเลขา” (นรีที่
ททาใหข้เราเหป็นวขาพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลไมขยอมรคับขข้อความทรียที่ อหตนไดข้ประกาศเชขนกคันเมพที่อเขามา
ประกาศเรพอที่ งการกลคับใจใหมขเพพที่อเตรรียมพรข้อมสทาหรคับอาณาจคักรทรีจที่ ะมานคัรนและพระมหากษคัตรริยต
แหขงอาณาจคักรนคัรน) ในทางกลคับกคัน พวกเขารซูข้ดข้วยวขาหากพวกเขาตอบวขาบคัพตริศมาของยอหตนเปป็น
ของมนรุษยต (นคันที่ คพอ ไมขไดข้เปป็นของพระเจข้า) พวกเขากป็จะยริงที่ เดพอดรข้อนหนคักกวขาเดริม พวกเขากลคัววขา
จะถซูกพวกประชาชนเอาหรินขวข้าง “เพราะเขาทคัรงหลายถพอกคันวขายอหตนเปป็นศาสดาพยากรณต” (เรา
เหป็นอรีกถนงการแตกออกเปป็นสองฝขายระหวขางพวกประชาชนกคับพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอล ฝขายแรก
เปริดรคับตขอการกระททากริจของพระเจข้าทขามกลางพวกเขา สข วนฝขายหลคังตขางกป็ไมขยอมรคับมคัน)
ดข้วยความงรุนงงยริงที่ กวขาเดริม พวกเขาจนงตอบไดข้แตขเพรียงวขา “เขาไมขทราบวขามาจากไหน” เชขน
เดรียวกคับพวกนคักการเมพองจอมลพที่นไหลทรีพที่ วกเขาเปป็น พวกเขาโกหกเพพที่อทรีที่จะไดข้ความไดข้เปรรียบ
ทางการเมพอง พวกเขารซูจข้ คักความจรริง แตขไมขกลข้ายอมรคับมคัน พระเยซซูจนงปลขอยใหข้พวกเขาตกอยซูใข น
สภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกตขอไป และพระองคตทรงตอบอยขางทรีเลขนทรีจรริงวขา “เราจะไมขบอก
ทขานทคัรงหลายเหมพอนกคันวขา เรากระททาการเหลขานรีรโดยสริทธริอคันใด” พวกเขาพยายามทรีที่จะขขมขวคัญ
พระเยซซู แตขกลคับพขายแพข้ตขอพระปคัญญาอคันทรงสคัพพคัญญซูและหลคักเหตรุผลของพระองคต พวกเขาจนง

ถอยกลคับไปเพพที่อคริดแผนเลขนงานพระองคตตขอไป และพระเยซซูกทป็ รงสคังที่ สอนอยขางเปริดเผยในพระ
วริหารตขอไป
ลก 20:9-16 แลด้วพระองคย์ตนนั้งตด้นตรนสคลาอทปมาใหด้คนทนนั้งหลายฟนงดนงตล่อไปนมีนั้วล่า "ยนงมมี
ชายคนหนซรื่งไดด้ทลาสวนองทล่นและใหด้ชาวสวนเชล่า แลด้วกป็ไปเมรองไกลเสมียชด้านาน 10 เมรรื่อถซงเวลาแลด้ว
จซงใชด้ผด้รผ บน ใชด้คนหนซงรื่ ไปหาคนเชล่าสวนเหลล่านนนั้น เพรอรื่ เขาทนนั้งหลายจะไดด้มอบผลจากสวนองทล่นแกล่เขา
บด้าง แตล่คนเชล่าสวนนนนนั้ ไดด้เฆมีรื่ยนตมีผรด้ผ นบใชด้คนนนนั้นและไลล่ใหด้กลนบไปมรอเปลล่า 11 แลด้วเจด้าของสวนจซง
ใชด้ผด้รผ บน ใชด้อมีกคนหนซงรื่ แตล่คนเชล่าสวนไดด้เฆมีรื่ยนตมีและทลาการนล่าอนปยศตล่างๆแกล่ผ ด้รผ บน ใชด้นนนนั้ ดด้วย และไดด้
ไลล่ใหด้กลนบไปมรอเปลล่า 12 แลด้วเจด้าของสวนจซงใชด้คนทมีรื่สามไปและคนเชล่าสวนนนนนั้ กป็ทลาใหด้เขาบาดเจป็บ
แลด้วผลนกไสออกไป 13 ฝล่ายเจด้าของสวนองทล่นจซงวล่า `เราจะทลาอยล่างไรดมี เราจะใชด้บทตรชายทมีรื่รนกของ
เราไป เมรรื่อเหป็นบทตรนนนนั้ พวกเขาคงจะเคารพนนบถรอ' 14 แตล่พวกคนเชล่าสวนเมรรื่อเหป็นบทตรนนนนั้ กป็
ปรซกษากนนวล่า `คนนมีนั้แหละเปป็นทายาท มาเถสด ใหด้เราฆล่าเขาเสมีย เพรรื่อมรดกจะตกกนบเรา' 15 แลด้วเขา
กป็ผลนกบทตรนนนนั้ ออกไปนอกสวนองทล่นฆล่าเสมีย เหตทฉะนนนั้นเจด้าของสวนองทล่นจะทลาอยล่างไรกนบเขาเหลล่า
นนนั้น 16 ทล่านจะมาฆล่าคนเชล่าสวนเหลล่านนนั้นเสมีย แลด้วจะเอาสวนองทล่นนนนั้นใหด้ผด้อผ นรรื่ เชล่า " คนทนนั้งหลาย
เมรรื่อไดด้ยนส ดนงนนนนั้ จซงวล่า "ขอพระเจด้าอยล่ายอมใหด้เปป็นเชล่นนนนั้นเลย"
อรีกครคัรงทรีเที่ วลาในขณะนคัรนคพอ สคัปดาหตสรุดทข้ายของพระเยซซู สข วนสถานทรีที่คพอ บรริเวณพระ
วริหาร คนทรีฟที่ คังพระองคตคพอ พวกผซูข้นทายริวทรีที่เปป็นปฏริปคักษต ไดข้แกข พวกฟารริสรี พวกสะดซูสรี พวกปรุโรหริต
และพวกธรรมาจารยต สรรุปงขายๆกป็คพอ พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอล คทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูกาท ลคังจะตรคัสนรีรสพที่อ
ความหมายกลขาวโทษอริสราเอลอยขางชคัดเจน อริสยาหต 5 กลขาวชคัดเจนวขาคทาเรรียกอยขางหนนงที่ ทรีที่พระเจข้า
ทรงใชข้เรรียกอริสราเอลคพอ สวนองรุขน ยริวคนใดทรีคที่ รุข้นเคยกคับพระคคัมภรีรตยอข มรซูข้จคักเรพอที่ งนรีรดรี ดคังทรีที่คทาอรุปมา
เรพที่องนรีรจะเผยใหข้เหป็น เหป็นไดข้ชคัดวขาสวนองรุขนนรีรคพอ อริสราเอลในสมคัยนคัรน พวกชาวสวนคพอ เหลขาผซูข้นทา
ของอริสราเอล พวกผซูข้รคับใชข้คพอ พวกศาสดาพยากรณต และบรุตรชายทรีรที่ คักคพอ พระบรุตรของพระเจข้า
ดคังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ สวนองรุขนทรีที่ปลซูกไวข้นร รีหมายถนงอริสราเอลอยขางเหป็นไดข้ชคัด เจข้าของสวนองรุขนทรีที่เดรินทาง
จากไปหาใชขใครอพที่นนอกจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเอง พวกคนเชขาสวนคพอ พวกผซูข้นทาของอริสราเอล
ตลอดหลายศตวรรษ พวกผซูข้รคับใชข้ทรีที่ถซูกสข งมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าคพอ พวกศาสดา

พยากรณตและการทรีที่พวกเขาถซูกปฏริบคัตริอยขางหยาบชข้าโดยพวกอริสราเอล บรุตรชายผซูข้เปป็นทรีที่รคักยขอม
หมายถนงพระบรุตรองคตเดรียวทรีบที่ คังเกริดมาของพระเจข้า คพอ พระเยซซูครริสตต การสมคบคริดกคันของพวก
คนเชขาสวนซนที่งคริดรข้ายตขอบรุตรผซูข้นร คันสพที่อชคัดเจนถนงเจตนาของพวกผซูข้นทายริวทรีที่จะฆขาพระเยซซู พวกเขา
กทาลคังททาเชขนนคัรนอยซูเข ลย กระทคังที่ กขอนสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรนดข้วยซทรา
พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปวขาพวกคนเชขาสวนไดข้ฆขาบรุตรผซูข้เปป็นทรีที่รกคั คนนคัรนจรริงๆ พระองคต
จนงตรคัสถามวขา “เหตรุฉะนคัรนเจข้าของสวนองรุขนจะททาอยขางไรกคับเขาเหลขานคัรน” พระองคตทรงตอบ
คทาถามทรีที่พระองคตทรงถามเองวขา “ทขานจะมาฆขาคนเชขาสวนเหลขานคัรนเสรีย แลข้วจะเอาสวนองรุขนนคัรน
ใหข้ผซูข้อนพที่ เชขา”
ความหมายทรีที่เปป็นคทาพยากรณตถซูกสพที่ออยขางชคัดเจน พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงแมข้
ผขานทางคทาอรุปมา วขาชนชาตริอริสราเอลเผชริญกคับโอกาสทรีที่จะถซูกททาลายเพราะการตรนงกางเขน
พระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้า ความพรินาศของพวกเขาจะเกริดขนรนในอรีกสรีที่สริบปรีตขอมาเมพที่อตริตคัสบรุก
มาททาลายอริสราเอลจรริงๆ นอกจากนรีร แผขนดรินอริสราเอลยคังจะถซูกมอบใหข้แกขผซูข้อพที่นดข้วย (นคันที่ คพอ พวก
คนตขางชาตริ) เมพที่อตริตคัสบดขยรีรการกบฏของพวกยริวในปรี ค.ศ. 70 พวกยริวทรีที่เหลพอเกพอบทรุกคนถซูก
บคังคคับกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย และแผขนดรินนคัรนกป็ตกอยซูใข นมพอของคนตขางชาตริเปป็นเวลาเกพอบหนนงที่
พคันเกข้ารข้อยปรี พวกคนฟคังทรีที่เปป็นปฏริปคักษตตขอพระเยซซูเขข้าใจดรีถนงความหมายทรีที่สพที่อออกมาจากคทาอรุปมา
เรพที่องนรีร พวกเขาโพลขงออกมาวขา “ขอพระเจข้าอยขายอมใหข้เปป็นเชขนนคัรนเลย” (ตรงตคัวกป็คพอ ‘ขออยขาใหข้
เปป็นเชขนนคัรนเลย’)
ลก 20:17-18 ฝล่ายพระองคย์ทรงเพล่งดผเขาและตรนสวล่า "เหตทฉะนนนนั้ พระวจนะซซงรื่ เขมียนไวด้
นนนั้นหมายความอยล่างไรกนนซซรื่งวล่า `ศสลาซซรื่งชล่างกล่อไดด้ปฏสเสธเสมีย ไดด้กลนบกลายเปป็นศสลามทมเอกแลด้ว'
18 ผผใด้ ดลด้มทนบศสลานนนนั้ ผผนด้ นนั้นจะตด้องแตกหนกไป แตล่ศสลานนนนั้ จะตกทนบผผใด้ ด กป็จะบดขยมีผนั้ นด้ผ นนั้นจนแหลก
เปป็นผทยผง"
พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาอรุปมาใหญขนร รีดวข้ ยคทาอรุปมาอรีกเรพอที่ ง พระองคตทรงยกขข้อความจาก
เพลงสดรุดรี 118:22 “ศริลาซนที่งชขางกขอไดข้ปฏริเสธเสรีย ไดข้กลคับกลายเปป็นศริลามรุมเอกแลข้ว” (นรีที่อข้างอริงถนง
ประเพณรีของยริว เมพที่อพระวริหารถซูกกขอสรข้าง ศริลามรุมเอกไดข้ถซูกสขงมาลขวงหนข้าและพวกชขางกขอไดข้เอา
มคันไวข้ตขางหาก โดยไมขรวซูข้ าข มคันคพอศริลามรุมเอก และททามคันหายไป เมพที่อถนงเวลาทรีที่จะเอาศริลามรุมเอกมา

ประกอบ พวกเขากป็หามคันไมขเจอแลข้ว ในทรีที่สรุด พวกเขากป็พบมคันในพงหญข้าวคัชพพช โดยมคันถซูกทริรงไวข้
ขข้างๆบรริเวณพพรนทรีที่กขอสรข้าง พวกเขาตข้องเศรข้าใจทรีที่พวกเขาไดข้ปฏริเสธศริลามรุมเอกทรีที่พวกเขารอคอยมา
นาน การอข้างอริงถนงการปฏริเสธพระครริสตตโดยพวกผซูข้นทาอริสราเอลซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้าจนงปรากฏ
ชคัดเจนเหลพอเกริน
พระเยซซูทรงเปรรียบพระองคตเองวขาเปป็นเหมพอนศริลามรุมเอกกข้อนนคัรน อคัครสาวกเปาโลกป็เรรียก
พระครริสตตเชขนนคัรนในเอเฟซคัส 2:20 เชขนเดรียวกคับเปโตรใน กริจการ 4:10-11 พระองคตตรคัสลขวงหนข้า
อยขางเปป็นลางบอกเหตรุตขอไปวขา “ผซูข้ใดลข้มทคับศริลานคัรน ผซูข้นร คันจะตข้องแตกหคักไป แตขศริลานคัรนจะตกทคับผซูข้
ใด กป็จะบดขยรีรผซูข้นร นคั จนแหลกเปป็นผรุยผง” คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธพระองคตและเหป็นวขาพระองคตเปป็น
หรินสะดรุดและเปป็นศริลาทรีที่ททาใหข้ขคัดเคพองใจกป็จะถซูกพระองคตบดขยรีรสคักวคันหนนงที่ ในการพริพากษา
นอกจากนรีร พวกยริวซนที่งจะตรนงพระองคตอยขางโหดเหรีรยมในไมขชข้า กป็จะถซูกบดขยรีรเปป็นผรุยผงเมพที่อพระเจข้า
ทรงพริพากษาพวกเขา
การกลขาวถนงศริลานคัรนทรีที่ตกทคับบางคนยขอมอข้างอริงถนง ดาเนรียล 2:34, 44-45 เมพอที่ พระเยซซูครริสตต
เสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยงริที่ โดยทรงททาลายพวกคนอธรรมและสถาปนา
อาณาจคักรของพระองคต ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา คนเหลขานคัรนทรีปที่ ฏริเสธพระองคต ไมขวาข ในตอน
นคัรนหรพอตอนทรีที่พระองคตเสดป็จมา กป็จะถซูกพระองคตททาลาย ยรุคแหขงพระครุณคพอตอนนรีร แตขมคันจะไมขคง
อยซูไข มขตลอดกาล ขข้อเสนอแหขงความรอดอคันเปรียที่ มดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้ายคังมรีอยซู ข แตขวนคั นคัรน
กทาลคังจะมาเมพที่อพระครุณของพระองคตจะเปลรียที่ นเปป็นพระพริโรธ
ลก 20:19-21 ฝล่ายพวกปทโรหสตใหญล่และพวกธรรมาจารยย์รอด้ผ ยผล่วล่า พระองคย์ไดด้ตรนสคลา
อทปมานนนนั้ กระทบพวกเขาเอง จซงอยากจะจนบพระองคย์ในเวลานนนั้นแตล่เขากลนวประชาชน 20 เขาจซง
ตามดผพระองคย์ และใชด้คนใหด้ปลอมเปป็นเหมรอนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวนงจะจนบผสดในพระ
ดลารนสของพระองคย์ เพรรื่อจะมอบพระองคย์ไวด้ในอลานาจและอาชญาของเจด้าเมรอง 21 คนเหลล่านนนั้นจซง
ทผลถามพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายทราบอยผล่วล่า ทล่านกลล่าวและสนรื่งสอนลด้วนแตล่
ความจรสงและมสไดด้เลรอกหนด้าผผใด้ ด แตล่สงนรื่ สอนทางของพระเจด้าจรสงๆ

พวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยต (พวกผซูข้นทาแหขงพระวริหาร และหมายรวมถนง
อริสราเอลเองดข้วย) ไมขไดข้พลาดถนงความหมายทรีที่สพที่อออกมา พวกเขา “รซูอข้ ยซูวข าข พระองคตไดข้ตรคัสคทา
อรุปมานคัรนกระทบพวกเขาเอง” พวกเขาจนง “อยากจะจคับพระองคตในเวลานคัรน” อยขางไรกป็ตาม เพราะ
พวกเขาเปป็นนคักการเมพอง พวกเขาจนงขขมใจไวข้กขอนเพราะพวกเขากลคัวปฏริกริรริยาตอบสนองของพวก
ประชาชน ดคังนคัรนพวกเขาจนงใชข้บางคนไปสอดแนมพระองคตโดยหวคังจคับผริดคทาตรคัสของพระองคต
เพพที่อทรีที่จะตคัรงขข้อหาพระองคตไดข้ตขอหนข้าผซูข้วาข ของโรม (ปรีลาต) นขาสนใจตรงทรีวที่ าข คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกใชข้
ไปนคัรน “ปลอมเปป็นเหมพอนคนชอบธรรม” นรีสที่ พที่อชคัดเจนวขาพวกเขาเปป็นคนอรีกแบบเลย
อยขางไรกป็ตาม ดข้วยหวคังวขาจะหลอกลขอใหข้พระเยซซูกลขาวคทาตรคัสทรีที่แสดงถนงการกบฏตขอโรม
พวกคนสอดแนมทรีที่จอมปลอมเหลขานรีรจนงตข้องแสรข้งททาตคัวเปป็นคนชอบธรรมและเขข้าขข้างพระเยซซู
พวกเขาเปป็น ‘สายลคับเพพที่อหาขขาวกรอง’ ใหข้กบคั พวกผซูข้มรีอทานาจของยริว พวกเขากป็เหมพอนกคับพวกผซูข้นทา
ของตนทรีที่เปป็นคนคดโกง (ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวกลขาววขาคนพวกนรีรเปป็นพวกของเฮโรด นคันที่ คพอ
พวกยริวทรีที่รขวมมพอกคับพวกโรม) นอกจากนรีร แทนทรีที่จะเผชริญกคับความโกรธเกรรีรยวของพวกประชาชน
ทรีที่พระเยซซูถซูกจคับกรุม พวกเขาหวคังวขาจะผลคักภาระใหข้แกขผซูข้วาข ราชการของโรม พวกเขาเปป็นชาตริงรซู ข้าย
จรริงๆ
ลก 20:22-26 การทมีรื่จะสล่งสล่วยใหด้แกล่ซซมี ารย์นนนนั้ ถผกตด้องตามพระราชบนญญนตสหรรอไมล่"
23 ฝล่ายพระองคย์ทรงหยนรื่งรผด้อ ทบายของเขาจซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายทดลองเราทลาไม 24 จง
ใหด้เราดผเงสนตราเหรมียญหนซงรื่ เถสด รผ ปและคลาจารซกนมีนั้เปป็นของใคร" เขาทผลตอบวล่า "ของซมีซารย์"
25 แลด้วพระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "ของของซมีซารย์จงถวายแกล่ซซมี ารย์ และของของพระเจด้าจงถวายแดล่
พระเจด้า" 26 คนเหลล่านนนั้นจนบผสดในพระดลารนสของพระองคย์ตล่อหนด้าประชาชนไมล่ไดด้ และเขากป็
ประหลาดใจในพระดลารนสตอบของพระองคย์จซงนสรื่งไป
ดคังนคัรน ‘พวกคนสอดแนม’ เหลขานรีรจนงมาหาพระเยซซู โดยแสรข้งททาตคัวเปป็นยริวทรีที่อยซูฝข ขาย
พระองคต เชขนเดรียวกคับคนมากมายเหลพอเกริน พวกเขาททาตคัวเหมพอนไมขพอใจกคับการตกอยซูใข ตข้ภาระ
แหขงการปกครองของโรม โดยเฉพาะเรพที่องการเกป็บภาษรีในอคัตราทรีที่สซูง พวกเขาจนงททาเปป็นมาออเซาะ
พระเยซซู โดยเอขยปากชมพระองคตเสรียยกใหญข พวกเขาพยายามททาใหข้พระเยซซูเผลอ โดยเรรียก

พระองคตวาข อาจารยย์เจว้าขว้า และแสดงความเลพที่อมใสแบบหลอกๆโดยบอกพระองคตวาข ทรุกสริที่งทรีที่
พระองคตทรงสคังที่ สอนนคัรนถซูกตข้อง พวกเขายคังพยายามทรีที่จะททาใหข้พระองคตชอบพระทคัยพวกเขาโดย
เอขยปากชมพระองคตในเรพอที่ งอรุปนริสคัยอคันซพที่อตรงของพระองคตดข้วย นคันที่ คพอ พระองคตไมขทรงลทาเอรียง
และไมขเหป็นแกขหนข้าผซูข้ใดดข้วย จากนคัรนพวกเขายคังยกยของพระองคตอรีกวขาพระองคตทรงสคังที่ สอนทาง
ของพระเจข้าอยขางแทข้จรริง (ตรงตคัวคพอ ในความจรริง) พวกเขาไมขเชพที่อคทาทรีตที่ คัวเองพซูดสคักคทา แตขหวคังวขา
จะหลอกลขอใหข้พระเยซซูหลงเชพที่อวขาพวกเขาอยซูขข ข้างเดรียวกคับพระองคตและจงรคักภคักดรีตขอพระองคต
พวกเขาจนงหวคังวขาพระองคตจะกลขาวอะไรบางอยขางทรีที่แสดงถนงการกบฏซนที่งพวกเขาสามารถใชข้
ปรคักปรทาพระองคตตขอหนข้าพวกโรมไดข้
ดคังนคัรน พวกเขาจนงมาพรข้อมกคับคทาถามทรีที่ตอบยาก “การทรีที่จะสขงสข วยใหข้แกขซรีซารตนร คันถซูกตข้อง
ตามพระราชบคัญญคัตริหรพอไมข” สย่วยทรีวที่ าข นรีรคพอ ภาษรีประจทาปรีทรีที่พวกโรมเรรียกเกป็บจากบข้านเรพอน ทรีที่ดริน
และบรุคคล มคันกป็คงไมขตขางจากภาษรีอสคังหารริมทรคัพยตในปคัจจรุบนคั ถนงแมข้วาข ในกรณรีนร รี ภาษรีนร รีนทาสขง
รคัฐบาลกลางของโรมกป็ตาม พวกปฏริปคักษตของพระเยซซูถามวขามคันถซูกตข้องตามบคัญญคัตริของยดิวหรพอไมข
ทรีที่พวกยริวจะจขายภาษรีเชขนนคัรนแกขโรม
หากพระเยซซูตรคัสตอบวขา ‘ไมขถซูกตข้อง’ พวกเขากป็มมรี ซูลเหตรุทรีที่จะกลขาวหาพระองคตวาข คริดกบฏ
และลรุกฮพอตขอตข้านโรมไดข้ (พวกโรมอขอนไหวจคัดกคับการกขอความไมขสงบเชขนนรีรและรรีบลงมพอเพพอที่
ปราบปรามการกระททาใดกป็ตามทรีที่บขงชรีรวาข เปป็นการกบฏในเรพที่องภาษรี) อยขางไรกป็ตาม ถข้าพระเยซซูตรคัส
ตอบวขา ‘ถซูกตข้อง’ พวกเขากป็สามารถปขาวประกาศเรพอที่ งนคัรนตขอหนข้าประชาชนทคัวที่ ไปไดข้ โดยททาใหข้
พระองคตเสรียความนริยม พวกเขาคริดวขาตนททาใหข้พระองคตตกอยซูใข นสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออก
แลข้ว ไมขวาข พระองคตจะตอบแบบไหน พวกเขากป็คดริ วขาพระองคตจะเสรป็จพวกเขาแนขๆ
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซู “ทรงหยคังที่ รซูข้อรุบายของเขาจนงตรคัสแกขเขาวขา "ทขานทคัรงหลายทดลองเรา
ททาไม” พระองคตทรงเหป็นทะลรุปรรุโปรข งถนงแผนการของพวกเขา พระองคตจนงทรงขอเงดินตราเหรทยญ
หนซที่ง ตรงตคัวแลข้วนรีที่คอพ เหรรียญเดนารริอนคั ของโรม ซนที่งเปป็นเหรรียญเงริน และเชพที่อกคันวขามรีคขาประมาณ
คขาแรงหนนที่งวคันในสมคัยนคัรน พระองคตตรคัสถามวขา “รซูปและคทาจารนกนรีรเปป็นของใคร” แนขนอนทรีที่เหรรียญ
ตราแบบเปป็นทางการของโรมยขอมมรีรซูปเหมพอนของซรีซารตและคทาจารนกทางการของโรมสลคักไวข้อยซู ข
ดคังนคัรนเหรรียญดคังกลขาวจนงเปป็นของโรมอยขางเปป็นทางการ พวกปฏริปคักษตของพระเยซซูตอบไดข้แตขเพรียง

วขา ของซทซารย์ พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาตริดกคับแลข้ว พระองคตตรคัสแกขพวกเขาวขา “ของของซรีซารต
จงถวายแกขซรีซารต และของของพระเจข้าจงถวายแดขพระเจข้า” ดข้วยพระปคัญญาอคันไมขรสซูข้ ร รินสรุด
พระองคตทรงตอบคทาถามหลอกลขอของพวกเขา พระองคตตรคัสไดข้อยขางถซูกตข้องเลยและทรงหลรุดจาก
กคับดคักของพวกเขามาไดข้อยขางสบายๆ
พวกเขาจนง “จคับผริดในพระดทารคัสของพระองคตตขอหนข้าประชาชนไมขไดข้” กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็
คพอ พวกเขาไมขพบอะไรทรีจที่ ะใชข้เลขนงานพระองคตไดข้ ไมขวาข จะตขอหนข้าประชาชนหรพอพวกโรม พวก
เขาไดข้แตขสนคัที่ ศรีรษะดข้วยความทนงที่ พวกเขาคริดไมขออกแลข้ววขาจะเอาอะไรมาลขอใหข้พระองคตตริดกคับอรีก
ลก 20:27-33 ยนงมมีพวกสะดผสบมี างคนมาหาพระองคย์ ซซงรื่ เขาทนนั้งหลายวล่าการฟรนนั้ ขซนั้นมาจาก
ความตายนนนั้นไมล่มมี เขาจซงทผลถามพระองคย์ 28 วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า โมเสสไดด้เขมียนสนงรื่ ขด้าพเจด้าทนนั้ง
หลายไวด้วล่า `ถด้าชายผผใด้ ดตายและมมีภรรยา แตล่ไมล่มมีบ ทตร กป็ใหด้นอด้ งชายรนบพมีรื่สะใภด้นนนั้นไวด้เปป็นภรรยา
ของตน เพรรื่อสรบเชรนั้อสายของพมีชรื่ ายไวด้' 29 ยนงมมีพมีรื่นอด้ งผผด้ชายเจป็ดคน พมีรื่หนวปมีมมีภรรยาแลด้วกป็ตายไมล่มมี
บทตร 30 แลด้วนด้องทมีรื่สองกป็รบน หญสงนนนนั้ เปป็นภรรยา แลด้วเขากป็ตายไมล่มมีบทตร 31 ทมีรื่สามนนนั้นกป็รนบหญสง
นนนั้นเปป็นภรรยา ทนนั้งเจป็ดคนกป็เหมรอนกนนไมล่มมีบทตร แลด้วกป็ตาย 32 ทมีรื่สทดผผด้หญสงนนนนั้ กป็ตายดด้วย 33 เหตท
ฉะนนนนั้ ในวนนทมีรื่จะฟรนนั้ ขซนั้นมาจากความตาย หญสงนนนั้นจะเปป็นภรรยาของใคร ดด้วยนางไดด้เปป็นภรรยา
ของชายทนนั้งเจป็ดนนนนั้ แลด้ว"
หลคังจากลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับในเรพอที่ งบทบคัญญคัตริหรพอการเมพองไมขไดข้ พวกปฏริปคักษตคนอพนที่ ๆ
กป็มาและพยายามลขอพระองคตใหข้ตริดกคับดข้วยคทาถามทางศาสนศาสตรตคทาถามหนนงที่ พวกสะดซูสรีเปป็น
นริกายหรพอคณะหนนงที่ ทรีที่มรีแนวคริดเปริดกวข้างในศาสนายริวสมคัยนคัรน ชพที่อของพวกเขามาจากคทาฮรีบรซู ศา
โดก ซนที่งแปลวขา ‘ชอบธรรม’ ชพอที่ ของคณะของพวกเขาจนงมรีความหมายทรีที่ขดคั แยข้งวขา ‘พวกคนทรีที่ชอบ
ธรรม’ จรริงๆแลข้วพวกเขาเปป็นคนชอบธรรมในสายตาตนเอง ตขางจากพวกฟารริสรีทรีที่เปป็นพวกหคัวเกขา
และยนดหลคักศาสนศาสตรตแบบเดริมในการปฏริบคัตริตามหลคักศาสนายริวของพวกเขา พวกสะดซูสรีเปป็น
พวกหคัวใหมข พวกเขาไมขเชพที่อวขาพระคคัมภรีรเต ดริมเปป็นพระวจนะของพระเจข้าทรีที่ไดข้รบคั การดลใจ
นอกจากนรีร พวกเขายคังไมขยอมรคับเรพอที่ งอคัศจรรยตตขางๆ เชขน การเปป็นขนรนจากตายของรข างกาย

ชรีวริตหลคังความตาย และการมรีอยซูจข รริงของพวกทซูตสวรรคต พวกเขาไมขตขางจากพวกนคักศาสนศาสตรต
ทรีที่มแรี นวคริดเปริดกวข้างในปคัจจรุบนคั
หลคังจากพขายแพข้ตขอคทาตอบอคันชาญฉลาดของพระเยซซูในเรพที่องภาษรี พวกผซูข้นทาจนงสข งคณะผซูข้
แทนทรีที่เปป็นพวกสะดซูสรีไปพรข้อมกคับคทาถามลขอหลอกคทาถามหนนงที่ ซนงที่ เปป็นหคัวใจหลคักของนริกายของ
พวกเขา พวกเขาหวคังวขาจะททาใหข้พระเยซซูสคับสนและจะไดข้เปริดโปงพระองคตวาข ไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับสริที่งทรีที่
พระองคตตรคัสถนง
พวกเขาจนงมาพรข้อมกคับคทาถามสมมตริคทาถามหนนงที่ ซนที่งอริงจากธรรมเนรียมของยริวเกรีที่ยวกคับการ
ทรีที่ชายคนหนนงที่ แตขงงานกคับพรีที่สะใภข้ของตนในกรณรีทนรีที่ างเปป็นหญริงมขายและไมขมรีบรุตร ดซู พระราช
บคัญญคัตริ 25:5-6 พวกเขากรุเรพอที่ งเหลวไหลเกรีที่ยวกคับพรีนที่ ข้องเจป็ดคนขนรนมา หลคังจากคนแรกตาย คนทรีที่
สองกป็แตขงงานกคับภรรยาของคนแรก ตามมาดข้วยคนทรีที่สามเรพอที่ ยมาจนถนงคนทรีที่เจป็ด (เรพอที่ งนรีรนขาจะถซูก
ใชข้โดยพวกสะดซูสรีมานานและการทรีที่พวกเขาโตข้เถรียงกคับพวกฟารริสรีเพพที่อโตข้แยข้งเรพอที่ งการเปป็นขนรนจาก
ตาย) พวกเขาจนงถามพระเยซซูวาข “ในวคันทรีที่จะฟพร นขนรนมาจากความตาย หญริงนคัรนจะเปป็นภรรยาของ
ใคร ดข้วยนางไดข้เปป็นภรรยาของชายทคัรงเจป็ดนคัรนแลข้ว” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขามรีเจตนาทรีที่จะลขอใหข้พระ
เยซซูตริดกคับอรีกครคัรงดข้วยคทาถามสมมตริของพวกเขา เพพที่อทรีที่จะแสดงใหข้เหป็นวขาพระองคตไมขรวซูข้ าข พระองคต
กทาลคังตรคัสเรพอที่ งอะไรอยซูข
ลก 20:34-36 พระเยซผ ตรนสตอบเขาวล่า "คนในโลกนมีมนั้ มีการสมรสกนน และยกใหด้เปป็นสามมี
ภรรยากนน 35 แตล่เขาเหลล่านนนนั้ ทมีรื่สมควรจะลทถงซ โลกหนด้า และลทถซงการฟรนนั้ ขซนั้นมาจากความตาย ไมล่มมี
การสมรสกนน หรรอยกใหด้เปป็นสามมีภรรยากนน 36 และเขาจะตายอมีกไมล่ไดด้ เพราะเขาเปป็นเหมรอนทผต
สวรรคย์ เปป็นบทตรของพระเจด้า ดด้วยวล่าเปป็นลผกแหล่งการฟรนั้นขซนนั้ มาจากความตาย
อรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซูทรงตอบพวกเขาในแบบทรีที่พวกเขาไมขไดข้คาดคริดไวข้มากขอน และททาใหข้
คทาถามหลอกลขอของพวกเขาเปป็นหมคันไป พระองคตตรคัสเสรริมเรพที่องราวอคันลนกซนรงเกรีที่ยวกคับชรีวริตใน
สวรรคตดวข้ ย วลรีทวรีที่ าข “ทรีสที่ มควรจะลรุถนงโลกหนข้า” เปป็นวลรีทรีที่นขาสนใจ ความหมายตรงตคัวของวลรีนร รีกป็
คพอ ‘คนเหลขานคัรนทรีที่ถพอวขาสมควรทรีจที่ ะไดข้ไปถนงชรีวริตนริรคันดรต’ (นคันที่ คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกนคับวขาเปป็นคน
ชอบธรรมแลข้ว) คนเหลขานคัรนทรีอที่ ยซูใข นสวรรคต “ไมขมรีการสมรสกคัน หรพอยกใหข้เปป็นสามรีภรรยากคัน” นรีที่
สพที่อวขาอยขางนข้อยชรีวตริ สมรสในเรพอที่ งทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับรข างกายจะไมขคงอยซูตข ขอไปในรข างกายทรีที่ไดข้รคับสงขา

ราศรีของเรา นรีที่สพที่อเพริมที่ เตริมอรีกวขา เมพอที่ ถนงตอนนคัรนเราอาจเปป็นสริที่งทรงสรข้างทรีไที่ มขมเรี พศกป็ไดข้ “เหมพอน
พวกทซูตสวรรคต” ความหมายกป็คอพ เราจะเปป็นแบบเดรียวกคับพวกทซูตสวรรคต ซนงที่ บขงบอกวขาพวกเขากป็
เปป็นสริที่งทรงสรข้างทรีที่ไมขมรีเพศเชขนกคัน นอกจากนรีร พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกชรุบใหข้เปป็น
ขนรนจากตาย (นคันที่ คพอ มรีชรีวริตนริรคันดรต) จะไมขประสบกคับความตายอรีกตขอไป ในวคันนคัรนเราจะเปป็น “ลซูก
แหขงการฟพร นขนรนมาจากความตาย”
ลก 20:37-38 แตล่คนทมีรื่ตายจะถผกชทบใหด้เปป็นขซนนั้ มาใหมล่นนนนั้ โมเสสกป็ยงน ไดด้สลาแดงในเรรรื่อง
พทล่มไมด้ ครอทมีรื่ไดด้เรมียกองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า `เปป็นพระเจด้าของอนบราฮนม เปป็นพระเจด้าของอสสอนค และ
เปป็นพระเจด้าของยาโคบ' 38 พระองคย์มสไดด้ทรงเปป็นพระเจด้าของคนตาย แตล่ทรงเปป็นพระเจด้าของคน
เปป็น ดด้วยวล่าจลาเพาะพระเจด้าคนททกคนเปป็นอยผล่"
พระเยซซูทรงททาลายทรรศนะของพวกสะดซูสรีทรีที่ไมขเชพที่อเรพที่องการเปป็นขนรนจากตายตขอไป
พระองคตทรงอข้างอริงไปยคัง อพยพ 3:6 ทรีพที่ ระเจข้าไดข้ตรคัสกคับโมเสสวขา “เรา`เปป็นพระเจข้าของอคับราฮคัม
เปป็นพระเจข้าของอริสอคัค และเปป็นพระเจข้าของยาโคบ'” ประเดป็นกป็งขายนริดเดรียว ตลอดคทาตรคัสของ
พระเจข้าทรีที่ตรคัสกคับโมเสส พระองคตทรงใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาล อคับราฮคัม อริสอคัคและยาโคบตาย
ไปตคัรงนานแลข้ว กระนคัรน พระเจข้าทรงเรรียกพระองคตเองวขาเปป็นพระเจข้าของพวกเขาในรซูปปคัจจรุบนคั
กาล ซนงที่ สพที่อถนงชรีวตริ ทรีที่ดทาเนรินอยซูเข รพอที่ ยไปของพวกเขา พระเยซซูจงน ตรคัสอยขางฉลาดวขา “พระองคตมไริ ดข้
ทรงเปป็นพระเจข้าของคนตาย แตขทรงเปป็นพระเจข้าของคนเปป็น” อคับราฮคัม อริสอคัคและยาโคบ แมข้ตาย
ไปนานแลข้วกระทคังที่ ในสมคัยของโมเสส แตขพวกเขากป็ยงคั มรีชวรี ริตอยซูทข ไรีที่ หนสคักแหขงในขณะนคัรน วลรีหลคัง
“ดข้วยวขาจทาเพาะพระเจข้าคนทรุกคนเปป็นอยซู”ข อาจแปลไดข้วาข ‘เพราะวขาคนเหลขานรีรทรุกคนกทาลคังมรีชวรี ริตอยซูข
ตขอเบพรองพระพคักตรตพระองคต’ นคันที่ คพอ อคับราฮคัม อริสอคัค และยาโคบยคังมรีชวรี ริตอยซูจข ทาเพาะพระพคักตรต
พระเจข้า จะมรีการเปป็นขนรนจากตาย สรรเสรริญพระเจข้า
ลก 20:39-40 ธรรมาจารยย์บางคนจซงทผลวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ทล่านพผดดมีแลด้ว" 40 หลนงจาก
นนนั้น พวกเขากป็ไมล่กลด้าจะทผลถามพระองคย์ตล่อไปอมีก
พวกเขาเสรป็จพระองคตอรีกแลข้ว พวกหคัวใหมขในเมพองพยายามทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับแตข
พวกเขากป็ลข้มเหลวเหมพอนกคับทรีที่พรรคพวกของพวกเขา คพอ พวกเฮโรด ไดข้ลมข้ เหลวเชขนกคัน พวกธร

รมาจารยตทรีที่ถซูกเอขยถนงนรีรนขาจะเปป็นพวกฟารริสรี ซนที่งถนงแมข้วาข พวกเขาเกลรียดชคังพระเยซซู แตขกชป็ มพระองคต
ทรีที่ทรงเลขนงานคซูขอรริของพวกเขา คพอ พวกสะดซูสรีจนหนข้าหงาย อยขางไรกป็ตาม หลคังจากนคัรนเปป็นตข้นมา
ไมขมรีผซูข้นทายริวคนไหนกลข้าถามคทาถามพระองคตตขอไปอรีก
ลก 20:41-44 พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "ทมีรื่คนทนนั้งหลายวล่า พระครสสตย์ทรงเปป็นบทตรของ
ดาวสดนนนั้นเปป็นไดด้อยล่างไร 42 ดด้วยวล่าทล่านดาวสดเองไดด้กลล่าวไวด้ในหนนงสรอสดทดมีวล่า `องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า
ตรนสกนบองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าวล่า จงนนงรื่ ทมีรื่ขวามรอของเรา 43 จนกวล่าเราจะกระทลาใหด้ศนตรผ
ของทล่านเปป็นแทล่นรองเทด้าของทล่าน' 44 ดาวสดยนงไดด้ทรงเรมียกทล่านวล่าเปป็นองคย์พระผผเด้ ปป็นเจด้า ทล่านจะ
เปป็นบทตรของดาวสดอยล่างไรไดด้"
จากนคัรนพระเยซซูกทป็ รงเลขนงานพวกผซูข้นทาทรีที่โอข้อวดในพระวริหารกลคับบข้าง โดยเฉพาะพวกธร
รมาจารยตทรีที่อยซูตข รงนคัรน พระองคตทรงถามคทาถามของพระองคตเองซนที่งไมขเหลพอขข้อสงสคัยเลยวขา
พระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด พระเยซซูตรคัสถามวขาททาไมมรีกลขาวไวข้วาข พระครริสตตจะเปป็นบรุตรของดาวริด จาก
นคัรนพระองคตกทป็ รงยกขข้อความจากเพลงสดรุดรี 110:1 ซนที่งพวกรคับบรีเหป็นพข้องตรงกคันวขาเปป็นคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าตรคัสกคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวขา จง
นคังที่ ทรีขที่ วามพอของเรา จนกวขาเราจะกระททาใหข้ศคัตรซูของทขานเปป็นแทขนรองเทข้าของทขาน” ในขข้อนรีรดาวริด
เรรียกพระเยโฮวาหตพระเจข้าวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา พระเยซซูจงน ตรคัสถามวขา “ดาวริดยคังไดข้
ทรงเรรียกทขานวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ทขานจะเปป็นบรุตรของดาวริดอยขางไรไดข้”
(คทาตอบของคทาถามนรีรอยซูตข รงทรีวที่ าข ‘องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ (Lord) คทาทรีที่สองของขข้อ 42 (ซนที่งแตก
ตขางจากพระเยโฮวาหต “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (LORD) คทาแรก) คพอ พระเยซซูในฐานะพระเมสสริยาหต
ดาวริดจนงเรรียกพระองคตวาข เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา นคันที่ จะเกริดขนรนสคักวคันหนนงที่ เมพอที่ พระครริสตต
เสดป็จกลคับมาและดาวริดถซูกสถาปนาเปป็นกษคัตรริยตแหขงอริสราเอล ภายใตข้การปกครองในฐานะพระ
มหากษคัตรริยตของพระเยซซูทคัวที่ โลก ถนงแมข้วาข พระเยซซูทรงสพบเชพรอสายมาจากดาวริดและถพอไดข้วาข เปป็น
บรุตรของเขา แตขพระองคตกยป็ งคั ทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของดาวริดอยซูดข รี ดคังนคัรน พระเยซซูจนงทรงเปป็น
ทคัรงบรุตรของดาวริดและเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขาดข้วยในเวลาเดรียวกคัน)
นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่พระเยซซูทรงเลขนงานพวกปฏริปคักษตของพระองคตคนพ พวกเขาพยายามทรีจที่ ะลขอ
ใหข้พระองคตตริดกคับไมขดวข้ ยวริธรีใดกป็วริธรีหนนที่ง แตขพวกเขาตข้องจากไปอยขางททาอะไรไมขถซูก เสรียรคังวคัด

และสคับสน พวกเขาไมขอาจยพนอยซูตข ขอหนข้าสตริปคัญญา หลคักเหตรุผล และฤทธริธเดชแบบพระเจข้าของ
พระองคตไดข้
ลก 20:45-47 ขณะทรีที่เหตรุการณตนร รีกาท ลคังจะจบลง พระเยซซูกทป็ รงยริงกระสรุนอรีกนคัดทริรงทข้าย
ความกลข้าหาญของพระองคต เมพอที่ เทรียบกคับสริทธริอทานาจแบบมนรุษยตของพวกศคัตรซูของพระองคตแลข้วกป็
ถซูกเสรริมดข้วยความรรุนแรงของสริที่งทรีพที่ ระองคตกาท ลคังจะตรคัสตขอไป เมรรื่อคนทนนั้งหลายกลาลนงฟนงอยผล่
พระองคย์จซงตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า พระองคตตรคัสเตพอนดข้วยเสรียงอคันดคังเพพอที่ ใหข้ทรุกคน
ไดข้ยรินวขา 46 "จงระวนงพวกธรรมาจารยย์ใหด้ดมี ผผด้ทชมีรื่ อบสวมเสรนั้อยาวเดสนไปมา ชอบใหด้คนคลานนบกลาง
ตลาด ชอบนนรื่งทมีรื่สผงในธรรมศาลาและทมีรื่อนนมมีเกมียรตสในการเลมีนั้ยง 47 เขารสบเอาเรรอนของหญสงมล่าย
และอธสษฐานโอด้อวดเสมียยรดยาว เขาทนนั้งหลายนนนั้นจะไดด้รนบความฉสบหายมากยสรื่งขซนั้น " พวกธรรมาจาร
ยตเปป็นผซูข้คคัดลอกพระคคัมภรีรตเปป็นอาชรีพ พวกเขาถซูกมองวขาเปป็นผซูข้เชรีที่ยวชาญดข้านพระคคัมภรีรตและสริที่ง
ตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระคคัมภรีรต บางครคัรงพวกเขากป็ถซูกเรรียกวขานคักกฎหมายเพราะความรซูขข้ องพวกเขา
ในเรพที่องบคัญญคัตริของโมเสส
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงกลขาวโทษพวกเขาวขาเปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดซนงที่ พวกเขากป็เปป็น
จรริงๆ เสพรอยาวในทรีที่นร รีเปป็นชรุดสทาหรคับกษคัตรริยต ปรุโรหริต และคนทรีมที่ รียศถาบรรดาศคักดริธ กลขาวอรีกนคัย
หนนที่งกป็คพอ พวกธรรมาจารยตปรารถนาทรีที่จะนทาเสนอตคัวเองวขาเปป็นคนสทาคคัญผขานเสพรอผข้าของตน พวก
เขาชอบถซูกเรรียกวขา ‘ศาสนาจารยต’ ในทรีที่สาธารณะ พวกเขาอยากไดข้ทรีที่นคังที่ ทรีสที่ งวนไวข้สทาหรคับ ‘พวก
วรีไอพรี’ ในธรรมศาลาและตามงานเลรีรยงตขางๆ กระนคัรน พระเยซซูตรคัสวขา พวกคนหนข้าซพที่อใจคดขรีรอวด
เหลขานรีรชอบปอกลอกหญริงมขายทรีที่ยากจน ขณะทรีที่แสรข้งอธริษฐานตขอหนข้าผซูข้คนไปในเวลาเดรียวกคัน คน
พวกนรีรเปป็นพวกหนข้าไหวข้หลคังหลอกจรริงๆ พระเยซซูไมขทรงเมตตาหรพอนคับถพอคนเหลขานรีรเลย
นอกจากนรีรพระองคตยคังทรงประกาศเรพอที่ งนรีรใหข้เปป็นทรีที่ทราบทคัวที่ กคันและใหข้พวกเขาไดข้ยนริ ดข้วย
ทรุกสริที่งถซูกกทาหนดไวข้แลข้ว ในอรีกไมขกรีที่วคันพวกเขาจะขอใหข้โรมตรนงกางเขนพระองคต พระเยซซูทรง
พยายามทรีที่จะททาใหข้แนขใจวขามคันจะเกริดขนรนจรริง
วลรีสรุดทข้ายทรีที่พระองคตตรคัสวขา พวกคนหนข้าไหวข้หลคังหลอกทรีที่เครข งศาสนาเหลขานรีรจะไดข้รบคั
พระอาชญา (นคันที่ คพอ การปรคับโทษ) มากยริงที่ ขนรนนคัรนกป็ชขวยใหข้เราเขข้าใจวขา จะมรีการพริพากษาในระดคับ

ทรีที่แตกตขางกคันไป คนเหลขานคัรนทรีที่ททาใหข้พระนามของพระเจข้าเสพที่อมเสรียโดยการแสรข้งททาตคัวเครข ง
ศาสนาจะถซูกพริพากษาหนคักกวขาพวกคนบาปคนอพที่นๆในนรก
*****
ภนพรวมของลลกน 21: ถซงแมว้เรดิมที่ ตว้นดว้วยเรชอที่ งเงดินถวายของหญดิงมย่าย แตย่สวย่ นททที่เหลชอของ
ลถูกา 21 กป็มทเนชขึ้อหาเชดิงอวสานกาลและมทเนชขึ้อหาเกทที่ยวกดับการเทศนาททที่ภถูเขามะกอกเทศเปป็นหลดัก
ลก 21:1-4

พระองคย์เงยพระพนกตรย์ทอดพระเนตรเหป็นคนมนรื่งมมีทนนั้งหลายนลาเงสนมาใสล่ใน

ตผด้เกป็บเงสนถวาย 2 พระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นหญสงมล่ายคนหนซงรื่ เปป็นคนจนนลาเหรมียญทองแดงสอง
อนนมาใสล่ดด้วย 3 พระองคย์ตรนสวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า หญสงมล่ายจนคนนมีนั้ไดด้ใสล่ไวด้
มากกวล่าคนทนนั้งปวงนมีนั้ 4 เพราะวล่าคนทนนั้งปวงนมีนั้ไดด้เอาเงสนเหลรอใชด้ของเขามาใสล่ถวายแดล่พระเจด้า แตล่ผด้ผ
หญสงนมีขนั้ นดสนทมีรื่สทด ยนงไดด้เอาเงสนทมีรื่มมีอยผล่สลาหรนบเลมีนั้ยงชมีวสตของตนมาใสล่จนหมด"
บทนรีรเรริที่มตข้นดข้วยเรพอที่ งของหญริงมขายในพระวริหาร เราตข้องไมขลพมวขาบทนรีรทร คังบทเลขาถนง
เหตรุการณตในชขวงสคัปดาหตสรุดทข้ายของการรคับใชข้ของพระเยซซู สถานทรีที่กคป็ พอ บรริเวณตซูข้เกป็บเงรินถวาย
ของพระวริหาร สข วนชขวงเวลากป็คพอ หลคังจากการเผชริญหนข้าเหลขานคัรนในบททรีที่แลข้ว
เรพอที่ งนรีรสพที่อความหมายชคัดเจน พวกคนรวยทรีที่ใหข้การสนคับสนรุนพระวริหารเพพที่อผลประโยชนต
ทางการเมพองกป็ถวายทรคัพยตแกขพระวริหารแบบโอข้อวดและเอาหนข้า พวกเขานขาจะสนใจในผลประ
โยชนตเลป็กๆนข้อยๆทรีที่จะเกริดขนรนตามมา ในทางกลคับกคัน หญริงมขายยากจนคนหนนที่งไดข้ถวายเหรมียญ
ทองแดง (เลป็พตอน) สองอคันซนงที่ เปป็นเหรรียญทองแดงขนาดเลป็กมซูลคขาเลป็กนข้อย ตซูข้เกป็บเงรินถวายเปป็น
หรีบใสข เงรินถวายจากประชาชนภายในบรริเวณพระวริหารซนที่งมรีไวข้ใสข เงรินถวาย พวกยริวทรีมที่ คังที่ มรีกถป็ วาย
ทรคัพยตเพพที่อทรีจที่ ะใหข้คนอพที่นเหป็นและเพพที่อผลประโยชนตทางการเมพอง หญริงมขายยากจนคนนรีรถวายทรคัพยต
จากใจของนางทรีที่นมคัสการพระเจข้า
คทาทรีแที่ ปลวขา ขนดสนทมีสรื่ ท ด (ฮบุสเตะเรมา) มรีความหมายวขา ‘ขาดแคลน’ ถนงแมข้วาข เงรินทรีที่นาง
ถวายนคัรนมรีคขาเพรียงเลป็กนข้อย (บางคนคริดวขาเปป็นเงรินบทานาญของนาง) แตขพระเยซซูกตป็ รคัสวขานาง “ไดข้
เอาเงรินทรีที่มอรี ยซูสข ทาหรคับเลรีรยงชรีวริตของตนมาใสข จนหมด” คทาทรีที่แปลวขา เลมีนั้ยงชมีพ (บดิออส) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ‘ชรีวริต’ และในบรริบทนรีรจนงนขาจะมรีความหมายวขา ‘การดทารงชรีวตริ ’ นางถวายจนหมดตคัว

จรริงๆ นางเปป็นแบบอยขางทรีที่แสดงถนงยริวทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า สข วนคนอพที่นๆทรีที่เหลพอแสดงถนง
พวกอริสราเอลทรีที่เปป็นชนชคัรนสซูงและมรีฐานะรทที่ารวยซนที่งไดข้ปฏริเสธพระเยซซู พระเจข้าทรงเหป็นแกขคนพวก
แรก ไมขใชขคนพวกหลคัง
ลก 21:5-7

เมรรื่อบางคนพผดชมพระวสหารวล่าไดด้ตกแตล่งไวด้ดด้วยศสลางามและเครรรื่องถวาย

พระองคย์จซงตรนสวล่า 6 "สสงรื่ เหลล่านมีนั้ทมีรื่ทล่านทนนั้งหลายเหป็น วนนหนซรื่งศสลาทมีรื่ซด้อนทนบกนนอยผล่ทมีรื่นมีรื่ซงซรื่ จะไมล่ถผก
ทลาลายลงกป็หามสไดด้" 7 เขาทนนั้งหลายทผลถามพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า เหตทการณย์เหลล่านมีนั้จะ
บนงเกสดขซนั้นเมรรื่อไร สสงรื่ ไรเปป็นหมายสลาคนญวล่าการณย์ทนนั้งปวงนมีนั้จวนจะบนงเกสดขซนั้น "
ขณะเดรียวกคัน ผซูข้คนในฝซูงชนกป็กาท ลคังชพนที่ ชมกคับพระวริหารของยริวทรีที่ถซูกสรข้างขนรนใหมข ถนงแมข้วาข
โครงสรข้างเดริมมรีอายรุยข้อนไปถนงสมคัยของเอสรา แตขเฮโรดมหาราชซนที่งประมาณหข้าสริบปรีกขอนหนข้า
นคัรนไดข้เรริที่มการบซูรณะปฏริสคังขรณตพระวริหารครคัรงใหญข กขอนถนงสคัปดาหตสรุดทข้ายนรีรในพระชนมตชรีพของ
พระเยซซู พระวริหารหลคังนรีรกไป็ ดข้ถซูกสรข้างขนรนใหมขจนกลายเปป็นสถาปคัตยกรรมระดคับโลกและเปป็น
ความภาคภซูมริใจของอริสราเอลอยขางแทข้จรริง มคันถซูกถพอวขาเปป็นหนนงที่ ในสถานทรีๆที่ ควรไปเยรีที่ยมชมใน
จคักรวรรดริโรม พระวริหารนรีรไมขเพรียงมรีขนาดใหญขโตมหนมาเทขานคัรน แตขยคัง “ตกแตขงไวข้ดข้วยศริลางาม
และเครพที่องถวาย” อรีกตขางหาก วลรีหลคังนรีรหมายถนงความงดงามของศริลปะการกขออริฐกขอตนกพรข้อมกคับ
การประดคับประดาดข้วยแผขนทองคทา
ในบรริบทนคัรนและเมพที่อบคังเอริญไดข้ยรินคทาพซูดในเชริงชพที่นชมของคนอพที่น พระเยซซูจงน ตรคัสวขา “สริที่ง
เหลขานรีรททรีที่ ขานทคัรงหลายเหป็น วคันหนนที่งศริลาทรีที่ซข้อนทคับกคันอยซูทข รีที่นรีที่ซงนที่ จะไมขถซูกททาลายลงกป็หามริไดข้” นขา
เศรข้าทรีที่คทาพยากรณตนร คันจะสทาเรป็จในอรีกสรีที่สริบปรีตขอมาเมพที่อพวกโรมภายใตข้การนทาของตริตคัสบรุกมา
ททาลายกรรุงเยรซูซาเลป็ม กรรุงนรีรถซูกเผา รวมถนงพระวริหารดข้วย เมพที่อซากปรคักหคักลงเรริที่มเยป็นลง พวกทหาร
โรมกป็รร พอศริลาแตขละกข้อนออกจรริงๆเพพที่อคข้นหาทองคทาทรีที่ละลายและไหลลงตามซากปรคักหคักพคังเหลขา
นคัรน ความจรริงทรีสที่ ทาคคัญกวขาทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงกป็คพอวขา การพริพากษาอคันรข้ายแรงกทาลคังจะมาถนงกรรุง
เยรซูซาเลป็ม มคันเกริดขนรนจรริงๆโดยฝรีมพอของตริตคัส อยขางไรกป็ตาม การพริพากษาทรีที่อาจรข้ายแรงยริงที่ กวขาจะ
ตกบนอริสราเอลในชขวงระยะสรุดทข้ายของยรุคเจป็ดปรี นคันที่ คพอสริที่งทรีที่เนพรอหาสข วนใหญขของขข้อความในบท
นรีรตข้องการจะสพที่อ

พวกสาวกถามดข้วยความไมขอยากจะเชพที่อวขา “เหตรุการณตเหลขานรีรจะบคังเกริดขนรนเมพที่อไร สริที่งไร
เปป็นหมายสทาคคัญวขาการณตทรงคั ปวงนรีรจวนจะบคังเกริดขนรน” พวกเขากป็เหมพอนกคับยริวสข วนใหญขทภรีที่ าค
ภซูมใริ จในพระวริหารของตน ความคริดทรีที่วาข มคันจะถซูกททาลายจนสริรนซากกป็ททาใหข้พวกเขาถนงกคับอนรง
นอกจากนรีร เหมพอนอยขางทรีที่เปป็นแบบฉบคับของพวกยริว พวกเขาขอหมายสสาคดัญจากพระเยซซูวาข
เหตรุการณตนร จรี ะเกริดขนรนเมพที่อไร คทาถามนรีรกลายเปป็นตคัวจรุดประกายใหข้เกริดการเทศนาบนภซูเขามะกอก
เทศนรีร ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวบคันทนกวขาคทาตรคัสตขอไปนรีรถซูกเอขยจากภซูเขามะกอกเทศอคันเปป็นทรีมที่ า
ของชพที่อคทาเทศนานรีร
ลก 21:8-9

พระองคย์จซงตรนสวล่า "ระวนงใหด้ดมี อยล่าใหด้ผใด้ผ ดลล่อลวงทล่านใหด้หลง ดด้วยวล่าจะมมี

หลายคนมาตล่างอด้างนามของเราและวล่า `เราเปป็นพระครสสตย์' และวล่า `เวลานนนนั้ ใกลด้เขด้ามาแลด้ว' ทล่าน
ทนนั้งหลายอยล่าตามเขาไปเลย 9 เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะไดด้ยนส ถซงการสงครามและการจลาจล อยล่าตกใจ
กลนว เพราะวล่าสสงรื่ เหลล่านนนนั้ จลาตด้องเกสดขซนั้นกล่อน แตล่ทสมีรื่ ท ดปลายยนงจะไมล่มาทนนทมี"
พระเยซซูทรงเกรริที่นนทาสริที่งทรีพที่ ระองคตจะตรคัสตขอไปดข้วยคทาเตพอนทรีวที่ าข ในอนาคต คนมากมาย
จะมาในพระนามของพระองคตและถนงขนาดอข้างวขาเปป็นพระครริสตตผซูข้นร คันดข้วยซทรา บรริบทใหญขจะ
แสดงใหข้เหป็นวขาพระเยซซูกาท ลคังตรคัสถนงวคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ระยะแรกของชขวงเวลาดคังกลขาว
เปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อยรุคเจป็ดปรี ดคังนคัรน เราจะยริงที่ เขข้าใจคทาตรคัสของพระองคตมากยริงที่ ขนรนหากเราไมขลพมวขา
เหตรุการณตสขวนใหญขทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงตรงนรีรจะเกริดขนรนในชขวงยรุคเจป็ดปรี นอกจากนรีร นรียที่ คังเกรีที่ยวขข้องกคับ
พวกยริวอยขางชคัดเจน คนทรีที่ฟงคั พระองคตอยซูคข พอพวกยริว โดยไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับครริสตจคักร
นอกจากนรีรในชขวงยรุคเจป็ดปรี จรุดสนใจของพระเจข้าจะเปลรีที่ยนจากครริสตจคักรกลคับไปทรีที่อริสราเอล สรุด
ทข้ายแลข้วครริสตจคักรจะไมขอยซูใข นชขวงยรุคเจป็ดปรีไมขวาข จะในเหตรุการณตใดกป็ตาม ดคังนคัรน เมพอที่ เรามองคทา
เทศนาตขอไปนรีรจากมรุมมองของพวกยริวจะชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาเทศนานรีรไดข้
ในบรริบทนรีร พระเยซซูตรคัสเตพอนเพริมที่ เตริมวขาจะมรีขขาวลพอเรพที่องสงครามและการจลาจลตย่างๆ คทา
หลคังนรีรหมายถนงการลรุกฮพอขนรนของพลเมพองและความโกลาหล พระเยซซูกาท ลคังตรคัสถนงระยะแรกๆของ
ยรุคเจป็ดปรีและการลรุกฮพอขนรนในโลกของคนตขางชาตริอยขางเหป็นไดข้ชคัด ดซู วริวรณต 6
เราจะเขข้าใจมากยริงที่ ขนรนถข้าเราไมขลพมวขาพระเยซซูกาท ลคังใหข้ขอข้ ปฏริบคัตริแกขพวกผซูข้เชพที่อยริวใน
อริสราเอลในชย่วงยรุคเจป็ดปรี เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ในชขวงยรุคเจป็ดปรี พวกยริวจทานวนมหาศาลทคัรงใน

แผขนดรินอริสราเอลและทคัวที่ โลกจะกลคับใจรคับเชพที่อพระครริสตต พระเยซซูกาท ลคังตรคัสความเหป็นสข วนใหญข
ของพระองคตกบคั คนเหลขานรีรอยซูข จากมรุมมองนคัรนเอง พระเยซซูตรคัสวขา ไมขวาข จะมรีรายงานขขาววขาเกริด
สงครามขนรนทคัวที่ โลกและการจลาจลในหมซูขคนตขางชาตริในชขวงยรุคเจป็ดปรีอยขางไรกป็ตาม “แตขทรีที่สรุดปลาย
ยคังจะไมขมาทคันทรี”
ลก 21:10-11 แลด้วพระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "`ประชาชาตสจะลทกขซนั้นตล่อสผปด้ ระชาชาตส ราช
อาณาจนกรตล่อสผรด้ าชอาณาจนกร' 11 ทนนั้งจะเกสดแผล่นดสนไหวใหญล่ในทมีรื่ตล่างๆ และจะเกสดกนนดารอาหาร
และโรคระบาดอยล่างรด้ายแรง และจะมมีความวสบนตสอนนนล่ากลนว และหมายสลาคนญใหญล่ๆจากฟด้าสวรรคย์
พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าตขอไปเกรีที่ยวกคับสภาพการณตอคันโกลาหลตขางๆซนงที่ จะเกริดขนรนในวคันนคัรน
ไมขเพรียงจะเกริดสงครามขนรนทคัวที่ โลกเมพอที่ ปฏริปคักษตตขอพระครริสตตขร นน เรพองอทานาจเทขานคัรน โดยการออก
ไปพริชริตชนชาตริตขางๆ แตขจะเกริดเหตรุการณตโกลาหลขนรนในธรรมชาตริดข้วย ถนงแมข้วาข มรีแผขนดรินไหว
การกคันดารอาหาร และโรคระบาดเกริดขนรนมาตลอดยามทรีที่มกรี ารสงคราม แตขเมพอที่ ถนงตอนนคัรนมคันจะ
ทวรีความรรุนแรงขนรนจนถนงระดคับทรีที่ไมขเคยมรีใครประสบพบเจอมากขอนเลยในประวคัตริศาสตรตมนรุษยต
นอกจากนรีร จะเกริดความโกลาหลอคันนขากลคัวขนรนในดวงดาวตขางๆบนทข้องฟข้าดข้วยซนงที่ ททางานอยขาง
เทรีที่ยงตรงมาตลอดจนถนงบคัดนรีร พระเยซซูมริไดข้ตรคัสชคัดเจนวขาจะเกริดอะไรขนรน อยขางไรกป็ตาม ในชขวง
เวลาสทาคคัญคพอ ตอนกลาง และตอนปลายของยรุคเจป็ดปรี ขข้อพระคคัมภรีรตตอนอพนที่ ๆกป็กลขาวถนงเหตรุการณต
รรุนแรงตขางๆทรีที่เกริดขนรนในฟข้าสวรรคต ดซู ลซูกา 21:25, มคัทธริว 24:29, วริวรณต 6:12-14 ฯลฯ
ลก 21:12-15 แตล่กล่อนเหตทการณย์เหลล่านนนั้นเขาจะจนบทล่านไวด้ และจะขล่มเหงทล่านและมอบ
ทล่านไวด้ในธรรมศาลาและในคทก และพาทล่านไปตล่อหนด้ากษนตรสยย์และเจด้าเมรองเพราะเหตทนามของเรา
13 การนนนั้นจะเกสดแกล่ทล่านเพรรื่อทล่านจะไดด้เปป็นพยาน 14 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายตด้องปลงใจไวด้วาล่
จะไมล่คสดนซกกล่อนวล่าจะแกด้ตนวอยล่างไร 15 ดด้วยวล่าเราจะใหด้ปากและปนญญาแกล่ทล่าน ซซงรื่ ศนตรผ ทนนั้งหลาย
ของทล่านจะตล่อตด้านและคนดคด้านไมล่ไดด้
พระเยซซูตรคัสพยากรณตตขอไปวขาในชขวงเวลานคัรน (ยรุคเจป็ดปรี) พวกผซูข้เชพที่อชาวยริวจะถซูกจคับกรุม
ถซูกขขมเหงและถซูกนทาไปขคังครุก นขาสนใจตรงทรีที่วาข การขขมเหงบางอยขางจะเกริดขนรนโดยนทรามพอของ
ธรรมศาลาตขางๆเองเมพที่อพวกเขาระบายความโกรธลงบนยริวคนอพนที่ ๆทรีที่ไดข้กลคับใจรคับเชพที่อพระครริสตต

แลข้ว แมข้กระทคังที่ ณ เวลานรีร ยคังมรีการพริจารณาทรีที่จะออกกฎหมายในอริสราเอลเพพที่อหข้ามมริใหข้พวกยริว
หคันมารคับเชพที่อพระครริสตตเลยดข้วยซทรา พระเยซซูทรงพยากรณตวาข ทขามกลางการขขมเหงดคังกลขาว มคันจะ
กลายเปป็นโอกาสทรีที่พวกเขาจะเปป็นพยานเรพอที่ งพระครริสตตตขอหนข้าคนเหลขานคัรนทรีที่ขขมเหงพวกเขา พระ
เยซซูทรงเตพอนพวกเขาลขวงหนข้ากขอนจะถนงวคันนคัรนวขา ไมขตข้องตระเตรรียมการไวข้กขอนวขาจะตอบ
อยขางไร เพราะวขาพระองคตโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธจะทรงประทานสตริปคัญญาและการพซูดจา
คลของแคลขวแกขพวกเขาเองเพพที่อทรีจที่ ะททาใหข้พวกศคัตรซูของพวกเขาอนรง (บางคนสคันนริษฐานวขาคทาตรคัสนรีร
มรีถนงพวกครริสเตรียนยรุคตข้นและการทรีพที่ วกเขาถซูกพวกยริวขขมเหง แนขนอนทรีที่มกรี ารประยรุกตตใชข้เชขนนคัรน
กป็ไดข้ แตขบรริบทใหญขกชป็ ร รีไปยคังเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรนในยรุคเจป็ดปรีกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระ
ครริสตตนดริ เดรียว)
ลก 21:16-19 แมด้แตล่บสดามารดาญาตสพมีรื่นด้องและมสตรสหายจะทรยศทล่าน และพวกเขาจะ
ฆล่าบางคนในพวกทล่านเสมีย 17 คนทนนั้งปวงจะเกลมียดชนงทล่านเพราะเหตทนามของเรา 18 แตล่ผมของ
ทล่านสนกเสด้นหนซงรื่ จะเสมียไปกป็หามสไดด้ 19 ทล่านจะไดด้ชมีวสตรอดโดยความอดทนของทล่าน
พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปวขาในวคันนคัรนสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนกคับพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวกป็คพอ “แมข้แตขบดริ า
มารดาญาตริพรีที่นอข้ งและมริตรสหายจะทรยศทขาน และพวกเขาจะฆขาบางคนในพวกทขานเสรีย คนทคัรง
ปวงจะเกลรียดชคังทขานเพราะเหตรุนามของเรา” กระนคัรน สทาหรคับบางคนผมของพวกเขาสคักเสข้นจะไมข
เสรียไปเลย นรีที่นขาจะหมายถนงพวกนคักเทศนตยริว 144,000 คนทรีจที่ ะไดข้รคับเครพอที่ งหมายของพระเจข้าบน
หนข้าผากจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะเสรป็จสริรน ถนงแมข้เปป็นทรีที่เกลรียดชคังโดยชาวโลกและปฏริปคักษต
ตขอพระครริสตต แตขจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะเสรป็จสริรน ผมสคักเสข้นของพวกเขากป็จะไมขเสรียไป
เลย
ถนงแมข้วาข โลกในตอนนคัรนอาจกทาลคังลขมสลายและการขขมเหงอคันรรุนแรงจะเกริดขนรนในเวลาอคัน
ใกลข้ แตขพระเยซซูกทป็ รงแนะนทาผซูข้เชพที่อทคัรงหลายในวคันนคัรนวขา “ทขานจะไดข้ชรีวริตรอดโดยความอดทน
ของทขาน” คทาทรีแที่ ปลวขา ความอดทน (ฮถูพอมอเท) มรีความหมายวขาการสซูข้ทนดข้วยความเพรียรพยายาม
ความหมายใหญขกคป็ พอวขา เมพที่อถนงตอนนคัรนพวกเขาควรสซูข้ทนความทรุกขตลทาบากในยรุคเจป็ดปรีและการ
ขขมเหงดข้วยความมคันที่ ใจอยซูลข นกๆ พระเจข้าทรงควบครุมสริที่งตขางๆอยซูแข ละพระเยซซูใกลข้จะเสดป็จมาแลข้ว

ลก 21:20-24 เมรรื่อทล่านเหป็นกองทนพทนนั้งหลายมาตนนั้งลด้อมรอบกรทงเยรผซาเลป็ม เมรรื่อนนนนั้ จงรผด้วล่า
วสบนตขส องกรทงนนนนั้ กป็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว 21 เวลานนนนั้ ใหด้ผด้ทผ มีรื่อยผใล่ นแควด้นยผเดมียหนมีไปยนงภผเขาและผผด้ทมีรื่อยผใล่ น
กรทงใหด้ออกไป และผผด้ทมีรื่อยผบล่ ด้านนอกอยล่าใหด้เขด้ามาในกรทง 22 เพราะวล่าเวลานนนนั้ เปป็นวนนแหล่งการแกด้
แคด้นเพรรื่อจะใหด้สงสรื่ สารพนดทมีรื่เขมียนไวด้นนนนั้ สลาเรป็จ 23 แตล่ในวนนเหลล่านนนนั้ วสบนตสแกล่หญสงทมีรื่มมีครรภย์หรรอมมี
ลผกอล่อนกสนนมอยผล่ เพราะวล่าจะมมีความททกขย์รด้อนใหญล่หลวงบนแผล่นดสน และจะทรงพระพสโรธแกล่
พลเมรองนมีนั้ 24 เขาจะลด้มลงดด้วยคมดาบ และตด้องถผกกวาดเอาไปเปป็นเชลยทนรื่วททกประชาชาตส และ
คนตล่างชาตสจะเหยมียบยลรื่ากรทงเยรผซาเลป็ม จนกวล่าเวลากลาหนดของคนตล่างชาตสนนนนั้ จะครบถด้วน
ในบรริบททรีที่ใหญขกวขาของยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงพยากรณตถนงการทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูก
ททาลายในทรีที่สรุด (อรีกครคัรงทรีบที่ างคนไดข้ประยรุกตตใชข้คทาตรคัสนรีรกบคั การททาลายกรรุงนรีรในปรี ค.ศ. 70
อยขางไรกป็ตาม บรริบทตามมาทรีที่อยซูตข ริดกคัน (ขข้อ 25-28) กลขาวชคัดเจนวขาชขวงเวลานคัรนเกริดขนรนกขอนการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยงริที่ ) เหป็นไดข้ชคัดวขาชขวงเวลาดคังกลขาว
เปป็นตอนอวสานกาลและกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต
ขข้อ 20 อาจมรีจดรุ เรริที่มตข้นตคัรงแตขเนริที่นๆเลย คพอ ชขวงกลางยรุคเจป็ดปรี ถนงแมข้วาข มคันนขาจะเปป็นชขวง
ปลายๆยรุคเจป็ดปรีมากกวขากป็ตาม ไมขวาข จะในกรณรีใด ในชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรีนร คัน พญามารและ
สคัตวตรข้ายนคัรนจะระบายความโกรธของพวกมคันลงบนอริสราเอลและกรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนมองวขานรีที่
เปป็นการรรุกรานของรคัสเซรียตามคทาพยากรณตในเอเสเครียล 37 ซนที่งจะเกริดขนรนในชขวงเวลาดคังกลขาว คน
อพที่นๆกป็คริดวขามคันหมายถนงความเกรรีรยวกราดของสคัตวตราข้ ยนคัรนและกองทคัพของมคันทรีที่มตรี ขออริสราเอล
หลคังจากหคักพคันธสคัญญาของมคันกคับพวกเขาในตอนกลางของยรุคเจป็ดปรี ไมขวาข จะในกรณรีใด กรรุง
เยรซูซาเลป็มกป็จะถซูกปริดลข้อมโดยบรรดากองทคัพทรีที่เปป็นปฏริปคักษต
คทาสคังที่ ของพระเยซซูทรีที่มรีตขอพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในวคันนคัรนกป็คพอ จงหนรีไปยคังภซูเขาเมพที่อพวกเขาเหป็น
เหตรุการณตเหลขานรีรคขอยๆเกริดขนรน เพราะวขามคันจะเปป็นชขวงเวลานรีรเองทรีคที่ วามโกรธของพญามารและ
สคัตวตรข้ายจะถซูกเทลงบนอริสราเอล “เพพที่อจะใหข้สที่ ริงสารพคัดทรีเที่ ขรียนไวข้นร คันสทาเรป็จ”
การมาบรรจบกคันของพระพริโรธของพระเจข้ากคับความเกรรีรยวกราดของพญามารจะเกริดขนรน
กคับกรรุงเยรซูซาเลป็มในวคันนคัรน พระเยซซูตรคัสเตพอนผซูข้เชพที่อทคัรงหลายใหข้ออกไป โดยเรป็ว! พระองคตทรง

เตพอนคนเหลขานคัรนทรีแที่ กขชราและคนทรีที่มลรี ซูกเลป็กๆเปป็นพริเศษ เพราะวขาพวกเขาอาจหนรีไมขพนข้ “ความ
ทรุกขตรข้อนใหญขหลวงบนแผขนดริน และจะทรงพระพริโรธแกขพลเมพองนรีร” นทราองรุขนสรุดทข้ายแหขง
พระพริโรธของพระเจข้าจะถซูกยทที่าบนกรรุงเยรซูซาเลป็ม คนมากมายจะถซูกฆขาตายหรพอถซูกจคับไปเปป็นเชลย
“และคนตขางชาตริจะเหยรียบยทที่ากรรุงเยรซูซาเลป็ม จนกวขาเวลากทาหนดของคนตขางชาตรินร นคั จะครบถข้วน”
“เวลากทาหนดของคนตขางชาตริ” นรีรนขาจะเรริที่มตข้นแลข้วในสมคัยดาเนรียลเมพที่อกรรุงเยรซูซาเลป็มถซูกยนด
ครองโดยบาบริโลนในปรี 605 กขอนครริสตกาล จะวขาไปแลข้วกรรุงเยรซูซาเลป็มกป็ตกอยซูใข ตข้การครอบ
ครองของคนตขางชาตรินบคั แตขนร คันเปป็นตข้นมา แมข้จวบจนถนงทรุกวคันนรีร ประมาณหนนที่งในสามของกรรุงนรีร
กป็ถซูกครอบครองโดยพวกอาหรคับและมรีมคัสยริดของมรุสลริมตคัรงอยซูหข ลายแหขงบนยอดพระวริหาร ชขวง
เวลานรีรจะสริรนสรุดลงเมพที่อสริรนยรุคเจป็ดปรีซงนที่ ในชขวงเวลาดคังกลขาวกรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูกครอบครองโดย
กองกทาลคังของคนตขางชาตริในทรีที่สรุดแมข้เปป็นชขวงเวลาสคัรนๆกป็ตาม 'เวลากทาหนดของคนตขางชาตริ' ใน
ฐานะเปป็นยรุคสมคัยหนนงที่ นคัรน จนงนขาจะกรินเวลาตคัรงแตขสมคัยของดาเนรียลเรพอที่ ยมาจนสริรนยรุคเจป็ดปรี
ลก 21:25-28 จะมมีหมายสลาคนญทมีรื่ดวงอาทสตยย์ ทมีรื่ดวงจนนทรย์ และทมีรื่ดวงดาวทนนั้งปวง และบน
แผล่นดสนกป็จะมมีความททกขย์รอด้ นตามชาตสตล่างๆ ซซงรื่ มมีความฉงนสนเทล่หย์เพราะเสมียงกซกกด้องของทะเล
และคลรรื่น 26 จสตใจมนทษยย์กป็จะสลบไสลไปเพราะความกลนว และเพราะสนงหรณย์ถซงเหตทการณย์ซซรื่งจะ
บนงเกสดในโลก ดด้วยวล่า `บรรดาสสงรื่ ทมีรื่มมีอลานาจในทด้องฟด้าจะสะเทรอนสะทด้านไป' 27 เมรรื่อนนนนั้ เขาจะ
เหป็นบทตรมนทษยย์เสดป็จมาในเมฆ ทรงฤทธานทภาพและสงล่าราศมีเปป็นอนนมาก 28 เมรรื่อเหตทการณย์ทนนั้ง
ปวงนมีนั้เรสรื่มจะบนงเกสดขซนนั้ นนนั้น จงยรดตนวและผงกศมีรษะขซนั้น ดด้วยการไถล่ทล่านใกลด้จะถซงแลด้ว "
ณ เวลานคัรนเองและในบรริบทนคัรน “จะมรีหมายสทาคคัญทรีที่ดวงอาทริตยต ทรีดที่ วงจคันทรต และทรีที่
ดวงดาวทคัรงปวง และบนแผขนดรินกป็จะมรีความทรุกขตรข้อนตามชาตริตขาง ๆ ซนงที่ มรีความพริศวงงงงวยเพราะ
เสรียงกนกกข้องของทะเลและคลพที่น” มคัทธริว 24:29 ระบรุวาข ชขวงเวลานคัรนเปป็น “สริรน (ภายหลคัง) ความทรุกขต
ลทาบากแหขงวคันเหลขานคัรนแลข้ว” เหตรุการณตโกลาหลตขางๆเหลขานรีรในฟข้าสวรรคตจะเกริดขนรน เหป็นไดข้ชคัดวขา
เหตรุการณตสรุดทข้ายทรีจที่ ะเกริดขนรนกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระเยซซูนริดเดรียวจะมรีความวรุนข วายครคัรง
ใหญขในฟข้าสวรรคตเปป็นลางบอกเหตรุ อรีกครคัรงทรีที่มคัทธริว 24:29 บรรยายวขาดวงอาทริตยตและดวงจคันทรต
จะอคับแสงและดวงดาวตขางๆจะดซูเหมพอนรข วงหลขนจากฟข้าสวรรคต ตลอดทรุกยรุคสมคัย ความ

สมทที่าเสมอและความเทรียที่ งตรงดรุจนาฬริกาของดวงดาวตขางๆบนทข้องฟข้าจะถซูกรบกวนอยขางฉคับพลคัน
ดวงดาวตขางๆทรีที่หลขนจากทข้องฟข้าอาจเปป็นฝนอรุกกาบาตหรพอฝนดาวตกครคัรงใหญข ไมขวาข จะในกรณรีใด
โลกในตอนนคัรนจะดซูเหมพอนใกลข้ถนงกาลอวสาน
จะวขาไปแลข้วมคันกป็ใชข สทาหรคับชาวโลกทรีที่ไมขเชพที่อแลข้ววคันและเวลานคัรนจะนขาสะพรนงกลคัวจน
ททาใหข้ผซูข้คนเปป็นลมลข้มพคับไปดข้วยความกลคัวในสริที่งทรีที่กาท ลคังเกริดขนรน จะไมขเพรียงมรีความโกลาหลวรุนข วาย
ใหญขโตเกริดขนรนทคัวที่ แผขนดรินโลกเทขานคัรนเมพที่ออารยธรรมอยขางทรีพที่ วกเขารซูข้จคักกทาลคังลขมสลาย แตข
“บรรดาสริที่งทรีที่มอรี ทานาจในทข้องฟข้าจะสะเทพอนสะทข้านไป” ผซูข้คนปฏริเสธพระเจข้า แตขพวกเขากป็ไมขรซูข้
ครุณคขาความเทรีที่ยงตรงดรุจนาฬริกาของดวงดาวตขางๆในทข้องฟข้า ในชขวงวคันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรีนร คัน
พวกเขาจะตพที่นขนรนมาพบวขาดวงอาทริตยตไมขไดข้ขร นนสซูขขอบฟข้า นอกจากนรีร บรรดาหนคังสยองขวคัญเกรีที่ยว
กคับอรุกกาบาตทรีที่พรุงข ชนแผขนดรินโลกกป็ดซูเหมพอนจะกลายเปป็นของจรริง
ณ เวลานคัรน “เขาจะเหป็นบรุตรมนรุษยตเสดป็จมาในเมฆ ทรงฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปป็นอคัน
มาก” ฮคัลเลลซูยา! มคันจะเปป็นวคันทรีที่ยริงที่ ใหญขขนาดไหนเมพอที่ พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นกษคัตรริยตทรงมข้าขข้ามขอบ
ฟข้ามาเพพอที่ ครองโลกทรีที่เตป็มไปดข้วยบาป ดซู วริวรณต 19:11-21 และ 2 เธสะโลนริกา 1:7-10
ณ เวลานคัรนและในบรริบทนคัรนเอง พระเยซซูทรงประทานความหวคังใหญขยงริที่ ใหข้แกขบรรดาพรีที่
นข้องชาวยริวทรีที่เชพที่อซนงที่ จะไดข้รคับความทรุกขตยากในวคันนคัรน คทาแนะนทาทรีที่พระองคตทรงใหข้แกขพวกเขากป็คพอ
“เมพอที่ เหตรุการณตทรคังปวงนรีรเรริที่มจะบคังเกริดขนรนนคัรน จงยพดตคัวและผงกศรีรษะขนรน ดข้วยการไถขทขานใกลข้จะถนง
แลข้ว” ถนงแมข้พวกเขาจะไดข้เผชริญกคับความเลวรข้ายทรีที่สรุดแหขงยรุคเจป็ดปรีมาแลข้ว แตขยริวเหลขานรีรทรีที่ไดข้กลคับ
ใจรคับเชพที่อพระครริสตตในชขวงเวลาทรีที่มดพ มนทรีที่สรุดของตนนคัรนจะไดข้เหป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและพระ
มหากษคัตรริยตของพวกเขาทรงมข้าขข้ามขอบฟข้ามา ฮคัลเลลซูยา! พระผซูข้ชขวยใหข้รอดผซูข้ยริงที่ ใหญขของเรา!
ลก 21:29-33 พระองคย์ตรนสคลาอทปมาแกล่เขาวล่า "จงดผตด้นมะเดรรื่อและตด้นไมด้ทนนั้งปวง
เถสด 30 เมรรื่อผลสใบออกแลด้ว ทล่านทนนั้งหลายกป็เหป็นและรผด้อยผเล่ องวล่าฤดผรด้อนจวนจะถซงแลด้ว 31 เชล่นนนนนั้
แหละ เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายเหป็นเหตทการณย์เหลล่านนนนั้ เกสดขซนั้น กป็ใหด้รด้วผ ล่าอาณาจนกรของพระเจด้าใกลด้จะถซง
แลด้ว 32 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า คนในชนรื่วอายทนมีนั้จะไมล่ลล่วงลนบไปจนกวล่าสสรื่งทนนั้งปวงนมีนั้
จะสลาเรป็จ 33 ฟด้าและดสนจะลล่วงไป แตล่ถอด้ ยคลาของเราจะสผ ญหายไปหามสไดด้เลย

บรริบทตอนนรีรอยซูดข รีๆกป็เปลรีที่ยน ขณะทรีที่กขอนหนข้านรีรพระเยซซูไดข้ทรงพยากรณตถนงเหตรุการณตอคัน
นขากลคัวในชขวงทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรี โดยเฉพาะสข วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับชนชาตริอริสราเอลและการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต คราวนรีรพระองคตทรงเปลรีที่ยนจรุดสนใจ ถนงแมข้ไมขมรีหมายสทาคคัญใดๆทรีจที่ ะมา
กขอนการรคับขนรน แตขมคันจะมรีอยขางแนขนอนสทาหรคับชนชาตริอริสราเอลกขอนการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริงที่ พระเยซซูจงน ทรงบรรยายถนงหมายสทาคคัญเชขนนคัรนหนนที่ง
อยขาง พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของตข้นมะเดพที่อตข้นหนนงที่ ซนที่งถซูกเชพที่อมโยงกคับประเทศอริสราเอล
เสมอมา นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีที่ชนชาตริอริสราเอลเปป็นจรุดสนใจของคทาอรุปมานรีร
พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบงขายๆจากธรรมชาตริ (นคันที่ คพอ ตข้นมะเดพที่อหรพอตข้นไมข้อนพที่ ใดกป็ตาม)
เมพที่อตข้นไมข้ตข้นหนนงที่ ผลริใบ “ทขานทคัรงหลายกป็เหป็นและรซูอข้ ยซูเข องวขาฤดซูรข้อนจวนจะถนงแลข้ว” ฤดซูหนาวไดข้
ผขานพข้นไปแลข้ว ฤดซูใบไมข้ผลริไดข้มาถนงแลข้ว และฤดซูรข้อนกป็จวนใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดข้วยทรงอข้างอริงภาพ
เปรรียบนรีร พระเยซซูตรคัสวขา “เชขนนคัรนแหละ เมพที่อทขานทคัรงหลายเหป็นเหตรุการณตเหลขานคัรนเกริดขนรน กป็ใหข้รซูข้วาข
อาณาจคักรของพระเจข้าใกลข้จะถนงแลข้ว” ฤดซูหนาวแหขงยรุคเจป็ดปรีไดข้จบสริรนลงแลข้ว ฤดซูใบไมข้ผลริแหขง
การเสดป็จกลคับมาของพระครริสตตกไป็ ดข้มาถนงแลข้ว และอาณาจคักรของพระเจข้าทรีพที่ วกเขารอคอยมา
นาน (นคันที่ คพอ ยรุคพคันปรี) กป็เกพอบจะมาถนงแลข้ว พระองคตตรคัสตขอไปวขาคนชคัวที่ อายรุนร คันจะไมขลขวงลคับไป
กขอนทรีที่สที่ ริงทคัรงปวงนรีร (นคันที่ คพอ ไมขใชขแคขยรุคเจป็ดปรีและการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตตเทขานคัรน แตขการ
สถาปนาอาณาจคักรของพระองคตโดยสมบซูรณตดข้วย) จะเกริดขนรน
นคับตคัรงแตขปรี 1948 เปป็นตข้นบางคนไดข้พยายามทรีที่จะประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรกบคั การกอบกซูรข้ คัฐ
อริสราเอลในแผขนดรินนคัรน (15 พฤษภาคม ค.ศ. 1948) เหป็นไดข้ชดคั วขาคนมากกวขาหนนงที่ ชคัวที่ อายรุไดข้ผาข น
มาแลข้วกป็ผาข นมา อยขางไรกป็ตาม วลรีสทาคคัญกป็คพอ “สริที่งทคัรงปวงนรีร” พระเยซซูตรคัสกคับพวกยริวทรีเที่ ชพที่อซนที่ง
เผชริญกคับยรุคเจป็ดปรีโดยเฉพาะวขาเมพที่อพวกเขาไดข้เหป็นสริที่งทดังขึ้ ปวงทรีพที่ ระองคตเพริที่งทรงพยากรณตไปนคัรน
เกริดขนรน พวกเขากป็อรุขนใจไดข้วาข ฤดซูรข้อนแหขงอาณาจคักรนคัรนเกพอบจะมาถนงแลข้ว
ดข้วยทรงมรีพระสคัญญาเชขนนคัรน พระองคตกทป็ รงมรีพระสคัญญาทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขานคัรนเสรียอรีก “ฟข้า
และดรินจะลขวงไป แตขถข้อยคทาของเราจะสซูญหายไปหามริไดข้เลย” ถนงแมข้วาข แผขนดรินโลกในปคัจจรุบคัน
และสวรรคตในปคัจจรุบนคั นรีรจะลขวงลคับไปสคักวคันหนนงที่ (2 เปโตร 3:12 และ วริวรณต 21:1) แตขถว้อยคสาของ
พระเจข้าจะไมขสซูญหายไปเลย นขาสนใจตรงทรีที่วาข พระเยซซูตรคัสถนงถว้อยคสาของพระองคตในรซูปคทานาม

พหซูพจนต (words) พระองคตมริไดข้กาท ลคังตรคัสถนงพระวจนะของพระองคตในแบบรวมๆ แตขทรงหมาย
ถนงทรุกถข้อยคทาทรีรที่ วมกคันเปป็นพระวจนะนคัรนตขางหาก เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตกาท ลคังหมายถนงการดลใจ
ในดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรต แตขยริงที่ ไปกวขานคัรน พระองคตกาท ลคังหมายถนงการเกป็บรดักษาไวว้ในดว้าน
ถว้อยคสาของพระคคัมภรีรต พระเจข้าไดข้ทรงพริทคักษตรคักษาทบุกถว้อยคสาของพระวจนะของพระองคตไวข้แลข้ว
(ใหข้เราสคังเกตวขาพระองคตทรงเนข้นเรพอที่ งถว้อยคสาและไมขใชขแคขเนพรอหา) เราเชพที่อวขานคันที่ อยซูใข นตข้นฉบคับ
ของพระคคัมภรีรตทรีที่เรารคับสพบทอดตขอกคันมา ผซูข้คนทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรใต นครริสตจคักรทคัรงหลายทรีที่เชพที่อพระ
คคัมภรีรตตลอดทรุกยรุคสมคัยไดข้ถซูกพระวริญญาณบรริสรุทธริธนทาพาในการยอมรคับสารบบพระคคัมภรีรแต ละทรุก
ถข้อยคทาของตข้นฉบคับทรีพที่ วกเขาไดข้รคับมา ดซู ยอหตน 17:8
ลก 21:34-36 แตล่จงระวนงตนวใหด้ดมี เกลรอกวล่าในเวลาหนซงรื่ เวลาใดใจของทล่านจะลด้นไปดด้วย
อาการกสนและดรรื่ม และดด้วยการเมา และดด้วยคสดกนงวลถซงชมีวสตนมีนั้ แลด้วเวลานนนนั้ จะมาถซงทล่านโดย
ไมล่ทนนรผด้ตนว 35 เพราะวล่าวนนนนนนั้ จะมาดทจบล่วงแรด้วถซงคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผล่ทนรื่วพรนั้นแผล่นดสนโลก 36 เหตท
ฉะนนนนั้ จงเฝด้าระวนงและอธสษฐานอยผล่ท ทกเวลา เพรอรื่ ทล่านทนนั้งหลายจะสมควรทมีรื่จะพด้นเหตทการณย์ทนนั้งปวง
ซซรื่งจะบนงเกสดมานนนนั้ และจะยรนอยผล่ตล่อหนด้าบทตรมนทษยย์ไดด้"
พระเยซซูทรงใหข้คทาเตพอนเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับวคันนคัรน พระองคตทรงเตพอนใหข้ระวคังการสาละวน
อยซูกข บคั การหาความสรุขใสข ตคัวไปจนถนงปคัญหาตขางๆในชรีวตริ มากเกรินจน “เวลานคัรนจะมาถนงทขานโดย
ไมขทนคั รซูข้ตคัว” วลรีทวรีที่ าข “ลข้นไปดข้วยอาการกรินและดพมที่ และดข้วยการเมา” มรีความหมายวขาการดพที่มเหลข้า
เมามายและความโงขเขลาของการททาเชขนนคัรน ในบรริบทนรีรซนที่งมรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตถนงยรุคเจป็ดปรี
อยขางเหป็นไดข้ชดคั พระองคตอาจกทาลคังทรงเตพอนพวกยริวในเวลานคัรนทรีที่อาจพยายามดพมที่ ใหข้ลพมความทรุกขต
ทรีที่พวกเขาเผชริญ พระองคตทรงเตพอนใหข้พวกเขาเฝข้าระวคังไวข้ “เพราะวขาวคันนคัรนจะมาดรุจบขวงแรข้วถนง
คนทคัรงปวงทรีที่อยซูทข วคั ที่ พพรนแผขนดรินโลก”
คทาแนะนทาตามแบบของพระเจข้าทรีที่พระองคตทรงใหข้แกขพวกเขากป็คพอ “เหตรุฉะนคัรนจงเฝข้าระวคัง
และอธริษฐานอยซูทข รุกเวลา เพพอที่ ทขานทคัรงหลายสมควรทรีจที่ ะพข้นเหตรุการณตทรคังปวงซนที่งจะบคังเกริดมานคัรน
และจะยพนอยซูตข ขอหนข้าบรุตรมนรุษยตไดข้” กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาตรคัสนรีรกอป็ ยซูทข รีที่เราตข้องรซูวข้ าข พระเยซซู
กทาลคังตรคัสกคับพวกยริวทรีเที่ ชพที่อในยรุคเจป็ดปรีและไมขใชขกบคั ครริสตจคักร ตรงนรีรไมขมรีการเอขยถนงการรคับขนรน ไมข
วขากขอน กลาง หรพอหลคังยรุคเจป็ดปรีเลย

ลก 21:37-38 กลางวนนพระองคย์ทรงสนงรื่ สอนในพระวสหาร และกลางครนกป็เสดป็จออกไป
ประทนบทมีรื่ภผเขาชรรื่อมะกอกเทศ 38 คนทนนั้งปวงกป็มาหาพระองคย์ในพระวสหารแตล่เชด้าตรผล่เพรอรื่ จะฟนง
พระองคย์
จรุดสนใจเปลรียที่ นกลคับมาทรีที่ชขวงวคันทข้ายๆของพระเยซซู ตลอดทคัรงสคัปดาหตนร คัน พระองคตทรงสคังที่
สอนในพระวริหาร พระองคตทรงหลคับนอนทรีที่ภซูเขามะกอกเทศ ยซูดาสกป็สคังเกตเหป็นเชขนนคัรนและพา
พวกศคัตรซูของพระเยซซูไปทรีที่สวนเกทเสมนรี กระนคัรนในชขวงเวลาหลายวคันกขอนหนข้านคัรน “คนทคัรงปวงกป็
มาหาพระองคตในพระวริหารแตขเชข้าตรซูขเพพอที่ จะฟคังพระองคต” นคันที่ จะสริรนสรุดลงในไมขชข้า
*****
ภนพรวมของลลกน 22: ครซงที่ แรกของลถูกา 22 มทเนชอขึ้ หาตดัขึ้งแตย่ชวย่ งวดันสบุดทว้ายของการรดับใชว้
ของพระเยซถูไปจนถซงวดันสบุดทว้ายกย่อนถซงตอนจบ เนชขึ้อหาททที่ถถูกบดันทซกไวว้ตรงนทขึ้คอช การเตรทยมการ
และการทสาพดิธทศทลระลซก ครซงที่ หลดังของลถูกา 22 นสาเสนอพระเยซถูในสวนเกทเสมนท การทรยศและ
จดับกบุมพระองคย์ การปฏดิเสธของเปโตร และการไตย่สวนพระเยซถูโดยพวกผถูว้นสายดิว
ลก 22:1

เทศกาลเลมีนั้ยงขนมปนงไรด้เชรอนั้ ทมีรื่เรมียกวล่าปนสกามาใกลด้แลด้ว จรริงๆแลข้วลซูกาเทรียบ

เทขาพริธรีปคัสกากคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ พริธรีปคัสกาคพอ วคันทรีที่ 14 เดพอนนริสาน ตามมาดข้วยการถพอ
เทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอเปป็นเวลาเจป็ดวคัน เราควรเขข้าใจวขาพริธรีปคัสกาถพอวขาเปป็นวคันสะบาโตใหญย่
กระนคัรนมคันอาจตรงกคับวคันใดกป็ไดข้ในสคัปดาหตเพราะวขามคันเปป็นวคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานเสมอ (เราตข้อง
ไมขลมพ วขาปฏริทนริ คนฮรีบรซูเปป็นปฏริทรินจคันทรคตริทรีที่ปรีหนนงที่ มรี 360 วคัน และไมขสอดคลข้องกคับปฏริทรินแบบจซู
เลรียสของชาวตะวคันตกทรีที่เราครุข้นเคย)
วคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานจะตรงกคับปลายเดพอนมรีนาคมจนถนงกลางเดพอนเมษายน ดคังนคัรนมคันจนง
เปป็นชขวงเวลาฤดซูใบไมข้ผลริและใกลข้กบคั เวลาทรีที่ดวงอาทริตยตโคจรรอบเสข้นศซูนยตสซูตรพอดรี ททาใหข้มรีกลาง
วคันเทขากคับกลางคพน (vernal equinox) ดคังนคัรน วคันในตอนนคัรนจนงมรีแสงแดดสริบสองชคัวที่ โมง และดวง
อาทริตยตขร นน และตกประมาณ 6 โมงเชข้าและ 6 โมงเยป็นตามลทาดคับ
ลก 22:2

พวกปทโรหสตใหญล่กนบพวกธรรมาจารยย์หาชล่องทางวล่าเขาจะฆล่าพระองคย์ไดด้

อยล่างไร เพราะเขากลนวประชาชน ขณะทรีที่สคัปดาหตสรุดทข้ายในพระชนมตชรีพขององคตพระผซูข้เปป็น

เจข้าของเราไดข้เรริที่มตข้นขนรนแลข้ว บรรดาผซูข้นทาแหขงอริสราเอลไดข้เปลรีที่ยนจากการปฏริเสธพระเยซซูไปเปป็น
ความเกลรียดชคัง โดยตคัรงใจทรีที่จะฆขาพระองคต กระนคัรน “พวกปรุโรหริตใหญขกบคั พวกธรรมาจารยต” กป็เปป็น
นคักการเมพองและเปป็นนคักการเมพองประเภทขรีรขลาดดข้วย เพราะวขาพวกเขารซูวข้ าข พระเยซซูทรงเปป็นทรีที่
นริยมชมชอบในหมซูขประชาชน พวกเขาจนงไมขกลข้าจคับกรุมพระองคตตขอหนข้าประชาชนหรพอในตอน
กลางวคันแสกๆ พวกเขาไมขลพมวขาพวกประชาชนไดข้ตะโกนวขาโฮซคันนาถวายพระองคตในวคันอาทริตยต
นคัรนขณะทรีที่พระองคตทรงขรีที่ลาเขข้ากรรุง โดยสรรเสรริญพระองคตในฐานะพระมหากษคัตรริยแต หขง
อริสราเอล พวกเขาจนงหาวริธรีทรีที่แยบยลกวขานคัรนเพพที่อจคับกรุมและกทาจคัดพระองคตเสรีย
ลก 22:3-6

ฝล่ายซาตานเขด้าดลใจยผดาสทมีรื่เรมียกวล่าอสสคารสโอททมีรื่นนบเขด้าในพวกสาวกสสบ

สองคน 4 ยผดาสไดด้ไปปรซกษากนบพวกปทโรหสตใหญล่และพวกนายทหารวล่า จะทรยศพระองคย์ใหด้เขา
ไดด้ดด้วยวสธใมี ด 5 คนเหลล่านนนั้นดมีใจ และตกลงกนบยผดาสวล่าจะใหด้เงสน 6 ยผดาสจซงใหด้สนญญา และคอยหา
โอกาสทมีรื่จะทรยศพระองคย์ใหด้แกล่เขาเมรรื่อวล่างคน
ขณะเดรียวกคัน ธาตรุแทข้ของยซูดาส อริสคารริโอท (ยซูดาสแหขงเครริโอธ) กป็เรริที่มเผยออกมา ลซูกา
บคันทนกวขา “ฝขายซาตานเขข้าดลใจยซูดาสทรีที่เรรียกวขาอริสคารริโอท” นรีที่ไมขนขาจะใชขการถซูกผรีสริงมากเทขากคับ
ไดข้รคับอริทธริพลจากมคัน ยอหตนกลขาวไวข้ใน 13:2 วขา “พญามารไดข้ดลใจยซูดาสอริสคารริโอท บรุตรชาย
ของซรีโมน ใหข้ทรยศพระองคต” ความหมายทรีสที่ ทาคคัญกวขากป็คพอวขาซาตานมรีอริทธริพลตขอผซูข้สมรซูรข้ ข วมคริดทรีที่
เตป็มใจ มคันมรีอริทธริพลตขอใจของเขาเพพที่อทรยศพระเยซซู ถนงแมข้วาข มรีการยรุยงของซาตานอยขางเหป็นไดข้ชดคั
แตขยซูดาสกป็รขวมมพอกคับมคันดข้วยความเตป็มใจ ทคัรงสองฝขายตขางมรีความผริดพอๆกคันในการทรยศองคตพระ
ผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
ยซูดาสจนงไปพบกคับพวกผซูข้นทาแหขงพระวริหาร โดยสมคบคริดกคับพวกเขาเพพที่อหาวริธรีทรยศพระ
เยซซูแบบเหมาะๆใหข้แกขพวกเขา พวกนายทหารประจทาพระวริหารคพอ พวกตทารวจประจทาพระวริหารผซูข้
ซนที่งททางานใหข้กบคั พวกปรุโรหริตใหญขโดยตรง ลซูกาบคันทนกวขา “คนเหลขานคัรนดรีใจ” ความหมายตรงตคัวกป็
คพอ พวกเขาชพที่นชมยรินดรี ยซูดาสเสนอการโจมตททรีที่พวกเขาแสวงหาพอดรี พวกเขาจนงตกลงจขายเงรินใหข้
เขาเปป็นเงรินสดเมพอที่ จคับกรุมพระเยซซูไดข้ ยซูดาสสคัญญา (นคันที่ คพอ ตกลงตามนคัรน) ตคัรงแตขนร นคั เปป็นตข้นมาเขากป็
“คอยหาโอกาสทรีที่จะทรยศพระองคตใหข้แกขเขาเมพที่อวขางคน” เหป็นไดข้ชคัดจากวลรีหลคังนรีรวาข ขข้อตกลงนรีรมรี
พพรนฐานอยซูบข นการทรยศแบบลคับๆ พวกเขาไมขอยากจคับกรุมพระเยซซูตขอหนข้าประชาชน ยซูดาสรซูข้จกคั

นริสคัยประจทาวคันของพระเยซซู เขารซูวข้ าข พระองคตทรงคข้างแรมทรีที่ไหนขณะประทคับอยซูทข รีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม
นคันที่ คพอ ภซูเขามะกอกเทศและสวนเกทเสมนรีโดยเฉพาะ
ลก 22:7-13 พอถซงวนนกสนขนมปนงไรด้เชรนั้อ เมรรื่อเขาตด้องฆล่าลผกแกะสลาหรนบปนสกา
8 พระองคย์จซงทรงใชด้เปโตรและยอหย์นไปสนงรื่ วล่า "จงไปจนดเตรมียมปนสกาใหด้เราทนนั้งหลายกสน" 9 เขา
ทผลถามพระองคย์วล่า "พระองคย์ทรงปรารถนาจะใหด้ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายจนดเตรมียมทมีรื่ไหน"
10 พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "ดผเถสด เมรรื่อทล่านเขด้าไปในกรทงกป็จะมมีชายคนหนซรื่งทผนหมด้อนลนั้ามาพบ
ทล่าน เขาจะเขด้าไปเรรอนไหน จงตามเขาไปในเรรอนนนนั้น 11 จงพผดกนบเจด้าของเรรอนวล่า `พระอาจารยย์
ใหด้ถามทล่านวล่า "หด้องทมีรื่เราจะกสนปนสกากนบเหลล่าสาวกของเราไดด้นนนนั้ อยผล่ทมีรื่ไหน"' 12 เจด้าของเรรอนจะ
ชมีนั้ใหด้ทล่านเหป็นหด้องใหญล่ชนนนั้ บนทมีรื่ตกแตล่งไวด้แลด้ว ทมีรื่นนรื่นแหละจงจนดเตรมียมไวด้เถสด " 13 เขาทนนั้งสองจซง
ไปและพบเหมรอนคลาทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสแกล่เขา แลด้วไดด้จนดเตรมียมปนสกาไวด้พรด้อม
วคันกขอนถนงวคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานไดข้มาถนงแลข้ว มคันเปป็นวคันกขอนเทศกาลปคัสกา (เราตข้องไมขลพม
วขาวคันของคนฮรีบรซูเรริที่มตข้นตอนดวงอาทริตยตตก) เมพที่อพวกเขาทซูลถามพระเยซซูวาข พวกเขาจะรคับประ
ทานปคัสกาทรีที่ไหน พระเยซซูจงน ทรงใชข้เปโตรและยอหตนเขข้าไปในกรรุง พระองคตตรคัสกคับพวกเขาวขา
พวกเขาจะเจอชายคนหนนที่งทซูนหมข้อนทรา ความหมายตรงนรีรจนงนขาจะเปป็นไดข้วาข ปกตริแลข้วงานแบกนทรา
กลคับบข้านเปป็นงานของผซูข้หญริง การทรีที่ผซูข้ชายททางานเชขนนคัรนจนงเปป็นอะไรทรีที่แปลก พวกเขาจนงไดข้รบคั คทา
สคังที่ ใหข้ตามชายผซูข้นร รีไปทรีที่บข้านของเขา พอไปถนงทรีที่บข้านนคัรน พวกเขากป็ไดข้รคับคทาสคังที่ ใหข้แจข้งแกขเขาวขา
“`พระอาจารยตใหข้ถามทขานวขา "หข้องทรีที่เราจะกรินปคัสกากคับเหลขาสาวกของเราไดข้นร คันอยซูทข รีที่ไหน"” (คทา
ทรีที่แปลวขา เจด้าของเรรอน (อออดิคอเดะสปอเทส) มรีความหมายวขา ‘เจข้าของบข้าน’ คทาทรีที่แปลวขา หด้อง
ใหญล่ชนนนั้ บน (คาทาลถูมา) มรีความหมายวขา หข้องรคับประทานอาหารสทาหรคับแขก) เหป็นไดข้ชดคั วขาองคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงจคัดเตรรียมเจข้าของเรพอนผซูข้นร รี เพราะวขาเมพที่อเปโตรและยอหตนททาตามทรีที่ไดข้รคับสคังที่ ชาย
ผซูข้นร กรี พป็ าพวกเขาไปยคัง “หข้องใหญขชร คันบนทรีที่ตกแตขงไวข้แลข้ว” ความหมายกป็คอพ วขา หข้องๆนรีรไดข้ถซูกจคัด
เตรรียมโตบ๊ะและทรีที่นคังที่ ไวข้พรข้อมแลข้วสทาหรคับการถพอเทศกาลปคัสกา
เพราะวขาตอนนคัรนมรีพวกยริวนคับพคันๆคนเดรินทางจากเมพองตขางๆมายคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อรข วม
เทศกาลปคัสกาในแตขละปรี และแนขนอนทรีพที่ วกนคักธรุรกริจยริวยขอมจคัดเตรรียมหข้องไวข้ใหข้เชขาแกขพวกผซูข้มา

เยพอนเพพอที่ จรุดประสงคตดคังกลขาว เหป็นไดข้ชคัดวขานรีเที่ ปป็นหข้องทรีรที่ องรคับการนคัรนจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม
เจข้าของเรพอนผซูข้นร รีกยป็ อมใหข้พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตใชข้หข้องนคัรนโดยไมขคริดเงริน เขาอาจ
เปป็นผซูข้เชพที่อและดรีใจมากๆทรีที่ไดข้หยริบยพนที่ หข้องทรีที่เขาจคัดเตรรียมไวข้ใหข้แกขพวกสาวกของพระเยซซู ชขางเปป็น
อภริสริทธริธจรริงๆทรีไที่ ดข้หยริบยพที่นบข้านของตคัวเองสทาหรคับชขวงเวลาทรีที่สทาคคัญยริงที่ เชขนนรีร
พอไดข้หข้องมาแลข้วเปโตรและยอหตนจนงไปซพรอหาอาหารและจคัดเตรรียมสริที่งตขางๆสทาหรคับการ
ถพอเทศกาลปคัสกาคพนนคัรนในหข้องชคัรนบนนคัรน
ลก 22:14-15 เมรรื่อถซงเวลาพระองคย์ทรงเอนพระกายลงเสวยพรด้อมกนบอนครสาวกสสบสอง
คน 15 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "เรามมีความปรารถนาอยล่างยสรื่งทมีรื่จะกสนปนสกานมีกนั้ นบพวกทล่าน กล่อนเรา
จะตด้องทนททกขย์ทรมาน
เวลาทรีที่วาข นขาจะเปป็นตอนหคัวคทที่า อาจเปป็นเวลาหลคังหกโมงเยป็นไปแลข้ว ดวงอาทริตยตอาจใกลข้ตก
แลข้วหรพอตกไปแลข้วกป็ไดข้ ความมพดเรริที่มกขอตคัว ณ โมงนคัรน “พระองคตทรงเอนพระกายลงเสวยพรข้อม
กคับอคัครสาวกสริบสองคน” ขณะทรีที่พวกเขาเตรรียมพรข้อมทรีจที่ ะรคับประทาน พระเยซซูก ตป็ รคัสวขา “เรามรี
ความปรารถนาอยขางยริงที่ ทรีจที่ ะกรินปคัสกานรีรกบคั พวกทขาน กขอนเราจะตข้องทนทรุกขตทรมาน” วลรี “เรามรี
ความปรารถนาอยขางยริงที่ ” นรีรเปป็นสทานวนแบบฮรีบรซูทรีที่มครี วามหมายวขา ‘เรารอปคัสกานรีรมานานแลข้ว’
หรพอ ‘เราโหยหาทรีที่จะรคับประทานปคัสกานรีร’ กคับพวกทขาน พระองคตตรคัสพยากรณตอรีกครคัรงแบบเปป็น
ขข้อเทป็จจรริงวขา พระองคตจะทรงทนทรุกขตทรมานในไมขชาข้
ลก 22:16-18 ดด้วยเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า เราจะไมล่กสนปนสกานมีนั้อมีกจนกวล่าจะสลาเรป็จใน
อาณาจนกรของพระเจด้า" 17 พระองคย์ทรงหยสบถด้วย ขอบพระคทณแลด้วตรนสวล่า "จงรนบถด้วยนมีแนั้ บล่งกนน
ดรรื่ม 18 เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า เราจะไมล่ดรรื่มนลนั้าองทล่นจากเถาองทล่นตล่อไปอมีกจนกวล่าอาณาจนกร
ของพระเจด้าจะมา"
พระเยซซูทรงหมายเหตรุไวข้วาข “เราจะไมขกรินปคัสกานรีรอกรี จนกวขาจะสทาเรป็จในอาณาจคักรของ
พระเจข้า” นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพระองคตจะไมขทรงรคับประทานอาหารอรีกจนกวขาอาณาจคักรนคัรนจะ
มาเพราะวขาพระองคตทรงรคับประทานรข วมกคับพวกสาวกหลคังทรงฟพร นคพนพระชนมตตามทรีมที่ รีบคันทนกไวข้
ใน 24:30 และยอหตน 21:15 แตขนรีที่หมายความวขาพระองคตจะไมขทรงรคับประทานปดัสกาอรีกจนกวขา

มคันจะสทาเรป็จในอาณาจคักรของพระเจข้า นรีที่สพที่อวขาอาณาจคักรนคัรนใกลข้จะมาถนงแลข้ว อยขางไรกป็ตาม พระ
เยซซูกทป็ รงทราบ (และเราดข้วยเมพที่อมองยข้อนกลคับไป) วขาสริที่งนคัรนจะไมขสทาเรป็จจนกวขาพระองคตจะเสดป็จ
กลคับมาและสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตแลข้ว พระเยซซูจนงทรงหยริบถข้วยนคัร นทรีใที่ ชข้ดพที่มรข วมกคันและ
ทรงสคังที่ พวกเขาใหข้แบขงกคันดพที่ม (เราควรหมายเหตรุไวข้วาข แมข้วาข ถข้วยนคัรนมรี “ไวนต” อยซูข แตขมนคั กป็เปป็นไวนต
แบบไมขหมคัก (นทราองรุขน) พวกยริวทคัรงในสมคัยนคัรนและในปคัจจรุบนคั มรีวริธรีเตรรียมนทราองรุขนแบบไมขหมคักทรีที่ใส
แจด๋ว พระเยซซูไมขมรีทางยพนที่ เหลข้าใหข้เดป็ดขาด ดซู ฮาบากรุก 2:15
ลก 22:19-20 พระองคย์ทรงหยสบขนมปนง ขอบพระคทณแลด้วหนกสล่งใหด้แกล่เขาทนนั้งหลายตรนส
วล่า "นมีรื่เปป็นกายของเรา ซซงรื่ ไดด้ใหด้สลาหรนบทล่านทนนั้งหลาย จงกระทลาอยล่างนมีในั้ หด้เปป็นทมีรื่ระลซกถซงเรา"
20 เมรรื่อรนบประทานแลด้ว จซงทรงหยสบถด้วยกระทลาเหมรอนกนนตรนสวล่า "ถด้วยนมีนั้เปป็นพนนธสนญญาใหมล่
โดยโลหสตของเราซซรื่งเทออกเพรรื่อทล่านทนนั้งหลาย
ตอนนคัรนเอง “พระองคตทรงหยริบขนมปคัง ขอบพระครุณแลข้วหคักสข งใหข้แกขเขาทคัรงหลายตรคัสวขา
“นรีที่เปป็นกายของเรา ซนงที่ ไดข้ใหข้สทาหรคับทขานทคัรงหลาย จงกระททาอยขางนรีรใหข้เปป็นทรีที่ระลนกถนงเรา” ปคัสกา
มพรอสรุดทข้ายนรีรไดข้กลายเปป็นพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายและเปป็นการถพอพริธรีศรีลระลนกครคัรงแรกขององคต
พระผซูข้เปป็นเจข้า เหป็นไดข้ชดคั วขาการทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงขนมปคังไรข้เชพรอวขาเปป็นพระกายของพระองคตนร คัน
เปป็นเชริงสคัญลคักษณต ขนมปคังนคัรนไมขไดข้ถซูกเปลรีที่ยนเปป็นพระกายของพระองคตจรริงๆ หรพอเปป็นทคัรงสอง
อยขางในเวลาเดรียวกคันดข้วย พระองคตทรงขอบพระครุณกขอนรคับประทานซนที่งกป็เปป็นแบบอยขางสทาหรคับ
เราจนถนงทรุกวคันนรีร จากนคัรนพระองคตทรงหยริบขนมปคังไรข้เชพรอขนรนมาชริรนหนนที่ง โดยตรคัสวขามคันเปป็น
สคัญลคักษณตแสดงถนงพระกายของพระองคต มคันไมขไดข้เปลรีที่ยนเปป็นพระกายของพระองคตแบบอคัศจรรยต
แตขอยขางใด พระกายของพระองคตยคังอยซูตข ขอหนข้าพวกเขาเหมพอนเดริม เหป็นไดข้ชคัดวขาการทรีพที่ ระองคต
ตรคัสถนงขนมปคังนคัรนวขาเปป็นพระกายของพระองคตเปป็นเชริงสคัญลคักษณต
พระองคตทรงททาแบบเดรียวกคันกคับถข้วยนคัรน (ทรีที่ใสข นร ทาองรุขน) นอกจากนรีรพระองคตตรคัสวขา “ถข้วยนรีร
เปป็นพคันธสคัญญาใหมขโดยโลหริตของเราซนที่งเทออกเพพอที่ ทขานทคัรงหลาย” เหป็นไดข้ชคัดวขาผลแหขงเถาองรุขน
นรีรเปป็นสดัญลดักษณย์แสดงถซงพระโลหริตของพระเยซซู นรีที่สพที่อชคัดเจนดข้วยวขาพระโลหริตอคันมรีคขาประเสรริฐ
นคัรนกทาลคังจะหลคังที่ ออกเพพที่อเรา อยขางไรกป็ตาม ประเดป็นสทาคคัญกวขาทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงกป็คพอวขา พระ
โลหริตของพระองคตทรีที่จะหลคังที่ ออกในไมขชข้านคัรนจะเปป็นสริที่งทรียที่ พนยคัน 'พคันธสคัญญาใหมย่'

พระเจข้ากทาลคังจะททาพคันธสคัญญาใหมขกบคั มนรุษยชาตริ ดคังทรีที่มพรี ยากรณตไวข้มานานในอริสยาหต
61:8, เยเรมรียต 31:31-34 ฯลฯ คทาทรีแที่ ปลวขา พนนธสนญญา (ดดิอาเธเค) มรีความหมายตามนคัรนเลย หลคักๆ
แลข้วมคันหมายถนงขข้อตกลงหรพอสคัญญาอยขางเปป็นทางการระหวขางคนสองฝขาย มคันมรีความหมายก
วข้างๆวขาคทาสคัญญาทรีที่เปป็นทางการ นขาสนใจตรงทรีวที่ าข ในสมคัยโบราณ มคันเปป็นเรพอที่ งปกตริทรีที่พคันธสคัญญา
ฉบคับหนนที่งจะถซูกประทคับตราดข้วยเลพอดของทคัรงสองฝขาย ซนที่งแสดงถนงความศคักดริธสริทธริธของขข้อตกลงทรีที่
พวกเขากระททาระหวขางกคัน คทาวขา ดดิอาเธเค มรีความหมายดข้วยวขา 'พรินยคั กรรม' เหมพอนกคับใน 'ความ
ประสงคตสรุดทข้ายและพคันธสคัญญา' อรีกครคัรงทรีที่นรีที่หมายถนงเอกสารคทาสคัญญาทรีที่เปป็นทางการและ
ศคักดริธสริทธริธ พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาพคันธสคัญญาใหมขทพรีที่ ระองคตจะทรงกระททานคัรนจะอยซูใข นพระโลหริต
ของพระองคต พระโลหริตอคันมรีคขายริงที่ ของพระองคตไมขเพรียงเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงการกระททา
สคัญญาฉบคับนรีรเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นแกขนแทข้ของสคัญญานรีรเลยดข้วย ถนงแมข้วาข มคันไดข้กลายเปป็น
สคัญลคักษณตจรริงๆแตขมคันกป็เปป็นพชขึ้นฐานแหขงการททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรม การยกโทษเรา และการ
ททาใหข้เราไดข้คพนดรีกนคั กคับพระเจข้าอรีกดข้วย มคันไดข้กลายเปป็นพพรนฐานแหขงจบุดยชนของเราจทาเพาะพระ
พคักตรตพระเจข้า พระโลหริตของพระองคตจนงเปป็นเอกลคักษณตเฉพาะแหขงพคันธสคัญญาใหมขนร รีซนที่งกทาลคังจะ
มรีผลในไมขชข้า
ลก 22:21-23 แตล่ดผเถสด มรอของผผด้ทมีรื่จะทรยศเรากป็อยผกล่ นบเราบนโตต๊ะ 22 เพราะบทตรมนทษยย์
จะเสดป็จไปเหมรอนไดด้ทรงดลารสไวด้แตล่กล่อนแลด้ว แตล่วบส นตสแกล่ผด้นผ นนนั้ ทมีรื่ทรยศพระองคย์ " 23 เหลล่าสาวกจซง
เรสรื่มถามกนนและกนนวล่า จะเปป็นใครในพวกเขาทมีรื่จะกระทลาการนนนนั้
หลคังจากไดข้ตรคัสความจรริงเกรีที่ยวกคับสวรรคตอคันลนกซนรงเชขนนคัรนไปแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงเปลรียที่ น
จากเรพอที่ งฝขายวริญญาณมาสซูขเรพอที่ งทางการเมพองทรีที่เปป็นจรริงในปคัจจรุบคัน ดข้วยความทรงสคัพพคัญญซู
พระองคตจงน ตรคัสลขวงหนข้าอยขางเปริดเผยวขา “ดซูเถริด มพอของผซูข้ทรีที่จะทรยศเรากป็อยซูกข บคั เราบนโตบ๊ะ”
ทขามกลางความจรริงทรีที่ลนกซนรงเชขนนคัรน พระเยซซูกทป็ รงทริรงระเบริดตซูมใหญขโดยตรคัสวขาหนนงที่ ในเหลขาสาวก
ทรีที่พระองคตทรงเลพอกสรรไวข้กาท ลคังจะทรยศพระองคต นอกจากนรีร มพอของคนทรยศนคัรนกป็อยซูบข นโตบ๊ะ
นคัรนดข้วยขณะทรีที่พระองคตตรคัสอยซูนข ร คัน (เราคงนนกภาพออกวขายซูดาสมรีปฏริกริรยริ าอยขางไรและเขาคงรรีบ
ถอนมพอออกจากโตบ๊ะเขข้าหาตคัวอยขางเรป็ว)

พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เพราะบรุตรมนรุษยตจะเสดป็จไปเหมพอนไดข้ทรงดทารริไวข้แตขกขอนแลข้ว แตข
วริบคัตริแกขผซูข้นร คันทรีที่ทรยศพระองคต” มรีหลายความเหป็นตามมา (1) คทาทรีแที่ ปลวขา ไป (พอเระอถูออไม) มรี
ความหมายวขา 'จากไป ---จากชรีวริตนรีร' พระองคตตรคัสเปป็นนคัยอยขางชคัดเจนวขาจะเกริดอะไรขนรน (2) พระ
เยซซูตรคัสเสรริมอรีกวขาการสริรนพระชนมตของพระองคตนร คันเปป็นสริที่งทรีที่ทรงดลารสไวด้แลด้ว ความหมายทรีที่แฝง
อยซูใข นคทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ฮอรดิดโซ) กป็คพอวขา การสริรนพระชนมตของพระองคตถซูกกทาหนดไวข้ลขวงหนข้า
แลข้ว มคันถซูกกทาหนดไวข้ลขวงหนข้าแลข้วในพระดทารริของพระเจข้ากขอนทรงสรข้างโลกนรีรเสรียดข้วยซทรา
ถนงแมข้วาข พวกสาวกอาจไมขเขข้าใจความหมายของทรุกสริที่งทรีพที่ ระเยซซูเพริที่งตรคัสไปนคัรน แตขเหป็นไดข้
ชคัดวขาพวกเขาเขข้าใจคทาเตพอนของพระองคตเกรีที่ยวกคับการทรยศพระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้า พวก
เขาจนงซคักถามกคันและกคันวขาใครกคันจะททาเรพอที่ งเลวรข้ายเชขนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขายซูดาสกป็แสรข้ง (กลบ
เกลพที่อนเตป็มทรีที่) และตามนทราไปกคับพวกสาวกทรีที่เหลพอดข้วย สาวกอรีกสริบเอป็ดคนทรีที่เหลพอไมขเคยจคับไดข้มา
กขอนเลยวขาคนทรีที่จะททาเชขนนคัรนคพอใคร
ลก 22:24-27 มมีการเถมียงกนนดด้วยวล่าจะนนบวล่าใครในพวกเขาเปป็นใหญล่ทมีรื่สท ด 25 พระองคย์จซง
ตรนสแกล่เขาวล่า "กษนตรสยขย์ องคนตล่างชาตสยอล่ มเปป็นเจด้าเหนรอเขา และผผด้ทมีรื่มมีอลานาจเหนรอเขานนนั้น เขา
เรมียกวล่าผผด้มมีพระคทณ 26 แตล่พวกทล่านจะหาเปป็นอยล่างนนนนั้ ไมล่ ผผใด้ ดในพวกทล่านทมีรื่เปป็นใหญล่ทมีรื่สท ด ใหด้ผด้ผ
นนนั้นเปป็นเหมรอนผผเด้ ลป็กนด้อยทมีรื่สท ด และผผใด้ ดเปป็นนาย ใหด้ผนด้ผ นนั้นเปป็นเหมรอนคนรนบใชด้ 27 ดด้วยวล่าใครเปป็น
ใหญล่กวล่า ผผทด้ มีรื่เอนกายลงรนบประทานหรรอผผด้รบน ใชด้ ผผทด้ มีรื่เอนกายลงรนบประทานมสใชล่หรรอ แตล่วาล่ เราอยผล่
ทล่ามกลางทล่านทนนั้งหลายเหมรอนผผด้รบน ใชด้
ขณะเดรียวกคัน ความเปป็นมนรุษยตและแมข้แตขความไมขเปป็นผซูข้ใหญขของพวกสาวกกป็เผยออกมา
ในเยป็นวคันนคัรนเอง พวกเขาเรริที่มทรีจที่ ะถกเถรียงกคันวขาใครจะเปป็นใหญขทรีที่สรุดในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน เหป็น
ไดข้ชคัดวขานรีเที่ ปป็นเรพที่องทรีที่พวกเขาถกเถรียงกคันมานาน แมข้แตขมารดาของพวกเขาบางคนยคังเขข้ามา
เกรีที่ยวขข้องในการถกเถรียงนรีรดวข้ ย พวกเขาถกเถรียงกคันดข้วยเรพอที่ งนรีรมาตคัรงแตขกขอนพระเยซซูเสดป็จเขข้ากรรุง
เยรซูซาเลป็มอยขางผซูข้มชรี คัยเมพอที่ วคันอาทริตยตกขอนหนข้านคัรน ดซู มคัทธริว 20:21-28 และมาระโก 10:42-45
ดข้วยความเหนพอที่ ยใจพระเยซซูจนงทรงตทาหนริพวกเขาทรุกคน โดยประกาศวขาแมข้กระทคังที่ ในสมคัย
นคัรนบรรดากษคัตรริยตชาวตขางชาตริกคป็ รอบครองพวกเขา (นคันที่ คพอ พวกโรม) นอกจากนรีร คนเหลขานคัรนทรีที่

มรีสริทธริอทานาจเชขนนคัรนกป็ถซูกเรรียกดข้วยวขา ผถูว้มพท ระคบุณ ของประชาชาตริเหลขานคัรนทรีพที่ วกเขาปกครอง
(นคันที่ คพอ คนตขางชาตริทรีที่ไมขนคับถพอพระเจข้าปกครองเหนพอชนชาตริอนพที่ ๆ โดยอข้างวขาเปป็นผซูข้มพรี ระครุณของ
พวกเขา) อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสกคับพวกสาวกของพระองคตวาข มคันจะไมขเปป็นเชขนนคัรนกคับพวก
เขา (ในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนของพระองคต)
แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน “ผซูข้ใดในพวกทขานทรีที่เปป็นใหญขทรีที่สรุด ใหข้ผซูข้นร คันเปป็นเหมพอนผซูข้เลป็กนข้อย
ทรีที่สรุด และผซูข้ใดเปป็นนาย ใหข้ผซูข้นร คันเปป็นเหมพอนคนรคับใชข้” ( ณ เวลานคัรนเอง ตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ในขขาว
ประเสรริฐเลขมอพที่นๆ ทรีพที่ ระเยซซูทรงหคันไปลข้างเทข้าพวกสาวกของพระองคต โดยแสดงใหข้เหป็นวขา
พระองคตผซูข้ทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขานคัรนมรีหคัวใจของผซูข้รคับใชข้) บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็
คพอวขา ความยริงที่ ใหญขทแรีที่ ทข้จรริงถซูกแสดงใหข้เหป็นเปป็นแบบอยขางในการรคับใชข้ผซูข้อนพที่ มคันเปป็นความจรริง
ฝขายวริญญาณประการหนนงที่ ทรีที่ดซูเหมพอนขคัดแยข้งกคันเอง
ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสถามวขา “ดข้วยวขาใครเปป็นใหญขกวขา ผซูข้ทรีที่เอนกายลงรคับประทาน
หรพอผซูข้รคับใชข้” คทาตอบของคทาถามนคัรนชคัดเจนอยซูแข ลข้ว “ผซูทข้ รีที่เอนกายลงรคับประทานมริใชขหรพอ แตขวาข เรา
อยซูทข ขามกลางทขานทคัรงหลายเหมพอนผซูข้รคับใชข้” อคันทรีจที่ รริงแลข้วในพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายนคัรนพระเยซซู
ไดข้ทรงนทาอาหารมาเสริรตฟพวกเขาดข้วย ถนงแมข้วาข พระองคตทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า แตขพระองคตกป็
ไมขทรงถพอวขาเปป็นเรพอที่ งตทที่าตข้อยทรีพที่ ระองคตจะปรนนริบคัตริเหลขาผซูข้รคับใชข้ของพระองคต พระองคตทรงแสดง
ใหข้เหป็นเปป็นภาพถนงความจรริงทรีพที่ ระองคตทรงสอน มคันเปป็นคทาตอบทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับการถกเถรียงอคัน
ไรข้สาระของพวกสาวก เมพอที่ มองยข้อนกลคับไป สาวกคนทรีที่เปป็นผซูข้ใหญขกวขาในหมซูขพวกเขากป็คงอคับอาย
ขายหนข้าจรริงๆสทาหรคับความโงขเขลาของตน
ลก 22:28-30 ฝล่ายทล่านทนนั้งหลายเปป็นคนทมีรื่ไดด้อยผล่กบน เราในเวลาทมีรื่เราถผกทดลอง 29 และ
พระบสดาของเราไดด้ทรงจนดเตรมียมอาณาจนกรมอบใหด้แกล่เราอยล่างไร เรากป็จะจนดเตรมียมอาณาจนกร
มอบใหด้แกล่ทล่านทนนั้งหลายเหมรอนกนน 30 ครอทล่านทนนั้งหลายจะกสนและดรรื่มทมีรื่โตต๊ะของเราในอาณาจนกร
ของเรา และจะนนรื่งบนทมีรื่นนรื่งพสพากษาพวกอสสราเอลสสบสองตระกผล"
อยขางไรกป็ตาม ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา สริบสองคนนคัรนไดข้อยซูตข ขอมากคับ
พระองคตในเวลาทรีพที่ ระองคตทรงถผกทดลอง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เพะอดิราสมอส) มรีความหมายวขา
‘ความทรุกขตลทาบาก’ พวกเขาไดข้อยซูกข บคั พระองคตจรริงๆในยามทรีพที่ วกศคัตรซูของพระองคตมาโจมตรี

พระองคตเปป็นประจทา ดคังนคัรน เมพที่อเหป็นถนงความสคัตยตซพที่อเชขนนคัรนของพวกเขา พระองคตจงน ทรงประกาศ
วขา “และพระบริดาของเราไดข้ทรงจคัดเตรรียมอาณาจคักรมอบใหข้แกขเราอยขางไร เรากป็จะจคัดเตรรียม
อาณาจคักรมอบใหข้แกขทขานทคัรงหลายเหมพอนกคัน” นรีไที่ มขไดข้หมายความวขาพระเยซซูจะทรงประทาน
อาณาจคักรหนนงที่ ใหข้แกขพวกเขา แตขพระเจข้าไดข้ทรงประทานทคัวที่ ทคัรงพริภพใหข้แกขพระองคตเพพอที่ ทรีที่จะเปป็น
อาณาจคักรของพระองคต และพวกสาวกในวคันนคัรนจะไดข้ขร นน ครอบครองรข วมกคับพระองคตใน
อาณาจคักรนคัรน ในฐานะเปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อ ในวคันนคัรนพวกเขาจะไมขเพรียงกรินและดพมที่ ทรีที่โตบ๊ะของ
พระองคตในอาณาจคักรของพระองคตเทขานคัรน แตขพวกเขาจะ “นคังที่ บนทรีที่นงคัที่ พริพากษาพวกอริสราเอลสริบ
สองตระกซูล” ดข้วย
เหป็นไดข้ชดคั วขาจรุดสนใจตรงนรีรคอพ การครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตตหลคังจากการ
เสดป็จกลคับมาของพระองคต นรีที่เปป็นอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่ถซูกพยากรณตไวข้มานานแลข้ว ในวคันนคัร น
อคัครสาวกทคัรงสริบสองคน (ยกเวข้นยซูดาส อริสคารริโอท) จะไดข้รบคั อภริสริทธริธในการนคังที่ บนทรีที่นคังที่ พริพากษา
และตคัดสรินความตขางๆทรีที่เกริดขนรนในแตขละวคันของชนชาตริอริสราเอล เหป็นไดข้ชดคั วขาคนเหลขานคัรนทรีที่
ปรนนริบคัตริพระครริสตตอยขางสคัตยตซพที่อในชรีวริตนรีร จะไดข้รคับบทาเหนป็จเปป็นตทาแหนขงตขางๆทรีที่ประกอบดข้วย
สริทธริอทานาจในวคันนคัรน บางทรีเพราะวขาสาวกทคัรงสริบสองคนเปป็นยริวและไดข้เผชริญกคับการตขอตข้านจาก
พวกยริวโดยตรงในสมคัยพระเยซซู ในวดันนดันขึ้ พวกเขาจนงจะไดข้ขร นนครอบครองเหนพอชนชาตริอริสราเอล
พระคคัมภรีรตใหมขตลอดทคัรงเลขมยคังสพที่อดข้วยวขาบรรดาครริสเตรียนทรีที่เปป็นผซูข้รคับใชข้ทสรีที่ คัตยตซพที่อของพระเจข้ากป็จะ
ไดข้ขร นน ครอบครองรข วมกคับพระองคตในวคันนคัรนเชขนเดรียวกคัน
ลก 22:31-32 และองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "ซมีโมน ซมีโมนเออ๋ย ดผเถสด ซาตานไดด้ขอพวก
ทล่านไวด้เพรรื่อจะฝนดรล่อนพวกทล่านเหมรอนฝนดขด้าวสาลมี 32 แตล่เราไดด้อธสษฐานเผรรื่อตนวทล่าน เพรรื่อความ
เชรรื่อของทล่านจะไมล่ไดด้ขาด และเมรรื่อทล่านไดด้หนนกลนบแลด้ว จงชผ กลาลนงพมีรื่นด้องทนนั้งหลายของทล่าน"
พวกเขาใกลข้จะรคับประทานอาหารมพรอสรุดทข้ายเสรป็จเรรียบรข้อยแลข้ว ตอนเยป็นไดข้เปลรีที่ยนเปป็น
เวลาคทที่าแลข้ว หลคังจากทรงสคังที่ สอนแบบเจาะลนกและกทาราบความไมขรจซูข้ คักโตของพวกสาวกไป
พรข้อมๆกคัน บคัดนรีรพระเยซซูทรงเปลรียที่ นจรุดสนใจมาทรีที่เปโตรบข้าง พระองคตตรคัสแกขเขาโดยเรรียกชพที่อเขา
สองครคัรงเพพอที่ เปป็นการเนข้นยทราวขา “ซาตานไดข้ขอพวกทขานไวข้เพพอที่ จะฝคัดรข อนพวกทขานเหมพอนฝคัดขข้าว
สาลรี” การอข้างอริงถนงการฝคัดรข อนเหมพอนขข้าวสาลรีในปคัจจรุบนคั กป็เทรียบไดข้กบคั ‘การนวดขข้าว’ กลขาวอรีก

นคัยหนนงที่ กป็คพอ พระเยซซูทรงบอกเปโตรวขา พญามารตข้องการทรีที่จะไดข้ตคัวเขาและกทาจคัดเขาใหข้สรรินซาก
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสบอกเปโตรวขาพระองคตไดข้อธริษฐานเผพที่อเขาแลข้วเพพที่อทรีวที่ าข ความเชพที่อของ
เขาจะไดข้ไมขเสรียไป
ชขางเปป็นอภริสริทธริธเหลพอเกรินทรีไที่ ดข้พระเยซซูอธริษฐานเผพที่อ! ไมขมรีคทาอธริษฐานใดทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขานคัรน
อรีกแลข้ว พระองคตมริไดข้ทรงอธริษฐานใหข้เปโตรหลรีกเลรียที่ งการทดสอบนคัร น แตขพระองคตทรงอธริษฐาน
ใหข้ความเชพที่อของเขาจะไมขเสรียไป เรพอที่ งสรุดทข้ายทรีที่พระเยซซูทรงอธริษฐานกป็คพอวขา เมพอที่ เปโตรหดันกลดับ
แลว้ว เขากป็จะชซูกาท ลคังพวกพรีที่นข้องของเขา ความหมายกป็คพอวขา เมพที่อเปโตรหดันกลดับมาจากการถซูกพญา
มารทดสอบ เขากป็จะชซูกาท ลคังพรีที่นอข้ งคนอพที่นๆ
แนขนอนทรีพที่ ระเจข้าทรงยอมใหข้เราประสบกคับความยากลทาบากในชรีวริตเพพที่อทรีที่วาข เราจะไดข้ชซู
กทาลคังคนอพนที่ ๆตขอซนที่งเผชริญกคับความยากลทาบากแบบเดรียวกคัน มรีขอข้ คริดทรีที่วเริ ศษหลายประการทรีที่เราไดข้
รคับจากเรพที่องนรีร (1) ซาตานจะทดสอบผซูข้คนของพระเจข้าจรริงๆ ลองดซูโยบเปป็นตคัวอยขางกป็ไดข้ (2) เรามรี
พระองคตผซูข้ทรงเสนอความแทนเราซนที่งประทคับอยซูเข บพรองขวาพระหคัตถตของพระบริดาซนที่งอธริษฐานเผพที่อ
เราอยซูข ชขางเปป็นสริทธริพริเศษจรริงๆ! ดซู โรม 8:34 และ 1 ยอหตน 2:21 (3) พระเจข้าอาจทรงยอมใหข้ความ
ทรุกขตยากแมข้กระทคังที่ จากซาตานเกริดขนรนกคับเราไดข้ เพพอที่ ทรีที่วาข เราจะชซูกาท ลคังคนอพนที่ ๆไดข้ในภายหลคัง
ลก 22:33-34 ฝล่ายเขาจซงทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขด้าพระองคย์พรด้อมแลด้วทมีรื่จะไป
กนบพระองคย์ ถซงจะตด้องตสดคทกและถซงความตายกป็ดมี" 34 พระองคย์ตรนสวล่า "เปโตรเออ๋ย เราบอกทล่าน
วล่าวนนนมีนั้กอล่ นไกล่ขนน ทล่านจะปฏสเสธวล่าไมล่รด้จผ นกเราถซงสามครนนั้ง "
การ ‘ฝคัดรข อน’ ทรีพที่ ระเยซซูตรคัสถนงยขอมหมายถนงการทรีที่เขาปฏริเสธพระเยซซูในเวลาตขอมาใน
คทที่าคพนนคัรน เปโตรซนที่งปกตริแลข้วเปป็นคนหรุนหคันพลคันแลขนกป็ประกาศวขา เขาพรข้อมทรีจที่ ะ “ไปกคับ
พระองคต ถนงจะตข้องตริดครุกและถนงความตายกป็ดรี” เมพอที่ ไดข้ยรินเชขนนคัรนพระเยซซูกตป็ รคัสอยขางถอนพระทคัย
วขา “เปโตรเอด๋ย เราบอกทขานวขาวคันนรีรกขอนไกขขคัน ทขานจะปฏริเสธวขาไมขรจซูข้ คักเราถนงสามครคัรง” วคันใหมข
ตามปฏริทนริ ไดข้เรริที่มตข้นแลข้วเมพอที่ ดวงอาทริตยตตก พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขากขอนทรีที่ไกขตคัวผซูข้ขนคั ตอนดวง
อาทริตยตขร นน เปโตรกป็จะปฏริเสธวขาเขาไมขรซูข้จคักพระเยซซูเลยดข้วยซทราถนงสามครคัรง นขาเศรข้าทรีที่มนคั กลายเปป็น
จรริง

ลก 22:35-38 พระองคย์จซงตรนสถามเหลล่าสาวกวล่า "เมรรื่อเราไดด้ใชด้ทล่านทนนั้งหลายออกไปโดย
ไมล่มมีถทงเงสน ไมล่มมียาล่ ม ไมล่มมีรองเทด้านนนั้น ทล่านขนดสนสสงรื่ ใดบด้างหรรอ" เขาทนนั้งหลายทผลตอบวล่า
"หามสไดด้" 36 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "แตล่เดมีดี๋ยวนมีในั้ ครมมีถทงเงสนใหด้เอาไปดด้วย และยล่ามกป็ใหด้เอาไป
เหมรอนกนน และผผใด้ ดทมีรื่ไมล่มมีดาบกป็ใหด้ขายเสรอนั้ คลทมของตนไปซรนั้อดาบ 37 ดด้วยเราบอกทล่านทนนั้งหลาย
วล่า พระวจนะซซรื่งเขมียนไวด้แลด้วนนนนั้ ตด้องสลาเรป็จในเรา ครอวล่า `ทล่านถผกนนบเขด้ากนบบรรดาผผด้ละเมสด '
เพราะวล่าคลาพยากรณย์ทมีรื่เลป็งถซงเรานนนั้นจะสลาเรป็จ" 38 เขาทผลตอบวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ดผเถสด มมีดาบส
องเลล่ม" พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "พอเสมียทมีเถอะ"
พระเยซซูทรงทราบวขาเวลาของพระองคตใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระองคตจนงทรงออกความเหป็น
สรุดทข้ายทรีที่โตบ๊ะรคับประทานอาหารนคัรน หคัวขข้อทรีที่พระองคตตรคัสถนงเรริที่มมรีนร ทาเสรียงทรีที่นขากลคัว พระองคตทรง
เตพอนความจทาพวกเขาวขาเมพที่อพระองคตทรงใชข้พวกเขาไปกขอนหนข้านรีรโดยปราศจาก “ถรุงเงริน ไมขมรี
ยขาม ไมขมรรี องเทข้านคัรน ทขานขคัดสนสริที่งใดบข้างหรพอ” ในการเดรินทางเทรีที่ยวประกาศหลายตขอหลายครคัรง
ของพวกเขาๆไมขขดคั สนสริที่งใดเลยและพวกเขากป็ทราบดรี อยขางไรกป็ตาม บคัดนรีรพระเยซซูทรงเตพอนวขา
หากพวกเขามรีเงรินกป็ใหข้พกตริดตคัวไปดข้วย และหากพวกเขาไมขมรี กป็ใหข้ขายเสพรอผข้าของตนเพพที่อเอาเงริน
ไปซพรอดาบ “ดข้วยเราบอกทขานทคัรงหลายวขา พระวจนะซนที่งเขรียนไวข้แลข้วนคัรนตข้องสทาเรป็จในเรา คพอวขา
`ทขานถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริด' เพราะวขาคทาพยากรณตทรีที่เลป็งถนงเรานคัรนจะสทาเรป็จ”
มรีหลายความเหป็นตามมา (1) ถนงแมข้วาข พวกเขาไมขขคัดสนสริที่งใดเลยขณะทรีที่พวกเขารคับใชข้
พระองคตกขอนหนข้านคัรน แตขเวลานคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้วทรีที่ตข้องมรีการใชข้กาท ลคัง ชรีวริตและการรคับใชข้ของพวก
เขากทาลคังจะเปลรีที่ยนจากหนข้ามพอเปป็นหลคังมพอ นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพวกเขาตข้องหคันไปใชข้อาวรุธเพพที่อ
ปข้องกคันตคัว แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา สริที่งตขางๆจะเปลรีที่ยนแปลงไปในทางทรีที่เลวรข้ายยริงที่ ขนรนใน
สข วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกสาวก (2) พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนวขา อริสยาหต 53:12 กทาลคังจะ
สทาเรป็จในพระองคต ในวคันถคัดไปพระองคตจะทรงถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริดจรริงๆ นคันที่ คพอ
พระองคตจะทรงถซูกมองและถซูกปฏริบคัตริในฐานะอาชญากรธรรมดาคนหนนที่ง (3) พระองคตตรคัสลขวง
หนข้าสคัรนๆวขาทรุกสริที่งทรีที่ไดข้ถซูกเขรียนไวข้แลข้วเกรีที่ยวกคับพระองคตกาท ลคังจะมาถนงบทสรรุป คทาทรีที่แปลวขา สลาเรป็จ

(เทะลอส) มรีความหมายทคัวที่ ๆไปวขา ‘บทสรรุป’ เปป็นความจรริงทรีที่หลายสริที่งทรีที่มพรี ยากรณตไวข้เกรีที่ยวกคับ
พระเยซซูจะสทาเรป็จภายในอรีกไมขกรีที่ชคัวที่ โมงของวคันทรีที่จะมานคัรน ทรุกสริที่งจะสทาเรป็จภายในเวลาไมขกรีที่วคัน
พอไดข้ยรินเชขนนคัรนพวกสาวกกป็ตอบกลคับไปวขา “"พระองคตเจข้าขข้า ดซูเถริด มรีดาบสอง
เลขม"” (เหป็นไดข้ชดคั วขาดาบเลขมหนนที่งเปป็นของเปโตร) เมพอที่ หาดซูในหมซูขพวกเขาแลข้ว พวกเขากป็หาดาบมา
ไดข้สองเลขม (ดาบของเปโตรอาจมรีไวข้เพพอที่ หคันที่ เนพรอลซูกแกะในพริธรีปคัสกาซนที่งเขาไดข้รคับมอบหมายหนข้าทรีที่
ในการจคัดเตรรียม ดคังนคัรน ยอหตนจนงอาจเปป็นคนทรีมที่ รีดาบอรีกเลขมทรีที่เหลพอ) คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอ
“พอเสรียทรีเถอะ” กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ ‘ไมขตข้องกคังวล’ ดาบสองเลขมกป็มากเกรินพอแลข้ว พระเยซซู
มริไดข้ทรงยรุใหข้พวกเขาพกอาวรุธตริดตคัว แตขพระองคตกาท ลคังเตพอนพวกเขาใหข้เตรรียมพรข้อมสทาหรคับ
เหตรุการณตทจรีที่ ะเกริดขนรนในไมขชาข้ แตขกลคับกลายเปป็นวขา แมข้แตขดาบของเปโตรกป็ไมขจทาเปป็นตข้องใชข้เลย
ลก 22:39-41 ฝล่ายพระองคย์เสดป็จออกไปยนงภผเขามะกอกเทศตามเคย และเหลล่าสาวกของ
พระองคย์กป็ตามพระองคย์ไปดด้วย 40 เมรรื่อมาถซงทมีรื่นนรื่นแลด้ว พระองคย์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "จง
อธสษฐานเพรรื่อมสใหด้เขด้าในการทดลอง" 41 แลด้วพระองคย์ดลาเนสนไปจากเขาไกลประมาณขวด้างหสนตก
และทรงคทกเขล่าลงอธสษฐาน
หลคังจากบทสรรุปของพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายนคัรน พระเยซซูกเป็ สดป็จออกไป “ตามเคย”
ความหมายกป็คพอวขา ‘พระองคตเสดป็จไปดคังทรีที่ทรงปฏริบคัตริเปป็นประจทา’ นคันที่ คพอ ไปยคังภซูเขามะกอกเทศ
ยซูดาสรซูข้จคักนริสคัยของพระองคตดรี และเขาจนงรซูวข้ าข จะพาพวกเจข้าหนข้าทรีที่ไปจคับพระองคตไดข้ทไรีที่ หน พวก
สาวกกป็ตริดตามพระองคตไปทรีที่นคันที่ ขขาวประเสรริฐของยอหตน (บททรีที่ 15-17) นทาเสนอคทาสอนอคันลนกซนรง
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราขณะทรีที่พวกเขาเดรินทอดนของจากกรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังภซูเขาลซูกนคัรน พอ
ไปถนงทรีที่นคันที่ พระเยซซูกทป็ รงเตพอนพวกเขาวขา “จงอธริษฐานเพพที่อมริใหข้เขข้าในการทดลอง” พระองคตทรง
ทราบวขาจะเกริดอะไรขนรนในไมขชข้า แตขพวกเขาไมขทราบ
นอกจากนรีร คทากทาชคับนรีรยคังเปป็นความจรริงทรีที่ลนกซนรงมาจนถนงปคัจจรุบนคั เมพที่อเราอธริษฐาน เรากป็หลรีก
เลรียที่ งการทดลองไดข้ เมพอที่ เราตริดสายพระบริดาอยซู ข พญามารกป็ไมขอาจเขข้าถนงเราไดข้ เพราะสายไมขวาข ง
หลคังจากนคัรนพระเยซซูกทป็ รงปลรีกตคัวไปจากพวกสาวกไกลประมาณขวข้างหรินตก ทรงครุกเขขาและเรริที่ม
อธริษฐาน ถนงแมข้วาข พระคคัมภรีรตไมขไดข้สงคัที่ ใหข้เราครุกเขขาลงอธริษฐาน แตขเรากป็ควรหมายเหตรุไวข้วาข พระ

เยซซูทรงแสดงความเคารพยทาเกรงตขอพระพคักตรตพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของพระองคตเมพอที่
พระองคตทรงเขข้าสซูขการอธริษฐานทรีที่รอข้ นรนทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมาในประวคัตริศาสตรต
ลก 22:42

วล่า "พระบสดาเจด้าขด้า ถด้าพระองคย์พอพระทนย ขอใหด้ถด้วยนมีเนั้ ลรรื่อนพด้นไปจากขด้า

พระองคย์เถสด แตล่อยล่างไรกป็ดมีอยล่าใหด้เปป็นไปตามใจขด้าพระองคย์ แตล่ใหด้เปป็นไปตามพระทนยของ
พระองคย์เถสด" พระเยซซูทรงทราบดรีวาข มรีอะไรรอคอยพระองคตอยซูข ในความทรงสคัพพคัญญซูของ
พระองคตและการทรงทราบลขวงหนข้า พระองคตจนงทรงทราบถนงความเกลรียดชคังทรีที่พระองคตจะเผชริญ
ในไมขชาข้ พระองคตทรงทราบถนงการปฏริเสธทรีพที่ ระองคตจะทรงประสบในอรีกไมขกรีที่ชวคัที่ โมงขข้างหนข้า
พระองคตทรงทราบถนงความทรุกขตทรมานฝขายรข างกายทรีรที่ อคอยอยซูเข บพรองหนข้า พระองคตทรงทราบวขา
สาวกสขวนใหญขทรีที่สคัตยตซพที่อจะทอดทริรงพระองคตไป พระองคตทรงทราบวขาในวคันถคัดไปพระองคตจะ
ทรงกลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกขเราทคัรงๆทรีที่พระองคตไมขทรงมรีบาปเลย เมพอที่ พระบริดาในสวรรคต
ของพระองคตทรงวางลงบนพระองคตซนที่งความชคัวที่ ชข้าของเราทรุกคน พระองคตจงน ทรงทราบวขาพระ
บริดาในสวรรคตผซูข้ทรงเปป็นทรีที่รคักและทรงสภาพนริรคันดรตจะทรงทอดทริรงพระองคตเมพที่อพระองคตทรงถซูก
แขวนอยซูรข ะหวขางสวรรคตและแผขนดรินโลก โดยถซูกมนรุษยตปฏริเสธและถซูกพระเจข้าทอดทริรง พระองคต
ทรงทราบวขาในวคันนคัรนเองพระองคตจะทรงประสบกคับความเจป็บปวดแหขงความตาย พระองคตทรง
ทราบถนงสริที่งเหลขานรีรทรงคั สริรน
ดคังนคัรนในความเปป็นมนรุษยตของพระองคต พระองคตจนงทรงหวาดกลคัวสริที่งทรีรที่ อคอยอยซูเข บพรอง
หนข้า แนขนอนทรีพที่ ระเยซซูในฐานะทรีที่ทรงเปป็นมนรุษยตทรงประสบกคับความกลคัว ความกระวนกระวาย
และความหวาดหวคันที่ ในฐานะทรีที่ทรงเปป็นมนรุษยต สริที่งทรีรที่ ออยซูเข บพรองหนข้ากป็ททาใหข้พระองคตหวาดกลคัว
ดคังนคัรนในความเปป็นมนรุษยตของพระองคตๆจนงทรงรข้องออกมาวขา “พระบริดาเจข้าขข้า ถข้าพระองคตพอ
พระทคัย ขอใหข้ถข้วยนรีรเลพที่อนพข้นไปจากขข้าพระองคตเถริด” พระองคตทรงถซูกทดลองเหมพอนกคับเราทรุก
ประการ กระนคัรนในอรุปนริสคัยทรีที่ชอบธรรมและความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พระองคตจนงทรง
นอบนข้อมตขอพระบริดาของพระองคต พระองคตทรงอธริษฐานตขอไปวขา “แตขอยขางไรกป็ดรีอยขาใหข้เปป็นไป
ตามใจขข้าพระองคต แตขใหข้เปป็นไปตามพระทคัยของพระองคตเถริด” การตขอสซูข้ซนที่งหนคักหนายริงที่ กวขา
กางเขนกทาลคังจะเขข้ามา ถนงแมข้วาข ความทรุกขตทรมานฝขายรข างกายจะหนคักหนาสาหคัสยริงที่ กวขาในวคันถคัด
ไป แตขความเจป็บปวดรวดรข้าวฝขายวริญญาณกป็เกริดขนรนในสวนเกทเสมนรี

ลก 22:43-44 ทผตสวรรคย์องคย์หนซรื่งจากสวรรคย์มาปรากฏแกล่พระองคย์ชวล่ ยชผกลาลนงพระองคย์
44 เมรรื่อพระองคย์ทรงเปป็นททกขย์มากนนกพระองคย์ยงสรื่ ปลงพระทนยอธสษฐาน พระเสโทของพระองคย์
เปป็นเหมรอนโลหสตไหลหยดลงถซงดสนเปป็นเมป็ดใหญล่
พระเจข้าพระบริดาซนที่งทรงทราบถนงความเจป็บปวดรวดรข้าวทรีที่พระบรุตรอคันเปป็นทรีรที่ คักของ
พระองคตกาท ลคังประสบอยซูข พระองคตจนงทรงใชข้ทซูตสวรรคตตนหนนงที่ ซนที่งปรากฏตคัว “จากสวรรคตมา
ปรากฏแกขพระองคตชขวยชซูกาท ลคังพระองคต” ดข้วยพระทคัยเมตตากรรุณาและพระปคัญญาอคันไมขรซูข้สร รินสรุด
ของพระองคต พระเจข้าจนงทรงสข งกองหนรุนจากสวรรคตมาเพพที่อชซูกาท ลคังพระเยซซูใหข้มรีกาท ลคังทรีที่จะสซูข้ตขอไป
ผซูข้นทาสารจากเบพรองบนเปป็นกทาลคังใจทรีที่มาจากบข้าน โดยมาเพพที่อหนรุนใจพระเยซซูใหข้สซูข้ตขอไป
กระนคัรน “เมพอที่ พระองคตทรงเปป็นทรุกขตมากนคักพระองคตยริงที่ ปลงพระทคัยอธริษฐาน” ถนงแมข้วาข
ความทรุกขตทรมานฝขายรข างกายยคังไมขไดข้เรริที่มตข้น แตขพระเยซซูซนที่งทรงเปป็นทรุกขตในพระทคัยกป็ทรง
อธริษฐานอยขางหนคักตขอพระบริดาในสวรรคตของพระองคต มรีบางคนเสนอวขาพระองคตกาท ลคังตขอสซูข้กบคั
พญามารอยซูใข นขณะนคัรน อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีขอข้ ความใดตรงนรีรหรพอทรีที่อนพที่ เลยทรีที่สพที่อความหมายเชขน
นคัรน การโจมตรีของพญามารยคังมริไดข้เรริที่มตข้นขนรนถนงแมข้วาข มคันจะเรริที่มแนขๆในไมขชข้า “พระเสโทของ
พระองคตเปป็นเหมพอนโลหริตไหลหยดลงถนงดรินเปป็นเมป็ดใหญข” เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ขข้อความตรงนรีร
ทคัรงภาษาอคังกฤษและภาษากรรีกไมขไดข้กลขาววขาพระเสโทของพระองคตเปป็นเลพอดหยดใหญข แตขพระ
เสโทของพระองคต “เปป็นเหมพอน” โลหริตหยดใหญขตขางหาก
พระองคตทรงอธริษฐานอยขางหนคักจนพระองคตทรงเหงพอที่ ออกเยอะมาก มคันสพที่อถนงวริกฤตริทรีที่
ใกลข้เขข้ามา มคันอาจเปป็นเสข้นเลพอดฝอยแตกและมรีเลพอดปนออกมากคับเหงพที่อของพระองคต แตขทเรีที่ ปป็นไป
ไดข้มากกวขากป็คพอวขา พระองคตทรงเหงพอที่ ออกเยอะมากในชขวงเวลาวริกฤตริเชขนนคัรนจนมคันดซูเหมพอนวขา
พระองคตกาท ลคังโลหริตไหล วริกฤตริครคัรงใหญขทรีที่สรุดแหขงการทรงสภาพอยซูตข ลอดกาลนริรคันดรตของ
พระองคตไดข้เรริที่มขนรนแลข้ว
ลก 22:45-46 เมรรื่อทรงอธสษฐานเสรป็จและลทกขซนั้นแลด้ว พระองคย์เสดป็จมาถซงเหลล่าสาวก พบ
เขานอนหลนบอยผล่ดวด้ ยกลาลนงททกขย์โศก 46 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "นอนหลนบทลาไม จงลทกขซนั้น
อธสษฐานเพรรื่อทล่านจะไมล่เขด้าในการทดลอง"

พระเจข้าทรงประทานกทาลคังเสรริมใหข้ในเวลาทรีที่พระองคตตข้องการ พระองคตจนงทรง “ลรุกขนรน
แลข้ว พระองคตเสดป็จมาถนงเหลขาสาวก” พระองคตตข้องเศรข้าใจทรีที่ทรง “พบเขานอนหลคับอยซูดข วข้ ยกทาลคัง
ทรุกขตโศก” เปป็นทรีที่เขข้าใจไดข้วาข ตอนนคัรนมคันเปป็นเวลาดนกแลข้ว พวกเขาเหนพอที่ ยมาทคัรงวคันแลข้ว แถมกขอน
หนข้านคัรนพวกยคังรคับประทานอาหารมพรอปคัสกามาอริที่มแปลข้อรีกตขางหาก นอกจากนรีรพวกเขากป็เหป็นและ
อาจไดข้ยรินคทาอธริษฐานอคันโศกเศรข้าของพระองคตอยซูไข กลๆดข้วย บางทรีนร ทาตาอาจไหลเอขอตาของพวก
เขาเมพที่อพวกเขารคับรซูถข้ นงความเจป็บปวดรวดรข้าวทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขากทาลคังประสบอยซูข
กระนคัรนในความอขอนแอของพวกเขาๆกป็พาข ยแพข้ตขอการนอน พระองคตจนงทรงปลรุกพวกเขาและ
เตพอนสตริพวกเขาอรีกครคัรงวขา “จงลรุกขนรนอธริษฐานเพพที่อทขานจะไมขเขข้าในการทดลอง”
ลก 22:47-48 พระองคย์ตรนสยนงไมล่ทนนขาดคลา ดผเถสด มมีคนเปป็นอนนมาก และผผด้ทมีรื่ชรรื่อวล่า ยผดาส
เปป็นคนหนซรื่งในสาวกสสบสองคนนลาหนด้าเขามา ยผดาสเขด้ามาใกลด้พระเยซผเพรอรื่ จทบพระองคย์ 48 แตล่
พระเยซผ ตรนสถามเขาวล่า "ยผดาส ทล่านจะทรยศบทตรมนทษยย์ดวด้ ยการจทบหรรอ"
ขณะทรีที่พระองคตกาท ลคังตรคัสอยซูนข ร คัน คนหมซูขใหญขของพวกปรุโรหริตใหญข พวกตทารวจประจทา
พระวริหาร พวกทหาร และยซูดาสกป็มาถนง เขารซูจข้ คักสถานทรีที่นร คันดรี ดคังนคัรน ภายใตข้การครอบคลรุมของ
ความมพดและการพข้นจากสายตาผซูข้คน เขาจนงพาพวกศคัตรซูของพระเยซซูไปทรีที่นคันที่ ยซูดาสจนง “นทาหนข้า
เขามา ยซูดาสเขข้ามาใกลข้พระเยซซูเพพอที่ จรุบพระองคต” เขาไดข้ตกลงกคับพวกเจข้าหนข้าทรีที่แลข้ววขาในความมพด
เขาจะระบรุตวคั พระเยซซูแกขพวกเขาโดยการจรุบแบบหลอกๆ พระเยซซูซนที่งทรงทราบวขากทาลคังเกริดอะไร
ขนรนจนงตรคัสคทาถามแทงใจดทายซูดาสวขา “ยซูดาส ทขานจะทรยศบรุตรมนรุษยตดข้วยการจรุบหรพอ” การกระททา
นคัรนเสรป็จสริรนลงแลข้ว การทรยศพระเยซซูสทาเรป็จแลข้ว
ลก 22:49-51 เมรรื่อคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผรล่ อบพระองคย์เหป็นวล่าจะเกสดเหตทอะไรตล่อไป เขาจซงทผล
ถามพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ใหด้เราเอาดาบฟนนเขาหรรอ" 50 และมมีคนหนซงรื่ ในเหลล่าสาวก ไดด้
ฟนนผผรด้ นบใชด้คนหนซรื่งของมหาปทโรหสต ถผกหผขด้างขวาของเขาขาด 51 แตล่พระเยซผ ตรนสวล่า "พอเสมียทมี
เถอะ" แลด้วพระองคย์ทรงถผกตด้องใบหผคนนนนนั้ ใหด้เขาหาย
พวกสาวกมองออกทคันทรีวาข กทาลคังเกริดอะไรขนรน บางทรีพวกเขาอาจจทาไดข้วาข เยป็นวคันนคัรนพระ
เยซซูตรคัสอะไรเกรีที่ยวกคับดาบ พวกเขาจนงถามวขา “พระองคตเจข้าขข้า ใหข้เราเอาดาบฟคันเขาหรพอ” กลขาวอรีก

นคัยหนนงที่ กป็คพอ เราควรสซูข้ไหม มรีคนหนนงที่ สซูข้จรริงๆ (เปโตร ตามทรีที่บคันทนกไวข้ในยอหตน 18:10) เขาชคักดาบ
ออกมาและเหวรีที่ยงมคันไปทรีที่ศรีรษะคนหนนงที่ ทรีที่อยซูใข กลข้เครียงอยขางแรง เขาอาจมรีเจตนาทรีที่จะฟคันศรีรษะ
ชายคนนคัรนใหข้ขาดหรพออยขางนข้อยกป็ททาใหข้เกริดบาดแผลปางตาย เหป็นไดข้ชคัดวขาชายคนนคัรนกข้มศรีรษะ
หลบและเปโตรฟคันโดนแคขหซูของเขาซนที่งถซูกฟคันขาด แตขพระเยซซูกลคับสคังที่ ใหข้พวกเขายอมจทานน
ความหมายของวลรีทรีที่วาข “พอเสรียทรีเถอะ” กป็คพอ ‘อะไรจะเกริดกป็ปลขอยใหข้มนคั เกริดเถริด’ หลคังจากนคัรน
พระเยซซูกทป็ รงแตะตข้องทรีที่หซูของชายผซูข้นร คัน (ผซูข้รคับใชข้ของมหาปรุโรหริต) และรคักษาเขาใหข้หาย แมข้ใน
ยามทรีพที่ ระองคตทรงถซูกทรยศและถซูกจคับกรุม องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ยงคั ทรงวางตคัวอยขางนขา
ประทคับใจและทรงสทาแดงพระกรรุณาใหญขยริงที่ เมพที่อพระองคตทรงถซูกตขอวขา พระองคตกมป็ ริไดข้ทรง
ตอบโตข้
ลก 22:52-53 ฝล่ายพระเยซผตรนสแกล่พวกปทโรหสตใหญล่ พวกนายทหารรนกษาพระวสหาร และ
พวกผผใด้ หญล่ทมีรื่ออกมาจนบพระองคย์นนนั้นวล่า "ทล่านทนนั้งหลายเหป็นเราเปป็นโจรหรรอจซงถรอดาบถรอตะบอง
ออกมา 53 เมรรื่อเราอยผล่กบน ทล่านทนนั้งหลายในพระวสหารททกๆวนน ทล่านกป็มสไดด้ยนรรื่ มรอออกจนบเรา แตล่เวลานมีนั้
เปป็นทมีของทล่านและเปป็นอลานาจแหล่งความมรด"
พระเยซซูจนงทรงหคันไปหาพวกปรุโรหริตใหญขและพวกคซูขอรริของพระองคต พระองคตตรคัสถาม
เพรียงวขา “ทขานทคัรงหลายเหป็นเราเปป็นโจรหรพอจนงถพอดาบถพอตะบองออกมา” ดคังทรีที่อริสยาหตไดข้พยากรณต
ไวข้นานมาแลข้ววขา “พระองคตทรงถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริด” (อริสยาหต 53:12) ดข้วยคทาตรคัสเชริง
ประชดประชคัน พระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาพระองคตไดข้ทรงสคังที่ สอนอยขางเปริดเผยใน
พระวริหารตอนกลางวคันแสกๆและพวกเขาไมขไดข้พยายามจคับกรุมพระองคต แตขธาตรุแทข้ของพวกเขา
ไดข้ถซูกเผยออกมาแลข้ว ดรุจนคักการเมพองขรีรขลาดตาขาวทรีที่แอบสมคบคริดกคัน และเชขนเดรียวกคับนายใหญข
ของพวกเขา คพอ พญามาร วริธรีปฏริบคัตริการของพวกเขาตข้องอาศคัยความมพดและอทานาจของความมพด
พวกเขากระททากริจในความมพดเพราะวขากริจการของพวกเขานคัรนชคัวที่ พวกเขาไมขนขาจะหลงประเดป็นทรีที่
พระเยซซูทรงเสนอ
ลก 22:54-57 เขากป็จนบพระองคย์พาเขด้าไปในบด้านมหาปทโรหสต เปโตรตสดตามไปหล่างๆ
55 เมรรื่อเขากล่อไฟทมีรื่กลางลานบด้านและนนงรื่ ลงดด้วยกนนแลด้ว เปโตรกป็นงนรื่ อยผล่ทล่ามกลางเขา 56 มมีสาวใชด้

คนหนซรื่งเหป็นเปโตรนนงรื่ อยผล่ใกลด้ไฟ จซงเพล่งดผแลด้ววล่า "คนนมีนั้ไดด้อยผกล่ นบผผด้นนนั้นดด้วย" 57 แตล่เปโตรปฏสเสธ
พระองคย์วล่า "แมล่เออ๋ย คนนนนั้นขด้าไมล่รด้จผ นก "
ในยามเทรีที่ยงคพนซนที่งเปป็นเวลาแหขงความมพดพวกเขากป็จนบพระองคย์ คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ซบุลลดัม
บาโน) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ฉวยไป’ พระเยซซูจงน ทรงถซูกฉวยไวข้และถซูกจคับกรุม ตอนแรกพวก
เขาพาพระองคต “เขข้าไปในบข้านมหาปรุโรหริต” ตอนกลางดนก แตข “เปโตรตริดตามไปหขางๆ” นรีสที่ พที่อวขา
พวกสาวกทรีที่เหลพอตขางพากคันหนรีไป (ยอหตนกลขาวไวข้ใน 18:15 วขาเขาตริดตามพระเยซซูไปดข้วย) ขณะ
ทรีที่พระเยซซูกาท ลคังถซูกไตขสวนอยซูใข นบข้านหลคังนคัรน เปโตรและยอหตนกป็นคังที่ ลงทรีที่ลานบข้านขข้างนอก ซนที่ง
ตรงนรีรเรรียกวขาลานบว้าน ตรงนคัรนเองมรีบางคนไดข้กขอกองไฟขนรน มคันเปป็นฤดซูใบไมข้ผลริและอยซูใข นแถบ
เทพอกเขาแควข้นยซูเดรีย มคันเปป็นเวลากลางดนกและตอนนคัรนอากาศหนาว เปโตรจนงนคังที่ ลงทขามกลางพวก
เขารอบกองไฟนคัรน
ขณะเดรียวกคัน สาวใชข้คนหนนงที่ (ซนที่งอาจเปป็นสาวใชข้ของมหาปรุโรหริต) เพขงดซูเปโตร จากนคัรนกป็
รข้องขนรนโดยอาจชรีรนรวริ ไปทรีที่เขาดข้วยวขา “คนนรีรไดข้อยซูกข บคั ผซูข้นร คันดข้วย” ความลข้มเหลวของเปโตรใกลข้จะ
เกริดขนรนแลข้ว ทคันใดนคัรนเขากป็ “ปฏริเสธพระองคตวาข "แมขเอด๋ย คนนคัรนขข้าไมขรจซูข้ คัก"” หากกลขาวโดยใชข้
ภาษาพซูดในปคัจจรุบคันแลข้ว มคันเหมพอนกคับเขาพซูดวขา ‘ครุณผซูข้หญริง ผมไมขเคยพบชายคนนคัรนมากขอนเลย’
คทากรรีกทรีที่แปลวขา รผด้จนก (เอะอดิโด) มรีความหมายไดข้ดวข้ ยวขา ‘ชายตาแล’ นรีเที่ ทขากคับเปโตรพซูดวขา ‘ขข้าไมข
เคยชายตาแลพระองคตเลย’
ลก 22:58

สนกครผล่หนซรื่ง มมีอมีกคนหนซรื่งเหป็นเปโตรจซงวล่า "เจด้าเปป็นคนหนซงรื่ ในพวกนนนนั้

ดด้วย" เปโตรจซงวล่า "พล่อเออ๋ย ขด้ามสไดด้เปป็น" หลคังจากนคัรนไมขนาน อรีกคนกป็กลขาววขา “เจข้าเปป็นคนหนนงที่
ในพวกนคัรนดข้วย” เจข้าเปป็นสาวกคนหนนงที่ ของพระองคตดข้วย! พอไดข้ยรินเชขนนคัรนเปโตรกป็ตอบแบบเนข้น
ยทราวขา “พขอเอด๋ย ขข้ามริไดข้เปป็น” เปโตรปฏริเสธพระองคตเปป็นครคัรงทรีสที่ องแลข้ว ในสภาพจริตใจตอนนคัรนของ
เขา เขาคงไมขรตซูข้ คัวดข้วยซทราวขาเขากทาลคังททาอะไรอยซูข
ลก 22:59-62 อยผมล่ าประมาณอมีกชนวรื่ โมงหนซรื่งมมีอกมี คนหนซรื่งยรนยนนแขป็งแรงวล่า "แนล่แลด้ว คน
นมีนั้อยผกล่ นบเขาดด้วย เพราะเขาเปป็นชาวกาลสลมี " 60 แตล่เปโตรพผดวล่า "พล่อเออ๋ย ทมีรื่ทล่านวล่านนนั้นขด้าไมล่รด้เผ รรรื่อง"
เมรรื่อเปโตรกลาลนงพผดยนงไมล่ทนนขาดคลา ในทนนใดนนนนั้ ไกล่กป็ขนน 61 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงเหลมียวดผเปโตร

แลด้วเปโตรกป็ระลซกถซงคลาขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าซซรื่งพระองคย์ไดด้ตรนสไวด้แกล่เขาวล่า "กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะ
ปฏสเสธเราถซงสามครนนั้ง" 62 แลด้วเปโตรกป็ออกไปขด้างนอกรด้องไหด้เปป็นททกขย์นนก
ประมาณหนนงที่ ชคัวที่ โมงตขอมา (ตอนนรีรเวลาคงเกพอบใกลข้รข รุงแลข้ว) มรีอรีกคนหนนงที่ “ยพนยคันแขป็ง
แรงวขา "แนขแลข้ว คนนรีรอยซูกข บคั เขาดข้วย เพราะเขาเปป็นชาวกาลริลรี"” พวกเขารซูข้ไดข้อยขางไรวขาเปโตรเปป็น
ชาวกาลริลรี อาจเปป็นเพราะสทาเนรียงของเขา กาลริลรีเปป็นเขตแดนชนบท เยรซูซาเลป็มเปป็นนครหลวง ผซูข้คน
จากแควข้นกาลริลรีมรีสทาเนรียงและวริธรีการพซูดทรีที่แตกตขาง พอไดข้ยนริ เชขนนคัรนเปโตรกป็ตอบกลคับไปวขา “พขอ
เอด๋ย ทรีที่ทขานวขานคัรนขข้าไมขรซูข้เรพอที่ ง” หรพอถอดความไดข้วาข ‘ครุณครคับ ผมไมขรซูข้วาข ครุณกทาลคังพซูดเรพที่องอะไร
อยซู!ข ’ “เมพที่อเปโตรกทาลคังพซูดยคังไมขทคันขาดคทา ในทคันใดนคัรนไกขกขป็ คัน” ขณะทรีที่ฟาข้ เรริที่มสาง ไกขตคัวผซูข้ตคัว
หนนที่งทรีที่อยซูใข กลข้เครียงกป็ขนคั สริที่งทรีพที่ ระเยซซูไดข้ทรงพยากรณตไวข้เมพที่อคพนกขอนหนข้าไดข้กลายเปป็นจรริง
ปขานนรีรพระเยซซูไดข้ถซูกพาตคัวไปยคังทางเขข้าบข้านของมหาปรุโรหริตแลข้วและคงเหป็นคนเหลขานคัรน
ทรีที่นคังที่ ผริงไฟอยซูนข อกบข้าน เมพที่อไกขตวคั นคัรนขคัน พระองคตกทป็ รงหคันมาและ “ทรงเหลรียวดซูเปโตร” ความ
หมายกป็คพอ พระองคตทรงจข้องมองเขาตรงๆ แนขนอนทรีที่เปโตรรคับรซูไข้ ดข้และทคันใดนคัรนเขากป็จทาไดข้วาข
พระเยซซูตรคัสไวข้เมพที่อเยป็นนคัรนวขาอะไรเกรีที่ยวกคับการทรีที่เขาจะปฏริเสธพระองคตสามครคัรงกขอนรรุขงสาง
บคัดเดรียดี๋ วนคัรนทรุกสริที่งกป็พลคันเขข้าสซูขความคริดของเปโตร นคันที่ คพอ สายตาของพระเยซซู ไกขทขรีที่ คัน
การตระหนคักวขาเขาไดข้ปฏริเสธพระเยซซูสามครคัรงแลข้ว และการทรีที่เขาจทาไดข้วาข พระเยซซูไดข้ตรคัสลขวงหนข้า
ไวข้แลข้ววขาจะเปป็นเชขนนคัรน เขาคงรซูสข้ นกทริที่มแทงใจนขาดซู เขาจนง “ออกไปขข้างนอกรข้องไหข้เปป็นทรุกขตนกคั ”
ในยามทรีพที่ ระเยซซูทรงตข้องการใครสคักคนมากทรีที่สรุด เขากลคับททาใหข้พระองคตผริดหวคังอยขางนขาเศรข้าใจ
ลก 22:63-65 ฝล่ายคนทมีรื่คทมพระเยซผ กป็เยาะเยด้ยโบยตมีพระองคย์ 64 และเมรรื่อเขาเอาผด้าผผกปสด
พระเนตรของพระองคย์แลด้ว เขาจซงตบพระพนกตรย์พระองคย์ถามพระองคย์วล่า "จงพยากรณย์เถอะวล่า
ใครตบเจด้า" 65 และเขาพผดคลาหมสรื่นประมาทแกล่พระองคย์อมีกหลายประการ
ยขอหนข้านรีรอาจบรรยายถนงเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนในบข้านของมหาปรุโรหริตขณะทรีที่เปโตรกทาลคัง
ปฏริเสธพระเยซซูอยซูใข นลานบข้าน “ฝขายคนทรีที่คมรุ พระเยซซูกเป็ ยาะเยข้ยโบยตรีพระองคต” คทาทรีแที่ ปลวขา โบยตมี
(เดะโร) มรีความหมายวขา ‘ซข้อม’ หรพอ ‘ทรุบตรีอยขางไมขปราณรี’ กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ พวกเขาอาจ
เยาะเยข้ยพระองคตจากนคัรนกป็ผลคัดกคันซข้อมพระองคต นอกจากนรีรพวกเขายคังเอาผข้าปริดพระเนตรพระองคต

และตบพระพคักตรตพระองคตดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ตบ (ทบุพโท) มรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ชกดข้วยหมคัด
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คอพ พวกเขาชกพระพคักตรตพระเยซซูขณะทรีที่พระองคตทรงถซูกปริดพระเนตรไวข้อยซู ข
จากนคัรนพวกเขากป็ถามพระองคตแบบเยข้ยหยคันวขา “จงพยากรณตเถอะวขาใครตบเจข้า” ความชคัวที่ รข้ายและ
ความเกลรียดชคังของพวกเขาปรากฏชคัดเจนขณะทรีที่พวกเขาทรุบตรีพระองคตอยขางหมริที่นประมาท เทขาทรีที่
เปป็นไปไดข้ พวกศคัตรซูของพระองคตคงไดข้รบคั การดลใจจากนรกขณะทรีที่พญามารและพวกสมรุนของ
มคันเฝข้าดซูเหตรุการณตนร รีดข้วยความกระหยริมที่ ยริมร ยของ เราคงไดข้แตขนนกภาพวขาคนพวกนรีรทรีที่ทรุบตรีพระองคตจะ
ถซูกจคัดการอยขางไรเมพที่อสคักวคันหนนงที่ พวกเขาจะครุกเขขาตขอเบพรองพระพคักตรตพระองคตทรีที่การพริพากษาทรีที่
พระทรีที่นงคัที่ ใหญขสรีขาว
ลก 22:66

ครนนั้นรทล่งเชด้าพวกผผใด้ หญล่ของพลเมรองกนบพวกปทโรหสตใหญล่ และพวกธรรมา

จารยย์ไดด้ประชทมกนน และเขาพาพระองคย์เขด้าไปในศาลสผ งของเขา และพผดวล่า ปขานนรีรทอข้ งฟข้าเรริที่ม
สวขางแลข้ว พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลและพวกปรุโรหริตใหญข “ไดข้ประชรุมกคัน และเขาพาพระองคต
เขข้าไปในศาลสซูงของเขา” นรีที่นขาจะหมายความวขาพวกเขาพาพระองคตเขข้าไปอยซูตข ขอหนข้าสภาซานเฮ
ดรริน คทาทรีที่แปลวขา ศาลสผ ง คพอ ซถูเนะดรดิออน ซนที่งหมายถนงคณะผซูข้ปกครองทางการของอริสราเอลภาย
ใตข้พวกโรม มคันประกอบดข้วยสมาชริกเจป็ดสริบคนและสถานทรีที่ประชรุมอยขางเปป็นทางการของมคันกป็อยซูข
ภายในบรริเวณพระวริหาร
ลก 22:67-70 "ถด้าทล่านเปป็นพระครสสตย์ จงบอกเราเถสด" แตล่พระองคย์ทรงตอบเขาวล่า "ถซง
เราจะบอกทล่าน ทล่านกป็จะไมล่เชรรื่อ 68 และถซงเราถามทล่าน ทล่านกป็จะไมล่ตอบเรา และจะไมล่ปลล่อยใหด้เรา
ไป 69 แตล่ตนนั้งแตล่นมีนั้ไปบทตรมนทษยย์จะนนงรื่ ขด้างขวาของพระเจด้าผผด้ทรงฤทธานทภาพ" 70 คนทนนั้งปวงจซง
ถามวล่า "ทล่านเปป็นบทตรของพระเจด้าหรรอ" พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "กป็ทล่านวล่าแลด้ววล่าเราเปป็น"
ถนงแมข้วาข พระองคตไดข้ถซูกไตขสวนและถซูกซข้อมโดยคนเหลขานคัรนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับมหาปรุโรหริต
แลข้ว แตขตอนนรีรพระองคตกาท ลคังจะถซูกไตขสวนอยขางเปป็นทางการโดยสภาซานเฮดรริน (เหป็นไดข้ชคัดวขา
ขขาวไดข้แพรข สะพคัดไปถนงพวกสมาชริกสภาซานเฮดรรินแลข้วในตอนกลางคพน ‘เราจคับเขาไดข้แลข้ว เรา
จะเจอกคันตอนยทที่ารรุขง’) ดคังนคัรนเมพอที่ พวกเขามาประชรุมกคัน พวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยตกป็
ถามพระองคตอยขางอวดเบขงวขา “ถข้าทขานเปป็นพระครริสตต จงบอกเราเถริด” พระเยซซูจงน ทรงตอบกลคับไป

วขา “ถนงเราจะบอกทขาน ทขานกป็จะไมขเชพที่อ และถนงเราถามทขาน ทขานกป็จะไมขตอบเรา และจะไมขปลขอย
ใหข้เราไป” พระเยซซูทรงบอกพวกเขาตรงๆวขาถนงแมข้วาข พระองคตทรงบอกพวกเขาวขาพระองคตทรง
เปป็นพระครริสตต พวกเขากป็จะไมขยอมเชพที่อ นอกจากนรีร หากพระองคตพยายามทรีที่จะพซูดครุยกคับพวกเขา
มคันกป็จะเปลขาประโยชนต
อยขางไรกป็ตาม พระองคตตรคัสเสรริมวขา “แตขตรงคั แตขนร รีไปบรุตรมนรุษยตจะนคังที่ ขข้างขวาของพระเจข้า
ผซูข้ทรงฤทธานรุภาพ” พระเยซซูทรงบอกพวกเขาวขา ในไมขชข้าพระองคตจะทรงประทคับนคังที่ ณ เบพรองขวา
พระหคัตถตของพระเจข้าพรข้อมกคับทรุกสริที่งทรีที่บขงบอกถนงยศศคักดริธและฤทธานรุภาพดคังกลขาว ถนงแมข้วาข
พระองคตมไริ ดข้ทรงใหข้คทาตอบตรงๆตขอคทาถามของพวกเขาทรีที่ถามวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
หรพอไมข แตขพระองคตกทป็ รงตอบอยขางชคัดเจนโดยใชข้คทาพซูดอพนที่ วขา ‘ใชขแลข้ว’
พวกเขาตขางพรข้อมใจกคันถามอรีกวขา “ทขานเปป็นบรุตรของพระเจข้าหรพอ” จะวขาไปแลข้วพวกผซูข้นทา
แหขงอริสราเอลกป็ถามคทาถามทรีที่ถซูกตข้องแลข้ว พวกเขาไดข้ถามไปแลข้ววขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต
หรพอไมข และคราวนรีรพวกเขาถามวขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม
พวกเขาไมขไดข้ถามเพราะอยากรซูจข้ รริงๆ แตขพวกเขากทาลคังมองหาสริที่งทรีที่ออกมาจากพระโอษฐตของ
พระองคตทรีที่จะใชข้ปรคักปรทาพระองคตไดข้ตขางหาก พระองคตทรงทราบดรีและแทนทรีที่จะใหข้คทาตอบทรีที่พวก
เขาแสวงหาแกขพวกเขา พระองคตกลคับทรงถามพวกเขากลคับไปวขา “กป็ทขานวขาแลข้ววขาเราเปป็น” กลขาว
อรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ ‘นคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่พวกทขานพซูดเกรีที่ยวกคับเรา’ วลรี ‘กป็ทขานวขาแลข้ว’ เปป็นสทานวนทรีที่สพที่อความ
หมายวขา ‘ใชขแลข้ว’ ถนงแมข้วาข พระเยซซูทรงใหข้คทาตอบแบบคลรุมเครพอ แตขพระองคตกไป็ ดข้ทรงยพนยคัน
คทาถามของพวกเขาวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต พระบรุตรของพระเจข้าหรพอไมข พวกเขากป็เขข้าใจ
วขาพระองคตทรงหมายถนงอะไรดข้วย
ลก 22:71

พวกเขาไดข้สที่ ริงทรีพที่ วกเขาตข้องการแลข้ว เขาทนนั้งหลายจซงวล่า "เราตด้องการพยาน

อะไรอมีกเลล่า เพราะวล่าพวกเราไดด้ยสนจากปากของเขาเองแลด้ว" ศาลเตรีรยของพวกเขาจนงยรุตริลงดข้วย
ประการฉะนรีร มคันกรินเวลาไมขถนงหข้านาทรีดข้วยซทรา พวกเขารซูแข้ ลข้ววขาควรททาอะไรกคับพระองคต แตขพวก
เขาไมขมรีสริทธริอทานาจตามกฎหมายทรีที่จะประหารชรีวริตพระองคตไดข้ มรีแตขพวกโรมทรีที่มรีสริทธริธททาเชขนนคัรน
ไดข้ ดคังนคัรนตามทรีรที่ ะบรุไวข้ในบทตขอไป พวกเขาจนงรรีบนทาตคัวพระเยซซูไปยคังคฤหาสนตของผซูข้วาข ราชการ
ของโรมเพพที่อขอสริทธริอทานาจนคัรน

*****
ภนพรวมของลลกน 23: ครซงที่ แรกของลถูกา 23 นสาเสนอการพดิจารณาคดทพระเยซถูตย่อหนว้าพวก
ผถูว้มทอสานาจปกครอง พระเยซถูทรงถถูกพาตดัวไปอยถูย่ตย่อหนว้าปทลาต จากนดัขึ้นกป็ถถูกสย่งตดัวไปหาเฮโรด ทดังขึ้
สองคนไมย่พบเหตบุททที่จะตว้องประหารชทวดิตพระองคย์ อยย่างไรกป็ตาม พวกยดิวกป็กดดดันปทลาตอยย่างหนดัก
ใหว้ประหารชทวดิตพระองคย์ซงซที่ เขากป็ยอมทสาตาม เนชขึ้อหาครซงที่ หลดังของลถูกา 23 นสาเสนอการตรซง
กางเขนพระครดิสตย์พรว้อมกดับเหตบุการณย์ตย่างๆททที่เกดิดขซนขึ้ ดว้วย และตามมาดว้วยการฝดังพระศพของ
พระองคย์
ลก 23:1-2

เขาทนนั้งปวงจซงลทกขซนนั้ พาพระองคย์ไปหาปมีลาต 2 และเขาเรสรื่มฟด้องพระองคย์วล่า

"เราไดด้พบคนนมีนั้ยยท งชนชาตสของเราและหด้ามมสใหด้สล่งสล่วยแกล่ซซมี ารย์ และวล่าตนวเองเปป็นพระครสสตย์
กษนตรสยอย์ งคย์หนซรื่ง"
“เขาทคัรงปวง” ทรีที่วาข นรีรนขาจะหมายถนง สภาซานเฮดรริน ซนที่งรวมถนงพวกมหาปรุโรหริต พวกธร
รมาจารยต และบรรดาคนทรีที่ตริดตามพวกเขาไป คนทรีที่ไมขนขาจะอยซูใข นกลรุมข นรีรดข้วยกป็คอพ นริโคเดมคัส และ
โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรีย ซนที่งทคัรงคซูขไมขเหป็นดข้วยกคับการกระททาของพวกเขา ขณะนคัรนเปป็นเวลาเชข้าตรซูข
อยซูข ในลซูกา 22:66 ตอนนคัรนยคังเปป็นเวลารรุขงเชข้าอยซูข การไตขสวนพระเยซซูตขอหนข้าสภาซานเฮดรรินกป็ใชข้
เวลาแคขสร นคั ๆ เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ เมพที่อพวกเขาไปถนงทรีที่พทานคักของปรีลาต พวกเขากป็ตข้องปลรุกปรีลาตใหข้ลรุก
จากเตรียง ปรีลาตนขาจะอาศคัยอยซูทข รีที่หอคอยอคันโตนริโอซนงที่ เปป็นคขายทหารประจทาการของโรมเมพอที่ อยซูใข น
กรรุงเยรซูซาเลป็ม มคันอยซูตข ริดกคับบรริเวณพระวริหารโดยตรง ดคังนคัรนพวกเขาจนงไมขตข้องเดรินทางไกลเพพที่อพา
พระเยซซูไป
ทรีที่นนคัที่ เองพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลกป็เรริที่มกลขาวหาพระเยซซูหลายประการตขอหนข้าปรีลาต คทา
กลขาวหาของพวกเขามรีอยซูสข ามเรพอที่ ง (1) “เราไดข้พบคนนรีรยรุยงชนชาตริของเรา” ขข้อกลขาวหานรีรนขาจะ
หมายความวขา พระเยซซูกาท ลคังยรุยงใหข้เกริดการจลาจลในหมซูขประชาชนเพพที่อตขอตข้านรคัฐบาลโรม ขข้อ
กลขาวหานรีรเปป็นเรพอที่ งโกหกและไมขมรีมซูลความจรริงเลย ขณะทรีที่ในศาลเตรีรยของพวกเขาเอง พวกเขาถาม
พระเยซซูวาข ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าและพระครริสตตหรพอไมข แตขพอมาอยซูตข ขอหนข้าเหลขา
ขข้าราชการโรม พวกเขากลคับตคัรงขข้อหาพระเยซซูวาข เปป็นกบฏ (2) “เราไดข้พบคนนรีร...และหข้ามมริใหข้สขง
สข วยแกขซรีซารต” นรีที่เปป็นขข้อกลขาวหาทรีที่ราข้ ยแรงทรีที่สรุด

คทาทรีแที่ ปลวขา สล่วย (ฟอรอส) หมายถนง ภาษรีของโรม พวกเขาจนงกลขาวหาพระเยซซูวาข มรีสขวน
สนคับสนรุนมริใหข้ชทาระภาษรีแกขโรม หากนรีเที่ ปป็นความจรริง นคันที่ กป็เปป็นขข้อหาทรีที่รข้ายแรงจรริงๆ อยขางไร
กป็ตาม นรีที่กเป็ ปป็นเรพที่องโกหกหนข้าดข้านๆตามเคย ในทางตรงกคันขข้าม กขอนหนข้านรีรหลายวคัน เมพอที่ คนเหลขา
นรีรทรีที่กลขาวหาพระองคตพยายามทรีที่จะหลอกลขอใหข้พระองคตตริดกคับในคทาตรคัสของพระองคตเอง พระเยซซู
ยคังตรคัสอยซูเข ลยวขาควรเสรียภาษรีทครีที่ วรเสรียแกขโรม ดซู ลซูกา 20:22-25 ขข้อกลขาวหานรีรเปป็นเรพที่องโกหก และ
ทรุกคนกป็รดซูข้ รีรวมถนงปรีลาตดข้วย พวกโรมอขอนไหวมากๆตขอเรพอที่ งดคังกลขาว และเครพอขขายขขาวกรอง
ของพวกเขากป็รซูข้เชขนกคันวขาไมขมรีการยรุยงมริใหข้เสรียภาษรีภายใตข้การนทาของเยซซูชาวนาซาเรป็ธผซูข้นร รีเลย (3)
สรุดทข้าย พวกยริวกลขาวหาวขาพระเยซซูตรคัสวขา “ตคัวเองเปป็นพระครริสตตกษคัตรริยตองคตหนนงที่ ”
ถนงแมข้วาข เนพรอแทข้ของขข้อกลขาวหานรีรจะเปป็นความจรริง แตขในการรคับใชข้ของพระองคตไมขเคยมรี
สคักครคัรงเลยทรีที่พระเยซซูประกาศตคัวอยขางเปริดเผยวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตตหรพอเปป็นกษคัตรริยตแหขง
อริสราเอล ในทางกลคับกคัน พระองคตทรงพยายามทรีที่จะเกป็บความจรริงนคัรนไวข้เปป็นความลคับมาตลอด
อยขางไรกป็ตาม พวกผซูข้นทายริวกป็เขข้าใจดรีถนงความหมายทางการเมพองของพระครริสตตผซูข้นรคัน มคันสพที่อถนงการ
ลข้มลข้างการปกครองของโรมและเทรียบไดข้กบคั การลรุกฮพอและกขอการกบฏตขอโรม นรีที่เปป็นขข้อกลขาวหา
ทรีที่รข้ายแรงเชขนกคัน
แตขปรีลาตไมขใชขคนไมขรซูข้ประสรีประสา ลางสคังหรณตของเขาคงบอกเขาแลข้ววขาเรพที่องนรีรมนคั มรี
อะไรไมขชอบมาพากลกคับการทรีที่เขาถซูกพวกยริวปลรุกใหข้ลรุกจากเตรียงแตขเชข้าตรซูข ทคัรงเขาและพวกผซูข้นทายริว
ไมขไดข้มรีความรคักตขอกคันอยซูแข ลข้ว เขารซูวข้ าข พวกเขาไมขไดข้จงรคักภคักดรีตขอโรมอยซูแข ลข้ว ขข้อกลขาวหาทางการ
เมพองทรีที่พวกเขาใชข้ปรคักปรทาพระเยซซูคงททาใหข้เขาเกริดความสงสคัยมากขนรนไปอรีก นอกจากนรีร เครพอขขาว
ขขาวกรองของเขากป็ไมขไดข้เปริดเผยอะไรแกขเขาเลยทรีที่ททาใหข้เขาตข้องสนใจตรนกตรองขข้อกลขาวหาของ
พวกเขา
ลก 23:3

ปมีลาตจซงถามพระองคย์วล่า "ทล่านเปป็นกษนตรสยขย์ องพวกยสวหรรอ" พระองคย์

ตรนสตอบทล่านวล่า "กป็ทล่านวล่าแลด้วนมีรื่" ปรีลาตจนงถามพระเยซซูวาข “ทขานเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริวหรพอ” ปรี
ลาตอาจถามพระองคตในเชริงเหยรียดหยามหนขอยๆ เขาคริดวขาตคัวเองรซูอข้ ยซูแข ลข้ววขาพระองคตจะทรงตอบ
อะไร คทาตอบทรีที่เปป็นปรริศนาของพระเยซซูกคป็ พอ “กป็ทขานวขาแลข้วนรีที่” นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘ทขานวขา
เองนะ ไมขใชขเรา’

ลก 23:4-5

ปมีลาตจซงวล่าแกล่พวกปทโรหสตใหญล่กบน ประชาชนวล่า "เราไมล่เหป็นวล่าคนนมีนั้มมี

ความผสด" 5 เขาทนนั้งหลายยสรื่งกลล่าวแขป็งแรงวล่า "คนนมีนั้ยยท งพลเมรองใหด้วนล่ ท วาย และสนรื่งสอนทนรื่วตลอดยผ
เดมีย ตนนั้งแตล่กาลสลมีจนถซงทมีรื่นมีรื่"
ถนงแมข้วาข ปรีลาตไมขเขข้าใจเรพอที่ งราวทคัรงหมดวขาเกริดอะไรขนรน แตขลางสคังหรณตทางการเมพองของ
เขากป็บอกเขาวขาเยซซูผซูข้นร ไรี มขไดข้เปป็นภคัยครุกคามอะไรตขอโรมเลยในเรพอที่ งการกขออาชญากรรม แนขนอน
ทรีที่เขาเคยไดข้ยรินเรพอที่ งของพระองคตมากขอน แตขไมขเคยเปป็นเรพที่องการกขอการกบฏ การไมขยอมเสรียภาษรี
หรพอการกขอการจลาจลเลย แตขปรีลาตนขาจะสงสคัย (และเขากป็คดริ ถซูกแลข้ว) วขาพวกยริวเกลรียดชคัง
พระองคตดข้วยเหตรุผลอคันนขาสมเพชของพวกเขาและแคขอยากไดข้รคับการอนรุมตคั ริจากโรมเพพที่อทรีที่จะ
ประหารชรีวริตพระองคตเทขานคัรน เรพที่องทคัรงหมดมคันมรีเทขานรีรเองและปรีลาตกป็มองออกอยขางทะลรุปรรุโปรข ง
เขาจนงพซูดวขา “เราไมขเหป็นวขาคนนรีรมรีความผริด” คทาทรีแที่ ปลวขา ความผสด (ไอตดิออน) มรีความหมายวข
า ‘อาชญากรรมทรีที่สมควรตคัรงขข้อหา’ ปรีลาตจนงไมขสนใจทรีที่จะพริจารณาคดรีของพวกเขา
กระนคัรน เขายริงที่ ประหลาดใจยริงที่ กวขาเดริมเมพอที่ พวกเขากลขาวหาพระเยซซูวาข “คนนรีรยรุยงพลเมพอง
ใหข้วรุนข วาย และสคังที่ สอนทคัวที่ ตลอดยซูเดรีย ตคัรงแตขกาลริลรีจนถนงทรีที่นรีที่” ขข้อกลขาวหายคังเหมพอนเดริมแตขมกรี าร
แตขงเตริมใสข สรีนริดหนขอย ความหมายของวลรีทรีที่วาข ‘ยรุยงพลเมพองใหข้วรุนข วาย’ มรีความหมายเหมพอนเดริม
คพอ การปลรุกปคัที่นทางการเมพองใหข้เกริดการจลาจล คทาทรีที่แปลวขา ยผเดมีย (ยถูดาย) หมายถนงพพรนทรีที่ทาง
ภซูมศริ าสตรตของอริสราเอลโดยรวม นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีที่สคัญชาตญาณทางการเมพองของปรีลาตคงททาใหข้เขา
คริดสงสคัยอรีกวขาททาไมพวกผซูข้นทายริว ซนที่งปกตริแลข้วเกลรียดชคังโรมและการปกครองของมคันเสรียยริ งที่ กวขา
อะไร ถนงกระตพอรพอรข้นเหลพอเกรินในการกลขาวหาคนหนนที่งในพวกของตนวขาปลรุกปคัที่นใหข้กขอการกบฏ
ตขอโรม
ลก 23:6-7

เมรรื่อปมีลาตไดด้ยสนถซงแควด้นกาลสลมี ทล่านจซงถามวล่าคนนมีนั้เปป็นชาวกาลสลมีหรรอ

7 เมรรื่อทราบแลด้ววล่าพระองคย์ทรงเปป็นคนอยผใล่ นทด้องทมีรื่ของเฮโรด ทล่านจซงสล่งพระองคย์ไปหาเฮโรด ผผด้
กลาลนงอยผล่ในกรทงเยรผ ซาเลป็มในเวลานนนนั้
พอรซูวข้ าข พระเยซซูมาจากแควข้นกาลริลรี ปรีลาตกป็เหป็นโอกาสทรีที่จะปลดปลขอยตคัวเองใหข้พข้นจาก
ความยรุงข ยากทางศรีลธรรมและการเมพองนรีร ในสข วนของเขาแลข้ว ปรีลาตกป็อยากปลขอยพระเยซซูใหข้พนข้ ๆ

ไปเสรียทรี เขารซูวข้ าข พระเยซซูไมขมครี วามผริดในเรพอที่ งใดเลย กระนคัรน ดข้วยเหตรุผลทางการเมพอง เขาเหป็น
วขาการเอาใจพวกผซูข้นทายริวกป็จะเปป็นประโยชนตตขอตคัวเขาเอง ดคังนคัรนปรีลาตจนงตคัดสรินใจทรีจที่ ะสข งตขอความ
ยรุงข ยากของตนใหข้แกขเฮโรดซนที่งเผอริญอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็มขณะนคัรนพอดรี ดคังนคัรน ปรีลาตจนงโยนปคัญหา
ของตนใหข้แกขเฮโรด
มรีเฮโรดสรีที่คนถซูกเอขยถนงในพระคคัมภรีรต คนทรีที่ยริงที่ ใหญขทรีที่สรุดกป็คพอ เฮโรดมหาราชผซูข้ซงนที่ พยายามทรีที่
จะประหารชรีวริตเดป็กทารกทรีที่เบธเลเฮมตอนทรีที่พระเยซซูทรงประสซูตริ เฮโรดอคันทริพาสบรุตรของเขาไดข้
ถซูกแตขงตคัรงเปป็นเจข้าครองแควข้นกาลริลรีโดยพวกโรม เขาคพอเฮโรดทรีที่ถซูกพซูดถนงในขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีร
เขาเปป็นผซูข้นทายริวทรีที่เปป็นหรุขนเชริดภายใตข้อทานาจกทากคับดซูแลของผซูข้วาข ราชการโรม
ลก 23:8-9

เมรรื่อเฮโรดไดด้เหป็นพระเยซผ กมป็ มีความยสนดมีมาก ดด้วยนานมาแลด้วทล่านอยากจะ

พบพระองคย์ เพราะไดด้ยสนถซงพระองคย์หลายประการ และหวนงวล่าคงจะไดด้เหป็นพระองคย์ทลาการ
อนศจรรยย์บด้าง 9 ทล่านจซงซนกถามพระองคย์เปป็นหลายขด้อ แตล่พระองคย์หาทรงตอบประการใดไมล่
เฮโรดซนที่งอาจไมขรวซูข้ าข ปรีลาตแคขอยากใหข้ตคัวเองหลรุดจากสถานการณตคคับขคันดคังกลขาว กลคับ
ยรินดรีทไรีที่ ดข้เจอพระเยซซู ในฐานะเปป็นผซูข้ครองแควข้นกาลริลรี เขาจนงไดข้ยรินเรพอที่ งของพระองคตมาเยอะ ดคัง
นคัรนเขาจนง “ดข้วยนานมาแลข้วทขานอยากจะพบพระองคต เพราะไดข้ยรินถนงพระองคตหลายประการ และ
หวคังวขาคงจะไดข้เหป็นพระองคตททาการอคัศจรรยตบข้าง” ความสนใจของเฮโรดไมขใชขเรพอที่ งฝขายวริญญาณ
หรพอเรพอที่ งทางการเมพองแตขอยขางใด เขาแคขอยากไดข้รบคั ความบคันเทริงเรริงใจจากพระเยซซูเทขานคัรน เมพอที่
พระเยซซูไมขยอมใหข้ความรข วมมพอ “ทขานจนงซคักถามพระองคตเปป็นหลายขข้อ” พระเยซซูเพรียงแคขประทคับ
ยพนอยขางเงรียบๆและไมขสนใจคทาถามทรีที่อวดเบขงของเขา
ลก 23:10-12 ฝล่ายพวกปทโรหสตใหญล่และพวกธรรมาจารยย์กป็ยนร ขซนนั้ ฟด้องพระองคย์แขป็งแรง
มาก 11 เฮโรดกนบพวกทหารของทล่านกระทลาตล่อพระองคย์อยล่างดผหมสรื่น เยาะเยด้ย เอาเสรอนั้ ทมีรื่งามยสรื่ง
สวมใหด้พระองคย์ และสล่งกลนบไปหาปมีลาตอมีก 12 ฝล่ายปมีลาตกนบเฮโรดครนดมีกนนในวนนนนนนั้ ดด้วยแตล่กล่อน
เปป็นศนตรผ กนน
ขณะเดรียวกคันพวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยตกถป็ ขอมาถนงทรีๆที่ พวกโรมไดข้พาพระเยซซู
ไปและพวกเขากป็ไมขยอมเงรียบ ในทางตรงกคันขข้าม พวกเขา “กป็ยพนขนรนฟข้องพระองคตแขป็งแรงมาก”

ชขางเปป็นภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันเสรียจรริงๆ พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นองคตสคันตริราชทรงประทคับยพนอยซูทข รีที่นคันที่ ใน
ความสงบเงรียบอคันนขาเกรงขาม สข วนพวกปฏริปคักษตของพระองคตกลคับยพนดขาวขาพระองคตไมขหยรุด ใน
เมพที่อพระเยซซูทรงเพริกเฉยตขอการไตขสวนของเฮโรด เขากคับลซูกนข้องของเขาจนงตคัดสรินใจทรีที่จะใหข้ความ
บคันเทริงตคัวเองโดยใชข้พระเยซซูเปป็นเครพอที่ งมพอ คทาทรีแที่ ปลวขา กระทลาตล่อพระองคย์อยล่างดผหมสรื่น (เอป็กซอ
อถูเธะเนะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ดซูหมริที่นเหยรียดหยาม’ พวกเขาหคันมาเลขนงานพระองคต ดคังนคัรน
พวกเขาจนง “เยาะเยข้ย เอาเสพรอทรีงที่ ามยริงที่ สวมใหข้พระองคต” คทาทรีที่แปลวขา งามยสรื่ง (ลดัมพรอส) มรีความ
หมายวขา ‘หรซูหรา’ หรพอ ‘งดงามวริจริตร’ พวกเขาลข้อเลรียนพระองคตโดยใชข้คทากลขาวหาของพวกผซูข้นทา
ยริวทรีที่กลขาวหาพระองคตวาข ทรงเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริว ดคังนคัรนพวกเขาจนงเยาะเยข้ยและลข้อเลรียน
พระองคตดข้วยเรพที่องนคัรน อริสยาหต 53:3 กทาลคังถซูกททาใหข้สทาเรป็จขณะทรีพที่ วกเขาเยาะเยข้ยพระองคต
เฮโรดอยซูใข นถริที่นของปรีลาต เขาอาจจทาไดข้ดข้วยถนงความปคัที่นปขวนทางการเมพองทรีที่เกริดขนรนเมพอที่ เขา
ตคัดศรีรษะของยอหตนผซูข้ใหข้รบคั บคัพตริศมาเมพที่อหลายปรีกขอนหนข้านคัรน แทนทรีที่จะเอาคอตคัวเองไปเสรีที่ยงใน
เรพที่องทางการเมพอง (พระเยซซูยงคั มริไดข้ถซูกปรคับโทษ) เฮโรดจนงสขงพระองคตกลคับไปหาปรีลาต เรพอที่ งนรีร
เปป็นเผพอกรข้อนทางการเมพองเกรินกวขาทรีที่เขาจะจคัดการไหว
เฮโรดพอใจทรีที่ปรีลาตยคังไวข้หนข้าเขาและตทาแหนขงของเขา (เขาอาจไมขรวซูข้ าข ปรีลาตแคขกาท ลคัง
พยายามโยนเผพอกรข้อนทางการเมพองมาใหข้เขา) ดคังนคัรน ทคัรงสองฝขายจนงกลคับมาเปป็นเพพที่อนกคันเหมพอน
เดริมหลคังจากบาดหมางกคันมากขอน ชขางเปป็นความยรุตริธรรมทรีที่วปริ รริตจรริงๆ นคักการเมพองทรีที่ตรีสองหนข้า
สองคนนรีรไดข้กลคับมาเปป็นเพพที่อนกคันเพราะความขรีรขลาดตาขาว ทคัรงสองคนไมขกลข้าพอทรีที่จะตคัดสรินใหข้
พระเยซซูพนข้ จากขข้อกลขาวหาเหลขานคัรนทรีพที่ วกผซูข้นทายริวยกขนรนปรคักปรทาพระองคต ทคัรงคซูขมสรี ริทธริอทานาจทรีที่จะ
ททาเชขนนคัรนไดข้ แตขทร คังคซูขไมขมรีอรุปนริสคัยหรพอความกลข้าทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้
ลก 23:13-15 ปมีลาตจซงสนรื่งพวกปทโรหสตใหญล่ พวกขทนนางและประชาชนใหด้ประชทมพรด้อม
กนน 14 จซงกลล่าวแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายไดด้พาคนนมีนั้มาหาเราฟด้องวล่าเขาไดด้ยทยงประชาชน ดผเถสด เรา
ไดด้สรบถามตล่อหนด้าทล่านทนนั้งหลาย และไมล่เหป็นวล่าคนนมีนั้มมีความผสดในขด้อทมีรื่ทล่านทนนั้งหลายฟด้องเขานนนั้น
15 และเฮโรดกป็ไมล่เหป็นวล่าเขามมีความผสดดด้วย เพราะเราไดด้สล่งพวกทล่านทนนั้งหลายไปหาเฮโรด ดผเถสด
คนนมีนั้ไมล่ไดด้ทลาผสดอะไรซซรื่งสมควรจะมมีโทษถซงตาย

พระเยซซูจนงทรงถซูกสข งตคัวกลคับไปจากทรีที่ๆเฮโรดพทานคักอยซูไข ปยคังศาลปรรีโทเรรียมของปรีลาต
ดข้วยความโมโหและความเหนพที่อยหนขายอยขางเหป็นไดข้ชคัด เขาจนงเทศนาสคังที่ สอนพวกผซูข้นทายริว “ทขานทคัรง
หลายไดข้พาคนนรีรมาหาเราฟข้องวขาเขาไดข้ยรุยงประชาชน ดซูเถริด เราไดข้สพบถามตขอหนข้าทขานทคัรงหลาย
และไมขเหป็นวขาคนนรีรมครี วามผริดในขข้อทรีที่ทขานทคัรงหลายฟข้องเขานคัรน และเฮโรดกป็ไมขเหป็นวขาเขามรีความ
ผริดดข้วย เพราะเราไดข้สขงพวกทขานทคัรงหลายไปหาเฮโรด ดซูเถริด คนนรีรไมขไดข้ททาผริดอะไรซนงที่ สมควรจะ
มรีโทษถนงตาย” เฮโรดกลคับโยนเผพอกรข้อนมาทรีที่ปรีลาตเหมพอนเดริม ปรีลาตไมขไดข้โกรธเฮโรดมาก
เทขากคับทรีที่เขาโกรธพวกยริวทรีที่ไมขยอมลดราวาศอกเสรียทรี หากพวกเขายอมถอนขข้อกลขาวหาตขางๆของ
ตน เรพอที่ งทคัรงหมดกป็คงจบไปแลข้ว
ลก 23:16-19 เหตทฉะนนนั้น เมรรื่อเราเฆมีรื่ยนเขาแลด้ว เรากป็จะปลล่อยเสมีย" 17 (เพราะทล่านตด้อง
ปลล่อยคนหนซรื่งใหด้เขาทนนั้งหลายในเทศกาลเลมีนั้ยงนนนนั้ ) 18 แตล่คนทนนั้งปวงรด้องขซนั้นพรด้อมกนนวล่า "กลาจนด
คนนมีนั้เสมีย และจงปลล่อยบารนบบนสใหด้เราเถสด" 19 (บารนบบนสนนนั้นตสดคทกอยผล่เพราะกล่อการจลาจลทมีรื่เกสด
ขซนั้นในกรทงและการฆาตกรรม)
ปรีลาตจนงประกาศคทาตคัดสรินของตนเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร “เมพที่อเราเฆรีที่ยนเขาแลข้ว เรากป็จะปลขอย
เสรีย” คทาทรีที่แปลวขา เฆมีรื่ยน คพอ ไพเดะอถูโอ มคันมรีความหมายอยขางหนนงที่ วขา ‘สคังที่ สอนโดยใชข้การลงโทษ
ทางกาย’ กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ ปรีลาตกลขาววขา ‘เราจะสคังที่ สอนเขาใหข้ไดข้รบคั บทเรรียนเพพอที่ ทรีที่จะไมขมา
กวนใจเราอรีกโดยเฆรีที่ยนตรีเขา จากนคัรนเรากป็จะปลขอยตคัวเขาไป’
ตลอดระยะเวลาหลายปรี พวกโรมซนที่งในความพยายามทรีที่จะเอาใจพวกยริวทรีที่ชอบกขอความ
วรุนข วายซนที่งเปป็นผซูข้ทรีที่พวกเขาปกครองอยซูข จนงคริดคข้นธรรมเนรียมหนนที่งขนรนมา คพอ การปลขอยตคัวนคักโทษ
ชาวยริวคนหนนงที่ เพพที่อเปป็นการเอาใจทางการเมพอง ปกตริแลข้วพวกเขาจะททาเชขนนรีรในชขวงวคันสทาคคัญๆ
ทางศาสนาในอริสราเอล มคันเปป็นชขวงถพอเทศกาลปคัสกา ปรีลาตจนงเสนอทรีจที่ ะปลขอยตคัวพระเยซซูเพราะ
ธรรมเนรียมนรีร (เขาอาจมรีจรุดประสงคตอพที่นแฝงอยซูข เทขาทรีที่เกรีที่ยวกคับพวกโรมแลข้ว ชายอรีกคนทรีที่เปป็น
อคันตรายกวขาเยอะถซูกจทาครุกไวข้อยซูข เขาคพอบารคับบคัส แนขนอนทรีที่ปรีลาตหวคังทรีที่จะประหารชรีวริตเขาเสรีย
เขาจนงพยายามทรีที่จะเอาใจพวกยริวโดยการปลขอยพระเยซซูใหข้แกขพวกเขา)
พวกผซูข้นทายริวกป็ใชขวาข จะมรีเลขหตเหลรีที่ยมทางการเมพองนข้อยกวขาปรีลาต พวกเขามองออกวขาปรีลา
ตกทาลคังพยายามททาอะไรอยซูข ในสข วนของพวกเขาแลข้ว พวกเขาหวคังวขาบารคับบคัสจะถซูกปลขอยตคัว เขา

เปป็นยริวทรีรที่ คักชาตริ และมรีสไตลตเปป็นของตนเอง ถนงแมข้วาข จะเปป็นอาชญากรเพราะการกระททาของตน
กป็ตาม ในทางกลคับกคัน พวกเขากป็เกลรียดชคังพระเยซซูอยขางสรุดจริตสรุดใจ พวกเขายอมททาไดว้ทบุกอยย่าง
เพพที่อทรีที่จะกทาจคัดพระองคต ดคังนคัรน “คนทคัรงปวงรข้องขนรนพรข้อมกคันวขา "กทาจคัดคนนรีรเสรีย และจงปลขอยบา
รคับบคัสใหข้เราเถริด"”
บารคับบคัสเปป็นสขวนหนนที่งของขบวนการใตข้ดรินยริว เขาและคนอพนที่ ๆในขณะนคัรนกทาลคังซของสรุม
กทาลคังพลเพพที่อททาสงครามกองโจรตขอตข้านการปกครองของโรมในดรินแดนปาเลสไตนต เขาเปป็นสข วน
หนนที่งของขบวนการตขอตข้านเลป็กๆ ในแงขหนนที่งเขาเปป็นโรบรินฮซูดของพวกยริว บรุคคลเชขนนคัรนเปป็นทรีที่นยริ ม
ในหมซูขพวกยริว พวกเขาเปป็นพวกแบขงแยกทรีที่ยคังตขอสซูข้กบคั พวกโรมทรีที่มาครอบครองซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคัง
ดคังนคัรน บารคับบคัสจนงถซูกตคัรงขข้อหาและอาจถซูกตคัดสรินวขามรีความผริดขข้อหาฆาตกรรม กขอความวรุนข วาย
และปลข้นทรคัพยต (ดซู ยอหตน 18:40) เขานคังที่ อยซูใข นครุกและรอคอยการพริจารณาคดรีและอาจถซูกพวกโรม
จคับตรนงกางเขน
ลก 23:20-21 ฝล่ายปมีลาตยนงมมีนลนั้าใจจะใครล่ปลล่อยพระเยซผ จซงพผดกนบเขาอมีก 21 แตล่คนเหลล่า
นนนั้นกลนบตะโกนรด้องวล่า "ตรซงเขาเสมีย ตรซงเขาเสมียทมีรื่กางเขนเถสด"
ปรีลาตยคังอยากทรีที่จะปลขอยตคัวพระเยซซูมากกวขาเหมพอนเดริม ดคังนคัรน เขาจนงลรุกขนรนและอธริบาย
ความคริดของเขาแกขพวกผซูข้นทายริว แตขคนเหลขานคัรนและฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคันกป็รข้องตะโกนขนรนวขา “ตรนง
เขาเสรีย ตรนงเขาเสรียทรีที่กางเขนเถริด” แนขนอนทรีที่ตอนนรีรเปป็นเวลาใกลข้เชข้าแลข้วและคนในเมพองเรริที่มลรุกขนรน
ททามาหากรินแลข้ว พวกผซูข้นทายริวจนงสขงลซูกสมรุนไปทคัวที่ เพพอที่ ชรุมนรุมพวกอคันธพาลประจทากรรุงใหข้มารวมตคัว
กคันประทข้วงตขอหนข้าปรีลาต ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาบางคนทรีที่มรีสขวนเกรีที่ยวขข้องกคับพวกผซูข้นทาไดข้ปลรุกปคัที่นฝซูง
ชนใหข้กขอมป็อบ
เราควรหมายเหตรุไวข้วาข ปรีลาตมรีสริทธริอทานาจเตป็มทรีที่ๆจะททาอะไรกป็ไดข้กบคั พระเยซซูตามทรีที่เขา
ปรารถนา เขาไดข้รคับการแตขงตคัรงจากโรมและตข้องใหข้การตขอโรม ไมขใชขตขอกลรุมข การเมพองทข้องถริที่น
ของพวกยริว อยขางไรกป็ตาม โรมกป็อขอนไหวมากๆตขอความไรข้เสถรียรภาพทางการเมพองภายในแควข้น
ปกครองตขางๆของตน หนข้าทรีที่รคับผริดชอบอยขางหนนงที่ ของผซูข้วาข ราชการโรมกป็คพอ การรคักษาความสงบ
และความเปป็นระเบรียบเรรียบรข้อยในเขตปกครองทรีที่ตนดซูแล มคันจะสขงผลเสรียตขอประวคัตริการททางาน
ของปรีลาตหากเกริดการจลาจลทางการเมพองขนรนในกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังนคัรน ปรีลาตจนงอขอนไหวมากๆตขอ

บรรยากาศทางการเมพองภายในกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังทรีที่จะเหป็นชคัดเจนในไมขชข้า แรงจซูงใจของปรีลาตใน
การผคันแปรความยรุตริธรรมทคัรงหมดนรีรกคป็ อพ อนาคตทางการเมพองของตคัวเอง ดคังนคัรน เรพอที่ งการเมพอง
และความกข้าวหนข้าทางการเมพองของเขาจนงกลายเปป็นเกณฑตการตคัดสรินใจของเขามากกวขาหลคักการ
หรพอความยรุตริธรรม
ลก 23:22-23 ปมีลาตจซงถามเขาครนนั้งทมีสรื่ ามวล่า "ตรซงทลาไม เขาไดด้ทลาผสดประการใด เราไมล่
เหป็นเขาทลาผสดอะไรทมีสรื่ มควรจะมมีโทษถซงตาย เหตทฉะนนนนั้ เมรรื่อเราเฆมียรื่ นเขาแลด้วกป็จะปลล่อยเสมีย"
23 ฝล่ายคนทนนั้งปวงกป็เรล่งเรด้าเสมียงดนงใหด้ตรซงพระองคย์เสมียทมีรื่กางเขน และเสมียงของพวกเขาและของ
พวกปทโรหสตใหญล่นนนนั้ กป็มมีชยน
จริตสทานนกดข้านศรีลธรรมของปรีลาตยคังบขงชรีรอยซูวข าข พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้บรริสรุทธริธและควรถซูกปลขอย
ตคัวไป ดคังนคัรน “ปรีลาตจนงถามเขาครคัรงทรีที่สามวขา "ตรนงททาไม เขาไดข้ททาผริดประการใด เราไมขเหป็นเขาททา
ผริดอะไรทรีที่สมควรจะมรีโทษถนงตาย เหตรุฉะนคัรนเมพที่อเราเฆรีที่ยนเขาแลข้วกป็จะปลขอยเสรีย” นคันที่ ททาใหข้ฝซูงชน
ยริวทรีมที่ ารวมตคัวกคันใตข้เฉลรียงบข้านเขาเดพอดดาลขนรนทคันทรี พวกเขาตะโกนโหขรอข้ งดคังยริงที่ กวขาเดริม “ใหข้
ตรนงพระองคตเสรียทรีที่กางเขน” พวกปรุโรหริตใหญขเปป็นตคัวชซูโรงในการรข้องขอใหข้ททาเชขนนคัรน ปรีลาตกป็นขา
จะมองออกเชขนกคัน ถนงแมข้วาข เขาไมขใหข้ความสนใจตขอพวกนคักศาสนาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดขรีรอวดเหลขานรีร
แตขเขากป็รซูข้วาข คนเหลขานรีรมรีอริทธริพลทางการเมพองอยขางมาก พวกเขาอาจยรุยงใหข้เกริดความยรุงข ยากแกขเขา
มากขนรนและเขากป็รดซูข้ รี
ลก 23:24-26 ปมีลาตจซงสนรื่งใหด้เปป็นไปตามทมีรื่เขาทนนั้งหลายปรารถนา 25 ทล่านจซงปลล่อยคนทมีรื่
เขาขอนนนนั้ ซซรื่งตสดคทกอยผเล่ พราะการจลาจลและการฆาตกรรม แตล่ทล่านไดด้มอบพระเยซผ ไวด้ตามใจ
เขา 26 เมรรื่อเขาพาพระองคย์ออกไป เขาเกณฑย์ซโมี มนชาวไซรมีนทมีรื่มาจากบด้านนอก แลด้วเอากางเขน
วางบนเขาใหด้แบกตามพระเยซผ ไป
ถนงแมข้จะเปป็นนคักการเมพองทรีที่เกขงกาจ แตขปรีลาตกป็เผยใหข้เหป็นถนงความเสพที่อมทรามดข้านศรีลธรรม
ของตคัวเอง เขาอขานเกมขาดในเรพที่องทางการเมพอง แตขเขากป็ไมขมอรี รุปนริสคัย ในฐานะทรีที่เปป็นนคักการเมพอง
ทรีที่ขร ขรี ลาดและเจข้าเลขหตในดข้านศรีลธรรม เขาจนงยอมจทานนตขอความประสงคตของพวกผซูข้นทายริว เขาจนง
“สคังที่ ใหข้เปป็นไปตามทรีเที่ ขาทคัรงหลายปรารถนา” คทาทรีที่แปลวขา ปรารถนา (ไอเทมา) มรีความหมายไดข้

ดข้วยวขา ‘เรรียกรข้อง’ เขายอมททาตามคทารข้องขอของพวกเขาเพราะผลประโยชนตทางการเมพองลข้วนๆ
ถนงแมข้มคันจะขคัดตขอผลประโยชนตอนคั ใหญขกวขาของจคักรวรรดริโรม แตขเขากป็ปลขอยตคัวบารคับบคัสดข้วย
ตามทรีที่คนเหลขานคัรนรข้องขอ “แตขทขานไดข้มอบพระเยซซูไวข้ตามใจเขา”
ทรุกอยขางไดข้ถซูกจคัดเตรรียมไวข้พรข้อมแลข้ว ซาตานและผซูข้สมรซูรข้ ข วมคริดในหมซูขผซูข้นทายริวไดข้บรรลรุ
ตามความประสงคตของพวกเขาแลข้ว พระเยซซูกาท ลคังมรุขงหนข้าสซูขกางเขนแลข้ว พวกเขาหารซูข้ไมขวาข สริที่งทรีที่
พวกเขาคริดวขาเปป็นชคัยชนะอคันยริงที่ ใหญขของตนจะกลคับกลายเปป็นความพขายแพข้ราบคาบในไมขชข้า
ซาตานในฐานะงซูไดข้ททาใหข้สข้นเทข้าของพระเยซซูฟกชทราแลข้ว อยขางไรกป็ตาม กขอนจะเรริที่มตข้นสคัปดาหต
ใหมข พระเยซซูกจป็ ะทรงเหยรียบหคัวซาตานโดยการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตและอทานาจแหขง
พระโลหริตทรีที่ไหลออกของพระองคต ศนกยขอมมรีการเพลรีที่ยงพลทรา แตขสงครามจะถซูกมรีชคัยในไมขชข้า
ดข้วยเหตรุนร รี เมพอที่ ไดข้รคับอนรุญาตจากโรมแลข้วดคังทรีพที่ วกเขาตข้องการ ทคัรงพวกยริวและทหารโรม
จนงลากตคัวพระเยซซูไปยคังสถานทรีที่ตรนงกางเขน มคันเปป็นธรรมเนรียมของโรมทรีที่จะใหข้นคักโทษลาก
กางเขนของตนไปยคังแดนประหาร อยขางไรกป็ตาม ขณะนคัรนพระเยซซูกทป็ รงหมดแรงแลข้วเพราะ
ความทรุกขตทรมานทรีที่พระองคตไดข้เผชริญมาตลอดกวขาสริบชคัวที่ โมง ไมขมรีตรงไหนในพระคคัมภรีรตทรีที่บอก
วขาพระองคตทรงเปป็นลมลข้มพคับ อยขางไรกป็ตาม พวกโรมคงเหป็นวขาพระองคตทรงหมดสภาพแลข้วและ
ดข้วยความหขวงใยแบบซาดริสมตพวกเขาจนงไมขอยากใหข้พระองคตสรรินใจกขอนการถซูกตรนงทรีกที่ างเขน ดคัง
นคัรน พวกเขาจนงเกณฑตชายคนหนนงที่ ทรีที่เผอริญผขานมาแถวนคัรน “ซรีโมนชาวไซรรีน” ดคังนคัรนพวกเขาจนง
“เอากางเขนวางบนเขาใหข้แบกตามพระเยซซูไป” (ไซรรีนเปป็นเมพองหนนงที่ ในแอฟรริกาเหนพอใน
ประเทศลริเบรีย บางคนจนงสคันนริษฐานวขาชายคนนรีรเปป็นคนผริวดทา นคันที่ อาจเปป็นไปไดข้ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่
นคันที่ กป็มรีประชากรยริวอาศคัยอยซูเข ปป็นอคันมากดข้วย ซรีโมนคนนรีรจนงอาจเปป็นแคขยวริ คนหนนงที่ ทรีที่มาเยพอนกรรุง
เยรซูซาเลป็มเพพที่อรข วมถพอเทศกาลศคักดริธสริทธริธทรีที่จะมาถนงเทขานคัรน)
ลก 23:27-31 มมีคนเปป็นอนนมากตามพระองคย์ไป ทนนั้งพวกผผหด้ ญสงทมีรื่พสลาปและครลรื่าครวญ
เพราะพระองคย์ 28 พระเยซผ จซงหนนพระพนกตรย์มาทางเขาตรนสวล่า "ธสดาเยรผซาเลป็มเออ๋ย อยล่ารด้องไหด้
เพราะเราเลย แตล่จงรด้องไหด้เพราะตนเอง และเพราะลผกทนนั้งหลายของตนเถสด 29 ดด้วยวล่า ดผเถสด จะมมี
เวลาหนซงรื่ ทมีรื่เขาทนนั้งหลายจะวล่า `ผผด้หญสงเหลล่านนนนั้ ทมีรื่เปป็นหมนน และครรภย์ทมีรื่มสไดด้ปฏสสนธส และหนวนมทมีรื่
มสไดด้ใหด้ดผดเลย กป็เปป็นสท ข' 30 คราวนนนั้นเขาจะเรสรื่มกลล่าวแกล่ภผเขาทนนั้งหลายวล่า `จงลด้มทนบเราเถสด' และ

แกล่เนสนเขาวล่า `จงปกคลทมเราไวด้' 31 เพราะวล่าถด้าเขาทลาอยล่างนมีนั้เมรรื่อไมด้สด อะไรจะเกสดขซนนั้ เมรรื่อไมด้แหด้ง
แลด้วเลล่า"
ขณะทรีที่พระเยซซูและพวกทหารทรีที่เดรินตามมากทาลคังมรุขงหนข้าไปสซูขสถานทรีที่ตรนงกางเขน “มรีคน
เปป็นอคันมากตามพระองคตไป ทคัรงพวกผซูข้หญริงทรีที่พลริ าปและครทที่าครวญเพราะพระองคต” มคันเปป็น
ธรรมเนรียมอยขางหนนที่งทรีเที่ พพที่อนๆและครอบครคัวจะรข้องไหข้ครทที่าครวญใหข้กบคั การเสรียชรีวริตของบรุคคล
อคันเปป็นทรีรที่ คักของพวกเขา บขอยครคัรงจะมรีการจข้างคนอพที่นๆใหข้มาททาเชขนนรีรดวข้ ยเพพที่อแสดงใหข้เหป็นวขานรีที่
เปป็นความสซูญเสรียครคัรงใหญขจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม การรข้องไหข้ครทที่าครวญดคังกลขาวถพอวขาเปป็นเรพที่องผริด
กฎหมายสทาหรคับคนทรีที่ถซูกปรคับโทษใหข้เสรียชรีวตริ ดคังนคัรน คนเหลขานคัรนจากกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่ตริดตาม
พระองคตไปกป็ททาเชขนนคัรนโดยเสรีที่ยงชรีวริตของตน การรข้องไหข้ครทที่าครวญของพวกเขาจนงเปป็นเรพที่องนขาทนที่ง
มากยริงที่ ขนรน
ขณะทรีที่พระองคตทรงถขอสคังขารไปทรีที่กลโกธา พระเยซซูกทป็ รงหคันไปหาพวกเขาและตรคัสวขา
“ธริดาเยรซูซาเลป็มเอด๋ย อยขารข้องไหข้เพราะเราเลย แตขจงรข้องไหข้เพราะตนเอง และเพราะลซูกทคัรงหลาย
ของตนเถริด” พระเยซซูทรงทราบดรีถนงการพริพากษาทรีที่จะตกลงบนกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตจงน ทรง
เตพอนวขา ในการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน คนทรีที่ไมขเคยมรีบรุตรเลยกป็จะดรีเสรียกวขาคนทรีที่มบรี รุตร พระองคตตรคัส
ถนงการสทาเรป็จของโฮเชยา 10:8 และอาจเปป็นอริสยาหต 2:19 ดข้วย วคันนคัรนกทาลคังจะมาถนงในไมขชาข้ เมพที่อ
อริสราเอลจะรข้องตขอภซูเขาทคัรงหลายดข้วยความกลคัววขา “จงลข้มทคับเราเถริด' และแกขเนรินเขาวขา `จง
ปกคลรุมเราไวข้'”
พระเยซซูนขาจะกทาลคังหมายถนงพระพริโรธของพระเจข้าทรีที่จะมาผขานทางพวกโรมซนที่งจะเกริดกคับ
อริสราเอลในปรี ค.ศ. 67-70 มคันอาจสพที่อความหมายเชริงพยากรณตถนงยรุคเจป็ดปรีและวคันขององคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าดข้วย พระองคตตรคัสปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดข้วยคทาสรุภาษริตอคันเปป็นปรริศนาวขา “เพราะวขาถข้าเขา
ททาอยขางนรีรเมพอที่ ไมข้สด อะไรจะเกริดขนรนเมพที่อไมข้แหข้งแลข้วเลขา” นรีที่นขาจะหมายความวขา หากพวกเขากทาลคัง
ขขมเหงเราจนถนงตายในชขวงเวลาแหขงความสงบสรุขและความเจรริญรรุขงเรพองแลข้ว เมพอที่ การพริพากษา
ของพระเจข้าตกลงมา มคันจะเปป็นอยขางไร คทาสรุภาษริตนรีรมลรี คักษณะเปป็นคทาเตพอน การตรีสอนอยขาง
รรุนแรงกทาลคังจะตกลงบนอริสราเอล มคันเกริดขนรนจรริงๆในปรี ค.ศ. 67-70 นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีมที่ คันอาจสพที่อ
ความหมายเพริมที่ เตริมถนงยรุคเจป็ดปรีดข้วย

ลก 23:32

มมีอมีกสองคนทมีรื่เปป็นผผด้รด้ายซซรื่งเขาไดด้พามาจะประหารเสมียพรด้อมกนบพระองคย์

เชขนเดรียวกคับในหนคังสพอขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆทรีที่เหลพอ มรีบคันทนกไวข้วาข พระเยซซูทรงถซูกปลง
พระชนมตพรข้อมกคับผถูว้รว้าย (นคันที่ คพอ อาชญากร) สองคน บางคนเสนอวขา คนเหลขานรีรเปป็นสมาชริกกอง
โจรของบารคับบคัส โดยพระเยซซูตข้องรคับโทษแทนบารคับบคัส ไมขวาข จะในกรณรีใด อริสยาหต 53:12 กป็
สทาเรป็จอยขางชคัดเจนเมพที่อพระเยซซู “ทรงถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริด”
ลก 23:33

เมรรื่อมาถซงสถานทมีรื่แหล่งหนซรื่งซซรื่งเรมียกวล่า กะโหลกศมีรษะ เขากป็ตรซงพระองคย์ไวด้

ทมีรื่กางเขนทมีรื่นนรื่น พรด้อมกนบผผด้รด้ายสองคนนนนนั้ ขด้างขวาพระหนตถย์คนหนซงรื่ และขด้างซด้ายอมีกคนหนซรื่ง
กลรุขมคนทรีที่จะรข วมในเหตรุการณตตรนงกางเขนจนงเดรินทางมาถนงสถานทรีๆที่ กทาหนดไวข้แลข้วนอก
กทาแพงกรรุงเยรซูซาเลป็ม ฉบคับแปลภาษาอคังกฤษแปลชพที่อสถานทรีที่นร รีวาข Calvary คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน
(ครานดิออน) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘กะโหลกศรีรษะ’ สถานทรีที่นร คันจนงถซูกเรรียกวขา ‘สถานทรีที่กะโหลก
ศรีรษะ’ โดยอาจเปป็นเพราะวขาชคัรนหรินทรีที่โผลขออกมาทรีที่นนคัที่ มรีรซูปรข างคลข้ายกคับกะโหลกศรีรษะมนรุษยต มคัน
อาจไมขใชขเรพอที่ งบคังเอริญทรีที่พระเจข้าทรงกทาหนดใหข้สถานทรีที่ดงคั กลขาวเปป็นทรีสที่ ทาหรคับการสริรนพระชนมตของ
พระบรุตรของพระองคตเพพที่อเปป็นเครพอที่ งถวายบซูชา ทรีที่นคันที่ เองพระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
ไดข้ทรงถซูกตรนงกางเขนพรข้อมกคับอาชญากรสองคนนคัรน โดยพระองคตทรงถซูกตรนงอยซูตข รงกลาง
ลก 23:34

ฝล่ายพระเยซผจซงทรงอธสษฐานวล่า "ขด้าแตล่พระบสดา ขอโปรดอภนยโทษเขา

เพราะวล่าเขาไมล่รด้วผ ล่าเขาทลาอะไร" เขากป็เอาฉลองพระองคย์จนบสลากแบล่งปนนกนน
ทขามกลางความเกลรียดชคัง วาจาผรรุสวาท และความโหดรข้ายทารรุณเชขนนคัรน พระลคักษณะอคัน
บรริสรุทธริธศคักดริธสริทธริธขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็เผยออกมา แทนทรีที่จะทรงตอบโตข้คนเหลขานคัรนทรีที่
ทรุบตรีพระองคตและบคังคคับใหข้พระองคตตข้องสริรนพระชนมต พระองคตกลคับตรคัสดข้วยพระครุณอคันเหลพอลข้น
วขา “ขข้าแตขพระบริดา ขอโปรดอภคัยโทษเขา เพราะวขาเขาไมขรวซูข้ าข เขาททาอะไร” 1 เปโตร 2:21-24 นขา
จะมรีพรนพ ฐานอยซูบข นคทาตรคัสนรีร ดข้วยพระครุณและพระเมตตาพระเยซซูทรงทซูลขอพระบริดาของพระองคต
ใหข้ยกโทษคนเหลขานคัรนทรีที่ทรมานพระองคต พระองคตทรงเปรีที่ยมดข้วยพระครุณจรริงๆ (นรีที่เปป็นบคันทนกเดรียว
เทขานคัรนทรีที่พดซู ถนงการยกโทษในครคัรงนรีร ขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอไมขไดข้เอขยถนงมคันเลย) ขณะ

เดรียวกคัน ตรงใตข้กางเขน พวกทหารโรมทรีที่หยาบชข้ากป็กาท ลคังพนคันกคันวขาใครจะไดข้ขข้าวของสข วนตคัว
ของพระองคตไป ในการททาเชขนนคัรนพวกเขาจนงททาใหข้เพลงสดรุดรี 22:18 สทาเรป็จโดยไมขรตซูข้ คัว
ลก 23:35-37 คนทนนั้งปวงกป็ยนร มองดผ พวกขทนนางกป็เยาะเยด้ยพระองคย์ดวด้ ยวล่า "เขาชล่วยคน
อรรื่นใหด้รอดไดด้ ถด้าเขาเปป็นพระครสสตย์ของพระเจด้าทมีรื่ทรงเลรอกไวด้ ใหด้เขาชล่วยตนวเองเถสด " 36 พวก
ทหารกป็เยาะเยด้ยพระองคย์ดด้วย เขด้ามาเอานลนั้าองทล่นเปรมีนั้ยวสล่งใหด้พระองคย์ 37 แลด้ววล่า "ถด้าทล่านเปป็น
กษนตรสยขย์ องพวกยสว จงชล่วยตนวเองใหด้รอดเถสด"
ผซูข้ชมสามแบบและปฏริกริรริยาของพวกเขาถซูกระบรุถนง กลรุมข แรก คพอ (1) “คนทคัรงปวงกป็ยพนมอง
ดซู” คนพวกนรีรนขาจะเปป็นประชาชนในกรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนในพวกเขาอาจสข งเสรียงเชรียรตพระเยซซู
ขณะทรีที่พระองคตทรงลาเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มเมพอที่ วคันอาทริตยตทแรีที่ ลข้วกป็ไดข้ อยขางไรกป็ตาม เชขนเดรียวกคับชาว
โลกในปคัจจรุบนคั พวกเขาเปป็นเพรียงคนทรีที่ยนพ มองดซูโดยไมขแยแสอะไร พวกเขาแคขมามรุงดซูเหตรุการณตทรีที่
เกริดขนรนและอข้าปากคข้างเทขานคัรน แตขนอกเหนพอจากนคัรนแลข้ว พวกเขากป็ไมขสนใจพระองคตผซูข้ทรงถซูกตรนง
อยซูตข รงนคัรนโดยหลคังที่ พระโลหริตของพระองคตและสริรนพระชนมตเพพอที่ พวกเขา ผขานมายรีสที่ ริบศตวรรษ
แลข้วกป็ไมขมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลงสคักเทขาไร
จากนคัรน (2) “พวกขรุนนางกป็เยาะเยข้ยพระองคตดข้วย” พวกขรุนนางทรีที่วาข นรีรนขาจะเปป็นพวก
ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต และพวกผซูข้อาวรุโส ซนงที่ เปป็นบรรดาผซูข้มอรี ทานาจแหขงอริสราเอล พวกเขารซูข้
วขาเกริดอะไรขนรนในศาลเตรีรยซนที่งมรีการพริจารณาคดรีเสรป็จสริรนไปเมพที่อคพน พวกเขารซูข้วาข พระองคตทรง
ยอมรคับแบบกลายๆวขาทรงเปป็นพระครริสตตผซูข้นร คัน ดคังนคัรนพวกเขาจนงยริงที่ ซทราเตริมพระองคตโดยเยาะเยข้ย
พระองคตขณะทรีที่พระองคตทรงทนทรุกขตและพระโลหริตไหล พวกเขากลขาววขา “เขาชขวยคนอพนที่ ใหข้รอด
ไดข้ ถข้าเขาเปป็นพระครริสตตของพระเจข้าทรีที่ทรงเลพอกไวข้ ใหข้เขาชขวยตคัวเองเถริด” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขา
รซูข้จกคั ขข้อความสทาคคัญเกรีที่ยวกคับความรอดทรีพที่ ระเยซซูทรงประกาศ กระนคัรน พวกเขากป็เยาะเยข้ยพระองคต
อยขางชคัวที่ ชข้าดข้วยขข้อความแหขงความรอดนคัรน มรีแตขพระเมตตาของพระเจข้าและการทรีที่พระเยซซูทรงทซูล
ขอใหข้พระบริดาทรงยกโทษพวกเขาเทขานคัรนทรีที่อาจชขวยใหข้คนเหลขานรีรไมขตข้องไปอยซูใข นทรีที่ๆรข้อนทรีที่สรุด
ในนรก
สรุดทข้าย (3) “พวกทหารกป็เยาะเยข้ยพระองคตดข้วย เขข้ามาเอานทราองรุขนเปรรีรยวสขงใหข้พระองคต”
จากคนทคัรงสามกลรุมข นรีร คนเหลขานรีรอาจไดข้รคับโทษนข้อยทรีที่สรุด เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้พวกเขาไมขนขาจะรซูข้วาข

กทาลคังเกริดอะไรขนรนและผซูข้ใดกทาลคังถซูกตรนงกางเขน พวกเขาแคขททาตามคทาสคังที่ และกทาลคังตรนงกางเขนยริว
คนหนนงที่ ทรีที่ถซูกปรคับโทษถนงตายเทขานคัรน กระนคัรน พวกเขากป็รขวมวงกคับคนอพที่นๆ ในการเยาะเยข้ย
พระองคตดข้วย พวกเขาอาจจทาไดข้จากการพริจารณาคดรีตขอหนข้าปรีลาตและเฮโรดวขา พระเยซซูทรงอข้าง
ตคัววขาเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริวหรพอไมข พวกเขาจนงเยาะเยข้ยพระองคตวาข “ถข้าทขานเปป็นกษคัตรริยขต องพวก
ยริว จงชขวยตคัวเองใหข้รอดเถริด”
พวกเขานขาจะลข้อเลรียนพวกยริวมากกวขาพระเยซซูเอง พวกเขากป็ตามนทราไปกคับชาวโลกดข้วย
คนอพนที่ ๆกป็ปฏริเสธพระครริสตตและกลขาวคทาหมริที่นประมาทพระองคต พวกเขากป็ททาแบบเดรียวกคัน อรีกครคัรง
ทรีที่หลายรข้อยปรีผาข นไปและไมขคขอยมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลง (นทราองรุขนเปรรีรยวทรีพที่ วกเขายพที่นใหข้คพอ สข วน
ผสมระหวขางนทราองรุขนเปรรีรยวและนทราสข้มสายชซูทพรีที่ วกทหารไดข้รคับปคันสข วน นรีอที่ าจเปป็นการเยาะเยข้ย
แบบหนนที่งกป็ไดข้เพราะมคันคพอการเอาเครพอที่ งดพมที่ ของทหารธรรมดาๆใหข้แกขคนทรีที่อข้างตคัวเปป็นกษคัตรริยต)
ลก 23:38

และมมีคลาเขมียนไวด้เหนรอพระองคย์ดด้วยเปป็นอนกษรกรมีก ลาตสน และฮมีบรผ วาล่ "ผผนด้ มีนั้

เปป็นกษนตรสยย์ของพวกยสว" ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้ตรงนรีร แตขปรีลาตคพอคนทรีสที่ คังที่ ใหข้เขรียนคสาจารซกนคัรนไวข้
(ยอหตน 19:19) พวกโรมมรีธรรมเนรียมในการจารนกขข้อกลขาวหาอาชญากรเวลาทรีที่จะประหารชรีวตริ เขา
ปกตริคทาทรีที่จารนกไวข้คอพ ความผริดของอาชญากร ชพที่อของเขา และทรีที่อยซูขข องเขา ขขาวประเสรริฐสรีที่เลขมนทา
เสนอทคัรงสามอยขางนรีร ตรงนรีรมแรี ตขขข้อกลขาวหาระบรุไวข้เทขานคัรน นคันที่ คพอ จงใจเปป็นกบฏ การอข้างตคัววขาเปป็น
กษคัตรริยตองคตหนนงที่ ของแควข้นทรีที่เลป็กนข้อยอยขางยซูเดรีย โดยไมขไดข้รบคั การแตขงตคัรงจากโรม ถพอวขาเปป็นการ
กบฏ ปรีลาตสคังที่ ใหข้เขรียนขข้อกลขาวหาไวข้เปป็นภาษาฮรีบรซู (ตรงตคัวคพอ อาราเมค) เพพอที่ ทรีที่ยริวทรุกคนจะไดข้
อขานมคัน เขรียนเปป็นภาษาลาตรินในฐานะเปป็นภาษาทางการของโรม และภาษากรรีกเพพที่อทรีที่ใครๆกป็อขาน
มคันไดข้ ถนงแมข้วาข จะระบรุขข้อกลขาวหาเพพที่อเปป็นเหตรุใหข้ประหารชรีวริตพระองคตไดข้ แตขปรีลาตกป็รขวมวงใน
การเยาะเยข้ยดข้วยโดยระบรุวาข พระเยซซูเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริว เชขนเดรียวกคับพวกลซูกนข้องของเขาคพอ
พวกทหาร การเยาะเยข้ยของเขาอาจมรุขงไปทรีพที่ วกยริวมากกวขาพระเยซซู ถนงแมข้ไดข้รคับแตขงตคัรงใหข้เปป็นผซูข้
ปกครองเหนพอพวกเขา แตขพวกโรมกป็ไมขไดข้มครี วามรคักใหข้แกขพวกยริว การเยาะเยข้ยพระเยซซูในฐานะ
กษคัตรริยตของพวกเขากป็เทขากคับเปป็นการเยาะเยข้ยชนชาตริอริสราเอลโดยรวมและเยาะเยข้ยพระเจข้าของ
พวกเขา

ลก 23:39-43 ฝล่ายคนหนซงรื่ ในผผรด้ ด้ายทมีรื่ถผกตรซงไวด้จซงพผดหยาบชด้าตล่อพระองคย์วล่า "ถด้าทล่าน
เปป็นพระครสสตย์ จงชล่วยตนวเองกนบเราใหด้รอดเถสด" 40 แตล่อมีกคนหนซรื่งหด้ามปรามเขาวล่า "เจด้ากป็ไมล่เกรง
กลนวพระเจด้าหรรอ เพราะเจด้าเปป็นคนถผกโทษเหมรอนกนน 41 และเรากป็สมกนบโทษนนนั้นจรสง เพราะเราไดด้
รนบสมกนบการทมีรื่เราไดด้กระทลา แตล่ทล่านผผนด้ มีนั้หาไดด้กระทลาผสดประการใดไมล่ " 42 แลด้วคนนนนนั้ จซงทผลพระ
เยซผ วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขอพระองคย์ทรงระลซกถซงขด้าพระองคย์เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าในอาณาจนกร
ของพระองคย์" 43 ฝล่ายพระเยซผ ทรงตอบเขาวล่า "เราบอกความจรสงแกล่เจด้าวล่า วนนนมีเนั้ จด้าจะอยผล่กบน เรา
ในเมรองบรมสท ขเกษม"
ขณะทรีที่วคันเรริที่มลขวงเลยไปเรพอที่ ยๆ อาชญากรคนหนนงที่ ในสองคนนคัรนทรีที่ถซูกตรนงกางเขนพรข้อม
กคับพระเยซซูกรป็ ข วมผสมโรงไปกคับเสรียงเยาะเยข้ยของผซูข้คนเบพรองลขางดข้วย คทาทรีที่แปลวขา พผดหยาบชด้า (บ
ลาสเฟเมะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา พซูดหมริที่นประมาท ในกรณรีนร รี โจรคนนรีรเยาะเยข้ยวขา “ถข้าทขาน
เปป็นพระครริสตต จงชขวยตคัวเองกคับเราใหข้รอดเถริด” เหมพอนกคับทรีที่พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลและพวกโรม
ไดข้กระททา เขาเองกป็พซูดหมริที่นประมาทพระบรุตรของพระเจข้าดข้วย
อยขางไรกป็ตาม โจรอรีกคนเรริที่มตระหนคักวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดและกทาลคังเกริด
อะไรขนรนกคันแนข เขาจนงตทาหนริสหายของเขาโดยบอกวขาพวกเขาทคัรงคซูขตกอยซูใข นสถานการณตเดรียวกคัน
เขาทคัรงคซูขกาท ลคังจะตาย เขาบอกอรีกวขาเขาทคัรงสองกทาลคังทนทรุกขตอยขางสาสมแลข้วกคับความผริดทรีพที่ วกเขา
ไดข้กขอ “แตขทขานผซูข้นร รีหาไดข้กระททาผริดประการใดไมข” คทาทรีที่แปลวขา ความผสดประการใด (อาทอพอส)
มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ผริดทรีที่ผริดทาง’ โจรคนนคัรนทรีที่กลคับใจตระหนคักวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็น
พระเมสสริยาหต คทากลขาวอข้างของพระเยซซูในเรพที่องดคังกลขาวไมขไดข้ผริดทรีที่ผริดทางเลย มคันไมขไดข้ผริด
ประการใดเลย โจรคนนคัรนจนงกลขาวยอมรคับวขาพระเยซซูทรงเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริว
เพราะรซูวข้ าข ในไมขชข้าพวกเขาทคัรงสามจะตข้องตาย โจรทรีที่กลคับใจคนนคัรนจนง ‘รข้องออกพระนาม
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย เขา“ทซูลพระเยซซูวาข "พระองคตเจข้าขข้า ขอพระองคต
ทรงระลนกถนงขข้าพระองคตเมพที่อพระองคตเสดป็จเขข้าในอาณาจคักรของพระองคต"” ชายคนนรีรไมขเพรียงดซู
ออกวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดเทขานคัรน แตขดวข้ ยความเชพที่ออคันเรรียบงขายเขายคังทซูลขอพระเยซซู
ใหข้ทรงระลนกถนงเขาในอาณาจคักรของพระองคตดวข้ ย นอกจากนรีร ชายผซูข้นร ยรี คังเผยใหข้เหป็นถนงการรคับรซูข้วาข

พระเยซซูจะทรงฟพร นคพนพระชนมตในไมขชข้าดข้วย ในฐานะเปป็นพระเมสสริยาหต เขารซูข้วาข พระองคตจะทรง
เปป็นขนรนจากตายเพพอที่ ครอบครองในอาณาจคักรของพระองคต สริที่งทรีที่พวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอลไมขอยาก
จะยอมรคับ โจรผซูข้นขาสงสารทรีที่กลคับใจคนนรีรกลคับเขข้าใจอยขางชคัดเจน บางทรีเมพที่อเขากลคับใจมาหาพระ
เยซซู พระเจข้ากป็ทรงชขวยใหข้เขาเขข้าใจความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขเพริมที่ ขนรน
พระเยซซูทรงหคันมาทางเขาและตรคัสวขา “เราบอกความจรริงแกขเจข้าวขา วคันนรีรเจข้าจะอยซูกข บคั เราใน
เมพองบรมสรุขเกษม” ถนงแมข้คทาวขา เมรองบรมสท ขเกษม (พาราเดะอดิซอส) มรีความหมายรวมๆวขา
สวรรคต แตขตรงนรีรมนคั อาจหมายถนงสถานทรีที่สมคัยพระคคัมภรีรตเดริมซนที่งเปป็นทรีที่ของผซูข้ชอบธรรมทรีที่เสรียชรีวริต
ไปแลข้ว บางคนเทรียบเทขามคันกคับอกของอคับราฮคัมดคังทรีที่ระบรุไวข้ในลซูกา 16:23 นอกจากนรีร ขข้ออข้างอริงใน
เอเฟซคัส 4:9 ทรีพที่ ซูดถนง “เบพรองตทที่าของแผขนดรินโลก” อาจหมายถนงสถานทรีที่เดรียวกคัน เมพอที่ รวมๆกคันแลข้ว
ดซูเหมพอนวขากขอนการตรนงกางเขนทรีที่กลโกธา บรรดาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมกป็ไปอยซูทข รีที่สถานทรีที่
ชคัวที่ คราวนรีรทรีที่เรรียกวขา เมพองบรมสรุขเกษม ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาตคัรงอยซูตข รงใจกลางของแผขนดรินโลก เหป็นไดข้
ชคัดวขามคันอยซูตข ริดกคับสถานทรีที่ของคนทรีที่ไมขรอดซนที่งเสรียชรีวริตไปแลข้วซนที่งเรรียกวขา ฮาเดส
สริที่งทรีที่นขาสนใจเพริมที่ เตริมกป็คพอวขา พระเยซซูทรงบอกชายผซูข้นร รีวาข ในวคันนคัรนเองเขาจะไปอยซูกข บคั
พระองคตทรีที่นนคัที่ นอกจากนรีร เหป็นไดข้ชดคั วขาโจรผซูข้นร รีไมขไดข้ททาอะไรเลยเพพอที่ ทรีที่จะไดข้รคับความรอดนคัรน เขา
ไมขเพรียงททาดรีอะไรไมขไดข้แลข้วเทขานคัรน แตขเขายคังเปป็นอาชญากรทรีตที่ ข้องโทษประหารชรีวตริ ดข้วย ครุณ
ความดรีอยขางเดรียวของเขากป็คอพ ความเชพที่อในพระเยซซูซนที่งเขาไดข้แสดงออกเมพที่อไมขกรีที่นาทรีกขอนหนข้านคัรน
ลก 23:44-45 เวลานนนนั้ ประมาณเวลาเทมีรื่ยง กป็บนงเกสดความมรดทนรื่วทนนั้งแผล่นดสนจนถซงบล่ายสาม
โมง 45 ดวงอาทสตยย์กป็มรดไป มล่านในพระวสหารกป็ขาดตรงกลาง
เหตรุการณตนร รีเกริดขนรนตอนประมาณเทรีที่ยงของวคันรข้ายนคัรน “เวลาเทรีที่ยง” (ชคัวที่ โมงทรีที่หก) ของ
นาฬริกาฮรีบรซูคอพ เวลาเทรีที่ยงวคัน มรีลางบอกเหตรุเกริดขนรนกป็คพอ “บคังเกริดความมพดทคัวที่ ทคัรงแผขนดรินจนถนงบขาย
สามโมง ดวงอาทริตยตกมป็ ดพ ไป” มรีความมพดตคัรงแตขเทรีที่ยงวคันจนถนงบขายสามโมงวคันนคัรน คทาทรีที่แปลวขา
แผล่นดสน (เก) สามารถหมายถนง ทคัวที่ โลกกป็ไดข้ มคันอาจหมายถนงแผขนดรินนคัรน (เชขนเดรียวกคับในความ
หมายแบบพระคคัมภรีรตเดริม คพอ แผขนดรินอริสราเอล) เราไมขทราบชคัดเจนวขานรีที่เปป็นความหมายไหน
อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจนกป็คพอวขา พระเจข้าทรงททาใหข้ทข้องฟข้ามพดเหนพอกรรุงเยรซูซาเลป็ม วลรีหลคัง
ทรีที่พซูดถนงดวงอาทริตยตมพดไปนขาจะสนคับสนรุนความหมายทรีที่วาข ทคัวที่ ทคัรงแผขนดรินโลก เนพอที่ งจากพระองคต

ทรงเปป็นความสวขางของโลก พระเจข้าจนงอาจทรงบคัญชาใหข้ดวงอาทริตยตมดพ ไป อาจเปป็นไดข้ดวข้ ยวขา
พระเจข้าทรงโปรดมริใหข้พระบรุตรของพระองคตตข้องทนความรข้อนของดวงอาทริตยต การตรนงกางเขน
ของโรมนคัรนททาใหข้เกริดความทรุกขตทรมานจากการทรีที่รขางกายผซูข้ถซูกตรนงขาดนทราและการตข้องตาก
แสงแดดอคันแผดเผาของดวงอาทริตยตในแถบเมดริเตอรตเรเนรียน ไมขวาข จะในกรณรีใด พระเจข้ากป็ทรง
โปรดใหข้พระเยซซูไมขตข้องเจอกคับความทรุกขตทรมานดคังกลขาว
นอกจากนรีร “มขานในพระวริหารกป็ขาดตรงกลาง” ไมขวาข จะเพราะแผขนดรินไหวทรีที่เกริดขนรนใน
ตอนนคัรนหรพอเพราะพระเจข้าเปป็นผซูข้กระททา มขานนคัรนกป็ขาดตรงกลาง คนเชพที่อกคันวขา ณ ตอนนคัรนมรีการ
ทอผข้ามขานทคับชคัรนเดริมมาตลอดหลายปรี มขานในพระวริหารจนงอาจมรีความหนาไดข้ถงน สรีที่นรริว บางคนคาด
การณตวาข แมข้จะใชข้มข้าหลายตคัวชขวยกคันดนงมขานนคัรนกป็ไมขขาด หากไมขใชขเพราะมขานนคัรนขาดโดยการ
อคัศจรรยตและเปป็นการจคัดเตรรียมของพระเจข้าแลข้ว เรากป็เหป็นถนงความหมายทรีที่ยริงที่ ใหญขอรีกประการ
ความบาปไมขตข้องถซูกชทาระโดยอาศคัยพระวริหารบนโลกนรีรอรีกตขอไปแลข้ว โดยการทรงททาใหข้มขานขาด
พระเจข้ากป็ทรงเลริกใชข้งานพระวริหารของพวกยริวแลข้ว ทรีที่บรริสรุทธริธทรีที่สรุดของมคันจนงไมขมกรี ารสถริตอยซูขข อง
พระเจข้าอรีกตขอไปแลข้ว จรุดศซูนยตกลางของมคันวขางเปลขาเสรียแลข้ว ดคังทรีที่ฮรีบรซู 9 และ 10 แสดงใหข้เหป็น
ชคัดเจน บคัดนรีรจรุดสนใจเปลรียที่ นไปยคังพระวริหารในสวรรคตแลข้วและการถวายพระเยซซูเปป็นเครพอที่ งบซูชา
นอกคขายนคัรน
ลก 23:46

พระเยซผ ทรงรด้องเสมียงดนงตรนสวล่า "พระบสดาเจด้าขด้า ขด้าพระองคย์ฝากจสต

วสญญาณของขด้าพระองคย์ไวด้ในพระหนตถย์ของพระองคย์" ตรนสอยล่างนนนั้นแลด้ว จซงทรงปลล่อยพระ
วสญญาณจสตออกไป
ลซูกาบคันทนกวขาจากนคัรนพระเยซซู “ทรงรข้องเสรียงดคัง” เขาไมขไดข้ระบรุวาข พระองคตทรงรข้องวขา
อะไร อยขางไรกป็ตาม มคันอาจเปป็นเสรียงรข้องวขาเพราะเหตรุใดพระบริดาจนงทรงทอดทริรงพระองคต (มคัทธริว
27:46) หรพอมคันอาจเปป็นดคังทรียที่ อหตนไดข้บคันทนกไวข้ “สทาเรป็จแลข้ว” (ยอหตน 19:30) อยขางไรกป็ตาม ลซูกา
บคันทนกรายละเอรียดอยขางหนนงที่ ซนที่งมริไดข้ถซูกระบรุไวข้โดยขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆทรีเที่ หลพอ พระเยซซูจงน ทรง
ยกขข้อความจากเพลงสดรุดรี 31:5 “พระบริดาเจข้าขข้า ขข้าพระองคตฝากจริตวริญญาณของขข้าพระองคตไวข้ใน
พระหคัตถตของพระองคต” พอตรคัสจบ พระองคตกสป็ ร นริ พระชนมต

ลก 23:47-49 ฝล่ายนายรด้อยเมรรื่อเหป็นเหตทการณย์ซซรื่งบนงเกสดขซนนั้ นนนนั้ จซงสรรเสรสญพระเจด้าวล่า
"แทด้จรสงทล่านผผด้นมีนั้เปป็นคนชอบธรรม" 48 คนทนนั้งปวงทมีรื่มาชทมนทมกนนเพรรื่อจะดผการณย์นมีนั้ เมรรื่อเหป็นแลด้วกป็
พากนนตมีอกของตนวกลนบไป 49 คนทนนั้งปวงทมีรื่รด้จผ นกพระองคย์และพวกผผด้หญสงซซรื่งไดด้ตามพระองคย์มา
จากกาลสลมี กป็ยนร อยผล่แตล่ไกล มองดผเหตทการณย์เหลล่านมีนั้
ในฐานะเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า พระผซูข้สรข้างสวรรคตและแผขนดรินโลกไดข้สรรินพระชนมต
แลข้ว พระเจข้าจนงทรงททาใหข้คนเหลขานคัรนทรีที่อยซูใข กลข้เครียงเกริดอาการฟข้องใจ (1) นายรข้อยชาวโรมทรีที่ยพน
เฝข้าอยซูข เมพที่อไดข้เหป็นเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรน กป็ไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้าและรข้องออกมาวขา “แทข้จรริงทขานผซูข้
นรีรเปป็นคนชอบธรรม” เขาเกริดอาการฟข้องใจและเรริที่มเชพที่อแลข้ว เขาจนงไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้า (2)
พวกประชาชนทคัวที่ ไปทรีที่ยนพ มรุงดซูเหตรุการณตทรีที่ผาข นพข้นไปบคัดนรีรกป็ “พากคันตรีอกชกหคัวของตคัวกลคับไป”
นรีที่สพที่อวขาพวกเขาไมขเพรียงเกริดอาการฟข้องใจเพราะสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นเทขานคัรน แตขพวกเขายคังโศกเศรข้า
เสรียใจและอาจถนงขคัรนกลคับใจใหมขดข้วย นอกจากนรีร เมพที่อพวกเขาเกริดอาการฟข้องใจเพราะสริที่งทรีที่ตนไดข้
เหป็น และอาจเชพที่อแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด พวกเขาบางคนอาจไดข้รคับความรอดจรริงๆกป็ไดข้ พวก
เขาอาจกลคัวดข้วยเมพอที่ รซูวข้ าข พระเจข้าจะทรงตอบแทนใหข้สมกคับสริที่งทรีที่ถซูกกระททาลงไป พวกเขาจนงกลคับ
บข้านไปดข้วยอาการฟข้องใจ ถซูกเปลรีที่ยนแปลง และบางคนกป็กลคับใจเชพที่อ (3) คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นผซูข้เชพที่อ
แลข้วและไดข้ตริดตามพระองคตไปทรีที่นคันที่ กป็ยพนนริที่งอคัรนอยซูข พวกเขารซูข้สนกสคับสน อาจหวาดกลคัวและตคัวแขป็ง
ทพที่อดข้วย พวกเขาอาจยพนอยซูแข ตขไกลและพยายามททาความเขข้าใจกคับเรพอที่ งราวทคัรงหมดทรีที่เกริดขนรน
ลก 23:50-52 และดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งชรรื่อโยเซฟ ทล่านเปป็นสมาชสกสภา เปป็นคนดมีและชอบ
ธรรม 51 (ทล่านมสไดด้ยอมเหป็นดด้วยในมตสและการกระทลาของเขาทนนั้งหลาย) ทล่านเปป็นชาวบด้านอารสมา
เธมียหมผล่บด้านพวกยสว และเปป็นผผคด้ อยทล่าอาณาจนกรของพระเจด้า 52 ชายคนนมีนั้จซงเขด้าไปหาปมีลาตขอ
พระศพพระเยซผ
ขณะเดรียวกคัน โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรีย (เมพองหนนงที่ ในแถบภซูเขาเอฟราอริม)ไดข้ไปขอพระ
ศพของพระเยซซูจากปรีลาต ตรงนรีรเขาถซูกบรรยายวขาเปป็น (1) สมาชดิกสภา ซนที่งเมพอที่ รวมกคับขข้อ 51 แลข้ว
กป็ดซูเหมพอนจะบขงบอกวขาเขาเปป็นสมาชริกคนหนนที่งของสภาซานเฮดรริน แตขเขาออกเสรียงคคัดคข้านการ
ปรคับโทษพระเยซซู เขายคังถซูกบรรยายดข้วยวขาเปป็น (2) คนดรี คทานรีรยคังตทที่ากวขาทรีที่เปป็นจรริงนคัก มรีคทาชมไมขกรีที่

อยขางทรีที่ยงริที่ ใหญขไปกวขาการถซูกชมวขาเปป็นคนดรี (3) นอกจากนรีร เขาเปป็นคนชอบธรรมดข้วย นรีที่นขาจะ
หมายถนงอรุปนริสคัยของเขาในฐานะเปป็นคนทรีที่ชอบธรรม ถนงแมข้ว าข มคันอาจหมายถนงการทรีที่เขาถซูกนคับวขา
เปป็นคนชอบธรรมดข้วยในความหมายของโรม 4-5 สรุดทข้าย (4) เขาเปป็นคนทรีโที่ ดยความเชพที่อ “คอยทขา
อาณาจคักรของพระเจข้า” นคันที่ เทรียบเทขากคับการทรีคที่ นในพระคคัมภรีรตเดริมรอคอยพระเมสสริยาหต เหมพอน
กคับทรีที่ทรุกวคันนรีรเรารอคอยการเสดป็จมาครคัรงทรีที่สองของพระองคต ความหมายกป็คพอวขา เขาโหยหาและ
คอยทขาพระมหากษคัตรริยตองคตนร คันและอาณาจคักรของพระองคต
ลก 23:53-56 เมรรื่อเชสญพระศพลงแลด้ว เขาจซงเอาผด้าปล่านพนนหทด้มไวด้ แลด้วเชสญพระศพไป
ประดสษฐานไวด้ในอทโมงคย์ ซซรื่งเจาะไวด้ในศสลาทมีรื่ยงน มสไดด้วางศพผผด้ใดเลย 54 วนนนนนั้นเปป็นวนนจนดเตรมียม
และวนนสะบาโตกป็เกรอบจะถซงแลด้ว 55 ฝล่ายพวกผผด้หญสงทมีรื่ตามพระองคย์มาจากแควด้นกาลสลมีกป็ตามไป
และไดด้เหป็นอทโมงคย์ ทนนั้งไดด้เหป็นเขาวางพระศพของพระองคย์ไวด้อยล่างไรดด้วย 56 แลด้วเขากป็กลนบไป
จนดแจงเครรรื่องหอมกนบนลนั้ามนนหอม ในวนนสะบาโตนนนั้นเขากป็หยทดการไวด้ตามพระบนญญนตส
พอไดข้รคับอนรุญาตใหข้เอาพระศพของพระเยซซูไปไดข้ โยเซฟ (และนริโคเดมคัสดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ใน
ยอหตน 19:39) กป็เตรรียมพระศพของพระเยซซูสทาหรคับการฝคัง ตามธรรมเนรียมของพวกยริว พวกเขาหขอ
พระศพนคัรนในผข้าปขาน และใสข เครพที่องหอมสทาหรคับฝคังศพลงไปดคังทรีรที่ ะบรุไวข้ในยอหตน 19 จากนคัรน
พวกเขากป็วางพระศพของพระเยซซู “ในศริลาทรีที่ยงคั มริไดข้วางศพผซูข้ใดเลย” นขาสคังเกตวขาพระเยซซูทรง
ประสซูตริโดยหญริงพรหมจารรีและถซูกฝคังในอรุโมงคตพรหมจารรี
วคันจคัดเตรรียมทรีที่วาข นรีรซนที่งมากขอนวคันสะบาโตทรีจที่ ะมานคัรนอาจหมายถนงการจคัดเตรรียมสทาหรคับ
เทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอซนที่งจะเรริที่มตข้นทคันทรีหลคังเทศกาลปคัสกา มคันเปป็นธรรมเนรียมของพวกยริวทรีที่
จะเรรียกวคันใหญขนร นคั วขา 'วคันสะบาโต' พระเยซซูนขาจะสริรนพระชนมตในวคันพรุธหรพอวคันพฤหคัสของ
สคัปดาหตนร นคั มคันกป็จะไดข้เวลาทรีที่พระองคตทรงถซูกฝคังไวข้สามวคันสามคพนพอดรีตามทรีที่ระบรุไวข้ในมคัทธริว
12:40 การตคัรงสมมตริฐานวขาวคันสะบาโตทรีที่จะมานรีรเปป็นวคันเสารตจนงเปป็นเรพอที่ งทรีที่ผริดพลาด มคันเปป็นการ
มองธรรมเนรียมของยริวผขานทางสายตาของคนตขางชาตริ การถพอเทศกาลวคันศรุกรตศคักดริธสริทธริธ (Good
Friday) ไมขไดข้มรีตนข้ กทาเนริดมาจากการตรีความพระคคัมภรีรตทรีที่ถซูกตข้อง จรริงๆแลข้วมคันมรีรากเหงข้ามาจาก
พระศาสนจคักรคาธอลริกพรข้อมกคับวคันอพนที่ ๆของ 'สคัปดาหตศคักดริธสริทธริธ' ซนที่งไมขถซูกตข้องตามพระคคัมภรีรต

พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงดลใจพวกผซูข้หญริงทรีมที่ าจากแควข้นกาลริลรีใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพระเยซซู
ทรงถซูกฝคังไวข้ทรีที่ไหนและอยขางไร จากนคัรนพระองคตทรงททาใหข้แนขใจวขาลซูกาไดข้บคันทนกรายละเอรียดนคัรน
ดข้วย ทรุกอยขางถซูกจคัดเตรรียมไวข้แลข้วอยขางดรีเพพอที่ ยพนยคันเรพอที่ งการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูซนที่งจะเกริด
ขนรนในไมขชข้า
ผซูข้หญริงทรีมที่ รีใจเชพที่อและดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีร (มารรียตชาวมคักดาลา มารรียภต รรยา
ของเศเบดรี และคนอพที่นๆ) ไดข้กลคับไปยคังทรีที่ๆพวกนางพคักอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อจคัดเตรรียมเครพที่อง
หอมกคับนทรามคันหอมสทาหรคับฝคังพระศพ โดยตคัรงใจวขาจะกลคับไปชโลมพระศพแตขเชข้าตรซูขในวคันตข้น
สคัปดาหต ขณะเดรียวกคัน ทคัรงวคันสะบาโตพริเศษของเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอและวคันสะบาโตปกตริกป็
ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดคังนคัรน พวกนางจนงหยรุดพคักในสองวคันนคัรนตามพระบคัญญคัตริ
*****
ภนพรวมของลลกน 24: ครซงที่ แรกของบทททที่ 24 นสาเสนอบดันทซกของลถูกาเกทที่ยวกดับการฟชนขึ้ คชน
พระชนมย์ ซซงที่ แตกตย่างจากขย่าวประเสรดิฐเลย่มอชที่นๆตรงททที่นสาเสนอรายละเอทยดเกทยที่ วกดับเหตบุการณย์บน
ถนนเอมมาอถูสดว้วย พอเหตบุการณย์บนถนนเอมมาอถูสจบ กป็ตามดว้วยการปรากฏตดัวของพระเยซถูแกย่
เหลย่าสาวกหลดังทรงฟชขึ้นคชนพระชนมย์แลว้ว จากนดัขึ้นลถูกากป็นสาเสนอบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับพระมหา
บดัญชา และปดิดทว้ายดว้วยบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับการเสดป็จขซนขึ้ สถูย่สวรรคย์
ลก 24:1

แตล่เชด้ามรดในวนนตด้นสนปดาหย์ ผผด้หญสงเหลล่านนนนั้ จซงนลาเครรรื่องหอมทมีรื่เขาไดด้จนด

เตรมียมไวด้มาถซงอทโมงคย์ และคนอรรื่นกป็มาพรด้อมกนบเขา การบรรยายทรีที่เรริที่มตข้นใน 23:55 ตขอเนพอที่ งมา
จนถนงตรงนรีร พวกผซูข้หญริงทรีที่ถซูกเอขยถนงในขข้อนคัรนไดข้ตพที่นขนรนแตขเชข้ามพด “ในวคันตข้นสคัปดาหต ผซูข้หญริงเหลขา
นคัรนจนงนทาเครพอที่ งหอมทรีที่เขาไดข้จคัดเตรรียมไวข้มาถนงอรุโมงคต” วลรีทรีที่แปลวขา “เชข้ามพด” มรีความหมายวขา 'พอ
รรุขงสาง' มรีความหมายวขา ‘ตอนดวงอาทริตยตขร นน’ นขาสคังเกตวขาพวกนางไดข้เหป็นอรุโมงคตฝคังศพอยขาง
ชคัดเจนใน 23:55 รคับรองไดข้วาข พวกนางไปไมขผริดอรุโมงคตแนข พวกนางอยซูทข รีที่นนคัที่ ในเยป็นวคันนคัรนทรีพที่ ระ
เยซซูทรงถซูกฝคังและพวกนางสคังเกตเหป็นอยขางชคัดเจน บคัดนรีรในเชข้าตรซูขวคันนคัรน “ผซูข้หญริงเหลขานคัรนจนงนทา
เครพอที่ งหอมทรีเที่ ขาไดข้จคัดเตรรียมไวข้มาถนงอรุโมงคต” เครพอที่ งหอมทรีที่ว าข นรีรคพอ เครพอที่ งหอมทรีที่ใชข้ในการฝคังศพ
เพพที่อกลบกลริที่นแหขงความตาย มคันเปป็นวริธรีหนนงที่ ในการใหข้เกรียรตริแกขผซูข้ตาย ซนที่งไมขตขางจากการนทา
ดอกไมข้ไปวางทรีที่หลรุมศพในปคัจจรุบคัน

ลก 24:2-3

เขาเหลล่านนนั้นเหป็นกด้อนหสนกลสนั้งออกพด้นจากปากอทโมงคย์แลด้ว 3 และเมรรื่อเขด้าไป

มสไดด้เหป็นพระศพของพระเยซผ เจด้า
พอไปถนงทรีที่อโรุ มงคตฝคังศพ “เขาเหลขานคัรนเหป็นกข้อนหรินกลริรงออกพข้นจากปากอรุโมงคตแลข้ว” เปป็น
ทรีที่เขข้าใจกคันวขากข้อนหรินทรงกลมทรีที่ใชข้ปดริ ปากอรุโมงคตฝคังศพนคัรนวางอยซูบข นรข องทรีที่ถซูกเจาะเขข้าไปในหริน
อยขางไรกป็ตาม รข องนคัรนกป็มรีลคักษณะเอรียงเพพที่อทรีวที่ าข การเอากข้อนหรินทรีมที่ รีนร ทาหนคักมากนคัรนออกจะตข้องกลริงร
มคันขนรนเขา การททาเชขนนคัรนไดข้จะตข้องใชข้พละกทาลคังมหาศาล ซนที่งแนขนอนวขาตข้องเปป็นพละกทาลคังแบบ
เหนพอมนรุษยต ถนงแมข้จะใชข้ทรีมคนหรพอมข้าลาก หรินกข้อนนคัรนกป็ไมขอาจถซูกเคลพที่อนยข้ายไดข้ เวข้นเสรียแตขอาศคัย
ฤทธริธเดชของพระเจข้า ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวบคันทนกวขาพวกทหารถซูกสคังที่ ใหข้เฝข้ายามอยซูทข อรีที่ รุโมงคตนร คัน
ขข้อเทป็จจรริงดคังกลขาวกป็ปริดโอกาสการทรีที่พวกสาวกจะแหขกนคั มายกกข้อนหรินนคัรนออกไปไดข้ (ดคังทรีพที่ วก
ผซูข้นทายริวกลขาวหาอยขางผริดๆในเวลาตขอมา)
ถนงแมข้หากพระเยซซูมไริ ดข้ทรงสริรนพระชนมตตอนทรีพที่ ระองคตทรงถซูกฝคัง แตขพระองคตกคป็ งไมข
ทรงมรีแรงพอทรีจที่ ะเคลพอที่ นหรินกข้อนนคัรนออกไปไดข้ ยริงที่ พระองคตทรงถซูกหขอตคัวดข้วยผข้าหข อศพดข้วยแลข้ว
ยริงที่ เปป็นไปไมขไดข้เลย นอกจากนรีร ดข้วยพระกายทรีที่บาดเจป็บและอขอนลข้า ยริงที่ เปป็นไปไมขไดข้เลยทรีที่พระองคต
ทรงกลริงร หรินกข้อนนคัรนออกไปไดข้ นคันที่ จนงเปป็นเหตรุทรีที่วาข ททาไมพระคคัมภรีรตถงน ใหข้รายละเอรียดเยอะแยะ
เพพที่อยพนยคันขข้อเทป็จจรริงเรพอที่ งการสริรนพระชนมตของพระเยซซู ขข้อเทป็จจรริงทรีที่เรรียบงขายกป็คพอวขา พระเยซซูไดข้
ทรงสริรนพระชนมตแลข้วจรริงๆ พระองคตไดข้ตายไปแลข้ว! ดคังนคัรน อรีกทางเลพอกหนนที่งทรีที่เปป็นไปไดข้กคป็ พอวขา
หรินกข้อนนคัรนไดข้ถซูกเคลพอที่ นยข้ายออกไปโดยฤทธริธเดชของพระเจข้า เรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระ
ครริสตตทรคังสริรนลข้วนเปป็นเรพอที่ งทรีนที่ ขาอคัศจรรยต พระองคตไมขเพรียงทรงเปป็นขนรนจากตายเทขานคัรน แตขพระองคต
ไดข้ทรงททาเชขนนคัรนอยขางนขาอคัศจรรยตดข้วย
ในเวลาตขอมา พวกผซูข้หญริง (มารรียตมารดาของยากอบ มารรียตชาวมคักดาลา โยอคันนา สตรรีชาว
แควข้นกาลริลครี นอพที่นๆ และอาจเปป็นมารธาและมารรียชต าวบข้านเบธานรี) กป็มา “และเมพที่อเขข้าไปมริไดข้เหป็น
พระศพของพระเยซซูเจข้า”
ลก 24:4-7

ตล่อมาเมรรื่อเขากลาลนงคสดฉงนดด้วยเหตทการณย์นนนั้น ดผเถสด มมีชายสองคนยรนอยผล่

ใกลด้เขา เครรอรื่ งนทงล่ หล่มแพรวพราว 5 ฝล่ายผผด้หญสงเหลล่านนนนั้ กลนวและซบหนด้าลงถซงดสน ชายสองคนนนนนั้
จซงพผดกนบเขาวล่า "พวกทล่านแสวงหาคนเปป็นในพวกคนตายทลาไมเลล่า 6 พระองคย์ไมล่อยผล่ทมีรื่นมีรื่ แตล่ทรง

เปป็นขซนั้นมาแลด้ว จงระลซกถซงคลาทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสกนบทล่านทนนั้งหลายเมรรื่อพระองคย์ยนงอยผใล่ นแควด้นกาลสลมี
7 วล่า `บทตรมนทษยย์จะตด้องถผกมอบไวด้ในมรอของคนบาป และตด้องถผกตรซงทมีรื่กางเขน และวนนทมีรื่สามจะ
เปป็นขซนั้นมาใหมล่'"
เราคงไดข้แตขนกน ภาพวขาพวกนางจะสคับสนและประหลาดใจมากขนาดไหน พวกนางรซูวข้ าข
ตนมาถซูกอรุโมงคตแลข้ว พวกนางรซูวข้ าข พระเยซซูไดข้ทรงถซูกฝคังไวข้ทรีที่นคันที่ เมพที่อสามคพนกขอนหนข้านคัรน แตขบคัดนรีร
พวกนางกลคับมาพบอรุโมงคตวาข งเปลขา! ดคังนคัรน “ตขอมาเมพที่อเขากทาลคังคริดฉงนดข้วยเหตรุการณตนร คัน ดซูเถริด
มรีชายสองคนยพนอยซูใข กลข้เขา เครพอที่ งนรุขงหขมแพรวพราว” คทาทรีแที่ ปลวขา คสดฉงน (ดดิอาพอเระโอ) มรี
ความหมายอยขางหนนงที่ วขา ‘ททาอะไรไมขถซูก’ พวกนางอธริบายไมขถซูกวขาเกริดอะไรขนรน ขณะนคัรนเอง
พระเจข้าไดข้ทรงใหข้ทซูตสวรรคตสองตนมาปรากฏ พวกเขาถซูกบรรยายวขาสวม “เครพอที่ งนรุขงหขม
แพรวพราว” คทาทรีที่แปลวขา แพรวพราว (อาสตราพโต) มรีความหมายวขา ‘เจริดจรคัส’ หรพอ ‘สรุกใส
แวววาว’ เครพอที่ งแตขงกายของทซูตสวรรคตสองตนนรีรบขงบอกถนงสวรรคตซนที่งเปป็นทรีมที่ าของพวกเขาอยขาง
ชคัดเจน
ผซูข้หญริงเหลขานคัรนจนงตกใจกลคัวและซบหนข้าลงถนงดรินทคันทรี จากนคัรนทซูตสวรรคตทรคังสองจนงถาม
อยขางเปป็นปรริศนาวขา “พวกทขานแสวงหาคนเปป็นในพวกคนตายททาไมเลขา” คทาถามนรีรบขงบอกชคัดเจน
วขาเกริดอะไรขนรนแลข้ว พระองคตผซูข้ทพรีที่ วกนางแสวงหาทรงมรีชรีวริตอยซู ข ถนงแมข้วาข อรุโมงคตฝคังศพเปป็นทรีที่
สทาหรคับคนตาย แตขพระเยซซูผซูข้ทรีที่พวกนางเสาะหาทรงมรีชรีวริตอยซูข นขาสคังเกตวขาคทากรริยาทรีที่แปลวขา คน
เปป็น อยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาลและมริใชขอดรีตกาล ทซูตสวรรคตทรคังสองมริไดข้ถามวขา ‘พวกทขานแสวงหา
พระองคตผซูข้ททที่เคยมรีชรีวริตอยซูใข นพวกคนตายททาไมเลขา’ แตขความหมายทรีที่สพที่อตรงนรีรคพอ ‘พระองคตผซูข้ทรงมรี
ชรีวริตอยซูเข ดทยดี๋ วนทขึ้’
ทซูตสวรรคตผซูข้นร รีกลขาวตขอไปวขา “พระองคตไมขอยซูทข รีที่นรีที่ แตขทรงเปป็นขนรนมาแลข้ว” คทากรริยา เปป็นขซขึ้น
มาแลว้ว อยซูใข นรซูปประธานถซูกกระททา และมรีความหมายวขา ‘พระองคตไดว้ทรงถถูกชบุบใหว้เปป็นขนรนแลข้ว’
นรีที่สพที่อถนงฤทธริธเดชของพระเจข้า ความเหป็นของพระคคัมภรีรตใหมขในเวลาตขอมาเกรีที่ยวกคับการฟพร นคพน
พระชนมตตขางบขงชรีรไปทรีที่ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข พระเจว้าไดข้ทรงชรุบพระองคตใหข้เปป็นขนรนจากตายแลข้ว (ดซู
กริจการ 13:30, 17:31, โรม 10:9, กาลาเทรีย 1:1, เอเฟซคัส 1:20 และโคโลสรี 2:12)

จากนคัรนทซูตสวรรคตทรคังสองกป็พยายามเตพอนความจทาพวกนางโดยกลขาววขา “จงระลนกถนงคทาทรีที่
พระองคตไดข้ตรคัสกคับทขานทคัรงหลายเมพที่อพระองคตยงคั อยซูใข นแควข้นกาลริลรี” ทซูตสวรรคตทรคังสองอาจอข้างอริง
คทาตรคัสในมคัทธริว 17:22-23 โดยกลขาวตขอไปวขา “บรุตรมนรุษยตจะตข้องถซูกมอบไวข้ในมพอของคนบาป
และตข้องถซูกตรนงทรีที่กางเขน และวคันทรีที่สามจะเปป็นขนรนมาใหมข'” พระเยซซูไดข้ตรคัสลขวงหนข้าไวข้นานแลข้ว
วขาจะเกริดอะไรขนรนกคับพระองคตกขอนทรีเที่ หตรุการณตเหลขานคัรนจะเกริดขนรนจรริง อยขางไรกป็ตาม ความเหป็น
กขอนหนข้านรีรเกรีที่ยวกคับการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตทรีที่ตรคัสแกขพวกสาวก
ของพระองคต ซนที่งรวมถนงผซูข้หญริงเหลขานรีรดข้วย ไดข้เขข้าหซูซข้ายทะลรุหซูขวาพวกเขา ความเหป็นทรีที่เปป็นคทา
พยากรณตเหลขานคัรนไมขไดข้ฝคังเขข้าในความคริดของพวกเขา พวกเขาคริดวขาพระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระเมสสริ
ยาหตจะทรงสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตเดรีดี๋ยวนคัรนเลย พวกเขาไมขไดข้ตรงคั ใจฟคังในตอนทรีพที่ ระเยซซู
ตรคัสลขวงหนข้าถนงการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตซงนที่ จะเกริดขนรนในไมขชข้า
ลก 24:8

เขาจซงระลซกถซงพระดลารนสของพระองคย์ไดด้ อยขางไรกป็ตาม เมพที่อถซูกกระตรุข้น

โดยทซูตสวรรคตทรคังสอง ผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรทรีที่ใครข ครวญอรุโมงคตฝคังศพทรีวที่ าข ง
เปลขาในเชข้าวคันนคัรนทรีพที่ ระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมต “กป็ระลนกถนงพระดทารคัสของพระองคตไดข้” ทคันใด
นคัรน พวกนางกป็ระลนกไดข้วาข พระเยซซูไดข้ตรคัสเตพอนพวกนางแลข้ว นขาสนใจตรงทรีที่วาข การเปริดเผยเรพที่อง
การฟพร นคพนพระชนมตนร รีถซูกสทาแดงแกขพวกผซูข้หญริงเหลขานรีรทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเปป็นพวกแรก
พวกนางไดข้รคับสริทธริพริเศษ ถนงขนาดเหนพอกวขาพวกอคัครสาวกดข้วยซทรา พระเจข้าอาจทรงตอบแทน
ความสคัตยตซพที่อ ความบรริสรุทธริธ และการดทาเนรินตามทางของพระเจข้าของพวกนาง พวกนางเตป็มใจยพน
ชริดกางเขนจนถนงทรีที่สรุดขณะทรีที่พวกสาวกสขวนใหญขตขางพากคันหนรีไป
ลก 24:9-11 และกลนบไปจากอทโมงคย์ แลด้วบอกเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนนั้ แกล่สาวกสสบเอป็ดคน
และคนอรนรื่ ๆทนนั้งหมดดด้วย 10 ผผด้ทมีรื่ไดด้บอกเหตทการณย์นนนนั้ แกล่อนครสาวก ครอมารมียย์ชาวมนกดาลา โยอนนนา
มารมียย์มารดาของยากอบ และหญสงอรรื่นๆทมีรื่อยผกล่ นบเขา 11 ฝล่ายอนครสาวกไมล่เชรรื่อ ถรอวล่าเปป็นคลาเหลว
ไหล
พวกนางจนง “กลคับไปจากอรุโมงคต แลข้วบอกเหตรุการณตทรคังปวงนคัรนแกขสาวกสริบเอป็ดคน และ
คนอพนที่ ๆทคัรงหมดดข้วย” พวกนางรซูวข้ าข พวกสาวกสขวนใหญข (ซนที่งรวมถนงอคัครสาวกทคัรงสริบเอป็ดคนดข้วย)
พคักอยซูทข รีที่ไหนทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนสคันนริษฐานวขามคันอาจเปป็นบข้านนคัรนทรีที่มรีหข้องชคัรนบนขนาดใหญข

คนสขวนใหญขไมขไดข้มาจากกรรุงเยรซูซาเลป็มแตขมาจากแควข้นกาลริลรี บางคนอาจกทาลคังพคักอยซูใข นบข้านเบ
ธานรีรขวมกคับมารรียต มารธา และลาซารคัสกป็ไดข้ ไมขวาข ในกรณรีใด ผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า
เหลขานรีรรวซูข้ าข พวกสาวกอยซูกข นคั ทรีที่ไหนและพวกนางกลคับไปบอกพวกเขาวขาตนไดข้เจออะไรมา ชพที่อของ
ผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรบางคนไดข้ถซูกระบรุไวข้ ไดข้แกข “มารรียตชาวมคักดาลา โย
อคันนา มารรียมต ารดาของยากอบ และหญริงอพที่นๆทรีที่อยซูกข บคั เขา”
อยขางไรกป็ตาม เมพอที่ พวกนางไดข้เลขาเหตรุการณตทรีที่พวกนางไดข้เหป็นทรีที่อโรุ มงคตทรีที่วาข งเปลขานคัรนและ
ถข้อยคทาของพวกทซูตสวรรคต “ฝขายอคัครสาวกไมขเชพที่อ ถพอวขาเปป็นคทาเหลวไหล” คทาทรีที่แปลวขา คลาเหลว
ไหล (เลรอส) มรีความหมายวขา ‘เรพอที่ งเพข้อเจข้อ’ อคัครสาวกทคัรงสริบเอป็ดคนของพระเยซซูครริสตตในตอน
แรกเหป็นวขารายงานเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตนร คันเปป็นเรพที่องโงขเขลาและไมขยอมเชพที่อ
ลก 24:12

แตล่เปโตรลทกขซนั้นวสงรื่ ไปถซงอทโมงคย์ กด้มลงมองดผกป็เหป็นแตล่ผาด้ ปล่านวางอยผล่ตล่าง

หาก แลด้วกลนบไปคสดพสศวงถซงเหตทการณย์ซซรื่งไดด้เปป็นไปนนนั้น อยขางไรกป็ตาม เปโตรกป็ตร งคั ใจวขาจะไปใหข้
เหป็นกคับตา ดคังนคัรน เขาจนงลรุกขนรน “วริงที่ ไปถนงอรุโมงคต” เขาไมขไดข้เดรินทอดนของไปทรีที่นคันที่ เขาวสรื่งไป คทาทรีที่
แปลเชขนนคัรน (ทเระโค) อาจหมายถนง ‘การวริงที่ ’ เหมพอนในการวริงที่ แขขง เปโตรอาจคริดวขาบางทรีพระ
เยซซูอาจทรงเปป็นขนรนแลข้วจรริงๆกป็ไดข้ เขาตข้องไปดซูใหข้เหป็นกคับตา (ขขาวประเสรริฐของยอหตนบคันทนกวขา
ยอหตนวริงที่ ไปดข้วยกคันกคับเปโตร และจรริงๆแลข้วกป็วริที่งแซงเขา และไปถนงทรีที่อโรุ มงคตนร คันกขอนเปโตร) พอ
ถนงทรีที่นนคัที่ เปโตรกป็กมข้ ลงมองดซูและ “เหป็นแตขผข้าปขานวางอยซูตข ขางหาก แลข้วกลคับไปคริดพริศวงถนง
เหตรุการณตซงนที่ ไดข้เปป็นไปนคัรน”
ลก 24:13-16 ดผเถสด วนนนนนนั้ เองมมีสาวกสองคนไปยนงหมผล่บด้านชรอรื่ เอมมาอผส ไกลจากกรทง
เยรผ ซาเลป็มประมาณสสบเอป็ดกสโลเมตร 14 เขาสนทนากนนถซงเหตทการณย์ซงซรื่ ไดด้เปป็นไปนนนั้น 15 และตล่อ
มาเมรรื่อเขากลาลนงพผดปรซกษากนนอยผล่ พระเยซผเองกป็เสดป็จเขด้ามาใกลด้ดลาเนสนไปกนบเขา 16 แตล่ตาเขาฟาง
ไปและจลาพระองคย์ไมล่ไดด้
ลซูกานทาเสนอเรพที่องราวหนนที่งซนงที่ ไมขมรีอยซูใข นขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆทรีที่เหลพอ นคันที่ คพอ เรพที่องสาวก
สองคนบนถนนเอมมาอซูส เอมมาอซูสเปป็นหมซูขบข้านทรีที่ตรงคั อยซูหข ขางออกไปทางทริศตะวคันตกของกรรุง
เยรซูซาเลป็มประมาณเจป็ดไมลต หลคังจากวคันสะบาโตปกตริ คพอ หลคังการสริรนพระชนมตของพระเยซซู

สาวกสองคนกป็กาท ลคังเดรินไปยคังหมซูขบข้านเอมมาอซูส ขณะทรีที่พวกเขาเดรินไปนคัรน “เขาสนทนากคันถนง
เหตรุการณตซงนที่ ไดข้เปป็นไปนคัรน” ขณะทรีพที่ วกเขากทาลคังครุยกคันถนงเหตรุการณตสทาคคัญๆทรีเที่ พริที่งเกริดขนรนไปเมพที่อ
ไมขกรีที่วนคั กขอน “พระเยซซูเองกป็เสดป็จเขข้ามาใกลข้ดทาเนรินไปกคับเขา”
อยขางไรกป็ตาม ดข้วยการทรงจคัดเตรรียม พระเจข้ากป็ทรงททาใหข้พวกเขามองไมขออกวขาพระองคต
ทรงเปป็นผซูข้ใด คทาทรีที่แปลวขา ฟางไป (คราเตะโอ) อยซูใข นรซูปประธานถซูกกระททาและอยซูใข นรซูปอดรีต
ความหมายทรีที่สพที่อกป็คพอวขา มรีบครุ คลทรีที่สามมาททาใหข้พวกเขาไมขเขข้าใจวขาใครอยซูทข ขามกลางพวกเขา หาก
พวกเขามองออกทคันทรีวาข พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด คทาเทศนาอคันงดงามทรีที่พระเยซซูตรคัสกป็คงไมขเกริดขนรน
ดคังนคัรนพระเจข้าจนงทรงจคัดแจงใหข้เหตรุการณตเปป็นไปเชขนนคัรนเพพที่อทรีที่วาข พระเยซซูจะไดข้นทาเสนอคทาตรคัส
ของพระองคตและลซูกาจะไดข้บคันทนกมคันลงไป
ลก 24:17-18 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "เมรรื่อเดสนมานมีรื่ดด้วยหนด้าโศกเศรด้า ทล่านโตด้ตอบกนนถซง
เรรรื่องอะไร"18 คนหนซรื่งชรรื่อเคลโอปนสจซงทผลถามพระองคย์วล่า "ทล่านเปป็นเพมียงแตล่คนตล่างดด้าวในกรทง
เยรผ ซาเลป็มหรรอ ทมีรื่ไมล่รด้เผ หตทการณย์ทนนั้งปวงซซรื่งเปป็นไปในวนนเหลล่านมีนั้"
พระเยซซูทรงแกลข้งททาเปป็นไมขรซูข้ พระองคตตรคัสถามพวกเขาวขากทาลคังครุยเรพอที่ งอะไรกคันอยซูแข ละ
ททาไมพวกเขาถนงโศกเศรข้าขนาดนคัรน สาวกคนหนนงที่ ทรีที่ชพที่อวขาเคลโอปคัส (ชพที่อของเขาอาจเปป็นคทานาม
เพศชายของชพที่อคลรีโอพคัตรา) ไดข้ฟงคั เชขนนคัรนแลข้วกป็ไมขอยากเชพที่อ เขาถามพระเยซซูวาข “ทขานเปป็นเพรียง
แตขคนตขางดข้าวในกรรุงเยรซูซาเลป็มหรพอ ทรีไที่ มขรเซูข้ หตรุการณตทรงคั ปวงซนงที่ เปป็นไปในวคันเหลขานรีร”
ลก 24:19-21 พระองคย์ตรนสถามเขาวล่า "เหตทการณย์อะไร" เขาจซงตอบพระองคย์วล่า
"เหตทการณย์เรรรื่องพระเยซผ ชาวนาซาเรป็ธ ผผเด้ ปป็นศาสดาพยากรณย์ ประกอบดด้วยฤทธสดิ์เดชในการงาน
และในถด้อยคลาจลาเพาะพระพนกตรย์พระเจด้า และตล่อหนด้าประชาชนทนนั้งหลาย 20 และพวกปทโรหสต
ใหญล่กบน ขทนนางทนนั้งหลายของเรา ไดด้มอบพระองคย์ไวด้ใหด้ปรนบโทษถซงตาย และตรซงพระองคย์ทมีรื่
กางเขน 21 แตล่เราทนนั้งหลายไดด้หวนงใจวล่าจะเปป็นพระองคย์ผนด้ผ นนั้นทมีรื่จะไถล่ชนชาตสอสส ราเอล ยสงรื่ กวล่านนนนั้
อมีก วนนนมีนั้เปป็นวนนทมีรื่สามตนนั้งแตล่เหตทการณย์นนนนั้ เกสดขซนั้น
พระเยซซูตรคัสถามวขา “เหตรุการณตอะไร” เคลโอปคัสและสหายของเขาอธริบายตขอไป “เรพอที่ ง
พระเยซซูชาวนาซาเรป็ธ ผซูข้เปป็นศาสดาพยากรณต ประกอบดข้วยฤทธริธเดชในการงานและในถข้อยคทา

จทาเพาะพระพคักตรตพระเจข้า และตขอหนข้าประชาชนทคัรงหลาย” นขาสนใจตรงทรีที่วาข สาวกคนนรีรอธริบาย
การรคับใชข้ของพระเยซซูเชขนนคัรน
พวกเขาสรรุปตขอไปวขา “พวกปรุโรหริตใหญขกบคั ขรุนนางทคัรงหลายของเรา ไดข้มอบพระองคตไวข้
ใหข้ปรคับโทษถนงตาย และตรนงพระองคตทรีที่กางเขน” พวกเขาจนงบรรยายวขาตนไดข้คริดวขาพระเยซซูผซูข้นร รี
ทรงเปป็น “พระองคตผซูข้นร คันทรีที่จะไถขชนชาตริอริสราเอล” กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ พวกเขาคริดวขาพระเยซซู
ทรงเปป็นพระเมสสริยาหตของพวกเขาผซูข้จะทรงปลดปลขอยพวกเขาใหข้พนข้ จากแอกของพวกโรมและ
นทาการไถขฝขายวริญญาณมาสซูขชนชาตรินร รี พวกเขากลขาวอยขางเศรข้าๆดข้วยวขา “วคันนรีรเปป็นวคันทรีที่สามตคัรงแตข
เหตรุการณตนร นคั เกริดขนรน”
ลก 24:22-24 และยนงมมีผด้หผ ญสงบางคนในพวกเราทมีรื่ไดด้ทลาใหด้เราประหลาดใจ นางไดด้ไปทมีรื่
อทโมงคย์เมรรื่อเวลาเชด้ามรด 23 แตล่เมรรื่อไมล่พบพระศพของพระองคย์ จซงมาเลล่าวล่านางไดด้เหป็นนสมสตเปป็นทผต
สวรรคย์ และทผตนนนั้นบอกวล่าพระองคย์ทรงพระชนมย์อยผล่ 24 บางคนทมีรื่อยผกล่ นบเรากป็ไปจนถซงอทโมงคย์ และ
ไดด้พบเหมรอนพวกผผหด้ ญสงเหลล่านนนั้นไดด้บอก แตล่เขาหาไดด้เหป็นพระองคย์ไมล่ "
จากนคัรนพวกเขากป็เลขาตขอไปวขาพวกผซูข้หญริงบางคนในหมซูขพวกเขาไดข้ททาใหข้พวกเขาอนรงโดย
รายงานวขาพระศพของพระองคตหายไปจากอรุโมงคตแลข้วและทรีที่พวกนางไดข้เหป็น ‘นริมตริ ’ เปป็นทซูต
สวรรคตผซูข้ไดข้บอกพวกนางวขาพระองคตทรงพระชนมตอยซูข นอกจากนรีร พวกเขายคังพซูดถนงเปโตรและ
ยอหตนวขาสองคนนคัรนไดข้ไปทรีที่อโรุ มงคตนร คันและพบเหมพอนพวกผซูข้หญริงไดข้บอก ดคังนคัรนพวกเขาจนง
ประหลาดใจ
ลก 24:25-27 พระองคย์ตรนสแกล่สองคนนนนั้นวล่า "โอ คนเขลา และมมีใจเฉรอรื่ ยในการเชรรื่อ
บรรดาคลาซซรื่งพวกศาสดาพยากรณย์ไดด้กลล่าวไวด้นนนนั้ 26 จลาเปป็นซซรื่งพระครสสตย์จะตด้องทนททกขย์ทรมาน
อยล่างนนนั้น แลด้วเขด้าในสงล่าราศมีของพระองคย์มสใชล่หรรอ" 27 พระองคย์จซงทรงเรสรื่มอธสบายพระคนมภมีรย์ทมีรื่
เลป็งถซงพระองคย์ททกขด้อใหด้เขาฟนง เรสรื่มตด้นตนนั้งแตล่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณย์
พระเยซซูจนงทรงเลริกททาเปป็นแกลข้งโงข จากนคัรนพระองคตไดข้ทรงเทศนาตทาหนริพวกเขาเพราะ
ความเชพที่อทรีที่บกพรข องและความโฉดเขลาของพวกเขา “โอ คนเขลา และมรีใจเฉพที่อยในการเชพที่อ
บรรดาคทาซนงที่ พวกศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวไวข้นร นคั ” คทาทรีที่แปลวขา คนเขลา (อานอเอทอส) ไมขไดข้เปป็น

คทาดซูถซูก แตขเปป็นคทาทรีมที่ รีความหมายวขา ‘ขาดความเขข้าใจ’ มากกวขา วลรีทรีที่วาข “ใจเฉพอที่ ย” มรีความหมายวขา
‘ใจเฉพที่อยชา’ ปคัญหาใหญขของพวกเขากป็คพอ การขาดความเขข้าใจของพวกเขาและความเชพที่อทรีที่เฉพที่อย
ชาของพวกเขาใน “บรรดาคทาซนงที่ พวกศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวไวข้นร นคั ” หากใชข้คทาสมคัยใหมขกวขานคัรน
พวกเขาไมขมครี วามเขข้าใจอคันดรีในพระวจนะของพระเจข้า พวกเขาจนงไมขมครี วามเปป็นผซูข้ใหญขฝขาย
วริญญาณทรีที่จะเขข้าใจความจรริงในพระคคัมภรีรตนรคันทรีที่พยากรณตถงน พระองคต กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ
ปคัญหาทรีที่แทข้จรริงของพวกเขากป็คพอ การขาดความเขข้าใจแบบลนกซนรงในพระวจนะของพระเจข้า
ครริสเตรียนทคัรงหลายกป็มรีปคัญหาแบบเดรียวกคันมาจนถนงทรุกวคันนรีร
จากมรุมมองดคังกลขาว พระเยซซูตรคัสถามวขา “จทาเปป็นซนที่งพระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน
อยขางนคัรน แลข้วเขข้าในสงขาราศรีของพระองคตมริใชขหรพอ” คทาถามนรีรไมขตข้องการคทาตอบ คทาตอบมคัน
ชคัดเจนอยซูแข ลข้ว พระคคัมภรีรเต ดริมกลขาวลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงพระเมสสริยาหตทรีที่จะทรงทนทรุกขต
ทรมานกขอนทรีที่จะทรงไดข้รคับสงขาราศรี ดซู อริสยาหต 53 และเศคารริยาหต 9-14 ดข้วยเหตรุนร รี “พระองคตจงน
ทรงเรริที่มอธริบายพระคคัมภรีรตทรีที่เลป็งถนงพระองคตทรุกขข้อใหข้เขาฟคัง เรริที่มตข้นตคัรงแตขโมเสสและบรรดาศาสดา
พยากรณต”
พระคคัมภรีรตเดริมทคัรงเลขมจนงถซูกพซูดถนงตรงนรีร นคันที่ คพอ (1) โมเสส (นคันที่ คพอ หมวดเบญจบรรณ) (2)
“บรรดาศาสดาพยากรณต” (นคันที่ คพอ ขข้อพระคคัมภรีรตสขวนทรีที่เปป็นคทาพยากรณตของพระคคัมภรีรเต ดริมตคัรงแตข
อริสยาหตเรพอที่ ยมา) (3) และ “พระคคัมภรีรต” (นคันที่ คพอ สข วนทรีที่เหลพอของพระคคัมภรีรตเดริม ไดข้แกข หนคังสพอ
หมวดประวคัตริศาสตรตและบทประพคันธต) เรริที่มตข้นตคัรงแตขโมเสส พระเยซซูอาจทรงเรริที่มทรีที่ปฐมกาล 3:15
และตขอจากตรงนคัรนเปป็นตข้นมา คทาทรีที่แปลวขา อธสบาย (ดดิเอะรเมเนะอถูโอ) มรีความหมายวขา ‘เปริดเผย
ความหมายของสริที่งทรีที่ถซูกกลขาวไวข้’ หรพอ ‘อธริบาย’ มคันคงเปป็นคทาเทศนาทรีที่เปรียที่ มสรุขมากๆ โดยทรีที่พระ
บรุตรของพระเจข้าทรงอธริบายพระคคัมภรีรตเอง สริทธริพริเศษนคัรนคงไมขมรีอรีกจนกวขาเราจะไดข้พบพระองคต
ในสงขาราศรี
ลก 24:28-30 เมรรื่อเขามาใกลด้หมผล่บด้านทมีรื่จะไปนนนนั้ พระองคย์ทรงกระทลาเหมรอนจะทรง
ดลาเนสนเลยไป 29 เขาจซงพผดหนล่วงเหนมีรื่ยวพระองคย์วล่า "เชสญหยทดพนกกนบเรา เพราะวล่าจวนเยป็นแลด้ว
และวนนกป็ลวล่ งไปมาก" พระองคย์จซงเสดป็จเขด้าไปเพรรื่อพนกอยผล่กบน เขา 30 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงเอน
พระกายลงเสวยกนบเขา พระองคย์ทรงหยสบขนมปนง ขอบพระคทณ แลด้วหนกสล่งใหด้เขา

ปขานนรีรพวกเขาคงอยซูทข รีที่เขตแดนหมซูขบข้านเอมมาอซูสแลข้ว พระเยซซูจงน ทรง “กระททาเหมพอนจะ
ทรงดทาเนรินเลยไป” ตอนนคัรนพวกเขายคังไมขรซูข้อยซูดข รีวาข พระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด กระนคัรนพวกเขากป็ไดข้รคับ
พระพรเพราะวขาพระองคตไดข้ทรงอธริบายพระคคัมภรีรตใหข้พวกเขาฟคัง ดคังนคัรน พวกเขาจนงยพนกรานใหข้
พระองคตพคักอยซูกข บคั พวกเขาคพนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาสาวกสองคนนรีรอาศคัยอยซูใข นหมซูขบข้านเอมมาอซูส พระ
เยซซูจนงทรงประทคับนคังที่ เพพที่อเสวยกคับพวกเขา พระองคตทรงหยริบขนมปคังตขอหนข้าพวกเขา ทรง
ขอบพระครุณ แลข้วหคักขนมปคังสข งใหข้พวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้วาข องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรง
ขอบพระครุณกขอนทรีที่จะรคับประทานอาหาร
ลก 24:31-32 ตาของเขากป็หายฟางและเขากป็รด้จผ นกพระองคย์ แลด้วพระองคย์กป็อนน ตรธานไป
จากเขา 32 เขาจซงพผดกนนวล่า "ใจเราเรล่ารด้อนภายใน เมรรื่อพระองคย์ตรนสกนบเราตามทาง เมรรื่อพระองคย์
ทรงอธสบายพระคนมภมีรย์ใหด้เราฟนงมสใชล่หรรอ"
หลคังจากทรงสนทนากคับสาวกสองคนนรีรเปป็นระยะเวลานานตคัรงแตขถนนเอมมาอซูสนคัรน “ตา
ของเขากป็หายฟางและเขากป็รจซูข้ คักพระองคต แลข้วพระองคตกอป็ คันตรธานไปจากเขา” วลรีทรีที่พซูดถนงตาทรีที่ถซูก
เปริดของพวกเขาเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นภาพเปรรียบถนงดวงตาแหขงความเขข้าใจของพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา
รผด้จนก (เอะพดิกดิโนสโค) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘จทาไดข้’ เหป็นไดข้ชดคั วขานคันที่ เปป็นความหมายตรงนรีร หลคัง
จากนคัรนพระองคตกทป็ รงอคันตรธานไป (จะวขาไปแลข้ว เรากป็ไดข้เขข้าใจถนงลคักษณะของพระกายทรีที่ไดข้รคับ
สงขาราศรีแลข้วของพระเยซซู เหป็นไดข้ชคัดวขาเราจะไดข้รคับรข างกายแบบเดรียวกคันนคัรนเมพอที่ เราถซูกชรุบใหข้เปป็น
ขนรนจากตาย ดซู 1 ยอหตน 3:2)
ฤทธริธเดชในการฟข้องใจของทคัรงพระวจนะทรีที่ถซูกเขรียนไวข้และพระวจนะของพระเจข้าทรีที่ถซูกตรคัส
จนงปรากฏชคัดเจน พระเยซซูทรงเปริดเผยพระคคัมภรีรใต หข้พวกเขาเขข้าใจเหมพอนอยขางทรีที่มแรี ตขพระองคต
เทขานคัรนทรีที่ทรงททาไดข้ ดข้วยเหตรุนร รี ใจของพวกเขาจนงเรข ารข้อนอยซูภข ายใน เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาจนงเกริด
อาการฟข้องใจเพราะการอธริบายพระคคัมภรีรตนร คันของพระองคต
ลก 24:33-35 แลด้วคนทนนั้งสองนนนนั้ กป็ลทกขซนนั้ ในโมงนนนั้นเองกลนบไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม และพบ
พวกสาวกสสบเอป็ดคนชทมนทมกนนอยผล่พรด้อมทนนั้งพรรคพวก 34 กลาลนงพผดกนนวล่า "องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรง

เปป็นขซนั้นมาแลด้วจรสงๆ และไดด้ปรากฏแกล่ซมีโมน" 35 ฝล่ายสองคนนนนั้นจซงเลล่าความซซรื่งเกสดขซนนั้ ทมีรื่กลาง
ทาง และทมีรื่เขาไดด้รด้จผ นกพระองคย์โดยการหนกขนมปนงนนนนั้
สาวกสองคนนรีรถนงกคับตะลนง นอกจากนรีร พวกเขายคังไดข้รคับสริทธริพริเศษในการเปป็นคนพวก
แรกๆทรีที่เปป็นพยานถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซู ถนงแมข้วาข ตอนนคัรนเปป็นเวลาเยป็นแลข้ว และถนง
แมข้วาข พวกเขาอาจมรีธรุระตข้องททาในหมซูขบข้านเอมมาอซูส และถนงแมข้วาข มคันเปป็นระยะทางหกสริบสทาดริ
โอนยข้อนกลคับไปทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม (ซนที่งนข้อยกวขาเจป็ดไมลตอยซูหข นขอยหนนที่ง แตขกตป็ ข้องขนรนเขาตลอดทาง)
แตข “คนทคัรงสองนคัรนกป็ลรุกขนรนในโมงนคัรนเองกลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม” แนขนอนทรีที่พวกเขาเดรินไปดข้วย
ความเรข งรรีบ พวกเขาอาจเดรินทางยข้อนกลคับไปในเวลาไมขเกรินสองชคัวที่ โมง พอไปถนงทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม
พวกเขากป็ “พบพวกสาวกสริบเอป็ดคนชรุมนรุมกคันอยซูพข รข้อมทคัรงพรรคพวก”
เราคงไดข้แตขนกน ภาพถนงความตพที่นเตข้นของพวกเขาเมพที่อพวกเขาโพลขงเขข้าไปในหข้องนคัรนขณะทรีที่
พวกสาวกชรุมนรุมกคันอยซูข พวกเขารข้องบอกวขา “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นขนรนมาแลข้วจรริงๆ และไดข้
ปรากฏแกขซรีโมน” คทาทรีที่แปลวขา จรสงๆ (ออนโทส) มรีความหมายวขา ‘อคันทรีจที่ รริงแลข้ว’ หรพอ ‘อยขาง
แนขนอน’ หรพอ ‘ในความเปป็นจรริงแลข้ว’ วลรีสรุดทข้าย “และไดข้ปรากฏแกขซโรี มน” มรีความหมายวขา ‘ไดข้
ปรากฏแกขซรีโมนแลข้วจรริงๆ’ นรีที่สพที่อวขาพวกสาวกคนอพที่นๆทรีที่เหลพอยคังไมขเชพที่อเรพอที่ งการฟพร นคพนพระชนมต
นรีร แมข้แตขเรพอที่ งทรีที่เปโตรเลขากป็ตาม เราตข้องไมขลมพ วขามคันยคังเปป็นตอนเยป็นวคันอาทริตยตนร คันทรีที่พระองคตทรง
ฟพร นคพนพระชนมต
ลก 24:36

เมรรื่อเขาทนนั้งสองกลาลนงเลล่าเหตทการณย์เหลล่านนนั้น พระเยซผเองทรงยรนอยผล่ทมีรื่

ทล่ามกลางเขา และตรนสกนบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจงเปป็นสท ขเถสด" ขณะทรีที่สาวกสองคนนคัรนจาก
หมซูขบข้านเอมมาอซูสกทาลคังพซูดกคับอคัครสาวกสริบเอป็ดคนนคัรน “พระเยซซูเองทรงยพนอยซูทข ทรีที่ ขามกลางเขา
และตรคัสกคับเขาวขา "ทขานทคัรงหลายจงเปป็นสรุขเถริด"” อรีกครคัรงทรีลที่ คักษณะเฉพาะทรีที่ลนกลคับของพระกายทรีที่
ไดข้รคับสงขาราศรีแลข้วของพระเยซซูปรากฏตรงนรีร พระองคตแคขปรากฏตคัวทขามกลางพวกเขา ในการ
ปรากฏพระองคตสครีที่ รคัรงหลคังทรงฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ในขขาวประเสรริฐทคัรง
สรีที่เลขม พระองคตไดข้ตรคัสกคับพวกสาวกของพระองคตวาข “ทขานทคัรงหลายจงเปป็นสรุขเถริด” ดซู ยอหตน
20:19, 20, 26 ดข้วย

ลก 24:37-38 ฝล่ายเขาทนนั้งหลายสะดทด้งตกใจกลนวคสดวล่าเหป็นผมี 38 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า
"ทล่านทนนั้งหลายวทนล่ วายใจทลาไม เหตทไฉนความคสดสนเทล่หย์จซงบนงเกสดขซนั้นในใจของทล่านทนนั้งหลายเลล่า
ถนงแมข้วาข พระเยซซูไดข้ทรงทซูลขอสคันตริสรุขใหข้แกขพวกเขาแลข้ว แตข “ฝขายเขาทคัรงหลายสะดรุข้ง
ตกใจกลคัวคริดวขาเหป็นผรี” ทคัรงๆทรีที่พรีที่นอข้ งบางคนของพวกเขาไดข้มารายงานแลข้วถนงการฟพรนคพนพระชนมต
ของพระเยซซู แตขพวกเขากป็ ‘กลคัวแทบตาย’ พวกเขานนกวขาผรีตนหนนงที่ หรพอวริญญาณไดข้มาปรากฏใหข้
พวกเขาเหป็น
พระเยซซูตรคัสถามพวกเขาอยขางใจเยป็นวขา “ทขานทคัรงหลายวรุนข วายใจททาไม เหตรุไฉนความคริด
สนเทขหตจนงบคังเกริดขนรนในใจของทขานทคัรงหลายเลขา” พระองคตตรคัสถามพวกเขาวขาททาไมพวกเขาถนงไมข
สบายใจเชขนนคัรน นอกจากนรีร คทาทรีที่แปลวขา ความคสดสนเทล่หย์ (ดดิอาลอกดิสมอส) มรีความหมายวขา ‘เตป็ม
ไปดข้วยความสงสคัย’ หรพอ ‘ความคริดทรีที่ลงคั เล’ พระเยซซูทรงมองออกวขาพวกเขาไมขแนขใจวขาตนเหป็น
อะไรกคับตาของตน
ลก 24:39-40 จงดผมรอของเราและเทด้าของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลลาตนวเราดผ เพราะวล่าผมี
ไมล่มมีเนรนั้อและกระดผกเหมรอนทล่านเหป็นเรามมีอยผล่นนนั้น " 40 เมรรื่อตรนสอยล่างนนนนั้ แลด้ว พระองคย์ทรงสลาแดง
พระหนตถย์และพระบาทใหด้เขาเหป็น
พระองคตจนงตรคัสวขา “จงดซูมพอของเราและเทข้าของเราวขา เปป็นเราเอง จงคลทาตคัวเราดซู เพราะวขา
ผรีไมขมเรี นพรอและกระดซูกเหมพอนทขานเหป็นเรามรีอยซูนข ร นคั ” พระเยซซูทรงเชริญชวนใหข้พวกเขาไมขเพรียงดซูทรีที่
พระองคตเทขานคัรน แตขใหข้แตะตข้องพระองคตดข้วย เหป็นไดข้ชคัดถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูในรซูป
กาย เหป็นไดข้ชคัดเลยวขาพระองคตทรงเปป็นมากกวขาวริญญาณ “เพราะวขาผรีไมขมรีเนพรอและกระดซูกเหมพอน
ทขานเหป็นเรามรีอยซูนข ร คัน” หลคักขข้อเชพที่อพพรนฐานอยขางหนนงที่ ของครริสเตรียนจนงถซูกนทาเสนออยขางปฏริเสธไมข
ไดข้ นคันที่ คพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูในรซูปกาย นอกจากนรีร เรายคังเขข้าใจถนงพระกายทรีที่ไดข้รคับ
สงขาราศรีแลข้วของพระองคตและของเราดข้วย พระองคตในตอนนคัรนทรงมรีเนพรอและกระดซูก นรีที่ยงคั สพที่ออรีก
วขาเมพที่อพระองคตทรงแสดงพระหคัตถตและพระบาทของพระองคตใหข้พวกเขาดซู พวกเขากป็เหป็นรอยแผล
ทรีที่เกริดขนรนตอนทรีที่พระองคตทรงถซูกตรนงกางเขน นคันที่ ยริงที่ เปป็นหลคักฐานทรีที่ยพนยคันการฟพร นคพนพระชนมตใน
รซูปกายของพระองคต

ลก 24:41-43 เมรรื่อเขาทนนั้งหลายยนงไมล่ปลงใจเชรรื่อ เพราะเปป็นเรรรื่องนล่ายสนดมีอยล่างเหลรอเชรรื่อ
และกลาลนงประหลาดใจอยผล่ พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "พวกทล่านมมีอาหารกสนทมีรื่นบมีรื่ ด้างหรรอ" 42 เขา
กป็เอาปลายล่างชสนั้นหนซรื่งกนบรวงผซนั้งชสนนั้ หนซงรื่ มาถวายพระองคย์ 43 พระองคย์ทรงรนบมาเสวยตล่อหนด้าเขา
ทนนั้งหลาย
เหลขาสาวกผซูข้นขาสงสารทคัรงดรีใจ สงสคัย สคับสน และไมขอยากเชพที่อ ลซูกาบคันทนกวขา “เขาทคัรงหลาย
ยคังไมขปลงใจเชพที่อ เพราะเปป็นเรพที่องนขายรินดรีอยขางเหลพอเชพที่อ และกทาลคังประหลาดใจอยซู”ข ความกลคัวของ
พวกเขาเปลรีที่ยนเปป็นความยรินดรี แตขพวกเขากป็ยคังไมขปคักใจเชพที่อความเปป็นจรริงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมต
ของพระเยซซูซะทรีเดรียว พวกเขาสงสคัยวขาพวกเขากทาลคังเหป็นอะไรอยซูกข นคั แนข มคันเหมพอนกคับเปป็นฝคัน
หวานทรีที่ดรีเกรินกวขาทรีที่จะเปป็นความจรริง เมพอที่ พระเยซซูทรงเหป็นถนงความสคับสนของพวกเขา พระองคตจนง
ตรคัสถามพวกเขาวขา “พวกทขานมรีอาหารกรินทรีที่นบรีที่ ข้างไหม” นคันที่ คพอ พระองคตตรคัสถามวขา ‘พวกทขานมรี
อะไรกรินบข้างไหม’ ไมขตข้องสงสคัยเลยวขา พระองคตทรงตคัรงใจถามคทาถามนคัรนมากกวขาทรีที่จะอยซูดข รีๆกป็ถาม
ขนรนมา ผรีกรินอาหารไมขไดข้ นรีที่สพที่อเพริมที่ เตริมดข้วยถนงความจรริงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตพรข้อมพระกาย
และความเปป็นมนรุษยตของพระองคต กระนคัรน พระองคตกทป็ รงหริว นรีชที่ ขวยใหข้เราเขข้าใจเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับ
พระกายทรีที่ไดข้รบคั สงขาราศรีของพระองคตและของเราดข้วยสคักวคันหนนงที่
เหป็นไดข้ชดคั วขาพวกสาวกไดข้รบคั ประทานปลายขางและรวงผนรงเปป็นอาหารคทที่าในเยป็นวคันนคัรนและ
มรีอาหารเหลพออยซูบข ข้าง พวกเขาจนงเอาอาหารนคัรนอยขางละชริรนถวายพระองคต จากนคัรน “พระองคตทรง
รคับมาเสวยตขอหนข้าเขาทคัรงหลาย” เราไมขเพรียงเหป็นวขาพระองคตทรงหายหริวเทขานคัรนซนงที่ แสดงใหข้เหป็นถนง
ความเปป็นมนรุษยตของพระองคต แตขทรีที่สทาคคัญยริงที่ กวขานคัรน การฟพร นคพนพระชนมตในรซูปกายของพระองคต
ยคังถซูกเนข้นยทราดข้วย พระองคตทรงรคับประทานตขอหนข้าพวกเขา (เรายคังเขข้าใจถนงนริสคัยการรคับประทาน
อาหารของพวกสาวกดข้วย)
ลก 24:44-45 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "นมีรื่เปป็นถด้อยคลาของเรา ซซงรื่ เราไดด้บอกไวด้แกล่ทล่านทนนั้ง
หลายเมรรื่อเรายนงอยผล่กบน ทล่านวล่า บรรดาคลาทมีรื่เขมียนไวด้ในพระราชบนญญนตสของโมเสส และในคนมภมีรย์
ศาสดาพยากรณย์ และในหนนงสรอสดทดมีกลล่าวถซงเรานนนั้น จลาเปป็นจะตด้องสลาเรป็จ" 45 ครนนั้งนนนั้น พระองคย์
ทรงบนนดาลใหด้ใจเขาทนนั้งหลายเกสดความสวล่างขซนั้นเพรรื่อจะไดด้เขด้าใจพระคนมภมีรย์

พระเยซซูจนงทรงเตพอนความจทาพวกเขาถนงตอนทรีที่พระองคตไดข้ทรงใชข้เวลาสามปรีกบคั พวกเขา
ในการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคต พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าหลายตขอหลายครคัรงแลข้ววขาพระองคต
จะทรงสริรนพระชนมตและเปป็นขนรนอรีก “นรีที่เปป็นถข้อยคทาของเรา ซนที่งเราไดข้บอกไวข้แกขทขานทคัรงหลายเมพที่อ
เรายคังอยซูกข บคั ทขาน” พระองคตไมขเพรียงปรากฏใหข้พวกเขาไดข้เหป็นและสคัมผคัสพระองคตเทขานคัรน แตข
พระองคตไดข้ทรงรคับประทานตขอหนข้าพวกเขาดข้วย จากนคัรนพระองคตกทป็ รงกระตรุข้นความจทาพวกเขา
ถนงชขวงเวลาเหลขานคัรนทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าแลข้ววขาจะเกริดอะไรขนรน ดซู มคัทธริว 16:21, 17:22-23,
20:18-19 ฯลฯ
จากนคัรนพระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขา สริที่งทคัรงปวงทรีที่ “เขรียนไวข้ในพระราชบคัญญคัตริ
ของโมเสส และในคคัมภรีรตศาสดาพยากรณต และในหนคังสพอสดรุดรีกลขาวถนงเรานคัรน จทาเปป็นจะตข้อง
สทาเรป็จ” จากนคัรนพระองคตกทป็ รง “บคันดาลใหข้ใจเขาทคัรงหลายเกริดความสวขางขนรนเพพอที่ จะไดข้เขข้าใจพระ
คคัมภรีรต” ถนงแมข้มไริ ดข้ระบรุไวข้เฉพาะเจาะจงตรงนรีร แตขพระองคตอาจทรงใชข้เวลาชขวงทรีที่เหลพอของเยป็นวคัน
อาทริตยตนร คันในการเปริดขข้อพระคคัมภรีรตตขางๆ เชขน ปฐมกาล 3:15, อริสยาหต 53:1-12, ดาเนรียล 9:26,
โฮเชยา 6:2, เพลงสดรุดรี 22:1-31 และเพลงสดรุดรี 16:10 เปป็นตข้น นขาสนใจเพริมที่ เตริมตรงทรีวที่ าข ตรงนรีรพระ
เยซซูตรคัสถนงการแบขงพระคคัมภรีรตเดริมออกเปป็นสามสข วนตามทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกยริว นคันที่ คพอ พระราช
บคัญญคัตริ พวกศาสดาพยากรณต และฮากดิออกราฟา (พระคคัมภรีรตบรริสรุทธริธ) ซนที่งรวมถนงเพลงสดรุดรีและ
หนคังสพออพนที่ ๆทรีที่เหลพอของพระคคัมภรีรตเดริมซนที่งไมขไดข้ถซูกรวมอยซูใข นพระราชบคัญญคัตริและพวกศาสดา
พยากรณต
ลก 24:46-48 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "มมีคลาเขมียนไวด้อยล่างนนนนั้ วล่า พระครสสตย์จะตด้องทน
ททกขย์ทรมาน และเปป็นขซนั้นมาจากความตายในวนนทมีรื่สาม 47 และจะตด้องประกาศในพระนามของ
พระองคย์เรรรื่องการกลนบใจใหมล่ และเรรรื่องยกบาปทนรื่วททกประเทศ ตนนั้งตด้นทมีรื่กรทงเยรผซาเลป็ม 48 ทล่านทนนั้ง
หลายเปป็นพยานดด้วยขด้อความเหลล่านนนนั้
ลซูกาเปป็นผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐคนเดรียวเทขานคัรนทรีที่บคันทนกการทรีพที่ ระเยซซูตรคัสเปป็นครคัรงแรกถนง
พระมหาบคัญชาในเยป็นวคันอาทริตยตนร คัน เหป็นไดข้ชดคั วขาพระองคตทรงปริดทข้ายคทาตรคัสของพระองคตแกข
พวกเขาโดยตรคัสวขา “มรีคทาเขรียนไวข้อยขางนคัรนวขา พระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน และเปป็นขนรนมา
จากความตายในวคันทรีที่สาม และจะตข้องประกาศในพระนามของพระองคตเรพที่องการกลคับใจใหมข

และเรพอที่ งยกบาปทคัวที่ ทรุกประเทศ ตคัรงตข้นทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม ทขานทคัรงหลายเปป็นพยานดข้วยขข้อความเหลขา
นคัรน”
มรีความเหป็นหลายประการเกริดขนรนตามมา (1) พระเยซซูทรงบขงชรีรอรีกครคัรงวขาการสริรนพระชนมต
และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตไดข้ถซูกเขรียนไวข้ นคันที่ คพอ มคันถซูกกลขาวลขวงหนข้าไวข้ในพระคคัมภรีรต
เดริม (2) ดคังนคัรน “พระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน” คทาทรีที่แปลวขา ตข้อง คพอ เดะอรี พระเยซซูจนงทรง
บรรยายวขาการสริรนพระชนมต การถซูกฝคังไวข้ และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตจะตข้องเปป็นไป
เพราะวขามคันไดข้ถซูกเขรียนไวข้แลข้ว (ถซูกตรคัสลขวงหนข้าไวข้แลข้ว)
(3) นอกจากนรีร พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาขข้อพระคคัมภรีรตเดริมตขางๆไดข้กลขาวลขวง
หนข้าไวข้แลข้ววขาพระองคตจะทรงเปป็นขนรนจากตาย “ในวคันทรีที่สาม” นรีอที่ าจอข้างอริงถนงโยนาหต 1:17 เมพที่อ
พริจารณารข วมกคับมคัทธริว 12:38-40
(4) ดคังนคัรน “และจะตข้องประกาศในพระนามของพระองคตเรพที่องการกลคับใจใหมข และเรพที่อง
ยกบาปทคัวที่ ทรุกประเทศ” เราควรหมายเหตรุไวข้วาข พระเยซซูทรงรวมการกลคับใจใหมขและการยกบาป
เขข้าไวข้ดวข้ ยกคัน คทาหลคังนรีรมครี วามหมายวขา 'การยกโทษบาป' ตามหลคักการแลข้ว การกลคับใจใหมขยอข ม
มากขอนการยกโทษบาป การยกโทษทรีพที่ ระองคตตรคัสถนงนรีรยอข มหมายถนงการยกโทษซนที่งมาพรข้อมกคับ
ความรอด
(5) ขข้อความนรีรจะตข้องถซูก “ประกาศในพระนามของพระองคต” เปป็นความจรริงทรีขที่ ขาว
ประเสรริฐแหขงความรอดซนที่งรวมถนงการยกโทษดข้วยตข้องถซูกประกาศในพระนามของพระองคต
(6) นอกจากนรีร พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้พวกสาวกของพระองคตประกาศขขาวประเสรริฐนรีร “ทคัวที่
ทรุกประเทศ” คทาทรีที่แปลวขา ประเทศ (เอป็ธนอส) มคักถซูกแปลเปป็น 'ชนตขางชาตริ' นรีที่เปป็นครคัรงแรกทรีที่พระ
เยซซูตรคัสลขวงหนข้าแกขพวกสาวกของพระองคตวาข พวกเขาจะเปป็นคนนทาขขาวประเสรริฐไปยคัง
ประชาชาตริทรคังหลายทรีที่เปป็นคนตขางชาตริ นคันที่ เปป็นอะไรทรีพที่ วกเขายคังรคับไมขไดข้ ดคังทรีที่เหป็นไดข้จากการทรีที่
พวกเขาไมขพอใจทรีขที่ ขาวประเสรริฐไปยคังคนตขางชาตริในหนคังสพอกริจการ เราจทาไดข้วาข เกริดอะไรขนรนเมพอที่
โครนริเลรียสกลคับใจรคับเชพที่อ
(7) การประกาศขขาวประเสรริฐจะตข้องเรริที่มตข้นทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่จะกลขาวซทราในกริจการ 1:8

(8) สรุดทข้าย พระเยซซูตรคัสแกขพวกเขาวขาพวกเขาเปป็น “พยานดข้วยขข้อความเหลขานคัรน” ใน
ฐานะเปป็นพยานถนงเหตรุการณตทรคังปวงทรีพที่ วกเขาไดข้เหป็นและไดข้ยริน พวกเขาจนงมรีหนข้าทรีที่ในการไป
บอกผซูข้อนพที่
ลก 24:49

และดผเถสด เราจะสล่งซซรื่งพระบสดาของเราทรงสนญญานนนั้นมาเหนรอทล่านทนนั้ง

หลาย แตล่ทล่านทนนั้งหลายจงคอยอยผใล่ นกรทงเยรผซาเลป็ม กวล่าทล่านจะไดด้ประกอบดด้วยฤทธสดิ์เดชทมีรื่มาจาก
เบรอนั้ งบน" คทาตรคัสตรงนรีรนขาจะมรีขร นน ในเยป็นวคันอาทริตยตนร คันอยซูข ถนงแมข้บางคนมองวขามคันมรีขร นนในวคันทรีที่
พระองคตเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตกตป็ าม พระองคตจนงตรคัสบอกพวกเขาวขา “ดซูเถริด เราจะสข งซนงที่ พระบริดาของ
เราทรงสคัญญานคัรนมาเหนพอทขานทคัรงหลาย” นรีที่นขาจะหมายถนงพระสคัญญาเรพอที่ งพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ดคังทรีที่ปรากฏในกริจการ 2 ในวคันเพป็นเทคอสตต
วคันเพป็นเทคอสตตมคักถซูกมองวขาเปป็นวคันแหขงการเตริมเตป็ม ฤทธริธเดชและการสทาแดงของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ อยขางไรกป็ตาม การรคับใชข้ในดข้านอพนที่ ๆทรีที่เหป็นไดข้ชดคั นข้อยกวขาของพระวริญญาณกป็ถซูก
ยกชซูในวคันนคัรนดข้วย ครริสตจคักรของผซูข้เชพที่อทรีที่เพริงที่ กขอตคัวขนรนในวคันนคัรนกป็มพรี ระวริญญาณสถริตอยซูภข ายใน
และไดข้รคับบคัพตริศมาโดยพระวริญญาณเขข้าในพระกายทรีที่เพริงที่ กขอตคัวขนรนของพระครริสตต นอกจากนรีร
พระพรตขางๆในยรุคพระคคัมภรีรตใหมขของพระวริญญาณ เชขน การทรงนทา การเผยใหข้แจข้ง การปลอบ
ประโลม และการฟข้องใจกป็ถซูกเนข้นยทราในวคันเพป็นเทคอสตตนร คัน ในวคันนคัรนเปโตรประกาศวขา
เหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนวคันนคัรนเปป็นการททาใหข้พระสคัญญาในโยเอล 2:28-32 สทาเรป็จ
ในฐานะเปป็นสข วนหนนงที่ ของพระสคัญญานคัรน พระเยซซูทรงสคังที่ ใหข้พวกเขาคอย (อยซูตข ขอไป) ทรีที่
กรรุงเยรซูซาเลป็มจนกวขาพวกเขา “จะไดข้ประกอบดข้วยฤทธริธเดชทรีมที่ าจากเบพรองบน” นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่
แปลวขา คอย (คาธดิดโซ) มรีความหมายตรงตคัววขา 'นคังที่ ' นคันที่ เปป็นสริที่งทรีพที่ วกเขากทาลคังททาอยซูจข รริงๆใน
กริจการ 2:1 เมพอที่ พระวริญญาณไดข้เสดป็จลงมาบนพวกเขาในวคันเพป็นเทคอสตตนรคัน เหป็นไดข้ชคัดวขาพวก
เขานคังที่ และอธริษฐานอยซูข นอกจากนรีร คทาทรีที่แปลวขา ประกอบ (เอป็นดถูออโอ) มรีความหมายวขา 'สวมใสข '
โดยในกรณรีนร รีคอพ สวมใสข “ฤทธริธเดชทรีมที่ าจากเบพรองบน” เหป็นไดข้ชคัดวขานคันที่ เกริดขนรนจรริงๆในวคันเพป็นเท
คอสตตนร คัน นรีที่สพที่อดข้วยวขาหลคังจากการประกอบดข้วยฤทธริธเดชจากเบพรองบนไดข้สวมทคับพวกเขาๆกป็ไมข
ตข้องคอยอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็มอรีกตขอไปแลข้ว ดซูเหมพอนวขาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้การขขมเหงเพพที่อผลคักดคัน

พวกสาวกใหข้ออกไปจากกรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่กลขาวไวข้ในหนคังสพอกริจการ พวกเขาไมขไดข้ออกไปจาก
ทรีที่นคันที่ ทคันทรีตามทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงบคัญชา
ลก 24:50-51 พระองคย์จซงพาเขาออกไปถซงหมผล่บด้านเบธานมี แลด้วทรงยกพระหนตถย์ อวยพร
เขา 51 ตล่อมาเมรรื่อทรงอวยพรอยผนล่ นนั้น พระองคย์จซงไปจากเขา แลด้วทรงถผกรนบขซนั้นไปสผสล่ วรรคย์
แมข้ลซูกามริไดข้ระบรุไวข้ แตขการเสดป็จขนรนตามทรีที่บคันทนกไวข้ตรงนรีรกเป็ กริดขนรนอรีก 40 วคันใหข้หลคังตามทรีที่
ระบรุไวข้ในกริจการ 1:3 ในวคันนคัรน “พระองคตจนงพาเขาออกไปถนงหมซูขบข้านเบธานรี” ไมขมรีความขคัดแยข้ง
กคันระหวขางตรงนรีรกบคั กริจการ 1:12 หมซูขบข้านเบธานรีตรคังอยซูทข างทริศตะวคันออกของยอดเขาของภซูเขา
มะกอกเทศ ในทางภซูมศริ าสตรตทรคังสองทรีที่จงน เปป็นสถานทรีที่เดรียวกคัน ทรีที่นคันที่ เองพระองคต “ทรงยก
พระหคัตถต อวยพรเขา ตขอมาเมพอที่ ทรงอวยพรอยซูนข ร นคั พระองคตจนงไปจากเขา แลข้วทรงถซูกรคับขนรนไปสซูข
สวรรคต” คทาทรีที่แปลวขา ไปจาก (ดทอทสเทมดิ) มรีความหมายวขา 'แยกจากกคัน' นขาสนใจตรงทรีวที่ าข พระองคต
ไดข้ทรง “ถซูกรคับขนรนไปสซูขสวรรคต” ความหมายกป็คพอวขา พระองคตทรงถซูกหอบหรพอถซูกยกขนรนไป
พระเจข้าไดข้ทรงประทานลริฟตตโดยสารลของหนใหข้แกขพระเยซซูซนที่งโดยมคันพระองคตไดข้เสดป็จกลคับไปสซูข
สวรรคต สวรรคตทรีที่วาข นรีรนขาจะเปป็นสวรรคตชร คันทรีที่สาม ซนที่งเปป็นทรีที่สถริตอยซูขข องพระเจข้าพระบริดา
ลก 24:52-53 เขาทนนั้งหลายจซงนมนสการพระองคย์ แลด้วกลนบไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม มมีความ
ยสนดมีเปป็นอนนมาก 53 เขาทนนั้งหลายอยผใล่ นพระวสหารททกวนน สรรเสรสญและเทสดทผนพระเจด้า เอเมน
เหป็นไดข้ชดคั วขาเมพที่อพระองคตกาท ลคังเสดป็จขนรนไปนคัรน พวกสาวก “จนงนมคัสการพระองคต” ถนงแมข้
มริไดข้ระบรุไวข้ชคัดเจน แตขพวกเขากป็ครุกเขขาลงนมคัสการขณะทรีที่พระองคตเสดป็จขนรนไปตขอหนข้าพวกเขา
พวกเขาจนง “กลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มมรีความยรินดรีเปป็นอคันมาก” มคันคงเปป็นชขวงเวลาทรีที่ยงริที่ ใหญขมากๆ
ในชขวงหกสคัปดาหตกวขาๆนคัรน พวกเขาไดข้ฟงคั พระเยซซูสคังที่ สอนเรพที่องสทาคคัญๆในชขวงสคัปดาหตสรุดทข้าย
ของพระองคต กขอนหนข้านคัรนพวกเขาไดข้เผชริญกคับความสริรนหวคังเมพที่อพระองคตทรงถซูกจคับกรุมและตรนง
กางเขน ตามมาดข้วยความสคับสนในตอนแรกของพวกเขาและความชพที่นชมยรินดรีเมพอที่ พระองคตทรง
ฟพร นคพนพระชนมต พวกเขาไดข้อยซูกข บคั พระองคตมาตลอดในชขวงสคัปดาหตทข้ายๆกขอนการเสดป็จขนรนสซูข
สวรรคตของพระองคต และบคัดนรีรพวกเขากป็ไดข้เหป็นการเสดป็จกลคับไปสวรรคตของพระองคต
ดข้วยเหตรุนร รี พวกเขาจนง “อยซูใข นพระวริหารทรุกวคัน สรรเสรริญและเทริดทซูนพระเจข้า” ถนงแมข้วาข
พระวริหารถซูกททาใหข้ใชข้การไมขไดข้แลข้วเพราะมขานนคัรนขาดแลข้วตอนทรีที่พระเยซซูทรงถซูกตรนงกางเขน แตข

มคันกป็ยงคั เปป็นพระนริเวศของพระเจข้าอยซูใข นความคริดของพวกเขา พวกเขาจนงใชข้เวลาสขวนใหญขหลคัง
จากนคัรนไปกคับการ “สรรเสรริญและเทริดทซูนพระเจข้า” หนคังสพอเลขมนรีรปริดทข้ายดข้วยคทาวขา เอเมน มคันมรี
ความหมายตรงตคัววขา 'ขอใหข้เปป็นดคังนคัรน' เมพอที่ ปรากฏทข้ายคทาเทศนา กลขาวอรีกนคัยหนนงที่ กป็คพอ นรีเที่ ปป็น
ความจรริง มคันเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ

