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ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
เรี ยบเรี ยงโดยท่านมัทธิ ว
บทนําสู่ หนังสือมัทธิว: ข่ าวประเสริ ฐทีเรี ยบเรี ยงโดยท่ านมัทธิ วถูกเขียนโดยอัครสาวก
มัทธิ ว ซึ งมีอีกชื อว่ าเลวี วันทีหนังสื อนีถ$ กู เขียนขึน$ ไม่ เป็ นทีทราบแน่ ชัด ถึงแม้ ว่าบางคนเสนอว่ า
น่ าจะถูกเขียนขึน$ ในปี ค.ศ. 37 มัทธิ วเป็ นหนึงในอัครสาวกสิ บสองคนของพระเยซู และเป็ นคน
เก็บภาษีให้ กบั ชาวโรมันด้ วยก่ อนทีเขากลับใจรั บเชื อพระคริ สต์
ข่ าวประเสริ ฐของท่ านมัทธิ วมีความเป็ นเอกลักษณ์ จากกิตติคุณทั$งสี เล่ มตรงทีว่ามันนํา
เสนอการรั บใช้ ของพระคริ สต์ จากมุมมองของชนชาติยิว เขาจึงเขียนจากมุมมองของคนยิวและ
ให้ รายละเอียดหลายประการทีคนที มีความคิดแบบยิวจะเข้ าใจได้ มัทธิ วนําเสนอพระคริ สต์ ใน
ฐานะเป็ นจอมกษัตริ ย์และกล่ าวถึงอาณาจักรทีจะมาถึงของพระองค์ ด้วย ดังนั$นเนือ$ หาส่ วนใหญ่
ของหนังสื อเล่ มนีจ$ ึงจะถูกนําเสนอจากมุมมองของอาณาจักรของพระเจ้ า อาณาจักรนั$นเป็ นสิ งที
พวกยิวในสมัยนั$นโหยหาในการทีจะโยนทิง$ แอกทรราชของโรมและสถาปนาอาณาจักรใน
ประวัติศาสตร์ ของพวกเขาขึน$ มาใหม่ ซึ งถูกตัดขาดไปนานนับตั$งแต่ การทีพวกเขาถูกจับเป็ น
เชลยไปยังกรุ งบาบิโลน อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงบรรยายและนิยามเกียวกับอาณาจักรที จะมา
นั$นในแง่ ฝ่ายวิญญาณ อาณาจักรนั$นจะถูกค้ นพบในตัวพระองค์ ผ้ ทู รงเป็ นจอมกษัตริ ย์ของ
อาณาจักรนั$น พระองค์ ทรงนําเสนอตัวเองแก่ ประชาชนของพระองค์ ตลอดการรั บใช้ ของ
พระองค์ อย่างไรก็ตาม คนอิสราเอลส่ วนใหญ่ กป็ ฏิเสธพระองค์ ทันที
หนังสื อมัทธิ วจึงเป็ นข่ าวประเสริ ฐสําหรั บชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ ถึงแม้ เป็ นเช่ นนัน$
เพราะมันเล่ าเรื องราวเกียวกับการสิ $นพระชนม์ และการฟื $ นคืนพระชนม์ ของพระคริ สต์ มันจึง
เป็ นข่ าวประเสริ ฐสําหรั บคนทั$งโลกด้ วย

ภาพรวมของมัทธิว 1: บทที 1 บันทึกอยู่สองเรื อง นัน คือ (1) ลําดับพงศ์ ของโยเซฟ และ
(2) การประสูติของพระเยซูคริ สต์
มธ 1:1

หนังสื อลําดับพงศ์ พนั ธุ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็ นบุตรของดาวิด

ผู้ทรงเป็ นบุตรของอับราฮัม อัครสาวกมัทธิวเริ9 มต้นข่าวประเสริ ฐของเขาด้วยความเห็นเกริ9 นนําที9
ว่า "หนังสื อลําดับพงศ์พนั ธุ์ของพระเยซูคริ สต์" คําที9แปลว่า ลําดับพงศ์ พนั ธุ์ คือ เกะเนะซิ ส สิ9 งที9
ถูกบันทึกไว้ตรงนี*จึงเป็ นลําดับเชื*อสายและวงศ์ตระกูล (นัน9 คือ แหล่งกําเนิด) ของพระเยซูคริ สต์
ในระดับธรรมชาติแล้ว มันคือลําดับพงศ์พนั ธุฝ์ ่ ายมนุษย์ของพระองค์ เราควรหมายเหตุไว้วา่
มัทธิวพยายามอย่างมากที9จะสื บค้นลําดับพงศ์พนั ธุ์ฝ่ายยิวของพระเยซูคริ สต์ผา่ นทางดาวิดย้อน
กลับไปถึงอับราฮัม
มัทธิวจึงกล่าวว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ น "บุตรของดาวิด ผูท้ รงเป็ นบุตรของอับ
ราฮัม" เพราะเหตุที9กลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายของมัทธิวคือ พวกยิว เขาจึงพุ่งตรงไปที9ลาํ ดับพงศ์พนั ธุ์
ของพระเยซูคริ สต์ จริ งๆแล้วพระองค์ทรงเป็ นบุตรของดาวิด พระองค์จึงทรงเป็ นทายาทของ
พันธสัญญาของดาวิดที9พระเจ้าได้ทรงกระทํากับชนชาติอิสราเอล พระองค์จึงทรงเป็ นเชื*อสาย
กษัตริ ยแ์ ละเป็ นทายาทสื บราชบัลลังก์ของชนชาติอิสราเอล
นอกจากนี* พระเยซูยงั ทรงเป็ นบุตรของอับราฮัมและเป็ นทายาทของพันธสัญญาที9ทรง
กระทําไว้กบั อับราฮัมด้วย ในฐานะเป็ นเชื*อสายของอับราฮัม พระองค์จึงทรงเป็ นอันหนึ9งอัน
เดียวกันกับยิวทุกคนที9จะได้ยนิ เกี9ยวกับพระองค์สักวันหนึ9ง พระองค์ทรงเป็ นพวกเดียวกับคน
เหล่านั*น ด้วยเหตุน* ีพระองค์จึงไม่เพียงเป็ นยิวเท่านั*น แต่ยงั เป็ นเชื*อสายกษัตริ ยข์ องอิสราเอลด้วย
มธ 1:2-5

ตรงนีม+ ทั ธิวเริ,มต้ นลําดับพงศ์ พนั ธุ์ของพระคริสต์ ต+ังแต่ อบั ราฮัมและ

เปลีย, นมาพูดถึงตระกูลยูดาห์ ทนั ที อับราฮัมให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออิสอัค อิสอัคให้ กาํ เนิดบุตรชื,อยา
โคบ ยาโคบให้ กาํ เนิดบุตรชื,อยูดาห์ และพีน, ้ องของเขา 3 ยูดาห์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเปเรศกับเศ-ราห์
เกิดจากนางทามาร์ เปเรศให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเฮสโรน เฮสโรนให้ กาํ เนิดบุตรชื,อราม 4 รามให้ กาํ เนิด
บุตรชื,ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้ กาํ เนิดบุตรชื,อนาโชน นาโชนให้ กาํ เนิดบุตรชื,อสัลโมน 5 สั ล
โมนให้ กาํ เนิดบุตรชื,อโบอาสเกิดจากนางราหับ โบอาสให้ กาํ เนิดบุตรชื,อโอเบดเกิดจากนางรู ธ

โอเบดให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเจสซี เห็นได้ ชัดว่ าลําดับพงศ์ พนั ธุ์ของพระเยซูคริสต์ มรี ากเหง้ าอยู่ใน
บรรดาพ่ อหมู่ของชนชาติอสิ ราเอล นั,นคือ ในอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ มัทธิวต้ องการทีจ, ะ
แน่ ใจว่าผู้อ่านทีเ, ป็ นยิวของเขานั+นเข้ าใจในเรื,องนี+
จากนั*น เราสังเกตว่าลําดับพงศ์ของพระเยซูสืบต่อมาผ่านทางตระกูลของโบอาสและผ่าน
ทางนางราหับผูเ้ ป็ นหญิงโสเภณี ถึงแม้วา่ มีช่องว่างในด้านอายุอยูบ่ า้ ง แต่เห็นได้ชดั ว่านางราหับ
ผูเ้ ป็ นหญิงโสเภณี แห่งเมืองเยรี โค เป็ นมารดาของโบอาส สุ ดท้ายโบอาสก็แต่งงานกับนางรู ธผูใ้ ห้
กําเนิดโอเบด เขาเป็ นปู่ ของดาวิด เราอาจกล่าวได้วา่ ผูห้ ญิงทั*งสามคนในลําดับพงศ์น* ี คือ นางทา
มาร์ นางราหับ และนางรู ธ เป็ นคนต่างชาติ นัน9 ไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ พระเจ้าทรงวางรากฐานสําหรับ
ชนชาติอิสราเอลไว้ต* งั แต่แรกเพื9อที9จะเตรี ยมเจ้าสาวต่างชาติไว้สาํ หรับพระบุตรที9จะเสด็จมาของ
พระองค์
มธ 1:6-11

จากนั*นลําดับพงศ์ของพระคริ สต์กส็ ื บต่อมาผ่านทางเชื*อสายกษัตริ ยข์ อง

ดาวิดเท่านั*นจนถึงสมัยที9พวกยิวถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน เจสซีให้ กาํ เนิดบุตร
ชื,อดาวิดผู้เป็ นกษัตริย์ ดาวิดผู้เป็ นกษัตริย์ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อซาโลมอน เกิดจากนางซึ,งแต่ ก่อนเป็ น
ภรรยาของอุรีอาห์ 7 ซาโลมอนให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเรโหโบอัม เรโหโบอัมให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออาบียาห์
อาบียาห์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออาสา 8 อาสาให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทให้ กาํ เนิดบุตรชื,อ
โยรัม โยรัมให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออุสซียาห์ 9 อุสซียาห์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อโยธาม โยธามให้ กาํ เนิดบุตร
ชื,ออาหัส อาหัสให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเฮเซคียาห์ 10 เฮเซคียาห์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อมนัสเสห์ มนัสเสห์ ให้
กําเนิดบุตรชื,ออาโมน อาโมนให้ กาํ เนิดบุตรชื,อโยสิ ยาห์ 11 โยสิยาห์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเยโคนิยาห์
กับพวกพีน, ้ องของเขา เกิดเมือ, คราวพวกเขาต้ องถูกกวาดไปเป็ นเชลยยังกรุงบาบิโลน คนเหล่านี*
คือกษัตริ ยข์ องยูดาห์ตามที9มีบนั ทึกไว้ใน 2 พงศาวดารไปจนถึงการกวาดต้อนไปเป็ นเชลยยังกรุ ง
บาบิโลนซึ9งเป็ นตอนที9อาณาจักรของยูดาห์ถูกตัดออกไป ถึงแม้วา่ เศเดคิยาห์เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์
สุ ดท้ายของยูดาห์ แต่ชื9อของเขาก็ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงทั*งๆที9เขาเป็ นพี9นอ้ งของเยโคนิยาห์ อย่างไร
ก็ตาม มัทธิวก็กล่าวว่า “เยโคนิยาห์กบั พวกพีน9 อ้ งของเขา” ซึ9งเท่ากับเขาหมายรวมถึงเยโฮยาคิม
และเศเดคิยาห์ดว้ ย

มธ 1:12-15 จากนั*นลําดับพงศ์ของพระคริ สต์กส็ ื บต่อมาทางเชื*อสายกษัตริ ยใ์ นช่วง
การกวาดต้อนไปเป็ นเชลย การกลับจากการเป็ นเชลย และช่วงระหว่างพระคัมภีร์เดิมและพระ
คัมภีร์ใหม่ หลังจากพวกเขาต้ องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ กใ็ ห้ กาํ เนิดบุตรชื,อ
เชอัลทิเอล เชอัลทิเอลให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเศรุ บบาเบล 13 เศรุบบาเบลให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออาบีอูด อาบี
อูดให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเอลียาคิม เอลียาคิมให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออาซอร์ 14 อาซอร์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อศา
โดก ศาโดกให้ กาํ เนิดบุตรชื,ออาคิม อาคิมให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเอลีอูด 15 เอลีอดู ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อเอ
เลอาซาร์ เอเลอาซาร์ ให้ กาํ เนิดบุตรชื,อมัทธาน มัทธานให้ กาํ เนิดบุตรชื,อยาโคบ
มธ 1:16

จากนั*นมัทธิวก็ไล่ลาํ ดับพงศ์มาจนถึงโยเซฟ ผูเ้ ป็ นสามีของนางมารี ย ์ ยา

โคบให้ กาํ เนิดบุตรชื,อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูทเี, รียกว่ าพระคริสต์ กท็ รงบังเกิดมาจาก
นางมารีย์ เราควรหมายเหตุไว้วา่ มีการเปลี9ยนวิธีใช้คาํ พูดตรงนี* โยเซฟไม่ได้ให้ กาํ เนิดพระเยซู
คําที9แปลว่า ให้ กาํ เนิด (เก็นนาโอ) เป็ นคําที9สื9อถึงบทบาทของผูช้ ายในการสื บพันธุ์ มารี ยเ์ ป็ นผู ้
คลอดพระเยซู แต่โยเซฟไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้ กาํ เนิดพระเยซู เห็นได้ชดั ว่ามัทธิ วกําลังวางรากฐานความ
จริ งเรื9 องการประสู ติจากหญิงพรหมจารี ซ9 ึงจะถูกเปิ ดเผยในข้อ 23 กระนั*น ข้อเท็จจริ งก็ยงั อยู่
เหมือนเดิมที9วา่ มารี ยเ์ ป็ นผูค้ ลอดพระเยซู แต่โยเซฟไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดพระองค์
ตรงนี*คาํ ว่า พระคริ สต์ ปรากฏเป็ นครั* ังที9สองในพระคัมภีร์ ครั*งแรกอยูใ่ นมัทธิว 1:1 คําที9
แปลเช่นนั*น (คริ สตอส) มีความหมายตรงตัวว่า 'ผูไ้ ด้รับการเจิม' หรื อ 'พระเมสสิ ยาห์' ในความ
คิดของพวกยิวแล้ว ผูไ้ ด้รับการเจิมก็คือกษัตริ ยข์ องอิสราเอล หรื อพระเมสสิ ยาห์นน9ั เอง คําๆนี*
ชวนให้เรานึกถึงวิธีการเจิมกษัตริ ยข์ องพวกยิวเพื9อเข้ารับตําแหน่ง ดังนั*นผูไ้ ด้รับการเจิมจึงหมาย
ถึงพระเยซูผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยห์ รื อพระเมสสิ ยาห์ ซึ9งเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอลที9มีคาํ สัญญาไว้มา
นานว่าจะเสด็จมา มัทธิวจึงพยายามอย่างมากในการเขียนลําดับพงศ์พนั ธุ์ยาวเหยียดเพื9อที9จะ
แสดงให้เห็นถึงการเป็ นทายาทกษัตริ ยข์ องพระเยซูซ9 ึงทรงสื บเชื*อสายมาจากกษัตริ ยด์ าวิด
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มัทธิวจึงหมายเหตุไว้อย่างน่าสนใจว่า ดังนั+น ตั+งแต่ อบั ราฮัมลงมาจนถึง

ดาวิดจึงเป็ นสิ บสี, ชั,วคน และนับตั+งแต่ ดาวิดลงมาจนถึงต้ องถูกกวาดไปเป็ นเชลยยังกรุงบาบิโลน
เป็ นเวลา สิ บสี, ชั,วคน และนับตั+งแต่ ต้องถูกกวาดไปเป็ นเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์ เป็ น

สิ บสี, ชั,วคน มีสิบสี9 ชว9ั อายุคนไล่ต* งั แต่อบั ราฮัมจนถึงดาวิด สิ บสี9 อายุคนไล่ต* งั แต่ดาวิดจนถึงการก
วาดต้อนไปยังบาบิโลน และสิ บสี9 ชว9ั อายุคนตั*งแต่การกวาดต้อนมาจนถึงพระคริ สต์ นัน9 เท่ากับมี
ทั*งหมดสี9 สิบสองชัว9 อายุคน (อ่าน Chronology of the Old Testament ของ Floyd Jones สําหรับ
รายละเอียดทางคณิ ตศาสตร์เพิ9มเติมเกี9ยวกับสี9 สิบสองชัว9 อายุคนที9วา่ นี*) ปกติแล้วพระเจ้าทรง
กระทํากิจตามลําดับเลขเจ็ด ในสี9 สิบสองชัว9 อายุคนนี*มีเจ็ดอยูห่ กชุด นี9อาจสื9 อว่าเจ็ดชัว9 อายุคนชุด
สุ ดท้ายที9เป็ นของพระคริ สต์และอาณาจักรที9จะมาของพระองค์น* นั ยังมาไม่ถึง นัน9 อาจมาถึงใน
ช่วงยุคเจ็ดปี เมื9อพระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ นกษัตริ ยจ์ ริ งๆ นี9จึงสื9 อว่าอาจมีคนยิวเจ็ดชัว9 อายุคนในวัน
นั*น
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ตั*งแต่ตรงนี*ไปจนจบบทนี* คือ บันทึกเกี9ยวกับการประสู ติของพระเยซู

คริ สต์ อีกครั*งที9มนั ถูกเล่าจากมุมมองของคนยิวและถูกเขียนเพื9อให้คนยิวได้อ่าน มัทธิวจึงเขียน
ว่า เรื,องพระกําเนิดของพระเยซูคริสต์ เป็ นดังนี+ คือมารีย์ผู้เป็ นมารดาของพระเยซูน+ัน เดิมโยเซฟ
ได้ สู่ ขอหมั+นกันไว้ แล้ว ก่อนทีจ, ะได้ อยู่กนิ ด้ วยกันก็ปรากฏว่ า มารีย์มคี รรภ์ แล้วด้ วยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิD
เราเห็นว่านางมารี ยไ์ ด้ถูก 'สู่ ขอหมั*นกันไว้' กับโยเซฟแล้วในตอนนั*น อย่างไรก็ตาม
ธรรมเนียมการหมั*นของพวกยิวก็ถือว่าทั*งสองคนได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แม้จะไม่มีการจัดพิธีสมรสก็ตาม มัทธิวกล่าวต่อไปว่า “ก่อนที9จะได้อยูก่ ินด้วยกัน” ในฐานะที9
เป็ นคนยิวที9ชอบธรรมและดําเนินตามทางของพระเจ้า พวกเขาก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กนั ก่อน
แต่งงาน ถึงแม้วา่ พวกเขาได้หมั*นกันไว้แล้วก็ตาม
กระนั*น มารี ยก์ ็ “มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ:” มารี ยม์ ีครรภ์ไม่ใช่เพราะโย
เซฟ แต่เป็ นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ: ตรงนี*เราเห็นชัดเจนถึงการปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์ของ
พระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงถูกให้กาํ เนิดโดยพระเจ้า คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ:
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ลองคิดดูถึงความตกใจและความสับสนที9โยเซฟคงมี แต่ โยเซฟสามีของ

เธอเป็ นคนชอบธรรม ไม่ พอใจทีจ, ะแพร่ งพรายความเป็ นไปของเธอ หมายจะถอนหมั+นเสี ยลับ ๆ
ก่อนหน้านั*นเขาคิดว่าผูท้ ี9จะเป็ นเจ้าสาวของเขานั*นเป็ นคนบริ สุทธิ:และเป็ นหญิงพรหมจารี ตอน

นี*โยเซฟมารู ้วา่ นางตั*งครรภ์แล้วและเด็กในท้องไม่ได้เป็ นลูกของเขา ภายใต้บญั ญัติของยิว การ
ถอนหมั*นก็เป็ นเรื9 องที9ทาํ ได้ในสถานการณ์เช่นนั*น อันที9จริ งแล้ว ภายใต้บญั ญัติของยิวเขา
สามารถพานางไปอยูต่ ่อหน้าสภาซานเฮดริ นและตั*งข้อหานางว่าเล่นชูก้ ไ็ ด้ โทษของนางก็คือ
ความตาย (การหมั*นก็ถือว่าเป็ นการแต่งงานแล้วภายใต้บญั ญัติของยิว) แต่โยเซฟเป็ นคนชอบ
ธรรมและนี9กส็ ื9 อด้วยว่าเขาเป็ นคนมีใจเมตตา แทนที9จะทําให้นางได้รับความอัปยศต่อหน้า
ธารกํานัลโดยตั*งข้อหานาง เขากลับคิดที9จะหย่านางอย่างเงียบๆ เขาคงรู ้สึกหนักใจและเครี ยด
อย่างมากแน่นอน เราคงได้แต่จินตนาการบทสนทนาที9เกิดขึ*นระหว่างเขาและมารี ยใ์ นตอนนั*น
มารี ยท์ ราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ*นกับตัวเอง (ลูกา 1:30-35) แต่เห็นได้ชดั ว่าโยเซฟไม่เชื9อนาง
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แต่ เมือ, โยเซฟยังคิดในเรื,องนีอ+ ยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า

มาปรากฏแก่ โยเซฟในความฝันว่ า “โยเซฟ บุตรดาวิด อย่ ากลัวทีจ, ะรับมารีย์มาเป็ นภรรยาของ
เจ้ าเลย เพราะว่ าผู้ซึ,งปฏิสนธิในครรภ์ ของเธอเป็ นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิD ขณะที9เขากําลัง
ใคร่ ครวญเรื9 องทั*งหมดนี*อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ปรากฏแก่เขาในความฝันและ
กล่าวว่า “โยเซฟ บุตรดาวิด อย่ากลัวที9จะรับมารี ยม์ าเป็ นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผูซ้ 9 ึงปฏิสนธิ
ในครรภ์ของเธอเป็ นโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ: ”
คําที9แปลว่า ปฏิสนธิ (เก็นนาโอ) เป็ นคํากรี กคําเดียวกับที9ถูกแปลเป็ น ให้ กาํ เนิด ในข้อ 16
อีกครั*งที9นี9เป็ นคําที9สื9อถึงการปฏิสนธิของผู้ชาย นางตั*งครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ: ดังนั*นการ
ปฏิสนธิของมารี ยจ์ ึงเป็ นมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ที9น่าสนใจอีกก็คือว่า “ทูตสวรรค์ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เรี ยกโยเซฟว่า “บุตรดาวิด” โยเซฟคงไม่เคยคิดถึงตัวเองในแง่น* นั บ่อยนัก
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าคงกําลังเตือนความจําโยเซฟถึงการเป็ นเชื*อสายกษัตริ ยข์ องเขาขณะที9เขารู ้
ว่าเขาจะได้เป็ นพ่อเลี*ยงของพระบุตรของพระเจ้า ทูตสวรรค์ที9ถูกพูดถึงตรงนี*ไม่ปรากฏชื9อ เขา
อาจเป็ นคนเดียวกับที9มาแจ้งข่าวให้นางมารี ยท์ ราบในลูกา 1:26 ก็ได้ ซึ9งก็คือ กาเบรี ยล
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ทูตสวรรค์องค์น* ีจึงประกาศว่า และเธอจะประสู ตบิ ุตรชาย และเจ้ าจะ

เรียกนามของท่ านว่ า เยซู ชื9อ เยซู จริ งๆแล้วแปลว่า 'ผูช้ ่วยให้รอด' อย่างไรก็ตาม ก็มีความหมาย
ตรงตัวว่า 'พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด' หรื อ 'องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นความรอด'

มันมีที9มาจากคําในพระคัมภีร์เดิมว่า เยโฮชูวา ซึ9งปกติแล้วแปลว่า 'โยชูวา' (นี9สื9อชัดเจนว่าพระ
เยซูคริ สต์ทรงเป็ นองค์เดียวกับพระเยโฮวาห์ในพระคัมภีร์เดิม) ทูตสวรรค์องค์น* ีกล่าวต่อไปอีกว่า
"เพราะว่ าท่านจะโปรดช่ วยชนชาติของท่ านให้ รอดจากความผิดบาปของเขาทั+งหลาย” จุด
ประสงค์ของการเสด็จมาของพระคริ สต์กถ็ ูกแสดงในการแจ้งข่าวเกี9ยวกับการปฏิสนธิของ
พระองค์ให้โยเซฟทราบ พระองค์เสด็จมาเพือ9 แสวงหาและช่วยผูท้ ี9หลงหายให้รอด เราสังเกต
เห็นอีกว่าทูตสวรรค์องค์น* ีส9ังให้โยเซฟตั*งชื9อบุตรของมารี ย ์ ในฐานะเป็ นหัวหน้าครอบครัวใหม่
นี* โยเซฟก็ทาํ ตามที9ถูกสั9ง ดู ข้อ 25
มธ 1:22-23 ตรงนี*เราก็มาถึงที9หนึ9งจากหลายที9ในหนังสื อมัทธิวที9เขายกคําพูดจากพระ
คัมภีร์เดิมโดยตรง (ในหนังสื อมัทธิว มีการยกข้อความจากพระคัมภีร์เดิมโดยเฉลี9ยแล้วคือ หนึ9ง
ครั*งต่อหนึ9งบท) บัดนีบ+ รรดาสิ,งเหล่านีเ+ กิดขึน+ เพือ, จะให้ สําเร็จตามคําตรัสขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ,งจะตั+งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคน
หนึ,ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่ า อิมมานูเอล ซึ,งแปลว่ า พระเจ้ าทรงอยู่กบั เรา’ ข้อความนี*ยก
มาจากอิสยาห์ 7:14
อิสยาห์พยากรณ์ไว้วา่ สักวันหนึ9งหญิงพรหมจารี คนหนึงจะคลอดพระเมสสิ ยาห์ นี9
เป็ นการทําให้คาํ พยากรณ์น* นั สําเร็จจริ งๆ การปฏิเสธคําสอนเรื9 องการประสู ติจากหญิงพรหมจารี
ของพระเยซูคริ สต์(เหมือนอย่างที9พวกแนวคิดเสรี ส่วนใหญ่กระทํา) ก็เท่ากับเป็ นการปฏิเสธคํา
กล่าวที9ชดั เจนของพระวจนะของพระเจ้า รวมถึงหลักฐานแวดล้อมอื9นๆด้วยซึ9งสนับสนุนเรื9 องดัง
กล่าว
ข้อพระคัมภีร์ที9ยกมานี*กล่าวล่วงหน้าถึงการที9 “เขาจะเรี ยกนามของท่านว่า อิมมานูเอล”
เราควรหมายเหตุไว้วา่ มารี ยแ์ ละโยเซฟไม่ได้ถกู สั9งให้ต* งั ชื9อพระองค์วา่ อิมมานูเอล แต่พวกเขาได้
รับคําสั9งให้ต* งั ชื9อพระองค์วา่ เยซู แต่คนอืนๆจะเรี ยกพระองค์วา่ อิมมานูเอลเพื9อทําให้คาํ พยากรณ์
ในพระคัมภีร์เดิมสําเร็ จ ชื9ออิมมานูเอล ในภาษาฮีบรู มีความหมายตรงตัวว่า “พระเจ้าทรงอยูก่ บั
เรา” เหมือนที9มทั ธิวได้เขียนไว้แล้ว
มธ 1:24-25 ด้วยเหตุน* ี ครั+นโยเซฟตื,นขึน+ ก็กระทําตามคําซึ,งทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้

เป็ นเจ้ าสั, งเขานั+น คือได้ รับมารีย์มาเป็ นภรรยา โยเซฟไม่เสี ยเวลาเลย เขาทําตามที9ถูกสั9งให้ทาํ
และรับนางมาเป็ นภรรยาของเขา เพือ9 รักษาความจริ งแท้ของการประสู ติจากหญิงพรหมจารี ของ
พระคริ สต์ 25 แต่ มไิ ด้ ร่วมรู้ กบั เธอจนประสู ติบุตรชายหัวปี แล้ว กล่าวง่ายๆก็คือ โยเซฟไม่ได้ร่วม
หลับนอนกับมารี ยจ์ นกว่านางคลอดพระเยซูแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั+นว่ า เยซู ตามที9
ทูตสวรรค์องค์น* นั สั9ง เห็นได้ชดั ว่าโยเซฟเป็ นคนชอบธรรมและดําเนินตามทางของพระเจ้าจริ งๆ
โดยเห็นได้จากการที9เขาเชื9อฟังคําบัญชาต่างๆของพระเจ้า
******
ภาพรวมของมัทธิว 2: บททีเราคุ้นเคยนีเ$ ป็ นเรื องทีมกั เล่ าในเทศกาลคริ สตมาส มันมี
เนือ$ หาเกียวกับการมาของพวกนักปราชญ์ การทีเฮโรดสังประหารเด็ก และการทีครอบครั วของ
พระเยซูหนีเข้ าไปในอี ยิปต์ ประเด็นหลักของบทนีค$ ือ การเสด็จมาของกษัตริ ย์ของพวกยิว เฮ
โรดเข้ าใจเรื องนีด$ ีเขาจึงรี บลงมือ
มธ 2:1

ครั+นพระเยซูได้ ทรงบังเกิดทีบ, ้ านเบธเลเฮมแคว้ นยูเดียในรัชกาลของ

กษัตริย์เฮ โรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์ จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรู ซาเล็ม พระเยซูทรงประสู
ติในเบธเลเฮมในช่วงปี หลังๆของรัชกาลของเฮโรดมหาราช เฮโรดเป็ นผูน้ าํ ที9มีอาํ นาจมากและ
เหี*ยมโหดซึ9 งปกครองแคว้นยูเดียซึ9งตกอยูใ่ นอํานาจของโรม และเป็ นไปได้ที9วา่ เฮโรดเสี ยชีวติ
หลังจากที9พระเยซูประสู ติได้ไม่นาน มัทธิวกล่าวถึง “พวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออก” คน
เหล่านี*น่าจะเป็ นผูท้ ี9ชาวบาบิโลนถือว่าเป็ นพวกนักดาราศาสตร์ แพทย์ หรื อธรรมาจารย์ เพราะคํา
ที9แปลว่า พวกนักปราชญ์ (มากอส) เป็ นคําของบาบิโลนหรื อไม่กข็ องเปอร์เซี ย มันจึงเป็ นไปได้
ว่าคนเหล่านี*มาจากดินแดนดังกล่าว นัน9 เป็ นไปได้เพราะว่าพวกเขาน่าจะรู ้จกั พระคัมภีร์ของคน
ฮีบรู พวกยิวจํานวนมหาศาลเคยอยูใ่ นพื*นที9ดงั กล่าวเป็ นเวลาหลายร้อยปี ซึ9งเป็ นผลสื บเนื9องจาก
การถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน
มีการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี9ยวกับว่านักปราชญ์เหล่านี*เห็นดาวนั*นตอนไหน บางคนคิด
ว่ามันเป็ นเวลาหลายปี ก่อนหน้านั*นเพราะระยะเวลาที9พวกเขาต้องใช้ในการเดินทางมายังประเทศ
อิสราเอล อย่างไรก็ตาม พวกเขาคงใช้เวลาแค่หนึ9งเดือนหรื อประมาณนั*นเพื9อที9จะเดินทางจาก

บริ เวณอ่าวเปอร์เซียมาจนถึงกรุ งเยรู ซาเล็มถึงแม้พวกเขาจะเดินเท้ามาก็ตาม อีกเบาะแสหนึ9งก็คือ
การประหารเด็กทารกตั*งแต่อายุสองขวบลงมา ตามที9มีบอกไว้ใน 2:16 อาจเป็ นไปได้วา่ นัก
ปราชญ์เหล่านี*เห็นดาวดวงนั*นก่อนการมาถึงยังกรุ งเยรู ซาเล็มของพวกเขาเป็ นเวลาสองปี พวก
คนสมัยโบราณเป็ นนักดาราศาสตร์ที9ช9าํ ชองและคุน้ เคยกับท้องฟ้ ายามคํ9าคืนเป็ นอย่างดี ดาวดวง
ใหม่ที9ส่องสว่างจึงเป็ นอะไรที9ควรค่าแก่การตรวจสอบ พวกเขาคงพินิจพิจารณาดาวดวงนั*นและ
สื บสาวเกี9ยวกับมันจนได้ขอ้ สรุ ปว่ามันเป็ นการทําให้กนั ดารวิถี 24:17 สําเร็จ ด้วยเหตุน* ีเราจึงอาจ
สรุ ปได้วา่ พระเยซูคงมีอายุได้สองปี ตอนที9พวกเขามาถึง
มธ 2:2

ให้เราสังเกตว่าพวกเขาถามว่ า “กุมารทีบ, ังเกิดมาเป็ นกษัตริย์ของชนชาติ

ยิวนั+นอยู่ทไี, หน เราได้ เห็นดาวของท่านปรากฏขึน+ ในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการ
ท่ าน” เห็นได้ชดั ว่าพวกเขารู ้จกั คําพยากรณ์ในกันดารวิถี 24:17 ในข้อนั*นมีคาํ พยากรณ์ไว้วา่ สัก
วันหนึ9งกษัตริ ยผ์ ยู ้ ง9ิ ใหญ่จะปรากฏตัวจากชนชาติอิสราเอล ผูซ้ 9 ึงจะไม่เพียงตีโมอับเท่านั*น แต่จะตี
พวกลูกหลานของเสทด้วย เสทก็คือบุตรชายคนที9สามของอาดัมและเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดวงศ์วานที9
ดําเนินตามทางของพระเจ้าในสมัยโบราณ เห็นได้ชดั ว่าคําพยากรณ์ในกันดารวิถีน* ีกล่าวว่า
กษัตริ ยข์ องอิสราเอลที9จะเสด็จมานั*นจะครอบครองมนุษยชาติท* งั ปวง (นัน9 คือ โลก) โดยยกชู
บรรดาคนที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าและทําลายบรรดาคนที9ไม่เอาพระเจ้า นัน9 จะเกิดขึ*นจริ ง
ในยุคพันปี
สัญลักษณ์ที9แสดงว่าคําพยากรณ์น* ีจะเกิดขึ*นจริ งก็คือ ดาวดวงหนึ9งที9ปรากฏขึ*นออกมา
จากยาโคบ (ดินแดนของอิสราเอล) พวกนักดาราศาสตร์และพวกโหราจารย์ในดินแดนตะวัน
ออกกลางสมัยโบราณรู ้จกั เกี9ยวกับดวงดาวในท้องฟ้ าเป็ นอย่างดี พวกเขาได้ทาํ แผนที9ดวงดาวมา
เป็ นเวลาหลายร้อยปี และศึกษาเกี9ยวกับดวงดาวอย่างขมีขมัน เมื9อดาวอันแปลกประหลาดดวงนี*
(ซึ9งคงมีขนาดใหญ่โตมหึมาอย่างแน่นอน) ปรากฏขึ*นทางทิศตะวันตก พวกเขาก็ตกใจมากๆ
พระเจ้าทรงทําให้แน่ใจว่ามีนกั ปราชญ์บางคนในพวกเขาที9รู้จกั คําพยากรณ์ดงั กล่าวในหนังสื อ
กันดารวิถี พวกเขาเห็นว่าพระองค์ผทู ้ รงเป็ นจอมกษัตริ ยไ์ ด้ทรงประสู ติแล้ว พวกเขาจึงเริ9 มออก
เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื9อที9จะนมัสการพระองค์

มธ 2:3

นี9เป็ นข่าวสําหรับเฮโรด กษัตริ ยผ์ ทู ้ รงอํานาจซึ9งรักษาการแทนชาวโรมัน

ครั+นกษัตริย์เฮโรดได้ ยนิ ดังนั+นแล้ว ท่านก็ว่ ุนวายพระทัย ทั+งชาวกรุงเยรู ซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจ
ไปกับท่านด้ วย แต่แหล่งข้อมูลที9น่าเชื9อถือก็สนับสนุนสิ9 งที9เขาได้ยนิ มันจึงทําให้เฮโรดต้องใส่ ใจ
เรื9 องนี*อย่างจริ งจัง
มธ 2:4

แล้วท่านให้ ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่ กบั พวกธรรมาจารย์ ของประชาชน

ตรัสถามเขาว่ า พระคริสต์ น+ันจะบังเกิดแห่ งใด เฮโรดจึง “ให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กบั พวก
ธรรมาจารย์ของประชาชน ถามเขาว่า พระคริ สต์น* นั จะบังเกิดแห่งใด” นี9บ่งบอกว่าเขาน่าจะรู ้วา่ ผู ้
ที9ทรงประสู ติมานี*จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรต่อเขาบ้าง
มธ 2:5-6

ปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จึงบอกเขาว่า เขาทูลท่ านว่ า “ทีบ, ้ านเบธเล

เฮมแคว้ นยูเดีย เพราะว่ าศาสดาพยากรณ์ ได้ เขียนไว้ดังนีว+ ่ า 6 ‘บ้ านเบธเลเฮมในแผ่ นดินยูเดีย จะ
เป็ นบ้ านเล็กน้ อยทีส, ุ ดท่ามกลางบรรดาผู้ครอบครองของยูเดียก็หามิได้ เพราะว่ าเจ้ านายคนหนึ,ง
จะออกมาจากท่ าน ผู้ซึ,งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา’” ให้เราสังเกตคําพูดที9วา่ “เขียนไว้
ดังนี*วา่ ” (วลีน* ีแปลจาก เกะกราพไท และอยูใ่ นรู ปบุรุษที9สาม สมบูรณ์กาล และประธานถูก
กระทํา นี9สื9อว่าคําพูดที9ถกู ยกมานี*ได้ถกู เขียนไว้แล้วและยังถูกเขียนต่อไป ซึ9งสื9 อถึงการเก็บรักษา
พระวจนะของพระเจ้า) มันเป็ นข้อที9ยกมาจากพระคัมภีร์เดิมอีกข้อหนึ9ง เราจะพบเห็นการยกข้อ
พระคัมภีร์จากพระคัมภีร์เดิมแบบนี*หลายครั*งตลอดหนังสื อมัทธิว มัทธิวตั*งใจที9จะจูงใจผูอ้ ่านที9
เป็ นยิวให้เชื9อว่าพระคัมภีร์ของพวกเขานั*นสําเร็จแล้วเกี9ยวกับตัวตนของพระเยซูคริ สต์ ข้อที9ยกมา
นี*มาจากมีคาห์ 5:2
มธ 2:7

ด้วยเหตุน* ี แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนักปราชญ์ เข้ ามาเป็ นการลับ สอบถาม

เขาอย่างถ้ วนถี,ถึงเวลาทีด, าวนั+นได้ ปรากฏขึน+ การที9เฮโรดถามพวกเขาว่าดาวนั*นปรากฏเมื9อไร
เมื9อนํามาพิจารณาร่ วมกับคําสั9งของเขาที9ให้ฆ่าเด็กทุกคนอายุต* งั แต่สองขวบลงมาในเบธเลเฮม ก็
บ่งชี*วา่ นักปราชญ์พวกนี*อาจได้เห็นดาวนั*นเป็ นครั*งแรกเมื9อสองปี ก่อนหน้านั*น เราทําได้เพียง
คาดเดาว่าดาวนั*นปรากฏขึ*นในตอนที9พระคริ สต์ประสู ติหรื อไม่ หรื อพระเจ้าทรงให้ดาวนั*น
ปรากฏขึ*นบนท้องฟ้ าก่อนการประสู ติของพระองค์เพือ9 ประกาศถึงการเสด็จมาของพระองค์ ไม่

ว่าจะในกรณี ใด นักปราชญ์เหล่านี*กใ็ คร่ ครวญเกี9ยวกับเรื9 องนี*มาพักใหญ่ๆแล้ว พวกเขาจึงเดิน
ทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ดูเหมือนว่าช่วงเวลาทั*งหมดนี*จะกินเวลาหลายปี ทีเดียว
มธ 2:8

เฮโรดจึงได้ ให้ พวกนักปราชญ์ ไปยังบ้ านเบธเลเฮมสั,งว่ า “จงไปค้นหา

กุมารนั+นอย่ างถี,ถ้วนกันเถิด เมื,อพบแล้ วจงกลับมาแจ้ งแก่เรา เพือ, เราจะได้ ไปนมัสการท่ านด้ วย”
เราเห็นได้ชดั ถึงการตีสองหน้าและความขี*อิจฉาของเฮโรด ถึงแม้วา่ เขาเป็ นผูใ้ หญ่ที9สูงอายุแล้ว
แต่เขาก็ข* ีอิจฉาเหลือเกิน นอกจากนี* ตามที9ขอ้ พระคัมภีร์จะเปิ ดเผยให้เห็น เฮโรดไม่มีความ
กระดากใจเลยในการที9จะกําจัดพระเยซู วิวรณ์ 12:3-4 กล่าวชัดเจนว่า จริ งๆแล้วซาตานก็อยูเ่ บื*อง
หลังการกระทําอันชัว9 ร้ายนี* นอกจากนี* พญามารเองก็ดูเหมือนพร้อมที9จะกําจัดพระคริ สต์ผทู ้ รง
เป็ นทารกทันทีที9พระองค์ประสู ติ ตามที9ววิ รณ์ 12:4 ได้กล่าวไว้
มธ 2:9-10

ดังนั*น เมื9อพวกนักปราชญ์ได้ฟังกษัตริ ยแ์ ล้ว เขาก็ได้ ลาไป และดูเถิด ดาว

ซึ,งเขาได้ เห็นในทิศตะวันออกนั+นก็ได้ นําหน้ าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานทีท, ี,กมุ ารอยู่น+ัน 10
เมือ, พวกนักปราชญ์ ได้ เห็นดาวนั+นแล้ว เขาก็มคี วามชื,นชมยินดียงิ, นัก
นี9เป็ นการอัศจรรย์ที9ปรากฏชัดเจนของพระเจ้า ดูเหมือนว่า เดิมทีดาวนั*นก็ปรากฏใน
ท้องฟ้ าเหมือนกับดาวอื9นๆทัว9 ไป แต่พอถึงตอนนี* เมื9อพวกนักปราชญ์เดินทางระยะสั*นๆจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มไปยังบ้านเบธเลเฮม ดาวนั*นก็ปรากฏอีกครั*ง โดยน่าจะอยูร่ ะดับยอดต้นไม้และนําพา
พวกเขาไปยังสถานที9ๆกุมารอยูน่ * นั น่าสังเกตว่าคําที9แปลว่า กุมาร คือ ไพดีออน มันไม่ใช่คาํ ที9
ปกติแล้วแปลว่า ‘ทารก’ หรื อ ‘เด็กอ่อน’ (บเระฟอส) เหมือนกับใน ลูกา 2:12 นี9สื9อว่าเมื9อนัก
ปราชญ์เหล่านั*นไปถึงที9นน9ั พระเยซูกไ็ ม่ได้เป็ นเด็กทารกแรกเกิดอีกต่อไปแล้ว
มธ 2:11

ให้เราสังเกตว่า ครั+นพวกเขาเข้าไปในบ้ านก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา

จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั+น แล้วเปิ ดหีบหยิบทรัพย์ ของเขาออกมาถวายแด่ กมุ ารเป็ นเครื,อง
บรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ เห็นได้ชดั ว่าเมื9อนักปราชญ์เหล่านั*นมาถึงครอบครัว
ที9บริ สุทธิ:นี* ตอนนี*พวกเขาอยูใ่ นบ้านและไม่ได้อยูใ่ นคอกสัตว์แล้ว เพราะรู ้วา่ พวกเขาได้มาพบ
เจอใคร พวกเขาก็ “กราบถวายนมัสการกุมารนั*น” ถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่ามีนกั ปราชญ์
กี9คนที9มานั*น แต่เพราะมีการถวายเครื9 องบรรณาการสามอย่าง คนจึงสันนิษฐานกันว่ามีนกั

ปราชญ์สามคน อย่างไรก็ตาม นัน9 ก็เป็ นเพียงการสันนิษฐาน เราควรหมายเหตุดว้ ยว่าการถวายแด่
พระองค์ผเู ้ ป็ นกษัตริ ยก์ เ็ ป็ นส่ วนที9เกี9ยวข้องกับการนมัสการของพวกเขาโดยตรง
มีการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี9ยวกับความหมายของเครื9 องบรรณาการทั*งสาม ทองคํามีค่า
มากอย่างชัดเจนและเป็ นสกุลเงินสําหรับเหล่ากษัตริ ย ์ กํายาน เป็ นเครื9 องหอมที9มีราคาแพง มันใช้
ในการนมัสการที9พระวิหารของพวกยิว (เลวีนิติ 24:7) มันจึงมีความสัมพันธ์กบั ตําแหน่งปุโรหิ ต
มดยอบ เป็ นนํ*าหอมราคาแพงที9คนใช้กนั ในตะวันออกกลาง ในพระคัมภีร์เดิม มันเป็ นส่ วนผสม
หลักในนํ*ามันเจิมอันบริ สุทธิ:ซึ9งมีส9งั ไว้ในอพยพ 30:23-25 นํ*ามันดังกล่าวถูกใช้เพื9อเจิมบรรดาผู ้
พยากรณ์ ดังนั*น เราจึงอาจสรุ ปได้วา่ เครื9 องบรรณาการทั*งสามนี*เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงหน้าที9
สามประการของพระคริ สต์ในฐานะผูพ้ ยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริ ย ์ มดยอบยังเป็ นส่ วนผสม
หนึ9งที9พวกยิวใช้เพื9ออาบศพคนตายด้วย ดังนั*น มันจึงอาจสื9 อความหมายในเชิงพยากรณ์ถึงการ
สิ*นพระชนม์ของพระคริ สต์ (ยอห์น 19:39)
มธ 2:12

มัทธิวเขียนต่อไปว่า และพวกนักปราชญ์ ได้ ยนิ คําเตือนจากพระเจ้ าใน

ความฝัน มิให้ กลับไปเฝ้ าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้ านเมืองของตนทางอืน, พระเจ้าทรงเตือนนัก
ปราชญ์เหล่านี*ให้ทราบถึงความโหดร้ายที9จะเกิดขึ*นของเฮโรด พวกเขาจึงกลับไปบ้านเมืองของ
ตนทางอื9น
มธ 2:13-14 พระเจ้าจึงทรงพิทกั ษ์รักษาพระบุตรของพระองค์โดยการเตือนพวกเขาให้
หนีไปยังอียปิ ต์ ครั+นเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ มาปรากฏแก่โยเซฟใน
ความฝันแล้วบอกว่ า "จงลุกขึน+ พากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียปิ ต์ และคอยอยู่ทนี, ั,นจนกว่ า
เราจะบอกเจ้ า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพือ, จะประหารชีวติ เสีย" 14 ในเวลากลางคืนโย
เซฟจึงลุกขึน+ พากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียปิ ต์ ประวัติศาสตร์ของเฮโรดมหาราชแสดงให้
เห็นว่าเขาเป็ นคนวิตกจริ ต เขาได้กา้ วขึ*นเรื องอํานาจโดยการเหยียบยํา9 ศพของเหล่าคู่อริ คู่แข่ง
และครอบครัวของเขา เขาถึงขนาดฆ่าภรรยาของตัวเองด้วยซํ*าเพราะเชื9อว่านางคิดร้ายต่อเขา เขา
จึงมีความกลัวตลอดเวลาว่าจะถูกทรยศและถูกโค่นอํานาจโดยทุกคนที9อยูร่ อบข้างเขา ดังนั*น จึง

ไม่แปลกที9เขาจะสั9งฆ่าเด็กทารกทุกคนที9อยูใ่ นและรอบๆเบธเลเฮมถ้าเขาเชื9อว่าคู่แข่งได้ถือ
กําเนิดขึ*นมาแล้ว
พระเจ้าจึงทรงเตือนโยเซฟและมารี ยผ์ า่ นทางทูตสวรรค์องค์หนึ9งในความฝันให้หนีไปยัง
อียปิ ต์พร้อมกับกุมารนั*น เราเห็นถึงความเร่ งด่วนตรงที9วา่ พวกเขาออกเดินทางตอนกลางคืน โดย
เห็นได้ชดั ว่าในคืนนั*นเลย
มธ 2:15

และได้ อยู่ทนี, ั,นจนเฮโรดสิ+นพระชนม์ ทั+งนีเ+ กิดขึน+ เพือ, จะให้ สําเร็จตามพ

ระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าซึ,งได้ ตรัสไว้ โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า `เราได้ เรียกบุตรชายของเรา
ออกมาจากประเทศอียปิ ต์ ' ครอบครัวใหม่น* ีจึง “อยูท่ ี9นน9ั จนเฮโรดสิ* นพระชนม์” อีกครั*งที9พระ
คัมภีร์สาํ เร็จและถูกกล่าวเช่นนั*น นี9เป็ นการทําให้โฮเชยา 11:1 สําเร็จที9วา่ “ทั*งนี*เกิดขึ*นเพื9อจะให้
สําเร็จตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ9งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์วา่ `เราได้เรี ยกบุตร
ชายของเราออกมาจากประเทศอียปิ ต์'” ดูเหมือนจะปรากฏชัดเจนว่า การที9พระเจ้าทรงช่วย
อิสราเอลให้พน้ จากอียปิ ต์ตามที9มีบนั ทึกไว้ในหนังสื ออพยพนั*นเป็ นแบบที9แสดงถึงพระคริ สต์
โฮเชยา 11:1 กล่าวชัดเจนถึงอิสราเอลในบริ บทของมัน อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริ สุทธิ: ก็ทรง
เปิ ดเผยให้มทั ธิวทราบว่า พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี9ทาํ ให้คาํ พยากรณ์น* นั ในพระคัมภีร์เดิมสําเร็จ ด้วย
เหตุน* ี คําพยากรณ์อีกข้อเกี9ยวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงสําเร็จ แม้กระทัง9 ในขณะที9พระองค์
ยังทรงเป็ นเด็กทารกก็ตาม
มธ 2:16

มัทธิวกล่าวต่อไปว่า ครั+นเฮโรดเห็นว่าพวกนักปราชญ์ หลอกท่ าน ก็กริ+ว

โกรธยิง, นัก จึงใช้ คนไปฆ่ าเด็กทั+งหมดในบ้ านเบธเลเฮมและทีใ, กล้เคียงทั+งสิ+น ตั+งแต่ อายุสองขวบ
ลงมา ซึ,งพอดีกบั เวลาทีท, ่านได้ ถามพวกนักปราชญ์ อย่ างถ้ วนถี,น+ัน การที9เฮโรดสั9งประหารเด็กๆ
อายุต* งั แต่สองขวบลงมาก็บอกเป็ นนัยว่า พวกนักปราชญ์น* นั ได้เห็นดาวนั*นเป็ นครั*งแรกเมื9อสอง
ปี ก่อนหน้านั*น เราไม่ทราบแน่ชดั ว่านี9เป็ นเวลาที9พระเยซูประสู ติหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือน
มันจะสนับสนุนความเชื9อดังกล่าว ดังนั*น นี9จึงดูเหมือนว่าพระเยซูน่าจะมีอายุได้ประมาณสอง
ขวบแล้ว

เฮโรดจึงสั9งฆ่าเด็กผูช้ ายอายุต* งั แต่สองขวบลงมาทุกคนทั*งในและรอบเบธเลเฮม ถึงแม้วา่
พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ใช้คาํ ว่า เด็ก แต่คาํ ที9แปลเช่นนั*น (ไพดาส) ก็เป็ นคํานามเพศชายและสื9 อ
ชัดเจนถึงเด็กผูช้ ายเล็กๆ ความโหดเหี*ยมของเฮโรดนั*นอยูใ่ นระดับเป็ นตํานาน ซีซาร์ออกัสตัส
เคยกล่าวไว้วา่ เขาขอเป็ นสุ นขั ของเฮโรดมากกว่าที9จะเป็ นบุตรชายของเฮโรด
มธ 2:17-18 กระนั*น ข้อพระคัมภีร์กส็ าํ เร็จอีกครั*ง ครั+งนั+นก็สําเร็จตามพระวจนะที,
ตรัสโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ว่า 18 `ได้ ยนิ เสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็ นเสียงโอดครวญและ
ร้ องไห้ และรํ,าไห้ เป็ นอันมาก คือนางราเชลร้ องไห้ เพราะบุตรทั+งหลายของตน นางไม่ รับฟังคํา
เล้าโลม เพราะว่าบุตรทั+งหลายนั+นไม่ มแี ล้ว'
ตรงนี*มทั ธิวยกข้อพระคัมภีร์จากเยเรมีย ์ 31:15 แน่นอนที9นางราเชลเป็ นมารดาของเบนยา
มินและรามาห์เป็ นส่ วนหนึ9งของอาณาเขตของเบนยามินในสมัยโบราณ โดยอยูไ่ ม่ห่างจากเบธเล
เฮมบนพรมแดนสมัยโบราณระหว่างยูดาห์และเบนยามิน (ในปัจจุบนั มันถูกเรี ยกว่า รามาลาห์
และเป็ นกองบัญชาการใหญ่ของปาเลสไตน์ มาโดยตลอด) สิ9 งสําคัญก็คือว่าคําพยากรณ์ในพระ
คัมภีร์เดิมอีกเรื9 องเกี9ยวกับพระเยซูกส็ าํ เร็จขณะที9พระองค์ยงั ทรงเป็ นเด็กเล็กๆ มัทธิวจะกล่าวถึง
คําพยากรณ์ทุกข้อที9สาํ เร็จเกี9ยวกับพระเยซูบ่อยๆ เพือ9 ให้คนยิวได้เห็น พวกเขาเชื9อพระคัมภีร์เดิม
และพวกเขาก็เป็ นผูท้ ี9มทั ธิวพยายามที9จะชักจูงให้เชื9อ
มธ 2:19-22 พระเจ้าทรงเตือนโยเซฟผ่านทางทูตสวรรค์องค์หนึ9งอีกครั*ง ครั+นเฮโรด
สิ+นพระชนม์ แล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ องค์หนึ,งขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า มาปรากฏในความฝันแก่โย
เซฟทีป, ระเทศอียปิ ต์ 20 สั, งว่า "จงลุกขึน+ พากุมารกับมารดามายังแผ่ นดินอิสราเอล เพราะคน
เหล่านั+นทีแ, สวงหาชีวติ ของกุมารนั+นตายแล้ว" 21 โยเซฟจึงลุกขึน+ พากุมารกับมารดามายังแผ่ น
ดินอิสราเอล
เห็นได้ชดั ว่าโยเซฟรู ้วา่ ตัวเองเป็ นคนหลบหนีตอนที9เขาหนีเข้าไปในเบธเลเฮมก่อนหน้า
นั*น ทั*งๆที9เฮโรดตายแล้ว แต่เขาก็หลีกเลี9ยงที9จะไปที9นน9ั อยูด่ ี เพราะกลัวอารเคลาอัสโอรสของเฮ
โรด โยเซฟจึงตัดสิ นใจไม่กลับไปยังแคว้นยูเดีย แต่เดินทางไปยังแคว้นกาลิลีบา้ นเกิดของเขา

แทน 22 แต่ เมือ, ได้ ยนิ ว่ า อารเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็ นบิดา จะไปทีน, ั,นก็
กลัว และเมือ, ได้ ทราบการเตือนจากพระเจ้ าในความฝัน จึงเลีย, งไปยังบริเวณแคว้ นกาลิลี
มธ 2:23

อีกครั*งที9คาํ พยากรณ์กส็ าํ เร็จในการที9พระเยซูทรงเติบโตมาในเมืองนาซา

เร็ธ ไปอาศัยในเมืองหนึ,งชื,อนาซาเร็ธ เพือ, จะสํ าเร็จตามพระวจนะซึ,งตรัสโดยพวกศาสดา
พยากรณ์ ว่า `เขาจะเรียกท่ านว่ าชาวนาซาเร็ธ' คําว่า ชาวนาซาเร็ธ (Nazarene) หมายถึง คนที9มา
จากเมืองนาซาเร็ธ ความหมายตรงตัวของคําๆนี*คือ นาศีร์ (Nazarite) ตามที9มีบรรยายไว้ใน
กันดารวิถี 6 มันมีความหมายว่า 'ผูท้ ี9ถูกแยกไว้' พระเยซูทรง "แยกจากคนบาปทั*งปวง" จริ งๆ
(ฮีบรู 7:26) ไม่มีผพู ้ ยากรณ์คนใดที9ประกาศชัดเจนว่าพระองค์จะได้ชื9อว่าเป็ นชาวนาซาเร็ธ
อย่างไรก็ตาม พวกนาศีร์ ซึ9งแซมสันก็เป็ นหนึ9งในนั*น ก็ถือว่าเป็ นแบบที9แสดงถึงพระคริ สต์ การ
ที9เมืองนาซาเร็ธถูกดูหมิ9นและเหยียดหยามก็เป็ นคําพยากรณ์ในตัวเองถึงพระองค์ผทู ้ รงถูกคน "ดู
หมิ9นและปฏิเสธ" ดู อิสยาห์ 11:1, 53:3, เยเรมีย ์ 23:5, 33:15 และเศคาริ ยาห์ 3:8, 6:12
******
ภาพรวมของมัทธิว 3: มัทธิ ว 3 มีเนือ$ หาเกียวกับการรั บใช้ ของยอห์ นผู้ให้ บพั ติศมา ซึ ง
สําเร็จในการให้ บพั ติศมาพระเยซู คําพืน$ ฐานของพระคัมภีร์ใหม่ หลายคําถูกใช้ เป็ นครั$ งแรกตรง
นี $
มธ 3:1-2

ก่อนการรับใช้ของพระเยซูคริ สต์ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาก็เป็ นผูน้ าํ ทางที9

พระเจ้าทรงใช้มาเพื9อจัดเตรี ยมทางไว้สาํ หรับการรับใช้ของพระคริ สต์ มัทธิวจึงเขียนว่าคราวนั+น
ยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา มาประกาศในถิน, ทุรกันดารแคว้ นยูเดีย 2 กล่ าวว่ า "ท่ านทั+งหลายจงกลับ
ใจเสี ยใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่ งสวรรค์ มาใกล้แล้ว" การรับใช้ของยอห์นเริ9 มต้นขึ*นโดยการ
ประกาศในพื*นที9ถ9ินทุรกันดารของแคว้นยูเดีย ซึ9งอยูท่ างใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็ม การรับใช้ของเขามี
พวกยิวเป็ นเป้ าหมายหลักโดยมีจุดประสงค์เพื9อเตรี ยมตัวพวกเขาให้พร้อมสําหรับพระเมสสิ ยาห์
ของพวกเขา
ข้อความที9เขามีประกาศมีสองเรื9 อง นัน9 คือ (1) “จงกลับใจเสี ยใหม่” และ (2) “อาณาจักร
แห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว” ขั*นตอนแรกสําหรับพวกยิวในตอนนั*น (และสําหรับคนต่างชาติในตอน

นี*) คือ การกลับใจใหม่ มันไม่เพียงสื9 อถึงการเสี ยใจต่อความบาปเท่านั*นแต่สื9อถึงความเต็มใจที9จะ
เปลี9ยนแปลงด้วย จริ งๆแล้วมันก็คือ การหันกลับจากทางของเราเองและความบาปและหันมาหา
พระเจ้านัน9 เอง การกลับใจใหม่เป็ นส่ วนสําคัญของความเชื9อที9ช่วยให้รอด (กิจการ 20:21) และ
เป็ นขั*นตอนแรกของมันด้วย หากผูใ้ ดไม่เต็มใจที9จะหันกลับจากทางของตนและหันมาพึ9ง
พระเจ้า เขาก็ไม่พร้อมที9จะวางใจพระองค์
อาณาจักรแห่ งสวรรค์ เป็ นคําที9น่าสนใจ ก่อนอื9นเลยก็คือ คําๆนี*ปรากฏในกิตติคุณขอ
งมัทธิ วเท่ านั$น มันจึงสื9 อความหมายแบบยิวอย่างชัดเจน ประการที9สอง ในทางการใช้งานแล้ว
คําๆนี*กเ็ ป็ นคําเหมือนของคําว่าอาณาจักรของพระเจ้า ประการที9สาม มันเป็ นคําที9มีความหมาย
เจาะจงถึงอาณาจักรของพวกยิวที9พวกเขารอคอยมานาน อาณาจักรแห่งสวรรค์ (หรื อของ
พระเจ้า) จะมาโดยทางพวกยิวและกษัตริ ยอ์ งค์น* นั ก็ยอ่ มมีลกั ษณะเฉพาะตัวแบบยิวด้วย
ส่ วนหนึ9งแล้วอาณาจักรแห่งสวรรค์กห็ มายถึง อาณาจักรจริ งๆที9พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ น
กษัตริ ยจ์ ะทรงสถาปนาขึ*นเมื9อพระองค์เสด็จกลับมาหลังยุคเจ็ดปี มันไม่เกี9ยวข้องกับคริ สตจักร
โดยตรงและตอนนี*มนั ก็ยงั มาไม่ถึงในความหมายที9ครบถ้วนของมัน เพราะเหตุที9กษัตริ ยอ์ งค์น* นั
ปรากฏในตัวตนของพระเยซู อาณาจักรนั*นจึงปรากฏในตอนนั*นด้วย แต่อาณาจักรนั*นจะไม่ถูก
สถาปนาขึ*นจริ งๆจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา กระนั*น อาณาจักรของพระเจ้าก็อยูภ่ ายในเรา
(ลูกา 17:21) ผ่านทางการสถิตอยูภ่ ายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ:และธรรมชาติใหม่ที9พระเจ้า
ทรงโปรดประทานให้ในตอนที9เราบังเกิดใหม่ นอกจากนี* คริ สตจักรท้องถิ9นก็ถูกพูดถึงในเชิง
อุปมาอุปไมยบางครั*งว่าเป็ นอาณาจักรนั*นด้วยในจดหมายฝากหลายฉบับในพระคัมภีร์ใหม่ ค
ริ สตจักรที9เชื9อพระคัมภีร์ท* งั หลายจึงเป็ นเกาะแห่งแบบอย่างของพระเจ้าที9อยูท่ ่ามกลางทะเลแห่ ง
โลก คริ สตจักรต่างๆจึงเป็ นตัวแทนฝ่ ายวิญญาณของอาณาจักรของพระเจ้าในยุคนี* แต่อาณาจักร
ที9วา่ นั*นจริ งๆแล้วก็ยงั มาไม่ถึง มันเป็ นอาณาจักรที9ยอห์นประกาศ
อาณาจักรนั*นถูกสัญญาไว้แก่ชนชาติอิสราเอลผ่านทางดาวิดในพันธสัญญาที9ทรงกระทํา
ไว้กบั ดาวิดใน 2 ซามูเอล 7 พระเจ้าทรงยืนยันพันธสัญญานั*นผ่านทางดาเนียล (ดาเนียล 2:34-36,
44; 7:23-27) และทรงบรรยายถึงอาณาจักรนั*นในหนังสื อผูพ้ ยากรณ์ต่างๆตั*งแต่อิสยาห์ไปจนถึง
มาลาคี พวกยิวในสมัยพระคริ สต์กส็ นใจเกี9ยวกับเรื9 องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก พวกเขาจึงเฝ้ าคอย

การเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์ผทู ้ รงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา ในตอนนั*นพวกเขาเป็ นประชาชนที9
ถูกพิชิตและครอบงําภายใต้การปกครองของโรม เรื9 องน่าเศร้าก็คือว่า พอกษัตริ ยข์ องพวกเขา
เสด็จมา พวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์เสี ย (ยอห์น 1:10-11)
ข้อความที9ยอห์นประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลก็คือว่า อาณาจักรนั*นที9ทรงสัญญาไว้ต* งั
นานแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่ากษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาถึงแล้ว น่าเศร้าที9คนส่ วนใหญ่ไม่สนใจหรื อ
ปฏิเสธข้อความที9ยอห์นประกาศ
มธ 3:3

อีกครั*งมัทธิวอ้างสิ ทธิอาํ นาจของพระคัมภีร์เดิมโดยยกข้อความจากอิส

ยาห์ 40:3 ยอห์ นผู้นีแ+ หละซึ,งตรัสถึงโดยอิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า `เสี ยงผู้ร้องในถิน, ทุรกันดาร
ว่ า ท่ านจงเตรียมมรรคาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ ตรงไป'
ข้อความและการรับใช้ของยอห์นก็คือ การจัดเตรี ยมสําหรับการเสด็จมาของกษัตริ ยพ์ ระองค์น* นั
การรับใช้ของยอห์นเริ9 มต้นในถิ9นทุรกันดารแคว้นยูเดีย (เยชิ โมน) และเป็ นบริ เวณที9รกร้างว่าง
เปล่า แน่นอนที9มนั เป็ นแบบที9แสดงถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณของชนชาติอิสราเอลในขณะนั*น การ
"กระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป" ก็หมายถึงการจัดเตรี ยมทุกสิ9 งให้เหมาะสมสําหรับ
กษัตริ ยอ์ งค์น* นั ที9จะเสด็จมา คําที9แปลว่า ตรง (เอะอูธุส) มีความหมายตรงตัวว่า 'ตรง', 'ราบ',
'เที9ยงตรง', 'จริ ง' หรื อ 'จริ งใจ' นี9ไม่ได้หมายถึงสภาพของถนน แต่หมายถึงสภาพของจิตใจฝ่ าย
วิญญาณของชนชาติอิสราเอลมากกว่า พระเจ้าทรงแสวงหาใจที9จริ งแท้ เที9ยงตรง และชอบธรรม
มาโดยตลอด นอกจากนี*ใจที9พระองค์แสวงหาต้องราบเรี ยบ ไม่คดงอ หรื อคดโกงด้วย
มธ 3:4

ยอห์นมีวถิ ีชีวติ แบบเรี ยบง่าย เสื+อผ้ าของยอห์ นผู้นีท+ าํ ด้ วยขนอูฐ และท่ าน

ใช้ หนังสั ตว์ คาดเอว อาหารของท่ านคือตัPกแตนและนํา+ ผึง+ ป่ า ยอห์นใช้ชีวติ แบบธรรมชาติและ
แต่งกายด้วยเสื* อผ้าชนบทแบบง่ายๆ เสื* อผ้าขนอูฐเป็ นเครื9 องแต่งกายของพวกร่ อนเร่ ที9อยูง่ ่ายกิน
ง่ายในภูมิภาคนั*น เข็มขัดหนังสัตว์กเ็ ป็ นของที9พวกกรรมกรในสมัยนั*นใช้ บัญญัติของคนเลวี
อนุญาตให้รับประทานตักn แตนได้ (เลวีนิติ 11:22) ความหมายตรงนี*กค็ ือ เขาอยูโ่ ดยใช้ของจาก
ธรรมชาติ โดยรับประทานนํ*าผึ*งป่ าที9เขาหาได้ในภูมิภาคนั*นด้วย นี9สื9อให้เห็นว่าเขาไม่ได้รับ
อิทธิพลหรื อแปดเปื* อนจากวัฒนธรรมที9เสื9 อมทรามของสมัยนั*นเลย

มธ 3:5

ดังนั*น ยอห์นจึงเป็ นคนที9น่าแปลก เขาสวมชุดและมีรัศมีของผูพ้ ยากรณ์

สมัยพระคัมภีร์เดิมและหลายคนก็อาจถือว่าเขาเป็ นผูพ้ ยากรณ์ดว้ ย ด้วยเหตุน* ีขณะนั+นชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และคนทัว, แคว้ นยูเดีย และคนทัว, บริเวณรอบแม่ นํา+ จอร์ แดน ก็ออกไปหายอห์ น คน
มากมายจากทัว9 แคว้นยูเดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และหุบเขาบริ เวณแม่น* าํ จอร์แดนต่างพากันออกไปฟัง
เขาเทศนา
มธ 3:6

นอกจากนี* คนมากมายก็ได้ รับบัพติศมาจากยอห์ นในแม่ นํา+ จอร์ แดน ด้ วย

การสารภาพความผิดบาปของตน บัพติศมาของยอห์นเป็ นบัพติศมาของพวกยิวและไม่ใช่บพั ติศ
มาของคริ สเตียนอย่างที9เรารู ้จกั ดู กิจการ 19:3-5 เขาประกาศให้ผคู ้ นกลับใจเสี ยใหม่เพราะว่า
กษัตริ ยอ์ งค์น* นั กําลังจะเสด็จมาแล้ว บัพติศมาของยอห์นจึงเป็ นการแสดงออกให้ผคู ้ นเห็นถึง
การกลับใจใหม่ของผูฟ้ ังชาวยิว มันมีลกั ษณะคล้ายกับบัพติศมาของคริ สเตียนตรงที9วา่ มันใช้วธิ ี
การจุ่มลงในนํ*า และมันเป็ นการแสดงออกภายนอกถึงการตัดสิ นใจฝ่ ายวิญญาณที9อยูภ่ ายใน พวก
ลัทธิยวิ ที9ชื9อว่า พวกเอสเซนส์ (Essenes) ซึ9งอยูต่ ามแนวชายฝั9งทะเลตายที9คุมราน (Qumran) ก็มี
พิธีจุ่มลงในนํ*าเช่นกันซึ9งเป็ นพิธีที9พวกเขาจุ่มลงในนํ*าเพื9อชําระตัว นอกจากนี* ศาสนายิวของพวก
รับบีในสมัยนั*นก็สนับสนุนการจุ่มลงในนํ*าเพื9อเป็ นพิธีชาํ ระตัวเช่นกัน ซึ9งมีชื9อว่า มิคเว (หรื อ
มิควาห์) ประเด็นก็คือว่า การบัพติศมาโดยใช้วธิ ีจุ่มลงในนํ*าเป็ นเรื9 องปกติสาํ หรับพวกยิวในสมัย
นั*น มันสื9 อถึงการเป็ นพวกเดียวกับผูน้ าํ สารหรื อเห็นด้วยกับสารนั*นโดยเป็ นสัญลักษณ์ แสดงถึง
การชําระให้สะอาดด้วย
มธ 3:7

แน่นอนที9เหตุการณ์อนั แปลกประหลาดครั*งนี*ได้ยนิ ไปถึงหูพวกฟาริ สี

และพวกสะดูสีดว้ ย ซึ9งพวกเขาประจําการอยูท่ ี9กรุ งเยรู ซาเล็ม คนสองกลุ่มนี*เป็ นสองนิกายหลัก
ในศาสนายิวในสมัยนั*นและเป็ นพวกชนชั*นสู งในกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาจึงมาดูการให้บพั ติศมา
ของยอห์น ครั+นยอห์ นเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีพากันมาเป็ นอันมากเพือ, จะรับบัพติศมา
ท่ านจึงกล่าวแก่เขาว่า "โอ เจ้ าชาติงูร้าย ใครได้ เตือนเจ้ าให้ หนีจากพระอาชญาซึ,งจะมาถึงนั+น
น่าสังเกตว่าไม่มีการพูดถึงอะไรเลยว่าพวกผูน้ าํ ทางศาสนาเหล่านี*มาเพือ9 รับบัพติศมาจาก
ยอห์น พวกฟาริ สีเป็ นคณะที9ถือเคร่ งในศาสนายิว ซึ9งชื9อฟาริ สีมีความหมายตรงตัวว่า 'ผูท้ ี9ถูกแยก

ไว้' (ในประวัติศาสตร์ยวิ สมัยหลัง พวกเขาเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ ฟารู ชิม (ผูต้ ีความ) เพราะการที9พวก
เขาเน้นการตีความพระบัญญัติจนเกินพอดี) พวกฟาริ สีน* ีเองที9เป็ นผูท้ ี9เริ9 มการถ่ายทอดศาสนายิว
แบบรับบีโดยการเล่าสื บต่อกันมา ในช่วงระหว่างและหลังจากการถูกกวาดต้อนไปยังกรุ งบาบิ
โลน โดยวิธีน* ียงั คงปฏิบตั ิต่อมาจนถึงทุกวันนี*
ประเพณี ที9เล่าสื บต่อกันมาของการตีความและขยายความพระราชบัญญัติของโมเสสเริ9 ม
มีความน่าเชื9อถือพอๆกับพระราชบัญญัติและบ่อยครั*งก็มีความสําคัญมากกว่าพระราชบัญญัติเอง
ด้วยซํ*าในส่ วนที9เกี9ยวข้องกับหลักปฏิบตั ิในความคิดของพวกยิวจํานวนมาก นอกจากนี* พวกเขาก็
เชื9อด้วยว่าพระเจ้าทรงสื9 อสารคําอธิบายพระราชบัญญัติของพวกเขาผ่านทางโมเสสด้วย ด้วยเหตุ
นี* คําอธิบายของพวกเขา (ประเพณี ต่างๆ) ที9พวกเขายึดมัน9 เหลือเกินจึงมีน* าํ หนักเทียบเท่ากับพระ
ราชบัญญัติของโมเสสในความคิดของพวกเขา
พวกฟาริ สีเป็ นผูท้ ี9ช่วยพัฒนาระบบธรรมศาลาในช่วงที9พวกยิวกระจัดกระจายไปทัว9 โลก
และได้กลายมาเป็ นผูด้ ูแลธรรมศาลา พวกเขาเป็ นผูท้ ี9ถูกต้อง มีศีลธรรม ร้อนรน และปฏิเสธตัว
เอง แต่พวกเขาก็เป็ นคนที9คิดว่าตัวเองชอบธรรมและมองว่าตัวเองไม่จาํ เป็ นต้องกลับใจใหม่ดว้ ย
พวกเขาเป็ นพวกถือบัญญัติตรงที9วา่ พวกเขาเชื9อว่าการถือรักษาตามตัวอักษรของพระราชบัญญัติ
(โดยเฉพาะตามที9พวกเขาตีความมัน) พวกเขาก็จะกลายเป็ นคนชอบธรรมจําเพาะพระเจ้า
พวกสะดูสีเป็ นพวกนักศาสนาแบบเสรี นิยมในสมัยนั*น พวกเขาปฏิเสธหรื อสงสัยอะไร
ก็ตามที9เป็ นเรื9 องเหนือธรรมชาติ เช่น ทูตสวรรค์ การอัศจรรย์ และโดยเฉพาะอย่างยิง9 การเป็ นขึ*น
จากตาย ในสมัยพระเยซูคนเหล่านี*ทาํ หน้าที9ปุโรหิตและเป็ นสมาชิกสภาซานเฮดริ น (ทําหน้าที9
ปกครอง) พวกเขาจึงควบคุมบริ เวณพระวิหาร
ยอห์นทําให้คนสองกลุ่มนี*เดือดดาล เขาเรี ยกคนพวกนี*ทุกคนว่าเป็ นชาติงูร้าย เขาจึงถาม
เหน็บคนเหล่านี*วา่ “ใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ9งจะมาถึงนั*น” คําถามนี*เจือไปด้วย
การถากถาง ความหมายก็คือ 'ใครเตือนพวกเจ้า บรรดาผูน้ าํ ที9เย่อหยิง9 และหลงคิดว่าตัวชอบธรรม
ให้หนีจากการพิพากษาที9จะมานั*น ข้าคิดว่าพวกเจ้าไม่จาํ เป็ นต้องกลับใจเสี ยใหม่เพราะพวกเจ้า
ไม่มีบาปเสี ยอีก'

มธ 3:8

ในทางกลับกัน ยอห์นประกาศแก่พวกเขาว่า เหตุฉะนั+นจงพิสูจน์ การกลับ

ใจของเจ้ าด้ วยผลทีเ, กิดขึน+ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ การกลับใจใหม่จะแสดงผลของมันออกมา
การกลับใจใหม่ที9แท้จริ งจะแสดงผลออกมาเป็ นชีวติ ที9ถูกเปลี9ยนแปลง นี9สื9อว่าพวกผูน้ าํ ทาง
ศาสนาในสมัยนั*นจําเป็ นต้องกลับใจใหม่จริ งๆ
มธ 3:9

ยอห์นยังฉีกหน้าพวกเขาต่อไปอีกว่า อย่ านึกเหมาเอาในใจว่า เรามีอบั รา

ฮัมเป็ นบิดา เพราะเราบอกเจ้ าทั+งหลายว่า พระเจ้ าทรงฤทธิDสามารถจะให้ บุตรเกิดขึน+ แก่อบั ราฮัม
จากก้ อนหินเหล่านีไ+ ด้ พวกฟาริ สีและพวกสะดูสีภาคภูมิใจในการที9ตวั เองเป็ นลูกหลานของอับรา
ฮัม ยอห์นประกาศเสี ยงดังว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรเกิดขึ*นแก่อบั ราฮัมจากก้อนหินเหล่านี*
ได้ (ดินแดนอิสราเอลอุดมไปด้วยก้อนหิน พวกมันมีอยูเ่ กลื9อนกลาดเหมือนที9อเมริ กามีหญ้าอยู่
เต็มไปหมด) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงให้ลูกหลานเกิดแก่อบั ราฮัมจากพวกคนต่างชาติในพระ
คริ สต์ซ9 ึงพวกยิวถือว่าเป็ นก้อนหินที9กองอยูเ่ กลื9อนกลาดตามพื*นดิน (คําว่า คนต่ างชาติ ในความ
คิดของพวกยิวก็มีความหมายว่า 'พวกสามัญธรรมดา')
มธ 3:10

ยอห์นเตือนว่าการพิพากษาของพระเจ้ากําลังจะมาถึงหากไม่มีผลอันดี

ของการกลับใจใหม่ในชนชาติอิสราเอล บัดนีข+ วานวางไว้ ทโี, คนต้ นไม้ แล้ว ดังนั+นทุกต้ นทีไ, ม่ เกิด
ผลดีจะต้ องตัดแล้วโยนทิง+ ในกองไฟ มีการเล่นคําตรงนี*ซ9 ึงพวกยิวบางคนเข้าใจอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
ในอิสยาห์ 5 ชนชาติอิสราเอลเปรี ยบเหมือนเถาองุ่นที9พระเจ้าทรงปลูกไว้ในแผ่นดิน ยอห์นบอก
ว่าพระเจ้ากําลังจะโค่นมันทิ*งแล้ว หากต้นไม้ที9ควรออกผลไม่ออกผลดี มันก็ถูกตัดทิ*งเพื9อใช้เป็ น
ฟื น ผลดีที9พระเจ้าทรงแสวงหานั*นจะเกิดจากการกลับใจใหม่ในส่ วนของชนชาติอิสราเอล น่า
เศร้าที9ชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่น* นั ไม่ได้ออกผลดังกล่าว ในอีกชัว9 อายุคนต่อมา เถาองุ่นของ
อิสราเอลซึ9งแสดงเป็ นแบบในกรุ งเยรู ซาเล็มก็จะถูกโค่นลงและโยนทิ*งในกองไฟแห่งการ
พิพากษาของโรมภายใต้ทิตสั
มธ 3:11

ยอห์นกล่าวอีกครั*งถึงการที9บพั ติศมาของเขาเกี9ยวข้องกับการกลับใจใหม่

เราให้ เจ้ าทั+งหลายรับบัพติศมาด้ วยนํา+ แสดงว่ากลับใจใหม่ กจ็ ริง แต่ พระองค์ ผู้จะมาภายหลังเรา

ทรงมีอทิ ธิฤทธิDยงิ, กว่ าเราอีก ซึ,งเราไม่ คู่ควรแม้ จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์ จะ
ทรงให้ เจ้ าทั+งหลายรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิDและด้ วยไฟ
แต่คราวนี*ยอห์นพูดถึงพระองค์ผทู ้ ี9จะเสด็จมาภายหลังเขา เขากล่าวอย่างถ่อมใจว่าตัวเขา
เองไม่สมควรที9จะถือรองพระบาทของพระองค์ดว้ ยซํ*า นอกจากนี* เขาก็พยากรณ์วา่ พระคริ สต์จะ
ทรงให้บพั ติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ: การบัพติศมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ:จะ
เกิดขึ*นในวันเพ็นเทคอสต์ประมาณอีกสามปี นับจากนั*น การบัพติศมาด้วยไฟที9ถูกพูดถึงตรงนี*ไม่
ได้เกี9ยวข้องกับกิจการ 2 แต่เป็ นคําพยากรณ์เกี9ยวกับการพิพากษาเมื9อกรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทิตสั
ทําลายในปี ค.ศ. 70 ให้เราสังเกตว่าการพูดถึงบัพติศมาด้วยไฟนี*อยูใ่ นบริ บทของการตําหนิพวก
ฟาริ สีและพวกฟาริ สีอย่างรุ นแรง และก็มาก่อนคําพยากรณ์เกี9ยวกับการพิพากษาที9จะมาในข้อต่อ
ไปด้วย
มธ 3:12

มีคาํ พยากรณ์อนั โดดเด่นตรงนี* พระหัตถ์ ของพระองค์ ถอื พลัว, พร้ อมแล้ว

และจะทรงชําระลานข้ าวของพระองค์ให้ ทวั, พระองค์จะทรงเก็บข้ าวของพระองค์ไว้ ในยุ้งฉาง
แต่ พระองค์จะทรงเผาแกลบด้ วยไฟทีไ, ม่ รู้ ดับ”
ยอห์นพยากรณ์วา่ วันนั*นกําลังจะมาถึงเมื9อพระเมสสิ ยาห์จะทรงฝัดร่ อน (โดยใช้พลัว9 )
ข้าวสาลีออกจากแกลบ ในสมัยโบราณ ข้าวสาลีจะถูกฝัดร่ อนหรื อถูกคัดแยกออกจากแกลบ ตอน
แรกก็โดยการยํา9 บนลานนวดข้าว จากนั*นก็โยนข้าวสาลีข* นึ ไปในลมเบาๆ ข้าวสาลีกจ็ ะตกลงมา
ในผ้าที9เตรี ยมไว้รองรับ แต่แกลบจะถูกพัดลอยไปกับสายลม หลังจากเสร็ จกระบวนการนี*แล้ว
แกลบก็จะถูกรวบรวมบนลานนวดข้าวและเอาไปเผาไฟ นี9หมายถึงการพิพากษาชนชาติ
อิสราเอลที9กาํ ลังจะมาถึง
ขณะที9คริ สตจักรเริ9 มก่อตัวขึ*น บรรดาผูเ้ ชื9อก็ถูกแยกออกจากพวกยิวส่ วนใหญ่และถูก
ละเว้นเสี ยจากการถูกพิพากษาที9มาถึงในปี ค.ศ. 70 ในตอนนั*นกรุ งเยรู ซาเล็มก็ถูกทําลายและชาว
ยิวนับล้านคนเสี ยชีวติ นอกจากนี* นี9อาจเป็ นคําพยากรณ์แฝงถึงการที9คริ สตจักรจะถูกพาออกไป
ในการถูกรับขึ*นก่อนที9ไฟแห่งการพิพากษาจะตกลงมาในยุคเจ็ดปี ดู มาลาคี 3:2-4 และ 2 เธสะ
โลนิกา 1:7-10

มธ 3:13-14 หลังจากนั*นพระเยซูกเ็ สด็จมายังแม่น* าํ จอร์แดนเพื9อรับบัพติศมาจาก
ยอห์น แล้ วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลมี าหายอห์ นทีแ, ม่ นํา+ จอร์ แดน เพือ, จะรับบัพติศมาจาก
ท่ าน 14 แต่ ยอห์ นทูลห้ ามพระองค์ ว่า "ข้ าพระองค์ ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควร
หรือทีพ, ระองค์จะเสด็จมาหาข้ าพระองค์ " ไม่มีหลักฐานที9พิสูจน์วา่ ยอห์นเคยเจอพระเยซูมาก่อน
หน้านั*นหรื อไม่ ถึงแม้วา่ ทั*งสองเป็ นญาติกนั ผ่านทางมารดาของทั*งคู่กต็ าม กระนั*น เห็นได้ชดั ว่า
ยอห์นรับรู ้เลยว่าพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด เรื9 องนี*ปรากฏชัดจากยอห์น 1:29 นี9น่าจะเกิดขึ*นผ่าน
ทางการรับใช้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในตัวของยอห์น ดู ยอห์น 1:33
มธ 3:15

ถึงแม้วา่ ยอห์นคัดค้าน แต่พระเยซูกท็ รงขอให้ยอห์นให้บพั ติศมาพระองค์

และพระเยซูตรัสตอบยอห์ นว่า "บัดนีจ+ งยอมเถิด เพราะสมควรทีเ, ราทั+งหลายจะกระทําตามสิ, ง
ชอบธรรมทุกประการ" แล้วท่านก็ยอมทําตามพระองค์ คําที9แปลว่า ยอม (อาฟี เอมิ) ในบริ บทนี*มี
ความหมายว่า ‘อนุญาต’ หรื อ ‘ยินยอม’ บัพติศมาของพระเยซูเป็ นการทําให้ความชอบธรรม
สําเร็จ นัน9 คือ มันเป็ นการทําสิ9 งที9ถูกต้อง ถึงแม้วา่ พระเยซูไม่ทรงมีบาปให้ตอ้ งกลับใจเสี ยใหม่
แต่พระองค์กท็ รงทําสิ9 งที9ควรกระทําและทรงวางแบบอย่างโดยการกระทําเช่นนั*น พระเยซูจึง
ทรงแสดงตัวว่าเป็ นพวกเดียวกับพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์ นอกจากนี*ในการรับบัพติศมา
จากยอห์น พระองค์กท็ รงให้การรับรองของพระเจ้าแก่การรับใช้ของยอห์นด้วย ถึงแม้วา่ ในตอน
นั*นยอห์นอาจไม่ได้เห็นเช่นนั*น แต่เมื9อมองย้อนกลับไป บัพติศมาของพระเยซูกใ็ ห้การรับรอง
การรับใช้ของยอห์นอย่างชัดเจน
มธ 3:16

และพระเยซูเมือ, พระองค์ ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั+นก็เสด็จขึน+

จากนํา+ และดูเถิด ท้ องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของ
พระเจ้ าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ คําที9แปลว่า บัพติศมา (บัพติดโซ) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘จุ่มลง’ นอกจากนี* ยังมีหลักฐานเพิ9มเติมที9สนับสนุนวิธีการบัพติศมาที9เหมาะสม
ด้วยในการที9พระเยซู “ในทันใดนั*นก็เสด็จขึ*นจากนํ*า” หากยอห์นประพรมนํ*าหรื อเทนํ*าบนพระ
เยซู พระองค์กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องลงไปในแม่น* าํ จอร์แดน (มาระโก 1:9) และจากนั*นก็เสด็จขึน$ มาจาก

นํ*าตามที9มีกล่าวไว้ตรงนี* การประพรมนํ*าสามารถกระทําที9ไหนก็ได้ที9มีน* าํ ในปริ มาณเพียงเล็ก
น้อย
หลังจากที9พระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว พระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จลงมาดุจนกเขา
พระวิญญาณบริ สุทธิ:ไม่ได้เสด็จลงมาเป็ นนกเขา แต่ดุจนกเขามากกว่า ประเด็นสําคัญกว่าก็คือว่า
การสถิตที9มองเห็นได้ของพระเจ้าได้ลงมาเหนือพระองค์ อันบ่งบอกถึงพระพรและความเห็น
ชอบของพระเจ้า การใช้สัญลักษณ์นกเขาในปั จจุบนั เพือ9 แสดงถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ: ก็เป็ นสิ9 งที9
ใช้เยอะไป การรับใช้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในตอนอื9นๆก็ไม่ได้ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือน
นกเขาแต่อย่างใด
มธ 3:17

พระเจ้าไม่เพียงให้การรับรองบัพติศมาของพระเยซูเป็ นภาพเท่านั*น แต่ยงั

ทรงให้การรับรองด้วยพระพรที9เป็ นเสี ยงด้วย และดูเถิด มีพระสุ รเสี ยงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า
"ท่ านผู้นี+เป็ นบุตรทีร, ักของเรา เราชอบใจท่านมาก" พระพรเดียวกันนี*ยงั ทรงประทานให้ที9ภูเขา
จําแลงพระกายด้วย (มัทธิว 17:5) เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงอวยพรบัพติศมาครั*งนี*และการเริ9 มการ
รับใช้ของพระเยซูดว้ ย คําพูดเดียวกันนี*ยงั ถูกพบในเพลงสดุดี 2:7 ซึ9งเห็นได้ชดั ว่าอยูใ่ นบริ บท
ของพระเมสสิ ยาห์ ถึงแม้วา่ น้อยคนนักเข้าใจถึงความหมายนี*ในตอนนั*น แต่พระเจ้าก็ทรงแต่งตั*ง
พระเยซูให้เป็ นทั*ง (1) พระบุตรของพระองค์ และ (2) พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ดว้ ย พระเจ้า
ทรงพอพระทัยในความเชื9อฟังของพระบุตรของพระองค์ จะว่าไปแล้ว พระเจ้าก็อาจตรัสแบบ
เดียวกันเวลาที9บุตรคนใหม่แต่ละคนดําเนินตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการรับบัพติศมาด้วยนํ*า
*****
ภาพรวมของมัทธิว 4: บทที 4 ของมัทธิ วบ่ งบอกถึงการเริ มต้ นการรั บใช้ ประชาชนของ
พระเยซูคริ สต์ บัพติศมาของพระองค์ ในบทที 3 เริ มต้ นการรั บใช้ นีแ$ ละในบทที 4 พญามารก็รีบ
มาท้ าทายพระองค์ ต่ อไปในบทนีเ$ ราจะเห็นบันทึ กเกียวกับคําตรั สแรกๆของพระเยซูและการ
ทรงเรี ยกสาวกพวกแรกของพระองค์
มธ 4:1

บทนี*เริ9 มต้นด้วยการที9มทั ธิวเขียนว่า ครั+งนั+นพระวิญญาณทรงนําพระเยซู

เข้ าไปในถิน, ทุรกันดาร เพือ, พญามารจะได้ มาทดลอง เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าโดยพระวิญญาณ

บริ สุทธิ:ไม่เพียงทรงอนุญาตให้การทดลองนี*เกิดขึ*นเท่านั*น แต่ยงั ทรงนําพระเยซูเข้าสู่ การทดลอง
นี*ดว้ ย นัน9 เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที9จะให้พระองค์ทรงถูกทดลองเหมือนเราทุกประการ
กระนั*นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงปราศจากบาป ดู ฮีบรู 4:15 อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี9ทดลอง
พระองค์กค็ ือ พญามาร หาใช่พระเจ้าไม่ คําที9แปลว่า ทดลอง (เพะอีราโซ) ในบริ บทนี*หมายความ
ว่า ‘ชักชวนให้กระทําผิด’ ซาตานเป็ นแหล่งที9มาของการกระทําผิดจริ งๆ เมื9อพระเยซูทรงเริ9 มการ
รับใช้ของพระองค์ น่าสังเกตว่าซาตานก็โจมตีพระองค์ทนั ที นี9เป็ นบทเรี ยนสําหรับเราด้วย เมื9อ
เราก้าวออกไปเพื9อที9จะรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราก็คาดหวังได้เลยว่าจะเจอกับการต่อต้านจาก
ซาตาน พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูทรงเข้าไปในถิ9นทุรกันดารใด เดิมทีผคู ้ นเชื9อกัน
ว่าดินแดนทางทิศตะวันออกหรื อใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็มคือถิ9นทุรกันดารดังกล่าว มันเป็ นถิ9น
ทุรกันดารและรกร้างว่างเปล่าจริ งๆ อย่างไรก็ตาม ข้อพระคัมภีร์กไ็ ม่ได้ให้เบาะแสอะไร
มธ 4:2

และเมือ, พระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี, สิบวันสี, สิบคืนแล้ว ภายหลัง

พระองค์กท็ รงอยากพระกระยาหาร มีการอดอาหารหลายระดับในพระคัมภีร์ ในกรณี ของการ
อดอาหารเป็ นเวลาหนึ9งวัน ปกติแล้วมันก็คือการไม่รับประทานอาหารและอาจไม่ดื9มนํ*าด้วย
หากการอดอาหารกินเวลามากกว่าหนึ9งวัน มันก็อาจหมายถึงการไม่รับประทานอาหารโปรด
หรื ออาหารที9รับประทานเป็ นประจํา กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ การอดอาหารทุกแบบก็ใช้ได้หมด เรา
ไม่ทราบว่าพระเยซูทรงอดอาหารแบบใด แต่ไม่วา่ ในกรณี ใด พระองค์กท็ รงไม่ทรงรับประทาน
อาหารที9ปกติรับประทานเพือ9 ที9จะถ่อมพระองค์ลงจําเพาะพระเจ้า และเพื9อที9จะมีใจจดจ่อในเรื9 อง
ฝ่ ายวิญญาณมากขึ*นด้วย เห็นได้ชดั ว่า หลังจากนั*นพระองค์กท็ รงหิว
มธ 4:3

ตรงนี*ซาตานถูกเรี ยกว่า ‘ผูท้ ดลอง’ เมือ, ผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็ทูล

ว่ า "ถ้ าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า จงสั,งก้อนหินเหล่านี+ให้ กลายเป็ นพระกระยาหาร" ให้เรา
สังเกตว่าพญามารเข้าหาพระเยซูดว้ ยคําถามที9แสดงถึงความสงสัย “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า” มันเข้าหาเอวาในรู ปแบบเดียวกันในสวนเอเดนและถามว่า “จริ งหรื อที9พระเจ้าตรัสว่า”
ซาตานเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความสงสัย มันเป็ นกลยุทธที9มนั ใช้มาตลอดตั*งแต่วนั แรก
สี9 สิบวันก่อนหน้านั*น พระเจ้าได้ทรงอวยพรพระเยซูตอนที9พระองค์รับบัพติศมาและทรง
เรี ยกพระองค์วา่ พระบุตรผูเ้ ป็ นที9รักของพระองค์ บัดนี*ซาตานตั*งคําถามในเรื9 องดังกล่าว นี9เท่ากับ

มันพูดว่า “หากท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ งๆ ทําไมท่านไม่เปลี9ยนก้อนหินพวกนี*ให้กลาย
เป็ นขนมปังและรับประทานเสี ยหน่อยล่ะ’
มธ 4:4

ให้เราสังเกตวิธีที9พระเยซูทรงปัดป้ องการโจมตีของซาตาน ฝ่ ายพระองค์

ตรัสตอบว่ า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า `มนุษย์ จะบํารุงชีวติ ด้ วยอาหารสิ, งเดียวหามิได้ แต่ บํารุง
ด้ วยพระวจนะทุกคําซึ,งออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า'" ในการทดลองแต่ละครั*งของซาตาน
พระเยซูทรงยกข้อความจากหนังสื อพระราชบัญญัติ ตรงนี*ขอ้ ความที9ยกมานั*นมาจากพระราช
บัญญัติ 8:3 “มนุษย์จะบํารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ9 งเดียวหามิได้ แต่บาํ รุ งด้วยพระวจนะทุกคําซึ9งออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า'” ชีวติ เรานั*นมีอะไรมากกว่าร่ างกาย สิ9 งสําคัญในชีวติ จริ งๆแล้วก็
คือเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ สิ9 งที9เราต้องการมากกว่าอาหารฝ่ ายร่ างกายก็คือพระวจนะของพระเจ้าใน
ชีวติ ของเรา
น่าสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า ‘แต่โดยพระวจนะของพระเจ้า’ สิ9 งที9พระองค์ตรัสก็คือ
‘โดยพระวจนะทุกคําของพระเจ้า’ พระเยซูทรงหมายถึงบรรดาถ้ อยคําต่ างๆของพระคัมภีร์
นอกจากนี*คาํ ที9แปลว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า (เกะกราพไท) ตามที9มีบอกไว้ในมัทธิ ว 2:5 ถูกผัน
ให้อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาลและประธานถูกกระทํา ดังนั*นความหมายก็คือว่า ‘มีเขียนไว้แล้วและยัง
มีเขียนไว้ต่อไป’ นี9สื9อชัดเจนว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้าไม่เพียงได้รับการดลใจเท่านั*น (การ
ดลใจด้านถ้อยคํา) แต่สื9อด้วยว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้าได้ถูกเก็บรักษาไว้ (การเก็บรักษา
ด้านถ้อยคํา) บางคนตั*งคําถามว่ามีหลักคําสอนเรื9 องการเก็บรักษาไว้ดว้ ยหรื อ บางคนก็ปฏิเสธ
ว่าการเก็บรักษาไว้น* นั หมายรวมถึงถ้อยคําต่างๆของพระเจ้าด้วย กระนั*น ตรงนี*พระเยซูกท็ รงสื9 อ
ชัดเจนว่าถ้อยคําต่างๆของพระเจ้าได้ถูกเก็บรักษาไว้แล้ว วลีที9วา่ “มีเขียนไว้วา่ ” ตามที9บรรยายไว้
ข้างบนปรากฏหกสิ บสามครั*งในพระคัมภีร์ใหม่
มธ 4:5-6

ซาตานทดลองพระเยซูอีกครั*งโดยพาพระองค์ข* ึนไปบนยอดพระวิหาร

แล้วพญามารก็นําพระองค์ ขนึ+ ไปยังนครบริสุทธิD และให้ พระองค์ประทับทีย, อดหลังคาพระวิหาร
ยอดหลังคาพระวิหารถูกเชื9อกันว่าเป็ นยอดพระวิหารทางหัวมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
พระวิหาร ตรงนั*นยกพื*นของพระวิหารและกําแพงก็ต* งั ตระหง่านสู งถึง 300 ฟุตเหนือฐานของ

มันที9อยูใ่ นหุ บเขาด้านล่าง หากคํานวณถึงส่ วนลึกสุ ดของหุ บเขาขิดโรนที9อยูเ่ บื*องล่าง ระยะตก
ทั*งหมดก็คงมากถึง 450 ฟุตเลยทีเดียว
อีกครั*งที9พญามารพยายามที9จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยโดยการตั*งคําถามอีกว่า
พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าหรื อไม่ 6 แล้ วทูลพระองค์ ว่า "ถ้ าท่ านเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้ า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร์มเี ขียนไว้ ว่า `พระองค์ จะรับสั,งให้ เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์ในเรื,องท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชู ท่านไว้ เกรงว่ าในเวลาหนึ,งเวลาใด
เท้ าของท่านจะกระแทกหิน'" หนึ9งในกลยุทธหลักของซาตานตลอดทุกยุคสมัยก็คือ การโจมตีที9
ตัวบุคคลของพระเยซูคริ สต์ ตรงนี*มนั ขอให้พระเยซูกระโจนลงไป จากนั*นมันก็ยกเพลงสดุดี
91:11-12 มาอย่างผิดๆ ลัทธิเทียมเท็จต่างๆจะใช้ขอ้ พระคัมภีร์บ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็
จะยกมาแบบนอกบริ บทหรื อไม่กย็ กมาแบบตัดตอนบางส่ วนออกไป
มธ 4:7

พระเยซูทรงยกข้อพระคัมภีร์อีกครั*ง (พระราชบัญญัติ 6:16) เพื9อปัดป้ อง

การทดลองของซาตาน พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่ า "พระคัมภีร์มเี ขียนไว้ อกี ว่ า `อย่ าทดลององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระเจ้ าของท่าน'" พระเยซูมิได้ทรงโต้เถียงกับพญามาร พระองค์แค่ยกข้อ
พระคัมภีร์ให้มนั ได้ฟังและตรัสว่าสิ9 งที9พญามารเสนอแนะมานั*นเป็ นสิ9 งที9พระเจ้าไม่ทรงอนุญาต
มธ 4:8-9

พญามารทดลองพระคริ สต์อีกครั*งโดยแสดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรทั*ง

สิ*นของโลก (คอสมอส) ในชัว9 ขณะหนึ9ง อีกครั+งหนึ,งพญามารได้ นําพระองค์ ขนึ+ ไปบนภูเขาอัน
สู งยิง, นัก และได้ แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทั+งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั+นให้
พระองค์ทอดพระเนตร แน่นอนที9พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าภูเขาที9พระองค์ทรงถูกทดลองนี*คือ
ภูเขาใด ประเพณี อา้ งว่ามันคือยอดเขาที9อยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองเยรี โคโดยมองลงไปยัง
หุบเขาของแม่น* าํ จอร์แดน อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่มีการบ่งบอกเช่นนั*นในพระคัมภีร์ น่าสังเกต
ด้วยว่าซาตานไม่ได้แสดงให้พระเยซูเห็นอาณาจักรทั*งปวงของแผ่ นดินโลกนี* อย่างไรก็ตาม
อาณาจักรของโลกนี*กเ็ ป็ นของมันเพราะว่ามันเป็ นพระและเป็ นเจ้าแห่งโลกนี*
ไม่วา่ จะเป็ นที9ใด พญามารก็เสนอ “บรรดาราชอาณาจักรในโลก ทั*งความรุ่ งเรื องของราช
อาณาจักรเหล่านั*น” ให้แก่พระเยซู หากพระองค์จะทรงยอมกราบลงนมัสการมัน มันกล่าวต่อไป

ว่า 9 แล้วได้ ทูลพระองค์ ว่า "ถ้ าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้ สิ,งทั+งปวงเหล่านีแ+ ก่ท่าน"
ตรงนี*ซาตานใช้ลูกไม้อีกอันเพื9อทดลองพระองค์และนัน9 ก็คือ การหลอกลวง พญามารเป็ นพระ
แห่งโลกนี*เพียงเพราะว่าพระเจ้าทรงอนุญาต อาณาจักรต่างๆของแผ่ นดินโลกนี*ไม่ได้เป็ นของมัน
ที9จะยกให้ผใู ้ ด อย่างไรก็ตาม อาณาจักรของโลกนี*กเ็ ป็ นของมัน กระนั*น มันก็แสร้งทําเป็ นสื9 อถึง
อาณาจักรทั*งปวงของแผ่นดินโลก เจ็ดครั*งในหนังสื อวิวรณ์มนั ถูกเรี ยกว่า ผูห้ ลอกลวง ในยอห์น
8:44 พระเยซูทรงเรี ยกมันว่า ผูม้ ุสา และเป็ นพ่อของการมุสา ให้เราสังเกตด้วยถึงการสนใจแต่ตวั
เองของพญามาร มันขอให้พระเยซูกม้ ลงกราบนมัสการ “เรา” นี9ทาํ ให้เราเห็นถึงคนชัว9 อายุน* ีที9
สนใจแต่ตวั เอง มันไม่ใช่เรื9 องใหม่แต่อย่างใด ซาตานส่ งเสริ มให้คนสนใจแต่ตวั เองมาตั*งแต่ไหน
แต่ไรแล้ว มันเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดแนวคิดที9เน้นการสนใจตัวเองเป็ นหลัก
มธ 4:10

อีกครั*งที9พระเยซูทรงปัดป้ องการโจมตีของพญามารโดยการยกข้อความ

จากพระราชบัญญัติ 6:13 ให้มนั ฟัง พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่ า "อ้ายซาตาน จงไปเสียให้ พ้น
เพราะพระคัมภีร์มเี ขียนไว้ ว่า `จงนมัสการองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระเจ้ าของท่าน และ
ปรนนิบตั ิพระองค์ แต่ ผู้เดียว'" พระเยซูไม่เพียงยกข้อพระคัมภีร์เพื9อเอาชนะพญามารเท่านั*น แต่
พระองค์ยงั ทรงขัดขืนมันด้วย ยากอบ 4:7 สอนว่า “จงต่อสู ้พญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน”
พระเยซูกท็ รงทําเช่นนั*น ให้เราสังเกตว่าพระเยซูตรัสถึงข้อพระคัมภีร์ที9ยกมาว่า “มีเขียนไว้วา่ ” ดู
คําอธิบายเกี9ยวกับเรื9 องนี*ได้ใน 4:4
มธ 4:11

ด้วยเหตุน* ี แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มา

ปรนนิบตั ิพระองค์ พระเยซูทรงต่อสู ้ซาตานด้วยใจหนักแน่นมัน9 คง นอกจากนี*พระองค์ยงั ทรง
ขัดขวางความพยายามของซาตานที9จะทดลองพระองค์โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าด้วย เราจึง
เห็นเหตุผลอีกประการที9เราควรเชี9ยวชาญในพระคัมภีร์ มันเป็ นดาบที9ไว้ใช้ป้องกันและปัดป้ อง
การโจมตีทุกอย่างของมันผูช้ ว9ั ร้ายนั*น ในฐานะมนุษย์ พระเยซูยอ่ มทรงหมดแรงอยูแ่ ล้วหลังจาก
อดอาหารมาเป็ นเวลาสี9 สิบวันและยังเผชิญกับการทดลองของพญามารอีก ด้วยพระเมตตาพระเจ้า
จึงทรงใช้พวกทูตสวรรค์มาปรนนิบตั ิพระองค์ คําที9ใช้คือ ดิอาคอเนะโอ ซึ9งมีความหมายตรงตัว
ว่าเอาอาหารมาเสิ ร์ฟ นี9สื9อว่าพวกทูตสวรรค์นาํ อาหารมาถวายพระองค์ให้รับประทานเพื9อที9จะ

ได้มีแรง พวกเขาคงเสริ มกําลังฝ่ ายวิญญาณและให้กาํ ลังใจพระองค์ดว้ ยเป็ นแน่ พระเจ้าทรงดูแล
คนของพระองค์จริ งๆ!
มธ 4:12-13 พอได้ยนิ ว่ายอห์นถูกข่มเหง พระเยซูกท็ รงเดินทางกลับไปยังแคว้นกาลิลี
ครั+นพระเยซูทรงได้ ยนิ ว่ายอห์ นถูกขังไว้ อยู่ในเรือนจํา พระองค์กเ็ สด็จไปยังแคว้ นกาลิลี 13 เมือ,
เสด็จออกจากเมืองนาซาเร็ธแล้ว พระองค์ กม็ าประทับทีเ, มืองคาเปอรนาอุม ซึ,งอยู่ริมทะเลทีเ, ขต
แดนเศบูลนุ และนัฟทาลี
เห็นได้ชดั ว่าพระองค์เสด็จกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธซึ9งเป็ นที9ๆพระองค์ทรงถูกเลี*ยงดูจน
เติบโต จากนั*นพระองค์ก็ “มาประทับที9เมืองคาเปอรนาอุม” นี9สื9อว่าพระองค์ทรงประทับที9นน9ั แค่
ชัว9 คราว เมืองคาเปอรนาอุมตั*งอยูบ่ นชายฝั9งทางตอนเหนือของแคว้นกาลิลี ในสมัยพระเยซู เมือง
นี*อาจเป็ นเมืองที9โดดเด่นและมัง9 คัง9 มากที9สุดในแคว้นกาลิลี โดยตั*งอยูบ่ นเส้นทางการค้าสาย
สําคัญซึ9งนําพวกพ่อค้าสัญจรผ่านเข้าออกเมือง จนถึงทุกวันนี*เมืองคาเปอรนาอุมก็ยงั อวดตัวว่า
เป็ น ‘เมืองของพระเยซู’ อยู่
เห็นได้ชดั ว่ามัทธิ วชี*ให้เห็นว่าเมืองคาเปอรนาอุมตั*งอยูบ่ นชายแดนสมัยโบราณซึ9งแยก
ตระกูลเศบูลุนและตระกูลนัฟทาลีออกจากกัน คาเปอรนาอุมอาจเป็ นเมืองของผูพ้ ยากรณ์ที9มีชื9อ
เดียวกัน ชื9อ คาเปอรนาอุม ในภาษาฮีบรู มีความหมายตรงตัวว่า ‘หมู่บา้ นแห่งการปลอบประโลม’
เมืองนี*ต* งั อยูบ่ นชายฝั9งทางตอนเหนือของแคว้นกาลิลี สายลมเย็นๆจากทิศใต้จึงพัดผ่านเมืองนี*ใน
ช่วงฤดูร้อน จึงทําให้เมืองนี*กลายเป็ นที9พกั ตากอากาศสําหรับนักท่องเที9ยว พระเยซูทรงใช้เวลา
ส่ วนใหญ่ของพระองค์ที9เมืองนี*เอง
มธ 4:14-16 อีกครั*งที9พระคัมภีร์เดิมถูกกล่าวว่าสําเร็จในชีวติ ของพระคริ สต์ เพือ, จะ
สํ าเร็จตามพระวจนะซึ,งตรัสไว้ โดยอิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 `แคว้ นเศบูลนุ และแคว้ นนัฟทา
ลีทางข้ างทะเลฟากแม่ นํา+ จอร์ แดนข้ างโน้ น คือกาลิลแี ห่ งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้นั,งอยู่
ในความมืดได้ เห็นความสว่ างยิง, ใหญ่ และผู้ทนี, ั,งอยู่ในแดนและเงาแห่ งความตาย ก็มคี วามสว่ าง
ขึน+ ส่ องถึงเขาแล้ ว' ตรงนี*มทั ธิวยกข้อความจากอิสยาห์ 9:1-2 ตอนที9พระเยซูทรงอยูใ่ นเมืองคาเป

อรนาอุม พระองค์กท็ รงทําให้คาํ พยากรณ์สาํ เร็จที9วา่ ความสว่างของพระเมสสิ ยาห์จะสาดส่ องใน
ตระกุลเศบูลุนและตระกูลนัฟทาลีซ9 ึงตั*งอยูท่ างเหนือสุ ด
เพราะว่าแคว้นกาลิลีอยูห่ ่างไกลจากอิทธิพลของศาสนายิวในกรุ งเยรู ซาเล็ม มันจึงเป็ น
แคว้นที9อยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณมากกว่ามาตลอดหลายร้อยปี แคว้นนี*มกั ตกเป็ นเป้ าหมายของ
การโจมตีทางทหารจากผูร้ ุ กรานชาวต่างชาติไล่ต* งั แต่อสั ซีเรี ยไปจนถึงโรม นัน9 น่าจะเป็ นความ
หมายของการนัง9 อยู่ “ในแดนและเงาแห่งความตาย” กระนั*นในแคว้นที9อยูห่ ่างไกลของอิสราเอล
นี* ความสว่างของพระเมสสิ ยาห์กส็ าดส่ องมาถึงพวกเขาเป็ นพวกแรกตามที9มีพยากรณ์ไว้ใน
หนังสื ออิสยาห์
มธ 4:17

ตั+งแต่ น+ันมาพระเยซูได้ ทรงตั+งต้ นประกาศว่า "จงกลับใจเสียใหม่ เพราะ

ว่ าอาณาจักรแห่ งสวรรค์ มาใกล้แล้ ว" ข้อความแรกที9พระเยซูคริ สต์ทรงประกาศแก่ชนชาติ
อิสราเอลก็เป็ นแบบเดียวกับของยอห์น “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้
แล้ว” ดูคาํ อธิบายเกี9ยวกับอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ในมัทธิว 3:2 การรับใช้เบื*องต้นของพระเยซูก็
คือ การเสนอพระองค์เองแก่ชนชาติอิสราเอลในฐานะพระเมสสิ ยาห์-กษัตริ ยท์ ี9พวกเขารอคอยมา
นาน กระนั*น เพราะสภาพฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา พวกเขาจึงจําเป็ นต้องกลับใจเสี ยใหม่ก่อน
การกลับใจใหม่ยงั คงเป็ นส่ วนสําคัญของความเชื9อที9ช่วยให้รอดและจริ งๆแล้วก็เป็ นส่ วนแรก
ของมันด้วย ก่อนที9ชนชาติอิสราเอลจะเชื9อในพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาได้ พวกเขาจําเป็ นต้อง
หันมาหาพระองค์ก่อน นัน9 คือการกลับใจใหม่ การรับใช้เบื*องต้นของพระเยซูอยูใ่ นบริ บทของ
อาณาจักรนั*น น่าเศร้าที9พวกเขาและชาวโลกในทุกวันนี*ต่างหันไปหาทางของตัวเองแทนที9จะ
กลับใจมาหาพระเจ้าและพระคริ สต์
ในตอนนั*นชนชาติอิสราเอลตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของโรมที9ไม่เอาพระเจ้า พวกเขาโหยหา
อิสรภาพทางการเมืองและการกลับคืนสู่ อาณาจักรกษัตริ ยส์ มัยโบราณที9เริ9 มต้นที9ดาวิดและถูกตัด
ออกไปในตอนที9พวกเขาถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน พวกยิวส่ วนใหญ่ต่างรู ้ดีถึงคํา
พยากรณ์ต่างๆที9วา่ พระเมสสิ ยาห์จะทรงนําสง่าราศีใหญ่ยงิ9 ความโดดเด่นท่ามกลางประชาชาติ
ต่างๆ และความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ อิสราเอล พวกเขาจึงรอคอยผูน้ าํ ทางทหารและเป็ นผูน้ าํ ทางการ

เมืองที9จะปลดแอกของพวกโรมทิ*งไป และนําความเจริ ญรุ่ งเรื องและความเป็ นใหญ่มาสู่
อิสราเอล
ข้อความที9พระเยซูทรงประกาศแก่อิสราเอลนั*นแตกต่างไปอย่างสิ* นเชิง พระองค์เสด็จมา
ประกาศเรื9 องการกลับใจใหม่ นัน9 ไม่ใช่ส9ิ งที9พวกเขาอยากได้ยนิ อันที9จริ งแล้ว สําหรับพวกยิว
จํานวนมาก ข้อความดังกล่าวก็ไม่เกี9ยวกันเลย พวกเขาคิดแต่เรื9 องความเจริ ญรุ่ งเรื อง สิ ทธิมนุษย
ชน และเรื9 องการเมือง ‘คืนดีกบั พระเจ้าเนี9ยนะ? ใครจะไปสน!’ แต่อาณาจักรแห่งสวรรค์กเ็ ข้ามา
ใกล้แล้วเพราะว่ากษัตริ ยอ์ งค์น* นั ได้เสด็จมาแล้ว น้อยคนนักที9ตระหนักถึงเรื9 องนี*
มธ 4:18-20 คราวนี*มทั ธิวบันทึกเกี9ยวกับการทรงเรี ยกสาวกพวกแรกของพระเยซู
ขณะทีพ, ระเยซูทรงดําเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพีน, ้ องสองคน คือซีโมนที,
เรียกว่ าเปโตร กับอันดรู ว์น้องชายของเขา กําลังทอดอวนอยู่ทที, ะเล เพราะเขาเป็ นชาวประมง
ทะเลกาลิลีเป็ นทะเลสาบสวยงามในตอนเหนือของอิสราเอลโดยมีขนาดยาวประมาณสิ บสาม
ไมล์และกว้างหกไมล์ ทางทิศตะวันออก ที9ราบสู งโกลาน (หรื อ กาดารา) ก็ทอดยาวโดยมีเนินเขา
สู งๆแบบเดียวกันบนชายฝั9งตะวันตก แม่น* าํ จอร์แดนไหลลงไปในทะเลสาบนี*จากทิศเหนือซึ9ง
เป็ นที9ๆสภาพภูมิประเทศไม่ขรุ ขระเท่า แม่น* าํ นี*ไหลออกไปทางใต้เหมือนกันสู่ สภาพภูมิประเทศ
ที9ราบเรี ยบกว่า
การทรงเรี ยกพวกสาวกของพระเยซูกค็ ือ 19 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "จงตามเรามาเถิด
และเราจะตั+งท่ านให้ เป็ นผู้หาคนดั,งหาปลา" หากเราต้องการเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ เราก็
ต้องเป็ นผูห้ าคนดัง9 หาปลาเช่นกัน มัทธิวบันทึกว่า 20 เขาทั+งสองได้ ละอวนตามพระองค์ไปทันที
คําที9แปลว่า ทันที (เอะอูเธะโอส) มีความหมายว่า ‘ในทันที’ น่าสนใจที9คาํ ตรัสแรกและสุ ดท้าย
ของพระเยซูที9ตรัสแก่เปโตรก็คือ “จงตามเรามาเถิด” (ดู ยอห์น 21:22) การทรงเรี ยกที9เราได้รับก็
คือ ให้เราตามพระองค์ไป เช่นกัน นัน9 คือแก่นแท้ของการเป็ นสาวก
มธ 4:21-22 มัทธิวเล่าต่อไปว่า ครั+นพระองค์ เสด็จต่ อไป ก็ทอดพระเนตรเห็นพีน, ้ อง
อีกสองคน คือยากอบบุตรชายเศเบดีกบั ยอห์ นน้ องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเศเบดี
บิดาของเขา พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา พระเยซูทรงเรี ยกสาวกอีกสองคนเช่นกัน คือ ยากอบและ

ยอห์น (ผูซ้ 9 ึงต่อมากลายเป็ นอัครสาวกยอห์น) สองคนนี*เป็ นบุตรของเศเบดี พวกเขาก็ติดตาม
พระองค์ไปทันที เช่นกัน ยอห์น 1:35-51 ให้รายละเอียดที9สอดคล้องกันถึงแม้แตกต่างอยูบ่ า้ ง
เกี9ยวกับการทรงเรี ยกสาวกพวกแรกของพระเยซู เราเห็นถึงพระคุณของพระองค์ในการที9
พระองค์ทรงเรี ยกพวกเขาฝ่ ายเดียว นอกจากนี* เราอาจสรุ ปได้วา่ พระองค์ทรงเห็นอุปนิสัย การ
ดําเนินตามทางของพระเจ้าอยูภ่ ายใน และความซื9อตรงในตัวชายหนุ่มพวกนี*ซ9 ึงจําเป็ นสําหรับ
การรับใช้ที9พระองค์ทรงทราบว่ารอคอยอยูเ่ บื*องหน้า มันคงเป็ นสิ ทธิพิเศษเหลือเกินกับการถูก
เลือกโดยพระผูช้ ่วยให้รอด กระนั*นเมื9อพูดถึงการทรงเรี ยกในขอบเขตที9ใหญ่กว่า เราก็ถูกเลือก
ในพระองค์แล้วในฐานะเป็ นพระกายของพระคริ สต์แม้กระทัง9 ในปัจจุบนั นี*
ชายหนุ่มชาวแคว้นกาลิลีที9ถ่อมใจเหล่านี*คงไม่ตระหนักถึงพระพรและการข่มเหงใน
อนาคตที9พวกเขาจะได้รับ กระนั*น 22 ในทันใดนั+นเขาทั+งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพ
ระองค์ไป พวกเขาไม่เพียงกลับใจมารับเชื9อพระเยซูคริ สต์และติดตามพระองค์ไปเท่านั*น แต่พวก
เขายังทิ*งวิถีชีวติ ของตัวเองและทิ*งครอบครัวของตัวเองด้วย เราเห็นถึงการอุทิศตัวของพวกเขาแม้
กระทัง9 ในระยะแรกๆนี* พวกเขาอาจรู ้จกั พระเยซูแล้วและอาจเป็ นผูเ้ ชื9อแล้วก็ได้ก่อนที9พระองค์
ทรงเรี ยกพวกเขาให้มารับใช้
มธ 4:23

พระเยซูได้ เสด็จไปทัว, แคว้ นกาลิลี ทรงสั,งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรง

ประกาศข่ าวประเสริฐแห่ งอาณาจักรนั+น และทรงรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทุกอย่ างของชาวเมืองให้
หาย ข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรนั*นจริ งๆแล้วก็คือ การที9กษัตริ ยอ์ งค์น* นั ได้เสด็จมาแล้วและจะ
รื* อฟื* นอาณาจักรแห่งอิสราเอลภายใต้พระเจ้าหากพวกเขายอมกลับใจจากวิถีอนั บาปหนาต่างๆ
ของตัวเอง น่าเศร้าที9วา่ พวกเขาไม่ ยอม น่าสนใจตรงที9วา่ การรับใช้สาธารณชนของพระองค์น* นั
รวมทั*งการเทศนาและการสังสอน เหมือนกับหน้าที9รับใช้ของศิษยาภิบาลจนถึงปัจจุบนั นี*
นอกจากนี* พระเยซูยงั ทรงรักษาคนเหล่านั*นที9เจ็บป่ วยและเป็ นโรคอีกด้วย ส่ วนหนึ9งแล้วการ
รักษาโรคของพระองค์กเ็ ป็ นวิธีหนึ9งในการรับรองพระองค์เองต่อบรรดาคนขี*สงสัยและคนที9ไม่
เชื9อ อีกส่ วนหนึ9งมันก็เป็ นมาจากพระทัยอันเปี9 ยมพระกรุ ณาของพระองค์ที9จะตอบสนองความ
จําเป็ นต่างๆของบรรดาคนที9อยูร่ อบตัวพระองค์ดว้ ย

มธ 4:24

ชื9อเสี ยงของพระองค์กข็ จรขจายไปถึงแคว้นใกล้เคียงด้วย กิตติศัพท์ ของ

พระองค์กเ็ ลือ, งลือไปทัว, ประเทศซีเรีย เขาจึงพาบรรดาคนป่ วยเป็ นโรคต่ างๆ คนทีท, นทุกข์ เวทนา
คนผีเข้ า คนบ้ า และคนเป็ นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์กท็ รงรักษาเขาให้ หาย น่าสนใจที9วา่
กิตติศพั ท์เรื9 องพระองค์ได้เลื9องลือไปถึงประเทศซี เรี ยไปทางทิศเหนือและตะวันออกด้วย คน
เหล่านี*เป็ นคนต่างชาติและพวกเขาก็ฟังพระองค์ดว้ ยความยินดี พระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่ วย
ของพวกเขาให้หายและทรงขับผีออกจากบรรดาคนที9ถูกผีเข้า คําที9แปลว่า คนบ้ า (เสะเลนีอา
ซอไม) หมายถึงคนเหล่านั*นที9เป็ นโรคลมชัก และ “อัมพาต” ก็หมายถึงคนที9เป็ นอัมพาต คําที9
แปลว่า คนผีเข้ า (ไดมอนิซอไม) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกผีสิง’ หรื อตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของผี
ปี ศาจ
มธ 4:25

นอกจากนี* คนหมู่ใหญ่กต็ ิดตามพระองค์มาจากอิสราเอลและจากแคว้น

ต่างๆของคนต่างชาติที9อยูใ่ กล้เคียง และมีคนหมู่ใหญ่ มาจากแคว้ นกาลิลี และแคว้ นทศบุรี และ
กรุ งเยรู ซาเล็ม และแคว้ นยูเดีย และแม่นํา+ จอร์ แดนฟากข้ างโน้ น ติดตามพระองค์ไป แคว้นกาลิลี
ในสมัยนั*นจริ งๆแล้วก็ประกอบไปด้วยคนยิวเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม แคว้นทศบุรีใน
ตอนนั*นก็ประกอบไปด้วยสิ บเมืองซึ9งในภูมิศาสตร์ปัจจุบนั ก็คงเป็ นจอร์แดนทางตอนเหนือและ
ซีเรี ยทางตอนใต้ ถึงแม้วา่ มีพวกยิวอยูท่ ี9นน9ั ในตอนนั*น แต่มนั ก็เป็ นแคว้นของคนต่างชาติเป็ น
หลัก นอกจากนี*ฝงู ชนก็เดินทางขึ*นเหนือจากกรุ งเยรู ซาเล็มและจากแคว้นยูเดียทางใต้และจาก
บริ เวณแม่น* าํ จอร์แดนซึ9งอยูไ่ ปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระเยซูทรงกลายเป็ นผูท้ ี9มีชื9อเสี ยงโด่ง
ดังจริ งๆโดยเฉพาะในสมัยที9การติดต่อสื9 อสารเป็ นไปอย่างจํากัดเช่นนั*น
*****
ภาพรวมของมัทธิว 5: บททีห้าของหนังสื อมัทธิ วเริ มต้ นด้ วยคําเทศนาบนภูเขา ทีถกู
เรี ยกเช่ นนีเ$ พราะว่ าพระเยซูเสด็จขึน$ บนภูเขา (หรื อเนินเขา) เพือสังสอนและเทศนา คําเทศนานี $
ดําเนินต่ อไปจนจบบทที 7 คําเทศนาบนภูเขานีไ$ ม่ มีอยู่ในหนังสื อมาระโกหรื อหนังสื อยอห์ น
และมันอยู่ในรู ปแบบย่ อในหนังสื อลูกา เมือเรานึกถึงบริ บทของบทก่ อนๆในหนังสื อมัทธิ ว เราก็
เห็นถึงการเน้ นยํา$ เรื องกษัตริ ย์องค์ นั$นและอาณาจักรของพระองค์ ทีจะมา

บางคนเรี ยกคําเทศนาบนภูเขานีว$ ่ ารั ฐธรรมนูญแห่ งอาณาจักรนั$น นันคือ มันให้ ราย
ละเอียดเกียวกับสภาพฝ่ ายวิญญาณและศีลธรรมที จะมีอยู่เมือกษัตริ ย์องค์ นั$นประทับบน
พระทีนังของพระองค์ ในกรุ งเยรู ซาเล็มในที สุด ในฐานะที เป็ นส่ วนทีได้ รับการดลใจของพระ
คัมภีร์ คําเทศนาบนภูเขานีย$ ่ อมมีคุณค่ าสําหรั บเราในคริ สตจักรในปั จจุบนั นีด$ ้ วย อย่างไรก็ตาม
การประยุกต์ ใช้ แบบเต็มทีของมันจะเกิดขึน$ ในอาณาจักรทีจะมาถึงนั$น ขณะทีคาํ เทศนาบนภูเขา
นีด$ าํ เนินต่ อไป พระเยซูกท็ รงใช้ คาํ เปรี ยบหลายประการเพือหมายถึงประชาชนของพระเจ้ า จาก
นั$นพระองค์ กท็ รงเริ มเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่ างบัญญัติของโมเสสกับคําสอนของ
พระองค์ ซึ งในแต่ ละกรณี กท็ าํ ให้ พระราชบัญญัติสาํ เร็จ
ขณะทีคาํ เทศนาบนภูเขาดําเนินต่ อไป พระเยซูกท็ รงบรรยายต่ อไปว่ าพระองค์ และคํา
สอนของพระองค์ ทาํ ให้ บญ
ั ญัติของโมเสสในพระคัมภีร์เดิมสําเร็จ พระเยซูทรงชี $ให้ เห็นหลาย
ครั$ งว่ า “ท่ านทั$งหลายได้ ยินที คนสมัยก่ อนกล่ าวไว้ ” นีหมายถึงบัญญัติของโมเสส จากนั$น
พระองค์ กต็ รั สว่ า “แต่ เราขอบอกท่ านทั$งหลาย” พระองค์ มิได้ ทรงตรั สแย้ งพระบัญญัติ แต่ ทรง
ไปเกินกว่ าพระบัญญัติในแต่ ละกรณี พระเยซูจึงทรงทําให้ พระบัญญัติสาํ เร็จและทํามากยิงกว่ า
นั$นอีก อีกครั$ งที นีเป็ นส่ วนหนึงของ ‘รั ฐธรรมนูญแห่ งอาณาจักรนั$น’ หลักการเหล่ านีจ$ ะเป็ น
แบบฉบับของสภาพต่ างๆทีชอบธรรมในอาณาจักรของพระองค์ กระนั$น หลักการเหล่ านีก$ เ็ ป็ น
บทเรี ยนและเป้ าหมายสําหรั บพวกเราในทุกวันนีด$ ้ วย
มธ 5:1-2

ครั+นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั+น พระองค์ กเ็ สด็จขึน+ ไปบนภูเขา และ

เมือ, ประทับแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้ าพระองค์ พระเยซูเสด็จขึ*นภูเขาแห่งหนึ9งซึ9งไม่ได้
ระบุวา่ เป็ นภูเขาใด พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็ นลูกใด แต่คนก็เชื9อกันว่ามันเป็ นแนวข้างเขาซึ9ง
มองลงไปเห็นทะเลกาลิลีทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ มีการเอ่ยถึงฝูงชน แต่มีแต่พวกสาวกของ
พระองค์เท่านั*นที9ถูกกล่าวถึงว่าฟังพระองค์ ฝูงชนมาฟังพระองค์ดว้ ยไหมนั*นก็เป็ นเรื9 องที9ถกเถียง
กันอยู่ ในมัทธิว 8:1 ซึ9งเกิดขึ*นต่อจากคําเทศนานี*เลย มีการเอ่ยถึงฝูงชนหมู่ใหญ่ที9ติดตาม
พระองค์ไปต่อไป เราจึงสันนิษฐานได้วา่ พวกเขาก็ได้ยนิ คําเทศนานี*ดว้ ยเหมือนกัน ดังนั*น
2 “พระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ ตรัสสอนเขาว่า”

มธ 5:3

ข้อ 3 ถึง 12 ถูกคนเรี ยกว่า ความเป็ นสุ ขต่างๆ (Beatitudes) นี9เป็ นพระพร

เก้าประการที9พระเยซูตรัสถึง พระพรเหล่านี*น่าจะกลายเป็ นจริ งในอาณาจักรของพระเจ้า (นัน9 คือ
ยุคพันปี ) ถึงแม้วา่ มันมีการประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณต่างๆของคําสอนแต่ละอันเช่นกัน แม้กระทัง9
ในยุคนี*กต็ าม นี9น่าจะเป็ นส่ วนหนึ9งของข่าวประเสริ ฐเรื9 องอาณาจักรนั*น แต่ละเรื9 องก็มีคาํ ว่า
เป็ นสุข คําที9แปลเช่นนั*น (มาคาริ ออส) มีความหมายว่า (1) ได้รับพระพรจากพระเจ้า และ (2) มี
ความสุ ขเป็ นผลที9ตามมา พระพรของพระเจ้าก่อให้เกิดความสุ ขจริ งๆ ชาวโลกไม่มีวนั พบความ
สุ ขที9แท้จริ งเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับพระพรจากพระเจ้าจริ งๆ
ด้วยเหตุน* ี พระเยซูจึงทรงสอนว่า "บุคคลผู้ใดรู้ สึกบกพร่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ ผู้น+ันเป็ นสุ ข
ความบกพร่ องที9ถูกพูดถึงตรงนี*ไม่ใช่เรื9 องเงินทอง แต่เป็ นเรื9 องของจิตวิญญาณ มันสื9 อถึงการมี
จิตใจที9ถ่อมซึ9งตรงข้ามกับความเย่อหยิง9 ความจองหอง และการอวดตัว
สําหรับคนเช่นนั*น พระเยซูทรงสัญญาว่า เพราะอาณาจักรแห่ งสวรรค์เป็ นของเขา อีก
ครั*งที9อาณาจักรแห่งสวรรค์หมายถึงอาณาจักรที9พระเยซูคริ สต์จะทรงสถาปนาขึ*นเมื9อพระองค์
เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกนี* (มันยังถูกเรี ยกโดยทัว9 ไปว่า ยุคพันปี ด้วย จริ งๆแล้วอาณาจักรนี*ก็
สื บต่อไปถึงอาณาจักรนิรันดร์น* นั ซึ9งจะคงอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์) นี9หมายความว่า คนเหล่านั*นที9มี
ใจถ่อมจะได้อยูใ่ นอาณาจักรนั*น ดู 1 เปโตร 5:5-6 และยากอบ 4:6-7 กระนั*น คนทั*งหลายที9ถ่อม
ใจจริ งๆในชีวติ นี*กจ็ ะพบพระพรของพระเจ้าและความสุ ขอันเป็ นผลที9ตามมา
มธ 5:4

พระเยซูประกาศต่อไปว่า บุคคลผู้ใดโศกเศร้ า ผู้น+ันเป็ นสุ ข นี9อาจหมายถึง

ความโศกเศร้าเพราะความบาป ดู ยากอบ 4:9 และ 2 โคริ นธ์ 7:9-11 เพราะว่ าเขาจะได้ รับการ
ทรงปลอบประโลม ในฐานะที9ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง พระองค์จึง
ทรงปลอบประโลมคนที9ทุกข์ใจ (2 โคริ นธ์ 1:3) อีกทรรศนะหนึ9งก็เชื9อว่า คนของพระเจ้าที9โศก
เศร้าเพราะเจอกับโศกนาฏกรรมหรื อความสู ญเสี ยก็จะได้รับการปลอบประโลมจากพระองค์ ใน
ข้อพระคัมภีร์อา้ งอิงไขว้ที9ยกมานั*น เราเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงเสริ มกําลังและปลอบ
ประโลมอิสราเอลเมื9อพวกเขาถูกนํากลับคืนสู่ ดินแดนของตนในอาณาจักรที9จะมานั*น ดู เพลง
สดุดี 40:1, อิสยาห์ 12:1, 25:8, 35:10, 51:11, วิวรณ์ 21:4 คําที9แปลว่า ได้ รับการทรงปลอบ

ประโลม (พาราคาเละโอ) อาจเป็ นที9เข้าใจในความหมายปัจจุบนั ว่า ‘การให้กาํ ลังใจ’ พระเจ้าทรง
เป็ นแหล่งที9มาแห่ งการให้กาํ ลังใจอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความสู ญเสี ยและความ
โศกเศร้า
มธ 5:5

ความเป็ นสุ ขอย่างที9สามก็คือ บุคคลผู้ใดมีใจอ่ อนโยน ผู้น+ันเป็ นสุ ข คําที9

แปลว่า มีใจอ่อนโยน (พราอุส) ในพระคัมภีร์ใหม่มกั ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ มันไม่ได้สื9อถึงการ
เหนียมอายหรื อความอ่อนแอ แต่มนั หมายถึงความอ่อนโยนของจิตวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณ
ของผูน้ * นั ถูกกํากับควบคุมโดยความชอบธรรมต่างหาก ในพระคัมภีร์เดิม มันหมายถึงคนเหล่า
นั*นที9พ9 ึงพาพระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจเพือ9 ที9จะให้พระองค์ปกป้ องพวกเขา ดังนั*น ในบริ บทนี* มัน
หมายถึงคนเหล่านั*นที9เป็ นคนมีใจชอบธรรม โดยวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในทางปฏิบตั ิแล้ว การ
มีใจอ่อนสุ ภาพก็หมายถึง การมีวนิ ยั ในอารมณ์ รู ้จกั ควบคุมโทสะ ลิ*น และทัศนคติ ผลที9
แสดงออกมาก็คือ การมีสภาพอารมณ์ที9คงที9หรื อมีใจสงบนัน9 เอง นอกจากนี* มันยังเป็ นส่ วนหนึ9ง
ของผลของพระวิญญาณตามที9มีบอกไว้ในกาลาเทีย 5:23 ด้วย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรายังทรง
บรรยายถึงพระองค์เองว่าทรงมีใจอ่อนสุ ภาพด้วยในมัทธิว 11:29
พระเยซูทรงสัญญาว่า เพราะว่าเขาจะได้ รับแผ่ นดินโลกเป็ นมรดก พระเจ้ามิได้ทรง
สัญญาว่าจะให้มรดกในอาณาจักรของพระองค์แก่คนเหล่านั*นที9ยกตัวเองหรื อคนที9มีใจเย่อหยิง9
คนทีมีใจอ่ อนสุภาพ จะไม่เพียงได้รับแผ่นดินโลกในอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดกเท่านั*นแต่
ยังจะได้อาศัยอยูใ่ นนั*นด้วย คําที9แปลว่า แผ่ นดินโลก ตรงนี*คือคํากรี ก เก คนเหล่านั*นที9ถือลัทธินิว
เอจและพวกนักสิ9 งแวดล้อมหัวรุ นแรงทั*งหลายต่างบูชาแผ่นดินโลกนี* (เก) ไม่ในระดับใดก็ระดับ
หนึ9ง นอกจากนี* มันไม่ใช่เรื9 องบังเอิญเลยที9กระแสรักร่ วมเพศจะเรี ยกตัวเองว่า ‘เกย์’ แน่นอนที9
การเล่นคําตรงนี*ไม่น่าใช่เรื9 องบังเอิญ เรื9 องตลกก็คือว่า พวกถือลัทธินิวเอจ พวกนักสิ9 งแวดล้อม
หัวรุ นแรง และ ‘พวกเกย์’ ทั*งหลายจะไม่ได้รับแผ่นดินโลกที9พวกเขาบูชานักหนาเป็ นมรดก แต่
คนที9มีใจอ่อนสุ ภาพจะได้รับมันเป็ นมรดกในสักวันหนึ9งในอาณาจักรของพระเจ้า
มธ 5:6

ความเป็ นสุ ขอย่างที9สี9กค็ ือ บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้น+ัน

เป็ นสุ ข รู ปกาลของคํากริ ยาตรงนี*อาจแปลได้วา่ ‘บุคคลผูใ้ ดที9กาํ ลังหิวและกําลังกระหายความ

ชอบธรรม ผูน้ * นั เป็ นสุ ข’ แม้กระทัง9 ในโลกที9ชว9ั ร้ายนี* พระเจ้าก็จะทรงอวยพรคนเหล่านั*นที9กาํ ลัง
กระหายหาความชอบธรรม แต่ในอาณาจักรของพระองค์ “ที9ซ9 ึงความชอบธรรมดํารงอยู”่ (2 เป
โตร 3:13) เขาจะได้ อมิ, บริบูรณ์ น่าสนใจตรงที9วา่ เราอ่านเจอในหนังสื ออิสยาห์วา่ ความชอบ
ธรรมจะมีอยูอ่ ย่างบริ บูรณ์ในอาณาจักรของพระองค์ ดู อิสยาห์ 11:4,5; 59:17; 61:3; 61:10; 62:2
ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความชอบธรรมที9ครบบริ บูรณ์จะไม่มีบนแผ่นดินโลกนี*จนกว่ากษัตริ ยแ์ ห่ง
ความชอบธรรมจะทรงขึ*นครอบครอง
มธ 5:7

ในความเป็ นสุ ขที9หา้ พระเยซูตรัสว่า บุคคลผู้ใดมีใจกรุ ณา ผู้น+ันเป็ นสุ ข

ในโลกที9ชว9ั ร้ายนี* ความเมตตากรุ ณามักถูกมองข้ามหรื อถูกมองว่าเป็ นเครื9 องหมายของความ
อ่อนแอ แต่ในตอนนั*น บุคคลที9มีใจกรุ ณาจะได้ รับพระกรุ ณา ดู อิสยาห์ 57:1
มธ 5:8

ความเป็ นสุ ขที9หกคือ บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิD ผู้น+ันเป็ นสุ ข ใจบริ สุทธิ:ก็

เป็ นความบริ สุทธิ:จริ งๆ ฮีบรู 12:14 กล่าวว่าหากปราศจากความบริ สุทธิ:แล้ว จะไม่มีผใู ้ ดได้เห็น
พระเจ้าเลย การเป็ นคนบริ สุทธิ:เป็ นข้อกําหนดแรกของการเข้าเฝ้ าพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที9ใน
พระคริ สต์เราได้ถูกทําให้เป็ นคนบริ สุทธิ:และชอบธรรมแล้วโดยพระองค์ ดังนั*น ในการดําเนิน
ชีวติ แต่ละวัน ประชาชนของพระเจ้าควรพากเพียรที9จะบรรลุถึงความบริ สุทธิ: ในที9สุดแล้ว เขาจะ
ได้ เห็นพระเจ้ า ดู เพลงสดุดี 119:1, เพลงสดุดี 15:1-4, 24:3-5 และอิสยาห์ 33:14-17 ในข้อพระ
คัมภีร์เดิมแต่ละตอนเหล่านี* ผูท้ ี9จะเข้าเฝ้ าจอมกษัตริ ยใ์ นอาณาจักรของพระองค์ได้น* นั จะต้องมี
ชีวติ ที9บริ สุทธิ:
มธ 5:9

ความเป็ นสุ ขที9เจ็ดคือ บุคคลผู้ใดสร้ างสันติ ผู้น+ันเป็ นสุ ข พระเจ้าทรงพอ

พระทัยเมื9อประชาชนของพระองค์แสวงหาที9จะสร้างสันติสุข ทัว9 พระคัมภีร์ตลอดทั*งเล่ม เราได้
รับการเตือนสติให้ดาํ เนินชีวติ ในสันติสุข ดู เพลงสดุดี 34:12-14, โรม 12:18, เอเฟซัส 4:1-3,
โคโลสี 3:13, 2 ทิโมธี 2:22, ฮีบรู 12:14 ฯลฯ เพราะว่ าจะได้ เรียกเขาว่ าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
พระเจ้าทรงได้รับการขนานนามว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขในโรม 15:33 พระเยซูทรงเป็ นองค์สันติ
ราช (อิสยาห์ 9:6) นอกจากนี* ส่ วนหนึ9งของผลของพระวิญญาณก็คือ สันติสุข ดังที9มีบอกไว้ใน

กาลาเทีย 5:22 นอกจากนี*แล้ว ผลของความชอบธรรมก็คือสันติภาพ (อิสยาห์ 32:17) ดังนั*น
ประชาชนของพระเจ้าจึงควรเป็ นผูส้ ร้างสันติ
มธ 5:10

ในความเป็ นสุ ขที9แปดนี* พระเยซูตรัสว่า บุคคลผู้ใดต้ องถูกข่ มเหงเพราะ

เหตุความชอบธรรม ผู้น+ันเป็ นสุ ข ตลอดหลายยุคสมัย ประชาชนของพระเจ้าล้วนถูกข่มเหง
เพราะทําสิ9 งที9ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ดูสิวา่ เกิดอะไรขึ*นกับโยเซฟในหนังสื อปฐมกาล หรื อดา
เนียล หรื อผูพ้ ยากรณ์คนอื9นๆเช่น เยเรมีย ์ เป็ นต้น พวกเขาถูกข่มเหงอย่างรุ นแรงเพราะว่าพวกเขา
ทําสิ9 งที9ถูกต้อง เมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมา สําหรับคนเหล่านั*นที9ถูกข่มเหงเพราะเหตุดงั กล่าว
อาณาจักรแห่ งสวรรค์ เป็ นของเขา เราอาจอนุมานได้ดว้ ยว่าพวกเขาจะได้รับบําเหน็จใหญ่ยงิ9 ใน
วันนั*น ดู 5:12
มธ 5:11

ในความเป็ นสุ ขอันที9สิบและเป็ นอันสุ ดท้ายนี* คํากริ ยาเปลี9ยนรู ปกาลไป

จนถึงตอนนี* มีการใช้รูปกาลปัจจุบนั หรื อไม่กส็ มบูรณ์กาลอันบ่งบอกถึงภาระต่างๆที9คนชอบ
ธรรมได้สู้ทนมาแล้วในอดีตหรื อไม่กก็ าํ ลังสู ้ทนอยูต่ อนนี* แต่คราวนี* ความหมายนั*นบ่งชี*ถึง
อนาคตแทน เมือ, เขาจะติเตียนข่ มเหงและนินทาว่ าร้ ายท่ านทั+งหลายเป็ นความเท็จเพราะเรา พระ
เยซูทรงชี*ให้พวกสาวกของพระองค์คิดถึงสิ9 งที9รอคอยพวกเขาอยูใ่ นภายหน้า ประชาชนของ
พระเจ้าตลอดทุกยุคสมัยล้วนถูกติเตียน ข่มเหง และว่าร้ายเพราะพวกเขาปรนนิบตั ิพระองค์ บัดนี*
พระเยซูทรงเตือนพวกสาวกว่า พวกเขาก็จะสู ้ทนสิ9 งเหล่านี*แบบเดียวกันเพราะเห็นแก่ พระองค์
แต่พระองค์กต็ รัสว่า ท่านก็เป็ นสุ ข
มธ 5:12

ในทางกลับกัน จงชื,นชมยินดีอย่ างเหลือล้ น เพราะว่ าบําเหน็จของท่านมี

บริบูรณ์ ในสวรรค์ องค์กษัตริ ยจ์ ะไม่ทรงลืมคนเหล่านั*นที9ได้ปรนนิบตั ิพระองค์และทนทุกข์
เพราะการทําเช่นนั*น (วิวรณ์ 22:12) เราอยูใ่ นกลุ่มคนที9ได้รับเกียรติ เพราะเขาได้ ข่มเหงศาสดา
พยากรณ์ ท+งั หลายทีอ, ยู่ก่อนท่ านเหมือนกัน ดู เยเรมีย ์ 26:21, 2 พงศาวดาร 36:16, เนหะมีย ์ 9:26,
2 พงศาวดาร 24:22 และ 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 22:27 แน่นอนที9มีพระพรสําหรับคนอย่างโยเซฟ ดาเนียล
หรื ออับราฮัมเพราะว่าพวกเขาทําสิ9 งที9ถูกต้องจําเพาะพระเจ้า มีบาํ เหน็จสําหรับคนชอบธรรม
จริ งๆ (เพลงสดุดี 58:11)

มธ 5:13

ขณะที9พระเยซูตรัสคําเทศนาบนภูเขาต่อไป คราวนี*พระองค์กเ็ ปลี9ยนมา

ตรัสคําเปรี ยบหลายประการบ้าง ท่ านทั+งหลายเป็ นเกลือแห่ งโลก ในสมัยโบราณ เกลือถูกใช้เพื9อ
ชะลอการบูดเน่าเสี ยของอาหาร ดังนั*น อาหารหลายอย่างจึงถูกเคล้าด้วยเกลือ (ตั*งแต่ปลาเค็มไป
จนถึงผักดอง) เมื9อเกลือสู ญเสี ยคุณสมบัติในเรื9 อง ‘ความเค็ม’ ของมันไป มันก็หมดประโยชน์ แต่
ถ้ าเกลือนั+นหมดรสเค็มไปแล้ ว จะทําให้ กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่ น+ันไปก็ไม่ เป็ นประโยชน์ อะไร
มีแต่ จะทิง+ เสี ยสํ าหรับคนเหยียบยํา, พระเยซูทรงเปรี ยบประชาชนของพระเจ้าว่าเป็ นเหมือนกับ
เกลือ เมื9อเราหมดความสามารถที9จะชะลอความบาปและความเสื9 อมทรามที9อยูร่ อบตัวเรา เราก็
สู ญเสี ยคุณค่าของเราไปแล้ว ดังนั*น เกลือจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึงความชอบธรรม
มธ 5:14

พระเยซูตรัสคําเปรี ยบอีกประการเกี9ยวกับชีวติ คริ สเตียน ท่ านทั+งหลาย

เป็ นความสว่ างของโลก ในยอห์น 8:12 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นความสว่างของโลก” ขณะที9พระ
เยซูเสด็จดําเนินอยูบ่ นแผ่นดินโลกนี* พระองค์กท็ รงเป็ นความสว่างของโลก อย่างไรก็ตาม เมื9อ
พระองค์ไม่อยูแ่ ล้ว บัดนี*เราจึงเป็ นความสว่างของโลกแทน เพราะว่าพระคริ สต์ทรงสถิตอยูใ่ น
เราและทรงส่ องสว่างผ่านตัวเรา เราจึงกลายเป็ นความสว่างของโลกในยามที9พระองค์ไม่อยูแ่ ล้ว
ชาวโลกที9อยูร่ อบตัวเราตกอยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณ ส่ วนหนึ9งของหน้าที9เราในฐานะคริ สเตียน
ก็คือ การเป็ นปริ ซึมที9แสงแห่งข่าวประเสริ ฐจะส่ องผ่านสู่ โลกที9มืดมิดได้
นครซึ,งอยู่บนภูเขาจะปิ ดบังไว้ ไม่ได้ เพราะพระเยซูทรงเทศนาจากภูเขาแห่งความเป็ นสุ ข
ทั*งหลาย เมืองทิเบเรี ยสจึงปรากฏชัดเจนตามแนวเขาด้านข้างที9หนั หน้าสู่ ทิศใต้ เมืองทิเบเรี ยสตั*ง
อยูบ่ นเนินเขา (ภูเขา) สู งซึ9งทอดยาวตลอดแนวชายฝั9งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นกาลิลี เมือง
นี*จึงเห็นได้ชดั เมื9อมองจากภูเขาแห่ งความเป็ นสุ ขต่างๆในตอนกลางวัน ตอนกลางคืนแสงไฟที9
ส่ องออกมาจากเมืองนี*จึงเป็ นเหมือนประภาคาร ใครๆก็มองเห็นเมืองนี* พระเจ้าจึงทรงเรี ยกเรา
ให้เป็ นประภาคารที9ส่องสว่างแก่ชาวโลกที9กาํ ลังจะพินาศ
มธ 5:15

พระเยซูจึงทรงตรัสคําสุ ภาษิตอีกประการที9เป็ นความจริ ง ไม่ มผี ู้ใดจุด

เทียนแล้วนําไปวางไว้ ในถัง ความโง่เขลาของคําเปรี ยบนี*กป็ รากฏชัดเจน ไม่วา่ มันจะเป็ นเทียน
คนสมัยก่อนเผือ9 ไว้ใช้หรื อจะเป็ นหลอดไฟแบบในปัจจุบนั ก็ไม่มีใครเปิ ดไฟหรื อจุดไฟแล้วเอา

อะไรมาปิ ดบังมันไว้ นอกจากนี* ในสมัยโบราณ ถังก็เป็ นเครื9 องตวงของแห้งอย่างหนึ9งที9ปกติแล้ว
ก็ถกู ใส่ อยูใ่ นตะกร้า การเอาเทียนไปใส่ ไว้ใต้ถงั จะทําให้เทียนดับหรื อไม่กท็ าํ ให้ตะกร้าไหม้ การ
ทําแบบนั*นย่อมไม่เข้ากันอย่างสิ* นเชิง
ประภาคารสปลิทร็อค (The Split Rock Lighthouse) ที9ต* งั อยูท่ างชายฝั9งตอนเหนือของ
ทะเลสาบซูพีเรี ย (Lake Superior) มีที9บงั แดดอยูต่ รงบานกระจกหน้าต่างของเลนส์ของ
ประภาคาร ที9บงั แดดเหล่านี*มีไว้เพือ9 บังความร้อนของดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันเพื9อที9วา่ คนจะ
ได้ทาํ ความสะอาดและบํารุ งรักษาเลนส์ประภาคารได้สะดวกๆ อย่างไรก็ตาม มันก็เป็ นเรื9 องโง่ที9
จะดึงที9บงั แดดลงตอนกลางคืนในเมื9อแสงจากประภาคารควรส่ องออกไปเพื9อเตือนนักเดินเรื อให้
ระวังก้อนหินต่างๆที9อยูเ่ บื*องล่าง กระนั*น คริ สเตียนมากมายก็มกั ดึงที9บงั แดดลงเป็ นประจําใน
ประภาคารของตัวเองและไม่เคยเป็ นพยานเรื9 องข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์เลย ดู 2 โคริ นธ์ 4:3
มธ 5:16

พระเยซูจึงทรงสั9งว่า จงให้ ความสว่ างของท่านส่ องไปต่ อหน้ าคนทั+งปวง

อย่างนั+น พระเจ้าทรงเรี ยกเราให้สาดส่ องความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐออกไป นอกจากนี* พระ
เยซูยงั ทรงสอนพวกสาวกของพระองค์ดว้ ยว่าชีวติ ของพวกเขาต้องมีลกั ษณะเช่นนั*น เพือ, ว่ าเขา
ได้ เห็นความดีทที, ่านทํา และจะได้ สรรเสริญพระบิดาของท่ านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ คําที9แปลว่า
ความดี (คาลอส) ตรงนี*บางครั*งก็แปลว่า ‘ซื9อตรง’ มีไม่กี9ส9ิ งที9สอดคล้องในฝ่ ายวิญญาณกับความ
สว่างมากไปกว่าความซื9อตรง ผลลัพธ์กค็ ือว่า พระบิดาในสวรรค์ของเราจะทรงได้รับเกียรติ
เพราะความซื9อตรงหรื อการกระทําดีอื9นๆที9สะท้อนให้เห็นถึงความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐ
มธ 5:17

พระเยซูตรัสต่อไปอีกว่าพระองค์มิได้เสด็จมาเพื9อทําลาย (หรื อล้มล้าง)

“พระราชบัญญัติหรื อคําของศาสดาพยากรณ์” คํานี*หมายถึงพระคัมภีร์เดิมทั*งเล่ม การรับใช้ของ
พระองค์กค็ ือ เพื9อทําให้มนั สําเร็จหรื อสมบูรณ์ พระองค์เองทรงเป็ นการทําให้พระราชบัญญัติ
สําเร็จ มันชี*ถึงพระองค์และจริ งๆแล้วก็เป็ นการเตรี ยมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระองค์
ด้วยเหตุน* ี พระองค์จึงทรงประกาศว่า อย่ าคิดว่าเรามาเพือ, จะทําลายพระราชบัญญัติหรือคําของ
ศาสดาพยากรณ์ เสีย เรามิได้ มาเพือ, จะทําลาย แต่ มาเพือ, จะให้ สําเร็จ การที9พระเยซูตรัสถึง ‘พระ
ราชบัญญัติหรื อคําของศาสดาพยากรณ์’ ก็เป็ นวิธีหนึ9งที9พวกยิวในสมัยนั*นใช้เรี ยกพระคัมภีร์เดิม

พระองค์มิได้เสด็จมาเพื9อล้มล้างพระราชบัญญัติที9พวกยิวยกย่องบูชาเหลือเกิน แต่พระองค์เสด็จ
มาเพือ9 ทําให้มนั สําเร็จต่างหาก
มธ 5:18

ตั*งแต่ตรงนี*ไปจนจบบทนี* พระเยซูทรงขยายความหลักการที9วา่ พระองค์

เสด็จมาเพื9อทําให้บญั ญัติของโมเสสสําเร็ จ รู ปแบบสําหรับเนื*อหาส่ วนที9เหลือของบทนี*กค็ ือ
พระเยซูทรงยกข้อความจากบัญญัติของโมเสสหรื อไม่กท็ รงออกความเห็นเกี9ยวกับมัน อย่างไร
ก็ตามพระองค์กม็ กั แย้งว่า “แต่เราบอกท่านทั*งหลาย” ดังนั*นพระองค์จึงกําลังนําเสนอสิ9 งที9ต่อไป
จะถูกเรี ยกว่าบัญญัติของพระคริ สต์ บัญญัติน* ีนาํ เสนอสภาพฝ่ ายศีลธรรมและฝ่ ายวิญญาณที9จะมี
อยูใ่ นอาณาจักรที9จะมานั*นเมื9อพระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
พระเยซูทรงรับรองและยกชูพระราชบัญญัติ แต่นี9กร็ วมถึงพระคัมภีร์ท* งั เล่มเองด้วย
เพราะเราบอกความจริงแก่ ท่านทั+งหลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้ อกั ษรหนึ,งหรือจุดๆหนึ,งก็
จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่ าจะสํ าเร็จทั+งสิ+น อักษร (หรื อ ยอดท์ ) คือ ตัวอักษรขนาด
เล็กที9สุดในพยัญชนะฮีบรู จุด ก็เป็ นส่ วนประกอบของตัวอักษรฮีบรู บางตัว มันก็เหมือนกับการ
ขีดเส้นขวางในตัวอักษร ‘t’ ในภาษาอังกฤษนัน9 เอง ความหมายก็คือว่าแม้แต่ส่วนที9เล็กน้อยที9สุด
ของพระวจนะของพระเจ้าก็จะสําเร็จ ถ้อยคําต่างๆของพระเจ้าไม่เพียงถูกเก็บรักษาไว้เท่านั*น แต่
ส่ วนที9เล็กน้อยที9สุดของมันก็ถูกเก็บรักษาไว้ดว้ ย หากแม้แต่อกั ษรและจุดของพระวจนะของ
พระเจ้าจะสําเร็จ ถ้ อยคําต่ างๆ ซึ9งได้รับการดลใจและถูกเก็บรักษาไว้โดยพระเจ้าจะสําคัญมากยิง9
กว่าขนาดไหน
มธ 5:19

พระเยซูตรัสเตือนต่อไปว่า ผูใ้ ดละเมิดบัญญัติขอ้ เล็กน้อยที9สุดและส่ ง

เสริ มให้คนอื9นทําเช่นนั*นด้วย ผูน้ * นั ก็จะเป็ นคนเล็กน้อยที9สุดในอาณาจักรที9จะมานั*น เหตุฉะนั+น
ผู้ใดได้ ทาํ ให้ ข้อเล็กน้ อยสักข้ อหนึ,งในพระบัญญัตนิ ีเ+ บาลง ทั+งสอนคนอืน, ให้ ทาํ อย่ างนั+นด้ วย ผู้
นั+นจะได้ ชื,อว่ า เป็ นผู้น้อยทีส, ุ ดในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ แต่ ผู้ใดทีป, ระพฤติและสอนตามพระ
บัญญัติ ผู้น+ันจะได้ ชื,อว่ า เป็ นใหญ่ ในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ผูใ้ ดระมัดระวังในการรักษาราย
ละเอียดทุกอย่างของพระวจนะของพระเจ้าจะได้ชื9อว่าเป็ นใหญ่ในวันนั*น ปั ญหาของศาสนายิว
ของพวกรับบีซ9 ึงถูกแสดงออกในพวกฟาริ สีกค็ ือว่า พวกเขาได้แทนที9พระวจนะของพระเจ้าด้วย

ประเพณี ที9เล่าสื บต่อกันมาของพวกเขา โดยให้ความสําคัญต่อประเพณี เหล่านั*นมากกว่าสิ9 งที9
พระเจ้าได้ทรงเขียนไว้ ถึงแม้พวกเขาจะเป็ นเช่นนั*น แต่การตั*งใจเชื9อฟังพระวจนะของพระเจ้าก็
ยังเป็ นหน้าที9หลักของประชาชนของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี*
มธ 5:20

นี9เป็ นหนึ9งใจเจ็ดคําตอบของพระเยซู มันไม่เพียงเป็ นการทําให้พระราช

บัญญัติสาํ เร็จเท่านั*น แต่จริ งๆแล้วยังเป็ นการเสริ มเพิ9มเข้ากับพระราชบัญญัติดว้ ย ต่อไปนี*จะเป็ น
สภาพต่างๆในอาณาจักรนั*น
เพราะเราบอกท่านทั+งหลายว่า ถ้ าความชอบธรรมของท่านไม่ ยงิ, กว่ าความชอบธรรมของ
พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ท่ านจะไม่ มวี นั ได้ เข้ าในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริ สีเป็ นพวกผูน้ าํ ทางศาสนาที9เคร่ งมากๆ พวกเขาเชื9อว่า ผูใ้ ดถือรักษาประเพณี ของรับ
บี 613 ข้อซึ9งเป็ นการขยายความพระราชบัญญัติของพระเจ้า จะทําให้คนๆนั*นเป็ น ‘คนชอบ
ธรรม’ พระเยซูตรัสว่า ความชอบธรรมของคนๆหนึ9งจะต้องเป็ นมากกว่าของเขา เขาถึงจะเข้าใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้
แน่นอนที9ส9ิ งที9พระเยซูกาํ ลังตรัสถึงนี*กค็ ือ ข้อเท็จจริ งที9วา่ นอกจากจะถูกประกาศว่าเป็ น
คนชอบธรรมในพระคริ สต์( การทําให้เป็ นคนชอบธรรม) แล้ว ไม่มีผใู ้ ดสามารถไปสวรรค์ได้
หรื อเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์น* นั ได้ ความชอบธรรมทั*งสิ* นของเราเป็ นเหมือนผ้าขี*ริ*วสก
ปรกๆตามที9อิสยาห์ 64:6 ได้กล่าวไว้ มีแต่ความชอบธรรมของพระคริ สต์เท่านั*นที9พระเจ้าจะทรง
ยอมรับ พวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์คิดว่าหากพวกเขาถือรักษาข้อปลีกย่อยของประเพณี รับบี
ทั*ง 613 ข้อ พวกเขาก็จะเป็ นคนชอบธรรม พวกเขาแสร้งทําตัวว่าเป็ นคนเคร่ งศาสนาสุ ดๆ พระ
เยซูทรงเห็นทะลุเปลือกนอกของคนเหล่านี*
มธ 5:21-22 พระเยซูจึงทรงตรัสถึงประเด็นที9น่าคุน้ เคยของพระราชบัญญัติ โดยกล่าว
ว่า ท่ านทั+งหลายได้ ยนิ ว่ามีคาํ กล่าวในครั+งโบราณว่ า `อย่ าฆ่าคน' ถ้ าผู้ใดฆ่าคน ผู้น+ันจะต้ องถูก
พิพากษาลงโทษ พระองค์ทรงอ้างอิงถึงอพยพ 20:13 และพระราชบัญญัติ 5:17 (“คํากล่าวในครั*ง
โบราณ”) นอกจากนี* ใครก็ตามที9ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในเรื9 องนี*กจ็ ะถูกนําตัวไปอยูต่ ่อหน้า
ระบบศาลยุติธรรมซึ9งมีอยูท่ ว9ั ดินแดนอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเสริ มต่อไปว่า 22 ฝ่ ายเราบอกท่านทั+งหลายว่ า ผู้ใดโกรธพีน, ้ อง
ของตนโดยไม่ มเี หตุ ผู้น+ันจะต้ องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้ าผู้ใดจะพูดกับพีน, ้ องว่ า `อ้ายบ้ า' ผู้น+ัน
ต้ องถูกนําไปทีศ, าลสู งให้ พพิ ากษาลงโทษ และผู้ใดจะว่ า `อ้ายโง่ ' ผู้น+ันจะมีโทษถึงไฟนรก
อย่างไรก็ตาม ในอาณาจักรที9จะมานั*น แม้แต่การโกรธคนอื9นโดยไม่มีเหตุอนั ควรก็จะทําให้เรามี
ความผิดถึงขั*นโดนพิพากษาได้แล้ว
นอกจากนี* ในวันนั*น หากผูใ้ ดเรี ยกพี9นอ้ งของตนว่า ‘อ้ายบ้า’ เขาก็จะเจอปัญหาใหญ่ คํา
ว่า ‘อ้ายบ้า’ แปลมาจากคําว่า รากา และใช้เป็ นคําพูดดูถูกเหยียดหยามในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ มัน
มีความหมายตรงตัวเท่ากับการเรี ยกใครสักคนว่า ‘สมองกลวง’ ในอาณาจักรนั*นสักวันหนึ9ง การ
พูดดูถูกใครสักคนเช่นนั*นจะทําให้คนพูดถูกนําตัวไปที9ศาลสู
คําที9แปลเช่นนั*น (ซูเนะดริ ออน หรื อเรี ยกอีกแบบว่า ซานเฮดริ น) นอกจากจะหมายถึงคณะที9มี
ทําหน้าที9ทางนิติบญั ญัติ/ยุติธรรมในประเทศอิสราเอลสมัยพระเยซูแล้ว ยังหมายถึงสภาท้องถิ9น
ประจําเมืองด้วย นัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี* ความหมายสําคัญก็คือว่า ในอาณาจักรของ
พระเจ้าที9จะมานั*น แม้แต่การออกความเห็นด้วยคําพูดที9แล้งนํ*าใจเช่นนั*นก็ไม่อาจกระทําได้เลย
ความชอบธรรมแบบเด็ดขาดจะถูกบังคับใช้ในวันนั*น แม้แต่การพูดจาดูถูกคนอื9นก็เป็ นสิ9 งที9หา้ ม
กระทําเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ ดในวันนั*นจะแสดงนิสัยหยาบคายและถึงกับเรี ยกคนอื9นว่า อ้ายโง่
(โมรอส หรื อภาษาอังกฤษ ‘moron’) ผูน้ * นั ก็จะมีโทษถึงไฟนรก (เกะเฮ็นนา) ประเด็นของพระ
เยซูกค็ ือว่าในอาณาจักรที9จะมานั*น การกระทําที9แสดงถึงความอธรรมทั*งหลาย เช่น การมีใจ
ขมขื9นหรื อการดูถูกคนอื9น จะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทําได้เลย
คําที9แปลว่า นรก ตรงนี* (เกะเฮ็นนา) หมายถึงหุ บเขาแห่งฮินโนม คําภาษาฮีบรู เดิมก็คือ
เกฮิ นโนม และคํานี*ในภาษากรี กก็กลายเป็ น เกะเฮ็นนา มันคือที9ทิ*งขยะในหุบเขาลึกซึ9งอยูต่ 9าํ กว่า
กําแพงด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็มเดิม มันมีไฟลุกไหม้อยูเ่ สมอจากการติดไฟขึ*นเอง
มันจึงกลายมาเป็ นคําพูดเปรี ยบเปรยเพื9อหมายถึงไฟที9ลุกไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ ในสมัยโบราณ การถูก
โยนทิ*งลงไปที9นน9ั ก็คือ การถูกโยนออกไปนอกเมืองนัน9 เอง บางครั*ง คําเปรี ยบนี*กห็ มายถึงนรก

จริ งๆตามที9มีสื9อไว้ในพระคัมภีร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ตรงนี*มนั น่าจะเป็ นความ
หมายในบริ บทของการถูกโยนทิ*งออกไปนอกเมือง โดยถูกปล่อยทิ*งไว้ให้คุย้ เขี9ยหาเศษอาหาร
กินเองตามกองขยะ
ประเด็นที9พระเยซูทรงต้องการสื9 อก็คือว่าในอาณาจักรของพระองค์ การแสดงโทสะ การ
ตั*งฉายาให้กนั และการดูถูกคนอื9น จะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทําเลยเด็ดขาด กล่าวอีกนัยหนึ9งก็
คือ ความชอบธรรมอย่างแท้จริ งจะมีชยั แม้กระทัง9 ในรายละเอียดเล็กน้อยที9สุดของชีวติ ส่ วนตัว
มธ 5:23-26 ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า นี9จะเป็ นกฎหมายของแผ่นดินนั*น (อย่างน้อยก็ใน
ประเทศอิสราเอล) ในอาณาจักรนั*น ดังนั*น พระเยซูทรงให้คาํ แนะนําเพิ9มเติมเกี9ยวกับวิธีการ
ดําเนินชีวติ ในตอนนั*น เหตุฉะนั+น ถ้ าท่านนําเครื,องบูชามาถึงแท่ นบูชาแล้ว และระลึกขึน+ ได้ ว่า พี,
น้ องมีเหตุขดั เคืองข้ อหนึ,งข้ อใดกับท่าน 24 จงวางเครื,องบูชาไว้ ทหี, น้ าแท่ นบูชา กลับไปคืนดีกบั
พีน, ้ องผู้น+ันเสียก่อน แล้วจึงค่ อยมาถวายเครื,องบูชาของท่ าน ในอาณาจักรนั*นจะมีการรื* อฟื* น
ระบบการถวายเครื9 องบูชาต่างๆในพระวิหาร พระเยซูจึงตรัสว่า ก่อนที9คุณจะมาถวายเครื9 องบูชา
คุณต้องคืนดีกบั พี9นอ้ งเสี ยก่อน
25 จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที,พากันไป เกลือกว่ าในเวลาหนึ,งเวลาใดคู่ความ
นั+นจะมอบท่ านไว้ กบั ผู้พพิ ากษา แล้วผู้พพิ ากษาจะมอบท่ านไว้ กบั ผู้คุม และท่ านจะต้ องถูกขังไว้
ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ท่านจะออกจากทีน, ั,นไม่ได้ กว่าท่านจะได้ ใช้ หนีจ+ น
ครบ นอกจากนี* ความหมายก็คือ จงใช้หนี*ทุกอย่างตรงเวลา เกรงว่าคู่ความตามกฎหมายของคุณ
(ผูท้ ี9คุณติดหนี*อยู)่ จะพาคุณไปขึ*นศาล หลักการสําคัญที9พระเยซูทรงสอนก็คือว่าในวันนั*น เรา
ต้องระวังที9จะทําสิ9 งที9ถูกต้องต่อคนที9อยูร่ อบข้างเรา ไม่วา่ จะด้วยคําพูดของเราหรื อในการทํา
ธุรกิจของเราด้วย หลักการเหล่านี*ยอ่ มเป็ นประโยชน์แม้กระทัง9 ในปัจจุบนั นี*ดว้ ย การมีใจกรุ ณา
ต่อผูใ้ ดก็ตามรวมถึงการมีความซื9อตรงและตรงเวลาในการทํากิจธุระต่างๆย่อมเป็ นสิ9 งที9ชอบ
ธรรม ในวันนั*น ความไม่ชอบธรรมแม้ในเรื9 องเล็กน้อยที9สุดของชีวติ ก็เป็ นสิ9 งที9ไม่ได้รับอนุญาต
ให้กระทําเลย นี9อาจเป็ นภาพประกอบที9แสดงถึงการครอบครองของพระเยซูในวันนั*นว่าเป็ นการ

ครอบครองด้วยคทาเหล็ก ดู เพลงสดุดี 2:9, วิวรณ์ 2:27 และ 12:5 ความบาปแม้จะดูเหมือนเล็ก
น้อยสักปานใดก็จะไม่เป็ นสิ9 งที9ยอมให้กระทําได้เลย
มธ 5:27-28 พระเยซูทรงใช้รูปแบบประโยคที9วา่ “ท่านทั*งหลายได้ยนิ ว่ามีคาํ กล่าวใน
ครั*งโบราณว่า” อีกครั*ง “ท่ านทั+งหลายได้ ยนิ ว่ามีคาํ กล่าวในครั+งโบราณว่า `อย่ าล่วงประเวณีผวั
เมียเขา' 28 ฝ่ ายเราบอกท่านทั+งหลายว่ า ผู้ใดมองผู้หญิงเพือ, ให้ เกิดใจกําหนัดในหญิงนั+น ผู้น+ันได้
ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั+นแล้ว ตรงนี*พระองค์ตรัสถึงบัญญัติขอ้ ที9เจ็ดของบัญญัติสิบประการ
ที9วา่ “อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา” แต่พระองค์กท็ รงไปไกลกว่านั*นอีกขั*น พระองค์ตรัสว่าการ
มองผูห้ ญิงเพื9อให้เกิดใจกําหนัดในหญิงนั$นก็เป็ นการล่วงประเวณี ในใจกับหญิงนั*นแล้ว
เราเห็นได้ชดั ถึงความเห็นอื9นๆหลายประการ (1) การมองผูห้ ญิงสวยๆและชื9นชมเธอนั*น
ไม่ใช่การล่วงประเวณี มันคือการมองด้วยใจกําหนัดในหญิงนั*นต่างหากที9เป็ นการล่วงประเวณี
มันมีความแตกต่างอยู่ (2) เราจําได้วา่ การล่วงประเวณี ผวั เมียเขานั*นออกมาจากใจ (มัทธิว 15:19)
นอกจากนี* ความคิดของเราก็นาํ ไปสู่ การกระทําของเรา (3) ชาวโลกทุกวันนี*เสนอว่าการมี
จินตนาการเพ้อฝันในเรื9 องเพศนั*นเป็ นเรื9 องไม่อนั ตรายและเป็ นสิ9 งที9น่ารัก คําสอนของพระเยซูก็
บอกว่านัน9 ก็เป็ นการล่วงประเวณี ในใจแล้ว (4) ผูช้ ายทั*งหลายจําเป็ นต้องฝึ กวินยั สายตาและความ
คิดของตัวเองเพื9อที9จะทําสิ9 งที9ถูกต้องยามที9ผหู ้ ญิงสวยๆปรากฏตัว (5) ผูห้ ญิงทั*งหลายต้องแต่ง
กายสุ ภาพเรี ยบร้อยและระมัดระวังเกรงว่าพวกเธอจะกระตุน้ ให้ผชู ้ ายเกิดความคิดที9ไม่ดีไม่งาม
(และคําสั9งนี*สาํ หรับผูห้ ญิงก็เช่นเดียวกัน คือ อย่ามีใจกําหนัดในตัวผูช้ าย)
ประเด็นสําคัญก็คือว่าขณะที9บญั ญัติในพระคัมภีร์เดิมนิยามว่าการล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
เป็ นการกระทําอย่างหนึ9ง พระเยซูทรงนิยามมันว่าเป็ นความคิดที9ประกอบด้วยใจกําหนัดด้วย นัน9
จะเป็ นหลักการที9ใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า ถึงแม้มนั ไม่ได้ถูกมองว่าเป็ นบัญญัติในตอนนี* แต่
หลักการก็ใช้ได้กบั ในสมัยนี*ดว้ ยอย่างแน่นอน นอกจากนี*ในวันนั*น พระเยซูผทู ้ รงทราบความคิด
และความมุ่งหมายต่างๆในจิตใจก็จะทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาจิตใจมนุษย์ท* งั ปวง เห็นได้ชดั ว่า ความ
สุ ภาพเรี ยบร้อยและการมีศีลธรรมจะมีชยั เมื9อวันอันเปี9 ยมสุ ขนั*นมาถึง
มธ 5:29-30 ในแบบเดียวกัน พระเยซูทรงเตือนอีกว่าหากอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย
เรา (เช่น ตาของเราหรื อมือของเรา) จะทําให้เราทําผิด เราก็ควรอยูโ่ ดยไม่มีมนั ดีกว่าที9จะทุกข์

ทรมานในนรกเพราะการที9อวัยวะเหล่านั*นทําบาป คําเตือนนี*อยูใ่ นบริ บทของคําตรัสก่อนหน้า
นั*นที9วา่ “ฝ่ ายเราบอกท่านทั*งหลายว่า” ซึ9งเตือนให้ระวังการมองผูอ้ ื9นด้วยใจกําหนัด ถ้ าตาข้าง
ขวาของท่ านทําให้ ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิง+ เสียจากท่ าน เพราะว่าจะเป็ นประโยชน์
แก่ ท่านมากกว่ าทีจ, ะเสี ยอวัยวะไปอย่ างหนึ,ง แต่ ท+งั ตัวของท่ านไม่ ต้องถูกทิง+ ลงในนรก 30 และถ้ า
มือข้ างขวาของท่ านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิง+ เสียจากท่าน เพราะว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่ าที,จะเสียอวัยวะไปอย่ างหนึ,ง แต่ ท+งั ตัวของท่านไม่ ต้องถูกทิง+ ลงในนรก
ดวงตาที9มกั แอบมองด้วยใจกําหนัดควรถูกควักออกมาดีกว่าที9จะต้องทนทุกข์กบั การ
พิพากษาของพระเจ้าเพราะเหตุดงั กล่าว หลักการเดียวกันนี*ยงั ประยุกต์ใช้กบั มือที9ชอบทําบาป
ด้วย นี9สื9อด้วยว่าเวลาที9คนไม่รอดถูกทิ*งลงนรก พวกเขาก็ถูกทิ*งพร้อมกับร่ างกาย ไม่ใช่แค่จิต
วิญญาณของพวกเขาเท่านั*นที9ตอ้ งตกนรกแต่ร่างกายที9เปี9 ยมด้วยบาปก็ตอ้ งถูกทิ*งลงนรกด้วย เมื9อ
เราคิดถึงความเจ็บปวดและความไม่สบายต่างๆที9มีอยูแ่ ล้วในร่ างกายมนุษย์ การทุกข์ทรมานของ
ร่ างกายนี*ในนรกก็ยงิ9 เป็ นสิ9 งที9เจ็บปวดมากยิง9 กว่าสักเท่าใด
มธ 5:31-32 คราวนี*พระเยซูเริ9 มตรัสถึงเรื9 องที9ละเอียดอ่อนบ้างคือ เรื9 องการหย่าร้าง
และการแต่งงานใหม่ ยังมีคาํ กล่าวไว้ว่า `ผู้ใดจะหย่าภรรยา ก็ให้ เขาทําหนังสื อหย่ าให้ แก่ภรรยา
นั+น’ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ 24:1 ภายใต้บญั ญัติขอ้ นี*ของพระ
คัมภีร์เดิม ผูห้ ญิงสักคนจะถูกยืน9 ใบหย่าได้หากนางแสดงให้เห็นว่าเป็ นคนไร้ศีลธรรม (นัน9 คือ
เป็ นมลทิน) นอกจากนี*ตามที9 พระราชบัญญัติ 24:2 ได้กล่าวไว้ นางก็มีอิสระที9จะแต่งงานใหม่ได้
ด้วยหลังจากนั*น
อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงไปไกลกว่านั*นอีกก้าว 32 ฝ่ ายเราบอกท่ านทั+งหลายว่า ผู้ใดจะ
หย่าภรรยา เพราะเหตุอนื, นอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ ากับว่ าผู้น+ันทําให้ หญิงนั+นล่วงประเวณี และถ้ าผู้
ใดจะรับหญิงซึ,งหย่าแล้ วเช่ นนั+นมาเป็ นภรรยา ผู้น+ันก็ล่วงประเวณีด้วย พระเยซูทรงกล่าวยํ*าหลัก
การนี*ของพระราชบัญญัติที9วา่ การทําผิดศีลธรรมเป็ นมูลเหตุให้หย่าร้างได้ (ถึงแม้พระองค์มิได้
ทรงบัญชาก็ตาม) อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงไปไกลกว่านั*นอีกและตรัสว่าหากผูห้ ญิงที9เล่นชูภ้ าย
ใต้ เงือนไขเหล่ านีห$ ย่าและไปแต่งงานใหม่ นางก็ยงั อยูใ่ นการล่วงประเวณี ผวั เมียเขาต่อไป

ตรงนี*เราพูดถึงพระราชบัญญัติของพระเจ้าและหลักการเกี9ยวกับชีวติ สมรส นํ*าพระทัยที
สมบูรณ์ แบบของพระเจ้าก็คือ ชีวติ สมรสนั*นต้องอยูถ่ าวร ดู มัทธิว 19:3-8 อย่างไรก็ตาม มีหลัก
ฐานมากมายในพระราชบัญญัติ 24 ตรงนี* มัทธิว 19 และ 1 โคริ นธ์ 7 ที9วา่ นํ*าพระทัยทีทรง
อนุญาตของพระเจ้าก็อนุญาตให้ทาํ การหย่าร้างได้ อันที9จริ งพระองค์กไ็ ด้ทรงตั*งกฎระเบียบต่างๆ
ไว้แล้วสําหรับควบคุมการหย่าร้าง อย่างไรก็ตาม นํ*าพระทัยที9สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเสมอมาก็
คือ ที9จะให้ชีวติ คู่ดาํ รงอยูถ่ าวรและมีความสัตย์ซื9อต่อกัน นัน9 เป็ นเช่นนั*นเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื9อ
ได้กล่าวเช่นนั*นแล้ว พระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้หย่าร้างได้เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเราเป็ นสิ9 งทรง
สร้างที9อ่อนแอและบกพร่ อง แต่การหย่าร้างก็ไม่เคยเป็ นนํ*าพระทัยที9สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
เลย ดูคาํ อธิ บายเกี9ยวกับเรื9 องนี*ในมัทธิว 19:3-8
มธ 5:33-37 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสต่อไปถึงอีกข้อในพระราชบัญญัติของพระ
คัมภีร์เดิมและทรงเสริ มเข้าไปกับข้อนั*นด้วย อีกประการหนึ,ง ท่านทั+งหลายได้ ยนิ ว่ ามีคาํ กล่าวใน
ครั+งโบราณว่า `อย่ าเสียคําสัตย์ปฏิญาณ แต่ จงปฏิบัตติ ามคําสัตย์ ปฏิญาณของท่านต่ อองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ า' 34 ฝ่ ายเราบอกท่ านทั+งหลายว่า อย่ าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ กด็ ี เพราะสวรรค์เป็ น
บัลลังก์ของพระเจ้ า 35 หรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดี เพราะแผ่ นดินโลกเป็ นทีร, องพระบาทของ
พระองค์ หรือจะอ้างถึงกรุงเยรู ซาเล็มก็ดี เพราะกรุงเยรู ซาเล็มเป็ นราชธานีของพระมหากษัตริย์
36 อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ ผมขาวหรือดําไปสักเส้ นหนึ,งก็
ไม่ ได้ 37 จริงก็จงว่ าจริง ไม่ กว็ ่าไม่ พูดแต่ เพียงนีก+ พ็ อ คําพูดเกินนีไ+ ปมาจากความชั,ว
ตรงนี*พระเยซูทรงอ้างถึงเลวีนิติ 19:12 ในข้อนั*นมนุษย์ถูกกําชับมิให้สาบานพล่อยๆ หาก
ผูใ้ ดถวายคําสัตย์ปฏิญาณไว้แล้ว ผูน้ * นั ก็ตอ้ งกระทําตามที9ได้ปฏิญาณไว้ แต่พระเยซูทรงไปไกล
กว่านั*นอีกก้าว พระองค์จึงตรัสว่า อย่าสาบานเลย (มีความแตกต่างระหว่างการให้คาํ สัตย์อย่าง
เป็ นทางการในศาลพิจารณาคดีที9คนๆหนึ9งปฏิญาณว่าจะพูดแต่ความจริ ง อย่างไรก็ตาม ในชีวติ
ปกติประจําวัน ผูค้ นก็มกั กล่าวคําสาบานหรื อให้คาํ สัตย์แบบพล่อยๆ นี9เป็ นที9พระเยซูทรงหมาย
ถึงตรงนี*)

พวกยิวในสมัยพระเยซูทราบดีวา่ พวกเขาไม่ควรปฏิญาณด้วยพระนามของพระเจ้า มัน
ถือว่าเป็ นการพูดหมิ9นประมาทพระเจ้าและถือว่าเป็ นการกระทําผิดอย่างร้ายแรงในประเทศ
อิสราเอลในศตวรรษแรก น่าเสี ยดายที9ทุกวันนี*คนไม่เชื9อพระเจ้าส่ วนใหญ่ไม่ได้รู้จกั บังคับปาก
ของตัวเองเช่นนั*น แต่กระนั*นพระเยซูกต็ รัสต่อไปว่า อย่าสาบานโดยอ้างถึงแผ่นดินโลก หรื อ
โดยอ้างถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม (เมืองหลวง) หรื อโดยอ้างคนอื9นๆ อันที9จริ งแล้วพระเยซูทรงสอนว่า คํา
พูดของเราควรเป็ นคําพูดที9ซื9อตรง ไม่ใช่ ‘ใช่’ หรื อ ‘ไม่ใช่’ แบบงั*นๆขอไปที เหมือนที9ชาวโลก
มักกระทํากัน พระเยซูตรัสว่าเมื9อเรายกสิ9 งอื9นๆมาเสริ ม สิ9 งที9เกินมานี*กล็ ว้ นมาจากพญามารทั*ง
สิ*น ให้เราสังเกตว่าไม่เคยมีใครเคยพูดสบถสาบานโดยอ้างนามของซาตานเลย แต่ผคู ้ นมักแช่งด่า
กันโดยใช้พระนามของพระเจ้าหรื อพระนามของพระเยซูคริ สต์ เราเลยเห็นว่าใครอยูเ่ บื*องหลัง
การพูดหมิ9นประมาทเช่นนั*น
คริ สเตียนทั*งหลายควรหลีกเลี9ยงการเที9ยวพูดว่า ‘ฉันขอยก…มาเป็ นพยานเลยว่า ฉัน...’ ดู
ยากอบ 5:12 ที9แยบยลกว่านั*นก็คือ การสบถโดยคําใช้พดู แบบเปลี9ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ‘บร๊ ะ
เจ้า’ ‘พระเจ้าจอร์จ’ ฯลฯ ทั*งหมดนี*ลว้ นมาจากการสบถโดยใช้พระนามต่างๆของพระเจ้า แม้จะ
เป็ นการสบถในรู ปที9เปลี9ยนแปลงเล็กน้อยก็ตาม
มธ 5:38-42 ในอพยพ 21:24 พระราชบัญญัติสอนว่า คนสามารถแก้แค้นได้ตามการ
ร้ายที9เขาได้รับ ถึงแม้วา่ มันเป็ นสิ9 งที9รุนแรง แต่มนั ก็ยตุ ิธรรม ท่ านทั+งหลายเคยได้ ยนิ คําซึ,งกล่าว
ไว้ว่า `ตาแทนตา และฟันแทนฟัน' 39 ฝ่ ายเราบอกท่ านว่ า อย่าต่ อสู้ คนชั,ว ถ้ าผู้ใดตบแก้มขวาของ
ท่ าน ก็จงหันแก้มอีกข้ างหนึ,งให้ เขาด้ วย 40 ถ้ าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพือ, จะริบเอาเสื+อของท่ าน ก็
จงให้ เสื+อคลุมแก่ เขาด้ วย 41 ถ้ าผู้ใดจะเกณฑ์ ท่านให้ เดินทางไปหนึ,งกิโลเมตร ก็ให้ เลยไปกับเขา
ถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้ าเขาจะขอสิ, งใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้ าจากผู้ทอี, ยากขอยืมจากท่ าน
อย่างไรก็ตาม ตรงนี*พระเยซูตรัสว่า จงลืมเรื9 องการแก้แค้นไปเลย
หลักการสําคัญที9พระเยซูทรงสอนตรงนี*ไม่ใช่วา่ คริ สเตียนควรเป็ นพรมเช็ดเท้าหน้า
ประตูและยอมให้ชาวโลกเหยียบยํา9 เราได้ตามใจชอบ แต่หลักการตรงนี*กค็ ือ ให้เราเป็ นคนมีใจ
กรุ ณา อดทน เอื*อเฟื* อเผือ9 แผ่ และยอมรับสิ9 งใดก็ตามที9เกิดขึ*นโดยไม่แก้เผ็ด แทนที9จะหาวิธีแก้

แค้น จงแสดงความกรุ ณากลับไป แทนที9จะเอาคืน จงแสดงความเอื*อเฟื* อ การทําเช่นนั*นอาจต่อสู ้
กับเนื*อหนังของเรา แต่มนั ก็สอดคล้องกับผลของพระวิญญาณ มันแสดงออกถึงใจที9อ่อนหวาน
และเป็ นตามทางของพระเจ้า ซึ9 งตรงข้ามกับใจที9ขมขื9น น่าเกลียด และอาฆาตพยาบาท ใจแบบ
แรกบ่งบอกถึงมนุษย์ใหม่ในพระคริ สต์ ใจแบบหลังก็สื9อถึงมนุษย์เก่า แน่นอนที9การดําเนินชีวติ
เช่นนั*นเป็ นส่ วนหนึ9งของบัญญัติของพระคริ สต์ ถ้ามันไม่ใช่ส่วนหนึ9งของข่าวประเสริ ฐแห่ง
อาณาจักรนั*นก็ตาม แน่นอนที9มนั เป็ นหลักการหนึ9งสําหรับการดําเนินชีวติ คริ สเตียนในปัจจุบนั
ในอาณาจักรที9จะมานั*น มันก็น่าจะเป็ นกฎหมายของแผ่นดินนั*นด้วย
มธ 5:43-47 พระเยซูทรงอ้างถึงเลวีนิติ 19:18 ท่ านทั+งหลายเคยได้ ยนิ คําซึ,งกล่าวไว้ ว่า
`จงรักเพือ, นบ้ าน และเกลียดชังศัตรู ' 44 ฝ่ ายเราบอกท่ านว่ า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ ผู้ที,
สาปแช่ งท่าน จงทําดีแก่ผู้ทเี, กลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพือ, ผู้ทปี, ฏิบัติต่อท่านอย่ างเหยียด
หยามและข่ มเหงท่ าน 45 จงทําดังนีเ+ พือ, ท่ านทั+งหลายจะเป็ นบุตรของพระบิดาของท่ านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ ทรงให้ ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขนึ+ ส่ องสว่ างแก่คนดีและคนชั,ว
และให้ ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม
อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงยกข้อความเหล่านี*มาในแบบที9พวกรับบีตีความมัน ประเพณี
ของพวกรับบีสอนว่า คนเราควรรักคนที9เป็ นเพื9อนบ้านหรื อคนที9มีบา้ นเรื อนอยูต่ ิดกัน แต่มนั
ไม่ใช่เรื9 องเสี ยหายที9จะเกลียดชังศัตรู ของคุณ เช่น พวกคนสะมาเรี ย ผูซ้ 9 ึงจริ งๆแล้วก็อยูถ่ ดั จาก
แคว้นยูเดีย
อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงตําหนิการบิดเบือนพระราชบัญญัติแบบนี*และทรงไปไกลกว่า
นั*น พระองค์ทรงบัญชาให้เรารักศัตรู ของเรา จงอวยพรคนเหล่านั*นที9แช่งด่าเรา จงทําดีต่อคนที9
เกลียดชังเรา จงอธิษฐานเผือ9 คนเหล่านั*นที9เอาเปรี ยบเราหรื อข่มเหงเรา พระเยซูทรงทําแบบนั*น
จริ งๆบนกางเขน พระเจ้าพระบิดาก็ทรงทําแบบนั*นด้วยในการที9พระองค์ทรงให้ฝนตกแก่คน
อธรรม
พระเยซูตรัสต่อไปว่า 46 แม้ ว่าท่านรักผู้ทรี, ักท่ าน ท่านจะได้ บําเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บ
ภาษีกก็ ระทําอย่างนั+นมิใช่ หรือ 47 ถ้ าท่ านทักทายแต่ พนี, ้ องของตนฝ่ ายเดียว ท่ านได้ กระทําอะไร

เป็ นพิเศษยิง, กว่าคนทั+งปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษีกก็ ระทําอย่ างนั+นมิใช่ หรือ มันไม่ใช่เรื9 องยิง9 ใหญ่
เลยกับการที9เรารักคนเหล่านั*นที9รักเราหรื อที9เป็ นมิตรกับเรา แม้แต่พวกคนเก็บภาษีกท็ าํ แบบ
เดียวกัน พวกคนเก็บภาษีเป็ นคนที9ทาํ งานให้กบั พวกโรม โดยพวกเขามีอิสระที9จะขูดรี ดเอาภาษี
มากเท่าไรก็ได้ (พวกเขาเป็ นพนักงานรับจ้างของโรมซึ9งมีหน้าที9เรี ยกเก็บภาษีให้ได้ตามอัตราที9
กําหนด ภาษีส่วนเกินที9พวกเขาเรี ยกเก็บมาได้กจ็ ะตกเป็ นของพวกเขา พวกคนเก็บภาษีน* ีมกั เป็ น
คนโหดร้าย โลภมาก และอํามหิต และพวกเขาก็ได้รับการปกป้ องจากโรมด้วย ดังนั*น คนพวกนี*
จึงเป็ นที9เกลียดชังราวกับเป็ นกากเดนของสังคม พระเยซูทรงยกพวกเขาเป็ นตัวอย่างตรงนี* แม้แต่
พวกคนเก็บภาษีกร็ ักมิตรสหายและครอบครัวของตัวเอง)
ดังนั*น มันจึงไม่ใช่เรื9 องใหญ่โตอะไรกับการที9เรารักเฉพาะคนเหล่านั*นที9รักเรา แต่บท
เรี ยนจริ งๆของเราก็คือ การที9เรารักศัตรู ของเราด้วยต่างหาก นัน9 คือประเด็นสําคัญของบัญญัติ
ของพระคริ สต์ พระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมบัญชาให้เรารักเพือ9 นบ้านของเรา พระเยซูทรง
ใช้หลักการนั*นและขยายมันต่อด้วยโดยให้เรารักศัตรู ของเราด้วย นัน9 เป็ นส่ วนที9ยาก
มธ 5:48

สุ ดท้ายพระเยซูตรัสว่า เหตุฉะนี+ ท่ านทั+งหลายจงเป็ นคนดีรอบคอบ

เหมือนอย่ างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เป็ นผู้ดีรอบคอบ” มีหลายความเห็นตามมา
ตรงนี* 1) คําที9แปลว่า ดีรอบคอบ (เทะเละอีออส) มีความหมายว่า ‘ความครบสมบูรณ์’ หรื อ
‘ความเป็ นผูใ้ หญ่’ คํานี*ถูกใช้เพื9อแยกแยะผูใ้ หญ่จากเด็ก ความเป็ นผูใ้ หญ่จะมีลกั ษณะเด่นคือ
ความไม่ เห็นแก่ ตัว ขณะที9ความไม่เป็ นผูใ้ หญ่จะมีลกั ษณะเด่นเป็ นความเห็นแก่ ตัว บริ บทที9มา
ก่อนหน้านั*นก็สื9อถึงความไม่เห็นแก่ตวั อย่างชัดเจน
2) บางคนมองว่ารู ปกาลของคํากริ ยาตรงนี*คือ อนาคตกาล ในทํานองเดียวกัน ความหมาย
ตรงนี*อาจแปลได้วา่ ‘ท่านทั*งหลายจะเป็ นคนดีรอบคอบ’ เมื9อดูจากบริ บทแล้ว การแปลเช่นนั*นก็
เหมาะสมทีเดียว แต่ความหมายตรงนี*กน็ ่าจะเป็ นเชิงคําสั9งมากกว่าดังที9ถูกแปลมาแล้ว ในกรณี น* ี
พระเยซูทรงสั9งให้เราเป็ นผูใ้ หญ่ตามความหมายที9นิยามไปแล้วด้านบน นัน9 คือ ไม่เห็นแก่ตวั และ
คิดถึงคนอื9น แน่นอนที9พระบิดาของเราในสวรรค์ทรงเป็ นผูใ้ หญ่และไม่เห็นแก่ตวั เลยแม้แต่นิด
เดียว พระองค์ยงั ทรงเป็ นแบบอย่างที9ยอดเยีย9 มสําหรับเราเหมือนเดิม

กล่าวโดยสรุ ปแล้วก็คือ พระเยซูทรงสะท้อนให้เห็นถึงคําสอนของพระราชบัญญัติและ
ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้เสด็จมาทําให้มนั สําเร็จแล้ว ในแต่ละกรณี ในบทนี* พระองค์ได้
ทรงให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติอย่างมีช* นั เชิง อย่างไรก็ตาม จากนั*นพระองค์กท็ รงไปไกล
กว่านั*นโดยใช้หลักการที9สูงส่ งกว่าทั*งในด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ หลักการเหล่านี*ยอ่ มเป็ น
สิ9 งที9เราควรปฏิบตั ิตามด้วยเช่นกันในปัจจุบนั แต่ในอาณาจักรที9จะมานั*น หลักการเหล่านี*น่าจะ
กลายเป็ นกฎหมายของแผ่นดิน
*****
ภาพรวมของมัทธิว 6: บททีหกนําเสนอคําเทศนาบนภูเขาต่ อไป ในส่ วนแรกของบทนี $
พระเยซูตรั สถึงการแสร้ งเป็ นคนเคร่ งศาสนา นันคือ การแสร้ งว่ าอยู่ฝ่ายวิญญาณเพือทําให้ คนอืน
ประทับใจ จากนั$นพระองค์ กต็ รั สถึงวิธีทีเราควรจัดการกับเงินและวิธีทีมนั จัดการกับเรา ในการ
ทําเช่ นนั$นพระองค์ กท็ รงไล่ ตั$งแต่ ลาํ ดับความสําคัญเกียวกับเงินไปจนถึงความกังวลต่ างๆเกียว
กับเงิน
มธ 6:1-2

พระเยซูตรัสถึงการปฏิบตั ิของบางคนในอิสราเอลที9อยากแน่ใจว่าการ

กระทําดีของตนนั*นเป็ นที9ปรากฏต่อสายตาคนอื9น "จงระวังให้ ดี ท่ านอย่ าทําทานต่ อหน้ ามนุษย์
เพือ, จะให้ เขาเห็น มิฉะนั+นท่ านจะไม่ ได้ รับบําเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ คํา
ที9แปลว่า ทาน (เอะเละเอมอซูเน) หมายถึงการให้ดว้ ยใจเมตตา หรื อการบริ จาคให้แก่คนยากจน
พระเยซูมิได้กาํ ลังวิจารณ์การให้แก่คนขัดสน พระองค์ทรงวิจารณ์แรงจูงใจที9เห็นได้ชดั ของคน
เหล่านั*นที9ให้เพื9อที9คนอื9นจะได้เห็น
2 เหตุฉะนั+น เมือ, ท่ านทําทาน อย่ าเป่ าแตรข้ างหน้ าท่านเหมือนคนหน้ าซื,อใจคดกระทํา
ในธรรมศาลาและตามถนน เพือ, จะได้ รับการสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านว่ า
เขาได้ รับบําเหน็จของเขาแล้ ว พระองค์ตรัสถึงการที9คนหน้ าซื,อใจคดป่ าวประกาศการให้ดว้ ยใจ
กุศลของตนที9ธรรมศาลาและแม้แต่ตามท้องถนน แรงจูงใจของพวกเขาก็คือ เพื9อที9จะได้รับการ
สรรเสริ ญจากมนุษย์ พระเยซูตรัสว่า พวกเขาได้รับบําเหน็จของตนแล้ว ไม่วา่ พวกเขาจะได้รับคํา
ชมเชยใดก็ตาม มันก็จบแค่น* นั พวกเขาจะไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าเลย วลีที9พดู ถึงการเป่ าแตร

อาจเป็ นคําเปรี ยบเกินจริ งที9หมายถึงการโอ้อวดถึงการให้ของตน อย่างไรก็ตาม ในแถบตะวัน
ออก มีรายงานว่าผูค้ นเป่ าแตรเพื9อประกาศถึงการกระทําดีของตนจริ งๆ
มธ 6:3-4

พระเยซูจึงทรงใช้คาํ เปรี ยบทัว9 ไปเกี9ยวกับมือซ้ายและมือขวาของเรา ฝ่ าย

ท่ านทั+งหลายเมือ, ทําทาน อย่ าให้ มอื ซ้ ายรู้ การซึ,งมือขวากระทํานั+น 4 เพือ, ทานของท่านจะเป็ นการ
ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในทีล, ลี+ บั พระองค์เองจะทรงโปรดประทาน
บําเหน็จแก่ ท่านอย่ างเปิ ดเผย เจตนาที9ชดั เจนก็คือว่า การกระทําดีดว้ ยใจกว้างขวางควรถูกกระทํา
อย่างเงียบๆเพื9อที9จะไม่ดึงความสนใจมายังผูใ้ ห้ “เพื9อทานของท่านจะเป็ นการลับ” นอกจากนี*
พระเจ้าจะทรงประทานบําเหน็จอย่างเปิ ดเผยแก่ผบู ้ ริ จาคเพราะการกระทําดีอย่างแท้จริ งของเขา
พระเยซูจึงทรงนําเสนอบทเรี ยนง่ายๆนี* นัน9 คือ จงทําดีอย่างเงียบๆและได้รับบําเหน็จจากพระเจ้า
หากทําดีอย่างโอ้อวด คุณก็จะถูกพระเจ้าเมิน น่าเสี ยดายที9วา่ พวกนักศาสนาสมัยนั*นชอบโอ้อวด
ถึงการดีใดๆก็ตามที9พวกเขากระทํา
มธ 6:5-6

จากนั*นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงตําหนิพวกคนที9แสร้งทําเป็ นเคร่ ง

ศาสนาที9ทาํ ทีวา่ อยูฝ่ ่ ายวิญญาณอย่างเปิ ดเผยเพื9อที9คนอื9นจะได้มองพวกเขาว่าเป็ นคนอยูฝ่ ่ าย
วิญญาณ เมือ, ท่านทั+งหลายอธิษฐาน อย่าเป็ นเหมือนคนหน้ าซื,อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐาน
ในธรรมศาลาและทีม, ุมถนน เพือ, จะให้ คนทั+งปวงได้ เห็น เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า เขาได้ รับ
บําเหน็จของเขาแล้ ว คําที9แปลว่า คนหน้ าซื,อใจคด (ฮู พอคริ เทส) มีความหมายว่า ‘คนเสแสร้ง’,
‘นักแสดง’, หรื อ ‘คนหลอกลวง’
ตรงนี*ความหน้าซื9 อใจคดก็คือ การยืนอธิษฐานเสี ยงดังที9ธรรมศาลาและแม้แต่ตามหัวมุม
ถนน แรงจูงใจของพวกเขาก็คือ เพื9อที9จะให้ คนเห็น คนเหล่านี*เช่นกันที9ได้รับบําเหน็จทุกอย่างที9
พวกเขาควรจะได้แล้ว นี9สื9อว่าบําเหน็จที9แท้จริ งนั*นก็รอคอยคนเหล่านั*นที9รับใช้พระเจ้าอย่าง
ชอบธรรมและด้วยความจริ ง
แต่พระเยซูทรงสอนว่า เราควรอธิษฐานส่ วนตัว 6 ฝ่ ายท่ านเมือ, อธิษฐานจงเข้ าในห้ องชั+น
ใน และเมือ, ปิ ดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่ อพระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตในทีล, ลี+ บั และพระบิดาของ
ท่ านผู้ทอดพระเนตรเห็นในทีล, ลี+ บั จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอย่ างเปิ ดเผย คําที9แปล

ว่า ห้ องชั+นใน (ทาเมะอีออน) หมายถึง ห้องเก็บของ ห้องด้านหลัง หรื อตูเ้ สื* อผ้า กล่าวอีกนัยหนึ9ง
ก็คือ มันเป็ นสถานที9ส่วนตัว การอธิษฐานส่ วนตัวไม่เพียงเป็ นสิ9 งที9ควรกระทํามากกว่าเท่านั*น
เพื9อที9จะไม่เป็ นการเสแสร้ง แต่มนั ยังมีประสิ ทธิภาพกว่าด้วยตรงที9วา่ ผูท้ ี9อธิษฐานจะไม่ได้ถูก
รบกวนด้วยคนหรื อสิ9 งต่างๆที9เกิดขึ*น
มธ 6:7

คราวนี*พระเยซูตรัสถึงเรื9 องการทําซํ*าๆอย่างเปล่าประโยชน์บา้ ง แต่ เมือ,

ท่ านอธิษฐาน อย่ าใช้ คาํ ซํ+าซากไร้ ประโยชน์ เหมือนคนต่ างชาติ เพราะเขาคิดว่ าพูดมากหลายคํา
พระจึงจะทรงโปรดฟัง ในด้านหนึ9ง พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่า เราควรนําคําขอของเราทูลต่อ
พระเจ้าเสมอๆ (ลูกา 11:9-10, ลูกา 18:1-5) อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน พระเยซูกต็ รัสถึงการ
ใช้ คาํ ซํา$ ซากไร้ ประโยชน์ นัน9 คือ การอธิษฐานเรื9 องเดิมๆซํ*าแล้วซํ*าอีกอย่างเปิ ดเผย
คําที9แปลว่า ใช้ คาํ ซํ+าซากไร้ ประโยชน์ (บัททอลอเกะโอ) หมายถึง การพูดเรื9 องเดิมซํ*าแล้ว
ซํ*าอีก พวกยิวจนถึงทุกวันนี*กย็ นื หน้ากําแพงร้องไห้ โดยผงกหัวและยักไหล่ขณะที9พวกเขา
อธิษฐานไปด้วยเรื9 องเดิมๆซํ*าแล้วซํ*าอีก อันที9จริ งแล้ว พวกยิวในปัจจุบนั ที9กาํ แพงร้องไห้กอ็ ่าน
คําอธิษฐานจากหนังสื อคําอธิษฐาน นอกจากนี* คําอธิษฐานที9พวกเขาอ่านก็ได้ถูกเลือกมาก่อน
แล้วโดยประเพณีของพวกรับบีเพื9อที9จะให้อ่านในวันหรื อโอกาสสําคัญๆ เห็นได้ชดั ว่ามัน
เป็ นการทําพอเป็ นพิธีเท่านั*น
เพราะว่าศาสนายิวแบบรับบีในปัจจุบนั มีพ*นื ฐานอยูบ่ นประเพณี ของพวกรับบีที9มาก่อน
สมัยของพระเยซูเสี ยอีก มันจึงเป็ นไปได้วา่ พวกยิวในสมัยพระเยซูกท็ าํ แบบเดียวกัน คือ
อธิษฐานเป็ นประเพณี เหมือนที9พวกยิวออร์โธด็อกซ์ในปัจจุบนั กระทํา พวกเขาอาจผงกหัวและ
ไหล่เหมือนที9พวกยิวออร์โธด็อกซ์สมัยนี*กระทําเวลาอธิษฐานก็ได้
พวกคาทอลิกและคริ สตจักรอื9นๆที9เน้นการสวดก็อธิ ษฐานโดยใช้คาํ อธิษฐานเดิมๆทุกวัน
อาทิตย์ พวกโรมันคาทอลิกอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์” และ “วันทามารี อา” ซํ*าๆ
พวกคนที9ประกอบพิธีกท็ ่อง “คําอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ซํ*าๆซึ9งเดียวเราจะเห็นในข้อ
ต่อๆไป พระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยคําอธิษฐานที9ซ* าํ ๆพอเป็ นพิธีและไม่ได้ออกมาจากใจ

มธ 6:8

พระเยซูจึงทรงนําเสนอสิ9 งที9เรี ยกกันตามประเพณี วา่ คําอธิษฐานขององค์

พระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่างไรก็ตาม คําอธิษฐานนี*กไ็ ม่ได้มีไว้เพือ9 ที9จะใช้อธิษฐานซํ*าๆทุกสัปดาห์อย่ าง
ไร้ ประโยชน์ แต่อย่างใด แต่พระองค์ทรงให้คาํ อธิษฐานนี*เป็ นแบบอย่างในเรื9 องของรู ปแบบและ
เนื*อหาว่าเราควรอธิษฐานอย่ างไร เหตุฉะนั+นท่ านอย่าเป็ นเหมือนเขาเลย เพราะว่ าสิ, งไรซึ,งท่ าน
ต้ องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนทีท, ่านทูลขอแล้ว เห็นได้ชดั ว่าเราถูกสั9งมิให้อธิ ษฐาน
ตามแบบที9ได้บรรยายไปแล้วข้างบน นอกจากนี* พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ของเราก็ทรงทราบ
แล้วถึงความจําเป็ นต่างๆของเรา ช่างเป็ นคําที9ทาํ ให้เราอุ่นใจจริ งๆ พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ของ
เราทรงทราบแล้วถึงความจําเป็ นต่างๆของเราก่อนที9เราจะอธิษฐานเสี ยอีก พระองค์กาํ ลังรอคอย
ให้เราทูลขอพระองค์เท่านั*น
มธ 6:9

ตรงนี*พระเยซูทรงวางรู ปแบบ หรื อแบบอย่างของวิธีที9เราควรอธิษฐาน

เหตุฉะนั+น ท่ านทั+งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนีว+ ่ า ประเด็นหลักตรงนี*ถูกพบในคําที9แปลว่า ตาม
อย่างนี+ (ฮออูโท) คํานี*แปลว่า ‘ตามแบบนี*’ หรื อ ‘ในลักษณะนี*’ ตามความหมายที9ถูกสื9 อ ดังนั*น
พระเยซูจึงทรงนําเสนอสิ9 งที9ประเพณี เรี ยกว่า ‘คําอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ จริ งๆแล้วมัน
เป็ นคําอธิษฐานที9ไว้ใช้สอนเพื9อประโยชน์ของพวกสาวกมากกว่า มันไม่เคยมีไว้เพื9อใช้อธิษฐาน
แบบลวกๆเหมือนอย่างที9กระทํากันในคริ สตจักรที9ทาํ พิธีสวดต่างๆที9มีอยูท่ ว9ั โลกเลย
ข้ าแต่ พระบิดาของข้ าพระองค์ ท+งั หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้ พระนามของ
พระองค์เป็ นทีเ, คารพสั กการะ พระเยซูทรงขึ*นต้นคําอธิษฐานแบบอย่างนี*ดว้ ยการสรรเสริ ญ
พระเจ้า วลีที9วา่ “ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที9เคารพสักการะ” มีความหมายตรงตัวว่า
‘บริ สุทธิ:’ หรื อ ‘ได้รับการชําระ’ โดยพระนามของพระองค์ พระเยซูจึงทรงสรรเสริ ญพระ
ลักษณะอันบริ สุทธิ:ของพระบิดาของพระองค์ ในแบบเดียวกัน ชีวติ การอธิษฐานของเราก็ควร
รวมการสรรเสริ ญเข้าไว้ดว้ ย บางทีมนั ควรมาอันดับแรกในรายการอธิษฐานของเราด้วยซํ*า ตรงนี*
เราเห็นถึงเรื9 องของการนมัสการส่ วนตัว รู ปแบบของการนมัสการขั*นพื*นฐานที9สุดก็คือ เมื9อผูเ้ ชื9อ
ใช้เวลาลําพังกับพระเจ้าและสรรเสริ ญและเทิดทูนพระองค์ การนมัสการจึงเริ9 มต้นในห้อง
อธิษฐาน

มธ 6:10

พระเยซูอธิษฐานต่อไปว่า ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตั+งอยู่ ขอให้

เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์ เป็ นอย่างไร ก็ให้ เป็ นไปอย่างนั+นในแผ่ นดินโลก นี9
เท่ากับว่าพระเยซูทรงยอมถวายตัวของพระองค์เองให้อยูภ่ ายใต้การปกครองของพระเจ้า วลีที9วา่
“ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั*งอยู”่ ไม่เพียงเป็ นคําขอให้เวลาอันเปี9 ยมสุ ขนั*นมาปรากฏ
เท่านั*น แต่ยงั เป็ นคําพูดที9แสดงถึงการนบนอบเชื9อฟังพระบรมมหากษัตริ ยด์ ว้ ย ในแบบเดียวกัน
การทูลขอให้น* าํ พระทัยของพระองค์สาํ เร็จบนแผ่นดินโลกก็เป็ นการยอมจํานนต่อความเป็ นเจ้า
นายของพระองค์ดว้ ย มันจึงเท่ากับเป็ นการพูดว่า ‘อย่าให้เป็ นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์
แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์’
มธ 6:11

จากนั*นพระเยซูกห็ นั มาตรัสถึงการทูลขอสําหรับความจําเป็ นต่างๆบ้าง

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ท+งั หลายในกาลวันนี+ คําภาษาอังกฤษ
prayer มีความหมายตรงตัวว่า การทูลขอหรื อการเสนอข้อเรี ยกร้อง หลังจากที9พระองค์ได้ทรง
สรรเสริ ญและยอมจํานนต่อพระเจ้าแล้วเท่านั*น พระเยซูถึงทรงทูลขอ
มธ 6:12

ต่อมาพระเยซูตรัสถึงเรื9 องการสารภาพบาป และขอทรงโปรดยกหนีข+ อง

ข้ าพระองค์ เหมือนข้ าพระองค์ยกหนี+ผู้ทเี, ป็ นหนีข+ ้ าพระองค์น+ัน คําที9แปลว่า หนี+ (ออเฟะอีเลมา)
ถึงแม้มีความหมายตรงตัวว่าสิ9 งที9ติดค้างอยู่ แต่มนั ก็มีความหมายเชิงเปรี ยบได้ดว้ ยว่า ‘ความบาป’
หรื อ ‘การกระทําผิด’ นัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี* พระเยซูทรงสอนให้เราแสวงหาการ
อภัยโทษจากพระเจ้าเมื9อเราทําบาป (1 ยอห์น 1:9) นอกจากนี* การที9เราได้รับการยกโทษยังขึ*นอยู่
กับความเต็มใจของเราในการที9จะยกโทษคนอื9นด้วย (ดู ข้อ 15)
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นอกจากนี*แล้ว พระองค์ยงั ทรงสอนให้เราขอกําลัง การทรงนํา และความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย และขออย่ านําข้ าพระองค์เข้ าไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่ วยข้ า
พระองค์ให้ พ้นจากความชั,วร้ าย เราควรอธิษฐานเช่นนั*นเพื9อขอความช่วยเหลือ พละกําลัง และ
การทรงนําจากพระองค์ เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิDเดชและสง่ าราศีเป็ นของพระองค์ สืบๆไปเป็ น
นิตย์ เอเมน พระเยซูทรงปิ ดท้ายคําอธิษฐานที9เป็ นแบบอย่างนี*โดยการสรรเสริ ญพระเจ้าเพิม9 เติม
การกล่าวว่าอาณาจักรที9จะมานั*นรวมถึงฤทธิ:เดชและสง่าราศีเป็ นของพระองค์ยอ่ มเป็ นคําสรรเส

ริ ญจริ งๆ ตั*งแต่การเสด็จขึ*นสู่สวรรค์ของพระองค์แล้ว ความหมายตรงนี*กส็ อดคล้องกับการ
แสวงหาการเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์ทรงปิ ดท้ายด้วยคําว่า เอ
เมน ซึ9งในบริ บทนี*มีความหมายว่า ‘ขอให้เป็ นเช่นนั*น’
มธ 6:14-15 จากนั*นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงตรัสถึงเงื9อนไขของการได้รับการยก
โทษจากพระเจ้า เพราะว่ าถ้ าท่ านยกการละเมิดของเพือ, นมนุษย์ พระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ ท่านด้ วย 15 แต่ ถ้าท่านไม่ ยกการละเมิดของเพือ, นมนุษย์ พระบิดา
ของท่ านจะไม่ ทรงโปรดยกการละเมิดของท่ านเหมือนกัน หากเรายกโทษคนอื9น พระเจ้าก็จะ
ทรงยกโทษเราด้วย หากเราไม่ยกโทษคนอื9น พระเจ้าก็จะไม่ทรงยกโทษเราเหมือนกัน มันง่าย
แบบนั*นเลย ดังนั*นเราจึงควรสํารวจใจเราเองเพื9อดูวา่ มีความขมขื9น ใจอาฆาตแค้น หรื อการที9เรา
ไม่ยอมยกโทษให้คนอื9นบ้างหรื อไม่ สามัคคีธรรมที9ถูกต้องกับพระบิดาในสวรรค์ของเราจึงขึ*น
อยูก่ บั สามัคคีธรรมที9ถกู ต้องกับคนทั*งหลายที9อยูร่ อบตัวเรา
มธ 6:16-18 พระเยซูจึงทรงย้อนกลับมาตรัสถึงหัวข้อหลักที9ถูกกล่าวถึงไปก่อนหน้านี*
ในบทนี* นัน9 คือ การแสร้งทําตัวว่าเป็ นน่าเลื9อมใสและเป็ นผูอ้ ยูฝ่ ่ ายวิญญาณต่อหน้าคนอื9น ยิง, กว่า
นั+นเมือ, ท่านถืออดอาหาร อย่ าทําหน้ าเศร้ าหมองเหมือนคนหน้ าซื,อใจคด ด้ วยเขาแสร้ งทําหน้ าให้
ผิดปกติ เพือ, จะให้ คนเห็นว่ าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่ า เขาได้ รับบําเหน็จของ
เขาแล้ว
ตรงนี*เรื9 องที9ถูกพูดถึงคือการอดอาหาร การอดอาหารเป็ นวิธีปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์ที9คน
จะไม่ยอมรับประทานอาหารเพื9อที9จะ (1) ถ่อมจิตถ่อมใจของเขาต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้า และ
(2) มีใจจดจ่ออยูก่ บั สิ9 งต่างๆที9เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณซึ9งเป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกับสิ9 งต่างๆที9เป็ นฝ่ ายเนื*อ
หนัง บางครั*งในสมัยพระคัมภีร์เดิม ผูค้ นมีธรรมเนียมในการสวมผ้ากระสอบ (ผ้าเนื*อหยาบ)
และเอาขี*เถ้าโปรยศีรษะของตนเพื9อแสดงให้เห็นถึงความเสี ยใจและการถ่อมใจ อย่างไรก็ตาม ใน
สมัยพระเยซู พวกคนหน้าซื9อใจคดก็แสร้งทําตัวทุกข์โศกและอดอาหาร อีกครั*งที9พวกเขาได้รับ
บําเหน็จของตนแล้ว พวกเขาจะไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าเลย

พระเยซูกลับสอนว่า หากคุณจะอดอาหาร จงทําแบบลับๆ 17 ฝ่ ายท่ านเมือ, ถืออดอาหาร
จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้ า 18 เพือ, ท่ านจะไม่ ปรากฏแก่คนอืน, ว่ าถืออดอาหาร แต่ ให้ ปรากฏ
แก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในทีล, ลี+ บั และพระบิดาของท่ านผู้ทอดพระเนตรเห็นในทีล, ลี+ บั จะ
ทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอย่างเปิ ดเผย พระเยซูตรัสว่า จงล้างหน้าของท่าน หวีผมให้
เรี ยบร้อย และจงใช้ชีวติ ในแบบที9คนอื9นไม่รู้เลยว่าท่านใช้เวลาพิเศษกับพระเจ้าอยู่ เวลาที9ท่านอยู่
ในช่วงแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐานและอดอาหาร จงทํามันแบบลับๆ
แล้วพระเจ้าจะทรงประทานบําเหน็จแก่ท่านอย่างเปิ ดเผย
มธ 6:19-20 คราวนี*พระเยซูทรงเปลี9ยนมาตรัสถึงหัวข้อสําคัญอีกเรื9 อง นัน9 คือ วิธีที9เรา
จัดการกับเงินและวิธีที9มนั จัดการกับเรา พระองค์ทรงเริ9 มต้นด้วยการตรัสถึงเป้ าหมายของความ
มัง9 คัง9 และการแสวงหาความมัง9 คัง9 อย่าสะสมทรัพย์ สมบัตไิ ว้สําหรับตัวในโลก ทีต, ัวมอดและสนิม
อาจทําลายเสี ยได้ และทีข, โมยอาจขุดช่ องลักเอาไปได้ พระเยซูมิได้กาํ ลังตรัสถึงการเก็บหอมรอม
ริ บด้วยความรอบคอบ แต่พดู ถึงแรงจูงใจมากกว่า ในที9น* ีพระองค์ตรัสถึงการมีชีวติ อยูเ่ พื9อความ
มัง9 คัง9 และการได้มาเพิ9ม (นัน9 คือ ความโลภ) ดู 1 ทิโมธี 6:5-11 คําที9แปลว่า สนิม (โบรซิ ส) ไม่ได้
หมายถึงการเกิดสนิมของเหล็กจริ งๆอย่างที9เราเข้าใจ แต่หมายถึงการเน่าเสี ย เช่น การเน่าเสี ยของ
เนื*อสัตว์มากกว่า (นัน9 คือ ความเปื9 อยเน่า) ประเด็นสําคัญก็คือว่า ความมัง9 คัง9 ใดก็ตามที9เราสะสม
ไว้น* นั อาจเสื9 อมสู ญไปได้หรื อถูกขโมยไปได้นน9ั เอง มันเป็ นสิ9 งที9ไม่จีรังยัง9 ยืน
ในทางกลับกัน พระเยซูตรัสว่า 20 แต่ จงสะสมทรัพย์ สมบัตไิ ว้ สําหรับตัวในสวรรค์ ทีต, ัว
มอดและสนิมทําลายเสียไม่ ได้ และทีไ, ม่ มขี โมยขุดช่ องลักเอาไปได้ แทนที9จะทําเช่นนั*น เราควร
ลงทุนชีวติ ของเราในสวรรค์ซ9 ึงเป็ นที9ๆเวลาและแรงที9เราได้ลงไปนั*นตั*งมัน9 คงอยูเ่ ป็ นนิตย์ คําสอ
นรวมๆของพระคัมภีร์ใหม่บ่งบอกชัดเจนว่าการทํางานและการรับใช้ที9เราได้กระทําเพื9อพระเยซู
คริ สต์วนั นี*กเ็ ป็ นการลงทุนไว้ในสวรรค์ ถึงแม้วา่ พระเจ้ามิทรงมีวนั จ่ายเงินเดือนสําหรับการรับ
ใช้พระองค์ตอนนี* แต่เมื9อเราไปถึงสวรรค์ เราก็จะได้รับค่าตอบแทน นัน9 เป็ นสิ9 งที9เรามองเห็นได้
และเข้าใจได้โดยใช้ความเชื9อเท่านั*น

กระนั*น การปรนนิบตั ิพระคริ สต์ในตอนนีจ$ ะได้รับบําเหน็จสักวันหนึ9งในตอนนั$นใน
สวรรค์ นอกจากนี* สิ9 งที9เราลงทุนไว้ที9นน9ั ตอนนี*กก็ าํ ลังมีมูลค่าเพิ9มขึ*นด้วย ไม่มีขโมยคนไหน
สามารถขโมยการลงทุนนั*นไปได้ เศรษฐกิจตกตํ9าหรื อเศรษฐกิจทรุ ดอันใดก็จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อมันเช่นกัน ทรัพย์สินเหล่านั*นจะไม่มีวนั เสื9 อมค่าด้วย และสุ ดท้ายแล้ว ทรัพย์สินเหล่านั*นจะ
ไม่โดนเรี ยกเก็บภาษีดว้ ย เห็นได้ชดั เลยว่าสถานที9ๆดีที9สุดที9จะลงทุนก็คือในสวรรค์ ไม่มีการ
ลงทุนใดบนโลกนี*ที9จะให้ผลตอบแทนได้เท่ากับที9พระเจ้าจะทรงให้สาํ หรับการลงทุนที9นน9ั
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นอกจากนี* เพราะว่าทรัพย์ สมบัติของท่านอยู่ทไี, หน ใจของท่านก็จะอยู่ที,

นั,นด้ วย หากเราให้คุณค่ากับสิ9 งต่างๆของโลกนี* ใจของเราก็จะอยูท่ ี9ส9ิ งเหล่านั*น ในทางกลับกัน
หากเราให้คุณค่ากับสิ9 งต่างๆที9เป็ นของสวรรค์และงานของพระเจ้า ใจของเราก็จะอยูท่ ี9ส9ิ งเหล่า
นั*นเช่นกัน ใจของเราจะอยูท่ ี9ๆเราได้ลงทุนไว้ หากเราลงทุนในชีวติ นี*และคุณค่าต่างๆของมัน ใจ
ของเราก็จะอยูใ่ นโลกนี* อย่างไรก็ตาม หากเราลงทุนชีวิตของเราในสวรรค์ ใจของเราก็จะอยูท่ ี9
นัน9
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ดูเหมือนว่าพระเยซูทรงเปลี9ยนเรื9 องพูดตรงนี* อย่างไรก็ตาม สิ9 งที9พระองค์

ทรงทําตรงนี*กค็ ือ ออกนอกเรื9 องชัว9 คราวเพื9อที9จะยกเรื9 องประกอบหัวข้อที9กาํ ลังพูดถึงอยูต่ อนนี*
นัน9 คือ ที9ๆลําดับความสําคัญของเราอยู่ ตาเป็ นประทีปของร่ างกาย คําที9แปลว่า ประทีป (ลู
คนอส) ไม่ใช่คาํ ที9ปกติแล้วแปลว่า ความสว่ าง (โฟส) แต่ความหมายตรงนี*คือ ‘เทียน’ หรื อ
‘ตะเกียง’ มากกว่า ในภาษาพูดปั จจุบนั มันก็คงหมายถึงไฟหน้ารถที9ใช้ส่องนําทางนัน9 เอง เหตุ
ฉะนั+นถ้ าตาของท่ านดี ทั+งตัวก็จะเต็มไปด้ วยความสว่ าง คําที9แปลว่า ดี (ฮัพลออูส) มีความหมาย
ว่า ‘สมบูรณ์’ หรื อ ‘อยูใ่ นสภาพดี’ ความหมายที9พระเยซูทรงต้องการจะกล่าวตรงนี*กค็ ือว่า หาก
ตาของท่านอยูใ่ นสภาพดี ทั*งร่ างกายของท่านก็จะมีความสว่าง
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นี9กเ็ ป็ นจริ งในทางกลับกันด้วย แต่ ถ้าตาของท่านชั,ว ทั+งตัวของท่านก็จะ

เต็มไปด้ วยความมืด เหตุฉะนั+นถ้ าความสว่ างซึ,งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั+นจะหนาทึบสั ก
เพียงใด คําที9แปลว่า ชั,ว (พอเนรอส) ในบริ บทนี*หมายถึง ‘ป่ วย’ หรื อ ‘เป็ นโรค’ ดังนั*น ตาที9เป็ น
โรคก็จะนําความมืดหรื อความบอดมาสู่ ท* งั ร่ างกาย

ประเด็นสําคัญในบริ บทนี*กค็ ือว่า หากเรามีลาํ ดับความสําคัญผิด ทั*งชีวติ ของเราก็จะได้
รับผลกระทบไปด้วย ในแบบเดียวกัน หากตาของเราอยูใ่ นสภาพดี มันก็จะส่ งผลต่อวิถีชีวติ
ทั*งหมดของเราด้วย ความคิดที9ถูกสื9 ออย่างชัดเจนก็คือว่า เราต้องแน่ใจว่าตาฝ่ ายวิญญาณแห่งการ
จัดลําดับความสําคัญของเรานั*นอยูใ่ นสภาพดี หาไม่แล้ว ไม่เพียงชีวติ ของเราจะได้รับผลกระทบ
ในตอนนี*เท่านั*น แต่นิรันดร์กาลในตอนนั*นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
มธ 6:24

คราวนี*พระเยซูทรงย้อนกลับมาพูดถึงเรื9 องสําคัญ ไม่ มผี ู้ใดปรนนิบตั ินาย

สองนายได้ เพราะเขาจะชังนายข้ างหนึ,งและจะรักนายอีกข้างหนึ,ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ าย
หนึ,งและจะดูหมิน, นายอีกฝ่ ายหนึ,ง มีหลายความเห็นตามมา (1) เนื*อหาหลักยังดําเนินต่อไป นัน9
คือ การจัดลําดับความสําคัญของชีวติ เราให้ถูกต้อง (2) คําที9แปลว่า นาย (คูรีออส) เป็ นคํา
ธรรมดาที9ปกติแล้วแปลว่า ‘เจ้านาย’ พระเยซูตรัสว่า ไม่มีผใู ้ ดปรนนิบตั ินายสองคนได้ นัน9 เป็ น
ความจริ งอย่างลึกซึ*งทีเดียว ไม่พระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่กค็ นอื9นหรื อสิ9 งอื9นที9เป็ น
นายของเรา ผูท้ ี9เป็ นนายของเราได้น* นั อาจเป็ นตัวเราเองหรื อไม่กซ็ าตานเองเลย (3) คําที9แปลว่า
ชัง (มิเสะโอ) เป็ นคําที9ข* ึนอยูก่ บั บริ บท ตรงนี*มนั มีความหมายว่า ‘สะอิดสะเอียน’ ใครสักคนหรื อ
บางสิ9 งบางอย่าง (4) ความหมายของคําที9แปลว่า ดูหมิน, (คาทาฟรอเนะโอ) ก็มีความหมายด้วยว่า
‘เมินเฉย’ คนอื9น นัน9 อาจเป็ นความหมายตรงนี* ดังนั*น พระเยซูจึงกําลังตรัสว่าหากผูใ้ ดพยายามที9
จะรับใช้นายสองคน เขาก็จะเกลียดชังนายคนหนึ9งและรักนายอีกคน หรื อไม่กเ็ มินเฉยคนหนึ9ง
และลําเอียงเข้าข้างอีกคน
คราวนี*พระองค์ทรงตรงเข้าประเด็นของพระองค์ ท่ านจะปรนนิบัติพระเจ้ าและเงินทอง
พร้ อมกันไม่ ได้ นี9เป็ นส่ วนที9เกี9ยวข้องโดยตรงกับบริ บทใหญ่ คําที9แปลว่า เงินทอง (มัมโมนาส)
มีความหมายว่า ‘ความมัง9 คัง9 ’ หรื อ ‘การได้มาซึ9 งความมัง9 คัง9 ’ พระเยซูตรัสว่า เราไม่สามารถ
แสวงหาพระเจ้าและแสวงหาความมัง9 คัง9 ไปพร้อมๆกันได้ ทั*งสองสิ9 งไปด้วยกันไม่ได้เลย ดู 1 ทิ
โมธี 6:5-11 อีกครั*ง
มธ 6:25

คราวนี*พระเยซูทรงเปลี9ยนเรื9 องจากการให้ความสําคัญกับเงินเป็ นอันดับ

แรกซึ9งเป็ นสิ9 งที9ผดิ ไปยังเรื9 องสุ ดโต่งอีกด้านบ้าง นัน9 คือ การวิตกกังวลว่าจะไม่มีเงิน เหตุฉะนั+น

เราบอกท่ านทั+งหลายว่ า อย่ากระวนกระวายถึงชีวติ ของตนว่ า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื,ม
และอย่ ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตนว่ า จะเอาอะไรนุ่งห่ ม นี9เป็ นเรื9 องของการวิตกกังวล คํา
ที9แปลว่า กระวนกระวาย (เมะริ มนาโอ) เป็ นคําเดียวกับที9ใช้ในฟี ลิปปี 4:6 ที9เปาโลกล่าวว่า “อย่า
ทุกข์ร้อนในสิ9 งใดๆเลย” ความหมายก็คือ ‘อย่ากังวล’ อย่ากังวลว่าเราจะกินอะไร อย่ากังวลว่าเรา
จะดื9มอะไร อย่ากังวลว่าเราจะสวมใส่ อะไร ชีวติ สํ าคัญยิง, กว่าอาหารมิใช่ หรือ และร่ างกายสํ าคัญ
ยิง, กว่ าเครื,องนุ่งห่ มมิใช่ หรือ พระเยซูตรัสถึงเรื9 องหลักการพื*นฐานของชีวติ อีกครั*ง นัน9 คือ สิ9 ง
ต่างๆของชีวติ นั*นโดยพื*นฐานแล้วก็เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ เหมือนกับที9พระเยซูตรัสแก่พญามาร
ว่า “มนุษย์จะดํารงชีวติ ด้วยอาหารอย่างเดียวก็หามิได้” แก่นแท้ของชีวติ จึงเป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ
และไม่ใช่เรื9 องของร่ างกาย
มธ 6:26-29 จากนั*นพระองค์กท็ รงถามคําถามหลายประการซึ9งไม่จาํ เป็ นต้องตอบ
(เพราะเป็ นคําถามที9สื9อถึงคําตอบชัดเจนอยูแ่ ล้ว) จงดูนกในอากาศ มันมิได้ หว่ าน มิได้ เกีย, ว มิได้
สะสมไว้ ในยุ้งฉาง แต่ พระบิดาของท่ านทั+งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลีย+ งนกไว้ ท่ านทั+ง
หลายมิประเสริฐกว่ านกหรือ พระเจ้ามิได้ทรงดูแลนกหรื อ 27 มีใครในพวกท่าน โดยความ
กระวนกระวาย อาจต่ อความสู งให้ ยาวออกไปอีกสั กศอกหนึ,งได้ หรือ ผูใ้ ดที9วติ กกังวลเกี9ยวกับ
ชีวติ จะสามารถทําให้ตวั เองสู งขึ*นได้หรื อ 28 ท่านกระวนกระวายถึงเครื,องนุ่งห่ มทําไม จง
พิจารณาดอกไม้ ทที, ่ ุงนาว่ า มันงอกงามเจริญขึน+ ได้ อย่างไร มันไม่ทาํ งาน มันไม่ ปั,นด้ าย 29 และ
เราบอกท่ านทั+งหลายว่ า ซาโลมอนเมือ, บริบูรณ์ ด้วยสง่ าราศีของท่ าน ก็มไิ ด้ ทรงเครื,องงามเท่ า
ดอกไม้ นีด+ อกหนึ,ง ทําไมต้องกังวลว่าจะไม่มีเสื* อผ้าเพียงพอด้วย ดูดอกไม้ป่าสิ แม้แต่ซาโลมอน
ในอาภรณ์ที9งามสง่าก็ไม่ได้ทรงเครื9 องงามเท่าดอกไม้น* ีดอกหนึ9ง
มธ 6:30

เหตุฉะนั+น จงหยุดคิดให้ดีๆ ถ้ าพระเจ้ าทรงตกแต่ งหญ้ าทีท, ่ ุงนาอย่างนั+น

ซึ,งเป็ นอยู่วนั นีแ+ ละรุ่งขึน+ ต้ องทิง+ ในเตาไฟ โอ ผู้มคี วามเชื,อน้ อย พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ งท่ าน
มากยิง, กว่ านั+นหรือ วลีที9พดู ถึงการทิ*งในเตาไฟก็หมายถึงการที9หญ้าที9ทุ่งนาจะถูกตัดและตาก
แห้งกลางแดดยามเที9ยงวัน จากนั*นก็ถูกนําไปใช้อบขนมปังในวันถัดไป ภาชนะดินเผาที9มีชื9อว่า
คลิบานัส ถูกใช้เพื9ออบขนมปังแถวหนึ9ง แป้ งขนมปังถูกใส่ ไว้ขา้ งในนั*น และปกติแล้วหญ้าแห้ง

ก็ถกู ใช้เป็ นเชื*อเพลิงเพื9ออบขนมปังแถวหนึ9งอันนั*น การประยุกต์ใช้ของพระเยซูกค็ ือว่า หาก
พระเจ้าทรงดูแลสิ9 งที9ต9าํ ต้อยอย่างหญ้าที9ทุ่งนา ซึ9งเป็ นอยูว่ นั หนึ9งและถูกนําไปใช้อบขนมปังใน
วันถัดไป พระองค์จะทรงดูแลเรามากยิง9 กว่าขนาดไหน
“โอ ผูม้ ีความเชื9อน้อย” เมื9อเรากังวลอย่างไม่สมควรว่าเราจะอยูร่ อดได้อย่างไร เราก็แสดง
ให้เห็นว่าเราขาดความเชื9อว่าพระเจ้าทรงสามารถและทรงยินดีที9จะเลี*ยงดูเรา (เหตุผลหนึ9งที9
คริ สเตียนในปัจจุบนั กังวลเรื9 องเงินทองก็เกิดจาก (1) การจับจ่ายซื*อสิ9 งต่างๆอย่างโง่เขลาที9ไม่ใช่
อาหารและเสื* อผ้า และ (2) การซื*อเงินผ่อนที9คอยมาหลอกหลอนพวกเขาทุกเดือนด้วยใบแจ้งหนี*
แบบไม่รู้จบสิ* น)
มธ 6:31-32 เหตุฉะนั+น อย่ ากระวนกระวายว่ า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื,ม
หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ ม ความหมายก็คือ อย่ากังวลว่าเราจะมีชีวติ อยูร่ อดได้อย่างไร 32 (เพราะว่ า
พวกต่ างชาติแสวงหาสิ,งของทั+งปวงนี)+ แต่ ว่าพระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบ
แล้วว่า ท่ านต้ องการสิ, งทั+งปวงเหล่านี+
(1) โดยการเปรี ยบเทียบกับคนต่างชาติตรงนี* พระเยซูกท็ รงสื9 อชัดเจนว่าพระสัญญาเหล่า
นี*เป็ นของประชาชนของพระเจ้า คําที9แปลว่า พวกต่ างชาติ (เอ็ธนอส) ถึงแม้มีความหมายตรงตัว
ว่า ผูท้ ี9มิใช่ยวิ แต่มนั ก็มีความหมายว่าชาวโลกโดยทัว9 ไปด้วย นัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี* ด้วย
เหตุน* ี พระสัญญานี*จึงเป็ นของประชาชนของพระเจ้าและมิใช่ชาวโลกโดยทัว9 ไป (2) พระเจ้าทรง
ทราบว่าเราจําเป็ นต้องมีส9ิ งจําเป็ นต่างๆของชีวติ เราควรหมายเหตุไว้วา่ ในบริ บทที9มาก่อนนั*น
พระเยซูตรัสเฉพาะเจาะจงเกี9ยวกับความจําเป็ นต่างๆของชีวติ พระองค์มิได้ตรัสถึงความต้องการ
ต่างๆและความสะดวกสบายต่างๆของชีวติ ที9ผคู ้ นมักซื*อ ที9แย่ยงิ9 ไปกว่านั*นก็คือ เมื9อพวกเขาซื*อ
เงินผ่อนและต้องมาพบว่าตัวเองเป็ นหนี*เป็ นสิ นจนไม่สามารถมีปัญญาซื*อของที9จาํ เป็ นได้
มธ 6:33

พระเยซูกลับสอนว่า แต่ ท่านทั+งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้ า

และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน นี9เป็ นจุดสุ ดยอดของเนื*อหาตอนนี* มันช่วยขจัดปัญหาทั*ง
สองประการซึ9งถูกพูดถึงไปแล้วในบทนี* นัน9 คือ การจัดลําดับความสําคัญผิดและการกังวลว่าจะ
มีไม่พอ พระเยซูทรงบัญชาเราให้ยกสิ9 งต่างๆของพระเจ้า (และสิ9 งที9ถูกต้อง) ให้เป็ นสิ9 งที9สาํ คัญ

อันดับแรกในชีวติ ของเรา จากนั*นพระองค์ทรงสัญญาว่า แล้วพระองค์จะทรงเพิม, เติมสิ,งทั+งปวง
เหล่านีใ+ ห้ แก่ท่าน สิ9 งที9ชดั เจนก็คือว่าเมื9อเราแสวงหาสิ9 งต่างๆของพระเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน พระเจ้าก็ทรงสัญญาแล้ วว่าจะจัดเตรี ยมสําหรับสิ9 งจําเป็ นต่างๆของชีวติ นัน9 อาจ
หมายถึงสิ9 งต่างๆที9ดีกว่าในชีวติ ด้วยซึ9 งถูกพูดถึงไปแล้วในเนื*อหาตอนนี* หากไม่ใช่ในชีวติ นี* ก็
ในชีวิตหน้า เมื9อเราจัดลําดับความสําคัญสิ9 งต่างๆตามที9มนั ควรจะเป็ นและดําเนินชีวติ อย่าง
สอดคล้องกับมัน พระเจ้าก็จะทรงเลี*ยงดูและอวยพร
มธ 6:34

เหตุฉะนั+น อย่ ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี+ ความหมายก็คือว่า อย่ากังวลว่า

เราจะมีชีวติ รอดอย่างไรในวันพรุ่ งนี* เพราะว่ าพรุ่งนีก+ จ็ ะมีการกระวนกระวายสํ าหรับพรุ่งนีเ+ อง
พรุ่ งนี*กจ็ ะดูแลตัวมันเอง แต่ ละวันก็มที ุกข์ พออยู่แล้ว" วันนี*เรามีเรื9 องต้องกังวลมากพออยูแ่ ล้ว
โดยยังไม่ตอ้ งคิดกังวลถึงวันพรุ่ งนี*ดว้ ยซํ*า หลักการที9สาํ คัญยิง9 ก็คือ การที9เราให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และสิ9 งต่างๆของพระเจ้ามาเป็ นที9หนึ9งในชีวติ ของเรา (รวมถึงความชอบธรรมของพระองค์ดว้ ย)
และพระองค์จะทรงตอบสนองความจําเป็ นทุกเรื9 องของเรา นัน9 จะทําให้เราไม่วติ กกังวลและเป็ น
แก่นแท้ของการดําเนินชีวติ โดยความเชื9อ
พระเยซูจึงตรัสถึงปัญหาสําคัญสองเรื9 องที9เกี9ยวข้องกับการจัดการกับเงินในชีวติ (1) เรื9 อง
แรกคือ การลงทุนในสวรรค์มากกว่าที9จะแสวงหาความมัง9 คัง9 ในชีวติ นี* อีกเรื9 องก็คือ (2) การ
แสวงหาสิ9 งต่างๆของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของเรา อันที9
จริ งแล้ว แก่นของเรื9 องทั*งหมดก็คือ “ท่านทั*งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความ
ชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ9มเติมสิ9 งทั*งปวงเหล่านี*ให้แก่ท่าน” นัน9 จะ
ทําให้เราไม่ตอ้ งประสบกับปั ญหาเหล่านั*นที9พระเยซูได้ตรัสถึงในเนื*อหาส่ วนท้ายของบทนี*
*****
ภาพรวมของมัทธิว 7: คําเทศนาบนภูเขายังมีต่ออีก พระเยซูตรั สสังสอนหลายเรื องต่ อ
ไป ซึ งรวมถึงการหลีกเลียงใจทีชอบวิพากษ์ วิจารณ์ การมีความเพียรในการอธิ ษฐาน กฎทองคํา
และประตูแคบกับประตูกว้ าง ในเนือ$ หาตอนท้ ายของบทนี $ (ซึ งเป็ นบทสรุ ปของคําเทศนาบน
ภูเขา) พระเยซูตรั สคําเตือนสามเรื อง นัน คือ พวกผู้พยากรณ์ เท็จ การรั บเชื อแบบเท็จๆ และ
รากฐานจอมปลอม

มธ 7:1-2

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสถึงความผิดที9เรามักกระทํา นัน9 คือ การมีใจ

ชอบตัดสิ นคนอื9น"อย่ ากล่าวโทษเขา เพือ, ท่ านจะไม่ ต้องถูกกล่าวโทษ คําที9แปลว่า กล่าวโทษ (คริ
โน) มีความหมายได้หลายแบบ แต่ตรงนี*มนั ถูกใช้ในความหมายว่า ‘ประณาม’ หรื อ ‘วิพากษ์
วิจารณ์’ คนอื9น ในชีวติ ประจําวันเรานั*น มันก็คือการชอบติคนอื9นนัน9 เอง เราควรหมายเหตุไว้วา่
คําเดียวกันนี* (กล่ าวโทษ) มีความหมายอีกอย่างด้วย นัน9 คือ มันหมายถึงการ ‘แยกแยะ’ หรื อ
‘เข้าใจ’ ในความหมายดังกล่าว พระเยซูตรัสให้เราตัดสิ นตามชอบธรรมในยอห์น 7:24
อย่างไรก็ตาม เมื9อเรามีทศั นคติที9ชอบวิจารณ์คนอื9น เราเองก็จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์
2 เพราะว่ าท่านทั+งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่ างไร ท่ านจะต้ องถูกกล่าวโทษอย่ างนั+น และท่านจะ
ตวงให้ เขาด้ วยทะนานอันใด ท่านจะได้ รับตวงด้ วยทะนานอันนั+น นอกจากนี* เมื9อเราปฏิบตั ิต่อผู ้
อื9นอย่างไร เราก็จะได้รับการปฏิบตั ิในแบบเดียวกัน คําที9แปลว่า ตวง (เมะตเระโอ) มีความหมาย
ว่า ‘ตวงออกให้’ มันเป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ meter กล่าวโดยกว้างและในบริ บทนี* คํานี*ก็
หมายถึงวิธีที9เราปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื9น หากเราชอบกล่าวโทษผูอ้ ื9น เราก็คาดหวังได้วา่ เราจะโดนกล่าว
โทษเช่นกัน หากเรามีใจกรุ ณาและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื9น เราก็น่าจะได้รับสิ9 งเหล่านี*กลับคืนมาเช่น
กัน
มธ 7:3-5

พระเยซูตรัสถึงเรื9 องที9ขดั แย้งกันเองในชีวติ เหตุไฉนท่ านมองดูผงทีอ, ยู่ใน

ตาพีน, ้ องของท่ าน แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ท+งั ท่ อนทีอ, ยู่ในตาของท่ านเอง 4 หรือเหตุไฉนท่านจะ
กล่ าวแก่พนี, ้ องของท่านว่า `ให้ เราเขีย, ผงออกจากตาของท่าน' แต่ ดูเถิด ไม้ ท+งั ท่ อนก็อยู่ในตาของ
ท่ านเอง มันง่ายมากที9เราจะเห็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในคนเหล่านั*นที9อยูร่ อบตัวเรา ขณะที9
เรามักมองไม่เห็นความผิดพลาดใหญ่ๆในชีวติ ของเราเอง พระเยซูทรงยกเรื9 อง ผง มาประกอบ
ความจริ งนี* ซึ9งตรงตัวแล้วก็หมายถึงฟางเส้นหนึ9งหรื อเศษธุลี พระองค์ทรงเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างมันกับไม้ ทั$งท่ อนซึ9งหมายถึงท่อนไม้ที9ใช้ในการก่อสร้าง พระองค์ทรงกล่าวเกิน
จริ งเพือ9 ดึงความสนใจเรามาสู่ เรื9 องที9ขดั แย้งกันนี* 5 ท่านคนหน้ าซื,อใจคด จงชักไม้ ท+งั ท่ อนออก
จากตาของท่ านก่อน แล้วท่ านจะเห็นได้ ถนัด จึงจะเขีย, ผงออกจากตาพีน, ้ องของท่านได้ เมื9อเรา

จับผิดคนที9อยูร่ อบตัวเราโดยที9เราไม่สนใจความผิดพลาดของตัวเอง พระเยซูกต็ รัสว่าเราเป็ นคน
หน้าซื9อใจคด
มธ 7:6

คราวนี*พระเยซูทรงเปลี9ยนเรื9 องและนําเสนอคําสุ ภาษิตที9ค่อนข้าง

คลุมเครื อ อย่าให้ สิ,งซึ,งบริสุทธิDแก่สุนัข และอย่าโยนไข่ มุกของท่านให้ แก่สุกร เกลือกว่ ามันจะ
เหยียบยํา, เสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่ านด้ วย การโยนสิ9 งซึ9งบริ สุทธิ:แก่สุนขั อาจหมายถึงการ
ให้เศษอาหารเหลือๆจากแท่นบูชาที9พระวิหารแก่พวกสุ นขั ที9คอยหากินเศษอาหาร นอกจากนี*
พวกหมูป่าก็มีอยูเ่ ยอะแยะในหุบเขาจอร์แดนในสมัยนั*นและพวกมันก็ชอบเศษอาหารที9คล้ายกับ
ถัว9 ฝักด้วย อย่างไรก็ตาม เมื9อพวกเขารู ้วา่ สิ9 งที9มนั กินเป็ นไข่มุก พวกมันก็จะคายทิ*งและเหยียบยํา9
ไข่มุก หรื อถึงกับหันมากัดคนที9ให้อาหารพวกมันด้วย (คํากรี กที9แปลว่าไข่มุก คือ มาร์ การิ เทส
ซึ9งเป็ นที9มาของชื9อภาษาอังกฤษ Margaret)
การประยุกต์ใช้คาํ อุปมาสั*นๆนี*กค็ ือ บางครั*งก็เป็ นการฉลาดที9เราจะไม่เสนอสิ9 งต่างๆที9มี
ค่าของพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกสุ นขั และสุ กรของโลก ในศตวรรษแรกคนมักตั*งฉายาสุนัข
ให้กบั พวกคนที9ต9าํ ช้า เลวทราม และชัว9 ร้าย พวกสุ นขั ในสมัยนั*นเป็ นสัตว์ที9ชอบอยูต่ ามป่ าและ
คอยหากินเศษอาหารตามท้องถนน โดยผูค้ นมักดูถูกพวกมัน บางครั*งมันก็เป็ นการมีปัญญา
มากกว่าที9เราจะไม่เป็ นพยานหรื อสอนสิ9 งต่างๆของพระเจ้าแก่บางคนที9มีแต่จะเยาะเย้ยสิ9 งที9เรา
แบ่งปันแก่พวกเขา
มธ 7:7-8

ต่อมาพระเยซูกต็ รัสหลักการที9สาํ คัญอย่างหนึ9งเกี9ยวกับการอธิษฐาน จง

ขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้ แก่ท่าน 8 เพราะว่ าทุกคนทีข, อก็ได้ รับ คนที,
แสวงหาก็พบ และคนทีเ, คาะก็จะเปิ ดให้ เขา ความหมายที9สาํ คัญก็คือว่า จงอธิษฐานต่อไปอย่าหยุด
คํากริ ยาขอ หา และ เคาะ อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั กาลซึ9 งสื9 อถึงการกระทําที9เกิดขึ*นต่อเนื9อง ดังนั*น พระ
เยซูจึงตรัสว่า ‘จงขอต่อไป แสวงหาต่อไป และเคาะต่อไป’ คนทั*งหลายที9จะพากเพียรต่อไปใน
การอธิ ษฐานจะได้รับคําตอบในเวลาอันควร ดู ลูกา 11:5-7, 18:1-7 กุญแจที9นาํ ไปสู่ คาํ อธิษฐานที9
ได้รับคําตอบก็คือ การไม่ยอมแพ้ในการทูลขอ

มีอยูส่ ามขั*นตอนในข้อนี* การขอคือ การเสนอความต้องการต่างๆ การหาคือ การทูลขอ
การทรงนําของพระเจ้า การเคาะคือ การขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่วา่ จะในกรณี ใด หลัก
การสําคัญก็คือ การอธิษฐานต่อไปให้นานเท่าที9จะทําได้จนกว่าพระเจ้าจะทรงตอบ การอธิ ษฐาน
เป็ นกิจกรรมสําคัญที9แสดงถึงความเชื9อ ตราบใดที9เรากําลังขอ แสวงหา หรื อเคาะอยู่ เราก็กาํ ลัง
ดําเนินชีวติ โดยความเชื9ออยู่ นอกจากนี* ความเชื9อก็เป็ นสิ9 งที9พอพระทัยพระเจ้าด้วย (ฮีบรู 11:6)
พระเจ้าอาจไม่ทรงตอบสักระยะหนึ9งเพือ9 ให้เรามีสามัคคีธรรมอย่างต่อเนื9องกับพระองค์ต่อไป
และแน่นอนที9การเดินทางแห่งความเชื9อมักจะดีกว่าจุดหลายปลายทางที9เราแสวงหา
มีหลักการที9สาํ คัญตรงนี* เมื9อเราพากเพียรในการอธิษฐาน พระเยซูกต็ รัสว่าพระเจ้าจะ
ทรงให้ จะทรงช่วยเหลือ และจะทรงนําพา สิ9 งเหล่านี*เป็ นพระสัญญาของพระเจ้าที9เกี9ยวข้องกับ
การอธิ ษฐานโดยตรง พระเจ้าจะทรงตอบเราเมื9อเราพากเพียรในการอธิษฐาน
มธ 7:9-10

คราวนี*พระเยซูทรงเน้นยํ*าพระสัญญาเรื9 องคําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบโดย

ใช้เรื9 องที9เราพบเห็นทุกวันสองเรื9 อง ทั*งสองเรื9 องเป็ นคําถามที9คาํ ตอบชัดเจนอยูแ่ ล้ว ในพวกท่ าน
มีใครบ้ างทีจ, ะเอาก้อนหินให้ บุตร เมือ, เขาขอขนมปัง 10 หรือให้ งูเมือ, บุตรขอปลา พระเยซูถามว่
า ‘ถ้าลูกเจ้าขอขนมปั ง เจ้าจะให้กอ้ นหินแก่เขาหรื อ’ คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว หรื อ ‘ถ้าลูกเจ้าขอ
ปลากิน เจ้าจะให้งูแก่เขาหรื อ’ อีกครั*งที9คาํ ตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว ในบริ บทที9มาก่อนหน้าและที9
ตามมานั*น เห็นได้ชดั ว่าเมื9อเราอธิษฐานทูลต่อพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์กจ็ ะทรงตอบ
เหมือนกับที9พ่อที9ดีสักคนจะกระทํา บทเรี ยนสําคัญก็คือว่า พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของลูกๆ
ของพระองค์ แน่นอนที9การอธิษฐานนั*นย่อมมีเงื9อนไขและคุณสมบัติหลายประการ แต่หลักการ
พื*นๆก็คือ พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของประชาชนของพระองค์
มธ 7:11

หลักการนี*ยงิ9 ถูกตอกยํ*าเพิ9มตรงนี* เหตุฉะนั+น ถ้ าท่ านทั+งหลายเองผู้เป็ นคน

ชั,ว ยังรู้ จกั ให้ ของดีแก่บุตรของตน ยิง, กว่านั+นสักเท่ าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะ
ประทานของดีแก่ผู้ทขี, อจากพระองค์ หากเราที9เป็ นคนบาปยังรู ้จกั ที9จะให้ของดีๆแก่ลูกๆของเรา
พระเจ้าจะทรงตอบเรามากยิง9 กว่าเท่าใดเมื9อเราขอพระองค์อย่างเหมาะสม

มธ 7:12

สิ9 งที9เรี ยกกันตามประเพณี วา่ กฎทองคําจึงถูกนําเสนอโดยพระเยซู เหตุ

ฉะนั+น สิ,งสารพัดซึ,งท่ านปรารถนาให้ มนุษย์ทาํ แก่ท่าน จงกระทําอย่างนั+นแก่เขาเหมือนกัน
เพราะว่ านี,คอื พระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์ คนมักบิดเบือนคําสอนนี*โดยการทํา
กับคนอื9นเหมือนกับที9เขาทํากับเรา อย่างไรก็ตาม นี9ไม่ใช่ส9ิ งที9พระเยซูตรัส สิ9 งที9พระองค์ตรัส
จริ งๆก็คือ “สิ9 งสารพัดซึ9งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทาํ แก่ท่าน จงกระทําอย่างนั*นแก่เขาเหมือน
กัน” กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ จงทํากับคนอื9นเหมือนกับที9เราอยากให้เขาทํากับเรา จงเป็ นคนใส่ ใจ
คนอื9น มีใจกรุ ณา ชอบช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตวั ใจกว้าง ฯลฯ ดังที9ได้กล่าวไปแล้วในบทนี* “ท่าน
จะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานอันนั*น”
พระองค์ทรงปิ ดท้ายคําสอนนี*โดยตรัสว่า “เพราะว่านี9คือพระราชบัญญัติและคําของ
ศาสดาพยากรณ์” หัวใจหลักของพระคัมภีร์เดิม (พระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์) ก็
คือการดําเนินชีวติ เช่นนั*น ดังนั*นพระเยซูจึงทรงสอนให้เราเป็ นคนไม่เห็นแก่ตวั มากกว่าที9จะเห็น
แก่ตวั ให้เป็ นคนที9สนใจคนอื9นมากกว่าสนใจตัวเอง นี9เป็ นแก่นแท้ของความรักแบบอากาเป ดู
โรม 13:9-10
มธ 7:13-14 จากนั*นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ประตูแคบกับประตูใหญ่ และทางกว้ าง จงเข้ าไปทางประตูแคบ เพราะว่ าประตูใหญ่ และทางกว้าง
นั+นนําไปถึงความพินาศ และคนทีเ, ข้ าไปทางนั+นมีมาก 14 เพราะว่ าประตูซึ,งนําไปถึงชีวติ นั+นก็
คับและทางก็แคบ ผู้ทหี, าพบก็มนี ้ อย คําที9แปลว่า แคบ คือ สเตะนอส นี9หมายถึงประตูที9คนไม่
ค่อยใช้หรื อทางที9คนไม่ค่อยสัญจร กรุ งเยรู ซาเล็มมีหลายประตู บ้างก็เป็ นประตูกว้างสวยงามที9
คนรวยๆและคนที9มีอาํ นาจผ่านเข้าพระวิหาร บ้างก็เป็ นประตูเล็กๆแคบๆที9มีไว้สาํ หรับส่ งของ
ทิ*งขยะ หรื อให้สัตว์เดินผ่าน คําที9แปลว่า ความพินาศ (อาโปเละเอีย) เป็ นคําที9หมายถึงการ
‘พินาศ’ หรื อ ‘เสี ยไป’
มีอยูส่ องทรรศนะดั*งเดิมเกี9ยวกับการประยุกต์ใช้ความจริ งนี* (1) พระเยซูกาํ ลังตรัสถึงข้อ
เท็จจริ งที9วา่ ถนนเส้นที9คนส่ วนใหญ่ชอบสัญจร ถึงแม้จะกว้างขวางและมีคนมาก แต่กเ็ ป็ นทางที9
พลาดไปจากเส้นทางที9นาํ ไปสู่ ชีวติ นิรันดร์โดยทางพระคริ สต์ (ดู ยอห์น 14:6) ชาวโลกกําลังมุ่ง

หน้าไปด้วยความเร็วจีไปตามทางด่วนแห่งชีวติ ที9นาํ ไปสู่ นรก โดยส่ วนใหญ่มกั ไม่สนใจทางออก
ที9นาํ ไปสู่ ชีวติ นิรันดร์ในพระคริ สต์
อีกทรรศนะหนึ9งก็คือว่า (2) พระเยซูกาํ ลังหมายถึงประชาชนของพระเจ้าในบริ บทนี*และ
การที9พวกเขาหลายคนดูเหมือนจะไม่พบทางแคบแห่งความชอบธรรมและความเชื9อฟังซึ9งนําไป
สู่ ชีวติ คริ สเตียนที9เต็มบริ บูรณ์และเปี9 ยมด้วยพระพร คนที9กล่าวป้ องกันทรรศนะนี*อา้ งว่า ถึงแม้มี
การเอ่ยถึงชีวติ แต่มนั ก็ไม่ได้ถูกเรี ยกว่าชีวติ นิรันดร์ และแน่นอนที9คริ สเตียนมากมายใช้ชีวติ บน
ถนนกว้างโดยทําเหมือนกับคนอื9นๆ แต่กเ็ ก็บเกี9ยวความทุกข์ใจและความปวดร้าวเพราะว่าพวก
เขาไม่เคยยอมที9จะใช้ทางแคบแห่งความสัตย์ซื9อ ความสมํ9าเสมอ การแยกออก และการดําเนิน
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอย่างแท้จริ งเลย
ไม่วา่ จะในกรณี ใด ทางของพระเจ้าก็เป็ นทางของคนส่ วนน้อย ไม่วา่ มันจะหมายถึงคนที9
ไม่เอาข่าวประเสริ ฐเลยหรื อหมายถึงพวกคริ สเตียนที9พลาดไปจากเส้นทางแห่งความเป็ นผูใ้ หญ่
ฝ่ ายวิญญาณ คนที9ไปตามทางของพระเจ้าก็เป็ นคนส่ วนน้อย
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ข้อ 15-20 เตือนเราให้ระวังพวกผูพ้ ยากรณ์เท็จ จงระวังผู้พยากรณ์ เท็จ

ทีม, าหาท่านนุ่งห่ มดุจแกะ แต่ ภายในเขาร้ ายกาจดุจสุ นัขป่ า ในพระราชบัญญัติ 13:1-5 พระเจ้า
ทรงให้คาํ เตือนเกี9ยวกับพวกผูพ้ ยากรณ์เท็จ ในพระคัมภีร์เดิม หลักเกณฑ์พ*ืนฐานที9ใช้เพื9อดูวา่
คนๆนั*นเป็ นผูพ้ ยากรณ์เท็จหรื อไม่กค็ ือ ดูวา่ คําพยากรณ์ของเขาเป็ นจริ งตามที9กล่าวหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ง่ายเสมอไปที9จะรู ้วา่ คําพยากรณ์หนึ9งๆเกิดขึ*นจริ งหรื อไม่ ดังนั*นพระเยซู
จึงทรงให้หลักเกณฑ์อีกประการ นัน9 คือ ให้ดูผลแห่งชีวติ ของพวกเขา “ท่านจะรู ้จกั เขาได้ดว้ ยผล
ของเขา”
พระเยซูทรงเปรี ยบผูพ้ ยากรณ์เท็จว่าเป็ นเหมือนสุ นขั ป่ าที9นุ่งห่มดุจแกะ นัน9 คือ พวกเขา
แสร้งทําตัวว่าเป็ นคนที9ตวั เองไม่ได้เป็ น หากเราดูประวัติศาสตร์โดยรวมหรื อแม้กระทัง9
เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบนั เราก็จะเห็นว่าพวกนักศาสนาจอมปลอมนั*นมีมาไม่เคยขาดเลย พวก
เขาทําตัวราวกับว่าเป็ นคนของพระเจ้า แต่ความเป็ นจริ งก็คือ พวกเขาเป็ นสิ9 งที9ตรงกันข้ามเลย
พระองค์ทรงใช้ภาพเปรี ยบของสุ นขั ป่ า คนทั*งโลกรู ้วา่ พวกสุ นขั ป่ าขึ*นชื9อในเรื9 องการเป็ น
สัตว์นกั ล่า ในฐานะที9พวกมันเป็ นสัตว์กินเนื*อ พวกมันจึงกินสัตว์อื9นเป็ นอาหาร ดู เอเสเคียล

22:25-27 ที9ผพู ้ ยากรณ์เอเสเคียลเปรี ยบพวกผูน้ าํ ทางศาสนาจอมปลอมว่าเป็ นเหมือนกับพวกสุ นขั
ป่ าที9กินคนที9ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เป็ นอาหาร ประวัติศาสตร์ทางศาสนาในอเมริ กาเมื9อไม่นานมานี*ได้
เผยให้เห็นว่า ‘พวกผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐทางโทรทัศน์’ ที9ดงั ๆได้ถอนขนสาวกของพวกเขาไป
ทัว9 ประเทศ กลับกลายเป็ นว่าพวกเขาคือฝูงสุ นขั ป่ าในคราบแกะไปเสี ยนี9
มธ 7:16-20 ในทํานองเดียวกัน พระเยซูทรงใช้ภาพเปรี ยบอีกประการจากธรรมชาติ
และจากการปลูกพืชสวน ท่ านจะรู้ จักเขาได้ ด้วยผลของเขา มนุษย์ เก็บผลองุ่นจากต้ นไม้หนาม
หรือ หรือว่ าเก็บผลมะเดื,อจากต้ นผักหนาม 17 ดังนั+นแหละต้ นไม้ ดที ุกต้ นย่อมให้ แต่ ผลดี ต้ นไม้
เลวก็ย่อมให้ ผลเลว 18 ต้ นไม้ ดีจะเกิดผลเลวไม่ ได้ หรือต้ นไม้ เลวจะเกิดผลดีกไ็ ม่ ได้ 19 ต้ นไม้ ทุก
ต้ นซึ,งไม่ เกิดผลดีย่อมต้ องถูกฟันลงและทิง+ เสียในไฟ 20 เหตุฉะนั+น ท่ านจะรู้ จกั เขาได้ เพราะผล
ของเขา
องุ่นไม่ได้เกิดจากต้นไม้หนามและมะเดื9อไม่ได้ออกผลบนต้นไม้หนาม ต้นไม้ในป่ าก็ไม่
ได้ออกผลอันหวานอร่ อยของต้นที9ปลูกไว้ในสวน และต้นที9ปลูกไว้ในสวนก็ไม่ได้ออกผลเปรี* ยว
ของต้นในป่ า (ต้นส้มในป่ าออกผลขมและเปรี* ยว ส้มที9เรากินมาจากต้นที9ถูกเพาะและต่อกิ9งมา
เป็ นเวลาหลายร้อยปี เพื9อออกผลหวานอร่ อย) นอกจากนี* คนปลูกผลไม้กจ็ ะไม่ลงแรงกับต้นที9ไม่
ยอมออกผลดี ต้นไม้เช่นนั*นสุ ดท้ายแล้วก็ถูกฟันลงและเอาไปเผาไฟ
ต้นไม้เลวนี9อาจหมายถึงต้นไม้ป่า คําที9แปลว่า เลว (ซาพรอส) ในบริ บทนี*หมายถึง มี
คุณภาพเลวหรื อไม่เหมาะที9จะนําไปใช้ ต้นไม้ป่าจึงออกผลเปรี* ยวและขม ในทางกลับกัน ต้นไม้
ดีกอ็ อกผลดีและหวานอร่ อยซึ9งเป็ นที9น่าปรารถนา
การประยุกต์ใช้ภาพเปรี ยบนี*กค็ ือว่า ผลของผูน้ าํ ทางศาสนาหรื อผูพ้ ยากรณ์จะเผยให้เห็น
ตัวตนที9แท้จริ งของพวกเขา ศีลธรรม ความซื9อตรง การวางตัว ความถ่อมใจ และแม้แต่ครอบครัว
ของพวกเขาก็เป็ นตัวบ่งชี*ที9ดีถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณที9แท้จริ งของพวกเขา น่าเศร้าที9คนมากมายได้
พบว่า วิถีชีวติ ที9เสื9 อมทรามของพวกผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐทางโทรทัศน์ได้เผยให้เห็นตัวตน
ที9แท้จริ งของพวกเขาแล้ว
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ข้อ 21-23 นําเสนอคําเตือนให้ระวังการรับเชื9อแบบปลอมๆ มิใช่ ทุกคนที,

ร้ องแก่เราว่ า `พระองค์เจ้ าข้า พระองค์ เจ้ าข้า' จะได้ เข้ าในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ แต่ ผู้ทปี, ฏิบัติ
ตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จงึ จะเข้ าได้ พระเยซูทรงเตือนว่าไม่ใช่ทุกคนที9
พูดว่ารู ้จกั พระองค์จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ กุญแจก็คือ การทําตามนํ*าพระทัยของพระเจ้า ใน
เรื9 องของความรอดนั*น คือ การหันมาพึ9งวางใจในพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตน
ดู ยอห์น 6:28-29, 40 นัน9 เป็ นวิธีที9ไม่ผดิ พลาดแน่นอน
มธ 7:22

น่าเศร้าที9พวกคนเคร่ งศาสนามากมาย และแม้แต่คนเหล่านั*นที9เรี ยกตัวเอง

ว่าคริ สเตียนด้วย จะต้องพบกับความตกใจในวันนั*น เมือ, ถึงวันนั+นจะมีคนเป็ นอันมากร้ องแก่เรา
ว่ า `พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์เจ้ าข้า ข้ าพระองค์ได้ พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้ ขบั ผี
ออกในพระนามของพระองค์ และได้ กระทําการมหัศจรรย์ เป็ นอันมากในพระนามของพระองค์
มิใช่ หรือ’ วลีที9วา่ “วันนั*น” หมายถึงวันพิพากษา ซึ9งน่าจะเป็ นการพิพากษาที9พระที9นง9ั ใหญ่ขาว
พวกคริ สเตียนแต่ ปากมากมายจะไม่ได้ตื9นขึ*นเพื9อพบกับชีวติ นิรันดร์และมันจะไม่ใช่ที9ๆพวกเขา
คิดว่าจะได้เจออย่างแน่นอน พระเยซูตรัสต่อไปถึงพวกคนเคร่ งศาสนาที9 (1) ได้พยากรณ์ใน
พระนามของพระองค์ (2) ขับผีออกในพระนามของพระองค์ (3) และได้ทาํ การมหัศจรรย์ใน
พระนามของพระองค์ โดยอาจเป็ นการรักษาโรค
(ถึงแม้อาจฟังดูเป็ นการตัดสิ นเกินไปหน่อย แต่เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกคาริ สมาติกใน
ปัจจุบนั ให้ความสําคัญกับ ‘คําพยากรณ์’ การขับผีออก และการรักษาโรค โดยทําในพระนาม
ของพระเยซูท* งั สิ* น อย่างไรก็ตาม วิถีชีวติ ของพวกเขาก็มกั เผยให้เห็นผลที9ไม่ได้สอดคล้องกับผล
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ:เลย ผูเ้ ขียนเองก็ได้รู้จกั เป็ นการส่ วนตัวกับพวกคาริ สมาติกบางคนที9อา้ ง
ว่าตัวเองมีการเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ: พร้อมกับ ‘หมายสําคัญต่างๆ’ ของพระวิญญาณ
กระนั*นชีวติ ส่ วนตัวของพวกเขาก็เลวทราม พวกเขาอาจเคยมีประสบการณ์กบั วิญญาณหนึ9ง แต่
นัน9 ไม่ใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ:)
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พระเยซูตรัสว่า เมือ, นั+นเราจะแจ้ งแก่เขาว่ า `เราไม่ เคยรู้ จกั เจ้ าเลย เจ้ าผู้

กระทําความชั,วช้ า จงไปเสียให้ พ้นจากเรา' เรื9 องน่าเศร้าก็คือว่า คนมากมายที9แม้จะเป็ นคนเคร่ ง

ศาสนา แต่กไ็ ม่ได้รอดจริ งๆและจะไม่รอดพ้นในการพิพากษาด้วย พระเยซูตรัสว่า เราจะรู ้จกั คน
เหล่านั*นได้ดว้ ยผลของพวกเขา (ข้อ 16) ในแบบเดียวกันเราควรที9จะสํารวจใจเราเองเพื9อที9จะรู ้วา่
เรารอดแล้วจริ งๆหรื อไม่และไม่ได้เป็ นแค่คนเคร่ งศาสนา มีสมาชิกมากมายในคริ สตจักรที9เน้น
ความเชื9อเดิมรู ้ภาษาและคําตอบที9ถูกต้องหมด แต่กไ็ ม่เคยบังเกิดใหม่อย่างแท้จริ งเลย มันจะเป็ น
เวลาที9เลวร้ายขนาดไหนที9คริ สเตียนแต่ปากที9ไม่รอดจะได้ยนิ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราไม่เคย
รู ้จกั เจ้าเลย เจ้าผูก้ ระทําความชัว9 ช้า จงไปเสี ยให้พน้ จากเรา”
มธ 7:24-27 ในข้อ 24-27 พระเยซูทรงเตือนให้ระวังรากฐานเทียม พระองค์ทรงนํา
เสนอบททดสอบง่ายๆที9มาพร้อมกับเรื9 องประกอบง่ายๆ เหตุฉะนั+นผู้ใดทีไ, ด้ ยนิ คําเหล่านีข+ องเรา
และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที,มสี ติปัญญาสร้ างเรือนของตนไว้ บนศิลา การฟังพระ
วจนะของพระองค์อย่างเดียวนั*นไม่พอ แต่ตอ้ งประพฤติตามด้วย (ดู ยากอบ 1:22-25) การ
ประพฤติเช่นนั*นเริ9 มต้นด้วยการวางใจพระคริ สต์ แต่จากนั*นมันก็ดาํ เนินต่อไปด้วยการประพฤติ
ตามหลักการต่างๆของพระคัมภีร์ พระเยซูทรงใช้ภาพประกอบอีกเรื9 องจากชีวติ นัน9 คือ บ้านและ
รากฐานของมัน
25 ฝนก็ตกและนํา+ ก็ไหลท่ วม ลมก็พดั ปะทะเรือนนั+น แต่ เรือนมิได้ พงั ลง เพราะว่ ารากตั+ง
อยู่บนศิลา 26 แต่ ผู้ทไี, ด้ ยนิ คําเหล่านีข+ องเราและไม่ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ทโี, ง่ เขลา
สร้ างเรือนของตนไว้ บนทราย 27 ฝนก็ตกและนํา+ ก็ไหลท่ วม ลมก็พดั ปะทะเรือนนั+น เรือนนั+นก็
พังทลายลง และการซึ,งพังทลายนั+นก็ใหญ่ ยงิ, นัก
อาคารที9สร้างบนศิลานั*นก็จะมัน9 คงแข็งแรง ส่ วนอาคารที9สร้างบนชายฝั9งที9เต็มไปด้วย
ทรายซึ9 งมีน* าํ ขังก็อาจมองเห็นทิวทัศน์สวยอยูเ่ พียงชัว9 คราว แต่เมื9อพายุที9ไม่อาจหลีกเลี9ยงได้พดั
โหมเข้ามา รากของบ้านนั*นก็จะถูกนํ*าพัดไปและบ้านหลังนั*นก็จะพังทลายลง
การประยุกต์ใช้ที9ชดั เจนและง่ายๆของภาพประกอบนี*กค็ ือ ที9เราจะไม่ใช่แค่ฟังเท่านั*น แต่
จะประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าทุกเรื9 องในชีวติ ของเราด้วย ไม่ได้มีเพียงรากฐานแห่ง
ความรอดเท่านั*น แต่ยงั มีหลักการอื9นๆอีกหลายประการในพระวจนะของพระเจ้าด้วย คนบางคน
พลาดความรอดไปเพราะพวกเขาสร้างชีวติ ของตนบนทรายที9ยบุ ยวบแห่งศาสนา

กระนั*น ให้เราประยุกต์ใช้หลักการนี*กบั ชีวติ ของผูค้ นที9บงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆบ้าง มี
คริ สเตียนมากมายที9ถึงแม้วา่ รอดแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่เคยสร้างชีวติ คริ สเตียนของตนบน
รากฐานที9แข็งแรงเลย นัน9 คือ การอ่านพระคัมภีร์ การดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรม การดําเนินฝ่ าย
วิญญาณ การสัตย์ซื9อต่อสิ9 งต่างๆของพระเจ้า และการแยกตัวออกจากโลก ไม่ชา้ ก็เร็ว เมื9อพายุ
ชีวติ พัดเข้ามา ชีวติ และครอบครัวของพวกเขาก็จะล้มครื นลง ดู ยากอบ 1:22
การประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานที9นาํ มาซึ9งพละกําลัง ความมัน9 คง
ปลอดภัย และพระพร นี9เป็ นความจริ งในเรื9 องของการได้รับความรอดตั*งแต่แรกและมันยิง9 เป็ น
ความจริ งในชีวติ คริ สเตียนที9ต่อเนื9องด้วย บางคนสันนิษฐานว่าศิลาที9พระเยซูตรัสถึงนี*คือ
พระองค์เอง ในความหมายรองแล้วมันก็จริ ง อย่างไรก็ตาม บริ บทตรงนี*กบ็ ่งชี*ชดั เจนว่าการ
ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าต่างหากที9เป็ นรากฐานที9ทาํ ให้เกิดความมัน9 คงในชีวติ
คริ สเตียน ผูท้ ี9ประพฤติตามพระวจนะนั*นก็เป็ นเหมือนเรื อนที9สร้างไว้บนศิลา ส่ วนผูท้ ี9ไม่
ประพฤติตามพระวจนะนั*นก็เปรี ยบเหมือนเรื อนที9สร้างไว้บนทราย
มธ 7:28-29 สามัญชนในสมัยนั*นต่างทึ9งในสิ ทธิอาํ นาจและความชัดเจนของคําเทศนา
ของพระเยซู ต่ อมาครั+นพระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านี+เสร็จแล้ว ประชาชนก็อศั จรรย์ ใจด้ วยคําสั,ง
สอนของพระองค์ 29 เพราะว่ าพระองค์ได้ ทรงสั,งสอนเขาด้ วยสิ ทธิอาํ นาจ ไม่เหมือนพวกธร
รมาจารย์ พวกธรรมาจารย์และพวกรับบีในสมัยนั*นมีธรรมเนียมในการยกประเพณี ต่างๆของรับ
บีมาใช้เป็ นสิ ทธิอาํ นาจเพื9อสนับสนุนคําพูดของตน คําสอนของพวกเขาจึงจืดชืด ไร้รสชาติ และ
น่าเบื9อ นอกจากนี* พวกเขายังถือว่าการตีความตามประเพณีของพวกเขายังมีความน่าเชื9อถือพอๆ
กับพระวจนะของพระเจ้าเองด้วย
พระเยซูทรงสอนและตรัสด้วยสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้าและฤทธิ:เดชของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ: พระองค์ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ‘หมายเหตุ’ ทุกสิ9 งที9พระองค์ตรัสจากหนังสื ออธิบายพระ
คัมภีร์ใด พระองค์เพียงแค่เทศนาพระวจนะของพระเจ้า จึงเปี9 ยมด้วยฤทธิ:เดชและสิ ทธิอาํ นาจ
หลักการเดียวกันนี*กย็ งั ใช้ได้อยูจ่ นถึงทุกวันนี*
*****

ภาพรวมของมัทธิว 8: บททีแปดบันทึกเกียวกับการอัศจรรย์ แรกๆของพระเยซูในพระ
คัมภีร์ใหม่ ตรงนีม$ ี (1) การรั กษาคนโรคเรื $อนให้ หาย (2) การรั กษาคนรั บใช้ ของนายร้ อย (3)
การรั กษาแม่ ยายของเปโตรให้ หาย (4) การห้ ามลมพายุให้ สงบ (5) และการขับพวกผีแห่ งกาดารา
ออก นอกจากนี $ พระเยซูยงั ทรงรั บมือกับพวกสาวกที แค่ มาลองชิ มดูด้วย
มธ 8:1-4

หลังจากคําเทศนาบนภูเขาแล้ว มัทธิวบันทึกว่า เมือ, พระองค์เสด็จลงมา

จากภูเขาแล้ว คนเป็ นอันมากได้ ติดตามพระองค์ไป 2 ดูเถิด มีคนโรคเรื+อนมานมัสการพระองค์
แล้วทูลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า เพียงแต่ พระองค์จะโปรด ก็จะทรงบันดาลให้ ข้าพระองค์ สะอาดได้ "
มีหลายความเห็นตามมา (1) คนโรคเรื* อนคนนี*กราบนมัสการพระองค์และพระเยซูกท็ รงยอมรับ
นี9บ่งชี*ชดั เจนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ (2) ให้เราสังเกตความเชื9อที9ชดั เจนในตัวชาย
โรคเรื* อนคนนี*: “พระองค์เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะโปรด ก็จะทรงบันดาลให้ขา้ พระองค์สะอาด
ได้” (3) เขาได้รับการรักษาให้หายโดยสมบูรณ์ 3 พระเยซูทรงยืน, พระหัตถ์ ถูกต้ องเขา แล้วตรัส
ว่ า "เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด" ในทันใดนั+นโรคเรื+อนของเขาก็หาย 4 ฝ่ ายพระเยซูตรัสสั,งเขา
ว่ า "อย่ าบอกเล่าให้ ผู้ใดฟังเลย แต่ จงไปสํ าแดงตัวแก่ ปโุ รหิต และถวายเครื,องถวายตามซึ,งโมเสส
ได้ สั,งไว้ เพือ, เป็ นหลักฐานต่ อคนทั+งหลาย"
(4) คําสั9งที9วา่ “อย่าบอกเล่าให้ผใู ้ ดฟังเลย” น่าจะหมายความว่า เวลาที9พระเยซูจะทรงเปิ ด
เผยพระองค์เองแก่ชนชาติอิสราเอลในฐานะพระเมสสิ ยาห์และกษัตริ ยข์ องพวกเขานั*นยังมาไม่
ถึง เมื9อเวลานั*นมาถึง พระองค์กจ็ ะทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่ชนชาติอิสราเอล ในระหว่างนี*
พระองค์กท็ รงพยายามที9จะแตะต้องจิตใจของชนชาติอิสราเอลมากกว่าที9จะประกาศก้องว่า
พระองค์เองทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
การอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูคริ สต์ในการรับใช้บนโลกนี*ของพระองค์มีไว้เพื9อเหตุผล
หลายประการ สิ9 งที9ชดั เจนที9สุดก็คือ พระกรุ ณาและความห่วงใยที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงมี
ต่อผูอ้ ื9น เมื9อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์อยูร่ อบตัวพระองค์ พระองค์กท็ รงบรรเทาโดยการรักษา
ให้หาย แต่กม็ ีอีกเหตุผลหนึ9งที9ชดั เจนน้อยกว่า การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์รับรองความจริ ง
แท้ของสารที9พระองค์ประกาศและรับรองคํากล่าวอ้างของพระองค์ที9วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระ

บุตรของพระเจ้า เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ:ทรงดลใจมัทธิวให้เขียนรายการการ
อัศจรรย์เด่นๆทันทีหลังจากคําเทศนาบนภูเขา การอัศจรรย์เหล่านี*ช่วยสนับสนุนสิ9 งที9พระเยซูได้
ทรงสอนและเทศนา
มธ 8:5-13 ต่อไปนี*เป็ นบันทึกเรื9 องราวของนายร้อยชาวโรมันและคนรับใช้ที9ป่วย
ของเขา เมือ, พระเยซูเสด็จเข้ าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มีนายร้ อยคนหนึ,งมาอ้อนวอนพระองค์
6 ทูลว่ า "พระองค์ เจ้ าข้า ผู้รับใช้ ของข้ าพระองค์เป็ นอัมพาตอยู่ทบี, ้ าน ทนทุกข์ เวทนามาก" เมือง
คาเปอรนาอุมตั*งอยูท่ างด้านปลายตอนเหนือของทะเลกาลิลีและเป็ นทางแยกเส้นหนึ9งที9สาํ คัญ มี
การสัญจรของพวกพ่อค้าเยอะแยะและเมืองนี*กม็ ง9ั คัง9 พวกโรมมีสาํ นักงานเก็บภาษีที9เมืองนี*และ
ถึงแม้ไม่มีบนั ทึกว่ามีกองทหารรักษาการอยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุม แต่เห็นได้ชดั ว่ามันต้องมีทหาร
โรมอยูใ่ กล้เคียงโดยเห็นได้จากนายร้อยชาวโรมคนนี* เขาอาจเกี9ยวข้องกับกรมสรรพากรของโรม
โดยมีหน้าที9ในการปกป้ องคุม้ ครองและใช้อาํ นาจจับกุม ไม่วา่ จะในกรณี ใด ชายคนนี*กม็ าหาพระ
เยซู สิ9 งที9โดดเด่นก็คือความกรุ ณาปรานีที9นายร้อยชาวโรมคนนี*มีต่อผูร้ ับใช้ของตนและความเชื9อ
ที9เขามีในพระคริ สต์
พอได้ยนิ คําขอเช่นนี* 7 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่ า "เราจะไปรักษาเขาให้ หาย" ให้เรา
สังเกตในข้อ 8 ถึงความถ่อมใจของนายร้อยคนนี*และความเชื9อที9เขามีอย่างสุ ดจิตสุ ดใจในการขอ
ให้พระเยซูช่วยเหลือ 8 นายร้ อยผู้น+ันทูลว่า "พระองค์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ไม่ สมควรทีจ, ะรับเสด็จ
พระองค์เข้ าใต้ ชายคาของข้ าพระองค์ ขอพระองค์ ตรัสเท่ านั+น ผู้รับใช้ ของข้าพระองค์ กจ็ ะหาย
โรค 9 เพราะเหตุว่าข้ าพระองค์ เป็ นคนอยู่ใต้ วนิ ัยทหาร แต่ กย็ งั มีทหารอยู่ใต้ บงั คับบัญชาข้ า
พระองค์ ข้ าพระองค์จะบอกแก่คนนีว+ ่ า `ไป' เขาก็ไป บอกแก่คนนั+นว่ า `มา' เขาก็มา บอกผู้รับใช้
ของข้ าพระองค์ ว่า `จงทําสิ, งนี'+ เขาก็ทาํ ”
ข้อ 9 เปิ ดเผยให้เห็นเพิ9มเติมถึงระดับความเชื9อที9ชายคนนี*มี พระเยซูตรัสว่ามันเป็ นความ
เชื9อที9ยงิ9 ใหญ่ในข้อ 10 10 ครั+นพระเยซูทรงได้ ยนิ ดังนั+นก็ประหลาดพระทัยนัก ตรัสกับบรรดา
คนทีต, ามพระองค์ว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่ า เราไม่เคยพบความเชื,อทีไ, หนมากเท่า

นีแ+ ม้ ในอิสราเอล นายร้อยชาวโรมซึ9งเป็ นคนต่างชาติคนนี*แสดงให้เห็นถึงความเชื9อมากกว่าที9
พระเยซูเคยเห็นในชนชาติอิสราเอลที9ได้ชื9อว่าดําเนินตามทางของพระเจ้า
ในข้อ 11-12 พระเยซูตรัสถึงการที9ในอนาคตอันใกล้ ข่าวประเสริ ฐจะไปถึงสุ ดปลายแผ่น
ดินโลก ในวันนั*น พวกคนต่ างชาติ จากทัว9 โลกจะมานัง9 กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์ของพวกยิว แต่บรรดาลูก (ชาวยิว) ของอาณาจักรนั*นจะถูกขับไล่ออกไป
11 เราบอกท่ านทั+งหลายว่ า คนเป็ นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะมา
เอนกายลงกันกับอับราฮัมและอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรแห่ งสวรรค 12 แต่ บรรดาลูกของ
อาณาจักรจะต้ องถูกขับไล่ไสส่ งออกไปในทีม, ดื ภายนอก ทีน, ั,นจะมีเสียงร้ องไห้ ขบเขีย+ วเคีย+ วฟัน"
นี9เป็ นคําพยากรณ์ที9วา่ ข่าวประเสริ ฐจะไปถึงสุ ดปลายแผ่นดินโลก คนต่างชาติทว9ั โลกจะ
กลับใจมารับเชื9อพระเยซูคริ สต์ กระนั*น ประชาชนของพระองค์ (พวกยิว) ส่ วนใหญ่กจ็ ะไม่ยอม
กลับใจรับเชื9อ ดู ยอห์น 1:11-12 แต่คาํ พยากรณ์น* ีจะสําเร็จจริ งๆก็ต่อเมื9ออาณาจักรนั*นมาถึงเมื9อ
พวกคนต่างชาติที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้านัง9 กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ น่าเศร้าที9เมื9อ
พระคริ สต์เสด็จกลับมา จะมีพวกยิวที9ยงั ไม่เชื9ออยู่ ถึงแม้วา่ มีพวกยิวจํานวนมากได้รับความรอด
ในช่วงยุคเจ็ดปี ก็ตาม
นี9อาจเป็ นคําพยากรณ์แบบแฝงด้วยที9วา่ เมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมา ชนชาติอิสราเอล
ตั*งแต่หลายยุคสมัยก่อนจะถูกชุบให้เป็ นขึ*นเพื9อมารับการพิพากษาของตน ดู ดาเนียล 12:1-2
พวกยิวจํานวนมากซึ9 งตลอดหลายยุคสมัยได้ปฏิเสธพระคริ สต์และประพฤติตวั ชัว9 ช้าจะต้องตกใจ
ที9ได้เห็นพวกคนต่างชาติเข้าในอาณาจักรนั*นและตัวเองถูกปรับโทษ
ให้เราสังเกตในข้อ 13 ว่าเป็ นเพราะความเชื9อของนายร้อยคนนี* พระเยซูถึงทรงรักษาผูร้ ับ
ใช้ของเขาให้หาย แม้จะเป็ นการรักษาจากระยะไกลก็ตาม 13 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้ อยว่ า
"ไปเถิด ท่ านได้ เชื,ออย่ างไร ก็ให้ เป็ นแก่ท่านอย่างนั+น" และในเวลานั+นเอง ผู้รับใช้ ของเขาก็หาย
เป็ นปกติ สิ9 งที9เป็ นตัวกําหนดการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูกค็ ือ ความเชื9อในส่ วนของผูร้ ับ ความ
เชื9อของนายร้อยต่างชาติผนู ้ * ีเป็ นตัวกลางที9ทาํ ให้พระองค์ทรงรักษาผูร้ ับใช้ของเขาให้หาย

มธ 8:14-15 เปโตรแต่งงาน ครั+นพระเยซูเสด็จเข้ าไปในเรือนของเปโตร พระองค์ก็
ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่ วยจับไข้ อยู่ 15 พระองค์ ทรงถูกต้ องมือนาง ไข้ น+ันก็
หาย นางจึงลุกขึน+ ปรนนิบัติเขาทั+งหลาย ไม่วา่ ใครจะแย้งว่าอย่างไร แต่ภรรยาของเปโตรก็ถูกพูด
ถึงตรงนี* ด้วยพระกรุ ณาที9ทรงมีต่อสาวกของพระองค์ พระเยซูจึงทรงรักษานาง (แม่ยายของเป
โตร) ให้หาย ทุกวันนี*ในซากปรักหักพังของเมืองคาเปอรนาอุมสมัยโบราณ มีการค้นพบซาก
ของบ้านหลังหนึ9งซึ9 งในทางโบราณคดีมีความเกี9ยวข้องกับซี โมนเปโตร คนเชื9อกันว่านี9เป็ นบ้าน
ของแม่ยายเปโตร
มธ 8:16-17 ต่อมา พอคํา, ลง เขาพาคนเป็ นอันมากที,มผี เี ข้ าสิงมาหาพระองค์ พระองค์
ก็ทรงขับผีออกด้ วยพระดํารัสของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บป่ วยนั+น พระองค์ กไ็ ด้ ทรงรักษาให้
หาย 17 ทั+งนี+เพือ, จะให้ สําเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ทวี, ่ า `ท่ านได้ แบกความ
เจ็บไข้ ของเราทั+งหลาย และหอบโรคของเราไป' มีการพูดถึงความเกี9ยวข้องกันระหว่างกิจกรรม
ของผีปีศาจกับความเจ็บป่ วยทางร่ างกายตรงนี* ความเจ็บป่ วยของมนุษย์ทุกอย่างไม่ใช่เรื9 องทาง
สรี รวิทยาเท่านั*น บ้างครั*งซาตานก็ทาํ ให้เกิดความเจ็บป่ วยได้เช่นกัน มีการพูดถึงข้อพระคัมภีร์ที9
สําเร็จอีกครั*งเมื9อมัทธิวยกข้อความจากอิสยาห์ 53:4 โดยอ้างอิงถึงการที9พระเยซูทรงรักษาโรค
มธ 8:18

พอถึงตอนนี*ดวงอาทิตย์กต็ กแล้วและครั+นพระเยซูทอดพระเนตรเห็น

ประชาชนเป็ นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์ จงึ ตรัสสั,งให้ ข้ามฟากไป เพราะทรงต้องการ
แสวงหาความเป็ นส่ วนตัวสักหน่อยหนึ9ง พระเยซูจึงทรงสั9งพวกสาวกให้ลงเรื อข้ามไปยังอีกฟาก
ของทะเลกาลิลีโดยทรงตั*งพระทัยว่าจะเสด็จไปกับพวกเขาด้วย
มธ 8:19-22 อย่างไรก็ตาม ก่อนที9พวกเขาจะไป ขณะนั+นมีธรรมาจารย์ คนหนึ,งมาหา
พระองค์ทูลว่ า "อาจารย์ เจ้ าข้า ท่านไปทางไหน ข้ าพเจ้ าจะตามท่ านไปทางนั+น" เห็นได้ชดั ว่าเขา
เป็ นสาวกแบบแอบๆ โดยกล่าวคําพูดที9แสดงถึงการสวามิภกั ดิ:ต่อพระองค์ พระเยซูตรัสตอบว่า
20 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่ า "สุ นัขจิง+ จอกยังมีโพรง และนกในอากาศยังมีรัง แต่ บุตรมนุษย์ ไม่ มี
ทีท, จี, ะวางศีรษะ" นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า หากท่านจะตามเรามา ท่านก็จะไม่มีที9ซุกหัวนอน
กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ เขาจะประสบกับการขาดแคลนสิ9 งต่างๆนัน9 เอง การเป็ นสาวกแบบทุ่มทั*ง

ตัวของพระเยซูคริ สต์จึงจําเป็ นต้องมีการเสี ยสละ นัน9 ไม่ได้หมายความว่าสาวกทุกคนจะไม่มีวนั
มีที9ซุกหัวนอน สาวกส่ วนใหญ่กม็ ีที9ซุกหัวนอน แต่พระเยซูกาํ ลังทรงเตือนเกี9ยวกับสิ9 งที9สาวก
ต้องแลก นี9เป็ นครั*งแรกที9พระองค์ทรงใช้คาํ ว่า “บุตรมนุษย์” ในพระคัมภีร์ใหม่ มันอ้างอิงถึง
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เหมือนกับที9 พระบุตรของพระเจ้า อ้างอิงถึงความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์
ดูเหมือนว่าหลังจากที9พระเยซูทรงจากบ้านมาและเริ9 มการรับใช้ของพระองค์หลังรับบัพ
ติศมา พระองค์กม็ ิได้ทรงมีบา้ นอยูถ่ าวรในช่วงเวลาสามปี นั*น พระองค์และพวกสาวกของ
พระองค์ ‘คํ9าไหนนอนนัน9 ’ ในที9ใดก็ตามที9พวกเขาไป (มัทธิว 9:7 กล่าวถึงบ้านของพระองค์ที9
เมืองคาเปอรนาอุม แต่นน9ั ก็เป็ นเพียงที9อยูอ่ าศัยชัว9 คราว) เมื9ออยูแ่ ถวกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาก็น่า
จะหลับนอนที9สวนเกทเสมนีซ9 ึงมีลกั ษณะเป็ นเหมือนสวนสาธารณะที9มีไว้พกั ผ่อนหย่อนใจ
พระองค์ทรงรับประทานอาหารในที9ๆผูค้ นชวนพระองค์เข้าบ้าน ในช่วงสามปี สุ ดท้ายของ
พระชนม์ชีพของพระองค์ๆ ก็ทรงใช้ชีวติ แบบเดินทางตลอดและยากจน
ขณะเดียวกัน 21 อีกคนหนึ,งในพวกสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้า
ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้ าพระองค์ ก่อน" นี9เท่ากับชายคนนี*กล่าวว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ขา้ พระองค์จดั การธุระของตัวเองก่อน’
22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่ า "จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้ คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด" ถึง
แม้อาจฟังดูเป็ นคําพูดที9รุนแรง แต่นี9เท่ากับพระองค์ตรัสว่า ‘หากท่านจะติดตามเรามาจริ งๆ เราก็
ต้องสําคัญกว่าสิ9 งอื9นๆทุกสิ9 งในชีวติ ของท่าน’ การอุทิศตัวอย่างสิ* นสุ ดใจจึงหมายถึงการเสี ยสละ
บางครั*งนัน9 ก็หมายความว่าครอบครัวเราต้องเป็ นรอง
มธ 8:23-27 สุ ดท้าย พระเยซูกท็ รงสามารถลงเรื อไปพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์
ได้เสี ยที เมือ, พระองค์ เสด็จลงเรือ พวกสาวกของพระองค์ กต็ ามพระองค์ไป ท่ามกลางพายุจริ งๆ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นกุญแจที9นาํ ไปสู่สันติสุข 24 ดูเถิด
เกิดพายุใหญ่ ในทะเลจนคลืน, ซัดท่ วมเรือ แต่ พระองค์ บรรทมหลับอยู่ ขณะที9พวกเขาข้ามทะเลกา
ลิลีในเรื อที9ไม่มีที9กาํ บัง พายุใหญ่กโ็ หมกระหนํ9ารอบตัวพวกเขา มันไม่ใช่เรื9 องผิดปกติที9พายุจะ

พัดลงสู่ ทะเลนี*จากทิศตะวันตกหรื อทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ทะเลกาลิลีอยูใ่ ต้ภูเขาลูกเตี*ยๆซึ9งตั*ง
อยูบ่ นชายฝั9งด้านตะวันตกและตะวันออกของมัน เมื9อสภาพอากาศพัดขึ*นฝั9งจากทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนซึ9 งอยูไ่ ม่ไกล มันก็สามารถก่อให้เกิดลมพายุรุนแรงได้บนทะเลกาลิลี โดยเฉพาะ
สําหรับคนที9ใช้เรื อลําเล็กๆซึ9งเป็ นที9แพร่ หลายในสมัยนั*น
เรื อหาปลาที9ใช้กนั ในทะเลสาบก็ถูกออกแบบมาให้มีกราบเรื อค่อนข้างตํ9าเพื9อช่วยให้ดึง
อวนขึ*นเรื อได้ง่าย อันตรายของการออกแบบเช่นนี*กค็ ือ ทะเลที9มีคลื9นแรงจึงสามารถซัดข้ามส่ วน
บนของกราบเรื อเข้ามาได้ เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นสิ9 งที9เกิดขึ*นในคืนนั*น การนัง9 เรื อเล็กไปกลางพายุจึง
เป็ นสิ9 งที9ชวนประสาทเสี ยได้จริ งๆ อย่างไรก็ตาม ในความมืดแห่งคํ9าคืนนั*น มันก็ยงิ9 น่ากลัว
เข้าไปใหญ่ ดังนั*น 25 และพวกสาวกของพระองค์ได้ มาปลุกพระองค์ ทูลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า ขอ
โปรดช่ วยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยู่แล้ว" เราเห็นชัดเจนถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
ในการที9พระองค์ทรงบรรทมหลับ อย่างไรก็ตาม ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์กเ็ ริ9 มปรากฏชัด
ในทันทีเมื9อพระองค์ทรงห้ามพายุให้สงบ นี9เป็ นการทําให้ เพลงสดุดี 89:9 สําเร็จแบบกลายๆ
รวมถึงเพลงสดุดี 65:7; 93:3,4 และ 107:29 ด้วยซึ9งทุกข้อนี*ต่างชี*ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระ
คริ สต์
พระเยซูจึง 26 ตรัสกับเขาว่า "เหตุไฉนเจ้ าจึงหวาดกลัว โอ เจ้ าผู้มคี วามเชื,อน้ อย" แล้ว
พระองค์ทรงลุกขึน+ ห้ ามลมและทะเล คลืน, ลมก็สงบเงียบทัว, ไป นี9เป็ นความเกี9ยวข้องกันที9น่า
สนใจระหว่างความกลัวกับความเชื9อ ความกลัวของพวกสาวกเกิดขึ*นเพราะพวกเขาขาดความ
เชื9อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่พอพวกเขาหันมาขอให้พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พน้ พระองค์ก็
ทรงช่วยพวกเขาให้รอด (ทางร่ างกาย) นี9เป็ นภาพที9น่ารักของความรอดของเรา นอกจากนี* ความ
สงบมาได้กต็ ่อเมื9อพวกสาวกหันมาขอความช่วยเหลือจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยความเชื9อ
หลังจากนั*น 27 คนเหล่านั+นก็อศั จรรย์ ใจพูดกันว่า "ท่ านผู้นีเ+ ป็ นคนอย่ างไรหนอ จนชั+น
ลมและทะเลก็เชื,อฟังท่ าน" เป็ นความจริ งที9 ใครกันเล่าจะพูดแล้วสามารถสั9งให้ลมและคลื9นสงบ
ได้ ในตอนนั*นพวกสาวกไม่น่าจะคิดในเชิงศาสนศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ได้เห็นใน

ตัวพระเยซูถึงผูห้ นึ9งที9โดยคําพูดของเขาสามารถสัง9 ลมและคลื9นได้ จริ งแท้ทีเดียวที9มีแต่พระเจ้า
เท่านั*นที9ทรงสามารถทําเช่นนั*นได้
การอัศจรรย์น* ีมีความโดดเด่นมากยิง9 ขึ*นตรงที9วา่ คลื9นสงบทันที บนผิวนํ*าแม้หลังจากที9
ลมได้สงบแล้ว แต่ระลอกคลื9นก็ยงั คงอยูเ่ พราะพลังของคลื9นยังแกว่งไกวไปมาเหนือพื*นผิวทะเล
อยู่ ปกติแล้วถึงแม้วา่ ลมอาจหยุดพัดแล้ว แต่ระลอกคลื9นก็ยงั อยูต่ ่อไปชัว9 ระยะเวลาหนึ9ง แต่ใน
กรณี น* ี ทุกอย่างเงียบสงบทันทีเมื9อพระเยซูตรัส ความเงียบสงบของทะเลในคืนนั*นก็สอนเราเกี9ยว
กับสันติสุขฝ่ ายวิญญาณที9มีแต่พระองค์เท่านั*นที9ให้ได้ พระองค์ทรงเป็ นองค์สันติราชจริ งๆ เมื9อ
เราวางใจพระองค์ พระองค์กท็ รงประทานสันติสุขของพระเจ้าซึ9งเกินความเข้าใจทุกอย่างให้แก่
เรา นัน9 จะขจัดไปซึ9งปัญหามากมาย คือ ความโกรธ ความกลัว ความกระวนกระวาย ความขมขื9น
และความซึมเศร้าที9จิตวิทยาสมัยใหม่พยายามที9จะรักษาอย่างไร้ผล
มธ 8:28-34 วันต่อมา ครั+นพระองค์ทรงข้ ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ ว มีคนสองคน
ทีม, ผี ีสิงได้ ออกจากอุโมงค์ ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขาดุร้ายนัก จนไม่ มผี ู้ใดอาจผ่ านไปทางนั+น
ได้ หลังจากพายุครั*งนั*น เรื อที9พาพระเยซูและพวกสาวกไปก็ไปถึงฝั9งตะวันออกของกาลิลี พื*นที9
บริ เวณนั*นในปัจจุบนั มีชื9อว่าที9ราบสู งโกลาน ที9ราบสู งเหล่านี*เป็ นเขาสู งชันและบางครั*งก็เลย
ขอบนํ*ามานิดเดียว จนถึงทุกวันนี*เนินเขาเหล่านี*กม็ ีถ* าํ เต็มไปหมด พื*นที9น* ีในตอนนั*นมีชื9อว่าเกอร์
กาซา และเมืองกาดาราก็ต* งั อยูเ่ ข้าไปข้างในแผ่นดินหลายไมล์ มีชายสองคนที9 “มีผสี ิ ง” มา
พบพระเยซู คําที9แปลเช่นนั*น (ไดมอนิซอไม) มีความหมายตรงตัวว่ามีผปี ี ศาจสิ ง
ในบันทึกเกี9ยวกับชายมีผสี ิ งสองคนนี* มีส9ิ งที9เราต้องหมายเหตุหลายประการ (1)
พฤติกรรมดังกล่าว ถ้าเป็ นในสมัยนี* ก็คงถูกเรี ยกว่า ความเจ็บป่ วยทางจิต แต่ตรงนี*มนั เกิดจาก
กิจกรรมของผีปีศาจ คนเหล่านี*จึง 29 ร้ องตะโกนว่ า "พระเยซู ผู้เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า เรา
เกีย, วข้ องอะไรกับท่านเล่า ท่ านมาทีน, ี,เพือ, จะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ" (2) ปี ศาจพวกนี*รู้ดี
เลยว่าพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด พวกมันยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า (3) คําพูด
ของพวกผีที9บอกพระเยซูเกี9ยวกับการถูกทรมานก่อนเวลาก็ยอ่ มหมายถึงการที9พวกมันรู ้วา่ พระ
เยซูจะพิพากษาพวกมันสักวันหนึ9ง โดยโยนพวกมันทิ*งในบึงไฟ พวกมันกลัวว่าพระองค์จะทรง
ทําเช่นนั*นในตอนนั*นเลย

มัทธิวบันทึกว่า 30 ไกลจากทีน, ั,นมีสุกรฝูงใหญ่ กาํ ลังหากินอยู่ 31 ผีเหล่านั+นได้ อ้อนวอน
พระองค์ว่า "ถ้ าท่านขับพวกเราออก ก็ขอให้ เข้ าอยู่ในฝูงสุ กรนั+นเถิด" 32 พระองค์จึงตรัสแก่ผี
เหล่านั+นว่ า "ไปเถอะ" ผีเหล่ านั+นก็ออกไปเข้ าสิ งอยู่ในฝูงสุ กร ดูเถิด สุ กรทั+งฝูงนั+นก็วงิ, กระโดด
จากหน้ าผาชันลงไปในทะเล และจมนํา+ ตายจนสิ+น 33 ฝ่ ายคนเลีย+ งสุ กรก็หนีเข้ าไปในนคร เล่า
บรรดาเหตุการณ์ ซึ,งเป็ นไปนั+น กับเหตุทเี, กิดขึน+ แก่คนทีม, ผี เี ข้ าสิงอยู่น+ัน
(4) เห็นได้ชดั ว่าพวกผี (พวกปี ศาจ) อยากที9จะมีร่างกายไว้สิง ถึงแม้นน9ั จะเป็ นร่ างกาย
ของสัตว์กต็ าม เช่นกรณี ของสุ กรฝูงนี* (เกอร์กาซาเป็ นพื*นที9ของคนต่างชาติในพื*นที9ๆปัจจุบนั
เรี ยกว่าซีเรี ย พวกยิวในสมัยนั*นและในปัจจุบนั เกลียดหมูเอามากๆ)
หลังจากนั*น 34 ดูเถิด คนทั+งนครพากันออกมาพบพระเยซู เมือ, พบพระองค์ แล้ว เขาจึง
อ้อนวอนขอให้ พระองค์ ไปเสียจากเขตแดนของเขา (5) ข้อเท็จจริ งที9วา่ ชาวแดนเกอร์กาซาขอให้
พระองค์เสด็จไปจากพวกเขาก็อาจหมายถึงข้อเท็จจริ งที9วา่ ฝูงสัตว์ของพวกเขาถูกฆ่าตายและพวก
เขากลัวพระองค์ อาจเป็ นไปได้ดว้ ยว่าชุมชนนี*มีกิจกรรมของซาตานอยูอ่ ีกพวกเขาจึงไม่อยากให้
พระองค์ประทับอยูท่ ี9นน9ั
*****
ภาพรวมของมัทธิว 9: ในบทที 9 ของมัทธิ วพระเยซูยงั รั กษาโรคผู้คนและขยายการรั บ
ใช้ ของพระองค์ ต่อไป แต่ ตอนนีพ$ ระองค์ เริ มได้ รับการต่ อต้ านจาก ‘ชุมชนเคร่ งศาสนา’ แล้ ว
พระองค์ ยงั ทรงตรั สเป็ นนัยถึงการมาของยุคใหม่ และกลุ่มคนฝ่ ายวิญญาณใหม่ ด้วย นันคือ คริ สต
จักร ในครึ งท้ ายของบทนี $ พระเยซูทรงกระทําการอัศจรรย์ สีประการ แต่ ละครั$ งก็เชื อมโยงกับ
ความเชื อทั$งอย่ างชัดเจนและแบบเป็ นนัย บทนีป$ ิ ดท้ ายด้ วยการเผยให้ เห็นความกรุ ณาขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
มธ 9:1

พอเสด็จมาจากแดนกาดาราซึ9งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นกาลิ

ลี และพระองค์ กเ็ สด็จลงเรือข้ ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ “เมืองของพระองค์” ในที9น* ีคือ
เมืองคาเปอรนาอุมซึ9 งพระเยซูทรงถือให้เป็ นบ้านเกิดของพระองค์หลังจากเสด็จเข้าสู่ การรับใช้
ของพระองค์ มันตั*งอยูบ่ นชายฝั9งตอนเหนือของแคว้นกาลิลี

มธ 9:2

พอเสด็จไปถึงที9นน9ั ดูเถิด เขาหามคนอัมพาตคนหนึ,งซึ,งนอนอยู่บน

ทีน, อนมาหาพระองค์ เมือ, พระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื,อของเขาทั+งหลาย จึงตรัสกับคน
อัมพาตว่า "ลูกเอ๋ย จงชื,นใจเถิด บาปของเจ้ าได้ รับการอภัยแล้ ว" บันทึกตรงนี*กเ็ ป็ นเรื9 องเดียวกับ
ในลูกา 5:18-26 ที9เล่าถึงชายคนนั*นที9ถกู หย่อนลงมาทางหลังคา ให้เราสังเกตว่าหลักเกณฑ์ที9
ทําให้พระเยซูทรงรักษาชายคนนั*นให้หายก็คือความเชื9อของพวกเขา ในกรณี ส่วนใหญ่ของการ
รักษาโรคของพระเยซูน* นั ย่อมมีความเชื9อเข้ามาเกี9ยวข้องด้วยเสมอ ดู มัทธิว 8:10, 26, 9:22,29
เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระเยซูมิได้ทรงรักษาชายคนนั*นในทันที แต่พระองค์ทรงอภัยโทษบาป
เขา (คําที9แปลว่า อัมพาต (พาราลูทิคอส) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ paralytic ไม่วา่ จะในกรณี
ใด ชายคนนี*กน็ ่าจะเป็ นอัมพาต)
มธ 9:3

การต่อต้านที9เกิดขึ*นกับการรับใช้ของพระเยซูกเ็ ริ9 มปรากฏ ดูเถิด พวกธร

รมาจารย์บางคนคิดในใจว่ า "คนนีพ+ ดู หมิน, ประมาท” เราควรหมายเหตุวา่ การต่อต้านดังกล่าวมี
รากเหง้ามาจาก ‘ชุมชนคนเคร่ งศาสนา’ บ่อยครั*งการต่อต้านที9รุนแรงที9สุดที9เกิดกับความเชื9อ
แบบคริ สเตียนที9เชื9อพระคัมภีร์น* นั ก็มาจากพวกนักศาสนา คําที9แปลว่า พวกธรรมาจารย์ (กราม
มาเทะอูส) หมายถึง คนที9มีความรู ้ในบัญญัติของโมเสสและในข้อเขียนอันบริ สุทธิ: ซึ9งเป็ นผู ้
ตีความหรื อครู สอนบัญญัติน* นั พวกธรรมาจารย์คอยสํารวจคําถามซับซ้อนต่างๆของพระราช
บัญญัติและใส่ ความเห็นเพิม9 เติมรวมถึงการตีความของรับบีหลายคนเพื9อไขความหมายและ
ขอบเขตของพระราชบัญญัติ ในการทําเช่นนั*น จริ งๆแล้วพวกเขาก็ทาํ ให้พระราชบัญญัติ
คลุมเครื ออันส่ งผลเสี ยต่อศาสนายิว เพราะเหตุที9คาํ แนะนําของกลุ่มคนที9เชี9ยวชาญในบัญญัติเป็ น
ที9ตอ้ งการในการสํารวจและแก้ไขคําถามยากๆ พวกเขาจึงได้เข้าอยูใ่ นสภาซานเฮดริ น บ่อยครั*ง
พวกเขาถูกกล่าวถึงว่ามีส่วนเกี9ยวข้องกับพวกปุโรหิตและพวกรับบี อันที9จริ งแล้ว ศาสนายิวแบ
บรับบีในปัจจุบนั ก็มีรากเหง้าอยูใ่ นการตีความและวิธีปฏิบตั ิต่างๆของพวกธรรมาจารย์สมัย
โบราณ คนเหล่านี*ยงั เป็ นนักคัดลอกสําเนาพระราชบัญญัติแบบมืออาชีพด้วย พวกเขาจึงได้ชื9อว่า
เป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในเรื9 องพระราชบัญญัติ

มธ 9:4-6

เบาะแสที9มีน* าํ หนักซึ9งบ่งชี*ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ถูกพบตรง

นี* ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่ า "เหตุไฉนท่านทั+งหลายคิดชั,วอยู่ในใจเล่า
พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขา ดู 2 พงศาวดาร 6:30 พระเยซูทรงถามต่อไปว่า 5 ทีจ, ะว่ า
`บาปของเจ้ าได้ รับการอภัยแล้ว' หรือจะว่ า `จงลุกขึน+ เดินไปเถิด' นั+น ข้ างไหนจะง่ ายกว่ ากัน
6 แต่ เพือ, ท่ านทั+งหลายจะได้ รู้ ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอาํ นาจในโลกทีจ, ะโปรดยกความผิดบาป
ได้ " (พระองค์ จงึ ตรัสสั, งคนอัมพาตว่ า) "จงลุกขึน+ ยกทีน, อนกลับไปบ้ านเถิด" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงทําให้พวกวิจารณ์พระองค์เป็ นฝ่ ายตั*งรับ เพราะว่าการยกโทษบาปและการรักษาโรคนั*นเป็ น
มาจากพระเจ้าทั*งคู่ ดังนั*น เพื9อรับรองสิ ทธิอาํ นาจแบบพระเจ้าของพระองค์ พระองค์จึงไม่เพียง
ยกโทษชายผูน้ * ีเท่านั*น แต่ยงั ทรงรักษาเขาให้หายสนิทด้วย
ให้เราสังเกตคําว่า “บุตรมนุษย์” ที9พระเยซูทรงใช้เรี ยกตัวพระองค์เองประมาณแปดสิ บ
ครั*งในพระคัมภีร์ใหม่ มันสื9 อถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เหมือนกับคําว่า “บุตรของดาวิด”
เป็ นคําที9สื9อถึงความเป็ นเชื*อสายกษัตริ ยข์ องพระองค์ และชื9อ “พระบุตรของพระเจ้า” ก็เผยให้
เห็นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
มธ 9:7-8

มีการพูดถึงบ้านของพระเยซูตรงนี* เขาจึงลุกขึน+ ไปบ้ านของตน เห็นได้ชดั

ว่าเมื9ออยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุมหรื อใกล้เมืองนี* มีบา้ นหนึ9งให้พระเยซูพกั เสมอ เชื9อกันว่าเปโตรมี
ญาติอยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุม บางทีเพราะเปโตรมีคนรู ้จกั เช่นนี* พระเยซูจึงทรงมีบา้ นไว้พกั อาศัย
ในยามจําเป็ น อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ทัว9 กิตติคุณทั*งสี9 เล่มว่าพระเยซูมิได้ทรงใช้เวลานานนักใน
เมืองคาเปอรนาอุม
มัทธิวจึงย้อนกลับมาพูดถึงการรักษาชายที9เป็ นอัมพาตคนนั*นให้หาย 8 เมือ, ประชาชน
เป็ นอันมากเห็นดังนั+น เขาก็อศั จรรย์ใจ แล้วพากันสรรเสริญพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงประทานสิทธิ
อํานาจเช่ นนั+นแก่มนุษย์ ชายที9เป็ นอัมพาตคนนี*กย็ กแคร่ ของตนกลับบ้านไป มันขัดแย้งกันตรงที9
บรรดาสามัญชนต่างฟังและเฝ้ าสังเกตพระองค์โดยไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ โดยสรรเสริ ญพระเจ้า
สําหรับการรับใช้ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกนักศาสนาในสมัยนั*นก็ต่อต้านพระองค์อย่าง
ไม่ลดละ นัน9 น่าจะทําให้เราเข้าใจมากขึ*นเกี9ยวกับโลกของ ‘ศาสนาแบบเป็ นอาชีพ’

มธ 9:9

รัฐบาลโรมมีสาํ นักงานเก็บภาษีประจําแคว้นอยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุม ตั*ง

อยูต่ รงทางแยกของถนนที9มีการค้าคับคัง9 กรมสรรพากรของโรมก็มุ่งมัน9 ที9จะขูดรี ดให้ได้ทุกเช
เขลที9มนั ทําได้ ครั+นพระเยซูเสด็จเลยทีน, ั,นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ,งชื,อมัทธิวนั,งอยู่ที,
ด่ านเก็บภาษี จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลกุ ขึน+ ตามพระองค์ไป คําที9แปลว่า ด่ าน
เก็บภาษี (เทะโลนีออน) หมายถึงด่านเก็บค่าผ่านทาง หรื อสํานักงานท้องถิ9นของกรมสรรพากร
เห็นได้ชดั ว่ามัทธิ วเป็ นคนเก็บภาษี ถึงแม้วา่ จริ งๆแล้วเขาจะเป็ นยิวก็ตาม พระคัมภีร์ไม่ได้บอก
อะไรเราเลยเกี9ยวกับสภาพจิตวิญญาณของเขาหรื อการกลับใจรับเชื9อของเขา แต่พระเยซูยอ่ มทรง
ทราบจิตใจของเขา เพราะประทับอยูใ่ นเมืองคาเปอรนาอุมในขณะนั*น พระเยซูจึงอาจทรงรู ้จกั
เขาก็ได้ ถึงแม้รู้จกั เพียงผิวเผินก็ตาม มาระโกและลูกาเรี ยกเขาว่าเลวีและในฐานะคนเก็บภาษี
(ตัวแทนสรรพากรที9ทาํ งานให้กบั รัฐบาลโรม)
พวกคนเก็บภาษีข* ึนชื9อในเรื9 องการรับสิ นบน ถึงแม้วา่ มัทธิวไม่ได้ถูกหาว่ารับสิ นบน แต่
พระเยซูกท็ รงเรี ยกผูท้ ี9มีภูมิหลังน่าสงสัย บทเรี ยนก็คือว่า พระเจ้าทรงสามารถใช้การใครก็ได้ใน
การรับใช้ของพระองค์ การทรงเรี ยกของพระองค์ที9มีถึงมัทธิวนั*นเรี ยบง่าย “จงตามเรามาเถิด”
การทรงเรี ยกแบบเดียวกันนี*กม็ ีมาถึงสาวกคนอื9นๆของพระเยซูและเป็ นแก่นแท้ของการเป็ น
สาวก มัทธิวจึง “ลุกขึ*นตามพระองค์ไป” เห็นได้ชดั ว่าเขาลุกขึ*นและเลิกอาชีพที9ทาํ เงินให้แก่เขา
เพื9อติดตามพระเยซู นี9จึงสื9 อและไม่ได้มีบรรยายถึงการที9มทั ธิ วเชื9อพระเยซู นัน9 อาจเกิดจากการที9
ก่อนหน้านี*เขาได้ยนิ พระเยซูสอนและเทศนาในชุมชนนั*นและได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆของ
พระองค์
มธ 9:10-13 ต่ อมาเมือ, พระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือน ดูเถิด มีคนเก็บภาษีและ
คนบาปอืน, ๆหลายคนเข้ ามาเอนกายลงร่ วมสํ ารับกับพระองค์ และกับพวกสาวกของพระองค์
11 เมือ, พวกฟาริสีเห็นแล้ว ก็กล่าวแก่พวกสาวกของพระองค์ว่า "ทําไมอาจารย์ ของท่านจึงรับ
ประทานอาหารร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า" 12 เมือ, พระเยซู ทรงได้ ยนิ เช่ นนั+นจึงตรัสกับ
พวกเขาว่ า "คนปกติไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บป่ วยต้ องการหมอ อีกครั*งที9ฝงู คนที9เป็ นนัก
ศาสนาในสมัยนั*นวิพากษ์วจิ ารณ์พระเยซูที9ไปสุ งสิ งกับผูท้ ี9ได้ชื9อว่าเป็ นคนบาป คําตอบของ

พระองค์น* นั ทั*งเรี ยบง่ายและลึกซึ* ง หมอนั*นมีไว้สาํ หรับคนป่ วยมิใช่คนที9แข็งแรงดี พระองค์มิได้
เสด็จมานําวิญญาณคนที9ชอบธรรมแต่มาเรี ยกคนบาปให้กลับใจเสี ยใหม่
คําที9แปลว่า คนเก็บภาษี (เทะโลเนส) หมายถึง พวกคนเก็บภาษีที9ทาํ งานให้กบั โรมซึ9ง
มัทธิวก็เป็ นหนึ9งในนั*น คนพวกนี*เป็ นยิวที9ตกลงทํางานให้กบั รัฐบาลโรมซึ9งเป็ นที9เกลียดชังเพือ9
เก็บภาษีให้กบั คนโรม พวกเขาจึงมีหน้าที9เก็บภาษีให้ได้ตามอัตราที9กาํ หนดโดยใช้วธิ ีใดก็ได้ ภาษี
ส่ วนเกินที9พวกเขาขูดรี ดมาได้จึงตกเป็ นของพวกเขา พวกเขาจึงเป็ นที9รู้จกั ในเรื9 องความโหด
ความโลภ และการหลอกลวง นอกจากนี*พวกเขายังได้รับการหนุนหลังจากโรมด้วย ดังนั*น คน
เก็บภาษีเหล่านี*จึงเป็ นที9เกลียดชังในหมู่เพื9อนร่ วมชาติของตน
ไม่มีการเอ่ยถึงว่าบ้านที9พระเยซูทรงรับประทานอาหารกับพวกคนเก็บภาษีและ ‘พวกคน
บาป’ อื9นๆนั*นเป็ นบ้านใคร อย่างไรก็ตาม ในบันทึกของลูกา ก็มีบอกไว้วา่ เป็ นบ้านของเลวี (ขอ
งมัทธิ ว)
เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงยกข้อความจากโฮเชยา 6:6 13 ท่ านทั+งหลายจงไปเรียนรู้ ความ
หมายของข้ อความที,ว่า `เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื,องสั ตวบูชา' ด้ วยว่ าเรามิได้ มา
เพือ, จะเรียกคนชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้ กลับใจเสี ยใหม่ ” ด้วยการประชดประชันที9
แทงใจดําพวกเขา พระองค์ทรงบอกให้พวกคนชอบติไปเรี ยนรู ้วา่ ข้อนั*นหมายความว่าอะไร คํา
พูดที9ยกมา “เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื9 องสัตวบูชา” สื9 อความหมายชัดเจนถึงการที9
พระเจ้าทรงสนพระทัยในการเป็ นคนมีใจเมตตามากกว่าการมุ่งเน้นตัวอักษรของพระราชบัญญัติ
(เครื9 องสัตวบูชา) พระเยซูมิได้ทรงฝ่ าฝื นความซื9อตรงของพระวจนะของพระเจ้าแต่อย่างใด แต่
พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าในงานของพระเจ้านั*นก็มีลาํ ดับความสําคัญก่อนหลัง (ความเมตตา
มาก่อนเครื9 องสัตวบูชา) การที9พระองค์ไปยุง่ เกี9ยวกับพวกคนบาปนนั*นไม่ได้เป็ นการฝ่ าฝื นหลัก
การเรื9 องการแยกออกแต่อย่างใดเพราะว่าแรงจูงใจของพระองค์กค็ ือ การแสวงหาที9จะนํา
วิญญาณพวกเขาด้วยข่าวประเสริ ฐ
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามีการเสี ยดสี แฝงอยูใ่ นการที9พระองค์ตรัสถึงคนชอบธรรม พวกฟาริ สี
ที9ตาํ หนิพระเยซูน* นั คิดว่าตัวเองเป็ นคนชอบธรรมเพราะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองรักษาข้อปลีกย่อย
ของประเพณี รับบีท* งั 613 ข้อได้หมด พระเยซูทรงบอกพวกเขาด้วยนํ*าเสี ยงประชดว่าพระองค์

มิได้เสด็จมาเพือ9 เรี ยก ‘คนชอบธรรม’ คนเหล่านั*นที9จะยอมรับว่าตัวเองเป็ นคนบาปต่างหากที9
เป็ นผูท้ ี9จะกลับใจใหม่ ก่อนที9คนๆหนึ9งจะได้รับความรอด เขาต้องยอมรับความบาปของตนและ
การที9เขาต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด พวกฟาริ สีในความเย่อหยิง9 ในความชอบธรรมของตนก็ไม่
ยอมทําเช่นนั*น พวกเขาจึงไม่มีสิทธิ:ที9จะได้รับพระเมตตาและความรอดของพระเจ้า
มธ 9:14-15 ในข้อนี*พวกสาวกของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้มาหาพระเยซูและอยากรู ้วา่
ทําไมพวกสาวกของพระเยซูจึงมิได้ระมัดระวังเกี9ยวกับการอดอาหารแบบยิว แล้ วพวกสาวกของ
ยอห์ นมาหาพระองค์ ทูลว่ า "เหตุไฉนพวกข้ าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารบ่ อยๆ แต่ พวก
สาวกของพระองค์ไม่ ถอื อดอาหาร” เห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกของยอห์นก็หลงติดกับวินยั ของคน
สมัยนั*นในการอดอาหารเพื9อให้คนเห็น พวกฟาริ สีทาํ เช่นนั*นเหมือนกับที9พวกเอซเซนกระทํา
พวกสาวกของพระเยซูมิได้กระทําเพราะว่าพระอาจารย์ของพวกเขามิได้ทรงกระทํา
คําตอบของพระเยซูอา้ งอิงถึงการถือกําเนิดของคริ สตจักรซึ9 งยังไม่ถูกเปิ ดเผย 15 พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่ า "สหายของเจ้ าบ่ าวเป็ นทุกข์ โศกเศร้ าเมือ, เจ้ าบ่ าวยังอยู่กบั เขาได้ หรือ แต่ วนั นั+น
จะมาถึงเมือ, เจ้ าบ่ าวจะต้ องจากเขาไป เมือ, นั+นเขาจะถืออดอาหาร
พระเยซูตรัสในเชิงของงานแต่งงาน (การสมรสในอนาคตของพระเมษโปดกกับคริ สต
จักร) ซึ9งย่อมเป็ นช่วงเวลาแห่งการชื9นชมยินดีและไม่ใช่เวลาของการอดอาหาร อย่างไรก็ตาม
พระองค์กต็ รัสว่าวันนั*นกําลังจะมาเมื9อเจ้าบ่าว (พระคริ สต์) จะถูกพรากไปจากพวกสาวกและเมื9อ
ถึงตอนนั*นพวกเขาก็จะอดอาหาร แน่นอนที9พวกเขาอดอาหารในช่วงเวลาหลังจากการ
สิ*นพระชนม์และการเสด็จกลับสู่ สวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในตอนนั*นพวกสาวกโศกเศร้าที9
พระองค์ทรงสิ* นพระชนม์ แม้หลังจากการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์และการเสด็จกลับสู่
สวรรค์ พวกสาวกก็เผชิญกับการข่มเหงอย่างหนัก ในตอนนั*นเองพวกเขาจึงเรี ยนรู ้ที9จะอดอาหาร
ในยามที9พระองค์ไม่อยูแ่ ล้ว ดู กิจการ 13:2-3 และ 14:23 (การอดอาหารในพระคัมภีร์เป็ นวิธีหนึ9ง
ในการถ่อมจิตถ่อมใจตัวเองต่อพระพักตร์พระเจ้าในยามที9มีปัญหาและมีการอธิษฐานอย่างหนัก)
ตรงนี*พระเยซูเริ9 มตรัสถึงข้อเท็จจริ งที9วา่ ยุคใหม่ กายวิญญาณใหม่ (คริ สตจักร) และเหตุการณ์
ใหม่ (การสิ* นพระชนม์และการเสด็จขึ*นสู่ สวรรค์ของพระองค์) กําลังใกล้เข้ามา

มธ 9:16-17 ในบริ บทเดียวกันนี* พระเยซูทรงนําเสนอคําอุปมาหนึ9งที9วา่ ของใหม่และ
แตกต่างไม่อาจใส่ เพิ9มเข้ากับของเก่าได้ ไม่ มผี ู้ใดเอาท่ อนผ้ าทอใหม่ มาปะเสื+อเก่า เพราะว่ าผ้ าทีป, ะ
เข้ านั+น เมือ, หดจะทําให้ เสื+อเก่าขาดกว้ างออกไปอีก 17 และไม่ มผี ู้ใดเอานํา+ องุ่นใหม่ มาใส่ ในถุง
หนังเก่า ถ้ าทําอย่างนั+นถุงหนังจะขาด นํา+ องุ่นจะรั,ว ทั+งถุงหนังก็จะเสียไปด้ วย แต่ เขาย่อมเอานํา+
องุ่นใหม่ ใส่ ในถุงหนังใหม่ แล้วทั+งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้ "พระองค์ตรัสถึงการที9ผา้ ชิ*นใหม่
ปกติแล้วก็ไม่ได้ถูกเอาไปแปะเข้ากับเสื* อผ้าตัวเก่า และนํ*าองุ่นใหม่กไ็ ม่ได้ถูกไปใส่ ไว้ในถุงหนัง
เก่าที9ผา่ นการใช้งานมาหนักแล้ว ในกรณี ของผ้าขนสัตว์หรื อผ้าป่ านนั*น มันก็จะหด การเย็บผ้า
ใหม่ที9ไม่หดเพือ9 ปะเสื* อผ้าตัวเก่าก็มีแต่จะทําให้รอยขาดเดิมนั*นยิง9 แย่กว่าเดิม พอเอาไปซัก ผ้า
ใหม่น* นั ก็จะหดตัวและดึงรอยขาดให้ถ่างมากกว่าเดิม
ในกรณี ของถุงหนัง หนังสัตว์กถ็ กู นํามาเย็บเข้าด้วยกันเพื9อใช้บรรจุน* าํ องุ่นใหม่ใน
ภาชนะที9คล้ายขวด นํ*าองุ่นใหม่หากถูกปล่อยให้เกิดการหมัก ก็จะปล่อยแก๊สออกมาซึ9งจะทําให้
ถุงหนังเก่าที9แห้งเกิดรอยแตกและแยกออกจากกัน แต่น* าํ องุ่นสดก็ถูกใส่ ไว้ในถุงหนังใหม่ อัน
เป็ นการรักษาไว้ท* งั นํ*าองุ่นและ ‘ถุงหนัง’
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการประยุกต์ใช้อุปมานี*กค็ ือ การที9คริ สตจักรที9จะมานั*นจะเป็ นกลุ่ม
คนใหม่ที9แตกต่างอย่างสิ* นเชิงจากพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมที9ทรงกระทํากับชนชาติอิสราเอล
พระเจ้ามิได้ทรงเทคริ สตจักรลงไปในภาชนะเก่าแห่งอิสราเอล และพระองค์กม็ ิได้ทรงเย็บมันเข้า
กับผ้าเก่าแห่งพันธสัญญานั*นที9พระองค์ได้ทรงกระทํากับอิสราเอลด้วย บริ บทของข้อ 15 ก็
สนับสนุนแนวคิดเรื9 องเจ้าสาวที9เป็ นกลุ่มคนฝ่ ายวิญญาณใหม่ นัน9 คือ คริ สตจักร
นี9เป็ นการบ่งชี*ที9ชดั เจนว่าคริ สตจักรนั*นแตกต่างจากอิสราเอล ตรงข้ามกับศาสนศาสตร์
เชิงพันธสัญญาและศาสนศาสตร์เชิงปฏิรูป คริ สตจักรมิได้เป็ นความต่อเนื9องหรื อ ‘ตัวแปร’ ของ
อิสราเอล แต่มนั ก็ไม่ได้แตกต่างไปอย่างสิ*นเชิง อิสราเอลและพันธสัญญาที9พระเจ้าได้ทรง
กระทํากับมันยังมีอยูเ่ หมือนเดิม แต่คริ สตจักรก็อยูอ่ ย่างเป็ นเอกเทศและเคียงคู่ไปกับอิสราเอล
มธ 9:18-19 เมือ, พระองค์กาํ ลังตรัสคําเหล่านีแ+ ก่เขานั+น ดูเถิด มีขุนนางคนหนึ,งมา
นมัสการพระองค์แล้วทูลว่ า "ลูกสาวของข้าพระองค์ พงึ, ตาย ขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์

ของพระองค์ บนตัวเขา แล้วเขาจะฟื+ นขึน+ อีก" เราควรหมายเหตุไว้วา่ พระเยซูทรงยอมรับการ
นมัสการของเขาซึ9งสื9 อถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ชายคนนี*ทูลพระเยซูวา่ ลูกสาวของเขา
นั*นพึ9งตาย ให้เราสังเกตความเชื9อของชายผูน้ * ี “แต่ขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์ของพระองค์
บนตัวเขา แล้วเขาจะฟื* นขึ*นอีก” ในแต่ละกรณี ในบทนี* พระเยซูทรงรักษาโรคเมื9อผูค้ นวางใจ
พระองค์ ด้วยเหตุน* ี 19 ฝ่ ายพระเยซูจึงทรงลุกขึน+ เสด็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์
ก็ตามไปด้ วย เหตุการณ์น* ียงั เกิดขึ*นในหรื อแถวๆเมืองคาเปอรนาอุมอยู่
มธ 9:20-22 ขณะเดียวกัน พระเยซูกท็ รงถูกขัดจังหวะโดยผูห้ ญิงคนหนึ9งซึ9 งเห็นได้ชดั
ว่ามีปัญหาสุ ขภาพขั*นรุ นแรงมาสิ บสองปี แล้ว แต่นางมีความเชื9อว่าหากนางได้เพียงแตะต้อง
เสื* อผ้าของพระเยซู นางก็จะหายโรค ดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ,งเป็ นโรคตกเลือดได้ สิบสองปี มาแล้ว
แอบมาข้างหลัง ถูกต้ องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะนางคิดในใจว่ า "ถ้ าเราได้ แตะต้ องฉลอง
พระองค์เท่านั+น เราก็จะหายโรค"
เราควรหมายเหตุไว้วา่ เสื* อผ้าของพระเยซูน* นั มิได้มีฤทธิ:เดชอะไร แต่เพราะทรงรู ้วา่ กําลัง
เกิดอะไรขึ*น พระเยซูจึงทรงหันไปและรักษานางให้หาย 22 ฝ่ ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอด
พระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า "ลูกสาวเอ๋ย จงชื,นใจเถิด ความเชื,อของเจ้ าทําให้ เจ้ าหายเป็ นปกติ"
นับตั+งแต่ เวลานั+น ผู้หญิงนั+นก็หายป่ วยเป็ นปกติ คําที9แปลว่า หายป่ วยเป็ นปกติ (โสโซ) เป็ นคําที9
มักแปลเป็ น ‘ได้รับความรอด’ เห็นได้ชดั ว่า พระเยซูมิได้เพียงรักษาร่ างกายของนางเท่านั*น แต่ยงั
ทรงช่วยนางให้รอดไปพร้อมๆกันด้วย ให้เราสังเกตอีกครั*งว่ามันเป็ นเพราะความเชื9อของหญิง
คนนี*ที9ทาํ ให้นางได้รับการช่วยให้พน้ ทั*งฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายวิญญาณ ความเชื9อจึงเป็ นสิ9 งที9
กระตุน้ ให้พระเจ้าทรงกระทําส่ วนของพระองค์
มธ 9:23-26 หลังจากนั*นพระเยซูกท็ รงมาถึงที9บา้ นของขุนนางคนนี*ในที9สุดและเห็น
ธรรมเนียมการครํ9าครวญโศกเศร้าแบบชาวตะวันออกกลางกําลังเกิดขึ*นอยู่ ครั+นพระเยซูเสด็จ
เข้ าไปในเรือนของขุนนางนั+น ทอดพระเนตรเห็นพวกเป่ าปี, และคนเป็ นอันมากชุลมุนกันอยู่ บาง
คนก็ร้องไห้ดว้ ยความเศร้าโศก บ้างก็ครํ9าครวญ และบ้างก็ทาํ เสี ยงชุลมุนวุน่ วาย คําที9แปลว่า พวก

เป่ าปี, (เอาเลเทส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนเล่นขลุ่ย’ จะกล่าวไปแล้วนี9กห็ มายถึง พวกนัก
ดนตรี ซึ9งสื9 อว่าพวกเขาอาจเป็ นพวกมืออาชีพด้วย
เมื9อพระเยซูทรงสั9งให้พวกเขาถอยไป 24 พระองค์ จงึ ตรัสกับเขาว่ า "จงถอยออกไปเถิด
ด้ วยว่ าเด็กหญิงคนนีย+ งั ไม่ ตาย เป็ นแต่ นอนหลับอยู่" เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ ความ
หมายของประโยคหลังนี*กค็ ือ พวกเขาหัวเราะพระองค์อย่างดูถูกดูแคลน พวกคนไม่เชื9อก็มกั เย้ย
หยันและดูถูกคนที9เชื9อว่าพระเจ้าทรงสามารถเข้ามาแทรกแซงได้อย่างอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม
25 แต่ เมือ, ทรงขับฝูงคนออกไปแล้ว พระองค์ได้ เสด็จเข้ าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั+นก็ลุก
ขึน+ เพราะความเชื9อที9ไม่ลดละของผูเ้ ป็ นพ่อ พระเยซูจึงทรงชุบเด็กสาวฟื* นคืนชีพ นี9เป็ นอีกครั*งที9
เราเห็นถึงหลักการแห่งความเชื9อ ชายคนนี*ดว้ ยความสิ* นหวังที9จะเห็นลูกสาวของตนได้รับการ
รักษา เขาจึงทําสุ ดความสามารถ เขาฝากลูกสาวไว้ให้พระเยซูทรงดูแล พ่อที9เป็ นทุกข์จึงไม่ตอ้ ง
แบกรับปั ญหานี*อีกต่อไป บัดนี*มนั เป็ นปัญหาที9พระเยซูจะทรงจัดการแล้ว ชายคนนี*ได้ละความ
กระวนกระวายทุกอย่างไว้กบั พระองค์ ด้วยความเชื9อที9ไม่สลับซับซ้อน เขาทูลขอให้พระเยซูทรง
แทรกแซงและรักษา และพระองค์กท็ รงกระทําเช่นนั*นจริ งๆ ดังนั*น 26 แล้วกิตติศัพท์ นีก+ ล็ อื ไป
ทัว, แคว้ นนั+น ดังนั*น ชื9อเสี ยงของพระเยซูจึงแพร่ กระจายไปทัว9 แคว้นกาลิลี
มธ 9:27-31 ครั+นพระเยซูเสด็จไปจากทีน, ั,น ก็มชี ายตาบอดสองคนตามพระองค์ มา
ร้ องว่ า "บุตรดาวิดเจ้ าข้ า ขอเมตตาข้ าพระองค์ท+งั หลายเถิด" น่าสนใจตรงที9วา่ พวกเขารู ้จกั เชื*อ
สายของพระเยซู (“บุตรดาวิดเจ้าข้า”) และอาจรู ้ดว้ ยว่าจริ งๆแล้วพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ด้วยความเชื9ออันเรี ยบง่าย พวกเขาทูลขอพระเมตตาของพระองค์ นี9เป็ นอีกครั*งที9ไม่มีการเอ่ย
ถึงว่าเป็ นบ้านใคร นี9อาจเป็ นที9ๆพระเยซูทรงพํานักยามอยูท่ ี9เมืองคาเปอรนาอุม 28 และเมือ,
พระองค์เสด็จเข้ าไปในเรือน ชายตาบอดทั+งสองก็เข้ ามาหาพระองค์ ชายตาบอดสองคนนี*ตามพ
ระเยซูเข้าไปในบ้านนี*และพระเยซูกต็ รัสถามพวกเขาด้วยคําถามง่ายๆว่า "เจ้ าเชื,อหรือว่ า เรา
สามารถจะกระทําการนีไ+ ด้ " คําตอบของพวกเขาก็เรี ยบง่ายเช่นกัน เขาทูลพระองค์ ว่า "เชื,อ
พระเจ้ าข้ า" ‘เชื9ออยูแ่ ล้ว พระองค์เจ้าข้า!’

29 แล้ วพระองค์ ทรงถูกต้ องตาของพวกเขาตรัสว่ า "ให้ เป็ นไปตามความเชื,อของเจ้ าเถิด”
เมื9อพระองค์ทรงแตะต้องตาของพวกเขา พระเยซูกต็ รัสว่า “ให้เป็ นไปตามความเชื9อของเจ้าเถิด”
นี9เป็ นบทเรี ยนอันลึกซึ*ง เมื9อเราวางใจพระองค์ ก็ไม่มีอะไรที9เป็ นไปไม่ได้ ความเชื9ออันจริ งแท้คือ
กุญแจ มันคือการพึ9งพาพระองค์อย่างสุ ดจิตสุ ดใจ ด้วยเหตุน* ี 30 แล้วตาของพวกเขาก็กลับเห็นดี
พระเยซูได้ ทรงกําชับเขาอย่ างแข็งขันว่ า "จงระวังอย่าให้ ผู้ใดรู้ เลย" พระเยซูทรงเตือนพวกเขา
อีกว่าให้เก็บเรื9 องนี*ไว้เป็ นความลับ เหตุผลที9พระองค์ทรงทําเช่นนี*กค็ ือว่า เมื9อพิจารณาถึง
แผนการของเหตุการณ์ต่างๆแล้ว เวลาที9พระองค์จะทรงสําแดงตัวเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลนั*น
ยังมาไม่ถึง ดังนั*น พระองค์จึงทรงพยายามเก็บเรื9 องการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ไว้เป็ นความ
ลับอยูช่ วั9 คราว แต่นน9ั ก็ไร้ผล 31 แต่ เมือ, เขาไปจากทีน, ั,นแล้ว ก็เผยแพร่ กติ ติศัพท์ ของพระองค์ ทวั,
แคว้ นนั+น พวกเขาประกาศไปทัว9 แคว้นกาลิลีวา่ ผูใ้ ดได้รักษาพวกเขาให้หาย พวกเขาตื9นเต้นกับ
สิ9 งที9พระเยซูได้ทรงกระทําเพื9อพวกเขาและพวกเขาจะไม่ยอมปิ ดปากเงียบ
มธ 9:32-34 ขณะเมือ, พระเยซู และเหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากทีน, ั,น ดูเถิด มีผู้พา
คนใบ้ คนหนึ,งทีม, ผี สี ิ งอยู่มาหาพระองค์ ชายคนนี*พดู ไม่ได้และอาจหูหนวกด้วย ให้เราสังเกตว่า
เขา “มีผสี ิ งอยู”่ คําที9แปลเช่นนั*น (ไดมอนิซอไม) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกผีสิง’ หรื อตกอยูใ่ ต้
การควบคุมของผี พวกสมุนของซาตาน ซึ9งเป็ นที9รู้จกั ในชื9อผีปีศาจ คือวิญญาณชัว9 และพวกมัน
พยายามที9จะเข้าสิ งหรื อควบคุมร่ างกาย โดยเฉพาะร่ างกายคน บางครั*งการมีอยูข่ องพวกมันก็ถกู
เข้าใจผิดว่าเป็ นความเจ็บป่ วยทางกายหรื อทางจิต
33 เมือ, ทรงขับผีออกแล้ วคนใบ้ น+ันก็พูดได้ หมู่คนก็อศั จรรย์ ใจพูดกันว่ า "ไม่ เคยเห็น
การกระทําเช่ นนีใ+ นอิสราเอลเลย" 34 แต่ พวกฟาริสีกล่าวว่ า "คนนีข+ บั ผีออกด้ วยฤทธิDของนายผี”
ให้เราสังเกตว่า ‘นักศาสนามืออาชีพ’ พวกนี*พยายามปัดทิ*งฤทธิ:เดชของพระเจ้าโดยอ้างว่าพระ
เยซูทรงขับผีออกโดยนายผี (นัน9 คือ ซาตาน) พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธที9จะยอมรับฤทธิ:เดชแบบ
พระเจ้าของพระองค์เท่านั*น แต่พวกเขายังพูดหมิ9นประมาทพระองค์โดยกล่าวหาว่าพระองค์ทรง
กระทํากิจในนามของซาตานด้วย พวกละทิ*งความจริ ง พวกเสรี นิยม และพวกประเพณี นิยมมัก

ดํารงตําแหน่งของตนโดยมีจุดประสงค์แอบแฝงและไม่ค่อยยอมรับรู ้ฤทธิ:เดชของพระเจ้า พวก
เขาจะพยายามยกเหตุผลอื9นมาประกอบเสมอ
มธ 9:35

มัทธิวสรุ ปย่อการรับใช้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีตรงนี* พระเยซูได้

เสด็จดําเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั, งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่ าว
ประเสริฐแห่ งอาณาจักรนั+น ทรงรักษาโรคและความป่ วยไข้ ทุกอย่างของพลเมืองให้ หาย ให้เรา
สังเกตว่าพระเยซูเสด็จไป การรับใช้ของพระองค์น* นั เกิดขึ*นเสมอในที9ๆชีวติ ที9ขดั สนอยู่ มี
หมู่บา้ นและเมืองอยูก่ ระจัดกระจายทัว9 เนินเขาต่างๆของแคว้นกาลิลี พระเยซูทรงไปเยือน
หมู่บา้ นและเมืองเหล่านี*ให้เยอะที9สุดเท่าที9พระองค์จะทรงทําได้ โดยเทศนาสั9งสอนในธรรม
ศาลาของพวกเขา ข่าวสารของพระองค์คือ “ข่าวประเสริ ฐแห่ งอาณาจักรนั*น” ซึ9งได้ถูกกล่าวถึง
ไปก่อนหน้านั*นแล้ว โดยเฉพาะในคําเทศนาบนภูเขา ข่าวนั*นก็คือ “อาณาจักรสวรรค์มาใกล้
แล้ว” เพราะว่าพระบรมมหากษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาถึงแล้ว (มัทธิว 10:7) นอกจากนี*มนั ก็คือการ
ประกาศแก่อิสราเอลว่าพวกเขาจําเป็ นต้องกลับใจใหม่เพื9อเตรี ยมตัวสําหรับอาณาจักรที9จะมานั*น
ต่อมาในการรับใช้ของพระองค์ ข่าวสารของพระเยซูจะเปลี9ยนไปเน้นเรื9 องกางเขน ดู มัทธิว
16:21 อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี*ข่าวสารของพระองค์ยงั คงเป็ นข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรนั*นอยู่
พระเยซูยงั พยายามที9จะตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของประชาชนที9อยูร่ อบตัวพระองค์
ต่อไปในการ “รักษาโรคและความป่ วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย” การรับใช้ของพระองค์
จึงมีลกั ษณะเป็ นยุทธศาสตร์ในการเสนออาณาจักรของพระเจ้าในขณะที9ตอบสนองความจําเป็ น
ต่างๆของคนเหล่านั*นที9จะมาหาพระองค์โดยความเชื9อด้วย
มธ 9:36

มัทธิวเปลี9ยนไปพูดถึงปั จจัยที9สาํ คัญอีกประการในการรับใช้ของพระองค์

และเมือ, พระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้ วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไป
ดุจฝูงแกะไม่ มผี ู้เลีย+ ง เราควรหมายเหตุไว้วา่ ก่อนที9พระองค์เห็นความจําเป็ นต่างๆของผูค้ นรอบ
ตัวพระองค์ พระองค์กเ็ สด็จไปก่อน หลักการนั*นยังเป็ นจริ งอยูจ่ นถึงทุกวันนี* เราไม่ค่อยมีภาระ
ใจให้กบั ผูค้ นและความจําเป็ นฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาจนกว่าเราไปหาพวกเขา ในการทําเช่น
นั*น พระองค์จึงได้เห็นสภาพฝ่ ายวิญญาณที9แท้จริ งของพวกเขา คนเหล่านี*กาํ ลังเหนื9อยล้าและ

ใกล้ตายฝ่ ายวิญญาณ นอกจากนี* พระองค์ยงั ทรงเห็นฝูงชนที9อยูร่ อบกายพระองค์เป็ นเหมือนฝูง
แกะที9ไม่มีผเู ้ ลี*ยง เราควรหมายเหตุไว้วา่ ถึงแม้พระเยซูทรงทราบดีถึงความบาปหนาและใจที9แข็ง
กระด้างของผูค้ นที9อยูร่ อบกายพระองค์ แต่พระองค์กม็ ุ่งเน้นที9ขอ้ เท็จจริ งที9วา่ พวกเขาเป็ นเหมือน
แกะที9ไม่มีผเู ้ ลี*ยง เราจึงเห็นชัดเจนถึงพระเมตตาและความกรุ ณาปรานีของพระองค์
มธ 9:37-38 ขณะที9พระเยซูทรงสํารวจฝูงชนที9อยูร่ อบตัวพระองค์ พระองค์กท็ รง
ประกาศว่า แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่า "การเก็บเกีย, วนั+นเป็ นการใหญ่
นักหนา แต่ คนงานยังน้ อยอยู่ 38 เหตุฉะนั+น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ทรงเป็ นเจ้ าของการ
เก็บเกีย, วนั+น ให้ ส่งคนงานมาในการเก็บเกีย, วของพระองค์ " นัน9 เป็ นความจริ งในขณะนั*น
แน่นอนที9มนั ย่อมเป็ นความจริ งในวันนี*ดว้ ย งานของพระเจ้าที9ยงั ขาดอยูก่ ค็ ือ คนเหล่านั*นที9ยอม
ไปแสวงหาการเก็บเกี9ยวดวงวิญญาณ
ทางออกสําหรับความจําเป็ นดังกล่าวก็คือ การอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้คนงานเพิ9ม
เข้ามาในการเก็บเกี9ยวฝ่ ายวิญญาณของพระองค์ ที9น่าสนใจก็คือคําที9แปลว่า อ้อนวอน (เดะออไม)
อยูใ่ นรู ปคําสั9ง เราได้รับคําบัญชาให้อธิษฐานขอให้พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าของการเก็บเกี9ยวทรงใช้คน
งานออกไปในการเก็บเกี9ยวของพระองค์ เหตุผลง่ายๆก็สื9อแล้วว่าผูแ้ รกที9ควรออกไปก็คือตัวเรา
เอง จากนั*นเราจําเป็ นต้องอธิษฐานต่อไปเพื9อที9พระเจ้าจะทรงใช้คนอื9นออกไปด้วย นอกจากนี*
การเก็บเกี9ยวนั*นไม่ใช่แค่การข้ามนํ*าข้ามทะเลไปประกาศในดินแดนอื9นเท่านั*น ถึงแม้วา่ นัน9 เป็ น
ส่ วนหนึ9งของการเก็บเกี9ยวนั*นก็ตาม จริ งๆแล้วมันก็เริ9 มต้นที9คนที9อยูบ่ า้ นตรงข้ามเรา
*****
ภาพรวมของมัทธิว 10: บททีสิบนั$นเป็ นบทที น่าทึง มัทธิวบันทึ กเกียวกับการทรงเรี ยก
สาวก/อัครสาวกสิ บสองคน เมือพระเยซูทรงมอบหมายหน้ าทีพวกเขาในการรั บใช้ ก็มีแนวคิด
สองประการเกิดขึน$ ตลอดเนือ$ หาของบทนี $ สิ งทีปรากฏชัดเจนก็คือการรั บใช้ ของพวกสาวกใน
แคว้ นกาลิลี อย่ างไรก็ตาม นีกเ็ ป็ นภาพทีแสดงให้ เห็นล่ วงหน้ าถึงพวกผู้นาํ สารทีจะเที ยวประกาศ
ในช่ วงยุคเจ็ดปี หลังการรั บขึน$ และก่ อนการเสด็จมาครั$ งทีสองของพระคริ สต์ ด้วย บทนีค$ ่ อนข้ าง
อยู่ในบริ บทของอาณาจักรนั$นและอิสราเอล ข่ าวสารสําหรั บพวกสาวกในตอนนั$น (และอาจใน
ช่ วงยุคเจ็ดปี ด้ วย) ก็คือว่ า อาณาจักรสวรรค์ นนั$ มาใกล้ แล้ ว

ในเนือ$ หาส่ วนหลังของบทนี $ พระเยซูทรงสั งสอนและหนุนใจพวกสาวกของพระองค์ ต่อ
ไปสําหรั บการรั บใช้ ของพวกเขาทีจะมา อีกครั$ งที มีการบอกเป็ นนัยถึงวันเวลานั$นเมือพวกสาวก
ยิว 144,000 คนจะประกาศข่ าวประเสริ ฐเรื องพระมหากษัตริ ย์นั$นและอาณาจักรนั$น พระเยซูยงั
ตรั สถึงการอุทิศตัวแบบเต็มร้ อยและบําเหน็จในอนาคตด้ วย
มธ 10:1

เห็นได้ชดั ว่าเรื9 องที9ถูกพูดถึงตรงนี*อา้ งอิงย้อนกลับไปยังการทรงเรี ยก

สาวกทั*งสิ บสองคน เมือ, พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิ บสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็
ประทานอํานาจให้ เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้ รักษาโรคและความเจ็บไข้ ทุกอย่างให้ หายได้
จากกิตติคุณเล่มอื9นๆเราทราบว่าสาวกเหล่านี*ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเยซูก่อนคําเทศนาบน
ภูเขา อย่างไรก็ตาม มัทธิวก็ให้รายละเอียดตรงนี*เกี9ยวกับการทรงเรี ยกดังกล่าว แนวคิดเรื9 องสาวก
ก็คือ ผูต้ ิดตามซึ9งได้ฝึกวินยั ตัวเองเพื9อติดตามนายของตน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประทานสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกให้แก่ชายทั*งสิ บสองคนนี*เพื9อกระทําการอัศจรรย์ต่างๆและประกาศ
ข่าวประเสริ ฐ การอัศจรรย์ต่างๆที9ทรงอนุญาตให้พวกเขากระทําได้กม็ ีไว้เพื9อรับรองว่าพระเจ้า
ทรงแต่งตั*งพวกเขา
มธ 10:2-4

ให้เราสังเกตความแตกต่างตรงนี*กบั ข้อ 1 ที9วา่ ชายทั*งสิ บสองคนนี*กม็ ีชื9อ

ว่าอัครสาวกด้วย คําที9แปลว่า อัครสาวก (อาพอสตอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูท้ ี9ถูกใช้ไป’
อัครสาวกสิ บสองคนนั+นมีชื,อดังนี+ คนแรกชื,อซีโมนทีเ, รียกว่ าเปโตร กับอันดรู ว์น้องชายของเขา
ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์ นน้ องชายของเขา 3 ฟี ลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิวคน
เก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผู้ทมี, ชี ื,ออีกว่ าธัดเดอัส 4 ซีโมนชาวคานาอันและ
ยูดาสอิสคาริโอทผู้ทไี, ด้ ทรยศพระองค์น+ัน คนเหล่านี*ถูกใช้ไปพร้อมกับสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า
อัครสาวกแต่ละคนได้รับการทรงเลือกโดยตรงจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองและได้รับพระราชทาน
สิ ทธิอาํ นาจและฤทธิ:เดชจากพระเจ้า คุณสมบัติสุดท้ายก็คือการที9อคั รสาวกแต่ละคนจะได้เป็ น
ประจักษ์พยานถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์
อัครสาวกบางคนก็เป็ นที9รู้จกั ดีและถูกเอ่ยถึงที9อื9นในพระคัมภีร์ใหม่ เช่น เปโตร พี9นอ้ ง
ยากอบและยอห์น อันดรู ว ์ ฟี ลิป มัทธิว และโธมัส ที9ไม่ค่อยมีใครรู ้จกั คือ บาร์โธโลมิว ยากอบ

บุตรอัลเฟอัส (บางครั*งก็เป็ นที9รู้จกั ในชื9อยากอบน้อย) และเลบเบอัสซึ9งมีชื9อต่อท้ายว่าธัดเดอัส
คนหลังนี*กเ็ ป็ นที9รู้จกั ในชื9อยูดาสด้วย ดู ลูกา 6:16 และกิจการ 1:13 ซีโมนชาวคานาอันก็เป็ นที9
รู ้จกั ในชื9อซี โมน เศโลเท ในลูกา 6:15 สุ ดท้ายยูดาส อิสคาริ โอท (หรื อยูดาส แห่งเคริ โอธ) ก็เป็ น
สาวกคนเดียวเท่านั*นที9ไม่ได้มาจากแคว้นกาลิลี เคริ โอธอยูใ่ นแคว้นยูเดีย มัทธิวกล่าวอย่างเป็ น
ลางบอกเหตุล่วงหน้าว่ายูดาสคนนี*คือ “ผูท้ ี9ได้ทรยศพระองค์น* นั ”
มธ 10:5-6

สิ บสองคนนี+พระเยซูทรงใช้ ให้ ออกไปและสั,งเขาว่ า "อย่าไปทางทีไ, ปสู่

พวกต่ างชาติ และอย่าเข้ าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย 6 แต่ ว่าจงไปหาแกะหลงของวงศ์ วาน
อิสราเอลดีกว่ า คําที9แปลว่า ใช้ ให้ ออกไป แปลมาจากคํากริ ยาของคําว่า ‘อัครสาวก’ (อาพอส
เท็ลโล) อัครสาวกเหล่านี*จึงถูกใช้ไปโดยพระเยซูคริ สต์พร้อมกับข่าวสารของพระองค์
กิตติคุณของลูกาบันทึกเหตุการณ์สองครั*งที9พระเยซูทรงใช้พวกสาวกออกไปประกาศ
ครั*งแรกคือในลูกา 9 และครั*งที9สองในลูกา 10 ที9มีสาวกเจ็ดสิ บคนถูกใช้ออกไป เห็นได้ชดั ว่าการ
รับใช้ในตอนต้นของพวกสาวกมีข* ึนในแคว้นกาลิลี บันทึกของมัทธิวก็ดูเหมือนสอดคล้องกับ
บันทึกในลูกา 9 ในด้านหนึ9งชนชาติอิสราเอลก็ทาํ ใจของตัวเองให้แข็งกระด้างต่อบรรดาผู ้
พยากรณ์และไม่ยอมรับข่าวสารของพระเจ้าตั*งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมเป็ นต้นมา กระนั*นในอีก
ด้านหนึ9งแล้ว พระเยซูกท็ รงเห็นถึงความจําเป็ นในหัวใจของพวกเขา พวกเขาหลงหาย เช่นเดียว
กับบรรดาคนบาปในสมัยนี* ที9ถึงแม้วา่ จะถูกความบาปทําให้ใจแข็งกระด้างไป แต่พวกเขาก็ไม่
เข้าใจจริ งๆถึงสภาพที9สิ*นหวังของตัวเอง เราจึงเห็นตรงนี*ถึงพระทัยอันน่ารักขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงมีพระทัยกรุ ณาต่อคนเหล่านั*นที9หลงหายในความบาปของ
ตน
มธ 10:7

ข่าวสารของพวกเขานั*นก็เรี ยบง่าย จงไปพลางประกาศพลางว่ า

`อาณาจักรแห่ งสวรรค์ มาใกล้ แล้ว' เห็นได้ชดั ว่านัน9 เป็ นแก่นแท้ของข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักร
นั*น ในบริ บทของสมัยนั*น พระมหากษัตริ ยข์ องพวกยิวได้เสด็จมาถึงแล้วและกําลังหยิบยืน9
โอกาสแก่ชนชาติอิสราเอลที9จะสถาปนาราชอาณาจักรที9พวกเขารอคอยมานาน มันมาใกล้แล้ว
มันเกือบจะเกิดขึ*นจริ งแล้ว พวกยิวรอคอยการสถาปนาประเทศของตนขึ*นอีกครั*งในฐานะเป็ น

รัฐอิสระที9มีสง่าราศีซ9 ึงมันเคยมีท่ามกลางบรรดาประชาชาติ น่าเศร้าที9ชนชาติอิสราเอลปฏิเสธ
กษัตริ ยข์ องตนและพลาดอาณาจักรของพระองค์ไป
นี9กเ็ ป็ นภาพที9แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที9จะเกิดขึ*นในยุคเจ็ดปี ด้วย เราซึ9งได้เปรี ยบตรงที9
มีพระคัมภีร์ใหม่ฉบับสมบูรณ์ รู ้วา่ เมื9อยุคคริ สตจักรสิ* นสุ ดลงตอนที9ถูกรับขึ*นไป พระราชกิจของ
พระเจ้าก็จะมุ่งเน้นที9อิสราเอลอีกครั*ง เมื9อถึงตอนนั*น ความสนใจของพระเจ้าก็จะมาอยูท่ ี9ชนชาติ
อิสราเอลทั*งหมด ในช่วงยุคเจ็ดปี พระเจ้าจะทรงแต่งตั*งพยานสองคน จากนั*นก็นกั เทศน์ยวิ อายุ
น้อยจํานวน 144,000 คน (ดู วิวรณ์บทที9 11, 7 และ 14) เห็นได้ชดั ว่าผูน้ าํ สารเหล่านี*จะเที9ยวออก
ไปทัว9 โลกในช่วงยุคเจ็ดปี โดยไปหาพวกยิวก่อนและประกาศว่า “อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้
แล้ว” ก่อนที9ยคุ เจ็ดปี จะสิ* นสุ ดลง พระมหากษัตริ ยก์ จ็ ะเสด็จกลับมาและสถาปนาอาณาจักรของ
พระองค์ ตลอดเนื*อหาส่ วนที9เหลือของบทนี* มีการแสดงภาพล่วงหน้าถึงการรับใช้ของยิว
144,000 คนซึ9งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการรับใช้ของสาวกสิ บสองคนตามที9มีบนั ทึกไว้ตรงนี*
มธ 10:8

การรับใช้ของสิ บสองคนนี*ในตอนนั*นก็คือ การทําการอัศจรรย์ที9ปรากฏ

ชัดเจนซึ9งรับรองสิ ทธิอาํ นาจจากพระเจ้าของพวกเขา พระเยซูทรงสั9งว่า จงรักษาคนเจ็บป่ วยให้
หาย คนโรคเรื+อนให้ หายสะอาด คนตายแล้วให้ ฟื+น และจงขับผีให้ ออก ท่ านทั+งหลายได้ รับเปล่าๆ
ก็จงให้ เปล่าๆ พวกเขาได้รับข่าวประเสริ ฐและของประทานแห่งความรอดอันเปี9 ยมด้วยคุณของ
พระเจ้ามาแบบเปล่าๆ บัดนี*พระเยซูจึงบัญชาให้พวกเขาส่ งต่อมันแก่ผอู ้ ื9นด้วย หากนี9เป็ นภาพที9
แสดงล่วงหน้าถึงพวกยิว 144,000 คนในช่วงยุคเจ็ดปี เราก็อาจสันนิษฐานได้วา่ พวกเขาก็จะได้
รับพระราชทานฤทธิ:เดชแบบเดียวกัน ถึงแม้วา่ ไม่มีขอ้ พระคัมภีร์ยนื ยันก็ตาม
มธ 10:9-10 พระเยซูทรงกําชับต่อไปว่า อย่าหาเหรียญทองคํา หรือเงิน หรือทองแดง
ไว้ในไถ้ ของท่าน 10 หรือย่ามใช้ ตามทาง หรือเสื+อคลุมสองตัว หรือรองเท้ า หรือไม้ เท้า เพราะว่ า
ผู้ทาํ งานสมควรจะได้ อาหารกิน การเอ่ยถึงทองคํา เงิน หรื อทองแดงก็หมายถึงเงินทองที9มีมูลค่า
ตํ9าลงไปเรื9 อยๆ ไถ้ ในสมัยนั*น (โซเน) หมายถึงกระเป๋ าคาดเอวที9มีไว้ใส่ เงิน จะว่าไปมันก็เหมือน
กระเป๋ าสตางค์ในสมัยนี*นน9ั เอง คําที9แปลว่า ย่าม (เพ รา) หมายถึงกระเป๋ าหนังซึ9งใช้กนั แพร่

หลายในสมัยนั*น มันคงเหมือนกับกระเป๋ าเป้ สะพายในปัจจุบนั นอกจากนี*พวกสาวกยังถูกห้ามมิ
ให้เอาเสื* อผ้าไปเผือ9 หรื ออุปกรณ์เดินทางอื9นใดไปด้วย
ความหมายที9ถูกสื9 อตรงนี*อาจเป็ นเรื9 องความเร่ งด่วน พวกเขาต้องไม่คน้ หาและเตรี ยมการ
สําหรับความจําเป็ นต่างๆในการเดินทางของตน (เราต้องระลึกว่านี9หมายถึงความเร่ งด่วน ณ เวลา
นั*น พระเยซูกาํ ลังนําเสนอพระองค์เองในฐานะกษัตริ ย ์ หากมีความเกี9ยวข้องอันใดกับยุคเจ็ดปี
เราก็อาจอนุมานได้วา่ พวกยิว 144,000 คนในตอนนั*นก็จะมีเวลาจํากัดเช่นกัน บริ บทตรงนี*ก็
แสดงให้เห็นว่ามันแตกต่างอย่างสิ* นเชิงจากกระแสของมิชชันนารี ในยุคคริ สตจักรสิ9 งที9พระเยซู
ทรงบัญชาตรงนี*ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าสําหรับการเตรี ยมการและการสนับสนุนงานมิชชัน
ในปัจจุบนั )
อย่างไรก็ตามความคิดที9สอดคล้องกันก็อาจเป็ นการฝึ กพวกสาวกของพระองค์ให้ดาํ เนิน
ชีวติ โดยความเชื9อ พระเจ้าทรงตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของผูร้ ับใช้ของพระองค์ พระองค์
ทรงกระทําเช่นนี*ในตอนนั*นและยังทรงกระทําอยูใ่ นปัจจุบนั
อัครสาวกเปาโลจะยกคําตรัสของพระเยซูและบันทึกความเห็นของพระองค์ที9วา่ “เพราะ
ว่าคนทํางานสมควรได้อาหารกิน” เช่นใน 1 ทิโมธี 5:18 ทั*งตรงนั*นและใน 1 โคริ นธ์ 9:7-14 อัคร
สาวกเปาโลประยุกต์ใช้หลักการนี*วา่ คนเหล่านั*นที9ทาํ งานรับใช้ควรได้รับการเลี*ยงดูโดยงานรับ
ใช้น* นั
มธ 10:11-15 พระเยซูทรงกําชับเพิม9 เติมว่า เมือ, ท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูว่า
ใครเป็ นคนเหมาะสมในทีน, +ัน แล้วจงไปอาศัยกับผู้น+ันจนกว่ าจะจากไป 12 ขณะเมือ, ท่ านขึน+ เรือน
จงให้ พรแก่ครัวเรือนนั+น 13 ถ้ าครัวเรือนนั+นสมควรรับพร ก็ให้ สันติสุขของท่ านอยู่กบั เรือนนั+น
แต่ ถ้าครัวเรือนนั+นไม่ สมควรรับพร ก็ให้ สันติสุขนั+นกลับคืนมาสู่ ท่าน 14 ถ้ าผู้ใดไม่ ต้อนรับท่ าน
ทั+งหลายและไม่ ฟังคําของท่าน เมือ, จะออกจากเรือนนั+นเมืองนั+น จงสะบัดผงคลีทตี, ดิ เท้ าของท่ าน
ออกเสี ย
พวกสาวกต้องไปที9ๆพวกเขาได้รับการต้อนรับและได้รับการเลี*ยงดูปูเสื9 อ ในเมืองใด
ก็ตามเมื9อพวกเขาได้ที9พกั แล้ว พวกเขาต้องไม่ไปหาที9อยูอ่ ื9น พวกเขาถูกสั9งให้คาํ นับ (ให้พร) ให้

ครัวเรื อนนั*นที9ตอ้ นรับพวกเขา หากครัวเรื อนหรื อเมืองใดไม่ตอ้ นรับพวกเขาๆ ก็ถูกสั9งให้สะบัด
่ ใน
ผงคลีดินที9ติดเท้าของพวกเขาออกเสี ย ดินแดนอิสราเอลจนถึงทุกวันนี*กย็ งั เป็ นที9ฝนเยอะอยู
ุ่
สมัยนั*นยิง9 ฝุ่ นเยอะเข้าไปใหญ่ การสะบัดผงคลีออกจากเท้าของตนก็เป็ นธรรมเนียมของยิวใน
การแช่งด่าคนอื9นโดยไม่ใช้คาํ พูด ผงคลีจากพื*นดินถือว่าเป็ นสิ9 งมลทินเหมือนกับคนต่างชาติ ดัง
นั*น การที9ยวิ คนใดสะบัดผงคลีออกจากเท้าของตนใส่ ยวิ อีกคนก็เป็ นการถือว่ายิวอีกคนนั*นเป็ น
เหมือนคนต่างชาติ นัน9 เป็ นการแช่งด่าที9แสบสันมากสําหรับพวกยิว
ความหมายฝ่ ายวิญญาณของการกระทําดังกล่าวก็เชื9อมโยงกกับข่าวสารที9สิบสองคนนี*ถูก
ใช้ไปประกาศ พวกเขามาประกาศข่าวดีเรื9 องอาณาจักรนั*นซึ9งก็คือว่า พระเมสสิ ยาห์/พระมหา
กษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาถึงแล้วและอาณาจักรนั*นก็ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั*น จงกลับใจเสี ยใหม่ คนเหล่า
นั*นที9ตอ้ นรับสาวกเหล่านี*จึงน่าจะยอมรับข่าวสารนั*น โดยมีใจเอนเอียงไปในทางกลับใจใหม่
และความเชื9อ คนเหล่านั*นที9ไม่ยอมรับข่าวสารนั*นก็กาํ ลังปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์และพระมหา
กษัตริ ยข์ องตนอยูแ่ ล้ว พระเยซูทรงสั9งให้พวกสิ บสองคนสะบัดผงคลีออกจากเท้าของตนใส่ คน
พวกหลังนี*เอง
ในบริ บทนั*นเอง พระเยซูทรงเตือนว่า 15 เราบอกความจริงแก่ท่านว่ า ในวันพิพากษานั+น
โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่ าโทษของเมืองนั+น ถึงแม้วา่ ในการรับใช้ที9เมือ
งอันทิโอกแคว้นปิ สิ เดีย เปาโลได้สะบัดผงคลีที9ติดเท้าเขาใส่ พวกผูน้ าํ ชาวยิวที9ไม่ยอมเชื9อ แต่
ส่ วนใหญ่แล้วมันก็เป็ นธรรมเนียมของคนยิว พวกอัครสาวกในช่วงยุคต้นได้รับคําสั9งให้ทาํ เช่น
นั*นต่อชุมชนอิ สราเอลที9ไม่ยอมรับข่าวสารแห่งพระมหากษัตริ ยอ์ งค์น* นั
ชุมชนต่างๆที9ไม่ยอมรับแนวคิดเรื9 องพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาและอาณาจักรที9จะมาถึง
ของพระองค์กต็ * งั ตาคอยการพิพากษาได้ซ9 ึงจะเลวร้ายกว่าที9เกิดขึ*นกับเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห์ การพิพากษานั*นอาจเกิดขึ*นโดยนํ*ามือของติตสั ในช่วงปี ค.ศ. 68-70 หรื ออาจเป็ นการ
ปราบปรามการกบฏลุกฮือของบารคอห์คบา (Bar Kohkba Revolt) ในปี ค.ศ. 135 นับแต่น* นั
เป็ นต้นมาตลอดหลายร้อยปี เมืองของยิวหลายเมืองก็ตอ้ งทนทุกข์กบั ผลพวงของสงครามมาโดย
ตลอด สําหรับบางคน นี9อาจหมายถึงคนเหล่านั*นที9ข่าวสารแห่งกษัตริ ยข์ องพวกเขาได้มาถึงแล้ว
และพวกเขาก็ไม่ตอ้ นรับพระองค์

มธ 10:16

พระเยซูจึงทรงเตือนพวกสาวกของพระองค์ให้ระวังสิ9 งที9รอคอยพวกเขา

อยู่ ดูเถิด เราใช้ พวกท่ านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุ นัขป่ า เหตุฉะนั+นท่ านจงฉลาดเหมือนงู และ
ไม่ มีภยั เหมือนนกเขา เหล่าผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์มกั ออกไปเหมือนแกะในโลกของสุ นขั ป่ า พวก
เขาได้รับการปกป้ องจากเบื*องบนเพียงเท่านั*น เราจึงควรฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษภัยเหมือน
นกเขา บทเรี ยนนั*นง่ายนิดเดียว ประชาชนของพระเจ้าจําเป็ นต้องมีสติปัญญาและการแยกแยะ
ที9มาพร้อมกับความถ่อมใจและความอ่อนสุ ภาพของนกเขา
มธ 10:17-18 พระเยซูทรงเตือนต่อไปว่าในวันนั*น (และนี9กอ็ าจเป็ นคําเตือนสําหรับ
พยานชาวยิวทั*งหลายในช่วงยุคเจ็ดปี ด้วย) เหล่าผูน้ าํ สารของพระองค์จะประสบกับการต่อต้าน
อย่างรุ นแรงจากคนของพวกเขาเอง แต่ จงระวังผู้คนไว้ ให้ ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่ านทั+งหลาย
ไว้ กบั ศาล และจะเฆีย, นท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูกนําตัวไปอยู่ต่อหน้ าเจ้ าเมือง
และกษัตริย์เพราะเห็นแก่ เรา เพือ, ท่ านจะได้ เป็ นพยานต่ อเขาและต่ อคนต่ างชาติ เห็นได้ชดั ว่า
บริ บทนี*พดู ถึงการข่มเหงผูเ้ ชื9อชาวยิวโดยพวกผูม้ ีอาํ นาจชาวยิวในท้องถิ9น คําที9แปลว่า ศาล
(ซูเนะดริ ออน หรื อ ‘ซานเฮดริ น’) ไม่ได้หมายถึงสภาศาลประจําชาติของอิสราเอลเท่านั*น แต่
หมายถึงสภาศาลประจําท้องถิ9นในแต่ละเมืองด้วย ทั*งคําว่า ซูเนะดริ ออน และ ธรรมศาลา เป็ นคํา
ศัพท์ที9พวกยิวใช้ ดังนั*นนี9จึงหมายถึงพวกยิวในดินแดนนั*น
ไม่มีบนั ทึกทางประวัติศาสตร์ที9บ่งบอกถึงสภาซานเฮดริ นท้องถิ9นที9ลุกฮือต่อต้านพวกผู ้
เชื9อชาวยิวในช่วงคริ สตศตวรรษแรก พวกผูเ้ ชื9อในยุคต้นถูกข่มเหงทั*งจากธรรมศาลาและพวกผูม้ ี
อํานาจชาวโลกซึ9 งถูกพูดถึงในข้อ 18 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี*ไม่ได้เกิดขึ*นอย่างแน่นอน
เพราะว่าพระเยซูทรงใช้พวกสิ บสองคนออกไปทัว9 แคว้นกาลิลีและแคว้นยูเดียเพือ9 ประกาศ (ตาม
ที9มีบอกไว้ตรงนี*) นอกจากนี*บริ บทที9ตามมาก็บ่งชี*ชดั เจนถึงเหตุการณ์ต่างๆที9ยงั ไม่สาํ เร็จ ดังนั*น
เหตุการณ์เหล่านี*น่าจะเกิดขึ*นจริ งกับพวกผูเ้ ชื9อชาวยิวในช่วงยุคเจ็ดปี บริ บทตรงนี*และที9ตามมา
เป็ นหลักฐานที9เอนเอียงไปในทางสิ9 งที9จะสําเร็จจริ งในอวสานกาล จะว่าไปแล้ว คําพยากรณ์น* ีจะ
เกิดขึ*นจริ งกับพวกพยานชาวยิว 144,000 คนในช่วงยุคเจ็ดปี

มธ 10:19-20 ในทํานองเดียวกัน พระเยซูตรัสต่อไปว่า แต่ เมือ, เขามอบท่านไว้ น+ัน อย่า
เป็ นกังวลว่ าจะพูดอะไรหรืออย่ างไร เพราะเมือ, ถึงเวลา คําทีท, ่ านจะพูดนั+นจะทรงประทานแก่
ท่ านในเวลานั+น 20 เพราะว่ าผู้ทพี, ดู มิใช่ ตวั ท่านเอง แต่ เป็ นพระวิญญาณแห่ งพระบิดาของท่ าน ผู้
ตรัสทางท่ าน เหตุการณ์เหล่านี*ไม่ได้เกิดขึ*นจริ งในตอนนั*นเพราะว่าพวกสิ บสองคนนี*ได้กระจาย
ออกไปทัว9 แคว้นกาลิลีในการตระเวนประกาศครั*งแรกของพวกเขา นอกจากนี* คําพยากรณ์น* ีกย็ งั
ไม่สาํ เร็จจริ งในตอนนั*นด้วย
สิ9 งที9พระเยซูตรัสตรงนี*จึงเป็ นคําพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆในยุคสุ ดท้ายที9พวกผูเ้ ชื9อชาว
ยิวจะถูกจับกุมในช่วงยุคเจ็ดปี ในดินแดนนี*และถูกลากตัวไปอยูต่ ่อหน้าพวกผูม้ ีอาํ นาจประจํา
ท้องถิ9นทั*งทางศาสนาและทางพลเรื อน กระนั*น เมื9อพวกเขาถูกนําตัวไปพิพากษา พระเยซูกต็ รัส
ล่วงหน้าว่าพวกเขาไม่ตอ้ งกังวลว่าจะตอบอย่างไร แต่ในวันนั*นพระวิญญาณบริ สุทธิ:จะทรงใส่ คาํ
พูดในปากของพวกเขาเอง ถึงแม้วา่ คําพยากรณ์น* ีจะสําเร็จไปบ้างแล้วในการที9พนี9 อ้ งของเราถูก
ข่มเหงมาตลอดทุกยุคสมัย แต่มนั ก็จะสําเร็จจริ งๆในอนาคตกับพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในช่วงยุค
เจ็ดปี
มธ 10:21-22 ความหมายของคําพูดตรงนี*น่าจะเกี9ยวข้องกับพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อใน
ช่วงยุคเจ็ดปี แม้ ว่าพีก, จ็ ะมอบน้ องให้ ถงึ ความตาย พ่อจะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่ อพ่อแม่ ให้
ถึงแก่ความตาย 22 ท่านจะถูกคนทั+งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ ผู้ใดทีท, นได้ ถึงที,
สุ ด ผู้น+ันจะรอด ในวันนั*นความโกลาหลภายในประเทศอิสราเอลจะรุ นแรงมาก คนใน
ครอบครัวของยิวจะทรยศกันเองจนถึงความตาย สาเหตุของความแตกแยกดังกล่าวก็คือ คนเหล่า
นั*นที9หนั มารับเชื9อพระเมสสิ ยาห์ คือ พระเยซูคริ สต์
ถึงแม้วา่ มีการข่มเหงทั*งคริ สเตียนและยิวมาตลอดหลายยุคสมัย แต่จะไม่มีความเกลียดชัง
ใดที9เกิดขึ*นภายในครอบครัวที9รุนแรงเหมือนกับที9จะเกิดในวันนั*นอีกแล้ว ทั*งยิวและคริ สเตียน
ต่างเป็ นที9เกลียดชังมาตลอดทุกยุคสมัย แต่ในวันนั*นจะเกิดความเกลียดชังในแบบที9จะเผยให้เห็น
ถึงความชัว9 ร้ายในใจมนุษย์ บริ บทบอกชัดเจนว่ามันเป็ นช่วงเวลาที9ไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์มนุษย์ กระนั*นคนที9ทนจนถึงที9สุด (คือ จนถึงสิ* นยุคเจ็ดปี ) ก็จะรอด (คือ ได้รับการ

ช่วยให้พน้ ) เมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมา บริ บทกล่าวชัดเจนถึงพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อซึ9งมีชีวติ
รอดในยุคเจ็ดปี มันไม่เกี9ยวข้องอะไรเลยกับการสู ้ทนชีวติ จนในที9สุดก็ได้รับความรอด (ฝ่ าย
วิญญาณ) เมื9อทุกอย่างสําเร็จเรี ยบร้อยแล้ว
มธ 10:23

เห็นได้ชดั ว่านี9ยงั เป็ นเรื9 องของช่วงวันท้ายๆของยุคเจ็ดปี ในประเทศ

อิสราเอลอยู่ ดูเหมือนว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในชีวติ ของเหล่าอัครสาวกที9บ่งบอกว่าคําตรัสนี*สาํ เร็จ
แล้วในวันเวลาของพวกเขา แต่มนั เกี9ยวข้องกับช่วงวันสุ ดท้ายในอิสราเอลในช่วงยุคเจ็ดปี ก่อน
การเสด็จกลับมาของพระเยซูมากกว่า แต่ เมือ, เขาข่ มเหงท่ านในเมืองนี+ จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ,ง
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนทีท, ่ านจะไปทัว, เมืองต่ างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์ จะเสด็จมา
เมื9อพวกนักเทศน์ชาวยิวในวันนั*น (ยิว 144,000 คน) ออกไปทัว9 แผ่นดินอิสราเอลเพื9อประกาศ
ข่าวดีวา่ พระเมสสิ ยาห์ที9พวกเขารอคอยมานานนั*นใกล้จะเสด็จมาแล้ว พระองค์กจ็ ะเสด็จกลับมา
ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีใหญ่ยงิ9 จริ งๆ ตามที9เหตุการณ์ต่างๆจะเผยให้เห็น พวกผูเ้ ชื9อที9ถูก
ข่มเหงจะยังไปไม่ทว9ั เมืองต่างๆในอิสราเอลก่อนที9พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา
มธ 10:24-25 เช่นเดียวกับที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงถูกเกลียดชัง (ข้อ 22) พวกเขาก็
คาดหวังได้เลยว่าจะถูกเกลียดชังเช่นกัน พวกเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับดีไปกว่าที9พระองค์ทรง
ได้รับ ศิษย์ไม่ ใหญ่ กว่าครู และทาสไม่ ใหญ่ กว่ านายของตน 25 ซึ,งศิษย์ จะได้ เป็ นเสมอครู ของตน
และทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้ว ถ้ าเขาได้ เรียกเจ้ าบ้ านว่าเบเอลเซบูล เขาจะเรียกลูกบ้ าน
ของเขามากยิง, กว่ านั+นสั กเท่าใด เบเอลเซบูลเป็ นชื9อในเชิงดูถูกที9หมายถึงซาตาน (ชื9อนี*มีที9มาจาก
ภาษาอาราเมคและเป็ นสํานวนที9รวมความหมายของ ‘เจ้าแห่งเรื อน’ และ ‘เจ้าแห่งแมลงวัน’ เข้า
ไว้ดว้ ยกัน มันอาจมีความหมายเชิงดูถูกว่า ‘เจ้าแห่งห้องส้วม’ ชื9อนี*จึงกลายมาเป็ นชื9อดูถูกสําหรับ
ซาตาน) นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า หากพวกเขาเรี ยกเราเช่นนั*น พวกเขาก็จะเรี ยกท่านเช่นนั*น
เหมือนกันเช่นเดียวกับที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกข่มเหงจนถึงความตาย บรรดาสาวกของ
พระองค์กค็ าดหวังได้วา่ จะเจอแบบเดียวกัน บริ บทยังสื9 อถึงพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในยุคเจ็ดปี อยู่
มธ 10:26

นี9เป็ นหนึ9งในคําตรัสที9วา่ ‘อย่ากลัวเลย’ ซึ9งพบหลายครั*งในพระคัมภีร์

เหตุฉะนั+นอย่ ากลัวเขา เพราะว่ าไม่ มสี ิ, งใดปิ ดบังไว้ ทจี, ะไม่ต้องเปิ ดเผย หรือการลับทีจ, ะไม่ เผยให้

ประจักษ์ ถึงแม้วา่ นี9เป็ นคําพูดที9คลุมเครื อ แต่บริ บทก็ช่วยไขความหมาย ท่ามกลางการข่มเหงอัน
รุ นแรงในวันนั*น พระเยซูทรงอธิบายว่าสิ9 งใดก็ตามที9พวกเขาคิดจะทําแก่พวกท่านจะเป็ นที9
ประจักษ์ ถึงแม้วา่ พวกผูเ้ ชื9อชาวยิวในยุคเจ็ดปี จะถูกข่มเหงอย่างรุ นแรง พระเยซูกท็ รงพยากรณ์
ถึงการให้กาํ ลังใจและพวกเขาไม่ตอ้ งกลัวในวันนั*น สิ9 งใดก็ตามที9พวกที9ทรมานพวกเขาจะกระทํา
ก็จะเป็ นที9ทราบในการพิพากษา
มธ 10:27

ไม่วา่ จะในกรณี ใด นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า สิ9 งที9เราได้สอนท่านอย่าง

ลับๆ จงประกาศมันอย่างเปิ ดเผย ซึ,งเรากล่าวแก่พวกท่ านในทีม, ดื ท่ านจงกล่าวในทีส, ว่าง และซึ,ง
ท่ านได้ ยนิ กระซิบทีห, ู ท่ านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้ าน ดูเหมือนว่าพวกสาวกไม่น่าจะ
เทศนาจากดาดฟ้ าหลังคาบ้านในสมัยของพระเยซู (ถึงแม้วา่ นัน9 จะเป็ นไปได้กต็ าม) แต่คาํ ตรัสนี*
จะสําเร็จจริ งในช่วงยุคเจ็ดปี บ้านมากมายในอิสราเอลแม้กระทัง9 ในสมัยนี*กต็ ามมีหลังคาราบซึ9งมี
ไว้ให้คนยืนเทศนาได้ ด้วยเหตุผลที9ไม่ปรากฏชัดเจน พระเยซูทรงสั9งให้เหล่านักเทศน์ในสมัยนั*น
เทศนาจากหลังคาบ้าน พวกเขาได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐอย่างลับๆ (ในความมืดและกระซิ บข้างหู)
พระองค์ตรัสว่า บัดนี*จงประกาศมันในที9สาธารณะ พวกมุสลิมจนถึงวันนี*กข็ * ึนไปบนหอสู งติด
กับสุ เหร่ าเพื9อประกาศเวลาอธิษฐานแม้กระทัง9 ในอิสราเอล อาจเป็ นไปได้วา่ พระเยซูจะทรงให้
พวกนักเทศน์พิเศษของพระองค์ในวันนั*นทําแบบเดียวกัน
มธ 10:28

พระเยซูทรงสอนอีกครั*งว่า อย่ากลัวผูท้ ี9อย่างเลวร้ายที9สุดก็ทาํ ได้แค่ฆ่า

ร่ างกายของท่าน แต่จงกลัวพระเจ้าผูท้ รงมีอาํ นาจที9จะไม่เพียงที9จะจัดการกับท่านฝ่ ายร่ างกาย
เท่านั*นแต่ฝ่ายวิญญาณด้วย อย่ ากลัวผู้ทฆี, ่ าได้ แต่ กาย แต่ ไม่ มอี าํ นาจทีจ, ะฆ่าจิตวิญญาณ แต่ จง
กลัวพระองค์ ผู้ทรงฤทธิDทจี, ะให้ ท+งั จิตวิญญาณทั+งกายพินาศในนรกได้ ดู สุ ภาษิต 23:17 ถึงแม้วา่
หลักการนี*ยอ่ มมีการประยุกต์ใช้ที9สากล แต่บริ บทก็ยงั เกี9ยวข้องกับพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในช่วง
เวลาทุกข์ใจของยาโคบ ในตอนนั*นทั*งกองกําลังของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์และพวกยิวที9ไม่เชื9อ
จะหันมาเล่นงานพวกคนที9กลับใจเชื9อพระคริ สต์ดว้ ยความเกลียดชังอันเหลือเชื9อ เราควรกลัว
พระเจ้าผูท้ รงมีอาํ นาจที9จะทําลายคนบาปตลอดกาลในนรกได้มากกว่า

มธ 10:29-31 ใจความหลัก ‘อย่ากลัวเลย’ ยังดําเนินต่อไป นกกระจอกสองตัวเขาขาย
บาทหนึ,งมิใช่ หรือ แต่ ถ้าพระบิดาของท่านไม่ ทรงเห็นชอบ นกนั+นแม้ สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็
ไม่ ได้ 30 ถึงผมของท่านทั+งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้ น 31 เหตุฉะนั+นอย่ากลัวเลย ท่ านทั+ง
หลายก็มคี ่ากว่ านกกระจอกหลายตัว ไม่มีนกกระจอกตัวใดที9ตกลงถึงพื*นโดยที9พระเจ้าพระบิดา
ไม่ทรงทราบและอนุญาตให้มนั เกิดขึ*น นอกจากนี* พระเจ้าได้ทรงนับเส้นผมบนศีรษะเราไว้แล้ว
ทุกเส้น (และจํานวนเส้นผมนั*นของเราก็เปลี9ยนไปวันต่อวันด้วย) ดังนั*น “ท่านทั*งหลายอย่ากลัว
เลย” เรามีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัวนัก หากพระเจ้าทรงดูแลนกที9พบเห็นได้ดาษดื9น
พระองค์จะมิทรงดูแลประชาชนของพระองค์เหมือนกันหรื อ (นอกจากนี* นี9ยงั เป็ นคําตอบที9แสบ
สันที9ทรงตอบพวกรณรงค์สิทธิสัตว์ที9อา้ งว่าสัตว์มีค่าเท่ากับชีวติ มนุษย์ดว้ ย)
พระสัญญาของพระเยซูเรื9 องการปกป้ องดูแลของพระเจ้าย่อมประยุกต์ใช้ได้กบั ผูเ้ ชื9อทุก
คน อย่างไรก็ตาม บริ บทก็ยงั สื9 อถึงพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในยุคเจ็ดปี อยูด่ ี
มธ 10:32-33 พระเยซูตรัสต่อไปว่า เหตุดงั นั+นผู้ใดจะรับเราต่ อหน้ ามนุษย์ เราจะรับผู้
นั+นต่ อพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 33 แต่ ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่ อหน้ า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้น+ันต่ อพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย เมื9อเราได้เห็น
ถึงการดูแลอันเปี9 ยมด้วยพระกรุ ณาและฤทธิ:เดชแล้ว หากเรายังจะไม่ยอมรับพระองค์ต่อหน้า
มนุษย์ พระเยซูกต็ รัสว่า พระองค์กจ็ ะไม่ทรงยอมรับเราต่อพระพักตร์พระบิดาในสวรรค์ของ
พระองค์เช่นกัน พระเยซูมิได้กาํ ลังพูดถึงการสู ญเสี ยความรอดสําหรับการทําชัว9 ดังกล่าว แต่ทรง
หมายถึงการที9เราจะไม่ได้รับการยอมรับ คําชมเชย และบําเหน็จต่อพระพักตร์พระองค์สักวัน
หนึ9ง ถึงแม้วา่ หลักการนี*ยอ่ มใช้ได้สากล แต่บริ บทตรงนี*กย็ งั สื9 อถึงการข่มเหงอันรุ นแรงที9พวกยิว
ที9กลับใจรับเชื9อจะเผชิญในช่วงยุคเจ็ดปี เหมือนเดิม
มธ 10:34-36 เมื9อข่าวสารเรื9 องพระคริ สต์จะเข้าสู่ บา้ นของยิวบางคน พวกยิวบางคนก็จะ
เชื9อและบ้างก็จะไม่เชื9อ อย่าคิดว่ าเรามาเพือ, จะนําสั นติภาพมาสู่ โลก เรามิได้ นําสั นติภาพมาให้ แต่
เรานําดาบมา 35 ด้ วยว่ าเรามาเพือ, จะให้ ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับ

มารดาและลูกสะใภ้ หมางใจกับแม่ สามี 36 และผู้ทอี, ยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็ นศัตรู ต่อกัน พระ
เยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงก่อให้เกิดความแตกแยกขึ*นในครอบครัวต่างๆ
ดูเหมือนว่าคําพยากรณ์น* ีจะเป็ นจริ งที9สุดในช่วงยุคเจ็ดปี เมื9อการข่มเหงจะทวีความรุ นแรง
ถึงขีดสุ ดเท่าที9มีมาในประวัติศาสตร์ เมื9อถึงตอนนั*น เมื9อสมาชิกในครอบครัวของยิวบางคนกลับ
ใจรับเชื9อพระคริ สต์ เขาก็จะเจอกับการข่มเหงอย่างรุ นแรง แม้กระทัง9 จากคนในครอบครัวเขาเอง
นี9กเ็ ป็ นจริ งอยูบ่ า้ งในหมู่ผเู ้ ชื9อที9เป็ นคนต่างชาติซ9 ึงโดนครอบครัวของตนต่อต้านเพราะการที9เขา
มารับเชื9อพระคริ สต์ แต่ครอบครัวชาวยิวแม้กระทัง9 ในตอนนี*กถ็ ือว่าเป็ นการทรยศขั*นร้ายแรงเมื9อ
สมาชิกครอบครัวคนใดหันมารับเชื9อพระคริ สต์ บ่อยครั*งที9คนพวกนี*ถูกมองว่าเป็ นคนที9ตายแล้ว
ในสายตาของครอบครัวตนเอง พระเยซูจึงทรงเตือนพี9นอ้ งชาวยิวของพระองค์เกี9ยวกับความ
รุ นแรงของการต่อต้านที9พวกเขาจะเจอเมื9อกลับใจรับเชื9อพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง9 ในช่วงยุค
เจ็ดปี
มธ 10:37

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงนําเสนอหลักการง่ายๆ ผู้ใดทีร, ักบิดา

มารดายิง, กว่ ารักเราก็ไม่ สมกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิง, กว่ ารักเรา ผู้น+ันก็ไม่ สมกับเรา ถึง
แม้วา่ ครอบครัวเป็ นสิ9 งสําคัญที9สุดอันดับสองในชีวติ แต่ส9ิ งหนึ9งก็สาํ คัญยิง9 กว่า นัน9 คือ พระเยซู
คริ สต์ การให้ครอบครัวของเรามาก่อนพระองค์กเ็ ท่ากับให้พระองค์เป็ นที9สอง พระองค์ตอ้ งทรง
เป็ นที9หนึ9งเสมอ หลักการนี*ยอ่ มเป็ นจริ งในปัจจุบนั และมันจะยิง9 เป็ นจริ งมากขึ*นอีกในวันนั*น
มธ 10:38

พระเยซูจึงทรงสั9งสอนพวกสาวกของพระองค์ต่อไปก่อนที9พวกเขาจะเริ9 ม

ออกเดินทาง และผู้ใดทีไ, ม่ รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผู้น+ันก็ไม่ สมกับเรา การรับเอากางเขน
ของตนนั*นเป็ นสํานวนที9คนเข้าใจกันดีในศตวรรษแรก
การตรึ งกางเขนเป็ นวิธีประหารชีวติ ที9แพร่ หลายของพวกโรม คนที9ถูกตัดสิ นให้รับโทษ
ประหารชีวติ ปกติแล้วก็ถูกบังคับให้แบกบางชิ*นส่ วนของกางเขนของตนไปยังสถานที9ๆจะมีการ
ตรึ งกางเขน ดังนั*น พระเยซูจึงกําลังตรัสว่า หากท่านไม่ยอมสละชีวติ ของตนเพื9อเรา ท่านก็ไม่
คู่ควรกับเรา พระองค์จึงนําเสนอตรงนี*ถึงหลักการที9เรี ยบง่ายแต่ลึกซึ*งเกี9ยวกับการอุทิศตัวเต็ม
ร้อยแด่พระองค์ ในเมื9อพระองค์ได้ทรงทําเช่นนั*นเพื9อเราแล้ว เราไม่ควรเต็มใจที9จะทําเช่นนั*น

เพื9อพระองค์หรื อ อีกครั*งที9หลักการนี*กก็ ินความถึงคนในยุคคริ สตจักรด้วย อย่างไรก็ตาม บริ บท
ตรงนี*กย็ งั เกี9ยวข้องกับพวกผูเ้ ชื9อชาวยิวในยุคเจ็ดปี เหมือนเดิม
มธ 10:39

ความเชื9อแบบคริ สเตียนเป็ นสิ9 งที9ดูเหมือนขัดแย้งกันเอง ผู้ทจี, ะเอาชีวติ

ของตนรอดจะกลับเสียชีวติ แต่ ผู้ทสี, ู้ เสี ยชีวิตของตนเพราะเห็นแก่ เราก็จะได้ ชีวติ รอด ผูท้ ี9จะมี
ชีวติ อยูเ่ พื9อตัวเองและสนใจแต่ตวั เองจะไม่เพียงสู ญเสี ยพระพรอันเต็มเปี9 ยมของพระเจ้าในตอน
นี*เท่านั*น แต่ยงั จะสู ญเสี ยบําเหน็จใดก็ตามในนิรันดร์กาลด้วย (สมมติวา่ เขาได้รับความรอดตั*งแต่
แรก) อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี9จะเสี ยสละตัวเองเพื9อพระคริ สต์จะพบกับชีวติ อันเต็มเปี9 ยมและบริ บูรณ์
ไม่เพียงในตอนนี*เท่านั*นแต่ในยุคต่างๆที9จะมาด้วย ดูขอ้ อ้างอิงคล้ายๆกันในมัทธิว 16:25, มาระ
โก 8:35, ลูกา 17:33, ยอห์น 12:25
มธ 10:40-42 พระคัมภีร์ตอนนี*อนั แสนมหัศจรรย์ปิดท้ายด้วยการที9พระเยซูตรัสว่า ผู้ที,
รับท่านทั+งหลายก็รับเรา และผู้ทรี, ับเราก็รับพระองค์ที,ทรงใช้ เรามา 41 ผู้ทรี, ับศาสดาพยากรณ์
เพราะนามแห่ งศาสดาพยากรณ์ น+ัน ก็จะได้ บําเหน็จอย่างทีศ, าสดาพยากรณ์ พงึ ได้ รับ และผู้ทรี, ับผู้
ชอบธรรมเพราะนามแห่ งผู้ชอบธรรมนั+น ก็จะได้ บําเหน็จอย่ างทีผ, ู้ชอบธรรมพึงได้ รับ คนเหล่า
นั*นที9ตอ้ นรับพวกสาวกของพระเยซูสุดท้ายแล้วก็กาํ ลังต้อนรับพระเจ้าผูท้ รงใช้พวกเขามา การ
ต้อนรับผูพ้ ยากรณ์หรื อคนชอบธรรมสักคนเพราะเห็นแก่พระองค์กเ็ ท่ากับเป็ นการได้รับบําเหน็จ
ของพวกเขา
นอกจากนี* 42 และผู้ใดจะเอานํา+ เย็นสั กถ้ วยหนึ,งให้ คนเล็กน้ อยเหล่านีค+ นใดคนหนึ,งดืม,
เพราะนามแห่ งศิษย์ ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่า คนนั+นจะขาดบําเหน็จก็
หามิได้ ” อันที9จริ งแล้ว การต้อนรับแม้แต่ผเู ้ ชื9อใหม่กเ็ ป็ นที9ชอบพระทัยในสายพระเนตรของ
พระเจ้า ดู มัทธิว 25:40 บทเรี ยนที9สาํ คัญก็คือ การต้อนรับบรรดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและ
ประชาชนของพระเจ้า จะมีบาํ เหน็จสักวันหนึ9งในกาลนิรันดร์สาํ หรับการทําเช่นนั*น นัน9 เป็ นจริ ง
ในสมัยพระเยซู มันก็เป็ นจริ งในวันนี*ดว้ ย มันจะเป็ นจริ งมากยิง9 กว่านี*เสี ยอีกในช่วงยุคเจ็ดปี
*****

ภาพรวมของมัทธิว 11: ในบทนีย$ อห์ นผู้ให้ บพั ติศมาสงสัยว่ าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ
ยาห์ จริ งๆหรื อไม่ พระเยซูทรงตอบคําถามนัน$ และถือโอกาสนีต$ อบคําถามเกียวกับตัวตนและ
การรั บใช้ ของพระองค์ บทนีป$ ิ ดท้ ายด้ วยการทีพระเยซูทรงตําหนิเมืองต่ างๆในแคว้ นกาลิลีทีไม่
สนใจข่ าวสารของพระองค์ เกียวกับการกลับใจใหม่ พระองค์ ทรงปิ ดท้ ายด้ วยคําเชิ ญชวนผู้ใด
ก็ตามทีเต็มใจมาหาพระองค์
มธ 11:1

ข้อ 1 อาจถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ9งของบทที9แล้ว ต่ อมาเมือ, พระเยซูตรัสสั, ง

สาวกสิ บสองคนของพระองค์ เสร็จแล้ว พระองค์ ได้ เสด็จจากทีน, ั,นไปเพือ, จะสั, งสอนและประกาศ
ในเมืองต่ างๆของเขา ให้เราสังเกตส่ วนสําคัญของการรับใช้ของพระองค์ นัน9 คือ การสั9งสอนและ
การประกาศ นัน9 กลายเป็ นแบบอย่างสําหรับการรับใช้แม้กระทัง9 จนถึงทุกวันนี* เมืองต่างๆที9ถูก
เอ่ยถึงน่าจะเป็ นเมืองในแคว้นกาลิลี
มธ 11:2-3

มัทธิวบันทึกว่า ฝ่ ายยอห์ นเมือ, ติดอยู่ในเรือนจําได้ ยนิ ถึงกิจการของพระ

คริสต์ จึงได้ ใช้ สาวกสองคนของท่ านไป 3 ทูลถามพระองค์ว่า "ท่านเป็ นผู้ทจี, ะมานั+นหรือ หรือ
เราจะต้ องคอยหาผู้อนื, " ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาตอนนี*กถ็ ูกเฮโรดสั9งจําคุกแล้ว (ดู มัทธิว 14:3) เขา
สงสัยว่าพระเยซูทรงเป็ นผูน้ * นั หรื อไม่ สาระสําคัญของการรับใช้ของยอห์นก็คือการประกาศว่า
พระมหากษัตริ ยก์ าํ ลังจะปรากฏพระองค์และสถาปนาอาณาจักรของพระองค์แล้ว ข่าวสารของ
พระองค์คือ การกลับใจใหม่มาสู่ การดังกล่าวนัน9 เอง บัดนี*เมื9อถูกจําคุกและยังไม่เห็นการปรากฏ
ของอาณาจักรยิว ยอห์นจึงสงสัยว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์จริ งๆหรื อ บางทียอห์นก็มี
ความคิดฝังหัวอยูน่ ิดๆว่าพระเมสสิ ยาห์จะเสด็จมาเพื9อมีชยั ในทางการเมืองและทางทหาร โดย
ปลดแอกของพวกโรมทิ*งเสี ย กระนั*นเขาก็ทราบเกี9ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆและข้อความของพระ
เยซู เขาจึงอาจรู ้สึกสับสนหน่อยๆ
มธ 11:4-6

คําตอบของพระเยซูที9ทรงมีแก่พวกสาวกของยอห์นก็คือ จงไปบอก

ยอห์นถึงสิ9 งพวกท่านได้เห็นและได้ยนิ ในการรับใช้ของเรา ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า
"จงไปแจ้ งแก่ยอห์ นอีกครั+งถึงสิ,งทีท, ่านได้ ยนิ และได้ เห็น 5 คือว่ าคนตาบอดก็หายบอด คนง่ อย
เดินได้ คนโรคเรื+อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ ยนิ ได้ คนตายแล้วเป็ นขึน+ มา หลังจากทบทวน

เกี9ยวกับการอัศจรรย์หลายอย่างของพระองค์แล้ว พระเยซูกต็ รัสว่า และข่ าวประเสริฐก็ประกาศ
แก่คนอนาถา
คําที9แปลว่า คนอนาถา (พโทคอส) มีความหมายว่า ‘คนตํ9าต้อย’ ข่าวประเสริ ฐนั*นกําลัง
เลยผ่านพวกนักศาสนาตําแหน่งสู งๆและตรงเข้าหาพวกสามัญชนที9ยอมฟังและเชื9อ นอกจากนี*
พระเยซูตรัสเสริ มว่า 6 บุคคลผู้ใดไม่ สะดุดเพราะเรา ผู้น+ันเป็ นสุ ข" มีพระพรที9ทรงสัญญาไว้
สําหรับผูใ้ ดก็ตามที9ไม่สะดุดเพราะพระนามและข่าวสารของพระเยซูคริ สต์ ข่าวสารที9ทรงส่ งถึง
ยอห์นนั*นชัดเจน นัน9 คือ จงแบกรับความอัปยศเพื9อข่าวประเสริ ฐและเพราะเห็นแก่พระองค์
มธ 11:7-9

ในการรับใช้ช่วงแรกๆของยอห์น ฝูงชนได้พากันไปในถิ9นทุรกันดารเพือ9

ไปดูและฟังยอห์น พระเยซูจึงตรัสถึงช่วงเวลานั*นหลังจากที9พวกสาวกของยอห์นจากไปแล้วว่า
พระเยซู เริ,มตรัสกับคนหมู่น+ันถึงยอห์ นว่ า "ท่ านทั+งหลายได้ ออกไปในถิ,นทุรกันดารเพือ, ดูอะไร
ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 8 แต่ ท่านทั+งหลายออกไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่ มผ้ าเนื+ออ่ อนนิ,มหรือ
ดูเถิด คนนุ่งห่ มผ้ าเนือ+ นิ,มก็อยู่ในพระนิเวศของกษัตริย์ 9 แต่ ท่านทั+งหลายออกไปดูอะไร ดู
ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ทเี ดียว และเราบอกท่ านว่า ท่ านนั+นเป็ นยิง, กว่ าศาสดาพยากรณ์ เสียอีก
พระเยซูตรัสคําถามสามประการ (1) พวกท่านออกไปในถิ9นทุรกันดารเพื9อไปดูตน้ อ้อ
ไหวโดยถูกลมพัดหรื อ เห็นได้ชดั ว่าคําตอบนั*นไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม คําเปรี ยบนี*กไ็ ม่ใช่เรื9 อง
บังเอิญ ยอห์นไม่ยอมอ่อนข้อเลย ถึงแม้สายลมแห่งการต่อต้านเขาจะโหมกระหนํ9าสักปานใด
ก็ตาม (2) พวกท่านออกไปดูคนนุ่งห่มผ้าเนื*ออ่อนนิ9มหรื อ อีกครั*งที9คาํ ตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี*พระเยซูกท็ รงทราบดีวา่ เครื9 องแต่งกายของยอห์นคือ ขนอูฐและหนังสัตว์ (3) พวก
ท่านออกไปดูศาสดาพยากรณ์หรื อ เห็นได้ชดั ว่าคําตอบตรงนี*คือใช่ แต่พระเยซูตรัสต่อไปว่า
ยอห์นเป็ นยิง9 กว่าผูพ้ ยากรณ์ธรรมดาๆ
มธ 11:10

พระองค์ตรัสชัดเจนว่ายอห์นเป็ นผูเ้ บิกทางซึ9งมีพยากรณ์ไว้ในหนังสื ออิส

ยาห์และมาลาคี คือผู้น+ันเองทีพ, ระคัมภีร์ได้ เขียนถึงว่ า `ดูเถิด เราใช้ ทูตของเราไปข้ างหน้ าท่ าน ผู้
นั+นจะเตรียมทางของท่านไว้ ข้างหน้ าท่าน' ดูอิสยาห์ 40:3 และมาลาคี 3:1

มธ 11:11

พระเยซูตรัสชมยอห์นมากมายทีเดียว เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลาย

ว่ า ในบรรดาคนซึ,งเกิดจากผู้หญิงมานั+น ไม่ มผี ู้ใดใหญ่ กว่ ายอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา แต่ ว่าผู้ที,
ตํ,าต้ อยทีส, ุ ดในอาณาจักรแห่ งสวรรค์กย็ งั ใหญ่ กว่ ายอห์ นเสียอีก พระเยซูทรงสําแดงให้เห็นชัดเจน
ว่าคุณค่าต่างๆฝ่ ายวิญญาณย่อมอยูค่ นละมิติกบั คุณค่าต่างๆตามแบบของโลก ยอห์นเป็ นนักเทศน์
และเป็ นคนของพระเจ้า ชาวโลกมองว่าเขาเป็ นคนประหลาด แต่พระเยซูกต็ รัสว่าเขายิง9 ใหญ่กว่า
บรรดากษัตริ ยแ์ ละคนใหญ่คนโตของโลกที9เคยมีมาเสี ยอีก กระนั*น ยอห์นก็จะไม่ได้มีโอกาสได้
เห็นอาณาจักรนั*นในวันของเขา ด้วยเหตุน* ีเขาจึงตํ9าต้อยกว่าคนที9ต9าํ ต้อยที9สุดซึ9งจะได้อยูใ่ น
อาณาจักรนั*นในวันหนึ9ง นี9จึงสื9 อถึงความยิง9 ใหญ่ของอาณาจักรนั*น นอกจากนี* เห็นได้ชดั อีกว่า
อาณาจักรนั*นยังมาไม่ถึง ถึงแม้วา่ พระมหากษัตริ ยไ์ ด้เสด็จมาถึงแล้วท่ามกลางพวกเขา แต่
อาณาจักรนั*นก็ยงั มาไม่ถึงและจะยังไม่มาจนกว่าพระมหากษัตริ ยจ์ ะเสด็จมาเพื9อสถาปนามัน
มธ 11:12

ข่าวสารสําหรับอาณาจักรนั*น (นัน9 คือ การกลับใจใหม่) ได้ถูกพวกผู้นาํ

ของอิสราเอลเพิกเฉย แถมพวกเขาก็ปฏิเสธหลักการของมันด้วย และตั+งแต่ สมัยยอห์ นผู้ให้ รับบัพ
ติศมาถึงทุกวันนี+ อาณาจักรแห่ งสวรรค์ กเ็ ป็ นสิ, งทีค, นได้ แสวงหาด้ วยใจร้ อนรน และผู้ทใี, จร้ อน
รนก็เป็ นผู้ที,ชิงเอาได้ คําที9แปลว่า เป็ นสิ,งทีค, นได้ แสวงหาด้ วยใจร้ อนรน (บิอาโซ) หมายถึง ‘การ
ใช้กาํ ลัง’ หรื อ ‘บังคับ’ ในแบบเดียวกัน คําที9แปลว่า ผู้ทใี, จร้ อนรน (บิอาสเทส) มีความหมายว่าผู ้
ที9 ‘แข็งแรง’ หรื อ ‘มีกาํ ลังมาก’
ความหมายตรงนี*อาจเป็ นว่า พวกยิวจํานวนมากได้พยายามที9จะก่อการกบฏเพือ9 ล้มล้าง
การปกครองของพวกโรมเพื9อที9จะสถาปนาอาณาจักรของพวกยิวอีกครั*ง สิ9 งนี*เกิดขึ*นเป็ นประจํา
และเป็ นเหตุวา่ ทําไมบารับบัสจึงถูกจําคุกในเวลาต่อมา พวกเศโลเทประสบความสําเร็จเพียง
ชัว9 คราวในการลุกฮือต่อต้านโรมในปี ค.ศ. 66 เพียงเพื9อที9จะถูกบดขยี*ท* งั หมดในอีกหลายปี ต่อมา
เมื9อโรมกลับมาพร้อมกับกองกําลังเหลือคณานับ มีอยูค่ รั*งหนึ9งในการรับใช้ของพระเยซู บาง
คนในแคว้นกาลิลีกถ็ ึงกับคิดที9จะตั*งพระองค์เป็ นกษัตริ ยด์ ว้ ยซํ*า นอกจากนี* ยอห์นก็ติดคุกเพราะ
ความเชื9อมัน9 ของเขาด้วย ประเด็นสําคัญที9พระเยซูทรงต้องการสื9 อก็คือว่า อาณาจักรนั*นจะไม่มา

โดยวิธีการทางการเมืองหรื อแบบมนุษย์ มันจะไม่มาโดยการใช้กาํ ลังถึงแม้วา่ บางคนกําลัง
พยายามที9จะทําให้มนั เกิดขึ*นโดยการใช้กาํ ลังก็ตาม
มธ 11:13

พระเยซูตรัสต่อไปว่า เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ ท+งั หลายและพระราช

บัญญัตไิ ด้ พยากรณ์ มาจนถึงยอห์ นนี+ การตรัสถึง “คําของศาสดาพยากรณ์ท* งั หลายและพระราช
บัญญัติ” หมายถึงพระคัมภีร์เดิม ความหมายที9น่าจะถูกสื9 อตรงนี*อย่างชัดเจนก็คือว่า ยอห์นเป็ นผู ้
พยากรณ์คนสุ ดท้ายของพระคัมภีร์เดิม ถึงแม้วา่ การรับใช้ของยอห์นถูกบันทึกอยูใ่ นพระคัมภีร์
ใหม่ แต่จริ งๆแล้วเขาก็เป็ นผูพ้ ยากรณ์คนสุ ดท้ายของเหล่าผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิม พระเยซู
ทรงสื9 อชัดเจนว่ายอห์นดํารงตําแหน่งผูพ้ ยากรณ์ของพระคัมภีร์เดิม เพราะสามัญชนแห่ง
อิสราเอลเห็นว่ายอห์นเป็ นผูพ้ ยากรณ์ที9แท้จริ ง พวกเขาจึงกรู กนั ไปหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์
คนนี* ผูพ้ ยากรณ์ทีแท้ จริ งคนสุ ดท้ายคือ มาลาคี ซึ9งมาก่อนมากกว่าสี9 ร้อยปี ก่อนหน้านั*น
มธ 11:14

คราวนี*พระเยซูทรงอ้างอิงถึงหนังสื อมาลาคีอย่างชัดเจน ถ้ าท่ านทั+งหลาย

จะยอมรับในเรื,องนี+ ก็ยอห์ นนีแ+ หละเป็ นเอลียาห์ ซึ,งจะมานั+น ในมาลาคี 4:5 มาลาคีกล่าวชัดเจน
ว่าผูพ้ ยากรณ์เอลียาห์จะปรากฏตัวอีกครั*งก่อนวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเยซูตรัสว่าหากพวก
เขาจะยอมรับในเรื9 องนี* (คือข้อความทั*งหมดเกี9ยวกับอาณาจักรนั*น นัน9 คือ การกลับใจใหม่) จริ งๆ
แล้วยอห์นก็เป็ นเอลียาห์ซ9 ึงจะมานั*น เขาอาจไม่ใช่ตวั ตนเอลียาห์จริ งๆ แต่เขาก็ทาํ ให้คาํ พยากรณ์
นี*สาํ เร็จ และจริ งๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างการรับใช้ของเอลียาห์และ
ยอห์น ถึงแม้วา่ ก่อนหน้านี*ยอห์นได้ปฏิเสธว่าตัวเองเป็ นเอลียาห์ (ยอห์น 1:21) แต่พระเยซูกต็ รัส
ว่าจริ งๆแล้วเขาก็ทาํ ให้คาํ พยากรณ์น* นั สําเร็จ ด้วยเหตุน* ียอห์นจึงเป็ นการทําให้คาํ พยากรณ์เกี9ยว
กับเอลียาห์สาํ เร็จฝ่ ายวิญญาณ
เราเห็นได้วา่ เอลียาห์อาจกลับมาจริ งๆในฐานะเป็ นหนึ9งในผูพ้ ยากรณ์สองคนนั*นที9มี
บรรยายไว้ในวิวรณ์ 11 ดู คําอธิ บายในข้อนั*นได้ นัน9 ย่อมเป็ นช่วงเวลาที9มาก่อนการมาถึงของ
อาณาจักรนั*นจริ งๆและการเสด็จกลับมาของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์น* นั
มธ 11:15

พระเยซูจึงปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*ดว้ ยความเห็นว่า ใครมีหูจงฟังเถิด พระ

เยซูทรงใช้สาํ นวนนี*สี9ครั*งต่างกันในหนังสื อกิตติคุณสี9 เล่ม กล่าวอีกนัยหนึ9งความหมายของคําพูด

นี*กค็ ือ จงฟังให้ดีๆ พระองค์ตรัสเป็ นนัยว่า สิ9 งที9พระองค์เพิ9งกล่าวออกไปนั*นมีอะไรมากกว่าที9
เห็น ดังนั*น จงตั*งใจฟังให้ดีๆ
มธ 11:16-19 คราวนี*พระเยซูตรัสถึงความขัดแย้งกันเองของพวกคนที9มาจับผิดพระองค์
เราจะเปรียบคนยุคนีเ+ หมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั,งทีก, ลางตลาดร้ องแก่เพือ, น 17 กล่าว
ว่ า `พวกฉันได้ เป่ าปี, ให้ พวกเธอ และเธอมิได้ เต้ นรํา พวกฉันได้ พลิ าปรํ,าไห้ แก่พวกเธอ และพวก
เธอมิได้ ครํ,าครวญ' 18 ด้ วยว่ายอห์ นมาก็ไม่ได้ กนิ หรือดืม, และเขาว่า `มีผเี ข้ าสิงอยู่' 19 ฝ่ ายบุตร
มนุษย์ มาทั+งกินและดืม, เขาก็ว่า `ดูเถิด นี,เป็ นคนกินเติบและดื,มนํา+ องุ่นมาก เป็ นมิตรสหายกับคน
เก็บภาษีและคนบาป' แต่ พระปัญญาก็ปรากฏว่ าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่ งพระปัญญานั+น"
ไม่วา่ พระเยซูหรื อยอห์นทําอะไร พวกเขาก็โดนวิจารณ์ พระเยซูทรงเปรี ยบพวกชอบ
วิจารณ์พระองค์วา่ เป็ นเหมือนพวกเด็กเล็กๆที9เอาแต่ใจตัวเองในที9สาธารณะ พวกเขาถามคําถาม
โง่ๆ จากนั*นก็เปลี9ยนเรื9 องไปยังความโง่เขลาแบบอื9น
ยอห์นมาพร้อมกับวิถีชีวติ แบบเรี ยบง่าย พวกเขาจึงกล่าวหาเขาว่าถูกผีสิง พระเยซูเสด็จ
มาพร้อมกับชีวติ ปกติธรรมดาหากพูดถึงนิสัยการกินของพระองค์แล้ว ชาวโลกรอบตัวพระองค์
จึงกล่าวหาพระองค์วา่ เป็ นคนกินเติบ คําตอบของพระเยซูท* งั ลึกซึ*งและสั*นได้ใจความ “พระ
ปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั*น” พระปั ญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรม
แล้วโดยดูจากผลลัพธ์ของมัน การที9พระองค์ตรัสถึงผล (บุตรทั$งหลาย) นั*นไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ
บางทีส9ิ งที9เผยให้เห็นสติปัญญาในชีวติ ของเรามากที9สุดก็จะปรากฏในชีวติ ลูกๆของเรา ในแบบ
เดียวกัน สติปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมในผลลัพธ์ต่างๆของมัน ด้วยถ้อยคํามากมาย พระเยซู
ทรงตอบพวกชอบติพระองค์โดยตรัสว่าข้อพิสูจน์น* นั ปรากฏชัดอยูแ่ ล้ว พวกเขาวิจารณ์ทุกสิ9 งที9
พระองค์ทรงกระทํา แต่พระปัญญาแห่งชีวติ และการรับใช้ของพระองค์กป็ รากฏชัดแล้วใน
ผลลัพธ์ต่างๆของมัน
มธ 11:20

แล้วพระองค์ กท็ รงตั+งต้ นติเตียนเมืองต่ างๆทีพ, ระองค์ ได้ ทรงกระทําการ

อิทธิฤทธิDเป็ นส่ วนมาก เพราะเขามิได้ กลับใจเสียใหม่ ข้อ 20 ก็บ่งบอกถึงจุดเปลี9ยนสําคัญในการ
รับใช้ของพระคริ สต์ เราเห็นชัดเจนมากขึ*นเรื9 อยๆว่าชนชาติอิสราเอลโดยรวมแล้วก็กาํ ลังปฏิเสธ

ข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรนั*น ใจความสําคัญของข่าวสารนั*นก็คือ การกลับใจใหม่ แม้แต่แคว้น
กาลิลีซ9 ึงน่าจะยอมรับความจริ งนั*นมากกว่าพวกนักศาสนามืออาชีพทั*งหลายแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม
และแว่นแคว้นโดยรอบ ก็ปฏิเสธพื*นฐานทางศีลธรรมและฝ่ ายวิญญาณของอาณาจักรนั*น นัน9 คือ
การกลับใจใหม่มาหาพระเจ้า ถึงแม้วา่ การปฏิเสธกษัตริ ยอ์ งค์น* นั ยังไม่ถึงที9สุดจนกว่าจะถึง
กางเขน แต่วา่ กันตามจริ งมันก็ปรากฏชัดมากพอแล้วแม้ในตอนนี* การรับใช้ในตอนแรกของพระ
เยซูมีอยูใ่ นแคว้นกาลิลี ในแคว้นนั*นการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์กป็ รากฏชัดและพระสุ รเสี ยง
ของพระองค์กเ็ ป็ นที9ได้ยนิ แล้ว กระนั*นเมืองต่างๆในแคว้นนั*นก็ไม่ยอมกลับใจใหม่ (แคว้นกาลิลี
นั*นถือได้วา่ มีลกั ษณะ ‘อนุรักษ์นิยม’ และมีแนวโน้มที9จะตอบรับมากกว่ากรุ งเยรู ซาเล็มซึ9งเป็ น
เมืองของชนชั*นสู ง กระนั*น แม้แต่พวกเขาส่ วนใหญ่กไ็ ม่ยอมรับข่าวสารของพระคริ สต์) ด้วยเหตุ
นี* พระองค์จึงทรงเริ9 มเตือนพวกเขาแรงๆ
มธ 11:21-22 "วิบัติแก่เจ้ า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้ า เมืองเบธไซอิดา เพราะถ้ าการ
อิทธิฤทธิDซึ,งได้ กระทําท่ามกลางเจ้ าได้ กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั+งสอง
จะได้ น่ ุงห่ มผ้ากระสอบ นั,งบนขีเ+ ถ้ า กลับใจเสียใหม่ นานมาแล้ว 22 แต่ เราบอกเจ้ าว่ า ในวัน
พิพากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่ าโทษของเจ้ า
ผ้ากระสอบและขี*เถ้าเป็ นวิธีของคนตะวันออกกลางสมัยโบราณในการแสดงออกถึง
การกลับใจใหม่และการครํ9าครวญ เมืองโคราซิ นและเมืองเบธไซอิดา เป็ นเมืองเล็กๆของพวกยิว
ในแคว้นกาลิลีซ9 ึงได้เห็นการรับใช้ของพระคริ สต์แล้ว กระนั*นพระเยซูกต็ รัสว่าถ้าเมืองไทระและ
เมืองไซดอนซึ งเป็ นเมืองของคนต่ างชาติและนอกศาสนา (ในเลบานอน) ได้เห็นการอัศจรรย์
เหล่านั*น พวกเขาก็คงกลับใจใหม่ไปแล้ว (ทั*งเมืองไทระและเมืองไซดอนได้ถูกทําลายอย่าง
รุ นแรงในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั*น พระคัมภีร์เดิมกล่าวชัดเจนว่า เมืองทั*งสองได้โดนพระเจ้า
พิพากษา ดู อิสยาห์ 23:1, 4-12 และเอเสเคียล 26-29) เมืองคนต่างชาติเหล่านี*จะได้รับโทษเบา
กว่าในวันพิพากษาเมื9อเทียบกับเมืองเหล่านี*ซ9 ึงได้ปฏิเสธการรับใช้ของพระคริ สต์
มธ 11:23-24 พระเยซูทรงสงวนการพิพากษาเดียวกันนี*ไว้สาํ หรับเมืองคาเปอรนาอุมซึ9ง
เป็ นเมืองที9พระองค์ทรงรับไว้เป็ นบ้านเกิดด้วย และฝ่ ายเจ้ า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ,งถูกยกขึน+ เทียม

ฟ้าแล้ว เจ้ าจะต้ องลงไปถึงนรกต่ างหาก ด้ วยว่ าการอิทธิฤทธิDซึ,งได้ กระทําในท่ามกลางเจ้ านั+น ถ้ า
ได้ กระทําในเมืองโสโดม เมืองนั+นจะได้ ต+ังอยู่จนทุกวันนี+ เมืองคาเปอรนาอุมถือว่าเป็ นเมืองที9
รํ9ารวยพร้อมกับบรรยากาศการค้าที9รุ่ งเรื อง ตั*งอยูบ่ นชายฝั9งตอนเหนือของแคว้นกาลิลี เมืองนี*จึง
ได้รับลมพัดเย็นสบายจากทะเลสาบกาลิลี ชื9อของเมืองนี* คาเปอรนาอุม แปลว่า ‘หมู่บา้ นแห่ง
ความสบาย’ ดังนั*น มันจึงเป็ นเมืองหนึ9งที9พวกยิวที9มง9ั มีมกั ไปพักตากอากาศ มีธรรมศาลาที9
หรู หราถูกก่อสร้างขึ*นที9นน9ั อย่างไรก็ตาม ในความมัง9 มีของพวกเขา เมืองนี*กเ็ ริ9 มที9จะไม่แยแสสิ9 ง
ต่างๆของพระเจ้า พวกเขาจ้องจับผิดการรับใช้ของพระเยซู ความมัง9 คัง9 และความเจริ ญของพวก
เขาทําให้พวกเขาด้านชาต่อเรื9 องต่างๆที9เป็ นฝ่ ายวิญญาณ
คําที9แปลว่า นรก (ฮาเดส) สามารถหมายถึง ‘หลุมศพ’ หรื อ ‘แดนคนตาย’ ได้เช่นกัน
พระเยซูอาจกําลังตรัสถึงบรรดาผูอ้ ยูอ่ าศัยในเมืองคาเปอรนาอุมหรื อพระองค์อาจกําลังตรัสถึง
เมืองนี*เอง ถึงแม้วา่ หลายเมืองและหมู่บา้ นในอิสราเอลยังคงอยูจ่ นถึงทุกวันนี*โดยมีชื9อแบบใน
สมัยโบราณ แต่เมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับเมืองโคราซินและเมืองเบธไซอิดาก็ถกู ทําลายไปตั*ง
นานแล้วและมีแต่ซากปรักหักพังเหลืออยูจ่ นถึงทุกวันนี*
กระนั*น พวกเขาก็อาจได้เห็นฤทธิ:เดชของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูมากกว่าเมืองอื9นๆ
24 แต่ เราบอกเจ้ าว่ า ในวันพิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากว่ าโทษของเจ้ า” พระเยซูตรัสว่า
หากการอิทธิฤทธิ:แบบเดียวกันนี*ได้กระทําในเมืองโสโดม มันก็คงกลับใจใหม่ไปตั*งนานแล้ว ใน
แบบเดียวกัน เมืองโสโดมก็จะได้รับโทษเบากว่าพวกเขาในการพิพากษา นี9สื9อถึงใจแข็งกระด้าง
ฝ่ ายวิญญาณของเมืองเหล่านี*
มธ 11:25-26 บางทีดว้ ยจิตวิญญาณของอิสยาห์ 6:9-11 พระเยซูทรงอธิษฐานและ
ขอบพระคุณพระเจ้าที9บรรดาคนที9มีความรู ้และชนชั*นสู งในสมัยนั*นไม่นึกถึงความจริ งนั*นเลย
กระนั*น ผู้น้อย (นัน9 คือ เด็กๆ) กลับเข้าใจและยอมรับความจริ งนั*น ขณะนั+นพระเยซู ทูลตอบว่ า
"โอ ข้ าแต่ พระบิดา ผู้เป็ นเจ้ าแห่ งฟ้าสวรรค์ และแผ่ นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที,
พระองค์ได้ ทรงปิ ดบังสิ, งเหล่านีไ+ ว้ จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด และได้ สําแดงให้ ผู้น้อยรู้ การที9
พระองค์ตรัสถึง “ผูม้ ีปัญญาและผูฉ้ ลาด” ก็หมายถึงพวกชนชั*นสู งในสมัยนั*น ความหมายรวมก็

คือว่า บางทีพวกสามัญชนและพวกคนที9ถ่อมใจได้ยอมรับพันธกิจของพระคริ สต์ขณะที9พวก
ชนชั*นสูงและพวกมีอาํ นาจกลับไม่ยอมรับ พระเยซูจึงตรัสเสริ มว่า 26 ข้ าแต่ พระบิดา ทีเ, ป็ นอย่าง
นั+นก็เพราะเป็ นทีช, อบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ให้เราสังเกตด้วยว่าพระเยซูทรง
เรี ยกพระบิดาของพระองค์วา่ “ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์และแผ่นดิน” พระองค์ทรงเป็ นเช่นนั*น
จริ งๆ!
มธ 11:27

ตรงนี*เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างพระเยซูและพระบิดา

ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ของพระองค์ ซึ9งมีลกั ษณะคล้ายกับในยอห์น 17 พระเยซูตรัสถึงการมี
สามัคคีธรรมระหว่างพระองค์เองและพระบิดาดังต่อไปนี* พระบิดาของเราได้ ทรงมอบสิ, ง
สารพัดให้ แก่เรา และไม่ มใี ครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่ มใี ครรู้ จักพระบิดานอกจาก
พระบุตรและผู้ใดก็ตามทีพ, ระบุตรประสงค์จะสํ าแดงให้ รู้ พระเจ้าได้ทรงสําแดงทุกสิ9 งแก่พระ
บุตร มีแต่พระองค์ท* งั สองที9รู้จกั กันและกันอย่างแท้จริ ง ความหมายตรงนี*กส็ อดคล้องกับสิ9 งที9
พระเยซูได้ตรัสกับฟี ลิปในยอห์น 14:9 “ผูท้ ี9ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” เมื9อเราได้มารู ้จกั พระ
เยซูคริ สต์ เราก็ได้มารู ้จกั พระบิดาด้วย
มธ 11:28-30 ข่าวสารของพระเยซูตรงนี*เริ9 มเปลี9ยนแปลงอย่างแยบยล ขณะที9จนถึงจุดนี*
จุดสนใจของการรับใช้ของพระองค์กค็ ือ อาณาจักรนั*นและการเตรี ยมการสําหรับอาณาจักรนั*น
บัดนี*พระองค์ทรงเริ9 มเปลี9ยนมาตรัสถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว สามัคคีธรรม และการเป็ นสาวก นี9
ยิง9 เป็ นเรื9 องที9รุนแรงเพราะการที9ประชาชนของพระองค์ปฏิเสธและไม่สนใจพระองค์ ดู ยอห์น
1:11 พระเยซูจึงทรงหยิบยืน9 คําเชิญให้แก่ผใู ้ ดก็ตามที9ประสงค์จะมา บรรดาผู้ทาํ งานเหน็ดเหนื,อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั+งหลายหายเหนื,อยเป็ นสุ ข 29 จงเอาแอกของ
เราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่ าเรามีใจอ่อนสุ ภาพและถ่ อมลง และท่านทั+งหลายจะพบที,
สงบสุ ขในใจของตน
ถึงแม้วา่ ไม่ได้มีบอกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่นี9กส็ ื9 อว่าการรับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรากําลังจะหันไปหาคนต่างชาติแล้ว ชนชาติอิสราเอลโดยทัว9 ไปและพวกคนใหญ่คนโต
ในอิสราเอลโดยเฉพาะได้ปฏิเสธพระองค์และข้อเสนอของพระองค์เรื9 องอาณาจักรนั*น บัดนี*

พระองค์ได้ทรงเสนอพระคุณของพระองค์แก่คนทั$งปวงแล้ว ถึงแม้ไม่ได้กล่าวถึงคนต่างชาติโดย
เฉพาะ แต่ขอ้ เสนอของพระองค์แก่บรรดาคนทั*งหลายก็สื9อว่านี9เป็ นการหยิบยืน9 พระคุณแก่พวก
คนต่างชาติอย่างชัดเจน จริ งแท้ทีเดียวที9เราได้มาถึงจุดเปลี9ยนในการรับใช้ของพระองค์แล้ว
มีคาํ สั9งสามประการตรงนี* (1) “จงมาหาเรา”, (2) “จงเอาแอกของเราแบกไว้” และ (3) “จง
เรี ยนจากเรา” เมื9อเรามาหาพระองค์เท่านั*นเราจึงสามารถพบที9สงบสุ ขสําหรับจิตวิญญาณของเรา
ได้ พระสัญญาของพระองค์จริ งๆแล้วคือสันติสุขในใจซึ9งก็คือความสงบสุ ขแห่งจิตวิญญาณ คําที9
แปลว่า ทีส, งบสุ ข (อานาเพาโอ) มีความหมายด้วยว่า เงียบและสงบ ที9สงบสุ ขแห่ งจิตวิญญาณ
และสันติสุขแห่งใจนั*นเป็ นคุณธรรมที9มีค่ามากซึ9งสุ ดท้ายแล้วก็มาโดยทางพระคริ สต์เท่านั*น
ปัญหาด้าน ‘จิตวิทยา’ ส่ วนใหญ่ที9ผคู ้ นมีกม็ ีรากเหง้าอยูใ่ นข้อเท็จจริ งที9วา่ พวกเขาไม่มีที9
สงบสุ ขแห่งจิตวิญญาณหรื อสันติสุขในใจ ในการมาหาพระคริ สต์และติดตามพระองค์ไปด้วย
คนๆนั*นก็ได้รับความสงบสุ ขและสันติสุขที9ไม่มีจิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยาคนไหนสามารถให้ได้
แต่มนั ก็ตอ้ งอาศัยการหันกลับมาหาพระองค์จริ งๆ นัน9 เรี ยกว่าการกลับใจใหม่และความเชื9อ
มันยังรวมถึงการรับเอาแอกของพระองค์ดว้ ย แอกเป็ นเครื9 องมือสมัยโบราณที9มีไว้เพื9อ
เทียมวัวหรื อสัตว์ชนิดอื9นๆเพือ9 ให้ทาํ งานด้วยกัน มันสื9 อถึงทั*งการทํางานและการร่ วมมือกัน มัน
เป็ นสัญลักษณ์ของการรับใช้ สันติสุขและที9สงบสุ ขนั*นซึ9งมีในพระคริ สต์จะมาได้กต็ ่อเมื9อเราเริ9 ม
เต็มใจที9จะปรนนิบตั ิพระองค์ โดยรับแอกแห่งการรับใช้ของพระองค์แบกไว้บนตัวเรา นี9ยงั สื9 อ
ด้วยว่าเราได้กลายเป็ นผูร้ ่ วมทําการด้วยกันกับพระองค์ตามที9เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1 โคริ นธ์ 3:9
ตรงนี*ดูเหมือนเป็ นสิ9 งที9ขดั แย้งกันเองของความเชื9อแบบคริ สเตียนที9แท้จริ ง เมื9อเรา
เหน็ดเหนื9อยและแบกภาระหนักด้วยปั ญหาต่างๆของชีวติ พระเยซูกท็ รงบัญชาให้เราเอาแอกของ
พระองค์แบกไว้ ในการทําเช่นนั*น พระองค์กจ็ ะทรงประทานที9สงบสุ ขให้แก่จิตวิญญาณของเรา
นอกจากนี* พระองค์ยงั ทรงบัญชาให้เราเรี ยนจากพระองค์ดว้ ย นอกจากการมาหาพระองค์และ
ปรนนิบตั ิพระองค์แล้ว พระองค์ยงั ตรัสด้วยว่า “จงเรี ยนจากเรา” มันเป็ นส่ วนหนึ9งของสมการที9
ใหญ่กว่า

พระเยซูตรัสอย่างสั*นๆได้ใจความเกี9ยวกับลักษณะเฉพาะตัวสองประการของพระองค์
พระองค์ทรง (1) มีใจอ่ อนสุภาพ และ (2) ถ่ อมลง คุณสมบัติอนั น่ามหัศจรรย์ในตัวผูเ้ ป็ นเจ้านาย
คือสิ9 งเหล่านี* ถึงแม้วา่ ทั*งสองคํานี*ค่อนข้างเชื9อมโยงกัน แต่ท* งั สองคําก็ไม่ใช่คาํ เหมือนกัน
คําที9แปลว่า มีใจอ่อนสุ ภาพ (พราออส) มีที9มาจากคําว่า พราอุส คําหลังนี*มีความหมายว่า
สภาพอารมณ์คงที9 มันสื9 อถึงการมีวนิ ยั ในเรื9 องอารมณ์ ทัศนคติ และคําพูดของคนๆหนึ9ง ความ
อ่อนสุ ภาพในความหมายตามพระคัมภีร์แล้วจึงแสดงออกมาเป็ นการมีใจอ่อนโยนและมีวนิ ยั ใน
การแสดงอารมณ์ต่างๆ มันทําให้คนๆนั*นเป็ นคนมีสภาพอารมณ์คงที9 สงบเยือกเย็น และไม่
หุนหันพลันแล่น มันเป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกับการบันดาลโทสะหรื อการตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้
มันสื9 อถึงความชอบธรรมในด้านจิตวิญญาณและทัศนคติ
คําที9แปลว่า ถ่ อมลง (ทาเพะอีนอส) หมายถึงการมีใจถ่อม ดังนั*นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ทรงตรัสว่าลักษณะเฉพาะตัวของพระองค์กค็ ือ มีสภาพอารมณ์คงที9และถ่อมใจ นี9ยง9ิ เป็ นเรื9 อง
พิเศษเมื9อเราระลึกว่าพระองค์ทรงเป็ นจอมกษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านาย พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง
และองค์ผพู ้ พิ ากษา ทรงเป็ นปฐมและอวสาน เราจึงเห็นแบบอย่างสําหรับนิสัยและทัศนคติของ
เราในการที9เราจะมีสภาพตามแบบพระฉายของพระบุตรของพระองค์
นอกจากพระองค์จะทรงบัญชาให้เรามาหาพระองค์ รับแอกของพระองค์แบกไว้ และ
เรี ยนจากพระองค์แล้ว พระองค์ยงั ทรงเตือนความจําเราอีกว่า 30 ด้ วยว่าแอกของเราก็แบกง่ าย
และภาระของเราก็เบา" คําที9แปลว่า ง่ าย (เครสทอส) มีความหมายด้วยว่า ‘มีใจกรุ ณา’ และมี
ความหมายเพิ9มเติมอีกว่า ‘อ่อนโยน’ คําที9แปลว่า เบา (เอะลาฟรอส) มีความหมายง่ายๆว่า ‘ไม่
หนัก’ ถึงแม้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงเรี ยกเราให้มาถึงความรอดและการรับใช้ แต่เมื9อ
เรารับแอกของพระองค์มาแบกแล้ว มันก็ไม่ได้ยากหรื อเป็ นภาระหนักเลย นัน9 เกิดจากข้อเท็จจริ ง
ที9วา่ พระองค์ทรงมีใจอ่อนสุ ภาพและมีใจถ่อมลง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ทรงมีอารมณ์
ฉุนเฉียวหรื อความหยิง9 ยะโสเลย เมื9อเรายอมจํานนต่อความเป็ นจอมเจ้านายของพระองค์
พระองค์กท็ รงประทานสันติสุขและที9สงบสุ ขให้
คริ สเตียนใหม่อาจรู ้สึกขยาดเกี9ยวกับการรับใช้พระองค์ โดยกลัวสิ9 งที9พระองค์อาจทรง
เรี ยกร้องจากพวกเขา แต่เมื9อพวกเขายอมจํานนต่อนํ*าพระทัยของพระองค์ มันก็ไม่เคยเป็ นเรื9 อง

ไม่น่าอภิรมย์หรื อเป็ นภาระเลย ผูเ้ ขียนเองในวัยหนุ่มก็ต่อต้านการทรงเรี ยกของพระองค์ให้มารับ
ใช้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที9ในที9สุดก็ยอมจํานน มันก็นาํ มาซึ9งพระพรมากกว่าสามสิ บปี อะไรที9
น้อยกว่านั*นก็คงเป็ นเรื9 องที9น่าเศร้า ทางของพระองค์น* นั ดีที9สุดเสมอ ดู โรม 12:2
*****
ภาพรวมของมัทธิว 12: เมือการรั บใช้ ของพระเยซูเพิมพูนขึน$ การต่ อต้ านพระองค์ กเ็ พิม
ขึน$ เช่ นกัน ในบทที 12 การต่ อต้ านนัน$ ก็มาจากพวกฟาริ สีเป็ นหลัก สิ งทีปรากฏชัดในตัวพวกเขา
ก็คือ จิตใจทีชอบวิพากษ์ วิจารณ์ จุดสนใจหลักแห่ งการต่ อต้ านของพวกเขาก็คือ การประพฤติ
ของพระองค์ ในวันสะบาโต จากนั$นพระเยซูกต็ รั สถึงห้ าด้ านของการสังสอนในเนือ$ หาส่ วน
สุดท้ ายของบทนี $ (1) การหมินประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิd (2) คําพูดส่ อให้ เห็นจิตใจ (3)
หมายสําคัญของโยนาห์ (4) คําเตือนถึงพวกอิสราเอลเกียวกับการพิพากษาทีจะมา และ (5) พืน$
ฐานแห่ งครอบครั วฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู
มธ 12:1-2

พระเยซูทรงถูกพวกฟาริ สีวพิ ากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักสําหรับการที9พระองค์

ยอมให้พวกสาวกเด็ดรวงข้าวมากินในวันสะบาโต ในคราวนั+นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบา
โต และพวกสาวกของพระองค์ หิวจึงเริ,มเด็ดรวงข้าวมากิน 2 แต่ เมือ, พวกฟาริสีเห็นเข้ า เขาจึงทูล
พระองค์ว่า "ดูเถิด สาวกของท่ านทําการซึ,งพระราชบัญญัติห้ามไว้ ในวันสะบาโต"พวกฟาริ สี
กล่าวหาพวกสาวกของพระเยซูวา่ ละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า เราควรหมายเหตุไว้วา่ สิ9 งที9
พวกสาวกละเมิดไม่ใช่พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่เป็ นประเพณี ของพวกรั บบีเกี9ยวกับพระ
ราชบัญญัติต่างหาก พวกสาวกจึงฝ่ าฝื นแค่ประเพณีของพวกรับบีเท่านั*น
ตลอดหลายร้อยปี หลังจากการถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน ระบบรับบีกไ็ ด้
พัฒนาขึ*นในศาสนายิวแล้ว พอเวลาผ่านไปเรื9 อยๆ ประเพณี ต่างๆของพวกรับบี (ผูป้ กครอง) ก็
เริ9 มถูกมองว่ามีสิทธิอาํ นาจเทียบเท่าพระวจนะของพระเจ้า ในทางปฏิบตั ิแล้วพวกฟาริ สี (ซึ9งพวก
รับบีส่วนใหญ่เป็ น) ก็ถือว่าประเพณี ต่างๆนั*นมีสิทธิอาํ นาจมากกว่าพระราชบัญญัติเองเสี ยอีก ดัง
นั*นพวกเขาจึงมองว่าคําอธิบายต่างๆตามประเพณี ของพวกเขาเป็ นส่ วนหนึ9งของพระราชบัญญัติ
พวกฟาริ สีที9ถกู พูดถึงตลอดทั*งบทนี*เป็ นคณะหนึ9งภายในศาสนายูดาย พวกเขาเป็ นพวก
อนุรักษ์นิยมทางศาสนาในสมัยนั*นและยึดถือการทําความเข้าใจพระคัมภีร์แบบตามตัวอักษร

พวกเขาน่าจะถูกตั*งชื9อตามบุตรชายคนหนึ9งของยูดาห์ที9ชื9อว่า ฟาเรส ซึ9งแปลว่า แยกออก อีก
ทรรศนะหนึ9งก็เชื9อว่าชื9อ ฟาริ สี มาจากคําฮีบรู ฟารู ชิม ซึ9งแปลว่า ‘ผูต้ ีความ’ (พระราชบัญญัติ)
จริ งๆแล้วพวกฟาริ สีกถ็ ือว่าตนมีหน้าที9ตีความพระราชบัญญัติ การตีความของพวกเขาจึงเริ9 มเป็ น
ที9รู้จกั ในชื9อประเพณี ต่างๆ
ปัจจุบนั นี*ประเพณี ต่างๆของรับบีกถ็ ูกบันทึกอยูใ่ นคัมภีร์ทลั มุด พระเยซูไม่เคยตําหนิ
พวกฟาริ สีในเรื9 องศาสนศาสตร์ข*นั พื*นฐานของพวกเขาเลย ถึงแม้วา่ พระองค์ทรงต่อว่าพวกเขา
อย่างรุ นแรงในเรื9 องประเพณี ต่างๆของพวกเขาก็ตาม อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงตําหนิพวกเขา
อยูเ่ รื9 อยๆสําหรับจิตใจที9ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์ของพวกเขา ใจที9แข็งกระด้าง และการที9พวกเขาขาด
ความเชื9อ ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาเป็ นพวกถือตามประมวลกฎหมายอย่าง
แท้จริ ง พวกเขาสนใจแต่เรื9 องการรักษาข้อความตามพระราชบัญญัติและโดยเฉพาะอย่างยิง9
ประเพณี ต่างๆแบบรับบีวา่ เป็ นหนทางเดียวเท่ านั$นที9นาํ ไปสู่ ความชอบธรรมและพระเจ้า
มธ 12:3-5

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "พวกท่ านยังไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ,งดาวิดได้ กระทํา

เมือ, ท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่านได้ เข้ าไปในพระนิเวศของพระเจ้ า รับประทานขนมปังหน้ า
พระพักตร์ ซึ,งพระราชบัญญัติห้ามไว้ ไม่ ให้ ท่านและพรรคพวกรับประทาน ควรแต่ ปโุ รหิตพวก
เดียว คําตอบของพระเยซูที9มีต่อการวิจารณ์ของพวกเขานั*นมีลกั ษณะสองประการ (1) พระองค์
ทรงเตือนความจําพวกเขาว่าดาวิดกินขนมปังหน้าพระพักตร์ที9พลับพลาในเวลาที9เขาหิวจัด พระ
เยซูทรงเล่นงานพวกฟาริ สีกลับโดยใช้คาํ พูดเดียวกัน “ซึ9งพระราชบัญญัติหา้ มไว้” ในเรื9 องที9เกี9ยว
กับดาวิด ประเพณีของพวกรับบีเชื9อกันมานานแล้วว่าการละเมิดบัญญัติขอ้ ที9ไม่เกี9ยวกับการผิด
ศีลธรรมหรื อผิดจรรยาบรรณถือว่าเป็ นเรื9 องที9ทาํ ได้เพื9อป้ องกันมิให้เกิดการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ
หรื อความเสี ยหาย นัน9 จึงเป็ นสิ9 งที9ดาวิดกระทําในการที9เขารับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์
และนัน9 ก็เป็ นสิ9 งที9พวกสาวกได้กระทําในวันสะบาโตเช่นกัน เราควรหมายเหตุไว้วา่ ภายใต้พระ
ราชบัญญัติของพวกเลวีแล้ว คนที9เดินทางผ่านมาสามารถเด็ดรวงข้าวกินได้ นัน9 ไม่ใช่ปัญหา แต่
พระเยซูทรงเล่นงานพวกฟาริ สีดว้ ยคําวิจารณ์ของพวกเขาเองโดยยกข้อยกเว้นที9พวกรับบีกใ็ ช้เอง
เช่นกัน

พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า 5 ท่ านทั+งหลายไม่ ได้ อ่านในพระราชบัญญัตหิ รือ ทีว, ่ า ในวันสะบา
โตพวกปุโรหิตในพระวิหารดูหมิน, วันสะบาโตแต่ ไม่ มคี วามผิด (2) พระองค์ทรงเตือนให้พวกฟา
ริ สีระลึกว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารก็ดูหมิ9นวันสะบาโตเป็ นประจําโดยการที9พวกเขาทํางาน
จิปาถะต่างๆที9พระวิหาร อย่างหนึ9งก็คือการจุดไฟเพื9อหุงต้มเครื9 องสัตวบูชาที9พวกเขารับประทาน
คําที9แปลว่า ดูหมิน, (เบะเบลอโอ) หมายถึงการทําสิ9 งที9สามัญธรรมดา พวกฟาริ สีได้ยกชูวนั สะบา
โตในความคิดของตนจนถึงขนาดที9วา่ ใครที9ทาํ อะไรสามัญธรรมดาในวันสะบาโตก็ถือว่า
เป็ นการละเมิดพระราชบัญญัติ แต่การรับประทานอาหารก็เป็ นการปฏิบตั ิที9สามัญธรรมดาที9สุด
อย่างหนึ9งในชีวติ พวกปุโรหิตที9เข้าเวรที9พระวิหารก็รับประทานอาหารในวันสะบาโตเป็ นปกติ
และในพระวิหารด้วยซํ*า นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงดักจับพวกเขาได้ในตาข่ายแห่งประเพณี
ต่างๆของพวกเขาเอง
หลักการสําคัญที9พระเยซูทรงสอนตรงนี*กค็ ือว่า วันสะบาโตนั*นทรงตั*งไว้สาํ หรับมนุษย์
มิใช่ให้มนุษย์ปรนนิบตั ิวนั สะบาโต พวกฟาริ สีจุกจิกในเรื9 องข้อปลีกย่อยต่างๆของการขยาย
ความพระราชบัญญัติแบบรับบีเสี ยจนพวกเขาพลาดเป้ าไปจากจุดประสงค์หลักของมัน พวกเขา
มองป่ าไม่เห็นเพราะต้นไม้บงั
มธ 12:6

พระเยซูจึงทรง ‘เป่ าพวกเขากระจุย’ โดยบอกพวกเขาว่าพระองค์ทรงเป็ น

ใหญ่กว่าพระวิหาร แต่ เราบอกท่ านทั+งหลายว่า ทีน, ี,มผี ู้หนึ,งเป็ นใหญ่ กว่าพระวิหารอีก ประเด็น
ของพระองค์กอ็ าจเป็ นได้วา่ ถ้าพวกปุโรหิตที9พระวิหารได้รับข้อยกเว้นโดยประเพณี ต่างๆของ
พวกรับบี พระเมสสิ ยาห์กค็ วรได้รับข้อยกเว้นมากยิง9 กว่าสักเท่าใด
นอกจากนี* พระวิหารของพวกยิวก็เป็ นอาคารชุดมหึมาขนาดสามสิ บห้าเอเคอร์ซ9 ึงเป็ น
หนึ9งในสถาปัตยกรรมที9น่าอัศจรรย์ของโลกในตอนนั*น พวกยิวภูมิใจในมันมาก ไม่ใช่แค่เพราะ
ความหมาย ‘ทางศาสนา’ ของมันเท่านั*นแต่เพราะชื9อเสี ยงของมันที9โด่งดังไปทัว9 โลกด้วย การที9
ใครสักคนจะมายืนพูดกับพวกเขาว่าตนเป็ นใหญ่กว่าพระวิหารก็เป็ นการพูดหมิ9นประมาท
มธ 12:7

นี9เป็ นครั*งที9สองแล้วในหนังสื อกิตติคุณเล่มนี*ที9พระเยซูทรงยกข้อความ

จากโฮเชยา 6:6 (ดู มัทธิว 9:13 ด้วย) แต่ ถ้าท่ านทั+งหลายได้ เข้ าใจความหมายของข้ อทีว, ่ า `เรา

ประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื,องสัตวบูชา' ท่ านก็คงจะไม่ กล่าวโทษคนทีไ, ม่ มคี วามผิด สิ9 ง
ที9พระเยซูทรงสอนชัดเจนก็คือว่า จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติกค็ ือ เพื9อเป็ นพระพรแก่
ประชาชนของพระเจ้าไม่ใช่เป็ นภาระ พระเจ้าทรงสนพระทัยในความเมตตามากกว่าข้อปลีกย่อย
ของพระราชบัญญัติ ดังนั*นพวกเขาจึงสับสนแล้วในการกล่าวโทษการกระทําธรรมดาๆของ
พระองค์ หากผูท้ ี9ยดึ ถือตามประมวลกฎหมายทุกตัวอักษรและหยุมหยิมในเรื9 องข้อปลีกย่อยของ
พระราชบัญญัติเข้าใจมันและจุดประสงค์หลักของมันจริ งๆ พวกเขาก็คงไม่วจิ ารณ์พวกสาวกที9
ไม่มีความผิดของพระเยซู
เราควรหมายเหตุไว้วา่ สาวกสิ บเอ็ดคนจากสิ บสองคนของพระเยซูมาจากแคว้นกาลิลีและ
อยูห่ ่างไกลจากศูนย์กลางแห่งพวกถือตามบัญญัติของศาสนายิวที9กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาอาจไม่รู้
จักกฎข้อนี*ของพวกฟาริ สีดว้ ยซํ*า หรื อพวกเขาอาจรู ้จกั มันและคิดว่ามันเป็ นเรื9 องไร้สาระก็ได้
พวกยิวที9ไม่ค่อยเคร่ งตามพระราชบัญญัติในปั จจุบนั ก็มองว่ากฎต่างๆแบบนี*ของพวกที9ถือเคร่ ง
เป็ นเรื9 องเหลวไหลไร้สาระเช่นกัน
มธ 12:8

จากนั*นพระเยซูกท็ รงตรัสความจริ งที9ประการที9น่าจะทําให้พวกปฏิปักษ์

ของพระองค์โกรธหัวฟัดหัวเหวีย9 ง เพราะว่ าบุตรมนุษย์ เป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่ เหนือวันสะบาโต" ความ
จริ งแล้วพระองค์ทรงเป็ นเจ้าแห่งวันสะบาโตด้วย นอกจากนี*พวกฟาริ สีกน็ ่าจะรู ้ดว้ ยว่าพระองค์
ทรงเรี ยกตัวเองบ่อยๆว่าเป็ นบุตรมนุษย์ แต่ในฐานะเป็ นผูท้ รงสร้างวันสะบาโต พระองค์จึงทรง
เป็ นเจ้าเหนือมันด้วยจริ งๆ
แน่นอนที9เรื9 องวุน่ วายทั*งหมดนี*เกิดมาจากการตีความบัญญัติขอ้ ที9สี9ที9พระเจ้าตรัสว่าใน
วันสะบาโต “อย่ากระทําการงานใดๆ” (อพยพ 20:10) ปั ญหาจริ งๆแล้วก็คือกฎระเบียบต่างๆและ
การตีความต่างๆที9พวกรับบีเสริ มแต่งเข้าไปเพื9อตีความว่าอะไรถือว่าเป็ นการงานในวันสะบาโต
ส่ วนใหญ่แล้วกฎระเบียบเหล่านั*นก็เป็ นเรื9 องที9เกือบเหลวไหลไร้สาระ พระเยซูทรงตําหนิขอ้
ปลีกย่อยเหล่านี*นี9เอง จริ งๆแล้วพวกเขาได้เสริ มแต่งเข้าไปกับพระวจนะของพระเจ้า
มธ 12:9-10 น่าสังเกตว่าพระเยซูเสด็จไปที9ธรรมศาลาในวันสะบาโต แล้วเมื,อพระองค์
ได้ เสด็จไปจากทีน, ั,น พระองค์ กเ็ ข้ าไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดูเถิด มีชายคนหนึ,งมือข้ างหนึ,ง

ลีบ คนทั+งหลายถามพระองค์ว่า "การรักษาโรคในวันสะบาโตนั+นพระราชบัญญัติห้ามไว้ หรือ
ไม่ " เพือ, เขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาใดในเมืองไหน อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี*ล่าสุ ดก็คือ เมืองคาเปอรนาอุมในข้อ 11:23 นี9น่าจะยัง
เป็ นสถานที9ๆพระเยซูทรงอยู่
ธรรมศาลาที9เมืองคาเปอรนาอุมเป็ นอาคารที9ตกแต่งสวยงามและมีราคาแพง นัน9 คือเป็ น
ธรรมศาลา ‘ในเมืองใหญ่’ ของพวกคนมีเงิน ข้อนี*ยงั บอกด้วยว่ามันเป็ น “ธรรมศาลาของพวก
เขา” ซึ9งบ่งบอกว่ามันเป็ นธรรมศาลาที9ฟาริ สีที9ชอบวิจารณ์พวกนี* (บอกไว้ในข้อ 2) ไปกัน
บังเอิญที9 “ชายคนหนึ9งมือข้างหนึ9งลีบ” ก็อยูท่ ี9นน9ั ด้วย พระเยซูน่าจะทรงทราบว่าเขาอยูท่ ี9
นัน9 ก่อนพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลานั*นเพราะว่าธรรมศาลาแห่งนี*ได้กลายเป็ นธรรมศาลา
‘บ้านเกิด’ ของพระองค์แล้ว พวกฟาริ สีที9ชอบติและมีใจแข็งกระด้างก็รู้วา่ เขาอยูท่ ี9นน9ั ด้วย พวก
เขาจึงถามพระองค์วา่ “การรักษาโรคในวันสะบาโตนั*นพระราชบัญญัติหา้ มไว้หรื อไม่” ความ
สนใจของพวกเขานั*นไม่ได้เกิดจากความอยากรู ้หรื อเป็ นเรื9 องศาสนศาสตร์แต่อย่างใด แต่ส9ิ งที9
พวกเขาสนใจก็คือ “เพื9อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้” พวกเขาหวังว่าพระเยซูจะทรงรักษาชาย
คนนี*ให้หาย ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาห่วงใยชายคนนี* แต่เพราะว่าพวกเขากําลังหวังว่าจะมีเหตุให้
ใช้ปรักปรําพระเยซูได้ต่างหาก
มธ 12:11-13 จากนั*นพระองค์กท็ รงดีดกับดัก พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "ถ้ าผู้ใดในพวก
ท่ านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั+นตกบ่ อในวันสะบาโต ผู้น+ันจะไม่ ฉุดลากแกะตัวนั+นขึน+ หรือ พระ
เยซูทรงเตือนความจําพวกเขาว่า คงไม่มีใครในพวกเขาลังเลที9จะช่วยชีวติ ปศุสัตว์ของตนในวัน
สะบาโต
พระองค์จึงทรงถามคําถามแบบที9ไม่ตอ้ งการคําตอบ 12 มนุษย์คนหนึ,งย่ อมประเสริฐยิง,
กว่ าแกะมากเท่าใด คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว พระเยซูจึงทรงประกาศว่า เหตุฉะนั+นจึงถูกต้ อง
ตามพระราชบัญญัตใิ ห้ ทาํ การดีได้ ในวันสะบาโต” แน่นอนที9มนั เป็ นสิ9 งที9ดีที9จะทําการที9กอปร
ด้วยความกรุ ณาเช่นนั*น นอกจากนี*พวกรับบีเองก็มีกฎข้อหนึ9งเช่นกันว่า มัน ‘ถูกต้องตามพระ

ราชบัญญัติ’ ที9จะช่วยชีวติ หนึ9งหรื อคนๆหนึ9งจากการบาดเจ็บในวันสะบาโต พวกฟาริ สีกร็ ู ้ขอ้ นี*ดี
พระเยซูจึงทรงเล่นงานพวกเขา พวกเขาไม่อาจเถียงกลับพระสติปัญญาข้อนี*ได้เลย
จากนั*นพระเยซูก็ 13 ตรัสกับชายคนนั+นว่ า "จงเหยียดมือออกเถิด" เขาก็เหยียดออก และ
มือนั+นก็หายเป็ นปกติเหมือนมืออีกข้ างหนึ,ง เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัย ‘ความถูกต้องตามพระราช
บัญญัติ’ ของสิ9 งที9พระเยซูเพิ9งกระทําลงไป พระองค์จึงแค่ทรงสั9งให้ชายคนนั*นเหยียดมือของตน
ออก พระเยซูจึงมิได้ทรงกระทําอะไรเลย มือของชายคนนี*จึงกลับคืนสภาพดีดงั เดิมอย่างน่า
อัศจรรย์ต่อสายตาของพวกเขา
มธ 12:14

ตัวตนที9แท้จริ งของพวกฟาริ สีจึงเผยออกมา พวกเขาไม่ได้สนใจคนอื9น

เลยนอกจากตัวเอง เพราะว่าพระเยซูทรงทําให้ฐานอํานาจของพวกเขาสั9นคลอน พวกเขาจึง
วางแผนที9จะกําจัดพระองค์เสี ย ดังนั*น ฝ่ ายพวกฟาริสีกอ็ อกไปปรึกษากันถึงพระองค์ว่า จะทํา
อย่างไรจึงจะฆ่ าพระองค์ได้
คําที9แปลว่า ปรึกษากัน (ซุมบออูลีออน) มีความหมายน่าสนใจ ถึงแม้เป็ นคํากรี ก แต่มนั ก็
สื9 อความหมายแบบภาษาละตินอย่างชัดเจน คํานี*ไม่ได้ถูกใช้เพื9อหมายถึงการประชุมของพวกยิว
แต่ของพวกโรมต่างหาก นี9สื9อชัดเจนว่าพวกเฮโรดได้รับเชิญให้มาร่ วมวางแผนด้วย ในการรับใช้
ช่วงต้นๆของพระเยซูน* ี พวกศัตรู ของพระองค์กเ็ ริ9 มวางแผนที9จะกําจัดพระองค์แล้ว แม้กระทัง9 ใน
แคว้นกาลิลีดว้ ยซํ*า นอกจากนี* คนเหล่านั*นที9เป็ นพวกศัตรู ทางการเมืองตอนนี*กก็ าํ ลังร่ วมมือกัน
เพื9อกําจัดพระเยซูแล้ว
มธ 12:15

ขณะเดียวกัน (เห็นได้ชดั ว่านี9ยงั เป็ นวันสะบาโตอยู)่ แต่ เมือ, พระเยซูทรง

ทราบ พระองค์ จงึ ได้ เสด็จออกไปจากทีน, ั,น และคนเป็ นอันมากก็ตามพระองค์ไป พระองค์ กท็ รง
รักษาเขาให้ หายโรคสิ+นทุกคน พระเยซูแค่เสด็จไปจากเมืองคาเปอรนาอุมและไปที9อื9นเสี ย แต่พอ
พระองค์เสด็จไป พระองค์กท็ รงรักษาผูค้ นให้หายโรคต่อไป โดยเห็นได้ชดั ว่ายังเป็ นวันสะบาโต
อยูเ่ หมือนเดิม พระองค์ไม่ทรงครั9นคร้ามต่อคําขู่ของพวกศัตรู ของพระองค์เลย
มธ 12:16-21 อย่างไรก็ตาม แล้วพระองค์ ทรงกําชับห้ ามเขามิให้ แพร่ งพรายว่าพระองค์
คือผู้ใด เช่นเดียวกับในชุมชนชาวยิวอื9นๆ พระเยซูทรงพยายามห้ามมิให้บรรดาผูท้ ี9ได้รับการ

อัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ป่าวประกาศเรื9 องดังกล่าว เวลาที9พระองค์จะหยิบยืน9 ข้อเสนออย่าง
เป็ นทางการและประกาศตัวเป็ นพระเมสสิ ยาห์ยงั มาไม่ถึง ถึงแม้วา่ พระองค์กาํ ลังปูพ*ืนสําหรับ
การประกาศเรื9 องดังกล่าว แต่มนั ก็ยงั ไม่ใช่เวลาของพระเจ้าที9จะเปิ ดเผยพระองค์ต่อสาธารณชน
นอกจากนี* พระวิญญาณบริ สุทธิ:ยังทรงดลใจมัทธิวให้เขียนว่าจริ งๆแล้วนี9เป็ นการทําให้
อิสยาห์ 42:1-4 สําเร็จ 17 ทั+งนีเ+ พือ, คําทีไ, ด้ กล่าวไว้แล้วโดยอิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะสํ าเร็จ ซึ,งว่ า
18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ ของเราซึ,งเราได้ เลือกสรรไว้ ทีร, ักของเรา ผู้ซึ,งจิตใจเราโปรดปราน เราจะเอา
วิญญาณของเราสวมท่ านไว้ ท่ านจะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่ างชาติ 19 ท่ านจะไม่ ทะเลาะ
วิวาท และไม่ ร้องเสี ยงดัง ไม่ มใี ครได้ ยนิ เสียงของท่านตามถนน 20 ไม้ อ้อชํ+าแล้วท่ านจะไม่ หัก
ไส้ ตะเกียงเป็ นควันแล้วท่ านจะไม่ดับ กว่ าท่ านจะทําให้ การพิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่ าง
ชาติจะวางใจในนามของท่าน'
สาเหตุที9ขอ้ ความนี*ถูกยกมาก็คือ (1) มันเป็ นคําพยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์อย่างชัดเจนซึ9ง
ยิวคนใดก็รู้ นอกจากนี* มันยังประยุกต์ใช้กบั พระเยซูอย่างชัดเจนด้วย (2) นี9สื9อว่าพระเจ้าทรงพอ
พระทัยกับการรับใช้ของพระเยซูแม้ในยามที9พวกนักศาสนาในสมัยนั*นไม่ชอบ (3) นอกจากนี* นี9
เป็ นเบาะแสที9ชดั เจนอีกอันที9วา่ พระราชกิจของพระคริ สต์กาํ ลังมีทิศทางไปถึงพวกคนต่างชาติ
เพราะเหตุที9วา่ พวกยิวส่ วนใหญ่กาํ ลังปฏิเสธพระองค์อยู่
อิสยาห์พยากรณ์วา่ พระเมสสิ ยาห์จะทรงเป็ นผูอ้ ่อนสุ ภาพและถ่อมลง นัน9 คือ “ท่านจะไม่
ทะเลาะวิวาท และไม่ร้องเสี ยงดัง ไม่มีใครได้ยนิ เสี ยงของท่านตามถนน” (อิสยาห์ 42:1-4) พระ
เยซูทรงทําให้คาํ พยากรณ์น* ีสาํ เร็จอย่างชัดเจน ไม้ออ้ ที9ช* าํ แล้วก็โค้งงอใกล้หกั แล้ว ความหมายก็
คือว่า เมื9อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์จะไม่ทรงหักสิ9 งที9ฟกชํ*าแล้ว ไส้ ตะเกียงเป็ นควันแล้ วก็
น่าจะหมายถึง ไส้ตะเกียงที9จวนมอดซึ9งพยายามที9จะรักษาเปลวไฟของมันให้ลุกโชนต่อไป นี9ก็
อาจหมายความว่า เมื9อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์กจ็ ะไม่ทรงดับไส้ตะเกียงที9ริบหรี9 เต็มที
โดยไม่ยนิ ดียนิ ร้ายอะไร
ความหมายที9สาํ คัญก็คือว่า พระเมสสิ ยาห์จะทรงอ่อนโยนและมีพระทัยกรุ ณาต่อความ
จําเป็ นต่างๆของผูค้ นที9อยูร่ อบตัวพระองค์ ขณะที9พระเยซูทรงเที9ยวไปรักษาความเจ็บป่ วย (แม้

กระทัง9 ในวันสะบาโต) พระองค์กไ็ ด้แสดงให้เห็นถึงพระทัยที9อ่อนโยนและเปี9 ยมกรุ ณา พระองค์
จึงทําให้คาํ พยากรณ์ที9อิสยาห์กล่าวไว้ก่อนหน้าตั*งหลายร้อยปี สําเร็จ นอกจากนี* อิสยาห์ก็
พยากรณ์อย่างชัดเจนว่า “พวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน” นัน9 กลายเป็ นจริ งในคริ สตจักร
ของคนต่างชาติส่วนใหญ่ อีกครั*งที9พระเยซูทรงตรัสเป็ นนัยอย่างชัดเจนว่า ในไม่ชา้ ข่าวประเสริ ฐ
จะไปถึงคนต่างชาติ เปาโลจะยกข้อความนี*อีกในโรม 15:12
มธ 12:22-24 ขณะนั+นเขาพาคนหนึ,งมีผเี ข้ าสิ งอยู่ ทั+งตาบอดและเป็ นใบ้ มาหาพระองค์
พระองค์ทรงรักษาให้ หาย คนตาบอดและใบ้ น+ันจึงพูดจึงเห็นได้ 23 และคนทั+งปวงก็อศั จรรย์ใจ
ถามกันว่า "คนนีเ+ ป็ นบุตรของดาวิดมิใช่ หรือ" 24 แต่ พวกฟาริสีเมือ, ได้ ยนิ ดังนั+นก็พูดกันว่ า "ผู้นี+
ขับผีออกได้ กเ็ พราะใช้ อาํ นาจเบเอลเซบูลผู้เป็ นนายผีน+ัน” พระเยซูทรงกระทําการอัศจรรย์ใหญ่
อีกครั*งในการที9พระองค์ทรงรักษาคนๆหนึ9งที9ตาบอดและเป็ นใบ้เพราะซาตาน นี9สื9อว่าความ
บกพร่ องทางกายที9ร้ายแรงนั*นสามารถเกิดขึ*นเพราะฝี มือของพญามารได้
พวกสามัญชนเรี ยกพระเยซูวา่ เป็ นบุตรของดาวิดซึ9งสื9 อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
แต่เมื9อพวกฟาริ สีได้ยนิ เช่นนั*น พวกเขาก็อา้ งว่าพระองค์กาํ ลังกระทํากิจด้วยฤทธิ: เดชของซาตาน
เบเอลเซบูล เป็ นชื9อเชิงดูถกู ที9ใช้เรี ยกซาตานซึ9 งมีความหมายตรงตัวว่า ‘เจ้าแห่งแมลงวัน’ โดย
อาจสื9 อถึงห้องส้วม พวกเขาไม่เพียงพูดหมิ9นประมาทพระเยซูโดยบอกเป็ นนัยว่าพระราชกิจของ
พระองค์เป็ นมาจากพญามารเท่านั*น แต่พวกเขายังทําเช่นนั*นโดยใช้วธิ ีที9ต9าํ ช้าที9สุดที9พวกเขาจะ
หาได้ดว้ ย ดูคาํ อธิบายสําหรับมัทธิว 10:24-25
มธ 12:25-26 ให้เราสังเกตว่าการที9พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขานั*นก็บ่งบอก
ชัดเจนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสกับเขา
ว่ า "ราชอาณาจักรใดๆซึ,งแตกแยกกันเองก็จะรกร้ างไป เมืองใดๆหรือครัวเรือนใดๆซึ,งแตกแยก
กันเองจะตั+งอยู่ไม่ ได้ 26 และถ้ าซาตานขับซาตานออก มันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้ว
อาณาจักรของมันจะตั+งอยู่อย่างไรได้ พระเยซูแค่ทรงเตือนความจําพวกเขาว่า ซาตานไม่โจมตี
อาณาจักรของมันเอง มันรู ้ดีกว่าอยูแ่ ล้ว หากพวกปี ศาจถูกขับออกโดยอาศัยความช่วยเหลือของ
ซาตาน งั*นซาตานก็กาํ ลังต่อสู ้กบั พวกสมุนของมันเอง อาณาจักรของมันก็จะแตกแยกกันเอง

มธ 12:27

พระเยซูตรัสถามต่อไปว่า และถ้ าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้อง

ของท่ านทั+งหลายขับมันออกโดยอํานาจของใครเล่ า เหตุฉะนั+นพวกพ้องของท่านเองจะเป็ นผู้
ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน พวกยิวเองก็ทาํ พิธี ‘ไล่ผ’ี พระเยซูจึงเล่นงานพวกเขากลับโดยถาม
พวกเขาว่า “ถ้าเราขับผีออกโดยอาศัยซาตาน แล้วพวกท่านขับผีออกได้อย่างไรเล่า’ ให้ลูกๆของ
พวกท่านตัดสิ นเองเถิด คําประชดประชัดของพระองค์กแ็ ทงใจดําพวกเขาจริ งๆ
มธ 12:28

หรื อไม่พระองค์กก็ าํ ลังกระทํากิจด้วยฤทธิ:เดชแห่ งพระวิญญาณของ

พระเจ้า แต่ ถ้าเราขับผีออกด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า อาณาจักรของพระเจ้ าก็มาถึงท่านแล้ว
พระองค์ทรงเตือนความจําพวกเขาว่าหากพระองค์ทรงขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
(และมันเป็ นเช่นนั*นจริ งๆ) อาณาจักรของพระเจ้าที9พวกเขารอคอยมานานก็มาถึงพวกเขาแล้ว น่า
เศร้าที9พวกเขาปฏิเสธพระองค์และเท่ากับเป็ นการปฏิเสธอาณาจักรนั*นที9พวกเขารอคอยด้วย
มธ 12:29

พระเยซูจึงทรงใช้คาํ เปรี ยบง่ายๆ หรือใครจะเข้ าไปในเรือนของคนทีม, ี

กําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้ นแต่ จะจับคนทีม, กี าํ ลังมากนั+นมัดไว้ เสียก่อน
แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั+นได้ ไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนมีกาํ ลังมากและปล้น
บ้านเขาได้นอกจากจะกําราบเจ้าของบ้านได้เสี ยก่อน อันที9จริ งแล้วพระเยซูกก็ าํ ลังบุกเข้าไปใน
อาณาจักรของซาตานและอยูใ่ นขั*นตอนของการกําราบมัน
มธ 12:30

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงตรัสว่า ผู้ทไี, ม่ อยู่ฝ่ายเราก็เป็ นปฏิปักษ์ ต่อเรา

และผู้ทไี, ม่ รวบรวมไว้ กบั เราก็เป็ นผู้กระทําให้ กระจัดกระจายไป นี9เท่ากับพระองค์ทรงถามว่า
‘ใครอยูฝ่ ่ ายเราบ้าง’ หรื อ ‘ใครเป็ นพวกเราในเรื9 องนี*บา้ ง’ เราอยูฝ่ ่ ายพระองค์ในการสู ้รบครั*งนี*
หรื อไม่เราก็ไม่ได้อยูฝ่ ่ ายพระองค์ ไม่มีการวางตัวเป็ นกลางเด็ดขาด
มธ 12:31-32 ความบาปที9ยกโทษให้ไม่ได้ หรื อเป็ นที9รู้จกั ในชื9อ การหมิ9นประมาทพระ
วิญญาณบริ สุทธิ: ถูกพูดถึงตรงนี* เพราะฉะนั+น เราบอกท่านทั+งหลายว่ า ความผิดบาปและคําหมิน,
ประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้ มนุษย์ได้ เว้ นแต่ คาํ หมิน, ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิDจะทรง
โปรดยกให้ มนุษย์ ไม่ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าวร้ ายบุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ ผู้น+ันได้ แต่ ผู้ใดจะกล่าวร้ าย
พระวิญญาณบริสุทธิD จะทรงโปรดยกให้ ผู้น+ันไม่ได้ ท+งั โลกนี+โลกหน้ า

บริ บทเป็ นกุญแจที9ช่วยให้เข้าใจหลักการข้อนี* ก่อนหน้านี*เอง พวกฟาริ สีซ9 ึงปฏิเสธการ
อัศจรรย์ต่างๆของพระคริ สต์กป็ ัดทิ*งพระวิญญาณบริ สุทธิ:ซึ9 งพระเยซูทรงกระทํากิจโดยฤทธิ:เดช
ของพระองค์ พวกเขาได้ยกให้พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นกิจของพญามาร จริ งๆแล้วพระ
วิญญาณบริ สุทธิ: ทรงเป็ นผูก้ ระทํากิจผ่านทางพระเยซู ซึ9งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ:นี*เองพระเยซู
ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์ต่างๆในการรับใช้บนโลกนี*ของพระองค์ ดังนั*นพวกเขาจึงกําลังพูด
หมิ9นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในการกล่าวหาว่าพระเยซูทรงกระทํากิจโดยฤทธิ:เดชของ
พญามาร
ทุกวันนี*การหมิ9นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ: ก็คือ การปฏิเสธการฟ้ องใจอยูเ่ รื9 อยๆของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ:ขณะที9พระองค์ทรงพยายามที9จะนําพาคนทั*งหลายมาถึงพระคริ สต์ ข้อพระ
คัมภีร์ที9มีเนื*อหาคล้ายๆกันคือ ฮีบรู 6:4-6 มันเป็ นเรื9 องอันตรายทีเดียวที9จะปฏิเสธพระราชกิจของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ:ขณะที9พระองค์จะทรงนําคนๆหนึ9งมาถึงพระคริ สต์
มธ 12:33-34 คําอุปมาสั*นๆนี*น่าจะหมายถึงใจมนุษย์ จงกระทําให้ ต้นไม้ดีและผลของ
ต้ นไม้ น+ันดี หรือกระทําให้ ต้นไม้ เลวและผลของต้ นไม้ น+ันเลว เพราะเราจะรู้ จักต้ นไม้ ด้วยผลของ
มัน 34 โอ ชาติงูร้าย เจ้ าเป็ นคนชั,วแล้วจะพูดความดีได้ อย่ างไร ด้ วยว่ าปากย่ อมพูดจากสิ, งทีเ, ต็ม
อยู่ในใจ พระเยซูทรงยกภาพประกอบของต้นไม้ที9ออกผลเพื9อใช้เป็ นตัวอย่างอธิบายลักษณะ
เฉพาะของต้นไม้น* นั ๆ ต้นแอปเปิ* ลป่ าก็ออกผลที9รสฝาดเสี ยจนคนกินต้องบ้วนทิ*ง แหล่งที9มาของ
ผลที9รสฝาด (เลวทราม) นั*นก็คือต้นของมัน ส่ วนต้นแอปเปิ* ลที9นาํ มาปลูกไว้ในสวนก็จะออกผล
ที9รสหวานน่ารับประทาน แหล่งที9มาของรสหวานดังกล่าวก็คือ ต้นของมันที9ออกผลดังกล่าว
นัน9 เอง
ในแบบเดียวกัน วิสัยฝ่ ายวิญญาณอันเก่าที9อยูภ่ ายในตัวเราแต่ละคนก็ออกผลรสขม ขณะ
ที9วสิ ัยฝ่ ายวิญญาณอันใหม่กอ็ อกผลดี ชีวติ ของเราก็เผยให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของวิสัยฝ่ าย
วิญญาณที9ทาํ งานอยูภ่ ายใน ทางออกของการเก็บเกี9ยวผลรสฝาดก็คือ การเปลี9ยนต้นไม้น* นั ใน
โลกของการเพาะปลูก เราจะทําเช่นนั*นได้กต็ ่อเมื9อเราต่อกิ9งของต้นที9ปลูกไว้เข้ากับลําต้นของต้น
ที9มีอยูใ่ นป่ า มันจึงให้วสิ ัยใหม่หรื อธรรมชาติใหม่แก่ตน้ ๆนั*น มันเป็ นภาพประกอบที9เรี ยบง่ายแต่
ก็ได้ผลของการบังเกิดใหม่และสิ9 งต่างๆที9ตามมาของมัน นัน9 เป็ นเหตุวา่ ทําไมพระเยซูจึงตรัสว่า

“จงกระทําให้ตน้ ไม้ดีแล้วผลของต้นไม้น* นั ดี หรื อกระทําให้ตน้ ไม้เลวแล้วผลของต้นไม้น* นั เลว”
คนเราจะเกิดผลดีในชีวติ ของตนก็ต่อเมื9อเขาได้บงั เกิดใหม่แล้วเท่านั*น
พระเยซูจึงทรงสลับเรื9 องเปรี ยบ เปลี9ยนจากภาพเปรี ยบของผลรสฝาดที9มาจากต้นในป่ า
พระองค์จึงตรัสถึงพิษที9ออกมาจากงูพิษ งูร้ายในที9น* ีคือ งูหางกระดิ9งหรื ออาจเป็ นงูเห่า พิษของ
มันทําอันตรายถึงตายได้ พระเยซูทรงเปรี ยบพวกฟาริ สี (ซึ9งเป็ นพวกที9พระเยซูตรัสถึงอย่างไม่
ต้องสงสัย) ว่าเป็ นเหมือนกับ “ชาติงูร้าย” สิ9 งที9ออกมาจากปากของสัตว์ร้ายชนิดนี*กค็ ือพิษร้ายถึง
ตาย
พระองค์จึงทรงผูกคําเปรี ยบสองเรื9 องนี*เข้าด้วยกันโดยตรัสว่า “ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิ9 ง
ที9เต็มอยูใ่ นใจ” สิ9 งที9ออกมาจากปากก็บ่งบอกถึงวิสยั ฝ่ ายวิญญาณของใจที9เป็ นบ่อเกิดของคําพูด
นั*นๆ คําพูดที9ดียอ่ มออกมาจากใจที9ดี คําพูดที9ขมขื9นและเต็มไปด้วยพิษร้ายก็ออกมาจากใจเช่น
กัน ความแตกต่างก็เผยให้เห็นถึงวิสัยฝ่ ายวิญญาณซึ9งเป็ นที9มาของคําพูดนั*นๆ คนที9ดาํ เนินตาม
วิสัยฝ่ ายวิญญาณใหม่กจ็ ะเอ่ยคําพูดที9ดีๆ ส่ วนคนที9ดาํ เนินในเนื*อหนังก็จะเอ่ยคําพูดที9ชว9ั ร้ายและ
เต็มไปด้วยพิษอันเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเนื*อหนัง นอกจากนี*พระเยซูตรัสอีกว่า ใจเต็มไปด้วย
อะไร มันก็ท่วมออกมาทางปากเท่านั*น
กาลาเทีย 5 พูดถึงการดําเนินชีวติ ตามพระวิญญาณดุจเป็ นนิสัยของชีวติ ในการทําเช่นนั*น
ใจเต็มไปด้วยอะไร ปากก็พดู ออกมาอย่างนั*น ในทางกลับกัน เมื9อเราดําเนินชีวติ ตามเนื*อหนังต่อ
ไป วิสยั ที9น่าเกลียดก็ออกมาจากสิ9 งที9เต็มอยูใ่ นใจเป็ นคําพูดเช่นนั*นด้วย ดู คําอธิบายสําหรับ กา
ลาเทีย 5:13-26
มธ 12:35-37 พระเยซูทรงขยายความเพิม9 เติมเกี9ยวกับหลักการข้อนี* คนดีกเ็ อาของดีมา
จากคลังดีแห่ งใจนั+น คนชั,วก็เอาของชั,วมาจากคลังชั,ว สิ9 งที9ออกมาจากริ มฝี ปากของเราก็ออกมา
จากใจเรา พระเยซูจึงตรัสถึงคนดีและคนชัว9 และคลังแห่งใจ นี9อาจหมายถึงสถานที9น* นั ที9อยู่
ใจกลางแห่ งตัวตนของเราซึ9งเป็ นที9ๆเราเก็บความคิดส่ วนลึกที9สุดเอาไว้ สิ9 งที9เก็บไว้อยูเ่ ต็มในใจ
เราจึงออกมาจากคลังนั*นเป็ นคําพูดที9ออกมาทางปาก
หากใจผูใ้ ดมีลกั ษณะตามแบบของพระเจ้าและอยูฝ่ ่ ายวิญญาณ สิ9 งที9ออกมาเป็ นคําพูดก็จะ
สะท้อนให้เห็นสิ9 งนั*น หากผูใ้ ดดําเนินตามเนื*อหนัง ทําชัว9 และทําตามแบบชาวโลก สิ9 งนั*นก็จะ

ออกมาเป็ นคําพูดเช่นกัน พระเยซูทรงเรี ยกพวกฟาริ สีและคนที9ติดตามพวกเขาว่าเป็ นฝูงงูในทุ่ง
หญ้า เช่นที9เห็นในข้อ 33 ปากของเราก็เผยให้เห็นว่าอุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณแบบใดกําลังทํางานอยู่
ในชีวิตของเรา นัน9 คือ แบบเก่าหรื อแบบใหม่
นอกจากนี* คําไม่เป็ นสาระทุกคําที9เราพูดก็จะถูกคิดบัญชีในวันพิพากษาด้วย 36 ฝ่ ายเรา
บอกเจ้ าทั+งหลายว่า คําทีไ, ม่ เป็ นสาระทุกคําซึ,งมนุษย์ พูดนั+น มนุษย์ จะต้ องให้ การสํ าหรับถ้ อยคํา
เหล่านั+นในวันพิพากษา คําที9แปลว่า ทีไ, ม่ เป็ นสาระ (อารกอส) มีความหมายด้วยว่า ‘เล่นๆ’ หรื อ
‘ไม่ระวัง’ นี9อาจหมายความว่า คําพูดเล่นๆที9เผลอพูดออกไปทุกคํากําลังถูกบันทึกไว้อยูแ่ ละจะ
ถูกนํามาเปิ ดเผยในวันพิพากษา ดังนั*นเราจึงต้องระวังคําพูดของเราให้ดี ดู โรม 14:12
เพราะเหตุที9คาํ พูดแสดงให้เห็นถึงลักษณะที9แท้จริ งของจิตใจ สิ9 งที9มนุษย์ได้พดู ในชีวติ ก็
จะถูกใช้เป็ นพยานปรักปรําพวกเขาเองในวันนั*น เหตุการณ์ทุกอย่างที9มนุษย์แช่งด่าโดยใช้
พระนามของพระเจ้าจะถูกนํามาใช้เป็ นพยานปรักปรําสภาพที9หลงหายและชัว9 ร้ายของพวกเขาที9
การพิพากษาที9บลั ลังก์ใหญ่สีขาว
พระเยซูตรัสปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*วา่ 37 เหตุว่าทีเ, จ้ าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้ องถูกปรับ
โทษนั+น ก็เพราะวาจาของเจ้ า" คําพูดของเราจะเป็ นพยานช่วยเราหรื อปรักปรําเราในการ
พิพากษาสักวันหนึ9ง นี9เป็ นอีกครั*งที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเตือนเราถึงวิธีการใช้คาํ พูดของ
เรา การพูดนั*นเป็ นเรื9 องง่าย แต่มนั ก็นาํ มาซึ9งความรับผิดชอบที9ดาํ รงอยูถ่ าวรและใหญ่ยงิ9
นอกจากนี*มนั ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณของจิตใจซึ9 งเป็ นที9มาของคําพูดนั*นด้วย
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คราวนี*มทั ธิวเปลี9ยนไปเล่าอีกเหตุการณ์หนึ9งในการรับใช้ขององค์พระผู ้

เป็ นเจ้าของเรา ถึงแม้ไม่มีบอกเวลาไว้ แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์น* ีเกิดขึ*นต่อจากเหตุการณ์ก่อน
หน้าทันทีตามที9บริ บทเสนอไว้ คราวนั+นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีทูลว่ า
"อาจารย์เจ้ าข้ า พวกข้ าพเจ้ าอยากจะเห็นหมายสํ าคัญจากท่าน" พวกคนไม่เชื9อตลอดทุกยุคสมัย
พยายามแสวงหาหมายสําคัญบางอย่างเพื9อพิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงมีอยูจ่ ริ งมาตลอด ในการทําเช่น
นั*นพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงใจไม่เชื9อของตนและความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณต่อการเปิ ดเผยของ
พระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์และสิ9 งทรงสร้าง ดู ยอห์น 2:18 และ 1 โคริ นธ์ 1:22

พวกยิว (ซึ9งได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าที9สาํ แดงผ่านทางพวกเขามากกว่าชนชาติใด) ดู
เหมือนว่าจะเป็ นผูท้ ี9กระทําผิดมากที9สุดในเรื9 องนี* ในบริ บทก่อนหน้า พระเยซูได้ทรงกระทําการ
อัศจรรย์อย่างหนึ9ง คือ รักษาชายที9ตาบอดและเป็ นใบ้ให้หาย เห็นได้ชดั ว่าพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริ สีกลุ่มเดิมนี*อยากเห็นมากกว่านี* นี9อาจเป็ นความอยากรู ้อยากเห็นฝ่ ายเนื*อหนังที9ตอ้ งการ
การตอบสนองให้หายอยากเฉยๆ แน่นอนที9วา่ พวกเขามีใจไม่เชื9อ น่าสนใจตรงที9คาํ ที9แปลว่า
หมายสํ าคัญ (เซเมะอิออน) ก็เป็ นคําเดียวกับที9ปกติแล้วแปลว่า ‘การอัศจรรย์’
มธ 12:39-40 คําตอบของพระเยซูกค็ ือว่า หมายสําคัญเดียวที9พวกเขาจะได้เห็นก็คือ
หมายสําคัญของโยนาห์ พระองค์ จงึ ตรัสตอบเขาว่ า "คนชาติชั,วและเล่นชู้ แสวงหาหมายสํ าคัญ
และจะไม่ ทรงโปรดให้ หมายสํ าคัญแก่ เขา เว้นไว้ แต่ หมายสํ าคัญของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์
40 ด้ วยว่ า `โยนาห์ ได้ อยู่ในท้ องปลาวาฬสามวันสามคืน' ฉันใด บุตรมนุษย์ จะอยู่ในท้ องแผ่ นดิน
สามวันสามคืนฉันนั+น
พระเยซูตรัสถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ นัน9 เป็ นหมายสําคัญอันใหญ่เดียว
เท่านั*นที9พระองค์ได้ทรงประทานแก่คนยุคนี* การพูดถึงโยนาห์ที9อยูใ่ นท้องปลาวาฬสามวันสาม
คืนก็สื9อถึงการถูกฝังไว้ของพระคริ สต์เช่นกัน การคิดเลขง่ายๆก็จะแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรง
ถูกตรึ งกางเขนก่อนหน้าวันศุกร์ศกั ดิ:สิทธิ:ตามที9พวกคาทอลิกเชื9อกัน เมื9อนับย้อนไปสามวันสาม
คืนจากเช้าวันอาทิตย์ เราก็จะได้วนั ที9พระองค์ถูกตรึ งเป็ นวันพฤหัสบดีหรื อไม่กว็ นั พุธ พระคัมภีร์
ไม่เคยบอกตรงไหนเลยว่าพระองค์ทรงถูกตรึ งวันศุกร์ อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญก็คือว่า หมาย
สําคัญเดียวเท่านั*นที9พระเยซูจะทรงประทานให้แก่คนชัว9 อายุน* นั (และจนถึงทุกวันนี*ดว้ ย) คือ
การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ นัน9 เป็ นหมายสําคัญเดียวที9รับรองพระองค์วา่ ทรงเป็ นพระเจ้า
พระผูช้ ่วยให้รอด และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (คําที9แปลว่า ปลาวาฬ (เคทอส) มีความหมายตรงตัวว่
า ‘ปลาใหญ่’)
นอกจากนี* องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรายังทรงเรี ยกคนชัว9 อายุน* นั ซึ9งแสวงหาหมายสําคัญ
จากพระเจ้าตลอดว่าเป็ น “คนชาติชว9ั และเล่นชู”้ นี9แสดงให้เห็นถึงความเชื9อมโยงกันระหว่างใจ
ไม่เชื9อและการผิดผัวผิดเมียเขา ถึงแม้วา่ พวกเขาดูเป็ นคนน่าเลื9อมใสและถือว่าตัวเองชอบธรรม

แต่พระเยซูกท็ รงเรี ยกพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีวา่ เป็ นคนเล่นชู ้ คนเหล่านี*เป็ นคนหน้าซื9อ
ใจคดสิ* นดี พวกเขาตําหนิพระเยซูสาํ หรับสิ9 งที9พวกเขาคิดว่าเป็ นการละเมิดวันสะบาโตอย่าง
รุ นแรงโดยการที9พระองค์ทรงรักษาโรคในวันนั*น กระนั*น เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาเป็ นคนเล่นชู ้
จนถึงทุกวันนี* ไม่ใช่เรื9 องแปลกที9เราจะเห็นว่าพวกคนที9ละทิ*งความจริ งในด้านศาสนศาสตร์มกั
เกี9ยวข้องกับความบาปเรื9 องเพศในรู ปแบบที9เลวร้ายที9สุด
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อีกครั*งที9พระเยซูตรัสถึงเมืองต่างๆสมัยโบราณที9ได้เจอกับการพิพากษา

ของพระเจ้า โดยในกรณี น* ีคือ เมืองนีนะเวห์ ชนชาวนีนะเวห์ จะลุกขึน+ ในวันพิพากษาพร้ อมกับ
คนยุคนี+ และจะกล่าวโทษเขา ด้ วยว่ าชาวนีนะเวห์ ได้ กลับใจเสียใหม่ เพราะคําประกาศของโยนาห์
และดูเถิด ผู้เป็ นใหญ่ กว่ าโยนาห์ อยู่ทนี, ี, นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงประณามชนชาติอิสราเอล
เพราะใจไม่เชื9อและใจที9แข็งกระด้างของพวกเขา เมืองนีนะเวห์ (ซึ9งเป็ นเมืองของคนต่างชาติ) ได้
กลับใจเสี ยใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ ถึงแม้วา่ ชนชาติอิสราเอลที9ได้รับพันธสัญญาจะไม่
ยอมกลับใจใหม่เมื9อได้ฟังคําประกาศของพระเยซูกต็ าม นี9สื9อให้เห็นชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอล
จําเป็ นต้องกลับใจใหม่ เมืองนีนะเวห์ซ9 ึงเป็ นเมืองของคนต่างชาติและนอกรี ตได้กลับใจใหม่เมื9อ
โยนาห์ไปประกาศ แต่พวกอิสราเอลมีแต่ทาํ ให้ใจของตนแข็งกระด้างและร้องขอหมายสําคัญ
มากขึ*นเมื9อพระเยซูทรงประกาศแก่พวกเขา
นอกจากนี* ที9สื9อชัดเจนก็คือความเป็ นจริ งของการเป็ นขึ*นจากตาย พระเยซูตรัสว่าชาว
เมืองนีนะเวห์จะลุกขึ*นในวันพิพากษาที9ปรับโทษชนชาวอิสราเอลและกล่าวโทษชนอิสราเอล
นัน9 สื9 อชัดเจนถึงการเป็ นขึ*นจากตายของพวกเขาและการที9พวกเขาจะกล่าวโทษพวกอิสราเอลใน
วันนั*นด้วย นี9สื9อด้วยว่าชนชาวนีนะเวห์จะมีชยั ในการพิพากษาขณะที9ชนอิสราเอลจะไม่มีชยั ใน
การพิพากษาอย่างน้อยก็ในวันนั*น พระเยซูอาจทรงทําให้พวกฟาริ สีเดือดดาลโดยการที9พระองค์
ตรัสแก่พวกเขาว่าพระองค์ผทู ้ รงเป็ นใหญ่กว่าโยนาห์ได้อยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว นี9เป็ นการ
เปรี ยบเทียบครั*งที9สองแล้วในบทนี*ซ9 ึงบอกว่าพระเยซูทรงเป็ นใหญ่กว่าสิ9 งที9พวกยิวยกย่อง สิ9 ง
แรกก็คือพระวิหารใน 12:6
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นอกจากนี*นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้ จะลุกขึน+ ในวันพิพากษาพร้ อมกับคนยุค

นี+ และจะกล่าวโทษเขา ด้ วยว่ าพระนางนั+นได้ มาจากทีส, ุ ดปลายแผ่ นดินโลกเพือ, จะฟังสติปัญญา
ของซาโลมอน และดูเถิด ผู้เป็ นใหญ่ กว่ าซาโลมอนก็อยู่ทนี, ี, นางกษัตริ ยแ์ ห่งเชบา (ผูป้ กครองคน
ต่างชาติ) ซึ9งมาจากเอธิโอเปี ย ก็จะกล่าวโทษชนอิสราเอลที9ไม่เชื9อเช่นกันในวันพิพากษาซึ9งเกิด
ขึ*นหลังการเป็ นขึ*นจากตาย นางได้มาพร้อมกับใจที9เปิ ดออกเพื9อรับฟังสติปัญญาตามแบบของ
พระเจ้าของซาโลมอนและได้เชื9อ ดู 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 10:1 กระนั*นพระองค์ผทู ้ รงเป็ นใหญ่กว่าซา
โลมอนก็ทรงอยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว
นี9เป็ นครั*งที9สามแล้วในบทนี*ที9พระเยซูทรงเปรี ยบพระองค์เองว่าเป็ นใหญ่กว่าพวกคนที9มี
เกียรติในประวัติศาสตร์ของชาวยิว พระองค์ทรงเปรี ยบตัวเองว่าเป็ นใหญ่กว่าซาโลมอน ผูเ้ ป็ น
กษัตริ ยท์ ี9มีสติปัญญามากที9สุดและมัง9 คัง9 ที9สุดที9ได้เคยขึ*นครองบัลลังก์กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอล
ความหมายของการเปรี ยบเทียบเหล่านี*ไม่น่าจะพ้นหูพน้ ตาพวกปฏิปักษ์ของพระองค์ไปได้ถึง
แม้วา่ พวกเขาจะไม่ยอมรับรู ้มนั ก็ตาม ไม่วา่ พวกเขาจะชอบหรื อไม่ชอบ แต่พระเยซูกไ็ ด้ทรง
บรรยายถึงตัวเองว่าเป็ นใหญ่กว่าพระวิหาร โยนาห์ และกษัตริ ยซ์ าโลมอน
มธ 12:43-45 พระเยซูทรงตําหนิชนอิสราเอลในสมัยนั*นต่อไป เมือ, ผีโสโครกออกมา
จากผู้ใดแล้ว มันก็ท่องเทีย, วไปในทีก, นั ดาร เพือ, แสวงหาทีห, ยุดพักแต่ ไม่ พบเลย 44 แล้วมันก็
กล่ าวว่ า `ข้ าจะกลับไปยังเรือนของข้ าทีข, ้ าได้ ออกมานั+น' และเมือ, มันมาถึงก็เห็นเรือนนั+นว่ าง
กวาดและตกแต่ งไว้ แล้ว 45 มันจึงไปรับเอาผีอนื, อีกเจ็ดผีร้ายกว่ ามันเอง แล้วก็เข้ าไปอาศัยทีน, ั,น
และในทีส, ุ ดคนนั+นก็ตกทีน, ั,งร้ ายกว่ าตอนแรก คนชาติชั,วนีก+ จ็ ะเป็ นอย่ างนั+น"
คําอุปมานี*อาจหมายถึงความไร้ค่าของการถือว่าตัวเองชอบธรรมซึ9งพวกฟาริ สีปฏิบตั ิอยู่
เป็ นประจํา หรื อที9น่าจะเป็ นมากกว่า (ในบริ บทนี*) ก็คือมันอาจหมายถึงชนอิสราเอลโดยรวมที9
คิดว่าตัวเองชอบธรรมซึ9งจะเผชิญกับการพิพากษาในภายหน้าที9รุนแรงยิง9 กว่าเสี ยอีก และมันก็
เป็ นอย่างนั*นกับพวกเขาจริ งๆ
ไม่วา่ จะในกรณี ใด ภาพเปรี ยบที9พระเยซูทรงใช้กแ็ สดงให้เห็นถึงโลกของพวกภูตผีปีศาจ
และวิธีการทํางานของพวกมัน พวกมันปรารถนาร่ างกายมนุษย์ นอกจากนี* ผีมากกว่าหนึ9งตัวก็

สามารถเข้าสิ งคนๆเดียวได้และพวกมันก็ทาํ อย่างนั*นบ่อยๆ ในกรณี ที9พระเยซูทรงบรรยายถึงนี*
เจ้าผีตวั นี*ได้ออกไปและกลับมาพบว่าชายที9น่าสงสารคนนี*ได้จดั การชีวติ ของตัวเองกลับเป็ น
เหมือนเดิมเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั*น เจ้าผีตวั นี*จึงพาผีอีกเจ็ดตัวกลับมาสิ งชายผูเ้ คราะห์ร้ายคนนี*อีก
ครั*ง
ประเด็นของพระเยซูอาจเป็ นได้วา่ ถึงแม้วา่ ชนอิสราเอลในสมัยนั*นพยายามที9จะสําแดง
ตัวให้ปรากฏว่าเป็ นคนชอบธรรม แต่พวกเขาก็แย่ยงิ9 กว่าเก่าเสี ยอีก วลีสาํ คัญของคําอุปมาเรื9 องนี*
ปรากฏในวลีสุดท้าย “และในที9สุดคนนั*นก็ตกที9นง9ั ร้ายกว่าตอนแรก คนชาติชว9ั นี*กจ็ ะเป็ นอย่าง
นั*น” ถึงแม้วา่ ชนอิสราเอลดูเหมือนจะจัดการกับชีวติ ของตนแล้วโดยการเลิกไหว้รูปเคารพ แต่
สภาพฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาจริ งๆแล้วก็แย่กว่าแต่ก่อน เช่นเดียวกับที9กลุ่มผีโสโครกที9กลับมา
สิ งชายคนนั*นเลวร้ายยิง9 กว่า พวกอิสราเอลก็มีสภาพเลวร้ายกว่าเก่าเช่นกัน นอกจากนี*พวกเขาก็
จะต้องรับการตีสอนที9จะมาเมื9อพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาสําหรับการที9พวกเขาปฏิเสธพระ
คริ สต์ในอีกหลายสิ บปี นับจากนี*
มธ 12:46-50 ขณะเดียวกัน ขณะทีพ, ระองค์ ยงั ตรัสกับประชาชนอยู่น+ัน ดูเถิด มารดา
และพวกน้ องชายของพระองค์ พากันมายืนอยู่ภายนอกประสงค์ จะสนทนากับพระองค์ 47 แล้วมี
คนหนึ,งทูลพระองค์ว่า "ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ยนื อยู่ข้างนอกประสงค์จะ
สนทนากับพระองค์ " 48 แต่ พระองค์ตรัสตอบผู้ทที, ูลพระองค์ น+ันว่า "ใครเป็ นมารดาของเรา
ใครเป็ นพีน, ้ องของเรา"
ในการอ่านตอนแรก ย่อหน้าข้างบนดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพระเยซูทรงแสดงความไม่
สุ ภาพต่อครอบครัวของพระองค์เอง อย่างไรก็ตาม บทเรี ยนที9พระองค์ทรงต้องการสอนก็อยูใ่ น
ขอบเขตของเหตุการณ์ต่างๆที9ใหญ่กว่า ครอบครัวฝ่ ายวิญญาณของพระองค์ที9แท้จริ งก็คือ คน
เหล่านั*นที9เชื9อฟังนํ*าพระทัยของพระเจ้า 49 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ ไปทางพวกสาวกของ
พระองค์ และตรัสว่ า "ดูเถิด นี,เป็ นมารดาและพีน, ้ องของเรา 50 ด้ วยว่ าผู้ใดจะกระทําตามพระทัย
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้น+ันแหละเป็ นพีน, ้ องชายหญิงและมารดาของเรา"

คนเหล่านั*นที9เชื9อฟังและนบนอบต่อความเป็ นเจ้านายของพระองค์กค็ ือคนที9ใกล้ชิด
พระองค์มากที9สุด ความเชื9อฟังพระคริ สต์เป็ นสิ9 งที9สาํ แดงให้เห็นถึงความรักที9แท้จริ งที9มีต่อ
พระองค์ ดู ยอห์น 15:21, 23-24 แต่ส9ิ งที9ขดั แย้งกันเองก็คือว่า พวกพี9นอ้ งของพระองค์ส่วนใหญ่
ไม่ได้เชื9อในพระองค์ขณะที9พระองค์ทรงรับใช้อยูบ่ นโลกนี* พระเยซูทรงทราบดีและพวกเขาก็
เช่นกัน อีกครั*งที9นี9สื9อถึงการที9ชนอิสราเอลปฏิเสธพระองค์ในฝ่ ายวิญญาณเหมือนกับที9บาง
คนในครอบครัวของพระองค์เองก็ปฏิเสธพระองค์เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม คนต่างชาติ
มากมายในอีกหลายปี นับจากนี*จะไม่เพียงเชื9อในพระองค์เท่านั*น แต่จะเชื9อฟังพระบิดาด้วย คน
เหล่านี*เองที9จะกลายเป็ นครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที9แท้จริ งของพระองค์ หลักการนี*กย็ งั เป็ นจริ งอยู่
จนถึงทุกวันนี*
*****
ภาพรวมของมัทธิว 13: บททีสิบสามของมัทธิ วมีเนือ$ หาเกียวกับคําอุปมาเจ็ดเรื องที
พระองค์ ทรงสอนทีริมทะเลกาลิลี คําอุปมาแต่ ละเรื องหรื อข้ อความลึกลับแต่ ละเรื องก็พูดถึงหลัก
การต่ างๆที เกียวข้ องกับอาณาจักรของพระเจ้ า
มธ 13:1-2

มัทธิวเกริ9 นนําบทที9น่าสนใจนี*โดยกล่าวว่า ในวันนั+นเองพระเยซูได้ เสด็จ

จากเรือนไปประทับทีช, ายทะเล 2 มีคนพากันมาหาพระองค์ มากนัก พระองค์ จงึ เสด็จลงไป
ประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่ านั+นก็ยนื อยู่บนฝั,ง
อีกครั*งที9มีการพูดถึงบ้านซึ9งไม่ระบุวา่ เป็ นของใคร พวกเขาน่าจะยังอยูใ่ นเมืองคาเปอรนา
อุมอยูเ่ หมือนเดิม ถึงแม้วา่ ใน 12:15 มัทธิวระบุวา่ พระเยซูได้เสด็จไปจากที9นน9ั ก็ตาม เห็นได้ชดั
ว่า “วันนั*นเอง” ย่อมหมายถึงวันเดียวกับที9เหตุการณ์ต่างๆในเนื*อหาตอนสุ ดท้ายของบทที912 ได้
เกิดขึ*น มันได้ชื9อว่าเป็ น ‘วันที9ยงุ่ วุน่ วาย’ เพราะทุกสิ9 งที9ได้เกิดขึ*นในวันนั*น เมืองคาเปอรนาอุม
ตั*งอยูบ่ นชายฝั9งตอนเหนือของแคว้นกาลิลี ทางตอนใต้และตะวันตกของเมืองคาเปอรนาอุมมี
อ่าวเล็กๆหรื อปากนํ*าตามแนวชายฝั9งของทะเลนี* คนเชื9อกันว่าเป็ นสถานที9น* ีเองที9พระเยซูเสด็จลง
เรื อลําหนึ9งขณะที9ฝงู ชนจํานวนมหาศาลรวมตัวกันตามแนวชายฝั9งในลักษณะอัฒจันทร์ จากเรื อ

นั*นเองพระองค์กท็ รงสอนคําอุปมาเจ็ดเรื9 องตามที9มีบนั ทึกอยูใ่ นบทนี* คําอุปมาแต่ละเรื9 องก็มี
เนื*อหาเกี9ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า
แนวคิดของอาณาจักรนั*นก็เป็ นเรื9 องของอนาคต คริ สตจักรอยูใ่ นปัจจุบนั อาณาจักรนั*น
หมายถึงการสถาปนาอาณาจักรของพวกยิวซึ9งมีศูนย์กลางอยูท่ ี9กรุ งเยรู ซาเล็มเมื9อพระเยซูเสด็จ
กลับมาในฐานะกษัตริ ย ์ ปกติแล้วมันก็ถูกเรี ยกว่า ยุคพันปี อย่างไรก็ตาม อาณาจักรนั*นก็จะ
ดําเนินสื บต่อไปจนตลอดนิรันดร์กาลเมื9อพระเจ้าทรงสร้างฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
ดูคาํ อธิบายเพิ9มเติมเกี9ยวกับอาณาจักรนั*นได้ในหมายเหตุเกี9ยวกับมัทธิว 3:2
มธ 13:3-8

คําอุปมาเรื9 องแรกในเจ็ดเรื9 องของบทนี*กค็ ือ เรื9 องของผูห้ ว่านพืช แล้ว

พระองค์กต็ รัสกับเขาหลายประการเป็ นคําอุปมาว่ า "ดูเถิด มีผู้หว่ านคนหนึ,งออกไปหว่ านพืช
4 และเมือ, เขาหว่ าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้ าง แล้วนกก็มากินเสี ย 5 บ้ างก็ตกในทีซ, ึ,งมีพนื+ หิน
มีเนือ+ ดินแต่ น้อย จึงงอกขึน+ โดยเร็วเพราะดินไม่ ลกึ 6 แต่ เมือ, แดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะราก
ไม่ มจี งึ เหี,ยวไป 7 บ้ างก็ตกกลางต้ นหนาม ต้ นหนามก็งอกขึน+ ปกคลุมเสี ย 8 บ้ างก็ตกทีด, นิ ดี แล้ว
เกิดผล ร้ อยเท่าบ้ าง หกสิ บเท่าบ้ าง สามสิ บเท่ าบ้ าง
ในคําอุปมาเรื9 องผูห้ ว่านพืชนี* พระเยซูตรัสถึงดินสี9 ประเภท (1) ดินตามหนทางที9พวกนก
มากินเมล็ดพืช (2) ดินที9มีพ*นื หินซึ9งมีเนื*อดินน้อยและดินไม่ลึก (3) วัชพืชและต้นหนามซึ9งขึ*น
ปกคลุมเมล็ดพืช และ (4) ดินดีซ9 ึงเกิดผลมาก
ชาวไร่ ชาวนาสมัยโบราณจะเดินไปตามทุ่งหญ้าของตนพร้อมกับสะพายถุงใส่ เมล็ดพืช
พาดบ่าของตน พวกเขาจะ ‘หว่าน’ เมล็ดพืชนั*นโดยโยนเมล็ดพืชออกไปเป็ นวิถีครึ9 งวงกลมขณะ
ที9พวกเขาเดินไปตามทุ่งหญ้าแต่ละแห่ง ในกรณี น* ี ดูเหมือนว่าชาวนา (ผูห้ ว่าน) คนนี*กาํ ลังปลูก
ข้าวสาลีหรื อไม่กธ็ ญ
ั พืชชนิดหนึ9งอยู่ ทุ่งนาดังกล่าวปกติแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่และมักมีทาง
เดินหรื อ ‘ถนน’ ที9ทอดยาวตามแนวของทุ่งอย่างน้อยก็ดา้ นหนึ9ง ข้างทางนี*จึงไม่ค่อยมีคนสัญจร
ผ่านไปมา เมล็ดพืชที9ตกบนข้างทางนี*กจ็ ะอยูเ่ ฉยๆบนพื*นดินและเป็ นอาหารของพวกนกได้โดย
ง่าย

สภาพทางธรณี วิทยาของประเทศอิสราเอลก็มีลกั ษณะที9วา่ พื*นหินมักทอดยาวอยูใ่ ต้ช* นั
ดินตื*นๆ ในคําอุปมาที9พระเยซูทรงเล่านี* เห็นได้ชดั ว่ามีส่วนหนึ9งของทุ่งนี*ที9มีพ*นื หินอยูข่ า้ งใต้
ชั*นดินที9อยูข่ า้ งบนก็จะร้อนกว่าและแห้งกว่าส่ วนที9เหลือเพราะความตื*นของชั*นดิน ส่ วนอื9นๆ
ของทุ่งก็มีวชั พืชรบกวน โดยเฉพาะพวกต้นหนาม อย่างไรก็ตาม พื*นที9ส่วนอื9นๆของทุ่งนี*กเ็ ป็ น
ดินดี ซึ9งไม่ได้มีพ*นื ที9นอ้ ย ไม่ได้มีพ*ืนหินอยูข่ า้ งใต้ และไม่ได้มีหนามปกคลุม
นอกจากนี* เราควรหมายเหตุไว้วา่ ในดินสามประเภทจากสี9 ประเภทนี* เมล็ดพืชก็เพาะตัว
และงอกเงยขึ*นมา ประเด็นสําคัญของคําอุปมานี*กจ็ ะเป็ นสาเหตุที9วา่ ทําไมเมล็ดพืชบางอันเกิดผล
และบางอันก็ไม่เกิดผล
มธ 13:9

พระเยซูทรงเตือนสติพวกผูฟ้ ังพระองค์อีกครั*งว่า ใครมีหูจงฟังเถิด"

ความหมายก็คือ จงตั*งใจฟังให้ดีๆ สิ9 งที9ท่านได้ยนิ นั*นอาจมีอะไรมากกว่าที9คิด
มธ 13:10-15 ฝ่ ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ ว่า "เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็ นคํา
อุปมา" 11 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "เพราะว่ าข้ อความลึกลับของอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ทรง
โปรดให้ ท่านทั+งหลายรู้ ได้ แต่ คนเหล่านั+นไม่ โปรดให้ รู้ 12 ด้ วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิม, เติมให้ คน
นั+นมีเหลือเฟื อ แต่ ผู้ใดทีไ, ม่ มนี +ัน แม้ ว่าซึ,งเขามีอยู่จะต้ องเอาไปจากเขา 13 เหตุฉะนั+น เราจึงกล่าว
แก่ เขาเป็ นคําอุปมา เพราะว่ าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่ เห็น ถึงได้ ยนิ ก็เหมือนไม่ได้ ยนิ และไม่ เข้ าใจ
เมื9อพระเยซูทรงถูกถามว่าทําไมพระองค์ถึงทรงสอนเป็ นคําอุปมาแทนที9จะสอนพวกเขา
ตรงๆ พระองค์กท็ รงยกคําพยากรณ์ของอิสยาห์ที9บอกว่าพระเจ้าจะทรงทําให้ใจที9แข็งกระด้าง
ของชนอิสราเอลที9ไม่เชื9อให้มืดบอดฝ่ ายวิญญาณ (อิสยาห์ 6:9-10) การไม่ยอมรับและไม่เชื9อฟัง
พระเจ้าอยูเ่ รื9 อยๆจะนํามาซึ9งผลที9ตามมาหลายประการ พระเจ้าทรงเอาความสามารถที9จะเข้าใจ
ของพวกเขาไปเสี ยแล้ว
การที9พระเยซูตรัสถึงคนที9มีมากขึ*นกับคนที9ไม่มี (และการที9เอาไปจากเขา) ในบริ บทนี*
ย่อมหมายถึงชนอิสราเอล พระเจ้าได้ทรงประทานความสว่าง พระคุณ และพระพรให้แก่พวกเขา
แล้วมาตลอดหลายร้อยปี ชนอิสราเอลส่ วนใหญ่แล้วไม่เห็นค่าพระพรของพระเจ้า ไม่สนใจ

พระองค์ และปฏิเสธความจริ งของพระองค์เสี ย ในท่ามกลางคนทั*งหมด พวกเขาได้รับพระพร
จากพระเจ้า แต่กห็ นั หลังให้พระองค์เสี ย
ดังนั*น พระเจ้าจึงกําลังตรัสกับพวกเขาผ่านทางพระเยซูในคําอุปมาต่างๆซึ9งส่ วนใหญ่แล้ว
พวกเขาไม่เข้าใจ สําหรับคนเหล่านั*นไม่กี9คนที9ยอมเปิ ดใจต้อนรับพระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์กจ็ ะ
ทรงประทานให้แก่คนเหล่านี*มากขึ*น อย่างไรก็ตาม สําหรับคนมากมายที9มีใจแข็งกระด้างและไม่
รับรู ้ความจริ ง แม้แต่ความเข้าใจเล็กน้อยที9พวกเขามีกจ็ ะถูกเอาไปจากพวกเขา มันเป็ นความเป็ น
จริ งอันแสนโหดร้าย ชนอิสราเอลได้ทาํ ผิดต่อพระเจ้ามากมายเสี ยจนบัดนี*พระองค์ทรงตรัสกับ
พวกเขาเป็ นคําอุปมาต่างๆที9คลุมเครื อ โดยตรัสตรงๆเฉพาะกับคนเหล่านั*นที9เปิ ดใจต้อนรับ
พระองค์เท่านั*น
ฝูงชนเหล่านั*นได้ยนิ แต่กไ็ ม่เข้าใจ พวกเขาเห็นและไม่รับรู ้ มันเป็ นการทําให้คาํ พยากรณ์
สมัยโบราณที9พระเจ้าตรัสผ่านอิสยาห์สาํ เร็จโดยตรง 14 คําพยากรณ์ ของอิสยาห์ กส็ ํ าเร็จในคน
เหล่านั+นทีว, ่ า `พวกเจ้ าจะได้ ยนิ ก็จริง แต่ จะไม่ เข้ าใจ จะดูกจ็ ริง แต่ จะไม่ รับรู้ 15 เพราะว่ าชนชาติ
นีก+ ลายเป็ นคนมีใจเฉื,อยชา หูกต็ งึ และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่ าในเวลาใดเขาจะเห็นด้ วยตาของเขา
และได้ ยนิ ด้ วยหูของเขา และเข้ าใจด้ วยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะได้ รักษาเขาให้
หาย' (ข้อความที9ยกมานี*มาจากอิสยาห์ 6:9-10)
ชนอิสราเอลได้ปฏิเสธข่าวสารง่ายๆของทั*งยอห์นและพระเยซู นัน9 คือ จงกลับใจเสี ยใหม่
มันไม่มีอะไรยุง่ ยากซับซ้อนเลยเกี9ยวกับเรื9 องนี* เพราะการปฏิเสธนี*เอง บัดนี*พระเยซูจึงตรัสกับ
พวกเขาโดยคําอุปมาซึ9งไม่ใช่แบบตรงๆ พวกเขาได้ยนิ แล้วแต่กไ็ ม่เข้าใจ พวกเขาจึงกําลังเก็บ
เกี9ยวผลที9ตามมาอันโหดร้ายของทัศนคติที9บาปหนาอันยาวนานของตน
มธ 13:16

กระนั*น พระเยซูกท็ รงมีพระพรสําหรับพวกสาวกของพระองค์ท่ามกลาง

ความสลดหดหู่น* ี แต่ ตาของท่ านทั+งหลายก็เป็ นสุ ขเพราะได้ เห็น และหูของท่านก็เป็ นสุ ขเพราะ
ได้ ยนิ พวกเขาต้อนรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของตน และพระองค์กท็ รงรับประกันว่าพวกเขาจะ
เข้าใจและมองเห็นความจริ งนั*น

มธ 13:17

พระเยซูทรงชี*ให้พวกสาวกเห็นถึงพระพรต่างๆที9พวกเขากําลังเห็นอยู่ เรา

บอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่ า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบธรรมเป็ นอันมากได้ ปรารถนาจะ
เห็นซึ,งท่ านทั+งหลายเห็นอยู่นี+ แต่ เขามิเคยได้ เห็น และอยากจะได้ ยนิ ซึ,งท่านทั+งหลายได้ ยนิ แต่
เขาก็มเิ คยได้ ยนิ พวกศาสดาพยากรณ์และผูช้ อบธรรมเป็ นอันมากจากหลายร้อยปี ก่อนปรารถนา
ที9จะได้เห็นและได้ยนิ สิ9 งที9พวกเขากําลังพบเห็นอยู่ กระนั*นชายสิ บสองคนที9ได้รับพระพรนี*ก็
กําลังเห็นคําพยากรณ์สาํ เร็จต่อหน้าต่อตาพวกเขาเลย พวกเขากําลังได้ยนิ ความจริ งที9พระเยซูตรัส
ซึ9งน้อยคนนักที9มีโอกาสได้ยนิ ตลอดหลายยุคสมัย เพราะว่าพวกเขาเปิ ดใจและเต็มใจเชื9อฟังองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของตน พระองค์จึงทรงเปิ ดเผยให้พวกเขาเห็นความจริ งที9ลึกซึ*งและเปี9 ยมสุ ขซึ9งชน
อิสราเอลส่ วนใหญ่มองไม่เห็น สาวกสิ บสองคนนี*เป็ นอภิสิทธิ: ชนส่ วนน้อยจริ งๆ
มธ 13:18-23 พระเยซูจึงทรงเริ9 มต้นอธิบายคําอุปมาเรื9 องผูห้ ว่านพืชให้พวกเขาฟัง เหตุ
ฉะนั+น ท่ านทั+งหลายจงฟังคําอุปมาว่ าด้ วยผู้หว่ านพืชนั+น เราควรชี*ให้เห็นว่าประเด็นหลักของคํา
อุปมานี*กค็ ือว่า ทําไมประชากรของพระเจ้าจํานวนมากไม่เคยเกิดผลมากเลย มันเป็ นความจริ งใน
คริ สตจักรสมัยนี*และมันก็จะเป็ นจริ งสําหรับชนอิสราเอลในสมัยอาณาจักรนั*นด้วย
(1) พระเยซูจึงตรัสถึงดินประเภทแรกในคําอุปมานี* 19 เมือ, ผู้ใดได้ ยนิ พระวจนะแห่ ง
อาณาจักรนั+นแต่ ไม่ เข้าใจ มารร้ ายก็มาฉวยเอาพืชซึ,งหว่านในใจเขานั+นไปเสีย นั,นแหละได้ แก่ ผู้
ซึ,งรับเมล็ดริมหนทาง
ในส่ วนของเมล็ดพืชที9ตกริ มหนทางนั*น พระเยซูทรงชี*ให้เห็นว่าซาตานจะดึงความสนใจ
ของคนไปจากสิ9 งต่างๆของพระเจ้าโดยใช้วถิ ีชีวติ ที9รีบเร่ งวุ่นวายของคนจํานวนมากที9ใช้ชีวติ
แบบนั*นอยู่ ซาตานเป็ นปฏิปักษ์โดยตรงในการทําให้คนหมดความสนใจในสิ9 งต่างๆของพระเจ้า
ในดินประเภทนี*เอง เราเห็นว่าคนที9เป็ นดินประเภทนี*ไม่เคยรอดเลย เช่นเดียวกับทางเดินผ่าน
สวนหรื อทุ่งนาที9ไม่มีเนื*อดินและไม่ตอบรับต่อเมล็ดพืช หัวใจที9แข็งกระด้างไปเพราะความบาป
และสิ9 งรบกวนต่างๆของโลกก็ไม่เคยเข้าใจข่าวประเสริ ฐหรื อต้อนรับพระคริ สต์เช่นกัน ไม่เคยมี
การบังเกิดใหม่เกิดขึ*นเลย

(2) ในดินประเภทต่อมา 20 และผู้ทรี, ับเมล็ดซึ,งตกในทีด, ินซึ,งมีพนื+ หินนั+น ได้ แก่บุคคลที,
ได้ ยนิ พระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดี 21 แต่ ไม่ มรี ากในตัวเองจึงทนอยู่ชั,วคราว และเมือ,
เกิดการยากลําบากหรือการข่ มเหงต่ างๆเพราะพระวจนะนั+น ต่ อมาเขาก็เลิกเสี ย
ในกรณี ของดินที9มีพ*นื หินมากนี* คนก็ได้ยนิ และรับพระวจนะ แต่เพราะพวกเขาไม่มี
อุปนิสัยที9ลึกพอ ทันทีที9ความเดือดร้อนหรื อการต่อต้านเกิดขึ*นเพราะการเป็ นคริ สเตียน พวกเขาก็
ล้มเลิกและถอยหลังหนีไปเสี ย ถึงแม้จะเห็นได้ชดั ว่ารอดแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่เกิดผลถวายแด่พระ
ผูช้ ่วยให้รอดเลย เช่นเดียขุนทรัพย์วกับที9ดินซึ9งมีพ*นื หินอยูข่ า้ งใต้น* นั มีลกั ษณะตื*น คนพวกนี*ก็
เช่นกัน พวกเขาตอบรับต่อข่าวประเสริ ฐและบังเกิดใหม่แล้ว แต่เพราะว่าพวกเขาไม่มีราก เมื9อ
ปัญหาเข้ามา พวกเขาก็เลิกเสี ย ดังนั*นพวกเขาจึงไม่เคยเกิดผลเพือ9 พระคริ สต์ แก่นแท้ของอุปนิสัย
แบบคริ สเตียนคือการมีวนิ ยั ที9จะทําสิ9 งที9เราควรกระทํา คนมากมายไม่เคยก่อเกิดคุณธรรมนั*นขึ*น
ในชีวิตเลย ความเชื9อแบบคริ สเตียนที9แท้จริ งไม่ใช่เรื9 องง่าย ดังนั*นพวกเขาจึงเลิกเสี ย
(3) ต่อมา เมล็ดพืชที9ถูกหว่านกลางต้นหนามก็งอกเงยขึ*นมา 22 ผู้ทรี, ับเมล็ดซึ,งตกกลาง
หนามนั+น ได้ แก่ บุคคลทีไ, ด้ ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่ ง
ทรัพย์ สมบัติกร็ ัดพระวจนะนั+นเสี ย และเขาจึงไม่ เกิดผล
ตรงนี*เมล็ดพืชก็เพาะตัวและชีวติ ใหม่กบ็ งั เกิดขึ*นมา เห็นได้ชดั ว่าคนประเภทนี*บงั เกิด
ใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพราะการรบกวนจากสิ งต่ างๆในชีวติ เมล็ดพืชนี*จึงถูกปกคลุมและถึงแม้
มีชีวติ แต่กไ็ ม่เคยเกิดผลมากเลย ถึงแม้วา่ รอดแล้ว แต่คริ สเตียนประเภทนี*กม็ วั แต่ยงุ่ อยูก่ บั
กิจกรรมต่างๆของโลกนี*จนเขาไม่เคยเกิดผลมากถวายพระเจ้าเลย คนพวกนี*มีอยูเ่ ยอะจริ งๆ พวก
เขารอดแต่กไ็ ร้ผล
(4) อย่างไรก็ตาม เมล็ดที9ตกลงบนดินดีน* นั ก็มีลกั ษณะที9ตรงกันข้าม 23 ส่ วนผู้ทรี, ับเมล็ด
ซึ,งตกในดินดีน+ัน ได้ แก่บุคคลทีไ, ด้ ยนิ พระวจนะและเข้าใจ คนนั+นก็เกิดผลร้ อยเท่ าบ้ าง หกสิ บเท่ า
บ้ าง สามสิ บเท่ าบ้ าง"
ตรงนี*ใจที9เปิ ดรับก็ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐและต้อนรับพระคริ สต์ พวกเขาไม่มีปัญหาเรื9 อง
ใจแข็งกระด้างเลย พวกเขาไม่ได้ขาดอุปนิสัยที9ดีหรื อมีกิจกรรมที9วง9ิ ชนกันตลอด เมล็ดพืชแห่ง

ข่าวประเสริ ฐจึงงอกเงยขึ*นและเกิดผลมาก ในบางกรณี เมล็ดพืชนี*กอ็ อกผลสามสิ บเท่า หกสิ บ
เท่า และถึงขนาดเป็ นร้อยเท่า การประยุกต์ใช้กค็ ือ คนเหล่านั*นที9ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ เข้าใจมัน
และเกิดผลมากต่อไปถวายพระเจ้า ผลนั*นก็อาจเป็ นคนอื9นๆที9เขานํามาถึงพระคริ สต์ตลอดชัว9
ชีวติ ของเขา ในบางกรณี บางคนก็นาํ วิญญาณได้สามสิ บคน บ้างก็หกสิ บคน และบ้างก็สามารถ
นําวิญญาณคนได้ร้อยคนมาถึงพระคริ สต์ผา่ นทางการรับใช้ของเขา บทเรี ยนสําหรับเราก็คือ เรา
ต้องระวังที9เราจะไม่ยงุ่ เกินไปจนไม่มีเวลาให้พระเจ้า ที9เราจะต้องพัฒนาให้มีความลึกด้าน
อุปนิสัย ที9เราจะไม่มวั แต่สาละวนอยูก่ บั เรื9 องต่างๆของชีวติ เพื9อที9เราจะสามารถเกิดผลมากถวาย
แด่พระเจ้า
มธ 13:24-30 ต่อไปนี*เป็ นคําอุปมาเรื9 องข้าวละมานและข้าวสาลี มันถูกอธิ บายในข้อ
36-43 พระองค์ตรัสคําอุปมาอีกข้ อหนึ,งให้ เขาทั+งหลายฟังว่ า "อาณาจักรแห่ งสวรรค์ เปรียบ
เหมือนชายคนหนึ,งได้ หว่ านพืชดีในนาของตน 25 แต่ เมือ, คนทั+งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรู ของคน
นั+นมาหว่ านข้ าวละมานปนกับข้ าวสาลีน+ันไว้ แล้วก็หลบไป 26 ครั+นต้ นข้ าวนั+นงอกขึน+ ออกรวง
แล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏขึน+ ด้ วย 27 พวกผู้รับใช้ แห่ งเจ้ าบ้ านจึงมาแจ้ งแก่นายว่ า `นายเจ้ าข้า
ท่ านได้ หว่ านพืชดีในนาของท่านมิใช่ หรือ แต่ มขี ้ าวละมานมาจากไหน' 28 นายก็ตอบพวกเขาว่า
`นีเ+ ป็ นการกระทําของศัตรู ' พวกผู้รับใช้ จึงถามนายว่ า `ท่ านปรารถนาจะให้ พวกเราไปถอนและ
เก็บข้าวละมานหรือ' 29 แต่ นายตอบว่ า `อย่ าเลย เกลือกว่ าเมือ, กําลังถอนข้ าวละมานจะถอนข้ าว
สาลีด้วย 30 ให้ ท+งั สองจําเริญไปด้ วยกันจนถึงฤดูเกีย, ว และในเวลาเกีย, วนั+นเราจะสั,งผู้เกีย, วว่า
"จงเก็บข้ าวละมานก่อนมัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟเสีย แต่ ข้าวสาลีน+ันจงเก็บไว้ ในยุ้งฉางของเรา"'”
เรื9 องนี*กไ็ ม่มีอะไรยุง่ ยาก ข้าวละมานคือข้าวสาลีปลอมๆ มันเป็ นวัชพืชที9คนไม่ตอ้ งการ
ซึ9งในระยะแรกๆนั*นก็ดูเหมือนข้าวสาลี เมื9อโตขึ*นแล้ว มันก็จะออกเมล็ดสี ดาํ ที9เป็ นอันตราย ตรง
นี*ศตั รู ได้มาหว่านเมล็ดพืชปลอมๆขณะที9ชาวนาหลับอยู่ เมื9อข้าวละมานเริ9 มปรากฏชัดเจน
ชาวนาคนนี*กแ็ นะนําว่า หากปล่อยมันทิ*งไว้จะดีกว่าพยายามที9จะถอนมันทิ*งและทําให้พืชผลดีๆ
เสี ยหาย ในฤดูเก็บเกี9ยวพวกมันจะถูกเก็บรวบรวมออกไปและเอาไปเผาไฟเสี ย

คําอธิบายของคําอุปมาเรื9 องนี*จะปรากฏในข้อ 36 เราควรหมายเหตุไว้วา่ นี9เป็ นคําอุปมา
เกี9ยวกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และมันจึงเป็ นคําอุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรนั*น เมื9อเราเข้าใจเกี9ยวกับ
เรื9 องนี*เราก็จะสามารถตีความมันได้อย่างถูกต้อง
มธ 13:31-32 คําอุปมาเรื9 องเมล็ดพันธุ์ผกั กาดเป็ นคําอุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรแห่งสวรรค์
เรื9 องต่อไปที9ถกู นําเสนอโดยพระเยซู พระองค์ยงั ตรัสคําอุปมาอีกข้ อหนึ,งให้ เขาฟังว่า "อาณาจักร
แห่ งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ,ง ซึ,งชายคนหนึ,งเอาไปเพาะลงในไร่ ของตน
32 เมล็ดนั+นทีจ, ริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั+งปวง แต่ เมือ, งอกขึน+ แล้วก็ใหญ่ ทสี, ุ ดท่ามกลางผักทั+งหลาย
และจําเริญเป็ นต้ นไม้ จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยู่ตามกิง, ก้านของต้ นนั+นได้ "
เมล็ดพันธุผ์ กั กาดก็มีขนาดเล็กจริ งๆและบางพันธุ์กส็ ามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่
เหมือนต้นไม้ได้ การประยุกต์ใช้คาํ อุปมานี*กถ็ ูกพบในบริ บทของอาณาจักรนั*น การประยุกต์ใช้
คําอุปมานี*แบบง่ายๆก็คือว่า อะไรที9เล็กเหลือเกินอย่างความเชื9อของคนๆหนึ9งก็สามารถเติบโต
ขึ*นเป็ นกิจการฝ่ ายวิญญาณที9ยง9ิ ใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ในบริ บทนี* ความหมายก็อาจเป็ นได้วา่ โดยคนที9ไม่สาํ คัญ (เสท โนอาห์
อับราฮัม ยาโคบ อิสอัค ซามูเอล ฯลฯ) พระเจ้าจะทรงสร้างอาณาจักรหนึ9งขึ*นมาซึ9งจะปกคลุมทัว9
ทั*งแผ่นดินโลก แน่นอนที9ส9ิ งนี*จะกลายเป็ นจริ งในอาณาจักรยุคพันปี ของพระคริ สต์ พวกนกใน
อากาศก็อาจหมายถึงประชาชาติต่างๆของแผ่นดินโลกที9เป็ นคนต่างชาติที9กลายเป็ นส่ วนหนึ9ง
ของอาณาจักรนั*นและอาศัยอยูใ่ นนั*นด้วย
อาณาจักรของพระเจ้าจะกลายเป็ นอาณาจักรที9ยง9ิ ใหญ่ที9สุดเท่าที9เคยมีมาเมื9อพระคริ สต์
เสด็จกลับมาและสถาปนามันในยุคพันปี อย่างไรก็ตาม อาณาจักรนี*กไ็ ด้เริ9 มต้นขึ*นผ่านทางคนทั*ง
หลายที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในหลายยุคสมัยก่อนซึ9งเป็ นผูท้ ี9โลกไม่รู้จกั นอกจากนี* ในด้าน
แนวคิดแล้ว อาณาจักรนั*นซึ9งทรงสัญญาไว้แก่ชนอิสราเอลมานานแล้วในปัจจุบนั ก็เป็ นแค่เมล็ด
พืชเล็กๆ อย่างไรก็ตาม เมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมา มันก็จะงอกเงยขึ*นเป็ นอาณาจักรที9ทรงพลัง
มากที9สุดเท่าที9โลกนี*เคยพบเห็นมา โดยรวมทุกประชาชาติบนพื*นแผ่นดินโลกเข้าไว้ดว้ ยกัน
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พระเยซูจึงทรงนําเสนอคําอุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรนั*นเรื9 องที9สี9 พระองค์

ยังตรัสคําอุปมาให้ เขาฟังอีกข้ อหนึ,งว่า "อาณาจักรแห่ งสวรรค์ เปรียบเหมือนเชื+อ ซึ,งผู้หญิงคน
หนึ,งเอามาเจือลงในแป้ งสามถัง จนแป้ งนั+นฟูขนึ+ ทั+งหมด"
เชื*อในพระคัมภีร์มกั หมายถึงลักษณะที9แทรกซึมไปทัว9 ของความบาป ถึงแม้วา่ อาณาจักร
ของพระเจ้าจะเป็ นรัชกาลแห่งความชอบธรรม แต่มนั ก็จะมีคนบาปที9ถือกําเนิดขึ*นอยูใ่ นช่วงเวลา
นั*น วิวรณ์ 20:7-9 บันทึกไว้วา่ พอสิ* นยุคพันปี จะมีการลุกฮือต่อต้านพระเจ้าซึ9งนําโดยซาตาน
เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นคําอุปมาของเรื9 องดังกล่าว เชื*อของความบาป ถึงแม้จะถูกยับยั*งไว้ แต่กย็ งั
เหลืออยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าว พอสิ* นยุคพันปี น่าเศร้าที9ท* งั อาณาจักรนั*นจะถูกแทรกซึมไปด้วย
ความบาปของการกบฏเหมือนกับที9เชื*อเล็กน้อยทําให้แป้ งดิบทั*งก้อนฟูข* ึน พระเจ้าจะทรงยอม
ให้การกบฏนั*นเกิดขึ*นหลังจากที9ซาตานถูกปล่อยตัวออกมาในการสู ้รบกับโกกและมาโกก ความ
บาปและซาตานในตอนนั*นก็จะประสบกับความพ่ายแพ้อย่างสิ* นเชิงครั*งเดียวจบ
มธ 13:34-35 มัทธิวจึงหยุดสักครู่ ท่ามกลางคําอุปมาหลายเรื9 องนี*เพื9อออกความเห็นว่า
ข้ อความเหล่ านีท+ +งั สิ+น พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็ นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา พระองค์ มไิ ด้
ตรัสกับเขาเลย 35 ทั+งนีเ+ พือ, จะให้ สําเร็จตามพระวจนะทีต, รัสโดยศาสดาพยากรณ์ ว่า `เราจะอ้า
ปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้ อความซึ,งปิ ดซ่ อนไว้ ต+งั แต่ เดิมสร้ างโลก'
นี9ทาํ ให้เรานึกถึงสิ9 งที9พระเยซูได้ทรงอธิบายต่อพวกสาวกใน 13:10-15 พระเยซูทรงสอน
ฝูงชนแห่งอิสราเอลแบบคลุมเครื อผ่านทางคําอุปมาต่างๆ พระองค์ทรงสอนพวกสาวกของ
พระองค์อย่างตรงๆ ชนอิสราเอลส่ วนใหญ่และโดยเฉพาะพวกคนใหญ่คนโตของอิสราเอลได้
เห็นการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูแล้ว พวกเขาได้ยนิ ข่าวสารง่ายๆของพระองค์เช่นกัน นัน9 คือ
จงกลับใจเสี ยใหม่ น่าเศร้าที9พวกเขาได้ปฏิเสธทั*งพระองค์และข่าวสารของพระองค์ ดังนั*น บัดนี*
พระองค์จึงทรงสอนพวกเขาโดยใช้คาํ อุปมาต่างๆที9คลุมเครื อ พวกเขาได้ยนิ แต่กไ็ ม่เข้าใจและ
เห็นแต่กไ็ ม่รับรู ้ คําพยากรณ์ที9ถูกยกมานี*กม็ าจากเพลงสดุดี 78:2
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จากนั*นมัทธิวก็บนั ทึกว่า แล้วพระเยซู จึงทรงให้ ฝูงชนเหล่านั+นจากไปและ

เสด็จเข้าไปในเรือน พวกสาวกของพระองค์ กม็ าเฝ้ าพระองค์ทูลว่ า "ขอพระองค์ ทรงโปรด

อธิบายให้ พวกข้ าพระองค์ เข้ าใจคําอุปมาทีว, ่ าด้ วยข้ าวละมานในนานั+น" เพราะทรงมีเจตนาที9จะ
สอนชนอิสราเอลแบบคลุมเครื อแต่สอนพวกสาวกแบบตรงๆ พระเยซูจึงทรงให้ฝงู ชนเหล่านั*น
จากไปสําหรับวันนั*น พระองค์ได้ทรงอธิบายคําอุปมาเรื9 องผูห้ ว่านพืชแก่พวกเขาแล้ว พวกสาวก
จึงขอให้พระเยซูอธิบายคําอุปมาเรื9 องที9สองจากสี9 เรื9 องนี* คือ เรื9 องข้าวละมานในนานั*น
มธ 13:37-43 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "ผู้หว่ านเมล็ดพืชดีน+ันได้ แก่บุตรมนุษย์ 38 นา
นั+นได้ แก่โลก ส่ วนเมล็ดพืชดีได้ แก่ ลูกหลานแห่ งอาณาจักร แต่ ข้าวละมานได้ แก่ลูกหลานของมาร
ร้ าย 39 ศัตรู ผู้หว่ านข้ าวละมานได้ แก่พญามาร ฤดูเกีย, วได้ แก่การสิ+นสุ ดของโลกนี+ และผู้เกีย, วนั+น
ได้ แก่พวกทูตสวรรค์ 40 เหตุฉะนั+น เขาเก็บข้ าวละมานเผาไฟเสี ยอย่างไร ในการสิ+นสุ ดของโลกนี+
ก็จะเป็ นอย่ างนั+น 41 บุตรมนุษย์ จะใช้ พวกทูตสวรรค์ ของท่ านออกไปเก็บกวาดทุกสิ,งทีท, าํ ให้ หลง
ผิด และบรรดาผู้ทที, าํ ความชั,วช้ าไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง+ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง
ทีน, ั,นจะมีการร้ องไห้ ขบเขีย+ วเคีย+ วฟัน 43 คราวนั+นผู้ชอบธรรมจะส่ องแสงอยู่ในอาณาจักรพระ
บิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
ต่อไปนี*คือคําอธิ บายเกี9ยวกับข้าวละมานและข้าวสาลี อีกครั*งที9กญ
ุ แจที9ไขสู่ ความเข้าใจ
คําอุปมานี*คือ การจดจําว่าบริ บทนี*เป็ นเรื9 องของอาณาจักรนั*น ไม่ใช่ของคริ สตจักร ความหมาย
ตรงนี*คล้ายคลึงกับคําอุปมาเรื9 องเชื*อ ถึงแม้วา่ เฉพาะคนที9บงั เกิดใหม่แล้วเท่านั*นจะได้เข้าในยุค
พันปี ในตอนที9มนั เริ9 มต้น แต่คนเหล่านั*นที9เข้าสู่ ยคุ พันปี นั*นในร่ างกายธรรมดาก็จะออกลูกออก
หลานได้อยู่ คนเหล่านี*จะยังมีวสิ ัยบาปอยู่ คนมากมายจะได้รับความรอดในช่วงยุคพันปี แต่บาง
คนก็จะไม่รอด คนเหล่านั*นที9ยงั ไม่ถูกสร้างใหม่กน็ ่าจะเป็ นข้าวละมานที9ถูกหว่านในอาณาจักร
นั*น
พอสิ* นยุคพันปี ซาตานก็จะถูกปล่อยตัวออกมาและมันจะรี บไปหาคนเหล่านั*นที9ไม่เคย
บังเกิดใหม่เลยในช่วงยุคพันปี ถึงแม้วา่ ดูเผินๆแล้วพวกเขาเป็ นเหมือนประชากรของพระเจ้า แต่
ตัวตนที9แท้จริ งของพวกเขาก็จะปรากฏ และพวกเขาพร้อมกับซาตานก็จะก่อกบฏ ปฏิกิริยาของ
พระเจ้าก็คือ พระองค์ทรงใช้พวกทูตสวรรค์ไปทัว9 อาณาจักรของพระองค์ผซู ้ 9 ึงจะรวบรวมคน
เหล่านี*สู่ การพิพากษา เมื9อพิจารณาเรื9 องนี*กบั วิวรณ์ 20:7-9 เห็นได้ชดั ว่าพวกทูตสวรรค์ของ

พระเจ้าก็จะมีวธิ ีในการรวบรวมพวกเขามาสู่ การสงครามที9โกกและมาโกก ดูคาํ อธิบายสําหรับ
วิวรณ์ 20:7-9
ในการสงครามครั*งสุ ดท้ายเพือ9 ต่อสู ้กบั ความบาปและการกบฏ ซาตานและพวกสมุนของ
มันก็จะถูกทําลายจนสิ* นซาก นอกจากนี* ในตอนนั*นซาตานก็จะถูกโยนทิ*งลงไปในบึงไฟโดยตรง
ถึงแม้วา่ วิวรณ์ 20:7-9 ไม่ได้พดู ถึงเรื9 องนี*โดยตรง แต่ตรงนี*กส็ ื9 อชัดเจนว่าทุกคนที9ไปเข้าร่ วมใน
การกบฏครั*งสุ ดท้ายนั*นต่อพระเจ้าจะถูกโยนลงไปในบึงไฟโดยตรงเช่นกัน นัน9 จะไม่ใช่วนั แห่ง
การพิพากษาใหญ่ยงิ9 ต่อพวกคนกบฏเท่านั*น แต่คนทั*งหลายที9สูญเสี ยคนที9รักไปก็จะโศกเศร้า
อย่างหนักเพราะความพินาศของคนเหล่านั*นเช่นกัน คนที9ไม่รอดก็จะโศกเศร้าเสี ยใจด้วย แต่
สําหรับพวกเขามันก็จะสายเกินไปแล้ว
ณ เวลานี*เองที9อาณาจักรนิรันดร์จะถูกสถาปนาขึ*นในฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลก
ใหม่ ดู วิวรณ์ 21:1 ในตอนนั*นพระคริ สต์จะทรงปราบพวกศัตรู ท* งั หมดลงใต้พระบาทของ
พระองค์และส่ งมอบอาณาจักรนั*นแด่พระเจ้าคือพระบิดา (1 โคริ นธ์ 15:24-28) “คราวนั*นผูช้ อบ
ธรรมจะส่ องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์” พระเยซูทรงปิ ดท้ายคําอธิบาย
นี*ดว้ ยคําเตือนที9ตรงจุด “ใครมีหูจงฟังเถิด” วลีสุดท้ายนี*บ่งบอกว่าคําอุปมานี*มีอะไรมากกว่าที9
เห็นในตอนแรก
มธ 13:44

ขณะที9มีแต่พวกสาวกของพระองค์อยูด่ ว้ ยเท่านั*น พระเยซูกท็ รงสอนคํา

อุปมาเรื9 องที9หา้ เกี9ยวกับอาณาจักรนั*นต่อไป อีกประการหนึ,ง อาณาจักรแห่ งสวรรค์เปรียบเหมือน
ขุมทรัพย์ ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมือ, มีผู้ใดพบแล้ วก็กลับซ่ อนเสี ยอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขาย
สรรพสิ, งซึ,งเขามีอยู่ แล้วไปซื+อทุ่งนานั+น
คําอุปมาเรื9 องขุมทรัพย์ที9ซ่อนไว้อาจหมายถึงตอนที9คนใดเข้าใจข่าวประเสริ ฐของพระ
คริ สต์อย่างถ่องแท้ (ยิวหรื อคนต่างชาติ) และต้อนรับพระคริ สต์ เขาก็จะยินดีถวายชีวติ ของตน
เพื9อพระคริ สต์ ข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดและอาณาจักรนั*นก็เป็ นขุมทรัพย์อนั มีค่ามาก เมื9อคน
ใดมาถึงพระคริ สต์และกลับใจเชื9ออย่างแท้จริ ง เขาก็จะเกิดความตื9นเต้นและความยินดีที9จะถวาย
ทั*งตัวแด่พระองค์ นัน9 อาจเป็ นความหมายที9ถูกสื9 อในคําอุปมาสั*นๆนี*

สําหรับพวกยิวในตอนนั*น ข่าวประเสริ ฐที9ถูกเสนอตอนนั*นก็เกี9ยวข้องกับอาณาจักรที9
ทรงหยิบยืน9 ให้ ตั*งแต่เหตุการณ์ตรึ งกางเขนเป็ นต้นมา ข่าวประเสริ ฐนั*นก็ได้เปลี9ยนเป็ นข่าว
ประเสริ ฐแห่งความรอดโดยทางการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
มธ 13:45-46 พระเยซูจึงทรงประกาศคําอุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรนั*นเรื9 องที9หกแก่พวก
สาวกของพระองค์ อีกประการหนึ,ง อาณาจักรแห่ งสวรรค์ เปรียบเหมือนพ่ อค้าทีไ, ปหาไข่ มุกอย่ าง
ดี 46 ซึ,งเมือ, ได้ พบไข่ มุกเม็ดหนึ,งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ, งสารพัดซึ,งเขามีอยู่ ไปซื+อไข่ มุกนั+น
ใจความสําคัญของคําอุปมานี*กเ็ กือบจะเหมือนกันกับเรื9 องก่อนหน้า เมื9อผูใ้ ดตระหนัก
อย่างถ่องแท้วา่ มีอะไรรอเขาอยูเ่ บื*องหน้าสําหรับการเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าที9อุทิศตัวจริ งๆ เขาก็จะ
ถวายทุกสิ9 งแด่พระคริ สต์ สําหรับพวกยิวในสมัยนั*น (หรื อในช่วงยุคเจ็ดปี ) การทราบถึงความ
หวังของอาณาจักรที9จะมานั*นก็เป็ น (จะเป็ น) อัญมณี อนั มีค่าประมาณไม่ได้เลย สําหรับคนทั*ง
หลายที9มีชีวติ อยูใ่ นยุคคริ สตจักร ความเข้าใจเกี9ยวกับข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดนั*นก็กลายเป็ น
เพชรพลอยอันมีค่ามาก
มธ 13:47-50 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงประกาศคําอุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรนั*น
เรื9 องที9เจ็ดซึ9งเป็ นเรื9 องสุ ดท้ายแก่พวกสาวกที9มารวมตัวกัน อีกประการหนึ,ง อาณาจักรแห่ งสวรรค์
เปรียบเหมือนอวนทีล, ากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิด 48 ซึ,งเมือ, เต็มแล้วเขาก็ลากขึน+ ฝั,งนั,ง
เลือกเอาแต่ ทดี, ีใส่ ในภาชนะ แต่ ทไี, ม่ ดีน+ันก็ทงิ+ เสีย
นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูตรัสถึงการที9ในช่วงพันปี แรกของอาณาจักรนั*น จะมีคนทุกรู ป
แบบอยูร่ ่ วมกัน ถึงแม้วา่ มีแต่คนที9ถูกสร้างใหม่แล้วเท่านั*นที9จะได้เข้าในอาณาจักรนั*น แต่จะมี
เด็กรุ่ นใหม่ๆเกิดขึ*นมาซึ9งจําเป็ นต้องกลับใจรับเชื9ออยู่ หลายคนจะกลับใจรับเชื9อแต่บางคนก็จะ
ไม่ ถึงแม้วา่ ในตอนนั*นจะมีการบังคับใช้ความชอบธรรมอย่างเข้มงวด แต่เห็นได้ชดั ว่าจะมี ‘ข้าว
ละมาน’ ที9เหลือรอดมาจนถึงกาลสุ ดปลาย ในวันนั*นพระเจ้าจะทรงคัดแยกคนดีออกจากคนชัว9
โดยมีวธิ ีของพระองค์ซ9 ึงเราไม่อาจหยัง9 รู ้ได้ นี9กอ็ าจหมายถึงการสงครามแห่งโกกและมาโกกตาม
ที9มีบรรยายไว้ในวิวรณ์ 20:7-9

พระเยซูตรัสต่อไปว่า 49 ในการสิ+นสุ ดของโลกก็จะเป็ นอย่ างนั+นแหละ พวกทูตสวรรค์ จะ
ออกมาแยกคนชั,วออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะทิง+ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน, ั,นจะมีการ
ร้ องไห้ ขบเขีย+ วเคีย+ วฟัน"
นี9อาจสอดคล้องกับคําอุปมาเรื9 องข้าวละมาน ดูคาํ อธิบายของ 13:37-42 ถึงแม้วา่ ไม่มีการ
เอ่ยถึงโดยตรงในวิวรณ์ 20:7-9 เกี9ยวกับคนอื9นนอกจากซาตานที9ถูกโยนทิ*งลงในบึงไฟโดยตรง
แต่ท* งั ตรงนี*และใน 13:42 ก็มีการบ่งบอกอย่างมีน* าํ หนักว่า ทุกคนที9กบฏในวันนั*นจะถูกโยนทิ*ง
ลงไปในบึงไฟโดยตรง คราวนั*นจะมี “การร้องไห้ขบเขี*ยวเคี*ยวฟัน” วลีหลังนี*เป็ นสํานวนของ
คนตะวันออกกลางที9สื9อถึงความโศกเศร้าเสี ยใจใหญ่ยงิ9
มธ 13:51-52 หลังจากได้นาํ เสนอคําอุปมาเจ็ดเรื9 องเกี9ยวกับอาณาจักรนั*นไปแล้ว พระ
เยซูกต็ รัสถามพวกสาวกของพระองค์วา่ "ข้ อความเหล่านีท+ ่ านทั+งหลายเข้ าใจแล้วหรือ" เขาทูล
ตอบพระองค์ ว่า "เข้ าใจ พระเจ้ าข้ า” ด้วยความเคารพอย่างสุ ดซึ*ง พวกเขาไม่น่าจะเข้าใจ พวกเรา
ทุกวันนี*ได้เปรี ยบตรงที9มีพระคัมภีร์ใหม่ฉบับสมบูรณ์รวมถึงโครงสร้างทางศาสนศาสตร์ที9
ครอบคลุมเพือ9 ที9จะเข้าใจความจริ งเกี9ยวกับอวสานกาลที9ซบั ซ้อนเช่นนั*นได้ พวกสาวกในตอน
นั*นยังไม่มีขอ้ ได้เปรี ยบดังกล่าว แน่นอนที9พวกเขาคิดไปเองว่าตัวเองเข้าใจสิ9 งเหล่านี*อย่างถ่องแท้
พระเยซูจึงกล่าวปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*โดยตรัสว่า 52 ฝ่ ายพระองค์ตรัสกับเขาว่ า "เพราะ
ฉะนั+นพวกธรรมาจารย์ ทุกคนทีไ, ด้ รับการสั, งสอนถึงอาณาจักรแห่ งสวรรค์แล้ว ก็เป็ นเหมือน
เจ้ าของบ้ านทีเ, อาทั+งของใหม่ และของเก่าออกจากคลังของตน"
พวกธรรมาจารย์ที9พระเยซูตรัสถึงนี*ไม่ใช่พวกธรรมจารย์ยวิ ที9เอาแต่ปรับปรุ งแก้ไขข้อ
ปลีกย่อยต่างๆของพระราชบัญญัติ ธรรมาจารย์กเ็ ป็ นคําเหมือนโดยทัว9 ไปที9ใช้เรี ยกอาจารย์ และ
นัน9 น่าจะเป็ นความหมายของคําๆนี*ที9พระเยซูทรงใช้ตรงนี* อย่างไรก็ตามพระเยซูอาจตรัสถึงพวก
ธรรมาจารย์ที9 “ได้รับการสั9งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว” พระองค์ตรัสถึงคนเหล่านั*น
(เช่นพวกสาวก) ที9หวังว่าจะเข้าใจความจริ งเกี9ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า คนเช่นนั*นถูกเปรี ยบ
ว่าเป็ นเหมือนกับเจ้าของบ้านที9เอาทั*งของเก่าและของใหม่ออกมาจากคลังของตน

การประยุกต์ใช้กอ็ าจเป็ นได้วา่ แนวคิดเรื9 องอาณาจักรนั*นเป็ นของเก่าที9พวกยิวเห็นมาเป็ น
ร้อยๆปี อย่างไรก็ตามพระเยซูได้ทรงเอาออกมาจากคลังเดียวกันนั*น (พระคัมภีร์) ซึ9งความจริ ง
ใหม่เกี9ยวกับอาณาจักรนั*นที9แม้แต่พวกสาวกก็ยงั ไม่รู้ ความจริ งเหล่านั*นก็ถูกฝังไว้อยูใ่ นคําอุปมา
เกี9ยวกับอาณาจักรนั*นทั*งเจ็ดเรื9 องที9พระเยซูเพิ9งทรงสอนไป ความจริ งพื*นฐานนั*นเป็ นของเก่า แต่
พระองค์ได้ทรงเพิ9มมิติใหม่ๆแห่งความเข้าใจเกี9ยวกับมันเข้าไปด้วย ความจริ งทั*งใหม่และเก่าได้
ถูกนํามาผสมเข้าด้วยกันจริ งๆ
มธ 13:53-57 ต่ อมาเมือ, พระเยซูได้ ตรัสคําอุปมาเหล่านีเ+ สร็จแล้ ว พระองค์ กเ็ สด็จไป
จากทีน, ั,น 54 เมือ, พระองค์ เสด็จมาถึงบ้ านเมืองของพระองค์ แล้ว พระองค์ กส็ ั,งสอนในธรรม
ศาลาของเขา จนคนทั+งหลายประหลาดใจ
หลังจากได้ทรงสอนคําอุปมายากๆเหล่านั*นไปแล้ว พระเยซูกเ็ สด็จไปจากเมืองคาเปอร
นาอุม ส่ วนวลีที9วา่ “บ้านเมืองของพระองค์” นั*นน่าจะหมายถึงเมืองนาซาเร็ธซึ9งอยูห่ ่างไปทาง
ตะวันตกและทางใต้เหนือเนินเขาที9ขรุ ขระของแคว้นกาลิลี เมืองนาซาเร็ธเป็ นที9ๆมารี ยแ์ ละโย
เซฟได้เดินทางกลับไปและเลี*ยงดูครอบครัวของตน ซึ9งรวมถึงพระเยซูดว้ ย มันเป็ นบ้านเมือง
เล็กๆของพระองค์
ในขณะเดียวกัน กิตติศพั ท์ของพระเยซูกไ็ ด้ลือไปล่วงหน้าพระองค์แล้วและประชาชนใน
ท้องถิ9นนั*นก็ทราบดีถึงชื9อเสี ยงและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ พอพระองค์เสด็จไปถึงที9นน9ั
พระองค์กท็ รงเข้าไปในธรรมศาลาของที9นน9ั และทรงสอนประชาชน เพือ9 นบ้านเก่าๆของ
พระองค์ต่างตกตะลึงกับสิ9 งที9พวกเขาได้ยนิ
พวกเขาจึงถามว่า "คนนี+มสี ติปัญญาและการอิทธิฤทธิDอย่างนีม+ าจากไหน 55 คนนีเ+ ป็ นลูก
ช่ างไม้ มใิ ช่ หรือ มารดาของเขาชื,อมารีย์มใิ ช่ หรือ และน้ องชายของเขาชื,อยากอบ โยเสส ซีโมน
และยูดาสมิใช่ หรือ 56 และน้ องสาวทั+งหลายของเขาก็อยู่กบั เรามิใช่ หรือ เขาได้ สิ,งทั+งปวงเหล่านี+
มาจากไหน"
ในบริ เวณบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ พวกเพื9อนบ้านเดิมของพระองค์กล็ งั เลที9จะเชื9อ
ในพระองค์ มีการเอ่ยถึงโยเซฟ พ่อเลี*ยงของพระองค์วา่ เป็ นช่างไม้ นี9เป็ นการเอ่ยถึงเรื9 องนี*ครั*ง

เดียวในพระคัมภีร์ใหม่ ไม่วา่ พระศาสนจักรคาทอลิกจะว่ายังไง แต่พระเยซูกท็ รงมีนอ้ งๆชาย
หญิงจริ งๆ นางมารี ยก์ ไ็ ม่ใช่หญิงพรหมจารี เสมอไป นางมีลูกคนอื9นๆด้วย พวกน้องๆของพระ
เยซูได้ถกู เอ่ยชื9อตรงนี* คือ ยากอบ โยเสส ซี โมน และยูดาส พระองค์น่าจะมีนอ้ งสาวอย่างน้อย
สองคนเพราะพวกนางถูกพูดถึงในรู ปพหูพจน์ (“น้องสาวทั*งหลาย”) ความเห็นที9วา่ “เขาได้ สิ,ง
ทั+งปวงเหล่านีม+ าจากไหน” จริ งๆแล้วก็หมายความว่า ‘เขาคิดว่าตัวเองเป็ นใครกัน’
มัทธิวกล่าวต่อไปว่า 57 เขาทั+งหลายจึงหมางใจในพระองค์ พวกเพื9อนบ้านน่าจะรู ้สึกไม่
พอใจกับสิ9 งที9พวกเขาคิดว่าเป็ นความโง่เขลาของพระองค์ พระองค์ทรงอ้างว่าตัวเองเป็ นพระเมส
สิ ยาห์ พวกเขาคิดว่าตัวเองรู ้ดีกว่า พระองค์ได้ทรงเติบโตมาที9นน9ั พวกน้องๆของพระองค์ต่าง
อับอายขายหน้าที9พขี9 องพวกเขาดูเหมือนกําลังทําให้ตวั เองกลายเป็ นคนโง่
พระเยซูจึงทรงตอบกลับด้วยคําสุ ภาษิตที9เป็ นจริ งจนถึงทุกวันนี* ฝ่ ายพระเยซูตรัสกับเขา
ว่ า "ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ ขาดความนับถือ เว้ นแต่ ในบ้ านเมืองของตน และในครัวเรือนของตน"
สถานที9ๆนักเทศน์เติบโตขึ*นมามักไม่ค่อยให้ความเชื9อถือมากนักแก่เขา พวกเขารู ้จกั พระองค์ใน
ฐานะเด็กคนหนึ9ง เมื9อมองย้อนกลับไป นี9กเ็ ป็ นความเห็นที9น่าเศร้า แม้แต่ครอบครัวและเพือ9 นๆ
ของพระเยซูเองก็ปฏิเสธพระองค์ เป็ นความจริ งที9พระองค์เสด็จมาหาพวกของพระองค์และพวก
ของพระองค์หาได้ตอ้ นรับพระองค์ไม่ แต่อย่างน้อยยากอบ น้องชายของพระองค์กไ็ ด้กลายเป็ นผู ้
เชื9อคนหนึ9งในเวลาต่อมาและประกาศพระคริ สต์อย่างมีพลัง
มธ 13:58

ดังนั*น พระองค์จึงมิได้ ทรงกระทําการอิทธิฤทธิDมากทีน, ั,น เพราะเขาไม่ มี

ความเชื,อ ให้เราสังเกตความเชื9อมโยงกันระหว่างฤทธิ:เดชของพระเจ้าและความเชื9อ นอกจากนี*
ความไม่เชื9อที9ถูกเอ่ยถึงตรงนี*กเ็ ป็ นมากกว่าแค่การขาดความเข้าใจ มันสะท้อนให้เห็นถึงใจที9แข็ง
กระด้าง ที9ใดที9มีการขาดความเชื9อ ที9นน9ั พระเจ้าก็ไม่ทรงกระทํากิจใดๆเลย นี9เป็ นบทเรี ยน
สําหรับเราจนถึงทุกวันนี*
*****

ภาพรวมของมัทธิว 14: เหตุการณ์ สาํ คัญสามครั$ งในการรั บใช้ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของ
เราได้ ถกู พบตรงนี:$ (1) การถูกประหารชี วิตของยอห์ นผู้ให้ บพั ติศมา (2) การเลีย$ งอาหารคนห้ า
พันคน (3) และการทีพระเยซูทรงดําเนินบนนํา$
มธ 14:1-2

คราวนี*มทั ธิวเปลี9ยนจุดสนใจของเขาไปที9การเสี ยชีวติ ก่อนเวลาอัน

สมควรของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ครั+งนั+นเฮโรดเจ้ าเมืองได้ ยนิ กิตติศัพท์ ของพระเยซู 2 จึงกล่าว
แก่พวกคนใช้ ของท่านว่า "ผู้นีแ+ หละเป็ นยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา ท่ านได้ เป็ นขึน+ มาจากความตาย
แล้ว เหตุฉะนั+นท่ านจึงกระทําการอิทธิฤทธิDได้ ” มีการพูดถึงเฮโรด อันทีพาส โอรสของเฮโรดม
หาราช ซึ9งเป็ นที9รู้จกั ในชื9อเฮโรดเจ้าเมืองด้วยเพราะว่าเขาครอบครองมากกว่าหนึ9งในสี9 ของ
อาณาจักรเดิมของบิดาของตน เขาครอบครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเปเรอา เพราะว่าเขาไม่ค่อย
อยูบ่ ่อยๆเพราะต้องไปรบกับคนอาระเบีย เขาจึงไม่น่าจะได้ยนิ ข่าวคราวของพระเยซูมากนัก
อย่างไรก็ตาม พอกลับมาและได้ฟังเกี9ยวกับการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูมากขึ*น เขาจึงคิดว่า
พระเยซูคือยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาที9เป็ นขึ*นจากตาย
มธ 14:3-11 มัทธิวจึงบันทึกว่ายอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ถูกประหารชีวติ แล้ว ด้ วยว่าเฮ
โรดได้ จับยอห์ นมัดแล้ วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่ นางเฮโรเดียสภรรยาของฟี ลิปน้ องชายของ
ตน 4 เพราะยอห์ นเคยทูลท่านว่ า "ท่านผิดพระราชบัญญัติทรี, ับนางมาเป็ นภรรยา" 5 ถึงเฮโร
ดอยากจะฆ่ายอห์ นก็กลัวประชาชน ด้ วยว่ าเขาทั+งหลายนับถือยอห์ นว่าเป็ นศาสดาพยากรณ์
ก่อนหน้านี*ยอห์นได้เทศนาต่อว่าการเล่นชูข้ องเฮโรดกับนางเฮโรเดียสน้องสะใภ้ของเขา
เราเห็นถึงความเสื9 อมทรามของพวกคนรวยและคนมีชื9อเสี ยงแม้กระทัง9 ในสมัยนั*น จริ งๆแล้วนาง
เฮโรเดียสก็เป็ นหลานสาวของทั*งฟี ลิปและเฮโรดอันทีพาส ตอนแรกนางแต่งงานกับฟี ลิปแต่นาง
ก็เริ9 มมีสัมพันธ์สวาทกับเฮโรดและในที9สุดก็แต่งงานกับเขา
สําหรับเรื9 องนี*ยอห์นได้กล่าวประณามเฮโรดอย่างเปิ ดเผย โดยกล่าวอย่างชัดเจนว่าความ
สัมพันธ์ชูส้ าวดังกล่าวเป็ นการละเมิดต่อพระราชบัญญัติของพระเจ้า เฮโรดจึงสั9งขังยอห์นในคุก
เฮโรดตั*งใจที9จะฆ่ายอห์น แต่เพราะเขาเห็นว่าประชาชนคิดว่ายอห์นเป็ นศาสดาพยากรณ์ เขาจึง
ลังเล

อย่างไรก็ตาม 6 แต่ เมือ, วันฉลองวันกําเนิดของเฮโรดมาถึง บุตรสาวนางเฮโรเดียสก็เต้ นรํา
ต่ อหน้ าเขาทั+งหลาย ทําให้ เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสั ญญาโดยปฏิญาณว่ า เธอจะขอสิ, งใดๆ ก็จะ
ให้ สิ,งนั+น 8 บุตรสาวก็ทูลตามทีม, ารดาได้ สั,งไว้ แล้วว่ า "ขอศีรษะยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาใส่ ถาด
มาให้ หม่ อมฉันทีน, ี,เพคะ"
การเต้นรําของบุตรสาวของนางเฮโรเดียสสื9 อถึงการยัว9 ยวนทางเพศอย่างแน่นอน มัน
ไม่ใช่ธรรมเนียมที9ผหู ้ ญิงที9มีตาํ แหน่งสู งๆจะมาเต้นรําต่อหน้าผูค้ น อย่างไรก็ตาม ครอบครัวที9มี
อํานาจปกครองนี*กไ็ ม่ได้คาํ นึงถึงความถูกต้องเหมาะสมอยูแ่ ล้ว การเต้นรําในวันเกิดของคนโรม
ก็คงเปรี ยบได้กบั การเต้นระบําเปลื*องผ้าในสมัยนี* แม่ผชู ้ วั9 ร้ายคนนี*จึงชักจูงบุตรสาวของตัวเอง
ให้ลดตัวเพื9อที9จะบรรลุเป้ าหมายในการแก้แค้นของตัวเอง เฮโรดจึงได้รับความบันเทิงจากหญิง
สาวที9ไม่รักนวลสงวนตัวคนนี* เขาจึงสัญญาว่าจะให้ส9ิ งใดก็ตามที9เธอขอ แม่ของเธอได้ส9งั เธอ
แล้วว่าเธอควรขอสิ9 งใด
ความเจ้าคิดเจ้าแค้นของนางเฮโรเดียสในการขอให้ประหารชีวติ ยอห์นและการนําเสนอที9
โหดเหี* ยมเกินมนุษย์มนามีแต่จะแสดงให้เห็นถึงความเสื9 อมทรามของใจมนุษย์ นางขอให้นาํ
ศีรษะของยอห์นใส่ ถาดมาให้นาง ถึงแม้วา่ เฮโรดจะไม่อยากทําตามที9นางขอ 9 ฝ่ ายกษัตริย์เฮโร
ดก็เศร้ าใจ แต่ เพราะเหตุทไี, ด้ ปฏิญาณไว้ และเพราะเห็นแก่พวกทีเ, อนกายลงรับประทานด้ วยกัน
กับท่าน จึงออกคําสั,งอนุญาตให้ 10 แล้วก็ใช้ คนไปตัดศีรษะยอห์ นในคุก 11 เขาจึงเอาศีรษะของ
ยอห์ นใส่ ถาดมาให้ หญิงสาวนั+น หญิงสาวนั+นก็เอาไปให้ มารดา ถึงแม้วา่ เขาอาจเป็ นศาสดา
พยากรณ์คนสุ ดท้ายของพระคัมภีร์เดิม แต่ยอห์นก็กลายเป็ นผูพ้ ลีชีพคนแรกที9มีบนั ทึกไว้ในพระ
คัมภีร์ใหม่ เขาจึงทนทุกข์เพราะเหตุความชอบธรรมจริ งๆ
มธ 14:12

เหตุการณ์ที9เกิดขึ*นตามมาในเนื*อหาส่ วนที9เหลือของบทนี*กพ็ ดู ถึงตอนที9

พระเยซูทรงได้ข่าวเกี9ยวกับการประหารชีวติ ยอห์นอย่างโหดเหี*ยม ฝ่ ายพวกสาวกของยอห์ นก็มา
รับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ ทรงทราบ พวกสาวกของยอห์นได้มารับศพอาจารย์
ของตนไปฝังและมาแจ้งเรื9 องนี*ให้พระเยซูทรงทราบ

มธ 14:13

เราได้เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรงนี* เมือ, พระ

เยซูทรงได้ ยนิ แล้ว พระองค์ จงึ ลงเรือเสด็จไปจากทีน, ั,น ไปยังทีเ, ปลีย, วแต่ ลาํ พังพระองค์ เมือ,
ประชาชนทั+งปวงได้ ยนิ เขาก็ออกจากเมืองต่ างๆเดินตามพระองค์ไป ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ น
ลูกพี9ลูกน้องและ ‘เพื9อนร่ วมงาน’ ของพระเยซู พอได้ยนิ ข่าวเรื9 องการเสี ยชีวติ ของเขา พระเยซูก็
ทรงไปหาที9เปลี9ยวเพือ9 ที9จะอธิษฐาน (ดู มาระโก 6:46) ในช่วงเวลาที9ทรงเป็ นทุกข์ใจ พระเยซูก็
ทรงหาที9สงบๆเพือ9 ที9จะอยูล่ าํ พังกับพระเจ้า นัน9 เป็ นบทเรี ยนสําหรับเราด้วย
มธ 14:14

หลักการฝ่ ายวิญญาณเรื9 องหนึ9งจึงถูกนําเสนอ ซึ9 งพบหลายแห่งตลอดทัว9

พระคัมภีร์ท* งั เล่ม ครั+นพระเยซูเสด็จขึน+ จากเรือแล้ ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่
พระองค์ทรงสงสารเขา จึงได้ ทรงรักษาคนป่ วยของเขาให้ หาย
ให้เราสังเกตว่าพระเยซู (1) “เสด็จออกไป” จากนั*นพระองค์ก็ (2) “เห็น” ผูค้ นที9ขดั สน
เดือดร้อน (3) จากนั*นพระองค์กท็ รง “สงสารเขา” (4) หลังจากนั*นพระองค์กท็ รงตอบสนอง
ความจําเป็ นต่างๆของพวกเขา กุญแจสําคัญที9ทาํ ให้เราเกิดความเห็นอกเห็นใจคนที9หลงหายก็คือ
การออกไปหาพวกเขา และเห็นความขัดสนต่างๆของพวกเขา จากนั*นความเห็นอกเห็นใจก็จะ
ตามมา ในการรับใช้ในปัจจุบนั เราจะเกิดความเห็นอกเห็นใจผูค้ นก็ต่อเมื9อเราได้ออกไปและเห็น
ความขัดสนฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา นัน9 เป็ นเหตุที9วา่ ทําไมพระเยซูถึงทรงสอนเราหลายครั*งให้
ออกไปพร้อมกับข่าวประเสริ ฐ เมื9อเราออกไปและได้เห็นผูค้ นในสภาพที9หลงหายของพวกเขา
เราก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขาเพือ9 ที9จะนําวิญญาณพวกเขามาถึงพระคริ สต์ ดังนั*น ส่ วน
ผสมสําคัญสําหรับความเห็นอกเห็นใจก็คือ การออกไปตั*งแต่แรก ความเห็นอกเห็นใจและความ
ห่วงใยก็จะตามมาอย่างหลีกเลี9ยงไม่ได้
มธ 14:15-21 ครั+นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกของพระองค์ มาทูลพระองค์ ว่า "ทีน, ี,กนั ดาร
อาหารนัก และบัดนีก+ เ็ ย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ ประชาชนไปเสี ยเถิด เพือ, เขาจะได้ ไปซื+อ
อาหารตามหมู่บ้านสํ าหรับตนเอง" 16 ฝ่ ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่ า "เขาไม่ จําเป็ นต้ องไป
จากทีน, ี, พวกท่ านจงเลีย+ งเขาเถิด" 17 พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า "ทีน, ี,พวกข้ าพระองค์ มแี ต่
ขนมปังเพียงห้ าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั+น" 18 พระองค์จึงตรัสว่ า "เอาอาหารนั+นมาให้ เราทีน, ี,

เถิด" 19 แล้วพระองค์ ทรงสั, งให้ คนเหล่านั+นนั,งลงทีห, ญ้ า เมือ, ทรงรับขนมปังห้ าก้อนกับปลาสอง
ตัวนั+นแล้ว ก็ทรงแหงนพระพักตร์ ดูฟ้าสวรรค์ ทรงขอบพระคุณ และหักขนมปังส่ งให้ เหล่าสาวก
เหล่าสาวกก็แจกให้ คนทั+งปวง 20 เขาได้ กนิ อิม, ทุกคน ส่ วนเศษอาหารทีย, งั เหลือนั+น เขาเก็บไว้ได้
ถึงสิ บสองกระบุงเต็ม 21 ฝ่ ายคนทีไ, ด้ รับประทานอาหารนั+นมีผู้ชายประมาณห้ าพันคน มิได้ นับผู้
หญิงและเด็ก
เย็นวันนั*นเอง (หลังจากได้ข่าวการเสี ยชีวติ ของยอห์น) ฝูงชนหมู่ใหญ่กต็ ิดตามพระเยซู
เข้าไปในทะเลทราย (หรื อถิ9นทุรกันดาร) เมื9อพวกสาวกขอให้พระเยซูส่งประชาชนกลับไปใน
หมู่บา้ นต่างๆเพือ9 ซื*ออาหาร พระเยซูกท็ รงทําให้พวกเขาตะลึงโดยสั9งให้พวกสาวกเลี*ยงอาหารฝูง
ชนหมู่ใหญ่น* ี พวกสาวกคัดค้านว่าพวกเขามีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ซึ9งพอที9จะทํา
แซนวิชปลาได้หลายชิ*นเท่านั*น (ขนมปั งที9วา่ นี*กม็ ีขนาดเล็กและเป็ นเหมือนกับขนมปังก้อนใน
สมัยนี*)
พวกเขาก็เหมือนพวกเราที9มองเห็นแต่ปัญหา แต่พวกเขาก็มองไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหานี*ได้
อย่างไร ทางแก้ปัญหาก็คือการปล่อยให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทํากิจ เมื9อพวกเขานํา
ทรัพยากรที9มีอยูเ่ ล็กน้อยของตนมาถวายพระเยซู ฤทธานุภาพอันยิง9 ใหญ่กพ็ ระองค์กส็ าํ แดงเดช
ให้เราสังเกตว่าพระเยซูทรงอธิษฐานสําหรับอาหารที9จะถูกรับประทาน จากนั*นการ
อัศจรรย์กเ็ ริ9 มต้นขึ*น ขนมปั งและปลาไม่เพียงเพิ9มจํานวนพอที9จะเลี*ยงผูช้ ายห้าพันคนเท่านั*น (ไม่
นับผูห้ ญิงและเด็ก) แต่ยงั มีอาหารเหลือถึงสิ บสองกระบุงเต็มด้วย มีผเู ้ สนอว่าพระเยซูทรงรับ
ประกันว่าสาวกแต่ละคนจะได้รับกระบุงอาหารของตนหลังจากนั*น นัน9 อาจเป็ นไปได้ เมื9อพวก
เขาถวายสิ9 งเล็กน้อยที9ตนเองมีเพื9อตอบสนองความขัดสนของผูอ้ ื9นโดยความเชื9อ พระองค์กท็ รง
ใช้มนั เพื9อตอบสนองความจําเป็ นดังกล่าว คําพังเพยนี*จึงเป็ นจริ งดังที9วา่ “น้อยคือมากเมื9อมี
พระเจ้าอยูด่ ว้ ย” นอกจากนี* พระเจ้าก็ทรงสามารถตอบสนองความจําเป็ นทุกอย่างของเราได้ ถึง
แม้วา่ ในสายตามนุษย์แล้วดูเหมือนไม่มีทางออกก็ตาม
มธ 14:22-24 ทันใดนั*น พระเยซูกท็ รงสั9งพวกสาวกให้ลงเรื อลําหนึ9งล่วงหน้าพระองค์
ไปก่อนเพื9อข้ามไปยังอีกฝั9งหนึ9ง ในทันใดนั+นพระเยซูได้ ตรัสให้ เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือ

ข้ ามฟากไปก่อน ส่ วนพระองค์ทรงรอส่ งประชาชนกลับบ้ าน 23 และเมือ, ให้ ประชาชนเหล่านั+น
ไปหมดแล้ว พระองค์ เสด็จขึน+ ไปบนภูเขาโดยลําพังเพือ, จะอธิษฐาน เมือ, ถึงเวลาคํา, พระองค์ยงั
ทรงอยู่ทนี, ั,นแต่ ผู้เดียว 24 แต่ ขณะนั+นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลืน, โคลงเพราะทวนลมอยู่
เมื9อเริ9 มกลางคืน พระเยซูกเ็ สด็จขึ*นภูเขาลูกหนึ9งเพื9อที9จะอธิษฐาน บางทีพระองค์อาจยัง
ทรงโศกเศร้าเรื9 องการเสี ยชีวติ ของยอห์นอยูก่ ไ็ ด้ พระองค์จึงใช้เวลาตามลําพังกับพระเจ้าเพือ9
มอบภาระของพระองค์แก่พระบิดา ขณะเดียวกัน พวกสาวกก็พบว่าตัวเองอยูท่ ่ามกลางพายุ
รุ นแรงลูกหนึ9งบนทะเลกาลิลี พวกเขาได้ลงเรือลําหนึ9งไป คําที9แปลเช่นนั*น (พลออีออน) หมาย
ถึงเรื อพายที9มีความยาวประมาณยีส9 ิ บห้าถึงสามสิ บฟุต
เมื9อมวลอากาศพัดลงมาจากเนินเขาสู งต่างๆจากฝั9งตะวันตกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
(หรื อที9ราบสู งโกลันทางทิศตะวันออก) พายุที9รุนแรงก็สามารถก่อตัวขึ*นบนทะเลกาลิลีได้ ถึง
แม้วา่ ทะเลสาบนี*มีขนาดกว้างเพียงหกไมล์และยาวสิ บสามไมล์ แต่สาํ หรับเรื อขนาดดังกล่าวแล้ว
มันก็สามารถถูกนํ*าทะเลทําให้จมได้ คําที9แปลว่า ทวนลม (เอะนานทิออส) มีความหมายตาม
บริ บทนี*วา่ ‘เป็ นปฏิปักษ์’ หรื อ ‘ต่อสูข้ ดั ขวาง’ คําที9แปลว่า ถูกคลืน, โคลง (บาซานิโซ) มีความ
หมายว่า ‘ตกอยูใ่ นภาวะลําบาก’ หรื อ ‘สูก้ บั ลมแรง’ ในบริ บทนี*น่าจะใช่ความหมายอันหลัง
มากกว่า พวกสาวกจึงกําลังต่อสู ้ดิ*นรนเพื9อที9จะนําเรื อของพวกเขาฝ่ าทะเลที9เป็ นปฏิปักษ์อยู่
นอกจากนี* มันก็เป็ นเวลากลางดึกแล้วด้วยที9ความมืดมีแต่จะทําให้เกิดความกลัวมากยิง9 ขึ*น
มธ 14:25-26 เมื9อพวกสาวกเห็นรู ปร่ างของพระองค์ขยับไปมาเหนือผิวนํ*าที9มืดมิดพวก
เขาก็ตกใจกลัว ครั+นเวลาสามยามเศษ พระเยซูจึงทรงดําเนินบนนํา+ ทะเลไปยังเหล่าสาวก 26 เมือ,
เหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดําเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก พูดกันว่ า "เป็ นผี" เขาจึงร้ องอึงไป
เพราะความกลัว พวกยิวได้รับเอาระบบการนับโมงยามแบบโรมมาใช้ซ9 ึ งเริ9 มต้นตอน 6 โมงเย็น
แต่ละยามก็ประกอบด้วยสามชัว9 โมง ดังนั*น พระเยซูจึงเสด็จมาหาพวกเขาในเวลาประมาณหลังตี
สาม คําที9แปลว่า ผี ตรงนี* (ฟานทาสมา) อาจแปลได้วา่ ‘ปี ศาจ’ หรื อ ‘การปรากฏตัวของ
วิญญาณ’ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ พวกเขาคิดว่าตัวเองกําลังเห็นผีที9มาจากโลกอื9นอยู่

มธ 14:27

บทเรี ยนอันน่าประทับใจปรากฏตรงนี* ในทันใดนั+นพระเยซูตรัสกับเขาว่ า

"จงชื,นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย" เมื9อพระองค์ทรงอยูใ่ กล้ เราก็ไม่ตอ้ งกลัว วลีที9วา่ “จงชื9น
ใจเถิด” อาจแปลได้วา่ ‘จงมีกาํ ลังใจขึ*นเถิด’ ให้เราจําไว้วา่ พระเยซูตรัสในเวลาต่อมาว่า “ดูเถิด
เราอยูก่ บั ท่านทั*งหลายเสมอไป” หากเราจะตระหนักว่าพระองค์ทรงอยูก่ บั เราเสมอไป เราก็ไม่
จําเป็ นต้องกลัวเลย
มธ 14:28-33 มัทธิวบันทึกตรงนี*ถึงเรื9 องหนึ9งที9สาํ คัญที9สุดในพระคัมภีร์ ฝ่ ายเปโตรจึง
ทูลตอบพระองค์ว่า "พระองค์เจ้ าข้ า ถ้ าเป็ นพระองค์ แน่ แล้ว ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์เดินบน
นํา+ ไปหาพระองค์ " 29 พระองค์ตรัสว่ า "มาเถิด" เมือ, เปโตรลงจากเรือแล้ ว เขาก็เดินบนนํา+ ไปหา
พระเยซู 30 แต่ เมือ, เขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมือ, กําลังจะจมก็ร้องว่ า "พระองค์ เจ้ าข้า ช่ วยข้ า
พระองค์ด้วย" 31 ในทันใดนั+นพระเยซูทรงเอือ+ มพระหัตถ์ จับเขาไว้ แล้วตรัสกับเขาว่า "โอ คนมี
ความเชื,อน้ อย เจ้ าสงสั ยทําไม”
เปโตรด้วยความหุนหันพลันแล่นและอาจด้วยความสงสัยอยูน่ ิดหน่อยทูลพระเยซูวา่ เป็ น
พระองค์แน่ หรื อที9เรี ยกเขาให้ไปหา คําตอบของพระเยซูน* นั ชัดเจน มาเถิด ตราบใดที9เปโตรจับ
จ้องที9พระเยซู เขาก็ไม่เป็ นไร แต่เมื9อเขามองไปรอบๆและเห็นสภาพการณ์แวดล้อมที9เป็ นภัย
คุกคาม เขาก็เริ9 มจมลง ด้วยความเชื9อแบบสิ*นหวัง เขาจึงร้องออกมาว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้า
พระองค์ดว้ ย” ให้เราสังเกตว่า พระเยซูทรงจับเขาไว้ทนั ที นี9ช่างเป็ นภาพอันแสนวิเศษแห่งความ
รอดของเรา เมื9อไม่มีส9ิ งอื9นใดที9ช่วยให้พน้ ได้ หากเราแค่เพียงหันมาหาพระองค์และวางใจ
พระองค์ดว้ ยความเชื9อ พระองค์กจ็ ะทรงช่วยเราให้รอดทันที
ให้เราสังเกตคําเตือนสติของพระเยซูแก่เปโตรที9วา่ “เจ้าสงสัยทําไม” เมื9อเราละสายตาไป
จากพระเยซู เราก็จะเกิดความสงสัย
หลังจากนั*น 32 เมือ, พระองค์ กบั เปโตรขึน+ เรือแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทั+งหลายทีอ, ยู่ในเรือ
จึงมานมัสการพระองค์ ทูลว่ า "พระองค์ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าจริงแล้ว" ดูเหมือนจะเห็น
ได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้พายุเข้ามาในชีวติ ของพวกสาวกเพื9อสอนบทเรี ยนที9ลึกซึ*งแก่พวก
เขา พวกเขาต้องเจอกับพายุเช่นนั*นเพื9อที9จะเชื9อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ งๆ

เป็ นความจริ งที9พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดพายุข* ึนในชีวติ ของประชาชนของพระองค์เพือ9 สั9งสอน
และฝึ กพวกเขา
พระเจ้าต้องใช้พายุน* นั เพื9อที9จะเปลี9ยนสิ9 งที9เป็ นความจริ งในหัวให้กลายเป็ นความเป็ นจริ ง
ในความคิดของพวกสาวก พวกเขาพูดแล้วว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า คราวนี*พวก
เขารู ้แล้วว่านัน9 เป็ นความจริ งจากประสบการณ์ เป็ นความจริ งที9ทุกสิ9 งต่างร่ วมมือกันเพื9อให้เกิด
ผลดีแก่คนทั*งหลายที9รักพระเจ้า คือคนทั*งหลายที9ได้รับการทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของ
พระองค์
มธ 14:34-36 วันต่อมา ครั+นพวกเขาข้ ามฟากไปแล้ ว ก็มาถึงแขวงเยนเนซาเรท แขวง
เยนเนซาเรทเป็ นเมืองหนึ9งซึ9งตั*งอยูท่ างฝั9งตะวันตกเฉี ยงเหนือของทะเลกาลิลี 35 เมือ, คนใน
สถานทีน, +ันรู้ จักพระองค์ แล้วก็ใช้ คนไปบอกกล่าวทัว, แคว้ นนั+น ต่ างก็พาบรรดาคนเจ็บป่ วยมาเฝ้ า
พระองค์ 36 เขาทูลอ้ อนวอนขอพระองค์โปรดให้ เขาได้ แตะต้ องแต่ ชายฉลองพระองค์ เท่านั+น
และผู้ใดได้ แตะต้ องแล้ วก็หายป่ วยบริบูรณ์ ดีทุกคน
นี9เป็ นภาพประกอบอันแสนวิเศษของหลักการเรื9 องความเชื9อ ผูค้ นที9นน9ั น่าจะทราบดีเกี9ยว
กับพระเยซูและฤทธิ:เดชของพระองค์ พวกเขาจึงประกาศไปทัว9 พื*นที9นน9ั เพือ9 ให้คนนําคนเจ็บและ
คนป่ วยมาหาพระเยซู ด้วยความเชื9อเท่านั*น พวกเขาจึงขอร้องให้พระองค์ทรงอนุญาตให้แตะต้อง
แต่ชายฉลองพระองค์เท่านั*น เสื* อผ้าของพระองค์ไม่ได้มีฤทธิ:ในการรักษาให้หาย แต่เมื9อพระเยซู
ได้ทรงเห็นความเชื9อที9เรี ยบง่ายแต่เข้าตาจนของพวกเขา พระองค์กท็ รงรักษาพวกเขาแต่ละคน
ที9มาหาและสัมผัสพระองค์ให้หาย
ที9น่าสนใจคือคําที9แปลว่า หายป่ วยบริบูรณ์ ดีทุกคน (ดิอาโซโซ) คํานี*มีความหมายได้ดว้ ย
ว่า ได้รับการช่วยให้รอดโดยสมบูรณ์ นี9ไม่ได้สื9อถึงการรักษาร่ างกาให้หายเท่านั*น แต่สื9อถึงการ
ไถ่ฝ่ายวิญญาณด้วย อย่างไรก็ตาม หลักการสําคัญสําหรับเรื9 องนี*ท*งั หมดก็คือ ความเชื9อที9เต็มใจ
ของพวกเขา ถึงแม้วา่ ชนชาติอิสราเอลที9เป็ นคนสําคัญได้ปฏิเสธพระองค์ไปเลย แต่พวกคนธรรม
ดาๆเหล่านี*ในชนบทก็เต็มใจที9จะวางใจพระองค์ พระองค์จึงทรงตอบสนองด้วยฤทธิ:เดชอันใหญ่
ยิง9

*****
ภาพรวมของมัทธิว 15: สี เหตุการณ์ เกิดขึน$ ในบทนี $ (1) พระเยซูทรงเผชิ ญหน้ ากับพวก
ฟาริ สี (2) เหตุการณ์ ทีเกิดขึน$ กับหญิงชาวไซโรฟี นิเซี ย (3) ฝูงชนหมู่ใหญ่ ได้ รับการรั กษาให้ หาย
(4) และการเลีย$ งอาหารคนสี พนั คน
มธ 15:1-2

พวกฟาริ สีและธรรมาจารย์กลุ่มหนึ9งได้เดินทางขึ*นมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม

เพื9อมาดูพระเยซูให้เห็นกับตาด้วยตัวเอง พวกเขาจึงต่อว่าพระเยซูเพราะว่าพวกสาวกของ
พระองค์ไม่ได้รักษาประเพณี ต่างๆของพวกรับบียวิ
ครั+งนั+น พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ซึ,งมาจากกรุงเยรู ซาเล็ม มาทูลถามพระเยซูว่า
2 "ทําไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้ วยว่ าเขามิได้ ล้างมือ
เมือ, เขารับประทานอาหาร"
ศาสนายิวในสมัยพระเยซูส่วนใหญ่แล้วก็เป็ นแบบพวกรับบี ซึ9งก็คล้ายคลึงกับศาสนายิว
แบบรับบีในปัจจุบนั อยูห่ ลายด้าน หลังจากพระวิหารถูกทําลายและการถูกกวาดต้อนไปยังกรุ ง
บาบิโลน ระบบรับบีกพ็ ฒั นาขึ*นพร้อมๆกับระบบธรรมศาลา พวกรับบีถือว่าตัวเองเป็ นผูต้ ีความ
พระราชบัญญัติและพัฒนาระบบที9ซบั ซ้อนของกฎ 613 ข้อที9ยวิ ต้องถือรักษาไว้เพื9อที9พระเจ้าจะ
ทรงถือว่าเขาเป็ นคนชอบธรรม
ผูส้ นับสนุนหลักของการถือรักษาข้อปลีกย่อยนี*กค็ ือพวกฟาริ สีผซู ้ 9 ึงชื9อของพวกเดิมทีมี
ความหมายว่า ‘นักตีความ’ กฎข้อหนึ9งของศาสนายิวแบบรับบีกค็ ือว่า ยิวที9ชอบธรรมจะต้องล้าง
มือของตนก่อนรับประทานอาหาร ข้อกําหนดนี*ไม่ได้มีพ*ืนฐานอยูบ่ นความกังวลเรื9 องสุ ขอนามัย
มากเท่ากับพิธีชาํ ระล้างซึ9งเกี9ยวข้องกับการถือรักษาพระราชบัญญัติของโมเสส
พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีซ9 ึงเป็ นแคว้นเล็กๆและไม่ได้รับ
อิทธิพลจากข้อปลีกย่อยต่างๆของการถือบัญญัติเช่นเดียวกับแคว้นยูเดียและกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั*น
พวกฟาริ สีที9มาถึงจึงรี บโจมตีพระเยซูทนั ทีเพราะว่าพวกสาวกของพระองค์ไม่ได้เคารพประเพณี
ต่างๆของพวกเขา ที9น่าสนใจก็คือพวกยิวที9มีความเชื9อแบบดั*งเดิมจนถึงทุกวันนี*กย็ งั ปฏิบตั ิตาม

กฎข้อนี*อยู่ ในประเทศอิสราเอลสมัยปัจจุบนั แม้กระทัง9 ในร้านอาหารจานด่วน ก็ยงั มีอ่างล้างมือ
อยูห่ น้าร้านเพื9อให้พวกยิวที9มีความเชื9อแบบดั*งเดิมได้ลา้ งมือก่อนรับประทานอาหาร
มธ 15:3

คําตอบของพระเยซูน* นั ชัดเจน แต่ พระองค์ได้ ตรัสตอบเขาว่ า "เหตุไฉน

พวกท่ านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ าด้ วยประเพณีของพวกท่ านด้ วยเล่า ปั ญหาที9เกิดกับ
ประเพณี ทางศาสนาก็คือ มันมักขัดแย้งและฝ่ าฝื นพระวจนะของพระเจ้า ศาสนายิวแบบรับบีที9
แพร่ หลายในสมัยนั*น (และในปัจจุบนั ด้วย) ได้เสื9 อมถอยลงจนเหลือเพียงการถือปฏิบตั ิแบบ
ภายนอก คือ จงทําสิ งนี $ และ อย่ าทําสิ งนั$น ในสิ9 งเหล่านี* พวกยิวที9ถือโน่นถือนี9ในตอนนั*น (และ
ในปัจจุบนั ) ก็คิดว่าตัวเองได้กลายเป็ นคนชอบธรรมจําเพาะพระเจ้า
มธ 15:4-6

พระเยซูทรงตําหนิพวกเขาสําหรับความหน้าซื9อใจคดของพวกเขา เพราะ

ว่ าพระเจ้ าได้ ทรงบัญญัติไว้ ว่า `จงให้ เกียรติแก่ บิดามารดาของตน' และ `ผู้ใดด่ าแช่ งบิดามารดา
ของตน ผู้น+ันต้ องถูกปรับโทษถึงตาย' 5 แต่ พวกท่ านกลับสอนว่ า `ผู้ใดจะกล่ าวแก่บิดามารดาว่ า
"สิ,งใดของข้ าพเจ้ าซึ,งอาจเป็ นประโยชน์ แก่ ท่าน สิ, งนั+นเป็ นของถวายแล้ว" 6 ผู้น+ันจึงไม่ ต้องให้
เกียรติบิดามารดาของตน' อย่ างนั+นแหละท่านทั+งหลายทําให้ พระบัญญัตขิ องพระเจ้ าเป็ นหมัน
ไปเพราะเห็นแก่ประเพณีของพวกท่าน
พระคัมภีร์บญั ชาเราอย่างชัดเจนให้เราให้เกียรติบิดามารดาของเรา อย่างไรก็ตาม พวก
นักการเมืองที9เคร่ งศาสนาก็มีประเพณี ในการเอาเงินเยอะแยะ (ซึ9งจะเอาไปใช้เพื9อช่วยเหลือพ่อ
แม่ที9แก่ชราของตนก็ได้) และยกมันให้แก่พระวิหารโดยมีจุดประสงค์ดา้ นการเมือง พวกเขาอ้าง
เหตุในการปล่อยปละละเลยพ่อแม่ของตน (และเพื9อผลประโยชน์ทางการเมือง) โดยใช้เงินของ
ตนเพื9อเป็ นของบรรณาการแด่พระวิหาร มันก็เป็ นเพียงการหน้าซื9อใจคดและพระเยซูกท็ รงเผชิญ
หน้ากับพวกเขาในเรื9 องนี*
พวกคนหน้าซื9อใจคดที9ชอบอวดตัวเหล่านี*กาํ ลังตําหนิพระเยซูและพวกสาวกของ
พระองค์ที9ไม่ชาํ ระล้างมือของตนตามพิธี กระนั*นพวกคนชั*นตํ9าเหล่านี*กป็ ล่อยให้พ่อแม่ผแู ้ ก่ชรา
ของตนต้องยากจนแทนที9จะเลี*ยงดูพวกเขาโดยอ้างประเพณีแบบรับบีของตน พวกเขาอ้างว่าตัว
เองไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการดูแลพ่อแม่ที9แก่เฒ่าเพราะว่าพวกเขาได้หมุนเงินมาถวายที9พระวิหาร

แล้ว (เพือ9 ที9พวกเขาจะได้รับสัญญาจ้างราคาแพงหรื อความก้าวหน้าในหน้าที9การงานจากการทํา
เช่นนั*นเป็ นการตอบแทน) พวกเขาไม่ดูแลพ่อแม่ที9แก่ชราของตนโดยอ้างประเพณี ของรับบีซ9 ึง
เปิ ดช่องโหว่ให้ทาํ เช่นนั*นได้ ในการทําเช่นนั*น พวกเขาก็ทาํ ให้พระราชบัญญัติยงุ่ เหยิงโดย
ประเพณี ของตน
มธ 15:7-9

จากนั*นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงยกข้อความจากอิสยาห์ 29:13 เกี9ยว

กับการถวายเกียรติพระเจ้าแต่ปาก แต่กเ็ อาใจออกห่างจากพระเจ้า ท่านคนหน้ าซื,อใจคด อิสยาห์
ได้ พยากรณ์ ถึงพวกท่ านถูกแล้วว่ า 8 `ประชาชนนีเ+ ข้ามาใกล้เราด้ วยปากของเขา และให้ เกียรติเรา
ด้ วยริมฝี ปากของเขา แต่ ใจของเขาห่ างไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มไิ ด้ ด้ วย
เอาบทบัญญัติของมนุษย์ มาอวดอ้างว่ า เป็ นพระดํารัสสอน'"
การนมัสการของพวกเขานั*นว่างเปล่าและกลวงโบ๋ คําสอนของพวกเขาก็เป็ นบัญญัติของ
มนุษย์ พวกเขาพูดอย่างน่าเลื9อมใสเกี9ยวกับการให้เกียรติพระเจ้า แต่ในความเป็ นจริ งแล้วพวกเขา
ก็อยูห่ ่างไกลจากพระองค์ มันเป็ นจริ งในสมัยของอิสยาห์และก็เป็ นจริ งในตอนนั*นด้วย พระเยซู
ทรงเรี ยกพวกเขาว่าเป็ นคนหน้าซื9อใจคดและตรัสว่าอิสยาห์กไ็ ด้พยากรณ์ถึงพวกเขาไว้แล้วด้วย
ซํ*า เมื9อใดก็ตามที9ประเพณี ของมนุษย์มีอาํ นาจเหนือกว่าหรื อเริ9 มมีความสําคัญในทางปฏิบตั ิเทียบ
เท่ากับพระวจนะของพระเจ้า ความหน้าซื9อใจคด คําสอนนอกรี ต และการละทิ*งความจริ งก็อยูไ่ ม่
ไกลแล้ว
มธ 15:10-11 ในการตรัสย้อนกลับไปถึงคําวิพากษ์วจิ ารณ์ของพวกฟาริ สีเกี9ยวกับการ
ล้างมือ พระเยซูทรงนําเสนอหลักการที9ลึกซึ*งประการหนึ9ง แล้วพระองค์ ทรงเรียกประชาชนและ
ตรัสกับเขาว่ า "จงฟังและเข้ าใจเถิด 11 มิใช่ สิ,งซึ,งเข้ าไปในปากจะทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน แต่ สิ,ง
ซึ,งออกมาจากปากนั+นแหละทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน" ไม่ใช่ส9ิ งที9เข้าไปในมนุษย์ที9ทาํ ให้มนุษย์
เป็ นมลทินฝ่ ายวิญญาณ แต่ส9ิ งที9ออกมาจากปากมนุษย์ต่างหากที9ทาํ ให้เป็ นมลทิน ศาสนายิวแบ
บรับบีให้ความสําคัญแบบเกินพอดีกบั สิ9 งต่างๆที9เป็ นเรื9 องภายนอก พวกเขามุ่งเน้นแต่ส9ิ งที9มอง
เห็นได้ พระเยซูทรงสอนว่าสิ9 งที9สาํ คัญคือเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ นอกจากนี* สิ9 งที9ออกมาจากปาก
มนุษย์กอ็ อกมาจากใจ ดังนั*นมันจึงเป็ นเรื9 องจิตวิญญาณ

มธ 15:12-13 ขณะนั+นพวกสาวกมาทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่ า เมือ,
พวกฟาริสีได้ ยนิ คําตรัสนั+น เขาแค้นเคืองใจนัก” พวกฟาริ สีต่างขุ่นเคืองเพราะคําตําหนิน* ี พระ
เยซูตรัสต่อไปว่า 13 "ต้ นไม้ ใดๆทุกต้ นซึ,งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มไิ ด้ ทรงปลูกไว้
จะต้ องถอนเสี ย นี9สื9อความหมายชัดเจนว่าแหล่งที9มาแบบมนุษย์ของประเพณี ทางศาสนาจะถูก
ถอนรากถอนโคนในเวลาอันเหมาะสม มีการสื9 อเป็ นนัยถึงคําอุปมาเรื9 องข้าวสาลีและข้าวละมาน
ในเวลาอันควร ความจริ งจะมีชยั แต่หลังจากที9พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเท่านั*น
มธ 15:14-20 พระเยซูตรัสต่อไปว่า ช่ างเขาเถิด เขาเป็ นผู้นําตาบอดนําทางคนตาบอด
ถ้ าคนตาบอดนําทางคนตาบอด ทั+งสองจะตกลงไปในบ่ อ" พวกสาวกก็ยงั ไม่เข้าใจเรื9 องนี*อยูด่ ี
พวกเขาก็เหมือนพวกฟาริ สีที9ถกู สอนมาตลอดว่าเรื9 องภายนอกต่างๆ เช่น จะรับประทานอาหาร
อย่างไรนั*นเป็ นเรื9 องสําคัญ ดังนั*น เปโตรจึงถามว่า 15 ฝ่ ายเปโตรทูลพระองค์ว่า "ขอทรงโปรด
อธิบายคําอุปมานีใ+ ห้ พวกข้ าพระองค์ ทราบเถิด"
พระเยซูตรัสตอบว่า 16 ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบว่ า "ท่านทั+งหลายยังไม่เข้ าใจด้ วย
หรือ 17 ท่ านยังไม่ เข้าใจหรือว่ า สิ, งใดๆซึ,งเข้ าไปในปากก็ลงไปในท้ อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้ วม
ไป 18 แต่ สิ,งทีอ, อกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ,งนั+นแหละทําให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน 19 ความคิดชั,ว
ร้ าย การฆาตกรรม การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็ นพยานเท็จ การพูด
หมิน, ประมาท ก็ออกมาจากใจ 20 สิ,งเหล่านีแ+ หละทีท, าํ ให้ มนุษย์เป็ นมลทิน แต่ ซึ,งจะรับประทาน
อาหารโดยไม่ ล้างมือก่อน ไม่ทาํ ให้ มนุษย์ เป็ นมลทิน" พระเยซูทรงอธิบายว่าสิ9 งใดก็ตามที9คนรับ
ประทานสุ ดท้ายแล้วก็ลงไปสู่ ท่อระบายนํ*า แต่ส9ิ งที9 “ออกมาจากปาก” ก็กาํ เนิดออกมาจากใจและ
นัน9 เป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้คนเป็ นมลทิน
ความคิดที9ชว9ั ร้าย การฆาตกรรม การทําผิดศีลธรรม การลักขโมย ความไม่ซื9อสัตย์ และ
การพูดหมิ9นประมาทล้วนมีแหล่งกําเนิดมาจากใจมนุษย์ พระเยซูจึงทรงตรัสถึงหลักการที9สาํ คัญ
กว่าคือ ความเสื9 อมทรามของวิสัยมนุษย์ที9ตกตํ9า ต่อไปในพระคัมภีร์ใหม่ มันก็ถูกเรี ยกว่า เนื*อ
หนัง ความบาปไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็มีแหล่งกําเนิดมาจากภายในใจมนุษย์ ดู เยเรมีย ์ 17:9
และโรม 3:10-23

ดังนั*น ปัญหาที9แท้จริ งก็คือ ใจของมนุษย์ นัน9 เป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ พิธีกรรมต่างๆที9เป็ น
เรื9 องภายนอกไม่ได้ทาํ อะไรเพื9อเปลี9ยนแปลงใจมนุษย์เลย ประเพณี ของพวกรับบีในการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหารอาจมีประโยชน์ในด้านสุ ขอนามัย แต่มนั ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในการชําระ
ล้างใจมนุษย์ การทําให้เป็ นมลทินไม่ได้มาจากสิ9 งที9เข้าไปในปากแต่มาจากสิ9 งที9ออกมาจากปาก
ต่างหาก ความจําเป็ นที9แท้จริ งก็คือ ใจต้องถูกชําระล้างให้สะอาด สิ9 งนั*นจะเกิดขึ*นได้โดยทางการ
บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเท่านั*น เมื9อมีการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้วเท่านั*น ขณะที9เราดําเนิน
ชีวติ ตามวิสัยใหม่ (ดําเนินในฝ่ ายวิญญาณ) ก็จะเกิดการเปลี9ยนแปลงอย่างสิ* นเชิง
มธ 15:21-28 มัทธิวจึงบันทึกว่า แล้วพระเยซูเสด็จไปจากทีน, ั,นเข้ าไปในเขตแดนเมือง
ไทระและเมืองไซดอน เพราะว่าพระองค์ทรงถูกบรรดาผูน้ าํ ของพรรคพวกของพระองค์ปฏิเสธ
เป็ นประจํา พระเยซูจึงเสด็จไปยังเมืองไทระและเมืองไซดอนซึ9งอยูใ่ นเลบานอน มันเป็ นบ้าน
เมืองของคนต่างชาติ (เส้นทางของพระองค์ตอนนี*เริ9 มหันไปทางกางเขนแล้ว)
ที9นน9ั หญิงชาวต่างชาติคนหนึ9งขอร้องพระองค์ให้ช่วยรักษาลูกสาวของนางให้หาย
22 ดูเถิด มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ,งมาจากเขตแดนนั+นร้ องทูลพระองค์ ว่า "โอ พระองค์ผู้ทรง
เป็ นบุตรดาวิดเจ้ าข้ า ขอทรงโปรดเมตตาข้ าพระองค์ เถิด ลูกสาวของข้ าพระองค์ มผี สี ิงอยู่เป็ น
ทุกข์ลาํ บากยิง, นัก"
ให้เราสังเกตว่านางเรี ยกพระองค์วา่ บุตรดาวิด หญิงชาวต่างชาติคนนี*ตอ้ งเคยได้ยนิ ชื9อ
เสี ยงของพระองค์มาก่อนเป็ นแน่และได้ยนิ มาว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ดว้ ย (พวก
ข้าราชการศาสนาต่างปฏิเสธความเชื9อดังกล่าวโดยสิ* นเชิง) อย่างไรก็ตาม ในฐานะที9เป็ นคนต่าง
ชาตินางก็ไม่มีสิทธิ:เรี ยกพระองค์วา่ บุตรดาวิด นัน9 เป็ นชื9อเรี ยกที9ใช้ในหมู่พวกยิว 23 ฝ่ าย
พระองค์ไม่ ทรงตอบเขาสักคําเดียว พระองค์จึงทรงไม่สนใจนาง
พระเยซูทรงทราบว่าการรับใช้หลักของพระองค์ คือ การเสนอพระองค์เองในฐานะ
กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอล นอกจากนี* และพวกสาวกของพระองค์ มาอ้อนวอนพระองค์ ทูลว่ า "ไล่เธอ
ไปเสียเถิด เพราะเธอร้ องตามเรามา" พระเยซูตรัสเสริ มว่า 24 พระองค์ตรัสตอบว่ า "เรามิได้ รับ
ใช้ มาหาผู้ใด เว้ นแต่ แกะหลงของวงศ์ วานอิสราเอล” พระองค์ทรงทราบดีวา่ การรับใช้หลักของ

พระองค์น* นั มีมาถึงพวกยิวก่อน พระองค์เสด็จมาเพือ9 ประกาศการกลับใจใหม่แก่ชนชาติ
อิสราเอลก่อนเป็ นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงชาวเลบานอนคนนี*กเ็ ป็ นคนต่างชาติ
แต่จากนั*นด้วยความอับจนหนทางนางจึง 25 มานมัสการพระองค์ทูลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า
ขอทรงโปรดช่ วยข้ าพระองค์ เถิด" พระเยซูจึงตรัสเพื9อลองใจนางว่า 26 พระองค์ จึงตรัสตอบว่ า
"ซึ,งจะเอาอาหารของลูกโยนให้ แก่สุนัขก็ไม่ควร 27 ผู้หญิงนั+นทูลว่า "จริงพระองค์ เจ้ าข้า แต่
สุ นัขนั+นย่อมกินเดนทีต, กจากโต๊ ะนายของมัน" (คําที9แปลว่า ควร (คาลอส) จริ งๆแล้วก็มีความ
หมายว่า ‘ดี’) อีกครั*งที9นางเรี ยกพระองค์วา่ พระองค์เจ้าข้า (องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า) ดู โรม 10:12-13
ทันใดนั*นพระเยซูตรัสตอบว่า 28 แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "โอ หญิงเอ๋ย ความเชื,อของเจ้ าก็
มาก ให้ เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้ าเถิด" และลูกสาวของเขาก็หายเป็ นปกติต+งั แต่ ขณะนั+น
พระเยซูมิได้กาํ ลังพยายามเล่นตัวหรื อลองใจนางอย่างไม่สมควร แต่พระองค์กาํ ลังสอน
บทเรี ยนหนึ9งที9วา่ ผูใ้ ดก็ตามที9จะร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะรอด ให้เราสังเกตอีก
ครั*งว่าหลักเกณฑ์ของการแสดงการอัศจรรย์ครั*งนี*กค็ ือความเชื9อของหญิงผูน้ * ี ความเชื9อเป็ นพลัง
เดียวกันที9ทาํ ให้พระเจ้าทรงกระทํากิจให้แก่ยวิ และคนต่างชาติ นอกจากนี* หญิงคนนี*คงมีการ
อธิษฐานอย่างร้อนรนเป็ นแน่ซ9 ึงเป็ นหลักฐานที9แสดงถึงความเชื9อที9เข้มแข็งของนาง ถึงแม้วา่ พระ
เยซูทรงลองใจนางจริ งๆเพื9อทําให้เราเห็นประเด็นนี*ชดั เจน แต่หลักการสําคัญตรงนี*กค็ ือว่า ความ
เชื9อของเราเป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้พระเจ้าทรงกระทํากิจ
มธ 15:29-31 พอเสด็จกลับมาในบ้านเมืองของพวกยิว พระเยซูกท็ รงรักษาคนเจ็บป่ วย
และคนง่อยในหมู่ฝงู ชนที9มาหาพระองค์ให้หาย พระเยซู จงึ เสด็จจากทีน, ั,นมายังทะเลกาลิลี แล้ว
เสด็จขึน+ ไปบนภูเขาทรงประทับทีน, ั,น 30 และประชาชนเป็ นอันมากมาเฝ้ าพระองค์ พาคนง่ อย
คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และคนเจ็บอืน, ๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล้ว
พระองค์ทรงรักษาเขาให้ หาย 31 คนเหล่านั+นจึงอัศจรรย์ใจนักเมือ, เห็นคนใบ้ พดู ได้ คนพิการหาย
เป็ นปกติ คนง่ อยเดินได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้ าของชนชาติอสิ ราเอล
ถึงแม้วา่ ถูกปฏิเสธโดยพวกคนใหญ่คนโตของอิสราเอล แต่พวกสามัญชนก็ตอ้ นรับ
พระองค์ดว้ ยความยินดี นี9เป็ นอีกครั*งที9มีการสื9 อถึงความเชื9อของคนมากมายนี*ที9พาคนป่ วยและ

คนพิการในหมู่พวกเขามาหาพระเยซู เมื9อพวกเขาวางใจพระองค์ พระองค์กท็ รงตอบสนองความ
จําเป็ นต่างๆในชีวติ ของพวกเขา
คําที9แปลว่า อัศจรรย์ใจ (ธาวมาโซ) ก็มีความหมายว่า ‘เกิดความรู ้สึกทึ9ง’ พวกเขาจึง
สรรเสริ ญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล นี9เป็ นอีกครั*งที9คนธรรมดาๆในชนบทคือผูท้ ี9กลับใจรับ
เชื9อพระเยซู คําที9แปลว่า ประชาชนเป็ นอันมาก (ออคลอส) ก็มีความหมายด้วยว่า พวกสามัญชน
ธรรมดาๆ พวกชนชั*นสู งและพวกผูน้ าํ ทางศาสนาของอิสราเอลไม่ตอ้ งการมีส่วนเกี9ยวข้องอะไร
กับพระองค์เลย แต่พวกคนเดินดินธรรมดาๆต่างฟังพระองค์ดว้ ยความยินดี ดู มาระโก 12:37
มธ 15:32-38 นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงเลี*ยงอาหารคนนับพันๆด้วยทรัพยากรที9มีอยู่
น้อยนิด ฝ่ ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่ า "เราสงสารคนเหล่านี+ เพราะเขา
ค้างอยู่กบั เราได้ สามวันแล้ว และไม่ มอี าหารจะกิน เราไม่ อยากให้ เขาไปเมือ, ยังอดอาหารอยู่ กลัว
ว่ าเขาจะหิวโหยสิ+นแรงลงตามทาง" 33 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า "ในถิ,นทุรกันดารนี+ เราจะหา
อาหารทีไ, หนพอเลีย+ งคนเป็ นอันมากนีใ+ ห้ อมิ, ได้ " 34 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่ า "ท่านมีขนมปังกี,
ก้อน" เขาทูลว่ า "มีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว" 35 พระองค์จึงสั,งประชาชนให้ นั,งลงทีพ, นื+
ดิน 36 แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั+นมาขอบพระคุณ แล้ วจึงทรงหักส่ ง
ให้ เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ ประชาชน 37 และคนทั+งปวงได้ รับประทานอิม, ทุก
คน อาหารทีเ, หลือนั+น เขาเก็บได้ เจ็ดกระบุงเต็ม 38 ผู้ทไี, ด้ รับประทานอาหารนั+นมีผู้ชายสี,พนั คน
มิได้ นับผู้หญิงและเด็ก
เราเห็นชัดเจนถึงความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราใน
การที9พระองค์ทรงตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของบรรดาผูท้ ี9ติดตามพระองค์มา เห็นได้ชดั ว่า
พวกเขาได้ติดตามพระองค์มาสามวันแล้วโดยแทบจะไม่มีอาหารรับประทาน เราเห็นถึงความ
กระตือรื อร้นและความหิวกระหายฝ่ ายวิญญาณของคนเหล่านี*ที9ยอมละทิ*งความต้องการฝ่ าย
ร่ างกายเพื9อติดตามพระเยซู!
ขนมปังที9วา่ นี*กม็ ีขนาดเล็กกว่าขนมปั งก้อนในสมัยนี* มันน่าจะมีขนาดเท่าขนมปังก้อน
เล็กๆ กระนั*น น้อยก็คือมากเมื9อมีพระเจ้าอยูด่ ว้ ย ตอนนั*นมีผชู ้ ายสี9 พนั คน แถมมีผหู ้ ญิงและเด็ก

อีก นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของคนเหล่านั*นที9ดว้ ยความเชื9ออัน
จริ งใจได้หนั มาและติดตามพระองค์ นอกจากนี* การประกอบกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็มี
ความเป็ นระเบียบด้วย พระองค์ทรงให้ฝงู ชนนัง9 ลงเพือ9 ที9จะได้รับการแจกอาหารจากพวกสาวก
คนเหล่านี*ยงั เป็ นสามัญชนธรรมดาๆที9ไม่ได้รับอิทธิพลจากความหน้าซื9 อใจคดแบบโอ้อวดของ
พวกชนชั*นสูงที9เคร่ งศาสนา ที9น่าสนใจยิง9 ไปอีกก็คือว่า ถึงแม้ได้เห็นพระเยซูทรงเลี*ยงอาหารคน
ห้าพันคนไปก่อนหน้านี*ไม่นานแล้วก็ตาม (มัทธิว 14:15-21) แต่พวกสาวกก็ยงั เป็ นกังวลเกี9ยวกับ
ความจําเป็ นต่างๆฝ่ ายร่ างกายอยูอ่ ีก นี9จึงเป็ นบทเรี ยนสําหรับประชากรของพระเจ้าในทุกวันนี*อยู่
เหมือนเดิม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะทรงเลี*ยงดู นอกจากนี*พระเยซูกท็ รงเลี*ยงดูมากเกินพอ
พระองค์ไม่เคยประทานให้แบบขาดๆเลย
มธ 15:39

หลังจากนั*นพระองค์ตรัสสั, งให้ ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขต

เมืองมักดาลา มีการถกเถียงกันอยูว่ า่ เมืองมักดาลาคือที9ไหนกันแน่ สถานที9ด* งั เดิมนี*กต็ * งั อยูท่ าง
ชายฝั9งตะวันตกของทะเลกาลิลี และอยูห่ ่างไปทางใต้ของทิเบเรี ยสประมาณสามไมล์
*****
ภาพรวมของมัทธิว 16: บททีสิบหกเป็ นจุดเปลียนสําคัญของหนังสื อมัทธิ ว ในบทนีพ$ ระ
เยซูทรงเปลียนจากการเสนอพระองค์ เองในฐานะกษัตริ ย์เป็ นการเตรี ยมพร้ อมสําหรั บกางเขน มี
การเอ่ ยถึงคริ สตจักรแห่ งพระคัมภีร์ใหม่ เป็ นครั$ งแรกในบทนีด$ ้ วย พระองค์ ยงั ตรั สถึงกางเขน
ด้ วย เพราะเหตุทีว่าพวกข้ าราชการของอิสราเอลไม่ ยอมรั บพระองค์ เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพวก
เขา บัดนีพ$ ระเยซูจึงทรงหันการรั บใช้ ของพระองค์ ไปสู่กางเขนและข่ าวประเสริ ฐแห่ งความรอด
สําหรั บทุกคน
ในมัทธิ ว 16 (1) พระเยซูทรงตอกกลับพวกปฏิปักษ์ ของพระองค์ (2) ทรงเตือนพวก
สาวกของพระองค์ ให้ ระวังอิทธิ พลของศาสนาทีเป็ นเหมือนเชื $อ (3) และทรงเปิ ดเผยถึงคริ สต
จักรทีจะมาพร้ อมกับรากฐานของมัน (4) พระองค์ ยงั ทรงเปิ ดเผยเกียวกับการตรึ งกางเขนที จะเกิด
ขึน$ ของพระองค์ และการฟื $ นคืนพระชนม์ รวมถึงการเสด็จมาครั$ งทีสองของพระองค์ และการ
ประทานบําเหน็จต่ างๆในอนาคตด้ วย

มธ 16:1

อีกครั*งที9พวกปฏิปักษ์ของพระองค์ในหมู่พวกฟาริ สีและพวกสะดูสีได้มา

เพื9อที9จะทดลองพระองค์ พวกฟาริสีกบั พวกสะดูสีได้ มาทดลองพระองค์โดยขอร้ องให้ พระองค์
สํ าแดงหมายสํ าคัญจากฟ้าสวรรค์ให้ เขาเห็น ความหมายพื*นๆของคําที9แปลว่า ทดลอง (เพะอิรา
โซ) ก็คือ ‘ทดสอบ’ พวกเขาต้องการเห็นหมายสําคัญจากสวรรค์ การแสวงหาหมายสําคัญแทนที9
จะยอมรับพระวจนะของพระเจ้าก็เป็ นเครื9 องหมายที9แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความไม่เชื9อ ถึงแม้วา่
พระองค์จะทรงประทานหมายสําคัญพิเศษให้ แต่พวกเขาก็จะสงสัยอยูด่ ี เปาโลจะเขียนในเวลา
ต่อมาว่า “พวกยิวเรี ยกร้องหมายสําคัญ” (1 โคริ นธ์ 1:22) พวกเขาทําเช่นนั*นในมัทธิว 12:38
แม้แต่พวกสาวกของพระเยซูเองก็ยงั ขอเห็นหมายสําคัญในมัทธิว 24:3 มันแสดงให้เห็นถึงการ
ขาดความเชื9อ
มธ 16:2-3

พระเยซูตรัสตอบกลับไปโดยกล่าวถึงหมายสําคัญที9เห็นได้ทว9ั ไปในฟ้ า

อากาศ พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่ า "พอตกเย็นท่ านทั+งหลายพูดว่า `รุ่งขึน+ อากาศจะโปร่ งดีเพราะ
ฟ้าสี แดง' 3 ในเวลาเช้ าท่านพูดว่ า `วันนีจ+ ะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัว' โอ คนหน้ าซื,อใจคด
ท้ องฟ้านั+นท่ านทั+งหลายยังอาจสังเกตรู้ และเข้าใจได้ แต่ หมายสํ าคัญแห่ งกาละนี+ท่านกลับไม่
เข้ าใจ
จนถึงทุกวันนี*คาํ กล่าวนี*กย็ งั เป็ นจริ งอยูเ่ หมือนเดิม ‘ฟ้ าแดงตอนเช้า นักเดินเรื อต้องระวัง
ฟ้ าแดงตอนคํ9า นักเดินเรื อดีใจ’ พวกนักศาสนาในสมัยนั*นสามารถอ่านรู ปแบบสภาพภูมิอากาศ
ทัว9 ไปได้แต่พวกเขากลับไม่รับรู ้พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงอยูท่ ่ามกลางพวกเขาเลย พระเยซูได้
ทรงกระทําการอัศจรรย์ทุกรู ปแบบต่อหน้าพวกเขาแล้ว คําที9แปลว่า หมายสํ าคัญ (เซเมะอิออน)
ก็เป็ นคําที9แปลว่า ‘การอัศจรรย์’ ด้วย พระเยซูได้ทรงกระทําการอัศจรรย์ไปมากมายแล้ว
ท่ามกลางพวกเขาและพวกเขาก็ไม่รับรู ้การอัศจรรย์เหล่านั*นเลย
นอกจากนี* เมื9อพวกเขาขอให้พระเยซูทรงแสดงให้พวกเขาเห็นหมายสําคัญจากฟ้ าสวรรค์
พวกเขาก็อาจกําลังขอให้พระองค์กระทําการอัศจรรย์อีกประการให้แก่พวกเขา พระเยซูมิได้ทรง
กระทําการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เพื9อให้ความบันเทิงหรื อเพื9อทําให้คนที9มาดูประทับใจ
พระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ต่างๆเพื9อตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของประชาชนและเพือ9

รับรองพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พวกนักศาสนาสมัยนั*นก็แค่สงสัยความน่าเชื9อถือ
ของการอัศจรรย์น* นั ๆหรื อยกให้การอัศจรรย์น* นั เป็ นฝี มือของซาตาน ดู มัทธิว 12:24 พวกเขา
แสดงให้เห็นถึงความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณที9พระเจ้าได้ทรงให้เกิดกับชนชาติอิสราเอลเพราะการ
ที9พวกเขาปฏิเสธความจริ งของพระองค์อยูเ่ รื9 อยๆ
มธ 16:4

การแสวงหาหมายสําคัญเป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกับความเชื9อและการอยูฝ่ ่ าย

วิญญาณอย่างแท้จริ ง คนชาติชั,วและเล่นชู้ แสวงหาหมายสํ าคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสํ าคัญแก่
เขา เว้นไว้ แต่ หมายสํ าคัญของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ เท่ านั+น" แล้วพระองค์ กเ็ สด็จไปจากเขา
หมายสําคัญเดียวเท่านั*นที9จะทรงประทานให้กค็ ือ หมายสําคัญของโยนาห์ตามที9มีบอกไว้ใน
มัทธิว 12:39 หมายสําคัญนั*นก็คือการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์จากความตาย มันคือ
กุญแจสําคัญของความเชื9อแบบคริ สเตียนตามพระคัมภีร์ใหม่มาจนถึงทุกวันนี* กล่าวอีกนัยหนึ9งก็
คือ พระเยซูทรงตรัสล่วงหน้าแก่พวกปฏิปักษ์ของพระองค์วา่ หมายสําคัญเดียวเท่านั*นที9จะทรง
ประทานให้กค็ ือ การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์จากความตาย น่าตลกตรงที9วา่ เมื9อสิ9 งนั*นเกิด
ขึ*นจริ งๆพวกเขากลับไม่ยอมเชื9อ
มธ 16:5-6

ขณะเดียวกัน พวกสาวกก็ลืมเอาอาหารติดตัวมาด้วย ฝ่ ายพวกสาวกของ

พระองค์ เมือ, ข้ามฟากนั+นได้ ลมื เอาขนมปังไปด้ วย 6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงสั งเกตและระวัง
เชื+อแห่ งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ ดี" (พวกฟาริ สีเป็ นพวกยิวหัวอนุรักษ์ที9ถือตามความเชื9อเดิม
ในสมัยนั*น พากสะดูสีเป็ นพวกยิวหัวสมัยใหม่ซ9 ึงเปรี ยบได้กบั กระแสยิวหัวปฏิรูปในปัจจุบนั )
เชื*อก็คือยีสต์ที9ใช้ในการทําขนมปัง มันแทรกซึมและขยายไปจนทัว9 แป้ งดิบจึงทําให้มนั ฟู
ขึ*นและทําให้ขนมปังนุ่ม ในฝ่ ายวิญญาณแล้วมันก็เป็ นสัญลักษณ์ของความบาปในพระคัมภีร์
เช่นเดียวกับที9ยสี ต์จะแทรกซึมและขยายออกไป ความบาปก็ทาํ เช่นนั*นเหมือนกัน พระเยซูทรง
เปรี ยบอิทธิพลของทั*งพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีวา่ เป็ นเหมือนกับอิทธิพลของเชื*อขนมตรงที9วา่
มันแทรกซึมไปทัว9 นอกจากนี* อิทธิพลของคนพวกนี*กเ็ ป็ นภัยต่อความจริ งตามพระคัมภีร์ดว้ ย ดู
คําอธิบายเพิ9มเติมสําหรับ 16:11-12

มธ 16:7-10 พวกสาวกคิดว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสถึงขนมปังของพวกฟาริ สีและพวกสะดู
สี จริ งๆ เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่ า "เพราะเหตุที,เรามิได้ เอาขนมปังมา" 8 ฝ่ ายพระเยซูทรง
ทราบจึงตรัสกับเขาว่ า "โอ ผู้มคี วามเชื,อน้ อย เหตุไฉนพวกท่ านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื,องไม่
ได้ เอาขนมปังมา 9 ท่านยังไม่ เข้ าใจและจําไม่ ได้ หรือ เรื,องขนมปังห้ าก้อนกับคนห้ าพันคนนั+น
ท่ านเก็บทีเ, หลือได้ กกี, ระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี, พนั คนนั+น ท่ านเก็บทีเ, หลือได้ กี,
กระบุง
พระเยซูจึงทรงตําหนิการขาดความเชื9อและการไม่รู้จกั แยกแยะของพวกเขา โดยเตือนให้
พวกเขาระลึกว่าพระองค์ได้ทรงเลี*ยงอาหารคนห้าพันคนและสี9 พนั คนไปก่อนหน้านี*ไม่นาน องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงใช้ส9ิ งที9เกิดขึ*นได้ทุกวัน คือ การลืมซื*อของชําเพือ9 สอนบทเรี ยนฝ่ าย
วิญญาณที9สาํ คัญกว่า เผอิญคนหนึ9งในพวกเขาไม่ได้เอาอะไรมารับประทานเลย พระเยซูจึงทรง
เตือนเรื9 องเชื*อของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสี อีกครั*งที9พวกเขาเป็ นตัวแทนของสองนิกายหลัก
ภายในศาสนายิวในสมัยนั*น พวกสาวกคิดว่าพระองค์กาํ ลังตรัสถึงขนมปังจริ งๆ อย่างไรก็ตาม
พระเยซูทรงตั*งพระทัยที9จะสอนบทเรี ยนที9ลึกซึ*งกว่านั*น
มธ 16:11-12 พระองค์จึงตรัสถามว่า เป็ นไฉนพวกท่ านถึงไม่ เข้ าใจว่า เรามิได้ พูดกับ
ท่ านด้ วยเรื,องขนมปัง แต่ ได้ ว่าให้ ท่านระวังเชื+อแห่ งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ ดี" 12 แล้วพวก
สาวกก็เข้ าใจว่า พระองค์ มไิ ด้ ตรัสสั, งเขาให้ ระวังเชื+อขนมปัง แต่ ให้ ระวังคําสอนของพวกฟาริสี
และพวกสะดูสี
เชื*อของพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีคือ หลักคําสอนของพวกฟาริ สีและของพวกสะดูสี คํา
สอน หลักปรัชญา และอิทธิพลของพวกเขาคือสิ9 งที9พระเยซูทรงเตือนให้ระวัง กล่าวโดยเฉพาะ
เจาะจงก็คือ เชื*อของพวกฟาริ สีกค็ ือ การเคร่ งครัดในเรื9 องการรักษาประเพณีของรับบียวิ นอกจาก
นี* พวกเขายังขาดความเชื9อ ความกรุ ณา และมีใจแข็งกระด้างด้วย
ส่ วนเชื*อของพวกสะดูสีกค็ ือ แนวคิดเปิ ดกว้างฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา พวกเขาสงสัย
ความจริ งหลายเรื9 องของพระคัมภีร์เดิมที9เหนือธรรมชาติ เช่น ทูตสวรรค์ การเป็ นขึ*นจากตาย
และชีวติ หลังความตาย ทั*งสองนิกายต่างก็เคร่ งครัดในข้อปฏิบตั ิของศาสนายิว แต่ท* งั สองกลุ่มก็

มืดบอดฝ่ ายวิญญาณ ใจแข็งกระด้าง และอยูห่ ่างไกลจากพระเจ้า กล่าวโดยสรุ ปก็คือ พระเยซูทรง
เตือนพวกสาวกของพระองค์ให้ระวังความผิดพลาดฝ่ ายวิญญาณของสองนิกายศาสนาหลักใน
อิสราเอลในสมัยนั*น
น่าสนใจตรงที9ว่าศาสนายิวแบบรับบีในปั จจุบนั ก็เป็ นทายาทโดยตรงของศาสนายิวแบบ
ฟาริ สีในสมัยนั*น นอกจากนี* กระแสยิวปฏิรูปในปัจจุบนั ก็มีลกั ษณะที9คล้ายคลึงกับพวกสะดูสี
ในแวดวง ‘ชาวคริ สต์’ เอง ศาสนายิวแบบรับบีและฟาริ สีในสมัยนั*นก็คล้ายคลึงอย่างมากในด้าน
หลักการกับพระศาสนจักรคาทอลิกในปัจจุบนั ทั*งสองกลุ่มต่างให้ความสําคัญแบบเกินควรแก่
พิธีกรรมต่างๆที9เป็ นเรื9 องภายนอกและให้ความน่าเชื9อถือแก่ประเพณี ต่างๆที9พวกเขาได้คิดค้นขึ*น
มามากกว่าพระคัมภีร์
นอกจากนี* นิกาย ‘สายหลัก’ ทั*งหลายที9มีแนวคิดเสรี นิยมในหมู่คริ สเตียนก็มีความ
คล้ายคลึงในด้านหลักการกับคณะสะดูสีในศาสนายิว ทั*งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันตรงที9วา่
พวกเขามักปฏิเสธเรื9 องเหนือธรรมชาติที9ถูกเปิ ดเผยในพระคัมภีร์ ดังนั*น ถึงแม้วา่ พวกฟาริ สีและ
พวกสะดูสีไม่มีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั แต่ซาตานก็ได้ลอกเลียนแบบคนสองกลุ่มนี*ต่อไปใน
คริ สเตียนกลุ่มต่างๆโดยแพร่ คาํ สอนผิดแบบเดียวกับที9มนั ได้นาํ มาหว่านไว้ในสองพวกนั*น คํา
เตือนของพระเยซูจึงยังเป็ นสิ9 งที9ถกู กาลเทศะมากที9สุดเหมือนเดิม
มธ 16:13-14 จากนั*นพระเยซูกท็ รงเดินทางขึ*นไปทางเหนือของแคว้นกาลิลีไปยังสถาน
ที9แห่งหนึ9งซึ9งมีชื9อว่า ซีซารี ยาฟี ลิปปี ที9นน9ั เอง ฟี ลิปเจ้าเมือง (น้องชายของเฮโรดเจ้าเมือง) ได้
สร้างเมืองหนึ9งขึ*นและเรี ยกมันว่าซีซารี ยาเพือ9 เป็ นเกียรติแก่ซีซาร์ ทิเบเรี ยส ชื9อของเขาถูกเติมต่อ
ท้ายเข้าไปเพื9อแยกแยะมันจากเมืองซีซารี ยาบนชายฝั9งซึ9งเป็ นเมืองหลวงของโรมในแคว้นนั*น ใน
ภูมิศาสตร์ปัจจุบนั เมืองซี ซารี ยาฟี ลิปปี ก็คงอยูต่ ามแนวพรมแดนของเลบานอนและซีเรี ย โดยอยู่
ทางใต้ของภูเขาเฮอร์โมน จริ งๆแล้วมันก็เป็ นเมืองของคนต่างชาติ
ที9นน9ั เองพระเยซูตรัสถามพวกสาวกของพระองค์วา่ "คนทั+งหลายพูดกันว่ าเราซึ,งคือบุตร
มนุษย์ เป็ นผู้ใด” พระองค์ทรงตั*งใจที9จะดึงตัวพวกเขาออกมาและใช้โอกาสนี*เพื9อเปิ ดเผยความ
จริ งใหม่ที9ลึกซึ*งแก่พวกเขา พวกเขาตอบว่า 14 เขาจึงทูลตอบว่า "บางคนว่ าเป็ นยอห์ นผู้ให้ รับ
บัพติศมา แต่ บางคนว่ าเป็ นเอลียาห์ และคนอืน, ว่ าเป็ นเยเรมีย์ หรือเป็ นคนหนึ,งในพวกศาสดา

พยากรณ์ " พวกสาวกตอบอย่างไร้เดียงสาว่าบางคนคิดว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์ผู ้
หนึ9ง ไม่วา่ จะเป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา เอลียาห์ หรื อเยเรมีย ์ ทุกคนล้วนเป็ นศาสดาพยากรณ์คน
สําคัญจนมาถึงยอห์น พระเยซูทรงทราบเรื9 องนี*อยูแ่ ล้ว แต่พระองค์กาํ ลังปูพ*ืนสําหรับความจริ งที9
ยิง9 ใหญ่กว่านี*มากนัก
มธ 16:15-17 พระเยซูจึงตรัสถามว่า "แล้วพวกท่านเล่า ว่ าเราเป็ นผู้ใด” คําตอบของเป
โตรนั*นลึกซึ*ง เขาตอบว่า 16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่ า "พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ พระบุตรของ
พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่" เขาตอบได้ถูกเผงเลย เขารู ้เลยว่าพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด เขายอมรับว่า
พระเยซูทรงเป็ น (1) พระเมสสิ ยาห์ที9พวกเขารอคอยมานาน และ (2) พระบุตรของพระเจ้า พระ
เยซูจึงตรัสว่า ที9เปโตรเข้าใจเช่นนี*กเ็ พราะเขาได้รับการเปิ ดเผยจากพระเจ้าพระบิดาผูท้ รงสถิตใน
สวรรค์
17 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็ นสุ ข เพราะว่าเนือ+ หนังและ
โลหิตมิได้ แจ้ งความนีแ+ ก่ท่าน แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงแจ้ งให้ ทราบ (บุตรโย
นา มาจากนามสกุลภาษาอาราเมคของเปโตรคือ บารโยนา) พระเจ้าทรงเปิ ดเผยความจริ งและ
ความเข้าใจแก่คนทั*งหลายที9เปิ ดรับความจริ งของพระองค์ ถึงแม้วา่ เปโตรมีจุดอ่อนอยูห่ ลายเรื9 อง
แต่เขาก็มีหวั ใจที9กอปรด้วยความเชื9อและเปิ ดรับต่อการทรงนําของพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงแสดง
ให้เขาเห็นชัดเจนว่าจริ งๆแล้วพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ด
มธ 16:18

ในข้อ 18 ความจริ งใหม่ที9สาํ คัญได้ถูกเปิ ดเผย เป็ นครั*งแรกเลยที9คริ สต

จักรแห่งพระคัมภีร์ใหม่ถูกพูดถึงโดยตรง การเน้นความสําคัญในการรับใช้ของพระคริ สต์ใน
ตอนนี*จะค่อยๆเปลี9ยนจากอาณาจักรนั*นไปเป็ นพระราชกิจของพระองค์บนไม้กางเขนและการ
มาของคริ สตจักร พระเยซูจึงตรัสต่อไปว่า ฝ่ ายเราบอกท่านด้ วยว่ า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี+
เราจะสร้ างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่ งนรกจะมีชัยต่ อคริสตจักรนั+นก็หามิได้
คนมักสันนิษฐานเอาเองอย่างผิดๆว่า เพราะเปโตรถูกพูดถึงในข้อนี* เขาจึงเป็ นศิลาที9พระ
เยซูตรัสถึง พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกวางรากฐานระบบศาสนศาสตร์ของตนทั*งหมดบนข้อ
สันนิษฐานที9วา่ เปโตรคือศิลา ดังนั*นเขาจึงเป็ นพระสันตะปาปาคนแรก พวกคาทอลิกจึงอ้างว่าเป

โตรได้ส่งต่อสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นสันตะปาปาเพื9อที9จะทําพิธีมิสซาและยกโทษบาปให้แก่ผู ้
สื บทอดคนต่อๆมาตลอดหลายยุคสมัย
เปโตรไม่สามารถเป็ นศิลาที9พระเยซูตรัสถึงได้เพราะเหตุผลดังต่อไปนี* (1) กฎไวยากรณ์
ขัดขวางมิให้ตีความเช่นนั*นได้ เปโตร หรื อ (เพะตรอส) ในภาษากรี กเป็ นคําเพศชาย ศิลา หรื อ
เพะตรา เป็ นคํากรี กที9มีเพศกลาง กฎพื*นฐานของไวยากรณ์ภาษากรี กก็คือว่า คํานามที9มาก่อน
หน้าและคําสรรพนามที9ตามมาต้องมีเพศเดียวกัน แต่ตรงนี*มนั ไม่ได้มีเพศเดียวกัน ดังนั*น ศิลา
(เพะตรา) ที9ถูกพูดถึงนี*จึงเป็ นเปโตรไม่ได้ (2) คําว่า เพะตรอส (เปโตร) หมายถึงศิลาหรื อหิน
ก้อนเล็กๆ คําว่า เพะตรา หมายถึงศิลาก้อนใหญ่ เช่น ศิลาแห่งยิบรอลตาร์ (Rock of Gibraltar)
ศิลาที9พระเยซูตรัสถึงนี*คือ คํากล่าวยอมรับของเปโตรในข้อ 16 “พระองค์ทรงเป็ นพระ
คริ สต์ พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ รากฐานแห่งคริ สตจักรพระคัมภีร์ใหม่ที9จะมานั*น
ก็จะเป็ นพระเยซูคริ สต์เอง หลายแห่งตลอดพระคัมภีร์ท* งั เล่มเรี ยกพระองค์วา่ ศิลา ดู เพลงสดุดี
18:2, 61:2, กิจการ 4:11, 1 โคริ นธ์ 10:4 และ 1 เปโตร 2:7 ฯลฯ อีกมากมาย
เราควรหมายเหตุไว้วา่ คริ สตจักรที9จะมานั*นจะ (1) เป็ นของพระเยซูคริ สต์ ให้เราสังเกตว่า
พระองค์ตรัสว่า เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ (2) พระองค์จะทรงสร้างมัน มันไม่ใช่ฝีมือของ
เรา (3) นอกจากนี*ประตูแห่งนรก “จะมีชยั ต่อคริ สตจักรนั*นก็หามิได้” วลีสุดท้ายเป็ นคําสัญญาว่า
ซาตานและประตูแห่งนรกเองจะไม่มีวนั มีชยั ต่อคริ สตจักรเลย ไม่วา่ พวกมันจะพยายามมาก
ขนาดไหนก็ตาม วลี “ประตูแห่งนรก” เป็ นสํานวนแบบยิวที9หมายถึงพละกําลังของพญามารและ
พลังแห่งจักรวรรดิที9ชว9ั ร้ายของมัน ถึงแม้มนั จะพยายามขนาดไหน แต่พลังชัว9 ร้ายแห่งนรกทั*ง
มวลจะไม่มีวนั มีชยั ชนะต่อคริ สตจักรที9พระเยซูกาํ ลังจะทรงสร้าง
คําว่าคริ สตจักร แปลมาจากคํากรี ก เอ็คคเลซี อา มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘ชุมชนชนที9
ถูกเรี ยกออกมา’ ในฝ่ ายวิญญาณแล้ว คริ สตจักรก็คือ คนเหล่านั*นที9ถูกเรี ยกออกมาจากโลก โดย
ได้วางใจพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว คริ สตจักรท้องถิ9นคือ การมาร่ วมสมาคมกัน
อย่างเป็ นทางการของผูเ้ ชื9อทั*งหลายที9มารวมตัวกันเพื9อทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จ ทําตามพิธี
หลักสองพิธี (บัพติศมาและศีลระลึก) และประกาศพระวจนะของพระเจ้า ร้อยละหกสิ บของ

จํานวนครั*งที9คาํ ว่าคริ สตจักรปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่น* นั หมายถึง ที9ประชุมท้องถิ9นที9มองเห็น
ได้
ภูมิหลังของคําๆนี* (เอ็คคเลซี อา) ก็สอนอะไรเราหลายอย่าง เมืองรัฐต่างๆของกรี กสมัย
โบราณก็มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยล้วนๆ พวกเขาไม่ได้มีรัฐบาลในรู ปแบบตัวแทน
แต่เมื9อจะมีการทํากิจธุระของเมือง ชาวเมืองทุกคนก็ถูกเรี ยกตัวออกมายังที9ประชุมหนึ9งซึ9งในที9
ประชุมดังกล่าวจะมีการออกเสี ยงเพื9อตัดสิ นในเรื9 องกิจธุระดังกล่าว อัฒจันทร์ต่างๆซึ9งมักพบอยู่
ในเมืองต่างๆของกรี กเดิมทีกม็ ีไว้เพือ9 เป็ นที9ประชุมทางการเมือง จากนั*นก็เพื9อจุดประสงค์อื9นๆ
ในเมืองหนึ9งๆ ที9ประชุมก็จะถูกเรี ยกว่า เอ็คคเลซี อา มันคือ ชุมนุมชนที9ถูกเรี ยกออกมา องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงเลือกใช้คาํ นี*เพื9อหมายถึงชุมนุมชนของผูเ้ ชื9อทั*งหลายที9พระองค์กาํ ลังจะ
ทรงสร้างขึ*น คริ สตจักรในฐานะกลุ่มคนจึงเป็ นชุมนุมชนที9ถูกเรี ยกออกมาและมองเห็นได้ของผู ้
เชื9อทั*งหลายที9บงั เกิดใหม่แล้ว
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พระเยซูตรัสต่อไปว่า เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่ งสวรรค์ให้ ไว้

แก่ ท่าน ท่านจะผูกมัดสิ,งใดในโลก สิ, งนั+นก็จะถูกมัดในสวรรค์ เมือ, ท่านจะปล่อยสิ,งใดในโลก สิ,ง
นั+นจะถูกปล่ อยในสวรรค์ ” “ลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์” ในที9น* ีน่าจะหมายถึงการที9เป
โตรและอัครสาวกคนอื9นๆมีสิทธิอาํ นาจภายใต้การทรงนําของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในการไข
เปิ ดประตูสู่แว่นแคว้นต่างๆได้โดยใช้ข่าวประเสริ ฐ
เราจําได้วา่ เปาโลพยายามที9จะไปยังแคว้นบิธิเนีย แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ:ไม่ทรงโปรด
ให้เขาไป เขาเลยไปยังยุโรปแทน ในการทําเช่นนั*น และด้วยเหตุผลหลายประการที9เราไม่เข้าใจ
เขาจึงปล่อยให้แคว้นหนึ9งถูกมัดไว้ และอีกแคว้นได้รับการปลดปล่อยโดยข่าวประเสริ ฐ การ
ประกาศข่าวประเสริ ฐจึงปลดปล่อยดวงวิญญาณที9ถูกผูกมัดโดยความบาปและการปรับโทษของ
มัน ที9ใดที9ข่าวประเสริ ฐไปไม่ถึง ที9นน9ั มนุษย์กย็ งั ถูกผูกมัดไว้อยูใ่ นความบาปของตน พวกเขาจึง
ถูกผูกมัดไว้มิให้ได้ไปสวรรค์หรื อไม่พวกเขาก็ถูกปลดปล่อยจากความบาปเพือ9 ที9จะได้ไปสวรรค์
ลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์น* ีไม่ได้มีอาํ นาจลึกลับหรื อความหมายปิ ดซ่อนเลย
ลูกกุญแจเหล่านี*ไม่ได้ถูกส่ งต่ออย่างลับๆจากเปโตรไปสู่ บรรดาผูส้ ื บทอดตามที9เขาว่ากันผ่านทาง
พระศาสนจักรคาทอลิก ลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์คือข่าวประเสริ ฐนัน9 เอง ที9ใดที9ข่าว

ประเสริ ฐถูกประกาศ ผูค้ นก็ได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและการปรับโทษของมัน ที9ใดที9
ข่าวประเสริ ฐไม่ถูกประกาศ ผูค้ นก็ยงั ถูกผูกมัดอยูใ่ นความบาปของตน
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แล้วพระองค์ทรงกําชับห้ ามเหล่ าสาวกของพระองค์ มิให้ บอกผู้ใดว่า

พระองค์ทรงเป็ นพระเยซูพระคริสต์ ผู้น+ัน เหตุผลนั*นง่ายนิดเดียว จุดประสงค์หลักในการรับใช้
ของพระองค์ไม่ใช่การนําเสนอตัวเองในฐานะกษัตริ ยแ์ ละพระเมสสิ ยาห์แห่งอิสราเอลอีกต่อไป
แล้ว แต่บดั นี*พระองค์กาํ ลังมุ่งหน้าสู่ กางเขน การฟื* นคืนพระชนม์ และการก่อตั*งคริ สตจักร ค
ริ สตจักรจะถูกสร้างขึ*นบนคําพยานเรื9 องพระคริ สต์ผทู ้ รงถูกตรึ งกางเขนและเป็ นขึ*นจากตายอีก
ชนชาติอิสราเอลได้ปฏิเสธพระองค์ในฐานะกษัตริ ยไ์ ปแล้ว ถึงแม้วา่ การปฏิเสธพระองค์อย่าง
เป็ นทางการจะเกิดขึ*นที9กรุ งเยรู ซาเล็มในอีกหกเดือนต่อมา แต่มนั ก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่าชนชาติ
อิสราเอลโดยรวมได้ปฏิเสธพระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์และกษัตริ ยไ์ ปแล้วเรี ยบร้อย
นอกจากนี* เวลาที9พระองค์จะทรงนําเสนอตัวเองต่อชนชาติอิสราเอลอย่างเป็ นทางการก็ยงั มาไม่
ถึง นัน9 จะเกิดขึ*นในการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิตในวันที9เป็ นที9รู้จกั ตั*งแต่น* นั เป็ นต้นมา
ว่าปาล์มซันเดย์
น่าสนใจตรงที9ว่าคําประกาศครั*งสําคัญนี*โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้มีข* ึนในเมืองซี
ซารี ยาฟี ลิปปี มันอยูน่ อกเขตแดนของอิสราเอล พวกเขาอยูท่ ี9เมืองซี ซารี ยาฟี ลิปปี ในซีเรี ยซึ9งเป็ น
บ้านเมืองของคนต่างชาติ พระเยซูได้เสด็จออกไปจากแผ่นดินอิสราเอลเพื9อประกาศเรื9 องการก่อ
ตั*งคริ สตจักรที9จะมานั*น ขณะที9คริ สตจักรเริ9 มก่อตัวขึ*นนั*น มันจะประกอบด้วยคนต่างชาติเป็ น
หลัก ในข้อต่อไปมัทธิวจะกล่าวด้วยถึงการตรัสล่วงหน้าอย่างชัดเจนของพระเยซูเกี9ยวกับการ
สิ*นพระชนม์และการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ สิ9 งนี*กเ็ กิดขึ*นนอกดินแดนอิสราเอลเช่นกัน
ชนชาติอิสราเอลจนถึงทุกวันนี*กย็ งั ปฏิเสธเรื9 องการฟื* นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม
พวกคนต่างชาติทว9ั โลกก็ได้เชื9อแล้ว
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จุดพลิกผันของมัทธิวได้ได้มีข* ึนในข้อ 21 จุดสนใจหลักจะเปลี9ยนไปเส้น

สิ9 งที9รอคอยอยูเ่ บื*องหน้าแล้ว เนื*อหาส่ วนที9เหลือเกี9ยวกับชีวติ ของพระคริ สต์ท* งั ในด้านร่ างกาย
และจิตวิญญาณได้ถูกสรุ ปไว้ตรงนี* พระองค์ทรงอธิ บายแก่พวกสาวกที9ฟังแล้วไม่อยากจะเชื9อว่า

สุ ดท้ายแล้วพระองค์จะเสด็จไปที9กรุ งเยรู ซาเล็ม ถูกประหารชีวติ และเป็ นขึ*นใหม่ในวันที9สาม
มันสรุ ปย่อการรับใช้ส่วนที9เหลือของพระองค์
ตั+งแต่ เวลานั+นมา พระเยซูทรงเริ,มเผยแก่ เหล่าสาวกของพระองค์ ว่า พระองค์ จะต้ องเสด็จ
ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม และจะต้ องทนทุกข์ ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่ และพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ จนต้ องถูกประหารเสีย แต่ ในวันทีส, ามจะทรงถูกชุบให้ เป็ นขึน+ มาใหม่ ถึง
แม้วา่ แนวคิดเรื9 องอาณาจักรนั*นจะยังคงเป็ นส่ วนหนึ9งของการรับใช้ของพระเยซูอยูใ่ นช่วงเดือน
ท้ายๆของมัน แต่จุดสนใจหลักของพระองค์ตอนนี*คือกางเขนแล้ว นี9เป็ นจุดเปลี9ยนของการรับ
ใช้บนโลกนี*ของพระองค์อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี* มันยังเป็ นจุดเริ9 มต้นของหลายคราวที9พระเยซูตรัสล่วงหน้าชัดเจนแก่พวก
สาวกถึงไม่ใช่แค่การสิ* นพระชนม์ของพระองค์ที9ใกล้เข้ามาเท่านั*น แต่ที9สาํ คัญกว่านั*นก็คือการ
ฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ที9จะเกิดขึ*นด้วย ถึงแม้วา่ พระองค์ได้ตรัสเป็ นนัยถึงเรื9 องนี*ไว้ก่อน
แล้ว แต่ตอนนี*พระองค์จะตรัสโดยตรงถึงการถูกชุบให้เป็ นขึ*นจากตายด้วย น่าเสี ยดายที9วา่ เรื9 อง
ส่ วนใหญ่เหล่านี*ผา่ นเลยพวกสาวกไปหมด
มธ 16:22-23 ด้วยความไม่เชื9อเปโตรจึงตําหนิพระเยซู พระเยซูจึงทรงตําหนิเขาอย่าง
รุ นแรง ฝ่ ายเปโตรเอามือจับพระองค์ เริ,มทูลท้ วงพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้า ให้ เหตุการณ์ น+ันอยู่
ห่ างไกลจากพระองค์ เถิด อย่ าให้ เป็ นอย่างนั+นแก่พระองค์เลย" 23 พระองค์จึงหันพระพักตร์ ตรัส
กับเปโตรว่ า "อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้ าเป็ นเครื,องกีดขวางเรา เพราะเจ้ ามิได้ คดิ
ตามพระดําริของพระเจ้ า แต่ ตามความคิดของมนุษย์ ” ตอนนั*นเปโตรมีใจไม่เชื9อ เท่าที9เขารู ้ เขา
ไม่ยอมปล่อยให้พระเยซูถกู จับไปหรื อถูกประหารชีวติ เรื9 องที9พระองค์จะทรงเป็ นขึ*นจากตายก็ดู
เหมือนจะผ่านเลยเปโตรไปเช่นกัน
พระเยซูทรงตอบคําตําหนิของเปโตรอย่างรุ นแรง พระองค์ทรงเรี ยกเขาว่าซาตาน เปโต
รมองจากสายตาของมนุษย์ พระเยซูทรงทราบแผนการของพระเจ้า เปโตรอาจตกใจกับคําตําหนิ
ที9รุนแรงนี*ของพระเยซู อย่างไรก็ตาม สิ9 งที9เปโตรไม่ทราบก็คือว่า แผนการอันสมบูรณ์แบบของ

พระเจ้าในการทรงไถ่น* นั กําลังตกอยูใ่ นอันตราย แผนการของพระเจ้าตั*งแต่ทรงสร้างโลกก็คือ ที9
จะให้พระเยซูทรงสิ* นพระชนม์และเป็ นขึ*นใหม่ แน่นอนที9ซาตานจะขัดขวางการดังกล่าว
โดยการต่อต้านแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า ถึงแม้จะโดยคําพูดแบบไม่ระวังก็ตาม เปโตร
จึงเข้าไปเป็ นพวกเดียวกับซาตาน เปโตรเห็นสิ9 งต่างๆจากมุมมองแบบมนุษย์ พระเยซูตรัสจากมุม
มองแบบสวรรค์ แน่นอนที9คาํ ตําหนิเปโตรของพระองค์ทาํ ให้เขาเสี ยใจ แต่ความจริ งที9เปโตรพยา
ยามที9จะขัดขวางโดยไม่รู้ตวั ก็สาํ คัญกว่าความรู ้สึกเสี ยใจของเขา มันเป็ นแผนการที9สมบูรณ์แบบ
ของพระเจ้า
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พระเยซูจึงเริ9 มนําเสนอข้อกําหนดสําหรับการเป็ นสาวกในอนาคต ขณะ

นั+นพระเยซูจงึ ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า "ถ้ าผู้ใดใคร่ ตามเรามา ให้ ผู้น+ันเอาชนะตัวเอง
และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา ‘การติดตามพระเยซูไป’ ก็สื9อถึงการเป็ นสาวก ตอน
นั*นมีสาวกอยูส่ ิ บสองคนแล้ว แต่จริ งๆแล้วพระเยซูกท็ รงมีสาวกอีกมากมายกว่านั*นที9ติดตาม
พระองค์ เมื9อเห็นเค้ากางเขนอยูล่ างๆแล้ว การเป็ นสาวกในอนาคตก็จะแตกต่างไปอย่างสิ* นเชิง
จากที9มนั เคยเป็ นมาก่อนหน้านี* ถึงแม้วา่ ก่อนหน้านี*มีการต่อต้านการรับใช้ของพระเยซูมาพอ
สมควรแล้ว แต่ในวันต่อๆไปการติดตามพระองค์อย่างเปิ ดเผยก็จะกลายเป็ นเรื9 องความเป็ นความ
ตายเลยทีเดียว
เพราะว่ามีพวกโรมอยูใ่ นดินแดนอิสราเอลอยูท่ ว9ั ไป พวกยิวจึงทราบดีถึงการประหาร
ชีวติ โดยการตรึ งกางเขน โรมตรึ งกางเขนคนอยูบ่ ่อยๆอย่างเปิ ดเผยเพื9อใช้เป็ นวิธีในการข่มขวัญ
ดินแดนต่างๆที9ถูกพิชิต มันเป็ นวิธีปฏิบตั ิของโรม (ซึ9งแสดงเป็ นตัวอย่างในการตรึ งกางเขนพระ
เยซู) ที9จะให้นกั โทษประหารแบกกางเขนของตัวเองลากไปถึงแดนประหาร ดังนั*นภาพเปรี ยบ
ของการรับกางเขนของตนแบกไปจึงเป็ นภาพเปรี ยบที9ชดั เจนของความตายที9ใกล้เข้ามา พระเยซู
จึงทรงเตือนพวกสาวกของพระองค์วา่ ในวันข้างหน้า หากผูใ้ ดจะติดตามพระองค์ไป เขาก็ตอ้ ง
รับกางเขนของตนแบกและติดตามพระองค์ไป
การจะเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ได้น* นั คนๆนั*นจะต้องปฏิเสธตัวเองและเต็มใจที9จะ
ทนทุกข์แม้ถึงขั*นความตาย ถึงแม้วา่ เดียวนี*ไม่มีการประหารชีวติ ด้วยการตรึ งกางเขนแล้ว แต่

หลักการนี*กย็ งั มีอยูเ่ หมือนเดิม การเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ตอ้ งอาศัยการอุทิศทั*งตัวและการ
ปฏิเสธตัวเอง
คําที9แปลว่า เอาชนะตัวเอง (อาพารเนะออไม) หมายถึงการ ‘ลืมตัวเอง’ หรื อ ‘ไม่มองที9
ตัวเองและประโยชน์ของตัวเอง’ อัตตาหรื อตัวเองนั*นก็เป็ นแก่นแท้ของความบาปและเนื*อหนัง
การเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ตอ้ งอาศัยการมีวนิ ยั กับตัวเองเพื9อที9จะปฏิเสธตัวเองและ
ประโยชน์ของตัวเอง ดังนั*น การเป็ นสาวกย่อมรวมถึงการมีวนิ ยั ฝ่ ายวิญญาณด้วย มันก็คือการฝึ ก
วินยั เนื*อหนังนัน9 เอง ผูเ้ ชื9อนั*นมีอยูม่ ากมาย แต่นอ้ ยคนนักที9เป็ นสาวกที9แท้จริ ง
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พระเยซูจึงทรงนําเสนอสิ9 งหนึ9งที9ขดั แย้งกันเองของความเชื9อแบบ

คริ สเตียน เพราะว่ าผู้ใดใคร่ จะเอาชีวติ ของตนรอด ผู้น+ันจะเสี ยชีวิต แต่ ผู้ใดจะเสี ยชีวิตของตน
เพราะเห็นแก่เรา ผู้น+ันจะได้ ชีวติ รอด พระเยซูตรัสถึงการที9คนๆหนึ9งเอาชีวติ ของตนรอด นี9ไม่ได้
หมายถึงความรอดฝ่ ายวิญญาณ แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสถึงประโยชน์ส่วนตนตามที9
กล่าวไว้ขา้ งบน หากจุดสนใจของชีวติ ของคนๆหนึ9งอยูท่ ี9การพิทกั ษ์รักษาประโยชน์ของตัวเอง
เขาก็จะสู ญเสี ยทั*งชีวติ ของตนและประโยชน์ของตน เราควรหมายเหตุไว้วา่ คําที9แปลว่า สู ญเสี ย
(อาพอลลูมิ) เป็ นคําที9ปกติแล้วแปลว่า ‘พินาศ’ การสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตนและความ
ประสงค์ของตัวเองก็คือ การพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า จุดจบของการทําเช่นนั*นก็คือ
การพินาศ
ในทางกลับกัน คนทั*งหลายที9เต็มใจที9จะสู ญเสี ยตัวเองเพราะเห็นแก่พระคริ สต์จะพบชีวติ
ที9บริ บูรณ์ท* งั ตอนนี*และต่อไปจนเข้าสู่ นิรันดร์กาล พระเยซูกาํ ลังตรัสถึงการยอมจํานนความ
ประสงค์ของเรา ชีวติ ของเรา และประโยชน์ส่วนตนของเราอย่างสิ* นสุ ดใจ เมื9อเรายอมจํานนตัว
เราเองทั*งหมดต่อพระองค์ พระองค์กท็ รงประทานชีวติ อันเต็มเปี9 ยมซึ9งไม่เพียงบริ บูรณ์ในชีวติ นี*
เท่านั*นแต่ยงั ผลถึงนิรันดร์กาลด้วย
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พระเยซูจึงตรัสคําถามที9ลึกซึ*งที9สุดคําถามหนึ9งเท่าที9เคยมีมา เพราะถ้ าผู้ใด

จะได้ สิ,งของสิ+นทั+งโลก แต่ ต้องสู ญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้น+ันจะได้ ประโยชน์ อะไร เมื9อมองถึง
นิรันดร์กาล การสู ญเสี ยจิตวิญญาณของตนก็เท่ากับเป็ นคนโง่ การได้ส9ิ งของสิ* นทั*งโลกก็สื9อถึง

อํานาจใหญ่ยงิ9 ชื9อเสี ยง เงินทอง ตามที9ชาวโลกมอง ตลอดหลายยุคหลายสมัย มีคนมากมายที9
กลายเป็ นคนรํ9ารวย มีอาํ นาจ และมีชื9อเสี ยง อย่างไรก็ตาม ในกรณี ส่วนใหญ่แล้ว คนรํ9ารวยและ
มีชื9อเสี ยงพวกเดียวกันนี*กต็ ายไปและเข้าสู่ นิรันดร์กาลในสภาพที9หลงหายและกําลังมุ่งหน้าสู่
นรก ความมัง9 คัง9 และชื9อเสี ยงทั*งปวงต่างถูกทิ*งไว้ขา้ งหลัง มันจะไม่เป็ นประโยชน์อะไรแก่พวก
เขาเลยในวันนั*น
เรื9 องตลกสมัยก่อนยังคงเป็ นจริ ง คนธรรมดาสองคนดูขบวนแห่งานศพของชายผูร้ 9 าํ รวย
คนหนึ9ง คนหนึ9งก็ถามอีกคนว่า ‘อยากรู ้จงั ว่าเขาทิ*งทรัพย์สมบัติไว้เยอะขนาดไหน’ อีกคนก็เลย
ตอบกลับไปว่า ‘ก็ทิ*งไว้ท* งั หมดน่ะแหละ’ ถึงแม้วา่ คนหนึ9งอาจได้ทรัพย์สมบัติและอํานาจเท่าที9มี
ทั*งหมดในโลก แต่เมื9อเขาจบชีวติ บนโลกนี* เขาก็จะเอาอะไรติดตัวไปนรกไม่ได้เลย ในนรกเขาก็
จะไม่แตกต่างไปจากคนบาปคนอื9นๆเลย
นอกจากนี* หรือผู้น+ันจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา คําตอบนั*น
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ไม่มีส9ิ งใดเลย มีเพียงชีวติ เดียวเท่านั*น อีกเดียวก็ผนั ผ่าน มีแต่ส9ิ งที9ทาํ เพื9อพระ
คริ สต์เท่านั*นที9จะยัง9 ยืนนาน!
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พระองค์ทรงเปิ ดเผยสิ9 งใหม่ๆตรงนี* เหตุว่าบุตรมนุษย์ จะเสด็จมาด้ วยสง่ า

ราศีแห่ งพระบิดา และพร้ อมด้ วยเหล่าทูตสวรรค์ ของพระองค์ เมือ, นั+นพระองค์จะประทาน
บําเหน็จแก่ ทุกคนตามการกระทําของตน พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีใหญ่ยงิ9 สัก
วันหนึ9ง เมื9อนั*น “พระองค์จะประทานบําเหน็จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน” บําเหน็จที9วา่ นี*
ไม่ได้เกี9ยวข้องอะไรเลยกับการได้รับความรอด แต่มนั เป็ นบําเหน็จต่างๆสําหรับการรับใช้พระ
คริ สต์อย่างสัตย์ซื9อหลังจากที9คนๆหนึ9งได้รับความรอดแล้ว ความรอดนั*นเป็ นมาโดยพระคุณ
ผ่านทางความเชื9อ บําเหน็จต่างๆในสง่าราศีสักวันหนึ9งนั*นก็เป็ นมาโดยการงานที9เราได้กระทํา
เพื9อพระเยซูคริ สต์ต* งั แต่ตอนที9เราได้รับความรอด ดู วิวรณ์ 22:12
ดังนั*นเราจึงเห็นถึงความจริ งยุคสุ ดท้ายที9สาํ คัญสองประการ (1) พระเยซูจะเสด็จมาอีกที
และ (2) พระองค์จะทรงประทานบําเหน็จแก่บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ตามการงานที9พวกเขา
ได้กระทําเพื9อพระองค์ การประทานบําเหน็จนี*สาํ หรับวิสุทธิชนยุคคริ สตจักรจะเกิดขึ*นที9บลั ลังก์

พิพากษาซึ9งน่าจะมีข* นึ หลังการรับขึ*น แน่นอนที9นน9ั เป็ นส่ วนหนึ9งของขอบเขตที9ใหญ่กว่าของ
การเสด็จมาครั*งที9สองของพระคริ สต์
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ขณะที9ยงั ทรงสอนพวกสาวกของพระองค์อยูท่ ี9เมืองซีซารี ยาฟี ลิปปี อยู่

พระเยซูกต็ รัสในที9สุดว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่า ในพวกท่ านทีย, นื อยู่ทนี, ี, มีบางคน
ทีย, งั จะไม่ รู้ รสความตาย จนกว่ าจะได้ เห็นบุตรมนุษย์ เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่ าน" เรื9 องนี*
จะถูกขยายความอย่างเต็มที9ในตอนต้นของบทต่อไป อย่างไรก็ตาม พระเยซูกต็ รัสชัดเจนว่า บาง
คนในพวกสาวกจะได้เห็นบุตรมนุษย์ (พระเยซูคริ สต์) ในสง่าราศีของพระองค์ในราชอาณาจักร
ที9จะมาของพระองค์ (ตามที9มนั แปลเช่นนั*นได้) นัน9 จะเกิดขึ*นบนภูเขาจําแลงพระกายซึ9 งจะเกิด
ขึ*นในไม่ชา้
*****
ภาพรวมของมัทธิว 17: ในบทนีม$ ีจุดเด่ นที สาํ คัญอยู่สีประการ (1) การจําแลงพระกาย
และคําสอนทีเกียวข้ องกับเรื องนี $ (2) การรั กษาคนบ้ าให้ หายและบทเรี ยนทีเกียวข้ องในเรื อง
ความเชื อและการอธิ ษฐาน (3) การทีพระเยซูตรั สล่ วงหน้ าอีกครั$ งถึงการสิ $นพระชนม์ และการ
ฟื $ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ (4) และการทีพระเยซูตรั สถึงเรื องภาษี
มธ 17:1

เมื9อพิจารณาตามบริ บทแล้ว มัทธิว 16:28 ก็เกี9ยวข้องโดยตรงกับบทที9 17

ตรงนี*พระเยซูทรงบอกพวกสาวกว่าพวกเขาจะไม่รู้รสความตายจนกว่าพวกเขาจะได้เห็น “บุตร
มนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน” เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสว่าในอีกหกวัน สาวก
หลายคนจะมีโอกาสเห็นสง่าราศีของพระองค์ในการจําแลงพระกายของพระองค์ นี9จะเป็ นภาพ
ให้ชมก่อนของอาณาจักรที9จะมานั*น
มัทธิวจึงบันทึกว่า “ครั+นล่วงไปได้ หกวันแล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์ น
น้ องชายของยากอบ ขึน+ ภูเขาสู งแต่ ลาํ พัง ‘ประเพณี ’ (พระศาสนจักรคาทอลิก/ออร์โธด็อกซ์) อ้าง
ว่าภูเขาจําแลงพระกายคือ ภูเขาทาบอร์ในตอนกลางไปทางใต้ของแคว้นกาลิลี อย่างไรก็ตาม ใน
สมัยพระเยซู ภูเขาทาบอร์กม็ ีเมืองหนึ9งและป้ อมปราการหนึ9งอยู่ นอกจากนี* หกวันก่อนหน้านั*น
พระเยซูกท็ รงอยูใ่ นเมืองซีซารี ยาฟี ลิปปี ซึ9งจริ งๆแล้วก็อยูใ่ นประเทศซีเรี ย ถึงแม้วา่ อาจเป็ นไป

ได้ที9พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์สามารถเดินจากแคว้นกาลิลีไปยังภูเขาทาบอร์ได้ในหก
วัน แต่พวกเขาก็คงใช้เวลาทั*งหมดไปกับการเดินทาง บริ บทโดยรวมไม่ได้สื9อเช่นนี*เลย
อย่างไรก็ตาม ภูเขาเฮอร์โมนก็ต* งั อยูท่ างเหนือของเมืองซีซารี ยาฟี ลิปปี และก็เป็ นภูเขา
‘สู ง’ ขณะที9ภูเขาทาบอร์น* นั ไม่สูงเลย ณ ความสูง 10,000 ฟุต ภูเขาเฮอร์โมนสามารถเป็ นที9มอง
เห็นได้จากพื*นที9ทางตอนเหนือทั*งหมดของแคว้นกาลิลี ไม่วา่ จะในกรณี ใด เป็ นไปได้ที9วา่ ภูเขาเฮ
อร์โมนคือ ภูเขาจําแลงพระกาย อีกครั*งที9มนั อยูน่ อกแผ่นดินอิสราเอล มันจึงสื9 อว่า การเปิ ดเผย
เกี9ยวกับอาณาจักรนั*น ถึงแม้วา่ จะสั*นๆก็ตาม ได้ผา่ นเลยอิสราเอลไป โดยถูกสําแดงในบ้านเมือง
ของคนต่างชาติ
ดูเหมือนว่า พวกสาวกที9เป็ นคนวงในคือ เปโตร ยอห์นและยากอบ ดูเหมือนว่าสามคนนี*
จะมีการตอบรับฝ่ ายวิญญาณและอุทิศตัวแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากที9สุด ดังนั*นเราจึงอาจสรุ ปได้
ว่าคนเหล่านั*นที9ใกล้ชิดกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามากที9สุดก็จะมีโอกาสได้รับสิ ทธิพิเศษมากที9สุดสัก
วันหนึ9งในอาณาจักรของพระองค์
มธ 17:2

มัทธิวจึงกล่าวว่าแล้วพระกายของพระองค์ กเ็ ปลีย, นไปต่ อหน้ าเขา พระ

พักตร์ ของพระองค์กท็ อแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ กข็ าวผ่ องดุจแสงสว่ าง คําที9แปล
ว่า พระกาย...เปลีย, นไป (เมะตามอรฟอโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘เปลี9ยนแปลงรู ปร่ าง’ ความ
หมายก็คือว่า พระเยซูทรงแปลงกายหรื อเปลี9ยนไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา พวกเขามีโอกาสได้เห็น
พระองค์ในพระกายที9ได้รับสง่าราศีของพระองค์ในแบบเดียวกับที9มนั จะเป็ นหลังการฟื* นคืน
พระชนม์ของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิง9 สักวันหนึ9งในอาณาจักรนั*น เราจําได้ถึงข้อพระ
คัมภีร์ที9พดู ถึงพระคริ สต์ผทู ้ รงได้รับสง่าราศีในกิจการ 9 ระหว่างทางไปยังเมืองดามัสกัสหรื อใน
วิวรณ์ 1 บนเกาะปั ทมอส ให้เราสังเกตการเน้นยํ*าเรื9 องแสงสว่ างและความขาวผ่ อง คําหลังนี*ยอ่ ม
หมายถึงความบริ สุทธิ:อันไม่รู้สิ*นสุ ดของพระองค์และความสว่างแห่งสง่าราศีของพระองค์
พวกสาวกสามคนนี*จึงมีโอกาสได้เห็นสง่าราศีแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที9จะมาผ่านทาง
ตัวของพระเยซู พระองค์ทรงเปลี9ยนแปลงพระกายต่อหน้าต่อตาพวกเขาโดยเข้าสู่ สง่าราศีที9บดั นี*
พระองค์ทรงมีในพระกายที9เป็ นขึ*นจากตายแล้วของพระองค์และจะปรากฏชัดเจนในยุคพันปี
ด้วย

มธ 17:3

วิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมที9มีชื9อสองคนปรากฏพร้อมกับพระองค์

ดูเถิด โมเสสและเอลียาห์ กม็ าปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั+น กําลังเฝ้ าสนทนากับพระองค์ คนสอง
คนนี*มีความสําคัญมากๆ โมเสสผูเ้ ป็ นคนมอบพระราชบัญญัติ ก็เป็ นผูท้ ี9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จ
มาหาบนยอดภูเขา เอลียาห์กถ็ ูกรับขึ*นสวรรค์โดยไม่ประสบกับความตาย (สองคนนี*อาจเป็ น
พยานสองคนที9ถูกบรรยายถึงในวิวรณ์ 11 ดูคาํ อธิบายตรงนั*นได้) น่าสนใจตรงที9วา่ การพบกัน
ครั*งนี*เกิดขึ*นหลังจากการประกาศไปเมื9อหกวันก่อนหน้านั*นในมัทธิว 16:21 ถึงแม้วา่ ข้อเสนอ
แห่งอาณาจักรนั*นโดยพระเยซูคริ สต์แก่ชนชาติอิสราเอลยังไม่ได้ถูกปฏิเสธอย่างเป็ นทางการ แต่
เมื9อพิจารณาทุกอย่างแล้ว มันก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอนี*เสี ยแล้ว บัดนี*พระเยซูกาํ ลัง
มุ่งหน้าไปสู่ กางเขนแล้ว อาณาจักรนั*นจะถูกเลื9อนออกไปอีกประมาณ 2,000 ปี และยุคคริ สตจักร
บางทีพระเยซูอาจกําลังปรึ กษากับโมเสสและเอลียาห์ถึงการที9พระปัญญาอันไม่รู้สิ*นสุ ดและ
แผนการแห่งพระประสงค์ของพระองค์น* นั ได้เปลี9ยนแปลงไปแล้วก็ได้ หากทั*งคู่คือพยานทั*งสอง
นั*น การรับใช้ของพวกเขาก่อนการมาถึงของอาณาจักรนั*นก็จะถูกเลื9อนออกไปจนกว่าจะถึงเวลา
นั*นที9มนั จะสําเร็จตามที9ถูกบรรยายไว้ในวิวรณ์ 11
มธ 17:4-5

ฝ่ ายเปโตรทูลพระเยซูดว้ ยความหุนหันพลันแล่นและด้วยความรู ้เท่าไม่

ถึงการณ์ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า ซึ,งพวกข้ าพระองค์ อยู่ทนี, ี,กด็ ี ถ้ าพระองค์ต้องพระประสงค์ พวกข้า
พระองค์จะทําพลับพลาสามหลังที,นี, สํ าหรับพระองค์หลังหนึ,ง สํ าหรับโมเสสหลังหนึ,ง สํ าหรับ
เอลียาห์ หลังหนึ,ง" พระเจ้าทรงตอบกลับทันทีโดยตรัสถึงความโปรดปรานที9พระองค์ทรงมีต่อ
พระเยซู นี9เป็ นคําตรัสเดียวกับที9พระบิดาได้ตรัสไว้ตอนที9พระเยซูทรงรับบัพติศมา 5 เปโตรทูล
ยังไม่ ทนั ขาดคํา ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุ กใสมาปกคลุมเขาไว้ แล้วดูเถิด มีพระสุ รเสี ยงออกมาจาก
เมฆนั+นว่ า "ท่ านผู้นีเ+ ป็ นบุตรที,รักของเรา เราชอบใจท่ านผู้นีม+ าก จงฟังท่ านเถิด" นี9เท่ากับ
พระเจ้าตรัสว่า ‘หยุดพูดและจงฟังพระเยซู’ มันคล้ายกับคําพูดในเพลงสดุดี “จงนิ9งเสี ย และรู ้
เถอะว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10)
เปโตรเทียบเท่าโมเสสและเอลียาห์กบั พระเยซูอย่างรู ้เท่าไม่ถึงการณ์และอย่างโง่เขลา เขา
ได้เทียบเท่ามนุษย์ที9ตายได้ถึงแม้จะถูกไถ่ไว้แล้วก็ตามกับพระบุตรของพระเจ้า เขาได้ให้ผทู ้ ี9ถูก

สร้างมีค่าเท่ากับพระองค์ผทู ้ รงสร้าง พระเจ้าจึงทรงหยุดความโง่เขลาแบบหุนหันพลันแล่นของ
เปโตรทันที
มธ 17:6-8

ทันใดนั*น สาวกทั*งสามคนนี*กร็ ู ้แล้วว่าพวกเขากําลังอยูบ่ นที9บริ สุทธิ: ฝ่ าย

พวกสาวกเมือ, ได้ ยนิ ก็ซบหน้ ากราบลงกลัวยิง, นัก หากจะพูดโดยใช้คาํ พูดธรรมดาๆแล้ว พวกเขา
ก็กลัวแทบตาย นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูตรัสคําพูดที9ตรัสซํ*าบ่อยๆซึ9งทรงสงวนไว้สาํ หรับ
ประชาชนของพระองค์เท่านั*น นัน9 คือ “อย่ากลัวเลย” 7 พระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้ องเขา แล้วตรัส
ว่ า "จงลุกขึน+ เถิด อย่ากลัวเลย" 8 เมือ, เขาเงยหน้ าดูกไ็ ม่เห็นผู้ใด เห็นแต่ พระเยซูองค์ เดียว ถึง
แม้วา่ โมเสสและเอลียาห์เป็ นวิสุทธิชนที9ข* ึนชื9อในพระคัมภีร์เดิม แต่พวกเขาก็เป็ นเพียงมนุษย์
พระเจ้าทรงตั*งพระเยซูเหนือกว่าพวกเขา แถมเขาทั*งสองก็ไม่อยูใ่ ห้เห็นแล้วด้วยซํ*า
มธ 17:9

นี9เป็ นอีกครั*งที9วา่ พวกสาวกถูกกําชับให้เก็บเรื9 องนี*ไว้เป็ นความลับ ขณะที,

ลงมาจากภูเขา พระเยซูตรัสกําชับเหล่ าสาวกว่ า "นิมติ ซึ,งพวกท่ านได้ เห็นนั+น อย่าบอกเล่าแก่ผู้ใด
จนกว่ าบุตรมนุษย์ จะฟื+ นขึน+ มาจากความตาย" ในกรณี น* ีพวกเขาถูกกําชับให้สงบปากไว้จนกว่า
หลังจากที9พระองค์ทรงฟื* นคืนพระชนม์แล้ว เหตุผลอาจเกี9ยวข้องกับความตั*งใจของพระเยซูที9จะ
ไม่ประกาศข้อเสนอเรื9 องอาณาจักรนั*นอย่างเป็ นทางการก่อนเวลาอันควร นัน9 จะเกิดขึ*นเมื9อ
พระองค์ทรงขี9ลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มในวันอาทิตย์ก่อนพระองค์ทรงสิ* นพระชนม์ นอกจากนี* บัดนี*
จุดสนใจของพระองค์กอ็ ยูท่ ี9กางเขนแล้วด้วย นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูตรัสถึงการสิ* นพระชนม์และ
การฟื $ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ซ9 ึงจะเกิดขึ*น นี9เป็ นครั*งที9สามที9พระองค์ได้ตรัสถึงเรื9 องนี*ใน
หนังสื อมัทธิว ถึงแม้วา่ พระองค์ได้ตรัสเตือนล่วงหน้าเกี9ยวกับเรื9 องนี*ไปหลายครั*งแล้ว แต่ส่วน
ใหญ่มนั ก็ผา่ นเลยพวกสาวกไปหมด โดยเฉพาะในเวลาที9พระองค์ทรงฟื* นคืนพระชนม์
มธ 17:10-13 เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า "เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์ จึงว่า เอลียาห์
จะต้ องมาก่ อน" พวกสาวกถามเกี9ยวกับการปรากฏของอาณาจักรนั*นว่าทําไมพวกธรรมาจารย์
(โดยอ้างไปยังมาลาคี 4:5) ถึงกล่าวว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อน พระเยซูตรัสตอบว่า 11 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่ า "เอลียาห์ ต้องมาก่อนจริง และทําให้ สิ,งทั+งปวงคืนสู่ สภาพเดิม 12 แต่ เราบอกแก่
ท่ านทั+งหลายว่า เอลียาห์ น+ันได้ มาแล้ว และเขาหารู้ จักท่านไม่ แต่ เขาใคร่ ทาํ แก่ท่านอย่ างไร เขา

ก็ได้ กระทําแล้ว ส่ วนบุตรมนุษย์ จะต้ องทนทุกข์ จากเขาเช่ นเดียวกัน" อย่างไรก็ตามเอลียาห์กไ็ ด้
มาแล้วในตัวตนของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
ถึงแม้วา่ ยอห์นไม่ใช่เอลียาห์ที9มารับสภาพมนุษย์ แต่เขาก็มาโดยฤทธิ:เดชและการรับใช้
ของเอลียาห์ แน่นอนที9ยอห์นได้ถกู ประหารชีวติ เพราะเหตุความชอบธรรม พระเยซูกจ็ ะทรง
ประสบกับชะตากรรมเดียวกัน อีกครั*งที9มีการสื9 อเค้าลางของความทุกข์ทรมานของพระองค์และ
การดูถูกเหยียดหยามพระองค์ 13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้ าใจว่ าพระองค์ได้ ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์ นผู้
ให้ รับบัพติศมา ในที9สุดพวกเขาก็เข้าใจจนได้
มธ 17:14-18 เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูและพวกสาวกได้เดินมุ่งหน้าไปทางใต้กลับไปยัง
ตอนบนของแคว้นกาลิลี คราวนี*มทั ธิวเปลี9ยนไปเล่าเรื9 องชายคนหนึ9งที9ลูกชายของเขาถูกผีทาํ ร้าย
ครั+นพระเยซู กบั เหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว มีชายคนหนึ,งมาหาพระองค์คุกเข่ าลงต่ อพระองค์
และทูลว่ า 15 "พระองค์เจ้ าข้ า ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรชายของข้ าพระองค์ ด้ วยว่ าเขาเป็ นคน
บ้ า มีความทุกข์ เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํา+ บ่ อยๆ 16 ข้ าพระองค์ได้ พาเขามาหาพวกสาวก
ของพระองค์ แต่ พวกสาวกนั+นรักษาเขาให้ หายไม่ได้ "
คําที9แปลว่า คนบ้ า (เซะเลนีอาซอไม) มาจากแนวคิดเรื9 อง ‘การถูกทําลายด้วยแสงจันทร์’
(moonstruck) ในสมัยโบราณ คนเชื9อกันว่า ระดับของสิ9 งที9เรี ยกกันว่าโรคลมบ้าหมูในปัจจุบนั จะ
เป็ นไปตามระยะต่างๆของดวงจันทร์ พวกสาวกได้พยายามที9จะรักษาชายคนนี*แล้ว แต่กร็ ักษาไม่
หาย ดังนั*น พ่อที9ใจแตกสลายคนนี*จึงนําลูกชายของตนมาหาพระเยซู 17 พระเยซูตรัสตอบว่ า
"โอ คนในยุคทีข, าดความเชื,อและมีทฐิ ิชั,ว เราจะต้ องอยู่กบั ท่ านทั+งหลายนานเท่ าใด เราจะต้ อง
อดทนเพราะท่ านไปถึงไหน จงพาเด็กนั+นมาหาเราทีน, ี,เถิด" 18 พระเยซูจึงตรัสสํ าทับผีน+ัน มันก็
ออกจากเขา เด็กก็หายเป็ นปกติต+ังแต่ เวลานั+นเอง การที9พระเยซูตรัสถึง “คนในยุคที9ขาดความเชื9อ
และมีทิฐิชว9ั ” อาจหมายถึงความอิดหนาระอาใจของพระองค์ที9มีต่อการขาดความเชื9อของพวก
สาวก พระองค์ทรงเหนื9อยเต็มทีกบั การขาดฤทธิ:เดชฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
ให้เราสังเกตด้วยว่าพระเยซู “ทรงตรัสสําทับผีน* นั ” และมันก็ออกไปจากเขา พระเยซูไม่
เพียงรักษาเด็กชายคนนี*ที9เดือดร้อนโดยการขับผีออกเท่านั*น แต่เราควรหมายเหตุไว้ดว้ ยว่าความ

เจ็บป่ วยนี*กส็ อดคล้องกับความผิดปกติทางจิตในปัจจุบนั ด้วย นี9สื9อให้เห็นว่า บางสิ9 งที9ถูกวินิจฉัย
ว่าเป็ นความผิดปกติทางจิตนั*นจริ งๆแล้วอาจมีที9มาจากผีปีศาจก็ได้
นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงรักษาให้เพราะความเชื9อของพ่อที9มีใจปวดร้าวคนนี* เช่นเดียว
กับในการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูที9เป็ นการรักษาโรค กุญแจสําคัญก็คือ ความเชื9อในส่ วนของ
คนที9เจ็บป่ วยหรื อไม่กค็ นที9ใกล้ชิดเขา
มธ 17:19-20 ภายหลังเหล่าสาวกมาหาพระเยซูเป็ นส่ วนตัวทูลถามว่ า "เหตุไฉนพวกข้ า
พระองค์ขบั ผีน+ันออกไม่ ได้ " 20 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เพราะเหตุพวกท่ านไม่ มคี วามเชื,อ
ด้ วยเราบอกความจริงแก่ ท่านทั+งหลายว่า ถ้ าท่านมีความเชื,อเท่ าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ,ง ท่ าน
จะสั,งภูเขานีว+ ่า `จงเลือ, นจากที,นี,ไปทีโ, น่ น' มันก็จะเลือ, น และไม่ มสี ิ,งใดทีเ, ป็ นไปไม่ ได้ สําหรับท่าน
เลย
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถือโอกาสนี*สอนความจริ งที9สาํ คัญยิง9 กว่า เหตุผลที9พวก
สาวกไร้ความสามารถก็คือ การที9พวกเขาขาดความเชื9อ พระองค์บรรยายต่อไปว่า หากพวกเขามี
ความเชื9อเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผกั กาด พวกเขาจะทําอะไรก็ได้ท* งั นั*น สิ9 งที9ทาํ ให้ภูเขาเลื9อนได้น* นั
ไม่ใช่ความเชื9อ แต่เป็ นพระเจ้าต่างหากที9ทรงเลื9อนภูเขา อย่างไรก็ตามพระเจ้าจะทรงกระทํากิจก็
ต่อเมื9อเราวางใจพระองค์ เมื9อมีพระเจ้าเข้ามา ก็ไม่มีอะไรที9เป็ นไปไม่ได้ (ลองนึกถึงการข้าม
ทะเลแดง ดาวิดฆ่าโกลิอทั การฆ่าทหารซีเรี ย 185,000 คน หรื อเอลีชาที9โดธาน)
มธ 17:21

แต่ ผชี นิดนีจ+ ะไม่ ยอมออก เว้ นไว้ โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร"

การอธิ ษฐานคือ การแสดงความเชื9อออกมา การอดอาหารคือวิธีหนึ9งของการถ่อมตัวเองฝ่ าย
วิญญาณและพุ่งความสนใจไปที9เรื9 องที9อยูต่ รงหน้า มันเป็ นวิธีหนึ9งในการแสดงออกถึงการกลับ
ใจใหม่และความปวดร้าว ดังนั*น มันจึงเป็ นวิธีหนึ9งในการแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราเอาจริ งใน
คําอธิษฐานของเรา การอดอาหารร่ วมกับการอธิษฐานก็เพิม9 และขยายขนาดความเชื9อที9แฝงอยูใ่ น
คําอธิษฐานนั*นๆ เมื9อเรายอมวางใจพระองค์สาํ หรับวิกฤติหรื อความจําเป็ นที9อยูต่ รงหน้าและเพิ9ม
ขนาดความเชื9อที9แฝงอยูใ่ นคําอธิษฐานโดยการอดอาหารอย่างแท้จริ ง พระเจ้าก็จะทรงกระทํากิจ
และสําหรับพระเจ้าแล้วไม่มีส9ิ งใดที9เป็ นไปไม่ได้เลย

มันขัดแย้งกันเองตรงที9วา่ สําเนาต้นฉบับที9ใช้แปลพระคัมภีร์เวอร์ชน9ั ใหม่ๆส่ วนใหญ่กต็ ดั
ข้อนี*ออก (แน่นอนที9ขอ้ นี*เป็ นส่ วนหนึ9งของต้นฉบับที9ถูกรับมา คือ Received Text ซึ9งเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้าที9ถูกเก็บรักษาไว้) กุญแจที9ไขสู่ ฤทธิ:เดชอันยิง9 ใหญ่กบั พระเจ้าคือ ความเชื9อซึ9ง
ถูกส่ งต่อไปถึงสวรรค์โดยคําอธิษฐานที9ร้อนรนและถูกรับรองโดยการอดอาหาร พวกผู ้
สนับสนุน critical text อ้างว่า ไม่มีความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่ประการใดถูกลดทอนโดยพระคัมภีร์
เวอร์ชนั9 ต่างๆที9ถูกตัดทอนของพวกเขา แต่นี9กเ็ ป็ นความจริ งที9ลึกซึ*งประการหนึ9งที9พวกเขาตัด
ออก
มธ 17:22-23 นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูตรัสล่วงหน้ากับพวกสาวกถึงสิ9 งที9จะเกิดขึ*นต่อไป
ครั+นพระองค์ กบั เหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้ นกาลิลี พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "บุตรมนุษย์ จะต้ อง
ถูกทรยศให้ อยู่ในเงือ+ มมือของคนทั+งหลาย 23 และเขาทั+งหลายจะประหารชีวิตท่ านเสี ย ในวันที,
สามท่ านจะกลับฟื+ นขึน+ มาใหม่ " พวกสาวกก็พากันเป็ นทุกข์ ยงิ, นัก
นี9เป็ นครั*งแรกที9มีการกล่าวถึงการเดินทางกลับไปยังแคว้นกาลิลีจากเมืองซีซารี ยาฟี ลิปปี
และภูเขาจําแลงพระกาย เห็นได้ชดั ว่ากางเขนรอคอยพระเยซูอยู่ พระองค์ตรัสล่วงหน้ากับพวก
สาวกถึงสิ9 งที9จะเกิดขึ*น การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์กถ็ กู กล่าวถึงล่วงหน้าอย่างชัดเจน (นี9
เป็ นครั*งที9สี9แล้วที9มีการพูดถึงเรื9 องนี*ในกิตติคุณของมัทธิว) บัดนี*พระเยซูกาํ ลังมุ่งหน้าไปสู่
กางเขน นี9เป็ นครั*งแรกที9พวกสาวกดูเหมือนจะได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้องแต่ไกลซึ9งเตือนว่ากําลังจะเกิด
อะไรขึ*น กระนั*นอีกไม่นานพวกเขาก็จะลืมสิ9 งที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาได้ตรัสล่วงหน้า
กับพวกเขาไปแล้ว
มธ 17:24-27 พอกลับมาที9เมืองคาเปอรนาอุม เปโตรก็เจอกับพวกคนเก็บค่าบํารุ งพระ
วิหารที9อยากรู ้วา่ ทําไมพระเยซูถึงไม่เสี ยค่าบํารุ งพระวิหาร เมือ, พระองค์ กบั เหล่าสาวกมาถึงเมือง
คาเปอรนาอุมแล้ว พวกคนเก็บค่ าบํารุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่า "อาจารย์ ของท่ านไม่เสี ยค่า
บํารุงพระวิหารหรือ”
ในเมืองคาเปอรนาอุมมีสาํ นักงานประจําแคว้นของกรมสรรพากรของโรมตั*งอยู่ อย่างไร
ก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์ที9เกิดขึ*นตรงนี*ไม่ได้เกี9ยวข้องกับภาษีของโรม ข้อเท็จจริ งที9วา่ เงิน

ค่ าบํารุ ง (นัน9 คือ ภาษี) ที9วา่ นี*เป็ นแบบสมัครใจก็ตดั เรื9 องภาษีของโรมออกไป เพราะภาษีของโรม
เป็ นแบบภาคบังคับ ดังนั*น นี9จึงเป็ นเงินค่าบํารุ งพระวิหารที9ชายยิวทุกคนที9อายุยสี9 ิ บปี ขึ*นไปเสี ย
ได้ในทุกเดือนมีนาคม (เดือนอาดาร์) พวกโรมไม่ได้เรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งพระวิหาร แต่เป็ นพวก
ยิวที9เรี ยกเก็บเพื9อไว้ใช้เป็ นค่าบํารุ งรักษาพระวิหาร มันเป็ นสิ9 งที9เหมาะสมที9ชายยิวพึงกระทํา ถึง
แม้วา่ พระราชบัญญัติไม่ได้บงั คับให้กระทําก็ตาม
เพราะเหตุที9พระเยซูเสด็จออกไปนอกแคว้นกาลิลีมาหลายเดือนแล้ว มันจึงเลย
กําหนดการเสี ยค่าบํารุ งพระวิหารของพระองค์ไปแล้ว พวกเจ้าหน้าที9เก็บเงินค่าบํารุ งจึงเรี ยกตัว
เปโตรไปคุยต่างหากและถามเขาว่าทําไมพระเยซูถึงยังไม่เสี ยค่าบํารุ งพระวิหารของพระองค์
หากพระองค์ทรงเป็ นอาจารย์สอนศาสนาผูย้ ง9ิ ใหญ่ ทําไมพระองค์ถึงไม่ทรงทําตัวเป็ นแบบอย่าง
และเสี ยเงินค่าบํารุ งพระวิหารเป็ นเงินครึ9 งเชเขลตามที9มีกาํ หนดไว้
เปโตรจึงตอบกลับไปว่า 25 เปโตรตอบว่า "เสี ย" ปกติแล้วพระเยซูกท็ รงเสี ยเงินค่าบํารุ ง
พระวิหารเป็ นปกติ อย่างไรก็ตาม ด้วยความทรงสัพพัญูของพระองค์ พระเยซูกท็ รงทราบเกี9ยว
กับการคุยกันครั*งนี* ดังนั*น เมือ, เปโตรเข้ าไปในเรือน พระเยซูทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่ า "ซีโมน
เอ๋ย ท่านคิดเห็นอย่างไร กษัตริย์ของแผ่ นดินโลกเคยเก็บส่ วยและภาษีจากผู้ใด จากโอรสของ
พระองค์เองหรือจากผู้อนื, " 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า "เก็บจากผู้อนื, " พระเยซูจึงตรัสกับเขา
ว่ า "ถ้ าเช่ นนั+นโอรสก็ไม่ ต้องเสีย
คําที9แปลว่า กัน (พรอฟธาโน) มีความหมายว่า ‘มาก่อน’, ‘นําหน้า’ หรื อ ‘ตั*งตาคอย’ พอ
เข้าไปในเรื อนของพวกเขา พระเยซูซ9 ึงทรงทราบอยูแ่ ล้วว่าเปโตรจะถาม พระองค์จึงทรงชิงถาม
ขึ*นก่อน พระองค์ทรงถามคําถามที9ไม่ตอ้ งการคําตอบว่า “กษัตริ ยข์ องแผ่นดินโลกเคยเก็บภาษี
และส่ วยจากผูใ้ ด จากโอรสของพระองค์เองหรื อจากผูอ้ ื9น” คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว พวก
กษัตริ ยใ์ นสมัยนั*นไม่ได้เรี ยกเก็บภาษีจากโอรสของพวกเขาเอง แต่จากคนเหล่านั*นที9พ่ายแพ้ต่อ
พวกเขา เปโตรตอบถูก พระเยซูทรงชี*ให้เห็นว่า บรรดาโอรสกษัตริ ยไ์ ม่ตอ้ งเสี ยภาษี ซึ9งสื9 อว่า
พระเจ้าแห่งพระวิหารจริ งๆแล้วก็คือ พระบิดาของพระองค์

พระเยซูจึงทรงสั9งว่า 27 แต่ เพือ, มิให้ เราทั+งหลายทําให้ เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดทีท, ะเล
เมือ, ได้ ปลาตัวแรกขึน+ มาก็ให้ เปิ ดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่ นหนึ,ง จงเอาเงินนั+นไปจ่ ายให้ แก่เขา
สํ าหรับเรากับท่ านเถิด" ในสิ9 งที9เป็ นการอัศจรรย์หนึ9งอย่างเห็นได้ชดั พระเยซูทรงสัง9 เปโตรให้
ไปหาเงินในปากปลาตัวหนึ9ง พระเยซูจึงทรงเสี ยเงินค่าบํารุ งเพื9อที9จะไม่ทาํ ให้คนเหล่านั*นสะดุด
ภาษีเป็ นสิ9 งที9เป็ นภาระเสมอ กระนั*นเพือ9 ที9จะหลีกเลี9ยงการทําให้การรับใช้ของพระองค์
ต้องสะดุดโดยไม่จาํ เป็ น พระเยซูจึงทรงเสี ยเงินค่าบํารุ งพระวิหารผ่านทางการอัศจรรย์ที9หาใด
เหมือน จากปากปลาตัวนั*นมีเงินที9พอดีกบั ค่าบํารุ งพระวิหารของทั*งคู่ ตามที9โรม 13 ได้กล่าวไว้
ประชากรของพระเจ้าต้องเสี ยภาษีของตน ถึงแม้วา่ มันเป็ นเงินจํานวนเยอะก็ตาม นี9ยงั เป็ นบท
เรี ยนในเรื9 องที9วา่ พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสําหรับความจําเป็ นต่างๆของประชาชนของพระองค์ดว้ ย
เมื9อพวกเขาวางใจพระองค์
*****
ภาพรวมของมัทธิว 18: มีการพูดถึงสี เรื องในบทนี $ (1) การประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่
เด็กๆ (2) การคลีคลายความขัดแย้ งระหว่ างพีน้องกันเอง (3) ฤทธิd เดชของการอธิ ษฐาน (4) และ
หลักการเรื องการยกโทษให้
มธ 18:1

นํ*าเสี ยงของบทนี*กถ็ ูกกําหนดแล้วเมื9อพวกสาวกของพระเยซูถามว่าใคร

จะเป็ นผูท้ ี9ยง9ิ ใหญ่ที9สุดในอาณาจักรนั*น ในเวลานั+นเหล่าสาวกมาเฝ้ าพระเยซู ทูลว่ า "ใครเป็ นใหญ่
ทีส, ุ ดในอาณาจักรแห่ งสวรรค์" เราเห็นชัดเจนถึงความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของจุดสนใจของพวกเขา
เนื*อหนังจะคิดในเรื9 องของการยกตัวเองเป็ นใหญ่ พระวิหารก็ทรงคิดในเรื9 องของความชอบธรรม
และการช่วยเหลือผูอ้ ื9น แต่เราต้องยอมรับว่าพวกสาวกเชื9อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์กษัตริ ยท์ ี9จะทรงสถาปนาอาณาจักรยิวที9พวกเขารอมานานขึ*นใหม่ พวกเราทุกวันนี*กค็ ิดถึงมันใน
แง่ของยุคพันปี พวกเขาอยากรู ้วา่ ใครจะเป็ นใหญ่ที9สุดในอาณาจักรนั*น
มธ 18:2-3

คําตอบของพระเยซูกบ็ อกอะไรเราหลายอย่าง พระเยซูจึงทรงเรียกเด็ก

เล็กๆคนหนึ,งมาให้ อยู่ท่ามกลางเขา 3 แล้วตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ ท่านทั+งหลายว่า ถ้ าพวก
ท่ านไม่ กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่ านจะเข้าในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ไม่ได้ เลย เพื9อให้พวกเขา

เห็นบทเรี ยนนี*ชดั เจน พระองค์ทรงเรี ยกเด็กเล็กๆคนหนึ9งให้มาอยูท่ ่ามกลางพวกเขา ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าแล้ว ความถ่อมใจเป็ นคุณธรรมหนึ9งและความเย่อหยิง9 ก็เป็ นเรื9 องเนื*อหนัง
เสมอ
คําที9แปลว่า กลับใจ (สตเระโฟ) ในบริ บทนี*กม็ ีความหมายว่า การเปลี9ยนความคิด หรื อ
การกลับใจเสี ยใหม่ นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า หากพวกท่านไม่ยอมเปลี9ยนและกลายเป็ นเหมือน
เด็กเล็กๆ พวกท่านก็จะไม่ได้อยูใ่ นอาณาจักรนั*นด้วยซํ*า เด็กเล็กๆนั*นก็มีความถ่อมใจอยูภ่ ายใน
พวกเขาไม่คิดถือตัวและไม่เสแสร้ง พระเยซูไม่น่าจะกําลังเตือนพวกสาวกกว่าพวกเขาไม่รอด
แต่พระองค์ทรงถือโอกาสนี*เพื9อสอนบทเรี ยนหนึ9งเกี9ยวกับคุณค่าของความถ่อมใจฝ่ ายวิญญาณ
ที9แท้จริ ง
มธ 18:4-5

พระเจ้าทรงชอบท่าทีที9ถ่อมใจ เหตุฉะนั+น ถ้ าผู้ใดจะถ่ อมจิตใจลงเหมือน

เด็กเล็กคนนี+ ผู้น+ันจะเป็ นใหญ่ ทสี, ุ ดในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ในอาณาจักรที9จะมานั*น พวกผูน้ าํ
ทางศาสนาที9มีอาํ นาจและชื9อเสี ยงไม่น่าจะได้รับตําแหน่งสู งๆ แต่คนเหล่านั*นที9ในชีวติ นี*ได้รับ
ใช้อย่างสัตย์ซื9อในตําแหน่งที9ต9าํ ต้อย เช่น พวกมิชชันนารี ไปจนถึงพวกคนที9ถกู ลืม พวกศิษยาภิ
บาลที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในเมืองเล็กๆ และผูค้ นที9สัตย์ซื9อและถ่อมใจในคริ สตจักร จะ
เป็ นใหญ่ในวันนั*น นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงใช้เด็กน้อยคนนี*ที9นง9ั บนเข่าพระองค์เป็ นบทเรี ยน
ที9สอนเรื9 องความไร้เดียงสาและความถ่อมใจ นอกจากนี* 5 ถ้ าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่ นนีค+ นหนึ,งใน
นามของเรา ผู้น+ันก็รับเรา การรับเด็กเล็กๆเพื9อนําวิญญาณพวกเขาด้วยข่าวประเสริ ฐเป็ นสิ9 งที9
เทียบเท่าได้กบั การรับพระคริ สต์เองเลยทีเดียว
มธ 18:6

การทําให้ผเู ้ ล็กน้อยคนหนึ9งที9เชื9อต้องสะดุดฝ่ ายวิญญาณก็เป็ นเรื9 องที9ร้าย

แรง แต่ ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านีค+ นหนึ,งทีเ, ชื,อในเราให้ หลงผิด ถ้ าเอาหินโม่ ก้อนใหญ่ ผูกคอผู้
นั+นถ่ วงเสียทีท, ะเลลึกก็ดีกว่ า อาจเป็ นได้วา่ ผู้เล็กน้ อยเหล่ านีท$ ี9พระเยซูตรัสถึงคือ เด็กเล็กๆ ซึ9งเปิ ด
ใจต้อนรับสิ9 งต่างๆของพระเจ้า ในทางกลับกัน พระองค์อาจกําลังตรัสถึงผู้เล็กน้ อยเหล่ านีท$ ี9ยงั
เด็กอยูใ่ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้ อาจเป็ นได้วา่ พระองค์ทรงหมายถึงทั*งสองอย่าง ไม่วา่ จะในกรณี
ใด พระองค์กท็ รงบรรยายว่าคนเหล่านั*นเชื9อในพระองค์ ไม่วา่ จะยังไง พระเยซูกท็ รงให้คาํ เตือน

ที9จริ งจังแก่คนเหล่านั*นที9ดว้ ยความสะเพร่ าหรื อความไม่มน9ั คงกลายเป็ นหินสะดุดแก่บรรดาผูท้ ี9
ยังเป็ นเด็ก
การทําให้เด็กคนหนึ9งต้องสะดุดในเรื9 องต่างๆของพระเจ้าเพราะเหตุความไม่มน9ั คงหรื อ
ความหน้าซื9อใจคดก็เป็ นการกระทําผิดที9รุนแรงต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้า ในแบบเดียวกัน การ
ทําให้ทารกในพระคริ สต์สักคนต้องสะดุดหรื อขับไล่เขาไปโดยการทําตามเนื*อหนัง ความหน้า
ซื9อใจคด ความไม่มน9ั คง หรื อความบาปใดๆก็เป็ นการทําผิดที9พระเจ้าจะไม่ทรงถือว่าเป็ นเรื9 อง
เล็กๆ พระเยซูทรงเปรี ยบว่าการเอาหินโม่ผกู รอบคอคนเช่นนั*นและโยนเขาลงไปในทะเลก็ดีกว่า
ต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าด้วยความบาปดังกล่าว
หินโม่ปกติแล้วก็เป็ นหินลักษณะกลมแบนมีน* าํ หนักมากโดยหนักประมาณหนึ9งร้อย
ปอนด์ วลีที9แปลว่าหินโม่ (มูลอส ออนิคอส) มีความหมายตรงตัวว่า หินโม่ของลาตัวหนึ9ง เพราะ
ว่าหินก้อนบนของเครื9 องโม่แฝดนั*นมีน* าํ หนักมากพอที9ตอ้ งใช้ลาตัวหนึ9งถึงจะหมุนมันได้ อีก
ครั*งที9ประเด็นสําคัญก็คือ การพิพากษาที9จะเกิดขึ*นแน่นอนกับคนที9ผลักไสคนทั*งหลายที9ยงั อ่อน
อยูใ่ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนเช่นนั*นอย่างรุ นแรง
มธ 18:7-9

ในบริ บทเดียวกันนี* พระเยซูตรัสต่อไปว่า วิบัติแก่โลกนีด+ ้ วยเหตุให้ หลง

ผิด ถึงจําเป็ นต้ องมีเหตุให้ หลงผิด แต่ วบิ ัติแก่ผู้ทกี, ่อเหตุให้ เกิดความหลงผิดนั+น
คําที9แปลว่า เหตุให้ หลงผิด คือ สะคันดาลอน เหตุให้สะดุดนั*นเป็ นสิ9 งที9ทาํ ลายคริ สเตียน
ใหม่ พระเยซูจึงทรงประกาศวิบตั ิแก่คนเหล่านั*นที9ปล่อยให้ตวั เองเป็ นเหตุให้คริ สเตียนใหม่ๆ
ต้องสะดุด การทําสิ9 งผิดซึ9งทําให้คนอื9นสะดุดย่อมเกิดขึ*นในโลกนี*อยูแ่ ล้ว และพระเยซูกท็ รง
ประณามการกระทําผิดดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเน้นเรื9 อง “ผูท้ ี9ก่อเหตุให้เกิด
ความหลงผิดนั*น” นี9ทาํ ให้เรานึกถึงการทําผิดต่อคนเหล่านั*นที9ยงั เด็กและอ่อนอยูฝ่ ่ ายวิญญาณ มี
เหตุให้สะดุดในโลกมากพออยูแ่ ล้ว แต่วบิ ตั ิจงมีแก่คนที9ทาํ ให้ผอู ้ ื9นสะดุด โดยเฉพาะหากเขาเป็ น
คริ สเตียนที9ทาํ ตามเนื*อหนังและกลับไปทําบาปอีก
พระองค์ตรัสต่อไปว่า 8 ด้ วยเหตุนีถ+ ้ ามือหรือเท้ าของท่ านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัดออก
และโยนมันทิง+ เสี ยจากท่าน ซึ,งท่ านจะเข้ าสู่ ชีวติ ด้ วยมือและเท้าด้ วนยังดีกว่ ามีสองมือสองเท้ า

และต้ องถูกทิง+ ในไฟซึ,งไหม้ อยู่เป็ นนิตย์ 9 ถ้ าตาของท่ านทําให้ ท่านหลงผิด จงควักออกและโยน
มันทิง+ เสียจากท่ าน ซึ,งท่านจะเข้ าสู่ ชีวิตด้ วยตาข้ างเดียวยังดีกว่ ามีสองตาและต้ องถูกทิง+ ไปในไฟ
นรก
นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า การมีชีวติ แบบเป็ นคนแขนด้วนขาด้วนก็ยงั ดีกว่าการเผชิญกับ
การพิพากษาของพระเจ้าในนรกโดยที9ยงั มีร่างกายสมบูรณ์ซ9 ึ งมอบไว้แก่ความบาป อีกครั*งที9
บริ บทโดยรวมก็คือเรื9 องการทําให้คนเหล่านั*นที9ยงั เด็กในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณต้องสะดุด เห็นได้ชดั
ว่ามันเป็ นเรื9 องที9ร้ายแรงมากๆ คําว่า ด้ วยเหตุนี$ ย่อมเชื9อมโยงไปยังบริ บทก่อนหน้าที9อยูต่ ิดกัน นี9
อาจไม่ได้หมายถึงพวกคริ สเตียนแต่ปากซึ9งทําตามเนื*อหนังเท่านั*น แต่หมายถึงชาวโลกโดยรวม
และความพยายามของพวกเขาที9จะบดขยี*ประชากรของพระเจ้าด้วย
ที9น่าสนใจก็คือการใส่ คาํ ว่า “ไฟซึ9งไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์” ในข้อ 8 และ “ไฟนรก” ในข้อ 9 คํา
กรี กที9แปลว่า นรก (เกะเฮ็นนา) เป็ นคําที9น่าสนใจ มันมาจากคําฮีบรู ฮิ นโนม ทั*งสองคําหมายถึง
หุบเขาชันที9ต* งั อยูบ่ นขอบด้านตะวันตกและด้านใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็ม ในสมัยโบราณกําแพง
เมืองเยรู ซาเล็มก็ต* งั ตระหง่านอยูบ่ นสันเขาเหนือหุ บเขาดังกล่าว เป็ นเวลาหลายร้อยปี หุบเขาเกะ
เฮ็นนา (หรื อฮินโนม) คือ ที9ทิ*งขยะของกรุ งนี* เพราะการติดไฟขึ*นเองหุบเขานี*จึงเป็ นสถานที9ๆไฟ
ไม่เคยดับ มันจึงกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึงความจริ งฝ่ ายวิญญาณที9ใหญ่กว่าคือ เรื9 องนรก
ซึ9งจะเป็ นสถานที9ๆไฟไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์เช่นกัน ดูคาํ อธิ บายสําหรับมัทธิว 5:22 เพิ9มเติมได้
ประเด็นสําคัญที9พระเยซูทรงต้องการสื9 อตรงนี*กค็ ือว่า ความบาปทัว9 ๆไปและความบาป
ในเรื9 องการทําให้คริ สเตียนใหม่ๆต้องสะดุดเป็ นเรื9 องร้ายแรง เด็กผูช้ ายที9พระเยซูทรงใช้เป็ นบท
เรี ยนสอนก็ยงั นัง9 อยูบ่ นหัวเข่าของพระเยซู การสร้างความเสี ยหายต่อชีวติ น้อยๆเช่นนั*นในเรื9 อง
ฝ่ ายวิญญาณ (หรื อคนเหล่านั*นที9เป็ นทารกในพระคริ สต์) ก็จะถูกพระเจ้าจัดการอย่างรุ นแรง นี9น่า
จะยิง9 เป็ นเช่นนั*นในช่วงยุคพันปี
มธ 18:10

พระเยซูจึงทรงสรุ ปคําเตือนในเรื9 องการไม่ทาํ ให้ผเู ้ ชื9ออายุนอ้ ยหรื อผูท้ ี9ยงั

อ่อนในความเชื9อต้องสะดุด จงระวังให้ ดี อย่าดูหมิน, ผู้เล็กน้ อยเหล่านี+สักคนหนึ,ง ด้ วยเรากล่าวแก่
ท่ านทั+งหลายว่า บนสวรรค์ ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้ าอยู่เสมอต่ อพระพักตร์ พระบิดาของเรา

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ที9ถูกพูดถึงตรงนี*คือ แนวคิดเรื9 องทูตสวรรค์ผพู ้ ิทกั ษ์ ในสวรรค์ทูตสวรรค์ผู ้
พิทกั ษ์ของเด็กเล็กๆและผูท้ ี9อ่อนในความเชื9อก็เข้าเฝ้ าที9หน้าบัลลังก์ของพระเจ้า นี9น่าจะหมายถึง
การที9พวกเขาติดต่อโดยตรงกับกองบัญชาการเกี9ยวกับคนเหล่านั*นที9พวกเขาต้องดูแล ทูตสวรรค์
เหล่านี*ได้รับมอบหมายให้ปัดป้ องอันตรายที9จะเกิดกับร่ างกายหรื อการโจมตีของพญามาร ดู
สดุดี 91:11
พระเยซูทรงต้องการจะบอกว่าการทําให้ผเู ้ ชื9อใหม่หรื ออายุนอ้ ยสะดุดฝ่ ายวิญญาณ เรื9 อง
ของคนๆนั*นก็จะถูกนําไปทูลพระเจ้าโดยตรงโดยพวกทูตสวรรค์ผพู ้ ิทกั ษ์ที9ได้รับมอบหมายให้
ปัดป้ องอันตรายหรื อการโจมตีจากซาตาน ทูตสวรรค์ผพู ้ ิทกั ษ์ดงั กล่าวมีการติดต่อกับพระเจ้า
โดยตรง พวกเขาเข้าเฝ้ าที9หน้าบัลลังก์ของพระองค์เลย
เราต้องไม่ลืมว่าคําเทศนาทั*งหมดนี*มีข* ึนเพราะความกังวลที9ต*ืนเขินและเป็ นบาปของพวก
สาวกว่าใครจะเป็ นใหญ่ในอาณาจักรนั*น พระเยซูทรงใช้เด็กเล็กๆคนหนึ9งเป็ นภาพประกอบเพื9อ
สอนเรื9 องความถ่อมใจ ในบริ บทนั*น พระองค์ทรงเตือนต่อไปอย่างชัดเจนให้ระวังการทําให้คน
อายุนอ้ ยฝ่ ายวิญญาณต้องสะดุด นี9สื9อชัดเจนว่าการอิจฉาริ ษยาตามเนื*อหนังและการชิงดีชิงเด่น
ในหมู่ประชากรของพระเจ้าสามารถทําให้คนเหล่านั*นที9ยงั เป็ นทารกในพระคริ สต์สะดุดได้
มธ 18:11

ในบริ บทก่อนหน้าซึ9 งอยูต่ ิดกัน พระเยซูตรัสว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพือ9

ช่วยผูซ้ 9 ึงหลงหายไปนั*นให้รอด เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ เสด็จมาเพือ, ช่ วยผู้ซึ,งหลงหายไปนั+นให้
รอด ฉากหลังนั*นยังเป็ นเรื9 อง ‘ผูเ้ ล็กน้อยเหล่านี*’ อยูเ่ หมือนเดิม นี9จึงเป็ นบทเรี ยนอันทรงพลังที9
สอนเรื9 องการนําวิญญาณเด็กๆมาถึงพระคริ สต์ แม้กระทัง9 ในยามที9พวกเขายังเด็กอยู่ บริ บทโดย
รวมก็คือ คําเตือนให้ระวังการทําให้คนเหล่านี*สะดุดโดยการทําบาปหรื อความไม่เป็ นผูใ้ หญ่แบบ
เนื*อหนัง
มธ 18:12-14 อีกครั*งในบริ บทเดียวกันนี* พระเยซูตรัสถึงผูเ้ ลี*ยงแกะหนึ9งร้อยตัวที9เสาะ
หาและดีใจที9ได้เจอแกะตัวหนึ9งที9ได้หลงหายไป ท่ านทั+งหลายคิดเห็นอย่างไร ถ้ าผู้หนึ,งมีแกะอยู่
ร้ อยตัว และตัวหนึ,งหลงหายไปจากฝูง ผู้น+ันจะไม่ ละแกะเก้าสิ บเก้าตัวไว้แล้วขึน+ ไปบนภูเขาเทีย, ว
หาตัวทีห, ายนั+นหรือ 13 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ถ้ าเขาพบแกะตัวนั+น เขาจะชื,นชมยินดียงิ,

กว่ าทีม, แี กะเก้าสิบเก้าตัวที,มไิ ด้ หลงหายนั+น ประเด็นของพระองค์น* นั ประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับ
การนําวิญญาณเด็กเล็กๆ 14 อย่ างนั+นแหละ พระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ไม่ ทรง
ปรารถนาให้ ผู้เล็กน้ อยเหล่านีส+ ั กคนหนึ,งพินาศไปเลย
นี9เป็ นการสื9 อชัดเจนว่าเราควรมีภาระใจในการนําวิญญาณเด็กๆด้วยข่าวประเสริ ฐ พระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ที9ชดั เจนที9เด็กๆไม่ควรต้องพินาศ นี9ยงั สื9 อด้วยว่าเด็กๆต้องถูกนํามาถึงพระ
คริ สต์
บริ บทโดยรวมก็ยงั เหมือนเดิม ผูเ้ ล็กน้อยเหล่านี*ไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั*น แต่เป็ นเหล่าทารก
ในพระคริ สต์ดว้ ย คําที9แปลว่า พินาศ (อปอลลูมิ) มีความหมายด้วยว่า ‘ถูกทําลาย’ ดังนั*นนี9จึงน่า
จะหมายถึงคนเหล่านั*นที9เป็ นทารกในพระคริ สต์ซ9 ึงถูกทําลายฝ่ ายวิญญาณโดยเหล่าผูเ้ ชื9อเก่าที9ทาํ
ตามเนื*อหนัง ชอบทะเลาะเบาะแว้ง ขี*อิจฉา และทําตัวไม่สมํ9าเสมอ ความหมายของการที9ผเู ้ ลี*ยง
แกะเสาะหาแกะตัวหนึ9งที9หลงหายไปก็สอดคล้องกับการที9เด็กคนหนึ9งรู ้สึกท้อใจหรื อสะดุด
เพราะความไม่สมํ9าเสมอของอีกคน
ผูเ้ ขียนเองก็รู้จกั คริ สเตียนหนุ่มสาวในวิทยาลัยพระคัมภีร์ที9ดูเหมือนถูกทําลายใน
ประสบการณ์คริ สเตียนของตนเพราะการทะเลาะเบาะแว้ง การมีปากเสี ยง และการชิงดีชิงเด่น
ของ ‘บรรดาผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ’ ที9มีชื9อเสี ยง ชาวโลกไม่เพียงสังเกตเห็นความไม่คงเส้นคงวาของ
คริ สเตียนเท่านั*น แต่บรรดาทารกในพระคริ สต์กส็ งั เกตเห็นเช่นกัน มันเป็ นเรื9 องน่าห่วงมากๆกับ
การทําให้คนเหล่านั*นที9อ่อนแอกว่าในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณต้องสะดุดเพราะการทําตามเนื*อหนังของ
เราและความไม่คงเส้นคงวาของเรา เราจึงควรดําเนินชีวติ ด้วยความระมัดระวัง
มธ 18:15-17 พระเยซูจึงทรงให้คาํ สั9งเกี9ยวกับการคลี9คลายความขัดแย้งระหว่างพี9นอ้ ง
ด้วยกัน ฉากหลังนั*นยังเป็ นเหมือนเดิมกับที9เป็ นในบริ บทก่อนหน้าและอาจเกิดจากความโง่เขลา
ที9จุดชนวนให้เกิดคําเทศนาก่อนหน้านั*นด้วย หากว่ าพีน, ้ องของท่ านผู้หนึ,งทําการละเมิดต่ อท่าน
จงไปแจ้ งความผิดบาปนั+นแก่ เขาสองต่ อสองเท่ านั+น ถ้ าเขาฟังท่ าน ท่านจะได้ พนี, ้ องคืนมา

ให้เราสังเกตว่า (1) พี9นอ้ งที9ถกู ละเมิด ต้องเป็ นฝ่ ายไปหาพี9นอ้ งที9กระทําผิดต่อเขา ไม่ใช่
ในทางกลับกัน บ่อยครั*งที9คนที9ทาํ ผิดก็ไม่รู้ตวั ด้วยซํ*าว่าเขาได้ทาํ ผิดต่อพี9นอ้ งของตน หากมีการ
ยอมความกัน ปัญหาก็คลี9คลาย
(2) อย่างไรก็ตาม 16 แต่ ถ้าเขาไม่ฟังท่ าน จงนําคนหนึ,งหรือสองคนไปด้ วย ให้ เป็ นพยาน
สองสามปาก เพือ, ทุกคําจะเป็ นหลักฐานได้ หากคุยกันแล้วคลี9คลายความขัดแย้งไม่ได้ วิธีตามพ
ระคัมภีร์กส็ 9ังให้เราพาคนอื9นอีกสองสามคนไปด้วยเพื9อทําตามคําสั9งของพระคัมภีร์ที9มีมานานใน
เรื9 องการตัดสิ นความต่อหน้าพยานสองสามปาก ดู พระราชบัญญัติ 19:15
(3) 17 ถ้ าเขาไม่ ฟังคนเหล่านั+น จงไปแจ้ งความต่ อคริสตจักร แต่ ถ้าเขายังไม่ ฟังคริสตจักร
อีกก็ให้ ถือเสี ยว่า เขาเป็ นเหมือนคนต่ างชาติและคนเก็บภาษี สุ ดท้าย ถ้ายังคลี9คลายความขัดแย้ง
กันไม่ได้อยู่ คนที9กระทําผิด (ซึ9งไม่ยอมแก้ไขความผิดนั*นให้เรี ยบร้อย) ก็ตอ้ งถูกพาตัวไปอยูต่ ่อ
หน้าที9ประชุมคริ สตจักร คําที9แปลว่า ยังไม่ฟัง (พาราคอวโอ) มีความหมายว่า ‘ไม่ยอมฟัง’
มันเป็ นเรื9 องน่าสงสัยว่าพวกสาวกในขณะนั*นเข้าใจคําว่า เอ็คคเลซี อา (ซึ9งแปลว่า คริสต
จักร) หรื อไม่ซ9 ึงหมายถึงคริ สตจักรที9จะมานั*นอย่างที9เราทราบกัน พวกยิวมีสภาธรรมศาลาซึ9ง
เรี ยกว่า ‘ชุมนุมชน’ อย่างไรก็ตามในบริ บทต่อไปของยุคคริ สตจักร คริ สตจักรท้องถิ9นจึงน่าจะ
ถูกสื9 อในความหมายนี* หากคนที9ทาํ ผิดยังดื*อแพ่งอยู่ เขาก็จะถูกถือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ9งของคริ สต
จักรแล้ว นัน9 คือเขาต้องถูกลงวินยั จากคริ สตจักร
เราเห็นได้ชดั ว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสในบริ บทของพวกยิวจากการที9พระองค์ตรัสถึง “คน
ต่างชาติและคนเก็บภาษี” คําแรกแปลมาจากคําว่า เอ็ธนิคอส ซึ9งจริ งๆแล้วหมายถึงพวกคนต่าง
ชาติหรื อพวกคนนอกศาสนา คนเก็บภาษี (เทะโลเนส) คือ คนเก็บภาษีที9เป็ นยิวซึ9งทํางานให้กบั
รัฐบาลโรม พวกเขาต่างเป็ นที9เกลียดชังโดยพวกยิวและถูกมองว่าเป็ นคนที9ทาํ งานร่ วมกับโรม ยิว
ที9เคร่ งครัดจะไม่มีสามัคคีธรรมกับคนต่างชาติหรื อคนเก็บภาษีเลย
บริ บทจึงสื9 อถึงพวกยิว คนสร้างปัญหาทีไม่ ยอมกลับใจเสี ยใหม่ และไม่ยอมคืนดีกบั พี9
น้องของตนก็จะถูกตัดขาดการมีสามัคคีธรรมร่ วมกับชุมชนท้องถิ9น การประยุกต์ใช้แบบกว้าง
กว่าก็ขยายความถึงคริ สตจักรด้วยอย่างแน่นอน เหตุผลหลักสําหรับการตัดขาดการมี

สามัคคีธรรมก็ไม่ใช่เพราะว่าพี9นอ้ งคนหนึ9งเป็ นฝ่ ายผิดหรื อได้ทาํ ความบาป แต่เมื9อพี9นอ้ งคนใด
ไม่ ยอมที9จะคืนดีกบั พี9นอ้ งอีกคน เขาก็ตอ้ งถูกตัดขาดการมีสามัคคีธรรม
มธ 18:18

สิ9 งที9ถูกพูดถึงตรงนี*ยอ่ มเกี9ยวข้องกับบริ บทก่อนหน้า เราบอกความจริงแก่

ท่ านทั+งหลายว่า สิ,งใดซึ,งท่ านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ,งซึ,งท่ านจะปล่ อยใน
โลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์ หลักการคือว่า สิ9 งใดก็ตามที9ถูกคลี9คลาย (ถูกปล่อย) ที9นี9บนแผ่นดิน
โลกก็จะถูกถือว่าคลี9คลายในสวรรค์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ปั ญหาต่างๆที9ถูกผูกมัดหรื อไม่
คลี9คลายบนแผ่นดินโลกก็จะถูกจัดการในวันพิพากษาสักวันหนึ9ง
นี9อาจเชื9อมโยงกับสิ9 งที9พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 16:19 ด้วย ดูคาํ อธิบายตรงนั*นได้ อาจ
เป็ นได้ดว้ ยว่ากุญแจที9ช่วยทําให้เราเข้าใจข้อนี*กถ็ ูกพบในข้อถัดไป ความจริ งตรงนั*นเกี9ยวข้องกับ
การอธิ ษฐาน ดังนั*น พระเยซูจึงตรัสถึงสิ9 งที9สาํ เร็จในสวรรค์เมื9อเราอธิษฐานอย่างเหมาะสม เมื9อ
เราอธิษฐานอย่างที9เราควรกระทํา ผูค้ นก็จะสามารถได้รับการปลดปล่อยจากภาระต่างๆของพวก
เขา แต่เมื9อเราเหลวไหลในคําอธิษฐาน สิ9 งต่างๆที9สามารถคลี9คลายได้กจ็ ะถูกผูกมัดไว้ต่อไป
มธ 18:19

ในบริ บทเดียวกันนี* หลักการเรื9 องคําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบก็ถูกนําเสนอ

เพื9อพี9นอ้ งมีความสมัครสมานสามัคคีกนั เรากล่าวแก่ท่านทั+งหลายอีกว่ า ถ้ าในพวกท่ านทีอ, ยู่ใน
โลกสองคนจะร่ วมใจกันขอสิ,งหนึ,งสิ,งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ กจ็ ะทรงกระทําให้
คําที9แปลว่า ร่ วมใจกัน คือ ซุมโฟเนะโอ ซึ9งเป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ symphony ที9ถกู
มองข้ามบ่อยๆในการประยุกต์ใช้ขอ้ นี*กค็ ือ บริ บทของการคลี9คลายความขัดแย้งกับพี9นอ้ งคนอื9น
เสี ยก่อน หากเราไม่ยอมยกโทษและยอมความกับพี9นอ้ งเสี ยก่อน พระเจ้าก็อาจไม่ทรงฟั งคํา
อธิษฐานของเรา
ในทางกลับกัน เมื9อพี9นอ้ งคลี9คลายความขัดแย้งและมีความสามัคคีต่อกันและกันเกี9ยวกับ
สิ9 งใดก็ตามที9พวกเขาจะทูลขอ พระบิดาในสวรรค์กจ็ ะทรงกระทําสิ9 งนั*นให้ ถึงแม้วา่ นี9อาจสื9 อถึง
ความสามัคคีในการอธิษฐานขอร่ วมกัน แต่บริ บทก็กาํ ลังพูดถึงความสามัคคีระหว่างพี9นอ้ ง นัน9
เป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้พระเจ้าทรงฟังเมื9อเราอธิษฐาน

มธ 18:20

ข้อนี*มกั ถูกใช้แบบผิดๆเพื9อเป็ นนิยามของคริ สตจักรท้องถิ9นอยูบ่ ่อยๆ

ด้ วยว่ ามีสองสามคนประชุมกันทีไ, หนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาทีน, ั,น" แต่วา่ ใน
บริ บทนี*พระเยซูทรงสอนว่าเมื9อพี9นอ้ งมีน* าํ หนึ9งใจเดียวกันและสามัคคีกนั พระองค์กจ็ ะทรงสถิต
อยูด่ ว้ ย ให้เราสังเกตว่าบริ บทก่อนหน้าและที9ตามมานั*นพูดถึงพี9นอ้ งที9เกิดความขัดแย้งกัน ไม่มี
อะไรที9จะขจัดฤทธิ:เดชและการสถิตอยูด่ ว้ ยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เร็วไปกว่าพี9นอ้ งคริ สเตียนที9
ไม่ลงรอยกันและมีใจแข็งกระด้างต่อกัน เมื9อประชากรของพระเจ้าสามัคคีกนั พระคริ สต์กท็ รง
สถิตอยูด่ ว้ ยพร้อมกับฤทธิ:เดช
มธ 18:21-22 ขณะนั+นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้ าข้ า หากพีน, ้ องของข้ า
พระองค์จะกระทําผิดต่ อข้ าพระองค์ เรื,อยไป ข้ าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสั กกีค, รั+ง ถึง
เจ็ดครั+งหรือ" 22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เรามิได้ ว่าเพียงเจ็ดครั+งเท่านั+น แต่ เจ็ดสิบครั+งคูณด้ วย
เจ็ด
เปโตรอาจคิดว่าตัวเองนั*นใจกว้างแล้วกับการยกโทษให้เจ็ดครั*งเพราะว่าพวกรับบีสอน
ให้ยกโทษได้เพียงสามครั*งเท่านั*น ดังนั*นเมื9อทรงถูกถามว่าคนๆหนึ9งควรยกโทษให้อีกคนหลัง
จากการทําผิดและยกโทษให้เจ็ดครั*งแล้วหรื อไม่ พระเยซูกต็ รัสว่า “แต่เจ็ดสิ บครั*งคูณด้วยเจ็ด” นี9
ไม่ได้หมายถึง 490 ครั*ง แต่หมายถึงตราบใดที9คนๆหนึ9งเต็มใจที9จะขอให้เรายกโทษให้ เราก็ควร
เต็มใจยกโทษให้เขา เช่นเดียวกับที9พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอย่างไม่จาํ กัด เราก็ควรเป็ นเช่นนั*น
เหมือนกัน
บทนี*ท* งั บทมีเนื*อหาเกี9ยวกับพี9นอ้ งที9ขดั แย้งระหว่างกัน เนื*อหาตอนแรกพูดถึงความอิจฉา
และความทะเยอทะยานที9เป็ นบาป เนื*อหาส่ วนที9สองได้พดู ถึงพี9นอ้ งที9มีเรื9 องราวระหว่างกัน พระ
เยซูทรงสรุ ปย่อหลักการที9วา่ เราควรเต็มใจเสมอที9จะยกโทษให้
มธ 18:23-34 ในบริ บทต่อไปนี* พระเยซูทรงสอนเพิม9 เติมเกี9ยวกับคําอุปมาเรื9 องการยก
โทษ เหตุฉะนั+น อาณาจักรแห่ งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ,งทรงประสงค์จะคิดบัญชี
กับผู้รับใช้ ของท่ าน 24 เมือ, ตั+งต้ นทําการนั+น เขาพาคนหนึ,งซึ,งเป็ นหนีห+ นึ,งหมืน, ตะลันต์ มาเฝ้ า

25 เจ้ านายของเขาจึงสั,งให้ ขายตัวกับทั+งภรรยาและลูก และบรรดาสิ, งของทีเ, ขามีอยู่น+ันเอามาใช้
หนี+ เพราะเขาไม่ มเี งินจะใช้ หนี+ 26 ผู้รับใช้ ลูกหนี+ผู้น+ันจึงกราบลงนมัสการท่ านว่า `ข้ าแต่ ท่าน ขอ
โปรดอดทนต่ อข้ าพเจ้ าเถิด แล้ วข้ าพเจ้ าจะใช้ หนีท+ +งั สิ+น' 27 เจ้ านายของผู้รับใช้ ผู้น+ันมีพระทัย
เมตตา โปรดยกหนีป+ ล่อยตัวเขาไป 28 แต่ ผู้รับใช้ ผู้น+ันออกไปพบคนหนึ,งเป็ นเพือ, นผู้รับใช้ ด้วย
กัน ซึ,งเป็ นหนี+เขาอยู่หนึ,งร้ อยเดนาริอนั จึงจับคนนั+นบีบคอว่ า `จงใช้ หนีใ+ ห้ ข้า' 29 เพือ, นผู้รับใช้
ผู้น+ันได้ กราบลงแทบเท้ าอ้ อนวอนว่ า `ขอโปรดอดทนต่ อข้ าพเจ้ าเถิด แล้วข้ าพเจ้ าจะใช้ หนีท+ +งั สิ+น'
30 แต่ เขาไม่ยอม จึงนําผู้รับใช้ ลูกหนีน+ +ันไปขังคุกไว้ จนกว่ าจะใช้ เงินนั+น 31 ฝ่ ายพวกเพือ, นผู้รับ
ใช้ เมือ, เห็นเหตุการณ์ เช่ นนั+น ก็พากันสลดใจยิง, นัก จึงนําเหตุการณ์ ท+งั ปวงไปกราบทูลเจ้ านายของ
พวกตน 32 แล้วเจ้ านายของเขาจึงทรงเรียกผู้รับใช้ น+ันมาสั, งว่า `โอ เจ้ าผู้รับใช้ ชั,ว เราได้ โปรดยก
หนีใ+ ห้ เจ้ าหมด เพราะเจ้ าได้ อ้อนวอนเรา 33 เจ้ าควรจะเมตตาเพือ, นผู้รับใช้ ด้วยกัน เหมือนเราได้
เมตตาเจ้ ามิใช่ หรือ' 34 แล้วเจ้ านายของเขาก็กริ+วจึงมอบผู้น+ันไว้ แก่เจ้ าหน้ าทีใ, ห้ ทรมาน จนกว่ า
จะใช้ หนีห+ มด
ใจความหลักของคําอุปมานี*กช็ ดั เจนอยูแ่ ล้ว หนึ9งหมื9นตะลันต์ในปั จจุบนั ก็เท่ากับเงิน
จํานวนมหาศาล มันอาจเป็ นเงินจํานวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ ให้เราสังเกตว่ากษัตริ ยใ์ นคํา
อุปมานี*มีพระทัยเมตตา ในทางกลับกัน ผูร้ ับใช้ที9ได้รับการยกหนี*กลับเรี ยกร้องให้ลูกหนี*ของตน
ชดใช้หนี*ที9เป็ นเงินจํานวนน้อยกว่านั*นมาก
เห็นได้ชดั ว่าการประยุกต์ใช้กค็ ือว่า พระเจ้าได้ทรงยกหนี*บาปจํานวนมหาศาลให้แก่เรา
แล้ว เราจึงควรเต็มใจที9จะยกโทษให้พี9นอ้ งของเราสําหรับการกระทําผิดที9ถือว่าเล็กน้อยนักของ
พวกเขา (พวกคนสมัยโบราณมักจําคุกลูกหนี* โดยเฉพาะหากคนคิดว่าการที9เขาไม่ยอมชดใช้หนี*
นั*นเกี9ยวข้องกับการหลอกลวงหรื อความโง่เขลา เจ้ าหน้ าที ทรมานในที9น* ีกห็ มายถึง เจ้าพนักงาน
ไต่สวน โดยบ่อยครั*งมักเป็ นนายคุก ผูซ้ 9 ึงได้รับมอบหมายให้ทรมานนักโทษเพื9อเค้นความจริ ง
ออกมา)
คําอุปมานี*กร็ วบยอดบทเรี ยนที9พระเยซูทรงสอนก่อนหน้านี*เกี9ยวกับการยกโทษผูอ้ ื9น
เรื9 องราวทั*งหมดนี*เกิดขึ*นเพราะความไม่รู้จกั โตและการโต้เถียงแบบเด็กๆของพวกสาวกในเรื9 อง

ที9วา่ ใครจะเป็ นใหญ่ที9สุดในแผ่นดินนั*น นี9สื9อว่าอาจมีสาวกคนหนึ9งหรื อหลายคนที9ไม่ยอมยก
โทษอีกคน พระเยซูจึงทรงสอนบทเรี ยนเรื9 องการคลี9คลายความขัดแย้งด้วยวิธีที9เหมาะสม เปโต
รอาจเป็ นฝ่ ายผิดด้วยเพราะเหตุที9เขาทูลถามพระเยซูเกี9ยวกับการยกโทษพี9นอ้ งเจ็ดครั*ง
มธ 18:35

บทเรี ยนที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าจะไม่ทรงยกโทษเราสําหรับการกระ

ทําผิดในแต่ละวันของเราเมื9อเราไม่ยอมยกโทษให้ผอู ้ ื9น พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะ
ทรงกระทําแก่ ท่านทุกคนอย่ างนั+น ถ้ าหากว่ าท่ านแต่ ละคนไม่ ยกโทษการละเมิดให้ แก่ พนี, ้ องของ
ท่ านด้ วยใจกว้างขวาง" นี9เป็ นอีกครั*งที9ใจความหลักของคําอุปมานี*คือ ความสําคัญของการยก
โทษ นอกจากนี*นี9ยงั สื9 อด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทรงยกโทษคนที9มีใจแข็งกระด้างต่อผูอ้ ื9น
*****
ภาพรวมของมัทธิว 19: บทนีไ$ ม่ เพียงเล่ าถึงช่ วงปี สุดท้ ายแห่ งการรั บใช้ ขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าของเราเท่ านั$น แต่ ยงั ได้ บนั ทึกเหตุการณ์ ต่างๆในช่ วงหลายสัปดาห์ สุดท้ ายก่ อนการตรึ ง
พระองค์ ทีกางเขนด้ วย บทนีม$ ีคาํ สอนมากมายเกียวกับการแต่ งงานและการหย่ าร้ าง การทีพระ
เยซูทรงรั บเด็กๆ เรื องขุนนางหนุ่มผู้มงั มี และการแสดงให้ เห็นล่ วงหน้ าถึงอาณาจักรในอนาคต
มธ 19:1-2

เท่าที9เห็นในกิตติคุณของมัทธิว นี9เป็ นครั*งแรกที9มีการบันทึกเกี9ยวกับการ

เดินทางของพระเยซูไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ต่ อมาเมือ, พระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านีเ+ สร็จแล้ว พระองค์
ได้ เสด็จจากแคว้ นกาลิลี เข้ าไปในเขตแดนแคว้ นยูเดียฟากแม่ นํา+ จอร์ แดนข้างโน้ น 2 ฝูงชนเป็ น
อันมากได้ ตามพระองค์ ไป แล้วพระองค์ ทรงรักษาโรคของเขาให้ หายทีน, ั,น
พระเยซูกาํ ลังเสด็จมุ่งหน้าสู่ โกลโกธาและพระองค์กท็ รงทราบดี พระองค์ทรงทําพระ
พักตร์ของพระองค์ให้แข็งเหมือนหินเหล็กไฟแล้ว พระองค์จึงทรงเริ9 มการเดินทางครั*งสุ ดท้ายนี*
ซึ9งจําเป็ นต้องเกิดขึ*นสู่แคว้นยูเดีย เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงเดินทางไปทางใต้ทางทิศตะวันออก
ของแม่น* าํ จอร์แดน โดยเลาะแคว้นสะมาเรี ยก่อนที9จะข้ามแม่น* าํ นั*นไป จนมาถึงเมืองเยรี โคใน
ที9สุด ตามที9พระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าไว้แล้วในมัทธิว 16:21 พระองค์กาํ ลังมุ่งหน้าสู่ กรุ ง
เยรู ซาเล็มเพื9อที9จะถูกตรึ งกางเขนในที9สุด อีกไม่กี9สัปดาห์พระองค์กจ็ ะทรงถูกตรึ งกางเขนแล้ว
ต่อไปนี*พระองค์จะทรงทําการอัศจรรย์ต่างๆในพื*นที9ๆเป็ นหัวใจหลักของศาสนายิวเลย

มธ 19:3

อีกครั*งที9พวกฟาริ สีคอยหาโอกาสล่อให้พระเยซูติดกับ พวกเขายกหัวข้อ

หนึ9งมาถามพระเยซูซ9 ึงเป็ นหัวข้อที9แม้กระทัง9 ในตอนนั*นก็เป็ นเรื9 องที9ถกเถียงกันและเป็ นเรื9 อง
สะเทือนอารมณ์อีกด้วย พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่ า "ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตน
เพราะเหตุใดๆก็ตาม เป็ นการถูกต้ องตามพระราชบัญญัตหิ รือไม่ " นัน9 คือ ผูช้ ายสามารถหย่า
ภรรยาของเขาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามได้หรื อไม่ เราเห็นถึงจุดประสงค์ในการที9พวกเขามาถามพระ
เยซู พวกฟาริ สีคอยหาโอกาสที9จะทดลองพระเยซู คําที9แปลว่า ทดลอง (เพะอิราโซ) ในบริ บทนี*มี
ความหมายว่า ‘ทดสอบคนหนึ9งด้วยจุดประสงค์ร้าย’ พวกเขารู ้อยูแ่ ล้วว่าศาสนายิวแบบรับบีสอน
อย่างไรในเรื9 องนี*
พวกฟาริ สีรู้ดีวา่ นี9เป็ นหัวข้อยากและพวกเขาหวังว่าจะโจมตีพระเยซูดว้ ยเรื9 องที9ตดั สิ น
ยากนี* หากพระองค์ทรงตอบด้วยนํ*าเสี ยงที9แสดงถึงความเมตตา พวกเขาก็จะกล่าวหาพระองค์วา่
ใจอ่อนกับเรื9 องนี* ถ้าพระองค์ตอบด้วยคําตอบที9แข็งกร้าว พวกเขาก็จะกล่าวหาพระองค์วา่ ไม่มี
ความเห็นอกเห็นใจในปัญหาต่างๆของผูค้ น มันเป็ นเรื9 องที9สะเทือนอารมณ์ในตอนนั*นเหมือน
กับที9เป็ นจนถึงทุกวันนี*
มธ 19:4-5

พระเยซูทรงตอบพวกเขาโดยการยกข้อความจากพระคัมภีร์เดิม พระองค์

ตรัสตอบเขาว่ า "พวกท่ านไม่ได้ อ่านหรือว่ า พระผู้ทรงสร้ างมนุษย์แต่ เดิม `ได้ ทรงสร้ างพวกเขา
ให้ เป็ นชายและหญิง' 5 และตรัสว่ า `เพราะเหตุนีผ+ ู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่
กับภรรยา และเขาทั+งสองจะเป็ นเนือ+ อันเดียวกัน'
นี9เป็ นข้อความที9ยกมาจากปฐมกาล 1:27 และ 2:23-24 (ถึงแม้การยกข้อความจากปฐม
กาล 1 ไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่ในการทําเช่นนั*นพระเยซูกท็ รงรับรองว่าเรื9 องการทรงสร้างสรรพ
สิ9 งนั*นเป็ นจริ ง) นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเยซูทรงเน้นความสําคัญเรื9 องความแตกต่างระหว่างทั*งสอง
เพศ พระเจ้ามิได้ทรงสร้างสิ9 งมีชีวติ เพศเดียวที9มีสองรู ปแบบ พระองค์ทรงสร้างผูช้ ายและผูห้ ญิง
นี9สื9อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทั*งสองเพศ นอกจากนี* มันยังเป็ นพระประสงค์โดยรวมของ
พระเจ้าด้วยที9ในเวลาอันเหมาะสมชายหนุ่มจะจากบ้านไปและแต่งงานกับภรรยา และสร้าง

หน่วยทางสังคมขั*นพื*นฐานที9สุด นัน9 คือ ครอบครัว ถึงแม้วา่ นัน9 อาจดูเหมือนชัดเจนอยูแ่ ล้ว แต่
เรื9 องที9ชดั เจนอยูแ่ ล้วก็จาํ เป็ นต้องถูกกล่าวอยูด่ ี
คําที9แปลว่า ผูกพัน (พรอสคอลลาโอ) มีความหมายว่า ‘ถูกยึดติดกัน’ หรื อ ‘ถูกเชื9อมเข้า
ด้วยกัน’ คํานี*ไม่ใช่เรื9 องบังเอิญ พระเจ้าทรงมีประสงค์ที9จะให้สามีและภรรยาถูกยึดติดกัน หรื อ
ถูกเชื9อมเข้าด้วยกัน นี9สื9อถึงความถาวรของความสัมพันธ์ในชีวติ สมรส การพูดถึงเนื*ออันเดียวกัน
ไม่ได้หมายถึงแค่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคู่สมรสเท่านั*น แต่หมายถึงความเป็ นอันหนึ9งอัน
เดียวกันในทุกเรื9 องระหว่างสามีและภรรยาด้วย พวกเขาในฐานะเป็ นคนสองคนก็กลายเป็ น
เหมือนคนเดียวกันทั*งในด้านร่ างกาย จิตใจ และวิญญาณ
มธ 19:6

พระเยซูตรัสต่อไปว่า เขาจึงไม่ เป็ นสองต่ อไป แต่ เป็ นเนือ+ อันเดียวกัน เหตุ

ฉะนั+นซึ,งพระเจ้ าได้ ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้ มนุษย์ ทาํ ให้ พรากจากกันเลย" ตรงนี*เราเห็นพระ
ประสงค์ อันสมบูรณ์ แบบของพระเจ้ าในเรื9 องชีวติ สมรสและการหย่าร้าง มันไม่เคยเป็ นพระ
ประสงค์ อันสมบูรณ์ แบบของพระเจ้าเลยที9จะให้สามีและภรรยาหย่าร้างกัน เราอาจแปลแบบ
ถอดความได้วา่ ‘สิ9 งใดที9พระเจ้าได้ทรงเชื9อมเข้าด้วยกันแล้ว อย่าให้มนุษย์แยกมันออกจากกัน
เลย’ เราควรหมายเหตุเพิ9มเติมว่าคําที9แปลว่า ได้ ทรงผูกพันกันแล้ว (ซูเสะอูกนูมิ) มีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘เทียมแอกเข้าด้วยกัน’ คําที9แปลว่า พรากจากกัน (โคริ โซ) มีความหมายพื*นๆว่า ‘แยก
จากกัน’ การหย่าร้างไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย
มธ 19:7

พวกฟาริ สีจึงถามว่าทําไมโมเสสถึงอนุญาตให้หย่าร้างได้ เขาจึงทูลถาม

พระองค์ว่า "ถ้ าอย่ างนั+นทําไมโมเสสได้ สั,งให้ ทาํ หนังสื อหย่าให้ ภรรยา แล้วก็หย่าได้ " ตรงนี*เรา
พูดถึงพระประสงค์ เชิ งอนุญาตของพระเจ้า ภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสสในพระราชบัญญัติ
24:1-2 ชายคนหนึ9งสามารถหย่าภรรยาของตนได้หากนางมีความผิดในเรื9 องการนอกใจหรื อการ
ทําผิดศีลธรรมที9เกิดขึ*นก่อนหน้านั*น พระเจ้าไม่เคยเห็นชอบเรื9 องการหย่าร้าง แต่ในพระคัมภีร์
การหย่าร้างก็เป็ นเรื9 องที9ตอ้ งจํายอมและมีกฎข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด
ถึงแม้วา่ โมเสสได้ชื9อว่าอนุญาตในเรื9 องนี* แต่เราควรจําไว้วา่ สิ9 งที9โมเสสเขียนในหนังสื อ
พระราชบัญญัติน* นั ก็มาจากพระเจ้าโดยตรง พระราชบัญญัติ 24:1-2 ระบุชดั ถึงการอนุญาตให้

หย่าร้างได้และก็ยอมให้แต่งงานใหม่ได้ภายใต้สภาพการณ์ที9จาํ กัดมากๆ นัน9 ไม่ เคยเป็ นพระ
ประสงค์ที9สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย แต่พระองค์กท็ รงกลั*นพระทัยยอมให้หย่าได้และตั*งกฎ
ข้อบังคับเพือ9 ควบคุมเรื9 องนี*ดว้ ย
ที9น่าสนใจเพิ9มเติมก็คือคําที9แปลว่า หย่า (อพอสตาซี ออน) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ
‘apostasy’ มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘การปัดทิ*ง’ โดยในกรณี คือ ชีวติ สมรส ดังนั*น apostasy
คือ การปัดทิ*งความจริ งของพระเจ้า การหย่าร้างก็เป็ นการปัดทิ*งทางของพระเจ้า
มธ 19:8

พระองค์ตรัสแก่เขาว่ า "โมเสสได้ ยอมให้ ท่านทั+งหลายหย่าภรรยาของตน

เพราะใจท่านทั+งหลายแข็งกระด้ าง แต่ เมือ, เดิมมิได้ เป็ นอย่ างนั+น คําตอบของพระเยซูกค็ ือว่า
พระเจ้าทรงอนุญาตให้หย่าได้กเ็ พราะความแข็งกระด้ างของใจมนุษย์ เหตุผลหลักที9ผคู ้ นหย่าร้าง
กันก็เพราะฝ่ ายหนึ9งฝ่ ายใดหรื อทั*งสองฝ่ ายมีใจแข็งกระด้างต่อกันและกัน
ไม่มีความบาปใดหรื อการล่วงละเมิดใดที9ใหญ่หลวงเกินกว่าที9จะได้รับการอภัยไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ความแข็งกระด้างของใจจะไม่ยอมให้มีการกลับใจใหม่และการยกโทษให้ คําที9
แปลว่า ใจท่านทั+งหลายแข็งกระด้ าง (สคเลรอคารดิอา) มาจากคําสองคําคือ คารดิอา ซึ9งแปลว่า
หัวใจ และ สคเลรอส ซึ9งแปลว่า แข็ง คําหลังนี*มีความหมายเพิม9 เติมด้วยว่า ‘หยาบกระด้าง’ หรื อ
‘แข็งทื9อ’ นี9สื9ออีกครั*งถึงใจที9ไม่ยอมยกโทษให้ สาเหตุหลักของการหย่าร้างก็คือว่า ฝ่ ายหนึ9งฝ่ าย
ใดหรื อทั*งสองฝ่ ายได้ทาํ ให้ใจของตนแข็งกระด้างและไม่ยอมยกโทษให้อีกฝ่ าย ไม่วา่ จะในกรณี
ใด การหย่าร้างก็ไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลย
มธ 19:9

พระเยซูตรัสต่อไปว่า ฝ่ ายเราบอกท่านทั+งหลายว่า ผู้ใดหย่ าภรรยาของตน

เพราะเหตุต่างๆ เว้ นแต่ เป็ นชู้ กบั ชายอืน, แล้วไปมีภรรยาใหม่ กผ็ ดิ ประเวณี และผู้ใดรับหญิงทีห, ย่า
แล้วนั+นมาเป็ นภรรยาก็ผดิ ประเวณีด้วย" อีกครั*งที9นี9เป็ นการขยายความถึงพระประสงค์เชิ ง
อนุญาตของพระเจ้าในเรื9 องของการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ พระประสงค์อันสมบูรณ์ แบบ
ของพระเจ้าก็คือ ให้การสมรสนั*นคงอยูต่ ่อไป การหย่าร้างและแต่งงานใหม่กเ็ ป็ นเรื9 องที9ผดิ
อย่างไรก็ตาม การแต่งงานใหม่กเ็ ป็ นเรื9 องที กระทําได้ สาํ หรับฝ่ ายที9ไม่ ผิดหากการหย่าร้างนั*นต้อง

เกิดขึ*นเพราะความไม่สัตย์ซื9อของอีกฝ่ าย มิฉะนั*นแล้ว การแต่งงานใหม่กถ็ ือว่าเป็ นการล่วง
ประเวณี ผวั เมียเขา
พระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็คือ ที9จะให้ชีวติ คู่คงอยูต่ ่อไปและหากทั*งสอง
ฝ่ ายต้องแยกจากกันแล้วก็อย่าให้ท* งั คู่แต่งงานใหม่ อย่างไรก็ตาม พระเยซูกท็ รงเสนอข้อยกเว้น
ข้อหนึ9งให้เพื9อสะท้อนให้เห็นพระประสงค์เชิงอนุญาตของพระเจ้า หากฝ่ ายหนึ9งฝ่ ายใดเล่นชู ้
และฟ้ องหย่า อีกฝ่ ายที9ไม่ผดิ ก็มีทางเลือกที9จะแต่งงานใหม่ได้ ส่ วนฝ่ ายที9ผดิ ซึ9งแต่งงานใหม่กย็ งั
คงอยูใ่ นการล่วงประเวณี ผวั เมียเขาต่อไป
คําที9แปลว่า ล่วงประเวณี (พอรเนะอี อา) เป็ นคําที9สื9อความหมายค่อนข้างกว้าง ในความ
หมายเชิงแคบที9สุด มันก็หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานระหว่างคนสองคนที9ยงั ไม่
แต่งงาน ในความหมายเชิงกว้างกว่า มันก็หมายถึงการทําผิดเรื9 องเพศในรู ปแบบใดๆก็ตามซึ9ง
รวมถึงการผิดผัวผิดเมียเขาและการรักร่ วมเพศด้วย
ในเรื9 องราวทั*งหมดนี* พระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
ชอบธรรมและความบริ สุทธิ:ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระประสงค์เชิ งอนุญาตของพระองค์ก็
สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ในการยอมให้คู่สมรสที9ไม่ได้เป็ นฝ่ ายผิดมีทางเลือกที9
จะแต่งงานใหม่ได้หากเขาหรื อเธอตัดสิ นใจที9จะทําอย่างนั*น สิ9 งที9พระเยซูทรงสอนตรงนี*ก็
สอดคล้องอย่างมากกับสิ9 งที9ถูกนําเสนอในพระราชบัญญัติ 24:1-2 นอกจากนี* เราควรระลึกด้วย
ว่าเรื9 องทั*งหมดนี*เกิดขึ*นมาในบริ บทใด พวกฟาริ สีพยายามที9จะหลอกให้พระเยซูติดกับด้วย
คําถามยุง่ ยากเกี9ยวกับการหย่าร้าง ดู ข้อ 3 พระเยซูมิได้ทรงสาธยายเพิ9มเติม แต่ตรัสสั*นๆเกี9ยวกับ
สาระสําคัญที9ถูกกลัน9 กรองแล้วของเรื9 องนี*
มธ 19:10

พวกสาวกต่างประหลาดใจที9พระเยซูทรงให้ขอ้ จํากัดเฉพาะเกี9ยวกับเรื9 อง

นี*แล้ว ซึ9 งแสดงให้เห็นว่าแม้กระทัง9 ในตอนนั*นหัวข้อนี*กเ็ ป็ นเรื9 องที9ถกเถียงกันและเป็ นเรื9 อง
ละเอียดอ่อน พวกสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า "ถ้ ากรณีของฝ่ ายชายต้ องเป็ นเช่ นนั+นกับ
ภรรยาของเขา การสมรสก็ไม่ดีเลย" ศาสนายิวแบบรับบีของพวกฟาริ สีอนุญาตให้หย่าร้างและ
แต่งงานใหม่ได้อย่างสบายๆ คําสอนของพระเยซูเกี9ยวกับเรื9 องนี*จริ งๆแล้วก็มีน* าํ หนักมากกว่า
และเข้มงวดมากกว่าสิ9 งที9พวกสาวกคุน้ เคย

มธ 19:11-12 พระเยซูทรงกล่าวปิ ดท้ายความเห็นของพระองค์เกี9ยวกับเรื9 องนี*วา่
พระองค์ทรงตอบเขาว่ า "มิใช่ ทุกคนจะรับประพฤติตามข้ อนีไ+ ด้ เว้ นแต่ ผู้ทที, รงให้ ประพฤติได้ ดู
เหมือนว่าพระเยซูทรงผ่อนปรนคําสอนของพระองค์โดยตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที9จะสามารถบรรลุ
ตามอุดมคติแห่งพระประสงค์อนั สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้ โดยขอทําได้เพียงพระประสงค์เชิง
อนุญาตของพระองค์เท่านั*น
พระองค์ตรัสต่อไปว่า 12 ด้ วยว่าผู้ทเี, ป็ นขันทีต+ังแต่ กาํ เนิดจากครรภ์ มารดาก็มี ผู้ทมี, นุษย์
กระทําให้ เป็ นขันทีกม็ ี ผู้ทกี, ระทําตัวเองให้ เป็ นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่ งสวรรค์ กม็ ี ใคร
ถือได้ กใ็ ห้ ถือเอาเถิด” คําที9แปลว่า ขันที (เอะอูนออูคอส) ตรงนี*อาจหมายถึงคนที9ถูกตอนหรื อคน
ที9เลือกที9จะครองตัวเป็ นโสดต่อไปก็ได้ เมื9อพิจารณาจากบริ บทแล้วน่าจะใช่ความหมายแบบหลัง
(พระเยซูตรัสถึงบางคนที9เพราะความบกพร่ องแต่กาํ เนิด เขาจึงไม่สามารถที9จะแต่งงานได้ดว้ ย)
อย่างไรก็ตาม หลักการที9สาํ คัญกว่าที9พระเยซูทรงสอนก็ดูเหมือนจะสื9 อว่าบางคนสามารถ
รับคําสอนเช่นนั*นได้และบางคนก็รับไม่ได้ บางคนเต็มใจและสามารถที9จะข้ามการแต่งงานไป
ได้เพือ9 ที9จะไล่ตามเป้ าหมายฝ่ ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ข้อ 5 ก็กล่าวชัดเจนว่าพระประสงค์โดย
ทัว9 ไปของพระเจ้าก็คือ ที9จะให้ผชู ้ ายและผูห้ ญิงแต่งงาน วลีสุดท้ายในข้อ 12 ก็ดูเหมือนจะปล่อย
ให้คนๆนั*นตัดสิ นใจเอง อย่างไรก็ตาม รู ปกาลของคํากริ ยาของวลีสุดท้ายก็เป็ นรู ปคําสั9ง ดังนั*น
วลีน* ีจึงอาจแปลได้วา่ ‘ใครถือได้กต็ ้ องถือ’ กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือว่า คนเหล่านั*นที9อยูใ่ นสภาพ
การณ์ใดก็ได้รับคําบัญชาจากพระเจ้าให้อยูใ่ นสภาพนั*นต่อไป ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงเปี9 ยมด้วยพระ
เมตตาในการทรงยอมให้แต่งงานใหม่ได้ภายใต้เงื9อนไขที9จาํ กัดมากๆ แต่บญั ญัติต่างๆด้านศีล
ธรรมของพระองค์กถ็ ูกบัญชาไว้อยูด่ ี
มธ 19:13-15 อีกครั*งที9เช่นเดียวกับในบทที9 18 พระเยซูทรงบัญชาพวกสาวกให้ยอม
ปล่อยให้เด็กๆเข้ามาหาพระองค์ ขณะนั+นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพือ, จะให้ พระองค์ทรง
วางพระหัตถ์ และอธิษฐาน แต่ เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ 14 ฝ่ ายพระเยซูตรัสว่ า "จงยอมให้ เด็ก
เล็กๆเข้ ามาหาเรา อย่าห้ ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ย่อมเป็ นของคนเช่ นเด็กเหล่า
นั+น" 15 เมือ, พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเด็กเหล่านั+นแล้ ว ก็เสด็จไปจากทีน, ั,น ความหมายตรง

นี*กอ็ าจเป็ นได้วา่ คนทั*งหลายที9ถ่อมใจและทําตัวตํ9าต้อยเหมือนเด็กๆก็เป็ นแบบที9แสดงถึง
อุปนิสัยของคนเหล่านั*นที9ได้รับอนุญาตให้เข้าในอาณาจักรของพระองค์ได้ในสักวันหนึ9ง มันสื9 อ
ถึงการกลับใจใหม่ ใจที9ไม่แข็งกระด้าง และความเจียมเนื*อเจียมตัว ลองเปรี ยบเทียบลักษณะนิสัย
นี*กบั คนที9เข้ามาถามพระเยซูในข้อต่อๆไปดู
น่าประหลาดใจที9บางคนพยายามใช้ขอ้ นี*เพื9อสอนเรื9 องการให้บพั ติศมาเด็ก มีบางคน
เสนอเหตุผลที9วา่ การยอมให้เด็กๆเข้ามาหาพระองค์กส็ ื9 อถึง พิธีบพั ติศมาและความรอด เราควร
หมายเหตุไว้วา่ คนเหล่านั*น (พ่อแม่) ที9พาลูกๆของตนมาหาพระเยซูจริ งๆแล้วก็แค่อยากขอให้
พระเยซูอวยพรและอธิษฐานเผือ9 ลูกๆของพวกเขาเท่านั*น พระวิญญาณบริ สุทธิ: ทรงกําลังปูพ*ืน
เพื9อที9จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกับความเย่อหยิง9 และการอวดตัวของคนที9พดู ถึงต่อไปนี*
มธ 19:16-22 ต่อไปนี*เป็ นเรื9 องเล่าของมัทธิวเกี9ยวกับขุนนางหนุ่มผูร้ 9 าํ รวย ดูเถิด มีคน
หนึ,งมาทูลพระองค์ ว่า "ท่ านอาจารย์ ผู้ประเสริฐ ข้ าพเจ้ าจะต้ องทําดีประการใดจึงจะได้ ชีวติ นิรัน
ดร์ " บันทึกของมัทธิวก็สื9อว่าเขาเป็ นคนหนุ่มและรํ9ารวย มีแต่ลูกาที9เสริ มรายละเอียดเข้าไปว่าเขา
เป็ นขุนนางด้วย เขามาถามว่าเขาต้องทําอะไรเพื9อที9จะได้ชีวติ นิรันดร์ พระเยซูทรงเบี9ยงเบน
คําถามของเขา 17 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไมเล่า ไม่ มผี ู้ใด
ประเสริฐนอกจากพระองค์ เดียวคือพระเจ้ า
อาจเป็ นได้วา่ พระเยซูทรงเห็นความเย่อหยิง9 และการเสแสร้งของชายหนุ่มที9คิดว่าตัวชอบ
ธรรมคนนี* พระองค์จึงไม่ทรงตอบคําถามของเขา ดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี*สนใจในการที9จะ
เพิ9มชีวติ นิรันดร์เข้าไปกับแฟ้ มผลงานของเขามากกว่าที9จะเป็ นความกังวลในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ
จริ งๆ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงทําตัวเหินห่างต่อไปโดยตรัสว่า “ไม่มีผใู ้ ดประเสริ ฐ
นอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้า” ชายหนุ่มที9ร9 าํ รวยและมีอิทธิพลคนนี*น่าจะเป็ นบุตรชายคน
หนึ9งของพวกชนชั*นสู งที9ปกครองประเทศอิสราเอล เขาได้ยนิ เรื9 องราวของพระเยซูมาบ้าง เขาจึง
คิดว่าเขาสามารถเพิม9 ชีวติ นิรันดร์เข้าไปกับทรัพย์สมบัติอื9นๆของตนได้
พระเยซูตรัสต่อไปว่า แต่ ถ้าท่านปรารถนาจะเข้ าในชีวติ ก็ให้ ถือรักษาพระบัญญัตไิ ว้ " น่า
สังเกตว่าพระเยซูมิได้ตรัสว่า ‘แต่ถา้ ท่านปรารถนาจะเข้าในชีวติ นิรันดร์ ’ พระองค์แค่ตรัสถึงชีวติ

เฉยๆ ข้อเท็จจริ งก็คือว่า เมื9อผูใ้ ดถือรักษาพระบัญญัติ เขาก็มีคุณภาพชีวติ ที9ดีข* นึ โดยสิ9 งสําคัญ
อย่างหนึ9งก็คือ สันติสุขในใจและสันติสุขพร้อมกับพระพรอื9นๆ มีความเย่อหยิง9 อยูใ่ นตัวชาย
หนุ่มที9ร9 าํ รวยคนนี* พระเยซูทรงเห็นมันและทรงทําตัวเหินห่างต่อไป พระองค์ทรงตระหนักดีวา่
ในตัวชายผูน้ * ีไม่มีการกลับใจใหม่และไม่มีความเชื9อด้วย เขาสนใจแต่วา่ เขาจะทําอะไรได้เพื9อที9
จะมีชีวติ นิรันดร์ เขาจึงถามพระเยซูกลับว่า 18 "คือพระบัญญัตขิ ้ อใดบ้ าง"
พระเยซูตรัสว่า "อย่ ากระทําการฆาตกรรม อย่ าล่วงประเวณีผวั เมียเขา อย่ าลักทรัพย์
อย่าเป็ นพยานเท็จ 19 จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของตน และจงรักเพือ, นบ้ านเหมือนรักตนเอง"
พระเยซูตรัสถึงพระบัญญัติหกประการ (ซึ9งรวมถึงห้าข้อในบัญญัติสิบประการด้วย) บัญญัติ
แต่ละข้อนี*กพ็ ดู ถึงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื9น นี9สื9อให้เห็นในมุมมองของพระเยซูวา่ ชายคนนี*ยงั
บกพร่ องอยู่ หากไม่บกพร่ องในข้ออื9น เขาก็น่าจะมีความผิดในข้อสุ ดท้าย หากไม่ผดิ ในข้อที9สี9
ของรายการที9วา่ นี*
20 คนหนุ่มนั+นทูลพระองค์ว่า "ข้ อเหล่านีข+ ้ าพเจ้ าได้ ถือรักษาไว้ ทุกประการตั+งแต่ เป็ นเด็ก
หนุ่มมา ข้ าพเจ้ ายังขาดอะไรอีกบ้ าง" ชายหนุ่มคนนี*คิดว่าตัวเองรักษาบัญญัติเหล่านี*ได้หมดทุก
ข้อแล้ว เขาจึงเป็ นคนชอบธรรม แต่ตรงนี*คือสิ9 งที9ขดั แย้งกันเอง ชายหนุ่มผูร้ 9 าํ รวยคนนี*อา้ งว่า
รักษาบัญญัติเหล่านี*ได้หมดทุกข้อ แต่เขาก็ยงั ไม่รู้จกั พอ เขารู ้สึกจิตสํานึกผิดชอบฟ้ องใจ และ
พระเยซูทรงเรี ยกให้เขามาถึงสิ9 งที9เขาไม่มี เขาคิดว่าความรอดคือการทําหลายสิ9 งหลายอย่าง และ
แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความเชื9อเลย
21 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "ถ้ าท่านปรารถนาเป็ นผู้ทที, าํ จนครบถ้ วน จงไปขายบรรดา
สิ,งของซึ,งท่านมีอยู่แจกจ่ ายให้ คนอนาถา แล้วท่ านจะมีทรัพย์ สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรา
มา” อีกครั*งที9พระเยซูทรงทําตัวหมางเมินต่อชายหนุ่มที9คิดว่าตัวชอบธรรมและอวดดีคนนี*
พระองค์ทรงตอบกลับไปโดยบรรยายถึงการเป็ นคนที9ทาํ จนครบถ้ วน นี9หมายถึงการเป็ นคนที9
ครบถ้วนฝ่ ายวิญญาณ พระเยซูมิได้กาํ ลังทรงสอนเรื9 องความรอดที9มาโดยการกระทําดี แต่
พระองค์กาํ ลังพยายามที9จะทําให้คนที9เย่อหยิง9 และคิดว่าตัวชอบธรรมคนนี*ถ่อมตัวลง

พระองค์ทรงสั9งเศรษฐีหนุ่มคนนี*วา่ เขาจะเป็ นคนที9ครบถ้วน (นัน9 คือ สมบูรณ์พร้อม) ได้
เขาก็ตอ้ งแจกจ่ายทุกสิ9 งที9เขามี นี9ไม่เคยเป็ นวิธีที9นาํ ไปสู่ ความรอดเลย แต่พระเยซูทรงทราบอะไร
เป็ นพระเจ้าของชายคนนี* นัน9 คือ ทรัพย์สมบัติของเขานัน9 เอง เขาไม่เต็มใจที9จะพรากไปจาก
ทรัพย์สมบัติของเขา ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐีหนุ่มคนนี*เต็มใจที9จะถ่อมตัวลงโดยการแจก
จ่ายทรัพย์สมบัติที9ตนมี และติดตามพระเยซูไปโดยความเชื9อ เขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่ความรอดที9แท้
จริ ง แต่เขาไม่พร้อมที9จะทําเรื9 องพวกนี*เลย
ด้วยเหตุน* ี 22 เมือ, คนหนุ่มได้ ยนิ ถ้ อยคํานั+นเขาก็ออกไปเป็ นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์
สิ,งของเป็ นอันมาก คําที9แปลว่า ทรัพย์สิ,งของ (คเทมา) หมายถึง กรรมสิ ทธิ:ในที9ดิน เห็นได้ชดั ว่า
ชายหนุ่มคนนี*เป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนมหาศาลซึ9งถือว่าเป็ นแหล่งที9มาแห่งความมัง9
คัง9 หลักๆในอิสราเอลสมัยนั*น สิ นทรัพย์เหล่านี*อาจเป็ นสวนองุ่นที9ให้ผลกําไร สวนต้นมะกอก
แปลงปลูกมะเดื9อ และสิ นทรัพย์อื9นๆ โดยทั*งหมดนี*นาํ มาซึ9งรายได้กอ้ นโตที9เข้ามาเรื9 อยๆ ชายคน
นี*อาจได้รับสิ9 งเหล่านี*เป็ นมรดกด้วย ปัญหาไม่ได้อยูท่ ี9ความรํ9ารวยของเขา แต่อยูท่ ี9ใจของเขาต่าง
หาก พระที9แท้จริ งของเขาคือ ทรัพย์สมบัติของเขา นอกจากนี*เขายังเชื9อว่าตัวเองเป็ นคนชอบ
ธรรมและมีความเย่อหยิง9 อยูเ่ ยอะด้วยซึ9งอาจปิ ดบังเขาจากความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐ
มธ 19:23-24 เหตุการณ์ที9เกิดขึ*นไปก่อนหน้านี*เป็ นเหตุให้พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่า คนมัง, มีจะเข้ าในอาณาจักรแห่ งสวรรค์กย็ าก คําที9แปลว่า
ยาก (ดูสคอโลส) มีความหมายว่า ‘ด้วยความยากลําบาก’ พระเยซูทรงสอนต่อไปว่า มันยากจริ งๆ
ที9คนรวยจะรับความรอด เหตุผลนั*นก็ง่ายนิดเดียว พวกเขาต่างถูกความมัง9 มีของตนห่อหุม้ ไว้
พวกเขาสนุกกับชีวิตมากเกินกว่าที9จะมองไปยังนิรันดร์กาลและพระเจ้าผูท้ รงสร้างพวกเขาได้
นอกจากนี* เช่นเดียวกับขุนนางหนุ่มผูร้ 9 าํ รวยข้างบน พวกคนรวยล้วนถูกห่อหุม้ ด้วยความคิดว่าตัว
ชอบธรรมและความเย่อหยิง9 แบบเสแสร้ง ข่าวประเสริ ฐไม่ใช่ศาสนาของพวกชนชั*นสู งในสังคม
และเป็ นความจริ งที9ประชากรของพระเจ้าส่ วนใหญ่คือคนเหล่านั*นที9ได้เติบโตขึ*นมาด้วยวิธีที9
ถ่อมใจ

พระเยซูตรัสต่อไปว่า 24 เราบอกท่ านทั+งหลายอีกว่ า ตัวอูฐจะลอดรู เข็มก็ง่ายกว่ าคนมัง, มี
จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ า" เรื9 อง “รู เข็ม” ก็เป็ นที9ถกเถียงกันอย่างมากมาโดยตลอด บางคน
ก็เปรี ยบมันว่าเป็ นเหมือนกับประตูขนาดเล็กซึ9งอยูใ่ นประตูเมืองขนาดใหญ่ โดยที9คนสามารถเข้า
ทางประตูเล็กนี*ได้หลังจากที9ประตูเมืองขนาดใหญ่ปิดแล้ว สําหรับอูฐที9ด*ือรั*นแล้วมันก็คงเป็ น
ประสบการณ์ที9ยงุ่ ยากเพราะว่ามันจะต้องย่อตัวลงด้วยความยากลําบาก อย่างไรก็ตาม เนื*อหาใน
ข้อพระคัมภีร์กไ็ ม่ได้บ่งบอกเช่นนั*นเลย บางคนก็เสนอว่ารู เข็มก็หมายถึงช่องแคบเล็กๆใน
กําแพงหินของเมือง ซึ9งฝ่ ายที9ต* งั รับสามารถยิงธนูออกจากช่องนั*นเข้าใส่ ผทู ้ ี9มาโจมตีได้ อย่างไร
ก็ตาม ช่องแคบดังกล่าวปกติแล้วก็อยูส่ ู งบนกําแพงและไม่ได้สื9อความหมายอะไรเกี9ยวกับอูฐเลย
งานเขียนของพวกรับบีที9หลงเหลืออยูก่ พ็ ดู ถึงช้างที9เดินผ่านรู เข็มหลายต่อหลายครั*ง
ความหมายที9คาํ นี*ตอ้ งการจะสื9 อก็คือ สํานวนที9แสดงถึงเรื9 องเหลวไหลหรื ออะไรที9เป็ นไปไม่ได้
อาจเป็ นไปได้วา่ พระเยซูทรงสื9 อความหมายนี*โดยใช้อูฐแทนช้างก็ได้ จนถึงทุกวันนี*อูฐก็ข* ึนชื9อ
ในเรื9 องนิสัยที9ด*ือรั*นและไม่ยอมให้ความร่ วมมือของมัน
ไม่วา่ จะในกรณี ใด บทเรี ยนสําคัญที9พระเยซูกาํ ลังสอนอยูก่ ค็ ือว่า มันเป็ นเรื9 องยากแต่ก็
เป็ นไปได้ที9คนรวยจะยอมเชื9อข่าวประเสริ ฐ พระของพวกเขาก็คือ ยศถาบรรดาศักดิ: ฐานะทาง
สังคม และความมัง9 คัง9 ของพวกเขา สิ9 งเหล่านี*เมื9อรวมกันก็ก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็ นความเย่อ
หยิง9 การคิดว่าตัวชอบธรรม ความโอหัง และบ่อยครั*งก็ก่อให้เกิดความคิดที9วา่ ‘มีทุกวันนี*ได้ก็
เพราะตัวเอง’ ซึ9งเป็ นความคิดของคนที9ไม่จาํ เป็ นต้องพึ9งพระเจ้า สําหรับคนเหล่านี*แล้ว หลักการ
ฝ่ ายวิญญาณต่างๆเช่น การกลับใจใหม่ ความเชื9อ การถ่อมตัว และหัวใจของผูร้ ับใช้จึงเป็ นสิ9 งที9
แปลกประหลาดจริ งๆ มันเป็ นเรื9 องผิดปกติราวกับอูฐที9พยายามลอดรู เข็มเลยทีเดียว
อีกเรื9 องที9ตอ้ งหมายเหตุไว้ดว้ ยก็คือว่า ตอนนี*พระเยซูทรงอยูใ่ นแคว้นยูเดียซึ9งเป็ นที9ๆ
พวกชนชั*นสูงและคนรวยๆของชนชาติน* ีเขาอยูก่ นั พวกเขาเป็ นชนชั*นปกครองของอิสราเอล
มธ 19:25-26 เมือ, พวกสาวกของพระองค์ได้ ยนิ ก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่ า "ถ้ าอย่าง
นั+นใครจะรอดได้ ” พวกสาวกต่างประหลาดใจ พวกเขาถามว่า “ถ้าอย่างนั*นใครจะรอดได้” ใน
สมัยนั*นพวกคนอิสราเอลมักคิดเอาเองว่า เพราะว่าพวกคนรวยๆมักถวายของบรรณาการต่างๆแก่

พระวิหารและเข้าร่ วมประชุมกับธรรมศาลาอย่างเห็นได้ชดั พวกเขาจึงน่าจะเป็ นพวกแรกๆที9ได้
ชื9อว่าชอบธรรม
26 พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสกับเขาว่ า "ฝ่ ายมนุษย์ย่อมเป็ นไปไม่ ได้
แต่ พระเจ้ าทรงกระทําให้ เป็ นไปได้ ทกุ สิ, ง" พระองค์ทรงอ้างอิงย้อนกลับไปถึงเรื9 องอูฐที9พยายาม
ลอดรู เข็ม อย่างไรก็ตาม ในบริ บทนี*เองที9พระเยซูตรัสว่า พระเจ้าทรงกระทําให้เป็ นไปได้ทุกสิ9 ง
พระองค์ทรงสามารถช่วยคนรวยให้รอดได้และพระองค์กท็ รงทําเช่นนั*นอยูบ่ ่อยๆ นอกจากนี* เรา
ยังเห็นถึงหลักการเรื9 องความทรงสรรพพลานุภาพของพระเจ้าด้วย ถึงแม้วา่ สําหรับเราแล้วบางสิ9 ง
อาจดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าก็ทรงเชี9ยวชาญในสิ9 งต่างๆที9คนคิดว่าเป็ นไปไม่ได้
มธ 19:27

ขณะนี*ยงั อยูใ่ นบริ บทของขุนนางหนุ่มผูร้ 9 าํ รวยคนนี*อยู่ แล้วเปโตรทูล

พระองค์ว่า "ดูเถิด ข้ าพระองค์ท+งั หลายได้ สละสิ,งสารพัด และได้ ติดตามพระองค์มา พวกข้ า
พระองค์จึงจะได้ อะไรบ้ าง" เปโตรเตือนความจําพระเยซูวา่ อันที9จริ งแล้วพวกเขาได้สละทิ*งสิ9 ง
สารพัดเพือ9 ติดตามพระองค์ (นี9กเ็ ป็ นตัวอย่างหนึ9งของการเป็ นสาวกที9แท้จริ ง) เปโตรอยากรู ้วา่
พวกเขาจะคาดหวังอะไรเป็ นสิ9 งที9ตามมา สิ9 งที9ถกู สื9 อในคําถามของเขาก็คือว่า การที9พวกเขา
ลงแรงไปทั*งหมดนี*จะได้บาํ เหน็จอะไรบ้าง หรื อพวกเขาจะได้ส่วนแบ่งอะไรในอาณาจักรของ
พระเมสสิ ยาห์ หรื อพวกเขาจะคาดหวังทรัพย์สมบัติอะไรในสวรรค์ได้บา้ ง
มธ 19:28

พระเยซูจึงตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่า ในโลกใหม่

คราวเมือ, บุตรมนุษย์จะนั,งบนพระทีน, ั,งแห่ งสง่ าราศีของพระองค์น+ัน พวกท่านทีไ, ด้ ตดิ ตามเรามา
จะได้ นั,งบนบัลลังก์ สิบสองที, พิพากษาชนอิสราเอลสิ บสองตระกูล คําที9แปลว่า โลกใหม่ (พาลิก
เกะเนะซี อา) ในบริ บทนี*มีความหมายว่า ‘การสร้างขึ*นใหม่’ เห็นได้ชดั ว่ามันหมายถึงอาณาจักรที9
ถูกฟื* นฟูข* ึนใหม่ที9พระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ นกษัตริ ยใ์ นสักวันหนึ9ง พระเยซูทรงสอนว่าพวกสาวก
ถึงแม้วา่ อาจไม่มีคนรู ้จกั และเป็ นคนตํ9าต้อยในตอนนั*น แต่พวกเขาก็จะได้เป็ นผูค้ รอบครองร่ วม
กับพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์ในวันนั*น กล่าวให้เฉพาะเจาะจงก็คือ พวกอัครสาวกจะได้
ปกครองชนอิสราเอลสิ บสองตระกูลในวันนั*น นี9ยงั สื9 อชัดเจนถึงการครอบครองของพระคริ สต์
บนบัลลังก์ของพระองค์ในวันนั*นด้วย

มธ 19:29

พระเยซูทรงนําเสนอหลักการที9ลึกซึ*งอีกประการ ทุกคนทีไ, ด้ สละบ้ าน

หรือพีน, ้ องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือทีด, ิน เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้
นั+นจะได้ ผลร้ อยเท่า และจะได้ ชีวติ นิรันดร์ เป็ นมรดก
เมื9อประชากรของพระเจ้าเต็มใจที9จะเสี ยสละชีวติ ของตนและสิ งของต่ างๆที9สาํ คัญต่อ
พวกเขาเพราะเห็นแก่พระองค์ พวกเขาก็จะได้รับผลร้อยเท่าในอาณาจักรของพระองค์ บทเรี ยนที9
ชัดเจนตรงนี*กค็ ือว่า ความมัง9 มีในชีวติ นี*ไม่เพียงเป็ นเรื9 องที9ไม่เกี9ยวข้องเมื9อคิดถึงนิรันดร์กาล
เท่านั*น แต่มนั จะเป็ นเครื9 องกีดขวางด้วย นอกจากนี* เมื9อประชากรของพระเจ้าเต็มใจที9จะเสี ยสละ
เพื9อรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตอนนี* พวกเขาก็สามารถได้รับบําเหน็จมหาศาลเมื9อถึงตอนนั*น ให้
เราสังเกตด้วยว่าการปรนนิบตั ิพระคริ สต์อาจเกี9ยวข้องกับการเสี ยสละไม่เพียงทรัพย์สิ9งของ
เท่านั*นแต่ครอบครัวด้วย
มธ 19:30

พระเยซูทรงปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*ดว้ ยหลักการที9เป็ นความจริ ง แต่ มหี ลาย

คนทีเ, ป็ นคนต้ นจะต้ องกลับไปเป็ นคนสุ ดท้าย และที,เป็ นคนสุ ดท้ ายจะกลับเป็ นคนต้ น” เราจะ
เข้าใจคําตรัสนี*กต็ ่อเมื9อเราพิจารณาบริ บท คนเหล่านั*นที9เป็ นใหญ่เป็ นโตในชีวติ นี*อาจเป็ นคน
สุ ดท้ายในสวรรค์ สมมติวา่ พวกเขาได้ไปถึงที9นน9ั นะ นอกจากนี* คนเหล่านั*นที9อยูใ่ นฐานะตํ9าต้อย
เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐในตอนนี*กจ็ ะได้มีตาํ แหน่งใหญ่โตในตอนนั*น
*****
ภาพรวมของมัทธิว 20: ในบทที 20 พระเยซู (1) ทรงสอนคําอุปมาขนาดยาวเรื องหนึง
ซึ งมีเนือ$ หาเกียวกับอาณาจักรนั$น (2) พระองค์ ตรั สชัดเจนถึงการสิ $นพระชนม์ ทีใกล้ จะเกิดขึน$
และการฟื $ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ (3) พระองค์ ทรงรั บมือกับคําขออันทะเยอทะยานของพวก
สาวก และ (4) พระองค์ ทรงรั กษาชายตาบอดสองคน
มธ 20:1-16 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงสอนคําอุปมาว่าด้วยอาณาจักรนั*นอีกเรื9 อง
"ด้ วยว่ าอาณาจักรแห่ งสวรรค์ เปรียบเหมือนเจ้ าของบ้ านคนหนึ,งออกไปจ้ างคนทํางานในสวน
องุ่นของตนแต่ เวลาเช้ าตรู่ 2 ครั+นตกลงกับลูกจ้ างวันละเดนาริอนั แล้ว จึงใช้ ให้ ไปทํางานในสวน
องุ่นของเขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้ า เจ้ าของบ้ านก็ออกไปอีก เห็นคนอืน, ยืนอยู่เปล่าๆ

กลางตลาด 4 จึงพูดกับเขาว่า `ท่ านทั+งหลายจงไปทํางานในสวนองุ่นด้ วยเถิด เราจะให้ ค่าจ้ างแก่
พวกท่ านตามสมควร' แล้วเขาก็พากันไป 5 พอเวลาเทีย, งวันและเวลาบ่ ายสามโมง เจ้ าของบ้ านก็
ออกไปอีก ทําเหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ ายห้ าโมงก็ออกไปอีกครั+งหนึ,ง พบอีกพวกหนึ,งยืนอยู่
เปล่าๆจึงพูดกับเขาว่ า `พวกท่ านยืนอยู่ทนี, ี,เปล่าๆตลอดวันทําไม' 7 พวกเขาตอบเจ้ าของบ้ านว่า
`เพราะไม่ มใี ครจ้ างพวกข้าพเจ้ า' เจ้ าของบ้ านบอกพวกเขาว่ า `ท่ านทั+งหลายจงไปทํางานในสวน
องุ่นด้ วยเถิด และท่านจะได้ รับค่ าจ้ างตามสมควร' 8 ครั+นถึงเวลาพลบคํา, เจ้ าของสวนองุ่นจึงสั, ง
เจ้ าพนักงานว่ า `จงเรียกคนทํางานมาและให้ ค่าจ้ างแก่เขา ตั+งแต่ คนมาทํางานสุ ดท้ าย จนถึงคน
ทีม, าแรก' 9 คนทีม, าทํางานเวลาประมาณบ่ ายห้ าโมงนั+น ได้ ค่าจ้ างคนละหนึ,งเดนาริอนั 10 ส่ วน
คนทีม, าทีแรกนึกว่ าเขาคงจะได้ มากกว่ านั+น แต่ กไ็ ด้ คนละหนึ,งเดนาริอนั เหมือนกัน 11 เมือ, เขารับ
เงินไปแล้ วก็บ่นต่ อว่ าเจ้ าของบ้ าน 12 ว่า `พวกทีม, าสุ ดท้ายได้ ทาํ งานชั,วโมงเดียว และท่ านได้ ให้
ค่าจ้ างแก่เขาเท่ ากันกับพวกเราทีท, าํ งานตรากตรํากลางแดดตลอดวัน' 13 ฝ่ ายเจ้ าของบ้ านก็ตอบ
แก่คนหนึ,งในพวกนั+นว่ า `สหายเอ๋ย เรามิได้ โกงท่ านเลย ท่ านได้ ตกลงกับเราแล้ ววันละหนึ,งเดนา
ริอนั มิใช่ หรือ 14 รับค่ าจ้ างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้ คนทีม, าทํางานหลังทีส, ุ ดนั+นเท่ ากันกับ
ท่ าน 15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับสิ, งที,เป็ นของเราเองนั+นไม่ ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติหรือ
ทําไมท่านอิจฉาตาร้ อนเมือ, เห็นเราใจดี'
นี9เป็ นเรื9 องเกี9ยวกับแรงงานรายวันในสมัยศตวรรษแรก เกษตรกรรมแบบหลักใน
อิสราเอลสมัยนั*นก็คือ การปลูกองุ่นและผลิตผลที9มาจากองุ่น ตลอดช่วงฤดูปลูก คนงานก็เป็ นที9
ต้องการเพื9อทํางานในสวนองุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี9ยว เจ้ าของบ้ านที9ถกู เอ่ยถึงนี*กค็ ือ
เจ้าของสวนองุ่นนี* เป็ นเรื9 องธรรมดาที9เจ้าของบ้านจะออกไปในตลาดประจําเมืองแต่เช้าตรู่ และ
จ้างคนงานรายวันตามความจําเป็ นของเขา
คนที9ตอ้ งการงานทําก็จะเตร็ดเตร่ อยูแ่ ถวตลาด โดยหวังว่าเจ้าของที9ดินในพื*นที9จะมาจ้าง
พวกเขาทํางานในวันนั*น ค่าแรงรายวันในสมัยนั*นคือ เดนาริ อนั (เดนาริ ออน) ซึ9งเป็ นเหรี ยญเงิน
ของโรม พวกคนทํางานในสวนองุ่นตกลงที9จะทํางานเพื9อค่าจ้างจํานวนดังกล่าว จนถึงตอนนี*
เรื9 องนี*กเ็ ป็ นวิธีปฏิบตั ิปกติของคนในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม เมื9อเรื9 องนี*ดาํ เนินต่อไป พระเยซูกท็ รงเสริ มลักษณะบางประการที9ไม่ใช่
เรื9 องปกติ ในเวลาเก้าโมงเช้าวันนั*นเอง เจ้าของสวนองุ่นก็เห็นว่าเขาต้องการคนงานเพิ9ม ดังนั*น
เขาจึงกลับเข้าไปในเมืองและจ้างคนงานเพิ9มโดยบอกว่า “เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตาม
สมควร” เขาทําแบบนี*อีกในตอนเที9ยงและตอนบ่ายสามโมง สุ ดท้ายตอนห้าโมงเย็นเขาก็จา้ งคน
งานเพิ9มอีก เขาถามคนเหล่านั*นว่า “พวกท่านยืนอยูท่ ี9นี9เปล่าๆตลอดวันทําไม” พวกเขาตอบว่า
“เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า” อย่างไรก็ตาม อีกแค่ชวั9 โมงเดียวก็หมดเวลาทํางานสําหรับวัน
นั*นแล้ว
ดังนั*น ตอนหกโมงเย็นวันนั*น เจ้าของสวนองุ่นก็ส9ังเจ้ าพนักงาน หรื อหัวหน้าคนงานให้
บอกทุกคนว่าถึงเวลาเลิกงานแล้วและให้จ่ายค่าจ้างแก่คนงาน นอกจากนี*เขายังสั9งด้วยว่าให้จ่าย
ค่าจ้างแก่คนงานที9มาสุ ดท้ายก่อนไล่ไปจนถึงคนที9มาแรกสุ ด สิ9 งที9น่าตกใจก็คือว่า คนงานทุกคน
ได้รับค่าจ้างเท่ากัน คือ หนึ9งเดนาริ อนั บางคนทํางานตลอดทั*งวันเพื9อจะได้ค่าจ้างจํานวนเท่านั*น
ขณะที9คนอื9นๆก็ทาํ งานเพียงแค่ชวั9 โมงเดียวเพื9อที9จะได้รับเงินค่าจ้างจํานวนเท่ากัน
คนเหล่านั*นที9ทาํ งานถึงสิ บสองชัว9 โมงก็บ่นทันทีวา่ ค่าจ้างของพวกเขาไม่ได้มากไปกว่า
ค่าจ้างของคนเหล่านั*นที9ทาํ งานเพียงแค่ชวั9 โมงเดียว เจ้าของสวนองุ่นก็เตือนความจําพวกเขาว่า
พวกเขาได้ตกลงที9จะทํางานตลอดทั*งวันเพื9อเงินหนึ9งเดนาริ อนั เขาจึงสั9งให้คนเหล่านั*นกลับบ้าน
ไปโดยกล่าวว่าเขาจะทํายังไงกับค่าจ้างของเขาก็ได้ตามที9เขาปรารถนา ความเห็นสุ ดท้ายของเขา
ที9วา่ “ท่านมีแววตาอันชัว9 ร้ายเพราะเห็นเราใจดีหรื อ” อ้างอิงถึงความอิจฉาของพวกเขา เขาได้มี
ใจเมตตาต่อคนงานเหล่านั*นที9มาทํางานหลังสุ ด ทําไมคนอื9นต้องอิจฉาคนเหล่านั*นด้วย
พระเยซูทรงปิ ดท้ายคําอุปมานี*อีกครั*งโดยตรัสว่า 16 อย่ างนั+นแหละคนทีเ, ป็ นคนสุ ดท้าย
จะกลับเป็ นคนต้ น และคนทีเ, ป็ นคนต้ นจะกลับเป็ นคนสุ ดท้ าย พระองค์ตรัสเสริ มว่า ด้ วยว่าผู้ที,
ได้ รับเชิญก็มาก แต่ ผู้ที,ทรงเลือกก็น้อย"
คําอุปมานี*กเ็ ป็ นเรื9 องของอาณาจักรนั*นอีกครั*ง กุญแจสําคัญที9ช่วยให้เราเข้าใจก็คือ การ
มองมันผ่านมุมมองของชนชาติอิสราเอลและตําแหน่งของพวกเขาในอาณาจักรนั*น สักวันหนึ9ง
เหล่าวิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมทุกคน (ชนชาติอิสราเอลที9ได้รับการทรงไถ่) จะถูกชุบให้เป็ น
ขึ*นเพื9อเข้าสู่ อาณาจักรนั*น กระนั*น จะมียวิ ที9ได้รับความรอดในช่วงวันท้ายๆของยุคเจ็ดปี ด้วย

พวกเขาเองก็จะได้รับอภิสิทธิ:ทั*งปวงที9พวกพีน9 อ้ งสมัยพระคัมภีร์เดิมของพวกเขามีดว้ ย ถึงแม้วา่
พวกเขาเองจะกลับใจรับเชื9อเพียงไม่นานก็ตาม
นี9สื9อให้เห็นว่าบางคนในวันนั*นจะคิดว่าพวกเขาน่าจะได้รับบําเหน็จหรื อตําแหน่งสู งกว่า
คนเหล่านั*นที9เพิ9งกลับใจรับเชื9อ เราไม่ควรสรุ ปว่าจะมีการแก่งแย่งชิงดีหรื อความแตกแยกใน
อาณาจักรนั*น อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงใช้ภาพเปรี ยบหนึ9งที9พบเห็นได้ในชีวิต มันแสดงให้เห็น
ว่าแม้แต่พวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในที9สุดก็จะได้รับสิ ทธิ: เต็มที9ในอาณาจักรนั*น
พระเยซูทรงใช้คาํ สุ ภาษิตของพระองค์ “คนที9เป็ นคนสุ ดท้ายจะกลับเป็ นคนต้น และคนที9
เป็ นคนต้นจะกลับเป็ นคนสุ ดท้าย” ในบริ บทนี* เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านั*นที9รอดในตอนท้ายจะมียศ
ถาบรรดาศักดิ:เดียวกับคนเหล่านั*นที9เป็ นวิสุทธิชนมาตั*งแต่แรก นอกจากนี* บรรดาผูต้ ิดตามพระ
คริ สต์ไม่วา่ จะในสมัยพระคัมภีร์ใหม่หรื อผูท้ ี9พลีชีพในยุคเจ็ดปี ก็อาจมีตาํ แหน่งสู งกว่าพวกยิวธร
รมดาๆในสมัยพระคัมภีร์เดิมในอาณาจักรนั*นก็ได้ เป็ นความจริ งที9 “ด้วยว่าผูท้ ี9ได้รับเชิญก็มาก
แต่ผทู ้ ี9ทรงเลือกก็นอ้ ย” มีคนมากมายได้รับการทรงเรี ยกให้มาถึงความรอด แต่มีคนส่ วนน้อยนัก
ที9ตอบรับการทรงเรี ยกนั*น มีคนมากมายได้รับการทรงเรี ยกให้มารับใช้พระมหากษัตริ ย ์ แต่มีไม่กี9
คนที9ได้รับการทรงเลือกให้มารับตําแหน่งผูน้ าํ เพราะการรับใช้อย่างสัตย์ซื9อที9มีมาก่อนหน้านั*น
ในชีวิตนี*ของพวกเขา
มธ 20:17-19 พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ* นพระชนม์และการฟื* นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ซ9 ึ งใกล้จะเกิดขึ*นเป็ นครั*งที9หา้ ในข่าวประเสริ ฐของมัทธิวนี* โดยอาจทรงอยูใ่ นบริ เวณ
เมืองเยรี โคซึ9งอยูใ่ นหุบเขาของแม่น* าํ จอร์แดน เมือ, พระเยซูจะเสด็จขึน+ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะ
อยู่ตามหนทางได้ พาเหล่าสาวกสิ บสองคนไปแต่ ลาํ พัง และตรัสกับเขาว่ า 18 "ดูเถิด เราทั+งหลาย
จะขึน+ ไปยังกรุงเยรู ซาเล็ม และบุตรมนุษย์ จะถูกทรยศให้ อยู่กบั พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมา
จารย์ และเขาเหล่านั+นจะปรับโทษท่ านถึงตาย 19 และจะมอบท่ านไว้ กบั คนต่ างชาติให้ เยาะเย้ย
เฆีย, นตี และให้ ตรึงไว้ ทกี, างเขน และวันทีส, ามท่านจึงจะกลับฟื+ นขึน+ มาใหม่ ”
พระเยซูทรงเสริ มรายละเอียดเพิ9มเติมเกี9ยวกับการทรงทุกข์ทรมานของพระองค์ซ9 ึงใกล้จะ
เกิดขึ*นแล้ว (1) มันจะเกิดขึ*นที9กรุ งเยรู ซาเล็ม (2) พระองค์จะทรงถูกทรยศให้อยูใ่ นมือของพวก

ปุโรหิตใหญ่ (3) พวกเขาและพวกธรรมาจารย์จะปรับโทษพระองค์ให้ถึงตาย (4) นอกจากนี*
พระองค์จะทรงถูกมอบไว้กบั พวกคนต่างชาติ (พวกโรม) เพือ9 ที9จะทรงถูกเยาะเย้ย เฆี9ยนตี และ
ให้ตรึ งไว้ที9กางเขน (5) สุ ดท้าย วันที9สามพระองค์จะทรงกลับฟื* นขึ*นมาใหม่
พระเยซูทรงให้รายละเอียดอันน่าทึ9งแก่พวกสาวกในการตรัสล่วงหน้าถึงการ
สิ*นพระชนม์และการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ น่าแปลกตรงที9วา่ พวกเขาจําได้วา่ พระองค์ได้
ทรงเล่าให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดก่อนหน้านั*นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ*นก็หลังจากที9พระองค์ได้
ทรงเป็ นขึ*นจากตายแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนท้ายๆก่อนการสิ* นพระชนม์และการฟื* นคืน
พระชนม์ของพระองค์ พระเยซูกท็ รงพยายามที9จะเตรี ยมตัวพวกเขาให้พร้อมสําหรับสิ9 งที9กาํ ลัง
ใกล้เข้ามา
มธ 20:20-28 หลังจากนั*นมารดาของยอห์นและยากอบ (ภรรยาของเศเบดี) ก็เข้ามาเฝ้ า
พระเยซูและขอให้บุตรทั*งสองคนของนางได้รับอภิสิทธิ:คือ ตําแหน่งสู งในอาณาจักรที9จะมาถึง
ของพระองค์ ขณะนั+นมารดาของบุตรแห่ งเศเบดีพาบุตรชายทั+งสองมาเฝ้ าพระองค์ นมัสการทูล
ขอสิ, งหนึ,งจากพระองค์ 21 พระองค์ จงึ ทรงถามนางนั+นว่า "ท่านปรารถนาอะไร" นางทูล
พระองค์ว่า "ขอทรงโปรดอนุญาตให้ บุตรชายของข้ าพระองค์ สองคนนีน+ ั,งในราชอาณาจักรของ
พระองค์ เบือ+ งขวาพระหัตถ์ คนหนึ,ง เบือ+ งซ้ ายคนหนึ,ง”
บางคนสันนิษฐานว่ายากอบและยอห์นเป็ นคนบอกให้มารดาของตนทําเช่นนี* อย่างไร
ก็ตาม ในเนื*อหาตรงนี*กไ็ ม่มีบ่งบอกเช่นนั*นโดยตรงเลย อย่างไรก็ตามเห็นได้ชดั ว่าผูห้ ญิงคนนี*รู้
เลยว่าพระเยซูทรงเป็ นผูใ้ ดและอาณาจักรของพระเจ้านั*นมาใกล้แล้ว นางเห็นได้ถูกต้องแล้วว่า
บุตรทั*งสองของนางเป็ นเหมือนมือขวาและมือซ้ายของพระองค์
อย่างไรก็ตาม พระเยซูกต็ รัสเป็ นนัยว่ายากอบและยอห์นมีส่วนรู ้เห็นในคําขอที9เห็นแก่ตวั
นี*ดว้ ยโดยการตรัสตอบพวกเขาในรู ปพหูพจน์ (“ที9พวกท่านขอนั*นพวกท่านไม่เข้าใจ”) นี9เท่ากับ
พระองค์ตรัสว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังขออะไรอยู่
22 แต่ พระเยซูตรัสตอบว่ า "ทีท, ่ านขอนั+นท่านไม่ เข้ าใจ ถ้ วยซึ,งเราจะดื,มนั+นท่านจะดืม, ได้
หรือ และบัพติศมานั+นซึ,งเราจะรับ ท่านจะรับได้ หรือ" เขาทูลพระองค์ว่า "พวกข้ าพระองค์

ทําได้ " 23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่ านจะดืม, จากถ้ วยของเรา และรับบัพติศมาด้ วยบัพติศมาที,
เราจะรับก็จริง แต่ ซึ,งจะนั,งข้ างขวาและข้ างซ้ ายของเรานั+น ไม่ใช่ พนักงานของเราทีจ, ะมอบให้
แต่ พระบิดาของเราได้ ทรงเตรียมไว้ สําหรับผู้ใด ก็จะให้ แก่ผู้น+ัน"พระเยซูทรงชี*ให้เห็นว่าพวกเขา
จะได้ดื9มจากถ้วยของพระองค์และรับบัพติศมาของพระองค์จริ งๆ
แน่นอนที9นี9หมายถึงการที9พวกสาวกของพระเยซูจะเผชิญกับการข่มเหงอย่างหนักและ
การพลีชีพเพื9อความเชื9อในอีกหลายสิ บปี หลังจากนั*น อย่างไรก็ตามม พระเยซูทรงชี*ให้เห็นว่า ยศ
ถาบรรดาศักดิ:และตําแหน่งในอาณาจักรนั*นเป็ นสิ9 งที9พระบิดาของพระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้ องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ถึงแม้วา่ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็ นพระเจ้าเอง แต่พระองค์ก็
ทรงนบนอบเชื9อฟังพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์อย่างเห็นได้ชดั แม้ในเรื9 องราย
ละเอียดเกี9ยวกับว่าผูใ้ ดจะได้นง9ั ที9เบื*องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในอาณาจักรนั*นของพระองค์
24 เมือ, สาวกสิ บคนนั+นได้ ยนิ แล้ว พวกเขาก็มคี วามขุ่นเคืองพีน, ้ องสองคนนั+น ถึงแม้วา่ อีก
สิ บคนไม่พอใจคําขอนี*ที9สองคนนั*นทูลขอพระเยซู แต่เราควรหมายเหตุวา่ ผูท้ ี9ทูลขอคําขอนี*คือ
มารดาของยากอบและยอห์น เนื*อหาตรงนี*แค่บอกเป็ นนัยว่ายากอบและยอห์นมีส่วนรู ้เห็นใน
คําขอนี* บางครั*งคุณแม่ท* งั หลายก็อาจมีความทะเยอทะยานแทนลูกๆของตน ความทะเยอทะยาน
ที9เห็นแก่ตวั เช่นนั*นมักส่ งผลเสี ยแก่ตวั เองและก่อให้เกิดความจงเกลียดจงชังซึ9งก็เป็ นสิ9 งที9เกิดขึ*น
ตรงนี*
พระเยซูตรัสตอบต่อไปว่าพวกคนต่างชาติเขาทํากันยังไง 25 พระเยซู ทรงเรียกเขาทั+ง
หลายมาตรัสว่ า "ท่านทั+งหลายรู้ อยู่ว่า ผู้ครองของคนต่ างชาติย่อมเป็ นเจ้ าเหนือเขา และผู้ใหญ่ ท+งั
หลายก็ใช้ อาํ นาจบังคับ ในหมู่ชาวโลกโดยทัว9 ไป คนที9มีตาํ แหน่งใหญ่โตมักทําตัวเป็ น ‘เจ้า
เหนือ’ คนเหล่านั*นที9มีตาํ แหน่งตํ9าต้อยกว่า อย่างไรก็ตามในอาณาจักรของพระเจ้า ยศและ
ตําแหน่งจะถูกประทานให้โดยขึ*นอยูก่ บั การมีหวั ใจของผูร้ ับใช้
พระเยซูทรงออกความเห็นต่อไปว่า 26 แต่ ในพวกท่านหาเป็ นอย่ างนั+นไม่ ถ้ าผู้ใดใคร่ จะ
ได้ เป็ นใหญ่ ในพวกท่าน ผู้น+ันจะต้ องเป็ นผู้ปรนนิบัตทิ ่ านทั+งหลาย 27 ถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นเอก
เป็ นต้ นในพวกท่ าน ผู้น+ันจะต้ องเป็ นผู้รับใช้ ของพวกท่ าน ในระบบของพระเจ้า ความยิง9 ใหญ่ก็

ถูกแสดงเป็ นแบบอย่างโดยการรับใช้และความถ่อมใจ นัน9 เป็ นวิธีที9ตรงข้ามกับที9ชาวโลกเขาทํา
กัน น่าเสี ยดายที9อย่างน้อยภรรยาของเศเบดีกแ็ สดงทรรศนะแบบหลัง
ในทางกลับกัน ตัวอย่างที9แสดงถึงความยิง9 ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที9แท้จริ งก็ถูกสื9 อในการที9
พระเยซูเอง 28 มิได้ มาเพือ, รับการปรนนิบัติ แต่ มาเพือ, จะปรนนิบัติ และประทานชีวติ ของท่าน
ให้ เป็ นค่ าไถ่ สําหรับคนเป็ นอันมาก” นี9เป็ นทรรศนะที9แสดงถึงปรัชญาแบบคริ สเตียนอย่างชัดเจน
พระเยซูเสด็จมาเพื9อปรนนิบตั ิผอู ้ ื9น หลักปรัชญาง่ายๆของชีวติ ก็คือ การมีชีวติ อยูเ่ พื9อคนอื9นและ
ไม่ใช่เพื9อตัวเราเอง ในการทําเช่นนี*เองเราก็จะพบความสุ ขและความอิ9มเอมในระดับที9สูงสุ ด น่า
แปลกที9หลักปรัชญาดังกล่าวเป็ นสิ9 งที9ตรงกันข้ามกับสูตรแห่ งความสําเร็ จและความสุ ขของโลก
มีการนําเสนอภาพแสดงล่วงหน้าของการสิ*นพระชนม์แทนของพระเยซูซ9 ึงใกล้จะเกิดขึ*น
อีกครั*ง คําที9แปลว่า ค่าไถ่ (ลูทรอน) เป็ นคําที9ใช้คู่กบั คําว่า การไถ่ เมื9อคนหนึ9งได้รับการไถ่ ค่าที9
ใช้กเ็ รี ยกว่า ‘ค่าไถ่’ นี9เท่ากับพระเยซูตรัสว่า เรามามิใช่เพือ9 ปรนนิบตั ิผอู ้ ื9นเท่านั*นแต่เพื9อไถ่พวก
เขาด้วย นี9เป็ นความไม่เห็นแก่ตวั เลยแม้แต่นิดเดียว อุปนิสัยที9ยอดเยีย9 มขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราได้ส่องสว่างออกมาโดยยังแสดงให้เห็นทัศนคติที9เหมาะสมสําหรับพวกสาวกของพระองค์
ด้วย
มธ 20:29-34 บันทึกตรงนี*สอดคล้องกับของมาระโก 10:46-52 เมือ, พระองค์ กบั เหล่า
สาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูงชนเป็ นอันมากก็ตามพระองค์ไป 30 และดูเถิด มีชายตาบอดสอง
คนนั,งอยู่ริมหนทาง เมือ, เขาได้ ยนิ ว่ าพระเยซูเสด็จผ่ านมา จึงร้ องว่ า "โอ พระองค์ผู้เป็ นบุตรดา
วิดเจ้ าข้ า ขอทรงพระเมตตาข้ าพระองค์ เถิด" 31 ฝ่ ายประชาชนก็ห้ามเขาให้ นิ,งเสีย แต่ เขายิง, ร้ อง
ขึน+ อีกว่ า "โอ พระองค์ ผู้เป็ นบุตรดาวิดเจ้ าข้ า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด" 32 พระเยซูจึง
หยุดประทับยืนอยู่ เรียกเขามา และตรัสว่ า "ท่านทั+งสองใคร่ จะให้ เราทําอะไรเพือ, ท่ าน" 33 พวก
เขาทูลพระองค์ ว่า "พระองค์ เจ้ าข้า ขอให้ ตาของข้ าพระองค์มองเห็น" 34 พระเยซู จงึ มีพระทัย
เมตตา ก็ทรงถูกต้ องตาเขา ในทันใดนั+นตาของเขาก็เห็นได้ และเขาทั+งสองได้ ตดิ ตามพระองค์ไป
ในบันทึกของมาระโก ชายตาบอดคนหนึ9งมีชื9อว่า บารทิ เมอัส ตรงนี* เขากับอีกคนที9มาด้วย
กันร้องออกมาอย่างอับจนหนทางว่า “โอ พระองค์ผเู ้ ป็ นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้า

พระองค์เถิด” มีหลายความเห็นตามมา (1) มีการแสดงออกให้เห็นชัดเจนถึงความเชื9อในตัวชายผู ้
น่าสงสารสองคนนี* ถึงแม้วา่ ถูกคนอื9นตําหนิ แต่พวกเขาก็ยงั ร้องขอพระเมตตาของพระองค์มาก
ขึ*นไปอีก มันแสดงให้เห็นถึงความเชื9ออันลึกซึ*ง (2) พวกเขารู ้และยอมรับความเป็ นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของพระเยซู การนบนอบต่อความเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระคริ สต์ไม่ได้เป็ นเพียง
การถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระองค์เท่านั*น แต่มนั ยังเป็ นการแสดงออกถึงการกลับใจใหม่ดว้ ย
(3) พวกเขาเรี ยกพระองค์วา่ “บุตรดาวิด” แม้แต่ในบริ เวณเมืองเยรี โคซึ9งเป็ นที9ๆพระเยซูทรงมา
อยูไ่ ด้ไม่นานนัก พวกประชาชนก็รู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็ นเชื*อสายของกษัตริ ยด์ าวิดและจริ งๆ
แล้วก็ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์
เมื9อพระเยซูได้ทรงเห็นความเชื9ออันแรงกล้าของพวกเขาในตัวพระองค์ พระองค์กท็ รงมี
พระทัยเมตตาพวกเขาและทรงถูกต้องตาของพวกเขา พวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หายทันที ถึง
แม้วา่ พระเยซูทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆเพื9อรับรองการรับใช้ของพระองค์วา่ เป็ นของแท้ แต่
พระองค์กท็ รงตอบสนองกลับไปด้วยความเมตตาต่อความขัดสนและความทุกข์ยากของมนุษย์
ด้วย โดยเฉพาะเมื9อมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความเชื9ออย่างสุ ดใจในตัวพระองค์ ให้เราสังเกตด้วยว่า
ชายที9เคยตาบอดสองคนนี*กต็ ิดตามพระองค์ไป นี9ยงั เป็ นบทเรี ยนมาจนถึงทุกวันนี* เราที9เคยมืด
บอดฝ่ ายวิญญาณควรติดตามพระผูช้ ่วยให้รอดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูย้ ง9ิ ใหญ่ของเราไปด้วย
เหมือนกับที9ชายสองคนนั*นได้กระทํา
*****
ภาพรวมของมัทธิว 21: นีเป็ นบทแห่ งช่ วงเวลาสําคัญ ซึ งเริ มต้ นสัปดาห์ สุดท้ ายแห่ ง
พระชนม์ ชีพของพระคริ สต์ ก่อนการตรึ งกางเขน ตรงนีพ$ ระองค์ ทรงเสนอตัวต่ อชนชาติอิสราเอล
ในฐานะกษัตริ ย์ของพวกเขาอย่ างเป็ นทางการ ถึงแม้ ว่าพวกประชาชนอิสราเอล (คนสามัญ
ธรรมดา) มีความชื นชมยินดี แต่ พวกคนใหญ่ คนโตของอิสราเอลก็ปฏิเสธพระองค์ และทุกสิ งที
พระองค์ ทรงแสดงถึง
ในช่ วงครึ งแรกของบทนี $ พระเยซูทรงขีลาเข้ ากรุ งเยรู ซาเล็มด้ วยความถ่ อมใจ โดยนํา
เสนอพระองค์ เองในฐานะกษัตริ ย์ พระองค์ ทรงชําระพระวิหารและทรงแช่ งสาปต้ นมะเดือทีไร้
ผล ครึ งหลังของบทนีเ$ ต็มไปด้ วยภาพเปรี ยบและความขัดแย้ งเมือพระเยซูทรงเผชิ ญหน้ ากับ

ชนชาติอิสราเอลและถูกพวกเขาปฏิ เสธ ในบทนีพ$ วกปุโรหิ ตใหญ่ ตั$งคําถามเกียวกับสิ ทธิ อาํ นาจ
ของพระองค์ และต่ างคับข้ องใจกับคําตอบของพระองค์ จากนั$นพระเยซูกท็ รงนําเสนอคําอุปมา
สามเรื องทีแทงใจดําพวกเขาโดยตรั สถึงการทีพระพรของพระเจ้ าและแผนการของพระองค์ จะ
ผ่ านเลยจากพวกอิสราเอลไปถึงพวกผู้เชื อที เป็ นคนต่ างชาติในไม่ ช้า
มธ 21:1-3

ขณะที9พระเยซูและพวกสาวกเข้าไปใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มจากทิศตะวันออก

โดยมาจากเมืองเยรี โค พวกเขาก็ตอ้ งผ่านชุมชนเล็กๆที9หมู่บา้ นเบธฟายี ซึ9งอยูด่ า้ นหลังของภูเขา
มะกอกเทศบนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม ที9นน9ั เองพระองค์ได้ทรงใช้สาวกสอง
คนไปเอาลาตัวหนึ9งมาจากหมู่บา้ นนั*น
ครั+นพระองค์ กบั พวกสาวกมาใกล้กรุงเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชิงภูเขามะกอกเทศ
แล้วพระเยซูทรงใช้ สาวกสองคน 2 ตรัสสั, งเขาว่ า "จงเข้ าไปในหมู่บ้านทีอ, ยู่ตรงหน้ าท่าน ทันที
ท่ านจะพบแม่ ลาตัวหนึ,งผูกอยู่กบั ลูกของมัน จงแก้ จูงมาให้ เรา 3 ถ้ ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่าน ท่ านจง
ว่ า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าต้ องพระประสงค์' แล้วเขาจะปล่อยให้ มาทันที”
ถนนจากเมืองเยรี โคไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มตัดผ่านพื*นที9ๆเต็มไปด้วยภูเขาขรุ ขระและไม่ค่อย
มีคนสัญจรไปมาซึ9งเดิมทีเรี ยกว่า หุ บเขาเงามัจจุราช เมื9อเข้าไปใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม เบธฟายีกต็ * งั อยู่
ทางทิศตะวันออกหรื อด้านหลังของภูเขามะกอกเทศหากมองจากกรุ งเยรู ซาเล็ม จากที9นน9ั เอง
พระเยซูกจ็ ะทรงขี9ลาตัวนั*นข้ามสันเขาของภูเขามะกอกเทศลงมาในหุบเขาขิดโรนและขึ*นไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ให้เราสังเกต (1) ความทรงสัพพัญูของพระเยซูในการที9ทรงรู ้วา่ มีลาตัวหนึ9งและลูกของ
มันถูกผูกไว้อยูใ่ นหมู่บา้ นนั*น ให้เราสังเกตด้วยว่า (2) พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าว่าเจ้าของลา
ตัวนั*นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื9อได้รับทราบว่ามีผตู ้ อ้ งการลาตัวนี* นัน9 ก็เกือบจะเป็ นการอัศจรรย์
แล้วด้วยซํ*าในการที9เจ้าของลายอมให้คนแปลกหน้าเดินเข้ามาเอาลาของเขาไปเพียงเพราะว่าพวก
เขาบอกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงต้องใช้มนั
มธ 21:4-5

เหตุการณ์ ท+งั ปวงนีเ+ กิดขึน+ เพือ, จะให้ พระวจนะทีต, รัสโดยศาสดาพยากรณ์

สํ าเร็จซึ,งว่ า 5 `จงบอกธิดาแห่ งศิโยนว่ า ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดยพระทัยอ่อน

สุ ภาพ ทรงแม่ ลากับลูกของมัน' นี9เป็ นการทําให้คาํ พยากรณ์ในเศคาริ ยาห์ 9:9 ที9ถูกยกข้อความ
ส่ วนหนึ9งตรงนี*สาํ เร็จอย่างชัดเจน
เราสังเกตเห็นว่าพระเยซูคริ สต์มิได้ทรงนําเสนอพระองค์เองในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกยิว
อย่างเป็ นทางการ โดยขี9มา้ ขาวมาพร้อมกับขบวนแห่ของกษัตริ ย ์ แต่พระองค์ทรงขี9ลาตัวหนึ9งซึ9ง
เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็ นผูร้ ับใช้และความถ่อมใจ การเสด็จมาครั*งแรกของพระคริ สต์น* นั
เป็ นไปด้วยความถ่อมใจและพระคุณ การเสด็จมาครั*งที9สองของพระองค์จะเป็ นไปด้วยฤทธานุ
ภาพและสง่าราศีแห่งกษัตริ ย ์ มนุษย์มองที9รูปลักษณ์ภายนอก แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที9
จิตใจ พระเยซูคริ สต์ทรงเสาะหาคนที9พร้อมที9จะกลับใจและยอมรับความจริ งแห่งหลักการฝ่ าย
วิญญาณ น่าเศร้าที9คนส่ วนใหญ่ไม่กลับใจและไม่ยอมรับ พระองค์จึงจะทรงนําเสนอพระองค์เอง
ต่อพวกอิสราเอลในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขาอย่างเป็ นทางการ
เห็นได้ชดั ว่าผูค้ นที9อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มไม่รู้เลยว่าคําพยากรณ์ในเศคาริ ยาห์จะสําเร็จ
ในการที9พระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาจะเสด็จมา ในอีกไม่กี9วนั พวกเขาก็จะตรึ งพระองค์เสี ยที9
กางเขน
มธ 21:6

นี9เป็ นภาพที9แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเชื9อฟังคําบัญชาของพระคริ สต์

สาวกทั+งสองคนนั+นก็ไปทําตามพระเยซูตรัสสั, งเขาไว้ ประชากรของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี*จะแก้
ปัญหาฝ่ ายวิญญาณส่ วนใหญ่ของตนได้โดยการยึดมัน9 ตามหลักการแห่งการเชื9อฟังที9ถูกเสนอใน
ข้อนี*
มธ 21:7-8

เมื9อพระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม คนมากมายก็ตอ้ นรับการเสด็จเข้ากรุ ง

ของพระองค์ดว้ ยความตื9นเต้นและชื9นชมยินดี พวกสาวกจึงจูงแม่ ลากับลูกของมันมา และเอา
เสื+อผ้ าของตนปูบนหลัง แล้วเขาให้ พระองค์ ทรงลานั+น 8 ฝูงชนเป็ นอันมากได้ เอาเสื+อผ้ าของตนปู
ตามถนนหนทาง คนอืน, ๆก็ตดั กิง, ไม้ มาปูตามถนน มีแต่ข่าวประเสริ ฐของยอห์นที9บอกว่ากิ9งไม้ที9
เอามาปูตามถนนนั*นมาจากต้นอินทผลัม

คําที9แปลว่า ปู (สโตรนนูมิ) มีความหมายง่ายๆว่า ‘แผ่ออก’ แต่ในการเอาเสื* อผ้าของพวก
เขาและกิ9งไม้เหล่านี*มาปูตามทาง พวกสามัญชนจํานวนมากก็เท่ากับกําลังต้อนรับพระเยซูเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ น่าเสี ยดายที9พวกคนมีอาํ นาจในตอนนั*นไม่ได้ยอมรับ
นัน9 คงเป็ นภาพที9น่าตื9นตายิง9 นักเมื9อฝูงชนจํานวนมหาศาลมารวมตัวกันบนภูเขามะกอก
เทศขณะที9พระเยซูทรงขี9ลาอย่างช้าๆลงภูเขาไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มจากนั*นก็ขา้ มหุบเขาขิดโรนและ
ขึ*นไปยังประตูกรุ งเยรู ซาเล็ม นอกจากนี* ขบวนแห่แห่งความชื9นชมยินดีน* ีกม็ องเห็นได้จากพระ
วิหารที9อยูบ่ นขอบด้านตะวันออกของกรุ งนี* กษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลกําลังเสด็จมาถึงอย่างเป็ น
ทางการแล้ว น่าเศร้าที9ชนชาติอิสราเอลโดยรวมๆมิได้ตอ้ นรับพระองค์
มธ 21:9

ฝ่ ายฝูงชนซึ,งเดินไปข้ างหน้ ากับผู้ทตี, ามมาข้างหลังก็พร้ อมกันโห่ ร้องว่ า

"โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด `ขอให้ พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
พระเจริญ โฮซันนา' ในทีส, ู งสุ ด" คําว่า โฮซันนา เป็ นคําฮีบรู และจริ งๆแล้วมีความหมายว่า ‘ช่วย
เราให้รอดด้วยเถิด เราขอร้อง’ ฝูงชนกําลังยกคําพูดนี*จากสดุดี 118:25 เพราะเหตุที9ชนชาติ
อิสราเอลในสมัยนั*นตกอยูใ่ ต้การครอบครองทางการเมืองและทางทหารของพวกโรม พวกเขาก็
อาจกําลังร้องขอพระเยซูให้ทรงช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้พน้ จากแอกของทรราชย์โรม แต่ความ
รอดที9พระองค์ทรงหยิบยืน9 ให้แก่พวกเขานั*นเป็ นเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ ซึ9งต้องอาศัยการกลับใจใหม่
มาหาพระเจ้าและความเชื9อในพระองค์ น่าเศร้าที9คนส่ วนใหญ่ในตอนนั*นไม่สนใจในเรื9 องนี*
“โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด” เป็ นหลักฐานที9แสดงว่าบางคนรู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ น
พระเมสสิ ยาห์ ทายาทแห่งราชวงศ์กษัตริ ยข์ องดาวิด พวกเขายังยกข้อความจากสดุดี 118:26 ที9วา่
“ขอให้พระองค์ผเู ้ สด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ” คําประกาศสุ ดท้ายนี*
ค่อนข้างคล้ายคลึงกับที9พวกทูตสวรรค์ร้องออกมาในลูกา 2:14
มธ 21:10-11 อย่างไรก็ตาม คนส่ วนใหญ่ในหมู่ฝงู ชนก็คิดว่าพระองค์เป็ นเพียงศาสดา
พยากรณ์คนหนึ9งที9มาจากแคว้นกาลิลีเท่านั*น เมือ, พระองค์ เสด็จเข้ าไปในกรุงเยรู ซาเล็มแล้ว
ประชาชนทัว, ทั+งกรุ งก็พากันแตกตื,นถามว่า "ท่ านผู้นีเ+ ป็ นผู้ใด" 11 ฝูงชนก็ตอบว่ า "นี,คอื เยซู
ศาสดาพยากรณ์ ซึ,งมาจากนาซาเร็ธแคว้ นกาลิล"ี คําที9แปลว่า แตกตื,น (เสะอี โอ) มีความหมาย

ด้วยว่า ‘สั9นเทิ*ม’, ‘ปั9 นป่ วน’ หรื อ ‘ตัวสั9นด้วยความกลัว’ เห็นได้ชดั ว่าพวกชนชั*นสู งของกรุ งนี*
เองที9เป็ นผูถ้ ามคําถามนี* เพราะฝูงชนเป็ นคนตอบพวกเขา พวกผูม้ ีอาํ นาจแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มต่าง
อกสั9นขวัญแขวนกับการเสด็จมาถึงของพระเยซู แต่ฝงู ชนคือ พวกคนสามัญที9ประกาศด้วยความ
ดีใจถึงการเสด็จเข้ากรุ งของพระองค์ ถึงแม้วา่ คนส่ วนใหญ่คิดว่าพระองค์เป็ นเพียงศาสดา
พยากรณ์คนหนึ9งจากแคว้นกาลิลีกต็ าม
มธ 21:12-13 มัทธิวจึงบันทึกเรื9 องราวการทรงชําระล้างพระวิหารครั*งที9สองของพระ
เยซู พระเยซูจึงเสด็จเข้ าไปในพระวิหารของพระเจ้ า ทรงขับไล่บรรดาผู้ซื+อขายในพระวิหารนั+น
และควํา, โต๊ ะผู้รับแลกเงิน กับทั+งควํา, ทีน, ั,งผู้ขายนกเขาเสี ย 13 และตรัสกับเขาว่า "มีพระวจนะ
เขียนไว้ ว่า `นิเวศของเราเขาจะเรียกว่ าเป็ นนิเวศอธิษฐาน' แต่ เจ้ าทั+งหลายมากระทําให้ เป็ น `ถํา+
ของพวกโจร'” ข่าวประเสริ ฐของยอห์นบันทึกถึงการที9พระเยซูทรงชําระพระวิหารในแบบ
เดียวกันตอนใกล้การเริ9 มการรับใช้ของพระองค์ ดู ยอห์น 2:13-16
การทรงชําระล้างพระวิหารไม่ใช่การยกเลิกการค้าขายในพระวิหาร แต่พระเยซูกาํ ลังทรง
ชําระล้างวิธีปฏิบตั ิที9ไม่ซื9อตรงไปจากการค้าขายดังกล่าวต่างหาก ธรรมเนียมของยิวกําหนดให้
ผูช้ ายทุกคนชําระค่าบํารุ งพระวิหารเป็ นเหรี ยญของฮีบรู ซึ9งก็คือเงินครึ9 งเชเขล พวกผูส้ ัญจรชาว
ฮีบรู ซ9 ึงเดินทางมาจากที9ต่างๆที9พวกเขากระจัดกระจายไปก็มกั ไม่มีเหรี ยญที9ตอ้ งใช้หรื อสัตว์ที9ใช้
เป็ นเครื9 องสัตวบูชาติดตัวมาด้วย ดังนั*น โดยการได้รับอนุญาตจากพวกปุโรหิ ตใหญ่ พวกนัก
ธุรกิจในท้องถิ9นจึงตั*งแผงแลกเงินขึ*นในบริ เวณพระวิหารและขายนกเขาและสัตว์อื9นๆที9ใช้เป็ น
เครื9 องสัตวบูชา
ปัญหาก็คือว่า พวกพ่อค้าเหล่านี*คิดราคาแพงเกินและโก่งอัตราแลกเปลี9ยนเงินตรา พวก
เขากําลังเอาเปรี ยบพวกผูส้ ญ
ั จรชาวยิวที9ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ซ9 ึงเดินทางมาจากแดนไกลเวลาที9คน
เหล่านั*นเดินทางมาถึงพระวิหาร ในการยกข้อความจากอิสยาห์ 56:7 และเยเรมีย ์ 7:11 พระเยซูก็
มิได้กาํ ลังตําหนิการให้บริ การแก่พวกผูส้ ัญจรที9พระวิหาร แต่พระองค์ทรงโมโหกับวิธีปฏิบตั ิอนั
ไม่ซื9อตรงของพวกพ่อค้าขี*ฉอ้ ที9อยูท่ ี9นน9ั เราจําได้วา่ พระองค์ทรงมีพระพิโรธต่อคนเหล่านั*นที9
ทําให้พระวิหารเป็ น “ถํ*าของพวกโจร”

มธ 21:14

หลังจากนั*นพระเยซูกท็ รงรักษาโรคคนภายในบริ เวณพระวิหารนั*นเลย

คนตาบอดและคนง่ อยพากันมาเฝ้ าพระองค์ในพระวิหาร พระองค์ได้ ทรงรักษาเขาให้ หาย ตลอด
หลายปี แห่งการรับใช้ประชาชนของพระองค์ การอัศจรรย์ส่วนใหญ่ที9พระเยซูทรงกระทําก็มีข* ึน
ไม่ในแคว้นกาลิลีกน็ อกพระวิหารเอง อย่างไรก็ตาม บัดนี*พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกขุนนางของ
ชนชาติน* ีกเ็ ห็นกับตาตัวเองแล้วถึงการอัศจรรย์ต่างๆที9ฝงู ชนในแคว้นกาลิลีได้เห็นมาแล้ว พระ
เยซูทรงสําแดงฤทธิ:เดชอันอัศจรรย์ของพระองค์ต่อหน้าพวกเขาแล้ว กระนั*นพวกเขาก็ทาํ ใจตัว
เองให้แข็งกระด้างและยังคงปฏิเสธพระองค์ต่อไป
มธ 21:15-16 พวกผูใ้ หญ่ของชนชาติอิสราเอลได้เห็นฤทธิ:เดชของพระเจ้าอย่างชัดเจน
แล้วในการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ แต่ เมือ, พวกปุโรหิตใหญ่ กบั พวกธรรมาจารย์ได้ เห็นการ
มหัศจรรย์ ทพี, ระองค์ ทรงกระทํา ทั+งได้ ยนิ หมู่เด็กร้ องในพระวิหารว่า "โฮซันนาแก่ราชโอรสของ
ดาวิด" เขาทั+งหลายก็พากันแค้นเคือง แม้แต่พวกเด็กๆที9อยูใ่ นบริ เวณพระวิหารก็ร้องออกมาว่า
โฮซันนา (‘ขอทรงช่วยเราให้รอดเดียวนี*ดว้ ยเถิด เราขอร้อง’) กระนั*น ด้วยความอิจฉาและความ
โกรธ พวกผูน้ าํ ในพระวิหารก็ขอให้พระเยซูหยุดพวกเด็กเหล่านั*น 16 และจึงทูลพระองค์ว่า
"ท่ านไม่ ได้ ยนิ คําทีเ, ขาร้ องหรือ" คําที9แปลว่า แค้ นเคือง (อากานาคเทะโอ) มีความหมายด้วยว่า
‘เดือดดาล’
พระเยซูจึงทรงตอบพวกเขากลับไปโดยยกข้อความจากสดุดี 8:2 ‘พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่ า "ได้ ยนิ แล้ว พวกท่ านยังไม่ เคยอ่านหรือว่ า `จากปากของเด็กอ่ อนและเด็กทีย, งั ดูดนม ท่านก็ได้
รับคําสรรเสริญอันจริงแท้ '" เมื9อบรรดาผูน้ าํ ที9คิดว่าตัวน่าเลื9อมใสไม่ยอมสรรเสริ ญพระองค์
พวกเด็กๆก็สรรเสริ ญพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงดลใจแม้แต่พวกเด็กเล็กๆให้
สรรเสริ ญพระบุตรของพระเจ้าเมื9อพวกผูน้ าํ ของชนชาติน* ีไม่ยอมสรรเสริ ญพระองค์
มธ 21:17

เย็นวันนั*นเอง พระองค์ทรงเดินทางระยะสั*นๆไปยังหมู่บา้ นเบธานีเพื9อ

พักค้างคืนที9นน9ั พระองค์ได้ ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ทหี, มู่บ้านเบธานี
ตรงข้ามกับที9คนสมัยนี*คิดกัน คําที9แปลว่า ประทับ (เอาลิซอไม) มีความหมายว่า นอนนอกบ้าน
นี9อาจมีการสื9 อตรงนี*ดว้ ยถึงการที9พวกสุ นขั จิง* จอกมีโพรงและพวกนกมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที9ๆ

จะวางศีรษะ (มัทธิ ว 8:20) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระองค์ พระเยซูอาจไม่มี
ที9พกั เลยด้วยซํ*า ถึงแม้วา่ พระเยซูทรงมีเพื9อนๆอยูท่ ี9หมู่บา้ นเบธานีอย่างแน่นอน แต่พระองค์ก็
ทรงมีพวกสาวกสิ บสองคนติดตามไปด้วยซึ9งก็คงเป็ นภาระที9จะไปค้างที9บา้ นใครก็ตาม
คําว่า เบธานี มีความหมายตรงตัวว่า ‘บ้านแห่งความสิ* นหวัง’ นี9อาจเป็ นมากยิง9 กว่าเรื9 อง
บังเอิญกับการที9ในช่วงวันสุ ดท้ายของพระเยซู พระองค์ทรงพักอยูใ่ นสถานที9ๆมีชื9อดังกล่าว เป็ น
ความจริ งที9ในการที9พระองค์ทรงถูกปฏิเสธ พระองค์จึงเป็ นคนที9รับความเศร้าโศกและคุน้ เคยกับ
ความระทมทุกข์ หมู่บา้ นเบธานีเป็ นหมู่บา้ นหนึ9งที9ต* งั อยูท่ างทิศตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็มและ
อยูฝ่ ั9งตะวันออกของภูเขามะกอกเทศ มันจึงตั*งอยูด่ า้ นหลังของภูเขานี*เมื9อมองจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ถึงแม้วา่ จะห่างออกไปเพียงไม่กี9ไมล์กต็ าม
มธ 21:18

เห็นได้ชดั ว่าเช้าวันต่อมา ไม่มีใครนําอาหารมาถวายพระองค์เลย ด้วย

ความเป็ นมนุษย์ พระองค์จึงทรงหิว ครั+นเวลาเช้ าขณะทีพ, ระองค์ เสด็จกลับไปยังกรุงอีก พระองค์
ก็ทรงหิวพระกระยาหาร
มธ 21:19-20 และเมือ, พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้ นมะเดื,อต้ นหนึ,งอยู่ริมทาง
พระองค์กท็ รงดําเนินเข้ าไปใกล้ เห็นต้ นมะเดื,อนั+นไม่ มผี ลมีแต่ ใบเท่ านั+น จึงตรัสกับต้ นมะเดื,อ
นั+นว่ า "เจ้ าจงอย่ ามีผลอีกต่ อไป" ทันใดนั+นต้ นมะเดื,อก็เหี,ยวแห้ งไป ในดินแดนปาเลสไตน์ ต้น
มะเดื9อจะออกผลสองครั*งต่อปี ผลมะเดื9อจะออกครั*งแรกในฤดูใบไม้ผลิและออกผลอีกทีในฤดู
ใบไม้ร่วง อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผลมะเดื9อจะเริ9 มมีบนต้นก่อนที9ใบจะปรากฏ ต้น
มะเดื9อในฤดูใบไม้ผลิที9มีใบแต่ไม่มีผลก็เป็ นเรื9 องผิดธรรมชาติ เมื9อพระองค์ผทู ้ รงสร้างมันทรง
จําเป็ นต้องใช้มนั มันกลับไม่มีอะไรถวายพระองค์เลย เห็นได้ชดั ว่ามันมีใบเยอะ แต่ไม่มีผลถวาย
พระองค์เลย บทเรี ยนนี*กย็ งั เป็ นคําเตือนสําหรับเราจนถึงทุกวันนี*
ในทางไวยากรณ์แล้ว คําตรัสของพระเยซูเกี9ยวกับต้นมะเดื9อนี*กม็ ีลกั ษณะเป็ นคําพยากรณ์
มากกว่าเป็ นคําบัญชา นี9เท่ากับพระองค์ตรัสว่า จะไม่มีผลเกิดขึ*นบนตัวเจ้าอีกเลย คําที9แปลว่า
ทันใดนั+น (พาราคเรมา) มีความหมายว่า ‘ในทันที’ ต้นมะเดื9อนั*นจึงเหี9ยวแห้งไปในทันที 20 ครั+น
เหล่าสาวกได้ เห็นก็ประหลาดใจ แล้ วว่ า "เป็ นอย่างไรหนอต้ นมะเดือ, จึงเหี,ยวแห้ งไปในทันใด"

การประยุกต์ใช้ของเหตุการณ์น* ีกค็ ือว่า ชนชาติอิสราเอล ซึ9งเป็ นเหมือนต้นไม้ที9พระเจ้า
ทรงปลูกไว้ ก็เป็ นเหมือนกับต้นมะเดื9อต้นหนึ9ง ถึงแม้วา่ พวกเขาเคร่ งศาสนาแต่เพียงผิวเผิน
เหมือนมีใบเยอะ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เกิดผลถวายพระเจ้าเลย การประยุกต์ใช้แบบเดียวกันก็อาจ
เชื9อมโยงกับยอห์น 15:1-16 เราได้รับการทรงเรี ยกให้เกิดผล น่าเศร้าที9ส9ิ งเดียวที9คนมากมายมี
ถวายพระองค์ได้คือใบเท่านั*น นี9แสดงให้เห็นเป็ นเค้าลางว่า ประเทศอิสราเอลจะเหี9ยวแห้งไป
จากแผ่นดินของตนในไม่ชา้
มธ 21:21-22 ในการตอบพวกสาวกที9ตกตะลึงกับต้นมะเดื9อที9เหี9ยวแห้งไปในทันที พระ
เยซูกท็ รงสอนบทเรี ยนอันยิง9 ใหญ่อีกเรื9 องเกี9ยวกับความเชื9อ ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่ า ถ้ าท่านมีความเชื,อและมิได้ สงสั ย ท่ านจะกระทําได้ เช่ นทีเ, ราได้
กระทําแก่ ต้นมะเดื,อนี+ ยิง, กว่ านั+น ถึงแม้ ท่านจะสั, งภูเขานีว+ ่ า `จงถอยไปลงทะเล' ก็จะสํ าเร็จได้
สิ9 งที9เป็ นพาหนะแห่งความเชื9อคือ คําอธิษฐาน พระเยซูจึงทรงออกความเห็นเพิ9มเติมว่า
22 สิ, งสารพัดซึ,งท่ านอธิษฐานขอด้ วยความเชื,อ ท่านจะได้ " เมื9อเราอธิษฐานโดยเชื9อวางใจ
พระเจ้าว่าจะทรงกระทําตามที9ตรัส ความเชื9อนั*นก็จะทําให้พระเจ้าทรงเคลื9อนย้ายภูเขา สิ9 งที9
เคลื9อนภูเขาไม่ใช่คาํ อธิษฐานหรื อความเชื9อ แต่เป็ นพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมื9อเราวางใจพระองค์
และพระวจนะของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ พระองค์กท็ รงสามารถและอาจ
เคลื9อนย้ายภูเขาที9อยูต่ ่อหน้าเราออกไปได้ ความหมายตรงนี*อาจเป็ นเชิงอุปมาอุปไมย อย่างไร
ก็ตาม ประเด็นสําคัญก็คือว่า สําหรับพระเจ้าแล้วไม่มีส9ิ งใดที9เป็ นไปไม่ได้เลย ความเชื9อที9ส่งผ่าน
มาทางคําอธิษฐานสามารถทําให้พระเจ้าทรงกระทําสิ9 งที9เป็ นไปไม่ได้ ซึ9งรวมถึงการเคลื9อนภูเขา
ใดก็ตามที9เป็ นอุปสรรคขัดขวางเราด้วย
มธ 21:23

ในวันอังคารหลังจากที9พระองค์ทรงนําเสนอพระองค์เองต่อพวก

อิสราเอลอย่างเป็ นทางการ (ดู มาระโก 11:13, 20) พระเยซูกเ็ สด็จเข้าไปในพระวิหารอีกครั*งและ
ทรงเริ9 มสั9งสอน เมือ, พระองค์ เสด็จเข้ าไปในพระวิหารในเวลาทีท, รงสั, งสอนอยู่ พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผู้ใหญ่ ของประชาชนมาหาพระองค์ พระองค์ทรงถูกท้าทายโดยพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกผูใ้ หญ่ทนั ที พวกเขาอยากรู ้วา่ ใครให้สิทธิ:พระองค์ในการสอนเช่นนั*นในพระวิหารของ

พวกเขา นี9แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี*เป็ นตัวแทนของพวกผู้มีอาํ นาจในอิสราเอล ภายใต้ชาวโรม
พวกผูม้ ีอาํ นาจของอิสราเอลก็คือพวกเจ้าหน้าที9ประจําพระวิหารและคนพวกนี*กต็ * งั ตัวเป็ นศัตรู
กับพระเยซูคริ สต์และปฏิเสธพระองค์เสี ย
คําท้าทายของพวกเขาคือ "ท่ านมีสิทธิอนั ใดจึงได้ ทาํ เช่ นนี+ ใครให้ สิทธินีแ+ ก่ ท่าน" คําถาม
ของพวกเขาก็มีความหมายชัดเจน ท่านสอนโดยใช้สิทธิอาํ นาจของใคร แน่นอนว่าไม่ใช่ของ
พวกเขา
มธ 21:24

พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกเขาด้วยคําถามหนึ9ง พระเยซูตรัสตอบ

เขาว่ า "เราจะถามท่ านทั+งหลายสั กข้ อหนึ,งด้ วย ซึ,งถ้ าท่ านบอกเราได้ เราจะบอกท่ านเหมือนกัน
ว่ าเรากระทําการนีโ+ ดยสิ ทธิอนั ใด คําถามที9แสดงถึงเจตนาร้ายจะถูกตอบได้ดีที9สุดด้วยคําถามที9
เปิ ดโปงคนเหล่านั*นที9ถามมา
มธ 21:25-26 พระองค์จึงทรงเล่นงานพวกเขา คือบัพติศมาของยอห์ นนั+นมาจากไหน
มาจากสวรรค์ หรือจากมนุษย์ " เขาได้ ปรึกษากันว่ า "ถ้ าเราจะว่า `มาจากสวรรค์ ' ท่านจะถามเรา
ว่ า `เหตุไฉนท่านจึงไม่ เชื,อยอห์ นเล่า' 26 แต่ ถ้าเราจะว่ า `มาจากมนุษย์ ' เราก็กลัวประชาชน
เพราะประชาชนทั+งปวงถือว่ ายอห์ นเป็ นศาสดาพยากรณ์ " พวกผูม้ ีอาํ นาจแห่งอิสราเอล คือพวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ พวกฟาริ สี และพวกสะดูสีต่างปฏิเสธยอห์นและไม่ยอมรับบัพติศ
มาของเขา ในทางกลับกัน พวกสามัญชนในอิสราเอลต่างตอบรับต่อคําเทศนาของยอห์นและมี
คนมากมายที9รับบัพติศมาของเขา
ดังนั*น ถ้าพวกผูม้ ีอาํ นาจในพระวิหารยอมรับข้อสรุ ปที9ชดั เจนของพระเยซูที9วา่ บัพติศมา
ของยอห์นนั*นเป็ นมาจากพระเจ้า แล้วทําไมพวกเขาถึงไม่เชื9อยอห์น ในทางกลับกัน หากบัพติศ
มาของยอห์นไม่ได้เป็ นมาจากพระเจ้า พวกเขาก็จะเจอกับความโกรธเคืองของฝูงชนที9มองว่า
ยอห์นเป็ นศาสดาพยากรณ์คนหนึ9งของพระเจ้า พระเยซูทรงทําให้พวกเขาตกอยูใ่ นที9นง9ั ลําบาก
เช่นเดียวกับนักการเมืองส่ วนใหญ่ พวกเขาไม่พร้อมที9จะเปิ ดโปงตัวตนที9แท้จริ งของตนหากมัน
เป็ นเรื9 องที9จะทําให้พวกเขาเสี ยความนิยม

มธ 21:27

เมื9อพวกเขาไม่ยอมตอบคําถามพระเยซู พระองค์กท็ รงปฏิเสธที9จะตอบ

คําถามของพวกเขาเช่นกัน เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า "พวกข้ าพเจ้ าไม่ทราบ" พระองค์จึงตรัส
กับเขาว่า "เราจะไม่ บอกท่ านทั+งหลายเหมือนกันว่ า เรากระทําการนีโ+ ดยสิ ทธิอนั ใด พวกผูม้ ี
อํานาจในพระวิหารเป็ นพวกหน้าซื9อใจคดโดยแท้และเป็ นสุ นขั ป่ าในคราบนักศาสนา พระเยซู
ไม่ทรงให้ความเคารพต่อพวกเขาแม้แต่นิดเดียว พระองค์จึงทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาแบบนั*น
มธ 21:28-32 ในบริ บทนี*เอง พระเยซูกต็ รัสคําอุปมาที9แทงใจดําซึ9งแสดงให้เห็นว่าพวก
ผูม้ ีอาํ นาจในอิสราเอล ถึงแม้วา่ ภายนอกจะดูเคร่ งศาสนาและน่าเลื9อมใส แต่จริ งๆแล้วพวกเขาก็มี
ใจกบฏต่อพระเจ้าของพวกเขา แต่ ท่านทั+งหลายคิดเห็นอย่ างไร ชายผู้หนึ,งมีบุตรชายสองคน บิดา
ไปหาบุตรคนแรกว่ า `ลูกเอ๋ย วันนีจ+ งไปทํางานในสวนองุ่นของพ่อเถิด' 29 บุตรคนนั+นตอบว่ า
`ข้ าพเจ้ าไม่ไป' แต่ ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนทีส, องพูดเช่ นเดียวกัน บุตร
นั+นตอบว่ า `ข้ าพเจ้ าไปขอรับ' แต่ ไม่ ไป 31 บุตรสองคนนีค+ นไหนเป็ นผู้ทาํ ตามความประสงค์
ของบิดาเล่า" เขาทูลตอบพระองค์ ว่า "คือบุตรคนแรก"
ชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่จะไม่ได้เป็ นพวกแรกที9ได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า บุตรสอง
คนนี*เป็ นภาพอุปไมยที9ชดั เจนซึ9งแสดงถึงชนชาติอิสราเอลและคริ สตจักรในภาพรวมของ
ประวัติศาสตร์ บุตรคนแรก คือ ชนชาติอิสราเอล ตามประวัติศาสตร์แล้วก็เคารพพระบิดาแต่ปาก
แต่ในความเป็ นจริ งแล้วพวกเขาก็ไม่แยแสต่อพระประสงค์ของพระองค์ บุตรคนที9สอง คือ พวก
คนต่างชาติ ถึงแม้วา่ ในตอนแรกจะมีใจกบฏต่อพระเจ้า แต่ในเวลาอันเหมาะสมพวกเขาก็กลับใจ
ใหม่และได้ทาํ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าในคริ สตจักร ความหมายของเรื9 องนี*เป็ นสิ9 งที9พวกยิว
เข้าใจดี พวกอิสราเอลในสมัยของพระคริ สต์เริ9 มมองตัวเองว่าเป็ นพวกเดียวเท่านั*นที9ได้รับ
พระพรของพระเจ้าและเป็ นทายาทแต่เพียงผูเ้ ดียวที9จะได้รับอาณาจักรที9ทรงสัญญาไว้น* นั เป็ น
มรดก พระเยซูทรงบ่งบอกอย่างชัดเจนตรงนี*วา่ เพราะใจไม่เชื9อและใจที9แข็งกระด้าง พวกเขาจึง
พลาดพระพรของพระเจ้าในความหวังแห่งอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์น* นั ที9พวกเขาหวงแหน
ไปเสี ยแล้ว

คําอุปมานี*อาจอ้างอิงถึงอิสอัคกับยาโคบและเอซาวโดยนัยด้วย บุตรคนแรกเดิมทีกก็ บฏ
ต่อบิดาของตน แต่เมื9อครบกําหนดเวลาเขาก็เชื9อฟัง บุตรอีกคนปากก็บอกว่าเชื9อฟัง แต่เมื9อ
วิเคราะห์กนั จริ งๆแล้วเขากลับไม่ได้เชื9อฟัง สิ9 งที9ปรากฏชัดเจนก็คือว่า พวกผูม้ ีอาํ นาจแห่ง
อิสราเอลที9เคร่ งศาสนาและน่าเลื9อมใสรักพระเจ้าแต่ปาก แต่จริ งๆแล้วพวกเขาก็ไม่เชื9อฟังและอยู่
ห่างไกลจากพระเจ้า พวกคนต่างชาติที9ไม่เอาพระเจ้า ถึงแม้ในตอนแรกจะไม่เชื9อฟัง แต่จริ งๆ
แล้วก็จะกลับใจเสี ยใหม่และหันมาหาพระเจ้า
พระองค์ตรัสต่อไปว่า "เราบอกความจริงแก่ ท่านทั+งหลายว่า พวกเก็บภาษีและหญิง
โสเภณีกเ็ ข้ าไปในอาณาจักรของพระเจ้ าก่อนท่ านทั+งหลาย 32 ด้ วยยอห์ นได้ มาหาพวกท่ านด้ วย
ทางแห่ งความชอบธรรม ท่ านหาเชื,อยอห์ นไม่ แต่ พวกเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีได้ เชื,อยอห์ น
ฝ่ ายท่ านทั+งหลายถึงแม้ได้ เห็นแล้ว ภายหลังก็มไิ ด้ กลับใจเชื,อยอห์ น
พระเยซูทรงประยุกต์ใช้คาํ อุปมานี*อย่างชัดเจนว่าพวกคนเก็บภาษีและหญิงแพศยา ซึ9ง
เป็ นคนบาปอย่างเห็นได้ชดั จะเข้าในอาณาจักรนั*นก่อนพวกผูม้ ีอาํ นาจแห่งอิสราเอลซึ9งเป็ นคน
หน้าซื9อใจคด คนพวกแรกเต็มใจที9จะกลับใจเสี ยใหม่และเชื9อ พวกเขาได้ทาํ เช่นนั*นแล้วก่อนการ
ประกาศของยอห์น ในแบบเดียวกันพวกเขาก็เป็ นผูท้ ี9กลับใจรับเชื9อพระคริ สต์ตลอดการรับใช้
ของพระองค์
จริ งแท้ทีเดียว คริ สตจักรที9เป็ นคนต่างชาติจะได้เห็นสวรรค์และขึ*นมีอาํ นาจก่อนพวก
อิสราเอล การประยุกต์ใช้แม้กระทัง9 ในทุกวันนี*กค็ ือว่า มรดกและประเพณี มีความสําคัญน้อยนิด
จริ งๆต่อพระเจ้า พระองค์ทรงสนพระทัยกับการได้พบคนเหล่านั*นที9จะกลับใจใหม่และวางใจ
พระองค์สาํ หรับความรอด บ่อยครั*งข่าวประเสริ ฐก็ถูกรับโดยพวกคนบาปที9เห็นกันชัดๆมากกว่า
โดยคนเหล่านั*นที9เจอกับมันมาตลอดชีวติ
มธ 21:33-41 พระเยซูตรัสในทํานองเดียวกันต่อไปกับผูฟ้ ังพวกเดิมโดยใช้คาํ อุปมาอีก
เรื9 องที9แทงใจดําเช่นกัน จงฟังคําอุปมาอีกเรื,องหนึ,งว่ า ยังมีเจ้ าของบ้ านผู้หนึ,งได้ ทาํ สวนองุ่น แล้ว
ล้อมรั+วต้ นไม้ไว้ รอบ เขาได้ สกัดบ่ อยํา, องุ่นในสวน และสร้ างหอเฝ้ า ให้ พวกชาวสวนเช่ าแล้วก็ไป
เมืองไกล 34 ครั+นฤดูออกผลองุ่นใกล้เข้ ามา เขาจึงใช้ พวกผู้รับใช้ ไปหาคนเช่ าสวน เพือ, จะรับผล

องุ่น 35 และคนเช่ าสวนนั+นจับพวกผู้รับใช้ ของเขา เฆีย, นตีเสียคนหนึ,ง ฆ่าเสียคนหนึ,ง เอาหิน
ขว้างเสียให้ ตายคนหนึ,ง 36 อีกครั+งหนึ,งเขาก็ใช้ ผู้รับใช้ คนอืน, ๆไปมากกว่ าครั+งก่อน แต่ พวกเช่ า
สวนก็ได้ ทาํ แก่เขาอย่างนั+นอีก 37 ครั+งสุ ดท้ายเขาจึงใช้ บุตรชายของเขาไปหา พูดว่า `พวกเขา
คงจะเคารพบุตรชายของเรา' 38 แต่ เมือ, บรรดาคนเช่ าสวนเห็นบุตรชายเจ้ าของบ้ านก็พูดกันว่ า
`คนนี+แหละเป็ นทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่าเขา แล้วให้ เรายึดมรดกของเขาเสีย' 39 เขาจึงพากันจับ
บุตรนั+น ผลักออกไปนอกสวนองุ่นแล้วฆ่าเสีย 40 เหตุฉะนั+น เมือ, เจ้ าของสวนองุ่นมา เขาจะทํา
อะไรแก่คนเช่ าสวนเหล่านั+น" 41 เขาทั+งหลายทูลตอบพระองค์ ว่า "เขาจะทําลายล้างคนชั,วเหล่า
นั+นอย่างแสนสาหัส และจะให้ สวนองุ่นนั+นแก่คนเช่ าอืน, ๆทีจ, ะแบ่ งผลโดยถูกต้ องตามฤดูกาลแก่
เขาต่ อไป"
ในคําอุปมาเรื9 องนี*พระเยซูตรัสถึงเจ้าของบ้านคนหนึ9งที9ปลูกสวนองุ่นแสนสวยพร้อมกับ
อุปกรณ์เสริ มต่างๆที9จาํ เป็ น อันได้แก่ รั*วต้นไม้ บ่อยํา9 องุ่น และหอเฝ้ า พวกยิวน่าจะเข้าใจความ
หมายของเรื9 องนี*ได้อย่างชัดเจน ในอิสยาห์ 5:1-7 พระเจ้าได้ตรัสผ่านผูพ้ ยากรณ์อิสยาห์อย่าง
ชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอลเป็ นสวนองุ่นของพระองค์และประชาชนในชนชาติน* ีกเ็ ป็ นต้นองุ่นที9
พระองค์ทรงปลูกไว้ ในบริ บทนั*น พระเจ้าตรัสทักท้วงว่าพระองค์ทรงแสวงหาความชอบธรรม
ในชนชาติน* นั แต่กห็ าพบไม่ ความคล้ายคลึงกันระหว่างสวนองุ่นในอิสยาห์ 5 และคําอุปมาตรงนี*
ไม่น่าจะพ้นหูพน้ ตาพวกผูฟ้ ังเหล่านั*นไปได้
นอกจากนี* พระเยซูยงั ทรงขยายเรื9 องนี*ออกไปเพื9ออธิบายว่า เจ้าของที9ดินผูน้ * ีได้ส่งพวก
ผูร้ ับใช้มาในเวลาอันเหมาะสมเพื9อรับส่ วนแบ่งพืชผลของนายผูน้ * ี ในแต่ละกรณี ผูร้ ับใช้เหล่านี*
ต่างถูกปฏิเสธและถูกปฏิบตั ิอย่างเหี*ยมโหด ความคล้ายคลึงที9วา่ ชนชาติอิสราเอลตลอดหลาย
ศตวรรษได้ปฏิบตั ิต่อพวกศาสดาพยากรณ์ที9พระเจ้าทรงใช้มาอย่างไรนั*นก็ปรากฏชัดเจนอยูแ่ ล้ว
ในที9สุดเจ้าของที9ดินก็ใช้บุตรของเขาไป ความหมายนั*นก็ปรากฏชัดเจน พระเยซูทรงเป็ น
บุตรคนนั*นที9ถูกใช้มา พระองค์ตรัสล่วงหน้าชัดเจนว่าในอีกไม่นานพระองค์จะไม่เพียงถูก
ปฏิเสธเท่านั*น แต่จะถูกฆ่าโดยนํ*ามือของพวกผูม้ ีอาํ นาจแห่งอิสราเอลด้วย การประยุกต์ใช้คาํ
อุปมานี*สุดท้ายแล้วก็คือ พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าของสวนองุ่นนี*จะทรงยกสวนองุ่นนี*ให้แก่ผอู ้ ื9นที9จะ

ออกผลถวายแด่พระองค์ เราจึงสรุ ปได้อย่างชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอลกําลังจะถูกกันไว้ต่างหาก
ในฐานะเป็ นประชากรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
“คนเช่าอื9นๆ” น่าจะหมายถึงคริ สตจักรของคนต่างชาติที9จะมา ในการอ้างอิงย้อนกลับไป
ยังอิสยาห์ 5:7 ผลที9พระองค์ทรงเสาะหาคือ ความชอบธรรม ชนชาติอิสราเอลให้ผลแต่การคิดว่า
ตนชอบธรรมซึ9งเป็ นเปลือกที9กลวงโบ๋ แต่ภายในพวกเขาก็เป็ นเหมือนสุ นขั ป่ าที9ร้ายกาจ คริ สต
จักรคนต่างชาติที9จะมา ถึงแม้วา่ ไม่มีมรดกตกทอดตามแบบของพระเจ้า แต่พวกเขาก็จะเต็มใจที9
จะกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้า คําอุปมานี*เป็ นภาพที9แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการที9พระเจ้าจะ
ทรงเปลี9ยนมาหาคริ สตจักรที9เป็ นคนต่างชาติ ชนชาติอิสราเอลกําลังจะออกไปนัง9 อยูใ่ นคอก
ลงโทษนักกีฬาและกลุ่มคนฝ่ ายวิญญาณกลุ่มใหม่กาํ ลังจะปรากฏขึ*นในคริ สตจักร
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสปิ ดท้ายคําอุปมานี*โดยสอดแทรก ‘คําอุปมา

จิว’ อีกเรื9 อง พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "ท่ านทั+งหลายยังไม่ เคยอ่านในพระคัมภีร์หรือซึ,งว่า `ศิลาซึ,ง
ช่ างก่ อได้ ปฏิเสธเสี ย ได้ กลับกลายเป็ นศิลามุมเอกแล้ว การนีเ+ ป็ นมาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
เป็ นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา'
พระเยซูทรงยกข้อความจากสดุดี 118:22-23 ซึ9งคนเชื9อกันว่าเป็ นบันทึกการก่อสร้างพระ
วิหารของซาโลมอน ในตอนนั*นหินที9ใช้สร้างพระวิหารนั*นก็ถูกตัดและถูกทําให้ได้รูปทรงที9
เหมืองหินก่อนที9จะถูกส่ งมายังบริ เวณที9ก่อสร้างพระวิหาร ในขณะที9มีการก่อสร้างนั*น ศิลามุม
เอกก็ถูกส่ งมาก่อนกําหนดและพวกช่างก่อก็โยนมันทิ*งไป วัชพืชก็งอกขึ*นปกคลุมมัน ในเวลาอัน
เหมาะสมพวกเขาก็ไปตามหามันแต่กห็ าไม่เจอ
ความหมายตรงนี*จึงชัดเจนตรงที9วา่ พระเจ้าได้ทรงใช้พระองค์ผทู ้ รงเป็ นศิลามุมเอกมา
แล้วและพระองค์กท็ รงถูกปฏิเสธเสี ย ขณะเดียวกันชนชาติอิสราเอลก็แสวงหาพระเมสสิ ยาห์ของ
ตนและก็หาพระองค์ไม่พบ กระนั*นศิลามุมเอกที9ถูกปฏิเสธนี*กไ็ ด้กลายเป็ นศิลามุมเอกของคริ สต
จักรแล้ว ดู เอเฟซัส 2:20-22 คําอุปมาสั*นๆเรื9 องนี*กส็ อดคล้องกับคําอุปมาเรื9 องก่อนที9เกี9ยวกับ
เจ้าของที9ดินและสวนองุ่นของเขา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสในรู ปคําอุปมาอุปไมยล่วงหน้า
อีกครั*งถึงการที9พระองค์จะถูกปฏิเสธและการสิ*นพระชนม์ของพระองค์ซ9 ึงจะสําเร็จในอีกหลาย
วันนับจากนี*
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พระเยซูตรัสให้ชดั เจนเพิ9มยิง9 ขึ*นว่า เหตุฉะนั+นเราบอกท่านว่ า อาณาจักร

ของพระเจ้ าจะถูกเอาไปเสียจากท่าน และยกให้ แก่ชนชาติหนึ,งซึ,งจะกระทําให้ เกิดผลสมกับ
อาณาจักรนั+น อาณาจักรของพระเจ้าที9พวกเขาแสวงหากําลังจะถูกพรากไปจากชนชาติอิสราเอล
และยกให้แก่ “ชนชาติหนึ9งซึ9งจะกระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรนั*น”
คําที9แปลว่า ชนชาติ (เอ็ธนอส) เป็ นคําที9มกั แปลว่า ‘ชนต่างชาติ’ เมื9อเรามองย้อนกลับไป
เราก็เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทรงเปลี9ยนจุดสนใจของพระองค์จากชนชาติอิสราเอลไปยังคริ สต
จักรชนต่างชาติที9จะมา ถึงแม้วา่ พวกปุโรหิตใหญ่อาจไม่เข้าใจเกี9ยวกับเรื9 องนี*เลย แต่พวกเขาต้อง
เข้าใจการบอกเป็ นนัยเกี9ยวกับการที9พระเจ้าจะทรงหันหนีไปเสี ยจากชนชาติอิสราเอลอย่าง
แน่นอน ในข้อ 45 และ 46 พวกเขาถึงขนาดอยากกําจัดพระองค์เสี ยด้วยซํ*า แต่มนั ก็ยงั ไม่ถึงเวลา
ของพระองค์
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พระเยซูตรัสต่อไปว่า ผู้ใดล้มทับศิลานี+ ผู้น+ันจะต้ องแตกหักไป แต่ ศิลานี+

จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยีผ+ ู้น+ันจนแหลกเป็ นผุยผง" ข้อความตรงนี*เปลี9ยนมาพูดถึงพระคริ สต์วา่
ทรงเป็ นศิลา (1) สําหรับพวกอิสราเอล พระองค์กท็ รงเป็ นหินที9ทาํ ให้ขดั เคืองและเป็ นหินสะดุด
(อิสยาห์ 8:14-15) (2) สําหรับคริ สตจักร พระองค์กท็ รงเป็ นรากและเป็ นศิลามุมเอก (เอเฟซัส
2:20-22, 1 โคริ นธ์ 3:11 (3) สําหรับชาวโลก พระองค์จะทรงเป็ นหินที9บดขยี*พวกเขาด้วยการ
พิพากษาและด้วยการทําลาย (ดาเนียล 2:34)
การปฏิเสธพระคริ สต์และสะดุดเพราะพระองค์จะนําไปสู่ ความพินาศ ในที9สุดแล้วเมื9อ
พระองค์เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก พระองค์กจ็ ะทรงบดขยี*พวกศัตรู
ให้กลายเป็ นผุยผง ดู 2 เธสะโลนิกา 1:7-9
มธ 21:45-46 ครั+นพวกปุโรหิตใหญ่ กบั พวกฟาริสีได้ ยนิ คําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็
หยัง, รู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขา ความหมายที9สื9อออกมาผ่านทางคําอุปมาเหล่านี*ไม่ได้
รอดพ้นพวกศัตรู ของพระองค์เลย พวกเขาสังเกตเห็นชัดเจนว่าพระองค์ตรัสถึงพวกเขา อย่างไร
ก็ตาม 46 แต่ เมือ, พวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็กลัวประชาชน เพราะประชาชนนับถือ
พระองค์ว่าเป็ นศาสดาพยากรณ์ ถึงแม้วา่ พระเยซูทรงอยูใ่ นพระวิหารและอยูใ่ น ‘ถิ9น’ ของพวก

ปุโรหิต แต่มนั ก็ยงั ไม่ถึงเวลาที9พระองค์จะทรงสิ* นพระชนม์ พวกเขากลัวประชาชนซึ9งยังให้
ความเคารพนับถือพระเยซูอยู่ พวกประชาชนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์คนหนึ9ง
น่าแปลกตรงที9วา่ พวกประชาชนให้ความเคารพบรรดาผูน้ าํ ของพวกเขามากกว่าที9พระเยซูทรงให้
เพียงนิดเดียว พวกประชาชนมองเห็นทะลุความหน้าซื9อใจคดและการคิดว่าตัวชอบธรรมของ
พวกผูน้ าํ ดังนั*นพวกผูม้ ีอาํ นาจในอิสราเอลจึงต้องกลั*นใจไม่ลงมือเป็ นเวลาอีกหลายวัน
*****
ภาพรวมของมัทธิว 22: พระเยซูทรงสอนคําอุปมาเรื องหนึงซึ งมีเอกลักษณ์ ตรงที ว่าทั$งค
ริ สตจักรและชนชาติอิสราเอลมีความเกียวข้ องกัน จากนั$นพวกศัตรู สามกลุ่มก็พยายามที จะ
จับผิดคําตรั สของพระองค์ เพือที จะเล่ นงานพระองค์ พระองค์ กแ็ ค่ ตรั สหั กล้ างพวกเขากลับไป
อย่างมีพลังเท่ านั$น
มธ 22:1-14 พระเยซูทรงสอนคําอุปมาอีกเรื9 องซึ9 งไม่ปกติ โดยแสดงให้เห็นว่า ความ
สัมพันธ์ระหว่างคริ สตจักรที9จะมาและชนชาติอิสราเอล คนทั*งสองกลุ่มนี*ไม่เคยถูกพูดถึงร่ วมกัน
ในคําสอนเดียวกันแบบตรงๆเลย
พระเยซูตรัสแก่ เขาเป็ นคําอุปมาอีกว่า 2 "อาณาจักรแห่ งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์
องค์ หนึ,ง ซึ,งได้ จัดพิธีอภิเษกสมรสสํ าหรับราชโอรสของท่าน 3 แล้วใช้ พวกผู้รับใช้ ไปตามผู้ทไี, ด้
รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั+น แต่ เขาไม่ ใคร่ จะมา 4 ท่านยังใช้ พวกผู้รับใช้ อนื, ไปอีก รับสั, งว่า
`ให้ บอกผู้รับเชิญนั+นว่า ดูเถิด เราได้ จดั การเลีย+ งไว้ แล้ว วัวและสั ตว์ขุนแล้ วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จ
สิ,งสารพัดก็เตรียมไว้ พร้ อม จงมาในพิธีอภิเษกสมรสนีเ+ ถิด' 5 แต่ เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย คน
หนึ,งไปไร่ นาของตน อีกคนหนึ,งก็ไปทําการค้าขาย 6 ฝ่ ายพวกนอกนั+นก็จับพวกผู้รับใช้ ของท่าน
ทําการอัปยศต่ างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ ครั+นกษัตริย์องค์ น+ันได้ ยนิ แล้ว ท่ านก็ทรงพระพิโรธ จึงรับสั, ง
ให้ ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่านั+น และเผาเมืองเขาเสี ย 8 แล้วท่านจึงรับสั, งแก่ พวก
ผู้รับใช้ ของท่ านว่ า `งานสมรสก็พร้ อมอยู่ แต่ ผู้ทไี, ด้ รับเชิญนั+นไม่ สมกับงาน 9 เหตุฉะนั+น จงออก
ไปตามทางหลวง พบคนมากเท่ าใดก็ให้ เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี'+ 10 ผู้รับใช้ เหล่านั+นจึงออก
ไปเชิญคนทั+งปวงตามทางหลวงแล้ วแต่ จะพบ ให้ มาทั+งชั,วและดีจนงานสมรสนั+นเต็มด้ วยแขก

11 แต่ เมือ, กษัตริย์องค์ น+ันเสด็จทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หนึ,งมิได้ สวมเสื+อสํ าหรับงานสมรส
12 ท่ านจึงรับสั,งถามเขาว่า `สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่ านจึงมาทีน, ี,โดยไม่สวมเสื+อสํ าหรับงานสมรส' ผู้
นั+นก็นิ,งอยู่พดู ไม่ ออก 13 กษัตริย์จงึ รับสั, งแก่พวกผู้รับใช้ ว่า `จงมัดมือมัดเท้ าคนนีเ+ อาไปทิง+ เสียที,
มืดภายนอก ทีน, ั,นจะมีการร้ องไห้ และขบเขีย+ วเคีย+ วฟัน'
การเอ่ยถึงกษัตริ ยอ์ งค์หนึ9ง ราชโอรสของพระองค์ และงานอภิเษกสมรสของราชโอรส
ของพระองค์กเ็ ป็ นการอ้างอิงแบบอุปไมยถึงการอภิเษกสมรสในอนาคตของพระเมษโปดกและ
คริ สตจักร เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านั*นที9เพิกเฉยต่อคําเชิญให้มาร่ วมงานสมรสคือ ชนชาติอิสราเอล
พวกเขามัวแต่ยงุ่ กับการหาเงิน นอกจากนี* พวกเขายังปฏิบตั ิกบั พวกผูร้ ับใช้ของกษัตริ ยอ์ ย่าง
หยาบช้าด้วย ดังนั*นกษัตริ ยจ์ ึงทรงใช้การพิพากษาอันรุ นแรงมาปรับโทษคนเหล่านั*น (เห็นได้ชดั
ว่าพระเจ้าทรงพิพากษาชนชาติอิสราเอลในปี ค.ศ. 70 เมื9อติตสั ได้ทาํ ลายและเผากรุ งเยรู ซาเล็มจน
ราบเป็ นหน้ากลอง โดยทําให้ประเทศอิสราเอลสมัยโบราณมาถึงจุดจบ)
ขณะเดียวกัน กษัตริ ยอ์ งค์น* ีกท็ รงใช้พวกผูร้ ับใช้ออกไปเชิญคนอื9นๆให้มาร่ วมงานสมรส
อีก กระนั*นบางคนก็มาร่ วมงานโดยใส่ ชุดไม่เหมาะสมกับงานสมรส น่าสนใจตรงที9วา่ ในอิสยาห์
61:10 เราได้อ่านถึงเสื* อผ้าแห่งความรอดและเสื* อคลุมแห่งความชอบธรรม เมื9อเราได้รับความ
รอดแล้ว พระเจ้าก็ทรงเอาเสื* อผ้าเช่นนั*นมาสวมเรา ในที9น* ีมีคนหนึ9งพยายามที9จะเข้าไปในงาน
สมรสโดยไม่สวมเสื* อผ้าดังกล่าว เขาจึงถูกโยนออกไป การประยุกต์ใช้หนึ9งก็ชดั เจนและนัน9 ก็คือ
เมื9อไม่มีเสื* อผ้าแห่งความรอด ผูน้ * นั ก็ไม่อาจเข้าในงานเลี*ยงอภิเษกสมรสของพระเจ้าได้เลย มีคน
มากมายได้รับเชิญให้มาร่ วมงานสมรส อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี9คนที9สวมชุดร่ วมงานสมรส
อย่างเหมาะสม คือ เสื* อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริ สต์และเสื* อผ้าแห่ งความรอดของ
พระเจ้า
การประยุกต์ใช้แบบที9ใหญ่กว่าของคําอุปมานี*กน็ ่าจะเป็ นได้วา่ สักวันหนึ9งในงานเลี*ยง
อภิเษกสมรสของพระเมษโปดก ชนชาติอิสราเอลจะได้รับเชิญในฐานะแขก แต่เฉพาะคนเหล่า
นั*นที9สวมเสื* อผ้าแห่งความรอดเท่านั*นที9จะได้รับอนุญาตให้เข้างานได้ อีกอย่าง ถึงแม้วา่ นี9เป็ นคํา
อุปมาเกี9ยวกับอาณาจักรนั*น แต่พระเยซูกก็ าํ ลังตรัสถึงยุคคริ สตจักรด้วยไปจนถึงเวลาที9ท* งั คริ สต
จักรและชนชาติอิสราเอลจะได้อยูร่ ่ วมกันในอาณาจักรนั*น

พระเยซูตรัสปิ ดท้ายคําอุปมาอันน่าทึ9งนี*ดว้ ยคําสุ ภาษิตที9เป็ นความจริ ง 14 ด้ วยผู้ทไี, ด้ รับ
เชิญก็มาก แต่ ผู้ทที, รงเลือกก็น้อย" คนมากมายถูกเรี ยกให้มาถึงการกลับใจใหม่และความรอด อัน
ที9จริ งแล้วคําเชิญให้มาหาพระคริ สต์กเ็ ริ9 มต้นกับพวกอิสราเอลและขยายต่อไปจนถึงคนทั*งโลก
อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี9คนที9ตอบรับคําเชิญนั*นและพวกเขาจึงถูกเลือกให้รับตําแหน่งผูน้ าํ ฝ่ าย
วิญญาณหลังจากได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว คนเหล่านั*นที9ได้ตอบรับข้อเสนออันเปี9 ยมด้วยพระ
กรุ ณาคุณของพระเจ้าในข่าวประเสริ ฐก็กลายเป็ นผูท้ ี9ถูกเลือกในพระเยซูคริ สต์ จากคนจํานวน
น้อยนี*กม็ ีคนน้อยกว่านั*นอีกที9ถูกเลือกให้รับตําแหน่งผูน้ าํ ในคริ สตจักรและในอาณาจักรที9จะตาม
มาภายหลัง
มธ 22:15

น่าสนใจตรงที9ว่าพวกศัตรู มกั เป็ นเพื9อนร่ วมเตียงที9เข้ากันได้อย่างน่า

แปลก มีคนสามกลุ่มในอิสราเอลที9ปกติแล้วก็เป็ นคู่อริ ทางการเมืองต่อกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี*
พวกเขาก็จบั มือกันเพื9อร่ วมมือโจมตีพระเยซู เราต้องไม่ลืมว่าช่วงเวลาในขณะนั*นคือ ไม่กี9วนั
ก่อนการตรึ งกางเขนและสถานที9กค็ ือ บริ เวณพระวิหารที9กรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั*นขณะนั+นพวกฟาริ
สีไปปรึกษากันว่า พวกเขาจะจับผิดในถ้ อยคําของพระองค์ได้ อย่างไร
ในข้อถัดไป เราเห็นว่าพวกเขาร่ วมมือกับพวกเฮโรดที9รักโลกซึ9งปกติแล้วพวกฟาริ สีที9น่า
เลื9อมใสจะไม่ไปข้องเกี9ยวด้วยเลย คําที9แปลว่า จับผิด (พากิเดะอูโอ) มีความหมายว่า ‘ทําให้ติด
กับ’ หรื อ ‘ทําให้ตกหลุมพราง’ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาคิดมาแล้วว่าจะหลอกให้พระเยซูติด
กับอย่างไรด้วยคําถามยากๆ จากนั*นก็จะใช้ส9ิ งที9พวกเขาคิดว่าเป็ นคําตอบทีผิดของพระองค์เพื9อ
เล่นงานพระองค์ หากพวกเขาสามารถใช้มนั เป็ นข้อได้เปรี ยบเพื9อที9จะจับกุมพระองค์ได้ มันก็ยงิ9
ดีไปใหญ่ คําถามต่อไปนี*ไม่ได้เกิดมาจากความรักหรื อความอยากรู ้อยากเห็นที9เป็ นเชาวน์ปัญญา
แต่อย่างใด คําถามพวกนี*ถูกออกแบบมาเพือ9 ต้อนให้พระเยซูจนมุมในด้านพระบัญญัติและ
การเมืองเพือ9 ที9วา่ พวกเขาจะได้ใช้คาํ ตอบของพระองค์เพื9อเล่นงานพระองค์ได้
มธ 22:16-22 พวกเฮโรดเป็ นยิวที9ไม่ถือเคร่ งพระบัญญัติและเป็ นคนที9ร่วมมือกับพวก
โรมภายใต้นามของเฮโรด ผูซ้ 9 ึงเป็ นอดีตกษัตริ ยห์ ุ่นเชิดของโรม ปกติแล้วพวกฟาริ สีกเ็ กลียดชัง
คนพวกนี*เพราะพวกเขาร่ วมมือกับคนโรม อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี*กม็ าหาพระเยซู และด้วยการ

เกริ9 นนําแบบสวยหรู พวกเขาก็ถามพระองค์วา่ เป็ นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ (สําหรับพวก
ยิว) หรื อไม่ที9จะเสี ยภาษีแก่ซีซาร์
พวกเขาจึงใช้ พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ ไปทูลพระองค์ ว่า "อาจารย์เจ้ าข้า
ข้ าพเจ้ าทั+งหลายทราบอยู่ว่าท่ านเป็ นคนซื,อสั ตย์ และสั,งสอนทางของพระเจ้ าด้ วยความสัตย์จริง
โดยมิได้ เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้ เห็นแก่หน้ าผู้ใด 17 เหตุฉะนั+น ขอโปรดบอกให้ พวกข้ าพเจ้ า
ทราบว่ า ท่านคิดเห็นอย่างไร การทีจ, ะส่ งส่ วยให้ แก่ ซีซาร์ น+ัน ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม่ ”
นี9เป็ นคําถามที9ยาก พวกยิวทุกคนเกลียดอยูแ่ ล้วกับการต้องเสี ยภาษีแก่พวกโรมที9เป็ นคน
ต่างชาติที9มาปกครองพวกเขา กระนั*นพวกโรมก็ข* ึนครอบครองโดยใช้อาํ นาจของดาบ นอกจาก
นี* โรมก็อ่อนไหวมากๆกับเรื9 องการเลี9ยงภาษี ในตอนนั*นพวกอิสราเอลก็พยายามตลอดที9จะกบฏ
ต่อโรมหรื ออย่างน้อยก็เลี9ยงการเสี ยภาษีให้แก่โรม ดังนั*นพวกโรมจึงรี บส่ งคนมาจัดการพวก
กบฏในเรื9 องการเสี ยภาษี พวกเฮโรดรู ้เรื9 องนี*ดี ดังนั*นพวกเขาจึงหวังที9จะล่อให้พระเยซูตรัสคําพูด
ที9แสดงถึงการต่อต้านการเสี ยภาษี โดยมัน9 ใจว่าพวกโรมจะมาจับกุมพระเยซูอย่างแน่นอน
ในทางกลับกัน ถ้าพระเยซูทรงสนับสนุนการเสี ยภาษีแก่โรม พระองค์กจ็ ะทรงทําให้ตวั
เองไม่เป็ นที9นิยมในหมู่ประชาชนผูซ้ 9 ึงเกลียดการเสี ยภาษีแก่โรม พวกเฮโรดจึงคิดว่าตนมีกบั ดักที9
สมบูรณ์แบบแล้วเพื9อเล่นงานพระเยซู ในความคิดของพวกเขา ไม่วา่ คําตอบของพระเยซูจะเป็ น
อันไหน มันก็ทาํ ให้พระองค์เสี ยทั*งขึ*นทั*งล่อง หากพระองค์ตรัสในเชิงเป็ นปฏิปักษ์ต่อโรม พวก
เขาก็จะต้องทําให้แน่ใจว่าพวกโรมได้ยนิ เรื9 องนี* หากพระองค์ตรัสในทางที9สนับสนุนการเสี ย
ภาษีแก่โรม พวกเขาก็จะทําให้แน่ใจว่าพวกประชาชนได้ยนิ คําตอบนี*เช่นกัน
ในการตอบกลับไป พระเยซูกแ็ ค่ทรงขอเหรี ยญเงินของโรมซึ9งต้องใช้ในการเสี ยภาษี
18 แต่ พระเยซูทรงล่วงรู้ ถงึ ความชั,วร้ ายของเขาจึงตรัสว่า "พวกหน้ าซื,อใจคด เจ้ าทดลองเรา
ทําไม 19 จงเอาเงินทีจ, ะเสี ยส่ วยนั+นมาให้ เราดูก่อน" เขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ,งถวายพระองค์
คําที9แปลว่า ส่ วย (เคนซอส) เป็ นคําที9เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ census มันจึงหมายถึงภาษี
หรื อส่ วยที9เรี ยกเก็บจากประชาชนในดินแดนต่างๆที9พวกโรมเข้าไปครอบครอง มันก็คงคล้ายกับ

ภาษีเงินได้หรื อภาษีโรงเรื อนในปั จจุบนั นัน9 เอง เงินตราที9พระองค์ทรงขอคือ เหรี ยญเดนาริ อนั
ของโรมซึ9งเป็ นเหรี ยญเงินที9ใช้กนั โดยทัว9 ไป บนเหรี ยญนั*นมีรูปของซีซาร์ทิเบเรี ยส
พระเยซูจึงทรงรับเหรี ยญนั*นมาและทรงถามว่า 20 พระองค์ตรัสถามเขาว่ า "รูปและคํา
จารึกนีเ+ ป็ นของใคร" 21 เขาทูลพระองค์ว่า "ของซีซาร์ " แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า "เหตุฉะนั+น
ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้ าจงถวายแด่ พระเจ้ า" คําตอบของพระเยซู
ทั*งสั*นและมีช* นั เชิง ในประโยคสั*นๆเพียงไม่กี9ประโยค พระองค์ทรงทําลายคําถามที9ถูกออกแบบ
มาเพือ9 ดักจับพระองค์ในด้านบัญญัติและการเมือง ดังนั*น 22 ครั+นเขาได้ ยนิ คําตรัสตอบของ
พระองค์น+ันแล้ว เขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ ไว้และพากันกลับไป พวกเขาไม่มีอะไรที9จะ
เล่นงานพระองค์แล้ว
ในฐานะเป็ นหลักการรองลงมา พระคัมภีร์สอนว่าประชากรของพระเจ้าควรเสี ยภาษีแก่
รัฐบาลฝ่ ายโลก ดู โรม 13:1-7 ปกติแล้วภาษีกเ็ ป็ นภาระหนัก แต่พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้
ประชากรของพระองค์เสี ยภาษีทุกประเภทที9ตอ้ งเสี ย นอกจากนี* นี9ยงั สื9 อถึงหลักการเรื9 องการแยก
ออกระหว่างคริ สตจักรและรัฐด้วย
มธ 22:23-32 ต่อมา พวกสะดูสีกเ็ ข้ามาหาพระเยซู ในวันนั+นมีพวกสะดูสีมาหาพระองค์
พวกนี+เป็ นผู้ทกี, ล่ าวว่ า การฟื+ นขึน+ มาจากความตายไม่ มี เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า 24 "อาจารย์
เจ้ าข้ า โมเสสสั, งว่า `ถ้ าผู้ใดตายยังไม่ มบี ุตร ก็ให้ น้องชายรับพีส, ะใภ้ สื บเชื+อสายของพีช, ายไว้ '
พวกสะดูสีเป็ นคณะที9มีแนวคิดเสรี นิยมในศาสนายูดาย ดังนั*นพวกเขาจึงปฏิเสธเรื9 อง
อัศจรรย์ต่างๆที9มีในพระคัมภีร์เดิม เช่น พวกทูตสวรรค์ การเป็ นขึ*นจากตาย หรื อการอัศจรรย์
ต่างๆ น่าแปลกตรงที9พวกเขาพยายามล่อให้พระเยซูติดกับด้วยคําถามเกี9ยวกับการเป็ นขึ*นจากตาย
ภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสส เมื9อชายคนใดตายโดยไม่มีบุตร พี9นอ้ งของเขาต้องแต่งงานกับ
หญิงม่ายเพื9อให้มีบุตรสื บสกุลผูท้ ี9ตายไป ดู พระราชบัญญัติ 25:5
ดังนั*นพวกสะดูสีจึงคิดเรื9 องพิลึกขึ*นมาเกี9ยวกับพี9นอ้ งเจ็ดคนที9แต่ละคนแต่งงานกับหญิง
ม่ายคนเดียวกัน 25 ในพวกเรามีพนี, ้ องผู้ชายเจ็ดคน พีห, ัวปี มีภรรยาแล้วก็ตายเมือ, ยังไม่ มบี ุตร ก็
ละภรรยาไว้ ให้ แก่ น้องชาย 26 ฝ่ ายคนที,สองทีส, ามก็เช่ นเดียวกัน จนถึงคนทีเ, จ็ด 27 ในทีส, ุ ดหญิง

นั+นก็ตายด้ วย 28 เหตุฉะนั+นในวันทีจ, ะฟื+ นขึน+ มาจากความตาย หญิงนั+นจะเป็ นภรรยาของผู้ใดใน
เจ็ดคนนั+น ด้ วยนางได้ เป็ นภรรยาของชายทั+งเจ็ดคนแล้ว"
พวกสะดูสีน่าจะรู ้วา่ พระเยซูทรงเชื9อในเรื9 องการเป็ นขึ*นจากตาย ดังนั*นพวกเขาจึงหวังว่า
จะใช้เรื9 องสมมติน* ีเพื9อหลอกให้พระเยซูหลงกลและทําให้พระองค์ดูเหมือนเป็ นคนโง่ พวกเขา
เป็ นเหมือนพวกเสรี นิยมในปัจจุบนั พวกเขาคิดว่าหากผูเ้ ชื9อพระคัมภีร์เผชิญหน้ากับสติปัญญา
และการศึกษาที9 (คิดเองว่า) เหนือกว่าของพวกเขา ‘พวกตีความตามพระคัมภีร์’ จะดูเหมือนเป็ น
คนโง่เขลา ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านัน9 เป็ นยุทธศาสตร์ของพวกเขาตรงนี*
อย่างไรก็ตาม คําตอบของพระเยซูน* นั ก็เปี9 ยมด้วยพลัง 29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "พวก
ท่ านผิดแล้ว เพราะท่านไม่ รู้ พระคัมภีร์หรือฤทธิDเดชของพระเจ้ า 30 ด้ วยว่าเมือ, มนุษย์ฟื+นขึน+ มา
จากความตายนั+น จะไม่ มีการสมรสหรือยกให้ เป็ นสามีภรรยากันอีก แต่ จะเป็ นเหมือนพวกทูต
สวรรค์ของพระเจ้ าในสวรรค์ 31 แต่ เรื,องคนตายกลับฟื+ นนั+น ท่ านทั+งหลายยังไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ,ง
พระเจ้ าได้ ตรัสไว้ กบั พวกท่านว่ า 32 `เราเป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม เป็ นพระเจ้ าของอิสอัค และ
เป็ นพระเจ้ าของยาโคบ' พระเจ้ ามิได้ เป็ นพระเจ้ าของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น"
ปัญหาของพวกสะดูสีกค็ ือว่า พวกเขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์หรื อฤทธิ:เดชของพระเจ้า พระ
เยซูจึงทรงประจันหน้าพวกเขาด้วยสองสิ9 งนั*น พวกคนที9ชอบจับผิดพระคัมภีร์จนถึงทุกวันนี*กย็ งั
ขาดความเข้าใจในพระคัมภีร์และไม่รู้จกั ฤทธิ:เดชของพระเจ้าเหมือนเดิม ในคําตอบพวกที9มา
จับผิดพระองค์น* นั พระเยซูทรงบรรยายว่าในร่ างกายที9ได้รับสง่าราศีของเราหลังการเป็ นขึ*นจาก
ตายนั*น จะไม่มีการแต่งงานฝ่ ายร่ างกายอย่างที9เราเข้าใจอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเราจะเป็ นเหมือน
พวกทูตสวรรค์ที9เห็นได้ชดั ว่าไม่มีเพศ
นอกจากนี* พระเยซูทรงประจันหน้าพวกเขาด้วยอพยพ 3:6 ที9พระเจ้าตรัสกับโมเสส ใน
ข้อนั*น พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงใช้คาํ กริ ยารู ปปัจจุบนั ในการตรัสถึงพระองค์เองและอับราฮัม
อิสอัคและยาโคบซึ9 งตายไปแล้ว “เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม เป็ นพระเจ้าของอิสอัค และเป็ น
พระเจ้าของยาโคบ” พระองค์จึงทรงสื9 อชัดเจนว่าสามคนนั*นยังมีชีวติ อยู่ (ในสวรรค์) ถึงแม้วา่
พวกเขาได้ตายไปแล้วบนโลกนี* พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของคนเป็ นจริ งๆ พระเยซูจึงทรงใช้ขอ้

พระคัมภีร์เพื9อแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเป็ นขึ*นจากตายซึ9งเป็ นสิ9 งที9พวกสะดูสีปฏิเสธ พวกเขา
ไม่มีคาํ ตอบ
มธ 22:33

ขณะเดียวกันประชาชนทั+งปวงเมือ, ได้ ยนิ ก็ประหลาดใจด้ วยคําสั, งสอน

ของพระองค์ เห็นได้ชดั ว่าพวกสะดูสีได้เผชิญหน้ากับพระเยซูในที9สาธารณะ โดยหวังว่าจะ
ทําให้พระองค์ขายหน้าต่อหน้าประชาชน อย่างไรก็ตาม พวกสะดูสีนน9ั เองที9เป็ นฝ่ ายหน้าแตก
นอกจากนี* พวกสะดูสีส่วนใหญ่กป็ ระกอบด้วยพวกชนชั*นสู งที9เป็ นขุนนางประจําพระวิหาร
พวกประชาชนจึงอัศจรรย์ใจที9พระเยซูทรงทําให้พวกนักศาสนาชนชั*นสู งของอิสราเอลต้อง
อับอายขายหน้า
มธ 22:34-40 สุ ดท้าย พวกฟาริ สีกเ็ ข้ามาหาพระเยซูพร้อมกับคําถามที9จงใจให้พระองค์
ติดกับ คนกลุ่มนี*เป็ นคู่ปรับของพวกสะดูสีและคล้ายกับพวกรับบียวิ นิกายออร์โธด็อกซ์ใน
ปัจจุบนั ถึงแม้วา่ พวกเขาอ้างว่ายึดมัน9 ตามบัญญัติของโมเสส แต่ส9ิ งที9พวกเขาสนใจจริ งๆก็คือ
ประเพณี แบบรับบีของพวกเขาซึ9งพวกเขาถือปฏิบตั ิอย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง
แต่ พวกฟาริสีเมือ, ได้ ยนิ ว่าพระองค์ ทรงกระทําให้ พวกสะดูสีนิ,งอั+นอยู่ จึงประชุมกัน
35 มีนักพระราชบัญญัตผิ ู้หนึ,งในพวกเขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ ว่า 36 "อาจารย์ เจ้ าข้า
ในพระราชบัญญัติน+ัน พระบัญญัตขิ ้ อใดสํ าคัญทีส, ุ ด" พวกเขาคิดมาแล้วว่ายังไงพระเยซูกเ็ สร็จ
พวกเขา เพราะว่าพวกเขาถือว่าพระคัมภีร์ทุกข้อมีความสําคัญเท่ากันหมด
โปรดสังเกตว่าพวกเขาใช้นกั กฎหมายคนหนึ9งไปทดลองพระองค์ คําที9แปลเช่นนั*น (เพะ
อิราโซ) ในบริ บทนี*มีความหมายว่าทดสอบผูห้ นึ9งโดยมีเจตนาร้ายหรื อโดยใช้เล่ห์กล ใน
วัฒนธรรมยิวสมัยนั*น พวกนักกฎหมายเป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในพระราชบัญญัติของโมเสส ปกติแล้ว
พวกเขาเป็ นพวกฟาริ สีและบ่อยครั*งก็เป็ นพวกธรรมาจารย์ ดังนั*นพวกฟาริ สีจึงใช้มือดีที9สุดคน
หนึ9งของพวกเขาไปเล่นงานพระเยซู โดยคิดว่าจะทําให้พระองค์อบั อายขายหน้าต่อหน้าฝูงชน
ที9มารวมตัวกันอยูน่ * นั
นอกจากนี* พวกฟาริ สีกเ็ ชื9อว่ามีบญั ญัติอยู่ 613 ข้อในพระราชบัญญัติ ซึ9งเป็ นจํานวนของ
ตัวอักษรในบัญญัติสิบประการ พวกเขากล่าวว่ามีบญั ญัติที9เป็ นคําสั9งให้กระทําอยู่ 248 ข้อในพระ

ราชบัญญัติซ9 ึ งเป็ นจํานวนของส่ วนต่างๆของร่ างกายมนุษย์ พวกเขาอ้างว่ามีบญั ญัติที9เป็ นคําสั9ง
ห้ามมิให้กระทําอยู่ 365 ข้อในพระราชบัญญัติซ9 ึงเป็ นจํานวนของวันในปี สุ ริยคติ รวมทั*งหมดก็
คือ 613 ข้อ การถามว่าบัญญัติขอ้ ไหนใหญ่ที9สุดในมุมมองของพวกเขาแล้วก็เป็ นเรื9 องที9ทึกทัก
เอาเองด้วย คําถามนี*จึงเป็ นคําถามที9ยากและพระเยซูกท็ รงทราบดี สําหรับวัฒนธรรมยิวและ
ความคิดของคนในสมัยนั*นแล้ว คําถามนี*กค็ งคล้ายกับคําถามที9วา่ ‘คุณหยุดทุบตีภรรยาของคุณ
แล้วหรื อยัง’ พวกเขาคิดเอาเองว่าคําตอบของพระเยซูจะทําให้พระองค์เองขายหน้า
อย่างไรก็ตาม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงตอบคําถามพวกเขาอย่างซึ9งๆหน้าโดยยก
ข้อความจากพระราชบัญญัติ 6:5 และเลวีนิติ 19:18 37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า "`จงรักองค์ พระ
ผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระเจ้ าของเจ้ า ด้ วยสุ ดจิตสุ ดใจของเจ้ า และด้ วยสิ+นสุ ดความคิดของเจ้ า' 38 นี,
แหละเป็ นพระบัญญัติข้อต้ นและข้ อใหญ่ 39 ข้ อทีส, องก็เหมือนกัน คือ `จงรักเพือ, นบ้ านเหมือน
รักตนเอง' 40 พระราชบัญญัติและคําพยากรณ์ ท+งั สิ+นก็ขนึ+ อยู่กบั พระบัญญัติสองข้ อนี+"
พระเยซูทรงตัดผ่านประเพณีของพวกฟาริ สีที9พวกเขาถือว่ามีความสําคัญพอๆกับพระ
คัมภีร์เองเลยในทางปฏิบตั ิ แทนที9จะติดกับในประเพณี ของพวกฟาริ สีซ9 ึงมีเยอะแยะไม่รู้จบ พระ
เยซูทรงตอบคําถามยากๆของพวกเขาโดยการยกข้อพระคัมภีร์ที9พวกเขาอ้างว่านับถืออย่างสู ง
นอกจากนี*พระเยซูตรัสว่าสาระสําคัญและแก่นแท้ของพระคัมภีร์เดิมทั*งหมดก็มีอยูใ่ นหลักการ
อันลึกซึ*งสองประการนี*
จริ งทีเดียวที9ความรักเป็ นที9ให้พระราชบัญญัติสาํ เร็จ หากเรารักพระเจ้าอย่างที9เราควรจะ
รัก เราก็จะไม่ละเมิดบัญญัติต่างๆของพระองค์เด็ดขาด หากเรารักกันและกันอย่างที9เราควรจะรัก
เราก็จะไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื9นสะดุดเด็ดขาด พวกยิวเรี ยกพระคัมภีร์เดิมแบบรวบยอดว่าพระราชบัญญัติ
และศาสดาพยากรณ์ พระเยซูตรัสว่า พระคัมภีร์เดิมทั*งหมดก็สรุ ปย่ออยูใ่ นความจริ งอันเรี ยบง่าย
แต่ลึกซึ*งสองประการนี*
พวกฟาริ สีไม่รู้จะโต้ตอบอย่างไรกลับไป พระเยซูได้ทรงทําให้พวกเขานิ9งอั*นเหมือนกับ
ที9ทรงกระทํากับพวกเฮโรดและพวกสะดูสี พระองค์ทรงหุ บปากพวกเขาด้วยพระสติปัญญา หลัก
เหตุผล และพระคัมภีร์ของพระเจ้า

มธ 22:41-46 บัดนี*พระเยซูทรงถามพวกเขาบ้าง เมือ, พวกฟาริสียงั ประชุมกันอยู่ทนี, ั,น
พระเยซู ทรงถามพวกเขาว่ า 42 "พวกท่ านคิดอย่างไรด้ วยเรื,องพระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็ นบุตร
ของผู้ใด" เขาตอบพระองค์ ว่า "เป็ นบุตรของดาวิด" 43 พระองค์ตรัสถามเขาว่ า "ถ้ าอย่างนั+น
เป็ นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้ เรียกพระองค์ ว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ า และรับสั, งว่ า
44 `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ าว่ า จงนั,งทีข, วามือของเรา จนกว่ าเรา
จะกระทําให้ ศัตรู ของท่านเป็ นแท่ นรองเท้ าของท่ าน' 45 ถ้ าดาวิดเรียกพระองค์ ว่าองค์พระผู้เป็ น
เจ้ า พระองค์ จะเป็ นบุตรของดาวิดอย่ างไรได้ "
พระเยซูตรัสถามพวกเขาว่าพระเมสสิ ยาห์จะเป็ นบุตร (หรื อทายาท) ของผูใ้ ด พวกฟาริ
สี ตอบถูกต้องว่า ดาวิด จากนั*นพระองค์กท็ รงปล่อยหมัดตายของพระองค์ออกไป พระองค์ทรง
ถามว่า “ถ้าดาวิดเรี ยกพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์จะเป็ นบุตรของดาวิดอย่างไรได้”
พระองค์จึงทรงยกข้อความจากสดุดี 110:1 โดยทรงประยุกต์ใช้กบั พระเมสสิ ยาห์โดยตรง ใน
ทันทีทนั ใดดาวิดได้เขียนภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ: ว่า พระเจ้าพระบิดาจะตรัส
กับพระเมสสิ ยาห์วา่ จงนัง9 ที9ขวามือของเราจนกว่าเราจะจัดการพวกศัตรู ของท่าน อย่างไรก็ตาม
ดาวิดก็เรี ยกบุตรของเขาว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ9งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นมากกว่าบุตร
ของเขา พวกฟาริ สีไม่เคยมองพระคัมภีร์ขอ้ นั*นแบบนั*นมาก่อน ถึงแม้ประเพณีของรับบีเห็นพ้อง
ตรงกันว่าสดุดีบทนี*มีเนื*อหาเกี9ยวกับพระเมสสิ ยาห์กต็ าม
พระองค์จึงตรัสถามว่า “ถ้าดาวิดเรี ยกพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์จะเป็ นบุตร
ของดาวิดอย่างไรได้” เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูกาํ ลังตรัสถึงทั*งความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์
ของพระเมสสิ ยาห์ พวกฟาริ สีไม่เคยคิดถึงเรื9 องนั*นมาก่อนเหมือนกัน กระนั*น ความจริ งเรื9 อง
พระเจ้าผูท้ รงเป็ นมนุษย์กป็ รากฏชัดเจนในสดุดี 110:1 46 ไม่ มผี ู้หนึ,งผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคํา
หนึ,ง ตั+งแต่ วนั นั+นมา ไม่ มใี ครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป โดยคําถามง่ายๆข้อเดียวนี* พระเยซูได้
ทรงทําให้พวกฟาริ สีอ* ึง พวกเขาไม่มีคาํ ตอบ พวกศัตรู ที9เย่อหยิง9 และชอบจับผิดของพระเจ้าผูท้ รง
เป็ นมนุษย์ไม่อาจทัดทานพระสติปัญญาอันไม่มีขีดจํากัดของพระองค์ได้เลย พวกเขาจึงเลิก
พยายามที9จะหลอกให้พระองค์ติดกับอีก

*****
ภาพรวมของมัทธิว 23: บทนีเ$ ป็ นบททีพระเยซูทรงโจมตีพวก ‘นักศาสนา’ ในสมัยนั$น
ถึงแม้ เป้ าหมายของพระองค์ คือพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี แต่ ‘ศาสนาจารย์ ’ จํานวนมาก
ทุกวันนีก$ จ็ ะเป็ นผู้ทีรับคําตําหนินีข$ องพระเยซูเช่ นกัน คําติเตียนของพระองค์ กค็ ือว่ า “พวกเขา
สอน แต่ ไม่ กระทํา” พวกเขาเป็ นคนหน้ าซื อใจคด อีกครั$ งทีเราจําได้ ว่าเหตุการณ์ เหล่ านีเ$ กิดขึน$
ในช่ วงวันท้ ายๆของการรั บใช้ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ข้ อ 1 ของบทต่ อไปสื อชัดเจนว่ าคํา
เทศนาทีมีพลังนีม$ ีขึน$ ทีพระวิหาร ซึ งเป็ นทีมนั ของพวกผู้มีอาํ นาจในอิสราเอลและศาสนายิว
พระเยซูตรั สรั บรู้ ชัดเจนเป็ นครั$ งสุดท้ ายถึงการทีพวกของพระองค์ เองปฏิเสธพระองค์ (ยอห์ น
1:11)
มธ 23:1-2

ขณะที9พระองค์ตรัสกับฝูงชนและพวกสาวก เป้ าหมายที9พระเยซูตรัสถึง

คือ พวกธรรมจารย์และพวกฟาริ สี พวกธรรมาจารย์เป็ นผูท้ ี9มีอาชีพคัดลอกพระคัมภีร์ พวกเขาจึง
คิดว่าตัวเองเป็ นผูเ้ ชี9ยวชาญในพระคัมภีร์ พวกฟาริ สีเป็ นรับบีที9ตีความพระราชบัญญัติผซู ้ 9 ึงภาค
ภูมิใจในการรักษาข้อปลีกย่อยของพระราชบัญญัติแม้เล็กน้อยที9สุด
มัทธิวบันทึกว่า ครั+งนั+นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่ า "พวกธร
รมาจารย์ กบั พวกฟาริสีนั,งบนทีน, ั,งของโมเสส ช่วงเวลาในตอนนั*นน่าจะเป็ นวันอังคารในสัปดาห์
สุ ดท้ายของพระเยซู คําพูดนี*หมายความว่าพวกธรรมาจารย์ (ซึ9งมักอยูใ่ นคณะของพวกฟาริ สี)
พร้อมกับพวกฟาริ สีโดยรวมชอบอ้างตัวในการพูดแทนโมเสสในการตีความพระราชบัญญัติของ
โมเสส พระเยซูจึงบรรยายถึงพวกเขาว่านัง9 บนทีน, ั,งของโมเสส คําที9แปลเช่นนั*น (คาเธะดรา) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ที9นง9ั ’ หรื อ ‘เก้าอี*’ อย่างไรก็ตามในความหมายแบบที9กว้างกว่าของคําๆนี*
มันก็หมายถึงที9นง9ั อันสูงซึ9งเป็ นที9นง9ั ของผูท้ ี9มีตาํ แหน่งหรื ออิทธิพล เช่น พวกอาจารย์และผู ้
พิพากษา (น่าสนใจตรงที9คาํ ว่า cathedral ก็มาจากคําๆนี*) พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีจึงนัง9
ในที9นง9ั ของธรรมศาลาซึ9งเป็ นที9ๆพวกเขาอธิบายขยายความพระราชบัญญัติ มันจึงกลายเป็ นที9
รู ้จกั ในชื9อ “ที9นง9ั ของโมเสส” ถึงแม้พวกเขายืนขึ*นเพือ9 ที9จะอ่านคัมภีร์โทราห์ แต่พวกเขาก็นง9ั ลง
เพื9อสั9งสอนจากที9นง9ั ดังกล่าว

มธ 23:3-4

ปัญหาที9เกิดกับพวก ‘นักศาสนา’ เหล่านี*ไม่ใช่ส9ิ งที9พวกเขาสอน เพราะว่า

พระเยซูกม็ ิได้ตรัสโจมตีคาํ สอนของพวกเขาแต่อย่างใด อันที9จริ งแล้ว พระเยซูทรงสั9งให้
ประชาชนประพฤติตามสิ9 งที9คนเหล่านั*นสอนด้วยซํ*า เหตุฉะนั+นทุกสิ,งซึ,งเขาสั, งสอนพวกท่าน
จงถือประพฤติตาม เว้ นแต่ การประพฤติของเขา อย่ าได้ ทาํ ตามเลย เพราะเขาเป็ นแต่ ผู้สั,งสอน แต่
เขาเองหาทําตามไม่ แต่ขอ้ หาที9พระเยซูทรงตั*งแก่พวกเขาก็คือว่า “เขาเป็ นแต่ผสู ้ ั9งสอน แต่เขาเอง
หาทําตามไม่” ดังนั*น พระเยซูจึงตรัสว่า อย่าทําตามอย่างที9พวกเขาประพฤติ
เช่นเดียวกับนักการเมืองจํานวนมากตลอดระยะเวลาหลายปี พวกเขาวางภาระหนักบนตัว
คนอื9นโดยที9ตวั เองก็ไม่ยอมแบก พระเยซูตรัสต่อไปว่า 4 ด้ วยเขาเอาภาระหนักและแบกยากวาง
บนบ่ ามนุษย์ ส่ วนเขาเองแม้ แต่ นิว+ เดียวก็ไม่ จบั ต้ องเลย พวกเขาเป็ นคนหน้าซื9อใจคด
ภาระหนักที9วา่ นี*กค็ ือข้อปลีกย่อยในประเพณี ต่างๆของรับบีที9ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากพวก
ฟาริ สี ผูเ้ ป็ นคนตีความพระราชบัญญัติ ดังนั*น พวกเขาจึงเพิ9มเข้ากับพระราชบัญญัติ ตัวพระราช
บัญญัติเองก็เป็ นแอกที9หนักอยูแ่ ล้ว แต่ประเพณี ต่างๆที9พวกเขายืนกรานให้ผคู ้ นปฏิบตั ิกถ็ ูกเพิ9ม
เข้ากับแอกหนักนี*อีก ดู กิจการ 15:10 ดังที9ได้บรรยายไว้ในคําอธิบายสําหรับมัทธิว 22:34-40
พวกรับบีได้เพิ9มกฎ 613 ข้อเข้ากับพระราชบัญญัติ โดยอ้างว่าเพื9อ ‘ขยายความมันให้ชดั เจน’
พวกฟาริ สีและธรรมจารย์เป็ นผูท้ ี9เพิ9มกฎเหล่านี*เข้ากับพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม
พวกเขาเองก็หาช่องโหว่ได้ไม่รู้จบเพื9อที9จะหลีกเลี9ยงภาระที9พวกเขาได้วางไว้บนตัวผูอ้ ื9น ถึงแม้
พวกเขากล่าวในที9ชุมนุมชนว่าผูค้ นต้องรักษากฎเหล่านี*อย่างเคร่ งครัด แต่เมื9ออยูล่ าํ พังตัวพวกเขา
เองก็เพิกเฉยกฎเหล่านี*อยูบ่ ่อยๆ พวกเขานําเสนอตัวเองให้ปรากฏภายนอกว่าเป็ นคนที9น่า
เลื9อมใสและชอบธรรม อย่างไรก็ตาม เมื9อไม่มีใครเห็น พวกเขาก็เป็ นคนหน้าไหว้หลังหลอก ถึง
แม้พวกเขาได้เพิ9มภาระมากมายเข้ากับการดําเนินชีวติ ที9ยากลําบากอยูแ่ ล้วสําหรับประชาชน
ทัว9 ไป แต่ตวั พวกเขาเองกลับไม่ยอมทําอะไรเลยเพื9อแบ่งเบาภาระหนักของประชาชน
มธ 23:5-7

พระเยซูตรัสถึงแรงจูงใจที9แท้จริ งของพวกเขา การกระทําของเขาทุกอย่ าง

เป็ นการอวดให้ คนเห็นเท่านั+น เขาใช้ กลักพระบัญญัติอย่างใหญ่ สวมเสื+อที,มพี ู่ห้อยอันยาว

6 เขาชอบทีอ, นั มีเกียรติในการเลีย+ งและทีน, ั,งตําแหน่ งสู งในธรรมศาลา 7 กับชอบรับการคํานับที,
กลางตลาด และชอบให้ คนเรียกเขาว่ า `รับบี รับบี'
พวกฟาริ สีและธรรมาจารย์ ซึ9งเป็ น ‘นักศาสนา’ มืออาชีพในสมัยนั*น ชอบทําดีเพือ9 ให้คน
อื9นเห็น กลักพระบัญญัติ ที9วา่ นี*คือ กล่องเล็กๆที9มีไว้บรรจุขอ้ พระคัมภีร์ต่างๆจากหนังสื อพระ
ราชบัญญัติซ9 ึ งพวกเขารัดเข้ากับแขนและหน้าผากของตน คนสมัยนั*นเชื9อกันว่า ยิง9 กลักพระ
บัญญัติมีขนาดใหญ่เท่าไร คนที9สวมมันก็ยงิ9 เป็ นผูอ้ ยูฝ่ ่ ายวิญญาณมากเท่านั*น ดังนั*นพวกเขาจึง
ทําให้กลักพระบัญญัติของตนมีขนาดใหญ่ข* ึน กลักพระบัญญัติที9พวกเขาใช้โอ้อวดเช่นนั*นจึง
แสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา แทนที9จะซ่อนพระวจนะของ
พระเจ้าไว้ในใจของตน พวกเขากลับเอามันมาสวมไว้บนหัวแทน
พวกเขาชอบมากกับการสวมเครื9 องแบบของ ‘นักศาสนา’ ธรรมเนียมของศาสนายิว
กําหนดให้ผชู ้ ายเอาพู่ติดไว้ที9ชายเสื* อของตน ดู กันดารวิถี 15:38 และพระราชบัญญัติ 22:12 ดัง
นั*น ‘ศาสนาจารย์’ เหล่านี*จึงเย็บพูข่ นาดใหญ่เพือ9 เอาไว้อวด โดยเชื9อว่ายิง9 พูม่ ีขนาดใหญ่เท่าไร
มันก็ยงิ9 บ่งบอกถึงการดําเนินตามทางของพระเจ้าของพวกเขามากขึ*นเท่านั*น ความชอบธรรม
ของพวกเขาเป็ นเพียงสิ9 งที9ปรากฏภายนอกแบบหลอกๆ นอกจากนี* นักศาสนาเหล่านี*ยงั ชอบนัง9
ในที9นง9ั อันมีเกียรติในงานเลี*ยงของพวกยิวและที9ธรรมศาลาต่างๆด้วย คําที9แปลว่า ที,อนั มีเกียรติ
(โปรโตคลิซีอา) ในบริ บทนี*หมายถึง ที9มีเกียรติประจําโต๊ะในงานเลี*ยงต่างๆ
นอกจากนี* พวกเขายังชอบที9จะถูกเรี ยกว่า รั บบี ในที9สาธารณะอีกด้วย ถ้าจะพูดโดยใช้
ภาษาสมัยใหม่ มันก็คงคล้ายกับการถูกเรี ยกว่า ‘ท่านศาสนาจารย์’ นัน9 เอง ศาสนาของพวกเขา
เป็ นเพียงสิ9 งที9ปรากฏแต่ภายนอกและพวกเขาก็ประพฤติตามศาสนาของตนอย่างโอ้อวด พวกเขา
เป็ นคนหน้าซื9อใจคดถึงเนื*อในเลยทีเดียว
มธ 23:8-10 พระเยซูทรงตําหนิพวกเขา โดยสอนว่ามีแต่พระเมสสิ ยาห์เท่านั*นที9
สมควรถูกเรี ยกเช่นนั*น ท่ านทั+งหลายอย่าให้ ใครเรียกท่านว่ า `รับบี' ด้ วยท่ านมีพระอาจารย์แต่ ผู้
เดียวคือพระคริสต์ และท่านทั+งหลายเป็ นพีน, ้ องกันทั+งหมด พวกเขาก็เหมือนกับพวกบาทหลวง
ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในปัจจุบนั ที9ชอบให้คนอื9นเรี ยกว่า คุณพ่ อ พระเยซูจึงทรงสอน

ว่า 9 และอย่ าเรียกผู้ใดในโลกว่ าเป็ นบิดา เพราะท่ านมีพระบิดาแต่ ผู้เดียว คือผู้ทที, รงสถิตใน
สวรรค์
พระเยซูทรงสอนว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั*นที9สมควรถูกเรี ยกว่า พระบิดา ในบริ บททาง
ศาสนา กระนั*น พวกธรรมาจารย์ในสมัยพระเยซูกช็ อบที9จะถูกเรี ยกว่า ‘อับบา’ หรื อ ‘คุณพ่อ’ ใน
ด้านปรัชญาแล้วมีความแตกต่างน้อยมากระหว่างศาสนายิวแบบพวกรับบีฟาริ สีในสมัยนั*นกับ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในเวลาต่อมา การให้ความสําคัญต่อพิธีกรรมต่างๆและสิ9 งภายนอก
ทั*งหลายรวมถึงการมีพระและบาทหลวงในเครื9 องแต่งกายที9แบ่งแยกชัดเจนของพวกเขาก็แสดง
ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างคนทั*งสองกลุ่ม
ในแบบเดียวกันพระเยซูทรงสอนว่า 10 อย่ าให้ ผู้ใดเรียกท่ านว่ า `นาย' ด้ วยว่ านายของ
ท่ านมีแต่ ผู้เดียวคือพระคริสต์ ปัญหาหนึ9งของพวกฟาริ สีในสมัยนั*นก็คือว่า พวกเขาให้ความ
สําคัญต่อเรื9 องภายนอก พวกเขาเป็ นคนหน้าซื9อใจคดหัวจรดเท้าจริ งๆ พวกเขาสวมเครื9 องแบบ
ของ ‘นักศาสนา’ พวกเขาแสร้งทําตัวให้คนอื9นเห็นว่าเป็ นคนน่าเลื9อมใสของพระเจ้าในเมื9อความ
จริ งแล้วพวกเขาเป็ นคนลวงจนถึงแก่น พวกเขาเป็ นคนปลอมในด้านศาสนา พระเยซูทรงเรี ยก
การหลอกลวงของพวกเขาอย่างที9มนั เป็ นจริ งๆ
พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์มีเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี9วนั ในการรับใช้บนโลกนี*ของ
พระองค์ ดังนั*นพระองค์จึงไม่ทรงยั*งมือแล้ว ลูกเต๋ าถูกทอดแล้ว แม่พิมพ์กถ็ ูกเตรี ยมไว้แล้ว
พระองค์จึงทรงเรี ยกมันอย่างที9มนั เป็ นจริ งๆและปล่อยให้อะไรก็ตามที9ควรจะเกิดก็เกิด เวลาแห่ง
การพยายามชักจูงโน้มน้าวนั*นหมดไปนานแล้ว มันถึงเวลาแล้วที9จะกล่าวโทษและพระองค์ก็
ทรงกล่าวโทษจริ งๆ
มธ 23:11-12 อีกครั*งที9หลักการเรื9 องหัวใจของผูร้ ับใช้ถูกนําเสนอ ผู้ใดทีเ, ป็ นใหญ่ ทสี, ุ ด
ในพวกท่าน ผู้น+ันจะเป็ นผู้รับใช้ ของท่ านทั+งหลาย 12 ผู้ใดจะยกตัวขึน+ ผู้น+ันจะต้ องถูกเหยียดลง
ผู้ใดถ่ อมตัวลง ผู้น+ันจะได้ รับการยกขึน+ หลักการตามพระคัมภีร์ที9วา่ การยกตัวเองขึ*นนั*นสุ ดท้าย
แล้วก็จะนํามาซึ9งความตกตํ9าถูกนําเสนอตรงนี* แต่พระเจ้าทรงยกชูคนเหล่านั*นที9ถ่อมตัวลงใน
เวลาอันเหมาะสมของพระองค์ ดู ยากอบ 4:6, 1 เปโตร 5:6, ลูกา 18:14

ความยิง9 ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถูกวัดด้วยยศถาบรรดาศักดิ:หรื อชื9อเสี ยง แน่นอนที9มนั
ไม่ใช่เสื* อคลุมที9แสดงถึงความชอบธรรมแบบจอมปลอมของพวกธรรมาจารย์และฟาริ สี ในทาง
ตรงกันข้าม คนเหล่านั*นที9ยง9ิ ใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าคือคนที9ถ่อมตัวลงเพื9อรับใช้ผอู ้ ื9น
สําหรับชาวโลก หัวใจของผูร้ ับใช้กเ็ ป็ นสัญญาณที9แสดงถึงการมีฐานะทางสังคมที9ต9าํ ต้อย
สําหรับพระเจ้าแล้วมันเป็ นเครื9 องหมายที9แสดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ ในเวลาอันเหมาะ
สม พระเจ้าจะทรงยกชูความถ่อมใจเช่นนั*น พระเจ้าทรงต่อสู ้กบั คนที9หยิง9 จองหองแต่ทรง
ประทานพระคุณให้แก่คนที9ใจถ่อมจริ งๆ
มธ 23:13

ข้อ 13-33 รวมเป็ นวิบตั ิแปดประการที9พระเยซูทรงประกาศแก่ความหน้า

ซื9อใจคดของพวกนักศาสนา มันยังอยูใ่ นบริ บทของการที9พระองค์ทรงกล่าวโทษความเสแสร้ง
แบบคนหน้าซื9อใจคดของพวกผูน้ าํ ทางศาสนาในสมัยนั*น
วิบตั ิที 1 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด ด้ วยว่ าพวกเจ้ าปิ ด
ประตูอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้ าเองไม่ ยอมเข้ าไป และเมือ, คนอืน, จะ
เข้ าไป พวกเจ้ าก็ขดั ขวางไว้ ให้เราสังเกตว่าพระเยซูทรงเรี ยกพวกธรรมจารย์และพวกฟาริ สีวา่
คนหน้ าซื อใจคด คําว่า คนหน้ าซื อใจคด ถูกใช้เพือ9 เรี ยก “พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี”
โดยตรง คําที9รุนแรงนี* คนหน้ าซื อใจคด จริ งๆแล้วมีความหมายว่า ‘คนจอมปลอม’ หรื อ ‘คนเส
แสร้ง’ พระเยซูทรงตั*งข้อหาพวกเขาว่าขัดขวางทางเข้าสู่ อาณาจักรแห่งสวรรค์โดยการเคร่ ง
ศาสนาแบบหน้าซื9อใจคดของพวกเขา นอกจากนี* พระองค์ทรงสื9 อชัดเจนว่าพวกเขาก็จะไม่ได้เข้า
สู่อาณาจักรนั*นเหมือนกัน
มธ 23:14

วิบตั ิที 2 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด

ด้ วยพวกเจ้ าริบเอาเรือนของหญิงม่ าย และแสร้ งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนั+นพวกเจ้ าจะได้
รับความฉิบหายมากยิง, ขึน+ ถึงแม้พวกคนหน้าซื9อใจคดเหล่านี*อา้ งว่าตัวเป็ นคนชอบธรรมและ
อวดตัวว่าเป็ นคนน่าเลื9อมใส แต่พวกเขาก็ยงั ยึดบ้านที9หญิงม่ายยากจนนํามาจํานองไว้ดว้ ยใจที9
แข็งกระด้าง พวกเขาจงใจอธิษฐานยืดยาวในที9สาธารณะ เพื9อแสร้งทําตัวน่าเลื9อมใสแบบจอม

ปลอม ให้เราสังเกตด้วยว่าพระเยซูทรงสื9 อชัดเจนว่าจะมีการลงโทษหลายระดับในนรก ในกรณี
นี*จะมีการลงโทษหนักยิง9 กว่าสําหรับความหน้าซื9อใจคดแบบเสแสร้งของพวกเขา
มธ 23:15

วิบตั ิที 3 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด

ด้ วยพวกเจ้ าเทีย, วไปตามทางทะเลและทางบกทัว, ไปเพือ, จะได้ แม้ แต่ คนเดียวเข้ าจารีต เมือ, ได้ แล้ว
เจ้ าก็ทาํ ให้ เขากลายเป็ นลูกแห่ งนรกยิง, กว่ าตัวเจ้ าเองถึงสองเท่า พระเยซูทรงปรับโทษคนพวกนี*
สําหรับความพยายามอย่างหนักของพวกเขาในการหาคนเข้าจารี ต แต่ในการทําเช่นนั*นก็ทาํ ให้
คนที9มาเป็ นยิวแย่กว่าพวกเขาถึงสองเท่า พวกเขาพยายามสุ ดแรงในการหาคนต่างชาติมาเข้า
สุ หนัต อันเป็ นการเกณฑ์เขาเข้าสู่ ศาสนายิวอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม พวกที9เข้าจารี ตโดย
ฝี มือของอาจารย์เหล่านี*กม็ กั ทํามากยิง9 กว่าอาจารย์ของพวกเขาเสี ยอีก
มธ 23:16-22 วิบตั ิที 4 วิบัติแก่เจ้ า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่ า `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้าง
พระวิหาร คําปฏิญาณนั+นไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างทองคําของพระวิหาร ผู้น+ันจะต้ อง
กระทําตามคําปฏิญาณ' พระเยซูตรัสกล่าวโทษพวกเขาที9ชอบหยุมหยิมเรื9 องเล็กๆน้อยๆและโต้
เถียงเรื9 องไร้สาระ พระองค์ทรงเรี ยกพวกเขาว่า “คนนําทางตาบอด” เมื9อคิดดูดีๆ คําบรรยายเช่น
นั*นก็เป็ นคําตรงข้ามกันที9นาํ มาคู่กนั กระนั*นมันก็แสดงถึงสภาพฝ่ ายวิญญาณของพวกฟาริ สีและ
พวกธรรมาจารย์ได้อย่างถูกต้อง หากมันไม่ใช่เรื9 องจริ งอย่างน่าสมเพชเหลือเกินแล้ว มันก็คงเป็ น
เรื9 องขบขันน่าดู
พวก ‘นักศาสนา’ ที9ชอบโอ้อวดเหล่านี*ยอมให้คนที9เป็ นยิวปฏิญาณโดยพระวิหารแบ
บทัว9 ๆไปได้ แต่ถา้ ผูใ้ ดจะปฏิญาณโดยทองคําของพระวิหาร เขาก็ได้ผกู มัดตัวเองให้ตอ้ งเสี ย
ทองคําแก่พระวิหาร นี9กว็ กกลับมาที9การหยุมหยิมข้อปลีกย่อยในประเพณี ต่างๆของพวกรับบี
แบบไม่รู้จบเหมือนเดิม อันที9จริ งแล้ว มันก็เป็ นเรื9 องเหลวไหลและพระเยซูกท็ รงกล่าวโทษพวก
เขาเรื9 องนี*
17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ, งไหนจะสํ าคัญกว่ า ทองคําหรือพระวิหารซึ,งกระทําให้ ทองคํา
นั+นศักดิDสิทธิD คําตอบของคําถามนั*นน่าจะชัดเจนอยูแ่ ล้ว

พระองค์ตรัสต่อไปว่า 18 และว่ า `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบูชา คําปฏิญาณนั+นไม่ ผูกมัด
แต่ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างเครื,องตั+งถวายบนแท่ นบูชานั+น ผู้น+ันต้ องกระทําตามคําปฏิญาณ' นี9เป็ นอีก
ครั*งที9พวกฟาริ สียอมให้คนปฏิญาณโดยอ้างแท่นบูชาที9พระวิหาร แต่วบิ ตั ิจงเกิดแก่ผใู ้ ดก็ตามที9
จะปฏิญาณโดยอ้างสิ9 งที9จะนํามาถวายเป็ นเครื9 องบูชาบนแท่นนั*น คําที9แปลว่า ต้ องกระทําตามคํา
ปฏิญาณ (ออเฟะอิโล) มีความหมายพื*นๆว่า ‘เป็ นหนี*บุญคุณ’ หรื อ ‘ถูกผูกมัด’ ดังนั*น หากผูใ้ ด
ปฏิญาณโดยอ้างเครื9 องบูชาที9สามารถนํามาถวายบนแท่นทองเหลืองของพระวิหารได้ เขาก็ถูก
ผูกมัดให้ตอ้ งนําเครื9 องบูชานั*นมาถวายที9พระวิหารจริ งๆ
พระเยซูตรัสถามถูกต้องแล้วว่า 19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ, งใดจะสํ าคัญกว่า เครื,องตั+ง
ถวายหรือแท่ นบูชาทีก, ระทําให้ เครื,องตั+งถวายนั+นศักดิDสิทธิD พระเยซูไม่เพียงเรี ยกพวกเขาว่าเป็ น
คนตาบอดเท่านั*น แต่ยงั บอกว่าพวกเขาเป็ นคนโฉดเขลาด้วย คําที9แปลเช่นนั*น (โมรอส) เป็ นที9มา
ของคําภาษาอังกฤษ moron พวกเขาเป็ นเช่นนั*นจริ งๆ ความอดทนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ได้หมดลงแล้วต่อความหน้าซื9อใจคดแบบโอ้อวดของคนพวกนี*
พระเยซูตรัสต่อไปว่า 20 เหตุฉะนี+ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบูชา ก็ปฏิญาณอ้างแท่ นบูชา
และสิ,งสารพัดซึ,งอยู่บนแท่นบูชานั+น 21 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร ก็ปฏิญาณอ้างพระวิหาร
และอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั+น 22 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณอ้าง
พระทีน, ั,งของพระเจ้ าและอ้างพระองค์ ผู้ประทับบนพระทีน, ั,งนั+น
ในมัทธิว 5:34-35 พระเยซูทรงสอนว่าอย่าปฏิญาณเลย การที9พวกเขาปฏิญาณแบบ
คลุมเครื อในรู ปแบบเหล่านี*น* นั ล้วนเปล่าประโยชน์ เพราะว่าพระเยซูทรงสอนแล้วว่าการสาบาน
เองก็เกือบเป็ นการพูดหมิ9นประมาทพระเจ้าแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง9 เมื9อพวกเขาปฏิญาณโดยอ้าง
พระวิหารหรื อสวรรค์เอง พวกเขาก็กาํ ลังปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้าแห่งพระวิหารและพระเจ้าแห่ง
สวรรค์ดว้ ย พวกเขาจึงเกือบที9จะกล่าวออกพระนามพระเจ้าเล่นๆอยูร่ อมร่ อ จะดีกว่าหากจะไม่
ปฏิญาณโดยอ้างอะไรเลย
มธ 23:23-24 วิบตั ิที 5 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด
ด้ วยพวกเจ้ าถวายสิ บชักหนึ,งของสะระแหน่ ยีห, ร่ าและขมิน+ ส่ วนข้ อสํ าคัญแห่ งพระราชบัญญัติ

คือการพิพากษา ความเมตตาและความเชื,อนั+นได้ ละเว้ นเสีย สิ,งเหล่านั+นพวกเจ้ าควรได้ กระทําอยู่
แล้ว แต่ สิ,งอืน, นั+นไม่ ควรละเว้ นด้ วย
พระเยซูทรงเล่นงานพวกเขาที9ถือรักษาข้อเล็กน้อยของพระราชบัญญัติแต่ไม่สนใจสิ9 ง
สําคัญของมัน พวกเขาใส่ ใจทุกกระเบียดนิ*วในการถวายสิ บชักหนึ9งของเครื9 องเทศที9พวกเขาปลูก
ในสวนของตน เช่น สะระแหน่ ยีห9 ร่ า และขมิ*น กระนั*นพวกเขากลับละเลยความจริ งสําคัญๆ
แห่งพระวจนะของพระเจ้า เช่น ความชอบธรรม ความเมตตา และความเชื9อ คําที9แปลว่า การ
พิพากษา (คริ ซิส) ในบริ บทนี*น่าจะหมายถึง ‘การตัดสิ นอันถูกต้อง’ หรื อกล่าวง่ายๆคือ ‘ความ
ชอบธรรม’
พวกเขามองป่ าไม่เห็นเพราะมองเห็นแต่ตน้ ไม้ ให้เราสังเกตว่าพระเยซูมิได้ทรงวิพากษ์
วิจารณ์พวกเขาเรื9 องการถวายสิ บชักหนึ9ง อันที9จริ งพระองค์ตรัสว่า “สิ9 งเหล่านี*พวกเจ้าควรได้
กระทําอยูแ่ ล้ว” ปั ญหาของพวกเขาก็คือว่า พวกเขามองเห็นแต่ส9ิ งที9ปรากฏภายนอก และมองไม่
เห็นคุณธรรมฝ่ ายวิญญาณที9สาํ คัญกว่าซึ9งไม่ปรากฏแก่ตาของการดําเนินตามทางของพระเจ้า
ที9แท้จริ ง หากจะกล่าวแล้ว การถวายสิ บชักหนึ9งแม้แต่ส่วนเล็กน้อยที9สุดของรายรับของคนๆ
หนึ9งนั*นเช่น เครื9 องเทศในสวน ก็เป็ นเรื9 องที9เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พวกเขากลับพลาดสิ9 ง
สําคัญๆแห่งความจริ งฝ่ ายวิญญาณไปเสี ย พวกเขามองเห็นแต่ตน้ ไม้แต่กลับไม่เห็นป่ า
นี9เท่ากับพวกเขากําลังกรองลูกนํ*าออกแต่กลืนตัวอูฐเข้าไป 24 คนนําทางตาบอด เจ้ า
กรองลูกนํา+ ออก แต่ กลืนตัวอูฐเข้ าไป นอกจากมุกตลกที9เหน็บแนมที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ทรงใช้แล้ว ทั*งลูกนํ*าและตัวอูฐต่างเป็ นสิ9 งที9พวกยิวถือว่ามลทิน ดังนั*น เมื9อพวกเขาให้ความ
สําคัญกับรายละเอียดเล็กน้อยของสิ9 งที9พวกเขาคิดว่าเป็ นความบริ สุทธิ: พวกเขากลับเป็ นมลทิน
ไปอย่าร้ายกาจเพราะใจที9แข็งกระด้างของตัวเอง
มธ 23:25-26 วิบตั ิที 6 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด
ด้ วยเจ้ าขัดชําระถ้ วยชามแต่ ภายนอก ส่ วนภายในถ้ วยชามนั+นเต็มด้ วยโจรกรรมและการมัวเมา
กิเลส พวกคนหน้าซื9อใจคดเคร่ งศาสนาเหล่านี*สนใจแต่การทําตัวให้ปรากฏภายนอกว่าเป็ นคน
น่าเลื9อมใส กระนั*น พวกเขาก็เป็ นคนโสโครกอยูข่ า้ งใน พระองค์ทรงเปรี ยบพวกเขาว่าเป็ น

เหมือนกับความเหลวไหลของการล้างเฉพาะด้านนอกของถ้วยชาม แต่ไม่เคยทําความสะอาด
ด้านในของภาชนะซึ9งมีไว้ใส่ อาหารเลย อันที9จริ ง พระเยซูตรัสว่าพวกเขาเป็ นเหมือนกับถ้วยชาม
ที9ยงั มีคราบเศษอาหารเกรอะกรังติดอยู่
นอกจากนี*พระองค์ทรงบรรยายว่าภายในพวกเขานั*นเต็มด้วย “โจรกรรมและการมัวเมา
กิเลส” ความหมายก็คือการเป็ นคนคดโกงในด้านจรรยาบรรณและไม่ยบั ยั*งชัง9 ใจในด้านศีลธรรม
ถึงแม้พวกเขาพยายามที9จะทําตัวให้คนเห็นว่าเป็ นคนเคร่ งศาสนาน่าเลื9อมใส แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้วพวกเขากลับเป็ นคนที9เสื9 อมทรามในด้านศีลธรรมและจรรยาบรรณ
พระเยซูจึงทรงเตือนสติพวกเขาว่า 26 พวกฟาริสีตาบอด จงชําระสิ,งทีอ, ยู่ภายในถ้ วยชาม
เสี ยก่อน เพือ, ข้ างนอกจะได้ สะอาดด้ วย วกกลับมาเรื9 องถ้วยชามที9สกปรก พระเยซูทรงสั9งให้พวก
ฟาริ สีตาบอดเหล่านี*ชาํ ระชีวติ ภายในให้สะอาดเสี ยก่อน ในการทําเช่นนั*น ภายนอกของพวกเขา
ก็จะสะอาดตามมา การดําเนินตามทางของพระเจ้าที9แท้จริ งเริ9 มต้นด้วยจิตวิญญาณใหม่ที9ถูกสร้าง
ขึ*นจากภายในซึ9งสุ ดท้ายแล้วก็จะส่ งผลมาถึงภายนอกด้วย ศาสนาของพวกฟาริ สีจริ งๆแล้วก็คือ
การทําความสะอาดด้านนอกของถังขยะโดยยังปล่อยให้ดา้ นในสกปรกโสโครกอยู่
มธ 23:27-28 วิบตั ิที 7 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด
เพราะว่ าเจ้ าเป็ นเหมือนอุโมงค์ ฝังศพซึ,งฉาบด้ วยปูนขาว ข้ างนอกดูงดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็มไป
ด้ วยกระดูกคนตายและการโสโครกสารพัด อีกครั*งที9นี9เป็ นการประณามแบบเดียวกัน พวกนัก
ศาสนามืออาชีพเหล่านี*ในกลุ่มพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีชาํ ระด้านนอกให้สะอาดเพื9อให้
คนอื9นเห็น อย่างไรก็ตามภายในของพวกเขาก็สกปรกโสมมยิง9 นัก
คําว่า “อุโมงค์ฝังศพซึ9งฉาบด้วยปูนขาว” จริ งๆแล้วก็หมายถึงหลุมศพที9ฉาบด้วยปูนขาว
ในวันที9สิบห้าของเดือนอาดาร์ ก่อนเทศกาลปัสกาของทุกปี พวกยิวก็จะเอาปูนขาวไปฉาบสถาน
ที9ทุกแห่งที9มีหลุมศพอยู่ พวกเขาทําเช่นนี*เพื9อให้สถานที9เหล่านั*นสวยงามและทําเครื9 องหมาย
สถานที9น* นั ๆไว้ดว้ ยเกรงว่าจะมีใครเดินข้ามหลุมศพเหล่านั*นและทําให้ตวั เองเป็ นมลทินตาม
บัญญัติของเลวี สําหรับเรื9 องนี*พวกเขายกกันดารวิถี 19:16 และเอเสเคียล 39:15

พระเยซูตรัสว่า 28 เจ้ าทั+งหลายก็เป็ นอย่ างนั+นแหละ ภายนอกนั+นปรากฏแก่ มนุษย์ ว่าเป็ น
คนชอบธรรม แต่ ภายในเต็มไปด้ วยความหน้ าซื,อใจคดและความชั,วช้ า ศาสนายิวตามพระคัมภีร์
ในสมัยพระเยซูได้เสื9 อมทรามลงจนกลายเป็ นศาสนายิวแบบรับบีซ9 ึ งไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่า
ศาสนาของคนหน้าซื9อใจคดที9เน้นเรื9 องภายนอก ตราบใดที9ผใู ้ ดปฏิบตั ิตามพิธีและประเพณี ต่างๆ
ของพวกรับบี มันก็ไม่สาํ คัญว่าผูน้ * นั จะเป็ นคนที9ซื9อตรง มีศีลธรรม มีความกรุ ณา หรื อยุติธรรม
หรื อไม่ อันที9จริ งแล้ว พวกนักศาสนามืออาชีพ คือ พวกรับบี พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สีมกั
เป็ นคนที9เสื9 อมทรามในด้านศีลธรรม จิตวิญญาณและจรรยาบรรณ โดยยังรักษาภาพลักษณ์ที9ใส
สะอาดว่าเป็ นยิวที9ถือบัญญัติอยู่ ตราบใดที9พวกเขาปฏิบตั ิตามกฎภายนอกต่างๆของศาสนายิวแบ
บรับบี พวกเขาก็ยงั ถือว่าตนเป็ นคนชอบธรรมอยู่ ดังนั*นพวกเขาจึงมีความผิดในการหลงคิดว่าตัว
ชอบธรรมด้วย
มธ 23:29-33 วิบตั ิที 8 วิบัติแก่เจ้ า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้ าซื,อใจคด
เพราะพวกเจ้ าก่อสร้ างอุโมงค์ ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่ งอุโมงค์ฝังศพของผู้
ชอบธรรมให้ งดงาม 30 แล้วกล่าวว่ า `ถ้ าเราได้ อยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเรานั+น เราจะมีส่วนกับ
เขาในการทําโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ให้ ตกก็หามิได้ ' 31 อย่ างนั+นเจ้ าทั+งหลายก็เป็ นพยาน
ปรักปรําตนเองว่า เจ้ าเป็ นบุตรของผู้ทไี, ด้ ฆ่าศาสดาพยากรณ์ เหล่านั+น
ความหน้าซื9อใจคดอย่างสิ* นเชิงของศาสนายิวแบบรับบีและฟาริ สีกป็ รากฏชัดเมื9อพวกเขา
สร้างอนุสรณ์สถานให้แก่พวกศาสดาพยากรณ์และบรรดาคนชอบธรรมสมัยโบราณ แม้แต่เฮโร
ดมหาราช ซึ9งเป็ นตัวพ่อในเรื9 องความเหี*ยมโหด การทําผิดศีลธรรม และความชัว9 ร้ายก็ยงั ได้สร้าง
อุโมงค์ฝังศพของดาวิดขึ*นใหม่ในสมัยของเขา ในหุบเขาขิดโรน ซึ9งอยูท่ างทิศตะวันออกของ
พระวิหารก็มีอุโมงค์ฝังศพที9ประดับตกแต่งสวยงามของเศคาริ ยาห์ผซู ้ 9 ึงถูกฆ่าตายระหว่างพระ
วิหารและแท่นบูชา ดู 2 พงศาวดาร 24:22 กระนั*นในการทําเช่นนั*น พวกเขาก็เป็ นพยานถึงข้อ
เท็จจริ งที9วา่ พวกเขาเป็ นลูกหลานของคนเหล่านั*นที9ฆ่าศาสดาพยากรณ์พวกเดียวกันนี*
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสต่อไปว่า 32 เจ้ าทั+งหลายจงกระทําตามทีบ, รรพบุรุษได้
กระทํานั+นให้ ครบถ้ วนเถิด พระเยซูจึงทรงเหน็บแนมพวกเขา วลีที9วา่ “จงกระทํา...ให้ครบถ้วน

เถิด” ก็เป็ นคําสั9ง ด้วยถ้อยคํามากมายที9ได้ตรัสไปแล้วนี* พระเยซูตรัสว่า เอาเลยและทําสิ9 ง
บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้เริ9 มไว้ให้เสร็จๆไป ในคําตรัสนี*กม็ ีการประชดและการด่าอย่างรุ นแรง
พระองค์ทรงยุให้พวกเขาเติมความผิดของบรรพบุรุษของพวกเขาให้เต็มปริ9 ม เอาเลยและตรึ ง
องค์บริ สุทธิ:และเติมถ้วยแห่งความชัว9 ช้าของพวกเจ้าให้เต็ม
พระเยซูทรงปิ ดท้ายเหมือนกับที9ยอห์นได้กระทําก่อนหน้านั*นในการเรี ยกคนเหล่านั*นว่า
ชาติงูร้าย นัน9 คือ งูที9อยูใ่ นพงหญ้า 33 เจ้ าพวกงู เจ้ าชาติงูร้าย เจ้ าจะพ้นความฉิบหายในนรก
อย่างไรได้ คําถามของพระเยซูที9วา่ พวกเขาจะรอดพ้นการลงโทษในนรกไปอย่างไรได้น* นั ก็เป็ น
คําถามที9ไม่ตอ้ งการคําตอบ คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว พวกเขาจะหนีไม่พน้ ! พระองค์ทรงโยน
ถุงมือท้ารบแล้ว พระเยซูทรงท้าทายพวกเขาให้ทาํ อะไรสักอย่างเกี9ยวกับพระองค์ พระองค์มิได้
กําลังสอนข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรนั*นหรื อแม้แต่เรื9 องความรอดแล้ว พระองค์ทรงวิจารณ์
ความหน้าซื9อใจคดของพวกศัตรู ของพระองค์อย่างรุ นแรงซํ*าแล้วซํ*าอีกไปแล้ว กางเขนรออยู่
เบื*องหน้าแล้วและพระองค์กท็ รงทราบดี พระองค์จึงไม่สงวนคําพูดเพื9อตรัสกล่าวโทษคนหน้า
ซื9อใจคดที9ชว9ั ร้ายเหล่านี*เลย ซึ9งเป็ นพวกผูน้ าํ ทางศาสนาแห่งพวกผูใ้ หญ่ในอิสราเอล พระพิโรธ
อันชอบธรรมจึงถูกเทออกมาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างสมควรแล้ว
มธ 23:34-35 พระเยซูจึงตรัสเป็ นเชิงพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆที9จะเกิดขึ*นและผูกมัน
เข้ากับประวัติศาสตร์ของพวกยิว เหตุฉะนั+น ดูเถิด เราใช้ พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนักปราชญ์
และพวกธรรมาจารย์ ต่างๆไปหาพวกเจ้ า เจ้ าก็ฆ่าเสียบ้ าง ตรึงเสียทีก, างเขนบ้ าง เฆีย, นตีในธรรม
ศาลาของเจ้ าบ้ าง ข่ มเหงไล่ออกจากเมืองนีไ+ ปเมืองโน้ นบ้ าง พระองค์ตรัสล่วงหน้าว่าในอนาคต
อีกไม่ไกลนี*พวกคนหน้าซื9อใจคดเคร่ งศาสนาพวกเดียวกันนี*จะฆ่าและข่มเหงเหล่านักเทศน์ที9
ดําเนินตามทางของพระเจ้าอีกรุ่ นหนึ9ง โดยเริ9 มที9พระเจ้าผูท้ รงรับสภาพมนุษย์ซ9 ึงทรงอยู่
ท่ามกลางพวกเขาเป็ นผูแ้ รก
คําพยากรณ์น* ีกเ็ ป็ นจริ งแน่นอนเมื9อพวกผูใ้ หญ่ในอิสราเอลข่มเหงคริ สตจักรยุคต้นด้วย
ความแค้นเคือง สเทเฟนถูกฆ่าตายด้วยนํ*ามือของพวกเขา สิ เมโอนผูเ้ ป็ นบุตรของเคลโอฟาสก็ถูก
ตรึ งกางเขนตามคํายุยงของพวกยิว เปโตร ยอห์นและเปาโลก็ถูกเฆี9ยนตีในธรรมศาลาของคน

เหล่านี* พวกปุโรหิ ตใหญ่กไ็ ล่ล่าพวกคริ สเตียนยุคต้นในแต่ละเมืองโดยใช้เซาโลแห่งทาร์ซสั และ
เจ้าหน้าที9ไต่สวนคนอื9นๆ คริ สตจักรที9เมืองอันทิโอกได้ถูกก่อตั*งขึ*นโดยพวกผูเ้ ชื9อที9ส่วนใหญ่
แล้วหนีจากการข่มเหงในแคว้นยูเดีย
35 ดังนั+นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ,งตกทีแ, ผ่ นดินโลก ตั+งแต่ โลหิตของอาแบลผู้ชอบ
ธรรมจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์ บุตรชายบารัคยา ทีพ, วกเจ้ าได้ ฆ่าเสียในระหว่ างพระวิหารกับ
แท่ นบูชานั+น ย่ อมตกบนพวกเจ้ าทั+งหลาย พระเยซูตรัสว่าในการข่มเหงคริ สตจักรยุคต้นเช่นนั*น
พวกเขาก็จะนําความผิดในเรื9 องโลหิตของบรรดาผูช้ อบธรรมตกบนตัวพวกเขาเอง คือ ตั*งแต่อา
แบล บุตรอาดัมจนถึงเศคาริ ยาห์ใน 2 พงศาวดาร 24:20-22 พระองค์จึงทรงยกให้ความผิดเรื9 อง
การฆ่าผูเ้ ชื9อตกบนตัวพวกเขา คือ ตั*งแต่คาอินจนถึงโยอาชผูม้ ีใจแข็งกระด้างและเหล่าลูกสมุน
ของเขา การพิพากษาเพือ9 โลหิตของผูช้ อบธรรมตั*งแต่สมัยอาแบลจนถึงคริ สตจักรยุคต้นจะตก
บนพวกเขาเมื9อติตสั ทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มจนสิ*นซากในปี ค.ศ. 70
มธ 23:36

พระองค์ตรัสต่อไปว่า เราบอกความจริงแก่ เจ้ าทั+งหลายว่ า บรรดาสิ, งเหล่า

นีจ+ ะตกกับคนสมัยนี+ พระเยซูทรงสื9 อชัดเจนว่าพระพิโรธของพระเจ้า ซึ9งเก็บงําไว้ตลอดหลายยุค
สมัยซึ9งพระองค์ทรงมีต่อการข่มเหงดังกล่าว จะถูกระบายออกต่อคนสมัยนั*นเอง ถ้วยแห่งความ
ชัว9 ช้าของพวกเขาก็เต็มปรี9 แล้ว การพิพากษานั*นได้มาถึงจริ งๆภายใต้ติตสั พร้อมกับการที9กรุ ง
เยรู ซาเล็ม พระวิหารของมัน และบรรดาผูท้ ี9อาศัยอยูใ่ นกรุ งนั*นถูกทําลายเสี ยราบคาบ หินโม่ของ
พระเจ้านั*นบดขยี*ชา้ ๆ แต่มนั ก็บดเสี ยจนละเอียดเลยทีเดียว พระเจ้าจะทรงพิพากษาความบาปใน
เวลาอันเหมาะสมของพระองค์! แต่วบิ ตั ิจงเกิดแก่คนเหล่านั*นที9พระพิโรธของพระเจ้าตกใส่ หาก
คนเหล่านั*นไม่เคยเกิดมาเสี ยเลยก็คงดีกว่า
มธ 23:37-38 ในการปิ ดท้ายคํากล่าวโทษประชากรของพระองค์น* นั พระเยซูทรงรํ9าไห้
ด้วยความเศร้าโศกอย่างมากที9กรุ งเยรู ซาเล็มได้ปฏิเสธความพยายามของพระเจ้าที9จะนํามันมาถึง
การกลับใจใหม่อยูร่ 9 าํ ไป โอ เยรู ซาเล็มๆ ทีไ, ด้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้ างผู้ทไี, ด้
รับใช้ มาหาเจ้ าถึงตาย เราใคร่ จะรวบรวมลูกของเจ้ าไว้ เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่กกลูกอยู่ใต้ ปีกของมัน
แต่ เจ้ าไม่ ยอมเลยหนอ

พระองค์ทรงเปลี9ยนนํ*าเสี ยจากพระพิโรธอันชอบธรรมที9ทรงมีต่อความหน้าซื9อใจคดของ
พวกผูใ้ หญ่แห่งอิสราเอลมาเป็ นความรุ นแรงของสิ9 งที9จะเกิดขึ*น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรง
ปวดร้าวพระทัยเมื9อพระองค์หวนตรัสถึงบรรดาศาสดาพยากรณ์ที9พระเจ้าทรงใช้มาที9ถูกฆ่าตาย
โดยบรรดาผูน้ าํ ของกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ทรงรําลึกถึงการที9พระองค์ทรงอยากที9จะรวบรวม
ประชากรของพระองค์จากอันตรายและความเดือดร้อนอยูเ่ นืองๆเหมือนแม่ไก่ปกป้ องลูกๆของ
มัน กระนั*น พระองค์กต็ รัสอย่างเป็ นปริ ศนาไว้วา่ พวกเขาก็ไม่ยอม! พวกเขาปฏิเสธนัน9 เอง
ที9เป็ นลางบอกเหตุยง9ิ ไปกว่านั*นก็คือว่า พระเยซูตรัสล่วงหน้าว่า 38 ดูเถิด `บ้ านเมืองของ
เจ้ าจะถูกละทิง+ ให้ รกร้ างแก่เจ้ า' คําที9แปลว่า รกร้ าง (เอะเรมอส) มักถูกแปลเป็ น ‘ถิ9นทุรกันดาร’
หรื อ ‘ทะเลทราย’ พื*นที9รกร้างเช่นนั*นมักพบในทางใต้และตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม นํ*าเสี ยง
ของพระองค์สื9อถึงการยอมรับสภาพและความเวทนาเพิม9 เติม พระเยซูตรัสล่วงหน้าอย่างเศร้า
พระทัยถึงความรกร้างที9จะเกิดแก่กรุ งเยรู ซาเล็มในอีกชัว9 อายุคนต่อมา พระพิโรธของพระเจ้าจะ
ตกแก่ประชากรของพระองค์ในไม่ชา้ ผ่านทางติตสั นายพลโรม เมื9อติตสั ลงมือเสร็จสิ*นแล้ว กรุ ง
เยรู ซาเล็มก็ได้กลายเป็ นเหมือนถิ9นทุรกันดารในหลายๆด้านจริ งๆ
มธ 23:39

คําตรัสประโยคสุ ดท้ายของพระเยซูที9พระวิหารก็คือ ด้ วยเราว่าแก่เจ้ าทั+ง

หลายว่า เจ้ าจะไม่ เห็นเราอีกจนกว่ าเจ้ าจะกล่าวว่ า `ขอให้ พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระเจริญ'" พระเยซูตรัสล่วงหน้าอย่างเป็ นปริ ศนาว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็น
พระองค์อีก (ในพระวิหาร) จนกว่าพวกเขาร้องว่า “ขอให้พระองค์ผเู ้ สด็จมาในพระนามขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ” พระองค์กาํ ลังตรัสถึงการที9พระองค์จะเสด็จกลับมาที9พระวิหารสัก
วันหนึ9งด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมากในการเสด็จมาครั*งที9สองของพระองค์ สองวัน
หลังจากนั*น พระองค์จะทรงถูกตรึ งที9กางเขนโดยมองลงมาที9พระวิหาร แต่พระเยซูกไ็ ม่เคย
เข้าไปที9นน9ั อีกเลย
*****
ภาพรวมของมัทธิว 24: บทนีเ$ ป็ นบทที น่าทึ งทีสุดและก็ถกู เข้ าใจผิดมากที สุดบทหนึงใน
หนังสื อมัทธิ ว บทนีร$ วมถึงบทที 25 รวมกันเป็ นสิ งทีเรี ยกว่ าคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ มันมี

เนือ$ หาเกียวกับอวสานกาลทั$งหมด บทนีจ$ ึงพุ่งเป้ าไปทีเหตุการณ์ ต่างๆที จะเกิดกับอิสราเอลใน
ช่ วงยุคเจ็ดปี
กุญแจที จะช่ วยให้ เราเข้ าใจคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศก็คือ เราต้ องระลึกว่ า (1) ข่ าว
ประเสริ ฐของมัทธิ วถูกเขียนเพือให้ ยิวอ่ าน (2) คริ สตจักรไม่ ได้ ถกู พูดถึงโดยตรงเลยในคําเทศนา
บนภูเขามะกอกเทศนี $ เพราะมันถูกรั บขึน$ ไปยังสวรรค์ เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ จุดสนใจอยู่ตรงที
ชนชาติอิสราเอลในช่ วงยุคเจ็ดปี (3) การรั บขึน$ ได้ เกิดขึน$ ไปแล้ วก่ อนเหตุการณ์ ต่างๆที ถกู พูดถึง
ในบทนี $ ส่ วนที พดู ถึงการเสด็จมาของพระคริ สต์ กเ็ กียวข้ องกับการเสด็จมาครั$ งทีสองของ
พระองค์ ด้วยฤทธิd เดชและสง่ าราศีเมือสิ $นยุคเจ็ดปี คําเทศนาทั$งเรื องนีก$ พ็ ูดถึงชนชาติอิสราเอล
เมือพวกเขากลับใจรั บเชื อพระคริ สต์ ในช่ วงเวลานีซ$ ึ งเต็มไปด้ วยความสั บสนและการพิพากษา
เนือ$ หาตอนท้ ายของมัทธิ ว 24 ก็เป็ นคําบรรยายอย่ างละเอี ยดถึงการเสด็จมาของพระเยซู
คริ สต์ ด้วยฤทธิd เดชและสง่ าราศีเป็ นอันมาก นีต่างจากการรั บขึน$ เลย กุญแจทีช่วยให้ เราเข้ าใจพระ
คัมภีร์ตอนนีก$ ค็ ือการระลึกว่ ามันอยู่ในบริ บทของยุคเจ็ดปี และเกียวข้ องกับพวกยิวที กลับใจรั บ
เชื อ นีจึงเป็ นเรื องของชนชาติอิสราเอลทีเชื อในวันนั$น กระนั$น มันก็ทาํ ให้ เราเข้ าใจเหตุการณ์
ต่ างๆทีจะเกิดขึน$ ในตอนนัน$ ข้ อพระคัมภีร์ตอนที เชื อมโยงกันก็คือ วิวรณ์ 19:11-19
มธ 24:1-2

หลังจากที9พระเยซูตรัสประณามพวกธรรมจารย์และพวกฟาริ สีไปแล้วใน

บทที9 23 ที9พระวิหาร พระองค์กเ็ สด็จไปจากที9นน9ั และมุ่งหน้าไปยังภูเขามะกอกเทศซึ9งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม (ช่วงเวลาในตอนนั*นคือแค่หนึ9งหรื อสองวันก่อนที9พระองค์จะทรง
ถูกตรึ งกางเขน) เมื9อพระองค์และพวกสาวกเดินผ่านสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าของพระวิหาร พระ
เยซูกท็ รงแจ้งให้พวกเขาทราบว่าวันนั*นกําลังจะมาเมื9อจะไม่มีหินสักก้อนของพระวิหารถูกเหลือ
ไว้ให้ซอ้ นทับกัน
ฝ่ ายพระเยซูทรงออกจากพระวิหาร แล้วพวกสาวกของพระองค์ มาชี+ตกึ ทั+งหลายของ
พระวิหารให้ พระองค์ ทอดพระเนตร 2 พระเยซู จงึ ตรัสกับเขาว่ า "สิ, งสารพัดเหล่านี+พวกท่ าน
เห็นแล้ วมิใช่ หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาทีซ, ้ อนทับกันอยู่ทนี, ี, ซึ,งจะไม่ ถูกทําลายลงก็
หามิได้ ” พระวิหารที9กรุ งเยรู ซาเล็ม (ซึ9งเพิ9งได้รับการบูรณะใหม่เมื9อไม่นานมานี*โดยเฮโรดมหา
ราช) ได้กลายเป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งชาติของพวกยิวไปแล้ว นอกจากความหมายด้านศาสนาของมัน

แล้ว ยังได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนายิวและประเทศอิสราเอลด้วย มันเป็ นหนึ9งในสิ9 ง
มหัศจรรย์ของโลกในด้านสถาปัตยกรรม นักท่องเที9ยวเดินทางมาจากทัว9 โลกในสมัยนั*นเพือ9 มา
เยือนมัน อาณาบริ เวณของพระวิหารมีขนาดใหญ่โตและครอบคลุมพื*นที9สามสิ บห้าเอเคอร์ มัน
ได้รับการตกแต่งทางสถาปั ตยกรรมอย่างงดงาม โดยในบางที9กบ็ ุดว้ ยทองคําหรื อถึงกับใช้ทองคํา
แท้เป็ นวัสดุเลย มันใช้เวลาเกือบ 50 ปี ในการบูรณปฏิสังขรณ์และในตอนนั*นก็ยงั ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ดี โจเซฟัสเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับภูเขาที9มีหิมะปกคลุมยอด มันถูกสร้างขึ*นพร้อมกับ
เสารากหินปูนโดโลไมท์ขนาดมหึมาและมีโครงสร้างส่ วนบนที9ทาํ ด้วยหินอ่อนขัดมัน
พระวิหารเป็ นสัญลักษณ์และที9มน9ั ของศาสนายิวทัว9 โลก มันคงเปรี ยบได้กบั ความสําคัญ
ร่ วมกันของตึกต่างๆที9มีความสําคัญระดับชาติในกรุ งวอชิงตันดีซีสาํ หรับคนอเมริ กนั พระวิหาร
จึงเป็ นตัวแทนของทําเนียบรัฐบาล เมืองหลวงของประเทศ และสัญลักษณ์ของคนทั*งชาติ นี9
เท่ากับพระเยซูตรัสว่า อีกไม่นานทั*งหมดนี*จะเป็ นแค่เศษหินเศษปูน ซึ9งสื9 อให้เห็นถึงความพินาศ
ย่อยยับและความล่มจมของชนชาติยวิ
ในปี ค.ศ. 70 เมื9อพวกโรมภายใต้ติตสั บุกโจมตีกรุ งเยรู ซาเล็ม พระวิหารก็โดนไฟไหม้
และทองคําของพระวิหารที9ถูกเผาจนละลายก็ไหลลงไปตามเศษหินเศษปูน พอเศษซากปรักหัก
พังเย็นตัวลงแล้ว พวกทหารโรมก็เข้ามาปล้นสะดมพระวิหาร โดยไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกัน
เลยในการขุดหาทองคําที9ถูกไฟเผาจนละลาย หลังจากนั*นติตสั ก็ส9ังให้คนโยนหินที9เหลือของ
โครงสร้างพระวิหารลงไปทางด้านข้างของยกพื*นพระวิหาร เศษหินดังกล่าวบางชิ*นก็ยงั หลง
เหลืออยูท่ ี9เดิมที9มนั หล่นจนถึงทุกวันนี* การพิพากษาของพระเจ้าที9มีต่อชนชาติอิสราเอลสําหรับ
ความชัว9 ช้าของพวกเขาและการที9พวกเขาปฏิเสธพระคริ สต์ได้ตกลงบนพวกเขาแล้ว
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ขณะกําลังเสด็จไปจากพระวิหาร พระเยซูกท็ รงนําพวกสาวกข้ามหุบเขา

ขิดโรนและขึ*นไปยังภูเขามะกอกเทศที9อยูใ่ กล้เคียง ซึ9งจากที9นน9ั พวกเขาก็สามารถมองเห็นกรุ ง
เยรู ซาเล็มและพระวิหารที9ทอดยาวอยูท่ างทิศตะวันตก เมือ, พระองค์ ประทับบนภูเขามะกอกเทศ
พวกสาวกมาเฝ้ าพระองค์ ส่วนตัวกราบทูลว่ า "ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ ท+งั หลายทราบว่ า
เหตุการณ์ เหล่านีจ+ ะบังเกิดขึน+ เมือ, ไร สิ,งไรเป็ นหมายสํ าคัญว่ าพระองค์จะเสด็จมา และวาระ
สุ ดท้ายของโลกนี"+

หลังจากได้ฟังความเห็นอันเป็ นลางบอกเหตุของพระเยซูไปก่อนหน้านั*นไม่นานเกี9ยวกับ
การที9พระวิหารจะถูกทําลาย พวกสาวกที9ตกตะลึงก็ถามสามคําถาม พวกเขาอยากรู ้วา่ (1)
เหตุการณ์น* ีจะเกิดขึ*นเมื9อไร (2) พวกเขาอยากรู ้วา่ อะไรจะเป็ นหมายสําคัญที9แสดงถึงการเสด็จมา
ของพระองค์ และ (3) พวกเขาอยากรู ้หมายสําคัญที9แสดงถึงวาระสุ ดท้ายของโลกนี*
คําถามของพวกเขาเกี9ยวกับการเสด็จมาของพระองค์น่าจะหมายถึงการที9พระองค์จะทรง
สถาปนาอาณาจักรนั*น พวกเขายังไม่เฉลียวใจถึงการสิ* นพระชนม์และการเสด็จจากไปหลังจาก
การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์อยูเ่ หมือนเดิม พวกเขายังคิดในแง่ของการที9พระองค์ทรง
สถาปนาอาณาจักรของพวกยิวขึ*นใหม่เหมือนเดิม พวกเขายังสงสัยอยูว่ า่ พระองค์จะทรง
ประทานหมายสําคัญอะไรที9แสดงถึงวาระสุ ดท้ายของโลก คําที9แปลเช่นนั*น (อาอีโอน) ใน
บริ บทนี*หมายถึง ‘ยุคสมัย’
จริ งๆแล้วพวกเขาอยากรู ้วา่ พระวิหารจะถูกทําลายลงเมื9อไร อาณาจักรของพระองค์จะถูก
สถาปนาขึ*นเมื9อไร และยุคสมัยที9พวกเขามีชีวติ อยูน่ * นั จะสิ* นสุ ดลงเมื9อไร พวกเขาจึงขอหมาย
สําคัญจากพระเยซูเกี9ยวกับเรื9 องเหล่านี* ดูเหมือนว่าพวกสาวกมองออกว่าอาณาจักรนั*นจะไม่มา
โดยพลันเมื9อดูจากปฏิกิริยาอันเป็ นปฏิปักษ์ของพวกผูใ้ หญ่ในอิสราเอลที9มีต่อพระเยซู ดังนั*น
พวกเขาจึงอยากรู ้วา่ สิ9 งเหล่านี*จะเกิดขึ*นเมื9อไร
คําตอบของพระเยซูจะยังคงอยูใ่ นบริ บทของพวกยิวเหมือนเดิม คริ สตจักรไม่ได้ถูกสื9 อถึง
เลยในคําเทศนาต่อไปนี*ที9มีขนาดยาวของพระองค์ แต่จุดสนใจอยูท่ ี9ชนชาติอิสราเอลและการ
กลับใจรับเชื9อของพวกเขาในช่วงยุคเจ็ดปี
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พระเยซูทรงให้โครงร่ างคร่ าวๆของเหตุการณ์ต่างๆในยุคสุ ดท้ายสําหรับ

พวกอิสราเอลทีเชื อ พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "ระวังให้ ดี อย่ าให้ ผู้ใดล่อลวงท่านให้ หลง 5 ด้ วยว่า
จะมีหลายคนมาต่ างอ้างนามของเรา กล่ าวว่ า `เราเป็ นพระคริสต์ ' เขาจะล่ อลวงคนเป็ นอันมากให้
หลงไป พระองค์ตรัสถึงเหตุการณ์หลายอย่างที9จะเกิดขึ*นก่อนช่วงเวลาแห่งการเปลี9ยนแปลงขั*น
รุ นแรงนี* (1) คนมากมายจะถูกหลอกลวงเมื9อพระคริ สต์ปลอมทั*งหลายปรากฏตัว ตลอดหลายยุค
สมัย มีคนมากมายที9อา้ งตัวว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ โดยเฉพาะในแวดวงของพวกยิว เห็นได้ชดั ว่า
จะยิง9 มีคนแบบนี*เยอะขึ*นในช่วงเวลาก่อนยุคเจ็ดปี

(2) นอกจากนี* พระเยซูทรงเตือนว่า 6 ท่ านทั+งหลายจะได้ ยนิ ถึงเรื,องสงครามและข่ าวลือ
เรื,องสงคราม คอยระวังอย่าตืน, ตระหนกเลย ด้ วยว่ าบรรดาสิ, งเหล่านีจ+ ําต้ องบังเกิดขึน+ แต่ ทสี, ุ ด
ปลายยังไม่ มาถึง การสงครามและข่าวลือเรื9 องสงครามจะทวียง9ิ ขึ*นพร้อมกับความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศต่างๆ เราควรหมายเหตุไว้วา่ วิวรณ์ 6 กล่าวชัดเจนว่าการสงครามจะมีมากในช่วงครึ9 ง
แรกของยุคเจ็ดปี เมื9อปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์รวบรวมอํานาจผ่านทางขุมพลังทางทหาร กระนั*น
พระเยซูทรงเตือนว่าวาระสิ* นสุ ดของยุคเจ็ดปี นั*นยังมาไม่ถึง
(3) นอกจากนี* 7 เพราะประชาชาติจะลุกขึน+ ต่ อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่ อสู้ ราช
อาณาจักร ทั+งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่ างร้ ายแรงและแผ่ นดินไหวในทีต, ่ างๆ การ
กันดารอาหารและโรคระบาดจะมีมากขึ*น อีกครั*งที9ววิ รณ์ 6:5-6 กล่าวถึงการกันดารอาหารครั*ง
ใหญ่ที9จะมีข* ึนทัว9 โลกในช่วงครึ9 งแรกของยุคเจ็ดปี เมื9อการสงครามทัว9 โลกทําลายพืชผลทางการ
เกษตร (4) แผ่นดินไหวจะเกิดขึ*นในสถานที9ต่างๆเมื9อพระเจ้าทรงทําให้แผ่นดินโลกสัน9 ไหว
จริ งๆ (ดู อิสยาห์ 24:1-20, อิสยาห์ 2:21) รากฐานของแผ่นดินโลกถูกทําให้ส9นั ไหวเมื9อพระเจ้า
ทรงเทพระพิโรธของพระองค์ใส่ ชาวโลกที9ชว9ั ร้าย
เราควรชี*ให้เห็นว่าบริ บทของเรื9 องราวทั*งหมดนี*กอ็ ยูใ่ นขอบเขตของยุคเจ็ดปี มีสงคราม
และข่าวลือเรื9 องสงครามเกิดขึ*นมาตลอดสมัยประวัติศาสตร์ ประชาชาติต่างๆได้ลุกขึ*นต่อสู ้กนั
และกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัย บางช่วงเวลาก็เกิดการกันดารอาหาร โรคระบาด และแผ่น
ดินไหวในพื*นที9ต่างๆของโลกมาตลอดในอดีตที9ผา่ นมา
มธ 24:8

อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงชี*ให้เห็นว่านี9เป็ นแค่จุดเริ9 มต้นของสิ9 งที9จะเกิด

ขึ*นในยุคเจ็ดปี เท่านั*น เหตุการณ์ ท+งั ปวงนีเ+ ป็ นขั+นแรกแห่ งความทุกข์ ลาํ บาก ทั*งหมดนี*จะเป็ น
เพียงการโหมโรงสู่ ส9ิ งที9จะตามมาในช่วงยุคเจ็ดปี เท่านั*น นี9เป็ นอีกครั*งที9ส9ิ งที9พระเยซูได้ทรง
บรรยายมาจนถึงตอนนี*กส็ อดคล้องกับการแกะตราประทับสี9 ดวงแรกในวิวรณ์ 6 ตราทั*งสี9 น* นั
เป็ นเพียงเหตุการณ์ระยะแรกๆของยุคเจ็ดปี เท่านั*น
มธ 24:9-13 จากนั*นพระเยซูทรงให้รายละเอียดเกี9ยวกับการที9คนทั*งหลายที9กลับใจรับ
เชื9อพระคริ สต์ (โดยเฉพาะพวกยิวในตอนนั*น) จะโดนข่มเหง ในเวลานั+นเขาจะมอบท่ านทั+ง

หลายไว้ ให้ ทนทุกข์ ลาํ บากและจะฆ่าท่ านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่ านเพราะ
นามของเรา 10 คราวนั+นคนเป็ นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทั+งจะเกลียดชังซึ,งกัน
และกัน 11 จะมีผู้พยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึน+ และล่อลวงคนเป็ นอันมากให้ หลงไป 12 ความรัก
ของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั,วช้ าจะแผ่ ขยายออกไป 13 แต่ ผู้ทที, นได้ จนถึง
ทีส, ุ ด ผู้น+ันจะรอด
เราจําได้จากวิวรณ์ 7 และโรม 11:26 ว่าในช่วงยุคเจ็ดปี พวกยิวจํานวนมหาศาลจะรับ
ความรอดและกลับใจมาหาพระคริ สต์ น่าเสี ยดายที9พวกเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการนั*นและ
หลายคนจะพลีชีพเพื9อความเชื9อ มันจะเป็ นช่วงเวลาแห่งความสับสนและการหลอกลวงครั*งใหญ่
พวกยิวจะเกลียดชังยิวที9กลับใจมาหาพระคริ สต์ ผูพ้ ยากรณ์เท็จทั*งหลายจะทวีจาํ นวนเยอะขึ*นใน
วันนั*น โดยเฉพาะผูพ้ ยากรณ์เท็จผู้นั$น เมื9อความบาปในวันนั*นเพิ9มมากขึ*น ความรักของคนเป็ น
อันมากจะเยือกเย็นลง
คนเหล่านั*น (โดยเฉพาะพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อ) ที9สามารถสู ้ทนได้จนสิ* นยุคเจ็ดปี ก็จะได้
รับการช่วยให้พน้ เมื9อพระเยซูเสด็จกลับมา เห็นได้ชดั ว่าบริ บทตรงนี*คือยุคเจ็ดปี และพวกยิวที9
กลับใจรับเชื9อที9พบว่าตัวเองอยูใ่ นยุคเจ็ดปี นั*น พวกยิวที9กลับใจรับเชื9อเหล่านี*น่าจะเป็ นผลลัพธ์
ของการรับใช้ของพยานทั*งสองในวิวรณ์ 11 และยิว 144,000 คนตามที9มีบอกไว้ในวิวรณ์ 7 และ
14
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พระเยซูตรัสต่อไปว่า ข่ าวประเสริฐเรื,องอาณาจักรนีจ+ ะประกาศไปทัว, โลก

ให้ เป็ นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีส, ุ ดปลายจะมาถึง ให้เราสังเกตว่าข่าวประเสริ ฐที9ถูก
พูดถึงตรงนี*คือ ข่าวประเสริ ฐเรื9 องอาณาจักรนั*น นี9เป็ นข้อความที9พระเยซูทรงประกาศในช่วง
แรกๆของการรับใช้ของพระองค์ ดู มัทธิว 4:23 ข่าวประเสริ ฐเรื9 องอาณาจักรนั*นก็มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวแบบยิว มันเกี9ยวข้องกับพระมหากษัตริ ยท์ ี9จะเสด็จมาและอาณาจักรของพระองค์ที9จะ
ถูกสถาปนาขึ*นในไม่ชา้
โปรดสังเกตว่าข่าวประเสริ ฐนี* “จะประกาศไปทัว9 โลกให้เป็ นคําพยานแก่บรรดา
ประชาชาติ” นี9น่าจะหมายถึงการรับใช้ของคน 144,000 คนที9ถูกพูดถึงในวิวรณ์ 7 และ 14 นัก

เทศน์ยวิ อายุนอ้ ยเหล่านี*จะแยกกันไปทัว9 โลกเพื9อประกาศอาจเป็ นข้อความที9ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
ประกาศ “จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว” ไม่วา่ จะในกรณี ใด
บริ บทตรงนี*กช็ * ีไปยังพวกนักเทศน์เหล่านี*ในยุคเจ็ดปี ที9ประกาศไปทัว9 โลกก่อนการเสด็จกลับมา
ของพระคริ สต์ในสง่าราศี
“แล้วที9สุดปลายจะมาถึง” นี9หมายถึงการสิ* นสุ ดของยุคสมัย มันคือตอนที9พระเยซูจะเสด็จ
กลับมาเพื9อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ พวกสาวกได้ขอหมายสําคัญจากพระเยซูเกี9ยวกับ
วาระสุ ดท้ายของโลก (ยุคสมัย) นี9สื9อถึงการประกาศข่าวประเสริ ฐเรื9 องอาณาจักรนั*นแก่คนทัว9
โลกในช่วงยุคเจ็ดปี (ในช่วงการรับใช้ของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู ข่าวประเสริ ฐเรื9 อง
อาณาจักรนั*นก็ถูกประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ในวันนั*น ข่าวประเสริ ฐ
จะแพร่ ไปทัว9 โลกเมื9อยิว 144,000 คนกระจายตัวไปทัว9 โลกเพื9อจุดประสงค์ดงั กล่าว พระเยซูจึง
ทรงตอบคําถามหนึ9งในสามคําถามที9พวกสาวกของพระองค์ถาม
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พระเยซูตรัสต่อไปว่า เหตุฉะนั+น เมือ, ท่ านทั+งหลายเห็นสิ, งทีน, ่ า

สะอิดสะเอียนซึ,งกระทําให้ เกิดการรกร้ างว่างเปล่า ทีด, าเนียลศาสดาพยากรณ์ได้ กล่าวถึงนั+น ตั+ง
อยู่ในสถานบริสุทธิD" (ผู้ใดก็ตามทีไ, ด้ อ่านก็ให้ ผู้น+ันเข้ าใจเอาเถิด) “สิ9 งที9น่าสะอิดสะเอียนซึ9ง
กระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า ที9ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั*น” ก็หมายถึงดาเนียล
9:27, 11:31 และ 12:11 นี9เป็ นการอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคําพยากรณ์ ในช่วงที9กรี กพิชิต
อิสราเอลได้ภายใต้การนําของอันทิโอคัส เอพิฟาเนส หมูตวั หนึ9งได้ถูกถวายเป็ นเครื9 องสัตวบูชา
บนแท่นบูชาของพระวิหารที9ถูกสร้างขึ*นใหม่ อันเป็ นการทําให้แท่นบูชานั*นเสี ยความศักดิ:สิทธิ:
และในส่ วนของพวกยิวแล้ว นัน9 ก็ทาํ ให้แท่นนั*นรกร้างว่างเปล่าไปด้วย
2 เธสะโลนิกา 2:3-12 ให้รายละเอียดถึงการที9ในช่วงยุคเจ็ดปี (ประมาณตอนกลางของยุค
เจ็ดปี ) ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะประกาศต่ออิสราเอลและต่อชาวโลกว่ามันคือพระคริ สต์และอัน
ที9จริ งแล้วก็เป็ นพระเจ้าด้วย มันจะนัง9 เป็ นพระเจ้าในพระวิหารที9ถูกสร้างขึ*นใหม่ที9กรุ งเยรู ซาเล็ม
วิวรณ์ 13:14-15 กล่าวถึงการที9รูปจําลอง (รู ปเคารพ) ของสัตว์ร้าย (ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์) จะถูก
ทําขึ*นและอาจถูกตั*งไว้ในพระวิหารที9กรุ งเยรู ซาเล็มด้วย นี9น่าจะเป็ นสิ9 งที9พระเยซูตรัสถึงว่าเป็ น
สิ9 งที9น่าสะอิดสะเอียนซึ9งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าในสถานบริ สุทธิ:

มธ 24:16-21 พระเยซูทรงเตือนโดยตรัสเป็ นเชิงพยากรณ์ถึงพวกยิวที9จะกลับใจเชื9อใน
ช่วงยุคเจ็ดปี ว่า "เวลานั+นให้ ผู้ทอี, ยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั+งหลาย 17 ผู้ทอี, ยู่บนดาดฟ้า
หลังคาบ้ าน อย่าให้ ลงมาเก็บข้ าวของใดๆออกจากบ้ านของตน 18 ผู้ทอี, ยู่ตามทุ่งนา อย่าให้ กลับ
ไปเอาเสื+อผ้ าของตน 19 แต่ ในวันเหล่านั+น วิบตั ิจะเกิดขึน+ แก่ หญิงทีม, คี รรภ์ หรือหญิงทีม, ลี ูกอ่ อน
กินนมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพือ, การทีท, ่ านต้ องหนีน+ันจะไม่ ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโต
21 ด้ วยว่ าในคราวนั+นจะเกิดความทุกข์ ลาํ บากใหญ่ ยงิ, อย่างทีไ, ม่ เคยมีต+งั แต่ เริ,มโลกมาจนถึงเวลา
นี+ และจะไม่ มตี ่ อไปอีกเลย
นี9เท่ากับพระเยซูทรงส่ งคําเตือนล่วงหน้าไปถึงพวกยิวในอิสราเอลในวันนั*นว่า เมื9อพวก
เขาเห็นหมายสําคัญของการทําให้พระวิหารหลังใหม่เสี ยความศักดิ:สิทธิ: ก็ให้พวกเขาหนีเข้าภูเขา
ไปเลย อันที9จริ งแล้วพระองค์กต็ รัสว่า อย่าอ้อยอิ9งเพื9อที9จะเก็บอะไรติดตัวไปด้วย นี9สื9อชัดเจนว่า
พระวิหารที9ถกู สร้างขึ*นใหม่จะอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มในช่วงยุคเจ็ดปี เหตุการณ์ต่างๆที9ถูกบรรยาย
ถึงตรงนี*อาจเกิดขึ*นในช่วงตอนกลางของยุคเจ็ดปี เมื9อปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะหักล้างพันธ
สัญญาของมันที9ทาํ กับชนชาติอิสราเอลและหันมาเล่นงานพวกยิวที9รอคอยพระเมสสิ ยาห์ซ9 ึงได้
หันมาหาพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา
นี9สื9อด้วยว่าในเวลานั*น ความรุ นแรงของยุคเจ็ดปี จะตกบนชนชาติอิสราเอลอย่างเต็มที9
ในตอนกลางของยุคเจ็ดปี ชาวโลกที9เป็ นคนต่างชาติจะได้รับโทษเป็ นภัยพิบตั ิและการพิพากษา
ต่างๆของช่วงเวลาอันเลวร้ายนี* ดูเหมือนว่าเพราะความโกรธของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ ชนชาติ
อิสราเอลจะตกเป็ นเป้ าหมายหลักของความน่าสะพรึ งกลัวของยุคเจ็ดปี เห็นได้ชดั ว่าในช่วงเวลา
เดียวกันนี*รัสเซียก็จะรุ กรานอิสราเอลด้วย โดยก่อให้เกิดสงครามครั*งใหญ่ในแผ่นดินนั*นเมื9อพวก
รัสเซียและกองกําลังของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ทาํ สงคราม ดู เอเสเคียล 38-39
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญกว่าก็คือ คําเตือนถึงพวกยิวที9เชื9อในวันนั*น ซึ9งเห็นได้ชดั ว่า
จะหันมาหาพระคัมภีร์ใหม่แล้วเพือ9 เป็ นแหล่งที9มาของความจริ งและการเปิ ดเผย พระเยซูทรง
เตือนว่าเมื9อพวกเขาเห็นพระวิหารที9ถูกสร้างขึ*นใหม่ถูกทําให้เสี ยความศักดิ:สิทธิ:เหมือนอย่างที9
กล่าวไว้ในคําพยากรณ์ของดาเนียล พวกเขาก็ตอ้ งหนีเข้าไปในภูเขาที9อยูใ่ กล้เคียงทันทีเพื9อหาที9

หลบภัย ความโหดร้ายของวันเหล่านั*นจะไม่เหมือนกับที9เคยเป็ นมาในประวัติศาสตร์มนุษย์ ช่วง
ครึ9 งหลังของยุคเจ็ดปี จึงถูกเรี ยกว่า ‘ความทุกข์ลาํ บากใหญ่ยงิ9 ’ เท่าที9เกี9ยวข้องกับชนชาติอิสราเอล
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลาํ บากใหญ่ยงิ9 นี*คือ ระยะเวลาเจ็ดปี ที9เริ9 มตั*งแต่การรับขึ*นไป
จนถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ดว้ ยฤทธิ:เดชและสง่าราศีเป็ นอันมาก อย่างไรก็ตาม ดาเนีย
ลและยอห์น (ในวิวรณ์) ก็กล่าวชัดเจนว่ายุคเจ็ดปี นั*นแบ่งออกเป็ นสองช่วงที9แต่ละช่วงประกอบ
ด้วยระยะเวลาสามปี ครึ9 ง ครึ9 งแรกของยุคเจ็ดปี (คือสามปี ครึ9 งแรก) จะเป็ นเวลาแห่งพระพิโรธ
ของพระเจ้าที9ถกู เทลงเหนือชาวโลกที9เป็ นคนต่างชาติซ9 ึงปฏิเสธพระคริ สต์
อย่างไรก็ตาม “ความทุกข์ลาํ บากใหญ่ยงิ9 ” ที9ถูกพูดถึงตรงนี*กห็ มายถึงช่วงเวลาสามปี ครึ9 ง
หลังซึ9งจะพุ่งเป้ าไปที9ชนชาติอิสราเอลเป็ นหลักในการตีสอนพวกเขาเพื9อให้มาถึงการกลับใจ
ใหม่และความเชื9อในพระคริ สต์ ช่วงเวลาที9วา่ นี*กเ็ ป็ นที9รู้จกั ในชื9อ เวลาทุกข์ใจของยาโคบ ด้วย ดู
เยเรมีย ์ 30:7 ในช่วงเวลาสามปี ครึ9 งหลังนี* ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะเทความโกรธของมันไปที9
ชนชาติอิสราเอลเป็ นหลัก โดยลงเอยเป็ นการยาตราทัพไปที9อารมาเกดโดนซึ9งที9นน9ั ทุก
ประชาชาติในโลกจะลงไปที9อิสราเอลเพือ9 ทําลายมันครั*งเดียวจบ
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นอกจากนี* พระเยซูทรงเตือนว่า และถ้ ามิได้ ทรงให้ วนั เหล่านั+นย่ นสั+ นเข้ า

จะไม่ มเี นื+อหนังใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็นแก่ผู้ทเี, ลือกสรรไว้ จึงทรงให้ วนั เหล่านั+นย่ นสั+ น
เข้ า ความรุ นแรงของการพิพากษาของพระเจ้าและความเกรี* ยวกราดของพญามารจะรุ นแรงเสี ย
จนจะไม่มีผใู ้ ดเอาชีวติ รอดได้เลย อย่างไรก็ตาม เพราะ “เห็นแก่ผทู ้ ี9เลือกสรรไว้” (ชนชาติ
อิสราเอล) พระเจ้าจะทรงให้วนั เหล่านั*นย่นสั*นเข้า เห็นได้ชดั จากหนังสื อดาเนียลและหนังสื อ
วิวรณ์วา่ ช่วงหลังของยุคเจ็ดปี คือ 1,260 วันหรื อ 42 เดือนพอดี ซึ9งทั*งคู่กค็ ือสามปี ครึ9 ง ดังนั*นการ
ให้เวลาย่นสั*นเข้าที9พระเยซูตรัสล่วงหน้าถึงนั*นก็ไม่ใช่หมายถึงจํานวนของวัน แต่หมายถึงความ
ยาวของวันเหล่านั*นมากกว่า
ในวิวรณ์ 8:12 มีการพูดถึงชัดเจนว่าในช่วงการพิพากษาของแตรคันที9สี9 ระยะเวลาของ
วันเหล่านั*นจะถูกลดลงหนึ9งในสามจนเหลือสิ บหกชัว9 โมงต่อวัน บางทีพระเจ้าอาจทรงเร่ งให้
โลกหมุนเร็วขึ*นก็ได้ คนที9ชินกับวันที9มียสี9 ิ บสี9 ชว9ั โมงมานานก็จะหวาดหวัน9 เป็ นอันมาก มัทธิว
24:22 กล่าวชัดเจนว่าเป็ นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าที9มีแก่ชนชาติอิสราเอล สิ9 งนี*จึงจะเกิดขึ*น

มธ 24:23-26 พระเยซูทรงเตือนว่าในเวลานั*น จะมีพระคริ สต์ปลอมและผูพ้ ยากรณ์เท็จ
คนอื9นๆเกิดขึ*นด้วยซึ9 งรวมถึงผูพ้ ยากรณ์เท็จชื9อกระฉ่ อนผูน้ * นั ที9ถูกพูดถึงในวิวรณ์ 13 ในเวลานั+น
ถ้ าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่ า `ดูเถิด พระคริสต์ อยู่ทนี, ี,' หรือ `อยู่ทโี, น่ น' อย่ าได้ เชื,อเลย 24 ด้ วยว่าจะ
มีพระคริสต์ เทียมเท็จและผู้พยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึน+ หลายคน และจะทําหมายสํ าคัญอันใหญ่
และการมหัศจรรย์ ถ้ าเป็ นไปได้ จะล่อลวงแม้ ผู้ทที, รงเลือกสรรให้ หลง 25 ดูเถิด เราได้ บอกท่ าน
ทั+งหลายไว้ ก่อนแล้ว ในหมู่พวกยิวที9เน้นข้อเชื9อเดิมมากกว่าจนถึงทุกวันนี* พวกเขาก็สนใจเรื9 อง
การปรากฏตัวของพระเมสสิ ยาห์ ของยิว แม้กระทัง9 ในทุกวันนี* พวกยิวที9เน้นข้อเชื9อเดิมแบบสุ ด
โต่งบางครั*งก็เชื9อว่ารับบีสมัยใหม่บางคนคือพระเมสสิ ยาห์ดว้ ยซํ*า
ในช่วงยุคเจ็ดปี ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ผนู ้ * นั จะขึ*นเรื องอํานาจพร้อมกับมือขวาของมันคือ
ผูพ้ ยากรณ์เท็จ ผูซ้ 9 ึงจะเสนอตัวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาจริ งๆด้วย
นอกจากนี* โดยเฉพาะอย่างยิง9 ผูพ้ ยากรณ์เท็จที9ถูกบรรยายถึงในวิวรณ์ 13 ก็จะสามารถการ
อัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆได้ดว้ ย ดู วิวรณ์ 13:13-15 พระเยซูทรงเตือนว่าสองคนนี*จะ
สามารถหลอกลวงแม้แต่ประชากรของพระเจ้าได้ดว้ ยในตอนนั*น ดู 2 เธสะโลนิกา 2:9-11 ผู้ที
เลือกสรรไว้ ที9ถูกพูดถึงตรงนี*ยอ่ มหมายถึงพวกยิว และอาจหมายถึงคนเหล่านั*นที9ได้กลับใจรับ
เชื9อพระคริ สต์ในวันนั*นด้วย
สุ ดท้ายพระเยซูทรงเตือนว่า 26 เหตุฉะนั+น ถ้ าใครจะบอกท่านทั+งหลายว่ า `ดูเถิด ท่ านผู้
นั+นอยู่ในถิ,นทุรกันดาร' ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่ า `ดูเถิด อยู่ทหี, ้ องลับ' ก็จงอย่าเชื,อ เมื9อพวกผู ้
พยากรณ์เท็จเหล่านี*จะอ้างในวันนั*นว่าพระเมสสิ ยาห์อยูใ่ นทะเลทรายหรื อในที9ลบั สักแห่ง พระ
เยซูกท็ รงเตือนพวกผูเ้ ชื9อยิวล่วงหน้าว่าอย่าไปหลงเชื9อเขาเลย ในย่อหน้าต่อๆไป พระองค์ตรัส
ชัดเจนว่าพระเมสสิ ยาห์จะเสด็จกลับมาจากฟ้ าสวรรค์และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ (วิวรณ์
1:7)
มธ 24:27

พระเยซูจึงทรงบรรยายลักษณะเฉพาะของการเสด็จมาของพระองค์ ด้ วย

ว่ าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่ องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ กจ็ ะ
เป็ นฉันนั+น คํากรี กที9แปลว่า การเสด็จมา คือ พารออูซีอา มันมีความหมายว่า ผูห้ นึ9งซึ9ง ‘ปรากฏ

ตัว’ หรื อ ‘มาถึง’ พระเยซูตรัสว่าการปรากฏของพระองค์ในวันนั*นจะเป็ นเหมือนฟ้ าแลบใน
ท้องฟ้ า นัน9 คือ ไม่มีใครประกาศล่วงหน้า เป็ นมาจากสวรรค์ เกิดฉับพลัน สว่างไสว น่ายําเกรง
และเปี9 ยมด้วยพลังใหญ่ยงิ9
มธ 24:28

พระองค์ตรัสต่อไปว่า ด้ วยว่าซากศพอยู่ทไี, หน ฝูงนกอินทรีกจ็ ะตอมกัน

อยู่ทนี, ั,น คําพูดนี*อาจฟังดูแปลก แต่มนั ก็บอกอย่างเฉพาะเจาะจงว่าการเสด็จกลับมาของพระ
คริ สต์ดว้ ยฤทธิ:เดชและสง่าราศีเป็ นอันมากนั*นแตกต่างจากการเสด็จมารับผูเ้ ชื9อขึ*นไป เมื9อการ
สงครามที9อารมาเกดโดนใกล้สิ*นสุ ดลงเมื9อพระคริ สต์ทรงปรากฏตัว จะมีการเข่นฆ่ากองกําลัง
ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ในตําบลเมกิดโดในประเทศอิสราเอล พระเจ้าทรงเรี ยกพวกนกที9กิน
ซากศพมาจากสุ ดปลายแผ่นดินโลกเพือ9 มาจัดการเก็บกวาดซากศพคนที9ตายเกลื9อน ดู วิวรณ์
16:14, วิวรณ์ 14:14-20, วิวรณ์ 19:17-21 และลูกา 17:37
แทบไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าสิ9 งที9พระเยซูตรัสถึงตรงนี*เกี9ยวข้องกับการสู ้รบที9อารมาเกดโดน
และการเก็บกวาดที9ตามมาหลังจากนั*น จะมีคนตายเกลื9อนจริ งๆ คําที9แปลว่า ฝูงนกอินทรี (อาเอะ
ทอส) ถึงแม้ปกติแล้วแปลว่า ‘นกอินทรี ’ แต่มนั ก็อาจหมายถึงพวกนกแร้งด้วย นกอินทรี ส่วน
ใหญ่ไม่ใช่นกที9กินซากศพ อย่างไรก็ตาม เวลาบินนกอินทรี กบั นกแร้งก็มีลกั ษณะภายนอกที9
คล้ายกัน อีกทรรศนะหนึ9งก็เชื9อว่า นกอินทรี ที9วา่ นี*หมายถึงกองทัพของพวกโรมซึ9งมีสัญลักษณ์
เป็ นรู ปนกอินทรี อย่างไรก็ตาม การถือตามทรรศนะดังกล่าวก็เป็ นการตีความนอกบริ บทของคํา
เทศนาบนภูเขามะกอกเทศ
มธ 24:29

คําถามหนึ9งที9พวกสาวกถามพระเยซูกค็ ือว่า “สิ9 งไรเป็ นหมายสําคัญว่า

พระองค์จะเสด็จมา” พระเยซูจึงตรัสถึงเวลาที9เฉพาะเจาะจงที9เหตุการณ์เหล่านี*จะเกิดขึ*น แต่ พอ
สิ+นความทุกข์ลาํ บากแห่ งวันเหล่านั+นแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์ จะไม่ ส่องแสง
ดวงดาวทั+งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ,งทีม, อี าํ นาจในท้ องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป'
ในตอนท้ายของยุคเจ็ดปี เหตุการณ์ที9ก่อให้เกิดการเปลี9ยนแปลงครั*งใหญ่จะเกิดขึ*นในฟ้ า
สวรรค์ ดู อิสยาห์ 24:19, 23 เมื9อเปรี ยบเทียบมัทธิว 24:29 กับอิสยาห์ 24:19, 23 เราอาจสรุ ปได้วา่
แผ่นดินโลกก็อาจถูกเคลื9อนออกจากวงโคจรของมันรอบดวงอาทิตย์ อันก่อให้เกิดการ

เปลี9ยนแปลงขนานใหญ่ต่อสิ9 งที9มนุษย์คุน้ เคยว่าเป็ นกลางวัน กลางคืน และเวลา นอกจากหมาย
สําคัญใดก็ตามที9เหตุการณ์เหล่านี*จะสื9 อออกมา พระเจ้าจะทรงสําแดงฤทธิ:เดชของพระองค์จน
ทําให้ชาวโลกที9ปฏิเสธพระเจ้าและมีใจดื*อดึงต้องถึงกับหวาดกลัวแน่นอน เราควรหมายเหตุไว้
ว่าเหตุการณ์ที9คล้ายๆกันก็ถูกพูดถึงในวิวรณ์ 6:12-17 อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์ดงั
กล่าวจะเกิดขึ*นในตอนกลางของยุคเจ็ดปี แต่ตรงนี*มนั เกิดขึ*นในตอนปลายของยุคเจ็ดปี อย่างเห็น
ได้ชดั
ดังนั*น เมื9อถึงตอนปลายของยุคเจ็ดปี เหตุการณ์รุนแรงต่างๆในฟ้ าสวรรค์จะรวมถึง (1)
การที9ดวงอาทิตย์มืดไป เห็นได้ชดั ว่าเหตุการณ์น* ีจะเกิดขึ*นเพียงช่วงเวลาสั*นๆเพราะว่าชีวติ ก็
ดําเนินต่อไปหลังจากนั*น นี9ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการพิพากษาของขันใบที9หา้ ตามที9มีบนั ทึก
ไว้ในวิวรณ์ 16:10 ซึ9งมีข* ึนใกล้สิ*นยุคเจ็ดปี (2) ดวงจันทร์เองก็จะถูกทําให้มืดไปเช่นกัน มัน
สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ดังนั*น ตามหลักเหตุผลแล้วมันก็จะไม่ส่องสว่างเช่นกัน (3) ดวงดาว
ต่างๆที9ตกจากฟ้ าอาจหมายถึงฝนดาวตกหรื อการที9โลกถูกอุกกาบาตพุ่งชนก็ได้ นี9ดูเหมือนจะ
สอดคล้องกับการพิพากษาของเสี ยงแตรทั*งเจ็ดในวิวรณ์ 9 บรรดาสิ9 งที9มีอาํ นาจในท้องฟ้ าซึ9 ง
มนุษย์ไม่เห็นค่าจะสะเทือนสะท้านจริ งๆ
มธ 24:30

เมือ, นั+นหมายสํ าคัญแห่ งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึน+ ในท้ องฟ้า `มนุษย์ ทุก

ตระกูลทัว, โลกจะไว้ ทุกข์ ' แล้วเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์ เสด็จมาบนเมฆในท้ องฟ้า' พร้ อมด้ วย
ฤทธานุภาพและสง่ าราศีเป็ นอันมาก คําที9แปลว่า หมายสํ าคัญ (เซเมะอีออน) ก็อาจแปลได้ดว้ ยว่า
‘สิ9 งมหัศจรรย์’ หรื อ ‘การอัศจรรย์’ ความยิง9 ใหญ่ของพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงปรากฏกายในท้องฟ้ า
เพื9อให้คนทั*งปวงได้เห็นนั*นย่อมเป็ นหมายสําคัญอันเปี9 ยมด้วยฤทธานุภาพสําหรับชาวโลกที9ไม่
เชื9ออย่างแน่นอน นอกจากนี* นัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์เมื9อพระองค์เสด็จมาในหมู่เมฆด้วย
ฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก ดูววิ รณ์ 1:7
คําที9แปลว่า ตระกูล (ฟูเล) มีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘บรรดาประชาชาติ’ ซึ9งน่าจะเป็ นความ
หมายตรงนี* เมื9อพระองค์ผทู ้ ี9พวกเขาปฏิเสธได้ทรงสําแดงฤทธิ:เดชของพระองค์อย่างชัดเจน โดย
ทรงมีชยั ต่อบรรดากองทัพที9มารวมตัวกันที9อารมาเกดโดน บรรดาชาวโลกก็จะรํ9าไห้ดว้ ยความ
เกรงกลัวพระองค์อย่างเห็นได้ชดั นี9อาจสื9 อถึงการกลับใจใหม่ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ขนาดในช่วง

ท้ายๆของยุคเจ็ดปี ตามที9ววิ รณ์ 16:11 (การพิพากษาของขันใบที9หา้ ) ได้เปิ ดเผยไว้ บรรดาชาว
โลกในตอนนั*นก็ยงั ไม่ยอมกลับใจใหม่อยูด่ ี คําที9แปลว่า สง่ าราศี (ดอซา) มีความหมายตรงตัวว่า
แสงที9สว่างจ้าจนแสบตา ดู วิวรณ์ 19:11 ด้วย เมื9อพระเยซูคริ สต์ทรงปรากฏกายด้วยฤทธานุภาพ
และสง่าราศีเป็ นอันมาก นัยน์ตาทุกดวงบนแผ่นดินโลกก็จะเห็นพระองค์ ในวันนั*นมนุษย์ชาติท* งั
ปวงจะได้เรี ยนรู ้การยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในทันที อย่างไรก็ตาม สําหรับคนส่ วนใหญ่ มันก็
จะสายเกินไปแล้ว
ดังนั*น การเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกจริ งๆของพระเยซูคริ สต์จึงถูกบรรยายว่าเป็ น
“ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก” นี9ต่างจากการเสด็จมาเพือ9 รับผูเ้ ชื9อขึ*นไป ซึ9งเกิดขึ*น
เจ็ดปี ก่อนหน้านั*น ซึ9งเป็ นตอนที9พระองค์แค่เสด็จมาในหมู่เมฆเพือ9 รับคริ สตจักรขึ*นไปจากแผ่น
ดินโลกเท่านั*น การเสด็จกลับมาของพระองค์ตรงนี*กเ็ พื9อที9จะมาอยูต่ ่อและสถาปนาอาณาจักร
ของพระองค์ข* ึนบนแผ่นดินโลก
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พระองค์จะทรงใช้ เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้ วยเสี ยงแตรอันดังยิง,

นัก ให้ รวบรวมคนทั+งปวงทีพ, ระองค์ ทรงเลือกสรรไว้ แล้วจากลมทั+งสี, ทศิ นั+น ตั+งแต่ ทสี, ุ ดฟ้าข้ างนี+
จนถึงทีส, ุ ดฟ้าข้ างโน้ น เราควรหมายเหตุไว้วา่ เหตุการณ์เหล่านี*จะเกิดขึ*นในตอนใกล้สิ*นยุคเจ็ดปี
หรื อหลังสิ* นยุคเจ็ดปี ไม่นาน นอกจากนี* คําว่าผู ้ ทีทรงเลือกสรรไว้ ในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะที9พบ
ในหนังสื อมัทธิว ปกติแล้วก็หมายถึงชนชาติอิสราเอล ในตอนนั*น ขณะนี* และแม้แต่ในสมัยของ
พระเยซู พวกยิวก็ถูกกระจัดกระจายไปยังลมทั*งสี9 ทิศของแผ่นดินโลกจริ งๆ ถึงแม้วา่ มีการกลับ
มารวมตัวกันของชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินนั*นอยูบ่ า้ งแม้ในคนชัว9 อายุน* ี แต่พวกยิวที9กลับมา
รวมตัวกันในตอนนี*กย็ งั มีใจไม่เชื9ออยูด่ ี แต่ในตอนนั*นพวกเขาจะถูกรวบรวมให้มาอยูด่ ว้ ยกัน
ทั*งหมดและมีใจเชื9อด้วย พวกยิวจะถูกรวบรวมให้มาอยูด่ ว้ ยกันในแผ่นดินของตนโดยสมบูรณ์ก็
ต่อเมื9อหลังจากที9พระคริ สต์เสด็จกลับมาแล้วเท่านั*น เมื9อถึงตอนนั*น พวกเขาก็จะมาหาพระเมสสิ
ยาห์ของตนด้วยใจเชื9อ
บางคนพยายามที9จะเอาทรรศนะเรื9 องการรับขึ*นหลังยุคเจ็ดปี เข้ามาใช้กบั ข้อพระคัมภีร์น* ี
อย่างไรก็ตาม บริ บทของบทนี*กม็ ีเนื*อหาเกี9ยวกับชนชาติอิสราเอลในยุคเจ็ดปี อย่างชัดเจน
นอกจากนี* ในการรับขึ*นนั*น พระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ นผูร้ ับคริ สตจักรขึ*นไปยังสวรรค์ตามที9มี

กล่าวไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 4:13-17 นอกจากนี* ทรรศนะที9เชื9อเรื9 องการรับขึ*นหลังยุคเจ็ดปี ก็ฟังดู
ไม่เข้าท่าด้วย บริ บทตรงนี*บ่งบอกชัดเจนว่า พระเจ้าจะทรงใช้พวกทูตสวรรค์ให้ช่วยพวกยิวที9
กระจัดกระจายไปทัว9 โลกให้กลับมายังแผ่นดินอิสราเอลในตอนที9พระคริ สต์เสด็จกลับมา
มธ 24:32-34 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงข้ามไปตอบคําถามที9สามที9พวกสาวกถาม
นัน9 คือ สิ9 งไรเป็ นหมายสําคัญที9แสดงถึงวาระสุ ดท้ายของโลกนี* เพื9อตอบคําถามนี* พระเยซูทรง
เล่าคําอุปมาสั*นๆเรื9 องหนึ9ง บัดนี+ จงเรียนคําอุปมาเรื,องต้ นมะเดื,อ เมือ, กิง, ก้านยังอ่อนและแตกใบ
แล้ว ท่านก็รู้ ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว 33 เช่ นนั+นแหละ เมื,อท่ านทั+งหลายเห็นสิ,งทั+งปวงนี+ ก็ให้ รู้ ว่า
เหตุการณ์ น+ันมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 34 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั+งหลายว่ า คนชั,วอายุนีจ+ ะไม่
ล่วงลับไปจนกว่าสิ, งทั+งปวงนีจ+ ะสํ าเร็จ พระเยซูทรงเริ9 มตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเหตุการณ์เหล่า
นี*จะเกิดขึ*นเมื9อไร เบาะแสแรกของพระองค์ถูกพบตรงนี* พระองค์ทรงใช้ภาพเปรี ยบของต้น
มะเดื9อในฤดูใบไม้ผลิ เมื9อต้นมะเดื9อเริ9 มมีใบ คนก็รู้กนั โดยทัว9 ไปว่าฤดูร้อนนั*นใกล้เข้ามาแล้ว
พระเยซูตรัสว่า เมื9อพวกเขาเห็นเหตุการณ์เหล่านี*ซ9 ึงได้ถูกบรรยายไว้ล่วงหน้าแล้ว (ในข้อ 27 ถึง
31) อาณาจักรที9ทรงสัญญาไว้มานานก็เข้ามาใกล้แล้ว
เราควรหมายเหตุไว้วา่ คําที9แปลว่า เหตุการณ์ นั$น ในข้อ 33 สามารถแปลได้ดว้ ยว่า
‘พระองค์’ ในกรณี ดงั กล่าว มันก็จะสื9 อถึงการเสด็จกลับมาของพระเมสสิ ยาห์ ไม่วา่ จะในกรณี ใด
การเสด็จกลับมาของพระมหากษัตริ ยแ์ ละอาณาจักรของพระองค์จะเกิดขึ*นหลังจากเหตุการณ์
เหล่านั*นที9ถูกบรรยายไว้ในบริ บทก่อนหน้าแล้ว คนชัว9 อายุน* นั ที9เห็นเหตุการณ์เหล่านั*นที9ได้ถูก
บรรยายไว้ก่อนแล้วก็จะเห็นสิ9 งทั$งปวงสําเร็จ นัน9 คือ พวกเขาจะเห็นการเริ9 มต้นของอาณาจักรนั*น
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ถึงแม้ส9ิ งทรงสร้างจะล่วงไปสักวันหนึ9ง แต่พระวจนะของพระเจ้านั*นก็

ดํารงอยูช่ วั9 นิรันดร์ พระเยซูตรัสว่า ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ คาํ ของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย
นอกจากนี* นี9ยงั สื9 อชัดเจนตรงนี*ถึงการเก็บรักษาไว้ของพระคัมภีร์ดว้ ย ให้เราสังเกตว่าพระเยซู
ทรงใช้คาํ ว่า คํา ในรู ปพหูพจน์ (words) นี9ไม่เพียงสื9 อถึงเรื9 องการดลใจของพระคัมภีร์ในด้าน
ถ้อยคําเท่านั*น แต่ยงั สื9 อถึงทุกถ้อยคําของพระคัมภีร์ดว้ ยที9ได้รับการดลใจ การดลใจและการเก็บ
รักษาไว้ของพระคัมภีร์น* นั กินความไปไกลกว่าความคิดของพระคัมภีร์ แต่รวมถึงบรรดาถ้ อยคํา

ของพระคัมภีร์ดว้ ย ดังนั*นถ้อยคําต่างๆของพระคัมภีร์จึงไม่เพียงได้รับการดลใจเท่านั*นแต่ยงั ถูก
เก็บรักษาไว้ดว้ ย พระวจนะและถ้อยคําต่างๆของพระเจ้านั*นดํารงอยูช่ วั9 นิรันดร์ และจะไม่มีวนั
เสื9 อมสู ญเลย (บางคนจะอ้างว่าข้อนี*ไม่เกี9ยวข้องกับการที9ถอ้ ยคําของพระคัมภีร์ถูกเก็บรักษาไว้
และอ้างว่าข้อนี*แค่สัญญาว่าเหตุการณ์ต่างๆที9พระองค์ตรัสล่วงหน้าไว้น* นั จะสําเร็จ อย่างไรก็ตาม
พระเยซูตรัสชัดเจนว่า บรรดาถ้ อยคําของพระองค์น* นั จะไม่สูญหายไปเลย แน่นอนที9เหตุการณ์
ต่างๆที9พระองค์ตรัสล่วงหน้าไว้น* นั จะเกิดขึ*น แต่บรรดาถ้ อยคําของพระเจ้าก็จะถูกเก็บรักษาไว้
เช่นกัน)
เมื9อดูจากบริ บทแล้ว ความหมายรวมๆก็คือว่า พระวจนะของพระเจ้านั*นจะไม่เสื9 อมสู ญ
เลย และดํารงอยูถ่ าวรยิง9 กว่าสิ9 งทรงสร้างที9เราใช้มนั อย่างไม่รู้คุณค่า เราไม่แน่ใจว่าองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราจะเสด็จมาเวลาใด แต่พระวจนะของพระเจ้าเป็ นสิ9 งที9เราแน่ใจได้ มันชัดเจนและดํารง
อยูช่ วั9 นิรันดร์
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มนุษย์เราไม่อาจทราบได้เลยว่าพระคริ สต์จะเสด็จกลับมาเวลาใด ไม่เพียง

ในการเสด็จมาเพื9อรับคริ สตจักรขึ*นเท่านั*น แต่รวมถึงการเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศี
เป็ นอันมากด้วย แต่ วนั นั+น โมงนั+น ไม่ มใี ครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ กไ็ ม่ รู้ รู้ แต่ พระบิดา
ของเราองค์ เดียว จงระวังพวกคนกําหนดวันให้ดี ในส่ วนของการรับขึ*น เราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็ น
ช่วงเวลาใด อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของการเสด็จกลับมาของพระองค์ดว้ ยฤทธานุภาพและสง่า
ราศีเป็ นอันมากนั*น บางคนในวันนั*นอาจนับเวลาไปอีกเจ็ดปี นับตั*งแต่การรับขึ*นก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม พระเยซูกต็ รัสชัดเจน ไม่มีผใู ้ ดรู ้วนั นั$นหรื อโมงนั$นที9พระเยซูจะเสด็จกลับมา พระคัมภีร์
บอกชัดเจนว่ายุคแห่งความทุกข์ลาํ บากใหญ่ยงิ9 จะกินเวลาเจ็ดปี พอดี อย่างไรก็ตาม อาจมีช่วงเวลา
เผือ9 อยูบ่ า้ งระหว่างการรับขึ*นและการเริ9 มต้นจริ งๆของยุคเจ็ดปี อันทําให้มนุษย์ไม่ทราบชัดเจน
ได้ถึงเวลาที9แน่นอนที9พระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพ
มธ 24:37-39 กระนั*น จะมีหมายสําคัญที9ชดั เจนหลายประการเกี9ยวกับการเสด็จมาของ
พระองค์ หมายสําคัญประการหนึ9งก็คือว่า ชีวิตและวัฒนธรรมมนุษย์จะเป็ นเหมือนกับในสมัย
ของโนอาห์ ด้ วยสมัยของโนอาห์ เป็ นอย่ างไร เมือ, บุตรมนุษย์ เสด็จมาก็จะเป็ นอย่างนั+นด้ วย

38 เพราะว่าเมือ, ก่ อนวันนํา+ ท่ วมนั+น คนทั+งหลายได้ กนิ และดื,มกัน ทําการสมรสและยกให้ เป็ นสามี
ภรรยากัน จนถึงวันทีโ, นอาห์ เข้ าในนาวา 39 และนํา+ ท่ วมได้ มากวาดเอาพวกเขาไปสิ+น โดยไม่ ทนั
รู้ ตัวฉันใด เมือ, บุตรมนุษย์ เสด็จมาก็จะเป็ นฉันนั+นด้ วย ดู ปฐมกาล 6:5-6, 11-12
นี9สื9อความหมายสําคัญสองประการ (1) ในสมัยของโนอาห์ผคู ้ นนั*นล้วนชัว9 ร้าย และ (2)
ผูค้ นดําเนินชีวติ ต่อไปตามปกติโดยไม่สนใจพระพิโรธของพระเจ้าที9จะมา ในเวลาที9พระคริ สต์
จะเสด็จกลับมาก็จะเป็ นแบบเดียวกัน คนในโลกส่ วนใหญ่ไม่สนใจคําเตือนของโนอาห์ในสมัย
นั*น ผูค้ นในยุคเจ็ดปี ก็จะไม่สนใจเช่นกันว่าการพิพากษาที9เกิดขึ*นนั*นมีที9มาจากไหน
มธ 24:40-41 เมือ, นั+นสองคนจะอยู่ที,ท่งุ นา จะทรงรับคนหนึ,ง ทรงละคนหนึ,ง 41 หญิง
สองคนโม่ แป้ งอยู่ทโี, รงโม่ จะทรงรับคนหนึ,ง ทรงละคนหนึ,ง คําบรรยายนี*มกั ถูกนํามาใช้กบั การ
รับขึ*นอย่างผิดๆอยูบ่ ่อยๆ อย่างไรก็ตาม บริ บทก็บ่งบอกชัดเจนว่านี9เป็ นการปรากฏครั*งสุ ดท้าย
ของพระคริ สต์ น่าสนใจตรงที9วา่ ในลูกา 17:30-33 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ตรัสเช่นนี*เหมือน
กัน ในข้อนั*นบริ บทก็คือ การสู ้รบที9อารมาเกดโดนซึ9งเกิดขึ*นก่อนการเสด็จมาของพระคริ สต์ดว้ ย
ฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมากเพียงไม่นาน ความหมายตรงนี*อาจเป็ นได้วา่ ในช่วงเวลาที9
เกิดวิกฤติครั*งใหญ่ ผูค้ นมักถูกจับตัวไปและอาจโดนฆ่าตายเพราะความรุ นแรงของการสู ้รบ ลูกา
17 ดูเหมือนจะบ่งบอกเช่นนั*น ความหมายตรงนี*จึงนําไปสู่ คาํ เตือนสติของพระเยซูที9ตามมา
มธ 24:42-44 เหตุฉะนั+นจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่ รู้ ว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของท่านจะ
เสด็จมาเวลาใด 43 จงจําไว้ อย่ างนีเ+ ถิดว่ า ถ้ าเจ้ าของบ้ านล่วงรู้ ได้ ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้ า
ระวัง และไม่ ยอมให้ ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั+น ท่ านทั+งหลายจงเตรียมพร้ อมไว้ เช่ น
กัน เพราะในโมงทีท, ่านไม่ คดิ ไม่ ฝันนั+นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
คํากําชับสําหรับพวกยิวที9กลับใจเชื9อในวันนั*นก็คือ จงเฝ้ าระวังและพร้อมสําหรับการ
เสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา สําหรับพวกเราในคริ สตจักรทุกวันนี*ที9รอคอย
การรับขึ*น คํากําชับนี*กใ็ ช้ได้เช่นกัน ภาพประกอบเรื9 องเจ้าของบ้านที9ตื9นตัวระวังขโมยขึ*นบ้านก็
เกี9ยวข้องกับการเฝ้ าระวังเหมือนเดิม การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ควรถูกตีความว่า
เป็ นการกระทําที9ชว9ั ร้ายสําหรับคนเหล่านั*นที9รอคอยพระองค์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการเสด็จ

กลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับลักษณะที9ลบั ๆล่อๆของขโมยใน
ยามกลางคืนอยูห่ ลายแห่ง ดู 1 เธสะโลนิกา 5:2, วิวรณ์ 3:3 และ วิวรณ์ 16:15
มธ 24:45-51 พระเยซูตรัสถึงสิ9 งที9พระองค์จะขยายความชัดเจนมากขึ*นในบทที9 25 คน
เหล่านั*นที9ปรนนิบตั ิพระองค์อย่างสัตย์ซื9อ โดยรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ จะได้รับ
บําเหน็จเป็ นตําแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ:ในอาณาจักรที9จะมาของพระองค์ และในทางกลับกัน
คนเหล่านั*นที9ไม่แยแสการเสด็จกลับมาอันใกล้จะเกิดขึ*นของพระองค์ และดําเนินชีวติ เสเพล
พระองค์กจ็ ะทรงจัดการพวกเขาในยามที9พระองค์เสด็จกลับมา หากคนๆนั*นรอดแล้วจริ งๆ เขาก็
จะไม่ได้รับบําเหน็จอันใดเลยในวันนั*น
ใครเป็ นผู้รับใช้ สัตย์ ซื,อและฉลาด ทีน, ายได้ ต+ังไว้ เหนือพวกผู้รับใช้ สําหรับแจกอาหารตาม
เวลา 46 เมือ, นายมาพบเขากระทําอยู่อย่ างนั+น ผู้รับใช้ ผู้น+ันก็จะเป็ นสุ ข 47 เราบอกความจริงแก่
ท่ านทั+งหลายว่า นายจะตั+งเขาไว้ ให้ ดูแลบรรดาข้ าวของของท่ านทุกอย่ าง 48 แต่ ถ้าผู้รับใช้ ชั,วนั+น
จะคิดในใจว่ า `นายของข้ าคงมาช้ า' 49 แล้วจะตั+งต้ นโบยตีเพือ, นผู้รับใช้ และกินดืม, อยู่กบั พวกขี+
เมา 50 นายของผู้รับใช้ ผู้น+ันจะมาในวันทีเ, ขาไม่ คดิ ในโมงทีเ, ขาไม่ รู้ 51 และจะทําโทษเขาถึง
สาหัส ทั+งจะขับไล่ให้ เขาไปเข้ าส่ วนกับพวกคนหน้ าซื,อใจคด ซึ,งทีน, ั,นจะมีแต่ การร้ องไห้ ขบเขีย+ ว
เคีย+ วฟัน"
ถึงแม้วา่ แนวคิดนี*จะถูกขยายความเพิม9 เติมในบทถัดไป แต่ความหมายที9สาํ คัญตรงนี*กค็ ือ
การรอคอยและเฝ้ าระวังการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า บริ บทตรงนี*กค็ ือ พวกยิวที9กลับ
ใจเชื9อในช่วงยุคเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม หลักการที9ให้คริ สตจักรเฝ้ าระวังและรอคอยการรับขึ*นก็
ปรากฏชัดเจน คําอุปมานี*ให้ความสําคัญต่อการเป็ น “ผูร้ ับใช้สัตย์ซื9อและฉลาด” ฉากหลังของคํา
อุปมานี*กค็ ือ เจ้าของที9ดินผูร้ 9 าํ รวยซึ9งได้ฝากให้ผรู ้ ับใช้คนหนึ9งดูแลทรัพย์สินของเขา ผูร้ ับใช้คนนี*
มีหน้าที9บริ หารจัดการกิจการต่างๆของนายของตนขณะที9นายไม่อยู่ โดยไม่รู้วา่ นายจะกลับมา
เมื9อไร
พระเยซูทรงให้ทางเลือกสองทางสําหรับเหตุการณ์สมมติน* ี ในทางเลือกแรก ผูร้ ับใช้
บริ หารจัดการกิจการต่างๆของนายของตนอย่างฉลาด และรอคอยการกลับมาในไม่ชา้ ของเขา

ในอีกทางเลือกหนึ9ง ผูร้ ับใช้กใ็ ช้อภิสิทธิ:ของตนในทางมิชอบอย่างโง่เขลา โดยคิดว่าอีกนานกว่า
นายจะมา ในกรณี แรก นายจะปูนบําเหน็จก้อนโตแก่ผรู ้ ับใช้ที9ฉลาดของตน ในกรณี หลัง นายจะ
ไล่ผรู ้ ับใช้ที9โง่เขลาออก อันทําให้ผรู ้ ับใช้ตอ้ งทุกข์ใจเป็ นอันมาก ความจริ งที9ถูกสื9 อตรงนี*กค็ ือว่า
ประชากรของพระเจ้าไม่วา่ จะเป็ นคริ สตจักรในยุคนี*หรื อพวกยิวที9กลับใจรับเชื9อในยุคเจ็ดปี ควร
เฝ้ าระวังและเตรี ยมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
*****
ภาพรวมของมัทธิว 25: บททียีสิบห้ าของมัทธิ วยังเป็ นคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศต่ อ
ไป อีกครั$ งที เบาะแสทีช่วยให้ เราเข้ าใจคําอุปมานีค$ ือ การระลึกว่ าข่ าวประเสริ ฐของมัทธิ วถูก
เขียนถึงผู้ทีเป็ นยิว นอกจากนี $ เห็นได้ ชัดว่ านีเป็ นคําสอนเกียวกับอาณาจักรนั$นด้ วยโดยดูจากข้ อ
1 ในเนือ$ หาตอนนี $ มีการนําเสนอคําอุปมาเกียวกับอาณาจักรนั$นสองเรื อง เรื องแรกพูดถึงชนชาติ
อิสราเอลที เตรี ยมตัวพร้ อมเมือพระมหากษัตริ ย์ของพวกเขาเสด็จกลับมา เรื องทีสองพูดถึง
ประชากรของพระเจ้ าโดยทัวไป (คริ สตจักรและชนชาติอิสราเอล) ที ปรนนิบตั ิองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ในขณะนี $
เนือ$ หาส่ วนสุดท้ ายของมัทธิ ว 25 เปิ ดเผยให้ เราเห็นถึงเหตุการณ์ ต่างๆทีเกิดขึน$ ใกล้ สิ$นยุค
เจ็ดปี และก่ อนเข้ าสู่ยคุ พันปี ไม่ นานนัก มีการกล่ าวถึงชัดเจนเกียวกับการพิพากษาประชาชาติ
ต่ างๆทีเป็ นแกะและแพะ เราควรจําไว้ ว่าเหตุการณ์ เหล่ านีเ$ กียวข้ องกับชนชาติอิสราเอลเป็ นหลัก
คริ สตจักรไม่ ได้ ถกู พูดถึงตรงนีแ$ ต่ อย่างใด นอกจากนี $ คําอธิบายทีชัดเจนทีสุดตอนหนึงในพระ
คัมภีร์เกียวกับนรกยังถูกพบในบทนีด$ ้ วย
มธ 25:1-13 พระเยซูตรัสคําอุปมาอีกเรื9 องเกี9ยวกับอาณาจักรนั*นซึ9งมักถูกเข้าใจผิดอยู่
บ่อยๆ "เมือ, ถึงวันนั+น อาณาจักรแห่ งสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียง
ของตนออกไปรับเจ้ าบ่ าว 2 ในพวกเธอเป็ นคนทีม, ปี ัญญาห้ าคน และเป็ นคนโง่ ห้าคน 3 พวกทีโ, ง่
นั+นเอาตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํา+ มันไปด้ วยไม่ 4 แต่ คนทีม, ปี ัญญานั+นได้ เอานํา+ มันใส่
ภาชนะไปกับตะเกียงของตนด้ วย 5 เมือ, เจ้ าบ่ าวยังช้ าอยู่ พวกเธอทุกคนก็พากันง่ วงเหงาและ
หลับไป 6 ครั+นเวลาเทีย, งคืนก็มเี สียงร้ องมาว่า `ดูเถิด เจ้ าบ่ าวมาแล้ว จงออกมารับท่ านเถิด'

7 บรรดาหญิงพรหมจารีเหล่ านั+นก็ลกุ ขึน+ ตกแต่ งตะเกียงของตน 8 พวกทีโ, ง่ น+ันก็พูดกับพวกทีม, ี
ปัญญาว่า `ขอแบ่ งนํา+ มันของท่านให้ เราบ้ าง เพราะตะเกียงของเราดับอยู่' 9 พวกทีม, ปี ัญญาจึง
ตอบว่ า `ทําอย่างนั+นไม่ ได้ เกรงว่ านํา+ มันจะไม่ พอสํ าหรับเราและเจ้ า จงไปหาคนขาย ซื+อสํ าหรับ
ตัวเองจะดีกว่ า' 10 เมือ, พวกเธอกําลังไปซื+อนั+นเจ้ าบ่ าวก็มาถึง ผู้ทพี, ร้ อมอยู่แล้วก็ได้ เข้ าไปกับ
ท่ านในพิธีสมรสนั+น แล้วประตูกป็ ิ ด 11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอกี พวกหนึ,งก็มาร้ องว่ า `ท่ าน
เจ้ าข้ าๆ ขอเปิ ดให้ ข้าพเจ้ าทั+งหลายด้ วย' 12 ฝ่ ายท่ านตอบว่ า `เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลาย
ว่ า เราไม่ รู้ จกั ท่ าน' 13 เหตุฉะนั+นจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านทั+งหลายไม่ รู้ กาํ หนดวันหรือโมงที,
บุตรมนุษย์ จะเสด็จมา
ในคําอุปมาเรื9 องหญิงพรหมจารี ท* งั สิ บนี* เราควรเข้าใจวิธีปฏิบตั ิบางประการของพวกยิว
ในสมัยนั*นเสี ยก่อน เป็ นธรรมเนียมในสมัยนั*นที9เจ้าบ่าวจะไปยังบ้านเจ้าสาวในวันแต่งงานที9
กําหนดไว้เพือ9 ที9จะรับตัวเจ้าสาวของเขา บางครั*งงานแต่งงานก็ถูกจัดตอนกลางคืนโดยขึ*นอยูก่ บั
ว่าเจ้าบ่าวจะมาถึงเมื9อไร ที9บา้ นเจ้าสาวก็จะมีพวกเพื9อนเจ้าสาวที9จะเดินไปเป็ นเพือ9 นเจ้าสาวและ
เจ้าบ่าวในขบวนแห่พิธีสมรสเพื9อไปยังบ้านเจ้าบ่าว ปกติแล้วเพื9อนเจ้าสาวเหล่านี*จะถือตะเกียง
หรื อคบไฟไปด้วยเพื9อใช้ส่องทางขณะที9พวกเธอเดินโดยเฉพาะหากขบวนแห่น* ีมีข* ึนในตอน
กลางคืน พอถึงบ้านเจ้าบ่าว พิธีสมรสก็เป็ นอันเสร็จสิ* น จากนั*นงานเลี*ยงสมรสก็จะเริ9 มต้นขึ*น
ตะเกียงในสมัยนั*นจะใช้น* าํ มันมะกอกเป็ นเชื*อเพลิง ตรงนี*เราเห็นว่าเพือ9 นเจ้าสาวครึ9 ง
หนึ9งเตรี ยมพร้อมสําหรับขบวนแห่ในตอนกลางคืนขณะที9อีกครึ9 งไม่พร้อม การประยุกต์ใช้ของ
คําอุปมานี*กค็ ือ การเตรี ยมตัวพร้อมสําหรับเวลาที9เจ้าบ่าวมาถึง
อย่างไรก็ตาม เราควรหมายเหตุเกี9ยวกับคนสามกลุ่มที9ถูกพูดถึงตรงนี* เมื9อพิจารณาจาก
บริ บทใหญ่ของการศึกษาเรื9 องอวสานกาลตามพระคัมภีร์ เห็นได้ชดั ว่าเจ้าบ่าวคือ พระเยซูคริ สต์
ดู เอเฟซัส 5:25-32 และวิวรณ์ 19:7-9 เห็นได้ชดั ว่าเจ้าสาวคือ คริ สตจักรยุคพันธสัญญาใหม่ ที9
ชัดเจนน้อยกว่าก็คือว่า หญิงพรหมจารี ท* งั สิ บนั*นเป็ นใคร เลขสิ บอาจเป็ นเรื9 องที9สาํ คัญน้อยมาก
เพียงเพราะว่านี9อาจเป็ นจํานวนปกติของเพื9อนเจ้าสาวในงานแต่งงานสมัยนั*น นอกจากนี* เมื9อ
รวบรวมคําอุปมาเรื9 องต่างๆและพระคัมภีร์หลายตอนในพระคัมภีร์ใหม่ที9มีการนําเสนอพิธีสมรส

ในความหมายเชิงอวสานกาล ดูเหมือนว่า ชนชาติอิสราเอล ถูกนําเสนอในฐานะเป็ นเพือนเจ้า
สาวและเจ้าบ่าว
เมื9อเราเห็นเช่นนั*นแล้ว การประยุกต์ใช้คาํ อุปมานี*จึงเป็ นดังต่อไปนี* หญิงพรหมจารี ท* งั
สิ บคนนี*เป็ นตัวแทนของชนชาติอิสราเอล (ถึงแม้จะไม่ใช่อิสราเอลทุกคนก็ตาม) เจ้าบ่าวคือพระ
เยซูคริ สต์เสด็จมาเพือ9 รับคริ สตจักรของพระองค์เพือ9 เตรี ยมพร้อมสําหรับงานอภิเษกสมรสครั*ง
ใหญ่ที9สุดเท่าที9เคยมีมา ขณะเดียวกัน ชนชาติอิสราเอลก็ได้รับเชิญให้มาร่ วมงานเลี*ยงใหญ่ซ9 ึ งจะ
เริ9 มต้นขึ*นพร้อมกับยุคพันปี ด้วย เมื9อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของพระองค์เตรี ยมพร้อมสําหรับที9จะเข้า
สู่ งานเลี*ยงอภิเษกสมรส (ยุคพันปี ) มีเพียงคนครึ9 งเดียวที9พร้อม
น่าสนใจตรงที9ว่าคําที9แปลว่า พิธสี มรส (กามอส) มีความหมายด้วยว่า งานเลี*ยงรื9 นเริ ง
ใหญ่โต ซึ9งรวมถึงงานเลี*ยงฉลองสมรสด้วย คําอุปมานี*อาจหมายถึงตอนที9พระคริ สต์เสด็จกลับ
มาก่อนยุคพันปี ชนชาติอิสราเอลจํานวนหนึ9งจะพร้อมที9จะเข้าสู่ งานเลี*ยงรื9 นเริ ง (อาณาจักรนั*น)
พร้อมกับพระองค์ ส่ วนคนที9เหลือจะไม่พร้อม คนที9พร้อมและรอคอยก็คือ พวกยิวในยุคเจ็ดปี ที9
ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ กลับใจใหม่ และต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเมสสิ ยาห์และพระผูช้ ่วยให้
รอดของตน
อีกครั*งที9เราต้องไม่ลืมว่าบริ บทของคําเทศนาบนภูเขามะกอกเทศคือ พวกยิว เป็ นหลัก
พระเยซูจึงตรัสว่า “เหตุฉะนั*นจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านทั*งหลายไม่รู้กาํ หนดวันหรื อโมงที9บุตร
มนุษย์จะเสด็จมา” เช่นเดียวกับที9คริ สตจักรถูกกําชับให้เฝ้ าระวังการเสด็จกลับมาขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าในการรับขึ*น ชนชาติอิสราเอลที9เชื9อในวันนั*นก็ถูกกําชับให้เฝ้ าระวังพระมหากษัตริ ยผ์ จู ้ ะ
เสด็จกลับมาเช่นกัน นี9สื9อชัดเจนว่า ชนชาติยวิ จํานวนมหาศาลทัว9 โลก (อาจถึงร้อยละห้าสิ บ) จะ
กลับใจรับเชื9อพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี และได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมงานเลี*ยงอภิเษกสมรสแห่ง
ยุคพันปี ด้วยขณะที9คนที9เหลือถูกกีดกันให้อยูข่ า้ งนอก สําหรับคนพวกหลังนี*มนั จะเป็ นช่วงเวลา
แห่งความขมขื9นจริ งๆ พระเยซูจึงทรงเร่ งเร้าประชากรของพระองค์ คือ พวกยิว ให้เตรี ยมพร้อม
สําหรับการเสด็จกลับมาของพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาผูท้ รงเป็ นเจ้าบ่าวของคริ สตจักรด้วย
มธ 25:14-30 พระเยซูทรงนําเสนอคําอุปมาอีกเรื9 องซึ9งเห็นได้ชดั ว่าเป็ นเรื9 องของ
เหตุการณ์ต่างๆในยุคสุ ดท้ายและเป็ นเรื9 องของบําเหน็จและยศต่างๆภายในอาณาจักรนั*น

อาณาจักรแห่ งสวรรค์ ยงั เปรียบเหมือนชายผู้หนึ,งจะออกเดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรียก
พวกผู้รับใช้ ของตนมา และฝากทรัพย์ สมบัติของเขาไว้ 15 คนหนึ,งท่ านให้ ห้าตะลันต์ คนหนึ,ง
สองตะลันต์ และอีกคนหนึ,งตะลันต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ ละคน แล้วท่ านก็ออกเดิน
ทางทันที 16 คนทีไ, ด้ รับห้ าตะลันต์ น+ันก็เอาเงินนั+นไปค้าขาย ได้ กาํ ไรมาอีกห้ าตะลันต์
17 คนทีไ, ด้ รับสองตะลันต์ น+ันก็ได้ กาํ ไรอีกสองตะลันต์ เหมือนกัน 18 แต่ คนทีไ, ด้ รับตะลันต์ เดียว
ได้ ขุดหลุมซ่ อนเงินของนายไว้ 19 ครั+นอยู่มาช้ านาน นายจึงมาคิดบัญชีกบั ผู้รับใช้ เหล่านั+น
20 คนทีไ, ด้ รับห้ าตะลันต์ กเ็ อาเงินกําไรอีกห้ าตะลันต์ มาชี+แจงว่า `นายเจ้ าข้า ท่ านได้ มอบเงินห้ า
ตะลันต์ ไว้ กบั ข้ าพเจ้ า ดูเถิด ข้าพเจ้ าได้ กาํ ไรมาอีกห้ าตะลันต์ ' 21 นายจึงตอบเขาว่ า `ดีแล้ว เจ้ า
เป็ นผู้รับใช้ ดีและสั ตย์ ซื,อ เจ้ าสัตย์ซื,อในของเล็กน้ อย เราจะตั+งเจ้ าให้ ดูแลของมาก เจ้ าจงปรีดรี ่ วม
สุ ขกับนายของเจ้ าเถิด' 22 คนทีไ, ด้ รับสองตะลันต์ มาชี+แจงด้ วยว่า `นายเจ้ าข้า ท่านได้ มอบเงิน
สองตะลันต์ ไว้ กบั ข้าพเจ้ า ดูเถิด ข้ าพเจ้ าได้ กาํ ไรมาอีกสองตะลันต์ ' 23 นายจึงตอบเขาว่ า `ดีแล้ว
เจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ดีและสัตย์ ซื,อ เจ้ าสั ตย์ ซื,อในของเล็กน้ อย เราจะตั+งเจ้ าให้ ดูแลของมาก เจ้ าจงปรีดี
ร่ วมสุ ขกับนายของเจ้ าเถิด' 24 ฝ่ ายคนทีไ, ด้ รับตะลันต์ เดียวมาชี+แจงว่า `นายเจ้ าข้า ข้ าพเจ้ ารู้ จัก
ท่ านว่าท่ านเป็ นคนใจแข็ง เกีย, วผลทีท, ่ านมิได้ หว่ าน เก็บสํ, าสมที,ท่านมิได้ โปรย 25 ข้ าพเจ้ ากลัว
จึงเอาเงินตะลันต์ ของท่านไปซ่ อนไว้ ใต้ ดิน ดูเถิด นี,แหละเงินของท่ าน' 26 นายจึงตอบเขาว่ า
`เจ้ าผู้รับใช้ ชั,วช้ าและเกียจคร้ าน เจ้ าก็รู้ อยู่ว่าเราเกีย, วทีเ, รามิได้ หว่าน เก็บสํ, าสมทีเ, รามิได้ โปรย
27 เหตุฉะนั+น เจ้ าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที,ธนาคาร เมือ, เรามาจะได้ รับเงินของเราทั+ง
ดอกเบีย+ ด้ วย 28 เพราะฉะนั+น จงเอาเงินตะลันต์ เดียวนั+นจากเขาไปให้ คนทีม, สี ิ บตะลันต์ 29 ด้ วย
ว่ าทุกคนที,มอี ยู่แล้ว จะเพิม, เติมให้ แก่ ผู้น+ันจนมีเหลือเฟื อ แต่ ผู้ทไี, ม่ มี แม้ ว่าซึ,งเขามีอยู่กจ็ ะต้ องเอา
ไปจากเขา 30 จงเอาเจ้ าผู้รับใช้ ทไี, ร้ ประโยชน์ นีไ+ ปทิง+ เสียทีม, ดื ภายนอก ซึ,งทีน, ั,นจะมีการร้ องไห้
ขบเขีย+ วเคีย+ วฟัน’
ภาพเหตุการณ์น* ีกช็ ดั เจนพอแล้ว ชายที9ร9 าํ รวยคนหนึ9ง (นัน9 คือ เจ้านายคนหนึ9ง) ได้ฝาก
ทรัพย์สินหลายอย่างให้บรรดาผูร้ ับใช้ของเขาดูแลเพือ9 ที9จะลงทุนในนามของเขาขณะที9เขาไม่อยู่
ตามความสามารถของพวกเขาแต่ละคน จากนั*นเขาก็จากไป พอเวลาผ่านไปช้านาน เขาก็กลับมา

พอเขากลับมา เขาก็นง9ั ลงและคิดบัญชีวา่ พวกผูร้ ับใช้ของเขาได้ลงทุนในนามของเขาอย่างไรบ้าง
สําหรับคนเหล่านั*นที9ได้ลงทุนในนามของนายอย่างฉลาดและขยันขันแข็ง นายก็มีบาํ เหน็จให้แก่
พวกเขา สําหรับคนที9ไม่ใส่ ใจและขี*เกียจ พวกเขาจะไม่เพียงอดได้บาํ เหน็จเท่านั*นแต่ยงั จะสู ญเสี ย
สิ9 งที9พวกเขาควรจะได้รับด้วย
การประยุกต์ใช้ที9สาํ คัญดูเหมือนว่าจะเป็ นการที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงฝากเวลา
ทรัพยากร และความสามารถต่างๆให้เราดูแล เมื9อในชีวติ นี*เราได้ใช้และลงทุนทรัพย์สินเหล่านั*น
อย่างฉลาด เราก็จะได้รับบําเหน็จสักวันหนึ9งในอาณาจักรของพระองค์ (นัน9 คือ ยุคพันปี และ
สวรรค์)
ให้เราดูใกล้ชิดกว่านี*กนั ในข้อ 14 คําที9แปลว่า ทรัพย์ สมบัติ (ฮูพารคอนทา) อาจแปลได้
ด้วยว่า ‘ความมัง9 คัง9 ’ ตะลันต์ คือหน่วยวัดทองคําหรื อเงินซึ9งถือว่ามีมูลค่าเยอะมาก ในปั จจุบนั
ทองคําหนึ9งตะลันต์กค็ งเท่ากับเงินเจ็ดหลักขึ*นไป เจ้านายในคําอุปมานี*ได้ให้เงินตะลันต์ตาม
ความสามารถของผูร้ ับใช้แต่ละคนเพื9อที9พวกเขาจะจัดการกับทรัพย์สินที9นายได้ฝากไว้กบั ตน
ในข้อ 16 คําที9แปลว่า ค้าขาย (เอะรกาซอไม) ในบริ บทนี*มีความหมายว่า เอาเงินไป
ลงทุนค้าขาย กล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ ผูร้ ับใช้คนแรกเอามันไปลงทุนนัน9 เอง ผูร้ ับใช้คนที9สองก็ทาํ
แบบเดียวกันในข้อ 17 อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับใช้คนที9สามไม่ได้ทาํ อะไรเลยกับทรัพย์สินที9นายได้
ฝากไว้กบั ตน ผูร้ ับใช้คนนี*ไม่เพียงขาดการอุทิศตนต่อนายของเขาเท่านั*น แต่ยงั เกียจคร้านด้วย
ผูร้ ับใช้สองคนแรกได้ทาํ ให้เงินนายของตนเพิ9มมูลค่าเป็ นสองเท่า ผูร้ ับใช้คนที9สามมิได้ทาํ ให้เงิน
ที9ได้รับฝากไว้น* นั งอกเงยขึ*นเลย
ในข้อ 19 เราเห็นได้ชดั ถึงภาพที9สอดคล้องกับการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา ในวันนั*น พระองค์จะทรงคิดบัญชี กบั เหล่าผูร้ ับใช้ของพระองค์ คําที9แปลว่า คิดบัญชี (ซูนาอิ
โร) ในบริ บทนี*มีความหมายว่าคิดบัญชี สําหรับคริ สตจักร นี9น่าจะหมายถึงบัลลังก์พพิ ากษาของ
พระคริ สต์ สําหรับอิสราเอลแล้ว มันอาจหมายถึงการพิพากษาชนชาติอิสราเอลก่อนถึงยุคพันปี
ไม่นานนัก
ผูร้ ับใช้เหล่านั*นที9ทาํ กําไรให้นายในวันนั*นจะได้ยนิ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาตรัสว่า
“ดีแล้ว เจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ดีและสัตย์ซื9อ เจ้าสัตย์ซื9อในของเล็กน้อย เราจะตั*งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้า

จงปรี ดีร่วมสุ ขกับนายของเจ้าเถิด” ในบันทึกของลูกาเกี9ยวกับคําอุปมาเรื9 องเดียวกันหรื อที9คล้าย
กันนั*น พระเยซูตรัสว่าผูร้ ับใช้คนแรกได้ครองสิ บเมืองและคนที9สองได้ครองห้าเมือง (ลูกา
19:17-19)
ความหมายที9สื9อชัดเจนของคําอุปมาเรื9 องนี*กค็ ือว่า คนเหล่านั*นที9ได้ปรนนิบตั ิองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าอย่างสัตย์ซื9อและได้ลงทุนชีวติ ของตนในยุคนี* (ในขณะที9พระองค์ไม่อยู)่ ก็จะได้รับ
บําเหน็จในอาณาจักรของพระองค์เป็ นยศถาบรรดาศักดิ:และเกียรติยศในวันนั*น นี9ยงั สื9 อด้วยว่า
เหล่าผูร้ ับใช้ที9สัตย์ซื9อของพระเจ้าในวันนี*จะได้ข* นึ ครอบครองร่ วมกับพระองค์ในวันนั*น ดู
วิวรณ์ 20:4-6, 5:10, 22:5
เมื9อเรารวมข้อพระคัมภีร์เหล่านี*เข้าด้วยกัน ดูเหมือนจะชัดเจนว่าคนเหล่านั*นที9ได้
ปรนนิบตั ิพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างสัตย์ซื9อในยุคนี*จะได้ข* ึนครอบครองบางส่ วนของอาณาจักรของ
พระองค์ในยุคพันปี และเรื9 อยไปจนถึงนิรันดร์กาล มีบาํ เหน็จสําหรับผูช้ อบธรรมจริ งๆ (สดุดี
58:11) หากกล่าวในคําพูดปัจจุบนั แล้ว คนเหล่านั*นที9ได้ปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซื9อใน
ชีวติ นี*จะได้รับการแต่งตั*งเป็ นผูว้ า่ ฯ ประธานาธิบดี นายกเทศมนตรี และข้าราชการผูม้ ียศศักดิ:ใน
อาณาจักรของพระองค์เมื9อพระองค์เสด็จกลับมา
สุ ดท้ายเรามาดูผรู ้ ับใช้ที9เกียจคร้านคนนี*บา้ ง เขาได้ชื9อว่าเป็ นคน “ชัว9 ช้าและเกียจคร้าน”
นี9จึงเป็ นภาพที9ตรงข้ามกับผูร้ ับใช้ที9 “ดีและสัตย์ซื9อ” ผูร้ ับใช้คนนี*มีโอกาสได้ปรนนิบตั ิรับใช้
จอมกษัตริ ยผ์ ไู ้ ด้ทรงประทานสิ ทธิพิเศษในการลงทุนทรัพย์สินของพระองค์แก่เขา เพราะความ
ไม่เอาใจใส่ และความเกียจคร้านของเขา ชายผูน้ * ีจึงไม่ได้ทาํ อะไรกับทรัพย์สินของนายของตน
เลย
การประยุกต์ใช้ของการที9เขาสู ญเสี ยสิ9 งเล็กน้อยที9เขามีอยูอ่ าจแปลว่า ในวันนั*น เขาจะไม่
ได้รับบําเหน็จอะไรเลยในอาณาจักรนั*น การถูกโยนไปทิ*งเสี ยที9มืดภายนอกอาจไม่จาํ เป็ นต้อง
หมายถึงการถูกพิพากษาตลอดไปเป็ นนิตย์ ในเมืองต่างๆสมัยโบราณซึ9งไม่มีไฟฟ้ าตามท้องถนน
การถูกโยนทิ*งออกไปที9มืดภายนอกก็หมายถึงการถูกบังคับให้ออกไปจากบ้านที9มีแสงสว่างโดย
ไปอยูต่ ามท้องถนน นี9อาจหมายความว่า ผูเ้ ชื9อทั*งหลายที9ใช้ชีวติ ของตนอย่างสุ รุ่ ยสุ ร่ายเพือ9 ไขว่
คว้าหาประโยชน์ส่วนตนและความก้าวหน้าแทนที9จะปรนนิบตั ิพระมหากษัตริ ยก์ จ็ ะพบว่าในวัน

นั*นตัวเองได้รับส่ วนในเขตรอบนอกของพระพรและบําเหน็จต่างๆขององค์พระมหากษัตริ ย ์ คน
เหล่านั*นที9ได้ปรนนิบตั ิพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างสัตย์ซื9อในชีวติ นี*จะได้รับทรัพย์สินของพวกผูร้ ับใช้
ที9ไม่มีประโยชน์ต่อนายในวันนั*นด้วย ดู มัทธิว 13:12
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พระเยซูทรงเปลี9ยนไปตรัสถึงเหตุการณ์ที9สาํ คัญในอวสานกาลอีก

เหตุการณ์หนึ9ง เมือ, บุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่ าราศีของพระองค์ พร้ อมกับเหล่ าทูตสวรรค์ อนั
บริสุทธิDท+งั ปวง เมือ, นั+นพระองค์จะประทับบนพระทีน, ั,งอันรุ่งเรืองของพระองค์ เวลาที9เหตุการณ์
เหล่านี*จะเกิดขึ*นถูกกล่าวถึงชัดเจนตรงนี* นัน9 คือ “เมื9อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของ
พระองค์” นี9ไม่ได้หมายถึงการรับขึ*น แต่หมายถึงการปรากฏกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
เมื9อสิ* นยุคเจ็ดปี มากกว่า นอกจากนี* พระเยซูตรัสอีกว่า เหล่าทูตสวรรค์บริ สุทธิ: ทั$งปวงจะอยูก่ บั
พระองค์ในตอนนั*นด้วย นัน9 จะเป็ นภาพอันน่าตื9นตาขนาดไหน
“เมื9อนั*นพระองค์จะประทับบนพระที9นง9ั อันรุ่ งเรื องของพระองค์” นี9สื9อชัดเจนถึงการที9
พระเยซูคริ สต์จะทรงสถาปนาพระที9นง9ั ของพระองค์ข* ึนบนแผ่นดินโลกนี* (เห็นได้ชดั ว่าที9กรุ ง
เยรู ซาเล็ม) เมื9อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับฤทธานุภาพทางการเมืองและ
ทางทหาร ดู วิวรณ์ 19:11 เป็ นต้นไป
มธ 25:32-33 พระเยซูตรัสต่อไปอีกว่า บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้ อมกันต่ อ
พระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ ท+งั หลายโดยแยกพวกหนึ,งออกจากอีกพวก
หนึ,ง เหมือนอย่ างผู้เลีย+ งแกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัดฝูงแกะให้ อยู่เบือ+ ง
ขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูงแพะนั+นจะทรงจัดให้ อยู่เบือ+ งซ้ าย เราควรระลึกว่าคนมากมาย
จะเอาชีวติ รอดจากยุคเจ็ดปี มาได้ คําที9แปลว่า บรรดาประชาชาติ (เอ็ธนอส) ก็แปลได้ดว้ ยว่า ‘คน
ต่างชาติ’ และ ‘ประชาชนทั*งหลาย’ อาจเป็ นไปได้วา่ พระเจ้าจะทรงกําหนดให้นี9เป็ นการ
พิพากษาผูค้ นทั*งปวงที9มีชีวติ รอดแต่ ละคน หรื ออีกทรรศนะหนึ9งก็เสนอว่า นี9จะเป็ นการพิพากษา
ประชาชาติต่างๆจริ งๆตามที9พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ได้กล่าวไว้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด การพิพากษา
ครั*งนี*กเ็ ป็ นการพิพากษาคนต่างชาติอย่างชัดเจน

ในวันนั*น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงแยกคนเหล่านี*ที9เอาชีวติ รอดมาจากยุคเจ็ดปี ได้ออก
เป็ นสองกลุ่ม นัน9 คือ พวกแกะและพวกแพะ ข้อพระคัมภีร์เดิมที9น่าจะเกี9ยวข้องกับเหตุการณ์น* ีก็
อยูใ่ นโยเอล 3:2, 12-14 ในข้อพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวที9สอดคล้องกัน โยเอลได้เห็นล่วงหน้าถึง
การที9พระเจ้าจะทรง “รวบรวมบรรดาประชาชาติท* งั สิ* น และนําเขาลงมาที9หุบเขาเยโฮชาฟัท”
คําภาษาฮีบรู ในหนังสื อโยเอลที9แปลว่า บรรดาประชาชาติ (โกยิม) ก็เป็ นคําในพระคัมภีร์
เดิมที9แปลว่า ‘คนต่างชาติ’ พวกยิวก็ยงั ใช้คาํ นี*มาจนถึงทุกวันนี* หุบเขาเยโฮชาฟัทไม่ได้ถูกนิยาม
อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์หากกล่าวในแง่ภูมิศาสตร์ แต่มนั น่าจะอยูต่ ิดกับกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกยิว
ในปัจจุบนั สันนิษฐานว่านี9น่าจะเป็ นหุบเขาฮินโนมหรื อขิดโรน ในข้อ 14 ของโยเอล 3 มีคาํ พูดที9
สื9 อเป็ นลางบอกเหตุวา่ “มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสิ น” ดูคาํ อธิบายสําหรับโยเอล
3:2, 12-14
ทัว9 พระคัมภีร์ท* งั เล่ม ประชากรของพระเจ้าถูกเรี ยกว่าเป็ นฝูงแกะหรื อแกะของพระองค์
อยูบ่ ่อยๆ ดู สดุดี 100:3 และยอห์น 10:11 ตรงนี*เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรถูกรับขึ*นไปแล้วเรี ยบร้อย
แต่เห็นได้ชดั ว่าข้อความตรงนี*พดู ถึงคนต่างชาติ ดังนั*น เมื9อเราตัดตัวเลือกที9ไม่ใช่ออกไป แกะที9
ถูกพูดถึงตรงนี*กต็ อ้ งเป็ นคนต่างชาติที9ได้รับความรอดในช่วงยุคเจ็ดปี และเป็ นผูท้ ี9เอาชีวติ รอดมา
ได้ดว้ ย พวกแพะในพระคัมภีร์มกั หมายถึงคนเหล่านั*นที9ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้า ดู เศคาริ ยาห์
10:3 พวกแกะจึงถูกจัดให้อยูเ่ บื*องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และพวกแพะก็ถูกจัดให้อยูเ่ บื*องซ้าย
พระหัตถ์ของพระองค์ นี9สื9อถึงการที9พระเจ้าทรงยอมรับคนเหล่านั*นที9อยูเ่ บื*องขวาพระหัตถ์ของ
พระองค์และการที9พระองค์ทรงปฏิเสธคนเหล่านั*นที9อยูเ่ บื*องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์
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พระเยซูตรัสต่อไปอีกว่า ขณะนั+น พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที,

อยู่เบือ+ งขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ว่า `ท่านทั+งหลายที,ได้ รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมา
รับเอาราชอาณาจักรซึ,งได้ ตระเตรียมไว้ สําหรับท่ านทั+งหลายตั+งแต่ แรกสร้ างโลกเป็ นมรดก ให้
เราสังเกตว่าพระองค์ผทู ้ รงถูกเรี ยกว่า “บุตรมนุษย์” ในข้อ 31-32 ตอนนี*ถูกเรี ยกว่า “พระมหา
กษัตริ ย”์ ตรงนี* และเป็ นความจริ งที9พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งมหากษัตริ ยท์ * งั ปวง
และเจ้านายแห่งเจ้านายทั*งปวง คนเหล่านั*นที9อยูเ่ บื*องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ (พวกแกะ) บัดนี*
ก็ได้รับเชิญให้เข้าสู่ อาณาจักรของพระองค์ เราควรหมายเหตุไว้วา่ ในตอนเริ9 มต้นของยุคพันปี

นั*น (1) จะมีมนุษย์ธรรมดาอยู่ (ในสภาพที9ยงั ไม่ได้รับสง่าราศี) ผูท้ ี9จะอยูอ่ าศัยในแผ่นดินโลกอีก
ครั*งและเห็นได้ชดั ว่าพวกเขาจะสานต่อมรดกประจําชาติและมรดกด้านชาติพนั ธุ์ของพวกเขาต่อ
ไป (2) อย่างไรก็ตาม คนต่างชาติที9ตายได้เหล่านี*กจ็ ะเป็ นผูท้ ี9ถูกสร้างใหม่แล้วและบังเกิดใหม่
แล้ว ในตอนแรก ยุคพันปี จะมีแต่คนที9รอดแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื9อเวลาผ่านไป คนเหล่านี*จะ
ออกลูกหลานที9ยงั ต้องได้รับความรอดอยู่
อาณาจักรที9ทรงสัญญาไว้น* นั ได้ถูกตระเตรี ยมไว้ต* งั แต่แรกทรงสร้างโลก คําที9แปลเช่น
นั*นคือ คอสมอส ซึ9งหมายถึงระบบของโลก คําที9แปลว่า สร้ าง (คาทาบอเล) ในบริ บทนี*มีความ
หมายว่า ‘การก่อกําเนิด’ ตั*งแต่ก่อนเริ9 มมีระบบโลกขึ*นมา พระเจ้าได้ทรงวางแผนอาณาจักรที9จะ
มาของพระองค์ไว้ก่อนแล้ว มันจะเป็ นจุดสู งสุ ดแห่งประวัติศาสตร์มนุษย์ พระเยซูจะทรง
ปกครองแผ่นดินโลกในฐานะกษัตริ ยแ์ ละผูท้ ี9อยูอ่ าศัยในแผ่นดินโลกในตอนเริ9 มแรกนั*นจะเป็ นผู ้
ที9รอดหมด อิสราเอลจะเป็ นประเทศที9เป็ นเหมือนเมืองหลวงของโลกและคริ สตจักรจะได้กลับ
มาพร้อมกับพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าบ่าวเพือ9 มาครอบครองร่ วมกับพระองค์ มันจะเป็ นแดนสวรรค์
บนโลกเลยทีเดียว
มธ 25:35-40 กุญแจที9ช่วยให้เราเข้าใจย่อหน้านี*กค็ ือ การไม่ลืมบริ บทและผูท้ ี9มีส่วน
ร่ วมในการพิพากษาครั*งนี* พระเยซูตรัสต่อไปว่า เพราะว่าเมือ, เราหิว ท่ านทั+งหลายก็ได้ จดั หาให้
เรากิน เรากระหายนํา+ ท่ านก็ให้ เราดื,ม เราเป็ นแขกแปลกหน้ า ท่ านก็ได้ ต้อนรับเราไว้ 36 เรา
เปลือยกาย ท่ านก็ได้ ให้ เสื+อผ้ าเรานุ่งห่ ม เมือ, เราเจ็บป่ วย ท่านก็ได้ มาเยีย, มเรา เมือ, เราต้ องจําอยู่ใน
คุก ท่ านก็ได้ มาเยีย, มเรา' 37 เวลานั+นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลพระองค์ ว่า `พระองค์ เจ้ าข้ า
ทีข, ้ าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว และได้ จดั มาถวายแด่ พระองค์แต่ เมือ, ไร หรือทรงกระหายนํา+
และได้ ถวายให้ พระองค์ ดื,มแต่ เมือ, ไร 38 ทีข, ้ าพระองค์ได้ เห็นพระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้ า
และได้ ต้อนรับพระองค์ ไว้ แต่ เมือ, ไร หรือเปลือยพระกาย และได้ สวมฉลองพระองค์ให้ แต่ เมือ, ไร
39 ทีข, ้ าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้ องจําอยู่ในคุก และได้ มาเฝ้ าพระองค์ น+ันแต่ เมือ, ไร'
40 แล้ วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่ า `เราบอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่า ซึ,งท่ านได้

กระทําแก่คนใดคนหนึ,งในพวกพีน, ้ องของเรานีถ+ ึงแม้ จะตํ,าต้ อยเพียงไร ก็เหมือนได้ กระทําแก่เรา
ด้ วย’
เห็นได้ชดั ว่าพวกแกะคือ คนต่างชาติเหล่านั*นที9ได้วางใจเชื9อพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดในช่วงยุคเจ็ดปี และเอาชีวติ รอดมาได้ พวกพี9นอ้ งของพระมหากษัตริ ยย์ อ่ มหมายถึงพวกยิวที9
เจอกับการข่มเหงและการต่อต้านอย่างรุ นแรงในช่วงยุคเจ็ดปี เห็นได้ชดั ว่า สิ9 งที9บ่งบอกถึงความ
รอดของพวกคนต่างชาติในช่วงยุคเจ็ดปี ก็คือ การที9พวกเขาเห็นอกเห็นใจและแสดงความกรุ ณา
ต่อพวกผูเ้ ชื9อชาวยิวในวันนั*น
พวกยิวที9เชื9อโดยเฉพาะในช่วงครึ9 งหลังของยุคเจ็ดปี จะประสบกับการต่อต้านอย่าง
รุ นแรงด้วยนํ*ามือของสัตว์ร้ายนั*นและเหล่าสมุนของมัน พวกคนต่างชาติที9เชื9อซึ9งให้ความช่วย
เหลือแก่พวกพี9นอ้ งชาวยิวของพวกเขาก็จะได้รับการยอมรับและได้รับบําเหน็จจากพระมหา
กษัตริ ยใ์ นวันนั*น พระเยซูตรัสว่าการแสดงความกรุ ณาต่อพวกพี9นอ้ งของพระองค์กเ็ ท่ากับ
เป็ นการกระทําเช่นนั*นต่อพระองค์ดว้ ย เรื9 องนี*สอนให้เรารู ้วา่ แม้กระทัง9 ในยุคสมัยนี* เราที9เป็ นคน
ต่างชาติที9เชื9อควรแสดงความเมตตากรุ ณาต่อพี9นอ้ งฝ่ ายวิญญาณของเราที9หลงหายและยังมีใจไม่
เชื9อ คือ พวกยิว
มธ 25:41

พวกคนต่างชาติที9ไม่เชื9อซึ9งเอาชีวติ รอดจากยุคเจ็ดปี มาได้จะถูกเรี ยกตัว

ให้ไปยังหุ บเขาเยโฮชาฟัทเพื9อรับการพิพากษาครั*งใหญ่น* ี แล้วพระองค์ จะตรัสกับบรรดาผู้ทอี, ยู่
เบือ+ งซ้ ายพระหัตถ์ ด้วยว่ า `ท่ านทั+งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ ง จงถอยไปจากเราเข้ าไปอยู่ในไฟซึ,งไหม้
อยู่เป็ นนิตย์ ซึ,งเตรียมไว้ สําหรับพญามารและสมุนของมันนั+น หากการรับขึ*นเกิดขึ*นตอนนี* พวก
คนที9ไม่เชื9อในวันนีท$ ี9เอาชีวติ รอดจากยุคเจ็ดปี ที9จะมาถึงได้กจ็ ะถูกเรี ยกตัวไปฟังคําตรัสอันน่าสะ
พรึ งกลัวนี*
เมื9อถึงตอนนั*นพระเยซูคริ สต์ พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งจอมกษัตริ ยท์ * งั ปวง จะตรัสแก่พวกเขา
แต่ละคนว่า ท่านทั+งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ,งไหม้ อยู่เป็ นนิตย์
ซึ,งเตรียมไว้ สําหรับพญามารและสมุนของมันนั+น ถึงแม้คาํ ว่า นรก ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี* แต่เห็นได้
ชัดว่ามันถูกพูดถึงตรงนี* มีหลายสิ9 งที9เราควรหมายเหตุไว้ (1) คําที9แปลว่า ผู้ต้องสาปแช่ ง (คาทา

ราออไม) อาจแปลได้ดว้ ยว่า ‘ถูกพิพากษา’ (2) นรกเป็ นสถานที9ๆมีไฟซึ9งไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์ (3) มัน
ถูกเตรี ยมไว้สาํ หรับพญามารและพวกสมุนของมัน เมื9อมนุษย์ชาติกบฏและกลายเป็ นเหมือน
อย่างซาตาน นรกก็กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของพวกเขาด้วย
มธ 25:42-45 ในทางกลับกัน เมื9อเราอ่านข้อ 35-40 บรรดาชาวโลกที9ไม่รอดและ
ปราศจากพระเจ้าก็เป็ นแบบอย่างของคนที9ไม่แสดงความเมตตากรุ ณาต่อพวกยิวที9ได้รับความ
ทุกข์ยากในช่วงยุคเจ็ดปี พระเยซูตรัสต่อไปว่า เพราะว่ าเมือ, เราหิว ท่ านก็มไิ ด้ ให้ เรากิน เรา
กระหายนํา+ ท่านก็มไิ ด้ ให้ เราดื,ม 43 เราเป็ นแขกแปลกหน้ า ท่ านก็ไม่ ได้ ต้อนรับเราไว้ เราเปลือย
กาย ท่ านก็ไม่ ได้ ให้ เสื+อผ้ าเรานุ่งห่ ม เราเจ็บป่ วยและต้ องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ ได้ เยีย, มเรา' 44 เขา
ทั+งหลายจะทูลพระองค์ ด้วยว่ า `พระองค์ เจ้ าข้า ทีข, ้ าพระองค์ได้ เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรง
กระหายนํา+ หรือทรงเป็ นแขกแปลกหน้ าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้ องจําอยู่ในคุก
และข้ าพระองค์ มไิ ด้ ปรนนิบัติพระองค์น+ันแต่ เมือ, ไร' 45 เมือ, นั+นพระองค์ จะตรัสตอบเขาว่ า `เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั+งหลายว่ า ซึ,งท่านมิได้ กระทําแก่ผู้ตํ,าต้ อยทีส, ุ ดสักคนหนึ,งในพวกนี+ ก็
เหมือนท่ านมิได้ กระทําแก่เรา’ พระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงใช้ส9ิ งที9กล่าวมานี*เป็ นหลักฐานที9แสดงถึง
สภาพที9หลงหายของพวกเขา
มธ 25:46

อีกครั*งที9ถึงแม้วา่ นรกจะไม่ถูกเอ่ยออกมา แต่มนั ก็ถูกสื9 อถึงในที9น* ีอย่าง

ชัดเจน และพวกเหล่านีจ+ ะต้ องออกไปรับโทษอยู่เป็ นนิตย์ แต่ ผู้ชอบธรรมจะเข้ าสู่ ชีวติ นิรันดร์ "
นอกจากคําอธิบายอื9นๆเกี9ยวกับนรกด้านบนแล้ว ในที9น* ีมนั ยังถูกเรี ยกด้วยว่า “(การ) รับโทษอยู่
เป็ นนิตย์” ในภาพที9ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน ผู้ชอบธรรม ก็ต* งั ตาคอยชีวติ นิรันดร์ได้ เมื9อเปรี ยบ
เทียบภาพรวมของพระคัมภีร์กบั ข้อนี* เห็นได้ชดั ว่าผูช้ อบธรรมนั*นหมายถึงคนเหล่านั*นที9ถูกนับ
ว่าเป็ นคนชอบธรรม (หรื อถูกประกาศว่าเป็ นคนชอบธรรม) โดยความเชื9อในพระเยซูคริ สต์ ดู
โรม 5:1
*****
ภาพรวมของมัทธิว 26: ในครึ งแรกของมัทธิ ว 26 พระเยซูทรงจัดเตรี ยมและรั บประทาน
พระกระยาหารมือ$ สุดท้ าย จากนั$นพระองค์ กต็ รั สถึงการทีพระองค์ จะทรงหลัง พระโลหิ ตซึ งจะ

เป็ นหมายสําคัญแห่ งพันธสัญญาใหม่ และเป็ นเกณฑ์ แห่ งการยกโทษบาป จากนั$นพระองค์ ก็
เสด็จไปยังสวนเกทเสมนีและทรงอธิ ษฐานอย่ างสุดกําลังต่ อพระเจ้ าโดยทรงตั$งตาคอยสิ งที กาํ ลัง
จะเกิดขึน$ ครึ งหลังของมัทธิ ว 26 เสนอการทรยศ การจับกุม และการพิจารณาคดีพระเยซู ส่ วน
หลังของบทนีย$ งั มีเนือ$ หาเกียวกับการทีเปโตรปฏิเสธองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเขาอี กด้ วย
มธ 26:1-2

หลังจากตรัสคําเทศนาบนภูเขาแล้ว พระเยซูกต็ รัสล่วงหน้าถึงการที9อีกไม่

ถึงสองวันพระองค์จะทรงถูกทรยศเพือ9 ที9จะถูกตรึ งกางเขน ต่ อมาเมือ, พระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านี+
เสร็จแล้ว พระองค์ จงึ รับสั, งแก่ พวกสาวกของพระองค์ ว่า 2 "ท่านทั+งหลายรู้ อยู่ว่าอีกสองวันจะ
ถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนุษย์ จะต้ องถูกทรยศให้ ถูกตรึงทีก, างเขน"
ประเพณี ด* งั เดิมเชื9อกันว่าพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนในวันศุกร์ของสัปดาห์น* นั อย่างไร
ก็ตาม ดังที9ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี*ในมัทธิว 12:40 พระเยซูตรัสล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่า บุตร
มนุษย์จะทรงอยูใ่ นท้องแผ่นดินโลกเป็ นเวลาสามวันสามคืน นัน9 จึงเป็ นไปไม่ได้เลยที9พระองค์จะ
ทรงถูกตรึ งกางเขนในวันศุกร์ เห็นได้ชดั ว่าพระองค์น่าจะทรงถูกตรึ งกางเขนในวันพฤหัสของ
สัปดาห์น* นั (ปัสกาอาจตรงกับวันใดก็ได้ในสัปดาห์น* นั และเห็นได้ชดั ว่าตรงกับวันศุกร์หนึ9งของ
ปี นั*น) เห็นได้ชดั ว่าสองวันก่อนหน้านั*นทําให้เหตุการณ์เหล่านี*เกิดขึ*นประมาณวันอังคารของ
สัปดาห์สุดท้ายของพระองค์
มธ 26:3-5

แผนการสมคบคิดเพื9อที9จะจับกุมและฆ่าพระองค์จะเริ9 มขึ*นในทันที ครั+ง

นั+นพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ ของประชาชนได้ ประชุมกันทีค, ฤหาสน์
ของมหาปุโรหิต ผู้ซึ,งเรียกขานกันว่ า คายาฟาส 4 ปรึกษากันเพือ, จะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไป
ฆ่ าเสีย 5 แต่ พวกเขาพูดว่ า "ในวันเทศกาลเลีย+ งอย่ าพึง, ทําเลย กลัวว่ าประชาชนจะเกิดการ
วุ่นวาย"
คายาฟาสเป็ นมหาปุโรหิตตั*งแต่ปี ค.ศ. 18 ถึง ค.ศ. 36 พ่อตาของเขา คือ อันนาส ก็เป็ น
มหาปุโรหิ ตมาก่อนคือ ตั*งแต่ปี ค.ศ. 6 ถึง ค.ศ. 15 แต่ตอนนั*นหลายคนก็ยงั เรี ยกเขาว่ามหา
ปุโรหิตอยู่ พวกโรมได้แต่งตั*งคายาฟาสเหนืออันนาสด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายประการ
บรรดาผูน้ าํ ในหมู่พวกผูใ้ หญ่ของอิสราเอลได้มารวมตัวกันในวันอังคารนั*นเพื9อวางแผนการ

จับกุมและฆ่าพระเยซูโดยตรง พวกเขามาเจอกันในคฤหาสน์ ของคายาฟาส คําที9แปลเช่นนั*น
(เอาเล) ในบริ บทนี*น่าจะหมายถึงลานกว้างที9อยูต่ ิดกับบ้านของเขา ซึ9งเป็ นเรื9 องปกติของพวก
คนรวยในสมัยนั*น พวกเขาจึงปรึ กษากันหรื อประชุมกันเพื9อคิดวิธีกาํ จัดพระเยซูแห่งนาซาเร็ธเสี ย
ให้พน้ ๆ พวกเขายังเผยให้เห็นลักษณะที9ชว9ั ร้ายแห่งจิตใจของพวกเขาอีกโดยการหาโอกาสที9จะ
จับพระเยซูดว้ ยอุบาย โดยหลีกเลี9ยงการคัดค้านของประชาชนในวันเทศกาลเลี*ยง
คําที9แปลว่า อุบาย (ดอลอส) มีความหมายว่า ‘อย่างหลอกลวง’ หรื อ ‘อย่างแอบๆ’ คน
พวกนี*ไม่เพียงเป็ นนักการเมืองโดยเนื*อแท้เท่านั*น แต่ยงั เป็ นคนขี*ขลาดอีกด้วย พวกเขาต้องการ
กําจัดพระเยซูผนู ้ * ีโดยเสี ยแรงทางการเมืองให้นอ้ ยที9สุด ถึงแม้พวกประชาชนทัว9 ไปอาจไม่ได้เชื9อ
พระเยซูไปทั*งหมด แต่พวกเขาก็มองพระองค์วา่ เป็ นศาสดาพยากรณ์ และด้วยเหตุน* ีพระองค์จึง
เป็ นที9นิยมชมชอบ ดังนั*นพวกผูน้ าํ จึงคิดหาวิธีจบั พระองค์และฆ่าพระองค์เสี ยแบบลับๆและ
อ้อมๆ
มธ 26:6

ขณะเดียวกันพระเยซูกไ็ ด้เสด็จกลับมายังหมู่บา้ นเบธานีซ9 ึงอยูช่ านเมือง

และพักอยูท่ ี9บา้ นของซีโมนคนโรคเรื* อน มัทธิวจึงบันทึกว่า ในคราวทีพ, ระเยซูทรงประทับอยู่หมู่
บ้ านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื+อน เห็นได้ชดั ว่าชายคนนี*เป็ นหนึ9งในคนโรคเรื* อนที9พระ
เยซูได้ทรงรักษาไปก่อนหน้านี*ในการรับใช้ของพระองค์
มธ 26:7-8

ขณะเมือ, พระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มีหญิงผู้หนึ,งถือผอบนํา+ มัน

หอมราคาแพงมากมาเฝ้ าพระองค์ แล้วเทนํา+ มันนั+นบนพระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของ
พระองค์เมือ, เห็นก็ไม่ พอใจ จึงว่ า "เหตุใดจึงทําให้ ของนีเ+ สี ยเปล่า เมื9อเราอ้างอิงบันทึกของยอห์น
ด้วย เราก็จะเข้าใจว่าผูห้ ญิงที9ถูกพูดถึงคนนี*ไม่น่าใช่มารี ยน์ อ้ งสาวของมาร์ธาตามที9มีบอกไว้ใน
เรื9 องคล้ายๆกันในยอห์น 12 ในข้อนั*นเหตุการณ์น* นั เกิดขึ*นหกวันก่อนเทศกาลปัสกา คือเกิดก่อน
การที9พระองค์เสด็จเข้ากรุ งอย่างผูม้ ีชยั ด้วยซํ*า
ในบันทึกที9คล้ายๆกันนี*ซ9 ึงเกิดขึ*นก่อนหลายวันตามที9ยอห์นได้บนั ทึกไว้ คนที9เดือดดาล
กับการที9เขาคิดว่าเป็ นการกระทําที9เสี ยของคือ ยูดาส แต่ตรงนี*เห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกคนอื9นๆก็
เอาคําพูดนั*นมาใช้ดว้ ย

ผอบเป็ นหิ นปูนแบบหนึ9งซึ9งตั*งชื9อตามชื9อเมืองอลาบาสเตอร์ในอียปิ ต์ซ9 ึงเป็ นที9ๆหินชนิด
นี*ถกู พบเป็ นหลัก มันถูกแกะสลักเป็ นกล่องเล็กๆหรื อจอกเล็กๆซึ9งเห็นได้ชดั ว่าใช่ในกรณี น* ี สิ9 งที9
บรรจุอยูใ่ นผอบที9วา่ นี*คือ นํ*ามันชโลมที9มีกลิ9นหอมและมีราคาแพง หญิงผูน้ * ีซ9 ึงไม่ได้ถูกระบุวา่
เป็ นใครจึงชโลมพระเยซูดว้ ยนํ*ามันดังกล่าว การกระทําที9แสดงถึงการนมัสการนี*ในหมู่บา้ นเบ
ธานีเกิดขึ*นขณะที9สภาซานเฮดริ นในกรุ งเยรู ซาเล็มกําลังประชุมกันที9บา้ นคายาฟาสเพื9อวางแผน
กําจัดพระเยซู
มธ 26:9-13 มัทธิวบันทึกเกี9ยวกับการบ่นของพวกสาวกต่อไป ด้ วยนํา+ มันนีถ+ ้ าขายก็ได้
เงินมาก แล้วจะแจกให้ คนจนก็ได้ " 10 เมือ, พระเยซู ทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ า "กวนใจหญิงนี+
ทําไม เธอได้ กระทําการดีแก่เรา 11 ด้ วยว่าคนยากจนมีอยู่กบั ท่ านเสมอ แต่ เราไม่ อยู่กบั ท่ านเสมอ
ไป 12 ซึ,งหญิงนีไ+ ด้ เทนํา+ มันหอมบนกายเรา เธอกระทําเพือ, การศพของเรา 13 เราบอกความจริง
แก่ ท่านทั+งหลายว่า ทีไ, หนๆทัว, โลกซึ,งข่าวประเสริฐนีจ+ ะประกาศไป การซึ,งหญิงนีไ+ ด้ กระทําจะ
เลือ, งลือไปเป็ นทีร, ะลึกถึงเขาทีน, ั,นด้ วย”
คําที9แปลว่า นํา+ มันหอม ตรงนี* (มูรอน) มาจากคําว่า มูร์ราห์ ซึ9งคล้ายกับคําที9แปลว่า
มดยอบ ในมัทธิว 2:11 ตอนที9พระเยซูทรงประสู ติ มันเป็ นผลิตภัณฑ์แบบนํ*าหอมซึ9งมักใช้ใน
การอาบนํ*ายาศพเพือ9 กลบกลิ9นคนตาย พระเยซูทรงยอมรับว่าผูห้ ญิงคนนี*ได้ทาํ เช่นนี*สาํ หรับการ
ฝังพระศพของพระองค์ บางทีพระวิญญาณบริ สุทธิ:อาจทรงดลใจนางให้ถวายเกียรติแด่องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการนี*ก่อนที9พระองค์จะทรงประสบความทุกข์ทรมานก็ได้ อีกครั*งที9นี9เป็ นการบ่ง
บอกชัดเจนถึงสิ9 งที9จะเกิดขึ*นต่อไป อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าพวกสาวกจะไม่รู้เลยว่าพระองค์จะ
ทรงสิ* นพระชนม์
พระเยซูจึงทรงตําหนิพวกสาวกที9ชอบบ่นโดยทรงอธิ บายว่าในที9ใดก็ตามที9ข่าวประเสริ ฐ
นี*จะถูกประกาศออกไปสักวันหนึ9ง หญิงนิรนามคนนี*กจ็ ะเป็ นที9ระลึกถึงสําหรับสิ9 งที9นางได้
กระทําเพื9อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของนาง และก็เป็ นจริ งที9ขณะที9เราพูดกันอยูน่ * ี คําพยากรณ์น* นั ก็
กําลังสําเร็ จอยู่

มธ 26:14-16 ครั+งนั+นคนหนึ,งในพวกสาวกสิ บสองคนชื,อ ยูดาสอิสคาริโอท ได้ ไปหา
พวกปุโรหิตใหญ่ 15 ถามว่า "ถ้ าข้ าพเจ้ าจะมอบพระองค์ไว้ แก่ ท่าน ท่ านทั+งหลายจะให้ อะไร
ข้ าพเจ้ า" ฝ่ ายเขาก็สัญญาจะให้ เหรียญเงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตั+งแต่ เวลานั+นมายูดาสก็
คอยหาช่ องทีจ, ะทรยศพระองค์
คําที9แปลว่า ครั+งนั+น (ทอเถะ) มีความหมายว่า ‘ในเวลานั*น’ ในเวลานั*น ยูดาสได้เริ9 มการ
ทรยศอันชัว9 ร้ายและฉาวโฉ่ เห็นได้ชดั ว่าขณะที9พระเยซูทรงอยูท่ ี9บา้ นของซีโมนคนโรคเรื* อนที9
หมู่บา้ นเบธานี ยูดาสได้แอบกลับไปที9กรุ งเยรู ซาเล็มและอาจไปพบกับพวกปุโรหิตใหญ่ขณะ
เดียวกับที9พวกเขากําลังคิดแผนร้ายกันอยูท่ ี9บา้ นคายาฟาสก็ได้ ข้อเสนอที9เขายืน9 ให้แก่พวก
ปุโรหิตใหญ่กค็ ือ ‘ท่านทั*งหลายจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้ า’
คําที9แปลว่า สัญญา (ฮิ สเตมิ) ตรงนี*มีความหมายว่า ทําข้อตกลงกัน กล่าวอีกนัยหนึ9ง พวก
เขาต่อรองกันเรื9 องราคา ช่างเป็ นข้อตกลงที9เลวทรามจริ งๆ คือ ต่อรองกันเรื9 องราคาพระบุตรของ
พระเจ้า สุ ดท้ายพวกเขาก็ตกลงกันได้ที9เหรี ยญเงินสามสิ บเหรี ยญตามที9มีพยากรณ์ไว้ในเศคาริ
ยาห์ 11:12-13 อาจารย์บางท่านก็สอนว่านี9เป็ นราคาของทาสในสมัยนั*น เราเชื9อได้เลยว่าพวกผูน้ าํ
ของอิสราเอลและยูดาสต่างมีความรู ้สึกดูหมิ9นพระเยซู ดังนั*นยูดาสจึงคอยหาโอกาสเหมาะๆที9จะ
ทรยศพระเยซู
มธ 26:17-19 ในวันต้ นเทศกาลกินขนมปังไร้ เชื+อ พวกสาวกมาทูลถามพระเยซูว่า
"พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ ข้าพระองค์ท+งั หลายจัดเตรียมปัสกาให้ พระองค์ เสวยทีไ, หน"
18 พระองค์ จงึ ตรัสว่ า "จงเข้ าไปหาผู้หนึ,งในกรุงนั+น บอกเขาว่ า `พระอาจารย์ ว่า เวลาของเรามา
ใกล้ แล้ว เราจะถือปัสกาทีบ, ้ านของท่านพร้ อมกับพวกสาวกของเรา'" 19 ฝ่ ายสาวกเหล่านั+นก็
กระทําตามทีพ, ระเยซูทรงรับสั,ง แล้ วได้ จัดเตรียมปัสกาไว้พร้ อม
การพูดถึงเรื9 องเทศกาลกินขนมปังไร้เชื*อและเทศกาลปัสกาเป็ นเรื9 องที9เราควรหมายเหตุ
ไว้ เทศกาลปัสกาก็เป็ นเทศกาลเริ9 มต้นเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื*อที9กินเวลานานกว่า คือเจ็ดวัน
เมื9อพวกสาวกทูลถามพระเยซูวา่ พวกเขาจะกินปัสกาที9ไหน พระองค์กท็ รงสั9งพวกเขาให้กลับไป
ยังกรุ งเยรู ซาเล็มและไปหา “ผูห้ นึ9ง” เราไม่ทราบว่าชายคนนี*เป็ นใคร ถึงแม้เห็นได้ชดั ว่าพระเยซู

ทรงสั9งพวกเขาเช่นนั*น ทั*งมาระโกและลูกาบ่งบอกว่าชายคนนี*จะทูนหม้อนํ*า ดังนั*นเห็นได้ชดั ว่า
ชายคนนี*เป็ นผูร้ ับใช้คนหนึ9ง บางคนคิดว่าบ้านหลังนั*นซึ9 งเห็นได้ชดั ว่าต้องเป็ นบ้านคนมีเงินเป็ น
บ้านของมารี ยม์ ารดาของยอห์นมาระโก ที9นน9ั เองพวกสาวกจึงตระเตรี ยมสําหรับพิธีปัสกา
มธ 26:20-25 ครั+นถึงเวลาพลบคํา, พระองค์เอนพระกายลงร่ วมสํ ารับกับสาวกสิ บสอง
คน เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูได้เสด็จกลับมาที9กรุ งเยรู ซาเล็มจากหมู่บา้ นเบธานีซ9 ึงเป็ นที9ๆพระองค์
ประทับอยูก่ ่อนหน้านั*น 21 เมือ, รับประทานกันอยู่พระองค์ จึงตรัสว่ า "เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั+งหลายว่ า คนหนึ,งในพวกท่ านจะทรยศเรา" 22 ฝ่ ายพวกสาวกก็พากันเป็ นทุกข์ นัก ต่ างคนต่ าง
เริ,มทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์ เจ้ าข้า คือข้ าพระองค์ หรือ" 23 พระองค์ตรัสตอบว่า "ผู้ทเี, อา
อาหารจิม+ ในชามเดียวกันกับเรา ผู้น+ันแหละทีจ, ะทรยศเรา
วลีที9พดู ถึง ‘จิ*มในชามเดียวกัน’ น่าจะหมายถึงการจิ*มขนมปังลงในชามนํ*าแกง ทุกคนที9
โต๊ะนั*นก็จะจิม* ในชามเหมือนกันเพราะว่านัน9 เป็ นธรรมเนียมการรับประทานอาหารปกติของ
คนในสมัยนั*น อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่ายูดาสเพิ9งทําเช่นนั*นลงไป คําที9แปลว่า จิม+ (เอ็มบัพโต)
เป็ นคํารู ปอดีตซึ9งน่าจะบ่งบอกว่ายูดาสเพิ9งจิ*มในชามนั*นไป
24 บุตรมนุษย์ จะเสด็จไปตามทีไ, ด้ เขียนไว้ ว่าด้ วยพระองค์ น+ัน แต่ วบิ ัตแิ ก่ผู้ทที, รยศบุตร
มนุษย์ ถ้ าคนนั+นมิได้ บังเกิดมาก็จะเป็ นการดีต่อคนนั+นเอง" 25 ยูดาสทีไ, ด้ ทรยศพระองค์ทูลถาม
ว่ า "อาจารย์เจ้ าข้า คือข้ าพระองค์หรือ" พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ท่ านพูดเองแล้วนี,"
เมื9อพวกเขาเริ9 มรับประทานอาหารในพิธีปัสกา พระเยซูกต็ รัสกับพวกเขาว่ามีคนหนึ9งใน
พวกเขาจะทรยศพระองค์ แต่ละคนจึงถามตามหน้าที9วา่ เป็ นตนหรื อไม่ เห็นได้ชดั ว่ายูดาสก็ทาํ
ตามคนอื9นด้วยเพื9อปิ ดบังตัวตนของเขา พระเยซูทรงบ่งบอกว่า จะดีเสี ยกว่าหากผูท้ รยศคนนี*ไม่
เคยเกิดมาเลย เมื9อยูดาสถามว่า “คือข้าพระองค์หรื อ” พระเยซูกท็ รงตอบว่า “ท่านพูดเองแล้วนี9”
นี9เท่ากับพระองค์ตรัสว่า ‘ใช่แล้ว’ แก่ยดู าส แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกที9เหลือไม่ได้เก็บมาคิดเลย
มธ 26:26

ระหว่ างอาหารมือ+ นั+น พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา และเมือ, ขอบพระคุณ

แล้ว ทรงหักส่ งให้ แก่เหล่าสาวกตรัสว่ า "จงรับกินเถิด นี,เป็ นกายของเรา" ให้เราสังเกตว่าก่อนที9
พระเยซูทรงรับประทานขนมปังนั*น พระองค์ทรงขอบพระคุณก่อน นี9บ่งบอกว่าเราควรทําแบบ

เดียวกันก่อนที9เรารับประทานอาหาร เมื9อพระองค์ทรงแจกขนมปังไร้เชื*อแก่พวกสาวก พระองค์
ตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี9เป็ นกายของเรา” เห็นได้ชดั ว่าขนมปังที9อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่ใช่พระกายของพระองค์จริ งๆ แต่เป็ นสัญลักษณ์ ที9แสดงถึงพระกายของพระองค์ต่างหาก นี9ยงั
คงเป็ นจริ งเหมือนเดิมในพิธีศีลระลึกในปัจจุบนั
มธ 26:27-28 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้ วยมาขอบพระคุณและส่ งให้ เขา ตรัสว่า "จง
รับไปดืม, ทุกคนเถิด 28 ด้ วยว่ านี,เป็ นโลหิตของเราอันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสั ญญาใหม่ ซึ,งต้ องหลัง,
ออกเพือ, ยกบาปโทษคนเป็ นอันมาก
เมื9อพระเยซูทรงดื9มผลแห่งเถาองุ่นนั*น (นี9บ่งบอกชัดเจนว่านํ*าองุ่นนี*ไม่ได้ถูกหมัก)
พระองค์กต็ รัสว่า นี,เป็ นโลหิตของเราอันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสั ญญาใหม่ ซึ,งต้ องหลัง, ออกเพือ, ยก
บาปโทษคนเป็ นอันมาก อีกครั*งที9นี9เป็ นสัญลักษณ์อย่างชัดเจน จนถึงตอนนี* พระองค์ยงั มิได้ทรง
หลัง9 พระโลหิตเลย แต่น* าํ องุ่นที9อยูใ่ นถ้วยนั*นเป็ นสัญลักษณ์ที9แสดงถึงพระโลหิตของพระองค์ที9
จะหลัง9 ออกอย่างชัดเจน
พวกฮีบรู สมัยโบราณมีธรรมเนียมในการยืนยัน (หรื อ 'ปิ ดท้าย') พันธสัญญาโดยการเอา
เลือดมาทา คําว่า พันธสัญญา ถูกแปลมาจากคําว่า ดีอาเธเค ในกรณี ของพินยั กรรม มันจะมีผลก็
ต่อเมื9อหลังจากที9ผทู ้ าํ พินยั กรรมเสี ยชีวติ แล้ว เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นพันธสั ญญาใหม่ ที9มีกล่าวล่วง
หน้าไว้ในเยเรมีย ์ 31:1 การที9พระเยซูทรงหยิบถ้วยนั*นก็บ่งบอกชัดเจนว่ามันเป็ นสัญลักษณ์ที9
แสดงถึงพันธสัญญาที9พระองค์กาํ ลังจะทรงทํา
นอกจากนี* พระเยซูยงั ตรัสต่อไปอีกว่าพระโลหิตของพระองค์จะต้องหลัง9 ออก “เพื9อยก
บาปโทษคนเป็ นอันมาก” คําที9แปลว่า ยกบาปโทษ (อาเฟะซิ ส) ก็เป็ นคําที9ปกติแล้วแปลว่า 'การ
ยกโทษให้' พระโลหิตที9หลัง9 ออกของพระเยซูคริ สต์เป็ นเกณฑ์ในการยกโทษบาป โรม 3:24-25
บ่งบอกว่าพระโลหิตที9หลัง9 ออกของพระคริ สต์น* นั ไม่เพียงชําระความบาปในอนาคตได้เท่านั*น
แต่ยงั สามารถชําระบาปของคนทั*งปวงที9มีมาตั*งแต่ก่อนการตรึ งกางเขนด้วย ความบาปทั*งหมด
ได้รับการอภัยโดยความเชื9อในพระโลหิตที9หลัง9 ออกของพระคริ สต์

มธ 26:29

เราบอกท่ านทั+งหลายว่ า เราจะไม่ ดมื, นํา+ ผลแห่ งเถาองุ่นต่ อไปอีกจนวันนั+น

มาถึง คือวันทีเ, ราจะดื,มกันใหม่ กบั พวกท่ านในอาณาจักรแห่ งพระบิดาของเรา" พระเยซูตรัสกับ
พวกสาวกว่าพระองค์จะไม่ทรงมีส่วนในอาหารพิธีปัสกาอีก (ดื9มนํ*าผลแห่งเถาองุ่น) จนกว่าวัน
นั*นที9พระองค์ได้รับการสถาปนาในอาณาจักรแห่งพระบิดาของพระองค์ พระสัญญานั*นก็ยงั ไม่
สําเร็จอยูใ่ นตอนนี* หลังจากทรงฟื* นคืนพระชนม์ ไม่มีบนั ทึกเลยว่าพระองค์ทรงดื9มนํ*าผลแห่งเถา
องุ่น อย่างไรก็ตาม เมื9อพระองค์เสด็จกลับมาในสง่าราศีของพระองค์ นัน9 ก็เป็ นสิ9 งหนึ9งที9พระองค์
จะต้องทําแน่ๆ ตอนนั*นพวกสาวกอาจไม่เข้าใจความหมายเชิงพยากรณ์ของคําตรัสดังกล่าว
มธ 26:30

มัทธิวจึงบันทึกว่า เมือ, พวกเขาร้ องเพลงสรรเสริญแล้ว เขาก็พากันออกไป

ยังภูเขามะกอกเทศ ธรรมเนียมของพวกยิวมีอยูว่ า่ พอจบการรับประทานอาหารในพิธีปัสกา พวก
เขาก็จะต้องร้องเพลงสดุดีฮาเลล (สดุดี 115-118) จริ งๆแล้วนี9กค็ ือเพลงสดุดีฮาเลลูยาห์
(สรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า) นัน9 เอง ถึงแม้เราไม่รู้วา่ พวกเขาร้องเพลงสดุดีบทไหนตรงนี* แต่มนั
ก็ตอ้ งเป็ นหนึ9งในบทดังกล่าวด้านบนแน่นอน เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาเริ9 มเดินแบบไม่รีบร้อนจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มข้ามหุบเขาขิดโรนไปยังสวนเกทเสมนี น่าจะเป็ นช่วงเวลานี*เองที9พระเยซูทรงแบ่ง
ปันเนื*อหาที9มีบนั ทึกไว้ในยอห์น บทที9 15-17 กับพวกสาวก
มธ 26:31-35 พระเยซูจึงทรงบ่งชี*วา่ ก่อนที9ค9าํ คืนนี*จะสิ* นสุ ดลง พวกเขาทุกคนก็จะ
สะดุดเพราะพระองค์ ครั+งนั+นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่ า "ในคืนวันนีท+ ่ านทุกคนจะสะดุด
เพราะเรา ด้ วยมีคาํ เขียนไว้ ว่า `เราจะตีผู้เลีย+ งแกะ และแกะฝูงนั+นจะกระจัดกระจายไป' พระเยซู
จึงทรงยกข้อความจากเศคาริ ยาห์ 13:7
พระองค์ตรัสต่อไปว่า 32 แต่ เมือ, เราฟื+ นขึน+ มาแล้ ว เราจะไปยังแคว้ นกาลิลกี ่อนหน้ า
ท่ าน" อีกครั*งที9พระเยซูตรัสเป็ นนัยชัดเจนถึงการสิ* นพระชนม์ของพระองค์ และที9ชดั ยิง9 กว่านั*นก็
คือ การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ดว้ ย พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลีเมื9อถึงตอนนั*น หลังจากทรงฟื* นคืนพระชนม์แล้ว ทูตสวรรค์ที9อุโมงค์น* นั ก็บอกพวก
ผูห้ ญิงให้ไปเตือนความจําพวกสาวกว่าพระองค์จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ดู มัทธิว 28:7 เห็นได้
ชัดว่าคําตรัสนี*สาํ เร็จในยอห์น 21:1-14

ขณะเดียวกัน เปโตรก็หุนหันปฏิเสธว่าเขาจะไม่มีวนั สะดุดเพราะพระเยซูเลย พวกสาวก
ที9เหลือก็กล่าวเช่นนั*นเหมือนกัน 33 ฝ่ ายเปโตรทูลตอบพระองค์ ว่า "แม้คนทั+งปวงจะสะดุด
เพราะพระองค์ ข้ าพระองค์จะสะดุดก็หามิได้ เลย" 34 พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ในคืนนีก+ ่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั+ง" ก่อนที9ไก่ตวั ผูต้ วั นั*นจะขันในเช้าวัน
ต่อมา เปโตรก็จะปฏิเสธพระองค์ไปแล้วสามครั*งจริ งๆ
35 เปโตรทูลพระองค์ ว่า "ถึงแม้ ข้าพระองค์ จะต้ องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ กจ็ ะไม่
ปฏิเสธพระองค์ เลย" เหล่าสาวกก็ทูลเช่ นนั+นเหมือนกันทุกคน พวกสาวกที9เหลือก็ร่วมวงกับเป
โตรด้วย อย่างน้อยเปโตรก็ติดตามพระเยซูไปหลังจากที9พระองค์ทรงถูกจับกุมแล้ว ยกเว้นยอห์น
สาวกที9เหลืออีกเก้าคนก็ทิ*งพระองค์และหนีไปกันหมด
มธ 26:36-38 พระองค์จึงเสด็จมาที9สวนเกทเสมนีซ9 ึงมีความหมายตรงตัวว่า 'บ่อยํา9
มะกอก' สถานที9น* ีอยูท่ างฐานฝั9งตะวันตกของภูเขามะกอกเทศโดยอยูต่ ิดกับหุ บเขาขิดโรน โดย
อยูต่ รงข้ามกับพระวิหารซึ9งอยูอ่ ีกฝั9งหนึ9งของหุ บเขานี*
มัทธิวจึงบันทึกว่า แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังทีแ, ห่ งหนึ,งเรียกว่ า เกทเสมนี แล้วตรัส
กับสาวกว่ า "จงนั,งอยู่ทนี, ี,ขณะเมือ, เราจะไปอธิษฐานทีโ, น่ น" พระองค์ทรงสั9งให้พวกสาวกส่ วน
ใหญ่นง9ั อยูใ่ นที9ๆหนึ9ง คําที9แปลว่า ทีโ, น่ น (เอะเคะอี) มีความหมายว่า 'ที9นน9ั ' อย่างไรก็ตาม
พระองค์ทรงพาพวกสาวกวงในไปกับพระองค์ดว้ ย (เปโตร ยากอบ และยอห์น) นี9เป็ นสามคน
เดิมที9อยูบ่ นภูเขาจําแลงพระกายด้วย 37 พระองค์กพ็ าเปโตรกับบุตรชายทั+งสองของเศเบดีไป
ด้ วย พระองค์ ทรงเริ,มโศกเศร้ าและหนักพระทัยยิง, นัก
ขณะที9พระเยซูทรงตรึ กตรองถึงสิ9 งที9รอคอยพระองค์อยูไ่ ม่ไกล พระองค์กเ็ ริ9 มโศกเศร้า
นอกจากนี*มทั ธิวบันทึกว่าพระองค์ทรงหนักพระทัยยิง9 นัก คําที9แปลเช่นนั*น (อาเดมอเนะโอ) มี
ความหมายว่า 'ไม่สบายใจ' และถึงขนาด 'สลดหดหู่' เลยด้วยซํ*า เมื9อพระองค์ทรงคิดถึงการที9
พระองค์จะทรงถูกหักหลัง ถูกปฏิเสธโดยประชากรของพระองค์ และกลายเป็ นความบาปเพื9อเรา
ทั*งๆที9พระองค์ไม่ทรงทําบาปเลย ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์กแ็ ทบจะแบกภาระหนักอึ*งนี*ไม่
ไหว พระองค์จึงทรงบอกสามคนนั*นซึ9งอยูใ่ กล้พระองค์วา่ 38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่ า "ใจของ

เราเป็ นทุกข์ แทบจะตาย จงเฝ้ าอยู่กบั เราทีน, ี,เถิด" อีกครั*งที9มีการสื9 อถึงการตรึ งกางเขนที9ใกล้เข้า
ั
มาแล้ว อันที9จริ งแล้วภาระอันแสนหนักอึ*งนี*กโ็ ถมทับลงบนพระองค์
จนพระองค์เกือบจะ
สิ*นพระชนม์ตรงนั*น ณ เวลานั*นเลยด้วยซํ*า ในบันทึกของลูกา เราอ่านเจอว่าพระเจ้าทรงใช้ทูต
สวรรค์ตนหนึ9งมาชูกาํ ลังพระองค์ดว้ ย ดู ลูกา 22:43 อย่างไรก็ตามเห็นได้ชดั ว่าพวกสาวกไม่รู้ถึง
ความหมายดังกล่าวเลย พระองค์จึงทรงสั9งให้พวกเขาเฝ้ าระวังและรอคอยพระองค์
มธ 26:39

ให้เราสังเกตความหนักหนาสาหัสในคําอธิ ษฐานของพระองค์ แล้ว

พระองค์เสด็จดําเนินไปอีกหน่ อยหนึ,ง ก็ซบพระพักตร์ ลงถึงดิน อธิษฐานว่า พระองค์มิได้ทรง
คุกเข่า แต่ทรงซบพระพักตร์ลงถึงดิน พระองค์ทรงร้องทูลด้วยความเป็ นมนุษย์อนั อ่อนแอของ
พระองค์วา่ "โอ พระบิดาของข้ าพระองค์ ถ้ าเป็ นได้ ขอให้ ถ้วยนีเ+ ลือ, นพ้นไปจากข้ าพระองค์ เถิด
พระองค์ทรงทราบว่า อีกเดียวจะเกิดอะไรขึ*น และในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์แล้ว พระองค์
จึงมิทรงแน่ใจว่าพระองค์จะทรงรับไหวไหม “ถ้วยนี*” ที9วา่ เป็ นคําเปรี ยบเปรย โดยในกรณี น* ี
หมายถึง ตะกอนก้นถ้วยอันขมขื9นแห่งความตาย กระนั*นในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
พระองค์กท็ รงอธิษฐานว่า แต่ อย่ างไรก็ดี อย่ าให้ เป็ นตามใจปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่ ให้ เป็ น
ไปตามพระทัยของพระองค์ " เราเห็นชัดเจนถึงความบริ สุทธิ:ศักดิ:สิทธิ:แห่งความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์เมื9อพระองค์ทรงยอมจํานนด้วยความนบนอบเชื9อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดาผู ้
สถิตในสวรรค์ของพระองค์
มธ 26:40-41 พระองค์จึงเดินกลับไปหาเปโตรและสาวกคนอื9นๆและเห็นว่าพวกเขา
นอนหลับอยู่ พระองค์ จงึ เสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั+น เห็นเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตร
ว่ า "เป็ นอย่างไรนะ ท่ านทั+งหลายจะคอยเฝ้ าอยู่กบั เราสักชั,วเวลาหนึ,งไม่ ได้ หรือ 41 จงเฝ้ าระวัง
และอธิษฐาน เพือ, ท่ านจะไม่ เข้าในการทดลอง จิตใจพร้ อมแล้วก็จริง แต่ เนือ+ หนังยังอ่อนกําลัง"
ในช่วงเวลาที9สาํ คัญยิง9 ที9สุดในชีวติ อันเป็ นนิรันดร์ของพระองค์ เหล่าเพือ9 นที9ใกล้ชิดที9สุดของ
พระองค์กลับนอนหลับ
เราเห็นถึงหลักการอันลึกซึ* งประการหนึ9งเกี9ยวกับการอธิษฐาน 41 จงเฝ้ าระวังและ
อธิษฐาน เพือ, ท่ านจะไม่ เข้ าในการทดลอง เมื9อเราเฝ้ าระวัง นัน9 คือ เมื9อเรามีวนิ ยั ทางความคิดเพือ9 ที9

จะจดจ่อในสิ9 งที9เราควรจดจ่อ และเมื9อเราอธิษฐานโดยไม่หยุด เราก็จะไม่เข้าในการทดลอง การ
อธิษฐานนั*นมีคุณสมบัติในการเป็ นยาฆ่าเชื*อฝ่ ายวิญญาณ ตราบใดที9เรามีจิตใจที9ฝักใฝ่ ในการ
อธิษฐาน เราก็จะไม่ดาํ เนินตามเนื*อหนัง ดังนั*น เราก็จะไม่ลม้ ในการทดลองง่ายๆ นอกจากนี*เมื9อ
เรายังติดสายคุยกับพระเจ้าอยู่ พญามารก็ติดต่อเราไม่ได้ เพราะว่าสายไม่วา่ ง
น่าเสี ยดายที9วา่ เนื*อหนังนั*นอ่อนแอถึงแม้วา่ จิตวิญญาณนั*นพร้อมอยู่ พวกสาวกเดินทางมา
เหน็ดเหนื9อยตลอดทั*งวันั เวลา ณ ตอนนี*น่าจะเป็ นช่วงดึกแล้ว พวกเขาจึงถ่างตาต่อไปไม่ไหว
แล้ว ถึงแม้วา่ หลายชัว9 โมงก่อนหน้านี*พวกเขากล่าวว่าจะสวามิภกั ดิ:ต่อพระเยซูในฝ่ ายวิญญาณ
แต่ในด้านเนื*อหนังพวกเขาก็ไม่อาจฝื นตัวไม่ให้หลับได้
มธ 26:42-43 อีกครั*งที9พระเยซูยอ้ นกลับมาตรัสถึงการอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่าง
จริ งจัง โดยเรี ยกสิ9 งที9รออยูเ่ บื*องหน้าว่าถ้วย พระองค์เสด็จกลับไปอธิษฐานอีกครั*งว่า "โอ ข้ าแต่
พระบิดาของข้ าพระองค์ ถ้ าถ้ วยนีเ+ ลือ, นพ้ นไปจากข้ าพระองค์ไม่ ได้ และข้ าพระองค์ จําต้ องดื,ม
แล้ว ก็ให้ เป็ นไปตามนํา+ พระทัยของพระองค์ " 43 ครั+นพระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอน
หลับอีก เพราะเขาลืมตาไม่ ขนึ+ อย่างไรก็ตาม ให้เราสังเกตว่า นํ*าเสี ยงของคําอธิษฐานของ
พระองค์เปลี9ยนไปจากข้อ 39 ในข้อนั*นพระองค์ทรงขอให้ถว้ ยนั*นเลื9อนพ้นไปจากพระองค์
คราวนี*พระองค์ทรงยอมรับว่ามันเป็ นสิ9 งที9เลี9ยงไม่พน้ และทรงอธิษฐานขอให้เป็ นไปตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า อีกครั*งที9พระองค์กลับมาพบพวกเขาหลับยาม
มธ 26:44-46 พระองค์ทรงอธิษฐานเป็ นครั*งที9สามเหมือนกับสองครั*งก่อนหน้านั*น
พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐานครั+งทีส, ามด้ วยถ้ อยคําเช่ นเดิมอีก 45 แล้ว
พระองค์เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ ตรัสว่ า "เดียZ วนี+ จงนอนต่ อไปให้ หายเหนื,อยเถิด
ดูเถิด เวลามาใกล้แล้ว และบุตรมนุษย์ จะต้ องถูกทรยศให้ ตกอยู่ในมือของคนบาป 46 ลุกขึน+ ไป
กันเถิด ดูเถิด ผู้ทจี, ะทรยศเรามาใกล้ แล้ว"
ในคําตรัสของพระองค์อาจมีการประชดประชันอยูบ่ า้ ง พระเยซูอาจตรัสเป็ นนัยว่า 'เชิญ
หลับต่อตามสบาย พวกท่านพลาดโอกาสในการปรนนิบตั ิเราในช่วงเวลาที9เราเดือดเนื*อร้อนใจ
ไปแล้ว ตอนนี*มนั สายไปแล้ว' หรื อพระองค์อาจตรัสในเชิงคําถามก็ได้วา่ 'ท่านจะนอนหลับพัก

ผ่อนตอนนี*หรื อ ดูเถิด เวลานั*นก็มาใกล้แล้ว' พระองค์จึงตรัสว่า 'ลุกขึ*นและให้เราไปกันเถอะ ผูท้ ี9
จะทรยศเราก็มาถึงแล้ว'
มธ 26:47-49 ขณะที9พระเยซูกาํ ลังปลุกพวกสาวกที9กาํ ลังง่วงอยูน่ * นั ยูดาสก็กลับมาพอดี
พระองค์ตรัสยังไม่ ทนั ขาดคํา ดูเถิด ยูดาส คนหนึ,งในเหล่าสาวกสิ บสองคนนั+น ได้ เข้ ามา และมี
ประชาชนเป็ นอันมากถือดาบ ถือไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ แห่ ง
ประชาชน ให้เราสังเกตว่ายูดาสถูกบรรยายว่าเป็ น “คนหนึ9งในเหล่าสาวกสิ บสองคนนั*น” เรา
เห็นถึงการคิดคดทรยศของเขามากยิง9 ขึ*นเมื9อเราเห็นว่าเขามีฐานะเป็ นหนึ9งในสาวกที9พระองค์
ทรงเลือกและไว้ใจ ยูดาสพากลุ่มคนถืออาวุธมาด้วยซึ9งมาจากพวกยิวที9มีอาํ นาจ
บางคนสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี*รวมถึงพวกทหารโรมันที9ถกู ยืมตัวมาและพวกเจ้าหน้าที9
ประจําพระวิหารของพวกยิวด้วย ยอห์น 18:3 บอกเป็ นนัยถึงคนกลุ่มแรก ดูคาํ อธิบายตรงนั*นได้
น่าแปลกตรงที9พวกสาวกขี*เซาอีกแปดคนที9อยูต่ รงทางเข้าสวนมิได้หา้ มปรามคนเหล่านี*เลย
ก่อนหน้านี*ยดู าสได้บอกพวกผูส้ มรู ้ร่วมคิดของเขาแล้วว่าเขาจะชี*ตวั พระเยซูอย่างไร นัน9
คือ การจุบในแสงสลัวๆยามคํ9าคืน จากนั*นเขาก็ทกั ทายพระองค์อย่างน่าเลื9อมใส โอ้อวด และ
หน้าซื9อใจคด 48 ผู้ทจี, ะทรยศพระองค์ น+ันได้ ให้ อาณัตสิ ั ญญาณแก่เขาว่า "เราจะจุบผู้ใด ก็เป็ นผู้
นั+นแหละ จงจับกุมเขาไว้ ให้ แน่ นหนาเถิด" 49 ขณะนั+น ยูดาสตรงมาหาพระเยซู ทูลว่า "สวัสดี
พระอาจารย์ " แล้วจุบพระองค์ คําที9แปลว่า สวัสดี (ไคโร) เป็ นคําที9ปกติแล้วแปลว่า 'ชื9นชมยินดี'
มันเป็ นสํานวนที9ใช้ทกั ทายกัน อย่างไรก็ตาม ความหมายที9สื9อออกมานั*นก็ไม่ใช่เลยเพราะความ
หน้าซื9อใจคดของยูดาส
คําที9แปลว่า จุบ (คาทาฟิ เละโอ) มีความหมายว่า 'จูบอย่างอ่อนโยน' มันมีความหมายตรง
ตัวว่า 'ด้วยความรักใคร่ ' ช่างเป็ นการตีสองหน้าแสนชัว9 ร้ายอันเหลือเชื9อ การทรยศของยูดาสมีแต่
จะเปิ ดเผยให้เห็นถึงความเสื9 อมทรามอย่างร้ายกาจของจิตใจมนุษย์ที9บาปหนา เขารู ้อยูแ่ ล้วว่าเขา
กําลังทําอะไรอยู่ และเขาก็ทาํ มันลงไปอยูด่ ี!
มธ 26:50

พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "สหายเอ๋ย มาทีน, ี,ทาํ ไม" คนเหล่านั+นก็เข้ ามาจับ

พระเยซู และคุมไป คําที9พระเยซูทรงใช้ สหาย (เฮะทาอีรอส) เป็ นคําที9ควรหมายเหตุไว้ มันเป็ น

คําที9แสดงถึงการเป็ นเพือ9 นตายที9ร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน ซึ9งต่างจากคําว่า เพือน (ฟิ ลอส) พระ
เยซูไม่ทรงมีนิสัยชอบประชดประชันพวกสาวกของพระองค์ แต่แม้ในยามที9ถูกทรยศ พระองค์ก็
ยังทรงแสดงความกรุ ณาต่อผูท้ ี9ทรยศพระองค์ นี9เท่ากับพระเยซูตรัสถามว่า 'ทําไมท่านอยูท่ ี9นี9'
มธ 26:51-52 ดูเถิด มีคนหนึ,งที,อยู่กบั พระเยซู ยืน, มือชักดาบออก ฟันหูผู้รับใช้ คนหนึ,ง
ของมหาปุโรหิตขาด 52 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่ า "จงเอาดาบของท่ านใส่ ฝักเสีย ด้ วยว่ าบรรดาผู้
ถือดาบจะพินาศเพราะดาบ
ถึงแม้มทั ธิวไม่ได้บนั ทึกว่าเป็ นใคร แต่ข่าวประเสริ ฐของยอห์นก็กล่าวว่า เปโตรเป็ นคน
ชักดาบมาฟันหูผรู ้ ับใช้ของมหาปุโรหิต (มัลคัส ตามที9บนั ทึกของยอห์นได้กล่าวไว้) เขาน่าจะมี
ดาบเล่มหนึ9ง (หรื อมีดเล่มใหญ่) ซึ9งมีไว้สาํ หรับเตรี ยมมื*ออาหารในพิธีปัสกาซึ9งเขาได้จดั เตรี ยม
ไว้ก่อนล่วงหน้าในเย็นวันนั*น
อาจเป็ นไปได้วา่ เปโตรตั*งใจที9จะฟันหัวชายคนนี*ให้ขาด เมื9อเขาหลบ เปโตรจึงฟันโดน
แค่หูของเขา อาวุธที9เขาใช้น่าจะเป็ นมีดเล่มใหญ่ (อิงตามคํากรี กที9ใช้ คือ มาไครา) มีดดังกล่าวถูก
ใช้ในการแล่เนื*อลูกแกะพิธีปัสกา และมันไม่ใช่เรื9 องแปลกที9นกั เดินทางที9เดินทางด้วยเท้าในสมัย
นั*นจะพกมีดดังกล่าวติดตัวไว้เพือ9 ป้ องกันตัวจากสัตว์ป่าหรื อโจรที9มาปล้น มันไม่น่าจะใช่ดาบที9
ใช้ในทางทหารหรื อเปรี ยบได้กบั การพกปื นในสมัยนี* แต่มนั ก็ใช้เป็ นอาวุธได้อยูด่ ี
พระเยซูตรัสคําพูดที9เป็ นสติปัญญามาจนถึงทุกวันนี* “ด้วยว่าบรรดาผูถ้ ือดาบจะพินาศ
เพราะดาบ” ในทางปฏิบตั ิแล้ว การพกพาหรื อการเป็ นเจ้าของอาวุธมักยัว9 ยุให้เกิดการฆ่ากันตาย
ได้ การที9คริ สเตียนทั*งหลายจะวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ทรงเป็ นโล่และที9หลบภัยของตนก็ดี
กว่าที9จะใช้อาวุธเพื9อป้ องกันตัวเอง
มธ 26:53

ขณะที9พระเยซูทรงอยูใ่ นขั*นตอนของการถูกจับกุม พระองค์กต็ รัสกับเป

โตรว่า หากพระองค์ทรงประสงค์แล้ว พระองค์กส็ ามารถทูลขอและได้รับทูตสวรรค์สิบสองกอง
จากพระบิดาของพระองค์ ท่ านคิดว่าเราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และในบัดเดียZ วนั+น
พระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่ าสิ บสองกองไม่ ได้ หรือ

คําที9แปลว่า ในบัดเดียZ วนั+น (พาริ สเทมิ) สื9 อถึงการที9พระเจ้าทรงสามารถนําทูตสวรรค์สิบ
สองกองมาเสนอให้แก่พระองค์ได้ในขณะนั*นเลย พวกทูตสวรรค์อาจไม่ได้ถูกจัดระเบียบเป็ น
กองๆเช่นนั*น อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงใช้คาํ ศัพท์ทางทหารนี*เพื9อช่วยให้เปโตรเข้าใจความ
หมายของสิ9 งที9พระองค์ตรัส ทหารโรมหนึ9งกองประกอบด้วยทหารราบอาวุธหนัก 6,100 นาย
และทหารม้า 726 นาย ปัจจุบนั มันจึงเทียบได้กบั ทหารหนึ9งกองพล สิ บสองกองอาจเป็ นหน่วย
วัดแบบโรมซึ9งอาจเทียบได้กบั กองทัพทั*งกองทัพ ยกตัวอย่างเช่น ในสงครามโลกครั*งที9สอง นาย
พลจอร์จ แพ็ตตันได้ส9ังการกองทัพภาคที9สาม ซึ9งประกอบด้วยทหารหลายกองพล
นอกจากนี*เราต้องไม่ลืมด้วยว่าทูตสวรรค์หนึ9งตนมีพละกําลังมากมายขนาดไหน ในช่วง
ที9กองทัพซีเรี ยปิ ดล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม ทูตสวรรค์ตนเดียวได้ฆ่าทหารซีเรี ยถึง 185,000 คนในคืน
เดียว (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:35) มีผเู ้ สนอว่าพระเยซูทรงเอ่ยถึงสิ บสองกองอย่างเฉพาะเจาะจง โดย
แต่ละกองนั*นมีไว้สาํ หรับสาวกสิ บเอ็ดคนและพระองค์เองด้วย อย่างไรก็ตาม บริ บทก็ไม่ได้
สนับสนุนการตีความดังกล่าวแต่อย่างใด
มธ 26:54-56 พระองค์ตรัสต่อไปว่า แต่ ถ้าเป็ นเช่ นนั+นพระคัมภีร์ทวี, ่า จําจะต้ องเป็ น
อย่างนี+ จะสํ าเร็จได้ อย่ างไร" 55 ขณะนั+นพระเยซูตรัสกับหมู่ชนว่ า "ท่านทั+งหลายเห็นเราเป็ น
โจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้ นั,งกับท่ านทั+งหลายสั,งสอนในพระวิหารทุกวัน
ท่ านก็หาได้ จับเราไม่ 56 แต่ เหตุการณ์ ท+ังสิ+นทีไ, ด้ บังเกิดขึน+ นี+ ก็เพือ, จะสํ าเร็จตามพระคัมภีร์ที,
พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ เขียนไว้ " แล้วสาวกทั+งหมดก็ได้ ละทิง+ พระองค์ไว้ และพากันหนีไป
มีสองครั*งในข้อพระคัมภีร์ตอนนี*ที9พระเยซูตรัสถึงการที9ขอ้ พระคัมภีร์เดิมสําเร็จ นี9ไม่ได้
สื9 อถึงการที9ขอ้ พระคัมภีร์เดิมข้อใดข้อหนึ9งสําเร็ จ แต่หมายถึงข้อพระคัมภีร์เดิมในหนังสื อศาสดา
พยากรณ์ท* งั หลายที9กล่าวว่าพระเมสสิ ยาห์จะทรงทนทุกข์และสิ* นพระชนม์อย่างรุ นแรงด้วย
นํ*ามือของประชากรของพระองค์เอง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเราย่อมนึกถึงอิสยาห์ 53, บางส่ วนของ
เศคาริ ยาห์ และดาเนียล 9 สิ9 งที9พระองค์ตอ้ งการจะบอกก็คือว่า เปโตรไม่จาํ เป็ นต้องมาขัดขวาง
การที9พระองค์ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม มันต้องเป็ นไปเพื9อทําให้ขอ้ พระคัมภีร์ที9มีพยากรณ์ไว้
นานมาแล้วสําเร็จ

นอกจากนี* พระเยซูยงั ทรงเตือนความจําพวกปฏิปักษ์ของพระองค์ดว้ ยว่า พระองค์ได้
ทรงประทับในพระวิหารและสั9งสอนตลอดทั*งสัปดาห์น* นั แต่พวกเขาก็มิได้ลงมืออะไรในตอน
นั*น เราเห็นถึงการที9พวกเขาเป็ นคนขี*ขลาดและเป็ นคนตีสองหน้าชัดเจนยิง9 ขึ*นจากการที9พวกเขา
ปฏิบตั ิการโดยอาศัยความมืดเป็ นเครื9 องอําพราง และเป็ นความจริ งที9มนุษย์รักความมืดมากกว่า
ความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาชัว9 หนึ9งในประโยคที9น่าเศร้าที9สุดในพระคัมภีร์คือ “แล้ว
สาวกทั*งหมดก็ได้ละทิ*งพระองค์ไว้และพากันหนีไป”
มธ 26:57

ผู้ทจี, ับพระเยซูได้ พาพระองค์ไปยังคายาฟาสมหาปุโรหิต ทีซ, ึ,งพวกธร

รมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ ได้ ประชุมกันอยู่ พระเยซูทรงถูกนําตัวไปยังคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต
ซึ9งเป็ นที9ๆพวกธรรมาจารย์และพวกผูใ้ หญ่ของอิสราเอลมาประชุมกัน ถึงแม้วา่ คําว่า ซานเฮดริ น
ไม่ได้ถกู เอ่ยถึง แต่มนั ก็เป็ นการประชุมสภาดังกล่าวอย่างเห็นได้ชดั (ซานเฮดริ นเป็ นการประชุม
สภาระดับชาติของอิสราเอลในสมัยนั*น โดยอาจคล้ายกับการรวมการประชุมวุฒิสภาสหรัฐฯและ
ศาลฎีกาเข้าด้วยกัน ภายใต้การจัดการของโรม สภาซานเฮดริ นนี*กอ็ อกกฎหมายด้านพลเมืองและ
ศาสนาของประเทศและทําหน้าที9เป็ นศาลฎีกาด้วย) บันทึกของมัทธิวสื9 อว่าพวกเขามารอการมา
ถึงของพระเยซูอยูก่ ่อนแล้ว ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาทราบถึงแผนการทรยศของยูดาสมาก่อน
แล้ว พวกเขาเป็ นตัวแทนของเจ้าหน้าที9ระดับสู งที9สุดของอิสราเอล
ดังนั*นการที9พวกเขาพิจารณาคดีตดั สิ นความในตอนกลางคืนซึ9งเป็ นช่วงเวลาแห่งความ
มืดและด้วยระยะเวลาที9ส* นั มากๆจึงแสดงให้เห็นถึงลักษณะที9ชว9ั ร้ายแห่งแรงจูงใจของพวกเขา
ก่อนที9คนส่ วนใหญ่ในกรุ งจะตื9นนอนและเริ9 มกิจวัตรในเช้าวันถัดไป พระเยซูกท็ รงถูกจับกุม ถูก
พิจารณาคดี ถูกตัดสิ นว่ามีความผิด และกําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ กางเขนแล้ว จะเรี ยกได้วา่ นี9เป็ นศาล
เตี*ยก็คงไม่ผดิ นัก
มธ 26:58

แต่ เปโตรได้ ตดิ ตามพระองค์ ไปห่ างๆจนถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต แล้ว

เข้ าไปนั,งข้างในกับคนใช้ เพือ, จะดูว่าเรื,องจะจบลงอย่างไร คฤหาสน์ของคายาฟาสได้ถูกค้นพบ
ในกรุ งเยรู ซาเล็มฝั9งตะวันออกโดยพวกนักโบราณคดีแล้ว มันถูกสร้างอยูบ่ นไหล่เขาลาดชันที9
มองลงไปเห็นหุบเขาขิดโรนทางทิศตะวันออก เมื9อรวบรวมข้อพระคัมภีร์อื9นๆที9พดู ถึงการที9เป
โตรติดตามพระเยซูแบบไม่เต็มร้อย มันก็ทาํ ให้เรานึกถึงภาพประกอบของสดุดี 1:1 ที9พดู ถึงการ

ดําเนินกับคนชัว9 การยืนในทางของคนบาป และสุ ดท้ายแล้วก็คือ การนัง9 ในที9นง9ั ของคนชอบเยาะ
เย้ย แน่นอนที9เขาไม่ได้รับพระพรในการกระทําของตนเลย
มธ 26:59-62 เหมือนที9มกั เป็ นบ่อยๆ ความทุจริ ตก็ได้รับการเลี*ยงดูประคบประหงมโดย
การหลอกลวง พวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาได้ หาพยานเท็จมาเบิก
ปรักปรําพระเยซู เพือ, จะประหารพระองค์ เสีย 60 แต่ หาหลักฐานไม่ได้ เออ ถึงแม้ มพี ยานเท็จ
หลายคนมาให้ การก็หาหลักฐานไม่ ได้ ในทีส, ุ ดก็มพี ยานเท็จสองคนมา
เราต้องไม่ลืมว่าขณะนั*นเป็ นช่วงเวลากลางดึก จึงไม่แปลกที9พวกเขาหาคนมาช่วยเป็ น
พยานเท็จยากหน่อย ถึงแม้บญั ญัติขอ้ ที9เก้าบอกว่า อย่าเป็ นพยานเท็จ แต่พวกผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ
ของอิสราเอลในตอนนั*นก็เสาะหาคนมาทําเช่นนั*นเลย แต่พวกเขาก็หาไม่ได้เลย เราควร
หมายเหตุไว้วา่ พวกเขาได้กาํ หนดเป้ าหมายและคําตัดสิ นไว้แล้ว พวกเขาหาโอกาสที9จะ
“ประหารพระองค์เสี ย” ก่อนที9พวกเขาจะเริ9 มการพิจารณาคดีแบบคดโกงนี*เสี ยอีก
สุ ดท้าย ในช่วงกลางดึก พวกเขาก็เจอคนสองคนที9บิดเบือนบริ บทคําตรัสของพระเยซูที9
ได้ตรัสไว้เมื9อสามปี ก่อนหน้านั*นตามที9บนั ทึกไว้ในยอห์น 2:19-22 สองคนนี*อา้ งว่า 61 "คนนีไ+ ด้
ว่ า `เราสามารถจะทําลายพระวิหารของพระเจ้ า และจะสร้ างขึน+ ใหม่ ในสามวัน'" (ในข้อดังกล่าว
พระองค์ต* งั ใจจะบอกว่า พระกายของพระองค์จะถูกทําลายและถูกชุบให้เป็ นขึ*นในอีกสามวันถัด
มา มันเป็ นเช่นนั*นและพระองค์กท็ รงเป็ นขึ*นจริ งๆ) มหาปุโรหิ ตจึงกดดันพระองค์โดยเท่ากับ
ถามว่า 'เห็นไหมล่ะ' 62 มหาปุโรหิตจึงลุกขึน+ ถามพระองค์ ว่า "ท่ านจะไม่ ตอบอะไรหรือ คน
เหล่านีเ+ ป็ นพยานปรักปรําท่ านด้ วยเรื,องอะไร"
มธ 26:63-64 พระองค์มิได้ทรงตอบกลับเพื9อให้พวกเขาได้ใจแต่อย่างใด แต่ พระเยซู
ทรงนิ,งอยู่ พระองค์ทรงประทับยืนนิ9งในความเงียบอย่างสง่าผ่าเผย ด้วยความรําคาญแบบอวดดี
มหาปุโรหิ ตจึงบอกพระเยซูวา่ เขากําลังทําให้พระองค์อยูภ่ ายใต้คาํ ปฏิญาณ มหาปุโรหิตจึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า "เราสั, งให้ ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ให้ บอกเราว่ า ท่านเป็ น
พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ าหรือไม่ "

เมื9อมหาปุโรหิ ตกล่าวว่า เราสั, งให้ ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ มันก็
เท่ากับเขาให้พระเยซูอยูภ่ ายใต้คาํ ปฏิญาณ ข้อเท็จจริ งที9วา่ พระเยซูทรงตอบก็ปฏิเสธจุดยืนที9เชื9อ
ว่าคริ สเตียนไม่ควรให้คาํ สัตย์ปฏิญาณในศาลพิจารณาคดี
การเพิกเฉยต่อคําถามนั*นก็เท่ากับปฏิเสธมัน ดังนั*นพระเยซูจึงทรงตอบว่า 64 "ท่ านว่าถูก
แล้ว วลีน* ีกเ็ ท่ากับมีความหมายว่า 'ก็ท่านพูดไปแล้ว' มันเป็ นการยืนยันคําถามนั*นโดยไม่ตอบใน
บุรุษที9หนึ9ง จากนั*นพระเยซูกท็ รงปล่อยหมัดตาย และยิง, กว่ านั+นอีก เราบอกท่านทั+งหลายว่ า ใน
เวลาเบือ+ งหน้ านั+น ท่ านทั+งหลายจะได้ เห็นบุตรมนุษย์ นั,งข้ างขวาพระหัตถ์ ของผู้ทรงฤทธานุภาพ
และเสด็จมาบนเมฆแห่ งฟ้าสวรรค์"
พระองค์มิได้ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้าเท่านั*น แต่วนั นั*นกําลังจะมา
เมื9อพระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อมกับสิ ทธิอาํ นาจแห่งพระหัตถ์เบื*องขวาของพระเจ้าในหมู่เมฆ
แห่งฟ้ าสวรรค์ นี9สื9อชัดเจนถึงความเป็ นพระเจ้า ความเป็ นกษัตริ ย ์ และฤทธานุภาพของพระองค์
นอกจากนี* ยังมีการสื9 อถึงเพลงสดุดี 110:1 และดาเนียล 7:13 ด้วยซึ9งทั*งสองข้อพูดถึงความเป็ น
พระเจ้าและกษัตริ ยข์ องพระองค์ น่าแปลกที9พระเยซูทรงเลือกที9จะเรี ยกตัวเองเป็ นครั*งสุ ดท้ายว่า
บุตรมนุษย์ ความเป็ นมนุษย์บนโลกนี*ของพระองค์กาํ ลังจะสิ* นสุ ดลงแล้ว นี9เป็ นครั*งสุ ดท้ายที9
พระองค์ทรงใช้คาํ นี*ก่อนการสิ* นพระชนม์ของพระองค์ ในฐานะพระเจ้าผูท้ รงรับสภาพมนุษย์
พระองค์กาํ ลังจะทรงถวายตัวเป็ นเครื9 องบูชาเพื9อเป็ นค่าไถ่แล้ว
มธ 26:65-66 ขณะนั+นมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื+อของตน แล้วว่า "เขาได้ พูดหมิน, ประมาท
แล้ว เราต้ องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนี+ ท่านทั+งหลายก็ได้ ยนิ เขาพูดหมิน, ประมาทแล้ว
66 ท่ านทั+งหลายคิดเห็นอย่างไร" คนทั+งปวงก็ตอบว่ า "เขามีความผิดถึงตาย" อย่างน้อยพวกเขา
ก็มีขอ้ อ้างที9จะปรับโทษพระองค์ได้แล้ว พวกเขากล่าวหาพระองค์ได้วา่ พูดหมิ9นประมาท
พระองค์ได้ทรงเรี ยกตัวเองว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของพระเจ้า พวกเขาจึงสามารถใช้เรื9 อง
นี*เป็ นข้ออ้างในการประหารพระองค์ได้
หลังจากนั*น พวกเขาก็ให้คาํ ตัดสิ นที9เตรี ยมไว้ก่อนแล้ว “เขามีความผิดถึงตาย” การที9มหา
ปุโรหิตผูน้ * ีฉีกเสื* อก็เป็ นธรรมเนียมของพวกยิวในการแสดงให้เห็นถึงความรังเกียจเมื9อได้ยนิ คํา

พูดหมิ9นประมาท เขาจึงส่ งสัญญาณให้พรรคพวกรู ้วา่ พวกเขาควรแสดงปฏิกิริยาอย่างไร พระเยซู
ทรงถูกตัดสิ นว่ามีความผิดโทษฐานที9พดู ความจริ ง
มธ 26:67-68 ทันใดนั*น พวกอาจารย์สอนศาสนศาสตร์คือ พวกผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณแห่ ง
ชนชาติที9พระเจ้าทรงเลือก (ซึ9งได้ต* งั ศาลพิจารณาคดีแบบหลอกๆขึ*นมา) ก็เริ9 มทําสิ9 งตํ9าทราม
ที9สุดเท่าที9มนุษย์จะกระทํากัน แล้วเขาถ่ มนํา+ ลายรดพระพักตร์ พระองค์ และตีพระองค์ และคน
อืน, เอาฝ่ ามือตบพระองค์ 68 แล้วว่ า "เจ้ าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้ เรารู้ ว่าใครตบเจ้ า"
มีการดูหมิ9นไม่กี9อย่างที9ต9าํ ทรามยิง9 กว่าการถ่มนํ*าลายรดหน้าอีกคน นอกจากนี* คนเหล่านี*
ยังเป็ นพวกผูน้ าํ ของประเทศที9กระทําตัวซึ9งกระทําตัวตํ9าช้าน่าละอายด้วย มีศาลพิจารณาคดีไม่กี9
แห่งที9ลดตัวทําสิ9 งที9เลวทรามเช่นนี*ในการตัดสิ นความผูอ้ ื9น เราเห็นถึงความเกลียดชัง ความอิจฉา
ริ ษยา และใจที9ชอบเอาชนะของพวกเขาชัดเจนยิง9 ขึ*นเมื9อพวกเขายัว9 ยุพระองค์ให้พยากรณ์ “ใคร
ตบเจ้า” ดูเหมือนว่าในการกระทําที9ต9าํ ช้าของพวกเขามีความชัว9 ช้าแบบผีปีศาจผสมอยูด่ ว้ ย
ทั*งหมดนี*ถูกกระทําภายใต้อาํ นาจของความมืดในกลางดึกซึ9งเป็ นเวลาที9อาํ นาจของซาตานนั*นมี
เยอะสุ ด พวกเขาจึงแสดงปฏิกิริยาในรู ปแบบที9ต9าํ ช้าที9สุดที9มนุษย์จะกระทําต่อกันได้
มธ 26:69-74 ภาพที9ตรงข้ามกับสดุดี 1:1 ปรากฏตรงนี* ขณะนั+นเปโตรนั,งอยู่ภายนอก
บริเวณคฤหาสน์ น+ัน เราไม่ควรลืมว่าคําที9แปลว่า คฤหาสน์ (เอาเล) ในบริ บทนี*น่าจะหมายถึง
บริ เวณลานบ้านที9อยูต่ ิดกับตัวคฤหาสน์เอง
มีสาวใช้ คนหนึ,งมาพูดกับเขาว่ า "เจ้ าได้ อยู่กบั เยซูชาวกาลิลดี ้ วย" 70 แต่ เปโตรได้ ปฏิเสธ
ต่ อหน้ าคนทั+งปวงว่า "ทีเ, จ้ าว่ านั+นข้ าไม่ รู้ เรื,อง" 71 เมือ, เปโตรได้ ออกไปทีร, ะเบียง สาวใช้ อกี คน
หนึ,งแลเห็นจึงบอกคนทั+งปวงทีอ, ยู่ที,นั,นว่ า "คนนีไ+ ด้ อยู่กบั เยซูชาวนาซาเร็ธด้ วย" 72 เปโตรจึง
ปฏิเสธอีก ด้ วยคําปฏิญาณว่ า "ข้ าไม่ รู้จักคนนั+น"
คราวนี* เปโตรไม่เพียงปฏิเสธพระเยซูอีกครั*งเท่านั*น แต่เขายังทําเช่นนั*นโดยใช้คาํ
ปฏิญาณด้วย นอกจากนี*เขายังเรี ยกพระองค์วา่ เป็ นเพียง 'คนนั*น' 73 อีกสั กครู่ หนึ,งคนทั+งหลายที,
ยืนอยู่ใกล้ๆนั+นก็มาว่ าแก่เปโตรว่ า "เจ้ าเป็ นคนหนึ,งในพวกนั+นแน่ แล้ว ด้ วยว่ าสํ าเนียงของเจ้ าก็ส่อ
ตัวเจ้ าเอง" 74 แล้วเปโตรก็เริ,มสบถและสาบานว่ า "ข้ าไม่ รู้ จักคนนั+น" ในทันใดนั+นไก่กข็ นั

เปโตรปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสามครั*ง โดยสบถสาบานไปพร้อมๆกับปฏิเสธพระองค์
ด้วย หากพูดโดยใช้ภาษาในปัจจุบนั แล้ว คําตอบของเขาในข้อ 70 ก็อาจเป็ น 'ข้าไม่รู้วา่ เจ้ากําลัง
พูดเรื9 องอะไรอยู'่ เช่นเดียวกันในข้อ 72 นี9เท่ากับเปโตรพูดว่า 'ข้าขอสาบานต่อ...ว่าข้าไม่รู้จกั คน
นั*นเลย!' สุ ดท้ายในข้อ 74 เราอาจแปลแบบถอดความได้วา่ 'ข้าสาบานแล้วไงว่า ข้าไม่รู้จกั ชายคน
นั*นเลย!' และทันใดนั*นไก่กข็ นั
เรื9 องสําเนียงของเปโตรนั*นอาจเกี9ยวข้องกับวิธีที9ชาวกาลิลีออกเสี ยงคําบางคําหรื ออาจ
เกี9ยวข้องกับสําเนียงท้องถิ9นของเขาก็ได้ คนแคว้นกาลิลีมกั ทอดเสี ยงในลําคอ ไม่วา่ จะในกรณี ใด
สําเนียงคําพูดของเปโตรก็ฟ้องให้เห็นว่าเขามาจากไหนและแสดงให้เห็นว่าเขาเกี9ยวข้องกับพระ
เยซู
มธ 26:75

บางทีพระวิญญาณบริ สุทธิ: อาจทรงทําให้เปโตรนึกถึงสิ9 งที9พระเยซูได้

ตรัสไว้ในคืนก่อนหน้านั*น เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระเยซู ทตี, รัสแก่เขาว่ า "ก่ อนไก่ขนั ท่ านจะ
ปฏิเสธเราสามครั+ง" พอระลึกเรื9 องนั*นได้ เปโตรก็รู้สึกเจ็บแปลบที9ใจ แล้วเปโตรก็ออกไปข้าง
นอกร้ องไห้ อย่างขมขืน, ยิง, นัก ช่างเป็ นความทรงจําอันน่าเจ็บปวดที9เปโตรจะแบกรับไปจนชัว9
ชีวติ ของเขา ในโมงยามที9วกิ ฤติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา เขาไม่เพียงทําให้พระองค์ผดิ หวัง
เท่านั*น แต่ยงั ปฏิเสธพระองค์แบบน่าเกลียดอีกด้วย ดู มัทธิว 10:33
*****
ภาพรวมของมัทธิว 27: การพิจารณาคดีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรายังคงดําเนินต่ อไป
พร้ อมกับการทีพระเยซูทรงถูกส่ งตัวไปหาปี ลาตและพวกผู้มีอาํ นาจของโรม ในฐานะนักการ
เมือง ปี ลาตก็เหลาะแหละ โดยพยายามเอาใจคนหมู่ใหญ่ กว่ า เมือเขาเห็นแล้ วว่ าพระเยซูไม่ มี
พรรคพวกหนุนหลัง เขาก็ล้างมือเพือแสดงให้ เห็นว่ าเขาไม่ มีความผิดเรื องพระองค์ และยอมทํา
ตามความปรารถนาของพวกผู้นาํ ยิวโดยสังตรึ งกางเขนพระองค์ บทนีย$ งั บันทึกเกียวกับการโศก
เศร้ าเสี ยใจของยูดาสและการทีเขาฆ่ าตัวตายด้ วย
ตอนกลางของบทที 27 บันทึกเกียวกับเหตุการณ์ การตรึ งกางเขนจริ งๆ ซึ งเป็ นจุดเปลียน
สําคัญแห่ งยุคสมัย ในบทนีซ$ ึ งเป็ นบทโศกอันงดงามแสนยิงใหญ่ เราได้ อ่านถึงการสิ $นพระชนม์

ของพระมหากษัตริ ย์แห่ งจอมกษัตริ ย์ทั$งปวง พระผู้สร้ างของเรา คือ พระบุตรของพระเจ้ า
พระองค์ ได้ เสด็จมาหาพรรคพวกของพระองค์ และพวกเขาหาได้ ต้อนรั บพระองค์ ไม่
เนือ$ หาตอนท้ ายของมัทธิ ว 27 ให้ รายละเอียดของเหตุการณ์ ต่างๆซึ งเกิดขึน$ ตอนทีพระ
เยซูทรงสิ $นพระชนม์ และหลังจากนั$นไม่ นาน นีรวมถึงการทีผ้าม่ านในพระวิหารขาด การเป็ น
ขึน$ จากตายของพวกวิสุทธิ ชนในพระคัมภีร์เดิม คําประกาศและอาจเป็ นการกลับใจเชื อของนาย
ร้ อยผู้นั$น การฝั งพระศพพระเยซู และการสังให้ พวกยามไปเฝ้ าที อุโมงค์
มธ 27:1

มัทธิวเล่าต่อไปว่า ครั+นรุ่งเช้ า บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้ใหญ่

แห่ งประชาชนปรึกษากันด้ วยเรื,องพระเยซู เพือ, จะประหารพระองค์ เสี ย ข้อเท็จจริ งที9วา่ การ
พิจารณาคดีน* ีได้มีข* ึนในตอนกลางคืนก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของเรื9 องนี*ท* งั หมด
มือที9กระทําให้โลหิตผูบ้ ริ สุทธิ:ตกไม่เพียงเป็ นเรื9 องที9ผดิ เท่านั*น แต่ยงั เป็ นสิ9 งที9พระเจ้าทรงเกลียด
ชังด้วย (สุ ภาษิต 6:16-17) ความเกลียดชังและความอิจฉาริ ษยาของพวกเขาได้ก่อให้เกิดผลที9
เหี*ยมโหด พวกเขาจึง ปรึกษากันด้ วยเรื,องพระเยซู เพือ, จะประหารพระองค์ เสี ย เห็นได้ชดั ว่าการ
ประชุมปรึ กษากันแต่เช้าตรู่ น* ีเป็ นการทําพอเป็ นพิธีเพื9อปิ ดบังการพิจารณาคดีที9ผดิ กฎหมายใน
ตอนกลางคืน
มธ 27:2

สิ9 งที9พวกเขาทําก็เป็ นเพียงปาหี9เพราะมีแต่โรมเท่านั*นที9มีอาํ นาจประหาร

ชีวติ คน แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาสนุกกับการใช้อาํ นาจข่มพระเยซู ด้วยเหตุน* ีเขาจึงมัดพระองค์
พาไปมอบไว้ แก่ปอนทิอสั ปี ลาตเจ้ าเมือง อีกครั*งที9มีการกล่าวถึงการที9พระเยซูทรงถูกมัดขณะที9
พระองค์ทรงถูกพาตัวไปหาปี ลาต องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสง่าราศีถูกปฏิบตั ิราวกับเป็ นอาชญากร
ตํ9าช้า ซึ9งเป็ นการดูหมิ9นเหยียดหยามพระองค์มากยิง9 ขึ*น
เราควรหมายเหตุไว้วา่ ถึงแม้สภาซานเฮดริ นยินดีอย่างยิง9 กับการถูกปลุกให้ลุกจากเตียง
ขึ*นมากลางดึก แต่ปีลาตก็ไม่น่ามีความกระตือรื อร้นเหมือนกับพวกเขา เท่าที9เห็นพวกผูน้ าํ ของยิว
น่าจะไปโผล่ที9หน้าบ้านของปี ลาตตอนหกโมงเช้า พวกยิวไม่ได้ให้ความเคารพนับถือปี ลาต และ
ปี ลาตก็ไม่ได้รักใคร่ พวกเขาเช่นกัน
ในฐานะเจ้าเมืองแห่งแคว้นยูเดีย ปกติแล้วปี ลาตจึงอาศัยอยูท่ ี9เมืองซีซารี ยา อย่างไรก็ตาม
เมื9ออยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาก็พกั ที9ป้อมอันโตนิโอซึ9งอยูต่ ิดกับพระวิหาร พวกผูน้ าํ ยิวจึงน่าจะยืน

อยูน่ อกบ้านของปี ลาตในลานบ้าน เพราะพวกเขาไม่อยากทําให้ตวั เองเป็ นมลทินในช่วงเริ9 มต้น
ของเทศกาลศักดิ:สิทธิ:โดยการเข้าไปในอาณาบริ เวณของคนต่างชาติ
มธ 27:3

คราวนี*มทั ธิวเปลี9ยนไปเล่าเรื9 องยูดาสอิสคาริ โอทบ้าง เมือ, ยูดาสผู้ทรยศ

พระองค์เห็นว่าพระองค์ ต้องปรับโทษก็กลับใจ นําเงินสามสิบเหรียญนั+นมาคืนให้ แก่พวกปุโรหิต
ใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ เห็นได้ชดั ว่าเขาเริ9 มสํานึกแล้วว่าตนได้ทาํ อะไรลงไป ยูดาสจึงกลับใจ
คําที9แปลเช่นนั*น (เมะตาเมะลอไม) มีความหมายว่า 'โศกเศร้าเสี ยใจ' อย่างไรก็ตาม ความ
โศกเศร้าเสี ยใจของยูดาสก็ไม่ใช่ความโศกเศร้าเสี ยใจตามแบบของพระเจ้าตามที9มีบอกไว้ใน 2
โคริ นธ์ 7:8 ยูดาสไม่ได้กลับใจในความหมายของการหันเสี ยจากบาปของตนและหันมาหา
พระเจ้าด้วยใจที9ชอกชํ*า โดยขอพระเมตตาจากพระเจ้า แต่เขาแค่เสี ยใจเมื9อได้รู้ตวั ว่าเขาได้ทาํ สิ9 ง
เลวร้ายอันใดลงไป การกลับใจเช่นนั*นไม่ได้นาํ มาถึงความรอด เขาจึงนําเงินเปื* อนเลือดดังกล่าว
ซึ9งเป็ นราคาของทาสคนหนึ9งไปคืน
มธ 27:4

คําสารภาพผิดของยูดาสไม่ได้มีต่อพระเจ้าหรื อต่อพระเยซู แต่เป็ นเพียงคํา

สารภาพต่อพวกคนที9สมรู ้ร่วมคิดกับเขา เขาจึงรํ9าไห้วา่ "ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ บาปทีไ, ด้ ทรยศโลหิตอัน
บริสุทธิD" คนเหล่านั+นจึงว่า "การนั+นเป็ นธุระอะไรของเรา เจ้ าต้ องรับธุระเอาเอง” บางทีเขาอาจ
ทราบถึงความสําคัญของพระโลหิตของพระเยซูในการที9เขาเรี ยกมันว่า โลหิตอันบริ สุทธิd เพราะ
มันไม่มีบาปจริ งๆ แต่พวกเขาก็ไม่สนเลย คําตอบของพวกเขา “การนั*นเป็ นธุระอะไรของเรา”
อาจเหมือนกับสํานวนในปัจจุบนั ที9วา่ ‘แล้วไง’ วลีที9วา่ “เจ้าต้องรับธุระเอาเอง” อาจเทียบได้กบั
คําพูดในปัจจุบนั ‘นัน9 เป็ นปัญหาของคุณ’
มธ 27:5-6

การฆ่าตัวตายของยูดาสแสดงให้เห็นถึงความว่างเปล่าและความสิ* นหวัง

ของผูท้ ี9ทรยศพระผูส้ ร้างของตน ยูดาสจึงทิง+ เงินนั+นไว้ ในพระวิหารและจากไป แล้วเขาก็ออกไป
ผูกคอตาย 6 พวกปุโรหิตใหญ่ จึงเก็บเอาเงินนั+นมาแล้วว่า "เป็ นการผิดพระราชบัญญัตทิ จี, ะเก็บ
เงินนั+นไว้ ในคลังพระวิหาร เพราะเป็ นค่าโลหิต"
พวกปุโรหิตที9อวดตัวและทําตัวน่าเลื9อมใส ซึ9งไม่มีปัญหาเลยกับการฆ่าผูบ้ ริ สุทธิ: กลับมา
ถกเถียงกันเรื9 องพระราชบัญญัติวา่ ควรจะเก็บเงินนี*ไว้ที9ไหนดี คําที9ใช้เรี ยกว่า คลังพระวิหาร ตรง

นี*คือ คอรบาน มันเป็ นคําเดียวกับที9พวกผูน้ าํ ทางศาสนาที9หน้าซื9อใจคดอ้างเพื9อที9จะไม่ตอ้ งเลี*ยงดู
บิดามารดาผูแ้ ก่เฒ่าโดยเอาเงินมาใส่ ไว้ในคลังพระวิหารเพื9อผลประโยชน์ทางการเมืองแทน ดู
มาระโก 7:11 นี9น่าจะหมายถึงประเพณี ของพวกรับบีซ9 ึงอิงตามพระราชบัญญัติ 23:18 อย่างไร
ก็ตาม จุดสนใจตรงนั*นไม่ใช่เรื9 องเงินที9เปื* อนโลหิต แต่เป็ นรายรับที9ได้มาโดยมิชอบอื9นๆ
มธ 27:7-8

เขาก็ปรึกษากันและได้ เอาเงินนั+นไปซื+อทุ่งช่ างหม้ อไว้ สํ าหรับเป็ นทีฝ, ัง

ศพคนต่ างบ้ านต่ างเมือง 8 เหตุฉะนั+น ทุ่งนั+นจึงเรียกว่ า ทุ่งโลหิต จนถึงทุกวันนี+ เราไม่ทราบ
ความหมายของ “ทุ่งช่างหม้อ” มันอาจเป็ นทุ่งดินเหนียวซึ9งไม่เหมาะที9จะใช้ปลูกพืชแต่เหมาะ
สําหรับการปั*นหม้อดิน มันอาจเป็ นสถานที9ๆช่างหม้อเอาเศษหม้อแตกมาทิ*งก็ได้ จึงทําให้ทุ่งนี*มี
ค่าเพียงเล็กน้อย แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาซื*อทุ่งนี*เพื9อเอาไว้ฝังศพยูดาสและคนต่างบ้านต่างเมือ
งอื9นๆ มันจึงกลายมาเป็ นที9รู้จกั ในชื9อทุ่งโลหิ ต
มธ 27:9-10 ข้อพระคัมภีร์เดิมที9ถูกยกมาตรงนี*น่าจะมาจากเยเรมีย ์ 18-19 ถึงแม้มนั จะ
สอดคล้องกับเศคาริ ยาห์ 11:12-13 อย่างมากก็ตาม ครั+งนั+นก็สําเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมีย์
ศาสดาพยากรณ์ ซึ,งว่ า `และพวกเขาก็รับเงินสามสิ บเหรียญ ซึ,งเป็ นราคาของผู้ทเี, ขาตีราคาไว้
นั+น' คือทีค, นอิสราเอลบางคนตีราคาไว้ 10 `แล้วไปซื+อทุ่งช่ างหม้ อ ตามที,องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้
ทรงบัญชาข้าพเจ้ า' เราเห็นถึงความคล้ายคลึงกันกับเศคาริ ยาห์ 11:12-13 มากกว่า เหตุผลที9เรา
เห็นความแตกต่างนี*ชดั เจนก็คือ พวกนักเขียนพระคัมภีร์ใหม่มีธรรมเนียมในการเอ่ยชื9อผู ้
พยากรณ์ใหญ่เท่านั*นเวลาที9ยกข้อพระคัมภีร์มาจากทั*งผูพ้ ยากรณ์ใหญ่และผูพ้ ยากรณ์นอ้ ย
มธ 27:11

คราวนี*เรากลับมาที9พระเยซูต่อหน้าปี ลาตบ้าง เมือ, พระเยซูทรงยืนอยู่ต่อ

หน้ าเจ้ าเมือง เจ้ าเมืองจึงถามพระองค์ ว่า "ท่ านเป็ นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ" พระเยซูตรัสกับ
ท่ านว่า "ก็ท่านว่ าแล้วนี," ตรงนี*ปีลาตถูกเรี ยกว่า “เจ้าเมือง” ชื9อเต็มๆของเขาคือ เลกาตุส ซี ซาริ ส
(Legatus Ceasaris) หรื อผูแ้ ทน (procurator) แคว้นย่อยๆของโรม เช่น แคว้นยูเดียในอดีตถูก
ปกครองโดยผูแ้ ทน ส่ วนแคว้นต่างๆที9สาํ คัญมากกว่าเช่น แคว้นซีเรี ย ก็ถูกปกครองโดยข้าหลวง
(propraetor) และแคว้นสภาสู งต่างๆ เช่น แคว้นอาคายา ก็ถูกปกครองโดยผูบ้ ญั ชาการทหาร

(proconsul) ไม่วา่ จะในกรณี ใด ถึงแม้จะเป็ นเจ้าหน้าที9ชาวโรมันที9มีตาํ แหน่งสู งในแคว้นยูเดีย
แต่ปีลาตก็ไม่ใช่ขนุ นางระดับสู งชาวโรมันในรัฐบาลโรม
เห็นได้ชดั ว่าเขาทราบมาก่อนบ้างแล้วเกี9ยวกับพระเยซูเพราะคําถามแรกที9เขาถาม
พระองค์กค็ ือ “ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ” คําถามนั*นเป็ นเรื9 องร้ายแรงเพราะมันสื9 อถึงภัย
คุกคามต่อการปกครองของโรม นอกจากนี* พวกโรมก็รู้วา่ ตัวเองไม่เป็ นที9นิยมในพื*นที9ส่วนนั*น
ของโลก การกบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจของโรมจึงไม่ใช่เรื9 องผิดปกติ คําตอบชวนคิดของพระเยซู “ก็
ท่านว่าแล้วนี9” ก็เท่ากับคําตอบที9วา่ ‘ท่านได้พดู ไปแล้ว’
มธ 27:12

เมื9อถูกกล่าวหาเพิม9 เติมจากพวกปฏิปักษ์ชาวยิวของพระองค์ พระองค์ก็

ทรงเงียบเหมือนเดิม ดู 1 เปโตร 2:23 แต่ เมือ, พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษ
พระองค์ พระองค์ มไิ ด้ ทรงตอบประการใด
มธ 27:13-14 เมื9อปี ลาตสอบถามพระองค์เพิ9มเติม พระเยซูกท็ รงเงียบอย่างสง่าผ่าเผยต่อ
ไป ปี ลาตจึงกล่าวแก่ พระองค์ว่า "ซึ,งเขาได้ กล่าวความปรักปรําท่ านเป็ นหลายประการนี+ ท่ านไม่
ได้ ยนิ หรือ" 14 แต่ พระองค์ กม็ ไิ ด้ ตรัสตอบท่านสั กคําเดียว เจ้ าเมืองจึงอัศจรรย์ ใจยิง, นัก พระเยซู
ไม่ทรงสนพระทัยคําถามของพวกเขาเลย โดยทอดพระเนตรไปยังกางเขนที9รอคอยพระองค์อยู่
เบื*องหน้าอย่างเงียบๆ พระชนม์ชีพของพระเยซูน* นั แขวนอยูบ่ นเส้นด้ายแล้ว ปี ลาตก็รู้ดี พระเยซู
ก็ทรงทราบดี ความเยือกเย็นของพระองค์ทาํ ให้ปีลาตประหลาดใจ กระนั*นเขาก็ประทับใจด้วย
มธ 27:15-18 เห็นได้ชดั ว่าในสมัยนั*นมีธรรมเนียมหนึ9งที9วา่ เจ้าเมืองโรมจะปล่อย
นักโทษคนหนึ9งให้แก่พวกยิวเพือ9 แสดงถึงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลปัสกา ในเทศกาลเลีย+ ง
นั+น เจ้ าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ,งให้ แก่หมู่ชนตามใจชอบ 16 คราวนั+นพวกเขามีนักโทษ
สํ าคัญคนหนึ,งชื,อบารับบัส 17 เหตุฉะนั+นเมื,อคนทั+งปวงชุมนุมกันแล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่ า "เจ้ า
ทั+งหลายปรารถนาให้ ข้าพเจ้ าปล่อยผู้ใดแก่ เจ้ า บารับบัสหรือพระเยซู ทเี, รียกว่ า พระคริสต์ "
18 เพราะท่ านรู้ อยู่แล้วว่ าเขาได้ มอบพระองค์ไว้ ด้วยความอิจฉา
ด้วยรู ้ดีวา่ ไม่วา่ พระเยซูจะเป็ นใคร ปี ลาตก็รู้วา่ พระองค์ไม่ได้เป็ นภัยคุกคามต่อโรมหรื อมี
ความผิดที9ตอ้ งได้รับโทษถึงตาย เขาจึงหวังที9จะหาทางออกง่ายๆ บางทีพวกประชาชนอาจเลือก

พระเยซูกไ็ ด้ เขาจึงถามว่า “เจ้าทั*งหลายปรารถนาให้ขา้ พเจ้าปล่อยผูใ้ ดแก่เจ้า บารับบัสหรื อพระ
เยซูที9เรี ยกว่า พระคริ สต์” บันทึกของลูกาชี*ให้เห็นว่าบารับบัสติดคุกเพราะเหตุฆาตกรรมและ
ยุยงให้เกิดจลาจล เขาอาจเป็ นส่ วนหนึ9งในแผนการร้ายที9มีต่อโรมก็ได้ เขาจึงน่าจะเป็ นที9นิยมชม
ชอบในหมู่พวกยิวผูซ้ 9 ึงเกลียดชังคนโรม หากไม่ได้วางแผนคิดร้ายต่อโรมหรื อคิดกบฏในเรื9 อง
การจ่ายภาษี อย่างน้อยเขาก็น่าจะเป็ นโจรที9ปล้นคนรวยเพือ9 ช่วยเหลือคนจนในหมู่ประชาชนยิว
เราควรหมายเหตุไว้วา่ ปี ลาตเรี ยกพระเยซูตรงนี*วา่ เป็ นพระคริ สต์ เห็นได้ชดั ว่าเขาเข้าใจ
ถึงความหมายของคําๆนี*และความหมายในทางการเมืองของคําๆนี*ดว้ ย ปี ลาตยังดูออกด้วยถึง
เหตุผลที9แท้จริ งที9ทาํ ให้พระเยซูตอ้ งมาอยูต่ ่อหน้าเขา มันเป็ นเพราะความอิจฉาของพวกผูน้ าํ ทาง
ศาสนาชาวยิวที9มีต่อพระเยซูซ9 ึงกระตุน้ ให้พวกเขามีความเกลียดชังพระองค์อย่างรุ นแรง นัน9 เป็ น
ความจริ งที9ปรากฏชัดเจนและปี ลาตก็มองออกทะลุปรุ โปร่ งถึงคํากล่าวหาเทียมเท็จของพวกเขา
ความเกลียดชังของพวกผูม้ ีอาํ นาจในอิสราเอลที9มีต่อพระเยซูลว้ นเกิดจากความอิจฉาริ ษยาล้วนๆ
มธ 27:19

ขณะเดียวกัน มีอีกสิ9 งหนึ9งที9มาดึงความสนใจของเขา ภรรยาของเขาส่ ง

คนมาแจ้งเขาเรื9 องความฝันที9นางมีเมื9อคืน โดยเตือนเขาว่าอย่าไปยุง่ กับพระเยซูเลย ขณะเมือ, ปี ลา
ตนั,งบัลลังก์พพิ ากษาอยู่น+ัน ภรรยาของท่ านได้ ใช้ คนมาเรียนท่ านว่ า "ท่ านอย่ าพัวพันกับเรื,อง
ของคนชอบธรรมนั+นเลย ด้ วยว่ าวันนีด+ ฉิ ันทุกข์ ใจหลายประการกับความฝันเกีย, วกับท่ านผู้น+ัน"
เราไม่ทราบว่านางฝันเช่นนั*นได้อย่างไรหรื อเพราะเหตุใด อาจเป็ นได้วา่ พระเจ้าทรงเตือนนาง
เช่นนั*น หรื อไม่พญามารอาจมาเข้าฝันนางก็ได้
นางทราบจากความฝันของนางว่าพระเยซูทรงเป็ น “คนชอบธรรม” นางเห็นว่าการปรับ
โทษพระองค์จะทําให้เกิดเรื9 องร้ายๆต่อสามีของนาง ที9น่าสนใจก็คือคําที9แปลว่า บัลลังก์พพิ ากษา
คือ เบมา ซึ9งมีความหมายตรงตัวว่า แท่นยกพื*นที9ผพู ้ ิพากษานัง9 ลงเพื9อตัดสิ นความ มันเป็ นคําเดียว
กับที9ใช้เรี ยกบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ ถึงแม้ปีลาตมีใจอยากปล่อยตัวพระเยซูไป แต่บดั นี*
ความฝันที9เป็ นลางร้ายของภรรยาของเขากลับเพิ9มความกลัวแบบงมงายเข้าไปด้วย คําแนะนําของ
นางก็คือ ‘อย่าไปยุง่ เกี9ยวกับเขาเลย’

มธ 27:20-21 ขณะเดียวกัน พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูใ้ หญ่กไ็ ด้ยยุ งให้พวกประชาชน
มีใจคิดร้ายต่อพระเยซู ฝ่ ายพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ กย็ ยุ งหมู่ชนขอให้ ปล่อยบารับบัส
และให้ ประหารพระเยซู เสีย 21 เจ้ าเมืองจึงถามเขาว่ า "ในสองคนนีเ+ จ้ าจะให้ เราปล่อยคนไหนให้
แก่ เจ้ า" เขาตอบว่ า "บารับบัส"
พอถึงตอนนี*คนทั*งเมืองก็มารวมตัวกันแล้ว พวกผูน้ าํ ของชนชาติน* ีได้โน้มน้าวประชาชน
รากหญ้าให้ออกเสี ยงเลือกที9จะปล่อยตัวบารับบัสและประหารชีวติ พระเยซู ดังนั*นเมื9อปี ลาตขอ
ความเห็นจากประชาชนว่าจะเลือกปล่อยตัวใคร พวกเขาก็ตะโกนกลับมาว่า บารั บบัส
มธ 27:22-23 ปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า "ถ้ าอย่ างนั+น เราจะทําอย่ างไรแก่พระเยซู ทเี, รียก
ว่ า พระคริสต์ " เขาพากันร้ องแก่ ท่านว่ า "ให้ ตรึงเขาเสียทีก, างเขนเถิด" 23 เจ้ าเมืองถามว่ า "ตรึง
ทําไม เขาได้ ทาํ ผิดประการใด" แต่ เขาทั+งหลายยิง, ร้ องว่ า "ให้ ตรึงเขาเสี ยทีก, างเขนเถิด" ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่าคนพวกเดียวกันนี*ที9ได้ตอ้ นรับพระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเมื9อวันอาทิตย์ในสัปดาห์เดียวกัน
นี*ตอนนี*กลับร้องตะโกนว่า “ตรึ งเขาเสี ยที9กางเขนเถิด” ความเห็นของคนส่ วนใหญ่น* นั ก็เอาแน่
เอานอนอะไรไม่ได้เลยจริ งๆ พวกผูน้ าํ ได้ทาํ งานด้านการเมืองของตนไว้ดีทีเดียว พวกเขาไม่เพียง
บอกบทประชาชนให้ร้องขอให้ปล่อยตัวบารับบัสเท่านั*น แต่พวกเขายังสั9งประชาชนให้ร้องขอ
ให้ตรึ งกางเขนพระเยซูดว้ ย
เห็นได้ชดั ว่าปี ลาตมีใจอยากปล่อยพระเยซูไป ถึงแม้เขาจะมีขอ้ เสี ยในตัวอยูบ่ า้ ง แต่เขาก็
ดูเหมือนจะมีความเป็ นคนอยูบ่ า้ งที9จะไม่ประหารชีวติ คนที9ไร้ความผิด อย่างไรก็ตาม เขาก็เป็ น
นักการเมืองและเป็ นนักการเมืองที9ไม่หนักแน่นด้วย เรื9 องหลักที9เขากังวลก็คือการรักษาความ
สงบในหมู่ประชาชนชาวยิว ถึงแม้เขาเป็ นข้าราชการชาวโรมที9ได้รับการแต่งตั*ง ซึ9งไม่ได้มาจาก
การเลือกตั*งของคนหมู่มาก แต่การเอาใจประชาชนก็จะเป็ นประโยชน์แก่ตวั เขา
ในฐานะเป็ นข้าราชการของโรม ปี ลาตย่อมปรารถนาที9จะไต่เต้าขึ*นไปสู่ ตาํ แหน่งสู งๆ
มากกว่าที9จะดักดานอยูใ่ นแคว้นล้าหลังอย่างยูเดีย หากเกิดความไม่สงบและจลาจลทางการเมือง
ภายใต้การดูแลของเขา มันย่อมส่ งผลเสี ยต่อประวัติการทํางานของเขาเป็ นแน่ นอกจากนี* ผล
ประโยชน์ของโรมที9เกี9ยวข้องกับดินแดนต่างๆที9มนั พิชิตมาได้กค็ ือ การรักษาความสงบเรี ยบร้อย

และเสถียรภาพทางการเมือง ดังนั*นผูว้ า่ ราชการคนใดที9รักษาความสงบและเสถียรภาพในแคว้น
ที9ตนดูแลไว้ได้กจ็ ะได้รับการเลื9อนขั*นสู่ ตาํ แหน่งที9สูงกว่าในเวลาอันเหมาะสม ทั*งหมดนี*ยอ่ มวน
เวียนอยูใ่ นหัวของปี ลาตขณะที9เขากําลังคิดอยูว่ า่ จะทําอย่างไรดีกบั พระเยซู
มธ 27:24

อย่างไรก็ตาม เมือ, ปี ลาตเห็นว่ าไม่ได้ การมีแต่ จะเกิดวุ่นวายขึน+ ท่ านก็เอา

นํา+ ล้างมือต่ อหน้ าหมู่ชน แล้ วว่า "เราไม่ มผี ดิ ด้ วยเรื,องโลหิตของคนชอบธรรมคนนี+ เจ้ ารับธุระ
เอาเองเถิด” ในการแสดงออกถึงความขี*ขลาดครั*งใหญ่ที9สุดเท่าที9เคยมีมา แทนที9จะตัดสิ นอย่าง
ยุติธรรม ปี ลาตกลับล้างมือของตนเพือ9 แสดงให้เห็นว่าตนไม่เกี9ยวข้องกับเรื9 องราวทั*งหมดนี*
นี9เท่ากับเขากล่าวอย่างขี*ขลาดว่า “เราไม่มีผดิ ด้วยเรื9 องโลหิตของคนชอบธรรมคนนี* เจ้า
รับธุระเอาเองเถิด” ในการทําเช่นนั*น เขาก็ยอมรับอย่างชัดเจนถึงความไม่มีผดิ ของพระเยซู เขา
ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นคนชอบธรรมซึ9งเป็ นคําที9พวกโรมเทียบได้กบั การพ้นผิดจากข้อกล่าว
หา เขาจึงแสดงให้ชนชาติยวิ เห็นถึงความตั*งใจของเขา กระนั*นโดยการส่ งสัญญาณเช่นนี* มันก็
เท่ากับเขาบอกให้พวกยิวลงมือกับพระเยซูได้ตามใจชอบเลย ปี ลาตล้างมือจากพระเยซู ซึ9ง
เป็ นการกระทําที9แสดงถึงความขี*ขลาดตาขาวทางศีลธรรมมากที9สุดเท่าที9เคยมีมา
มธ 27:25

ในคําพูดหนึ9งที9ไม่ควรพูดมากที9สุดเท่าที9เคยมีมา พวกยิวขอให้การปรับ

โทษตกลงบนศีรษะของพวกเขาเอง บรรดาหมู่ชนเรียนว่ า "ให้ โลหิตของเขาตกอยู่แก่เราทั+งบุตร
ของเราเถิด" ตอนนั*นพวกเขาแทบจะไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้ขอให้อะไรเกิดขึ*นกับตัวเอง อีกชัว9
อายุคนต่อมา การปรับโทษนั*นก็ตกลงมาจริ งๆโดยเริ9 มด้วยการที9ติตสั ทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและ
ตามมาด้วยการขับไล่พวกยิวออกไปจากดินแดนของตน จนถึงศตวรรษที9ยสี9 ิ บ ในช่วงที9ติตสั ปิ ด
ล้อมและรุ กรานกรุ งเยรู ซาเล็ม โจเซฟัสได้บนั ทึกไว้วา่ มีพวกยิวถึงหนึ9งล้านคนถูกฆ่าตาย พระ
วิหารถูกทําลาย และกรุ งก็ถูกทําลายจนสิ* นซาก ความผิดในเรื9 องที9พวกเขาปฏิเสธพระคริ สต์ได้
ตกลงบนลูกหลานของพวกเขาจริ งๆ
มธ 27:26

ความทุกข์ทรมานก่อนถึงการตรึ งกางเขนจึงได้เริ9 มต้นขึ*น ท่ านจึงปล่ อย

บารับบัสให้ เขา และเมือ, ท่ านได้ โบยตีพระเยซูแล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ ถูกตรึงทีก, างเขน มัน
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของโรมที9จะเฆี9ยนนักโทษประหารก่อนนําเขาไปตรึ งกางเขน ปกติแล้ว

นักโทษก็จะถูกถอดเสื* อผ้าออกจนหมด แส้ที9ทาํ จากเชือกเก้าเส้นมัดติดกันก็จะถูกนํามาใช้ซ9 ึงเป็ น
แส้ที9มีเชือกหนังเก้าเส้นมัดติดกันที9มีของแหลมๆฝังติดไว้ที9ปลายเชือกแต่ละเส้น พวกโรมไม่ได้
ถูกจํากัดมิให้โบยเกินสี9 สิบทีเหมือนพวกยิว ความรุ นแรงของการเฆี9ยนด้วยแส้น* ีกส็ ามารถลากไส้
คนๆหนึ9งออกมาได้จริ งๆเมื9อปลายแส้จิกรอบช่องท้องของเขา แส้น* ีกแ็ ล่เนื*อที9แผ่นหลังของ
พระองค์และทําให้เกิดเป็ นรอยแผลลึกยาว (ดู อิสยาห์ 53:5-6 และ 1 เปโตร 2:24) มันจึงไม่ใช่
เรื9 องยากเลยที9การเฆี9ยนแบบโรมจะสามารถฆ่าคนที9โดนเฆี9ยนได้ ดังนั*น จึงมีการใช้ความ
ระมัดระวังเพื9อที9จะมิให้นกั โทษตายก่อนถูกนําไปตรึ งกางเขน มันเป็ นการโหมโรงอันโหดร้าย
เพื9อนําไปสู่ ส9ิ งที9จะตามมาในไม่ชา้
มธ 27:27-29 หลังจากนั*น พวกทหารของเจ้ าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปรีโท
เรียม แล้ วก็รวมทหารทั+งกองล้อมพระองค์ไว้ “ศาลาปรี โทเรี ยม” เป็ นส่ วนหนึ9งของป้ อมปราการ
อันโทนิโอซึ9งอยูต่ ิดกับพระวิหาร เห็นได้ชดั ว่า ทหารหลายคนที9มีหน้าที9ควบคุมตัวพระเยซูตอน
พระองค์ทรงถูกเฆี9ยน ตอนนี*กไ็ ปปลุกทหารคนอื9นๆที9ประจําการอยูท่ ี9กรุ งเยรู ซาเล็มให้มาเล่น
สนุกกับพระเยซูแล้ว พวกเขาจึง 28 เปลือ+ งฉลองพระองค์ ออก เอาเสื+อสี แดงเข้ มมาสวมพระองค์
29 เมือ, พวกเขาเอาหนามสานเป็ นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้ อ้อให้ ถือไว้
ในพระหัตถ์ เบือ+ งขวาของพระองค์ และเขาได้ คุกเข่ าลงต่ อพระพักตร์ พระองค์ เยาะเย้ ยพระองค์
ว่ า "กษัตริย์ของพวกยิวเจ้ าข้ า ขอทรงพระเจริญ"
เพื9อเป็ นการเพิ9มการดูถูกเหยียดหยามเข้าไปกับการทําให้บาดเจ็บ พวกทหารโรมที9มารวม
ตัวกันก็เริ9 มเล่นสนุกโดยการเยาะเย้ยพระองค์ ขณะที9พระองค์ทรงประทับยืนอยูท่ ี9นน9ั พระโลหิต
ไหลและเปลือยกาย พวกเขาก็เอา “เสื* อสี แดงเข้ม” มาสวมพระองค์ ผ้าคลุมสี แดงเข้มหรื อสี ม่วง
เป็ นเครื9 องแต่งกายปกติของโรมที9สงวนไว้สาํ หรับคนเหล่านั*นที9มีตาํ แหน่งสู งๆ คําที9แปลว่า เสื+อ
(คลามุส) จริ งๆแล้วหมายถึงผ้าคลุมหรื อเสื* อคลุมขนาดสั*นที9พวกเจ้าหน้าที9โรมสวม โดยปกติ
แล้วก็ยาวลงมาถึงเอวเท่านั*น พวกเขายังทํามงกุฎหนามแบบยิวขึ*นมาด้วยและนํามามาบีบครอบ
พระเศียรของพระองค์ ซึ9งทําให้พระองค์เกิดบาดแผลมากขึ*นไปอีก

พระองค์ทรงประทับยืนอยูต่ รงนั*นในสภาพเกือบเปลือยเปล่า โดยน่าจะสวมผ้าคลุมดัง
กล่าวที9สภาพเก่าครํ9าคร่ ายาวลงมาถึงสะเอว และมงกุฎปลอมๆบนพระเศียรของพระองค์
พระองค์จึงทรงประทับยืนอยูต่ รงนั*นและพระโลหิตไหลขณะที9พวกเขาเยาะเย้ยพระองค์ พวกเขา
รู ้ดีวา่ ข้อกล่าวหาที9จะทําให้พระองค์ถูกตรึ งกางเขนคือ การที9พระองค์ทรงอ้างตัวว่าเป็ นกษัตริ ย ์
ของพวกยิว พวกเขาจึงยิง9 หัวเราะเยาะพระองค์มากขึ*นไปอีก ไม่เพียงเพราะการที9พวกเขาทําให้
พระองค์ดูน่าสมเพชเท่านั*น แต่ยงั เป็ นการเยาะเย้ยชนชาติยวิ ด้วย การล้อเลียนแห่งยุคสมัยกําลัง
เกิดขึ*นอยู่ ซาตานและเหล่าสมุนของมันคงลิงโลดเมื9อพวกมันดลใจคนเหล่านี*ให้ทรมานพระองค์
มากยิง9 ขึ*นไปอีก
มธ 27:30

แล้วเขาก็ถ่มนํา+ ลายรดพระองค์ และเอาไม้ อ้อนั+นตีพระเศียรพระองค์

หากการเยาะเย้ยนี*ยงั ไม่พอ พวกเขายังถ่มนํ*าลายรดพระองค์ดว้ ย มีการแสดงออกไม่กี9อย่างของ
พฤติกรรมมนุษย์ที9เป็ นการดูหมิ9นเหยียดหยามและชัว9 ร้ายมากไปกว่าการถ่มนํ*าลายรดผูอ้ ื9น ไม้
อ้ อที9วา่ นี*อาจเป็ นไม้เท้าที9ทาํ จากไม้ไผ่ซ9 ึงพวกเขาใช้มนั ตีพระเศียรพระองค์ ก่อนที9พระเยซูเสด็จ
ไปถึงกางเขน “หน้าตาของท่านเสี ยโฉมมากกว่ามนุษย์คนใด และรู ปร่ างของท่านก็เสี ยโฉม
มากกว่าบุตรทั*งหลายของมนุษย์คนใด” (อิสยาห์ 52:14) พระองค์ทรงถูกซ้อมและถูกทรมาน
ราวกับด้วยนํ*ามือของผีปีศาจ พระองค์จึงไม่ทรงอยูใ่ นสภาพที9มีใบหน้าเหมือนมนุษย์อีกต่อไป
แต่พระองค์กท็ รงเต็มพระทัยที9จะทนทุกข์การถูกทรมานเช่นนั*นเพื9อเรา
มธ 27:31-32 ดังนั*นเมือ, พวกเขาเยาะเย้ยพระองค์ แล้ว เขาถอดเสื+อนั+นออก แล้วเอา
ฉลองพระองค์ สวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพือ, จะตรึงเสี ยทีก, างเขน พระองค์จึงถูกสวมด้วย
ฉลองพระองค์เดิมอีกและถูกนําตัวไปเพือ9 ตรึ งกางเขน เห็นได้ชดั ว่าเพราะการหนักพระทัยที9สวน
เกทเสมนี การไม่ได้นอนตลอดทั*งคืน การถูกเฆี9ยนไปเมื9อกี* และคราวนี*กก็ างเขนอันหนักอึ*ง
พระองค์จึงไม่สามารถแบกรับนํ*าหนักมันได้ ในข่าวประเสริ ฐทั*งสี9 เล่มไม่มีการพูดถึงการที9
พระองค์ทรงล้มลงเพราะนํ*าหนักของมันที9โถมทับเลย อย่างไรก็ตาม นัน9 ก็เป็ นความเข้าใจตาม
ประเพณี มาตลอด
ด้วยเหตุน* ี 32 ขณะทีพ, วกเขาออกไปนั+น เขาได้ พบชาวไซรีนคนหนึ,งชื,อซีโมน เขาจึง
เกณฑ์ คนนั+นให้ แบกกางเขนของพระองค์ ไป การพูดถึงการที9พวกเขา ‘ออกไป’ นั*นน่าจะหมาย

ถึง การที9กลุ่มคนที9มีหน้าที9ตรึ งกางเขนออกไปทางประตูใหญ่ของกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาน่าจะ
เข้ามาทางประตูฝ9ังดามัสกัสซึ9 งอยู่ทางกําแพงตอนเหนือของกรุ งนี* ซึ9งอยูไ่ ม่ห่างจากกลโกธา ดัง
นั*นพวกโรมจึงเกณฑ์ซีโมนชาวไซรี นซึ9งเป็ นคนเดินทางผ่านมาให้แบกกางเขนโบราณนั*น เรา
ทราบน้อยมากเกี9ยวกับซีโมนนอกจากว่าเขามาจากลิเบีย (ไซรี น) เขานาจะเป็ นยิวคนหนึ9งที9เดิน
ทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะเหตุที9ชื9อของเขาคือ ซีโมน แต่เขาก็ยอมรับสิ ทธิพิเศษนี*ในการแบก
กางเขนของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งสง่าราศี ช่างเป็ นพระพรตลอดชัว9 กาลนิรันดร์จริ งๆ
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เมือ, พวกเขามาถึงสถานทีแ, ห่ งหนึ,งซึ,งเรียกว่ ากลโกธา แปลว่ า สถานที,

กะโหลกศีรษะ คําว่า กลโกธา เป็ นคําอาราเมคซึ9งเป็ นภาษาที9คล้ายคลึงกับภาษาฮีบรู และเป็ น
ภาษาที9คนใช้กนั ในตะวันออกกลางในช่วงศตวรรษแรก คําภาษาอังกฤษ Calvary (ซึ9งปรากฏ
เพียงครั*งเดียวในพระคัมภีร์ในบันทึกของลูกา) มาจากคําภาษาละติน calvariae ซึ9งแปลมาจากคํา
กรี ก ครานิออน มันเป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ cranium ในแต่ละกรณี คาํ เหล่านี*กห็ มายถึง
กะโหลกศีรษะมนุษย์ เห็นได้ชดั ว่ากลโกธาหรื อ Calvary ถูกเรี ยกเช่นนั*นเพราะชั*นหินที9โผล่ออก
มาที9นน9ั มีรูปร่ างคล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์ กะโหลกศีรษะมนุษย์ซ9 ึงมักเป็ นสัญลักษณ์ที9
แสดงถึงความตาย กลโกธาจึงเป็ นสถานที9แห่งความตายสําหรับพระผูท้ รงประทานชีวติ ชั*นหินที9
โผล่ออกมานั*นก็ยงั มีอยูจ่ นถึงทุกวันนี*ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
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ก่อนที9พระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขน มีคนพยายามเอานํ*าส้มสายชูหรื อนํ*า

องุ่นเปรี* ยวมาให้พระองค์ดื9ม เขาเอานํา+ องุ่นเปรี+ยวระคนกับของขมมาถวายพระองค์ เมือ,
พระองค์ทรงชิมก็ไม่ เสวย บันทึกของมาระโกบอกชัดเจนว่าเป็ นมดยอบแทนที9จะเป็ นดีสัตว์ อัน
ที9จริ งแล้ว ในเครื9 องดื9มดังกล่าวอาจผสมทั*งสองอย่างลงไปก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด มดยอบก็
ทําให้น* าํ องุ่นเปรี* ยวมีรสชาติดีข* ึน และนอกจากแอลกอฮอล์ที9น่าจะมีอยูใ่ นนํ*าองุ่นเปรี* ยวนั*นแล้ว
มันยังมีผลในเชิงทําให้หมดความรู ้สึกด้วยเพือ9 ทําให้เหยือ9 รู ้สึกมึน
กระนั*นเมื9อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาเอาอะไรมาให้พระองค์ดื9ม พระองค์กท็ รง
ปฏิเสธมันเสี ย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงปรารถนาที9จะดื9มจากถ้วยที9พระบิดาทรงประทาน
ให้จนเกลี*ยง ดู ยอห์น 18:11 พวกโรมอาจเสนอเครื9 องดื9มนี*ให้แก่พวกนักโทษประหารเพื9อที9จะ
ทําให้พวกนักโทษมึนงงชัว9 คราวขณะที9พวกเขากําลังง่วนอยูก่ บั การตอกตะปูเพื9อตรึ งพวก

นักโทษบนกางเขนและยกกางเขนตั*งขึ*น นักโทษที9ถูกมอมยาและรู ้สึกมึนๆก็จะช่วยให้งานอัน
น่าเกลียดของพวกเขาง่ายขึ*น
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การตรึ งกางเขนแบบโรมอันน่าสะพรึ งกลัวจึงเริ9 มขึ*นจริ งๆแล้ว ครั+นตรึง

พระองค์ทกี, างเขนแล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่ งปันกันเพือ, จะสํ าเร็จตามพระ
วจนะโดยศาสดาพยากรณ์ซึ,งว่า `เสื+อผ้ าของข้ าพระองค์ เขาแบ่ งปันกัน ส่ วนเสื+อของข้ าพระองค์
นั+น เขาก็จับสลากกัน'
ในการตรึ งกางเขนแบบโรมตามปกติ เหยือ9 จะเสี ยชีวติ หลังจากประมาณ 24 ชัว9 โมงถึง 72
ชัว9 โมงต่อมา สาเหตุของการเสี ยชีวติ ปกติแล้วก็คือ การหมดแรง การเจอกับสภาพอากาศ การติด
เชื*อจากบาดแผลต่างๆ และเป็ นบาดทะยักเพราะตะปูที9ข* ึนสนิม เมื9อเหยือ9 และกางเขนถูกยกขึ*น
กางเขนก็จะถูกปล่อยให้หล่นลงไปในหลุมที9เตรี ยมไว้อย่างแรงก่อนที9จะใช้ดินกลบให้แน่นเพื9อ
ให้กางเขนอยูใ่ นตําแหน่งที9เกือบเป็ นแนวตั*ง
ผลกระทบของการที9กางเขนร่ วงลงสู่ กน้ หลุมก็มกั ทําให้กระดูกซี9สาํ คัญๆของร่ างกาย
หลุดออกจากข้อต่อ (ดู เพลงสดุดี 22:14) เหยือ9 จึงหายใจไม่ออกเพราะต้องฝื นตัวยืนทั*งๆที9ขาถูก
ยืดออกเต็มที9แล้ว กล้ามเนื*อกะบังลมจึงทํางานได้ไม่สะดวกเพราะแขนและไหล่หลุดจากข้อต่อ
ในการตรึ งกางเขนบางรู ปแบบ พวกโรมจะเอาหมุดแหลมมาติดไว้ที9กางเขนตรงบริ เวณที9แผ่น
หลังของเหยือ9 จะพิงได้ ซึ9งคอยขูดแผ่นหลังของเหยือ9 ขณะที9เขายกตัวขึ*นเพื9อที9จะหายใจ
ขณะที9ความร้อนของดวงอาทิตย์ในตะวันออกกลางแผดแสงลงมายังเหยือ9 อาการเพ้อ
คลัง9 ก็จะเริ9 มปรากฏออกมา นอกจากนี*เมื9อบาดทะยักจากแผลเปิ ดเริ9 มทํางาน เหยือ9 ก็จะชักเกร็งซึ9ง
ทําให้แผ่นหลังของเขาถลอกมากยิง9 ขึ*นและทําให้ขอ้ ต่อที9หลุดอยูแ่ ล้วยิง9 แย่กว่าเดิม ภาวะขาดนํ*า
แมลงสัตว์กดั ต่อย อาการปวดหัวตุบ้ ๆ การคลื9นไส้ และการเยาะเย้ยจากพวกเพชฌฆาตมีแต่เพิ9ม
เข้ากับการทรมานอันแสนหฤโหดนี* องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็น่าจะทรงทนทุกข์กบั ความ
ทรมานที9วา่ นี*เช่นกัน
ขณะเดียวกันพวกทหารโรมที9ใจด้านชาก็เล่นพนันกันว่าใครจะได้เสื* อผ้าของพระองค์ (นี9
สื9 อว่าพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนในสภาพที9แม้ไม่ถึงขั*นเปลือยกาย แต่กเ็ กือบเปลือย นัน9 ยิง9 เพิ9ม

ความอัปยศอดสู และความอับอายเข้าไปกับการทรมานกาย) ในการทําเช่นนั*น พวกทหารก็ได้
ทําให้คาํ พยากรณ์ในเพลงสดุดี 22:18 ที9กล่าวถึงการสิ*นพระชนม์ของพระคริ สต์สาํ เร็จ
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หากการทรมานพระองค์และพนันขันต่อกันว่าใครจะได้ฉลองพระองค์

ของพระองค์ยงั หยาบคายไม่พอ พวกเขายังนัง9 ลงเพื9อดูส9ิ งที9พวกเขาได้กระทําด้วย ซึ9งทําให้นี9
เป็ นการแสดงให้ผชู ้ มดู แล้วพวกเขาก็นั,งเฝ้ าพระองค์อยู่ทนี, ั,น
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พวกโรมมีธรรมเนียมในการประกาศให้คนทราบทัว9 กันว่าอาชญากรที9ถูก

ตรึ งกางเขนมีชื9อว่าอะไร อยูท่ ี9ไหน และมีความผิดในข้อหาอะไร สิ9 งเหล่านี*ถูกเขียนอยูบ่ นแผ่น
ไม้และถูกถือไว้ขา้ งหน้านักโทษประหารหรื อห้อยคอเขาไว้ ในกรณี น* ี มันถูกแขวนไว้เหนือพระ
เศียรของพระองค์บนกางเขน มัทธิ วจึงบันทึกว่าและได้ เอาถ้ อยคําข้ อหาทีล, งโทษพระองค์ไปติด
ไว้เหนือพระเศียร ซึ,งอ่านว่ า "ผู้นีค+ อื เยซู กษัตริย์ของชนชาติยวิ "
ในหนังสื อข่าวประเสริ ฐทั*งสี9 เล่ม ข้อความที9ถูกเขียนตรงนี*มีความแตกต่างกันเพียงเล็ก
น้อย อย่างไรก็ตามข้อความเหล่านี*กไ็ ม่ได้ขดั แย้งกัน แต่ส่งเสริ มกันต่างหาก บันทึกข่าวประเสริ ฐ
แต่ละเล่มต่างให้เนื*อหาบางส่ วนของเรื9 องราวทั*งหมด ถึงแม้วา่ ข้อความนี*ถูกเขียนเพือ9 ตั*งใจที9จะ
เสี ยดสี ประชดประชันและเยาะเย้ย แต่มนั ก็เป็ นความจริ งและตรงประเด็นที9สุด เพราะว่าพระเยซู
ทรงเป็ น “กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ ” จริ งๆ มีแต่บนั ทึกของยอห์นที9ช* ีให้เห็นว่าคําประกาศนี*ถูกเขียน
เป็ นสามภาษา คือ ภาษาละตินเพือ9 จุดประสงค์ทางกฎหมาย ภาษาฮีบรู สาํ หรับพวกยิว และภาษา
กรี กสําหรับคนอื9นๆ
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คราวนั+นมีโจรสองคนถูกตรึงไว้ พร้ อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คน

หนึ,ง ข้างซ้ ายอีกคนหนึ,ง โจรสองคนนี*อาจเป็ นสมาชิกในกองโจรของบารับบัสซึ9งตอนนี*พระ
เยซูกท็ รงถูกตรึ งอยูบ่ นกางเขนของเขา พระเยซูทรงสิ* นพระชนม์ในฐานะผูช้ อบธรรมแทนคนไม่
ชอบธรรมจริ งๆ
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มัทธิวกล่าวต่อไปว่า ฝ่ ายคนทั+งหลายทีเ, ดินผ่ านไปมานั+นก็ด่าทอพระองค์

สั,นศีรษะของเขา คําที9แปลว่า สั, น (คิเนะโอ) ไม่ได้หมายถึงการส่ ายหัวในแนวนอนอย่างที9เรา
เข้าใจ แต่มนั เป็ นการผงกศีรษะในแนวตั*งซึ9งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของพวกยิวในการอธิษฐาน

มากกว่า แน่นอนที9นี9เป็ นการทําให้เพลงสดุดี 22:7,8,11-13; 109:25 สําเร็จ มันเป็ นเรื9 องตลกที9
พวกยิวที9เน้นข้อเชื9อเดิมจนถึงทุกวันนี*กย็ งั ผงกศีรษะขึ*นลงขณะที9พวกเขาอธิษฐานอยูเ่ หมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาทําเช่นนี*เพื9อที9จะเยาะเย้ยพระเยซู
มธ 27:40

การเยาะเย้ยของพวกเขาดําเนินต่อไปในรู ปของคําพูดบ้าง กล่าวว่ า "เจ้ าผู้

จะทําลายพระวิหารและสร้ างขึน+ ในสามวันน่ ะ จงช่ วยตัวเองให้ รอด พวกปฏิปักษ์ของพระองค์
อ้างอิงย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในยอห์น 2:18-21 อย่างไรก็ตาม ตอนนั*นพระเยซูทรงบรรยายถึง
การที9พระองค์จะทรงเป็ นขึ*นจากตายในอีกสามวันต่อมา พวกเขาจึงเยาะเย้ยพระองค์มากขึ*นไป
อีกโดยยุให้พระองค์ช่วยตัวเองให้รอด
นอกจากนี*พวกเขากล่าวต่อไปว่า ถ้ าเจ้ าเป็ นบุตรของพระเจ้ า จงลงมาจากกางเขนเถิด"
แน่นอนที9คาํ พูดตรงนี*สอดคล้องกับการทดลองของซาตานที9มีต่อพระเยซูในตอนต้นของการรับ
ใช้ของพระองค์ (มัทธิว 4:3) ในตอนนั*นมันพยายามทําให้พระเยซูสงสัยเกี9ยวกับตัวตนที9แท้จริ ง
ของพระองค์ พญามารก็ดลใจพวกปฏิปักษ์ของพระเยซูขณะที9พวกเขาพูดประโยคนี*กบั พระเยซู
นอกจากนี*การที9พวกเขายุให้พระองค์เสด็จลงมาจากกางเขนก็เป็ นการเย้ยหยันอย่างเห็นได้ชดั
มันมีแต่จะเผยให้เห็นถึงความเสื9 อมทรามของมนุษย์ขณะที9พระผูช้ ่วยให้รอดของโลกนี*กาํ ลังจะ
สิ*นพระชนม์เพื9อความบาปของพวกเขาอยูใ่ นขณะนั*น
มธ 27:41-43 สมาชิกหลายคนของสภาซานเฮดริ นที9อยูต่ รงนั*นก็ผลัดเปลี9ยนกันมา
เหน็บแนมและเยาะเย้ยพระองค์ พวกปุโรหิตใหญ่ กบั พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ กเ็ ยาะเย้ย
พระองค์เช่ นกันว่ า 42 "เขาช่ วยคนอืน, ให้ รอดได้ แต่ ช่วยตัวเองให้ รอดไม่ ได้ ถ้ าเขาเป็ นกษัตริย์
ของชาติอสิ ราเอล ให้ เขาลงมาจากกางเขนเดีZยวนีเ+ ถิด และเราจะเชื,อเขา 43 เขาไว้ ใจในพระเจ้ า ถ้ า
พระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ พระองค์ทรงช่ วยเขาให้ รอดเดีZยวนีเ+ ถิด ด้ วยเขาได้ กล่ าวว่ า `เราเป็ น
พระบุตรของพระเจ้ า'"
ช่างเป็ นคําพูดที9ชว9ั ร้ายอะไรเช่นนี*ที9พ่นออกมาจากปากของผูน้ าํ ทางศาสนาเหล่านี*! เป็ น
ความจริ งที9ใจเต็มด้วยอะไรปากก็พดู ออกมาอย่างนั*น พวกเขากําลังสนุกแบบชัว9 ๆกับการใช้คาํ
ตรัสจากการรับใช้ของพระองค์มาเล่นงานพระองค์ พวกเขาเกือบเป็ นเหมือนกับพวกผีปีศาจที9

เต้นโลดอยูใ่ ต้กางเขนของพระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคําพูดเยาะเย้ยที9หยาบคายเหล่านี*มีแรง
บันดาลใจมาจากนรกและออกมาจากปากของพวกผูน้ าํ ยิวที9เกลียดชังพระคริ สต์เหล่านั*น
“เขาช่วยคนอื9นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้" คําพูดเหน็บแนมของพวกเขาเป็ น
ความจริ งอย่างน่าตลก หากพระองค์ทรงช่วยตัวเองให้รอดในตอนนั*น พระองค์กค็ งช่วยใครให้
รอดไม่ได้เลย สําหรับคํากล่าวอ้างของพวกเขาที9วา่ ถ้าพระองค์เสด็จลงมาจากกางเขนพวกเขาก็
จะเชื9อพระองค์ พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงการตีสองหน้าของตัวเอง เพราะว่าเมื9อพระเยซูเสด็จลง
มาจากกางเขนจริ งๆในรู ปของการฟื* นคืนพระชนม์ในอีกสามวันต่อมา พวกเขาก็ไม่ยอมเชื9อ
พระองค์และพยายามทําทุกอย่างเพือ9 ปกปิ ดเรื9 องนี*
พวกเขาเยาะเย้ยและดูถูกพระองค์ต่อไปโดยยกคําพูดจากเพลงสดุดี 22:8 มาแบบผิดๆ
พวกเขายังกล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์ต่อไปโดยบอกเป็ นนัยว่าแม้แต่พระเจ้าก็ยงั ไม่เอา
พระองค์เลยตอนนี* เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกผูน้ าํ ทางศาสนาของยิวเป็ นพวกหลักที9กล่าวคําดู
หมิ9นและเย้ยหยันพระองค์ เป็ นความจริ งที9พระองค์เสด็จมาหาพรรคพวกของพระองค์ แต่พรรค
พวกของพระองค์หาได้ตอ้ นรับพระองค์ไม่ พวกผูใ้ หญ่ของอิสราเอลได้ปฏิเสธพระมหากษัตริ ย ์
ของตนอย่างสิ* นเชิงและไม่ลดละจริ งๆ
มธ 27:44

ในตอนแรก แม้แต่โจรทีถ, ูกตรึงไว้ กบั พระองค์ กย็ งั กล่าวคําหยาบช้ าต่ อ

พระองค์เหมือนกัน ความเกลียดชังและความโกรธเคืองของพวกเขาก็ถูกสื9 อออกมาทางคําพูดนี*
อย่างไรก็ตาม โจรคนหนึ9งก็กลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูเมื9อเขาเห็นเหตุการณ์ต่างๆที9กาํ ลัง
เกิดขึ*นตามที9บนั ทึกของลูกาได้กล่าวไว้
มธ 27:45

มัทธิวจึงบันทึกว่าแล้วก็บังเกิดความมืดทัว, ทั+งแผ่ นดิน ตั+งแต่ เวลาเทีย, งวัน

จนถึงบ่ ายสามโมง ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ “ชัว9 โมงที9หก” ก็เป็ นเวลาของยิว วัน
ของพวกเขาเริ9 มตอนหกโมงเช้า (วันของพวกโรม ซึ9งเป็ นพื*นฐานของเวลาแบบชาวตะวันตกของ
เรา เริ9 มตอนเที9ยงคืน) ดังนั*น ความมืดที9วา่ นี*จึงเริ9 มต้นตอนเที9ยงวันและกินเวลาไปจนถึงบ่ายสาม
โมง ผูเ้ ขียนเองส่ วนตัวแล้วมีความเห็นว่าความมืดนี*เป็ นมากกว่าแค่เมฆที9มาบดบังแสงอาทิตย์
แต่ดวงอาทิตย์เองก็ไม่อาจสาดแสงแดดที9แผดเผาในยามเที9ยงวันลงบนพระกายที9เปลือยเปล่าของ

องค์พระผูส้ ร้างของมันได้ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเจ้าพระบิดาทรงสําแดงพระเมตตาต่อพระบุตร
ของพระองค์ในการทําให้ดวงอาทิตย์คลายความร้อนในช่วงบ่ายของวันนั*น
มธ 27:46

ครั+นประมาณบ่ ายสามโมงพระเยซูทรงร้ องเสียงดังว่ า "เอลี เอลี ลามา

สะบักธานี" แปลว่ า "พระเจ้ าของข้ าพระองค์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง+
ข้ าพระองค์เสีย" ดังนั*นพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันนั*น พระเยซูกท็ รงร้องขึ*นว่า “เอลี
เอลี ลามาสะบักธานี” นี9เป็ นคําพูดที9ยกมาจากเพลงสดุดี 21:1 คําแปลของวลีดงั กล่าวก็มีให้ตรง
ท้ายข้อนี*
ความสิ* นหวังและความเจ็บปวดรวดร้าวขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ถูกสื9 อออกมา
อย่างชัดเจนในคําพูดอันแสนเศร้านี* เมื9อพระผูช้ ่วยให้รอดของเราได้กลายเป็ นความบาปเพื9อเรา
ซึ9งพระองค์ไม่ทรงทําบาปเลย และความชัว9 ช้าของเราทุกคนถูกวางลงบนพระองค์ พระเจ้าก็ไม่
อาจทนดูพระองค์ได้อีกต่อไป ศาสดาพยากรณ์ฮาบากุกได้ร้องประกาศเมื9อหลายร้อยปี ก่อนหน้า
นั*นว่า “พระเนตรของพระองค์บริ สุทธิ:เกินที9จะทอดพระเนตรการชัว9 จะทรงมองดูความชัว9 ช้าก็
ไม่ได้” (ฮาบากุก 1:13) ในวันและโมงอันน่ากลัวนั*น พระเจ้าก็มิอาจทรงทนดูพระบุตรองค์เดียว
ที9บงั เกิดมาของพระองค์ได้อีกต่อไป เป็ นความจริ งที9ในช่วงเวลาสั*นๆนั*นพระเจ้าทรงทอดทิ*ง
พระองค์จริ งๆ มันทําให้พระทัยอันบริ สุทธิ:และอ่อนโยนของพระเยซูตอ้ งแตกสลาย พระองค์จึง
ทรงถูกตรึ งอยูร่ ะหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก โดยถูกประชากรของพระองค์เองปฏิเสธและถูก
พระบิดาในสวรรค์ของพระองค์ทอดทิ*ง หากเท่านั*นยังไม่พอ ความบาปของคนทั*งโลกยังถูกวาง
ลงบนพระองค์และพระองค์ทรงแบกรับภาระอันแสนเลวร้ายนี*ขณะที9พระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมานและสิ* นพระชนม์ดว้ ย
มธ 27:47-49 บางคนในพวกทีย, นื อยู่ทนี, ั,น เมือ, ได้ ยนิ ก็พูดว่า "คนนีเ+ รียกเอลียาห์ "
48 ในทันใดนั+น คนหนึ,งในพวกเขาวิง, ไปเอาฟองนํา+ ชุบนํา+ องุ่นเปรี+ยวเสียบปลายไม้ อ้อ ส่ งให้
พระองค์เสวย 49 แต่ คนอืน, ร้ องว่ า "อย่าเพิง, ให้ เราคอยดูซิว่าเอลียาห์ จะมาช่ วยเขาให้ รอดหรือ
ไม่ " บางคนเข้าใจพระองค์ผดิ และคิดว่าพระองค์กาํ ลังเรี ยกหาเอลียาห์ มีคนหนึ9งที9ยนื ดูอยูซ่ 9 ึงมีใจ
กรุ ณาเกิดความสงสาร เขาจึงเอาฟองนํ*าชุบนํ*าองุ่นเปรี* ยวยืน9 ให้พระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า

“เราหิวนํ*า” (ยอห์น 19:28) เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงยอมเสวย อย่างไรก็ตามคนอื9นที9เหลือที9ยงั
เยาะเย้ยพระองค์ดว้ ยความไม่เชื9อต่อไปก็ตดั สิ นใจที9จะดูวา่ เอลียาห์จะปรากฏตัวเพื9อที9จะช่วย
พระองค์ให้รอดหรื อไม่
มธ 27:50

ดังนั*นฝ่ ายพระเยซู เมือ, พระองค์ร้องเสียงดังอีกครั+งหนึ,ง ก็ทรงปล่ อยพระ

วิญญาณจิตออกไป บันทึกของมัทธิวไม่ได้บอกเราว่าพระเยซูตรัสอะไรตรงนี* มันอาจเป็ น
ข้อความที9ทรงยกมาจากเพลงสดุดี 31:5 ตามที9มีบอกไว้ในลูกา 23:46 ก็ได้ที9วา่ “พระบิดาเจ้าข้า
ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” หรื อมันอาจเป็ นคําพูดที9
พระองค์ทรงร้องออกมาว่า “สําเร็จแล้ว” ตามที9มีบนั ทึกไว้ในยอห์น 19:30 ก็ได้ มันอาจเป็ นเสี ยง
ร้องที9แสดงถึงความเจ็บปวดอย่างรุ นแรงเมื9อพระทัยของพระองค์ฉีกขาดและแตกสลายจากความ
เจ็บปวดแห่งภาระฝ่ ายวิญญาณที9พระองค์ทรงแบกรับอยูก่ ไ็ ด้
เพลงสดุดี 69:20 ดูเหมือนจะบอกล่วงหน้าว่าสาเหตุแห่งการสิ* นพระชนม์ของพระเมสสิ
ยาห์จริ งๆแล้วก็คือ พระทัยที9แตกสลาย หลักฐานที9ได้จากการชันสูตรศพซึ9งหาได้ในหนังสื อข่าว
ประเสริ ฐทั*งสี9 เล่มชี*ให้เห็นชัดเจนถึงความปวดร้าวของหัวใจที9แตกสลายเพราะความโศกเศร้า
เสี ยใจ หากเป็ นเช่นนั*นจริ ง เสี ยงร้องสุ ดท้ายของพระองค์บนกางเขนก็อาจเป็ นเสี ยงร้องเพราะ
ความเจ็บปวดเมื9อหัวใจของพระองค์ฉีกขาดและพระองค์กส็ ิ* นลม
มธ 27:51

และดูเถิด ม่ านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่ อนตั+งแต่ บนตลอดล่าง

แผ่ นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน เมื9อพระบุตรของพระเจ้าสิ* นพระชนม์ พระเจ้าก็ทรงใช้
หมายสําคัญหลายประการที9ทาํ ให้เห็นภาพชัดเจน บางทีภาพที9ชดั เจนที9สุดก็คือม่านที9ขาดเป็ น
สองตอน ในพระวิหารตามที9บญั ญัติของโมเสสได้กาํ หนดไว้ ม่านใหญ่ผนื หนึ9งถูกแขวนไว้เพื9อ
กั*นระหว่างห้องใหญ่กว่าที9เรี ยกว่าที9บริ สุทธิ: กับห้องเล็กกว่าที9เรี ยกว่าที9บริ สุทธิ: ที9สุด พวกปุโรหิต
เข้าไปในที9บริ สุทธิ:เป็ นประจําทุกวัน แต่มหาปุโรหิตจะได้เข้าไปในที9บริ สุทธิ:ที9สุดในวันลบ
มลทินแค่ปีละครั*งเท่านั*น ม่านดังกล่าวเป็ นเหมือนกําแพงที9ขวางกั*นปุโรหิตจากสง่าราศีเชคีนาห์
ซึ9งเป็ นการสถิตอยูด่ ว้ ยของพระเจ้าบนโลกนี*บนพระที9นง9ั กรุ ณาในที9บริ สุทธิ: ที9สุด
ม่านดังกล่าวเชื9อกันว่ามีขนาดมหึมาโดยมีความสู ง 60 ฟุตและกว้าง 35 ฟุต มีคนประเมิน
ว่ามันหนาถึงสี9 นิ*วเลยทีเดียว ม่านนี*จึงมีน* าํ หนักมากและแรงที9จะฉีกมันขาดได้น* นั ก็ตอ้ งมหาศาล

มากๆ เมื9อม่านผืนนี*ขาด มันก็ขาดจากบนลงล่างซึ9งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกิดจากฝี มือมนุษย์ ดัง
นั*น อีกวิธีเดียวที9เป็ นไปได้กค็ ือ พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ ี9ฉีกมันขาด และพระองค์กท็ รงทําเช่นนั*น
จริ งๆ
การที9ม่านขาดนั*นก็มีความหมายลึกซึ*งมากๆ พระวิหารไม่เพียงใช้การไม่ได้แล้วเท่านั*น
ทั*งในทางปฏิบตั ิและการปรนนิบตั ิในนั*น แต่บดั นี*ที9บริ สุทธิ: ยังถูกเผยให้เห็นแล้วด้วย ซึ9งแสดง
ให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเอาพระพรและพระราชกิจของพระองค์ไปจากพระวิหารแล้ว การสถิต
อยูด่ ว้ ยของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก คือ สง่าราศีเชคีนาห์ จึงไม่อยูท่ ่ามกลางมนุษย์อีกต่อไปแม้แต่
ในทางทฤษฎีกต็ าม ดังนั*นเครื9 องถวายบูชาแห่งพระวิหารทั*งสิ* นจึงไม่มีผลอีกแล้ว
ที9สาํ คัญยิง9 กว่านั*นก็คือ ตามที9หนังสื อฮีบรู ได้กล่าวไว้ชดั เจน แผนการและวาระทั*งหมด
ของพระเจ้าที9ทรงมีสาํ หรับมนุษย์ชาติน* นั ได้เปลี9ยนแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติได้สาํ เร็จแล้ว
เครื9 องถวายบูชาเพื9อล้างบาปได้ถูกถวายเรี ยบร้อยแล้ว ระบบเครื9 องถวายบูชาแห่งพระคัมภีร์เดิม
ทั*งหมด พร้อมกับระบอบปุโรหิต พระวิหาร และบัญญัติต่างๆได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ระบอบใหม่
พันธกิจใหม่ คนกลุ่มใหม่และพันธสัญญาใหม่กอ็ ยูใ่ กล้แล้ว ดู ฮีบรู 10:19-20
ช่วงเวลาที9สาํ คัญดังกล่าว ซึ9งเปลี9ยนจุดเปลี9ยนของประวัติศาสตร์ได้มาพร้อมกับหมาย
สําคัญต่างๆอันเหมาะสมในธรรมชาติดว้ ย “แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน” คําที9แปลว่า
แตกออกจากกัน (สคิโซ) มีความหมายว่าปริ ออก ความหมายที9น่าจะเป็ นไปได้กค็ ือว่า ชั*นหิน
ตามธรรมชาติได้แยกออกจากกันเพราะแรงของแผ่นดินไหว เมื9อพระผูส้ ร้างทรงสิ* นพระชนม์
สิ9 งทรงสร้างก็ส9ันสะท้านและหวัน9 ไหวจริ งๆ
มธ 27:52-53 นอกจากนี*อโุ มงค์ ฝังศพก็เปิ ดออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนทีล, ่วง
หลับไปแล้วได้ เป็ นขึน+ มา 53 ภายหลังทีพ, ระองค์ ทรงเป็ นขึน+ มาแล้ว เขาทั+งหลายก็ออกจากอุโมงค์
พากันเข้ าไปในนครบริสุทธิDปรากฏแก่คนเป็ นอันมาก เมื9อแผ่นดินโลกสั9นไหว ไม่เพียงอุโมงค์ฝัง
ศพแตกออกเท่านั*น แต่ยงั มีการคืนชีพของวิสุทธิ ชนหลายคนที9ตายไปแล้วด้วย คําที9แปลว่า วิ
สุทธิ ชนหลายคน (ฮากิออส) มีความหมายตรงตัวว่า 'บรรดาผูบ้ ริ สุทธิ:'
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคนเหล่านี*เป็ นคนทั*งหลายที9ได้รับการไถ่จากสมัยพระคัมภีร์เดิมซึ9ง
พระเจ้าทรงนําออกมาอย่างน่าอัศจรรย์หลังการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระเยซูทรงเป็ นผู ้

แรกที9เป็ นขึ*นจากตายจริ งๆ เราเห็นชัดเจนว่าวิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมเหล่านี*ได้ถูกชุบให้เป็ น
ขึ*นมาจากเมืองบรมสุ ขเกษมและได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่เราไม่ทราบชัดเจนว่า
หลังจากนั*นแล้วเกิดอะไรขึ*นกับคนเหล่านี*
ไม่มีการบ่งบอกในพระคัมภีร์เลยว่าพวกเขาเสี ยชีวติ อีกทีในเวลาต่อมา และถ้าพวกเขาได้
รับร่ างกายใหม่ซ9 ึงได้รับสง่าราศีแล้วจริ งๆ พวกเขาก็ตายอีกไม่ได้เลย อาจเป็ นได้วา่ พวกเขา
เข้าไปในสวรรค์พร้อมกับพระเยซูเมื9อพระองค์ทรงเสด็จขึ*นสู่ เบื*องสู งตามที9เอเฟซัส 4:8-10 ได้
กล่าวไว้ นี9เป็ นหนึ9งในข้อลึกลับหลายประการในพระคัมภีร์ใหม่อย่างแท้จริ ง
ไม่วา่ จะในกรณี ใด พวกวิสุทธิชนที9เป็ นขึ*นจากตายเหล่านี*ก็ “เข้าไปในนครบริ สุทธิ:
ปรากฏแก่คนเป็ นอันมาก” นี9เป็ นอีกครั*งที9พระเจ้าทรงให้ภาพประกอบชัดเจนที9แสดงถึง
เหตุการณ์สาํ คัญที9เพิ9งเกิดขึ*นไป
มธ 27:54

บัดนี+ เมือ, นายร้ อยและทหารทีเ, ฝ้ าพระเยซู อยู่ด้วยกันได้ เห็นแผ่ นดินไหว

และเหตุการณ์ เหล่านั+นซึ,งบังเกิดขึน+ ก็พากันครั,นคร้ ามยิง, นัก จึงพูดกันว่า "แท้ จริงท่ านผู้นีเ+ ป็ น
พระบุตรของพระเจ้ า" เห็นได้ชดั ว่า นายร้ อยที9วา่ นี*เป็ นนายทหารที9มีหน้าที9บงั คับบัญชาพวก
ทหารโรมที9ได้รับมอบหมายให้ตรึ งกางเขนนักโทษ ประเพณี เล่าว่าเขามีชื9อว่า เปโตรเนียส เขา
เป็ นประจักษ์พยานที9ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที9เกิดขึ*นที9กลโกธาทั*งก่อนและหลังการตรึ งพระเยซู
ที9กางเขน เขาอาจอยูใ่ นเหตุการณ์ตอนที9มีการพิจารณาคดีพระเยซูต่อหน้าปี ลาตด้วย ดังนั*นเขา
เลยได้ยนิ คํากล่าวยอมรับของพระเยซูที9วา่ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
เมื9อพวกเขาได้เห็นแผ่นดินไหว ดวงอาทิตย์ที9มืดมิด และเหตุการณ์ต่างๆที9เกี9ยวข้องเหล่า
นั*น พวกเขาก็ออกปากยอมรับว่า “แท้จริ งท่านพูดนี*เป็ นพระบุตรของพระเจ้า” มีคนเชื9อกันว่านาย
ร้อยชาวโรมผูน้ * ีจึงอาจได้รับความรอดจริ งๆ โดยกล่าวยอมรับด้วยปากของตนว่าพระเยซูทรง
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า หากเป็ นเช่นนั*นจริ ง จึงมิได้มีเพียงโจรที9ถูกตรึ งบนกางเขนเท่านั*น แต่เขาก็
เช่นกันที9ตกอยูใ่ ต้ฤทธิ: เดชแห่งการฟ้ องใจของกางเขน ฤทธิ:เดชแห่งกางเขนจึงเริ9 มทํางานแล้ว
มธ 27:55-56 ขณะที9เหตุการณ์สาํ คัญเหล่านี*ได้บรรลุถึงขีดสุ ด พวกผูห้ ญิงที9เชื9อหลาย
คนที9ได้ติดตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีกม็ องดูเหตุการณ์เหล่านี*อยูแ่ ต่ไกล ทีน, ั,นมีหญิงหลาย

คนทีไ, ด้ ตดิ ตามพระเยซูจากแคว้ นกาลิลเี พือ, ปรนนิบัติพระองค์ มองดูอยู่แต่ ไกล 56 ในพวกนั+นมี
มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี
เราควรหมายเหตุไว้วา่ พวกสาวกที9เป็ นผูช้ ายได้ทิ*งพระเยซูและหนีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
หญิงที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าเหล่านี*ได้อยูต่ ่อจนถึงที9สุด ผูท้ ี9ถูกเอ่ยชื9อในที9น* ีได้แก่ มารี ย ์ ชาว
มักดาลา มารี ยม์ ารดาของยากอบและโยเสส (นี9น่าจะเป็ นมารดาของพระเยซูเพราะว่าน้องชาย
ของพระองค์มีสองคนชื9อว่ายากอบและโยเสส ดู มาระโก 6:3) นอกจากนี*มารดาของบุตรเศเบดี
(ยอห์นและยากอบ) ซึ9งมักถูกเรี ยกว่านางสะโลเมก็อยูท่ ี9นน9ั ด้วย ดู มาระโก 15:40 หญิงเหล่านี*
อาจอยูต่ ่อเพื9อที9จะยืนเป็ นเพือ9 นมารดาของพระเยซูและรํ9าไห้ไปกับนางด้วย หญิงกลุ่มเล็กๆที9
สัตย์ซื9อเหล่านี*ได้ยนื ดูโศกนาฏกรรมที9กาํ ลังเกิดขึ*นตามคําพยากรณ์ มันคงเป็ นภาพที9น่าเศร้า
จริ งๆที9ได้เห็นพระบุตรของพระเจ้าถูกแขวนในสภาพสิ* นพระชนม์บนกางเขน
มธ 27:57-61 ครั+นถึงเวลาพลบคํา, มีเศรษฐีคนหนึ,งมาจากบ้ านอาริมาเธียชื,อโยเซฟ เป็ น
สาวกของพระเยซูด้วย 58 เขาได้ เข้ าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู ปี ลาตจึงสั, งให้ มอบพระศพ
นั+นให้ 59 เมือ, โยเซฟได้ รับพระศพมาแล้ว เขาก็เอาผ้ าป่ านทีส, ะอาดพันหุ้มพระศพไว้ 60 แล้ว
เชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที,อโุ มงค์ ใหม่ ของตน ซึ,งเขาได้ สกัดไว้ในศิลา เขาก็กลิง+ หินใหญ่
ปิ ดปากอุโมงค์ไว้ แล้วก็จากไป 61 ฝ่ ายมารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อกี คนหนึ,งนั+น ก็นั,งอยู่ทนี, ั,นตรง
หน้ าอุโมงค์
ในเย็นวันนั*นที9มีการตรึ งกางเขน สมาชิกที9ร9 าํ รวยคนหนึ9งของสภาซานเฮดริ นชื9อว่า โย
เซฟชาวบ้านอาริ มาเธียได้ขออภิสิทธิ:ในการฝังพระศพของพระเยซูจากปี ลาต พระคัมภีร์ตรงนี*
บอกว่าเขาเป็ นสาวกคนหนึ9งของพระเยซู แต่ตามที9หนังสื อยอห์นบอกไว้ เขาก็เป็ นสาวกแบบ
ลับๆ เขาพร้อมกับนิโคเดมัสได้ดาํ เนินการฝังพระศพของพระองค์ตามธรรมเนียมของพวกยิว
ปกติแล้วพวกยิวในสมัยนั*นจะห่อศพในผ้าป่ านและเอาเศษผ้ามาพันรอบศพที9ห่อหุม้ ด้วย
ผ้าป่ านนั*นในสภาพที9เกือบเหมือนมัมมี9 นี9เป็ นเรื9 องสําคัญ แม้แต่คนที9แข็งแรงก็ไม่สามารถ
ปลดเปลื*องตัวเองให้พน้ จากพันธนาการนั*นได้ กระนั*นเมื9อพระเยซูทรงเป็ นขึ*นจากตาย พระองค์
ก็ทรงจากไปในแบบไร้ร่องรอยจนแม้แต่ผา้ ห่อศพก็ยงั ถูกวางไว้ในสภาพเรี ยบร้อยดุจรังไหม

หินที9ถูกกลิ*งมาปิ ดปากอุโมงค์น* นั ย่อมมีขนาดมหึมา อุโมงค์ฝังศพของพวกยิวถูก
ออกแบบให้มีลกั ษณะที9วา่ หินปิ ดปากอุโมงค์ทรงกลมจะถูกวางไว้ในร่ องที9ถูกแกะไว้ซ9 ึงลาด
เอียงสู่ ดา้ นล่าง การที9จะโยกย้ายหิ นปิ ดปากอุโมงค์จะต้องใช้วธิ ีกลิ*งมันขึ*นเนิน ซึ9งเป็ นสิ9 งที9ทาํ ได้
ยากยิง9 เพื9อป้ องกันมิให้ใครมายุม่ ย่ามกับอุโมงค์ฝังศพ
นี9เป็ นอีกครั*งที9คนที9นง9ั เฝ้ าอุโมงค์กค็ ือ หญิงเหล่านี*ที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า ข้อเท็จ
จริ งที9สาํ คัญก็คือว่า พวกนางได้เห็นการตระเตรี ยมพระศพของพระเยซูสาํ หรับการฝัง รวมถึง
สถานที9ๆพระองค์ทรงถูกฝังด้วย การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์จะเป็ นเรื9 องน่าเชื9อถือก็ต่อเมื9อ
พระเยซูทรงสิ* นพระชนม์แล้วจริ งๆ หญิงพวกนี*จึงเป็ นพยานหลายปากที9ยนื ยันเรื9 องการ
สิ*นพระชนม์และสถานที9ฝังพระศพของพระเยซูได้เป็ นอย่างดี ในวันที9ทรงฟื* นคืนพระชนม์ คือ
สามวันถัดมา พวกนางก็รู้ดว้ ยว่าเป็ นอุโมงค์ไหนเพราะพวกนางได้เห็นการฝังพระศพของพระ
เยซูมาก่อนแล้ว
มธ 27:62

วันต่ อมา คือวันถัดจากวันตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกฟาริสีพา

กันไปหาปี ลาต หากเราถือว่าพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนก่อนวันศุกร์ของสัปดาห์น* นั “วันถัดมา”
จริ งๆแล้วก็น่าจะเป็ นวันศุกร์ เห็นได้ชดั ว่าวันตระเตรี ยมก็คือ การตระเตรี ยมสําหรับเทศกาลกิน
ขนมปังไร้เชื*อ เห็นได้ชดั ว่ามันเริ9 มต้นวันศุกร์ของปี นั*น ในวันนั*นเอง พวกสมาชิกสภาซานเฮ
ดริ นได้เข้าไปหาปี ลาต สิ9 งที9หกั ล้างความเชื9อเรื9 องการตรึ งกางเขนในวันศุกร์กค็ ือว่า พวกผูน้ าํ ทาง
ศาสนาเหล่านี* ซึ9งเคร่ งครัดเรื9 องการรักษาวันสะบาโตอย่างมาก (โดยเฉพาะพวกฟาริ สี) คงไม่
ยอมทําสิ9 งที9น่าเกลียดอย่างการเข้าไปหาปี ลาตซึ9งเป็ นผูน้ าํ ของคนต่างชาติที9นอกศาสนาในวันสะ
บาโตเป็ นแน่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ทาํ เช่นนี*ได้หากการตรึ งกางเขนเกิดขึ*นในวันพฤหัสฯ
มธ 27:63-64 พวกผูน้ าํ ของอิสราเอลจึงกล่าวว่า "เจ้ าคุณขอรับ ข้ าพเจ้ าทั+งหลายจําได้ ว่า
คนล่อลวงผู้น+ัน เมือ, เขายังมีชีวติ อยู่ได้ พูดว่า `ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็ นขึน+ มาใหม่ ' 64 เหตุ
ฉะนั+น ขอได้ มบี ัญชาสั, งเฝ้ าอุโมงค์ ให้ แข็งแรงจนถึงวันทีส, าม เกลือกว่ าสาวกของเขาจะมาในตอน
กลางคืน และลักเอาศพไป แล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็ นขึน+ มาจากความตายแล้ว และ
การหลอกลวงครั+งนีจ+ ะร้ ายแรงยิง, กว่ าครั+งก่อนอีก" น่าแปลกตรงที9วา่ พวกสาวกจําไม่ได้วา่ พระ

เยซูได้ตรัสล่วงหน้าหลายต่อหลายครั*งถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่พวกศัตรู ที9ไม่เชื9อ
ของพระองค์กลับจําได้ ในทางกลับกัน พวกสาวกกลับเป็ นทุกข์โศกเศร้าและฝันสลายในเรื9 อง
พระเมสสิ ยาห์ที9จะมาปลดปล่อยพวกเขา พวกศัตรู ของพระองค์ยงั หวาดกลัวอิทธิพลของพระเยซู
แม้ในยามที9ทรงสิ*นพระชนม์แล้ว พวกเขาจึงหาวิธีต่างๆเพื9อป้ องกันมิให้ใครไปยุง่ กับอุโมงค์ฝัง
ศพนั*น พวกเขาจึงขอให้โรมช่วยเหลือในการเฝ้ าอุโมงค์
มธ 27:65-66 ปี ลาตจึงสัง9 ให้คนไปประทับตราของโรมไว้ที9อุโมงค์ เขาจึงสัง9 ว่า "พวก
ท่ านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้ าให้ แข็งแรงเท่าที,ท่านจะทําได้ " 66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ให้ มนั, คง
ประทับตราไว้ ทหี, ิน และวางยามประจําอยู่ ตราประทับที9วา่ นี*น่าจะเป็ นเชือกเส้นหนึ9งที9วางพาด
อุโมงค์โดยมีตราประทับขี*ผ* งึ ประทับไว้ที9ปลายทั*งสองด้าน
ตราประทับของโรมมีสิทธิอาํ นาจและแสนยานุภาพของโรม การไปยุม่ ย่ามกับมันก็ถือ
เป็ นการกระทําผิดขั*นรุ นแรง นอกจากนี* พวกทหารยังถูกให้มาเฝ้ ายามเพื9อรักษาความปลอดภัย
ในสถานที9น* นั ด้วย คําที9แปลว่า ยาม (คออุสโตดิอา) สื9 อถึงการใช้ทหารอย่างน้อยสี9 นาย และอาจ
มากถึงสิ บหกนาย เท่าที9เป็ นไปได้กค็ ือว่า อาจมีทหารเฝ้ ายามประจํากะละสี9 นาย บัดนี*อาํ นาจและ
สิ ทธิอาํ นาจของโรม ซึ9 งเป็ นรัฐบาลที9เปี9 ยมแสนยานุภาพมากที9สุดบนพื*นพิภพในขณะนั*น ก็มา
รักษาความปลอดภัยอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูแล้ว การที9จะออกมาจากอุโมงค์หรื อปล้นข้าว
ของในอุโมงค์จึงเป็ นเรื9 องที9เป็ นไปไม่ได้เลยในสายตาของมนุษย์
*****
ภาพรวมของมัทธิว 28 : ข่ าวประเสริ ฐของมัทธิ วปิ ดท้ ายอย่ างเปี ยมด้ วยสง่ าราศีเมือพระ
เยซูคริ สต์ ทรงฟื $ นคืนพระชนม์ จากความตาย ถึงแม้ พวกศัตรู พยายามหักล้ างความน่ าเชื อถือเรื อง
การฟื $ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ แต่ มนั ก็ปรากฏชัดเจน สุดท้ ายพระเยซูทรงมอบหมายคําสัง
และพระมหาบัญชาแก่ พวกสาวกสําหรั บยุคใหม่ ทีกาํ ลังใกล้ เข้ ามา
มธ 28:1

ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้ร่ ุงเช้ าวันต้ นสัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลากับ

มารีย์อกี คนหนึ,งมาดูอโุ มงค์ บางคนพยายามที9จะบรรยายช่วงเวลานี*วา่ เป็ นเย็นวันเสาร์ซ9 ึงจริ งๆ
แล้วก็เป็ นการสิ* นสุ ดของวันสะบาโต อย่างไรก็ตามคําพูดที9วา่ “เวลาใกล้รุ่ งเช้า” ก็บ่งบอกชัดเจน

ว่าเวลาดังกล่าวเป็ นตอนเช้าตรู่ ของวันอาทิตย์ มารี ยอ์ ีกคนที9วา่ นี*น่าจะเป็ นคนเดียวกับที9ถูกเอ่ยถึง
ใน 27:56 ซึ9งก็คือ มารี ยม์ ารดาของยากอบและโยเสส อีกครั*งที9นางน่าจะเป็ นมารดาของพระเยซู
ดู คําอธิ บายสําหรับ 27:56
มธ 28:2

ดูเถิด ได้ เกิดแผ่ นดินไหวใหญ่ ยงิ, นัก ความหมายตรงตัวของคําๆนี*คือ

'mega seismic' (การเคลื9อนที9ของเปลือกโลกครั*งใหญ่) นี9ไม่ใช่การสั9นสะเทือนขั*นเล็กๆ แผ่นดิน
ไหวครั*งหนึ9งบ่งบอกถึงการตรึ งกางเขนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างไร “แผ่นดินไหวใหญ่ยงิ9
นัก” นี*กบ็ ่งบอกถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์เช่นกัน ในประวัติศาสตร์ที9ผา่ นมา การฟื* น
คืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นเหตุการณ์ที9ทาํ ให้พิภพสั9นสะเทือนจริ งๆ เพราะทูตสวรรค์
ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ลงมาจากสวรรค์ กลิง+ ก้อนหินนั+นออกจากปากอุโมงค์ แล้วก็นั,งอยู่บน
หินนั+น คงต้องใช้ทหารโรมทั*งหมดทีี 9มาเฝ้ ายามในการกลิ*งหินก้อนใหญ่น* ีออกจากปากอุโมงค์
แต่ทูตสวรรค์แค่ตนเดียวก็ทาํ งานนี*ได้อย่างสบายๆ อาจกล่าวได้วา่ ทูตสวรรค์ผนู ้ * ีมิได้กลิ*นก้อน
หินออกเพื9อให้พระเยซูเสด็จออกมา แต่เพื9อให้พวกผูห้ ญิง พวกสาวก และให้คนอื9นๆที9เหลือได้
มองเห็นข้างในมากกว่า นี9ทาํ ให้ประจักษ์พยานคนแรกๆได้เห็นกับตาว่าอุโมงค์ฝังศพนี*วา่ งเปล่า
จริ งๆ
ทูตสวรรค์ผนู ้ * ีจึง “นัง9 อยูบ่ นหินนั*น” ทูตสวรรค์ที9นง9ั อยูบ่ นหินนี*สื9อถึงสารที9ชดั เจนแม้
มิได้กล่าวออกมาถึงความทรงสภาพสู งสุ ดของพระเจ้า เขาได้ทาํ สิ9 งที9พระองค์ทรงใช้ให้ทาํ แล้ว
นัง9 ลง ผ่อนคลาย และดูส9ิ งที9กาํ ลังเกิดขึ*น นี9สื9อถึงบรรยากาศของชัยชนะรวมถึงการเย้ยหยันพวก
ศัตรู ของพระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นขึ*นแล้วด้วย
มธ 28:3

พระเจ้าทรงนําเสนอผูน้ าํ สารของพระองค์ในเครื9 องแบบสวรรค์เต็มรู ป

แบบ ใบหน้ าของทูตนั+นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื+อของทูตนั+นก็ขาวเหมือนหิมะ ลองนึกภาพในช่วง
แสงสลัวๆของรุ่ งเช้าที9ส่องให้เห็นใบหน้าของทูตสวรรค์ผนู ้ * ีที9สว่างไสวเจิดจ้าเหมือนฟ้ าแลบและ
เสื* อของเขาก็ขาวโพลนเหมือนหิมะที9เพิง9 ตก
มธ 28:4

เป็ นที9เข้าใจได้วา่ พวกยามชาวโรมนี* 'กลัวแทบตาย' พวกยามทีเ, ฝ้ าอยู่กลัว

ทูตองค์น+ันจนตัวสั, น และเป็ นเหมือนคนตาย คําที9แปลว่า พวกยาม (เทเระโอ) ในบริ บทนี*มีความ

หมายว่า 'ยามเฝ้ า' และย่อมหมายถึงพวกทหารโรมที9มาเฝ้ ายาม ความกลัวที9ทาํ ให้คนตัวสั9นได้น* นั
ต้องเป็ นอะไรที9มากมายจริ งๆ ถึงแม้พวกทหารนอกศาสนาเหล่านี*อาจไม่เข้าใจสิ9 งที9ตนเห็น แต่
พวกเขาก็ได้ประสบกับตัวถึงความเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกจากนี*ถึงแม้พวกเขาอาจไม่รู้
ซึ*งถึงสิ9 งที9ตนเห็นในตอนนั*น แต่พวกเขาก็ได้เห็นการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์จริ งๆ
มธ 28:5-6

เราเห็นทัว9 พระคัมภีร์เลยว่าเมื9อใดที9พวกทูตสวรรค์ปรากฏตัวในสภาพน่า

ตื9นตาแก่คนที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าและคนชอบธรรม พวกเขาจะพูดเหมือนกันทุกครั*งว่า
'อย่ากลัวเลย' ดังนั*นทูตสวรรค์ น+ันจึงกล่าวแก่หญิงนั+นว่ า "อย่ากลัวเลย พวกทูตสวรรค์เป็ น
วิญญาณที9ปรนนิบตั ิประชากรของพระเจ้า ทูตสวรรค์ตนนี*มีข่าวยอดเยีย9 มที9สุดตลอดกาลมาแจ้ง
ให้ทราบจริ งๆ
เพราะเรารู้ อยู่ว่าท่ านทั+งหลายมาหาพระเยซูซึ,งถูกตรึงทีก, างเขน 6 พระองค์ หาได้ ประทับ
อยู่ทนี, ี,ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็ นขึน+ มาแล้วตามทีพ, ระองค์ ได้ ตรัสไว้ น+ัน มาดูทซี, ึ,งองค์พระผู้เป็ น
เจ้ าได้ บรรทมอยู่น+ัน พระเยซูคริ สต์ไม่เพียงทรงเป็ นขึ*นจากตายแล้วเท่านั*น แต่ยงั ทรงเป็ นขึ*นตาม
ทีพระองค์ ได้ ตรั สไว้ นนั$ ด้วย เราจําได้วา่ พระองค์ได้ตรัสล่วงหน้าหลายครั*งถึงมิใช่แค่การ
สิ*นพระชนม์ของพระองค์เท่านั*น แต่ที9สาํ คัญกว่าก็คือ การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ดว้ ย (ดู
มัทธิว 16:21, 17:9, 20:19 ฯลฯ) คําเทศนาสั*นๆตรงนี*กค็ ือว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทําตามที9
ได้ตรัสไว้วา่ จะทําเสมอ
มธ 28:7

คําสั9งแรกที9ให้เป็ นพยานถึงการฟื* นคืนพระชนม์หลังจากที9มนั เกิดขึ*นแล้ว

ถูกพบตรงนี* แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์ เถิดว่ า พระองค์ ทรงเป็ นขึน+ มาจากความ
ตายแล้ว และดูเถิด พระองค์ เสด็จไปยังแคว้ นกาลิลกี ่อนท่ านทั+งหลาย ท่ านทั+งหลายจะเห็น
พระองค์ทนี, ั,น ดูเถิด เราได้ บอกท่ านแล้ ว" หญิงเหล่านี*ได้รับคําสั9งให้ไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์เรื9 องที9พระองค์ทรงเป็ นขึ*นแล้ว นอกจากนี* คําสั9งนี*ยงั สื9 อด้วยว่าพระเยซูจะเสด็จไปพบ
พวกสาวกในแคว้นกาลิลีในไม่ชา้ ด้วย อันที9จริ งแล้วพระเยซูทรงปรากฏพระองค์ให้พวกสาวก
เห็นหลายต่อหลายครั*งก่อนการปรากฏสองครั*งนั*นในแคว้นกาลิลี อย่างไรก็ตามพระองค์กท็ รงมี

นัดหมายชัดเจนสําหรับผูใ้ ดก็ตามที9อยากจะมาพบพระองค์ในแคว้นกาลิลี ซึ9งเป็ นบ้านเกิดของ
พระองค์
มธ 28:8

หญิงที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าซึ9 งได้รับสิ ทธิพิเศษเหล่านี*เป็ นพวก

เดียวกับที9ได้ยนื อยูข่ า้ งกางเขนของพระองค์จนถึงที9สุด บัดนี*พวกนางไม่เพียงมีโอกาสเป็ น
ประจักษ์พยานพวกแรกถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์เท่านั*น แต่พวกนางยังเป็ นพวกแรก
ที9ได้ประกาศเรื9 องการฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ดว้ ย หญิงเหล่านั+นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทั+ง
กลัวทั+งยินดีเป็ นอันมาก วิง, นําความไปบอกพวกสาวกของพระองค์
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าความน่าตื9นเต้นของสิ9 งที9พวกนางได้เห็นย่อมทําให้อะเดรนาลีนสู บ
ฉีด ซึ9งทําให้เกิดความกลัวและความยินดีเป็ นล้นพ้น พวกนางรู ้สึกตื9นเต้นและชื9นชมยินดีไปกับ
สิ9 งที9ได้เห็นและได้ยนิ กระนั*นผูน้ าํ สารจากสวรรค์ที9อุโมงค์ฝังศพนี*กท็ าํ ให้พวกนางเกิดความ
กลัวด้วย พวกนางจึงวิงกลับเข้าเมืองไปยังที9ๆพวกสาวกพักอยูใ่ นตอนนั*น คําที9แปลว่า นําความ
ไปบอก (อะพังเก็ลโล) มีความหมายในบริ บทนี*วา่ 'ประกาศ' หรื อ 'แจ้งให้ทราบ' พวกนางก็ทาํ
เช่นนั*นจริ งๆ
มธ 28:9

ขณะทีห, ญิงเหล่านั+นไปบอกสาวกของพระองค์ ดูเถิด พระเยซูได้ เสด็จ

พบเขาและตรัสว่ า "จงจําเริญเถิด" หญิงเหล่านั+นก็มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ บัดนี*พยานที9สัตย์ซื9อและอุทิศตัวเหล่านี*ซ9 ึงได้ยนื อยูใ่ กล้กางเขนจนถึงที9สุดก็ได้รับสิ ทธิ
พิเศษในการเป็ นพวกแรกที9ได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอันเป็ นที9รักของพวกนางในสภาพฟื* นคืน
พระชนม์แล้ว
คําที9แปลว่า จงจําเริญเถิด (ไคโร) มักถูกแปลเป็ น 'จงชื9นชมยินดีเถิด' (มันเป็ นสํานวนที9
ใช้ทกั ทายกันในสมัยนั*น) นอกจากนี* คําๆนี*ยงั อยูใ่ นรู ปประโยคคําสั9งด้วย เมื9อพระเยซูเสด็จมา
พบพวกผูร้ ับใช้ที9สัตย์ซื9อและตื9นเต้นของพระองค์ พระองค์กท็ รงสั9งให้พวกเขาชื9นชมยินดี การสู ้
รบนั*นจบลงแล้ว พระองค์ทรงได้ชยั ชนะมาแล้ว การกอดพระบาทพระองค์กส็ ื9 อถึงการนมัสการ
พระองค์ดว้ ยสิ*นสุ ดใจ ตอนนั*นพวกนางคงคุกเข่าก้มกราบพระองค์หรื อไม่กโ็ น้มตัวลงและเอา

หน้าจรดพื*นเลย ตรงนี*สตรี เหล่านี*ได้สัมผัสพระกายของพระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นขึ*นจากตายจริ งๆ
ซึ9งสื9 อให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็ นขึ*นจากตายพร้อมพระกายด้วย
มธ 28:10

นี9เป็ นอีกครั*งที9สตรี ที9ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าเหล่านี*ถูกกําชับว่าอย่า

กลัวเลย พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่ า "อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพีน, ้ องของเราให้ ไปยังแคว้ นกาลิลี
และพวกเขาจะได้ พบเราทีน, ั,น" น่าสนใจตรงที9วา่ พระเยซูทรงเรี ยกพวกสาวกของพระองค์ใน
ตอนนี*วา่ เป็ นพีน9 อ้ งแล้ว ดู ฮีบรู 2:11 ในบันทึกเกี9ยวกับการปรากฏพระองค์หลังทรงเป็ นขึ*นจาก
ตายแล้วให้พวกสาวกของพระองค์เห็น พระองค์ทรงกําชับพวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย”
ถึงแม้ท* งั ทูตสวรรค์ผนู ้ * นั และพระเยซูเองได้ส9งั พวกเขาแล้วว่าพระองค์จะเสด็จไปพบพวก
สาวกของพระองค์ในแคว้นกาลิลี แต่ต่อมาในวันนั*นเองพระองค์กเ็ สด็จไปพบกับสาวกสองคน
นั*นที9กาํ ลังเดินทางไปบ้านเอมมาอูส เย็นวันนั*นพระองค์กเ็ สด็จไปพบกับทั*งสิ บคนนั*นและพบ
กับสิ บเอ็ดคนนั*นในอีกสัปดาห์ต่อมา โดยยังอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ อย่างไรก็ตาม พระองค์กไ็ ด้
เสด็จไปพบกับพวกเขาจริ งๆในแคว้นกาลิลีตามที9มีกล่าวไว้ตรงท้ายบทนี*และยอห์น 21 อาจเป็ น
ได้วา่ เมื9อพระองค์ตรัสถึงพวกสาวกของพระองค์ พระองค์น่าจะทรงหมายถึงพวกสาวกทั*งหมด
ของพระองค์ ไม่ใช่แค่สิบเอ็ดคนนั*นเท่านั*น
สภาพบรรยากาศทางการเมืองในกรุ งเยรู ซาเล็มขณะนั*นยังเป็ นปฏิปักษ์อยู่ บางทีพระเยซู
อาจทรงต้องการที9จะพบกับพวกผูเ้ ชื9อแท้หลายร้อยคนของพระองค์ในสภาพการณ์ที9เป็ นมิตรกว่า
นี*กไ็ ด้ ใน 1 โคริ นธ์ 15:6 เปาโลเขียนว่าพระเยซูทรงพบกับพี9นอ้ งกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว
แน่นอนว่านัน9 เกิดขึ*นในแคว้นกาลิลี และมิใช่ที9กรุ งเยรู ซาเล็ม
มธ 28:11-15 คราวนี*มทั ธิวเปลี9ยนไปพูดถึงปฏิกิริยาของพวกผูม้ ีอาํ นาจในท้องถิ9นที9มี
ต่อการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซูบา้ ง ขณะทีพ, วกผู้หญิงกําลังไปอยู่น+ัน ดูเถิด มีบางคนในพวก
ทีเ, ฝ้ ายามได้ เข้ าไปในเมือง เล่าเหตุการณ์ ท+งั ปวงทีบ, ังเกิดขึน+ นั+นให้ พวกปุโรหิตใหญ่ ฟัง 12 เมือ,
พวกปุโรหิตใหญ่ ประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่ แล้ ว ก็แจกเงินเป็ นอันมากให้ แก่พวกทหาร

13 สั, งว่ า "พวกเจ้ าจงพูดว่า `พวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมือ, เรานอนหลับ
อยู่' 14 ถ้ าความนีท+ ราบถึงหูเจ้ าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้ พวกเจ้ าพ้นโทษ" 15 พวกทหารจึง
ยอมรับเงิน และทําตามทีถ, ูกสอนมา และความนีก+ เ็ ลือ, งลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี+
พวกทหารโรมที9ได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือสภาซานเฮดริ นในการเป็ นยามเฝ้ า
อุโมงค์ได้มารายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ*น หลังจากนั*นพวกเขาก็ได้รับ
สิ นบนให้ไปเที9ยวบอกต่อว่าพวกสาวกได้มาขโมยศพของพระองค์ไปขณะที9พวกเขาหลับอยู่
ตลอดระยะเวลาหลายสิ บปี และหลายร้อยปี ต่อมา พวกยิวก็กล่าวว่าการฟื* นคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์มิได้เกิดขึ*นจริ งโดยอ้างข้อมูลผิดๆที9กขุ * ึนมานี*
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกสมาชิกของสภาซานเฮดริ นเป็ นพวกแรกๆที9ได้รับทราบเรื9 อง
การฟื* นคืนพระชนม์และพวกเขาก็รู้วา่ นี9เป็ นเรื9 องจริ ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของพวกเขามิใช่การ
ไม่เชื9อ แต่เป็ นการจงใจไม่ ยอมเชื อต่างหาก พวกเขาไม่อยากยอมรับความจริ งข้อนี*ถึงแม้จะรู ้อยู่
เต็มอกก็ตาม พวกเขาเลือกที9จะเมินเฉยต่อสิ9 งที9ปรากฏชัดเจน
น่าแปลกตรงที9วา่ เมื9อดูจากความเห็นของพระเยซูแล้ว พวกเขาก็คาดหมายมาก่อนแล้วว่า
พระองค์อาจทรงเป็ นขึ*นจากตาย พวกเขาจึงพยายามขัดขวางมิให้เรื9 องนี*เกิดขึ*นโดยให้ทหารยาม
ชาวโรมไปเฝ้ าไว้ กระนั*นเมื9อพวกเขาเผชิญกับความเป็ นจริ งที9วา่ พระองค์ได้ทรงเป็ นขึ*นแล้ว
จริ งๆ พวกเขาก็ไม่ยอมเชื9อ พวกเขามีหูที9ไม่ยอมฟังและมีตาที9ไม่ยอมเห็นเกรงว่าพวกเขาจะเชื9อ
และหันกลับมา ชาวโลกมากมายจนถึงทุกวันนี*กย็ งั ตกอยูใ่ นสภาพเดียวกัน
สิ9 งที9ขดั แย้งกันเองของ 'เรื9 องโกหกคําโต' นี*กค็ ือว่า พวกทหารรู ้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ*น
หากพวกเขาหลับอยูใ่ นตอนนั*น พวกเขารู ้ได้ไงว่าพวกสาวกมาแอบขโมยศพของพระองค์ไป
ทนายฝี มือดีคนไหนก็ได้ในศาลก็สามารถหักล้างคํากล่าวอ้างของพวกเขาได้สบายๆหากสื บสาว
ราวเรื9 องดีๆแล้ว
มธ 28:16-17 ตามที9ได้รับคําบัญชา พวกสาวกสิ บเอ็ดคนได้ไปพบพระเยซูที9ภูเขาลูก
หนึ9งซึ9งมิได้ระบุนามไว้ในแคว้นกาลิลี แล้ วสาวกสิ บเอ็ดคนนั+นก็ได้ ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที,
พระเยซูได้ ทรงกําหนดไว้ 17 และเมือ, เขาเห็นพระองค์ จงึ กราบลงนมัสการพระองค์ แต่ บางคน

ยังสงสัยอยู่ (มีอย่างน้อยสองครั*งที9พระเยซูทรงพบกับพวกสาวกในแคว้นกาลิลี คือ ตรงนี*และอีก
ครั*งคือที9ชายฝั9งทะเลตามที9มีบนั ทึกไว้ในยอห์น 21) นี9น่าจะเป็ นเหตุการณ์ที9เปาโลกล่าวถึงใน 1
โคริ นธ์ 15:6 เกี9ยวกับพี9นอ้ งกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ตามที9บนั ทึกไว้ตรงนี* ในตอนแรกมีบาง
คนในพวกเหล่านี*ที9ยงั สงสัยอยู่ แต่ขอ้ เท็จจริ งที9วา่ บางคนยังสงสัยอยูใ่ นตอนแรกก็ช่วยยืนยันคํา
พยานของพวกเขาในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับโธมัสในห้องชั*นบน พวกเขามีใจสงสัยอยูใ่ นตอน
นั*น แต่พอได้เห็นกับตา พวกเขาก็เชื9อ
ประจักษ์พยานนับร้อยๆคน แม้แต่บางคนที9ในตอนแรกยังมีใจสงสัยอยู่ ก็ถือว่าเป็ นหลัก
ฐานที9ท่วมท้นแล้ว พวกแนวคิดเปิ ดกว้าง (เสรี นิยม) พยายามที9จะอธิบายเรื9 องการฟื* นคืน
พระชนม์โดยอ้างว่าพวกสาวกเห็นภาพหลอนเพราะความทุกข์โศกของตัวเอง แต่คนห้าร้อยคน
ย่อมไม่เห็นภาพหลอนพร้อมๆกันแน่นอน นอกจากนี* ข้อเท็จจริ งที9วา่ มีบางคนสงสัยอยูใ่ นตอน
แรกก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ทุกคนที9คิดเห็นอย่างเดียวกัน ประวัติศาสตร์ที9มีบนั ทึกไว้เกี9ยวกับ
ประจักษ์พยานเหล่านั*นที9เป็ นพยานถึงการฟื* นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ9 งที9ไม่อาจ
หวัน9 ไหวได้จริ งๆ มันเป็ นรากฐานแห่งความเชื9อของคริ สเตียนและเป็ นรากฐานอันมัน9 คงที9ประตู
แห่งนรกไม่อาจสั9นไหวได้เลย
มธ 28:18

มัทธิวจึงบันทึกคําบัญชาของพระเยซูในรู ปแบบของเขาเองที9พระองค์ได้

ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ไม่นานก่อนที9พระองค์เสด็จกลับขึ*นไปยังสง่าราศี พระเยซูจึง
เสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั+งสิ+นในสวรรค์ กด็ ี ในแผ่ นดินโลกก็ดี ทรงมอบ
ไว้แก่เราแล้ว คําประกาศของพระองค์กเ็ ป็ นการประกาศก้องถึงชัยชนะ
คําที9แปลว่า ฤทธานุภาพ (เอ็กซออูซีอา) มีความหมายว่าอํานาจในเชิงของ 'สิ ทธิอาํ นาจ'
บัดนี*พระองค์ทรงมีสิทธิอาํ นาจเหนือแม้กระทัง9 ความตายและหลุมศพ ในการเสด็จมาพบกับพวก
สาวกที9สัตย์ซื9อของพระองค์ๆทรงเตือนความจําพวกเขาว่า พระองค์ทรงมีสิทธิอาํ นาจทั$งสิ $นใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลก พวกเขาอยูฝ่ ่ ายผูช้ นะแล้ว บรรดาประชากรของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี*
ก็เช่นกัน!

มธ 28:19-20 ก่อนการเสด็จขึ*นสู่9 สวรรค์ของพระองค์ พระเยซูทรงออกคําสั9งใหม่แก่
พวกสาวกที9มารวมตัวกันในตอนนั*น (มากกว่าห้าร้อยคน ซึ9งถือว่าเป็ นคริ สตจักรในขั*นตัวอ่อน)
จะว่าไปแล้วนี9กถ็ ือว่าเป็ นภารกิจและพันธกิจขั*นพื*นฐานของคริ สตจักร นัน9 คือ พระมหาบัญชา
เหตุฉะนั+น ท่ านทั+งหลายจงออกไปสั, งสอนชนทุกชาติ ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่ ง
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิD 20 สอนเขาให้ ถือรักษาสิ,งสารพัดซึ,งเราได้ สั,งพวก
ท่ านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กบั ท่านทั+งหลายเสมอไป จนกว่ าจะสิ+นโลก เอเมน"
เนื9องจากพระองค์ทรงฟื* นคืนพระชนม์แล้วและมีสิทธิอาํ นาจทั*งสิ*นแล้ว พระเยซูจึงทรง
บัญชาพวกเขาว่า “เหตุฉะนั*นท่านทั*งหลายจงออกไป” โครงสร้างของคํากริ ยาตรงนี*น่าจะแปลได้
ถูกต้องกว่าว่า 'เหตุฉะนั*น ครั*นได้ออกไปแล้ว' บางคนบอกว่ารู ปคําสั9งอยูต่ รงคําว่า 'ออกไป'
อย่างไรก็ตาม รู ปคําสัง9 กําลังจะตามมาในไม่ชา้
รู ปคําสั9งในพระมหาบัญชาปรากฏเพียงครั*งเดียวในวลี “สัง9 สอนชนทุกชาติ” ส่ วนที9เหลือ
นั*นเป็ นอนุประโยครอง คําที9แปลว่า สั, งสอน (มาเธเทะอูโอ) ในข้อ 19 มีความหมายตรงตัวว่า
'สอนให้เป็ นสาวก' มันเป็ นรู ปกาลอดีต ประธานเป็ นผูก้ ระทํา และอยูใ่ นรู ปคําสั9ง คําบัญชาหลัก
ของพระมหาบัญชานี*กค็ ือ การสร้างสาวกของพระเยซูคริ สต์ นัน9 เริ9 มต้นโดยการสร้างผูเ้ ชื9อก่อน
คําที9แปลว่า ชาติมาจากคํากรี ก (เอ็ธนอส) ซึ9งเป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ ethnic ปกติแล้วคํานี*
มักแปลเป็ น คนต่ างชาติ หรื อไม่กป็ ระชากร พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้เราสร้างสาวกจากผูค้ น
ทุกเชื*อชาติโดยไม่สาํ คัญว่าเขาจะมาจากชาติพนั ธุ์ไหน
อนุประโยครองสองอันก็ตามมาโดยบรรยายถึงกระบวนการของการสร้างสาวก ประการ
แรกคือ (1) “ให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ:” ส่ วนหนึ9งที9ชดั เจนของกระบวนการของการสร้างสาวกก็คือ การรับบัพติศมา
ของผูเ้ ชื9อ คําที9แปลว่า ให้ เขารับบัพติศมา (บัพติดโซ) มีความหมายตรงตัวว่า 'การจุ่มลง'
นอกจากนี* คําสั9งที9ให้บพั ติศมาก็ ให้ทาํ เช่นนั*นในพระนามของสมาชิกแต่ละองค์ของตรี เอกานุ
ภาพด้วย นี9ไม่ได้สื9อเรื9 องการจุ่มลงในนํ*าสามครั*งแต่อย่างใด แต่มนั เป็ นการยอมรับเรื9 องความ

เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกันของทั*งสามบุคคลขณะที9คนๆนั*นรับบัพติศมาโดยวิธีการจุ่มลงในนํ*า
อย่างเหมาะสม
อนุประโยครองอันที9สองก็คือ (2) “สอนเขาให้ถือรักษาสิ9 งสารพัดซึ9 งเราได้ส9งั พวกท่าน
ไว้” ตรงนี*มีการใช้อีกคําหนึ9งที9มีความหมายว่าสอน (ดิดาสโค) เป็ นคําที9ปกติแล้วมีความหมายว่า
'การสั9งสอน' หน้าที9ของเราในการสร้างสาวกจึงเปลี9ยนมาที9กระบวนการต่อเนื9องในการสั9งสอน
พระวจนะของพระเจ้าแก่บรรดาผูเ้ ชื9อใหม่
ให้เราสังเกตด้วยว่า สิ9 งที9เราต้องสอนแก่ผเู ้ ชื9อนั*นก็คือ “ให้ถือรักษาสิ9 งสารพัดซึ9งเราได้ส9งั
พวกท่านไว้” ความหมายก็คือ การสอนผูเ้ ชื9อทั*งหลายให้ถือรักษาสิ9 งที9พระเยซูได้ ทรงสังไว้ แล้ ว
นี9สื9อถึงหลักการเรื9 องความเชื อฟั ง การสร้างสาวกไม่ใช่การสั9งสมความรู ้เกี9ยวกับพระเยซูคริ สต์
เป็ นหลัก แต่เป็ นการพัฒนาเรื9 องความเชื9อฟังที9มีต่อคําสั9งต่างๆของพระองค์ต่างหาก ดังนั*นการ
สร้างสาวกจึงไม่เพียงเกี9ยวข้องกับความรู ้ในเรื9 องพระวจนะของพระเจ้าเท่านั*น แต่เกี9ยวข้องกับ
ความเชื9อฟังที9มีต่อพระวจนะนั*นด้วย
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงทรงปิ ดท้ายพระมหาบัญชาของพระองค์ดว้ ยพระสัญญาอันมี
ค่าประเสริ ฐว่า “และดูเถิด เราจะอยูก่ บั ท่านทั*งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ* นโลก เอเมน” คําที9แปล
ว่า กับ (เมะทา) มีความหมายตรงตัวว่า 'เคียงข้างไปกับ' เมื9อพวกสาวกทําให้พระมหาบัญชาส่ วน
ที9วา่ ออกไปสําเร็จ พระเยซูกท็ รงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยูเ่ คียงข้างพวกเขา “จนกว่าจะสิ* น
โลก” คําที9แปลว่า โลก คือ อาอีโอน มันมีความหมายพื*นๆว่า 'ยุค' ในความหมายขั*นใหญ่กว่า มัน
ก็หมายถึงนิรันดร์กาล พระเยซูจึงตรัสว่า “เราจะไม่ละทิ*งท่าน หรื อทอดทิ*งท่านเลย” พระองค์
ตรัสว่า พระองค์จะทรงอยูก่ บั เราไปจนกว่าจะสิ* นยุค
ข่าวประเสริ ฐเล่มนี*จบลงด้วยคําว่า เอเมน ซึ9งแปลว่า 'ขอให้เป็ นดังนั*น' และขอให้เป็ นดัง
นั*นจริ งๆ!

