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คคานคา
ขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวโดยเนนนื้อหาหลมักแลล้วเปป็นขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรนมันื้น มมันนนาเสนอพระเยซซู 

ไมข่ใชข่ในฐานะพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดโดยหลมัก แตข่ในฐานะกษมัตรลิยร์แหข่งอลิสราเอล ตามทบีที่ไดล้ทรงสมัญญาไวล้ในหนมังสนอ
หมวดศาสดาพยากรณร์

เลข่มแรกในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้มบีลมักษณะเฉพาะแบบยลิวตลอดทมันื้งเลข่ม มมันเลข่าถถึงอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ซถึที่งจะ
ถซูกสถาปนาขถึนื้นบนแผข่นดลินโลกนบีนื้ โดยมบีพลมับพลาหลมังหนถึที่งและพระทบีที่นมัที่งหนถึที่งซถึที่งจากทบีที่นมัที่นเองพระเยซซูจะทรงครอบ
ครองเหนนอแผข่นดลินโลก แตข่ทมันื้งๆทบีที่ขล้อเทท็จจรลิงกท็คนอวข่า มมัทธลิวเขบียนสนาหรมับพวกยลิวเปป็นหลมัก เรากท็พบความจรลิง
สนาหรมับครลิสตจมักรเชข่นกมัน แมล้วข่าครลิสตจมักรถซูกนนาเสนอวข่าจะมบีขถึนื้นในอนาคตกท็ตาม แนข่นอนวข่าขข่าวประเสรลิฐ 
(กลิตตลิคคุณ) เลข่มนบีนื้เปป็นตมัวเชนที่อมโยงระหวข่างภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมข่ และผซูล้เขบียนของมมันกท็ใชล้ขล้อพระคนาจาก
ภาคพมันธสมัญญาเดลิมอยข่างมากมายและหลากหลาย

มมัทธลิวเชนที่อมโยงพระเยซซูกมับพมันธสมัญญาทบีที่โดดเดข่นสองพมันธสมัญญาในภาคพมันธสมัญญาเดลิม – นมัที่นคนอ พมันธ
สมัญญาของพระเจล้าในเรนที่องความเปป็นกษมัตรลิยร์กมับดาวลิด และพมันธสมัญญาของพระองคร์ในเรนที่องพระสมัญญากมับอมับรา
ฮมัม

หนมังสนอเลข่มแรกในชคุดนบีนื้ครอบคลคุมแคข่หล้าบทแรกของขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว โดยสลินื้นสคุดทบีที่บทแรกของคนา
เทศนาบนภซูเขา คนาสอนตข่างๆของพระเยซซูทบีที่ถซูกนนาเสนอในหล้าบทแรกนบีนื้มบีรายละเอบียดและกวล้างขวางเหลนอเกลินจน
ดซูเหมนอนจะรวมคนาเทศนาบนภซูเขาทมันื้งหมดมาไวล้ในหนมังสนอเลข่มแรกนบีนื้ไมข่ไดล้ จะมบีเลข่มอนที่นๆตามมาอบีก ตามทบีที่เวลา
และสถานการณร์เอนนื้ออนานวย โดยครอบคลคุมคนาเทศนาทางวลิทยคุ 552 ตอนซถึที่งไดล้ถซูกออกอากาศทาง The Gospel
Hour Broadcasts ตลอดระยะเวลาสลิบแปดเดนอน

ขอองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงโปรดอวยพรสลิที่งทบีที่ถซูกแบข่งปปันเหลข่านบีนื้ทบีที่จะชข่วยคนบาปทมันื้งหลายใหล้ไดล้รมับความ
รอด, ทนาใหล้ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายเหท็นแจล้งกระจข่าง – และขอพระเกบียรตลิจงมบีแดข่พระองคร์สนาหรมับความสนาเรท็จทมันื้งปวงทบีที่ไดล้
เกลิดขถึนื้นผข่านทางผลงานชลินื้นนบีนื้

-- ผซูล้แตข่ง



บทนคา
พระคมัมภบีรร์เปป็นหนมังสนอของพระเจล้า มมันประกอบดล้วยหนมังสนอหกสลิบหกเลข่ม – สามสลิบเกล้าเลข่มในภาค

พมันธสมัญญาเดลิมและยบีที่สลิบเจท็ดเลข่มในภาคพมันธสมัญญาใหมข่
ภาคพมันธสมัญญาใหมข่มบีกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่ม – มมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์น หนมังสนอสบีที่เลข่มนบีนื้บมันทถึกเกบีที่ยวกมับ

พระผซูล้ทรงพระชนมร์อยซูข่ชมัที่วนลิรมันดรร์ – ความเปป็นมนคุษยร์, บรรพบคุรคุษ, การประสซูตลิ, การสลินื้นพระชนมร์, การฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์ฝฝ่ายรข่างกาย, และการเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์ของพระเยซซู – พระบคุตรของพระเจล้า, บคุตรมนคุษยร์ กลิตตลิคคุณสบีที่
เลข่มนบีนื้ใหล้บมันทถึกเกบีที่ยวกมับสบีที่สลิบวมันนมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงอยซูข่บนแผข่นดลินโลกหลมังจากการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์
ดล้วย และบอกเลข่าถถึงเหตคุการณร์บางอยข่างในชบีวลิตของพระองคร์ขณะพระองคร์ทรงอยซูข่บนแผข่นดลินโลก ทมันื้งกข่อนและ
ระหวข่างการปรนนลิบมัตลิปวงชนของพระองคร์

กลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ไมข่ไดล้ใหล้ชบีวประวมัตลิของพระเยซซูในฐานะพระบคุตรของพระเจล้า พระบลิดาในสวรรคร์ทรงมบี
เหตคุผลทบีที่ไมข่ทรงยอมใหล้เขบียนชบีวประวมัตลิแบบครบถล้วนเกบีที่ยวกมับพระบคุตรของพระองคร์ หากพระองคร์ทรงยอมใหล้
กระทนาเชข่นนมันื้น มนคุษยร์กท็คงใชล้เวลาคลิดถถึงพระครลิสตร์ขณะพระองคร์ทรงอยซูข่บนแผข่นดลินโลกในกายเนนนื้อหนมังมากกวข่าทบีที่
พวกเขาจะใชล้เวลาคลิดถถึงพระองคร์ตอนนบีนื้ ณ เบนนื้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจล้าในฐานะผซูล้ทรงเปป็นคนกลางของเรา

อยข่างไรกท็ตาม ในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ เรากท็พบคคคำพรรณนคำททที่ครบถถ้วน เกบีที่ยวกมับบคุคคลผซูล้นมันื้นทบีที่ไดล้ทรงทนาสนาเรท็จ
ตามพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้า, ความชอบธรรมของพระเจล้า, และโดยทางการรมับใชล้, การสลินื้นพระชนมร์, การ
ถซูกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ ไดล้ทรงทนาใหล้ความรอดสนาหรมับมนคุษยร์เปป็นไปไดล้

กลิตตลิคคุณเหลข่านบีนื้เลข่าถถึงการปฏลิสนธลิและการประสซูตลิของพระเยซซูและการหลบหนบีของพระองคร์เขล้าไปใน
อบียลิปตร์ จากนมันื้นเราพบชข่วงเวลายบีที่สลิบเกล้าปปีแหข่งความเงบียบสนลิทยกเวล้นบมันทถึกของลซูกาเกบีที่ยวกมับการปรากฏตมัวของ
องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าในพระวลิหารพรล้อมกมับมารดาของพระองคร์และโยเซฟตามธรรมเนบียมของพระราชบมัญญมัตลิตอน
ทบีที่พระองคร์อายคุสลิบสองพรรษา

ขณะทบีที่ขข่าวประเสรลิฐสบีที่เลข่มนบีนื้ไมข่สมบซูรณร์ในฐานะชบีวประวมัตลิของพระเยซซ พวกมมันกท็สมบซูรณร์ครบถล้วนใน
ฐานะเปป็นการเปปิดเผยเกบีที่ยวกมับพระบบุตรของพระเจถ้คำ ขณะทบีที่เราศถึกษามมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์น เรากท็
ประทมับใจกมับขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าชายบรลิสคุทธลิธิ์เหลข่านบีนื้ ซถึที่งถซูกเลนอกสรรโดยพระเจล้าใหล้จดถล้อยคนาเหลข่านมันื้นทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ประทานใหล้แกข่พวกเขา กท็ไมข่ไดล้บอกเราวข่าพวกเขาคคิดอะไรเกบีที่ยวกมับพระเยซซู พวกเขาจด
ถถ้อยคคคำของพระองคคลงไป พวกเขายอมใหล้พระองคร์ตรมัสและกระทนาการเพนที่อพระองคร์เอง พวกเขาถซูกขมับเคลนที่อน
โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ไมข่ใชข่โดยความคลิดหรนอการตบีความตข่างๆของพวกเขาเอง

มมันเปป็นแนวโนล้มของมนคุษยร์ ไมข่วข่าคนๆนมันื้นจะอยซูข่ฝฝ่ายวลิญญาณสมักเพบียงใด ทบีที่เขาจะนนาเสนอความคลิดตข่างๆ
ของตมัวเองเกบีที่ยวกมับบางสลิที่งทบีที่พระเยซซูไดล้ตรมัสและกระทนา นบีที่ไมข่ใชข่ความจรลิงเลยเกบีที่ยวกมับบคุรคุษเหลข่านบีนื้ทบีที่พระเจล้าไดล้ทรง
เลนอกใหล้บมันทถึกกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ ยกตมัวอยข่างเชข่น ในมมัทธลิว 5:1-3 เราอข่านวข่า: “ครมันื้นทอดพระเนตรเหท็นคนมากดมัง
นมันื้น พระองคร์ (พระเยซซู) กท็เสดท็จขถึนื้นไปบนภซูเขา และเมนที่อประทมับแลล้ว เหลข่าสาวกของพระองคร์มาเฝฝ้าพระองคร์ 
และพระองคคทรงเออ่ยพระโอษฐคตรรัสสอนเขาวข่า  “บคุคคลผซูล้ใดรซูล้สถึกบกพรข่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ...” จากตรงนมันื้น



เปป็นตล้นไปจนจบบทนมันื้น – อมันทบีที่จรลิงแลล้ว เรนที่อยไปจนจบคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้น – มมัทธลิวบมันทถึกไมข่ใชข่สลิที่งทบีที่ตมัวเขาเอง
คคิดเกบีที่ยวกมับคนาเทศนานมันื้น แตข่เปป็นถถ้อยคคคำจรคิงๆของพระเยซซขณะททที่พระองคคตรรัสถถ้อยคคคำเหลอ่คำนรันั้น!

มคำระโกจดถล้อยคนาจรลิงๆของพระเยซซูตอนทบีที่ชายอมัมพาตผซูล้นมันื้นถซูกรมักษาใหล้หาย พระเยซซูตรมัสแกข่ชายผซูล้นมันื้นทบีที่
ปฝ่วยเปป็นอมัมพาตวข่า “ลซูกเออ๋ย บาปของเจล้าไดล้รมับการอภมัยแลล้ว” เหลข่าศมัตรซูของพระเยซซูยกเหตคุผลในใจของพวก
เขาวข่า “ทนาไมคนนบีนื้พซูดหมลิที่นประมาทเชข่นนมันื้น ใครจะยกความผลิดบาปไดล้เวล้นแตข่พระเจล้าเทข่านมันื้น” จากนมันื้นพระเยซซู
ซถึที่งทรงทราบความคลิดของพวกเขา จถึงตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “เหตคุไฉนทข่านทมันื้งหลายจถึงคลิดในใจอยข่างนบีนื้เลข่าทบีที่จะวข่ากมับ
คนอมัมพาตวข่า ‘บาปของเจล้าไดล้รมับการอภมัยแลล้ว’ หรนอจะวข่า ‘จงลคุกขถึนื้นยกแครข่เดลินไปเถลิด’ นมันื้น ขล้างไหนจะงข่ายกวข่า
กมัน แตข่เพนที่อทข่านทมันื้งหลายจะไดล้รซูล้วข่า บคุตรมนคุษยร์มบีสลิทธลิอนานาจในโลกทบีที่จะโปรดยกความผลิดบาปไดล้” (พระองคร์จถึง
ตรมัสสมัที่งคนอมัมพาตวข่า) “เราสมัที่งเจล้าวข่า จงลคุกขถึนื้นยกแครข่ไปบล้านของเจล้าเถลิด”” (มาระโก 2:5-11)

ลซกคำบมันทถึกเหตคุการณร์เดบียวนมันื้นทบีที่ถซูกใสข่ไวล้ในยบีที่สลิบเกล้าปปีทบีที่เงบียบสนลิทนมันื้น เมนที่อมารบียร์และโยเซฟพาพระเยซซูไป
ทบีที่พระวลิหารตอนทบีที่พระองคร์อายคุสลิบสองพรรษา พวกเขาถซูกแยกจากพระองคร์และเดลินทางไปเปป็นระยะทางหนถึที่ง
วมันเพนที่อกลมับบล้านกข่อนทบีที่พวกเขาคล้นพบวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้อยซูข่ในคณะเดลินทางของพวกเขา พอกลมับไปทบีที่เยรซูซาเลท็ม
พวกเขากท็พบพระองคร์อยซูข่ในพระวลิหารพซูดคคุยกมับพวกอาจารยร์, ผซูล้มบีปปัญญา, และผซูล้มบีความรซูล้ “ฟปังและไตข่ถามพวก
อาจารยร์เหลข่านมันื้นอยซูข่” เมนที่อมารดาของพระองคร์ถามพระองคร์วข่า “ลซูกเออ๋ย ทนาไมจถึงทนาแกข่เราอยข่างนบีนื้ ดซูเถลิด พข่อกมับ
แมข่แสวงหาเปป็นทคุกขร์นมัก” พระองคร์กท็ทรงตอบวข่า “ทข่านเทบีที่ยวหาฉมันทนาไม ทข่านไมข่ทราบหรนอวข่า ฉมันตต้องกระทคา
พระราชกริจแหข่งพระบริดาของฉมัน” (ลซูกา 2:41-49)

ยอหคนไดล้บมันทถึกเรนที่องพลิธบีปปัสกาแรกทบีที่พระเยซซูทรงเขล้ารข่วมหลมังจากพระองคร์ทรงเขล้าสซูข่งานรมับใชล้ปวงชน
ของพระองคร์ พระองคร์ทรงกระทนาการอมัศจรรยร์แรกของพระองคร์ทบีที่งานสมรสในบล้านคานา (ยอหร์น 2:1-12) และ
จากนมันื้นกท็เสดท็จเขล้ากรคุงเยรซูซาเลท็มเพนที่อรข่วมพลิธบีปปัสกา พอพบพวกพข่อคล้าและคนแลกเงลินในพระวลิหาร พระองคร์กท็ทรง
ขมับไลข่พวกเขาออกไปและตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “จงเอาของเหลข่านบีนื้ไปเสบีย อยข่าทนาพระนลิเวศของพระบลิดาเราใหล้เปป็น
ทบีที่คล้าขาย” จากนมันื้นพวกยลิวกท็ขอหมายสนาคมัญจากพระองคร์เพนที่อพลิสซูจนร์วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า 
และวข่าพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิอนานาจทบีที่จะกระทนาสลิที่งเหลข่านบีนื้ พระองคร์ทรงตอบกลมับไปวข่า “ทนาลายวลิหารนบีนื้เสบีย แลล้ว
เราจะยกขถึนื้นในสามวมัน” (อข่าน ยอหร์น 2:13-25)

เราไดล้เหท็นตมัวอยข่างหนถึที่งจากแตข่ละเลข่มของกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้แลล้วทบีที่ผซูล้เขบียนเหลข่านบีนื้จดถล้อยคนาจรลิงๆของพระ
เยซซูลงไป และไมข่ใชข่การตบีความของพวกเขาเองเกบีที่ยวกมับถล้อยคนาของพระองคร์หรนอสลิที่งทบีที่พวกเขาคลิดเกบีที่ยวกมับสลิที่งทบีที่
พระองคร์ตรมัสในโอกาสสนาคมัญๆเหลข่านมันื้น มบีพระคนาตอนอนที่นๆอบีกมากมายซถึที่งเวลาและพนนื้นทบีที่ไมข่อนคุญาตใหล้เรากลข่าว
ถถึงในทบีที่นบีนื้

พระเยซซูไดล้เสดท็จจากพระทรวงของพระบลิดา, ทรงรมับรข่างกายหนถึที่งแหข่งการดซูถซูกเหยบียดหยาม และใน
รข่างกายนมันื้นไดล้เสดท็จมายมังแผข่นดลินโลกเพนที่อประกาศพระเจล้าแกข่มนคุษยร์และเพนที่อสละวางชบีวลิตของพระองคร์ (ฟป. 2:5-
8; ยอหร์น 1:18; 10:18) พระองคร์ไดล้ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อคนทมันื้งโลกและพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ลบลล้างพระอาชญา
สนาหรมับบาปของคนทมันื้งโลก (ยอหร์น 3:16; 1 ยอหร์น 2:2) แตข่ภารกลิจของพระองคร์มบีมาถถึงพวกยลิวเปป็นหลมัก เราไมข่
อาจปฏลิเสธเรนที่องนบีนื้ไดล้เมนที่อเราศถึกษามมัทธลิว 10:5, 6; 15:21-28; ยอหร์น 1:11; และลซูกา 13:34, 35



ในปฐมกาล 3:15 พระเจล้าไดล้ทรงสมัญญาวข่าจะสข่งพระเยซซูมา “แตข่เมนที่อครบกนาหนดแลล้ว” พระองคร์ไดล้
เสดท็จมาตามคนาสมัญญา – “และทรงถนอกนาเนลิดใตล้พระราชบมัญญมัตลิ” คนอทรงถนอกนาเนลิดเพนที่อไถข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้ลถ้ม
เหลวอยข่างนข่าเศรล้าภายใตล้พระราชบมัญญมัตลิ (กท. 4:4, 5) มมันถซูกสอนอยข่างชมัดเจนวข่าพระราชบมัญญมัตลิไดล้ถซูก
ประทานใหล้แกข่ชนชาตลิอลิสราเอลและแกข่พวกเขาแตข่พวกเดบียว มมันเปป็นหมายสนาคมัญระหวข่างพระเจล้าและ
ประชาชาตลินมันื้น (อพย. 31:13, 17; รม. 2:14) ในโรม 15:8 อมัครทซูตเปาโลไดล้ประกาศวข่า “บมัดนบีนื้ขล้าพเจล้าขอบอก
วข่า พระเยซซูครลิสตร์ไดล้ทรงเปป็นผซูล้รมับใชล้สนาหรมับพวกทบีที่เขล้าสคุหนมัตในเรนที่องเกบีที่ยวกมับความจรลิงของพระเจล้า เพนที่อยนนยมันถถึง
พระสมัญญาเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้ทรงกระทนาไวล้กรับบรรพบบุรบุษทรันั้งหลคำย” พระเยซซูไดล้เสดท็จมายมัง “บรรดาแกะหลงแหข่งวงศร์
วานอลิสราเอล” แตข่พระองคร์ไดล้ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนที่อคนทมันื้งโลก!

ผซูล้รมับใชล้จนานวนมากเทศนาวข่าเราควรกลมับไปยมังคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้น (ซถึที่งถซูกพบในมมัทธลิว บททบีที่ 5 ถถึง 7) 
แตข่หากเราศถึกษาบทเหลข่านมันื้นอยข่างตมันื้งใจเรากท็จะเหท็นวข่าไมข่มบีพระโลหลิตสมักหยดในพวกมมันเลย ทข่านทบีที่รมัก คคคำเทศนคำ
บนภซเขคำนรันั้นคคือ พระราชบบัญญบัตต ไมอ่ใชอ่พระคคุณ! หลมักคนาสอนเรนที่องพระคคุณตมันื้งอยซูข่บนพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้ว
ของพระเยซซู – พระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระองคร์, ชมัยชนะของพระองคร์เหนนอความตาย, นรกและหลคุมศพ พระ
เยซซูทรง “บรลิบซูรณร์ดล้วยพระคคุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:14) พระองคร์ทรงเปป็นพระคคุณของพระเจล้าทบีที่ถซูกจมัด
แสดง พระองคร์ไดล้ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อทบีที่เราจะไดล้กลายเปป็นผซูล้รมับพระคคุณของพระเจล้าโดยทางความเชนที่อในพระ
ราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์

หลมักคนาสอนตข่างๆเรนที่องพระคคุณถซูกพบในจดหมายฝากฉบมับตข่างๆ ไมข่ใชข่ในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ มมันเปป็นความ
จรลิงทบีที่วข่าครลิสตจมักรถซูกกลอ่คำวถถึงในมมัทธลิว แตข่ไมข่มบีกลิตตลิคคุณสมักเลข่มเลยในสบีที่เลข่มนบีนื้มบีหลมักคนาสอนตข่างๆเกบีที่ยวกมับครลิสต
จมักร ครลิสตจมักรถซูกกลข่าวถถึงเสมอวข่าจะมบีขถึนื้นในอนาคต พระเยซซูตรมัสวข่า “บนศลิลานบีนื้เราจะสรล้างครลิสตจมักรของเรา
ไวล้” (มธ. 16:18) พระองคร์มลิไดล้ตรมัสวข่า “เรากคคำลรังสรถ้คำง” แตข่ “เราจะสรถ้คำง” หลมังจากทบีที่พวกยลิวไดล้ปฏลิเสธพระเยซซู
ในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกเขาและเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย พระองคร์กท็ทรงถซูกตรถึงกางเขน, ถซูกชคุบใหล้
เปป็นขถึนื้นจากตาย, และเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์กลมับไปหาพระบลิดา จากนมันื้นผข่านทางการรมับใชล้ของเปาโลไปยมังพวกคน
ตข่างชาตลิ พระเจล้าไดล้ทรงเปปิดเผยขล้อลถึกลมับแหข่งครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่, ขล้อลถึกลมับซถึที่งไดล้ถซูก “ปปิดบมังไวล้ใน
พระเจล้า” ตมันื้งแตข่แรกสรล้างโลก (อฟ. 3:1-12)

เมนที่อพระเยซซูไดล้เสดท็จมาตมันื้งพลมับพลาอยซูข่ทข่ามกลางมนคุษยร์ ครลิสตจมักรกท็ยมังไมข่ถนอกนาเนลิด มมันเปป็นความจรลิงทบีที่
วข่าในระหวข่างการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์ คนมากมายเชนที่อในพระองคร์ และผซูล้เชนที่อเหลข่านบีนื้รวมกมันเปป็นสมาชลิก
ของครลิสตจมักรแรกซถึที่งไดล้ถซูกใหล้กนาเนลิดในวมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้น เมนที่อวมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้นมาถถึง ผซูล้เชนที่อกลคุข่มหนถึที่งกท็กนาลมัง
รอคอยอยซูข่ในหล้องชมันื้นบนตามทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าไดล้ตรมัสสมัที่งพวกเขาไวล้ และคนเหลข่านบีนื้ลล้วนไดล้รมับบมัพตลิศมาดล้วยพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ คนกลคุข่มนบีนื้รวมกมันเปป็นครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่กลคุข่มแรก (กรคุณาอข่าน 1 โครลินธร์ 12:12, 13
และเอเฟซมัส 1:22, 23)

สาวกเหลข่านมันื้นมบีจนานวนสลิบสองคน และกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้นนาเสนอพระเยซซูขณะทรงรมับใชล้รข่วมกมับพวกเขา 
โดยทรงรมับการดซูถซูกเหยบียดหยามรข่วมกมับพวกเขา สคุดทล้ายแลล้วฝซูงชนทบีที่โกรธแคล้นกท็เรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิต
พระองคร์เสบีย พระองคร์ทรงถซูกจมับกคุม – และสาวกเหลข่านมันื้นทคุกคนกท็ทอดทลินื้งพระองคร์และพากมันหนบีไป (มธ. 26:56;



มาระโก 14:50) จากนมันื้นในจดหมายฝากฉบมับตข่างๆ ครลิสตจมักรถซูกนนาเสนอในฐานะพระกายทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งพระเยซซู
ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐาน อวมัยวะตข่างๆของพระกายนมันื้นเปป็นผซูล้รมับมรดกรข่วมกมันกมับพระครลิสตร์และกมับพระเจล้า
พระบลิดา เราทมันื้งหลายเปป็นผซูล้รมับสข่วนในสภาพของพระเจล้า (2 ปต. 1:4) แมล้กระทมัที่งในตอนนบีนื้เรากท็นมัที่งดล้วยกมันใน
สวรรคสถานในพระเยซซูครลิสตร์ (อฟ. 2:6) เราถซูกซข่อนไวล้กมับพระครลิสตร์ในพระเจล้า (คส. 3:3)

กลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้นนาเสนอพระเยซซูพระบคุตรของพระเจล้าในฐานะศาสดาพยากรณร์, ปคุโรหลิตและกษมัตรลิยร์ 
พวกมมันนนาเสนอพระองคร์ในฐานะศคำสดคำพยคำกรณคผซถ้นรันั้นในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม, ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้น
ทบีที่จะมาและประกาศพระเจล้า พระเยซซูทรงทนาเชข่นนบีนื้จรลิงๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง (2 คร. 5:19),
พระองคร์ทรงอยซูข่ในเรลิที่มแรกนมันื้นกรับพระเจถ้คำ, ในพระทรวงของพระเจล้า (ยอหร์น 1:1, 18) ในฐานะศคำสดคำพยคำกรณค 
พระเยซซูไดล้ทรงประกาศความรมักของพระเจล้าทบีที่มบีแกข่โลก พระองคร์ไดล้ตรมัสวข่า “เพราะวข่าพระเจล้าไมข่ไดล้ทรงใชล้พระ
บคุตรของพระองคร์เขล้ามาในโลกเพนที่อจะพลิพากษาโลก แตข่เพนที่อชข่วยโลกใหล้รอดโดยพระบคุตรนมันื้น” (ยอหร์น 3:17) 
พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเปป็นความสวข่างของโลก และพระองคร์ไดล้ทรงสนาแดงความรมักของพระเจล้าและความสวข่างทบีที่นนา
ชบีวลิตนลิรมันดรร์มาใหล้

ในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมพระเจล้าไดล้ตรมัสผข่านเหลข่าศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ แตข่ปปัจจคุบมันพระองคร์
ตรมัสผข่านทาง (หรนอใน) พระบคุตรของพระองคร์ (ฮบ. 1:1, 2) ศคำสดคำพยคำกรณคสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมเปป็นเสบียง
หนถึที่งทบีที่กลข่าวขล้อความของพระเจล้า พระเยซซทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมังและพระองคร์สามารถตรมัสไดล้วข่า 
“ถล้อยคนาซถึที่งเราไดล้กลข่าวกมับทข่านทมันื้งหลายนมันื้น เปป็นจลิตวลิญญาณและเปป็นชบีวลิต” (ยอหร์น 6:63) หากเราฟปังและเชนที่อ
ถล้อยคนาของพระองคร์ เรากท็มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ (ยอหร์น 5:24) แตข่พวกยลิวไดถ้ปฏคิเสธขล้อความของพระเยซซู ผซถ้ทรงเปป็น
ศคำสดคำพยคำกรณคผซถ้นรันั้นของพระเจถ้คำ พวกเขาเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์เสบียและตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขนอมัน
หนถึที่ง และบมัดนบีนื้ในฐานะมหาปคุโรหลิตผซูล้ยลิที่งใหญข่ของเรา พระองคร์กท็ประทมับนมัที่ง ณ เบนนื้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจล้าโดย
ทนาการวลิงวอนเผนที่อเรา

ศคำสดคำพยคำกรณคของพระเจล้าเปป็นผซูล้แทนของพระเจล้า, โฆษกของพระองคร์ผซูล้กลข่าวแกข่ประชาชน; แตข่
ปบุโรหคิต เปป็นผซูล้แทนของประชาชนแกข่พระเจล้า พระเยซซูไดล้ทรงถซูกทนาใหล้เปป็นเหมนอนพวกพบีที่นล้องของพระองคร์ในทคุก
สลิที่ง เพนที่อทบีที่พระองคร์จะทรงเปป็นมหาปคุโรหลิตทบีที่สมัตยร์ซนที่อและเหท็นอกเหท็นใจคนหนถึที่ง “ความจรลิง พระองคร์มลิไดล้ทรงรมับ
สภาพของทซูตสวรรคร์ แตข่ทรงรมับสภาพของเชนนื้อสายของอมับราฮมัม เหตคุฉะนมันื้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมนอนกมับพบีที่
นล้องทคุกอยข่าง เพนที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิต ผซูล้กอปรดล้วยพระเมตตาและความสมัตยร์ซนที่อในการทคุกอยข่าง
ซถึที่งเกบีที่ยวกมับพระเจล้า เพนที่อลบลล้างบาปทมันื้งหลายของประชาชน เพราะเหตคุทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงทนทคุกขร์ทรมานโดยถซูก
ทดลองนมันื้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผซูล้ทบีที่ถซูกทดลองนมันื้นไดล้” (ฮบ. 2:16-18) 

คราวนบีนื้ผมไมข่ไดล้กนาลมังพซูดเปป็นนมัยวข่ากลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ไมข่ไดล้มบีไวล้สนาหรมับเรา “พระคมัมภบีรร์ทบุกตอนไดล้รมับการ
ดลใจจากพระเจล้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตมักเตนอนวข่ากลข่าว การปรมับปรคุงแกล้ไขคนใหล้ดบี และการ
อบรมในเรนที่องความชอบธรรม เพนที่อคนของพระเจล้าจะดบีรอบคอบ พรมักพรล้อมทบีที่จะกระทนาการดบีทคุกอยข่าง” (2 ทธ. 
3:16, 17) พระครัมภทรคทรันั้งเลอ่มมทไวถ้สคคำหรรับพวกเรคำทบุกคน อยข่างไรกท็ตาม เรากท็ปฏลิเสธไมข่ไดล้เลยวข่าในกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่



เลข่มนมันื้นมบีหลายสลิที่งทบีที่เปป็นของพวกยลิว และเรากท็มบีความผลิดในเรนที่องการปลล้นฝฝ่ายวลิญญาณเมนที่อเราเอาพระสมัญญา
ตข่างๆของพระเจล้าทบีที่มบีตข่อประชาชาตลิอลิสราเอลมายกใหล้แกข่ครลิสตจมักร

มบีหลายสลิที่งเชข่นกมันในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มซถึที่งเกบีที่ยวขล้องกมับอาณาจมักรนมันื้น นบีที่เปป็นการเปปิดเผยถถึงพระดนารลิของ
พระเจล้าและดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงมบีการประยคุกตร์ใชล้ดล้านศบีลธรรมกมับผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายแมล้กระทมัที่งในสมมัยปปัจจคุบมันนบีนื้ มมันเปป็น
ความจรลิงทบีที่วข่าในยคุคสมมัยใดกท็ตาม ผซถ้มทใจบรคิสบุทธคิธิ์จะไดถ้เหห็นพระเจถ้คำ – แตข่เราตล้องเผชลิญขล้อเทท็จจรลิงของพระเจล้าทบีที่วข่า
เราจะมบีใจบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้กท็เฉพาะในพระครลิสตร์เทข่านมันื้น (โรม 8:1; 2 คร. 5:17) เราไมข่สามารถผข่าแบข่งพระวจนะของ
พระเจล้าไดล้ โดยใหล้ขล้อพระคนานลิดหนข่อยแกข่คนกลคุข่มหนถึที่งและขล้อพระคนาอบีกนลิดหนข่อยแกข่คนอบีกกลคุข่มหนถึที่ง โดยไมข่กข่อ
ใหล้เกลิดความสมับสน แตข่พระเจถ้คำไมอ่ทรงเปป็นผซถ้กอ่อใหถ้เกคิดควคำมสรับสน พระคมัมภบีรร์เปป็นหนมังสนอของพระเจล้า มมันยมังเปป็น
หนมังสนอเลข่มหนถึที่งแหข่งความจรลิงตามยคุคสมมัยดล้วย เหตคุฉะนมันื้นเราจถึงตล้องศถึกษาและแยกแยะพระวจนะอยข่างถซูกตล้อง 
โดยยอมใหล้พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์สอนเราเพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้เดบียวเทข่านมันื้นทบีที่สามารถนนาเราเขล้าไปสซูข่ความ
จรลิงทบีที่ถซูกแยกแยะอยข่างถซูกตล้อง

ยกตมัวอยข่างเชข่น พระเจล้าทรงบอกโนอาหร์ใหล้สรล้างนาวาลนาหนถึที่ง – และประทานพลิมพร์เขบียวอมันหนถึที่งใหล้แกข่
เขาและขล้อปฏลิบมัตลิทมันื้งหมดทบีที่จนาเปป็นตล้องทนา (ปฐก. 6:13-22) โนอาหร์เชคืที่อพระเจล้า, เขาเชคืที่อฟฟังพระเจล้า, และดล้วย
เหตคุนบีนื้เขาจถึง “ไดล้เปป็นทายาทแหข่งความชอบธรรม ซถึที่งบมังเกลิดมาจากความเชนที่อ” (ฮบ. 11:7) แตข่พระเจล้าไมข่ทรง
อยากใหล้คคุณหรนอผมสรล้างนาวาลนาหนถึที่ง

พระเจล้าทรงบมัญชาอมับราฮมัมใหล้ขถึนื้นไปบนภซูเขานมันื้นและถวายบคุตรชายคนเดบียวของเขา คนออลิสอมัค เปป็น
เครนที่องบซูชา (ปฐก. 22:1-13) อมับราฮมัมเชนที่อฟปังจากหมัวใจของเขาและคงจะไดล้ถวายบคุตรชายของเขาไปแลล้วหาก
เสบียงของทซูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์มลิไดล้มายมับยมันื้งมนอของเขาไวล้ แตข่พระเจล้าไมข่ทรงอยากใหล้เรคำขถึนื้นไปบนภซูเขาลซูก
หนถึที่งและถวายลซูกชายทมันื้งหลายของเราเปป็นเครนที่องบซูชา!

เราไมข่ควรบรังครับพระคมัมภบีรร์เพนที่อทบีที่จะพลิสซูจนร์ประเดท็นๆหนถึที่งเดท็ดขาด เราไมข่ควรแยกแยะพระวจนะอยข่าง
ผลิดๆเดท็ดขาดเพนที่อทบีที่จะปกปฝ้องศาสนาๆหนถึที่งหรนอนลิกายหนถึที่ง เราไมข่ควรเอาพระคมัมภบีรร์ออกนอกบรลิบทของมมันเดท็ด
ขาด ใน 1 โครลินธร์ 2:12, 13 เราถซูกบอกอยข่างชมัดเจนวข่าเราไดล้รมับ “พระวลิญญาณซถึที่งมาจากพระเจล้า เพนที่อเราทมันื้ง
หลายจะไดล้รซูล้ถถึงสลิที่งตข่างๆทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงโปรดประทานแกข่เรา คนอสลิที่งเหลข่านมันื้นทบีที่เราไดล้กลข่าวดล้วยถล้อยคนาซถึที่งมลิใชข่
ปปัญญาของมนคุษยร์สอนไวล้ แตข่ดล้วยถล้อยคนาซถึที่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ทรงสมัที่งสอน ซถึที่งเปรทยบเททยบสคิที่งททที่อยซอ่ฝฝ่คำยจคิต
วคิญญคำณกรับสคิที่งซถึที่งเปป็นของจคิตวคิญญคำณ” 

เมนที่อเราศถึกษากลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม เรากท็คล้นพบวข่าพวกมมันทคุกเลข่มพซูดถถึงบคุคคลเดบียวกมัน – พระเยซซ, พระ
บบุตรของพระเจถ้คำผซูล้ไดล้กลายเปป็นบคุตรมนคุษยร์:

ขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวนนาเสนอพระเยซซูในฐานะกษรัตรคิยค
ขข่าวประเสรลิฐของมาระโกนนาเสนอพระองคร์ในฐานะผซถ้รรับใชถ้
ขข่าวประเสรลิฐของลซูกานนาเสนอพระองคร์ในฐานะมนบุษยค
ขข่าวประเสรลิฐของยอหร์นกลข่าวถถึงควคำมเปป็นพระเจถ้คำของพระองคร์



ผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณเลข่มแรกคนอ มมัทธลิว ซถึที่งมบีชนที่อดล้วยวข่าเลวบี เขาเปป็นยลิวทบีที่อาศมัยอยซูข่ในแควล้นกาลลิลบี เขาเปป็นคน
เกท็บภาษบีภายใตล้รมัฐบาลโรม ดล้วยเหตคุนบีนื้เขาจถึงเปป็นคนเกท็บภาษบีคนหนถึที่งทบีที่ถซูกเกลบียดชมังและมบีชนที่อเสบียงในทางทบีที่ไมข่ดบี

ขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวเปป็นขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรนมันื้นเปป็นหลมัก ตรงนบีนื้เราเหท็นพระเยซซู ไมข่ใชข่ใน
ฐานะพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดเปป็นหลมัก แตข่ในฐานะกษมัตรลิยร์แหข่งอลิสราเอล ซถึที่งถซูกสมัญญาไวล้โดยพวกศาสดาพยากรณร์

หากเราอยากเขล้าใจขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว เรากท็ตล้องตระหนมักถถึงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่ามมันมบีลมักษณะแบบยลิว
ตลอดทมันื้งเลข่ม เราอาจคล้นดซูทคุกขล้อพระคนาในทคุกบทของยบีที่สลิบแปดบทเพนที่อหาขล้อความเกบีที่ยวกมับความรอดโดย
พระคคุณผข่านทางความเชนที่อ หรนอหาขล้อความทบีที่กลข่าวถถึงขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณของพระเจล้า แตข่เรากท็จะคล้นหา
โดยเปลข่าประโยชนร์ มมันคนอขข่าวประเสรลิฐของยอหคนซถึที่งบอกเราเกบีที่ยวกมับขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระคคุณ – ความเชนที่อ, 
การเชนที่อ, การตล้อนรมับ, การกลายเปป็นบคุตรของพระเจล้าในทมันทบีเมนที่อเราเชนที่อ มรัทธคิวบอกเราเกบีที่ยวกมับอาณาจมักรแหข่ง
สวรรคร์ซถึที่งจะถซูกสถาปนาบนแผข่นดลินโลกนบีนื้ จะมบีพลมับพลาหนถึที่ง, พระทบีที่นมัที่งหนถึที่ง, และพระเยซซูจะประทมับบน
พระทบีที่นมัที่งนมันื้นและครอบครองเหนนอแผข่นดลินโลก

เฉพาะในขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวเทข่านมันื้นทบีที่เราพบวลบี “อาณาจมักรแหข่งสวรรคค” ผซูล้เขบียนคนอนที่นๆกลข่าวถถึง
อาณาจมักรของพระเจถ้คำ แตข่พวกเขากลข่าวชมัดเจนวข่าอาณาจมักรของพระเจล้าอยซูข่ภายในตมัวผซูล้เชนที่อ มมัทธลิวกลข่าวถถึงค
รลิสตจมักร แตข่เฉพาะในความหมายทบีที่เปป็นอนาคตเทข่านมันื้น นบีที่เปป็นยคุคสมมัยแหข่งขข่าวประเสรลิฐ และเพนที่อทบีที่จะเขล้าใจสข่วน
ใดกท็ตามของภาคพมันธสมัญญาใหมข่เราตล้องตระหนมักถถึงความแตกตข่างระหวข่างยลิว, คนตข่างชาตลิ, และครลิสตจมักรของ
พระเจล้า (1 คร. 10:32)

ใจความหลมักของขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวถซูกนนาเสนออยข่างชมัดเจนในพระคนาขล้อแรก: “หนรังสคือลคคำดรับ
พงศคพรันธบุคของพระเยซซครคิสตค ผซถ้ทรงเปป็นบบุตรของดคำวคิด ผซถ้ทรงเปป็นบบุตรของอรับรคำฮรัม” (มธ. 1:1) ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึง
ถซูกเชนที่อมโยงในทมันทบีกมับสองพมันธสมัญญาทบีที่สนาคมัญทบีที่สคุดในภาคพมันธสมัญญาเดลิม: (1) พมันธสมัญญาของพระเจล้ากมับดา
วลิด ซถึที่งเปป็นพมันธสมัญญาหนถึที่งแหข่งความเปป็นกษมัตรลิยร์ และ (2) พมันธสมัญญาของพระเจล้ากมับอมับราฮมัม ซถึที่งเปป็นพมันธ
สมัญญาหนถึที่งแหข่งคนาสมัญญา (2 ซมอ. 7:8-16; ปฐก. 15:18)

ในขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิว พระเยซซูทรงถซูกนนาเสนอในพระลมักษณะสองประการ: (1) ในฐานะบคุตรของ
ดาวลิด กษมัตรลิยร์โดยชอบธรรมแหข่งอลิสราเอล และ (2) ในฐานะบคุตรของอมับราฮมัม ซถึที่งเชนที่อฟปังจนถถึงความมรณา; แมล้
วข่าหลรักๆแลถ้วมมัทธลิวนนาเสนอพระองคร์ในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว,  “อมังกซูรชอบธรรม” ของดาวลิด (ยรม. 23:5) 
กท็ตาม

มมัทธลิวบมันทถึกการรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา, ผซูล้นนาทางของพระเยซซู, ตามทบีที่มบีพยากรณร์ไวล้ในมาลาคบี
3:1 การรมับใชล้ของพระเยซซูผซูล้เปป็นกษมัตรลิยร์กท็ถซูกบมันทถึกไวล้ทบีที่นมัที่นเชข่นกมัน พรล้อมกมับการปฏลิเสธพระมหากษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้
และคนาพยากรณร์ตข่างๆเกบีที่ยวกมับการเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สองของพระองคร์ – ไมข่ใชข่ในฐานะกคุมารนล้อยในรางหญล้าแตข่ใน
ฐานะจอมกษมัตรลิยร์ของกษมัตรลิยร์ทมันื้งหลายและจอมเจล้านายของเจล้านายทมันื้งหลายในฤทธานคุภาพและสงข่าราศบีใหญข่ยลิที่ง 
(มธ. 25:31)



ผมไมข่อยากใหล้ผซูล้ใดคลิดวข่าขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวมบีไวล้สนาหรมับยลิวเทข่านมันื้นและวข่าไมข่มบีความจรลิงในนมันื้นเลย
สนาหรมับครลิสตจมักร มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่ามมัทธลิวมบีไวล้สนาหรมับชนชาตลิอลิสราเอลโดยเฉพาะ, ขข่าวประเสรลิฐเรนที่อง
อาณาจมักรนมันื้น; แตข่พระคมัมภบีรร์ทคุกตอนไดล้รมับการดลใจจากพระเจล้าและมบีประโยชนร์สนาหรมับเรา

ในสนาเนาฉบมับโบราณทมันื้งหลายของพระคมัมภบีรร์ มมัทธลิวเปป็นเลข่มแรกเสมอในกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม ไมข่มบีเหตคุผล
วข่าทนาไมจถึงเปป็นเชข่นนบีนื้ อาจเปป็นไดล้วข่าเพราะมมันเปป็นเลข่มแรกของกลิตตลิคคุณเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกเขบียนขถึนื้น หรนออาจเปป็นเพราะ
เนนนื้อหาของกลิตตลิคคุณเลข่มนมันื้น แนข่นอนวข่าขข่าวประเสรลิฐของมมัทธลิวเปป็นตมัวเชนที่อมโยงระหวข่างภาคพมันธสมัญญาเดลิมและ
ใหมข่ มมันมมัดภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมข่เขล้าดล้วยกมันในแบบทบีที่ไมข่มบีหนมังสนอเลข่มอนที่นใดในภาคพมันธสมัญญาสามารถ
ทนาไดล้ ในโครงสรล้างแลล้วกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวใชล้ขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆอยข่างมากมายและหลากหลายซถึที่งยกมาจากภาค
พมันธสมัญญาเดลิม และในรซูปแบบและโครงรข่างขล้อความหลายตอนของมมันมบีความคลล้ายคลถึงอยข่างมากกมับประโยค
ตข่างๆและคนากลข่าวตข่างๆในภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ในการศถึกษากลิตตลิคคุณของมมัทธลิว เราพบวข่ามมันแยกออกไดล้เปป็นสามสข่วนแบบอมัตโนมมัตลิ:
1. เชนนื้อสายตามลนาดมับพงศร์พมันธคุร์และการประสซูตลิของพระเยซซูและเหตคุการณร์ตข่างๆทบีที่เกลิดขถึนื้นในตอนทบีที่

พระองคร์ประสซูตลิ (การศถึกษาสข่วนนบีนื้ครอบคลคุมบททบีที่ 1 และ 2)
2. พระราชกลิจรมับใชล้ปวงชน (หรนอเปป็นทางการ) ของพระเยซซูและการทรงสนาแดงวข่าพระองคร์ทรงเปป็น

พระเมสสลิยาหร์อยข่างแทล้จรลิง (สข่วนนบีนื้ของการศถึกษาเรลิที่มตล้นทบีที่บททบีที่ 3 และทอดยาวไปจนถถึงบททบีที่ 16 ขล้อ 20)
3. การจมัดเตรบียมสนาหรมับการตรถึงกางเขนพระเยซซู และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ (มมัทธลิว 16:21 

ไปจนจบบททบีที่ 28)
การแบข่งสข่วนทบีที่สองและสข่วนทบีที่สามของมมัทธลิวถซูกนนาหนล้าโดยตรัวบอกเวลคำทบีที่ชมัดเจนแนข่นอนและเหตบุกคำรณค

ทบีที่สนาคมัญเหตคุการณร์หนถึที่ง เครนที่องหมายบอกเวลาคนอ ขล้อความทบีที่ถซูกพบในมมัทธลิว 4:17: “ตรันั้งแตอ่นรันั้นมคำพระเยซซูไดล้ทรง
ตมันื้งตล้นประกาศวข่า “จงกลมับใจเสบียใหมข่ เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มาใกลล้แลล้ว” เหตบุกคำรณคทบีที่สนาคมัญเหตคุการณร์
นมันื้นคนอ การใหล้บมัพตลิศมาพระเยซซูโดยยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาตามทบีที่มบีบมันทถึกไวล้ในบททบีที่ 3 ขล้อ 13 ถถึง 17

คนาถามทบีที่ถซูกถามบข่อยๆกท็คนอ “ทคคำไมพระเยซซูถถึงรมับบมัพตลิศมา?” เราทราบวข่าบมัพตลิศมาของยอหร์นแสดงถถึง
การกลมับใจใหมข่เพนที่อการยกบาปและพระเยซซไมอ่ทรงมทบคำปใดเลยททที่จะตถ้องสคำรภคำพ, ไมข่มบีบาปใดเลยทบีที่จะตล้องไดล้รมับ
การอภมัย (ฮบ. 7:26, 27) แลล้วทนาไมพระองคร์ถถึงทรงรมับบมัพตลิศมา? บมัพตลิศมาของพระเยซซูรมับรองความจรลิงแทล้แหข่ง
การรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา นอกจากนบีนื้ ตามคนาพยานขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราเอง พระองคร์ทรง
รมับบมัพตลิศมาเพนที่อทบีที่จะ “กระทนาตามสลิที่งชอบธรรมทคุกประการ” (มธ. 3:15) กฎทคุกขล้อของพระราชบมัญญมัตลิและขล้อ
กนาหนดทคุกประการของพระเจล้าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับการทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จ – กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่งคนอ ทมันื้งหมดทบีที่
พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกรล้องเพนที่อทบีที่พระเยซซูจะไดล้ทรงแทนทบีที่คนบาป – ตล้องถซูกทนาใหล้สนาเรท็จครบถล้วน ภารกลิจสซูงสคุดของ
พระเยซซูในโลกนบีนื้คนอ การทนาตามพระประสงคร์ของพระบลิดาของพระองคร์ มากกวข่าหนถึที่งหนพระองคร์ตรมัสอยข่าง
ชมัดเจนวข่าพระองคร์ไดล้เสดท็จมามลิใชข่เพนที่อทนาตามความประสงคร์ของพระองคร์เอง, มลิใชข่เพนที่อตรมัสถล้อยคนาของพระองคร์
เอง, แตข่เพนที่อกระทนาและเพนที่อตรมัสตามทบีที่พระเจล้าทรงประสงคร์



บมัพตลิศมาของพระเยซซูยมังระบคุตมัวตนพระองคร์วข่าเปป็นพวกเดบียวกมับประชากรของพระองคร์ดล้วย: “เหตคุ
ฉะนมันื้นพระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมนอนกมับพบีที่นล้องทคุกอยข่าง เพนที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิต ผซูล้กอปรดล้วย
พระเมตตาและความสมัตยร์ซนที่อในการทคุกอยข่างซถึที่งเกบีที่ยวกมับพระเจล้า เพนที่อลบลล้างบาปทมันื้งหลายของประชาชน เพราะ
เหตคุทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงทนทคุกขร์ทรมานโดยถซูกทดลองนมันื้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผซูล้ทบีที่ถซูกทดลองนมันื้นไดล้” (ฮบ. 
2:17, 18)

พระเยซซูไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อทบีที่จะถซูกระบคุตมัวตนวข่าเปป็นพวกเดบียวกมับประชากรของพระองคร์ 
พระองคร์ทรงกระทนาทบุกสคิที่งททที่ทคคำไดถ้เพนที่อระบคุตมัวตนพระองคร์วข่าเปป็นพวกเดบียวกมับประชากรของพระองคร์ พระองคร์
ทรงเปป็นคนหนถึที่งในพวกเขคำยกเวล้นวข่าพระองคร์ไมข่เคยกระทนาบาปเลย – กระนมันื้นพระองคร์กท็ทรงยอมจนานนตข่อคนาสมัที่ง
เรนที่องการกลมับใจใหมข่และการยกบาป นมัที่นแหละคนอบมัพตลิศมาของยอหร์น

บมัพตลิศมาของพระเยซซูชมักนนาพระองคร์อยข่างเปป็นทางการเขล้าสซูข่การรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์ ทบีที่แมข่นนื้นา
จอรร์แดนเมนที่อหลายรล้อยปปีกข่อนหนล้านมันื้น พระเจล้าไดล้ทรงยกชซูโยชซูวาตข่อสายตาของชนชาตลิอลิสราเอล โยชซูวาเปป็นผซูล้
สนบทอดตนาแหนข่งตข่อจากโมเสส และพระเจล้าทรงอยากใหล้ชนชาตลิอลิสราเอลทราบวข่าพระองคร์ไดล้ทรงอยซูข่กมับโมเสส
มาแลล้วอยข่างไร พระองคร์กท็จะทรงอยซูข่กมับโยชซูวาผซูล้นนาคนใหมข่เชข่นกมัน (ยชว. 3:7) โยชซูวาเปป็นภาพเลท็งถถึงพระเยซซู 
และตรงนบีนื้ทบีที่แมข่นนื้นาจอรร์แดนเมนที่อพระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมาโดยยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา พระเจล้ากท็ทรงยกชซูพระบคุตร
ของพระองคร์โดยของประทานแหข่งพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พระวลิญญาณไดล้เสดท็จลงมาในรซูปทรงของนกเขาตมัวหนถึที่ง
และมาอยซูข่บนพระเยซซู และพระเจล้าตรมัสดล้วยเสบียงทบีที่ยลินไดล้โดยประกาศความชอบพระทมัยและความปปีตลิยลินดบีของ
พระองคร์ในพระบคุตรของพระองคร์ ดล้วยเหตคุนบีนื้พระเจล้าจถึงทรงยอมรมับพระเยซซูวข่าเปป็นพระบคุตรของพระองคร์, ผซูล้รมับ
ใชล้ของพระองคร์, และพระเมสสลิยาหร์องคร์นมันื้น (กรคุณาอข่านยอหร์น 1:33; 3:34; และ 6:27)

อลิสยาหร์ไดล้พยากรณร์วข่าพระวลิญญาณของพระเยโฮวาหร์จะมาสถลิตอยซูข่บนพระเมสสลิยาหร์ – “วลิญญาณแหข่ง
ปปัญญาและความเขล้าใจ วลิญญาณแหข่งการวลินลิจฉมัยและอานคุภาพ วลิญญาณแหข่งความรซูล้และความยนาเกรงพระเยโฮ
วาหร์” (อสย. 11:2) (กรคุณาอข่านอลิสยาหร์ 61:1, 2 เชข่นกมัน) คนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จแลล้วทบีที่บมัพตลิศมา
ของพระเยซซู เมนที่อยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาใหล้บมัพตลิศมาพระเยซซูในนนื้นา พระเจล้าพระบลิดากท็ทรงใหล้บมัพตลิศมาพระองคร์
ดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ “อยข่างไมข่จนากมัด” พระองคร์เสดท็จออกไปเพนที่อเผชลิญหนล้าและพลิชลิตพญามารในถลิที่น
ทคุรกมันดารนมันื้น (มธ. 4:1-11) และเพนที่อทนาใหล้ภารกลิจอมันทรงพลมังสนาเรท็จซถึที่งพระเจล้าพระบลิดาทรงใชล้พระองคร์เขล้ามา
ในโลก: “พระเยซซูไดล้เสดท็จกลมับไปดล้วยฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระวลิญญาณยมังแควล้นกาลลิลบี และกลิตตลิศมัพทร์ของพระองคร์เลนที่อง
ลนอไปตามถลิที่นโดยรอบ พระองคร์ทรงสมัที่งสอนในธรรมศาลาตข่างๆของเขา และไดล้รมับความสรรเสรลิญจากคนทมันื้ง
ปวง” (ลซูกา 4:14, 15)

สข่วนทบีที่สามของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว (บททบีที่ 16:21- บททบีที่ 28) กท็ถซูกเกรลิที่นนนาโดยตมัวบอกเวลาและ
เหตคุการณร์หนถึที่งทบีที่สนาคมัญเชข่นกมัน เครนที่องหมายบอกเวลาถซูกพบในถล้อยคนาเหลข่านบีนื้: “ตมันื้งแตข่เวลานมันื้นมา พระเยซซูทรง
เรลิที่มเผยแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า พระองคร์จะตล้องเสดท็จไปกรคุงเยรซูซาเลท็ม และจะตล้องทนทคุกขร์ทรมานหลาย
ประการจากพวกผซูล้ใหญข่และพวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกธรรมาจารยร์ จนตล้องถซูกประหารเสบีย แตข่ในวมันทบีที่สามจะ



ทรงถซูกชคุบใหล้เปป็นขถึนื้นมาใหมข่” (มธ. 16:21) นบีที่เปป็นคนาพยากรณร์แรกทบีที่ชมัดเจนทบีที่ถซูกพบในมมัทธลิวเกบีที่ยวกมับการตรถึง
กางเขนและการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า

เหตคุการณร์ทบีที่สนาคมัญซถึที่งถซูกเชนที่อมโยงกมับสข่วนทบีที่สามของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว คนอ กคำรจคคำแลงพระกคำย (บททบีที่ 
17 ขล้อ 1-9) การจนาแลงพระกายของพระเยซซูแสดงภาพความจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่มากกวข่าหนถึที่งประการ:

ประการแรกคนอ มมันเปป็นการแสดงออกแบบเหนนอธรรมชาตลิแหข่งสงข่าราศบีของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า รมัศมบีอมัน
เจลิดจล้าทบีที่พระองคร์ทรงฉายออกมาบนภซูเขานมันื้นไมข่ใชข่รมัศมบีภายนอก และมมันไมข่ใชข่รมัศมบีทบีที่ถซูกสะทล้อนออกมาดล้วย – 
นมัที่นคนอ เปป็นอะไรทบีที่ถซูกนนามาสวมใหล้พระองคร์ มมันเปป็นรมัศมบีเจลิดจรมัสของพระองคร์เอง มรันสถคิตอยซอ่ภคำยในพระองคค, 
ถซูกปปิดกมันื้นไวล้จากสายตามนคุษยร์ มมันเปป็นการแสดงออกของความสมบซูรณร์แบบอมันไรล้ขบีดจนากมัดทบีที่เปป็นของพระเยซซู
พระบคุตรของพระเจล้า

การจนาแลงพระกายยมังเปป็นภาพเชลิงสมัญลมักษณร์ของการเสดท็จมาในฤทธานคุภาพขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเชข่น
กมัน เปโตรไดล้เหท็นเหตคุการณร์อมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีนมันื้น และตข่อมาไดล้เขบียนเกบีที่ยวกมับมมันในถล้อยคนาเหลข่านบีนื้: “เพราะวข่าเมนที่อ
เราไดล้สนาแดงใหล้ทข่านทมันื้งหลายทราบถถึงฤทธลิธิ์เดชของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา และการทบีที่พระองคร์
จะเสดท็จมานมันื้น เราไมข่ไดล้คลล้อยตามนลิยายทบีที่เขาคลิดแตข่งไวล้ดล้วยความเฉลบียวฉลาด แตข่เราไดล้เหท็นอคำนบุภคำพของ
พระองคคดล้วยตาของเราเอง เพราะวข่าคราวเมนที่อพระองคร์ไดล้ทรงรมับเกบียรตลิและสงข่าราศบีจากพระเจล้าพระบลิดา เมนที่อ
พระสคุรเสบียงจากสงข่าราศบีอมันยลิที่งใหญข่ไดล้มาถถึงพระองคร์ ตรมัสแกข่พระองคร์วข่า “ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นบคุตรทบีที่รมักของเรา เรา
ชอบใจทข่านผซูล้นบีนื้มาก” และเรากท็ไดล้ยลินพระสคุรเสบียงนบีนื้มาจากสวรรคร์ ในครมันื้งทบีที่เรคำไดถ้อยซอ่กรับพระองคคททที่ภซเขคำอรัน
บรคิสบุทธคิธิ์นรันั้น” (2 ปต. 1:16-18)

การจนาแลงพระกายของพระเยซซูยมังยนนยมันขล้อพระคนาทบีที่เปป็นคนาพยากรณร์ดล้วย จากประสบการณร์ของเป
โตรในวมันนมันื้นเขาไดล้เรบียนรซูล้อะไรบางอยข่างทบีที่เขาจะไมข่มบีวมันลนมเลย และเขาไดล้แสดงออกในถล้อยคนาเหลข่านบีนื้: “และเรา
มบีคนาพยากรณร์ทบีที่แนข่นอนยลิที่งกวข่านมันื้นอบีก จะเปป็นการดบีถล้าทข่านทมันื้งหลายจะถนอตามคนานมันื้น เสมนอนแสงประทบีปทบีที่สข่อง
สวข่างในทบีที่มนด จนกวข่าแสงอรคุณจะขถึนื้น และดาวประจนารคุข่งจะผคุดขถึนื้นในใจของทข่านทมันื้งหลาย” (2 ปต. 1:19)

การจนาแลงพระกายยมังประกาศการเรลิที่มตล้นของควคำมทบุกขคทรมคำนของพระครลิสตร์, แยกตมันื้งพระองคร์ไวล้ตข่าง
หากในฐานะพระเมษโปดกของพระเจล้า, พระองคร์ผซูล้ไดล้เสดท็จมาเพนที่อรมับบาปของคนทมันื้งโลกไปเสบีย สาวกสามคนนมันื้น
ทบีที่ไดล้เหท็นการจนาแลงพระกายของพระองคร์กท็ไดล้เหท็นความทคุกขร์ทรมานอมันเหลนอทบีที่จะพรรณนาไดล้ทบีที่พระองคร์ทรง
เผชลิญในสวนเกทเสมนบี และในบมันทถึกของลซูกาเกบีที่ยวกมับการจนาแลงพระกายอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีของพระเยซซูเรากท็ถซูก
บอกวข่าเมนที่อโมเสสและเอลบียาหร์ปรากฏตมัวพรล้อมกมับพระองคร์บนภซูเขานมันื้น พวกเขากท็คคุยกมันถถึง “การมรณาของ
พระองคร์ ซถึที่งจะสนาเรท็จในกรคุงเยรซูซาเลท็ม” (ลซูกา 9:31) โมเสสไดล้รมับพระราชบมัญญมัตลิและพลิธบีกรรมตข่างๆ, เครนที่องบซูชา
ตข่างๆซถึที่งเปป็นภาพจนาลองของสลิที่งทบีที่เปป็นของจรลิง; แตข่พระเยซซูทรงเปป็นความเปป็นจรลิงทบีที่เปปีปี่ยมสงข่าราศบี, การสนาเรท็จจรลิง
ของทคุกสลิที่งทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่โมเสสเปป็นภาพจนาลอง ระบบของโมเสสเปป็นความเปป็นจรลิงอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบี
ทบีที่จะตล้องมาในพระเยซซู อบีกครมันื้งทบีที่ตอนพระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา พระบลิดาในสวรรคร์ทรงประกาศดล้วยเสบียงทบีที่ยลินไดล้:
“ทอ่คำนผซถ้นทนั้เปป็นบบุตรททที่รรักของเรคำ เรคำชอบใจทอ่คำนผซถ้นทนั้มคำก จงฟฟังทอ่คำนเถคิด” (มธ. 17:5)

กลิตตลิคคุณของมมัทธลิวนนาเสนอสองชข่วงทบีที่ชมัดเจนของการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า:



ในชข่วงแรกนมันื้น ซถึที่งถซูกครอบคลคุมในบททบีที่ 3:13 ไปจนถถึง 16:20 พระเยซซูทรงประกาศอาณาจมักรแหข่ง
สวรรคร์ บรรดาหมายสนาคมัญ, การอมัศจรรยร์, และสลิที่งวลิเศษตข่างๆทบีที่พระองคร์ทรงกระทนาลล้วนยคืนยรันหลมักคนาสอนของ
พระองคร์เกบีที่ยวกมับอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ และประกาศพระองคร์วข่าเปป็นกษมัตรลิยร์เชข่นกมัน ตอนใกลล้สลินื้นสคุดการรมับใชล้
ของพระองคร์ๆกท็ตรมัสถามพวกสาวกของพระองคร์วข่า “คนทรันั้งหลคำยพซดกรันวอ่คำเรคำซถึที่งเปป็นบบุตรมนบุษยคคคือผซถ้ใด”

“เขาจถึงทซูลตอบวข่า “บางคนวข่าเปป็นยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา แตข่บางคนวข่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอนที่นวข่าเปป็น
เยเรมบียร์ หรนอเปป็นคนหนถึที่งในพวกศาสดาพยากรณร์” พระองคร์ตรมัสถามเขาวข่า “แลถ้วพวกทอ่คำนเลอ่คำวอ่คำเรคำเปป็นผซถ้ใด” 
ซบีโมนเปโตรทซูลตอบวข่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบคุตรของพระเจล้าผซูล้ทรงพระชนมร์อยซูข่”

“พระเยซซูตรมัสตอบเขาวข่า “ซบีโมนบคุตรโยนาเออ๋ย ทข่านกท็เปป็นสคุข เพราะวข่าเนนนื้อหนมังและโลหลิตมลิไดล้แจล้ง
ความนบีนื้แกข่ทข่าน แตข่พระบลิดาของเราผซูล้ทรงสถลิตในสวรรคร์ทรงแจล้งใหล้ทราบ ฝฝ่ายเราบอกทข่านดล้วยวข่า ทข่านคนอเปโตร
และบนศลิลานบีนื้เรคำจะสรถ้คำงครคิสตจรักรของเรคำไวถ้ และประตซแหอ่งนรกจะมทชรัยตอ่อครคิสตจรักรนรันั้นกห็หคำมคิไดถ้ เราจะมอบ
ลซูกกคุญแจของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ใหล้ไวล้แกข่ทข่าน ทข่านจะผซูกมมัดสลิที่งใดในโลก สลิที่งนมันื้นกท็จะถซูกมมัดในสวรรคร์ และทข่าน
จะปลข่อยสลิที่งใดในโลก สลิที่งนมันื้นจะถซูกปลข่อยในสวรรคร์” แลถ้วพระองคคทรงกคคำชรับหถ้คำมเหลอ่คำสคำวกของพระองคค มคิใหถ้
บอกผซถ้ใดวอ่คำ พระองคคทรงเปป็นพระเยซซพระครคิสตคผซถ้นรันั้น” (มธ. 16:13-20)

ในชข่วงระยะแรกของการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระเยซซู อาณาจมักรนมันื้นกท็เปป็นหมัวขล้อหลมักทบีที่โดดเดข่น พระองคร์
ทรงประกาศอาณาจมักรนมันื้นวข่ามคำใกลถ้แลถ้วและพยายามอยข่างจรลิงจมังทบีที่จะเปปิดเผยแกข่ผซูล้คนของพระองคร์ถถึงขล้อเทท็จ
จรลิงทบีที่วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสมัญญาไวล้และทบีที่พวกเขารอคอยมานาน – แนข่ทบีเดบียว กษมัตรลิยร์ของ
พวกยลิว (กรคุณาอข่านมมัทธลิว บททบีที่ 21, 23, และ 25) พระองคร์ทรงยนที่นเสนออาณาจมักรนมันื้นใหล้แกข่ชนชาตลิอลิสราเอล
โดยมบีเงนที่อนไขวข่าพวกเขาตล้องกลมับใจใหมข่และตล้อนรมับพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ พวกเขาปฏลิเสธขล้อเสนอ
ของพระองคร์, เอามงกคุฎหนามมาสวมใหล้พระองคร์, และเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตพระองคร์เสบีย!

ในชข่วงทบีที่สองแหข่งการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระเยซซู พระองคร์ตรมัสถถึงเหตคุการณร์อมันนข่ากลมัวนมันื้นอยข่างจรลิงจมัง 
คนอการสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขน (บททบีที่ 16:21 จนถถึง 28) เมนที่อกษมัตรลิยร์ทรงถซูกปฏลิเสธ อาณาจมักรนมันื้น
จถึงถซูกเอาไปจากประชาชาตลิทบีที่ถซูกเลนอกสรรนมันื้นและถซูกยกใหล้แกข่ประชาชาตลิอนที่นๆ เยรซูซาเลท็มนครบรลิสคุทธลิธิ์ถซูกทลินื้งใหล้
อยซูข่ในสภาพรล้างเปลข่าแกข่พวกเขา และจะถซูกทนาลายในไมข่ชล้า พระวลิหารถซูกทนาลายและประชาชาตลินมันื้นถซูก
กระจมัดกระจายไปทมัที่วโลก ในถล้อยคนาสคุดทล้ายของพระเยซซูตามทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้โดยมมัทธลิว พวกสาวกไดล้รมับคนาสมัที่งใหล้นนา
ขข่าวดบีเรนที่องความรอดไปประกาศแกข่ประชาชาตลิทมันื้งปวง แกข่มนคุษยร์ทคุกผซูล้ (มธ. 28:16-20)

แมล้แตข่พวกอมัครทซูต, คนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ใกลล้ชลิดกมับพระเยซซูมากทบีที่สคุด, กท็ไมข่เขล้าใจอยข่างถข่องแทล้วข่าพระองคร์
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ถซูกบอกลข่วงหนล้าแลล้วโดยเหลข่าศาสดาพยากรณร์สมมัยพมันธสมัญญาเดลิม คคุณจะสมังเกตเหท็นวข่า
เมนที่อพระองคร์ตรมัสถามพวกเขาวข่า “คนทมันื้งหลายกลข่าววข่าเราบคุตรมนคุษยร์เปป็นผซูล้ใด?” พวกเขาไมข่ไดล้กลข่าววข่า “บางคน
คลิดวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์” พวกเขากลข่าววข่า “บางคนกลข่าววข่าพระองคร์ทรงเปป็นยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศ
มา บางคนกลข่าววข่าพระองคร์ทรงเปป็นเอลบียาหร์ คนอนที่นๆกท็กลข่าววข่าพระองคร์ทรงเปป็นเยเรมบียร์หรนอหนถึที่งในพวกศคำสดคำ
พยคำกรณค” พวกเขาไมข่ไดล้กลข่าววข่า “บางคนกลข่าววข่าพระองคร์ทรงเปป็นศคำสดคำพยคำกรณคผซถ้นรันั้น, พระองคคผซถ้ทรงถซก



สรัญญคำไวถ้นรันั้น” จากนมันื้นเมนที่อพระเยซซูทรงถซูกตรถึงกางเขน พวกเขาทคุกคนกท็ทลินื้งพระองคร์และไปตามทางของพวกเขา
เอง ทบีที่วข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์นมันื้นไมข่ไดล้เขล้าไปในความคลิดของฝซูงชนมหาศาลแหข่งชนชาตลิอลิสราเอลเลย

ในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว เราเหท็นผลลมัพธร์, ผลของการรมับใชล้และคนาพยานของบคุรคุษผซูล้หนถึที่งทบีที่โลกนบีนื้ไมข่เคยเหท็น
มากข่อนและจะไมข่มบีวมันไดล้เหท็นอบีกเลยเหมนอนอยข่างทบีที่พระองคร์เคยถซูกพบเหท็นในระหวข่างการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของ
พระองคร์ พระองคร์จะเสดท็จมาอบีกทบี นมัที่นเปป็นความจรลิง แตข่พระองคร์จะไมข่เสดท็จมาในฐานะชาวนาซาเรท็ธผซูล้ตที่นาตล้อย 
พระองคร์จะเสดท็จมาในฐานะสลิงโตแหข่งตระกซูลยซูดาหร์  พระองคร์จะเสดท็จมา ไมข่ใชข่ในฐานะกคุมารนล้อยในรางหญล้า 
แตข่ในฐานะนมักรบผซูล้เกรบียงไกร

ในฐานะพระเจล้าผซูล้มารมับสภาพกายมนคุษยร์ พระเยซซูไดล้เสดท็จมายมังพวกของพระองคร์เองและพวกของ
พระองคร์ไมข่ไดล้ตล้อนรมับพระองคร์ โลกนบีนื้ไดล้ถซูกสรล้างโดยพระองคร์ กระนมันื้นโลกกท็มลิไดล้รซูล้จมักพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็น
บคุรคุษผซูล้หนถึที่งทบีที่เปปีปี่ยมอานคุภาพในการกระทนาและการอมัศจรรยร์ตข่างๆ ฤทธลิธิ์เดชตข่างๆแหข่งแผข่นดลินโลกตล้องหลบีกทางใหล้
แกข่ฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์, ลมและคลนที่นเชนที่อฟปังพระองคร์ สวรรคร์, แผข่นดลินโลก, พวกผบีปปีศาจ, เหลข่าทซูตสวรรคร์, และ
แมล้แตข่พระเจล้าพระบลิดาลล้วนเปป็นพยานรมับรองวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ – แตข่ทมันื้งๆทบีที่มบีคนาพยานทบีที่ไมข่อาจ
โตล้เถบียงไดล้ ผซูล้คนเหลข่านมันื้นกท็เหท็นพระองคร์วข่าไมข่ไดล้เปป็นมากไปกวข่าศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งเหมนอนเอลบียาหร์หรนอเยเร
มบียร์ หรนอยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาทบีที่กลมับเปป็นขถึนื้นจากตาย! พระองคร์ทรงยนนอยซูข่ทบีที่ประตซูของชนชาตลิอลิสราเอลและทรง
เคาะประตซู – แตข่พวกเขาไมข่ยอมเปปิดใหล้พระองคร์ ชนชาตลิอลิสราเอลปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และ
อาณาจมักรนมันื้นทบีที่ถซูกเสนอใหล้แกข่พวกเขาไดล้ถซูกเอาไปจากพวกเขาแลล้วและตข่อมาขอ่คำวดทแหอ่งขอ่คำวประเสรคิฐไดล้ถซูกนนาไป
ประกาศแกข่ชนชาตลิอนที่น

คราวนบีนื้เราจะเรลิที่มการศถึกษา “หนมังสนอลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูครลิสตร์ ผซูล้ทรงเปป็นบคุตรของดาวลิด ผซูล้ทรง
เปป็นบคุตรของอมับราฮมัม” แบบทบีละขล้อ



บททรีที่ 1
1 หนมังสนอลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูครลิสตร์ ผซูล้ทรงเปป็นบคุตรของดาวลิด ผซูล้ทรงเปป็นบคุตรของอมับราฮมัม
2 อมับราฮมัมใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออลิสอมัค อลิสอมัคใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อยาโคบ ยาโคบใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อยซูดาหร์และพบีที่

นล้องของเขา
3 ยซูดาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเปเรศกมับเศ-ราหร์เกลิดจากนางทามารร์ เปเรศใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเฮสโรน เฮสโรน

ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อราม
4 รามใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออมัมมบีนาดมับ อมัมมบีนาดมับใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อนาโชน นาโชนใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อสมัลโมน
5 สมัลโมนใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโบอาสเกลิดจากนางราหมับ โบอาสใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโอเบดเกลิดจากนางรซูธ 

โอเบดใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเจสซบี
6 เจสซบีใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อดาวลิดผซูล้เปป็นกษมัตรลิยร์ ดาวลิดผซูล้เปป็นกษมัตรลิยร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อซาโลมอน เกลิดจาก

นางซถึที่งแตข่กข่อนเปป็นภรรยาของอคุรบียาหร์
7 ซาโลมอนใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเรโหโบอมัม เรโหโบอมัมใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออาบบียาหร์ อาบบียาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตร

ชนที่ออาสา
8 อาสาใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเยโฮชาฟปัท เยโฮชาฟปัทใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเยโฮรมัม เยโฮรมัมใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออคุสซบี

ยาหร์
9 อคุสซบียาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโยธาม โยธามใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออาหมัส อาหมัสใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเฮเซคบียาหร์
10 เฮเซคบียาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อมนมัสเสหร์ มนมัสเสหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออาโมน อาโมนใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโยสลิ

ยาหร์
11 โยสลิยาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเยโคนลิยาหร์กมับพวกพบีที่นล้องของเขา เกลิดเมนที่อคราวพวกเขาตล้องถซูกกวาดไป

เปป็นเชลยยมังกรคุงบาบลิโลน
12 หลมังจากพวกเขาตล้องถซูกกวาดไปยมังกรคุงบาบลิโลนแลล้ว เยโคนลิยาหร์กท็ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเซลาทลิเอล เซลา

ทลิเอลใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเศรคุบบาเบล
13 เศรคุบบาเบลใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออาบบีอซูด อาบบีอซูดใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเอลบีอาคลิม เอลบีอาคลิมใหล้กนาเนลิดบคุตร

ชนที่ออาซอรร์
14 อาซอรร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อศาโดก ศาโดกใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่ออาคลิม อาคลิมใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเอลบีอซูด
15 เอลบีอซูดใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเอเลอาซารร์ เอเลอาซารร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อมมัทธาน มมัทธานใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อ

ยาโคบ
16 ยาโคบใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโยเซฟ สามบีของนางมารบียร์ พระเยซซูทบีที่เรบียกวข่าพระครลิสตร์กท็ทรงบมังเกลิดมาจาก

นางมารบียร์
17 ดมังนมันื้น ตมันื้งแตข่อมับราฮมัมลงมาจนถถึงดาวลิดจถึงเปป็นสลิบสบีที่ชมัที่วคน และนมับตมันื้งแตข่ดาวลิดลงมาจนถถึงตล้องถซูก

กวาดไปเปป็นเชลยยมังกรคุงบาบลิโลนเปป็นเวลาสลิบสบีที่ชมัที่วคน และนมับตมันื้งแตข่ตล้องถซูกกวาดไปเปป็นเชลยยมังกรคุงบาบลิโลน
จนถถึงพระครลิสตร์เปป็นสลิบสบีที่ชมัที่วคน



18 เรนที่องพระกนาเนลิดของพระเยซซูครลิสตร์เปป็นดมังนบีนื้ คนอมารบียร์ผซูล้เปป็นมารดาของพระเยซซูนมันื้น เดลิมโยเซฟไดล้
สซูข่ขอหมมันื้นกมันไวล้แลล้ว กข่อนทบีที่จะไดล้อยซูข่กลินดล้วยกมันกท็ปรากฏวข่า มารบียร์มบีครรภร์แลล้วดล้วยเดชพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์

19 แตข่โยเซฟสามบีของเธอเปป็นคนชอบธรรม ไมข่พอใจทบีที่จะแพรข่งพรายความเปป็นไปของเธอ หมายจะ
ถอนหมมันื้นเสบียลมับๆ

20 แตข่เมนที่อโยเซฟยมังคลิดในเรนที่องนบีนื้อยซูข่ ดซูเถลิด มบีทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า มาปรากฏแกข่โยเซฟใน
ความฝปันวข่า “โยเซฟ บคุตรดาวลิด อยข่ากลมัวทบีที่จะรมับมารบียร์มาเปป็นภรรยาของเจล้าเลย เพราะวข่าผซูล้ซถึที่งปฏลิสนธลิในครรภร์
ของเธอเปป็นโดยเดชพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์

21 เธอจะประสซูตลิบคุตรชาย แลล้วเจล้าจะเรบียกนามของทข่านวข่า เยซซู เพราะวข่าทข่านจะโปรดชข่วยชนชาตลิของ
ทข่านใหล้รอดจากความผลิดบาปของเขาทมันื้งหลาย”

22 ทมันื้งนบีนื้เกลิดขถึนื้นเพนที่อจะใหล้สนาเรท็จตามพระวจนะขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าซถึที่งตรมัสไวล้โดยศาสดาพยากรณร์วข่า
23 ‘ดซูเถลิด หญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งจะตมันื้งครรภร์ และจะคลอดบคุตรชายคนหนถึที่ง และเขาจะเรบียกนามของ

ทข่านวข่า อลิมมานซูเอล ซถึที่งแปลวข่า พระเจล้าทรงอยซูข่กมับเรา’
24 ครมันื้นโยเซฟตนที่นขถึนื้นกท็กระทนาตามคนาซถึที่งทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าสมัที่งเขานมันื้น คนอไดล้รมับมารบียร์มา

เปป็นภรรยา
25 แตข่มลิไดล้สมสซูข่กมับเธอจนประสซูตลิบคุตรชายหมัวปปีแลล้ว และโยเซฟเรบียกนามของบคุตรนมันื้นวข่า เยซซ

ลคาดมับพงศศ์พมันธธศ์ของกษมัตรริยศ์
ขล้อ 1: “หนรังสคือลคคำดรับพงศคพรันธบุคของพระเยซซครคิสตค ผซถ้ทรงเปป็นบบุตรของดคำวคิด ผซถ้ทรงเปป็นบบุตรของอรับรคำ

ฮรัม”
พระคนาขล้อนบีนื้เปป็นลซูกกคุญแจไขสซูข่กลิตตลิคคุณของมมัทธลิว หนมังสนอทคุกเลข่มในพระคมัมภบีรร์มบีลซูกกคุญแจดอกหนถึที่ง บาง

ครมันื้งเราพบมมันอยซูข่ทบีที่ประตซูหนถ้คำ เชข่นในหนมังสนอทบีที่เรากนาลมังศถึกษาอยซูข่นบีนื้ บางครมันื้งเราพบมมันอยซูข่ทบีที่ประตซูหลรัง เชข่นใน
กลิตตลิคคุณของยอหร์น (ดซู ยอหร์น 20:30-31) 1 ยอหร์น 1:4 เปป็นลซูกกคุญแจไขสซูข่หนมังสนอเลข่มนมันื้น และลซูกกคุญแจไขสซูข่
วลิวรณร์ถซูกพบในบททบีที่ 1 ขล้อ 19 และดมังนมันื้นเราจถึงพบพระคนาขล้อทบีที่เปป็นลซูกกคุญแจไขเปปิดหนมังสนอแตข่ละเลข่มในหกสลิบ
หกเลข่มของพระคมัมภบีรร์

“หนรังสคือลคคำดรับพงศคพรันธบุคของพระเยซซครคิสตค...” ขล้อความนบีนื้ชบีนื้กลมับไปยมังปฐมกาล 5:1 ซถึที่งเราอข่านวข่า “นบีนื้
เปป็นหนมังสนอลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของอคำดรัม” ในวมันนมันื้นทบีที่พระเยซซูประสซูตลิจากหญลิงมมันเปป็นธรรมเนบียมทบีที่จะเกท็บบมันทถึก
ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ บมันทถึกนมันื้นถซูกเกท็บรมักษาไวล้อยข่างดบีในทนาเนบียบรมัฐบาลและอยซูข่ภายใตล้การดซูแลเปป็นพลิเศษของสภา
ซานเฮดรลิน

มบีเหตคุผลประการหนถึที่งทบีที่พลิเศษในการเกท็บรมักษาลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซู ในขณะนมันื้นพวกยลิวกนาลมังรอ
คอยพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา และเมนที่อผซูล้หนถึที่งอล้างตมัววข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์ คนาถามแรกทบีที่ยลิวคนหนถึที่งจะถามกท็คง
เปป็น “เจล้าอยซูข่ในวงศร์วานและเชนนื้อสายของดาวลิดไหม? เจล้าพคิสซจนคไดถ้ไหมวข่าเจล้าสนบเชนนื้อสายมาจากดาวลิด?” พระเมส
สลิยาหร์ถซูกกลข่าวถถึงโดยทมันื้งยลิวและคนตข่างชาตลิวข่าเปป็น “พระเมสสลิยาหร์ผซูล้นมันื้น” โดยถซูกประกาศวข่าเปป็นบคุตรของดาวลิด 



และหากพระเยซซูทรงอล้างตมัววข่าเปป็นผซูล้ทบีที่ถซูกสมัญญาไวล้นมันื้น ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระองคร์กท็ตล้องพลิสซูจนร์วข่าพระองคร์สนบ
เชนนื้อสายมาทางดาวลิด

มมัทธลิวและลซูกาใหล้ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซู มมัทธลิวพลิสซูจนร์วข่าพระเยซซูทรงเปป็นบคุตรของดาวลิดและของ
อมับราฮมัม ขณะทบีที่ลซูกายล้อนรอยวงศร์วานของพระองคร์จากบลิดาคนเดบียวกมันของยลิวและคนตข่างชาตลิ (อข่าน ลซูกา 
3:23-38) มมัทธลิวไลข่เรบียงการสนบทอดของกษรัตรคิยค ขณะทบีที่ลซูกายล้อนรอยวงศร์วานครอบครรัว  ดมังนมันื้นจถึงมบีความหลาก
หลายของชนที่อตข่างๆทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์โดยผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทมันื้งสองทข่านนบีนื้

ในมมัทธลิวลนาดมับพงศร์พมันธคุร์สคืบทอดจากบลิดาสซูข่บคุตรและดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงนข่าจะเปป็นบมันทถึกทบีที่แมข่นยนาทบีที่สคุดทบีที่
บมันทถึกวงศร์วานดมันื้งเดลิมซถึที่งถซูกเกท็บรมักษาไวล้ในอาคารเกท็บแฟฝ้มขล้อมซูลในเยรซูซาเลท็ม ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของลซูกายถ้อนรอย
จากบคุตรสซูข่บลิดา

กลิตตลิคคุณของมมัทธลิวใหล้ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของโยเซฟอยข่างชมัดเจน ในบททบีที่ 1 ขล้อ 16 เราอข่านวข่า: “ยาโคบใหล้
กนาเนลิดบคุตรชนที่อโยเซฟ สามบีของนางมารบียร์ พระเยซซูทบีที่เรบียกวข่าพระครลิสตร์กท็ทรงบมังเกลิดมาจากนางมารบียร์” แลล้วลซกคำ
สามารถเรบียกโยเซฟวข่าเปป็น “บคุตรเฮลบี” ไดล้ในความหมายใด? (ลซูกา 3:23) เหตคุผลกท็คนอวข่า เนนที่องจากยาโคบ “ใหถ้
กคคำเนคิดโยเซฟ” โยเซฟจถึงไมข่อาจเปป็น (อยข่างนล้อยโดยการเกลิดแบบธรรมชาตลิ) บคุตรของเฮลทดล้วยไดล้ แตข่จงสมังเกตวข่า
ลซูกาไมข่ไดล้บอกเราวข่าเฮลบี “ใหถ้กคคำเนคิด” โยเซฟ เขาแคข่กลข่าววข่าโยเซฟ “เปป็นบคุตรของเฮลบี” เทข่านมันื้น ดล้วยเหตคุนบีนื้คนา
อธลิบายเดบียวกท็คนอวข่า โยเซฟเปป็นลซกเขยของเฮลบีผซูล้ซถึที่งเชข่นเดบียวกมับตมัวเขาคนอเปป็นเชนนื้อสายคนหนถึที่งของดาวลิด

ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในลซูกาจรลิงๆแลล้วเปป็นลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของมคำรทยค ผซูล้ซถึที่งบลิดาของเธอ นมัที่นคนอ เฮลบี 
สนบเชนนื้อสายมาจากดาวลิด ดมังนมันื้นโยเซฟจถึงถซูกเรบียกวข่าเปป็น “บคุตรของเฮลบี” เพราะวข่าเขาหมมันื้นกมับบคุตรสาวของเฮลบี 
มมันเปป็นตามธรรมเนบียมของพวกยลิวทบีที่เขาควรถซูกเรบียกวข่าเปป็น “บคุตร” ของเฮลบี เราเหท็นตมัวอยข่างหนถึที่งของเรนที่องนบีนื้ใน 
1 ซามซูเอล 24:16 ทบีที่เราอข่านวข่า “อยซูข่มาเมนที่อดาวลิดทซูลคนาเหลข่านบีนื้ตข่อซาอซูลแลล้ว ซาอซูลตรมัสวข่า “ดคำวคิดบบุตรของขถ้คำเออ๋ย
นมัที่นเปป็นเสบียงของเจล้าหรนอ” ซาอซูลกท็ทรงสข่งเสบียงกมันแสง” กระนมันื้นเรากท็ทราบวข่าซาอซูลไมข่ใชข่บลิดาของดาวลิด

“...พระเยซซครคิสตค... บบุตรของดคำวคิด...บบุตรของอรับรคำฮรัม” ในทบีที่นบีนื้พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงใชล้พระนาม
เตท็ม, พระเยซซครคิสตค “เยซซู” เปป็นชนที่อทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่รซูล้จมักขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยซูข่บนโลกนบีนื้ มมันเปป็นชนที่อทบีที่
พระเจล้าทรงตมันื้งใหล้ (มธ. 1:21, 25) และถซูกประกาศอยข่างเปป็นทางการตอนทบีที่พระองคร์ทรงเขล้าสคุหนมัต (ลซูกา 2:21) 
“พระครคิสตค” ถซูกใชล้ตอนทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นประกาศการประสซูตลิของพระองคร์แกข่พวกคนเลบีนื้ยงแกะ (ลซูกา 2:11) 
และพระเยซซูเองทรงใชล้ชนที่อนมันื้นอบีกสองครมันื้งตามทบีที่ถซูกประยคุกตร์ใชล้กมับพระองคร์ (มธ. 23:8-10; มก. 9:41) อยข่างไร
กท็ตาม ชนที่อ “พระครลิสตร์” กท็เรลิที่มถซูกใชล้โดยคนอนที่นๆแคข่ตอนใกลล้สลินื้นสคุดการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระเยซซู (มธ. 26:68; 
27:17)

พระนามเตท็ม “พระเยซซครคิสตค” (ซถึที่งถซูกใชล้ครมันื้งเดบียวโดยพระเยซซูเองในคนาอธลิษฐานอล้อนวอนเผนที่อของ
พระองคร์ – ยอหร์น 17:3) ไมข่เคยถซูกใชล้โดยคนอนที่นๆเลยจนกระทมัที่งหลมังจากการถซูกตรถึงกางเขน, การฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์, และการเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงถซูกเรบียกวข่า พระเยซซ  และมบีนล้อยครมันื้งมากๆทบีที่
พระองคร์ทรงถซูกเรบียกวข่า “พระครคิสตคผซถ้นรันั้น” แตข่พระองคร์ไมข่ไดล้ถซูกเรบียกวข่า “พระเยซซครคิสตค” จนกระทมัที่งหลมังจากทบีที่
พระองคร์ไดล้เสรท็จสลินื้นการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์และเสดท็จกลมับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์แลล้ว 



ดล้วยเหตคุนบีนื้ “พระเยซซูครลิสตร์” ตรงนบีนื้ในตอนตล้นของบทแรกนบีนื้ของมมัทธลิวจถึงกลข่าวถถึงพระเยซซูพระผซถ้ชอ่วยใหถ้รอด – ผซูล้
ซถึที่งทรงเปป็นพระครคิสตค, พระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง พระเยซซูเปป็นพระนามบนโลกนบีนื้ของพระองคร์ พระครลิสตร์เปป็น
พระนามของพระองคร์ในฐานะพระเจล้า ดมังนมันื้นในทบีที่นบีนื้เราจถึงมบีลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูครลิสตร์, บคุตรของดาวลิด, 
บคุตรของอมับราฮมัม

อมับราฮมัมเปป็นผซูล้แรกทบีที่มบีคนาพยากรณร์ไวล้วข่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดท็จมาจากครอบครมัวของเขา (ปฐก. 12:1-3;
22:18) ดคำวคิดเปป็นคนสคุดทล้าย สนาหรมับพวกยลิวแลล้ว ชายสองคนนบีนื้เปป็นจคุดเรลิที่มตล้นสนาหรมับลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ใดกท็ตาม
ทบีที่แทล้จรลิงของพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสมัญญาไวล้ของพวกเขา ดล้วยเหตคุนบีนื้พระคนาขล้อแรกในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวจถึงระบคุ
หนมังสนอเลข่มนบีนื้วข่ามบีลมักษณะแบบยลิวโดยเฉพาะ

ขล้อ 2: “อรับรคำฮรัมใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคิสอรัค อคิสอรัคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อยคำโคบ ยคำโคบใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อยซดคำหค
และพทที่นถ้องของเขคำ”

จากบคุตรเหลข่านมันื้นของยาโคบมบีแคข่ “ยซูดาส” (ยซูดาหร์) เทข่านมันื้นทบีที่ถซูกเอข่ยชนที่อตรงนบีนื้ จากบมันื้นเอวของเขคำนบีที่เอง
ทบีที่ดาวลิดและ (เมคืที่อครบกคคำหนด) พระเยซซูจะสนบเชนนื้อสายมา: “ธารพระกรจะไมข่ขาดไปจากยซูดาหร์ หรนอผซูล้ทรงตมันื้งพระ
ราชบมัญญมัตลิจะไมข่ขาดไปจากหวข่างเทล้าของเขา จนกวข่าชบีโลหร์จะมา และชนชาตลิทมันื้งหลายจะรวบรวมเขล้ากมับผซูล้นมันื้น”
(ปฐก. 49:10)

แมล้วข่ายซูดาหร์เปป็นผซูล้เดบียวในบคุตรเหลข่านมันื้นของยาโคบทบีที่ถซูกเออ่ยชคืที่อในขล้อนบีนื้ พทที่นถ้องของยซูดาหร์กท็ถซูกกลข่าวถถึง มมัน
เปป็นเรนที่องปกตลิทบีที่จะกลข่าวถถึงอมัครปปิตาสลิบสองคนนมันื้น (เชข่นในกลิจการ 7:8,9) หรนอสลิบสองตระกซูลนมันื้น เปป็นไปไดล้วข่าพบีที่
นล้องของยซูดาหร์ถซูกกลข่าวถถึงในทบีที่นบีนื้โดยการเตนอนความจนาวข่าทมันื้งสลิบสองตระกซูลนมันื้นสนบเชนนื้อสายมาจากบรรพบคุรคุษคน
เดบียวกมัน และแมล้วข่าพระเมสสลิยาหร์จะมาทางยซดคำหค พวกเขาทบุกคนกท็จะสนใจในการเสดท็จมาของพระองคร์

ผมอยากชบีนื้ใหล้เหท็นในทบีที่นบีนื้วข่าชนที่อบางชนที่อเหลข่านบีนื้ในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูแตกตข่างในการสะกดคนา 
(ภาษาอมังกฤษ) จากชนที่อเดบียวกมันในภาคพมันธสมัญญาเดลิม เหลข่าผซูล้รซูล้ภาษาฮบีบรซูและภาษากรบีกบอกเราวข่าในบางแงข่มคุม
มมันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะแสดงคนาฮบีบรซูตข่างๆเปป็นภาษากรบีก เหลข่าผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาใหมข่, กลคุข่มบคุรคุษผซูล้ถซูก
เลนอกสรรโดยพระเจล้าใหล้เขบียนขล้อความแหข่งภาคพมันธสมัญญาใหมข่ลงไป, ใชล้รซูปแบบของชนที่อเหลข่านมันื้นทบีที่ผซูล้คนในสมมัย
นมันื้นอข่านพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมคคุล้นเคยมากทบีที่สคุด เพนที่อทบีที่วข่าชนที่อรซูปแบบเดบียวกมันปรากฏในทมันื้งภาคพมันธ
สมัญญาเดลิมและใหมข่ อยข่างไรกท็ตาม มบีขล้อยกเวล้นอยซูข่สองสามประการ:

ยกตมัวอยข่างเชข่น “โยชซวคำ” และ “เยซซ” มบีความหมายเดบียวกมัน กระนมันื้นเรากท็ไมข่อยากใหล้ชนที่อของพระผซูล้ชข่วย
ใหล้รอดของเราในภาคพมันธสมัญญาใหมข่เปป็นโยชซวคำ ในภาษาฮบีบรซู “โยชซวคำ” มบีความหมายวข่า “พระผซูล้ชข่วยใหล้รอด” 
ในภาษาของเรคำ “เยซซู” มบีความหมายวข่า “พระผซูล้ชข่วยใหล้รอด” ดมังนมันื้นในขล้อสองของมมัทธลิวบททบีที่ 1 “ยซูดาส” 
(Judas) จถึงหมายถถึง ยซดคำหค, บคุตรคนทบีที่สบีที่ของยาโคบ ซถึที่งเกลิดจากยาโคบและเลอาหร์ โดยทมัที่วไปแลล้ว รซูปแบบภาษา
ฮบีบรซูของชนที่อตข่างๆสามารถถซูกใชล้ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ไดล้โดยไมข่มบีอะไรยคุข่งยากหรนอไมข่มบีการเปลบีที่ยนแปลงในเรนที่อง
ความหมายเลย – แตข่ผมอยากชบีนื้ใหล้เหท็นวข่าในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาใหมข่ ยซดคำสคนทรยศคนอ ยยูดาส ไมอ่ใชอ่ยซ
ดคำหค!



ขล้อ 3-6: “ยซดคำหคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเปเรศกรับเศ-รคำหคเกคิดจคำกนคำงทคำมคำรค เปเรศใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเฮสโรน 
เฮสโรนใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อรคำม รคำมใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออรัมมทนคำดรับ อรัมมทนคำดรับใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อนคำโชน นคำโชนใหถ้
กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อสรัลโมน สรัลโมนใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อโบอคำสเกคิดจคำกนคำงรคำหรับ โบอคำสใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อโอเบดเกคิดจคำก
นคำงรซธ โอเบดใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเจสซท เจสซทใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อดคำวคิดผซถ้เปป็นกษรัตรคิยค ดคำวคิดผซถ้เปป็นกษรัตรคิยคใหถ้กคคำเนคิด
บบุตรชคืที่อซคำโลมอน เกคิดจคำกนคำงซถึที่งแตอ่กอ่อนเปป็นภรรยคำของอบุรทยคำหค”

ขล้อเหลข่านบีนื้เอข่ยชนที่อหญลิงสบีที่คน – นางทามารร์, นางราหมับ, นางรซูธ และนางบมัทเชบา (“นางซถึที่งแตข่กข่อนเปป็น
ภรรยาของอคุรบียาหร์”) สองคนจากสบีที่คนนบีนื้ (นางรซูธและนางราหมับ) เปป็นหญลิงตข่างชาตลิ สามคนจากสบีที่คนนบีนื้ (นางทา
มารร์, นางราหมับ และนางบมัทเชบา) มบีรอยดข่างพรล้อยอยซูข่บนชนที่อของพวกนางในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม 
(อข่าน ปฐมกาล บททบีที่ 38, โยชซูวา บททบีที่ 2 และ 6:22, 23 และ 2 ซามซูเอล บททบีที่ 11:1 จนถถึง 12:25)

ชนที่อเหลข่านบีนื้ไมข่ปรากฏในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูตามทบีที่ใหล้ไวล้ในกลิตตลิคคุณของลซูกา มมัทธลิวคนเกท็บภาษบีผซูล้
นมันื้นเปป็นผซูล้ทบีที่ใสข่ชนที่อพวกนางไวล้! พระเยซซูทรงถซูกกลข่าวหาวข่าเปป็นมลิตรสหายของ “พวกคนเกท็บภาษบีและคนบาป” (มธ.
9:11; 11:19) พวกคนเกท็บภาษบีเปป็นทบีที่เกลบียดชมังของพวกยลิวเพราะการทบีที่พวกเขาเกบีที่ยวขล้องกมับรมัฐบาลโรมในการทบีที่
พวกเขาเกท็บภาษบีจากประชาชน – หลายครมันื้งพวกเขากท็เกท็บเกลินพอดบีและเอาสข่วนทบีที่เกท็บเกลินมานมันื้นเขล้ากระเปป๋าตมัว
เอง ในสมมัยนมันื้นผซถ้หญคิงทบีที่ถซูกเรบียกวข่าเปป็น “คนบาป” กท็เปป็นทบีที่รซูล้จมักกมันวข่าเปป็นหญลิงแพศยา ดล้วยเหตคุนบีนื้ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่า
หญลิงเหลข่านบีนื้ถซูกเอข่ยชนที่อ โดยสามคนมบีประวมัตลิดข่างพรล้อย กท็แสดงใหล้เหท็นถถึงความไพบซูลยร์อมันหาทบีที่สคุดมลิไดล้แหข่งพระคคุณ
ทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระเจล้าและเปป็นพยานรมับรองวข่าพระคคุณของพระองคร์ไมข่เพบียงชข่วยคนบาป “ทบีที่ผซูล้คนนมับถนอ” ใหล้
ไดล้รมับความรอดเทข่านมันื้น แตข่ยมังชข่วยคนเหลข่านมันื้นทบีที่เพนที่อนมนคุษยร์ดซูหมลิที่นเหยบียดหยามใหล้ไดล้รมับความรอดเชข่นกมัน โดย
ทางพระคคุณของพระเจล้าแมล้แตข่พวกคนเกท็บภาษบีและพวกหญลิงแพศยากท็ถซูกทนาใหล้เปป็นบคุตรของพระเจล้าและทายาท
รข่วมกมันกมับพระครลิสตร์ไดล้

“เจสซบีใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อดคำวคิดผซถ้เปป็นกษรัตรคิยค ดคำวคิดผซถ้เปป็นกษรัตรคิยคใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อซาโลมอน...” จง
สมังเกตการเนล้นเรนที่องทบีที่ดาวลิดเปป็นกษมัตรลิยร์ เขาถซูกเรบียกเชข่นนมันื้นสองครรันั้งในพระคนาขล้อเดบียวนบีนื้ มบีกษมัตรลิยร์องคร์อนที่นๆทบีที่ถซก
เออ่ยชคืที่อในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูแตข่ไมข่มบีพวกเขาสมักคนถซูกเรทยกวข่าเปป็นกษมัตรลิยร์ พมันธสมัญญานมันื้นถซูกทนาไวล้กมับดา
วลิด พระสมัญญาเรนที่องอาณาจมักรนมันื้นของพระเมสสลิยาหร์ไดล้ถซูกใหล้ไวล้แกข่ดาวลิด พระเยซซูจะไดล้รมับพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด
เปป็นมรดก และจากพระทบีที่นมัที่งนมันื้นพระองคร์จะทรงครอบครองในความชอบธรรม (ลซูกา 1:32, 33) แมล้วข่าในลนาดมับ
พงศร์พมันธคุร์ของมมัทธลิว เราเหท็นทมันื้งสลิที่งทบีที่ดบีและไมข่ดบี เรากท็ตล้องจดจนาไวล้วข่าพระคคุณไมข่ไดล้สนบทอดมาทางสายโลหลิตของ
มนคุษยร์ – และมมันไมข่ลล้มเหลวดล้วยทบีที่จะใชล้กมับคนบาปทบีที่ชมัที่วชล้าทบีที่สคุด

เนนที่องจากดาวลิดเปป็นกษมัตรลิยร์องคร์เดบียวทบีที่ถซกเออ่ยชคืที่อในฐานะกษมัตรลิยร์องคร์หนถึที่งในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระ
เยซซู กษมัตรลิยร์องคร์อนที่นๆทคุกองคร์ระหวอ่คำงดาวลิดและพระเยซซูกท็เปป็นเพบียงจคุดเชนที่อมโยงตข่างๆในเชนนื้อสายนบีนื้เทข่านมันื้น โดย
เชนที่อมโยงกษมัตรลิยร์องคร์แรกแหข่งอลิสราเอลของพระเจล้า (ดาวลิด) กมับกษมัตรลิยร์องคคสบุดทถ้คำยแหข่งอลิสราเอล (พระเยซซู) มมัน
เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าซาอซูลเปป็นกษมัตรลิยร์องคร์แรกทบีที่ไดล้ครอบครองเหนนออลิสราเอล แตข่ดคำวคิดเปป็นกษรัตรคิยคองคคแรกของ
พระเจถ้คำ และพมันธสมัญญาของพระเจล้ากท็ถซูกทนาไวล้กมับดาวลิด (1 พศด. 17:7; กลิจการ 15:16)



ขล้อ 7 และ 8: “ซคำโลมอนใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเรโหโบอรัม เรโหโบอรัมใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำบทยคำหค อคำบทยคำหค
ใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำสคำ อคำสคำใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเยโฮชคำฟฟัท เยโฮชคำฟฟัทใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเยโฮรรัม เยโฮรรัมใหถ้กคคำเนคิด
บบุตรชคืที่ออบุสซทยคำหค”

อคุสซบียาหร์ (2 พกษ. 15:13; 2 พศด. บททบีที่ 26) มบีชนที่อดล้วยวข่า อาซารลิยาหร์ (2 พกษ. 15:1-8) กษมัตรลิยร์สาม
องคร์ไมข่ถซูกเอข่ยชนที่อในทบีที่นบีนื้ – อาหมัสยาหร์, โยอาช, และอามาซลิยาหร์ (1 พศด. 3:11, 12) แนข่นอนวข่ามบีชนที่ออนที่นๆอบีกทบีที่ไมข่
ถซูกกลข่าวถถึงในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในทบีที่นบีนื้ มมันไมข่จนาเปป็นทบีที่จะตล้องเอข่ยทคุกชนที่อ, ทคุกตมัวเชนที่อมในวงศร์วานนบีนื้ 
มบีชนที่อตข่างๆเพบียงพอถซูกบมันทถึกไวล้เพนที่อพลิสซูจนร์เชนนื้อสายนบีนื้และแสดงใหล้เหท็นวข่าพระเยซซูทรงเปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัม
และดาวลิด

ขล้อ 9-11: “อบุสซทยคำหคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อโยธคำม โยธคำมใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำหรัส อคำหรัสใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเฮ
เซคทยคำหค เฮเซคทยคำหคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อมนรัสเสหค มนรัสเสหคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำโมน อคำโมนใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อโยสคิ
ยคำหค โยสคิยคำหคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเยโคนคิยคำหคกรับพวกพทที่นถ้องของเขคำ เกคิดเมคืที่อครคำวพวกเขคำตถ้องถซกกวคำดไปเปป็นเชลย
ยรังกรบุงบคำบคิโลน”

ตามทบีที่กลข่าวไวล้ใน 1 พงศาวดาร 3:15, 16 เยโคนลิยาหร์เปป็นบคุตรของเยโฮยาคลิม ดล้วยเหตคุนบีนื้เขาจถึงเปป็น
หลานของโยสลิยาหร์ “พบีที่นล้อง” ของเยโคนลิยาหร์เหท็นไดล้ชมัดวข่าหมายถถึงพวกลคุงของเขา ซถึที่งหนถึที่งในนมันื้นคนอ มมัทธานลิยาหร์
ซถึที่งชนที่อของเขาถซูกเปลบีที่ยนเปป็นเศเดคบียาหร์ (2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 24:17) เขาครองราชยร์สลิบเอท็ดปปีในเยรซูซาเลท็ม

“...เมคืที่อครคำวพวกเขคำตถ้องถซกกวคำดไปเปป็นเชลยยรังกรบุงบคำบคิโลน” ปกตลิแลล้วหมายถถึง “กคำรตกเปป็นเชลย” 
นมันื้น แตข่พวกยลิวไมข่ชอบคนานมันื้น มมันขมขนที่นเกลินไป มมันนนาควคำมทรงจคคำอรันขมขคืที่นเกบีที่ยวกมับการตกเปป็นเชลยของพวกเขา
กลมับมา และเพราะเคารพความรซูล้สถึกของพวกเขามมัทธลิวจถึงกลข่าวถถึงการทบีที่พวกเขา “ถซูกกวาดไป” หรนอกลข่าวถถึง 
“การโยกยล้ายถลิที่นฐาน” ของพวกเขา

ขล้อ 12: “หลรังจคำกพวกเขคำตถ้องถซกกวคำดไปยรังกรบุงบคำบคิโลนแลถ้ว เยโคนคิยคำหคกห็ใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเซลคำทคิ
เอล เซลคำทคิเอลใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเศรบุบบคำเบล”

เยเรมบียร์ 22:30 ซถึที่งกลข่าวถถึงเยโคนลิยาหร์ กลข่าววข่า “จงเขบียนลงวข่าชายคนนบีนื้ไมอ่มทบบุตร...” อยข่างไรกท็ตาม ขล้อ
เทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระคนาขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้บอกเราวข่าเยโคนลิยาหร์ใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อเซลาทลิเอลกท็ไมข่ไดล้ขมัดแยล้งกมับขล้อ
ความในเยเรมบียร์ สข่วนทล้ายของเยเรมบียร์ 22:30 อธลิบายวข่าเยโคนลิยาหร์ไมข่มบีบคุตรในความหมายใด: “…เพราะไมอ่มทคน
แหอ่งเชคืนั้อสคำยของเขคำสรักคนหนถึที่งททที่จะเจรคิญขถึนั้น ในกคำรประทรับบนพระททที่นรัที่งของดคำวคิด และปกครองในยซดคำหคอทก” 
ไมข่มบีบคุตรคนใดของเยโคนลิยาหร์ไดล้นมัที่งบนพระทบีที่นมัที่งกษมัตรลิยร์เลย เขามบีบคุตรหลายคนจรลิงๆ แตข่เขาไมข่มบีบคุตรทบีที่ไดล้ครอง
ราชยร์

ขล้อ 13-15: “เศรบุบบคำเบลใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำบทอซด อคำบทอซดใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเอลทอคำคคิม เอลทอคำคคิมใหถ้
กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำซอรค อคำซอรคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อศคำโดก ศคำโดกใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่ออคำคคิม อคำคคิมใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเอ
ลทอซด เอลทอซดใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเอเลอคำซคำรค เอเลอคำซคำรคใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อมรัทธคำน มรัทธคำนใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อยคำโคบ”



เกล้าชนที่อนบีนื้ทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ตมันื้งแตข่อาบบีอซูดจนถถึงยาโคบไมข่ไดล้ถซูกเอข่ยถถึงทบีที่อนที่นเลยในพระคมัมภบีรร์ พวกเขาอยซูข่ใน
ชข่วงเวลาทบีที่รซูล้จมักกมันในชนที่อ ยบุคระหวอ่คำงภคำคพรันธสรัญญคำเดคิมและใหมอ่ ซถึที่งตข่อเนนที่องจากการสลินื้นสคุดลงของบมันทถึกสมมัย
ภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ขล้อ 16: “ยคำโคบใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อโยเซฟ สคำมทของนคำงมคำรทยค พระเยซซททที่เรทยกวอ่คำพระครคิสตคกห็ทรงบรังเกคิด
มคำจคำกนคำงมคำรทยค”

จงสมังเกตความเปลบีที่ยนแปลงของภาษาตรงนบีนื้ ในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์กข่อนหนล้านบีนื้ทมันื้งหมดเราไดล้อข่านวข่าพวก
ผซถ้ชคำยใหล้กนาเนลิดชายคนอคืที่นๆ ในพระคนาขถ้อนทนั้เราอข่านวข่า “ยาโคบใหล้กนาเนลิดบคุตรชนที่อโยเซฟ” – แตอ่เรคำไมอ่ไดถ้ออ่คำนวอ่คำ
โยเซฟใหถ้กคคำเนคิดบบุตรชคืที่อเยซซ! พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงปกปฝ้องการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระผซูล้ชข่วยใหล้
รอดอยข่างระมมัดระวมัง เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “โยเซฟ สามบีของนคำงมคำรทยค พระเยซซูทบีที่เรบียกวข่าพระครลิสตร์กท็ทรงบมังเกลิดมา
จากนางมารบียร์” โยเซฟไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับการประสซูตลิของพระเยซซู การประสซูตลิของพระองคร์ไมข่เหมนอน
กนาเนลิดของบคุคคลใดกข่อนหรนอนมับแตข่นมันื้นเปป็นตล้นมา

อยข่างไรกท็ตาม ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่มมัทธลิวใหล้ไวล้นบีนื้กท็เปป็นลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของโยเซฟ ไมข่ใชข่ของมารบียร์ เรนที่องนบีนื้ไมข่
เคยถซูกตมันื้งคนาถามโดยเหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์เลย แมล้วข่ามมันถซูกประกาศอยข่างชมัดเจนตรงนบีนื้วข่าโยเซฟไมข่ใชข่บลิดาผซถ้ใหถ้
กคคำเนคิดพระเยซซู แตข่เปป็นบลิดาทคำงกฎหมคำย มมันกท็เปป็นทบีที่รมับรซูล้และยอมรมับวข่าพระเยซซูทรงสนบเชนนื้อสายมาจากดาวลิด
และมบีสลิทธลิธิ์โดยชอบตามกฎหมายในพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด

“พระเยซซททที่เรทยกวอ่คำพระครคิสตคกท็ทรงบมังเกลิดมาจากนางมารบียร์” พระเยซซเปป็นชนที่อฝฝ่คำยโลกของพระผซูล้ชข่วยใหล้
รอดของเรา พระครคิสตคเปป็นชนที่อทบีที่บข่งบอกถถึงควคำมเปป็นพระเจถ้คำของพระองคร์ “พระครลิสตร์” ยมังสนที่อถถึงกคำรเจคิมตรันั้งดล้วย
ในระบบของภาคพมันธสมัญญาเดลิม เหลอ่คำศคำสดคำพยคำกรณค, พวกปบุโรหคิตและ กษรัตรคิยคทรันั้งหลคำย ไดล้ถซูกเจลิมตมันื้งดล้วย
นนื้นามมัน, สมัญลมักษณร์ทบีที่แสดงถถึงของประทานตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ ดมังนมันื้นพวกเขาจถึงถซูกแยกตมันื้งไวล้สนาหรมับงานตข่างๆของ
พวกเขา พระเยซซทรงเปป็นศาสดาพยากรณร์, ปคุโรหลิตและกษมัตรลิยร์ – ทมันื้งสามตนาแหนข่ง และพระองคร์ทรงถซูกเจลิมตมันื้ง
โดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (อสย. 61:1; ยอหร์น 3:34)

ขล้อ 17: “ดรังนรันั้น ตรันั้งแตอ่อรับรคำฮรัมลงมคำจนถถึงดคำวคิดจถึงเปป็นสคิบสทที่ชรัที่วคน และนรับตรันั้งแตอ่ดคำวคิดลงมคำจนถถึงตถ้อง
ถซกกวคำดไปเปป็นเชลยยรังกรบุงบคำบคิโลนเปป็นเวลคำสคิบสทที่ชรัที่วคน และนรับตรันั้งแตอ่ตถ้องถซกกวคำดไปเปป็นเชลยยรังกรบุงบคำบคิโลน
จนถถึงพระครคิสตคเปป็นสคิบสทที่ชรัที่วคน”

ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่มมัทธลิวใหล้ไวล้ถซูกแบข่งออกเปป็นสามกลคุข่มๆละสลิบสบีที่ชมัที่วคน โดยแตข่ละกลคุข่มอยซูข่ในยคุคสมมัยทบีที่โดด
เดข่น, โดยแตข่ละกลคุข่มสลินื้นสคุดลงดล้วยเหตคุการณร์หนถึที่งทบีที่โดดเดข่นมากๆ เครนที่องชข่วยจนาดมังกลข่าวเปป็นธรรมเนบียมของพวก
ยลิว และชข่องวข่างทบีที่ใหญข่กวข่าทบีที่เราพบตรงนบีนื้ตมันื้งเยอะกท็ถซูกพบในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์บางอมันของภาคพมันธสมัญญาเดลิม ยก
ตมัวอยข่างเชข่น ในเอสรา 7:1-5 หกชมัที่วคนของปคุโรหลิตไมข่ถซูกกลข่าวถถึง เราสามารถเหท็นสลิที่งนบีนื้ไดล้อยข่างชมัดเจนเมนที่อเรา
เปรบียบเทบียบพระคนาตอนดมังกลข่าวกมับ 1 พงศาวดาร 6:3-15

คคุณอาจสมังเกตเหท็นวข่ากลคุข่มสคุดทล้ายของสามกลคุข่มทบีที่มบีสลิบสบีที่ชมัที่วคนนบีนื้ดซูเหมนอนจะมบีแคข่สลิบสามชนที่อ โดยมบีพระ
เยซซูเปป็นชนที่อสคุดทล้าย คนาอธลิบายสนาหรมับเรนที่องนบีนื้กท็คนอวข่า ในการใหล้ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์เหลข่านบีนื้ในขล้อ 17 มมัทธลิวนมับดาวลิด
สองหน – นมัที่นคนอ ในฐานะเปป็นคนสคุดทล้ายของสลิบสบีที่ชมัที่วคนชคุดแรกและในฐานะเปป็นคนแรกของสลิบสบีที่ชมัที่วคนชคุดทบีที่



สอง ดมังนมันื้นหากเรานมับสลิบสบีที่ชมัที่วคนชคุดทบีที่สองใหล้สลินื้นสคุดลงทบีที่โยสลิยาหร์และสลิบสบีที่ชมัที่วคนชคุดทบีที่สามใหล้เรลิที่มตล้นทบีที่เยโคนลิยาหร์ 
เรากท็เหท็นวข่ากลคุข่มสคุดทล้าย รวมถถึงอบีกสองกลคุข่มทบีที่เหลนอดล้วย มบีสลิบสบีที่ชนที่อ ซถึที่งรวมถถึงชนที่อขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและพระผซูล้
ชข่วยใหล้รอดของเรา, พระเยซซูครลิสตร์

คนาพยากรณร์ตข่างๆในภาคพมันธสมัญญาเดลิมบอกลข่วงหนล้าวข่าพระเมสสลิยาหร์จะเปป็น “บบุตร” ของดคำวคิด – 
นมัที่นคนอ แหข่งเชคืนั้อสคำยของดาวลิด ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในตอนตล้นของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวพลิสซูจนร์วข่าพระเยซซูอยซูข่ใน
วงศร์วานนมันื้นจรลิงๆ – แตข่มมันกท็ทนามากกวข่านมันื้นอบีก ชนที่อเยอะแยะยาวเหยบียดเหลข่านบีนื้ ซถึที่งถซูกใหล้ไวล้อยข่างแมข่นยนาเทบีที่ยงตรง
เปปิดเผยแกข่นมักศถึกษาพระคมัมภบีรร์ทมันื้งหลายทบีที่คคุล้นเคยกมับขล้อพระคนาตข่างๆในภาคพมันธสมัญญาเดลิมวข่าในชข่วงระยะเวลา
อมันยาวนานตมันื้งแตข่พระสมัญญาเรนที่องเชนนื้อสายนมันื้นจนถถึงการประสซูตลิของพระเยซซู การทรงจมัดเตรบียมในเรนที่องตข่างๆของ
พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กท็ดนาเนลินตข่อเนนที่องมาโดยตลอด! ตลอดระยะเวลาหลายรล้อยปปีพระเจล้า ในอนานาจสลิทธลิธิ์ขาด
ของพระองคร์แหข่งพระประสงคร์และจคุดประสงคร์ กนาลมังจมัดเตรบียมสนาหรมับการเสดท็จมาของเชนนื้อสายนมันื้นทบีที่ทรงสมัญญา
ไวล้แกข่อมับราฮมัม ทคุกคนในลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้นบีนื้ ไมข่วข่าคนๆนมันื้นจะเปป็นคนชมัที่วหรนอคนทบีที่ยนาเกรงพระเจล้า กท็
เปป็นตมัวเชนที่อมในหข่วงโซข่แหข่งการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้า มบีสงครามหลายตข่อหลายครมันื้ง, การเปลบีที่ยนแปลงตข่างๆ
ในระดมับประชาชาตลิ, สมมัยตข่างๆทบีที่อลิสราเอลไดล้ครอบครองในความรคุข่งโรจนร์และชข่วงเวลาตข่างๆทบีที่ประชาชาตลินมันื้น
ปรนนลิบมัตลิในฐานะทาสในการตกเปป็นเชลย แตข่แมล้เผชลิญความยากลนาบากตข่างๆตลอดหลายศตวรรษ พระเจล้ากท็
ทรงพลิทมักษร์รมักษาวงศร์วานนมันื้นทบีที่เชนนื้อสายนมันื้นจะเสดท็จมา

จากนมันื้นวมันหนถึที่ง ในหมซูข่บล้านแหข่งหนถึที่งทบีที่แทบไมข่มบีใครรซูล้จมัก พระเจล้าไดล้ทรงเลนอกหญลิงสาวคนหนถึที่ง, หญลิง
พรหมจารบีคนหนถึที่ง, เพนที่อใหล้กนาเนลิดพระบคุตรของพระองคร์เขล้ามาในโลก และพระเจล้าไดล้ทรงเลนอกชายธรรมดาคน
หนถึที่ง, ชข่างไมล้คนหนถึที่งทบีที่ทนางานหนมักแตข่ยากจน, เพนที่อจมัดเตรบียมบล้านหลมังหนถึที่งใหล้แกข่เชนนื้อสายของอมับราฮมัม, บคุตรของ
ดาวลิด ดมังนมันื้นพระเยซซู ซถึที่งถซูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และถซูกใหล้กนาเนลิดโดยมารบียร์หญลิงพรหมจารบี จถึงไดล้รมับ
การเลบีนื้ยงดซูในบล้านของชข่างไมล้ผซูล้ตที่นาตล้อยคนหนถึที่ง แตข่พระองคร์กท็ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่ทรงสมัญญาไวล้นมันื้นทบีที่เหลข่า
ศาสดาพยากรณร์ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดล้เขบียนถถึง!

มมันเปป็นขล้อเทท็จจรลิงทบีที่นข่าสนใจอยข่างหนถึที่งทบีที่วข่าพวกยลิวรวมกมันเปป็นประชาชาตลิเดบียวบนแผข่นดลินโลกทบีที่
สามารถสนบยล้อนประวมัตลิความเปป็นมาของตนกลมับไปยมังบรรพบคุรคุษคนเดบียวไดล้! ในบมันทถึกพงศร์พมันธคุร์นบีนื้ของพระเยซซู
เราเหท็นอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดและการถข่อมพระองคร์ลงของพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ เพราะวข่าวงศร์วานของพระผซูล้ชข่วย
ใหล้รอดของคนบาปทมันื้งหลายนมันื้นมบีหลายคนทบีที่ไมข่ใหล้เกบียรตลิพระเจล้าเพราะความบาปของพวกเขา พวกยลิวภาคภซูมลิใจ
ยลิที่งนมักกมับบรรพบคุรคุษของตน แตข่พระเจล้าทรงตนาหนลิความภาคภซูมลิใจเกลินพอดบีของพวกเขาโดยทรงยอมใหล้พระบคุตร
ของพระองคร์, พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, มาทางวงศร์วานทบีที่มมัทธลิวเอข่ยชนที่อตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงนนาพา
เขา

การปฏริสนธริและการประสซตริของพระเยซซ
ขล้อ 18: “เรคืที่องพระกคคำเนคิดของพระเยซซครคิสตคเปป็นดรังนทนั้ คคือมคำรทยคผซถ้เปป็นมคำรดคำของพระเยซซนรันั้น เดคิมโยเซฟ

ไดถ้สซอ่ขอหมรันั้นกรันไวถ้แลถ้ว กอ่อนททที่จะไดถ้อยซอ่กคินดถ้วยกรันกห็ปรคำกฏวอ่คำ มคำรทยคมทครรภคแลถ้วดถ้วยเดชพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์”



หลมังจากไดล้นนาเสนอลคคำดรับพงศคพรันธบุคของพระเยซซูแลล้ว มมัทธลิวกท็เปปิดเผยภายใตล้การทรงนนาและการดลใจ
ของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์วข่าองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราทรงถคือกคคำเนคิดมาอยอ่คำงไร แนข่นอนวข่าเราเหท็นในพระคนาขล้อนบีนื้
วข่าโยเซฟไมข่ใชข่บคิดคำของพระเยซซู มารบียร์หญลิงพรหมจารบีเปป็นมารดาของพระองคร์ แตข่พระองคร์ไมข่ทรงมบีบลิดาทบีที่เปป็น
มนคุษยร์

มมัทธลิวไมข่ไดล้เอข่ยถถึงคนาประกาศนมันื้นทบีที่ทซูตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกข่มารบียร์ และเขาไมข่ไดล้กลข่าวถถึงการเกลิด
ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาซถึที่งเปป็นผซูล้นนาหนล้าพระเยซซูดล้วย ลซูกากลข่าวถถึงทมันื้งสองเหตคุการณร์นมันื้น (ลซูกา 1:26-38, 57-
80) มมัทธลิวเรลิที่มตล้นทบีที่เวลานมันื้นเมนที่อมมันเรลิที่มปรากฏชมัดเจนวข่ามารบียร์จะกลายเปป็นมารดาคนหนถึที่ง

พระเจล้าในการทรงจมัดเตรบียมของพระองคร์ทรงขมัดขวางเรามลิใหล้ทราบมากนมักเกบีที่ยวกมับประวมัตลิสข่วนตมัวของ
มารบียร์มารดาของพระเยซซู  ประเพณบีเหลข่านมันื้นทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับเธอ, ประเพณบีตข่างๆทบีที่โรมยกชซูเหลนอเกลิน, โดยทมัที่วไป
แลล้วไมข่ไดล้มบีคข่าอะไรเลยเพราะวข่าพวกมมันไมข่ไดล้อลิงตามขล้อเทท็จจรลิงในพระคมัมภบีรร์ เราไมข่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกมับรซูป
ลมักษณร์ภายนอกของมารบียร์ และเราไมข่ทราบอะไรเลยดล้วยเกบีที่ยวกมับครอบครมัวของเธอ ยอหร์น 19:25 อล้างอลิงถถึง
นล้องสาวของเธอ ลซูกา 1:36 บอกเราวข่าเธอเปป็นญาตลิของเอลบีซาเบธ มารดาของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา ในกลิจการ
1:14 เธอถซูกกลข่าวถถึงทข่ามกลางคนเหลข่านมันื้นทบีที่รอคอย “ในการอธลิษฐานอล้อนวอน” กข่อนถถึงวมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้น ใน
การเชนที่อฟปังตข่อคนาสมัที่งขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า

ในเรนที่องอคุปนลิสมัย มารบียร์เปป็นหญลิงทบีที่ยนาเกรงพระเจล้าและนข่านมับถนออยข่างไมข่ตล้องสงสมัย จากบมันทถึกของลซูกา
เกบีที่ยวกมับเธอ นบีที่ดซูเหมนอนจะเปป็นความจรลิงอยข่างแนข่นอน เธอตนที่นตมัวทบีที่จะฟปังขล้อความของพระเจล้า, เชนที่อสลิที่งทบีที่พระองคร์
ไดล้ทรงเปปิดเผยแกข่เธอ, และเชนที่อฟปังถล้อยคนาตข่างๆของพระองคร์ ทซูตสวรรคร์กาเบรบียลกลข่าวชมัดเจนมากๆวข่ามารบียร์เปป็น
ผซูล้ทบีที่พระเจล้าทรงโปรดปรานยลิที่งนมักและวข่าเธอเปป็นผซูล้ทบีที่ไดล้รมับพรทข่ามกลางสตรบีทมันื้งหลาย (ลซูกา 1:28, 30) ทบีที่วข่าเธอ
เปป็นคนทบีที่ถข่อมใจและชนที่นชมยลินดบีในเกบียรตลิยศทบีที่พระเจล้าไดล้โปรดประทานแกข่เธอนมันื้นกท็ปรากฏชมัดเจนในการทบีที่เธอ
ยอมรมับเกบียรตลิยศดมังกลข่าว (อข่าน ลซูกา 1:46-55) เธอใครข่ครวญสลิที่งเหลข่านบีนื้ทบีที่เกลิดขถึนื้นซถึที่งเชนที่อมโยงกมับบคุตรหมัวปปีของ
เธอ (ลซูกา 2:19) บทเพลงของเธอ ซถึที่งถซูกบมันทถึกไวล้ในพระคนาตอนทบีที่เพลิที่งถซูกกลข่าวถถึงในลซูกา 1:46-55 บอกเราวข่า
เธอคคุล้นเคยกมับขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆ ซถึที่งเหท็นไดล้ชมัดวข่าเธอชลินกมับการรมับประทานพระวจนะของพระเจล้าเปป็นอาหาร
ฝฝ่ายวลิญญาณ ในความเปป็นจรลิงแลล้ว ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเจล้าไดล้ทรงเลนอกเธอใหล้เปป็นมารดาของพระบคุตรของ
พระองคร์ เทข่านบีนื้กท็พอแลล้วสนาหรมับสลิที่งทบีที่เราตถ้องรซูล้เกบีที่ยวกมับตมัวเธอ!

มารบียร์ “เดคิมโยเซฟไดถ้สซอ่ขอหมรันั้นกรันไวถ้แลถ้ว” นบีที่หมายความวข่าเธอไดล้หมมันื้นหมายไวล้กมับเขาแลล้ว ในสมมัยนมันื้น
มมันเปป็นธรรมเนบียมทข่ามกลางพวกยลิวทบีที่หญลิงสาวคนหนถึที่งจะยมังอยซูข่ในบล้านพข่อแมข่ของเธอตข่อไปอบีกสมักระยะหนถึที่งหลมัง
จากการหมมันื้นหมายกข่อนทบีที่จะมบีการแตข่งงานและทมันื้งสองคนมาอยซูข่ดล้วยกมันในฐานะสามบีภรรยา เราไมข่ไดล้ถซูกบอกวข่า
มารบียร์และโยเซฟหมมันื้นกมันแลล้วนานเทข่าใด ณ เวลานบีนื้ แตข่เหท็นไดล้ชมัดเจนมากๆวข่ากข่อนทบีที่พวกเขามาอยซูข่ดล้วยกมันใน
ฐานะสามบีภรรยา มารบียร์กท็ “มทครรภคแลถ้วดถ้วยเดชพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์”

นบีที่ไมข่ไดล้บอกเปป็นนมัยวข่ามารบียร์กนาลมังพยายามปปิดบมังหรนอซข่อนสภาพของเธอ พระเจล้าไดล้ทรงทนาใหล้
สถานการณร์นมันื้นเปป็นทบีที่ทราบชมัดเจนแกข่มารบียร์แลล้วและเธอไดล้ยอมรมับหนล้าทบีที่รมับผลิดชอบนมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงมอบใหล้แกข่



เธอ แตข่แมล้วข่าพระองคร์ทรงเปปิดเผยอยข่างชมัดเจนแกข่มคำรทยคแลล้ววข่าจะเกลิดอะไรขถึนื้น พระองคร์กท็มลิไดล้ทรงเปปิดเผยเรนที่องนบีนื้
แกข่โยเซฟ

ขล้อ 19: “แตอ่โยเซฟสคำมทของเธอเปป็นคนชอบธรรม ไมอ่พอใจททที่จะแพรอ่งพรคำยควคำมเปป็นไปของเธอ หมคำย
จะถอนหมรันั้นเสทยลรับๆ”

มมันเปป็นความจรลิงเชข่นกมันทบีที่วข่าเราทราบนล้อยมากๆเกบีที่ยวกมับโยเซฟเทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับประวมัตลิศาสตรร์ทบีที่ถซูก
บมันทถึกเปป็นลายลมักษณร์อมักษร เราทราบจากลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ทบีที่มมัทธลิวใหล้ไวล้วข่าโยเซฟสนบเชนนื้อสายมาจากกษมัตรลิยร์ แตข่ดซู
เหมนอนวข่าเขาเปป็นชายทบีที่ยากจน เขาประกอบอาชบีพเปป็นชข่างไมล้ แตข่ตรงนบีนื้เขาถซูกประกาศวข่าเปป็นคนชอบธรรม ซถึที่ง
ทนาใหล้เราเชนที่อวข่าเขาเปป็นคนชอบธรรมและเปปีปี่ยมดล้วยเมตตาเชข่นกมัน จากขล้อเทท็จจรลิงตข่างๆทบีที่ตามมาในบททบีที่ 2 เรา
ทราบวข่าเขาเปป็นชายคนหนถึที่งทบีที่ยนาเกรงและนมับถนอพระเจล้า

ในขณะนมันื้นเองโยเซฟไมข่ทราบวข่าบลิดาของบคุตรของมารบียร์คนอพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ภายใตล้บมัญญมัตลิของ
ยลิว สภาพของเธอนมันื้นเปป็นอาชญากรรมอยข่างหนถึที่งและเธอมบีโทษตล้องถซูกหลินขวล้างจนตาย (ลนต. 20:10) หญลิงทบีที่
หมมันื้นหมายแลล้วถซูกปฏลิบมัตลิเหมนอนกมับหญลิงทบีที่แตข่งงานแลล้ว (พบญ. 22:23, 24) กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่งกท็คนอ ตมันื้งแตข่เวลาทบีที่
หมมันื้นหมายกมัน ชายและหญลิงคนหนถึที่งกท็มบีพมันธะตข่อกมันแลล้วในทางกฎหมาย ดล้วยเหตคุนบีนื้ การไมข่รมักนวลสงวนตมัวใน
สข่วนของฝฝ่ายหนถึที่งฝฝ่ายใดจถึงถซูกมองวข่าเปป็นการเลข่นชซูล้ และบาปของการเลข่นชซูล้กท็มบีโทษประหารชบีวลิต

แตข่โยเซฟ “เปป็นคนชอบธรรม” ไมข่เตท็มใจทบีที่จะประจานมารบียร์โดยการใหล้เธอถซูกหลินขวล้างหรนอถซูกลงโทษ
ตข่อหนล้าคนอนที่น เพราะเปป็นคนชอบธรรมทบีที่ยนาเกรงพระเจล้า เขาจถึงไมข่สามารถรมับมารบียร์เปป็นภรรยาของตนไดล้ภายใตล้
สถานการณร์ดมังกลข่าว แตข่เขากท็ไมข่เตท็มใจทบีที่จะประจานเธอและทนาใหล้เธอขายหนล้าตข่อธารกนานมัลและตข่อหนล้าคน
อธรรม ดซูเหมนอนวข่าบมัญญมัตลิในพระราชบมัญญมัตลิ 22:23, 24 ไมข่ไดล้บรังครับผซูล้เปป็นสามบีใหล้กลข่าวหาภรรยาของตนวข่าเลข่น
ชซูล้และใหล้เธอถซูกหลินขวล้างจนตาย ดมังนมันื้นโยเซฟจถึงตมัดสลินใจทบีที่จะดนาเนลินตามทางสายกลาง –นมัที่นคนอ เขาไมข่อาจ
แตข่งงานกมับเธอไดล้ แตข่เขากท็จะไมข่ยกเธอใหล้แกข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่จะบมังคมับใชล้กฎหมายเชข่นกมัน แทนทบีที่จะทนาเชข่นนมันื้น เขา
จถึง “จะถอนหมรันั้นเสทยลรับๆ” เขาจะเขบียนหนมังสนอหยข่าและใหล้มมันแกข่เธอ ดมังนมันื้นเขากท็จะไมข่ละเมลิดบมัญญมัตลิของ
พระเจล้าและเขากท็จะไมข่ประจานเธอใหล้ไดล้รมับความอมับอายและถซูกลงโทษดล้วย นบีที่สอดคลล้องกมับบมัญญมัตลิของโมเสส
เรนที่องการหยข่ารล้าง (พบญ. 24:1)

ขล้อ 20: “แตอ่เมคืที่อโยเซฟยรังคคิดในเรคืที่องนทนั้อยซอ่ ดซเถคิด มททซตสวรรคคขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ มคำปรคำกฏแกอ่โย
เซฟในควคำมฝฟันวอ่คำ “โยเซฟ บบุตรดคำวคิด อยอ่คำกลรัวททที่จะรรับมคำรทยคมคำเปป็นภรรยคำของเจถ้คำเลย เพรคำะวอ่คำผซถ้ซถึที่งปฏคิสนธคิใน
ครรภคของเธอเปป็นโดยเดชพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์”

ใครจะไมข่เหท็นใจโยเซฟในชข่วงเวลาเชข่นนบีนื้เลข่า? เขานอนคลิดอยซูข่บนเตบียงของตนในคที่นาคนนทบีที่เงบียบสนลิท โดย
คลิดถถึงสลิที่งทบีที่เขาเพลิที่งทราบมา – วข่าเจล้าสาวทบีที่หมมันื้นไวล้ของเขาตมันื้งครรภร์แลล้ว และจนาไวล้วข่าเทข่าทบีที่โยเซฟทราบ บคุตรคนนบีนื้มบี
ชายอนที่นเปป็นพข่อ เขาคงมบีบล้านแสนสคุขไมข่ไดล้แลล้ว ความสคุขของเขาพมังทลายไปหมดแลล้ว เขานอนไมข่หลมับขณะทบีที่เขา
เอนกายอยซูข่บนทบีที่นอนของตนและครคุข่นคลิดวข่าเขาตล้องทนายมังไงตข่อไป และเขาตล้องทนาอยข่างไรโดยทบีที่ตมัวเองจะไมข่โดน
วลิพากษร์วลิจารณร์อยข่างรคุนแรงและไมข่ทนาใหล้มารบียร์ตล้องอมับอายขายหนล้าหรนออาจตล้องเสบียชบีวลิต



ขณะทบีที่โยเซฟ “ยรังคคิดในเรคืที่องนทนั้อยซอ่ ดซเถคิด มททซตสวรรคคขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ มคำปรคำกฏแกอ่โยเซฟใน
ควคำมฝฟัน...” การตลิดตข่อสนที่อสารของพระเจล้ากมับมนคุษยร์ผข่านทางความฝปันตข่างๆกท็ถซูกกลข่าวถถึงในมมัทธลิว 2:12 ทบีที่พวก
นมักปราชญร์ไดล้รมับคนาเตนอนมลิใหล้บอกเฮโรดวข่ากคุมารพระครลิสตร์จะถซูกพบไดล้ทบีที่ไหน ในมมัทธลิว 2:13 โยเซฟไดล้รมับคนา
เตนอนจากพระเจล้าผข่านทางความฝปัน และไดล้รมับคนาสมัที่งใหล้พาพระเยซซูและมารบียร์เขล้าไปในอบียลิปตร์ ในขล้อ 19 ของบท
เดบียวกมันนมันื้นพระเจล้าตรมัสแกข่โยเซฟอบีกครมันื้งในความฝปัน โดยบอกเขาวข่ามมันปลอดภมัยแลล้วทบีที่เขาและครอบครมัวของ
เขาจะกลมับไปยมังแผข่นดลินอลิสราเอล ในมมัทธลิว 27:19 ภรรยาของปปีลาตประกาศวข่านาง “ทคุกขร์ใจหลายประการ” 
ในความฝปันทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับพระเยซซู และเตนอนผซูล้วข่าราชการไมข่ใหล้ไปยคุข่งเกบีที่ยวกมับแผนการตข่างๆทบีที่ผซูล้คนปฏลิบมัตลิเพนที่อตข่อ
ตล้านพระองคร์ ในกลิจการ 2:17 เราอข่านเกบีที่ยวกมับคนาพยากรณร์ของโยเอล “คนหนคุข่มของทข่านจะเหท็นนลิมลิต และคน
แกข่จะฝปันเหท็น”

พวกยลิวใหล้ความสนาคมัญอยข่างมากกมับความฝปันตข่างๆ และความฝปันเชข่นนมันื้นมมักเชนที่อมโยงกมับอะไรบางอยข่าง
ทบีที่ประกาศถถึงการทรงนนาของพระเจล้า, บางสลิที่งทบีที่แบข่งแยกความฝปันเหลข่านมันื้นจากความฝปันปกตลิธรรมดา แนข่นอนวข่า
ไมข่ใชข่ความฝปันทคุกครมันื้งมบีขข่าวสารจากพระเจล้า แตข่โดยสข่วนตมัวแลล้วผมเชนที่อวข่าแมล้กระทมัที่งในยคุคสมมัยปปัจจคุบมันพระเจล้ากท็
ทรงเตนอนผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่ยนาเกรงพระเจล้าในความฝปันตข่างๆ เราดนาเนลินโดยความเชนที่อ มลิใชข่ตามทบีที่ตามองเหท็น (2 
คร. 5:7) และความฝปันเหลข่านมันื้นคงจะเปป็นขล้อยกเวล้นทบีที่เกลิดนล้อยครมันื้งมากๆแทนทบีที่จะเปป็นกฎ

“...โยเซฟ บบุตรดคำวคิด...” วลิธบีทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นพซูดกมับโยเซฟกท็คงเตนอนความจนาเขาถถึงเชนนื้อสายกษมัตรลิยร์
ของเขาและสลิที่งทบีที่ทคุกครอบครมัวในวงศร์วานของดาวลิดรอคอยมานานแสนนาน – การเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์ 
ดมังนมันื้นโยเซฟจถึงควรเตรบียมตมัวใหล้ดบีสนาหรมับคนาประกาศทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้กนาลมังจะประกาศ

“อยอ่คำกลรัวททที่จะรรับมคำรทยคมคำเปป็นภรรยคำของเจถ้คำเลย...” เราไดล้อภลิปรายไปแลล้วถถึงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าในสมมัย
นมันื้นคซูข่ทบีที่หมมันื้นหมายกมันไวล้แลล้ววข่าจะแตข่งงานกมันกท็ถซูกถนอวข่าถซูกผซูกมมัดแกข่กมันและกมันแลล้ว ดล้วยเหตคุนบีนื้ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้น
จถึงกลข่าวถถึงมารบียร์, คซูข่หมมันื้นของโยเซฟ วข่าเปป็น “ภรรยา” ของเขา โยเซฟจะตล้องไมข่หยข่านางเหมนอนทบีที่เขากนาลมังคลิดทบีที่
จะกระทนา เขาจะตล้องไมข่กลมัวทบีที่จะเดลินหนล้าตข่อกมับแผนการเดลิมของเขาทบีที่จะแตข่งงานกมับเธอ ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้น
กลข่าววข่า “เพรคำะวอ่คำผซถ้ซถึที่งปฏคิสนธคิในครรภคของเธอเปป็นโดยเดชพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์”

บมันททึกของลซกาเกรีที่ยวกมับการปฏริสนธริ
และการประสซตริของพระเยซซ

“เมนที่อถถึงเดนอนทบีที่หก พระเจล้าทรงใชล้ทซูตสวรรคร์กาเบรบียลนมันื้น ใหล้มายมังเมนองหนถึที่งในแควล้นกาลลิลบี ชนที่อนาซา
เรท็ธ มาถถึงหญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งทบีที่ไดล้หมมันื้นกมันไวล้กมับชายคนหนถึที่งชนที่อโยเซฟ เปป็นคนในวงศร์วานดาวลิด หญลิง
พรหมจารบีนมันื้นชนที่อมารบียร์ ทซูตสวรรคร์มาถถึงหญลิงพรหมจารบีนมันื้นแลล้ววข่า “เธอผซูล้ซถึที่งเปป็นทบีที่ทรงโปรดปรานมาก จงจนาเรลิญ
เถลิด องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงสถลิตอยซูข่กมับเธอ เธอไดล้รมับพระพรทข่ามกลางสตรบีทมันื้งปวง

“เมนที่อมารบียร์เหท็นทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้น เธอกท็ตกใจเพราะคนาของทซูตนมันื้น และรนาพถึงวข่าคนากลข่าวนมันื้นจะหมายวข่า
อะไร แลล้วทซูตสวรรคร์จถึงกลข่าวแกข่เธอวข่า “มารบียร์เออ๋ย อยข่ากลมัวเลย เพราะเธอเปป็นทบีที่พระเจล้าทรงโปรดปรานแลล้ว 
ดซูเถลิด เธอจะตมันื้งครรภร์และคลอดบคุตรชายคนหนถึที่ง จงตมันื้งชนที่อบคุตรนมันื้นวข่า เยซซ บคุตรนมันื้นจะเปป็นใหญข่ และจะทรงเรบียก



วข่าเปป็นบคุตรของพระเจล้าสซูงสคุด พระเจล้าซถึที่งเปป็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า จะทรงประทานพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดบรรพบคุรคุษ
ของทข่านใหล้แกข่ทข่าน และทข่านจะครอบครองวงศร์วานของยาโคบสนบไปเปป็นนลิตยร์ และอาณาจมักรของทข่านจะไมข่รซูล้
จมักสลินื้นสคุดเลย

“ฝฝ่ายมารบียร์ทซูลทซูตสวรรคร์นมันื้นวข่า “เหตคุการณร์นมันื้นจะเปป็นไปอยข่างไรไดล้ เพราะขล้าพเจล้ายมังหาไดล้รข่วมกมับชาย
ใดไมข่” ทซูตสวรรคร์จถึงตอบเธอวข่า “พระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์จะเสดห็จลงมคำบนเธอ และฤทธคิธิ์เดชของผซถ้สซงสบุดจะปกเธอ 
เหตคุฉะนมันื้นองคร์บรลิสคุทธลิธิ์ทบีที่จะบมังเกลิดมานมันื้นจะไดล้เรบียกวข่า พระบคุตรของพระเจล้า” (ลซูกา 1:26-35)

ผมชอบบมันทถึกทบีที่ใหล้ไวล้โดยลซูกา เขาเลข่าวข่าพระเจล้าทรงใชล้กาเบรบียลทซูตสวรรคร์ใหล้มาประกาศแกข่มารบียร์วข่า
เธอเปป็นทบีที่โปรดปรานอยข่างยลิที่งตข่อองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า และวข่าเธอเปป็นผซูล้ทบีที่ไดล้รมับพรทข่ามกลางสตรบีทมันื้งหลายเพราะวข่า
เธอไดล้ถซูกเลนอกสรรเพนที่อทบีที่จะใหล้กนาเนลิดพระบคุตรของพระเจล้าเขล้ามาในโลก

มารบียร์รซูล้สถึกลนาบากใจ – ซถึที่งกท็เปป็นทบีที่เขล้าใจไดล้ เธอคคุล้นเคยกมับบมัญญมัตลิของยลิว เธอรซูล้โทษสนาหรมับหญลิงทบีที่หมมันื้น
หมายไวล้แลล้วซถึที่งถซูกพบวข่าตมันื้งครรภร์ และเธอยมังไมข่ไดล้อยซูข่รข่วมกมับโยเซฟในฐานะภรรยาของเขาเลย ดมังนมันื้นเธอจถึงถาม
คนาถามนบีนื้กมับทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้วข่า “เหตบุกคำรณคนรันั้นจะเปป็นไปอยอ่คำงไรไดถ้ เพรคำะขถ้คำพเจถ้คำยรังหคำไดถ้รอ่วมกรับชคำยใดไมอ่” 
เธอดซูเหมนอนไมข่ไดล้สงสมัยถล้อยคนาของทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นหรนอตมันื้งคนาถามความจรลิงของสลิที่งทบีที่เขาเพลิที่งกลข่าว เธอแคข่ถาม
วข่าเรนที่องแบบนมันื้นจะเกลิดขถึนื้นอยข่างไรไดล้เนนที่องจากเธอยมังเปป็นสาวพรหมจารบีอยซูข่

กาเบรบียลจถึงอธลิบายแกข่มารบียร์วข่าการอมัศจรรยร์นบีนื้จะเกลิดขถึนื้นไดล้ผข่านทางพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และฤทธลิธิ์เดช
ของพระเจล้า และวข่าบคุตรทบีที่จะเกลิดมานบีนื้จะเปป็นองคคบรคิสบุทธคิธิ์ มบีเดท็กทารกหลายลล้านคนทบีที่เกลิดมาบนโลกนบีนื้ และเดท็ก
ทารกทคุกคนกท็ไรถ้เดทยงสคำตอนทบีที่เกลิดมา แตอ่มททคำรกองคคบรคิสบุทธคิธิ์เพทยงผซถ้เดทยวเทอ่คำนรันั้น พระเยซซูทรงเปป็นมากกวข่าผซูล้ไรล้
เดบียงสา พระองคร์ทรงเปป็นผซถ้บรคิสบุทธคิธิ์ พระองคร์ทรงถซูกปฏคิสนธคิในความบรลิสคุทธลิธิ์และพระองคร์ทรงเกลิดมาเปป็นผซูล้
บรลิสคุทธลิธิ์เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง

ทซูตสวรรคร์กาเบรบียลไดล้อธลิบายแกข่มารบียร์แลล้ววข่าบคุตรของเธอจะ “เปป็นใหญข่ ...บคุตรของพระเจล้าสซูงสคุด” เขา
อธลิบายวข่าพระเจล้าจะประทานพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดแกข่พระองคร์และวข่าพระองคร์จะทรงปกครองเหนนอวงศร์วานของ
ยาโคบในอาณาจมักรหนถึที่งทบีที่ไมข่รซูล้สลินื้นสคุด ดซูเหมนอนวข่ามารบียร์ยอมรมับถล้อยคนาเหลข่านบีนื้โดยปราศจากขล้อสงสมัยใดๆและเมนที่อ
เธอถซูกบอกวข่าบคุตรของเธอจะเปป็นพระบคุตรผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้า เธอกท็กลข่าววข่า “ดซเถคิด ขถ้คำพเจถ้คำเปป็นหญคิงคนใชถ้
ขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ ขอใหถ้บรังเกคิดแกอ่ขถ้คำพเจถ้คำตคำมคคคำของทอ่คำนเถคิด” และทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นกท็ไปจากเธอ (ลซูกา 
1:38)

มบีคนเยอะมากทบีที่ปฏคิเสธททที่จะเชคืที่อวข่าพระเยซซูทรงประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี พวกเขากลข่าววข่ามมันเปป็นไป
ไมข่ไดล้ในทางวลิทยาศาสตรร์ทบีที่หญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งจะคลอดบคุตรไดล้ – แตข่พวกเขากนาลมังคลิดในแงข่ของธรรมชาตลิ 
การไรล้ความสามารถของมนคุษยร์คนอโอกาสของพระเจล้าทบีที่จะแสดงใหล้เหท็นวข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า, วข่าพระองคร์
ทรงไรล้ขบีดจนากมัดและสามารถทนาทบุกสคิที่งไดล้ “เพรคำะวอ่คำไมม่มมีสตสิ่งหนนสิ่งสตสิ่งใดซถึที่งพระเจถ้คำทรงกระทคคำไมอ่ไดถ้” (ลซูกา 1:37)

เราตล้องเผชลิญหนล้าขล้อเทท็จจรลิงทบีที่เดท็ดขาดและไมข่อาจโตล้แยล้งไดล้ทบีที่วข่าหากพระเยซซูไมอ่ไดถ้เกลิดจากหญลิง
พรหมจารบีคนหนถึที่ง พระองคร์กท็ทรงเปป็นลซกนอกสมรส – ซถึที่งในกรณบีดมังกลข่าวพระองคร์กท็คงชข่วยใครใหล้รอดไมข่ไดล้เลย 
พระองคคเองกท็คงตล้องการพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดผซูล้หนถึที่ง! มมันเปป็นความโงข่เขลาทบีที่ใครสมักคนจะกลข่าววข่าตนเปป็นผซูล้รมับใชล้คน



หนถึที่งแหข่งขข่าวประเสรลิฐ --- และจากนมันื้นกท็ปฏลิเสธเรนที่องการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี ทข่านทบีที่รมัก อยข่าหลงเลย: คน
ทบีที่ปฏลิเสธเรนที่องการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซซูกท็ไมอ่มทขอ่คำวสคำรแหอ่งควคำมรอด!

ขล้อ 21: “เธอจะประสซตคิบบุตรชคำย แลถ้วเจถ้คำจะเรทยกนคำมของทอ่คำนวอ่คำ เยซยู เพรคำะวอ่คำทอ่คำนจะโปรดชอ่วย
ชนชคำตคิของทอ่คำนใหถ้รอดจคำกควคำมผคิดบคำปของเขคำทรันั้งหลคำย”

จงสมังเกตวข่าขณะทบีที่ลซูกาบมันทถึกขข่าวสารของกาเบรบียลถถึงมารบียร์ มมัทธลิวบมันทถึกขข่าวสารทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้ใหล้
แกข่โยเซฟ

“เธอจะประสซตคิบบุตรชคำย...” นข่าสนใจทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้ไมข่ไดล้กลข่าวแกข่โยเซฟวข่า “เธอจะคลอดบคุตรชาย
คนหนถึที่งใหถ้แกอ่ทอ่คำน” นมัที่นเปป็นสลิที่งทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นกลข่าวแกข่เศคารลิยาหร์ในลซูกา 1:13 ตอนทบีที่ประกาศเรนที่องกนาเนลิด
ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา: “นางเอลบีซาเบธภรรยาของทข่านจะคลอดบบุตรเปป็นผซถ้ชคำยใหถ้แกอ่ทอ่คำน และทข่านจะตมันื้ง
ชนที่อบคุตรนมันื้นวข่า ยอหร์น” แตข่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นกลข่าวถถึงมารบียร์แกข่โยเซฟวข่า “เธอจะประสซตคิบคุตรชาย”

“...แลถ้วเจถ้คำจะเรทยกนคำมของทอ่คำนวอ่คำ เยซยู...” เยซซ, พระนามบนโลกนบีนื้ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา, มบี
ความหมายวข่า “พระผซถ้ชอ่วยใหถ้รอด” พระครคิสตคเปป็นพระนามของพระองคร์ในฐานะพระเจถ้คำ ในฐานะพระเยซซู 
พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเมนที่อเกนอบสองพมันปปีทบีที่แลล้ว, ประสซูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี ในฐานะเปป็นพระ
ครลิสตร์ของพระเจล้า พระองคร์ทรงอยซูข่กมับพระบลิดาในเรลิที่มแรกนมันื้น, ทรงเทข่าเทบียมรข่วมกมันกมับพระบลิดาในทคุกสลิที่ง

“...เพรคำะวอ่คำทอ่คำนจะโปรดชอ่วยชนชคำตคิของทอ่คำนใหถ้รอดจคำกควคำมผคิดบคำปของเขคำทรันั้งหลคำย” ชนที่อ “เยซซ”
(พระเยโฮวาหร์ พระผซูล้ชข่วยใหล้รอด) แสดงออกถถึงหนล้าทบีที่และพระราชกลิจในการชข่วยใหล้รอดของพระเมษโปดกของ
พระเจล้า ในภาษากรบีกการเนล้นความสนาคมัญอยซูข่ทบีที่ “ทอ่คำน” – คนอพระองคร์นมัที่นเอง และไมข่ใชข่คนอนที่น ทบีที่จะชข่วยใหล้รอด
 “ในผซูล้อนที่นความรอดไมข่มบีเลย ดล้วยวข่านคำมอคืที่นซถึที่งใหถ้เรคำทรันั้งหลคำยรอดไดถ้ ไมอ่ทรงโปรดใหถ้มทในทข่ามกลางมนคุษยร์ทมัที่วใตล้
ฟฝ้า” (กลิจการ 4:12) กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง พระเยซซ ซถึที่งไมข่อาศมัยความชข่วยเหลนอของมนคุษยร์เลย จะทรงชข่วยผซูล้ทบีที่หลง
หายใหล้รอด – เหลข่าแกะหลงแหข่งวงศร์วานอลิสราเอลในตอนแรก และจากนมันื้นจนถถึงทบีที่สคุดปลายแหข่งแผข่นดลินโลก 
พระองคร์ทรงเปป็นพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของ “ผซูล้ใดกท็ตามทบีที่ประสงคร์” พระองคร์ทรงสามารถทบีที่จะไถข่ไดล้โดยพระโลหลิต
ของพระองคร์ คนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่จะมาหาพระองคร์ “จากทคุกตระกซูล ทคุกภาษาทคุกชาตลิและทคุกประเทศ” (วว. 5:9)

ขล้อ 22: “ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้นเพคืที่อจะใหถ้สคคำเรห็จตคำมพระวจนะขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำซถึที่งตรรัสไวถ้โดยศคำสดคำ
พยคำกรณควอ่คำ…”

“ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้น” ถซูกเขล้าใจโดยอาจารยร์สอนพระคมัมภบีรร์บางทข่านวข่าหมายถถึงบางสข่วนของขล้อความของทซูต
สวรรคร์องคร์นมันื้นถถึงโยเซฟ – และภาษาตรงนบีนื้กท็รมับรองการตบีความนมันื้นของคนาพซูดดมังกลข่าว แตข่การอล้างอลิงถถึงการ
สนาเรท็จจรลิงของขล้อพระคมัมภบีรร์, การสนาเรท็จจรลิงของคนาพยากรณร์, ไมข่ใชข่เรนที่องผลิดปกตลิในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว เราพบ
สนานวนเดบียวกมันในบททบีที่ 21 ขล้อ 4: “เหตคุการณร์ทมันื้งปวงนบีนื้เกลิดขถึนื้นเพนที่อจะใหล้พระวจนะทบีที่ตรมัสโดยศาสดาพยากรณร์
สคคำเรห็จซถึที่งวข่า” – และจากนมันื้นสลิที่งทบีที่ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นกลข่าวไวล้กท็ถซูกใหล้ไวล้ในพระคนาขล้อตข่างๆทบีที่ตามมา ในมมัทธลิว 
26:56 เราอข่านวข่า “แตข่เหตคุการณร์ทมันื้งสลินื้นทบีที่ไดล้บมังเกลิดขถึนื้นนบีนื้ กท็เพคืที่อจะสคคำเรห็จตามพระคมัมภบีรร์ทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้
เขบียนไวล้” ในมาระโก 14:49 พระเยซซูเองทรงประกาศวข่า “จะตถ้องสนาเรท็จตามพระคมัมภบีรร์”



ในพระคนาขล้อทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ หากคนากลข่าวทบีที่วข่า “ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้น” จะตล้องถซูกยกใหล้เปป็นคนาพซูดของทซต
สวรรคคองคร์นมันื้น งมันื้นเรากท็ควรคลิดวข่าทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นไดถ้คคำดหมคำยไวถ้วอ่คำ “สลิที่งทมันื้งปวงนบีนื้” จะเกลิดขถึนื้น เพราะวข่า
เหตคุการณร์สข่วนใหญข่ทบีที่เขาหมายถถึงนมันื้นจะเกลิดขถึนื้นในอนาคต อยข่างไรกท็ตาม มมัทธลิวมมักกลข่าวถถึงแผนการของพระเจล้า
ทบีที่จะทนาใหล้คนาพยากรณร์ทมันื้งปวงสนาเรท็จอยซูข่บข่อยๆ และโดยสข่วนตมัวแลล้วผมเชนที่อวข่าถล้อยคนาทบีที่เรากนาลมังพลิจารณากมันอยซูข่นบีนื้
เปป็นถล้อยคนาของมมัทธลิว ซถึที่งถซูกเขบียนภายใตล้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ ผมไมข่เชนที่อวข่าถล้อยคนาเหลข่านบีนื้ถซูกกลข่าว
โดยทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้น แตข่เปป็นถล้อยคนาของผซูล้เขบียนมากกวข่า ขณะทบีที่มมัทธลิวจดขล้อความทบีที่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
ประทานใหล้แกข่เขาอยซูข่นมันื้น เขากท็เชนที่อมโยงเหตคุการณร์ตข่างๆในขล้อความของทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นกมับคนาพยากรณร์ตข่างๆ
ของภาคพมันธสมัญญาเดลิมและเขบียนวข่า: “ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้นเพคืที่อจะใหถ้สสาเรร็จตคำมพระวจนะขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำซถึที่งตรรัส
ไวถ้โดยศาสดาพยากรณณวอ่คำ…”

คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “สคคำเรห็จ” เปป็นคนาทบีที่สนาคมัญ ซถึที่งมบีความหมายวข่า “ทคคำใหถ้เตห็ม หรคือเตคิมใหถ้เตห็ม” เราพบคนา
เดบียวกมันนบีนื้บข่อยครมันื้งในหนมังสนอตข่างๆของภาคพมันธสมัญญาใหมข่ คนาๆนบีนื้ถซูกใชล้โดยมบีความหมายตรงตรัว เชข่น ถมหคุบเขา
ใหล้เตท็ม, นนื้นาเขล้าเตท็มเรนอ, และวมัตถคุอนที่นๆอบีกหลายอยข่าง คนาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในเชคิงเปรทยบเททยบในการกลข่าวถถึงการ
เตท็มลล้นดล้วยความยลินดบี, ความชนที่นบาน, ความรซูล้ ฯลฯ เมนที่อถซูกใชล้ในการเชนที่อมโยงกมับการทนางานหรนอการปฏลิบมัตลิ
หนล้าทบีที่ มมันกท็บอกเปป็นนมัยถถึงกคำรทคคำงคำนเตห็มททที่ ซถึที่งมบีความหมายวข่า  ทนาสลิที่งทบีที่กระทนานมันื้น “ใหถ้สคคำเรห็จครบถถ้วนอยอ่คำง
สมบซรณคแบบ”

เราพบคนาเดบียวกมันนบีนื้ในพระคนาตอนตข่อๆมาในภาคพมันธสมัญญาใหมข่: มรัทธคิว 1:22; 2:15, 17, 23; 4:14; 
8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54; 27:9; มคำระโก 14:49; ลซกคำ 1:20; 4:21; 21:22; 24:44; ยอหคน 12:38; 
13:18; 15:25; 17:12; 18:9, 32; 19:24, 36; กคิจกคำร 1:16; 3:18; 13:27; ยคำกอบ 2:23 เมนที่อเราศถึกษาขล้อพระ
คนาเหลข่านบีนื้ เรากท็เหท็นวข่าโดยทมัที่วไปแลล้วพวกมมันจะยอมรมับเฉพาะควคำมหมคำยททที่เครอ่งครรัดของการสนาเรท็จจรลิง โดย
บอกเปป็นนมัยวข่าคนาพยากรณร์หนถึที่งไดล้ถซกทคคำใหถ้สคคำเรห็จอยอ่คำงแทถ้จรคิง, ถซกกระทคคำใหถ้เปป็นจรคิงอยอ่คำงครบถถ้วน  ไมข่มบีสมัก
ตอนเดบียวในพระคนาเหลข่านบีนื้ตล้องการความหมายททที่แตกตอ่คำงไปจคำกเดคิมพอสมควรซถึที่งอาจารยร์สอนพระคมัมภบีรร์บาง
ทข่านใชล้กมับคนาๆนบีนื้ บางคนสอนวข่ามมันไมข่จนาเปป็นทบีที่จะตล้องมบีคนาพยากรณร์หนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง (หรนอทบีที่ถซูกเปปิดเผย) 
และสอนวข่าขล้อความหนถึที่งทบีที่ใหล้ไวล้ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่แคข่ทนาใหล้ผซูล้เขบียนคนนมันื้นนถึกถถึงพระคนาตอนทบีที่อยซูข่ในภาคพมันธ
สมัญญาเดลิมเทข่านมันื้นซถึที่งคลถ้คำยคลถึงกมับสลิที่งทบีที่เขาตล้องกลข่าว อยข่างไรกท็ตาม ทฤษฎบีนบีนื้จะไมข่ผข่านบททดสอบของการศถึกษา
คล้นควล้าอยข่างระมมัดระวมังทบีที่กระทนาตข่อพระวจนะของพระเจล้าเมนที่อเราเปรบียบเทบียบขล้อพระคมัมภบีรร์กมับขล้อพระคมัมภบีรร์
และสลิที่งตข่างๆทบีที่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณกมับเรนที่องฝฝ่ายวลิญญาณ

ยกตมัวอยข่างเชข่น ในมมัทธลิว 2:13-15 เราเรบียนรซูล้วข่าโยเซฟอยซูข่ตข่อไปในอบียลิปตร์กมับพระเยซซูและมารบียร์ผซูล้เปป็น
มารดาของพระองคร์ จนกระทมัที่งเฮโรดเสบียชบีวลิต “เพคืที่อจะใหถ้สสาเรร็จตคำมพระวจนะขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำซถึที่งไดถ้ตรรัส
ไวถ้โดยศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘เราไดล้เรบียกบคุตรชายของเราออกมาจากประเทศอบียลิปตร์’” นบีที่เปป็นการสนาเรท็จโดยตรง
ของคนาพยากรณร์ของโฮเชยา 11:1 ทบีที่เราอข่านวข่า “ครมันื้งเมนที่ออลิสราเอลยมังเดท็กอยซูข่ เรากท็รมักเขา เราไดล้เรบียกบคุตรชาย
ของเราออกมาจากประเทศอบียลิปตร์”



พระคนาตอนเหลข่านบีนื้จากมมัทธลิวและโฮเชยาใหล้ภาพประกอบความจรลิงทบีที่วข่าถล้อยคนาทบีที่เปป็นคนาพยากรณร์มมักมบี
ความหมายแฝงทบีที่ลถึกซถึนื้งมากยลิที่งกวข่าทบีที่ปรากฏภายนอก เราทราบวข่าชนชาตลิอลิสราเอลในทางประชาชาตลิแลล้วเปป็น
บบุตรชคำยคนหนถึที่ง (อพย. 4:22); แตข่พระครคิสตค, พระบคุตรของพระเจล้า, ทรงเปป็นพระบคุตรผซถ้ยคิที่งใหญอ่กวอ่คำ (ในความ
เชนที่อมโยงกมับเรนที่องนบีนื้ กรคุณาศถึกษาโรม 9:4, 5; อลิสยาหร์ 41:8; 42:1-4; 52:13 ทบีที่ประชาชาตลิทบีที่เปป็นผซูล้รมับใชล้และพระ
บคุตรทบีที่เปป็นผซูล้รมับใชล้ถซูกเหท็นทมันื้งคซูข่)

ในมมัทธลิว 2:16-18 เราพบการสนาเรท็จจรลิงของเยเรมบียร์ 31:15 เกบีที่ยวกมับการรที่นาไหล้และการครที่นาครวญใหญข่
โตของ “นางราเชลรล้องไหล้เพราะบคุตรทมันื้งหลายของตน” – เวลานมันื้นเมนที่อเฮโรด “ใชล้คนไปฆข่าเดท็กทมันื้งหมดในบล้าน
เบธเลเฮมและทบีที่ใกลล้เคบียงทมันื้งสลินื้น ตมันื้งแตข่อายคุสองขวบลงมา” ดมังนมันื้นในความพยายามอมันเสบียสตลินบีนื้ทบีที่จะฆข่าพระเยซซู 
(ผซูล้ไดล้ประสซูตลิเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว) กษมัตรลิยร์ผซูล้ชมัที่วรล้ายองคร์หนถึที่งไดล้ทนาใหล้คนาพยากรณร์สนาเรท็จจรลิงตามตมัวอมักษรตาม
แผนการของพระเจล้า

ไมข่ควรมบีการบลิดเบนอนถล้อยคนาตข่างๆเพนที่อทบีที่จะพลิสซูจนร์ประเดท็นๆหนถึที่ง ทคุกถล้อยคนาควรถซูกยอมรมับและถซูก
ตบีความโดยมบีการอล้างอลิงอยข่างเครข่งครมัดไปยมังทบีที่มาและการใชล้ การประยคุกตร์ใชล้ทบีที่เครข่งครมัดของกฎนบีนื้ของการตบีความ
ขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่สนาคมัญสคุดๆ ในขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ ความหมายของคนาวข่า “สคคำเรห็จ” มบี
ความสนาคมัญสบุดๆเพราะวข่าคนาถามทบีที่เกบีที่ยวขล้องนบีนื้สข่งผลอยข่างจรลิงจมังตข่อความสมัมพมันธร์ในดล้านคนาพยากรณร์ระหวข่างขล้อ
พระคนาตข่างๆของภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมข่

พญามารมบีเลข่หร์เหลบีที่ยม มมันยมังเปป็นศมัตรซูคซูข่อาฆาตของพระเจล้า, ของพระครลิสตร์, และของลซูกๆของพระเจล้า
ดล้วย มมันรซูล้วข่าหากมมันสามารถทนาใหล้คนสงสมัยพระวจนะของพระเจล้าไดล้, หากมมันสามารถทนาลายความนข่าเชนที่อถนอ
ของพระคมัมภบีรร์ไดล้, มมันกท็จะมบีเครนที่องมนอทบีที่มบีประสลิทธลิผลมากทบีที่สคุดเพนที่อทนาใหล้งานชมัที่วรล้ายของมมันรคุดหนล้าไป! แตข่มมันไมข่
สามารถทนาลายพระวจนะของพระเจล้าไดล้เพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้าปปักแนข่นอยซูข่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์ (เพลง
สดคุดบี 119:89)

มบีหลายตอนในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ทบีที่ขล้อความจากภาคพมันธสมัญญาเดลิมถซูกยกมาโดยประยคุกตร์ใชล้กมับขล้อ
เทท็จจรลิงและความจรลิงตข่างๆของกลิตตลิคคุณ และกระนมันื้นผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาใหมข่กท็ไมข่ไดล้กลข่าววข่าขล้อความทบีที่ยกมา
เหลข่านบีนื้เปป็นคนาพยากรณร์ตข่างๆ เราเหท็นตมัวอยข่างทบีที่ดบีอมันหนถึที่งของเรนที่องนบีนื้ในโรม 10:18 ทบีที่ยกขล้อความมาจากเพลง
สดคุดบี 19:4 อมัครทซูตเปาโลเขบียนวข่า: “ขล้าพเจล้าถามวข่า “เขาทมันื้งหลายไมข่ไดล้ยลินหรนอ” เขาไดล้ยลินแลล้วจรลิงๆ ‘เสทยงของ
พวกเขคำกระจคำยออกไปทรัที่วแผอ่นดคินโลก และถถ้อยคคคำของพวกเขคำประกคำศออกไปถถึงททที่สบุดปลคำยพคิภพ’”

เราจะตล้องไมข่ทถึกทมักเอาเองวข่าศาสดาพยากรณร์เองมบีอยซูข่ในหมัวอยซูข่เสมอคนอสลิที่งทบีที่ผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาใหมข่
เรบียกวข่าเปป็นกคำรสคคำเรห็จจรคิงของสลิที่งทบีที่ศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมบอกไวล้ลข่วงหนล้า คนาพยากรณร์หลายเรนที่อง
มากข่อนการสนาเรท็จจรลิงซถึที่งศาสดาพยากรณร์เองกท็ดซูเหมนอนจะนถึกไมข่ถถึงตอนทบีที่เขากลข่าวคนาพยากรณร์นมันื้นออกมา และ
บข่อยครมันื้งการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้าไดล้ทนาใหล้คนาพยากรณร์สนาเรท็จจรลิงผข่านทางสนที่อกลางทบีที่เปป็นมนคุษยร์โดยทบีที่คนๆ
นมันื้นไมข่รซูล้ตมัวเลยวข่าเขากนาลมังถซูกพระเจล้าใชล้การอยซูข่ เราเหท็นเรนที่องนบีนื้ชมัดเจนในยอหร์น 19:24 ทบีที่พวกทหารจมับสลากวข่า
ใครจะไดล้เสนนื้อผล้าของพระเยซซู โดยทนาใหล้คนาพยากรณร์ของเพลงสดคุดบี 22:18 สนาเรท็จจรลิงโดยทบีที่พวกเขาไมข่รซูล้ตมัว



ศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเปป็นกระบอกเสบียงของพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ และหลายครมันื้ง
ศาสดาพยากรณร์เองกท็ไมข่ไดล้นถึกถถึงการสนาเรท็จจรลิงของคนาพยากรณร์ทบีที่เขาเอข่ยออกมา แตข่พระวลิญญาณของพระเจล้ากท็
ตรถึกตรองถถึงการสนาเรท็จจรลิงของคนาพยากรณร์เหลข่านมันื้น และในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ บคุรคุษอยข่างมมัทธลิว, ลซูกา และคน
อนที่นๆกท็เปปิดเผยความหมายของถล้อยคนาเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกกลข่าวหรนอถซูกเขบียนโดยบคุรคุษเหลข่านมันื้นทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกแหข่ง
ภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีที่ไมข่ไดล้เขล้าใจเสมอไปวข่าพวกเขากลข่าวหรนอเขบียนอะไร นบีที่พลิสซูจนร์การดลใจดล้านถล้อยคนาของพระ
คมัมภบีรร์อยข่างหมดขล้อสงสมัย

พระเจล้าทรงอนานาจสลิทธลิธิ์ขาด พระองคร์ทรงทราบทคุกสลิที่งเสมอ ตมันื้งแตข่เรลิที่มแรกนมันื้น (แมล้วข่าพระเจถ้คำไมอ่ทรงมท
จบุดเรคิที่มตถ้น) พระองคร์กท็ทรงทราบทคุกสลิที่งอยซูข่แลล้วทมันื้งทบีที่ถซูกจนากมัดในกาลเวลาและนลิรมันดรร์กาล พระองคร์ทรงเปป็นเรคำ
เปป็นผซูล้ยลิที่งใหญข่นมันื้น พระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูข่และทรงปฏลิบมัตลิการในปปัจจคุบมันกาลนลิรมันดรร์ ดล้วยเหตคุนบีนื้การดลใจตข่างๆ
ในเวลาตข่อมาซถึที่งถซูกเขบียนโดยเหลข่าผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาใหมข่จถึงอธลิบายบมันทถึกตข่างๆทบีที่ไดล้รมับการดลใจกข่อนหนล้า
นมันื้นซถึที่งถซูกเขบียนลงไปโดยเหลข่าผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาเดลิม อมันเปป็นการเปปิดโอกาสใหล้เราเขล้าใจคนาพยากรณร์ตข่างๆทบีที่
ถซูกกลข่าวไวล้หลายรล้อยปปีกข่อนหนล้านมันื้นอยข่างถข่องแทล้

ขล้อ 23: “‘ดซเถคิด หญคิงพรหมจคำรทคนหนถึที่งจะตรันั้งครรภค และจะคลอดบบุตรชคำยคนหนถึที่ง และเขคำจะเรทยก
นคำมของทอ่คำนวอ่คำ อคิมมคำนซเอล ซถึที่งแปลวอ่คำ พระเจถ้คำทรงอยซอ่กรับเรคำ’”

เหลข่าผซูล้รซูล้บอกเราวข่าตามตล้นฉบมับภาษากรบีก (และภาษาฮบีบรซูเดลิมในอลิสยาหร์ 7:14)  ขล้อความตรงนบีนื้อข่านวข่า 
“หญลิงพรหมจารบีคนนบันั้นจะตมันื้งครรภร์ และจะคลอดบคุตรชายคนหนถึที่ง และเขาจะเรบียกนามของทข่านวข่า อลิมมานซูเอล 
ซถึที่งแปลวข่า พระเจล้าทรงอยซูข่กมับเรา’”

พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กนาลมังยกขล้อความตรงนบีนื้ทบีที่เปป็นคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์เกบีที่ยวกมับการประสซูตลิจากหญลิง
พรหมจารบีของพระเมสสลิยาหร์: “เพราะฉะนมันื้นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าจะประทานหมายสนาคมัญแกข่ทข่านเอง ดซูเถลิด หญลิง
พรหมจารบีคนหนถึที่งจะตมันื้งครรภร์ และคลอดบคุตรชายคนหนถึที่ง และเขาจะเรบียกนามของทข่านวข่า อลิมมานซูเอล” (อสย. 
7:14) ตอนนมันื้นทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานการเปปิดเผยนบีนื้แกข่อลิสยาหร์ ชนชาตลิอลิสราเอลกนาลมังเผชลิญกมับวลิกฤตลิครมันื้งสนาคมัญ
ทางประวมัตลิศาสตรร์ กษมัตรลิยร์อาหมัสตนที่นตกใจกมับการรคุกรานของเปคาหร์และเรซบีน (การรข่วมมนอกมันของกษมัตรลิยร์แหข่ง
สะมาเรบียและกษมัตรลิยร์แหข่งดามมัสกมัส) และอลิสยาหร์กท็กนาลมังพยายามใหล้ความมมัที่นใจแกข่อาหมัสทมันื้งๆทบีที่ขล้อเทท็จจรลิงมบีอยซูข่วข่า
อาหมัสไมข่ยอมขอหมายสนาคมัญจากพระเจล้า

คนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ตรงนบีนื้กลข่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์อยข่างชมัดเจน แมล้วข่ามมันไมข่ไดล้เกบีที่ยวขล้องโดยตรงกมับ
วคิธทการเกลิดของพระบคุตรนมันื้นกท็ตาม (นมัที่นคนอ การประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี) หลมักๆแลล้วมมันเกบีที่ยวขล้องกมับชคืที่อนรันั้นทบีที่
จะถซูกตมันื้งใหล้แกข่พระบคุตรนมันื้นและเกบีที่ยวขล้องกมับการชข่วยใหล้พล้นซถึที่งจะมาสซูข่อลิสราเอลเพราะการเสดท็จเขล้ามาในโลกของ
พระครลิสตร์ ดมังนมันื้น นนื้นาหนมักของคนาพยากรณร์นบีนื้จถึงถซูกใหล้แกข่ชนที่ออคิมมคำนซเอล และแกข่บคุตรทบีที่แทล้จรลิงของดาวลิดผซูล้ซถึที่งการ
ประสซูตลิของพระองคร์นมันื้นเปป็นหมายสนาคมัญทบีที่แสดงถถึงการชข่วยประชากรของพระองคร์ใหล้พล้น

คคุณจะสมังเกตเหท็นวข่าพระเจล้าไมข่ไดล้ปลข่อยใหล้มนคุษยร์ตบีความหรนอนลิยามพระนามนมันื้นซถึที่งจะถซูกตมันื้งใหล้พระบคุตร
ของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงทนาเชข่นนมันื้นเพนที่อเราแลล้ว: “…ซถึที่งแปลวอ่คำ พระเจจ้าทรงอยยูม่กบับเรา’” มบีพระคนา
ตอนอนที่นๆอบีกในพระวจนะของพระเจล้าทบีที่ถซูกตบีความโดยพระเจล้าเพนที่อทบีที่จะไมข่มบีโอกาสทบีที่มนคุษยร์จะตบีความผลิดๆหรนอใชล้



พระคนาตอนเหลข่านมันื้นในทางทบีที่ผลิดโดยใสข่ความหมายทางศาสนาหลายอยข่างเขล้าไป เรามาดซูขล้อพระคนาสองสามตอน
ดบีไหมซถึที่งถซูกตบีความตรงทบีที่พวกมมันถซูกบมันทถึกไวล้เลยในพระวจนะของพระเจล้า?

ในยอหร์น 1:41 เราอข่านวข่าอมันดรซูวร์ “กท็ไปหาซบีโมนพบีที่ชายของตนกข่อน และบอกเขาวข่า “เราไดล้พบพระ
เมสสลิยาหร์แลล้ว” ซถึที่งแปลวอ่คำพระครคิสตค” (พระครลิสตร์ – มบีความหมายวข่า พระเจถ้คำในกคำยเนคืนั้อหนรัง) พระเยซซูทรงเปป็น
พระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง มลิฉะนมันื้นพระองคร์กท็เปป็นคนหลอกลวง, พระเมสสลิยาหร์ตรัวปลอม ดล้วยเหตคุนบีนื้พระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์จถึงทรงตบีความความหมายของพระเมสสคิยคำหคและทรงบอกเราวข่ามมันหมายถถึงความเปป็นพระเจล้าของพระ
ครลิสตร์

มาระโก 15:22 อธลิบายวข่าสถานทบีที่ๆพระครลิสตร์ทรงถซูกตรถึงกางเขนถซูกเรบียกวข่า “กลโกธา แปลวอ่คำ สถคำนททที่
กะโหลกศทรษะ”

ในมาระโก 15:34 ถล้อยคนาเหลข่านมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงรล้องออกมาในความเจท็บปวดรวดรล้าวบนกลโกธาไมข่ไดล้
ถซูกปลข่อยไวล้มนคุษยร์ตบีความ: “พอบข่ายสามโมงแลล้ว พระเยซซูทรงรล้องเสบียงดมังวข่า “เอโลอบี เอโลอบี ลามาสะบมักธานบี” 
แปลวอ่คำ “พระเจจ้าของขจ้าพระองคณ พระเจจ้าของขจ้าพระองคณ ไฉนพระองคณทรงทอดทตนั้งขจ้าพระองคณเสมีย” 
พระเจล้าทรงทอดทลินื้งพระบคุตรของพระองคร์จรลิงๆในชข่วงเวลาทบีที่มนดมลิดนมันื้นเพราะวข่าพระเยซซูกนาลมังแบกรมับความบาป
ของคนทมันื้งโลกบนบข่าของพระองคร์เองและพระองคร์ทรงตรถึงความบาปนมันื้นทบีที่กางเขน

อมันดรซูวร์พาเปโตรมาหาพระเยซซู และ “และเมนที่อพระเยซซูทรงทอดพระเนตรเขาแลล้วจถึงตรมัสวข่า “ทข่านคนอซบี
โมนบคุตรชายโยนาหร์ เขาจะเรบียกทข่านวข่าเคฟาส” ซถึที่งแปลวอ่คำศตลา” (ยอหร์น 1:42) นบีที่ไมข่ใชข่หลินกล้อนนมันื้นทบีที่ “ถซูกตมัด
ออกมามลิใชข่ดล้วยมนอ” (ดนล. 2:34, 35), หลินกล้อนนมันื้น “ซถึที่งพวกชข่างกข่อไดล้ปฏลิเสธเสบีย” และพระเจล้าทรงทนาใหล้เปป็น 
“ศลิลามคุมเอก” แลล้ว (1 ปต. 2:7) หลิน (ศลิลา) นรันั้น แนข่นอนวข่าคนอ พระเยซซู

ดมังนมันื้นในขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ “อคิมมคำนซเอล” โดยการตบีความแลล้วจถึงเปป็น พระเจถ้คำทรงอยซอ่กรับ
เรคำ ซถึที่งแสดงใหล้เหท็นวข่าพระเยซซูเปป็นมากกวข่ามนคุษยร์ธรรมดา พระองคร์ทรงเปป็นมนคุษยร์-พระเจล้า, พระเจล้าในกายเนนนื้อ
หนมัง (2 คร. 5:19; ยอหร์น 10:30)

ขล้อ 24 และ 25: “ครรันั้นโยเซฟตคืที่นขถึนั้นกห็กระทคคำตคำมคคคำซถึที่งทซตสวรรคคขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำสรัที่งเขคำนรันั้น คคือ
ไดถ้รรับมคำรทยคมคำเปป็นภรรยคำ แตอ่มคิไดถ้สมสซอ่กรับเธอจนประสซตคิบบุตรชคำยหรัวปปีแลถ้ว และโยเซฟเรทยกนคำมของบบุตรนรันั้นวอ่คำ 
เยซยู”

โยเซฟเชนที่อและเชนที่อฟปังขข่าวสารของทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า เขา “ไดถ้รรับมคำรทยคมคำเปป็นภรรยคำ” 
ผมไมข่สงสมัยเลยวข่าเขาและมารบียร์แตข่งงานกมันพรล้อมกมับจมัดพลิธบีสมรสตามธรรมเนบียมของสมมัยนมันื้น จากนมันื้นเขากท็รมับเธอ
มาอยซูข่ทบีที่บล้านของเขาเองซถึที่งเปป็นทบีที่ๆเธอจะไดล้รมับการปกปฝ้องและการดซูแล – แตข่จงสมังเกตวข่า เขคำ “มตไดจ้สมสยูม่กบับเธอ
จนประสซตคิบบุตรชคำยหรัวปปีแลถ้ว”

พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงปกปฝ้องการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระบคุตรของพระเจล้าอยข่างอข่อน
โยน! จงสมังเกตวข่าเราไมข่ไดล้ถซูกบอกวข่ามารบียร์คลอด “บบุตรชคำยคนหนถึที่ง” แตข่วข่านบีที่เปป็น “บบุตรชคำยหบัวปป” ของเธอ 
ความจรลิงเดบียวกมันนบีนื้ถซูกเนล้นยนื้นาในลซูกา 2:7 หากพระเยซซูเปป็นแคข่ “บคุตรคนหนถึที่ง” ในบคุตรหลายคนเหลข่านมันื้นของมา
รบียร์ พระองคร์กท็อาจเปป็นบคุตรคนทบีที่สอง, ทบีที่สามหรนอทบีที่หล้ากท็ไดล้ แตข่พระคมัมภบีรร์กลข่าวชมัดเจนวข่าพระองคร์ทรงเปป็นบคุตร



หรัวปปีของเธอ – และตล้องประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีเพราะวข่าเราถซูกบอกอยข่างชมัดเจนวข่าโยเซฟและมารบียร์ไมข่ไดล้
รข่วมหลมับนอนดล้วยกมันฉมันทร์สามบีภรรยาจนกระทมัที่งหลมังจากทบีที่พระเยซซูประสซูตลิแลล้ว! โยเซฟ “มคิไดถ้สมสซอ่กรับเธอ” จน
กระทมัที่งหลมังจากทบีที่บคุตรหมัวปปีของเธอถซูกใหล้กนาเนลิดเขล้ามาในโลกแลล้ว

คนาถามทบีที่ถซูกถามบข่อยๆกท็คนอ “มารบียร์คลอดบคุตรคนอนที่นๆอบีกไหมหลมังจากทบีที่พระเยซซูประสซูตลิแลล้ว?” ผมเชนที่อ
วข่าคนาตอบกท็คนอ คลอด ในมมัทธลิว 13:55, 56 เราอข่านวข่า “คนนบีนื้เปป็นลซูกชข่างไมล้มลิใชข่หรนอ มารดาของเขาชนที่อมารบียร์มลิใชข่
หรนอ และนถ้องชคำยของเขคำชนที่อยากอบ โยเสส ซบีโมน และยซูดาสมลิใชข่หรนอ และนถ้องสคำวทรันั้งหลคำยของเขคำกท็อยซูข่กมับเรา
มลิใชข่หรนอ เขาไดล้สลิที่งทมันื้งปวงเหลข่านบีนื้มาจากไหน” มารบียร์ไดล้รมับเกบียรตลิอยข่างสซูงจากพระเจล้าในการทบีที่เธอถซูกเลนอกใหล้เปป็น
มารดาของพระเยซซู แตข่เธอกท็เปป็นเหมนอนผซูล้หญลิงคนอนที่นๆหากเรามองแบบมนคุษยร์ เธอเกลิดมาเหมนอนอยข่างทบีที่ผซูล้หญลิง
คนอนที่นๆทคุกคนเกลิดมา, เธอแตข่งงานและมบีลซูกเหมนอนอยข่างผซูล้หญลิงคนอนที่นๆ, และมมันกท็ไมข่ใชข่เรนที่องทบีที่ไรล้เหตคุผลทบีที่จะคลิด
วข่าเธอมบีลซูกคนอนที่นๆอบีกกมับโยเซฟ – ซถึที่งกท็ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซทรงประสซตคิจคำกหญคิง
พรหมจคำรทแตข่อยข่างใด!

มมันเลบีที่ยงไมข่ไดล้ทบีที่พระเยซซูจะถซูกคนทมัที่วไปเรบียกวข่าเปป็นบคุตรของโยเซฟ – นมัที่นคนอ “คนนบีนื้เปป็นลซกชอ่คำงไมถ้มลิใชข่
หรนอ?” การตลิดตข่อสนที่อสารของพระเจล้ากมับโยเซฟและมารบียร์ไมข่อาจถซูกเปปิดเผยไดล้ตอนทบีที่พระเยซซูประสซูตลิ แมล้แตข่มา
รบียร์ซถึที่งรซถ้อยข่างแนข่นอนวข่าโยเซฟไมข่ใชข่บลิดาของบคุตรหมัวปปีของเธอ กท็กลข่าวแกข่พระเยซซูวข่า “พอ่อกมับแมข่แสวงหาเปป็นทคุกขร์
นมัก” (ลซูกา 2:48) ลซูกา 2:41 กลข่าวถถึงโยเซฟและมารบียร์วข่าเปป็นบคิดคำมคำรดคำของพระเยซซู ในทางกฎหมายแลล้ว นบีที่กท็
คงเปป็นความจรลิง เพราะวข่าโยเซฟเปป็นบคิดคำตคำมกฎหมคำยของพระเยซซู แตข่วข่ามมันกท็เปป็นความจรลิงในแงข่นมันื้นไดล้แคข่นมันื้น 
เพราะวข่าความเปป็นจรลิงเรนที่องความรอดขถึนื้นอยซูข่กมับขล้อเทท็จจรลิงเรนที่องการประสซูตลิของพระครลิสตร์จากหญลิงพรหมจารบี 
หากพระเยซซูมคิไดถ้ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่ง เหมนอนอยข่างทบีที่พระคมัมภบีรร์ประกาศ และหากพระเจล้ามคิใชอ่
พระบลิดาของพระองคร์ พระองคร์กท็คงเปป็นคนลวงโลก, คนโกหก, และคนจอมปลอมทบีที่เลวรล้ายทบีที่สคุดเทข่าทบีที่โลกเคย
รซูล้จมักและพระองคร์กท็คงไมข่มบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะยกโทษความบาปหรนอชข่วยใครใหล้รอดไดล้สมักคนเดบียว!

แตข่พระเยซซูไดถ้ประสซูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี พระองคคทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า, พระเจล้าในกาย
เนนนื้อหนมัง, และทมันื้งชบีวลิตบนโลกนบีนื้ของพระองคร์กท็ถซูกนนาพาโดยพระวลิญญาณของพระเจล้าผซูล้ทรงพระชนมร์อยซูข่:

กคำรประสซตคิของพระองคร์เปป็นมาโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (ลซูกา 1:35)
ทมันื้งชบีวลิตของพระองคร์ถซกนคคำและถซกควบคบุมโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (มธ. 4:1-11; 12:28; ยอหร์น 3:34; 

ฮบ. 9:14)
ภารกลิจของพระองคร์บนแผข่นดลินโลกถซกบอ่งชทนั้และถซกรรับรองโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (1 ทธ. 3:16; 

ยอหร์น 16:7-11)
พระราชกลิจของพระองคร์บนแผข่นดลินโลกถซกสคำนตอ่อโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (ยอหร์น 14:16; 16:13; 

รม. 8:9)
ไมข่อาจมบีคนาถามไดล้เลยถถึงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูครลิสตร์เจล้าทรงเปป็นพระบคุตรผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้า 

พระองคร์ไดล้ทรงเปป็นอยซอ่กรับพระเจถ้คำตมันื้งแตข่ตลอดชมัที่วนลิจนลิรมันดรร์ แตข่พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในขอบเขตแหอ่งกคำลเวลคำ
เมนที่อพระองคร์ประสซูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี เราตล้องยอมรมับวข่าการรมับสภาพมนคุษยร์ของพระเจล้าเปป็นสลิที่งทบีที่เกลิน



ความเขล้าใจของมนคุษยร์ มมันเปป็นขล้อลถึกลมับทบีที่เราไมข่อาจหยมัที่งถถึง แตอ่ถถึงกระนรันั้นมรันกห็เปป็นขจ้อเทร็จจรตงประกคำรหนถึที่ง การ
รมับสภาพมนคุษยร์ ตลอดจนการลบมลทลินและการอล้อนวอนเผนที่อไดล้เสนอทางแกล้ปปัญหาเรนที่องความบาปของมนคุษยร์
และความรอดจากบาปทบีที่ไมข่อาจแกล้ไดล้ดล้วยวลิธบีอนที่น ผมไมข่สามารถอธลิบายเรนที่องการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีไดล้ 
ผมไมข่สามารถอธลิบายเรนที่องการรมับสภาพมนคุษยร์ของพระเจล้าไดล้ แตข่สลิที่งเหลข่านบีนื้เปป็นความจรลิงและผมกท็เชนที่อเรนที่องเหลข่า
นบีนื้เพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้าสอนเรนที่องเหลข่านบีนื้

ทคุกวมันนบีนื้เรายอมรมับและใชล้สลิที่งตข่างๆทบีที่เราไมข่เขล้าใจ – กระนมันื้นผซูล้คนมากมายกท็ปฏลิเสธความเชนที่อแบบ
ครลิสเตบียนเพราะวข่าพวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่าพระเยซซูประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีคนหนถึที่งไดล้อยข่างไร, หรนอโลหลิต
ของชายคนหนถึที่งทบีที่ถซูกตรถึงกางเขนเมนที่อสองพมันปปีกข่อนสามารถมบีประโยชนร์ตข่อใครๆไดล้อยข่างไรในปปัจจคุบมัน แตข่เมนที่อเรา
ยอมรมับความจรลิงเหลข่านบีนื้เพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้าประกาศเรนที่องเหลข่านบีนื้ และเมนที่อเรายอมรมับพระเยซซูและ
พระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์โดยความเชนที่อ เรากท็ไมข่ขอรถ้องทบีที่จะเขล้าใจเพราะวข่าเรามมัวแตข่ยคุข่งอยซูข่กมับการ
เพลลิดเพลลินกมับสมันตลิสคุขและความพถึงพอใจทบีที่มาจากการรซูล้จมักพระองคร์ในการไดล้รมับการยกโทษบาป!



บททรีที่ 2
1 ครมันื้นพระเยซซูไดล้ทรงบมังเกลิดทบีที่บล้านเบธเลเฮมแควล้นยซูเดบียในรมัชกาลของกษมัตรลิยร์เฮโรด ดซูเถลิด มบีพวกนมัก

ปราชญร์จากทลิศตะวมันออกมายมังกรคุงเยรซูซาเลท็ม
2 ถามวข่า “กคุมารทบีที่บมังเกลิดมาเปป็นกษมัตรลิยร์ของชนชาตลิยลิวนมันื้นอยซูข่ทบีที่ไหน เราไดล้เหท็นดาวของทข่านปรากฏขถึนื้น

ในทลิศตะวมันออก เราจถึงมาหวมังจะนมมัสการทข่าน”
3 ครมันื้นกษมัตรลิยร์เฮโรดไดล้ยลินดมังนมันื้นแลล้ว ทข่านกท็วคุข่นวายพระทมัย ทมันื้งชาวกรคุงเยรซูซาเลท็มกท็พลอยวคุข่นวายใจไป

กมับทข่านดล้วย
4 แลล้วทข่านใหล้ประชคุมบรรดาปคุโรหลิตใหญข่กมับพวกธรรมาจารยร์ของประชาชน ตรมัสถามเขาวข่า พระครลิสตร์

นมันื้นจะบมังเกลิดแหข่งใด
5 เขาทซูลทข่านวข่า “ทบีที่บล้านเบธเลเฮมแควล้นยซูเดบีย เพราะวข่าศาสดาพยากรณร์ไดล้เขบียนไวล้ดมังนบีนื้วข่า
6 ‘บล้านเบธเลเฮมในแผข่นดลินยซูเดบีย จะเปป็นบล้านเลท็กนล้อยทบีที่สคุดทข่ามกลางบรรดาผซูล้ครองของยซูเดบียกท็หามลิไดล้ 

เพราะวข่าเจล้านายคนหนถึที่งจะออกมาจากทข่าน ผซูล้ซถึที่งจะปกครองอลิสราเอลชนชาตลิของเรา’”
7 แลล้วเฮโรดจถึงเชลิญพวกนมักปราชญร์เขล้ามาเปป็นการลมับ สอบถามเขาอยข่างถล้วนถบีที่ถถึงเวลาทบีที่ดาวนมันื้นไดล้

ปรากฏขถึนื้น
8 และทข่านไดล้ใหล้พวกนมักปราชญร์ไปยมังบล้านเบธเลเฮมสมัที่งวข่า “จงไปคล้นหากคุมารนมันื้นอยข่างถบีที่ถล้วนกมันเถลิด 

เมนที่อพบแลล้วจงกลมับมาแจล้งแกข่เรา เพนที่อเราจะไดล้ไปนมมัสการทข่านดล้วย”
9 ครมันื้นพวกเขาไดล้ฟปังกษมัตรลิยร์แลล้ว เขากท็ไดล้ลาไป และดซูเถลิด ดาวซถึที่งเขาไดล้เหท็นในทลิศตะวมันออกนมันื้นกท็ไดล้นนา

หนล้าเขาไป จนมาหยคุดอยซูข่เหนนอสถานทบีที่ทบีที่กคุมารอยซูข่นมันื้น
10 เมนที่อพวกนมักปราชญร์ไดล้เหท็นดาวนมันื้นแลล้ว เขากท็มบีความชนที่นชมยลินดบียลิที่งนมัก
11 ครมันื้นพวกเขาเขล้าไปในเรนอนกท็พบกคุมารกมับนางมารบียร์มารดา จถึงกราบถวายนมมัสการกคุมารนมันื้น แลล้วเปปิด

หบีบหยลิบทรมัพยร์ของเขาออกมาถวายแกข่กคุมารเปป็นเครนที่องบรรณาการ คนอ ทองคนา กนายาน และมดยอบ
12 และพวกนมักปราชญร์ไดล้ยลินคนาเตนอนจากพระเจล้าในความฝปัน มลิใหล้กลมับไปเฝฝ้าเฮโรด เขาจถึงกลมับไปยมัง

บล้านเมนองของตนทางอนที่น
13 ครมันื้นเขาไปแลล้ว ดซูเถลิด ทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าไดล้มาปรากฏแกข่โยเซฟในความฝปันแลล้วบอก

วข่า “จงลคุกขถึนื้นพากคุมารกมับมารดาหนบีไปประเทศอบียลิปตร์ และคอยอยซูข่ทบีที่นมัที่นจนกวข่าเราจะบอกเจล้า เพราะวข่าเฮโรดจะ
แสวงหากคุมารเพนที่อจะประหารชบีวลิตเสบีย”

14 ในเวลากลางคนนโยเซฟจถึงลคุกขถึนื้นพากคุมารกมับมารดาไปยมังประเทศอบียลิปตร์
15 และไดล้อยซูข่ทบีที่นมัที่นจนเฮโรดสลินื้นพระชนมร์ ทมันื้งนบีนื้เกลิดขถึนื้นเพนที่อจะใหล้สนาเรท็จตามพระวจนะขององคร์พระผซูล้เปป็น

เจล้าซถึที่งไดล้ตรมัสไวล้โดยศาสดาพยากรณร์วข่า ‘เราไดล้เรบียกบคุตรชายของเราออกมาจากประเทศอบียลิปตร์’
16 ครมันื้นเฮโรดเหท็นวข่าพวกนมักปราชญร์หลอกทข่าน กท็กรลินื้วโกรธยลิที่งนมัก จถึงใชล้คนไปฆข่าเดท็กทมันื้งหมดในบล้าน

เบธเลเฮมและทบีที่ใกลล้เคบียงทมันื้งสลินื้น ตมันื้งแตข่อายคุสองขวบลงมา ซถึที่งพอดบีกมับเวลาทบีที่ทข่านไดล้ถามพวกนมักปราชญร์อยข่างถล้วน
ถบีที่นมันื้น



17 ครมันื้งนมันื้นกท็สนาเรท็จตามพระวจนะทบีที่ตรมัสโดยเยเรมบียร์ศาสดาพยากรณร์วข่า
18 ‘ไดล้ยลินเสบียงในหมซูข่บล้านรามาหร์ เปป็นเสบียงโอดครวญและรล้องไหล้และรที่นาไหล้เปป็นอมันมาก คนอนางราเชล

รล้องไหล้เพราะบคุตรทมันื้งหลายของตน นางไมข่รมับฟปังคนาเลล้าโลม เพราะวข่าบคุตรทมันื้งหลายนมันื้นไมข่มบีแลล้ว’
19 ครมันื้นเฮโรดสลินื้นพระชนมร์แลล้ว ดซูเถลิด ทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า มาปรากฏในความฝปัน

แกข่โยเซฟทบีที่ประเทศอบียลิปตร์
20 สมัที่งวข่า “จงลคุกขถึนื้นพากคุมารกมับมารดามายมังแผข่นดลินอลิสราเอล เพราะคนเหลข่านมันื้นทบีที่แสวงหาชบีวลิตของ

กคุมารนมันื้นตายแลล้ว”
21 โยเซฟจถึงลคุกขถึนื้นพากคุมารกมับมารดามายมังแผข่นดลินอลิสราเอล
22 แตข่เมนที่อไดล้ยลินวข่า อารเคลาอมัสครอบครองแควล้นยซูเดบียแทนเฮโรดผซูล้เปป็นบลิดา จะไปทบีที่นมัที่นกท็กลมัว และเมนที่อ

ไดล้ทราบการเตนอนจากพระเจล้าในความฝปัน จถึงเลบีที่ยงไปยมังบรลิเวณแควล้นกาลลิลบี
23 ไปอาศมัยในเมนองหนถึที่งชนที่อนาซาเรท็ธ เพนที่อจะสนาเรท็จตามพระวจนะซถึที่งตรมัสโดยพวกศาสดาพยากรณร์วข่า 

‘เขาจะเรบียกทข่านวข่าชาวนาซาเรท็ธ’ 

การมาเยยือนและการถวายนมมัสการของพวกนมักปราชญศ์
ขล้อ 1: “ครรันั้นพระเยซซไดถ้ทรงบรังเกคิดททที่บถ้คำนเบธเลเฮมแควถ้นยซเดทยในรรัชกคำลของกษรัตรคิยคเฮโรด ดซเถคิด มท

พวกนรักปรคำชญคจคำกทคิศตะวรันออกมคำยรังกรบุงเยรซซคำเลห็ม” 
“ครรันั้นพระเยซซไดถ้ทรงบรังเกคิดททที่บถ้คำนเบธเลเฮมแควถ้นยซเดทย...” หลายรล้อยปปีกข่อนการประสซูตลิของพระเยซซู มบี

คาหร์ไดล้พยากรณร์วข่าพระองคร์จะมาเกลิดในเบธเลเฮม: “เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย แตข่เจล้าผซูล้เปป็นหนข่วยเลท็กในบรรดา
คนยซูดาหร์ทบีที่นมับเปป็นพมันๆ จากเจล้าจะมบีผซูล้หนถึที่งออกมาเพนที่อเรา เปป็นผซูล้ทบีที่จะปกครองในอลิสราเอล ดมันื้งเดลิมของทข่านมา
จากสมมัยเกข่า จากสมมัยโบราณกาล” (มบีคาหร์ 5:2)

โยเซฟและมารบียร์ไมข่ไดล้อาศมัยอยซูข่ในเบธเลเฮม พวกเขาอาศมัยอยซูข่ทบีที่แควล้นนาซาเรท็ธ (ลซูกา 2:4) ดมังนมันื้นทนาไม
พวกเขาถถึงอยซูข่ในเบธเลเฮมตอนทบีที่มารบียร์คลอดบคุตรหมัวปปีของเธอไปแลล้ว? คนาตอบถซูกพบในกลิตตลิคคุณของลซูกา:

“อยซูข่มาคราวนมันื้น มบีรมับสมัที่งจากซบีซารร์ ออกมัสตมัส ใหล้จดทะเบบียนสนามะโนครมัวทมัที่วทมันื้งแผข่นดลิน (นบีที่เปป็นครมันื้งแรก
ทบีที่ไดล้จดทะเบบียนสนามะโนครมัว เมนที่อคบีรลินลิอมัสเปป็นเจล้าเมนองซบีเรบีย) คนทมันื้งปวงตข่างคนตข่างไดล้ไปขถึนื้นทะเบบียนยมังเมนองของ
ตน ฝฝ่ายโยเซฟกท็ขถึนื้นไปจากเมนองนาซาเรท็ธแควล้นกาลลิลบีถถึงเมนองของดาวลิด ชนที่อเบธเลเฮมแควล้นยซูเดบียดล้วย (เพราะวข่า
เขาเปป็นวงศร์วานและเชนนื้อสายของดาวลิด) เขาไดล้ไปกมับมารบียร์ทบีที่เขาไดล้หมมันื้นไวล้แลล้ว เพนที่อจะขถึนื้นทะเบบียนและนางมบี
ครรภร์ เมนที่อเขาทมันื้งสองยมังอยซูข่ทบีที่นมัที่น กท็ถถึงเวลาทบีที่มารบียร์จะประสซูตลิบคุตรนคำงจถึงประสซตคิบคุตรชายหบัวปป เอคำผถ้คำอถ้อมพรัน
และวคำงไวถ้ในรคำงหญถ้คำ เพรคำะวอ่คำไมอ่มทททที่วอ่คำงใหถ้เขคำในโรงแรม” (ลซูกา 2:1-7)

การทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้าไดล้ใชล้การกษมัตรลิยร์องคร์หนถึที่งเพนที่อนนามารบียร์มายมังจคุดทบีที่พระเยซซูจะประสซูตลิตาม
คนาพยากรณร์ โยเซฟและมารบียร์ไมข่รซูล้วข่าการเดลินทางของพวกเขามายมังเบธเลเฮมเปป็นการทนาใหล้ถล้อยคนาเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูก
กลข่าวโดยพวกศาสดาพยากรณร์สนาเรท็จจรลิง แตข่พระเจล้าในอนานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ทรงทราบ พระเจล้าทรงมบี
แผนการหนถึที่ง และนรกทมันื้งสลินื้นกท็ไมข่สามารถขมัดขวางแผนการทบีที่ถซูกกนาหนดไวล้แลล้วลข่วงหนล้าของพระองคร์ไดล้



มารบียร์ทล้องแกข่ใกลล้คลอดเตท็มทบีแลล้ว จากมคุมมองดล้านรข่างกาย มมันกท็สายเกลินไปแลล้วทบีที่เธอจะตล้องเดลินทาง
ไกลขนาดนมันื้น ไมข่วข่าจะโดยการเดลินเทล้าไปหรนอขบีที่ลาไป แตข่คนาพยากรณร์ของพระเจล้ากท็เรบียกรล้องใหล้พระบคุตรของ
พระเจล้าประสซูตลิในทบีที่ๆพวกศาสดาพยากรณร์ไดล้ประกคำศไวถ้วข่าพระองคร์จะประสซูตลิ และพระเจล้าทรงจมัดการทนาใหล้มา
รบียร์ไปถถึงเบธเลเฮมทมันเวลาทบีที่คนาพยากรณร์จะถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงตามตมัวอมักษร

“บล้านเบธเลเฮมแควล้นยซเดทย” ถซูกเรบียกเชข่นนมันื้นเพนที่อทบีที่จะแยกแยะมมันจากอบีกเมนองหนถึที่งทบีที่มบีชนที่อเหมนอนกมันใน
แควล้นกาลลิลบี (ยชว. 19:15) ซถึที่งถซูกเรบียกวข่า “เบธเลเฮมแหข่งเศบซลบุน” เบธเลเฮมแหข่งแควล้นยซูเดบียมบีอบีกชนที่อคนอ เอฟ
รคำธคำหค มมันตมันื้งอยซูข่ทางทลิศใตล้ของกรคุงเยรซูซาเลท็มเปป็นระยะทางหล้าไมลร์ มมันเปป็นทบีที่รซูล้จมักในชนที่อ “เมนองของดาวลิด” 
เพราะวข่ามมันเปป็นสถานทบีที่ๆครอบครมัวของเขาไดล้ถนอกนาเนลิดขถึนื้นมา (นางรซูธ 1:1-19)

พระเยซซูไดล้ประสซูตลิ “ในรรัชกคำลของกษรัตรคิยคเฮโรด” นบีที่กลข่าวถถึงเฮโรดมหาราช โอรสของอมันทลิพาเทอรร์ 
(ยลิวคนหนถึที่งทบีที่สนบเชนนื้อสายมาจากชาวเอโดม) โดยมบีมารดาเปป็นคนอาหรมับ เฮโรดถซูกตมันื้งใหล้เปป็นกษมัตรลิยร์แหข่งแควล้นยซู
เดบียเพราะการทบีที่เขาไดล้หลบหนบีไปยมังกรคุงโรม โดยถซูกขมับไลข่จากตนาแหนข่งกษมัตรลิยร์ของตนโดยอมันทลิโกนมัสผซูล้อล้างสลิทธลิธิ์
ในราชบมัลลมังกร์ ชนที่อตนาแหนข่ง (เฮโรด) ไดล้ถซูกมอบใหล้แกข่เขาหลมังจากศถึกแหข่งอมัคทลิอคุม และไดล้รมับการรมับรองโดยออค
ตาเวบียน เฮโรดพยายามทบีที่จะสถาปนาบมัลลมังกร์ของตนใหล้แขท็งแกรข่งโดยใชล้ความทารคุณผลิดมนคุษยร์มนาและการ
ฆาตกรรมตข่างๆ เขาประหารชบีวลิตมาเรบียมผซูล้เปป็นมเหสบีของตนและฆาตกรรมโอรสสองคนของตน คนอ อเลท็กซานเด
อรร์และอรลิสโตบซูลมัส

ความโหดเหบีนื้ยมของเฮโรดและความรมักของเขาทบีที่มบีตข่อธรรมเนบียมของคนตข่างชาตลิทนาใหล้พวกยลิวเกลบียดชมัง
เขาแบบเขล้าไสล้ เขาสรล้างพระวลิหารของพวกยลิวขถึนื้นใหมข่ในเยรซูซาเลท็มและความยลิที่งใหญข่ของพระวลิหารหลมังนบีนื้กท็ไรล้ขล้อ
กมังขา เขาใจปฟื้ปาในเรนที่องงานสาธารณะอนที่นๆทบีที่โดดเดข่น และเขาดซูแลประชาชนเปป็นอยข่างดบีในชข่วงทบีที่เกลิดการกมันดาร
อาหารอยข่างหนมัก แตข่ไมข่มบีสลิที่งใดเลยในสลิที่งเหลข่านบีนื้ทบีที่ทนาใหล้พวกเขาเปลบีที่ยนความคลิดของตนเกบีที่ยวกมับเขา ในปปีทบีที่
สามสลิบเจท็ดแหข่งรมัชกาลของเขา, ในปปีทบีที่เจท็ดสลิบแหข่งชบีวลิตของเขา, เขาตายอยข่างทคุกขร์ทรมานหล้าวมันหลมังจากทบีที่เขาไดล้
ฆาตกรรมอมันทลิพาเทอรร์บคุตรหมัวปปีของเขา เหตคุการณร์เหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในบททบีที่สองของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวไดล้
เกลิดขถึนื้นหลมังจากทบีที่เฮโรดเสบียชบีวลิตไมข่นาน เขาใชล้เวลาชข่วงสบีที่สลิบวมันสคุดทล้ายแหข่งชบีวลิตของเขาทบีที่เมนองเยรบีโคและทบีที่โรง
อาบนนื้นาเหลข่านมันื้นแหข่งคอลลลิเรอ (ประวมัตลิศาสตรร์ทบีที่ครบถล้วนและนข่าสนใจมากๆเกบีที่ยวกมับรมัชกาลของเฮโรดมหาราช
ถซูกพบในหนมังสนอตข่างๆของโจเซฟปัสทบีที่บมันทถึกเรนที่องสมมัยโบราณ, เลข่ม 14 ถถึง 17)

“มทพวกนรักปรคำชญคจคำกทคิศตะวรันออกมคำยรังกรบุงเยรซซคำเลห็ม” ขล้อความนบีนื้ดซูเหมนอนจะชบีนื้ไปยมังแผข่นดลินหนถึที่งซถึที่ง
อยซูข่ไมข่ไกลมากนมักจากแควล้นยซูเดบีย “ทลิศตะวมันออก” อาจหมายถถึง อาระเบบีย, เปอรร์เซบีย, เคลเดบีย หรนอพารร์เธบีย 
(จงศถึกษา ผซูล้วลินลิจฉมัย 6:3; อลิสยาหร์ 41:2; 46:11; และกมันดารวลิถบี 23:7)

ในประเทศแถบทลิศตะวมันออกทมันื้งหมดในสมมัยทบีที่พระเยซซูประสซูตลิเคยมบี “พวกนมักปราชญร์” – คนทบีที่เปป็นทบีที่
รซูล้จมักกมันในชนที่อ มคำไจ (magi) ตามประวมัตลิศาสตรร์แลล้ว  คนเหลข่านบีนื้เดลิมทบีเปป็นเผข่าหนถึที่งในพวกคนมบีเดบียผซูล้ซถึที่งทนาหนล้าทบีที่
เปป็นปคุโรหลิตในจมักรวรรดลิเปอรร์เซบีย ดาเนบียลใชล้คนาๆนบีนื้กมับพวกนมักปราชญร์หรนอพวกโหราจารยร์ทบีที่ตบีความความฝปันและ
ขล้อความตข่างๆของพวกเทพเจล้า ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่การใชล้คนาๆนบีนื้ขยายความรวมถถึงทคุกคนทบีที่ใชล้ศาสตรร์
เวทมนตรร์ตข่างๆ (อข่าน กลิจการ 8:9-11; 13:6; และ 19:19) พวกมาไจในขล้อทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้เหท็นไดล้ชมัดวข่าเปป็น



พวกโหราจารยร์ทางศาสนาทบีที่ไมข่ใชข่แบบยลิว ซถึที่งจากการสมังเกตดซูดวงดาว พวกเขาอนคุมานเรนที่องการประสซูตลิของ
กษมัตรลิยร์ยลิวผซูล้ยลิที่งใหญข่องคร์หนถึที่ง และพวกเขาไดล้มาทบีที่เบธเลเฮมเพนที่อถวายบมังคมแกข่พระองคร์

กมันดารวลิถบี 24:17-19 ยข่อมเปป็นทบีที่รซูล้จมักเปป็นอยข่างดบีแกข่พวกโหราจารยร์จากทลิศตะวมันออก:
“ขล้าพเจล้าจะเหท็นเขา แตข่ไมข่ใชข่อยข่างเดบีดี๋ยวนบีนื้ ขล้าพเจล้าจะดซูเขา แตข่ไมข่ใชข่อยข่างใกลล้ๆนบีนื้ ดาวดวงหนถึที่งจะเดลิน

ออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอมันหนถึที่งจะขถึนื้นมาจากอลิสราเอล จะตบีเขตแดนของโมอมับและทนาลายบรรดาลซูก
หลานของเสท ฝฝ่ายเอโดมจะตกเปป็นของคนอนที่น เสอบีรร์จะตกเปป็นของศมัตรซูของเขาดล้วย ฝฝ่ายอลิสราเอลไดล้แสดง
วบีรกรรมแลล้ว ผซูล้หนถึที่งทบีที่ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมนองทบีที่รอดตาย ผซูล้นมันื้นจะทนาลายเสบีย”

จงเอาคนาพยากรณร์นบีนื้วางเทบียบกมับถล้อยคนาของนมักประวมัตลิศาสตรร์ ซซูโทเนบียส (Suetonius) – นมัที่นคนอ 
“คนในทลิศตะวมันออกสมมัยโบราณเชนที่อกมันโดยทมัที่วไปวข่าในสมมัยนมันื้นจะมบีผซูล้ทบีที่ออกมาจากแควล้นยซูเดบียซถึที่งจะปกครอง
จมักรวรรดลิ” ทาซลิตมัสนมักประวมัตลิศาสตรร์กลข่าวถล้อยคนาแทบจะเหมนอนกมันเลย จงเพลิที่มคนาพยากรณร์เรนที่องเจท็ดสลิบสมัปดาหร์
ของดาเนบียล (ดนล. 9:24-27) เขล้ากมับขล้อความเหลข่านบีนื้ และเรากท็จะเหท็นไดล้อยข่างงข่ายดายวข่าดาวทบีที่ผลิดธรรมดาดวง
หนถึที่งหรนอการปรากฎในทล้องฟฝ้าทบีที่โดดเดข่นในสมมัยนมันื้นนข่าจะถซูกตบีความวข่าเปป็นหมายสนาคมัญอยข่างหนถึที่งทบีที่วข่ากษมัตรลิยร์
และผซูล้พลิชลิตทบีที่มนคุษยร์รอคอยมานานไดล้ถนอกนาเนลิดแลล้ว!

เราไมข่มบีขล้อสนมับสนคุนจากพระคมัมภบีรร์ทบีที่จะเสนอแนะวข่ามบี “นมักปราชญร์” สคำมคน ขล้อสมมตลิฐานทบีที่วข่ามบีพวก
เขาสามคนกท็นข่าจะมาจากสาเหตคุทบีที่วข่าพวกเขานนาเครนที่องบรรณาการสามอยข่างมาถวาย – ทองคนา, กนายาน และ
มดยอบ เครนที่องบรรณาการสามอยข่างเชคืที่อกรันวอ่คำถซูกนนามาโดยนมักปราชญร์สามคน ตามประเพณบีแลล้ว คนเหลข่านบีนื้ถซูก
สมันนลิษฐานวข่าเปป็นกษรัตรคิยคสามองคร์ดล้วย – แตข่กท็อบีกนมัที่นแหละ ไมข่มบีขล้อพลิสซูจนร์จากพระคมัมภบีรร์สนาหรมับขล้อสมันนลิษฐานนบีนื้ 
เรารซูล้วข่าพระเยซซไดถ้ประสซตคิ เรายมังทราบดล้วยวข่าพวกนรักปรคำชญคจคำกทคิศตะวรันออกไดล้มาเสาะหาผซูล้นมันื้นทบีที่เกลิดมาเปป็น
กษมัตรลิยร์ของพวกยลิว

ขล้อ 2: “ถคำมวอ่คำ “กบุมคำรททที่บรังเกคิดมคำเปป็นกษรัตรคิยคของชนชคำตคิยคิวนรันั้นอยซอ่ททที่ไหน เรคำไดถ้เหห็นดคำวของทอ่คำน
ปรคำกฏขถึนั้นในทคิศตะวรันออก เรคำจถึงมคำหวรังจะนมรัสกคำรทอ่คำน”

“กษรัตรคิยคองคคนรันั้น” คนอหนถึที่งในชนที่อเรบียกตข่างๆแบบพระเจล้าทบีที่ถซูกตมันื้งใหล้แกข่พระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระเจล้า ในเพลงสดคุดบี 10:16 เราอข่านวข่า “พระเยโฮวคำหคทรงเปป็นพระมหคำกษรัตรคิยคอยซอ่เปป็นนคิตยคนคิรรันดรค...” ใน 1 ทลิ
โมธบี 1:17 อมัครทซูตเปาโลเขบียนวข่า “บมัดนบีนื้ พระเกบียรตลิและสงข่าราศบีจงมบีแดข่พระมหคำกษรัตรคิยคผซถ้ทรงพระเจรคิญอยซอ่นคิรรัน
ดรค ผซูล้ทรงเปป็นองคร์อมตะ ซถึที่งมลิไดล้ปรากฏแกข่ตา พระเจล้าผซูล้ทรงพระปปัญญาแตข่พระองคร์เดบียว สนบๆไปเปป็นนลิตยร์ เอ
เมน”

อยข่างไรกท็ตาม เราตล้องหมายเหตคุวข่าพระครลิสตร์ไมข่เคยถซูกเรบียกวข่าเปป็นกษมัตรลิยร์ของครคิสตจรักร พระองคร์มลิไดล้
เสดท็จมาเพนที่อเปป็นกษมัตรลิยร์ของครลิสตจมักร พระองคร์ทรงเปป็นศทรษะของครลิสตจมักร, พระองคร์ทรงเปป็นรคำกฐคำนของค
รลิสตจมักร พระองคร์ทรงเปป็นพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของกายนมันื้น มมันไมข่ถซูกตล้องตามพระคมัมภบีรร์ทบีที่จะพซูดถถึงพระองคร์วข่าเปป็น
กษมัตรลิยร์แหข่งชบีวลิตของเรา และมมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าสมักวมันหนถึที่งเราจะครอบครองกมับพระองคร์ในฐานะจอมกษมัตรลิยร์
ของกษมัตรลิยร์ทมันื้งหลายและจอมเจล้านายของเจล้านายทมันื้งหลาย แตข่นมัที่นกท็ไมข่เปลบีที่ยนแปลงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระองคร์
ประสซูตลิมาเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยคิว (กรคุณาศถึกษามมัทธลิว 16:18; ฮบีบรซู 12:22-24; เอเฟซมัส 1:22, 23; 5:25-32)



“...เพรคำะเรคำไดถ้เหห็นดคำวของทอ่คำนปรคำกฏขถึนั้นในทคิศตะวรันออก...” มมันทนาใหล้ผมอมัศจรรยร์ใจทบีที่คนทบีที่ถซูกเรบียก
วข่าเปป็นครซูสอนพระคมัมภบีรร์บางทข่านพยายามทบีที่จะอธลิบายการปรากฏของดาวดวงนบีนื้โดยประกาศวข่าดาวเคราะหร์บาง
ดวงเรบียงตมัวในตนาแหนข่งทบีที่ผลิดปกตลิธรรมดา ณ เวลานมันื้น จนทนาใหล้เกลิดภาพทบีที่แปลกประหลาดในทล้องฟฝ้า ผมไมข่มบี
ความยคุข่งยากเลยทบีที่จะเชนที่อวข่าการปรากฏของดาวดวงนมันื้นเปป็นการอมัศจรรยร์อยข่างหนถึที่ง, เปป็นการกระทนากลิจของ
พระเจล้า! ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้เสดท็จมาปกมารบียร์หญลิงพรหมจารบีและ
เธอกท็ตมันื้งครรภร์ เพนที่อทบีที่จะใหล้กนาเนลิดพระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า ในเรลิที่มแรกนมันื้นพระเจล้าทรงเนรมลิต
สรล้างสรรพสลิที่งทมันื้งปวง พระเจล้าองคร์เดบียวกมันนบีนื้จะไมข่สามารถนนาดาวพลิเศษดวงหนถึที่งไวล้ในทล้องฟฝ้าหรนอหากพระองคร์
ทรงอยากนนาพานมักปราชญร์เหลข่านมันื้นใหล้มาเขล้าเฝฝ้าพระบคุตรของพระองคร์?

ไมข่มบีขล้อสงสมัยในหมัวของผมเลยวข่านบีที่เปป็นการอมัศจรรยร์อยข่างหนถึที่งและไมข่ใชข่แคข่การมารวมตมัวกมันโดยบมังเอลิญ
ของดาวเคราะหร์ตข่างๆซถึที่งกข่อใหล้เกลิดแสงพลิเศษลนาหนถึที่งในทล้องฟฝ้า มบีการอมัศจรรยร์ตข่างๆมคำกมคำยเหลคือเกคินทบีที่เชนที่อมโยง
กมับการประสซูตลิของพระเยซซู ผมจถึงไมข่เหท็นเหตคุผลทบีที่จะตล้องบอกวข่าการปรากฏของ “ดคำวของพระองคค” เปป็นสลิที่งทบีที่
เปป็นไปไมข่ไดล้และพยายามอธลิบายมมันโดยใชล้หลมักดาราศาสตรร์!

มบีแนวโนล้มทบีที่จะปลข่อยใหล้เหตคุการณร์เหลข่านบีนื้ไปเลยเถลิดหากเราอข่านเรนที่องเลข่านบีนื้ ยกตมัวอยข่างเชข่น เราตล้อง
พลิจารณาวข่าหากนมักปราชญร์เหลข่านมันื้นไดล้เหท็นดาวดวงนมันื้นในคนนนมันื้นทบีที่พระเยซซูประสซูตลิ พวกเขากท็คงไมข่สามารถเดลิน
ทางมาถถึงแควล้นยซูเดบียไดล้ในเวลาไมอ่กทที่วรัน หากพวกเขามาจากทลิศตะวมันออกคนอไกลถถึงบาบลิโลน พวกเขากท็คงตล้องใชล้
เวลามากถถึงสบีที่เดนอนเลยในการเดลินทาง (เราทราบเรนที่องนบีนื้จากเอสรา 7:9) หากพวกเขามาจากเปอรร์เซบีย พวกเขากท็
ตล้องใชล้เวลามากกวข่านมันื้นอบีก

จากขล้อ 16 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ เราจถึงสรคุปวข่าเวลานข่าจะผข่านไปอยข่างนล้อยหนถึที่งปปี – บางทบีอาจ
มากกวข่าหนถึที่งปปี – เพราะวข่าเฮโรดสมัที่งฆข่าเดท็กทารกทคุกคนทบีที่อายคุสองขวบลงมคำ “ซนสิ่งพอดมีกบับเวลาททที่ทอ่คำนไดถ้ถคำม
พวกนรักปรคำชญคอยอ่คำงถถ้วนถทที่นรันั้น”

หากเราหมันไปดซูลซูกา 2:21-39 เรากท็พบเรนที่องราวทบีที่เสรลิมเขล้ากมับบมันทถึกของมมัทธลิว (จนาไวล้วข่ามมัทธลิวเขบียน
เกบีที่ยวกมับกษรัตรคิยคองคคนรันั้น ขณะทบีที่ลซูกาเขบียนเกบีที่ยวกมับบบุตรมนบุษยค) ในลซูกา 2:21 เราถซูกบอกวข่าในวมันทบีที่แปดพระเยซซู
ทรงไดล้เขล้าสคุหนมัต และหลมังจากการชนาระตมัวของมารบียร์ (ซถึที่งตามทบีที่กลข่าวไวล้ในเลวบีนลิตลิบททบีที่ 12 คนอสบีที่สลิบวมัน) มารบียร์
และโยเซฟพาพระเยซซูไปยมังพระวลิหารเพนที่อถวายพระองคร์แดข่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและเพนที่อถวายเครนที่องสมัตวบซูชา

จากนมันื้นในลซูกา 2:39 เราถซูกบอกวข่า “ครมันื้นโยเซฟกมับนางมารบียร์ไดล้กระทนาการทมันื้งปวงตามพระราชบมัญญมัตลิ
ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเสรท็จแลล้ว จถึงกลมับไปถถึงนาซาเรท็ธเมนองของตนในแควล้นกาลลิลบี” อยข่างไรกท็ตาม สอง
เหตคุการณร์สนาคมัญในประวมัตลิขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรากท็ถซูกผข่านเลยไปในขล้อ 39 – (1) การมาเยนอนของนมัก
ปราชญร์เหลข่านมันื้น และ (2) การหลบหนบีเขล้าไปในอบียลิปตร์ มมัทธลิวบมันทถึกเหตคุการณร์เหลข่านมันื้น ลซูกาไมอ่ไดถ้บมันทถึก
เหตคุการณร์เหลข่านมันื้น – ไมข่ใชข่วข่าเขาไมข่รซูล้เกบีที่ยวกมับเหตคุการณร์เหลข่านมันื้น แตข่แคข่เพราะวข่าเขาไมข่ไดล้รมับการดลใจใหล้เขบียน
พวกมมันตข่างหาก

มารบียร์และโยเซฟคงกลมับไปทบีที่เบธเลเฮมแนข่ๆหลมังจากทบีที่พวกเขาไปเยนอนพระวลิหารในเยรซูซาเลท็ม เพราะวข่า
เปป็นทบีที่นมัที่นเองทบีที่พวกนมักปราชญร์มาเยบีที่ยมพวกเขา ไมข่นข่าเปป็นไปไดล้ทบีที่พวกนมักปราชญร์จะมาเยบีที่ยมพระเยซซูกข่อนการเดลิน



ทางไปยมังกรคุงเยรซูซาเลท็ม เพราะวข่าไมข่งมันื้นแลล้วโยเซฟและมารบียร์กท็คงจงใจทนาใหล้พระเยซซูตกอยซูข่ในอมันตรายโดยการไป
ยมังเมนองทบีที่เฮโรดอยซูข่ เราควรหมายเหตคุเชข่นกมันวข่าหากพวกนมักปราชญร์ไดล้มาเยบีที่ยมพระองคร์และถวายเครนที่อง
บรรณาการของพวกเขากข่อนทบีที่พระองคร์ถซูกนนามาถวายในพระวลิหาร ของถวายของมารบียร์กท็คงไมข่ใชข่แคข่นกเขาสอง
ตมัวเปป็นแนข่ (ลซูกา 2:24) – ของถวายของคนยากจนทบีที่ไมข่มบีปปัญญาถวายมากกวข่านมันื้น (ลนต. 12:6-8) 

ขล้อความทบีที่วข่าพวกเขากลมับไปยมังนาซาเรท็ธไมข่จนาเปป็นตล้องหมายความวข่าพวกเขากลมับไปทบีที่นมัที่นในทรันทท ยก
ตมัวอยข่างเชข่น กลิจการบททบีที่ 9 บมันทถึกเรนที่องการกลมับใจเชนที่อของอมัครทซูตเปาโล และขล้อ 26 ของบทนมันื้นกท็กลข่าวถถึงการ
ทบีที่เขาไปเยนอนกรคุงเยรซูซาเลท็ม ดซูเผลินๆแลล้ว เราอาจสรคุปไดล้วข่าเขาไปทบีที่เยรซูซาเลท็มทมันทบีหลมังจากทบีที่เขากลมับใจเชนที่อ – 
แตข่วข่าจากกาลาเทบีย 1:16-18 เราทราบวข่าเวลาผข่านไปสคำมปปีระหวข่างเวลาทบีที่เขากลมับใจเชนที่อและการไปเยนอนกรคุง
เยรซูซาเลท็มของเขา

การกลมับไปทบีที่นาซาเรท็ธของโยเซฟ, มารบียร์และพระกคุมารเยซซูไดล้เกลิดขถึนื้นหลมังจากการหลบหนบีเขล้าไปใน
อบียลิปตร์ และถซูกอธลิบายในขล้อ 22 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้

“...เรคำไดถ้เหห็นดคำวของทอ่คำน... เรคำจถึงมคำหวรังจะนมรัสกคำรทอ่คำน” ภาษากรบีกตรงนบีนื้มบีความหมายวข่า “เรามา
เพนที่อทบีที่จะถวคำยบรังคม” ซถึที่งไมข่จนาเปป็นตล้องหมายความวข่านมรัสกคำรในจลิตวลิญญาณและความจรลิง คนเหลข่านบีนื้เชนที่อวข่า
กษมัตรลิยร์ทบีที่เพลิที่งประสซูตลิองคร์นบีนื้เปป็นกษมัตรลิยร์ทบีที่พลิเศษมากๆองคร์หนถึที่ง, วข่าพระองคร์ตล้องเกบีที่ยวขล้องกมับความเปป็นพระเจล้าใน
แงข่ใดแงข่หนถึที่ง, และวข่าพระองคร์ไดล้เสดท็จมาโดยการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้า พวกเขาคาดหวมังใหล้พระองคร์ครอบ
ครอง, ไมข่ใชข่แคข่ในฐานะกษมัตรลิยร์ของพวกยลิวเทข่านมันื้น, แตข่ในฐานะพระมหากษมัตรลิยร์ของประชาชาตลิอนที่นๆเชข่นกมัน 
ดล้วยเหตคุนบีนื้พวกเขาจถึงมาถวายเครนที่องบรรณาการตข่างๆแดข่พระองคร์, เพนที่อถวายบมังคมแดข่พระองคร์, ไมข่จนาเปป็นตล้อง
เพนที่อนมมัสการพระองคร์เหมนอนอยข่างทบีที่เรานมมัสการพระองคร์ในวมันนบีนื้

ขล้อ 3: “ครรันั้นกษรัตรคิยคเฮโรดไดถ้ยคินดรังนรันั้นแลถ้ว ทอ่คำนกห็วบุอ่นวคำยพระทรัย ทรันั้งชคำวกรบุงเยรซซคำเลห็มกห็พลอยวบุอ่นวคำย
ใจไปกรับทอ่คำนดถ้วย”

เฮโรดวคุข่นวายใจมากๆเพราะขข่าวทบีที่วข่าคซูข่แขข่งคนหนถึที่งไดล้ถนอกนาเนลิดขถึนื้นมาแลล้ว มงกคุฎเรลิที่มไมข่มมัที่นคงบนศบีรษะ
ของเขาแลล้ว แนข่นอนวข่ารมัชกาลของเขาเจรลิญรคุข่งเรนองมากพอ แตข่ความโหดรล้ายทารคุณและการฆาตกรรมตข่างๆทบีที่
เขาไดล้กระทนาเพราะความหวงบมัลลมังกร์ของเขา และมคุข่งมมัที่นทบีที่จะทนาทคุกวลิถบีทางทบีที่จะรมักษาอนานาจของเขาไวล้ กท็เปป็น
สมัญญาณเตนอนวข่าเขาจะไมข่ยอมหยคุดเลยทบีที่จะเสาะหาและทนาลายกษมัตรลิยร์องคร์ใหมข่นบีนื้ทบีที่เขาเพลิที่งไดล้ยลินเกบีที่ยวกมับการ
ประสซูตลิของพระองคร์

หลายคนในราชสนานมักของเฮโรดเรลิที่มรซูล้สถึกกลมัวและไมข่แนข่ใจเหมนอนกมับเฮโรด เพราะวข่าหากเขาถซูกถอด
จากบมัลลมังกร์ พวกเขากท็จะสซูญเสบียตนาแหนข่งของตนในราชสนานมักของเขา ผซูล้คนในกรคุงเยรซูซาเลท็ม แมล้แตข่พวกฟารลิสบีกท็
วคุข่นวายใจเพราะวข่าพวกเขากลมัวการปฏลิวมัตลิอบีกหนหนถึที่ง ในอดบีตเฮโรดไดล้เขข่นฆข่าผซูล้คนไปมากมายเพราะความขบีนื้อลิจฉา
ของเขา, การโลภในอนานาจของเขา, และความกลมัวอมันไรล้เหตคุผลของเขาวข่าใครสมักคนจะชลิงบมัลลมังกร์ไปจากเขา

ขล้อ 4: “แลถ้วทอ่คำนใหถ้ประชบุมบรรดคำปบุโรหคิตใหญอ่กรับพวกธรรมคำจคำรยคของประชคำชน ตรรัสถคำมเขคำวอ่คำ พระ
ครคิสตคนรันั้นจะบรังเกคิดแหอ่งใด”



กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง เมนที่อเฮโรดไดล้ยลินวข่า “กษมัตรลิยร์ของพวกยลิว” ไดล้ประสซูตลิแลล้ว เขากท็เรบียกประชคุมสภาซาน
เฮดรลิน ซถึที่งเปป็นคณะผซูล้ปกครองของพวกยลิว และเรบียกรล้องใหล้พวกเขาบอกตนวข่ากษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้จะประสซูตลิททที่ไหน 
สภาซานเฮดรลินประกอบดล้วยสมาชลิกเจท็ดสลิบเอท็ดคน พวกปคุโรหลิตและคนเลวบีถซูกเรบียกตรงนบีนื้วข่าเปป็น “บรรดาปคุโรหลิต
ใหญข่” และ “พวกธรรมาจารยร์ของประชาชน” ประกอบดล้วยพวกอาจารยร์และผซูล้ตบีความพระราชบมัญญมัตลิของ
พระเจล้า พวกเขารวมถถึง “พวกนมักกฎหมาย” ทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงในกลิตตลิคคุณของลซูกาดล้วย และ “พวกผซูล้ใหญข่ของ
ประชาชน” กท็ถซูกกลข่าวถถึงเปป็นปกตลิเชข่นกมันพรล้อมกมับคนสองกลคุข่มแรกนบีนื้ซถึที่งรวมกมันเปป็นสภาซานเฮดรลิน (กรคุณา
สมังเกตมมัทธลิว บททบีที่ 16:21 และ 26:3-59)

เฮโรดไมข่ใชข่ไมข่รซูล้อะไรเลยเกบีที่ยวกมับพระเยโฮวาหร์พระเจล้าและการกระทนากลิจของพระองคร์กมับชนชาตลิ
อลิสราเอลในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิม และเขากท็เชนที่อวข่านบีที่เปป็นเรนที่องทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม 
เขารซูล้วข่าสภาซานเฮดรลินมบีสนาเนาของขล้อพระคมัมภบีรร์เหลข่านมันื้น และรซูล้วข่าพวกธรรมาจารยร์ไดล้คมัดลอกขล้อพระคมัมภบีรร์
เหลข่านมันื้นและพวกเขาสอนจากพระราชบมัญญมัตลิเชข่นกมัน ดล้วยเหตคุนบีนื้เฮโรดจถึงขอขล้อมซูลจากคนกลคุข่มนบีนื้เกบีที่ยวกมับการ
ประสซูตลิของผซูล้ทบีที่จะบมังเกลิดเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว

ขล้อ 5 และ 6: “เขคำทซลทอ่คำนวอ่คำ “ททที่บถ้คำนเบธเลเฮมแควถ้นยซเดทย เพรคำะวอ่คำศคำสดคำพยคำกรณคไดถ้เขทยนไวถ้ดรังนทนั้
วอ่คำ ‘บถ้คำนเบธเลเฮมในแผอ่นดคินยซเดทย จะเปป็นบถ้คำนเลห็กนถ้อยททที่สบุดทอ่คำมกลคำงบรรดคำผซถ้ครองของยซเดทยกห็หคำมคิไดถ้ เพรคำะ
วอ่คำเจถ้คำนคำยคนหนถึที่งจะออกมคำจคำกทอ่คำน ผซถ้ซถึที่งจะปกครองอคิสรคำเอลชนชคำตคิของเรคำ’”

“...เพรคำะวอ่คำศคำสดคำพยคำกรณคไดถ้เขทยนไวถ้ดรังนทนั้วอ่คำ” มมันชข่างยล้อนแยล้งจรลิงๆทบีที่วข่าพวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกธร
รมาจารยร์คคุล้นเคยกมับขล้อพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเหลนอเกลินจนพวกเขาสามารถตอบคนาถามของกษมัตรลิยร์ไดล้
ทมันทบีและไมข่ลมังเลเลยเกบีที่ยวกมับวข่าพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาจะประสซูตลิทบีที่ไหน – แตข่กท็จนาพระองคร์ไมข่ไดล้เมนที่อพระองคร์
เสดท็จมาปรากฏจรลิงๆในการรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์! ศาสดาพยากรณร์มบีคาหร์ไดล้บอกลข่วงหนล้าถถึงสถานทบีที่ประสซูตลิ
ของจอมกษมัตรลิยร์ของกษมัตรลิยร์ทมันื้งหลาย, พระองคร์ผซูล้ทบีที่จะมาเปป็น “ผซูล้ปกครองในอลิสราเอล” (มบีคาหร์ 5:2) และคนา
พยากรณร์นมันื้นกท็ถซูกยอมรมับและถซูกเชนที่อโดยพวกผซูล้นนาของประชาชนชาวยลิว ศาสดาพยากรณร์คนอนที่นๆบอกลข่วงหนล้า
ถถึงรายละเอบียดทบีที่แนข่ชมัดเกบีที่ยวกมับชบีวลิตและการรมับใชล้ของพระเยซซู – การประสซูตลิอมันตที่นาตล้อยของพระองคร์, การทน
ทคุกขร์ของพระองคร์, ความถข่อมใจของพระองคร์ – แตข่ผซูล้นนาพวกเดบียวกมันนบีนื้กท็ปฏลิเสธพระเยซซูชาวนาซาเรท็ธเพราะวข่า
พระองคร์ไมข่ไดล้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ในแบบทบีที่พวกเขาคาดหวมังไวล้ พวกเขายอมรมับไดล้วข่าพระองคร์ประสซูตลิในเบธเลเฮม
– ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นไดล้ประกาศไวล้แลล้ว แตข่เมนที่อพระองคร์ทรงเรลิที่มการรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์และทรงพลิสซูจนร์
ตมัวตนของพระองคร์อยข่างชมัดเจนแลล้วในฐานะพระบคุตรของพระเจล้า, ผซูล้ชข่วยใหล้พล้นทบีที่ทรงสมัญญาไวล้ของพวกเขา, 
พวกเขากท็ปฏลิเสธพระองคร์ พวกเขายถึดถนอตามตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตลิ พวกเขามบี “ความรซูล้ทบีที่หมัว” เกบีที่ยวกมับ
ขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆ แตข่พวกเขาไมข่มบี “ความรซูล้ทบีที่หรัวใจ” ทบีที่จนาเปป็นตข่อการรซูล้จมักพระครลิสตร์ของพระเจล้า ศาสนาไดล้
กลายเปป็นรซูปแบบภายนอกทบีที่พวกเขาเพลิที่มกฎและระเบบียบตข่างๆเขล้าไปจนมมันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะปฏลิบมัตลิตามกฎเหลข่า
นมันื้น พวกเขาคคุล้นเคยกมับคนาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมและพวกเขารซูล้สถานทบีที่ๆพระเมสสลิยาหร์จะประสซูตลิ – แตข่
ความมนดบอดแหข่งใจของพวกเขากท็ขมัดขวางพวกเขาไมข่ใหล้รซูล้วข่าพระองคร์ไดถ้ประสซตคิแลถ้ว พวกคนเลบีนื้ยงแกะทบีที่ตที่นาตล้อย



ไดล้ยลินคนาประกาศเรนที่องการประสซูตลิของพระผซูล้ชข่วยใหล้รอด แตข่พวกฟารลิสบี, พวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกธรรมาจารยร์ไมข่
ไดล้ยลินคนาประกาศนมันื้น

มบีคาหร์ในคนาพยากรณร์ของเขาพซูดถถึงเบธเลเฮมวข่า “เปป็นหนข่วยเลท็ก (“ไมอ่ใชอ่เลห็กนถ้อยททที่สบุด”) ในบรรดาคนยซู
ดาหร์ทบีที่นมับเปป็นพมันๆ” ดมังนมันื้นเขาจถึงกลข่าวถถึงครอบครมัวตข่างๆทบีที่ตระกซูลตข่างๆในสมมัยนมันื้นถซูกแบข่งยข่อย (กรคุณาศถึกษาผซูล้
วลินลิจฉมัย 6:15, 1 ซามซูเอล 10:19 และ 23:23) มบีคาหร์ใชล้ขล้อความนบีนื้เพนที่อกลข่าวถถึงเมนองเลท็กๆเมนองหนถึที่งในฐานะเปป็น
ทบีที่อยซูข่อาศมัยของครอบครมัวใหญข่ครอบครมัวหนถึที่ง – หมซูข่บล้านเลท็กๆแหข่งหนถึที่งทบีที่ไมข่สนาคมัญอะไร แตข่แนข่นอนวข่า “ไมอ่ใชอ่เลห็ก
นถ้อยททที่สบุด” เพราะวข่าจากหมซูข่บล้านนมันื้นจะมบีผซูล้หนถึที่งออกมาซถึที่งจะเปป็นผซูล้ปกครองในอลิสราเอล มมัทธลิวใชล้คนาทบีที่คนในสมมัย
ของเขาคคุล้นเคยมากกวข่า – “ผซูล้วข่าราชการ” (หรนอประมคุข) ซถึที่งหมายถถึงผซูล้หนถึที่งทบีที่โดยกนาเนลิดแลล้วดนารงตนาแหนข่งเปป็น
หมัวหนล้าของตระกซูลใหญข่ๆแหข่งอลิสราเอลและอาจเปป็นตมัวแทนของครอบครมัวนมันื้นหรนอเมนองนมันื้นทบีที่พวกเขามาจาก

มบีคาหร์พซูดถถึงผซูล้นมันื้น “ทบีที่จะเปป็นผซถ้ปกครอง” โดยใชล้คนาวข่า “ผซูล้ปกครอง” ในความหมายทมัที่วๆไป แตข่มมัทธลิวใชล้
คนาทบีที่มบีความหมายเจาะจงมากกวข่าซถึที่งจากภาษากรบีกแปลไดล้วข่า “ผซถ้เลทนั้ยงแกะ” ดมังนมันื้นเขาจถึงพซูดถถึงพระองคร์ผซูล้หนถึที่งทบีที่
จะ “เลบีนื้ยง” ชนชาตลินมันื้นเหมนอนผซูล้เลบีนื้ยงแกะ แนข่นอนวข่านมัที่นรวมถถึงการปกครองดล้วย แตข่มมันกท็รวมถถึงการปกปฝ้อง, 
การเลบีนื้ยงดซู, การทรงนนาเชข่นกมัน --- หนล้าทบีที่หลายอยข่างซถึที่งเปป็นของผซูล้เลบีนื้ยงแกะคนหนถึที่ง คนาๆนบีนื้ใชล้กมับพวกกษมัตรลิยร์ – 
ไมข่ใชข่แคข่ในพระคมัมภบีรร์เทข่านมันื้น แตข่ในวรรณกรรมตข่างๆของสมมัยนมันื้นดล้วย มมันถซูกใชล้หลายครมันื้งในคนาพยากรณร์ตข่างๆ
เกบีที่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์ พระเยซซูทรงเปป็นผซูล้ทบีที่จะเลบีนื้ยงดซูชนชาตลิของพระองคร์ดคุจผซูล้เลบีนื้ยงแกะ พระองคร์จะทรงนนาพวก
เขา, เลบีนื้ยงดซูพวกเขา, ปกปฝ้องพวกเขา พระองคร์ทรงเปป็นผซูล้เลบีนื้ยงทบีที่ดบี (นอกจากนบีนื้ในการเชนที่อมโยงกมับเรนที่องนบีนื้ กรคุณา
อข่านยอหร์น 21:16; กลิจการ 20:28; 1 เปโตร 5:2; และวลิวรณร์ 7:17)

ในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม การปกครองแบบเมษบาลของพระเยโฮวาหร์และพระเมสสลิยาหร์ของ
พระเยโฮวาหร์เหนนอประชาชนของพระองคร์เปป็นคนาสอนหนถึที่งทบีที่ชมัดเจนและเหท็นไดล้อยข่างชมัดเจน มมันเปป็นคนาสอนหนถึที่ง
ทบีที่งดงามและอคุดมสมบซูรณร์ ผมหวมังใจวข่าคคุณจะอข่านเอเสเคบียล บททบีที่ 34 เนนที่องจากเราไมข่มบีเวลาและพนนื้นทบีที่ๆจะยก
ขล้อความทมันื้งหมดมาไวล้ในทบีที่นบีนื้ นอกจากนบีนื้จงอข่านเพลงสดคุดบี 23 ซนื้นาๆ ซถึที่งเปป็นหนถึที่งในพระคนาตอนทบีที่เปป็นทบีที่รมักมากทบีที่สคุด
ของพระวจนะของพระเจล้า จงอข่านอลิสยาหร์ 40:11, เอเสเคบียล 37:24 และยอหร์น 10:11

ผมอยากชบีนื้ใหล้เหท็นวข่าการเปลบีที่ยนแปลงเรนที่องการใชล้ถล้อยคนาทบีที่มมัทธลิวยกมาจากมบีคาหร์ไมข่ไดล้สรล้างความเสบีย
หายตข่อคนาพยากรณร์ของภาคพมันธสมัญญาเดลิมแตข่อยข่างใดเลย มมันไมข่ไดล้บอกวข่ามบีขล้อผลิดพลาด แตข่แคข่ใหล้ความหมาย
ทบีที่ชมัดเจนของคนาพยากรณร์นบีนื้เทข่านมันื้น นบีที่กท็เปป็นจรลิงเชข่นกมันในทบีที่อนที่นๆทบีที่เหลข่าผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาใหมข่ยกขล้อความมา
จากหนมังสนอตข่างๆของภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ขล้อ 7 และ 8: “แลถ้วเฮโรดจถึงเชคิญพวกนรักปรคำชญคเขถ้คำมคำเปป็นกคำรลรับ สอบถคำมเขคำอยอ่คำงถถ้วนถทที่ถถึงเวลคำททที่
ดคำวนรันั้นไดถ้ปรคำกฏขถึนั้น และทอ่คำนไดถ้ใหถ้พวกนรักปรคำชญคไปยรังบถ้คำนเบธเลเฮมสรัที่งวอ่คำ “จงไปคถ้นหคำกบุมคำรนรันั้นอยอ่คำงถทที่ถถ้วน
กรันเถคิด เมคืที่อพบแลถ้วจงกลรับมคำแจถ้งแกอ่เรคำ เพคืที่อเรคำจะไดถ้ไปนมรัสกคำรทอ่คำนดถ้วย”

“แลถ้ว” เปป็นคนาเชนที่อมทบีที่มมัทธลิวใชล้บข่อย (ยกตมัวอยข่างเชข่น จงสมังเกตมมัทธลิว 2:16, 3:13, และ 4:1) หลมังจาก
ซมักถามพวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกธรรมาจารยร์แลล้ววข่าพระครลิสตร์จะบมังเกลิดทบีที่ไหน และเมนที่อถซูกบอกวข่าเบธเลเฮมถซูก
พยากรณร์ไวล้วข่าเปป็นสถานทบีที่ประสซูตลิของพระองคร์ เฮโรดจถึง “เชคิญพวกนรักปรคำชญคเขถ้คำมคำเปป็นกคำรลรับ” ตข่อหนล้าคน



อนที่น กษมัตรลิยร์อาจดซูเหมนอนไมข่กมังวลเกบีที่ยวกมับพระกคุมารนบีนื้ทบีที่จะประสซูตลิเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว นอกจากแสดงใหล้เหท็น
ความสนใจแบบผข่านๆในเหตคุการณร์ปปัจจคุบมันเทข่านมันื้น อยข่างนล้อยเขาคงพยคำยคำมปปิดซข่อนความรซูล้สถึกทบีที่แทล้จรลิงของตน 
เพราะวข่าเฮโรดเปป็นคนเจล้าเลข่หร์ รวมถถึงเปป็นคนชมัที่วและโหดรล้ายทารคุณดล้วย แตข่ตอนนบีนื้ “เปป็นกคำรลรับ” – นมัที่นคนอ 
แบบแอบๆ เขาสข่งคนไปตามนมักปราชญร์เหลข่านมันื้นมาและ “สอบถคำมเขคำอยอ่คำงถถ้วนถทที่ถถึงเวลคำททที่ดคำวนรันั้นไดถ้ปรคำกฏ
ขถึนั้น”

นบีที่ไมข่ใชข่การสอบถามแบบผข่านๆ เฮโรดสอบถาม “อยอ่คำงถถ้วนถทที่” – นมัที่นคนอ ในลมักษณะทบีที่ระมมัดระวมังและ
เพบียรพยายาม – วข่าดาวดวงนมันื้นไดล้ปรากฏกทที่โมงในทล้องฟฝ้า แตข่เขาทนาเชข่นนมันื้นแบบลมับๆและเงบียบๆ เกรงวข่าจะมบีใคร
ไปโพนทะนาวข่าเขากมังวลเกบีที่ยวกมับพระกคุมารนมันื้น และบลิดา, มารดา, และพระกคุมารนมันื้นอาจหลบหนบีไปไดล้ เวลา
แหข่งการปรากฏของดาวดวงนมันื้นจะทนาใหล้เขาพอทราบไดล้ถถึงอคำยบุททที่แนอ่ชรัดของพระกคุมารนมันื้นและทนาใหล้เขารซูล้วข่าควร
วางแผนอยข่างไรดบีเพนที่อทบีที่จะทนาลายกษมัตรลิยร์ใหมข่องคร์นบีนื้ทบีที่อาจมาชลิงบมัลลมังกร์ของเขาไปในทบีที่สคุด

“และทอ่คำนไดถ้ใหถ้พวกนรักปรคำชญคไปยรังบถ้คำนเบธเลเฮม” เปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่วข่าเฮโรดสข่งนมักปราชญร์เหลข่านบีนื้
ไปยมังเบธเลเฮมในฐานะผซูล้แทนของเขา! เขาอาจถซูกมองวข่านข่าจะไลข่พวกนมักปราชญร์ไปเสบีย เพนที่อพยายามทบีที่จะไมข่ใหล้
พวกเขาไปตลิดตามผซูล้หนถึที่งซถึที่งในความคลิดชมัที่วๆของเฮโรดเปป็นภมัยคคุกคามตข่อบมัลลมังกร์ของเขา แตข่มมันหาไดล้เปป็นเชข่นนมันื้น
ไมข่ เพราะการเปป็นคนหนล้าซนที่อใจคด เขาจถึงคะยมันื้นคะยอพวกเขาใหล้เดลินทางตข่อไปยมังเบธเลเฮมเพนที่อไปตามหาพระ
กคุมารนมันื้น – แตข่เขากนาชมับทลินื้งทล้ายดล้วยวข่า: “เมคืที่อพบแลถ้วจงกลรับมคำแจถ้งแกอ่เรคำ เพคืที่อเรคำจะไดถ้ไปนมบัสการทม่านดถ้วย”

ในความเปป็นจรลิงแลล้ว เฮโรดไมข่ไดล้ตมันื้งใจทบีที่จะถวายบมังคมแดข่กษมัตรลิยร์องคร์ใหมข่นบีนื้เลย เขาวางแผนฆาตกรรม
อยซูข่ในใจของตน – แตข่กข่อนอนที่นเขาปลข่อยใหล้นมักเดลินทางเหลข่านบีนื้ไปตามหาพระกคุมารนมันื้นและจากนมันื้นคข่อยมาบอกเขา
วข่าจะพบพระกคุมารนมันื้นไดล้ทบีที่ไหน ดมังนมันื้นโดยการแสดงออกถถึงความปรารถนาทบีที่จะนมรัสกคำรพระกคุมารนมันื้น เขาจะไดล้
สนาเรท็จตามความประสงคร์อมันชมัที่วรล้ายของเขาโดยลงทคุนนล้อยมากๆและอาจมบีคนรซูล้นล้อยลงกวข่าเดลิมดล้วยซนื้นา

ขล้อ 9: “ครรันั้นพวกเขคำไดถ้ฟฟังกษรัตรคิยคแลถ้ว เขคำกห็ไดถ้ลคำไป และดซเถคิด ดคำวซถึที่งเขคำไดถ้เหห็นในทคิศตะวรันออกนรันั้น
กห็ไดถ้นคคำหนถ้คำเขคำไป จนมคำหยบุดอยซอ่เหนคือสถคำนททที่ททที่กบุมคำรอยซอ่นรันั้น”

เหท็นไดล้ชมัดวข่าพวกนมักปราชญร์เชนที่อคนาพซูดอมันนข่าเลนที่อมใสของเฮโรด พวกเขาไมข่ไดล้ดซูออกถถึงภมัยอมันตรายทบีที่อยซูข่
เบนนื้องหลมังคนาขอของเขา และพวกเขาออกเดลินทางในทมันทบีมคุข่งสซูข่เบธเลเฮม

เราอาจถามวข่า “พวกธรรมาจารยร์กมับพวกฟารลิสบีอยซูข่ทบีที่ไหน?” พวกเขคำรซูล้วข่าพระเยซซูจะประสซูตลิในเบธเล
เฮมแหข่งแควล้นยซูเดบีย และพวกเขาประกคำศเรนที่องนบีนื้ทบีที่ตนรซูล้ ซถึที่งถซูกสนมับสนคุนโดยคนาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม แตข่
พวกเขากท็ไมข่ไดล้เดคินแมถ้สรักกถ้คำวเดทยวมคุข่งหนล้าสซูข่สถานทบีที่ประสซูตลิของพระมหากษมัตรลิยร์ของพวกเขา! เพราะเหตคุใดกมัน? 
ผมเชนที่อวข่าพระเจล้าในการทรงจมัดเตรบียมของพระองคร์ทรงขรัดขวคำงไมข่ใหล้พวกเขารข่วมเดลินทางไปกมับนมักปราชญร์เหลข่า
นมันื้น เพราะวข่าพวกเขาตกอยซูข่ในความมนดฝฝ่ายวลิญญาณและคงจะไปรายงานตข่อเฮโรดถถึงสถานทบีที่ประสซูตลิของพระ
กคุมารพระครลิสตร์เปป็นแนข่ พระเจล้าสามารถตรมัสแกข่นมักปราชญร์เหลข่านมันื้นและพวกเขาจะฟปังพระองคร์; แตข่พวกฟารลิสบี, 
พวกธรรมาจารยร์, และพวกผซูล้ใหญข่คงจะปฏลิเสธขข่าวสารของพระองคร์ ดมังนมันื้นเฉพาะคนตข่างดล้าวเหลข่านมันื้นจากทลิศ
ตะวมันออกทบีที่ยนาเกรงพระเจล้าจถึงเดลินทางจากพระราชวมังของกษมัตรลิยร์ไปยมังหมซูข่บล้านเลท็กๆแหข่งเบธเลเฮม พระเจล้าทรง



จมัดการเชข่นนมันื้น, และดล้วยเหตคุนบีนื้การทรงจมัดเตรบียมของพระองคร์จถึงมบีอนานาจมากกวข่าความเฉยชาของพวกผซูล้นนาทาง
ศาสนา

และดคำวดวงนรันั้นไดถ้ “นคคำหนถ้คำเขคำไป...” ดซูเหมนอนวข่าดาวดวงนมันื้นหายไปชมัที่วระยะเวลาหนถึที่งขณะทบีที่พวกนมัก
ปราชญร์อยซูข่ในวมังของเฮโรด และจากนมันื้นเมนที่อพวกเขาออกมาจากวมังแลล้วและเดลินทางตข่อไปยมังเบธเลเฮม ดาวดวง
นมันื้นกท็ปรากฏอบีกครมันื้ง ขณะทบีที่พวกเขาเดลินทางไป มมันกท็นนาพวกเขาไปตามทาง โดยนนาหนล้าพวกเขาเสมอ “จนมคำ
หยบุดอยซอ่เหนคือสถคำนททที่ททที่กบุมคำรอยซอ่นรันั้น”

คราวนบีนื้นมัที่นดซูเหมนอนจะชมัดเจนพอแลล้ว ผมไมข่เหท็นเหตคุผลอมันใดทบีที่จะไมข่ยอมรมับขล้อความตรงนบีนื้ ผมเชนที่อวข่า
ดาวดวงนมันื้นเคลนที่อนทบีที่นนาหนล้านมักปราชญร์เหลข่านมันื้นจรลิงๆ โดยนนาทางพวกเขาไปยมังตนาแหนข่งนมันื้นทบีที่พระเยซซูอยซูข่ โดยมา
หยคุดนลิที่งอยซูข่เหนนอสถานทบีที่ๆพระองคร์ทรงอาศมัยอยซูข่

ขล้อ 10 และ 11: “เมคืที่อพวกนรักปรคำชญคไดถ้เหห็นดคำวนรันั้นแลถ้ว เขคำกห็มทควคำมชคืที่นชมยคินดทยคิที่งนรัก ครรันั้นพวกเขคำ
เขถ้คำไปในเรคือนกห็พบกบุมคำรกรับนคำงมคำรทยคมคำรดคำ จถึงกรคำบถวคำยนมรัสกคำรกบุมคำรนรันั้น แลถ้วเปปิดหทบหยคิบทรรัพยคของเขคำ
ออกมคำถวคำยแกอ่กบุมคำรเปป็นเครคืที่องบรรณคำกคำร คคือ ทองคคคำ กคคำยคำน และมดยอบ”

นมักปราชญร์พวกนมันื้น “ไดถ้เหห็นดคำวนรันั้นแลถ้ว” และพวกเขา “ชคืที่นชมยคินดทยคิที่งนรัก” นบีที่ดซูเหมนอนจะบข่งบอกเพลิที่ม
เตลิมวข่าดาวดวงนมันื้นไดล้หายไปขณะทบีที่นมักเดลินทางเหลข่านบีนื้อยซูข่ในวมังของเฮโรด พอพวกเขาออกเดลินทางอบีกทบี การเดลิน
ทางนมันื้นกท็คงมนดจรลิงๆหากดาวนมันื้นไมข่ปรากฏขถึนื้นอบีกครมันื้ง! พวกเขาดบีใจทบีที่ดาวนมันื้นนนาทาง และผมกท็นถึกภาพออกวข่า
พวกเขา “ชนที่นชมยลินดบียลิที่งนมัก” จรลิงๆเมนที่อดาวดวงนมันื้นมาหยคุดอยซูข่เหนนอสถานทบีที่ๆพระเยซซูทรงอยซูข่ การเดลินทางอมัน
ยาวไกลของพวกเขาไดล้สลินื้นสคุดลงแลล้ว พวกเขาไดล้พบพระองคร์ผซูล้ทบีที่พวกเขาตามหาแลล้ว คนอพระองคร์ผซูล้ทบีที่มา “ประสซูตลิ
เปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว”

จงสมังเกตวข่าขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้บอกเราวข่าเมนที่อพวกนมักปราชญร์เขล้าไปในบล้านหลมังนมันื้นแลล้ว “กห็พบ
กคุมาร (เดห็กนถ้อย) กรับนคำงมคำรทยคมคำรดคำของพระองคค” นบีที่ไมข่ไดล้บข่งบอกวข่าพระเยซซูเปป็นทารกนล้อยในรางหญล้าตอนทบีที่
ผซูล้มาเยนอนเหลข่านบีนื้พบพระองคร์ ดมังนมันื้นพระองคร์จถึงนข่าจะมบีอายคุประมาณหนถึที่งขวบถถึงสองขวบ (เราจะเหท็นเรนที่องนบีนื้
ชมัดเจนยลิที่งขถึนื้นไปอบีกในขล้อ 16) อายคุของพระเยซซูในขณะนมันื้นไมข่ไดล้สข่งผลอะไรเลยตข่อความรอดของเรา แตข่บข่อยครมันื้ง
ในรซูปภาพตข่างๆพระองคร์ถซูกนนาเสนอเปป็นทารกนล้อยในรางหญล้า โดยมบีพวกนมักปราชญร์และพวกคนเลบีนื้ยงแกะมา
หล้อมลล้อมพระองคร์ โดยมารบียร์และโยเซฟยนนอยซูข่ขล้างๆอยข่างเคารพยนาเกรง ไมข่มบีขล้อพระคมัมภบีรร์ใดทบีที่บอกเราอยข่าง
แนข่ชมัดวข่าพระเยซซูอายคุเทข่าไหรข่ตอนทบีที่พวกนมักปราชญร์มาเยบีที่ยมพระองคร์ แตข่ขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้บอกเราวข่า
พระองคร์ทรงอยซูข่ในบถ้คำนหลรังหนถึที่ง ไมข่ใชข่รางหญล้าในคอกสมัตวร์ และพระองคร์ทรงเปป็น “เดท็กนล้อย” ไมข่ใชข่ทารกนล้อยทบีที่
ถซูกพมันดล้วยผล้าอล้อม

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าตอนทบีที่พระเยซซูประสซูตลิ มารบียร์เอาผล้าอล้อมพมันพระองคร์ไวล้และวางพระองคร์ในราง
หญล้า เพราะวข่าไมข่มบีทบีที่วข่างสนาหรมับพวกเขาในโรงแรมนมันื้น แตข่พวกนมักปราชญร์จากทลิศตะวมันออกไมข่ไดล้มาเยนอนคอก
สมัตวร์ในคนนนมันื้น มมันคงเปป็นไปไมข่ไดล้ดล้วยทบีที่พวกเขาจะทนาเชข่นนมันื้น พวกคนเลบีนื้ยงแกะอยซูข่ “ในแถบนรันั้น” ทบีที่พระเยซซู
ประสซูตลิ พวกเขคำถซูกบอกโดยทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าวข่าพวกเขาจะ “พบพระกคุมารนมันื้นพมันผล้าอล้อมนอน
อยซูข่ในรางหญล้า” (ลซูกา 2:8-12) แตข่พวกนมักปราชญร์เดลินทางมาจากแดนไกล การเดลินทางนมันื้นกลินเวลามากและวลิธบี



การเดลินทางกท็ชล้า ดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงดซูเหมนอนเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่กษมัตรลิยร์องคร์ใหมข่นบีนื้จะยมังเปป็นทารกแรกเกลิดในราง
หญล้าอยซูข่เหมนอนเดลิมตอนทบีที่พวกนมักปราชญร์มาพบพระองคร์ 

พวกเขา “จถึงกรคำบถวคำยนมรัสกคำรกบุมคำรนรันั้น” นบีที่ไมข่จนาเปป็นตล้องหมายความวข่าพวกเขานมมัสการพระเยซซู
เหมนอนกมับทบีที่เรานมมัสการวมันนบีนื้ ในจลิตวลิญญาณและในความจรลิง ผมเชนที่อวข่าพวกเขานมมัสการพระเยซซูในฐานะ
กษมัตรลิยร์ – ใชข่แลล้วครมับ มากกวข่ากษมัตรลิยร์ปกตคิธรรมดคำ เพราะวข่าพวกเขาถซูกนนาพามาหาพระองคร์โดยดาวทบีที่ผลิด
ธรรมดาดวงนมันื้นซถึที่งพวกเขารซูล้วข่าเปป็นการกระทนากลิจของพระเจล้า นบีที่เปป็นมากกวข่าการยอมรมับบคุคคลทบีที่เปป็นพลเรนอน
หรนอการถวายบมังคมกษมัตรลิยร์ ซถึที่งเปป็นมารยาททบีที่แสดงตข่อกษมัตรลิยร์เปป็นปกตลิ

“แลถ้วเปปิดหทบหยคิบทรรัพยคของเขคำออกมคำถวคำยแกอ่กบุมคำรเปป็นเครคืที่องบรรณคำกคำร” สนานวน “ถวาย” ถซูกใชล้
บข่อยๆในขล้อพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมในการกลข่าวถถึงเครนที่องบซูชาทบีที่ถซูกนนามาถวายแดข่พระเจล้าโดยผซูล้นมมัสการ 
ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่วลบีนบีนื้ถซูกพบแคข่เจท็ดครมันื้ง แตข่วข่าในแตข่ละกรณบีมมันมบีความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ โดยกลข่าวถถึง
ของถวายแดข่พระเจล้า เราไมข่มบีเหตคุตล้องสงสมัยวข่าเครนที่องบรรณาการเหลข่านบีนื้ทบีที่พวกนมักปราชญร์นนามาถวายในการ
นมมัสการพระกคุมารพระครลิสตร์เปป็นของถวายทางศาสนาและไมข่ใชข่เครนที่องบรรณาการจากพวกผซูล้มบีอนานาจฝฝ่าย
พลเรนอนหรนอทางการเมนอง

“...ทองคคคำ กคคำยคำน และมดยอบ” การมาเขล้าเฝฝ้ากษมัตรลิยร์ตข่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่ไมข่คข่อยกระทนากมันในสมมัยนมันื้น
โดยทบีที่ไมข่มบีการถวายของกนานมัลตข่างๆดล้วย (อข่าน 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 10:1, 2; เพลงสดคุดบี 72:10, 11, 15; อลิสยาหร์ 
60:3-6) ของกนานมัลเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกนนามาโดยนมักปราชญร์เหลข่านบีนื้บข่งบอกวข่าพวกเขาเปป็นคนทบีที่เราเรบียกไดล้วข่ามรัที่งมท :

ของกนานมัลทบีที่เปป็นทองคคคำถซูกนนามาถวายเพนที่อเปป็นสมัญลมักษณร์ทบีที่แสดงถถึงความเปป็นกษมัตรลิยร์ของพระมหา
กษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้ พระองคคไดถ้ประสซตคิเพคืที่อททที่จะเปป็นจอมกษรัตรคิยค

กคคำยคำนเปป็นสารทบีที่มบีกลลิที่นหอมซถึที่งถซูกใชล้ในเครนที่องบซูชา มมันไดล้ถซูกถวายเพนที่อเปป็นเครนที่องหมายแสดงถถึงความ
เปป็นพระเจล้าของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้ พระองคร์ทรงเปป็นมากกวข่ากษมัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง พระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรคิยคของพระเจถ้คำ
องคคหนถึที่งซถึที่งถซูกสข่งมาโดยพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

มดยอบ ซถึที่งเปป็นนนื้นาหอมทบีที่มบีกลลิที่นหอมมากๆ ถซูกใชล้ในนนื้นามมัน มมันถซูกถวายแดข่พระครลิสตร์เพนที่อชบีนื้ไปยมังกคำรทน
ทบุกขคของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้

ผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์บางทข่านเชนที่อวข่าของกนานมัลทบีที่ถซูกนนามาถวายเหลข่านบีนื้แสดงออกถถึงพระลมักษณะตข่างๆแบบ
พระเจล้าและแบบมนคุษยร์ของพระครลิสตร์ – พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า กระนมันื้นพระองคร์กท็ทรงเปป็นมนคุษยร์ พระองคร์
ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า แตข่พระองคร์ไดล้ประสซูตลิมาเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว

คนอนที่นๆกท็เชนที่อวข่าของกนานมัลเหลข่านบีนื้เปป็นตมัวแทนของตนาแหนข่งหนล้าทบีที่สามอยข่างของพระเยซซู – ศาสดา
พยากรณร์, ปคุโรหลิต และกษมัตรลิยร์

ประเพณบีสนที่อวข่านมักปราชญร์เหลข่านบีนื้มบีจนานวนสามคน และมมันถซูกเสนอแนะวข่าพวกเขากท็เปป็นกษมัตรลิยร์เองดล้วย
รวมถถึงเปป็นนมักปราชญร์เชข่นกมัน ผมไมข่พบขล้อพลิสซูจนร์ฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่สนมับสนคุนความเชนที่อนบีนื้ และผมไมข่เหท็นวข่าเราจะ
ตล้องคาดเดาสลิที่งทบีที่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไมข่ทรงเปปิดเผยแกข่เราผข่านทางพระคมัมภบีรร์บรลิสคุทธลิธิ์



ขล้อ 12: “และพวกนรักปรคำชญคไดถ้ยคินคคคำเตคือนจคำกพระเจถ้คำในควคำมฝฟัน มคิใหถ้กลรับไปเฝฝ้คำเฮโรด เขคำจถึงกลรับ
ไปยรังบถ้คำนเมคืองของตนทคำงอคืที่น”

คนากรบีกตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น  “เตคือน” มบีความหมายวข่า ถซกพระเจถ้คำสรัที่ง และบข่งบอกถถึงการตอบรมับของคนๆ
หนถึที่งทบีที่มบีตข่อการตลิดตข่อสนที่อสารทบีที่มาจากพระเจล้า พระเจล้าทรงเตนอน (สมัที่ง) นมักปราชญร์เหลข่านบีนื้ผข่านทางความฝปันหนถึที่ง 
โดยบอกพวกเขาวข่าพวกเขาไมข่ควรกลมับไปหาเฮโรดเพนที่อบอกเขาวข่าพระกคุมารพระครลิสตร์จะถซูกพบตมัวไดล้ทบีที่ไหน 
พระเจล้าทรงทราบทคุกสลิที่ง พระองคร์ทรงทราบตอนจบตมันื้งแตข่ตอนตล้น และทคุกสลิที่งทบีที่อยซูข่ระหวอ่คำงตอนตล้นและตอนจบ 
พระองคร์ทรงทราบวข่าทนาไมเฮโรดถถึงอยากรซูล้วข่าพระเยซซูทรงอยซูข่ทบีที่ไหน, พระองคร์ทรงทราบวข่ากษมัตรลิยร์จะมบีคนาสมัที่งออก
ไปวข่าอะไรและเหตคุการณร์นข่าเศรล้าใดจะเกลิดขถึนื้นตข่อจากคนาสมัที่งนมันื้น ดล้วยเหตคุนบีนื้พระองคร์จถึงทรงสมัที่งนมักปราชญร์เหลข่านมันื้น
ไมข่ใหล้กลมับไปหาเฮโรดเพนที่อบอกขล้อมซูลทบีที่เขาอยากรซูล้

“...เขคำจถึงกลรับไปยรังบถ้คำนเมคืองของตนทคำงอคืที่น” คนเหลข่านบีนื้เชนที่อและเชนที่อฟปังขข่าวสารทบีที่พระเจล้าทรงสข่งมาถถึง
พวกเขาในความฝปันนมันื้น ดซูเผลินๆนบีที่เปป็นคนากลข่าวทบีที่เรบียบงข่าย – นมัที่นคนอ เมนที่อพระเจล้าตรมัส พวกเขากท็เชนที่อฟปัง แตข่อยข่าลนม
ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าชายเหลข่านบีนื้เปป็นคนตข่างถลิที่นในแควล้นยซูเดบีย, เปป็นผซูล้มาเยนอนในแผข่นดลินทบีที่เฮโรดปกครอง เขคำไดล้บอก
พวกเขาใหล้มาบอกขข่าวแกข่เขาเรนที่องกษมัตรลิยร์ใหมข่องคร์นมันื้น โดยแสรล้งทนาเปป็นวข่าเขาจะไปนมมัสการพระองคร์เชข่นกมัน 
แนข่นอนวข่ามมันดซูเหมนอนเปป็นคนาขอทบีที่สมเหตคุสมผลจากกษมัตรลิยร์ผซูล้นข่าเลนที่อมใสองคร์หนถึที่ง ยลิที่งกวข่านมันื้น หากนมักปราชญร์
เหลข่านบีนื้ถซูกจมับไดล้วข่าออกไปนอกประเทศโดยใชล้เสล้นทางอนที่น เฮโรดกท็อาจสมัที่งประหารชบีวลิตพวกเขาไดล้ทบีที่ไมข่เชนที่อฟปังตน 
พวกเขาจะไมอ่สนใจความฝปันนมันื้นกท็ไดล้ โดยถนอวข่าคนาสมัที่งของกษมัตรลิยร์สนาคมัญกวข่าขข่าวสารแหข่งความฝปันนมันื้น แตข่พวกเขา
กท็มลิไดล้เลนอกเชข่นนมันื้น พวกเขาใสข่ใจฟปังคนาเตนอนในความฝปันนมันื้นและออกไปจากแควล้นยซูเดบียโดยใชล้เสล้นทางอนที่น – 
บางทบีอาจอล้อมไปทางดล้านทลิศใตล้ของทะเลตาย ซถึที่งเปป็นเสล้นทางหนถึที่งทบีที่จะพาพวกเขาไปไกลจากเฮโรดหลายไมลร์ใน
เวลาทบีที่สมันื้นมากๆ

มทแตอ่มรัทธคิวทบีที่บมันทถึกเรนที่องการมาเยนอนของนมักปราชญร์เหลข่านมันื้น และมทแตอ่ลซกคำทบีที่บมันทถึกเรนที่องการมาเยนอน
ของพวกคนเลบีนื้ยงแกะ ดมังทบีที่ไดล้หมายเหตคุไวล้แลล้ว พวกคนเลบีนื้ยงแกะมาเยบีที่ยมพระเยซซูหลมังจากทบีที่พระองคร์ประสซูตลิไดล้
ไมข่นานและพวกเขาเหท็นพระองคร์ในฐานะทารกนล้อยในรางหญล้า (ลซูกา 2:11-16) การมาเยนอนของพวกนมัก
ปราชญร์เกลิดขถึนื้นตข่อมาในภายหลมัง – อาจนานกวข่าหนถึที่งปปี มมันคงเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะระบคุเวลาทบีที่แนข่ชมัดตอนทบีที่คนเหลข่านบีนื้
มาจากทลิศตะวมันออก โดยนนาของกนานมัลตข่างๆมาถวายกษมัตรลิยร์แรกเกลิดองคร์นบีนื้

ผมเชนที่อวข่านมักปราชญร์เหลข่านบีนื้จากทลิศตะวมันออก ซถึที่งเหมนอนกมับ “ชนชาวนบีนะเวหร์” และ “นางกษมัตรลิยร์ฝฝ่าย
ทลิศใตล้” (มธ. 12:41, 42) จะลคุกขถึนื้นในวมันพลิพากษาและปรมับโทษหลายลล้านคนทบีที่มบีโอกาสเหท็นพระครลิสตร์มากกวข่าทบีที่
พวกเขคำเคยมบี – แตข่เปป็นผซูล้ทบีที่ไมข่ยอมมาเหท็นพระองคร์ พวกเขาจะลคุกขถึนื้นและปรมับโทษหลายลล้านคนทบีที่มบีความสวข่างทบีที่
ชมัดเจนกวข่าและโอกาสเยอะกวข่าทบีที่จะรซูล้จมักพระเมสสลิยาหร์ – แตข่กระนมันื้นกท็ปฏลิเสธควคำมสวอ่คำงนรันั้นและชทวคิตนรันั้นทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงนนาลงมาสซูข่มนคุษยร์! ทารกนล้อยทบีที่ประสซูตลิเปป็น “กษรัตรคิยคของพวกยคิว” ไดล้ถซูกกนาหนดใหล้กลายเปป็นไมข่
เพบียงกษมัตรลิยร์ของพวกยคิวเทข่านมันื้น แตข่เปป็นกษมัตรลิยร์ของคนทมันื้งโลก (เพลงสดคุดบี 2:6, 8; วว. 11:15)

ในสลิบสองขล้อแรกของบทนบีนื้เราไดล้เหท็นบคุคคลตข่างๆทบีที่เปป็นตมัวแทนของคนสามกลคุข่มทบีที่แตกตข่างกมัน:



1. พวกปบุโรหคิตใหญอ่, พวกธรรมคำจคำรยค, พวกผซถ้ใหญอ่, พวกฟคำรคิสท คนเหลข่านบีนื้อล้างตมัววข่าเปป็นผซูล้ดซูแลพระ
คมัมภบีรร์, พวกเขารซูล้จมักคนาพยากรณร์เหลข่านมันื้น, พวกเขาสอนจากพระคมัมภบีรร์บรลิสคุทธลิธิ์ – แตข่พวกเขาไมข่เคยยอมรมับไวล้ใน
ใจของตมัวเองเลย คนอสลิที่งทบีที่พวกเขาพยายามสอนแกข่ผซูล้อนที่น

2. กษรัตรคิยคเฮโรด กษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้เปป็นคนหนล้าซนที่อใจคดชมันื้นหนถึที่ง เขาเชนที่อสลิที่งทบีที่พวกผซูล้นนาทางศาสนาบอกเขา
เกบีที่ยวกมับคนาพยากรณร์ตข่างๆในภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกบีที่ยวกมับสถานทบีที่ประสซูตลิของกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว – แตข่เขาเชนที่อ
ดล้วยสมอง ไมข่ใชข่เชนที่อดล้วยใจของตน เขาอล้างตมัววข่ามบีความปรารถนาทบีที่จะนมรัสกคำรกษมัตรลิยร์ใหมข่องคร์นมันื้น – แตข่ความ
ปรารถนาทบีที่แทล้จรลิงของเขาคนอ หาพระกคุมารใหล้พบและฆข่าพระกคุมารนมันื้นเสบีย เบนนื้องหลมังฉากหนล้าทบีที่เปป็นความกรคุณา
และความนข่าเลนที่อมใส ใจของเขานมันื้นชมัที่วและเจตนาของเขากท็ตรงขล้ามอยข่างสลินื้นเชลิงกมับสลิที่งทบีที่เขากลข่าวอล้าง

3. พวกนรักปรคำชญค ขอบคคุณพระเจล้าสนาหรมับคนกลคุข่มทบีที่สามนบีนื้ พวกเขาไดล้เหท็นแสงสวข่างของดาวดวงนมันื้น, 
พวกเขาจากบล้านและประเทศมา, ทมันื้งหมดทบีที่พวกเขามบี, เพนที่อตลิดตามควคำมสวอ่คำงของดาวดวงนมันื้น พวกเขาไดล้เดลิน
ทางและเสาะหาจนกระทมัที่งพวกเขาไดล้พบพระครลิสตร์!

โอล้ ใชข่แลล้วครมับ – เรายมังมบีคนกลคุข่มแรกอยซูข่ในปปัจจคุบมัน, พวกปคุโรหลิต, พวกธรรมาจารยร์, พวกฟารลิสบี; แตข่เรา
ไมข่เรบียกพวกเขาดล้วยชนที่อเหลข่านมันื้นแลล้ว เราเรบียกพวกเขาวข่า “ทข่านสาธคุคคุณ, บาทหลวง, นรักศคำสนศคำสตรค – พวกดด
อกเตอรร์ดล้านพระราชบมัญญมัตลิและอมักษรตข่างๆ” และชนที่ออนที่นๆอบีกมากมาย แตข่พวกเขากท็อยซูข่สายพมันธคุร์เดบียวกมับพวก
ธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี

เรายมังมบี “พวกเฮโรด” อบีกมากมายดล้วย – คนเหลข่านมันื้นทบีที่รมับแตข่ปาก แตข่ไมข่ไดล้เชนที่อดล้วยใจ พวกเขาใหล้
เกบียรตลิพระเจล้าดล้วยรลิมฝปีปากของตน แตข่ใจของพวกเขากท็มคุข่งมมัที่นทบีที่จะทนาสลิที่งทบีที่ตรงขล้ามกมับทบีที่พวกเขาออกปากยอมรมับ

แตข่เรายมังมบี “พวกนมักปราชญร์” ในปปัจจคุบมันเชข่นกมัน – คนเหลข่านมันื้นทบีที่แสวงหาองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและ
พบพระองคค! มบีคนมากมายทบีที่เปป็นแบบนมันื้น และของกนานมัลเหลข่านมันื้นทบีที่พวกเขานนามาถวายกท็คนอ ชบีวลิตแหข่งการรมับใชล้, 
หมัวใจทบีที่เปปีปี่ยมดล้วยความรมัก, ความหนมักแนข่นมมัที่นคงในความจรลิงเหลข่านมันื้นทบีที่เปป็นหลมักสนาคมัญแหข่งความเชนที่อแบบ
ครลิสเตบียน

ขอบคคุณพระเจล้าสนาหรมับหนมังสนอกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม ขอบฟฝ้ากวล้างใหญข่ไพศาลเปปิดออกพรล้อมกมับการเรลิที่มตล้น
ของงานเขบียนเหลข่านมันื้น! มมัทธลิวและลซูกาใหล้ลนาดมับพงศร์พมันธคุร์ของพระเยซซูซถึที่งชบีนื้ยล้อนไปยมังอมับราฮมัม – และไปไกลยคิที่ง
กวอ่คำนรันั้น, ไปถถึงสวนเอเดนและอาดมัมมนคุษยร์คนแรก ยอหร์นยล้อนกลมับไปไกลยลิที่งกวข่าและชบีนื้เขล้าไปในอดบีตกาลนลิรมันดรร์ 
– “ในเรคิที่มแรกนรันั้นพระเจจ้า...” ในตอนตล้นของภาคพมันธสมัญญาใหมข่ พวกทซูตสวรรคร์ของพระเจล้าไดล้ประกาศการ
ประสซูตลิของพระบคุตรของพระเจล้า โดยประกาศวข่าเหตคุการณร์นบีนื้ควรคข่าแกข่การสรรเสรลิญในสวรรคสถาน คนา
ประกาศนมันื้นรวมถถึงสลิที่งทบีที่มนคุษยร์ทคุกคนอยากไดล้เชข่นกมัน – และเปป็นสลิที่งทบีที่สมักวมันหนถึที่งบรรดาผซูล้ทบีที่ถซูกไถข่แลล้วทคุกคนจะ
รซูล้จมัก: “สรันตคิภคำพบนแผอ่นดคินโลก, สรันถวไมตรทแกอ่มนบุษยคทรันั้งหลคำย!”

การหลบหนรีเขต้าไปในอรียริปตศ์
ขล้อ 13: “ครรันั้นเขคำไปแลถ้ว ดซเถคิด ทซตสวรรคคขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำไดถ้มคำปรคำกฏแกอ่โยเซฟในควคำมฝฟันแลถ้ว

บอกวอ่คำ “จงลบุกขถึนั้นพคำกบุมคำรกรับมคำรดคำหนทไปประเทศอทยคิปตค และคอยอยซอ่ททที่นรัที่นจนกวอ่คำเรคำจะบอกเจถ้คำ เพรคำะวอ่คำเฮ
โรดจะแสวงหคำกบุมคำรเพคืที่อจะประหคำรชทวคิตเสทย”” 



พระเจล้าตรมัสแกข่โยเซฟเหมนอนเดลิมโดยทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งในความฝปัน (อข่านบททบีที่ 1 ขล้อ 20-24 อบีกครมันื้ง) 
คราวนบีนื้ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้บอกโยเซฟวข่า “จงลบุกขถึนั้นพคำกบุมคำรกรับมคำรดคำหนทไปประเทศอทยคิปตค” ภาษากรบีกตรงนบีนื้แสดง
ถถึงคนาสมัที่งใหล้กระทนาโดยทมันทบี, การกระทนาโดยไมข่ลข่าชล้า สลิที่งทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนื้กลข่าวแกข่โยเซฟกท็คนอ “จงลคุกขถึนื้นทรันทท! 
อยข่ารอจนถถึงเชล้า แตข่จงลบุกขถึนั้นเดทดี๋ยวนทนั้!”

อทยคิปตคเปป็นทบีที่หลบภมัยทบีที่สะดวกทบีที่สคุดสนาหรมับโยเซฟและครอบครมัวเลท็กๆของเขา มมันอยซูข่ใกลล้ – หข่างไปจาก
เบธเลเฮมไปทางทลิศตะวมันตกเฉบียงใตล้ประมาณยบีที่สลิบหล้าไมลร์ ในระยะทางใกลลๆ้ นมันื้น พวกเขาสามารถไปถถึง
พรมแดนไดล้ และการเดลินทางเปป็นระยะทางเจท็ดสลิบไมลร์หรนอไกลกวข่านมันื้นอบีกกท็จะทนาใหล้โยเซฟและมารบียร์อยซูข่ไกลเกลิน
เอนนื้อมของเฮโรด เพราะแมล้วข่าอบียลิปตร์ถซูกปกครองโดยโรม มมันกท็ไมข่ไดล้อยซูข่ในขอบเขตอนานาจของเฮโรด

มบียลิวจนานวนมากในอบียลิปตร์ ในสมมัยแรกๆประเทศนมันื้นเคยเปป็นทบีที่ลบีนื้ภมัยสนาหรมับผซูล้หลบหนบีจนานวนมากจาก
แควล้นยซูเดบีย (กรคุณาอข่าน 1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 11:40 และเยเรมบียร์ 43:1-7) ตอนทบีที่อเลท็กซานเดอรร์มหาราชสรล้างเมนองอ
เลท็กซานเดรบีย เขากท็ยกบางสข่วนของเมนองนมันื้นใหล้แกข่พวกยลิวและใหล้สลิทธลิพลิเศษตข่างๆแกข่พวกเขา เหลข่านมัก
ประวมัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าประมาณหนถึที่งรล้อยหล้าสลิบปปีกข่อนการประสซูตลิของพระครลิสตร์ วลิหารแยกตข่างหากหลมังหนถึที่ง
ไดล้ถซูกสรล้างใหล้พวกยลิวทบีที่อยซูข่ในอบียลิปตร์ ขล้อเทท็จจรลิงเหลข่านบีนื้ใหล้การรมับรองวข่าพวกผซูล้ปกครองของอบียลิปตร์ในสมมัยนมันื้น
ตระหนมักถถึงความสนาคมัญของพวกยลิวในแผข่นดลินนมันื้น ในบทความหนถึที่งทบีที่ถซูกเขบียนประมาณปปี ค.ศ. 40 โดย Philo 
นมักปรมัชญาและนมักประวมัตลิศาสตรร์ยลิว เราถซูกบอกวข่าพวกยลิวในอบียลิปตร์มบีจนานวนประมาณหนถึที่งลล้านคน ดมังนมันื้นมมันจถึงดซู
เหมนอนไมข่ใชข่เรนที่องแปลกทบีที่พระเจล้าทรงสมัที่งโยเซฟใหล้พาพระเยซซูและหนบีเขล้าไปในอบียลิปตร์ เขาจะพบเหลข่ามลิตรสหายทบีที่
นมัที่น และการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้ากท็จมัดแจงเหตคุการณร์เหลข่านบีนื้ในชบีวลิตของพระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของ
พระองคร์ (นบีที่ถซูกแสดงออกอยข่างชมัดเจนเปป็นพลิเศษในขล้อ 15 ซถึที่งเราจะศถึกษาในไมข่ชล้า)

การศถึกษาเรนที่องสมมัยโบราณของพระคมัมภบีรร์บอกเราวข่าหมซูข่บล้าน Matarea ใกลล้กมับ Leontopolis เปป็น
สถานทบีที่ๆวลิหารแบบยลิวไดล้ถซูกสรล้างขถึนื้น และประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์และการศถึกษาเรนที่องสมมัยโบราณของพระ
คมัมภบีรร์ (ไมข่ใชข่พระวจนะของพระเจล้า) กท็บอกเราวข่าโยเซฟ, มารบียร์, และพระเยซซูเคยอาศมัยอยซูข่ทบีที่นมัที่นจนกระทมัที่งพวก
เขากลมับไปยมังเบธเลเฮม

ขล้อ 14 และ 15: “ในเวลคำกลคำงคคืนโยเซฟจถึงลบุกขถึนั้นพคำกบุมคำรกรับมคำรดคำไปยรังประเทศอทยคิปตค และไดถ้อยซอ่ททที่
นรัที่นจนเฮโรดสคินั้นพระชนมค ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้นเพคืที่อจะใหถ้สคคำเรห็จตคำมพระวจนะขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำซถึที่งไดถ้ตรรัสไวถ้โดย
ศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘เรคำไดถ้เรทยกบบุตรชคำยของเรคำออกมคำจคำกประเทศอทยคิปตค’”

เราเหท็นการรบีบเรข่งสคุดๆตรงนบีนื้ เหท็นไดล้ชมัดวข่าโยเซฟไมข่เสบียเวลาเลยในการเชนที่อฟปังขข่าวสารทบีที่พระเจล้าทรงสข่ง
มาโดยทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้น “เมคืที่อเขคำลบุกขถึนั้น” – นข่าจะทมันทบีทบีที่ขข่าวสารนมันื้นถซูกบอกกลข่าว – เขากท็รบีบพาพระเยซซูและ
มารบียร์และเขล้าไปในอบียลิปตร์ “ตอนกลคำงคคืน” เราไมข่ถซูกบอกวข่ากทที่โมงตอนกลางคนน แตข่อาจเปป็นไดล้วข่าเขาออกจาก
เบธเลเฮมทมันทบีทบีที่เขาเกท็บขล้าวของทบีที่จนาเปป็นสนาหรมับการเดลินทางเสรท็จ เขาออกเดลินทางโดยอาศมัยความมนดชข่วย
ปปิดบมัง และผมแนข่ใจวข่าเขาใชล้ประโยชนร์จากความมนดนมันื้นเพนที่อทบีที่จะอยซูข่หข่างไกลจากเฮโรดใหล้มากทบีที่สคุดเทข่าทบีที่วลิธบีการ
เดลินทางของเขาจะเอนนื้ออนานวยกข่อนฟฝ้าสาง!



โยเซฟใหล้ครอบครมัวของเขาอยซูข่ในอบียลิปตร์ตข่อไป “จนเฮโรดสคินั้นพระชนมค” ตามประวมัตลิศาสตรร์ เฮโรด
สลินื้นชบีพในปปีทบีที่สามสลิบเจท็ดแหข่งการครองราชยร์ของเขา โดยนข่าจะเปป็นชข่วงทบีที่พระเยซซูมบีอายคุระหวข่างสองถถึงสบีที่ปปี เราไมข่
สามารถระบคุวมันเวลาทบีที่แนข่ชมัดไดล้ เราไมข่ทราบอายคุทบีที่แนข่ชมัดของพระเยซซูตอนทบีที่พระองคร์ทรงถซูกพาเขล้าไปในอบียลิปตร์ 
และเราไมข่อาจทราบแนข่ชมัดไดล้วข่าพระองคร์ทรงอยซูข่ทบีที่นมัที่นนานเทข่าใด แตข่เมนที่อเฮโรดสลินื้นชบีพ (ดล้วยโรคภมัยทบีที่นข่ารมังเกบียจ
และเจท็บปวดยลิที่งนมัก) โยเซฟกท็สามารถกลมับไปยมังแควล้นยซูเดบียพรล้อมกมับครอบครมัวของเขาไดล้แลล้ว “ทรันั้งนทนั้เกคิดขถึนั้นเพคืที่อ
จะใหถ้สคคำเรห็จตคำมพระวจนะขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำซถึที่งไดถ้ตรรัสไวถ้โดยศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘เรคำไดถ้เรทยกบบุตรชคำยของ
เรคำออกมคำจคำกประเทศอทยคิปตค’”

นบีที่อล้างอลิงไปยมังโฮเชยา 11:1 และใหล้ภาพประกอบความจรลิงทบีที่วข่าถล้อยคนาทบีที่เอข่ยเปป็นคนาพยากรณร์มมักมบีความ
หมายทบีที่ลถึกซถึนื้งมากกวข่าทบีที่ปรากฏ ขล้อความในโฮเชยากลข่าวถถึงชนชาตลิอลิสราเอล ชนชาตลินมันื้นกลข่าวในแงข่ประชาชาตลิ
แลล้วเปป็นบคุตรชายคนหนถึที่ง (อพย. 4:22) แตข่ความหมายทบีที่ลถึกซถึนื้งกวข่ากท็กลข่าวถถึงพระครลิสตร์, พระบคุตรทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่า, 
พระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า (หากคคุณจะศถึกษาโรม 9:4,5 และอลิสยาหร์ 41:8 และเปรบียบเทบียบขล้อ
พระคนาเหลข่านมันื้นกมับอลิสยาหร์ 42:1-4 และ 52:13, 14 คคุณกท็จะเหท็นอลิสราเอลซถึที่งเปป็นประชาชาตลิผซูล้รมับใชล้และพระ
บคุตรผซูล้รมับใชล้)

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระเจล้าทรงเรบียกโมเสสใหล้นนาอลิสราเอลประชากรของพระองคร์ออกมาจากการเปป็น
ทาสของอบียลิปตร์ (อพย. 4:19-23) แตข่การสนาเรท็จจรลิงอมันลถึกซถึนื้งยลิที่งกวข่าของคนาพยากรณร์นบีนื้กท็คนอ ตอนทบีที่พระเจล้าทรง
เรบียกพระเยซซูออกมาจากอบียลิปตร์หลมังจากการสลินื้นชบีพของเฮโรด ขล้อพระคนาในโฮเชยากลข่าวถถึงทมันื้งสองเหตคุการณร์ ผซูล้รซูล้
พระคมัมภบีรร์บางทข่านไดล้เสนอแนะวข่าประวมัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอลถซูกมองวข่าเหมนอนกมับชบีวลิตของพระเมสสลิ
ยาหร์ – และมมันกท็เปป็นเชข่นนมันื้นจรลิงๆ พระเยซซูเพบียงผซูล้เดบียวทรงใหล้ความสนาคมัญแกข่ประวมัตลิศาสตรร์ของประชาชาตลิ
อลิสราเอล พระองคร์ทรงเปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัม, และในพระองคร์พระพรทบีที่ทรงสมัญญาไวล้แกข่อมับราฮมัมกท็พบการ
สนาเรท็จจรลิงขมันื้นสซูงสคุด: “แลถ้วบรรดคำพระสรัญญคำททที่ไดถ้ประทคำนไวถ้แกอ่อรับรคำฮรัมและเชคืนั้อสคำยของทอ่คำนนรันั้น พระองคคมคิไดถ้
ตรรัสวอ่คำ ‘และแกอ่เชชนั้อสายทบันั้งหลาย’ เหมคือนอยอ่คำงกรับวอ่คำแกอ่คนมคำกคน แตอ่เหมคือนกรับวอ่คำแกอ่คนผยูจ้เดมียว ‘และแกอ่
เชชนั้อสายของทอ่คำน’ ซถึที่งเปป็นพระครตสตณ” (กท. 3:16)

กษมัตรริยศ์ผซต้ทรงอคานาจถซกหลอก – เดด็กเลด็กๆถซกฆข่าตาย
ขล้อ 16: “ครรันั้นเฮโรดเหห็นวอ่คำพวกนรักปรคำชญคหลอกทอ่คำน กห็กรคินั้วโกรธยคิที่งนรัก จถึงใชถ้คนไปฆอ่คำเดห็กทรันั้งหมดใน

บถ้คำนเบธเลเฮมและททที่ใกลถ้เคทยงทรันั้งสคินั้น ตรันั้งแตอ่อคำยบุสองขวบลงมคำ ซถึที่งพอดทกรับเวลคำททที่ทอ่คำนไดถ้ถคำมพวกนรักปรคำชญค
อยอ่คำงถถ้วนถทที่นรันั้น”

ความกรลินื้วของเฮโรดไรล้ขบีดจนากมัดเมนที่อเขารซูล้ตมัววข่าพวกนมักปราชญร์ แทนทบีที่จะนนาขล้อมซูลทบีที่เขาอยากไดล้มาบอก
เขา กลมับเมลินเขาและกลมับบล้านไปทางอนที่น! เขาไดล้วางแผนไวล้แลล้วอยข่างระมมัดระวมังทบีที่จะทนาลายพระกคุมารทบีที่ประสซูตลิ
เปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิว ดล้วยความชข่วยเหลนอของพวกนมักปราชญร์ในการนนาขล้อมซูลทบีที่เขาอยากไดล้มาใหล้เขา 
แผนการตข่างๆของเขากท็คงสนาเรท็จไดล้โดยงข่าย แตข่พวกเขากลมับไมอ่นคคำขล้อมซูลนมันื้นมาใหล้และเพราะเหตคุนบีนื้เองแผนการ
ตข่างๆของเขาจถึงลล้มเหลว นอกจากนบีนื้เขายมังรซูล้สถึกดล้วยวข่าพวกเขาไดล้หลอกเขา, เหยบียดหยามตนาแหนข่งกษมัตรลิยร์ของ
เขา, และความกรลินื้วโกรธทมันื้งสลินื้นทบีที่เหลข่าผบีปปีศาจจะสรล้างขถึนื้นไดล้กท็ระเบลิดออกในใจของเขา เขาใชล้เหตคุผลอะไรไมข่เปป็น



แลล้ว เขากลายเปป็นคนบล้าคลมัที่งในความมคุข่งมมัที่นทบีที่จะทนาลายพระกคุมารองคร์นมันื้นทบีที่ในจลินตนาการของเฮโรดเปป็นภมัย
คคุกคามตข่อบมัลลมังกร์ของเขา ในความเกลบียดชมังแบบหนล้ามนดตามมัวและความโหดรล้ายทารคุณเขาสมัที่งเหลข่ามนอสมังหาร
ของเขาใหล้ออกไปกข่ออาชญากรรมหนถึที่งทบีที่ยมังคงทลินื้งรอยเปฟฟื้อนสบีดนาไวล้บนประวมัตลิศาสตรร์มนคุษยชาตลิ! เขาสข่งเหลข่าสมคุน
ของเขาออกไปพรล้อมกมับคนาสมัที่งใหล้ฆข่า “เดห็กทรันั้งหมด...ตรันั้งแตอ่อคำยบุสองขวบลงมคำ”

เราสมังเกตเหท็นวข่าคนาสมัที่งของเฮโรดรวมถถึงไมข่เพบียงเดท็กๆชคำวบถ้คำนเบธเลเฮมทคุกคนเทข่านมันื้น แตข่เดท็กๆใน “ททที่
ใกลถ้เคทยงทรันั้งสคินั้น” ดล้วย เขาตมันื้งใจทบีที่จะกนาจมัดใหล้ถล้วนถบีที่ เขาคงคนานวณเวลาครข่าวๆทบีที่ดาวดวงนมันื้นปรากฏไวล้แลล้ว และ
จากตรงนมันื้นเขากท็ชบีนื้ชมัดวข่าพระกคุมารทบีที่เขาตามหานข่าจะอายคุระหวข่างแรกเกลิดจนถถึงสองปปี โดยการรวมเดห็กทบุกคนททที่
อคำยบุจนถถึงสองปปี เขากท็ไมข่นข่าจะพลาดการทนาลายผซูล้นมันื้นทบีที่เขากรลินื้วโกรธ

แตข่เฮโรดคนานวณโดยไมข่คลิดถถึงการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์! กษมัตรลิยร์รซูล้สถึกวข่าตน “ถซูก
หลอก” โดยพวกนมักปราชญร์เมนที่อเขารซูล้วข่าคนเหลข่านมันื้นไดล้กลมับบล้านไปโดยใชล้เสล้นทางทบีที่ไมข่ไดล้พาพวกเขากลมับไปยมัง
พระราชวมังของเขา อยข่างไรกท็ตาม เขากท็ไมข่ไดล้ถซูกหลอกโดยนมักปราชญร์เหลข่านมันื้น เขาถซูกหลอก (“เยาะเยล้ย”)โดย
พระองคร์ผซูล้ทรงพระปปัญญามากกวข่า, พระเยโฮวาหร์พระเจล้า “พระองคร์ผซูล้ประทมับในสวรรคร์จะทรงพระสรวล องคร์
พระผซูล้เปป็นเจล้าจะทรงเยล้ยหยมันเขาเหลข่านมันื้น” (เพลงสดคุดบี 2:4) พระเจล้าทรงทนาลายแผนการของคนเจล้าอคุบายเพนที่อทบีที่
วข่ามนอของพวกเขาจะไมข่สามารถกระทนาสลิที่งทบีที่พวกเขาวางแผนตข่อสซูล้คนชอบธรรมไดล้ พระองคร์ “ทรงจมับคนทบีที่มบี
ปปัญญาดล้วยอคุบายของเขาเอง และคนาปรถึกษาของคนหลมักแหลมกท็สลินื้นลงโดยดข่วน” (โยบ 5:12, 13) พระกคุมารทบีที่
ประสซูตลิเปป็นกษมัตรลิยร์ของพวกยลิวจะสลินื้นพระชนมร์, พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกนบีนื้เพนที่อทบีที่จะตาย; แตข่พระองคร์จะไมข่
ทรงยอมตายดล้วยนนื้นามนอของเหลข่ามนอสมังหารของเฮโรด! เมนที่อถถึงเวลาทบีที่กนาหนดในแผนการอมันยลิที่งใหญข่ของพระเจล้า 
พระองคร์จะทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์ จนกวข่าเวลานมันื้นไดล้มาถถึง แมล้ขคุมพลมังทมันื้งหมดของนรกยกทมัพมาตข่อสซูล้
พระองคร์ พระองคร์กท็จะเดลินหนล้ามคุข่งสซูข่กลโกธาตข่อไปอยข่างหนมักแนข่น จนกวข่าจะถถึงเวลานมันื้นทบีที่กนาหนดไวล้ทบีที่พระองคร์จะ
ทรงประกาศวข่า “สนาเรท็จแลล้ว!” ไมข่มบีอนานาจใด, ไมข่วข่าจะยลิที่งใหญข่สมักเพบียงใด, สามารถทนาลายพระองคร์ไดล้ เฮโรดสมัที่ง
ฆข่าเดท็กทคุกคนทบีที่อายคุสองขวบลงมาซถึที่งหาพบไดล้ในเบธเลเฮมหรนอทบีที่ใกลล้เคบียง – แตข่แมล้ขณะทบีที่เหลข่าสมคุนของเขาไดล้
ปฏลิบมัตลิตามคนาสมัที่งของเขาแลล้วนมันื้น พระกคุมารบรลิสคุทธลิธิ์องคร์นมันื้นทบีที่เขาคลิดวข่านข่าจะถซูกฆข่าไปแลล้วกท็อยซูข่ปลอดภมัยดบีใน
อบียลิปตร์ ภายใตล้การปกปฝ้องของพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์

การสมังหารหมซูข่เชข่นนมันื้นไมข่จนาเปป็นเลยตมันื้งแตข่แรกแลล้ว เหลข่าขล้าราชการของกษมัตรลิยร์นข่าจะรซูล้ไดล้วข่าพวกนมัก
ปราชญร์ไปทบีที่ไหน, บล้านทบีที่พวกเขาไปเยนอน พระกคุมารคงถซูกหาตมัวพบไปแลล้วหากพระองคร์ไมข่ถซูกสข่งเขล้าไปอยซูข่อยข่าง
ปลอดภมัยในอบียลิปตร์แลล้ว แตข่เฮโรดโมโหเหลนอเกลินเพราะการกระทนาของพวกนมักปราชญร์จนเขาใชล้เหตคุผลไมข่เปป็น; 
และเพนที่อทบีที่จะแนข่ใจวข่าเขาไดล้ทนาลายผซูล้ทบีที่เขามคุข่งทบีที่จะทนาลายแลล้ว เขาจถึงสมัที่งฆข่าเดห็กทคำรกทบุกคนททที่อคำยบุเทอ่คำนรันั้น

ในอพยพ 1:15, 16 กษมัตรลิยร์แหข่งอบียลิปตร์สมัที่งฆข่าเดท็กทารกเพศชคำยทคุกคนทบีที่เกลิดแกข่พวกคนอลิสราเอล เราไมข่
ถซูกบอกวข่าเฮโรดมบีการแยกแยะเชข่นนมันื้นหรนอไมข่ เสล้นทางสซูข่บมัลลมังกร์ของเขาเปรอะเปฟฟื้อนไปดล้วยโลหลิต และการครอง
ราชยร์ทมันื้งหมดของเขากท็มบีลมักษณะเฉพาะตมัวเปป็นความโหดรล้ายทารคุณและความชมัที่ว แนข่นอนวข่าชายคนหนถึที่งทบีที่ยอม
สมัที่งประหารชบีวลิตภรรยาของตมัวเองและฆข่าพวกลซูกชายของตมัวเองคงไมข่ลมังเลทบีที่จะออกคนาสมัที่งอมันปฝ่าเถนที่อนใหล้เขข่นฆข่า
พวกเดท็กทารก ในความมคุข่งมมัที่นของเขาทบีที่จะทนาลายผซูล้นมันื้นทบีที่ในอนาคตอาจมาชลิงบมัลลมังกร์ทบีที่เฮโรดครองอยซูข่ในขณะนบีนื้ 



คนาบมัญชาของเขาใหล้สมังหารหมซูข่จถึงมบีเจตนาทบีที่จะไมข่ใหล้มบีเดท็กคนใดมบีชบีวลิตรอดอยซูข่ในพนนื้นทบีที่โดยรอบเบธเลเฮมเลยหาก
เดท็กคนนมันื้นอายคุตที่นากวข่าสองขวบลงมา

แตข่พระเจล้าทรงปกปฝ้องพระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ – และพระองคร์จะทรงปกปฝ้องลซูก
ของพระองคร์ทคุกคนทบีที่จะยอมไวล้วางใจพระองคร์ พระองคร์ทรงสมัญญาไวล้แลล้ววข่าจะไมข่ละทลินื้งเราหรนอทอดทลินื้งเราเลย 
“เพคืที่อวอ่คำเรคำทรันั้งหลคำยจะกลอ่คำวดถ้วยใจกลถ้คำวอ่คำ ‘องคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำทรงเปป็นพระผซถ้ชอ่วยของขถ้คำพเจถ้คำ ขถ้คำพเจถ้คำจะไมอ่
กลรัว มนบุษยคจะทคคำอะไรแกอ่ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เลอ่คำ’” (ฮบ. 13:5, 6) ผมไมข่ใชข่คนทบีที่ยอมแพล้ใหล้แกข่โชคชะตา แตข่ผมเชนที่ออยข่าง
สคุดใจวข่าลซูกของพระเจล้าไมข่มบีวมันถซูกทนาลายไดล้จนกวข่าพระเจล้าทรงเสรท็จกลิจกมับเขาแลล้วบนแผข่นดลินโลก ผมเชนที่อมมัที่นวข่า
ครลิสเตบียนไมข่สามารถถซูกทนาลายไดล้โดยพญามารและขคุมพลมังทมันื้งหมดแหข่งนรกรวมกมันจนกวข่าพระเจล้าทรงประกาศ
วข่างานของครลิสเตบียนบนแผข่นดลินโลกถซูกทนาเสรท็จแลล้ว

ขล้อ 17 และ 18: “ครรันั้งนรันั้นกห็สคคำเรห็จตคำมพระวจนะททที่ตรรัสโดยเยเรมทยคศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘ไดถ้ยคินเสทยงใน
หมซอ่บถ้คำนรคำมคำหค เปป็นเสทยงโอดครวญและรถ้องไหถ้และรที่คคำไหถ้เปป็นอรันมคำก คคือนคำงรคำเชลรถ้องไหถ้เพรคำะบบุตรทรันั้งหลคำย
ของตน นคำงไมอ่รรับฟฟังคคคำเลถ้คำโลม เพรคำะวอ่คำบบุตรทรันั้งหลคำยนรันั้นไมอ่มทแลถ้ว’”

ตรงนบีนื้และในมมัทธลิว 27:9 เราอข่านวข่า “ครรันั้งนรันั้นกห็สสาเรร็จตคำมพระวจนะโดย...” ในตมัวอยข่างอนที่นๆทมันื้งหมดใน
มมัทธลิว ผซูล้เขบียนทข่านนมันื้นกลข่าววข่า “เพคืที่อทมีสิ่จะสคคำเรห็จ...” ผมเชนที่อในการดลใจดล้านถล้อยคนาของพระคมัมภบีรร์ ผมเชนที่อวข่า
พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ตรมัสแกข่มมัทธลิวและเขาจดขล้อความทบีที่พระเจล้าประทานแกข่เขาโดยพระวลิญญาณ ดล้วยเหตคุนบีนื้ 
แมล้วข่ามมันเปป็นเรนที่องยากทบีที่จะเชนที่อมโยงการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้ากมับการกระทนาทบีที่โหดรล้ายปฝ่าเถนที่อนเชข่นการเขข่น
ฆข่าเดท็กๆเหลข่านบีนื้ของเฮโรดหรนอการจงใจทรยศองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราเพนที่อเงลินสามสลิบเหรบียญ อนานาจสลิทธลิธิ์ขาด
ของพระเจล้ากท็ทราบวข่าเหตคุการณร์เหลข่านบีนื้จะเกลิดขถึนื้นจรลิงเหมนอนกมับทบีที่เหลข่าศาสดาพยากรณร์ไดล้พยากรณร์ไวล้เมนที่อหลาย
รล้อยปปีกข่อนหนล้านมันื้น ทมันื้งเฮโรดและยซูดาสไดล้กระทนาสลิที่งทบีที่พวกเขาไดล้กระทนาจากเจตจนานงเสรบีของพวกเขาเอง แตข่
การกระทนาของพวกเขากท็เปป็นการทนาใหล้คนาพยากรณร์สนาเรท็จอยซูข่ดบี

“ตคำมพระวจนะททที่ตรรัสโดยเยเรมทยคศคำสดคำพยคำกรณค” อล้างอลิงถถึงเยเรมบียร์ 31:15: “พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนื้
วข่า “ไดล้ยลินเสบียงในรามา เปป็นเสบียงโอดครวญและรที่นาไหล้ ราเชลรล้องไหล้ครที่นาครวญเพราะบคุตรทมันื้งหลายของตน นาง
ไมข่รมับคนาเลล้าโลมในเรนที่องบคุตรทมันื้งหลายของตน เพราะวข่าบคุตรทมันื้งหลายนมันื้นไมข่มบีแลล้ว” คนาพยากรณร์ในเยเรมบียร์
พรรณนาถถึงการจากไปอมันนข่าเศรล้าของลซูกหลานของอลิสราเอลเมนที่อพวกเขาถซูกจมับไปเปป็นเชลยหลมังจากทบีที่เนบซูซาระ
ดานพลิชลิตกรคุงเยรซูซาเลท็มแลล้ว พวกเชลยเหลข่านมันื้นถซูกจมับมารวมกมันทบีที่รามาหร์ และศาสดาพยากรณร์เยเรมบียร์กท็ถซูกลข่าม
โซข่อยซูข่ในขณะนมันื้น ทบีที่รามาหร์นบีนื้เองทบีที่ผซูล้พลิชลิตเหลข่านมันื้นตมัดสลินชบีนื้ชะตาคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้หนบีพล้นการถซูกทนาลายของกรคุงนมันื้น
มาไดล้ (ยรม. 40:1) พวกชนชมันื้นสซูงถซูกประหารชบีวลิตไปแลล้ว, เหลข่าโอรสของกษมัตรลิยร์ถซูกฆข่าตายขณะทบีที่กษมัตรลิยร์มองดซู, 
จากนมันื้นดวงตาของกษมัตรลิยร์กท็ถซูกทนาใหล้บอดไปและประชาชนเหลข่านมันื้นถซูกตล้อนใหล้อยซูข่เปป็นกลคุข่มทบีที่รามาหร์ จากสถานทบีที่
นมันื้นเองทบีที่พวกเขาตล้องเรลิที่มการเดลินทางอมันแสนเจท็บปวดและนข่าเศรล้าในโซข่ตรวนเพนที่อทบีที่จะกลายเปป็นทาสภายใตล้
กษมัตรลิยร์องคร์หนถึที่งทบีที่ชมัที่วรล้ายและทารคุณ พวกเขาจะตล้องทลินื้งทคุกสลิที่งทบีที่พวกเขารมัก และความปวดรล้าวของจลิตใจในโมง
ยามเชข่นนมันื้นกท็ถซูกแสดงออกในขล้อความนมันื้นทบีที่เพลิที่งถซูกยกมาจากเยเรมบียร์



“รคำมคำ” (รามาหร์) เปป็นเมนองเลท็กๆแหข่งหนถึที่งอยซูข่ทางทลิศตะวมันตกเฉบียงเหนนอของเยรซูซาเลท็มประมาณหก
ไมลร์ มมันอยซูข่ใกลล้เบธเอลและอยซูข่หข่างจากเบธเลเฮมประมาณสลิบไมลร์ ผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์หลายทข่านเชนที่อวข่ารามาหร์เปป็น
สถานทบีที่เดบียวกมันกมับอารลิมาเธบีย ซถึที่งถซูกพซูดถถึงในภาคพมันธสมัญญาใหมข่วข่าเปป็นบล้านของโยเซฟ ชายผซูล้ฝปังพระศพของ
พระเยซซูไวล้ในอคุโมงคร์ฝปังศพอมันใหมข่ของเขาเอง (มธ. 27:57) รามาหร์เปป็นเมนองทบีที่ซามซูเอลเกลิด, เปป็นทบีที่ๆเขาเคยอาศมัย
อยซูข่, สลินื้นชบีพ, และถซูกฝปังศพ (1 ซมอ. 1:19; 2:11; 8:4; 19:18; 25:1) ซาอซูลถซูกเจลิมตมันื้งเปป็นกษมัตรลิยร์ทบีที่รามาหร์นบีนื้เชข่น
กมัน (กรคุณาอข่าน 1 ซามซูเอล บททบีที่ 8, 9, และ 10 สนาหรมับเรนที่องราวแบบละเอบียด) ครมันื้งหนถึที่งมมันเคยเปป็นเมนองทบีที่มบี
ปฝ้อมปราการแขท็งแกรข่งมากๆ แตข่ปฝ้อมปราการเหลข่านมันื้นไมข่หลงเหลนออยซูข่เลยในปปัจจคุบมันและทบีที่เราอาจพบไดล้ตอนนบีนื้กท็
คนอ มมัสยลิดแบบมคุสลลิมทบีที่อยซูข่ในสภาพปรมักหมักพมังซถึที่งเดลิมทบีเคยเปป็นครลิสตจมักรแบบครลิสเตบียนแหข่งหนถึที่ง มมันถซูกสรล้าง
เหนนออคุโมงคร์ฝปังศพของเหลข่าศาสดาพยากรณร์ ในเมนองนบีนื้ซถึที่งแตข่กข่อนเคยเปป็นสถานทบีที่ๆสวยงามมากๆแหข่งหนถึที่ง 
ปปัจจคุบมันมบีทบีที่อาศมัยทบีที่ถซูกสรล้างขถึนื้นมาอยข่างลวกๆอยซูข่เพบียงไมข่กบีที่แหข่งเทข่านมันื้น

“นคำงรคำเชลรถ้องไหถ้เพรคำะบบุตรทรันั้งหลคำยของตน นคำงไมอ่รรับฟฟังคคคำเลถ้คำโลม…” เยเรมบียร์ใชล้คนาพซูดเปรบียบเปรย
อมันงดงามมากๆตรงนบีนื้ในการแสดงภาพของแมข่คนหนถึที่งทบีที่รล้องไหล้เพราะลซูกๆของเธอ – นมัที่นคนอ นางราเชลทบีที่รล้องไหล้
เพราะตระกซูลเบนยามลิน รามาหร์เปป็นของตระกซูลเบนยามลิน นางราเชลเปป็นมารดาของเบนยามลิน นางเสบียชบีวลิต
ตอนทบีที่คลอดเขาและถซูกฝปังไวล้ใกลล้กมับเบธเลเฮม (กรคุณาอข่านปฐมกาล 35:16-19) ผมไดล้ไปเยนอนอคุโมงคร์ฝปังศพของ
นางราเชลตอนทบีที่ผมไปทมัวรร์ดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ และเหลข่าผซูล้รซูล้สข่วนใหญข่กท็เหท็นพล้องตรงกมันวข่ามมันเปป็นสถานทบีที่ฝปังศพของ
นางราเชลจรลิงๆ คนอภรรยาผซูล้เปป็นทบีที่รมักของยาโคบและเปป็นมารดาของโยเซฟและเบนยามลิน

เยเรมบียร์แสดงภาพนางราเชลผซูล้เปป็นแมข่ซถึที่งรล้องไหล้เพราะประชากรทบีที่ถซูกเลนอกสรรของพระเจล้า, รล้องไหล้ใหล้
กมับหายนะอมันนข่ากลมัวทบีที่ไดล้มาสซูข่พวกเขาและแผข่นดลินของพวกเขาเมนที่อพวกเขาถซูกกวาดตล้อนใหล้ไปเปป็นทาส ไมข่มบีคนา
พซูดเปรบียบเปรยอนที่นใดอบีกแลล้วทบีที่สามารถแสดงภาพความโศกเศรล้า, ความเจท็บปวดและความปวดรล้าวอมันขมขนที่นของ
จลิตใจและรข่างกายของชนชาตลิอลิสราเอลในสมมัยของเยเรมบียร์ไดล้มากไปกวข่านบีนื้ และแนข่นอนวข่าภาษาเดบียวกมันนบีนื้กท็
แสดงภาพความปวดรล้าวทบีที่ทข่วมทล้นเบธเลเฮมและพนนื้นทบีที่โดยรอบเมนที่อเฮโรดสมัที่งฆข่าเดท็กๆทบีที่นมัที่น! ในการยกคนาพซูดมา
จากเยเรมบียร์ มมัทธลิวกท็แสดงภาพความโศกเศรล้าของนางราเชลทบีที่ถซูกปลคุกใหล้ตนที่นขถึนื้นอบีกครมันื้งเพราะการสมังหารเดท็ก
ทารกเหลข่านมันื้นในเบธเลเฮมอยข่างไรล้เหตคุผล!

การสริสิ้นชรีพของเฮโรด
ขล้อ 19 และ 20: “ครรันั้นเฮโรดสคินั้นพระชนมคแลถ้ว ดซเถคิด ทซตสวรรคคองคคหนถึที่งขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ มคำ

ปรคำกฏในควคำมฝฟันแกอ่โยเซฟททที่ประเทศอทยคิปตคสรัที่งวอ่คำ “จงลบุกขถึนั้นพคำกบุมคำรกรับมคำรดคำมคำยรังแผอ่นดคินอคิสรคำเอล เพรคำะ
คนเหลอ่คำนรันั้นททที่แสวงหคำชทวคิตของกบุมคำรนรันั้นตคำยแลถ้ว”

เราถซูกบอกอบีกครมันื้งวข่าพระเจล้าไดล้ตรมัสแกข่โยเซฟโดยทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งในความฝปันหนถึที่ง เมนที่อองคร์พระผซูล้
เปป็นเจล้าทรงสข่งโยเซฟเขล้าไปในอบียลิปตร์เพนที่อพาพระเยซซูไปใหล้พล้นเอนนื้อมมนอของเฮโรด พระองคร์กท็ทรงบอกเขาวข่า 
“คอยอยซอ่ททที่นรัที่นจนกวอ่คำเรคำจะบอกเจถ้คำ” (ขล้อ 13) ดมังนมันื้น “ครรันั้นเฮโรดสคินั้นพระชนมคแลถ้ว” ทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งกท็
ปรากฏแกข่โยเซฟอบีกครมันื้ง



โจเซฟปัสผซูล้เปป็นนมักประวมัตลิศาสตรร์เขบียนไวล้วข่าเฮโรดคนอธรรมผซูล้นข่าสมังเวชไดล้สลินื้นชบีพเพราะโรคอมันนข่ารมังเกบียจ
และสรล้างความเจท็บปวดเปป็นอมันมาก ในปปีทบีที่สามสลิบเจท็ดแหข่งรมัชกาลของเขา จากนมันื้นอาณาจมักรของเขาถซูกแบข่งออก
ระหวข่างโอรสสามคนของเขา อคำรเคลคำอรัสไดล้ครอบครองแควล้นยซูเดบีย, อลิดซูเมอาและสะมาเรบีย อรันทคิพคำสไดล้ครอบ
ครองแควล้นกาลลิลบีและเปเรอา ฟปีลคิปไดล้ครอบครองดลินแดนทางทลิศตะวมันออกเฉบียงเหนนอ ซถึที่งรวมถถึงอลิทซูเรบียและ
แควล้นตราโคนลิตลิสดล้วย โอรสเหลข่านบีนื้แตข่ละคนกท็ถซูกเรบียกวข่า “เฮโรด” เชข่นกมัน และพวกเขาเปป็นคนทบีที่ถซูกกลข่าวถถึง
บข่อยๆในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ในชข่วงการรมับใชล้แรกๆของพระเยซซูและในระหวข่างการรมับใชล้ของพวกอมัครทซูต

“จงลบุกขถึนั้น...มคำยรังแผอ่นดคินอคิสรคำเอล...” นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ทบีที่เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “แผข่น
ดลินอลิสราเอล” เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “เมคืองตอ่คำงๆในอลิสราเอล” (มธ. 10:23) แตข่ไมข่ใชข่แผอ่นดคินอลิสราเอล ซถึที่งหมายถถึง
ทมันื้งประเทศนมันื้นซถึที่งแควล้นยซูเดบียเปป็นสข่วนหนถึที่งของมมัน (แควล้นยซูเดบีย ซถึที่งอยซูข่ในเขตแดนตอนใตล้ของอลิสราเอล จะตล้อง
ถซูกแยกแยะจากแควล้นกาลลิลบี, แควล้นสะมาเรบีย และแควล้นเปเรอา) ในหนมังสนอกลิจการ แผข่นดลินแหข่งแควล้นยซูเดบียบข่ง
บอกถถึงแผข่นดลินอลิสราเอลทมันื้งหมด

ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นสมัที่งโยเซฟใหล้พา “กบุมคำร (เดห็กเลห็ก) กรับมคำรดคำของพระองคค” และกลมับไปยมังแผข่นดลิน
อลิสราเอล “เพรคำะคนเหลอ่คำนรันั้นททที่แสวงหคำชทวคิตของกบุมคำรนรันั้นตคำยแลถ้ว” คนเหลข่านมันื้นทบีที่จล้องจะเอาชบีวลิตของพระเยซซู
นข่าจะหมายถถึงเฮโรดและอมันทลิพาเทอรร์โอรสของเขา โอรสผซูล้นบีนื้มบีจลิตใจโหดเหบีนื้ยม, ไรล้หมัวใจ, และชอบทนาใหล้โลหลิตตก
พอๆกมับบลิดาของเขา และเฮโรดไดล้สมัที่งฆข่าโอรสผซูล้นบีนื้ไมข่กบีที่เดนอนกข่อนทบีที่ตมัวเขาเองกท็สลินื้นชบีพเชข่นกมัน

ขล้อ 21 และ 22: “โยเซฟจถึงลบุกขถึนั้นพคำกบุมคำรกรับมคำรดคำมคำยรังแผอ่นดคินอคิสรคำเอล แตอ่เมคืที่อไดถ้ยคินวอ่คำ อคำรเคลคำ
อรัสครอบครองแควถ้นยซเดทยแทนเฮโรดผซถ้เปป็นบคิดคำ จะไปททที่นรัที่นกห็กลรัว และเมคืที่อไดถ้ทรคำบกคำรเตคือนจคำกพระเจถ้คำใน
ควคำมฝฟัน จถึงเลทที่ยงไปยรังบรคิเวณแควถ้นกคำลคิลท”

อบีกครมันื้งทบีที่โยเซฟเชนที่อฟปังขข่าวสารทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นนนามาใหล้ เขาพาพระเยซซูและมารบียร์และกลมับไปยมัง
แผข่นดลินเกลิดของประชากรทบีที่ถซูกเลนอกสรรของพระเจล้า  แตข่พอไปถถึงทบีที่นมัที่นแลล้วเขากท็ทราบขข่าววข่าโอรสของเฮโรด 
คนออารเคลาอมัสกนาลมังครองราชยร์อยซูข่ในแควล้นยซูเดบีย เขากท็ “จะไปททที่นรัที่นกห็กลรัว”

อารเคลาอมัสเปป็นกษมัตรลิยร์แบบเดบียวกมับทบีที่บลิดาของเขาเคยเปป็น เขาโหดเหบีนื้ยม, ชมัที่วรล้ายและกระหายเลนอด 
ประวมัตลิศาสตรร์บมันทถึกขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าในเทศกาลปปัสกาครมันื้งหนถึที่งเขาตมัดสลินโทษใหล้คนสามพมันคนตล้องถซูกประหาร
ชบีวลิตและสมัที่งฆข่าพวกเขาในพระวลิหารและบรลิเวณพระวลิหาร อาชญากรรมตข่างๆของชายผซูล้นบีนื้ทบีที่กระทนาตข่อมนคุษยชาตลิ
กท็โดดเดข่นเสบียจนในปปีทบีที่เกล้าแหข่งการครองราชยร์ของเขาออกมัสตมัสคนโรมเนรเทศเขาใหล้ไปอยซูข่ทบีที่กอล (Gaul) ซถึที่งเปป็น
ทบีทๆี่ เขาสลินื้นชบีพ

เราพอเขล้าใจไดล้วข่าโยเซฟซถึที่งรซูล้จมักอคุปนลิสมัยของกษมัตรลิยร์ใหมข่องคร์นบีนื้อยข่างไมข่ตล้องสงสมัย กลมัววข่าพระเยซซูยมังตก
อยซูข่ในอมันตรายเหมนอนเดลิม ดมังนมันื้น “เมคืที่อไดถ้ทรคำบกคำรเตคือนจคำกพระเจถ้คำในควคำมฝฟัน จถึงเลทที่ยงไปยรังบรคิเวณแควถ้นกคำ
ลคิลท” (หรนอ “เขล้าไปในประเทศแหข่งกาลลิลบี”) ในขณะนมันื้น แผข่นดลินปาเลสไตนร์ถซูกแบข่งออกเปป็นสามสข่วน: กาลลิลบีทาง
ตอนเหนนอ, สะมาเรบียในตอนกลาง, และยซูเดบียทางตอนใตล้ กาลลิลบีถซูกปกครองโดยเฮโรดอมันทลิพาสผซูล้ซถึที่งเมนที่อเทบียบกมับ
เฮโรดคนอนที่นๆทบีที่เหลนอแลล้ว มบีอคุปนลิสมัยทบีที่ไมข่รคุนแรง; และในอาณาจมักรของเขาโยเซฟไดล้พบความปลอดภมัยสนาหรมับ



กคุมารเยซซูและมารดาของพระองคร์ เราไดล้อข่านเกบีที่ยวกมับเฮโรดอมันทลิพาสในการเชนที่อมโยงกมับยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา
และการรมับใชล้ปวงชนของพระเยซซู (อข่าน มธ. 14:1-14)

เฮโรดมหาราชมบีมเหสบีสลิบคนและโอรสธลิดามากมาย ดล้วยเหตคุนบีนื้ชนที่อเดบียวกมันเหลข่านมันื้นจถึงปรากฏซนื้นาบข่อยๆ 
เฮโรดฟปีลลิปไดล้สมรสกมับหลานสาวของเขา คนอ เฮโรเดบียส และนางทลินื้งเขาไปแตข่งงานกมับเฮโรดอมันทลิพาส ธลิดาของฟปี
ลลิปอบีกคนหนถึที่งกมับนางเฮโรเดบียสคนอ สะโลเมหญลิงนมักเตล้นคนนมันื้น ผซูล้ซถึที่งในทบีที่สคุดแตข่งงานกมับฟปีลลิปผซูล้เปป็นเจล้าเมนอง ซถึที่งถซูก
พรรณนาโดยนมักประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์หลายทข่านวข่าเปป็นคนทบีที่ดบีทบีที่สคุดในตระกซูลเฮโรด

ขล้อ 23: “ไปอคำศรัยในเมคืองหนถึที่งชคืที่อนคำซคำเรห็ธ เพคืที่อจะสคคำเรห็จตคำมพระวจนะซถึที่งตรรัสโดยพวกศคำสดคำ
พยคำกรณควอ่คำ ‘เขคำจะเรทยกทอ่คำนวอ่คำชคำวนคำซคำเรห็ธ’”

โยเซฟลงหลมักปปักฐานแบบถาวรในเมนองนาซาเรท็ธ และทบีที่นมัที่นเองทบีที่พระเยซซูทรงเตลิบโตเปป็นหนคุข่ม เมนองนา
ซาเรท็ธเปป็นบล้านของพระองคร์จนกระทมัที่งพระองคร์ทรงเขล้าสซูข่งานรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์ ผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์สข่วนใหญข่
เหท็นพล้องตรงกมันวข่านบีที่เปป็นตอนทบีที่พระองคร์ทรงมบีอายคุประมาณสามสลิบปปี ตอนทบีที่พระองคร์ทรงปรากฏตมัวแกข่
สาธารณชนเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาจากยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาในแมข่นนื้นาจอรร์แดน

เมนองนาซาเรท็ธเปป็นเมนองเลท็กๆแหข่งหนถึที่งในแควล้นกาลลิลบี โดยตมันื้งอยซูข่ทางทลิศตะวมันตกของเมนองคาเปอรนาอคุม
มมันอยซูข่ไมข่ไกลจากบล้านคานาซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซซูทรงกระทนาการอมัศจรรยร์ครมันื้งแรกของพระองคร์โดยการเปลบีที่ยนนนื้นาใหล้
กลายเปป็นนนื้นาองคุข่นทบีที่งานเลบีนื้ยงสมรสงานหนถึที่ง สถานทบีทๆี่ เมนองนาซาเรท็ธตมันื้งอยซูข่ในขณะนบีนื้ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงมากนมักใน
ชข่วงเวลาทบีที่ผข่านไปหลายศตวรรษ บนเนลินดล้านทลิศตะวมันตกของหคุบเขานมันื้นมบีเมนองทบีที่ทมันสมมัยอยซูข่เมนองหนถึที่งในตอนนบีนื้ 
สซูงขถึนื้นไปอบีกบนเนลินเขานมันื้น หนล้าผาหลินปซูนสามารถพบเหท็นไดล้ หนล้าผาเหลข่านบีนื้สซูงประมาณสบีที่สลิบฟคุตและเชนที่อกมันวข่า
เปป็นแงข่ของเงนนื้อมเขาทบีที่ฝซูงชนทบีที่โกรธแคล้นนมันื้นพยายามจะผลมักพระเยซซูลงไป ตามทบีที่มบีบมันทถึกไวล้ในลซูกา 4:28, 29:

“เมนที่อคนทมันื้งปวงในธรรมศาลาไดล้ยลินดมังนมันื้นกท็โกรธยลิที่งนมัก จถึงลคุกขถึนื้นผลมักพระองคร์ออกจากเมนอง พาไปยมังแงข่
ของเงนนื้อมเขาทบีที่เมนองของเขา ซถึที่งตมันื้งอยซูข่บนเนลินนมันื้น หมายจะผลมักพระองคร์ลงไป”

หคุบเขาทบีที่อยซูข่รอบเมนองนาซาเรท็ธเขบียวสดและอคุดมสมบซูรณร์ ตล้นผลไมล้มบีอยซูข่มากมาย และแถบชนบทนมันื้นกท็
สวยสคุดๆ เราสามารถมองเหท็นภซูเขาทาโบรร์, คารร์เมล, และทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนสบีฟฝ้าไดล้ ทางทลิศเหนนอ ในระยะ
ไกลออกไป ภซูเขาเฮอรร์โมนทบีที่มบีหลิมะปกคลคุมอยซูข่บนยอดกท็มองเหท็นไดล้ กระนมันื้นเหมนอนกมับทบีที่เปป็นความจรลิงอยซูข่บข่อยๆ 
ผซูล้คนทบีที่อาศมัยอยซูข่ทข่ามกลางความงดงามเหลข่านบีนื้แหข่งธรรมชาตลิและเพข่งมองความยลิที่งใหญข่ทบีที่ถซูกใสข่ไวล้ทบีที่นมัที่นโดยพระเจล้า
ผซูล้เปปีปี่ยมดล้วยความรมัก กท็ยมังเปป็นคนอธรรม, ชอบใชล้ความรคุนแรง, หยาบคายและชมัที่วรล้ายพอๆกมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ใน
สมมัยแหข่งการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระครลิสตร์ นมัที่นเปป็นเหตคุวข่าทนาไมนาธานาเอลจถึงถามวข่า “สลิที่งดบีอมันใดจะมาจากนา
ซาเรท็ธไดล้หรนอ” (ยอหร์น 1:46)

ชาวแควล้นกาลลิลบีในสมมัยนมันื้นปกตลิกท็เปป็นทบีที่ดซูหมลิที่นในสายตาของชาวแควล้นยซูเดบีย นาธานาเอลอาศมัยอยซูข่ทบีที่บล้าน
คานาในแควล้นกาลลิลบี (ยอหร์น 21:2) ซถึที่งอยซูข่หข่างจากเมนองนาซาเรท็ธเพบียงไมข่กบีที่ไมลร์ และคนาถามของเขาไมข่ไดล้ออกมา
จากหมัวใจทบีที่เปปีปี่ยมดล้วยอคตลิ นาธานาเอลเปป็นชายทบีที่มบีอคุปนลิสมัยดบี ดมังทบีที่พระเยซซูเองทรงเปป็นพยานรมับรอง (ยอหร์น 
1:47) แตข่เขาคคุล้นเคยดบีกมับความรคุนแรง (ลซูกา 4:28-30) และความไมข่เชนที่ออมันดล้านชาซถึที่งทนาใหล้พระเยซซูตรมัสถถึงเมนอง



นาซาเรท็ธวข่า “ศคำสดคำพยคำกรณคจะไมอ่ขคำดควคำมนรับถคือ เวถ้นแตอ่ในบถ้คำนเมคืองของตน ... พระองคคจถึงมคิไดถ้ทรงกระทคคำ
กคำรอคิทธคิฤทธคิธิ์มคำกททที่นรัที่น เพรคำะเขคำไมอ่มทควคำมเชคืที่อ” (มธ. 13:57, 58)

กระนมันื้นเมนองนาซาเรท็ธกท็เปป็นทบีที่อาศมัยของโยเซฟพข่อเลบีนื้ยงขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา, และมารบียร์หญลิงผซูล้
ทบีที่พระเจล้าทรงใหล้เกบียรตลิอยข่างมาก, และพระเยซซูพระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า! ในเมนองนาซาเรท็ธนบีที่
เองทบีที่พระเยซซู “ไดล้จนาเรลิญขถึนื้นในดล้านสตลิปปัญญา ในดล้านรข่างกาย และเปป็นทบีที่ชอบจนาเพาะพระเจล้า และตข่อหนล้าคน
ทมันื้งปวงดล้วย” (ลซูกา 2:52) พระองคร์เสดท็จกลมับมาจากอบียลิปตร์ขณะยมังเปป็นเดท็กเลท็กๆคนหนถึที่ง พระองคร์ทรงเตลิบโตจาก
วมัยเดท็กเขล้าสซูข่วมัยหนคุข่มในรล้านชข่างไมล้ของโยเซฟ พระองคร์ทรงกล้าวออกมาจากเมนองนาซาเรท็ธทบีที่ชมัที่วรล้ายนมันื้นเพนที่อทบีที่จะ
หยลิบยนที่นสมันตลิภาพใหล้แกข่คนทมันื้งปวงทบีที่ยอมมาหาพระองคร์ในความเชนที่อ พระองคร์ทรงเปป็นการปลอบประโลมของ
อลิสราเอล, พระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของ “ผซูล้ใดกท็ตามทบีที่ประสงคร์”

“เขคำจะเรทยกทอ่คำนวอ่คำชคำวนคำซคำเรห็ธ” อบีกครมันื้งทบีที่เราเหท็นการสนาเรท็จจรลิงของ “พระวจนะซถึที่งตรมัสโดยพวก
ศาสดาพยากรณร์” อาจมบีบางคนทบีที่สงสมัยขล้อความนบีนื้เพราะวข่าไมข่มบีการพบขล้อความนบีนื้แบบคคคำตอ่อคคคำในพระคนาของ
ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเลย แตข่ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักบอกเราวข่าหากทคุกสลิที่งทบีที่พระเยซซตรมัสและกระทนาถซูกจดไวล้ “แมล้หมด
ทมันื้งโลกกท็นข่าจะไมข่พอไวล้หนมังสนอทบีที่จะเขบียนนมันื้น” (ยอหร์น 21:25) เรากลข่าวแบบนบีนื้ไดล้เชข่นกมันเกบีที่ยวกมับพระเจล้าในความ
สมัมพมันธร์ของพระองคร์กมับเหลข่าศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม หากทคุกสลิที่งทบีที่ถซูกพยากรณร์โดยพระเจล้าผข่าน
ทางพวกศาสดาพยากรณร์ถซูกบมันทถึกไวล้ แนข่นอนวข่าทมันื้งโลกกท็คงไมข่ใหญข่พอทบีที่จะบรรจคุหนมังสนอเหลข่านมันื้นทบีที่จะถซูกเขบียน! 
แตข่เรารซูล้วข่าพระเยซซูทรงมาจากเมนองนาซาเรท็ธ และเรารซูล้วข่าชาวเมนองนาซาเรท็ธเปป็นทบีที่ดซูหมลิที่นเหยบียดหยามอยข่างมา
ก – ซถึที่งกท็ตรงกมับคนาพยากรณร์ทบีที่วข่าองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราจะทรงถซูกผซูล้คนดซูหมลิที่นและปฏลิเสธ

เปป็นไปไดล้วข่าคนาพยากรณร์ทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงในขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้อล้างอลิงไปยมังอลิสยาหร์ 11:1: “จะมบีหนอ่อแตก
ออกมาจากตอแหข่งเจสซบี จะมบีกลิที่งงอกออกมาจากรากทมันื้งหลายของเขา” คนาฮบีบรซูตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “หนข่อ” คนอ 
เนทเซอรค (บางครมันื้งกท็สะกดวข่า นคำเซอรค) ซถึที่งมบีความหมายวข่ากลิที่งไมล้, กล้านเลท็กๆทบีที่ไมข่สนาคมัญอะไร มมันถซูกบอกลข่วงหนล้า
“โดยพวกศคำสดคำพยคำกรณค” วข่าพระเยซซูจะประสซูตลิอยข่างตที่นาตล้อย, “กลิที่ง” อมันหนถึที่งซถึที่งงอกออกมาจากรากแหล้งๆของ
เจสซบี พระองคร์จะทรงถซูกผซูล้คนดซูหมลิที่นและปฏลิเสธ เรนที่องนบีนื้เชข่นเดบียวกมับการทบีที่พระองคร์ทรงเตลิบโตมาในหมซูข่บล้านทบีที่ถซูก
ดซูหมลิที่นและหยาบกระดล้างแหข่งเมนองนาซาเรท็ธอาจเปป็นเหตคุผลหลมักทบีที่มมัทธลิวกลข่าวเชข่นนบีนื้เกบีที่ยวกมับการสนาเรท็จจรลิงของ
คนาพยากรณร์

เหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์บางทข่านเชนที่อวข่าคนาพยากรณร์ทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงตรงนบีนื้พซูดถถึงผซูล้วลินลิจฉมัย 13:5 – “เดท็กคนนบีนื้จะ
เปป็นพวกนาศบีรร์” แตข่พระเยซซูมลิไดล้ปฏลิบมัตลิตามคนาปฏลิญาณเหลข่านมันื้นของนาศบีรร์อยข่างครบถล้วน พระองคร์ทรงกระทนา
บางสลิที่งทบีที่นาศบีรร์กระทนาไมข่ไดล้

เราสมังเกตดล้วยวข่ามมัทธลิวยกขล้อความนบีนื้วข่าถซูกกลข่าวโดย “พวกศาสดาพยากรณร์” – พหซพจนค – และดล้วย
เหตคุนบีนื้จถึงดซูเหมนอนวข่าศาสดาพยากรณร์หลคำยคนในภาคพมันธสมัญญาเดลิมบอกเปป็นนมัย แมล้ไมข่ใชข่แบบคนาตข่อคนากท็ตาม 
วข่าพระเยซซูจะทรงเปป็นทบีที่ดซูหมลิที่นเหมนอนกมับทบีที่ชาวเมนองนาซาเรท็ธเปป็นทบีที่ดซูหมลิที่น เมนองนาซาเรท็ธและทคุกสลิที่งทบีที่เกบีที่ยวขล้อง
กมันกมับมมันถซูกมองดล้วยสายตาดซูถซูกเหยบียดหยามและเราทราบวข่าพระเยซซูทรงถซูกเหยบียดหยามในทคุกวลิธบีทบีที่เปป็นไปไดล้ 
การทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์กลข่าววข่าพระองคร์ทรงถซูกเรบียกดล้วยชนที่อทบีที่ถซูกดซูหมลิที่นวข่า ชคำวนคำซคำเรห็ธ กท็ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จ



จรลิงอยข่างแนข่นอนโดยการตล้อนรมับทบีที่พระองคร์ทรงไดล้รมับตอนทบีที่พระองคร์เสดท็จมาหาพวกของพระองคร์เอง! ครลิสเตบียน
พวกแรกๆกท็เชข่นกมัน คนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่เชนที่อและตลิดตามพระเยซซู ถซูกเรบียกอยข่างเหยบียดหยามวข่าเปป็นพวกชาวนาซา
เรท็ธ ในกลิจการ 24:5 เราอข่านตรงทบีที่พวกยลิวกลข่าวถถึงเปาโลวข่า “ดล้วยขล้าพเจล้าทมันื้งหลายเหท็นวข่า ชายคนนบีนื้เปป็นคนพาล
ยคุยงพวกยลิวทมันื้งหลายใหล้เกลิดการวคุข่นวายทมัที่วพลิภพ และเปป็นตมัวการของพวกนคำซคำเรห็ธนรันั้น”

คคาพยากรณศ์สรีที่เรยืที่องทรีที่สคาเรด็จจรริงในบทนรีสิ้
มบีคนาพยากรณร์สบีที่เรนที่องทบีที่ถซูกประกาศไวล้ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมซถึที่งไดล้ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงตามตมัวอมักษรแลล้ว

และบมันทถึกเรนที่องการสนาเรท็จจรลิงนมันื้นถซูกใหล้ไวล้ในมมัทธลิวบททบีที่ 2:
1. มทคคำหค 5:2: “เบธเลเฮม เอฟราธาหร์เออ๋ย แตข่เจล้าผซูล้เปป็นหนข่วยเลท็กในบรรดาคนยซูดาหร์ทบีที่นมับเปป็นพมันๆ 

จากเจล้าจะมบีผซูล้หนถึที่งออกมาเพนที่อเรา เปป็นผซูล้ทบีที่จะปกครองในอลิสราเอล ดมันื้งเดลิมของทข่านมาจากสมมัยเกข่า จากสมมัย
โบราณกาล”

ในทบีที่นบีนื้ศาสดาพยากรณร์ชบีนื้ไปยมังจคุดทบีที่พระผซูล้ชข่วยใหล้รอดจะประสซูตลิ และคนาพยากรณร์นบีนื้กท็ถซูกกลข่าวไวล้หลาย
ศตวรรษกข่อนทบีที่พวกทซูตสวรรคร์มาปรากฏในทล้องฟฝ้าเหนนอบล้านเบธเลเฮมเพนที่อประกาศเรนที่องการประสซูตลิของพระ
กคุมารพระครลิสตร์

2. โฮเชยคำ 11:1: “ครมันื้งเมนที่ออลิสราเอลยมังเดท็กอยซูข่ เรากท็รมักเขา เราไดล้เรบียกบคุตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอบียลิปตร์”

คนาพยากรณร์นบีนื้ไมข่เพบียงพซูดถถึงพระเยซซูเทข่านมันื้น แตข่พซูดถถึงประชาชาตลิอลิสราเอลเชข่นกมัน มมันถซูกทนาใหล้สนาเรท็จ
จรลิงแลล้วตอนทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกชนชาตลิอลิสราเอลออกมาจากแผข่นดลินอบียลิปตร์ แตข่พระวลิญญาณทรงบอกเปป็นนมัย
ผข่านทางมมัทธลิววข่าคนาพยากรณร์นบีนื้กท็ประยคุกตร์ใชล้กมับพระเมสสลิยาหร์ดล้วย คนอพระบคุตรผซูล้ยลิที่งใหญข่กวข่า พระองคร์เสดท็จลง
ไปในอบียลิปตร์โดยการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้า และพระองคร์เสดท็จออกมาอบีกโดยการทรงจมัดเตรบียมของพระเจล้า
เชข่นกมัน พระองคร์จถึงทรงเหมนอนพวกพบีที่นล้องของพระองคร์ตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง ชนชาตลิอลิสราเอล, อลิสราเอลททที่แทถ้จรคิง, 
อยซูข่ในแผนการของพระเจล้ามาตมันื้งแตข่เรลิที่มแรก และแนข่นอนวข่านมัที่นรวมถถึงพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาดล้วย ดมังนมันื้น
ตมันื้งแตข่การออกมาจากอบียลิปตร์ของพระองคร์ไปจนถถึงการเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์ของพระองคร์เพนที่อประทมับทบีที่เบนนื้องขวา
พระหมัตถร์ของพระเจล้า พระเยซซูจถึงกนาลมังกระทนาการในฐานะตมัวแทนของชนชาตลิอลิสราเอล โดยชข่วยประชากรของ
พระองคร์ใหล้รอดพล้นจากบาปทมันื้งหลายของพวกเขา ขข่าวประเสรลิฐไดล้มาถถึงพวกยลิวกข่อน และจากนมันื้นกท็ไปถถึงคนตข่าง
ชาตลิ (โรม 1:16)

3. เยเรมทยค 31:15: “ไดล้ยลินเสบียงในรามา เปป็นเสบียงโอดครวญและรที่นาไหล้ ราเชลรล้องไหล้ครที่นาครวญเพราะ
บคุตรทมันื้งหลายของตน นางไมข่รมับคนาเลล้าโลมในเรนที่องบคุตรทมันื้งหลายของตน เพราะวข่าบคุตรทมันื้งหลายนมันื้นไมข่มบีแลล้ว”

ชนชาตลิอลิสราเอลถซูกแสดงเปป็นบคุคคลในนางราเชล นางรล้องไหล้เพนที่อลซูกๆของนางซถึที่งถซูกดาบเขข่นฆข่า 
ชนชาตลิอลิสราเอลจะรล้องไหล้ตข่อไป และในชข่วงเวลาแหข่งความทคุกขร์ใจของยาโคบนางกท็จะรล้องไหล้ดถ้วยนนั้คคำตคำททที่ขมขคืที่น
มคำกยคิที่งกวอ่คำ นางจะรล้องไหล้จนถถึงวมันนมันื้นทบีที่นางเหท็นและจนาไดล้วข่านมัที่นคนอพระเมสสลิยาหร์ของนางขณะทบีที่พระองคร์ทรงยนน
อยซูข่บนภซูเขามะกอกเทศ, เวลานมันื้นเมนที่อชนชาตลิอลิสราเอลจะตล้อนรมับพระเมสสลิยาหร์ของนาง, กษมัตรลิยร์ผซูล้ครมันื้งหนถึที่งเคย
ถซูกปฏลิเสธ



4. ตคำมพระวจนะซถึที่งตรรัสโดยพวกศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘เขาจะเรบียกทข่านวข่าชาวนาซาเรท็ธ’
ดมังทบีที่เราไดล้พลิจารณาแลล้ว บางคนใหล้ขล้อความนบีนื้อล้างอลิงไปยมังอลิสยาหร์ 11:1 บางคนกท็ใหล้มมันอล้างอลิงไปยมังทบีที่อนที่น

พระเยซซูทรงถซูกเรบียกบข่อยๆวข่าเปป็น “อมังกซูรชอบธรรม... กลิที่งแหข่งความชอบธรรม...พระอมังกซูร” (ยรม. 23:5; 33:15;
ศคย. 6:12) พระองคร์ทรงถซูกลล้อเลบียนบข่อยๆและถซูกเรบียกวข่า “ชาวนาซาเรท็ธ” เหลข่าสาวกของพระองคร์กท็ถซูกลล้อ
เลบียนและถซูกเรบียกวข่าเปป็น “พวกของชาวนาซาเรท็ธผซูล้นมันื้น” การถซูกดซูหมลิที่นเหยบียดหยามเชข่นนมันื้นเปป็นสข่วนหนถึที่งของ
ความอมับอายทบีที่พระองคร์ทรงแบกรมับเพนที่อเรา พระองคร์ทรงกระทนาพระองคร์เองใหล้ไมข่มบีชนที่อเสบียงอะไร เหลข่าผซูล้เชนที่อแทล้
จะตล้องดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์ เราจะตล้องไมข่พยายามสรล้างชนที่อเสบียงในสายตาของมนคุษยร์ เพราะวข่า
แมล้มนคุษยร์มองดซูทบีที่รซูปลมักษณร์ภายนอก พระเจล้ากท็ทรงทอดพระเนตรทบีที่จลิตใจ

ขณะทบีที่เราศถึกษาชบีวลิตของพระครลิสตร์ เรากท็เหท็นอยข่างชมัดเจนวข่าพระเยซซูครลิสตร์เจล้าทรงถซูกแยกออกอยข่างสลินื้น
เชลิงจากทคุกสลิที่งทบีที่อยซูข่รอบพระองคร์ในฐานะเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า, พระเจล้าผซูล้ทรงรมับสภาพมนคุษยร์ พระองคร์ทรง
อยซูข่ทข่ามกลางคนเหลข่านมันื้นทบีที่เปป็นมนคุษยร์และบาปหนา กระนมันื้นพระองคร์กท็ไมข่ถซูกแปดเปฟฟื้อนโดยบาปหากเรามองใน
ฐานะบคุคคล พระองคร์ไมข่เคยทนาบาปเลย

โยเซฟไดล้รมับเกบียรตลิจากพระเจล้าอยข่างสซูงในการทบีที่เขาถซูกเลนอกใหล้เปป็นพข่อเลบีนื้ยงของพระบคุตรของพระเจล้า 
มารบียร์ไดล้รมับเกบียรตลิอยข่างสซูงจากพระเจล้าในการทบีที่เธอถซูกเลนอกใหล้ประสซูตลิพระบคุตรของพระเจล้าเขล้ามาในโลก แตข่นมัที่นกท็
เปป็นทมันื้งหมดทบีที่เรากลข่าวไดล้ในการใหล้เกบียรตลิและสรรเสรลิญมารบียร์และโยเซฟ พวกเขามลิไดล้มบีรมัศมบีเปลข่งประกายรอบ
ศบีรษะของตน และไมข่มบีทบีที่ใดเลยในพระวจนะของพระเจล้าทบีที่เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “ครอบครรัวศรักดคิธิ์สคิทธคิธิ์” เราอข่านแตข่
เพบียงเกบีที่ยวกมับพระกคุมารบรลิสคุทธลิธิ์ผซูล้ทรงถซูกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และผซูล้ซถึที่งไดล้กลายเปป็นพระบคุตรทบีที่บมังเกลิด
มาองคร์เดบียวของพระเจล้า พวกนมักปราชญร์และพวกคนเลบีนื้ยงแกะไมข่ไดล้นมมัสการครอบครมัวนมันื้น – หรนอมารดาของ
พระองคร์ พวกเขามลิไดล้นนาของกนานมัลมาถวายใหล้แกข่ครอบครมัวนมันื้น – หรนอแกข่มารดาของพระองคร์ พวกเขาไดล้เหท็น
พระกคุมารนล้อยองคร์นมันื้น – และซบกราบลงและนมมัสการพระองคศ์ พวกเขานนาของกนานมัลตข่างๆของตนมาถวายแดข่
พระองคศ์ ไมข่ใชข่ถวายแกข่โยเซฟและมารบียร์

ในบททบีที่สองของมมัทธลิวเราพบบทเรบียนบางอยข่างทบีที่เปป็นภาพเลท็งและแสดงถถึงยคุคสมมัย เราเหท็นภาพทบีที่
ชมัดเจนของยคุคปปัจจคุบมันนบีนื้, ยคุคแหข่งพระคคุณ พระเยซซูเจล้ายมังทรงถซูกปฏลิเสธโดยชนชาตลิของพระองคร์เหมนอนเดลิม, 
ชนชาตลิอลิสราเอล, แมล้วข่าพระองคร์ทรงไดล้รมับการตล้อนรมับและการนมมัสการโดยคนตข่างชาตลิ กลิที่งมะกอกธรรมชาตลิยมัง
ถซูกหมักออกอยซูข่เหมนอนเดลิม แตข่กลิที่งมะกอกปฝ่าถซูกนนามาตข่อตลิด นบีที่ขมัดแยล้งกมับธรรมชาตลิ แตข่มมันกท็เปป็นความจรลิง (กรคุณา
อข่านโรม 11:7-25) ในสายตาของพวกยลิวแลล้ว พระเยซซูยมังทรงเปป็น “ชาวนาซาเรท็ธ” อยซูข่เหมนอนเดลิม – ถซูกดซูหมลิที่น
และถซูกปฏลิเสธ, ชายผซูล้คคุล้นเคยกมับความทคุกขร์โศก, และไมข่มบีความงามเกบีที่ยวกมับพระองคร์ทบีที่พวกเขาจะปรารถนา
พระองคร์เลย ในสายตาของพวกเขาพระองคร์ยมังทรงเปป็นหนข่อทบีที่งอกออกมาจากดลินแหล้งอยซูข่เหมนอนเดลิม, ผซูล้ถซูกดซู
หมลิที่น

เรายมังเหท็นภาพของยคุคสมมัยทบีที่ยมังมาไมข่ถถึงดล้วย ไมข่ใชข่แคข่ “พวกนมักปราชญร์จากทลิศตะวมันออก” เทข่านมันื้น แตข่
รวมถถึงคนตข่างชาตลิทบีที่เหลนออยซูข่ซถึที่งมาจากทลิศตะวมันออก, ตะวมันตก, เหนนอและใตล้ – จากทมัที่วทคุกมคุมของแผข่นดลินโลก 



– จะนมมัสการองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าจอมโยธาในกรคุงเยรซูซาเลท็มนครบรลิสคุทธลิธิ์นมันื้น ในคนาเทศนาของเขาตข่อหนล้าสภานมันื้น
ทบีที่กรคุงเยรซูซาเลท็ม อมัครทซูตยากอบไดล้ประกาศวข่า:

“ทข่านพบีที่นล้องทมันื้งหลาย จงฟปังขล้าพเจล้า ซบีโมนไดล้บอกแลล้ววข่า พระเจล้าไดล้ทรงเยบีที่ยมเยบียนคนตข่างชาตลิครมันื้งแรก
เพนที่อจะทรงเลนอกชนกลคุข่มหนถึที่งออกจากเขาทมันื้งหลายเพนที่อพระนามของพระองคร์ คนาของศาสดาพยากรณร์กท็
สอดคลล้องกมับเรนที่องนบีนื้ ดมังทบีที่ไดล้เขบียนไวล้แลล้ววข่า:

‘ภายหลมังเราจะกลมับมา และจะสรล้างพลมับพลาของดาวลิดซถึที่งพมังลงแลล้วขถึนื้นใหมข่ ทบีที่รล้างหมักพมังนมันื้นเราจะกข่อ
ขถึนื้นอบีก และจะตมันื้งขถึนื้นใหมข่ เพนที่อคนอนที่นๆจะไดล้แสวงหาองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า คนอบรรดาคนตข่างชาตลิซถึที่งเขาเรบียกดล้วย
นามของเรา องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้ทรงกระทนาสลิที่งทมันื้งปวงเหลข่านบีนื้ไดล้ตรมัสไวล้” (กลิจการ 15:13-17)

เวลานมันื้นจะมาถถึงเมนที่อพระเยซซูจะทรงเรบียกผซูล้เชนที่อแทล้ทคุกคนใหล้มาพบกมับพระองคร์ในหมซูข่เมฆในฟฝ้าอากาศ 
จากนมันื้นขณะทบีที่แผนการของพระเจล้าเปปิดเผยตข่อไป เรากท็จะกลมับมากมับพระเยซซูเพนที่อครอบครองบนแผข่นดลินโลกเปป็น
เวลาหนถึที่งพมันปปีอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบี แตข่จนกวข่าจะถถึงเวลาอมันนข่ายลินดบีนมันื้น เราตล้องพอใจทบีที่จะทนาทคุกสลิที่งทบีที่เรากระทนาเพนที่อ
ถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า เราตล้องเตท็มใจแบกรมับการถซูกดซูหมลิที่นเหยบียดหยามของพระองคร์นอกคข่ายนมันื้น:

“เหตคุฉะนมันื้น พระเยซซูกท็ไดล้ทรงทนทคุกขร์ทรมานภายนอกประตซูเมนองเชข่นเดบียวกมัน เพนที่อทรงชนาระประชาชน
ใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ดล้วยพระโลหลิตของพระองคร์เอง เพราะฉะนมันื้น ใหล้เราทมันื้งหลายออกไปหาพระองคร์ภายนอกคข่ายนมันื้น และ
ยอมรมับคนาดซูหมลิที่นเหยบียดหยามเพนที่อพระองคร์ เพราะวข่าทบีที่นบีที่เราไมข่มบีเมนองทบีที่ถาวร แตข่วข่าเราแสวงหาเมนองทบีที่จะมบีใน
ภายหนล้า เหตคุฉะนมันื้น ใหล้เราถวายคนาสรรเสรลิญเปป็นเครนที่องบซูชาแดข่พระเจล้าตลอดไปโดยทางพระองคร์นมันื้น คนอผลแหข่ง
รลิมฝปีปากทบีที่ขอบพระคคุณพระนามของพระองคร์ แตข่อยข่าลนมทบีที่จะกระทนาการดบี และทบีที่จะแบข่งปปันขล้าวของซถึที่งกมันและ
กมัน เพราะเครนที่องบซูชาอยข่างนมันื้นเปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจล้า” (ฮบ. 13:12-16)



บททรีที่ 3
1 คราวนมันื้นยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา มาประกาศในถลิที่นทคุรกมันดารแควล้นยซูเดบีย
2 กลข่าววข่า “ทข่านทมันื้งหลายจงกลมับใจเสบียใหมข่ เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มาใกลล้แลล้ว”
3 ยอหร์นผซูล้นบีนื้แหละซถึที่งตรมัสถถึงโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์วข่า ‘เสบียงผซูล้รล้องในถลิที่นทคุรกมันดารวข่า ทข่านจง

เตรบียมมรรคาขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า จงกระทนาหนทางของพระองคร์ใหล้ตรงไป’
4 เสนนื้อผล้าของยอหร์นผซูล้นบีนื้ทนาดล้วยขนอซูฐ และทข่านใชล้หนมังสมัตวร์คาดเอว อาหารของทข่านคนอตมัตั๊กแตนและนนื้นา

ผถึนื้งปฝ่า
5 ขณะนมันื้นชาวกรคุงเยรซูซาเลท็ม และคนทมัที่วแควล้นยซูเดบีย และคนทมัที่วบรลิเวณรอบแมข่นนื้นาจอรร์แดน กท็ออกไปหา

ยอหร์น
6 สารภาพความผลิดบาปของตน และไดล้รมับบมัพตลิศมาจากทข่านในแมข่นนื้นาจอรร์แดน
7 ครมันื้นยอหร์นเหท็นพวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีพากมันมาเปป็นอมันมากเพนที่อจะรมับบมัพตลิศมา ทข่านจถึงกลข่าวแกข่

เขาวข่า “โอ เจล้าชาตลิงซูรล้าย ใครไดล้เตนอนเจล้าใหล้หนบีจากพระอาชญาซถึที่งจะมาถถึงนมันื้น
8 เหตคุฉะนมันื้นจงพลิสซูจนร์การกลมับใจของเจล้าดล้วยผลทบีที่เกลิดขถึนื้น
9 อยข่านถึกเหมาเอาในใจวข่า เรามบีอมับราฮมัมเปป็นบลิดา เพราะเราบอกเจล้าทมันื้งหลายวข่า พระเจล้าทรงฤทธลิธิ์

สามารถจะใหล้บคุตรเกลิดขถึนื้นแกข่อมับราฮมัมจากกล้อนหลินเหลข่านบีนื้ไดล้
10 บมัดนบีนื้ขวานวางไวล้ทบีที่โคนตล้นไมล้แลล้ว ดมังนมันื้นทคุกตล้นทบีที่ไมข่เกลิดผลดบีจะตล้องตมัดแลล้วโยนทลินื้งในกองไฟ
11 เราใหล้เจล้าทมันื้งหลายรมับบมัพตลิศมาดล้วยนนื้นา แสดงวข่ากลมับใจใหมข่กท็จรลิง แตข่พระองคร์ผซูล้จะมาภายหลมังเรา 

ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิที่งกวข่าเราอบีก ซถึที่งเราไมข่คซูข่ควรแมล้จะถนอฉลองพระบาทของพระองคร์ พระองคร์จะทรงใหล้เจล้าทมันื้งหลาย
รมับบมัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และดล้วยไฟ

12 พระหมัตถร์ของพระองคร์ถนอพลมัที่วพรล้อมแลล้ว และจะทรงชนาระลานขล้าวของพระองคร์ใหล้ทมัที่ว พระองคร์จะ
ทรงเกท็บขล้าวของพระองคร์ไวล้ในยคุล้งฉาง แตข่พระองคร์จะทรงเผาแกลบดล้วยไฟทบีที่ไมข่รซูล้ดมับ”

13 แลล้วพระเยซซูเสดท็จจากแควล้นกาลลิลบีมาหายอหร์นทบีที่แมข่นนื้นาจอรร์แดน เพนที่อจะรมับบมัพตลิศมาจากทข่าน
14 แตข่ยอหร์นทซูลหล้ามพระองคร์วข่า “ขล้าพระองคร์ตล้องการจะรมับบมัพตลิศมาจากพระองคร์ ควรหรนอทบีที่พระองคร์

จะเสดท็จมาหาขล้าพระองคร์”
15 และพระเยซซูตรมัสตอบยอหร์นวข่า “บมัดนบีนื้จงยอมเถลิด เพราะสมควรทบีที่เราทมันื้งหลายจะกระทนาตามสลิที่ง

ชอบธรรมทคุกประการ” แลล้วทข่านกท็ยอมทนาตามพระองคร์
16 และพระเยซซูเมนที่อพระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาแลล้ว ในทมันใดนมันื้นกท็เสดท็จขถึนื้นจากนนื้นา และดซูเถลิด ทล้องฟฝ้ากท็

แหวกออก และพระองคร์ไดล้ทอดพระเนตรเหท็นพระวลิญญาณของพระเจล้าเสดท็จลงมาดคุจนกเขาและสถลิตอยซูข่บน
พระองคร์

17 และดซูเถลิด มบีพระสคุรเสบียงตรมัสจากฟฝ้าสวรรคร์วข่า “ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นบคุตรทบีที่รมักของเรา เราชอบใจทข่านมาก”
บททบีที่ 3 ของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวบมันทถึกเหตคุการณร์บางตอนทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับการเรลิที่มตล้นการรมับใชล้ปวงชน

ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า การปรากฏตมัวของยอหคนผซถ้ใหถ้รรับบรัพตคิศมคำ, ผซูล้นนาหนล้าของพระเยซซู, ถซูกบมันทถึกไวล้ในบทนบีนื้ 



(ขล้อ 1-12) บรัพตคิศมคำของพระเยซซถซูกบมันทถึกไวล้ตรงนบีนื้ (ขล้อ 13-17) ในการบมันทถึกเหตคุการณร์เหลข่านบีนื้ มาระโก, ลซูกา, 
และยอหร์นมบีเนนนื้อหาเหมนอนกมับบมันทถึกของมมัทธลิว (อข่านมาระโก 1:1-8, ลซูกา 3:1-17, และยอหร์น 1:6-28)

ขล้อ 1: “ครคำวนรันั้นยอหคนผซถ้ใหถ้รรับบรัพตคิศมคำ มคำประกคำศในถคิที่นทบุรกรันดคำรแควถ้นยซเดทย”
“คราวนมันื้น” หมายถถึงสมมัยตอนทบีที่พระเยซซู, มารดาของพระองคร์และโยเซฟอยซูข่ในเมนองนาซาเรท็ธ กลข่าวอบีก

นมัยหนถึที่ง เราหมันมาพซูดถถึงบคุคคลเหลข่านมันื้นในเรนที่องราวตอนทบีที่เรากลข่าวถถึงพวกเขาในขล้อปปิดทล้ายของบทกข่อนหนล้า ใน
วมันเหลข่านมันื้น ขณะทบีที่พระเยซซู, มารบียร์และโยเซฟอาศมัยอยซูข่ทบีที่เมนองนาซาเรท็ธ “ยอหคนผซถ้ใหถ้รรับบรัพตคิศมคำ มคำ...” คนากรบีก
มบีความหมายตรงตมัววข่า “ออกมคำขถ้คำงหนถ้คำ” หรนอ “ปรคำกฏตรัว” ยอหร์นปรากฏตมัว “ประกคำศในถคิที่นทบุรกรันดคำร
แควถ้นยซเดทย”

ในความหมายทบีที่แทล้จรลิงของคนาๆนบีนื้ ยอหร์นจมัดอยซูข่ในยคุคพระบมัญญมัตลิ เขาเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งอยข่าง
แนข่นอน แตข่เขากท็เปป็นผซูล้ตนาหนลิความบาปและเปป็นผซูล้ประกาศการกลมับใจใหมข่ดล้วย ในลซูกา 3:2 เราอข่านวข่า “...พระ
วจนะของพระเจล้ามาถถึงยอหร์นบคุตรชายเศคารลิยาหร์ในถลิที่นทคุรกมันดาร” ทบีที่วข่าพระวจนะของพระเจล้ามาถถึงยอหร์นกท็ใหล้
สซูตรสนาเรท็จของพระเจล้าสนาหรมับการมอบหมายภารกลิจของพระเจล้าแกข่พวกศาสดาพยากรณร์ (เพนที่อการเปรบียบเทบียบ
อข่านเยเรมบียร์ 1:1, 2 และเอเสเคบียล 6:1 และ 7:1)

นอกจากนบีนื้ในการเชนที่อมโยงกมับการรมับใชล้ของยอหร์น พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กท็ทรงกระทนากลิจในแบบทบีที่
สอดคลล้องกมับยคุคสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมมากกวข่าภาคพมันธสมัญญาใหมข่ พระวลิญญาณเสดท็จมาบนยอหร์นในการ
เตท็มลล้นแบบฉมับพลมัน เหมนอนกมับพวกศาสดาพยากรณร์ในสมมัยโบราณ พระองคร์ไมข่ไดล้เสดท็จมาประทมับภายในแบบ
นคุข่มนวล โดยถซูกสนาแดงผข่านทางลมักษณะเฉพาะตมัวของคนๆนมันื้นทบีที่พระวลิญญาณเสดท็จมาสถลิตภายในตมัวเขา, บคุคคล
เหลข่านมันื้นอยข่างพวกอมัครทซูตและบรรดาผซูล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไดล้
ถซูกแตข่งตมันื้ง, ถซูกเจลิมตมันื้ง, และถซูกสข่งไปโดยพระเจล้าอยข่างเฉพาะเจาะจงสนาหรมับงานรมับใชล้ทบีที่เขากระทนา และเขา
ประทมับตรางานรมับใชล้นมันื้นดล้วยโลหลิตแหข่งชบีวลิตของเขา ในถล้อยคนาของพระเยซซู “ในบรรดาคนทบีที่บมังเกลิดจากผซูล้หญลิงมา
นมันื้น ไมข่มบีศาสดาพยากรณร์ผซูล้ใดใหญข่กวข่ายอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา” (ลซูกา 7:28 วรรคตล้น)

บมัพตลิศมาของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมามบีความหมายทบีที่ลถึกซถึนื้งมากยลิที่งกวข่าบมัพตลิศมาทบีที่พวกยลิวปฏลิบมัตลิและใชล้
กมับพวกทบีที่เขล้าถนอจารบีตยลิวของพวกเขา บมัพตลิศมาของยอหร์นคนองานรมับใชล้ทบีที่พระเจล้าทรงแตข่งตมันื้งอยข่างแนข่นอน มมัน
เปป็นบมัพตลิศมาทบีที่เนล้นการสนาแดงการกลมับใจใหมข่ ลซูกา 3:3 บอกเราวข่ายอหร์น “ไปทมัที่วบรลิเวณรอบแมข่นนื้นาจอรร์แดน 
ประกคำศเรคืที่องบรัพตคิศมคำอรันสคคำแดงกคำรกลรับใจใหมอ่ เพคืที่อจะทรงยกควคำมผคิดบคำปเสทยไดถ้” แตข่จงสมังเกตวข่านมัที่นไมข่ใชข่
บมัพตลิศมาทบีที่แสดงถถึงกคำรถซกสรถ้คำงใหมอ่ นนื้นาไมข่เคยชนาระลล้างความบาปออกไปไดล้ และจะไมข่มบีวมันชนาระออก ไมข่มบีสลิที่งทบีที่
เรบียกวข่าเปป็น “การสรล้างใหมข่ดล้วยนนื้นา” ขล้อเทท็จจรลิงนบีนื้ถซูกสอนอยข่างชมัดเจนในพระวจนะของพระเจล้า: “พระองคคไดถ้
ทรงชอ่วยเรคำใหถ้รอด มตใชม่ดถ้วยกคำรกระทคคำททที่ชอบธรรมของเรคำเอง แตอ่พระองคคทรงพระกรคุณาชคคำระใหถ้เรคำมทใจ
บรังเกคิดใหมอ่ และทรงสรจ้างเราขนนั้นมาใหมม่โดยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์” (ทต. 3:5)

ในกลิจการ 18:24-26 เราอข่านเกบีที่ยวกมับอปอลโลวข่า “เปป็นคนมบีโวหารดบี และชนานาญมากในทางพระ
คมัมภบีรร์” ผซูล้มายมังเมนองเอเฟซมัสและสอนทบีที่นมัที่น อปอลโล “ไดล้รมับการอบรมในทางขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า”,  เขา “มบี
ใจรล้อนรน”, เขา “กลอ่คำวสรัที่งสอนโดยละเอทยดถถึงเรนที่ององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า” – แตข่เขารซูล้จมักแคข่ “บมัพตลิศมาของยอหร์น



เทข่านมันื้น” ดล้วยเหตคุนบีนื้อาควลิลลาและปรลิสสลิลลาจถึงรมับเขามาและ “สมัที่งสอนใหล้รซูล้ทางของพระเจล้าใหล้ถซูกตล้องยลิที่งขถึนื้น” 
จากนมันื้นในบทถมัดมาของกลิจการ (บททบีที่ 19, ขล้อ 1-7) เรากท็อข่านตอนทบีที่เปาโลไดล้มายมังเมนองเอเฟซมัส, พบพวกสาวก
ของยอหร์นซถึที่งไดล้ถซูกสอนในสลิที่งตข่างๆของพระเจล้าและไดล้รมับบมัพตลิศมา “ของยอหร์น” – แตข่พวกเขายมังตล้องการการ
สมัที่งสอนในหลมักคนาสอนภาคพมันธสมัญญาใหมข่อยซูข่เหมนอนเดลิม และเปาโลใหล้บมัพตลิศมาพวกเขาในพระนามของพระ
เยซซูเจล้า ดมังนมันื้นบมัพตลิศมาของยอหร์นจถึงสนาแดงการกลมับใจใหมข่ แตข่ไมข่ไดล้สนาแดงการถซูกสรล้างใหมข่

งานรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาสอดคลล้องกมับตนาแหนข่งหนล้าทบีที่ของพระราชบมัญญมัตลิอยข่างแนข่นอน 
และ “โดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้นเราจถึงรซูล้จมักบาปไดล้” (โรม 3:20) พระราชบมัญญมัตลิถซูกประทานใหล้เพนที่อทนาใหล้มนคุษยร์
ตระหนมักวข่าตนอยซูข่ในสภาพทบีที่หลงหายและเมคืที่อตระหนรักถถึงกคำรไรถ้ซถึที่งควคำมหวรังอยอ่คำงสคินั้นเชคิงของตนแลถ้ว เขากท็จะ
กลมับใจใหมข่และมาหาพระเจล้าเพนที่อรมับการหยคุดพมักและความรอด พระเยซซูทรงเชลิญชวนวข่า “บรรดาผซูล้ทนางาน
เหนท็ดเหนนที่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเรคำจะใหถ้ทอ่คำนทรันั้งหลคำยหคำยเหนคืที่อยเปป็นสบุข” (มธ. 11:28)

“ถลิที่นทคุรกมันดารแควล้นยซูเดบีย” คนอพนนื้นทบีทๆี่ ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไดล้รมับการเลบีนื้ยงดซูจนเตลิบโต ลซูกา 1:80 
บอกเราวข่า “ฝฝ่ายทารกนมันื้นกท็ไดล้เจรลิญวมัยขถึนื้น และจลิตวลิญญาณกท็มบีกนาลมังทวบีขถึนื้น และไปอาศมัยในถลิที่นทคุรกมันดารจนถถึง
วมันทบีที่ทข่านจะไดล้มาปรากฏแกข่ชนชาตลิอลิสราเอล” นบีที่เปป็นขล้อเทท็จจรลิงเดบียวทบีที่เราไดล้รมับเกบีที่ยวกมับประวมัตลิความเปป็นมา
ของยอหร์นตมันื้งแตข่วมัยเดท็กของเขาจนกระทมัที่งเขาเรลิที่มเทศนา อยข่างไรกท็ตาม ถลิที่นทคุรกมันดารแควล้นยซูเดบียกท็ไมข่ใชข่ทะเล
ทรายลล้วนๆ ในความหมายแบบเตท็มทบีที่ทบีที่สคุดของคนาๆนมันื้น มมันเปป็นสถานทบีที่ๆมบีฝซูงแกะจนานวนมากเพราะวข่ามมันมบีทคุข่ง
หญล้าเขบียวสดสนาหรมับพวกมมัน แตข่มมันไมข่ไดล้มบีประชคำกรอาศมัยอยซูข่อยข่างหนาแนข่น นบีที่คนอพนนื้นทบีที่ๆถซูกพซูดถถึงในลซูกา 3:3 
วข่าเปป็น “ทมัที่วบรลิเวณรอบแมข่นนื้นาจอรร์แดน”

เฉพาะลซูกาบมันทถึกเหตคุการณร์ตข่างๆทบีที่เชนที่อมโยงกมับงานของยอหร์น บลิดาของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาคนอ เศ
คารลิยาหร์, ปคุโรหลิตคนหนถึที่ง “อยซูข่ในเวรอาบบียาหร์”, และมารดาของยอหร์น “ชนที่อเอลบีซาเบธ อยซูข่ในตระกซูลอาโรน เขา
ทมันื้งสองเปป็นคนชอบธรรมจนาเพาะพระพมักตรร์พระเจล้า และดนาเนลินตามพระบมัญญมัตลิและกฎทมันื้งปวงขององคร์พระผซูล้
เปป็นเจล้าไมข่มบีทบีที่ตลิเลย” (ลซูกา 1:5, 6) เพราะมบีพข่อแมข่ทบีที่รมักพระเจล้าในบล้าน พรล้อมกมับชบีวลิตทบีที่เรบียบงข่ายแตข่กท็เขล้มแขท็งใน
ถลิที่นทคุรกมันดาร ยอหร์นจถึงเตลิบโตเขล้าสซูข่วมัยหนคุข่มพรล้อมกมับการศถึกษาแบบปคุโรหลิตทบีที่ดบีทบีที่สคุดเทข่าทบีที่บลิดาของเขาจะจมัดหาใหล้
ไดล้

มมันเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจล้าทรงกนาหนดทบีที่วข่าตมันื้งแตข่เรลิที่มตล้นชบีวลิตของยอหร์น เขาควรดนาเนลินชบีวลิตอยซูข่ภายใตล้คนา
ปฏลิญาณของนาศบีรร์ เขาตล้อง “ไมข่ดนที่มนนื้นาองคุข่นหรนอเหลล้าเลย” และเขาจะตล้อง “ประกอบไปดล้วยพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ตมันื้งแตข่ครรภร์มารดา” (ลซูกา 1:15) (สนาหรมับขล้อมซูลเตท็มๆเกบีที่ยวกมับบมัญญมัตลิทบีที่ควบคคุมคนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ใตล้คนา
ปฏลิญาณของนาศบีรร์ กรคุณาอข่านกมันดารวลิถบี 6:1-21) ตมันื้งแตข่เกลิดไปจนชมัที่วชบีวลิตของเขา ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไดล้อคุทลิศ
ตมัว, ถซูกแยกตมันื้งไวล้สนาหรมับการปรนนลิบมัตลิพระเจล้า เขาเปป็นเดท็กทบีที่เตลิบโตมาในถลิที่นทคุรกมันดาร เขาดนาเนลินชบีวลิตแบบ
สมถะ, เขาใชล้ชบีวลิตกลางแจล้ง เสนนื้อผล้าของเขาเปป็นผล้าหยาบและอาหารของเขากท็เปป็นแบบเรบียบงข่าย มมันไมข่ยากเลยทบีที่
จะนถึกภาพเขาวข่าเปป็นชายชาตรบีคนหนถึที่ง ผมเชนที่อวข่าเขาอาจตลิดทบีมฟคุตบอล “อาชบีพ” ไดล้อยข่างสบายๆ

ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมานข่าจะเรลิที่มการรมับใชล้ของตนตอนอายคุประมาณสามสลิบปปี ชข่วงเวลาทบีที่เขาฝฝึกวลินมัย
ชบีวลิตของตน, การเตรบียมตมัวของเขาสนาหรมับงานรมับใชล้นมันื้น, แนข่นอนวข่าตรงขล้ามอยข่างสลินื้นเชลิงกมับการเตรบียมตมัวของ



เหลข่าผซูล้รมับใชล้ในปปัจจคุบมัน ยอหร์นไมข่ไดล้แตข่งตมัวใหล้เขล้ากมับพวกผซูล้นนาทางศาสนาในสมมัยของเขา และเขาไมข่ไดล้ปฏลิบมัตลิตมัว
ใหล้สอดคลล้องกมับระเบบียบทางการตข่างๆของพวกเขาดล้วย เขาไมข่ใชข่พวกปฏลิบมัตลิตามกฎระเบบียบหากมองจากมคุม
มองของพวกเขา แตข่มบีความจรลิงจมังอมันบรลิสคุทธลิธิ์เกบีที่ยวกมับตมัวเขาทบีที่เราไมข่อาจปฏลิเสธไดล้ ผมเชนที่อวข่าสบีหนล้าของเขา
แสดงออกถถึงเจตจนานงอมันแนข่วแนข่และจลิตใจทบีที่แขท็งแกรข่งของเขา แตข่ในขณะเดบียวกมันกท็เปปิดเผยถถึงความเหท็นอก
เหท็นใจอมันลถึกซถึนื้งทบีที่มบีใหล้แกข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่ฟปังคนาเทศนาของเขาดล้วย

แนข่นอนวข่ายอหร์นไมข่ไดล้อยากไดล้ฝซูงชน เขามบีฝซงชนทบีที่ตล้องการฟปังคนาเทศนา ขณะทบีที่ธรรมศคำลคำเหลอ่คำนรันั้นวอ่คำง
เปลอ่คำ! “อาสนวลิหาร” ในถลิที่นทคุรกมันดารของเขาเตท็มไปดล้วยฝซูงชนทบีที่มาฟปังคนาเทศนาของเขา

ขล้อ 2: “กลอ่คำววอ่คำ “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยจงกลรับใจเสทยใหมอ่ เพรคำะวอ่คำอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคมคำใกลถ้แลถ้ว”
“กลรับใจเสทยใหมอ่” แบบทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาใชล้ กท็ถซูกใชล้ในความหมายแบบภาคพมันธสมัญญาเดลิมของ

การหมันมาหาพระเจล้าในฐานะประชากรของพระองคร์ โดยหมันจากการเลข่นชซูล้ฝฝ่ายวลิญญาณและการนมับถนอรซูป
เคารพทบีที่พวกยลิวกนาลมังดนาเนลินชบีวลิตอยซูข่ในสลิที่งเหลข่านมันื้น พวกเขาไมข่สมัตยร์ซนที่อตข่อพระเยโฮวาหร์ และนบีที่ตล้องการการกลมับใจ
ใหมข่สข่วนบคุคคลอยข่างแนข่นอน, การหมันมาหาพระเจล้าของแตข่ละคน; แตข่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากนาลมังเรบียก
ประชคำกรของพระเจถ้คำใหล้หมันจากรซูปเคารพตข่างๆและการเลข่นชซูล้ฝฝ่ายวลิญญาณของพวกเขา เขากนาลมังวลิงวอนพวก
เขาใหล้หมันมาหาพระเยโฮวาหร์และปรนนลิบมัตลิพระองคร์ในฐคำนะชนชคำตคิหนถึที่ง 

เมนที่อผมกลข่าววข่ายอหร์นไดล้ประกาศขล้อความแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ ผมกท็ไมข่ไดล้หมายความวข่าการกลมับใจใหมข่
ทบีที่เขาประกาศนมันื้นไมข่ควรถซูกปฏลิบมัตลิในปปัจจคุบมันโดยคนเหลข่านมันื้นทบีที่มาหาพระเจล้า พระเยซซูทรงประกาศวข่า “ถถ้คำทอ่คำน
ทรันั้งหลคำยมคิไดถ้กลบับใจเสมียใหมม่จะตล้องพลินาศเหมนอนกมัน!” (ลซูกา 13:3, 5) ความเชนที่อทบีที่ชข่วยใหล้รอดยข่อมรวมถถึงความ
เสบียใจเพราะทนาบาป – แตข่มมันรวมถถึงมากกวข่านมันื้นดล้วย เมนที่อคนใดแสดงออกถถึงความเชนที่อทบีที่แทล้จรลิงในพระเจล้าอมันนนา
มาสซูข่ความรอด คนๆนมันื้นกท็จะเสบียใจเพราะบาปตข่างๆของตน; แตข่ความเสบียใจเพราะบาปกท็ไมข่ใชข่การกลมับใจใหมข่ 
นมัที่นยมังไมข่พอ ความเสบียใจเพราะบาป “ทคคำใหถ้เกคิด” การกลมับใจใหมข่ แตข่ความเสบียใจในตมัวมมันเองกท็ไมข่ใชข่การกลมับใจ
ใหมข่ การกลมับใจใหมข่คนอการเสบียใจเพราะบาปและการเปลทที่ยนควคำมคคิดเกทที่ยวกรับบคำป เมนที่อคนใดกลรับใจใหมอ่อยข่าง
แทล้จรลิง เขากท็จะแสดงออกถถึงผลตข่างๆซถึที่งพคิสซจนควข่าเขาไดล้กลมับใจใหมข่แลล้ว หมัวใจทบีที่ถซูกชนาระลล้างในพระโลหลิตจะสข่ง
ผลดบีตข่างๆออกมา นมัที่นคนอเหตคุผลทบีที่วข่าทนาไมยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาถถึงเรบียกพวกฟารลิสบีวข่าเปป็น “ชาตลิงซูรล้าย” พวก
เขามาหาเขาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา แตข่พวกเขากท็ไมข่ไดล้แสดงออกถถึงการกระทนาตข่างๆทบีที่คซูข่ควรกมับการกลมับใจใหมข่ 
พวกเขาไมข่ไดล้มบีการเปลบีที่ยนแปลงความคลิดหรนอจลิตใจ พวกเขายมังดนาเนลินชบีวลิตเหมนอนอยข่างทบีที่พวกเขาทนามากข่อนทบีที่
พวกเขามาหายอหร์นเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา

อมัครทซูตเปาโลตอนเทศนาบนเขาอาเรโอ ประกาศวข่า “ในเวลาเมนที่อมนคุษยร์ยมังโฉดเขลาอยซูข่พระเจล้าทรง
มองขล้ามไปเสบีย แตอ่เดทดี๋ยวนทนั้พระองคคไดถ้ตรรัสสรัที่งแกอ่มนบุษยคทรันั้งปวงทรัที่วทบุกแหอ่งใหถ้กลรับใจใหมอ่” (กลิจการ 17:30) คนาวข่า 
“การกลมับใจใหมข่” ถซูกแปลมาจากคนากรบีกทบีที่มบีความหมายวข่า “การมบีความคลิดอบีกแบบ” ในพระคมัมภบีรร์คนาๆนบีนื้มบี
ความหมายวข่าการเปลบีที่ยนความคลิดของคนๆหนถึที่งในสข่วนทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับบาป, พระเจล้า, และตมัวเอง คนทบีที่ถนอวข่าตมัว
เองชอบธรรมกท็จะไมข่กลมับใจจากบาปเดท็ดขาด ประการแรก มนคุษยร์ตล้องเหท็นตมัวเองวข่าเสนที่อมทรามอยข่างสลินื้นเชลิง เขา
ตล้องตระหนมักวข่าตนเปป็นคนบาป และจากนมันื้นเขาตล้องตระหนมักวข่าพระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าแหข่งความเมตตาและ



ทรงจมัดเตรบียมความรอดไวล้แลล้ว เมนที่อตระหนมักถถึงสภาพทบีที่หลงหายของตนแลล้ว มนคุษยร์กท็จะเปลบีที่ยนความคลิดของตน
เกบีที่ยวกมับบาปของตน, ตมัวเขาเอง, และพระเจล้า

ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็ประกาศดล้วยวข่า “อคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคมคำใกลถ้แลถ้ว” “อาณาจมักรแหข่งสวรรคร์”
คนอวลบีหนถึที่งทบีที่ถซูกใชล้หลมักๆแลล้วในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวและมมันพซูดถถึงการครองราชยร์ของพระเยซซูครลิสตร์บคุตรของดาวลิด
เมนที่อพระองคร์ประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดในกรคุงเยรซูซาเลท็ม การแปลคนากรบีกแบบตรงตมัวมบีความหมายวข่า 
“อาณาจมักรแหข่งสวรรคสถาน”, ฟฝ้าสวรรคร์เมนที่อครอบครองเหนนอแผข่นดลินโลก พระเยซซูทรงสอนเหลข่าสาวกของ
พระองคร์ใหล้อธลิษฐานวข่า “ขอใหล้อาณาจมักรของพระองคร์มาตมันื้งอยซูข่ ขอใหล้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคร์ ในสวรรคร์
เปป็นอยข่างไร กท็ใหล้เปป็นไปอยข่างนมันื้นในแผข่นดลินโลก” (มธ. 6:10)

ในดาเนบียล 2:44 เราอข่านเกบีที่ยวกมับอาณาจมักรนมันื้นซถึที่ง “พระเจล้าแหข่งฟฝ้าสวรรคร์” จะทรงสถาปนาบนแผข่น
ดลินโลกนบีนื้ทมันทบีหลมังจากการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์และเหลข่ากองทมัพของเขาถซูกทนาลาย และวข่า
อาณาจมักรนมันื้นจะ “ตมันื้งมมัที่นอยซูข่เปป็นนลิตยร์” อาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาประกาศนบีนื้คนอ อาณาจมักร
ทบีที่พระเจล้าทรงสมัญญาไวล้แกข่ดาวลิด (2 ซมอ. 7:7-16) อาณาจมักรเดบียวกมันนบีนื้ถซูกพยากรณร์ไวล้โดยทมันื้งศาสดาพยากรณร์
ใหญข่และเลท็ก เมนที่อทซูตสวรรคร์กาเบรบียลประกาศแกข่มารบียร์วข่าเธอจะเปป็นมารดาของพระบคุตรของพระเจล้า เขากท็บอก
เธอวข่าพระเยซซูจะประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดและครอบครองเหนนอวงศร์วานของยาโคบ (ลซูกา 1:32, 33)

ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาประกาศอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์วข่า “มคำใกลถ้แลถ้ว” และเขากท็ประกาศเรนที่องนมันื้นไป
ตลอดการรมับใชล้ของเขา พระเยซซูกท็ทรงประกาศอาณาจมักรนมันื้นเชข่นกมัน – จนกระทมัที่งพวกเขาตรถึงกางเขนพระองคร์ผซูล้
เปป็นกษมัตรลิยร์ 

ในมมัทธลิว 13:1-52 เราอข่านเกบีที่ยวกมับขถ้อลถึกลรับเจท็ดเรนที่องแหข่งอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ซถึที่งจะถซูกทนาใหล้สนาเรท็จ
จรลิงในระหวข่างยคุคสมมัยปปัจจคุบมันนบีนื้ ตข่อมาในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวเราอข่านคนาสอนตข่างๆของพระเยซซูในคนาอคุปมาตข่างๆ 
และคนาอคุปมาเหลข่านมันื้นเกบีที่ยวขล้องกมับการออกปากยอมรมับวข่าเปป็นครลิสเตบียนในระหวข่างยคุคสมมัยแหข่งพระคคุณนบีนื้, ยคุคค
รลิสตจมักร

การรมับขถึนื้นไปของครลิสตจมักรคนอเหตคุการณร์สนาคมัญลนาดมับถมัดไปทบีที่จะเกลิดขถึนื้นกมับครลิสเตบียนทมันื้งหลาย พระเยซซู
จะเสดท็จมารมับเจล้าสาวของพระองคร์และพระองคร์จะทรงรมับตมัวผซูล้เชนที่อทคุกคนไป, สมาชลิกทคุกคนของครลิสตจมักร ตข่อ
จากการรมับขถึนื้นไปนมันื้นทมันทบี ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจะไดล้รมับบนาเหนท็จสนาหรมับหนล้าทบีที่คนตล้นเรนอนของตน นบีที่จะเกลิดขถึนื้นในฟฝ้า
อากาศกมับพระเยซซู ซถึที่งในขณะนมันื้นเองงานเลบีนื้ยงสมรสจะถซูกจมัดขถึนื้นเชข่นกมัน จากนมันื้นพอสลินื้นสคุดการครอบครองของ
ปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์บนแผข่นดลินโลก (ซถึที่งจะกลินเวลาประมาณเจท็ดปปี) พระเยซซูกท็จะเสดท็จกลมับมายมังแผข่นดลินโลก
พรล้อมกมับเจล้าสาวของพระองคร์ พระองคร์จะทรงทนาลายเหลข่ากองทมัพของปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์ และพอถถึงตอน
นมันื้นอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์กท็จะถซูกสถาปนาขถึนื้นมา พระเยซซูจะประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดในเยรซูซาเลท็มและกมับค
รลิสตจมักรพระองคร์จะทรงครอบครองเหนนอแผข่นดลินโลกนบีนื้ จะมบีชข่วงเวลาหนถึที่งพมันปปีอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีแหข่งสมันตลิภาพ, 
ความเจรลิญรคุข่งเรนองและความชอบธรรม ความรซูล้เรนที่ององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าจะปกคลคุมแผข่นดลินโลกดคุจนนื้นาปกคลคุมทะเล
(กรคุณาอข่าน 1 โครลินธร์ 3:11-15; 15:51-57; 2 โครลินธร์ 5:10; 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18; 2 ยอหร์น 7-11; วลิวรณร์ 
19:7-16 และ 20:1-6)



ขล้อ 3: “ยอหคนผซถ้นทนั้แหละซถึที่งตรรัสถถึงโดยอคิสยคำหคศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘เสทยงผซถ้รถ้องในถคิที่นทบุรกรันดคำรวอ่คำ ทอ่คำน
จงเตรทยมมรรคคำขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ จงกระทคคำหนทคำงของพระองคคใหถ้ตรงไป’”

ตรงนบีนื้ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมายกขล้อความมาจากอลิสยาหร์ 40:3: “เสบียงผซูล้รล้องในถลิที่นทคุรกมันดารวข่า “จง
เตรบียมมรรคาแหข่งพระเยโฮวาหร์ จงทนาทางหลวงสนาหรมับพระเจล้าของเราใหล้ตรงไปในทะเลทราย” เพนที่อทบีที่จะเขล้าใจ
คนาพยากรณร์นทนั้อยข่างเหมาะสม เราตล้องจนาไวล้เสมอถถึงคนาพยากรณร์ทมันื้งหมดของอลิสยาหร์ เราจะเอาพระคนาบางขล้อทบีที่
พซูดถถึงคนาพยากรณร์ตข่างๆเกบีที่ยวกมับหมัวขล้อใหญข่ๆไมข่ไดล้ นอกเสบียจากวข่าเราพลิจารณาขล้อความทมันื้งหมดของศาสดา
พยากรณร์ผซูล้นบีนื้

ในตมัวอยข่างนบีนื้เองเรามองไมข่เหท็นวข่าขล้อความทบีที่ยกมานบีนื้จะเขล้ากมันไดล้กมับงานรมับใชล้ของพระเมสสลิยาหร์ตรงไหน
นอกเสบียจากวข่าเรามองเหท็นขอบเขตทมันื้งหมดแหข่งคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ ขล้อความของเขามบีความเปป็นหนถึที่ง
เดบียวกมัน แตข่มมันกท็แบข่งออกไดล้เปป็นสามสข่วน:

1. สามสลิบหล้าบทแรกนมันื้นกลข่าวถถึงการพลิพากษา แตข่พระคคุณกท็โอบรมัดการพลิพากษาของพระเจล้าเสมอ 
ดล้วยเหตคุนบีนื้เราจถึงอข่านเกบีที่ยวกมับพระคคุณอมันไรล้ขบีดจนากมัดในทข่ามกลางการพลิพากษาทบีที่นข่ากลมัวเหลข่านมันื้นซถึที่งถซูกพยากรณร์
โดยอลิสยาหร์ ในตอนตล้นของหนมังสนออลิสยาหร์ ศาสดาพยากรณร์ทข่านนบีนื้รล้องประกาศถถึงสภาพอมันเลวรล้ายของชนชาตลิ
อลิสราเอล พวกเขาไดล้หลงเจลิที่นไปไกลจากพระเจล้า และในถล้อยคนาทบีที่เขล้าใจไดล้อยข่างชมัดเจน เขาพยากรณร์ถถึงการ
พลิพากษาทบีที่ตกแกข่ประชาชาตลินบีนื้ทบีที่พระเจล้าทรงเลนอกสรร เขาไดล้เหท็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าอยซูข่สซูงและเปป็นทบีที่เทลิดทซูนยลิที่ง 
และเขาเหท็นตมัวเองอาศมัยอยซูข่ทข่ามกลางชนชาตลิหนถึที่งทบีที่อยซูข่หข่างไกลจากพระเจล้า การพลิพากษาทบีที่ไมข่อาจหลบีกเลบีที่ยงไดล้
กนาลมังรอคอยชนชาตลินมันื้นอยซูข่เพราะความบาปของพวกเขา – และประชคำชคำตคินรันั้นไมข่เพบียงจะทนทคุกขร์เทข่านมันื้น แตข่ทบุก
ชนชคำตคิของแผอ่นดคินโลกจะทนทคุกขร์ดล้วยเชข่นกมันเพราะความบาปของพวกเขา

2. สข่วนทบีที่สองของคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กลข่าวถถึงประวมัตลิศาสตรร์ และถซูกพบในหมัวใจของหนมังสนอเลข่ม
นมันื้น – บททบีที่ 36 จนถถึง 39 บททบีที่บมันทถึกประวมัตลิศาสตรร์เหลข่านบีนื้สอดคลล้องกมับหนมังสนอหมวดประวมัตลิศาสตรร์เลข่มตข่างๆ
ทบีที่ถซูกพบในภาคพมันธสมัญญาเดลิม อลิสยาหร์พรรณนาถถึงสภาพการณร์ตข่างๆในสมมัยทบีที่เขามบีชบีวลิตอยซูข่ และอธลิบายภาระ
อมันหนมักอถึนื้งแหข่งการพลิพากษาซถึที่งพระเจล้าทรงสมัที่งเขาใหล้ประกาศแกข่ชนชาตลินมันื้น

3. สข่วนทบีที่สามเรลิที่มตล้นดล้วยบททบีที่ 40 – และนบีที่กท็เรลิที่มตล้นขล้อความทบีที่สนาคมัญยลิที่งของหนมังสนออลิสยาหร์ จะวข่าไป
แลล้วสามสลิบเกล้าบททบีที่มากข่อนหนล้ากท็เปป็นการเตรบียมพรล้อมสซูข่การเรลิที่มตล้นของขล้อความทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในบททบีที่ 40 และ
บทอนที่นๆทบีที่ตามมา

ในคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์เขาประกาศถถึงการพลิพากษาโดยใชล้คนาพซูดทบีที่ไมข่เฉพาะเจาะจง แตข่การ
พลิพากษากท็ไมข่ใชข่คนาตมัดสลินชบีนื้ขาด เขายมังรล้องประกาศดล้วยวข่า “จงเลล้าโลม จงเลล้าโลมชนชาตลิของเรา จงพซูดกมับ
เยรซูซาเลท็มอยข่างเหท็นใจ และจงประกาศแกข่เมนองนมันื้นวข่า การสงครามของเธอสลินื้นสคุดลงแลล้ว และความชมัที่วชล้าของเธอ
กท็อภมัยเสบียแลล้ว เพราะเธอไดล้รมับโทษจากพระหมัตถร์ของพระเยโฮวาหร์แลล้ว เปป็นสองเทข่าของความบาปผลิดของเธอ”
(อสย. 40:1, 2)

ศาสดาพยากรณร์ของพระเจล้าไมข่เพบียงมบีนคิมคิตจากพระเจล้าทบีที่ชมัดเจนเทข่านมันื้น; เขายมังมบีกคำรไดถ้ยคินจากพระเจล้า
ทบีที่ชมัดเจนดล้วย หลายรล้อยปปีลข่วงหนล้า เขาไดล้ยลินเสบียงรล้องประกาศของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา – “เสบียงผซูล้รล้องในถลิที่น



ทคุรกมันดารวข่า “จงเตรทยมมรรคคำแหอ่งพระเยโฮวคำหค!”” และอลิสยาหร์กท็จดพระสมัญญาเหลข่านมันื้นของพระเจล้าทบีที่
เกบีที่ยวขล้องกมับเสบียงนมันื้นทบีที่จะประกาศการเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์

จากนมันื้นตมันื้งแตข่ขล้อแรกของบททบีที่ 42 คนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กท็มบีจคุดศซูนยร์กลางอยซูข่ทบีที่พระเยซซูครลิสตร์, ผซูล้รมับใชล้
องคร์นมันื้นทบีที่จลิตใจของพระเจล้าปปีตลิยลินดบี (อสย. 42:1) อยข่างไรกท็ตาม ในบททบีที่เหลนอเหลข่านบีนื้ของคนาพยากรณร์ของอลิส
ยาหร์ มบีการเสดท็จมาของผซูล้รมับใชล้องคร์นบีนื้อยซูข่สองแบบ:

1. พระองคร์ทรงถซูกนนาเสนอในฐานะพระเมษโปดก – อข่อนสคุภาพ, ถซูกดซูหมลิที่น, ถซูกปฏลิเสธ, ถซูกตบีและถซูก
ฆข่าตาย พระองคร์ไดล้เสดท็จมาครมันื้งแรกในลมักษณะเชข่นนบีนื้

2. พระองคร์ทรงถซูกนนาเสนอในฐานะจอมกษรัตรคิยคของกษรัตรคิยคทรันั้งหลคำย, ผซูล้พลิชลิตทบีที่เปปีปี่ยมอานคุภาพ, โดยทรง
แกล้แคล้นบรรดาประชาชาตลิทบีที่เปป็นคนตข่างชาตลิ, โดยทรงทนาใหล้ประชาชาตลิทบีที่ถซูกเลนอกสรรของพระองคร์กลมับคนนสซูข่แผข่น
ดลินของพวกเขา นบีที่คนอการเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สองของพระองคร์ – และเนนที่องจากการเสดท็จมาครมันื้งแรกนมันื้นไดล้ถซูกทนาใหล้
สนาเรท็จจรลิงตามตมัวอมักษรแลล้วดมังทบีที่มบีพยากรณร์ไวล้ เหตคุใดเราจถึงไมข่ควรคาดหวมังใหล้การเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สองสนาเรท็จจรลิง
ตามตมัวอมักษรดล้วยเชข่นกมันเลข่า? ไมข่วข่าผซูล้คนเทศนาหรนอสอนอะไรกท็ตาม การเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สองของพระเยซซูจะเกลิด
ขถึนื้นจรลิงเหมนอนการเสดท็จมาครมันื้งแรกของพระองคร์

จากคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์นบีนื้เองทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาประกาศอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์วข่า “มาใกลล้
แลล้ว” เขาคนอเสบียงนมันื้นทบีที่รล้องประกาศในถลิที่นทคุรกมันดาร และขล้อความของเขากท็คนอ “จงกลมับใจเสบียใหมข่! พระมหา
กษมัตรลิยร์จะเสดท็จมาแลล้ว! จงเตรบียมทางของพระองคร์ใหล้ตรงไปเถลิด!” ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาคนอเสบียงนมันื้นทบีที่อลิสยาหร์
ไดล้ยลินหลายรล้อยปปีกข่อนทบีที่ยอหร์นปรากฏตมัวในถลิที่นทคุรกมันดารแหข่งแควล้นยซูเดบีย

ขล้อ 4: “เสคืนั้อผถ้คำของยอหคนผซถ้นทนั้ทคคำดถ้วยขนอซฐ และทอ่คำนใชถ้หนรังสรัตวคคคำดเอว อคำหคำรของทอ่คำนคคือตรัตั๊กแตน
และนนั้คคำผถึนั้งปฝ่คำ”

ขล้อนบีนื้พรรณนายข่อๆถถึงลมักษณะภายนอกของบคุรคุษผซูล้นบีนื้ ดมังทบีที่เราไดล้กลข่าวไปแลล้ว ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาดซู
เหมนอนเปป็นชายฉกรรจร์โดยแทล้ สภาพแวดลล้อมทบีที่หลข่อหลอมเขาจนเตลิบโตขถึนื้นสซูข่วมัยหนคุข่มยข่อมทนาใหล้เขามบีรซูปลมักษณร์
ภายนอกทบีที่บถึกบถึนแขท็งแรงเปป็นธรรมดาซถึที่งสอดคลล้องกมับการทบีที่เขาสวมเสนนื้อผล้าทบีที่ทนาดล้วยขนอซูฐ อาหารแบบงข่ายๆ
ของเขาซถึที่งเปป็นตมัตั๊กแตนและนนื้นาผถึนื้งปฝ่ากท็แสดงใหล้เหท็นรสนลิยมแบบนมักพรตของเขา, วลิธบีปฏลิบมัตลิของเขาในการปฏลิเสธ
ตนเองอมันเนนที่องมาจากการอคุทลิศตมัวของเขาใหล้แกข่การทรงเรบียกของเขา ในฐานะเปป็นนาศบีรร์คนหนถึที่งซถึที่งอยซูข่ภายใตล้คนา
ปฏลิญาณทบีที่พวกนาศบีรร์ถนอปฏลิบมัตลิ เขาจถึงตล้องเปป็นคนทบีที่กลินอยซูข่แบบเรบียบงข่ายสมถะ เขาแบกรมับภาระอมันหนมักอถึนื้ง
สนาหรมับชนชาตลิของเขา, ประชาชาตลิหนถึที่งทบีที่หลงหายในความบาป เขาเหท็นความบาปหนายลิที่งนมักของเหลข่านมัก
ศาสนาในสมมัยของเขา และเขากท็เรบียกคนเหลข่านมันื้นใหล้กลมับใจเสบียใหมข่ ภาษาของเขานมันื้นเรบียบงข่ายและไมข่มบีทางทบีที่ผซูล้
ฟปังจะเขล้าใจผลิดไปไดล้ เพราะวข่าเขาเรบียกนมักศาสนาเหลข่านมันื้นวข่าคนหนถ้คำซคืที่อใจคดและงซรถ้คำย!

ขล้อ 5 และ 6: “ขณะนรันั้นชคำวกรบุงเยรซซคำเลห็ม และคนทรัที่วแควถ้นยซเดทย และคนทรัที่วบรคิเวณรอบแมอ่นนั้คคำ
จอรคแดน กห็ออกไปหคำยอหคน สคำรภคำพควคำมผคิดบคำปของตน และไดถ้รรับบรัพตคิศมคำจคำกทอ่คำนในแมอ่นนั้คคำจอรคแดน”

มบีคนาพยากรณร์ไวล้ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมวข่าพระเจล้าจะทรงใชล้เอลบียาหร์ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นมาประกาศถถึง
การเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์และจมัดเตรบียมชนชาตลินมันื้นสนาหรมับเหตคุการณร์นมันื้น (มลค. 4:5) ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นใน



ลซูกา 1:17 อธลิบายวข่ายอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา “โดยแสดงอารมณร์และฤทธลิธิ์เดชอยข่างเอลบียาหร์” กท็เปป็นการสนาเรท็จ
จรลิงของคนาพยากรณร์นมันื้น นบีที่กท็ถซูกประกาศโดยพระเยซซูเองเชข่นกมัน (กรคุณาสมังเกตมมัทธลิว 11:14 และ 17:12, 13)

งานรมับใชล้ของเอลบียาหร์และงานรมับใชล้ของยอหร์นหลมักๆแลล้วคนอ การตมักเตนอนอยข่างรคุนแรงในเรนที่องความ
บาปและการเตนอนสตลิใหล้กลมับใจใหมข่ เอลบียาหร์ถซูกพรรณนาวข่าเปป็น “ชายทบีที่มบีขนมาก” (2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 1:8) และผซูล้
รซูล้พระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมหลายทข่านกท็เชนที่อวข่าความหมายตรงนบีนื้กท็คนอ เขาสวมเสนนื้อผล้าทบีที่ทนาดล้วยขนสมัตวร์ เอลบี
ยาหร์กท็มบีหนมังคาดเอวเชข่นกมัน แมล้สวมเครนที่องแตข่งกายแปลกๆเชข่นนบีนื้ เขากท็ยนนอยซูข่ตข่อหนล้ากษมัตรลิยร์ทบีที่อข่อนแอ, ไรล้จคุดยนน,
และปรนเปรอตมัวเองและกลข่าวถล้อยคนาทบีที่รคุนแรงซถึที่งเปป็นการตมักเตนอนทบีที่เฉบียบขาด ผมไมข่สงสมัยเลยวข่ากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้น
เชนที่อวข่าเอลบียาหร์ถซูกสข่งมาโดยพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาซถึที่งกลข่าวดล้วยจลิตวลิญญาณและฤทธลิธิ์เดชของเอลบียาหร์ กท็นข่าเชนที่อถนอพอๆกมันอยข่างไมข่
ตล้องสงสมัยในเรนที่องการทรงเรบียกของเขาและจคุดประสงคร์ของเขา ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในเศคารลิยาหร์ 13:4 พวกผซูล้
พยากรณร์เทท็จกท็สวมเสนนื้อผล้ามบีขนหยาบ ซถึที่งเปป็นเครนที่องแตข่งกายแบบทบีที่สวมโดยเหลข่าศาสดาพยากรณร์ของพระเจล้า 
เพนที่อทบีที่จะหลอกลวงผซูล้คน แตข่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไมข่ไดล้กนาลมังเลทยนแบบเอลบียาหร์หรนอใครอนที่นเลย ชคุดของเขาและ
อาหารของเขา รวมถถึงการทรงเรบียกของเขาดล้วย เปป็นมาจากองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า อยข่างไรกท็ตาม ในหลายๆดล้าน 
เขากท็เปป็นเหมคือนเอลบียาหร์ และเขาไมข่กลมัวคน ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาบอกกษมัตรลิยร์เฮโรดตรงๆวข่าเขากนาลมังใชล้ชบีวลิต
ในการเลข่นชซูล้เพราะเขาไดล้รมับนางเฮโรเดบียสภรรยาของฟปีลลิปนล้องชายของตนมาเปป็นภรรยา การเทศนาดล้วยใจกลล้า
เชข่นนมันื้นทนาใหล้ยอหร์นตล้องแลกดล้วยชบีวลิตของตน เพราะวข่าเฮโรดไดล้สมัที่งจมับกคุมและจนาคคุกเขา ตข่อมาเขาสมัที่งตมัดศบีรษะ
ยอหร์น และศบีรษะของยอหร์นกท็ถซูกนนาใสข่ถาดมาใหล้สะโลเมธลิดาของนางเฮโรเดบียสและเธอกท็นนามาใหล้นางเฮโรเดบีย
สอบีกตข่อหนถึที่ง

ศาสดาพยากรณร์เอลบียาหร์เปป็นชายผซูล้มบีฤทธลิธิ์เดช ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็เปป็นชายทบีที่มบีฤทธลิธิ์เดช ทมันื้งฝฝ่าย
รข่างกายและฝฝ่ายวลิญญาณ และเขาไมข่ลมังเลเลยทบีที่จะประกาศพระดนารลิทมันื้งปวงของพระเจล้า เขาเปป็นเหมนอนเอลบียาหร์
ในอบีกแงข่มคุมหนถึที่งดล้วย: เขคำไมอ่ไดถ้เขทยนหนรังสคือเลยสรักเลอ่ม เขาทลินื้งประวมัตลิของตนใหล้คนอนที่นๆไดล้บมันทถึก

“ขณะนรันั้น” – คนาเชนที่อมทบีที่มมัทธลิวชอบใชล้ ซถึที่งเชนที่อมโยงชข่วงเวลาของขล้อ 1 และ 2 – “ชคำวกรบุงเยรซซคำเลห็ม ...
กห็ออกไปหคำยอหคน” หลายรล้อยปปีไดล้ผข่านไปนมับตมันื้งแตข่ศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งไดล้ปรากฏตมัวและพวกยลิวกท็รอคอย
การชบีนื้แนะของศาสดาพยากรณร์ พวกเขาเรลิที่มตนที่นเตล้นสคุดๆเมนที่อยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาปรากฏตมัว โดยรล้องประกาศ
วข่า “ทข่านทมันื้งหลายจงกลมับใจเสบียใหมข่ เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มาใกลล้แลล้ว!” ประชาชาตลิยลิวกนาลมังรอคอย
การปรากฏตมัวของศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่ง บางคนเชนที่อในตอนนมันื้นวข่าเยเรมบียร์จะมา (มธ. 16:14) บล้างกท็คลิดวข่าเอลบี
ยาหร์จะกลมับมา (ยอหร์น 1:21; ลซูกา 9:8) คนอนที่นๆกท็กนาลมังมองหาศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งทบีที่เหมนอนกมับโมเสส 
(ยอหร์น 1:21; พบญ. 18:15-18)

จากนมันื้นขข่าวกท็แพรข่สะพมัดไปไกลวข่าศคำสดคำพยคำกรณคคนหนถึที่งไดถ้ปรคำกฏตรัวแลถ้ว, ศาสดาพยากรณร์ผซูล้หนถึที่งทบีที่
แตข่งกายเหมนอนกมับเอลบียาหร์และเทศนาเหมนอนเอลบียาหร์ นบีที่อาจเปป็นพระเมสสลิยาหร์กท็เปป็นไดล้ – หรนออยข่างนล้อยกท็เปป็น
ผซูล้นนาหนล้าของพระเมสสลิยาหร์ เขากนาลมังประกาศเรนที่องการกลมับใจใหมข่, เขากนาลมังประกาศวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์
มาใกลล้แลล้ว, เขากนาลมังกลข่าวขล้อความในแบบทบีที่ไมข่เคยมบีศาสดาพยากรณร์คนใดของพระเจล้าเคยกลข่าวในสมมัยของ



บรรพบคุรคุษของคนอลิสราเอล ไมข่นข่าแปลกใจทบีที่ความตนที่นเตล้นแพรข่กระจายไปทมัที่วแวข่นแควล้นนมันื้น และผซูล้คนกท็เดลินทาง
มาจากทบีที่ใกลล้และไกลมายมังสถานทบีทๆี่ ยอหร์นกนาลมังเทศนาอยซูข่ พวกเขามาจากกรบุงเยรซซคำเลห็ม และ “ทรัที่วแควถ้นยซ
เดทย” และ “ทรัที่วบรคิเวณรอบแมอ่นนั้คคำจอรคแดน”

ผซูล้คนไมข่เพบียงมาจากทมัที่วแควล้นยซูเดบียเพนที่อมาฟปังคนาเทศนาของยอหร์นเทข่านมันื้น แตข่ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในยอหร์น 
1:35-45 และ 21:2 เราทราบวข่าบางคนกท็มาจากแควล้นกาลลิลบีดล้วยซนื้นา แนข่นอนวข่านบีที่เปป็นชข่วงเวลาตข่อมาเมนที่อยอหร์
นกนาลมังเทศนาและใหล้บมัพตลิศมาแถวชข่วงตล้นๆของแมข่นนื้นาจอรร์แดน

ฝซูงชนจนานวนมหาศาลไดล้ออกมาเพนที่อทบีที่จะฟปังยอหร์นเทศนา และ “ไดถ้รรับบรัพตคิศมคำจคำกทอ่คำนในแมอ่นนั้คคำ
จอรคแดน...” เมนที่อคนเขล้าจารบีตยลิวถซูกรมับเขล้าในความเชนที่อแบบยลิวในสมมัยกข่อนการปรากฏตมัวของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพ
ตลิศมา สามพลิธบีกรรมกท็ถซูกปฏลิบมัตลิ: (1) พลิธบีเขล้าสคุหนมัต, (2) พลิธบีบมัพตลิศมา และ (3) พลิธบีถวายเครนที่องบซูชา ทมันื้งหมดนบีนื้เปป็น
พลิธบีกรรมตข่างๆสนาหรมับพวกผซูล้ชาย สนาหรมับพวกผซูล้หญลิงทบีที่เขล้าจารบีตยลิวมบีพลิธบีกรรมสองอยข่าง: (1) พลิธบีบมัพตลิศมา และ 
(2) พลิธบีถวายเครนที่องบซูชา บมัพตลิศมาถซูกใหล้โดยการจคุข่มลงใหล้มลิด และประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์กท็บอกเราวข่าคนถซูกจคุข่ม
ลงใตล้นนื้นาหมดทมันื้งตมัว จากนมันื้นขณะทบีที่ยมังยคืนอยซอ่ในนนื้นา ผซูล้เขล้าจารบีตคนนมันื้นกท็ถซูกสอนในบางสข่วนของพระราชบมัญญมัตลิ ทมันื้ง
ครอบครมัวของผซูล้เขล้าจารบีตกท็รมับบมัพตลิศมาดล้วย – รวมถถึงเดท็กๆเชข่นกมัน

บมัพตลิศมาของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมามบีลมักษณะคลล้ายกมับบมัพตลิศมาของผซูล้เขล้าจารบีตยลิวในรซูปแบบภายนอก
แตข่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ตรมัสชมัดเจนวข่าบมัพตลิศมาของยอหร์นมบีความสนาคมัญมากยลิที่งกวข่า บมัพตลิศมาของยอหร์นเปป็นมา
จากสวรรคร์ (มธ. 21:25) และคนเหลข่านมันื้นทบีที่มาหาเขาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมากท็มา “สคำรภคำพควคำมผคิดบคำปของตน”
ดล้วย สนานวนภาษากรบีกตรงนบีนื้ไมข่เพบียงบข่งบอกถถึง “การแสดงออกถถึงจลิตใจทบีที่ชอกชนื้นา” เทข่านมันื้น แตข่วข่าในการสารภาพ
ความผลิดบาปของตนคนเหลข่านบีนื้ยมัง “สคำรภคำพวอ่คำตนเปป็นคนบคำป” ดล้วย นบีที่ไมข่ไดล้ถซูกกระทนาแบบตมัวตข่อตมัวกมับยอหร์น
ผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาคนเดบียวเทข่านมันื้น แตข่การสารภาพถซูกกลข่าวตข่อหนล้าผซูล้คนเหลข่านมันื้น

ยอหร์นกนาลมังเตรบียมทางสนาหรมับการปรากฏตมัวของพระเมสสลิยาหร์อยข่างแทล้จรลิง ในลซูกา 7:29, 30 เราอข่าน
วข่า: “ฝฝ่ายคนทมันื้งปวงเมนที่อไดล้ยลิน รวมทมันื้งพวกเกท็บภาษบีดล้วย กท็ไดล้รมับวข่าพระเจล้ายคุตลิธรรมโดยทบีที่เขาไดล้รมับบมัพตลิศมาของ
ยอหร์นแลล้ว แตข่พวกฟารลิสบีและพวกนมักกฎหมายปฏลิเสธพระประสงคร์ของพระเจล้าสนาหรมับเขา โดยทบีที่มลิไดล้รมับบมัพตลิศ
มาจากยอหร์น” บมัพตลิศมาของยอหร์นเปป็นบมัพตลิศมาแบบประชาชาตลิและหลมักๆแลล้วเกบีที่ยวขล้องกมับชนชาตลิอลิสราเอล
อยข่างเฉพาะเจาะจง เขาใหล้บมัพตลิศมา “อรันสคคำแดงกคำรกลรับใจใหมอ่” ซถึที่งมบีความหมายวข่า “การเปลบีที่ยนแปลงความ
คลิด”

ขล้อ 7: “ครรันั้นยอหคนเหห็นพวกฟคำรคิสทและพวกสะดซสทพคำกรันมคำเปป็นอรันมคำกเพคืที่อจะรรับบรัพตคิศมคำ ทอ่คำนจถึง
กลอ่คำวแกอ่เขคำวอ่คำ “โอ เจถ้คำชคำตคิงซรถ้คำย ใครไดถ้เตคือนเจถ้คำใหถ้หนทจคำกพระอคำชญคำซถึที่งจะมคำถถึงนรันั้น”

พวกฟคำรคิสท ไดล้ถนอกนาเนลิดขถึนื้นภายใตล้มหาปคุโรหลิตโยนาธานประมาณปปี 159 กข่อน ค.ศ. พวกเขาไดล้ชนที่อของ
ตนมาจาก “ปคำรคำช” ซถึที่งมบีความหมายวข่า “ผซูล้ทบีที่ถซูกแยกออก” พวกเขาถนอปฏลิบมัตลิตามตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตลิ
และการถนอรมักษาอยข่างเครข่งครมัดในเรนที่องขล้อกนาหนดตข่างๆทบีที่เปป็นลายลมักษณร์อมักษรของพระราชบมัญญมัตลิ รวมถถึงหลมัก
คนาสอนตข่างๆและประเพณบีตข่างๆทบีที่ถข่ายทอดมาทางคนาพซูดของบรรพบคุรคุษดล้วย คณะของพวกฟารลิสบีมบีอนานาจมาก
เหนนอประชาชน ตอนทบีที่เฮโรดมหาราชสลินื้นชบีพ มบีพวกฟารลิสบีประมาณหกพมันคนในพนนื้นทบีที่ของปาเลสไตนร์ เราเรบียนรซูล้



จากกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มวข่าพวกเขาเปป็นคซูข่ปรมับทบีที่รล้ายกาจทบีที่สคุดของพระเยซซู และคนาตนาหนลิของพระองคร์กท็มคุข่งโจมตบีคน
เหลข่านบีนื้อยซูข่บข่อยๆ พวกเขามบีอคุปนลิสมัยหนล้าซนที่อใจคด พวกเขาใหล้เกบียรตลิพระเจล้าและพระราชบมัญญมัตลิของพระองคร์ใน
รซูปแบบภายนอก แตข่ภายในพวกเขาเตท็มไปดล้วยความหนล้าซนที่อใจคดและความชมัที่วชล้า พระเยซซูทรงเรบียกพวกเขาวข่า 
“อคุโมงคร์ฝปังศพซถึที่งฉาบดล้วยปซูนขาว ขล้างนอกดซูงดงามจรลิงๆ แตข่ขล้างในเตท็มไปดล้วยกระดซูกคนตายและการโสโครก
สารพมัด” (มธ. 23:27) พวกฟารลิสบีคนอผซูล้ทบีที่ตข่อตล้านพระเยซซูอยข่างขมขนที่นและในทบีที่สคุดกท็เรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิต
พระองคร์เสบีย

แนข่นอนวข่ามบีบางคนในทข่ามกลางพวกเขาทบีที่อคุทลิศตมัวอยข่างแทล้จรลิงใหล้แกข่การดนาเนลินชบีวลิตทบีที่นข่าเลนที่อมใส มบีบาง
คนซถึที่งเปป็นผซูล้ทบีที่นข่านมับถนอ, ซนที่อตรง, และคซูข่ควร นลิโคเดมมัสคนอคนทบีที่เปป็นแบบนมันื้น (ยอหร์น 3:1-15; 7:48-52; 19:39) 
นอกจากนบีนื้เรายมังอข่านเกบีที่ยวกมับกามาลลิเอล, ธรรมาจารยร์คนหนถึที่งฝฝ่ายพระราชบมัญญมัตลิ ผซูล้ซถึที่งเปป็นทบีที่นข่านมับถนอและอคุทลิศ
ตมัวใหล้แกข่พระเจล้า (กลิจการ 5:34-39) ภายใตล้กามาลลิเอลนบีที่เองทบีที่อมัครทซูตเปาโลไดล้ศถึกษาเลข่าเรบียนกข่อนการกลมับใจ
เชนที่อของเขา (กลิจการ 22:3) อยข่างไรกท็ตาม พวกฟารลิสบีทบีที่อคุทลิศตมัวและนข่าเลนที่อมใสอยข่างจรลิงใจกท็มบีจนานวนนล้อยมากๆ 
พวกเขาสข่วนใหญข่เปป็นคนหนล้าซนที่อใจคด โดยใหล้การปรนนลิบมัตลิแตข่เพบียงภายนอกเมนที่อพระเจล้าทรงตล้องการใจทบีที่ถข่อม
และชอกชนื้นา พระเยซซูทรงประกาศวลิบมัตลิแกข่พวกเขา (มธ. 23:13-36) และทรงเตนอนพวกสาวกของพระองคร์ใหล้
ระวมัง “เชนนื้อ” (หรนอหลมักคนาสอน) ของพวกฟารลิสบีใหล้ดบี (มธ. 16:6-12)

พวกสะดซสทไดล้ปรากฏตมัวในสมมัยของอเลท็กซานเดอรร์มหาราช, ประมาณปปี 323 กข่อน ค.ศ. พวกเขาไดล้ชนที่อ
ของตนมาจากศาโดก พวกเขาปฏลิเสธประเพณบีทมันื้งหมด แตข่พวกเขาเพลิที่มเขล้ากมับขล้อพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม 
พวกเขาปฏลิเสธเรนที่องการเปป็นขถึนื้นของคนตาย, สถานะในอนาคตของคนตาย พวกเขาปฏลิเสธเรนที่องชบีวลิตหลมังความ
ตาย พวกเขาดนาเนลินชบีวลิตแบบชาวโลกและไมข่แสดงออกถถึงฤทธลิธิ์เดชหรนออลิทธลิพลฝฝ่ายวลิญญาณเลย

พวกสะดซูสบีถซูกกระจมัดกระจายไปทมัที่วจมักรวรรดลิโรม และพวกยลิวจนานวนมากทบีที่มบีตนาแหนข่งสซูงกท็อยซูข่ในคณะ
ของพวกสะดซูสบี แมล้วข่าในทางศาสนาแลล้วพวกเขาไมข่ถซูกกมัน พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีกท็มมักจมับมนอกมันบข่อยๆในการ
ตข่อตล้านเหตคุบางอยข่างทบีที่เหมนอนกมันเมนที่อพวกเขาจะไดล้ประโยชนร์ในการทนาเชข่นนมันื้น พวกเขารข่วมมนอกมันอยข่างแนข่นอน
ในการตข่อตล้านคนาสอนตข่างๆของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า (กรคุณาอข่านมมัทธลิว 22:23-34) พวกสะดซูสบียมังอยซูข่ในพวกทบีที่ขข่ม
เหงครลิสตจมักรยคุคตล้นดล้วย (อข่าน กลิจการ 4:1-22)

พวกฟารลิสบีเปป็นตมัวแทนของควคำมงมงคำยแบบหนถ้คำซคืที่อใจคด พวกสะดซูสบีเปป็นตมัวแทนของควคำมไมอ่เชคืที่อแบบ
ทคคำตคำมเนคืนั้อหนรัง พระเยซซูทรงประกาศวลิบมัตลิแกข่คนทมันื้งสองพวก และทรงเตนอนใหล้ระวมังทมันื้งสองพวก บข่อยครมันื้งในขล้อ
พระคนาเดบียวกมันดล้วย

พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีมาหายอหร์นเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา ดซูเหมนอนวข่าพวกเขามาพรล้อมกมับคนอนที่นๆ 
และพวกเขามากท็เพบียงเพราะวข่าคนอนที่นๆมา พวกเขาไมข่มบีเหตคุจซูงใจฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่คซูข่ควรเลย พวกเขาเพบียงแคข่ทนา
ตามคนอนที่นๆเทข่านมันื้น เหมนอนกมับทบีที่ผซูล้คนมากมายทนาในปปัจจคุบมัน แตข่ยอหร์นกท็ไมข่ไดล้ใหล้บมัพตลิศมาพวกเขา (ลซูกา 7:30) 
แทนทบีที่จะใหล้ เมนที่อพวกเขามาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาจากเขา เขากท็กลข่าวแกข่พวกเขาวข่า “โอ เจถ้คำชคำตคิงซรถ้คำย!”

จากนมันื้นเขากท็ถามวข่า “ใครไดถ้เตคือนเจถ้คำใหถ้หนทจคำกพระอคำชญคำซถึที่งจะมคำถถึงนรันั้น?” ตรงนบีนื้ยอหร์นกนาลมังอล้างอลิง
ไปยมังมาลาคบี 3:1 และ 4:5 ซถึที่งเปป็นคนาพยากรณร์ทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับเอลบียาหร์ การอล้างอลิงดมังกลข่าวยข่อมบอกเปป็นนมัยแกข่



หมัวใจและความคลิดของพวกยลิววข่ามบี “พระอาชญาซถึที่งจะมาถถึง” จรลิงๆ เพราะวข่าการมาของเอลบียาหร์นมันื้นจะตล้องมบี
พระอาชญาดล้วย มมันสอดคลล้องกมับควคำมคคำดหวรังของพวกยลิววข่าความทคุกขร์ใจของยาโคบจะตกแกข่ประชาชาตลิของ
พวกเขา และนบีที่จะมาพรล้อมกมับการเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์  พวกเขาไมข่เขล้าใจวข่าพระองคร์จะเสดท็จมาในตอน
แรกในฐานะลซูกแกะทบีที่อข่อนสคุภาพและถข่อมตนของพระเจล้า และจากนมันื้นกท็ในฐานะสลิงโตแหข่งตระกซูลยซูดาหร์ ในทบีที่นบีนื้
ยอหร์นแสดงออกถถึงอคุปนลิสมัยของศาสดาพยากรณร์ทบีที่แทล้จรลิงคนหนถึที่ง ซถึที่งบอกลข่วงหนล้าวข่าการพลิพากษาของพระเจล้า
ผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์กนาลมังจะถซูกเทออกเหนนอประชาชาตลิทบีที่มมักกบฏและบาปหนานมันื้น, อลิสราเอล

ขล้อ 8: “เหตบุฉะนรันั้นจงพคิสซจนคกคำรกลรับใจของเจถ้คำดถ้วยผลททที่เกคิดขถึนั้น”
กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง ยอหร์นกลข่าวแกข่พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีวข่า “เจล้าทมันื้งหลายจงออกผลทบีที่เปป็นหลมักฐาน

แสดงถถึงการกลมับใจใหมข่อยข่างจรลิงใจของพวกเจล้า – แลล้วขล้าจะใหล้บมัพตลิศมาพวกเจล้า! อยข่าเอาการเหท็นวข่าตมัวเอง
ชอบธรรมมาซถึที่งพวกเจล้าอล้างเพราะวข่าพวกเจล้าเปป็นลซูกหลานของอมับราฮมัม จงนนาหลมักฐานทบีที่แสดงถถึงความจรลิงใจ
ของพวกเจล้ามาโดยการละทลินื้งบาป, หลมักฐานซถึที่งจะแสดงใหล้เหท็นวข่าพวกเจล้ามารมับบมัพตลิศมาเพราะพวกเจล้าอยาก
ตลิดตามพระมหากษมัตรลิยร์, และขล้าจะใหล้บมัพตลิศมาพวกเจล้า!”

“เหมคำะสคคำหรรับกคำรกลรับใจใหมอ่” มบีความหมายวข่า พอดทสคคำหรรับ หรนอ เหมคำะสมแกอ่การกลมับใจใหมข่ พวก
ฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลข่านบีนื้ตายไปแลล้ว แตข่ญาตลๆิ ของพวกเขา (กลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ) กท็ยมังอยซูข่กมับพวกเรา
เหมนอนเดลิม หลายหมนที่นคนวมันนบีนื้ไดล้เขล้ารข่วมกมับครลิสตจมักรทล้องถลิที่นตข่างๆดล้วยเหตคุผลหลายประการ บางคนเขล้ารข่วม
กมับครลิสตจมักรแหข่งหนถึที่งเพราะวข่าพวกเขาคลิดวข่ามมันจะชข่วยพวกเขาในทางสมังคม คนอนที่นๆกท็เขล้ารข่วมดล้วยเหตคุผล
ทางการเมนอง, ดล้วยเหตคุผลดล้านธคุรกลิจ, หรนอเพราะพวกเขาคลิดวข่ามมัน “เปป็นสลิที่งถซูกตล้องทบีที่ควรกระทนา” แนข่นอนวข่ามบี
อบีกหลายพมันคนทบีที่เขล้ารข่วมเพราะพวกเขาเปป็นครลิสเตบียนทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงและพวกเขาเขล้ารข่วมกมับค
รลิสตจมักรทล้องถลิที่นแหข่งหนถึที่งเพนที่อทบีที่จะปรนนลิบมัตลิพระเจล้าไดล้ดบีขถึนื้น ใชข่แลล้วครมับ ผซูล้คนทคุกวมันนบีนื้มบีแนวโนล้มทบีที่จะ “ทนาตามฝซูง
ชน” เหมนอนกมับทบีที่พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเปป็น แตข่ยอหร์นกท็ไมข่ไดล้ใหล้บมัพตลิศมาพวกเขา ผซูล้คนมากมายรมับบมัพตลิศมา
ในปปัจจคุบมันโดยทบีที่พวกเขคำไมอ่ควรรรับบรัพตคิศมคำเลย  ใครกท็ตามทบีที่ปรารถนาทบีที่จะเปป็นหนถึที่งเดบียวกมับครลิสตจมักรทล้องถลิที่น
สมักแหข่งกท็ทนาเชข่นนมันื้นไดล้ มมันเปป็นขล้อเทท็จจรลิงอยข่างหนถึที่งทบีที่นข่าเศรล้าทบีที่วข่าการเขล้าไปอยซูข่ใน (และอยซูข่ตข่อไปใน) ครลิสตจมักร
โดยเฉลบีที่ยกท็งข่ายกวข่าการเขล้าในองคร์กรชาวโลกทมันื้งหลายเสบียอบีก!

ขล้อ 9: “อยอ่คำนถึกเหมคำเอคำในใจวอ่คำ เรคำมทอรับรคำฮรัมเปป็นบคิดคำ เพรคำะเรคำบอกเจถ้คำทรันั้งหลคำยวอ่คำ พระเจถ้คำทรง
ฤทธคิธิ์สคำมคำรถจะใหถ้บบุตรเกคิดขถึนั้นแกอ่อรับรคำฮรัมจคำกกถ้อนหคินเหลอ่คำนทนั้ไดถ้”

“เรคำมทอรับรคำฮรัมเปป็นบคิดคำ” คนอความภาคภซูมลิใจของพวกฟารลิสบีหลายคน ในฐานะเปป็นลซูกหลานของอมับรา
ฮมัมพวกเขาไมข่เหท็นความจนาเปป็นทบีที่จะตล้องกลมับใจใหมข่ ถถึงอยข่างไรแลล้วพวกเขากท็จะหนบีพล้นพระอาชญาของพระเจล้า
ไดล้อยซูข่ดบี เพบียงเพราะวข่าพวกเขาเปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัม! พระเยซซูทรงเจอกมับฝซูงชนแบบเดบียวกมันตอนทบีที่พระองคร์
ทรงเรลิที่มการรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์ และขณะทบีที่ยอหร์นเรบียกพวกเขาวข่า “งซูรล้าย” พระเยซซูกท็ทรงเรบียกพวกเขา
ดล้วยชนที่อจรลิงๆของพวกเขา – ลซกๆของพญคำมคำร (ยอหร์น 8:44) 



เมนที่อพระเยซซูตรมัสแกข่พวกคนหนล้าซนที่อใจคดทบีที่คลิดวข่าตมัวเองชอบธรรมวข่า “และทข่านทมันื้งหลายจะรซูล้จมักความ
จรลิง และความจรลิงนมันื้นจะทนาใหล้ทข่านทมันื้งหลายเปป็นไท” พวกเขากท็ตอบกลมับวข่า “เราสนบเชนนื้อสายมาจากอมับราฮมัม
และไมข่เคยเปป็นทาสใครเลย เหตคุไฉนทข่านจถึงกลข่าววข่า ‘ทข่านทมันื้งหลายจะเปป็นไท’”

เปป็นความจรลิงทบีที่พวกเขาเปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัมหากมองแบบเนนนื้อหนมัง แตข่พระเยซซูตรมัสแกข่พวกเขาวข่า 
“เรารซูล้วข่าทข่านทมันื้งหลายเปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัม แตข่วข่า...ถล้าทข่านทมันื้งหลายเปป็นบบุตรของอมับราฮมัมแลล้ว (กลข่าวในแงข่
ฝฝ่ายวลิญญาณ) ทข่านกท็จะทนาสลิที่งทบีที่อมับราฮมัมไดล้กระทนา...ทข่านทมันื้งหลายมาจากพข่อของทข่านคนอพญามาร และทข่านใครข่
จะทนาตามความปรารถนาของพข่อทข่าน...” (ยอหร์น 8:32-44 บางสข่วน)

“อยอ่คำนถึกเหมคำเอคำในใจ” – นมัที่นคนอ “พวกเจล้าไมข่มบีสลิทธลิธิ์พซูดกมับตมัวเอง (หรนอในใจของพวกเจล้า) วข่าเพบียง
เพราะวข่าพวกเจล้าเปป็นเชนนื้อสาย (หรนอลซูกหลาน) ของอมับราฮมัม แลล้วพวกเจล้าจะไมข่มบีบาป” เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าคน
เหลข่านบีนื้ไดล้สนบเชนนื้อสายมาจากอมับราฮมัม, พวกเขาเปป็นเชนนื้อสายฝฝ่ายรข่างกายของเขา แตข่ควคำมชอบธรรมกท็ไมข่ไดล้ถซูก
สนบทอดผข่านมาทางสายเลนอด ควคำมชอบธรรมเปป็นสคิที่งททที่ถซกประทคำนใหถ้ “อมับราฮมัมไดล้เชนที่อพระเจล้า และพระองคร์
ทรงนมับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน” (โรม 4:3)

ในสมมัยตอนทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาและพระเยซซูครลิสตร์เจล้ากนาลมังเทศนาอยซูข่บนแผข่นดลินโลก คนเชนที่อกมัน
โดยทมัที่วไปวข่าชนชาตลิอลิสราเอลทมันื้งหมดจะไดล้รมับความรอด พวกยลิวในสมมัยนมันื้นเชนที่อวข่าใครกท็ตามทบีที่สนบเชนนื้อสายมาจาก
อมับราฮมัมจะอยซูข่ในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ ไมข่วข่าในเรนที่องอนที่นๆจะเปป็นอยข่างไรกท็ตาม ความเชนที่อนบีนื้ถซูกพบเหท็นในขล้อพระ
คมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาใหมข่และถซูกบมันทถึกไวล้โดยเหลข่านมักประวมัตลิศาสตรร์ในสมมัยนมันื้นเชข่นกมัน โดยเฉพาะโจเซฟปัส นมัก
ประวมัตลิศาสตรร์ทบีที่โดดเดข่นทข่านหนถึที่งยกคนาพซูดของรมับบบีระดมับผซูล้นนาคนหนถึที่งวข่ากลข่าววข่า “ในยคุคสมมัยทบีที่จะมานมันื้น อมับรา
ฮมัมจะนมัที่งขล้างๆประตซูนรกและเขาจะไมข่ยอมใหล้คนอลิสราเอลทบีที่เขล้าสคุหนมัตแลล้วตกนรกเลย!” นบีที่อาจฟปังดซูเหมนอน
การร์ตซูน อาจฟปังดซูนข่าขบขมัน แตข่มมันไมข่ใชข่เรนที่องตลก แมล้กระทมัที่งในปปัจจคุบมันกท็มบีพวกลซูกหลานของอมับราฮมัมทบีที่รซูล้สถึกวข่า
เพราะการสนบเชนนื้อสายมาจากบรรพบคุรคุษของพวกเขาๆจถึงไมข่มบีทางถซูกโยนเขล้าไปในบถึงไฟไดล้ มบีหนมังสนอหลายเลข่มทบีที่
เขบียนโดยพวกรมับบบีทบีที่ประกาศเรนที่องนบีนื้ พวกเขาเชนที่อวข่าเชนนื้อสายทคุกคนของอมับราฮมัมจะไดล้รมับความรอด พวกฟารลิสบี
และพวกสะดซูสบีทบีที่พระเยซซูทรงสนทนาดล้วยนมันื้นกท็คลิดวข่าตมัวเองปลอดภมัยจากพระพลิโรธของพระเจล้าเพราะวข่าพวกเขา
สนบเชนนื้อสายมาจากอมับราฮมัม และพวกเขารซูล้สถึกวข่าไมข่จนาเปป็นทบีที่จะตล้องกลมับใจใหมข่จากความบาป

“พระเจถ้คำทรงฤทธคิธิ์สคำมคำรถจะใหถ้บบุตรเกคิดขถึนั้นแกอ่อรับรคำฮรัมจคำกกถ้อนหคินเหลอ่คำนทนั้ไดถ้” แผข่นดลินนมันื้นทบีที่ยอหร์นกนา
ลมังเทศนาอยซูข่จรลิงๆแลล้วกท็ปกคลคุมไปดล้วยกล้อนหลินตข่างๆ ไมข่ตล้องสงสมัยเลยวข่าบนรลิมฝปัปี่งแมข่นนื้นาจอรร์แดน ยอหร์นกนาลมัง
ยนนอยซูข่โดยมบีกล้อนหลินมากมายอยซูข่รอบตมัวเขา และเขาใชล้พวกมมันเปป็นภาพประกอบเพนที่อทนาใหล้คนทบีที่คลิดวข่าตมัวเองชอบ
ธรรมเหลข่านบีนื้เหท็นวข่าพระเจล้าไมข่ตล้องขอใหล้พวกเขาชข่วยกท็ไดล้ในการใหล้บคุตรเกลิดแกข่อมับราฮมัม! พระองคร์ผซูล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ไมข่ตล้องพถึที่งพาพวกเขาในความหนล้าซนที่อใจคดของพวกเขาเพนที่อใหล้อมับราฮมัมมบีลซูกหลานสนบสกคุลตข่อไป หาก
พระองคร์ทรงปรารถนา พระองคร์กท็สามารถใหล้ลซูกหลานของอมับราฮมัมเกลิดจากหลินเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่รอบตมัวพวกเขากท็ไดล้

มบีอยซูข่ครมันื้งหนถึที่งทบีที่พระเจล้าทรงบอกโมเสสวข่าพระองคร์จะทรงทนาลายชนชาตลิอลิสราเอลและสรล้างชนชาตลิใหมข่
ขถึนื้นมา (อพย. 32:10) – และแนข่นอนวข่าพระเจล้าทรงสามารถกระทนาเชข่นนมันื้นไดล้ เมนที่อถถึงเวลาครบกนาหนด พระพร
ตข่างๆเกบีที่ยวกมับพระเมสสลิยาหร์จะถซูกเทลงบนชนชาตลิอลิสราเอลตามทบีที่พระเจล้ากนาหนดไวล้ตมันื้งแตข่แรกสรล้างโลก แตข่



พระพรเหลข่านมันื้นจะไมข่มาสซูข่เชนนื้อสายของอมับราฮมัมแตอ่พวกเดทยวเทอ่คำนรันั้น คนอนที่นๆกท็จะรข่วมแบข่งปปันในความชนที่นชมยลินดบี
นบีนื้ดล้วย พระเยซซูไดล้เสดท็จมาเพนที่อรมับความบาปของโลกไปเสบีย (ยอหร์น 1:29) ดล้วยเหตคุนบีนื้พระพรตข่างๆแหข่งอาณาจมักร
นมันื้นจะไมข่ถซูกจนากมัดเฉพาะพวกยลิว

พระสมัญญาทบีที่มบีแกข่อมับราฮมัมคนอ “เราจะทนาใหล้เจล้าเปป็นชนชาตลิใหญข่ชนชาตลิหนถึที่ง...บรรดาครอบครบัวทบัสิ่ว
แผม่นดตนโลกจะไดถ้รรับพระพรเพรคำะเจถ้คำ” (ปฐก. 12:2, 3) ในกาลาเทบีย 3:6-9 อมัครทซูตเปาโลเขบียนไวล้วข่า: “ดมังทบีที่อมับ
ราฮมัม ‘ไดถ้เชคืที่อพระเจล้า’ และ ‘และพระองคร์ทรงนมับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน’ เหตคุฉะนมันื้นทข่านจงรซูล้เถลิดวข่า 
คนททที่เชคืที่อนมัที่นแหละกท็เปป็นบบุตรของอมับราฮมัม และพระคมัมภบีรร์นมันื้นรซูล้ลข่วงหนล้าวข่า พระเจล้าจะทรงใหล้คนตข่างชาตลิเปป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชนที่อ จถึงไดล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่อมับราฮมัมลข่วงหนล้าวข่า ‘ชนชคำตคิทรันั้งหลคำยจะไดถ้รรับพระพร
เพรคำะเจถ้คำ’ เหตคุฉะนมันื้นคนททที่เชคืที่อจถึงไดถ้รรับพระพรรอ่วมกรับอรับรคำฮรัมผซถ้ซถึที่งเชคืที่อ”

จากนมันื้นในโรม 4:16 เราอข่านวข่า: “ดล้วยเหตคุนบีนื้เองการทบีที่ไดล้รมับมรดกนมันื้นจถึงขถึนื้นอยซูข่กมับความเชนที่อ เพนที่อจะไดล้
เปป็นตามพระคคุณ เพนที่อพระสมัญญานมันื้นจะเปป็นทบีที่แนข่ใจแกข่ผซูล้สนบเชนนื้อสายของทข่านทคุกคน มลิใชข่แกข่ผซูล้สนบเชนนื้อสายทบีที่ถนอพระ
ราชบมัญญมัตลิพวกเดบียว แตข่แกข่คนททที่มทควคำมเชคืที่อเชอ่นเดทยวกรับอรับรคำฮรัมผซถ้เปป็นบตดาของพวกเราทคุกคน”

ขล้อ 10: “บรัดนทนั้ขวคำนวคำงไวถ้ททที่โคนตถ้นไมถ้แลถ้ว ดรังนรันั้นทบุกตถ้นททที่ไมอ่เกคิดผลดทจะตถ้องตรัดแลถ้วโยนทคินั้งในกองไฟ”
“บรัดนทนั้” มบีความหมายวข่า อยซอ่แลถ้ว “ขวานวางไวล้ทบีที่โคนตล้นไมล้อยยูม่แลจ้ว” พระพลิโรธของพระเมสสลิยาหร์ไมข่

เพบียงจะมคำสซูข่ชนชาตลิอลิสราเอลเทข่านมันื้น แตข่การแบข่งแยกทข่ามกลางลซูกหลานของอมับราฮมัมกท็กนาลมังเรคิที่มขถึนั้นแลถ้ว กระทมัที่ง
ในขณะนบีนื้ ณ เวลานบีนื้เอง พระเจล้ากท็กนาลมังแยกขล้าวสาลบีออกจากขล้าวละมาน, ตล้นไมล้ดบีออกจากตล้นไมล้เลวแลล้ว จะไมข่
เพบียงมบีพระพลิโรธในอนาคตเทข่านมันื้น แตข่พระพลิโรธกท็กนาลมังเรลิที่มเทลงมาแลล้ว

ขวานถซูกวางไวล้ทบีที่โคนตล้นไมล้เรทยบรถ้อยแลถ้ว ในภาษากรบีก คนากรลิยาคนอ “วคำง” ผซูล้รซูล้บางทข่านเชนที่อวข่าขล้อความ
ตรงนบีนื้มบีความหมายวข่าขวานกนาลมังตมัดอยซูข่แลล้วจรลิงๆ คนอนที่นๆกท็เชนที่อวข่าภาษากรบีกตรงนบีนื้บอกเปป็นนมัยวข่าขวานนอนอยซูข่ทบีที่
โคนตล้นไมล้เหลข่านมันื้นพรถ้อมทบีที่จะตมัดแลล้ว

พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเขล้าใจแนข่นอนวข่ายอหร์นกนาลมังกลข่าวแกข่พวกตน: “ขวคำนพรถ้อมททที่จะถซกใชถ้งคำน
แลถ้ว ดมังนมันื้นตล้นไมล้ทบีที่ไมข่เกลิดผลดบีจถึงถซกโคอ่นลงและโยนทคินั้งในกองไฟ” กรคุณาสมังเกต -- “...ถซกโคอ่นลง” – คนากรลิยารซูป
ปปัจจคุบมันกาล มมันไมข่ไดล้จะถซกโคอ่นลง, มมันไมข่ไดล้จะถซกโยนทลินื้งในกองไฟ มมันถซกโคอ่นลงแลถ้ว, มมันถซกทคินั้งแลล้ว ในคนา
เทศนาบนภซูเขา พระเยซซูทรงเทศนาความจรลิงเรนที่องเดบียวกมัน: “ตล้นไมล้ทคุกตล้นซถึที่งไมข่เกลิดผลดบียข่อมตล้องถซูกฟปันลงและ
ทลินื้งเสบียในไฟ” (มธ. 7:19) คนากรลิยารซูปปปัจจคุบมันกาลบข่งบอกถถึงการกระทนาทบีที่เปป็นธรรมเนบียมปกตลิในกรณบีของตล้นไมล้
ทคุกตล้นทบีที่ไมข่เกลิดผลดบี ในแผข่นดลินนมันื้นไมข่มบีตล้นไมล้ใดไดล้รมับอนคุญาตใหล้ไดล้รมับสารอาหารจากดลินนอกเสบียจากวข่ามมันเกลิด
ผลดบี

คคุณจะสมังเกตเหท็นเชข่นกมันวข่าไมข่มบีชนชมันื้น “อภคิสคิทธคิธิ์” ในขล้อความนบีนื้ ยอหร์นกลข่าววข่า “ตถ้นไมถ้ทคุกตจ้น” ทบีที่ไมข่
เกลิดผลดบีกท็ถซูกโคข่นลง แมล้แตข่คนทบีที่มบีเกบียรตลิยศมากทบีที่สคุดทข่ามกลางมนคุษยร์ทมันื้งหลาย, บคุคคลทบีที่โดดเดข่นมากทบีที่สคุด, กท็ตล้อง
กลมับใจใหมข่ ทคุกคนตถ้องกลรับใจใหมอ่ – หรคือไมอ่กห็พคินคำศ!

ในบมันทถึกของลซูกาเกบีที่ยวกมับเหตคุการณร์ตข่างๆทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ตรงนบีนื้ในมมัทธลิว ตอนทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา
กลข่าวถล้อยคนาตนาหนลิทบีที่เชนอดเฉนอนและเจท็บแสบแกข่พวกฟารลิสบีและพวกสะดซูสบีเหลข่านบีนื้เสรท็จแลล้ว เรากท็อข่านวข่า:



“ฝฝ่ายประชาชนจถึงถามทข่านวข่า “เรคำจะตถ้องทคคำประกคำรใด” ทข่านจถึงตอบเขาวข่า “ผซูล้ใดมบีเสนนื้อสองตมัว จง
ปปันใหล้แกข่คนไมข่มบี และใครมบีอาหาร จงปปันใหล้เหมนอนกมัน

“พวกเกท็บภาษบีกท็มาขอรมับบมัพตลิศมาดล้วย และถามทข่านวข่า “อคำจคำรยคเจถ้คำขถ้คำ พวกขถ้คำพเจถ้คำตถ้องทคคำประกคำร
ใด” ทข่านจถึงตอบเขาวข่า “เจล้าทมันื้งหลายอยข่าเกท็บภาษบีเกลินพลิกมัด” ฝฝ่ายพวกทหารถามทข่านดล้วยวข่า “พวกขถ้คำพเจถ้คำเลอ่คำ
จะตถ้องทคคำประกคำรใด” ทข่านตอบเขาวข่า “อยข่ากดขบีที่ผซูล้ใด อยข่าหาความใสข่ผซูล้ใด แตข่จงพอใจในคข่าจล้างของตน”

“เมนที่อคนทมันื้งหลายกนาลมังคอยพระครลิสตร์อยซูข่ และไดล้ใครข่ครวญถถึงยอหร์นวข่า ตมัวทข่านเปป็นพระครลิสตร์หรนอมลิใชข่ 
ยอหร์นจถึงตอบเขาทมันื้งหลายวข่า “เรคำใหถ้เจถ้คำรรับบรัพตคิศมคำดถ้วยนนั้คคำกห็จรคิง แตอ่จะมทพระองคคหนถึที่งเสดห็จมคำทรงมทอคิทธคิฤทธคิธิ์
ยคิที่งกวอ่คำเรคำอทก ซถึที่งเรคำไมอ่คซอ่ควรแมถ้จะแกถ้สคำยฉลองพระบคำทของพระองคค พระองคคนรันั้นจะทรงใหถ้เจถ้คำทรันั้งหลคำยรรับบรัพ
ตคิศมคำดถ้วยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์และดถ้วยไฟ พระหมัตถร์ของพระองคร์ถนอพลมัที่วพรล้อมแลล้วเพนที่อจะทรงชนาระลานขล้าว
ของพระองคร์ใหล้ทมัที่ว และเพนที่อจะเกท็บขล้าวไวล้ในยคุล้งฉางของพระองคร์ แตข่พระองคร์จะทรงเผาแกลบดล้วยไฟทบีที่ไมข่รซูล้ดมับ” 
ยอหร์นจถึงประกาศตมักเตนอนอบีกหลายประการแกข่คนทมันื้งหลาย” (ลซูกา 3:10-18)

ขล้อ 11: “เรคำใหถ้เจถ้คำทรันั้งหลคำยรรับบรัพตคิศมคำดถ้วยนนั้คคำ แสดงวอ่คำกลรับใจใหมอ่กห็จรคิง แตอ่พระองคคผซถ้จะมคำภคำยหลรัง
เรคำ ทรงมทอคิทธคิฤทธคิธิ์ยคิที่งกวอ่คำเรคำอทก ซถึที่งเรคำไมอ่คซอ่ควรแมถ้จะถคือฉลองพระบคำทของพระองคค พระองคคจะทรงใหถ้เจถ้คำทรันั้ง
หลคำยรรับบรัพตคิศมคำดถ้วยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์และดถ้วยไฟ”

ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาจะสรล้างชนที่อเสบียงใหญข่โตใหล้ตมัวเองกท็ทนาไดล้ เขาจะใหล้เหลข่าสาวกของเขานมมัสการ
แทบเทล้าของเขากท็ทนาไดล้ แตข่เขากท็ไมข่ใชข่คนหนล้าซนที่อใจคดในงานรมับใชล้ของเขา เขาบอกคนเหลข่านมันื้นตรงๆวข่าเขาไมข่ใชข่
พระครลิสตร์ และวข่าบมัพตลิศมาของเขากท็ไมข่ใชข่บมัพตลิศมาทบีที่สนาคมัญทบีที่สคุดของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ เขาเปป็นเพบียงเสบียง
หนถึที่งทบีที่รล้องประกาศในถลิที่นทคุรกมันดารโดยประกาศถถึงพระองคร์ผซูล้นมันื้นทบีที่ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์มากยลิที่งกวข่าตมัวเขาเอง, พระองคร์
ผซูล้หนถึที่งทบีที่จะทรงกระทนากลิจทบีที่แยกออกมากกวข่าและถบีที่ถล้วนมากกวข่างานรมับใชล้ของยอหร์น

ลมักษณะเฉพาะตมัวอมันโดดเดข่นแหข่งงานรมับใชล้ของยอหร์นคนอบมัพตลิศมาของเขา พระเยซซูทรงสมัที่งเหลข่าสาวก
ของพระองคร์ใหล้รอคอยอยซูข่ในเยรซูซาเลท็มหลมังจากทบีที่พระองคร์จะถซูกรมับขถึนื้นไปในสวรรคร์แลล้ว และใหล้รอคอยการเสดท็จ
มาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผซูล้ซถึที่งจะใหล้พวกเขาเตท็มลล้นดล้วยฤทธลิธิ์เดชจากเบนนื้องบน พระองคร์ตรมัสแกข่พวกเขาวข่า 
“เพราะวข่ายอหร์นใหล้รมับบมัพตลิศมาดล้วยนนื้นากท็จรลิง แตข่ไมข่ชล้าไมข่นานทข่านทมันื้งหลายจะรมับบมัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์” (กลิจการ 1:5)

“เรคำใหถ้เจถ้คำทรันั้งหลคำยรรับบรัพตคิศมคำดถ้วยนนั้คคำ....กห็จรคิง”  เราไมข่มบีคนาภาษาอมังกฤษทบีที่ตรงกมันกมับคนากรบีกตรงนบีนื้ทบีที่
แปลเปป็น “กห็จรคิง” คนาแปลทบีที่ใกลล้เคบียงทบีที่สคุดกท็คงเปป็น “อยอ่คำงแทถ้จรคิง” หรนอ “อยอ่คำงแนอ่นอน” นอกจากนบีนื้ คนาบคุพบท
“ดถ้วย” ในภาษากรบีกคนอ “ใน” ซถึที่งสะกดวข่า “เอห็น” ในดล้านความหมาย นบีที่กท็บอกเปป็นนมัยไมข่ใชข่แคข่กคำรใชถ้นนั้คคำเทข่านมันื้น 
แตข่วข่าบอกเปป็นนมัยวข่าคนๆหนถึที่งไดล้รมับบมัพตลิศมาในนนั้คคำดล้วย นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกมันในมมัทธลิว 5:13 ทบีที่พระเยซซูทรงถามวข่า 
“แตข่ถล้าเกลนอนมันื้นหมดรสเคท็มไปแลล้ว จะทนาใหล้กลมับเคท็มอบีกอยข่างไรไดล้ (ในอะไร)?” เราพบเรนที่องเดบียวกมันนบีนื้ในมมัทธลิว 
7:2: “ทข่านจะตวงใหล้เขาดล้วย (ใน)ทะนานอมันใด ทข่านจะไดล้รมับตวงดล้วยทะนานอมันนมันื้น”

ดมังนมันื้นในภาษาเดลิมถล้อยคนาของยอหร์นกท็คงอข่านวข่า “แนอ่นอนวอ่คำ เรคำใหถ้บรัพตคิศมคำพวกเจถ้คำในนนั้สา” นบีที่มบี
เหตคุผลอยซูข่แลล้ว ยอหร์นกนาลมังใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่ในแมข่นนื้นาจอรร์แดน และมมันกท็สมเหตคุสมผลทบีที่จะคลิดวข่าเขาใหล้บมัพตลิศมา



ในนนั้คคำมากกวข่าทบีที่จะคลิดวข่าเขาเอานนื้นาปรลิมาณหนถึที่งใสข่ภาชนะอมันหนถึที่งเพนที่อทบีที่จะใหล้บมัพตลิศมา เราจะเหท็นเรนที่องนบีนื้อยข่าง
ชมัดเจนมากขถึนื้นเมนที่อเราไปถถึงขล้อ 16 ในบทนบีนื้

ผมไมข่อยากโตล้เถบียงเรนที่องบมัพตลิศมาเพราะวข่าบมัพตลิศมาไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับความรอด มมันไมข่ใชข่สลิที่ง
จนาเปป็นสนาหรมับการทบีที่เราไดล้รมับความรอด แตข่ผมเชนที่อจรลิงๆวข่าเราควรรมับบมัพตลิศมาเพนที่อปฏลิบมัตลิตามคนาสมัที่งขององคร์พระ
ผซูล้เปป็นเจล้าของเรา และผมกท็เชนที่อดล้วยวข่าเราควรเผชลิญขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าบมัพตลิศมาบอกเปป็นนมัยถถึงการสลินื้นพระชนมร์, 
การถซูกฝปังไวล้และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ เมนที่อใครบางคนถซูกฝปัง เขากท็ถซูกวางลงใตล้พนนื้นดลิน โดยถซูกปกคลคุมหมดทมันื้งตมัว 
เปาโลกลข่าวถถึงการทบีที่เราถซกฝฟังไวถ้กรับพระครคิสตคในบมัพตลิศมา และ “ซถึที่งทข่านไดล้เปป็นขถึนื้นมากมับพระองคร์ดล้วย โดยความ
เชนที่อในการกระทนาของพระเจล้า ผซูล้ไดล้ทรงบมันดาลใหล้พระองคร์เปป็นขถึนื้นมาจากความตาย” (คส. 2:12) ในโรม 6:4 
เปาโลอธลิบายวข่า “เหตคุฉะนมันื้นเราจถึงถซกฝฟังไวถ้กรับพระองคคแลถ้วโดยกคำรรรับบรัพตคิศมคำเขถ้คำสอ่วนในควคำมตคำยนรันั้น เหมนอน
กมับทบีที่พระครลิสตร์ไดล้ทรงถซูกชคุบใหล้เปป็นขถึนื้นมาจากความตาย โดยเดชพระรมัศมบีของพระบลิดาอยข่างไร เรากท็จะไดล้ดนาเนลิน
ตามชบีวลิตใหมข่ดล้วยอยข่างนมันื้น”

บมัพตลิศมาของยอหร์น “สคคำแดงกคำรกลรับใจใหมอ่” นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่ายอหร์นประกาศเรนที่อง “ความรอด
โดยบมัพตลิศมา” เรนที่อยมาจนถถึงตอนนมันื้น มมันเปป็นธรรมเนบียมทบีที่จะใหล้บมัพตลิศมาคนเหลข่านมันื้นทบีที่เขล้าจารบีตยลิว แตข่พวกยลิว
เองกท็ไมข่ไดล้รมับบมัพตลิศมา ดล้วยเหตคุนบีนื้การพซูดถถึงบมัพตลิศมาของยอหร์นวข่าเปป็น “บมัพตลิศมาอมันสนาแดงการกลมับใจใหมข่”
(มาระโก 1:4; ลซูกา 3:3; กลิจการ 13:24 และ 19:4) กท็แยกแยะมมันออกจากบมัพตลิศมาอนที่นๆทบีที่ถซูกปฏลิบมัตลิในสมมัยนมันื้น 
บมัพตลิศมา “อมันสนาแดงกคำรกลรับใจใหมอ่” บอกเปป็นนมัยวข่าคนเหลข่านบีนื้กนาลมังแสดงออกถถึงหลมักฐานภายนอกทบีที่บข่งบอก
ถถึงการเปลบีที่ยนแปลงความคลิด ซถึที่งกนาลมังบอกวข่าพวกเขาไดล้ตมัดสลินใจแลล้วทบีที่จะตลิดตามพระมหากษมัตรลิยร์องคร์ทบีที่ยอหร์
นกนาลมังประกาศ

“พระองคคผซถ้จะมคำภคำยหลรังเรคำ ทรงมมีอตทธตฤทธตธิ์ยตสิ่งกวม่าเราอมีก” ภาษาเดลิมตรงนบีนื้บอกเปป็นนมัยวข่าผซูล้คนเหลข่า
นมันื้นเคยไดล้ยลินแลล้วเกบีที่ยวกมับบคุคคลผซูล้นมันื้นทบีที่จะมาภายหลมังยอหร์น เราทราบวข่าพวกยลิวรอคอยพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา, “ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้น” ทบีที่ถซูกพซูดถถึงโดยโมเสสและเหลข่าผซูล้เขบียนภาคพมันธสมัญญาเดลิมคนอนที่นๆ (พบญ. 
18:15-18; ศคย. 9:9; มลค. 3:1; สดด. 118:26) มมัทธลิวเปป็น “หนมังสนอทบีที่กลข่าวถถึงอาณาจมักร” มมันถซูกเขบียนถถึงพวก
ยลิวเปป็นหลมัก และวลบี “ทรงมบีอลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิที่งกวข่าเราอบีก” กท็ถซูกพบในเหตคุการณร์ตอนเดบียวกมันทบีที่ถซูกเลข่าในมาระโก 1:7 
และลซูกา 3:16

“...ซถึที่งเรคำไมอ่คซอ่ควรแมถ้จะถคือฉลองพระบคำทของพระองคค...” พระองคร์ผซูล้นบีนื้จะทรงยลิที่งใหญข่กวข่า, ทรงมบี
อลิทธลิฤทธลิธิ์ยลิที่งกวข่าเหลนอเกลินจนยอหร์นไมข่รซูล้สถึกวข่าคซูข่ควรทบีที่จะแมล้แตข่ถนอรองเทล้าของพระองคร์! “รองเทล้า” ทบีที่วข่านบีนื้คนอ 
รองเทล้าแตะทบีที่คนสวมใสข่กมันในสมมัยนมันื้น บางครมันื้งพวกมมันกท็ทนาดล้วยหนมังสมัตวร์, บางครมันื้งกท็เปป็นไมล้ชลินื้นหนถึที่งทบีที่ถซูกผซูกใตล้
ฝฝ่าเทล้าโดยสายทบีที่ทนาดล้วยหนมังสมัตวร์ทบีที่ยมังไมข่ไดล้ฟอก รองเทล้าแบบนบีนื้ชข่วยปกปฝ้องฝฝ่าเทล้าจากโขดหลินแหลมคมและกล้อน
กรวดซถึที่งมบีอยซูข่มากมายทมัที่วพนนื้นทบีที่นมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงเดลินทางไปมา แตข่พวกมมันไมข่ไดล้ปกปฝ้องเทล้าจากฝคุฝ่นของถนนและ
ความเหนนที่อยลล้าของการเดลินทางเชข่นนมันื้น ดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงเปป็นหนล้าทบีที่ของทาสคนหนถึที่ง – อมันทบีที่จรลิงแลล้วกท็คนอทาสทบีที่
ตที่นาตล้อยทบีที่สคุดในครมัวเรนอน – ทบีที่จะถอดรองเทล้าแตะจากเทล้าของผซูล้เปป็นนายเจล้าของบล้านหรนอผซูล้มาเยนอนบล้านหลมังนมันื้น 
จากนมันื้นผซูล้รมับใชล้คนนมันื้นกท็จะเอานนื้นามาลล้างเทล้าของผซูล้ทบีที่เหนท็ดเหนนที่อย และรองเทล้าแตะจะถซูกวางไวล้ใกลล้ประตซูซถึที่งเปป็น



ทบีทๆี่ พวกมมันจะถซูกสวมใสข่อบีกเมนที่อเจล้าของรองเทล้าแตะคซูข่นมันื้นไปจากบล้านหลมังนมันื้น (กรคุณาอข่านลซูกา 7:44 และยอหร์น 
13:1-15)

เหท็นไหมครมับวข่า คนบางคนในพวกเหลข่านมันื้นเรลิที่มสงสมัยแลล้ววข่ายอหร์นจะเปป็นพระเมสสลิยาหร์ไดล้หรนอไมข่, วข่า
เขาจะเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้น” ไดล้หรนอไมข่ ทบีที่พวกเขาไดล้รอคอยมานานเหลนอเกลิน เพราะเหตคุนบีนื้เองยอหร์นจถึง
นนาเสนอความตรงขล้ามกมันขนาดนมันื้นระหวข่างตมัวเขาเองกมับพระองคร์ผซูล้ทบีที่เขากนาลมังเตรบียมทางใหล้อยซูข่ เพนที่อทบีที่จะไมข่มบีขล้อ
สงสมัยเลยในความคลิดของเหลข่าผซูล้ฟปังของเขาเกบีที่ยวกมับขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดท็จมาแลล้วและเขคำไมอ่ใชอ่
พระครลิสตร์ ในทางกลมับกมัน เขาไมข่แมล้แตข่คซูข่ควรทบีที่จะถนอรองเทล้าของพระองคร์ผซูล้ทบีที่จะเสดท็จมาภายหลมังเขา ยอหร์นผซูล้ใหล้
รมับบมัพตลิศมาไมข่ลมังเลเลยทบีที่จะตนาหนลิคนทบีที่มบีอลิทธลิพลมากทบีที่สคุดเหลข่านมันื้นทบีที่เขาตลิดตข่อสมัมพมันธร์ดล้วย; แตข่ตข่อพระพมักตรร์
พระครลิสตร์, พระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของโลก, เขากท็กล้มตมัวลงในความอข่อนสคุภาพและความถข่อมใจ โดยรซูล้สถึกวข่าตนไมข่
คซูข่ควรทบีที่จะปรนนลิบมัตลิพระองคร์แมล้กระทมัที่งในสลิที่งทบีที่ผซูล้รมับใชล้ทบีที่ตที่นาตล้อยทบีที่สคุดจะกระทนา

ในยอหร์น 1:19-27 พวกยลิวสข่งพวกปคุโรหลิตและคนเลวบีจากเยรซูซาเลท็มใหล้มาสอบถามยอหร์นวข่าเขาเปป็นผซูล้ใด
ยอหร์นตอบกลมับวข่า “ขถ้คำพเจถ้คำไมม่ใชม่พระครคิสตค”

“เขาทมันื้งหลายจถึงถามทข่านวข่า “ถถ้คำเชอ่นนรันั้นทอ่คำนเปป็นใครเลอ่คำ ทอ่คำนเปป็นเอลทยคำหคหรคือ” ทข่านตอบวข่า 
“ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบียาหร์” “ทอ่คำนเปป็นศคำสดคำพยคำกรณคผซถ้นรันั้นหรคือ” และทข่านตอบวข่า “มคิไดถ้” คนเหลข่านมันื้นจถึงถาม
ทข่านวข่า “ทข่านเปป็นใคร เพนที่อเราจะไดล้ตอบผซูล้ทบีที่ใชล้เรามา ทข่านกลข่าววข่าทข่านเปป็นใคร”

“ทข่านตอบวข่า “เรคำเปป็นเสทยงของผซถ้ททที่รถ้องในถคิที่นทบุรกรันดคำรวอ่คำ ‘จงกระทคคำมรรคคำขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำใหถ้
ตรงไป’ ตคำมททที่อคิสยคำหคศคำสดคำพยคำกรณคไดถ้กลอ่คำวไวถ้” ฝฝ่ายผซูล้ทบีที่ไดล้รมับใชล้มานมันื้นเปป็นของพวกฟารลิสบี เขาเหลข่านมันื้นกท็ไดล้
ถามทข่านวข่า “ถล้าทข่านไมข่ใชข่พระครลิสตร์ หรนอเอลบียาหร์ หรนอศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นแลล้ว ทนาไมทข่านจถึงทนาพลิธบีบมัพตลิศ
มา”

“ยอหร์นไดล้ตอบเขาเหลข่านมันื้นวข่า “ขถ้คำพเจถ้คำใหถ้บรัพตคิศมคำดถ้วยนนั้คคำ แตอ่มทพระองคคหนถึที่งซถึที่งประทรับอยซอ่ในหมซอ่พวก
ทอ่คำนนรันั้น ทอ่คำนไมอ่รซถ้จรัก พระองคคนรันั้นแหละ ผซถ้เสดห็จมคำภคำยหลรังขถ้คำพเจถ้คำทรงเปป็นใหญอ่กวอ่คำขถ้คำพเจถ้คำ แมถ้สคำยรรัดฉลอง
พระบคำทของพระองคค ขถ้คำพเจถ้คำกห็ไมอ่บรังควรททที่จะแกถ้!”

“พระองคคจะทรงใหถ้เจถ้คำทรันั้งหลคำยรรับบรัพตคิศมคำดถ้วยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์และดถ้วยไฟ” ในกลิจการ 2:1-4 
เราอข่านเกบีที่ยวกมับวมันเพท็นเทคอสตร์เมนที่อครลิสเตบียนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ในหล้องชมันื้นบนถซูกเตท็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
และ “มทเปลวไฟสรัณฐคำนเหมคือนลคินั้นปรคำกฏแกอ่เขคำ และกระจคำยอยซอ่บนเขคำสคินั้นทบุกคน” แตข่นบีที่ไมข่ใชข่บมัพตลิศมาดล้วยไฟ
ทบีที่ยอหร์นพซูดถถึง ประชาชาตลิอลิสราเอลยมังตล้องผข่านเขล้าไปในวมันอมันยลิที่งใหญข่และนข่าสะพรถึงกลมัวของพระเยโฮวาหร์, วมัน
ทบีที่จะเผาไหมล้เหมนอนเตาอบ (มลค. 4:1) เมนที่อพระเยซซูจะทรงนมัที่งลงอยข่างชข่างหลอมและชข่างถลคุงเงลิน โดยชนาระขบีนื้เงลิน
ออกไปในไฟแหข่งการพลิพากษา (มลค. 3:3) 

เมนที่อเราเปรบียบเทบียบขล้อพระคมัมภบีรร์กมับขล้อพระคมัมภบีรร์ เรากท็พบพระคนาสองขล้อทบีที่ใหล้ความกระจข่างเรนที่องบมัพ
ตลิศมาดล้วยไฟทบีที่ยอหร์นพซูดถถึงนมันื้น ในขล้อ 10 ของบททบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้ ตล้นไมล้ทบีที่ไมข่เกลิดผลกท็ถซูกฟปันลง “และถซกโยนทคินั้ง
ในกองไฟ” ในขล้อ 12 (ตข่อจากขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่นบีนื้) แกลบจะถซูกเผา “ดล้วยไฟทบีที่ไมข่รซูล้ดมับ” และในขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่



นบีนื้ยอหร์นประกาศวข่าพระเยซซูจะใหถ้บรัพตคิศมคำดล้วยไฟ ดมังนมันื้น “ไฟ” ในสามประโยคทบีที่สอดคลล้องกมันนบีนื้จถึงตล้องถซูกมอง
ในลมักษณะเดบียวกมัน และมมันเกบีที่ยวขล้องกมับการพลิพากษาของพระเจล้าทบีที่มบีตข่อคนชมัที่ว

คนาพยากรณร์ของยอหร์นกท็คนอวข่า พระเยซซูครลิสตร์เจล้าจะทรงใหล้บมัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์และดล้วย
ไฟ กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง ทคุกคนทบีที่ไดล้ยลินยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาจะไดล้รมับบมัพตลิศมาดล้วยไมข่อมันใดกท็อมันหนถึที่ง เขากนาลมัง
กลข่าวแกข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่เขาเรบียกวข่าเปป็น “ชาตลิงซูรล้าย” เหท็นไดล้ชมัดวข่าสคคำหรรับพวกเขคำแลล้ว หากพวกเขาไมข่กลมับใจใหมข่
กท็มบีแตข่บมัพตลิศมาดล้วยไฟเทข่านมันื้น, บมัพตลิศมา “แหข่งการพลิพากษาโทษและไฟอมันรล้ายแรง ซถึที่งจะกลินเอาบรรดาคนทบีที่ขมัด
ขวางนมันื้นเสบีย” (ฮบ. 10:27)

การใหล้บมัพตลิศมาดถ้วยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์ไดล้มาถถึงภายในเวลาสบีที่ปปีนมับตมันื้งแตข่คนาพยากรณร์ของยอหร์น บมัพ
ตลิศมาแหข่งไฟอาจถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงบางสข่วนตอนทบีที่กรคุงเยรซูซาเลท็มถซูกทนาลายโดยพวกโรมในปปี ค.ศ. 70 แตข่การ
สนาเรท็จจรลิงในทล้ายทบีที่สคุดของคนาพยากรณร์นมันื้นจะเกลิดขถึนื้นอยข่างไมข่ตล้องสงสมัยเมนที่อพระเยซซูเจล้าจะทรงถซูกสนาแดงจาก
สวรรคร์ “ในเปลวเพลลิงจะลงโทษสนองคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไมข่รซูล้จมักพระเจล้า และแกข่คนทบีที่ไมข่เชนที่อฟปังขข่าวประเสรลิฐของพระ
เยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา” (2 ธส. 1:7, 8)

ในมาลาคบี 3:1-6 เราอข่านวข่า: “ผซูล้ซถึที่งเจล้าแสวงหานมันื้น จะเสดท็จมายมังพระวลิหารของพระองคร์อยข่างกระทมัน
หมัน ทซูตแหข่งพมันธสมัญญา ผซูล้ซถึที่งเจล้าพอใจนมันื้น ดซูเถลิด ทข่านจะเสดท็จมา แตข่ใครจะทนอยซูข่ไดล้ในวมันทบีที่ทข่านมา และใครจะ
ยนนมมัที่นอยซูข่ไดล้เมนที่อทข่านปรากฏตมัว เพราะวข่าทข่านเปป็นประดคุจไฟถลคุงแรข่ และประดคุจสบซูข่ของชข่างซมักฟอก ทข่านจะนมัที่ง
ลงอยข่างชข่างหลอมและชข่างถลคุงเงลิน และทข่านจะชนาระลซูกหลานของเลวบีใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ และถลคุงเขาอยข่างถลคุงทองคนา
และถลคุงเงลิน เพนที่อเขาจะไดล้นนาเครนที่องบซูชาอมันชอบธรรมถวายแดข่พระเยโฮวาหร์ แลล้วเครนที่องบซูชาของยซูดาหร์และ
เยรซูซาเลท็มจะเปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเยโฮวาหร์ ดมังสมมัยกข่อน และดมังในปปีทบีที่ลข่วงแลล้วมา พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรมัส
วข่า แลล้วเราจะมาใกลล้เจล้าเพนที่อการพลิพากษา เราจะเปป็นพยานทบีที่รวดเรท็วทบีที่กลข่าวโทษนมักวลิทยาคม พวกผลิดประเวณบี 
ผซูล้ทบีที่ปฏลิญาณเทท็จ ผซูล้ทบีที่บบีบบมังคมับลซูกจล้างในเรนที่องคข่าจล้าง และแมข่มข่ายและลซูกกนาพรล้าพข่อ ผซูล้ทบีที่ผลมักไสหมันเหคนตข่างดล้าว
จากสลิทธลิของเขา และผซูล้ทบีที่ไมข่ยนาเกรงเรา เพราะวข่า เราคนอพระเยโฮวาหร์ไมข่มบีผมันแปร บคุตรชายยาโคบเออ๋ย เจล้าทมันื้ง
หลายจถึงไมข่ถซูกเผาผลาญหมด”

ขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่ในมมัทธลิวพซูดถถึงเหตคุการณร์เดบียวกมันทบีที่ถซูกพยากรณร์โดยมาลาคบีในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้ทบีที่ถซูก
ยกมา สข่วนแรกของมาลาคบี 3:1 กท็ถซูกยกมาเกบีที่ยวกมับยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาในมมัทธลิว 11:10 และในมาระโก 1:2 
และในลซูกา 7:27 เชข่นกมัน; แตข่วรรคทบีที่สองในพระคนาขล้อนมันื้น (“องคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ ผซถ้ซถึที่งเจถ้คำแสวงหคำนรันั้น”) ไมข่ถซูกยก
คนาพซูดมาตรงไหนเลยในภาคพมันธสมัญญาใหมข่เพราะวข่ามรันยรังไมอ่ถซกทคคำใหถ้สคคำเรห็จจรคิง (ดซู ฮาบากคุก 2:20 เชข่นกมัน)

มาลาคบี 3:2-5 พยากรณร์ถถึงกคำรพคิพคำกษคำ ไมข่ใชข่พระคคุณ คนาพยากรณร์ของมาลาคบีเหมนอนกมับคนาพยากรณร์
ของศาสดาพยากรณร์คนอนที่นๆทบีที่เหลนอของภาคพมันธสมัญญาเดลิม พวกเขาไดล้เหท็นการเสดท็จมาครมันื้งแรกและครมันื้งทบีที่สอง
ของพระครลิสตร์ แตข่พวกเขาไมข่เขล้าใจชข่วงเวลาทบีที่อยซูข่ระหวอ่คำงการเสดท็จมาครมันื้งแรกและครมันื้งทบีที่สองนมันื้น มาลาคบีไมข่เขล้าใจ
วข่าพระมหากษมัตรลิยร์จะทรงถซูกปฏลิเสธและถซูกตรถึงกางเขน เขาไมข่เหท็นยคุคแหข่งพระคคุณ, ยคุคครลิสตจมักร “ทซต” ผซูล้นมันื้น
ในมาลาคบี 3:1 หมายถถึงยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา สข่วน “ทซตแหอ่งพรันธสรัญญคำ” นมันื้นหมายถถึงพระครลิสตร์ในการ
ปรากฏทมันื้งสองครมันื้งของพระองคร์ แตข่มมันยมังมบีการอล้างอลิงแบบพลิเศษไปยมังเหตคุการณร์เหลข่านมันื้นซถึที่งจะเกคิดขถึนั้นตอ่อจคำก



การเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สองของพระองคร์ดล้วย – นมัที่นคนอ เวลาทคุกขร์ใจของยาโคบ, การครอบครองของปฏลิปปักษร์ตข่อพระ
ครลิสตร์ ในชข่วงเวลานมันื้นเอง ชนชาตลิอลิสราเอลจะถซูกชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ในเตาไฟทบีที่ลคุกโหมดล้วยไฟทบีที่รล้อนแรงทบีที่สคุดเทข่าทบีที่
มนคุษยร์จะจลินตนาการไดล้!

คนาพยากรณร์นบีนื้ไมข่ไดล้หมายความแคข่เพบียงวข่าบบุคคลทรันั้งหลคำยจะถซูกชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์โดยไฟนมันื้นทบีที่เผาผลาญ
ความบาปในชบีวลิตของคนเหลข่านมันื้นเทข่านมันื้น มมันหมายความวข่าเมนที่อพระเยซซูเสดท็จมาเปป็นครมันื้งทบีที่สอง ทมันื้งประชาชาตลิ
นมันื้นจะถซูกชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ ประชาชาตลิอลิสราเอล ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในคนาพยากรณร์ของมาลาคบี จะ “เปป็นเหมคือน” ถซูก
โยนเขล้าไปในเตาไฟทบีที่มบีไฟลคุกโพลง ไฟนมันื้นจะ “เผาผลาญ” คนชมัที่วและเหลนอประชาชาตลิทบีที่ถซูกชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์แลล้ว
ไวล้ เหมนอนกมับทบีที่แกลบถซูกไฟเผาและขล้าวสาลบีถซูกชข่วยใหล้รอด คนเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกจคุข่มลงในพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะถซูก
ชนาระใหล้สะอาดและบรลิสคุทธลิธิ์ พวกเขาจะถซูกเกท็บรมักษาไวล้ กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง ออกจาก “ไฟ” นมันื้นจะมบีชนชคำตคิหนถึที่งททที่
ถซกชคคำระใหถ้บรคิสบุทธคิธิ์ผซูล้ซถึที่งจะเขล้าในอาณาจมักรนมันื้นทบีที่ถซูกเตรบียมไวล้สนาหรมับพวกเขาตมันื้งแตข่แรกสรล้างโลก

ขล้อ 12: “พระหรัตถคของพระองคคถคือพลรัที่วพรถ้อมแลถ้ว และจะทรงชคคำระลคำนขถ้คำวของพระองคคใหถ้ทรัที่ว 
พระองคคจะทรงเกห็บขถ้คำวของพระองคคไวถ้ในยบุถ้งฉคำง แตอ่พระองคคจะทรงเผคำแกลบดถ้วยไฟททที่ไมอ่รซถ้ดรับ”

ตรงนบีนื้เราพบภาพทบีที่สามสนาหรมับพระราชกลิจแหข่งการแยกออกนมันื้น – และตรงนบีนื้ เชข่นเดบียวกมับในขล้อ 11 
พระเมสสลิยาหร์ทรงเปป็นผซูล้ทบีที่จะทนาพระราชกลิจนมันื้น พระหรัตถคของพระองคคถคือพลรัที่วพรถ้อมแลถ้ว “พลมัที่ว” ทบีที่วข่านบีนื้จรลิงๆ
แลล้วคนอ พลมัที่วสนาหรมับฝปัดรข่อน พวกยลิวใชล้พลมัที่วฝปัดรข่อนเพนที่อโยนเมลท็ดขล้าวขถึนื้นไปปะทะกมับลม ลมกท็พมัดแกลบออกไป 
และเมลท็ดขล้าวกท็ตกกลมับลงมายมังลานขล้าว ตอนทบีที่ผมไปเยนอนดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นมันื้นเมนที่อหลายปปีกข่อน ผมไดล้เหท็นพวก
คนอาหรมับใชล้ทข่อนไมล้ตบีขล้าวสาลบีเพนที่อทบีที่จะตบีเมลท็ดขล้าวออกมา หลมังจากทบีที่พวกเขาตบีฟางอยข่างละเอบียดถบีที่ถล้วนเหลนอ
เกลินแลล้วจนไมข่มบีขล้าวสาลบีเหลนออยซูข่ในมมันเลย พวกเขากท็โยนฟางนมันื้นใหล้ปะทะกมับลมและแกลบและฟางกท็ถซูกลมพมัด
ไปขณะทบีที่ขล้าวสาลบีตกลงมาบนลานขล้าว จากนมันื้นเมลท็ดขล้าวกท็จะถซูกรวบรวมและเกท็บไวล้เปป็นอาหาร ขณะทบีที่ฟางและ
แกลบจะถซูกไฟเผา

“ลคำนขถ้คำว” เปป็นพนนื้นทบีที่วงกลมทบีที่อยซูข่กลางทคุข่งนา พนนื้นดลินตรงนมันื้นมบีลมักษณะแบนราบ, แขท็ง, และถซูกทคุบจน
มมันเกนอบเหมนอนพนนื้นคอนกรบีต นบีที่เปป็นพนนื้นทบีที่ๆเมลท็ดขล้าวรข่วงลงมาขณะทบีที่ลมพมัดแกลบไปเสบีย และจากนมันื้นมมันกท็ถซูก
รวบรวมและเกท็บไวล้เปป็นอาหาร

“และจะทรงชคคำระลคำนขถ้คำวของพระองคคใหถ้ทรัที่ว พระองคคจะทรงเกห็บขถ้คำวของพระองคคไวถ้ในยบุถ้งฉคำง” การ
เกท็บเกบีที่ยวเมลท็ดขล้าว, การนวดขล้าวสาลบี, การเผาฟางและแกลบและการรวบรวมเมลท็ดขล้าวทบีที่สะอาดไวล้ – ทมันื้งหมดนบีนื้
เปป็นสลิที่งทบีที่คคุล้นเคยดบีแกข่ผซูล้คนเหลข่านมันื้นทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากนาลมังพซูดดล้วย กลข่าวในฝฝ่ายวลิญญาณแลล้ว ตามลนาดมับทบีที่
เหมนอนกมัน พระเยซซูจะทรงชนาระประชาชาตลิอลิสราเอลใหล้ทมัที่ว  (ทนาใหล้สะอาด) จากแกลบและฟางทมันื้งหมด และ
เฉพาะขล้าวสาลบีเทข่านมันื้นจะถซูกชข่วยใหล้รอด จากนมันื้นเมนที่อการแยกออกนมันื้นเสรท็จสมบซูรณร์ พระองคร์กท็จะ “เกห็บขถ้คำวของ
พระองคคไวถ้ในยบุถ้งฉคำง”

“ยคุล้งฉาง” ทบีที่วข่านบีนื้ยคุล้งเกท็บขล้าว บนไรข่ทบีที่ผมเตลิบโตมาเราเคยมบีถมังเกท็บเมลท็ดขล้าวโพดทบีที่เราเกท็บขล้าวโพดของเรา
ไวล้สนาหรมับฤดซูหนาว แตข่เราเกท็บขล้าวสาลบีและขล้าวโอดตของเราไวล้ในอาคารอบีกหลมังหนถึที่งซถึที่งเราเรบียกวข่ายคุล้งเกท็บขล้าว 



พวกยลิวในสมมัยของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาบางครมันื้งกท็ใชล้ถมังเกท็บทบีที่อยซูข่ใตล้ดลิน, ซถึที่งถซูกสกมัดจากหลินแขท็งเหมนอนถมังเกท็บนนื้นา
วข่ากมันวข่าเมลท็ดขล้าวสามารถถซูกเกท็บไวล้ในถมังเกท็บนนื้นาทบีที่ทนาดล้วยหลินเหลข่านบีนื้อยซูข่ไดล้นานหลายปปีโดยไมข่เปฟปี่อยเนข่าเลย

“แตอ่พระองคคจะทรงเผคำแกลบดถ้วยไฟททที่ไมอ่รซถ้ดรับ” ตรงนบีนื้คนาๆหนถึที่งถซูกเพลิที่มเขล้ากมับคนาวข่า “ไฟ” คราวนบีนื้มมัน
เปป็น “ไฟททที่ไมอ่รซถ้ดรับ” นบีที่พซูดถถึงการเผาไหมล้ชมัที่วนลิรมันดรร์ในบถึงไฟนมันื้น ดมังนมันื้นเราจถึงหมันความสนใจของเราจากภาพ
เปรบียบมายมังความเปป็นจรลิง – สลิที่งนลิรมันดรร์เหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกเปป็นตมัวแทนในทบีที่นบีนื้ ในบมันทถึกของลซูกาเกบีที่ยวกมับการเทศนา
ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมานบีนื้ เราไดล้อข่านไมข่เพบียงขล้อเทท็จจรลิงตข่างๆทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในมมัทธลิวเทข่านมันื้น แตข่นอกจากนบีนื้ 
“ยอหร์นจถึงประกาศตมักเตนอนอบีกหลายประการแกข่คนทมันื้งหลาย” (ลซูกา 3:18) นบีที่บอกเราวข่ายอหร์นเทศนา, เตนอนสตลิ,
สมัที่งสอนตข่อไปเกบีที่ยวกมับการมาของอาณาจมักรนมันื้นและการครอบครองอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีของพระเมสสลิยาหร์ เขาไมข่ไดล้
เทศนาคนาเทศนาเพบียงดล้านเดบียว เขาไมข่ไดล้เทศนาการพลิพากษาเพบียงอยข่างเดบียว เขาเทศนาการพลิพากษาเพราะวข่า
มมันเปป็นสลิที่งทบีที่จนาเปป็น แตข่เขายมังเตนอนสตลิผซูล้คนเหลข่านมันื้นและสอนพวกเขาเกบีที่ยวกมับการครอบครองของพระครลิสตร์และ
การสนาเรท็จจรลิงของพระสมัญญาทคุกขล้อทบีที่พระเจล้าทรงกระทนาไวล้แกข่อมับราฮมัมในพมันธสมัญญาเนนองนลิตยร์นมันื้นดล้วย

สลิบสองขล้อแรกของมมัทธลิว บททบีที่ 3 นนาเสนอภาพๆหนถึที่งทบีที่นข่าสนใจเกบีที่ยวกมับตมัวตนและอคุปนลิสมัยของชายผซูล้นบีนื้
ทบีที่ถซูกเลนอกสรรโดยพระเจล้าใหล้เปป็นผซูล้นนาหนล้าของพระเยซซู เมนที่อยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาปรากฏตมัว กข่อนหนล้านมันื้นเปป็น
ชข่วงเวลาแหข่งความเงบียบนานสบีที่รล้อยปปี, สบีที่รล้อยปปีนมับตมันื้งแตข่พระเจล้าทรงสข่งศาสดาพยากรณร์คนหนถึที่งมายมังประชาชาตลิ
อลิสราเอล ในยอหร์น พระเจล้าตรมัสอบีกครมันื้ง และพรล้อมกมับศาสดาพยากรณร์คนใหมข่นบีนื้ พลิธบีใหมข่กท็มาดล้วย (บมัพตลิศมา
ของยอหร์นอมันสนาแดงการกลมับใจใหมข่) และวลิธบีใหมข่ของการเทศนา (การประกาศการเสดท็จมาของพระมหา
กษมัตรลิยร์) ในพระคนาภาคพมันธสมัญญาเดลิมตลอดทมันื้งเลข่ม พระเจล้าทรงเรบียกคนทมันื้งหลายใหล้กลมับใจใหมข่ แตข่การกลมับใจ
ใหมข่ทบีที่ยอหร์นเทศนานมันื้นมบีเหตคุจซูงใจแบบใหมข่ – การครอบครองของพระมหากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้น

ในอคุปนลิสมัยของเขา ยอหร์นเปป็นคนเขล้มแขท็งและกลล้าหาญ – แตข่กท็ถข่อมใจ ในคนาเทศนาของเขาๆกท็รคุนแรง –
แตข่เขากท็แสดงออกถถึงสตลิปปัญญาในทางปฏลิบมัตลิ เขาไดล้รมับการฝฝึกฝนในความสมันโดษแหข่งถลิที่นทคุรกมันดาร และผมกท็
เชนที่ออยข่างจรลิงใจวข่าผซูล้รมับใชล้ทมันื้งหลายสมมัยนบีนื้ ซถึที่งรวมถถึงตมัวผมเองดล้วย คงจะมบีฤทธลิธิ์เดชมากขถึนื้นและใชล้การไดล้มากกวข่า
เดลิมในงานรมับใชล้หากเราใชล้เวลาตามลนาพมังกมับพระเจล้ามากขถึนื้น ความสมันโดษในสลิที่งตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณยข่อมใหล้
เงลินปปันผลกล้อนโต และเมนที่อยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาปรากฏตมัว คนาเทศนาของเขากท็เปป็นความจรลิงทบีที่ทลิที่มแทงแหข่งพระ
วจนะของพระเจล้า – “คมยลิที่งกวข่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลคุกระทมัที่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขล้อกระดซูกและไขใน
กระดซูก” (ฮบ. 4:12)

เครนที่องแตข่งกายของยอหร์นมบีเนนนื้อหยาบ แตข่คนาเทศนาของเขากท็มบีเนนนื้อหยาบยลิที่งกวข่ารซูปลมักษณร์ภายนอกของ
เขาเสบียอบีก คคุณรซูล้จมักผซูล้รมับใชล้กบีที่คนวมันนบีนื้ทบีที่ยอมรล้องประกาศจากธรรมาสนร์วข่าบางคนในพวกคนเหลข่านมันื้นทบีที่มาฟปังพวก
เขาเปป็น “ชคำตคิงซรถ้คำย”? เราไมข่สามารถแกล้ตมัวแทนผซูล้รมับใชล้ทมันื้งหลายในวมันนบีนื้ไดล้โดยกลข่าววข่าการเทศนาแบบนมันื้นเปป็น
สลิที่งทบีที่ไมข่จนาเปป็น มมันเปป็นสลิที่งทบีที่จนาเปป็นในวมันนบีนื้พอๆกมับในสมมัยตอนทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาเทศนาแกข่พวกฟารลิสบีและ
พวกสะดซูสบี โดยปฏลิเสธทบีที่จะใหล้บมัพตลิศมาพวกเขาจนกวข่าพวกเขาสนาแดง “ผลอมันสมแกข่การกลมับใจใหมข่” ครลิสต
จมักรโดยเฉลบีที่ยทคุกวมันนบีนื้ถซูกแชข่งสาปดล้วย “พวกงซูรล้าย” ทบีที่เปป็นสมาชลิก โดยบางทบีอาจอยซูข่ในคณะกรรมการผซูล้ชข่วยศลิษ
ยาภลิบาลหรนอสอนชมันื้นเรบียนรวบีวารศถึกษา พวกเขาตล้องกลมับใจใหมข่และรมับความรอด



“พวกงซูรล้าย” ทบีที่ยอหร์นเทศนาใหล้ฟปังอยซูข่นมันื้นกนาลมังพถึที่งพาเชนนื้อสายบรรพบคุรคุษของตนเพนที่อทบีที่จะพาพวกตนไป
สวรรคร์ แตข่ความเชนที่อแบบครลิสเตบียนชข่วยบบุคคลตอ่คำงๆใหล้รอด ไมข่ใชข่ประชาชาตลิตข่างๆหรนอเชนนื้อชาตลิตข่างๆ ความรอด
เปป็นเรนที่องของใครของมมัน ผมขอเสรลิมดล้วยวข่าความเชนที่อแบบครลิสเตบียนมบีการแบข่งแยก มมันแยกออกจากกมัน ไมข่มบี
พนนื้นทบีที่ตรงกลาง ผซูล้คนเปป็นครลิสเตบียนหรนอไมข่พวกเขากท็ไมข่เปป็นครลิสเตบียน พวกเขาเปป็นลซูกของพระเจล้า หรนอไมข่กท็เปป็น
ลซูกของพญามาร ความเชนที่อแบบครลิสเตบียนคนอ พระครคิสตคผซถ้ทรงสถคิตในทม่านทบันั้งหลาย คคุณอาจเลลิกนลิสมัยแยข่ๆไดล้
ทมันื้งหมด, คคุณอาจดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่ไมข่มบีใครตลิไดล้เลยในดล้านศบีลธรรม แตข่หากคคุณไมข่เหท็นตมัวเองวข่าเปป็นผซูล้ทบีที่หลง
หายและปราศจากพระเจล้า จนกวข่าคคุณกลมับใจจากบาปตข่างๆของคคุณและตล้อนรมับพระเยซซู คคุณกท็ยมังไมข่ไดล้รมับความ
รอดเลย บนแผข่นดลินโลกทคุกวมันนบีนื้คนชอบธรรมและคนชมัที่วอาศมัยอยซูข่รข่วมกมัน – ขล้าวสาลบีและขล้าวละมาน, แกะและ
แพะ แตข่สมักวมันหนถึที่ง เหมนอนกมับทบีที่ยอหร์นเทศนาแกข่ฝซูงชนเหลข่านมันื้นในสมมัยของเขา พระมหากษมัตรลิยร์จะเสดท็จมา และ
พระองคร์จะทรงแยกขล้าวละมานออกจากขล้าวสาลบี พระองคร์จะทรงรวบรวมขล้าวสาลบีของพระองคร์ไวล้ในยคุล้งฉางและ
จะทรงเผาแกลบดถ้วยไฟทมีสิ่ไมม่รยูจ้ดบับ!

พระเยซซทรงรมับบมัพตริศมาจากยอหศ์น
ขล้อ 13: “แลถ้วพระเยซซเสดห็จจคำกแควถ้นกคำลคิลทมคำหคำยอหคนททที่แมอ่นนั้คคำจอรคแดน เพคืที่อจะรรับบรัพตคิศมคำจคำก

ทอ่คำน”
ตรงนบีนื้เราเหท็นการเปลบีที่ยนผข่านจากงานรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไปสซูข่งานรมับใชล้ของพระเยซซู 

กลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่มพซูดถถึงบมัพตลิศมาของพระเยซซู แตข่มมัทธลิวเทข่านมันื้นใหล้บมันทถึกทบีที่ละเอบียดซถึที่งเราจะศถึกษาในทบีที่นบีนื้ มาระโก
ใหล้สามขล้อเพนที่อเลข่าถถึงเหตคุการณร์ตอนนบีนื้ (บททบีที่ 1 ขล้อ 9-11) ลซูกาจนากมัดการเลข่าถถึงเหตคุการณร์ตอนนบีนื้แคข่สองขล้อ (บททบีที่
3 ขล้อ 21, 22) ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักไมข่ไดล้เลอ่คำเหตบุกคำรณคเกบีที่ยวกมับบมัพตลิศมาของพระเยซซู แตข่เขาพซูดถถึงมมันในบททบีที่ 3 ขล้อ
26 ในกลิตตลิคคุณของเขา

“แลถ้วพระเยซซเสดห็จมคำ...” เราจะตล้องไมข่คลิดเอาเองวข่าพระเยซซูทรงปรากฏตมัวทมันทบีทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศ
มาพซูดเสรท็จ ตามทบีที่บมันทถึกไวล้ในขล้อ 12 ขล้อความนบีนื้มบีความหมายเพบียงแคข่วข่าพระองคร์ทรงปรากฏตมัวขณะทบีที่ยอหร์นกนา
ลมังเทศนาและใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่ในพนนื้นทบีที่นมันื้น เราไมข่อาจระบคุแนข่ชมัดไดล้วข่ายอหร์นเทศนาไปแลล้วนานเทข่าใดตอนทบีที่พระ
เยซซูเสดท็จมาหาเขา มมันอาจผข่านไปหลายวมันหรนออาจผข่านไปแลล้วสองสามเดนอนกท็ไดล้ ลซูกา 3:23 บอกเราวข่าพระ
เยซซูทรง “มบีพระชนมายคุประมาณสามสลิบพรรษา” ตอนทบีที่พระองคร์ทรงเรลิที่มงานรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์ หาก
ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาเรลิที่มเทศนาตอนทบีที่อายคุเทข่ากมัน งมันื้นเขากท็คงเทศนาไปแลล้วนานหกเดนอนกข่อนทบีที่พระเยซซูเสดท็จ
มาหาเขาเพนที่อรมับบมัพตลิศมา เพราะวข่ายอหร์นอายคุแกข่กวข่าพระเยซซูหกเดนอน (ลซูกา 1:26)

แนข่นอนวข่าเราไมข่สามารถพลิสซูจนร์ไดล้วข่ายอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาเรลิที่มการรมับใชล้ของเขาตอนอายคุสามสลิบปปี แตข่
เคยมบีอยซูข่สมมัยหนถึที่งเมนที่อ ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในพระราชบมัญญมัตลิ คนเลวบีเรลิที่มงานรมับใชล้สาธารณชนหรนองานปรนนลิบมัตลิฝฝ่าย
วลิญญาณตอนอายคุสามสลิบปปี และอายคุนมันื้นกท็ถซูกกนาหนดตายตมัวโดยบมัญญมัตลิ (กดว. 4:3) อยข่างไรกท็ตาม ตข่อมาในภาย
หลมัง (กดว. 8:24) อายคุนมันื้นกท็ถซูกลดลงเหลนอยบีที่สลิบหล้าปปี และดาวลิดดล้วยเหตคุผลหนถึที่งทบีที่พลิเศษมากๆกท็ลดมมันจนเหลนอ
ยบีที่สลิบปปี (1 พศด. 23:24-28) นบีที่มบีผลตข่อมาจนกระทมัที่งหลมังจากการถซูกกวาดตล้อนไปเปป็นเชลย (เอสรา 3:8) ถถึง



กระนมันื้น นบีที่กท็คงไมข่พลิสซูจนร์อายคุทบีที่เฉพาะเจาะจงตอนทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาปรากฏตมัวเพนที่อเรลิที่มงานรมับใชล้ของเขา 
อยข่างไรกท็ตาม คนกท็เชนที่อกมันโดยทมัที่วไปวข่าเขาอายคุประมาณสามสลิบปปี

พระเจล้าทรงมบีจคุดประสงคร์หนถึที่งในการไมข่บอกเราอยข่างเฉพาะเจาะจงถถึงเวลาทบีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา 
หากพระองคร์ทรงระบคุเวลาทบีที่แนข่ชมัด, ขล้อความทบีที่แนข่ชมัดซถึที่งชข่วยใหล้เราสามารถระบคุวมันเวลาไดล้, กท็มบีหลายลล้านคนใน
อาณาจมักรชาวครลิสตร์ทบีที่คงทนาใหล้วมันนมันื้นเปป็น “วมันสนาคมัญทางศาสนา” – และควคำมเชคืที่อแบบครคิสเตทยนกท็ไมข่ใชข่วมัน
ตข่างๆหรนอเทศกาลเลบีนื้ยงตข่างๆ ดล้วยเหตคุนบีนื้ สลิที่งทบีที่เราจนาเปป็นตล้องรซูล้ พระเจล้ากท็ทรงบอกเราอยข่างชมัดเจน สลิที่งทบีที่พระองคร์
ไมข่บอกเรา เรากท็ไมข่จนาเปป็นตล้องรซูล้ สลิที่งลบีนื้ลมับทมันื้งปวงเปป็นของพระองคร์ (พบญ. 29:29) เรารซูล้วข่าพระครลิสตร์ไดล้เสดท็จมาหา
ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาตอนทบีที่เขากนาลมังใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่ในแมข่นนื้นาจอรร์แดน “เพคืที่อจะรรับบรัพตคิศมคำจคำกทอ่คำน” มมันไมข่
จนาเปป็นทบีที่เราจะตล้องรซูล้เวลาทบีที่แนข่ชมัดตอนทบีที่พระองคร์เสดท็จมาหายอหร์น

ลซูกา 3:21 พซูดถถึงเหตคุการณร์ตอนนบีนื้วข่าเปป็นเวลา “เมคืที่อคนทรันั้งปวงรรับบรัพตคิศมคำ” แนข่นอนวข่านบีที่ไมข่ไดล้
หมายความวข่าทคุกคนในพนนื้นทบีที่นมันื้นรอบแมข่นนื้นาจอรร์แดนไดล้รมับบมัพตลิศมา แตข่ดมังทบีที่เราหมายเหตคุไวล้ในขล้อ 5 ของบททบีที่เรา
ศถึกษาอยซูข่ในมมัทธลิว ฝซูงชนเหลข่านมันื้นทบีที่เปป็น “ชาวกรคุงเยรซูซาเลท็ม และคนทมัที่วแควล้นยซูเดบีย และคนทมัที่วบรลิเวณรอบแมข่นนื้นา
จอรร์แดน” ไดล้มาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาจากยอหร์น

มาระโก 1:9 บอกเราวข่า “ตข่อมาในคราวนมันื้น (นมัที่นคนอ ในวมันเหลข่านมันื้นเมนที่อยอหร์นกนาลมังใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่ใน
พนนื้นทบีที่โดยรอบจอรร์แดน) พระเยซซเสดห็จมคำจคำกเมคืองนคำซคำเรห็ธแควถ้นกคำลคิลท...” ในมมัทธลิว 2:23 เราเรบียนรซูล้วข่าเมนที่อโย
เซฟและครอบครมัวของเขากลมับมาจากอบียลิปตร์ พวกเขากท็ตมันื้งรกรากในเมนองนาซาเรท็ธ พระเยซซูทรงใชล้เวลาชข่วงวมัย
เดท็กและวมัยรคุข่นทบีที่นมัที่นเอง ตามทบีที่กลข่าวไวล้ในลซูกา 4:16 โดยนข่าจะทนางานกมับโยเซฟในรล้านชข่างไมล้นมันื้น แนข่นอนวข่า
พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่รซูล้จมักดบีทบีที่นมัที่น (มธ. 13:55) และพระองคร์กท็เสดท็จจากเมนองนาซาเรท็ธเขล้าไปในแควล้นยซูเดบีย เพนที่อทบีที่จะ
รมับบมัพตลิศมาจากยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาในแมข่นนื้นาจอรร์แดน (ภาษาเดลิมบอกเปป็นนมัยวข่าพระเยซซูเสดท็จมายมังพนนื้นทบีที่นมันื้น
ดล้วยเหตคุผลเดบียวทบีที่เฉพาะเจาะจง: พระองคร์เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาจากยอหร์น)

ขล้อ 14: “แตอ่ยอหคนทซลหถ้คำมพระองคควอ่คำ “ขถ้คำพระองคคตถ้องกคำรจะรรับบรัพตคิศมคำจคำกพระองคค ควรหรคือททที่
พระองคคจะเสดห็จมคำหคำขถ้คำพระองคค””

มมัทธลิวเปป็นผซูล้เดบียวทบีที่บมันทถึกความลมังเลของยอหร์นทบีที่จะใหล้บมัพตลิศมาพระเยซซู “ยอหคนทซลหถ้คำมพระองคค” 
ความหมายตรงนบีนื้กท็คนอวข่า ยอหร์นพยายามโนล้มนล้าวพระเยซซูไมข่ใหล้เรบียกรล้องทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาจากตน ยอหร์นไดล้
แสดงออกถถึงความรซูล้สถึกของตนในเรนที่องความถข่อมใจและความไมข่คซูข่ควรของตนทบีที่จะปรนนลิบมัตลิพระเยซซูแมล้แตข่ในงาน
ทบีที่ตที่นาตล้อยทบีที่สคุด ดมังนมันื้นมมันจถึงไมข่นข่าแปลกเลยทบีที่เขารซูล้สถึกวข่าไมข่คซูข่ควรทบีที่จะใหล้พลิธบีบมัพตลิศมาอมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์แกข่พระองคร์ผซูล้นบีนื้ทบีที่
เขากนาลมังเตรบียมหนทางใหล้!

“ขถ้คำพระองคคตถ้องกคำรจะรรับบรัพตคิศมคำจคำกพระองคณ ควรหรคือททที่พระองคณจะเสดห็จมคำหคำขจ้าพระองคณ” ผซูล้คน
ทบีที่มาหายอหร์นเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมากนาลมังรมับสารภาพความบาปตข่างๆของตนอยข่างเปปิดเผย พวกเขานข่าจะเอข่ย
ความบาปบางอยข่างทบีที่ตนมบีความผลิดดล้วย โดยเอข่ยชนที่อความชมัที่วชล้าตข่างๆของตน แตข่ยอหร์นรซูล้วข่าไมข่มบีความบาปเลยใน
พระเมษโปดกของพระเจล้า ในยอหร์น 1:33 เราเรบียนรซูล้วข่าพระเจล้าทรงบอกยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาแลล้ววข่าพระเมส
สลิยาหร์จะเสดท็จมาหาเขาเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา และวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะเสดท็จลงมาสถลิตอยซูข่บนพระองคร์ นบีที่



เกลิดขถึนื้นเหมนอนกมับทบีที่พระเจล้าทรงประกาศแลล้ววข่าจะเกลิดขถึนื้น แตข่พอพระเยซซูเสดห็จมคำเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา ยอหร์นกท็รซูล้
วข่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า ในยอหร์น 1:29 เขากลข่าวถถึงพระเยซซูวข่า “จงดซูพระเมษโปดกของ
พระเจล้า ผซูล้ทรงรมับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย!”

เรารซูล้วข่าไมข่มบีความบาปในพระเยซซูเลย พระองคร์ทรงบรลิสคุทธลิธิ์และชอบธรรม พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าใน
กายเนนนื้อหนมัง กระนมันื้นบมัพตลิศมาในชมัที่วโมงนมันื้นกท็บอกเปป็นนมัยวข่าคนๆหนถึที่งกนาลมังรมับสารภาพความบาปและกลมับใจ
ใหมข่ ดมังทบีที่เหท็นในขล้อ 6 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ เหตคุฉะนมันื้นทนาไมพระบคุตรทบีที่ไรล้บาปของพระเจล้าจถึงทรงยนนกราน
ทบีที่จะรมับบมัพตลิศมาพรล้อมกมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่ตล้องกลมับใจใหมข่และสารภาพความบาปของตนอยข่างแทล้จรลิง?

ขล้อ 15: “และพระเยซซตรรัสตอบยอหคนวอ่คำ “บรัดนทนั้จงยอมเถคิด เพรคำะสมควรททที่เรคำทรันั้งหลคำยจะกระทคคำตคำม
สคิที่งชอบธรรมทบุกประกคำร” แลถ้วทอ่คำนกห็ยอมทคคำตคำมพระองคค”

งานรมับใชล้และตนาแหนข่งของพระเยซซูมบีสามประการ: ศาสดาพยากรณร์, ปคุโรหลิต, และกษมัตรลิยร์ แมล้วข่างาน
แบบปคุโรหลิตของพระองคร์ไมข่ไดล้เรลิที่มตล้นจนกระทมัที่งพระองคร์ “ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองแดข่พระเจล้าเปป็นเครนที่องบซูชาอมัน
ปราศจากตนาหนลิ” (ฮบ. 9:14) ตามระบบของเลวบี (อพย. 29:4-7) มหาปคุโรหลิตกท็ถซูกชนาระลล้างกข่อน จากนมันื้นจถึงถซูก
เจลิมตมันื้ง (แนข่นอนวข่า การปรากฏตมัวของพระครลิสตร์ในฐานะกษมัตรลิยร์-ปคุโรหลิตตามอยข่างของเมลคบีเซเดคจะเกลิดขถึนื้นใน
อาณาจมักรแหข่งสวรรคร์บนแผข่นดลินโลก, ยคุคพมันปปี) บมัพตลิศมาของยอหร์นมาพรล้อมกมับการสารภาพความบาป และ
พระเยซซูไมข่จนาเปป็นตล้องสารภาพความบาป แตข่เราตล้องจนาไวล้เชข่นกมันวข่าบมัพตลิศมาของยอหร์นบข่งบอกวข่าผซูล้ทบีที่รมับบมัพตลิศ
มากนาลมังระบคุตมัววข่าเปป็นพวกเดบียวกมับอาณาจมักรทบีที่จะมานมันื้นและการครอบครองของพระมหากษมัตรลิยร์ ดมังนมันื้นบคุคคล
ทบีที่รมับบมัพตลิศมากท็บอกเปป็นนมัยถถึงความปรารถนาทบีที่จะรข่วมแบข่งปปันในอาณาจมักรนมันื้นและการครอบครองอมันเปปีปี่ยมสงข่า
ราศบีของพระมหากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้น

นบีที่อาจบอกเปป็นนมัยดล้วยวข่าพระเยซซูกนาลมังทบีที่จะรมับการเจลิมตมันื้งดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ในแบบทบีที่มองเหท็นไดล้
และไดล้ยลินไดล้ โดยการทนาเชข่นนมันื้น ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็คงจะแนข่ใจเตท็มรล้อยวข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์
และทคุกคนทบีที่ฟปังและเชนที่อกท็จะแนข่ใจเชข่นกมันวข่าพวกเขาอยซูข่ตข่อหนล้าพระเมสสลิยาหร์

ในสข่วนของพระเยซซูเอง บมัพตลิศมาของพระองคร์เปป็นการกระทนาทบีที่แสดงถถึงความชอบธรรม จนาไวล้วข่า
พระองคร์ไดล้เสดท็จจากพระทรวงของพระบลิดามาและทรงรมับรข่างกายหนถึที่งทบีที่ตที่นาตล้อย โดยเสดท็จมายมังแผข่นดลินโลกใน
กายเนนนื้อหนมังในฐานะคนอลิสราเอลคนหนถึที่งเพนที่อทบีที่จะเปป็นพวกเดบียวกมับชนอลิสราเอลทบีที่เหลนออยซูข่ทบีที่เชนที่อ

พระเยซซูตรมัสแกข่ยอหร์นวข่า “เพรคำะสมควรททที่เรคำทรันั้งหลคำยจะกระทคคำตคำมสคิที่งชอบธรรมทบุกประกคำร” การก
ระทนาตามสลิที่งชอบธรรมทคุกประการ หมายความวข่า กคำรกระทคคำอยอ่คำงเตห็มบรคิบซรณค, การทคคำใหถ้ครบถถ้วนอยอ่คำงเตห็มททที่
 – และพระเยซซูทรงกระทนาใหล้ความชอบธรรมและความบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้าสนาเรท็จครบถล้วนอยข่างบรลิบซูรณร์ 
พระองคร์ทรงกระทนาสลิที่งทบีที่พอพระทมัยพระเจล้าเสมอ, ตลอดเวลาและอยข่างครบบรลิบซูรณร์ เราตล้องจนาไวล้วข่าพระเยซซู
ทรงเปป็นพระเจล้าอยข่างแทล้จรลิงพอๆกมับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นมนคุษยร์อยข่างแทล้จรลิง พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้าอยข่าง
แทล้จรลิงเหมนอนกมับทบีที่พระเจถ้คำทรงเปป็นพระเจล้า และพระองคร์ทรงเปป็นมนคุษยร์อยข่างแทล้จรลิงเหมนอนกมับทบีที่มนบุษยคเปป็น
มนคุษยร์ ตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อทบีที่จะแสวงหาและชข่วยผซูล้ทบีที่หลงหายไปใหล้รอด 
พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะกระทนาทคุกสลิที่งทบีที่ชอบธรรม, เพนที่อทนาใหล้ทคุกขบีดและทคุกจคุดของพระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จ



ดมังนมันื้นสมมตลิวข่าพระองคร์ทรงปฏลิเสธทบีที่จะระบคุตมัวพระองคร์เองวข่าเปป็นพวกเดบียวกมันกมับงานรมับใชล้ของยอหร์น
ผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาผซูล้ซถึที่งเปป็นศาสดาพยากรณร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่คนหนถึที่งในสายตาของประชาชน พวกเขาคลิดวข่ายอหร์นเปป็นเอลบี
ยาหร์หรนอศาสดาพยากรณร์คนอนที่นในภาคพมันธสมัญญาเดลิมกลมับมาอบีกในกายหนถึที่ง และมมันกท็เหมาะสมทบีที่พระเยซซูจะ
ระบคุตมัวพระองคร์เองวข่าเปป็นพวกเดบียวกมันกมับศาสดาพยากรณร์ใหมข่คนนบีนื้ นอกจากนบีนื้ในระหวข่างรมับบมัพตลิศมา พระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กท็เสดท็จลงมาบนพระองคร์ในรซูปกายหนถึที่งและพระเจล้าพระบลิดาทรงประกาศดล้วยเสบียงทบีที่ยลินไดล้จาก
สวรรคร์วข่า “ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นบคุตรทบีที่รมักของเรา เราชอบใจทข่านมาก!” ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึงไมข่เพบียงระบคุตมัวพระองคร์วข่าเปป็น
พวกเดบียวกมับชนชาตลิของพระองคร์, กมับการรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา, และกมับงานรมับใชล้ปวงชนของ
พระองคร์เองเทข่านมันื้น ขณะเดบียวกมันพระองคร์ทรงถซูกระบคุตมัวตนวข่าเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า, พระเมสสลิยาหร์ทบีที่
ชนชาตลิของพระองคร์ไดล้รอคอยมานานแสนนาน

พระเยซซูทรงกระทนาสลิที่งทบีที่พวกยลิวทบีที่ยนาเกรงพระเจล้าทคุกคนกระทนา พระองคร์ทรงชนาระเงลินคข่าบนารคุงพระ
วลิหาร – ไมข่ใชข่เพราะพระองคร์มบีพมันธะตล้องทนาเชข่นนมันื้น แตข่เพนที่อทบีที่พระองคร์จะไดล้แสดงใหล้เหท็นวข่าพระองคร์เปป็นพวก
เดบียวกมันกมับชนชาตลิยลิวและ “กระทนาตามสลิที่งชอบธรรมทคุกประการ” มมัทธลิว 17:24-27 บมันทถึกการอมัศจรรยร์เรนที่อง
เงลินคข่าบนารคุงพระวลิหาร เปโตรคคุยเรนที่องเงลินคข่าบนารคุงนมันื้นกมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่เกท็บคข่าบนารคุง และพวกเขากท็ถามเขาวข่า 
“อาจารยร์ของทข่านไมข่เสบียคข่าบนารคุงพระวลิหารหรนอ” เปโตรตอบวข่า “เสบีย” พระเยซซูทรงบอกเปโตรวข่าในฐานะพระ
บคุตรของพระเจล้าพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะอล้างสลิทธลิธิ์ไดถ้รรับกคำรยกเวถ้นการเสบียเงลินคข่าบนารคุงพระวลิหาร – แตข่ถล้า
พระองคร์ทรงทนาเชข่นนมันื้น พวกผซูล้ปกครองกท็อาจสะดคุดใจเพราะพระองคร์และใชล้การปฏลิเสธของพระองคร์ทบีที่จะเสบียเงลิน
คข่าบนารคุงเปป็นอาวคุธโจมตบีพระองคร์ไดล้ ดล้วยเหตคุนบีนื้พระองคร์จถึงทรงใชล้เปโตรไปทบีที่ทะเล โดยสมัที่งเขาใหล้ “ไปตกเบท็ดทบีที่
ทะเล เมนที่อไดล้ปลาตมัวแรกขถึนื้นมากท็ใหล้เปปิดปากมมัน แลล้วจะพบเงลินแผข่นหนถึที่ง จงเอาเงลินนมันื้นไปจข่ายใหล้แกข่เขาสนาหรมับเรา
กมับทข่านเถลิด”

ขล้อ 16: “และพระเยซซเมคืที่อพระองคคทรงรรับบรัพตคิศมคำแลถ้ว ในทรันใดนรันั้นกห็เสดห็จขถึนั้นจคำกนนั้คคำ และดซเถคิด 
ทถ้องฟฝ้คำกห็แหวกออก และพระองคคไดถ้ทอดพระเนตรเหห็นพระวคิญญคำณของพระเจถ้คำเสดห็จลงมคำดบุจนกเขคำและสถคิต
อยซอ่บนพระองคค”

“ในทรันใดนรันั้น” มบีความหมายวข่า ในทรันทท เมนที่อพระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา พระองคร์กท็ทรงขถึนื้นมาจากนนื้นา
ทรันทท มบีบางคนกลข่าววข่าเมนที่อยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากนาลมังใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่ บข่อยครมันื้งผซูล้คนทบีที่เขาใหล้บมัพตลิศมากท็ยนนอยซูข่
ในนนื้นาตข่อไปโดยรอคนอนที่นทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา และจากนมันื้นพวกเขากท็ขถึนื้นมาจากนนื้นาพรถ้อมกรัน คนอนที่นๆกท็บอกเราวข่า
หลมังจากยอหร์นใหล้บมัพตลิศมาคนๆหนถึที่งแลล้ว คนๆนมันื้นกท็ยนนอยซูข่ในนนื้นาและสารภาพบาปตข่างๆทบีที่เขาไดล้กระทนาและความ
ชมัที่วชล้าทบีที่เขาไดล้ปฏลิบมัตลิ ขล้อความเกบีที่ยวกมับประวมัตลิศาสตรร์เหลข่านบีนื้ไมข่ไดล้รมับการดลใจ แตข่พวกมมันกท็ถซูกเอามาจากบมันทถึก
ตข่างๆทางประวมัตลิศาสตรร์ หากขล้อความเหลข่านบีนื้เปป็นความจรลิง มมันกท็คงอธลิบายสาเหตคุทบีที่วข่าทนาไมพระเยซซูถถึงเสดท็จขถึนื้น
จากนนื้นาทรันทท  พระองคร์ไมข่มบีบาปทบีที่จะตล้องสารภาพ ดมังนมันื้นเมนที่อพระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาแลล้ว พระองคร์จถึงทรงเดลิน
ขถึนื้นออกมาจากนนื้นาทมันทบี

มาระโกบอกเราดล้วยวข่า “พอพระองคคเสดห็จขถึนั้นมคำจคำกนนั้คคำ ในทมันใดนมันื้นกท็ทอดพระเนตรเหท็นทล้องฟฝ้าแหวก
ออก...” (มาระโก 1:10) ขล้อพระคนาตข่างๆทบีที่เลข่าเรนที่องบมัพตลิศมาของพระเยซซูบอกเราวข่าพระองคร์ “เสดห็จขถึนั้นมคำจคำก



นนั้คคำ” ผมขอกลข่าวซนื้นาสลิที่งทบีที่ผมไดล้กลข่าวไปแลล้ว – นมัที่นคนอ ผมไมข่โตล้แยล้งเรนที่องวลิธบีการตข่างๆของการใหล้บมัพตลิศมา 
เนนที่องจากบมัพตลิศมาเกบีที่ยวขล้องกมับความเชนที่อฟปังทบีที่มบีตข่อพระบมัญชาของพระเยซซู และไมข่เกบีที่ยวขล้องกมับการสรล้างใหมข่ ผม
จถึงไมข่เลลิกคบกมับครลิสเตบียนคนอนที่นๆเพราะเรนที่องวลิธบีการใหล้บมัพตลิศมาทบีที่พวกเขาปฏลิบมัตลิ อยข่างไรกท็ตาม ผมเชนที่อวข่าพระ
เยซซูทรงถซูกจคุข่มลงมลิดทมันื้งตมัว เราถซูกบอกอยข่างชมัดเจนวข่าพระองคร์เสดท็จขถึนื้นมาจากนนื้นา และมมันคงยากทบีที่ผมจะเชนที่อวข่า
พระองคร์แคข่ทรงยนนอยซูข่ในนนื้นาและทรงถซูกประพรมนนื้นาหรนอถซูกเทนนื้นาลงบนพระเศบียรของพระองคร์! ผมจะไมข่เลลิก
สามมัคคบีธรรมกมับผซูล้เชนที่อคนใดกท็ตามทบีที่ไมข่เหท็นดล้วยกมับผมในประเดท็นนบีนื้ แตข่ผมไดล้กลข่าวไปแลล้วถถึงความเชนที่อแบบจรลิงใจ
ของผมตามสลิที่งทบีที่ผมเหท็นในขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆ

เมนที่อพระเยซซูเสดท็จขถึนื้นมาจากนนื้นา “ดซเถคิด ทถ้องฟฝ้คำกห็แหวกออก...” ลซูกา 3:21 บอกเราวข่าพระเยซซูกนาลมัง
อธลิษฐานในขณะนมันื้น: “พระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมาดล้วย ขณะเมนที่อทรงอธลิษฐานอยซูข่ ทล้องฟฝ้ากท็แหวกออก” นบีที่ไมข่ไดล้
หมายความวข่าพระเยซซูแคข่เงยหนถ้คำมองดซทถ้องฟฝ้คำเฉยๆ มมันหมายความวข่าทล้องฟฝ้าเปปิดออกจรคิงๆ, ถซูกแยกออกจาก
กมัน เหตคุการณร์อมัศจรรยร์เชข่นนมันื้นถซูกกลข่าวถถึงบข่อยครมันื้งในทมันื้งภาคพมันธสมัญญาเดลิมและใหมข่ (จงหมายเหตคุเอเสเคบียล 
1:1, อลิสยาหร์ 64:1, กลิจการ 7:56, และวลิวรณร์ 4:1)

“....และพระองคค (พระเยซซู)ไดถ้ทอดพระเนตรเหห็นพระวคิญญคำณของพระเจถ้คำเสดห็จลงมคำดบุจนกเขคำและ
สถคิตอยซอ่บนพระองคค” พระเยซซไมข่เพบียงเหท็นฟฝ้าสวรรคร์แยกออกจากกมันเทข่านมันื้น ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็เปป็น
ประจมักษร์พยานถถึงการอมัศจรรยร์นบีนื้เชข่นกมัน และในยอหร์น 1:33, 34 เขากท็เปป็นพยานรมับรองวข่า: “พระองคร์ ผซูล้ไดล้ทรง
ใชล้ใหล้ขล้าพเจล้าใหล้บมัพตลิศมาดล้วยนนื้นา พระองคร์นมันื้นไดล้ตรมัสกมับขล้าพเจล้าวข่า ‘เมนที่อเจล้าเหท็นพระวลิญญาณเสดท็จลงมาและ
สถลิตอยซูข่บนผซูล้ใด ผซูล้นมันื้นแหละเปป็นผซูล้ใหล้บมัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์’ และขล้าพเจล้ากท็ไดล้เหท็นแลล้ว และไดล้เปป็น
พยานวข่า พระองคร์นบีนื้แหละ เปป็นพระบคุตรของพระเจล้า”

เหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์มบีความเชนที่อและความเหท็นแตกตข่างกมันเกบีที่ยวกมับวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้เสดท็จลงมา
ในรซปรอ่คำงเหมคือนนกเขคำตรัวหนถึที่ง หรนอวข่าพระวลิญญาณไดล้เสดท็จลงมาในอากมัปกลิรลิยาทบีที่อข่อนโยนเหมคือนนกเขาตมัวหนถึที่ง
โดยสข่วนตมัวแลล้วผมทนาใจเชนที่อไดล้อยข่างไมข่ยากเยท็นเลยวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้เสดท็จลงมาบนพระเยซซูในรซูปรข่าง
ของนกเขาตมัวหนถึที่งจรลิงๆ พระบคุตรของพระเจล้าไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกในฐานะพระเมษโปดกของพระเจล้า, ผซูล้ถข่อม
ใจ, ผซูล้อข่อนโยน, ผซูล้อข่อนสคุภาพ นกเขาเปป็นนกทบีที่ถข่อมตมัวทบีที่สคุดในตระกซูลนก เหมนอนกมับทบีที่ลซูกแกะเปป็นสมัตวร์ทบีที่ถข่อมตมัว
ทบีที่สคุด ดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงดซูนข่าเชนที่อถนอในสายตาของผมทบีที่วข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้เสดท็จมาในฐานะนกเขาตมัวหนถึที่งทบีที่
อข่อนโยนและลอยอยซูข่เหนนอ โดยเสดท็จลงมาและสถลิตอยซูข่บน (หรนอสถลิตอยซูข่กมับ) พระเยซซู ผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่ทข่าน
ประกาศวข่าพระวลิญญาณไดล้เสดท็จมาในรซูปกายเหมนอนนกเขาตมัวหนถึที่ง และมมันดซูไมข่สมเหตคุสมผลทบีที่วข่าทมันื้งสบีที่คนจะใชล้
คนาพซูดทบีที่ชมัดเจนนมันื้นหากมมันเปป็นเพบียงสนที่อกลางในการเปรบียบเทบียบ

การเสดท็จมาของพระวลิญญาณบนพระเยซซูไมข่ใชข่การมาแบบชมัที่วคราวเหมนอนกมับทบีที่เคยเกลิดขถึนื้นในระบบของ
ภาคพมันธสมัญญาเดลิม มมันเปป็นการเจลิมตมันื้งแบบถาวร, ทบีที่พลิเศษมากๆ ไมข่มบีบคุคคลอนที่นใดเคยประสบกมับการเจลิมตมันื้งทบีที่
อมัศจรรยร์ขนาดนมันื้นมากข่อนเลย

เมนที่อพระวลิญญาณเสดท็จมาบนพระเยซซู พระองคร์กท็ทรงเรลิที่มการรมับใชล้และพระราชกลิจในฐานะคนกลางใน
ความหมายแบบเปป็นทางการของพระองคร์ทมันทบี พระวลิญญาณทรงนนาพระองคร์เขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดารทมันทบีซถึที่งเปป็น



ทบีทๆี่ พระองคร์ทรงอยซูข่ตข่อไปเปป็นเวลาสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนนเพนที่อทบีที่จะถซูกโจมตบีและถซูกทดลองโดยพญามาร พระองคร์ทรงถซูก
ทดลองในทคุกดล้านเหมนอนกมับทบีที่เราถซูกทดลอง กระนมันื้นพระองคร์กท็ทรงมบีชมัยชนะในการตข่อสซูล้นมันื้นอยข่างปราศจากความ
บาป

ทมันทบีหลมังจากการทดลองนมันื้นพระเยซซูกท็ทรงปรากฏตมัวอบีกครมันื้งในทบีที่ๆยอหร์นกนาลมังใหล้บมัพตลิศมา (“ทบีที่เบธาบา
ราฟากแมข่นนื้นาจอรร์แดนขล้างโนล้น”) และยอหร์นกท็ชบีนื้ไปทบีที่พระองคร์วข่าทรงเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจล้า ผซูล้ทรงรมับ
ความผลิดบาปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น 1:29) 

พระเยซซูทรงเรบียกอมันดรซูวร์, เปโตร, ฟปีลลิป และนาธานาเอลทมันทบี วมันทบีที่สามหลมังจากพระองคร์เสดท็จกลมับมา
จากภซูเขาแหข่งการทดลองนมันื้นพระองคร์กท็ทรงกระทนาการอมัศจรรยร์แรกของพระองคร์ทบีที่งานสมรสหนถึที่งในบล้านคานา 
(ยอหร์น 2:1-11)

ขล้อ 17: “และดซเถคิด มทพระสบุรเสทยงตรรัสจคำกฟฝ้คำสวรรคควอ่คำ “ทอ่คำนผซถ้นทนั้เปป็นบบุตรททที่รรักของเรคำ เรคำชอบใจทอ่คำน
มคำก”

พระคมัมภบีรร์บมันทถึกเหตคุการณร์ตอนอนที่นๆเมนที่อพระเจล้าตรมัสเปป็นเสบียงทบีที่ยลินไดล้จากสวรรคร์ โดยชมเชยพระบคุตร
ของพระองคร์ ในยอหร์น 12:28, 29 เมนที่อพระเยซซูทรงอธลิษฐานวข่า “ขล้าแตข่พระบลิดา ขอใหล้พระนามของพระองคร์ไดล้
รมับเกบียรตลิ” เสบียงหนถึที่งจากสวรรคร์กท็ตอบกลมับวข่า “เราไดล้ใหล้รมับเกบียรตลิแลล้ว และจะใหล้รมับเกบียรตลิอบีก” ผซูล้คนทบีที่ยนนอยซูข่
แถวนมันื้นไดล้ยลินเสบียงนมันื้นแตข่แยกถล้อยคนาเหลข่านมันื้นไมข่ออก บางคนกลข่าววข่าฟฝ้ารล้อง ขณะทบีที่คนอนที่นๆกลข่าววข่า “ทซูต
สวรรคร์ไดล้กลข่าวแกข่พระองคร์”

ในมมัทธลิว 17:5 ขณะทบีที่พระเยซซูทรงสนทนากมับโมเสสและเอลบียาหร์บนภซูเขาแหข่งการจนาแลงพระกายนมันื้น 
เมฆสคุกใสกล้อนหนถึที่งกท็มาปกคลคุมพวกเขาและเสบียงหนถึที่งกท็พซูดเสบียงดมังจากสวรรคร์ กลข่าววข่า “ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นบคุตรทบีที่รมัก
ของเรา เราชอบใจทข่านผซูล้นบีนื้มาก จงฟฟังทอ่คำนเถคิด” คนากลข่าวนบีนื้ถซูกรมับรองวข่าเปป็นจรลิงใน 2 เปโตร 1:17 ทบีที่เปโตรเขบียน
เกบีที่ยวกมับประสบการณร์ของเขาตอนทบีที่เขาและยากอบและยอหร์นอยซูข่กมับพระเยซซูบนภซูเขาแหข่งการจนาแลงพระกาย
นมันื้น

“เรคำชอบใจทอ่คำนมคำก” ถซูกแปลโดยเหลข่าผซูล้รซูล้ภาษากรบีกบางทข่านใหล้อข่านวข่า “เราปปีตคิยคินดทในตมัวทข่านมาก” 
พระเจล้าไมข่เพบียงทรงปปีตลิยลินดบีในพระเยซซูตอนทบีที่พระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมาเทข่านมันื้น พระองคร์ทรงรมักและปปีตลิยลินดบีใน
พระบคุตรของพระองคร์ไปตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์กาล ในยอหร์น 17:5 พระเยซซูทรงอธลิษฐานวข่า “บมัดนบีนื้ โอ พระบลิดา
เจล้าขล้า ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคร์ไดล้รมับเกบียรตลิตข่อพระพมักตรร์ของพระองคร์ คนอเกบียรตลิซถึที่งขล้าพระองคร์ไดล้มบีรข่วมกมับ
พระองคร์กอ่อนททที่โลกนทนั้มทมคำ” พระครลิสตร์ทรงอยซูข่ในเรลิที่มแรกนมันื้นกมับพระบลิดา และพระบลิดาทรงปปีตลิยลินดบีในพระองคร์
ในตอนนรันั้น พระบลิดาทรงปปีตลิยลินดบีในพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์ทรงรมับบมัพตลิศมา และบนภซูเขาแหข่งการจนาแลงพระ
กาย พระองคร์ทรงปปีตลิยลินดบีในพระบคุตรของพระองคร์วมันนบีนื้ขณะทบีที่พระองคร์ประทมับอยซูข่เบนนื้องขวาพระหมัตถร์ของ
พระเจล้าในสงข่าราศบี มบีขล้อพระคมัมภบีรร์ตข่างๆทบีที่บอกเปป็นนมัยวข่าพระเจล้าทรงปปีตลิยลินดบีในพระบคุตรของพระองคร์มาตมันื้งแตข่นลิ
รมันดรร์กาล กรคุณาศถึกษาเพลงสดคุดบี 2:7, อลิสยาหร์ 42:1 และยอหร์น 17:24

กข่อนจบบทนบีนื้ผมอยากใหล้เราเหท็นคนาสอนทบีที่ชมัดเจนเกบีที่ยวกมับตรบีเอกานคุภาพตรงนบีนื้ – พระเจล้าองคร์เดบียว ซถึที่ง
ถซูกสนาแดงเปป็นสามบคุคคล นบีที่สามารถถซูกมองเหท็นไดล้อยข่างชมัดเจนโดยคนทมันื้งปวงทบีที่ปรารถนาทบีที่จะรซูล้จมักความจรลิง, คน



ทมันื้งปวงทบีที่เตท็มใจเผชลิญหนล้ากมับขล้อเทท็จจรลิงตข่างๆตามพระคมัมภบีรร์ ทบีที่ถซูกแสดงเปป็นภาพอยข่างชมัดเจนในบมัพตลิศมาของ
พระเยซซูคนอ เราเหท็นพระเจถ้คำพระบบุตรยนนอยซูข่ในนนื้นานมันื้น เราเหท็นพระเจถ้คำพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์ เสดท็จลงมาจากสวรรคร์
ในรซูปกายของนกเขาตมัวหนถึที่ง และเราไดล้ยลินพระเจถ้คำพระบคิดคำตรมัสจากสวรรคร์ โดยประกาศวข่า “ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นบคุตร
ทบีที่รมักของเรา เราชอบใจทข่านมาก”

อยข่าเขล้าใจผมผลิด ผมไมข่เชนที่อในพระเจล้าสามองคร์ ผมเชนที่อในพระเจถ้คำองคคเดทยวทบีที่ถซูกสนาแดงในสามบคุคคล – 
พระบลิดา, พระบคุตร และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ หากคคุณขอใหล้ผมอธคิบคำยเรนที่องตรบีเอกานคุภาพ ผมกท็คงตล้องตอบวข่า 
“ผมอธลิบายไมข่ไดล้ครมับ!” ผมกลข่าวในภาษาของพระคมัมภบีรร์วข่า “สลิที่งลบีนื้ลมับทมันื้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของ
เราทมันื้งหลาย แตข่สลิที่งทรงสนาแดงนมันื้นเปป็นของเราทมันื้งหลาย และของลซูกหลานของเราเปป็นนลิตยร์...” (พบญ. 29:29) 
หากผมสามารถอธลิบายเรนที่องตรบีเอกานคุภาพไดล้ ผมกท็คงสามารถอธลิบายเรนที่องการประสซูตลิของพระเยซซูจากหญลิง
พรหมจารบีไดล้ และหากผมสามารถอธลิบายการอมัศจรรยร์ทมันื้งสองเรนที่องนมันื้นไดล้ ผมกท็คงมบีสตลิปปัญญาพอๆกมับทบีที่พระเจล้า
ทรงมบีสตลิปปัญญา ผมขอบคคุณพระเจล้าทบีที่พระองคร์ทรงมบีปปัญญามากกวข่าผม ผมยอมรมับเรนที่องการประสซูตลิจากหญลิง
พรหมจารบีโดยความเชนที่อเพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้าสอนเรนที่องนบีนื้ ผมยอมรมับเรนที่องตรบีเอกานคุภาพเพราะวข่าพระ
วจนะของพระเจล้าสอนเรนที่องนบีนื้ ความเชนที่อทบีที่แทล้จรลิงกท็ยอมรมับพระวจนะของพระเจล้าโดยปรคำศจคำกคคคำอธคิบคำย นบีที่
หลายสลิที่งในพระคมัมภบีรร์ทบีที่เราไมข่สามารถเขล้าใจไดล้อยข่างถข่องแทล้ แตข่มบีหลายสลิที่งอบีกเชข่นกมันในพระคมัมภบีรร์ทบีที่เราสคำมคำรถ
เขล้าใจไดล้ สลิที่งทบีที่เราเขล้าใจไมข่ไดล้ เรากท็ตล้องยอมรมับโดยความเชนที่อ และ “กคำรกระทคคำใดๆกห็ตคำมททที่มตไดจ้กระทคคำดถ้วยควคำม
เชคืที่อกห็เปป็นบาปทรันั้งสคินั้น” (โรม 14:23) พระเยซซูทรงตอบการทดลองของซาตานโดยการยกขล้อความจากพระราช
บมัญญมัตลิ “มนคุษยร์จะบนารคุงชบีวลิตดล้วยอาหารสลิที่งเดบียวหามลิไดล้ แตข่บนารคุงดล้วยพระวจนะทคุกคนาซถึที่งออกมาจากพระโอษฐร์
ของพระเจล้า” (มธ. 4:4) กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง “คนชอบธรรมจะมทชทวคิตดคคำรงอยซอ่โดยความเชชสิ่อ” (โรม 1:17) 

ในสข่วนทล้ายของบททบีที่สามของมมัทธลิว เราเหท็นการเรลิที่มตล้นของงานรมับใชล้ของพระเยซซูครลิสตร์เจล้าและกคำรเรคิที่ม
ตถ้นของจคุดจบของงานรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา งานรมับใชล้ของยอหร์นกลินเวลาสมันื้นแตข่เกลิดผล เขาไดล้รมับ
เกบียรตลิอยข่างสซูงยลิที่งจากพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในยอหร์น 3:30 ยอหร์นประกาศเกบีที่ยวกมับพระเยซซูวข่า “พระองคร์
ตล้องทรงยคิที่งใหญอ่ขถึนั้น แตข่ขล้าพเจล้าตล้องดถ้อยลง” ดมังนมันื้นพระครลิสตร์จถึงไมข่ไดล้รอใหล้ยอหร์นเสรท็จสลินื้นงานรมับใชล้ของเขคำกข่อน
ทบีที่พระองคร์เองทรงปรากฏตมัวเพนที่อเรลิที่มกระทนากลิจตามจคุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลก

เราอาจกลข่าวไดล้วข่าบมัพตลิศมาของพระเยซซูคนอ ชมัที่วโมงแหข่งการใหล้กนาเนลิดความเชนที่อแบบครลิสเตบียน แมล้วข่าค
รลิสตจมักรไมข่ไดล้เรลิที่มตล้นจนกวข่าจะถถึงวมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้น เมนที่อพระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา พระองคร์กท็ทรงเรลิที่มงานรมับใชล้
นมันื้นซถึที่งนนาไปสซูข่กลโกธา – หมัวใจ, ดวงจลิต, สายโลหลิตและชบีวลิตแหข่งการไถข่จากความบาป

ในบทนบีนื้เราเรบียนรซูล้ดล้วยวข่าขณะทบีที่บมัพตลิศมาเปป็นมาจากองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและเปป็นสลิที่งสนาคมัญ มรันกห็ไมอ่ชอ่วย
ใหถ้รอด มมันไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับการสรล้างใหมข่ มมันเปป็นการเชนที่อฟปังตข่อพระบมัญชาขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทบีที่เรา
รมับบมัพตลิศมา และบมัพตลิศมาแบบครลิสเตบียนกท็บอกเปป็นนมัยถถึงการสลินื้นชบีพ, การถซูกฝปังไวล้และการเปป็นขถึนื้นจากตาย 
(โรม 6:4) บมัพตลิศมาของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาเปป็นมาจากพระเจล้า, มมันเปป็นสลิที่งทบีที่พระเจล้าทรงกนาหนดไวล้ (ยอหร์น 
1:33) มมันใหล้ชนที่อๆหนถึที่งแกข่งานรมับใชล้ทมันื้งหมดของเขา – “บมัพตลิศมาของยอหร์น” (มธ. 21:25) แตข่บมัพตลิศมาของยอหร์
นกท็มลิไดล้ชข่วยใครใหล้รอดเลย



ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาใหล้บมัพตลิศมาฝซูงชนจนานวนมหาศาล โดยทข่ามกลางพวกเขามบีบคุคคลหนถึที่งทบีที่โดดเดข่น
มากกวข่าใครๆ ไมข่มบีผซูล้ใดเคยใหล้บมัพตลิศมาบคุคคลๆหนถึที่งทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์, ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และสซูงสข่งเหลนอเกลินเหมนอนกมับทบีที่ยอหร์นไดล้
ใหล้เมนที่อเขาใหล้บมัพตลิศมาพระเยซซูครลิสตร์เจล้า พระเยซซูเสดท็จมาหายอหร์นเพนที่อทบีที่จะรมับบมัพตลิศมา, พระองคร์ทรงยอมเชนที่อ
ฟปังตข่อบมัพตลิศมาของยอหร์น และทรงใหล้บมัพตลิศมาในลมักษณะเดบียวกมัน “แมล้วข่าพระเยซซูไมข่ไดล้ทรงใหล้บมัพตลิศมาเอง แตข่
สาวกของพระองคร์เปป็นผซูล้ใหล้” (ยอหร์น 4:2) กรคุณาอข่านยอหร์น 3:22, 23 เชข่นกมัน

ผซูล้เชนที่อคนใดกท็ตามควรรรับบมัพตลิศมา การรมับบมัพตลิศมาเปป็นสลิที่งทบีที่ถซูกตล้อง มมันเปป็นการปฏลิบมัตลิตามพระบมัญชา
ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและมมันเปป็นการกระทนาอยข่างหนถึที่งทบีที่ชอบธรรม พระเยซซูทรงวางแบบอยข่างนมันื้นไวล้แลล้วและ
เราควรทนาตามอยข่างพระองคร์ “ดล้วยวข่าทข่านทมันื้งหลายทรงถซูกเรบียกไวล้สนาหรมับเหตคุการณร์นมันื้น เพราะวข่าพระครลิสตร์ไดล้
ทรงรมับทนทคุกขร์ทรมานเพนที่อเราทมันื้งหลาย ใหล้เปป็นแบบอยข่างแกข่เรา เพนที่อทข่านจะไดล้ตามรอยพระบาทของพระองคร์”
(1 ปต. 2:21) หากเรากลข่าววข่าวข่าเราตลิดสนลิทอยซูข่ในพระองคร์ เรากท็ควรดนาเนลิน “ตามทางทบีที่พระองคร์ทรงดนาเนลินนมันื้น
ดล้วย” (1 ยอหร์น 2:6) อมัครทซูตเปาโลไดล้เขบียนไปหาเหลข่าผซูล้เชนที่อชาวเมนองโครลินธร์ โดยเตนอนสตลิพวกเขาวข่า “ทข่านทมันื้ง
หลายกท็จงปฏลิบมัตลิตามอยข่างขล้าพเจล้า เหมคือนอยอ่คำงททที่ขถ้คำพเจถ้คำปฏคิบรัตคิตคำมอยอ่คำงพระครคิสตค” (1 คร. 11:1)

ในมมัทธลิว 27:50, 51 เราอข่านวข่า: “ฝฝ่ายพระเยซซู เมนที่อพระองคร์รล้องเสบียงดมังอบีกครมันื้งหนถึที่ง กท็ทรงปลข่อยพระ
วลิญญาณจลิตออกไป และดซูเถลิด มข่านในพระวลิหารกท็ขาดออกเปป็นสองทข่อนตมันื้งแตข่บนตลอดลข่าง แผข่นดลินกท็ไหว ศลิลากท็
แตกออกจากกมัน” เมนที่อพระเยซซูทรงสลินื้นพระชนมร์บนกางเขนนมันื้น มข่านทบีที่แยกมนคุษยร์ธรรมดาออกจากสงข่าราศบีเชคลิ
นาหร์ของพระเจล้ากท็ถซูกฉบีกขาดกลาง – ไมข่ใชข่จากลข่างขถึนื้นบน แตข่จคำกบนลงลอ่คำง มข่านทบีที่ถซูกฉบีกขาดนมันื้นเปป็นสมัญลมักษณร์
แสดงถถึงการเขล้าถถึงอมันสมบซูรณร์แบบทบีที่เปปิดออกใหล้มนคุษยร์ทคุกคนเขล้าถถึงพระเจล้าไดล้: “เหตคุฉะนมันื้นพบีที่นล้องทมันื้งหลาย เมนที่อ
เรามบีใจกลล้าทบีที่จะเขล้าไปในทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ทบีที่สคุดโดยพระโลหลิตของพระเยซซู  ตามทางใหมข่และเปป็นทางทบีที่มบีชบีวลิต ซถึที่ง
พระองคร์ไดล้ทรงเปปิดออกสนาหรมับเราทมันื้งหลายโดยมข่านนมันื้น คนอเนนนื้อหนมังของพระองคร์” (ฮบ. 10:19, 20)

ตอนทบีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา เมนที่อพระองคร์ทรงเขล้าสซูข่การรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์ ฟฝ้คำสวรรคคกท็ถซูกผข่า
แยกออกจากกมัน – และคนากรบีกตรงนบีนื้กท็เปป็นคนาเดบียวกมับทบีที่ถซูกใชล้เกบีที่ยวกมับมข่านทบีที่ขาดกลางนมันื้น ฟฝ้าสวรรคร์ถซูกเปปิดออก
ตอนทบีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา ในตอนตล้นของการรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์ เพนที่อแสดงใหล้มนคุษยร์เหท็นวข่าพระ
เยซซูทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง, เพนที่อแสดงใหล้เหท็นวข่าพระเจล้าทรงอยซูข่ใกลล้พระเยซซูมากขนาดไหนและพระเยซซู
ทรงอยซูข่ใกลล้พระเจล้ามากขนาดไหน ในเรลิที่มแรกนมันื้นพระองคร์ทรงอยซูข่ในพระทรวงของพระบลิดา (ยอหร์น 1:18) 
พระองคร์ทรงรมับเอากายหนถึที่ง และในกายนมันื้นพระองคร์ไดล้เสดท็จลงมาสซูข่มนคุษยร์ – แตข่ถถึงกระนมันื้น พระองคร์กท็ทรงเปป็น
พระเจจ้าในกคำยเนคืนั้อหนรัง “ทรงใหล้โลกนบีนื้คนนดบีกมันกมับพระองคร์เอง” (2 คร. 5:19)

ฟฝ้าสวรรคร์ทบีที่แยกออกจากกมันเปป็นพยานรมับรองวข่าพระเจล้าพระบลิดา, พระเจล้าพระบคุตร, และพระเจล้าพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงพระชนมร์อยซูข่ในชบีวลิตทบีที่ไมข่ขาดตอน โดยมบีการตลิดตข่อสนที่อสารกมันแบบไมข่ขาดตอน พระเยซซูทรง
ประกาศวข่า “เรคำกรับพระบคิดคำของเรคำเปป็นอบันหนนสิ่งอบันเดมียวกบัน” (ยอหร์น 10:30) พระองคร์ทรงประกาศดล้วยวข่า
 “เราอยซูข่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยซูข่ในเรา” (ยอหร์น 14:10) ยอหร์น 3:34 บอกเราเกบีที่ยวกมับพระเยซซูวข่า 
“พระเจล้ามลิไดล้ทรงประทานพระวลิญญาณอยอ่คำงจคคำกรัดแดข่พระองคร์” พระเยซซูทรงมบีการตลิดตข่อสนที่อสารอมันสมบซูรณร์
แบบและไมข่ขาดตอนกมับพระบลิดาตลอดทคุกชมัที่วขณะทบีที่พระองคร์ทรงอยซูข่บนแผข่นดลินโลก ยกเวล้นในโมงยามทบีที่มนดมลิด



นมันื้นเมนที่อพระองคร์ทรงรล้องออกมาจากกางเขนนมันื้นวข่า “พระเจล้าของขล้าพระองคร์! พระเจล้าของขล้าพระองคร์! ไฉน
พระองคร์ทรงทอดทลินื้งขล้าพระองคร์เสบีย?”

พระเจล้าไมข่สามารถ พระองคร์จะไมข่ทรงยอม ทอดพระเนตรมองดซูความบาป แตข่เมนที่อเราวางใจพระเยซซู 
เรากท็ถซูกปกคลคุมโดยพระโลหลิตอมันมบีคข่าประเสรลิฐของพระองคร์และเมนที่อพระเจล้าทรงมองดซูเรา พระองคร์กท็ทรงเหท็น
พระโลหลิตของพระเมษโปดก – พระโลหลิตทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์และปราศจากตนาหนลิทบีที่ถซูกทนาใหล้หลมัที่งออกเพนที่อการยกโทษบาป

“ความชอบธรรม” – คคาสคาคมัญในมมัทธริว
“...บรัดนทนั้จงยอมเถคิด เพรคำะสมควรททที่เรคำทรันั้งหลคำยจะกระทคคำตคำมสคิที่งชอบธรรมทบุกประกคำร…” (มธ. 3:15) 
คนาวข่า “ความชอบธรรม” ปรากฏเจท็ดครมันื้งในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว มมันไมข่ถซูกพบเลยในกลิตตลิคคุณของมาระโก

ลซูกาใชล้คนาๆนบีนื้ครมันื้งเดบียวและยอหร์นใชล้มมันเพบียงสองครมันื้ง “ความชอบธรรม” มบีความหมายหนถึที่งเดบียวในกลิตตลิคคุณขอ
งมมัทธลิว เปป็นความหมายอยข่างหนถึที่งซถึที่งไมข่ถซูกพบในกลิตตลิคคุณอบีกสามเลข่มทบีที่เหลนอ

เราพบคนาทบีที่มบีเอกลมักษณร์นบีนื้ในมมัทธลิว 3:15, 5:6, 5:10, สองครมันื้งใน 5:20, และพบอบีกใน 6:33 และ 21:32
รวมกมันเปป็นทมันื้งหมดเจท็ดครมันื้ง – และจนาไวล้วข่า เจท็ดเปป็นตมัวเลขของพระเจล้าทบีที่แสดงถถึงความสมบซูรณร์แบบ ในมมัทธลิว 
(กลิตตลิคคุณทบีที่เลข่าถถึงอาณาจมักรนมันื้น) ควคำมชอบธรรมคนอ กฎหมายของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ซถึที่งจะถซูกสถาปนาขถึนื้นบน
แผข่นดลินโลกนบีนื้ พระมหากษมัตรลิยร์จะทรงครอบครองในความชอบธรรมจากพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด และความรซูล้เรนที่อง
องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าจะปกคลคุมแผข่นดลินโลกดคุจนนื้นาปกคลคุมทะเลอยซูข่ในตอนนบีนื้

พระมหากษมัตรลิยร์ทรงไมข่อยซูข่ขณะนบีนื้ และในรซูปแบบทบีที่เปป็น “ขล้อลถึกลมับ” ในปปัจจคุบมันนบีนื้ของอาณาจมักรนมันื้นบน
แผข่นดลินโลก กท็มบีการปะปนกมันของขล้าวสาลบีและขล้าวละมาน, ผลดบีและผลชมัที่ว, คนดบีและคนชมัที่ว แตข่เมนที่อพระมหา
กษมัตรลิยร์เสดท็จกลมับมาเพนที่อสถาปนาอาณาจมักรนมันื้น เฉพคำะคนชอบธรรมจะเขล้าไปในอาณาจมักรนมันื้นเพนที่อครอบครอง
กมับพระองคร์ ความชอบธรรมเปป็นขล้อกนาหนดอยข่างหนถึที่งทบีที่เดท็ดขาดและยนดหยคุข่นไมข่ไดล้สนาหรมับการเขล้าไปในอาณาจมักร
แหข่งสวรรคร์, การปกครองของพระครลิสตร์บนแผข่นดลินโลก

อยข่าเขล้าใจผลิดเปป็นอมันขาด – “ ความชอบธรรม” นบีนื้ไมข่ใชข่สลิที่งทบีที่ไดล้มาโดยการทนาความดบีมากกวข่าความชมัที่ว 
ความชอบธรรมซถึที่งเปป็นกฎหมายของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์นมันื้นไมข่มบีขล้อบกพรข่องเลย – ไมข่งมันื้นกท็คงไมข่มบีความชอบ
ธรรมเลย! หากความชมัที่วมบีปรากฏอยซูข่ ความชอบธรรมกท็ไมข่อยซูข่ในทบีที่แหข่งนมันื้น พระเยซซูในกายเนนนื้อหนมังไดล้ทรงกระทนา
สลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิทนาไมข่ไดล้เพราะควคำมออ่อนแอของเนนนื้อหนมัง เพนที่อทบีที่ความชอบธรรมแหข่งพระราชบมัญญมัตลิจะไดล้
ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงในตมัวเรา “ผซูล้ไมข่ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง แตข่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8:1) ไมข่นข่าแปลกใจ
เลยทบีที่พวกสาวกทซูลถามพระเยซซูวข่า “ถถ้คำอยอ่คำงนรันั้นใครจะรอดไดถ้?” แนข่นอนวข่าคนาตอบของพระองคร์กท็อธลิบายวข่า 
“ฝฝ่ายมนบุษยคยข่อมเปป็นไปไมข่ไดล้ แตข่พระเจถ้คำทรงกระทคคำใหถ้เปป็นไปไดถ้ทบุกสคิที่ง” (มธ. 19:25, 26) ใชข่แลล้วครมับ มมันเปป็น
ไปไมข่ไดล้เลยทบีที่มนคุษยร์จะผลลิตความชอบธรรมแบบไรล้ตนาหนลิ, ความศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อมันบรลิสคุทธลิธิ์ – และปราศจากความ
บรลิสคุทธลิธิ์ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ไมข่มบีผซูล้ใดจะเหท็นพระเจล้าเลย

มมันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่มนบุษยคจะผลลิตควคำมชอบธรรม “การกระทนาอมันชอบธรรมของขล้าพระองคร์ทมันื้งสลินื้น
เหมนอนเสนนื้อผล้าทบีที่สกปรก” (อสย. 64:6) “ไมข่มบีผซูล้ใดเปป็นคนชอบธรรมสมักคนเดบียว ไมข่มบีเลย” (โรม 3:10) “เหตคุวข่า
ทบุกคนทคคำบคำป และเสนที่อมจากสงข่าราศบีของพระเจล้า” (โรม 3:23) แลล้วคนๆหนถึที่งจะเปป็นผซูล้ชอบธรรมตข่อพระพมักตรร์



พระเจล้าอยข่างไรไดล้? โยบรล้องประกาศวข่า “ถล้าขล้าอล้างวข่าตมัวชอบธรรม ปากของขล้าจะกลข่าวโทษขล้า ถล้าขล้าอล้างวข่า
ตมัวดบีรอบคอบ พระองคร์จะพลิสซูจนร์วข่าขล้าดนนื้อดถึง ถถึงแมล้ขล้าดบีรอบคอบ ขล้ากท็ไมข่เขล้าใจตมัวขล้าเอง ขล้าจะเกลบียดชบีวลิตของ
ขล้า!” (โยบ 9:20, 21)

กมับมนคุษยร์มมันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะกลายเปป็นคนชอบธรรมหรนอทบีที่จะผลคิตความชอบธรรม มมันเปป็นไปไมข่ไดล้
เลยทบีที่มนคุษยร์จะทนาใหล้ตมัวเองเปป็นผซูล้ชอบธรรม ความชอบธรรมเปป็นสลิที่งทบีที่ถซูกยกใหล้และการทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมกท็
เปป็นมาโดยความเชนที่อ เราตล้องเหท็นตมัวเองวข่าเปป็นคนเสนที่อมทรามอยข่างสลินื้นเชลิง, อธรรมอยข่างสลินื้นหวมังและถซูกปรมับโทษ 
โยบเหท็นตมัวเอง – และรซูล้สถึกชลิงชมังตมัวเอง อลิสยาหร์เหท็นตมัวเองและรล้องประกาศวข่า “วลิบมัตลิแกข่ขล้าพเจล้า เพราะขล้าพเจล้า
พลินาศแลล้ว เพราะขล้าพเจล้าเปป็นคนรลิมฝปีปากไมข่สะอาด และขล้าพเจล้าอาศมัยอยซูข่ในหมซูข่ชนชาตลิทบีที่รลิมฝปีปากไมข่สะอาด 
เพราะนมัยนร์ตาของขล้าพเจล้าไดล้เหท็นกษมัตรลิยร์ คนอพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อสย. 6:5) เมนที่อเราเหท็นพระเยซซูในความ
ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, ความชอบธรรม, และความบรลิสคุทธลิธิ์ทมันื้งสลินื้นของพระองคร์ เรากท็เหท็นตมัวเราเองวข่าเปป็นเหมนอนคนทมันื้งปวงทบีที่
รมับสารภาพแลล้วถถึงความเสนที่อมทรามอยข่างสลินื้นเชลิงของตมัวเอง

แตข่ “จงขอบพระคคุณพระเจล้าเพราะของประทานซถึที่งพระองคร์ทรงประทานนมันื้นทบีที่เหลนอจะพรรณนาไดล้” 
(2 คร. 9:15) – ของประทานแหข่งชบีวลิตนลิรมันดรร์โดยทางพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา! สลิที่งทบีที่พระเจล้าไดล้
ทรงเรบียกรล้อง พระเจล้าเทข่านมันื้นกท็ทรงจมัดหาใหล้ไดล้ และพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมังไดล้ทรงจมัดหาความชอบธรรม, การ
ทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรม, และความบรลิสคุทธลิธิ์ใหล้แกข่คนทมันื้งปวงทบีที่ยอมเชนที่อ พระเยซซูไดล้เสดท็จมามลิใชข่เพนที่อทนาลายพระ
ราชบมัญญมัตลิแตข่เพนที่อทนาใหล้มมันสนาเรท็จครบถล้วน (มธ. 5:17) พระองคร์ทรงทนาใหล้ความชอบธรรมทมันื้งหมดสนาเรท็จครบ
ถล้วนแลล้ว และเรากท็ถซูกรวมเขล้าไวล้ในความชอบธรรมนมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงทนาใหล้สนาเรท็จครบถล้วนแลล้วดล้วย – นมัที่นคนอ 
เมนที่อเราแสดงออกถถึงความเชนที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์ “เพราะสลิที่งซถึที่งพระราชบมัญญมัตลิทนาไมข่ไดล้
เพราะเนนนื้อหนมังทนาใหล้อข่อนกนาลมังไปนมันื้น พระเจล้าทรงใชล้พระบคุตรของพระองคร์มาในสภาพเสมนอนเนนนื้อหนมังทบีที่บาป
และเพนที่อไถข่บาป พระองคร์จถึงไดล้ทรงปรมับโทษบาปทบีที่อยซูข่ในเนนนื้อหนมัง เพนที่อความชอบธรรมของพระราชบมัญญมัตลิจะไดล้
สนาเรท็จในพวกเรา ผซูล้ไมข่ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง แตข่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 8:3, 4)

บมัพตลิศมาของพระเยซซูในแมข่นนื้นาจอรร์แดนเปป็นภาพๆหนถึที่งทบีที่แสดงถถึงสลิที่งทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาเพนที่อจมัดหา
ความชอบธรรมใหล้เราทมันื้งหลาย บมัพตลิศมาสนที่อถถึงการถซูกฝปัง การถซูกฝปังสนที่อถถึงความตาย แตข่ความตายเปป็นทางหนถึที่งทบีที่
พระเจล้าทรงกนาหนดไวล้ซถึที่งนนาไปสซูข่ชบีวลิต – ชบีวลิตนลิรมันดรร์ – และมมันเปป็นหนทางเดทยวเทอ่คำนรันั้น: “ถล้าเมลท็ดขล้าวไมข่ไดล้
ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนข่าไป กท็จะอยซูข่เปป็นเมลท็ดเดบียว แตข่ถล้าเปฟปี่อยเนข่าไปแลล้ว กท็จะงอกขถึนื้นเกลิดผลมาก” (ยอหร์น 
12:24) พระเยซซูทรงเปป็น “เมลท็ดขล้าว” นมันื้น บมัพตลิศมาของพระองคร์ในแมข่นนื้นาจอรร์แดนสนที่อถถึงการถซูกฝปังไวล้ และหาก
พระองคร์จะตล้องถซูกฝปัง พระองคร์กท็จนาเปป็นตล้องสคินั้นพระชนมค ดล้วย แตข่บมัพตลิศมาไมข่ใชข่แคข่การตายและการถซูกฝปัง
เทข่านมันื้น มมันยมังเปป็นการฟฟฟื้นคนนจากตายดล้วย คนๆหนถึที่งทบีที่รมับบมัพตลิศมาไมข่เพบียงลงไปในนนื้นาเทข่านมันื้น เขายมังขถึนั้นออกมคำ
จคำกนนื้นาดล้วย บมัพตลิศมาคนอ กคำรจบุอ่มลงใหถ้มคิด แตข่มมันยมังเปป็นกคำรโผลอ่พถ้นขถึนั้นมคำเชข่นกมัน

ทมันื้งหมดนบีนื้บอกเปป็นนมัยวข่าโดยการสลินื้นพระชนมร์แบบเปป็นตมัวแทนของพระเมษโปดกของพระเจล้า, โดยการ
ทบีที่พระองคร์ทรงรมับโทษแทนเรา,  ผข่านทางพระราชกลิจทบีที่ถซูกทนาเสรท็จแลล้วของพระองคร์ เราจถึงไดล้รมับความชอบธรรม



ของพระเจล้า, ของประทานแหข่งชบีวลิตนลิรมันดรร์โดยทางความเชนที่อในการสลินื้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์ของพระเยซซูตามทบีที่เขบียนไวล้ในพระคมัมภบีรร์

พระครลิสตร์ไดล้เสดท็จมามลิใชข่เพนที่อเรบียกคนชอบธรรมแตข่เรบียกคนบาปใหล้มาสซูข่การกลมับใจใหมข่ พระองคร์ทรง
สลินื้นพระชนมร์เพนที่อคนบาปคนนมันื้น และเนนที่องจากพระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อคนบาปคนนมันื้นแลล้ว พระเจล้ากท็ทรง
ถนอวข่าคนบคำปคนนรันั้นไดถ้ตคำยไปแลถ้วดถ้วย! เปาโลแสดงออกถถึงความคลิดนบีนื้ในถล้อยคนาทบีที่ไดล้รมับการดลใจเหลข่านบีนื้: 

“เพราะวข่าความรมักของพระครลิสตร์ไดล้ครอบครองเราอยซูข่ เพราะเราคลิดเหท็นอยข่างนบีนื้วข่า ถถ้คำผซถ้หนถึที่งไดถ้ตคำยเพคืที่อ
คนทรันั้งปวง เหตบุฉะนรันั้นคนทรันั้งปวงจถึงตคำยแลถ้ว และพระองคร์ไดล้ทรงวายพระชนมร์เพนที่อคนทมันื้งปวง เพนที่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่มบี
ชบีวลิตอยซูข่จะมลิไดล้เปป็นอยซูข่เพนที่อประโยชนร์แกข่ตมัวเองอบีกตข่อไป แตข่จะอยซูข่เพนที่อพระองคร์ผซูล้ทรงสลินื้นพระชนมร์ และทรงเปป็นขถึนื้น
มาเพราะเหท็นแกข่เขาทมันื้งหลาย เหตคุฉะนมันื้นตมันื้งแตข่นบีนื้ไปเราจะไมข่พลิจารณาผซูล้ใดตามเนนนื้อหนมัง แมล้วข่าเมนที่อกข่อนเราเคย
พลิจารณาพระครลิสตร์ตามเนนนื้อหนมังกท็จรลิง แตข่เดบีดี๋ยวนบีนื้เราจะไมข่พลิจารณาพระองคร์เชข่นนมันื้นอบีก เหตคุฉะนมันื้นถล้าผซูล้ใดอยซูข่ใน
พระครลิสตร์ ผซูล้นมันื้นกท็เปป็นคนทบีที่ถซูกสรล้างใหมข่แลล้ว สลิที่งเกข่าๆกท็ลข่วงไป ดซูเถลิด สลิที่งสารพมัดกลายเปป็นสลิที่งใหมข่ทมันื้งนมันื้น” (2 คร. 
5:14-17)

เมนที่อโดยควคำมเชคืที่อเรายอมรมับพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระครลิสตร์ เรากท็ไดล้รมับทคุกสลิที่งทบีที่การ
สลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ทนาสนาเรท็จแลล้ว ดล้วยเหตคุนบีนื้เอง ในพระองคร์เราจถึงทนาใหล้ความชอบธรรมทคุกประการสนาเรท็จ
แลล้ว เราเคยละเมลิดพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้า – แตข่พระเยซซูทรงชนาระโทษแทนแลล้ว พระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์
บนกางเขนนมันื้นและเรากท็ตายกมับพระองคร์แลล้ว เปาโลเปป็นพยานรมับรองวข่า “ขล้าพเจล้าถซูกตรถึงไวล้กมับพระครลิสตร์แลล้ว 
แตข่ขล้าพเจล้ากท็ยมังมบีชบีวลิตอยซูข่ ไมข่ใชข่ขล้าพเจล้าเองมบีชบีวลิตอยซูข่ตข่อไป แตข่พระครลิสตร์ตข่างหากทบีที่ทรงมบีชบีวลิตอยซูข่ในขล้าพเจล้า และ
ชบีวลิตซถึที่งขล้าพเจล้าดนาเนลินอยซูข่ในรข่างกายขณะนบีนื้ ขล้าพเจล้าดนาเนลินอยซูข่โดยความเชนที่อในพระบคุตรของพระเจล้า ผซูล้ไดล้ทรงรมัก
ขล้าพเจล้า และไดล้ทรงสละพระองคร์เองเพนที่อขล้าพเจล้า” (กท. 2:20)

ในฐานะผซูล้เชนที่อ เราทมันื้งหลายไดล้ตายแลล้วในพระองคร์ผซูล้ทรงรมับโทษแทนเรา, พระเมษโปดกของพระเจล้า เรา
ถซูกทนาใหล้เปป็นขถึนื้นกมับพระองคร์แลล้วเพนที่อทบีที่จะดนาเนลินในชบีวลิตใหมข่ เราดนาเนลินในชบีวลิตใหมข่เพราะวข่าเราเปป็นสลิที่งทรงสรล้าง
ใหมข่ในพระครลิสตร์ ดมังนมันื้นพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้า, โดยทางการสลินื้นพระชนมร์ของพระเยซซู, จถึงถซูกทนาใหล้สนาเรท็จ
ครบถล้วนแลล้วและขล้อเรบียกรล้องตข่างๆของพระราชบมัญญมัตลิไดล้ถซูกตอบสนองอยข่างสมบซูรณร์แบบแลล้ว ผซูล้เชนที่อเปป็นคน
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้า โดยถซูกทนาใหล้ชอบธรรมจากสลิที่งสารพมัดแลล้ว

หลมักคคาสอนเรยืที่องบมัพตริศมาของภาคพมันธสมัญญาใหมข่
ตามทบีที่โรม 6:4 ประกาศไวล้ บมัพตลิศมาแสดงถถึงการตาย, การถซูกฝปัง และการฟฟฟื้นคนนจากตาย นบีที่เปป็นความ

จรลิงในสมมัยของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา และมมันกท็ยมังเปป็นความจรลิงอยซูข่เหมนอนเดลิมในวมันนบีนื้ โดยทางการตาย, การ
ถซูกฝปังไวล้และการฟฟฟื้นคนนจากตายเทข่านมันื้น เราจถึงจะสามารถทนาใหล้ความชอบธรรมทคุกประการสนาเรท็จไดล้ และเราทนา
เชข่นนบีนื้ในพระเยซซูครลิสตร์เจล้าผซูล้ทรงรมับโทษแทนเราแลล้ว:

“เพราะวข่าพระเจล้าไดล้ทรงกระทนาพระองคร์ (พระเยซซู) ผซูล้ทรงไมข่มบีบาป (พระเยซซูไมข่มบีความบาปเลย) ใหล้
เปป็นความบาปเพราะเหท็นแกข่เรา เพคืที่อเรคำจะไดถ้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจถ้คำทางพระองคณ” (2 คร. 5:21)



ใน 1 โครลินธร์ 1:30 เราถซูกบอกวข่าโดยพระเจล้าเราทมันื้งหลายจถึงอยซูข่ “ในพระเยซซูครลิสตร์ เพราะพระเจล้าทรง
ตมันื้งพระองคร์ใหล้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตมันื้งไวล้ และการไถข่โทษ สนาหรมับเราทมันื้งหลาย”

บมัพตลิศมาของพระเยซซูถซูกบมันทถึกไวล้ในมมัทธลิว, มาระโก, และลซูกา ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักไมข่ไดล้บมันทถึกเหตคุการณร์
นบีนื้นอกจากกลข่าวถถึงมมันในคนาพยานของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา (ยอหร์น 1:32-34) ในมมัทธลิว พระเยซซูทรงเปป็นพระ
มหากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้น ในมาระโกพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้รมับใชล้องคร์นมันื้น ในลซูกาพระองคร์ทรงเปป็นพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของ
โลก, พระองคร์ผซูล้ทบีที่ไดล้ชลิมความตายเพนที่อคนทมันื้งปวงแลล้ว ในกลิตตลิคคุณของยอหร์น พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะนลิรมันดรร์ทบีที่
เสดท็จมารมับสภาพกายเนนนื้อหนมัง – พระเจล้าผซูล้ทรงปรากฏในกายเนนนื้อหนมัง; และยอหร์นไมข่ไดล้กลข่าวถถึงการถซูกดซูหมลิที่น
เหยบียดหยามของพระองคร์ เขาประกาศพระเยซซูวข่าทรงเปป็นพระครลิสตร์ผซูล้นมันื้น, พระบคุตรของพระเจล้า, และกลิตตลิคคุณ
ของยอหร์นกท็ถซูกเขบียนขถึนื้นเพนที่อทบีที่เราทมันื้งหลายจะไดล้เชคืที่อวข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจล้า, พระบคุตรของ
พระเจล้า – และเมนที่อเชนที่อแลล้ว เราจะไดล้มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์โดยทางพระนามของพระองคร์ (ยอหร์น 20:30, 31)

บมัพตลิศมาในนนื้นาไมข่ไถข่เรา มมันไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับการสรล้างใหมข่ มมันเปป็นการเชนที่อฟปังตข่อพระบมัญชาของ
พระองคร์และมมันเปป็นภาพอมันงดงามของการสลินื้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวล้และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซซู การ
สลินื้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวล้และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์ “ตามทบีที่มบีเขบียนไวล้ในพระคมัมภบีรร์” เปป็นสลิที่งทบีที่
จนาเปป็นของพระเจล้าหากคคุณและผมอยากทบีที่จะถซูกทนาใหล้เหมาะสมสนาหรมับอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ (กรคุณาศถึกษา 1 
โครลินธร์ 15:1-6; กาลาเทบีย 1:6, 7; เอเฟซมัส 1:13; และทลิตมัส 3:5)



บททรีที่ 4
1 ครมันื้งนมันื้นพระวลิญญาณทรงนนาพระเยซซูเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร เพนที่อพญามารจะไดล้มาทดลอง
2 และเมนที่อพระองคร์ทรงอดพระกระยาหารสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนนแลล้ว ภายหลมังพระองคร์กท็ทรงอยากพระ

กระยาหาร
3 เมนที่อผซูล้ทดลองมาหาพระองคร์ มมันกท็ทซูลวข่า “ถล้าทข่านเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า จงสมัที่งกล้อนหลินเหลข่านบีนื้ใหล้

กลายเปป็นพระกระยาหาร”
4 ฝฝ่ายพระองคร์ตรมัสตอบวข่า “มบีพระคมัมภบีรร์เขบียนไวล้วข่า ‘มนคุษยร์จะบนารคุงชบีวลิตดล้วยอาหารสลิที่งเดบียวหามลิไดล้ แตข่

บนารคุงดล้วยพระวจนะทคุกคนาซถึที่งออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า’”
5 แลล้วพญามารกท็นนาพระองคร์ขถึนื้นไปยมังนครบรลิสคุทธลิธิ์ และใหล้พระองคร์ประทมับทบีที่ยอดหลมังคาพระวลิหาร
6 แลล้วทซูลพระองคร์วข่า “ถล้าทข่านเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า จงโจนลงไปเถลิด เพราะพระคมัมภบีรร์มบีเขบียนไวล้วข่า

‘พระองคร์จะรมับสมัที่งใหล้เหลข่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรนที่องทข่าน และเหลข่าทซูตสวรรคร์จะเอามนอประคองชซูทข่านไวล้ 
เกรงวข่าในเวลาหนถึที่งเวลาใดเทล้าของทข่านจะกระแทกหลิน’”

7 พระเยซซูจถึงตรมัสตอบมมันวข่า “พระคมัมภบีรร์มบีเขบียนไวล้อบีกวข่า ‘อยข่าทดลององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้เปป็นพระเจล้า
ของทข่าน’”

8 อบีกครมันื้งหนถึที่งพญามารไดล้นนาพระองคร์ขถึนื้นไปบนภซูเขาอมันสซูงยลิที่งนมัก และไดล้แสดงบรรดาราชอาณาจมักรใน
โลก ทมันื้งความรคุข่งเรนองของราชอาณาจมักรเหลข่านมันื้นใหล้พระองคร์ทอดพระเนตร

9 แลล้วไดล้ทซูลพระองคร์วข่า “ถล้าทข่านจะกราบลงนมมัสการเรา เราจะใหล้สลิที่งทมันื้งปวงเหลข่านบีนื้แกข่ทข่าน”
10 พระเยซซูจถึงตรมัสตอบพญามารวข่า “เจล้าซาตาน จงไปเสบียใหล้พล้น เพราะพระคมัมภบีรร์มบีเขบียนไวล้วข่า ‘จง

นมมัสการองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้เปป็นพระเจล้าของทข่าน และปรนนลิบมัตลิพระองคร์แตข่ผซูล้เดบียว’”
11 แลล้วพญามารจถึงละพระองคร์ไป และดซูเถลิด มบีเหลข่าทซูตสวรรคร์มาปรนนลิบมัตลิพระองคร์
12 ครมันื้นพระเยซซูทรงไดล้ยลินวข่ายอหร์นถซูกขมังไวล้อยซูข่ในเรนอนจนา พระองคร์กท็เสดท็จไปยมังแควล้นกาลลิลบี
13 เมนที่อเสดท็จออกจากเมนองนาซาเรท็ธแลล้ว พระองคร์กท็มาประทมับทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุม ซถึที่งอยซูข่รลิมทะเลทบีที่

เขตแดนเศบซูลคุนและนมัฟทาลบี
14 เพนที่อจะสนาเรท็จตามพระวจนะซถึที่งตรมัสไวล้โดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์วข่า
15 ‘แควล้นเศบซูลคุนและแควล้นนมัฟทาลบีทางขล้างทะเลฟากแมข่นนื้นาจอรร์แดนขล้างโนล้น คนอกาลลิลบีแหข่งบรรดา

ประชาชาตลิ
16 ประชาชนผซูล้นมัที่งอยซูข่ในความมนดไดล้เหท็นความสวข่างยลิที่งใหญข่ และผซูล้ทบีที่นมัที่งอยซูข่ในแดนและเงาแหข่งความตาย 

กท็มบีความสวข่างขถึนื้นสข่องถถึงเขาแลล้ว’
17 ตมันื้งแตข่นมันื้นมาพระเยซซูไดล้ทรงตมันื้งตล้นประกาศวข่า “จงกลมับใจเสบียใหมข่ เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มา

ใกลล้แลล้ว”
18 ขณะทบีที่พระเยซซูทรงดนาเนลินอยซูข่ตามชายทะเลกาลลิลบี กท็ทอดพระเนตรเหท็นพบีที่นล้องสองคน คนอซบีโมนทบีที่

เรบียกวข่าเปโตร กมับอมันดรซูวร์นล้องชายของเขา กนาลมังทอดอวนอยซูข่ทบีที่ทะเล เพราะเขาเปป็นชาวประมง



19 พระองคร์ตรมัสกมับเขาวข่า “จงตามเรามาเถลิด และเราจะตมันื้งทข่านใหล้เปป็นผซูล้หาคนดมัที่งหาปลา”
20 เขาทมันื้งสองไดล้ละอวนตามพระองคร์ไปทมันทบี
21 ครมันื้นพระองคร์เสดท็จตข่อไป กท็ทอดพระเนตรเหท็นพบีที่นล้องอบีกสองคน คนอยากอบบคุตรชายเศเบดบีกมับยอหร์น

นล้องชายของเขา กนาลมังชคุนอวนอยซูข่ในเรนอกมับเศเบดบีบลิดาของเขา พระองคร์ไดล้ทรงเรบียกเขา
22 ในทมันใดนมันื้นเขาทมันื้งสองกท็ละเรนอและลาบลิดาของเขาตามพระองคร์ไป
23 พระเยซซูไดล้เสดท็จไปทมัที่วแควล้นกาลลิลบี ทรงสมัที่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่ง

อาณาจมักรนมันื้น และทรงรมักษาโรคภมัยไขล้เจท็บทคุกอยข่างของชาวเมนองใหล้หาย
24 กลิตตลิศมัพทร์ของพระองคร์กท็เลนที่องลนอไปทมัที่วประเทศซบีเรบีย เขาจถึงพาบรรดาคนปฝ่วยเปป็นโรคตข่างๆ คนทบีที่ทน

ทคุกขร์เวทนา คนผบีเขล้าสลิง คนบล้า และคนเปป็นอมัมพาตมาหาพระองคร์ พระองคร์กท็ทรงรมักษาเขาใหล้หาย
25 และมบีคนหมซูข่ใหญข่มาจากแควล้นกาลลิลบี และแควล้นทศบคุรบี และกรคุงเยรซูซาเลท็ม และแควล้นยซูเดบีย และ

แมข่นนื้นาจอรร์แดนฟากขล้างโนล้น ตลิดตามพระองคร์ไป 

การถซกทดลองของพระเยซซโดยพญามารทรีที่เปป็นบธคคลหนทึที่งจรริงๆ
การถซูกทดลองของพระเยซซูโดยพญามารปปิดทล้ายบมันทถึกของมมัทธลิวในเรนที่องเหตคุการณร์ตข่างๆทบีที่เชนที่อมโยงกมับ

กคำรเรคิที่มตถ้นของงานรมับใชล้ปวงชนของพระเยซซู กข่อนทบีที่พระองคร์เสดท็จเขล้าไปในเมนองคาเปอรนาอคุมซถึที่งเปป็นทบีที่ๆ
พระองคร์ทรงเรลิที่มตล้นการรมับใชล้ปวงชนของพระองคร์ (มธ. 4:12) พระองคร์ทรงพบกมับซาตานแบบตรัวตอ่อตรัว นมัที่นคนอ 
พระเยซซูผซูล้ทรงเปป็นบคุคคลหนถึที่งพบกมับพญามารซถึที่งเปป็นบคุคคลหนถึที่ง มมัทธลิว, มาระโก, และลซูกาทมันื้งสามคนบมันทถึกการ
เผชลิญหนล้าครมันื้งนบีนื้ แตข่ยอหร์นไมข่กลข่าวถถึงมมันในกลิตตลิคคุณทบีที่มบีชนที่อเขาเปป็นผซูล้เรบียบเรบียง

ขล้อ 1: “ครรันั้งนรันั้นพระวคิญญคำณทรงนคคำพระเยซซเขถ้คำไปในถคิที่นทบุรกรันดคำร เพคืที่อพญคำมคำรจะไดถ้มคำทดลอง”
“ครรันั้งนรันั้น...” เมนที่อพระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมาจากยอหร์นแลล้วและพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้เสดท็จลงมาสถลิต

อยซูข่บนพระองคร์แลล้ว พระองคร์กท็ “ถซกนคคำขถึนั้นไป” (จากหคุบเขาแมข่นนื้นาจอรร์แดน) “เขถ้คำไปในถคิที่นทบุรกรันดคำร” แตข่จง
สมังเกตวข่า: ไมข่ใชข่พญามารทบีที่นนาพระเยซซูเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร พระองคร์ทรงถซูกนนาไปทบีที่นมัที่นโดยพระวคิญญคำณ
บรคิสบุทธคิธิ์เพนที่อทบีที่จะถซกทดลองโดยพญามาร ลซูกากท็บอกเราวข่าพระเยซซูทรง “ถซูกนนาโดยพระวลิญญาณเขล้าไปในถลิที่น
ทคุรกมันดาร” (ลซูกา 4:1) แตข่มาระโกกลข่าวอยข่างแขท็งแรงกวข่านลิดหนข่อย เขากลข่าววข่า “ในทรันใดนรันั้น (หลมังจากบมัพตลิศ
มาของพระองคร์) พระวคิญญคำณจถึงเรม่งเรจ้าพระองคคใหล้เสดท็จเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร” (มาระโก 1:12)

พระคมัมภบีรร์ใหล้ขล้อมซูลนล้อยมากๆเกบีที่ยวกมับพนนื้นทบีที่ “ถลิที่นทคุรกมันดาร” นมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงถซูกนนาเขล้าไปโดยพระ
วลิญญาณ แตข่คคคำๆนรันั้น “ถลิที่นทคุรกมันดาร” กท็บอกเปป็นนมัยถถึงสถานทบีที่ๆแหล้งแลล้ง, รกรล้างวข่างเปลข่า, สถานทบีที่ๆไมข่มบีผซูล้คน
อาศมัยอยซูข่ แนข่นอนวข่ามมันเปป็นสถานทบีที่ๆตมันื้งอยซูข่อยข่างโดดเดบีที่ยวในปฝ่า เพราะมาระโกบอกเราวข่าในระหวข่างชข่วงสบีที่สลิบวมัน
ทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราทรงอยซูข่ทบีที่นมัที่น พระองคร์ทรง “อยซอ่ในททที่ของสรัตวคปฝ่คำ” (มาระโก 1:13)

ผมเชนที่อวข่าพระเจล้าทรงจงใจไมข่ใหล้ขล้อมซูลแบบละเอบียดเกบีที่ยวกมับถลิที่นทคุรกมันดารแหข่งนบีนื้ทบีที่พระเยซซูทรงพบกมับ
พญามารในการทดลอง ผมเชนที่อวข่าในพระปปัญญาอมันหยมัที่งรซูล้ทคุกสลิที่งของพระองคร์ๆทรงทราบวข่าหากมนคุษยร์สามารถชบีนื้
จคุดสถานทบีที่แหข่งนมันื้นไดล้จรลิงๆ ทบีที่พระเยซซูทรงพบกมับซาตานและเอาชนะมมันไดล้ มนคุษยร์กท็คงทนาใหล้มมันเปป็นสถานทบีที่
ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, สรล้างศาลเจล้าขถึนื้นทบีที่นมัที่น, และการนมับถนอรซูปเคารพกท็จะตามมา “พระเจถ้คำทรงเปป็นพระวคิญญคำณ และผซูล้ทบีที่



นมมัสการพระองคร์ตล้องนมมัสการดล้วยจลิตวลิญญาณและความจรลิง” (ยอหร์น 4:24) มมันไมข่สนาคมัญวข่าเราตล้องรซูล้สถานทบีที่ๆ
เหตคุการณร์สนาคมัญๆในชบีวลิตขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราไดล้เกลิดขถึนื้น มมันเปป็นเรนที่องททที่สคคำครัญททที่สบุดทบีที่เราตล้องรซูล้จมัก
พระองคศ์ และทบีที่เราเหท็นพระราชกลิจของพระองคร์ในเรนที่องการไถข่ในมคุมมองทบีที่แทล้จรลิง

ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึงทรง “ถซกพระวคิญญคำณทรงนคคำ” เขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร พระคมัมภบีรร์มบีหลายเรนที่องทบีที่จะ
กลข่าวเกบีที่ยวกมับพระเยซซูและพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ กลข่าวในแงข่คนาพยากรณร์ อลิสยาหร์ 42:1 กลข่าววข่า “จงดซูผซูล้รมับใชล้
ของเรา ผซูล้ซถึที่งเราเชลิดชซู ผซูล้เลนอกสรรของเรา ผซูล้ซถึที่งใจเราปปีตลิยลินดบี เรคำไดถ้เอคำวตญญาณของเราสวมทอ่คำนไวถ้แลถ้ว...”

อลิสยาหร์ 11:2 ประกาศเกบีที่ยวกมับพระเยซซูวข่า “และพระวคิญญคำณของพระเยโฮวคำหคจะอยซูข่บนทข่านนมันื้น คนอ
วลิญญาณแหข่งปฟัญญคำและควคำมเขถ้คำใจ วลิญญาณแหข่งกคำรวคินคิจฉรัยและอคำนบุภคำพ วลิญญาณแหข่งควคำมรซถ้และควคำมยคคำ
เกรงพระเยโฮวคำหค”

ยอหร์น 3:34 บอกเราวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ถซูกประทานใหล้แกข่พระเยซซูอยอ่คำงไมอ่จคคำกรัด
ลซูกา 4:1 บอกเราวข่าพระเยซซูทรงเปปีปี่ยมลถ้นดถ้วยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์ และในลซูกา 4:14 เราถซูกบอกวข่า

พระองคร์ “ไดถ้เสดห็จกลรับไปดถ้วยฤทธคิธิ์เดชแหอ่งพระวคิญญคำณยมังแควล้นกาลลิลบี และกลิตตลิศมัพทร์ของพระองคร์เลนที่องลนอไป
ตามถลิที่นโดยรอบ” (นบีที่เปป็นตอนหลมังจากพระองคร์ทรงถซูกทดลองในถลิที่นทคุรกมันดาร)

จากนมันื้นในกลิจการ 1:2 เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “วมันทบีที่พระองคร์ทรงถซูกรมับขถึนื้นไป (วมันทบีที่พระองคร์เสดท็จขถึนื้นสซูข่
สวรรคร์) ในเมนที่อไดล้ตรมัสสมัที่งโดยเดชพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์แกข่อมัครทซูต ซถึที่งพระองคร์ทรงเลนอกไวล้แลล้วนมันื้น”

เราไมข่มบีทางเขล้าใจผลิดไดล้เลยวข่าทคคำไมพระวลิญญาณถถึงทรงนนาพระเยซซูเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร พระวจนะ
บอกเราอยข่างชมัดแจล้งวข่าพระองคร์ทรงถซูกนนาเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร “เพคืที่อพญคำมคำรจะไดถ้มคำทดลอง” ภาษาเดลิม
บอกเปป็นนมัยวข่า “เพคืที่อททที่จะถซกทดสอบ หรนอลองดซ” หากพซูดถถึงคนปกตลิธรรมดา นบีที่กท็คงหมายความวข่าคนๆหนถึที่งไดล้
ถซูกทดสอบหรนอลองใจเพนที่อทบีที่จะตมัดสลินอคุปนลิสมัยทบีที่แทล้จรลิงของเขา ในโลกธรรมชคำตคิมมันกท็จะเปปิดเผยขล้อบกพรข่อง
ตข่างๆของคนๆหนถึที่งหรนอนนาขล้อดบีตข่างๆของเขาออกมา

ภาษาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในยอหร์น 6:6 ทบีที่มมันถซูกแปลเปป็น “ลองใจ” กข่อนการเลบีนื้ยงอาหารคนหล้าพมันคนนมันื้น
พระเยซซูทรงถามฟปีลลิปวข่า “เราจะซนนื้ออาหารทบีที่ไหนใหล้คนเหลข่านบีนื้กลินไดล้” และจากนมันื้นเรากท็อข่านคนาอธลิบายนบีนื้:
 “พระองคร์ตรมัสอยข่างนมันื้นเพคืที่อจะลองใจฟปีลคิป เพราะพระองคร์ทรงทราบแลล้ววข่าพระองคร์จะทรงกระทนาประการใด”

ใน 2 โครลินธร์ 13:5 คนาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกแปลเปป็น “พคิจคำรณคำ” – “ทอ่คำนจงพคิจคำรณคำดซตรัวของทอ่คำนวอ่คำ ทอ่คำนตรันั้ง
อยซอ่ในควคำมเชคืที่อหรคือไมอ่...” ในวลิวรณร์ 2:2 มมันถซูกแปลเปป็น “ลองใจ”

ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมคนาฮบีบรซูทบีที่ตรงกมันถซูกพบในปฐมกาล 22:1 ทบีที่ “พระเจล้าทรงลองใจอมับราฮมัม” และ
ในอพยพ 20:20 ทบีที่โมเสสบอกประชาชนเหลข่านมันื้นวข่า “พระเจล้าเสดท็จมาเพนที่อลองใจทข่านทมันื้งหลาย”

เรามมักคลิดถถึงกคำรทดลองวข่าใชล้กมับมนคุษยร์ แตข่พระคมัมภบีรร์กท็เปปิดเผยวข่ามนคุษยร์กท็ทดลองพระเจล้าในวลิธบีตข่างๆทบีที่
ไมข่เหมาะสม พวกเขาทนาแบบนบีนื้เพราะวข่าพวกเขาขาดความไวล้วางใจในพระองคร์, พวกเขาขาดความเชนที่อในพระ
วจนะของพระองคร์, และพวกเขาสงสมัยความสามารถของพระองคร์ทบีที่จะทนาใหล้พระสมัญญาตข่างๆของพระองคร์
สนาเรท็จและทนาการพลิพากษาตข่างๆของพระองคร์ เราสมังเกตเหท็นในขล้อ 7 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่ในมมัทธลิววข่าพระ
เยซซูทรงตนาหนลิพญามารโดยตรมัสวข่า “อยข่าทดลององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้เปป็นพระเจล้าของทข่าน!”



โมเสสกลข่าวแกข่ลซูกหลานของอลิสราเอลวข่า “...กลมัววข่าพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของพวกทข่านจะทรง
พระพลิโรธตข่อทข่าน และทนาลายทข่านเสบียจากพนนื้นแผข่นดลินโลก อยข่าทดลองพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านทมันื้งหลาย 
ดมังทบีที่ไดล้ทดลองพระองคร์ทบีที่มมัสสาหร์” (พบญ. 6:15, 16)

ในการเดลินทางผข่านเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร ลซูกหลานของอลิสราเอลไดล้บข่นตข่อวข่าเพราะไมข่มบีนนื้นาในคข่ายของ
พวกเขา โมเสสกลข่าวแกข่พวกเขาวข่า “พวกเจล้าหาเรนที่องเราทคคำไม เหตบุไฉนพวกเจถ้คำจถึงบรังอคำจลองดทกรับพระเยโฮ
วคำหค...โมเสสเรบียกชนที่อตนาบลนมันื้นวข่า มมัสสาหร์ และเมรบาหร์ ดล้วยเหตคุวข่า คนอลิสราเอลกลข่าวหาตน ณ ทบีที่นมันื้น และลองดบี
กมับพระเยโฮวาหร์วข่า “พระเยโฮวคำหคทรงสถคิตอยซอ่ทอ่คำมกลคำงพวกขถ้คำพเจถ้คำจรคิงหรคือ” (อพย. 17:2, 7)

ในเพลงสดคุดบี 95:8, 9 เราอข่านวข่า “อยข่าใหล้จลิตใจของทข่านแขท็งกระดล้างไปอยข่างในครมันื้งกบฏนมันื้น เหมนอน
อยข่างในวมันทบีที่ถซูกทดลองในถลิที่นทคุรกมันดาร เมนที่อบรรพบคุรคุษของทข่านทดลองเรคำโดยเอคำเรคำเขถ้คำพคิสซจนค และไดถ้เหห็น
กคิจกคำรของเรคำ”

คนาภาษาอมังกฤษของเรา “tempt” แตข่กข่อนนมันื้น เคยถซูกใชล้ในความหมายของการทดลอง (การทดสอบ
หรนอการลองใจ) เพนที่อนนาสคิที่งดทหรนอสคิที่งชรัที่วออกมา แตข่เดบีดี๋ยวนบีนื้มมันถซูกใชล้จคคำกรัดแคอ่สคิที่งชรัที่วรถ้คำยเทอ่คำนรันั้น และเพราะเหตคุนบีนื้เอง
ความสมับสนบางอยข่างจถึงเกลิดขถึนื้นทข่ามกลางครลิสเตบียนทมันื้งหลายเกบีที่ยวกมับการทดลอง ในยคุคแหข่งพระคคุณนบีนื้ พญามาร,
เหลข่าปปีศาจของมมัน, และผซูล้มบีอนานาจทมันื้งหลายแหข่งยมโลก – และใชข่แลล้วครมับ มนบุษยคทรันั้งหลคำย ทบีที่ถซกใชถ้งคำนโดยพญา
มาร – กท็ทดลองและลข่อลวงผซูล้คนใหล้ทนาบาป

ใน 1 โครลินธร์ 7:5 เปาโลเตนอนวข่า “อยข่าปฏลิเสธการอยซูข่รข่วมกมันเวล้นแตข่ไดล้ตกลงกมันเปป็นการชมัที่วคราว เพนที่อ
อคุทลิศตมัวในการถนออดอาหารและการอธลิษฐาน แลล้วจถึงคข่อยมาอยซูข่รข่วมกมันอบีก เพคืที่อมคิใหถ้ซคำตคำนชรักจซงใหถ้ทคคำผคิด เพราะ
ตมัวอดไมข่ไดล้”

ใน 1 เธสะโลนลิกา 3:5 เปาโลเขบียนไวล้วข่า “เพราะเหตคุนบีนื้ เมนที่อขล้าพเจล้าอดทนตข่อไปอบีกไมข่ไดล้ ขล้าพเจล้าจถึงไดล้
ใชล้คนไปเพนที่อจะไดล้รซูล้ถถึงความเชนที่อของทข่าน เกรงวอ่คำผซถ้ทดลองนรันั้นไดถ้ทดลองทอ่คำนดถ้วยประกคำรหนถึที่งประกคำรใด แลล้ว
งานของเรากท็จะเปป็นการเสบียเปลข่า”

ในกลิจการ 5:1-11 เราอข่านเกบีที่ยวกมับอานาเนบียและสมัปฟปีราภรรยาของเขา พวกเขา “ไดล้ขายทบีที่ดลินของ
ตน” และนนาเงลินบคำงสอ่วนมามอบใหล้แกข่พวกอมัครทซูต โดยแสรล้งทนาเปป็นวข่าพวกเขากนาลมังถวายเงลินคข่าทบีที่ดลินทมันื้งหมดทบีที่
พวกเขาไดล้รมับมาจากการขายทบีที่ดลินนมันื้น “ฝฝ่ายเปโตรจถึงถามวข่า “อานาเนบีย เหตคุไฉนซาตานจถึงทนาใหล้ใจของเจล้าเตท็ม
ไปดล้วยการมคุสาตข่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ และทนาใหล้เจล้าเกท็บคข่าทบีที่ดลินสข่วนหนถึที่งไวล้  เมนที่อทบีที่ดลินยมังอยซูข่กท็เปป็นของเจล้ามลิใชข่
หรนอ เมนที่อขายแลล้วเงลินกท็ยมังอยซูข่ในอนานาจของเจล้ามลิใชข่หรนอ มบีเหตคุอะไรเกลิดขถึนื้นใหล้เจล้าคลิดในใจเชข่นนมันื้นเลข่า เจถ้คำมคิไดถ้
มบุสคำตอ่อมนบุษยคแตอ่ไดถ้มบุสคำตอ่อพระเจถ้คำ!” นางสมัปฟปีราไดล้สมรซูล้รข่วมคลิดกมับสามบีของตนเพนที่อประกอบกลิจอมันหลอกลวงนบีนื้ 
และเปโตรกท็ถามนางวข่า “ไฉนเจล้าทมันื้งสองไดล้พรล้อมใจกมันทดลองพระวคิญญคำณขององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำเลอ่คำ?” 
ผลลมัพธร์โดยรวมของการกระทนาของอานาเนบียและสมัปฟปีรากท็คนอวข่า พวกเขาลล้มลงตายแทบเทล้าของอมัครทซูตผซูล้นบีนื้ทบีละ
คนและพวกเขากท็ถซูกฝปังศพเคบียงคซูข่กมัน!

ยากอบ 1:2-15 เปป็นพระคนาตอนหนถึที่งทบีที่ใหล้ความกระจข่างมากๆเกบีที่ยวกมับการทดลอง มมันถซูกทดลองไมข่ใชข่
ความบาป ความบาปนมันื้นกท็คนอกคำรยอมแพถ้ใหล้แกข่การทดลอง เมนที่อผซูล้เชนที่อถซูกทดลอง และโดยความเชนที่อเอคำชนะการ



ทดลองไดล้ ความเชนที่อของเขากท็ถซูกทนาใหล้แขท็งแกรข่งและเขากท็เรบียนรซูล้ความอดทน อยข่างไรกท็ตาม เราไมข่ไดล้ถซูกทดลอง
โดยพระเจถ้คำ ยากอบอธลิบายอยข่างชมัดเจนวข่าเราถซูกทดลองเมนที่อเราถซูกชมักนนาไปโดยตมัณหาของเราเอง – “ครมันื้น
ตมัณหาเกลิดขถึนื้นแลล้ว กท็ทนาใหล้เกลิดบคำป และเมคืที่อบคำปโตเตห็มททที่แลถ้ว กห็นคคำไปสซอ่ความตาย!”

ในทคุกครมันื้งในยคุคแหข่งพระคคุณนบีนื้ เมนที่อมนคุษยร์ถซูกทดลองโดยพญามาร – ไมข่วข่ามมันทดลองพวกเขาโดยใชล้
กลวลิธบีใดกท็ตาม – พวกเขากท็ถซูกทดลองใหล้ทนาชรัที่ว พญามารทดลองพระเยซซในความพยายามทบีที่จะทนาใหล้พระองคร์
ทนาบาป แตข่ความพยายามตข่างๆของมมันกท็ไมข่ประสบผลสนาเรท็จ พระเยซซูไมข่เคยทนาบาปในความคลิด, คนาพซูด หรนอ
การกระทนาเลย! คราวนบีนื้เราตล้องจนาใหล้ขถึนื้นใจวข่าความชมัที่วจะมาลข่อลวงพระเจล้าใหล้หลงไมข่ไดล้ (ยากอบ 1:13) และพระ
เยซซูทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง; แตข่แนอ่นอนพอๆกรับททที่พระองคคทรงเปป็นพระเจจ้า พระองคคกห็ทรงเปป็นมนคุษยณ
เชอ่นกรัน ในฐานะมนคุษยร์พระองคร์ทรงถซูกทดลองในทคุกประการเหมนอนกมับทบีที่เรคำถซูกทดลอง:

“เพราะวข่าเรามลิไดล้มบีมหาปคุโรหลิตทบีที่ไมข่สามารถจะเหท็นใจในความอข่อนแอของเรา แตข่ไดล้ทรงถซกทดลอง
เหมคือนอยอ่คำงเรคำทบุกประกคำร ถถึงกระนมันื้นพระองคร์กท็ยมังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15) “เพราะเหตคุทบีที่พระองคคไดถ้ทรง
ทนทบุกขคทรมคำนโดยถซกทดลองนรันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผซูล้ทบีที่ถซูกทดลองนมันื้นไดล้” (ฮบ. 2:18)

พญามารเปป็นบธคคล – หรยือเปป็นอริทธริพลทรีที่ชมัที่วรต้าย?
ใชข่แลล้วครมับ พระเยซซูทรงถซูกนนาขถึนื้นไปโดยพระวลิญญาณเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดารเพนที่อทบีที่จะ “ถซูกทดลองโดย

พญามาร” – แตข่พญามารเปป็นบบุคคลๆหนถึที่งททที่มทตรัวตนอยซอ่จรคิงไหม? หรนอมมันเปป็นเพบียง “อคิทธคิพลชรัที่วรถ้คำยอยอ่คำงหนถึที่ง” 
เหมนอนอยข่างทบีที่พวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมข่นลิยมอยากใหล้เราเชนที่อ?

นมักเรบียนทบีที่ศถึกษาพระวจนะของพระเจล้าอยข่างจรลิงใจไมข่อาจสงสมัยการมบีตมัวตนอยซูข่จรลิงของพญามารไดล้เลย 
เพราะวข่าพระคมัมภบีรร์สอนวข่ามมันเปป็นบบุคคลๆหนถึที่ง อยข่างแนข่นอนพอๆกมับทบีที่พระเยซซทรงเปป็นบคุคคลๆหนถึที่ง ผมขอทล้า
คคุณใหล้คล้นดซูพระคมัมภบีรร์ตมันื้งแตข่ปฐมกาลไปจนถถึงวลิวรณร์ – และคคุณจะไมข่พบการอล้างอลิงทบีที่ไมอ่ใชอ่บบุคคลเกบีที่ยวกมับพญา
มารเลยสมักทบีที่เดบียว! การอล้างอลิงทคุกครมันื้งถถึงมมันมบีลมักษณะแบบบคุคคล – ชนที่อแบบบคุคคล, คนาสรรพนามแบบบคุคคล, 
การกระทนาตข่างๆแบบบคุคคล, การวางแผนแบบบคุคคล, การใชล้เหตคุผลแบบบคุคคลและการใชล้อคุบายแบบบคุคคล 
ทมันื้งหมดนบีนื้ถซูกยกใหล้เปป็นฝปีมนอมมัน สนาหรมับนมักศถึกษาพระคมัมภบีรร์ นบีที่พลิสซูจนร์ใหล้เหท็นจนหมดขล้อสงสมัยวข่าพญามารเปป็น
บคุคคลๆหนถึที่งจรลิงๆพอๆกมับทบีที่พระเจถ้คำทรงเปป็นบคุคคลๆหนถึที่ง และพอๆกมับทบีที่มนบุษยคทรันั้งหลคำยเปป็นบคุคคล

คนเหลข่านมันื้นทบีที่อยากทนาใหล้พระวจนะของพระเจล้าอข่อนแอลงสอนวข่าพญามารเปป็น “อคิทธคิพลททที่ชรัที่วรถ้คำย” 
อยข่างหนถึที่ง, “หลรักกคำรททที่ชรัที่วรถ้คำย” อยข่างหนถึที่ง – และนมัที่นแหละเปป็นสลิที่งทบีที่มมันผซูล้ชมัที่วรล้ายนมันื้นเองอยากใหล้เราเชนที่อ! แตข่พระ
วจนะของพระเจล้าประกาศอยข่างทบีที่เราไมข่มบีทางเขล้าใจผลิดไดล้เลยวข่าพญามารมบีตมัวตนอยซูข่จรลิง, มมันชมัที่วรล้ายยลิที่งนมัก, มมัน
เปป็นฆาตกร, ผซูล้มคุสาและพข่อของการมคุสาตข่างๆ, จอมหลอกลวง มมันชมัที่วเหนนอคนาบรรยายในภาษาของมนคุษยร์ และ
พระวจนะของพระเจล้ากท็นนาเสนอมมันอยข่างเสมอตล้นเสมอปลายในฐานะบบุคคลๆหนถึที่ง ไมข่ใชข่ในฐานะอลิทธลิพลอยข่าง
หนถึที่ง

พญามารไมข่เพบียงเปป็นบบุคคลๆหนถึที่งเทข่านมันื้น มมันเปป็นบคุคคลๆหนถึที่งททที่มทยศศรักดคิธิ์และอคคำนคำจใหญอ่โตดล้วย มมันมบี
อนานาจมากเหลนอเกลินจนแมล้แตข่มบีคาเอลอมัครเทวทซูต เวลาโตล้เถบียงกมับพญามารเรนที่องศพของโมเสส “กท็ยมังไมข่บมังอาจ



ตมันื้งขล้อกลข่าวหาอยข่างเยล้ยหยมันตข่อมารเลย ไดล้แตข่เพบียงกลข่าววข่า “ขอใหถ้องคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำทรงหถ้คำมเจถ้คำเถคิด!” (ยซูดาส 
9) มบีคาเอลรซูล้วข่าองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเทข่านมันื้นทรงเปป็นคซูข่ปรมับทบีที่ตข่อกรพญามารไดล้

พญามารเปป็นผซูล้หนถึที่งทบีที่ถซกสรถ้คำงขถึนั้นมคำ แตข่เดลิมทบีมมันไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหล้เปป็นพญามาร ในสถานะเดลิมของมมันๆ
ถซูกพรรณนาในเอเสเคบียล 28:12-15:

“เจล้าเปป็นตราแหข่งความสมบซูรณร์แบบ เตท็มดล้วยสตลิปปัญญา และมบีความงามอยข่างพรล้อมสรรพ เจล้าเคยอยซูข่
ในเอเดน พระอคุทยานของพระเจล้า เพชรพลอยทคุกอยข่างเปป็นเสนนื้อของเจล้า คนอทมับทลิม บคุษราคมัม เพชร พลอยเขบียว 
พลอยสบีนนื้นาขล้าว และหยก ไพทซูรยร์ มรกต พลอยสบีแดงเขล้มและทองคนา ความเชบีที่ยวชาญแหข่งรนามะนาและปปีปี่ของเจล้า
ไดล้จมัดเตรบียมไวล้ในวมันทบีที่สรล้างเจล้าขถึนื้นมา เจล้าเปป็นเครซูบผซูล้พลิทมักษร์ทบีที่ไดล้เจลิมตมันื้งไวล้ เราไดล้ตมันื้งเจล้าไวล้ เจล้าเคยอยซูข่บนภซูเขา
บรลิสคุทธลิธิ์แหข่งพระเจล้า และเจล้าเคยเดลินอยซูข่ทข่ามกลางศลิลาเพลลิง เจถ้คำกห็ปราศจากตสาหนตในวคิธทกคำรทรันั้งหลคำยของเจถ้คำ 
ตรันั้งแตอ่วรันททที่เจถ้คำไดถ้ถซกสรถ้คำงขถึนั้นมคำจนพบความชบัสิ่วชจ้าในตรัวเจถ้คำ”

จงสมังเกตวข่า – บคุคคลทบีที่ถซูกพรรณนาตรงนบีนื้เคยปราศจากตนาหนลิในทางทมันื้งหลายของเขาตมันื้งแตข่วมันทบีที่เขาไดล้
ถซูกสรล้างขถึนื้นมาจนกระทมัที่งควคำมชรัที่วชถ้คำถซูกพบในตมัวเขา “ความชมัที่วชล้า” ทบีที่ถซูกพบใน “เครซูบทบีที่ถซูกเจลิมตมันื้งไวล้” นบีนื้คนอสลิที่ง
ใด, ผซูล้นบีนื้ทบีที่สมบซูรณร์แบบในความงามและเปปีปี่ยมดล้วยสตลิปปัญญา? เราพบคนาตอบสนาหรมับคนาถามนมันื้นในอลิสยาหร์ 14:12-
15:

“โอ ลซูซบีเฟอรร์เออ๋ย โอรสแหข่งรคุข่งอรคุณ เจล้ารข่วงลงมาจากฟฝ้าสวรรคร์แลล้วซลิ เจล้าถซูกตมัดลงมายมังพนนื้นดลินอยข่างไร
หนอ เจล้าผซูล้กระทนาใหล้บรรดาประชาชาตลิตกตที่นานข่ะ เจล้ารนาพถึงในใจของเจล้าวข่า ‘ขล้าจะขถึนื้นไปยมังสวรรคร์ ขล้าจะตมันื้ง
พระทบีที่นมัที่งของขล้า ณ เหนนอดวงดาวทมันื้งหลายของพระเจล้า ขล้าจะนมัที่งบนขคุนเขาชคุมนคุมสถาน ณ ดล้านทลิศเหนนอ ขล้าจะ
ขถึนื้นไปเหนนอความสซูงของเมฆ ขล้าจะกระทนาตมัวของขล้าเหมนอนองคร์ผซูล้สซูงสคุด’ แตข่เจล้าจะถซูกนนาลงมาสซูข่นรก ยมังทบีที่ลถึกของ
ปากแดน”

ดมังนมันื้นเราจถึงเหท็นวข่าควคำมเยอ่อหยคิที่งไดล้ทนาใหล้เครซูบทบีที่ถซูกเจลิมตมันื้งผซูล้นบีนื้ตล้องกลายเปป็นบคุคคลทบีที่ถซูกเกลบีดชมังทบีที่เรา
รซูล้จมักวมันนบีนื้ในฐานะพญามาร

พญามารสามารถปรากฏตมัวไดล้ในหลายรซูปแบบ เปโตรพรรณนาถถึงมมันวข่าเปป็นเหมนอน “สคิงโตคคคำรคำม” ทบีที่
เทบีที่ยวไปเสาะหาคนทบีที่มมันจะกมัดกลินไดล้ (1 ปต. 5:8) แตข่เปาโลบอกเราวข่าพญามารกท็สามารถแปลงกายเปป็น “ทซูต
แหข่งความสวข่าง” ไดล้ และวข่ามมันมบีอนานาจทบีที่จะสรล้างผซูล้รมับใชล้ตข่างๆของมมันไดล้ – ใชข่แลล้วครมับ เหลข่าผซูล้รมับใชล้ของซาตาน
– ดซูเหมนอนเปป็น “ผซูล้รมับใชล้ของความชอบธรรม” (2 คร. 11:13-15) 

กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง พญามารสามารถปรากฏตมัวในรซูปแบบใดกท็ตามทบีที่ตรงกมับจคุดประสงคร์อมันชมัที่วรล้ายของมมัน
มากทบีที่สคุด มมันปรากฏตมัวแกข่เอวาในรซูปกายของงซูตมัวหนถึที่ง – แตข่เราจะตล้องไมข่คลิดเอาเองวข่ามมันในตอนนมันื้นมบีรซูปรข่าง
หนล้าตาเหมนอนพวกสมัตวร์เลนนื้อยคลานในปปัจจคุบมัน ในตอนนมันื้นคนาแชข่งสาปยมังไมข่ไดล้ถซูกประกาศแกข่อาณาจมักรสมัตวร์ และ
ไมข่วข่างซูนมันื้นจะมบีรซูปกายเปป็นแบบใดกท็ตามในตอนนมันื้น มมันกท็คงเปป็นสมัตวร์ทบีที่นข่าดถึงดซูดอยข่างสวยงามอยข่างไมข่ตล้องสงสมัย 
แนข่นอนวข่าเราทราบวข่ามมันเจล้าเลข่หร์ เพราะวข่าปฐมกาล 3:1 บอกเราวข่ามมัน “เปป็นสมัตวร์ทบีที่ฉลาดกวข่าบรรดาสมัตวร์ใน
ทล้องทคุข่งซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างไวล้” – และซาตานกท็ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงเลยในเรนที่องนบีนื้! มมันยมังเจล้าเลข่หร์, 
ชอบใชล้อคุบายอยซูข่เหมนอนเดลิม และมมันมบีเลข่หร์กลมากมายกวข่าทบีที่มนคุษยร์ทบีที่ตายไดล้จะนถึกฝปัน!



ทซูตสวรรคร์เหลข่านมันื้นทบีที่รข่วมกบฏกมับพญามารในการตข่อตล้านพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ถซูกโยนออกจาก
สวรรคร์มาพรล้อมกมับมมันดล้วย และยซูดาส 6 กท็บอกเราวข่าทซูตสวรรคร์ทบีที่ทนาบาปเหลข่านบีนื้ถซูกจองจนา “ไวล้ดล้วยโซข่ตรวนอมัน
เปป็นนลิรมันดรร์ ขมังไวล้ในทบีที่มนดจนกวข่าจะถถึงการพลิพากษาในวมันสนาคมัญยลิที่งนมันื้น” แตข่กมับพญามารมมันไมข่ไดล้เปป็นแบบนมันื้น มมัน
ไมข่ถซูกจองจนา มมันเดลินเทบีที่ยวไปมา ขถึนื้นและลงบนแผข่นดลินโลก คอยนนาคนทบีที่ไมข่รอดไปสซูข่นรกและในหลายกรณบีมมันไดล้
ทนาลายชบีวลิตของครลิสเตบียนไปมากมาย

ในยคุคสมมัยนบีนื้พญามารเปป็น “เจล้าแหข่งอนานาจในยข่านอากาศ” (อฟ. 2:2) มมันเปป็น “พระของโลกนบีนื้” (2 คร.
4:4) พระเยซซูตรมัสถถึงมมันวข่าเปป็น “ผซูล้ครองโลกนบีนื้” (ยอหร์น 12:31; 16:11) 1 ยอหร์น 5:19 ประกาศวข่า “ชาวโลกทมันื้ง
สลินื้นตกอยซูข่ใตล้อนานาจของความชมัที่ว” หรนอ “อยซูข่บนตมักของผซถ้ชรัที่วรถ้คำยนรันั้น”

ตอนทบีที่พระเยซซูยมังทรงอยซูข่บนโลกนบีนื้ พระองคร์กท็ตรมัสถถึงอคำณคำจรักรของพญามาร พวกฟารลิสบีกลข่าวหา
พระองคร์วข่าขมับผบีออกโดยอนานาจของเบเอลเซบมับ เจล้าแหข่งพวกผบี พระเยซซูตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “ถล้าซาตานขรับ
ซคำตคำนออกมมันกท็แตกแยกกมันในตมัวมมันเอง แลล้วอคำณคำจรักรของมรันจะตมันื้งอยซูข่อยข่างไรไดล้?” (มธ. 12:26)

พญามารไมข่ไดล้ทนางานตมัวคนเดบียว มมันมบีตมัวแทนและเพนที่อนรข่วมงานจนานวนมาก – เหลข่าทซูตสวรรคร์, เจล้าผซูล้
ครอบครองอาณาจมักร, เจล้าผซูล้มบีอนานาจ, พวกปปีศาจในโลกวลิญญาณและพวกปปีศาจบนแผข่นดลินโลก  พญามารเอง
ปรากฏตมัวในฐานะ “วลิญญาณทบีที่ครอบครองอยซูข่ในบคุตรแหข่งการไมข่เชนที่อฟปัง” (อฟ. 2:2)

อมัครทซูตเปาโลเตนอนวข่า “จงสวมยบุทธภรัณฑคทรันั้งชบุดของพระเจถ้คำเพนที่อจะตข่อตล้านยคุทธอคุบายของพญามารไดล้ 
เพรคำะวอ่คำเรคำไมอ่ไดถ้ตอ่อสซถ้กรับเนชนั้อหนบังและเลชอดแตอ่ตอ่อสซถ้กรับเจจ้าผยูจ้ครอบครองอาณาจบักร เจจ้าผยูจ้มมีอสานาจ เจจ้าผยูจ้
ปกครองความมชดแหอ่งโลกนทนั้ ตอ่อสซถ้กรับบรรดาวตญญาณทมีสิ่ชบัสิ่วในสถคำนฟฝ้คำอคำกคำศ” (อฟ. 6:11, 12)

ในโลกวลิญญาณพญามารแตข่งตมันื้งตมัวแทนบางตนของมมันใหล้ปกครองเพนที่อรมักษาผลประโยชนร์ของมมันใน
กลิจการงานตข่างๆของบรรดาประชาชาตลิตลอดทมัที่วทมันื้งโลก ในหนมังสนอดาเนบียลเราอข่านเกบีที่ยวกมับเหลข่าตมัวแทนของ
พญามาร ตนหนถึที่งมบีชนที่อวข่าเจถ้คำผซถ้พคิทรักษคแหอ่งเปอรคเซทย และอบีกตนหนถึที่งมบีชนที่อวข่า เจถ้คำผซถ้พคิทรักษคแหอ่งกรทก (กรบีซ) (กรคุณา
อข่านดาเนบียล 10:13, 20)

ในแผข่นดลินโลก พญามารมบีอนานาจใหญข่โตเหนนอผซูล้คนและมมันปกครองในกลิจการงานตข่างๆของมนคุษยร์ทมันื้ง
ปวงทบีที่ไมข่ใชข่ผซูล้เชนที่อ พญามารเปป็นผซูล้ใหล้กนาเนลิดความตายและมมันมบีอคคำนคำจแหข่งความตาย (ฮบ. 2:14) มมันมบีอนานาจทบีที่จะ
ปปิดตาใจของคนไมข่เชนที่อทมันื้งหลาย เกรงวข่าพวกเขาจะเหท็นความสวข่างแหข่งขข่าวประเสรลิฐและรมับความรอด (2 คร. 
4:3, 4)

พญามารมบีอนานาจทบีที่จะขมัดขวางผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายในการทนาหนล้าทบีที่คนตล้นเรนอนของตน อมัครทซูตเปาโลเขบียนไป
หาเหลข่าผซูล้เชนที่อชาวเมนองเธสะโลนลิกาวข่า “เพราะเหตคุนมันื้นเราอยากมาหาทข่านทมันื้งหลาย ขล้าพเจล้าคนอเปาโลอยากมา
หนแลล้วหนเลข่า แตอ่ซคำตคำนไดจ้ขบัดขวางเราไวถ้” (1 ธส. 2:18)

พญามารนนาพาผซูล้คนใหล้เขล้าไปสซูข่ความบาป เปาโลเขบียนหาเหลข่าครลิสเตบียนชาวเมนองโครลินธร์วข่า “ทข่านรซูล้แลล้ว
วข่า แตข่กข่อนทข่านยมังเปป็นคนไมข่เชนที่อนมันื้น ทข่านถซูกชมักนนาใหล้หลงไปนมับถนอรซูปเคารพซถึที่งพซูดไมข่ไดล้ตามแตข่ทข่านจะถซูกนนา
ไป” (1 คร. 12:2) และแนข่นอนวข่า “ผซูล้ชมักนนา” ทบีที่วข่านบีนื้คนอพญามาร เพราะวข่าพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์คงไมข่นนาพาผซูล้คน



ไปสซูข่การนมับถนอรซูปเคารพอยข่างแนข่นอน ใน 2 ทลิโมธบี 2:26 เปาโลพซูดถถึง “บข่วงของพญามาร” และพซูดถถึงคนเหลข่า
นมันื้น “ทบีที่ถซูกมมันจมับเปป็นเชลยตามความประสงคร์ของมมัน”

พญามารเปป็นผซูล้กลข่าวโทษผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย โดยกลข่าวโทษพวกเขา “ตข่อพระพมักตรร์พระเจล้าของเรา ทรันั้ง
กลคำงวรันและกลคำงคคืน” (วว. 12:10)

จากวลิวรณร์ 16:14 เราทราบวข่าพญามารมบีอนานาจทบีที่จะรวบรวมประชาชาตลิตข่างๆใหล้ทนาการสซูล้รบ เหลข่า
วลิญญาณชมัที่วของมมัน “ทบีที่กระทนาการอมัศจรรยร์ตข่างๆ” จะ “ออกไปหคำกษรัตรคิยคทรันั้งปวงแหอ่งแผอ่นดคินโลกคคือทรัที่วพคิภพ 
เพนที่อใหล้บรรดากษมัตรลิยร์เหลข่านมันื้นรข่วมกมันทนาสงครามในวมันยลิที่งใหญข่ของพระเจล้า ผซูล้ทรงฤทธานคุภาพสซูงสคุด”

เราทราบวข่าพญามารเคยมาเยนอนแผข่นดลินโลกนบีนื้แลล้วดล้วยตมัวเองและไดล้ปรากฏกายในรซูปแบบทบีที่ปรากฏ
แกข่ตา แตข่มมันสามารถ (และมมันกท็ทนาดล้วย) เขล้าสลิงรข่างของผซูล้คนทบีที่ยอมถวายตมัวใหล้แกข่มมัน เราเหท็นตมัวอยข่างหนถึที่งของ
เรนที่องนบีนื้ในยซูดาส (กรคุณาอข่าน ยอหร์น 13:21-27)

ในระบบโลกปปัจจคุบมันนบีนื้ ในฐานะเจล้าแหข่งอนานาจในยข่านอากาศและพระของยคุคนบีนื้ พญามารกท็เปป็นผซูล้หนถึที่งทบีที่
มบีอนานาจมากจรลิงๆ – แตข่จคุดจบของมมันกท็แนข่นอน! พระวจนะของพระเจล้ากลข่าวชมัดเจนมากๆเกบีที่ยวกมับเรนที่องนบีนื้ มมัน
เปป็นความจรลิงทบีที่วข่าในยคุคสคุดทล้ายนบีนื้พญามารจะยกชซูกษมัตรลิยร์องคร์หนถึที่ง- สมัตวร์รล้ายทบีที่มบีอนานาจมาก (2 ธส. 2:3-9; วว. 
13:2) มมันจะรวบรวมโลกใหล้อยซูข่ภายใตล้กคำรนคคำของกษมัตรลิยร์-สมัตวร์รล้ายองคร์นบีนื้ และจะตข่อสซูล้กมับพระครลิสตร์และเหลข่าวลิ
สคุทธลิชนของพระองคร์ทบีที่เยรซูซาเลท็ม (วว. 19:19; ศคย. 14:2, 3)

นมัที่นจะเปป็นศถึกแหข่งอารมาเกดโดน ซถึที่งหลมังจากศถึกนบีนื้พญามารจะถซูกจนาจองอยซูข่ในเหวไมข่มบีกล้นเปป็นเวลาหนถึที่ง
พมันปปี (วว. 20:1-3) ขณะทบีที่พระเยซซูทรงครอบครองจากพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดและความชอบธรรมเตท็มแผข่นดลินโลก 
จากนมันื้นเมนที่อหนถึที่งพมันปปีนมันื้นสลินื้นสคุดลง พญามารกท็จะถซูกปลข่อยตมัวออกมาชมัที่วระยะเวลาหนถึที่ง มมันจะไปทมัที่วแผข่นดลินโลก
โดยหลอกลวงและลองใจคนเหลข่านมันื้นทบีที่, เพราะวข่าพวกเขาไดล้เกลิดมาในระหวข่างการครอบครองยคุคพมันปปีของพระ
ครลิสตร์, ไมข่เคยรซูล้จมักการทดลองมากข่อนเลย ฝซูงชนมหาศาลทบีที่นมับไมข่ถล้วนจะตลิดตามพญามาร และจะยกมาตข่อสซูล้นคร
บรลิสคุทธลิธิ์นมันื้น, กรคุงเยรซูซาเลท็ม, โดยมาปปิดลล้อมนครนมันื้นไวล้รอบ นบีที่จะเปป็นความพยายามครมันื้งสคุดทล้าย (และสคุดกนาลมัง) 
ของพญามารทบีที่จะกวาดลล้างลซูกๆของพระเจล้า (วว. 20:7-9)

พญามารมบีฤทธลิธิ์มาก – แตข่พระเจถ้คำทรงฤทธคำนบุภคำพทรันั้งสคินั้น พญามารมบีอนานาจมาก – แตข่พระเจถ้คำทรงมท
อคคำนคำจทรันั้งสคินั้น พญามารจะพข่ายแพล้และถซูกโยนลงไปในบถึงไฟและกนามะถมันนมันื้น – และมมันจะไมข่โผลข่มาทดลองหรนอ
ทรมานมนคุษยร์อบีกเลย การทนาลายเปป็นนลิตยร์ในบถึงไฟนมันื้นจะเปป็นจคุดจบในทบีที่สคุดของมมัน ตลอดจนคนทมันื้งปวงทบีที่ไดล้เลนอก
ทบีที่จะตลิดตามมมันแทนทบีที่จะปรนนลิบมัตลิพระเยซซูดล้วย! ในวลิวรณร์ 20:10 เราถซูกบอกวข่า: “สข่วนพญามารทบีที่ลข่อลวงเขา
เหลข่านมันื้นกท็ถซูกโยนลงไปในบถึงไฟและกนามะถมัน ทบีที่สมัตวร์รล้ายและผซูล้พยากรณร์เทท็จอยซูข่นมันื้น และมมันตล้องทนทคุกขร์ทรมาน
ทมันื้งกลางวมันและกลางคนนตลอดไปเปป็นนลิตยร์” จากนมันื้นในขล้อ 15 ของบทเดบียวกมันเรากท็อข่านวข่า “และผซูล้ใดทบีที่ไมข่มบีชนที่อ
จดไวล้ในหนมังสนอแหข่งชบีวลิต ผซูล้นมันื้นกท็ถซูกทลินื้งลงไปในบถึงไฟ”

พญามารจะไมข่ครอบครองเปป็นกษมัตรลิยร์เมนที่อมมันถซูกโยนลงไปในบถึงไฟนมันื้น มมันจะไมข่ไดล้เปป็นเจล้า มมันจะทน
ทคุกขร์การถซูกปรมับโทษชมัที่วนลิรมันดรร์ พรล้อมกมับสมัตวร์รล้ายนมันื้น, ผซูล้พยากรณร์เทท็จ และคนชมัที่วทคุกคนทบีที่ตายไปตลอดทคุกยคุคทคุก



สมมัย จะไมข่มบีกษมัตรลิยร์ในสถานทบีที่แหข่งการปรมับโทษชมัที่วนลิรมันดรร์นมันื้น มมันจะเปป็นสถานทบีที่แหข่งการรล้องไหล้, การครที่นาครวญ
และการขบเขบีนื้ยวเคบีนื้ยวฟปัน (มาระโก 9:43-48; มธ. 13:41, 42)

ในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวนบีนื้ พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไมข่ทรงเหท็นสมควรทบีที่จะบอกเราวข่าพญามารไดล้ปรากฏตมัวแกข่
พระเยซซูเจล้าในรซูปกายใดในถลิที่นทคุรกมันดารนมันื้น แตข่คคุณเชนที่อใจไดล้เลยวข่ามมันปรากฏตมัวในรซปบบุคคล – และมมันไมข่ไดล้
ปรากฏกายในรซูปสมัตวร์ประหลาดตมัวสบีแดงมบีเขา, มบีหางปลายแหลม พรล้อมกมับถนอสามงข่ามในมนอ! พญามารอยากใหล้
มนคุษยร์คลิดวข่ามมันเปป็นสมัตวร์ประหลาดเชข่นนมันื้น มมันเปป็นเจล้าแหข่งการหลอกลวงและมมันไมข่อยากใหล้คนจนาไดล้วข่ารซูปกาย
ทบีที่แทล้จรลิงของมมันเปป็นแบบไหน มมันเปป็นผซูล้มคุสาและเปป็นพข่อแหข่งคนาโกหกตข่างๆ งานของมมันคนอหลอกลวงผซูล้คน – 
และมมันมบีประสบการณร์นานหลายศตวรรษในการฝฝึกปรนอจนชนานาญในงานของมมัน

มาระโกใหล้พระคนาเพบียงสองขล้อเกบีที่ยวกมับการถซูกทดลองของพระเยซซู แตข่ในพระคนาสองขล้อนมันื้นเขากท็ใหล้ภาพ
ทบีที่ชมัดเจนเกบีที่ยวกมับการนบนอบเชนที่อฟปังและการยอมจนานนแบบสลินื้นเชลิงขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราในฐานะผซูล้รมับใชล้
ของพระเจล้า – ซถึที่งเปป็นแงข่มคุมทบีที่มาระโกนนาเสนอพระองคร์ เขากลข่าววข่า “ในทมันใดนมันื้น พระวลิญญาณจถึงเรอ่งเรถ้คำ
พระองคร์ใหล้เสดท็จเขล้าไปในถลิที่นทคุรกมันดาร” (มาระโก 1:12) ตรงนบีนื้เราเหท็นการนบนอบเชนที่อฟปังโดยสมบซูรณร์ ในการ
ยอมจนานนเชข่นนมันื้นตข่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้า ผซูล้รมับใชล้ทบุกคนกท็จะพบทบีที่ลบีนื้ภมัยทบีที่แนข่นอนทบีที่สคุด (หรนอทบีที่ลบีนื้ภมัย
เดทยวเทอ่คำนรันั้น) จากการทดลองและอนานาจทบีที่ขมัดขวางของพญามาร บางทบีนบีที่อาจเปป็นความคลิดทบีที่ดลใจเปโตรใหล้เขบียน
ตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงนนาพาเขา: “พระเจล้าทรงตข่อสซูล้คนเหลข่านมันื้นทบีที่ถนอตมัวจองหอง แตข่พระองคร์ทรง
ประทานพระคคุณแกข่คนทมันื้งหลายทบีที่ถข่อมใจลง เหตคุฉะนมันื้น ทข่านทมันื้งหลายจงถข่อมใจลงภายใตล้พระหมัตถร์อมันทรงฤทธลิธิ์
ของพระเจล้า เพนที่อพระองคร์จะไดล้ทรงยกทข่านขถึนื้นเมนที่อถถึงเวลาอมันควร” (1 ปต. 5:5, 6)

ยากอบใหล้คนาเตนอนสตลิและคนาสมัที่งสอนทบีที่ไดล้รมับการดลใจแบบคลล้ายๆกมัน: “พระเจล้าทรงตข่อสซูล้ผซูล้ทบีที่หยลิที่ง
จองหอง แตข่ทรงประทานพระคคุณแกข่คนทบีที่ใจถข่อม’ เหตคุฉะนมันื้น ทข่านทมันื้งหลายจงยอมนล้อมกายตข่อพระเจล้า จงตข่อสซูล้
กมับพญามาร และมมันจะหนบีไปจากทข่าน จงเขล้าใกลล้พระเจล้า และพระองคร์จะสถลิตอยซูข่ใกลล้ทข่าน คนบาปทมันื้งหลาย
เออ๋ย จงชนาระมนอใหล้สะอาด และคนสองใจเออ๋ย จงชนาระใจของตนใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ จงเปป็นทคุกขร์โศกเศรล้าและครที่นาครวญ 
จงใหล้การหมัวเราะของตนกลมับกลายเปป็นการครที่นาครวญ และความปปีตลิยลินดบีของตนกลมับกลายเปป็นความเศรล้าสลด 
ทข่านทมันื้งหลายจงถข่อมตมัวในสายพระเนตรขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า และพระองคร์จะทรงยกชซูทข่านขถึนื้น” (ยากอบ 4:6-
10)

ขล้อ 2: “และเมคืที่อพระองคคทรงอดพระกระยคำหคำรสทที่สคิบวรันสทที่สคิบคคืนแลถ้ว ภคำยหลรังพระองคคกห็ทรงอยคำก
พระกระยคำหคำร”

มบีชข่วงสบีที่สลิบวมันทบีที่เฉพาะเจาะจงอยซูข่สามชข่วงในชบีวลิตบนโลกนบีนื้ของพระเยซซูเจล้า:
1. ชข่วงสบีที่สลิบวมันตมันื้งแตข่การประสซูตลิของพระองคร์จนถถึงการถวายพระองคร์ในพระวลิหาร
2. ในขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้พระองคร์ทรงอดอาหารเปป็นเวลาสบีที่สลิบวมันในถลิที่นทคุรกมันดาร
3. มบีชข่วงสบีที่สลิบวมันระหวข่างการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์และการเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์ของพระองคร์
“เมคืที่อพระองคคทรงอดพระกระยคำหคำรสทที่สคิบวรันสทที่สคิบคคืนแลถ้ว...” ในการศถึกษาพระวจนะของพระเจล้า เรา

ควรเขล้าใจการอดอาหารวข่าเปป็นการงดเวล้นจากอาหารและเครนที่องดนที่มอยข่างสลินื้นเชลิง ผมเชนที่อวข่าพระเยซซูทรงงดเวล้น



จากอาหารและเครนที่องดนที่มทมันื้งหมดเปป็นเวลาสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนน ลซูกาบอกเราวข่าในชข่วงวมันเหลข่านมันื้นพระองคคมคิไดถ้เสวย
อะไรเลย (ลซูกา 4:2) เราพบภาษาแบบเดบียวกมันในกลิจการ 27:33 ทบีที่เปาโลอล้อนวอนเหลข่าเพนที่อนรข่วมเดลินทางของ
เขาใหล้รมับประทานอาหาร เขากลข่าวแกข่คนเหลข่านมันื้นวข่า “วมันนบีนื้เปป็นวมันทบีที่สลิบสบีที่ทบีที่ทข่านทมันื้งหลายตล้องคล้างอยซูข่ในเรนอและ
อดอาหารมคิไดถ้รรับประทคำนอะไรเลย”

เราพบกรณบีอนที่นๆอบีกในพระคมัมภบีรร์ทบีที่ผซูล้คนอดอาหารเปป็นเวลาสบีที่สลิบวมัน ในการเดลินทางของเขาไปยมัง 
“โฮเรบ ภซูเขาของพระเจล้า” เอลทยคำหคอดอาหารเปป็นเวลาสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนน, โมเสส บนภซูเขาซบีนาย “เฝฝ้าพระเยโฮ
วาหร์อยซูข่ทบีที่นมัที่นสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนน มลิไดล้รมับประทานอาหารหรนอนนื้นาเลย” (อพย. 34:28)

ในพระคมัมภบีรร์ ตรัวเลขตอ่คำงๆมบีความหมายทบีที่พลิเศษ สทที่สคิบเปป็นเลขแหข่งกคำรทดสอบ ยกตมัวอยข่างเชข่น สบีที่สลิบวมัน
นมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงอดอาหารในถลิที่นทคุรกมันดาร โดยถซูกพญามารทดลอง กท็ตรงกมันกมับสบีที่สลิบปปีแหข่งการทดสอบชนชาตลิ
อลิสราเอลในถลิที่นทคุรกมันดารและสบีที่สลิบปปีทบีที่โมเสสอยซูข่ทบีที่ดล้านหลมังของทะเลทรายในแผข่นดลินของคนมบีเดบียน (กลิจการ 
7:30) (นอกจากนบีนื้ ในการเชนที่อมโยงกมับเลขสทที่สคิบ ในฐานะเปป็นตมัวเลขแหข่งกคำรทดสอบ กรคุณาอข่านปฐมกาล 7:12, 
พระราชบมัญญมัตลิ 9:25 และ 10:10 และเอเสเคบียล 4:6)

หลมังจากการอดอาหารของพระองคร์เปป็นเวลาสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนน พระเยซซูกท็ “ทรงอยคำกพระกระยคำหคำร” 
เนนที่องจากพระเยซซูทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า, พระเจล้าเองในกายเนนนื้อหนมัง, พระองคร์ทรงรซถ้สถึกหคิวจรคิงๆหรคือ? 
พระองคร์ทรงเกลิดอาการหลิวแสบทล้องจรลิงๆหรนอ? ผมเชนที่อวข่าพระองคร์ทรงรซูล้สถึกหลิวจรลิงๆครมับ  มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่า
ในระหวข่างทบีที่ทรงพระชนมร์อยซูข่บนโลกนบีนื้พระเยซซูไมข่เคยหยคุดทบีที่จะเปป็นพระเจล้าเลย แตอ่มรันกห็เปป็นจรคิงพอๆกรันดถ้วยวอ่คำ
พระองคคทรงเปป็นมนคุษยณ และความเปป็นมนคุษยร์ของพระองคร์กท็ถซูกเหท็นอยข่างแจข่มชมัดในหลายเหตคุการณร์ทบีที่ถซูกบมันทถึก
ในหนมังสนอกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม

ในยอหร์น 4:1-7 เราถซูกบอกสามสลิที่งทบีที่ชบีนื้ใหล้เหท็นความเปป็นมนคุษยร์ของพระเยซซู: (1) พระองคร์ทรงเหนคืที่อย
จากการเดลินทาง (ขล้อ 6) (2) พระองคร์ทรงนรัที่งพรักบนขอบบข่อนนื้นาของยาโคบ (ขล้อ 6) และ (3) พระองคร์ทรงขอนนื้นา
ดนที่มจากหญลิงชาวสะมาเรบียคนนมันื้น (ขล้อ 7) แนข่นอนวข่าหากพระองคร์ทรงเหนนที่อยเปป็นและหลิวนนื้นาเปป็นเพราะการเดลิน
ทาง พระองคร์กท็ทรงหลิวเปป็นเชข่นกมันเพราะการอดอาหาร!

มมัทธลิว, มาระโก และลซูกาทคุกคนแสดงใหล้เหท็นความเปป็นมนคุษยร์ของพระเยซซูในการบมันทถึกเหตคุการณร์ตอนทบีที่
พายคุพมัดเขล้าในเรนออยข่างฉมับพลมันขณะทบีที่พระองคร์เสดท็จขล้ามทะเลกาลลิลบี วมันนมันื้นเตท็มไปดล้วยกลิจกรรมมากมายและ
พระองคร์ทรงเหนท็ดเหนนที่อย และพอตกเยท็น พระเยซซูกท็ทรงเสนอแนะแกข่พวกสาวกของพระองคร์ใหล้ขล้ามทะเลกาลลิลบี
ไปยมังอบีกฟากหนถึที่ง ดมังนมันื้นพวกเขาจถึงสข่งฝซูงชนกลมับบล้านและขถึนื้นเรนอลนาหนถึที่ง – เราอาจเรบียกไดล้วข่ามมันเปป็นเรคือเลห็ก ซถึที่ง
มบีขนาดเลท็กพอทบีที่จะถซูกซมัดไปมาโดยคลนที่นทบีที่กระหนที่นาและลมพมัดแรง แตข่พระเยซซูทรงอยซูข่ทบีที่ไหนตอนทบีที่พายคุซมัดเขล้า
มา? “ฝฝ่ายพระองคร์บรรทมหนบุนหมอนหลรับอยซูข่ทบีที่ทล้ายเรนอ”! ทรงเหนท็ดเหนนที่อยเหลนอเกลินจากกลิจกรรมตข่างๆของวมัน
นมันื้น พระองคร์ทรงหลมับอยซูข่แมล้ขณะทบีที่พายคุพมัดโหมกระหนที่นาและซมัดเรนอไปมา, พระเศบียรของพระองคร์พมักพลิงอยซูข่บน
หมอนใบหนถึที่งเหมนอนกมับทบีที่คคุณและผมจะใชล้นอน พวกสาวกทบีที่ตกใจกลมัวปลคุกพระองคร์และรล้องเรบียกวข่า “อคำจคำรยค
เจถ้คำขถ้คำ ขถ้คำพเจถ้คำทรันั้งหลคำยกคคำลรังจะพคินคำศอยซอ่แลถ้ว ทอ่คำนไมอ่ทรงเปป็นหอ่วงบถ้คำงหรคือ” พระองคร์จถึงทรงตนที่นขถึนื้นหล้ามลมและ
ตรมัสแกข่ทะเลวข่า “จงสงบเงทยบซคิ” แลล้วลมกท็หยคุดมบีความสงบเงบียบทมัที่วไป” (มาระโก 4:35-39)



ในฐคำนะพระเจถ้คำ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีที่จะควบคคุมดลินฟฝ้าอากาศ ในฐคำนะมนบุษยค พระองคร์ทรงหลมับ
ปคุป๋ย เพราะเหนท็ดเหนนที่อยเหลนอเกลินจากการทนางานหนมักของพระองคร์จนพวกเขาตล้องปลคุกพระองคร์ในทข่ามกลาง
พายคุรคุนแรงลซูกหนถึที่ง (กรคุณาอข่านมมัทธลิว 8:25 และลซูกา 8:24 เชข่นกมัน)

ในความเปป็นมนคุษยร์ของพระองคร์ พระเยซซูทรงรถ้องไหถ้ในความเหท็นอกเหท็นใจสองพบีที่นล้องทบีที่โศกเศรล้าขณะทบีที่
พระองคร์เสดท็จไปยมังอคุโมงคร์ฝปังศพของลาซารมัส – กระนมันื้นพระองคร์กท็ทรงทราบวข่าในฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์ในฐานะ
พระบคุตรของพระเจล้า พระองคร์กท็จะทรงเรบียกลาซารมัสใหล้ออกมาจากหลคุมศพนมันื้นในอบีกไมข่กบีที่อถึดใจ (ยอหร์น 11:1-
44)

พระเยซซูทรงทนทคุกขร์กมับความหลิวฝฝ่ายรข่างกายเพราะการอดอาหารสบีที่สลิบวมันในถลิที่นทคุรกมันดารไหม? ผมคลิด
วข่าใชข่ ผมเชนที่อวข่าพระคมัมภบีรร์สอนความจรลิงของคนากลข่าวนมันื้น ในฮบีบรซู 2:14, 17 เราอข่านวข่า: “เหตคุฉะนมันื้นครมันื้นบคุตรทมันื้ง
หลายมบีสข่วนในเนนนื้อและเลนอดอยซูข่แลล้ว พระองคร์กท็ไดล้ทรงรรับเนคืนั้อและเลคือดเหมคือนกรัน…เหตคุฉะนมันื้นพระองคร์จถึงทรง
ตล้องเปป็นเหมคือนกรับพทที่นถ้องทบุกอยอ่คำง…” ผมเชนที่อวข่าพระเยซซูทรงเปป็นเหมนอนกมับทบีที่พวกเรคำเปป็นในฝฝ่คำยรอ่คำงกคำย ยกเวล้น
วข่าพระองคร์ทรงไมข่มบีบาป ใชข่แลล้วครมับ พระองคร์ทรงทนทคุกขร์ พระองคร์ไดล้เสดท็จมาแทนทบีที่เรา และพระองคร์ทรง
ทนาใหล้ทคุกจคุดทคุกขบีดของขล้อเรบียกรล้องตข่างๆของพระเจล้าสนาเรท็จในการทรงชนาระคข่าจล้างของความบาปเตท็มจนานวนแลล้ว

ขล้อ 3: “เมคืที่อผซถ้ทดลองมคำหคำพระองคค มรันกห็ทซลวอ่คำ “ถถ้คำทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ จงสรัที่งกถ้อนหคินเหลอ่คำ
นทนั้ใหถ้กลคำยเปป็นพระกระยคำหคำร””

ในถลิที่นทคุรกมันดารใกลล้เมนองเยรบีโคและในสวนเกทเสมนบีพระเยซซูทรงเผชลิญกมับการตข่อสซูล้อมันหนมักหนข่วงสอง
หนกมับพญามาร – และในการตข่อสซูล้แตข่ละครมันื้งนมันื้นพระองคร์กท็ทรงมบีชมัยชนะ อยข่างไรกท็ตาม เราตล้องไมข่คลิดเอาเองวข่า
พระเยซซูไมอ่ทรงเจอกรับการทดลองอบีกเลยในระหวข่างทบีที่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูข่บนแผข่นดลินโลก หากนมัที่นเปป็นความ
จรลิง ชบีวลิตของพระองคร์กท็คงไมข่ใชข่ชทวคิตแบบมนบุษยคอยข่างแทล้จรลิง และพระองคร์กท็คงไมข่อาจทลินื้งแบบอยข่างใหล้พวกเรคำ
ปฏลิบมัตลิตามไดล้ การเชนที่อวข่าพระองคร์ทรงถซูกทดลองแคข่ในชข่วงอดอาหารสบีที่สลิบวมันนมันื้นในถลิที่นทคุรกมันดารกท็เทข่ากมับ
เปป็นการแสดงออกถถึงความโฉดเขลาในเรนที่องพระวจนะของพระเจล้า ผมกลข่าวเชข่นนมันื้นโดยพลิจารณาความจรลิงทบีที่ถซูก
นนาเสนอในพระคมัมภบีรร์:

“เพราะวข่าเรามลิไดล้มบีมหาปคุโรหลิตทบีที่ไมข่สามารถจะเหท็นใจในความอข่อนแอของเรา แตข่ไดถ้ทรงถซกทดลอง
เหมคือนอยอ่คำงเราทคุกประการ ถถึงกระนมันื้นพระองคร์กท็ยมังปราศจากบาป” (ฮบ. 4:15)

“ความจรลิง พระองคร์มลิไดล้ทรงรมับสภาพของทซูตสวรรคร์ แตข่ทรงรมับสภาพของเชนนื้อสายของอมับราฮมัม เหตคุ
ฉะนมันื้นพระองคคจถึงทรงตถ้องเปป็นเหมคือนกรับพทที่นถ้องทคุกอยม่าง เพนที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหาปคุโรหลิต ผซูล้กอปรดล้วย
พระเมตตาและความสมัตยร์ซนที่อในการทคุกอยข่างซถึที่งเกบีที่ยวกมับพระเจล้า เพนที่อลบลล้างบาปทมันื้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 
2:16, 17)

พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงบอกเราอยข่างชมัดเจนวข่าเมนที่อการทดลองในถลิที่นทคุรกมันดารนมันื้นสลินื้นสคุดลง พญามาร
กท็ละพระเยซซูไป – แตข่ลซูกา 4:13 บอกเราวข่ามมันละพระองคร์ไปแคอ่ “ชรัที่วครคำว”

บางคนเชนที่อวข่าพระเยซซูไมข่ไดล้ถซูกทดลองในระหวอ่คำงสบีที่สลิบวมันนมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงอดอาหาร แตข่วข่าพญามารมา
หาพระองคร์แคข่ตอนสคินั้นสบุดสบีที่สลิบวมันนมันื้นแลล้ว อยข่างไรกท็ตาม จากบมันทถึกเหตคุการณร์ทบีที่ใหล้ไวล้โดยมาระโกและลซูกา ดซู



เหมนอนวข่าพระเยซซูทรงสซูล้ทนการทดลองในระหวอ่คำงเวลคำททที่พระองคคทรงอดอคำหคำร ในมาระโก 1:13 เราอข่านวข่า
พระองคร์ทรงอยซูข่ “ในถลิที่นทคุรกมันดารสทที่สคิบวรัน โดยถยูกซาตานทดลอง” จากนมันื้นในลซูกา 4:1, 2 เรากท็ถซูกบอกวข่า 
“พระวลิญญาณไดล้ทรงนนาพระองคร์ไปในถลิที่นทคุรกมันดาร ทรงถซกพญคำมคำรทดลองถถึงสมีสิ่สตบวบัน” การมบีอยซูข่ของ “พวก
สมัตวร์ปฝ่า” (ถซูกกลข่าวถถึงเชข่นกมันในมาระโก 1:13) ยข่อมเพลิที่มความนข่าสะพรถึงกลมัวเขล้ากมับความโดดเดบีที่ยวอยข่างไมข่ตล้อง
สงสมัย และยลิที่งเพลิที่มความสยดสยองของภาพเหตคุการณร์นมันื้นทมันื้งหมดในถลิที่นทคุรกมันดารนมันื้น จากนมันื้นหลมังจากทบีที่พระเยซซู
ทรงอดอาหารสบีที่สลิบวมันสบีที่สลิบคนนแลล้ว พระองคร์กท็ทรงหลิว – และผมเชนที่อวข่าพระองคร์ทรงเหนคืที่อยลถ้คำฝฝ่คำยรอ่คำงกคำย ตอน
นมันื้นเองทบีที่ผซูล้ทดลองไดล้มาหาพระองคร์ในควคำมพยคำยคำมอยอ่คำงสบุดกคคำลรังทบีที่จะทนาใหล้พระองคร์ปฏลิเสธพระเจล้าและละทลินื้ง
ภารกลิจทบีที่เปป็นจคุดประสงคร์ทบีที่พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกนบีนื้

“ถจ้าทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ...” ดมังนมันื้นพญามารจถึงใสข่เครนที่องหมายคนาถามไวล้รอบๆตมัวตนของพระ
เยซซู พระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้าทบีที่ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีจรลิงๆหรนอ? พญามารทราบดบีอยซูข่แลล้ววข่า
พระเยซซูทรงเปป็นผซูล้ใด พวกผบีบางครมันื้งกท็เอข่ยปากยอมรมับวข่าพวกมมันรซูล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ใด (มธ. 8:29; มก. 1:24)
และแนข่นอนทบีที่สคุดวข่าพญามารเองกท็รซูล้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ใด แตข่มมันขอใหล้พระเยซซูแสดงออกถถึงตมัวตนทบีที่แทล้จรลิง
ของพระองคร์และพคิสซจนคพระองคร์เองวข่าเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า: “…จงสรัที่งกถ้อนหคินเหลอ่คำนทนั้ใหถ้กลคำยเปป็นพระ
กระยคำหคำร”

กล้อนหลินเหลข่านมันื้นทบีที่พญามารพซูดถถึงอาจมบีรซูปรข่างคลล้ายกมับขนมปปังแถวเลท็กๆหรนอขนมปปังกล้อนเลท็กๆ ผมเคย
เหท็นกล้อนหลินในปาเลสไตนร์แลล้ว มบีอยซูข่หลายหมนที่นกล้อนเลย ผมแนข่ใจวข่าตอนนมันื้นมบีหลินกล้อนเลท็กๆอยซูข่ลล้อมรอบพระบาท
ของพระเยซซู พญามารรซูล้วข่าพระเยซซูไดล้ทรงเนรมคิตสรถ้คำงกล้อนหลินเหลข่านมันื้น พรล้อมกมันกมับสลิที่งสารพมัดทบีที่ไดล้ถซูกสรล้างขถึนื้น
โดยพระองคร์และเพนที่อพระองคร์ พญามารยมังรซูล้ดล้วยวข่ามมันไมข่ใชข่งานทบีที่ยากเลยทบีที่พระบคุตรของพระเจล้าจะเปลบีที่ยนกล้อน
หลินเหลข่านมันื้นเปป็นขนมปปัง การหลิวไมข่ใชข่ความบาป และนบีที่กท็เปป็นโอกาสทบีที่จะพลิสซูจนร์ความเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า
ของพระองคร์ตข่อสายตาพญามารเลยดล้วย! การยกเหตคุผลของซาตานกท็คนอวข่า “ถล้าทข่านเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า, 
เจล้าแหข่งจมักรวาล, แลล้วทนาไมทข่านถถึงหลิวลข่ะ? แนข่นอนวข่าการอดอาหารสบีที่สลิบวมันนมันื้นพอแลล้ว คราวนบีนื้ทนาไมไมข่ตอบ
สนองความหลิวของทข่านสมักหนข่อยลข่ะ?”

การทดลองนบีนื้ทบีที่ถซูกโยนใสข่พระเยซซูเปป็นการทดลองหนถึที่งทบีที่กระทนาตข่อประสาทสมัมผมัสตข่างๆ, การลข่อลวงผข่าน
ทางตมัณหาของเนนนื้อหนมัง ความหลิวเปป็นแรงกระตคุล้นทบีที่มนคุษยร์มบีเหมนอนกมับสมัตวร์ชมันื้นตที่นากวข่าแหข่งแผข่นดลินโลก และการ
ลข่อลวงดล้านความหลิวเปป็นหนถึที่งในการลข่อลวงทบีที่มบีพลมังมากทบีที่สคุดเทข่าทบีที่มนคุษยร์เคยรซูล้จมัก พญามารรซูล้วข่าเมนที่อชนชาตลิ
อลิสราเอลหลิวในถลิที่นทคุรกมันดาร พระเจล้ากท็เลบีนื้ยงดซูพวกเขาดล้วยมานา (ซถึที่งพระคมัมภบีรร์เรบียกวข่า “อาหารของทซูตสวรรคร์”
– เพลงสดคุดบี 78:25) เนนที่องจากพระเจล้าทรงเลบีนื้ยงดซูชนชคำตคิอคิสรคำเอลดล้วย “อาหารของทซูตสวรรคร์” พระองคร์จะ
ประทานอาหารใหล้พระบคุตรของพระองคร์เองไมข่ไดล้หรนอ? ทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งไดล้เปปิดเผยใหล้นางฮาการร์ผซูล้อข่อนลล้าเหท็น
บข่อนนื้นาบข่อหนถึที่งในถลิที่นทคุรกมันดารแหข่งเบเออรร์เชบา (ปฐก. 21:14-19) ทซูตสวรรคร์องคร์หนถึที่งไดล้แตะตล้องเอลบียาหร์ผซูล้อข่อน
แรงและแสดงใหล้เขาเหท็นอาหาร (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 19:5-7) พระบบุตรของพระเจถ้คำไมข่จนาเปป็นตล้องรอใหล้พวกทซูต
สวรรคร์ปรากฏตมัวหรอก! พระองคร์จะทรงเปลบีที่ยนกล้อนหลินใหล้กลายเปป็นขนมปปังกท็ไดล้, ทนาใหล้พระองคร์หายหลิว, และ



ขณะเดบียวกมันกท็พลิสซูจนร์ตมัวตนของพระองคร์วข่าเปป็นพระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า แตข่ดซูสลิครมับวข่าพระเยซซู
ทรงตอบพญามารไปวข่าอยข่างไร:

ขล้อ 4: “ฝฝ่คำยพระองคคตรรัสตอบวอ่คำ “มทพระครัมภทรคเขทยนไวถ้วอ่คำ ‘มนบุษยคจะบคคำรบุงชทวคิตดถ้วยอคำหคำรสคิที่งเดทยว
หคำมคิไดถ้ แตอ่บคคำรบุงดถ้วยพระวจนะทบุกคคคำซถึที่งออกมคำจคำกพระโอษฐคของพระเจถ้คำ’”

“มทพระครัมภทรคเขทยนไวถ้วอ่คำ...” ตรงนบีนื้พระเยซซูทรงอล้างอลิงไปยมังขล้อความหนถึที่งทบีที่โดดเดข่นทบีที่สคุดของภาคพมันธ
สมัญญาเดลิม คคุณจะสมังเกตวลบีทบีที่วข่า “มทพระครัมภทรคเขทยนไวถ้วอ่คำ” อยซูข่ในรซูปคนากรลิยาปปัจจคุบมันกาล ซถึที่งมบีความหมายตรง
ตมัววข่า “มมันยรังถซกเขทยนไวถ้เหมคือนเดคิม”

“มนบุษยคจะบคคำรบุงชทวคิตดถ้วยอคำหคำรสคิที่งเดทยวหคำมคิไดถ้...” นบีที่เปป็นบทเรบียนทบีที่มานาในถลิที่นทคุรกมันดารไดล้ถซูก
ออกแบบมาเพนที่อสอนชนชาตลิอลิสราเอล นอกจากนบีนื้จงสมังเกตดล้วยวข่าพระเยซซูตรมัสตรงนบีนื้ในความเปป็นมนคุษยร์ของ
พระองคร์ พระองคร์ตรมัสวข่า “มนบุษยคจะ...หคำมคิไดถ้” ซถึที่งเปป็นการระบบุตรัวตนพระองคร์เองวข่าเปป็นมนคุษยร์และนนาสลิที่งทบีที่เปป็น
ควคำมจรคิงของความเปป็นมนคุษยร์มาใชล้กมับพระองคร์เองดล้วย พระเยซซูทรงพลิชลิตการทดลองไมข่ใชข่ในฐานะพระเจล้า
ผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ แตข่ในฐานะมนบุษยค พระองคร์ทรงพลิชลิตโดยฤทธลิธิ์เดชของพระวลิญญาณและโดยพระวจนะของ
พระเจล้า

“...แตอ่บคคำรบุงดถ้วยพระวจนะทบุกคคคำซถึที่งออกมคำจคำกพระโอษฐคของพระเจถ้คำ” พระเยซซูทรงเปป็นพระวาทะทบีที่รมับ
สภาพมนคุษยร์ (ยอหร์น 1:14)  แตข่แทนทบีที่จะตรมัสขอ่คำวประเสรคิฐใหมอ่พระองคร์กลมับทรงยกขล้อความจากพระคมัมภบีรร์
ภาคพมันธสมัญญาเดลิม นบีที่พลิสซูจนร์จนหมดขล้อสงสมัยวข่าภาคพมันธสมัญญาเดลิมเปป็นพระวจนะทบีที่ไมข่มบีขล้อผลิดพลาดของ
พระเจล้า แนข่นอนวข่าพระวจนะนมันื้นเปป็นฤทธคิธิ์เดชของพระเจล้า เพราะวข่าพระเยซซูทรงเอาชนะศมัตรซูฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่
รล้ายกาจทบีที่สคุดเทข่าทบีที่แผข่นดลินโลกเคยรซูล้จมักดล้วยพระวจนะนมันื้น!

ขล้อความทบีที่พระเยซซูทรงยกมาตรงนบีนื้ถซูกเอามาจากพระราชบมัญญมัตลิ 8:3 ซถึที่งอข่านวข่า: “พระองคร์ทรงกระทนา
ใหล้ทข่านถข่อมใจ และปลข่อยทข่านใหล้หลิว และเลบีนื้ยงทข่านดล้วยมานา ซถึที่งทข่านเองหรนอบรรพบคุรคุษของทข่านกท็ไมข่ทราบวข่า
เปป็นอะไร เพนที่อพระองคร์จะทรงกระทนาใหล้ทข่านตระหนมักแกข่ใจวข่า มนบุษยคจะบคคำรบุงชทวคิตดถ้วยอคำหคำรสคิที่งเดทยวกห็หคำมคิไดถ้ 
แตอ่มนบุษยคจะมทชทวคิตอยซอ่ไดถ้ดถ้วยพระวจนะทบุกคคคำซถึที่งออกมคำจคำกพระโอษฐคของพระเยโฮวคำหค”

พระเจล้าทรงเลบีนื้ยงดซูชนชาตลิอลิสราเอลดล้วยมานา ในอพยพ 16:4, 14, 15 เราอข่านวข่า: “แลล้วพระเยโฮวาหร์
ไดล้ตรมัสกมับโมเสสวข่า “ดซูเถลิด เราจะใหล้อาหารตกลงมาจากทล้องฟฝ้าดคุจฝนสนาหรมับพวกเจล้า ใหล้พลไพรข่ออกไปเกท็บทคุก
วมันพอกลินเฉพาะวมันหนถึที่งๆ เพนที่อเราจะไดล้ลองใจวข่าเขาจะดนาเนลินตามราชบมัญญมัตลิของเราหรนอไมข่…เมนที่อนนื้นาคล้างระเหย
ไปแลล้ว ดซูเถลิด สลิที่งหนถึที่งเหมนอนเกลท็ดเลท็กๆเทข่าเมท็ดนนื้นาคล้างแขท็งอยซูข่ทบีที่พนนื้นดลินในถลิที่นทคุรกมันดารนมันื้น เมนที่อชนชาตลิอลิสราเอล
เหท็นจถึงพซูดกมันวข่า “นทที่คคือมคำนคำ” เพราะเขาไมข่ทราบวข่าเปป็นสลิที่งใด โมเสสจถึงบอกเขาวข่า “นบีที่แหละเปป็นอาหารทบีที่พระ
เยโฮวาหร์ประทานใหล้พวกทข่านรมับประทาน”

พวกบรรพบคุรคุษไมข่ทราบอะไรเลยเกบีที่ยวกมับอาหารแบบนมันื้นอยข่างทบีที่พระเจล้าประทานใหล้พวกเขาในถลิที่น
ทคุรกมันดารเพราะเรนที่องนบีนื้ไมข่เคยเกลิดขถึนื้นมากข่อนเลย พระเจล้าทรงเลบีนื้ยงดซูชนชาตลิอลิสราเอลอยข่างนข่าอมัศจรรยร์และอยข่าง
เหนนอธรรมชาตลิเพนที่อแสดงใหล้พวกเขาเหท็นวข่ามนบุษยคดคคำรงชทวคิตอยซอ่ไดถ้โดยอคำศรัยอคำหคำรททที่เปป็นผลงคำนแหอ่งมคือของเขคำ
หรคือททที่ออกมคำจคำกแผอ่นดคินโดยอคำศรัยแรงงคำนของเขคำเอง เรารซูล้วข่ามนคุษยร์ตล้องกลินอาหารเพนที่อทบีที่จะดนารงชบีวลิตอยซูข่ไดล้ แตข่



เรากท็ทราบดล้วยวข่าหากจนาเปป็น พระเจล้ากท็สามารถผลลิตอาหารอยข่างนข่าอมัศจรรยร์ไดล้ในวลิธบีใดกท็ไดล้ทบีที่พระองคร์ทรงเลนอก 
ดล้วยเหตคุนบีนื้เราจถึงสามารถวางใจพระองคร์ไดล้อยข่างปลอดภมัยวข่าจะทรงดซูแลคนของพระองคร์เอง ไมข่ใชข่จากมคุมมอง
ฝฝ่ายวลิญญาณเทข่านมันื้น แตข่จากมคุมมองฝฝ่ายรข่างกายเชข่นกมัน พระเยซซูทรงสมัญญาวข่าหากเราแสวงหา “อาณาจมักรของ
พระเจล้า และความชอบธรรมของพระองคร์กข่อน” “สลิที่งทมันื้งปวงเหลข่านบีนื้” – ไมข่วข่าความตล้องการนมันื้นจะเปป็นสลิที่งใด
กท็ตาม – กท็จะถซูกเพลิที่มเตลิมใหล้แกข่เรา (มธ. 6:33)

ขล้อ 5 และ 6: “แลถ้วพญคำมคำรกห็นคคำพระองคคขถึนั้นไปยรังนครบรคิสบุทธคิธิ์ และใหถ้พระองคคประทรับททที่ยอดหลรังคคำ
พระวคิหคำร แลถ้วทซลพระองคควอ่คำ “ถถ้คำทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ จงโจนลงไปเถคิด เพรคำะพระครัมภทรคมทเขทยนไวถ้วอ่คำ
‘พระองคคจะรรับสรัที่งใหถ้เหลอ่คำทซตสวรรคคของพระองคคในเรคืที่องทอ่คำน และเหลอ่คำทซตสวรรคคจะเอคำมคือประคองชซทอ่คำนไวถ้ 
เกรงวอ่คำในเวลคำหนถึที่งเวลคำใดเทถ้คำของทอ่คำนจะกระแทกหคิน’”

“แลถ้ว” เชนที่อมโยงการทดลองทบีที่สองนบีนื้กมับอมันแรก – นมัที่นคนอ เมนที่อการทดลองแรกนมันื้นสคินั้นสบุดลง การทดลอง
อมันถมัดมากท็เรคิที่มตถ้นในทมันทบี

“แลถ้วพญคำมคำรกห็นคคำพระองคค (พระเยซซ) ขถึนั้นไปยรังนครบรคิสบุทธคิธิ์...” นบีที่ไมข่ไดล้บอกเปป็นนมัยเลยวข่าพระเยซซูทรง
ถซูกแบกไปโดยไมข่เตท็มพระทมัยหรนอถซูกบมังคมับอยข่างเหนนอธรรมชาตลิใหล้รข่วมเดลินทางไปกมับพญามารไปยมังนครบรลิสคุทธลิธิ์ 
พญามารไมข่สามารถบรังครับพระเยซซูใหล้ทนาสลิที่งใดหรนอไปไหนไดล้เลย คนาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในมมัทธลิว 17:1 ทบีที่พระเยซซู
 “ทรงพคำเปโตร ยากอบ และยอหร์นนล้องชายของยากอบ ขถึนื้นภซูเขาสซูงแตข่ลนาพมัง” ในมาระโก 4:36 คนาเดบียวกมันนบีนื้
ถซูกใชล้เมนที่อพวกสาวกสข่งฝซูงชนไปแลล้วและ “เชคิญพระองคร์ (พระเยซซู) เสดท็จไปในเรนอทบีที่พระองคร์ประทมับอยซูข่นมันื้น” วลบี
นบีนื้อข่านตรงตมัววข่า “พาพระองคร์ไปกมับมมัน” เราไมข่ทราบลมักษณะของการไป แตข่ผมเชนที่อวข่าพระเยซซูเสดท็จไปเหมนอน
อยข่างทบีที่ผซูล้คนในสมมัยนมันื้นไปเปป็นปกตลิ – โดยกคำรเดคินไป และซาตานกท็เดลินไปพรล้อมกมันกมับพระองคร์ เราไมข่มบีเหตคุผลทบีที่
จะคลิดเอาเองวข่าพระองคร์ทรงถซูกเคลนที่อนยล้ายไปอยข่างเหนนอธรรมชาตลิจากทะเลทรายนมันื้นไปยมังนครบรลิสคุทธลิธิ์
(เยรซูซาเลท็ม) 

เยรซูซาเลท็มถซูกเรบียกวข่าเปป็น “นครบรคิสบุทธคิธิ์” เพราะวข่ามมันเปป็นนครของพระวลิหาร และพระวลิหารกท็เปป็น
ศซูนยร์กลางแหข่งการนมมัสการ (กรคุณาศถึกษาอลิสยาหร์ 48:2; ดาเนบียล 9:24; เนหะมบียร์ 11:1; และมมัทธลิว 27:53) พวก
คนอาหรมับเดบีดี๋ยวนบีนื้เรบียกเยรซูซาเลท็มวข่า “the Holy” (บรลิสคุทธลิธิ์)

“...และใหถ้พระองคคประทรับททที่ยอดหลรังคคำพระวคิหคำร”  “ยอดหลมังคา” ของพระวลิหารทบีที่วข่านบีนื้คนออะไร? ใน
ภาคพมันธสมัญญาใหมข่ คนากรบีกสองคนาถซูกแปลเปป็น “พระวลิหาร” คนาแรกคนอ นคำออส ซถึที่งพซูดถถึงนลิเวศศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีที่
ปคุโรหลิตเทข่านมันื้นเขล้าไป คนาๆนบีนื้ถซูกใชล้ในมมัทธลิว 23:35 และ 27:5 (เนนที่องจากพระเยซซูไมข่ไดล้อยซูข่ในพวกปคุโรหลิตเราจถึงไมข่
พบบมันทถึกตรงไหนเลยวข่าพระองคร์เคยเสดท็จเขล้าไปในนคำออส, สถานบรลิสคุทธลิธิ์ทบีที่ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของพระวลิหาร)

คนากรบีกคนาทบีที่สองคนอ ฮคิเอรอน และมมันบข่งบอกถถึงบรลิเวณทบีที่ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทมันื้งหมด – ซถึที่งรวมถถึงลานทมันื้งหลาย
ดล้วย – เชข่นเดบียวกมับพระนลิเวศศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์นมันื้นเอง

จากนมันื้นดล้านฝปัปี่งในของกนาแพงทบีที่ลล้อมรอบลานชมันื้นนอกกท็มบีระเบบียงขนาดยาว – โดยมบีเสาเรบียงเปป็นชคุดทบีที่เวล้น
ระยะหข่างแตข่ละเสาเทข่าๆกมัน เสาคนื้นายมันเหลข่านบีนื้ปกตลิแลล้วถซูกแกะสลมักหรนอถซูกประดมับตกแตข่ง หลมังคากท็ปกคลคุมสข่วน



บนสคุดของกนาแพงนมันื้นและบางครมันื้งกท็ถซูกสรล้างเหนนอกนาแพงนมันื้นขถึนื้นไปสซูงมากๆ และสข่วนกมันื้นดล้านนอกของหลมังคานมันื้น
ซถึที่งสซูงขถึนื้นเหนนอกนาแพงชมันื้นนอก กท็เปป็นสลิที่งทบีที่ถซูกเรบียกในขล้อพระคนานบีนื้ของเราวข่าเปป็น ยอดหลรังคคำพระวลิหาร

ผซูล้รซูล้บางทข่านบอกเปป็นนมัยวข่ายอดหลมังคาทบีที่วข่านบีนื้มบีลมักษณะทบีที่โดดเดข่นอยข่างมาก แตข่เรนที่องนบีนื้ไมข่อาจพลิสซูจนร์ไดล้
จากพระคมัมภบีรร์ คนอนที่นๆกท็วข่ามมันเปป็นเฉลบียงซถึที่งถซูกเรบียกวข่าเปป็นของซาโลมอน (ยอหร์น 10:23; กลิจการ 3:11) เฉลบียง
นบีนื้ตมันื้งอยซูข่ทางดล้านทลิศตะวมันออกของบรลิเวณโดยรอบพระวลิหาร และโจเซฟปัสนมักประวมัตลิศาสตรร์กท็บรรยายยอด
หลมังคานบีนื้วข่าอยซูข่สซูงมากๆ เขาเรบียกมมันวข่า “เฉลบียงของกษมัตรลิยร์” และประกาศวข่ามมันเปป็นหนถึที่งในผลงานทบีที่โดดเดข่น
มากทบีที่สคุดภายใตล้ดวงอาทลิตยร์ เขาพรรณนายอดหลมังคาทบีที่ผลิดธรรมดานบีนื้เพลิที่มเตลิมอบีกโดยกลข่าววข่าใตล้กนาแพงทบีที่ลล้อม
รอบลานพระวลิหารมบีโครงสรถ้คำงชรันั้นใตถ้ทบีที่ทอดยาวจากกล้นของหคุบเขาลถึกซถึที่งลถึกมากเหลนอเกลินจนแทบมองไมข่เหท็นกล้น
ของมมัน จากนมันื้นโจเซฟปัสกท็ประกาศวข่า “เฉลบียงอยซูข่สซูงมากจากตรงนบีนื้ จนหากใครมองลงไปจากยอดของหลมังคาไป
ในหคุบเขาลถึกนมันื้น เขากท็จะเรลิที่มเวบียนศบีรษะ เพราะมองไมข่เหท็นกล้นหคุบเขาทบีที่ลถึกอยข่างไมข่อาจวมัดไดล้” คนาพรรณนานบีนื้นนา
เสนอภาพเหตคุการณร์หนถึที่งทบีที่คงเหมาะสมมากๆกมับการทดลองทบีที่เรากนาลมังพซูดถถึงอยซูข่ตอนนบีนื้

“ถถ้คำทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ จงโจนลงไปเถคิด...” การทดลองนบีนื้ ซถึที่งเหมนอนกมับอมันแรก ดซูเหมนอนจะ
มบีลมักษณะสองประการ นมัที่นคนอ มมันลข่อลวงผข่านทางความรซูล้สถึกตามธรรมชาตลิ และผข่านทางความทะเยอทะยาน
ของการเปป็นพระเมสสลิยาหร์ เนนที่องจากพระเจล้าจะถซูกลข่อลวงดล้วยความชมัที่วรล้ายไมข่ไดล้ (ยากอบ 1:13) และพระเยซซู
ทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง พญามารจถึงโจมตบีดล้านทบีที่เปป็นมนบุษยคขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา มมันเปป็นขล้อเทท็จ
จรลิงอยข่างหนถึที่งทบีที่ไดล้รมับการพลิสซูจนร์แลล้ววข่าคนบางคนไมข่สามารถขถึนื้นไปบนตถึกสซูงๆและมองลงมาทางดล้านขล้างไดล้โดยทบีที่
ไมข่รซูล้สถึกวลิงเวบียนศบีรษะ เกนอบถซูกเอาชนะโดยความรซูล้สถึกทบีที่วข่าพวกเขาควรกระโจนลงมาจากความสซูงทบีที่ชวนเวบียนหมัว
เชข่นนมันื้น คนบางคนพบวข่ามมันเปป็นเรนที่องยากสคุดๆทบีที่จะเดลินขล้ามสะพานสซูงๆ หรนอทบีที่จะมองลงมาจากตนาแหนข่งทบีที่สซู
งมากๆ ไมข่วข่าจะในโอกาสใดกท็ตาม นอกจากนบีนื้ยมังมบีขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูทรงอข่อนแอจากความหลิว และคคุณกท็
เหท็นไดล้วข่ามมันไมข่ใชข่เรนที่องไรล้เหตคุผลเลยทบีที่จะสงสมัยวข่าพญามารไมข่แอบหวมังวข่าความสซูงสคุดๆเชข่นนมันื้นจะทนาใหล้เกลิดอาการ
วลิงเวบียนศบีรษะทบีที่ไมข่อาจควบคคุมไดล้ ดมังนมันื้นในการกระโดดหรนอรข่วงลงมาจากยอดหลมังคานมันื้นพระเยซซูกท็จะถซูกทนาลาย 
ในฐานะมนคุษยร์ กข่อนพระองคร์เสดท็จไปถถึงกลโกธา

พญามารรซูล้วข่าเชนนื้อสายของหญลิงนมันื้นจะทนาใหล้หมัวของมมันฟกชนื้นา พระเจล้าทรงบอกมมันเชข่นนมันื้นในสวนเอเดน 
(ปฐก. 3:15) มมันรซูล้วข่ากางเขนนมันื้นจะเปป็นความพข่ายแพล้ของมมัน และมมันมบีเจตนาทบีที่จะทนาลายพระเยซซูกข่อนพระองคร์
เสดท็จไปถถึงกางเขนนมันื้น ตรงนบีนื้มมันพยายามทบีที่จะทนาใหล้พระองคร์ทคคำลคำยพระองคคเอง (จากมคุมมองแบบมนคุษยร์) กข่อน
กลโกธา

“...เพรคำะพระครัมภทรคมทเขทยนไวถ้วอ่คำ...” มบีผซูล้กลข่าวไวล้วข่า “พญามารกท็ยกขล้อพระคมัมภบีรร์ไดล้เพนที่อบรรลคุจคุด
ประสงคร์ของมมัน” พระเยซซูทรงยกขล้อพระคมัมภบีรร์เพนที่อเปป็นคนาตอบตข่อการทดลองแรกทบีที่พญามารโยนใสข่พระองคร์ 
ดมังนมันื้นคราวนบีนื้พญามารจถึงยกขล้อพระคมัมภบีรร์ใสข่พระเยซซูบล้างในการทดลองครมันื้งทบีที่สองนบีนื้ – หรนอจรลิงๆแลล้วกท็คนอ มมันยก
ขถ้อพระครัมภทรคแบบผคิดๆมากกวข่า มมันยกขล้อความมาจากเพลงสดคุดบี 91:11, 12 ซถึที่งอข่านวข่า: “เพราะพระองคร์จะ
รมับสมัที่งเหลข่าทซูตสวรรคร์ของพระองคร์ในเรนที่องทข่าน ใหล้ระแวดระวมังทข่านในทคำงทรันั้งปวงของทอ่คำน เขาทมันื้งหลายจะเอา
มนอประคองชซูทข่านไวล้ เกรงวข่าเทล้าของทข่านจะกระแทกหลิน”



พญามารเวล้นวลบีหนถึที่งของขล้อพระคมัมภบีรร์ทบีที่มมันยกมา มมันเวล้น “ในทคำงทรันั้งปวงของทอ่คำน” – และพวก
เสรบีนลิยม, พวกสมมัยใหมข่นลิยม, และพวกนมักเทศนร์ทบีที่ไมข่ดนาเนลินตามแบบพระเจล้ากท็ยกขล้อพระคมัมภบีรร์แบบผลิดๆมา
ตลอดตมันื้งแตข่นมันื้นมา! โดยเอาออก, เพลิที่มเขล้า, บลิดเบนอนความหมาย ซาตานตรงนบีนื้กนาลมังเตนอนความจนาพระเยซซูวข่า
หคำกพระองคคเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำอยอ่คำงแทถ้จรคิง พระองคร์กท็สามารถโจนลงมาจากยอดหลมังคาของพระวลิหาร
ไดล้และอล้างพระสมัญญาของพระเจล้าทบีที่วข่าไมข่มบีอมันตรายใดจะเกลิดขถึนื้นกมับพระองคร์เลย มมันยกขล้อความมาจากเพลง
สดคุดบีทบีที่กลข่าวถถึงพระเมสสลิยาหร์ และความคลิดของมมันกท็คนอวข่าหากพระเยซซูทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า พระองคร์กท็
ทนาเรนที่องทบีที่นข่าตนที่นตาไดล้ทมันทบี, พระองคร์กท็แสดงฤทธลิธิ์เดชแสนอมัศจรรยร์ของพระองคร์ไดล้โดยการโจนลงมาจากยอด
หลมังคาของพระวลิหารและใหล้พวกทซูตสวรรคร์มารมับพระองคร์ไวล้เพนที่อทบีที่จะไมข่มบีอมันตรายใดๆเกลิดขถึนื้นกมับพระองคร์เลย

“และเหลอ่คำทซตสวรรคคจะเอคำมคือประคองชซทอ่คำนไวถ้” แสดงถถึงความอข่อนโยนและความนคุข่มนวลทบีที่พระ
วจนะกลข่าวถถึงพข่อแมข่ทบีที่อคุล้มลซูกนล้อยไวล้ในอล้อมแขนของตน โดยอคุล้มลซูกดล้วยความรมัก (อข่าน กมันดารวลิถบี 11:12, พระ
ราชบมัญญมัตลิ 1:31 และอลิสยาหร์ 49:22)

การทดลองนบีนื้แยบยลสคุดๆ สลิที่งทบีที่พญามารกนาลมังทดลองใหล้พระเยซซูกระทนาจรลิงๆแลล้วกท็คนอ การลข่อลวงใน
เรนที่องความเยข่อหยลิที่งของชบีวลิต – นมัที่นคนอ “จงโจนลงไปจากยอดหลมังคาพระวลิหารนบีนื้เลย และทข่านจะถซูกรมับไวล้โดยมนอ
ของเหลข่าทซูตสวรรคร์ การอมัศจรรยร์เชข่นนบีนื้จะพลิสซูจนร์วข่าทข่านเปป็นพระบคุตรของพระเจล้าอยข่างแทล้จรลิง และพลิสซูจนร์วข่า
ทข่านไวล้วางใจในพระบลิดาแหข่งสวรรคร์ ดมังนมันื้นทข่านกท็จะเปป็นคนทบีที่โลกตกตะลถึง เพราะวข่าฝซูงชนมากมายจะมาตลิดตาม
ทข่านในทมันทบีเลย!”

ซาตานไมข่ไดล้ทดลองพระเยซซูผข่านทางเรนที่องหยาบโลนลามก การทดลองเหลข่านบีนื้ไมข่ใชข่การทดลองในเรนที่อง
ความเหท็นแกข่ตมัวหรนอตมัณหาทางเพศ ยกตมัวอยข่างเชข่น การทดลองนบีนื้เปป็นการลข่อลวงผข่านทางสมัญชาตญาณฝฝ่าย
วลิญญาณทบีที่บลิดเบนอนไป – เพนที่อสรล้างชนที่อสนาหรมับพระองคร์เอง, เพนที่อทนาสลิที่งทบีที่ตนที่นตาตนที่นใจ, เพนที่อเปป็นผซูล้ยลิที่งใหญข่ในสายตา
ของมนคุษยร์ เมนที่อเราอข่านประวมัตลิศาสตรร์ของบรรดาศาสนาเทบียมเทท็จ เรากท็ไมข่เหท็นหรอกหรนอวข่าศาสนาเทบียมเทท็จทบีที่
โดดเดข่นทมันื้งหมดนมันื้นอล้างตมัววข่ามบีฤทธลิธิ์เดชฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ยลิที่งใหญข่ในเรนที่องนข่าอมัศจรรยร์ทมันื้งหลาย?

ขล้อ 7: “พระเยซซจถึงตรรัสตอบมรันวอ่คำ “พระครัมภทรคมทเขทยนไวถ้อทกวอ่คำ ‘อยอ่คำทดลององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำผซถ้เปป็น
พระเจถ้คำของทอ่คำน’”

พระเยซซูไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อกระทนาตามพระประสงคร์ของพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์ 
พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์, เพนที่อทบีที่จะสลินื้นพระชนมร์ – ไมข่ใชข่เพนที่อทบีที่จะเปป็นทบีที่นข่าตนที่นตาตนที่น
ใจ, แตข่เพนที่อทบีที่จะถข่อมใจ พระองคร์ไดล้เสดท็จมา, พระเมษโปดกผซูล้เปป็นเครนที่องถวายบซูชา, เพนที่อทบีที่จะชนาระหนบีนื้บาปโดย
การถวายพระองคร์เองเปป็นเครนที่องบซูชา – ไมข่ใชข่เพนที่อทบีที่จะสรล้างชนที่อเสบียงตข่อหนล้ามนคุษยร์ แตข่เพนที่อทบีที่จะชนาระหนบีนื้ตข่อพระ
พมักตรร์พระเจล้า

“พระครัมภทรคมทเขทยนไวถ้อมีกวอ่คำ...” พระเยซซูไดล้ทรงเผชลิญการทดลองแรกของพญามารดล้วยพระคมัมภบีรร์ทบีที่ถซูก
เขบียนเปป็นลายลมักษณร์อมักษร “มนคุษยร์จะบนารคุงชบีวลิตดล้วยอาหารสลิที่งเดบียวหามตไดจ้” คราวนบีนื้พระองคร์ทรงหมันมาหาพระ
วจนะทบีที่เปป็นลายลมักษณร์อมักษรอบีกครมันื้ง “อยม่าทดลององคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำผซถ้เปป็นพระเจถ้คำของทอ่คำน” ขล้อความทบีที่ยกมานบีนื้



ถซูกเอามาจากพระราชบมัญญมัตลิ 6:16 แตข่ภาษาเดลิมนมันื้นมบีการแสดงออกมากกวข่าและรคุนแรงกวข่าเยอะ: “เจล้าอยข่า
ทดลองพระเจล้าของเจล้าในเรคืที่องททที่สคุดโตม่ง”

ความหมายจรลิงๆตรงนบีนื้กท็คนอวข่า “เจล้าอยข่านถึกเหมคำเอคำวอ่คำพระเจล้าจะทรงทนาทคุกสลิที่งไดล้เพนที่อเจล้า เจล้าอยข่าอล้าง
วข่าพระองคคจะทรงเขถ้คำแทรกแซงอยอ่คำงอรัศจรรยค เพนที่อชข่วยเจล้าใหล้รอดพล้นจากการทนาตามอนาเภอใจและความโงข่เขลา
ของตมัวเจล้าเอง เจล้าอยข่าทถ้คำทคำยฤทธคิธิ์เดชของพระองคคในเรคืที่องททที่สบุดโตอ่งโดยการทนาสลิที่งตข่างๆทบีที่โงข่เขลา เมนที่อเจล้าดนาเนลิน
อยซูข่ในทางแหข่งหนล้าทบีที่เพนที่อเหท็นแกข่พระนามของพระองคร์ จงวคำงใจพระองคคจนถถึงททที่สบุด แตข่อยข่าทนาสลิที่งตข่างๆทบีที่โงข่เขลา
และคาดหวมังใหล้พระองคร์ชข่วยเจล้าใหล้รอดพล้นจากผลลมัพธร์แหข่งการกระทนาตข่างๆทบีที่โงข่เขลาในสข่วนของเจล้าเอง!”

ถล้อยคนาของผซูล้ทดลองนมันื้นเปป็นถล้อยคนาแหข่งการรมับสารภาพ มมันกลข่าววข่า “จงโจนลงไปเถลิด” ซถึที่งแสดงใหล้
เหท็นวข่าพญามารไมข่สามารถทลินื้งพระองคร์ลงมาไดล้ มมันไมข่มบีอนานาจใดเลยทบีที่จะผลรักพระเยซซูลงมาจากยอดหลมังคานมันื้น 
เมนที่อปปีลาตกลข่าวแกข่พระเยซซูวข่า “ทข่านไมข่รซูล้หรนอวข่าเรามบีอนานาจทบีที่จะตรถึงทข่านทบีที่กางเขน และมบีอนานาจทบีที่จะปลข่อยทข่าน
ไดล้” องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตรมัสตอบกลมับไปวข่า  “ทข่านจะมทอคคำนคำจเหนคือเรคำไมอ่ไดถ้ นอกจากจะประทานจากเบนนื้องบน
ใหล้แกข่ทข่าน…” (ยอหร์น 19:10, 11) พญามารไมข่มบีอนานาจทบีที่จะทนาลายผซูล้ทบีที่พระเจล้าทรงรมักษาไวล้ไดล้!

ผมเชนที่อวข่าพระเจล้าทรงสามารถทบีที่จะกระทนาไดล้อยข่างบรลิบซูรณร์มากยลิที่งกวข่าสลิที่งใดกท็ตามทบีที่เราคลิดหรนอขอ ผม
เชนที่อวข่าหากผมบมังเอลิญรข่วงลงมาจากตถึกสซูง มมันกท็เปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่พระเจล้าจะทรงปกปฝ้องผมในการรข่วงลงมานมันื้น 
– แตข่ผมควรมบีสามมัญสนานถึกมากกวข่าทบีที่จะกระโดดลงมาจากตถึกสซูงเพบียงเพนที่อทบีที่จะพคิสซจนคความเชนที่อของผมในความ
สามารถของพระเจล้าทบีที่จะปกปฝ้องผมไดล้ ผมสามารถพลิสซูจนร์ความเชนที่อของผมไดล้ในแบบทบีที่สมเหตคุสมผลมากกวข่านบีนื้
เยอะ!

ผมเชนที่อวข่าหากผมไปทนางานมลิชชมัที่นในตข่างแดนโดยเปป็นพยานแกข่พวกคนนมับถนอรซูปเคารพ และงซูพลิษตมัว
หนถึที่งกมัดผมเขล้า พระเจล้ากท็ทรงสามารถชข่วยผมใหล้รอดพล้นจากพลิษงซูนมันื้นไดล้และรมักษาผมใหล้หายในทมันทบี – แตข่ผมจะ
ไมข่มบีวมันทดลองพระเจล้าโดยจงใจจรับงซูพลิษตมัวหนถึที่งเพบียงเพนที่อทบีที่จะพคิสซจนคความเชนที่อของผมหรอกครมับ ผมเชนที่อวข่าเรา
ควรปกปฝ้องตมัวเราเองใหล้พล้นจากภมัยและอมันตรายเทข่าทบีที่เราสามารถทนาไดล้ แตข่เมนที่อมมันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่เราจะหลทกหนท
อมันตราย พระเจล้ากท็ทรงสามารถทบีที่จะชข่วยเราใหล้รอดพล้นไดล้ภายในขอบเขตแหข่งพระประสงคร์ของพระองคร์ มมันเปป็น
ไปไมข่ไดล้ทบีที่พญามารจะทนาลายลซูกคนหนถึที่งของพระเจล้าจนกวข่าพระเจล้าทรงหมดธคุระกมับลซูกคนนมันื้นแลล้วบนแผข่นดลิน
โลกนบีนื้และทรงพรล้อมแลล้วทบีที่จะรมับจลิตวลิญญาณของเขาเขล้าไปในเมนองบรมสคุขเกษม!

ขล้อ 8 และ 9: “อทกครรันั้งหนถึที่งพญคำมคำรไดถ้นคคำพระองคคขถึนั้นไปบนภซเขคำอรันสซงยคิที่งนรัก และไดถ้แสดงบรรดคำรคำช
อคำณคำจรักรในโลก ทรันั้งควคำมรบุอ่งเรคืองของรคำชอคำณคำจรักรเหลอ่คำนรันั้นใหถ้พระองคคทอดพระเนตร แลถ้วไดถ้ทซลพระองคควอ่คำ 
“ถถ้คำทอ่คำนจะกรคำบลงนมรัสกคำรเรคำ เรคำจะใหถ้สคิที่งทรันั้งปวงเหลอ่คำนทนั้แกอ่ทอ่คำน”

“พญคำมคำรไดถ้นคคำพระองคคขถึนั้นไป” – พาพระองคร์ไปพรล้อมกมับตมัวมมันเองเหมนอนในขล้อ 5 – “บนภซเขคำอรัน
สซงยคิที่งนรัก และไดถ้แสดงบรรดคำรคำชอคำณคำจรักรในโลก…” มมันคงเปป็นเรนที่องโงข่เขลาทบีที่จะพยายามชบีนื้จคุดของภซูเขาลซูกนบีนื้
(หรนอสถานทบีที่สซูงยลิที่งนมักแหข่งนบีนื้) ซถึที่งจากตรงนมันื้นซาตานไดล้แสดงราชอาณาจมักรทมันื้งสลินื้นของโลกใหล้พระเยซซูเหท็น มมันคง
เปป็นเรนที่องโงข่เขลาพอๆกมันทบีที่จะกลข่าววข่า “โลก” ในทบีที่นบีนื้หมายถถึงเฉพาะอาณาจมักรตข่างๆทบีที่อยซูข่รอบปาเลสไตนร์เทข่านมันื้น 
ลซูกากลอ่คำวเสรคิมเขถ้คำกรับบมันทถึกเรนที่องราวนบีนื้ เขาบอกเราวข่าพญามารไดล้แสดง “บรรดาราชอาณาจมักรทมัที่วพลิภพในขณะ



เดทยวใหล้พระองคร์ทอดพระเนตร” (ลซูกา 4:5) โดยบอกเปป็นนมัยถถึงเรนที่องเหนนอธรรมชาตลิ มมันไมข่ใชข่เรนที่องทบีที่เปป็นไปไมข่
ไดล้ทบีที่วข่าในชมัที่วขณะเดบียวนมันื้นพระเยซซูไดล้เหท็นทคุกตารางฟคุตของแผข่นดลินโลกนบีนื้

ใครบางคนอาจถามวข่า “เหตคุใดซาตานถถึงนนาพระเยซซูไปยมังภซูเขาสซูงลซูกหนถึที่ง? หากเรนที่องเหนนอธรรมชาตลิ
เขล้ามาเกบีที่ยวขล้องดล้วยจรลิงๆในทบีที่นบีนื้ พระองคร์กท็คงมองเหท็นจากหบุบเขคำไดล้อยข่างงข่ายดายพอๆกมับทบีที่เหท็นจากยอดเขา” 
แตข่เราตล้องจนาไวล้วข่า อบุปกรณคประกอบตอ่คำงๆททที่เปป็นตคำมธรรมชคำตคิ กท็มมักถซูกใชล้บข่อยๆในการเปปิดเผยตข่างๆทบีที่เหนนอ
ธรรมชาตลิของพระเจล้า

“...ทรันั้งควคำมรบุอ่งเรคืองของรคำชอคำณคำจรักรเหลอ่คำนรันั้น” ในชมัที่วขณะเดบียวกมันนมันื้นเองทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงเหท็น
อาณาจมักรตข่างๆของโลก พระเยซซูกท็ทรงเหท็นความรคุข่งเรนองและสงข่าราศบีของอาณาจมักรเหลข่านมันื้นเชข่นกมัน – สงข่าราศบี
อมันนข่าภาคภซูมลิใจของโรมแบบจมักรวรรดลิ, อนานาจและสงข่าราศบีของอาณาจมักรตข่างๆทบีที่ยมังมาไมข่ถถึง แตข่ภายใตล้สงข่าราศบี
นมันื้นพระองคร์กท็ทรงเหท็นความเสนที่อมทราม, ความทคุกขร์ยาก, ความพลินาศแตกสลาย, และความสลินื้นหวมังของโลกทบีที่ถซูก
ขายไวล้ใตล้ความบาป พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อชนาระหนบีนื้บาปนมันื้น และสลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงเหท็นภายใตล้สงข่า
ราศบีแหข่งอาณาจมักรเหลข่านมันื้นของแผข่นดลินโลกกท็ยลิที่งตอกยนื้นาความปรารถนาและความมคุข่งมมัที่นของพระองคร์ทบีที่จะไปใหล้
ถถึงกลโกธาและในทบีที่สคุดกท็ชข่วยมนคุษยร์ใหล้รอดพล้นจากคนาแชข่งสาปนมันื้นซถึที่งความบาปไดล้นนามาสซูข่สลิที่งทรงสรล้างทมันื้งปวง

“เรคำจะใหถ้สคิที่งทรันั้งปวงเหลอ่คำนทนั้แกอ่ทอ่คำน...” พระเยซซูครลิสตร์เจล้าทรงชบีนื้ไปยมังพระบลิดา, และพระวลิญญาณ
บรลิสคุทธลิธิ์ทรงชบีนื้ไปยมังพระเยซซูครลิสตร์เจล้า แตข่พญามารชบีนื้ใหล้เหท็น “สคิที่งของตอ่คำงๆ” อยซูข่เสมอ ในการทดลองครมันื้งทบีที่สามนบีนื้
มมันไมข่กลข่าวอบีกตข่อไปแลล้ววข่า “ถจ้าทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ...” มมันไมข่พยายามชมักนนาพระเยซซูใหล้ทนาอะไรบาง
อยข่างเพนที่อความสบายฝฝ่ายรข่างกาย เชข่น การเปลบีที่ยนกล้อนหลินใหล้กลายเปป็นขนมปปังเพนที่อบรรเทาความหลิวของ
พระองคร์ มมันไมข่ไดล้พยายามอบีกตข่อไปแลล้วทบีที่จะทนาใหล้พระองคร์ทนาอะไรบางอยข่างทบีที่นข่าตนที่นตาตนที่นใจซถึที่งจะพลิสซูจนร์วข่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้าและในขณะเดบียวกมันกท็ทนาใหล้พระองคร์มบีผซูล้คนเขล้ามาเปป็นสาวกตลิดตาม
มากมายดล้วย เมนที่อยอมรมับขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์และวข่าวมันหนถึที่งพระองคร์จะทรงสถาปนา
อาณาจมักรหนถึที่งบนแผข่นดลินโลก พญามารจถึงเสนอควคำมชอ่วยเหลคือ มมันเสนอทบีที่จะชข่วยพระเยซซูใหล้ไดล้รมับอาณาจมักร
ฝฝ่ายโลกทบีที่ยลิที่งใหญข่ นบีที่จะยลิที่งสอดคลล้องกมับสลิที่งทบีที่พวกยลิวคาดหมายไวล้ดล้วย – อาณาจมักรฝฝ่ายโลกอมันเปปีปี่ยมดล้วยอนานาจ
ซถึที่งจะทนาใหล้พวกเขาเปป็นไทจากอนานาจทรราชยร์ของโรม

พญามารไดล้ลล้มเหลวในการลข่อลวงพระเยซซูผข่านทางความหลิวตามธรรมชาตลิ (ตมัณหาของเนนนื้อหนมัง) มมันไดล้
ลล้มเหลวในการลข่อลวงของมมันทบีที่กระทนาตข่อความเยข่อหยลิที่งฝฝ่ายวลิญญาณ (ความเยข่อหยลิที่งของชบีวลิต) โดยทดลองพระ
เยซซูใหล้โจนลงมาจากยอดหลมังคาของพระวลิหารและลงถถึงพนนื้นเบนนื้องลข่างอยข่างปลอดภมัย การทดลองทบีที่สามของมมัน
เปป็นการทดลองทบีที่ทรงพลมังมากทบีที่สคุดในทมันื้งสามครมันื้งนบีนื้ – ไมข่เพบียงเปป็นการลข่อลวงผข่านทางตรัณหคำของตคำเทข่านมันื้น แตข่
เปป็นขล้อเสนอในเรนที่องทางลมัดไปสซูข่การไถข่ซถึที่งจะขล้ามกลโกธา, ชนาระโทษบาป, และมอบสลิที่งทรงสรล้างใหล้อยซูข่ใน
พระหมัตถร์ของพระมหากษมัตรลิยร์ผซูล้ทรงถซูกสมัญญาไวล้! ตรงนบีนื้เปป็นทางลมัดไปสซูข่อนานาจ โดยปราศจากความจนาเปป็นใน
เรนที่องการทนทคุกขร์ผข่านทางกลโกธาและการหลมัที่งพระโลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจล้าเพนที่อทนาใหล้การไถข่สนาเรท็จ 

ลซูกา 4:5, 6 บอกเราวข่านบีที่ไมข่ใชข่คนาพซูดโอล้อวดแบบไมข่มบีมซูลของพญามาร หลมังจากทบีที่พาพระเยซซูขถึนื้นไปบน
ภซูเขาสซูงและแสดงใหล้พระองคร์เหท็นอาณาจมักรทมันื้งสลินื้นของโลกแลล้ว มมันกท็กลข่าวแกข่พระองคร์วข่า: “อนานาจทมันื้งสลินื้นนบีนื้และ



สงข่าราศบีของราชอาณาจมักรนมันื้นเราจะยกใหล้แกข่ทข่าน เพรคำะวอ่คำมอบเปป็นสคิทธคิไวถ้แกอ่เรคำแลถ้ว และเราปรารถนาจะใหจ้
แกม่ผยูจ้ใดกร็จะใหจ้แกม่ผยูจ้นบันั้น!” แตข่คราวนบีนื้คนาวข่า “ถถ้คำ” ของพญามารถซูกใสข่ตข่อทล้ายเงนที่อนไขหนถึที่งดล้วย:

“...ถถ้คำทอ่คำนจะกรคำบลงนมรัสกคำรเรคำ!” เหลข่าผซูล้รซูล้ไมข่เหท็นพล้องตรงกมันเกบีที่ยวกมับ “การนมมัสการ” ทบีที่มมันเรบียก
รล้องตรงนบีนื้ วข่ามมันหมายถถึงการกราบไหวล้รซูปเคารพหรนอเปป็นเพบียงการถวายบมังคมแกข่ผซูล้มบีตนาแหนข่งสซูงกวข่าในฝฝ่าย
พลเรนอน อยข่างไรกท็ตาม ไมข่มบีขล้อสงสมัยเลยในความคลิดของผมวข่าซาตานตมันื้งใจใหล้พระเยซซูนมมัสการมมันในฐานะผซูล้ทบีที่มบี
ตนาแหนข่งสซูงกวข่า นมัที่นคนอ ในฐคำนะพระเจถ้คำ ซาตานไดถ้กลคำยเปป็นซาตานเพราะความเยข่อหยลิที่งของมมัน มมันอลิจฉา
พระเจล้าและประกาศวข่ามมันจะยกชซูบมัลลมังกร์ของมมันเองเหนนอดวงดาวทมันื้งหลายของพระเจล้า และพรล้อมกมันกมับพวก
ทซูตสวรรคร์ทบีที่มมันนนาใหล้ตลิดตามมมัน มมันกท็ทนาการกบฏตข่อองคร์ผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ในความพยายามทบีที่จะชลิงบมัลลมังกร์แหข่ง
สวรรคร์ แตข่พญามารและเหลข่าทซูตของมมันกท็ถซูกโยนออกจากสวรรคร์ และผมเชนที่อวข่าความอลิจฉาของมมันยมังลคุกไหมล้อยซูข่
ภายในตมัวมมันขณะทบีที่มมันทดลองพระบคุตรของพระเจล้าใหล้ยอมรมับอาณาจมักรเหลข่านมันื้นของโลกในฐานะเปป็นของขวมัญ
จากมมัน – และจากนมันื้นกท็กล้มกราบลงและนมมัสการมมัน

มมันคนอความอลิจฉาทบีที่ไดล้ทนาใหล้ซาตานเขล้ามาในสวนเอเดนและทนาใหล้มนคุษยชาตลิลล้มลง พระเจล้าทรงสรถ้คำง
มนคุษยร์ และพญามารไมข่มบีฤทธลิธิ์อนานาจเชข่นนมันื้น มมันไมข่สามารถสรถ้คำงมนคุษยร์ขถึนื้นมาไดล้ – แตข่มมันไดล้ทนาใหล้มนคุษยร์กลาย
เปป็นสลิที่งทรงสรล้างทบีที่ตที่นาทรามอยข่างทบีที่เขาเปป็นทคุกวมันนบีนื้! ไมข่มบีขล้อสงสมัยเลยวข่าพญามารอลิจฉาพระเจล้า และหากมมัน
สามารถนนาพระเยซซูใหล้ยอมรมับขล้อเสนอของมมัน, ขล้ามกลโกธาไปและกลายเปป็นผซูล้ครองโลกไดล้ในทมันทบี (โดยยมังอยซูข่ใตล้
อนานาจปกครองของซาตานเหมนอนเดลิม) มมันกท็จะสนาเรท็จตามความประสงคร์ของมมันทบีที่มมันไดล้วางแผนมาตลอดหลาย
ศตวรรษ

ขล้อ 10: “เจถ้คำซคำตคำน จงไปเสทยใหถ้พถ้น เพรคำะพระครัมภทรคมทเขทยนไวถ้วอ่คำ ‘จงนมรัสกคำรองคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำผซถ้
เปป็นพระเจถ้คำของทอ่คำน และปรนนคิบรัตคิพระองคคแตอ่ผซถ้เดทยว’”

“เจถ้คำซคำตคำน จงไปเสทยใหถ้พถ้น!” ไมข่มบีทบีที่วข่างสนาหรมับการโตล้แยล้งตรงนบีนื้, ไมข่มบีทบีที่วข่างสนาหรมับการพซูดคคุยเพลิที่มเตลิม
อบีก พระเยซซูไดล้เสดท็จมาแลล้ว, พระองคร์ผซูล้ถข่อมใจ, พระเมษโปดก และพระองคร์ไดล้เสดท็จมาโดยมบีจคุดประสงคร์เดบียว
ตข่อเบนนื้องพระพมักตรร์พระองคร์ พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อไถข่ไมข่เพบียงมนคุษยชาตลิเทข่านมันื้นแตข่สลิที่งทรงสรล้างทมันื้งหมดและชข่วย
ทมันื้งมนคุษยร์และธรรมชาตลิใหล้รอดพล้นจากอนานาจของซาตานดล้วย พระองคร์จะเสดท็จมาเปป็นครมันื้งทบีที่สองในฐานะจอม
กษมัตรลิยร์และจอมเจล้านายและพระองคคจะทรงปกครองเหนนอแผข่นดลินโลก พระองคร์จะทรงเอาชนะพญามารและ
ทนาลายอาณาจมักรของมมัน และจะทรงสถาปนาอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์อมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบี (จงศถึกษาอลิสยาหร์บททบีที่ 
11) พระองคร์ทรงหมันมาหาผซูล้ทดลองนมันื้นพรล้อมกมับคนาสมัที่งใหล้มรันไปเสทยจคำกพระองคค – และทรงไดล้ชมัยชนะพรล้อมกมับ
ขล้อความอบีกตอนทบีที่ยกมาจากพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม:

“เพราะพระคบัมภมีรณมมีเขมียนไวจ้วม่า ‘จงนมรัสกคำรองคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำผซถ้เปป็นพระเจถ้คำของทอ่คำน และปรนนคิบรัตคิ
พระองคณแตม่ผยูจ้เดมียว’!” ขล้อความนบีนื้กท็ถซูกยกมาจากพระราชบมัญญมัตลิ – บททบีที่ 6 ขล้อ 13: “พวกทข่านจงยนาเกรงพระเย
โฮวาหร์พระเจล้าของทข่าน ทข่านจงปรนนลิบมัตลิพระองคร์ และปฏลิญาณโดยออกพระนามของพระองคร์” ตอนทบีที่พระราช
บมัญญมัตลิและพระบมัญญมัตลิตข่างๆถซูกประทานใหล้แกข่โมเสส พระเจล้าทรงบมัญชาวข่า: “อยอ่คำมทพระอคืที่นใดนอกเหนคือจคำก
เรคำ” (อพย. 20:3)



เราควรหมายเหตคุไวล้วข่าซาตานไมข่ไดล้อข่อนแอลงเลยเมนที่อมมันลล้มเหลวในการทดลองสองครมันื้งแรกทบีที่มมันวางไวล้
ตข่อพระพมักตรร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา ตรงกมันขล้าม มมันกลมับกลล้ากวข่าเดลิมและเขล้มแขท็งกวข่าเดลิมดล้วยซนื้นา การ
ทดลองแรกนมันื้นลข่อลวงผข่านทางตมัณหาของเนนนื้อหนมัง การทดลองทบีที่สองลข่อลวงผข่านทางความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิต แตข่
การทดลองทบีที่สามนมันื้นเรบียกรล้องใหล้พระเยซซูฝฝ่าฝฟนพระราชบมัญญมัตลิของพระเยโฮวาหร์พระเจล้า มมันไมข่ไดล้กลข่าววข่
า “หากทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ เรากท็จะยกอาณาจมักรตข่างๆของโลกใหล้แกข่ทข่าน” มมันไดล้ยนที่นขล้อเสนอวข่าหาก
พระเยซซูยอมนมรัสกคำรมบันแทนพระเจถ้คำ มมันกท็จะยกอาณาจมักรตข่างๆของโลกใหล้แกข่พระองคร์

เชข่นเดบียวกมับในการทดลองสองครมันื้งแรกนมันื้น พระเยซซูทรงตอบดล้วยพระวจนะของพระเจล้า – “เพรคำะ
พระครัมภทรคมมีเขมียนไวถ้วอ่คำ...” – และในการทดลองครมันื้งทบีที่สามนบีนื้ พระองคร์กท็ทรงเรบียกพญามารดล้วยชนที่อ: “เจถ้คำซาตาน
จงไปเสทยใหถ้พถ้น!” ขล้อเสนอของพญามารชข่างกลล้ามากๆ แตข่คนาตอบทบีที่มมันไดล้รมับกท็กลล้ามากกวข่า: “จงนมรัสกคำรองคณ
พระผยูจ้เปป็นเจจ้าผยูจ้เปป็นพระเจจ้าของทม่าน และปรนนคิบรัตคิพระองคณแตม่ผยูจ้เดมียว!”

ขล้อ 11: “แลถ้วพญคำมคำรจถึงละพระองคคไป และดซเถคิด มทเหลอ่คำทซตสวรรคคมคำปรนนคิบรัตคิพระองคค”
“แลถ้วพญคำมคำรจถึงละพระองคคไป” ไมข่ไดล้หมายความวข่าพญามารละพระเยซซูไวล้และไมข่กลมับมาอบีกเลย ลซูก

า 4:13 บอกเราวข่า “เมนที่อพญามารทนาการทดลองทคุกอยข่างสลินื้นแลล้ว จถึงละพระองคคไปชรัที่วครคำว” มมันเจตนาทบีที่จะ
กลมับมาอบีกในภายหลมังแนข่ๆ โดยพยายามทบีที่จะลข่อลวงพระบคุตรใหล้หลงไปจากพระเจล้าพระบลิดา (กรคุณาอข่านยอหร์น 
14:30 และลซูกา 22:53)

ดมังนมันื้นพญามารจถึงละพระเยซซูไวล้ “ชมัที่วคราว” และ “มทเหลอ่คำทซตสวรรคคมคำปรนนคิบรัตคิพระองคค” ผมเชนที่อวข่า
เหลข่าทซูตสวรรคร์ลอยอยซูข่เหนนอสถานทบีที่แหข่งการทดลองนมันื้นตลอดระยะเวลาทบีที่พระเยซซูทรงอยซูข่ทบีที่นมัที่น! ผมยมังเชนที่ออบีกวข่า
ลซูกทคุกคนของพระเจล้ามบีทซูตสวรรคร์อารมักขา ฮบีบรซู 1:14 บอกเราวข่าเหลข่าทซูตสวรรคร์เปป็น “วลิญญาณผซูล้ปรนนลิบมัตลิ ทบีที่
พระองคร์ทรงสข่งไปชข่วยเหลนอบรรดาผซูล้ทบีที่จะไดล้รมับความรอดเปป็นมรดก” แนข่นอนวข่าเดท็กเลท็กๆมบีทซูตสวรรคร์อารมักขา 
เพราะวข่าในมมัทธลิว 18:10 พระเยซซูตรมัสวข่า “จงระวมังใหล้ดบี อยข่าดซูหมลิที่นผซูล้เลท็กนล้อยเหลข่านบีนื้สมักคนหนถึที่ง ดล้วยเรากลข่าว
แกข่ทข่านทมันื้งหลายวข่า บนสวรรคร์ทซตสวรรคคประจคคำของเขคำเฝฝ้าอยซูข่เสมอตข่อพระพมักตรร์พระบลิดาของเราผซูล้ทรงสถลิตใน
สวรรคร์”

ตอนทบีที่พระเยซซูทรงถซูกจมับกคุมในสวนเกทเสมนบี และเปโตรชมักดาบออกมาเพนที่อปกปฝ้ององคร์พระผซูล้เปป็น
เจล้าของเขา พระเยซซูตรมัสวข่า “จงเอาดาบของทข่านใสข่ฝปักเสบีย...ทข่านคลิดวข่าเราจะอธลิษฐานขอพระบลิดาของเรา และ
ในบมัดเดบีดี๋ยวนมันื้นพระองคร์จะทรงประทานทซูตสวรรคร์แกข่เรากวอ่คำสคิบสองกองไมข่ไดล้หรนอ แตข่ถล้าเปป็นเชข่นนมันื้นพระคมัมภบีรร์ทบีที่
วข่า จนาจะตล้องเปป็นอยข่างนบีนื้ จะสนาเรท็จไดล้อยข่างไร” (มธ. 26:51-54) พระเยซซูจะทรงเรบียกทซูตสวรรคร์สคิบสองกองใหล้มา
อยซูข่ฝฝ่ายพระองคร์กท็ทนาไดล้ แตข่พระองคร์กท็มลิไดล้กระทนา พระองคร์ทรงเปป็นพระผซูล้ไถข่ทบีที่ทรงสมัญญาไวล้, พระเมษโปดกผซูล้ทรง
เปป็นเครนที่องถวายบซูชาผซูล้ซถึที่งจะชนาระคข่าความบาปของโลกเตท็มจนานวน และ “จนาจะตล้องเปป็นอยข่างนบีนื้” แตข่บมัดนบีนื้ ดล้วย
ทรงอข่อนแอเพราะความหลิว แตข่กท็ตล้านทานการทดลองเหลข่านมันื้นของพญามารอยข่างทรงฤทธลิธิ์ พวกทซูตสวรรคร์จถึงมา
ดถ้วยควคำมสมรัครใจและปรนนลิบมัตลิพระองคร์ในความตล้องการตข่างๆ เราไมข่ไดล้ถซูกบอกวข่าพวกเขาปรนนลิบมัตลิพระเยซซู
อยอ่คำงไรหรนอวข่าพวกเขาทนาอะไรเพนที่อพระองคร์ แตข่เราแนข่ใจไดล้เลยวข่าการปรนนลิบมัตลิของพวกเขาเปป็นไปตามความรมัก
อมันยลิที่งใหญข่ของพระเจล้าทบีที่มบีใหล้แกข่พระบคุตรทบีที่บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์!



อยข่างไรกท็ตาม พระเจล้ากท็ทรงจมัดเตรบียมสนาหรมับการเลบีนื้ยงดซูลซูกทบุกคนของพระองคร์ การทดลองไมข่วข่ามาก
เทข่าใดไมข่จนาเปป็นตล้องทนาใหล้ผซูล้เชนที่อทคคำบคำป ยากอบ 4:7 สอนเราวข่า “เหตบุฉะนรันั้น ทอ่คำนทรันั้งหลคำยจงยอมนถ้อมกคำยตอ่อ
พระเจถ้คำ จงตอ่อสซถ้กรับพญคำมคำร และมรันจะหนทไปจคำกทอ่คำน” เมนที่อลซูกของพระเจล้าถข่อมใจยอมจนานนทคุกสลิที่งของตนตข่อ
พระเจล้าและตข่อสซูล้พญามารอยข่างสมัตยร์ซนที่อ โดยไมข่ยอมรมับขล้อเสนอใดๆของมมันเลย องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ากท็ทรงจมัด
เตรบียมสนาหรมับความตล้องการทคุกอยข่างของเราและประทานสลิที่งดบๆี ทมันื้งปวงใหล้แกข่เรา

เราเหท็นตมัวอยข่างของเรนที่องนบีนื้ในประสบการณร์ของอมับราฮมัมกมับกษมัตรลิยร์เมนองโสโดม อมับราฮมัมไมข่ยอมรมับแมล้
กระทมัที่งสคำยรรัดรองเทถ้คำในฐานะเปป็นของกนานมัลจากกษมัตรลิยร์เมนองโสโดม เกรงวข่ากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้นจะกลข่าววข่า “ขถ้คำไดถ้
ทคคำใหถ้อรับรคำมมรัที่งมท” เขาไมข่อยากไดล้สลิที่งใดเลยทบีที่ “พระเยโฮวาหร์พระเจล้าผซูล้สซูงสคุด ผซูล้ทรงเปป็นเจล้าของฟฝ้าสวรรคร์และ
แผข่นดลินโลก” ประทานใหล้ไมข่ไดล้ ดมังนมันื้นพระเจล้าจถึงตรมัสแกข่อมับราฮมัมวข่า “อรับรคำม อยอ่คำกลรัวเลย เรคำเปป็นโลม่ของเจถ้คำ
และเปป็นบสาเหนร็จยคิที่งใหญอ่ของเจถ้คำ!” (อข่านบมันทถึกเหตคุการณร์นมันื้นในปฐมกาล 14:17-15:1)

ความสคุขมบีแกข่ผซูล้เชนที่อทบีที่ไดล้คล้นพบวข่าพระเจล้าทรงหข่วงใยเรามากกวข่าทบีที่เราสนใจเกบีที่ยวกมับพระองคร์เปป็นลถ้คำน
เทอ่คำ พระองคร์ทรงรรักเรคำมากกวข่าทบีที่เราจะรมักพระองคร์ไดล้เปป็นลล้านเทข่า พระองคร์ไมข่เคยละสายตาไปจากลซูกของ
พระองคร์เลย และ “พระองคร์จะมลิไดล้ทรงหวงของดบีอมันใดไวล้เลยจากบคุคคลผซูล้ดนาเนลินในความเทบีที่ยงธรรม” (เพลง
สดคุดบี 84:11)

พระเยซซูทรงใชล้พระวจนะของพระเจล้าในการตข่อสซูล้การทดลอง –และเรากท็ควรทนาแบบเดบียวกมัน พระ
วจนะของพระเจล้าเปป็น “พระแสงของพระวคิญญคำณ” (อฟ. 6:17) หนทางเดบียวทบีที่ครลิสเตบียนจะเอาชนะโลก, เนนนื้อ
หนมังและพญามารไดล้กท็คนอ โดยทคำงพระวจนะของพระเจถ้คำ เราควรซข่อนพระวจนะไวล้ในใจของเรา เพนที่อทบีที่เราจะไมข่
ทนาบาปตข่อพระเจล้า (เพลงสดคุดบี 119:11) ผซูล้แตข่งเพลงสดคุดบีถามวข่า “หนคุข่มๆจะรมักษาทางของตนใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ไดล้
อยข่างไร” และจากนมันื้นกท็ตอบวข่า “โดยระแวดระวมังตคำมพระวจนะของพระองคค” (เพลงสดคุดบี 119:9) เราตล้อง
ศถึกษาคล้นควล้า เพนที่อทบีที่จะรมับเอามาเปป็นของเราและดซูดซถึมนนื้นา, นม, ขนมปปังและเนนนื้อแหข่งพระวจนะนมันื้น หนทางเดบียว
ทบีที่ผซูล้เชนที่อจะรมักษาตมัวใหล้สะอาดและบรลิสคุทธลิธิ์ตข่อไปไดล้กท็คนอ โดยการมบีพระวจนะของพระเจล้าอยซูข่ในใจ เตคิมใจใหถ้เตห็ม

พระวจนะของพระเจล้าเปป็นหนทางเดบียวทบีที่รมับประกมันชมัยชนะเหนนอพญามาร เราไมข่เอาชนะการทดลอง
โดย “การพยายาม” เราไมข่เอาชนะโดยกคำรอธคิษฐคำน – แมล้วข่าเราควรอธลิษฐานเพนที่อทบีที่จะไดล้รมับการชข่วยใหล้พล้นจาก
การทดลองกท็ตาม แตข่การอธลิษฐานกท็ยมังไมข่เพบียงพอ ควคำมเชคืที่อชข่วยเราใหล้รอดพล้น และความเชนที่อกท็มาโดยทางพระ
วจนะของพระเจล้า (โรม 10:17) คนชอบธรรมจะมทชทวคิตดคคำรงอยซอ่โดยความเชนที่อ (โรม 1:17) ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมัก
ประกาศอยข่างชมัดเจนวข่า “ดล้วยวข่าผซูล้ใดทบีที่บมังเกลิดจากพระเจล้า กท็มบีชมัยชนะตข่อโลก และนทที่แหละเปป็นชรัยชนะซถึที่งไดถ้มทชรัย
ตอ่อโลก คคือความเชชสิ่อของเราทบันั้งหลายนมีสิ่เอง” (1 ยอหร์น 5:4) และความเชชสิ่อกห็เปป็นของเรคำโดยทางการฟปัง, การ
อข่าน, การรมับเอามาเปป็นของเรา, และการดซูดซถึมพระวจนะของพระเจต้าอมันบรลิสคุทธลิธิ์และไมข่เจนอปน! เราเปป็นยลิที่งกวข่า
ผซูล้พลิชลิตเหนนอโลก, เนนนื้อหนมัง, และพญามาร – แตอ่ในพระครตสตณ, พระวคำทะผซถ้ทรงรรับสภคำพมนบุษยคแตอ่ผซถ้เดทยว

พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของเราและเรากท็สมบซูรณร์ครบถล้วนในพระองคร์ (คส. 2:10) พระเจล้าจะ
ตอบสนองความตล้องการทคุกอยข่างของเรา “จากทรมัพยร์อมันรคุข่งเรนองของพระองคร์โดยพระเยซซครคิสตค” (ฟป. 4:19)



ผมขอกลข่าวซนื้นาวข่า: ผซูล้เชนที่อไมข่จนาเปป็นตล้องทนาบาปเลย พระวจนะของพระเจล้าสมัญญาวข่า “ไมข่มบีการทดลอง
ใดๆเกลิดขถึนื้นกมับทข่าน นอกเหนนอจากการทดลองซถึที่งเคยเกลิดกมับมนคุษยร์ทมันื้งหลาย แตอ่พระเจถ้คำทรงสรัตยคซคืที่อ พระองคคจะ
ไมอ่ทรงใหถ้ทอ่คำนตถ้องถซกทดลองเกคินกวอ่คำททที่ทอ่คำนจะทนไดถ้ แตข่เมนที่อทข่านถซูกทดลองนมันื้น พระองคร์จะทรงโปรดใหล้ทข่านมบี
ทางทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงไดล้ดล้วย เพนที่อทข่านจะมบีกนาลมังทนไดล้” (1 คร. 10:13)

การทดลองสามดต้าน
“อยข่ารมักโลกหรนอสลิที่งของในโลก ถล้าผซูล้ใดรมักโลก ความรมักตข่อพระบลิดาไมข่ไดล้อยซูข่ในผซูล้นมันื้น เพราะวข่าสารพมัดซถึที่ง

มบีอยซูข่ในโลก คนอตรัณหคำของเนคืนั้อหนรัง และตรัณหคำของตคำ และควคำมเยอ่อหยคิที่งในชทวคิตไมข่ไดล้เกลิดจากพระบลิดา แตข่เกลิด
จากโลก และโลกกมับสลิที่งยมัที่วยวนของโลกกนาลมังผข่านพล้นไป แตข่ผซูล้ทบีที่ประพฤตลิตามพระทมัยของพระเจล้ากท็ดนารงอยซูข่เปป็น
นลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)

มบีแคข่สามชข่องทางทบีที่ซาตานสามารถทดลองมนคุษยร์ไดล้:
1. ตมัณหาของเนนนื้อหนมัง
2. ตมัณหาของตา
3. ความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิต
แมล้วข่าการทดลองเหลข่านมันื้นทบีที่พญามารโยนเขล้าใสข่พระเยซซูมบีพลมังและระดมับความรคุนแรงมากกวข่าการ

ทดลองเหลข่านมันื้นทบีที่มมันนนามาสซูข่เอวา (และอาดมัม) ในสวนเอเดน พวกมมันกท็ใชล้หลมักการคลล้ายๆกมัน มมันกลข่าวแกข่พระ
เยซซูวข่า “ถจ้าทอ่คำนเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ” จถึงเปป็นการโยนควคำมสงสรัยแบบแยบยลในเรนที่องความเปป็นพระเจล้า
ของพระเยซซู มมันไดล้เขล้าหาเอวาพรล้อมกมับคนาถามทบีที่ดซูเหมนอนไมข่มบีพลิษมบีภมัยอะไร – “จรลิงหรนอทบีที่พระเจล้าตรมัสวข่า...?” –
แตข่คนาถามนมันื้นกท็ทนาใหล้เกลิดความสงสมัยเกบีที่ยวกมับความจรลิงแหข่งพระวจนะของพระเจล้า ซาตานสามารถทนาใหล้ดวง
วลิญญาณใดกท็ตามตกนรกไดล้คนอผซูล้ทบีที่สงสมัยพระวจนะของพระเจล้า เพราะวข่าหากไมข่มบีพระวจนะของพระเจล้าแลล้วกท็
ไมข่มบีความรอดเลย เราไดล้รมับความรอดโดยพระคคุณของพระเจล้า – ความกรคุณาทบีที่เราไมข่ไดล้ลงแรง, ไมข่สมควรไดล้รมับ,
และไมข่คซูข่ควร; แตข่พระคคุณกท็กลายเปป็นของเราโดยความเชนที่อ และความเชนที่อกท็มาโดยทางการไดล้ยลินพระวจนะของ
พระเจล้าเทข่านมันื้น (อฟ. 2:8, 9; รม. 10:17)

พญามารรซูล้อยซูข่แลล้ววข่าพระเจล้าไดล้ตรมัสอะไรแกข่อาดมัม หากมมันไมอ่รซูล้ มมันจะถามคนาถามนมันื้นไดล้อยข่างไร? มมันยมัง
ไดล้ยลินพระสคุรเสบียงของพระเจล้าตรมัสดล้วยวข่า “นบีที่คนอบคุตรทบีที่รมักของเรา” ตอนทบีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตลิศมา ดมังนมันื้นจถึง
ไมข่มบีเหตคุผลใดเลยทบีที่มมันตล้องสงสมัยตรัวตนททที่แทถ้จรคิงของพระเยซซู มมันรซูล้ดบีวข่ามมันกนาลมังพซูดคคุยอยซูข่กมับพระบคุตรของพระเจล้า
ผซูล้ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี! แตข่มมันไดล้ทนาใหล้เอวาสงสมัยความจรลิงของสลิที่งทบีที่พระเจล้าไดล้ตรมัส และมมันกท็พยายามทบีที่จะ
ทนาใหล้พระเยซซูสงสมัยความเปป็นพระบคุตรของพระเจล้าของพระองคร์เชข่นกมัน พระเยซซูจะทรงเปลบีที่ยนหลินกล้อนแขท็งๆทบีที่
เยท็นเฉบียบใหล้กลายเปป็นขนมปปังสดใหมข่ – ขนมปปังทคำเนย – กท็ทนาไดล้ หากพระองคร์ทรงปรารถนาเชข่นนมันื้น และ
พระองคร์อาจใสข่นนื้นาผถึนื้งเขล้าไปดล้วยกท็ทนาไดล้! แตข่พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อนนาขนมปปังแหข่งชบีวลิตมาใหล้, ไมข่ใชข่
ขนมปปังทบีที่เรากลิน, และหากพระองคร์ทรงเปลบีที่ยนกล้อนหลินเหลข่านมันื้นใหล้กลายเปป็นขนมปปัง ผซูล้คนกท็คงมาขอใหล้พระองคร์
ทนาขนมปปังอยซูข่ตลอดจนพระองคร์ไมข่มบีเวลาทบีที่จะชข่วยดวงวลิญญาณใหล้รอดเลย!



ขณะทบีที่การทดลองสามดล้านของพญามารนมันื้นถซูกตข่อตล้านโดยพระเยซซู มมันกท็ไมข่เปป็นเชข่นนมันื้นกมับเอวา คคุณจะ
สมังเกตเหท็นในการทดลองแตข่ละครมันื้งวข่าพระเยซซูทรงใหล้คนาตอบเดบียวงข่ายๆเทข่านมันื้น – พระองคคทรงยกพระวจนะ
ของพระเจถ้คำ พระองคร์ไมข่ไดล้เขล้าสซูข่กคำรสนทนคำ ตรงกมันขล้าม เอวา กลมับยอมใหล้ความคลิดของเธอตรถึกตรองขล้อเสนอ
แนะของพญามาร เธอใชล้เวลาสนทนากมับมมัน – และทข่านทบีที่รมัก สลิที่งอมันตรายทบีที่สคุดทบีที่ลซูกของพระเจล้าจะทนาไดล้กท็คนอ 
การใชล้เวลาสนทนากมับพญามาร!

เอวามองไปทบีที่ผลไมล้ทบีที่พระเจล้าไดล้ตรมัสหล้ามมลิใหล้เธอและสามบีของเธอรมับประทาน – และเธอเหท็นวข่ามมัน 
“เหมคำะสคคำหรรับเปป็นอาหาร” ตมัณหาของเนนนื้อหนมังเขล้าครอบงนา – แตข่ขณะทบีที่พระเยซซูไดล้ทรงอดอาหารเปป็นเวลาสบีที่
สลิบวมันสบีที่สลิบคนนตอนทบีที่พระองคร์ทรงถซูกทดลอง จรลิงๆแลล้วเอวาไมอ่มทขถ้ออถ้คำงใดเลยทบีที่จะปรารถนาผลไมล้นมันื้นเปป็นอาหาร
เธอกนาลมังอาศมัยอยซูข่ทข่ามกลางอาหารบรลิบซูรณร์มากมาย และพระเจล้าไดล้ทรงบอกอาดมัมแลล้ววข่าพวกเขาจะรมับ
ประทานไดล้มากเทข่าทบีที่พวกเขาอยาก, เมนที่อใดกท็ตามทบีที่พวกเขาพอใจ – ยกเวล้นผลของตล้นไมล้นมันื้นตล้นเดบียวเทข่านมันื้น เอ
วาไมข่มบีทางหคิวอยข่างแนข่นอน

แตข่จากนมันื้นเอวากท็เหท็นวข่าผลไมล้นมันื้น “งคำมนอ่คำดซ” และดมังนมันื้นตมัณหาของตาจถึงถซูกเพลิที่มเขล้ากมับการทดลองแรก
นมันื้น! มมันเปป็นแคข่ความงามของผลของตล้นไมล้ตล้นหนถึที่งทบีที่ทดลองเอวา – แตข่พญามารไดล้สนาแดงอาณาจมักรตข่างๆของ
ทมันื้งโลกในสงข่าราศบีทมันื้งสลินื้นของพวกมมันใหล้พระเยซซูเหท็น และเสนอพวกมมันใหล้แกข่พระองคร์เพนที่อแลกกมับความเชนที่อฟปัง
ของพระองคร์, การนมมัสการของพระองคร์

จากนมันื้น – ควคำมเยอ่อหยคิที่งแหอ่งชทวคิต เอวาเหท็นวข่าผลไมล้ตล้องหล้ามนมันื้น “เปป็นทบีที่นข่าปรารถนาเพนที่อใหล้เกลิด
ปปัญญา” – และแนข่นอนวข่าเอวาอยากมบีปปัญญา! จะมบีพลิษภมัยใดในสตลิปปัญญาไดล้หรนอ? พระวจนะของพระเจล้าบอก
เราวข่า “ความยสาเกรงพระเยโฮวาหณเปป็นทมีสิ่เรตสิ่มตจ้นของสตคิปฟัญญคำ” (เพลงสดคุดบี 111:10) มมันเปป็นเรนที่องอมันตรายทบีที่
จะแสวงหาสตลิปปัญญาโดยไมข่พถึที่งพาพระเจล้า ยากอบ 1:5 บอกเราวข่า “ถล้าผซูล้ใดในพวกทข่านขาดสตลิปปัญญา กห็ใหถ้ผซถ้
นรันั้นทซลขอจคำกพระเจถ้คำ...” 1 โครลินธร์ 1:30 บอกเราวข่าพระครตสตณ “ทรงตรันั้งใหถ้เปป็นปฟัญญคำสคคำหรรับเรคำทรันั้งหลคำย” 
การมบีสตลิปปัญญานอกเหนนอจากสลิที่งทบีที่มบีเขบียนไวล้แลล้วกท็เปป็นเรนที่องอมันตรายจรลิงๆ มมันเปป็นเรนที่องนข่าเศรล้าทบีที่มนคุษยร์จะคลิด
เอาเองวข่าตนรซูล้มากกวข่าพระเจล้าผซูล้ทรงสรถ้คำงมนคุษยร์ และหายนะจะตกแกข่บคุคคลผซูล้นมันื้นแนข่นอนทบีที่คลิดวข่าตนรซูล้มากกวข่า
พระเจล้าเกบีที่ยวกมับสลิที่งทบีที่เปป็นประโยชนร์สนาหรมับตมัวเขาเอง!

พระเยซซูทรงมบีชมัยชนะเหนนอการทดลองสามดล้านของพญามาร พระองคร์จะทรงเปลบีที่ยนกล้อนหลินเหลข่านมันื้น
ใหล้เปป็นขนมปปังกท็ทนาไดล้, พระองคร์จะทรงจมัดโตต๊ะททที่เตห็มไปดถ้วยอคำหคำรในถลิที่นทคุรกมันดารนมันื้นกท็ทนาไดล้; แตข่พระองคร์กท็มลิไดล้
กระทนา พระองคร์ทรงหลิว และพระองคร์กท็อยากรมับประทาน – แตข่ในเวลาอมันสมควรและไมข่ใชข่ตามคนาแนะนนาของ
พญามาร พระองคร์จะทรงโจนลงมาจากยอดหลมังคาของพระวลิหารกท็ทนาไดล้และพระองคร์จะไมข่ทรงไดล้รมับอมันตราย
เลยจากการโจนลงมานมันื้น – แตข่พระองคร์กท็มลิไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อทบีที่จะทนาตมัวใหล้นข่าตนที่นตาตนที่นใจหรนอสรล้างชนที่อ
เสบียงสนาหรมับพระองคร์เอง พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะดนาเนลินไปบนถนนทบีที่มคุข่งสซูข่กลโกธา และโดยทางกลโกธาและ
พระโลหลิตทบีที่หลมัที่งออกของพระองคร์ๆจะทรงเปปิด “ทคำงใหมอ่และเปป็นทคำงททที่มทชทวคิต ซถึที่งพระองคคไดถ้ทรงเปปิดออก
สคคำหรรับเรคำทรันั้งหลคำยโดยมอ่คำนนรันั้น คคือเนชนั้อหนบังของพระองคณ” (ฮบ. 10:19, 20)



ตมัณหาของตา – อาณาจมักรของทมันื้งโลกในสงข่าราศบีทมันื้งสลินื้นของพวกมมัน – คงทนาใหล้พระองคร์ไมข่ตล้องเจอกมับ
ความทคุกขร์ทรมานแหข่งกลโกธา แตข่เรนที่องแผนการแหข่งการไถข่ลข่ะ? สมักวมันหนถึที่งพระองคร์จะทรงสถาปนาอาณาจมักร
หนถึที่งบนแผข่นดลินโลกนบีนื้ แตข่เมนที่อเวลานมันื้นมาถถึง พญามารจะถซูกลข่ามโซข่ไวล้ในเหวไมข่มบีกล้นนมันื้น โดยไมข่กนากมับดซูแลการ
ปกครองของอาณาจมักรนมันื้น! “สลิที่งตข่างๆ” แบบทบีที่โลกเสนอใหล้ไมข่มบีทางนนามาซถึที่งสมันตลิสคุข, ความชนที่นชมยลินดบีหรนอความ
สคุข พระเยซซูเองตรมัสถถึงการเปรบียบเทบียบขมันื้นสคุดยอดเมนที่อพระองคร์ทรงถามวข่า:

“ถถ้คำผซถ้ใดจะไดถ้สตสิ่งของสตนั้นทบันั้งโลก แตอ่ตถ้องสซญเสทยจคิตวคิญญคำณของตน ผซถ้นรันั้นจะไดถ้ประโยชนคอะไร หรคือผซถ้
นรันั้นจะนคคำอะไรไปแลกเอาจคิตวคิญญคำณของตนกลรับคคืนมคำ” (มธ. 16:26)

ใชข่แลล้วครมับ เอวาไดล้ยอมจนานนตข่อการทดลองของพญามาร อาดมัมกท็ยอมจนานนเชข่นกมัน – และมนคุษยร์กท็
ลล้มลงในความบาป! แตข่อคำดรัมคนสบุดทถ้คำยนทนั้, พระเยซซูครลิสตร์เจล้า, ไมข่ไดล้ทรงยอมจนานน พระองคร์ทรงเชนที่อฟปังตข่อ
พระเจล้าพระบลิดาอยข่างสมบซูรณร์แบบ และโดยทางการเชนที่อฟปังอมันสมบซูรณร์แบบของพระเยซซูในทคุกสลิที่ง พระองคร์จถึง
ทรงทนาใหล้ทคุกจคุดและทคุกขบีดของพระราชบมัญญมัตลิอมันบรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้าสนาเรท็จและทรงทนาใหล้ทคุกคนทบีที่เชนที่อวางใจใน
พระองคร์สามารถเอาชนะการทดลองไดล้

ตอนทบีที่อาดมัมไดล้ทนาบาป มนบุษยคไมข่เพบียงพบวข่าตมัวเองตกอยซูข่ใตล้คนาสาปแชข่งของพระเจล้าเทข่านมันื้น แตข่สคิที่งทรง
สรถ้คำงทรันั้งหมดกท็ถซูกสาปแชข่งและไดล้ครที่นาครวญและผจญความเจท็บปวดตมันื้งแตข่นมันื้นเปป็นตล้นมา (โรม 8:18-23) พญา
มารยมังทดลองมนคุษยร์ชายหญลิงทมันื้งหลายอยซูข่เหมนอนเดลิมผข่านทางตมัณหาของเนนนื้อหนมัง, ตมัณหาของตาและความเยข่อ
หยลิที่งแหข่งชบีวลิต มมันยมังบลิดเบนอนพระคมัมภบีรร์อยซูข่เหมนอนเดลิมเพนที่อใหล้พระคมัมภบีรร์กลข่าวสลิที่งทบีที่มมันอยากใหล้กลข่าว แทนทบีที่จะ
เปป็นสลิที่งทบีที่พระเจล้าตรมัสจรลิงๆ ภายใตล้อลิทธลิพลของมมัน มนคุษยร์กท็ “ปรรับปรบุงแกถ้ไข” พระวจนะของพระเจล้าอยซูข่ตลอด 
โดยพยายามทบีที่จะทนาใหล้มมันทมันสมมัยอยซูข่ตลอด ทข่านทบีที่รมักครมับ พระคมัมภบีรร์ไมข่จคคำเปป็นตถ้องถซูกทนาใหล้ทมันสมมัยหรอกครมับ 
มมันทมันสมมัยและทมันเหตคุการณร์พอๆกมับขข่าวหนล้าหนถึที่งพรคุข่งนบีนื้เชล้าหรนอนาฬลิกาขล้อมนอทบีที่คคุณสวมอยซูข่! คนทมันื้งหลายทบีที่
เปลบีที่ยนแปลงพระวจนะของพระเจล้าในวมันนบีนื้คงปลอดภมัยกวข่าหากไปเลข่นกมับสายลข่อฟฝ้า เพราะวข่าพระเจล้าตรมัสอยข่าง
ชมัดแจล้งวข่าทคุกคนทบีที่เพลิที่มเขล้ากมับหรนอตมัดออกจากพระวจนะของพระองคร์จะทนทคุกขร์กมับความทรมานชมัที่วนลิรมันดรร์
เพราะการทนาแบบนมันื้น (วว. 22:18, 19)

ไมข่มบีใครบรลิสคุทธลิธิ์และศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลนอเกลิน, เขล้มแขท็งฝฝ่ายวลิญญาณเหลนอเกลินจนไมข่เจอกมับการทดลองใดๆ
เลย จนาไวล้นะครมับวข่าพญามารไดล้ทดลองพระบคุตรของพระเจล้า และคคุณกท็เชนที่อใจไดล้เลยวข่ามมันจะไมข่ถอยหนบีไปจากผซูล้
เชนที่อคนใดเพบียงเพราะวข่าผซูล้เชนที่อคนนมันื้นเขล้มแขท็งในความเชนที่อนมันื้น! “เหตคุฉะนมันื้นคนทบีที่คลิดวข่าตมัวเองมมัที่นคงดบีแลล้ว กท็จง
ระวรังใหถ้ดท กลรัววอ่คำจะลถ้มลง” (1 คร. 10:12) เราอาจไมข่ถซูกทดลองโดยทางความหลิวฝฝ่ายรข่างกาย เหมนอนอยข่างทบีที่
พระเยซซูทรงถซูกทดลอง แตข่กท็มบีสลิที่งอนที่นๆอบีกซถึที่งตอบสนองตมัณหาฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง, ความอยากฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง แนข่นอนวข่า
ความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิตเปป็นการทดลองอยข่างหนถึที่งทบีที่พวกเราสข่วนใหญข่เผชลิญ เพราะวข่าคนทมัที่วไปอยากทบีที่จะมบีคน
 “ถซูกใจ”, อยากทบีที่จะเปป็นทบีที่นลิยมชมชอบ, อยากทบีที่จะเปป็นเลลิศในสลิที่งใดกท็ตามทบีที่ตนกระทนา หากความปรารถนาทบีที่จะ
เปป็นเลลิศนบีนื้เกลิดจากเหตคุผลทบีที่ผลิด – เพนที่อเกบียรตลิของตมัวเองแทนทบีที่จะเพนที่อสงข่าราศบีของพระเจล้า – เรากท็กนาลมังยอม
จนานนตข่อความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิตแนข่ทบีเดบียว



ตมัณหาของตากท็เปป็นสลิที่งทบีที่เรามบีบข่อยเชข่นกมัน เพราะวข่าหลายครมันื้งซาตานทดลองเราผข่านทาง “สลิที่งตข่างๆ” – 
สลิที่งตข่างๆซถึที่งอาจสวยงามตข่อดวงตาฝฝ่ายรข่างกายแตข่กท็คงจะทนตข่อการตรวจสอบอยข่างใกลล้ชลิดภายใตล้ดวงตาฝฝ่าย
วลิญญาณไมข่ไดล้ การทดลองตข่างๆถซูกปรมับใหล้เขล้ากมับเวลาและสภาพการณร์แวดลล้อมตข่างๆ ซาตานไมข่เคยเขล้าหาชาย
คนใดอยข่างโตล้งๆและเสนอแนะแกข่เขาวข่าเขาควรจงใจออกไปและหลมับนอนกมับภรรยาของเพนที่อนบล้านของเขา, 
หรนอออกไปและดนที่มเหลล้าจนเมาหยนาเป, หรนอออกไปและเปป็นขโมยอยข่างโจข่งแจล้ง ไมข่เลยครมับ มมันทนางานในแบบทบีที่
แยบยล มบีวาระแหข่งการเสนอแนะ, วาระแหข่งความคลิด, วาระแหข่งการวางแผน, และสคุดทล้ายเหยนที่อของมมันกท็ถซูกนนา
อยข่างนคุข่มนวลไปสซูข่สถานทบีที่ๆพญามารรซูล้วข่ามมันจะเรอ่งเรถ้คำแทนทบีที่จะนคคำไปไดล้ มมันกลข่าวแกข่สาวสวยหรนอหนคุข่มหลข่อวข่า 
“ดนที่มคล้อกเทลนบีที่หนข่อยสลิ” หรนอ “แคข่เบบียรร์แกล้วเดบียวไมข่เปป็นไรหรอกนข่า!” สลิที่งตข่างๆทบีที่ดซูเหมนอนไมข่มบีพลิษมบีภมัยอะไรกท็
อาจกลายเปป็นสลิที่งทบีที่ทนาอมันตรายถถึงตายไดล้! นบีที่เปป็นเหตคุทบีที่วข่าทนาไมเปโตรถถึงเตนอนวข่า:

“ทข่านทมันื้งหลายจงเปป็นคนใจหนมักแนข่น จงระวมังระไวใหล้ดบี ดล้วยวข่าศมัตรซูของทข่าน คนอพญามาร วนเวบียนอยซูข่
รอบๆดคุจสลิงโตคนาราม เททที่ยวไปเสคำะหคำคนททที่มรันจะกรัดกคินไดถ้” (1 ปต. 5:8)

ดมังทบีที่ผมชบีนื้ใหล้เหท็นแลล้วซนื้นาแลล้วซนื้นาอบีก พญามารเปป็นพระของยคุคนบีนื้ (2 คร. 4:4), เจล้าแหข่งอนานาจในยข่าน
อากาศ (อฟ. 2:2), ผซูล้ครองโลกนบีนื้ (ยอหร์น 12:31) เราไมข่ทราบเกบีที่ยวกมับลมักษณะทบีที่แนข่ชมัดและขบีดจนากมัดแหข่งอนานาจ
ของมมันในวมันนบีนื้ แตข่เรากท็ทราบวข่าอนานาจยลิที่งใหญข่ไดล้ถซูกมอบใหล้แกข่มมัน แตข่สมักวมันหนถึที่งอนานาจนบีนื้จะถซูกพรากไปจากมมัน
และมมันจะถซูก “โยนลงไปในบถึงไฟและกนามะถมัน...และจะถซูกทรมานทมันื้งกลางวมันและกลางคนนสนบๆไปเปป็นนลิตยร์”
(วว. 20:10)

พระเยซซจะลต้มลงในความบาปไดต้หรยือไมข่?
คนาถามนบีนื้มบีคนถามบข่อย มบีควคำมเปป็นไปไดถ้บถ้คำงไหมวข่าพระเยซซูสามารถตกในความบาปและยอมจนานนตข่อ

การทดลองของพญามารไดล้? ผมขอรมับสารภาพวข่าผมไมข่สามารถตอบคนาถามนมันื้นไดล้แบบฟปันธงวข่า “ไดล้” หรนอ “ไมข่
ไดล้” นมัที่นเปป็นหนถึที่งใน “สลิที่งลบีนื้ลมับ” เหลข่านมันื้นซถึที่งเปป็นของพระเจล้า (พบญ. 29:29) เราสามารถตรวจดซูสลิที่งเหลข่านมันื้นซถึที่งถซูก
เปปิดเผยแกข่เราแลล้ว:

ประการแรก เรารซูล้วข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง (2 คร. 5:19) เรายมังรซูล้ดล้วยวข่าพระเจล้าไมข่
สามารถถซูกความชมัที่วรล้ายมาทดลองไดล้ (ยากอบ 1:13) พระเยซซูทรง “เปป็นผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์ ปราศจากอคุบาย ไรล้มลทลิน 
แยกจากคนบาปทมันื้งปวง ประทมับอยซูข่สซูงกวข่าฟฝ้าสวรรคร์” (ฮบ. 7:26) เพราะขล้อเทท็จจรลิงเหลข่านบีนื้ บางคนจถึงจะกลข่าว
วข่าพระเยซซูไมข่มบีทางทนาบาปไดล้เลย และดล้วยเหตคุนบีนื้จถึงไมข่มบีการทดลองอยข่างแทล้จรลิงเกลิดขถึนื้นในตอนนมันื้น

ผมขอตอบคนากลข่าวนมันื้นดล้วยสลิที่งนบีนื้: แมล้วข่าไมอ่มทควคำมปรคำรถนคำในสข่วนของพระเยซซูเลยทบีที่จะยอมจนานนตข่อ
การทดลองของพญามาร กระนมันื้นกห็มทกคำรทดลองเกคิดขถึนั้นจรคิงๆในความหมายของการทดสอบ – และนมัที่นคนอความ
หมายของฮบีบรซู 4:15: “เพราะวข่าเรามลิไดล้มบีมหาปคุโรหลิตทบีที่ไมข่สามารถจะเหท็นใจในความอข่อนแอของเรา แตอ่ไดถ้ทรง
ถซกทดลองเหมคือนอยอ่คำงเรคำทบุกประกคำร ถถึงกระนมันื้นพระองคร์กท็ยมังปราศจากบาป”

ไมข่เหมนอนกมับมนคุษยร์ธรรมดาๆ พระเยซซูไมอ่มทควคำมกระหคำยภคำยในสนาหรมับสลิที่งชมัที่วรล้ายตข่างๆ หากนบีที่ไมข่ใชข่
ความจรลิง พระองคร์กท็คงมบีบาปอาศมัยอยซูข่ภายในไปแลล้ว – และไมม่มมีความบาปในพระองคคเลย อยข่างไรกท็ตาม 
พระองคร์กท็สามารถรซถ้สถึกกมับเราไดล้, เหห็นอกเหห็นใจเราไดล้, รรับรซถ้ถถึงความรซูล้สถึกในเรนที่องความอข่อนแอตข่างๆของเราไดล้



เพราะวข่าพระองคคทรงถซกสรถ้คำงใหถ้เหมคือนกรับเรคำ แตข่กท็ปราศจากบาป รข่างกายของพระองคร์กท็เหมนอนกมับของเรา – 
รข่างกายแหข่งโลหลิต, เนนนื้อหนมังและกระดซูก พระองคร์ทรงเหนนที่อยเปป็น พระองคร์ทรงกระหายเปป็น พระองคร์ทรงหลิว
เปป็นเหมนอนกมันกมับเรา แตข่พระเจจ้าทรงตรันั้งพลรับพลคำในรอ่คำงกคำยนรันั้น พระองคร์ทรงถซูกทนาใหล้ “เปป็นเหมคือนกรับพทที่นถ้อง”
ทบุกอยอ่คำง และ “เพราะเหตคุทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงทนทบุกขคทรมคำนโดยถซกทดลองนรันั้น พระองคร์จถึงทรงสามารถชข่วยผซูล้ทบีที่
ถซูกทดลองนมันื้นไดล้” (ฮบ. 2:17, 18)

หากพระเยซซูทรงยอมแพล้ตอนทบีที่ซาตานมาหาพระองคร์ หากพระองคร์ทรงเปลบีที่ยนกล้อนหลินเหลข่านมันื้นใหล้เปป็น
ขนมปปัง หรนอหากพระองคร์ทรงโจนลงมาจากยอดหลมังคาของพระวลิหารหรนอกล้มกราบลงตข่อหนล้าซาตานในการ
นมมัสการ ความลล้มเหลวของพระองคร์กท็จะพลิสซูจนร์ – ไมม่ใชม่วอ่คำพระเจถ้คำทรงทสาบาปไดถ้ แตอ่วอ่คำพระเยซยูไมม่ใชม่พระเจถ้คำ
ในกคำยเนคืนั้อหนรัง เพรคำะวอ่คำ “พระเจถ้คำไมม่สามารถถซกทดลองดถ้วยควคำมชรัที่วรถ้คำยไดถ้”

“แตข่เรากท็เหท็นพระเยซซู ผซูล้ซถึที่งพระองคร์ทรงทนาใหล้ตที่นากวข่าทซูตสวรรคร์แตข่หนข่อยเดบียวนมันื้น ทรงไดล้รมับสงข่าราศบี
และพระเกบียรตลิเปป็นมงกคุฎ เพราะทบีที่พระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์ดล้วยความทคุกขร์ทรมาน ทมันื้งนบีนื้โดยพระคคุณของ
พระเจล้า พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมความตายเพนที่อมนคุษยร์ทคุกคน ดล้วยวข่าในการทบีที่พระเจล้าจะทรงพาบคุตรเปป็นอมันมากถถึง
สงข่าราศบีนมันื้น กท็สมอยซูข่แลล้วทบีที่พระองคร์ผซูล้เปป็นเจล้าของสลิที่งสารพมัด และผซูล้ทรงบมันดาลใหล้สลิที่งสารพมัดบมังเกลิดขถึนื้น จะใหถ้ผซถ้ททที่
เปป็นนคำยแหอ่งควคำมรอดของเขคำนรันั้นไดถ้ถถึงททที่สคคำเรห็จโดยกคำรทนทบุกขคทรมคำน” (ฮบ. 2:9, 10)

เราไมข่อาจเขล้าใจรายละเอบียดทคุกอยข่างไดล้อยข่างถข่องแทล้ของคนากลข่าวทบีที่วข่านายแหข่งความรอดของเราไดล้ถซูก
ทนาใหล้ถถึงทบีที่สนาเรท็จแลล้วโดยการทนทคุกขร์ทรมาน แตข่เรากท็ยอมรมับมมันไดล้ไมข่วข่าเราเขล้าใจมมันหรนอไมข่กท็ตาม และในการทบีที่
พระองคคเองไดล้ทรงทนทคุกขร์ โดยถซูกทดลอง พระองคร์กท็ทรงสามารถชข่วยเหลนอ (ชข่วยเหลนอ, ปลอบประโลม, หรนอ
ชข่วยใหล้พล้น) เราเมนที่อเราถซูกทดลอง 

ผมไมข่สามารถกลข่าวออกมาเปป็นคนาพซูดไดล้อยข่างเพบียงพอถถึงสลิที่งทบีที่ผมเชนที่อเกบีที่ยวกมับการถซูกทดลองของพระ
เยซซู แตข่เทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับความเชนที่อของผม พระองคร์ทรงรซูล้สถึกถถึงการทดลองเหมนอนกมับทบีที่เรารซูล้สถึก, พระองคร์ทรง
ทนทคุกขร์ในรข่างกายของพระองคร์เหมนอนกมับทบีที่เราทนทคุกขร์ ผมเชนที่อวข่าพระองคร์ทรงลลินื้มรสชบีวลิตอยข่างแทล้จรลิงในทคุกดล้าน
เหมนอนกมันกมับเรคำ ยกเวล้นวข่าพระองคร์ไมข่ทรงมบีบาปเลย พระองคร์ทรงเกคิดมคำเปป็นผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์ เราเกลิดมาในความบาป
และถซูกสรล้างขถึนื้นในความชมัที่วชล้า ไมข่มบีบาปในพระองคร์เลย กระนมันื้นพระองคร์กท็ทรงแบกรรับบคำปของเรคำทรันั้งหลคำยไป 
พระองคร์ทรงแทนทบีที่เราในชบีวลิต, ในการทดลอง, ในการทนทคุกขร์ พระองคร์ทรงพลิชลิตเพนที่อทบีที่เรคำจะไดล้เปป็นยคิที่งกวอ่คำผซูล้
พลิชลิตโดยทางชมัยชนะของพระองคร์ พระองคร์ทรงสคินั้นพระชนมคเพนที่อทบีที่เราจะไดล้มทชรัยชนะเหนคือหลบุมศพ,  เพนที่อทบีที่เราจะ
รล้องประกาศไดล้วข่า “โอ ควคำมตคำย เหลห็กในของเจถ้คำอยซอ่ททที่ไหน โอ หลบุมฝฟังศพ ชรัยชนะของเจถ้คำอยซอ่ททที่ไหน” (1 คร. 
15:55)

เพนที่อสรคุปเรนที่องราวทมันื้งหมด ในพระเยซยูทบุกสคิที่งททที่พระเจถ้คำทรงเรทยกรถ้องไดถ้ถซกทคคำใหถ้สคคำเรห็จจรคิงแลถ้ว และใน
พระองคร์เรากท็ครบบรลิบซูรณร์:

“เพราะวข่าในพระองคร์นมันื้นสภาพของพระเจล้าดนารงอยซูข่อยข่างบรลิบซูรณร์ และทข่านไดล้ความครบบรลิบซูรณร์ใน
พระองคร์ ผซูล้เปป็นศบีรษะแหข่งปวงเทพผซูล้ครองและศมักดลิเทพ” (คส. 2:9, 10)



ดมังนมันื้น ผซูล้เชนที่อทบีที่เปป็นสหายครมับ คคุณแนข่ใจไดล้เลยวข่าซาตานจะทดลองคคุณ มมันจะทดลองผม มมันจะทดลอง
ลซูกทคุกคนของพระเจล้าตราบใดทบีที่เรายมังอยซูข่ในกายเนนนื้อหนมังนบีนื้ แตข่การทดลองกท็ไมข่ใชข่ความบาป ความบาปนมันื้นอยซูข่ใน
กคำรยอมจคคำนนตข่อการทดลองตข่างหาก และหนทางเดบียวทบีที่จะเอคำชนะการทดลองไดล้กท็คนอ ดล้วยพระวจนะของ
พระเจล้า พญามารสามารถรมับมนอกมับสลิที่งใดกท็ตามทบีที่คคุณหรนอผมจะกลข่าวไดล้ มมันมบีคนาตอบสนาหรมับทคุกขล้อเสนอแนะทบีที่
เราจะกลข่าว แตข่มมันรมับมนอกมับพระวจนะของพระเจล้าไมข่ไดล้ “เพราะวข่าพระวจนะของพระเจล้านมันื้นมบีชบีวลิต และทรง
พลานคุภาพอยซูข่เสมอ คมยลิที่งกวข่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลคุกระทมัที่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขล้อกระดซูกและไขใน
กระดซูก และสามารถวลินลิจฉมัยความคลิดและความมคุข่งหมายในใจดล้วย” (ฮบ. 4:12)

พระวจนะของพระเจล้าเปป็นโคมสนาหรมับเทล้าของเรา, เปป็นความสวข่างแกข่ทางเดลินของเรา (เพลงสดคุดบี 
119:105) การคลบีที่คลายพระวจนะใหล้ความสวข่าง (เพลงสดคุดบี 119:130) และพญามารเกลบียดชมังความสวข่าง มมัน
จะหนบีไปจากความสวข่าง มมันเปป็นพระแหข่งความมนด การงานตข่างๆของมมันเปป็นกคำรงคำนแหข่งความมนด มมันเปป็นผซูล้
รลิเรลิที่มความตาย ดล้วยเหตคุนบีนื้มมันจถึงกลมัวความสวข่างแหข่งพระวจนะของพระเจล้า

พระวจนะของพระเจล้าคนอ พระแสงของพระวลิญญาณ (อฟ. 6:17) และดล้วยโลข่แหข่งความเชนที่อ (ซถึที่งมาโดย
พระวจนะของพระเจล้า) เรากท็สามารถดมับลซูกศรเพลลิงของผซูล้ชมัที่วรล้ายนมันื้นไดล้ เราสามารถพถึที่งพคำพระวจนะของพระเจล้า
ไดล้เพราะวข่ามมันปฟักแนอ่นอยซอ่ในสวรรคคเปป็นนคิตยค (เพลงสดคุดบี 119:89)

การเรริที่มตต้นของงานรมับใชต้ขององคศ์พระผซต้เปป็นเจต้าของเราในแควต้นกาลริลรี
ขล้อ 12: “ครรันั้นพระเยซซทรงไดถ้ยคินวอ่คำยอหคนถซกขรังไวถ้อยซอ่ในเรคือนจคคำ พระองคคกห็เสดห็จไปยรังแควถ้นกคำลคิลท”
จากตรงนบีนื้เปป็นตล้นไปจนจบบททบีที่ 18 เราพบเรนที่องราวของงานรมับใชล้ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราใน

แควล้นกาลลิลบี และขล้อ 12 ถถึงขล้อ 25 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ใหล้บทนคคำแบบรวมๆสซูข่งานรมับใชล้ของพระองคร์ใน
แควล้นกาลลิลบี เราไดล้ศถึกษาเหตคุการณร์ตข่างๆทบีที่เกลิดขถึนื้นกข่อนและเชนที่อมโยงกมับการเสดท็จเขล้าสซูข่งานรมับใชล้ปวงชนของพระ
เยซซูแลล้ว และบมัดนบีนื้เราจะมาศถึกษาเกบีที่ยวกมับกลิจการเหลข่านมันื้นบล้าง เทข่าทบีที่เราเรบียนรซูล้จากมมัทธลิว, มาระโกและลซูกา นบีที่
เรลิที่มตล้นหลมังจากทบีที่งานรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้บมัพตลิศมาถซูกทนาใหล้ยคุตลิลงโดยการทบีที่เขาถซูกจนาคคุก ฉากหลมังของงานรมับใชล้
ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าคนอแควล้นกาลลิลบีและตนาบลใกลล้เคบียงจนกระทมัที่งกข่อนการสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ไมข่นาน

ในมาระโก 1:14, 15 เราอข่านวข่า “ครมันื้นยอหร์นถซูกขมังไวล้ในคคุกแลล้ว พระเยซซูไดล้เสดท็จมายมังแควล้นกาลลิลบี ทรง
ประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรของพระเจล้า และตรมัสวข่า “เวลากนาหนดมาถถึงแลล้ว และอาณาจมักรของ
พระเจล้ากท็มาใกลล้แลล้ว ทข่านทมันื้งหลายจงกลมับใจเสบียใหมข่ และเชนที่อขข่าวประเสรลิฐเถลิด” ดมังนมันื้นมาระโกจถึงสอดคลล้องกมับ
มมัทธลิวตรงทบีที่วข่างานรมับใชล้ในแควล้นกาลลิลบีขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเรลิที่มตล้นทมันทบีหลมังจากทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาถซูก
จมับกคุมและถซูกจนาคคุก

ในลซูกา 4:14, 15 เราถซูกบอกวข่าหลมังจากทบีที่พญามารเสรท็จสลินื้นการทดลองนมันื้นแลล้ว “พระเยซซูไดล้เสดท็จกลมับ
ไปดล้วยฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระวลิญญาณยมังแควล้นกาลลิลบี และกลิตตลิศมัพทร์ของพระองคร์เลนที่องลนอไปตามถลิที่นโดยรอบพระองคร์
ทรงสมัที่งสอนในธรรมศาลาตข่างๆของเขา และไดล้รมับความสรรเสรลิญจากคนทมันื้งปวง” มมัทธลิว, มาระโกและลซูกาไมข่ไดล้
กลข่าวถถึงหรนอบอกเปป็นนมัยเลยวข่าเวลาผข่านไปชล้านานระหวข่างการถซูกทดลองของพระเยซซูและการเรลิที่มตล้นของงาน
รมับใชล้ของพระองคร์ในแควล้นกาลลิลบี



ในทางกลมับกมัน ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักบมันทถึกหลายเหตคุการณร์ทบีที่เกลิดขถึนื้นระหวข่างนมันื้นซถึที่งไมข่ถซูกกลข่าวถถึงโดยผซูล้เขบียน
กลิตตลิคคุณทข่านอนที่นๆ คนอเหตคุการณร์ตข่างๆซถึที่งเกลิดขถึนื้นหลมังจากการรมับบมัพตลิศมาของพระเยซซูและหลมังจากทบีที่พระองคร์
ทรงถซูกทดลองในถลิที่นทคุรกมันดาร (ยอหร์น 1:29-51)

ยอหร์นเลข่าถถึงงานสมรสทบีที่บล้านคานาซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซซูทรงทนานนื้นาใหล้กลายเปป็นนนื้นาองคุข่นในการอมัศจรรยร์ครมันื้ง
แรกของพระองคร์ และเกบีที่ยวกมับการอาศมัยอยซูข่ทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุมชข่วงระยะเวลาสมันื้นๆหลมังจากงานสมรสนมันื้น 
(ยอหร์น 2:1-12)

ยอหร์นบมันทถึกเหตคุการณร์เทศกาลเลบีนื้ยงปปัสกาแรกแหข่งงานรมับใชล้ปวงชนขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา เมนที่อ
พระเยซซูทรงชนาระพระวลิหารและทรงขมับไลข่พวกคนคล้าขายและพวกคนรมับแลกเงลินออกไป (ยอหร์น 2:13-25)

เขาเลข่าถถึงตอนทบีที่นลิโคเดมมัสมาเยบีที่ยมเมนที่อผซูล้ปกครองคนนมันื้นของพวกยลิวมาหาพระเยซซูตอนกลางคนน (ยอหร์น 
3:1-21)

ในยอหร์น 3:22-30 เราอข่านเกบีที่ยวกมับการสมัที่งสอนและการใหล้บมัพตลิศมาของพระเยซซูในแควล้นยซูเดบียกข่อนทบีที่
ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาถซูกจมับกคุมและถซูกจนาคคุก

ยอหร์น 4:1-42 บมันทถึกเรนที่องการพบปะของพระเยซซูกมับหญลิงชาวสะมาเรบียคนนมันื้นทบีที่บข่อนนื้นาของยาโคบ และ
ผลลมัพธร์ของการพบปะกมันครมันื้งนมันื้น หลมังจากนมันื้นพระเยซซูกท็เสดท็จเขล้าไปในแควล้นกาลลิลบี (ยอหร์น 4:45)

อยข่างไรกท็ตาม ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าชายทมันื้งสบีที่คนทบีที่พระเจล้าประทานกลิตตลิคคุณเหลข่านบีนื้ใหล้นมันื้นไมข่ไดล้เขบียนเหมนอนกมัน
ทคุกอยข่างกท็ไมข่ไดล้หมายความวข่าพวกเขาไมข่ไดล้ถซูกเลนอกสรรโดยพระเจล้าและไดล้รมับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
– และไมข่มบีความขมัดแยล้งกมันเลยระหวข่างบมันทถึกเรนที่องราวทมันื้งสบีที่เลข่มนบีนื้ แมล้วข่ามมัทธลิว, มาระโกและลซูกาไมข่ไดล้กลข่าวถถึง
การทนางานหนมักตข่างๆขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราระหวข่างการถซูกทดลองของพระองคร์และชข่วงเวลาทบีที่ยอหร์นผซูล้
ใหล้รมับบมัพตลิศมาถซูกจนาคคุก พวกเขากท็ไมข่ไดล้ปฏคิเสธสข่วนนมันื้นของงานรมับใชล้ของพระองคร์ และพวกเขากท็ไมข่ไดล้บอกเปป็น
นมัยดล้วยวข่าพวกเขากนาลมังเลข่าเรคืที่องรคำวทรันั้งหมดทบีที่พวกเขาตล้องเลข่า เหตคุผลสนาหรมับการไมข่เลข่าเรนที่องหนถึที่งในบมันทถึก
เหตคุการณร์หนถึที่งและใสข่มมันในบมันทถึกอบีกเลข่มหนถึที่งกท็เปป็นเรนที่องระหวข่างพระเจล้ากมับชายผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์เหลข่านบีนื้ พระคมัมภบีรร์ทคุก
ตอนออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้าและเราไมข่จนาเปป็นตล้องถามวข่าทนาไมผซูล้เขบียนทข่านหนถึที่งบมันทถึกเหตคุการณร์บาง
อยข่างขณะทบีที่ผซูล้เขบียนอบีกทข่านหนถึที่งไมข่ไดล้บมันทถึก พระเจล้าทรงเรบียกมมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์น และพวกเขา
เขบียนกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนมันื้นตามทบีที่พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ประทานใหล้แกข่พวกเขา ไมข่มบีความขมัดแยล้งกมันเลยระหวข่างงาน
เขบียนของพวกเขาเพราะวข่าพวกเขาทคุกคนไดล้รมับการดลใจจากพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ขณะทบีที่พวกเขาเขบียน

ขณะทบีที่ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากนาลมังเทศนาและสมัที่งสอนอยซูข่นมันื้น การเทศนาของพระเยซซูกท็ดซูเหมนอนจะ
เปป็นการเกรลิที่นนนา; แตข่หลมังจากทบีที่ยอหร์นถซูกจมับกคุมและถซูกจนาคคุกแลล้ว งานรมับใชล้ของพระเยซซูกท็เรลิที่มมบีลมักษณะทบีที่แตก
ตข่างไปจากเดลิมและมบีตนาแหนข่งทบีที่สซูงขถึนื้น การเปลบีที่ยนผข่านจากยคุคสมมัยเกข่าไปสซูข่ยคุคสมมัยใหมข่นมันื้นไมข่ไดล้เกลิดขถึนื้นแบบฉมับ
พลมัน แตข่คข่อยๆเปป็นคข่อยๆไป หลมังจากทบีที่พระเยซซูเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์เสดท็จลงมาในวมันเพท็น
เทคอสตร์นมันื้น พวกผซูล้เชนที่อชาวยลิวกท็ยมังถนอปฏลิบมัตลิพลิธบีการบางอยข่างของพระราชบมัญญมัตลิอยซูข่ตข่อไปอบีกนาน และดซูเหมนอน
วข่าพวกเขาถนอปฏลิบมัตลิพลิธบีการเหลข่านมันื้นตข่อไปจนกระทมัที่งพระเจล้าทรงยมับยมันื้งพวกเขาโดยอนคุญาตใหล้พระวลิหารถซูก
ทนาลาย



ในทนานองเดบียวกมัน ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็เทศนาและใหล้บมัพตลิศมาเคบียงขล้างไปกมับงานรมับใชล้ของพระ
เยซซูตข่อไปจนกระทมัที่งพระเจล้าทรงยคุตลิงานรมับใชล้ของเขาโดยทรงอนคุญาตใหล้เฮโรดจมับเขาไปขมังคคุก พระเจล้าทรงเรบียก
และทรงเจลิมตมันื้งยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาสนาหรมับงานรมับใชล้หนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง และเขากระทนางานทบีที่พระเจล้าทรง
เรบียกใหล้เขาทนานมันื้นสนาเรท็จแลล้ว พระเยซซูตรมัสถถึงเขาวข่า “ในบรรดาคนทบีที่บมังเกลิดจากผซูล้หญลิงมานมันื้น ไมข่มบีศาสดา
พยากรณร์ผซูล้ใดใหญข่กวข่ายอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา...” (ลซูกา 7:28)

อยข่างไรกท็ตาม เราไมข่ควรคลิดเอาเองวข่าพระเยซซูทรงเปป็นผซถ้สคืบทอดตข่อจากยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา หลาย
ครมันื้งหลายครายอหร์นรมับรซูล้อยข่างชมัดเจนวข่าพระเยซซูทรงเปป็นผซูล้ทบีที่เปป็นใหญข่กวข่าตน และประกาศวข่าพระเยซซูจะตล้องยคิที่ง
ใหญอ่ขถึนั้นขณะทบีที่เขาจะตล้องดถ้อยลง (ยอหร์น 3:30)

หากงานรมับใชล้ของพระเยซซูกลินเวลาสามปปีครถึที่ง (และเหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์สข่วนใหญข่กท็เหท็นพล้องตรงกมันวข่ามมัน
เปป็นเชข่นนมันื้น) โดยใหล้การรมับบมัพตลิศมาของพระองคร์เกลิดขถึนื้นกข่อนเทศกาลปปัสกานมันื้นตอนทบีที่นลิโคเดมมัสมาหาพระองคร์
ตอนกลางคนน การทนางานหนมักตข่างๆของพระองคร์ในแควล้นกาลลิลบีและเขตแดนตข่างๆโดยรอบ (ตามทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้
โดยมมัทธลิว, มาระโกและลซูกา) กท็คงเรลิที่มตล้นหลมังจากทบีที่การถซูกทดลองของพระองคร์สลินื้นสคุดลงหลายเดนอนแลล้ว (มธ. 
4:11) ดมังนมันื้นจถึงเหท็นไดล้ชมัดวข่าในสข่วนนบีนื้ของกลิตตลิคคุณของเขา มมัทธลิวไมข่ไดล้เสนอบมันทถึกเรนที่องราวตามลนาดมับกข่อนหลมัง
ของเหตคุการณร์เหลข่านมันื้นซถึที่งไดล้เกลิดขถึนื้นในชบีวลิตของพระครลิสตร์ หรนอของคนาเทศนาตข่างๆทบีที่พระองคร์ตรมัสดล้วย มมัทธลิวแคข่
กลข่าวเปปิดสข่วนนมันื้นของเรนที่องเลข่าดล้วยคนาพซูดทมัที่วๆไปทบีที่วข่าพระเยซซูเสดท็จไปจากแควล้นยซูเดบียและเสดท็จเขล้าไปในแควล้นกา
ลลิลบี, วข่าพระองคร์ทรงใหล้เมนองคาเปอรนาอคุมเปป็นกองบมัญชาการของพระองคร์และทรงเรลิที่มตล้นเทศนา

ในขล้อ 18 ถถึง 22 ของบททบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ มมัทธลิวบมันทถึกขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูทรงเรลิที่มการทรงเรบียก
บคุคคลตข่างๆใหล้มาตลิดตามพระองคร์และเขล้ารข่วมกมับพระองคร์ในการทนางานรมับใชล้ตข่างๆของพระองคร์ ขล้อ 23 ถถึง 25 
บมันทถึกเหตคุการณร์ทมัที่วๆไปเกบีที่ยวกมับการทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเสดท็จไปทมัที่วแควล้นกาลลิลบี, ประกาศขข่าวประเสรลิฐ, รมักษา
คนเจท็บปฝ่วยใหล้หาย, และเราถซูกบอกวข่าชนที่อเสบียงของพระองคร์เลนที่องลนอไปทมัที่วเขตแดนนมันื้น ฝซูงชนหมซูข่ใหญข่มาตลิดตาม
พระองคร์ โดยบางคนในพวกเขามาจากพนนื้นทบีที่ตข่างๆทบีที่อยซูข่โดยรอบ อมันทบีที่จรลิงแลล้ว สข่วนนมันื้นของบททบีที่ 4 ทบีที่เราจะศถึกษา
นบีนื้นนาเราเขถ้คำสซอ่หรัวใจของงคำนรรับใชถ้ของพระเยซซในแควถ้นกคำลคิลทโดยตรง

ขล้อ 12 บอกเราวข่าเมนที่อพระเยซซูทรงไดล้ยลินวข่ายอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา “ถซูกขมังไวล้อยซูข่ในเรนอนจนา” แลล้ว 
พระองคร์กท็เสดท็จ (ออกจากแควล้นยซูเดบีย) เขล้าไปในแควล้นกาลลิลบี มมัทธลิวไมข่ไดล้สาธยายตรงนบีนื้เกบีที่ยวกมับการถซูกจมับกคุมและ
การถซูกจนาคคุกของยอหร์น แตข่ในบททบีที่ 14 ขล้อ 1 ถถึง 12 เขากท็บมันทถึกการตายของยอหร์นและเปปิดเผยสาเหตคุของการ
ถซูกจนาคคุกของยอหร์น

คนาวข่า “เสดท็จไป” (ถอนตมัวออกไปหรนอปลบีกตมัวออกไป) นมันื้นเปป็นคนาเดบียวกมับทบีที่ถซูกใชล้ในมมัทธลิว 2:12, 13 
และ 14 เกบีที่ยวกมับการทบีที่โยเซฟเขล้าไปในอบียลิปตร์ตามคนาสมัที่งขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตอนทบีที่เฮโรดหาทางทบีที่จะฆข่าพระ
เยซซู อยข่างไรกท็ตาม คนาๆนบีนื้กท็ไมข่จนาเปป็นตล้องบข่งบอกถถึงภรัยอรันตรคำย หรนอวข่าพระเยซซูทรงถซูกเรอ่งเรถ้คำใหล้เสดท็จเขล้าไปใน
แควล้นกาลลิลบี มมันแคข่หมายความวข่าพระองคร์ทรงถอนตมัวออกไปจากพนนื้นทบีที่นมันื้นทบีที่พระองคร์และยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา
ไดล้เทศนาอยซูข่ อาจเปป็นไดล้วข่าพระองคร์ทรงถอนตมัวออกไปเพนที่อหลบีกเลบีที่ยงความยคุข่งยากหรนอผลทบีที่ตามมาอมันไมข่สะดวก
ใดๆซถึที่งอาจเปป็นผลมาจากการทบีที่พระองคร์ทรงอยซูข่ตข่อไปในแควล้นยซูเดบีย มบีการบอกเปป็นนมัยเลท็กนล้อยเกบีที่ยวกมับเรนที่องนบีนื้ใน



ยอหร์น 1:19-27 ทบีที่พวกฟารลิสบีสข่งคนใหล้มาถามยอหร์นเกบีที่ยวกมับตมัวตนทบีที่แทล้จรลิงของเขา พวกฟารลิสบีทบีที่กรคุงเยรซูซาเลท็มไดล้
คอยเฝฝ้าดซูยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมามาโดยตลอดและเกลิดอลิจฉาอลิทธลิพลทบีที่ทข่วมทล้นของเขาอยข่างไมข่ตล้องสงสมัย แตข่พมัก
หลมังๆนบีนื้พวกเขาไดล้ยลินมาวข่าพระเยซซูกนาลมังสรล้างและใหล้บมัพตลิศมาสาวกมากกวข่ายอหร์นแลล้ว (ยอหร์น 4:1) และคราว
นบีนื้เพราะวข่ายอหร์นถซูกจนาคคุกแลล้ว พวกเขาจถึงหมันความสนใจแบบอลิจฉาและความเกลบียดชมังของตนมายมังพระเยซซูไดล้
อยข่างงข่ายดาย เนนที่องจากพระเยซซูทรงสมัพพมัญญซู โดยทรงทราบทคุกสลิที่งตมันื้งแตข่เรลิที่มแรกนมันื้น มมันจถึงเปป็นเรนที่องทบีที่เขล้าใจไดล้วข่า
เพนที่อปฝ้องกมันไมข่ใหล้เกลิดเหตคุการณร์ทบีที่ไมข่นข่าอภลิรมยร์ในเวลานมันื้น พระองคร์จถึงทรงถอนตมัวไปจากแควล้นยซูเดบียและเสดท็จ
เขล้าไปในแควล้นกาลลิลบี

เหลข่านมักประวมัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าชนที่อกคำลคิลท มาจากคนาฮบีบรซู กคำลคิล ซถึที่งมบีความหมายวข่า “วงกลม” เดลิมทบี
แควล้นกาลลิลบีประกอบดล้วยยบีที่สลิบหมัวเมนองซถึที่งถซูกยกใหล้แกข่กษมัตรลิยร์ซาโลมอนโดยฮบีรามกษมัตรลิยร์เมนองไทระ (1 พงศร์
กษมัตรลิยร์ 9:11) ตข่อมาพนนื้นทบีที่นมันื้นไดล้ถซูกขยายออกเพนที่อรวมสข่วนเหนนอของดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เขล้าไวล้ดล้วย มมันเปป็นพนนื้นทบีที่ๆ
อคุดมสมบซูรณร์, ใหล้ผลผลลิตและสวยกวข่าแควล้นยซูเดบียเยอะมากๆ มมันมบีประชากรอาศมัยอยซูข่อยข่างหนาแนข่น และใน
สมมัยของพระครลิสตร์ประชากรยลิวกท็เพลิที่มจนานวนขถึนื้นอยข่างมาก

ตอนทบีที่พระเยซซูทรงรมับใชล้อยซูข่ในแควล้นกาลลิลบี พนนื้นทบีที่นมันื้นกท็เปป็นสถานทบีที่ๆพลคุกพลข่าน มบีความโดดเดข่นในเรนที่อง
เกษตรกรรม, การผลลิตขล้าวของเครนที่องใชล้, และการประมง แควล้นนบีนื้จถึงมบีการพาณลิชยร์และการคล้าขายซถึที่งเกลิดขถึนื้น
ระหวข่างอบียลิปตร์และดามมัสกมัส

ขล้อ 13: “เมคืที่อเสดห็จออกจคำกเมคืองนคำซคำเรห็ธแลถ้ว พระองคคกห็มคำประทรับททที่เมคืองคคำเปอรนคำอบุม ซถึที่งอยซอ่รคิม
ทะเลททที่เขตแดนเศบซลบุนและนรัฟทคำลท”

มมัทธลิวกลข่าวขล้อความอมันเรบียบงข่ายทบีที่วข่าพระเยซซูเสดห็จออกจคำกเมคืองนคำซคำเรห็ธและทรงไปอาศมัยอยซูข่ในเมนอง
คาเปอรนาอคุม – แตข่ลซูกาใหล้บมันทถึกเรนที่องราวแบบละเอบียดเกบีที่ยวกมับเหตบุผลทบีที่พระเยซซูเสดท็จออกไปจากเมนองนาซา
เรท็ธ โดยเหตคุผลนมันื้นกท็คนอวข่าชาวเมนองนมันื้นปฏลิเสธพระองคร์และขมับไลข่พระองคร์ออกไปเสบีย ในลซูกา 4:16-30 เราอข่าน
วข่า:

“แลล้วพระองคร์เสดท็จมาถถึงเมนองนาซาเรท็ธ เปป็นทบีที่ซถึที่งพระองคร์ทรงเจรลิญวมัยขถึนื้น พระองคร์เสดท็จเขล้าไปในธรรม
ศาลาในวมันสะบาโตตามเคย และทรงยนนขถึนื้นเพนที่อจะอข่านพระคมัมภบีรร์ เขาจถึงสข่งพระคมัมภบีรร์อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์
ใหล้แกข่พระองคร์ เมนที่อพระองคร์ทรงคลบีที่หนมังสนอนมันื้นออก กท็คล้นพบขล้อทบีที่เขบียนไวล้วข่า ‘พระวคิญญคำณแหอ่งองคคพระผซถ้เปป็น
เจถ้คำสถคิตอยซอ่บนขถ้คำพเจถ้คำ เพรคำะวอ่คำพระองคคไดถ้ทรงเจคิมตรันั้งขถ้คำพเจถ้คำไวถ้ใหถ้ประกคำศขอ่คำวประเสรคิฐแกอ่คนยคำกจน 
พระองคคไดถ้ทรงใชถ้ขถ้คำพเจถ้คำใหถ้รรักษคำคนททที่ชอกชนั้คคำระกคคำใจ ใหถ้รถ้องประกคำศอคิสรภคำพแกอ่บรรดคำเชลย ใหถ้ประกคำศแกอ่
คนตคำบอดวอ่คำจะไดถ้เหห็นอทก ใหถ้ปลอ่อยผซถ้ฟกชนั้คคำเปป็นอคิสระ และใหถ้ประกคำศปปีแหอ่งควคำมโปรดปรคำนขององคคพระผซถ้
เปป็นเจถ้คำ’

“แลล้วพระองคร์ทรงมล้วนหนมังสนอสข่งคนนใหล้แกข่เจล้าหนล้าทบีที่ แลล้วทรงนมัที่งลงและตาของคนทมันื้งปวงในธรรมศาลา
กท็เพข่งดซูพระองคร์ พระองคร์จถึงเรลิที่มตรมัสแกข่เขาวข่า “ครัมภทรคตอนนทนั้ททที่ทอ่คำนไดถ้ยคินกรับหซของทอ่คำนกห็สคคำเรห็จในวรันนทนั้แลถ้ว” คน
ทมันื้งปวงกท็เปป็นพยานรมับรองคนาของพระองคร์ และประหลาดใจดล้วยถล้อยคนาอมันประกอบดล้วยคคุณซถึที่งออกมาจาก
พระโอษฐร์ของพระองคร์ และวข่า “คนนบีนื้เปป็นบคุตรชายของโยเซฟมลิใชข่หรนอ”



“พระองคร์จถึงตรมัสแกข่เขาวข่า “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยจะกลอ่คำวคคคำสบุภคำษคิตขถ้อนทนั้แกอ่เรคำเปป็นแนอ่ คคือวอ่คำ ‘หมอจงรรักษคำ
ตรัวเองเถคิด คคือบรรดคำกคำรซถึที่งเรคำไดถ้ยคินวอ่คำ ทอ่คำนไดถ้กระทคคำในเมคืองคคำเปอรนคำอบุม จงกระทคคำในเมคืองของตนททที่นทที่
ดถ้วย’” พระองคร์ตรมัสวข่า “เรคำบอกควคำมจรคิงแกอ่ทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ไมอ่มทศคำสดคำพยคำกรณคคนใดไดถ้รรับกคำรตถ้อนรรับใน
บถ้คำนเมคืองของตน

“แตข่เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทมันื้งหลายวข่า มบีหญลิงมข่ายหลายคนในพวกอลิสราเอลคราวเอลบียาหร์ เมนที่อ
ทล้องฟฝ้าปปิดเสบียถถึงสามปปีกมับหกเดนอนจถึงเกลิดกมันดารอาหารมากทมัที่วแผข่นดลิน และเอลบียาหร์มลิไดล้รมับใชล้ใหล้ไปหาหญลิง
มข่ายคนใด เวล้นแตข่หญลิงมข่ายคนหนถึที่งในบล้านศาเรฟปัทแควล้นเมนองไซดอน  และมบีคนโรคเรนนื้อนหลายคนในพวก
อลิสราเอลคราวเอลบีชาศาสดาพยากรณร์ แตข่ไมข่มบีผซูล้ใดไดล้รมับการรมักษาใหล้หายโรคนมันื้นเลย เวล้นแตข่นาอามานชาว
ซบีเรบีย”

“เมนที่อคนทมันื้งปวงในธรรมศาลาไดล้ยลินดมังนมันื้นกท็โกรธยลิที่งนมัก จถึงลคุกขถึนื้นผลรักพระองคคออกจคำกเมคือง พคำไปยรังแงอ่
ของเงคืนั้อมเขคำททที่เมคืองของเขคำ ซถึที่งตรันั้งอยซอ่บนเนคินนรันั้น หมคำยจะผลรักพระองคคลงไป แตข่พระองคร์ทรงดนาเนลินผข่าน
ทข่ามกลางเขาพล้นไป”

หลมังจากทบีที่พระเยซซูเสดท็จออกไปจากเมนองนาซาเรท็ธภายใตล้สถานการณร์เหลข่านมันื้นทบีที่ลซูกาบรรยายอยข่าง
ชมัดเจนแลล้ว “พระองคคกห็มคำประทรับททที่เมคืองคคำเปอรนคำอบุม” ภายใตล้การทรงนนาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ มมัทธลิวกท็
พยายามอยข่างมากทบีที่จะใหล้ทคคำเลททที่ตรันั้งททที่แนอ่ชรัดของเมนองคาเปอรนาอคุมซถึที่งขณะนมันื้นเปป็นเมนองหนถึที่งทบีที่เจรลิญ มมันอยซูข่ 
“รคิมทะเล” ซถึที่งหมายถถึงทะเลกาลลิลบี (หรนอเปป็นทบีที่รซูล้จมักในชนที่อทะเลทลิเบเรบียสเชข่นกมัน) มมันอยซูข่ “ททที่เขตแดนเศบซลบุนและ
นรัฟทคำลท” ดล้วย นบีที่เปป็นสองตระกซูลของลซูกหลานของอลิสราเอล (เศบซูลคุนและนมัฟทาลบี) ซถึที่งตมันื้งอยซูข่ในพนนื้นทบีที่สข่วนนมันื้นของ
แผข่นดลินคานาอมัน (จงศถึกษาปฐมกาล 49:13, 21 และโยชซูวา 19:10-16, 32-39) ในสมมัยของพระครลิสตร์ พนนื้นทบีที่นมันื้น
เปป็นสข่วนหนถึที่งของแควล้นกาลลิลบี 

เมนที่อเราศถึกษากลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่มเรากท็เหท็นวข่าพระเยซซูทรงใชล้เวลาเยอะในและรอบๆเมนองคาเปอรนาอคุม 
มมันเปป็นศซูนยร์กลางแหข่งการทนางานรมับใชล้สข่วนใหญข่ของพระองคร์ อมันทบีที่จรลิงในมมัทธลิว 9:1 มบีกลข่าวไวล้วข่ามมันเปป็น “เมคือง
ของพระองคค” การอมัศจรรยร์หลายประการทบีที่พระองคร์ทรงกระทนากท็เกลิดขถึนื้นในพนนื้นทบีที่ของเมนองนมันื้น พระองคร์ทรง
รมักษาบคุตรชายของขคุนนางผซูล้นมันื้นทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุม:

“...และทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุมมบีขคุนนางคนหนถึที่ง บคุตรชายของทข่านปฝ่วยหนมัก เมนที่อทข่านไดล้ยลินขข่าววข่า พระ
เยซซูไดล้เสดท็จมาจากแควล้นยซูเดบียไปยมังแควล้นกาลลิลบีแลล้ว ทข่านจถึงไปทซูลอล้อนวอนพระองคร์ใหล้เสดท็จลงไปรมักษาบคุตรของ
ตน เพราะบคุตรจวนจะตายแลล้วพระเยซซูจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “ถล้าพวกทข่านไมข่เหท็นหมายสนาคมัญและการมหมัศจรรยร์ 
ทข่านกท็จะไมข่เชนที่อ”

“ขคุนนางผซูล้นมันื้นทซูลพระองคร์วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขอเสดท็จไปกข่อนทบีที่บคุตรของขล้าพระองคร์จะตาย” พระเยซซู
ตรมัสกมับทข่านวข่า “กลมับไปเถลิด บคุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” ทข่านกท็เชนที่อพระดนารมัสทบีที่พระเยซซูตรมัสกมับทข่าน จถึงทซูลลา
ไป ขณะทบีที่ทข่านกลมับไปนมันื้น พวกผซูล้รมับใชล้ของทข่านไดล้มาพบและเรบียนทข่านวข่า “บคุตรชายของทข่านหายแลล้ว” ทข่านจถึง
ถามถถึงเวลาทบีที่บคุตรคข่อยทคุเลาขถึนื้นนมันื้น และพวกผซูล้รมับใชล้กท็เรบียนทข่านวข่า “ไขล้หายเมนที่อวานนบีนื้เวลาบข่ายโมง” บลิดาจถึงรซูล้วข่า



ชมัที่วโมงนมันื้นเปป็นเวลาทบีที่พระเยซซูไดล้ตรมัสกมับตนวข่า “บคุตรชายของทข่านจะไมข่ตาย” และทข่านเองกท็เชนที่อพรล้อมทมันื้งครมัว
เรนอนของทข่านดล้วย” (ยอหร์น 4:46-53)

พระเยซซูทรงรมักษาแมข่ยายของเปโตรใหล้หายกท็ทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุม: “ครมันื้นพระเยซซูเสดท็จเขล้าไปในเรนอนข
องเปโตร พระองคร์กท็ทอดพระเนตรเหท็นแมข่ยายของเปโตรนอนปฝ่วยจมับไขล้อยซูข่ พระองคร์ทรงถซูกตล้องมนอนาง ไขล้นมันื้นกท็
หาย นางจถึงลคุกขถึนื้นปรนนลิบมัตลิเขาทมันื้งหลาย” (มธ. 8:14, 15)

ผซูล้รมับใชล้ของนายรล้อยผซูล้นมันื้นไดล้รมับการรมักษาใหล้หายทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุม: “เมนที่อพระเยซซูเสดท็จเขล้าไปในเมนอง
คาเปอรนาอคุม มบีนายรล้อยคนหนถึที่งมาอล้อนวอนพระองคร์ ทซูลวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ผซูล้รมับใชล้ของขล้าพระองคร์เปป็น
อมัมพาตอยซูข่ทบีที่บล้าน ทนทคุกขร์เวทนามาก”  พระเยซซูจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “เราจะไปรมักษาเขาใหล้หาย” นายรล้อยผซูล้นมันื้นทซูล
วข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์ไมข่สมควรทบีที่จะรมับเสดท็จพระองคร์เขล้าใตล้ชายคาของขล้าพระองคร์ ขอพระองคร์ตรมัส
เทข่านมันื้น ผซูล้รมับใชล้ของขล้าพระองคร์กท็จะหายโรค เพราะเหตคุวข่าขล้าพระองคร์เปป็นคนอยซูข่ใตล้วลินมัยทหาร แตข่กท็ยมังมบีทหารอยซูข่
ใตล้บมังคมับบมัญชาขล้าพระองคร์ ขล้าพระองคร์จะบอกแกข่คนนบีนื้วข่า ‘ไป’ เขากท็ไป บอกแกข่คนนมันื้นวข่า ‘มา’ เขากท็มา บอก
ผซูล้รมับใชล้ของขล้าพระองคร์วข่า ‘จงทนาสลิที่งนบีนื้’ เขากท็ทนา”  

“ครมันื้นพระเยซซูทรงไดล้ยลินดมังนมันื้นกท็ประหลาดพระทมัยนมัก ตรมัสกมับบรรดาคนทบีที่ตามพระองคร์วข่า “เราบอก
ความจรลิงแกข่ทข่านทมันื้งหลายวข่า เราไมข่เคยพบความเชนที่อทบีที่ไหนมากเทข่านบีนื้แมล้ในอลิสราเอล ... แลล้วพระเยซซูจถึงตรมัสกมับ
นายรล้อยวข่า “ไปเถลิด ทข่านไดล้เชนที่ออยข่างไร กท็ใหล้เปป็นแกข่ทข่านอยข่างนมันื้น” และในเวลานมันื้นเอง ผซูล้รมับใชล้ของเขากท็หาย
เปป็นปกตลิ” (มธ. 8:5-13 บางสข่วน)

พระองคร์ทรงชคุบบคุตรสาวของไยรมัสใหล้เปป็นขถึนื้นจากตายกท็ทบีที่เมนองคาเปอรนาอคุม:
“...เมนที่อพระองคร์กนาลมังตรมัสคนาเหลข่านบีนื้แกข่เขานมันื้น ดซูเถลิด มบีขคุนนางคนหนถึที่งมานมมัสการพระองคร์แลล้วทซูลวข่า 

“ลซูกสาวของขล้าพระองคร์พถึที่งตาย ขอพระองคร์เสดท็จไปวางพระหมัตถร์ของพระองคร์บนตมัวเขา แลล้วเขาจะฟฟฟื้นขถึนื้นอบีก” 
ฝฝ่ายพระเยซซูจถึงทรงลคุกขถึนื้นเสดท็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองคร์กท็ตามไปดล้วย...ครมันื้นพระเยซซูเสดท็จเขล้าไปใน
เรนอนของขคุนนางนมันื้น ทอดพระเนตรเหท็นพวกเปฝ่าปปีปี่และคนเปป็นอมันมากชคุลมคุนกมันอยซูข่ พระองคร์จถึงตรมัสกมับเขาวข่า 
“จงถอยออกไปเถลิด ดล้วยวข่าเดท็กหญลิงคนนบีนื้ยมังไมข่ตาย เปป็นแตข่นอนหลมับอยซูข่” เขากท็พากมันหมัวเราะเยาะพระองคร์ แตข่
เมนที่อทรงขมับฝซูงคนออกไปแลล้ว พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้าไปจมับมนอเดท็กหญลิง และเดท็กหญลิงนมันื้นกท็ลคุกขถึนื้นแลล้วกลิตตลิศมัพทร์นบีนื้กท็
ลนอไปทมัที่วแควล้นนมันื้น” (มธ. 9:18-26 บางสข่วน)

ในเมนองคาเปอรนาอคุม พระเยซซูไมข่เพบียงเปป็นอลิสระจากฝซูงชนทบีที่โกรธแคล้นซถึที่งไดล้โจมตบีพระองคร์ในเมนองนา
ซาเรท็ธเทข่านมันื้น แตข่พระองคร์ยมังไดล้ตลิดตข่อสมัมพมันธร์กมับประชากรจนานวนมากกวข่าเยอะดล้วย อมัครทซูตเปาโลทนางานรมับใชล้
ในเมนองอมันทลิโอก, เมนองโครลินธร์, กรคุงเอเธนสร์, และเมนองเอเฟซมัส – เมนองพาณลิชยร์และศซูนยร์กลางของประชากรหมซูข่
ใหญข่ – ซถึที่งใหล้โอกาสงามๆแกข่เขาทบีที่จะนนาวลิญญาณผซูล้คน เพราะวข่าผซูล้คนทบีที่กนาลมังเดลินทางไปยมังเมนองเหลข่านบีนื้เพนที่อไปทนา
ธคุระกท็ไดล้ยลินขข่าวประเสรลิฐ, กลมับใจเชนที่อ, และนนาขข่าวสารแหข่งความรอดกลมับไปยมังบล้านเมนองของตนดล้วย มมันเปป็น
เชข่นนมันื้นดล้วยขณะทบีที่พระเยซซูทรงเทศนาอยซูข่ในเมนองคาเปอรนาอคุม เหลข่านมักเดลินทางทบีที่ไดล้ฟปังพระองคร์กท็นนาขข่าวดบีกลมับ
ไปบอกชคุมชนของตนทบีที่ตนอาศมัยอยซูข่



อยข่างไรกท็ตาม สคุดทล้ายแลล้วพระองคร์กท็ทรงถซูกปฏลิเสธในเมนองคาเปอรนาอคุม และในมมัทธลิว 11:23, 24 
พระองคร์ทรงพยากรณร์เกบีที่ยวกมับการถซูกทนาลายอยข่างสลินื้นเชลิงของเมนองนมันื้น:

“และฝฝ่ายเจล้า เมนองคาเปอรนาอคุม ซถึที่งถซูกยกขถึนื้นเทบียมฟฝ้าแลล้ว เจล้าจะตล้องลงไปถถึงนรกตข่างหาก ดล้วย
วข่าการอลิทธลิฤทธลิธิ์ซถึที่งไดล้กระทนาในทข่ามกลางเจล้านมันื้น ถล้าไดล้กระทนาในเมนองโสโดม เมนองนมันื้นจะไดล้ตมันื้งอยซูข่จนทคุกวมันนบีนื้แตข่
เราบอกเจล้าวข่า ในวมันพลิพากษา โทษเมนองโสโดมจะเบากวข่าโทษของเจล้า”

ตอนทบีที่ผมกนาลมังทข่องเทบีที่ยวอยซูข่ในดลินแดนศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ ผมไดล้ไปเยนอนพนนื้นทบีที่นมันื้นทบีที่เชนที่อกมันวข่าเปป็นทบีที่ตมันื้งของเมนองคา
เปอรนาอคุม สข่วนใหญข่ของธรรมศาลาทบีที่อยซูข่ทบีที่นมัที่นไดล้ถซูกสรล้างขถึนื้นใหมข่ คนอ ธรรมศาลานมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงเทศนาสมัที่ง
สอน; แตข่ทนาเลทบีที่ตมันื้งของมมันกท็เปป็นสลิที่งทบีที่คนคาดเดากมัน เพราะวข่าไมข่มบีเมนองใดแลล้วในตอนนบีนื้ทบีที่มบีชนที่อวข่าคาเปอรนาอคุม
และเหลข่านมักประวมัตลิศาสตรร์กท็ไมข่เหท็นพล้องตรงกมันดล้วยซนื้นาเกบีที่ยวกมับตนาแหนข่งทบีที่ตมันื้งทบีที่แนข่ชมัดทบีที่เมนองนมันื้นเคยตมันื้งอยซูข่!

ขล้อ 14-16: “เพคืที่อจะสคคำเรห็จตคำมพระวจนะซถึที่งตรรัสไวถ้โดยอคิสยคำหคศคำสดคำพยคำกรณควอ่คำ ‘แควถ้นเศบซลบุนและ
แควถ้นนรัฟทคำลททคำงขถ้คำงทะเลฟคำกแมอ่นนั้คคำจอรคแดนขถ้คำงโนถ้น คคือกคำลคิลทแหอ่งบรรดคำประชคำชคำตคิ ประชคำชนผซถ้นรัที่งอยซอ่ใน
ควคำมมคืดไดถ้เหห็นควคำมสวอ่คำงยคิที่งใหญอ่ และผซถ้ททที่นรัที่งอยซอ่ในแดนและเงคำแหอ่งควคำมตคำย กห็มทควคำมสวอ่คำงขถึนั้นสอ่องถถึงเขคำ
แลถ้ว’”

เมนองคาเปอรนาอคุมไมข่ถซูกกลข่าวถถึงในภาคพมันธสมัญญาเดลิม แตข่มมันถซูกกลข่าวถถึงหลายครมันื้งในหนมังสนอกลิตตลิคคุณ
มมัทธลิวชบีนื้เฉพาะเจาะจงเกบีที่ยวกมับทนาเลทบีที่ตมันื้งของมมัน โดยเอข่ยชนที่อเศบซูลคุนและนมัฟทาลบี เพนที่อทบีที่จะแสดงใหล้เหท็นการตรง
กมันแบบพอดบีกมับคนาพยากรณร์ทบีที่เขายกมาในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้  มมัทธลิวกลข่าวบข่อยๆวข่าคนาพยากรณร์เกบีที่ยวกมับพระเมส
สลิยาหร์ไดล้สนาเรท็จจรลิงแลล้วในพระเยซซูครลิสตร์เจล้า (เราเหท็นบางสข่วนของเรนที่องนบีนื้แลล้วในมมัทธลิว 1:22; 2:5, 15, 17, 23; 
และ 3:3) เขาทนาเชข่นนบีนื้เพนที่อแสดงหลมักฐานวข่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิง, ศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นทบีที่
ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้รอคอย, กษมัตรลิยร์โดยชอบของพวกยลิว

“เพคืที่อจะสคคำเรห็จตคำมพระวจนะซถึที่งตรรัสไวถ้โดยอคิสยคำหคศคำสดคำพยคำกรณค” คนาพยากรณร์ของภาคพมันธสมัญญา
เดลิมทบีที่มมัทธลิวอล้างถถึงตรงนบีนื้ถซูกพบในอลิสยาหร์ 9:1, 2: “แตข่กระนมันื้นแผข่นดลินนมันื้นซถึที่งอยซูข่ในความแสนระทมจะไมข่
กลมัดกลคุล้ม ในกาลกข่อนพระองคร์ทรงนนาแควล้นเศบซูลคุนและแควล้นนมัฟทาลบีมาสซูข่ความดซูหมลิที่น แตข่ในกาลภายหลมัง
พระองคร์จะทรงกระทนาใหล้หนทางขล้างทะเล แควล้นฟากแมข่นนื้นาจอรร์แดนขล้างโนล้น คนอ กาลลิลบีแหข่งบรรดาประชาชาตลิ 
ใหล้เจท็บปวดทรมานอยข่างมาก ชนชาตลิทบีที่ดนาเนลินในความมนดไดล้เหท็นความสวข่างยลิที่งใหญข่แลล้ว บรรดาผซูล้ทบีที่อาศมัยอยซูข่ใน
แผข่นดลินแหข่งเงามมัจจคุราช ความสวข่างไดล้สข่องมาบนเขา”

มมัทธลิวไมข่ไดล้ยกขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้แบบคนาตข่อคนาแตข่ใหล้หรัวใจของขถ้อควคำมของพวกมรัน  เขาเรลิที่มตล้นตรงกลาง
ของประโยคหนถึที่ง โดยใชล้สข่วนนมันื้นของคนาพยากรณร์ทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับเรนที่องทบีที่เขาพซูดถถึง อลิสยาหร์กลข่าวถถึงความเจท็บปวด
รวดรล้าวครมันื้งใหญข่ทบีที่จะมาสซูข่ชนชาตลิอลิสราเอลผข่านทางคนอมัสซบีเรบียและประชากรของประชาชาตลิอนที่นๆ; แตข่ความเจท็บ
ปวดรวดรล้าวเหลข่านมันื้นจะถซูกตามมาโดยพระพรใหญข่โตตข่างๆทบีที่พวกเขาควรชนที่นชมยลินดบี – โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งโดย
ตระกซูลเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกกลข่าวถถึง เนนที่องจากพวกเขาเปป็นผซูล้ทบีที่ถซูกทนาใหล้เจท็บปวดรวดรล้าวมากทบีที่สคุด



ในขล้อความทบีที่ยกมานบีนื้มมัทธลิวแสดงใหล้เหท็นการอล้างอลิงแบบหข่างไกลถถึงพระพรเหลข่านมันื้นทบีที่เชนที่อมโยงกมับงานรมับ
ใชล้และภารกลิจของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า, พระเมสสลิยาหร์นมันื้น, ทบีที่อลิสยาหร์อล้างอลิงถถึงอยข่างชมัดเจนในขล้อ 6 และ 7 ของบท
ทบีที่เกล้าของคนาพยากรณร์ของเขา:

“ดล้วยมบีเดท็กคนหนถึที่งเกลิดมาเพนที่อเรา มบีบคุตรชายคนหนถึที่งประทานมาใหล้เรา และการปกครองจะอยซูข่ทบีที่บข่าของ
ทข่าน และจะเรบียกนามของทข่านวข่า “ผซูล้ทบีที่มหมัศจรรยร์ ทบีที่ปรถึกษา พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรมันดรร์ องคร์
สมันตลิราช” เพนที่อการปกครองของทข่านจะเพลิที่มพซูนยลิที่งขถึนื้น และสมันตลิภาพจะไมข่มบีทบีที่สลินื้นสคุดเหนนอพระทบีที่นมัที่งของดาวลิด 
และเหนนอราชอาณาจมักรของพระองคร์ ทบีที่จะสถาปนาไวล้ และเชลิดชซูไวล้ดล้วยความยคุตลิธรรมและดล้วยความเทบีที่ยงธรรม 
ตมันื้งแตข่บมัดนบีนื้เปป็นตล้นไปจนนลิรมันดรร์กาล ความกระตนอรนอรล้นของพระเยโฮวาหร์จอมโยธาจะกระทนาการนบีนื้”

(เพนที่อทบีที่จะเหท็นภาพอมันสมบซูรณร์ของคนาพยากรณร์ทบีที่มมัทธลิวอล้างอลิงถถึง กรคุณาศถึกษาอลิสยาหร์ 8:11 ไปจนถถึง 
9:6)

“...ทคำงขถ้คำงทะเล” นข่าจะหมายถถึงถนนเสล้นทบีที่นนาไปสซูข่และมาจากทะเลนมันื้น, เสล้นทางนมันื้นทบีที่ถซูกใชล้โดยกอง
คาราวานใหญข่ของพวกคนแลกเปลบีที่ยนสลินคล้าและพวกพข่อคล้า “ฟคำกแมอ่นนั้คคำจอรคแดนขถ้คำงโนถ้น” (หรนอบนอทกฟคำก
ของแมข่นนื้นาจอรร์แดน) ในภาคพมันธสมัญญาเดลิมเกนอบทคุกครมันื้งหมายถถึง ฝฟัปี่งตะวรันออกของแมข่นนื้นาจอรร์แดน แมล้วข่ามบีพระ
คนาบางตอนในภาคพมันธสมัญญาเดลิมทบีที่บข่งชบีนื้อยข่างชมัดเจนไปยมังฝฟัปี่งตะวรันตกของแมข่นนื้นาจอรร์แดน แนข่นอนวข่ามมันขถึนื้นอยซูข่
กมับมคุมมองของผซูล้เขบียนในแตข่ละกรณบี อยข่างไรกท็ตาม เนนที่องจากอลิสยาหร์อล้างอลิงถถึงภมัยพลิบมัตลิตข่างๆและความทคุกขร์
ทรมานตข่างๆทบีที่บมังเกลิดแกข่ตระกซูลเหลข่านมันื้นโดยนนื้นามนอของบรรดาประชาชาตลิทางทลิศตะวมันออก เขาจถึงอาจกนาลมังพซูด
จากมคุมมองของพวกเขาและดมังนมันื้นขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้จถึงอาจบข่งชบีนื้เขตแดน “ฟากแมข่นนื้นาจอรร์แดนขล้าง
โนล้น” วข่าเปป็นฝฟัปี่งตะวรันตก มบีบางคนทบีที่ชอบความหมายตามภาคพมันธสมัญญาเดลิมมากกวข่าทบีที่ใหล้ “ฟากแมข่นนื้นา
จอรร์แดนขล้างโนล้น” วข่าหมายถถึงเดคาโปลลิส (ทศบคุรบี) ซถึที่งอยซูข่ทางฝปัปี่งตะวมันออกของทะเลนมันื้นและฝปัปี่งตะวมันออกของ
แมข่นนื้นาจอรร์แดนตอนลข่าง อาจารยร์เหลข่านบีนื้เชนที่อวข่าเขตแดนทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงนมันื้นไมข่ใชข่แควล้นกาลลิลบี แตข่แตกตอ่คำงจคำกแควล้น
กาลลิลบี หรนอไมข่พวกเขากท็คลิดเอาเองวข่าครมันื้งหนถึที่งแควล้นกาลลิลบีเคยรวมเดคาโปลลิสเขล้าไวล้ดล้วย อยข่างไรกท็ตาม นบีที่กท็ไมข่ใชข่
เรนที่องทบีที่สนาคมัญเกลินไปสนาหรมับเรา

“กคำลคิลทแหอ่งบรรดคำประชคำชคำตคิ” หมายถถึง การปฏลิบมัตลิของชนชาตลิอลิสราเอลทบีที่กบีดกมันชนชาตลิอนที่นๆทมันื้งหมด
ออกจากตมัวพวกเขาเอง พวกเขาเปป็นผซูล้ทบีที่ถซูกคมัดเลนอก, ผซูล้ถซูกเลนอกสรรของพระเจล้า ดล้วยเหตคุนบีนื้พวกเขาจถึงพซูดถถึงชน
ชาตลิอนที่นๆทมันื้งปวงวข่าเปป็น “บรรดาประชาชาตลิ” ทคุกคนทบีที่ไมข่ใชข่คนอลิสราเอล “ขาดจากการเปป็นพลเมนองอลิสราเอล
และไมข่มบีสข่วนในบรรดาพมันธสมัญญาซถึที่งทรงสมัญญาไวล้นมันื้น ไมข่มบีทบีที่หวมัง และอยซูข่ในโลกปราศจากพระเจล้า” (อฟ. 2:12)

“ประชคำชนผซถ้นรัที่งอยซอ่ในควคำมมคืดไดถ้เหห็นควคำมสวอ่คำงยคิที่งใหญอ่...” คนทบีที่ไมอ่รอดทคุกคนอยซูข่ในความมนด เมนที่อเรา
บมังเกลิดใหมข่แลล้วเรากท็ไดล้รมับการชข่วยใหล้พล้นจากอนานาจของความมนดและถซูกยล้ายเขล้ามาอยซูข่ในอาณาจมักรแหข่งพระ
บคุตรผซูล้เปป็นทบีที่รมักของพระเจล้า, อาณาจมักรแหข่งความสวข่าง (คส. 1:13) พระเยซซูทรงประกาศวข่า “เราเปป็นความสวข่าง
ของโลก ผซูล้ทบีที่ตามเรามาจะไมข่เดลินในความมนด แตข่จะมบีความสวข่างแหข่งชบีวลิต” (ยอหร์น 8:12) ในยอหร์น 12:46 
พระองคร์ทรงประกาศวข่า “เราเขล้ามาในโลกเปป็นควคำมสวอ่คำง เพนที่อผซูล้ใดทบีที่เชนที่อในเราจะมลิไดล้อยซูข่ในความมนด” จากนมันื้น



ใน 1 ยอหร์น 1:5 เราอข่านวข่า: “แลล้วนบีที่เปป็นขล้อความทบีที่เราไดล้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกข่ทข่านทมันื้งหลาย คนอวข่า
พระเจจ้าทรงเปป็นความสวม่าง และไมอ่มทควคำมมคืดอยซอ่ในพระองคคเลย”

อลิสยาหร์ไดล้พยากรณร์ถถึงความสวข่างทบีที่จะเสดท็จมานมันื้นวข่าพระองคร์จะทรงเปป็น “ความสวม่างแกม่บรรดา
ประชาชาตต เพคืที่อเบคิกตคำคนททที่ตคำบอด เพคืที่อนคคำผซถ้ถซกจองจคคำออกมคำจคำกคบุก นคคำผซถ้ททที่นรัที่งในควคำมมคืดออกมคำจคำกเรคือน
จคคำ” (อลิสยาหร์ 42:6, 7)

พระเยซซูทรงเปป็นความสวข่างนมันื้นทบีที่พระเจล้าทรงสข่งเขล้ามาในโลกเพนที่อนนาความสวข่างและความรอดมาสซูข่คน
เหลข่านมันื้นทบีที่กนาลมังดนาเนลินชบีวลิตอยซูข่ในความมนดและความตายฝฝ่ายวลิญญาณ เราเหท็นเรนที่องนบีนื้อยข่างชมัดเจนมากๆในยอหร์น
3:16-21 ทบีที่พระเยซซูตรมัสแกข่นลิโคเดมมัสวข่า: 

“เพราะวข่าพระเจล้าทรงรมักโลก จนไดล้ทรงประทานพระบคุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีที่บมังเกลิดมา เพนที่อผซูล้ใดทบีที่
เชนที่อในพระบคุตรนมันื้นจะไมข่พลินาศ แตข่มบีชบีวลิตนลิรมันดรร์ เพราะวข่าพระเจล้าไมข่ไดล้ทรงใชล้พระบคุตรของพระองคร์เขล้ามาใน
โลกเพนที่อจะพลิพากษาโลก แตข่เพนที่อชข่วยโลกใหล้รอดโดยพระบคุตรนมันื้น ผซูล้ทบีที่เชนที่อในพระบคุตรกท็ไมข่ตล้องถซูกพลิพากษาลงโทษ
แตข่ผซูล้ทบีที่มลิไดล้เชนที่อกท็ตล้องถซูกพลิพากษาลงโทษอยซูข่แลล้ว เพราะเขามลิไดล้เชนที่อในพระนามพระบคุตรองคร์เดบียวทบีที่บมังเกลิดจาก
พระเจล้า

“หลมักของการพลิพากษามบีอยข่างนบีนื้ คนอความสวม่างไดถ้เขถ้คำมคำในโลกแลถ้ว แตอ่มนบุษยคไดถ้รรักควคำมมคืดมคำกกวอ่คำ
รรักควคำมสวอ่คำง เพรคำะกคิจกคำรของเขคำชรัที่ว เพราะทคุกคนทบีที่ประพฤตลิชมัที่วกท็เกลบียดความสวข่าง และไมข่มาถถึงความสวข่าง 
ดล้วยกลมัววข่าการกระทนาของตนจะถซูกตนาหนลิ แตข่ผซูล้ทบีที่ประพฤตลิตามความจรลิงกท็มาสซูข่ความสวข่าง เพนที่อจะใหล้การกระทนา
ของตนปรากฏวข่า ไดล้กระทนาการนมันื้นโดยพถึที่งพระเจล้า”

ในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้พระเยซซูทรงเปปิดเผยวข่าพระเจล้าทรงรมักไมข่เพบียงชนชาตลิอลิสราเอลเทข่านมันื้น แตข่คนทมันื้ง
โลก; และวข่าพระองคร์ไดล้ทรงสข่งพระบคุตรของพระองคร์มาเพนที่อทบีที่คนทมันื้งโลกจะไดล้รมับความรอด จากนมันื้นพระองคร์กท็
ทรงชบีนื้ใหล้เหท็นเหตคุผลทบีที่คนไมข่เชนที่อทมันื้งหลายไมข่ไดล้รมับความรอด: ควคำมสวอ่คำง (พระเยซซูครลิสตร์เจล้า) ไดถ้เขถ้คำมคำในโลกแลถ้ว
แตอ่มนบุษยคไดถ้รรักควคำมมคืดมคำกกวอ่คำรรักควคำมสวอ่คำง เพราะกลิจการของเขาชมัที่ว พระเยซซูทรงเปป็นความสวข่างของโลก 
และเมนที่อมนคุษยร์ปฏลิเสธความสวข่างนมันื้น พวกเขากท็ถซกปรรับโทษอยซอ่แลถ้ว

“และผซถ้ททที่นรัที่งอยซอ่ในแดนและเงคำแหอ่งควคำมตคำย” เปป็นภาพเปรบียบหมายถถึงความมนดแหข่งความตาย, ความ
มนดนมันื้นของการถซูกตมัดขาดจากพระเจล้า คนบาปทคุกคนอาศมัยอยซูข่ในเงาแหข่งความตาย (กรคุณาศถึกษาเยเรมบียร์ 13:16, 
อาโมส 5:8, เพลงสดคุดบี 107:10, และโยบ 10:21, 22)

ขณะนมันื้นเปป็นโมงยามอมันมนดมลิดในประวมัตลิศาสตรร์มนคุษยร์จรลิงๆตอนทบีที่พระเยซซูทรงปรากฏตมัว มนคุษยชาตลิ
จนานวนมหาศาลตข่างหลงหาย ไมข่มบีพระเจล้าและไรล้ซถึที่งความหวมัง กข่อนหนล้านมันื้นเปป็นชข่วงเวลาแหข่งความเงบียบสบีที่รล้อยปปี,
ปปีเหลข่านมันื้นทบีที่พระสคุรเสบียงของพระเจล้าไมข่ถซูกไดล้ยลินเลยผข่านทางศาสดาพยากรณร์คนใด, โดยความมนดนมันื้นปกคลคุม
หนาทถึบมากขถึนื้นเรนที่อยๆตามจนานวนปปีทบีที่ผข่านพล้นไป จคำกนรันั้นความสวม่างกห็มคำ, ความสวข่างของโลก พระเยซซูเสดท็จมา
ตามทบีที่ถซูกพยากรณร์ไวล้ในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม

ตรงนบีนื้เชข่นเดบียวกมับในอบีกหลายแหข่งในพระวจนะของพระเจล้า “ควคำมมคืด” เปป็นสมัญลมักษณร์อยข่างหนถึที่งทบีที่
แสดงถถึงความโฉดเขลา, ความทคุกขร์ระทม, ความตาย และการถซูกตมัดขาดชมัที่วนลิรมันดรร์จากพระเจล้า ขณะทบีที่ “ควคำม



สวอ่คำง” เปป็นตมัวแทนของความรซูล้, ความเขล้าใจ, ความบรลิสคุทธลิธิ์, ความสคุข และสวรรคร์ การอล้างอลิงของมมัทธลิวถถึงคน
เหลข่านมันื้นทบีที่นมัที่งอยซูข่ในความมนด, ในเขตแดนและเงาแหข่งความตาย, กท็พรรณนาถถึงสภาพทบีที่บาปหนา, เสนที่อมทราม, 
และไรล้ซถึที่งความหวมังของชาวแควล้นกาลลิลบีตอนทบีที่พระเยซซูเสดท็จมายมังพนนื้นทบีที่แหข่งนมันื้น พวกเขาถซูกมองวข่าเปป็นผซูล้ถซูกขมับไลข่,
คนตข่างดล้าวจากการเปป็นพลเมนองของอลิสราเอล และชาวแควล้นยซูเดบียกท็รมังเกบียจพวกเขา ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักอล้างอลิง
แบบเจาะจงถถึงคนาดซูหมลิที่นเหยบียดหยามทบีที่ชาวแควล้นยซูเดบียมบีตข่อชาวแควล้นกาลลิลบี เมนที่อใครบางคนพซูดถถึงพระเยซซูวข่า 
“ทข่านผซูล้นบีนื้เปป็นพระครลิสตร์” คนอนที่นๆกท็กลข่าววข่า “พระครลิสตร์จะมาจากกคำลคิลทหรนอ?”...แตข่ประชาชนหมซูข่นบีนื้ทบีที่ไมข่รซูล้พระ
ราชบมัญญมัตลิกท็ตล้องถซูกสาปแชข่งอยซูข่แลล้ว...เพราะวข่าไมข่มบีศาสดาพยากรณร์เกลิดขถึนื้นมาจากกาลลิลบี” (ยอหร์น 7:41, 49, 
52)

อยข่างไรกท็ตาม ไมข่มบีขล้อพลิสซูจนร์เลยไมข่วข่าจากพระคมัมภบีรร์หรนอประวมัตลิศาสตรร์โลกทบีที่บอกวข่าชาวแควล้นกาลลิลบี
เปป็นคนทบีที่เสนที่อมทรามและชมัที่วรล้ายกวข่าชาวแควล้นยซูเดบีย เพราะวข่าพวกยลิวกท็อยซูข่ในความมนดฝฝ่ายวลิญญาณเชข่นกมัน โดยมบี
แคอ่รซปแบบของศาสนา พวกเขาปฏลิบมัตลิพลิธบีการตข่างๆของตนตข่อไป แตข่หมัวใจแหข่งการนมมัสการของพวกเขากท็หายไป
พระเยซซูไดล้เสดท็จมาเพนที่อเสาะแสวงหาและชข่วยผซูล้ทบีที่หลงหายไปนมันื้นใหล้ไดล้รมับความรอด พระองคร์ทรงตมันื้งกอง
บมัญชาการขถึนื้นในเมนองคาเปอรนาอคุมและจากพนนื้นทบีที่นมันื้นพระองคร์ทรงตรากตรนาทนางานไปทมัที่วพนนื้นทบีที่หลายสข่วนของ
เขตแดนนมันื้นทบีที่อยซูข่ลล้อมรอบ ทบีที่เมนองนบีนื้เองพระองคร์ทรงเลนอกอมัครทซูตสข่วนใหญข่ของพระองคร์, ชายเหลข่านมันื้นทบีที่จะตล้อง
ถข่ายทอดคนาสอนตข่างๆของพระองคร์ – กข่อนอนที่น “ในกรคุงเยรซูซาเลท็ม ทมัที่วแควล้นยซูเดบีย แควล้นสะมาเรบีย และจนถถึง
ทบีที่สคุดปลายแผข่นดลินโลก” (กลิจการ 1:8)

ขล้อ 17: “ตรันั้งแตอ่นรันั้นมคำพระเยซซไดถ้ทรงตรันั้งตถ้นประกคำศวอ่คำ “จงกลรับใจเสทยใหมอ่ เพรคำะวอ่คำอคำณคำจรักรแหอ่ง
สวรรคคมคำใกลถ้แลถ้ว”

หลมังจากไดล้ตมันื้งกองบมัญชาการในเมนองคาเปอรนาอคุมแลล้ว “พระเยซซไดถ้ทรงตรันั้งตถ้นประกคำศ” คนาภาษา
อมังกฤษของเรา “preach” ถซูกนนามา (ผข่านทางภาษาฝรมัที่งเศส) จากคนาลาตลิน predico ซถึที่งมบีความหมายวข่า 
“ประกาศ, ปฝ่าวรล้อง, แจล้งใหล้ทราบ” คนากรบีก เครบุสโซ ซถึที่งถซูกใชล้ตรงนบีนื้มบีความหมายเดบียวกมัน มมัทธลิวใชล้คนากรบีก
เดบียวกมันนบีนื้ตลอดทมัที่วกลิตตลิคคุณของเขายกเวล้นในบททบีที่ 11 ขล้อ 5

“จงกลรับใจเสทยใหมอ่ เพรคำะวอ่คำอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคมคำใกลถ้แลถ้ว” นบีที่เปป็นขล้อความเดบียวกมับทบีที่ถซูกประกาศ
โดยยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา ถถึงแมล้วข่าพระเยซซูไมข่ไดล้จนากมัดการเทศนาของพระองคร์ไวล้ทบีที่ขล้อความนมันื้นอยข่างเดบียวกท็ตาม
ในแควล้นยซูเดบียพระองคร์ไดล้ทรงสมัที่งสอนนลิโคเดมมัสแลล้ววข่า “ทข่านทมันื้งหลายตล้องบรังเกคิดใหมอ่” (ยอหร์น 3:7) พระองคร์ยมัง
ทรงเปป็นพยานแกข่หญลิงทบีที่บข่อนนื้นานมันื้นในแควล้นสะมาเรบียดล้วยและทรงประกาศพระองคร์เองวข่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์
(ยอหร์น 4:25, 26) จากนมันื้นในมาระโก 1:14, 15 เราอข่านวข่า: “ครมันื้นยอหร์นถซูกขมังไวล้ในคคุกแลล้ว พระเยซซูไดล้เสดท็จ
มายมังแควล้นกาลลิลบี ทรงประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรของพระเจล้า และตรมัสวข่า “เวลากนาหนดมาถถึงแลล้ว 
และอาณาจมักรของพระเจล้ากท็มาใกลล้แลล้ว ทข่านทมันื้งหลายจงกลมับใจเสบียใหมข่ และเชคืที่อขอ่คำวประเสรคิฐเถคิด!” การเชนที่อ
ขข่าวประเสรลิฐหมายถถึง การเชนที่อขข่าวดบีทบีที่วข่าความสวข่างไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว – ความสวข่างนมัสิ้น – และเชนที่อวข่าพระเมส
สลิยาหร์กนาลมังจะทรงถซูกประกาศแลล้ว



ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาเทศนาวข่า “จงกลมับใจเสบียใหมข่! พระมหากษมัตรลิยร์และอาณาจมักรนมันื้นเขล้ามาใกลล้
แลล้ว!” และขณะทบีที่เขาเทศนาอยซูข่นมันื้น เขากท็ชบีนื้ผซูล้คนใหล้ไปหาพระเมษโปดกของพระเจล้า:

“มบีชายคนหนถึที่งทบีที่พระเจล้าทรงใชล้มา ชนที่อยอหร์น ทข่านผซูล้นบีนื้มาเพนที่อเปป็นพยาน เพนที่อเปป็นพยานถถึงความสวข่างนมันื้น
เพนที่อคนทมันื้งปวงจะไดล้มบีความเชนที่อเพราะทข่าน ทข่านไมข่ใชข่ความสวข่างนมันื้น แตข่ทรงใชล้มาเพนที่อเปป็นพยานถถึงความสวข่างนมันื้น
เปป็นความสวข่างแทล้นมันื้น ซถึที่งสข่องสวข่างแกข่ทคุกคนทบีที่เขล้ามาในโลก...

“ยอหร์นไดล้เปป็นพยานถถึงพระองคร์และรล้องประกาศวข่า “นบีที่แหละคนอพระองคร์ผซูล้ทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้กลข่าวถถึงวข่า 
พระองคร์ผซูล้เสดท็จมาภายหลมังขล้าพเจล้าทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า เพราะวข่าพระองคร์ทรงดนารงอยซูข่กข่อนขล้าพเจล้า” และ
เราทมันื้งหลายไดล้รมับจากความบรลิบซูรณร์ของพระองคร์ เปป็นพระคคุณซล้อนพระคคุณ เพราะวข่าไดล้ทรงประทานพระราช
บมัญญมัตลินมันื้นทางโมเสส สข่วนพระคคุณและความจรลิงมาทางพระเยซซูครลิสตร์

“ไมข่มบีใครเคยเหท็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบคุตรองคร์เดบียวทบีที่บมังเกลิดมา ผซูล้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระ
บลิดา พระองคร์ไดล้ทรงสนาแดงพระเจล้าแลล้ว นบีที่แหละเปป็นคนาพยานของยอหร์น เมนที่อพวกยลิวสข่งพวกปคุโรหลิตและพวกเลวบี
จากกรคุงเยรซูซาเลท็มไปถามทข่านวข่า “ทข่านคนอผซูล้ใด” ทข่านไดล้ยอมรมับ และมลิไดล้ปฏลิเสธ แตข่ไดล้ยอมรมับวข่า “ขล้าพเจล้า
ไมข่ใชข่พระครลิสตร์” เขาทมันื้งหลายจถึงถามทข่านวข่า “ถล้าเชข่นนมันื้นทข่านเปป็นใครเลข่า ทข่านเปป็นเอลบียาหร์หรนอ” ทข่านตอบวข่า
 “ขล้าพเจล้าไมข่ใชข่เอลบียาหร์” “ทข่านเปป็นศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นหรนอ” และทข่านตอบวข่า “มลิไดล้”

“คนเหลข่านมันื้นจถึงถามทข่านวข่า “ทข่านเปป็นใคร เพนที่อเราจะไดล้ตอบผซูล้ทบีที่ใชล้เรามา ทข่านกลข่าววข่าทข่านเปป็นใคร” 
ทข่านตอบวข่า “เราเปป็นเสบียงของผซูล้ทบีที่รล้องในถลิที่นทคุรกมันดารวข่า ‘จงกระทนามรรคาขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าใหล้ตรงไป’ 
ตามทบีที่อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ไดล้กลข่าวไวล้” ฝฝ่ายผซูล้ทบีที่ไดล้รมับใชล้มานมันื้นเปป็นของพวกฟารลิสบี เขาเหลข่านมันื้นกท็ไดล้ถามทข่าน
วข่า “ถล้าทข่านไมข่ใชข่พระครลิสตร์ หรนอเอลบียาหร์ หรนอศาสดาพยากรณร์ผซูล้นมันื้นแลล้ว ทนาไมทข่านจถึงทนาพลิธบีบมัพตลิศมา”

“ยอหร์นไดล้ตอบเขาเหลข่านมันื้นวข่า “ขล้าพเจล้าใหล้บมัพตลิศมาดล้วยนนื้นา แตข่มบีพระองคร์หนถึที่งซถึที่งประทมับอยซูข่ในหมซูข่พวก
ทข่านนมันื้น ทข่านไมข่รซูล้จมัก พระองคร์นมันื้นแหละ ผซูล้เสดท็จมาภายหลมังขล้าพเจล้าทรงเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า แมล้สายรมัดฉลอง
พระบาทของพระองคร์ ขล้าพเจล้ากท็ไมข่บมังควรทบีที่จะแกล้” เหตคุการณร์นบีนื้เกลิดขถึนื้นทบีที่เบธาบาราฟากแมข่นนื้นาจอรร์แดนขล้างโนล้น 
อมันเปป็นทบีที่ซถึที่งยอหร์นกนาลมังใหล้บมัพตลิศมาอยซูข่

“วมันรคุข่งขถึนื้นยอหร์นเหท็นพระเยซซูกนาลมังเสดท็จมาทางทข่าน ทข่านจถึงกลข่าววข่า “จงดซูพระเมษโปดกของพระเจล้า 
ผซูล้ทรงรมับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย พระองคร์นบีนื้แหละทบีที่ขล้าพเจล้าไดล้กลข่าววข่า ‘ภายหลมังขล้าพเจล้าจะมบีผซูล้หนถึที่งเสดท็จ
มาเปป็นใหญข่กวข่าขล้าพเจล้า เพราะวข่าพระองคร์ทรงดนารงอยซูข่กข่อนขล้าพเจล้า’ ขล้าพเจล้าเองกท็ไมข่ไดล้รซูล้จมักพระองคร์ แตข่เพนที่อใหล้
พระองคร์ทรงเปป็นทบีที่ประจมักษร์แกข่พวกอลิสราเอล ขล้าพเจล้าจถึงไดล้มาใหล้บมัพตลิศมาดล้วยนนื้นา” และยอหร์นกลข่าวเปป็นพยาน
วข่า “ขล้าพเจล้าเหท็นพระวลิญญาณเหมนอนดมังนกเขาเสดท็จลงมาจากสวรรคร์ และทรงสถลิตบนพระองคร์ ขล้าพเจล้าเองไมข่รซูล้
จมักพระองคร์ แตข่พระองคร์ ผซูล้ไดล้ทรงใชล้ใหล้ขล้าพเจล้าใหล้บมัพตลิศมาดล้วยนนื้นา พระองคร์นมันื้นไดล้ตรมัสกมับขล้าพเจล้าวข่า ‘เมนที่อเจล้า
เหท็นพระวลิญญาณเสดท็จลงมาและสถลิตอยซูข่บนผซูล้ใด ผซูล้นมันื้นแหละเปป็นผซูล้ใหล้บมัพตลิศมาดล้วยพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์’ และ
ขถ้คำพเจถ้คำกห็ไดถ้เหห็นแลถ้ว และไดถ้เปป็นพยคำนวอ่คำ พระองคคนทนั้แหละ เปป็นพระบคุตรของพระเจจ้า” (ยอหร์น 1:6-9, 15-34)



เปาโลเปป็นพยานรมับรองคนาประกาศของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาในกลิจการ 19:4 เมนที่อเขาพซูดกมับพวกสาวก
ของยอหร์นทบีที่เมนองเอเฟซมัสวข่า: “เปาโลจถึงวข่า “ยอหร์นใหล้รมับบมัพตลิศมาสนาแดงถถึงการกลมับใจใหมข่กท็จรลิง แลล้วบอกคน
ทมันื้งปวงใหล้เชนที่อในพระองคร์ผซูล้จะเสดท็จมาภายหลมังคนอพระเยซซูครลิสตร์”

กคำรกลรับใจใหมอ่ไดล้ถซูกประกาศแลล้วกข่อนวมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้น – แตข่ควคำมเชคืที่อในพระเยซซกท็ถซูกประกาศกข่อน
วมันเพท็นเทคอสตร์นมันื้นเชข่นกมัน เหมนอนทบีที่เปป็นมาโดยตลอด เชข่นในกรณบีของอมับราฮมัม ความเชนที่อในพระวจนะของ
พระเจล้านนามาซถึที่งความชอบธรรมทบีที่ถซูกยกใหล้ และความเชนที่อในพระเจล้าผอ่คำนทคำงพระวจนะของพระองคคกท็เปป็น
หนทางเดบียวทบีที่คนใดกห็ตคำมจะกลายเปป็นผซูล้ชอบธรรมไดล้:

“ถล้าเชข่นนมันื้น เราจะวข่าอมับราฮมัมบรรพบคุรคุษของเราไดล้ประโยชนร์อะไรตามเนนนื้อหนมังเลข่า เพราะถล้าอมับราฮมัม
เปป็นผซูล้ชอบธรรมโดยการกระทนา ทข่านกท็มบีทางทบีที่จะอวดไดล้ แตข่มลิใชข่จนาเพาะพระพมักตรร์พระเจล้า ดล้วยวข่าพระคมัมภบีรร์วข่า
อยข่างไร กท็วข่า ‘อรับรคำฮรัมไดถ้เชคืที่อพระเจถ้คำ และพระองคคทรงนรับวอ่คำเปป็นควคำมชอบธรรมแกอ่ทอ่คำน’ ดมังนมันื้นคนทบีที่อาศมัย
การกระทนากท็ไมข่ถนอวข่าบนาเหนท็จทบีที่ไดล้นมันื้นเปป็นเพราะพระคคุณ แตข่ถนอวข่า บนาเหนท็จนมันื้นเปป็นคข่าแรงของงานทบีที่ไดล้ทนา สข่วน
คนทบีที่มลิไดล้อาศมัยการกระทนา แตข่ไดล้เชนที่อในพระองคร์ ผซูล้ทรงโปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดล้ ความเชนที่อของคน
นมันื้นตล้องนมับวข่าเปป็นความชอบธรรม ดมังทบีที่ดาวลิดไดล้กลข่าวถถึงความสคุขของคนทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงโปรดใหล้เปป็นคนชอบ
ธรรม โดยมลิไดล้อาศมัยการกระทนาวข่า ‘คนทมันื้งหลายซถึที่งพระเจล้าทรงโปรดยกความชมัที่วชล้าของเขาแลล้ว และพระเจล้า
ทรงกลบเกลนที่อนบาปของเขาแลล้วกท็เปป็นสคุข บคุคคลทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ามลิไดล้ทรงถนอโทษบาปของเขากท็เปป็นสคุข’”
(โรม 4:1-8)

การทรงเรรียกเปโตรและอมันดรซวศ์
ขล้อ 18: “ขณะททที่พระเยซซทรงดคคำเนคินอยซอ่ตคำมชคำยทะเลกคำลคิลท กห็ทอดพระเนตรเหห็นพทที่นถ้องสองคน คคือซทโม

นททที่เรทยกวอ่คำเปโตร กรับอรันดรซวคนถ้องชคำยของเขคำ กคคำลรังทอดอวนอยซอ่ททที่ทะเล เพรคำะเขคำเปป็นชคำวประมง”
ตามบมันทถึกเรนที่องราวทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในกลิตตลิคคุณของยอหร์น อมัครทซูตสองคนแรกนบีนื้ ดล้วยกมันกมับยอหร์น, ฟปีลลิป, 

และนาธานาเอล นข่าจะมาเขล้ารข่วมกมับพระเยซซูทบีที่ไหนสมักแหข่งใกลล้แมข่นนื้นาจอรร์แดนหลมังจากการถซูกทดลองของ
พระองคร์ไมข่นาน:

“รคุข่งขถึนื้นอบีกวมันหนถึที่งยอหร์นกนาลมังยนนอยซูข่กมับสาวกของทข่านสองคน และทข่านมองดซูพระเยซซูขณะทบีที่พระองคร์
ทรงดนาเนลินและกลข่าววข่า “จงดซูพระเมษโปดกของพระเจล้า” สาวกสองคนนมันื้นไดล้ยลินทข่านพซูดเชข่นนบีนื้ เขาจถึงตลิดตาม
พระเยซซูไป พระเยซซูทรงเหลบียวหลมังและทอดพระเนตรเหท็นเขาตามพระองคร์มา จถึงตรมัสถามเขาวข่า “ทข่านหา
อะไร” และเขาทมันื้งสองทซูลพระองคร์วข่า “รมับบบี” (ซถึที่งแปลวข่าอาจารยร์) “ทข่านอยซูข่ทบีที่ไหน” พระองคร์ตรมัสตอบเขาวข่า
 “มาดซูเถลิด” เขากท็ไปและเหท็นทบีที่ซถึที่งพระองคร์ทรงอาศมัยและวมันนมันื้นเขากท็ไดล้พมักอยซูข่กมับพระองคร์ เพราะขณะนมันื้น
ประมาณสบีที่โมงเยท็นแลล้ว

“คนหนถึที่งในสองคนทบีที่ไดล้ยลินยอหร์นพซูด และไดล้ตลิดตามพระองคร์ไปนมันื้น คนออมันดรซูวร์นล้องชายของซบีโมนเปโตร
แลล้วอมันดรซูวร์กท็ไปหาซบีโมนพบีที่ชายของตนกข่อน และบอกเขาวข่า “เราไดล้พบพระเมสสลิยาหร์แลล้ว” ซถึที่งแปลวข่าพระครลิสตร์
อมันดรซูวร์จถึงพาซบีโมนไปเฝฝ้าพระเยซซู และเมนที่อพระเยซซูทรงทอดพระเนตรเขาแลล้วจถึงตรมัสวข่า “ทข่านคนอซบีโมนบคุตรชาย
โยนาหร์ เขาจะเรบียกทข่านวข่าเคฟาส” ซถึที่งแปลวข่าศลิลา



“วมันรคุข่งขถึนื้นพระเยซซูตมันื้งพระทมัยจะเสดท็จไปยมังแควล้นกาลลิลบี และพระองคร์ทรงพบฟปีลลิปจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จง
ตามเรามา” ฟปีลลิปมาจากเบธไซดา เมนองของอมันดรซูวร์และเปโตร ฟปีลลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาวข่า “เราไดล้
พบพระองคร์ผซูล้ทบีที่โมเสสไดล้กลข่าวถถึงในพระราชบมัญญมัตลิ และทบีที่พวกศาสดาพยากรณร์ไดล้กลข่าวถถึง คนอพระเยซซูชาวนา
ซาเรท็ธบคุตรชายโยเซฟ” นาธานาเอลถามเขาวข่า “สลิที่งดบีอมันใดจะมาจากนาซาเรท็ธไดล้หรนอ” ฟปีลลิปตอบเขาวข่า “มา
ดซูเถลิด”

“พระเยซซูทอดพระเนตรเหท็นนาธานาเอลมาหาพระองคร์จถึงตรมัสถถึงเรนที่องตมัวเขาวข่า “ดซูเถลิด ชนอลิสราเอล
แทล้ ในตมัวเขาไมข่มบีอคุบาย” นาธานาเอลทซูลถามพระองคร์วข่า “พระองคร์ทรงรซูล้จมักขล้าพระองคร์ไดล้อยข่างไร” พระเยซซู
ตรมัสตอบเขาวข่า “กข่อนทบีที่ฟปีลลิปจะเรบียกทข่าน เมนที่อทข่านอยซูข่ทบีที่ใตล้ตล้นมะเดนที่อนมันื้น เราเหท็นทข่าน” นาธานาเอลทซูลตอบ
พระองคร์วข่า “รรับบท พระองคคทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ พระองคคทรงเปป็นกษรัตรคิยคของชนชคำตคิ
อคิสรคำเอล!” (ยอหร์น 1:35-49)

ตมันื้งแตข่เวลานมันื้นเปป็นตล้นมาเรากท็พบพระองคร์ถซูกตลิดสอยหล้อยตามอยซูข่ตลอดโดยบคุคคลเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้ชนที่อวข่า
เปป็น “เหลข่าสาวก” ของพระองคร์ พวกเขาอยซูข่กมับพระองคร์ทบีที่บล้านคานา (ยอหร์น 2:2-11) พวกเขาอยซูข่กมับพระองคร์ทบีที่
เมนองคาเปอรนาอคุม (ยอหร์น 2:12), ทบีที่กรคุงเยรซูซาเลท็ม (ยอหร์น 2:17-22), และในการทนางานหนมักของพระองคร์ใน
แควล้นยซูเดบีย (ยอหร์น 3:22) พวกเขาอยซูข่กมับพระองคร์เชข่นกมันตอนทบีที่พระองคร์ทรงพบกมับหญลิงชาวสะมาเรบียผซูล้นมันื้นทบีที่
บข่อนนื้นาของยาโคบ (ยอหร์น 4:8-39)

สมมตลิวข่า “สาวก” เหลข่านบีนื้รวมถถึงชนที่อบางชนที่อ (หรนอทคุกชนที่อ) ทบีที่ถซูกกลข่าวมาขล้างบนนบีนื้ – อมันดรซูวร์, ซบีโมนเป
โตร, ฟปีลลิป, นาธานาเอล, และยอหร์น – เรากท็สรคุปวข่าพอกลมับมายมังแควล้นกาลลิลบีแลล้ว พวกเขากท็ไปจากพระเยซซูและ
กลมับไปประกอบอาชบีพเดลิมของตน ซถึที่งอาจเปป็นไปไดล้วข่าพระเยซซูยมังไมข่ไดล้บอกพวกเขาวข่าพวกเขาจะตล้องละทลินื้งทคุก
สลิที่งและตลิดตามพระองคร์ไปเหมนอนอยข่างทบีที่พวกเขาไดล้รมับการทรงเรบียกในเวลาตข่อมาตรงนบีนื้ในขล้อ 18

ในขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ พระเยซซูกนาลมัง “ดคคำเนคินอยซอ่ตคำมชคำยทะเลกคำลคิลท” เราทราบวข่าทะเลกาลลิ
ลบีมบีความเกบีที่ยวขล้องอยข่างใกลล้ชลิดกมับหลายเหตคุการณร์ทบีที่นข่าสนใจทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในชบีวลิตขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา 
อมันทบีที่จรลิงแลล้ว มบีผซูล้กลข่าวไวล้วข่านบีที่เปป็น “ผนนนนื้นาทบีที่ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์มากทบีที่สคุดในโลก” การอมัศจรรยร์หลายประการของพระเยซซู
ไดล้ถซูกกระทนาใกลล้ทะเลกาลลิลบี – ซถึที่งถซูกกลข่าวถถึงในภาคพมันธสมัญญาเดลิมวข่าเปป็น “ทะเลคลินเนเรท” (กดว. 34:11; 
ยชว. 12:3) จากโยชซูวา 19:35 เราสรคุปไดล้วข่าเคยมบีเมนองหนถึที่งทบีที่ใชล้ชนที่อนมันื้นเชข่นกมัน ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ทะเลกาลลิ
ลบีเปป็นทบีที่รซูล้จมักในชนที่อ “ทะเลสาบเยนเนซาเรท”  (ลซูกา 5:1) และในชนที่อ “ทะเลทลิเบเรบียส” (ยอหร์น 6:1; 21:1) ดล้วย 
ชนที่อทคิเบเรทยส ถซูกตมันื้งใหล้แกข่เมนองๆหนถึที่ง ซถึที่งถซูกสรล้างขถึนื้นโดยเฮโรดอมันทลิพาสบนชายฝปัปี่งดล้านทลิศตะวมันตกเฉบียงใตล้ของ
ทะเลนมันื้นและถซูกตมันื้งชนที่อตามจมักรพรรดลิโรมทลิเบเรบียส ปปัจจคุบมันนบีที่เปป็นเมนองๆเดบียวทบีที่ยมังหลงเหลนออยซูข่ใกลล้ทะเลสาบนมันื้น

เรามมักคลิดถถึงทะเลกาลลิลบีวข่าเปป็นผนนนนื้นาขนาดใหญข่ แตข่ในความเปป็นจรลิงมมันเปป็นเพบียงทะเลสาบเลท็กๆทบีที่มบี
ขนาดยาว 12.25 ไมลร์และกวล้าง 6.75 ไมลร์ ณ จคุดทบีที่กวล้างทบีที่สคุดของมมันเทข่านมันื้น ดซูเหมนอนวข่ามมันจะจมลงในโกรกธาร
ขนาดใหญข่เพราะวข่ามมันตมันื้งอยซูข่ในหคุบเขาทบีที่อยซูข่ระหวข่างเนลินเขาเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่รอบๆมมัน อมันทบีที่จรลิงพนนื้นผลิวของนนื้นานมันื้นกท็
อยซูข่ตที่นากวข่าระดมับนนื้นาทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน 682 ฟคุต จากชายฝปัปี่งดล้านทลิศตะวมันออกของทะเลกาลลิลบี เทนอกเขาทบีที่
จนากมัดขอบเขตของหคุบเขาแมข่นนื้นาจอรร์แดนทางดล้านทลิศตะวมันออกกท็มบีความสซูงถถึงประมาณสองพมันฟคุต – ซถึที่งสซูงจรลิงๆ



เมนที่อมองจากเรนอลนาเลท็กๆทบีที่อยซูข่บนผลิวนนื้นา ภซูเขาเหลข่านบีนื้กท็ถซูกทนาเปป็นรข่องลถึกโดยโกรกธารตข่างๆ และพวกมมันมบีลมักษณะ
ภายนอกทบีที่โลข่งเตบียน

เราสามารถมองเหท็นทบีที่ราบเยนเนซาเรทอมันสวยงามจากทะเลกาลลิลบีไดล้เชข่นกมัน เนนที่องจากแรงกดอากาศ
อมันมหาศาลของทะเล ภซูมลิอากาศรอบๆทะเลจถึงอคุข่นมากๆ บข่อนนื้นาพคุจนานวนมากแตกออกมาจากภซูเขาเหลข่านมันื้น 
และพนนื้นทบีที่ในทบีที่ราบเยนเนซาเรทกท็อคุดมสมบซูรณร์และเพาะปลซูกขถึนื้นมากๆ อยข่างไรกท็ตาม ลมกรรโชกแรงกท็พมัดกวาด
ลงมาบนทะเลกาลลิลบีจากโกรกธารตข่างๆทบีที่อยซูข่ดล้านทลิศตะวมันตก และพายคุแรงกลล้าหลายลซูกกท็ลงมาโดยไมข่มบีการ
เตนอนลข่วงหนล้า นบีที่เปป็นสาเหตคุของพายคุลซูกนมันื้นทบีที่โหมพมัดขถึนื้นมาคนนนมันื้นทบีที่พระเยซซูและเหลข่าสาวกของพระองคร์กนาลมัง
ขล้ามทะเลกาลลิลบีในเรนอลนาหนถึที่งและถซูกลมและคลนที่นแรงซมัดไปมา (มธ. 8:23-27; มก. 4:35-41; ลก. 8:22-25)

นนื้นาในทะเลกาลลิลบีใสแจอ๋วมากๆ เราสามารถมองเหท็นปลาเปป็นฝซูงๆ ลถึกลงไปในนนื้นา และทะเลสาบนมันื้นกท็อคุดม
ไปดล้วยปลา มลิชชมันนารบีคนทบีที่พวกเราไปเยบีที่ยมตอนทบีที่เราอยซูข่ในพนนื้นทบีที่แหข่งนมันื้นไดล้อธลิบายใหล้เราฟปังวข่ามบีบข่อนนื้นาพคุอคุข่น
จนานวนมากในทะเลสาบนมันื้น และเพราะนนื้นาอคุข่นนมันื้นเองปลาจถึงทวบีจนานวนอยข่างรวดเรท็ว

ขณะทบีที่พระเยซซูทรงดนาเนลินอยซูข่รลิมทะเลกาลลิลบี พระองคร์กท็ทรงเหท็น “พทที่นถ้องสองคน คคือซทโมนททที่เรทยกวอ่คำเป
โตร กรับอรันดรซวคนถ้องชคำยของเขคำ” เราทราบ (จากบมันทถึกเรนที่องราวทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ในบทแรกของกลิตตลิคคุณของยอหร์นซถึที่ง
เราไดล้อข่านกมันไปแลล้ว) วข่านบีที่ไมข่ใชข่การพบปะกมันครมันื้งแรกขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ากมับสองพบีที่นล้องนบีนื้ จากบมันทถึกขอ
งมมัทธลิวเราอาจคลิดวข่านบีที่เปป็นครมันื้งแรกทบีที่อมันดรซูวร์และเปโตรไดล้เหท็นพระเยซซู ดล้วยเหตคุนบีนื้จถึงเหท็นไดล้ชมัดวข่าบมันทถึกของ
ยอหร์นเปป็นสลิที่งจนาเปป็นเพนที่อทนาใหล้เรนที่องเลข่าสมบซูรณร์ อมันดรซูวร์ รวมถถึงยอหร์นดล้วยเคยใชล้เวลาตลอดทมันื้งวมันกมับพระเยซซู
แลล้ว (ยอหร์น 1:39) และหลมังจากทบีที่เขากลมับมาจากการไปเยนอนคราวนมันื้นเขากท็ “ไปหาซบีโมนพบีที่ชายของตนกข่อน” 
และพาเขามาหาพระเยซซู

อยข่างไรกท็ตาม พอพระเยซซูทรงเจอกมับพบีที่นล้องสองคนนบีนื้ในวมันนมันื้นแลล้ว พวกเขากท็ยคุข่งอยซูข่กมับการทนามาหากลิน
ของตน “กคคำลรังทอดอวนอยซอ่ททที่ทะเล เพรคำะเขคำเปป็นชคำวประมง” การจมับปลาไมข่ใชข่การฆข่าเวลาอมันเพลลิดเพลลินหรนอ
เปป็นวลิธบีพมักผข่อนหยข่อนใจสนาหรมับพวกเขา แตข่เปป็นธคุรกลิจทบีที่ทนากนาไร ทะเลกาลลิลบีอคุดมไปดล้วยปลาและแนข่นอนวข่าคงมบี
ตลาดทบีที่พรล้อมรมับซนนื้อปลาเหลข่านมันื้น มมันเปป็นวลิธบีหนถึที่งทบีที่มบีเกบียรตลิทบีที่ชายคนหนถึที่งจะหาเลบีนื้ยงชบีพสนาหรมับตมัวเขาเองและ
ครอบครมัวของเขา

ขล้อ 19 และ 20: “พระองคคตรรัสกรับเขคำวอ่คำ “จงตคำมเรคำมคำเถคิด และเรคำจะตรันั้งทอ่คำนใหถ้เปป็นผซถ้หคำคนดรัที่งหคำ
ปลคำ” เขคำทรันั้งสองไดถ้ละอวนตคำมพระองคคไปทรันทท”

“จงตคำมเรคำมคำเถคิด” ในภาษากรบีกอข่านวข่า “พวกทอ่คำนจงมคำตคำมหลรังเรคำ” ผมเชนที่อวข่าชายเหลข่านบีนื้ไดล้ใชล้เวลา
มากพอกมับพระเยซซูแลล้วกข่อนหนล้านบีนื้เพนที่อทบีที่จะทนาใหล้พวกเขาสามารถเขล้าใจวข่าตมันื้งแตข่นบีนื้ไปพระองคร์ทรงประสงคร์ใหล้
พวกเขาเปป็นสาวกและเพนที่อนรข่วมเดลินทางของพระองคร์อยซูข่เสมอ ผมเชนที่อดล้วยวข่าพวกเขาเขล้าใจความหมายของพระ
สมัญญาของพระองคร์ทบีที่จะทนาใหล้พวกเขาเปป็น “ผซถ้หคำคนดรัที่งหคำปลคำ” เหมนอนกมับทบีที่พวกเขาจมับปลาดล้วยอวนของตนใน
ทะเลกาลลิลบี พวกเขากท็จะใชล้ขล้อความทบีที่พระองคร์จะประทานใหล้แกข่พวกเขาเพนที่อทบีที่จะไปประกาศแกข่ผซูล้คนและดล้วย 
“อวนขข่าวประเสรลิฐ” นบีนื้เองพวกเขาจะนนาคนบาปทมันื้งหลายใหล้มารซูล้จมักพระผซูล้ชข่วยใหล้รอด



แนข่นอนวข่ามบีหลายสลิที่งทบีที่พวกเขาไมอ่รซถ้เกบีที่ยวกมับงานรมับใชล้ทบีที่พระองคร์ทรงเสนอแกข่พวกเขา แตอ่พวกเขคำรซถ้จรัก
พระองคณและรซูล้วข่าพวกเขาสามารถวางใจฝากทคุกสลิที่งของตนใหล้พระองคร์ทรงเกท็บรมักษาไวล้ไดล้ ดล้วยเหตคุนบีนื้ “เขคำทรันั้ง
สองไดถ้ละอวนตคำมพระองคคไปทรันทท”

การทรงเรรียกยากอบและยอหศ์น
ขล้อ 21: “ครรันั้นพระองคคเสดห็จตอ่อไป กห็ทอดพระเนตรเหห็นพทที่นถ้องอทกสองคน คคือยคำกอบบบุตรชคำยเศเบดทกรับ

ยอหคนนถ้องชคำยของเขคำ กคคำลรังชบุนอวนอยซอ่ในเรคือกรับเศเบดทบคิดคำของเขคำ พระองคคไดถ้ทรงเรทยกเขคำ”
“ครรันั้นพระองคคเสดห็จตอ่อไป” – นมัที่นคนอ พอเดลินทางตข่อไปจากสถานทบีที่ๆพระองคร์ไดล้พบเปโตรและอมันดรซูวร์

แลล้ว พระเยซซูกท็ “ทอดพระเนตรเหห็นพทที่นถ้องอทกสองคน” และพบีที่นล้องอบีกสองคนนบีนื้กท็ประกอบอาชบีพเดบียวกมับทบีที่เปโตร
และอมันดรซูวร์เคยทนา พวกเขากท็เปป็นชาวประมงเชข่นกมัน

“ยคำกอบบบุตรชคำยเศเบดทกรับยอหคนนถ้องชคำยของเขคำ” มาระโก 3:17 บอกเราวข่าพระเยซซูทรงตมันื้งชนที่อพบีที่นล้อง
สองคนนบีนื้วข่า “โบอคำเนอเย แปลวอ่คำ ลซกฟฝ้คำรถ้อง”

ในรายชนที่ออมัครทซูตสลิบสองคนเราพบสองคนทบีที่มบีชนที่อวข่ายคำกอบ (มธ. 10:2-4) อยข่างไรกท็ตาม ยากอบบคุตร
ชายของเศเบดบีกท็ถซูกกลข่าวถถึงโดยเชนที่อมโยงกมับยอหร์นนล้องชายของเขาอยซูข่เสมอ เหมนอนกมับทบีที่เขาถซูกกลข่าวถถึงในขล้อทบีที่
เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ เขาเปป็นหนถึที่งในสามคนนมันื้นทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงรมับเขล้าในสามมัคคบีธรรมแบบพลิเศษกมับ
พระองคร์และเขล้าสซูข่สถานทบีที่พลิเศษในงานรมับใชล้ของพระองคร์ เปโตร, ยากอบและยอหร์นอยซูข่กมับองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าบน
ภซูเขาแหข่งการจนาแลงพระกาย (มธ. 17:1) พวกเขาอยซูข่กมับพระองคร์ตอนทบีที่พระองคร์เสดท็จไปยมังบล้านของไยรมัสเพนที่อ
ชคุบลซูกสาวของเขาใหล้เปป็นขถึนื้นจากตาย (มาระโก 5:37) และพวกเขาอยซูข่กมับพระองคร์ในสวนเกทเสมนบี โดยนอน
หลมับขณะทบีที่พระองคร์ทรงอธลิษฐาน (มาระโก 14:33-40) “ยากอบ บคุตรเศเบดบี” ถซูกฆข่าเพราะความเชนที่อโดยเฮโรด:
“แลล้วคราวนมันื้นกษมัตรลิยร์เฮโรดไดล้เหยบียดพระหมัตถร์ออกทนารล้ายบางคนในครลิสตจมักร ทอ่คำนไดถ้ฆอ่คำยคำกอบพทที่ชคำยของ
ยอหคนดถ้วยดคำบ” (กลิจการ 12:1, 2)

“ยากอบ” คนทบีที่สองทบีที่เราอข่านเกบีที่ยวกมับเขาในพระคมัมภบีรร์คนอ “ยคำกอบบบุตรชคำยอรัลเฟอรัส” (มธ. 10:3) ซถึที่ง
ถซูกกลข่าวถถึงวข่าเปป็น “ยากอบนล้อย” เชข่นกมันซถึที่งบข่งบอกวข่าเขาไมข่ไดล้ตมัวสซูงเหมนอนยากอบบคุตรเศเบดบี “ยากอบนล้อย” 
เปป็นผซูล้แตข่งของจดหมคำยฝคำกของยคำกอบ

“ยอหคน” บคุตรชายอบีกคนของเศเบดบีทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงตรงนบีนื้ในขล้อทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่ กลข่าวถถึงยอหร์นผซูล้เปป็น
ทบีที่รมัก, ผซูล้ทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานหนมังสนอวลิวรณร์ใหล้และจดหมายฝากสามฉบมับ (1, 2 และ 3 ยอหร์น) และแนข่นอน
กลิตตลิคคุณทบีที่มบีชนที่อของเขา ยอหร์นคนอผซูล้ทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงวข่าเปป็นสคำวกคนนรันั้นททที่พระเยซซทรงรรัก (ยอหร์น 19:26; 20:2; 
21:7, 20)

เมนที่อพระเยซซูทรงเหท็นยากอบและยอหร์นในเหตคุการณร์ตอนนบีนื้ พวกเขากท็ “กคคำลรังชบุนอวนอยซอ่ในเรคือกรับเศเบ
ดทบคิดคำของเขคำ” การชคุนอวนเปป็นวลิธบีปฏลิบมัตลิซถึที่งเกลิดขถึนื้นตามปกตลิหลมังจากวมันหนถึที่งของการจมับปลา ในการลากอวน
เขล้ามาในเรนอเพนที่อยกปลาทบีที่จมับไดล้ขถึนื้นมา อวนเหลข่านมันื้นกท็มมักปรลิหรนอขาดบข่อยๆ บางครมันื้งอวนเหลข่านมันื้นกท็เกข่าและเปฟปี่อย
เพราะอยซูข่ในนนื้นามาหลายครมันื้งแลล้ว ดล้วยเหตคุนบีนื้หลมังจากการจมับปลาแตข่ละเทบีที่ยว อวนเหลข่านมันื้นจถึงถซูกซข่อมแซมเพนที่อ
เตรบียมพรล้อมสนาหรมับการใชล้งานครมันื้งถมัดไป



พระเยซซูทรงเรบียกพบีที่นล้องสองคนนบีนื้ใหล้มาตลิดตามพระองคร์ เราไมข่ถซูกบอกวข่าพระองคร์ทรงเรบียกพวกเขา
อยอ่คำงไรหรนอวข่าพระองคคตรรัสอะไรตอนทบีที่พระองคร์ทรงเรบียก แตข่เราถซูกบอกวข่าพวกเขาตอบสนองตข่อการทรงเรบียก
ของพระองคร์อยข่างไร และนมัที่นแหละคนอสลิที่งทบีที่สนาคมัญ:

ขล้อ 22: “ในทรันใดนรันั้นเขคำทรันั้งสองกห็ละเรคือและลคำบคิดคำของเขคำตคำมพระองคคไป”
“ในทรันใดนรันั้น” พบีที่นล้องสองคนนบีนื้กท็ตลิดตามไปเมนที่อพระเยซซูทรงเรบียก พวกเขาตลิดตามไปเรท็วพอๆกมับทบีที่เปโตร

และอมันดรซูวร์ไดล้ทลินื้งเรนอของตนเพนที่อเดลินไปกมับองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา จงเปรบียบเทบียบความตข่างของตรงนบีนื้กมับลซูกา 
9:59-62 ทบีที่พระเยซซูตรมัสแกข่ชายคนหนถึที่งวข่า “จงตามเรามาเถลิด” แตข่ชายคนนมันื้นตอบกลมับไปวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า 
ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคร์ไปฝปังศพบลิดาขล้าพระองคร์กข่อน” (เขาไมข่ไดล้หมายความวข่าบลิดาของเขาเสบียชบีวลิตแลล้วใน
ขณะนมันื้น เขาหมายความวข่า “ขอใหล้ขล้าพระองคร์ดซูแลบลิดาของขล้าพระองคร์ตราบใดทบีที่เขามบีชบีวลิตอยซูข่ และจากนมันื้นขล้า
พระองคร์จะตลิดตามพระองคร์ไป”) พระเยซซูทรงตอบกลมับไปวข่า “ปลข่อยใหล้คนตายฝปังคนตายของเขาเองเถลิด แตข่
สข่วนทข่านจงไปประกาศอาณาจมักรของพระเจล้า!” อบีกคนหนถึที่งกลข่าววข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขล้าพระองคร์จะตามพระ
องคร์ไป แตข่ขออนคุญาตใหล้ขล้าพระองคร์ไปลาคนทบีที่อยซูข่ในบล้านของขล้าพระองคร์กข่อน” พระเยซซูตรมัสแกข่เขาวข่า “ผซูล้ใดเอา
มนอจมับคมันไถแลล้วหมันหนล้ากลมับเสบีย ผซูล้นมันื้นกท็ไมข่สมควรกมับอาณาจมักรของพระเจล้า”

ในลซูกา 14:26 พระเยซซูทรงประกาศวข่า “ถล้าผซูล้ใดมาหาเรา และไมข่ชมังบลิดามารดา บคุตรภรรยา และพบีที่นล้อง
ชายหญลิง แมล้ทมันื้งชบีวลิตของตนเองดล้วย ผซูล้นมันื้นจะเปป็นสาวกของเราไมข่ไดล้” พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงหมายความวข่าเราจะตล้อง
เกลทยดชรังคนทบีที่เรารมักเพนที่อทบีที่จะตลิดตามพระองคร์ไป พระองคร์แคข่ทรงหมายความวข่าเราตล้องรรักพระองคคอยอ่คำงสบุด
หรัวใจ, ใหล้พระองคร์เปป็นททที่หนถึที่งในทบุกสคิที่ง และเมนที่อเราทนาเชข่นนบีนื้เรากท็จะรมักครอบครมัวและเพนที่อนๆของเราตามลนาดมับทบีที่
เหมาะสม

มาระโกเสรลิมหมายเหตคุทบีที่นข่าสนใจเขล้ากมับการทรงเรบียกยากอบและยอหร์น มมัทธลิวแคข่บอกเราวข่าพวกเขา
ละเรนอของตน “และบคิดคำของตน” และตลิดตามพระเยซซูไป แตข่มาระโกอธลิบายวข่า: “ในทมันใดนมันื้นพระองคร์ไดล้ทรง
เรบียกเขา เขาจถึงละเศเบดบีบลิดาของเขาไวถ้ททที่เรคือกรับลซกจถ้คำง และไดล้ตามพระองคร์ไป” (มาระโก 1:20) ดมังนมันื้นพวกเขา
จถึงไมข่ไดล้ละบลิดาของตนไวล้ตามลนาพมัง เพราะวข่ามบีพวกผซถ้รรับใชถ้อยซูข่ในเรนอนมันื้นกมับเขาดล้วย – ซถึที่งเปป็นการบข่งบอกวข่า
ครอบครมัวนบีนื้ไมข่ไดล้ใชล้ชบีวลิตอยซูข่ในความยากจน และในขณะเดบียวกมันกท็บอกเราดล้วยวข่าบลิดาผซูล้นมันื้นมบีคนชข่วยนนาเรนอกลมับ
เขล้าฝปัปี่ง 

ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูทรงเลนอกพวกชาวประมงแทนทบีที่จะเลนอกพวกรมับบบียลิวใหล้รมับขล้อความของ
พระองคร์และประกาศมมันแกข่คนทมันื้งปวงกท็แสดงใหล้เราเหท็นวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้พถึที่งพาความสามารถของผซูล้คนทบีที่มบี
อลิทธลิพล, คนเหลข่านมันื้นทบีที่ “ประสบความสนาเรท็จ” ในแบบทบีที่ชาวโลกนลิยามความสนาเรท็จ ตรงกมันขล้ามพระองคร์ทรง
พถึที่งพาฤทธลิธิ์เดชแบบพระเจล้าของพระองคร์เอง และฤทธลิธิ์เดชนบีนื้กท็อยซูข่ดล้วยอยข่างแนข่นอนในการประกาศขข่าวประเสรลิฐ
โดยสาวเหลข่านมันื้นในปปีตข่อๆมา

นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าพระเจล้าไมข่สามารถใชล้การพวกคนทบีที่มบีการศถึกษาและมบีอลิทธลิพลไดล้ พระองคร์ทรง
ทนาไดล้และพระองคร์ทรงกระทนาอยซูข่ เมนที่อคนเหลข่านมันื้นเตท็มใจทบีที่จะยอมจนานนทคุกสลิที่งของตนตข่อพระองคร์และปรนนลิบมัตลิ
พระองคร์อยข่างสมัตยร์ซนที่อ โดยสข่วนตมัวผมเชนที่อวข่าการทรงเรบียกใหล้เขล้าสซูข่งานรมับใชล้หรนอเขล้าสซูข่งานมลิชชมัที่นเปป็นการทรงเรบียก



เพนที่อเตรทยมตรัว และคนทบีที่ไมข่เตท็มใจทบีที่จะเตรบียมตมัว, ทบีที่จะศถึกษาคล้นควล้าและทนาใหล้ตมัวเองพรล้อมสนาหรมับงานทบีที่พระเจล้า
ทรงเรบียกใหล้เขากระทนา กท็ไมข่คซูข่ควรกมับการทรงเรบียกของพระเจล้า! คนเหลข่านมันื้นทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราทรงเรบียก
ใหล้เปป็นอมัครทซูตไมข่ใชข่คนทบีที่มบีการศถึกษาสซูงในหล้องเรบียน แตข่พระองคร์ทรงสอนพวกเขาดล้วยพระองคร์เองตลอดระยะ
เวลาทบีที่พวกเขาเดลินไปกมับพระองคร์ ดล้วยเหตคุนบีนื้พวกเขาจถึงไดล้รมับการศถึกษาอยข่างแทล้จรลิงภายใตล้พระอาจารยร์ผซูล้ยลิที่ง
ใหญข่ทบีที่สคุดเทข่าทบีที่โลกนบีนื้เคยรซูล้จมัก!

การฝฝึกฝนของพวกเขาเปป็นแบบคข่อยเปป็นคข่อยไป แตข่พอใกลล้สลินื้นสคุดงานรมับใชล้บนโลกนบีนื้ของพระองคร์ พระ
เยซซูกท็ทรงถอนตมัวออกไปจากฝซูงชนมากกวข่าเดลิมและทรงใชล้เวลามากขถึนื้นกมับสลิบสองคนนมันื้น โดยสมัที่งสอนพวกเขา
อยข่างตมันื้งใจ ในยอหร์น 15:15 พระองคร์ตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “เราไมข่เรบียกทข่านทมันื้งหลายวข่าทาสอบีก เพราะทาสไมข่
ทราบวข่านายของเขาทนาอะไร แตข่เรคำเรทยกทอ่คำนวอ่คำมคิตรสหคำย เพรคำะวอ่คำทบุกสคิที่งททที่เรคำไดถ้ยคินจคำกพระบคิดคำของเรคำ เรคำ
ไดถ้สคคำแดงแกอ่ทอ่คำนแลถ้ว”

ในมมัทธลิว 10:1 เราอข่านวข่า “เมนที่อพระองคร์ทรงเรบียกสาวกสลิบสองคนของพระองคร์มาแลล้ว พระองคร์กท็
ประทานอคคำนคำจใหถ้เขคำขรับผทโสโครกออกไดถ้ และใหถ้รรักษคำโรคและควคำมเจห็บไขถ้ทบุกอยอ่คำงใหถ้หคำยไดถ้”

แมล้วข่าพระเยซซูทรงเลนอกคนตข่างๆจากหลากหลายสาขาอาชบีพ, คนทบีที่ตที่นาตล้อย, เพนที่อสานตข่อพระราชกลิจของ
พระองคร์ตข่อไปหลมังจากทบีที่พระองคร์จะตล้องเสดท็จกลมับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์แลล้ว คนเหลข่านมันื้นกท็ไดล้รมับฤทธลิธิ์เดช
พลิเศษเพนที่อทบีที่จะเทศนา, ฤทธลิธิ์เดชพลิเศษเพนที่อทบีที่จะกระทนาการอมัศจรรยร์ตข่างๆ และพวกเขากท็ใชล้ฤทธลิธิ์เดชนมันื้นเพนที่อถวาย
เกบียรตลิแดข่พระเจล้าและเพนที่อชบีนื้ผซูล้คนใหล้ไปหาพระเยซซู เมนที่อเปโตรและยอหร์นถซูกจนาคคุกเพราะประกาศในพระนามของ
พระเยซซูและถซูกหถ้คำมไมข่ใหล้เทศนาในพระนามของพระองคร์ พวกเขากท็พซูดดล้วยใจกลล้ามากกวข่าทบีที่เคย และเมนที่อผซูล้คน
 “เหท็นความกลล้าหาญของเปโตรกมับยอหร์น และรซูล้วข่าทข่านทมันื้งสองขคำดกคำรศถึกษคำและเปป็นคนมทควคำมรซถ้นถ้อยกห็
ประหลคำดใจ แลถ้วสคคำนถึกวอ่คำคนทรันั้งสองเคยอยซอ่กบับพระเยซยู” (กลิจการ 4:13)

อมัครทซูตเปาโลเปป็นคนมบีการศถึกษา, มบีคนทบีที่เฉลบียวฉลาดมากๆ เขามบีความรซูล้มากในการเรบียนรซูล้แบบยลิว และ
เขากท็ไมข่โฉดเขลาในเรนที่องวรรณกรรมกรบีก พระเจล้าทรงเลนอกเขาใหล้นนาขข่าวประเสรลิฐไปประกาศแกข่พวกคนตข่างชาตลิ
และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ประทานจดหมายฝากในภาคพมันธสมัญญาใหมข่ของเราถถึงสคิบสทที่ฉบรับแกข่เขา กระนมันื้น 
ไมข่มบีความเยข่อหยลิที่งใน “อมัตตา” เทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับเปาโลเลย เขาเปป็นคนทบีที่ถข่อมใจมากๆ เขาเปป็นผซูล้ทบีที่เขบียนถล้อยคนา
มหมัศจรรยร์เหลข่านมันื้นของ 1 โครลินธร์ 1:26-31:

“พบีที่นล้องทมันื้งหลาย จงพลิจารณาดซูวข่า พวกทข่านทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงเรบียกมานมันื้นเปป็นคนพวกไหน มบีนล้อยคนทบีที่
โลกนคิยมวข่ามบีปปัญญา มบีนล้อยคนทบีที่มบีอนานาจ มบีนล้อยคนทบีที่มบีตระกซูลสซูง แตข่พระเจถ้คำไดถ้ทรงเลคือกสคิที่งททที่โลกถชอวม่าโงม่เขลา 
เพคืที่อจะทคคำใหถ้คนมทปฟัญญคำอรับอคำย และพระเจถ้คำไดถ้ทรงเลคือกสคิที่งททที่โลกถชอวม่าอม่อนแอ เพคืที่อทคคำใหถ้คนททที่แขห็งแรงอรับอคำย
พระเจถ้คำไดถ้ทรงเลคือกสคิที่งททที่โลกถชอวม่าตสิ่สาตจ้อย และสคิที่งททที่ถยูกดยูหมตสิ่น ทรันั้งทรงเลคือกสคิที่งเหลอ่คำนรันั้นซนสิ่งยบังมตไดจ้เกตดเปป็นตบัว
จรตงดถ้วย เพคืที่อจะไดถ้ทคคำลคำยสคิที่งซถึที่งเปป็นตรัวจรคิงอยซอ่แลถ้ว เพคืที่อมคิใหถ้เนคืนั้อหนรังใดๆอวดตอ่อพระพรักตรคพระองคคไดถ้โดย
พระองคณทอ่คำนจถึงอยซอ่ในพระเยซยูครตสตณ เพรคำะพระเจถ้คำทรงตรันั้งพระองคคใหถ้เปป็นปฟัญญคำ ควคำมชอบธรรม กคำรแยกตรันั้ง
ไวถ้ และกคำรไถอ่โทษ สคคำหรรับเรคำทรันั้งหลคำย เพคืที่อใหถ้เปป็นไปตคำมททที่เขทยนวอ่คำ ‘ใหจ้ผยูจ้โอจ้อวด อวดองคณพระผยูจ้เปป็นเจจ้า’!”



ใชข่แลล้วครมับ พระเยซซูทรงเลนอกบรรดาคนทบีที่ตที่นาตล้อยเพนที่อนนาขข่าวดบีแหข่งความรอดไปประกาศ มมันอาจดซู
แปลกสนาหรมับเราทบีที่พระองคร์ตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “พวกทอ่คำนจงทคินั้งเรคือและอวนของพวกทอ่คำนและตคำมเรคำมคำเถคิด” 
แตข่มมันเปป็นธรรมเนบียมในสมมัยนมันื้นทบีที่พวกอาจารยร์จะใหล้เหลข่าศลิษยร์ของตนไปกมับตนดล้วยเมนที่อพวกเขาเดลินทางจากทบีที่
หนถึที่งไปยมังอบีกทบีที่หนถึที่ง พวกนมักปรมัญชาชาวกรบีกกท็มบีเหลข่าศลิษยร์ตลิดตาม และดมังนมันื้นพวกเขาจถึงสอนศลิษยร์เหลข่านมันื้นขณะทบีที่
พวกเขาเดลินทางไป นบีที่กท็เปป็นจรลิงเชข่นกมันในสมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิม เอลบียาหร์มบีเอลบีชาคอยตลิดตามไปดล้วย และการ
ทบีที่พวกเขาเดลินไปดล้วยกมันนมันื้นกท็เปป็นเรนที่องทบีที่นข่าอข่านมากๆ (1 พงศร์กษมัตรลิยร์ 19:20, 21; 2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 2:1-15)

สมมัยนบีนื้ ใครกท็ตามทบีที่อยซูข่ในงานรมับใชล้กท็มบีงานประจนาแลล้ว มมันไมข่สนาคมัญวข่าเขาจะเปป็นศลิษยาภลิบาลเลบีนื้ยงดซูค
รลิสตจมักรแหข่งหนถึที่ง, รมับใชล้ในงานมลิชชมัที่นตข่างแดน, หรนอเดลินทางไปทมัที่วในฐานะผซูล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ กลิจขององคร์
พระผซูล้เปป็นเจล้าเปป็นกลิจทบีที่ใหญข่โตทบีที่สคุดบนพนนื้นพลิภพ, กลิจของการเผยแพรข่ขข่าวประเสรลิฐแหข่งความรมักของพระเจล้าและ
พระคคุณทบีที่ชข่วยใหล้รอดของพระองคร์ นมัที่นเปป็นเหตคุทบีที่วข่าทนาไมพวกผซูล้ชข่วยศลิษยาภลิบาลถถึงถซูกเลนอกตมันื้งในครลิสตจมักรยคุค
ตล้น, เพนที่อทบีที่วข่าพวกอมัครทซูตจะไดล้มบีอลิสระทบีที่จะขะมมักเขมล้น “อธลิษฐานและสมัที่งสอนพระวจนะเสมอไป” (กลิจการ 6:1-
4)

เปาโลเตนอนสตลิทลิโมธบีใหล้ศถึกษาคล้นควล้าและแยกแยะพระวจนะอยข่างถซูกตล้อง (2 ทธ. 2:15) เขายมังสมัที่งทลิโมธบี
ใหล้ “ใฝฝ่ใจในกคำรออ่คำน ในกคำรเทศนคำ และในกคำรสรัที่งสอน...จงเอคำใจใสอ่ในขถ้อควคำมเหลอ่คำนทนั้” (1 ทธ. 4:13, 15) ใน
ยคุคสมมัยนบีนื้แหข่งการละทลินื้งความจรลิง เมนที่อหลมักคนาสอนผลิดตข่างๆอยซูข่ทคุกหนทคุกแหข่งและผซูล้คนเสาะหาเกบียรตลิสนาหรมับ
ตนเองแทนทบีที่จะถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้า, เมนที่อซาตานกนาลมังใชล้กลอคุบายอมันแยบยลตามใจสมัที่งของมมันเพนที่อกบีดกมัน
เหลข่าคนบาปไมข่ใหล้รมับความรอดและเพนที่อนนาพวกครลิสเตบียนใหล้หลงหาย, บรรดาผซูล้รมับใชล้กท็ตล้องศถึกษาคล้นควล้า
มากกวข่าแตข่กข่อน นบีที่ไมข่ใชข่เวลาทบีที่จะตลิดตามพระเยซซู “แบบหข่างๆ” และในความเรข่งรบีบเรท็วจบีดี๋แหข่ง “ยคุคอวกาศ” นบีนื้ 
มมันกท็ยากจรลิงๆทบีที่จะหาเวลาเพนที่อศถึกษาคล้นควล้าและอยซูข่ตามลนาพมังกมับพระเจล้า!

พระเยซซทรงประกาศขข่าวประเสรริฐ
และทรงรมักษาคนเจด็บปป่วยในแควต้นกาลริลรี

ขล้อ 23: “พระเยซซไดถ้เสดห็จไปทรัที่วแควถ้นกคำลคิลท ทรงสรัที่งสอนในธรรมศคำลคำของเขคำ ทรงประกคำศขอ่คำว
ประเสรคิฐแหอ่งอคำณคำจรักรนรันั้น และทรงรรักษคำโรคภรัยไขถ้เจห็บทบุกอยอ่คำงของชคำวเมคืองใหถ้หคำย”

ขล้อ 23 ถถึง 25 ในบทนบีนื้ใหล้บมันทถึกเรนที่องราวโดยทมัที่วไปเกบีที่ยวกมับการเดลินทางขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา
ไปทมัที่วแควล้นกาลลิลบีขณะทบีที่พระองคร์ทรงเทบีที่ยวไปสมัที่งสอน, เทศนา, และรมักษาคนเจท็บปฝ่วยใหล้หาย ลซูกา 8:1-3 บอก
เราวข่าพระองคร์เสดท็จไป “ตามทคุกบล้านทคุกเมนอง” ในพนนื้นทบีที่แหข่งนมันื้น โดยประกาศ “ขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรของ
พระเจล้า สาวกสลิบสองคนนมันื้นกท็อยซูข่กมับพระองคร์ พรล้อมกมับผซูล้หญลิงบางคนทบีที่มบีวลิญญาณชมัที่วออกจากนางและทบีที่หายโรค
ตข่างๆ คนอมารบียร์ทบีที่เรบียกวข่าชาวมมักดาลา ทบีที่ไดล้ทรงขมับผบีออกจากนางเจท็ดผบี และโยอมันนาภรรยาของคซูซา ตล้นเรนอน
ของเฮโรด และซซูซมันนา และผซูล้หญลิงอนที่นๆหลายคนทบีที่เคยปรนนลิบมัตลิพระองคร์ดล้วยการถวายสลิที่งของของเขา”



“พระเยซซไดถ้เสดห็จไปทรัที่วแควถ้นกคำลคิลท...” การทนางานหนมักของพระองคร์ไมข่ไดล้หยคุดหยข่อนเลย พระองคร์ทรง
เหท็นฝซูงชน, ความตล้องการอมันยลิที่งใหญข่ของพวกเขาทนาใหล้พระทมัยกรคุณาของพระองคร์หวมัที่นไหว (มธ. 9:36) และ
พระองคร์ทรงเสดท็จตข่อไป – โดยเทศนา, สมัที่งสอน, รมักษาคนเจท็บปฝ่วยทมัที่วแควล้นกาลลิลบี

เหลข่านมักประวมัตลิศาสตรร์บอกเราวข่าพนนื้นทบีที่ๆถซูกพซูดถถึงตรงนบีนื้มบีขนาดยาวประมาณเจท็ดสลิบไมลร์และกวล้างสบีที่สลิบ
ไมลร์ และในพนนื้นทบีที่ขนาดเลท็กนบีนื้เองกท็มบีหมัวเมนองและหมซูข่บล้านมากกวข่าสองรล้อยแหข่ง นมักประวมัตลิศาสตรร์ทข่านหนถึที่งกลข่าว
วข่ามบีผซถ้คนอยซอ่ประมคำณสคำมลถ้คำนคนอาศมัยอยซูข่ในเมนองและหมซูข่บล้านเหลข่านมันื้น ไมข่นข่าประหลาดใจเลยทบีที่พระคมัมภบีรร์พซูด
ถถึง “ฝซงชนมหคำศคำล” ในการพรรณนาถถึงผซูล้คนเหลข่านมันื้นทบีที่มาฟปังพระเยซซูและใหล้พระองคร์รมักษาคนเจท็บปฝ่วยของ
พวกเขาใหล้หาย

“...ทรงสรัที่งสอนในธรรมศคำลคำของเขคำ...” เราถซูกเตนอนความจนาอยซูข่เสมอวข่าพระเยซซูทรงเปป็นอาจารยร์คน
หนถึที่ง (กรคุณาอข่านมมัทธลิว 5:2; 7:29; 9:35; 11:1; และ 13:54) ตลอดทมัที่วหนมังสนอกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม เราถซูกบอกวข่า
พระเยซซูทรงสรัที่งสอน และพระองคร์ทรงสอน “เหมนอนอยข่างผซูล้หนถึที่งทบีที่มบีสลิทธลิอนานาจ และไมข่เหมนอนพวกธรรมาจาร
ยร์”

มบีความตล้องการเหลข่าครซูอาจารยร์ในครลิสตจมักรสมมัยนบีนื้อยข่างมาก มบีสถานทบีที่สนาหรมับการประกาศขข่าว
ประเสรลิฐ – การนนาวลิญญาณและงานประชคุมฟฟฟื้นฟซูตข่างๆ – แตข่ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจนาเปป็นตล้องถซกสอน มมันเปป็นเรนที่อง
แสนวลิเศษทบีที่ไดล้เหท็นหลายดวงวลิญญาณถซูกนนามาถถึงพระครลิสตร์ในงานประชคุมตข่างๆเพนที่อประกาศขข่าวประเสรลิฐ! แตข่
ทารกในพระครลิสตร์จะตล้องถซูกปฝ้อนนม, ขนมปปัง, และเนนนื้อแหข่งพระวจนะหากเขาอยากเตลิบโตเปป็นครลิสเตบียนผซูล้ใหญข่
พระคมัมภบีรร์บอกเราอยข่างชมัดแจล้งวข่าพระเจล้าประทานของประทานตข่างๆใหล้แกข่คนทมันื้งหลายจรลิงๆ:

“พระองคร์จถึงใหล้บางคนเปป็นอรัครทซต บางคนเปป็นศคำสดคำพยคำกรณค บางคนเปป็นผซถ้ประกคำศขอ่คำวประเสรคิฐ 
บางคนเปป็นศคิษยคำภคิบคำล และอาจารยณ  เพนที่อเตรบียมวลิสคุทธลิชนใหล้ดบีรอบคอบ เพนที่อชข่วยในการรมับใชล้ เพนที่อเสรลิมสรล้าง
พระกายของพระครลิสตร์ใหล้จนาเรลิญขถึนื้น จนกวข่าเราทคุกคนจะบรรลคุถถึงความเปป็นนนื้นาหนถึที่งใจเดบียวกมันในความเชนที่อและ
ในความรซูล้ถถึงพระบคุตรของพระเจล้า จนกวอ่คำเรคำจะโตเปป็นผซถ้ใหญอ่เตห็มททที่คนอเตท็มถถึงขนาดความไพบซูลยร์ของพระครลิสตร์”
(อฟ. 4:11-13)

นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าครลิสเตบียนทบีที่เปป็นผซูล้ใหญข่แลล้วไดถ้รรับกคำรไถอ่อยข่างสมบซูรณร์มากกวข่าตอนทบีที่เขายมังเปป็น
ทารกในพระครลิสตร์ มมันหมายความวข่าเขาเตคิบโตจนกระทมัที่งเขากลายเปป็นคนททที่โตเปป็นผซถ้ใหญอ่แลถ้วในพระครลิสตร์ – 
เปป็นทหารทบีที่เขล้มแขท็ง, ผซูล้รมับใชล้ทบีที่ดบี, อาจารยร์, หรนอสมาชลิกครลิสตจมักรทบีที่สมัตยร์ซนที่อ, นมักนนาวลิญญาณทบีที่เปป็นแบบอยข่างแกข่ผซูล้
อนที่น ความโฉดเขลาฝฝ่ายวลิญญาณสามารถถซูกจมัดการไดล้ผข่านทางการสมัที่งสอนพระวจนะของพระเจล้า พระวจนะไมข่
เพบียงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าอรันนคคำไปสซอ่ควคำมรอดเทข่านมันื้น แตข่ยมังเปป็นควคำมสวอ่คำงของพระเจล้าเพนที่อนนาเราไปในวลิถบี
ตข่างๆแหข่งความชอบธรรมอบีกดล้วย ครลิสตจมักรปปัจจคุบมันนบีนื้ตล้องการการสมัที่งสอนโดยบคุรคุษทมันื้งหลายผซูล้อยซูข่ฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่
ถซกเรทยกและถซกเจคิมตรันั้งโดยพระเจถ้คำสนาหรมับงานรมับใชล้ดล้านการสมัที่งสอน

พระเยซซูทรงสอน “ในธรรมศคำลคำของพวกเขคำ” ธรรมศคำลคำมบีความหมายวข่า การนนามาอยซูข่ดล้วยกมัน 
ประการแรก มมันสนที่อถถึงการรวบรวมสคิที่งของตอ่คำงๆ, ชคุดสะสมหนถึที่ง จากนมันื้นมมันเรลิที่มมบีความหมายวข่าการรวบรวมผซถ้คน
มาอยซูข่ดล้วยกมัน นมัที่นคนอ การชคุมนคุมกมันของพวกยลิวเพนที่อนมมัสการ นมักประวมัตลิศาสตรร์บางทข่านประกาศวข่าธรรมศาลามบี



ตล้นกนาเนลิดกข่อนการถซูกกวาดตล้อนไปเปป็นเชลยทบีที่บาบลิโลน พวกเขาเชนที่อวข่านบีที่มบีขล้อสนมับสนคุนจากพระราชบมัญญมัตลิ 
31:11 และเพลงสดคุดบี 74:8 ผซูล้รซูล้ทข่านอนที่นๆกท็กลข่าววข่าเพลงสดคุดบี 74:8 ไดล้ถซูกเขบียนขถึนื้นหลรังจคำกการถซูกกวาดตล้อนไป
เปป็นเชลยและกลข่าววข่าธรรมศาลานข่าจะมบีตล้นกนาเนลิดในบาบลิโลนซถึที่งเปป็นทบีที่ๆไมข่มบีพระวลิหาร พวกยลิวจถึงมารวมตมัวกมัน
ในวมันสะบาโตเพนที่อฟปังคนอข่านพระราชบมัญญมัตลิ หากเปป็นเชข่นนบีนื้จรลิง พวกลซูกหลานของอลิสราเอลกท็คงนนาความคลิด
เรนที่องธรรมศาลาตลิดตมัวมาดล้วยตอนทบีที่พวกเขากลมับมาจากการเปป็นเชลย (กรคุณาอข่านเนหะมบียร์ 8:1-8)

เมนที่อพระครลิสตร์กนาลมังสมัที่งสอนอยซูข่ มบีธรรมศาลาหลายแหข่งอยซูข่ในทคุกเมนอง – บางครมันื้งกท็มากกวข่าหนถึที่งแหข่งใน
เมนองเดบียวกมัน (กลิจการ 9:2, 20) นมักประวมัตลิศาสตรร์ยลิวบางทข่านกลข่าววข่าในเยรซูซาเลท็มเคยมบีธรรมศาลาสทที่รถ้อยหถ้คำสคิบ
แหอ่ง กลิจการ 6:9 กลข่าวถถึง “ธรรมศาลาของพวกลลิเบระตลิน” ซถึที่งบข่งบอกวข่าหลายกลคุข่มทบีที่แตกตข่างกมันนข่าจะมบีสถาน
นมมัสการเดทที่ยวๆของพวกเขาเอง ในธรรมศาลาเหลข่านบีนื้นมัที่นเองทบีที่หลายพมันคนมาชคุมนคุมกมันในวมันสะบาโต และในวมัน
เทศกาลเลบีนื้ยงพลิเศษตข่างๆ และในบางคราวกท็มาอธลิษฐานแตข่ละสมัปดาหร์

มมันยมังเปป็นธรรมเนบียมเชข่นกมันทบีที่เนนนื้อหาบางสข่วนของพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมจะถซูกอข่านใหล้ฟปังตอนทบีที่
เหลข่าผซูล้นมมัสการมาพบปะกมันในธรรมศาลา ลซูกา 4:16 บอกเราวข่าเมนที่อพระเยซซูทรงไปเยนอนเมนองนาซาเรท็ธ 
พระองคร์กท็ “เสดท็จเขล้าไปในธรรมศาลาในวมันสะบาโตตามเคย และทรงยนนขถึนื้นเพนที่อจะอข่านพระคมัมภบีรร์” พระองคร์
ทรงอข่านจากหนมังสนออลิสยาหร์ – พระคนาตอนหนถึที่งซถึที่งพยากรณร์เรนที่องการเสดท็จมาของพระองคร์เองในฐานะพระเมสสลิ
ยาหร์

ตอนทบีที่เปาโลและบารนาบมัสไปยมังเมนองอมันทลิโอกในแควล้นปปิสลิเดบีย พวกเขากท็ไปยมังธรรมศาลาในวมันสะบา
โต และ “เมนที่ออข่านพระราชบมัญญมัตลิกมับคนาของศาสดาพยากรณร์แลล้ว” พวกผซูล้นนาของธรรมศาลาแหข่งนมันื้นกท็เชลิญเขา
ทมันื้งสองใหล้กลข่าวอะไรบางอยข่าง (กลิจการ 13:14, 15)

ธรรมศาลาเหลข่านมันื้นถซูกจมัดระเบบียบอยข่างดบี พรล้อมกมับมบีพวกเจล้าหนล้าทบีที่ซถึที่งปฏลิบมัตลิหนล้าทบีที่ตข่างๆอมันเฉพาะ
เจาะจง ประการแรก แนข่นอนคนอพวกนคำยธรรมศคำลคำ (ดซู ลซูกา 8:41, 49; 13:14; และกลิจการ 18:17) นายธรรม
ศาลามบีหนล้าทบีที่ดซูแลการปรนนลิบมัตลิตข่างๆ และยมังรมับผลิดชอบสนาหรมับการจมัดประชคุมนมมัสการตข่างๆดล้วย

ยมังมบีพวก “ผซถ้ใหญอ่” ในธรรมศาลาอบีกดล้วย (ลซูกา 7:3) คนเหลข่านบีนื้รวมตมัวกมันเปป็นสมาชลิกสภาหนถึที่งซถึที่ง
ดนาเนลินงานภายใตล้สลิทธลิอนานาจของนายธรรมศาลา

“ผซถ้แทน” (legate) คนอคนทบีที่อข่านคนาอธลิษฐานตข่างๆและทนาหนล้าทบีที่เปป็นเลขานคุการและผซูล้นนาสารของธรรม
ศาลานมันื้นๆ

ยมังมบี “ผซถ้รรับใชถ้” (เจล้าหนล้าทบีที่) ของธรรมศาลาดล้วย (ลซูกา 4:20) เขามบีหนล้าทบีที่เตรบียมหนมังสนอตข่างๆสนาหรมับ
การอข่าน เขายมังเปป็นผซูล้ทบีที่เปปิดอาคารและปปิดมมันเมนที่อเสรท็จสลินื้นการประชคุมนมมัสการของวมันนมันื้นดล้วย

จากนมันื้นมบีพวก “คนเกท็บเงลินถวาย” – คนเหลข่านมันื้นทบีที่เกท็บรวบรวมเงลินและของถวายตข่างๆ
ทบีที่นมัที่งแถวหนล้าสคุดดซูเหมนอนจะเปป็นทบีที่อมันมบีเกบียรตลิในธรรมศาลา พระเยซซูตรมัสถถึงพวกธรรมาจารยร์และพวก

ฟารลิสบีทบีที่ชอบ “ทบีที่อมันมบีเกบียรตลิในการเลบีนื้ยงและททที่นรัที่งตคคำแหนอ่งสซงในธรรมศคำลคำ” (มธ. 23:6) เครนที่องเรนอนตกแตข่ง
ตข่างๆดซูเหมนอนวข่าจะประกอบดล้วยธรรมาสนร์, ตะเกบียง, และหบีบสนาหรมับเกท็บหนมังสนอศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์เหลข่านมันื้น



ธรรมศาลาเปป็นสถานทบีที่ๆผซูล้คนตมัดสลินอาชญากรรมวข่ามบีความผลิดหรนอการประพฤตลิผลิดทนานองคลองธรรม
ถซูกตมัดสลินลงโทษ พระเยซซูทรงสมัที่งสอนสลิบสองคนนมันื้นวข่า “แตข่จงระวมังผซูล้คนไวล้ใหล้ดบี เพราะพวกเขาจะมอบทข่านทมันื้ง
หลายไวล้กมับศาล และจะเฆทที่ยนทอ่คำนในธรรมศคำลคำของเขคำ” (มธ. 10:17) ขณะทบีที่พระองคร์กนาลมังเทศนาใหล้พวกฟารลิ
สบีฟปังอยซูข่นมันื้น โดยประกาศวลิบมัตลิแกข่พวกเขา พระองคร์กท็ตรมัสวข่า: “เหตคุฉะนมันื้น ดซูเถลิด เราใชล้พวกศาสดาพยากรณร์ พวก
นมักปราชญร์ และพวกธรรมาจารยร์ตข่างๆไปหาพวกเจล้า เจล้ากท็ฆข่าเสบียบล้าง ตรถึงเสบียทบีที่กางเขนบล้าง เฆทที่ยนตทในธรรม
ศคำลคำของเจถ้คำบถ้คำง ขข่มเหงไลข่ออกจากเมนองนบีนื้ไปเมนองโนล้นบล้าง” (มธ. 23:34) อมัครทซูตเปาโลซถึที่งเปป็นพยานรมับรอง
เกบีที่ยวกมับชบีวลิตของตนกข่อนทบีที่เขาไดล้พบกมับพระเยซซูบนถนนไปยมังเมนองดามมัสกมัส เลข่าถถึงการทบีที่เขาไดล้จนาคคุกพวก
ครลิสเตบียนและ “เฆบีที่ยนตบีตามธรรมศาลาทคุกแหข่ง” คนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่เชนที่อในพระเยซซูครลิสตร์เจล้า (กลิจการ 22:19; 
26:11)

พระเยซซูทรงไดล้รมับอนคุญาตใหล้อข่านและสมัที่งสอนในธรรมศาลาตข่างๆ พวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกนายธรรม
ศาลาอาจกลมัวทบีที่จะไมอ่ใหล้พระองคร์เสดท็จมาขล้างใน เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นบคุรคุษคนหนถึที่งทบีที่มบีฤทธลิธิ์อนานาจมากและ
ทนาการอมัศจรรยร์ตข่างๆไดล้ แถมมบีฝซูงชนตลิดตามอบีกเปป็นหมซูข่ใหญข่ ความเกรงกลมัวฝซูงชนเหลข่านมันื้นอาจมบีอลิทธลิพลตข่อพวก
เขา แมล้แตข่ในชข่วงตล้นๆนบีนื้ของการรมับใชล้ของพระเยซซู (อข่านมมัทธลิว 21:45, 46)

พระเยซซูเสดท็จไปทมัที่วแควล้นกาลลิลบี “ทรงประกคำศขอ่คำวประเสรคิฐแหอ่งอคำณคำจรักรนรันั้น” คนาภาษาอมังกฤษของ
เรา “Gospel” – นมัที่นคนอ ขอ่คำวสคำรททที่ดท –กท็เทบียบเทข่ากมับคนากรบีก ยซอรังเกลทออน  ทบีที่ถซูกใชล้ตรงนบีนื้ ในภาคพมันธสมัญญา
ใหมข่คนาๆนบีนื้สนที่อถถึงขข่าวดบีแหข่งอาณาจมักรของพระเจล้าและความรอดโดยทางพระครลิสตร์ (กลิจการ 15:7; 20:24; 1 ปต.
4:17) นอกเหนนอจากการอล้างอลิงเหลข่านมันื้นและทบีที่พบในมมัทธลิว, มาระโก, และวลิวรณร์ 14:6 แลล้ว คนาๆนบีนื้ถซูกใชล้เฉพาะ
ในงานเขบียนของเปาโลเทข่านมันื้น

มบีคนานลิยามแทล้จรลิงหนถึที่งเดบียวเทข่านมันื้นของขข่าวประเสรลิฐ มมันถซูกใหล้ไวล้โดยอมัครทซูตเปาโลใน 1 โครลินธร์ 15:1-
4:

“ยลิที่งกวข่านบีนื้ พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ขล้าพเจล้าขอใหล้ทข่านคนานถึงถถึงขม่าวประเสรตฐททที่ขถ้คำพเจถ้คำเคยประกคำศแกอ่ทอ่คำนทรันั้ง
หลคำย ซถึที่งทข่านไดล้ยอมรมับไวล้ อมันเปป็นฐานซถึที่งทข่านทมันื้งหลายตมันื้งมมัที่นอยซูข่ และซถึที่งทนาใหล้ทข่านรอดดล้วย ... เรนที่องซถึที่งขล้าพเจล้า
รมับไวล้นมันื้น ขล้าพเจล้าไดล้ประกาศแกข่ทข่านทมันื้งหลายกข่อน คนอวข่าพระครคิสตคไดถ้ทรงวคำยพระชนมคเพรคำะบคำปของเรคำทรันั้ง
หลคำย ตคำมททที่เขทยนไวถ้ในพระครัมภทรค และทรงถซกฝฟังไวถ้ แลถ้ววรันททที่สคำมพระองคคทรงเปป็นขถึนั้นมคำใหมอ่ตคำมททที่มทเขทยนไวถ้ใน
พระครัมภทรคนรันั้น”

พระเยซซูทรงประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรนมันื้น – นมัที่นคนอ ขข่าวดบีทบีที่วข่ากษมัตรลิยร์องคร์นมันื้นไดถ้เสดห็จมคำ
แลถ้ว – และอาณาจมักรนมันื้นจะมคำ พวกยลิวไดล้ปฏลิเสธทมันื้งกษมัตรลิยร์และอาณาจมักรนมันื้น ดล้วยเหตคุนบีนื้การครอบครองของ
พระครลิสตร์ในฐานะกษมัตรลิยร์เหนนอแผข่นดลินโลกจถึงถซูกกมันไวล้ตข่างหาก, ถซูกเลนที่อนออกไป, ชมัที่วระยะเวลาหนถึที่ง; แตข่พอถถึง
เวลาครบกนาหนดบรลิบซูรณร์ พระเยซซูจะเสดท็จมายมังแผข่นดลินโลกนบีนื้อบีก พระองคร์จะเสดท็จมาในฐานะจอมกษมัตรลิยร์และ
จอมเจล้านาย พระองคร์จะประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดและพระองคคจะทรงครอบครองเหนคือแผอ่นดคินโลกนทนั้ เมนที่อ
นมันื้นจะเปป็นอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์บนแผข่นดลินโลก! 



พระเยซซูทรงสอนเหลข่าสาวกของพระองคร์ใหล้อธลิษฐานวข่า “ขล้าแตข่พระบลิดาของขล้าพระองคร์ทมันื้งหลาย 
ผซูล้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ขอใหล้พระนามของพระองคร์เปป็นทบีที่เคารพสมักการะ ขอใหล้อาณาจมักรของพระองคร์มาตมันื้งอยซูข่ ขอ
ใหล้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยข่างไร กท็ใหล้เปป็นไปอยข่างนมันื้นในแผข่นดรินโลก” (มธ. 6:9, 10) 
วมันหนถึที่งอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีแผข่นดลินโลกนบีนื้จะเตท็มเปปีปี่ยมดล้วยความรซูล้เรนที่ององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าดคุจนนื้นาปกคลคุมทะเลอยซูข่ตอน
นบีนื้ (กรคุณาศถึกษา อลิสยาหร์ 11:1-9 และเศคารลิยาหร์ 14:4, 8, 9) เหลข่าศาสดาพยากรณร์สมมัยภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดล้
พยากรณร์เกบีที่ยวกมับการเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์และการครอบครองของพระองคร์บนแผข่นดลินโลก พระเยซซูทรง
ประกาศขข่าวดบีทบีที่วข่ากษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้จะเสดท็จมาและอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์มาใกลล้แลล้ว

“...และทรงรรักษคำโรคภรัยไขถ้เจห็บทบุกอยอ่คำงของชคำวเมคืองใหถ้หคำย” ขณะทบีที่พระเยซซูเสดท็จเทบีที่ยวไปสมัที่งสอนใน
ธรรมศาลาหลายแหข่งและประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งอาณาจมักรนมันื้น พระองคร์กท็ทรงรมักษาผซูล้คนใหล้หายจากความ
เจท็บไขล้ไดล้ปฝ่วยและความเจท็บปวดของพวกเขาอยข่างนข่าอมัศจรรยร์ ขล้อพระคนาของเราบอกเราวข่าพระองคร์ทรงรมักษา
โรคภมัยไขล้เจท็บ “ทบุกอยอ่คำง” นมัที่นหมายความวข่าพระองคร์ทรงรมักษาคนเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกนนาตมัวมาหาพระองคร์ ไมข่วข่าความ
เจท็บปฝ่วยหรนอความพลิกลพลิการของพวกเขาจะเปป็นแบบไหนกท็ตาม นบีที่ไมข่จรลิงเลยสนาหรมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่มบีการรมับใชล้ทบีที่
เนล้นการรมักษาโรคในปปัจจคุบมัน หากคนๆหนถึที่งไปหาพวกเขาเพนที่อรมับการรมักษาโรคและไมอ่หคำย คนๆนมันื้นกท็ถซูกบอกวข่า
เขาไมข่มบี “ควคำมเชคืที่อพอทบีที่จะหายโรคไดล้” แตข่มมัทธลิว 12:15 บอกเราวข่าคนเปป็นอรันมคำกกห็ตคำมพระเยซซไป “พระองคค
กห็ทรงรรักษคำเขคำใหถ้หคำยโรคสคินั้นทคุกคน”

หนมังสนอกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้บมันทถึกเพบียงการอมัศจรรยร์จนานวนนล้อยมากทบีที่พระเยซซูทรงกระทนา ตอนทบีที่ยอหร์นผซูล้
เปป็นทบีที่รมักเขบียนปปิดทล้ายกลิตตลิคคุณทบีที่มบีชนที่อของเขา เขากท็อธลิบายวข่า: “มบีอบีกหลายสลิที่งทบีที่พระเยซซูไดล้ทรงกระทนา ถล้าจะ
เขบียนไวล้ใหล้หมดทคุกสลิที่ง ขล้าพเจล้าคาดวข่า แมถ้หมดทรันั้งโลกกท็นข่าจะไมข่พอไวล้หนมังสนอทบีที่จะเขบียนนมันื้น!” (ยอหร์น 21:25) ผม
เชนที่อพระคนาขล้อนมันื้นแบบตามตมัวอมักษร วมันแลล้ววมันเลข่า สมัปดาหร์แลล้วสมัปดาหร์เลข่า เดนอนแลล้วเดนอนเลข่า พระเยซซูไดล้เสดท็จ
จากเมนองหนถึที่งไปยมังอบีกเมนองหนถึที่ง, จากหมซูข่บล้านหนถึที่งไปยมังอบีกหมซูข่บล้านหนถึที่ง, จากหมซูข่บล้านเลท็กๆไปยมังหมซูข่บล้านเลท็กๆ – 
โดยทรงสมัที่งสอน, เทศนา, รมักษาโรค, กระทนาการอมัศจรรยร์ตข่างๆ

เมนที่อสลิบสองคนนมันื้นกลมับมาจากการเทบีที่ยวไปประกาศรอบแรกของพวกเขาและมาหาพระเยซซูเพนที่อทซูล
พระองคร์ถถึง “บรรดาการซถึที่งเขาไดล้กระทนาและไดล้สมัที่งสอน” พระองคร์ทรงพาพวกเขาแยกไปตข่างหาก “เขล้าไปในทบีที่
เปลบีที่ยว” เพนที่อหยคุดพมักหายเหนนที่อยสมักหนข่อยหนถึที่ง  “เพราะวข่ามบีคนไปมาเปป็นอมันมากจนไมอ่มทเวลคำวอ่คำงจะรรับ
ประทคำนอคำหคำรไดถ้!” แตข่ถถึงกระนมันื้นผซูล้คนกท็ตลิดตามพระองคร์ไป และเมนที่อพระเยซซูทรงมองไปทบีที่ฝซูงชนเหลข่านมันื้น
พระองคร์กท็ทรง “สงสารเขา เพราะวข่าเขาเปป็นเหมนอนฝซูงแกะไมข่มบีผซูล้เลบีนื้ยง พระองคร์จถึงเรลิที่มสมัที่งสอนเขาเปป็นหลายขล้อ
หลายประการ” (มาระโก 6:30-34)

ไมข่เคยคลิดถถึงตมัวพระองคร์เองเลย, ไมข่เคยกระทนาการอมัศจรรยร์ใดเพนที่อความสบายหรนอประโยชนร์ของ
พระองคร์เองเลย องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราทรงปรนนลิบมัตลิรมับใชล้ผซูล้อนที่นอยซูข่เสมอ ดมังขล้อพระคมัมภบีรร์ของเราแสดงใหล้
เหท็น แมล้ในยามทบีที่พระองคร์ทรงพยายามทบีที่จะปลบีกตมัวไปจากฝซูงชนนานพอทบีที่จะรมับประทานอาหารไดล้บล้าง พวกเขา
กท็ตามมาและมาหล้อมลล้อมพระองคร์ – เพนที่อทบีที่จะฟปังถล้อยคนามหมัศจรรยร์แหข่งชบีวลิตของพระองคร์ และเพนที่อทบีที่จะรมับการ
รมักษาใหล้หายจากโรคภมัยไขล้เจท็บหรนอความเจท็บปฝ่วยใดกท็ตามทบีที่พวกเขามบี



พวกเสรบีนลิยมในปปัจจคุบมันปฏคิเสธเรนที่องการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซซู แตข่การอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์กท็
ไมข่อาจถซูกแยกออกจากคนาสมัที่งสอนของพระองคร์ไดล้ การปฏลิเสธการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซซูกท็เทข่ากมับเปป็นการ
ปฏลิเสธพระวจนะของพระองคร์และกลข่าวหาอคุปนลิสมัยของพระองคร์ หากพระองคร์ไมข่ไดล้กระทนาการอมัศจรรยร์เหลข่านมันื้น
ทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนมันื้น พระองคร์กท็ไมข่ใชข่ควคำมจรคิง พระองคร์กท็จะเปป็นคนลวงโลก แตอ่พระองคคทรงเปป็น
ควคำมจรคิง! พระองคร์ไมข่ใชข่คนลวงโลก พระองคร์ทรงเปป็นพระบคุตรของพระเจล้าทบีที่บมังเกลิดจากหญลิงพรหมจารบี – 
พระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง ผซูล้ทรงทนาใหล้โลกนบีนื้คนนดบีกมันกมับพระองคร์เอง (2 คร. 5:19) การปฏลิเสธการอมัศจรรยร์ตข่างๆ
ของพระเยซซูกท็เทข่ากมับเปป็นการปฏลิเสธเรนที่องการเนรมลิตสรล้าง เพราะวข่าสรรพสลิที่งทมันื้งปวงไดล้ถซูกเนรมลิตสรล้างขถึนื้นโดย
พระองคร์และเพนที่อพระองคร์ เนนที่องจากพระองคร์ไดล้ทรงเนรมลิตสรล้างจมักรวาลนบีนื้และสรรพสลิที่งทมันื้งปวงทบีที่มบีอยซูข่ในนมันื้น มมัน
จถึงไมข่ใชข่เรนที่องยากเลยทบีที่พระองคร์จะทรงรมักษาคนโรคเรนนื้อนและคนเปป็นอมัมพาตใหล้หายและทนาใหล้คนตาบอดมอง
เหท็นไดล้ มมันไมข่ยากอบีกเชข่นกมันสนาหรมับพระองคร์ทบีที่จะทรงเรบียกลาซารมัสใหล้ออกมาจากอคุโมงคร์ฝปังศพ! หคำกเรคำเชคืที่อ
พระเจถ้คำ เรากท็ไมข่ประสบความยคุข่งยากเลยในการเชนที่อการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซซูบนแผข่นดลินโลก ถล้อยคนาตข่างๆ
ของพระเยซซู, คนาสอนของพระเยซซู, อคุปนลิสมัยทบีที่สมบซูรณร์แบบของพระเยซซูและการอมัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่เปปีปี่ยมอานคุภาพทบีที่
พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาลถ้วนสนรับสนบุนกรันและกรัน และเมนที่อรวมกมันแลล้วพวกมมันกท็ใหล้รากฐานทบีที่ไมข่อาจสมัที่นคลอนไดล้
ของความเชนที่อแบบครลิสเตบียนและความหวมังอมันเปปีปี่ยมสคุขของเรา

ขล้อ 24: “กคิตตคิศรัพทคของพระองคคกห็เลคืที่องลคือไปทรัที่วประเทศซทเรทย เขคำจถึงพคำบรรดคำคนปฝ่วยเปป็นโรคตอ่คำงๆ 
คนททที่ทนทบุกขคเวทนคำ คนผทเขถ้คำสคิง คนบถ้คำ และคนเปป็นอรัมพคำตมคำหคำพระองคค พระองคคกห็ทรงรรักษคำเขคำใหถ้หคำย”

“ทรัที่วประเทศซทเรทย” บข่งบอกถถึงพนนื้นทบีที่โดยรวมทบีที่อยซูข่ทางทลิศตะวมันออกของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน, ระหวข่าง
เอเชบียไมเนอรร์และอาระเบบีย ในสมมัยของเหลข่ากษมัตรลิยร์แหข่งอลิสราเอล มมันหมายถถึงอาณาจมักรทบีที่มบีเมนองดามมัสกมัสเปป็น
เมนองหลวง ในชข่วงสมมัยพวกมมัคคาบบีมมันเปป็นอาณาจมักรกรบีกของเซลซูซลิแด โดยมบีเมนองอมันทลิโอกเปป็นเมนองหลวง 
อยข่างไรกท็ตาม ตอนทบีที่พระเยซซเสดท็จมา นบีที่กท็เปป็นมณฑลหนถึที่งของโรมและมมันมบีอาณาเขตตมันื้งแตข่เหลบีที่ยมดล้านทลิศตะวมัน
ออกเฉบียงเหนนอของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนไปยมังแมข่นนื้นายซูเฟรตลิสและไปทางทลิศใตล้ ซถึที่งรวมถถึงฟปีนลิเซบียและดามมัสกมัส 
ประมาณปปี ค.ศ. 6 แควล้นยซูเดบียและแควล้นสะมาเรบียไดล้กลายเปป็นมณฑลของโรมและอยซูข่ใตล้อนานาจปกครอง
เดบียวกมันกมับทบีที่ถซูกถนอครองอยซูข่ในเมนองอมันทลิโอก แตข่แควล้นกาลลิลบีและแควล้นอนที่นๆซถึที่งเคยถซูกปกครองโดยเฮโรด อมัน
ทลิพาสและฟปีลลิปกท็ยมังมบีเอกราชอยซูข่และไมข่ขถึนื้นตรงกมับผซูล้วข่าราชการทบีที่เมนองอมันทลิโอก และพนนื้นทบีที่นมันื้นไมข่ไดล้เปป็นสข่วนหนถึที่ง
ของซบีเรบีย ดล้วยเหตคุนบีนื้ มมัทธลิวจถึงกนาลมังกลข่าวตรงนบีนื้วข่าการอมัศจรรยร์และคนาสอนเหลข่านมันื้นของพระเยซซูไดล้ไปไกลเกคิน
กวอ่คำขอบเขตของแควถ้นกคำลคิลทและเขล้าไปในพนนื้นทบีที่ตข่างๆทางตอนเหนนอ มาระโกและลซูกาทมันื้งคซูข่กลข่าววข่า ทรัที่วแวอ่น
แควถ้นบถ้คำนเมคือง “ททที่อยซอ่รอบ” แขวงกคำลคิลท (มาระโก 1:28; ลซูกา 4:14)

พระเยซซูทรงรมักษา “บรรดคำคนปฝ่วยเปป็นโรคตอ่คำงๆ คนททที่ทนทบุกขคเวทนคำ...” คนากรบีกตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น 
“ทนทบุกขคเวทนคำ” (torments) บข่งบอกถถึง “หคินทดสอบคบุณภคำพ” (touchstone) ซถึที่งถซูกใชล้ในการทดสอบโลหะ
ตข่างๆ; ดมังนมันื้นทนทบุกขคเวทนคำจถึงถซูกใชล้ตรงนบีนื้ “หลินทดสอบคคุณภาพแหข่งความยคุตลิธรรม” (touch-stone of 
justice) เปป็นการทรมานรซูปแบบหนถึที่งทบีที่ถซูกใชล้ในสมมัยนมันื้น โรคอยข่างหนถึที่งซถึที่งทนาใหล้แขนขาเจท็บปวดอยข่างแสนสาหมัส
อาจถซูกหมายถถึงตรงนบีนื้วข่าเปป็น “ทนทคุกขร์เวทนา” (torment)



“...คนผทเขถ้คำสคิง...” การเขล้าครอบครองดวงจลิตของมนคุษยร์โดยอนานาจผบีปปีศาจจะตล้องถซูกแยกแยะจาก
ความเจท็บปฝ่วยตข่างๆแบบทมัที่วไป เหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์ไมข่เหท็นพล้องตรงกมันเกบีที่ยวกมับขอบเขตของการถซูกผบีสลิงในสมมัย
ของพระครลิสตร์บนแผข่นดลินโลก – หรนอแมล้แตข่ในปปัจจคุบมัน หนมังสนอหลายเลข่มไดล้ถซูกเขบียนขถึนื้นเกบีที่ยวกมับหมัวขล้อการถซูกผบี
สลิง บางคนประกาศวข่า “การถซูกผบีสลิง” (หรนอการถซูกปปีศาจสลิง) บข่งบอกถถึงโรคซถึมเศรล้าหรนอโรคลมชมัก – คนทบีที่ปฝ่วย
ทางจลิต อาจารยร์หลายทข่านไดล้เสนอขล้อโตล้แยล้งนบีนื้ และไดล้พยายามทบีที่จะพลิสซูจนร์วข่าคนเหลข่านมันื้นทบีที่ “ผบีเขล้าสลิง” ในพระ
คนาขล้อทบีที่เราศถึกษาอยซูข่กท็จมัดอยซูข่ในขข่ายนบีนื้เชข่นกมัน

อยข่างไรกท็ตาม ผมเชนที่อวข่าในสมมัยนมันื้นมบีหลายคนทบีที่ถซูกผบีเขล้าสลิงจรลิงๆ และผมเชนที่อวข่าทคุกวมันนบีนื้มมันกท็เปป็นเชข่นนบีนื้
อยซูข่ พระเยซซูและเหลข่าอมัครทซูตพซดกรับพวกผบีปปีศาจ และพวกเขาพซดถถึงวลิญญาณชมัที่วเหลข่านบีนื้วข่าเปป็นพวกปปีศาจ ยลิที่งไป
กวข่านมันื้น พระเยซซูและเหลข่าอมัครทซูตกท็พซูดกมับบคุคคลตข่างๆเกบีที่ยวกมับการทบีที่พวกเขาถซูกพวกผบีเขล้าสลิงเชข่นกมัน พวกผบี
สารภาพวข่าพวกมมันรซูล้วข่าพระเยซซูทรงเปป็นผซูล้ใด และวข่าพวกมมันกลมัวพระองคร์ พวกมมันรล้องอถึงวข่า “พระเยซซูผซูล้เปป็นพระ
บคุตรของพระเจล้า เราเกบีที่ยวขล้องอะไรกมับทข่านเลข่า ทข่านมาทบีที่นบีที่เพนที่อจะทรมานพวกเรากข่อนเวลาหรนอ?” (มธ. 8:29) 
แนข่นอนวข่าเรนที่องเหลข่านบีนื้ไมข่อาจถซูกกลข่าวไดล้เกบีที่ยวกมับโรคภมัยไขล้เจท็บใดๆอยข่างโรคลมชมักหรนอโรคซถึมเศรล้า (กรคุณาอข่าน
มาระโก 1:26; 9:14-29; กลิจการ 19:11-17 เชข่นกมัน)

ในบางโอกาส เมนที่อพวกผบีถซูกขมับออกจากบคุคคลตข่างๆ พวกมมันกท็เขล้าไปสลิงในรข่างกายอนที่นๆ ตอนทบีที่พระเยซซู
ทรงขมับพวกผบีออกจากชายคนนมันื้นแหข่งเมนองกาดารา พวกมมันกท็เขล้าไปสลิงในฝซูงสคุกรทบีที่กนาลมังหากลินอยซูข่ไมข่ไกลออกไป 
สคุกรเหลข่านมันื้นวลิที่งจากหนล้าผาชมันตกลงไปในทะเลและจมนนื้นาตาย (อข่าน มธ. 8:28-34; มก. 5:1-20 และ ลก. 8:26-
39) แนข่นอนวข่าเราไมข่อาจกลข่าวเชข่นนบีนื้ไดล้เกบีที่ยวกมับความเจท็บปฝ่วยทบีที่ปกตลิธรรมดา

ในมมัทธลิว 12:43-45 พระเยซซูทรงอธลิบายวข่าพวกผบีสามารถออกไปจากคนๆหนถึที่งไดล้ – และกลมับมายมังรข่าง
เดลิมนมันื้น โดยนนาผบีอนที่นๆมากมับพวกมมันดล้วย:

“เมนที่อผบีโสโครกออกมาจากผซูล้ใดแลล้ว มมันกท็ทข่องเทบีที่ยวไปในทบีที่กมันดาร เพนที่อแสวงหาทบีที่หยคุดพมักแตข่ไมข่พบเลย 
แลล้วมมันกท็กลข่าววข่า ‘ขล้าจะกลมับไปยมังเรนอนของขล้าทบีที่ขล้าไดล้ออกมานมันื้น’ และเมนที่อมมันมาถถึงกท็เหท็นเรนอนนมันื้นวข่าง กวาด
และตกแตข่งไวล้แลล้ว มมันจถึงไปรมับเอาผบีอนที่นอบีกเจท็ดผบีรล้ายกวข่ามมันเอง แลล้วกท็เขล้าไปอาศมัยทบีที่นมัที่น และในทบีที่สคุดคนนมันื้นกท็ตกทบีที่
นมัที่งรล้ายกวข่าตอนแรก ...”

พญามารไมข่อยากใหล้เราเชนที่อวข่ามมันเปป็นผซูล้ปกครองของเหลข่าวลิญญาณชมัที่วและพวกผบีจนานวนมหาศาล มมันไมข่
อยากใหล้เราเชนที่อวข่าเราอาจถซูกพวกผบีเขถ้คำสคิงไดล้ มมันอยากใหล้เรายอมรมับหลมักคนาสอนแบบเสรบีนลิยมทบีที่วข่าจรคิงๆแลถ้วมรัน
ไมอ่ใชอ่บบุคคลหนถึที่งแตข่อยข่างใด แตข่เปป็นเพบียงอลิทธลิพลอยข่างหนถึที่งเทข่านมันื้น มมันอยากใหล้เราคลิดวข่าไมข่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวข่าพวกผบี
ปปีศาจหรอก

แตข่พระคมัมภบีรร์กท็สอนอยข่างชมัดเจนวข่าพญามารมบีอนานาจมากในโลกทคุกวมันนบีนื้ มมันเปป็นศมัตรซูคซูข่อาฆาตของ
ครลิสเตบียน และเราไมข่สามารถยนนหยมัดตข่อสซูล้มมันไดล้เลยโดยปราศจากอาวคุธตข่างๆทบีที่เหมาะสม ในเอเฟซมัส 6:10-18 
เปาโลสอนเราเกบีที่ยวกมับวลิธบีทบีที่เราจะตลิดอาวคุธตมัวเองสนาหรมับศถึกใหญข่นบีนื้ซถึที่งเราตล้องเขล้าสซูล้รบอยซูข่ทคุกวมัน:

“พบีที่นล้องทมันื้งหลายของขล้าพเจล้า สคุดทล้ายนบีนื้ขอทข่านจงมทกคคำลรังขถึนั้นในองคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ และในฤทธลิธิ์เดชอมัน
มหมันตร์ของพระองคร์ จงสวมยคุทธภมัณฑร์ทมันื้งชคุดของพระเจล้าเพนที่อจะตข่อตล้านยคุทธอคุบายของพญามารไดล้ เพราะวข่าเรา



ไมข่ไดล้ตข่อสซูล้กมับเนนนื้อหนมังและเลนอดแตข่ตข่อสซูล้กมับเจล้าผซูล้ครอบครองอาณาจมักร เจล้าผซูล้มบีอนานาจ เจล้าผซูล้ปกครองความมนดแหข่ง
โลกนบีนื้ ตข่อสซูล้กมับบรรดาวลิญญาณทบีที่ชมัที่วในสถานฟฝ้าอากาศ

“เหตคุฉะนมันื้นจงรมับยคุทธภมัณฑร์ทมันื้งชคุดของพระเจล้าไวล้ เพนที่อทข่านจะไดล้ตข่อตล้านในวมันอมันชมัที่วรล้ายนมันื้นและเมนที่อเสรท็จ
แลล้วจะยนนมมัที่นไดล้ เหตคุฉะนมันื้นทข่านจงยนนมมัที่น เอาความจรลิงคาดเอว เอาความชอบธรรมเปป็นทมับทรวงเครนที่องปฝ้องกมัน
อก และเอาขข่าวประเสรลิฐแหข่งสมันตลิสคุข ซถึที่งเปป็นเหตคุใหล้เกลิดความพรมัที่งพรล้อมมาสวมเปป็นรองเทล้า  และพรล้อมกมับสลิที่ง
ทมันื้งหมดนบีนื้ จงเอาความเชนที่อเปป็นโลข่ ดล้วยโลข่นมันื้นทข่านจะไดล้ดมับลซูกศรเพลลิงของผซูล้ชมัที่วรล้ายนมันื้นเสบีย จงเอาความรอดเปป็น
หมวกเหลท็กปฝ้องกมันศบีรษะและจงถนอพระแสงของพระวลิญญาณ คนอพระวจนะของพระเจล้า จงอธลิษฐานวลิงวอนทคุก
อยข่างและจงขอโดยพระวลิญญาณทคุกเวลา ทมันื้งนบีนื้จงระวมังตมัวดล้วยความเพบียรทคุกอยข่าง จงอธลิษฐานเพนที่อวลิสคุทธลิชนทคุก
คน””

พระเยซซูยมังทรงรมักษา “คนบถ้คำ” (lunatick) อบีกดล้วย ชนที่อของโรคนบีนื้มาจากคนาลาตลิน ลซนอ่คำ ซถึที่งมบีความหมาย
วข่า “ดวงจมันทรร์” เชนที่อกมันในสมมัยนมันื้นวข่าคนทบีที่ปฝ่วยเปป็นโรคนบีนื้จะมทอคำกคำรกคคำเรคิบมคำกขถึนั้น (หรนอในบางกรณบีกท็มบีอาการ
กนาเรลิบนถ้อยลง) ตามระยะตข่างๆของดวงจมันทรร์ กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่งกท็คนอ การเปลบีที่ยนแปลงตข่างๆในดวงจมันทรร์ถซูกเชนที่อ
วข่าสข่งผลตข่อคนๆนมันื้นทบีที่เปป็น “คนบล้า” นบีที่เปป็นทบีที่เดบียวในพระคมัมภบีรร์ทบีที่คนาๆนบีนื้ถซูกใชล้ ยกเวล้นในมมัทธลิว 17:15 มมันนข่าจะ
เปป็นความเจท็บปฝ่วยเดบียวกมับทบีที่เรารซูล้จมักวมันนบีนื้วข่าเปป็นโรคลมชมัก (epilepsy) คนาวข่า “lunacy” ในปปัจจคุบมันกท็บข่งบอกถถึง
ความเจท็บปฝ่วยทางจลิต หรนอความเสบียสตลิ

บางครมันื้งกท็มบีคนคลิดวข่าความเสบียสตลิทคุกอยข่างเปป็นการถซูกผบีเขล้าสลิง แตข่นมัที่นไมข่ใชข่ความจรลิงเลย ขณะทบีที่มมันเปป็น
ไปไดล้อยข่างแนข่นอนทบีที่พวกผบีจะทนาใหล้คนๆหนถึที่งกลายเปป็นคนทบีที่เสบียสตลิไป การเสบียสตลิทคุกอยข่างกท็ไมข่อาจถซูกยกใหล้เกลิด
จากการถซูกผบีเขล้าสลิงไดล้ มมันเปป็นไปไดล้ทบีที่คนๆหนถึที่งทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วจะเสบียสตลิไป และแนข่นอนอยข่างยลิที่งทบีที่สคุดกท็คนอ ผซูล้
เชนที่อคนใดทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วไมข่มบีทางถซูกพวกผบีเขล้าสลิงไดล้เลย! มบีหลายโรคซถึที่งสามารถสข่งผลตข่อจลิตใจไดล้ และนบีที่กท็อาจ
เกลิดขถึนื้นกมับครลิสเตบียนไดล้ แตข่นมัที่นกท็ไมข่ไดล้เปลบีที่ยนแปลงขล้อเทท็จจรลิงเรนที่องความรอดของเขา และมมันกท็ไมข่ไดล้หมายความ
วข่าเขาจะไมข่ไดล้ไปสวรรคร์ดล้วยหากเขาตายไปขณะทบีที่เขายมังเสบียสตลิอยซูข่

พระเยซซูทรงรรักษคำคนเหลข่านมันื้นทบีที่เปป็น “คนบล้า”, ทรงทนาใหล้พวกเขากลมับมามบีสตลิสมบซูรณร์อบีกครมันื้ง และ
พระองคร์ทรงรมักษา “คนเปป็นอรัมพคำต” โรคหลายโรคเคยถซูกจมัดใหล้อยซูข่ใตล้ชนที่อกลางของ “โรคอมัมพาต” (palsy) ใน
สมมัยนมันื้น คนากรบีก พคำรคำลซซคิส (ตรงนบีนื้เขบียนเปป็น palsy) บข่งบอกถถึงการคลายหรนอการผข่อนคลายของกลล้ามเนนนื้อตข่างๆ
หรนอเสล้นประสาทตข่างๆ และในพระคมัมภบีรร์มมันกท็หมายถถึง ทคุกคนทบีที่มบีรซูปแบบใดกท็ตามของโรคอมัมพาต เชข่น ชายทบีที่
มนอลบีบในมมัทธลิว 12:10-14 “ตะครคิว” (cramp) – โรคหนถึที่งทบีที่นข่ากลมัวทบีที่สคุด – กท็เคยเปป็นทบีที่รซูล้จมักในชนที่ออมัมพาตเชข่นกมัน
มมันเรลิที่มตล้นดล้วยอาการหนาวสมัที่นและไขล้สซูง และทวบีความรคุนแรงจนขาและแขนของผซูล้ปฝ่วยนมันื้นถซูกเกาะกคุมโดยอาการ
สมัที่นและความทรมานในแบบทบีที่ไมข่อาจทนไดล้ คนทบีที่ปฝ่วยเปป็นโรคนบีนื้กท็มบีชบีวลิตอยซูข่ไมข่นาน –แคข่สองสามวมันอยข่างมากสคุด 
บางคนเชนที่อกมันวข่านบีที่เปป็นความเจท็บปฝ่วยทบีที่เกลิดกมับผซูล้รมับใชล้ของนายรล้อยคนนมันื้นในมมัทธลิว 8:5-13

อยข่างไรกท็ตาม ปปัจจคุบมัน palsy กท็ถซูกจมัดประเภทใหล้เปป็นโรคอมัมพาต (paralysis) ซถึที่งทนาใหล้เกลิดการ
เคลนที่อนไหวแบบสมัที่นไหวและไมข่สมมัครใจของรข่างกายบางสข่วน คนาๆนบีนื้ไมข่ไดล้ใชล้กมับอมัมพาตทคุกรซูปแบบอบีกตข่อไปแลล้ว



“...พระองคคกห็ทรงรรักษคำเขคำใหถ้หคำย” ไมข่มบีการรมักษาไมข่หาย ไมข่มบีการฟฟฟื้นตมัวแคข่บางสข่วน พระเยซซูทรง
รมักษาพวกเขาใหล้หายทคุกคน!

เมนที่อคคุณอข่านเรนที่องการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระเยซซูทบีที่เปป็นการรมักษาโรค คคุณกท็จะหมายเหตคุวข่าเทข่าทบีที่
เกบีที่ยวขล้องกมับเวชศาสตรร์ สมมัยนมันื้นไมข่มบีวลิธบีรมักษาโรคเหลข่านมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงรมักษาใหล้หาย พระองคร์ประทานการมอง
เหท็นใหล้แกข่ชายคนหนถึที่งทบีที่ตาบอดตมันื้งแตข่เกลิด (ยอหร์น บททบีที่ 9) พระองคร์ประทานการฟฟฟื้นฟซูฝฝ่ายรข่างกายใหล้แกข่ชายคน
หนถึที่งทบีที่ชข่วยเหลนอตมัวเองไมข่ไดล้มานานสามสลิบแปดปปี (ยอหร์น 5:1-9) พระองคร์ทรงรมักษาพวกคนโรคเรนนื้อนใหล้หาย
สะอาด (มธ. 8:2, 3; ลซูกา 17:12-19) พระองคร์ถถึงขนาดทนาใหล้คนตายกลมับมามบีชบีวลิตดล้วยซนื้นา! เมนที่อพระเยซซูทรง
รรักษคำคนททที่ไมอ่อคำจรรักษคำใหถ้หคำยไดถ้โดยการเพบียงตรมัสคคคำๆหนถึที่งเทข่านมันื้น การอมัศจรรยร์นมันื้นกท็เปป็นขล้อพลิสซูจนร์ทบีที่เดข่นชมัดถถึง
ตมัวตนทบีที่แทล้จรลิงของพระองคร์

ผมเชนที่อในการอมัศจรรรยร์ตข่างๆ ผมเชนที่อในการรมักษาโรคใหล้หายซถึที่งมาจากพระเจล้า ผมเชนที่อวข่ามบีบางคนใน
ปปัจจคุบมันทบีที่สามารถอธลิษฐานดล้วยความเชนที่อซถึที่งนนาการรมักษาใหล้หายมาสซูข่คนบางคนในบางโอกาสไดล้ แตข่ผมกท็เชนที่อดล้วย
วข่ามบีพวกนมักรมักษาโรค “เทบียมเทท็จ” อยซูข่มากมาย – และมทคนมคำกมคำยทบุกวรันนทนั้ททที่หคำกคินกรับคนททที่เจห็บปฝ่วย! โรคเหลข่า
นมันื้นทบีที่ถซูกรมักษาใหล้หายโดย “พวกนมักรมักษาโรค” เหลข่านบีนื้ (ตามทบีที่เขาเรบียกกมัน) กท็เปป็นโรคตข่างๆทบีที่รมักษาใหล้หายไดล้ – 
นมัที่นคนอ โรคเหลข่านบีนื้สามารถถซูกรมักษาใหล้หายไดล้โดยการรมักษาหรนอโดยการผข่าตมัดตข่างๆ พวกนมักรมักษาโรคสมมัยใหมข่
ไมข่ไดล้เปปิดตาของคนตาบอดหรนอทนาใหล้คนแขนขาลบีบหายโรค พระเยซซทรงรมักษาโรคภมัยไขล้เจท็บทคุกอยข่าง

ขล้อ 25: “และมทคนหมซอ่ใหญอ่มคำจคำกแควถ้นกคำลคิลท และแควถ้นทศบบุรท และกรบุงเยรซซคำเลห็ม และแควถ้นยซเดทย 
และแมอ่นนั้คคำจอรคแดนฟคำกขถ้คำงโนถ้น ตคิดตคำมพระองคคไป”

พระเยซซูไมข่เคยขาดฝซูงชนทบีที่ตลิดตามเลย คนหมซอ่ใหญอ่แหข่แหนกมันมาฟปังพระองคร์ – แมล้วข่าผมไมข่สงสมัยเลยวข่า
คนสข่วนใหญข่เหลข่านมันื้นสนใจในและเปป็นหข่วงเรนที่องการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์มากกวข่าขข่าวสารของพระองคร์ นบีที่
ถซูกบข่งบอกในคนากรบีก (ออคลอส) ซถึที่งตรงนบีนื้ถซูกแปลเปป็น “คนหมซูข่ใหญข่” คนาๆนบีนื้มบีความหมายวข่าคนหมซูข่ใหญข่กท็จรลิง แตข่
มมันกท็มบีความหมายดล้วยวข่า ควคำมสรับสน ราวกมับวข่าคนหมซูข่ใหญข่เหลข่านบีนื้มาในฐานะพวกคนทบีที่อยากรซูล้อยากเหท็น
มากกวข่า โดยสนใจใครข่รซูล้วข่าพระเยซซูทรงเปป็นผซูล้ใดและวข่าพระองคร์จะเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีที่แทล้จรลิงไดล้หรนอไมข่

แนข่นอนวข่าไมข่ใชข่ทคุกคนทบีที่รวมกมันเปป็นคนหมซูข่ใหญข่นมันื้นเปป็นสาวกทบีที่แทล้จรลิงของพระเยซซู ไมข่เลยสมักนลิดเดบียว 
พวกเขามา – และพวกเขากท็ไป บางคนตลิดตามพระองคร์เปป็นเวลาหนถึที่งวมัน, บล้างกท็หลายวมัน, บล้างกท็หลายวมันมคำกๆ 
กข่อนทบีที่พวกเขากลมับไป พวกเขาอยากเหท็นการอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์, พวกเขาอยากไดล้ยลินวข่าพระองคร์จะตรมัส
อะไร; แตข่หลายครมันื้ง เมนที่อพระองคร์ทรงสอนสลิที่งทบีที่พวกเขาไมข่เลนอกทบีที่จะรมับ พวกเขากท็จากไปและไมข่ตลิดตามพระองคร์
อบีกตข่อไป

คนหมซูข่ใหญข่เหลข่านบีนื้มา “จคำกแควถ้นกคำลคิลท และแควถ้นทศบบุรท และกรบุงเยรซซคำเลห็ม และแควถ้นยซเดทย และ
แมอ่นนั้คคำจอรคแดนฟคำกขถ้คำงโนถ้น” เราไดล้ชบีนื้ใหล้เหท็นแลล้ววข่ากคำลคิลทบข่งบอกถถึงสข่วนทางทลิศเหนนอของปาเลสไตนร์ ทศบบุรท
(เดคาโปลลิส) หมายถถึงสข่วนหนถึที่ง, ภซูมลิภาคหนถึที่งซถึที่งไมข่ชมัดเจนและไมข่มบีขอบเขตทบีที่แนข่ชมัด ซถึที่งประกอบดล้วยสลิบหมัวเมนอง
(อมันทบีที่จรลิง ความหมายของ “เดคาโปลลิส” ในภาษากรบีกกท็คนอ “สคิบหรัวเมคือง”) มมันตมันื้งอยซูข่บนดล้านทลิศตะวมันออกเฉบียง
ใตล้ของทะเลกาลลิลบี หลมังจากทบีที่พวกโรมพลิชลิตปาเลสไตนร์แลล้ว (ประมาณปปี 63 กข่อน ค.ศ.) สลิบหมัวเมนองนบีนื้กท็ไดล้รมับ



อนคุญาตใหล้มบีสลิทธลิพลิเศษตข่างๆซถึที่งไมข่ไดล้รมับอนคุญาตในพนนื้นทบีที่อนที่นๆ บรรดานมักประวมัตลิศาสตรร์ไมข่เหท็นพล้องตรงกมันเกบีที่ยว
กมับวข่าสลิบเมนองใดบล้างรวมกมันเปป็นเดคาโปลลิส แตข่เกนอบทคุกคนเหท็นพล้องตรงกมันวข่าหมัวเมนองเหลข่านมันื้นรวมเมนอง
ดามมัสกมัสเขล้าไวล้ดล้วย ประชากรสข่วนใหญข่ทบีที่นมัที่นเปป็นพวกคนตข่างชาตลิ หลมังจากเฮโรดมหาราชสลินื้นชบีพแลล้วเมนองเหลข่านบีนื้
กท็ถซูกปกครองโดยโอรสของเฮโรดและตกเปป็นของซบีเรบียซถึที่งเปป็นมณฑลของโรม

ผซูล้คนกท็มาจากกรคุงเยรซูซาเลท็ม และจากแควล้นยซูเดบีย และ “จากแมข่นนื้นาจอรร์แดนฟากขล้างโนล้น” เชข่นกมัน 
แมล้วข่าพระเยซซูทรงออกมาจากแควล้นยซูเดบียเขล้ามาในแควล้นกาลลิลบีแลล้ว คนมากมายกท็มาจากทมัที่วแถบชนบทของ
แควล้นยซูเดบียเพนที่อมาสมทบกมับฝซูงชนเหลข่านมันื้นทบีที่ตลิดตามพระองคร์ไป

ผมคลิดวข่ากข่อนทบีที่จะจบบททบีที่ 4 ของกลิตตลิคคุณของมมัทธลิว เราควรสรคุปยข่อสมันื้นๆเนนนื้อหาของขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้ 
– ขล้อ 12 ถถึง 25— ซถึที่งใหล้บมันทถึกเรนที่องราวเกบีที่ยวกมับการเรลิที่มตล้นของงานรมับใชล้ของพระเยซซูในแควล้นกาลลิลบี

อยข่างไรกท็ตาม ระหวข่างขล้อ 11 และ 12 ในบมันทถึกของมมัทธลิว กท็มบีชข่วงเวลาคมัที่นกลางนานพอสมควร; และ
เหตคุการณร์เหลข่านมันื้นทบีที่เกลิดขถึนื้นในระหวอ่คำงชข่วงเวลานมันื้นกท็ถซูกเลข่าในกลิตตลิคคุณของยอหร์น (ยอหร์น 1:29 จนถถึง 5:47)

ในยอหร์น 1:29-34 ยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาไดล้ชบีนื้ไปทบีที่พระเยซซูวข่าเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้าและใหล้คนา
พยานเกบีที่ยวกมับพระองคร์

วมันตข่อมา อมันดรซูวร์ (และนข่าจะเปป็นยอหร์นดล้วย) กท็ตลิดตามพระเยซซูไปและใชล้เวลาวมันนมันื้นกมับพระองคร์ 
(ยอหร์น 1:35-39) ในวมันถมัดมาสองคนนบีนื้กท็ถซูกสมทบโดยเปโตร (ยอหร์น 1:40-42) และในวมันถรัดมคำอบีก พวกเขากท็
ถซูกสมทบโดยฟปีลลิปและนาธานาเอล (ยอหร์น 1:43-51)

หลมังจากงานแตข่งงานในบล้านคานาซถึที่งเปป็นทบีที่ๆพระเยซซูทรงกระทนาการอมัศจรรยร์แรกของพระองคร์  
พระองคร์กท็เสดท็จลงไปยมังเมนองคาเปอรนาอคุมและทรงตมันื้งกองบมัญชาการทบีที่นมัที่น โดยทนาใหล้เมนองคาเปอรนาอคุมเปป็น
บล้านของพระองคร์ (ยอหร์น 2:1-12)

จากนมันื้นเทศกาลปปัสกาและการชนาระพระวลิหารกท็เกลิดขถึนื้นตามมา เมนที่อคนจนานวนมากเชนที่อในพระเยซซูเพราะ
การอมัศจรรยร์ตข่างๆของพระองคร์ (ยอหร์น 2:13-23)

พระเยซซูทรงพบกมับนลิโคเดมมัส (ผซูล้ซถึที่งมาหาพระองคร์ตอนกลางคนน) และประทานขข่าวสารเรนที่องการบมังเกลิด
ใหมข่ใหล้แกข่เขา (ยอหร์น 3:1-21) จากนมันื้นพระเยซซูและเหลข่าสาวกของพระองคร์กท็ใหล้บมัพตลิศมาคนเหลข่านมันื้นทบีที่มาหา
พวกเขาเพนที่อรมับบมัพตลิศมา และยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมากท็ใหล้คนาพยานเพลิที่มเตลิมเกบีที่ยวกมับพระเยซซู (ยอหร์น 3:22-36)

เมนที่อพระเยซซูเสดท็จออกไปจากแควล้นยซูเดบียเพนที่อเขล้าไปในแควล้นกาลลิลบีอบีก พระองคร์กท็เสดท็จผข่านเขล้าไปใน
แควล้นสะมาเรบีย และยอหร์นบมันทถึกเรนที่องการพบปะและบทสนทนากมับหญลิงผซูล้นมันื้นทบีที่บข่อนนื้นาของยาโคบ (ยอหร์น 4:1-
42)

จากนมันื้นพระเยซซูกท็เสดท็จกลมับไปยมังบล้านคานาและทรงรมักษาบคุตรชายของขคุนนางผซูล้นมันื้นทบีที่เมนองคาเปอรนา
อคุม (ยอหร์น 4:46-54)

ในยอหร์น 5:1 พระเยซซูเสดท็จกลมับไปยมังกรคุงเยรซูซาเลท็ม และหลมังจากบททบีที่ 5 ยอหร์นกท็หยคุดเลข่าเรนที่องการรมับ
ใชล้ตอนแรกๆของพระเยซซู ระหวข่าง 5:47 และ 6:1 เขาเรลิที่มเขล้าสซูข่การเลข่าเรนที่องตอนเดบียวกมันกมับมมัทธลิว 4:12



มมัทธลิว, มาระโก, และลซูกา (กลิตตลิคคุณทบีที่มบีเนนนื้อหาคลล้ายกมัน) เวล้นการเลข่าเรนที่องการเดลินทางในสข่วนนบีนื้ทมันื้งหมด
ในการรมับใชล้ของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า แตข่ยอหร์นบมันทถึกมมัน – ซถึที่งทนาใหล้ผมตล้องเนล้นยนื้นาอบีกครมันื้งถถึงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าไมข่มบี
ความขมัดแยล้งกมันเลยในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่มนบีนื้ กลิตตลิคคุณแตข่ละเลข่มมบีขข่าวสารเฉพาะตมัวทบีที่เปป็นเอกลมักษณร์ แตข่ทคุกเลข่มเหท็น
พล้องตรงกมันในเรนที่องหลมักคนาสอนทบีที่สนาคมัญๆของความเชนที่อแบบครลิสเตบียนและกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่มนนาเสนอบบุคคลผซถ้มท
เอกลรักษณคโดดเดอ่นองคคเดทยว – พระเยซซูครลิสตร์เจล้า:

ในมมัทธลิว พระองคร์ทรงเปป็นกษรัตรคิยคของพวกยคิว ในมาระโก พระองคร์ทรงเปป็นผซถ้รรับใชถ้ ในลซูกา พระองคร์
ทรงเปป็นบบุตรมนบุษยค ในยอหร์น พระองคร์ทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจถ้คำ อยข่างไรกท็ตาม ทรันั้งหมดนทนั้ลถ้วนเปป็นควคำมจรคิง
– เพราะวข่ากษรัตรคิยคของมมัทธลิว กท็ทรงเปป็นผซูล้รมับใชล้, มนคุษยร์, และพระเจล้าดล้วย ผซถ้รรับใชถ้ของมาระโกกท็เปป็นกษมัตรลิยร์, 
มนคุษยร์, และพระเจล้า มนบุษยคของลซูกากท็เปป็นกษมัตรลิยร์, ผซูล้รมับใชล้, และพระเจล้า และพระบบุตรองคคนคิรรันดรคของยอหร์นกท็
เปป็นกษมัตรลิยร์และผซูล้รมับใชล้ของพระเจล้าเชข่นกมัน – และพระองคร์ยมังทรงเปป็นมนบุษยคดล้วย!

ชายผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์สบีที่ทข่านไดล้บมันทถึกถล้อยคนาเหลข่านมันื้นในกลิตตลิคคุณสบีที่เลข่ม และบมันทถึกของพวกเขาบางครมันื้งกท็แตก
ตข่างกมันตรงทบีที่วข่าลมักษณะเฉพาะตมัวอมันโดดเดข่นในการทบีที่พวกเขานนาเสนอพระครลิสตร์นมันื้นแตกตข่างกมัน แตข่ชายทมันื้งสบีที่คน
นบีนื้ประกาศพระครคิสตคองคคเดทยวกรัน ขล้อเทท็จจรลิงนบีนื้พลิสซูจนร์จนหมดขล้อสงสมัยถถึงการดลใจดล้านถล้อยคนาแหข่งพระวจนะ
ของพระเจล้า

มมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์นทคุกคนบมันทถึกการรมับใชล้ของยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมา, ผซูล้นนาทางของพระ
เยซซู

ทมันื้งสบีที่คนบมันทถึกการอมัศจรรยร์อมันนข่าทถึที่งของการเลบีนื้ยงอาหารคนหล้าพมันคน ซถึที่งเปป็นการเตรบียมพรล้อมสนาหรมับ
คนาเทศนาเรนที่องขนมปปังแหข่งชบีวลิต

ทมันื้งสบีที่คนบมันทถึกการเสนอตมัวของพระครลิสตร์ตข่อพวกยลิวในฐานะกษมัตรลิยร์ตามคนาพยากรณร์ของมบีคาหร์
ทมันื้งสบีที่คนบมันทถึกเรนที่องราวเกบีที่ยวกมับยซูดาส, หนถึที่งในสลิบสองคนนมันื้นทบีที่ทรยศพระองคร์ พวกเขาทมันื้งสบีที่คนเลข่าเรนที่อง

การปฏลิเสธของเปโตรในคนนทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราทรงถซูกจมับกคุมและถซูกไตข่สวนความ พวกเขาทคุกคนบมันทถึก
เรนที่องการไตข่สวนความนมันื้นและทมันื้งสบีที่คนเลข่าเรนที่องนข่าสะเทนอนใจของการตรถึงกางเขนนมันื้น

ทมันื้งสบีที่คนบมันทถึกขล้อเทท็จจรลิงทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สคุด, ระเบลิดลซูกใหญข่ทบีที่สคุดเทข่าทบีที่เคยระเบลิดใสข่หนล้าชาวโลกทบีที่ไมข่เชนที่อ – 
การฟฟฟื้นคชนพระชนมณฝฝ่ายรม่างกายของพระเยซยูดรังททที่พระองคคไดถ้พยคำกรณคไวถ้กอ่อนกคำรสคินั้นพระชนมคของพระองคค!

บมันทถึกทบีที่ถซูกใหล้ไวล้โดยชายเหลข่านบีนื้สอนอยข่างชมัดเจนวข่าพระเยซซูทรงเกลิดมาเพนที่อทบีที่จะตาย การสลินื้นพระชนมร์
ของพระองคร์เปป็นกลิจทบีที่สนาคมัญสซูงสคุดซถึที่งไดล้นนาพระองคร์จากสวรรคร์มาสซูข่แผข่นดลินโลก พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะ
ประทานชบีวลิตของพระองคร์เปป็นคข่าไถข่ ผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่ทข่านนบีนื้เปป็นพยานรมับรองวข่าทคุกสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนื้นกอ่อนการ
สลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ลล้วนเปป็นกคำรเตรทยมพรถ้อมสนาหรมับการสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ และพวกเขาเหท็นพล้อง
ตรงกมันวข่าจากการสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ พระพรทมันื้งสลินื้นทบีที่พระเจล้าทรงโปรดประทานแกข่มนคุษยร์จะไหลหลมัที่งออก
มา เราถซูกไถข่โดยทางพระโลหลิตของพระองคร์ บาปทมันื้งหลายของเราไดล้รมับการอภมัยโดยทางพระโลหลิตของพระองคร์
การสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์เปป็นศซูนยร์กลาง, จลิตวลิญญาณ, จมังหวะการเตล้นของหมัวใจและชบีวลิตของการไถข่และ
ความรอดจากบาป



มมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์นทคุกคนบมันทถึกเรนที่องการรมับใชล้ของพระเยซซูหลรังจคำกการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์
ของพระองคร์ – งานรมับใชล้ทบีที่มบีเอกลมักษณร์ซถึที่งเปปิดเผยพระองคร์วข่าไมข่ถซูกเปลบีที่ยนแปลงเลยโดยเหตคุการณร์ยลิที่งใหญข่นมันื้น
แหข่งการสลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์ กระนมันื้นกท็เปป็นงานรมับใชล้หนถึที่งทบีที่มบีรซูปแบบใหมข่ มมันไมข่ใชข่งานรมับใชล้ตข่อยลิวแตข่พวก
เดบียวอบีกตข่อไปแลล้ว แตข่ตข่อมนคุษยร์ทคุกคน, งานรมับใชล้หนถึที่งทบีที่มบีความเปป็นสากล, งานรมับใชล้หนถึที่งทบีที่ประกอบดล้วยฤทธลิธิ์
เดช

มมัทธลิว, มาระโก, ลซูกา, และยอหร์นทคุกคนบมันทถึกการรมับประกมันของพระคมัมภบีรร์เรนที่องการเสดท็จมาครมันื้งทบีที่สอง
ของพระครลิสตร์มายมังแผข่นดลินโลกนบีนื้ – ไมข่ใชข่ในฐานะทารกนล้อยในรางหญล้า แตข่ในฐานะจอมกษมัตรลิยร์และจอมเจล้า
นาย

ผมขอทวนซนื้นาอบีกครมันื้งหนถึที่ง – ไมข่มบีความขมัดแยล้งกมันเลยในกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม



บททรีที่ 5
1 ครมันื้นทอดพระเนตรเหท็นคนมากดมังนมันื้น พระองคร์กท็เสดท็จขถึนื้นไปบนภซูเขา และเมนที่อประทมับแลล้ว เหลข่า

สาวกของพระองคร์มาเฝฝ้าพระองคร์
2 และพระองคร์ทรงเอข่ยพระโอษฐร์ตรมัสสอนเขาวข่า
3 “บคุคคลผซูล้ใดรซูล้สถึกบกพรข่องฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์เปป็นของเขา
4 บคุคคลผซูล้ใดโศกเศรล้า ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าเขาจะไดล้รมับการทรงปลอบประโลม
5 บคุคคลผซูล้ใดมบีใจอข่อนโยน ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าเขาจะไดล้รมับแผข่นดลินโลกเปป็นมรดก
6 บคุคคลผซูล้ใดหลิวกระหายความชอบธรรม ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุขเพราะวข่าเขาจะไดล้อลิที่มบรลิบซูรณร์
7 บคุคคลผซูล้ใดมบีใจกรคุณา ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าเขาจะไดล้รมับพระกรคุณา
8 บคุคคลผซูล้ใดมบีใจบรลิสคุทธลิธิ์ ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าเขาจะไดล้เหท็นพระเจล้า
9 บคุคคลผซูล้ใดสรล้างสมันตลิ ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าจะไดล้เรบียกเขาวข่าเปป็นบคุตรของพระเจล้า
10 บคุคคลผซูล้ใดตล้องถซูกขข่มเหงเพราะเหตคุความชอบธรรม ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข เพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์

เปป็นของเขา
11 เมนที่อเขาจะตลิเตบียนขข่มเหงและนลินทาวข่ารล้ายทข่านทมันื้งหลายเปป็นความเทท็จเพราะเรา ทข่านกท็เปป็นสคุข
12 จงชนที่นชมยลินดบีอยข่างเหลนอลล้น เพราะวข่าบนาเหนท็จของทข่านมบีบรลิบซูรณร์ในสวรรคร์ เพราะเขาไดล้ขข่มเหง

ศาสดาพยากรณร์ทมันื้งหลายทบีที่อยซูข่กข่อนทข่านเหมนอนกมัน
13 ทข่านทมันื้งหลายเปป็นเกลนอแหข่งโลก แตข่ถล้าเกลนอนมันื้นหมดรสเคท็มไปแลล้ว จะทนาใหล้กลมับเคท็มอบีกอยข่างไรไดล้ 

แตข่นมันื้นไปกท็ไมข่เปป็นประโยชนร์อะไร มบีแตข่จะทลินื้งเสบียสนาหรมับคนเหยบียบยที่นา
14 ทข่านทมันื้งหลายเปป็นความสวข่างของโลก นครซถึที่งอยซูข่บนภซูเขาจะปปิดบมังไวล้ไมข่ไดล้
15 ไมข่มบีผซูล้ใดจคุดเทบียนแลล้วนนาไปวางไวล้ในถมัง แตข่ยข่อมตมันื้งไวล้บนเชลิงเทบียน จะไดล้สข่องสวข่างแกข่ทคุกคนทบีที่อยซูข่ใน

เรนอนนมันื้น
16 จงใหล้ความสวข่างของทข่านสข่องไปตข่อหนล้าคนทมันื้งปวงอยข่างนมันื้น เพนที่อวข่าเขาไดล้เหท็นความดบีทบีที่ทข่านทนา และ

จะไดล้สรรเสรลิญพระบลิดาของทข่านผซูล้ทรงอยซูข่ในสวรรคร์
17 อยข่าคลิดวข่าเรามาเพนที่อจะทนาลายพระราชบมัญญมัตลิหรนอคนาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดล้มาเพนที่อจะ

ทนาลาย แตข่มาเพนที่อจะใหล้สนาเรท็จ
18 เพราะเราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทมันื้งหลายวข่า ถถึงฟฝ้าและดลินจะลข่วงไป แมล้อมักษรหนถึที่งหรนอจคุดๆหนถึที่งกท็

จะไมข่สซูญไปจากพระราชบมัญญมัตลิ จนกวข่าจะสนาเรท็จทมันื้งสลินื้น
19 เหตคุฉะนมันื้น ผซูล้ใดไดล้ทนาใหล้ขล้อเลท็กนล้อยสมักขล้อหนถึที่งในพระบมัญญมัตลินบีนื้เบาลง ทมันื้งสอนคนอนที่นใหล้ทนาอยข่างนมันื้น

ดล้วย ผซูล้นมันื้นจะไดล้ชนที่อวข่า เปป็นผซูล้นล้อยทบีที่สคุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ แตข่ผซูล้ใดทบีที่ประพฤตลิและสอนตามพระบมัญญมัตลิ ผซูล้นมันื้น
จะไดล้ชนที่อวข่า เปป็นใหญข่ในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์

20 เพราะเราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า ถล้าความชอบธรรมของทข่านไมข่ยลิที่งกวข่าความชอบธรรมของพวกธร
รมาจารยร์และพวกฟารลิสบี ทข่านจะไมข่มบีวมันไดล้เขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์



21 ทข่านทมันื้งหลายไดล้ยลินวข่ามบีคนากลข่าวในครมันื้งโบราณวข่า ‘อยข่าฆข่าคน’ ถล้าผซูล้ใดฆข่าคน ผซูล้นมันื้นจะตล้องถซูก
พลิพากษาลงโทษ

22 ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า ผซูล้ใดโกรธพบีที่นล้องของตนโดยไมข่มบีเหตคุ ผซูล้นมันื้นจะตล้องถซูกพลิพากษาลงโทษ 
ถล้าผซูล้ใดจะพซูดกมับพบีที่นล้องวข่า ‘ไอล้บล้า’ ผซูล้นมันื้นตล้องถซูกนนาไปทบีที่ศาลสซูงใหล้พลิพากษาลงโทษ และผซูล้ใดจะวข่า ‘ไอล้โงข่’ ผซูล้นมันื้นจะมบี
โทษถถึงไฟนรก

23 เหตคุฉะนมันื้น ถล้าทข่านนนาเครนที่องบซูชามาถถึงแทข่นบซูชาแลล้ว และระลถึกขถึนื้นไดล้วข่า พบีที่นล้องมบีเหตคุขมัดเคนองขล้อหนถึที่ง
ขล้อใดกมับทข่าน

24 จงวางเครนที่องบซูชาไวล้ทบีที่หนล้าแทข่นบซูชา กลมับไปคนนดบีกมับพบีที่นล้องผซูล้นมันื้นเสบียกข่อน แลล้วจถึงคข่อยมาถวายเครนที่อง
บซูชาของทข่าน

25 จงปรองดองกมับคซูข่ความโดยเรท็วขณะทบีที่พากมันไป เกลนอกวข่าในเวลาหนถึที่งเวลาใดคซูข่ความนมันื้นจะมอบทข่าน
ไวล้กมับผซูล้พลิพากษา แลล้วผซูล้พลิพากษาจะมอบทข่านไวล้กมับผซูล้คคุม และทข่านจะตล้องถซูกขมังไวล้ในเรนอนจนา

26 เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ทข่านจะออกจากทบีที่นมัที่นไมข่ไดล้กวข่าทข่านจะไดล้ใชล้หนบีนื้จนครบ
27 ทข่านทมันื้งหลายไดล้ยลินวข่ามบีคนากลข่าวในครมันื้งโบราณวข่า ‘อยข่าลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขา’
28 ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า ผซูล้ใดมองผซูล้หญลิงเพนที่อใหล้เกลิดใจกนาหนมัดในหญลิงนมันื้น ผซูล้นมันื้นไดล้ลข่วงประเวณบีใน

ใจกมับหญลิงนมันื้นแลล้ว
29 ถล้าตาขล้างขวาของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงควมักออกและโยนมมันทลินื้งเสบียจากทข่าน เพราะวข่าจะเปป็น

ประโยชนร์แกข่ทข่านมากกวข่าทบีที่จะเสบียอวมัยวะไปอยข่างหนถึที่ง แตข่ทมันื้งตมัวของทข่านไมข่ตล้องถซูกทลินื้งลงในนรก
30 และถล้ามนอขล้างขวาของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงตมัดออกและโยนมมันทลินื้งเสบียจากทข่าน เพราะวข่าจะ

เปป็นประโยชนร์แกข่ทข่านมากกวข่าทบีที่จะเสบียอวมัยวะไปอยข่างหนถึที่ง แตข่ทมันื้งตมัวของทข่านไมข่ตล้องถซูกทลินื้งลงในนรก
31 ยมังมบีคนากลข่าวไวล้วข่า ‘ผซูล้ใดจะหยข่าภรรยา กท็ใหล้เขาทนาหนมังสนอหยข่าใหล้แกข่ภรรยานมันื้น’
32 ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า ผซูล้ใดจะหยข่าภรรยา เพราะเหตคุอนที่นนอกจากการเลข่นชซูล้ กท็เทข่ากมับวข่าผซูล้นมันื้น

ทนาใหล้หญลิงนมันื้นลข่วงประเวณบี และถล้าผซูล้ใดจะรมับหญลิงซถึที่งหยข่าแลล้วเชข่นนมันื้นมาเปป็นภรรยา ผซูล้นมันื้นกท็ลข่วงประเวณบีดล้วย
33 อบีกประการหนถึที่ง ทข่านทมันื้งหลายไดล้ยลินวข่ามบีคนากลข่าวในครมันื้งโบราณวข่า ‘อยข่าเสบียคนาสมัตยร์ปฏลิญาณ แตข่จง

ปฏลิบมัตลิตามคนาสมัตยร์ปฏลิญาณของทข่านตข่อองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า’
34 ฝฝ่ายเราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า อยข่าปฏลิญาณเลย จะอล้างถถึงสวรรคร์กท็ดบี เพราะสวรรคร์เปป็นบมัลลมังกร์ของ

พระเจล้า
35 หรนอจะอล้างถถึงแผข่นดลินโลกกท็ดบี เพราะแผข่นดลินโลกเปป็นทบีที่รองพระบาทของพระองคร์ หรนอจะอล้างถถึงกรคุง

เยรซูซาเลท็มกท็ดบี เพราะกรคุงเยรซูซาเลท็มเปป็นราชธานบีของพระมหากษมัตรลิยร์
36 อยข่าปฏลิญาณโดยอล้างถถึงศบีรษะของตน เพราะทข่านจะกระทนาใหล้ผมขาวหรนอดนาไปสมักเสล้นหนถึที่งกท็ไมข่ไดล้
37 จรลิงกท็จงวข่าจรลิง ไมข่กท็วข่าไมข่ พซูดแตข่เพบียงนบีนื้กท็พอ คนาพซูดเกลินนบีนื้ไปมาจากความชมัที่ว
38 ทข่านทมันื้งหลายเคยไดล้ยลินคนาซถึที่งกลข่าวไวล้วข่า ‘ตาแทนตาและฟปันแทนฟปัน’
39 ฝฝ่ายเราบอกทข่านวข่า อยข่าตข่อสซูล้คนชมัที่ว ถล้าผซูล้ใดตบแกล้มขวาของทข่าน กท็จงหมันแกล้มอบีกขล้างหนถึที่งใหล้เขาดล้วย



40 ถล้าผซูล้ใดอยากจะฟฝ้องศาลเพนที่อจะรลิบเอาเสนนื้อของทข่าน กท็จงใหล้เสนนื้อคลคุมแกข่เขาดล้วย
41 ถล้าผซูล้ใดจะเกณฑร์ทข่านใหล้เดลินทางไปหนถึที่งกลิโลเมตร กท็ใหล้เลยไปกมับเขาถถึงสองกลิโลเมตร
42 ถล้าเขาจะขอสลิที่งใดจากทข่านกท็จงใหล้ อยข่าเมลินหนล้าจากผซูล้ทบีที่อยากขอยนมจากทข่าน
43 ทข่านทมันื้งหลายเคยไดล้ยลินคนาซถึที่งกลข่าวไวล้วข่า ‘จงรมักเพนที่อนบล้าน และเกลบียดชมังศมัตรซู’
44 ฝฝ่ายเราบอกทข่านวข่า จงรมักศมัตรซูของทข่าน จงอวยพรแกข่ผซูล้ทบีที่สาปแชข่งทข่าน จงทนาดบีแกข่ผซูล้ทบีที่เกลบียดชมังทข่าน 

และจงอธลิษฐานเพนที่อผซูล้ทบีที่ปฏลิบมัตลิตข่อทข่านอยข่างเหยบียดหยามและขข่มเหงทข่าน
45 จงทนาดมังนบีนื้เพนที่อทข่านทมันื้งหลายจะเปป็นบคุตรของพระบลิดาของทข่านผซูล้ทรงสถลิตในสวรรคร์ เพราะวข่า

พระองคร์ทรงใหล้ดวงอาทลิตยร์ของพระองคร์ขถึนื้นสข่องสวข่างแกข่คนดบีและคนชมัที่ว และใหล้ฝนตกแกข่คนชอบธรรมและแกข่
คนอธรรม

46 แมล้วข่าทข่านรมักผซูล้ทบีที่รมักทข่าน ทข่านจะไดล้บนาเหนท็จอะไร ถถึงพวกเกท็บภาษบีกท็กระทนาอยข่างนมันื้นมลิใชข่หรนอ
47 ถล้าทข่านทมักทายแตข่พบีที่นล้องของตนฝฝ่ายเดบียว ทข่านไดล้กระทนาอะไรเปป็นพลิเศษยลิที่งกวข่าคนทมันื้งปวงเลข่า ถถึง

พวกเกท็บภาษบีกท็กระทนาอยข่างนมันื้นมลิใชข่หรนอ
48 เหตคุฉะนบีนื้ ทข่านทมันื้งหลายจงเปป็นคนดบีรอบคอบ เหมนอนอยข่างพระบลิดาของทข่านผซูล้ทรงสถลิตในสวรรคร์เปป็น

ผซูล้ดบีรอบคอบ”

คคาเทศนาบนภซเขา
ชนที่อเรบียก คคคำเทศนคำบนภซเขคำ ไมข่ไดล้ปรากฏในเนนนื้อหาของมมัทธลิวบททบีที่ 5, 6 และ 7 แตข่ตลอดหลาย

ศตวรรษชนที่อเรบียกนมันื้นไดล้ถซูกตมันื้งใหล้แกข่ทมันื้งสามบทนบีนื้ ผมไมข่เหท็นวข่ามบีอะไรผลิดเกบีที่ยวกมับชนที่อเรบียกนมันื้น
หลายตอนในพระคมัมภบีรร์ถซูกเขล้าใจผลิดและถซูกใชล้แบบผลิดๆโดยพวกอาจารยร์ทบีที่อยากปกปฝ้องศาสนาหนถึที่ง, 

นลิกายหนถึที่ง, หรนอความเหท็นสข่วนตมัวประการหนถึที่ง; แตข่ผมเชนที่อวข่าคคคำเทศนคำบนภซเขคำเปป็นพระคนาตอนทบีที่ถซูกเขล้าใจผลิด
และถซูกใชล้แบบผลิดๆมากทบีที่สคุดในพระวจนะของพระเจล้าทมันื้งเลข่ม

ความสมับสนนบีนื้เปป็นผลมาจากความลล้มเหลวของเหลข่าผซูล้รมับใชล้และสมาชลิกธรรมดาทบีที่จะเชนที่อฟปังคนาบมัญชา
ของอมัครทซูตเปาโลตามทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ใน 2 ทลิโมธบี 2:15: “จงหมรัที่นศถึกษคำคถ้นควถ้คำเพนที่อสนาแดงตนเองใหล้เปป็นทบีที่ชอบ
พระทมัยพระเจล้า เปป็นคนงานทบีที่ไมข่ตล้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหอ่งควคำมจรคิงนรันั้นไดถ้อยอ่คำงถซกตถ้อง” การศถึกษา
คล้นควล้าเปป็นงานทบีที่หนมัก มมันตล้องใชล้ทมันื้งแรงกายและแรงสมอง และผซูล้เชนที่อจนานวนไมข่มากเตท็มใจทบีที่จะสละเวลาและใชล้
ความอคุตสาหะทบีที่จนาเปป็นเพนที่อบรรลคุการศถึกษาคล้นควล้าทบีที่เขล้มขล้นอยข่างแทล้จรลิง มมันจนาเปป็นทบีที่เราจะตล้องคล้นดซูขล้อพระ
คมัมภบีรร์ตข่างๆและเปรบียบเทบียบสลิที่งตข่างๆทบีที่อยซูข่ฝฝ่ายวลิญญาณหากเราอยากทบีที่จะเขล้าใจพระวจนะของพระเจล้าและ
แยกแยะมมันอยข่างถซูกตล้อง (1 คร. 2:10-14) เพราะวข่าคนทมันื้งหลายไมข่ปฏลิบมัตลิตามแผนการของพระเจล้าในเรนที่องการ
ศถึกษาพระคมัมภบีรร์ (วลิธบีเดบียวเทข่านมันื้นทบีที่จะเขล้าใจพระคมัมภบีรร์ไดล้) คนาสอนสมมัยใหมข่และการเทศนามากมายทบีที่เชนที่อมโยง
กมับคนาเทศนาบนภซูเขาจถึงทนาใหล้เขล้าใจผลิด

เมนที่อไมข่นานมานบีนื้ผมไดล้ยลินผซูล้รมับใชล้ทข่านหนถึที่งทางวลิทยคุกลข่าววข่า “เราตล้องกลมับไปสซูข่คนาเทศนาบนภซูเขา” นมัที่น
เปป็นคนากลข่าวของแนวคลิดเสรบีนลิยม มมันเปป็นความพยายามแบบจงใจทบีที่จะเอาคนาเทศนาบนภซูเขามาแทนทบีที่การ
ประกาศเรนที่องกางเขนในฐคำนะเปป็นวคิธทแหอ่งควคำมรอด เราไมข่จนาเปป็นตล้องกลมับไปยมังคนาเทศนาบนภซูเขาหรอกครมับ 



เราตล้องหมายพถึที่งพระเยซซู, ผซูล้ทรงรลิเรลิที่มและทนาใหล้ความเชนที่อของเราสนาเรท็จ การประกาศเรนที่องกคำงเขนเปป็นสลิที่งทบีที่ดซู
เหมนอน “โงข่เขลา” ในสายตาของคนไมข่เชนที่อ (1 คร. 1:18) และนมัที่นเปป็นขข่าวสารทบีที่พญามารเกลบียดชมัง มมันรซูล้วข่ามมันไมข่
สามารถเอาชนะขข่าวสารแหข่งกลโกธาไดล้ – พระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเยซซู พระโลหลิตของพระองคร์ไดล้ถซูกทนาใหล้
หลมัที่งออกเพนที่อการยกโทษบาป พระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ทบีที่ไถข่, นนาพา, และเปป็นผซูล้ทบีที่จะทรงรมับเราไวล้กมับพระองคร์เองในทล้าย
ทบีที่สคุด เรามบีชบีวลิตอยซูข่เพราะพระองคคทรงพระชนมคอยซอ่!

นมักเทศนร์จนานวนมากทคุกวมันนบีนื้ไมข่เคยใชล้พระคนาตอนทบีที่วข่า “ถถ้คำไมอ่มทโลหคิตไหลออกแลถ้ว กห็จะไมอ่มทกคำรอภรัย
บคำปเลย” (ฮบ. 9:22) พวกเขาไมข่เคยประกาศเหมนอนอยข่างทบีที่เปาโลประกาศวข่า “ขล้าพเจล้าตมันื้งใจวข่าจะไมข่แสดง
ความรซูล้เรนที่องใดๆในหมซูข่พวกทข่านเลยเวล้นแตข่เรนที่องพระเยซซครคิสตค และกคำรททที่พระองคคทรงถซกตรถึงททที่กคำงเขน” (1 คร. 
2:2) เปาโลยมังประกาศดล้วยวข่า “พวกเราประกาศเรนที่องพระครตสตณผยูจ้ทรงถยูกตรนงทมีสิ่กางเขนนบันั้น อมันเปป็นสลิที่งทบีที่ใหล้พวก
ยลิวสะดคุด และพวกกรบีกถนอวข่าเปป็นเรนที่องโงข่ แตข่สนาหรมับผซูล้ทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกนมันื้น ทมันื้งพวกยลิวและพวกกรบีกตข่างถนอวข่า 
พระครคิสตคทรงเปป็นฤทธคำนบุภคำพและพระปฟัญญคำของพระเจถ้คำ” (1 คร. 1:23, 24)

ผซูล้รมับใชล้ทมันื้งหลายทบีที่ประกาศวข่าเราตล้องกลมับไปยมังคนาเทศนาบนภซูเขากท็กนาลมังประกาศเรนที่องจรตยธรรมของ
พระเยซซแทนทบีที่จะประกาศพระโลหตตทมีสิ่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจถ้คำ พวกเขากนาลมังเทศนาเรนที่อง
จรคิยธรรมของพระเยซซูวข่าเปป็นหนทางหนถึที่งแหข่งชบีวลิตแทนทบีที่จะประกาศพระโลหคิตของพระเยซซูในฐานะเปป็นสลิที่งทบีที่ชข่วย
ใหล้รอดไดล้ นบีที่เทข่ากมับพวกเขากนาลมังกลข่าวแกข่คนบาปวข่า: “จงศถึกษาคนาเทศนาบนภซูเขา, จงดนาเนลินชบีวลิตตามกฎ
ทองคนานมันื้น, และสคุดทล้ายแลล้วคคุณจะไดล้รมับความรอดและเขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์”

คนาสอนเชข่นนมันื้นเปป็นการลล้อเลบียนอมันทารคุณ และคนเหลข่านมันื้นทบีที่สอนมมันกท็เปป็นพวกขโมยและโจรฝฝ่าย
วลิญญาณ ขล้อพลิสซูจนร์นข่ะหรนอครมับ? ถล้อยคนาของพระเยซซูนมัที่นเอง:

“เราบอกความจรลิงแกข่ทข่านวข่า ผซูล้ทบีที่มลิไดล้เขล้าไปในคอกแกะทางประตซู แตข่ปปีนเขล้าไปทางอนที่นนมันื้นเปป็นขโมย
และโจร แตข่ผซูล้ทบีที่เขล้าทางประตซูกท็เปป็นผซูล้เลบีนื้ยงแกะ นายประตซูจถึงเปปิดประตซูใหล้ผซูล้นมันื้น และแกะยข่อมฟปังเสบียงของทข่าน 
ทข่านเรบียกชนที่อแกะของทข่าน และนนาออกไป...เรคำเปป็นประตยู ถถ้คำผซถ้ใดเขถ้คำไปทคำงเรา ผซถ้นรันั้นจะรอด และเขาจะเขล้าออก
แลล้วจะพบอาหาร ขโมยนมันื้นยข่อมมาเพนที่อจะลมักและฆข่าและทนาลายเสบีย เราไดล้มาเพนที่อเขาทมันื้งหลายจะไดล้ชบีวลิต และจะ
ไดล้อยข่างครบบรลิบซูรณร์ เราเปป็นผยูจ้เลมีนั้ยงทมีสิ่ดมี ผซถ้เลทนั้ยงททที่ดทนรันั้นยอ่อมสละชทวคิตของตนเพคืที่อฝซงแกะ แตข่ผซูล้ทบีที่รมับจล้างมลิไดล้เปป็นผซูล้
เลบีนื้ยงแกะ และฝซูงแกะไมข่เปป็นของเขา เมนที่อเหท็นสคุนมัขปฝ่ามา เขาจถึงละทลินื้งฝซูงแกะหนบีไป สคุนมัขปฝ่ากท็ชลิงเอาแกะไปเสบีย 
และทนาใหล้ฝซูงแกะกระจมัดกระจายไป” (ยอหร์น 10:1-3, 9-12)

ผซูล้รมับใชล้เหลข่านมันื้นทบีที่เทศนาเรนที่องคนาเทศนาบนภซูเขาวข่าเปป็นวลิธบีหนถึที่งทบีที่จะชข่วยใหล้รอดไดล้กท็เปป็นผซูล้นนาทางตาบอด
ทบีที่จซูงคนตาบอด “ถล้าคนตาบอดนนาทางคนตาบอด ทมันื้งสองจะตกลงไปในบข่อ” (มธ. 15:14) มนคุษยร์ซถึที่งโดยสมันดาน
นมันื้นเปป็นบคุตรแหข่งพระพลิโรธ, เสนที่อมทรามโดยสลินื้นเชลิงและหลงหายอยข่างสลินื้นหวมัง, กท็ไมข่อาจทนาใหล้ตมัวเองเปป็นทบีที่พอ
พระทมัยพระเจล้าไดล้ เราจะเปป็นทบีที่พอพระทมัยตข่อพระเจล้าผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์ไดล้กท็ “ในผซถ้ทรงเปป็นททที่รรัก” แตข่ผซูล้เดบียว (อฟ. 1:6)

คนทบีที่ยมังไมข่บมังเกลิดใหมข่กท็ไมข่สามารถเปป็น “ผซถ้ขรัดสนในฝฝ่คำยวคิญญคำณ” หรนอ “โศกเศรถ้คำ” หรนอ “มทใจออ่อน
สบุภคำพ” ไดล้ คนทบีที่ยมังไมข่ไดล้รมับความรอดกท็ไมข่สามารถ “หลิวและกระหายความชอบธรรม” ไดล้อยข่างแนข่นอน เพราะ
วข่ามนบุษยคธรรมดคำนมันื้น “รมับสลิที่งเหลข่านมันื้นซถึที่งเปป็นของพระวลิญญาณแหข่งพระเจล้าไมข่ไดล้ เพราะเขาเหท็นวข่าเปป็นสลิที่งโงข่เขลา 



และเขาไมข่สามารถเขล้าใจไดล้ เพราะวข่าจะเขล้าใจสลิที่งเหลข่านมันื้นไดล้กท็ตล้องสมังเกตดล้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) มนคุษยร์
โดยสมันดานนมันื้นไมข่ใชข่คนมบีใจอข่อนสคุภาพหรนอโศกเศรล้า และเขากท็ไมข่มบีใจกรคุณาดล้วย – และแนข่นอนวข่าเขาไมข่ “มทใจ
บรคิสบุทธคิธิ์” หากปราศจากพระวลิญญาณของพระเจล้าแลล้ว มนคุษยร์กท็เปป็นเหมนอนกมับทบีที่ถซูกพรรณนาไวล้ในขล้อพระคนาตอน
ตข่อไปนบีนื้:

เยเรมทยค 17:9: “จลิตใจกท็เปป็นตรัวลอ่อลวงเหนคือกวอ่คำสคิที่งใดทรันั้งหมด มรันเสคืที่อมทรคำมอยอ่คำงรถ้คำยททเดทยว ผซูล้ใดจะ
รซูล้จมักใจนมันื้นเลข่า”

มคำระโก 7:21-23: “เพราะวข่าจากภายในมนคุษยร์คนอจากใจมนคุษยร์ มบีความคลิดชมัที่วรล้าย การลข่วงประเวณบี 
การผลิดผมัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลมักขโมย การโลภ ความชมัที่ว การลข่อลวงเขา ราคะตมัณหา อลิจฉาตารล้อน การ
หมลิที่นประมาท ความเยข่อหยลิที่ง ความโฉด สารพมัดการชมัที่วนบีนื้เกลิดมาจากภายใน และทนาใหล้มนคุษยร์เปป็นมลทลิน” นบีที่เปป็น
ถล้อยคนาของพระเยซซู และมมันกท็บอกเราอยข่างชมัดแจล้งวข่าใจทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่กท็สามารถกระทนาบาปอมันเลว
ทรามใดๆไดล้ทมันื้งนมันื้นทบีที่มนคุษยร์ทบีที่ตายไดล้ลล้วนเคยกระทนา

โรม 8:6-8: “ดล้วยวข่าซถึที่งปปักใจอยซูข่กมับเนนนื้อหนมังกท็คนอความตาย และซถึที่งปปักใจอยซูข่กมับพระวลิญญาณกท็คนอชบีวลิต
และสมันตลิสคุข เหตคุวข่าใจซถึที่งปฟักอยซอ่กรับเนคืนั้อหนรังนรันั้นกห็เปป็นศบัตรยูตอ่อพระเจถ้คำ เพราะหาไดล้อยซูข่ใตล้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลิ
ของพระเจล้าไมข่ และทบีที่จรลิงจะอยซูข่ใตล้บมังคมับพระราชบมัญญมัตลินมันื้นไมข่ไดล้ เพราะฉะนมันื้นคนทรันั้งหลคำยททที่อยซอ่ฝฝ่คำยเนคืนั้อหนรังจะ
เปป็นททที่ชอบพระทรัยพระเจถ้คำกห็หคำมคิไดถ้”

ใจทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่นมันื้นอยซูข่ฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง มนคุษยร์ไมข่สามารถคคิดอยอ่คำงถซกตถ้องไดถ้จนกวข่าเขาจะบมังเกลิด
ใหมข่ และ “เพราะเขาคลิดในใจอยข่างไร เขคำกห็เปป็นอยอ่คำงนรันั้น” (สภษ. 23:7) “...เออ จลิตใจของบคุตรทมันื้งหลายของ
มนคุษยร์กท็เตท็มไปดล้วยความชมัที่ว และความบล้าบออยซูข่ในใจของเขาเมนที่อมบีชบีวลิตและตข่อจากนมันื้นเขากท็ไปอยซูข่กมับคนตาย”
(ปญจ. 9:3 วรรคหลมัง)

พระเจล้าทรงรล้องตรมัสวข่า “มคำเถคิด ใหถ้เรคำสซถ้ควคำมกรัน (ใชถ้เหตบุผล) ถถึงบาปของเจล้าเหมนอนสบีแดงเขล้มกท็จะขาว
อยข่างหลิมะ ถถึงมมันจะแดงอยข่างผล้าแดงกท็จะกลายเปป็นอยข่างขนแกะ” (อสย. 1:18) แตข่คนไมข่เชนที่อนมันื้นไมข่มบีเหตคุผลเลย 
อนานาจในการใชล้เหตคุผลของเขานมันื้นหมดไปเสบียแลล้ว

ทางของคนไมข่เชนที่อนมันื้นเสนที่อมทราม: “พระเจล้าทอดพระเนตรบนแผข่นดลินโลก และดซูเถลิด แผข่นดลินโลกกท็ชมัที่ว
ชล้า เพราะวข่าบรรดาเนนนื้อหนมังไดล้กระทนาการชมัที่วชล้าบนแผข่นดลินโลก” (ปฐก. 6:12)

ความเขล้าใจของคนไมข่เชนที่อนมันื้นถซูกทนาใหล้มนดไปโดยพระแหข่งความมนด, พญามาร, “โดยทบีที่ความเขล้าใจของ
เขามนดมนไปและเขาอยซูข่หข่างจากชบีวลิตซถึที่งมาจากพระเจล้า เพราะเหตคุความโงข่ซถึที่งอยซูข่ในตมัวเขา อมันเนนที่องจากใจทบีที่แขท็ง
กระดล้างของเขา” (อฟ. 4:18)

โรม 3:13-18 นนาเสนอภาพอมันเลวทรามของคนทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่: “ลนาคอของเขาคนอหลคุมฝปังศพทบีที่
เปปิดอยซูข่ เขาใชล้ลลินื้นของเขาในการลข่อลวง ภายใตล้รลิมฝปีปากของเขามบีพลิษของงซูรล้าย ปากของเขาเตท็มดล้วยคนาแชข่งดข่า
และคนาขมขนที่น เทล้าของเขาวข่องไวในการทนาใหล้นองเลนอด ในทางเดลินของเขามบีความพลินาศและความทคุกขร์และเขา
ไมข่รซูล้จมักทางแหข่งสมันตลิสคุข ในแววตาของเขาไมข่มบีความเกรงกลมัวพระเจล้า” 



อลิสยาหร์ประกาศเกบีที่ยวกมับคนทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่วข่า “...กลิจการของมมันเปป็นการชมัที่วชล้า และการกระทนา
อมันทารคุณกท็อยซูข่ในมนอของเขา เทล้าของเขาวลิที่งไปหาความชมัที่ว และเขาเรข่งไปหลมัที่งโลหลิตไรล้ความผลิดใหล้ถถึงตาย ความคลิด
ของเขาเปป็นความคลิดชมัที่วชล้า การลล้างผลาญและการทนาลายอยซูข่ในหนทางของเขา เขาไมข่รซูล้จมักทางแหข่งสมันตลิสคุข ไมข่มบี
ความยคุตลิธรรมในวลิถบีของเขา เขาไดล้ทนาใหล้ถนนของเขาทคุจรลิต ผซูล้ใดทบีที่เดลินในนมันื้นจะไมข่รซูล้จมักสมันตลิสคุข” (อสย. 59:6-8)

ดวงตาของคนไมข่เชนที่อเปป็นดวงตาทบีที่ถซูกทนาใหล้มนดบอดไป และเขาไมข่สามารถมองเหท็นสลิที่งตข่างๆของพระ
วลิญญาณไดล้จนกวข่าเขาไดล้รมับใจใหมข่ผข่านทางการอมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่: “แตข่ถล้าขข่าวประเสรลิฐของเราถซูกบมัง
ไวล้จากใคร กท็จากคนเหลข่านมันื้นทบีที่กนาลมังจะพลินาศ สข่วนคนทบีที่ไมข่เชนที่อนมันื้น พระของยคุคนบีนื้ไดล้กระทนาใจของเขาใหล้มนดไป 
เพนที่อไมข่ใหล้ความสวข่างของขข่าวประเสรลิฐอมันมบีสงข่าราศบีของพระครลิสตร์ ผซูล้เปป็นพระฉายของพระเจล้า สข่องแสงถถึงพวก
เขา” (2 คร. 4:3, 4)

หซูของคนบาปนมันื้นหนวกตข่อพระสคุรเสบียงของพระเจล้า เขาไมข่ปรารถนาทบีที่จะไดล้ยลินสลิที่งตข่างๆของพระเจล้า
จนกวข่าใจของเขาถซูกทนาใหล้หวมัที่นไหวโดยฤทธลิธิ์เดชแหข่งพระวจนะของพระเจล้าภายใตล้การกระทนากลิจของพระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (2 ทธ. 4:3, 4)

สมันดานทมันื้งหมดของคนไมข่เชนที่อกท็แปดเปฟฟื้อนไปดล้วยความบาปและความชมัที่วชล้า: “ยมังจะใหล้เฆบีที่ยนเจล้าตรงไหน
อบีกทบีที่เจล้ากบฏอยซูข่เรนที่อยไป ศบีรษะกท็เจท็บหมด จลิตใจกท็อข่อนเปลบีนื้ยไปสลินื้น ตมันื้งแตข่ฝฝ่าเทล้าจนถถึงศบีรษะไมข่มบีความปกตลิในนมันื้น
เลย มบีแตข่บาดแผลและฟกชนื้นาและเปป็นแผลเลนอดไหล ไมข่เหท็นบบีบออกหรนอพมันไวล้ หรนอทนาใหล้อข่อนลงดล้วยนนื้นามมัน”
(อสย. 1:5,6)

กระนมันื้นตมันื้งแตข่หมัวจรดเทล้า คนทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่กท็เนข่าเสบีย หากกลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณแลล้ว พระของ
ยคุคนบีนื้ไดล้ทนาใหล้ดวงตาแหข่งความเขล้าใจของเขามนดบอดไปและเขาไมข่สามารถมองเหท็นตมัวเองในแบบทบีที่เขาเปป็นจรลิงๆ
ไดล้ – หลงหาย, ปราศจากความหวมัง, และปราศจากพระเจล้า เขาไมข่สามารถมองเหท็นความดนามนดแหข่งความบาป
อมันเลวรล้ายนมันื้น มมันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่มนคุษยร์ธรรมดาจะทนาใหล้ตนเองเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยตข่อพระเจล้าไดล้ และจนกวข่า
เขาตระหนมักถถึงคข่าจล้างแหข่งความบาป เขากท็จะไมข่รล้องทซูลตข่อพระเจล้าเพนที่อขอการทรงไถข่

มนคุษยร์ไมข่สามารถทนาใหล้ตมัวเอง “มทใจออ่อนสบุภคำพ” ไดล้โดยแคข่พยายาม เขาไมข่สามารถทนาใหล้ตมัวเอง “มทใจ
กรบุณคำ” ไดล้โดยแคข่พยายามทบีที่จะแสดงความกรคุณา – และแนข่นอนวข่าเขาไมข่สามารถชคคำระใจของเขคำเองใหถ้บรคิสบุทธคิธิ์
ไดถ้! คนบาปเตท็มเปปีปี่ยมดล้วยการเปป็นศมัตรซูตข่อพระเจล้า ดมังนมันื้นทนาไมตล้องเทศนาใหล้เขาฟปังเกบีที่ยวกมับพระพรของการสรล้าง
สรันตคิกมับพระเจล้าเลข่า? ทนาไมตล้องบอกเขาวข่าบรรดาผซูล้สรล้างสมันตลิจะถซูกเรบียกวข่าเปป็น “บบุตรของพระเจถ้คำ” เลข่า? หาก
คนเราตล้องเปป็นผซูล้สรล้างสมันตลิเพนที่อทบีที่จะกลายเปป็นบคุตรคนหนถึที่งของพระเจล้า หรนอหากคนๆหนถึที่งตล้องเปป็นคนมบีใจอข่อน
สคุภาพและมบีใจบรลิสคุทธลิธิ์ คนทบีที่ยมังไมข่ไดล้ถซูกสรล้างใหมข่กท็คงยอมแพล้ไปเสบียแลล้ว เพราะวข่าเขาจะไมข่มบีทางรซูล้จมักสมันตลิดล้วย
ตมัวเองไดล้เลยจนกวข่าเขายอมรมับขข่าวสารเรนที่องพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจล้า!

พระครลิสตร์ไดล้ทรงสลินื้นพระชนมร์เพราะบาปของเราทมันื้งหลายตามทบีที่เขบียนไวล้ในพระคมัมภบีรร์ (1 คร. 15:3) 
และพระครลิสตร์ในทข่านทมันื้งหลายกท็เปป็นความหวมังเดบียวเทข่านมันื้นแหข่งสงข่าราศบี (คส. 1:27) “เหตคุฉะนมันื้นบมัดนบีนื้การปรมับ
โทษจถึงไมข่มบีแกข่คนทมันื้งหลายทบีที่อยซูข่ในพระเยซซูครลิสตร์ ผซูล้ไมข่ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง แตข่ตามฝฝ่ายพระวลิญญาณ” (โรม 



8:1) ทคุกคนทบีที่อยซูข่นอกพระครลิสตร์กท็ถซูกปรมับโทษอยซูข่แลล้วและพระพลิโรธของพระเจล้ากท็ตกอยซูข่กมับคนเหลข่านมันื้นแลล้วตอน
นบีนื้ “พระเยโฮวาหร์ตรมัสวข่า “ไมข่มบีสมันตลิสคุขแกข่คนชมัที่ว”” (อสย. 48:22) “ชบีวลิตใดทนาบาปกท็จะตาย” (อสค. 18:4, 20)

ขข่าวสารของแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมมัยใหมข่นลิยมไมข่เพบียงเปป็นการลล้อเลบียนอมันทารคุณเทข่านมันื้น มมันเปป็นกคำร
หมคิที่นประมคำทอรันชรัที่ว! ผซูล้รมับใชล้ทมันื้งหลายทบีที่เทศนาขข่าวประเสรลิฐทบีที่ไรล้พระโลหลิตกท็เปป็นผซูล้รมับใชล้ของพญามาร ซถึที่งถซูกแตข่ง
ตมันื้งโดยมมันและปรนนลิบมัตลิมมันอยซูข่ (จงศถึกษา 2 โครลินธร์ 11:13-15) พระเยซซูทรงเตนอนวข่าหากเปป็นไดล้ พญามารและ
เหลข่าตมัวแทนของมมันกท็จะ “ลอ่อลวงแมถ้ผซถ้ททที่ทรงเลคือกสรรใหถ้หลง” (มธ. 24:24)

ในสายตาของ “ฟารลิสบี” สมมัยใหมข่ทบีที่มบีการศถึกษาในนลิกายของตน ขข่าวประเสรลิฐอมันนองเลนอดแหข่งกลโกธา
กท็เปป็นสลิที่งทบีที่ทนาใหล้ขมัดเคนองใจ ดล้วยเหตคุนบีนื้เมนที่อเขาเทศนา เขาจถึงไมข่เอข่ยถถึงพระโลหลิตเลย เขาอาจเชบีที่ยวชาญในเรนที่องคนา
เทศนาบนภซูเขา แตข่ผมขอกลข่าวโดยไมข่ลมังเลใจเลยวข่าไมอ่มทพระโลหคิตสรักหยดเลยในมมัทธลิวบททบีที่ 5, 6, และ 7! 
ขข่าวสารของพวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมข่นลิยมทคุกวมันนบีนื้กท็เปป็นการทวนซนื้นาเสบียงรล้องของพวกฟารลิสบีในสมมัยของ
พระครลิสตร์: “ใหล้เขาลงมาจากกางเขนเดบีดี๋ยวนบีนื้เถลิด และเราจะเชนที่อเขา” (มธ. 27:42)

แนวคลิดเสรบีนลิยมพรล้อมทบีที่จะยอมรมับพระครลิสตร์วข่าเปป็นคนดบีคนหนถึที่ง, อาจารยร์ทบีที่เหนนอธรรมดา, แบบอยข่างทบีที่
ดบีใหล้มนคุษยร์ไดล้ปฏลิบมัตลิตาม; แตข่พวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมข่นลิยมไมข่เตท็มใจทบีที่จะยอมรมับพระองคร์วข่าเปป็นพระบคุตรทบีที่
บมังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจล้า, พระเจล้าในกายเนนนื้อหนมัง, ผซูล้ทรงทนาใหล้โลกคนนดบีกมันกมับพระองคร์เองโดยทางพระ
โลหลิตแหข่งกางเขนของพระองคร์ พวกเขคำยอมรรับพระองคคททที่ไหนกห็ไดถ้ยกเวถ้นบนกคำงเขนนรันั้น แตข่มมันกท็ไมข่ตข่างอะไร
เลยกมับการหมลิที่นประมาททบีที่จะเทศนาความรอดโดยปราศจากพระโลหลิต และขข่าวสารของพวกเสรบีนลิยมกท็ทนาใหล้
กางเขนของพระครลิสตร์ไมข่เกลิดผลใดๆ หากพระโลหลิตของพระเยซซูไมข่ใชข่สลิที่งทบีที่จนาเปป็นสนาหรมับการไถข่ของพระเจล้า การ
สลินื้นพระชนมร์ของพระองคร์กท็คงเปป็นการเสบียสละทบีที่ไมข่จนาเปป็นเลยและการตรถึงพระองคร์ทบีที่กางเขนกท็คงเปป็นความผลิด
พลาดครมันื้งใหญข่ทบีที่สคุดแหข่งทคุกยคุคสมมัย! แตข่ไมข่เลยครมับ ทข่านทบีที่รมัก – การสลินื้นพระชนมร์ของพระครลิสตร์บนกางเขนนมันื้น
ไมข่ใชข่เรนที่องผลิดพลาด มรันเปป็น –ในตอนนรันั้นและตอนนทนั้-- ควคำมหวรังเดทยวของโลก! 

“พระคมัมภบีรร์ทคุกตอนไดล้รมับการดลใจจากพระเจล้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตมักเตนอนวข่ากลข่าว 
การปรมับปรคุงแกล้ไขคนใหล้ดบี และการอบรมในเรนที่องความชอบธรรม เพนที่อคนของพระเจล้าจะดบีรอบคอบ พรมักพรล้อม
ทบีที่จะกระทนาการดบีทคุกอยข่าง” (2 ทธ. 3:16, 17) ผมเชนที่อวข่าทคุกคนาในทคุกขล้อในพระคมัมภบีรร์ไดล้รมับการดลใจจากพระเจล้า
และ “เปป็นประโยชนร์” ตข่อเรา ดล้วยเหตคุนบีนื้ผมจถึงขอบพระคคุณพระเจล้าสนาหรมับบทเหลข่านมันื้นในกลิตตลิคคุณของมมัทธลิวซถึที่ง
บมันทถึกคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้น มบีบางสลิที่งในบทเหลข่านมันื้นสนาหรมับเรา แตข่เราตล้องแยกแยะพระวจนะอยอ่คำงถซกตถ้อง ขอ
ใหล้ผมยกภาพประกอบหนถึที่งใหล้คคุณดซูละกมัน:

พระเจล้าทรงบมัญชาโนอาหร์ใหล้สรล้างนาวา พระองคร์ประทานพลิมพร์เขบียวใหล้แกข่โนอาหร์, ขนาดกวล้างยาวสซูงทบีที่
ชมัดเจน, และคนาสมัที่งเฉพาะเจาะจงตข่างๆเกบีที่ยวกมับวมัสดคุทบีที่จะตล้องใชล้ แตข่เมนที่อพระเจล้าทรงชข่วยผมใหล้ไดล้รมับความรอด
แลล้ว พระองคร์กท็มลิไดล้ทรงบมัญชาผมใหล้ตข่อนาวา พระองคร์ทรงเรบียกผมใหล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐ! ผมไดล้รมับคนาบมัญชา
ใหล้ “ประกาศพระวจนะ ใหล้ขะมมักเขมล้นทบีที่จะทนาการทมันื้งในขณะทบีที่มบีโอกาสและไมข่มบีโอกาส จงวข่ากลข่าว หล้ามปราม 
และตมักเตนอนดล้วยความอดทนทคุกอยข่างและการสมัที่งสอน” ผมไดล้รมับคนาเตนอนวข่า “เพราะจะถถึงเวลาทบีที่คนจะทนตข่อ
คนาสอนอมันถซูกตล้องไมข่ไดล้ แตข่เขาจะรวบรวมครซูไวล้ใหล้สอนในสลิที่งทบีที่เขาชอบฟปัง ตามความปรารถนาของตนเอง และ



เขาจะบข่ายหซูจากความจรลิง หมันไปฟปังเรนที่องนลิยายตข่างๆ” (2 ทธ. 4:2-4) พระเจล้าไดล้ประทานงานรมับใชล้หนถึที่งทบีที่เฉพาะ
เจาะจงแกข่โนอาหร์ พระองคร์ยมังทรงเรบียกโมเสส, อมับราฮมัม, ดาวลิด, และคนอนที่นๆ และพระองคร์ไดล้ประทานคนาสมัที่ง
ตข่างๆทบีที่เฉพาะเจาะจงแกข่พวกเขา

อยข่างไรกท็ตาม ในการแยกแยะพระวจนะของพระเจล้าอยข่างถซูกตล้อง เราตล้องพลิจารณาความจรลิงเรนที่องยคุค
สมมัยดล้วย – ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่ากาลเวลาไดล้ถซูกแบข่งออกเปป็นชข่วงปปีตข่างๆ โดยบางชข่วงกท็ยาวนานกวข่าชข่วงอนที่นๆ ณ เวลา
ทบีที่เฉพาะเจาะจงนบีนื้ เรากนาลมังมบีชบีวลิตอยซูข่ในยคุคแหข่งพระคคุณ (Dispensation of Grace) – และ “dispensation” กท็
เปป็นคนาหนถึที่งในพระคมัมภบีรร์:

ใน 1 โครลินธร์ 9:17 เปาโลประกาศวข่า “การทบีที่ทรงมอบหนล้าทบีที่ประกาศขข่าวประเสรลิฐ (dispensation of
the Gospel) ไวล้ใหล้ขล้าพเจล้ากระทนา”

ในเอเฟซมัส 1:10 เราอข่านเกบีที่ยวกมับ “เมนที่อเวลากนาหนดครบบรลิบซูรณร์แลล้ว… (the dispensation of the 
fullness of times…)”

ในเอเฟซมัส 3:2 เปาโลพซูดถถึง “พระคคุณของพระเจล้าอมันเปป็นพมันธกลิจ… (the dispensation of the 
grace of God)”

ในโคโลสบี 1:25 เขากลข่าววข่า “...ขล้าพเจล้าไดล้ถซูกตมันื้งใหล้เปป็นผซูล้รมับใชล้ตามทบีที่พระเจถ้คำไดถ้ทรงโปรดมอบภคำระ 
(the dispensation of God) ใหล้ขล้าพเจล้าเพนที่อทข่าน เพนที่อจะใหล้พระวจนะของพระเจล้าสนาเรท็จ”

อมัครทซูตเปาโลไดล้ถซูกเรบียก, ถซูกมอบหมายพมันธกลิจ, ถซูกแตข่งตมันื้ง, และถซูกสข่งไปโดยพระเจล้าในฐานะผซูล้รมับใชล้
ไปยมังพวกคนตข่างชาตลิ (โรม 11:13) เปาโลเปป็นผซูล้ทบีที่พระเจล้าทรงเปปิดเผยขล้อลถึกลมับแหข่งครลิสตจมักร, ขล้อลถึกลมับหนถึที่งซถึที่ง
ไดล้ถซูกปปิดซข่อนไวล้มาตมันื้งแตข่นลิรมันดรร์กาล (อฟ. 3:1-12) พระเจล้าทรงสข่งเปาโลไปยมังพวกคนตข่างชาตลิเพนที่อทนาใหล้คน
เหลข่านมันื้นทราบถถึงพระคคุณของพระเจล้าและควคำมรอดโดยพระคบุณผข่านทางความเชนที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้ว
ของพระเยซซู เขาประกาศแกข่เหลข่าผซูล้เชนที่อในเมนองโครลินธร์วข่าเขาประกาศขข่าวประเสรลิฐทบีที่เขาไดล้รมับแกข่พวกเขาและ
โดยขข่าวประเสรลิฐนมันื้นเขา (และพวกเขา) กท็ไดล้รมับความรอดแลล้ว จากนมันื้นเขากท็ใหล้นลิยามขข่าวประเสรลิฐสนาหรมับพวก
เขาวข่าเปป็นการสลินื้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวล้, และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า “ตามทบีที่มบีเขบียนไวล้ใน
พระคมัมภบีรร์นมันื้น” (1 คร. 15:1-4) – แตข่เขาไมข่ไดล้เอข่ยถถึงคนาเทศนาบนภซูเขาเลยสมักครมันื้ง

มมันเปป็นเรนที่องไรล้ปปัญญาและบมังอาจทบีที่จะเลนอกเอาคนาเทศนาตอนหนถึที่งนบีนื้ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราและ
เสนอทบีที่จะดนาเนลินชบีวลิตตามมมันเพนที่อทบีที่จะไดล้ไปสวรรคร์ มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูทรงสอนบทเรบียนทบีที่มบีนนื้นาหนมัก
และมบีคข่าจนานวนมากตรงนบีนื้ แตข่พวกมมันกท็ไมข่ใชข่ทรันั้งหมดทบีที่พระองคร์ทรงสอนแตข่อยข่างใดเลย พระองคร์ผซูล้ไดล้ตรมัสคนา
เทศนาบนภซูเขากท็ตรมัสแกข่นลิโคเดมมัส สคุดยอดอาจารยร์ในอลิสราเอลเชข่นกมันวข่า “ถถ้คำผซถ้ใดไมอ่ไดถ้บบังเกตดใหมม่ ผซูล้นมันื้นจะเหท็น
อาณาจมักรของพระเจล้าไมข่ไดล้...ถล้าผซูล้ใดไมข่ไดล้บมังเกลิดจากนนื้นา (พระวจนะ – ยอหร์น 15:3, อฟ. 5:26, 1 ปต. 1:18-
23) และพระวคิญญคำณ ผซูล้นมันื้นจะเขล้าในอาณาจมักรของพระเจล้าไมข่ไดล้...อยข่าประหลาดใจทบีที่เราบอกทข่านวข่า ทอ่คำนทรันั้ง
หลคำยตถ้องบรังเกคิดใหมอ่” (ยอหร์น 3:3-7)

ไมข่มบีความขมัดแยล้งกมันระหวข่างขข่าวสารของพระครลิสตร์และขข่าวสารของเปาโล พระเจล้าไดล้ประทานขข่าวสาร
แหข่งพระคคุณแกข่เปาโล – หลมักคนาสอนเรนที่องครลิสตจมักร; และผอ่คำนทคำงเปคำโลองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้ทรงฟฟฟื้นคนน



พระชนมร์แลล้วกท็ทรงสอนและประกาศขข่าวประเสรลิฐและสข่งขข่าวสารและหลมักคนาสอนนมันื้นออกไปตข่อไปซถึที่งพระองคร์
เองไดล้ทรงเรลิที่มตล้นในชข่วงทบีที่พระองคร์ยมังทรงพระชนมร์อยซูข่บนโลกนบีนื้

คนาเทศนาบนภซูเขาไมข่ใชข่หนทางแหข่งความรอดสนาหรมับคนบาป และมมันไมข่ใชข่กฎของชบีวลิตและการ
ประพฤตลิสนาหรมับครลิสเตบียนดล้วย พระเยซซูยมังมลิไดล้ทรงตมันื้งครลิสตจมักรเลยตอนทบีที่พระองคร์ทรงเทศนาคนาเทศนานบีนื้ 
ตมันื้งแตข่การเรลิที่มตล้นของครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่ พระเยซซูกท็ทรงเปป็นประมคุข (ศบีรษะ) เหนนอสลิที่งสารพมัดตข่อครลิสต
จมักรซถึที่งเปป็นพระกายของพระองคร์ และพระองคร์มลิไดล้ทรงละเลยทบีที่จะประทานขล้อปฏลิบมัตลิตข่างๆสนาหรมับเปป็นแนวทาง
แกข่ครลิสตจมักร แตข่ขล้อปฏลิบมัตลิเหลข่านบีนื้ไมข่ไดล้ถซูกพบในคนาเทศนาบนภซูเขา พวกมมันถซูกพบในจดหมายฝากฉบมับตข่างๆ
ของภาคพมันธสมัญญาใหมข่ โดยหลมักๆแลล้วคนอจดหมายฝากเหลข่านมันื้นของเปาโล

คนาเทศนาบนภซูเขานมันื้นเปป็นพระราชบมัญญมัตลิลล้วนๆ พระเจล้ามลิไดล้ทรงทนาลายพระราชบมัญญมัตลิไปแลล้วแตข่
อยข่างใด และเราสามารถไดล้รมับประโยชนร์อยข่างมหาศาลโดยการศถึกษาบรัญญรัตคิสคิบประกคำร; แตข่โดยการกระทนา
ตข่างๆแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ ไมข่มบีใครเคยไดล้รมับความรอดเลย และจะไมข่มบีใครไดล้รมับความรอดดล้วย:

“เพราะฉะนมันื้นจถึงไมข่มบีเนนนื้อหนมังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผซูล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้โดยการ
ประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ เพราะวข่าโดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้นเราจถึงรซูล้จมักบาปไดล้” (โรม 3:20)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นการทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จแลล้วของเรา พระองคร์ตรมัสวข่า “อยข่าคลิดวข่าเรามาเพนที่อ
จะทนาลายพระราชบมัญญมัตลิหรนอคนาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดล้มาเพนที่อจะทนาลาย แตข่มาเพนที่อจะใหล้สนาเรท็จ 
เพราะเราบอกความจรลิงแกข่ทข่านทมันื้งหลายวข่า ถถึงฟฝ้าและดลินจะลข่วงไป แมล้อมักษรหนถึที่งหรนอจคุดๆหนถึที่งกท็จะไมข่สซูญไป
จากพระราชบมัญญมัตลิ จนกวข่าจะสนาเรท็จทมันื้งสลินื้น” (มธ. 5:17, 18)

อมัครทซูตเปาโลประกาศวข่า “เพราะวข่าพระครคิสตคทรงเปป็นจบุดจบของพระรคำชบรัญญรัตคิ เพนที่อใหล้ทคุกคนทบีที่มบี
ความเชนที่อไดล้รมับความชอบธรรม” (โรม 10:4) ผซูล้เชนที่อไมข่อยซูข่ใตล้พระราชบมัญญมัตลิแลล้ว แตข่อยซูข่ใตล้พระคคุณ (โรม 6:14) 

เปาโลยมังอธลิบายแกข่เหลข่าผซูล้เชนที่อชาวแควล้นกาลาเทบียดล้วยวข่าเราถซูกทนาใหล้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชนที่อ 
มลิใชข่โดยพระราชบมัญญมัตลิ:

“โอ ชาวกาลาเทบียคนเขลา ใครสะกดดวงจลิตของทข่านเพนที่อทข่านจะไมข่เชนที่อฟปังความจรลิง ทมันื้งๆทบีที่ภาพการถซูก
ตรถึงของพระเยซซูครลิสตร์ปรากฏอยซูข่ตข่อหนล้าตข่อตาทข่านแลล้ว ขล้าพเจล้าใครข่รซูล้ขล้อเดบียวจากทข่านวข่า ทข่านไดล้รมับพระ
วลิญญาณโดยการกระทนาตามพระราชบมัญญมัตลิหรนอ หรนอไดล้รมับโดยการฟปังดล้วยความเชนที่อ ทข่านเขลาถถึงเพบียงนมันื้นทบี
เดบียวหรนอ เมนที่อทข่านเรลิที่มตล้นดล้วยพระวลิญญาณแลล้ว บมัดนบีนื้ทข่านจะใหล้สนาเรท็จดล้วยเนนนื้อหนมังหรนอ ทข่านไดล้ทนทคุกขร์
มากมายโดยไรล้ประโยชนร์หรนอ ถล้าเปป็นการไรล้ประโยชนร์จรลิงๆแลล้ว

“เหตคุฉะนมันื้นพระองคร์ผซูล้ทรงประทานพระวลิญญาณแกข่ทข่าน และทรงกระทนาการอมัศจรรยร์ทข่ามกลางพวก
ทข่าน ทรงกระทนาการเชข่นนมันื้นโดยการกระทนาตามพระราชบมัญญมัตลิหรนอ หรนอโดยการฟปังดล้วยความเชนที่อ ดมังทบีที่อมับรา
ฮมัม ‘ไดล้เชนที่อพระเจล้า’ และ ‘และพระองคร์ทรงนมับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน’ เหตคุฉะนมันื้นทข่านจงรซูล้เถลิดวข่า คนทบีที่
เชนที่อนมัที่นแหละกท็เปป็นบคุตรของอมับราฮมัมและพระคมัมภบีรร์นมันื้นรซูล้ลข่วงหนล้าวข่า พระเจล้าจะทรงใหล้คนตข่างชาตลิเปป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชนที่อ จถึงไดล้ประกาศขข่าวประเสรลิฐแกข่อมับราฮมัมลข่วงหนล้าวข่า ‘ชนชาตลิทมันื้งหลายจะไดล้รมับพระพรเพราะ
เจล้า’ เหตคุฉะนมันื้นคนทบีที่เชนที่อจถึงไดล้รมับพระพรรข่วมกมับอมับราฮมัมผซูล้ซถึที่งเชนที่อ



“เพราะวข่าคนทมันื้งหลายซถึที่งพถึที่งการกระทนาตามพระราชบมัญญมัตลิกท็ถซูกสาปแชข่ง เพราะมบีคนาเขบียนไวล้วข่า ‘ทคุก
คนทบีที่มลิไดล้ประพฤตลิตามทคุกขล้อความทบีที่เขบียนไวล้ในหนมังสนอพระราชบมัญญมัตลิกท็ถซูกสาปแชข่ง’ แตข่เปป็นทบีที่ประจมักษร์ชมัดอยซูข่
แลล้ววข่า ไมข่มบีมนคุษยร์คนใดเปป็นผซูล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าดล้วยพระราชบมัญญมัตลิไดล้เลย เพราะวข่า ‘คน
ชอบธรรมจะมบีชบีวลิตดนารงอยซูข่โดยความเชนที่อ’ แตข่พระราชบมัญญมัตลิไมข่ไดล้อาศมัยความเชนที่อ เพราะ ‘ผซูล้ทบีที่ประพฤตลิตามพ
ระราชบมัญญมัตลิ กท็จะไดล้ชบีวลิตดนารงอยซูข่โดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้น’

“พระครลิสตร์ทรงไถข่เราใหล้พล้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ โดยการทบีที่พระองคร์ทรงยอมถซูกสาปแชข่ง
เพนที่อเรา เพราะมบีคนาเขบียนไวล้วข่า ‘ทคุกคนทบีที่ตล้องถซูกแขวนไวล้บนตล้นไมล้กท็ตล้องถซูกสาปแชข่ง’ เพนที่อพระพรของอมับราฮมัมจะ
ไดล้มาถถึงคนตข่างชาตลิทมันื้งหลายเพราะพระเยซซูครลิสตร์ เพนที่อเราจะไดล้รมับพระสมัญญาแหข่งพระวลิญญาณโดยความเชนที่อ

“พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ขล้าพเจล้าขอพซูดตามอยข่างมนคุษยร์ ถถึงแมล้เปป็นคนาสมัญญาของมนคุษยร์ เมนที่อไดล้รมับรองกมันแลล้ว
ไมข่มบีผซูล้ใดจะลล้มเลลิกหรนอเพลิที่มเตลิมขถึนื้นอบีกไดล้ แลล้วบรรดาพระสมัญญาทบีที่ไดล้ประทานไวล้แกข่อมับราฮมัมและเชนนื้อสายของทข่าน
นมันื้น พระองคร์มลิไดล้ตรมัสวข่า ‘และแกข่เชนนื้อสายทมันื้งหลาย’ เหมนอนอยข่างกมับวข่าแกข่คนมากคน แตข่เหมนอนกมับวข่าแกข่คนผซูล้
เดบียว ‘และแกข่เชนนื้อสายของทข่าน’ ซถึที่งเปป็นพระครลิสตร์ แตข่ขล้าพเจล้าวข่าอยข่างนบีนื้วข่า พระราชบมัญญมัตลิซถึที่งมาภายหลมังถถึงสบีที่
รล้อยสามสลิบปปี จะทนาลายพมันธสมัญญาซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงตมันื้งไวล้ในพระครลิสตร์เมนที่อกข่อนนมันื้น ใหล้พระสมัญญานมันื้นขาดจาก
ประโยชนร์ไมข่ไดล้ เพราะวข่าถล้าไดล้รมับมรดกโดยพระราชบมัญญมัตลิ กท็ไมข่ใชข่ไดล้โดยพระสมัญญาอบีกตข่อไป แตข่พระเจล้าทรง
โปรดประทานมรดกนมันื้นใหล้แกข่อมับราฮมัมโดยพระสมัญญา

“ถล้าเชข่นนมันื้นมบีพระราชบมัญญมัตลิไวล้ทนาไม ทบีที่เพลิที่มพระราชบมัญญมัตลิไวล้กท็เพราะเหตคุจากการละเมลิด จนกวข่าเชนนื้อ
สายทบีที่ไดล้รมับพระสมัญญานมันื้นจะมาถถึง และพวกทซูตสวรรคร์ไดล้ตมันื้งพระราชบมัญญมัตลินมันื้นไวล้โดยมนอของคนกลางเพราะ
ฉะนมันื้นคนทบีที่เปป็นคนกลางกท็ไมข่ไดล้เปป็นคนกลางของฝฝ่ายเดบียว แตข่พระเจล้านมันื้นทรงเปป็นเอกพระเจล้า ถล้าเชข่นนมันื้นพระ
ราชบมัญญมัตลิขมัดแยล้งกมับพระสมัญญาของพระเจล้าหรนอ พระเจล้าไมข่ยอมใหล้เปป็นเชข่นนมันื้นเลย เพราะวข่าถล้าทรงตมันื้งพระ
ราชบมัญญมัตลิอมันสามารถทนาใหล้คนมบีชบีวลิตอยซูข่ไดล้ ความชอบธรรมกท็จะมบีไดล้โดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้นจรลิงแตข่พระคมัมภบีรร์ไดล้
บข่งวข่า ทคุกคนอยซูข่ในความบาป เพนที่อจะประทานตามพระสมัญญาแกข่คนทมันื้งปวงทบีที่เชนที่อ โดยอาศมัยความเชนที่อในพระเยซซู
ครลิสตร์เปป็นหลมัก

“แตข่กข่อนทบีที่ความเชนที่อมานมันื้น เราถซูกพระราชบมัญญมัตลิกมักตมัวไวล้ ถซูกกมันื้นเขตไวล้จนความเชนที่อจะปรากฏภาย
หลมัง เพราะฉะนมันื้น พระราชบมัญญมัตลิจถึงเปป็นครซูของเราซถึที่งนนาเรามาถถึงพระครลิสตร์ เพนที่อเราจะไดล้เปป็นคนชอบธรรม
โดยความเชนที่อ แตข่หลมังจากความเชนที่อนมันื้นไดล้มาแลล้ว เราจถึงมลิไดล้อยซูข่ใตล้บมังคมับครซูนมันื้นอบีกตข่อไปแลล้ว เพราะวข่าทข่านทมันื้ง
หลายเปป็นบคุตรของพระเจล้าโดยความเชนที่อในพระเยซซูครลิสตร์ เพราะเหตคุวข่า ทคุกคนในพวกทข่านทบีที่รมับบมัพตลิศมาเขล้า
รข่วมในพระครลิสตร์แลล้ว กท็ไดล้สวมชบีวลิตพระครลิสตร์ จะไมข่เปป็นยลิวหรนอกรบีก จะไมข่เปป็นทาสหรนอไท จะไมข่เปป็นชายหรนอ
หญลิง เพราะวข่าทข่านทมันื้งหลายเปป็นอมันหนถึที่งอมันเดบียวกมันในพระเยซซูครลิสตร์ และถล้าทข่านเปป็นของพระครลิสตร์แลล้ว ทข่านกท็
เปป็นเชนนื้อสายของอมับราฮมัม คนอเปป็นผซูล้รมับมรดกตามพระสมัญญา

“…แตข่เมนที่อครบกนาหนดแลล้ว พระเจล้ากท็ทรงใชล้พระบคุตรของพระองคร์มาประสซูตลิจากสตรบีเพศ และทรงถนอ
กนาเนลิดใตล้พระราชบมัญญมัตลิ เพนที่อจะทรงไถข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ใตล้พระราชบมัญญมัตลิ เพนที่อใหล้เราไดล้รมับฐานะเปป็นบคุตร”
(กท. 3:1-29; 4:4, 5)



บมัดนบีนื้ผมแนข่ใจวข่าพวกคคุณบางคนอาจกนาลมังสงสมัยวข่า “ถล้าคนาเทศนาบนภซูเขาไมข่ใชข่หนทางแหข่งความรอด
สนาหรมับคนบาปทมันื้งหลาย และหากมมันไมข่ใชข่กฎแหข่งการประพฤตลิแบบครลิสเตบียนสนาหรมับผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย แลล้วทนาไม
มมันถถึงอยซูข่ในพระคมัมภบีรร์ของเราและทนาไมเราควรศถึกษามมันลข่ะ?” คนาตอบนมันื้นชมัดเจน: คคคำเทศนคำบนภซเขคำเปป็น
ประมวลแหอ่งบรัญญรัตคิตอ่คำงๆสคคำหรรับอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคซถึที่งจะถซกตรันั้งขถึนั้นบนแผอ่นดคินโลกนทนั้ พวกยลิวปฏลิเสธ
อาณาจมักรนมันื้นตอนทบีที่พระครลิสตร์เสดท็จมาหนแรกนมันื้น และบมัดนบีนื้มมันกท็ถซูกระงมับไวล้ชมัที่วคราว; แตข่เมนที่อพระเยซซูเสดท็จมาอบีก
ทบี อาณาจมักรนมันื้นจะถซูกตมันื้งขถึนื้นบนแผข่นดลินโลกนบีนื้เหมนอนกมับทบีที่ถซูกสมัญญาไวล้ตอนทบีที่ทซูตสวรรคร์องคร์นมันื้นประกาศแกข่มารบียร์
วข่าเธอจะกลายเปป็นมารดาของพระบคุตรของพระเจล้า:

“ดซูเถลิด เธอจะตมันื้งครรภร์และคลอดบคุตรชายคนหนถึที่ง จงตมันื้งชนที่อบคุตรนมันื้นวข่า เยซซ บคุตรนมันื้นจะเปป็นใหญอ่ และ
จะทรงเรบียกวข่าเปป็นบคุตรของพระเจล้าสซูงสคุด พระเจล้าซถึที่งเปป็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า จะทรงประทานพระททที่นรัที่งของดคำวคิด
บรรพบบุรบุษของทอ่คำนใหล้แกข่ทข่าน และทอ่คำนจะครอบครองวงศควคำนของยคำโคบสคืบไปเปป็นนคิตยค และอคำณคำจรักรของ
ทอ่คำนจะไมอ่รซถ้จรักสคินั้นสบุดเลย” (ลซูกา 1:31-33)

นครหลวงของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์บนแผข่นดลินโลกจะเปป็นเยรซูซาเลท็มนครบรลิสคุทธลิธิ์นมันื้นและพระราช
บมัญญมัตลิจะออกมาจากภซูเขาศลิโยน:

“และชนชาตลิทมันื้งหลายเปป็นอมันมากจะไปกลข่าววข่า “มาเถลิด ใหล้เราขถึนื้นไปยมังภซูเขาของพระเยโฮวาหร์ ยมังพระ
นลิเวศแหข่งพระเจล้าของยาโคบ และพระองคร์จะทรงสอนวลิถบีของพระองคร์แกข่เรา และเพนที่อเราจะเดลินในมรรคาของ
พระองคร์” เพราะวข่าพระราชบมัญญมัตลิจะออกมาจากศลิโยน และพระวจนะของพระเยโฮวาหร์จะออกมาจาก
เยรซูซาเลท็ม” (อสย. 2:3)

“และพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นกษมัตรลิยร์เหนนอพลิภพทมันื้งสลินื้น ในวมันนมันื้นพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นเอก และ
พระนามของพระองคร์กท็เปป็นเอก” (ศคย. 14:9) (กรคุณาอข่านเพลงสดคุดบี 2:6 และเยเรมบียร์ 23:5 เชข่นกมัน)

การศถึกษากลิตตลิคคุณของมมัทธลิวแบบระมมัดระวมังและไรล้อคตลิจะเปปิดเผยขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพระเยซซูไดล้เสดท็จมา
หาคนยลิว ขข่าวประเสรลิฐ ซถึที่งเปป็น “ฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้า เพนที่อใหล้ทคุกคนทบีที่เชนที่อไดล้รมับความรอด” ไดล้มายมัง “พวกยคิว
กอ่อน” (โรม 1:16) พระเยซซูทรงยนที่นเสนออาณาจมักรนมันื้นแกข่อลิสราเอล และพระองคร์ทรงยนที่นเสนอพระองคร์เองแกข่
ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะกษมัตรลิยร์ ยอหคนผซถ้ใหถ้รรับบรัพตคิศมคำประกาศการมาของอาณาจมักรนมันื้น แตข่พวกยลิวไดล้ปฏลิเสธ
อาณาจมักรนมันื้นและกษมัตรลิยร์องคร์นมันื้น ในคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้น กษมัตรลิยร์องคร์นมันื้นทรงประกาศถถึงลมักษณะเฉพาะตมัว
ของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์บนแผข่นดลินโลกอยข่างชมัดเจน และบมัญญมัตลิตข่างๆทบีที่พระองคร์จะทรงใชล้ปกครองอาณาจมักร
นมันื้นเมนที่อพระองคร์ประทมับบนพระทบีที่นมัที่งของดาวลิดและทรงครอบครองเหนนอแผข่นดลินโลก 

ดมังทบีที่ผมกลข่าวไปแลล้วกข่อนหนล้านบีนื้ พระครัมภทรคทบุกตอนไดล้รมับการดลใจจากพระเจล้าและพระคมัมภบีรร์ทคุกตอน
เปป็นประโยชนร์ตข่อเรา ยกตมัวอยข่างเชข่น บมัญญมัตลิสลิบประการมบีคข่าตข่อเรา – แตข่พวกมมันไมข่ใชข่มซูลเหตคุแหข่งความรอด
ของเรา แนข่นอนวข่าเราควรรมักพระเจล้าดล้วยใจ, จลิต, ความคลิด, และกนาลมัง เราควรรมักเพนที่อนบล้านของเรา เราไมข่ควร
ฆข่า เราไมข่ควรเอข่ยพระนามพระเจล้าเลข่นๆ เราไมข่ควรเปป็นพยานเทท็จปรมักปรนาเพนที่อนบล้านของเรา บมัญญมัตลิทมันื้งหมดนมันื้น
ลล้วนเปป็นประโยชนร์ แตข่แมล้หากวข่ามมันเปป็นไปไดล้ทบีที่จะรรักษคำพวกมมันทคุกขล้อตามตมัวอมักษร – และมมันกท็เปป็นไปไมอ่ไดล้ – 
นมัที่นกท็ยมังชข่วยเราใหล้รอดไมข่ไดล้อยซูข่ดบี นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกมันเกบีที่ยวกมับคนาเทศนาบนภซูเขา



มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่ามบีอะไรหลายอยข่างทบีที่เหมนอนกมันระหวข่างอาณาจมักรนมันื้นและครลิสตจมักร แตข่ทมันื้งสอง
อยข่างนบีนื้ไมข่เหมนอนกมันซะทบีเดบียว พวกทบีที่เชนที่อเรนที่องการเสดท็จกลมับมาหลมังยคุคพมันปปี (post-millennialists) ประกา
ศวข่าครลิสตจมักรไดล้รมับพระสมัญญาเหลข่านมันื้นของพระเจล้าทบีที่ทรงกระทนาไวล้กมับอมับราฮมัมเปป็นมรดกแลล้ว แตข่นบีที่กท็ไมข่อาจเปป็น
ไปไดล้เลย ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย, เหลข่าสมาชลิกของครลิสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่, เปป็นอวมัยวะตข่างๆแหข่งพระกายของ
พระครลิสตร์, ซถึที่งถซูกรวมเปป็นหนถึที่งเดบียวกมับพระกายของพระองคร์ผข่านทางการอมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่และบมัพ
ตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ (1 คร. 12:12, 13) เนนที่องจากเราเปป็นอวมัยวะตข่างๆแหข่งพระกายของพระครลิสตร์ 
เราจถึงจะครอบครองกมับพระองคร์เหนนออาณาจมักรนมันื้น และเราควรสนใจในกฎหมคำยตอ่คำงๆแหข่งอาณาจมักรนมันื้น

ผมไมข่ไดล้กลข่าวเลยวข่าคนาเทศนานบีนื้ของพระเยซซูไมข่มบีคข่าอะไรเลยตข่อครลิสตจมักร มมันมบีคข่ามาก มมันเปป็นสข่วน
หนถึที่งของพระคมัมภบีรร์ และพระครัมภทรคทบุกตอนเปป็นประโยชนร์ตข่อเรา เมนที่อเราศถึกษาคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้นเรากท็จะพบ
หลมักการนลิรมันดรร์หลายประการซถึที่งใชล้การอยซูข่เสมอในทคุกยคุคสมมัย ยกตมัวอยข่างเชข่น มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าแมล้กระทมัที่ง
ในขณะนบีนื้ “ผซถ้ททที่ขรัดสนในจคิตวคิญญคำณ” กท็ไดล้รมับพระพร (มบีความสคุข) อยข่างแทล้จรลิง พวกเขามบีสมันตลิสคุขทบีที่โลกไมข่รซูล้อะไร
เลยเกบีที่ยวกมับ

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าแมล้กระทมัที่งในขณะนบีนื้คนเหลข่านมันื้นทบีที่ “โศกเศรถ้คำ” ในการรข่วมสามมัคคบีธรรมแหข่งการ
ทนทคุกขร์ตข่างๆของพระครลิสตร์กท็ไดล้รมับการปลอบประโลม

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าในตอนนบีนื้คนเหลข่านมันื้นทบีที่ “มทใจกรบุณคำ” กท็จะไดล้รมับพระกรคุณา
มมันเปป็นความจรลิงเชข่นกมันทบีที่วข่าในตอนนบีนื้ “คนททที่มทใจบรคิสบุทธคิธิ์” จะเหท็นพระเจล้า – แตข่คนาถามใหญข่กท็คนอวข่า ใจ

ของคนๆหนถึที่งจะบรคิสบุทธคิธิ์ไดถ้อยอ่คำงไร? คนาตอบถซูกพบใน 2 โครลินธร์ 5:17: “เหตคุฉะนมันื้นถล้าผซูล้ใดอยซูข่ในพระครลิสตร์ ผซูล้นมันื้นกท็
เปป็นคนทบีที่ถซูกสรล้างใหมข่แลล้ว สลิที่งเกข่าๆกท็ลข่วงไป ดซูเถลิด สคิที่งสคำรพรัดกลคำยเปป็นสคิที่งใหมอ่ทรันั้งนรันั้น” และหนทางเดบียวทบีที่จะอยซูข่ 
“ในพระครคิสตค” กท็คนอ การบมังเกลิดใหมข่โดยทางพระโลหลิตทบีที่ไหลออกแหข่งกางเขนของพระองคร์

มมัทธลิวเปป็นผซูล้เดบียวในผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่ทข่านทบีที่บมันทถึกคนาเทศนาบนภซูเขานมันื้นในแบบครบทมันื้งหมด ลซูกาใหล้
บางสข่วนของมมัน แตข่ไมข่ใชข่ทมันื้งหมด มมันเหมาะสมแลล้วทบีที่พระคนาตอนทบีที่ยลิที่งใหญข่นบีนื้ซถึที่งใหล้กฎหมายตข่างๆแหข่งอาณาจมักร
นมันื้นควรถซูกบมันทถึกโดยมมัทธลิวในกลิตตลิคคุณของเขาซถึที่งเปป็นกคิตตคิคบุณแหอ่งอคำณคำจรักรนรันั้น

คนาประกาศของกษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้ไดล้เกลิดขถึนื้นตข่อหนล้าฝซูงชนหมซูข่ใหญข่ แมล้วข่ามมันถซูกกลข่าวแกข่พวกสาวกของ
พระองคร์เองกท็ตาม – เหลข่าทายาทแหข่งอาณาจมักรนมันื้น พระองคร์ทรงเรลิที่มตล้นโดยการพรรณนาถถึงเหลข่าทายาทแหข่ง
อาณาจมักรนมันื้นเกบีที่ยวกมับอคุปนลิสมัยของพวกเขา คคุณจงหมายเหตคุไวล้ใหล้ดบีวข่า พระองคร์กนาลมังพรรณนาถถึงบคุคคลตข่างๆ
ไมข่ใชข่ในแบบทบีที่พวกเขาควรจะเปป็น และไมข่ใชข่ในแบบทบีที่พวกเขาควรพยคำยคำมททที่จะเปป็น แตอ่ในแบบทมีสิ่พวกเขาเปป็น
อยยูม่แลจ้ว พวกเขาเปป็นผลงานแหข่งฝปีพระหมัตถร์ของพระองคร์; โดยพระคคุณของพระเจล้า พวกเขาเปป็นอยข่างทบีที่พวกเขา
เปป็นอยซูข่ พวกเขาไมข่ไดล้เปป็นอยข่างทบีที่พวกเขาเปป็นโดยการพากเพบียรพยายาม แตข่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์

ความสธขนริรมันดรศ์เหลข่านมัสิ้น
ขล้อ 1: “ครรันั้นทอดพระเนตรเหห็นคนมคำกดรังนรันั้น พระองคคกห็เสดห็จขถึนั้นไปบนภซเขคำ และเมคืที่อประทรับแลถ้ว 

เหลอ่คำสคำวกของพระองคคมคำเฝฝ้คำพระองคค”



“คนมคำก” เหลข่านมันื้นประกอบดล้วยผซูล้คนทบีที่ไดล้มาจากแควล้นกาลลิลบี, เดคาโปลลิส, ยซูเดบีย, เยรซูซาเลท็มนคร
บรลิสคุทธลิธิ์, และแมล้แตข่จากอบีกฟากของแมข่นนื้นาจอรร์แดน ไมข่มบีการขาดตอนระหวข่างพระคนาขล้อนบีนื้และสข่วนปปิดทล้ายของ
บททบีที่ 4 อมันทบีที่จรลิง พระคนาสามขล้อสคุดทล้ายของบทนมันื้นทนาหนล้าทบีที่เปป็นบทนนาสซูข่คนาเทศนาบนภซูเขา บางคนเชนที่อวข่า
เฉพาะพวกอมัครทซูตเทข่านมันื้นไดล้ยลินขล้อความทบีที่พระเยซซูตรมัสตรงนบีนื้ แตข่โดยสข่วนตมัวแลล้วผมเชนที่อวข่ามมันคงเปป็นไปไมข่ไดล้เลย
ทบีที่จะกมันฝซูงชนเหลข่านมันื้นออกไปจากการตลิดตามพระเยซซู แมล้กระทมัที่งเขล้าไปในภซูเขาเหลข่านมันื้น ผมเหท็นวข่าพระองคร์ตรมัส
คนาเทศนานบีนื้แกข่ “คนมคำก” เหลข่านมันื้น แตข่พวกสาวกของพระองคร์กท็ถซูกบข่งชบีนื้อยข่างเฉพาะเจาะจงเพราะวข่าพวกเขา
เปป็นเหลข่าทายาทแหข่งอาณาจมักรนมันื้นและพวกเขากท็ยมังเปป็นเหลข่าผซูล้นนาสารทบีที่จะนนาขข่าวสารของพระองคร์ไปประกาศ
ตข่อหลมังจากการถซูกตรถึงกางเขนของพระองคร์

“...พระองคคกห็เสดห็จขถึนั้นไปบนภซเขคำ...” ไมข่มบีสลิที่งใดในประวมัตลิศาสตรร์ทบีที่จะบข่งชบีนื้จคุดทบีที่แนข่ชมัดทบีที่พระเยซซูตรมัสคนา
เทศนาบนภซูเขานมันื้น ขล้อความในมมัทธลิว 8:5 และลซูกา 7:1 ทบีที่วข่าพระเยซซูในเวลาตข่อมาไดล้เสดท็จไปยมังเมนองคาเปอรนา
อคุมกท็แสดงใหล้เหท็นวข่ามมันอยซูข่ทางดล้านทลิศตะวมันตกของทะเลกาลลิลบี แตข่นมัที่นกท็ไมข่จนาเปป็นตล้องหมายความวข่ามมันอยซูข่ใกลล้
เมนองคาเปอรนาอคุม มมันอาจอยซูข่หข่างออกไปพอสมควรจากเมนองนมันื้นกท็ไดล้ บางคนเชนที่อวข่ามมันนข่าจะอยซูข่ใกลล้กมับสถาน
ทบีทๆี่ พระเยซซูทรงเลบีนื้ยงอาหารคนหล้าพมันคนนมันื้น

“...และเมคืที่อประทรับแลถ้ว” (นข่าจะทรงนมัที่งบนพนนื้นดลิน เนนที่องจากการนมัที่งเปป็นทข่าทางตามธรรมเนบียมของยลิว
เวลาทบีที่เรลิที่มสมัที่งสอน และไมข่นข่าจะมบีทบีที่นมัที่งจมัดเตรบียมไวล้เปป็นพลิเศษสนาหรมับโอกาสนบีนื้ดล้วย) “เหลอ่คำสคำวกของพระองคคมคำ
เฝฝ้คำพระองคค” คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “สาวก” บข่งบอกถถึง “ผซถ้เรทยนรซถ้” ซถึที่งตรงขล้ามกมับผซูล้สอน ในมมัทธลิว 10:24 คนากรบีก
นมันื้นอข่านวข่า “ผซูล้เรบียนรซูล้ (สาวก) ไมข่อยซูข่เหนนอผซูล้สอน (อาจารยร์) ของตน และทาส (ผซูล้รมับใชล้) กท็ไมข่อยซูข่เหนนอนาย (เจล้า
นาย) ของตนเชข่นกมัน” บรรดานมักเรบียนของเหลข่านมักปรมัชญาชาวกรบีกถซูกเรบียกวข่า “พวกผซูล้เรบียนรซูล้” – ซถึที่งอล้างอลิงถถึง
คนเหลข่านมันื้นทบีที่รมับคนาสมัที่งสอนตข่างๆจากนมักปรมัชญาเหลข่านมันื้นอยซูข่เสมอ

อยข่างไรกท็ตาม คนทบีที่เปป็น “สาวก” ในระเบบียบของศาสนากท็ไมข่จนาเปป็นตล้องเปป็นบคุตรคนหนถึที่งของพระเจล้า 
พวกครซูสอนเทท็จกท็มบีเหลข่าผซูล้ตลิดตามทบีที่ไดล้ชนที่อวข่าเปป็นสาวกเชข่นกมัน มมัทธลิว 22:16 พซูดถถึงเหลข่าสาวกของพวกฟารลิสบี – 
คนเหลข่านมันื้นทบีที่เชนที่อคนาสอนของพวกฟารลิสบีและปฏลิเสธขข่าวสารของพระเยซซู เราอข่านเกบีที่ยวกมับพวกสาวกของยอหร์นผซูล้
ใหล้รมับบมัพตลิศมาเชข่นกมัน (มธ. 9:14; 11:2; 14:12)

ในพระคนาขล้อทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้ “เหลข่าสาวก” กท็หมายถถึงคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้ถซูกเรบียกใหล้ตลิดตามพระเยซซู, 
คนเหลข่านมันื้นทบีที่ฟปังคนาเทศนาของพระองคร์และตอบรมับตข่อหลมักคนาสอนของพระองคร์ อยข่างไรกท็ตาม คนาๆนบีนื้ในบาง
โอกาสกท็มบีการประยคุกตร์ใชล้ทบีที่ยนดหยคุข่นมากกวข่า โดยชบีนื้ไปยมังฝซูงชนนมันื้นทมันื้งหมดทบีที่ตลิดตามพระเยซซูชมัที่วระยะเวลาหนถึที่ง, 
เชนที่อคนาสอนตข่างๆของพระองคร์จนถถึงจคุดหนถึที่ง – และจากนมันื้นกท็ปฏลิเสธพระองคร์และหมันไปเสบีย ยอหร์น 6:66 เปป็น
ตมัวอยข่างหนถึที่งของเรนที่องนบีนื้: “ตมันื้งแตข่นมันื้นมาสาวกของพระองคร์หลายคนกท็ทล้อถอยไมข่ตลิดตามพระองคร์อบีกตข่อไป”

ในมมัทธลิว 14:15 และทบีที่ตามมา คนาวข่า “สาวก” หมายถถึงสลิบสองคนนมันื้นทบีที่ถซูกเลนอกสรร หลมังจากการตรถึง
กางเขนและการเสดท็จขถึนื้นสซูข่สวรรคร์ของพระเยซซูเจล้า คนาๆนบีนื้กท็ถซูกใชล้เพนที่อหมายถถึงทคุกคนทบีที่รมับขข่าวประเสรลิฐอมันบรลิสคุทธลิธิ์
และคนาสอนเหลข่านมันื้นแหข่งความเชนที่อแบบครลิสเตบียน ผมเชนที่อวข่าความหมายในขล้อทบีที่เราศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้คนอวข่า เมนที่อพระ



เยซซูทรงทนาทข่าเปป็นครซูผซูล้สอน สลิบสองคนนมันื้นกท็เขล้ามาใกลล้ขณะทบีที่ฝซูงชนเหลข่านมันื้นยมังอยซูข่หข่างออกไปจากทบีที่ๆพระองคร์
กนาลมังนมัที่งอยซูข่

ขล้อ 2 และ 3: “และพระองคคทรงเออ่ยพระโอษฐคตรรัสสอนเขคำวอ่คำ“บบุคคลผซถ้ใดรซถ้สถึกบกพรอ่องฝฝ่คำยจคิต
วคิญญคำณ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคเปป็นของเขคำ”

หลมังจากไดล้ประกาศอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์วข่า “มาใกลล้แลล้ว”  คราวนบีนื้พระเยซซูกท็ทรงเรลิที่มตล้นประกาศหลรัก
กคำรตอ่คำงๆแหข่งอาณาจมักรนมันื้นและนนาเสนอรมัฐธรรมนซูญแบบพระเจล้าสนาหรมับการปกครองอมันชอบธรรมแหข่งแผข่นดลิน
โลก เมนที่อกษมัตรลิยร์แหข่งสวรรคร์เสดท็จมายมังแผข่นดลินโลกเพนที่อปกครอง พระองคร์กท็จะทรงปกครองตามรมัฐธรรมนซูญทบีที่
ทรงบมัญญมัตลิไวล้ในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้ทบีที่เรากนาลมังศถึกษาอยซูข่ตอนนบีนื้ เหลข่าศาสดาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดล้
พรรณนาถถึงการครอบครองของพระเยซซูบนแผข่นดลินโลกวข่าเปป็นการครอบครองแหข่งความชอบธรรม – หรนอ
อาณาจมักรแหข่งความชอบธรรม (จงศถึกษาอลิสยาหร์ 11:4, 5; 32:1; ดาเนบียล 9:24)

ในคนาเทศนาบนภซูเขา พระเยซซูทรงไปไกลกวข่าพระราชบมัญญมัตลิ, ทรงทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิครบถล้วนหรนอ
สคคำเรห็จจรคิง, โดยทรงโอนยล้ายความผลิดจากการกระทนาทบีที่เปปิดเผยไปยมังเจตนาแหข่งใจ (อข่านขล้อ 21, 22, 27, และ 
28 ของบทนบีนื้) ตอนทบีที่พระเยซซูไดล้เสดท็จมายมังแผข่นดลินโลกนบีนื้ พวกยลิวไดล้ลดทอนความชอบธรรมใหล้เหลนอเพบียงรซูป
ลมักษณร์ทบีที่ปรากฏภายนอกแทนทบีที่จะเปป็นการอยซูข่ฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งอยซูข่ภายใน พวกเขาปฏลิบมัตลิพระราชบมัญญมัตลิจากมคุม
มองแหข่งพลิธบีกรรมและพลิธบีการตข่างๆ และพวกเขากท็กนาลมังรอคอยกษมัตรลิยร์ผซูล้เกรบียงไกรองคร์หนถึที่งทบีที่จะชข่วยพวกเขาใหล้
พล้นจากแอกของโรม พวกเขาคาดหวมังอาณาจมักรหนถึที่งทบีที่มาพรล้อมกมับความเจลิดจรมัสภายนอกและอนานาจ พระเยซซู
มลิไดล้ทรงตนาหนลิพวกเขาทบีที่คาดหวมังอาณาจมักรทบีที่ปรากฏแกข่ตา เพราะวข่าอาณาจมักรเชข่นนมันื้นไดล้ถซูกพยากรณร์ไวล้ในภาค
พมันธสมัญญาเดลิมแลล้วและมรันจะมคำตคำมคคคำสรัญญคำ แตข่ถล้อยคนาของพวกศาสดาพยากรณร์กท็นข่าจะเตรบียมพวกยลิวใหล้
พรล้อมเชข่นกมันทบีที่จะคาดหวมังกคำรทนทบุกขคตอ่คำงๆของพระเมสสลิยาหร์ซถึที่งจะมากข่อนสงข่าราศบีของพระองคร์ อลิสยาหร์บททบีที่ 
53 สอนอยข่างแนข่นอนวข่าพระองคร์จะทรงถซูกดซูหมลิที่น, ถซูกปฏลิเสธ, ไดล้รมับบาดแผลเพราะการละเมลิดตข่างๆของเราทมันื้ง
หลาย, และวข่าพระองคร์จะทรงรมับแบกบาปของเราทมันื้งหลาย, กข่อนการครอบครองอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีของพระองคร์
บนแผข่นดลินโลกในฐานะจอมกษมัตรลิยร์ แตข่พวกยลิวกท็มองไมข่เหท็นสข่วนนบีนื้ของคนาพยากรณร์เหลข่านมันื้นเลย

“บบุคคลผซถ้ใดรซถ้สถึกบกพรอ่องฝฝ่คำยจคิตวคิญญคำณ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข” ตรงนบีนื้และในขล้ออนที่นๆทบีที่ตามมา พระเยซซูทรงนนา
เสนอลมักษณะเฉพาะตมัวตข่างๆและสลิทธลิพลิเศษตข่างๆของเหลข่าขล้าราชบรลิพารของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ พระคนาขล้อ
เหลข่านบีนื้รวมกมันเปป็นสลิที่งทบีที่เรบียกกมันโดยทมัที่วไปวข่า “ควคำมสบุขเหลอ่คำนรันั้น” (the Beatitudes) ซถึที่งเปป็นคนาหนถึที่งทบีที่มาจากคนา
ละตลิน beatus ซถึที่งมบีความหมายวข่า “เปป็นสบุข” หรนอ “มทควคำมสบุข” (กรคุณาเปรบียบเทบียบพระคนาขล้อเหลข่านบีนื้กมับเพลง
สดคุดบี 1:1; 115;15; สคุภาษลิต 3:13; และดาเนบียล 12:12)

“รซถ้สถึกบกพรอ่องฝฝ่คำยจคิตวคิญญคำณ” หมายถถึงคนเหลข่านมันื้นทบีที่คล้นพบความยากจนขล้นแคล้นของตมัวเอง, กลข่าว
ในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ, และยอมรมับตนาแหนข่งของตนในฐานะยาจกตข่อพระพมักตรร์พระเจล้า จากนมันื้นเมนที่อพวกเขารมับของ
ประทานของพระเจล้าแลล้ว พวกเขคำกห็กลคำยเปป็นคนมรัที่งมท! มนคุษยร์ไมข่มบีอะไรเลย เขาไมข่สมควรไดล้รมับสลิที่งใดเลย; แตข่
เมนที่อเขาตล้อนรมับพระเยซซูในความเปป็นจรลิงและความจรลิง ทคุกสคิที่งกห็เปป็นของเขคำ พระพรทมันื้งหมด – ตมันื้งแตข่สวนเอเดน



ไปจนตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์กาล – เปป็นของเราเพราะพระคคุณของพระเจล้า พระคคุณของพระเจล้าเปป็นสลิที่งทบีที่อนคุญาตใหล้
พระเยซซูครลิสตร์เจล้ามาสลินื้นพระชนมร์เพนที่อเรา:

“แตข่เรากท็เหท็นพระเยซซู ผซูล้ซถึที่งพระองคร์ทรงทนาใหล้ตที่นากวข่าทซูตสวรรคร์แตข่หนข่อยเดบียวนมันื้น ทรงไดล้รมับสงข่าราศบี
และพระเกบียรตลิเปป็นมงกคุฎ เพราะทบีที่พระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์ดล้วยความทคุกขร์ทรมาน ทมันื้งนบีนื้โดยพระคบุณของ
พระเจถ้คำ พระองคร์จะไดล้ทรงชลิมความตายเพนที่อมนคุษยร์ทคุกคน” (ฮบ. 2:9)

2 คร. 8:9 บอกเราวข่า “เพราะทข่านทมันื้งหลายรซูล้จมักพระคคุณของพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราวข่า
แมล้พระองคร์มมัที่งคมัที่ง พระองคคกห็ยรังทรงยอมเปป็นคนยคำกจน เพรคำะเหห็นแกอ่ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเพคืที่อทอ่คำนทรันั้งหลคำยจะไดถ้เปป็น
คนมรัที่งมท เนคืที่องจคำกควคำมยคำกจนของพระองคค”

คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “เปป็นสบุข” ในพระคนาตอนนบีนื้ทบีที่เรากนาลมังศถึกษาอยซูข่นมันื้นถซูกแปลเปป็น “มบีความสคุข” ใน
ยอหร์น 13:17, กลิจการ 26:2, โรม 14:22, 1 โครลินธร์ 7:40, และ 1 เปโตร 3:14 ดล้วยเหตคุนบีนื้เราจถึงไมข่ใชล้พระคมัมภบีรร์
ในทางทบีที่ผลิดๆโดยแปลเปป็น “มบีความสคุข” แทนทบีที่ “เปป็นสคุข” ตรงนบีนื้ คนเหลข่านมันื้นทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงอวยพรกท็
มบีความสคุข และควคำมสบุขททที่แทถ้จรคิงกท็มาไดล้โดยทางการรซูล้จมักพระเยซซูครลิสตร์เจล้าเทข่านมันื้น คนเหลข่านมันื้นทบีที่ “ยากจนในจลิต
วลิญญาณ” (นมัที่นคนอ ยากจนในดคินแดนของจลิตวลิญญาณ) กท็อยซูข่ทข่ามกลางผซูล้คนทบีที่มบีความสคุขมากทบีที่สคุดบนแผข่นดลินโลก
วมันนบีนื้ พวกเขารซูล้ตมัววข่าตนเปป็นคนลล้มละลายฝฝ่ายวลิญญาณ – ไมข่ใชข่ยากจนแบบภายนอก แตข่ยากจนในมนคุษยร์ทบีที่อยซูข่
ภายใน บคุคคลเชข่นนมันื้นรซูล้ตมัวถถึงความขมัดสนฝฝ่ายวลิญญาณของตน

ในอลิสยาหร์ 66:2 พระเจล้าทรงประกาศวข่า “...แตข่คนนบีนื้ตข่างหากทบีที่เราจะมอง คนอเขคำผซถ้ททที่ถอ่อม (ขรัดสน) และ
สคคำนถึกผคิดในใจ และตมัวสมัที่นเพราะคนาของเรา” คราวนบีนื้จงเปรบียบเทบียบความแตกตข่างของขล้อนบีนื้กมับชาวเมนองเลาดบีเซบีย
เหลข่านมันื้นในวลิวรณร์ 3:17 ทบีที่กลข่าววข่า “เราเปป็นคนมมัที่งมบี ไดล้ทรมัพยร์สมบมัตลิทวบีมากขถึนื้น และเราไมข่ตล้องการสลิที่งใดเลย” 
เจล้าไมอ่รซถ้วข่าเจล้าเปป็นคนแรถ้นแคถ้นเขห็ญใจ เปป็นคนนอ่คำสรังเวช เปป็นคนขรัดสน เปป็นคนตคำบอด และเปลคือยกคำยอยซอ่!” คน
เหลข่านมันื้นทบีที่ตระหนมักวข่าตนเปป็นคนขมัดสนในเขตแดนแหข่งจลิตวลิญญาณ, ผซูล้ซถึที่งเผชลิญหนล้าความตล้องการของตนและ
พถึที่งพาพระเจล้าใหล้ตอบสนองความตล้องการนมันื้น – คนเหลข่านบีนื้กท็เปป็นผซูล้ทบีที่มบีความสคุข มบีแบบอยข่างทบีที่สมบซูรณร์แบบของ
เรนที่องนบีนื้ซถึที่งถซูกใหล้ไวล้ในลซูกา 18:9-14 ในคนาอคุปมาเรนที่องฟารลิสบีและคนเกท็บภาษบีผซูล้ยากจนนมันื้น

ผซูล้ทบีที่ “ขมัดสนในจลิตวลิญญาณ” กท็เปป็นสคุข (มบีความสคุข) “เพรคำะอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคคเปป็นของเขคำ” ใน
ภาษาเดลิม “เพรคำะ” กท็อข่านวข่า “เพรคำะวอ่คำ” ผซูล้ทบีที่ขมัดสนในจลิตวลิญญาณกท็มบีความสคุขเพรคำะวอ่คำอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์
เปป็นของพวกเขา ผซูล้คนทบีที่รซูล้จมักพระเจล้ากท็มบีความสคุขเพรคำะวอ่คำพวกเขารซูล้จมักพระเจล้า นบีที่เปป็นความจรลิงมาตลอดหลายยคุค
สมมัย ผซูล้คนทบีที่รซูล้จมักพระเจล้ากท็ถนอครองและเพลลิดเพลลินกมับความมมัที่งคมัที่ง, สลิทธลิพลิเศษ, ยศถาบรรดาศมักดลิธิ์, และสงข่าราศบี
แหข่งอาณาจมักรนมันื้นซถึที่งพระเมสสลิยาหร์จะทรงครอบครองเหนนอมมัน (ในยคุคสมมัยแหข่งพระคคุณนบีนื้ พระเยซซูทรงครอบ
ครองอยซูข่ในใจของผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย)

ขล้อ 4: “บบุคคลผซถ้ใดโศกเศรถ้คำ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำเขคำจะไดถ้รรับกคำรทรงปลอบประโลม”
แนข่นอนวข่านบีที่เปป็นสลิที่งทบีที่ยล้อนแยล้งกมันอยข่างชมัดเจน “บรรดาคนทบีที่เปป็นทบุกขคโศกกท็มทควคำมสบุข” เปป็นการแปล

แบบตรงตมัวมากกวข่า มนคุษยร์ธรรมดาไมข่คลิดแบบนบีนื้เลยสมักนลิดเดบียว! คนพวกเดบียวทบีที่เปป็นทคุกขร์โศก (โศกเศรล้า), ใจของ
พวกเขาเตท็มลล้นไปดล้วยความเสบียใจ, และในขณะเดบียวกมันกท็มทควคำมสบุขไดล้ คนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่รซูล้จมักพระเยซซู



นบีที่ไมข่ไดล้หมายความวข่าคนๆหนถึที่งจะไดล้รมับความรอดเพรคำะวอ่คำเขาเปป็นทคุกขร์โศกหรนอโศกเศรล้า แตข่คนทบีที่ไดถ้รรับ
ควคำมรอดจะทคุกขร์โศกในจลิตวลิญญาณเมนที่อเขามองไปบนทคุข่งนาทบีที่ขาวพรล้อมสนาหรมับการเกท็บเกบีที่ยวแลล้ว โดยทบีที่พวกคน
งานยมังนล้อยอยซูข่เหลนอเกลิน! เขาจะโศกเศรล้าเมนที่อเขาเหท็นฝซูงชนมหาศาลไรล้เรบีที่ยวแรงขณะทบีที่พวกเขาเดลินทางไปสซูข่นลิรมัน
ดรร์กาลทบีที่ปราศจากพระครลิสตร์ การโศกเศรล้าเชข่นนมันื้นจะไมข่ปรากฏผข่านทางการเดลินคอตกไปทมัที่วและรที่นาไหล้ตลอด
เวลา พระเยซซูทรงครที่นาครวญในจลิตวลิญญาณในสวนเกทเสมนบีและเราทบีที่รข่วมแบข่งปปันจลิตวลิญญาณนมันื้นกมับพระองคร์กท็
จะครอบครองกมับพระองคร์ในอาณาจมักรอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีนมันื้นทบีที่ยมังมาไมข่ถถึง

“...เขคำจะไดถ้รรับกคำรทรงปลอบประโลม” ไมข่มบีคนาวข่า “ถล้า” หรนอ “บางทบี” เกบีที่ยวกมับคนาสมัญญานบีนื้เลย พระ
คมัมภบีรร์ขล้อนบีนื้กลข่าวเนล้นชมัดเจน – “เขคำจะไดจ้รบับกคำรทรงปลอบประโลม” – และนรกทมันื้งสลินื้นกท็ไมข่อาจขมัดขวางการ
ปลอบประโลมทบีที่พระเมสสลิยาหร์จะทรงนนามาเมนที่อพระองคร์เสดท็จมาพรล้อมกมับการเยบียวยารมักษาในปปีกของพระองคร์ 
พระองคร์จะเสดท็จมายมังชนชาตลิอลิสราเอลตอนใกลล้สลินื้นการครอบครองอมันนข่ากลมัวของปฏลิปปักษร์ตข่อพระครลิสตร์เมนที่อ, 
หากพระเยซซูไมข่ทรงทนาใหล้วมันเหลข่านมันื้นยข่นสมันื้นเขล้าแลล้ว, คงไมข่มบีเนนนื้อหนมังใดหลงเหลนออยซูข่เลย (กรคุณาศถึกษามมัทธลิว 
24:15-22)

ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์รล้องประกาศวข่า “พระเจล้าของเจล้าตรมัสวข่า “จงเลถ้คำโลม จงเลถ้คำโลมชนชคำตคิของ
เรคำ” (อสย. 40:1) ตข่อมาอลิสยาหร์ไดล้พยากรณร์วข่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดท็จมา และจะทรงปลอบประโลมคนทมันื้งปวง
ทบีที่มาพถึที่งพระองคร์ พวกยลิวพซูดถถึงพระเมสสลิยาหร์ของตนบข่อยๆวข่าเปป็นองคร์ผซูล้ทบีที่จะทรงปลอบประโลมพวกเขา และ
เมนที่อพระเยซซูประสซูตลิ กท็มบีพวกยลิวทบีที่ “เปป็นคนชอบธรรมและเกรงกลมัวพระเจล้า” ทบีที่กนาลมัง “คอยเวลคำซถึที่งพวก
อคิสรคำเอลจะไดถ้รรับควคำมบรรเทคำทบุกขค” (ลซูกา 2:25)

ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายวมันนบีนื้มบีพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ผซูล้ทรงสถลิตอยซูข่ในใจ พระเยซซูทรงสมัญญาวข่าเมนที่อพระองคร์เสดท็จ
กลมับไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์ พระองคร์จะทรงสข่ง “ผซูล้ปลอบประโลมใจอบีกผซูล้หนถึที่ง” มาซถึที่งจะทรงสถลิต
อยซูข่กรับเราและประทมับอยซูข่ในเรา “คนอพระวลิญญาณแหข่งความจรลิง” (อข่านยอหร์น 14:16-20)

ขล้อ 5: “บบุคคลผซถ้ใดมทใจออ่อนโยน ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำเขคำจะไดถ้รรับแผอ่นดคินโลกเปป็นมรดก”
นข่าสนใจทบีที่วข่าคนทบีที่ “มบีความสคุข” สามพวกทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงกข่อน – คนจน, คนทบีที่โศกเศรล้า, และคนทบีที่มบี

ใจอข่อนสคุภาพ – ทมันื้งหมดถซูกกลข่าวถถึงในคนาพยากรณร์ของอลิสยาหร์เกบีที่ยวกมับการเสดท็จมาของพระเมสสลิยาหร์ (กรคุณา
อข่านอลิสยาหร์ 61:1-3) ในมมัทธลิว 11:5 และลซูกา 4:17-21 พระเยซซูทรงอล้างอลิงถถึงพระคนาตอนนบีนื้วข่าสนาเรท็จจรลิงแลล้วใน
พระองคร์เองและงานรมับใชล้ของพระองคร์

“บบุคคลผซถ้ใดมทใจออ่อนโยน ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข (มทควคำมสบุข)...” สนานวนตรงนบีนื้ถซูกนนามาจากเพลงสดคุดบี 37:11 คนา
ฮบีบรซูสนาหรมับ “ใจอข่อนสคุภาพ” และ “ยากจน” มาจากรากเดบียวกมัน และแนข่นอนวข่าเรารซูล้วข่าควคำมออ่อนสบุภคำพเชนที่อม
โยงกมับความยากจนในฝฝ่ายวลิญญาณ เหลข่าผซูล้รซูล้ภาษาตข่างๆบอกเราวข่าคนาวข่า “มทใจออ่อนสบุภคำพ” เปป็นคนาทบีที่นลิยามยาก
สคุดๆในภาษาอมังกฤษ, ภาษากรบีก, หรนอภาษาฮบีบรซู มมันสนที่อถถึงเสรบีภาพและอลิสรภาพจากการเสแสรล้ง แตข่มมันกท็รวม
ความอข่อนโยน, ความอดทน, และความทรหดเขล้าไวล้ดล้วย, ทรันั้งหมดนทนั้เพคืที่อถวคำยเกทยรตคิแดอ่พระเจถ้คำ (กรคุณาศถึกษา 1 
เปโตร 3:4-15 และยากอบ 3:13)



ในมมัทธลิว 11:28, 29 พระเยซซูทรงเชลิญชวนวข่า “บรรดาผซูล้ทนางานเหนท็ดเหนนที่อยและแบกภาระหนมักจงมา
หาเรา และเราจะใหล้ทข่านทมันื้งหลายหายเหนนที่อยเปป็นสคุข จงเอาแอกของเราแบกไวล้ แลล้วเรบียนจากเรา เพรคำะวอ่คำเรคำ
มทใจอม่อนสคุภาพและถม่อมลง และทข่านทมันื้งหลายจะพบทบีที่สงบสคุขในใจของตน” ดมังนมันื้นเราจถึงเหท็นวข่ากษมัตรลิยร์องคร์นบีนื้
เอง, พระเมสสลิยาหร์, กท็ทรงเปป็นผซูล้ทบีที่มบีใจอข่อนสคุภาพและถข่อมลง นบีที่คนอเหตคุผลประการหนถึที่งทบีที่พวกยลิวปฏลิเสธพระองคร์
พวกเขาไมข่ไดล้กนาลมังคาดหวมังลซูกแกะตมัวหนถึที่ง พวกเขากนาลมังรอคอยสคิงโตตรัวหนถึที่ง, ผซถ้ปกครองททที่เปปีปี่ยมอคำนบุภคำพคน
หนถึที่งทบีที่จะขมับไลข่พวกโรมออกไปและฟฟฟื้นฟซูสงข่าราศบีของอลิสราเอล เศคารลิยาหร์ 9:9 พยากรณร์วข่า “...ดซูเถลิด กษมัตรลิยร์
ของเธอเสดท็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองคร์ทรงอข่อนสคุภาพและทรงลา ทรงลซูกลา” – 
แตข่พวกยลิวกท็ดซูไมข่ออกวข่านมัที่นคนอพระองคร์เมนที่อพระคนาขล้อนบีนื้ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงแลล้วในพระเยซซู (กรคุณาอข่านมมัทธลิว 
21:1-5)

คนททที่มทใจออ่อนสบุภคำพกท็เปป็นสคุข (มบีความสคุข) เพราะวข่า “เขคำจะไดถ้รรับแผอ่นดคินโลกเปป็นมรดก” คนมากมาย
วมันนบีนื้สอนวข่าพระเจล้าทรงหมดธคุระกมับชนชาตลิอลิสราเอลแลล้ว, วข่าพระสมัญญาเหลข่านมันื้นทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงกระทนาไวล้กมับ
อมับราฮมัมไดล้ถซูกสข่งตข่อมายมังครลิสตจมักรแลล้ว, และวข่าครลิสตจมักรไดล้รมับมรดกพระสมัญญาทคุกประการทบีที่ทรงกระทนาไวล้กมับ
อมับราฮมัมและชนชาตลิอลิสราเอลแลล้ว ผมอยากเตนอนความจนาอาจารยร์เหลข่านบีนื้วข่าพระเจล้าไดล้ทรงสมัญญาแผอ่นดคินนรันั้นไวล้
กมับอมับราฮมัม, และอมับราฮมัมไมอ่เคยไดถ้ถคือกรรมสคิทธคิธิ์แผข่นดลินนมันื้นทบีที่ทรงสมัญญาไวล้กมับเขาเลย ชนชาตลิของเขากท็ไมข่เคย
ไดล้ถนอกรรมสลิทธลิธิ์แผข่นดลินนมันื้นเหมนอนกมัน ดล้วยเหตคุนบีนื้ เพนที่อทบีที่พระเจล้าจะทรงรมักษาพระสมัญญาของพระองคร์ จถึงจนาเปป็น
ทบีที่ลซูกหลานของอมับราฮมัมตล้องไดล้รมับมรดกแผข่นดลินนมันื้นทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงสมัญญาไวล้กมับบลิดาของบรรดาผซูล้ทบีที่เปปีปี่ยมดล้วย
ความเชนที่อ (ปฐก. 13:15; 15:18)

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าพระสมัญญาของพระเจล้าทบีที่มบีตข่ออมับราฮมัมไดล้ถซูกทนาใหล้เปป็นจรลิงแลล้วบางสข่วนโดยลซูก
หลานของเขาในสมมัยของโยชซูวา (ผซูล้วลินลิจฉมัย 2:6) แตข่มมันไมข่เคยถซูกทนาใหล้เปป็นจรลิงอยข่างครบถล้วนเลย ดล้วยเหตคุนบีนื้จถึงมบี
วมันหนถึที่งทบีที่จะมาเมนที่อประชาชาตลิทบีที่ถซูกเลนอกสรรของพระเจล้าคนออลิสราเอลจะไดล้รมับมรดกทคุกตารางฟคุตของผนนดลินนมันื้น
ทบีที่ทรงสมัญญาไวล้กมับอมับราฮมัม และไมข่มบีศมัตรซูหนล้าไหนจะขมับไลข่พวกเขาออกไปจากมมันไดล้ (กรคุณาศถึกษาอลิสยาหร์ 
65:17 ไปจนจบอลิสยาหร์บททบีที่ 66, และเศคารลิยาหร์ 12:6-9 และเศคารลิยาหร์บททบีที่ 14 ทมันื้งหมด)

ผซูล้แตข่งเพลงสดคุดบีพซูดถถึงคนสองกลคุข่มในอลิสราเอล – คนชมัที่วและคนชอบธรรม เขาประกาศวข่าคนชมัที่วจะถซูก
ตมัดออกไปเสบีย แตข่คนชอบธรรม, คนททที่มทใจออ่อนสบุภคำพ, จะไดล้รมับแผข่นดลินโลกเปป็นมรดก:

“เพราะคนทบีที่กระทนาชมัที่วจะถซูกตมัดออกไป แตข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่รอคอยพระเยโฮวาหร์จะไดล้แผข่นดลินโลกเปป็น
มรดก...แตข่คนใจอข่อนสคุภาพจะไดล้แผข่นดลินตกไปเปป็นมรดก และตมัวเขาจะปปีตลิยลินดบีในสมันตลิภาพอคุดม
สมบซูรณร์...เพราะคนเชข่นนมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงอนานวยพระพรจะไดล้แผข่นดลินโลกเปป็นมรดก แตข่คนทมันื้งหลายทบีที่ถซูก
พระองคร์สาปจะตล้องถซูกตมัดออกไปเสบีย...คนชอบธรรมจะไดล้แผข่นดลินตกไปเปป็นมรดก และอาศมัยอยซูข่บนนมันื้นเปป็น
นลิตยร์” (เพลงสดคุดบี 37:9, 11, 22, 29)

พระเยโฮวาหร์ผข่านทางอคิสยคำหคศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์ทรงประกาศดล้วยวข่าคนเหลข่านมันื้นทบีที่วางใจใน
พระเจล้าจะไดล้รมับแผข่นดลินนมันื้นเปป็นมรดก: “…ลมจะพมัดมมันไปเสบียหมด เพบียงลมหายใจจะหอบมมันออกไป แตข่ผซูล้ทบีที่
วางใจในเราจะไดล้แผข่นดลินนมันื้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์ และจะไดล้ภซูเขาบรลิสคุทธลิธิ์ของเราเปป็นมรดก…วมันทบีที่เจล้าไวล้ทคุกขร์จะหมด



สลินื้นไป ชนชาตลิของเจล้าจะชอบธรรมทมันื้งสลินื้น เขาจะไดล้แผข่นดลินนมันื้นเปป็นกรรมสลิทธลิธิ์เปป็นนลิตยร์ หนข่อทบีที่เราปลซูก และผล
งานแหข่งมนอของเรานมันื้น เพนที่อเราจะรมับสงข่าราศบี” (อสย. 57:13; 60:20, 21 บางสข่วน)

อลิสราเอลเปป็นประชากรฝฝ่คำยโลกพรล้อมกมับพระสรัญญคำตอ่คำงๆฝฝ่คำยโลก พวกเขาไดล้รมับคนาสมัญญาเรนที่องพระพร
ตข่างๆฝฝ่ายโลกซถึที่งพวกเขายมังไมข่เคยไดล้รมับอยข่างครบถล้วน แตข่พระเจล้าจะทรงรมักษาพมันธสมัญญาเนนองนลิตยร์ของ
พระองคร์ทบีที่ทรงทนาไวล้กมับอมับราฮมัม และอลิสราเอลจะเพลลิดเพลลินกมับพระพรตข่างๆของตนทบีที่ไดล้รมับคนาทรงสมัญญาไวล้นมันื้น
ในทางกลมับกมัน ครลิสตจมักรเปป็นประชากรฝฝ่คำยสวรรคคพรล้อมกมับพระสรัญญคำตอ่คำงๆฝฝ่คำยสวรรคค ในวลิวรณร์ 21:1 ยอหร์น
เหท็น “ทล้องฟฝ้าใหมข่และแผข่นดลินโลกใหมข่” ในวลิวรณร์ 21:10 เขาเหท็นกรคุงเยรซูซาเลท็มใหมข่ นครขาวดคุจมคุกดานมันื้น “ซถึที่ง
กนาลมังลอยลงมาจากสวรรคร์และจากพระเจล้า”

ใชข่แลล้วครมับ จะมบีแผข่นดลินโลกใหมข่ และมมันจะถซูกจมับจองโดยชนชาตลิอลิสราเอลและบรรดาประชาชาตลิทบีที่ไดล้
รมับความรอด นครขาวดคุจมคุกดานมันื้นจะเปป็นบล้านของครลิสตจมักร, เจล้าสาวของพระครลิสตร์ ประชากรทมันื้งหมดของ
พระเจล้าจะสามารถเขล้าถถึงสลิที่งทรงสรล้างใหมข่ทมันื้งปวงไดล้ และทคุกสลิที่งจะถซูกสรล้างใหมข่ สลิที่งเกข่าๆจะลข่วงพล้นไป ซาตานจะ
อยซูข่ในบถึงนมันื้นทบีที่ไหมล้ดล้วยไฟและกนามะถมัน และจะไมข่มบีความบาปตข่อไปอบีกเลย!

ขล้อ 6: “บบุคคลผซถ้ใดหคิวกระหคำยควคำมชอบธรรม ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุขเพรคำะวอ่คำเขคำจะไดถ้อคิที่มบรคิบซรณค”
ภาษาตรงนบีนื้บข่งบอกถถึงการแสดงออกทบีที่รคุนแรงและเปป็นธรรมชาตลิสนาหรมับความปรารถนา ลซูกทบีที่แทล้จรลิง

ของพระเจล้าโดยธรรมดาแลล้วจะหลิวกระหายสลิที่งทบีที่ถซกตถ้อง ในทางกลมับกมัน คนทบีที่ยมังไมอ่บมังเกลิดใหมข่กท็ไมอ่สคำมคำรถหลิว
กระหายความชอบธรรมไดล้เพราะวข่ามนคุษยร์ธรรมดานมันื้นไมข่มบีความปรารถนาในเรนที่องความชอบธรรมจนกวข่าควคำม
ชอบธรรมของพระเจถ้คำถซูกนมับใหล้แกข่เขาแลล้ว (พระวจนะของพระเจล้าสอนอยข่างชมัดเจนวข่าความชอบธรรมสามารถ
ถซูกไดล้รมับโดยกคำรยกใหถ้เทอ่คำนรันั้น กรคุณาอข่านโรม บททบีที่ 4)

คนเหลข่านมันื้นทบีที่โดยธรรมดาแลล้วหลิวกระหายความชอบธรรมคนอ คนทบีที่มบีใจอข่อนสคุภาพ, คนทบีที่โศกเศรล้า, คน
ทบีที่มบีใจบรลิสคุทธลิธิ์ – และพวกเขา “เปป็นสคุข” (มบีความสคุข) เพรคำะวอ่คำ “พวกเขคำจะไดถ้อคิที่มบรคิบซรณค” เราจะตล้องไมข่เขล้าใจ
สลิที่งนบีนื้วข่าเปป็นความชอบธรรมทบีที่ถซูกยกใหล้ แตข่เขล้าใจมมันวข่าเปป็นความปรารถนาในสคิที่งตอ่คำงๆททที่ถซกตถ้อง, ความหลิวในการ
ดนาเนลินชบีวลิตทบีที่ถซูกตล้อง, การกระทนาทบีที่ถซูกตล้อง, และการคลิดทบีที่ถซูกตล้อง

คนากรบีกทบีที่ตรงนบีนื้แปลเปป็น “อคิที่มบรคิบซรณค” บข่งบอกถถึง “การอลิที่มอาหาร” ดล้วยเหตคุนบีนื้ เขาทมันื้งหลายทบีที่หลิวและ
กระหายอาหารฝฝ่ายวลิญญาณซถึที่งพระเจล้าประทานใหล้แกข่บรรดาผซูล้ชอบธรรม (คนเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกทนาใหล้เปป็นผซูล้ชอบ
ธรรมแลล้วโดยการยกใหล้) จะไดถ้อคิที่มบรคิบซรณค เมนที่อพระเยซซูทรงครอบครองบนแผข่นดลินโลก พระองคร์จะทรงทนาใหล้
เหลข่าขล้าราชบรลิพารทมันื้งหมดแหข่งอาณาจมักรของพระองคร์ไดล้อลิที่มบรลิบซูรณร์ นมัที่นไมข่ไดล้หมายความวข่าพวกเขาจะอลิที่มครมันื้ง
เดบียวพอ และไมข่กระหายอบีกเลย มมันหมายถถึงควคำมอคิที่มแบบเพคิที่มขถึนั้นเรคืที่อยๆแบบทบีที่เรามบีในชบีวลิตปปัจจคุบมันนบีนื้ในเรนที่อง
อาหาร เรากลินมนนื้อเชล้า – และเรากท็อลิที่ม; แตข่พอถถึงตอนมนนื้อเทบีที่ยงเรากท็หลิวอบีก เชข่นเดบียวกมัน เหลข่าขล้าราชบรลิพารของ
อาณาจมักรแหข่งสวรรคร์จะมบีความสคุข, ชนที่นชมยลินดบี, อลิที่มดล้วยสงข่าราศบีและความพถึงพอใจเมนที่อพวกเขารมับประทานสลิที่ง
ตข่างๆของพระเจล้า “เพราะผซูล้ทบีที่กระหาย พระองคร์ทรงใหล้เขาอลิที่ม และผซูล้ทบีที่หลิว พระองคร์ทรงใหล้เขาหนนาใจดล้วยของดบี”
(เพลงสดคุดบี 107:9)

ขล้อ 7: “บบุคคลผซถ้ใดมทใจกรบุณคำ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำเขคำจะไดถ้รรับพระกรบุณคำ”



ภาษาเดลิมตรงนบีนื้สนที่อถถึงควคำมเมตตคำกรบุณคำ พระเยซซูทรง “พระองคร์จถึงทรงตล้องเปป็นเหมนอนกมับพบีที่นล้องทคุก
อยข่าง เพนที่อวข่าพระองคร์จะไดล้ทรงเปป็นมหคำปบุโรหคิต ผซถ้กอปรดถ้วยพระเมตตคำและควคำมสรัตยคซคืที่อในการทคุกอยข่างซถึที่ง
เกบีที่ยวกมับพระเจล้า เพนที่อลบลล้างบาปทมันื้งหลายของประชาชน” (ฮบ. 2:17)

พระเยซซูทรงเปปีปี่ยมดล้วยความเมตตาและความกรคุณา ขณะทบีที่คนไมข่เชนที่อไมข่หลิวและกระหายความชอบ
ธรรม เขากท็อาจปรารถนาควคำมเมตตคำ เขารซูล้วข่าหากควคำมยบุตคิธรรมถซูกตวงใหล้แกข่เขา มมันกท็คงหมายถถึงความตายชมัที่ว
นลิรมันดรร์ในนรกเพราะวข่า “เหตคุวข่าทคุกคนทนาบาป และเสนที่อมจากสงข่าราศบีของพระเจล้า” (โรม 3:23) ความเมตตา
ของพระเจล้าถซูกหยลิบยนที่นใหล้แกข่เราโดยทางพระคคุณของพระองคร์

การเปป็นผซูล้ทบีที่ “มทใจกรบุณคำ” ตามคนาทบีที่ถซูกใชล้ตรงนบีนื้กท็บข่งบอกถถึงความเมตตาตข่อผซูล้ทบีที่มบีความผลิด, ความสงสาร
สนาหรมับผซูล้ทบีที่ทนความทคุกขร์ยาก, และการชข่วยเหลนอสนาหรมับผซูล้ทบีที่ขมัดสน – ไมข่ใชข่ในคนาพซูด แตข่ในการกระทนา “บคุคคลทบีที่
ดซูหมลิที่นเพนที่อนบล้านของตนกท็ทนาบาป แตข่บคุคคลทบีที่เอท็นดซูคนยากจนกท็เปป็นสคุข” (สภษ. 14:21) คคคำพซดเปป็นสลิที่งทบีที่กลข่าวไดล้
งข่ายๆและไมข่มบีคข่ามากนมัก แตข่หลายครมันื้งมมันกท็มบีราคามากทบีที่จะแสดงความเมตตาโดยสลิที่งทบีที่เราทนามากกวข่าสลิที่งทบีที่เราพซูด
การประยคุกตร์ใชล้ทบีที่ดบีมากๆของหลมักการนบีนื้ถซูกใหล้ไวล้โดยอมัครทซูตเปาโลในจดหมายของเขาทบีที่สข่งถถึงเหลข่าผซูล้เชนที่อทบีที่แควล้น
กาลาเทบีย:

“พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ถล้าผซูล้ใดถซูกครอบงนาอยซูข่ในความผลิดบาป ทข่านซถึที่งอยซูข่ฝฝ่ายพระวลิญญาณ จงชอ่วยผซถ้นรันั้นดถ้วย
ใจออ่อนสบุภคำพใหถ้เขคำกลรับตรันั้งตรัวใหมอ่ โดยคลิดถถึงตมัวเอง เกรงวข่าทข่านจะถซูกชมักจซูงใหล้หลงไปดล้วย จงชข่วยรมับภาระของ
กมันและกมัน ทข่านจถึงจะทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิของพระครลิสตร์สนาเรท็จ” (กท. 6:1, 2)

พระคนาตอนตข่างๆตข่อไปนบีนื้พรรณนาถถึงความเมตตาของพระเจล้าทบีที่มบีตข่อเรา:
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “ยตสิ่งใหญม่” (กดว. 14:18, 19)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “อคุดม” (เพลงสดคุดบี 86:5, 15; 103:8)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “ดสารงเปป็นนตตยณ” (เพลงสดคุดบี 100:5)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “ประเสรตฐ” (เพลงสดคุดบี 109:21)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “กรคุณา” (ลซูกา 1:78)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “เตร็มเปปปี่ยม” (อฟ. 2:4)
ควคำมเมตตคำของพระเจถ้คำนรันั้น “บรตบยูรณณ” (1 ปต. 1:3)
พระเจถ้คำ “ทรงพอพระทบัย” ในควคำมเมตตคำ (มคห. 7:18)
พระเจล้าทรงเปป็นพระเจล้าทบีที่เปปีปี่ยมดล้วยความเมตตา และเมนที่อเรารล้องทซูลตข่อพระองคร์เพนที่อขอความเมตตา 

พระองคร์กท็ประทานความเมตตาใหล้ --- แตข่เฉพาะเมนที่อเราเหท็นตมัวเราเองวข่าไมข่คซูข่ควรตข่อพระเมตตาของพระองคร์
และรล้องทซูลออกมาจากหมัวใจทบีที่จรลิงใจเทข่านมันื้น พระเยซซูประทานตมัวอยข่างของเรนที่องนบีนื้ในคนาอคุปมาทบีที่พระองคร์
ประทานใหล้ในลซูกา 18:9-14:

“สคคำหรรับบคำงคนททที่ไวถ้ใจในตรัวเองวอ่คำเปป็นคนชอบธรรม และไดถ้ดซถซกคนอคืที่นนรันั้น พระองคร์ตรมัสคนาอคุปมานบีนื้วข่า 
“มบีชายสองคนขถึนื้นไปอธลิษฐานในพระวลิหาร คนหนถึที่งเปป็นพวกฟารลิสบี และคนหนถึที่งเปป็นพวกเกท็บภาษบี คนฟารลิสบีนมันื้น
ยนนนถึกในใจของตนอธลิษฐานวข่า 



“‘ขล้าแตข่พระเจล้า ขล้าพระองคร์ขอบพระคคุณพระองคร์ ทบีที่ขถ้คำพระองคคไมอ่เหมคือนคนอคืที่นซถึที่งเปป็นคนฉล้อโกง คน
อธรรม และคนลข่วงประเวณบี และไมข่เหมนอนคนเกท็บภาษบีคนนบีนื้ ในสมัปดาหร์หนถึที่งขถ้คำพระองคคถคืออดอคำหคำรสองหน 
และของสารพมัดซถึที่งขล้าพระองคร์หาไดล้ ขถ้คำพระองคคไดถ้เอคำสคิบชรักหนถึที่งมคำถวคำย’

“ฝฝ่ายคนเกท็บภาษบีนมันื้นยนนอยซูข่แตข่ไกล ไมข่แหงนดซูฟฝ้า แตข่ตบีอกของตนวข่า ‘ขถ้คำแตอ่พระเจถ้คำ ขอทรงโปรดพระ
เมตตคำแกอ่ขถ้คำพระองคคผซถ้เปป็นคนบคำปเถคิด’

“เราบอกทข่านทมันื้งหลายวข่า คนนทนั้แหละเมนที่อกลมับลงไปยมังบล้านของตนกห็นรับวอ่คำชอบธรรมยลิที่งกวข่าอบีกคนหนถึที่ง
นมันื้น เพราะวข่าทคุกคนทบีที่ยกตมัวขถึนื้นจะตล้องถซูกเหยบียดลง แตข่ทคุกคนทบีที่ไดล้ถข่อมตมัวลงจะตล้องถซูกยกขถึนื้น”

“คนททที่มทใจกรบุณคำ” กท็เปป็นสคุข (มบีความสคุข) เพรคำะวอ่คำ “พวกเขคำจะไดถ้รรับพระกรบุณคำ” พระเจล้าทรงเปปีปี่ยม
ดล้วยพระกรคุณาและลซูกๆของพระเจล้ากท็เปปีปี่ยมดล้วยความกรคุณาเพราะวข่ากคำรรซถ้จรักพระองคคทนาใหล้เราเปป็นเชข่นนมันื้น! การ
ทบีที่พระเจล้าทรงสถลิตอยซูข่ในใจของผซูล้เชนที่อทนาใหล้ความเมตตาและความกรคุณาไหลออกมาสซูข่ภายนอกไปยมังคนเหลข่านมันื้นทบีที่
ตล้องการ:

ขล้อ 8: “บบุคคลผซถ้ใดมทใจบรคิสบุทธคิธิ์ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำเขคำจะไดถ้เหห็นพระเจถ้คำ”
นบีที่ตรงขล้ามอยข่างสลินื้นเชลิงกมับสลิที่งทบีที่พวกฟารลิสบีกนาลมังสอนอยซูข่ตอนทบีที่พระเยซซูทรงเทศนาอยซูข่บนแผข่นดลินโลก 

พวกเขาเกข่งเรนที่องการชนาระรข่างกายใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ภคำยนอกแทนทบีที่สลิที่งทบีที่อยซูข่ในหมัวใจ พระเยซซูตรมัสแกข่พวกเขาวข่า “วลิบมัตลิ
แกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยเจล้าขมัดชนาระถล้วยชามแตข่ภายนอก สข่วนภายในถล้วย
ชามนมันื้นเตท็มดล้วยโจรกรรมและการมมัวเมากลิเลส พวกฟารลิสบีตาบอด จงชนาระสลิที่งทบีที่อยซูข่ภายในถล้วยชามเสบียกข่อน เพนที่อ
ขล้างนอกจะไดล้สะอาดดล้วย วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด เพราะวข่าเจล้าเปป็น
เหมนอนอคุโมงคร์ฝปังศพซถึที่งฉาบดล้วยปซูนขาว ขล้างนอกดซูงดงามจรลิงๆ แตข่ขล้างในเตท็มไปดล้วยกระดซูกคนตายและการ
โสโครกสารพมัด เจล้าทมันื้งหลายกท็เปป็นอยข่างนมันื้นแหละ ภายนอกนมันื้นปรากฏแกข่มนคุษยร์วข่าเปป็นคนชอบธรรม แตข่ภายใน
เตท็มไปดล้วยความหนล้าซนที่อใจคดและความชมัที่วชล้า” (มธ. 23:25-28)

“พระเยโฮวาหร์ทอดพระเนตรไมข่เหมนอนกมับทบีที่มนคุษยร์ดซู ดล้วยวข่ามนคุษยร์ดซูทบีที่รซปรอ่คำงภคำยนอก แตข่พระเยโฮ
วาหร์ทอดพระเนตรจคิตใจ” (1 ซมอ. 16:7) พระเจล้าไมข่เพบียงมองดซูทบีที่หมัวใจเทข่านมันื้น พระองคร์ทรงทราบควคำมลรับ
ตอ่คำงๆทบีที่อยซูข่ในสข่วนลถึกทบีที่สคุดของหมัวใจดล้วย (เพลงสดคุดบี 44:21) คนทบีที่ไมข่รซูล้จมักพระเจล้าโดยทางการอมัศจรรยร์แหข่งการ
บมังเกลิดใหมข่กท็มบีใจทบีที่ลข่อลวง, ใจทบีที่เสนที่อมทรามอยข่างรล้ายทบีเดบียว (ยรม. 17:9) และสลิที่งทบีที่ออกมาจากใจกท็ทนาใหล้มนคุษยร์
เปป็นมลทลิน (มธ. 15:18)

แตข่เมนที่อผซูล้ใดเชนที่อในพระเยซซูและใหล้ความเชนที่อของตนอยซูข่ในพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระครลิสตร์ 
พระเจล้ากท็ประทานใจใหมข่ใหล้แกข่คนๆนมันื้น (อสค. 36:26), ใจทบีที่ชอบธรรมและบรลิสคุทธลิธิ์ ใจทบีที่ชอบธรรมและบรลิสคุทธลิธิ์
นมันื้นกท็บรลิสคุทธลิธิ์ และปราศจากความบรลิสคุทธลิธิ์แลล้ว “ไมข่มบีผซูล้ใดจะเหท็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าเลย” (ฮบ. 12:14) เหตคุผลทบีที่
สมาชลิกครลิสตจมักรบางคนไมข่สามารถดนาเนลินชบีวลิตอยข่างถซูกตล้องไดล้นมันื้นกท็คนอวข่า พวกเขาไมข่เคยถซกทคคำใหถ้ถซกตถ้องเลยใน
ใจของพวกเขา พวกเขาไมข่เคยเชนที่อขข่าวสารของเปาโลทบีที่เขบียนถถึงชาวโรม ตามทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในโรม 10:9, 10:



“คนอวข่าถล้าทข่านจะรมับดล้วยปากของทข่านวข่าพระเยซซูทรงเปป็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า และเชคืที่อในจตตใจของทข่าน
วข่าพระเจล้าไดล้ทรงชคุบพระองคร์ใหล้เปป็นขถึนื้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด ดล้วยวข่าควคำมเชคืที่อดจ้วยใจกท็นนาไปสซูข่ความ
ชอบธรรม และการยอมรมับดล้วยปากกท็นนาไปสซูข่ความรอด”

พระเยซซูทรงประกาศวข่า “เพราะวข่าจากภายในมนคุษยร์คคือจคำกใจมนคุษยณ มบีความคลิดชมัที่วรล้าย การลข่วง
ประเวณบี การผลิดผมัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลมักขโมย การโลภ ความชมัที่ว การลข่อลวงเขา ราคะตมัณหา อลิจฉาตา
รล้อน การหมลิที่นประมาท ความเยข่อหยลิที่ง ความโฉด สารพมัดการชมัที่วนบีนื้เกลิดมาจากภายใน และทนาใหล้มนคุษยร์เปป็น
มลทลิน” (มาระโก 7:21-23)

อยข่างไรกท็ตาม “เหตบุฉะนรันั้นถถ้คำผซถ้ใดอยซอ่ในพระครตสตณ ผซถ้นรันั้นกห็เปป็นคนทมีสิ่ถยูกสรจ้างใหมม่แลจ้ว สคิที่งเกอ่คำๆกห็ลอ่วงไป 
ดซเถคิด สคิที่งสารพบัดกลคำยเปป็นสตสิ่งใหมม่ทรันั้งนรันั้น” (2 คร. 5:17) คนทบีที่ถซูกสรล้างใหมข่แลล้วในพระเยซซูครลิสตร์กท็เปป็นผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์
ในจลิตใจ เขาจถึงเปป็นผซูล้ทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ในอคุปนลิสมัย, บรลิสคุทธลิธิ์ในเจตนา, บรลิสคุทธลิธิ์ในความคลิด, และบรลิสคุทธลิธิ์ในความปรารถนา
ตข่างๆของตน

เฉพาะผซูล้ทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ในจลิตใจเทข่านมันื้น “จะเหห็นพระเจถ้คำ” บรรดากษมัตรลิยร์แหข่งยคุคภาคพมันธสมัญญาเดลิมไดล้ใชล้
ชบีวลิตอยซูข่ในความสมันโดษมากๆและมมันเปป็นเรนที่องทบีที่พบเหท็นไดล้ยากทบีที่คนๆหนถึที่งจะถซูกรมับใหล้เขล้าเฝฝ้ากษมัตรลิยร์ใน
พระราชวมังของกษมัตรลิยร์ มมันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์ทบีที่พลิเศษจรลิงๆ ในเมนที่อการไดล้เขล้าเฝฝ้ากษมัตรลิยร์ทบีที่เปป็นมนคุษยร์นมันื้นเปป็นเรนที่องทบีที่
พบเหท็นไดล้ยากเหลนอเกลิน “คนทบีที่มบีใจบรลิสคุทธลิธิ์” จะเปป็นสคุขจรลิงๆขนาดไหนทบีที่ในอาณาจมักรนมันื้นบนแผข่นดลินโลกจะไดล้
เหท็นกษรัตรคิยคแหอ่งสงอ่คำรคำศท!

“โอ ประตซูเมนองเออ๋ย จงยกหมัวของเจล้าขถึนื้นเถลิด บานประตซูนลิรมันดรร์เออ๋ย จงยกขถึนื้นเถลิด เพนที่อกษมัตรลิยร์ผซูล้ทรงสงข่า
ราศบีจะไดล้เสดท็จเขล้ามา กษรัตรคิยคผซถ้ทรงสงอ่คำรคำศทนรันั้นคคือผซถ้ใด คนอพระเยโฮวาหร์ ผซูล้เขล้มแขท็งและทรงอานคุภาพ พระเยโฮ
วาหร์ผซูล้ทรงอานคุภาพในสงคราม โอ ประตซูเมนองเออ๋ย จงยกหมัวของเจล้าขถึนื้นเถลิด บานประตซูนลิรมันดรร์เออ๋ย จงยกขถึนื้นเถลิด 
เพนที่อกษมัตรลิยร์ผซูล้ทรงสงข่าราศบีจะไดล้เสดท็จเขล้ามา กษรัตรคิยคผซถ้ทรงสงอ่คำรคำศทนรันั้นคคือผซถ้ใด คคือพระเยโฮวคำหคจอมโยธคำ 
พระองคณทรงเปป็นกษบัตรตยณผยูจ้ทรงสงม่าราศมี” (เพลงสดคุดบี 24:7-10)

ขล้อ 9: “บบุคคลผซถ้ใดสรถ้คำงสรันตคิ ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำจะไดถ้เรทยกเขคำวอ่คำเปป็นบบุตรของพระเจถ้คำ”
นบีที่เปป็นงานทบีที่สซูงสข่งทบีที่สคุด, บรลิสคุทธลิธิ์ทบีที่สคุด, และดบีงามทบีที่สคุดของเหลข่าทายาทแหข่งอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ มมัน

เปป็นสลิทธลิพลิเศษทบีที่เปปีปี่ยมสงข่าราศบีและความชนที่นชมยลินดบีของลซูกๆของพระเจล้าทบีที่จะสรล้างสมันตลิระหวข่างพระเจล้าและ
มนคุษยร์ พระครลิสตร์ทรง “ใหล้สลิที่งสารพมัดกลมับคนนดบีกมับพระองคร์เอง ... ไมข่วข่าสลิที่งนมันื้นจะอยซูข่ในแผข่นดลินโลกหรนอในทล้องฟฝ้า
พระองคร์ทรงทนาใหล้มบีสมันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหข่งกางเขนของพระองคร์” (คส. 1:20) “พระเจล้าผซูล้สถลิตในองคคพระ
ครคิสตคทรงใหล้โลกนบีนื้คนนดบีกมันกมับพระองคร์เอง” แตข่บมัดนบีนื้พระครลิสตร์ประทมับอยซูข่เบนนื้องขวาพระหมัตถร์ของพระผซูล้ทรง
เดชานคุภาพในเบนนื้องสซูงแลล้วและพระองคร์ “ทรงมอบพระวจนะแหข่งการคนนดบีกมันนมันื้นไวล้กมับเรา” (2 คร. 5:19) ลซูกๆ
ของพระเจล้าบมัดนบีนื้มบีงานรมับใชล้ในการทนาใหล้มนคุษยร์คนนดบีกมันกมับพระเจล้า

โดยวลิธบีทบีที่เราดนาเนลินชบีวลิตเรากท็สามารถพลิสซูจนร์ใหล้คนไมข่เชนที่อทมันื้งหลายไดล้เหท็นวข่าเราเปป็นลซูกๆของพระเจล้าและ
วข่าเรามบีสมันตลิสคุขกมับพระเจล้าแลล้ว แทนทบีที่จะกข่อใหล้เกลิดความบาดหมางและการทะเลาะวลิวาทเราสามารถเปป็น “ผซถ้



สรถ้คำงสรันตคิ” ไดล้ เพราะวข่าทบีที่ใดมบีสมันตลิระหวข่างมนคุษยร์และพระเจล้าโดยทางความเชนที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกของ
พระเยซซู ทบีที่นมัที่นกท็จะมบีสมันตลิระหวข่างมนคุษยร์และเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมัน

ดซูเหมนอนมมันจะเปป็นงานทบีที่เกนอบเปป็นไปไมข่ไดล้เลย ในบางครมันื้ง ทบีที่จะรมักษาสมันตลิระหวข่างพบีที่นล้องดล้วยกมัน เปาโล
ทราบเรนที่องนบีนื้ และพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กท็ทรงดลใจเขาใหล้เขบียนถล้อยคนาเหลข่านบีนื้เพนที่อการเตนอนสตลิและการสมัที่งสอน
เรา:

“อยข่าทนาชมัที่วตอบแทนชมัที่วแกข่ผซูล้หนถึที่งผซูล้ใดเลย ‘แตข่จงมคุข่งกระทนาสลิที่งทบีที่ซนที่อสมัตยร์ในสายตาของคนทมันื้งปวง’ ถถ้คำ
เปป็นไดถ้คคือเรคืที่องททที่ขถึนั้นอยซอ่กรับทอ่คำน จงอยซอ่อยม่างสงบสคุขกรับทบุกคน ทข่านผซูล้เปป็นทบีที่รมักของขล้าพเจล้า อยข่าทนาการแกล้แคล้น แตข่
จงมอบการนมันื้นไวล้แลล้วแตข่พระเจล้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมบีคนาเขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตรมัสวข่า 
“การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” เหตคุฉะนมันื้น ถล้าศมัตรซูของทข่านหลิว จงใหล้อาหารเขารมับประทาน ถล้า
เขากระหาย จงใหล้นนื้นาเขาดนที่ม เพราะวข่าการทนาอยข่างนมันื้นเปป็นการสคุมถข่านทบีที่ลคุกโพลงไวล้บนศบีรษะของเขา’ อยข่าใหล้
ความชมัที่วชนะทข่านไดล้ แตข่จงชนะความชมัที่วดล้วยความดบี” (โรม 12:17-21)

ผมไมข่เชนที่อวข่าพระเจล้าทรงประสงคร์ทบีที่จะใหล้ผซูล้เชนที่อคนใดยนนอยซูข่เฉยๆ ไมข่ขมัดขนน และยอมใหล้เพนที่อนมนคุษยร์ดล้วย
กมันฆข่าเขาใหล้ตาย ผมไมข่เชนที่อวข่าพระเจล้าทรงคาดหวมังใหล้ประชคำชคำตคิใดยนนอยซูข่เฉยๆและยอมใหล้เหลข่าศมัตรซูของพระ
เยซซูทคคำลคำยประชาชาตลินมันื้นๆ มมันเปป็นสลิทธลิพลิเศษของเราและสลิทธลิของเราทบีที่จะปกปฝ้องอลิสรภาพของเราและ
อลิสรภาพของเพนที่อนมนคุษยร์ของเรา; แตข่เปาโลกลข่าววข่าเทข่าทบีที่เปป็นไปไดถ้ เราควรดนาเนลินชบีวลิตอยซูข่อยข่างสงบสคุขกมับทคุก
คน

ความจรลิงอมันเตท็มเปปีปี่ยมของความสคุขทบีที่วข่านบีนื้ไมข่เปป็นทบีที่รซูล้จมักในระบบของภาคพมันธสมัญญาเดลิม มมันเปป็นความ
จรลิงทบีที่วข่าอคุปนลิสมัยอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีของพระเยโฮวาหร์ไดล้ถซูกเปปิดเผยแลล้ว พระองคคทรงเปป็นผซถ้สรถ้คำงสรันตคิ แตข่อคุปนลิสมัย
อมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีมากทบีที่สคุดของพระเจล้าแบบทบีที่ถซูกเปปิดเผยในพระเยซซูครลิสตร์กท็ไมข่ไดล้ถซูกเปปิดเผยกข่อนหนล้านมันื้น ในภาค
พมันธสมัญญาเดลิมเราอข่านเกบีที่ยวกมับ “พระเยโฮวาหร์ พระเยโฮวาหร์พระเจล้า ผซูล้ทรงพระกรคุณา ทรงกอปรดล้วยพระคคุณ 
ทรงกรลินื้วชล้า และบรลิบซูรณร์ดล้วยความเมตตาและความจรลิง” (อพย. 34:6) แนข่นอนวข่านบีที่ไดล้ถซูกสนาแดงบข่อยๆและใน
หลากหลายวลิธบีในระหวข่างสมมัยของภาคพมันธสมัญญาเดลิม

มบีหลมักฐานตามพระคมัมภบีรร์ทบีที่วข่าเหลข่าวลิสคุทธลิชนแหข่งสมมัยนมันื้นรซูล้สถึกถถึงอลิทธลิพลทบีที่เปลบีที่ยนแปลงและทนาใหล้สซูงสข่ง
ขถึนื้นของสมันตลิสคุขของพระเจล้าในใจของพวกเขา และพวกเขาไดล้แสดงออกถถึงสลิที่งเดบียวกมันนมันื้นในอคุปนลิสมัยของพวกเขา 
แตข่จรลิงๆแลล้วมมันกท็ไมข่เปป็นเชข่นนมันื้นจนกระทมัที่งพระเยซซูครลิสตร์เจล้าไดล้เสดท็จมาและสละวางพระชนมร์ชบีพของพระองคร์ ซถึที่ง
ทนาใหล้เกลิดสมันตลิภาพโดยพระโลหลิตแหข่งกางเขนของพระองคร์ทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงสนาแดงพระองคร์เองในฐานะพระเจล้า
แหข่งสมันตลิ “พระเจล้าแหข่งสมันตลิ” องคร์นบีนื้นบีที่เองทบีที่ทรง “บมันดาลใหล้พระเยซซูเจล้าของเราเปป็นขถึนื้นมาจากความตาย คนอ
ผซูล้ทรงเปป็นผซูล้เลบีนื้ยงแกะทบีที่ยลิที่งใหญข่ โดยพระโลหลิตแหข่งพมันธสมัญญานลิรมันดรร์นมันื้น” (ฮบ. 13:20)

เมนที่อผซูล้ใดถซูกคนนดบีกมับพระเจล้า, บมังเกลิดโดยพระวลิญญาณของพระองคร์และถซูกสถลิตอยซูข่ภายในโดยพระ
ลมักษณะของพระเจล้า เขากท็มบี “สรันตคิสบุขกบับพระเจถ้คำทางพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา” (โรม 5:1) และ
เขากท็มบี “สรันตคิสบุขแหม่งพระเจถ้คำ ซถึที่งเกลินความเขล้าใจทคุกอยข่าง” (ฟป. 4:7) คนทบีที่ไดถ้รรับสมันตลิสคุขแลล้วกท็กลายเปป็นผซถ้
กระจคำยสมันตลิสคุข – นมัที่นคนอ การดนาเนลินชบีวลิตประจนาวมันของเขาสรล้างความกระหายในใจของคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไมอ่รซถ้จรัก



สมันตลิสคุข และทนาใหล้เขาเหลข่านมันื้นปรารถนาทบีที่จะรซูล้จมักสมันตลิสคุขนมันื้นทบีที่ผซูล้เชนที่อคนนมันื้นมบีอยซูข่ ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้ว
เปป็นจดหมายฝากทบีที่มบีชบีวลิตซถึที่งถซูกอข่านโดยคนทมันื้งหลาย (2 คร. 3:2) เราเปป็นความสวข่างของโลก (มธ. 5:14) ดล้วย
เหตคุนบีนื้คนทมันื้งหลายทบีที่อยซูข่รอบตมัวเราจถึงควรเหท็นพระเจล้าถซูกสะทล้อนอยซูข่ในชบีวลิตประจนาวมันของเรา

ในยอหร์น 13:35 พระเยซซูตรมัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “ถล้าเจล้าทมันื้งหลายรมักกมันและกมัน ดมังนบีนื้แหละ
คนทมันื้งปวงกท็จะรซูล้ไดล้วข่าเจล้าทมันื้งหลายเปป็นสาวกของเรา” ในความสวข่างของพระคนาตอนนบีนื้จากพระวจนะของพระเจล้า
ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจถึงควรใชล้อลิทธลิพลของตนเพนที่อปฝ้องกมันไมข่ใหล้เกลิดการชลิงดบีชลิงเดข่นและการวลิวาททข่ามกลางผซูล้เชนที่อคน
อนที่นๆในครลิสตจมักรและชคุมชน ลซูกๆของพระเจล้ามบีสลิทธลิพลิเศษในการอธลิษฐาน และมบีบางครมันื้งเชข่นกมันเมนที่อการ
แสดงออกถถึงความกรคุณาและความเขล้าใจสามารถนนามาซถึที่งสมันตลิสคุขในทบีที่ๆมบีการวลิวาทและความรซูล้สถึกคมับขล้อง
หมองใจ การเปป็นผซูล้สรล้างสมันตลิคนอ การรมักแมล้ในยามทบีที่มมันยคำกทบีที่จะรมัก มมันคนอความสามารถทบีที่จะเงบียบในขณะทบีที่คน
อนที่นๆพซูด มมันคนอการพซูดดล้วยใจกรคุณาในยามทบีที่เราถซูกลองใจใหล้พซูดถล้อยคนาหยาบกระดล้าง ผมขอสารภาพตามตรง
วข่าการสรล้างสมันตลิไมข่ใชข่งานรมับใชล้ทบีที่เรลิศหรซู และหลายครมันื้งมมันกท็เปป็นงานหนมักททที่ไมอ่ไดถ้รรับคคคำขอบคบุณ แตข่ “พระเจล้า
ไมข่ใชข่ผซูล้กข่อใหล้เกลิดความสมับสนวคุข่นวาย แตข่ทรงเปป็นผซูล้กข่อใหล้เกลิดสมันตลิสคุข” (1 คร. 14:33) และหากเราอยากทบีที่จะไดล้
ชนที่อวข่าเปป็น “บคุตรของพระเจล้า” เรากท็ควรดนาเนลินตามสมันตลิสคุขอยข่างแนข่นอน

ขล้อ 10: “บบุคคลผซถ้ใดตถ้องถซกขอ่มเหงเพรคำะเหตบุควคำมชอบธรรม ผซถ้นรันั้นเปป็นสบุข เพรคำะวอ่คำอคำณคำจรักรแหอ่ง
สวรรคคเปป็นของเขคำ”

แนข่นอนวข่าความสคุขนบีนื้มบีมซูลเหตคุของมมันอยซูข่ในพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิม และในถล้อยคนาปปิดทล้ายของ
พระคนาขล้อนบีนื้ การใหล้กนาลมังใจกท็ถซูกหยลิบยนที่นใหล้แกข่ครลิสเตบียนทมันื้งหลายทบีที่สซูล้ทนการขข่มเหง – ซถึที่งจรลิงๆแลล้วกท็เปป็นเพบียง
การสานตข่อสลิที่งทบีที่ถซูกประสบโดยเหลข่าวลิสคุทธลิชนและบรรดาผซูล้รมับใชล้ของพระเจล้าในภาคพมันธสมัญญาเดลิม ในฮบีบรซู บท
ทบีที่ 11 อมัครทซูตเปาโลเรบียกรายชนที่อของเหลข่าวบีรบคุรคุษแหข่งความเชนที่อนมันื้นของพระเจล้า ชนที่อแลล้วชนที่อเลข่าถซูกเอข่ย และการก
ระทนาตข่างๆของพวกเขากท็ถซูกเลข่าขาน จากนมันื้นในขล้อ 35 จนถถึง 40 เรากท็อข่านวข่า:

“บางคนกท็ถซกทรมคำน แตข่กท็ไมข่ยอมรมับการปลดปลข่อย เพนที่อเขาจะไดล้รมับการเปป็นขถึนื้นมาจากความตายอมัน
ประเสรลิฐกวข่า บางคนถซกทดลองโดยคคคำเยคำะเยถ้ยและกคำรถซกโบยตท และยมังถซกลอ่คำมโซอ่และถซกขรังคบุกดล้วย บางคน
ถซกหคินขวถ้คำง บางคนกท็ถซกเลคืที่อยเปป็นทอ่อนๆ บางคนถซกทดลอง บางคนกท็ถซกฆอ่คำดถ้วยดคำบ บางคนเททที่ยวสรัญจรไปนคุข่ง
หข่มหนมังแกะและหนมังแพะ อดอยคำก ทนทบุกขคเวทนคำและทนกคำรเคทที่ยวเขห็ญ (โลกไมข่สมกมับคนเชข่นนมันื้นเลย) เขา
พเนจรไปในถคิที่นทบุรกรันดคำรและตามภซเขคำ และอยซูข่ตามถนั้คคำและตามโพรง คนเหลข่านมันื้นทคุกคนมบีชนที่อเสบียงดบีโดยความ
เชนที่อของเขา แตข่เขากท็ยมังไมข่ไดล้รมับสลิที่งทบีที่ทรงสมัญญาไวล้ ดล้วยวข่าพระเจล้าทรงจมัดเตรบียมการอยข่างดบีกวข่าไวล้สนาหรมับเราทมันื้ง
หลาย เพนที่อไมข่ใหล้เขาทมันื้งหลายถถึงทบีที่สนาเรท็จนอกจากเรา”

วลิสคุทธลิชนผซูล้เปป็นทบีที่รมักเหลข่านบีนื้ของพระเจล้าไดล้ทนทคุกขร์การขข่มเหงเกลินกวข่าจลินตนาการของมนคุษยร์ แตข่พวกเขา
กท็มลิไดล้หมันกลมับ พวกเขาตมันื้งตาคอยวมันอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีนมันื้นเมนที่อพวกเขาจะไดล้เหท็นพระเจล้าของตน เหลข่าคนชมัที่ว
เกลบียดชมังลซูกๆของพระเจล้ามาโดยตลอด และพวกเขาจะเกลบียดชมังเสมอไป เพราะเหตคุใดนข่ะหรนอ? คนาตอบนมันื้นอยซูข่
ในพระวจนะของพระเจล้า:



ยอหคน 3:20: “เพราะทคุกคนททที่ประพฤตคิชรัที่วกท็เกลบียดความสวข่าง และไมข่มาถถึงความสวข่าง ดล้วยกลมัววข่าการ
กระทนาของตนจะถซูกตนาหนลิ”

ยอหคน 15:19: “ถล้าทข่านทมันื้งหลายเปป็นของโลก โลกกท็จะรมักทข่านซถึที่งเปป็นของโลก แตข่เพราะทข่านไมข่ใชข่ของ
โลก แตข่เราไดล้เลนอกทข่านออกจากโลก เหตบุฉะนรันั้นโลกจถึงเกลทยดชรังทอ่คำน”

2 พงศคำวดคำร 18:7: กษมัตรลิยร์ชมัที่วอาหมับกลข่าวแกข่เยโฮชาฟปัทวข่า “ยมังมบีชายอบีกคนหนถึที่ง ซถึที่งเราจะใหล้ทซลถคำม
พระเยโฮวคำหคไดถ้ แตอ่ขถ้คำพเจถ้คำชบังเขา เพราะเขาพยากรณร์แตข่ความรล้ายเสมอ ไมข่เคยพยากรณร์ความดบีเกบีที่ยวกมับ
ขล้าพเจล้าเลย...!”

คนเหลข่านมันื้นทบีที่กนาลมังฟปังพระเยซซูอยซูข่ขณะทบีที่พระองคร์ตรมัสเรนที่องความสคุขแทล้เหลข่านบีนื้คงตล้องประหลาดใจอยข่าง
แนข่นอนกมับคนาสอนตข่างๆของพระองคร์ ความขมัดสนของจลิตวลิญญาณขมัดแยล้งกมับความเยข่อหยลิที่งซถึที่งมบีอยซูข่ในใจของคน
ทมัที่วไป มมันเปป็นเรนที่องปกตคิธรรมดคำทบีที่มนคุษยร์จะเยข่อหยลิที่ง มมันเปป็นเรนที่องดทงคำมตคำมแบบพระเจถ้คำทบีที่พวกเขาจะ “ขมัดสนใน
จลิตวลิญญาณ” สองฝฝ่ายนบีนื้อยซูข่ตรงขล้ามกมันและกมันโดยตรง

อมันทบีที่จรลิงแลล้ว คนาตรมัสสข่วนใหญข่ทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในสข่วนนบีนื้ของคนาเทศนาบนภซูเขากท็เปป็นสลิที่งทบีที่ยล้อนแยล้งกมัน
อยข่างชมัดเจน ชนชาตลิอลิสราเอลไดล้กลายเปป็นพวกวมัตถคุนลิยมไปเสบียแลล้ว พวกเขาคลิดถถึงเรนที่องอนานาจและความมมัที่งคมัที่ง 
และเรนที่องการขมับไลข่ศมัตรซูออกไป แตข่พระเยซซูทรงสอนวข่ามมันไมข่ใชข่พวกคนรวย, คนมบีอนานาจมาก, และคนทบีที่เยข่อหยลิที่ง
– พวกนมักรบทบีที่พลิชลิต – ทบีที่จะไดล้รมับอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์เปป็นมรดก ตรงกมันขล้าม อาณาจมักรแหข่งความเปป็นสคุขนมันื้น
จะถซูกรมับเปป็นมรดกโดยบรรดาผซูล้ทบีที่ขมัดสนในจลิตวลิญญาณ, คนทบีที่มบีใจอข่อนสคุภาพ, ผซูล้สรล้างสมันตลิ, ผซูล้ทบีที่ถซูกขข่มเหง

พวกยลิวเชนที่อวข่าความมมัที่งคมัที่งและความเจรลิญแบบโลกเปป็นสมัญลมักษณร์ทบีที่แสดงถถึงความโปรดปรานของ
พระเจล้า และการขาดความมมัที่งคมัที่งและความเจรลิญรคุข่งเรนองกท็บข่งบอกถถึงการทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าไมข่ทรงพอพระทมัย
พวกเขา แตข่พระคมัมภบีรร์กลข่าวชมัดเจนมากๆวข่าทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆในตมัวพวกมมันเองไมข่นนามาซถึที่งความสคุข, สมันตลิสคุข, 
หรนอความชนที่นชมยลินดบี ในลซูกา 16:19-31 พระเยซซูทรงเลข่าเรนที่องของเศรษฐบีคนนมันื้นและขอทานลาซารมัส เศรษฐบีคน
นมันื้นเมนที่อเขาตายกท็ลนมตาในนรก ขณะทบีที่ลาซารมัสถซูกพวกทซูตสวรรคร์แบกไปไวล้ในอกของอมับราฮมัม ซถึที่งเปป็นสถานทบีที่แหข่ง
สมันตลิสคุขและการหยคุดพมัก

เมนที่อเราศถึกษาเรนที่องทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆในความสวข่างแหข่งพระวจนะของพระเจล้า เรากท็เรบียนรซูล้วข่าคนทบีที่ทนาใหล้
ทองคนาเปป็นพระของตนกท็ยากจนอยข่างแทล้จรลิง เมนที่อเงลินเปป็นวมัตถคุประสงคร์แหข่งชบีวลิตใด ชบีวลิตนมันื้นกท็กลายเปป็นทาสตข่อ
เงลิน เราจะตล้องเปป็นทาสตข่อพระเยซซูครลิสตร์ ไมข่ใชข่ทาสตข่อทองคนาและเงลิน ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆไมข่สามารถใหล้อาหาร
หมัวใจไดล้ คนทบีที่มบีชบีวลิตอยซูข่ “โดยขนมปปังแตข่อยข่างเดบียว” กท็ไมข่มบีความสคุข; แตข่คนทบีที่มบีชบีวลิตอยซูข่ “โดยทคุกคนาทบีที่ออกมาจาก
พระโอษฐร์ของพระเจล้า” กท็จะพบขนมปปังทบีที่ทนาใหล้เนนนื้อหนมังอลิที่ม และอาหารฝฝ่ายวลิญญาณทบีที่ทนาใหล้จลิตวลิญญาณอลิที่มหนนา

ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่พถึที่งพคำไมอ่ไดถ้: “บคุคคลผซูล้วางใจในความมมัที่งคมัที่งของตนจะลถ้มละลคำย แตข่คนชอบ
ธรรมจะรคุข่งเรนองอยข่างใบไมล้เขบียว” (สภษ. 11:28)

ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่ไมอ่แนอ่นอน: “...เพราะทรมัพยร์สมบมัตลิมบีปปีก แนข่นอนทบีเดบียวมรันจะบคินไปใน
ทล้องฟฝ้าเหมนอนนกอลินทรบี” (สภษ. 23:5)



ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆเปป็นสลิที่งทบีที่ไมอ่ทคคำใหถ้อคิที่ม ไมข่มบีมนคุษยร์คนใดเคยมบีเงลินพอ ยลิที่งเขาไดล้มากเทข่าไร เขากท็ยลิที่งอยาก
ไดล้มากกวข่าเดลิมเทข่านมันื้น “...ตาของเขาไมอ่เคยอคิที่มความมมัที่งคมัที่ง...” (ปญจ. 4:8)

ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆไมอ่ทคคำใหถ้เกคิดผล: “...การลข่อลวงแหข่งทรมัพยร์สมบมัตลิ” กห็รรัดพระวจนะนรันั้นเสทย (มธ. 
13:22)

ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆไมอ่กอ่อใหถ้เกคิดประโยชนคอรันใด: “คนมมัที่งมบีจะเขล้าในอคำณคำจรักรของพระเจถ้คำกท็ยาก
นมักหนา” (มาระโก 10:23)

ทรมัพยร์สมบมัตลิตข่างๆไรถ้ผล: “ทรมัพยร์สมบมัตลิของทข่านกท็ผบุพรังไป...” (ยากอบ 5:2) และความผคุผมังกท็กข่อใหล้เกลิด
แตข่ความผคุผมังเทข่านมันื้น!

นมัที่นเปป็นเหตคุทบีที่วข่าทนาไมคนาเทศนาบนภซูเขาจถึงไมข่สามารถชข่วยเราใหล้รอดไดล้ แมล้หากวข่าเราปฏลิบมัตลิตามทคุกสลิที่ง
ทบีที่ถซูกสอนในคนาเทศนาทบีที่พระเยซซูทรงเทศนาในวมันนมันื้นอยข่างสคุดความสามารถเทข่าทบีที่มนคุษยร์จะทนาไดล้ เรากท็ยมังไมข่
สามารถเขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์นมันื้นไดล้เหมนอนเดลิม มนคุษยร์เกลิดมาในความบาปและถซูกกข่อรข่างในความชมัที่วชล้า 
เขาจะตล้องรมับการบมังเกลิดใหมข่จากเบนนื้องบนกข่อนทบีที่เขาจะเปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจล้าไดล้

อยข่าเขล้าใจผมผลิดนะครมับ มนคุษยร์ไมข่ไดล้ตกนรกเพราะวข่าพวกเขาเปป็นคนรวย แตข่หลายครมันื้งทรมัพยร์สมบมัตลิ
ตข่างๆกท็ยนนขวางกมันื้นระหวข่างมนคุษยร์และความรอด ขคุนนางหนคุข่มผซูล้มมัที่งมบีคนนมันื้นเปป็นตมัวอยข่างหนถึที่งทบีที่ชมัดเจนของเรนที่องนบีนื้ 
เขาเตท็มใจทบีที่จะวางใจพระเยซซูดล้วยจลิตวลิญญาณของเขา แตข่เขาไมข่เตท็มใจทบีที่จะวางใจพระองคร์ดล้วย “ทรมัพยร์สลิที่งของ
เปป็นอมันมาก” ของเขา (มาระโก 10:17-22)

มมันไมข่ใชข่ความบาปทบีที่จะพยายามทบีที่กล้าวหนล้าในดล้านการเงลิน พระเจล้าทรงเรทยกบางคนใหล้เจรลิญรคุข่งเรนองใน
ทางการเงลิน และคนเชข่นนมันื้นเจรลิญในฝฝ่ายวลิญญาณเชข่นเดบียวกมับในดล้านการเงลินเพราะวข่าพวกเขาอคุทลิศตมัวตข่อ
พระเจล้าและพวกเขาใชล้เงลินของตนเพนที่อสนมับสนคุนงานของพระเจล้า มมันไมข่ใชข่ความบาปทบีที่จะเปป็นคนมมัที่งมบี แตข่มบี
อมันตรายใหญข่หลวงทบีที่ทรมัพยร์สมบมัตลิอาจขมัดขวางคนบาปไมข่ใหล้มาถถึงพระเจล้า และทรมัพยร์สมบมัตลิในชบีวลิตของครลิสเตบียน
บางคนกท็สามารถขมัดขวางในเรนที่องฝฝ่ายวลิญญาณไดล้ พระเจล้าทรงพลินลิจดซูจลิตใจ และสภาพของจลิตใจเปป็นตมัวกนาหนด
ความสมัมพมันธร์ของเรากมับพระเจล้า

ขล้อความทบีที่พระเยซซูประทานใหล้ในความสคุขแทล้เหลข่านบีนื้กท็ยมังเปป็นสลิที่งทบีที่มนคุษยชาตลิโดยทมัที่วไปในวมันนบีนื้รมับไมข่ไดล้
อยซูข่เหมนอนเดลิม พวกเขาไมข่อาจเขล้าใจไดล้วข่า “คนทบีที่ขมัดสนในจลิตวลิญญาณ...คนทบีที่มบีใจอข่อนสคุภาพ...คนทบีที่โศก
เศรล้า...คนทบีที่ถซูกขข่มเหง” จะมบีความสคุขไดล้อยข่างไร การแสดงออกถถึงจลิตใจทบีที่โศกเศรล้าไมข่ใชข่ธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิในโลก
ทบีที่ดล้านชา, พอใจในตมัวเองทบีที่เรามบีชบีวลิตอยซูข่ทคุกวมันนบีนื้ จลิตใจทบีที่อข่อนสคุภาพและเงบียบ, ยอมถซูกเอาเปรบียบและปฏลิเสธทบีที่จะ
ตอบโตล้, ถซูกมองวข่าเปป็นความขบีนื้ขลาด ความกระหายหาพระพรตข่างๆฝฝ่ายวลิญญาณและของประทานตข่างๆฝฝ่าย
วลิญญาณตนาหนลิทข่าทบีเชข่นนมันื้นและความใครข่อยากของโลกทบีที่ไมข่เชนที่อนบีนื้ทบีที่รซูล้จมักแตข่ตมัณหาของเนนนื้อหนมัง, ตมัณหาของตา, 
และความเยข่อหยลิที่งแหข่งชบีวลิต จลิตใจทบีที่เปปีปี่ยมดล้วยความกรคุณาถซูกปฏลิเสธโดยคนสข่วนใหญข่ในโลกทบีที่มบีใจแขท็งกระดล้างนบีนื้ 
และการพซูดถถึง “ใจบรลิสคุทธลิธิ์” กท็ขมัดแยล้งอยข่างแสนเจท็บปวดกมับความหนล้าซนที่อใจคดและการหมกมคุข่นเรนที่องเพศทบีที่มบีอยซูข่
รอบตมัวเราทคุกวมันนบีนื้ “ผซถ้สรถ้คำงสรันตคิ” ทบีที่แทล้จรลิงจะไมข่เปป็นทบีที่ตล้อนรมับในแวดวงสข่วนใหญข่ในยคุคสมมัยนบีนื้ทบีที่แกข่งแยข่งชลิงดบี
และชอบหาเรนที่องทะเลาะ – ไมข่เลยครมับ, ไมข่แมล้แตข่ทข่ามกลางบรรดาคนทบีที่ถซูกเรบียกวข่าผซถ้สนรับสนบุนสรันตคิสมมัยใหมข่!



แตข่ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วกท็สามารถเขล้าใจไดล้ ใชข่แลล้วครมับ คนทบีที่ขมัดสนใจจลิตวลิญญาณกท็มบีความ
สคุข และคนทบีที่หมายพถึที่งพระเจล้าในพระครคิสตคสนาหรมับความตล้องการตข่างๆ – ฝฝ่ายรข่างกาย, ฝฝ่ายวลิญญาณ, และ
ตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์ – กท็เปป็นคนทบีที่มมัที่งมบีและมบีความสคุข: “ทข่านทมันื้งหลายจงแสวงหาอาณาจมักรของพระเจล้า และความ
ชอบธรรมของพระองคร์กข่อน แลล้วพระองคร์จะทรงเพลิที่มเตลิมสลิที่งทมันื้งปวงเหลข่านบีนื้ใหล้แกข่ทข่าน” (มธ. 6:33)

ผซูล้ชอบธรรมถซูกขข่มเหงมาโดยตลอด และพวกเขาจะถซูกขข่มเหงเสมอไป แตข่จงสมังเกตวข่ามบีพระพรเมนที่อการ
ขข่มเหงนมันื้น “เพรคำะเหตบุควคำมชอบธรรม” ไมข่มบีพระพรถซูกสมัญญาไวล้เมนที่อเราถซูกขข่มเหงเพราะความโฉดเขลาของเรา
เองหรนอการขาดจรลิยธรรมแบบครลิสเตบียน เปโตรกลข่าวไวล้ในถล้อยคนาเหลข่านบีนื้:

“เพราะวข่าถล้าผซูล้ใด เพราะเหท็นแกข่ใจวลินลิจฉมัยผลิดชอบจนาเพาะพระเจล้า ยอมอดทนตข่อความทคุกขร์โศกเศรล้า
อยข่างอยคุตลิธรรม นบีที่แหละเปป็นความชอบ ดล้วยวข่าถล้าทข่านทนาการชมัที่ว แลล้วถซูกเฆบีที่ยนเพรคำะกคำรชรัที่วนรันั้น แมล้ทข่านทนถซูก
เฆบีที่ยนดล้วยอดกลมันื้นใจ จะเปป็นทบีที่สรรเสรลิญอะไรแกข่ทข่าน แตอ่วอ่คำถถ้คำทอ่คำนทรันั้งหลคำยกระทคคำกคำรดท และทนเอาการขข่มเหง
ดล้วยอดกลมันื้นใจเพราะการดบีนมันื้น เชข่นนบีนื้แหละเปป็นการชอบพระทมัยพระเจล้า ดล้วยวข่าทข่านทมันื้งหลายทรงถซูกเรบียกไวล้
สนาหรมับเหตคุการณร์นมันื้น เพราะวข่าพระครลิสตร์ไดล้ทรงรมับทนทคุกขร์ทรมานเพนที่อเราทมันื้งหลาย ใหล้เปป็นแบบอยข่างแกข่เรา 
เพนที่อทข่านจะไดล้ตามรอยพระบาทของพระองคร์ พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงกระทนาบาปเลย และไมข่ไดล้พบอคุบายในพระโอษฐร์
ของพระองคร์เลย เมนที่อเขากลข่าวคนาหยาบคายตข่อพระองคร์ พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงกลข่าวตอบเขาดล้วยคนาหยาบคายเลย 
เมนที่อพระองคร์ทรงทนทคุกขร์ พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงมาดรล้าย แตข่ทรงมอบเรนที่องของพระองคร์ไวล้แดข่พระเจล้าผซูล้ทรงพลิพากษา
อยข่างชอบธรรม” (1 ปต. 2:19-23)

พระพรถซูกสมัญญาไวล้แกข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกขข่มเหงเพรคำะกคำรดคคำเนคินชทวคิตแบบถยูกตจ้อง เราจะตล้องไมข่เสคำะหคำ
การขข่มเหง และเราจะตล้องไมข่ยมัที่วยคุใหล้เกลิดการขข่มเหงโดยการดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่นคคำการขข่มเหงมาสซูข่เรา ครลิสเตบียน
ทมันื้งหลายเปป็น “ชนชาตลิของพระองคร์โดยเฉพาะ” (1 ปต. 2:9) แตข่เราจะตล้องไมข่ “แตกตข่าง” หรนอประพฤตลิตมัวใน
แบบทบีที่ผลิดธรรมดาเพบียงเพนที่อทบีที่จะกวนใจผซูล้คน โดยทนาใหล้พวกเขากลข่าวและทนาสลิที่งตข่างๆแกข่เราทบีที่พวกเขาคงไมข่กลข่าว
หรนอกระทนาหากเราดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่เราควรกระทนา เราควรสนใจในการนนาวลิญญาณทมันื้งหลาย – แตข่เราไมข่
ควรใชล้เวลาไปกมับการเปป็นพยานแกข่คนๆหนถึที่งในระหวข่างเวลานมันื้นทบีที่คนๆนมันื้นทนางานอยซูข่ นมัที่นคนอ หากเราทนาใหล้คนๆ
หนถึที่งละเลยงานนมันื้นซถึที่งเขากนาลมังไดล้รมับคข่าจล้าง เรากท็นนาคนาวลิพากษร์วลิจารณร์มาสซูข่ตมัวเราเองและบข่อยครมันื้งกท็ทนาใหล้คนๆนมันื้น
ถซูกเจล้านายของเขาตนาหนลิ เราไมข่ควรพซูดคคุยเรนที่องฝฝ่ายวลิญญาณตข่างๆอยข่างผลิดกาลเทศะ แมล้วข่าเราอาจมบีความ
หข่วงใยในดวงวลิญญาณตข่างๆอยข่างลถึกซถึนื้งกท็ตาม นบีที่คงไมข่เกลิดผลดบีตข่ออาณาจมักรของพระเจล้า เราจะตล้องฉลาดเหมนอน
งซูและไมข่มบีภมัยเหมนอนนกเขา (มธ. 10:16) และมมันเปป็นไปไดล้อยข่างยลิที่งทบีที่เราจะไรล้หมัวคลิดและจมัดการสลิที่งตข่างๆของ
พระเจล้าดล้วยวลิจารณญาณอมันอข่อนดล้อยเสบียจนทนาใหล้การดบีของเราถซูกกลข่าวรล้ายไดล้ (โรม 14:16) อยข่างไรกท็ตาม 
หากความพยายามอมันซนที่อตรงทบีที่จะดนาเนลินชบีวลิตตามแบบพระเจล้าและมบีคนาพยานตามแบบพระเจล้าตข่อหนล้าเพนที่อน
มนคุษยร์ของเรานนาการขข่มเหงมาใหล้ กท็ใหล้เราชนที่นชมยลินดบีและดบีใจเปป็นลล้นพล้นเถลิด

ยลิที่งเรายอมจนานนอยข่างสลินื้นสคุดใจตข่อพระประสงคร์อมันสมบซูรณร์แบบของพระเจล้ามากเทข่าใด เรากท็ยลิที่งถซูก
ขข่มเหงหนมักขถึนื้นเทข่านมันื้น – “แทถ้จรคิงทบุกคนททที่ปรคำรถนคำจะดคคำเนคินชทวคิตตคำมทคำงของพระเจถ้คำในพระเยซซครคิสตคจะถซก
กดขทที่ขอ่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ไมข่มบีขล้อสงสมัยเกบีที่ยวกมับเรนที่องนบีนื้เลย พระคมัมภบีรร์ไมข่ไดล้กลข่าววข่ามบีควคำมเปป็นไปไดถ้วข่า



ครลิสเตบียนทมันื้งหลายจะถซูกขข่มเหง มมันกลข่าวอยข่างเนล้นยนื้นาและชมัดแจล้งวข่าคนเหลข่านมันื้นทบีที่ดนาเนลินชบีวลิตตามทางของ
พระเจล้าจะถยูกกดขทที่ขอ่มเหง! ขอบคคุณพระเจล้าสนาหรมับถล้อยคนาของอมัครทซูตเปาโลในโรม 8:18: “ขล้าพเจล้าเหท็นวข่า 
ควคำมทบุกขคลคคำบคำกแหอ่งสมรัยปฟัจจบุบรันนทนั้ ไมข่สมควรทบีที่จะเอาไปเปรบียบกมับสงข่าราศบีซถึที่งจะเผยในเราทมันื้งหลาย” เมนที่อเรา
ทนทคุกขร์เพราะเหท็นแกข่ความชอบธรรม เรากท็ชนที่นชมยลินดบีเพราะวข่าอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์เปป็นของเรา ยลิที่งไปกวข่านมันื้น
การทนทคุกขร์เชข่นนมันื้นกท็เปป็นหลมักฐานวข่าเราเปป็นผซูล้เชนที่อและวข่าเรากนาลมังดนาเนลินชบีวลิตในฐานะเปป็นลซูกของพระเจล้า

ขล้อ 11: “เมคืที่อเขคำจะตคิเตทยนขอ่มเหงและนคินทคำวอ่คำรถ้คำยทอ่คำนทรันั้งหลคำยเปป็นควคำมเทห็จเพรคำะเรคำ ทอ่คำนกห็
เปป็นสบุข”

“เมคืที่อเขคำจะตคิเตทยนทอ่คำน” หมายความวข่า เมนที่อคนทมันื้งหลายกลข่าวแกข่ทข่านทมันื้งหลายอยข่างตลิเตบียน, อยข่าง
เหยบียดหยมัน, หรนอดล้วยวาจาหยาบคาย พระเยซซูทรงทราบการขข่มเหงในลมักษณะนบีนื้อยข่างแนข่นอน พวกศมัตรซูเรบียก
พระองคร์วข่าเปป็นคนมคุสา พวกเขากลข่าววข่า “ทข่านเปป็นพยานใหล้แกข่ตมัวเอง คคคำพยคำนของทอ่คำนไมอ่เปป็นควคำมจรคิง”
(ยอหร์น 8:13) พวกเขากลข่าววข่าพระองคร์เปป็นคนกลินเตลิบและดนที่มนนื้นาองคุข่นมาก (มธ. 11:19) พวกเขากลข่าวแกข่
พระองคร์วข่า “ทข่านมบีผบีสลิงอยซูข่” (ยอหร์น 7:20) พวกเขากลข่าวหาพระองคร์วข่ากระทนาการอมัศจรรยร์ตข่างๆโดยฤทธลิธิ์ของ
เบเอลเซบมับ เจล้าแหข่งพวกผบี (มธ. 12:24) พวกเขากลข่าวหาพระองคร์วข่าเปป็นบล้า, เสทยสตคิไปแลถ้ว (ยอหร์น 10:20) แมล้
ขณะตอนทบีที่พระองคร์ทรงถซูกตรถึงอยซูข่บนกางเขนนมันื้น พวกเขากท็ลล้อเลบียนและดข่าวข่าพระองคร์ขณะทบีที่พระองคร์ใกลล้
สลินื้นพระชนมร์:

“ฝฝ่ายคนทมันื้งหลายทบีที่เดลินผข่านไปมานมันื้นกท็ดข่าทอพระองคร์ สมัที่นศบีรษะของเขา กลข่าววข่า “เจล้าผซูล้จะทนาลายพระ
วลิหารและสรล้างขถึนื้นในสามวมันนข่ะ จงชข่วยตมัวเองใหล้รอด ถล้าเจล้าเปป็นบคุตรของพระเจล้า จงลงมาจากกางเขนเถลิด”

“พวกปคุโรหลิตใหญข่กมับพวกธรรมาจารยร์และพวกผซูล้ใหญข่กท็เยาะเยล้ยพระองคร์เชข่นกมันวข่า “เขาชข่วยคนอนที่นใหล้
รอดไดล้ แตข่ชข่วยตมัวเองใหล้รอดไมข่ไดล้ ถล้าเขาเปป็นกษมัตรลิยร์ของชาตลิอลิสราเอล ใหล้เขาลงมาจากกางเขนเดบีดี๋ยวนบีนื้เถลิด และ
เราจะเชนที่อเขา เขาไวล้ใจในพระเจล้า ถล้าพระองคร์พอพระทมัยในเขากท็ใหล้พระองคร์ทรงชข่วยเขาใหล้รอดเดบีดี๋ยวนบีนื้เถลิด ดล้วย
เขาไดล้กลข่าววข่า ‘เราเปป็นพระบคุตรของพระเจล้า’” (มธ. 27:39-43)

ใชข่แลล้วครมับ พระเยซซูทรงถซูกดข่าวข่า แตข่ทมันื้งๆทบีที่ถซูกดข่าวข่าตข่างๆนานา พระองคร์กท็ “ไมข่ทรงดข่าวข่ากลมับ” 
พระองคร์มลิไดล้ทรงตอบโตล้ และหากเราดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระองคร์อยข่างทบีที่เราควรดนาเนลิน เรากท็จะทนา
ตามแบบอยข่างของพระองคร์เชข่นกมันในทข่าทบีของเราทบีที่มบีตข่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่ดข่าวข่าและลล้อเลบียนเรา อมัครทซูตเปาโลเปป็น
พยานรมับรองวข่า “โลกคนอทมันื้งทซูตสวรรคร์และมนคุษยร์มองดซูเราดล้วยความพลิศวง เราทมันื้งหลายเปป็นคนเขลาเพราะเหท็น
แกข่พระครลิสตร์...เราทมันื้งหลายเปป็นคนอมัปยศ จนถถึงเวลานบีนื้เรากท็ทมันื้งหลิวและกระหาย เปลนอยเปลข่าและถซูกโบยตบี และ
ไมข่มบีทบีที่อาศมัยเปป็นหลมักแหลข่ง เราทนาการหนมักดล้วยมนอของเราเอง เมนที่อถซูกดข่าเรากท็อวยพร เมนที่อถซูกขข่มเหงเรากท็ทนเอา 
เมนที่อถซูกใสข่รล้ายเรากท็อล้อนวอน เรากลายเปป็นเหมนอนกากเดนของโลกและเหมนอนราคบีของสลิที่งสารพมัดจนถถึงบมัดนบีนื้” (1 
คร. 4:9-13 บางสข่วน)

เราจะตล้องนมับวข่าตมัวเราเองนมันื้นเปป็นสคุข (มบีความสคุข) เวลาทบีที่เราถซูกดข่าวข่าและถซูกขข่มเหงและเวลาทบีที่คนทมันื้ง
หลาย “และนคินทคำวอ่คำรถ้คำย (เรคำทรันั้งหลคำย) เปป็นความเทร็จ...” หากเราดนาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจล้าและไมข่
สมควรทบีที่จะถซูกคนพซูดสลิที่งไมข่ดบีใหล้รล้ายเรา เรากท็ไมข่จนาเปป็นตล้องทล้อใจเวลาทบีที่คนาวลิพากษร์วลิจารณร์มาถถึง โดยการรมับการ



ขข่มเหงเชข่นนมันื้นอยข่างอดทนเรากท็สามารถพลิสซูจนร์ตข่อชาวโลกไดล้วข่าเราเขถ้มแขห็งกวอ่คำชาวโลกเพราะวข่าเราเปป็นผซูล้ตลิดตาม
ของพระเยซซู อยข่างไรกท็ตาม มมันไมข่ใชข่เรนที่องทบีที่เปป็นสคุขหรนอมบีประโยชนร์ฝฝ่ายวลิญญาณเลยทบีที่จะถซูกคนนลินทาวข่ารล้ายเรา
หากเราสมควรไดล้รมับคนาวข่ารล้ายเหลข่านมันื้นและนนาคนาพซูดเหลข่านมันื้นมาสซูข่ตมัวเราเองโดยสลิที่งตข่างๆทบีที่เราพซูดหรนอกระทนา

1 เปโตร 3:14-17 บอกเราวข่า “ถล้าทข่านทมันื้งหลายตล้องทนทคุกขร์ เพราะเหตคุการชอบธรรม ทข่านกท็เปป็นสคุข 
อยข่ากลมัวคนาขซูข่ของเขา และอยข่าคลิดวลิตกไปเลย แตข่ในใจของทข่าน จงเคารพนมับถนอพระเจล้าซถึที่งเปป็นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า
และจงเตรบียมตมัวไวล้ใหล้พรล้อมเสมอ เพนที่อทข่านจะสามารถตอบทคุกคนทบีที่ถามทข่านวข่า ทข่านมบีความหวมังใจเชข่นนบีนื้ดล้วย
เหตคุผลประการใด แตข่จงตอบดล้วยใจสคุภาพและดล้วยความยนาเกรง มบีใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบอมันดบี เพนที่อในขล้อความทบีที่
เขาทมันื้งหลายไดล้พซูดใสข่รล้ายทข่านเหมนอนเปป็นผซูล้ประพฤตลิชมัที่ว เขาทบีที่ใสข่รล้ายการประพฤตลิดบีของทข่านในพระครลิสตร์จะไดล้มบี
ความละอาย เพราะวข่า การไดล้รมับความทคุกขร์เพราะทนาความดบี ถล้าเปป็นทบีที่ชอบพระทมัยพระเจล้า กท็ดบีกวข่าจะตล้องทน
อยซูข่เพราะการประพฤตลิชมัที่ว”

กรคุณาสมังเกตวลบีสคุดทล้ายในขล้อพระคนาทบีที่เรากนาลมังศถึกษากมันอยซูข่นบีนื้: “...เพรคำะเรา” ในพระคนาขล้อกข่อนหนล้า
พวกเขาเปป็นสคุขคนอคนทบีที่ทนทคุกขร์ “เพราะเหตคุควคำมชอบธรรม” ในขล้อนบีนื้ พระเยซซูทรงระบคุพระองคคเองและเหตบุ
ของพระองคควข่าเปป็นพวกเดบียวกมับความชอบธรรม ซถึที่งเปป็นการประกาศวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซถ้ชอบธรรมนรันั้น

คนเหลข่านมันื้นทบีที่ทนทคุกขร์เพราะเหตคุความชอบธรรมกท็ทนทคุกขร์เพนที่อพระครลิสตร์เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้
เดบียวทบีที่ทคคำใหถ้เราเปป็นคนชอบธรรมไดล้ เราไมข่ไดล้กลคำยเปป็นคนชอบธรรม ความชอบธรรม – ความชอบธรรมของ
พระครลิสตร์ – ถซูกยกใหถ้แกข่เรา (โรม 4:1-8) แตข่ภาษาตรงนบีนื้บข่งบอกถถึงควคำมชอบธรรมททที่มคำรรับสภคำพมนบุษยค พระ
เยซซูทรงเปป็นองคร์บรลิสคุทธลิธิ์นมันื้นของพระเจล้า (มาระโก 1:24; ลซูกา 4:34) และการทนทคุกขร์คนาดซูหมลิที่นเหยบียดหยามหรนอ
การขข่มเหงทบีที่ทนาใหล้เราเปป็นสคุขนมันื้นกท็ตล้องเปป็นผลลมัพธร์แหข่งคนาพยานของเราและชบีวลิตของเราในพระครลิสตร์ หากความ
พยายามอมันสมัตยร์ซนที่อทบีที่จะเปป็นครลิสเตบียนในแบบทบีที่เราควรเปป็นนนาการขข่มเหงมาใหล้ เรากท็ตล้องอดทน, โดยระลถึกวข่า
หลายหมนที่นคนกข่อนหนล้าเรากท็ไดล้รมับการปฏลิบมัตลิในลมักษณะเดบียวกมัน:

“ฝฝ่ายผซูล้รมับใชล้ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตล้องไมข่เปป็นคนทบีที่ชอบการทะเลาะวลิวาท แตข่ตล้องมบีใจสคุภาพตข่อคนทมันื้ง
ปวง เหมาะทบีที่จะเปป็นครซูและมบีความอดทน ดล้วยความอข่อนสคุภาพจงสอนคนเหลข่านมันื้นทบีที่ตข่อสซูล้กมับตมัวเอง ถล้าพระเจล้า
อาจจะทรงโปรดใหล้เขากลมับใจเสบียใหมข่มารมับความจรลิง และเขาอาจหลคุดพล้นบข่วงของพญามาร ผซูล้ซถึที่งดมักจมับเขาไวล้
ใหล้ทนาตามความประสงคร์ของมมัน” (2 ทธ. 2:24-26)

พระเยซซูตรมัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “เราไดล้บอกเรนที่องนบีนื้แกข่ทข่าน เพนที่อทข่านจะไดล้มบีสรันตคิสบุขในเรคำ ใน
โลกนบีนื้ทข่านจะประสบความทคุกขร์ยาก แตข่จงชนที่นใจเถลิด เพราะวข่าเรคำไดถ้ชนะโลกแลถ้ว” (ยอหร์น 16:33) การดซูหมลิที่น
เหยบียดหยามทบีที่โลกทมับถมใสข่ผซูล้เชนที่อนมันื้นไมข่ใชข่เรนที่องนข่าอภลิรมยร์หรนอนข่าปรารถนาในตมัวมมันเอง แตข่หากมมันเปป็นไปเพนที่อ
เหท็นแกข่พระครลิสตร์แลล้ว มมันกท็เปป็นเหตคุสนาหรมับความสคุขทบีที่ไดล้รซูล้วข่าเราไดล้รมับอภลิสลิทธลิธิ์ในการทนทคุกขร์เพนที่อพระองคร์ผซูล้ไดล้
ทรงทนทคุกขร์มากมายเหลนอเกลินเพนที่อเรา: “เพราะวข่าไดล้ทรงโปรดแกข่ทข่านเพราะเหท็นแกข่พระครลิสตร์ มลิใชข่ใหล้ทข่านเชนที่อ
ถนอในพระองคร์เทข่านมันื้น แตข่ใหล้ทข่านทนความทคุกขร์ยากเพราะเหท็นแกข่พระองคร์ดล้วย” (ฟป. 1:29)

ขล้อ 12: “จงชคืที่นชมยคินดทอยอ่คำงเหลคือลถ้น เพรคำะวอ่คำบคคำเหนห็จของทอ่คำนมทบรคิบซรณคในสวรรคค เพรคำะเขคำไดถ้
ขอ่มเหงศคำสดคำพยคำกรณคทรันั้งหลคำยททที่อยซอ่กอ่อนทอ่คำนเหมคือนกรัน”



“จงชคืที่นชมยคินดทอยม่างเหลชอลจ้น!” การชนที่นชมยลินดบีคนอ การประสบกมับความปรบีดบีและความดบีใจ การ “ทคคำ
อยอ่คำงเหลคือลถ้น” กท็คนอการทนาเกลินกวข่าขบีดจนากมัดหรนอขนาดทบีที่วางไวล้ เปโตรกลข่าวถถึงการชนที่นชมยลินดบีวข่า “ดถ้วยควคำม
ปปีตคิยคินดทเปป็นลถ้นพถ้นเหลคือททที่จะกลอ่คำวไดถ้ และเตห็มเปปีปี่ยมดถ้วยสงอ่คำรคำศท” (1 ปต. 1:8) แนข่นอนวข่าพวกอมัครทซูตทราบ
ความหมายของการชนที่นชมยลินดบีแบบทบีที่วข่านบีนื้ ในกลิจการ 5:12-42 เราอข่านเกบีที่ยวกมับการอมัศจรรยร์ตข่างๆทบีที่ถซูกกระทนา 
“โดยมนอของพวกอมัครทซูต” และเกบีที่ยวกมับการขข่มเหงทบีที่พวกศมัตรซูของพระเยซซูกระทนาตข่อพวกเขา พวกอมัครทซูตถซูก
ทคุบตบี, และถซูกหล้ามมลิใหล้พซูดในพระนามของพระเยซซู แตข่ในขล้อทล้ายๆของพระคนาตอนนมันื้นเราอข่านวข่า “พวกอมัครทซูต
จถึงออกไปใหล้พล้นหนล้าสภาดถ้วยควคำมยคินดทททที่เหห็นวอ่คำ ตนสมจะไดถ้รรับกคำรหลซอ่เกทยรตคิเพรคำะพระนคำมของพระองคคนรันั้น 
ทบีที่ในพระวลิหารและตามบล้านเรนอน เขาไดล้สมัที่งสอนและประกาศขข่าวประเสรลิฐของพระเยซซูครลิสตร์ ทคุกๆวมันมลิไดล้ขาด!”

ตอนทบีที่เปาโลและสลิลาสถซูกทคุบตบีและถซูกจนาคคุกในเมนองฟปีลลิปปปี แทนทบีที่จะครที่นาครวญและบข่นวข่าพวกเขากลมับ
อธลิษฐานและรล้องเพลงสรรเสรลิญแดข่พระเจล้า องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงสข่งแผข่นดลินไหวมาเปปิดประตซูคคุก และโดยทาง
คนาพยานและคนาสมัที่งสอนของเปาโลและสลิลาส นายคคุกและทมันื้งครอบครมัวของเขากท็ไดล้รมับความรอด “แลล้วไดล้พาทข่าน
ทมันื้งสองเขล้าไปในบล้านของเขา จมัดโตดะเลบีนื้ยงทข่านแสดงความยตนดมีอยม่างยตสิ่ง เพรคำะไดถ้เชคืที่อถคือพระเจถ้คำพรถ้อมกรับทรันั้ง
ครอบครรัวแลถ้ว” (กลิจการ 16:16-34)

อมัครทซูตเปาโลชคืที่นชมยคินดทในความทคุกขร์ยาก (โรม 5:3) และการศถึกษาชบีวลิตของอมัครทซูตทข่านนมันื้นกท็เปปิดเผย
วข่าเขาไมข่เพบียงทนทคุกขร์การถซูกขข่มเหงอยข่างหนมักเทข่านมันื้น แตข่ความทคุกขร์ยากอนที่นๆดล้วยเชข่นกมัน (อข่าน 2 โครลินธร์ 
11:23-28)

ในชข่วงสมมัยแรกๆของความเชนที่อแบบครลิสเตบียน ผซูล้เชนที่อจนานวนมากถซูกจมับมมัดเสาและถซูกไฟเผาหรนอถซูกโยน
ใหล้สมัตวร์รล้ายกลินเพราะเหตคุคนาพยานของพวกเขาเพนที่อพระเยซซู และประวมัตลิศาสตรร์กท็บมันทถึกขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าพวกเขา
หลายคนชนที่นชมยลินดบีและสรรเสรลิญพระเจล้าสนาหรมับอภลิสลิทธลิธิ์ในการประทมับตราคนาพยานของพวกเขาดล้วยชบีวลิตของ
พวกเขา! เมนที่อวลิสคุทธลิชนคนใดของพระเจล้าถซูกฆข่าพลบีชบีพเพราะเหตคุแหข่งพระครลิสตร์ คคุณกท็แนข่ใจไดล้เลยวข่าพระเจล้าจะ
ประทานพระคคุณแกข่ผซูล้เชนที่อคนนมันื้นทบีที่จะตาย สเทเฟนเปป็นพยานรมับรองถถึงความจรลิงขล้อนบีนื้ขณะทบีที่เขากนาลมังถซูกหลินขวล้าง
จนตายเพราะการประกาศพระคคุณของพระเจล้า ขณะเพข่งมองเขล้าไปในสวรรคร์ เขากท็เหท็น “สงข่าราศบีของพระเจล้า 
และพระเยซซูทรงยนนอยซูข่เบนนื้องขวาพระหมัตถร์ของพระเจล้า” เพนที่อตล้อนรมับจลิตวลิญญาณของเขา และเขาอธลิษฐานเผนที่อ
คนเหลข่านมันื้นทบีที่ฆข่าเขาวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า ขอโปรดอยข่าทรงถนอโทษเขาเพราะบาปนบีนื้” (กลิจการ 7:54-60)

ไมข่ใชข่ผซูล้เชนที่อทคุกคนดนาเนลินชบีวลิตตามแบบของพระเจล้าในแบบทบีที่จะทนาใหล้การขข่มเหงถซูกทมับถมใสข่พวกเขา แตข่
วข่าการทนทคุกขร์การขข่มเหงเพราะเหท็นแกข่พระเยซซูกท็เปป็นพระพรอยข่างหนถึที่งทบีที่มบีเอกลมักษณร์ การรซูล้วข่าชบีวลิตของคนๆหนถึที่ง
ดนาเนลินอยซูข่ในทางของพระเจล้ามากพอ, มากพอเหมนอนพระครลิสตร์, จนนนาการตลิเตบียนและการขข่มเหงมาใหล้จถึงเปป็น
เหตคุทบีที่จะชนที่นชมยลินดบี – อยอ่คำงเหลคือลถ้น!

“...เพรคำะวอ่คำบคคำเหนห็จของทอ่คำนมทบรคิบซรณคในสวรรคค” “บนาเหนท็จบรลิบซูรณร์” ทบีที่วข่านบีนื้ไมข่ไดล้ถซกไดถ้มคำโดยการ
ขข่มเหงทบีที่ถซูกสซูล้ทนโดยผซูล้เชนที่อ มมันเปป็นของประทานแหข่งพระคคุณของพระเจล้า หากไมข่ใชข่เพราะพระคคุณของพระเจล้า
แลล้ว พระเยซซูกท็คงไมข่ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อเรา; และหากพระองคร์ไมข่ทรงสลินื้นพระชนมร์เพนที่อเราแลล้ว เรากท็คงไมข่มบี
โอกาสทบีที่จะทนทคุกขร์เพนที่อพระองคร์ เปป็นเพราะพระคคุณของพระเจล้านมัที่นเองทบีที่พระเยซซู “ทรงถซูกทนาใหล้ตที่นากวข่าทซูต



สวรรคร์แตข่หนข่อยเดบียวนมันื้น เพนที่อการทนทคุกขร์ความมรณา” เพนที่อทบีที่พระองคร์จะไดล้ทรง “ชลิมความตายเพนที่อมนคุษยร์ทคุก
คน” (ฮบ. 2:9)

“...เพรคำะเขคำไดถ้ขอ่มเหงศคำสดคำพยคำกรณคทรันั้งหลคำยททที่อยซอ่กอ่อนทอ่คำนเหมคือนกรัน” พญามารไมข่สามารถกลข่าว
อะไรชมัที่วๆเกบีที่ยวกมับลซูกคนใดของพระเจล้าไดล้ซถึที่งไมข่เคยถซูกกลข่าวเปป็นความเทท็จเกบีที่ยวกมับพระเยซซูครลิสตร์เจล้าและเหลข่า
ศาสดาพยากรณร์ทบีที่มากข่อนเรา! เหลข่าคนชมัที่วเกลบียดชมังความถซูกตล้องและความจรลิงเสมอมา ทบีที่ออกมาจากใจของคน
ทบีที่ยมังไมข่ถซูกสรล้างใหมข่คนอ ความประสงคร์รล้ายและคนาพซูดกลข่าวรล้ายตข่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่ดนาเนลินในความสวข่างและดนาเนลิน
ชบีวลิตตามความจรลิง มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าวมันนบีนื้วมัฒนธรรมและการศถึกษาไดล้ทนาใหล้กลิรลิยามารยาทอข่อนลงและหลาย
ครมันื้งมนคุษยร์กท็กลข่าวถล้อยคนาทบีที่เรบียบลนที่นกวข่านนื้นามมัน – แตข่แหลมคมเหมนอนดาบ! พญามารตนเดลิมกนาลมังทนางานอยซูข่วมันนบีนื้
เหมนอนกมับทบีที่มมันเคยทนางานในสมมัยขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราและเหลข่าอมัครทซูตของพระองคร์, พญามารตนเดลิม
ทบีที่เคยขข่มเหงเหลข่าครลิสเตบียนยคุคตล้น เรานข่าจะไดล้รมับการปลอบประโลมใจทบีที่ไดล้รซูล้วข่าเราไมข่ไดล้ทนทคุกขร์การทดลองหรนอ
การขข่มเหงใดเลยทบีที่เหลข่าครลิสเตบียนทบีที่มากข่อนเราไมข่เคยทนทคุกขร์ – และพระเจล้าผซูล้ทรงสมัตยร์ซนที่อของเหลข่าบรรพบคุรคุษ
ของเรากท็ยมังทรงสมัตยร์ซนที่ออยซูข่เหมนอนเดลิม:

“ไมข่มบีการทดลองใดๆเกลิดขถึนื้นกมับทข่าน นอกเหนนอจากการทดลองซถึที่งเคยเกลิดกมับมนคุษยร์ทมันื้งหลาย แตข่
พระเจล้าทรงสมัตยร์ซนที่อ พระองคร์จะไมข่ทรงใหล้ทข่านตล้องถซูกทดลองเกลินกวข่าทบีที่ทข่านจะทนไดล้ แตข่เมนที่อทข่านถซูกทดลองนมันื้น 
พระองคร์จะทรงโปรดใหล้ทข่านมบีทางทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงไดล้ดล้วย เพนที่อทข่านจะมบีกนาลมังทนไดล้” (1 คร. 10:13)

คคุณจะสมังเกตเหท็นวข่าในความสคุขแทล้จรลิงเหลข่านบีนื้ พระเยซซูตรมัสถถึงอบุปนคิสรัยบางประการทบีที่จะเปป็นสคุข แทนทบีที่
จะกลข่าวถถึงบคุคคลทบีที่เฉพาะเจาะจงคนใดทบีที่อาจกนาลมังฟปังอยซูข่ในขณะนมันื้น ยกตมัวอยข่างเชข่น พระองคร์ตรมัสถถึง ผซถ้ททที่ 
“ขรัดสนในจคิตวคิญญคำณ” พระองคร์ตรมัสถถึงคนเหลอ่คำนรันั้นททที่โศกเศรถ้คำ, คนเหลข่านมันื้นทบีที่หคิวกระหคำยควคำมชอบธรรม 
พระองคร์ตรมัสถถึงคนททที่มทใจออ่อนสบุภคำพ, คนททที่มทใจกรบุณคำ, คนททที่มทใจบรคิสบุทธคิธิ์, บรรดคำผซถ้สรถ้คำงสรันตคิ จากนมันื้นหลมังจากไดล้
ตรมัสถถึงอบุปนคิสรัยเหลข่านบีนื้ไปแลล้วและทรงพรล้อมทบีที่จะนนาขล้อความสข่วนนบีนื้ไปสซูข่จคุดสซูงสคุด พระองคร์กท็ตรมัสวข่า “ทม่านกห็
เปป็นสบุข” กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่งกท็คนอ “เราพซูดถถึงพวกทม่านนมัที่นแหละ พวกทม่านจะถซกดอ่คำวอ่คำและถซกขอ่มเหง ผซูล้คนจะพซด
กลอ่คำวรถ้คำยถถึงพวกทม่านเพราะเหตคุเรา” ดมังนมันื้น คนาเทศนาบนภซูเขาจถึงมบีอะไรบางอยข่างสนาหรมับครลิสเตบียนทมันื้งหลายใน
วมันนบีนื้ เพราะวข่าผซูล้เชนที่อทบีที่มบีลมักษณะเฉพาะตมัวตข่างๆแบบทบีที่พระเยซซูทรงพรรณนานมันื้นจะถซูกขข่มเหงและถซูกวข่ารล้ายในวมัน
นบีนื้ เหมนอนกมับในสมมัยทบีที่พระเยซซูทรงอยซูข่บนแผข่นดลินโลก การชนที่นชมยลินดบีภายใตล้การถซูกขข่มเหงจะนนาสงข่าราศบีมาสซูข่
พระเจล้าและบคคำเหนห็จของเรคำจะบรคิบซรณค! ความสคุขเหลข่านบีนื้ตอกยนื้นาความจรลิงทบีที่วข่าความสคุขแทล้จรลิงในชบีวลิตไมข่ไดล้ขถึนื้น
อยซูข่กมับสภาพการณร์แวดลล้อม แตข่ขถึนื้นอยซูข่กมับอคุปนลิสมัย

อริทธริพลและความรมับผริดชอบของ
เหลข่าขต้าราชบรริพารแหข่งอาณาจมักรนมัสิ้น

ขล้อ 13: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเปป็นเกลคือแหอ่งโลก แตอ่ถถ้คำเกลคือนรันั้นหมดรสเคห็มไปแลถ้ว จะทคคำใหถ้กลรับเคห็มอทก
อยอ่คำงไรไดถ้ แตอ่นรันั้นไปกห็ไมอ่เปป็นประโยชนคอะไร มทแตอ่จะทคินั้งเสทยสคคำหรรับคนเหยทยบยที่คคำ”



อลิทธลิพลและความรมับผลิดชอบของผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายถซูกนนาเสนอตรงนบีนื้ผข่านทางภาพเปรบียบสองแบบ: (1) 
เกลคือ, และ (2) ควคำมสวอ่คำง ความคลิดโดยทมัที่วไปกท็คนอวข่าเหลข่าขล้าราชบรลิพารแหข่งอาณาจมักรนมันื้นตล้องไมข่ยอมใหล้การ
ขข่มเหงทนาใหล้พวกเขาละเลยงานยลิที่งใหญข่นมันื้นทบีที่พระมหากษมัตรลิยร์ไดล้ประทานใหล้แกข่พวกเขา

การเชนที่อมตข่อจากขล้อ 11 และ 12 นมันื้นงข่ายและเปป็นธรรมชาตลิ โดยยล้ายจากการถซูกขข่มเหงเพราะ “เหตคุ
ความชอบธรรม” เหมนอนกมับเหลข่าศาสดาพยากรณร์แหข่งสมมัยโบราณ ไปยมัง “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเปป็นเกลคือแหอ่งโลก” 
แมล้วข่าครลิสเตบียนทมันื้งหลายถซูกขข่มเหง, ถซูกเกลบียดชมัง, และถซูกใสข่รล้าย เรากท็มบีหนล้าทบีทๆี่ ตล้องกระทนาและเราตล้องไมข่ยอม
ใหล้สลิที่งนมันื้นทบีที่ขรัดขวคำงมากบีดกมันเราจากการกระทนาหนล้าทบีที่นมันื้น

การใชล้งานเกลนอในแบบปกตลิทมัที่วไปกท็คนอ เพนที่อปฝ้องกมันการเปฟปี่อยเนข่าและการเนข่าเสบีย เอลบีชาไดล้รมักษานนื้นาทบีที่
เสบียนมันื้นใหล้หายโดยใชล้เกลนอ (อข่าน 2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 2:19-22) ดมังนมันื้นคนชอบธรรม, ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ, จถึง
ปฝ้องกมันการเปฟปี่อยเนข่าและการเนข่าเสบีย ในปฐมกาล 18:23-33 อมับราฮมัมทซูลขอพระเจล้าใหล้ทรงละเวล้นโทษเมนองโส
โดมและเมนองโกโมราหร์หากสามารถพบคนชอบธรรมหล้าสลิบคนในเมนองเหลข่านมันื้น พระเจล้าทรงตกลงตามนบีนื้ และ
จากนมันื้นอมับราฮมัมกท็ตล้องลดจนานวนคนชอบธรรมลงซถึที่งอาจถซูกพบไดล้ในเมนองชมัที่วเหลข่านบีนื้ แตข่ละครมันื้งพระเจล้าทรง
สมัญญาวข่าจะไวล้ชบีวลิตเมนองเหลข่านมันื้นหากสามารถพบคนชอบธรรมไดล้ตามตมัวเลขทบีที่ตกลงกมันไวล้ ในทบีที่สคุดอมับราฮมัมกท็ทซูล
วข่า “บคำงททจะพบสตบคนททที่นรัที่น” และพระเจล้าตรมัสวข่า “เราจะไมข่ทนาลายเมนองนมันื้นเพรคำะเหห็นแกอ่สคิบคน” แตข่กท็ไมข่
สามารถพบคนชอบธรรมสลิบคนไดล้ในเมนองเหลข่านมันื้น และ “พระเยโฮวาหร์ทรงใหล้กนามะถมันและไฟจากพระเยโฮ
วาหร์ตกมาจากฟฝ้าสวรรคร์ลงมาบนเมนองโสโดมและเมนองโกโมราหร์” (ปฐก. 19:24) เพราะเหท็นแกข่คนชอบธรรม
เพบียงแคข่สลิบคน เมนองโสโดมและเมนองโกโมราหร์กท็คงไดล้รมับการไวล้ชบีวลิตแลล้ว! นบีที่แหละคนองานของ “เกลนอแหข่งแผข่นดลิน
โลก”

เหมนอนกมับทบีที่เกลนอถนอมรมักษาใหล้พล้นจากการเปฟปี่อยเนข่าและการเนข่าเสบีย ภารกลิจของผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายกท็คนอ 
การถนอมรมักษามวลมนคุษยชาตลิใหล้พล้นจากการเปฟปี่อยเนข่าและการเนข่าเสบียทคำงศทลธรรม ผมเชนที่อวข่าอเมรลิกาเปป็น
ประชาชาตลิทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สคุดบนแผข่นดลินโลกวมันนบีนื้ ผมเชนที่อวข่าอเมรลิกายลิที่งใหญข่เพราะเหตคุเหลข่าบรรพบคุรคุษของเรา 
ประชาชาตลินบีนื้ไดล้ถซูกกข่อตมันื้งขถึนื้นโดยชายและหญลิงทมันื้งหลายทบีที่ขณะนมันื้นกนาลมังเสาะหาสถานทบีที่แหข่งหนถึที่งเพนที่อนมมัสการ
พระเจล้า ประชาชาตลิอนที่นๆไดล้ถซูกคล้นพบโดยผซูล้คนทบีที่ขณะนมันื้นกนาลมังเสาะแสวงหาทองคนา, ไมข่ใชข่พระเจล้า!

มมันเปป็นความจรลิงทบีที่วข่าอเมรลิกาทคุกวมันนบีนื้เตท็มไปดล้วยความบาปมากมาย; แตข่มมันกท็เปป็นจรลิงเชข่นกมันทบีที่วข่ามบีคนทบีที่
ดนาเนลินตามทางของพระเจล้าอยซูข่หลายหมนที่นคนในอเมรลิกา และคนเหลข่านบีนื้ทบีที่ดนาเนลินตามทางของพระเจล้ากท็รมักษา
ประชาชาตลินบีนื้ไมข่ใหล้เนข่าเสบีย 

ผมขอทล้าคคุณใหล้เขล้าไปในปฝ่าดงดลิบและไปเจอกมับพวกคนปฝ่าทบีที่ใชล้ชบีวลิตแบบเปลนอยกายและไมข่มบีศบีลธรรม 
พวกเขาเปป็นอยข่างทบีที่เปป็นนบีนื้เพราะวข่าพวกเขาไมข่รซูล้จมักพระครลิสตร์; แตข่เมนที่อพวกเขาไดล้ยลินขข่าวประเสรลิฐและไดล้รมับการ
บมังเกลิดใหมข่ เกลคือ (กลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ) กท็เรลิที่มขมับไลข่ความเนข่าเสบียและความเปฟปี่อยเนข่าออกไป เมนที่อผซูล้คนถซูก
ทนาใหล้เปลบีที่ยนมาเปป็นครลิสเตบียน ศบีลธรรมกท็เรลิที่มทบีที่จะเขล้ามาครอบครองคนเหลข่านมันื้น พวกเขากท็สวมใสข่เสนนื้อผล้า พวกเขา
เรบียนรซูล้ทบีที่จะเคารพซถึที่งกมันและกมัน กลข่าวสมันื้นๆกท็คนอ เมนที่อขข่าวประเสรลิฐถซูกประกาศทบีที่นมัที่น และผซูล้คนเชคืที่อขข่าวประเสรลิฐ กท็
เกลิดการเปลบีที่ยนแปลงขถึนื้นในทคุกดล้านของชบีวลิต



ผซถ้เชคืที่อททที่บรังเกคิดใหมอ่แลถ้วทบุกคนเปป็นเกลนอหากกลข่าวในแงข่ฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซซูตรมัสวข่า “ทม่านทบันั้งหลาย
เปป็นเกลนอแหข่งโลก” – ไมข่ใชข่แคข่สลิบสองคนนมันื้น แตข่ทคุกคนทบีที่ไดล้ยลินพระองคร์ในขณะนมันื้นซถึที่งเปป็นลซูกทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้ว
ของพระเจล้า

“แตอ่ถถ้คำเกลคือนรันั้นหมดรสเคห็มไปแลถ้ว...” (มาระโก 9:50 กลข่าววข่า “แตข่ถล้าเกลนอหมดความเคท็มของมมันไป
แลล้ว...”) มมันเปป็นไปไดล้ทบีที่เกลนอจะสซูญเสบียรสเคท็มของมมันและกลายเปป็นไรล้รสชาตลิ และเมนที่อถถึงตอนนมันื้นมมันกท็ไมข่มบี
ประโยชนร์สนาหรมับอะไรแลล้ว เมนที่อกลข่าวถถึงผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายวข่าเปป็นเกลนอแหข่งแผข่นดลินโลก นบีที่หมายความวข่าผซูล้เชนที่อคนนมันื้น
ไดล้สซูญเสบียความรอดของตนไปแลล้วงมันื้นหรนอ? ไมข่เลยครมับ มมันไมข่ไดล้หมายความเชข่นนมันื้นเลย บางคนใชล้พระคนาตอนนบีนื้
เพนที่อสอนหลมักคนาสอนดมังกลข่าว แตข่หากคนากลข่าวทบีที่วข่า “หมดรสเคท็มไปแลล้ว” หมายความวข่าคนๆหนถึที่งไดล้สซูญเสบีย
ความรอดของตนไปแลล้ว มมันกท็ตล้องหมายความดล้วยวข่าคนๆนมันื้นไมข่มบีทางทบีที่จะสามารถไดล้ความรอดของตนกลรับคคืน
มคำอทก เพราะวข่าเกลนอทบีที่หมดรสเคท็มของมมันไปแลล้วกท็ “แตอ่นรันั้นไป (ตลอดไป) กท็ไมข่เปป็นประโยชนร์อะไร” เราจะตล้อง
เสมอตล้นเสมอปลายในคนาสอนของเรา หากการหมดรสเคท็มของเกลนอหมายความวข่าผซูล้เชนที่อคนนมันื้นสซูญเสบียความ
รอดของตน พระคนาขล้อเดบียวกมันกท็สอนเชข่นกมันวข่าคนๆนมันื้นทบีที่สซูญเสบียความรอดของตนไปแลล้วกท็ไมข่มบีทางทบีที่จะรมับ
ความรอดไดล้อบีก!

อยข่างไรกท็ตาม พระคนาตอนนบีนื้กท็ไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับความรอด มมันไมข่ไดล้หมายความวข่าผซูล้เชนที่อคนหนถึที่ง
สซูญเสบียการไถข่จากความบาปของตนไป มมันเกบีที่ยวขล้องกมับการนนาวลิญญาณ, การเปป็นพยานเพนที่อพระครลิสตร์, และการ
เปป็นแบบอยข่างแหข่งพระคคุณของพระเจล้า ผซูล้เชนที่อคนหนถึที่งสามารถสซูญเสบียอลิทธลิพลของตนทบีที่มบีเหนนอคนอนที่นๆไดล้ และ
เขาสามารถสซูญเสบียบนาเหนท็จของตนไดล้ – “ผซูล้นมันื้นกท็จะขาดคข่าตอบแทนแตข่ตมัวเขาเองจะรอด แตข่เหมนอนดมังรอดจาก
ไฟ” (1 คร. 3:12-15) ใชข่แลล้วครมับ การงานตข่างๆของผซูล้เชนที่อคนหนถึที่งอาจถซูกเผาไหมล้ไป แตข่ตมัวเขาเองกท็จะไดล้รมับ
ความรอด แตข่เขาจะยนนอยซูข่ตข่อพระพมักตรร์พระเจล้าโดยปราศจากบนาเหนท็จสนาหรมับการงานตข่างๆของเขา เราตล้อง
ระมมัดระวมังทบีที่จะสรล้างทองคนา, เงลิน, และเพชรพลอยแทนทบีที่จะเปป็นไมล้, หญล้าแหล้ง, และฟาง เราตล้องรมักษา “ความ
เคท็ม” ของเราไวล้ ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมักเตนอนวข่าหากเราสนมับสนคุนคนเหลข่านมันื้นทบีที่สอนหลมักคนาสอนใดกท็ตามนอกจากหลมัก
คนาสอนของพระเยซซูครลิสตร์เจล้า เรากท็จะไมข่ไดล้รมับบนาเหนท็จเตท็มทบีที่ (จงศถึกษา 2 ยอหร์น 7-11)

“...จะทคคำใหถ้กลรับเคห็มอทกอยอ่คำงไรไดถ้?” (ในมาระโก 9:50 สนานวนตรงนบีนื้ระบคุเจาะจงบคุคคลจรลิงๆ – “ทม่าน
ทบันั้งหลายจะทนาใหล้กลมับเคท็มอบีกอยข่างไรไดล้?) ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจะตล้องมทรสเคห็มในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ เราจะตล้อง
ถนอมรรักษคำในการทบีที่วข่าการดนาเนลินชบีวลิตตามแบบพระเจล้าของเราชข่วยชะลอความเปฟปี่อยเนข่าและความชมัที่ว – ใน
บล้าน, ในทบีที่ทนางาน, และในชคุมชนทบีที่เราอาศมัยอยซูข่ หากผซูล้เชนที่อไมข่ “มบีรสเคท็ม” – นมัที่นคนอ หากเขาสซูญเสบียคนาพยานของ
ตนไปแลล้ว – เขากท็ไรล้คข่าเทข่าทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับอาณาจมักรของพระเจล้าเพราะวข่าเขาไมข่มบีอลิทธลิพลใดๆเหนนอคนเหลข่านมันื้น
ทบีที่เขาตลิดตข่อสมัมพมันธร์ดล้วยแลล้ว

การออกแบบขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าในทบีที่นบีนื้เปป็นแงข่บวก ไมข่ใชข่แงข่ลบ พระองคร์ทรงอยากทบีที่จะปลคุกเรล้าจลิตใจ
ของพวกอมัครทซูต, ทบีที่จะกระตคุล้นพวกเขาใหล้มบีความขยมันขมันแขท็งแบบเฝฝ้าระวมังและมบีความทคุข่มเทเพราะวข่าพวกยลิว
หลายคนทบีที่เครข่งศาสนาตามตมัวอมักษรแหข่งพระราชบมัญญมัตลิและเครข่งครมัดในกลิจกรรมทางศาสนาตข่างๆของตนกท็ไมข่มบี



ความบรลิสคุทธลิธิ์และความชอบธรรมแบบทบีที่เปป็นของจรลิง เหลข่าขล้าราชบรลิพารแหข่งอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ตล้องเปป็นของ
แทล้, ไมข่ใชข่แบบผลิวเผลิน, ในการดนาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์และชอบธรรม

ขล้อ 14: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเปป็นควคำมสวอ่คำงของโลก นครซถึที่งอยซอ่บนภซเขคำจะปปิดบรังไวถ้ไมอ่ไดถ้”
ไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่มบีประโยชนร์และจนาเปป็นตข่อชบีวลิตมนคุษยร์มากกวข่าแสงสวข่าง ปราศจากแสงสวข่างกท็ไมอ่อคำจมทชบีวลิตไดล้

เลย นบีที่เปป็นจรลิงเชข่นกมันในเขตแดนฝฝ่ายวลิญญาณ พระเยซซูทรงประกาศวข่า “เราเปป็นความสวข่างของโลก” (ยอหร์น 
8:12; 9:5; 12:46) ความสวข่างซถึที่งผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายเปลข่งออกมากท็มาจากพระเยซซู, ควคำมสวอ่คำงนบันั้น เปาโลบอกเราวข่า
เราเปป็น “ควคำมสวอ่คำงในองคณพระผยูจ้เปป็นเจจ้า” และเราควร “ดนาเนลินชบีวลิตอยอ่คำงลซกของควคำมสวอ่คำง” (อฟ. 5:8) ในฟปี
ลลิปปปี 2:15 เปาโลบอกเราวข่าเราควรดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่เราจะ “ปราศจากตนาหนลิและไมข่มบีความผลิด เปป็น ‘บคุตรทบีที่
ปราศจากตนาหนลิของพระเจล้า’ ในทข่ามกลาง ‘ยคุคทบีที่คดโกงและวลิปลาส’ (เรา) ปรากฏในหมซูข่พวกเขาดบุจดวงสวอ่คำง
ตอ่คำงๆในโลก”

พระเยซซูตรมัสถถึงยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาวข่าเปป็น “โคมทบีที่จคุดสวอ่คำงไสว” (ยอหร์น 5:35) มบีคนจนานวนมากทคุก
วมันนบีนื้ทบีที่อยากทบีที่จะ “สข่องแสง” แตข่พวกเขาไมข่เตท็มใจทบีที่จะ “ลคุกไหมล้” เราตล้องเตท็มใจทบีที่จะลคุกไหมล้ เพราะวข่าการลคุก
ไหมล้กข่อใหล้เกลิดแสงสวข่าง

ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายเปป็นดวงสวข่างตข่างๆในโลกทบีที่มนดมลิด โดยเปลข่งแสงทบีที่เราไดล้รมับจากพระเยซซู ผซูล้ทรงเปป็นความ
สวม่างนบันั้นของสคิที่งทรงสรถ้คำงทรันั้งปวง เรามบีขอ่คำวสคำรแหข่งความสวข่าง และหนทางเดบียวทบีที่คนไมข่เชนที่อทมันื้งหลายจะรซูล้จมัก
ความรอดไดล้กท็โดยทางความสวข่างแหข่งขข่าวประเสรลิฐ:

“เพราะวข่า ‘ผซูล้ใดทบีที่จะรล้องออกพระนามขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ากท็จะรอด’ แตข่ผซูล้ทบีที่ยมังไมข่เชนที่อในพระองคร์จะ
ทซูลขอตข่อพระองคร์อยข่างไรไดล้ และผซูล้ทบีที่ยมังไมข่ไดล้ยลินถถึงพระองคร์จะเชนที่อในพระองคร์อยข่างไรไดล้ และเมนที่อไมข่มบีผซูล้ใด
ประกาศใหล้เขาฟปัง เขาจะไดล้ยลินอยข่างไรไดล้ และถล้าไมข่มบีใครใชล้เขาไป เขาจะไปประกาศอยข่างไรไดล้ ตามทบีที่มบีคนาเขบียน
ไวล้แลล้ววข่า ‘เทล้าของคนเหลข่านมันื้นทบีที่ประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสมันตลิสคุข และประกาศขข่าวประเสรลิฐแหข่งสลิที่งอมัน
ประเสรลิฐ กท็งามสมักเทข่าใด’ (โรม 10:13-15)

ในยคุคสมมัยแหข่งพระคคุณนบีนื้มมันเปป็นแผนการของพระเจล้าทบีที่ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจะประกาศขข่าวสารแหข่งความ
สวข่าง เพนที่อทบีที่ผซูล้คนซถึที่งอยซูข่ในความมนดไดล้จะมารซูล้จมักความสวข่างแหข่งความรอด

“นครซถึที่งอยซอ่บนภซเขคำจะปปิดบรังไวถ้ไมอ่ไดถ้” นครซถึที่งเปป็นแบบนมันื้นกท็จะถซูกพบเหท็นไดล้จากระยะไกลมากๆ ใน
สมมัยขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา นครตข่างๆกท็มมักตมันื้งอยซูข่บนเนลินเขาเพราะการปกปฝ้องทบีที่พวกมมันไดล้รมับเวลาทบีที่เหลข่า
ขล้าศถึกบคุกโจมตบี เมนที่อนครใดตมันื้งอยซูข่บนเนลินเขา ขล้าศถึกกท็จะถซูกมองเหท็นไดล้จากระยะทางไกลมากๆขณะทบีที่พวกเขารคุก
เขล้ามา และนบีที่กท็ทนาใหล้ชาวนครนมันื้นมบีขล้อไดล้เปรบียบเหนนอเหลข่าศมัตรซูของตน นอกจากนบีนื้ นครทบีที่ถซูกสรล้างบนเนลินเขากท็
สามารถถซูกมองเหห็นไดถ้จากระยะทางไกลมากๆเชข่นกมัน

นบีที่กท็เปป็นจรลิงเชข่นกมันเกบีที่ยวกมับครลิสเตบียนทบีที่ดนาเนลินชบีวลิตทบีที่มบีพระครลิสตร์เตท็มลล้นอยซูข่เสมอ โดยสข่องแสงแหข่งขข่าว
ประเสรลิฐในโลกทบีที่ถซูกทนาใหล้มนดไปโดยความบาป ควคำมสวอ่คำงดถึงดซดควคำมสนใจ ความสวข่างไมข่อาจถซูกเมลินเฉยไดล้ 
คนๆหนถึที่งทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงกท็ไมข่สามารถเกท็บความรอดของตนแบบปปิดซข่อนไวล้ไดล้ ไมข่มบีอะไรทบีที่เรบียกวข่า 
“สาวกแบบลมับๆ” ในยคุคสมมัยแหข่งพระคคุณนบีนื้! หากเราบมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงโลกกท็จะคล้นพบวข่าเรา “แตก



ตข่าง” หากเราดนาเนลินชบีวลิตอยข่างทบีที่เราควรดนาเนลินชบีวลิต อยข่างทบีที่พระเยซซูทรงอยากใหล้เราดนาเนลินชบีวลิต เรากท็จะถซูก
วลิพากษร์วลิจารณร์ – หรนอแมล้แตข่ถซูกขข่มเหง เราอาจถซูกเยาะเยล้ยถากถางและถซูกหมัวเราะเยาะในทบีที่ทนางาน แตข่เมนที่อพวก
คนทบีที่วลิจารณร์เรากลมับบล้านไปตอนเยท็น พวกเขากท็จะยอมรมับกมับตมัวเองวข่าพวกเขาอยากเปป็นเหมนอนเรา! คนทบีที่ดนาเนลิน
ชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่เปป็นแบบอยข่างจะไดล้รมับความเคารพนมับถนอและไดล้รมับการชนที่นชมแมล้กระทมัที่งจากคนเหลข่านมันื้นทบีที่
วลิพากษร์วลิจารณร์และลล้อเลบียนเขา เหลข่าสาวกถซูกจนาคคุก, ถซูกทคุบตบี, ถซูกปฏลิบมัตลิอยข่างหยาบชล้าโดยเหลข่าศมัตรซูของขข่าว
ประเสรลิฐ – แตข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่เกลบียดชมังเหลข่าสาวกกท็ “สคคำนถึกวอ่คำคนทรันั้งสองเคยอยซอ่กรับพระเยซซ” (กลิจการ 4:13)

เราถซูกบอกวข่าพวกสาวก “ไดล้ชนที่อวข่าครลิสเตบียนเปป็นครมันื้งแรกในเมนองอมันทลิโอก” (กลิจการ 11:26) ผมไมข่เชนที่อ
วข่าพวกเขาถซูกเรบียกวข่า “ครลิสเตบียน” ในฐานะเปป็นชนที่อเลข่นอยข่างหนถึที่ง ผมเชนที่อวข่าพวกเขาถซูกเรบียกเชข่นนมันื้นเพราะวข่า
พวกเขาเปป็นเหมนอนพระครลิสตร์มากเหลนอเกลินในการดนาเนลินชบีวลิตของพวกเขาจนชาวโลกขนานนามพวกเขาตามพ
ระองคร์ พระครลิสตร์ผซูล้ทรงเปป็นควคำมสวอ่คำงของโลกจะทรงสข่องแสงจากชบีวลิตของผซูล้เชนที่อทบีที่เตท็มลล้นดล้วยพระวลิญญาณ

ขล้อ 15: “ไมอ่มทผซถ้ใดจบุดเททยนแลถ้วนคคำไปวคำงไวถ้ในถรัง แตอ่ยอ่อมตรันั้งไวถ้บนเชคิงเททยน จะไดถ้สอ่องสวอ่คำงแกอ่ทบุกคนททที่
อยซอ่ในเรคือนนรันั้น”

(มาระโก 4:21 พซูดถถึงการเอาเทบียนไปไวล้ “ใตล้ถมัง ใตล้เตบียงนอน”) เหท็นไดล้ชมัดวข่าสถานทบีที่ๆเหมาะสมสนาหรมับ
เทบียนหรนอโคมไฟคนอ บนเชลิงเทบียนหรนอทบีที่ตมันื้งโคมไฟ ไมข่ใชข่ไวล้ใตล้ถมังหรนอใตล้เตบียง

“ถมัง” ทบีที่วข่านบีนื้คนอ ภาชนะสนาหรมับตวงวมัด บางครมันื้งภาชนะดมังกลข่าวกท็จคุไดล้ครถึที่งทะนานหรนอทะนานหนถึที่ง 
อยข่างไรกท็ตาม ขนาดของภาชนะนบีนื้ไมข่ใชข่เรนที่องสนาคมัญ ความคลิดทบีที่สนาคมัญกท็คนอวข่าเราจะตล้องไมข่พยายามทบีที่จะปปิดบรัง
ความสวข่างของเรา ผซูล้เชนที่อทคุกคนเปป็นดวงสวอ่คำงตอ่คำงๆ แตข่ไมข่ใชข่ผซูล้เชนที่อทคุกคนสข่องสวข่างในกนาลมังหรนอพลมังทบีที่เทข่ากมัน 
เหมนอนกมับทบีที่มบีประภาคารตข่างๆซถึที่งมบีดวงไฟพลมังสซูงเพนที่อสข่องทางใหล้แกข่เรนอในทะเล และดวงไฟทบีที่มบีพลมังตที่นากวข่าคอย
สข่องตามชายฝปัปี่งเพนที่อนนาเรนอตข่างๆเขล้าเทบียบเทข่าอยข่างปลอดภมัย ครลิสเตบียนบางคนกท็เปป็นไฟประภาคารและบางคนกท็
เปป็น “ไฟตที่นา” ดล้วยเหตคุนบีนื้หากเราไมข่ใชข่ประภาคารหรนอไฟสซูง เรากท็เตท็มใจทบีที่จะเปป็นหนถึที่งในไฟตที่นาเหลข่านมันื้นไหม? หรนอ
เราพยายามทบีที่จะปปิดซอ่อนความสวข่างของเราเพบียงเพราะวข่าเราไมข่สามารถสข่องแสงไดล้อยข่าสวข่างและอยข่างเจลิดจล้า
เหมนอนอยข่างผซูล้เชนที่อคนอนที่นๆ?

ความสวข่างทบีที่แทล้จรลิงของพระครลิสตร์ยข่อมไมข่ทนาใหล้เราเยข่อหยลิที่ง ตรงกมันขล้าม เราเตท็มใจทบีที่จะสข่องสวข่างในทบีที่ใด
กท็ตามทบีที่พระเจล้าทรงใหล้เราอยซูข่ และไมข่วข่าเราจะเปป็นไฟประภาคารหรนอไฟตที่นาตามแนวชายฝปัปี่งเรากท็ควรสข่องสวข่าง
ดล้วยกนาลมังทมันื้งหมดทบีที่เรามบี เมนที่อโคมไฟอยซูข่ในทบีที่ๆมมันควรจะอยซูข่ มมันกท็ “สอ่องสวอ่คำงแกอ่ทบุกคนททที่อยซอ่ในเรคือนนรันั้น” ดมังนมันื้น
เรา, หากเรากนาลมังทนาสลิที่งทบีที่พระเจล้าทรงอยากใหล้เรากระทนา, กนาลมังสข่องสวข่างอยซูข่ โดยแสดงใหล้ผซูล้คนเหท็นทางแหข่ง
ความชอบธรรมและสมันตลิสคุข โดยเตนอนพวกเขาวข่า “คข่าจล้างของความบาปคนอความตาย แตข่ของประทานของ
พระเจล้าคนอชบีวลิตนลิรมันดรร์ในพระเยซซูครลิสตร์องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา” (โรม 6:23)

ขล้อ 16: “จงใหถ้ควคำมสวอ่คำงของทอ่คำนสอ่องไปตอ่อหนถ้คำคนทรันั้งปวงอยอ่คำงนรันั้น เพคืที่อวอ่คำเขคำไดถ้เหห็นควคำมดทททที่ทอ่คำน
ทคคำ และจะไดถ้สรรเสรคิญพระบคิดคำของทอ่คำนผซถ้ทรงอยซอ่ในสวรรคค”



นบีที่ถนอวข่าเปป็นคนาบมัญชาหนถึที่ง เราเปป็นผซูล้แทนของพระเจล้าในโลก เราไมข่ไดล้เปป็นของตมัวเราเอง เราถซูกซนนื้อแลล้ว
ตามราคาหนถึที่ง (1 คร. 6:20) เราเปป็นดวงสวข่างตข่างๆเพราะวข่าเราถซูกสข่องสวข่างแลล้วโดยความสวข่างนมัสิ้น ดล้วยเหตคุนบีนื้
เราจถึงไดล้รมับคนาบมัญชาใหล้ปลข่อยใหล้ความสวข่างซถึที่งอยซูข่ภายในเราสข่องแสงออกมา

พระเจล้าไมข่เคยชข่วยผซูล้ใดใหล้รอดโดยทบีที่พระองคร์ไมข่ทรงมบีงานรมับใชล้หนถึที่งสนาหรมับคนๆนมันื้น พระองคร์ไมข่ไดล้เรบียก
ทคุกคนใหล้เทศนา, หรนอสมัที่งสอน, หรนอไปทนางานมลิชชมัที่น; แตข่เรคำถซกชอ่วยใหถ้รอดเพคืที่อททที่จะปรนนคิบรัตคิ พระเจล้าทรงใสข่
ความสวข่างหนถึที่งภายในเราเพนที่อทบีที่จะสข่องแสง, เพนที่อทบีที่เราจะสข่องแสงทางนมันื้นสนาหรมับคนอนที่นๆ พระองคร์ทรงทนาใหล้เรา
เปป็นเกลคือเพนที่อทบีที่จะถนอมรมักษา, เกลนอเพนที่อทบีที่จะสรรคร์สรล้าง, ในใจของมนคุษยร์, ความกระหายหาสลิที่งตข่างๆของ
พระเจล้า

หลมังจากทบีที่พระเยซซูทรงเสรท็จสลินื้นงานรมับใชล้บนโลกของพระองคร์แลล้ว กข่อนทบีที่พระองคร์เสดท็จกลมับไปหาพระ
บลิดาในสวรรคร์ พระองคร์กท็ทรงสมัที่งเหลข่าสาวกของพระองคร์ใหล้คอยอยซูข่ในกรคุงเยรซูซาเลท็มจนกวข่าพวกเขาไดล้รมับฤทธลิธิ์
เดชจากเบนนื้องบน เมนที่อพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์จะเสดท็จมาบนพวกเขา หลมังจากนมันื้น พวกเขากท็จะเปป็นพยานเพนที่อ
พระองคร์ “ทมันื้งในกรคุงเยรซูซาเลท็ม ทมัที่วแควล้นยซูเดบีย แควล้นสะมาเรบีย และจนถถึงทบีที่สคุดปลายแผข่นดลินโลก” (กลิจการ 1:4-
8)

หากเราไดล้รมับความรอดแลล้ว เรากท็ไดล้รมับความรอดเพนที่อทบีที่จะเปป็นพยานเพนที่อพระเยซซู, เพนที่อปลข่อยใหล้ความ
สวข่างของเราสข่องแสง “ตอ่อหนถ้คำมนคุษยร์” จงสมังเกตวข่าความสวข่างของเราจะตล้อง “สข่องไปตอ่อหนถ้คำคนทมันื้งปวง” นมัที่น
คนอ ยามทบีที่เราอยซูข่ตข่อหนล้าพวกเขา และไมข่ใชข่เพคืที่อมนคุษยร์

“...เพคืที่อวอ่คำเขคำไดถ้เหห็นควคำมดทททที่ทอ่คำนทคคำ และจะไดถ้สรรเสรคิญพระบคิดคำของทอ่คำนผซถ้ทรงอยซอ่ในสวรรคค” เมนที่อคน
ทมันื้งหลายเหท็นสลิที่งทบีที่เรากนาลมังทนาอยซูข่ในพระนามของพระเยซซู พวกเขากท็จะปรารถนาทบีที่จะรซูล้จมักพระองคร์ เหมนอนกมับทบีที่
เกลนอโดยธรรมดาแลล้วทนาใหล้เกลิดอาการกระหายนนื้นา ดมังนมันื้นการดนาเนลินชบีวลิตของเรากท็ควรทนาใหล้คนทมันื้งหลายกระหาย
ทบีที่จะรซูล้จมักองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้ทรงทนาใหล้เราสามารถดนาเนลินชบีวลิตอยข่างทบีที่เรากระทนาอยซูข่ไดล้ อยข่างไรกท็ตาม จงสมังเกตวข่า
เราจะตล้องไมข่สข่องสวข่างเพนที่อใหล้ตมัวเองไดล้รมับเกบียรตลิ เราจะตล้องไมข่ทนาการดบีตข่างๆเพนที่อนนาสงข่าราศบีและเกบียรตลิยศมาสซูข่
ตมัวเราเอง สลิที่งทบีที่เราทนาจะตล้องถซูกกระทนาในพระนามของพระเยซซู เพนที่อสงข่าราศบีและเกบียรตลิยศแหข่งพระนามของ
พระองคร์

การดบีตข่างๆไมข่ชข่วยใหล้รอด และพวกมมันไมข่เพคิที่มเขถ้คำกรับความรอดดล้วย; แตข่การดบีตข่างๆสามารถดถึงดซูดคน
อนที่นๆใหล้มาหาพระครลิสตร์ไดล้ เราไดล้รมับความรอดโดยพระคคุณของพระเจล้าผข่านทางความเชนที่อ; แตข่เรากท็เปป็น “ฝปี
พระหรัตถคของพระองคค ททที่ทรงสรถ้คำงขถึนั้นในพระเยซซครคิสตค เพคืที่อใหถ้ประกอบกคำรดทซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงดนารลิไวล้ลข่วงหนล้า
เพนที่อใหล้เราดนาเนลินตามนมันื้น” (อฟ. 2:10)

อมัครทซูตเปาโลสมัที่งทลิตมัสวข่า “คนานบีนื้เปป็นคนาสมัตยร์จรลิง ขล้าพเจล้าปรารถนาใหล้ทข่านเนล้นเรนที่องเหลข่านบีนื้ เพคืที่อคนทรันั้ง
หลคำยททที่เชคืที่อในพระเจถ้คำแลถ้วจะไดถ้อบุตสอ่คำหคกระทคคำการดมี การเหลข่านบีนื้ดบีและเปป็นประโยชนร์แกข่คนทมันื้งปวง” (ทต. 3:8)

ยากอบบอกเราวข่า “...ความเชนที่อทบีที่ปราศจากการกระทนากท็ตายแลล้ว” (ยากอบ 2:20, 26) และนบีที่เปป็น
ความจรลิง การงานตข่างๆจะไมข่ชข่วยใหล้รอด แตข่คนทบีที่ไดล้รมับความรอดแลล้ว, คนทบีที่มบีชบีวลิตอยซูข่ในพระครลิสตร์, จะ
ประกอบการงานตอ่คำงๆ! เราทคุกคนอาจไมข่กระทนาการงานตข่างๆในปรคิมคำณทบีที่เทข่ากมันหรนอการงานชนคิดเดบียวกมัน แตข่



ผซูล้เชนที่อทคุกคนทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วกท็ประกอบการงานตข่างๆเพราะวข่าเรามบีชบีวลิตอยซูข่ในพระครลิสตร์ – และชทวคิตยอ่อมมทกคำร
งคำนตอ่คำงๆเปป็นผล

ใน 1 เปโตร 2:12 เราอข่านวข่า: “จงใหล้การประพฤตลิของทข่านทมันื้งหลายเปป็นทบีที่นข่านมับถนอทข่ามกลางคนตข่าง
ชาตลินมันื้น เพนที่อวข่าในขล้อทบีที่เขาตลิเตบียนทข่านวข่าเปป็นคนทนาชมัที่วนมันื้น เมนที่อเขาเหท็นการดบีของทข่านแลล้ว เขาจะไดล้สรรเสรลิญ
พระเจล้าในวมันซถึที่งพระองคร์จะทรงเยบีที่ยมเยบียนเขา”

คนาเทศนาตข่างๆของพระเยซซูทบีที่ถซูกบมันทถึกไวล้ในกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่มนมันื้นนข่าศถึกษาเปป็นอยข่างยลิที่ง ไมข่วข่าพระองคร์
กนาลมังเทศนาแกข่คนเปป็นพมันๆอยซูข่หรนอแกข่คนๆเดบียวเหมนอนอยข่างนลิโคเดมมัสหรนอหญลิงผซูล้นมันื้นแหข่งแควล้นสะมาเรบีย 
พระองคร์กท็ทรงสอนดล้วยภาษาทบีที่เขล้าใจงข่ายเสมอแกข่คนเหลข่านมันื้นทบีที่พระองคร์สนทนาดล้วย ตรงนบีนื้พระองคร์ทรงใชล้
ชล้ “เกลนอ” และ “ความสวข่าง” เพนที่อยกภาพประกอบความรมับผลิดชอบของครลิสเตบียนทมันื้งหลายในโลก – และใคร
บล้างบนแผข่นดลินโลกจะไมข่รซูล้วข่าเกลคือคนออะไร, วข่ามมันทนาอะไร, และวข่าคนจะคลิดถถึงเกลนอขนาดไหนหากเขาหาเกลนอ
มาไมข่ไดล้? แมล้แตข่เดห็กทคำรกกท็รซูล้วข่าควคำมสวอ่คำงคนออะไร – ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่เดท็กทารกใชล้เพนที่อทนาความคคุล้นเคยกมับสลิที่งตข่างๆทบีที่
อยซูข่รอบตมัวเขา หากคคุณกมังขาเรนที่องนบีนื้ จงเอาเดท็กทารกนล้อยของคคุณไปนอนในหล้องมนดๆ และเมนที่อเดท็กนล้อยนมันื้นตคืที่น
จากหลมับ เขากท็จะบอกใหล้คคุณรซูล้วข่ามบีอะไรบางอยข่างผลิดปกตลิ เขาอยซูข่ในความมนด! ใชข่แลล้วครมับ เราทคุกคนรซูล้จมักความ
หมายของควคำมสวอ่คำง 

ในโอกาสอนที่นๆพระเยซซูตรมัสเกบีที่ยวกมับผซูล้หวข่านและเมลท็ดพนช (มธ. 13:3-23) พระองคร์ตรมัสเกบีที่ยวกมับดอกลลิลบีที่
แหข่งทคุข่งหญล้า (ลซูกา 12:27) พระองคร์ตรมัสเกบีที่ยวกมับนกกระจอกตมัวเลท็กจล้อย (มธ. 10:29-31) – และในแตข่ละ
ตมัวอยข่างพระองคร์กท็ยกภาพประกอบความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอยข่างชมัดเจนโดยใชล้สลิที่งเรบียบงข่ายตข่างๆแหข่งชบีวลิตประจนา
วมัน คนาเทศนาตข่างๆของพระองคร์มบีลมักษณะ “ตลิดดลิน” ในทบีที่ๆผซูล้คนอาศมัยอยซูข่ พระองคร์ตรมัสคนาเทศนาตข่างๆทบีที่พวกเขา
สามารถเขล้าใจไดล้

ผมเชนที่อวข่ามบีความจนาเปป็นทคุกวมันนบีนื้ทบีที่เหลข่าผซูล้รมับใชล้ของพระเจล้าจะตล้องกล้าวไปอยซูข่หลมังโตดะศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, เปปิดพระ
วจนะของพระเจล้า, และกลข่าวคนาเทศนาจาก “องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตรมัสดมังนบีนื้” โดยใชล้ถล้อยคนาทบีที่เขล้าใจงข่าย, ถล้อยคนา
เหมนอนกมับทบีที่พระเยซซูทรงใชล้:

“ทข่านทมันื้งหลายตล้องบมังเกลิดใหมข่” (ยอหร์น 3:7)
“เราเปป็นทางนมันื้น เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมข่มบีผซูล้ใดมาถถึงพระบลิดาไดล้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 

14:6)
“ถล้าทข่านทมันื้งหลายมลิไดล้กลมับใจเสบียใหมข่กท็จะตล้องพลินาศเหมนอนกมัน” (ลซูกา 13:3, 5)
ผซูล้คนทคุกวมันนบีนื้ตล้องการคนาเทศนาแบบทบีที่พระเยซซูตรมัส – เรบียบงข่าย, ตลิดดลิน, เขล้าใจไดล้ ขอพระเจล้าประทาน

ดวงสวข่างมากกวข่าเดลิมแกข่เรา ซถึที่งสข่องแสงในพระนามของพระเยซซู โดยฉายแสงทบีที่จะสข่องความคลิดของมนคุษยร์และ
ทนาใหล้พวกเขาเหท็นสภาพทบีที่หลงหายของตนและรล้องทซูลตข่อพระเจล้าเพนที่อขอความรอด!

ในการปปิดทล้ายเนนนื้อหาสข่วนนบีนื้ของมมัทธลิว บททบีที่ 5 ผมอยากเตนอนความจนาคคุณวข่าไมข่มบีผซูล้เชนที่อคนใดมบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะ
ใชล้ชบีวลิตเพนที่อตมัวเขาเองเทข่านมันื้น โดยเทข่ากมับเขากลข่าววข่า “สลิที่งทบีที่ฉมันทนา มมันกท็เรนที่องของฉมัน และถล้าฉมันทนาเรนที่องเสบียหาย
อะไร มมันกท็ไมข่ไดล้สรล้างความเดนอดรล้อนใหล้ใคร นอกจากตมัวฉมันคนเดบียวเทข่านมันื้น!” คคุณอาจนถึกภาพวข่ามมันไมข่สนาคมัญวข่า



คนอนที่นจะคลิดอะไรเกบีที่ยวกมับสลิที่งทบีที่คคุณทนา, ทบีที่ๆคคุณไป, หรนอเพนที่อนทบีที่คคุณคบ คคุณอาจกลข่าววข่า “พระเจล้าทรงทราบจลิตใจ
ของฉมัน; ดมังนมันื้นคนจะคลิดยมังไงเกบีที่ยวกมับตมัวฉมัน มมันกท็ไมข่เหท็นจะตข่างกมันตรงไหนเลย” แตข่มมันกท็แตกตข่างจรลิงๆครมับ 
หากเราทนาสลิที่งตข่างๆ, ไปสถานทบีที่ตข่างๆ, และมบีสข่วนรข่วมในการงานตข่างๆ, ความสนคุกสนานตข่างๆ หรนอกลิจธคุระทบีที่อาจ
ถซูกมองไดล้วข่านข่ากมังขา เรากท็ทนาใหล้ผซูล้คนวลิพากษร์วลิจารณร์ความเชนที่อแบบครลิสเตบียน, พระคมัมภบีรร์, และพระเจล้า หากเรา
ออกปากยอมรมับวข่าเปป็นสาวกของพระเยซซูครลิสตร์, หากเราบอกวข่าเราเปป็นพวกเดบียวกมับพระองคร์โดยการประกาศ
วข่าเราเปป็นบคุตรของพระองคร์ เรากท็มบีหนล้าทบีที่ตล้องดนาเนลินชบีวลิตตามคนาสมัที่งตข่างๆทบีที่ถซูกวางไวล้สนาหรมับเราแลล้วในภาคพมันธ
สมัญญาใหมข่ เราไมข่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะรมักโลกและเราไมข่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเขล้าสข่วนในสลิที่งตข่างๆของโลกเพราะวข่า “ในพวกเราไมข่มบีผซูล้
ใดมบีชบีวลิตอยซูข่เพนที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมข่มบีผซูล้ใดตายเพนที่อตนเองฝฝ่ายเดบียว” (โรม 14:7)

เราทบีที่ถซูกระบคุตมัววข่าเปป็นพวกเดบียวกมับพระครลิสตร์ควรระมมัดระวมังตมัวมากๆทบีที่การเปป็นตมัวแทนของเราจะไมข่
ถซูกเขล้าใจผลิด อาจมบีหลายครมันื้งทบีที่เรนที่องดมังกลข่าวไมข่อาจถซูกหลบีกเลบีที่ยงไดล้ แตข่ในฐานะเปป็นกฎโดยทมัที่วไปแลล้วผซูล้เชนที่อทบีที่อยซูข่
ในการอธลิษฐานและในการศถึกษาพระวจนะอยข่างสมที่นาเสมอจะรมักษาไวล้ซถึที่งคนาพยานทบีที่เสมอตล้นเสมอปลายเชข่นกมัน

ขณะทบีที่ความรมับผลิดชอบของเราในฐานะผซูล้เชนที่อควรทนาใหล้เราเกรงกลมัวตมัวสมัที่น ขณะเดบียวกมันเรากท็ควรชนที่นชม
ยลินดบีเพราะเหตคุสลิทธลิพลิเศษอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีทบีที่เปป็นของเรา! พวกทซตสวรรคคไมข่มบีโอกาสทบีที่ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายมบี พวกทซต
สวรรคคไมข่ใชข่ดวงสวข่างตข่างๆทบีที่สข่องแสงในโลกทบีที่มนดมลิด พวกเขาไมข่มบีสลิทธลิพลิเศษในการนนาพาคนอนที่นๆใหล้มาถถึงความ
สวข่างนมัสิ้นของโลก

อรรถาธลิบายพระคมัมภบีรร์ทบีที่ดบีทบีที่สคุดคนอ ชบีวลิตทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์, ชบีวลิตทบีที่ถซูกอคุทลิศถวายแดข่พระเจล้า คนาเทศนาอมันเปปีปี่ยม
โวหารมากทบีที่สคุดเทข่าทบีที่เคยถซูกเทศนาในโลกทบีที่มนดมลิดและบาปหนาคนอ ชบีวลิตทบีที่ความเชนที่อสอดคลล้องกมับการกระทนา
ของผซูล้ชอบธรรม – ชอบธรรมเพราะความชอบธรรมของพระเจล้าทบีที่อยซูข่ภายใน ผซูล้เชนที่อทบีที่ดนาเนลินตามแบบอยข่างของ
พระครลิสตร์ทคุกวมันโดยการดนาเนลินชบีวลิตทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์อยข่างสอดคลล้องกท็เปป็นศมัตรซูทบีที่นข่ากลมัวทบีที่สคุดของความอธรรมบนแผข่น
ดลินโลกวมันนบีนื้ เราเปป็นพระคมัมภบีรร์ทบีที่โลกอข่าน และโลกกท็ตบีความพระคมัมภบีรร์ตามวลิธบีทบีที่เราดนาเนลินชบีวลิต – ในบล้าน, ใน
ชคุมชน, และในทบีที่ทนางาน ขณะทบีที่พระวจนะของพระเจล้ากนาลมังถซูกประกาศและถซูกเทศนาจากธรรมาสนร์, ผซูล้เชนที่อทมันื้ง
หลาย โดยการประพฤตลิในแตข่ละวมัน กท็สามารถพลิสซูจนร์ใหล้โลกเหท็นวข่าพระวจนะของพระเจล้านมันื้นเปป็นความจรลิงและ
พระเยซซูทรงเปป็นทมันื้งหมดทบีที่พระองคร์ทรงอล้างวข่าเปป็น

ตามถล้อยคนาของพระเยซซู ความเชนที่อแบบครลิสเตบียนไมข่อาจถซูกปปิดบมังไวล้ไดล้, มมันไมข่สามารถถซูกปปิดซข่อนไดล้อบีก
ตข่อไปเหมนอนกมับทบีที่ไฟประภาคารหรนอเมนองทบีที่ตมันื้งอยซูข่บนเนลินเขากท็ไมข่อาจถซูกปปิดบมังไวล้ไดล้เชข่นกมัน คนทบีที่มบีพระครลิสตร์อยซูข่
ในตมัวกท็จะเปปิดเผยพระครลิสตร์แกข่ผซูล้อนที่นผข่านทางการดนาเนลินชบีวลิตของตนและการสข่งตข่อความสวข่าง, ความรมัก, ความ
อบอคุข่น, และสามมัคคบีธรรมแบบครลิสเตบียนออกไป ผลของพระวลิญญาณดนารงอยซูข่ในผซูล้เชนที่อทคุกคน และ “ฝฝ่ายผลของ
พระวลิญญาณนมันื้นคนอ ความรมัก ความปลาบปลนนื้มใจ สมันตลิสคุข ความอดกลมันื้นใจ ความปรานบี ความดบี ความเชนที่อ 
ความสคุภาพอข่อนนล้อม การรซูล้จมักบมังคมับตน เรนที่องอยข่างนบีนื้ไมข่มบีพระราชบมัญญมัตลิหล้ามไวล้เลย” (กท. 5:22, 23) พระคคุณ
เหลข่านบีนื้ไมข่อาจถซูกปปิดบมังหรนอปปิดซข่อนไวล้ไดล้ คนทบีที่กระทนาการดบีตข่างๆและออกผลทบีที่ดบีจะนนาคนอนที่นๆใหล้รซูล้จมักและถวาย
เกบียรตลิพระเจล้า



ไมข่มบีผซูล้เชนที่อคนใด ไมข่วข่าเขาจะตที่นาตล้อยขนาดไหน ทบีที่ชข่วยเหลนอใครไมข่ไดล้ในหนล้าทบีที่คนตล้นเรนอน เราอาจไมข่
สามารถถวายทรมัพยร์เปป็นเงลินกล้อนโตไดล้ เราอาจไมข่สามารถไปทนางานมลิชชมัที่นในตข่างแดนไดล้ – หรนอแมล้แตข่เปป็นศลิษ
ยาภลิบาลครลิสตจมักรสมักแหข่งหรนอทนางานรมับใชล้หรนองานประกาศขข่าวประเสรลิฐแบบเตท็มเวลาไดล้ แตข่หากเราไมข่มบี
หนทางอนที่นในการทนาดบีนอกจากการ “มบีรสเคท็ม” หรนอการปลข่อยใหล้ความสวข่างของเราฉายแสง เรากท็ยมังสามารถ
ถวายเกบียรตลิพระเจล้าและทนาใหล้คนอนที่นๆอยากรซูล้จมักพระองคร์ไดล้! แสงทบีที่มบีกนาลมังนล้อยทบีที่สคุด ในโมงยามคที่นาคนนแหข่งเทบีที่ยง
คนน กท็ยมังมบีประโยชนร์ คนสามารถมองเหท็นแสงนมันื้นไดล้ และเปลวไฟเลท็กๆของมมันกท็สามารถนนาทางเรนอลนาหนถึที่งใหล้
อล้อมโขดหลินตข่างๆไดล้

“จงขอบพระคคุณพระเจล้าเพราะของประทานซถึที่งพระองคร์ทรงประทานนมันื้นทบีที่เหลนอจะพรรณนาไดล้” (2 
คร. 9:15) และจงขอบพระคคุณพระเจล้าทบีที่ทรงยอมใหล้เราเปป็นพยานแกข่คนอนที่นๆและชบีนื้พวกเขาใหล้ไปหาความสวข่าง
แหข่งความรอด!

ความสมัมพมันธศ์ของพระครริสตศ์ตข่อพระราชบมัญญมัตริ
ขล้อ 17: “อยอ่คำคคิดวอ่คำเรคำมคำเพคืที่อจะทคคำลคำยพระรคำชบรัญญรัตคิหรคือคคคำของศคำสดคำพยคำกรณคเสทย เรคำมคิไดถ้มคำ

เพคืที่อจะทคคำลคำย แตอ่มคำเพคืที่อจะใหถ้สคคำเรห็จ”
ในสข่วนแรกของบทนบีนื้ พระเยซซูทรงนนาเสนอลมักษณะเฉพาะตมัวบางประการของเหลข่าขล้าราชบรลิพารแหข่ง

อาณาจมักรของพระเมสสลิยาหร์ (ขล้อ 3-12) พระองคร์ยมังทรงนนาเสนออลิทธลิพลและความรมับผลิดชอบของพวกเขาใน
อาณาจมักรนมันื้นดล้วย (ขล้อ 13-16) ตรงนบีนื้ในพระคนาขล้อนบีนื้พระองคร์ทรงเรลิที่มตล้นทบีที่จะอธลิบายแกข่พวกสาวกถถึงความ
สมัมพมันธร์ของพระองคร์เองทบีที่มบีตข่อพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส และทรงแสดงใหล้เหท็นวข่าในหลายๆแงข่มคุมการครอบ
ครองของพระเมสสลิยาหร์จะแตกตข่างไปจากสลิที่งทบีที่พวกยลิวไดล้คาดหวมังไวล้

“อยอ่คำคคิดวอ่คำเรคำมคำเพคืที่อจะทคคำลคำยพระรคำชบรัญญรัตคิ...” พระเยซซูทรงทราบวข่าพวกยลิวนข่าจะคลิดวข่าพระองคร์
ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะลบลล้างระบบของโมเสสและบทบมัญญมัตลิและพลิธบีกรรมตข่างๆของมมัน นมักประวมัตลิศาสตรร์ยลิวบาง
คนบอกเราวข่าพวกยลิวจนานวนมากคาดหวมังการปฏลิวมัตลิทางการเมนองครมันื้งใหญข่อยข่างแนข่นอนซถึที่งจะทนาลายพระราช
บมัญญมัตลิของโมเสส และพวกเขาอลิงขล้อสรคุปของตนบนถล้อยคนาของเยเรมบียร์ 31:31: “พระเยโฮวาหร์ตรมัสวข่า “ดซูเถลิด 
วมันเวลาจะมาถถึง ซถึที่งเราจะทนาพมันธสมัญญาใหมข่กมับวงศร์วานอลิสราเอลและวงศร์วานยซูดาหร์” อยข่างไรกท็ตาม พวกยลิวกท็
ตบีความถล้อยคนาของเยเรมบียร์อยข่างผลิดๆ เพราะวข่าเขาไมข่ไดล้หมายความวข่าพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสจะถซูกยกเลลิก
หรนอถซูกทนาลาย; และคคุณกท็แนข่ใจไดล้เลยวข่าพวกเฝฝ้าดซูทคุกการเคลนที่อนไหวของพระเยซซู!

ถถึงอยข่างไรแลล้ว พระองคร์ไมข่ไดล้ทรงเรบียกคนเกท็บภาษบีทบีที่ผซูล้คนรมังเกบียจวข่าเปป็นหนถึที่งในสาวกทบีที่ใกลล้ชลิดมากทบีที่สคุด
ของพระองคร์หรอกหรนอ? และพระองคร์ไดล้ทรงตอบรมับคนาเชลิญใหล้ไปรรับประทคำนอคำหคำรกมับพวกคนเกท็บภาษบีและ
พวกคนบาป – ซถึที่งเปป็นอะไรทบีที่ยลิวทบีที่เคารพตมัวเองคนไหนกท็คงไมข่ทนากมัน! (อข่านลซูกา 5:27-29) พระองคร์ไดล้ทรง
ประกาศแลล้ววข่าพระองคร์กนาลมังแนะนนาใหล้รซูล้จมักกมับระเบบียบใหมข่ของสลิที่งตข่างๆ (ลซูกา 5:30-39) และบางครมันื้งพระองคร์
กท็ไมข่สนความคลิดเหท็นของพวกยลิวเลยวข่าควรถนอวมันสะบาโตอยข่างไร (อข่าน ลซูกา 6:1-11)

ในสายตาของยลิวบางคนเหลข่านมันื้น สลิที่งเหลข่านบีนื้ดซูเหมนอนจะเปป็นการปฏลิวมัตลิ อยข่างไรกท็ตาม เราทราบวข่าพวก
มมันไมข่ไดล้ขมัดแยล้งตข่อจลิตวลิญญาณและการออกแบบทบีที่แทล้จรลิงของคนาพยากรณร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมเลย พระเยซซูไดถ้



เสดห็จมคำเพนที่อทบีที่จะเปป็นมลิตรสหายแกข่พวกคนเกท็บภาษบีและพวกคนบาป พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะเสาะแสวงหา
และชข่วยผซูล้ทบีที่หลงหายไปใหล้รอด (ลซูกา 19:10)  พระองคร์ตรมัสวข่า “คนปกตลิไมข่ตล้องการหมอ แตข่คนเจท็บตล้องการ
หมอ” (ลซูกา 5:31) แตข่ทมันื้งๆทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงกระทนาสลิที่งตข่างๆซถึที่งขมัดแยล้งกมับประเพณบีเหลข่านมันื้นของเหลข่าบรรพบคุรคุษ
ยลิว พระเยซซูกท็ทรงรมับประกมันเหลข่าผซูล้ฟปังของพระองคร์วข่าพระองคร์มลิไดล้มาเพนที่อทคคำลคำยพระรคำชบรัญญรัตคิ

คนาทบีที่ตรงนบีนื้แปลเปป็น “ทคคำลคำย” บข่งบอกในความหมายทางกายภาพวข่า ทนาใหล้สซูญสลายหรนอฉบีกเปป็นชลินื้นๆ 
เชข่น บล้านหลมังหนถึที่งหรนอกนาแพงหนถึที่ง คนาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในมมัทธลิว 26:61 โดยกลข่าวถถึงพระวลิหาร และในมมัทธลิว 
24:2 มมันกท็ถซูกใชล้ –โดยกลข่าวถถึงพระวลิหารเหมนอนเดลิม – ซถึที่งมมันถซูกแปลเปป็น “ถซูกทนาลายลง” ใน 2 โครลินธร์ 5:1 คนา
กรบีกเดบียวกมันนบีนื้ถซูกแปลเปป็น “พมังทนาลายเสบีย” โดยกลข่าวถถึงรข่างกายทบีที่ตายไดล้ (หากเราจากชบีวลิตนบีนื้ไปกข่อนการรมับขถึนื้น
ไป รข่างกายเรากท็จะ “พมังทนาลายเสบีย” มมันจะกลมับสซูข่ผงคลบีดลิน) พระเยซซูทรงอยากใหล้พวกสาวกของพระองคร์และ
คนอนที่นๆทราบอยข่างแนข่นอนวข่าพระองคร์มลิไดล้เสดท็จเขล้ามาในโลกเพนที่อทนาลายความนข่าเชนที่อถนอ, เปลบีที่ยนแปลง, หรนอ
ทนาลายพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสหรนอถล้อยคนาเหลข่านมันื้นของพวกศาสดาพยากรณร์

“พระรคำชบรัญญรัตคิ” ประกอบดล้วยหนมังสนอหล้าเลข่มของโมเสส และ “พวกศคำสดคำพยคำกรณค” ประกอบดล้วย
หนมังสนอเลข่มอนที่นๆทบีที่เหลนอของภาคพมันธสมัญญาเดลิม สองอยข่างนบีนื้ถซูกเรบียกบข่อยๆวข่า “พระราชบมัญญมัตลิและพวกศาสดา
พยากรณร์” ซถึที่งหมายถถึงภาคพมันธสมัญญาเดลิมทมันื้งหมด ในลซูกา 24:44 ตอนทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าผซูล้ทรงเปป็นขถึนื้นแลล้ว
ปรากฏตมัวแกข่พวกสาวกทบีที่อมัศจรรยร์ใจ พระองคร์กท็ตรมัสแกข่พวกเขาวข่า:

“นบีที่เปป็นถล้อยคนาของเรา ซถึที่งเราไดล้บอกไวล้แกข่ทข่านทมันื้งหลายเมนที่อเรายมังอยซูข่กมับทข่านวข่า บรรดาคนาทบีที่เขบียนไวล้ใน
พระรคำชบรัญญรัตคิของโมเสส และในครัมภทรคศคำสดคำพยคำกรณค และในหนรังสคือสดบุดทกลข่าวถถึงเรานมันื้น จนาเปป็นจะตล้อง
สนาเรท็จ”

โปรดสมังเกตวข่าพระเยซซูตรมัสวข่าพระองคร์มลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะทนาลาย “พระรคำชบรัญญรัตคิหรชอคคคำของ
ศคำสดคำพยคำกรณค” เสบีย พระองคร์มลิไดล้ตรมัสวข่า “พระราชบมัญญมัตลิและคนาของศาสดาพยากรณร์” ในยอหร์น 10:34, 
12:34, 15:25 และ 1 โครลินธร์ 14:21 “พระราชบมัญญมัตลิ” บข่งบอกถถึงพระคมัมภบีรร์ภาคพมันธสมัญญาเดลิมในองคร์รวม
ทมันื้งหมดของมมัน พวกยลิวจนานวนมากในสมมัยนมันื้นถนอวข่าขล้อเขบียนของโมเสสมบีความสนาคมัญและศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์มากกวข่าสข่วน
อนที่นใดของภาคพมันธสมัญญาเดลิม แตข่ถล้อยคนาของพระเยซซูตรงนบีนื้กท็บอกพวกเขาวข่าพระคมัมภบีรร์ทคุกตอนไดล้รมับการดลใจ 
และไมข่วข่าถล้อยคนาเหลข่านมันื้นถซูกเขบียนโดยโมเสส, ดาวลิด, หรนอมาลาคบี พระองคร์กท็มลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะทนาลายสอ่วนใด
เลยของพระวจนะของพระเจล้า

“...แตอ่มคำเพคืที่อจะใหถ้สคคำเรห็จ” คนาตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “จะใหล้สนาเรท็จ” มบีความหมายวข่า “ทคคำใหถ้เตห็ม, ทคคำใหถ้
สมบซรณค” เราพบถล้อยคนาแบบเดบียวกมันในมมัทธลิว 23:32 ทบีที่พระเยซซูตรมัสแกข่พวกฟารลิสบีวข่า “เจล้าทมันื้งหลายจงกระทนา
ตามทบีที่บรรพบคุรคุษไดล้กระทนานมันื้นใหถ้ครบถถ้วนเถลิด” ในฟปีลลิปปปี 2:2 เปาโลใชล้สนานวนแบบเดบียวกมัน: “กท็ขอใหล้ทข่าน
ทนาใหล้ความยลินดบีของขล้าพเจล้าเตห็มเปปีปี่ยม...” กลิจการ 13:25 ใชล้คนาเดบียวกมันในการพซูดถถึงยอหร์นผซูล้ใหล้รมับบมัพตลิศมาซถึที่งไดล้
“ทคคำกคำรตคำมหนถ้คำททที่ของตนสคคำเรห็จแลถ้ว” และในโคโลสบี 2:10 คนาเดบียวกมันนบีนื้กท็ถซูกใชล้ แตข่ถซูกแปลเปป็น “ทอ่คำนไดถ้ควคำม
ครบบรคิบซรณคในพระองคค” คนาๆนบีนื้บข่งบอกมากยลิที่งกวข่าแคข่กคำรทคคำใหถ้สคคำเรห็จจรคิง มมันมบีความหมายวข่า “เตลิมใหล้



สมบซูรณร์, ขยายออก, ทนาใหล้ครบถล้วน” ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึงมลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทนาลายพระราชบมัญญมัตลิ แตข่เพนที่อทนาใหล้
สนาเรท็จจรลิง – นมัที่นคนอ เพนที่อทคคำใหถ้สคคำเรห็จจรคิงในจคิตวคิญญคำณ ซถึที่งสซูงสข่งกวข่าการทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงในตมัวอมักษร

พระเยซซูมลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทนาใหล้ขล้อบมังคมับตข่างๆของพระราชบมัญญมัตลิหยข่อนยานลงหรนอเพนที่อทนาลายสลิทธลิ
อนานาจของมมัน พระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะกระทนาสลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิกระทคคำไมอ่ไดถ้เพราะความอข่อนแอของเนนนื้อ
หนมัง:

“เพราะวข่ากฎของพระวลิญญาณแหข่งชบีวลิตในพระเยซซูครลิสตร์ ไดล้ทนาใหล้ขล้าพเจล้าพล้นจากกฎแหข่งบาปและ
ความตาย เพราะสลิที่งซถึที่งพระราชบมัญญมัตลิทนาไมข่ไดล้เพราะเนนนื้อหนมังทนาใหล้อข่อนกนาลมังไปนมันื้น พระเจล้าทรงใชล้พระบคุตร
ของพระองคร์มาในสภาพเสมนอนเนนนื้อหนมังทบีที่บาปและเพนที่อไถข่บาป พระองคร์จถึงไดล้ทรงปรมับโทษบาปทบีที่อยซูข่ในเนนนื้อหนมัง 
เพนที่อความชอบธรรมของพระราชบมัญญมัตลิจะไดล้สนาเรท็จในพวกเรา ผซูล้ไมข่ดนาเนลินตามฝฝ่ายเนนนื้อหนมัง แตข่ตามฝฝ่ายพระ
วลิญญาณ” (โรม 8:2-4) ดล้วยเหตคุนบีนื้ “พระครคิสตคทรงเปป็นจคุดจบของพระรคำชบรัญญรัตคิ เพนที่อใหล้ทคุกคนทบีที่มบีความเชนที่อไดล้
รมับความชอบธรรม” (โรม 10:4)

พระราชบมัญญมัตลิไมข่ไดล้ถซูกออกแบบมาเพนที่อยกโทษบาปและชข่วยบรรดาคนบาปใหล้รอด: “เพราะฉะนมันื้นจถึง
ไมข่มบีเนนนื้อหนมังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผซูล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้โดยการประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ 
เพราะวข่าโดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้นเราจถึงรซูล้จมักบาปไดล้” (โรม 3:20) พระราชบมัญญมัตลิเปป็น “เงาของสลิที่งดบีทบีที่จะมาภาย
หนล้า” (ฮบ. 10:1) พระเยซซูทรงเปป็นควคำมเปป็นจรคิง, การสคคำเรห็จจรคิงของบรรดาของถวายในภาคพมันธสมัญญาเดลิม, 
เครนที่องสมัตวบซูชา, วมันสนาคมัญ, และพลิธบีการตข่างๆทบีที่ถซูกถนอปฏลิบมัตลิภายใตล้พระราชบมัญญมัตลิ ดมังนมันื้น การเสดท็จมาของ
พระองคร์จถึงมลิใชข่เพนที่อทนาลายหรนอปปัดพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสออกไปใหล้พล้นทาง และคนาสอนของพระองคร์กท็ไมข่ไดล้
ขมัดแยล้งกมับพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส แตข่กลมับไปไกลกวข่าเดลิมในทลิศทางเดบียวกมัน โดยมคุข่งหนล้าตข่อไปสซูข่การทนาใหล้
สนาเรท็จครบถล้วน

พระเยซซูไดล้ทรงถนอกนาเนลิดภายใตล้พระราชบมัญญมัตลิ: “แตข่เมนที่อครบกนาหนดแลล้ว พระเจล้ากท็ทรงใชล้พระบคุตร
ของพระองคร์มาประสซูตลิจากสตรบีเพศ และทรงถคือกคคำเนคิดใตถ้พระรคำชบรัญญรัตคิ เพนที่อจะทรงไถอ่คนเหลข่านมันื้นทบีที่อยซูข่ใตล้พระ
ราชบมัญญมัตลิ เพนที่อใหล้เราไดล้รมับฐานะเปป็นบคุตร” (กท. 4:4, 5)

พระเยซซูเจล้าทรงรมับเอากายหนถึที่งเหมนอนอยข่างรข่างกายของเรา และในกายนมันื้นแหข่งการถซูกดซูหมลิที่นเหยบียด
หยามพระองคร์ไดล้ทรงดนาเนลินชบีวลิตทบีที่ปราศจากบาป พระองคร์ทรงดนาเนลินชบีวลิตในการเชนที่อฟปังอมันสมบซูรณร์แบบตข่อพระ
ราชบมัญญมัตลิ และพระองคร์ทรงทล้าทายพวกศมัตรซูของพระองคร์วข่า “มบีผซูล้ใดในพวกทข่านหรนอทบีที่ชบีนื้ใหล้เหท็นวข่าเราไดถ้
ทคคำบคำป?” (ยอหร์น 8:46) โดยชบีวลิตทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์และปราศจากบาปของพระองคร์และการสลินื้นพระชนมร์เปป็นเครนที่องบซูชา
ของพระองคร์บนกางเขนนมันื้น พระเยซซูจถึงทรงทนาใหล้ภาพเลท็งทมันื้งหมดซถึที่งมบีอยซูข่ในพระราชบมัญญมัตลิของโมเสสสนาเรท็จ
ครบถล้วน:

“แตข่เมนที่อพระครลิสตร์ไดล้เสดท็จมาเปป็นมหาปคุโรหลิตแหข่งสลิที่งประเสรลิฐซถึที่งจะมาถถึงโดยทางพลมับพลาอมันใหญข่ยลิที่ง
กวข่าและสมบซูรณร์ยลิที่งกวข่าแตข่กข่อน ทบีที่ไมข่ไดล้สรล้างขถึนื้นดล้วยมนอ และพซูดไดล้วข่ามลิไดล้เปป็นอยข่างของโลกนบีนื้ พระองคร์เสดท็จ
เขล้าไปในทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์เพบียงครมันื้งเดบียวเทข่านมันื้น และพระองคร์ไมข่ไดล้ทรงนนาเลนอดแพะและเลนอดลซูกวมัวเขล้าไป แตข่ทรงนนา
พระโลหลิตของพระองคร์เองเขล้าไป และทรงสนาเรท็จการไถข่บาปชมัที่วนลิรมันดรร์แกข่เรา เพราะถล้าเลนอดวมัวตมัวผซูล้และเลนอด



แพะ และเถล้าของลซูกโคตมัวเมบีย ทบีที่ประพรมลงบนคนบาป สามารถชนาระเนนนื้อหนมังใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ มากยลิที่งกวข่านมันื้นสมัก
เทข่าไรพระโลหลิตของพระครลิสตร์ โดยพระวลิญญาณนลิรมันดรร์ไดล้ทรงถวายพระองคร์เองแดข่พระเจล้าเปป็นเครนที่องบซูชาอมัน
ปราศจากตนาหนลิ จะไดล้ทรงชนาระใจวลินลิจฉมัยผลิดและชอบของทข่านทมันื้งหลายใหล้พล้นจากการกระทนาทบีที่ตายแลล้ว เพนที่อจะ
ไดล้ปฏลิบมัตลิพระเจล้าผซูล้ทรงพระชนมร์อยซูข่ เพราะเหตคุนบีนื้พระองคร์จถึงทรงเปป็นคนกลางแหข่งพมันธสมัญญาใหมข่ เพนที่อเมนที่อมบีผซูล้
หนถึที่งตายสนาหรมับทบีที่จะไถข่การละเมลิดของคนทบีที่ไดล้ละเมลิดตข่อพมันธสมัญญาเดลิมนมันื้นแลล้ว คนทมันื้งหลายทบีที่ถซูกเรบียกแลล้วนมันื้น
จะไดล้รมับมรดกอมันนลิรมันดรร์ตามพระสมัญญา

“เพราะวข่าในกรณบีทบีที่เกบีที่ยวกมับหนมังสนอพลินมัยกรรม ผซูล้ทนาหนมังสนอนมันื้นกท็ตล้องถถึงแกข่ความตายแลล้ว เพราะวข่าเมนที่อ
คนตายแลล้วหนมังสนอพลินมัยกรรมนมันื้นจถึงใชล้ไดล้ มลิฉะนมันื้นเมนที่อผซูล้ทนายมังมบีชบีวลิตอยซูข่ หนมังสนอพลินมัยกรรมนมันื้นกท็ใชล้ไมข่ไดล้เหตคุฉะนมันื้น
พมันธสมัญญาเดลิมกท็ไมข่ไดล้ทรงตมันื้งขถึนื้นไวล้โดยปราศจากเลนอด เพราะวข่าเมนที่อโมเสสประกาศขล้อบมังคมับทคุกขล้อแกข่บรรดาพล
ไพรข่ตามพระราชบมัญญมัตลิแลล้ว ทข่านจถึงไดล้เอาเลนอดลซูกวมัวและเลนอดลซูกแพะกมับนนื้นา และเอาขนแกะสบีแดงและตล้นหคุ
สบมาประพรมหนมังสนอมล้วนนมันื้นกมับทมันื้งบรรดาคนทมันื้งปวง กลข่าววข่า ‘นบีที่เปป็นเลนอดแหข่งพมันธสมัญญา ซถึที่งพระเจล้าทรง
บมัญญมัตลิไวล้แกข่ทข่านทมันื้งหลาย’ แลล้วทข่านกท็เอาเลนอดประพรมพลมับพลากมับเครนที่องใชล้ทคุกชนลิดในการปฏลิบมัตลินมันื้นเชข่น
เดบียวกมัน และตามพระราชบมัญญมัตลิถนอวข่า เกนอบทคุกสลิที่งจะถซูกชนาระดล้วยโลหลิต และถล้าไมข่มบีโลหลิตไหลออกแลล้ว กท็จะ
ไมข่มบีการอภมัยบาปเลย

“เหตคุฉะนมันื้นจถึงจนาเปป็นตล้องชนาระแบบจนาลองของสวรรคร์ โดยใชล้เครนที่องบซูชาอยข่างนบีนื้ แตข่วข่าของจรลิงใน
สวรรคร์นมันื้น ตล้องชนาระดล้วยเครนที่องบซูชาอมันประเสรลิฐกวข่าเครนที่องบซูชาเหลข่านมันื้น เพราะวข่าพระครลิสตร์ไมข่ไดล้เสดท็จเขล้าใน
สถานทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ซถึที่งสรล้างขถึนื้นดล้วยมนอมนคุษยร์ อมันเปป็นแบบจนาลองจากของจรลิง แตข่พระองคร์ไดล้เสดท็จเขล้าไปในสวรรคร์
นมันื้นเอง และบมัดนบีนื้ทรงปรากฏจนาเพาะพระพมักตรร์พระเจล้าเพนที่อเราทมันื้งหลาย พระองคร์ไมข่ตล้องทรงถวายพระองคร์เอง
ซนื้นาอบีก เหมนอนอยข่างมหาปคุโรหลิตทบีที่เขล้าไปในทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ทคุกปปีๆ นนาเอาเลนอดซถึที่งไมข่ใชข่โลหลิตของตมัวเองเขล้าไปดล้วย มลิ
ฉะนมันื้นพระองคร์คงตล้องทนทคุกขร์ทรมานบข่อยๆตมันื้งแตข่สรล้างโลกมา แตข่วข่าเดบีดี๋ยวนบีนื้พระองคร์ไดล้ทรงปรากฏในเวลาทบีที่สคุดนบีนื้
ครมันื้งเดบียว เพนที่อจะไดล้กนาจมัดความบาปไดล้โดยถวายพระองคร์เองเปป็นเครนที่องบซูชา” (ฮบ. 9:11-26)

พระเยซซูทรงแบกรมับการแชข่งสาปของพระราชบมัญญมัตลิอยข่างเปป็นตมัวแทน เพนที่อทบีที่พมันธสมัญญาทบีที่มบีตข่ออมับรา
ฮมัมจะไดล้มบีใหล้แกข่คนทมันื้งปวงทบีที่เชนที่อในพระโลหลิตทบีที่หลมัที่งออกและพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์: “พระครลิสตร์
ทรงไถข่เราใหล้พล้นความสาปแชข่งแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ โดยการทบีที่พระองคร์ทรงยอมถซูกสาปแชข่งเพนที่อเรา เพราะมบีคนา
เขบียนไวล้วข่า ‘ทบุกคนททที่ตถ้องถซกแขวนไวถ้บนตถ้นไมถ้กห็ตถ้องถซกสคำปแชอ่ง’ เพนที่อพระพรของอมับราฮมัมจะไดล้มาถถึงคนตข่างชาตลิ
ทมันื้งหลายเพราะพระเยซซูครลิสตร์ เพนที่อเราจะไดล้รมับพระสมัญญาแหข่งพระวลิญญาณโดยความเชนที่อ” (กท. 3:13, 14)

มมันเปป็นความจนาเปป็นของพระเจล้าทบีที่พระครลิสตร์จะตล้องทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จ – ใชข่แลล้วครมับ ทคุกจคุด
และทคุกขบีด หากพระองคร์มลิไดล้ทนาตามขล้อเรบียกรล้องของพระราชบมัญญมัตลิและทนาใหล้ภาพเลท็งและเครนที่องบซูชาทคุกอยข่าง
ของระบบภาคพมันธสมัญญาเดลิมสนาเรท็จจรลิง คงไมข่มบีวลิสคุทธลิชนในภาคพมันธสมัญญาเดลิมสมักคนจะไดล้อยซูข่ในเมนองบรมสคุข
เกษม! ซาตานกท็คงอล้างสลิทธลิธิ์ในตมัวพวกเขาทคุกคนไดล้ไปแลล้ว เพราะวข่าโดยการกระทนาตข่างๆแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ
ไมข่มบีเนนนื้อหนมังใดเลยเคยถซกทคคำใหถ้เปป็นผซถ้ชอบธรรม และจะไมอ่มททคำงถซูกทนาใหล้เปป็นผซูล้ชอบธรรมโดยการกระทนาตข่างๆ



แหข่งพระราชบมัญญมัตลิเลย นบีที่ไมข่ไดล้ทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสเปป็นโมฆะไป แตข่กลมับสนรับสนบุนมมันเสบียอบีก 
เหมนอนกมับทบีที่เปาโลอธลิบายไวล้ในโรม 3:20-31:

“เพราะฉะนมันื้นจถึงไมข่มบีเนนนื้อหนมังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผซูล้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจล้าไดล้โดยการ
ประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ เพราะวข่าโดยพระราชบมัญญมัตลินมันื้นเราจถึงรซูล้จมักบาปไดล้ แตข่บมัดนบีนื้ไดล้ปรากฏแลล้ววข่าความ
ชอบธรรมของพระเจล้านมันื้นปรากฏนอกเหนนอพระราชบมัญญมัตลิ ซถึที่งพระราชบมัญญมัตลิกมับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็น
พยานอยซูข่ คนอความชอบธรรมของพระเจล้าซถึที่งทรงประทานโดยความเชนที่อในพระเยซซูครลิสตร์สนาหรมับทคุกคนและแกข่
ทคุกคนทบีที่เชนที่อ เพราะวข่าคนทมันื้งหลายไมข่ตข่างกมัน เหตคุวข่าทคุกคนทนาบาป และเสนที่อมจากสงข่าราศบีของพระเจล้าแตข่พระเจล้า
ทรงพระกรคุณาใหล้เราเปป็นผซูล้ชอบธรรม โดยไมข่คลิดมซูลคข่า โดยทบีที่พระเยซซูครลิสตร์ทรงไถข่เราใหล้พล้นบาปแลล้ว พระเจล้าไดล้
ทรงตมันื้งพระเยซซูไวล้ใหล้เปป็นทบีที่ลบลล้างพระอาชญา โดยความเชนที่อในพระโลหลิตของพระองคร์ เพนที่อสนาแดงใหล้เหท็นความ
ชอบธรรมของพระองคร์ในการทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงอดกลมันื้นพระทมัย และทรงยกบาปทบีที่ไดล้ทนาไปแลล้วนมันื้น และเพนที่อจะ
สนาแดงความชอบธรรมของพระองคร์ในปปัจจคุบมันนบีนื้วข่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ชอบธรรม และทรงโปรดใหล้ผซูล้ทบีที่เชนที่อในพระ
เยซซูเปป็นผซูล้ชอบธรรมดล้วย

“เมนที่อเปป็นเชข่นนมันื้นแลล้วเราจะเอาอะไรมาอวด กท็หมดหนทาง จะอล้างหลมักอะไรวข่าหมดหนทาง อล้างหลมัก
การประพฤตลิหรนอ ไมข่ใชข่ แตข่ตล้องอล้างหลมักของความเชนที่อ เหตคุฉะนมันื้นเราทมันื้งหลายสรคุปไดล้วข่า คนหนถึที่งคนใดจะเปป็นคน
ชอบธรรมไดล้กท็โดยอาศมัยความเชนที่อนอกเหนนอการประพฤตลิตามพระราชบมัญญมัตลิ หรนอวข่าพระเจล้านมันื้นทรงเปป็น
พระเจล้าของยลิวพวกเดบียวเทข่านมันื้นหรนอ พระองคร์ไมข่ทรงเปป็นพระเจล้าของชนตข่างชาตลิดล้วยหรนอ ถซูกแลล้วพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจล้าของชนตข่างชาตลิดล้วย เพราะวข่าพระเจล้าเปป็นพระเจล้าองคร์เดบียว และพระองคร์จะทรงโปรดใหล้คนทบีที่เขล้า
สคุหนมัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชนที่อ และจะทรงโปรดใหล้คนทบีที่ไมข่ไดล้เขล้าสคุหนมัตเปป็นคนชอบธรรมกท็เพราะความ
เชนที่อดคุจกมันถถ้คำเชอ่นนรันั้นเรคำลบลถ้คำงพระรคำชบรัญญรัตคิดถ้วยควคำมเชคืที่อหรคือ ขอพระเจถ้คำอยอ่คำยอมใหถ้เปป็นเชอ่นนรันั้นเลย เรคำ
กลรับสนบับสนคุนพระรคำชบรัญญรัตคิเสทยอทก” 

ขล้อ 18: “เพรคำะเรคำบอกควคำมจรคิงแกอ่ทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ถถึงฟฝ้คำและดคินจะลอ่วงไป แมถ้อรักษรหนถึที่งหรคือจบุดๆ
หนถึที่งกห็จะไมอ่สซญไปจคำกพระรคำชบรัญญรัตคิ จนกวอ่คำจะสคคำเรห็จทรันั้งสคินั้น”

คนาสมันธาน “เพราะ” เชนที่อมประโยคทบีที่มากข่อนหนล้ากมับประโยคทบีที่ตามมา และประโยคทบีที่ตามมากท็ยนนยมันสลิที่ง
ทบีที่ถซูกกลข่าวไปกข่อนหนล้า

“ควคำมจรคิง” ในภาษาเดลิมคนอ “เอเมน” และมบีความหมายวข่า “มมัที่นคง, สมัตยร์ซนที่อ, หรนอเชนที่อถนอไดล้” ในภาค
พมันธสมัญญาเดลิมคนาฮบีบรซูคนานบีนื้ถซูกแปลบข่อยๆวข่า “อยข่างแนข่นอน” ในภาคพมันธสมัญญาใหมข่คนากรบีกทบีที่ตรงกมันบางครมันื้งกท็
ถซูกแปลเปป็น “อยข่างแทล้จรลิง” ปกตลิแลล้วคนาๆนบีนื้ถซูกวางทล้ายประโยคซถึที่งเปป็นการยนนยมันสคิที่งททที่ไดถ้กลอ่คำวไปแลถ้วหรนอไมข่กท็ไวล้
ตรงตล้นประโยคเลยเพนที่อเรบียกความสนใจมายมังสลิที่งทบีที่กคคำลรังจะถซกกลอ่คำว ในกลิตตลิคคุณของยอหร์นเราพบ “แทล้จรลิงแลล้ว
สองรอบ” บข่อยมาก ขณะทบีที่ผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทข่านอนที่นๆใชล้ “แทล้จรลิงแลล้ว” เพบียงรอบเดบียวเทข่านมันื้น พระเยซซูทรงใชล้คนา
นบีนื้บข่อยๆในคนาเทศนาตข่างๆของพระองคร์ โดยบข่งบอกวข่าสลิที่งทบีที่พระองคร์กนาลมังจะตรมัสนมันื้นเปป็นความจรลิงและแนข่นอน 
ทคุกวมันนบีนื้เรากท็นข่าจะกลข่าววข่า “ฉรันรรับรองคบุณเลยวอ่คำ...”



“เรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ” เปป็นวลบีหนถึที่งทบีที่ถซูกใชล้บข่อยๆโดยพระเยซซู ซถึที่งบางครมันื้งกท็ถซูกนนาหนล้าโดย “แทล้จรลิง
แลล้ว” (จงสมังเกตขล้อ 20 และ 26 ในบทนบีนื้, ขล้อ 2, 5, 16, และ 29 ในบททบีที่ 6, และขล้อ 10 และ 11 ในบททบีที่ 8)

“ถถึงฟฝ้คำและดคินจะลอ่วงไป” เปป็นสนานวนทบีที่มบีความหมายวข่า “ไมอ่มทวรันททที่จะเกคิดขถึนั้นเดห็ดขคำด” มมันถซูกใชล้ตรงนบีนื้
เพนที่อแสดงใหล้เหท็นวข่าพระราชบมัญญมัตลิจะคงอยซูข่ตข่อไป มมันจะไมข่ถซูกทนาลายหรนอถซูกเพลิกถอนจนกวข่าทคุกสลิที่งจะสนาเรท็จ – 
และมรันถซกทคคำใหถ้สคคำเรห็จแลถ้วในพระเยซซูครลิสตร์เจล้า ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายเปป็นผซูล้ถนอบมัญญมัตลิ – แตข่ในพระครลิสตร์เทข่านมันื้น 
 “เหตคุฉะนมันื้นบมัดนบีนื้กคำรปรรับโทษจถึงไมอ่มทแกข่คนทมันื้งหลายทบีที่อยซูข่ในพระเยซซครคิสตค...” (โรม 8:1) พระราชบมัญญมัตลิปรมับ
โทษ – แตข่พระคคุณปลดปลข่อยมนคุษยร์ใหล้เปป็นไท พระเยซซูทรงประกาศวข่า “และทข่านทมันื้งหลายจะรซูล้จมักความจรตง 
และความจรลิงนมันื้นจะทนาใหล้ทข่านทมันื้งหลายเปป็นไท...ถล้าพระบคุตรจะทรงกระทนาใหล้ทข่านทมันื้งหลายเปป็นไท ทข่านกท็จะเปป็น
ไทจรลิงๆ” (ยอหร์น 8:32, 36)

“...แมถ้อรักษรหนถึที่งหรคือขทดๆหนถึที่งกห็จะไมอ่สซญไปจคำกพระรคำชบรัญญรัตคิเลย...” “อรักษรหนถึที่ง” หรนอ “จอท” 
(Jot) ในภาษากรบีกเปป็นอมันเดบียวกมับคนาฮบีบรซู ยอด (iod) และมมันตรงกมับภาษาอมังกฤษ “iota” เราอาจเปรบียบ
เทบียบมมันกมับตมัวอมักษร “i” ในภาษาอมังกฤษของเรา มมันมบีขนาดเลท็กกวข่าตมัวอมักษรฮบีบรซูตมัวอนที่นๆและอาจถซูกมองขล้าม
ไปไดล้อยข่างงข่ายดาย นอกจากนบีนื้ ในหลายๆคนามมันอาจถซูกใสข่เขล้าไปหรนอถซูกละไวล้โดยทบีที่ไมข่สข่งผลตข่อเสบียงหรนอความ
หมาย – เหมนอนกมับทบีที่ตมัวอมักษรเงบียบในคนาภาษาอมังกฤษของเราบางคนาสามารถถซูกละไวล้ไดล้โดยไมข่สข่งผลตข่อเสบียง
หรนอความหมาย พระเยซซูแคข่กนาลมังตรมัสวข่าไมอ่มทสอ่วนใดของพระราชบมัญญมัตลิ, ไมข่วข่ามมันอาจดซูเลท็กนล้อยหรนอไมข่สนาคมัญ
ขนาดไหน, ทบีที่จะถซูกทนาลาย แตข่ทบุกอยอ่คำงจะถซกทคคำใหถ้สคคำเรห็จ

“ขทดๆหนถึที่ง” (tittle) ในภาษากรบีกคนอ “เขาสมัตวร์” ซถึที่งบข่งบอกถถึงการขบีดทบีที่เบามากๆตรงมคุมของตมัวอมักษร
ฮบีบรซูบางตมัวเพนที่อแบข่งแยกพวกมมันจากตมัวอมักษรอนที่นๆซถึที่งเปป็นตมัวกลม “ขบีด” ทบีที่วข่านบีนื้กท็มบีขนาดเลท็กมากและอาจถซูกมอง
ขล้ามไปไดล้อยข่างงข่ายดายเชข่นกมัน สนานวนทบีที่วข่า “อมักษรหรนอขบีด” (jot or tittle) ไดล้ถซูกเปรบียบเทบียบกมับการทบีที่เราใสข่
จคุดตรงตมัว “i” หรนอขบีดตรงตมัว “t” เรายมังใชล้สนานวน “every iota” ซถึที่งมบีความหมายวข่าทคุกสข่วนทบีที่เลท็กจลิดี๋ว, 
ทรันั้งหมดทรันั้งสคินั้นของสคิที่งใดกห็ตคำม

“ไมอ่...เลย” ในภาษาเดลิมเปป็นคนาปฏลิเสธหนมักแนข่นสองชมันื้น เรามบีคนากลข่าวเดบียวกมันในสข่วนทล้ายของยอหร์น 
6:37 ทบีที่พระเยซซูตรมัสวข่า “สารพมัดทบีที่พระบลิดาทรงประทานแกข่เราจะมาสซูข่เรา และผซูล้ทบีที่มาหาเรา เรากท็จะไมอ่ทลินื้งเขา
เลย” ไมข่มบีสมัก “อมักษรหรนอขบีด”, ไมข่แมล้แตข่สข่วนทบีที่เลท็กทบีที่สคุดของพระราชบมัญญมัตลิหรนอพวกศาสดาพยากรณร์, จะลล้ม
เหลวหรนอผข่านพล้นไปเลยจนกวข่าทคุกสลิที่งจะสนาเรท็จครบถล้วน ทคุกอยข่างทบีที่ถซูกพยากรณร์ไวล้โดยพวกศาสดาพยากรณร์ตล้อง
เกลิดขถึนื้น และทคุกสลิที่งทบีที่ถซูกแสดงเปป็นภาพลข่วงหนล้าโดยพลิธบีการหรนอภาพเลท็งใดกท็ตามตล้องมบีตมัวตนจรลิงขถึนื้นมา พระเยซซู
ไดล้เสดท็จมาเพนที่อทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จ และกข่อนทบีที่พระองคร์ทรงสลินื้นพระชนมร์บนกางเขนนมันื้นพระองคร์กท็ทรง
ประกาศตข่อพระบลิดาในสวรรคร์วข่า “ขล้าพระองคร์ไดล้กระทนาพระราชกลิจทบีที่พระองคร์ทรงใหล้ขล้าพระองคร์กระทนานมันื้น
สนาเรท็จแลล้ว” (ยอหร์น 17:4)

ขล้อ 19: “เหตบุฉะนรันั้น ผซถ้ใดไดถ้ทคคำใหถ้ขถ้อเลห็กนถ้อยสรักขถ้อหนถึที่งในพระบรัญญรัตคินทนั้เบคำลง ทรันั้งสอนคนอคืที่นใหถ้ทคคำ
อยอ่คำงนรันั้นดถ้วย ผซถ้นรันั้นจะไดถ้ชคืที่อวอ่คำ เปป็นผซถ้นถ้อยททที่สบุดในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค แตอ่ผซถ้ใดททที่ประพฤตคิและสอนตคำมพระ
บรัญญรัตคิ ผซถ้นรันั้นจะไดถ้ชคืที่อวอ่คำ เปป็นใหญอ่ในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค”



คนาทบีที่แปลเปป็น “ทคคำใหถ้...เบคำลง” เปป็นคนาประสมของคนาวข่า “ทนาลาย” ในขล้อ 17 ตามทบีที่มมันถซูกใชล้ตรงนบีนื้โดย
กลข่าวถถึงพระราชบมัญญมัตลิ มมันกท็มบีความหมายวข่า “คลคำยขถ้อผซกมรัด” ของพระราชบมัญญมัตลิโดยการกระทนาททที่ขรัดแยถ้ง
ตข่อพระราชบมัญญมัตลิ ในภาษาอมังกฤษของเราเรากท็มมักพซูดถถึง breaking the law (การทนาผลิดกฎหมาย) แตข่ความ
หมายในทบีที่นบีนื้คนอ “คลคำยหรคือดถึงลงมคำ” โดยการสอนผลิดเกบีที่ยวกมับพระราชบมัญญมัตลิ การสอนวข่าพระเยซซูทรงทนาลาย
พระราชบมัญญมัตลิหรนอไมข่สนใจมมันแลล้วกท็เทข่ากมับเปป็นการสอนผลิด และเนนที่องจากทคุกตมัวอมักษรและทคุกขบีดของพระราช
บมัญญมัตลิยมังมบีผลบมังคมับใชล้อยซูข่โดยไมข่ลดนล้อยลงเลย มมันจถึงเปป็นความบาปอยข่างหนถึที่งทบีที่จะฝฝ่าฝฟนหรนอละเมลิดแมล้แตข่พระ
บมัญญมัตลิขล้อทบีที่เลท็กนล้อยทบีที่สคุด – หรนอทบีที่จะสอนคนอนที่นๆใหล้กระทนาเชข่นนมันื้น!

การทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเราตรมัสอล้างอลิงถถึง “ขล้อเลห็กนถ้อยสมักขล้อหนถึที่งในพระบมัญญมัตลินบีนื้” กท็แสดงใหล้เหท็น
วข่าพวกยลิวมบีนลิสมัยชอบจมัดประเภทพระบมัญญมัตลิขล้อตข่างๆวข่ามบีความสนาคมัญมากกวข่า – หรนอนล้อยกวข่า – พระบมัญญมัตลิ
ขล้ออนที่นๆทบีที่เหลนอ นมักกฎหมายในมมัทธลิว 22:35, 36 ถามพระเยซซูวข่า “อาจารยร์เจล้าขล้า ในพระราชบมัญญมัตลินมันื้น พระ
บรัญญรัตคิขถ้อใดสคคำครัญททที่สบุด?” หากกลข่าวถถึงพระบมัญญมัตลิตข่างๆแลล้ว ไมข่มบีพระบมัญญมัตลิขล้อใดทบีที่สนาคมัญมากกวข่าหรนอนล้อย
กวข่าในความคลิดของพระเจล้า ดมังนมันื้นการทนาผลิดพระบมัญญมัตลิขล้อทบีที่เลท็กนล้อยทบีที่สคุดกท็เทข่ากมับมบีความผลิดโทษฐานทนาผลิด
พระราชบมัญญมัตลิทมันื้งหมด (ดซู ยากอบ 2:10)

“...จะไดถ้ชคืที่อวอ่คำ เปป็นผซถ้นถ้อยททที่สบุด” ไมข่ไดล้หมายความวข่าบคุคคลเชข่นนมันื้นจะถซูกตรัดออกไปจากอาณาจมักรนมันื้น 
มมันบอกเราอยข่างชมัดเจนมากๆวข่าคนเหลข่านมันื้นทบีที่ทนาผลิดพระบมัญญมัตลิขล้อทบีที่เลท็กนล้อยทบีที่สคุดสมักขล้อหนถึที่งจะเปป็นผซูล้นล้อยทบีที่สคุด
ในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค นบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับจคิตวคิญญคำณของพระราชบมัญญมัตลิ ไมข่ใชข่ตมัวอมักษร มมันไมข่ใชข่การถนอรมักษา 
(และไมข่ใชข่การทนาผลิด) พระบมัญญมัตลิเหลข่านมันื้นในความหมายเชลิงกฎหมาย แตข่เปป็นการซาบซถึนื้งพระราชบมัญญมัตลิของ
องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าและการทนาใหล้คนอนที่นๆซาบซถึนื้งมมัน ผซูล้แตข่งเพลงสดคุดบีมบีอะไรกลข่าวเยอะแยะเกบีที่ยวกมับบคุคคลทบีที่รมัก
พระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้า เขาประกาศวข่า:

“พระราชบมัญญมัตลิของพระเยโฮวาหร์รอบคอบและฟฟฟื้นฟซูจลิตวลิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาหร์นมันื้น
แนข่นอนกระทนาใหล้คนรซูล้นล้อยมบีปปัญญา” (เพลงสดคุดบี 19:7)

“...คนาตมัดสลินของพระเยโฮวาหร์กท็เททที่ยงตรงและชอบธรรมทมันื้งสลินื้น นข่าปรารถนามากกวข่าทองคนา เออ ยลิที่ง
กวข่าทองคนาเนนนื้อดบีมากนมัก หวคำนยคิที่งกวอ่คำนนื้นาผถึนื้งและรวงผถึนื้ง”(เพลงสดคุดบี 19:9, 10)

“บคุคคลผซูล้ไมข่ดนาเนลินตามคนาแนะนนาของคนอธรรม หรนอยนนอยซูข่ในทางของคนบาป หรนอนมัที่งอยซูข่ในทบีที่นมัที่งของ
คนทบีที่ชอบเยาะเยล้ย ผซูล้นมันื้นกท็เปป็นสคุข (มบีความสคุข) แตอ่ควคำมปปีตคิยคินดทของผซถ้นรันั้นอยซอ่ในพระรคำชบรัญญรัตคิของพระเยโฮวคำหค
เขคำไตรอ่ตรองถถึงพระรคำชบรัญญรัตคิของพระองคคทรันั้งกลคำงวรันและกลคำงคคืน” (เพลงสดคุดบี 1:1, 2)

พระคมัมภบีรร์ทมันื้งหมด – ตมันื้งแตข่ปฐมกาล 1:1 ไปจนถถึงวลิวรณร์ 22:21 – ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระเจล้า
และเปป็นประโยชนร์สนาหรมับเรา ดล้วยเหตคุนบีนื้คนเหลข่านมันื้นทบีที่รมักและซาบซถึนื้งพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าและทบีที่ทนาใหล้คน
อนที่นๆรมักและซาบซถึนื้งมมัน “ผซถ้นรันั้นจะไดถ้ชคืที่อวอ่คำ เปป็นใหญอ่ในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค” 

อยข่างไรกท็ตาม พระคนาขล้ออนที่นๆทบีที่เหลนอในบทนบีนื้กท็สอนเราวข่าพระเยซซูไมข่ไดล้กนาลมังพยายามทบีที่จะผซูกมมัดพระ
ราชบมัญญมัตลิของยลิว (ระบบเกข่า) หรนอสข่วนใดของมมันอยอ่คำงททที่เปป็นอยซอ่เขล้ากมับผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วในยคุค
แหข่งพระคคุณนบีนื้เลยแตข่อยข่างใด ในพระคนาขล้อตข่างๆทบีที่ตามมา พระองคร์ทรงชบีนื้ใหล้เหท็นอยข่างชมัดเจนวข่าพระองคร์ทรงเปป็น



จคุดจบของพระราชบมัญญมัตลิเพนที่อความชอบธรรมสนาหรมับผซูล้เชนที่อ พระองคร์ทรงเปป็นควคำมสมบซรณคครบถถ้วนของพระ
ราชบมัญญมัตลิ และเรคำกห็ครบถถ้วนสมบซรณคในพระองคณ มมันไมข่ใชข่ตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตลิทบีที่ถวายเกบียรตลิพระเจล้า 
มมันคนอจลิตวลิญญาณของคนๆนมันื้นและการทบีที่เขาซาบซถึนื้งตข่อความรมักของพระเจล้าในการสข่งพระเยซซูใหล้มาเปป็นการ
ลบลล้างพระอาชญาเพราะบาปของเราทมันื้งหลาย ดมังนมันื้นพระเจล้าจถึงทรงเปป็นผซูล้ชอบธรรมไดล้ และกระนมันื้นกท็ทรงทนาใหล้
คนอธรรมกลายเปป็นคนชอบธรรมซถึที่งเปป็นผซูล้ทบีที่โดยทางความเชนที่อในพระโลหลิตทบีที่ไหลออกและพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้น
แลล้วของพระเยซซูกลายเปป็นลซูกทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วของพระเจล้า

ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทคุกวมันนบีนื้ไมข่อยซูข่ใตล้พระราชบมัญญมัตลิ แตข่เราเปป็นคนชอบธรรมเพราะวข่าพระเยซซูไดถ้ทรงรรักษคำ
พระราชบมัญญมัตลิ และพระองคร์ทรงเปป็นพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของเรา สลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิไมข่อาจกระทนาไดล้ พระเจล้า
ไดล้ทรงกระทนาแลล้วในพระครลิสตร์ เพนที่อทบีที่ความชอบธรรมแหข่งพระราชบมัญญมัตลิจะไดล้ถซูกทนาใหล้สนาเรท็จในเราโดยทาง
ความเชนที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นความพอเพบียงของเรา, ความสมบซูรณร์ครบ
ถล้วนของเรา, เพราะวข่าเรคำอยซอ่ในพระองคณ “เพรคำะพระเจถ้คำทรงตรันั้งพระองคคใหถ้เปป็นปฟัญญคำ ควคำมชอบธรรม กคำร
แยกตรันั้งไวถ้ และกคำรไถอ่โทษ สคคำหรรับเรคำทรันั้งหลคำย เพนที่อใหล้เปป็นไปตามทบีที่เขบียนวข่า ‘ใหล้ผซูล้โอล้อวด อวดองคร์พระผซูล้เปป็น
เจล้า’” (1 คร. 1:30, 31)

ขล้อ 20: “เพรคำะเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ถถ้คำควคำมชอบธรรมของทอ่คำนไมอ่ยคิที่งกวอ่คำควคำมชอบธรรมของ
พวกธรรมคำจคำรยคและพวกฟคำรคิสท ทอ่คำนจะไมอ่มทวรันไดถ้เขถ้คำในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค”

“ถถ้คำควคำมชอบธรรมของทอ่คำนไมอ่ยคิที่งกวอ่คำควคำมชอบธรรมของพวกธรรมคำจคำรยคและพวกฟคำรคิสท...” พระเยซซู
ทรงหมายความวข่าอะไรโดยการเปรบียบเทบียบเชข่นนบีนื้? คนาตอบสามารถถซูกพบไดล้ในหลายแหข่งในกลิตตลิคคุณทมันื้งสบีที่เลข่ม 
แตข่ผมคลิดวข่าคนาตอบทบีที่ครบถล้วนสมบซูรณร์มากทบีที่สคุดในถล้อยคนาทบีที่นล้อยทบีที่สคุดถซูกพบในมมัทธลิว 23:3 ทบีที่พระเยซซูตรมัสถถึง
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีวข่า “พวกเขคำพยูด – และไมอ่กระทสา!”

จากนมันื้นพระองคร์ทรงอธลิบายวข่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี “เอาภาระหนมักและแบกยากวางบนบข่า
มนคุษยร์ สข่วนเขาเองแมล้แตข่นลินื้วเดบียวกท็ไมข่จมับตล้องเลย การกระทนาของเขาทคุกอยข่างเปป็นการอวดใหล้คนเหท็นเทข่านมันื้น เขา
ใชล้กลมักพระบมัญญมัตลิอยข่างใหญข่ สวมเสนนื้อทบีที่มบีพซูข่หล้อยอมันยาว เขาชอบทบีที่อมันมบีเกบียรตลิในการเลบีนื้ยงและทบีที่นมัที่งตนาแหนข่งสซูง
ในธรรมศาลา กมับชอบรมับการคนานมับทบีที่กลางตลาด และชอบใหล้คนเรบียกเขาวข่า ‘รมับบบี รมับบบี’” (มธ. 23:4-7)

กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง สลิที่งทบีที่ผซูล้นนาทางศาสนาเหลข่านบีนื้กระทนากท็เปป็นไปเพนที่ออวดคนอนที่นเทข่านมันื้น – “เพนที่อใหล้คนเหท็น”
– และพระเยซซูทรงพรรณนาถถึงพวกเขาเพลิที่มเตลิมอบีกขณะทบีที่พระองคร์ทรงเสนอคนาบรรยายของพระองคร์ตข่อไปใน
มมัทธลิว บททบีที่ 23:

“วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยวข่าพวกเจล้าปปิดประตซูอาณาจมักรแหข่ง
สวรรคร์ไวล้จากมนคุษยร์ เพราะพวกเจถ้คำเองไมข่ยอมเขล้าไป และเมนที่อคนอนที่นจะเขล้าไป พวกเจล้ากท็ขมัดขวางไวล้ วลิบมัตลิแกข่เจล้า 
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยพวกเจล้ารลิบเอาเรนอนของหญลิงมข่าย และแสรล้งอธลิษฐานเสบีย
ยนดยาว เพราะฉะนมันื้นพวกเจล้าจะไดล้รมับพระอาชญามากยลิที่งขถึนื้น



“วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยพวกเจล้าเทบีที่ยวไปตามทางทะเลและ
ทางบกทมัที่วไปเพนที่อจะไดล้แมล้แตข่คนเดบียวเขล้าจารบีต เมนที่อไดล้แลล้วเจล้ากท็ทนาใหล้เขากลายเปป็นลซูกแหข่งนรกยลิที่งกวข่าตมัวเจล้าเอง
ถถึงสองเทข่า...

“วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยพวกเจล้าถวายสลิบชมักหนถึที่งของ
สะระแหนข่ ยบีที่หรข่าและขมลินื้น สข่วนขล้อสนาคมัญแหข่งพระราชบมัญญมัตลิ คนอการพลิพากษา ความเมตตาและความเชนที่อนมันื้นไดล้
ละเวล้นเสบีย สลิที่งเหลข่านมันื้นพวกเจล้าควรไดล้กระทนาอยซูข่แลล้ว แตข่สลิที่งอนที่นนมันื้นไมข่ควรละเวล้นดล้วย คนนนาทางตาบอด เจล้ากรอง
ลซูกนนื้นาออก แตข่กลนนตมัวอซูฐเขล้าไป

“วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด ดล้วยเจล้าขมัดชนาระถล้วยชามแตข่ภายนอก 
สข่วนภายในถล้วยชามนมันื้นเตท็มดล้วยโจรกรรมและการมมัวเมากลิเลส พวกฟารลิสบีตาบอด จงชนาระสลิที่งทบีที่อยซูข่ภายในถล้วย
ชามเสบียกข่อน เพนที่อขล้างนอกจะไดล้สะอาดดล้วย วลิบมัตลิแกข่เจล้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนล้าซนที่อใจคด 
เพราะวข่าเจล้าเปป็นเหมนอนอคุโมงคร์ฝปังศพซถึที่งฉาบดล้วยปซูนขาว ขล้างนอกดซูงดงามจรลิงๆ แตข่ขล้างในเตท็มไปดล้วยกระดซูกคน
ตายและการโสโครกสารพมัด เจล้าทมันื้งหลายกท็เปป็นอยข่างนมันื้นแหละ ภายนอกนมันื้นปรากฏแกข่มนคุษยร์วข่าเปป็นคนชอบ
ธรรม แตข่ภายในเตท็มไปดล้วยความหนล้าซนที่อใจคดและความชมัที่วชล้า...เจล้าพวกงซู เจล้าชาตลิงซูรล้าย เจล้าจะพล้นการลงโทษใน
นรกอยข่างไรไดล้?” (มธ. 23:13-33 บางสข่วน)

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีระมมัดระวมังมากๆทบีที่จะอวดเรนที่องศาสนา พวกเขาตรงเวลาในการ
อธลิษฐาน – แตข่พวกเขาอธลิษฐานคนาอธลิษฐานยนดยาวเพนที่อใหล้คนไดล้ยลิน พวกเขาถวายสลิบชมักหนถึที่งของทคุกสลิที่งทบีที่เขล้ามา
ในมนอของตน – แมล้แตข่ใบสะระแหนข่และเครนที่องเทศเลท็กนล้อยทมันื้งหมดเหลข่านมันื้น – แตข่พวกเขาไมข่มบีเวลาสนาหรมับความ
เมตตา, การพลิพากษาทบีที่ยคุตลิธรรม, หรนอความเชนที่อ พวกเขาวลิพากษร์วลิจารณร์พระเยซซูและเหลข่าสาวกของพระองคร์ทบีที่
เดท็ดรวงขล้าวและกลินมมันขณะทบีที่เขาเหลข่านมันื้นเดลินลมัดทคุข่งนาในวมันสะบาโต และทบีที่เขาเหลข่านมันื้นไมข่ลล้างมนอกข่อนรมับ
ประทานอาหาร – กระนมันื้นตมัวพวกเขาเองกท็ไมข่ยอมเขล้าไปในหล้องโถงตมัดสลินความคนนนมันื้นทบีที่พระเยซซูทรงถซูกปรมับโทษ
เกรงวข่าพวกเขาจะ “แปดเปฟฟื้อน” แมล้วข่าพวกเขาเรบียกรล้องใหล้ประหารชบีวลิตชายผซูล้ไรล้ความผลิดคนหนถึที่งกท็ตาม!

พวกเขาเปป็นคน “เครข่งศาสนา” แตข่กท็หลงหาย พวกเขาพซด – แตข่พวกเขากท็มลิไดล้กระทคคำ ถล้อยคนาออกมา
จากรลิมฝปีปากของพวกเขา แตข่ใจของพวกเขากท็อยซูข่หข่างไกลจากพระเจล้า พวกเขาดซูเหมนอนเปป็นคนชอบธรรมแตข่
ภายนอกตข่อหนล้ามนคุษยร์ แตข่ภายในพวกเขาเตท็มไปดล้วยความหนล้าซนที่อใจคดและความชมัที่วชล้า ความชอบธรรมของ
พวกเขาเปป็นควคำมชอบธรรมในสคำยตคำตรัวเอง และหากความชอบธรรมของเรคำไมข่ยลิที่งกวข่า (เกลินเลยไปกวข่าหรนอดบี
กวข่า) ความชอบธรรมของคนเหลข่านมันื้น “(เรคำทรันั้งหลคำย) จะไมอ่มทวรันไดถ้เขถ้คำในอคำณคำจรักรแหอ่งสวรรคค”

อลิสยาหร์ 64:6 ประกาศวข่า “ขล้าพระองคร์ทคุกคนไดล้กลายเปป็นเหมนอนสลิที่งทบีที่ไมข่สะอาด และการกระทนาอมัน
ชอบธรรมของขล้าพระองคร์ทมันื้งสลินื้นเหมคือนเสคืนั้อผถ้คำททที่สกปรก...” ความชอบธรรมทบีที่แทล้จรลิงนมันื้นอยซูข่ในใจและมมันไมข่ใชข่สลิที่ง
ทบีที่ไดล้มานอกจากโดยการยกใหล้เทข่านมันื้น พระครคิสตคทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา และเมนที่อพระองคร์ทรงสถลิตอยซูข่
ในใจ เรากท็เปป็นคนชอบธรรม ความชอบธรรมของเราเองไมข่เปป็นทบีที่พอพระทมัยพระเจล้า และความชอบธรรมเดบียว
เทข่านมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงยอมรมับคนอ “พระครลิสตร์ผซูล้ทรงสถลิตในทข่านทมันื้งหลาย อมันเปป็นทบีที่หวมังแหข่งสงข่าราศบี” (คส. 1:27)



“แตข่บมัดนบีนื้ไดล้ปรากฏแลล้ววข่าความชอบธรรมของพระเจล้านมันื้นปรากฏนอกเหนนอพระราชบมัญญมัตลิ ซถึที่งพระ
ราชบมัญญมัตลิกมับพวกศาสดาพยากรณร์เปป็นพยานอยซูข่ คนอความชอบธรรมของพระเจล้าซถึที่งทรงประทานโดยความเชนที่อ
ในพระเยซซูครลิสตร์สนาหรมับทคุกคนและแกข่ทคุกคนทบีที่เชนที่อ เพราะวข่าคนทมันื้งหลายไมข่ตข่างกมัน” (โรม 3:21, 22)

“ดล้วยวข่าพระคมัมภบีรร์วข่าอยข่างไร กท็วข่า ‘อมับราฮมัมไดล้เชนที่อพระเจล้า และพระองคร์ทรงนมับวข่าเปป็นความชอบ
ธรรมแกข่ทข่าน’ ดมังนมันื้นคนทบีที่อาศมัยการกระทนากท็ไมข่ถนอวข่าบนาเหนท็จทบีที่ไดล้นมันื้นเปป็นเพราะพระคคุณ แตข่ถนอวข่า บนาเหนท็จนมันื้น
เปป็นคข่าแรงของงานทบีที่ไดล้ทนา สข่วนคนทบีที่มลิไดล้อาศมัยการกระทนา แตข่ไดล้เชนที่อในพระองคร์ ผซูล้ทรงโปรดใหล้คนอธรรมเปป็นคน
ชอบธรรมไดล้ ความเชนที่อของคนนมันื้นตล้องนมับวข่าเปป็นความชอบธรรม ดมังทบีที่ดาวลิดไดล้กลข่าวถถึงความสคุขของคนทบีที่พระเจล้า
ไดล้ทรงโปรดใหล้เปป็นคนชอบธรรม โดยมลิไดล้อาศมัยการกระทนา” (โรม 4:3-6) 

หากเราอยากทบีที่จะเขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์ ความชอบธรรมของเรากท็ตล้องเปป็นความชอบธรรมของ
พระเจล้าทบีที่ถซูกยกใหล้ – ความชอบธรรมในใจเพราะวข่าพระเยซซูในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ทรงสถคิตอยซอ่
ภายในใจนมันื้น แตข่นบีที่กท็ไมข่ไดล้หมายความวข่าผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายไมข่ตล้องกระทคคำกคำรงคำนใดๆเลย เราไมข่ประพฤตลิเพคืที่อททที่จะไดล้
รมับความรอด เราประพฤตลิเพราะวข่าเราไดถ้รรับความรอดแลล้ว คนทบีที่ชอบธรรมจะกระทนาการงานตข่างๆแหข่งความ
ชอบธรรม เขาไมข่ไดล้รมับความรอดโดยการงานตข่างๆของเขา แตข่การงานตข่างๆของเขาเปป็นพยานรมับรองตข่อหนล้า
ชาวโลกวข่าเขามบีพระเยซซูอยซูข่ในใจของเขา เมนที่อเราเปป็นผซูล้ชอบธรรมเพราะการอมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่ เรากท็
กระทนาการงานตข่างๆแหข่งความชอบธรรมเพราะวข่าเราถซูกสรล้างในพระเยซซูครลิสตร์ใหล้ประกอบการดบีตข่างๆ (อฟ. 
2:10)

พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีถซูกมองวข่าเปป็นคนทบีที่ชอบธรรมเหลนอเกลิน พวกเขาหลายคนเทบีที่ยงธรรมใน
การดนาเนลินชบีวลิตแตข่ละวมันของตน พวกเขาเปป็นผซูล้ทบีที่ยถึดมมัที่นในพระราชบมัญญมัตลิและบล้าเกบีที่ยวกมับประเพณบีตข่างๆของ
เหลข่าบรรพบคุรคุษ ดล้วยเหตคุนบีนื้เมนที่อพระเยซซูตรมัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคร์วข่า “ถล้าความชอบธรรมของทข่านไมข่ยลิที่ง
กวข่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี ทข่านจะไมข่มบีวมันไดล้เขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์” ผซูล้ฟปัง
หลายคนของพระองคร์กท็ตกตะลถึงเพราะวข่าพวกเขาคลิดวข่าไมข่มบีใครจะเปป็นคนชอบธรรมไดล้มากไปกวข่าพวกธรรมา
จารยร์และพวกฟารลิสบีแลล้ว พระเยซซูกนาลมังตรมัสถถึงความชอบธรรมทบีที่กข่อใหล้เกลิดความบรลิสคุทธลิธิ์ของใจและชบีวลิต, ความ
ชอบธรรมทบีที่จะถซูกแสดงออกในนลิสมัยประจนาวมันตข่างๆและการงานตข่างๆของผซูล้เชนที่อคนนมันื้นเชข่นเดบียวกมับโดยคนาสอน
ของเขาดล้วย

พวกธรรมคำจคำรยคขถึนื้นชนที่อในเรนที่องการทคุข่มเทของพวกเขาทบีที่มบีตข่องานในการอข่านและการตบีความพระราช
บมัญญมัตลิ ตนาแหนข่งของพวกเขาเรลิที่มโดดเดข่นและเปป็นทบีที่นลิยมมากๆหลมังจากทบีที่พวกยลิวไดล้กลมับมาจากการเปป็นเชลยใน
บาบลิโลน ปกตลิพวกเขาถซูกกลข่าวถถึงพรล้อมกมับพวกฟารลิสบีในหนมังสนอกลิตตลิคคุณเลข่มตข่างๆ แตข่จากกลิจการ 23:9 ดซู
เหมนอนวข่าพวกเขาเปป็นพวกธรรมาจารยร์ทบีที่อยซูข่ในคณะศาสนากลคุข่มอนที่นๆ: “แลล้วกท็อนนื้ออถึงเกลิดโกลาหล และพวกธร
รมคำจคำรยคบคำงคนททที่อยซอ่ฝฝ่คำยพวกฟคำรคิสทกท็ลคุกขถึนื้นเถบียงวข่า “เราไมข่เหท็นวข่าคนนบีนื้มบีความผลิดอะไร แตข่ถล้าวลิญญาณกท็ดบีหรนอ
ทซูตสวรรคร์กท็ดบีไดล้พซูดกมับเขา พวกเราอยข่าตข่อสซูล้กมับพระเจล้าเลย”

ในมมัทธลิว 21:15 พวกธรรมาจารยร์ปรากฏตมัวพรล้อมกมับพวกปคุโรหลิตใหญข่ ในลซูกา 20:1-8 พวกเขาปรากฏ
ตมัวพรล้อมกมับพวกปคุโรหลิตใหญข่ในพระวลิหาร ซถึที่งดซูเหมนอนจะทนาหนล้าทบีที่ตนารวจมากกวข่าเปป็นอาจารยร์ สภาซานเฮดรลิน 



ซถึที่งเปป็นกลคุข่มผซูล้นนายลิวทบีที่ทรงอนานาจมาก ประกอบดล้วยพวกปคุโรหลิตใหญข่, พวกผซูล้ใหญข่, และพวกธรรมาจารยร์ (มาระโก
14:53; 15:1) พวกธรรมาจารยร์เชข่นเดบียวกมับพวกฟารลิสบีตข่อตล้านพระเยซซูและคนาสอนของพระองคร์ พวกเขาจมับตาดซู
พระองคร์ทคุกทบีที่ๆพระองคร์เสดท็จไป โดยหวมังวข่าพวกเขาจะใชล้อะไรบางอยข่างไดล้เพนที่อปรมักปรนาพระองคร์ (ลซูกา 6:7; 
11:53, 54)

พวกเขาเฝฝ้าดซูพระเยซซูและพวกเขาฟปังพระองคร์ – แตข่พวกเขาไมข่ไดล้ใหล้รายงานทบีที่สมัตยร์จรลิงเกบีที่ยวกมับสลิที่งทบีที่
พวกเขาเหท็นและไดล้ยลิน พวกเขาบลิดเบนอนสลิที่งทบีที่พระองคร์ตรมัสและพวกเขาโกหกเกบีที่ยวกมับการกระทนาตข่างๆของ
พระองคร์ ในมมัทธลิว 9:2, 3 ตอนทบีที่พระเยซซูตรมัสแกข่ชายคนนมันื้นทบีที่ปฝ่วยเปป็นอมัมพาตวข่า “บาปของเจล้าไดล้รมับการอภมัย
แลล้ว” พวกธรรมาจารยร์กท็กลข่าวหาพระองคร์วข่าพซูดหมลิที่นประมาท พวกเขากลข่าวหาพระองคร์วข่ากลินและดนที่มกมับพวก
คนเกท็บภาษบีและพวกคนบาป (ลซูกา 5:30; 15:1, 2) พวกเขาหาชข่องทบีที่จะจมับผลิดพระองคร์โดยการถามคนาถามตข่างๆ
พระองคร์ (มธ. 22:35) พระเยซซูตอบคนาถามทบีที่ “นมักกฎหมายคนหนถึที่ง” ถามพระองคร์โดยทรงเลข่าคนาอคุปมาเรนที่อง
ชาวสะมาเรบียทบีที่ดบี (ลซูกา 10:25-37) พวกเขาคลิดวข่าตนจะดมักจมับพระองคร์ดล้วยคนาตอบทบีที่ผลิดไดล้อยข่างแนข่นอนเมนที่อพวก
เขาถามพระองคร์วข่า “อาจารยร์เจล้าขล้า...การทบีที่จะสข่งสข่วยใหล้แกข่ซบีซารร์นมันื้นถซูกตล้องตามพระราชบมัญญมัตลิหรนอไมข่?” แตข่
พระเยซซูกท็ทรงดซูออกถถึงความเจล้าเลข่หร์ของพวกเขาและตรมัสถามพวกเขาวข่า “ทข่านทมันื้งหลายทดลองเราทนาไม จงใหล้
เราดซูเงลินตราเหรบียญหนถึที่งเถลิด รซูปและคนาจารถึกนบีนื้เปป็นของใคร” พวกเขาตอบวข่า “ของซบีซารร์” จากนมันื้นพระองคร์กท็
ตรมัสวข่า “ของของซบีซารร์จงถวายแกข่ซบีซารร์ และของของพระเจล้าจงถวายแดข่พระเจล้า” (ลซูกา 20:19-26)

กระนมันื้นพวกธรรมาจารยร์กท็ไดล้รมับการนมับหนล้าถนอตาและไดล้รมับเกบียรตลิโดยพวกยลิวสข่วนใหญข่ และประชาชน
โดยทมัที่วไปกท็เชนที่อสลิที่งทบีที่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีกลข่าว ดมังนมันื้นพวกเขาจถึงประหลาดใจเมนที่อพระเยซซูทรง
ประกาศวข่าความชอบธรรมของพวกเขาตล้องยคิที่งกวอ่คำความชอบธรรมของพวกผซูล้นนาทางศาสนาเหลข่านบีนื้หากพวกเขา
คาดหวมังทบีที่จะเขล้าในอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์

ตมัวอยข่างตข่างๆของการสคาเรด็จอยข่างแทต้จรริงของพระราชบมัญญมัตริ
ขล้อ 21: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยไดถ้ยคินวอ่คำมทคคคำกลอ่คำวในครรันั้งโบรคำณวอ่คำ ‘อยอ่คำฆอ่คำคน’ ถถ้คำผซถ้ใดฆอ่คำคน ผซถ้นรันั้นจะตถ้องถซก

พคิพคำกษคำลงโทษ”
ในพระคนาขล้อนบีนื้และขล้อตข่างๆทบีที่ตามมา พระเยซซูทรงยกตมัวอยข่างประกอบคนากลข่าวทมัที่วไปของขล้อ 17 ถถึงขล้อ 

20 โดยตรมัสถถึงพระบมัญญมัตลิหลายขล้อของพระราชบมัญญมัตลิ พรล้อมกมับคนาตบีความตข่างๆของพวกอาจารยร์ยลิว และจาก
นมันื้นในทคุกตมัวอยข่างพระองคร์กท็ทรงประกาศวข่าศบีลธรรมทบีที่เครข่งครมัดกวข่าและอยซูข่ฝฝ่ายวลิญญาณมากกวข่าถซูกเรบียกรล้อง
(ขล้อ 17) พระองคร์ไมข่เพบียงประณามคนาสอนผลิดตข่างๆในขณะนมันื้นของพวกอาจารยร์ยลิว แตข่ทรงกนาชมับเรนที่องการปฏลิบมัตลิ
ตามจลิตวลิญญาณของพระบมัญญมัตลิเหลข่านมันื้นอยข่างเตท็มเปปีปี่ยมมากกวข่าทบีที่พระราชบมัญญมัตลิไดล้กระทนา โดยชบีนื้ใหล้เหท็นวข่า
พระองคร์ทรงเปป็นการทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงนมันื้น, “สข่วนทบีที่เพลิที่มเขล้ามานมันื้น” นบีที่คนอการทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิสนาเรท็จครบถล้วน
โดยใหล้ความหมายทบีที่ลถึกซถึนื้งกวข่าเดลิมแกข่มมัน พระองคร์ตรมัสถถึงการตบีความพระราชบมัญญมัตลิของพวกธรรมาจารยร์วข่าควร
จะเปป็นเชข่นไร และจากนมันื้นกท็ทรงแสดงใหล้เหท็นวข่าพระองคร์มลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทบีที่จะทนาลาย แตข่มาเพนที่อทบีที่จะทนาสลิที่งทบีที่พระ
ราชบมัญญมัตลิไดล้เรลิที่มตล้นไวล้ใหล้สนาเรท็จตข่างหาก การเปปิดเผยทบีที่ประทานใหล้ผข่านทางโมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์, ถถึง



แมล้วข่าเหมาะสมกมับวมัตถคุประสงคร์ตข่างๆของมมันอยซูข่แลล้วกท็ตาม, กท็เปป็นเพบียงขมันื้นพนนื้นฐานในหลายดล้านๆ และบมัดนบีนื้พระ
บคุตรของพระเจล้าจะทรงพมัฒนาทมันื้งหมดนมันื้นใหล้ไปสซูข่ความสมบซูรณร์ครบถล้วน:

“ในโบราณกาลพระเจล้าไดล้ตรมัสดล้วยวลิธบีตข่างๆมากมายแกข่บรรพบคุรคุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตข่ในวมัน
สคุดทล้ายเหลข่านบีนื้พระองคร์ไดล้ตรมัสแกข่เราทมันื้งหลายทางพระบคุตร ผซูล้ซถึที่งพระองคร์ไดล้ทรงตมันื้งใหล้เปป็นผซูล้รมับสรรพสลิที่งทมันื้งปวง
เปป็นมรดก พระองคร์ไดล้ทรงสรล้างกมัลปจมักรวาลโดยพระบคุตร” (ฮบ. 1:1, 2)

เปาโลเตนอนวข่า “จงระวมังใหล้ดบี เกรงวข่าจะมบีผซูล้ใดทนาใหล้ทข่านตกเปป็นเหยนที่อดล้วยหลมักปรมัชญาและดล้วยคนา
ลข่อลวงอมันไมข่มบีสาระ ตามธรรมเนบียมของมนคุษยร์ ตามหลมักการตข่างๆทบีที่เปป็นของโลก ไมข่ใชข่ตามพระครลิสตร์เพราะวข่า
ในพระองคณนบันั้นสภคำพของพระเจถ้คำดคคำรงอยซอ่อยอ่คำงบรคิบซรณคในแงอ่รอ่คำงกคำย และทม่านไดจ้ความครบบรตบยูรณณใน
พระองคณ ผซูล้เปป็นศบีรษะแหข่งปวงเทพผซูล้ครองและศมักดลิเทพ” (คส. 2:8-10)

ทมันื้งหมดทบีที่พระเยซซูทรงสอนในพระคนาขล้อตข่างๆตข่อไปนบีนื้ทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับหนล้าทบีที่ตข่างๆดล้านศบีลธรรมจรลิงๆแลล้ว
กท็เกบีที่ยวขล้องกมับพระราชบมัญญมัตลิ แตข่พระองคร์ทรงนนามมันออกมาอยข่างชมัดเจน โดยประทานการแสดงออกทบีที่เดข่นชมัด
และครบถล้วนมากกวข่าของขถ้อกคคำหนดตอ่คำงๆของพระราชบมัญญมัตลิ

“ทอ่คำนทรันั้งหลคำยไดถ้ยคินวอ่คำมทคคคำกลอ่คำวในครรันั้งโบรคำณวอ่คำ...” การอล้างอลิงถถึง “มบีคนากลข่าวในครมันื้งโบราณ” กท็
หมายถถึง “ผซูล้คนในสมมัยโบราณ” เมนที่อเราศถึกษาขล้อพระคนาตข่างๆตข่อไปนบีนื้ คคุณกท็จะสมังเกตเหท็นวข่าพระเยซซูไมข่ไดล้ตรมัส
ถถึงการใชล้พระราชบมัญญมัตลิอยข่างผลิดๆโดยประเพณบีตข่างๆ ทคุกตมัวอยข่างทบีที่พระองคร์ทรงยกกท็มาจากพระราชบมัญญมัตลิ
เอง, ซถึที่งถซูกยกมาแบบคนาตข่อคนา, หรนอไมข่กท็เปป็นคนาสอนตามประเพณบีตข่างๆซถึที่งสอดคลล้องกรับพระราชบมัญญมัตลิ การ
เปรบียบเทบียบความตข่างเหลข่านมันื้นทบีที่พระองคร์ทรงยกไมข่ใชข่ระหวข่างพระราชบมัญญมัตลิททที่ถซกเขถ้คำใจผคิดหรนอทบีที่ถซูกเขล้าใจ
อยอ่คำงถซกตถ้อง การเปรบียบเทบียบความตข่างเหลข่านมันื้นคนอระหวข่างพระราชบมัญญมัตลิในการอธลิบายความแบบสมมัย
โบราณของมมัน (ซถึที่งในตมัวอมักษรและอยข่างทบีที่ถซูกใหล้นมันื้นวข่างเปลข่า) และการอธลิบายความแบบทบีที่เปป็นฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ, 
ซถึที่งถซูกทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงโดยพระครลิสตร์ การเปรบียบเทบียบความตข่างนมันื้นไมข่ใชข่ระหวข่างผซูล้ใหล้พระราชบมัญญมัตลิสองคน 
(โมเสสและพระครลิสตร์) แตข่ระหวข่าง “พวกคนในสมมัยโบราณ” และพวกคนในสมมัยปปัจจคุบมัน มมันคนอระบบเกอ่คำนมันื้นทบีที่
ถซูกเปรบียบเทบียบความตข่างกมับระบบใหมอ่นมันื้น, พมันธสมัญญาเกอ่คำนมันื้นซถึที่งถซูกเปรบียบเทบียบความตข่างกมับอมันใหมอ่นมันื้น พระ
เยซซูมลิไดล้โจมตบีพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส และพระองคร์มลิไดล้บอกเปป็นนมัยดล้วยวข่ามมันเปป็นเทท็จ พระองคร์แคข่ทรงตข่อ
ตล้านการตบีความทบีที่ไมข่เพบียงพอของมมันโดยพวกธรรมาจารยร์ยลิว

พระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้านมันื้น “เปป็นสลิที่งบรลิสคุทธลิธิ์ และพระบมัญญมัตลิกท็บรลิสคุทธลิธิ์ ยคุตลิธรรม และดบี” (โรม 
7:12) แตข่พระราชบมัญญมัตลิทบีที่ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์, บรลิสคุทธลิธิ์, ยคุตลิธรรมและแทล้จรลิงนมันื้นเคยถซูกจนากมัดในความหมายและถซูกลด
ทอนในเรนที่องตนาแหนข่งจนกระทมัที่งพระเยซซูไดล้เสดท็จมา ผซูล้ซถึที่งตนาแหนข่งของพระองคร์นมันื้นมมันตล้องทนาใหล้สนาเรท็จจรลิงและใหล้
เกบียรตลิพระราชบมัญญมัตลิและนนามมันไปสซูข่การสนาเรท็จครบถล้วนอมันสมบซูรณร์แบบ

“‘อยอ่คำฆอ่คำคน’ ถถ้คำผซถ้ใดฆอ่คำคน ผซถ้นรันั้นจะตถ้องถซกพคิพคำกษคำลงโทษ” พระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้ถซูกบมันทถึกไวล้ในอพยพ 
20:13 มมันแคข่กลข่าววข่า “อยข่าฆข่าคน” และพวกธรรมาจารยร์กท็สอนวข่าคนทบีที่ทนาใหล้โลหลิตของอบีกคนตกคนอทมันื้งหมดทบีที่
ถซูกรวมไวล้ในพระบมัญญมัตลิขล้อนมันื้น ดมังนมันื้นผซูล้ใดกท็ตามทบีที่ฆข่าคนจถึง “จะตถ้องถซกพคิพคำกษคำลงโทษ” นบีที่เปป็นการตมัดสลินโทษ
ของศาลของมนคุษยร์ในระดมับทบีที่ตที่นากวข่า, ศาลตข่างๆทบีที่ถซูกตมันื้งขถึนื้นในเมนองหลมักๆเพนที่อใหล้สอดคลล้องกมับกฎหมายดมังทบีที่ถซูก



บมันทถึกไวล้ในพระราชบมัญญมัตลิ 16:18: “ทข่านทมันื้งหลายจงเลนอกตมันื้งผซูล้พลิพากษาและเจล้าหนล้าทบีที่ตามบรรดาประตซูเมนอง
ของทข่าน ซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านประทานแกข่ทข่าน ตามตระกซูลคนของทข่าน ใหล้เขาพลิพากษาประชาชน
ตามความยคุตลิธรรม”

ดมังนมันื้นพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้จถึงถซูกลดระดมับลงจากพระราชบมัญญมัตลิทบีที่บรลิสคุทธลิธิ์ของพระเจล้าผซูล้ทรงตรวจคล้นใจใหล้
เหลนอแคข่เปป็นกฎหมายอาญาขล้อหนถึที่งเทข่านมันื้น เมนที่อมองดซูแคข่สลิที่งทบีที่ปรากฏภายนอก การทนาใหล้โลหลิตตกคนอ วลิธบีอยข่าง
หนถึที่งทบีที่ทนาใหล้เกลิดความตาย พระราชบมัญญมัตลิกลข่าววข่า “ผซูล้ใดทคุบตบีคนหนถึที่งใหล้ตาย ผซูล้นมันื้นจนาตล้องรมับโทษถถึงตายเปป็น
แนข่” (อพย. 21:12) – แตข่เมนที่อเราอข่านขล้อพระคนาตข่างๆทบีที่ตามมาในพระคนาตอนนมันื้น เรากท็หมายเหตคุวข่ามนคุษยร์จะ
ตล้องรมับโทษถถึงตายเพราะความผลิดอนที่นๆเชข่นกมัน อยข่างไรกท็ตาม พวกธรรมาจารยร์กท็ไมข่ไดล้เนล้นพระราชบมัญญมัตลิ
ทมันื้งหมด พวกเขาเนล้นเฉพาะสลิที่งทบีที่พวกเขาอยคำกทบีที่จะเนล้น พวกเขาเนล้นเรนที่องการทนาใหล้โลหลิตตก – แตข่พระเยซซูทรง
สอนอยข่างชมัดเจนวข่าพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้กลินความลถึกซถึนื้งกวข่านมันื้น

ขล้อ 22: “ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ผซถ้ใดโกรธพทที่นถ้องของตนโดยไมอ่มทเหตบุ ผซถ้นรันั้นจะตถ้องถซกพคิพคำกษคำ
ลงโทษ ถถ้คำผซถ้ใดจะพซดกรับพทที่นถ้องวอ่คำ ‘ไอถ้บถ้คำ’ ผซถ้นรันั้นตถ้องถซกนคคำไปททที่ศคำลสซงใหถ้พคิพคำกษคำลงโทษ และผซถ้ใดจะวอ่คำ ‘ไอถ้โงอ่’ 
ผซถ้นรันั้นจะมทโทษถถึงไฟนรก”

ในสมมัยขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา หากคนใดมบีความผลิดขล้อหาฆาตกรรมและถซูกนนาตมัวไปอยซูข่ตข่อหนล้า
กคำรพคิพคำกษคำ เขากท็จะตล้องถซูกปรมับโทษถถึงตายดล้วยดาบ หากเขาถซูกนนาตมัวไปอยซูข่ตข่อหนล้าศคำลสซง เขากท็จะตล้องถซูก
ปรมับโทษถถึงตายโดยการถซูกหลินขวล้าง – และถซูกทนาอมัปยศยลิที่งกวข่าเดลิมโดยการถซูกโยนลงไปในหคุบเขาเกเฮนนา ซถึที่ง
เปป็นทบีที่ๆขยะถซูกเผา ไมข่วข่าการตมัดสลินโทษนมันื้นจะใชล้วลิธบีใดกท็ตาม คนาตมัดสลินสคุดทล้ายกท็คนอ ควคำมตคำย พระเยซซูตรมัสวข่า:

“ผซูล้ใดโกรธพบีที่นล้องของตนโดยไมอ่มทเหตบุ ผซูล้นมันื้นจะตล้องถซกพคิพคำกษคำลงโทษ” 
“ถล้าผซูล้ใดจะพซูดกมับพบีที่นล้องวข่า ‘ไอถ้บถ้คำ’ ผซูล้นมันื้นตล้องถซูกนนาไปทบีที่ศคำลสซงใหล้พลิพากษาลงโทษ”
“ผซูล้ใดจะวข่า ‘ไอถ้โงอ่’ ผซูล้นมันื้นจะมบีโทษถถึงไฟนรก!”
การตมัดสลินโทษนมันื้นคนอ ความตาย – แตข่ระดมับกท็แตกตข่างกมันไป ขถึนื้นอยซูข่กมับวข่าคนๆหนถึที่งปรากฏตมัวตข่อหนล้า

การพลิพากษา (เพนที่อถซูกประหารดล้วยดาบ) หรนอตข่อหนล้าศาลสซูง (เพนที่อถซูกหลินขวล้างจนตายและจากนมันื้นกท็ถซูกโยนลงไป
ในหคุบเขาเกเฮนนาเพนที่อทบีที่จะถซูกเผาพรล้อมกมับขยะ)

ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณเราเหท็นความแตกตข่างแบบเดลิมในเรนที่องระดมับ “คอ่คำจถ้คำงของควคำมบคำปคคือ
ความตาย” (โรม 6:23) นบีที่เปป็นเรนที่องทบีที่แนข่นอน พระเจล้าไมข่ทรงแยกประเภทพวกคนบาปวข่าเปป็นคนบาป “ใหญข่” 
และคนบาป “เลท็ก” คนบคำปทคุกคนเปป็นผซูล้หลงหายและจะอยซูข่ในนรกชมัที่วนลิรมันดรร์ แตข่พระคมัมภบีรร์ชบีนื้ใหล้เหท็นอยข่าง
ชมัดเจนวข่าจะมบีกคำรลงโทษหลคำยระดรับในบถึงไฟนมันื้น

ในทนานองเดบียวกมัน ในอาณาจมักรฝฝ่ายวลิญญาณของพระครลิสตร์ ความบาปทคุกอยข่าง – ไมข่วข่าพวกมมันจะ
เปป็นบาปภายนอกทบีที่กระทนาตข่อเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมันหรนอบาปภายในทบีที่เปป็นความคลิดและความปรารถนาตข่างๆ – 
จะถซูกนนามาสซูข่การพลิพากษา ผซูล้เชนที่อแตข่ละคนจะถซูกพลิพากษาตามระดมับของความผลิด – แตข่องคร์ผซูล้พลิพากษาทบีที่เหลข่าวลิ
สคุทธลิชนจะตล้องไปยนนอยซูข่ตข่อเบนนื้องพระพมักตรร์นมันื้นจะทรงเปป็นตคุลาการทบีที่ยลิที่งใหญข่กวข่าผซูล้มบีอนานาจชาวยลิวคนใดใน
เยรซูซาเลท็ม เพราะวข่าผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจะยนนอยซูข่ตข่อหนล้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์:



“เพราะวข่าจนาเปป็นทบีที่เราทคุกคนจะตล้องปรากฏตมัวทบีที่หนล้าบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพนที่อทคุกคนจะไดล้
รมับสมกมับการทบีที่ไดล้ประพฤตลิในรข่างกายนบีนื้ แลล้วแตข่จะดบีหรนอชมัที่ว” (2 คร. 5:10)

“เพราะวข่าผซูล้ใดจะวางรากอนที่นอบีกไมข่ไดล้แลล้ว นอกจากทบีที่วางไวล้แลล้วคนอพระเยซซูครลิสตร์ แลล้วบนรากนมันื้นถล้าผซูล้ใด
จะกข่อขถึนื้นดล้วยทองคนา เงลิน เพชรพลอย ไมล้ หญล้าแหล้งหรนอฟาง การงานของแตข่ละคนกท็จะไดล้ปรากฏใหล้เหท็น เพราะ
เวลาวมันนมันื้นจะใหล้เหท็นไดล้ชมัดเจน เพราะวข่าจะเหท็นชมัดไดล้ดล้วยไฟ ไฟนมันื้นจะพลิสซูจนร์ใหล้เหท็นการงานของแตข่ละคนวข่าเปป็น
อยข่างไร ถล้าการงานของผซูล้ใดทบีที่กข่อขถึนื้นทนอยซูข่ไดล้ ผซูล้นมันื้นกท็จะไดล้คข่าตอบแทน ถล้าการงานของผซูล้ใดถซูกเผาไหมล้ไป ผซูล้นมันื้นกท็
จะขาดคข่าตอบแทนแตข่ตมัวเขาเองจะรอด แตข่เหมนอนดมังรอดจากไฟ” (1 คร. 3:11-15)

(ในการเชนที่อมโยงกมับเรนที่องนบีนื้ กรคุณาศถึกษามมัทธลิว 12:36, โรม 14:11, 12, และ 2 ยอหร์น 7-11 มบีพระคนา
อบีกหลายตอนซถึที่งพซูดถถึงบมัลลมังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์และบนาเหนท็จตข่างๆ แตข่เทข่านบีนื้กท็นข่าจะพอแลล้ว)

ผมขอรมับสารภาพวข่าผมไมข่สามารถพรรณนาระดมับการลงโทษตข่างๆในนรกไดล้มากกวข่าทบีที่ผมสามารถ
พรรณนาไดล้วข่ามมันเปป็นยมังไงกมับการอยซูข่ในสวรรคร์โดยมบีบนาเหนท็จแคข่บางสข่วนหรนอไมข่มบีบนาเหนท็จเลย แตข่ตามทบีที่กลข่าวไวล้
ในขล้อพระคนาเหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกใหล้ไวล้ จะมบีหลายคนในสวรรคร์ทบีที่จะมบีบนาเหนท็จเตห็มททที่, บางคนทบีที่จะมบีบนาเหนท็จแคอ่บคำงสอ่วน,
และมบีอบีกหลายคนทบีที่จะไมอ่มทบคคำเหนห็จเลย! ในทนานองเดบียวกมัน ดวงวลิญญาณบางดวงในบถึงไฟนมันื้นจะทนทคุกขร์กมับ
ความสยดสยอง, ความเจท็บปวด, ความทคุกขร์ระทมและวลิบมัตลิทบีที่แสนสาหมัสไปตลอดชมัที่วนลิจนลิรมันดรร์หนมักยลิที่งกวข่าทบีที่ดวง
วลิญญาณอนที่นๆจะทนทคุกขร์:

“ขล้าพเจล้าไดล้เหท็นพระทบีที่นมัที่งใหญข่สบีขาว และเหท็นพระองคร์ผซูล้ประทมับบนพระทบีที่นมัที่งนมันื้น และแผข่นดลินโลกและ
ฟฝ้าอากาศกท็อมันตรธานไปจากพระพมักตรร์พระองคร์ และไมข่มบีทบีที่อยซูข่สนาหรมับแผข่นดลินโลกและฟฝ้าอากาศนมันื้นตข่อไปเลย 
ขล้าพเจล้าไดล้เหท็นบรรดาผซูล้ทบีที่ตายแลล้ว ทมันื้งผซูล้นล้อยและผซูล้ใหญข่ ยนนอยซูข่จนาเพาะพระพมักตรร์พระเจล้า และหนรังสคือตอ่คำงๆกห็
เปปิดออก หนมังสนออบีกมล้วนหนถึที่งกท็เปปิดออกดล้วย คนอหนมังสนอแหข่งชบีวลิต และผซถ้ททที่ตคำยไปแลถ้วกห็ถซกพคิพคำกษคำตคำมขถ้อควคำม
ททที่จคำรถึกไวถ้ในหนรังสคือเหลอ่คำนรันั้น ตามทมีสิ่เขาไดจ้กระทสา ทะเลกท็สข่งคนนคนทมันื้งหลายทบีที่ตายในทะเล ความตายและนรกกท็
สข่งคนนคนทมันื้งหลายทบีที่อยซูข่ในทบีที่เหลข่านมันื้น และคนทรันั้งหลคำยกห็ถซกพคิพคำกษคำตามการกระทสาของตนหมดทบุกคน แลล้ว
ความตายและนรกกท็ถซูกผลมักทลินื้งลงไปในบถึงไฟ นบีที่แหละเปป็นความตายครมันื้งทบีที่สอง และผซูล้ใดทบีที่ไมข่มบีชนที่อจดไวล้ในหนมังสนอ
แหข่งชบีวลิต ผซูล้นมันื้นกท็ถซูกทลินื้งลงไปในบถึงไฟ” (วว. 20:11-15)

“ไอถ้บถ้คำ” (รคำกคำ) มบีความหมายวข่า วอ่คำงเปลอ่คำ หรนอ ไรถ้สคำระ คนาเดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในยากอบ 2:20 – “โอ 
คนไรล้คข่า!” ดซูเหมนอนวข่ามมันเปป็นสนานวนทบีที่คนใชล้กมันทมัที่วไปซถึที่งแสดงถถึงการดซูหมลิที่นเหยบียดหยามในทข่ามกลางพวกยลิว

“ไอถ้โงอ่” ตรงนบีนื้มบีความหมายวข่า ไรถ้คอ่คำทคำงศทลธรรม, คนเหลคือขอ, ซถึที่งเปป็นคนาตลิเตบียนทบีที่รล้ายแรงกวข่า “รา
กา” คนาหลมังนบีนื้เยาะเยล้ยความคลิดของอบีกคนและเรบียกเขาวข่าโงข่; คนาแรกนมันื้นเยาะเยล้ยหมัวใจและอคุปนลิสมัยของเขา ดมัง
นมันื้นองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าจถึงทรงปรมับโทษหนมักยลิที่งกวข่าเสบียอบีก

“...ผซถ้นรันั้นจะมทโทษถถึงไฟนรก” กท็หมายความตามทบีที่มมันกลข่าวเลย หคุบเขาเกเฮนนา (ซถึที่งเปป็นทบีที่รซูล้จมักในชนที่อหคุบ
เขาฮลินโนมเชข่นกมัน)  ตมันื้งอยซูข่ทางทลิศตะวมันออกเฉบียงใตล้ของกรคุงเยรซูซาเลท็ม มมันเปป็นหคุบเขาลถึก และมมันถซูกเรบียกวข่า 
“เกเฮนนาแหข่งไฟ” ซถึที่งบอกเปป็นนมัยถถึงสถานทบีที่แหข่งการลงโทษเปป็นนลิตยร์ นบีที่เปป็นสมัญลมักษณร์แสดงถถึงบถึงไฟนมันื้นซถึที่งเปป็น
ทบีทๆี่ จลิตหรนอวลิญญาณ (ซถึที่งถซูกพซูดถถึงวข่าเปป็น “หนอน”) ไมข่มบีวมันตายและไฟนมันื้นกท็ไมข่ดมับเลย



หคุบเขานบีนื้ถซูกเรบียกดล้วยวข่าโทเฟท (อสย. 30:33; ยรม. 7:31) ในหคุบเขาเกเฮนนา (หรนอโทเฟท) พวกยลิวทบีที่
นมับถนอรซูปเคารพกท็เผาลซูกๆของตนถวายพระโมเลค (2 พงศร์กษมัตรลิยร์ 23:10) ดมังนมันื้นหคุบเขานบีนื้จถึงมบีมลทลินเพราะการ
บซูชายมัญมนคุษยร์ และตมันื้งแตข่วมันนมันื้นเปป็นตล้นมามมันกท็เปป็นสถานทบีที่ๆขยะถซูกเผาและเปป็นทบีที่ๆศพของพวกอาชญากรถซูก
เผาไปพรล้อมกมับขยะ หคุบเขาเกเฮนนาเปป็นสมัญลมักษณร์แสดงถถึงบถึงนมันื้นทบีที่ลคุกไหมล้ดล้วยไฟและกนามะถมัน, นรกเปป็นนลิตยร์
ทบีที่ถซูกพซูดถถึงในหนมังสนอวลิวรณร์ 

คนาเดบียวกมันนมันื้นทบีที่ถซูกแปลเปป็น “นรก” ในขล้อพระคนาทบีที่เราศถึกษาอยซูข่กท็ปรากฏในมมัทธลิว 5:22, 29, 30; 
10:28; 18:9; 23:15, 33; มาระโก 9:43, 45, 47; ลซูกา 12:5; และยากอบ 3:6 ยกเวล้นพระคนาตอนนมันื้นในยากอบ
คนาๆนบีนื้เปป็นคนาทบีที่พระเยซซูครลิสตร์เจล้าตรมัสเพนที่อเตนอนมนคุษยร์ถถึงการสาปแชข่งของความบาปชมัที่วนลิรมันดรร์ พระเยซซูทรง
พรรณนาถถึงสถานทบีที่แหข่งนมันื้นวข่าเปป็นทบีที่ๆ “ในทบีที่นมันื้นตมัวหนอนกท็ไมข่ตาย และไฟกท็ไมข่ดมับเลย” (มาระโก 9:44, 46, 48) 
นบีที่คนอไฟททที่ไหมถ้อยซอ่เปป็นนคิตยคซถึที่งมบีความหมายเดบียวกมันกมับบถึงไฟในวลิวรณร์ 19:20; 20:10, 14, 15

ขล้อ 23 และ 24: “เหตบุฉะนรันั้น ถถ้คำทอ่คำนนคคำเครคืที่องบซชคำมคำถถึงแทอ่นบซชคำแลถ้ว และระลถึกขถึนั้นไดถ้วอ่คำ พทที่นถ้องมทเหตบุ
ขรัดเคคืองขถ้อหนถึที่งขถ้อใดกรับทอ่คำน จงวคำงเครคืที่องบซชคำไวถ้ททที่หนถ้คำแทอ่นบซชคำ กลรับไปคคืนดทกรับพทที่นถ้องผซถ้นรันั้นเสทยกอ่อน แลถ้วจถึง
คอ่อยมคำถวคำยเครคืที่องบซชคำของทอ่คำน”

“เหตบุฉะนรันั้น” – นมัที่นคนอ เพราะเหตคุคนาประกาศทบีที่มากข่อนหนล้าทบีที่วข่าความขมขนที่นของใจและความเปป็นศมัตรซู
ของความคลิดทบีที่มบีตข่อพบีที่นล้องเทบียบเทข่ากมับกคำรฆอ่คำคน – การกลมับคนนดบีกมันจถึงควรเปป็นสลิที่งทบีที่เกลิดขถึนื้นระหวข่างทมันื้งสองฝฝ่าย
ทบีที่มบีใจขมขนที่นนมันื้น แมล้กระทมัที่งกข่อนทบีที่พวกเขามาถถึงสถานทบีที่แหข่งการถวายเครนที่องบซูชาหรนอของถวาย หากผซูล้ใดนนาของ
ถวายอมันหนถึที่งมายมังแทข่นบซูชาและจากนมันื้นกท็จนาไดล้วข่าพบีที่นล้องของเขามบีเรนที่องขมัดเคนองกมับเขาอยซูข่ เขากท็ตล้องกลมับคนนดบีกมับ
พบีที่นล้องคนนมันื้นในทมันทบีแมล้หากวข่าการถวายเครนที่องบซูชานมันื้นตล้องถซูกขมัดจมังหวะกท็ตาม

จงสมังเกตคนาสรรพนามเอกพจนร์ – “ทอ่คำน” พระเยซซูตรมัสตรงนบีนื้ถถึงกรณบีทบีที่แยกเปป็นรคำยบบุคคลราวกมับวข่า
ทรงเลนอกคนๆหนถึที่งออกมาและตรมัสกมับคนๆนมันื้น กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง หากคบุณ (หรนอผม) เตรบียมตมัวทบีที่จะถวายเครนที่อง
บซูชาและจากนมันื้นกท็จนาไดล้วข่ามบีความเปป็นศมัตรซูระหวข่างคคุณ (หรนอผม) และพบีที่นล้องครลิสเตบียนอบีกคน เรากท็จะตล้องไมข่รอ
ใหล้คนๆนมันื้นมาและขอคนนดบี คคุณ (หรนอผม) ควรไปหาเขาและทนาใหล้เกลิดการคนนดบีกมันแมล้กระทมัที่งกข่อนถวายเครนที่องบซูชา
นมันื้น แนข่นอนวข่าผซูล้เชนที่อสองคนควรทบีที่จะสามารถคนนดบีกมันตามพระประสงคร์ของพระเจล้าและโดยพระคคุณของพระองคร์

ตรงนบีนื้ เชข่นเดบียวกมับใน “อยข่าฆข่าคน” พระเยซซูทรงลงลถึกมากกวข่าการประพฤตลิทบีที่ปรากฏภายนอก คนๆ
หนถึที่งอาจกข่อเหตคุฆาตกรรมในใจของตน – และไมข่เคยทนาใหล้โลหลิตตกสมักหยดเลยกท็ไดล้! “เพราะเขาคลิดในใจอยข่างไร
เขากท็เปป็นอยข่างนมันื้น” (สภษ. 23:7) “จงรมักษาใจของเจล้าดล้วยความระวมังระไวรอบดล้าน เพราะแหลข่งแหข่งชบีวลิตเรลิที่ม
ตล้นออกมาจากใจ” (สภษ. 4:23) ดล้วยเหตคุนบีนื้ การผซูกพยาบาทและการเขล้าใจผลิดควรถซูกแกล้ไขกข่อนทบีที่เราจะนนาของ
ถวายของเรามายมังแทข่นบซูชา

“เครคืที่องบซชคำ” ในทบีที่นบีนื้ถซูกใชล้ในความหมายแบบทมัที่วไป ซถึที่งรวมถถึงเครนที่องบซูชาทคุกชนลิด มมันไมข่ไดล้หมายถถึง
เครนที่องบซูชาอยข่างหนถึที่งทบีที่เฉพาะเจาะจง แตข่หมายถถึงเครนที่องบซูชาใดกท็ตามทบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับอาณาจมักรนมันื้น “แทอ่นบซชคำ” 
หมายถถึงแทข่นบซูชาในลานชมันื้นในของพระวลิหาร วลบี “เหตบุขรัดเคคืองขถ้อหนถึที่งขถ้อใดกรับทอ่คำน” แสดงถถึงเหตคุขมัดเคนองทคุก
กรณบีโดยทมัที่วไป ตมันื้งแตข่การกระทนาผลิดเลท็กนล้อยทบีที่สคุดไปจนถถึงใหญข่โตทบีที่สคุด



จงสมังเกตวข่าพระเยซซูไมข่ไดล้ตรมัสวข่าหากเราจนาเหตคุขมัดเคนองอะไรบางอยข่างทบีที่เรคำมบีกมับพบีที่นล้องของเรา พระองคร์
ตรมัสวข่าหากเราจนาไดล้วข่าพบีที่นล้องของเรามบีเหตคุขมัดเคนองอะไรบางอยข่างกมับเรคำ มมันงข่ายพอทบีที่จะจนาไดล้วข่าเรามบีเหตคุ
ขมัดเคนองบางอยข่างกมับเพนที่อนรข่วมโลกของเราเมนที่อไหรข่ แตข่มมันเปป็นคนละสถานการณร์เลยทบีที่จะจนาไดล้วข่าเพนที่อนรข่วมโลก
ของเรามบีเหตคุขมัดเคนองบางอยข่างกมับเรา เมนที่อเกลิดเหตคุการณร์แบบนบีนื้ขถึนื้น แมล้วข่าเราอยซูข่ทบีที่แทข่นบซูชาแลล้วเพนที่อถวายเครนที่อง
บซูชา เรากท็ตล้องทลินื้งเครนที่องบซูชาของเราไวล้และไปหาคนๆนมันื้นทบีที่มบีเหตคุขมัดเคนองและทนาใหล้เกลิดการคนนดบีกมัน แนข่นอน
วข่าการลองใจกท็คงจะเปป็นการสมัญญากมับตมัวเราเองวข่าเมนที่อเราเสรท็จสลินื้นการนมมัสการของเราแลล้ว เรากท็จะคนนดบีกมับพบีที่
นล้องครลิสเตบียนของเรา; แตข่พระเยซซูทรงบอกเราวข่าเราจะตล้องทนามมันทมันทบี จากนมันื้นหลมังจากไดล้แกล้ไขสลิที่งตข่างๆทบีที่ผลิด
แลล้ว, หลมังจากเรากลมับคนนดบีกมับพบีที่นล้องของเราแลล้ว, เรากท็สามารถกลมับมายมังแทข่นบซูชาและถวายเครนที่องบซูชาของเรา
ไดล้

มบีบางคนสอนวข่านบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับการรมับศบีลในพลิธบีระลถึกถถึงการวายพระชนมร์ขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า แตข่คนา
สอนดมังกลข่าวกท็เปป็นการแยกแยะพระวจนะแหข่งความจรลิงอยข่างผลิดๆ หากนบีที่หมายถถึงพลิธบีระลถึกฯ มมันกท็ตล้องใชล้กมับการ
นมมัสการในทบีที่ประชคุมและการเฝฝ้าเดบีที่ยวทมันื้งหมด จรลิงๆแลล้วนบีที่หมายถถึงการนมมัสการในพระวลิหารซถึที่งจะถซูกกระทนาตข่อ
ไปในระหวข่างยคุคพมันปปีนมันื้น (จงศถึกษาเอเสเคบียล บททบีที่ 40 ถถึง 44) อยข่างไรกท็ตาม มบีหลายสลิที่งทบีที่เราสามารถเรบียนรซูล้
จากคนาสอนขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าในทบีที่นบีนื้ไดล้ ครลิสเตบียนทมันื้งหลายไมข่ควรผซูกใจเจท็บหรนอมบีความเกลบียดชมังตข่อกมันและ
กมัน และหากเรารซูล้วข่าใครบางคนรซูล้สถึกไมข่ดบีตข่อเรา มมันกท็เปป็นหนล้าทบีที่ของเราทบีที่จะไปหาคนๆนมันื้นและแกถ้ไขสลิที่งตข่างๆทบีที่ผลิด
เปาโลเตนอนสตลิวข่า “พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ถล้าผซูล้ใดถซูกครอบงนาอยซูข่ในความผลิดบาป ทข่านซถึที่งอยซูข่ฝฝ่ายพระวลิญญาณ จงชข่วยผซูล้
นมันื้นดล้วยใจอข่อนสคุภาพใหล้เขากลมับตมันื้งตมัวใหมข่ โดยคลิดถถึงตมัวเอง เกรงวข่าทข่านจะถซูกชมักจซูงใหล้หลงไปดล้วย” (กท. 6:1)

ในมาระโก 11:25 พระเยซซูตรมัสวข่า “เมนที่อทข่านยนนอธลิษฐานอยซูข่ ถล้าทข่านมบีเหตคุกมับผซูล้หนถึที่งผซูล้ใด จงยกโทษใหล้ผซูล้
นมันื้นเสบีย เพนที่อพระบลิดาของทข่าน ผซูล้ทรงสถลิตในสวรรคร์ จะโปรดยกการละเมลิดของทข่านดล้วย” แนข่นอนวข่าพระเยซซูไมข่
ไดล้หมายความวข่าเราตล้องยกโทษใหล้ในยามทบีที่เราอธลิษฐานมากกวข่าตอนอนที่นๆ แตข่เรามทแนวโนถ้มททที่จะจคคำไดถ้มคำกกวอ่คำวข่า
เรามบีเหตคุขมัดเคนองในใจของเรากมับผซูล้อนที่นหรนอไมข่ขณะทบีที่เรากนาลมังอธลิษฐานอยซูข่ ดมังนมันื้นเมนที่อเราอธลิษฐาน เรากท็ตล้องยก
โทษดล้วย หากเราไมอ่ยอมยกโทษ เรากท็ไมข่อยซูข่ในสภาพจลิตใจทบีที่จะทซูลขอพระเจล้าใหล้ทรงโปรดยกโทษเรคำสนาหรมับกคำร
ละเมคิดตอ่คำงๆของเรคำททที่กระทคคำตอ่อพระองคคอยข่างแนข่นอน!

ขล้อ 25: “จงปรองดองกรับคซอ่ควคำมโดยเรห็วขณะททที่พคำกรันไป เกลคือกวอ่คำในเวลคำหนถึที่งเวลคำใดคซอ่ควคำมนรันั้นจะ
มอบทอ่คำนไวถ้กรับผซถ้พคิพคำกษคำ แลถ้วผซถ้พคิพคำกษคำจะมอบทอ่คำนไวถ้กรับผซถ้คบุม และทอ่คำนจะตถ้องถซกขรังไวถ้ในเรคือนจคคำ”

นบีที่เปป็นการตข่อเนนที่องจากความจรลิงอมันกข่อนหนล้า พระเยซซูกนาลมังยกภาพประกอบความหมายของพระ
บมัญญมัตลิขล้อทบีที่หกอยซูข่เหมนอนเดลิม การทบีที่ผซูล้เชนที่อคนใดมบีความเปป็นศมัตรซูตข่อพบีที่นล้องของตนหรนอมบีเรนที่องทางกฎหมายกมับอบีก
คนกท็เปป็นการฝฝ่าฝฟนพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าและพระราชบมัญญมัตลิแหข่งความรมัก ใครสมักคนจถึงเปป็นฝฝ่ายผลิด – จะ
เปป็นคนนมันื้นทบีที่ฟฝ้องรถ้องพบีที่นล้อง หรนอจะเปป็นพบีที่นล้องคนนมันื้นทบีที่ถซกฟฝ้อง ไมข่วข่าจะกรณบีใด ในพระนามของพระเยซซู, เพนที่อ
เหท็นแกข่พระองคร์, และเพนที่อเหตคุแหข่งความเชนที่อแบบครลิสเตบียน เรคำจถึงควรยกโทษ พระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าเรบียก
รล้องครลิสเตบียนทมันื้งหลายใหล้รมักซถึที่งกมันและกมัน และการเกลบียดชมังหรนอการเปป็นศมัตรซูตข่อพบีที่นล้องผซูล้เชนที่อจถึงเปป็นการทนาผลิด
พระบมัญญมัตลิขล้อทบีที่หก



“ขณะททที่พคำกรันไป” นมัที่นคนอ ขณะทบีที่พวกคคุณกนาลมังจะไปขถึนื้นศาล แมล้กระทมัที่งกข่อนทบีที่จะมบีการไตข่สวนคดบี มมันกท็
เปป็นหนล้าทบีที่ของครลิสเตบียนสมักคนทบีที่จะตกลงกมันไดล้กมับคซูข่ความของเขาหากมมันเปป็นสลิที่งทบีที่กระทนาไดล้ ยอหร์นผซูล้เปป็นทบีที่รมัก
ถามวข่า “ผซูล้ทบีที่ไมข่รมักพบีที่นล้องของตนททที่แลเหห็นแลถ้ว เขาจะรมักพระเจล้าททที่ไมอ่เคยเหห็นอยข่างไรไดล้?” (1 ยอหร์น 4:20 วรรค
หลมัง) อมัครทซูตเปาโลเตนอนสตลิวข่า “ถล้าเปป็นไดล้คนอเรนที่องทบีที่ขถึนื้นอยซูข่กมับทข่าน จงอยซอ่อยอ่คำงสงบสบุขกรับทคุกคน” (โรม 12:18) 
เมนที่อเปโตรทซูลถามพระเยซซูวข่า “พระองคร์เจล้าขล้า หากพบีที่นล้องของขล้าพระองคร์จะกระทนาผลิดตข่อขล้าพระองคร์เรนที่อยไป 
ขล้าพระองคร์ควรจะยกความผลิดของเขาสมักกบีที่ครมันื้ง ถถึงเจท็ดครมันื้งหรนอ” พระเยซซูตรมัสตอบเขาวข่า “เรามลิไดล้วข่าเพบียงเจท็ด
ครมันื้งเทข่านมันื้น แตอ่เจร็ดสตบครบันั้งคซณดถ้วยเจห็ด!” (มธ. 18:21, 22) ดมังนมันื้นหากเราออกปากยอมรมับวข่าเราเปป็นสาวกของ
พระเยซซูครลิสตร์เจล้า เรากท็ตล้องยกโทษเหมนอนอยข่างทบีที่พระองคร์ไดล้ทรงยกโทษ เพราะวข่าพระองคร์ทรงเปป็นมนคุษยร์อยข่าง
แทล้จรลิงพอๆกมับทบีที่พระองคร์ทรงเปป็นพระเจล้า

“...เกลคือกวอ่คำในเวลคำหนถึที่งเวลคำใดคซอ่ควคำมนรันั้นจะมอบทอ่คำนไวถ้กรับผซถ้พคิพคำกษคำ...” มมันเปป็นสลิที่งผลิดทบีที่ผซูล้เชนที่อทมันื้ง
หลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วจะไปขถึนื้นศาลของแผข่นดลินเพนที่อตมัดสลินขล้อพลิพาทตข่างๆ อมัครทซูตเปาโลตนาหนลิครลิสเตบียนชาว
เมนองโครลินธร์ทบีที่ทนาแบบนมันื้น เขากลข่าววข่า “ขล้าพเจล้ากลข่าวดมังนบีนื้กท็เพนที่อใหล้ทข่านละอายใจ ในพวกทข่านไมข่มบีสมักคนหนถึที่ง
หรนอทบีที่มบีสตลิปปัญญาสามารถชนาระความระหวข่างพบีที่นล้อง แตข่พบีที่นล้องกมับพบีที่นล้องตล้องไปวข่าความกมันตอ่อหนถ้คำคนททที่ไมอ่เชคืที่อ
อยอ่คำงนรันั้นหรคือ เหตคุฉะนมันื้นเพราะพวกทข่านไปเปป็นความกมัน บมัดนบีนื้ทข่านกท็ตกจากระดมับทบีที่ควรแลล้ว ทนาไมทข่านจถึงไมข่ทน
ตข่อการรล้ายซถึที่งเขาทนาแกข่ทข่าน ทนาไมทข่านจถึงไมข่ยอมถซูกโกง?” (1 คร. 6:5-7)

“...แลถ้วผซถ้พคิพคำกษคำจะมอบทอ่คำนไวถ้กรับผซถ้คบุม และทอ่คำนจะตถ้องถซกขรังไวถ้ในเรคือนจคคำ” เมนที่อคนสองคนตกลงกมัน
ไมข่ไดล้ เมนที่อพวกเขาแกล้ไขสลิที่งผลิดระหวข่างกมันไมข่ไดล้ ผลทบีที่ตามมากท็คนอวข่า ปกตลิแลล้วใครสมักคนตล้องเขล้าคคุก! ในทบีที่นบีนื้พระ
เยซซูทรงใชล้ศาลของรมัฐเพนที่อยกภาพประกอบวลิธบีปฏลิบมัตลิของพระเจล้ากมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่บข่มเพาะความเกลบียดชมังและ
แสดงออกถถึงจลิตใจทบีที่ไมข่ยอมยกโทษใหล้ พระองคร์ทรงอล้างอลิงถถึงขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าหากสองคนนมันื้นทบีที่เปป็นความกมันตกลง
กมันไมข่ไดล้ ฝฝ่ายหนถึที่งกท็จะฟฝ้องใหล้อบีกฝฝ่ายตล้องขถึนื้นศาล, ตคุลาการกท็ตมัดสลินคดบี, และสข่งตมัวฝฝ่ายทบีที่กระทนาผลิดไปใหล้เจล้า
หนล้าทบีที่รมักษากฎหมายผซูล้ซถึที่งจากนมันื้นกท็จมับเขาขมังคคุก

พระเยซซูไมข่ไดล้ทรงหมายความวข่าเหตคุการณร์นบีนื้จะเกลิดขถึนื้นจรลิงๆในการปฏลิบมัตลิของพระเจล้าทบีที่กระทนากมับเรา; 
แตข่หากเราเกท็บงนาความเกลบียดชมังไวล้ในใจของเราและไมข่ยอมคนนดบีกมับพบีที่นล้องครลิสเตบียน พระเจล้ากท็จะทรงลงโทษเรา
เหมนอนอยข่างทบีที่ศาลของมนคุษยร์ลงโทษบรรดาผซูล้ทบีที่กระทนาผลิด มบีฆาตกรจนานวนมากเดลินอยซูข่ตามทล้องถนนในเมนอง
ตข่างๆของเราทคุกวมันนบีนื้ซถึที่งอาจไมข่มบีวมันถซูกนนาตมัวไปขถึนื้นศาลเลยในชบีวลิตนบีนื้เพราะวข่าพวกเขาไมข่เคยทนาใหล้โลหลิตตกจรลิงๆ, 
พวกเขาไมข่เคยยลิงปฟนหรนอใชล้มบีดเพนที่อฆข่าเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมันเลย แตข่พวกเขามบีความผลิดขล้อหาฆาตกรรมเพราะ
ความเกลบียดชมังทบีที่พวกเขามบีอยซูข่ในใจของตน โดยไมข่ยอมยกโทษและทนาใหล้เกลิดการคนนดบีกมัน

ขล้อ 26: “เรคำบอกควคำมจรคิงแกอ่ทอ่คำนวอ่คำ ทอ่คำนจะออกจคำกททที่นรัที่นไมอ่ไดถ้กวอ่คำทอ่คำนจะไดถ้ใชถ้หนทนั้จนครบ”
อาจารยร์สอนพระคมัมภบีรร์บางทข่านไดล้ใชล้พระคนาขล้อนบีนื้เพนที่อสอนวข่าพระเจล้าทรงเปป็นปฏลิปปักษร์ของคนบาป และ

สอนวข่าการใชล้หนบีนื้ “จนครบ” กท็หมายถถึงการถซูกลงโทษชมัที่วนลิรมันดรร์ของคนทบีที่ไมข่รอดในบถึงไฟนมันื้น ผมไมข่เชนที่อวข่าพระ
เยซซูทรงหมายความแบบนบีนื้เลยสมักนลิด พระองคร์ตรมัสโดยใชล้ภาษาเกบีที่ยวกมับศาลยคุตลิธรรม โดยยกภาพประกอบความ
จรลิงนลิรมันดรร์นมันื้นทบีที่วข่าพระเจล้าจะทรงลงโทษมนคุษยร์ตคำมควคำมยบุตคิธรรม พระองคร์จะทรงพลิพากษาในการพลิพากษาอมัน



ชอบธรรม คนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไมข่กลมับคนนดบีกมับพระองคร์ ทคุกคนทบีที่ปฏลิเสธพระคคุณของพระเจล้ากท็จะทนทคุกขร์ในการถซูก
ตมัดขาดชมัที่วนลิรมันดรร์จากพระองคร์ในบถึงไฟนมันื้น แตข่พระเยซซูไมข่ไดล้กนาลมังพยายามทบีที่จะแสดงใหล้เหท็นความจรลิงขล้อนบีนื้ใน
พระคนาตอนนบีนื้

พระเยซซูตรมัสวข่า “เรคำบอกควคำมจรคิง” – ซถึที่งมบีความหมายวข่า “เอเมน” หรนอ “ขอใหล้เปป็นดมังนมันื้น” – “เรคำ
บอกควคำมจรคิงแกอ่ทอ่คำนวอ่คำ ทอ่คำนจะออกจคำกททที่นรัที่นไมอ่ไดถ้...” เรามบีการเนล้นยนื้นาเชลิงปฏลิเสธแบบเดบียวกมับในขล้อ 18 และ 
20 พระเยซซูกนาลมังตรมัสวข่า “หากพวกทข่านปฏลิเสธทบีที่จะยอมความกมันและคดบีนบีนื้ไปถถึงศาล กห็ไมอ่มททคำงหนทพถ้นแลถ้ว
จนกวข่าจะมบีการชดใชล้คข่าเสบียหายจนครบ!” หนบีนื้ (ฟคำรคธคิง) มบีคข่าประมาณสองในหล้าของเงลินหนถึที่งเพนนบี – เปป็นสอง
เทข่าพอดบีของมซูลคข่าเงลิน “สตางคร์” (ไมทค) ทบีที่ถซูกกลข่าวถถึงในมาระโก 12:42 และลซูกา 12:59

หนล้าทบีที่ของผซูล้เชนที่อคนหนถึที่งกท็คนอ ตกลงยอมความกมับผซูล้เชนที่อคนอนที่นๆโดยไมข่ตล้องไปขถึนื้นศาล เรนที่องของการแกล้ไข
สลิที่งผลิดใหล้ถซูกระหวข่างพบีที่นล้องดล้วยกมันเปป็นเรนที่องทบีที่สนาคมัญมากๆและผมคลิดวข่ามมันจะเปป็นประโยชนร์, ในการเชนที่อมโยงกมับ
ขล้อพระคนาตอนนบีนื้, ทบีที่จะหมายเหตคุสลิที่งทบีที่พระเยซซูตรมัสเกบีที่ยวกมับการลงวลินมัย – ไมข่เพบียงในอาณาจมักรนมันื้นเทข่านมันื้น แตข่ใน
ครลิสตจมักรของพระเจล้าผซูล้ทรงพระชนมร์อยซูข่ในยคุคสมมัยแหข่งพระคคุณนบีนื้ดล้วย ในมมัทธลิว 18:15-17 พระองคร์ตรมัสวข่า:

“หากวข่าพบีที่นล้องของทข่านผซูล้หนถึที่งทนาการละเมลิดตข่อทข่าน จงไปแจล้งความผลิดบาปนมันื้นแกข่เขาสองตข่อสอง
เทข่านมันื้น ถล้าเขาฟปังทข่าน ทข่านจะไดล้พบีที่นล้องคนนมา แตข่ถล้าเขาไมข่ฟปังทข่าน จงนนาคนหนถึที่งหรนอสองคนไปดล้วย ใหล้เปป็น
พยานสองสามปาก เพนที่อทคุกคนาจะเปป็นหลมักฐานไดล้ ถล้าเขาไมข่ฟปังคนเหลข่านมันื้น จงไปแจล้งความตข่อครลิสตจมักร แตข่ถล้า
เขายมังไมข่ฟปังครลิสตจมักรอบีกกท็ใหล้ถนอเสบียวข่า เขาเปป็นเหมนอนคนตข่างชาตลิและคนเกท็บภาษบี”

พระเยซซตรมัสเกรีที่ยวกมับการลข่วงประเวณรีและการหยข่ารต้าง
ขล้อ 27 และ 28: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยไดถ้ยคินวอ่คำมทคคคำกลอ่คำวในครรันั้งโบรคำณวอ่คำ ‘อยอ่คำลอ่วงประเวณทผรัวเมทยเขคำ’ ฝฝ่คำย

เรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ผซถ้ใดมองผซถ้หญคิงเพคืที่อใหถ้เกคิดใจกคคำหนรัดในหญคิงนรันั้น ผซถ้นรันั้นไดถ้ลอ่วงประเวณทในใจกรับหญคิงนรันั้น
แลถ้ว”

ตรงนบีนื้พระเยซซูทรงยกภาพประกอบเพลิที่มเตลิมสนาหรมับคนากลข่าวนมันื้นของขล้อ 17 และ 18 – นมัที่นคนอ ทบีที่วข่า
พระองคร์มลิไดล้เสดท็จมาเพนที่อทนาลายพระราชบมัญญมัตลิ แตข่มาเพนที่อทนาใหล้มมันสนาเรท็จ ในคนาสอนของพระองคร์ในพระคนา
สองขล้อนบีนื้พระองคร์ทรงสนาแดงความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอมันลถึกซถึนื้งซถึที่งถซูกนนาเสนอในพระราชบมัญญมัตลิและถซูกทนาใหล้
สนาเรท็จจรลิงโดยพระองคร์ในเนนนื้อหนมังนมันื้น

“ทอ่คำนทรันั้งหลคำยไดถ้ยคิน...วอ่คำ ‘อยอ่คำลอ่วงประเวณทผรัวเมทยเขคำ’” นบีที่เปป็นถล้อยคนาของพระราชบมัญญมัตลิทบีที่ใหล้ไวล้ใน
อพยพ 20:14; และอบีกครมันื้งในพระราชบมัญญมัตลิ 5:17, 18 เราอข่านวข่า “อยข่าฆข่าคน อยข่าลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขา” 
สนาหรมับพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้เหท็นไดล้ชมัดวข่าไมข่มบีคนากลข่าวตามประเพณบีของบรรพบคุรคุษถซูกใสข่เพลิที่มเขล้าไป เหมนอนกมับในขล้อ 
21 ทบีที่ประเพณบียกขล้อความวข่า “อยข่าฆข่าคน” – และจากนมันื้นกท็เสรคิมวข่า “ถล้าผซูล้ใดฆข่าคน ผซูล้นมันื้นจะตล้องถซูกพลิพากษา
ลงโทษ”

พระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้ทบีที่หล้ามการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขา ในหลมักการแลล้วกท็หล้ามการไมข่รมักนวลสงวนตมัวโดย
ทมัที่วไปดล้วย; แตข่ประวมัตลิศาสตรร์พระคมัมภบีรร์บอกเราวข่าพวกผซูล้นนายลิวในสมมัยนมันื้นเคยชลินกมับการจนากมัดพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้
ใหล้อยซูข่แคข่กคำรลอ่วงประเวณทผรัวเมทยเขคำเทอ่คำนรันั้น พวกเขาไมข่รวมการไมข่รมักนวลสงวนตมัวรซูปแบบอนที่นๆเขล้าไวล้ดล้วย แตข่



พระเยซซูทรงขยายพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้ในแบบทบีที่หล้ามความปรารถนาใดกท็ตามทบีที่ชมัที่วรล้ายหรนอเสนที่อมทราม ดมังนมันื้น
พระองคร์จถึงทรงทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิเกบีที่ยวกมับการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขาสมบซูรณร์ (หรนอสนาเรท็จ):

“ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ...” ไมข่วข่าพวกเขาเคยไดล้ยลิน “คนในครมันื้งโบราณ” กลข่าวอะไรกท็ตาม 
พระองคร์กท็จะทรงอธลิบายความจรลิงเพรคำะวอ่คำพระองคคทรงเปป็นควคำมจรคิง (ยอหร์น 14:6) พระองคร์จะทรงทนาสลิที่งทบีที่
พระราชบมัญญมัตลิไดล้เรลิที่มตล้นไวล้แลล้วใหล้สนาเรท็จครบถล้วน

“...ผซถ้ใดมองผซถ้หญคิงเพคืที่อใหถ้เกคิดใจกคคำหนรัดในหญคิงนรันั้น” รวมใครกท็ตามและทคุกคนทบีที่มองผซูล้หญลิงคนหนถึที่งเพนที่อ
ใหล้อาหารใจทบีที่เปปีปี่ยมดล้วยตมัณหา นบีที่หมายถถึงกคำรจงใจมองเพนที่อจคุดประสงคร์ในการกระตคุล้นและการเพลลิดเพลลินใน
ความคลิดตข่างๆทบีที่ไมข่บรลิสคุทธลิธิ์

คนาวข่า “เพคืที่อใหถ้เกคิดใจกคคำหนรัด” สามารถใชล้เพนที่อหมายถถึงความปรารถนาชมัที่วตข่างๆโดยทมัที่วไป และมนคุษยร์
ธรรมดานมันื้นกท็จะเพลคิดเพลคินกมับความปรารถนาชมัที่วตข่างๆ มนคุษยร์เกลิดมาโดยมบีสภาพทบีที่เสนที่อมทรามอยข่างสลินื้นเชลิง และ
มนคุษยร์ธรรมดานมันื้นไมข่ปรารถนาสลิที่งตข่างๆทบีที่ชอบธรรมและบรลิสคุทธลิธิ์ เขาตล้องรมับการบมังเกลิดใหมข่, พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์
ตล้องเสดท็จเขล้ามาในใจของเขาผข่านทางการอมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่ กข่อนทบีที่เขาจะหลิวกระหายความชอบธรรม

อยข่างไรกท็ตาม “เกคิดใจกคคำหนรัด” ตามทบีที่ถซูกใชล้ในทบีที่นบีนื้หลมักๆแลล้วกท็เกบีที่ยวขล้องกมับความปรารถนาทางเพศ คนา
เดบียวกมันนบีนื้ถซูกใชล้ในโรม 1:24 เกบีที่ยวกมับการปฏลิบมัตลิทางเพศแบบตข่างๆ

พระเยซซูตรมัสชมัดเจนมากๆวข่าเหมนอนกมับทบีที่คนๆหนถึที่งสามารถมบีความผลิดขล้อหาฆาตกรรมไดล้โดยไมข่ตล้องยลิง
ปฟนหรนอทนาใหล้โลหลิตของอบีกคนหนถึที่งตก มมันกท็เปป็นไปไดล้เชข่นกมันทบีที่คนๆหนถึที่งจะมบีความผลิดขล้อหาลข่วงประเวณบีผมัวเมบีย
เขาโดยทบีที่ไมข่ไดล้หลมับนอนกมับภรรยาของชายอบีกคน หากเขามองผซูล้หญลิงคนหนถึที่งดล้วยความปรารถนาอมันเปปีปี่ยมดล้วย
ตมัณหา เขคำกห็ “ไดถ้ลอ่วงประเวณทในใจกรับหญคิงนรันั้นแลถ้ว” ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึงทรงประณามไมข่เพบียงกคำรกระทคคำทบีที่
เปป็นการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขาเทข่านมันื้น แตข่ประณามความปรารถนาในใจนมันื้นเชข่นกมัน

ในทางกลมับกมัน ผซูล้หญลิงคนนมันื้นกท็อาจไมข่รซูล้ตมัวเลยวข่ากนาลมังเกลิดอะไรขถึนื้น เธออาจไมข่รซูล้จมักชายคนนมันื้นทบีที่มองเธอ
ดล้วยความปรารถนาชมัที่วดล้วยซนื้นา ในกรณบีดมังกลข่าวเธอกท็ไมข่ตล้องรมับผลิดชอบสนาหรมับความบาปของชายคนนมันื้น บางครมันื้ง
พวกผซูล้หญลิงกท็แตข่งตมัวในแบบทบีที่เชลิญชวนพวกผซูล้ชายใหล้มอง และในกรณบีดมังกลข่าวพวกเธอกท็มบีความผลิดเชข่นกมันและ
พวกเธอจะตล้องใหล้การตข่อพระเจล้าสนาหรมับวลิธบีการแตข่งตมัวของพวกเธอและพฤตลิธรรมของพวกเธอ

ผซูล้ชายทบีที่มองดซูผซูล้หญลิงคนหนถึที่ง – และมองดซูตอ่อไปแทนทบีที่จะหมันหนล้าหนบี – กท็ถซูกบรรยายไวล้ใน 2 เปโตร 
2:14 วข่า “ตาเขาเตท็มไปดล้วยความปรารถนาแหข่งการลข่วงประเวณบี และเขาหยคุดกระทนาบาปไมข่ไดล้เลย เขาวางกมับ
ดมักคนทบีที่มบีจลิตใจไมข่มมัที่นคง เขามบีใจชลินกมับการโลภ เขาเปป็นลซูกแหข่งความสาปแชข่ง”

ความชมัที่วรล้ายและการปฏลิบมัตลิชมัที่วตข่างๆนมันื้นออกมาจากภายใน, จคำกใจ: “เพราะวข่าจากภายในมนคุษยร์คนอ
จากใจมนคุษยร์ มบีความคลิดชมัที่วรล้าย การลข่วงประเวณบี การผลิดผมัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลมักขโมย การโลภ ความ
ชมัที่ว การลข่อลวงเขา ราคะตมัณหา อลิจฉาตารล้อน การหมลิที่นประมาท ความเยข่อหยลิที่ง ความโฉด สารพมัดการชมัที่วนบีนื้เกลิด
มาจากภายใน และทนาใหล้มนคุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23)

ในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้เราเหท็นเหตคุผลวข่าทนาไมมนคุษยร์จถึงตล้องบมังเกลิดใหมข่กข่อนทบีที่เขาจะสามารถเขล้าใน
อาณาจมักรของพระเจล้าไดล้ เขาตล้องมบีใจดวงใหมข่ เขาตล้องกลายเปป็นสลิที่งทรงสรล้างใหมข่ผข่านทางการอมัศจรรยร์แหข่งการ



บมังเกลิดใหมข่ ไมข่วข่ามนคุษยร์อาจดซูเหมนอนเทบีที่ยงธรรมขนาดไหน, ปราศจากพระเจล้าในใจของเขาแลล้ว เขากท็สามารถ
กระทนาบาปใดกท็ไดล้ทบีที่มนคุษยร์คนอนที่นๆเคยกระทนา! สลิที่งเดบียวทบีที่รมับประกมันไดล้วข่าคคุณหรนอผมจะไมข่กระทนาบาปอมันรล้าย
แรงกท็คนอการทบีที่เรามบีพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์อยซูข่ในใจของเราโดยทางการอมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่ โดยตล้อนรมับ
พระเยซซูโดยความเชนที่อ

โยบประกาศวข่า “ขถ้คำไดถ้ทคคำพรันธสรัญญคำกรับนรัยนคตคำของขถ้คำ แลล้วขล้าจะมองหญลิงพรหมจารบีไดล้อยข่างไร”
(โยบ 31:1)

สคุภาษลิต 6:23-25 เตนอนวข่า: “เพราะพระบมัญญมัตลิเปป็นประทบีป และพระราชบมัญญมัตลิเปป็นสวข่าง และคนาตมัก
เตนอนแหข่งการสมัที่งสอนเปป็นทางแหข่งชบีวลิต เพนที่อสงวนเจล้าไวล้จากหญลิงชมัที่วรล้าย จากลลินื้นพะเนล้าพะนอของหญลิงสมัญจร 
อยอ่คำปรคำรถนคำควคำมงคำมของนคำงอยซอ่ในใจของเจถ้คำ อยข่าใหล้นางจมับเจล้าดล้วยหนมังตาของนาง”

ดาวลิดเปป็นชายทบีที่พระเจล้าทรงชอบใจ (กลิจการ 13:22) กระนมันื้นดาวลิดซถึที่งมองดซูนางบมัทเชบาคนสวย กท็มอง
ดซตอ่อไปดล้วยความปรารถนาในใจของเขา เขายอมแพล้ตข่อความปรารถนานมันื้นและกระทนาความบาปในเรนที่องการ
ลข่วงประเวณบีเมบียเขาและการฆาตกรรม! (อข่าน 2 ซามซูเอล บททบีที่ 11)

ขล้อ 29: “ถถ้คำตคำขถ้คำงขวคำของทอ่คำนทคคำใหถ้ทอ่คำนหลงผคิด จงควรักออกและโยนมรันทคินั้งเสทยจคำกทอ่คำน เพรคำะวอ่คำจะ
เปป็นประโยชนคแกอ่ทอ่คำนมคำกกวอ่คำททที่จะเสทยอวรัยวะไปอยอ่คำงหนถึที่ง แตอ่ทรันั้งตรัวของทอ่คำนไมอ่ตถ้องถซกทคินั้งลงในนรก”

เรามบีถล้อยคนาทบีที่รคุนแรงตรงนบีนื้ คนอถล้อยคนาทบีที่นล้อยคนนมักจะรมับไดล้ พระเยซซูตรมัสชมัดเจนวข่าการควบคคุมตนเอง
อยข่างเขล้มงวดซถึที่งตล้องถซูกกระทนาเพนที่อทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงความบาปในเรนที่องการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขากท็ดบีกวข่าการตล้อง
ทนทคุกขร์ตลอดนลิรมันดรร์กาลในนรกตมันื้งเยอะ

“ถถ้คำตคำขจ้างขวาของทอ่คำนทคคำใหถ้ทอ่คำนหลงผคิด...” คนสข่วนใหญข่ใชล้อวมัยวะขล้างขวาของรข่างกายมากกวข่า
อวมัยวะขล้างซล้าย – นมัที่นคนอ พวกเขาใชล้แขนขวามากกวข่าแขนซล้าย, พวกเขาใชล้เทล้าขวามากกวข่าเทล้าซล้าย, และปกตลิ
แลล้วเราคลิดถถึงแขนขวคำวข่าแขท็งแรงกวข่าแขนซล้าย ดมังนมันื้นสลิที่งทบีที่พระเยซซูกนาลมังตรมัสจรลิงๆกท็คนอวข่า “หากตคำขถ้คำงททที่ดทททที่สบุด
ของทอ่คำนทนาใหล้ทข่านทนาบาป ทข่านอยซูข่โดยไมข่มบีตาขล้างนมันื้นกท็ดบีกวข่าใชล้มมันในการปฏลิบมัตลิตข่างๆทบีที่บาปหนาและอยซูข่ตลอด
ชมัที่วนลิรมันดรร์กาลในนรก!” (กรคุณาอข่าน อพยพ 29:20, 1 ซามซูเอล 11:2, และเศคารลิยาหร์ 11:17)

ตคำถซูกกลข่าวถถึงเพราะขล้อพระคนาทบีที่มากข่อนหนล้า – นมัที่นคนอ กคำรมองดซหญลิงคนหนถึที่งเพนที่อใหล้เกลิดใจกนาหนมัดใน
ตมัวเธอ ดมังนมันื้นหากตาขล้างขวาของคคุณทคคำผคิดในเรนที่องนบีนื้ มมันกท็คงดบีกวข่าทบีที่คคุณจะควมักมมันออกเสบีย!

คนากรลิยากรบีกตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “ทคคำใหถ้...หลงผคิด” มาจากคนานาม สกรันดคำลอน คนานบีนื้ถซูกใชล้บข่อยในภาค
พมันธสมัญญาใหมข่ และมมันเปป็นเรนที่องยากสคุดๆทบีที่จะอธลิบายความหมายของคนาๆนบีนื้อยข่างละเอบียด สกรันดคำลอนบข่งบอก
ถถึงแทข่งไมล้กมับดมัก –ไกของกมับดมัก -- ทบีที่สมัตวร์ตมัวหนถึที่งไปโดน ซถึที่งทนาใหล้ประตซูกมับดมักอมันนมันื้นตกลงมาและสมัตวร์ตมัวนมันื้นกท็ตลิด
อยซูข่ในกมับดมักอมันนมันื้น ตอนทบีที่ผมเปป็นเดท็กหนคุข่มอยซูข่ในไรข่ พวกเรากท็วางกมับดมักสนาหรมับกระตข่าย – และผมกท็จนาไดล้ดบีถถึง
แทข่งไมล้กมับดมักนมันื้น ภายในกมับดมักนมันื้นพวกเราใสข่แอปเปปิฟื้ลหรนอมมันฝรมัที่งชลินื้นหนถึที่งไวล้, อะไรสมักอยข่างทบีที่พวกกระตข่ายชอบ
กลิน พวกมมันไดล้กลลิที่นอาหารนมันื้น และเขล้ามาทางประตซูกมับดมักนมันื้น เมนที่อกระตข่ายจะออกไปทางดล้านหลมังของกมับดมัก 
กระตข่ายนมันื้นกท็ดมันตมัวผข่านแทข่งไมล้กมับดมักซถึที่งหลข่นลงโดยอมัตโนมมัตลิเมนที่อกระตข่ายไปโดนมมันเขล้า จากนมันื้นประตซูกท็หลข่นลง
มาปปิดและสมัตวร์ตมัวนล้อยนมันื้นกท็ตลิดกมับดมักอยซูข่ขล้างใน



คนาๆนบีนื้ในขล้อพระคมัมภบีรร์ของเราหมายถถึงสลิที่งใดกท็ตามทบีที่คนๆหนถึที่งอาจไปโดนเขล้า – เชข่น กล้อนหลินสะดคุดหรนอ
อคุปสรรคสมักอยข่างทบีที่ถซูกวางไวล้ในเสล้นทางของคนๆนมันื้นเพนที่อขมัดขวางไมข่ใหล้คนๆนมันื้นไปขล้างหนล้าตข่อ ประวมัตลิศาสตรร์บอก
เราวข่าในสมมัยของสงคราม พวกยลิวกข่อกนาแพงตข่างๆขถึนื้นมาและสรล้างสลิที่งกบีดขวางตข่างๆในทบีที่ราบเพนที่อชะลอการรคุกคนบ
หนล้าของเหลข่าขล้าศถึกของพวกเขาและปฝ้องกมันพวกเขาไมข่ใหล้ถซูกโจมตบีไดล้อยข่างรวดเรท็วเกลินไป

เหลข่าผซูล้รซูล้ภาษากรบีกบอกเราวข่าจากทบีที่มาของคนาๆนบีนื้ มบีการใชล้เชลิงเปรบียบเทบียบหลายประการ ซถึที่งสามารถ
สรล้างการประยคุกตร์ใชล้ดล้านศบีลธรรมและฝฝ่ายวลิญญาณไดล้ ยกตมัวอยข่างเชข่น:

เหตคุขมัดเคนอง เชข่น หคินสะดบุด – บางสลิที่งทบีที่ทนาใหล้คนๆหนถึที่งลล้มลงในความบาป (มธ. 13:41; 18:7; ลซูกา 
17:1; โรม 14:13; 1 ยอหร์น 2:10; วว. 2:14)

จากนมันื้น เหตคุขมัดเคนอง เชข่น อบุปสรรค – อะไรบางอยข่างทบีที่ผซูล้คนไปชนเขล้า และกท็หยคุด มมันถซูกใชล้แบบนบีนื้ใน
โรม 9:32, 16:17, 1 โครลินธร์ 1:23, และ 1 เปโตร 2:8

อบีกครมันื้ง เหตคุขมัดเคนองทบีที่เปป็น วรัตถบุสคิที่งของ ซถึที่งคนๆหนถึที่งไปชนเขล้าและรซูล้สถึกเจท็บหรนอถซูกตบีกลมับจนเกลิดรซูล้สถึกไมข่
พอใจเกบีที่ยวกมับมมัน มมัทธลิว 16:23 และกาลาเทบีย 5:11 คนอตมัวอยข่างของกรณบีนบีนื้

นมักอรรถาธลิบายสข่วนใหญข่บอกเราวข่าคนากรลิยากรบีก สกรันดคำลคิโซ ถซูกใชล้ในเชลิงเปรบียบเทบียบในความหมาย
สามประการ:

(1) ทนาใหล้คนๆหนถึที่งสะดคุดและลล้ม; ทนาใหล้คนๆหนถึที่งทนาบาป (มธ. 5:29; 18:6-9; ลก. 17:2; รม. 14:21; 1
คร. 8:13; 2 คร. 11:29)

(2) กบีดขวางเสล้นทางของคนๆหนถึที่ง; ทนาใหล้คนๆหนถึที่งหยคุด, เลลิกเชนที่อ, ปฏลิเสธ, หรนอละทลินื้ง เชข่นในมมัทธลิว 
11:6, 13:21, 15:12, 24:10, 26:31-33, และยอหร์น 16:1

(3) ทนาใหล้เกลิดความเจท็บปวดหรนอไมข่พอใจ; ทนาใหล้ขรัดเคคืองใจ – คนาๆนบีนื้เรารซูล้จมักดบีทบีที่สคุดในโลกสมมัยใหมข่ของ
เรา (มธ. 17:27; ยอหร์น 6:61)

ผมอยากทบีที่จะเตนอนสคุภาพสตรบีทมันื้งหลายในทบีที่นบีนื้: ถล้อยคนาอมันขถึงขมังของพระเยซซูในคนาเทศนานบีนื้ควรทนาใหล้ผซูล้
หญลิงทมันื้งหลายคลิดเกบีที่ยวกมับวคิธทกคำรแตอ่งกคำยของพวกเธอ ผซูล้หญลิงทบีที่แตข่งตมัวเพนที่อดถึงดซูดสายตาพวกผซูล้ชาย, ทบีที่จงใจนนา
เสนอรซูปลมักษณร์ทบีที่ใหล้ทข่าหรนอลข่อลวงผซูล้ชาย, กท็มบีความผลิดในเรนที่องการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขาพอๆกมับผซูล้ชายเหลข่านมันื้น
ทบีที่จล้องมองเธอดล้วยใจกนาหนมัด! ผมขอบคคุณพระเจล้าทบีที่วข่าแมล้แตข่ในยคุคสมมัยนบีนื้แหข่งการแตข่งตมัวโปป๊ๆกท็ยมังมบีสตรบีครลิสเตบียน
ทมันื้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วผซูล้ระมมัดระวมังตมัวในเรนที่องการแตข่งกายของตน สตรบีคนใดทบีที่เชนที่อแลล้วควรเปป็นผซูล้ทบีที่สะอาด
เรบียบรล้อย และแตข่งกายดบีเทข่าทบีที่เธอทคคำไดถ้ใหล้เหมาะสมกมับสถานะทางการเงลินของเธอ และเธอไมข่ตล้องแตข่งกายใหล้
ลนื้นาสมมัยจนเกลินไปนมัก แตข่เธอควรทบีที่จะสคคำรวมในเสนนื้อผล้าของเธอเชข่นกมัน และไมข่เชลิญชวนสายตาหนที่นกระหายของ
พวกผซูล้ชายไรล้ศบีลธรรม

ควคำมเชคืที่อแบบครคิสเตทยนทนาใหล้คนสวมใสข่เสนนื้อผล้า ควคำมเชคืที่อแบบพวกคนปฝ่คำนรับถคือผท, คนบซูชาเจล้าปฝ่าเจล้า
เขา, กท็ทนาใหล้ผซูล้คนถอดเสนนื้อผล้า ลองไปทบีที่ปฝ่าดงดลิบดซูสลิครมับ คคุณจะเหท็นพวกผซูล้ชายผซูล้หญลิงนคุข่งผล้าเตบีที่ยวหรนอกางเกงแบบจบี
สตรลิง – และในบางกรณบีพวกเขาจะไมข่สวมใสข่อะไรเลย แตข่เมนที่อพวกมลิชชมันนารบีเขล้าไปและประกาศขข่าวประเสรลิฐ
และคนเหลข่านมันื้นไดล้รมับการบมังเกลิดใหมข่ สลิที่งแรกทบีที่พวกเขาขอกท็คนอเสนนื้อผล้าเหมนอนอยข่างทบีที่พวกมลิชชมันนารบีเหลข่านมันื้นสวม



ใสข่! ผมรซูล้วข่าผมพซูดถถึงเรนที่องอะไรอยซูข่ ผมเคยเดลินทางไปในปฝ่าดงดลิบแหข่งอเมรลิกาใตล้และแอฟรลิกามาแลล้ว และผมเคย
เหท็นพวกชนพนนื้นเมนองเหลข่านมันื้นในชคุดผล้าเตบีที่ยวหรนอกางเกงจบีสตรลิงของพวกเขามาแลล้ว ผมยมังเคยเหท็นพวกผซูล้ชายและ
พวกผซูล้หญลิงในเผข่าเดบียวกมันซถึที่งไดล้บมังเกลิดใหมข่แลล้ว และพวกเขากท็สวมใสข่เสนนื้อผล้าเสมอเพนที่อปกปปิดความเปลนอยเปลข่า
แหข่งรข่างกายของพวกเขา ใชข่แลล้วครมับ มมันเปป็นสลิที่งสนาคมัญทบีที่วข่าสคุภาพสตรบีคนหนถึที่งแตข่งกายอยข่างไรหากเธออล้างตมัววข่า
เปป็นลซูกคนหนถึที่งของพระเจล้า

“จะเปป็นประโยชนคแกอ่ทอ่คำน” นมัที่นคนอ คคุณจะไดล้ประโยชนร์ในระยะยาว – “ททที่จะเสทยอวรัยวะไปอยอ่คำงหนถึที่ง” 
– แมล้แตข่อวมัยวะทบีที่สนาคมัญทบีที่สคุดอยข่างหนถึที่งในรข่างกายนมันื้น – “แตอ่ทรันั้งตรัวของทอ่คำนไมอ่ตถ้องถซกทคินั้งลงในนรก” ตามทบีที่พระ
วจนะของพระเจล้ากลข่าว การเสบียสละตนเองและการปฏลิเสธตนเองเปป็นสลิที่งทบีที่ตล้องกระทนาในชบีวลิตของผซูล้เชนที่อ; แตข่สลิที่งทบีที่
เราปฏลิเสธตนเองนมันื้นเพคืที่อถวคำยเกทยรตคิแดอ่พระเจถ้คำกท็จะใหล้ผลตอบแทนอมันยลิที่งใหญข่ในกาลนลิรมันดรร์ ทมันื้งหมดทบีที่คนๆ
หนถึที่งตล้องกระทนาเพนที่อทบีที่จะตายและอยซูข่ในนรกชมัที่วนลิรมันดรร์กท็คนอ แคข่ปลข่อยใหล้เนนนื้อหนมังไดล้ทนาตามใจชอบ เพราะวข่าเนนนื้อ
หนมังนมันื้นจะนนามนคุษยร์ไปสซูข่การถซูกสาปแชข่งชมัที่วนลิรมันดรร์

คคุณจะสมังเกตเหท็นวข่าพระเยซซูทรงสอนเรนที่องการมบีอยซูข่จรลิงของนรก, สถานทบีที่แหข่งการทรมานและการ
ลงโทษเปป็นนลิตยร์; และพระองคร์ยมังทรงสอนดล้วยวข่าคนเหลข่านมันื้นทบีที่ดลิที่งลงไปในนรกจะมบีรอ่คำงกคำย ผมขอสารภาพวข่าผม
จะไมข่พยายามทบีที่จะอธลิบายวข่าเหลข่าคนชมัที่วจะมบีรข่างกายแบบไหน ผซูล้เชนที่อทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้ว, ในนลิรมันดรร์กาล, จะเปป็น
เหมนอนพระเยซซู (1 ยอหร์น 3:2) พระคมัมภบีรร์ไมข่ไดล้พรรณนารข่างกายของเหลข่าคนชมัที่วในนลิรมันดรร์กาล แตข่พระเยซซูทรง
บอกเราวข่าทบีที่จะเสบียตาขล้างหนถึที่ง, มนอขล้างหนถึที่ง, เทล้าขล้างหนถึที่ง – อวมัยวะสข่วนตข่างๆทบีที่สนาคมัญของรข่างกาย – กท็ดบีกวข่าทบีที่
ทมันื้งรข่างกายจะถซูกโยนลงไปในนรก บางคนพยายามทบีที่จะอธลิบายเฉไฉเรนที่องการมบีอยซูข่จรลิงของนรก; แตข่ผมขอรมับ
ประกมันคคุณวข่าไมข่วข่าพวกครซูสอนเทท็จและพวกเสรบีนลิยมและพวกสมมัยใหมข่นลิยมจะพซูดวข่าอะไร มทนรกอยซอ่จรคิงๆทบีที่ลคุก
ไหมล้ดล้วยไฟและกนามะถมันและทคุกคนทบีที่ปฏลิเสธพระเยซซูและเลนอกทบีที่จะรมับใชล้พญามารกท็จะอยซูข่ทบีที่นมัที่นไปตลอดชมัที่วนลิรมัน
ดรร์กาล! 

ขล้อ 30: “และถถ้คำมคือขถ้คำงขวคำของทอ่คำนทคคำใหถ้ทอ่คำนหลงผคิด จงตรัดออกและโยนมรันทคินั้งเสทยจคำกทอ่คำน เพรคำะ
วอ่คำจะเปป็นประโยชนคแกอ่ทอ่คำนมคำกกวอ่คำททที่จะเสทยอวรัยวะไปอยอ่คำงหนถึที่ง แตอ่ทรันั้งตรัวของทอ่คำนไมอ่ตถ้องถซกทคินั้งลงในนรก”

ในทบีที่นบีนื้เราพบการกลข่าวซนื้นาและการยนื้นาความคลิดทบีที่มบีการเปลบีที่ยนภาพเปรบียบไปเลท็กนล้อย นบีที่เปป็นลมักษณะ
เฉพาะตมัวของพระคมัมภบีรร์ แตข่ผมอยากชบีนื้ใหล้เหท็นวข่าการกลข่าวซนื้นาในพระวจนะของพระเจล้าไมข่ใชข่เพบียงลมักษณะพลิเศษ
ทางวรรณกรรมอยข่างหนถึที่งเทข่านมันื้น คนเหลข่านมันื้นทบีที่พระเจล้าทรงดลใจใหล้เขบียนพระคมัมภบีรร์ไดล้ใชล้การกลข่าวซนื้นาเพนที่อยนื้นา
เตนอนเราถถึงความจรลิงตข่างๆทบีที่มบีความสนาคมัญสคุดๆแตข่ซถึที่งเปป็นสลิที่งทบีที่คนสข่วนใหญข่ไมข่เตท็มใจยอมรมับ บางครมันื้งผซูล้รมับใชล้คน
หนถึที่งกท็ถซูกวลิพากษร์วลิจารณร์ทบีที่เทศนาซนื้นาๆบนธรรมาสนร์ แตข่การศถึกษาคนาเทศนาตข่างๆของพระเยซซูกท็จะเปปิดเผยวข่า
พระองคร์ ผซูล้ทรงเปป็นอาจารยร์ทบีที่ยลิที่งใหญข่ทบีที่สคุดเทข่าทบีที่เคยยนนอยซูข่หนล้าชมันื้นเรบียนสอนพระคมัมภบีรร์ กท็ทรงใชล้การกลข่าวซนื้นาอยซูข่
ตลอดในการเทศนาสมัที่งสอนของพระองคร์ กลข่าวโดยทมัที่วไปแลล้ว ผซูล้คนตถ้องกคำรการเนล้นยนื้นาเรนที่องขข่าวประเสรลิฐเพราะ
วข่าพวกเขาไมข่ไดล้เชคืที่อฟฟังสลิที่งทบีที่พวกเขาไดล้ยลินมาแลล้ว เราตล้องใหล้การตข่อพระเจล้าไมข่เพบียงสนาหรมับสลิที่งทบีที่เราไดล้กระทนา
เทข่านมันื้น แตข่สนาหรมับสลิที่งทบีที่เราไดล้ละเลยทบีที่จะกระทนาดล้วย คนเหลข่านมันื้นทบีที่ไดล้เจอกมับพระวจนะของพระเจล้าแตข่กท็ปฏลิเสธ



มมันเสบียจะยนนอยซูข่หนล้าพระทบีที่นมัที่งพลิพากษาเพนที่อทบีที่จะถซูกปรมับโทษ และพวกเขาจะทนทคุกขร์กมับการถซูกลงโทษทบีที่แสน
สาหมัสยลิที่งกวข่าพวกคนปฝ่าทบีที่ไมข่เคยไดล้ยลินขข่าวประเสรลิฐหรนอไดล้มบีโอกาสทบีที่จะไดล้รมับความรอดเลย

อาจมบีหลายครมันื้งหลายตอนทบีที่ผซูล้รมับใชล้คนหนถึที่งเทศนาซนื้นาเพราะวข่าดล้วยเหตคุผลประการหนถึที่งประการใดเขา
ไดล้ละเลยทบีที่จะศถึกษาคล้นควล้าและเตรบียมคนาเทศนาของตน; แตข่หากเขาไดล้ศถึกษาคล้นควล้าแลล้วและเตรบียมคนาเทศนา
นมันื้นทบีที่พระเจล้าไดล้ทรงทนางานในใจของเขาแลล้ว การเทศนาซนื้นากท็เปป็นสลิที่งทบีที่ถซูกตล้องสมบซูรณร์แบบ ในอลิสยาหร์ 28:10 เรา
อข่านวข่า “เพราะเปป็นขล้อบมังคมับซล้อนขล้อบมังคมับ ขล้อบมังคมับซล้อนขล้อบมังคมับ บรรทมัดซล้อนบรรทมัด บรรทมัดซล้อนบรรทมัด ทบีที่
นบีที่นลิด ทบีที่นมัที่นหนข่อย”

การกลข่าวซนื้นาทบีที่พระเยซซูทรงใชล้ในขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้ทบีที่เรากนาลมังศถึกษาอยซูข่กท็มบีความขลมังและนข่าประทมับใจยลิที่ง
นมัก ในมมัทธลิว 18:8, 9 เราพบคนาเตนอนแบบเดบียวกมันถซูกกลข่าวซนื้นาพรล้อมกมับความจรลิงเพลิที่มเตลิม: “ดล้วยเหตคุนบีนื้ถล้ามนอ
หรนอเทล้าของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงตมัดออกและโยนมมันทลินื้งเสบียจากทข่าน ซถึที่งทข่านจะเขล้าสซูข่ชบีวลิตดล้วยมนอและเทล้า
ดล้วนยมังดบีกวข่ามบีสองมนอสองเทล้า และตล้องถซูกทลินื้งในไฟซถึที่งไหมล้อยซูข่เปป็นนลิตยร์ ถล้าตาของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงควมัก
ออกและโยนมมันทลินื้งเสบียจากทข่าน ซถึที่งทข่านจะเขล้าสซูข่ชบีวลิตดล้วยตาขล้างเดบียวยมังดบีกวข่ามบีสองตาและตล้องถซูกทลินื้งไปในไฟ
นรก”

ภายใตล้การดลใจของพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ มาระโกใหล้คนาเตนอนแบบเดบียวกมัน พรล้อมกมับการเปลบีที่ยนแปลง
เลท็กนล้อยในการเลนอกใชล้คนา:

“และถล้ามนอของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงตมัดมมันทลินื้งเสบีย ซถึที่งจะเขล้าสซูข่ชบีวลิตดล้วยมนอดล้วนยมังดบีกวข่ามบีสองมนอ
และตล้องตกนรกในไฟทบีที่ไมข่มบีวมันดมับ ในทบีที่นมันื้นตมัวหนอนกท็ไมข่ตาย และไฟกท็ไมข่ดมับเลย ถล้าเทล้าของทข่านทนาใหล้ทข่านหลง
ผลิด จงตมัดมมันทลินื้งเสบีย ซถึที่งจะเขล้าสซูข่ชบีวลิตดล้วยเทล้าดล้วนยมังดบีกวข่ามบีเทล้าสองเทล้าและตล้องถซูกทลินื้งลงในนรกในไฟทบีที่ไมข่มบีวมันดมับ
ในทบีที่นมันื้นตมัวหนอนกท็ไมข่ตาย และไฟกท็ไมข่ดมับเลย ถล้าตาของทข่านทนาใหล้ทข่านหลงผลิด จงควมักออกทลินื้งเสบีย ซถึที่งจะเขล้าใน
อาณาจมักรของพระเจล้าดล้วยตาขล้างเดบียวยมังดบีกวข่ามบีสองตา และตล้องถซูกทลินื้งในไฟนรก ในทบีที่นมันื้นตมัวหนอนกท็ไมข่ตาย 
และไฟกท็ไมข่ดมับเลย” (มาระโก 9:43-48)

ความจรลิงกท็คนอวข่า การเปป็นคนรข่างกายไมข่สมประกอบและปรนนลิบมัตลิพระเยซซูกท็ดบีกวข่าการเปป็นคนรข่างกาย
ครบสามสลิบสองและปรนนลิบมัตลิพญามาร การมบีตาขล้างเดบียว, มนอขล้างเดบียว, และเทล้าขล้างเดบียวและเปป็นครลิสเตบียนกท็
ดบีกวข่าการมบีตาดบีทมันื้งสองขล้าง, มนอดบีทมันื้งสองขล้าง, และเทล้าดบีทมันื้งสองขล้างและใชล้อวมัยวะเหลข่านมันื้นเพนที่อปรนนลิบมัตลิซาตาน
และในทบีที่สคุดกท็ถซูกโยนทลินื้งลงในนรก จงจนาไวล้วข่า “คอ่คำจถ้คำงของควคำมบคำปคคือควคำมตคำย” (โรม 6:23) “...บาป และ
เมนที่อบาปโตเตท็มทบีที่แลล้ว กท็นนาไปสซูข่ความตาย” (ยากอบ 1:15) ไมข่มบีสลิที่งใดทบีที่ทนาใหล้เปป็นมลทลินจะเขล้าไปในเมนองของ
พระเจล้าไดล้ (วว. 21:27) ดล้วยเหตคุนบีนื้ทคุกคนทบีที่หวข่านใหล้แกข่เนนนื้อหนมังกท็จะเกบีที่ยวเกท็บการถซูกสาปแชข่งชมัที่วนลิรมันดรร์ในบถึงไฟ
นมันื้นซถึที่งเปป็นทบีที่ๆมบีการรที่นาไหล้, การโหยหวนและการขบเขบีนื้ยวเคบีนื้ยวฟปัน

การลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขา ซถึที่งเหมนอนกมับการฆาตกรรมกท็ออกมาจากใจ พระเยซซูทรงจรัดกคำรกมับการลข่วง
ประเวณบีผมัวเมบียเขาโดยใชล้หลมักการอมันสซูงสข่งเหลข่านมันื้นและความเขล้มงวดอมันนข่ากลมัวแบบเดบียวกมับทบีที่ใชล้กมับการ
ฆาตกรรม จากนมันื้นพระองคร์ทรงเสรลิมคนาอธลิบายของพระองคร์ดล้วยการประยคุกตร์ใชล้อมันเหมาะสมสองประการ โดย
ประการแรกแสดงใหล้เหท็นวข่าควคำมบรคิสบุทธคิธิ์สอ่วนบบุคคลตล้องถซูกรมักษาไวล้และถนอปฏลิบมัตลิโดยผซูล้เชนที่อไมข่วข่าจะตล้องแลก



ดล้วยอะไรกท็ตาม (ขล้อ 29, 30) และประการทบีที่สองทรงแสดงใหล้เหท็นวข่าควคำมบรคิสบุทธคิธิ์ศรักดคิธิ์สคิทธคิธิ์ของบถ้คำนตล้องถซูก
ปกปฝ้องไวล้ไมข่วข่าจะตล้องแลกดล้วยอะไรกท็ตาม เมนที่อองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงผซูกพมันชายและหญลิงเขล้าดล้วยกมันในการ
สมรส พวกเขากท็ไมข่เปป็นสองอบีกตข่อไป แตข่เปป็นเนคืนั้อหนรังอรันเดทยวกรัน การผซูกพมันนบีนื้, สถาบมันสมรสอมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบีที่พระ
ครลิสตร์ทรงยกชซู, เปป็นเครนที่องผซูกมมัดซถึที่งรมับประกมันความเปป็นอลิสระของผซูล้หญลิงและการยกชซูตมัวเธอขถึนื้นสซูข่เขตแดนอมัน
เหมาะสมของเธอในมนคุษยชาตลิ ผซูล้หญลิงคนอคนทบีที่ซาตานไดล้โจมตบี ไมข่ใชข่ผซูล้ชาย เหมนอนกมับทบีที่พญามารไดล้ทดลองเอวา
แทนอาดมัม มมันกท็ยมังพยายามทบีที่จะทนาใหล้เปป็นมลทลินและทนาลายบข่อนนื้นาพคุอมันบรลิสคุทธลิธิ์และศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ซถึที่งสมังคมไดล้ชบีวลิต
และการบนารคุงเลบีนื้ยงจากบข่อนนื้นาพคุนมันื้นเอง ปราศจากบล้านตามแบบของพระเจล้า กท็ไมข่อาจมบีครลิสตจมักรเพนที่อสานตข่องาน
รมับใชล้แหข่งขข่าวประเสรลิฐไดล้ บล้านตข่างๆตามแบบของพระเจล้าทนาใหล้เกลิดครลิสตจมักรตข่างๆ ปราศจากบล้านตข่างๆตาม
แบบของพระเจล้ารมัฐบาลกท็จะปฝ่นปปีฟื้และลข่มสลาย ดล้วยเหตคุนบีนื้ความบรลิสคุทธลิธิ์ของบล้านจถึงตล้องไดล้รมับความเคารพและ
ถซูกปกปฝ้องไวล้โดยใชล้ทคุกวลิถบีทาง

ขล้อ 31: “ยรังมทคคคำกลอ่คำวไวถ้วอ่คำ ‘ผซถ้ใดจะหยอ่คำภรรยคำ กห็ใหถ้เขคำทคคำหนรังสคือหยอ่คำใหถ้แกอ่ภรรยคำนรันั้น’”
การหยข่ารล้างเปป็นเรนที่องปกตลิธรรมดามากๆทข่ามกลางพวกยลิวในสมมัยนมันื้นตอนทบีที่พระเยซซูทรงมาตมันื้งพลมับพลา

อยซูข่ทข่ามกลางมนคุษยร์ พวกยลิวสามารถหยข่าคซูข่สมรสโดยใชล้เหตคุผลใดกท็ไดล้เกนอบทคุกเรนที่อง ไมข่วข่าเหตคุผลนมันื้นจะฟปังไมข่ขถึนื้น
สมักเพบียงใดกท็ตาม ขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่ามบีการไมข่รมักนวลสงวนตมัวและการหยข่ารล้างเยอะเหลนอเกลินกท็เปป็นเหตคุใหล้เกลิดการ
ลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขาไดล้งข่ายมากๆ ดมังนมันื้นการเปลบีที่ยนผข่านจถึงเปป็นแบบธรรมชาตลิจากหมัวขล้อนมันื้นทบีที่มากข่อนพระคนา
ขล้อนบีนื้ – ทบีที่วข่าการมองผซูล้หญลิงเพนที่อใหล้เกลิดใจกนาหนมัดในหญลิงนมันื้น นบีที่ไมข่ใชข่ตมัวอยข่างใหมข่ แตข่เปป็นอบีกตอนหนถึที่งของหมัวขล้อ
เดลิม

พระราชบมัญญมัตลิเกบีที่ยวกมับการหยข่ารล้างถซูกพบในพระราชบมัญญมัตลิ 24:1-4:
““เมนที่อชายคนใดคนหนถึที่งมบีภรรยาแตข่งงานอยซูข่กลินดล้วยกมันกมับนาง และตข่อมานางไมข่เปป็นทบีที่ชอบในสายตา

ของสามบีเพราะเขาพบสลิที่งมลทลินในตมัวนาง กท็ใหล้เขาทนาหนมังสนอหยข่าใสข่มนอนาง แลล้วไลข่ออกจากเรนอนไป และนางกท็
ออกจากเรนอนไปเสบีย และถล้านางไปเปป็นภรรยาของชายอบีกคนหนถึที่ง และสามบีคนหลมังนบีนื้ชมังนางจถึงทนาหนมังสนอหยข่าใสข่
มนอนางแลล้วไลข่นางออกจากเรนอน หรนอสามบีคนหลมังนบีนื้ทบีที่ไดล้นางเปป็นภรรยาถถึงแกข่ความตาย สามบีคนเดลิมทบีที่ไดล้ไลข่นาง
ไปนมันื้นจะรมับนางหลมังจากทบีที่นางเปป็นมลทลินแลล้วกลมับมาเปป็นภรรยาอบีกไมข่ไดล้ เพราะเปป็นสลิที่งทบีที่นข่าสะอลิดสะเอบียนตข่อ
พระพมักตรร์พระเยโฮวาหร์ ทข่านทมันื้งหลายอยข่ากระทนาใหล้แผข่นดลินซถึที่งพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่านประทานแกข่ทข่าน
ใหล้เปป็นมรดกนมันื้นมบีบาป”

ตามทบีที่พระราชบมัญญมัตลิกลข่าว หากชายใดแตข่งงานกมับหญลิงคนหนถึที่งและจากนมันื้นเมนที่อพวกเขามาอยซูข่กลินดล้วย
กมันฉมันทร์สามบีภรรยา เขากท็พบวข่ามบีสลิที่งมลทลินบางอยข่างในตมัวนาง เขากท็สามารถเขบียนหนมังสนอหยข่า, เอามมันใสข่มนอของ
นาง, และไลข่นางออกไปจากเรนอนของเขาไดล้ มมัทธลิว 19:3-9 บอกเราวข่า “สคิที่งมลทคิน” ทบีที่วข่านบีนื้คนอ:

“พวกฟารลิสบีมาทดลองพระองคร์ (พระเยซซู) ทซูลถามวข่า “ผซูล้ชายจะหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตคุใดๆ
กท็ตาม เปป็นการถซูกตล้องตามพระราชบมัญญมัตลิหรนอไมข่” พระองคร์ตรมัสตอบเขาวข่า “พวกทข่านไมข่ไดล้อข่านหรนอวข่า พระ
ผซูล้ทรงสรล้างมนคุษยร์แตข่เดลิม ‘ไดล้ทรงสรล้างพวกเขาใหล้เปป็นชายและหญลิง’ และตรมัสวข่า ‘เพราะเหตคุนบีนื้ผซูล้ชายจะจากบลิดา



มารดาของเขา จะไปผซูกพมันอยซูข่กมับภรรยา และเขาทมันื้งสองจะเปป็นเนนนื้ออมันเดบียวกมัน’ เขาจถึงไมข่เปป็นสองตข่อไป แตข่
เปป็นเนนนื้ออมันเดบียวกมัน เหตคุฉะนมันื้นซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงผซูกพมันกมันแลล้ว อยข่าใหล้มนคุษยร์ทนาใหล้พรากจากกมันเลย” 

“เขาจถึงทซูลถามพระองคร์วข่า “ถล้าอยข่างนมันื้นทนาไมโมเสสไดล้สมัที่งใหล้ทนาหนมังสนอหยข่าใหล้ภรรยา แลล้วกท็หยข่าไดล้” 
พระองคร์ตรมัสแกข่เขาวข่า “โมเสสไดล้ยอมใหล้ทข่านทมันื้งหลายหยข่าภรรยาของตน เพราะใจทข่านทมันื้งหลายแขท็งกระดล้าง 
แตข่เมนที่อเดลิมมลิไดล้เปป็นอยข่างนมันื้น ฝฝ่ายเราบอกทม่านทบันั้งหลายวม่า ผซูล้ใดหยข่าภรรยาของตนเพราะเหตคุตข่างๆ เวถ้นแตอ่เปป็น
ชซถ้กรับชคำยอคืที่นแลล้วไปมบีภรรยาใหมข่กท็ผลิดประเวณบี และผซูล้ใดรมับหญลิงทบีที่หยข่าแลล้วนมันื้นมาเปป็นภรรยากท็ผลิดประเวณบีดล้วย”

ตามทบีที่พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสกลข่าว เมนที่อชายใดแตข่งงานและจากนมันื้นคล้นพบวข่าเขาไมข่ไดล้แตข่งงานกมับ
หญลิงพรหมจารบี เขากท็ไดล้รมับอนคุญาตใหล้เขบียนหนมังสนอหยข่า โดยประกาศวข่าหญลิงคนนบีนื้ไมข่ใชข่ภรรยาของเขา – และ
จากนมันื้นเขากท็สข่งนางออกไปจากเรนอนของเขา แตข่การหยข่ารล้างนมันื้นตล้องกระทนาทรันทท – ไมข่ใชข่ผข่านไปหลายเดนอนหรนอ
หลายปปีแลล้วคข่อยกระทนา แตข่ในวมันทบีที่แตข่งงานนมันื้นเลย หญลิงคนนมันื้นทบีที่ถซูกหยข่ารล้างเชข่นนมันื้นกท็จะสามารถไปแตข่งงานกมับ
ชายอบีกคนไดล้ แตข่นางไมข่สามารถกลมับไปหาชายคนนมันื้นทบีที่ไดล้หยข่ารล้างนางและไลข่นางออกมา

พวกยลิวไมข่เหท็นพล้องตรงกมันเรนที่องสาเหตคุตข่างๆทบีที่ชายคนหนถึที่งไดล้รมับอนคุญาตใหล้หยข่าภรรยาของตนไดล้ หลาย
คนทนาการหยข่ารล้างโดยใชล้เหตคุผลใดกท็ตามทบีที่หาไดล้ ไมข่วข่าเหตคุผลนมันื้นจะเลท็กนล้อยสมักเพบียงใด ขณะทบีที่คนอนที่นๆกท็เขล้มงวด
มากๆและอล้างเรนที่องการคบชซูล้วข่าเปป็นมซูลเหตคุเดบียวเทข่านมันื้นทบีที่จะทนาการหยข่ารล้างไดล้ ในสมมัยนมันื้น สามบีแสดงออกซถึที่ง
อนานาจทบีที่จะทนาการตมัดสลินใจในเรนที่องดมังกลข่าว และเขาสามารถแสดงสลิทธลิธิ์ของตนไดล้ตามชอบใจ หากเขาอยาก
กนาจมัดภรรยาของตนออกไปใหล้พล้นๆ ตมัวเขาเองกท็ตมัดสลินคดบีนมันื้นและไลข่นางออกไปไดล้ดล้วยเหตคุผลใดกท็ตามทบีที่เขาเลนอก
ใชล้ นมัที่นคนอบาปอมันนข่าเกลบียดทบีที่พระเยซซูกนาลมังตรมัสประณามในทบีที่นบีนื้ แตข่พระองคร์ทรงกล้าวไปไกลกวข่าพระราชบมัญญมัตลิ
อบีกกล้าวหนถึที่ง มาระโกบมันทถึกหลมักคนาสอนของพระผซูล้ชข่วยใหล้รอดของเราไวล้อยข่างละเอบียดเกบีที่ยวกมับการหยข่ารล้าง:

“พวกฟารลิสบีมาทดลองพระองคร์ทซูลถามพระองคร์วข่า “ผซูล้ชายจะหยข่าภรรยาของตนเปป็นการถซูกตล้องตามพ
ระราชบมัญญมัตลิหรนอไมข่” พระองคร์ตรมัสถามเขาวข่า “โมเสสไดล้บมัญญมัตลิไวล้วข่าอยข่างไร” เขาทซูลตอบวข่า “โมเสสอนคุญาต
ใหล้ทนาหนมังสนอหยข่าภรรยาแลล้วกท็หยข่าใหล้” พระเยซซูจถึงตรมัสตอบเขาวข่า “โมเสสไดล้เขบียนขล้อบมังคมับนมันื้นเพราะเหตคุใจ
พวกเจล้าแขท็งกระดล้าง แตข่ตมันื้งแตข่เดลิมสรล้างโลก ‘พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างพวกเขาใหล้เปป็นชายและหญลิงเพราะเหตคุนบีนื้ผซูล้ชาย
จะจากบลิดามารดาของเขา จะไปผซูกพมันอยซูข่กมับภรรยา และเขาทมันื้งสองจะเปป็นเนนนื้ออมันเดบียวกมัน’ เขาจถึงไมข่เปป็นสอง
ตข่อไป แตข่เปป็นเนนนื้ออมันเดบียวกมัน เหตคุฉะนมันื้น ซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงผซูกพมันกมันแลล้ว อยข่าใหล้มนคุษยร์ทนาใหล้พรากจากกมันเลย”

“เมนที่อเขล้าไปในเรนอนแลล้วเหลข่าสาวกของพระองคร์ทซูลถามพระองคร์อบีกถถึงเรนที่องนมันื้น พระองคร์จถึงตรมัสกมับเขา
วข่า “ถล้าผซูล้ใดหยข่าภรรยาของตน แลล้วไปมบีภรรยาใหมข่ ผซูล้นมันื้นกท็ไดล้ผลิดประเวณบีตข่อเธอ และถล้าหญลิงจะหยข่าสามบีของตน
แลล้วไปมบีสามบีใหมข่ หญลิงนมันื้นกท็ผลิดประเวณบี” (มาระโก 10:2-12)

พระเยซซูทรงทราบความไมข่จรลิงใจของพวกฟารลิสบีเหลข่านบีนื้ทบีที่ถามคนาถามตข่างๆในความพยายามทบีที่จะจมับผลิด
พระองคร์ พระองคร์ทรงขอใหล้พวกเขายกขล้อความจากพระราชบมัญญมัตลิของโมเสส และเมนที่อพวกเขาบอกพระองคร์
วข่าโมเสสอนคุญาตใหล้ทนาหนมังสนอหยข่าไดล้ พระองคร์กท็ตรมัสวข่า “โมเสสไดถ้เขทยนขถ้อบรังครับนรันั้นเพรคำะเหตบุใจพวกเจจ้าแขร็ง
กระดจ้าง แตอ่ตบันั้งแตม่เดตมสรถ้คำงโลก ‘พระเจถ้คำไดถ้ทรงสรถ้คำงพวกเขคำใหถ้เปป็นชคำยและหญคิง” เพราะวข่าใจของพวกเขา



แขท็งกระดล้างเหลนอเกลิน โมเสสจถึงอนคุญาตใหล้ทนาหนมังสนอหยข่าไดล้; แตข่ตรันั้งแตอ่เดคิมมรันไมอ่ไดถ้เปป็นแบบนรันั้น (อข่าน ปฐมกาล 
1:27 และ 2:21-24)

พระเจล้าทรงเปป็นผซูล้รลิเรลิที่มการสมรส พระองคร์ทรงเปป็นผซูล้ใหล้กนาเนลิดบล้าน – และพระเจล้าไมข่ทรงเปลบีที่ยนแปลง
เลย พระองคร์ทรงเปป็นเหมนอนเดลิม – วานนบีนื้, วมันนบีนื้และสนบๆไปเปป็นนลิตยร์ (ฮบีบรซู 13:8) “เหตบุฉะนรันั้น ซถึที่งพระเจถ้คำไดถ้
ทรงผซกพรันกรันแลถ้ว อยอ่คำใหถ้มนบุษยคทคคำใหถ้พรคำกจคำกกรันเลย” ตมันื้งแตข่เรลิที่มแรกนมันื้นไมข่มบีสลิที่งทบีที่เรบียกวข่ากคำรหยอ่คำรถ้คำง พระเจล้า
ทรงสรล้างผซูล้ชาย และจากนมันื้นทรงเอากระดซูกซบีที่โครงอมันหนถึที่งออกมาจากตมัวผซูล้ชายและทรงสรล้างผซูล้หญลิง พระองคร์
ประทานผซูล้หญลิงใหล้แกข่ผซูล้ชายและสองคนนมันื้นกท็กลายเปป็นเนนนื้อหนมังอมันเดบียวกมัน พระเยซซูทรงเตนอนความจนาเหลข่าผซูล้ฟปัง
ของพระองคร์วข่าโมเสสอนคุญาตใหล้ทนาหนมังสนอหยข่าไดล้เพราะความแขท็งกระดล้างแหข่งหมัวใจของพวกเขาเองเทข่านมันื้น – 
และจากนมันื้นพระองคร์ทรงสอนพวกเขาวข่าพระองคร์ไดล้เสดท็จมาเพนที่อเอาการสมรสกลมับไปไวล้ทบีที่เดลิมของมมัน

ขล้อ 32: “ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ ผซถ้ใดจะหยอ่คำภรรยคำ เพรคำะเหตบุอคืที่นนอกจคำกกคำรเลอ่นชซถ้ กห็เทอ่คำกรับวอ่คำ
ผซถ้นรันั้นทคคำใหถ้หญคิงนรันั้นลอ่วงประเวณท และถถ้คำผซถ้ใดจะรรับหญคิงซถึที่งหยอ่คำแลถ้วเชอ่นนรันั้นมคำเปป็นภรรยคำ ผซถ้นรันั้นกห็ลอ่วงประเวณท
ดถ้วย”

นบีที่คนอพระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าในยคุคสมมัยนบีนื้แหข่งพระคคุณ มมันเปป็นการกลข่าวซนื้นาของพระราชบมัญญมัตลิขล้อ
เดลิม ใจแขท็งกระดล้างของมนคุษยร์ไดล้ทนาใหล้พระราชบมัญญมัตลิเกบีที่ยวกมับการหยข่ารล้างและการแตข่งงานใหมข่อข่อนลงชมัที่วระยะ
เวลาหนถึที่ง; แตข่พระเยซซูในทบีที่นบีนื้ทรงเอาคนาสมัที่งเดลิมใหล้กลมับมามบีผลบมังคมับใชล้อบีกครมันื้ง – นมัที่นคนอ เนนนื้อหนมังเดบียวกมันซถึที่งถซูก
เชนที่อมเขล้าดล้วยกมันแลล้วโดยพระเจล้าอยอ่คำงถคำวร ผมขอกลข่าวซนื้นาวข่า: เมนที่อบถ้คำนพมังทลาย ครคิสตจรักรกท็พมังทลาย เมนที่อบถ้คำน
และครคิสตจรักรพมังทลาย รมัฐบาลกท็เสนที่อมสภาพและประชาชาตลิกท็ลข่มสลาย – ไมข่เกบีที่ยววข่าจะเปป็นประชาชาตลิใดหรนอ
ชข่วงเวลาใดในประวมัตลิศาสตรร์

พระราชบมัญญมัตลิเรนที่องการหยข่ารล้างตามทบีที่ถซูกใหล้ไวล้โดยพระเยซซูครลิสตร์เจล้าเปป็นพระราชบมัญญมัตลิเดบียวเทข่านมันื้นทบีที่
จะกข่อใหล้เกลิดสมันตลิสคุข, ศบีลธรรมอมันดบีงาม, ความเคารพนมับถนอทบีที่ภรรยาสมควรไดล้รมับ, และความดบีทบีที่ลซูกๆสมควรไดล้
รมับซถึที่งพวกเขาเปป็นผลผลลิตของการสมรสนมันื้น เดท็กๆไมข่ไดล้เขล้ามาในโลกนบีนื้ตามทบีที่พวกเขาเลนอกเอง พวกเขาไมข่ไดล้
ขอรล้องทบีที่จะเกลิดมา เดท็กๆเกลิดมาอมันเปป็นผลมาจากการรวมเปป็นหนถึที่งเดบียวกมันระหวข่างชายและหญลิง พวกเขาจถึง
สมควรไดล้รมับชบีวลิตทบีที่มบีความเคารพ, ความรมักและการปกปฝ้องดซูแล – และหนทางเดบียวทบีที่เดท็กๆจะไดล้รมับความรมัก
และการปกปฝ้องดซูแลนมันื้นกท็คนอ ทบีที่พข่อแมข่จะอยซูข่ดล้วยกมันและเลบีนื้ยงดซูพวกเขาในการอบรมสมัที่งสอนและการเตนอนสตลิของ
องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า

ไมข่มบีมนคุษยร์คนใด, ไมข่วข่าจะเปป็นผซูล้วข่าการรมัฐ, กษมัตรลิยร์, หรนอผซูล้เผดท็จการคนใด, มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะออกกฎหมาย
ตข่างๆทบีที่ขมัดแยล้งกมับบมัญญมัตลิเหลข่านมันื้นของพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ไมข่มบีมนคุษยร์กลบุอ่มไหน, ไมข่มบีคณะนลิตลิบมัญญมัตลิใด, มบี
สลิทธลิธิ์ทบีที่จะออกกฎหมายตข่างๆทบีที่ถซูกออกแบบมาเพนที่อยกเลลิกหรนอมบีผลเหนนอกวข่าบมัญญมัตลิตข่างๆของพระเจล้า ไมข่มบี
กฎหมายใดบนโลกทบีที่จะสามารถทนาสลิที่งทบีที่พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ไดล้ทรงประกาศอยข่างขลมังแลล้ววข่าผลิดใหล้เปป็นถซูกไดล้
พระเยซซูทรงทคคำใหถ้พระรคำชบรัญญรัตคิของพระเจถ้คำสคคำเรห็จแลถ้ว และไมข่มบีมนคุษยร์หนล้าไหนหรนอกลคุข่มคนใดสามารถเพลิก
ถอนหรนอปปัดทลินื้งสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงทนาใหล้สนาเรท็จแลล้วไดล้



อมัครทซูตเปาโลกท็สอนเชข่นกมันวข่าพระเจล้าไดล้ทรงสถาปนาการสมรส ในครลิสตจมักรทบีที่เมนองโครลินธร์กท็เคยมบี
ความเขล้าใจผลิดหรนอคนาสอนผลิดบางประการ และผซูล้คนในครลิสตจมักรนมันื้นกท็วคุข่นวายใจเกบีที่ยวกมับการสมรส, การหยข่า
รล้าง, และการแตข่งงานใหมข่ เปาโลไดล้รมับการรายงานเกบีที่ยวกมับขล้อพลิพาทนบีนื้ในทบีที่ประชคุมทบีที่เมนองโครลินธร์และเพราะเหตคุ
ทบีที่เขาไดล้รมับขล้อซมักถามนบีนื้เขาจถึงเขบียนถล้อยคนาทบีที่ไดล้รมับการดลใจเหลข่านมันื้นซถึที่งถซูกบมันทถึกไวล้ใน 1 โครลินธร์ 7:1-24:

“แลล้วเรนที่องทบีที่พวกทข่านเขบียนมาถถึงขล้าพเจล้านมันื้น ขอตอบวข่า การทบีที่ผซูล้ชายไมข่ยคุข่งเกบีที่ยวกมับผซูล้หญลิงเลยกท็ดบีแลล้ว แตข่
เพนที่อปฝ้องกมันการลข่วงประเวณบี ผซูล้ชายทคุกคนควรมบีภรรยาเปป็นของตนและผซูล้หญลิงทคุกคนมบีสามบีเปป็นของตน สามบีพถึง
ประพฤตลิตข่อภรรยาตามควร และภรรยากท็พถึงประพฤตลิตข่อสามบีตามควรเชข่นเดบียวกมัน ภรรยาไมข่มบีอนานาจเหนนอ
รข่างกายของตน แตข่สามบีมบีอนานาจเหนนอรข่างกายของภรรยา ทนานองเดบียวกมันสามบีไมข่มบีอนานาจเหนนอรข่างกายของตน 
แตข่ภรรยามบีอนานาจเหนนอรข่างกายของสามบี

“อยข่าปฏลิเสธการอยซูข่รข่วมกมันเวล้นแตข่ไดล้ตกลงกมันเปป็นการชมัที่วคราว เพนที่ออคุทลิศตมัวในการถนออดอาหารและ
การอธลิษฐาน แลล้วจถึงคข่อยมาอยซูข่รข่วมกมันอบีก เพนที่อมลิใหล้ซาตานชมักจซูงใหล้ทนาผลิด เพราะตมัวอดไมข่ไดล้ ขล้าพเจล้ากลข่าวเชข่นนบีนื้
โดยไดล้รมับอนคุญาต มลิใชข่เปป็นพระบมัญชา ขล้าพเจล้าปรารถนาทบีที่จะใหล้ทคุกคนเปป็นเหมนอนขล้าพเจล้า แตข่ทคุกคนกท็ไดล้รมับของ
ประทานจากพระเจล้าเหมาะกมับตมัว คนหนถึที่งไดล้รมับอยข่างนบีนื้ และอบีกคนหนถึที่งไดล้รมับอยข่างนมันื้น

“เหตคุฉะนมันื้นขล้าพเจล้าขอกลข่าวแกข่คนทบีที่ยมังเปป็นโสดและพวกแมข่มข่ายวข่า การทบีที่เขาจะอยซูข่เหมนอนขล้าพเจล้ากท็
ดบีแลล้ว แตข่ถล้าเขายมันื้งใจไมข่ไดล้กท็จงแตข่งงานเสบียเถลิด เพราะแตข่งงานเสบียกท็ดบีกวข่ามบีใจเรข่ารล้อนดล้วยกามราคะ สข่วนคนทบีที่
แตข่งงานแลล้วขล้าพเจล้าขอสมัที่ง มลิใชข่ขล้าพเจล้าสมัที่งเอง แตข่องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าทรงบมัญชาวข่า อยข่าใหล้ภรรยาทลินื้งสามบี แตข่ถล้า
นางทลินื้งสามบีไปอยข่าใหล้นางไปมบีสามบีใหมข่ หรนอไมข่กท็ใหล้นางกลมับมาคนนดบีกมับสามบีเกข่า และขออยข่าใหล้สามบีหยข่ารล้าง
ภรรยาเลย

“ขล้าพเจล้าขอกลข่าวแกข่คนอนที่นๆนอกจากพวกนบีนื้ (องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ามลิไดล้ตรมัส) วข่า ถล้าพบีที่นล้องคนใดมบีภรรยาทบีที่
ไมข่เชนที่อและนางพอใจทบีที่จะอยซูข่กมับสามบี สามบีกท็ไมข่ควรหยข่านาง ถล้าหญลิงคนใดมบีสามบีทบีที่ไมข่เชนที่อและสามบีพอใจทบีที่จะอยซูข่กมับ
นาง นางกท็ไมข่ควรหยข่าสามบีนมันื้นเลย ดล้วยวข่าสามบีทบีที่ไมข่เชนที่อนมันื้นไดล้รมับการทรงชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ทางภรรยา และภรรยาทบีที่
ไมข่เชนที่อกท็ไดล้รมับการทรงชนาระใหล้บรลิสคุทธลิธิ์ทางสามบี มลิฉะนมันื้นลซูกของทข่านกท็เปป็นมลทลิน แตข่บมัดนบีนื้ลซูกเหลข่านมันื้นกท็บรลิสคุทธลิธิ์

“แตข่ถล้าคนทบีที่ไมข่เชนที่อจะแยกไป กท็จงใหล้เขาไปเถลิด เรนที่องเชข่นนบีนื้ไมข่จนาเปป็นทบีที่พบีที่นล้องชายหญลิงจะผซูกมมัดใหล้จนาใจ
อยซูข่ดล้วยกมัน เพราะวข่าพระเจล้าไดล้ทรงเรบียกเราใหล้อยซูข่อยข่างสงบ โอ ทข่านผซูล้เปป็นภรรยา ไฉนทข่านจะรซูล้ไดล้วข่าทข่านจะชข่วย
สามบีใหล้รอดไดล้หรนอไมข่ โอ ทข่านผซูล้เปป็นสามบี ไฉนทข่านจะรซูล้ไดล้วข่าทข่านจะชข่วยภรรยาใหล้รอดไดล้หรนอไมข่ แตข่ตามทบีที่
พระเจล้าไดล้ทรงประทานฐานะแกข่แตข่ละคนอยข่างไร เมนที่อองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงเรบียกใหล้เขามาแลล้ว กท็ใหล้เขาดนารง
อยซูข่ในฐานะนมันื้น ขล้าพเจล้าขอสมัที่งใหล้ครลิสตจมักรทมันื้งหมดทนาตามดมังนมันื้น มบีชายคนใดทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกเมนที่อเขาไดล้รมับพลิธบี
เขล้าสคุหนมัตแลล้วหรนอ อยข่าใหล้เขากลมับเปป็นเหมนอนคนทบีที่ไมข่ไดล้เขล้าสคุหนมัต หรนอมบีชายคนใดทบีที่พระเจล้าทรงเรบียกเมนที่อเขา
มลิไดล้เขล้าสคุหนมัตหรนอ อยข่าใหล้เขาเขล้าสคุหนมัตเลย การเขล้าสคุหนมัตไมข่สนาคมัญอะไร และการไมข่เขล้าสคุหนมัตไมข่สนาคมัญอะไร 
แตข่การรมักษาพระบมัญญมัตลิของพระเจล้านมันื้นสนาคมัญ

“ใหล้ทคุกคนอยซูข่ในฐานะทบีที่เขาอยซูข่เมนที่อพระเจล้าทรงเรบียกนมันื้น พระเจล้าทรงเรบียกทข่านเมนที่อยมังเปป็นทาสอยซูข่หรนอ กท็
อยข่ากระวนกระวายเพราะการเปป็นทาสนมันื้น แตข่ถล้าทข่านสามารถไถข่ตมัวออกไดล้กท็ควรไถข่ดบีกวข่า เพราะผซูล้ใดทบีที่องคร์พระผซูล้



เปป็นเจล้าทรงเรบียกเมนที่อยมังเปป็นทาสอยซูข่ ผซูล้นมันื้นเปป็นเสรบีชนขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้า เชข่นเดบียวกมันคนทบีที่รมับการทรงเรบียก
เมนที่อเปป็นเสรบีชน คนนมันื้นเปป็นผซูล้รมับใชล้ของพระครลิสตร์ พระเจล้าทรงซนนื้อทข่านไวล้แลล้วตามราคา อยข่าเขล้าเปป็นทาสของ
มนคุษยร์เลย พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ทข่านทคุกคนดนารงอยซูข่ในฐานะอมันใดเมนที่อพระเจล้าทรงเรบียก กท็ใหล้ผซูล้นมันื้นอยซูข่กมับพระเจล้าใน
ฐานะนมันื้น”

ผมรซูล้ตมัววข่าผมไดล้ใหล้ขล้อพระคมัมภบีรร์เปป็นตอนยาวตรงนบีนื้ แตข่ผมกท็ทนาเชข่นนมันื้นเพนที่อทบีที่จะแนข่ใจวข่าคคุณจะไดล้อข่านมมัน
หากผมใหล้แคข่วข่าบทไหนขล้อไหน กท็คงมบีผซูล้อข่านบางคนของผมทบีที่จะไมข่ยอมสละเวลาไปเปปิดพระคมัมภบีรร์และอข่านขล้อ
พระคนาเหลข่านมันื้นทมันื้งหมด ดล้วยเหตคุนบีนื้ผมจถึงยกขล้อพระคนาเหลข่านบีนื้มาเพนที่อทบีที่คคุณจะอข่านพวกมมันไดล้งข่ายมากขถึนื้นขณะทบีที่
คคุณศถึกษาคล้นควล้า ผมหวมังใจวข่าคคุณจะอข่านและอข่านพวกมมันซนื้นาๆ, ศถึกษาพวกมมัน, และเชนที่ออยข่างแนข่ชมัดในสลิที่งทบีที่พระ
วลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์กนาลมังตรมัสผข่านปลายปากกาของอมัครทซูตเปาโลผซูล้ซถึที่งพระเจล้าไดล้ทรงเรบียก, ทรงแตข่งตมันื้ง, และทรงใชล้
ไปเปป็นผซูล้รมับใชล้แกข่พวกคนตข่างชาตลิ และเปป็นผซูล้ทบีที่พระองคร์ไดล้ประทานการเปปิดเผยเกบีที่ยวกมับขล้อลถึกลมับแหข่งครลิสตจมักร
ภาคพมันธสมัญญาใหมข่ เปาโลเปป็นผซูล้ทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานกฎตข่างๆและหลมักคนาสอนตข่างๆเพนที่อใหล้ครลิสตจมักรไดล้ปฏลิบมัตลิ
ตาม และครลิสเตบียนทมันื้งหลายทคุกวมันนบีนื้ตล้องฟปังและเชนที่อฟปังหลมักคนาสอนเหลข่านบีนื้

เนนที่องจากกคำรเลอ่นชซถ้เปป็นเหตคุผลเดบียวในพระคมัมภบีรร์สนาหรมับการหยข่ารล้าง ผมจถึงขอยกนลิยามของการเลข่นชซูล้ 
(fornication จรลิงๆมบีความหมายวข่า “การลข่วงประเวณบี” – ผซูล้แปล) ตามทบีที่ใหล้ไวล้ใน Webster’s New 
Collegiate Dictionary, Second Edition, Copyrighted 1953: “FORNICATION คนอ การมบีเพศสมัมพมันธร์
โดยคนเหลข่านมันื้นทบีที่ยมังไมข่แตข่งงาน”

โมเสสสมัที่งพวกยลิววข่าถล้าชายคนใดแตข่งงานกมับหญลิงคนหนถึที่งทบีที่ไมข่ใชข่หญลิงพรหมจารบี เขากท็สามารถเขบียน
หนมังสนอหยข่าใหล้นางไดล้ หากนางไมข่ใชข่หญลิงพรหมจารบี นางกท็ยข่อมมบีความผลิดขล้อหาลข่วงประเวณบี (fornication) 
เพราะวข่านางไดล้มบีเพศสมัมพมันธร์โดยมลิชอบกข่อนแตข่งงาน นมัที่นเปป็นมซูลเหตคุเดบียวทบีที่ยอมรมับไดล้สนาหรมับการหยข่ารล้างใน
สมมัยของโมเสส มมันเปป็นมซูลเหตคุเดบียวสนาหรมับการหยข่ารล้างตอนทบีที่พระเยซซูทรงรมับใชล้อยซูข่บนแผข่นดลินโลก และมมันเปป็น
มซูลเหตคุเดบียวสนาหรมับการหยข่ารล้างในปปัจจคุบมัน

ผมรซูล้วข่าเรนที่องนบีนื้รบกวนจลิตใจคนบางคน ขอพระเจล้าทรงโปรดหล้ามผมไมข่ใหล้ตมัดสลินชายหรนอหญลิงคนใดเลย 
เพราะหากผมไดล้รมับการตอบแทนอมันสาสมของผม ผมกท็คงไปอยซูข่ในนรกแลล้ว! ผมขอบคคุณพระเจล้าทบีที่พระองคร์ทรง
เปป็นพระเจล้าแหข่งความเมตตาและพระคคุณ และทบีที่วข่าพระองคร์ทรงไวล้ชบีวลิตผมจนกระทมัที่งผมไดล้มาเชนที่อขข่าวประเสรลิฐ
และไดล้รมับความรอดแลล้ว แตข่ผมอยากทบีที่จะใหล้คนาแนะนนานบีนื้แกข่ชายหรนอหญลิงทบีที่มบีความผลิดในการมบีคซูข่ครองสองคน
โดยทมันื้งคซูข่ยมังมบีชบีวลิตอยซูข่: หากคคุณยมังไมข่บมังเกลิดใหมข่ ผมกท็ขอแนะนนาคคุณใหล้คคุกเขข่าลงและมอบถวายใจและชบีวลิตของคคุณ
แดข่พระเยซซูและจากนมันื้นแสวงหาพระประสงคร์ของพระองคร์ ผมรมับประกมันคคุณไดล้เลยวข่าพระองคร์จะทรงนนาพาคคุณ
ในเสล้นทางทบีที่คคุณควรดนาเนลินไป หากคคุณแสวงหาคนาแนะนนาจากเหลข่านมักเทศนร์หรนอครซูสอนพระคมัมภบีรร์ คคุณกท็นข่าจะ
ถซูกทนาใหล้สมับสนเหลนอขนาด เพราะวข่าผซูล้รมับใชล้ทมันื้งหลาย, ครลิสตจมักรทมันื้งหลาย, ศาสนาทมันื้งหลายและอาจารยร์ทมันื้งหลาย
ตข่างไมข่เหท็นพล้องตรงกมัน

สนาหรมับผซูล้เชนที่อเหลข่านมันื้นทบีที่อาจแตข่งงานกมันตอนอายคุนล้อยเกลินไป, ตอนทบีที่พวกเขาไมข่รซูล้เลยวข่าการแตข่งงาน
หมายถถึงอะไร, และดล้วยเหตคุผลประการใดประการหนถึที่งพวกเขาไดล้หยข่ารล้างกมันและแตข่งงานใหมข่, ผมกท็อยาก



แนะนนาใหล้ผซูล้เชนที่อทบีที่รมักเหลข่านบีนื้อธลิษฐานอยข่างจรลิงจมังและแสวงหาพระประสงคร์ของพระเจล้า โดยยอมใหล้พระวลิญญาณ
ทรงนนาพาพวกเขา จงมบีชบีวลิตอยซูข่เพนที่อพระเจล้า, จงปรนนลิบมัตลิพระเจล้า, และจงจนาไวล้วข่าคคุณจะตล้องใหล้การตข่อพระเจล้า 
ไมข่ใชข่ตข่อมนคุษยร์

มบีผซูล้เชนที่อบางคนทบีที่แตข่งงานแลล้ว, หยข่ารล้าง, และไดล้แตข่งงานใหมข่กข่อนทบีที่พวกเขาไดล้รมับความรอด และในกรณบี
ดมังกลข่าวพระเจล้ากท็จะประทานพระคคุณใหล้ – แตข่เพราะการหวข่านไปยมังเนนนื้อหนมัง คคุณกท็จะเกท็บเกบีที่ยวไปจนกวข่าวมันทบีที่
คคุณจากโลกนบีนื้ไป จงแนข่ใจวข่าคคุณฟปังเสบียงของพระวลิญญาณ และไมข่ใชข่เสบียงมนคุษยร์, ไมข่ใชข่เสบียงของ “ศาสนา” การ
เลข่นชซูล้และการหยข่ารล้างเปป็นบาปทบีที่นข่าเกลบียด; แตข่หากพระเจล้าทรงสามารถชข่วยฆาตกรคนหนถึที่งใหล้รอดไดล้ พระองคร์
กท็ทรงสามารถชข่วยคนทบีที่เลข่นชซูล้ใหล้รอดไดล้เชข่นกมัน มมันเปป็นไปไมข่ไดล้ทบีที่จะทนาการชดใชล้ในกรณบีของการฆาตกรรม แตข่ใน
บางกรณบีการชดใชล้กท็สคำมคำรถถซูกกระทนาไดล้ในกรณบีตข่างๆของการหยข่ารล้าง

อยข่างไรกท็ตาม ไมข่มบีขล้อแกล้ตมัวสนาหรมับผซถ้เชคืที่อทรันั้งหลคำยททที่บรังเกคิดใหมอ่แลถ้วทบีที่แสวงหาการหยข่ารล้าง! หากชาย
และหญลิงคนใดมบีขล้อขมัดเคนองตข่างๆในบล้าน ขล้อขมัดเคนองเหลข่านมันื้นกท็สามารถถซูกจมัดการไดล้ในการอธลิษฐาน ไมข่ใชข่ใน
ศาลหยข่ารล้าง

ผมอยากทบีที่จะเตนอนสตลิชายหรนอหญลิงทบีที่ยมังไมข่แตข่งงานเชข่นกมัน – หากคคุณเปป็นผซูล้เชนที่อ อยม่าแตอ่งงคำนกรับคนไมอ่
เชคืที่อเดห็ดขคำด พระคมัมภบีรร์บมัญชาไวล้อยข่างชมัดเจนวข่า “ทข่านอยข่าเขล้าเทบียมแอกกมับคนทบีที่ไมข่เชนที่อ เพราะวข่าความชอบ
ธรรมจะมบีหคุล้นสข่วนอะไรกมับความอธรรม และความสวข่างจะเขล้าสนลิทกมับความมนดไดล้อยข่างไร พระครลิสตร์กมับเบลบีอมัล
จะลงรอยกมันอยข่างไรไดล้ หรนอคนทบีที่เชนที่อจะมบีสข่วนอะไรกมับคนทบีที่ไมข่เชนที่อ” (2 คร. 6:14, 15) 

หญลิงสาวทบีที่เปป็นครลิสเตบียนทบีที่แตข่งงานกมับชายหนคุข่มทบีที่ยมังไมข่ไดล้รมับความรอดกท็กนาลมังรล้องขอนรกบนดลิน – และ
นมัที่นกท็เปป็นจรลิงเชข่นกมันสนาหรมับชายหนคุข่มทบีที่เปป็นครลิสเตบียนทบีที่แตข่งงานกมับหญลิงสาวทบีที่ยมังไมข่ไดล้รมับความรอด หนคุข่มสาวทมันื้ง
หลายเออ๋ย พระเจล้าจะประทานสามบีหรนอภรรยาทบีที่เปป็นครลิสเตบียนใหล้แกข่พวกคคุณหากคคุณจะอธลิษฐานอยข่างจรลิงจมัง
และรอคอยพระองคร์! มบีอยซูข่อยข่างนล้อยสลิที่งหนถึที่งทบีที่เลวรล้ายยลิที่งกวข่าการไมข่เจอสามบีหรนอภรรยา – และนมัที่นกท็คนอกคำร
แตอ่งงคำนกรับคนผคิด ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่แตข่งงานกมับคซูข่ครองทบีที่ยมังไมข่ไดล้รมับความรอดกท็จะตล้องชดใชล้อยข่างเจท็บปวด มมันไมข่
สนาคมัญวข่าพวกเขาสมัญญาวข่าจะรมับความรอดหรนอไมข่หลมังจากทบีที่พวกคคุณแตข่งงานกมันแลล้ว หากพวกเขาไมข่ยอมถวาย
หมัวใจและชบีวลิตแดข่พระเยซซูและพลิสซูจนร์ความจรลิงใจของพวกเขาโดยการดนาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนทบีที่เสมอตล้นเสมอปลาย
กอ่อนแตข่งงาน พวกเขากท็จะไมข่ยอมกล้าวเชข่นนมันื้นหลมังแตข่งงานอยข่างแนข่นอน ดมังนมันื้นหากคคุณเปป็นหญลิงสาวหรนอชาย
หนคุข่มทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้ว พระเจล้ากท็ทรงมบีคซูข่ครองคนหนถึที่งสนาหรมับคคุณอยซูข่ทบีที่ไหนสมักแหข่ง และในเวลาอมันเหมาะสม
พระองคร์จะทรงนนาคคุณทมันื้งสองใหล้มาอยซูข่ดล้วยกมัน พระองคร์ทรงสามารถกระทนาเชข่นนมันื้นไดล้ และพระองคร์จะทรง
กระทนาเชข่นนมันื้นหากคคุณยอมวางใจพระองคร์, อธลิษฐาน, และรอคอยพระองคร์ ในตลอดชบีวลิตแหข่งการรมับใชล้ของผม 
ผมไมข่เคยมบีความผลิดในการใหล้ครลิสเตบียนคนใดแตข่งงานกมับคนไมข่เชนที่อเลย – และผมจะไมข่ยอมมบีความผลิดในการทนา
พลิธบีสมรสเชข่นนมันื้นดล้วย

พระราชบมัญญมัตริเกรีที่ยวกมับคคาสมัตยศ์ปฏริญาณตข่างๆ
ขล้อ 33: “อทกประกคำรหนถึที่ง ทอ่คำนทรันั้งหลคำยไดถ้ยคินวอ่คำมทคคคำกลอ่คำวในครรันั้งโบรคำณวอ่คำ ‘อยอ่คำเสทยคคคำสรัตยคปฏคิญคำณ 

แตอ่จงปฏคิบรัตคิตคำมคคคำสรัตยคปฏคิญคำณของทอ่คำนตอ่อองคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ’”



ตรงนบีนื้พระเยซซูประทานอบีกตมัวอยข่างหนถึที่งของการแกล้ไขความคลิดผลิดๆเกบีที่ยวกมับพระราชบมัญญมัตลิ โดยทรงยก
ภาพประกอบความเหนนอกวข่าของศบีลธรรมทบีที่อยซูข่ภายในเมนที่อเทบียบกมับสลิที่งทบีที่ปรากฏใหล้เหท็นภายนอก หมัวขล้อนบีนื้
เกบีที่ยวขล้องกมับการรมับ (หรนอการใหล้) คนาสมัตยร์ปฏลิญาณ

คคคำสรัตยคปฏคิญคำณ คนอการรมับรองหรนอการประกาศอยข่างขถึงขมังซถึที่งกระทนาพรล้อมกมับการยนนยมันถถึงความจรลิง
ของทคุกสลิที่งทบีที่ไดล้รมับรองไป ในความเปป็นจรลิงแลล้ว เมนที่อคนใดใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณ เขากท็เชลิญชวนการแกล้แคล้นของ
พระเจล้าใหล้มาสซูข่ตมัวเขาเองหากเขาลล้มเหลวทบีที่จะบอกควคำมจรคิงทรันั้งหมดหรนอหากเขาไปไกลกวอ่คำความจรลิงนมันื้น

พระราชบมัญญมัตลิเกบีที่ยวกมับคนาสมัตยร์ปฏลิญาณตข่างๆถซูกพบในเลวบีนลิตลิ 19:12 และพระราชบมัญญมัตลิ 23:23 และ
โดยพระราชบมัญญมัตลิขล้อนมันื้นมนคุษยร์จถึงถซูกหล้ามไมข่ใหล้คนาสาบานเทท็จ: “อยข่าปฏลิญาณออกนามของเราเปป็นความเทท็จ 
หรนอกระทนาใหล้พระนามพระเจล้าของเจล้าเปป็นทบีที่เหยบียดหยาม เราคนอพระเยโฮวาหร์…ทข่านจงระวมังทบีที่จะกระทนาตาม
ถล้อยคนาทบีที่ผข่านออกมาจากรลิมฝปีปากของทข่าน ตามทบีที่ทข่านไดล้สมมัครใจปฏลิญาณตข่อพระเยโฮวาหร์พระเจล้าของทข่าน ซถึที่ง
ทข่านสมัญญาดล้วยปากของทข่านแลล้ว”

“อยอ่คำเสทยคคคำสรัตยคปฏคิญคำณ...” การเสทยคคคำสรัตยคปฏคิญคำณ คนอการสาบานเทท็จ, การผลิดคนาสาบาน, หรนอการ
สาบานเปป็นเรนที่องโกหก จากขล้อพระคนาสองขล้อถมัดไปเราสรคุปไดล้วข่าพวกยลิวไดล้ไปไกลเกลินกวข่าสลิที่งทบีที่พระราชบมัญญมัตลิ
เรบียกรล้องและไดล้สรล้างคนาสมัตยร์ปฏลิญาณอบีกหลายประการเขล้ามาในชบีวลิตประจนาวมันของพวกเขา คนาสมัตยร์ปฏลิญาณ
เหลข่านบีนื้ไมข่เกบีที่ยวขล้องอะไรเลยกมับพระราชบมัญญมัตลิทบีที่โมเสสไดล้เขบียนไวล้ ดมังทบีที่ขล้อพระคนาขล้อตข่อๆไปเปปิดเผยใหล้เหท็น พวก
เขาจะสาบานโดยอล้างสวรรคร์และแผข่นดลินโลก, โดยเยรซูซาเลท็มนครบรลิสคุทธลิธิ์นมันื้น, หรนอแมล้แตข่โดยศบีรษะของพวกเขา
เอง! แตข่เนนที่องจากในคนาสมัตยร์ปฏลิญาณเหลข่านบีนื้ พวกเขามลิไดล้สาบานโดยพระนามของพระเจล้า พวกเขามลิไดล้มองวข่าคนา
สมัตยร์ปฏลิญาณดมังกลข่าวมบีผลผซูกผมันและมมันเปป็นเรนที่องเลท็กนล้อยมากๆทบีที่จะผลิดคนาสมัตยร์เหลข่านมันื้น ดมังนมันื้นพวกเขาจถึงใชล้
พระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าในทางทบีที่ผลิด และพระเยซซูตรมัสตนาหนลิการกระทนาแบบนบีนื้ในขล้อพระคนาตข่างๆทบีที่เราศถึกษา
อยซูข่นมัที่นเอง

“แตอ่จงปฏคิบรัตคิตคำมคคคำสรัตยคปฏคิญคำณของทอ่คำนตอ่อองคคพระผซถ้เปป็นเจถ้คำ” กลข่าวอยข่างตามตมัวอมักษร, อยข่าง
แทล้จรลิง, และอยข่างรอบคอบแลล้ว สลิที่งทบีที่ถซูกสมัญญาไวล้ในคนาสมัตยร์ปฏลิญาณควรถซูกกระทนา พระราชบมัญญมัตลิของโมเสส
อนคุญาตเรนที่องการใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณ (อพย. 22:11; กดว. 5:19; พบญ. 29:12, 13) และพระเยซซูมลิไดล้เสดท็จมา
เพนที่อทนาลายหรนอเพลิกถอนพระราชบมัญญมัตลิ สลิที่งทบีที่พระองคร์ทรงประณามกท็คนอ ความคลิดเปป็นเทท็จทบีที่พวกยลิวยถึดถนอทบีที่วข่า
คนาสมัตยร์ปฏลิญาณซถึที่งไมข่ไดล้มบีพระนามของพระเจล้ามาเกบีที่ยวดล้วยกท็ไมข่มบีผลผซูกมมัดผซูล้ทบีที่ใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณนมันื้น พระองคร์
ทรงเนล้นยนื้นาขล้อเทท็จจรลิงทบีที่วข่าคนาสมัตยร์ปฏลิญาณใดกท็ตาม, เมนที่อไดล้ใหล้ไวล้แลล้ว, กท็จะตล้องถซูกกระทนา และคนทบีที่ไมข่รมักษาคนา
สมัตยร์ปฏลิญาณกท็เปป็นคนมคุสา

ขล้อ 34 และ 35: “ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ อยอ่คำปฏคิญคำณเลย จะอถ้คำงถถึงสวรรคคกห็ดท เพรคำะสวรรคค
เปป็นบรัลลรังกคของพระเจถ้คำ หรคือจะอถ้คำงถถึงแผอ่นดคินโลกกห็ดท เพรคำะแผอ่นดคินโลกเปป็นททที่รองพระบคำทของพระองคค หรคือ
จะอถ้คำงถถึงกรบุงเยรซซคำเลห็มกห็ดท เพรคำะกรบุงเยรซซคำเลห็มเปป็นรคำชธคำนทของพระมหคำกษรัตรคิยค”

“ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนทรันั้งหลคำยวอ่คำ อยอ่คำปฏคิญคำณเลย” นบีที่ไมข่ไดล้หมายถถึงการใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณในชมันื้นศาลทคุก
วมันนบีนื้ในกระบวนการไตข่สวนความตข่างๆ มมันเปป็นหนล้าทบีที่อมันศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของเราทบีที่จะใหล้การภายใตล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณเมนที่อ



คนาพยานดมังกลข่าวจะนนาอาชญากรมาสซูข่ความยคุตลิธรรม หรนอเมนที่อมมันจะชข่วยคนทบีที่ไรล้ความผลิดใหล้รอดจากการถซูกกลข่าว
หาและรมับโทษอยข่างไมข่ยคุตลิธรรม คนาสมัตยร์ปฏลิญาณทบีที่ใหล้ไวล้ในลมักษณะอมันเหมาะสมในกระบวนการไตข่สวนความกท็
ไมข่ใชข่ความบาป; แตข่เมนที่อบคุคคลผซูล้ใดภายใตล้สถานการณร์ดมังกลข่าววางมนอของตนบนพระคมัมภบีรร์และปฏลิญาณวข่าจะ
พซูดความจรลิง, ความจรลิงทมันื้งหมด, และไมข่ใชข่สลิที่งใดเลยนอกจากความจรลิง, บคุคคลผซูล้นมันื้นกท็ถซูกผซูกมมัดตข่อพระพมักตรร์
พระเจล้าทบีที่จะรมักษาคนาสมัญญาของตนและพซดควคำมจรคิง! การขถึนื้นไปบนคอกพยานและโกหกเมนที่อคนๆนมันื้นไดล้ใหล้คนา
สมัตยร์ปฏลิญาณแลล้ววข่าจะพซูดความจรลิง กท็เปป็นการกระทนาความบาปทบีที่รล้ายแรงและเปป็นการดซูถซูกพระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์

เมนที่อพระเยซซูตรมัสวข่า “อยอ่คำปฏคิญคำณเลย” พระองคร์กท็ทรงหมายความวข่า “อยข่าปฏลิญาณในแบบทบีที่ทข่านทมันื้ง
หลายจะชลินกมับการสาบาน อยข่าสาบานในแบบทบีที่ทนาทคุกวมันจนเปป็นเรนที่องธรรมดาและหมลิที่นประมาทตามธรรมเนบียม
การตบีความพระราชบมัญญมัตลิในขณะนบีนื้ของพวกทข่าน” พระเยซซูกนาลมังตรมัสถถึงนลิสมัยชมัที่วทบีที่โงข่เขลาและสะเพรข่าของพวก
ยลิวในการสาบานในการสนทนาสข่วนตมัวของพวกเขา โดยสาบานทคุกโอกาสและโดยทคุกสลิที่งทบีที่อยซูข่รอบตมัวพวกเขา 
การสาบานชนลิดนบีนื้พระองคร์ทรงประณามในตอนนมันื้น – และพระองคร์ยมังทรงประณามนลิสมัยชมัที่วๆเชข่นนมันื้นอยซูข่เหมนอน
เดลิม

“...จะอถ้คำงถถึงสวรรคคกห็ดท เพรคำะสวรรคคเปป็นบรัลลรังกคของพระเจถ้คำ” เนนที่องจากสวรรคร์เปป็นบมัลลมังกร์ของ
พระเจล้า การสาบานโดยอล้างสวรรคร์กท็เทข่ากมับเปป็นการสาบานโดยอล้างพระองคร์ผซูล้ประทมับบนบมัลลมังกร์นมันื้นในสวรรคร์! 
พระเยซซูทรงประกาศความจรลิงขล้อนบีนื้ในมมัทธลิว 23:22: “ผซูล้ใดจะปฏลิญาณอล้างสวรรคร์ กท็ปฏลิญาณอล้างพระทบีที่นมัที่งของ
พระเจล้าและอถ้คำงพระองคคผซถ้ประทรับบนพระททที่นรัที่งนรันั้น” พวกยลิวเชนที่อวข่าหากพระนามของพระเจล้าไมข่ถซูกเอข่ยถถึงในคนา
สมัตยร์ปฏลิญาณ กท็ไมข่มบีการลบหลซูข่หรนอการทนาผลิดในการกลข่าวคนาสมัตยร์ปฏลิญาณนมันื้น พระเยซซูทรงชบีนื้ใหล้เหท็นอยข่างชมัดเจน
ถถึงขล้อผลิดพลาดในการยกเหตคุผลของพวกเขา

“...หรคือจะอถ้คำงถถึงแผอ่นดคินโลกกห็ดท เพรคำะแผอ่นดคินโลกเปป็นททที่รองพระบคำทของพระองคค...” ผซูล้แตข่งเพลง
สดคุดบีเขบียนไวล้วข่า “แผข่นดลินโลกกมับสรรพสลิที่งในโลกนมันื้นเปป็นของพระเยโฮวาหร์ ทมันื้งพลิภพกมับบรรดาผซูล้ทบีที่อยซูข่ในพลิภพนมันื้น”
(เพลงสดคุดบี 24:1) ดล้วยเหตคุนบีนื้การสาบานโดยอล้างแผข่นดลินโลกจรลิงๆแลล้วกท็เปป็นการสาบานโดยอล้างพระเจล้า และเรา
ไมข่มบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะใหล้คนามมัที่นหรนอใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณโดยอล้างสลิที่งใดกท็ตามทบีที่เปป็นของพระเจล้า แทอ่นรองเทถ้คำ คนอสลิที่งทบีที่เราใชล้
พมักเทล้าของเราขณะนมัที่งบนเกล้าอบีนื้ คนาๆนบีนื้ถซูกใชล้กมับแผข่นดลินโลกเพนที่อบข่งบอกวข่าแผข่นดลินโลกนมันื้นตที่นาตล้อยและดล้อยคข่า
ขนาดไหนเมนที่อเทบียบกมับพระเจล้าผซูล้ทรงเนรมคิตสรถ้คำงแผข่นดลินโลกนบีนื้ พระเจล้าทรงเปป็นประมคุขแหข่งสรรพสลิที่งทมันื้งปวง, 
พระองคร์ทรงอยซูข่เหนนอสรรพสลิที่งทมันื้งปวง, และสรรพสลิที่งทมันื้งปวงทบีที่ถซูกสรล้างขถึนื้นโดยพระผซูล้สรล้างนมันื้นกท็ดล้อยคข่ากวข่า
พระองคร์ผซูล้ทรงสรล้าง!

การเปรบียบเทบียบสองแบบนบีนื้ถซูกเอามาจากอลิสยาหร์ 66:1 ทบีที่เราอข่านวข่า: “พระเยโฮวาหร์ตรมัสดมังนบีนื้วข่า 
“สวรรคคเปป็นบรัลลรังกคของเรคำ และแผอ่นดคินโลกเปป็นแทอ่นวคำงเทถ้คำของเรคำ…”

“...หรคือจะอถ้คำงถถึงกรบุงเยรซซคำเลห็มกห็ดท เพรคำะกรบุงเยรซซคำเลห็มเปป็นรคำชธคำนทของพระมหคำกษรัตรคิยค” ในคนากลข่าว
นบีนื้ พระเยซซูทรงยกขล้อความมาจากเพลงสดคุดบี 48:2: “มองขถึนื้นไปกท็ดซูงาม เปป็นความชนที่นบานของแผข่นดลินโลกทมันื้งสลินื้น 



คนอภซูเขาศลิโยน ดล้านทลิศเหนนอ ซถึที่งเปป็นนครของพระมหคำกษรัตรคิยค” เยรซูซาเลท็มเปป็นนครบรลิสคุทธลิธิ์, นครของพระเจล้า 
ดล้วยเหตคุนบีนื้การสาบานโดยอล้างเยรซูซาเลท็มกท็เปป็นการสาบานโดยอล้างพระเจล้า

กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง ขถ้อเทห็จจรคิงเกทที่ยวกรับพระเจถ้คำกท็เขล้ามาเกบีที่ยวขล้องดล้วยอยข่างเลบีที่ยงไมข่ไดล้ในคนาสมัตยร์ปฏลิญาณ
ใดกท็ตามเมนที่อสวรรคร์, แผข่นดลินโลก, หรนอนครบรลิสคุทธลิธิ์นมันื้นถซูกเชนที่อมโยงกมับมมัน การสาบานโดยอล้างสลิที่งใดกท็ตามทบีที่
พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างขถึนื้นกท็เปป็นการเขล้าใจผลิดเรนที่องความศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของคนาสมัตยร์ปฏลิญาณเหลข่านมันื้น สลิที่งตข่างๆทบีที่พระเจล้าไดล้
ทรงสรล้างขถึนื้นกท็มบีความเชนที่อมโยงอยข่างใกลล้ชลิดมากๆกมับพระเจล้าเอง ดมังนมันื้นการทนาเลข่นๆกมับสข่วนใดกท็ตามของสลิที่งทรง
สรล้างของพระเจล้ากท็เปป็นการทนาเลข่นๆกมับพระเจล้า นบีที่เปป็นความจรลิงอมันขลมังทบีที่พระเยซซูกนาลมังอธลิบายแกข่พวกยลิว 
พระองคร์ทรงอยากใหล้พวกเขาเขล้าใจวข่าการสาบานโดยอล้างสลิที่งใดกท็ตามเหลข่านบีนื้เปป็นการลบหลซูข่ตข่อพระเจล้า เหลข่ามลิช
ชมันนารบีทบีที่กนาลมังใชล้ชบีวลิตอยซูข่ในพนนื้นทบีที่ตข่างๆของชาวยลิวทคุกวมันนบีนื้บอกเราวข่าพวกยลิวยมังปฏลิบมัตลิเรนที่องการสาบานอยข่างผลิด
บมัญญมัตลิและลบหลซูข่แบบนบีนื้อยซูข่เหมนอนเดลิม พวกเขาใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณทคุกรซูปแบบ และสาบานโดยอล้างศบีรษะของ
พวกเขา, โดยอล้างสวรรคร์, โดยอล้างพระวลิหาร, โดยอล้างสลิที่งอนที่นๆอบีกมากมาย พวกเขายมังกระทนาความบาปเหลข่านมันื้น
ของพวกบรรพบคุรคุษอยซูข่เหมนอนเดลิม

ขล้อ 36: “อยอ่คำปฏคิญคำณโดยอถ้คำงถถึงศทรษะของตน เพรคำะทอ่คำนจะกระทคคำใหถ้ผมขคำวหรคือดคคำไปสรักเสถ้นหนถึที่งกห็
ไมอ่ไดถ้”

จงสมังเกตวข่าพระเยซซูทรงเปลบีที่ยนมายมังรซูปเอกพจนร์ตรงนบีนื้และทรงทนาใหล้การประยคุกตร์ใชล้นบีนื้เปป็นเฉพาะตมัว
บคุคคลมากขถึนื้น: “อยอ่คำปฏคิญคำณโดยอถ้คำงถถึงศทรษะของตน (ของทอ่คำน)...” ความคลิดทบีที่เหมนอนๆกมันทข่ามกลางพวกยลิว, 
และพวกกรบีกและพวกโรมเชข่นกมัน กท็คนอวข่าคนทบีที่เอาศทรษะของตมัวเองเปป็นประกมันในคนาปฏลิญาณใดๆกท็มบีแนวโนล้มทบีที่
จะรมักษาคนาพซูดของตนมากกวข่าทบีที่จะเสบีที่ยงเสบียหมัวของตมัวไป! แตข่พระเจล้าทรงเปป็นผซูล้ใหล้กนาเนลิดชบีวลิต ดมังนมันื้นชบีวลิตจถึงเปป็น
ของพระเจล้า พระเจล้าไดล้ทรงสรล้างมนคุษยร์และทรงระบายลมหายใจแหข่งชบีวลิตเขล้าไปในรซูจมซูกของเขา และชบีวลิตไมข่ไดล้
เปป็นของเราใหล้เราใชล้ไดล้ตามใจชอบ มนคุษยร์อาจอล้างวข่าศทรษะของเขคำกห็เปป็นของๆเขคำ – แตข่ในความเปป็นจรลิงแลล้วมมัน
ไมข่ใชข่เลย และเนนที่องจากเขาไมข่มบีอนานาจทบีที่จะเปลบีที่ยนแปลงสบีเสล้นผมแมล้สมักเสล้นเดบียวบนศบีรษะของเขาไดล้ เขาจถึงไมข่มบี
สลิทธลิธิ์ทบีที่จะสคำบคำนโดยอล้างศบีรษะของเขา

ทคุกวมันนบีนื้บางครมันื้งเราไดล้ยลินบางคนพซูดวข่า “ฉมันขอเอาชทวคิตของฉมันเปป็นเดลิมพมันเลย!” นมัที่นกท็เหมนอนกมับการ
สาบานโดยอล้างศบีรษะของคคุณ – และหากสลิที่งทบีที่คคุณเอาชบีวลิตของคคุณเปป็นเดลิมพมันนมันื้นไมข่เปป็นความจรลิง คคุณกท็กนาลมัง
เลข่นพนมันกมับความตาย และคคุณกนาลมังทนาบาปอยข่างรล้ายแรงตข่อชบีวลิตทบีที่พระเจล้าไดล้ประทานใหล้แกข่คคุณ

อยข่างไรกท็ตาม เราตล้องจนาไวล้วข่าคนาสมัตยร์ปฏลิญาณทบีที่ถซูกใหล้ดล้วยเหตคุผลอมันควรกท็ไมข่จนาเปป็นตล้องเปป็นสลิที่งทบีที่บาป
หรนอผลิด จะวข่าไปแลล้ว อมัครทซูตเปาโลกท็ใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณหนถึที่งในโรม 1:9 ทบีที่เขากลข่าววข่า “เพราะพระเจถ้คำผซูล้ซถึที่ง
ขล้าพเจล้าไดล้รมับใชล้ดล้วยชบีวลิตจลิตใจของขล้าพเจล้าในขข่าวประเสรลิฐแหข่งพระบคุตรของพระองคร์นมันื้น ทรงเปป็นพยคำนของ
ขถ้คำพเจถ้คำวข่า เมคืที่อขถ้คำพเจถ้คำอธคิษฐคำนนรันั้น ขถ้คำพเจถ้คำเออ่ยถถึงทอ่คำนทรันั้งหลคำยเสมอไมอ่วอ่คำงเวถ้น” ในกาลาเทบีย 1:20 เปาโล
กลข่าววข่า “แตข่เรนที่องทบีที่ขล้าพเจล้าเขบียนมาถถึงทข่านนบีนื้ ดซูเถลิด ตม่อพระพบักตรณพระเจจ้า ขถ้คำพเจถ้คำไมอ่มบุสคำเลย” ในโรม 9:1 
เปาโลเขบียนไวล้วข่า “ขล้าพเจล้าพซูดตามความจรลิงในพระครลิสตร์ ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้มคุสา ใจสคคำนถึกผคิดชอบของขถ้คำพเจถ้คำเปป็น
พยคำนฝฝ่คำยขถ้คำพเจถ้คำโดยพระวคิญญคำณบรคิสบุทธคิธิ์ดถ้วย” ใน 2 โครลินธร์ 1:23 เขาปฏลิญาณวข่า “ยลิที่งกวข่านมันื้นขอพระเจถ้คำ



ทรงเปป็นพยคำนฝฝ่คำยจคิตใจของขถ้คำพเจถ้คำวข่า ทบีที่ขล้าพเจล้ายมังไมข่ไดล้ไปถถึงเมนองโครลินธร์นมันื้น กท็เพนที่อจะงดโทษพวกทข่านไวล้
กข่อน” ดมังนมันื้นเราจถึงเหท็นวข่าเปาโลใชล้สนานวนเหลข่านมันื้นซนื้นาแลล้วซนื้นาอบีกซถึที่งถนอไดล้วข่าเปป็นคนาปฏลิญาณหนถึที่ง, ศมักดลิธิ์สลิทธลิธิ์และมบี
ผลผซูกมมัด

ในฮบีบรซู 6:13, 14 เราอข่านถล้อยคนาทบีที่นข่าทถึที่งเหลข่านบีนื้: “เพราะวข่าเมนที่อพระเจล้าไดล้ทรงทนาพระสมัญญาไวล้กมับอมับ
ราฮมัมนมันื้น โดยเหตบุททที่ไมอ่มทใครเปป็นใหญอ่กวอ่คำพระองคคททที่พระองคคจะทรงใหถ้คคคำปฏคิญคำณไดถ้นรันั้น พระองคคกห็ไดถ้ทรงใหถ้คคคำ
ปฏคิญคำณแกม่พระองคณเองคนอตรมัสวข่า ‘เราจะอวยพรทข่านแนข่ เราจะทวบีเชนนื้อสายของทข่านใหล้มากขถึนื้น!’”

ในเอเสเคบียล 33:11 เราอข่านวข่า “องคณพระผยูจ้เปป็นเจจ้าพระเจจ้าตรบัสวม่า เรคำมทชทวคิตอยซอ่แนอ่ฉรันใด เราไมข่พอใจ
ในความตายของคนชมัที่วฉมันนมันื้น...”

ความบาปทบีที่พระเยซซูกนาลมังชบีนื้ใหล้พวกยลิวเหท็นนมันื้นอยซูข่ในการทบีที่พวกเขาใหล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณแบบเลข่นๆ, ไมข่
จรลิงจมังและไมข่รซูล้สถึกอะไรเลยวข่าพวกเขาถซูกผซูกมมัดใหล้รมักษาคนาสมัตยร์ปฏลิญาณเหลข่านมันื้นทบีที่พวกเขาไดล้ใหล้ไวล้

ขล้อ 37: “จรคิงกห็จงวอ่คำจรคิง ไมอ่กห็วอ่คำไมอ่ พซดแตอ่เพทยงนทนั้กห็พอ คคคำพซดเกคินนทนั้ไปมคำจคำกควคำมชรัที่ว”
อมันทบีที่จรลิง ผซูล้เชนที่อทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วไมข่จนาเปป็นตล้องสาบานเลย! หากเขาบมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิง ถล้อยคนา

ของเขากท็ควรเปป็นควคำมจรคิง และหากบคุคคลผซูล้ใดยมังไมข่ไดล้บมังเกลิดใหมข่ แมล้หากเขาสคำบคำนวข่าจะพซูดความจรลิง คคุณกท็
ไมข่อาจแนข่ใจไดล้วข่าเขาจะทนาเชข่นนมันื้น

“จรคิงกห็จงวอ่คำจรคิง ไมอ่กห็วอ่คำไมอ่ พซดแตอ่เพทยงนทนั้กห็พอ...” นมัที่นคนอ หากสลิที่งใดเปป็นความจรลิง เรากท็ควรรมับรองมมัน 
หากมมันไมข่จรลิงเรากท็ควรปฏลิเสธมมัน แตข่เราไมข่จนาเปป็นตล้องขถึนื้นตล้นสลิที่งทบีที่เรากลข่าวดล้วยคนาสมัตยร์ปฏลิญาณ และเราไมข่
จนาเปป็นตล้องลงทล้ายมมันดล้วยคนาสมัตยร์ปฏลิญาณดล้วย การยนนยมันหรนอการปฏลิเสธแบบตรงๆกท็เพบียงพอแลล้ว อะไรกท็ตามทบีที่
มากไปกวข่านบีนื้กท็มาจากจคุดประสงคร์หรนอแผนการบางอยข่างทบีที่ชมัที่วรล้าย และจคุดประสงคร์หรนอแผนการเชข่นนมันื้นกท็คงมา
จากพญามาร

ยากอบ 5:12 เตนอนวข่า “พบีที่นล้องทมันื้งหลายของขล้าพเจล้า ทบีที่สนาคมัญเหนนอสลิที่งอนที่นใดทมันื้งหมดกท็คนอ จงอยข่า
ปฏลิญาณ ไมข่วข่าจะโดยอล้างฟฝ้าสวรรคร์หรนอแผข่นดลินโลก และไมข่วข่าจะโดยคนาปฏลิญาณอนที่นใดกท็ตาม แตข่ทบีที่ควรวข่าใชข่กท็จง
วข่าใชข่ ทบีที่ควรวข่าไมข่กท็จงวข่าไมข่ เกรงวข่าทข่านจะตล้องถซูกลงโทษ”

คนมากมายถซูกขอใหล้ลงนามคนามมัที่นตข่างๆ, กฎตข่างๆหรนอระเบบียบขล้อบมังคมับตข่างๆกข่อนทบีที่พวกเขาจะเขล้ารข่วม
นลิกายหนถึที่งหรนอกลคุข่มศาสนาหนถึที่ง ไมข่มบีประโยชนร์ชมัที่วนลิรมันดรร์เลยในการลงนามคนามมัที่นหรนอกฎแบบนมันื้น เพราะวข่าถล้า
เราบมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิง เรากท็จะรมักษากฎเหลข่านมันื้นของความเชนที่อแบบครลิสเตบียน และถล้าเรายมังไมข่ไดล้บมังเกลิด
ใหมข่ เรากท็ไมข่สามารถดนาเนลินชบีวลิตของครลิสเตบียนคนหนถึที่งไดล้อยซูข่ดบี ผมเชนที่อในเรนที่องวลินมัยของครลิสตจมักรและผมเชนที่อวข่าค
รลิสตจมักรทล้องถลิที่นแตข่ละแหข่งควรมบีมาตรฐานตข่างๆ; แตข่พวกมมันอาจเปป็นมาตรฐานตข่างๆทบีที่ไมข่ถซูกเขบียนเปป็นลาย
ลมักษณร์อมักษรกท็ดบีอยซูข่แลล้วเพราะวข่ามมันเปป็นเรนที่องโงข่เขลาและเสบียเวลาทบีที่จะมาเขบียนพวกมมันลงไปและใหล้ผซูล้คนมาลง
นามพวกมมัน!

ผซูล้รมับใชล้จนานวนมากขอใหล้สมาชลิกครลิสตจมักรของตนลงนามคนามมัที่นวข่าจะถวายสลิบลดรายไดล้ของพวกเขา คน
ทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงและทบีที่รมักองคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าอยข่างทบีที่เขาควรจะรมักกท็ไมข่จนาเปป็นตล้องลงนามคนามมัที่นใด
เพนที่อทบีที่จะถวายสลิบลด เขาจะถวายสลิบลดโดยอมัตโนมมัตลิ – และถวายมากยลิที่งกวข่านมันื้น --- เพราะวข่าเขาจะสนใจอยข่าง



แทล้จรลิงในการทนาใหล้งานขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้ากล้าวหนล้าไป ครลิสเตบียนทมันื้งหลายไมข่อยซูข่ภายใตล้กฎและระเบบียบขล้อ
บมังคมับตข่างๆ เราเปป็นไทในพระเยซซูครลิสตร์ แตข่เราจะตล้องไมข่ใชล้เสรบีภาพแบบครลิสเตบียนของเราเพนที่อตมักตวงผล
ประโยชนร์ใหล้ตมัวเราเอง พระคคุณไมข่ไดล้มบีไวล้เพนที่อทนาแบบนมันื้น:

“เพนที่อเสรบีภาพนมันื้นเองพระครลิสตร์จถึงไดล้ทรงโปรดใหล้เราเปป็นไท เหตคุฉะนมันื้นจงตมันื้งมมัที่นและอยข่าเขล้าเทบียมแอก
เปป็นทาสอบีกเลย...พบีที่นล้องทมันื้งหลาย ทบีที่ทรงเรบียกทข่านกท็เพนที่อใหล้มบีเสรบีภาพ อยข่าเอาเสรบีภาพของทข่านเปป็นชข่องทางทบีที่จะ
ปลข่อยตมัวไปตามเนนนื้อหนมัง แตข่จงรมับใชล้ซถึที่งกมันและกมันดล้วยความรมักเถลิด เพราะวข่า พระราชบมัญญมัตลิทมันื้งสลินื้นนมันื้นสรคุปไดล้
เปป็นคนาเดบียว คนอวข่า ‘จงรมักเพนที่อนบล้านเหมนอนรมักตนเอง’” (กท. 5:1, 13, 14)

ตามทบีที่คนาสอนของพระเยซซูกลข่าวไวล้ เราจะตล้องใหล้คนารมับรองหรนอคนาปฏลิเสธอมันเรบียบงข่ายกท็พอสนาหรมับสลิที่งทบีที่
เรากลข่าว เพราะวข่า “คคคำพซดเกคินนทนั้ไปมคำจคำกควคำมชรัที่ว” เราไมข่จนาเปป็นตล้องพยายามทบีที่จะทนาใหล้ความจรลิงหนมักแนข่น
ดล้วยคนาสมัตยร์ปฏลิญาณใดๆ

“อยอ่คำเออ่ยพระนคำมพระเยโฮวคำหคพระเจถ้คำของเจถ้คำเลอ่นๆ” – แตข่อยข่าเขล้าใจผลิดเปป็นอมันขาด: คนททที่ใหถ้คคคำ
ปฏคิญคำณแบบเลอ่นๆไมอ่ชถ้คำกห็เรห็วจะหมคิที่นประมคำทพระนคำมของพระเจถ้คำ! คนทบีที่ชอบสบถสาบานกท็จะโกหกดล้วย และ
ผซูล้คนจะไมข่เชนที่อสลิที่งทบีที่เขาพซูดถถึงแมล้วข่าเขาใชล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณเพนที่อทนาใหล้มมันหนมักแนข่นกท็ตาม คนทบีที่เพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมัน
วางใจไดล้และเชนที่อไดล้กท็คนอ คนทบีที่มบีอคุปนลิสมัย และเขากท็พคิสซจนคอคุปนลิสมัยของตนแลล้วโดยชบีวลิตประจนาวมันของเขา 
ครลิสเตบียนทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วอยข่างแทล้จรลิงไมข่จนาเปป็นตล้องใชล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณตข่างๆหรนอคนาพซูดจาบจล้วงเพนที่อพลิสซูจนร์
ความจรลิงของสลิที่งทบีที่เขากลข่าว

การพซูดสบถเปป็นตมัดี๋วไปนรกราคาถซูกทบีที่สคุดของพญามาร การพซูดสบถไมข่ตล้องอาศมัยพรสวรรคร์หรนอการ
ศถึกษาใดๆเลย คนขบีนื้เมา, คนเกบียจครล้าน, หญลิงโสเภณบี, นมักพนมัน, คนขบีนื้ปด, หมัวขโมย –คนทบีที่มบีอคุปนลิสมัยตที่นาทราม
แบบใดกท็ตามบนแผข่นดลินโลก – สามารถพซูดสบถไดล้อยข่างแคลข่วคลข่องพอๆกมับคนทบีที่มบีฐานะรที่นารวยหรนอมบีใบปรลิญญา
ใครๆกท็ใชล้คนาสมัตยร์ปฏลิญาณในทางทบีที่ผลิดเปป็นทมันื้งนมันื้น แตข่ครคิสเตทยนจรคิงเทข่านมันื้นจะพซูดความจรลิงและทนาใหล้คนทมันื้งหลาย
เชนที่อสลิที่งทบีที่ถซูกกลข่าวเพราะวข่ามมันถซูกสนมับสนคุนโดยชบีวลิตของผซูล้ทบีที่เปป็นครลิสเตบียนอยข่างแทล้จรลิง

คนทบีที่แชข่งดข่าพระเจล้าเปป็นคนขบีนื้ขลาด หากพระเจล้ามายนนอยซูข่ตรงหนล้าเขาแบบทบีที่ปรากฏตข่อสายตา เขากท็คง
ไมข่แชข่งดข่าพระผซูล้สรล้างจมักรวาลนบีนื้ เมนที่อคนชมัที่วแชข่งดข่าเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมันและแชข่งเขาใหล้ตกนรก (หรนอใชล้พระนาม
ของพระเจล้าแบบเลข่นๆกมับเพนที่อนมนคุษยร์ของตน) จรลิงๆแลล้วเขากท็กนาลมังอธลิษฐานขอใหล้พระเจล้าสาปแชข่งเพนที่อนมนคุษยร์
ของเขาใหล้ตกนรก ความจรลิงอมันนข่าเศรล้ากท็คนอวข่า คนทบีที่ทนาแบบนมันื้นกนาลมังนนาคนาแชข่งสาปมาสซูข่ศบีรษะของตมัวเอง

การพซูดสบถไมข่ไดล้ทนาใหล้ใครรวยขถึนื้น, มบีปปัญญาขถึนื้น, มบีความสคุขมากขถึนื้น, หรนอเปป็นทบีที่รมักของใครๆมากกวข่า
เดลิมเลย มมันไมข่ชข่วยในเรนที่องศบีลธรรม, มารยาท, หรนอการวางตมัวเลย การพซูดสบถเปป็นเรนที่องนข่าขยะแขยงตข่อสคุภาพ
สตรบีหรนอสคุภาพบคุรคุษ มมันเปป็นเรนที่องนข่ารมังเกบียจและนข่าสมังเวชตข่อครลิสเตบียนทมันื้งหลาย และมมันเปป็นการดซูถซูกตข่อพระเจล้า
ผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ผซูล้ไดล้ตรมัสใหล้โลกนบีนื้มบีตมัวตนขถึนื้นมา พระเจล้าจะไมข่ทรงถนอวข่าคนพซูดหมลิที่นประมาทไมข่มบีความผลิด การ
แกล้แคล้นจะถซูกเทออกลงบนเขา และหากเขาไมข่กลมับใจเขากท็จะไปอยซูข่ในบถึงไฟนมันื้นชมัที่วนลิรมันดรร์ มมันชข่างวลิเศษเหลนอ
เกลินทบีที่พระเจล้าทรงอดกลมันื้นพระทมัยและทรงกรลินื้วชล้า หากพระองคร์ไมข่ทรงทนาแบบนมันื้นแลล้ว กท็คงมบีงานศพมากกวข่าทบีที่
สมัปเหรข่อจะรมับมนอไหว!



ขล้อ 38: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเคยไดถ้ยคินคคคำซถึที่งกลอ่คำวไวถ้วอ่คำ ‘ตคำแทนตคำและฟฟันแทนฟฟัน’”
คนากลข่าวทบีที่พระเยซซูทรงอล้างอลิงถถึง – “คคคำซถึที่งกลอ่คำวไวถ้” – ไดล้ถซูกใหล้ไวล้ในพระราชบมัญญมัตลิเพนที่อชข่วยเหลข่าผซูล้

วลินลิจฉมัยกนากมับการตมัดสลินใจตข่างๆของพวกเขาเกบีที่ยวกมับโทษตข่างๆสนาหรมับอาชญากรรมบางอยข่างทบีที่ถซูกกข่อขถึนื้นโดยคน
หนถึที่งซถึที่งกระทนาตข่ออบีกคน ในอพยพ 21:23-25 เราอข่านวข่า: “…กท็ใหล้วลินลิจฉมัยดมังนบีนื้ คนอชบีวลิตแทนชบีวลิต ตาแทนตา ฟปัน
แทนฟปัน มนอแทนมนอ เทล้าแทนเทล้า รอยไหมล้แทนรอยไหมล้ แผลแทนแผล รอยชนื้นาแทนรอยชนื้นา”

อบีกครมันื้งในเลวบีนลิตลิ 24:18-20 พระราชบมัญญมัตลิประกาศไวล้วข่า “...ถล้าผซูล้ใดกระทนาใหล้เพนที่อนบล้านเสบียโฉม เขา
กระทนาใหล้เสบียโฉมอยข่างไร กท็ใหล้กระทนาแกข่เขาอยข่างนมันื้น กระดซูกหมักแทนกระดซูกหมัก ตาแทนตา ฟปันแทนฟปัน เขา
กระทนาใหล้เสบียโฉมอยข่างไร เขากท็ตล้องถซูกทนาใหล้เสบียโฉมอยข่างนมันื้น”

จากนมันื้นในพระราชบมัญญมัตลิ 19:21 เราอข่านวข่า “อยข่าใหล้นมัยนร์ตาของทข่านเมตตาสงสาร ควรใหล้ชบีวลิตแทน
ชบีวลิต ตาแทนตา ฟปันแทนฟปัน มนอแทนมนอ เทล้าแทนเทล้า”

นบีที่คนอพระราชบมัญญมัตลิทบีที่พระเยซซูทรงอล้างอลิงถถึง – นมัที่นคนอ หากผซูล้ใดทนาลายดวงตาของอบีกคน เขากท็จะตล้อง
ชดใชล้ดล้วยดวงตาของเขาเอง นบีที่กท็ประยคุกตร์ใชล้กมับมนอ, เทล้า, ฯลฯ เชข่นกมัน พระเยซซูไมข่ไดล้กนาลมังหาขล้อผลิดพลาดในกฎ
ขล้อนมันื้นตามทบีที่มมันมบีไวล้เพนที่อถซูกประยคุกตร์ใชล้โดยพวกพนมักงานผซูล้ปกครอง, ผซูล้พลิพากษา, และเจล้าหนล้าทบีที่รมักษากฎหมาย 
และพระองคร์มลิไดล้ยกเลลิกหรนอเพลิกถอนคนาบมัญชานมันื้นดล้วย แตข่พวกยลิวไมข่ไดล้จนากมัดคนาบมัญชานมันื้นกมับแคข่พวกพนมักงานผซูล้
ปกครองหรนอผซูล้พลิพากษาเทข่านมันื้น พวกเขาไดล้ขยายขอบเขตมมันใหล้ครอบคลคุมถถึงการประพฤตลิระหวข่างบคุคคลดล้วย 
อมันเปป็นการใชล้ความเปป็นกฎหมายมาบมังหนล้าในการแกล้แคล้นผซูล้อนที่น หากเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมันทนาใหล้พวกเขาบาดเจท็บ 
พวกเขากท็ใชล้คนาบมัญชาขล้อนบีนื้เปป็นขล้ออล้างในการแกล้แคล้นบคุคคลผซูล้นมันื้นทบีที่ไดล้กระทนาผลิดตข่อตน พวกเขาไมข่ไดล้พถึที่งพาพวกผซูล้
พลิพากษาและพนมักงานผซูล้ปกครองใหล้ตมัดสลินบทลงโทษ แตข่กลมับใชล้คนาบมัญชานบีนื้เปป็นขล้ออล้างทบีที่จะทนาการพลิพากษาดล้วย
ตมัวเอง

ขล้อ 39: “ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนวอ่คำ อยอ่คำตอ่อสซถ้คนชรัที่ว ถถ้คำผซถ้ใดตบแกถ้มขวคำของทอ่คำน กห็จงหรันแกถ้มอทกขถ้คำงหนถึที่งใหถ้
เขคำดถ้วย”

“ฝฝ่คำยเราบอกทอ่คำนวอ่คำ อยอ่คำตอ่อสซถ้คนชรัที่ว” ดมังนมันื้นพระเยซซูจถึงทรงประกาศวข่าพระราชบมัญญมัตลิไมข่ไดล้มบีการ
อล้างอลิงถถึงการแกล้แคล้นสข่วนตมัวในแงข่ใดเลย พระองคร์ทรงวางหลมักการทบีที่วข่าเราจะตล้องไมข่ตมันื้งตมัวตข่อสซูล้คนชมัที่วคนหนถึที่งทบีที่
อาจทนารล้ายเรา – แตข่แมล้แตข่กฎทมัที่วไปขล้อนบีนื้กท็จะตล้องไมข่ถซูกนนาไปใชล้จนเกลินขอบเขตหรนอบมังคมับใชล้อยข่างเขล้มงวดเกลินไป

พระเยซซูไมข่ไดล้ทรงสอนวข่าเราควรยนนอยซูข่เฉยๆขณะทบีที่ศมัตรซูมาทนาใหล้ครอบครมัวของเราบาดเจท็บหรนอแสวงหา
ทบีที่จะเอาชบีวลิตของเรา มมันเปป็นความรมับผลิดชอบของมนคุษยร์ทบีที่จะปกปฝ้องครอบครมัวของตน และแนข่นอนวข่าเขามบีสลิทธลิธิ์
ทบีที่จะปฝ้องกมันตมัวเองจากใครกท็ตามทบีที่อยากฆข่าเขาหรนอทนาใหล้เขาบาดเจท็บสาหมัส บมัญญมัตลิตข่างๆของพระเจล้า เชข่นเดบียว
กมับกฎหมายตข่างๆของมนคุษยร์และกฎตข่างๆของธรรมชาตลิ ถนอวข่าการปฝ้องกมันตมัวเองเปป็นสลิที่งทบีที่ถซูก เมนที่อชบีวลิตของบคุคคล
ผซูล้ใดตกอยซูข่ในอมันตราย เขากท็มบีสลิทธลิธิ์อมันสมบซูรณร์ทบีที่จะทนาลายคนๆนมันื้นทบีที่กนาลมังพยายามทบีที่จะทนาลายเขคำ – แตข่มมันตล้อง
ถซูกกระทนาในการปฝ้องกมันตมัวและไมข่ใชข่เพนที่อความสะใจในการแกล้แคล้นสข่วนตมัว

“ถถ้คำผซถ้ใดตบแกถ้มขวคำของทอ่คำน กห็จงหรันแกถ้มอทกขถ้คำงหนถึที่งใหถ้เขคำดถ้วย” เราตล้องระมมัดระวมังในการศถึกษา
ถล้อยคนาตข่างๆในพระคนาขล้อใดกท็ตามของพระคมัมภบีรร์ พระเยซซูมลิไดล้ตรมัสวข่า “ถล้าใครสมักคนยลิงคคุณเขล้าทบีที่หลมัง จงหมันหนล้า



ไปและใหล้เขายลิงคคุณเขล้าทบีที่หมัวใจ!” ไมข่ใชข่อยข่างแนข่นอนเลยครมับ ผมขอกลข่าวซนื้นาวข่า – พระองคร์ไมข่ไดล้กนาลมังสอนวข่าเรา
ควรยอมจนานนตข่อการถซูกกระทนายที่นายบีหรนอการถซูกฆข่าตายโดยเหลข่าคนชมัที่ว ภาพประกอบทบีที่พระองคร์ทรงใชล้ตรงนบีนื้
ไมข่ใชข่ภาพทบีที่การเสบียชบีวลิตอาจเกลิดขถึนื้นไดล้ ไมข่มบีใครจะไดล้รมับบาดเจท็บสาหมัสโดยการถซูกตบหนล้าหรอกครมับ ผมยอมรมับ
วข่ามมันตล้องใชล้พระคคุณเยอะมากในการทบีที่จะหมันแกล้มอบีกขล้างและเชลิญชวนคนๆหนถึที่งใหล้ตบแกล้มขล้างนมันื้นดล้วย แตข่ผม
แนข่ใจวข่ามบีหลายกรณบีทบีที่การทนาเชข่นนมันื้นจะเปป็นการถวายเกบียรตลิแดข่พระเจล้าและพระองคร์ทรงสมัญญาแลล้ววข่าพระคคุณ
ของพระองคร์กท็เพบียงพอแลล้ว ผมเชนที่ออยข่างจรลิงใจวข่าหากกคำรหรันแกถ้มอทกขถ้คำงใหถ้จะทนาใหล้ใครสมักคนกลายมาเปป็น
ครลิสเตบียน พระเจล้ากท็จะประทานพระคคุณใหล้เพนที่อทบีที่จะหรันแกล้มอบีกขล้างใหล้!

อยข่างไรกท็ตาม อยข่ายอมใหล้คนรมักสงบคนใดมาสอนคคุณเปป็นอมันขาดวข่าพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้ถนอวข่าการฆข่าทคุก
รซูปแบบเปป็นสลิที่งทบีที่ผลิด ไมข่ใชข่วข่าการฆข่าทคุกรซูปแบบเปป็นการฆาตกรรม มมันไมข่ใชข่การฆาตกรรมทบีที่จะฆข่าในการปฝ้องกมัน
ตมัวหรนอเพนที่อปกปฝ้องคนทบีที่เรารมัก หากพระเยซซูทรงประสงคร์ทบีที่จะสอนวข่าเราจะตล้องไมข่ขมัดขนนแมล้ในยามทบีที่ชบีวลิตของเรา
ตกอยซูข่ในอมันตราย พระองคร์กท็คงตรมัสเชข่นนมันื้นอยข่างชมัดเจนไปแลล้ว พระองคร์มลิไดล้ทรงใชล้ภาพประกอบใดในกรณบีทบีที่
ชบีวลิตตกอยซูข่ในอมันตราย แตข่ทรงใชล้ในกรณบีทบีที่การดซูหมลิที่นเหยบียดหยามถซูกยอมทน มมันเปป็นประสบการณร์ทบีที่นข่าอมับอา
ยมากๆกมับการถซูกตบหนล้า และปกตลิแลล้วกท็จะทนาใหล้เกลิดการตอบสนองดล้วยความโกรธอยข่างรคุนแรง – หรนอบางทบีกท็
มบีการตอบโตล้เพนที่อเอาคนนดล้วย มบีแตข่พระคคุณของพระเจล้าเทข่านมันื้นทบีที่ชข่วยเราใหล้สามารถรมับการปฏลิบมัตลิเชข่นนมันื้นไดล้อยข่าง
สงข่างาม, หมันแกล้มอบีกขล้างใหล้, และเชลิญชวนใหล้อบีกฝฝ่ายตบแกล้มขล้างนมันื้นดล้วย

เมนที่อเราศถึกษายอหร์น 18:19-23 (เหตคุการณร์ตอนทบีที่พระเยซซูทรงอยซูข่ตข่อหนล้ามหาปคุโรหลิต) เรากท็หมายเหตคุ
วข่าเมนที่อมหาปคุโรหลิตไตข่สวนพระองคร์เกบีที่ยวกมับเหลข่าสาวกของพระองคร์และหลมักคนาสอนทบีที่พระองคร์ทรงสอน พระเยซซู
กท็ทรงตอบกลมับอยข่างหาญกลล้าวข่า “เราไดล้กลข่าวใหล้โลกฟปังอยข่างเปปิดเผย เราสมัที่งสอนเสมอทมันื้งในธรรมศาลาและทบีที่ใน
พระวลิหารทบีที่พวกยลิวเคยชคุมนคุมกมัน และเราไมข่ไดล้กลข่าวสลิที่งใดอยข่างลมับๆเลย ทอ่คำนถคำมเราทคคำไม จงถคำมผซถ้ททที่ไดถ้ฟฟังเรคำ
วอ่คำ เรคำไดถ้พซดอะไรกรับเขคำ ดซเถคิด เขารซถ้วอ่คำเรคำกลอ่คำวอะไร”

เมนที่อพระเยซซูทรงตอบมหาปคุโรหลิตไปแบบนมันื้น เจล้าหนล้าทบีที่คนหนถึที่งซถึที่งยนนอยซูข่ขล้างๆกท็ตบพระเยซซูดล้วยฝฝ่ามนอ
ของเขาและกลข่าววข่า: “เจล้าตอบมหาปคุโรหลิตอยข่างนมันื้นหรนอ” พระเยซซูทรงตอบกลมับไปวข่า “ถล้าเราพซูดผลิด จงเปป็น
พยานในสลิที่งทบีที่ผลิดนมันื้น แตข่ถล้าเราพซูดถซูก ทข่านตบเราทนาไม” แตอ่พระองคคมคิไดถ้ทรงหรันแกถ้มอทกขถ้คำงใหถ้

สนาหรมับผมแลล้ว นบีที่แสดงใหล้เหท็นวข่าพระเจล้าทรงอยากใหล้เราเปป็นคนทบีที่ใจถข่อม, มบีความกรคุณา, อดกลมันื้นใจ, 
และอข่อนโยน – แตข่พระองคร์ไมข่อยากใหล้เราเปป็นคนทบีที่ปวกเปปียกหรนออข่อนแอ เราจะตล้องยนนหยมัดเพนที่อความจรลิง 
และเรามบีสลิทธลิธิ์ทบีที่จะปฝ้องกมันตมัวหากชบีวลิตของเราตกอยซูข่ในอมันตรายหรนอหากเราตกอยซูข่ในอมันตรายทบีที่จะไดล้รมับบาดเจท็บ
หรนอถซูกทนาใหล้พลิการโดยเหลข่าศมัตรซูของพระเจล้า เราเหท็นแบบอยข่างทบีที่ดบีอมันหนถึที่งในอมัครทซูตเปาโลตอนทบีที่เขาปรากฏตมัว
ตข่อหนล้าสภาซานเฮดรลินและใหล้การวข่า: “ทข่านพบีที่นล้องทมันื้งหลาย ขล้าพเจล้าไดล้ประพฤตลิตข่อพระพมักตรร์พระเจล้าลล้วนแตข่
ตามใจวลินลิจฉมัยผลิดชอบอมันดบีจนถถึงทคุกวมันนบีนื้” เมนที่อเขาพซูดเชข่นนมันื้นแลล้ว มหาปคุโรหลิตกท็สมัที่งคนใหล้ตบปากเปาโลและ
แทนทบีที่จะหมันแกล้มอบีกขล้างใหล้ภายใตล้สถานการณร์ดมังกลข่าว เปาโลกลมับประกาศดล้วยใจกลล้าวข่า:

“พระเจถ้คำจะทรงตบเจจ้า ผซถ้เปป็นผนรังททที่ฉคำบดถ้วยปซนขคำว เจถ้คำนรัที่งพคิพคำกษคำขถ้คำตคำมพระรคำชบรัญญรัตคิ และยรังสรัที่ง
ใหถ้เขคำตบขถ้คำซถึที่งเปป็นการผตดพระรคำชบรัญญรัตคิหรคือ” (กลิจการ 23:1-3)



ในการทบีที่เราศถึกษาชบีวลิตของพระครลิสตร์ เรากท็หมายเหตคุวข่าพระเยซซูทรงใชล้ความพยายามและความ
ระมมัดระวมังอยข่างมากทบีที่จะหลบีกเลบีที่ยงการไดล้รมับบาดเจท็บและความรคุนแรง พระองคร์ทรงปลบีกตมัวไปจากสถานทบีที่และ
โอกาสตข่างๆเมนที่อพระองคร์ทรงถซูกคคุกคาม (จงศถึกษาลซูกา 4:28-31; ยอหร์น 7:1; 8:59; 10:38, 39)

ขล้อ 40: “ถถ้คำผซถ้ใดอยคำกจะฟฝ้องศคำลเพคืที่อจะรคิบเอคำเสคืนั้อของทอ่คำน กห็จงใหถ้เสคืนั้อคลบุมแกอ่เขคำดถ้วย”
เราไดล้ยลินถล้อยคนาขององคร์ผซูล้ประทานพระราชบมัญญมัตลิเหมนอนเดลิมตามทบีที่พระองคร์ทรงออกพระราชบมัญญมัตลิ

นมันื้น – ไมข่ใชข่ในตมัวอมักษรและการถซูกผซูกมมัดของพระรคำชบรัญญรัตคิ แตข่ในอคิสรภคำพของพระวคิญญคำณ โดยทรงวางหลมัก
การอมันยลิที่งใหญข่เหลข่านมันื้นซถึที่งควรกนากมับจคุดประสงคร์และการกระทนาตข่างๆของผซูล้เชนที่อทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วทคุกคน

ถล้าคนใดมาฟฝ้องรล้องคคุณและเอาเสนนื้อของคคุณไป (เสนนื้อทบีที่สวมใสข่ขล้างในและมบีราคาแพงนล้อยกวข่า) กท็จงใหล้
เสนนื้อคลคุมของคคุณแกข่เขาดล้วย กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง จงใหล้มากกวข่าทบีที่เขาขอโดยกฎหมาย นบีที่เกบีที่ยวขล้องกมับการฟฝ้องรล้อง
ตามกฎหมาย ไมข่ใชข่กมับการมบีเรนที่องขมัดเคนองใจระหวข่างบคุคคล; แตข่พวกยลิวบางคนกนาลมังใชล้วลิธบีปฏลิบมัตลินบีนื้เพนที่อผลกนาไร
สข่วนตมัวของพวกเขา โดยขล้ามขมันื้นตอนเรนที่องผซูล้พลิพากษาและศาลตข่างๆไปเลย

คนากรบีกในทบีที่นบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “เสคืนั้อ” หมายถถึงเสนนื้อทบีที่สวมใสข่อยซูข่ขล้างในโดยพวกยลิวในสมมัยทบีที่องคร์พระผซูล้เปป็น
เจล้าของเราทรงรมับใชล้อยซูข่บนโลก มมันคลล้ายกมับเสนนื้อตรัวหลวมชนคิดรรัดเอวแบบโรม (ปปัจจคุบมันเรากท็คงเรบียกมมันวข่าเสนนื้อ
แบบยาว) ปกตลิแลล้วมมันกท็ยาวลงไปถถึงระดมับตที่นากวข่าหมัวเขข่า แตข่ใน “เสนนื้อ” แบบหรซูหรามากกวข่าซถึที่งถซูกสวมใสข่เปป็นชคุด
ทบีที่เหมาะแกข่โอกาสตข่างๆ มมันกท็ยาวเกนอบถถึงพนนื้นเลย บางครมันื้งมมันถซูกสวมใสข่แบบหลวมๆ บางครมันื้งมมันกท็ถซูกรมัดรอบเอว
โดยใชล้เขท็มขมัด เหลข่าผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์สข่วนใหญข่เชนที่อกมันวข่านบีที่คนอเสนนื้อ “ฉลองพระองคร์ชมันื้นในนมันื้นไมข่มบีตะเขท็บ ทอตมันื้งแตข่บน
ตลอดลข่าง” ทบีที่พระเยซซูทรงสวมใสข่และทบีที่พวกทหารเลข่นพนมันกมันวข่าใครจะไดล้ไปตรงใตล้กางเขนนมันื้น (ยอหร์น 19:23)

คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “เสนนื้อคลคุม” บางครมันื้งกท็ถซูกใชล้เพนที่อบข่งบอกถถึงเสนนื้อผล้าโดยทมัที่วไป แตข่ในบางกรณบีมมันกท็
หมายถถึงเสนนื้อคลคุมชมันื้นนอก – สลิที่งทบีที่เรากท็คงเรบียกวข่า เสคืนั้อคลบุมกรันหนคำว (overcoat) ในยอหร์น 13:4 เมนที่อพระเยซซู
กนาลมังเตรบียมตมัวทบีที่จะลล้างเทล้าพวกสาวก “พระองคร์ทรงลคุกขถึนื้นจากการรมับประทานอาหารเยท็น ทรงถอดฉลอง
พระองคคออกวคำงไวถ้ และทรงเอาผล้าเชท็ดตมัวคาดเอวพระองคร์ไวล้” ไมข่ตล้องสงสมัยเลยวข่านบีที่คนอเสนนื้อคลคุมชมันื้นนอกทบีที่พระ
เยซซูทรงถอดออกวางไวล้ แนข่นอนวข่าพระองคร์ไมข่ไดล้ถอดเสนนื้อผล้าทรันั้งหมดของพระองคร์

พระราชบมัญญมัตลิของโมเสสระบคุไวล้วข่าหากเสนนื้อคลคุมทบีที่วข่านบีนื้ถซูกยถึดไปเปป็นของประกมัน มมันจะตล้องถซูกสข่งคนนแกข่
เจล้าของกข่อนตะวมันตกดลิน (อพย. 22:26, 27) เนนที่องจากนบีที่เปป็นกฎหมาย ศาลตข่างๆของพวกยลิวจถึงอนคุญาตใหล้เสนนื้อ
ตมัวในถซูกยถึดไปโดยกระบวนการทางศาลแทนทบีที่จะเปป็นเสนนื้อตมัวนอก และดล้วยเหตคุนบีนื้นมัที่นจถึงเปป็นเหตคุผลสนาหรมับคนาสมัที่ง
ทบีที่เสนนื้อทมันื้งสองแบบถซูกกลข่าวถถึงตรงนบีนื้ – เสนนื้อ (เสนนื้อตมัวใน) และจากนมันื้นกท็เสนนื้อคลคุม

ธรรมชาตลิของมนคุษยร์ไมข่เปลบีที่ยนแปลงหากมมันไมข่ถซูกเปลบีที่ยนแปลงโดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจล้าผข่านทางการ
อมัศจรรยร์แหข่งการบมังเกลิดใหมข่ มนคุษยร์ทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วกท็กลายเปป็นคนทบีที่ถซูกสรล้างใหมข่ – แตข่ถถึงกระนมันื้นเขากท็ยมังมบีชบีวลิต
อยซูข่ในรข่างกายเนนนื้อหนมังเหมนอนเดลิม; และความรซูล้สถึกนมันื้นกท็ยมังมบีอยซูข่ทคุกวมันนบีนื้ทบีที่วข่าหากคนๆหนถึที่งฟฝ้องรล้องอบีกคนและชนะ
คดบีอยข่างไมข่เปป็นธรรม ฝฝ่ายทบีที่แพล้กท็มบีสลิทธลิธิ์ฟฝ้องกลมับไดล้ หลายครมันื้งคนทบีที่แพล้คดบีกท็จะพซูดถถึงคนทบีที่ชนะคดบีวข่า “ฉมันรมับรอง
เลยวข่าจะตล้องใหล้เขาชดใชถ้ใหล้ไดล้!” และดมังนมันื้นจถึงมบีการฟฝ้องรล้องตลิดตข่อกมันไปไมข่รซูล้จบ



พระเยซซูกนาลมังสอนวข่าแทนทบีที่จะผซูกใจเจท็บและคลิดแคล้นตข่อผซูล้เชนที่อดล้วยกมัน คนทบีที่ถซูกฟฝ้องรล้องควรใหล้แกข่ผซูล้
รคุกรานมากกวข่าทบีที่ฝฝ่ายนมันื้นขอ จรลิงๆแลล้ว ครลิสเตบียนทมันื้งหลายไมข่ควรฟฝ้องรล้องกมันเลยดล้วยซนื้นาไมข่วข่าจะในกรณบีใด อมัคร
ทซูตเปาโลเนล้นยนื้นาขล้อเทท็จจรลิงนบีนื้ในจดหมายฝากของเขาทบีที่สข่งถถึงครลิสตจมักรทบีที่เมนองโครลินธร์ ใน 1 โครลินธร์ 6:1-8 เรา
อข่านวข่า:

“ในพวกทข่านมบีผซูล้ใดหรนอ ถล้าเปป็นความกมับคนอนที่น จะอาจไปวข่าความกมันตข่อหนล้าคนอธรรม และไมข่ไปวข่าตข่อ
หนล้าวลิสคุทธลิชน ทข่านไมข่รซูล้หรนอวข่าวลิสคุทธลิชนจะพลิพากษาโลก และถล้าพวกทข่านจะพลิพากษาโลก ทข่านไมข่สมควรจะ
พลิพากษาความเรนที่องเลท็กนล้อยทบีที่สคุดหรนอ ทข่านไมข่รซูล้หรนอวข่า เราจะตล้องพลิพากษาพวกทซูตสวรรคร์ ถล้าเชข่นนมันื้นจะยลิที่ง
เปป็นการสมควรสมักเทข่าใดทบีที่เราจะพลิพากษาตมัดสลินความเรนที่องของชบีวลิตนบีนื้

“ฉะนมันื้นถล้าพวกทข่านเปป็นความกมันเรนที่องชบีวลิตนบีนื้ จงตมันื้งคนทบีที่ครลิสตจมักรนมับถนอนล้อยทบีที่สคุดใหล้ตมัดสลินเถลิดขล้าพเจล้า
กลข่าวดมังนบีนื้กท็เพนที่อใหล้ทข่านละอายใจ ในพวกทข่านไมข่มบีสมักคนหนถึที่งหรนอทบีที่มบีสตลิปปัญญาสามารถชนาระความระหวข่างพบีที่
นล้อง แตข่พบีที่นล้องกมับพบีที่นล้องตล้องไปวข่าความกมันตข่อหนล้าคนทบีที่ไมข่เชนที่ออยข่างนมันื้นหรนอ เหตคุฉะนมันื้นเพราะพวกทข่านไปเปป็น
ความกมัน บมัดนบีนื้ทข่านกท็ตกจากระดมับทบีที่ควรแลล้ว ทนาไมทข่านจถึงไมข่ทนตข่อการรล้ายซถึที่งเขาทนาแกข่ทข่าน ทนาไมทข่านจถึงไมข่
ยอมถซูกโกง แตข่ทข่านเองกลมับทนารล้ายกมัน และโกงกมันในระหวข่างพวกพบีที่นล้องของทข่านเอง”

ขล้อ 41: “ถถ้คำผซถ้ใดจะเกณฑคทอ่คำนใหถ้เดคินทคำงไปหนถึที่งกคิโลเมตร กห็ใหถ้เลยไปกรับเขคำถถึงสองกคิโลเมตร”
คนากรบีกตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “เกณฑค” ถซูกยนมเขล้ามาในภาษากรบีกและภาษาลาตลินจากภาษาเปอรร์เซบีย มมันบข่ง

บอกถถึงวลิธบีปฏลิบมัตลิอยข่างหนถึที่งของคนเปอรร์เซบียซถึที่งถซูกสนบทอดโดยพวกผซูล้ปกครองชาวกรบีกและโรมทบีที่สนบทอดตข่อจาก
คนเปอรร์เซบียในเอเชบียตะวมันตก ความหมายแบบเครข่งครมัดของคนาๆนบีนื้สนที่อถถึงกคำรทคคำใหถ้คนๆหนถึที่งเปป็นผซถ้นคคำสคำรไปยรัง
สคำธคำรณชน ตมัวอยข่างของการใชล้คนาๆนบีนื้ถซูกพบในเอสเธอรร์ 8:10-14 ทบีที่จดหมายฉบมับตข่างๆทบีที่ถซูกเขบียนในนามของ
กษมัตรลิยร์และถซูกประทมับตราดล้วยแหวนของกษมัตรลิยร์ไดล้ถซูกสข่งออกไป “ทางผซูล้เดลินขข่าวขถึนื้นมล้าเรท็ว และผซูล้ขบีที่ลข่อ อซูฐและ
มล้าอาชาไนยหนคุข่ม...คนเดลินขข่าวซถึที่งขบีที่ลข่อกมับอซูฐจถึงรบีบเรข่งขมับไปตามพระบมัญชาของกษมัตรลิยร์...”

จากการถซูกใชล้กมับพวกผซูล้นนาสาร คนาๆนบีนื้ในทบีที่สคุดกท็เรลิที่มถซูกใชล้กมับการบมังคมับหรนอการขนนใจใหล้ทนางานรมับใชล้
สาธารณะ เหมนอนอยข่างทบีที่พวกทหารโรมบมังคมับซบีโมนชาวไซรบีนใหล้แบกกางเขนนมันื้น (มธ. 27:32) นบีที่คนอธรรมเนบียมทบีที่
พระเยซซูตรมัสถถึง พระองคร์ตรมัสวข่า “หากผซูล้ทบีที่มบีอนานาจบมังคมับทข่านใหล้ไปหนถึที่งไมลร์ อยข่าขมัดขนนผซูล้มบีอนานาจเหนนอ
สาธารณชน จงไปอยข่างสมันตลิ – และแทนทบีที่จะไปหนถึที่งไมลร์ จงไปสองไมลร์เลย” (หนถึที่งไมลร์ของโรมเทบียบเทข่ากมับหนถึที่ง
พมันกล้าว – นล้อยกวข่าไมลร์ของเราในปปัจจคุบมันเลท็กนล้อย)

ขล้อ 42: “ถถ้คำเขคำจะขอสคิที่งใดจคำกทอ่คำนกห็จงใหถ้ อยอ่คำเมคินหนถ้คำจคำกผซถ้ททที่อยคำกขอยคืมจคำกทอ่คำน”
นบีที่เปป็นคนากลข่าวทบีที่แสดงถถึงกฎทมัที่วไป – นมัที่นคนอ การใหล้แกข่คนทบีที่ไมข่สมควรไดล้รมับกท็ดบีกวข่าการไมข่ใหล้แกข่คนทบีที่ตล้อง

การจรลิงๆ ผมตล้องขอรมับสารภาพวข่าหลายครมันื้งในการรมับใชล้ของผม ผมเคยสงสมัยวข่าผมควรชข่วยเหลนอใครบางคน
ทบีที่มาขอความชข่วยเหลนอจากผมหรนอไมข่ คนบางคนสมควรไดล้รมับความชข่วยเหลนอจรลิงๆ ขณะทบีที่คนอนที่นๆอาจไมข่
สมควรไดล้รมับ – และมมันกท็เปป็นไปไมข่ไดล้เสมอไปทบีที่จะแยกแยะระหวข่างคนเหลข่านมันื้น ดล้วยเหตคุนบีนื้ เมนที่อใดกท็ตามทบีที่เปป็นไป
ไดล้ ผมพยายามทบีที่จะซนนื้อสลิที่งทบีที่คนๆนมันื้นตล้องการ หากคนๆนมันื้นทบีที่มาทบีที่ประตซูบล้านของผมหลิว ผมกท็ไมข่ใหล้เงลินเขา แตข่พา
เขาไปยมังรล้านอาหารหรนอใหล้อาหารเขารมับประทานในบล้านของผม หากใครสมักคนขอเงลินผมเพนที่อไปซนนื้อตมัดี๋วรถ



ประจนาทาง ผมกท็ไมข่ใหล้เงลินตามรคำคคำของตมัดี๋วนมันื้น ผมไปและซนนื้อตมัดี๋วนมันื้นใหล้เขา หรนอไมข่กท็สข่งใครสมักคนไปซนนื้อมมันมา และ
ดซูใหล้แนข่ใจวข่าเขาขถึนื้นรถประจนาทางนมันื้นจรลิงๆ (อาจเปป็นไดล้วข่าผมไดล้สข่งใครบางคนไปยมังทบีที่ๆพวกเขาไมข่ไดล้อยากไป
จรลิงๆ – หรนออยข่างนล้อยผมกท็ใหล้พวกเขาขถึนื้นรถประจนาทางและใหล้พวกเขาเรลิที่มไปตามทางของเขา) อาจเปป็นไดล้เชข่น
กมันวข่าผมไดล้ใหล้อาหารแกข่คนทบีที่ไมข่ไดล้หลิวจรลิงๆ บางทบีพวกเขาหลิวอยากกลินเบบียรร์ และไดล้กลินแฮมเบอรร์เกอรร์แทน! 
ประเดท็นหลมักของผมกท็คนอวข่าผมทนาใหล้มมันเปป็นนโยบายเลยทบีที่จะชข่วยเหลนอคนอนที่นๆเมนที่อใดกท็ตามทบีที่กระทนาไดล้ พระเจล้า
ไดล้ทรงอวยพรผมอยข่างบรลิบซูรณร์และเกลินกวข่าสลิที่งใดกท็ตามทบีที่ผมเคยเสบียสละไปเพนที่อชข่วยเหลนอคนเหลข่านมันื้นทบีที่มาทบีที่
ประตซูบล้านของผมเพนที่อขอความชข่วยเหลนอ

อยข่างไรกท็ตาม เราตล้องใชล้สามมัญสนานถึกบล้างในเรนที่องของการชข่วยเหลนอผซูล้อนที่น เราตล้องดซูแลคนของเรากข่อน 
และ “ถล้าแมล้ผซูล้ใดไมข่เลบีนื้ยงดซูวงศร์ญาตลิของตน และโดยเฉพาะอยข่างยลิที่งคนในบล้านเรนอนของตน ผซูล้นมันื้นกท็ไดล้ปฏลิเสธความ
เชนที่อเสบียแลล้ว และชมัที่วยลิที่งกวข่าคนทบีที่ไมข่ไดล้เชนที่อเสบียอบีก” (1 ทธ. 5:8) นอกจากนบีนื้ มบีคนทบีที่ชอบขอจนเปป็นนลิสมัย และมมัน
ไมข่ใชข่เรนที่องดบีทบีที่จะใหล้แกข่คนทบีที่มบีรข่างกายแขท็งแรงดบีและทนางานไดล้ – แตข่ไมม่ยอมทคคำงคำน เปาโลพซูดถถึงเรนที่องนบีนื้ตอนทบีที่เขา
กลข่าวแกข่เหลข่าผซูล้เชนที่อชาวเมนองเธสะโลนลิกาวข่า “แมล้เมนที่อเราอยซูข่กมับพวกทข่าน เรากท็ไดล้กนาชมับทข่านอยข่างนบีนื้วข่า ถถ้คำผซถ้ใดไมอ่
ยอมทสางาน กห็อยอ่คำใหถ้เขคำกตน” (2 ธส. 3:10)

การใหล้ความชข่วยเหลนอแกข่คนทบีที่มบีรข่างกายแขท็งแรงสมบซูรณร์ดบีทบีที่ไมข่ยอมทนางานกท็มบีแตข่จะสข่งเสรลิมใหล้เขา
เกบียจครล้าน มมันเปป็นสลิที่งผลิดทบีที่จะชข่วยเหลนอคนขบีนื้เกบียจโดยการเอาเงลินไปจากคนเหลข่านมันื้นทบีที่ทนางานหนมักเพนที่อหาเลบีนื้ยง
ชบีพตมัวเอง ผมเชนที่อมมัที่นวข่ามบีคนจนานวนมากในสมังคมของเราทคุกวมันนบีนื้ทบีที่ทนางานไดถ้หากพวกเขายอมทนางาน และจะ
สามารถดซูแลตมัวเองไดล้แทนทบีที่จะตล้องรมับการดซูแลจากรมัฐบาลโดยพถึที่งคข่าใชล้จข่ายของคนอนที่นทบีที่ทนางานจรคิงๆและจข่าย
ภาษบี! แตข่ถล้าแมข่มข่ายทบีที่ขมัดสน, ลซูกกนาพรล้า, ผซูล้ชายทบีที่เผชลิญกมับเคราะหร์รล้ายหรนอโศกนาฏกรรม, หรนอคนทบีที่พลิการหรนอ
ถซูกทนาใหล้เปป็นผซูล้ทคุพพลภาพมาทบีที่ประตซูบล้านของเรา เรากท็ตล้องไมข่ไลข่พวกเขาไปเสบียหากเรามบีสลิที่งใดทบีที่จะแบข่งปปันกมับ
พวกเขาไดล้ เราอาจไมข่มบีเยอะแยะทบีที่จะใหล้แกข่พวกเขา แตข่เราสามารถแบข่งปปันสลิที่งทบีที่เรามบีไดล้ และ “จงระลถึกถถึงคน
เหลข่านมันื้นทบีที่ถซูกจองจนาอยซูข่ เหมนอนหนถึที่งวข่าทข่านทมันื้งหลายกท็ถซูกจองจนาอยซูข่กมับเขา จงระลถึกถถึงคนทมันื้งหลายทบีที่ถซูกเคบีที่ยวเขท็ญ
เหมนอนหนถึที่งวข่าเปป็นตมัวของทข่านเองซถึที่งมบีรข่างกายเหมนอนอยข่างเขาดล้วย” (ฮบ. 13:3) (กรคุณาศถึกษามมัทธลิว 25:35-45)

ขล้อ 43: “ทอ่คำนทรันั้งหลคำยเคยไดถ้ยคินคคคำซถึที่งกลอ่คำวไวถ้วอ่คำ ‘จงรรักเพคืที่อนบถ้คำน และเกลทยดชรังศรัตรซ’”
จรลิงๆแลล้ว พระราชบมัญญมัตลิของพระเจล้าตามทบีที่ถซูกนนาเสนอในเลวบีนลิตลิ 19:18 ประกาศวข่า “เจล้าอยข่าแกล้

แคล้นหรนอผซูกพยาบาทลซูกหลานญาตลิพบีที่นล้องของเจล้า แตข่เจถ้คำจงรรักเพคืที่อนบถ้คำนเหมคือนรรักตนเอง...” แตข่พวกอาจารยร์
ชาวยลิว พรล้อมกมับความพยายามทบีที่เปป็นธรรมเนบียมของพวกเขาทบีที่จะหาเหตคุผลอธลิบายขล้อกนาหนดจรลิงๆเหลข่านมันื้น
ของพระราชบมัญญมัตลิ กท็ยนนกรานเรนที่องความหมายทบีที่เครข่งครมัดและจนากมัดของคนาวข่า “เพคืที่อนบถ้คำน” ยลิวเหลข่านมันื้นมอง
คนตข่างชาตลิทคุกคนวข่าเปป็นศมัตรซู พวกเขาเรบียกคนตข่างชาตลิวข่าเปป็น “สคุนมัข” ดล้วยเหตคุนบีนื้พวกเขาจถึงตมันื้งขล้อจนากมัดตข่างๆใหล้
ความหมายของ “เพคืที่อนบถ้คำน”

ในลซูกา 10:25-37 นมักกฎหมายคนหนถึที่งถามพระเยซซูวข่า “ใครเปป็นเพคืที่อนบถ้คำนของขถ้คำพเจถ้คำ?” พระเยซซูทรง
ทราบวข่านมักกฎหมายคนนบีนื้ไมข่เพบียงพยายามทดสอบพระองคร์อยซูข่เทข่านมันื้น, พยายามทบีที่จะลข่อพระองคร์ใหล้ตลิดกมับ, และ
ดมังนมันื้นพระองคร์จถึงทรงเลข่าคนาอคุปมาเรนที่องชาวสะมาเรบียทบีที่ดบีคนนมันื้น โดยทรงเลข่าวข่าชายคนนมันื้นทบีที่กนาลมังเดลินทางจากกรคุง



เยรซูซาเลท็มไปยมังเมนองเยรบีโค “เขาถซูกพวกโจรปลล้น โจรนมันื้นไดล้แยข่งชลิงเสนนื้อผล้าของเขาและทคุบตบี แลล้วกท็ละทลินื้งเขาไวล้
เกนอบจะตายแลล้ว”

พระเยซซูทรงเลข่าวข่าปคุโรหลิตคนหนถึที่งเดลินผข่านมา – แตข่กท็ผข่านเลยชายทบีที่ไดล้รมับบาดเจท็บคนนมันื้นไป จากนมันื้นคน
เลวบีคนหนถึที่งกท็ผข่านมา, มองดซูชายผซูล้นข่าสงสารคนนมันื้น – และกท็ผข่านเลยไปยมังอบีกฟากของถนน จากนมันื้นชาวสะมาเรบีย
คนหนถึที่งกท็ผข่านมา – และพวกยลิวกท็เกลทยดชรังชาวสะมาเรบียยลิที่งนมัก แตข่ชายผซูล้นบีนื้ซถึที่งแสดงความสงสารตข่อชายผซูล้ไดล้รมับ
บาดเจท็บ กท็ทนาแผลใหล้เขาและจากนมันื้นกท็ใหล้เขาขถึนื้นขบีที่สมัตวร์ของตมัวเอง “พามาถถึงโรงแรมแหข่งหนถึที่ง และรมักษาพยาบาล
เขาไวล้”

ในตอนทล้ายของบทเรบียนซถึที่งถซูกสอนในคนาอคุปมานบีนื้ พระเยซซูทรงถามนมักกฎหมายคนนมันื้นวข่า “ในสามคน
นมันื้น ทข่านคลิดเหท็นวข่า คนไหนปรากฏวข่าเปป็นเพนที่อนบล้านของคนทบีที่ถซูกพวกโจรปลล้น” และนมักกฎหมายคนนมันื้นกท็ตล้องจนา
ใจตอบคนาถามของตมัวเอง เขากลข่าววข่า “คนอคนนมันื้นแหละทบีที่ไดล้แสดงความเมตตาแกข่เขา” จากนมันื้นพระเยซซูกท็ตรมัสแกข่
นมักกฎหมายคนนมันื้นวข่า “ทข่านจงไปทนาเหมนอนอยข่างนมันื้นเถลิด” 

อาจารยร์ยลิวเหลข่านมันื้นตบีความพระบมัญญมัตลิขล้อนบีนื้วข่าหมายความวข่าศมัตรซูของคนๆหนถึที่งกท็ไมข่ใชข่เพนที่อนบล้านของ
เขา แตข่พระเยซซูทรงสอนวข่าในความหมายของการตบีความอมันครบถล้วนของพระราชบมัญญมัตลิ แมล้แตข่ศรัตรซของคนๆ
หนถึที่งกท็เปป็นเพนที่อนบล้านของเขา พวกยลิวสอนวข่าพระบมัญชาทบีที่ใหล้รมักเพนที่อนบล้านของตนบอกเปป็นนมัยถถึงการอนคุญาตใหล้
เกลบียดศมัตรซูของตนไดล้ – แตข่ในเลวบีนลิตลิ 19:34 แมล้แตข่คนตอ่คำงดถ้คำวทบีที่อาศมัยอยซูข่ทข่ามกลางคนอลิสราเอลกท็จะตล้องไดล้รมับ
ความรมักเหมนอนกมับทบีที่พวกเขารมักตมัวเอง (พวกนมักประวมัตลิศาสตรร์ประกาศวข่าพวกยลิวเกลบียดชมังมนคุษยชาตลิ – นมัที่นคนอ 
พวกเขาเกลบียดทคุกคนยกเวล้นตมัวพวกเขาเอง)

ขล้อ 44: “ฝฝ่คำยเรคำบอกทอ่คำนวอ่คำ จงรรักศรัตรซของทอ่คำน จงอวยพรแกอ่ผซถ้ททที่สคำปแชอ่งทอ่คำน จงทคคำดทแกอ่ผซถ้ททที่เกลทยด
ชรังทอ่คำน และจงอธคิษฐคำนเพคืที่อผซถ้ททที่ปฏคิบรัตคิตอ่อทอ่คำนอยอ่คำงเหยทยดหยคำมและขอ่มเหงทอ่คำน”

มบีความรมักอยซูข่สองแบบ: (1) ควคำมรรักททที่เปป็นควคำมพถึงพอใจ ซถึที่งกข่อใหล้เกลิดความรซูล้สถึกตข่างๆทบีที่เราเหท็นดบีดล้วย
กมับความประพฤตลิของเพนที่อนมนคุษยร์ของเรา และ (2) ควคำมรรักททที่เปป็นควคำมกรบุณคำปรคำนท ซถึที่งทนาใหล้เราปรารถนาดบีตข่อ
คนๆหนถึที่ง แมล้วข่าเราไมข่อาจเหท็นชอบกมับความประพฤตลิของคนๆนมันื้นไดล้กท็ตาม

ความรมักทบีที่กรคุณาปรานบีนบีที่แหละทบีที่ผซูล้เชนที่อทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วควรมบีตข่อศมัตรซูของเขา พระเยซซูตรมัสวข่า “จงรรัก
ศรัตรซของทอ่คำน” – แตข่ในแงข่มนคุษยร์มมันเปป็นไปไมข่ไดล้เลยทบีที่จะรมักความประพฤตลิของคนเหลข่านมันื้นทบีที่กระทนายที่นายบี, แชข่ง, 
ดข่าวข่า, ทนารล้ายเราหรนอทนาลายทรมัพยร์สลิที่งของของเรา การกระทนาเชข่นนมันื้นฝฝ่าฝฟนพระราชบมัญญมัตลิทมันื้งปวงของพระเจล้า 
และพระเจถ้คำทรงเปป็นควคำมรรัก พระองคร์ทรงรมักคนชรัที่ว – แตข่พระองคคไมอ่รรักความชบัสิ่วของคนชรัที่ว ในฐานะเปป็นผซูล้
ดนาเนลินตามพระเยซซูเราจะตล้องรมักคนชมัที่ว – แตข่เราจะตล้องไมข่รมักทางชมัที่วทมันื้งหลายของพวกเขาหรนอมบีสข่วนใดๆในทาง
เหลข่านมันื้นเลย

ใชข่แลล้วครมับ มมันเปป็นไปไดล้ทบีที่จะรมักใครสมักคนและเกลบียดชมังความประพฤตลิของคนๆนมันื้น มมันเปป็นไปไดล้ทบีที่จะ
เกลบียดชมังการใชล้คนาพซูดหยาบคายและนลิสมัยชมัที่วๆของคนๆหนถึที่งทบีที่ยมังไมข่ไดล้รมับความรอด และยมังพซูดถถึงเขาในทางทบีที่ดบี
และปฏลิบมัตลิกมับเขาดล้วยความกรคุณา การทนาเชข่นนบีนื้คนอเราทนาดบีตอบแทนความชมัที่ว มมันเปป็นไปไดล้เชข่นกมันทบีที่จะเกลบียดชมัง



ความประพฤตลิของคนๆหนถึที่งและยมังชข่วยเหลนอคนๆนมันื้นหากเขาเดนอดรล้อน เราสามารถทนาดบีตข่อเขาไดล้ แมล้วข่าเขา
อาจเคยทนาชมัที่วตข่อเรากท็ตาม โดยการทนาดบีตอบแทนความชมัที่วเรากท็อาจมบีโอกาสทบีที่จะนนาคนๆนมันื้นมาถถึงพระครลิสตร์ไดล้

เปาโลสมัที่งครลิสเตบียนเหลข่านมันื้นในกรคุงโรมวข่า: “อยข่าทนาชมัที่วตอบแทนชมัที่วแกข่ผซูล้หนถึที่งผซูล้ใดเลย ‘แตข่จงมคุข่งกระทนาสลิที่ง
ทบีที่ซนที่อสมัตยร์ในสายตาของคนทมันื้งปวง’ ถล้าเปป็นไดล้คนอเรนที่องทบีที่ขถึนื้นอยซูข่กมับทข่าน จงอยซูข่อยข่างสงบสคุขกมับทคุกคนทข่านผซูล้เปป็น
ทบีที่รมักของขล้าพเจล้า อยข่าทนาการแกล้แคล้น แตข่จงมอบการนมันื้นไวล้แลล้วแตข่พระเจล้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมบีคนา
เขบียนไวล้แลล้ววข่า ‘องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าตรมัสวข่า “การแกล้แคล้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” เหตคุฉะนมันื้น ถล้าศมัตรซู
ของทข่านหลิว จงใหล้อาหารเขารมับประทาน ถล้าเขากระหาย จงใหล้นนื้นาเขาดนที่ม เพราะวข่าการทนาอยข่างนมันื้นเปป็นการสคุม
ถข่านทบีที่ลคุกโพลงไวล้บนศบีรษะของเขา’ อยข่าใหล้ความชมัที่วชนะทข่านไดล้ แตข่จงชนะความชมัที่วดล้วยความดบี” (โรม 12:17-
21)

การรมักใครสมักคนทบีที่เคยยที่นายบี, เอาเปรบียบ, และปฏลิบมัตลิหยาบชล้าตข่อเราคนอบททดสอบขมันื้นสซูงทบีที่สคุดของความ
เชนที่อแบบครลิสเตบียน มมันอาจเปป็นหนล้าทบีที่ทบีที่ยากทบีที่สคุดเลยกท็วข่าไดล้ในบรรดาหนล้าทบีที่ทมันื้งหมดทบีที่ผซูล้เชนที่อถซูกเรบียกใหล้กระทนา มมัน
ไมข่ใชข่เรนที่องงข่ายเลยทบีที่จะอวยพรคนๆหนถึที่งเมนที่อเขากนาลมังแชข่งดข่าคคุณอยซูข่ มมันไมข่ใชข่เรนที่องงข่ายเลยทบีที่จะใหล้อาหารเขาเวลาทบีที่
เขาหลิวหากคนๆนมันื้นเคยปลล้นคคุณมากข่อน มมันไมข่ใชข่เรนที่องงข่ายทบีที่จะทนาแผลใหล้คนๆหนถึที่งเมนที่อเขาไดล้พยายามทบีที่จะฆข่าคคุณ
มมันไมข่ใชข่เรคืที่องงอ่คำย – แตข่โดยพระคบุณของพระเจถ้คำมรันเปป็นสคิที่งททที่เปป็นไปไดจ้

ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายเปป็นผซูล้แทนของพระครลิสตร์บนแผข่นดลินโลก และหากเราจะตล้องเปป็นตมัวแทนของพระองคร์
อยข่างมบีเกบียรตลิ เรากท็ไมข่สามารถทนาเหมนอนอยข่างชาวโลกไดล้ เราไมข่สามารถแชข่งคนๆหนถึที่งทบีที่แชข่งเราไดล้ เราไมข่
สามารถยที่นายบีคนเหลข่านมันื้นทบีที่ยที่นายบีเราไดล้ เราไมข่สามารถใสข่รล้ายคนเหลข่านมันื้นทบีที่อาจใสข่รล้ายเราไดล้ หากคนๆหนถึที่งใชล้ชบีวลิต
อยข่างชมัที่วเหลนอเกลินจนไมข่มบีสลิที่งดบีใดๆทบีที่เราจะพซูดถถึงเขาไดล้เลย เรากท็ตล้องสงบปากสงบคนาและไมข่พซูดอะไรเลย

“จงอธคิษฐคำนเพคืที่อผซถ้ททที่ปฏคิบรัตคิตอ่อทอ่คำนอยอ่คำงเหยทยดหยคำมและขอ่มเหงทอ่คำน” คนาตรงนบีนื้ทบีที่แปลเปป็น “อยอ่คำง
เหยทยดหยคำม” หมายถถึง การทนาใหล้ไดล้รมับความเสบียหายโดยการดนาเนลินคดบีตามกฎหมาย หรนอการกลข่าวหาใครสมัก
คนอยข่างไมข่เปป็นธรรม หากใครสมักคนฟฝ้องรล้องคคุณและทนาใหล้คคุณเสบียหาย คคุณกท็ถซูกสอนใหล้อธลิษฐานเผนที่อเขาแทนทบีที่
จะฟฝ้องเขากลมับเพนที่อพยายามทบีที่จะทนาใหล้เขาเสบียหายในลมักษณะเดบียวกมัน หรนอถล้าคคุณถซูกอบีกคนกลข่าวหาอยข่างไมข่เปป็น
ธรรม คคุณกท็จะตล้องไมข่กลข่าวหาเขากลมับโดยการใสข่รล้ายคนๆนมันื้นและอาจทนาลายเขาใหล้ยข่อยยมับตข่อหนล้าเพนที่อนมนคุษยร์
ของเขา พระเยซซูทรงประกาศวข่าผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายจะตล้องอธลิษฐานเผนที่อคนเหลข่านมันื้น และคคุณแนข่ใจไดล้เลยวข่าพระเจล้า
จะทรงปฏลิบมัตลิกมับพวกเขาในการพลิพากษาอมันชอบธรรม มมันไมข่จนาเปป็นเลยทบีที่เราจะเปป็นฝฝ่ายแกล้แคล้นดล้วยตมัวเอง

พระเจล้าเองทรงวางแบบอยข่างของความจรลิงทบีที่ถซูกสอนในพระคนาขล้อนบีนื้ พระวจนะของพระองคร์ประกาศ
อยข่างชมัดเจนถถึงความเกลบียดชมังทบีที่พระองคร์มบีตข่อความชมัที่ว แตข่ความเกลบียดชมังทบีที่พระองคร์มบีตข่อความชมัที่วและความมคุข่ง
มมัที่นของพระองคร์ทบีที่จะลงโทษการกระทนาผลิดกท็มบีอยซูข่รข่วมกมับความสงสารและความเมตตากรคุณาของพระองคร์ 
“...พระเจล้าทรงพระพลิโรธกมับคนชมัที่วทคุกวมัน” (เพลงสดคุดบี 7:11) แตข่พระองคร์ “ไมข่ทรงประสงคร์ทบีที่จะใหล้ผซูล้หนถึที่งผซูล้ใด
พลินาศเลย แตข่ทรงปรารถนาทบีที่จะใหล้คนทมันื้งปวงกลมับใจเสบียใหมข่” (2 ปต. 3:9) “พระเยโฮวาหร์...จะไมข่ทรงงดโทษ
คนชมัที่วเลย” (นฮม. 1:3) แตข่พระองคร์ไมข่ทรงพอพระทมัยในความตายของคนชมัที่วเลย (อสค. 18:23; 33:11)



ใชข่แลล้วครมับ ความรมักของพระเจล้าทบีที่มบีใหล้แกข่ดวงวลิญญาณของคนชมัที่วมบีอยซูข่รข่วมกมับความเกลบียดชมังของ
พระองคร์ทบีที่มบีตข่อความชมัที่ว หากเราอยากเปป็นเหมนอนพระครลิสตร์แบบทบีที่พระองคร์ทรงอยากใหล้เราเปป็น เราเองกท็ตล้องมบี
ความรมักทบีที่กรคุณาปรานบีแกข่คนบาป – เราตล้องรมักคนบาปแมล้ในขณะทบีที่เราเกลบียดชมังทางบาปหนาตข่างๆของเขา ผม
ขอยอมรมับวข่ามมันยากทบีที่จะรซูล้สถึกทมันื้งสองแบบในขณะเดบียวกมัน และมบีแตข่พระคคุณของพระเจล้าทบีที่บรลิบซูรณร์และเพบียงพอ
สนาหรมับทคุกสลิที่งเทข่านมันื้นทบีที่สามารถชข่วยเราใหล้ทนาแบบนมันื้นไดล้

ขล้อพระคนาในภาคพมันธสมัญญาเดลิมหลายขล้อสอนวข่าเราจะตล้องแสดงความกรคุณาตข่อศมัตรซูของเรา (กรคุณา
ศถึกษาอพยพ 23:4, 5; สคุภาษลิต 24:17-29; 25:21, 22; โยบ 31:29, 30; เพลงสดคุดบี 7:1-5) แตข่ขณะทบีที่พระวจนะ
ของพระเจล้าสอนวข่าเราควรแสดงความกรคุณาตข่อศมัตรซูทมันื้งหลายของเรา มมันกท็สอนเชข่นกมันวข่าพระเจล้าจะทรงเทการ
ลงโทษอมันนข่ากลมัวลงเหนนอคนชมัที่ว ใน 2 เธสะโลนลิกา 1:6-10 อมัครทซูตเปาโลรมับประกมันผซูล้เชนที่อชาวเมนองเธสะโลนลิกา
เหลข่านมันื้นวข่าพระเจล้าจะทรงจมัดการกมับคนทมันื้งหลายทบีที่ขข่มเหงพวกเขา:

“เพราะวข่าเปป็นการยคุตลิธรรมแลล้วซถึที่งพระเจล้าจะทรงเอาความยากลนาบาก ไปตอบแทนใหล้กมับคนเหลข่านมันื้นทบีที่
กข่อความยากลนาบากใหล้กมับทข่านทมันื้งหลาย และทบีที่จะทรงใหล้ทข่านทมันื้งหลายทบีที่รมับความยากลนาบากนมันื้น ไดล้รมับความ
บรรเทาดล้วยกมันกมับเรา เมนที่อพระเยซซูเจล้าจะปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรล้อมกมับหมซูข่ทซูตสวรรคร์ผซูล้มบีฤทธลิธิ์ของพระองคร์ใน
เปลวเพลลิงจะลงโทษสนองคนเหลข่านมันื้นทบีที่ไมข่รซูล้จมักพระเจล้า และแกข่คนทบีที่ไมข่เชนที่อฟปังขข่าวประเสรลิฐของพระเยซซูครลิสตร์
องคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา คนเหลข่านมันื้นจะไดล้รมับโทษอมันเปป็นความพลินาศนลิรมันดรร์ พล้นไปจากพระพมักตรร์องคร์พระผซูล้
เปป็นเจล้า และจากสงข่าราศบีแหข่งพระอานคุภาพของพระองคร์ ในวมันนมันื้น เมนที่อพระองคร์จะเสดท็จมาเพนที่อรมับเกบียรตลิในพวก
วลิสคุทธลิชนของพระองคร์ และเพนที่อใหล้เปป็นทบีที่อมัศจรรยร์ใจแกข่คนทมันื้งปวงทบีที่เชนที่อ (เพราะทข่านกท็ไดล้เชนที่อคนาพยานของเรา)”

(กรคุณาอข่านวลิวรณร์ 6:9, 10; 1 โครลินธร์ 16:22; 2 ทลิโมธบี 4:14; และลซูกา 18:6-8 ดล้วย)
พระราชบมัญญมัตลิพซูดบข่อยเกบีที่ยวกมับควคำมเขถ้มงวดของพระเจล้า ขข่าวประเสรลิฐพซูดถถึงความกรคุณาและความ

อดกลมันื้นของพระองคร์บข่อยกวข่า อยข่างไรกท็ตาม ทมันื้งสองกท็ไมข่ขาดสลิที่งทบีที่โดดเดข่นมากทบีที่สคุดในอบีกฝฝ่ายไปเสบียทมันื้งหมด
ขล้อ 45: “จงทคคำดรังนทนั้เพคืที่อทอ่คำนทรันั้งหลคำยจะเปป็นบบุตรของพระบคิดคำของทอ่คำนผซถ้ทรงสถคิตในสวรรคค เพรคำะวอ่คำ

พระองคคทรงใหถ้ดวงอคำทคิตยคของพระองคคขถึนั้นสอ่องสวอ่คำงแกอ่คนดทและคนชรัที่ว และใหถ้ฝนตกแกอ่คนชอบธรรมและแกอ่
คนอธรรม”

คนากรบีกตรงตมัวทบีที่อข่านวข่า “บคุตร (ทบันั้งหลาย) ของพระบคิดคำของทอ่คำนผซถ้ทรงสถคิตในสวรรคค” ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย
เปป็น “บคุตรทมันื้งหลายของพระเจล้า” (หรนอ “ลซูกๆของพระเจล้า”) ในความหมายหลายประการ: เราเปป็นบคุตรของ
พระองคร์ตรงทบีที่วข่าเราเปป็นเชคืนั้อสคำยของพระองคค มนคุษยร์ทคุกคนเปป็นบคุตรของพระเจล้าโดยการทรงสรล้าง แตข่ไมข่ใชข่
มนคุษยร์ทคุกคนเปป็นบคุตรของพระเจล้าโดยการทรงไถข่ เรายมังเปป็นบบุตรททที่ถซกอบุปกคำระของพระองคคดล้วย ในการทนาดบี
ตอบแทนชมัที่ว, อวยพรแทนแชข่งศมัตรซูของเรา, เรากท็ดนาเนลินตามรอยพระบาทของพระเยซซูและทนาเหมนอนพระองคร์ 
นมัที่นเปป็นเหตคุวข่าทนาไม “พวกสาวกไดล้ชนที่อวข่าครคิสเตทยน” (กลิจการ 11:26) พวกเขาเปป็นเหมนอนพระครลิสตร์มากเหลนอ
เกลินจนพระนามของพระองคร์ถซูกตมันื้งใหล้แกข่พวกเขา

“พระองคคทรงใหถ้ดวงอคำทคิตยคของพระองคคขถึนั้นสอ่องสวอ่คำงแกอ่คนชรัที่วและคนดท...” มมันคนอ “ดวงอคำทคิตยคของ
พระองคณ”, ดวงอาทลิตยร์ของพระเจล้า ทบีที่พระองคร์ทรงทนาใหล้ขถึนื้น และกรคุณาสมังเกตวข่าพระองคร์ไมข่ทรงแบข่งแยกในการ



สข่งแสงอาทลิตยร์มายมังประชากรของพระองคร์เองและบนคนไมข่เชนที่อทมันื้งหลาย พระองคร์ทรง “ใหถ้ฝนตกแกอ่คนชอบ
ธรรมและแกอ่คนอธรรม” ยลิที่งผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายยกตมัวเองขถึนื้นใหล้อยซูข่เหนนอความคลิดของโลกเกบีที่ยวกมับความสะดวกของ
การแกล้แคล้นศมัตรซูของตนมากเทข่าไร ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายกท็ยลิที่งปฏลิบมัตลิดล้วยใจกรคุณาตข่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่ใชล้เราอยข่างหยาบชล้า
มากเทข่านมันื้น, เรากท็ยลิที่งถซูกหลข่อหลอมใหล้มบีความคลิดแบบเดบียวกมับองคร์ผซูล้พลิพากษาชอบธรรม คนอ พระเยซซูครลิสตร์เจล้า 
ผซูล้ทรงกระทนาดบีตข่อคนทบีที่ไมข่สนานถึกบคุญคคุณ เหมนอนกมับทบีที่พระองคร์ทรงทนาดบีตข่อคนทบีที่รซูล้บคุญคคุณและคนชอบธรรม ยลิที่งเรา
กลายเปป็นเหมนอนพระเยซซูมากเทข่าไร เรากท็ยลิที่งแสดงใหล้โลกเหท็นอยข่างสซูงสข่งวข่าเรคำเปป็นบบุตรของพระบลิดาในสวรรคร์
มากเทข่านมันื้น เราพลิสซูจนร์ใหล้คนไมข่เชนที่อทมันื้งหลายเหท็นวข่าเราเปป็นบคุตรของพระเจล้าโดยวลิธบีทบีที่เราดนาเนลินชบีวลิตในแตข่ละวมัน

ขล้อ 46: “แมถ้วอ่คำทอ่คำนรรักผซถ้ททที่รรักทอ่คำน ทอ่คำนจะไดถ้บคคำเหนห็จอะไร ถถึงพวกเกห็บภคำษทกห็กระทคคำอยอ่คำงนรันั้นมคิใชอ่หรคือ”
พระเยซซูทรงบอกเปป็นนมัยตรงนบีนื้วข่าเราจะไดล้รมับบนาเหนท็จสนาหรมับการรมักศมัตรซูของเรา ขล้อ 12 ของบท

เดบียวกมันนบีนื้บอกเราวข่า “จงชนที่นชมยลินดบีอยข่างเหลนอลล้น เพราะวข่าบคคำเหนห็จของทอ่คำนมทบรคิบซรณคในสวรรคค เพราะเขคำไดถ้
ขอ่มเหงศคำสดคำพยคำกรณคทรันั้งหลคำยทบีที่อยซูข่กข่อนทข่านเหมนอนกมัน” ถล้อยคนาเหลข่านบีนื้ถซูกกลข่าวในตอนทล้ายของคนาเทศนา
เรนที่องความสคุขเหลข่านมันื้น และพระเยซซูเพลิที่งตรมัสไปกข่อนหนล้านบีนื้วข่า “บคุคคลผซูล้ใดตล้องถซูกขข่มเหงเพราะเหตคุความชอบ
ธรรม ผซูล้นมันื้นเปป็นสคุข...เมนที่อเขาจะตลิเตบียนขข่มเหงและนลินทาวข่ารล้ายทข่านทมันื้งหลายเปป็นความเทท็จเพราะเรา ทข่านกท็
เปป็นสคุข” ดมังนมันื้นเราจถึงสรคุปวข่าการถซูกขข่มเหงและยมังรรักคนททที่ขอ่มเหงนรันั้นกท็นนาบนาเหนท็จมาใหล้

ในลซูกา 6:32-35 เราอข่านวข่า: “แมล้วข่าทข่านทมันื้งหลายรมักผซูล้ทบีที่รมักทข่าน จะนมับวข่าเปป็นคคุณอะไรแกข่ทข่าน ถถึงแมล้
คนบาปกท็ยมังรมักผซูล้ทบีที่รมักเขาเหมนอนกมัน ถล้าทข่านทมันื้งหลายทนาดบีแกข่ผซูล้ทบีที่ทนาดบีแกข่ทข่าน จะนมับวข่าเปป็นคคุณอะไรแกข่ทข่าน 
เพราะวข่าคนบาปกท็กระทนาเหมนอนกมัน ถล้าทข่านทมันื้งหลายใหล้ยนมเฉพาะแตข่ผซูล้ทบีที่ทข่านหวมังจะไดล้คนนจากเขาอบีก จะนมับวข่า
เปป็นคคุณอะไรแกข่ทข่าน ถถึงแมล้คนบาปกท็ยมังใหล้คนบาปยนมโดยหวมังวข่าจะไดล้รมับคนนจากเขาอบีกเทข่ากมัน แตข่จงรรักศรัตรซของ
ทอ่คำนทรันั้งหลคำย และทคคำกคำรดทตอ่อเขคำ จงใหถ้เขคำยคืมโดยไมอ่หวรังททที่จะไดถ้คคืนอทก บสาเหนร็จของทอ่คำนทรันั้งหลคำยจถึงจะมท
บรตบยูรณณ และทอ่คำนทรันั้งหลคำยจะเปป็นบบุตรของผซถ้สซงสบุด เพรคำะวอ่คำพระองคคยรังทรงโปรดแกอ่คนอกตรัญญซและคนชรัที่ว”

พระวจนะของพระเจล้าไมข่เรบียกรล้องคนทมันื้งหลายใหล้ปรนนลิบมัตลิพระเจล้าเพบียงแคข่เปป็นหนล้าทบีที่เทข่านมันื้น พระ
วจนะของพระเจล้ารล้องขอคนทมันื้งหลายใหล้ยนาเกรงพระเจล้าและรมักพระองคร์ – และจากนมันื้นกท็สมัญญาเรนที่องบนาเหนท็จยลิที่ง
ใหญข่เมนที่อเราปรนนลิบมัตลิพระองคร์อยข่างแทล้จรลิงและใหล้พระองคร์เปป็นทบีที่หนถึที่งในทคุกอยข่างทบีที่เราเปป็นและในทคุกสลิที่งทบีที่เรา
กระทนา

“โดยความเชนที่อ ครมันื้นโมเสสวมัฒนาโตขถึนื้นแลล้ว ไมข่ยอมใหล้เรบียกวข่าเปป็นบคุตรชายของธลิดากษมัตรลิยร์ฟาโรหร์ ทข่าน
เลนอกการรข่วมทคุกขร์กมับชนชาตลิของพระเจล้า แทนการเรลิงสนาราญในความบาปสมักเวลาหนถึที่ง ทข่านถนอวข่าความอมัปยศ
ของพระครลิสตร์ประเสรลิฐกวข่าคลมังทรมัพยร์ในประเทศอบียลิปตร์ เพรคำะทอ่คำนหวรังบสาเหนร็จทมีสิ่จะไดจ้รบับนบันั้น” (ฮบ. 11:24-
26)

ฮบีบรซู 12:2 บอกเราวข่า “เพรคำะเหห็นแกอ่ควคำมยคินดทททที่มทอยซอ่ตรงหนถ้คำนรันั้น พระองคค (พระเยซซ)ไดถ้ทรงทนเอคำ
กคำงเขน ทรงถคือวอ่คำควคำมละอคำยไมอ่เปป็นสคิที่งสคคำครัญอะไร...” สลิที่งทบีที่เราทนาในการเชนที่อฟปังตข่อพระบมัญชาตข่างๆของ
พระเจล้าและเพนที่อถวายเกบียรตลิแดข่พระองคร์ ไมข่วข่างานนมันื้นจะไมข่นข่าอภลิรมยร์ในสายตาเราสมักเพบียงใด จะไดล้รมับบนาเหนท็จ



จากองคร์ผซูล้พลิพากษาชอบธรรมผซูล้ไมข่ทรงกระทนาผลิดพลาดเลย และแมล้แตข่นนื้นาเยท็นสมักแกล้วทบีที่ใหล้ในพระนามของ
พระองคร์กท็จะไมข่ถซูกผข่านเลยไปโดยปราศจากบนาเหนท็จอมันเหมาะสม

“ถถึงพวกเกห็บภคำษทกห็กระทคคำอยอ่คำงนรันั้นมคิใชอ่หรคือ” เพนที่อทบีที่จะเขล้าใจความหมายอมันครบถล้วนของการเปรบียบ
เทบียบนบีนื้ เราตล้องเขล้าใจวข่า “พวกเกห็บภคำษท” เปป็นใครและอะไร ในสมมัยขององคร์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา พวกโรมขาย
สลิทธลิพลิเศษในการเกท็บภาษบี (ในประเทศซบีกโลกตะวมันออกบางประเทศ วลิธบีปฏลิบมัตลิเชข่นนบีนื้กท็ยมังถซูกสนบทอดมาอยซูข่) สลิทธลิธิ์
ทบีที่จะเกท็บสรรพากรหลากหลายรซูปแบบในพนนื้นทบีที่หนถึที่งๆไดล้ถซูกขายในโรมแกข่บคุคคลผซูล้หนถึที่งหรนอบรลิษมัทรข่วมคล้า ซถึที่งปกตลิ
แลล้วเปป็นพวกชนชมันื้นทบีที่สซูงกวข่า ผซูล้คนเหลข่านบีนื้ถซูกเรบียกวข่า “พวกเกท็บภาษบี” – คนเหลข่านมันื้นทบีที่เกท็บรวบรวมสรรพากร
สาธารณะ อยข่างไรกท็ตาม คนเหลข่านมันื้นทบีที่ซนนื้อสลิทธลิธิ์ทบีที่จะเกท็บภาษบีปกตลิแลล้วกท็สข่งพวกตมัวแทนทบีที่ตนจล้างออกไป – ซถึที่งบาง
ครมันื้งเปป็นพลเมนองของโรม, บางครมันื้งกท็เปป็นชนพนนื้นเมนองทบีที่ชนชมันื้นตที่นากวข่าในพนนื้นทบีที่นมันื้นๆ – และตมัวแทนเหลข่านบีนื้กท็ทนา
หนล้าทบีที่เกท็บภาษบีสข่วนใหญข่ หากพวกเขาเกท็บภาษบีไดล้มากกวข่าทบีที่ตนถซูกสมัที่งใหล้เกท็บ พวกเขากท็เอาภาษบีทบีที่เกท็บเกลินไดล้นมันื้น
เขล้ากระเปป๋าตมัวเอง ดมังนมันื้นพวกเขาจถึงไดล้ชนที่อวข่าเปป็นพวกทบีที่ไรล้ศบีลธรรมและไมข่ซนที่อสมัตยร์และพวกเขากท็เปป็นทบีที่เกลบียดชมัง
เขล้าไสล้โดยคนเหลข่านมันื้นทบีที่จข่ายภาษบี

ศรักเคทยสเปป็นตรัวเอกในพวกคนเกท็บภาษบี (คนเกท็บภาษบีตมัวเอก) และเรนที่องราวเกบีที่ยวกมับการกลมับใจเชนที่อของ
เขากท็นข่าอข่านมากๆ (ดซู ลซูกา 19:1-10) เนนที่องจากคนเกท็บภาษบีเหลข่านบีนื้เปป็นพวกขซูดรบีดอยซูข่บข่อยๆ โดยทนาใหล้ตมัวเองมมัที่งมบี
เพราะการทนาเชข่นนมันื้น (ลซูกา 3:12, 13; 19:8) พวกเขาจถึงเปป็นทบีที่รมังเกบียจมากเปป็นพลิเศษในปาเลสไตนร์ และในมมัทธลิว
18:17 และ 21:31 พวกเขากท็ถซูกจมัดใหล้อยซูข่ประเภทเดบียวกมับพวกคนตข่างชาตลิและพวกหญลิงแพศยา หนถึที่งในคนา
กลข่าวหาทบีที่ถซูกใชล้เพนที่อใสข่รล้ายพระเยซซูกท็คนอ คนากลข่าวหาทบีที่วข่าพระองคร์เปป็น “มลิตรสหายกมับคนเกท็บภาษบีและคนบาป”
(มธ. 11:19) มมัทธลิวซถึที่งเปป็นหนถึที่งในสลิบสองคนนมันื้นและเปป็นผซูล้เขบียนกลิตตลิคคุณทบีที่มบีชนที่อของเขา กท็เปป็นคนเกท็บภาษบี (มธ. 
9:9; 10:3)

พระเยซซูทรงประกาศตรงนบีนื้วข่าการรมักคนเหลข่านมันื้นทบีที่รมักเรากท็ไมข่ไดล้มบีศบีลธรรมมากไปกวข่าพวกคนเกท็บภาษบีทบีที่
ถซูกเกลบียดชมังและเปป็นทบีที่รมังเกบียจเหลนอเกลินโดยพวกยลิว เพราะวข่าแมล้แตข่พวกเขากท็รมักคนทบีที่ทนาดบีตข่อพวกเขา เมนที่อเรารมัก
เฉพาะเพนที่อนๆของเราเทข่านมันื้น เรากท็ไมข่ไดล้กนาลมังแสดงออกถถึงความรมักแบบครลิสเตบียนทบีที่แทล้จรลิง มมันงข่ายทบีที่จะรมักใคร
สมักคนทบีที่รมักคคุณ, ใครสมักคนทบีที่ทนาสลิที่งดบๆี เพนที่อคคุณหรนอพซูดเรนที่องดบีๆเกบีที่ยวกมับคคุณอยซูข่เสมอ แตข่การรมักคนทบีที่พยายาม
ทนารล้ายคคุณหรนอพรากสลิที่งทบีที่เปป็นของคคุณโดยชอบไปจากคคุณ – นมัที่นแหละคนอการแสดงออกถถึงความรมักแบบ
ครลิสเตบียนของจรลิง

ขล้อ 47: “ถถ้คำทอ่คำนทรักทคำยแตอ่พทที่นถ้องของตนฝฝ่คำยเดทยว ทอ่คำนไดถ้กระทคคำอะไรเปป็นพคิเศษยคิที่งกวอ่คำคนทรันั้งปวงเลอ่คำ
ถถึงพวกเกห็บภคำษทกห็กระทคคำอยอ่คำงนรันั้นมคิใชอ่หรคือ”

พระเยซซูตรมัสซนื้นาตรงนบีนื้ในอบีกรซูปแบบหนถึที่งถถึงความคลิดของขล้อพระคนากข่อนหนล้า “ถถ้คำทอ่คำนทรักทคำยแตอ่พทที่นถ้อง
ของตนฝฝ่ายเดมียว ทอ่คำนไดถ้กระทคคำอะไรเปป็นพคิเศษยคิที่งกวอ่คำคนทรันั้งปวงเลอ่คำ” ตามธรรมเนบียมปฏลิบมัตลิของชาวตะวมันออก
การ “ทรักทคำย” คนๆหนถึที่งเปป็นการกระทนาทบีที่แสดงถถึงความกรคุณามากกวข่าทบีที่มมันเปป็นอยซูข่ทข่ามกลางชาวตะวมันตก
อยข่างพวกเรา การทมักทายของชาวตะวมันออกปกตลิแลล้วกท็ละเอบียดลออมากกวข่า และดมังนมันื้นจถึงถซูกใหล้เพนที่อแสดงออก



ถถึงความเคารพนมับถนออยข่างสซูงเทข่านมันื้น พวกยลิวไมข่ทมักทายพวกคนตข่างชาตลิ และทคุกวมันนบีนื้พวกมคุสลลิมกท็ไมข่ทมักทายพวก
ครลิสเตบียนโดยถนอเปป็นกฎอยข่างหนถึที่ง

ผซูล้รซูล้พระคมัมภบีรร์บางทข่านตบีความคนากลข่าวนบีนื้วข่าหมายความวข่าหากเราแสดงความกรคุณาตข่อเพนที่อนๆของเรา
และคนเหลข่านมันื้นทบีที่เปป็นผซูล้เชนที่อทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วเทข่านมันื้น เรากท็ไมข่ไดล้กนาลมังดนาเนลินชบีวลิตในแบบทบีที่พระเยซซูทรงอยากใหล้
เราดนาเนลินชบีวลิต เราควรแนข่ใจวข่าทข่าทบีของเราทบีที่มบีตข่อคนทมันื้งปวงพลิสซูจนร์วข่าความเชนที่อแบบครลิสเตบียนนมันื้นเปป็นของแทล้ 
และวข่าการรซูล้จมักพระครลิสตร์ทนาใหล้เราเปป็นคนทบีที่ถซูกสรล้างใหมข่จรลิงๆ สรคุปกท็คนอ สลิที่งทบีที่พระผซูล้ชข่วยใหล้รอดตรมัสตรงนบีนื้จรลิงๆ
แลล้วกท็คนอวข่า: คนทบีที่ชมัที่วชล้าทบีที่สคุด – แมล้แตข่พวกคนเกท็บภาษบีและคนบาป – กท็ทมักทายกมันและกมัน – และผซูล้เชนที่อทมันื้งหลาย
ทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วควรทนามากยลิที่งกวข่านมันื้น! ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายมบีจลิตใจทบีที่แตกตข่างไปจากจลิตใจของคนบาปทมันื้งหลาย และ
เราควรปฏลิบมัตลิกมับพวกศรัตรซของเราใหล้ดบีพอๆกมับทบีที่พวกคนชมัที่วปฏลิบมัตลิกมับเพคืที่อนๆของพวกเขา เราควรทนาเชข่นนบีนื้เพราะ
วข่ามมันเปป็นสคิที่งททที่ถซกตถ้อง และเราควรทนาสลิที่งทบีที่ถซูกตล้องกมับคนทมันื้งปวง นอกจากนบีนื้ โดยการปฏลิบมัตลิตามคนาสมัที่งเหลข่านมันื้น
ของพระเยซซู เรากท็สามารถพลิสซูจนร์ใหล้ชาวโลกเหท็นวข่าความเชนที่อแบบครลิสเตบียนนมันื้นไมข่เหท็นแกข่ตมัวและวข่าความเชนที่อ
แบบครลิสเตบียนเหนนอกวข่าศาสนาอนที่นๆทมันื้งปวงบนแผข่นดลินโลก

ขล้อ 48: “เหตบุฉะนทนั้ ทอ่คำนทรันั้งหลคำยจงเปป็นคนดทรอบคอบ เหมคือนอยอ่คำงพระบคิดคำของทอ่คำนผซถ้ทรงสถคิตใน
สวรรคคเปป็นผซถ้ดทรอบคอบ”

พระเยซซูทรงหมายความวข่าคนเหลข่านบีนื้, เหลข่าสาวกของพระองคร์, สามารถเปป็นผซูล้ดบีรอบคอบไดล้พอๆกมับทบีที่
พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงรอบคอบอยข่างนมันื้นหรนอ? พระองคร์ทรงหมายความวข่าพวกเขาควรเปป็นผซูล้ทบีที่ไรล้บาปและ
บรลิสคุทธลิธิ์เหมนอนกมับทบีที่พระเจล้าผซูล้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงไรล้บาปและบรลิสคุทธลิธิ์อยข่างนมันื้นหรนอ? คนากรบีกทบีที่แปลเปป็น “ดท
รอบคอบ” (perfect – สมบซูรณร์แบบ) มบีความหมายวข่า ครบถถ้วน หรนอเสรห็จสมบซรณค คนาๆนบีนื้เดลิมทบีถซูกใชล้กมับชลินื้น
สข่วนของกลไก, เหมนอนกมับเครนที่องจมักรอมันหนถึที่งทบีที่สมบซูรณร์เพราะวข่าชลินื้นสข่วนทมันื้งหมดมาอยซูข่ดล้วยกมันแลล้ว เครนที่องจมักรนมันื้น
จถึงไมข่ขาดสลิที่งใดเลย พระเยซซูจถึงกนาลมังตรมัสแกข่พวกสาวกของพระองคร์วข่า “จงเตคิบโตเตห็มททที่ อยข่าเปป็นเดท็กทารก อยข่า
ขคำดในเรนที่องความรมัก, ในการทนาหนล้าทบีที่ผซูล้อารมักขา, หรนอในพระคคุณตข่างๆแบบครลิสเตบียน”

อมัครทซูตเปาโลบอกเราวข่าเราสามารถทนาสลิที่งนบีนื้สนาเรท็จไดล้โดยกคำรอยซอ่ในพระครตสตณ “เพราะวข่าในพระองคร์
นมันื้นสภาพของพระเจล้าดนารงอยซูข่อยข่างบรลิบซูรณร์ และ (เรคำทรันั้งหลคำย) ไดถ้ควคำมครบบรคิบซรณคในพระองคค ผซูล้เปป็นศบีรษะ
แหข่งปวงเทพผซูล้ครองและศมักดลิเทพ” (คส. 2:9, 10)

ใชข่แลล้วครมับ ผซูล้เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่บมังเกลิดใหมข่แลล้วครบบรลิบซูรณร์ในพระครลิสตร์ พระเจล้า “ทรงตมันื้งพระองคร์ใหล้เปป็น
ปปัญญา ความชอบธรรม การแยกตมันื้งไวล้ และการไถข่โทษ สนาหรมับเราทมันื้งหลาย” (1 คร. 1:30) ทมันื้งหมดทบีที่เรา
ตล้องการ พระองคร์กท็ทรงจมัดเตรบียมใหล้ (ฟป. 4:19) เราทนาทบุกสคิที่งไดล้โดยทางพระองคร์ (ฟป. 4:13) แตข่ปรคำศจคำก
พระองคคเรากท็ทนาสลิที่งใดไมข่ไดล้เลย (ยอหร์น 15:5 วรรคหลมัง)

พระวจนะของพระเจล้าบอกเราวข่าโยบเปป็นคนดทรอบคอบ – เทบีที่ยงธรรม, ยนาเกรงพระเจล้าและเกลบียดชมัง
ความชมัที่วรล้าย (โยบ 1:1) แตข่นบีที่หมายความวข่าโยบเปป็นผซูล้บรลิสคุทธลิธิ์เหมนอนกมับทบีที่พระเจล้าทรงบรลิสคุทธลิธิ์อยข่างนมันื้นหรนอ? 
แนข่นอนวข่ามมันไมอ่ไดล้หมายความอยข่างนมันื้น การศถึกษาหนมังสนอโยบเปปิดเผยวข่าเขาเปป็นคนทบีที่มบีขล้อผลิดพลาดเหมนอนกมับทบีที่
มนคุษยร์ทคุกคนมบีขล้อผลิดพลาด เขาใหล้การรมับรองวข่า “ถล้าขล้าอล้างวข่าตมัวชอบธรรม ปากของขล้าจะกลข่าวโทษขล้า ถล้าขล้า



อล้างวข่าตมัวดบีรอบคอบ พระองคร์จะพลิสซูจนร์วข่าขล้าดนนื้อดถึง” (โยบ 9:20) โยบทซูลตข่อพระเยโฮวาหร์วข่า “ขล้าพระองคร์เคย
ไดล้ยลินถถึงพระองคร์ดล้วยหซู แตข่บมัดนบีนื้ตาของขล้าพระองคร์เหท็นพระองคร์ ฉะนรันั้นขถ้คำพระองคคจถึงเกลทยดตนเอง และกลรับใจ
อยซอ่ในผงคลทและขทนั้เถถ้คำ” (โยบ 42:5, 6) ไมข่เลยครมับ โยบไมข่ใชข่ “คนทบีที่สมบซูรณร์แบบ” เหมนอนอยข่างทบีที่พระเจล้าผซูล้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงเปป็นผซูล้สมบซูรณร์แบบ เขาสมบซูรณร์แบบในการทบีที่เขาเปป็นผซูล้ทบีที่ครบบรคิบซรณค เขาเปป็นคนเสมอตล้นเสมอ
ปลาย เขาเปป็นลซูกคนหนถึที่งของพระเจล้าในการทบีที่วข่าเขาเชนที่อในพระเจล้า และแมล้วข่าเขาไมข่มบีความสวข่างนมันื้นแบบทบีที่เรามบี
วมันนบีนื้ เขากท็ใหล้คนาพยานอมันเปปีปี่ยมสงข่าราศบีนบีนื้:

“แตอ่สอ่วนขถ้คำ ขถ้คำทราบวอ่คำ พระผซถ้ไถอ่ของขถ้คำทรงพระชนมคอยซอ่ และในททที่สบุดพระองคคจะทรงประทรับยคืนบน
แผอ่นดคินโลก และหลรังจคำกตรัวหนอนแหอ่งผคิวหนรังทคคำลคำยรอ่คำงกคำยนทนั้แลถ้ว ในเนชนั้อหนบังของขจ้า ขจ้าจะเหร็นพระเจจ้า”
(โยบ 19:25, 26)

พระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์ไดล้ทรงเปปิดเผยความจรลิงตข่างๆแกข่โยบทบีที่ไมข่อาจถซูกเปปิดเผยแกข่คนบาปไดล้ โยบ
แสดงออกถถึงศาสนาทบีที่แทล้จรลิงของตนในฐานะเพนที่อนคนหนถึที่ง, ในฐานะบคุคคลผซูล้หนถึที่ง, ในฐานะผซูล้กระทนาดบีตข่อคน
ยากจน, และในฐานะพข่อคนหนถึที่ง เขาไมข่ไดล้นข่าเลนที่อมใสแคข่ในระยะเดบียวแหข่งชบีวลิตของเขา เขานอ่คำเลคืที่อมใสอยอ่คำงเทอ่คำ
เททยมกรันและอยข่างเสมอตล้นเสมอปลายในทคุกสลิที่งทบีที่เขากระทนา – และนมัที่นคนอสลิที่งทบีที่พระเยซซูทรงหมายถถึงโดยสลิที่งทบีที่
พระองคร์ตรมัสในพระคนาขล้อนบีนื้ เราจะตล้องไมข่รมักแคข่มลิตรสหายของเราเทข่านมันื้น เราจะตล้องเปป็นเหมนอนพระครลิสตร์และ
รรักชาวโลก! “แตข่พระเจล้าทรงสนาแดงควคำมรรักของพระองคณแกอ่เราทบันั้งหลาย คคือขณะททที่เรคำยรังเปป็นคนบคำปอยซอ่นรันั้น 
พระครคิสตคไดถ้ทรงสคินั้นพระชนมคเพคืที่อเรา” (โรม 5:8) พระองคร์ทรงสละวางชบีวลิตของพระองคร์เพนที่อคนบาปทมันื้งหลายทบีที่
นข่าสมเพช, ตาบอด, และเสนที่อมทรามอยข่างทบีที่สคุด พระองคร์ทรงถวายพระองคร์เองเปป็นเครนที่องบซูชาเพนที่อทบีที่เราทมันื้งหลาย
โดยทางความเชนที่อในพระราชกลิจทบีที่เสรท็จสลินื้นแลล้วของพระองคร์จะไดล้มบีชบีวลิตอยซูข่ตลอดชมัที่วนลิรมันดรร์กมับพระองคร์ เหตคุ
ฉะนมันื้นครลิสเตบียนทมันื้งหลายจถึงควรเปป็นผซูล้ทบีที่สมบซูรณร์ครบถล้วน, มบีสมัดสข่วนอมันเหมาะสม, คงเสล้นคงวา, มบีจลิตใจมมัที่นคง 
ครลิสเตบียนทคุกคนควรเปป็นเชข่นนมันื้น และสคำมคำรถเปป็นเชข่นนมันื้นไดล้โดยการเชนที่อวางใจและความเชนที่อฟปัง และโดยการ
ยอมใหล้พระเยซซูครลิสตร์เจล้า (โดยทางพระวลิญญาณบรลิสคุทธลิธิ์) ทรงนนาพาทคุกยข่างกล้าวแหข่งชบีวลิตประจนาวมันของเรา

สรธปยข่อของมมัทธริวบททรีที่ 5
ในบทนบีนื้ บทแรกของคนาเทศนาบนภซูเขา พระเยซซูทรงสอนอยข่างชมัดเจนวข่าทางตข่างๆของพระเจล้าไมข่ใชข่ทาง

ตข่างๆของเราและความคลิดตข่างๆของพระเจล้าไมข่ใชข่ความคลิดตข่างๆของเรา มนคุษยร์คลิดเอาเองวข่าความสนาเรท็จและ
ความสคุขสามารถถซูกพบไดล้ในความมมัที่งคมัที่ง, เกบียรตลิยศ, ความนมับหนล้าถนอตา, และอลิสรภาพจากการถซูกขข่มเหง 
มนคุษยร์วมัดความสนาเรท็จโดยความสซูงทบีที่พวกเขาปปีนขถึนื้นไปถถึงเหนนอเพนที่อนมนคุษยร์ของตน – ในทางการเมนอง, ในธคุรกลิจ, 
ในการศถึกษา, และในสาขาอนที่นๆอบีกมากมาย

แตข่ขข่าวประเสรลิฐประกาศวข่าพรตข่างๆมาในวลิธบีทบีที่แตกตข่างไปจากทบีที่มนคุษยร์คลิด พระวจนะของพระเจล้าสอน
วข่าความสคุขทบีที่แทล้จรลิงมายมังคนเหลข่านมันื้นทบีที่ “ขมัดสนในจลิตวลิญญาณ”, คนเหลข่านมันื้นทบีที่ “เปป็นผซูล้สรล้างสมันตลิ”, คนเหลข่านมันื้น
ทบีที่รมักศมัตรซูของตนและทนาดบีตข่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่ใชล้พวกเขาอยข่างหยาบชล้า คนบางคนทบีที่มบีความสคุขมากทบีที่สคุดบนแผข่นดลิน
โลกคนอคนทมันื้งหลายทบีที่มบีชบีวลิตอยซูข่ในความยากจนหรนอนมัที่งอยซูข่ในรถเขท็นวมันแลล้ววมันเลข่าหรนอตล้องนอนอยซูข่แตข่บนเตบียงใน
โรงพยาบาลในหล้องรมักษาตมัว, ซถึที่งบางคนในพวกเขาถซูกขข่มเหงแมล้กระทมัที่งโดยญาตลิรข่วมสายเลนอดของพวกเขาเอง



อมัครทซูตเปาโลเปป็นพยานรมับรองวข่า “...ขล้าพเจล้าไมข่ไดล้กลข่าวถถึงเรนที่องความขมัดสน เพราะขล้าพเจล้าจะมบีฐานะ
อยข่างไรกท็ตาม ขล้าพเจล้ากท็เรบียนรซูล้แลล้วทบีที่จะพอใจอยซูข่อยข่างนมันื้น ขล้าพเจล้ารซูล้จมักทบีที่จะเผชลิญกมับความตกตที่นา และรซูล้จมักทบีที่จะ
เผชลิญกมับความอคุดมสมบซูรณร์ ไมข่วข่าทบีที่ไหนหรนอในกรณบีใดๆ ขล้าพเจล้าไดล้รมับการสมัที่งสอนใหล้เผชลิญกมับความอลิที่มทล้องและ
ความอดอยาก ทมันื้งความสมบซูรณร์พซูนสคุขและความขมัดสน” (ฟป. 4:11, 12) ครลิสเตบียนทคุกคนตล้องเรบียนรซูล้บทเรบียนนบีนื้
เหมนอนอยข่างทบีที่เปาโลไดล้เรบียนรซูล้มมัน กข่อนอนที่นเลยกท็คนอ เราควรรซูล้วข่าเราอยซูข่ในพระประสงคคของพระเจถ้คำ; และเมนที่อรซูล้เชข่น
นมันื้น เรากท็ควรยอมจนานนตข่อการทรงนนาของพระวลิญญาณและสคุขใจไมข่วข่าเราอยซูข่ทบีที่ไหน, ภายใตล้สถานการณร์ใด
กท็ตามทบีที่พระเจล้าทรงเหท็นสมควรทบีที่จะใหล้เราอยซูข่ เรามบีความมมัที่นใจนบีนื้ในพระวจนะของพระเจล้า: “เรคำรยูจ้วอ่คำ ทคุกสตสิ่งรอ่วม
มคือกรันเพคืที่อใหถ้เกคิดผลอรันดทแกอ่คนทรันั้งหลคำยททที่รรักพระเจถ้คำ คคือแกอ่คนทรันั้งปวงททที่พระองคคไดถ้ทรงเรทยกตคำมพระประสงคณ
ของพระองคณ” (โรม 8:28)

นอกจากนบีนื้ในบทนบีนื้พระเยซซูยมังทรงตบีความความหมายทบีที่แทล้จรลิงของพระบมัญญมัตลิเหลข่านมันื้นทบีที่ทรงใหล้ไวล้ภาย
ใตล้พระราชบมัญญมัตลิ โดยทรงแสดงใหล้เหท็นวข่าไมข่จนาเปป็นทบีที่คนๆหนถึที่งตล้องฆข่าเพนที่อนมนคุษยร์ดล้วยกมันเพนที่อทบีที่จะมบีความผลิดใน
เรนที่องฆาตกรรม พระองคร์ทรงชบีนื้ใหล้เหท็นวข่า “ผซูล้ใดโกรธพบีที่นล้องของตนโดยไมอ่มทเหตบุ” กท็มบีความผลิดในเรนที่องฆาตกรรม 
กลข่าวอบีกนมัยหนถึที่ง อาชญากรรมสามารถถซูกตมัดสลินไดล้ทบีที่เจตนาของใจไมข่วข่าเจตนาหรนอความคลิดนมันื้นถซูกทนาใหล้เปป็นการ
กระทนาจรลิงๆในการทนาใหล้โลหลิตของอบีกผซูล้หนถึที่งตกหรนอไมข่กท็ตาม

ในทนานองเดบียวกมัน พระเยซซูทรงสอนวข่าพระบมัญญมัตลิทบีที่หล้ามการลข่วงประเวณบีผมัวเมบียเขากท็กลินความรวมถถึง
ผซูล้ชายทบีที่มองผซูล้หญลิงเพนที่อใหล้เกลิดใจกนาหนมัดในหญลิงนมันื้นดล้วย จากเรนที่องนบีนื้เราจถึงทราบวข่าเพลง, หนมังสนอ, บทสนทนา, 
รซูปภาพทบีที่ลามกหยาบคายทมันื้งหลาย – ทคุกสลิที่งทบีที่มบีแนวโนล้มทบีที่จะกระตคุล้นกนาหนมัดของมนคุษยร์ – ลล้วนเปป็นสลิที่งชมัที่ว หากมบี
ความตล้องการใดในอเมรลิกาและทมัที่วโลกวมันนบีนื้ทบีที่ใหญข่โตกวข่าความตล้องการอนที่นๆ มมันกท็คนอวข่าชายและหญลิงทมันื้งหลาย
ตล้องเรบียนรซูล้อบีกครมันื้งเรนที่องคคุณคข่าทบีที่แทล้จรลิงของอคุปนลิสมัยทางศบีลธรรมและตระหนมักถถึงคคุณคข่าของการเขล้าสมังคมแบบ
เปปีปี่ยมคคุณธรรมระหวข่างชายและหญลิงทมันื้งหลาย – โดยเฉพาะอยข่างยลิที่งชายหนคุข่มและหญลิงสาวทมันื้งหลาย คนหนคุข่มสาว
ทคุกวมันนบีนื้จะเปป็นสามบีและภรรยา, พข่อและแมข่, ของวมันพรคุข่งนบีนื้ พวกเขาจะเปป็นผซูล้ทบีที่สรล้างครอบครมัวแหข่งอนาคต 
ปราศจากบล้านทบีที่ยนาเกรงพระเจล้า กท็ไมข่อาจมบีครลิสตจมักรทบีที่แทล้จรลิงในแผข่นดลินของเราไดล้เลย; และปราศจากบล้านทบีที่
ยนาเกรงพระเจล้าและครลิสตจมักรทบีที่แทล้จรลิง รมัฐบาลและสมังคมกท็ไมข่อาจเจรลิญรคุข่งเรนองขถึนื้นไดล้ เมนที่อมาตรฐานตข่างๆทางศบีล
ธรรมถซูกทนาใหล้ตที่นาลง มนคุษยร์กท็กลายเปป็นพวกคนเถนที่อน มมันอาจฟปังดซูไมข่ดบี มมันอาจไมข่เปป็นทบีที่ยอมรมับ แตข่มมันกท็เปป็นขล้อ
เทท็จจรลิงอยข่างหนถึที่งทบีที่วข่าแผข่นดลินนบีนื้ของเรากนาลมังกลายเปป็นดลินแดนแหข่งคนปฝ่าเถนที่อนอยข่างรวดเรท็ว!

ผมเชนที่อวข่าความเคารพทบีที่มบีตข่อคนาปฏลิญาณตข่างๆในการสมรสและความเคารพทบีที่มบีตข่อคคุณธรรมอยซูข่ในจคุด
ตกตที่นาทบีที่สคุดนมับตมันื้งแตข่พระเยซซูทรงตมันื้งพลมับพลาอยซูข่ทข่ามกลางมนคุษยร์ ลองบอกชนที่อความบาปตข่างๆในแคท็ตตาลท็อกของ
พญามารและคคุณจะไมข่สามารถบอกชนที่อความบาปอนที่นใดทบีที่ทนาลายทคุกคคุณธรรมไดล้เหมนอนกมับความบาปเรนที่องตมัณหา
และการไมข่รมักนวลสงวนตมัว เมนที่อความบรลิสคุทธลิธิ์และความกระดากอายหมดสลินื้นไป คคุณธรรมอนที่นๆทคุกประการกท็หมด
สลินื้นไปเชข่นกมัน พระเจล้าแหข่งการพลิพากษาไมข่ทรงมองดซูการเลข่นชซูล้และตมัณหาอยข่างฉาบฉวย พระองคร์ทรงบมันทถึกทคุก
ความคลิดและการมองทบีที่ตมัณหาจมัด และพระองคร์จะทรงพลิพากษาทคุกคนทบีที่เพลิกเฉยพระบมัญชาของพระองคร์



พระเยซซูทรงไปไกลเกลินกวข่าการปฏลิบมัตลิของพระราชบมัญญมัตลิตามทบีที่ถซูกสอนโดยพวกผซูล้นนาทางศาสนาใน
ธรรมศาลา พวกเขากลข่าววข่า “ตาตข่อตา” – แตข่พระเยซซูตรมัสชมัดเจนวข่าการแกล้แคล้นสข่วนตมัวนมันื้นเปป็นสลิที่งตล้องหล้าม ผซูล้
เชนที่อทมันื้งหลายทบีที่ถซูกขข่มเหง, ถซูกใสข่รล้าย, และถซูกกระทนายที่นายบีจะตล้องไมข่ทนาชมัที่วตอบแทนความชมัที่ว ดล้วยความชข่วยเหลนอ
ของพระคคุณของพระเจล้า เราจะตล้องยอมจนานนตข่อสลิที่งใดกท็ตามเพนที่อถวคำยเกทยรตคิแดข่พระเจล้า กฎของความเชนที่อแบบ
ครลิสเตบียนกท็คนอใหล้เรารมักคนทบีที่ไมข่นข่ารมัก กฎของ “ศาสนา” กลข่าววข่า “จงรมักเพนที่อนบล้านของทข่านและเกลบียดชมังศมัตรซู
ของทข่าน” แตข่พระเยซซูทรงประกาศวข่าเราจะตล้องรรักศมัตรซูของเราและทนาดบีตข่อคนเหลข่านมันื้นทบีที่ใชล้เราอยข่างหยาบชล้า 
เมนที่อนมันื้นความชอบธรรมของเรากท็จะยลิที่งกวข่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี!

“ตอ่อมคำครรันั้นพระเยซซตรรัสถถ้อยคคคำเหลอ่คำนทนั้เสรห็จแลถ้ว ประชคำชนกห็อรัศจรรยคใจดถ้วยคคคำสรัที่งสอนของพระองคค
เพรคำะวอ่คำพระองคคไดถ้ทรงสรัที่งสอนเขคำดถ้วยสคิทธคิอคคำนคำจ ไมอ่เหมคือนพวกธรรมคำจคำรยค” (มธ. 7:28, 29)

“เจล้าหนล้าทบีที่จถึงกลมับไปหาพวกปคุโรหลิตใหญข่และพวกฟารลิสบี และพวกนมันื้นกลข่าวกมับเจล้าหนล้าทบีที่วข่า “ทนาไมเจล้า
จถึงไมข่จมับเขามา” เจถ้คำหนถ้คำททที่ตอบวอ่คำ “ไมม่เคยมมีผยูจ้ใดพยูดเหมชอนคนนบันั้นเลย”” (ยอหร์น 7:45, 46)


