
ขข่าวประเสรริฐของมมัทธริว
เลข่ม 6 (บทททที่ 25-28)

โดย

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
นบีนี่เปป็นเลล่มทบีนี่หกและเปป็นเลล่มสสุดทท้ายของอรรถาธลิบายของเราในเรรนี่อง ขข่าวประเสรริฐของมมัทธริว และ

ครอบคลสุมสบีนี่บทสสุดทท้ายของขล่าวประเสรลิฐนนนั้น
บททบีนี่ 25 เปปิดฉากคคาสอนของพระครลิสตร์โดยคคาอสุปมาเกบีนี่ยวกนบอาณาจนกรแหล่งสวรรคร์ และปปิดทท้ายดท้วย

การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิตามทบีนี่พระเยซซูเองทรงพยากรณร์ไวท้
บททบีนี่ 26 เรลินี่มตท้นดท้วยคคาประกาศขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราเกบีนี่ยวกนบการใกลท้เขท้ามาของการทรยศ, 

การจนบกสุมและการตรรึงกางเขนพระองคร์ ตล่อดท้วยการสมคบคลิดของเหลล่าศนตรซูของพระองคร์เพรนี่อเลล่นงานพระองคร์, 
การตล่อรองของยซูดาสเพรนี่อทรยศพระเยซซูแลกกนบเงลินสามสลิบเหรบียญ, การถรอพลิธบีปปัสกา, และการสถาปนาพลิธบีระลรึก
ถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า บทนบีนั้ดคาเนลินตล่อไปพรท้อมกนบความตรึงเครบียดทบีนี่เพลินี่มมากขรึนั้นเรรนี่อยๆเมรนี่อพระเยซซูทรงเจจ็บปวด
รวดรท้าวในการอธลิษฐานในสวนเกทเสมนบี, ทรงเผชลิญหนท้าผซูท้ทรยศพระองคร์อยล่างใจเยจ็น, และทรงยอมใหท้จนบกสุม
โดยไมล่ขนดขรน, การไตล่สวนทบีนี่ผลิดกฎหมาย, การปรนบโทษอยล่างไมล่เปป็นธรรมและการตนดสลินใหท้รนบโทษประหารชบีวลิต

บททบีนี่ 27   บนนทรึกการฆล่าตนวตายของยซูดาสทบีนี่รซูท้สรึกผลิด, การเผชลิญหนท้าของพระครลิสตร์กนบปอนทลิอนส ปปีลาต,
และไปถรึงความตรนี่นเตท้นและความปวดรท้าวในบนนทรึกอยล่างละเอบียดของการตรรึงกางเขนนนนั้น หลนงเหตสุการณร์อนนนล่า
กลนวผล่านพท้นไปบทนบีนั้ปปิดทท้ายดท้วยการฝปังพระศพของพระเยซซูและการวางทหารยามโรมนนไวท้ทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น

บททบีนี่ 28 ทคาลายความเงบียบสงนดของอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้นดท้วยการปป่าวประกาศอยล่างชรนี่นชมยลินดบีเกบีนี่ยวกนบการ
ฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า-ผซูท้ทรงพลิชลิตความตาย, นรกและหลสุมศพ โดยบนดนบีนั้ทรงถรอ
อคานาจทนนั้งสลินั้นในสวรรคร์และในแผล่นดลินโลก บทนบีนั้ปปิดทท้ายดท้วยพระมหาบนญชาทบีนี่ประทานใหท้แกล่พวกสาวกและสล่ง
ตล่อมายนงผซูท้เชรนี่อทสุกคน: “เหตสุฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงออกไปสนนี่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหท้รนบบนพตลิศมาในพระนามแหล่ง
พระบลิดา พระบสุตร และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ สอนเขาใหท้ถรอรนกษาสลินี่งสารพนดซรึนี่งเราไดท้สนนี่งพวกทล่านไวท้ ดซูเถลิด เราจะ
อยซูล่กนบทล่านทนนั้งหลายเสมอไป จนกวล่าจะสลินั้นโลกเอเมน”

ตลอดการศรึกษาคท้นควท้าของเราในขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิว เรามบีความหวนงและความตนนั้งใจทบีนี่จะเปปิดเผย
พระเยซซูครลิสตร์เจท้าเหมรอนอยล่างทบีนี่มนทธลิวไดท้นคาเสนอพระองคร์-กษนตรลิยร์ของพวกยลิว, พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของ
มนสุษยชาตลิ, กษนตรลิยร์แหล่งทนนั้งพลิภพผซูท้จะเสดจ็จมา ขอพระเจท้าทรงเพลินี่มการเปปิดเผยทบีนี่ใหท้ความสวล่างของพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์แกล่การศรึกษาคท้นควท้าของเรา เพรนี่อทบีนี่จลิตวลิญญาณหลายดวงจะไดท้รนบความรอด ครลิสเตบียนทนนั้งหลายจะไดท้รนบ
การหนสุนใจและการเสรลิมกคาลนง และไดท้รนบชนยชนะโดยทางความเชรนี่อในพระครลิสตร์ของพระเจท้าและการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์อนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีของพระองคร์ ซรึนี่งเปป็นหลนกประกนนอนนแนล่นอนถรึงการเปป็นขรึนั้นจากตายของเราเองใน
พระองคร์ หลนงจากศรึกษาบทเรบียนนบีนั้เสรจ็จสลินั้นแลท้ว ขอใหท้เราระลรึกพระบนญชาสสุดทท้ายของพระครลิสตร์ “ทล่านทนนั้งหลาย
จงออกไปสนนี่งสอน...” ขอใหท้เราเปป็นผผผู้ประพฤตริตามพระวจนะและไมล่ใชล่ผซูท้ฟปังแตล่อยล่างเดบียวเทล่านนนั้น (ยากอบ 1:22) 

-ผผผู้แตข่ง



บทททที่ 25 
25:1 “เมรนี่อถรึงวนนนนนั้น อาณาจนกรแหล่งสวรรคร์จะเปรบียบเหมรอนหญลิงพรหมจารบีสลิบคนถรอตะเกบียงของตนออกไปรนบ
เจท้าบล่าว
25:2 ในพวกเธอเปป็นคนทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคน และเปป็นคนโงล่หท้าคน
25:3 พวกทบีนี่โงล่นนนั้นเอาตะเกบียงของตนไป แตล่หาไดท้เอานนั้คามนนไปดท้วยไมล่
25:4 แตล่คนทบีนี่มบีปปัญญานนนั้นไดท้เอานนั้คามนนใสล่ภาชนะไปกนบตะเกบียงของตนดท้วย
25:5 เมรนี่อเจท้าบล่าวยนงชท้าอยซูล่ พวกเธอทสุกคนกจ็พากนนงล่วงเหงาและหลนบไป
25:6 ครนนั้นเวลาเทบีนี่ยงครนกจ็มบีเสบียงรท้องมาวล่า ‘ดซูเถลิด เจท้าบล่าวมาแลท้ว จงออกมารนบทล่านเถลิด’
25:7 บรรดาหญลิงพรหมจารบีเหลล่านนนั้นกจ็ลสุกขรึนั้นตกแตล่งตะเกบียงของตน
25:8 พวกทบีนี่โงล่นนนั้นกจ็พซูดกนบพวกทบีนี่มบีปปัญญาวล่า ‘ขอแบล่งนนั้คามนนของทล่านใหท้เราบท้าง เพราะตะเกบียงของเราดนบอยซูล่’
25:9 พวกทบีนี่มบีปปัญญาจรึงตอบวล่า ‘ทคาอยล่างนนนั้นไมล่ไดท้ เกรงวล่านนั้คามนนจะไมล่พอสคาหรนบเราและเจท้า จงไปหาคนขาย ซรนั้อ
สคาหรนบตนวเองจะดบีกวล่า’
25:10 เมรนี่อพวกเธอกคาลนงไปซรนั้อนนนั้นเจท้าบล่าวกจ็มาถรึง ผซูท้ทบีนี่พรท้อมอยซูล่แลท้วกจ็ไดท้เขท้าไปกนบทล่านในพลิธบีสมรสนนนั้น แลท้วประตซู
กจ็ปปิด
25:11 ภายหลนงหญลิงพรหมจารบีอบีกพวกหนรึนี่งกจ็มารท้องวล่า ‘ทล่านเจท้าขท้าๆ ขอเปปิดใหท้ขท้าพเจท้าทนนั้งหลายดท้วย’
25:12 ฝป่ายทล่านตอบวล่า ‘เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า เราไมล่รซูท้จนกทล่าน’
25:13 เหตสุฉะนนนั้นจงเฝฝ้าระวนงอยซูล่ เพราะทล่านทนนั้งหลายไมล่รซูท้กคาหนดวนนหรรอโมงทบีนี่บสุตรมนสุษยร์จะเสดจ็จมา
25:14 อาณาจนกรแหล่งสวรรคร์ยนงเปรบียบเหมรอนชายผซูท้หนรึนี่งจะออกเดลินทางไปยนงเมรองไกล จรึงเรบียกพวกผซูท้รนบใชท้ของ
ตนมา และฝากทรนพยร์สมบนตลิของเขาไวท้
25:15 คนหนรึนี่งทล่านใหท้หท้าตะลนนตร์ คนหนรึนี่งสองตะลนนตร์ และอบีกคนหนรึนี่งตะลนนตร์เดบียว ตามความสามารถของ
แตล่ละคน แลท้วทล่านกจ็ออกเดลินทางทนนทบี
25:16 คนทบีนี่ไดท้รนบหท้าตะลนนตร์นนนั้นกจ็เอาเงลินนนนั้นไปคท้าขาย ไดท้กคาไรมาอบีกหท้าตะลนนตร์
25:17 คนทบีนี่ไดท้รนบสองตะลนนตร์นนนั้นกจ็ไดท้กคาไรอบีกสองตะลนนตร์เหมรอนกนน
25:18 แตล่คนทบีนี่ไดท้รนบตะลนนตร์เดบียวไดท้ขสุดหลสุมซล่อนเงลินของนายไวท้
25:19 ครนนั้นอยซูล่มาชท้านาน นายจรึงมาคลิดบนญชบีกนบผซูท้รนบใชท้เหลล่านนนั้น
25:20 คนทบีนี่ไดท้รนบหท้าตะลนนตร์กจ็เอาเงลินกคาไรอบีกหท้าตะลนนตร์มาชบีนั้แจงวล่า ‘นายเจท้าขท้า ทล่านไดท้มอบเงลินหท้าตะลนนตร์ไวท้
กนบขท้าพเจท้า ดซูเถลิด ขท้าพเจท้าไดท้กคาไรมาอบีกหท้าตะลนนตร์’
25:21 นายจรึงตอบเขาวล่า ‘ดบีแลท้ว เจท้าเปป็นผซูท้รนบใชท้ดบีและสนตยร์ซรนี่อ เจท้าสนตยร์ซรนี่อในของเลจ็กนท้อย เราจะตนนั้งเจท้าใหท้ดซูแล
ของมาก เจท้าจงปรบีดบีรล่วมสสุขกนบนายของเจท้าเถลิด’
25:22 คนทบีนี่ไดท้รนบสองตะลนนตร์มาชบีนั้แจงดท้วยวล่า ‘นายเจท้าขท้า ทล่านไดท้มอบเงลินสองตะลนนตร์ไวท้กนบขท้าพเจท้า ดซูเถลิด 
ขท้าพเจท้าไดท้กคาไรมาอบีกสองตะลนนตร์’



25:23 นายจรึงตอบเขาวล่า ‘ดบีแลท้ว เจท้าเปป็นผซูท้รนบใชท้ดบีและสนตยร์ซรนี่อ เจท้าสนตยร์ซรนี่อในของเลจ็กนท้อย เราจะตนนั้งเจท้าใหท้ดซูแล
ของมาก เจท้าจงปรบีดบีรล่วมสสุขกนบนายของเจท้าเถลิด’
25:24 ฝป่ายคนทบีนี่ไดท้รนบตะลนนตร์เดบียวมาชบีนั้แจงวล่า ‘นายเจท้าขท้า ขท้าพเจท้ารซูท้จนกทล่านวล่าทล่านเปป็นคนใจแขจ็ง เกบีนี่ยวผลทบีนี่
ทล่านมลิไดท้หวล่าน เกจ็บสนี่คาสมทบีนี่ทล่านมลิไดท้โปรย
25:25 ขท้าพเจท้ากลนวจรึงเอาเงลินตะลนนตร์ของทล่านไปซล่อนไวท้ใตท้ดลิน ดซูเถลิด นบีนี่แหละเงลินของทล่าน’
25:26 นายจรึงตอบเขาวล่า ‘เจท้าผซูท้รนบใชท้ชนนี่วชท้าและเกบียจครท้าน เจท้ากจ็รซูท้อยซูล่วล่าเราเกบีนี่ยวทบีนี่เรามลิไดท้หวล่าน เกจ็บสนี่คาสมทบีนี่เรา
มลิไดท้โปรย
25:27 เหตสุฉะนนนั้น เจท้าควรเอาเงลินของเราไปฝากไวท้ทบีนี่ธนาคาร เมรนี่อเรามาจะไดท้รนบเงลินของเราทนนั้งดอกเบบีนั้ยดท้วย
25:28 เพราะฉะนนนั้น จงเอาเงลินตะลนนตร์เดบียวนนนั้นจากเขาไปใหท้คนทบีนี่มบีสลิบตะลนนตร์
25:29 ดท้วยวล่าทสุกคนทบีนี่มบีอยซูล่แลท้ว จะเพลินี่มเตลิมใหท้แกล่ผซูท้นนนั้นจนมบีเหลรอเฟฟอ แตล่ผซูท้ทบีนี่ไมล่มบี แมท้วล่าซรึนี่งเขามบีอยซูล่กจ็จะตท้องเอาไป
จากเขา
25:30 จงเอาเจท้าผซูท้รนบใชท้ทบีนี่ไรท้ประโยชนร์นบีนั้ไปทลินั้งเสบียทบีนี่มรดภายนอก ซรึนี่งทบีนี่นนนี่นจะมบีการรท้องไหท้ขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยวฟปัน’
25:31 เมรนี่อบสุตรมนสุษยร์จะเสดจ็จมาในสงล่าราศบีของพระองคร์พรท้อมกนบเหลล่าทซูตสวรรคร์อนนบรลิสสุทธลิธิ์ทนนั้งปวง เมรนี่อนนนั้น
พระองคร์จะประทนบบนพระทบีนี่นนนี่งอนนรสุล่งเรรองของพระองคร์
25:32 บรรดาประชาชาตลิตล่างๆจะประชสุมพรท้อมกนนตล่อพระพนกตรร์พระองคร์ และพระองคร์จะทรงแยกมนสุษยร์ทนนั้ง
หลายโดยแยกพวกหนรึนี่งออกจากอบีกพวกหนรึนี่ง เหมรอนอยล่างผซูท้เลบีนั้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ
25:33 และพระองคร์จะทรงจนดฝซูงแกะใหท้อยซูล่เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของพระองคร์ แตล่ฝซูงแพะนนนั้นจะทรงจนดใหท้อยซูล่เบรนั้อง
ซท้าย
25:34 ขณะนนนั้น พระมหากษนตรลิยร์จะตรนสแกล่บรรดาผซูท้ทบีนี่อยซูล่เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของพระองคร์วล่า ‘ทล่านทนนั้งหลายทบีนี่ไดท้
รนบพระพรจากพระบลิดาของเรา จงมารนบเอาราชอาณาจนกรซรึนี่งไดท้ตระเตรบียมไวท้สคาหรนบทล่านทนนั้งหลายตนนั้งแตล่แรก
สรท้างโลกเปป็นมรดก
25:35 เพราะวล่าเมรนี่อเราหลิว ทล่านทนนั้งหลายกจ็ไดท้จนดหาใหท้เรากลิน เรากระหายนนั้คา ทล่านกจ็ใหท้เราดรนี่ม เราเปป็นแขกแปลก
หนท้า ทล่านกจ็ไดท้ตท้อนรนบเราไวท้
25:36 เราเปลรอยกาย ทล่านกจ็ไดท้ใหท้เสรนั้อผท้าเรานสุล่งหล่ม เมรนี่อเราเจจ็บปป่วย ทล่านกจ็ไดท้มาเยบีนี่ยมเรา เมรนี่อเราตท้องจคาอยซูล่ในคสุก
ทล่านกจ็ไดท้มาเยบีนี่ยมเรา’
25:37 เวลานนนั้นบรรดาผซูท้ชอบธรรมจะกราบทซูลพระองคร์วล่า ‘พระองคร์เจท้าขท้า ทบีนี่ขท้าพระองคร์เหจ็นพระองคร์ทรงหลิว 
และไดท้จนดมาถวายแดล่พระองคร์แตล่เมรนี่อไร หรรอทรงกระหายนนั้คา และไดท้ถวายใหท้พระองคร์ดรนี่มแตล่เมรนี่อไร
25:38 ทบีนี่ขท้าพระองคร์ไดท้เหจ็นพระองคร์ทรงเปป็นแขกแปลกหนท้า และไดท้ตท้อนรนบพระองคร์ไวท้แตล่เมรนี่อไร หรรอเปลรอย
พระกาย และไดท้สวมฉลองพระองคร์ใหท้แตล่เมรนี่อไร
25:39 ทบีนี่ขท้าพระองคร์เหจ็นพระองคร์ประชวรหรรอตท้องจคาอยซูล่ในคสุก และไดท้มาเฝฝ้าพระองคร์นนนั้นแตล่เมรนี่อไร’
25:40 แลท้วพระมหากษนตรลิยร์จะตรนสตอบเขาวล่า ‘เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ซรึนี่งทล่านไดท้กระทคาแกล่คนใด
คนหนรึนี่งในพวกพบีนี่นท้องของเรานบีนั้ถรึงแมท้จะตนี่คาตท้อยเพบียงไร กจ็เหมรอนไดท้กระทคาแกล่เราดท้วย’



25:41 แลท้วพระองคร์จะตรนสกนบบรรดาผซูท้ทบีนี่อยซูล่เบรนั้องซท้ายพระหนตถร์ดท้วยวล่า ‘ทล่านทนนั้งหลาย ผซูท้ตท้องสาปแชล่ง จงถอยไป
จากเราเขท้าไปอยซูล่ในไฟซรึนี่งไหมท้อยซูล่เปป็นนลิตยร์ ซรึนี่งเตรบียมไวท้สคาหรนบพญามารและสมสุนของมนนนนนั้น
25:42 เพราะวล่าเมรนี่อเราหลิว ทล่านกจ็มลิไดท้ใหท้เรากลิน เรากระหายนนั้คา ทล่านกจ็มลิไดท้ใหท้เราดรนี่ม
25:43 เราเปป็นแขกแปลกหนท้า ทล่านกจ็ไมล่ไดท้ตท้อนรนบเราไวท้ เราเปลรอยกาย ทล่านกจ็ไมล่ไดท้ใหท้เสรนั้อผท้าเรานสุล่งหล่ม เราเจจ็บ
ปป่วยและตท้องจคาอยซูล่ในคสุก ทล่านไมล่ไดท้เยบีนี่ยมเรา’
25:44 เขาทนนั้งหลายจะทซูลพระองคร์ดท้วยวล่า ‘พระองคร์เจท้าขท้า ทบีนี่ขท้าพระองคร์ไดท้เหจ็นพระองคร์ทรงหลิวหรรอทรง
กระหายนนั้คา หรรอทรงเปป็นแขกแปลกหนท้าหรรอเปลรอยพระกาย หรรอประชวร หรรอตท้องจคาอยซูล่ในคสุก และขท้า
พระองคร์มลิไดท้ปรนนลิบนตลิพระองคร์นนนั้นแตล่เมรนี่อไร’
25:45 เมรนี่อนนนั้นพระองคร์จะตรนสตอบเขาวล่า ‘เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ซรึนี่งทล่านมลิไดท้กระทคาแกล่ผซูท้ตนี่คาตท้อย
ทบีนี่สสุดสนกคนหนรึนี่งในพวกนบีนั้ กจ็เหมรอนทล่านมลิไดท้กระทคาแกล่เรา’
25:46 และพวกเหลล่านบีนั้จะตท้องออกไปรนบโทษอยซูล่เปป็นนลิตยร์ แตล่ผซูท้ชอบธรรมจะเขท้าสซูล่ชบีวลิตนลิรนนดรร์”
 บททบีนี่ยบีนี่สลิบหท้าของมนทธลิวยนงกลล่าวถรึงพวกยลิวตล่อไป และฉากเหตสุการณร์ตล่างๆทบีนี่ถซูกพรรณนานบีนั้จะเกลิดขรึนั้นจรลิง
บนแผล่นดลินโลกนบีนั้

บทนบีนั้ถซูกแบล่งออกเปป็นสามสล่วน: (1) คคาอสุปมาเรรนี่องหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนนนั้น, (2) คคาอสุปมาเรรนี่องเงลินตะลนน
ตร์ และ (3) การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิ

พระเยซซูยนงทรงประทนบอยซูล่กนบเหลล่าสาวกของพระองคร์บนภซูเขามะกอกเทศอยซูล่เหมรอนเดลิม ดนงทบีนี่เราเหจ็น
พระองคร์ในบททบีนี่ 24 ขท้อ 3 คคาอสุปมาเชลิงสนนี่งสอนทบีนี่ประทานใหท้ในขท้อแรกๆนบีนั้ พระเยซซูเจท้าตรนสเพพพื่อเชพพื่อมโยงกนบคคา
เทศนาทบีนี่เรลินี่มตท้นในบททบีนี่ 24 เหจ็นไดท้ชนดวล่าคคาอสุปมานบีนั้ถซูกใหท้โดยใชท้ภาพเปรบียบทบีนี่คสุท้นเคย เพรนี่อทบีนี่ผซูท้ฟปังเหลล่านนนั้นจะไดท้
เขท้าใจคคาเตรอนนนนั้นเกบีนี่ยวกนบความจคาเปป็นทบีนี่จะตท้องเตรบียมพรท้อมสคาหรนบการเสดจ็จมาอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีของจอม
กษนตรลิยร์ (เจท้าบล่าวผซูท้นนนั้น) เมรนี่อพระองคร์เสดจ็จกลนบมาเพรนี่อรนบตนวเจท้าสาวของพระองคร์ (ครลิสตจนกรพนนธสนญญาใหมล่)

ตามธรรมเนบียมของชาวตะวนนออก เจท้าบล่าวจะตท้องไปบท้านของพล่อเจท้าสาวกล่อน และจากนนนั้นเขาจรึงจะพา
คซูล่สมรสของเขาไปยนงบท้านใหมล่ของเธอ

คคาอสุปมาของเราขรึนั้นตท้นดท้วยจสุดทบีนี่เพรนี่อนๆบางคนของเจท้าบล่าวกคาลนงรอคอยทบีนี่จะรล่วมขบวนแหล่และเขท้าไปใน
งานเลบีนั้ยงสมรสดท้วยกนนกนบเขา

กษมัตรริยย์และขบวนแหข่งานอภริเษกสมรสของพระองคย์
ขท้อ 1 และ 2: “เมพพื่อถถึงวมันนมันั้น อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์จะเปรรียบเหมพอนหญริงพรหมจารรีสริบคนถพอตะเกรียง

ของตนออกไปรมับเจผู้าบข่าว ในพวกเธอเปป็นคนทรีพื่มรีปปัญญาหผู้าคน และเปป็นคนโงข่หผู้าคน”
“หญริงพรหมจารรีสริบคนถพอตะเกรียงของตนออกไปรมับเจผู้าบข่าว” สริบเปป็นตนวเลขทบีนี่มบีนนยสคาคนญทล่ามกลาง

พวกยลิว ยกตนวอยล่างเชล่น ชายสริบคนรวมกนนเปป็นชสุมนสุมชนหนรึนี่งในธรรมศาลาแหล่งหนรึนี่ง ตะเกรียงสริบอมัน หรรอคบ
เพลริงสริบอมัน เปป็นตนวเลขปกตลิในขบวนแหล่งานสมรส ลซูกาบททบีนี่ 19 เลล่าคคาอสุปมาเรรนี่องเงรินสริบมรินาซรึนี่งถซูกสล่งมอบใหท้
แกล่ผผผู้รมับใชผู้สริบคนของกษนตรลิยร์



ไมล่มบีความแตกตล่างทรีพื่ปรากฏแกข่ตาระหวล่างหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนบีนั้, ไมล่มบีความแตกตล่างทบีนี่ปรากฏใหท้เหจ็น
ภายนอกเลย ทนนั้งสลิบคนนบีนั้เปป็นหญลิงพรหมจารบี ทนนั้งสลิบคนนบีนั้ถรอตะเกบียง ทนนั้งสลิบคนนบีนั้ออกไปเพรนี่อพบกนบเจท้าบล่าวคนนนนั้น
และทนนั้งสลิบคนนบีนั้รอคอยการมาของเขา กระนนนั้นกจ็มบีความแตกตล่างทรีพื่สสาคมัญสสุดๆระหวล่างพวกเธอ: “ในพวกเธอเปป็น
คนททที่มทปปัญญาหผู้าคน และเปป็นคนโงงหผู้าคน”

ขท้อ 3 และ 4: “พวกทรีพื่โงข่นมันั้นเอาตะเกรียงของตนไป แตข่หาไดผู้เอานนั้สามมันไปดผู้วยไมข่ แตข่คนทรีพื่มรีปปัญญานมันั้นไดผู้
เอานนั้สามมันใสข่ภาชนะไปกมับตะเกรียงของตนดผู้วย”

หญลิงพรหมจารบีสลิบคนนบีนั้เปป็นตนวแทนของอาณาจนกรชาวครลิสตร์ในวนนนบีนั้ ทล่ามกลางสมาชลิกครลิสตจนกรและ
นนกศาสนาหลายลท้านคน มบีผซูท้เชรนี่อแทท้อยซูล่หลายคนและมบีคนเหลล่านนนั้นทบีนี่กลข่าวอผู้างวข่าเชพพื่อพระครลิสตร์แตล่ไมข่มรีพระครลิสตร์
อยซูล่ในใจของพวกเขา เชล่นเดบียวกนบหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนบีนั้ พวกเขาดซูภายนอกเหมรอนกนนเหลรอเกลินจนบล่อยครนนั้ง
มนนเปป็นไปไมล่ไดท้ทบีนี่จะแยกแยะของจรลิงจากของปลอม ผมกลท้ากลล่าววล่าในทสุกครลิสตจนกรมบีชายและหญลิงหลายคนทบีนี่
สนตยร์ซรนี่อในการทคากลิจธสุระดท้านวนตถสุและการงานเชลิงเขท้าสนงคมของครลิสตจนกร แตล่พวกเขาขาดความลรึกซรึนั้งในสลินี่งตล่างๆ
ของพระวลิญญาณอยล่างนล่าเศรท้า-การคลิด, การอธลิษฐาน, การเปป็นพยานในฝป่ายวลิญญาณ

เมรนี่อใชท้หญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคนนบีนั้ (ซรึนี่งเปป็นตนวแทนของเหลล่าผซูท้เชรนี่อแทท้ทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วอยล่าง
แทท้จรลิง) และหญลิงพรหมจารบีโงล่หท้าคนนบีนั้ (ซรึนี่งเปป็นตนวแทนของคนเหลล่านนนั้นทบีนี่กลล่าวอท้างแตล่ไมล่มบีความเชรนี่อแบบ
ครลิสเตบียนทบีนี่แทท้จรลิง) เราควรคลิดเอาเองไหมวล่าครรึนี่งหนรึนี่งของครลิสตจนกรทบีนี่กลล่าวอท้างนบีนั้ประกอบดท้วยผซูท้คนทบีนี่ไมล่รนบ
ความรอดผซูท้ซรึนี่งกลล่าวอท้างดท้วยรลิมฝปีปากแตล่ปฏลิเสธพระครลิสตร์ในใจของพวกเขา? ทล่านทบีนี่รนก ผมเชรนี่อวล่ามบีมากกวข่าหท้า
สลิบเปอรร์เซจ็นตร์ของสมาชลิกครลิสตจนกรทนนั้งหลายทบีนี่กลล่าวอท้างซรึนี่งไมล่ไดท้บนงเกลิดใหมล่อยล่างแทท้จรลิง!

ผมกคาลนง “ตนดสลิน” ไหมเมรนี่อผมกลล่าวอยล่างนนนั้น? ผมไมล่คลิดเชล่นนนนั้น พระเยซซูตรนสวล่า “ทล่านจะรซูท้จนกเขาไดท้
ดท้วยผลของเขา” (มธ. 7:16) เมรนี่อเรามองดซูชบีวลิตของเหลล่าสมาชลิกครลิสตจนกรทบีนี่กลล่าวอท้างมากกวล่าครรึนี่ง เรากจ็สนงเกต
เหจ็นวล่าแทบจะไมล่มบีผลทบีนี่ถซูกผลลิตโดยชบีวลิตของพวกเขาเลย ยกตนวอยล่างเชล่น ในครลิสตจนกรโดยเฉลบีนี่ยในครนประชสุม
เพรนี่ออธลิษฐาน จะมบีสมาชลิกอยซูล่แคล่ไมล่กบีนี่คนเทล่านนนั้น การประชสุมครนวนนอาทลิตยร์กจ็แคล่ดบีกวล่าเพบียงเลจ็กนท้อย กระทนนี่งในเชท้า
วนนอาทลิตยร์คสุณจะไมล่พบวล่าสมาชลิกทสุกคนมารล่วมการประชสุมนมนสการ แตล่หากพซูดถรึงงานเขท้าสนงคมทนนั้งหลายลล่ะ? 
“งานกลินเลบีนั้ยงสนงสรรคร์” มบีคนมาเขท้ารล่วมแนล่นขนนดจรลิงๆ! การประชสุมพลิเศษทนนั้งหลาย, บางสลินี่งทบีนี่เสนอความตรนี่นเตท้น
หรรอสนญญาวล่าจะมบีเหตสุการณร์อนนนล่าตรนี่นตาตรนี่นใจ กจ็จะมบีคนมาเขท้ารล่วมประชสุมเยอะแยะเชล่นกนน แตล่ในการรล่วมแบก
ภาระฝป่ายวลิญญาณของครลิสตจนกร คสุณจะพบวล่ามบีสมาชลิกนท้อยกวล่าครรึนี่งทบีนี่มบีสล่วนรล่วมและแสดงใหท้เหจ็นวล่าตนวพวกเขา
เองนนนั้นเปป็นผซูท้ทบีนี่สนตยร์ซรนี่อตล่อพระมหาบนญชาทบีนี่พระครลิสตร์ไดท้ทรงมอบไวท้แกล่เหลล่าศลิษยร์ของพระองคร์

แลท้วสลินี่งใดกนนทบีนี่แบล่งแยกหญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาเหลล่านนนั้นออกจากหญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านนนั้น? แคล่เรรนี่อง
ของการเตรบียมตนวเทล่านนนั้น: พวกหญลิงพรหมจารบีโงข่เอาตะเกบียงไป-แตล่ไมล่มบีนนั้คามนนเพรนี่อเตลิมตะเกบียงเหลล่านนนั้น พวกหญลิง
พรหมจารบีทรีพื่มรีปปัญญาเอาตะเกบียงไป-และเอานนั้คามนนสคารองตลิดตนวไปเผรนี่อไวท้ดท้วย ในพระวจนะของพระเจท้า นนั้สามมัน
เปป็นภาพเลจ็งถรึงพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงสถลิตอยซูล่ใจของผซูท้เชรนี่อทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วทสุกคน

ผซูท้เชรนี่อแทท้ทสุกคนถผกใหผู้บมังเกริดโดยพระวลิญญาณ พระเยซซูทรงเนท้นยนั้คาขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่า “ถท้าผซูท้ใดไมล่ไดท้บนงเกลิด
ใหมล่...บนงเกลิดจากพระวลิญญาณ ผซูท้นนนั้นจะเขท้าในอาณาจนกรของพระเจท้าไมล่ไดท้” (ยอหร์น 3:3, 5)  ทนนทบีทบีนี่เราบนงเกลิด



ใหมล่ พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กจ็ทรงเขท้ามาสถลิตอยซูล่ในใจของเรา-และพระองคร์ทรงอยซูล่ทบีนี่นนนี่นตล่อไป (ยอหร์น 14:17) ผซูท้
เชรนี่อแทท้ถซูกนสาพาโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ (รม. 8:14), พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเปป็นตราประทมับบนใจของผซูท้เชรนี่อ
(อฟ. 4:30) และโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายกจ็ไดผู้รมับบมัพตริศมาเขท้าในครลิสตจนกรพนนธสนญญาใหมล่ซรึนี่งเปป็น
พระกายของพระครริสตค์ (1 คร. 12:12, 13)

เหมรอนกนบทบีนี่นนั้คามนน (ซรึนี่งเปป็นภาพเลจ็งถรึงพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์) เปป็นสลินี่งจคาเปป็นสคาหรนบตะเกบียงของหญลิง
พรหมาจารบีเหลล่านนนั้น การมบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยซูล่ภายในกจ็เปป็นสลินี่งจคาเปป็นสคาหรนบเราหากเราอยากเขท้าใน
สถานทบีนี่ๆพระเยซซูเสดจ็จไปจนดเตรบียมไวท้ใหท้เราแลท้ว การขาดนนั้คามนนแหล่งพระวลิญญาณกจ็เปป็นความผลิดพลาดรท้ายแรง
ถรึงตายในตะเกบียงของครลิสเตบียนจคานวนมากทบีนี่กลล่าวอท้าง พวกเขาอท้างตนววล่ามบีชบีวลิต แตล่พวกเขาไมล่มบีชบีวลิตของพระเจท้า
อยซูล่ในจลิตใจของพวกเขา พวกเขา “ประกาศวล่าตนรนบเชรนี่อ”, พวกเขาเขท้ารล่วมกนบครลิสตจนกรแหล่งหนรึนี่ง-แตล่พวกเขา
ไมล่มบีนนั้คามนนแหล่งพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยซูล่ในใจของพวกเขา ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึงสล่องสวล่างอยซูล่สนกครซูล่หนรึนี่ง แตล่ไมล่ชท้ากจ็
เรจ็วภาระของการดคาเนลินสลินี่งทบีนี่ดผเหมพอนจะเปป็นชบีวลิตครลิสเตบียนกจ็เรลินี่มหนนกหนาเกลินไปและพวกเขากจ็เลลิกเสบีย มนนครอ
การมบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยซูล่ภายในทบีนี่นคาพา, คนั้คาจสุนและชบีนั้ทางครลิสเตบียนแทท้ไปในวลิถบีตล่างๆแหล่งความชอบ
ธรรม หากไมล่มบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ มนนกจ็เปป็นไปไมล่ไดท้เลยทบีนี่จะกลายเปป็นครลิสเตบียน และหากไมล่มบีพระวลิญญาณ
บรลิสสุทธลิธิ์ มนนกจ็เปป็นไปไมล่ไดท้อยล่างสลินั้นเชลิงทบีนี่จะดคาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียน

ขท้อ 5 และ 6: “เมพพื่อเจผู้าบข่าวยมังชผู้าอยผข่ พวกเธอทสุกคนกก็พากมันงข่วงเหงาและหลมับไป ครมันั้นเวลาเทรีพื่ยงคพนกก็มรี
เสรียงรผู้องมาวข่า ‘ดผเถริด เจผู้าบข่าวมาแลผู้ว จงออกมารมับทข่านเถริด’”

เพราะเหนรนี่อยลท้าจากการรอคอยเมรนี่อเจท้าบล่าวผซูท้นนนั้นไมล่มาสนกทบี หญลิงพรหมจารบีสลิบคนนนนั้น “ททุกคนกก็พากมัน
งข่วงเหงาและหลมับไป” เราไมล่เหจ็นความแตกตล่างเลยในพฤตลิกรรมของหญลิงพรหมจารบีเหลล่านนนั้นตรงนบีนั้ พวกเธอ
หลนบหมดทสุกคน ชล่างเหมรอนกนบประวนตลิศาสตรร์ของครลิสตจนกรเสบียจรลิงๆ! ทนนั้งๆทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราทรง
บนญชาวล่าเราควรตรนี่นตนวและเฝฝ้าระวนงขณะทบีนี่เรารอคอยการเสดจ็จมาของพระองคร์ วลิสสุทธลิชนแทท้หลายคนกจ็เรลินี่ม
สนปหงกและนอนหลนบเคบียงขท้างคนเหลล่านนนั้นทบีนี่แคล่กลข่าวอผู้างวล่าเปป็นวลิสสุทธลิชนของพระเจท้า และขณะทบีนี่ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลาย
หลนบและงบีบในความไมล่เอาใจใสล่ พญามารกจ็ลล่อลวงจลิตวลิญญาณหลายดวงไปสซูล่นรก ครลิสเตบียนทนนั้งหลายไมล่ไดท้ลรมตา
ตรนี่นอยซูล่ตลอดเวลาและหาโอกาสนคาวลิญญาณ เปาโลเตรอนใหท้ระวนงความไมล่เอาใจใสล่นบีนั้ในโรม 13:11: “...บนดนบีนั้เปป็น
เวลาทรีพื่เราควรจะตตที่นจากหลมับแลผู้ว เพราะวล่าเวลาทบีนี่เราจะรอดนนนั้นใกลท้กวล่าเวลาทบีนี่เราไดท้เรลินี่มเชรนี่อนนนั้น”

ความงล่วงเหงาฝป่ายรล่างกายเปป็นสลินี่งจคาเปป็นสคาหรนบรล่างกายตามธรรมชาตลิ แตล่พวกสาวกเหลข่านรีนั้ไดท้เรบียนรซูท้วล่า
ในบางโอกาส แมท้แตล่การหลนบฝป่ายรล่างกายกจ็อาจมบีราคาแพงมากจรลิงๆ เปโตร, ยากอบ, และยอหร์นหลนบบนภซูเขา
แหล่งการจคาแลงพระกายนนนั้น-และพลาดการประชสุมศรึกษาพระคนมภบีรร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยจนดขรึนั้นบนแผล่นดลินโลก
(มธ. 17:1-9) พวกสาวกนอนหลนบในสวนเกทเสมนบีขณะทบีนี่พระเยซซูทรงอธลิษฐานอยล่างรท้อนรนเหลรอเกลินจนเหงรนี่อ
ของพระองคร์กลายเปป็นเหมรอนหยดเลรอด-และพระเจท้าทรงใชท้ทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งมาจากสวรรคร์เพรนี่อเสรลิมกคาลนง
พระองคร์ (ลซูกา 22:39-46) ดนงนนนั้นพวกสาวกจรึงพลาดโอกาสอนนยลินี่งใหญล่ในการปรนนลิบนตลิพระองคร์ผซูท้ทรงเปป็นจอม
เจท้านาย



“ดดูเถถิด เจผู้าบข่าวมาแลผู้ว จงออกมารมับทข่านเถริด” เสบียงรท้องยามเทบีนี่ยงครนปลสุกหญลิงพรหมจารบีสลิบคนนบีนั้ใหท้
ตรนี่นขรึนั้น

ขท้อ 7-10: “บรรดาหญริงพรหมจารรีเหลข่านมันั้นกก็ลสุกขถึนั้นตกแตข่งตะเกรียงของตน พวกทรีพื่โงข่นมันั้นกก็พผดกมับพวกทรีพื่มรี
ปปัญญาวข่า ‘ขอแบข่งนนั้สามมันของทข่านใหผู้เราบผู้าง เพราะตะเกรียงของเราดมับอยผข่’ พวกทรีพื่มรีปปัญญาจถึงตอบวข่า ‘ทสาอยข่าง
นมันั้นไมข่ไดผู้ เกรงวข่านนั้สามมันจะไมข่พอสสาหรมับเราและเจผู้า จงไปหาคนขาย ซพนั้อสสาหรมับตมัวเองจะดรีกวข่า’ เมพพื่อพวกเธอ
กสาลมังไปซพนั้อนมันั้นเจผู้าบข่าวกก็มาถถึง ผผผู้ทรีพื่พรผู้อมอยผข่แลผู้วกก็ไดผู้เขผู้าไปกมับทข่านในพริธรีสมรสนมันั้น แลล้วประตดูกก็ปปิด”

หญลิงพรหมจารบีทนนั้งสลิบคนนบีนั้ลสุกขรึนั้น “ตกแตข่งตะเกรียงของตน” ผซูท้คนทบีนี่เคยอาศนยอยซูล่ในชนบทโดยไมล่มบีสลินี่ง
อคานวยความสะดวกสมนยใหมล่ทนนั้งหลาย สามารถเขท้าใจคคากลล่าวนบีนั้ไดท้อยล่างถล่องแทท้ ผมเตลิบโตมาในไรล่นา และกล่อน
ถรึงสมนยทบีนี่ไฟฟฝ้าเขท้าไปถรึงบท้านนอก พวกเรากจ็เคยใชท้ตะเกบียงนนั้คามนนอนนลท้าสมนย ผมจคาไดท้ดบีวล่าคสุณแมล่ของผมตกแตล่งไสท้
ตะเกบียงเหลล่านนนั้น ถท้าไสท้ตะเกบียงเรลินี่มไหมท้เกรบียมหรรอถท้ามนนไมล่ถซูกเลจ็ม (ตกแตล่ง) ใหท้เรบียบเสมอกนน แสงจากตะเกบียง
นนนั้นกจ็จะแยล่มากๆและควนนจากไสท้ตะเกบียงทบีนี่สกปรกและไมล่ถซูกเลจ็มกจ็จะทคาใหท้ปลล่องตะเกบียงนนนั้นเปป็นสบีดคา ซรึนี่งเปป็นการ
บดบนงแสงสวล่างนนนั้นมากขรึนั้นไปอบีก การทบีนี่ตะเกบียงสะอาด, ถซูกตนดแตล่ง, และสวล่างจท้านนนั้นเปป็นสลินี่งทบีนี่สคาคนญ แตล่มนนเปป็น
สลินี่งทบีนี่สคาคนญมากกวข่าเยอะทบีนี่ตะเกบียงฝฝ่ายวริญญาณของเรานนนั้นถซูกตนดแตล่งและลสุกไหมท้อยล่างเจลิดจท้า-และมรีหลายสริพื่ง
เหลพอเกรินทบีนี่เราพบเจอในชบีวลิตนบีนั้ทบีนี่สามารถทคาใหท้ความสวล่างนนนั้นมรดไปหรรอหรบีนี่ลงหากเราไมล่คอยระวนงทบีนี่จะรนกษามนน
ใหท้สล่องแสงอยซูล่เสมอ! เราไมล่เพบียงตท้องคอยตนดแตล่งความสวล่างฝป่ายวลิญญาณของเราใหท้ลสุกไหมท้อยซูล่ตลอดเพรนี่อ
สวนสดลิภาพของตนวเราเองเทล่านนนั้น แตล่เราตท้องยอมใหท้ความสวล่างของเราสล่องแสงเขท้าไปในชบีวลิตของผซูท้อรนี่นดท้วยเพรนี่อทบีนี่
พวกเขาเองเชล่นกนนจะไดท้พบพระเยซซู ผซูท้ทรงเปป็นความสวล่างแทท้ของโลก 

หญลิงพรหมจารบีเหลล่านนนั้นตรนี่นกนนหมดทสุกคน พวกเธอตกแตล่งตะเกบียงของตน นบีนี่เปป็นชนนี่วขณะทบีนี่นล่าปปีตลิยลินดบี
สคาหรนบหญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคนนนนั้น ตะเกบียงของพวกเธอกคาลนงลสุกอยซูล่และพวกเธอพรท้อมทบีนี่จะพบกนบเจท้า
บล่าวและไปรล่วมงานสมรสดท้วยกนนกนบเขา แตล่สคาหรนบหญลิงพรหมจารบีโงล่หท้าคนนนนั้น มนนเปป็นเวลาแหล่งความตรนี่นเตท้น, 
ความประหลาดใจ, และความกลนว พวกเธอพซูดกนบหญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคนนนนั้นวล่า “ขอแบข่งนนั้สามมันของ
ทข่านใหผู้เราบผู้าง เพราะตะเกทยงของเราดดับอยดูง!”

ชล่างเปป็นเรรนี่องทบีนี่นล่าเศรท้า! พวกเธอไดท้เลรนี่อนการเตรบียมพรท้อมในนาทบีสสุดทท้ายของตนออกไปจนกระทนนี่งพวก
เธอเกรอบไดท้เผชลิญหนท้ากนบเจท้าบล่าว พวกเธอไมล่สามารถออกไปพบกนบเขาไดท้โดยไมล่นคาแสงสวล่างตลิดตนวไปดท้วย 
เพราะวล่าแสงสวล่างเปป็นสล่วนสคาคนญของการเตรบียมพรท้อมทบีนี่จะเขท้ารล่วมในขบวนแหล่งานสมรส

ขอพระเจท้าทรงโปรดหท้ามไมล่ใหท้ผซูท้ใดทบีนี่อล่านขท้อความเหลล่านบีนั้อยซูล่เลรนี่อนการเตรบียมพรท้อมทบีนี่จะพบกนบพระเยซซู
ออกไปจนถรึงชนนี่วขณะนนนั้นทบีนี่พระองคร์เสดจ็จมา! และไมล่วล่าพวกเสรบีนลิยมและพวกสมนยใหมล่นลิยมจะคลิดหรรอกลล่าวอะไร
เกบีนี่ยวกนบหนวขท้อนนนั้น พระเยซผกสาลมังเสดก็จกลมับมาอรีกทรี! พระองคร์ตรนสไวท้วล่า “เราไป... เราจะกลมับมาอรีก” (ยอหร์น 
14:3) มนนจะเปป็นประสบการณร์อนนนล่าสะพรรึงกลนวจรลิงๆสคาหรนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ตท้องเผชลิญหนท้ากนบขท้อเทจ็จจรลิงอนนเปป็น
นลิรนนดรร์ทบีนี่วล่าถรึงเวลาแลท้วทบีนี่จะยรนอยซูล่ตล่อพระพนกตรร์พระเจท้าและ ในฐานะปปัจเจกชน พวกเขาคท้นพบวล่าพวกเขาไมล่มบี
ความสวล่างของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์, ไมล่มบีความสนมพนนธร์ทบีนี่อยซูล่ภายในกนบพระเจท้าเลย บางทบีพวกเขาอาจเปป็นสมา
ชลิกครลิสตจนกร “ทบีนี่เครล่งศาสนา”, บางทบีพวกเขาอาจเคยมบีรซูปลนกษณร์ภายนอกของความเปป็นครลิสเตบียน; แตล่ถท้าไมล่มบี



การสถลิตอยซูล่ภายในของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ กจ็จะมบีแตล่ความมรดมลิดอยซูล่ภายในเมรนี่อจลิตวลิญญาณทบีนี่นล่าสงสารเหลล่านนนั้น
ยรนอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์พระองคร์ผซูท้ทรงเปป็นความสวล่างของโลก

หญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านนนั้นรซูท้ดบีวล่าเกลิดอะไรขรึนั้นแลท้ว พวกเธอรซูท้วล่าตะเกบียงของตนจะไมล่สล่องสวล่างเพราะวล่า
พวกเธอไมล่มบีนนั้คามนน ดนงนนนั้นพวกเธอจรึงรบีบหนนไปหาหญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคนนนนั้นและรท้องบอกวล่า “ขอแบข่ง
นนั้สามมันของทงานใหผู้เราบผู้าง!”

แตล่หญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาเหลล่านนนั้นตอบวล่า “ทสาอยข่างนมันั้นไมข่ไดผู้ เกรงวข่านนั้สามมันจะไมข่พอสสาหรมับเราและ
เจล้า” ผซูท้เชรนี่อมบีนนั้คามนนอยซูล่ในภาชนะของตน-นนั้คามนนแหล่งพระวลิญญาณอยซูล่ในมนสุษยร์ภายใน-และมบีการเตริมเตก็มชมัพื่วนริรมัน
ดรค์ของพระวลิญญาณนนนั้น ตะเกบียงของลซูกของพระเจท้าทบีนี่ถซูกไถล่แลท้วและไดท้รนบการลท้างชคาระโดยพระโลหลิตไมล่มบีทาง
ดนบเพราะขาดนนั้คามนน ถรึงแมท้วล่าความประมาทเลลินเลล่อในสล่วนของผซูท้เชรนี่อคนนนนั้นบางครนนั้งอาจทคาใหท้ความสวล่างนนนั้นเรลินี่ม
รลิบหรบีนี่กจ็ตาม การไดท้รนบความรอดแลท้วครอการมบีพระครลิสตร์สถลิตอยซูล่ภายใน แตล่เราไมล่สามารถแบล่งปปันพระองคร์กนบผซูท้
อรนี่นไดท้ในเรรนี่องของการไถล่ นนนี่นกจ็ครอ เราไมล่สามารถหารการไถล่ของเรากนบคนทบีนี่เรารนกและเพรนี่อนๆของเราไดท้ เราไดท้
รนบความรอดโดยพระคสุณ พระคสุณครอความกรสุณาของพระเจท้าทบีนี่ประทานใหท้แกล่มนสุษยร์ซรึนี่งเขาไมล่สมควรไดท้รนบและ
ไมล่ไดท้ลงแรงเพรนี่อทบีนี่จะไดท้มนนมาและไมล่ไดท้เกลิดจากคสุณความดบีของมนสุษยร์ และพระเจผู้าเทข่านมันั้นทรงสามารถประทาน
พระคสุณไดท้ ผซูท้เชรนี่อไมล่มบีพระคสุณเกลินกวล่าทบีนี่เขาตท้องการ และการไถล่กจ็เปป็นเรรนี่องสล่วนบสุคคลระหวล่างคนๆนนนั้นกนบพระเจท้า
ดท้วยเหตสุนบีนั้หญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาเหลล่านนนั้นจรึงไมล่มบีนนั้คามนนทบีนี่จะแจกจล่าย ภายใตท้สถานการณร์ดนงกลล่าว พวกเธอไดท้
ใหท้คคาแนะนคาเดบียวทบีนี่พวกเธอจะใหท้ไดท้: “จงไปหาคนขาย ซพนั้อสสาหรดับตดัวเองจะดรีกวข่า!”

ขท้อ 10 นคาเสนอจสุดสสุดยอดอนนนล่าเศรท้าและขยบีนั้หนวใจของคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้ หญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านนนั้น
เตก็มใจแลผู้วตอนนบีนั้ทบีนี่จะซรนั้อนนั้คามนนสคาหรนบตะเกบียงของพวกเธอ บางทบีในตอนตท้นของการเดลินทางของพวกเธอเพรนี่อไป
พบกนบเจท้าบล่าว พวกเธอไมล่เหจ็นความจคาเปป็นทบีนี่จะตท้องเตรบียมตนวอยล่างระมนดระวนงขนาดนนนั้นเหมรอนกนบทบีนี่หญลิง
พรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาหท้าคนนนนั้นกคาลนงกระทคาอยซูล่ ไมล่วล่าจะอยล่างไร ในทล่ามกลางหายนะของพวกเธอ พวกเธอกจ็ไป
ซรนั้อนนั้คามนนทบีนี่จคาเปป็นนนนั้น-และขณะทบีนี่พวกเธอไปซรนั้ออยซูล่นนนั้น เจผู้าบข่าวทรีพื่พวกเธอรอคอยมานานกก็มาแลผู้ว

“ผผผู้ทรีพื่พรล้อมอยดูงแลล้วกก็ไดผู้เขผู้าไปกมับทข่านในพริธรีสมรสนมันั้น...” ความพรท้อมของพวกเธออยซูล่ตรงทบีนี่การมบีตะเกบียง
ทบีนี่กคาลนงลสุกอยซูล่ แนล่นอนวล่าในความหมายฝป่ายวลิญญาณนบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบการมบีพระครลิสตร์อยซูล่ในใจของตนโดยความเชรนี่อ
ในการสลินั้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวท้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู ความหมายทนนั้งหมดกจ็ครอวล่าหญลิง
พรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาเหลล่านนนั้นไดท้ทคาการจนดเตรบียมทบีนี่จคาเปป็นและพรท้อมอยซูล่เมรนี่อเจท้าบล่าวไดท้มานนนั้นฉนนใด คนเหลล่านนนั้นทบีนี่
อยากเขท้าในอาณาจนกรแหล่งสวรรคร์กจ็ตท้องเตรบียมพรท้อมกล่อนจอมกษนตรลิยร์เสดจ็จมาฉนนนนนั้น

ทล่านผซูท้อล่านทบีนี่รนก หากคสุณกคาลนงเลรนี่อนการรนบความรอดออกไปเรรนี่อยๆ หากคสุณกคาลนงกลล่าววล่า “ฉนนมบีเวลา
เหลรอเฟฟอ ฉนนจะรนบความรอดสนกวนนแหละ ฉนนไมล่มบีแผนการทบีนี่จะไปอยซูล่ในนรกชนนี่วนลิรนนดรร์อยซูล่แลท้ว” คสุณกจ็กคาลนงทคา
แบบเดบียวกนบทบีนี่หญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านบีนั้ไดท้กระทคา! พวกเธอมบีความตนนั้งใจทบีนี่จะเขท้าไปในหท้องจนดงานสมรส ไมล่อยล่าง
นนนั้นพวกเธอกจ็คงไมล่มาเขท้ารล่วมขบวนแหล่งานสมรส และแมท้แตล่ในนาทบีสสุดทท้ายพวกเธอกจ็พยายามทบีนี่จะทคาการจนด
เตรบียมทบีนี่พวกเธอนล่าจะทคาไปกล่อนหนท้านนนั้นแลท้ว แตล่มนนสายไปแลท้วสคาหรนบพวกเธอ ดท้วยเหตสุนบีนั้หากคสุณยนงไมล่ไดท้รนบ
ความรอด ผมขอวลิงวอนคสุณวล่าโปรดอยล่าเลรนี่อนการกลนบใจใหมล่ออกไปจนถรึงชนนี่วขณะนนนั้นทบีนี่พระเยซซูทรงเรบียกหาคสุณ



หากพระองคร์จะทรงเรบียกคสุณใหท้ผล่านเขท้าไปใน “หสุบเขาแหล่งเงามรณา” คสุณกจ็อาจเจจ็บปวดมากเกลินกวล่าทบีนี่จะ
อธลิษฐาน, คสุณอาจปป่วยเกลินกวล่าทบีนี่จะทคาการเตรบียมตนวในนาทบีสสุดทท้ายเพรนี่อพบกนบพระเจท้า มบีแคล่กรณบีเดบียวเทล่านนนั้น
ของการกลนบใจใหมล่กล่อนตายเพบียงนลิดเดบียวในพระวจนะของพระเจท้า (โจรคนนนนั้นบนกางเขน) และนนนี่นกจ็นล่าจะเปป็น
โอกาสแรกทบีนี่ชายคนนนนั้นไดท้รนบเพรนี่อทบีนี่จะรนบความรอด ขณะใกลท้ตายบนกางเขนทบีนี่อยซูล่ขท้างหนรึนี่งของกางเขนของพระ
เยซซู เขามองมาทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าและรท้องทซูลวล่า “พระองคร์เจท้าขท้า ขอพระองคร์ทรงระลรึกถรึงขท้าพระองคร์เมรนี่อ
พระองคร์เสดจ็จเขท้าในอาณาจนกรของพระองคร์” พระเยซซูทรงระลรึกถรึงโจรคนนนนั้นจรลิงๆ พระองคร์ทรงพาเขาไปยนง
เมรองบรมสสุขเกษมดท้วยกนนกนบพระองคร์ในวนนนนนั้นเลย (ลซูกา 23:42, 43)

แตล่พระเจท้าทรงเตรอนในพระวจนะของพระองคร์วล่า “...บมัดนทนเปป็นเวลาอนนชอบ ดซูเถลิด บมัดนทนเปป็นวนนแหล่ง
ความรอด” (2 คร. 6:2) จงตท้อนรนบพระองคร์เดทดี๋ยวนทน และจงพรท้อมอยซูล่เมรนี่อเจท้าบล่าวแหล่งสวรรคร์เสดจ็จมา!

นบีนี่เปป็นสลินี่งทบีนี่นล่าเศรท้าทบีนี่สสุด: ขณะทบีนี่หญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านนนั้นไปซรนั้อนนั้คามนน (พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่าพวก
เธอไปทบีนี่ไหนและพวกเธอไปนานขนาดไหน) เจท้าบล่าวกจ็มาถรึง หญลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่พรท้อมอยซูล่สคาหรนบการมาของเขากจ็
เขท้าไปในงานสมรสพรท้อมกนบเขา- “แลผู้วประตดูกก็ปปิด!”

เมรนี่อประตซูแหล่งความรอดถซูกปปิดแกล่ผซูท้ใด ประตซูนนนั้นกจ็จะไมล่มบีวนนถซูกเปปิดอบีก พระเยซซูทรงเปป็นประตซูนนนั้น 
(ยอหร์น 10:9) และในอลิสยาหร์ 22:22 เราอล่านวล่า: “และเราจะวางลซูกกสุญแจของวนงดาวลิดไวท้บนบล่าของเขา เขาจะ
เปปิดและไมล่มบีผซูท้ใดปปิด เขาจะปปิดและไมข่มรีผผผู้ใดเปปิด”

ในวลิวรณร์ 22:12-14 จอมกษนตรลิยร์ทรงประกาศวล่า “ดผเถริด เราจะมาโดยเรก็ว และจะนคาบคาเหนจ็จของเรา
มาดท้วย เพรนี่อตอบแทนการกระทคาของทสุกคน เราคพออดัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและเปป็นอวสาน เปป็นเบพนั้องตผู้น
และเบพนั้องปลาย” คนทนนั้งหลายทบีนี่ประพฤตลิตามพระบนญญนตลิของพระองคร์กจ็เปป็นสสุข เพรนี่อวล่าเขาจะไดท้มบีสลิทธลิธิ์ในตท้นไมท้
แหล่งชบีวลิต และเพพพื่อเขาจะไดผู้เขผู้าไปในเมพองนมันั้นโดยทางประตผ” แตล่กล่อนทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงกลล่าวคคาประกาศ
นนนั้น พระองคร์ทรงกลล่าวคคาตรนสทบีนี่จรลิงจนงนบีนั้:

“ผซูท้ทบีนี่เปป็นคนอธรรมกจ็ใหท้เขาอธรรมตล่อไป ผซูท้ทบีนี่เปป็นคนลามกกจ็ใหท้เขาลามกตล่อไป ผซูท้ทบีนี่เปป็นคนชอบธรรมกจ็ใหท้
เขาชอบธรรมตล่อไป และผซูท้ทบีนี่เปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์กจ็ใหท้เขาเปป็นคนบรลิสสุทธลิธิ์ตล่อไป” (วว. 22:11) กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง เวลา
นนนั้นจะมาเมรนี่อมนนจะสายเกลินไปแลท้วสคาหรนบการเปลบีนี่ยนแปลง สลินี่งทบีนี่ไดท้กระทคาไปแลท้วกจ็จะเปป็นอนนยสุตลิ และสลินี่งทบีนี่นล่าจะ
ไดท้กระทคากจ็จะถซูกปลล่อยทลินั้งใหท้คท้างคาอยซูล่อยล่างนนนั้น ปปัญญาจารยร์ 11:3 ประกาศวล่า “ถท้าบรรดาเมฆมบีฝนอยซูล่เตจ็ม มนน
กจ็จะเททนนั้งหมดลงมาบนแผล่นดลินโลก และถท้าตท้นไมท้ลท้มลงทางใตท้หรรอทางเหนรอ มนนลท้มลงตรงไหน มนนกจ็นอนอยซูล่ตรง
นนนั้น!” จะไมล่มบี “โอกาสแกท้ตนว” เลย ไมล่มบีโอกาสทบีนี่จะรนบความรอดแลท้วหลนงจากตายไป

ขท้อ 11 และ 12: “ภายหลมังหญริงพรหมจารรีอรีกพวกหนถึพื่งกก็มารผู้องวข่า ‘ทข่านเจผู้าขผู้าๆ ขอเปปิดใหผู้ขผู้าพเจผู้าทมันั้ง
หลายดผู้วย’ ฝฝ่ายทข่านตอบวข่า ‘เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า เราไมงรดูล้จดักทงาน’”

“หญริงพรหมจารรีอรีกพวกหนถึพื่ง” แนล่นอนวล่าหมายถรึงหญลิงพรหมจารบีโงล่หท้าคนนนนั้นทบีนี่ตอนนบีนั้กลนบมาจากการ
ไปหาซรนั้อนนั้คามนนสคาหรนบตะเกบียงของตนแลท้ว พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่าพวกเธอไดผู้นนั้คามนนมาแลท้ว และไมล่มบีการบล่งชบีนั้
ใดๆเลยวล่าพวกเธอพรท้อมทบีนี่จะเขท้าไปในหท้องจนดงานสมรสแลท้วตอนทบีนี่พวกเธอเคาะประตซูมากกวล่าตอนทบีนี่เสบียงรท้อง
นนนั้นประกาศการมาของเจท้าบล่าว



“ทข่านเจผู้าขผู้าๆ ขอเปปิดใหผู้ขผู้าพเจผู้าทมันั้งหลายดผู้วย!” พวกเธออาจพยายามอธลิบายวล่าพวกเธอไดท้อยซูล่กนบหญลิง
พรหมจารบีอบีกหท้าคนนนนั้น พวกเธออาจอธลิบายวล่าทคาไมพวกเธอถรึงไมล่พรท้อมตอนทบีนี่เจท้าบล่าวมาแลท้ว มบีความลล่าชท้าแบบ
ทบีนี่ไมล่ไดท้ตนนั้งใจใหท้เกลิด พวกเธอพรท้อมกนบหญลิงพรหมจารบีอบีกหท้าคนนนนั้นไดท้ตนนั้งใจอยล่างเตจ็มทบีนี่จะไปอยซูล่ทบีนี่งานสมรสนนนั้น 
อยล่างไรกจ็ตาม ไมล่มบีบนนทรึกใดๆเลยเกบีนี่ยวกนบบทสนทนาทบีนี่อาจเกลิดขรึนั้นระหวล่างพวกเธอกนบเจท้าบล่าว มบีเพบียงเสบียงรท้อง
ดท้วยความผลิดหวนงวล่า “ทล่านเจท้าขท้า...ขอเปปิดใหท้ขท้าพเจท้าทนนั้งหลายดท้วย”  และคคาตอบสนนั้นๆของเจท้าบล่าวทบีนี่วล่า “เรา
ไมงรดูล้จดักทงาน” คคาตอบนนนั้นเปรบียบเหมรอนตะปซูตอกฝาโลงทบีนี่ปปิดกนนั้นความหวนงลมๆแลท้งๆใดๆวล่าหญลิงพรหมจารบีโงล่หท้า
คนนนนั้นอาจไดท้เขท้าไปรล่วมงานดท้วย พวกเธออท้างวล่าเปป็นเพรนี่อนของเจท้าบล่าว แตล่พวกเธอกลนบไมล่ไดท้เปป็นเพบียงคนรซูท้จนก
แบบผลิวเผลินดท้วยซนั้คา เขาไมล่รซูท้จนกพวกเธอเลยดท้วยซนั้คา

มบีการประยสุกตร์ใชท้อบีกแบบหนรึนี่งทบีนี่เราอาจนคาไปใชท้ไดท้ตรงนบีนั้: หญลิงพรหมจารบีทรีพื่มรีปปัญญาเหลล่านนนั้นไดท้เขท้าไปใน
หท้องจนดงานสมรสตอนทบีนี่เจท้าบล่าวมาถรึง นอกเหนรอจากการเตรบียมพรท้อม, โดยการรนบความรอด, สคาหรนบการเสดจ็จ
มาขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา (เจท้าบล่าวของครลิสตจนกร) แลท้ว เราจะนคาสตลิปปัญญาไปปรนบใชท้วนนนบีนั้ไดท้อยล่างไร? ดา
เนบียล 12:3 บอกเราวล่า “และบรรดาคนทรีพื่ฉลาดจะสข่องแสงเหมรอนแสงฟฝ้า และบรรดาผผผู้ทรีพื่ไดผู้ใหล้คนเปป็นอดันมาก
มาสดูงความชอบธรรมจะสล่องแสงเหมรอนอยล่างดาวเปป็นนลิตยร์นลิรนนดรร์”

จากนนนั้นในสสุภาษลิต 11:30 เราอล่านวล่า: “ผลของคนชอบธรรมเปป็นตท้นไมท้แหล่งชบีวลิต และผผผู้ชนะวถิญญาณกก็
มทสตถิปปัญญา”

หากหญลิงพรหมจารบีทบีนี่มบีปปัญญาเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้นอนหลนบอยซูล่ หากพวกเธอตรนี่นอยซูล่ตลอดและเอาใจใสล่ โดย
เฝฝ้าคอยเจท้าบล่าวอยล่างแทท้จรลิง พวกเธอกจ็นล่าจะเหจ็นวล่าตะเกบียงของหญลิงพรหมจารบีโงล่เหลล่านนนั้นเรลินี่มรลิบหรบีนี่และใกลท้ดนบ
เตจ็มทบีแลท้ว หากพวกทบีนี่มบีปปัญญาไดท้เตรอนพวกคนโงล่ทนนเวลา คนโงล่เหลล่านนนั้นกจ็นล่าจะไปหาซรนั้อนนั้คามนนทบีนี่จคาเปป็นนนนั้นมา 
และจากนนนั้นพวกเธอทนนั้งสลิบคนกจ็คงเขท้าไปในงานสมรสนนนั้นไดท้ กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง หากแตล่ละคนในหญลิงพรหมจารบีทรีพื่มรี
ปปัญญาหท้าคนนนนั้นไดท้ทคาใหท้แคล่คนเดบียวจากกลสุล่มหญลิงพรหมจารบีโงข่นนนั้นกลนบใจใหมล่ พวกเธอทสุกคนกจ็คงไดท้รนบความ
รอดไปแลท้ว

คราวนบีนั้ลองคลิดดซูวล่าจะเกลิดอะไรขรึนั้นในครลิสตจนกรโดยเฉลบีนี่ยวนนนบีนั้หากผซูท้เชรนี่อทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วแตล่ละคนมสุล่งมนนี่น
ในใจของเขาหรรอของเธอทบีนี่จะชนะดวงวริญญาณใหผู้ไดผู้สมักดวงเพรนี่อพระเยซซู แมท้เพบียงคนเดบียวตล่อปปีกจ็ตาม ไมล่มบี
คคาถามเลยวล่าเราสามารถชนะคนทนนั้งโลกเพรนี่อพระครลิสตร์ไดท้หากเราเปป็นคนทบีนี่ “มบีปปัญญา” ในการชนะดวงวลิญญาณ
ทนนั้งหลาย แตล่สมาชลิกครลิสตจนกรสล่วนใหญล่ ใชล่แลท้วครนบ แมท้แตล่ครลิสเตบียนทนนั้งหลายทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว กจ็เฉยชาเกลินไป, 
สนใจในสลินี่งอรนี่นๆเกลินไป, จนไมล่ใหท้เวลาและความพยายามทบีนี่จคาเปป็นสคาหรนบการชนะดวงวลิญญาณทนนั้งหลาย

พญามารเกลบียดชนงหลนกคคาสอนเรรนี่องการเสดจ็จมาครนนั้งทบีนี่สองของพระเยซซู และมนนคลิดหาวลิธบีเพรนี่อปปิดกนนั้นคคา
เทศนาเรรนี่องนบีนั้ออกไปจากธรรมาสนร์ใหท้มากทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่มนนทคาไดท้ มนนรซูท้วล่าหากมบีคคาเทศนาใดบนแผล่นดลินโลกทบีนี่จะ
กระตสุท้นใจของคนไมล่เชรนี่อทนนั้งหลาย นนนี่นกจ็ครอคคาเทศนาทบีนี่วล่าพระเยซซูอาจเสดจ็จมาไดท้ทสุกเมรนี่อ แตล่ถท้าผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายทบีนี่
บนงเกลิดใหมล่แลท้วดคาเนลินชบีวลิตและแสดงออกถรึงชบีวลิตแบบทบีนี่มบีอลิทธลิพลตล่อผซูท้อรนี่น พวกคนไมล่เชรนี่อกก็จะยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิง
ทบีนี่วล่าพระเยซซูจะเสดจ็จมาอบีกทบีในไมล่ชท้า และพวกเขากจ็จะมบีโอกาสทบีนี่จะเตรบียมพรท้อมสคาหรนบการเสดจ็จมาของ
พระองคร์กล่อนทบีนี่จะสายเกลินไป อาจเปป็นวนนนบีนั้, ชนนี่วโมงนบีนั้, เมรนี่อแตรนนนั้นจะสล่งเสบียง, เสบียงกซูล่กท้องของอนครเทวทซูตจะ



กรึกกท้องไปทนนี่วฟฝ้าสวรรคร์ และผซูท้เชรนี่อทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วทสุกคนจะถซูกรนบขรึนั้นออกไปจากแผล่นดลินโลกเพรนี่อไปพบกนบพระ
เยซซูในหมซูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ-และดนงนนนั้นแหละเรากจ็จะอยซูล่กนบองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเปป็นนลิตยร์!

ขท้อ 13: “เหตสุฉะนมันั้นจงเฝฝ้าระวมังอยผข่ เพราะทข่านทมันั้งหลายไมข่รผผู้กสาหนดวมันหรพอโมงทรีพื่บสุตรมนสุษยค์จะเสดก็จ
มา”

เหมรอนกนบในบททบีนี่ 24 ขท้อ 42 พระเยซซูทรงกคาชนบเหลล่าศลิษยร์ของพระองคร์อบีกหนถรึงหนท้าทบีนี่ในการเฝฝ้าระวนง
พระองคร์ไมล่ไดท้หมายความวล่าเราจะตท้องคอย “เพล่งดซูดาว” อยซูล่ตลอดโดยใชท้เวลาของเราไปกนบการจท้องมองไปทบีนี่
ทท้องฟฝ้า เมรนี่อเราจรลิงใจรอคอย “ความหวนงอนนมบีสสุข และการปรากฏอนนทรงสงล่าราศบีของพระเจท้าใหญล่ยลินี่ง และพระ
เยซซูครลิสตร์พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของเรา” (ทต. 2:13) เรากจ็จะไมล่มบีเวลาทบีนี่จะเรลินี่มอดรนทนไมล่ไหว เราจะมนวแตล่ยสุล่งอยซูล่กนบ
การพยายามทบีนี่จะนคาคนอรนี่นๆเขท้ามาในครอบครนวของพระเจท้า เราจะตท้อง “สาละวน” อยซูล่จนกวล่าพระองคร์เสดจ็จมา
(ลซูกา 19:13) เราจะตท้องไมล่เกบียจครท้าน เราจะตท้องไมล่นอนหลนบอยซูล่ หากเราเดลินในความสวล่างเพราะพระองคร์ทรง
อยซูล่ในความสวล่าง หากเราโยนหล่วงชซูชบีพออกไป, ชล่วยชบีวลิตผซูท้ทบีนี่กคาลนงจะพลินาศ, และชบีนั้คนใกลท้ตายทนนั้งหลายใหท้มาหา
พระเยซซู เรากจ็จะพบวล่าเหลรอเวลาอบีกไมล่มากแลท้วและมบีอะไรทบีนี่ตท้องทคามากกวล่าทบีนี่เราจะสามารถทคาไดท้กล่อนการ
เสดจ็จกลนบมาของพระองคร์!

เปาโลกลล่าวเรรนี่องนบีนั้ชนดเจนมากๆใน 1 เธสะโลนลิกา 5:1-9:
“แตล่พบีนี่นท้องทนนั้งหลาย เรรนี่องวนนและเวลาทบีนี่ทรงกคาหนดไวท้นนนั้น ไมล่จคาเปป็นจะตท้องเขบียนบอกใหท้ทล่านรซูท้ เพราะ

ทล่านเองกจ็รซูท้ดบีแลท้ววล่า วนนขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าจะมาเหมรอนอยล่างขโมยทบีนี่มาในเวลากลางครน เมรนี่อเขาพซูดวล่า “สงบ
สสุขและปลอดภนยแลท้ว” เมรนี่อนนนั้นแหละความพลินาศกจ็จะมาถรึงเขาทนนทบี เหมรอนกนบความเจจ็บปวดมาถรึงหญลิงทบีนี่มบี
ครรภร์ เขาจะหนบีกจ็ไมล่พท้น

“แตล่พบีนี่นท้องทนนั้งหลาย ทล่านไมล่ไดท้อยซูล่ในความมรดแลท้ว เพรนี่อวนนนนนั้นจะไมล่มาถรึงทล่านอยล่างขโมยมา ทข่านทมันั้ง
หลายทสุกคนเปป็นบสุตรของความสวงาง และเปป็นบสุตรของกลางวดัน เราทนนั้งหลายไมล่ไดท้เปป็นของกลางครน หรรอของ
ความมรด

“เหตทุฉะนดันั้นอยข่าใหผู้เราหลมับเหมรอนอยล่างคนอรนี่น แตล่ใหท้เราเฝฝ้าระวมังและไมข่เมามาย เพราะวล่าคนนอนหลนบ
กจ็ยล่อมหลนบในเวลากลางครน และคนเมากจ็ยล่อมเมาในเวลากลางครน แตล่เมพพื่อเราเปป็นของกลางวมันแลผู้ว กก็อยข่าใหผู้เรา
เมามาย จงสวมความเชพพื่อกมับความรมักเปป็นเกราะปฝ้องกมันอก และสวมความหวมังทรีพื่จะไดผู้ความรอดเปป็นหมวกเหลก็ก 
เพราะวข่าพระเจผู้ามริไดผู้ทรงกสาหนดเราไวผู้สสาหรมับพระอาชญา แตข่สสาหรมับใหผู้ไดผู้รมับความรอดโดยพระเยซผครริสตค์องคค์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา”

คคาออุปมาเรรที่องเงรินตะลมันตย์
ขท้อ 14: “อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ยมังเปรรียบเหมพอนชายผผผู้หนถึพื่งจะออกเดรินทางไปยมังเมพองไกล จถึงเรรียกพวก

ผผผู้รมับใชผู้ของตนมา และฝากทรมัพยค์สมบมัตริของเขาไวผู้” 
ตนนั้งแตล่บททบีนี่ 24 ขท้อ 37 พระเยซซูเจท้าไดท้ประทานภาพประกอบตล่างๆทบีนี่แสดงใหท้เหจ็นถรึงความสคาคนญของ

การเฝฝ้าระวนงและการเตรบียมพรท้อมสคาหรนบการเสดจ็จมาครนนั้งทบีนี่สองของพระองคร์ ในพระคคาขท้อนบีนั้และขท้อตล่อๆไป
พระองคร์ทรงสอนตล่อไปเกบีนี่ยวกนบอาณาจนกรแหล่งสวรรคร์



“อาณาจมักรแหข่งสวรรคค์ยมังเปรรียบเหมพอนชายผผผู้หนถึพื่งจะออกเดรินทางไปยมังเมพองไกล”  มนนไมล่ใชล่เรรนี่องผลิด
ธรรมดาอะไรทบีนี่ผซูท้คนจะเดลินทางไปยนงประเทศทบีนี่อยซูล่หล่างไกลในปปัจจสุบนน แตล่ในยสุคกล่อนการคมนาคมสมนยใหมล่คนทบีนี่
เดลินทางไปตล่างประเทศกจ็ตท้องจากบท้านไปเปป็นเวลานานเลยทบีเดบียว เหจ็นไดท้ชนดวล่าชายผซูท้นบีนั้ในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้เปป็นผซูท้ทบีนี่
มบีฐานะดบี และตท้องมบีใครสนกคนทบีนี่ดซูแลกลิจการของเขาแทนเขาในระหวล่างทบีนี่เขาไมล่อยซูล่ ดท้วยเหตสุนบีนั้เขาจรึง “เรรียกพวก
ผผผู้รมับใชผู้ของตนมา และฝากทรมัพยค์สมบมัตริของเขาไวผู้”

มนนสมเหตสุสมผลทบีนี่จะคลิดวล่าผซูท้รนบใชท้เหลล่านบีนั้จรลิงๆแลท้วเปป็นพวกทาส และแนล่นอนวล่านายของพวกเขามบีสลิทธลิธิ์
ทบีนี่จะคาดหวนงใหท้พวกเขาดซูแลทรนพยร์สมบนตลิของเขาขณะทบีนี่เขาไมล่อยซูล่ ตามทบีนี่พวกนนกประวนตลิศาสตรร์วล่าไวท้ พวกทาสใน
สมนยนนนั้นบล่อยครนนั้งเปป็นชล่างฝปีมรอ-ชล่างฝปีมรอทบีนี่มบีพรสวรรคร์และชล่างกลไกทบีนี่ชคานาญ และพวกเขาไดท้รนบอนสุญาตใหท้ทคากลิจ
ธสุระไดท้ตามสบาย โดยจล่ายใหท้แกล่นายของตนตามจคานวนเงลินทบีนี่ตกลงกนนไวท้ระหวล่างนายและทาสนนนั้น ในกรณบีอรนี่นๆ 
พวกเขาไดท้รนบฝากเงลินไวท้เพรนี่อนคาไปใชท้ในการคท้าขายในบนญชบีของนาย โดยนคาสล่วนแบล่งผลกคาไรมามอบใหท้แกล่นาย
นนนั้น ดซูเหมรอนจะเปป็นเชล่นนบีนั้ในขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษาอยซูล่เมรนี่อชายผซูท้นบีนั้เรบียกเหลล่าผซูท้รนบใชท้ของตนใหท้มาอยซูล่ตล่อหนท้าและ 
“ฝากทรนพยร์สมบนตลิของเขาไวท้”

ขท้อ 15: “คนหนถึพื่งทข่านใหผู้หผู้าตะลมันตค์ คนหนถึพื่งสองตะลมันตค์ และอรีกคนหนถึพื่งตะลมันตค์เดรียว ตามความ
สามารถของแตข่ละคน แลผู้วทข่านกก็ออกเดรินทางทมันทรี”

ในยสุคสมนยปปัจจสุบนนนบีนั้ “ตะลนนตร์” (talent) หมายถรึง ความสามารถพลิเศษ เรากลล่าววล่าผซูท้คน “talented”
(นนนี่นครอ “มบีพรสวรรคร์”) โดยหมายความวล่าพวกเขามบีความสามารถทบีนี่ผลิดธรรมดาในงานหรรอกลิจการบางอยล่างโดย
เฉพาะ อยล่างไรกจ็ตาม ในขท้อพระคคาของเรานบีนั้ ตะลนนตร์เปป็นตนวแทนของเงลินจคานวนหนรึนี่งซรึนี่งมบีนนั้คาหนนกตามทบีนี่วนดไวท้

นนั้คาหนนกและมซูลคล่าของหนรึนี่งตะลนนตร์แตกตล่างกนนไปอยล่างมหาศาลในพรนั้นทบีนี่ตล่างๆ มนนคงเปป็นไปไมล่ไดท้ทบีนี่ผม
จะนลิยามมซูลคล่าของตะลนนตร์ทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงในทบีนี่นบีนั้ ปรริมาณของตะลนนตร์ไมล่ใชล่หนวขท้อทบีนี่สคาคนญในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้ เราจรึง
ไมล่ตท้องกนงวลเกบีนี่ยวกนบเรรนี่องนนนั้น สลินี่งทบีนี่สคาคนญเปป็นอนนดนบแรกในทบีนี่นบีนั้กจ็ครอวล่า แตล่ละคนใชผู้ (หรรอประยสุกตร์) ตะลนนตร์เดบียว
หรรอหลายตะลนนตร์ทบีนี่ถซูกมอบไวท้แกล่เขาอยล่างไร

“คนหนถึพื่งทข่านใหผู้หล้าตะลมันตค์ คนหนถึพื่งสองตะลมันตค์ และอรีกคนหนถึพื่งตะลมันตค์เดทยว” จากการแจกจล่ายเงลิน
ตะลนนตร์เหลล่านบีนั้ อาจดซูเหมรอนวล่าเจท้าของบท้านผซูท้นบีนั้ลคาเอบียงไปยนงผซูท้รนบใชท้คนแรกและไมล่ยสุตลิธรรมตล่อคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอ 
เขาใหท้แกล่ผซูท้รนบใชท้คนแรกมากกวข่าเปป็นสองเทข่าของปรลิมาณเงลินทบีนี่ใหท้แกล่ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่สอง และหผู้าเทข่าของปรลิมาณทบีนี่
ใหท้แกล่ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่สาม แตล่สล่วนทท้ายของพระคคาขท้อนบีนั้บอกเราอยล่างชนดเจนวล่าเขาไมล่ไดท้ทคาเชล่นนบีนั้อยล่างสสุล่มสบีนี่สสุล่มหท้า 
ชายผซูท้นบีนั้ไดท้พลิจารณาผซูท้รนบใชท้แตล่ละคนของเขาอยล่างรอบคอบแลท้วกล่อนทบีนี่เขาฝากทรนพยร์สมบนตลิของเขาไวท้ใหท้พวกเขา
ดซูแล เพราะวล่าเขาใหผู้ “ตามความสามารถของแตข่ละคน” 

ชายผซูท้นบีนั้รซูท้จนกพวกผซูท้รนบใชท้ของตนเปป็นอยล่างดบี พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่าเขาใหท้คคาสนนี่งใดทบีนี่เฉพาะเจาะจงแกล่
พวกเขาวล่าพวกเขาจะตท้องทคาอะไรกนบเงลินตะลนนตร์เหลล่านนนั้นทบีนี่เขาใหท้แกล่พวกเขา บางทบีอาจมบีการพซูดคสุยกนนกล่อน
หนท้านบีนั้ระหวล่างพวกเขาแลท้วกจ็ไดท้ ครอระหวล่างนายและเหลล่าผซูท้รนบใชท้ ขณะทบีนี่เขาทคาการจนดเตรบียมอรนี่นๆสคาหรนบการ
เดลินทางของเขา แตล่ผมเหจ็นวล่าเขาแสดงออกถรึงความไวท้วางใจอนนสมบซูรณร์แบบในตนวพวกเขาและฝากใหท้แตล่ละคน
ดซูแลสลินี่งทบีนี่เขาเหจ็นวล่าผซูท้รนบใชท้คนนนนั้นๆสามารถจนดการไดท้ หลนงจากทคาเชล่นนบีนั้แลท้ว เขากก็ “ออกเดรินทางทมันทรี”



เงลินตะลนนตร์ตล่างๆในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้เปป็นตนวแทนของสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่พระเจท้าประทานแกล่เราเพรนี่อใชท้งาน 
หนรึนี่งในของประทานทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดทบีนี่พระองคร์ประทานใหท้แกล่เราแลท้วครอ ความสามารถในการคริด, ความคลิด, 
อคานาจทบีนี่จะคลิดและใชท้เหตสุผล สลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่พระเจท้าทรงเหจ็นวล่าเหมาะสมทบีนี่จะประทานใหท้แกล่เราสคาหรนบการใชท้
งานในโลกนบีนั้ เราแตล่ละคนกจ็มบีความสามารถของเราเองสคาหรนบการเกจ็บรนกษาและการเพลินี่มพซูนสลินี่งซรึนี่งพระองคร์ทรง
มอบไวท้แกล่เรา เหมรอนกนบทบีนี่เหลล่าผซูท้รนบใชท้ในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้มบีความสามารถทบีนี่แตกตล่างกนนไป

เปาโลพซูดถรึงของประทานเหลล่านบีนั้และการใชท้งานพวกมนนในโรม 12:6-8: “และเราทสุกคนมบีของประทาน
ทบีนี่ตล่างกนนตามพระคสุณทบีนี่ไดท้ทรงประทานใหท้แกล่เรา ครอถท้าเปป็นการพยากรณร์ กจ็จงพยากรณร์ตามกคาลนงของความเชรนี่อ 
ถท้าเปป็นการปรนนลิบนตลิกจ็จงปรนนลิบนตลิ ถท้าเปป็นการสนนี่งสอนกจ็จงสนนี่งสอน ถท้าเปป็นการเตรอนสตลิกจ็จงเตรอนสตลิ ถท้าเปป็นการ
บรลิจาคกจ็จงใหท้โดยเตจ็มใจ ผซูท้ทบีนี่ครอบครองกจ็จงครอบครองดท้วยเอาใจใสล่ ผซูท้ทบีนี่แสดงความเมตตากจ็จงแสดงดท้วยใจ
ยลินดบี”

จากนนนั้นใน 1 โครลินธร์ 12:4-11 เปาโลอธลิบายวล่า: “แลท้วของประทานนนนั้นมบีตล่างๆกนน แตล่มบีพระวลิญญาณ
องคร์เดบียวกนน งานรนบใชท้มบีตล่างๆกนน แตล่มบีองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าองคร์เดบียวกนน กลิจกรรมมบีตล่างๆกนน แตล่มบีพระเจท้าองคร์
เดบียวกนนทบีนี่ทรงกระทคาสารพนดในทสุกคน การสสาแดงของพระวริญญาณนมันั้นมรีแกข่ทสุกคนเพพพื่อประโยชนค์รข่วมกมัน

“ดท้วยพระวลิญญาณทรงโปรดประทานใหท้คนหนรึนี่งมบีถท้อยคคาประกอบดท้วยสตลิปปัญญา และใหท้อบีกคนหนรึนี่งมบี
ถท้อยคคาอนนประกอบดท้วยความรซูท้ แตล่เปป็นโดยพระวลิญญาณองคร์เดบียวกนน และใหท้อบีกคนหนรึนี่งมบีความเชรนี่อ แตล่เปป็นโดย
พระวลิญญาณองคร์เดบียวกนน และใหท้อบีกคนหนรึนี่งมบีความสามารถรนกษาคนปป่วยไดท้ แตล่เปป็นโดยพระวลิญญาณองคร์
เดบียวกนน และใหท้อบีกคนหนรึนี่งทคาการอนศจรรยร์ตล่างๆ และใหท้อบีกคนหนรึนี่งพยากรณร์ไดท้ และใหท้อบีกคนหนรึนี่งรซูท้จนกสนงเกต
วลิญญาณตล่างๆ และใหท้อบีกคนหนรึนี่งพซูดภาษาตล่างๆ และใหท้อบีกคนหนรึนี่งแปลภาษานนนั้นๆไดท้ สลินี่งสารพนดเหลล่านบีนั้ พระ
วลิญญาณองคร์เดบียวกนนทรงบนนดาลและประทานแกล่แตล่ละคนตามชอบพระทนยพระองคร์”

กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ พวกเรามบีความสามารถทบีนี่แตกตล่างกนนไป แตล่ไมล่วล่าความสามารถของเราจะเปป็น
อะไร มนนกจ็เปป็นสลินี่งทบีนี่พระเจท้าโปรดประทานใหท้และมนนตท้องถซูกใชท้งานเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์

ขท้อ 16-18: “คนทรีพื่ไดผู้รมับหผู้าตะลมันตค์นมันั้นกก็เอาเงรินนมันั้นไปคผู้าขาย ไดผู้กสาไรมาอรีกหผู้าตะลมันตค์ คนทรีพื่ไดผู้รมับสอง
ตะลมันตค์นมันั้นกก็ไดผู้กสาไรอรีกสองตะลมันตค์เหมพอนกมัน แตข่คนทรีพื่ไดผู้รมับตะลมันตค์เดรียวไดผู้ขสุดหลสุมซข่อนเงรินของนายไวผู้”

ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่ไดท้หผู้าตะลนนตร์ใชท้ของประทานนนนั้นอยล่างเกลิดผลมากเหลรอเกลินจนเขาเพลินี่มการลงทสุนของตนเปป็น
สองเทล่าโดยการไดท้มาอรีกหท้าตะลนนตร์ ในทคานองเดบียวกนน ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่ไดท้รนบสองตะลนนตร์กจ็เพลินี่มการลงทสุนของตนเปป็น
สองเทล่าเหมรอนกนนและไดท้มาเพริพื่มอรีกสองตะลนนตร์

พระเยซซูเจท้าไมล่ทรงเหจ็นสมควรทบีนี่จะอธลิบายในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้วล่าผซูท้รนบใชท้สองคนนบีนั้ใชท้วลิธบีการทคาธสุรกลิจแบบ
ใดเพรนี่อทคาใหท้เกลิดผลกคาไรของตน พวกเขาอาจปลล่อยกซูท้เงลินนนนั้นแกล่คนอรนี่นและไดท้ดอกเบบีนั้ยเพลินี่มมากจ็ไดท้ พวกเขาอาจไป
ซรนั้อสลินคท้ามาขายตล่อและทคาเงลินของตนเพลินี่มเปป็นสองเทล่ากจ็ไดท้ แตล่เพรนี่อทบีนี่จะไดท้มาซรึนี่งผลลนพธร์ทบีนี่เฉพาะเจาะจงเหลล่านบีนั้ 
โดยแตล่ละคนลงเอยดท้วยการมบีเพลินี่มเปป็นสองเทล่าจากทบีนี่เขามบีอยซูล่ในตอนตท้น พวกเขายล่อมเหจ็นวล่าจคาเปป็นตท้องใชท้ความ
สามารถทนนั้งหมดของตนอยล่างเตจ็มทบีนี่



แตล่ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่ไดท้รนบตะลนนตร์เดรียว “ไดผู้ขสุดหลสุมซงอนเงรินของนายไวผู้!” เหมรอนกนบทบีนี่พระคนมภบีรร์ไมล่บอกราย
ละเอบียดแกล่เราเกบีนี่ยวกนบวล่าผซูท้รนบใชท้อบีกสองคนนนนั้นไดท้มาพอทบีนี่จะเพลินี่มสลินี่งทบีนี่พวกเขามบีอยซูล่ในตอนตท้นเปป็นสองเทล่าไดท้
อยล่างไร พระคนมภบีรร์กจ็ไมล่บอกเราเชล่นกนนวล่าทสาไมผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่สามนบีนั้ถรึงเอาเงลินตะลนนตร์เดบียวนนนั้นไปฝปังไวท้ในดลิน แตล่เรา
กจ็เรบียนรซูท้จากสลินี่งทบีนี่ตามมาในขท้อพระคคาตล่อๆไปวล่าการกระทคาของเขานนนั้นบาปหนาและจะทคาใหท้เขาตท้องชดใชท้
มากกวล่าทบีนี่เขาจะจล่ายไหว

เหมรอนกนบทบีนี่ผมไดท้กลล่าวไปกล่อนหนท้านบีนั้แลท้ว พระเยซซูกคาลนงสอนโดยใชท้ภาพประกอบตล่างๆถรึงความจคาเปป็น
ในการเตรบียมพรท้อมสคาหรนบการเสดจ็จมาของพระองคร์ เหตสุฉะนนนั้นในคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้ชายผซูท้นบีนั้ทบีนี่กคาลนง “เดลินทางไปยนง
เมรองไกล” จรึงเปป็นตนวแทนของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า และผซูท้รนบใชท้เหลล่านนนั้นเปป็นตนวแทนของบรรดาผซูท้ทบีนี่ประกาศตนววล่า
เปป็นครลิสเตบียน พระเยซซูเสดจ็จไปยนง “เมรองไกล” แลท้ว แตล่พระองคร์จะเสดจ็จกลนบมา และเราทนนั้งหลายทบีนี่ถซูกเรบียกโดย
พระนามของพระองคร์กจ็มบีหนท้าทบีนี่สานตล่องานของพระองคร์จนกวล่าจะถถึงเวลาทบีนี่พระองคร์เสดจ็จกลนบมา

บนดนบีนั้เปป็นทบีนี่แนล่นอนทบีนี่สสุดวล่า สลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่เรามบีไมล่วล่าจะเปป็นพรสวรรคร์หรรอความสามารถลท้วนเปป็นของ
พระองคร์ เพราะวล่าพรสวรรคร์และความสามารถเหลล่านนนั้นไดท้ถซูกมอบไวท้แกล่เราเพรนี่อทบีนี่จะใชท้งานเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่
พระองคร์ “ใหท้เราฟปังตอนสรสุปความกนนทนนั้งสลินั้นแลท้ว ครอจงยคาเกรงพระเจท้า และรนกษาพระบนญญนตลิของพระองคร์ 
เพราะนรีพื่แหละเปป็นหนล้าททที่ทดันั้งสถินั้นของมนสุษยค์ ดผู้วยวข่าพระเจผู้าจะทรงเอาการงานททุกประการเขผู้าสผข่การพริพากษา 
พรท้อมดท้วยสลินี่งเรท้นลนบทสุกอยล่าง ไมล่วล่าดบีหรรอชนนี่ว” (ปญจ. 12:13, 14)

คนบางคนมบีตะลนนตร์ (talents-พรสวรรคร์) มากกวล่าคนอรนี่นๆ บางคนมบีความสามารถในการทคาธสุรกลิจ
มากกวล่าและดท้วยเหตสุนบีนั้จรึงทคาเงลินไดท้มากกวล่าคนอรนี่นๆ บางคนมบีพรสวรรคร์ในเชลิงศลิลปะ-ดนตรบี เปป็นตท้น ผซูท้รนบใชท้บาง
คนไดท้รนบมอบหนท้าทบีนี่ศลิษยาภลิบาลเพรนี่อดซูแลสมาชลิกมากมาย; คนอรนี่นๆรนบใชท้ในครลิสตจนกรเลจ็กๆทบีนี่อยซูล่หล่างไกลทบีนี่ดซู
เหมรอนพวกเขามบีโอกาสทบีนี่จคากนดมากๆ แตล่คคาสอนทบีนี่เนท้นยนั้คาของคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้ไมข่ไดผู้อยผข่ทรีพื่ปรถิมาณของความสคาเรจ็จ
ทนนั้งหลายของเรา ใจความหลนกของคคาอสุปมาเรรนี่องนบีนั้ครอ ความสดัตยย์ซตที่อในการทรีพื่เราใชผู้ความสามารถเหลข่านมันั้นซถึพื่ง
องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ประทานใหผู้แกข่เรา พระเจท้าไมล่ทรงคาดหวนงใหท้เราใชท้สลินี่งทบีนี่เราไมล่มบี แตล่เราจะตท้องไมล่เกจ็บ
รวบรวมของประทานและพรสวรรคร์ตล่างๆของพระเจท้าไวท้ หากมนนเปป็นบาปอยล่างหนรึนี่งทบีนี่จะฝปังตะลนนตร์เดรียว มนนจะ
ไมล่เปป็นการเหยบียดหยามมากกวล่าเดลิมหรรอทบีนี่จะฝปังสองหรรอหผู้าตะลนนตร์? ยลินี่งเรามบีตะลนนตร์มากเทล่าไร ความรนบผลิด
ชอบของเราทบีนี่มบีตล่อพระเจท้ากจ็มากขรึนั้นเทล่านนนั้น แตล่ถท้าเราทคาทสุกสลินี่งทบีนี่เราสามารถทคาไดท้เพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า 
เรากจ็จะไดท้รนบบคาเหนจ็จเตจ็มจคานวน ไมล่วล่าตะลนนตร์ของเราจะมบีอนนเดบียวหรรอหลายอนน

เราหมายเหตสุวล่าไมล่มบีหลนกฐานใดเลยของความอลิจฉารลิษยาทล่ามกลางผซูท้รนบใชท้เหลล่านบีนั้ คนทบีนี่ไดท้รนบตะลนนตร์
เดบียวไมล่ไดท้อลิจฉาผซูท้รนบใชท้ทบีนี่ไดท้รนบหผู้าตะลนนตร์ และคนทบีนี่มบีเพบียงสองตะลนนตร์กจ็ใชท้ความขยนนหมนนี่นเพบียรและความสนตยร์
ซรนี่อในการทคางานของตนพอๆกนบผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่มบีหท้าตะลนนตร์ ความอลิจฉารลิษยาทล่ามกลางครลิสเตบียนทนนั้งหลายปรากฏ
มากมายในปปัจจสุบนน หลายคนอยากทคาหนท้าทบีนี่เปป็นประธานคณะกรรมการผซูท้ชล่วยศลิษยาภลิบาล หรรอเปป็นผซูท้อคานวย
การชนนั้นเรบียนรวบี ผซูท้ซรึนี่งจะรซูท้สรึกเสบียเกบียรตลิหากพวกเขาถซูกขอใหท้กวาดพรนั้นทบีนี่ประชสุมครลิสตจนกรหรรอปรนนลิบนตลิในแบบ
อรนี่นทบีนี่ถล่อมใจ ในความเปป็นจรลิงแลท้ว มบีความตท้องการการปรนนลิบนตลิทบีนี่ถล่อมใจแบบอสุทลิศตนวในพระกายของพระครลิสตร์
มากพอๆกนบทบีนี่ตท้องการตคาแหนล่งตล่างๆของครลิสตจนกรทบีนี่โดดเดล่นมากกวล่า



เปาโลพซูดถรึงเรรนี่องนบีนั้ใน 1 โครลินธร์ 12:12-22 โดยอธลิบายวล่าผผผู้เชพพื่อทสุกคนไดผู้รมับบมัพตริศมาเขผู้าในกาย
เดทยวกดันแลผู้ว-พระกายของพระครริสตค์-โดยการกระทคากลิจของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ จากนนนั้นเขาเปรบียบเทบียบ
รล่างกายฝฝ่ายวริญญาณของครลิสตจนกรแทท้กนบรล่างกายฝฝ่ายเนพนั้อหนมังซรึนี่งมบีอวนยวะอยซูล่หลายสล่วน-กระนมันั้นยมังเปป็นกาย
เดรียว:

“ถท้าเทท้าจะพซูดวล่า “เพราะขท้าพเจท้ามลิไดท้เปป็นมรอ ขท้าพเจท้าจรึงไมล่ไดท้เปป็นอวนยวะของรล่างกายนนนั้น” เทท้าจะไมข่
เปป็นอวนยวะของรล่างกายเพราะเหตสุนนนั้นหรรอ และถท้าหซูจะพซูดวล่า “เพราะขท้าพเจท้ามลิไดท้เปป็นตา ขท้าพเจท้าจรึงมลิไดท้เปป็น
อวนยวะของรล่างกายนนนั้น” หซูจะไมข่เปป็นอวนยวะของรล่างกายเพราะเหตสุนนนั้นหรรอ ถท้าอวนยวะทนนั้งหมดในรล่างกายเปป็นตา 
การไดท้ยลินจะอยซูล่ทบีนี่ไหน ถท้าทนนั้งรล่างกายเปป็นหซู การดมกลลินี่นจะอยซูล่ทบีนี่ไหน

“แตล่บนดนบีนั้พระเจล้าไดผู้ทรงตมันั้งอวมัยวะทสุกสข่วนไวท้ในรล่างกายตามชอบพระทมัยของพระองคย์ ถท้าอวนยวะ
ทนนั้งหมดเปป็นอวนยวะเดบียว รล่างกายจะมบีทบีนี่ไหน แตล่บนดนบีนั้มบีหลายอวมัยวะแตล่กจ็ยนงเปป็นรข่างกายเดรียวกมัน และตาจะวล่าแกล่
มรอวล่า “ขท้าพเจท้าไมล่ตท้องการเจท้า” กจ็ไมล่ไดท้ หรรอศบีรษะจะวล่าแกล่เทท้าวล่า “ขท้าพเจท้าไมล่ตท้องการเจท้า” กจ็ไมล่ไดท้ แตข่ยริพื่งกวข่า
นรีนั้อวมัยวะของรข่างกายทรีพื่เราเหก็นวข่าองอนแอ เรากก็ขาดเสทยไมงไดล้”

พระเจท้าทรงทราบวล่าเราทคาอะไรไดท้ พระองคร์ทรงทราบขอบเขตความสามารถตล่างๆของเราและขท้อดท้อย
ตล่างๆของเรา พระองคร์ประทานแกล่เราสลินี่งซรึนี่งเราสามารถใชท้การไดท้เพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์และเราไมล่ควร
อลิจฉา หรรอมบีใจโลภตล่อผซูท้เชรนี่อคนอรนี่นๆทบีนี่มบีพรสวรรคร์ (ตะลนนตร์) มากกวล่าทบีนี่เรามบี หรรอทบีนี่ดคารงตคาแหนล่งทบีนี่โดดเดล่น
มากกวล่าในทบีนี่ประชสุม

เรามนกไดท้ยลินบางคนกลล่าววล่า “ฉนนมบีพรสวรรคร์นท้อยเหลรอเกลิน (หรรอบางทบีกจ็ไมข่มรีพรสวรรคร์เลย) จนไมล่มบี
อะไรทบีนี่ฉนนจะทคาไดท้เพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า ดนงนนนั้นฉนนจะเปป็นแคล่พยานทบีนี่อยซูล่เงบียบๆกจ็แลท้วกนน” นนนี่นไมล่ใชล่สลินี่งทบีนี่
พระเจท้าทรงอยากใหท้ผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลายของพระองคร์กระทคา จคาไวท้วล่า โมเสสยกขท้อแกท้ตนววล่าเขาพซูดไมล่ชนด (อพย. 
4:10) ดท้วยเหตสุนบีนั้เขาจรึงไมล่ควรเปป็นคนทบีนี่นคาชนชาตลิอลิสราเอลออกจากอบียลิปตร์ ขนมปปังหท้ากท้อนกนบปลาสองตนวทบีนี่เปป็น
ของเดจ็กชายตนวนท้อยคนหนรึนี่งดซูเหมรอนไมข่มรีคข่าเลยเมรนี่อพลิจารณาหลายพนนคนทบีนี่หลิวโหย แตล่ในพระหนตถร์ของพระเยซซู
สลินี่งเลจ็กนท้อยทบีนี่เขาใหท้มานนนั้นกจ็เลบีนั้ยงดซูผซูท้ชายไดท้ถรึงหท้าพนนคน รวมทนนั้งผซูท้หญลิงและเดจ็กๆดท้วย (ยอหร์น 6:1-14) พระเยซซู
ทรงสนญญาแลท้ววล่าแมท้นนั้คาสนกถท้วย ซรึนี่งถซูกใหท้ในพระนามของพระองคร์และเพราะวล่าเราเปป็นของพระองคร์ จะไมล่สซูญ
บคาเหนจ็จของมนนเลย (มาระโก 9:41) ดนงนนนั้นไมล่วล่าความสามารถของเราจะเลจ็กนท้อยสนกเพบียงใด ความสามารถนนนั้นกจ็
เปป็นสลินี่งทบีนี่พระเจท้าประทานใหท้ และหากเราใชท้มนนอยล่างขยนนขนนแขจ็งเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ เรากจ็จะไดท้รนบ
บคาเหนจ็จเตจ็มจคานวน

ผมสงสมัยวข่า: เราทนนั้งหลายกคาลนงซล่อนสลินี่งทบีนี่เราควรนคาไปใชท้เพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า เหมรอนอยล่างผซูท้รนบ
ใชท้เกบียจครท้านคนนบีนั้ไหม? เราอลิจฉาคนเหลล่านนนั้นทบีนี่มบีมากกวล่าเราไหม และดท้วยเหตสุนบีนั้เราจรึงละเลยหนท้าทบีนี่ของเราเอง
ทบีนี่มบีตล่อพระเยซซูครลิสตร์เจท้า ผซูท้ซรึนี่งเราเปป็นหนบีนั้บสุญคสุณทสุกสลินี่งทบีนี่เราเปป็นหรรอมบี? จคาไวท้วล่าหนวใจอบอสุล่นทบีนี่ยอมจคานนตล่อพระ
เยซซูกจ็นคาสงล่าราศบีมาสซูล่พระเจท้ามากกวล่าหนวทบีนี่ดรนั้อรนนั้นทบีนี่คริดการใหญข่แตล่ทสาจรริงแคข่นริดเดรียว ผซูท้เชรนี่อทบีนี่ถล่อมใจ โดยแบบ
อยล่างประจคาวนนของเขาทบีนี่แสดงใหท้เหจ็นวนนตล่อวนนในแหล่งหนใดกจ็ตามทบีนี่เขาพบปะกนบเพรนี่อนมนสุษยร์ กจ็สามารถกล่อใหท้
เกลิดผลดบีมากกวล่าใครบางคนทบีนี่มบีตคาแหนล่งทบีนี่สซูงกวล่าและโอกาสมากกวล่าแตล่ไมล่กระทคาสลินี่งทบีนี่เขาควรกระทคาเพราะวล่า



ใจของเขาไมล่อยซูล่ในสลินี่งๆนนนั้น คสุณเหจ็นไหมวล่าพระเยซซูไมล่อยากใหท้เราเชรนี่อวล่าเฉพาะคนเหลข่านมันั้นทรีพื่มรีตะลมันตค์เดรียว
ละเลยหนท้าทบีนี่ของพวกเขา! มบีการละเลยและการใชท้พรสวรรคร์และความสามารถในทางทบีนี่ผลิดทล่ามกลางผซูท้ทบีนี่มบี
พรสวรรคร์หลายอยล่าง

ขท้อ 19: “ครมันั้นอยผข่มาชผู้านาน นายจถึงมาคริดบมัญชรีกมับผผผู้รมับใชผู้เหลข่านมันั้น” 
“ครมันั้นอยผข่มาชล้านาน...” ผซูท้รนบใชท้สามคนนนนั้นมบีเวลาเทล่ากนนหมดทสุกคนในการเพลินี่มพซูนตะลนนตร์ของตนวเอง 

ผซูท้รนบใชท้ทบีนี่มบีตะลนนตร์เดบียวคนนนนั้นมบีเวลาทบีนี่จะใชท้ตะลนนตร์เดบียวนนนั้นมากพอๆกนบผซูท้รนบใชท้อบีกสองคนนนนั้นทบีนี่ตะลนนตร์ของพวก
เขามบีมากกวล่าของเขา-กระนนนั้นเขากจ็ไมล่ทคาใหท้เกลิดการเพลินี่มพซูนทรนพยร์สมบนตลินนนั้นเลย

แตล่ในทบีนี่สสุด “นายจถึงมาคริดบมัญชรีกมับผผผู้รมับใชผู้เหลข่านมันั้น” แนล่นอนพอๆกนบทบีนี่พระเยซซูไดท้เสดจ็จไปยนง “เมรอง
ไกล” (ไปยนงพระนลิเวศของพระบลิดาของพระองคร์) พระองคร์กจ็จะเสดจ็จกลนบมาอบีกทบี พระสนญญาทบีนี่ไดท้ประทานใหท้แกล่
พวกสาวกในกลิจการ 1:11 ประกาศวล่า: “พระเยซดูองคย์นทนั้ซถึพื่งทรงรมับไปจากทข่านขถึนั้นไปยมังสวรรคค์นมันั้น จะเสดก็จมาอรีก
เหมตอนอยงางทรีพื่ทข่านทมันั้งหลายไดผู้เหก็นพระองคค์เสดก็จไปยมังสวรรคค์นมันั้น!” การเสดจ็จกลนบมาของพระองคร์ไมล่ใชล่แคล่ความ
เปป็นไปไดผู้อยล่างหนรึนี่ง-มนนเปป็นขผู้อเทก็จจรริงทบีนี่มนนี่นคงแนล่นอนชนนี่วนลิรนนดรร์ของพระเจท้า

และเมรนี่อพระองคร์เสดจ็จมา มนนกจ็เปป็นขท้อเทจ็จจรลิงพอๆกนนทบีนี่วล่าพระองคร์จะทรง “คลิดบนญชบี” กนบบรรดาผซูท้รนบ
ใชท้ของพระองคร์: “เพราะวล่าจคาเปป็นทบีนี่เราทสุกคน (ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลาย) จะตท้องปรากฏตนวทบีนี่หนท้าบนลลนงกร์พลิพากษาของ
พระครลิสตร์ เพรนี่อทสุกคนจะไดท้รนบสมกนบการทบีนี่ไดท้ประพฤตลิในรล่างกายนบีนั้ แลท้วแตล่จะดบีหรรอชนนี่ว” (2 คร. 5:10)

ผมกลนวจรลิงๆวล่าผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลาย รวมถรึงตนวผมเอง ไมล่ไดท้เทศนาและสนนี่งสอนมากพอเกบีนี่ยวกนบการพลิพากษา
ทบีนี่รอคอยผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายอยซูล่-การพลิพากษาสคาหรนบหนผู้าทรีพื่คนตผู้นเรพอน ไมล่ใชล่การไถล่ เราถซูกไถล่แลท้วในชนนี่ววลินาทบีนนนั้นทบีนี่
เราเชรนี่อในพระเยซซู และบาปทนนั้งหลายของเรากจ็ถซูกพลิพากษาแลท้วในพระองคร์ทบีนี่กลโกธา พระองคร์ทรงชคาระโทษ
บาปทบีนี่นนนี่นแลท้ว และเราทบีนี่เชรนี่อในพระองคร์เพรนี่อรนบความรอดกจ็จะไมล่ถซูกพลิพากษาในเรรนี่องทบีนี่วล่าเราจะรอดหรรอไมล่รอด 
แตข่เราจะถดูกพริพากษา ทนนทบีหลนงจากการรนบขรึนั้นไป สคาหรนบการทคาหนท้าทบีนี่คนตท้นเรรอนของเรา, การทบีนี่เราจนดการสลินี่ง
ทบีนี่ถซูกฝากไวท้กนบเราเพรนี่อใชท้การในการถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า เราตท้องไมล่ละเวท้นขท้อเทจ็จจรลิงอนนยลินี่งใหญล่นบีนั้จากการ
เทศนาและการสนนี่งสอนของเราเดจ็ดขาด

ขท้อ 20 และ 21: “คนทรีพื่ไดผู้รมับหผู้าตะลมันตค์กก็เอาเงรินกสาไรอรีกหผู้าตะลมันตค์มาชรีนั้แจงวข่า ‘นายเจผู้าขผู้า ทข่านไดผู้
มอบเงรินหผู้าตะลมันตค์ไวผู้กมับขผู้าพเจผู้า ดผเถริด ขผู้าพเจผู้าไดผู้กสาไรมาอรีกหผู้าตะลมันตค์’ นายจถึงตอบเขาวข่า ‘ดรีแลผู้ว เจผู้าเปป็น
ผผผู้รมับใชผู้ดรีและสมัตยค์ซพพื่อ เจผู้าสมัตยค์ซพพื่อในของเลก็กนผู้อย เราจะตมันั้งเจผู้าใหผู้ดผแลของมาก เจผู้าจงปรรีดรีรข่วมสสุขกมับนายของเจผู้า
เถริด’

พอนายผซูท้นนนั้นกลนบมาจากเมรองไกล ผซูท้รนบใชท้คนแรกกจ็มาหาทล่านและครนใหท้แกล่ทล่านไมล่เพบียงหท้าตะลนนตร์นนนั้นทบีนี่
ไดท้ถซูกมอบไวผู้แกข่เขาเทล่านนนั้น แตล่มบีเพลินี่มอบีกหท้าตะลนนตร์ดท้วย-รวมเปป็นทนนั้งหมดสลิบตะลนนตร์ แตล่เขาไมล่ไดท้เอาคคายกยล่อง
สรรเสรลิญเขท้าตนว จงสนงเกตวล่าเขากลล่าววล่า “นายเจผู้าขผู้า ทข่านไดล้มอบเงรินหผู้าตะลมันตค์ไวล้กดับขล้าพเจล้า...” นนนี่นแหละ
ครอตท้นเหตสุทบีนี่ทคาใหท้เขาทคาผลกคาไรไดท้ หากไมล่มบีสลินี่งทบีนี่นายของเขาไดท้มอบไวท้กนบเขาในตอนแรกแลท้ว กจ็นล่าสงสนยจรลิงๆ
วล่าเขาจะทคาอะไรสคาเรจ็จไดท้บท้างไหม



นบีนี่เปป็นความจรลิงเหลรอเกลินในชบีวลิตของผซูท้เชรนี่อ! พระเจท้าประทานโอกาสทบีนี่จะรนบใชท้ใหท้แกล่เรา และพระองคร์
ตท้องใหท้พละกคาลนงแกล่เราเพรนี่อทบีนี่จะทคางานรนบใชท้นนนั้นดท้วย แมท้แตล่ความสามารถดท้านสมองทบีนี่จะคริดเพรนี่อพระองคร์และ
ความสามารถดท้านรล่างกายทบีนี่จะกระทสาเพรนี่อพระองคร์กจ็เปป็นของประทานตข่างๆทรีพื่มาจากพระองคค์ พระเยซผตรนสไวท้วล่า
“เพราะถผู้าแยกจากเราแลผู้วทล่านจะทคาสลินี่งใดไมล่ไดท้เลย” (ยอหร์น 15:5 วรรคทท้าย)

“ดรีแลผู้ว เจผู้าเปป็นผผผู้รมับใชผู้ดรีและสมัตยค์ซพพื่อ” กรสุณาสนงเกตวล่า นายผซูท้นบีนั้ไมล่ไดท้กลล่าววล่า “ดรีแลผู้ว เจผู้าเปป็นผผผู้รมับใชผู้ทรีพื่
ดรีและประสบความสสาเรก็จ” กนบพระเจท้าแลท้ว มนนไมล่ใชล่ความยริพื่งใหญข่, ความใหญข่โตของสลินี่งทบีนี่เรากระทคาเพรนี่อ
พระองคร์ มนนครอความสมัตยค์ซพพื่อในการทคางานรนบใชท้นนนั้นตล่างหาก และความจรลิงใจของหนวใจในการทบีนี่เราปฏลิบนตลิหนท้าทบีนี่
คนตท้นเรรอนของเรา นบีนี่ถซูกกลล่าวอยล่างชนดเจนใน 1 โครลินธร์ 3:11-15:

“เพราะวล่าผซูท้ใดจะวางรากอรนี่นอบีกไมล่ไดท้แลท้ว นอกจากทบีนี่วางไวท้แลท้วคพอพระเยซผครริสตค์ แลท้วบนรากนนนั้นถท้าผซูท้ใด
จะกล่อขรึนั้นดท้วยทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมท้ หญท้าแหท้งหรรอฟาง การงานของแตล่ละคนกจ็จะไดท้ปรากฏใหท้เหจ็น เพราะ
เวลาวนนนนนั้นจะใหท้เหจ็นไดท้ชนดเจน เพราะวล่าจะเหจ็นชนดไดท้ดท้วยไฟ ไฟนมันั้นจะพริสผจนค์ใหผู้เหก็นการงานของแตข่ละคนวข่า
เปป็นอยงางไร ถท้าการงานของผซูท้ใดทบีนี่กล่อขรึนั้นทนอยซูล่ไดท้ ผผผู้นมันั้นกก็จะไดผู้คข่าตอบแทน ถท้าการงานของผซูท้ใดถซูกเผาไหมท้ไป ผผผู้
นมันั้นกก็จะขาดคข่าตอบแทนแตข่ตดัวเขาเองจะรอด แตข่เหมพอนดมังรอดจากไฟ”

(“ดรีแลผู้ว” ในภาษาเดลิมไมล่เพบียงสรนี่อถรึงความพรึงพอใจเทล่านนนั้น แตล่สรนี่อถรึงความพถึงพอใจพรผู้อมกมับคสาชมเชย
แบบอบอสุข่นและปลาบปลพนั้มดท้วย)

“เจผู้าสมัตยค์ซพพื่อในของเลก็กนผู้อย เราจะตมันั้งเจผู้าใหผู้ดผแลของมาก” บางครนนั้งเรากจ็สงสนยวล่าทคาไมพระเจท้าไมล่ทรง
กระทคาเพรนี่อเรามากกวล่าทบีนี่พระองคร์กระทคาอยซูล่ ทนนั้งๆทบีนี่พระองคร์ทรงมบีความเมตตา, ความรนก, และความประเสรลิฐตล่อ
เรา บางครนนั้งเรากจ็สงสนยวล่าทคาไมพระองคร์ไมล่ประทานใหท้แกล่เรามากกวล่านบีนั้อบีก คสุณเคยสงสนยไหมวล่าทคาไมพระเจท้า
ทรงใหท้ครลิสเตบียนบางคนเจรลิญรสุล่งเรรองมากกวล่าคนอรนี่นๆ? หรรอทคาไมบางคนเกลิดผลในการทคางานหนนกของพวกเขา
เพรนี่อพระองคร์มากกวล่าคนอรนี่นๆทบีนี่ดซูเหมรอนจะทคางานหนนกแตล่ประสบความสคาเรจ็จนท้อยกวล่า? ผมสงสนยวล่าความผลิดอยซูล่
ตรงทบีนี่เราขาดความสนตยร์ซรนี่อ “ในของเลก็กนล้อย” หรรอไมล่ พระองคร์จะทรงตนนั้งเรา “ใหผู้ดผแลของมาก” ไดท้อยล่างไรใน
เมรนี่อเรายนงไมล่ใชท้สลินี่งทบีนี่พระองคร์ประทานใหท้แกล่เราแลท้วอยล่างถซูกตท้องเหมาะสม? แนล่นอนวล่าบางคนมบีความสามารถ
มากกวล่าคนอรนี่นๆ แตล่มนนกจ็เปป็นจรลิงเชล่นกนนทบีนี่วล่าเรามนกละเลยทบีนี่จะใชท้สลินี่งทบีนี่พระองคร์ประทานใหท้แกล่เราแลท้วอยล่างเกลิด
ผลสซูงสสุด หากเราอยากไดท้รนบ “ของมาก” ทบีนี่พระเจท้าทรงตท้องการใหท้เรากระทคาสคาเรจ็จ เรากจ็ตท้องสนตยร์ซรนี่อในของ
เลก็กนล้อยททที่เรามบีอยซูล่แลท้วและตท้องทคาใหท้สคาเรจ็จกล่อนเปป็นอนนดนบแรก

“เจผู้าจงปรรีดรีรข่วมสสุขกมับนายของเจผู้าเถริด!” นบีนี่ไมล่ใชล่สล่วนของผผผู้รมับใชผู้คนนบีนั้ นบีนี่เปป็นสล่วนของนายผซูท้นบีนั้ทบีนี่ถผกแบข่ง
ปปันกนบผซูท้รนบใชท้ทบีนี่สนตยร์ซรนี่อของทล่าน สคาหรนบผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลาย นบีนี่จะเปป็นการสคาเรจ็จครบถท้วนของความปลาบปลรนั้มยลินดบีทนนั้ง
สลินั้นแหล่งสวรรคร์-ไมล่ใชล่ทบีนี่เราจะมบีความปรบีดบีของตนวเราเองมากเทล่ากนบทบีนี่เราจะเขผู้าสผข่ความปรรีดรีขององคย์พระผดูล้เปป็น
เจล้าของเรา

ขท้อ 22 และ 23: “คนทรีพื่ไดผู้รมับสองตะลมันตค์มาชรีนั้แจงดผู้วยวข่า ‘นายเจผู้าขผู้า ทข่านไดผู้มอบเงรินสองตะลมันตค์ไวผู้
กมับขผู้าพเจผู้า ดผเถริด ขผู้าพเจผู้าไดผู้กสาไรมาอรีกสองตะลมันตค์’ นายจถึงตอบเขาวข่า ‘ดรีแลผู้ว เจผู้าเปป็นผผผู้รมับใชผู้ดรีและสมัตยค์ซพพื่อ 
เจผู้าสมัตยค์ซพพื่อในของเลก็กนผู้อย เราจะตมันั้งเจผู้าใหผู้ดผแลของมาก เจผู้าจงปรรีดรีรข่วมสสุขกมับนายของเจผู้าเถริด’”



จงสนงเกตวล่าไมล่มบีการขอโทษขอโพยใดๆเลยในสล่วนของผซูท้รนบใชท้คนนนนั้นทบีนี่ไดท้รนบสองตะลนนตร์ เขาไมล่ไดท้กลล่าว
วล่า “ขท้าพเจท้าเสบียใจทบีนี่ขท้าพเจท้าไมล่ไดท้มามากเทล่ากนบเพรนี่อนผซูท้รนบใชท้ของขท้าพเจท้าทบีนี่มบีหท้าตะลนนตร์” เขาไมล่ไดท้กลล่าววล่า “นบีนี่
อาจไมล่มากมาย แตล่ขท้าพเจท้ากจ็ทคาสสุดฝปีมรอแลท้วกนบสลินี่งทบีนี่ขท้าพเจท้ามบีอยซูล่” ไมล่ใชล่เลย เขาเขท้าหานายของเขาในความ
มนนี่นใจแบบเดบียวกนนและพซูดกนบนายดท้วยถท้อยคคาแทบจะเหมรอนกนนกนบผซูท้รนบใชท้คนนนนั้นทบีนี่ไดท้รนบหท้าตะลนนตร์ กลล่าวอบีกนนย
หนรึนี่งกจ็ครอ ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่สองนบีนั้ทราบในใจของเขาเองวล่าเขาไดท้กระทคาสลินี่งทบีนี่เขาถซูกคาดหวนงใหท้กระทคาแลท้ว และเขากจ็
ครนสองตะลนนตร์นนนั้นใหท้แกล่นายของเขาพรท้อมกนนกนบอบีกสองตะลนนตร์นนนั้นทบีนี่เขาไดท้มาเพลินี่ม

“ดรีแลผู้ว เจผู้าเปป็นผผผู้รมับใชผู้ดรีและสมัตยค์ซพพื่อ” นบีนี่เปป็นคคาชมเชยแบบเดบียวกนบทบีนี่นายไดท้ใหท้แกล่ผซูท้รนบใชท้คนแรกนนนั้น 
คคาชมเชยของทล่านทบีนี่ใหท้แกล่ผซูท้รนบใชท้สองคนนนนั้นเหมรอนกนนทสุกประการ ผมขอกลล่าวซนั้คาวล่า-บคาเหนจ็จไมล่ไดท้ขรึนั้นอยซูล่กนบ
ปรลิมาณหรรอความใหญล่โตของงานรนบใชท้นนนั้นทบีนี่ถซูกกระทคา แตล่ขรึนั้นอยซูล่กนบความสนตยร์ซรนี่อและความจรลิงใจของหนวใจใน
การทคางานรนบใชท้นนนั้นตล่างหาก

“เจผู้าสมัตยค์ซพพื่อในของเลก็กนล้อย เราจะตมันั้งเจผู้าใหผู้ดผแลของมาก” ผซูท้รนบใชท้ทนนั้งสองคนนบีนั้ไมล่เพบียงไดท้รนบคคาชมเชย
ในแบบเดบียวกนนเทล่านนนั้น พวกเขายนงไดท้รนบบคาเหนจ็จแบบเดบียวกนนดท้วย-นนนี่นครอ ในสนดสล่วนตามทบีนี่พวกเขาไดท้กระทคา
สคาเรจ็จ คนเหลล่านบีนั้ไดท้สนตยร์ซรนี่อในฐานะผผผู้รมับใชผู้ บนดนบีนั้พวกเขาจะไดท้รนบโอกาสทบีนี่จะเปป็นผผผู้ครอบครอง พวกเขาไดท้รนบ
ฝากใหท้ดซูแลของเลจ็กนท้อย บนดนบีนั้พวกเขาจะมบีอคานาจครอบครองเหนรอของมากมาย

คคาเชลิญชวนนนนั้นกจ็มายนงทนนั้งสองคนนบีนั้เชล่นกนน: “เจผู้าจงปรรีดรีรข่วมสสุขกมับนายของเจผู้าเถริด!” ผมเชรนี่อจรลิงๆวล่าจะ
มบีบคาเหนจ็จอยซูล่หลายระดนบในสวรรคร์ เหมรอนกนบทบีนี่จะมบีการลงโทษอยซูล่หลายระดนบในนรก แตล่เราเชรนี่อใจไดท้เลยวล่า
พระเจท้าทรงยสุตริธรรม และสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่พระองคร์ทรงกระทคากจ็จะถผกตผู้อง หากเรากระทคาอยล่างสสุดความสามารถ
ของเราแลท้วในการรนบใชท้ของเราตล่อพระองคร์ เรากจ็จะไดท้รนบบคาเหนจ็จทบีนี่เราสมควรไดท้รนบ

ขท้อ 24 และ 25: “ฝฝ่ายคนทรีพื่ไดผู้รมับตะลมันตค์เดรียวมาชรีนั้แจงวข่า ‘นายเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้ารผผู้จมักทข่านวข่าทข่านเปป็นคน
ใจแขก็ง เกรีพื่ยวผลทรีพื่ทข่านมริไดผู้หวข่าน เกก็บสพื่สาสมทรีพื่ทข่านมริไดผู้โปรย ขผู้าพเจผู้ากลมัวจถึงเอาเงรินตะลมันตค์ของทข่านไปซข่อนไวผู้
ใตผู้ดริน ดผเถริด นรีพื่แหละเงรินของทข่าน’”

“นายเจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้ารผผู้จมักทข่านวข่าทข่านเปป็นคนใจแขก็ง ...” ผซูท้รนบใชท้คนทบีนี่ไดท้รนบแคล่ตะลนนตร์เดบียวบนดนบีนั้กจ็มาหา
นายของตนแลท้ว-ไมล่ใชล่ดท้วยความมนนี่นใจแบบเดบียวกนบทบีนี่ผซูท้รนบใชท้สองคนแรกนนนั้นไดท้มา แตล่ดท้วยคคาบล่นและขท้ออท้างตล่างๆ
ความหมายของเขานนนั้นชนดเจนมากๆ นบีนี่เทล่ากนบเขากลล่าววล่า “นายเจท้าขท้า ทล่านเปป็นคนเอาใจยากนะ ไมล่มบีทางทบีนี่ทล่าน
จะพอใจอะไรงล่ายๆเลย ทล่านเรบียกรท้องสลินี่งทบีนี่ขท้าพเจท้าไมล่มบีวนนใหท้ไดท้ และทล่านกจ็ไมล่พอใจกนบสลินี่งทบีนี่ไดท้มางล่ายๆ”

“...เกรีพื่ยวผลทรีพื่ทข่านมริไดผู้หวข่าน เกก็บสพื่สาสมทรีพื่ทข่านมริไดผู้โปรย” ทบีนี่บล่งบอกตรงนบีนั้กจ็ครอ การกลล่าวหาในเรรนี่อง
ความไมล่ยสุตลิธรรม บางทบีอาจในเรรนี่องความไมล่ซรนี่อตรงดท้วยซนั้คา ในสล่วนของผซูท้เปป็นนาย “ทล่านเกบีนี่ยวในทบีนี่ๆทล่านไมข่ไดผู้
หวข่านอะไรเลย และทล่านเกจ็บสนี่คาสมในทบีนี่ๆทล่านไมข่ไดผู้โปรยอะไรเลย”

หากคคากลล่าวหานบีนั้เปป็นจรลิง นายผซูท้นบีนั้กจ็คงเปป็นคนทบีนี่เอาใจยาก ซรึนี่งไมล่พอใจกนบอะไรเลย แตล่เราตท้องพลิจารณา
การประยสุกตร์ใชท้กนบความเชรนี่อแบบครลิสเตบียนวนนนบีนั้:

มบีผซูท้คนอยซูล่หลายหมรนี่นคนวนนนบีนั้ทบีนี่แอบคลิดเกบีนี่ยวกนบพระเจผู้าวล่าทรงเปป็นนายผซูท้เอาใจยาก โดยถรึงขนาดโทษ
พระองคร์ดท้วยซนั้คาในเรรนี่องความไมล่ชอบธรรมของพวกเขาเองและความไมล่สามารถทบีนี่จะดคาเนลินชบีวลิตในแบบทบีนี่พวก



เขาควรดคาเนลินไดท้ พวกเขาโทษพระเจท้าเรรนี่องบาปตล่างๆทบีนี่พวกเขากระทคาวนนแลท้ววนนเลล่า, เรรนี่องความชนนี่วรท้ายทบีนี่พวก
เขาปฏลิบนตลิ, และเพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดท้รนบการอวยพรดท้วยความสามารถมากพอๆกนบทบีนี่คนอรนี่นๆบางคนมบี

นบีนี่ไมล่ไดท้ใกลท้เคบียงกนบความจรลิงเลย พระเจท้าทรงยสุตลิธรรมและชอบธรรม แตล่พระองคร์จะทรงเรบียกเอาจาก
ทสุกคนตามความสามารถของคนๆนนนั้นเทล่านนนั้น นบีนี่ไดท้รนบการพลิสซูจนร์อยล่างชนดเจนในขท้อพระคคาตล่อไปนบีนั้:

“เพราะวล่าถท้ามบีนนั้สาใจพรผู้อมอยผข่แลผู้ว พระเจผู้ากก็พอพระทมัยทรีพื่จะทรงรมับตามทรีพื่ทสุกคนมรีอยผข่ มริใชข่ตามทรีพื่เขา
ไมข่มรี” (2 คร. 8:12)

“ผซูท้รนบใชท้นนนั้นทบีนี่ไดท้รซูท้นนั้คาใจของนาย และมลิไดท้เตรบียมตนวไวท้ มลิไดท้กระทคาตามนนั้คาใจนาย จะตท้องถซูกเฆบีนี่ยนมากแตล่
ผซูท้ทบีนี่มลิไดท้รซูท้ แลท้วไดท้กระทคาสลินี่งซรึนี่งสมจะถซูกเฆบีนี่ยน กจ็จะถซูกเฆบีนี่ยนนท้อย ผผผู้ใดไดผู้รมับมาก จะตผู้องเรรียกเอาจากผผผู้นมันั้นมาก 
และผซูท้ใดไดท้รนบฝากไวท้มาก กจ็จะตท้องทวงเอาจากผซูท้นนนั้นมาก” (ลซูกา 12:47, 48)

“ยลินี่งกวล่านบีนั้ฝฝ่ายผผผู้อารมักขาเหลข่านมันั้นตผู้องเปป็นคนทรีพื่สดัตยย์ซตที่อทสุกคน” (1 คร. 4:2) ความสนตยร์ซรนี่อ จรึงเปป็นขท้อ
กคาหนดหลนกในการรนบใชท้

“ขผู้าพเจผู้ากลมัวจถึงเอาเงรินตะลมันตค์ของทงานไปซข่อนไวผู้ใตผู้ดริน” ถท้อยคคาของผซูท้รนบใชท้คนนบีนั้ขนดแยท้งกนนและขท้อ
อท้างตล่างๆของเขากจ็ปรนบโทษตนวเขาเอง เขาบอกวล่านายเปป็นคนเขท้มงวดและไรท้เหตสุผล แตล่ในขณะเดบียวกนนเขากจ็
ยอมรนบวล่ามนนเปป็นเงรินของนายของเขาทบีนี่เขาไดท้ซล่อนไวท้ใตท้ดลิน

“...ดผเถริด นรีพื่แหละเงรินของทข่าน” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง “ขท้าพเจท้าไมข่ไดผู้เพริพื่มอะไรเลยเขท้ากนบตะลนนตร์นนนั้น แตล่
ขท้าพเจท้ากจ็ไมล่ไดท้เอาอะไรไปจากมนนเหมรอนกนน ขท้าพเจท้ากคาลนงครนใหท้แกล่ทล่านเหมรอนกนบตอนทบีนี่ทล่านไดท้มอบเงลินนบีนั้ใหท้
ขท้าพเจท้าเกจ็บรนกษา” ดซูเหมรอนเขาจะบอกเปป็นนนยวล่านบีนี่ครอทนนั้งหมดทบีนี่นายควรคาดหวนงจากเขา กระนนนั้นขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่
วล่าเขากลมัวกจ็บล่งบอกถรึงการฟฝ้องใจ

มบีความกลนวชนริดทรีพื่ถผกตผู้อง (“ความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นทบีนี่เรลินี่มตท้นของปปัญญา”-สสุภาษลิต 9:10) และมบี
ความกลนวชนลิดทบีนี่ผริด ความเชรนี่อทบีนี่แทท้จรลิงในพระเจท้ากจ็ใหท้กคาเนลิดความกลนวทรีพื่บรริสสุทธริธ แตล่ความรซูท้ในเรรนี่องความไมล่เชรนี่อ
ฟปังกจ็ใหท้กคาเนลิดความกลนวทรีพื่รผผู้สถึกผริด 

ขท้อ 26 และ 27: “นายจถึงตอบเขาวข่า ‘เจผู้าผผผู้รมับใชผู้ชมัพื่วชผู้าและเกรียจครผู้าน เจผู้ากก็รผผู้อยผข่วข่าเราเกรีพื่ยวทรีพื่เรามริไดผู้
หวข่าน เกก็บสพื่สาสมทรีพื่เรามริไดผู้โปรย เหตสุฉะนมันั้น เจผู้าควรเอาเงรินของเราไปฝากไวผู้ทรีพื่ธนาคาร เมพพื่อเรามาจะไดผู้รมับเงริน
ของเราทมันั้งดอกเบรีนั้ยดผู้วย”

“เจผู้าผผผู้รมับใชผู้ชมัพื่วชผู้าและเกรียจครผู้าน!” แนล่นอนวล่าชนนี่ว หมายถรึง ชมัพื่วรผู้าย สล่วนเกรียจครผู้านหมายถรึง ขบีนั้เกบียจ, 
ไมล่ทคาการทคางาน, ชอบอยซูล่เฉยๆโดยเลรอกทบีนี่จะทคาเชล่นนบีนั้ในเมรนี่อมบีงานทบีนี่ควรกระทคา ผซูท้รนบใชท้คนนบีนั้ชนนี่วในการทบีนี่เขา
ทคาตนวเปป็นคนหนท้าซรนี่อใจคด เขาโทษนายของตนสคาหรนบขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าเขาไมล่ไดท้พยายามทบีนี่จะเพลินี่มพซูนตะลนนตร์นนนั้น
ทบีนี่เขาไดท้รนบฝากไวท้ใหท้ดซูแลเลย ในเมรนี่อเหตสุผลทบีนี่แทท้จรลิงทบีนี่เขาไมล่ไดท้เพลินี่มพซูนตะลนนตร์นนนั้นกจ็ครอ ความขบีนั้เกบียจของเขาเอง
และการทบีนี่เขาไมล่ใชท้เวลาทบีนี่มบีอยซูล่เพรนี่อทคาใหท้เกลิดผลงอกเงย เขาเอาตะลนนตร์นนนั้นไปซข่อนไวผู้เฉยๆและจากนนนั้นกจ็ปลล่อย
เวลาใหท้ลล่วงเลยไปจนกระทนนี่งนายของเขากลนบมา

นายผซูท้นบีนั้ใชท้เหตสุผลของผซูท้รนบใชท้ชนนี่วและเกบียจครท้านคนนบีนั้และปรนบโทษเขาโดยคคาพซูดของเขาเอง ทล่านกลล่าว
วล่า “เนรนี่องจากเจท้าอท้างวล่ารผผู้วล่าเราเอาใจยากและไมล่ยสุตลิธรรม เจท้ากจ็นล่าจะเอาเงลินของเราไปฝากไวท้กนบพวกคนรนบแลก



เงลิน (นล่าจะหมายถรึงพวกนายธนาคาร) ทบีนี่อยล่างนท้อยมนนจะไดท้งอกเงยดอกเบบีนั้ยใหท้แกล่เราบท้าง” นบีนี่ไมล่ใชล่การยอมรนบ
ในสล่วนของนายเลยวล่าคคากลล่าวหาตล่างๆของผซูท้รนบใชท้คนนบีนั้เปป็นความจรลิง

เราอาจเรบียนรซูท้บทเรบียนนบีนั้จากผซูท้รนบใชท้ทบีนี่เกบียจครท้านคนนบีนั้: ถท้าเราไมล่สามารถคท้าขายไดท้โดยตรงหรรอแบบ
สล่วนตนวโดยใชท้บนญชบีขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา, ถท้าเราไมล่มบีทนกษะและความชคานาญทบีนี่จะจนดการงานรนบใชท้หนรึนี่ง
ดท้วยตนวเราเอง อยล่างนท้อยเรากจ็สามารถมบีสล่วนชล่วยเหลรอคนเหลล่านนนั้นทบีนี่กสาลมังทคางานนนนั้นๆอยซูล่ เราสามารถใหท้เงลินของ
เรา, เราสามารถใหท้คคาพยานของเราเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า, และในหลากหลายวลิธบีเราสามารถมบีสล่วนชล่วย
เหลรอในงานรนบใชท้ของพระเจท้าไดท้โดยการชล่วยเหลรอคนเหลล่านนนั้นทบีนี่มบีความสามารถมากกวล่าเรา เราจะมนวแตล่นนนี่งอยซูล่
เฉยๆไมล่ไดท้ มบีอะไรบางอยล่างเสมอทบีนี่เราสามารถทคาไดท้ แมท้ดท้วยตะลนนตร์เดบียวกจ็ตาม ทบีนี่จะทคาใหท้อาณาจนกรของ
พระเจท้ารสุดหนท้าไปและนคาสงล่าราศบีมาสซูล่พระนามของพระเยซซู

ขท้อ 28 และ 29: “เพราะฉะนมันั้น จงเอาเงรินตะลมันตค์เดรียวนมันั้นจากเขาไปใหผู้คนทรีพื่มรีสริบตะลมันตค์ ดผู้วยวข่าทสุก
คนทรีพื่มรีอยผข่แลผู้ว จะเพริพื่มเตริมใหผู้แกข่ผผผู้นมันั้นจนมรีเหลพอเฟฟือ แตข่ผผผู้ทรีพื่ไมข่มรี แมผู้วข่าซถึพื่งเขามรีอยผข่กก็จะตผู้องเอาไปจากเขา”

“เพราะฉะนมันั้น จงเอาเงรินตะลมันตค์เดรียวนมันั้นจากเขาไป...” เพราะความเกบียจครท้านของเขาและการไมล่
เอาใจใสล่ดซูแลธสุรกลิจของนายของเขา ผซูท้รนบใชท้ทบีนี่เกบียจครท้านคนนบีนั้แสดงใหท้เหจ็นถรึงความไมล่คซูล่ควรของตนทบีนี่จะไดท้แมท้สนก
ตะลนนตร์เดบียวไปครอบครอง มนนจะถซูกเอาไปเสบียจากเขา

นบีนี่เปป็นจรลิงในการทคางานของกฎธรรมชาตริ คนทบีนี่ไมล่ใชล่คสุณลนกษณะฝป่ายรล่างกายของตน-แขน, ขา, หรรอ
แมท้แตล่ความสามารถทางสมองของตน-จะพบวล่าอวนยวะเหลล่านบีนั้เรลินี่มอล่อนแอลงเรรนี่อยๆและสซูญเสบียพลนงของพวกมนน
ไป แขนหรรอขาทบีนี่ถซูกใสล่เฝฟอกไวท้จนกวล่าการแตกหนกมบีเวลาทบีนี่จะหายดบีจคาเปป็นตท้องถซูกออกกคาลนงมากเปป็นพลิเศษและ
ไดท้รนบกายภาพบคาบนดเมรนี่อเฝฟอกนนนั้นถซูกถอดออก นบีนี่เปป็นขท้อกคาหนดอยล่างหนรึนี่งทบีนี่สคาคนญยลินี่งเพรนี่อทบีนี่จะทคาใหท้อวนยวะสล่วน
นนนั้นของรล่างกายทบีนี่ไมล่ไดท้ใชท้งานกลนบมาใชท้งานไดท้ตามปกตลิ คนทบีนี่มบีมนนสมองอนนปราดเปรรนี่องและฉนบไวอาจปฏลิเสธทบีนี่
จะใชท้งานหนท้าทบีนี่ตล่างๆฝป่ายสมองของตนจนกระทนนี่งความคลิดของเขาเรลินี่มเฉรนี่อยชาและเรลินี่มมบีอาการไมล่รซูท้สรึกรซูท้สาบาง
ประการ

ในทางกลนบกนน การใชท้งานอวนยวะฝป่ายรล่างกายหรรอสมองอยล่างสมนี่คาเสมอยล่อมทคามากกวล่ารนกษาอวนยวะ
เหลล่านนนั้นใหท้อยซูล่ในสภาพดนงเดลิม การออกกคาลนงสล่วนใดของรล่างกายกจ็เพริพื่มพผนความสามารถดท้วย การออกกคาลนงกาย
และกลิจกรรมฝป่ายรล่างกายจะเพลินี่มพละกคาลนงแบบนนกกบีฬา การออกกคาลนงทางสมองจะทคาใหท้การรนบรซูท้ตล่างๆเฉบียบคม
และทคาใหท้คนๆนนนั้นตรนี่นตนวและมบีขบีดความสามารถทางสมองเพลินี่มขรึนั้น

นบีนี่กจ็เปป็นจรลิงเชล่นกนนในเรรนี่องของความเชรนี่อ คนทบีนี่ออกกสาลมังความเชรนี่อจะเพริพื่มพผนความเชรนี่อของตนและจะมบี
ความหลิวกระหายมากขรึนั้นในสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณ

“ดผู้วยวข่าทสุกคนทรีพื่มรีอยผข่แลผู้ว จะเพริพื่มเตริมใหผู้แกข่ผผผู้นมันั้น...” คนเราตท้องมบีสภาพแบบพระเจท้าโดยการสถลิตอยซูล่
ภายในของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เพรนี่อทบีนี่จะเขท้าใจสลินี่งตล่างๆทบีนี่เปป็นฝป่ายวลิญญาณ และผผผู้เชพพื่อทสุกคนมรีพระวริญญาณ
บรริสสุทธริธสถริตอยผข่ภายใน ดท้วยเหตสุนบีนั้ แกล่ผซูท้ “ทรีพื่มรี” พระวลิญญาณ ความเขท้าใจกจ็จะถซูกประทานใหท้ และเมรนี่อความ
เขท้าใจนนนั้นถซูกออกกคาลนง โดยใชท้สลินี่งทบีนี่พระเจท้าทรงเปปิดเผยแลท้ว พระองคร์กจ็จะประทานความเขท้าใจใหท้มากขรึนั้นและ
ใหญล่โตขรึนั้น แตล่หากพระเจท้าประทานความสวล่างใหท้และเราปฏลิเสธทบีนี่จะเดรินในความสวล่างนนนั้น พระองคร์กจ็จะไมล่



ประทานความสวล่างใหผู้มากกวข่านรีนั้ หากเราปลข่อยผข่านโอกาสตล่างๆทบีนี่พระเจท้าประทานใหท้และปฏลิเสธทบีนี่จะใชท้
ประโยชนร์จากพวกมนนเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า พระองคร์กจ็จะทรงเลลิกประทานโอกาสตล่างๆใหท้แกล่เรา เมรนี่อเรา
ใชท้สลินี่งทบีนี่พระเจท้าประทานใหท้แกล่เราแลท้ว พระองคร์กจ็จะทรงเพริพื่มพผนของประทานตล่างๆ, ความสามารถตล่างๆ, และ
โอกาสตล่างๆของเรา

“...แตข่ผผผู้ทรีพื่ไมงมท แมผู้วข่าซถึพื่งเขามรีอยผข่กก็จะตผู้องเอาไปจากเขา” คคากลล่าวนบีนั้ทคาใหท้ผมกนงวลใจเปป็นเวลาหลายปปี
หลนงจากทบีนี่ผมไดท้บนงเกลิดใหมล่แลท้ว ผมไมล่อาจเขท้าใจไดท้วล่าจะมบีสลินี่งใดถซูกเอาไปจากคนทบีนี่ไมล่มรีสลินี่งใดเลยไดท้อยล่างไร และ
จากนนนั้นพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์กจ็ทรงเปปิดความเขท้าใจของผมและผมเชรนี่อวล่าบนดนบีนั้ผมเขท้าใจแลท้ววล่าพระคนมภบีรร์กคาลนง
สอนอะไรตรงนบีนั้:

คนทบีนี่ไมล่มบีพระวลิญญาณของพระเจท้าและทบีนี่ไมล่ใชท้โอกาสทบีนี่ไดท้ประทานใหท้แกล่เขาเพรนี่อทบีนี่จะกลายเปป็นผซูท้เชรนี่อกจ็
จะหยสุดไดท้ยลินเสบียงเรบียกของพระวลิญญาณ และโอกาสทบีนี่จะรนบความรอดจะถซูกเอาไปเสบีย การปฏลิเสธการเชลิญชวน
ของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์อยซูล่เรรนี่อยๆกจ็เทล่ากนบเปป็นการใหท้การเชลิญชวนนนนั้นถซูกเพลิกถอนไปเสบีย และพระเจท้าจะตรนส
เหมรอนอยล่างทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนสเกบีนี่ยวกนบเอฟราอลิมวล่า: “เอฟราอลิมกจ็ผซูกพนนอยซูล่กนบรซูปเคารพแลท้ว ปลข่อยเขาแตข่
ลสาพมัง” (โฮเชยา 4:17)

เราตท้องจคาไวท้วล่าพระเจท้าไดท้ประทานพระวาทะ (ยอหร์น 1:1, 2, 14; 3:16) พระวาทะนคามาซรึนี่งความเชรนี่อ 
(โรม 10:17) ความเชรนี่อนคามาซรึนี่งพระคสุณ และพระคสุณนคามาซรึนี่งความรอด: “ดผู้วยวข่าซถึพื่งทข่านทมันั้งหลายรอดนมันั้นกก็รอด
โดยพระคทุณเพราะความเชตที่อ และมริใชข่โดยตมัวทข่านทมันั้งหลายเอง แตข่พระเจล้าทรงประทานใหผู้” (อฟ. 2:8) การ
ปฏลิเสธทบีนี่จะไดท้ยลินดท้วยหซูทบีนี่เขท้าใจอาจทคาใหท้ของประทานนนนั้นถซูกเอาไปเสบีย และจากนนนั้นถรึงแมท้วล่าคนๆหนรึนี่งไดท้ฟปังขล่าว
ประเสรลิฐ เขากจ็ไดท้ยลินไมล่ไดท้และรนบมนนไวท้ไมล่ไดท้เพราะวล่าเขาไมล่มบีความสามารถทบีนี่จะเขท้าใจอบีกตล่อไปแลท้ว เมรนี่อคนใด
เหยบียบยนี่คาโอกาสทบีนี่จะเปป็นครลิสเตบียนอยซูล่เรรนี่อยๆ โอกาสนนนั้นกจ็จะถซูกเอาไปเสบียจากเขา

แตล่ผซูท้เชรนี่อทบีนี่ออกกคาลนงความเขท้าใจบางอยล่างเกบีนี่ยวกนบขท้อลรึกลนบตล่างๆแหล่งอาณาจนกรนนนั้นกจ็จะเขท้าใจพวกมนน
อยล่างครบถท้วนมากขรึนั้นเรรนี่อยๆขณะทบีนี่เขาศรึกษาและนคาสลินี่งทบีนี่พระเจท้าทรงเปปิดเผยแกล่เขาไปปฏลิบนตลิ

ขท้อ 30: “จงเอาเจผู้าผผผู้รมับใชผู้ทรีพื่ไรผู้ประโยชนค์นรีนั้ไปทรินั้งเสรียทรีพื่มพดภายนอก ซถึพื่งทรีพื่นมัพื่นจะมรีการรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยว
เครีนั้ยวฟปัน”

การสซูญเสบียตะลนนตร์ทบีนี่เหลรออยซูล่เปลล่าๆไปนนนั้นเปป็นเพบียงสล่วนเลจ็กนท้อยของหายนะของผซูท้รนบใชท้ทบีนี่ไรท้ประโยชนร์
คนนบีนั้ นายของเขาสนนี่งใหท้โยนเขาเขท้าไปใน “ทรีพื่มพดภายนอก” การลงโทษของเขาถซูกบล่งบอกโดยถท้อยคคาทบีนี่พระเยซซู
เจท้าทรงใชท้บล่อยๆในการเชรนี่อมโยงกนบความสยดสยอง, ความทสุกขร์โศก, และความเจจ็บปวดรวดรท้าวทบีนี่จะตท้องทนใน
สถานทบีนี่แหล่งนนนั้นทบีนี่รอคอยคนไมล่เชรนี่อทนนั้งหลาย, สถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งซรึนี่ง “จะมรีการรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟปัน” (มธ. 8:12;
13:42; 22:13; 24:51; และลซูกา 13:28)

คคาพรรณนาอนนนล่าสยดสยองทบีนี่สสุดเกบีนี่ยวกนบนรกเทล่าทบีนี่เคยถซูกใหท้ไวท้นนนั้นออกมาจากรลิมฝปีพระโอษฐร์ของพระ
เมษโปดกของพระเจท้า ผซูท้ไดท้ทรงรนกคนบาปทนนั้งหลายมากเสบียจนพระองคร์ทรงเตจ็มพระทนยสละชบีวลิตของพระองคร์เอง
เพรนี่อทบีนี่คนบาปทนนั้งหลายจะไดผู้รมับความรอดจากสถานทบีนี่แหล่งนนนั้นซรึนี่งมบีการรท้องไหท้และการขบเขบีนั้ยวเคบีนั้ยวฟปันและเปป็นทบีนี่



ซรึนี่งไฟจะไมล่มบีวนนดนบเลย เราไดท้ยกถท้อยคคาเหลล่านนนั้นไปกล่อนหนท้านบีนั้แลท้วในการศรึกษาของเราเกบีนี่ยวกนบขล่าวประเสรลิฐขอ
งมนทธลิว แตล่ใหท้เรายกขท้อพระคคาเหลล่านนนั้นอบีกครนนั้งและขอใหท้คสุณอข่านพวกมนนอยล่างชท้าๆและอยล่างตนนั้งใจ:

“และถท้ามรอของทล่านทคาใหท้ทล่านหลงผลิด จงตนดมนนทลินั้งเสบีย ซรึนี่งจะเขท้าสซูล่ชบีวลิตดท้วยมรอดท้วนยนงดบีกวล่ามบีสองมรอ
และตท้องตกนรกในไฟทบีนี่ไมล่มบีวนนดนบ ในทบีนี่นนนั้นตนวหนอนกจ็ไมล่ตาย และไฟกจ็ไมล่ดนบเลย ถท้าเทท้าของทล่านทคาใหท้ทล่านหลง
ผลิด จงตนดมนนทลินั้งเสบีย ซรึนี่งจะเขท้าสซูล่ชบีวลิตดท้วยเทท้าดท้วนยนงดบีกวล่ามบีเทท้าสองเทท้าและตท้องถซูกทลินั้งลงในนรกในไฟทบีนี่ไมล่มบีวนนดนบ
ในทบีนี่นนนั้นตนวหนอนกจ็ไมล่ตาย และไฟกจ็ไมล่ดนบเลย ถท้าตาของทล่านทคาใหท้ทล่านหลงผลิด จงควนกออกทลินั้งเสบีย ซรึนี่งจะเขท้าใน
อาณาจนกรของพระเจท้าดท้วยตาขท้างเดบียวยนงดบีกวล่ามบีสองตา และตท้องถซูกทลินั้งในไฟนรก ในทบีนี่นนนั้นตนวหนอนกจ็ไมล่ตาย 
และไฟกจ็ไมล่ดนบเลย” (มาระโก 9:43-48)

มบีผซูท้รนบใชท้หลายคนในธรรมาสนร์ของอเมรลิกาวนนนบีนั้ทบีนี่ปฏลิเสธวล่ามบีนรกอยซูล่จรลิงๆซรึนี่งมบีไฟเผา วลิบนตลิแกล่ผซูท้ทบีนี่เอาคคา
พรรณนาของพระคนมภบีรร์เกบีนี่ยวกนบนรกออกไปเสบียและวาดภาพความทสุกขร์โศกตล่างๆของนรกราวกนบวล่าพวกมนนเปป็น
เพบียงถท้อยคคาทบีนี่ไมล่สคาคนญอะไรหรรอราวกนบวล่าพวกมนนเปป็นเชลิงสนญลนกษณร์ และไมล่ใชล่ไฟและกคามะถนนจรลิงๆ! บสุคคล
เชล่นนนนั้น ถรึงแมท้วล่าเขาอท้างตนววล่าเปป็นผซูท้รนบใชท้คนหนรึนี่งของพระเจท้า กคาลนงฆาตกรรมดวงวลิญญาณของคนทนนั้งหลายขณะ
ทบีนี่เสแสรท้งวล่าเปป็นเพรนี่อนของพวกเขา คนทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะเทศนาเรรนี่องนรกเหมรอนอยล่างทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงเทศนามนนกจ็
ไมล่ใชล่เพรนี่อนของเหลล่าคนบาป เขาเปป็นศนตรซูของผซูท้ไมล่เชรนี่อทสุกคน และตนวเขาเองจะไปอยซูล่ในนรกชนนี่วนลิรนนดรร์

คคาอสุปมาเรรนี่องตะลนนตร์นบีนั้คลท้ายคลรึงกนบคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินสลิบมลินาทบีนี่ถซูกพบในลซูกา 19:11-27 อยล่างมาก แตล่
คคาอสุปมาสองเรรนี่องนบีนั้ไมล่ใชล่เรรนี่องเดบียวกนน หากคสุณจะอล่านขท้อพระคคาตอนนนนั้นจากขล่าวประเสรลิฐของลซูกา คสุณกจ็จะ
หมายเหตสุวล่าคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินมลินาเหลล่านนนั้นถซูกกลล่าวตอนทบีนี่พระเยซซู “เสดจ็จมาใกลท้กรสุงเยรซูซาเลจ็มแลท้ว” ขณะทบีนี่คคา
อสุปมาเรรนี่องเงลินตะลนนตร์เหลล่านนนั้นถซูกใหท้ไวท้หลายวนนหลมังจากทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราเสดจ็จเขท้ากรสุงเยรซูซาเลจ็มแลท้ว 
และมนนถซูกกลล่าวจากภซูเขามะกอกเทศ

นอกจากนบีนั้ คคาอสุปมาเรรนี่องเงลินมลินาเหลล่านนนั้นกจ็ถซูกกลล่าวตล่อหนท้าฝซูงชนหมซูล่ใหญล่ ขณะทบีนี่คคาอสุปมาเรรนี่องเงลินตะ
ลนนตร์เหลล่านนนั้นถซูกกลล่าวแกล่พวกสาวกแตล่พวกเดบียว ในคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินตะลนนตร์ ผซูท้รนบใชท้แตล่ละคนไดท้รนบเงลินตะลนนตร์
ในจคานวนทบีนี่แตกตล่างกนนไป-หท้า, สอง, และหนรึนี่ง ในคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินมลินา ทสุกคนไดท้รนบจคานวนเทล่ากนน-หนนที่งมรินา 
ซรึนี่งเทล่ากนบประมาณหนรึนี่งในสลิบหกสล่วนของหนรึนี่งตะลนนตร์

ในคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินตะลนนตร์ผซูท้รนบใชท้ทบีนี่สนตยร์ซรนี่อแตล่ละคนเหลล่านนนั้นแสดงออกถรึงความมบีชบีวลิตชบีวาแบบ
เดบียวกนนโดยการเพริพื่มเปป็นสองเทข่าของสลินี่งทบีนี่ตนไดท้รนบไวท้ ขณะทบีนี่ในคคาอสุปมาเรรนี่องเงลินมลินา แตล่ละคนซถึพื่งไดผู้รมับเทข่ากมัน 
ผซูท้รนบใชท้เหลล่านนนั้นใหท้ผลตอบแทนทบีนี่แตกตล่างกนนไป คนหนรึนี่งทคาใหท้หนรึนี่งมลินาของตนไดท้กคาไรสริบมลินา อบีกคนทคาใหท้หนรึนี่งมลิ
นาของตนไดท้กคาไรหผู้ามลินา ดนงนนนั้น บทเรบียนทบีนี่ตนนั้งใจไวท้ทนนั้งสองเรรนี่องจรึงแตกตล่างกนน เรรนี่องหนรึนี่งใหท้ภาพประกอบของ
ความสนตยร์ซรนี่อทบีนี่เทล่ากนนโดยมบีขท้อไดท้เปรบียบในระดนบทบีนี่แตกตล่างกนน และอบีกเรรนี่องใหท้ภาพประกอบของพนฒนาการใน
ระดนบทบีนี่แตกตล่างกนนของโอกาสตล่างๆทบีนี่เทล่ากนน

นอกจากนบีนั้ในทางกลนบกนน คคาอสุปมาเรรนี่องหญริงพรหมจารรีสริบคนนมันั้น กจ็แสดงออกถรึงคนเหลล่านนนั้นทรีพื่รอคอย
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกเขา โดยแสดงออกถรึงชรีวริตฝฝ่ายวริญญาณทรีพื่อยผข่ภายในของผซูท้ทบีนี่สนตยร์ซรนี่อ ในคคาอสุปมาเรรนี่อง
ผผผู้รมับใชผู้เหลล่านนนั้น เราเหจ็นผซูท้รนบใชท้หลายคนทรีพื่ทสางานเพรนี่อองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกเขา, กริจกรรมทรีพื่แสดงออก



ภายนอกของการทคาหนท้าทบีนี่คนตท้นเรรอนซรึนี่งถซูกนคาเสนอ คคาอสุปมาทนนั้งสองเรรนี่องนบีนั้ใหท้หลนกฐานของชบีวลิตของพระเจท้าทบีนี่
สถลิตอยซูล่ภายใน ความเชรนี่อทบีนี่ปราศจากการงานตล่างๆกจ็ตายเสบียแลท้ว (ยากอบ 2:17-26) และหากเราบนงเกลิดใหมล่
แลท้วอยล่างแทท้จรลิงเรากก็จะมรีการงานตข่างๆ เราอาจไมล่ไดท้บรรลสุสลินี่งใหญล่โตในสายตาของมนสุษยร์ แตล่เราจะเปป็นคนตท้น
เรรอนทบีนี่สนตยร์ซรนี่อในสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่พระเจท้าทรงฝากไวท้กนบเรา ไมล่วล่าจะมากหรรอนท้อย

การเสดด็จกลมับมาขององคย์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
การพริพากษาบรรดาประชาชาตริ

ขท้อ 31: “เมพพื่อบสุตรมนสุษยค์จะเสดก็จมาในสงข่าราศรีของพระองคค์พรผู้อมกมับเหลข่าทผตสวรรคค์อมันบรริสสุทธริธทมันั้งปวง
เมพพื่อนมันั้นพระองคค์จะประทมับบนพระทรีพื่นมัพื่งอมันรสุข่งเรพองของพระองคค์”

ในขท้อพระคคาทท้ายๆของบทนบีนั้เราพบสล่วนทบีนี่สามของคคาเทศนาเชลิงพยากรณร์อนนยลินี่งใหญล่นบีนั้ของพระเยซซูเจท้า 
ซรึนี่งประทานใหท้บนภซูเขามะกอกเทศ อาจารยร์และนนกเทศนร์หลายทล่านกลล่าวถรึงเรรนี่องนบีนั้วล่าเปป็นคคาอสุปมาเรรนี่องหนรึนี่ง 
เหมรอนกนบทบีนี่หลายคนกลล่าวถรึงเรรนี่องราวของเศรษฐบีผซูท้นนนั้นกนบลาซารนส (ลซูกา 16) วล่าเปป็นคคาอสุปมาเรรนี่องหนรึนี่ง ทนนั้งสอง
เรรนี่องนบีนั้ไมล่ใชล่คคาอสุปมา ในทบีนี่นบีนั้ เชล่นเดบียวกนบในลซูกา 16 คคาบรรยายตล่างๆกลล่าวถรึงเหตสุการณร์และสภาวะตล่างๆซรึนี่งเปป็น
ของจรลิง ไมล่ใชล่เชลิงสนญลนกษณร์

กล่อนทบีนี่เราจะสามารถเขท้าสซูล่การอภลิปรายเกบีนี่ยวกนบการพลิพากษาทบีนี่ถซูกนคาเสนอในพระคคาตอนนบีนั้ไดท้อยล่าง
แทท้จรลิง เราตท้องชบีนั้ชนดกล่อนวล่าพระทบีนี่นนนี่งทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงตรงนบีนั้เปป็นฝป่ายวลิญญาณหรรอเปป็นของจรลิง เราพบบนนทรึกเกบีนี่ยวกนบ
ความเปป็นของจรลิงของเรรนี่องนบีนั้ในลซูกา 1:26-33 ทบีนี่ทซูตสวรรคร์กาเบรบียลไดท้ปรากฏแกล่มารบียร์หญลิงพรหมจารบีผซูท้นนนั้น:

“ทซูตสวรรคร์มาถรึงหญลิงพรหมจารบีนนนั้นแลท้ววล่า “เธอผซูท้ซรึนี่งเปป็นทบีนี่ทรงโปรดปรานมาก จงจคาเรลิญเถลิด องคร์พระ
ผซูท้เปป็นเจท้าทรงสถลิตอยซูล่กนบเธอ เธอไดท้รนบพระพรทล่ามกลางสตรบีทนนั้งปวง” เมรนี่อมารบียร์เหจ็นทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้น เธอกจ็
ตกใจเพราะคคาของทซูตนนนั้น และรคาพรึงวล่าคคากลล่าวนนนั้นจะหมายวล่าอะไร แลท้วทซูตสวรรคร์จรึงกลล่าวแกล่เธอวล่า “มารบียร์
เออ๋ย อยล่ากลนวเลย เพราะเธอเปป็นทบีนี่พระเจท้าทรงโปรดปรานแลท้ว ดซูเถลิด เธอจะตนนั้งครรภร์และคลอดบสุตรชายคนหนรึนี่ง
จงตนนั้งชรนี่อบสุตรนนนั้นวล่า เยซผ บสุตรนนนั้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงเรบียกวล่าเปป็นบสุตรของพระเจท้าสซูงสสุด พระเจผู้าซถึพื่งเปป็นองคค์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า จะทรงประทานพระททที่นดัที่งของดาวถิดบรรพบทุรทุษของทงานใหผู้แกข่ทข่าน และทข่านจะครอบครองวงศค์
วานของยาโคบสพบไปเปป็นนริตยค์ และอาณาจมักรของทข่านจะไมข่รผผู้จมักสรินั้นสสุดเลย”

บนดนบีนั้เราทราบวล่าดาวลิดเปป็นกษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่งจรลิงๆทบีนี่เคยครองราชยร์จากพระทบีนี่นนนี่งหนรึนี่งจรลิงๆ เราทราบดท้วย
วล่า “วงศร์วานของยาโคบ” ประกอบดท้วยชนชาตลิหนรึนี่งจรลิงๆ “พระทรีพื่นมัพื่งของดาวริด” เปป็นวลบีหนรึนี่งทบีนี่ชบีนั้เฉพาะในทาง
ประวนตลิศาสตรร์พอๆกนบพระทบีนี่นนนี่งของซบีซารร์ พระทบีนี่นนนี่งของดาวลิดเปป็นของจรลิงพอๆกนบพระทบีนี่นนนี่งของบรรดากษนตรลิยร์
และพระราชลินบีแหล่งประเทศอนงกฤษในปปัจจสุบนน การทคาใหท้พระทบีนี่นนนี่งของดาวลิดเปป็นฝป่ายวลิญญาณเทล่ากนบเปป็นการสซูญ
เสบียความหมายของขท้อพระคคาทนนั้งตอนในบททบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่นบีนั้ พระเยซซูจะประทนบนนนี่งบนพระทบีนี่นนนี่งหนรึนี่งจรลิงๆ
และทรงครอบครองเหนรออาณาจนกรหนรึนี่งจรลิงๆ ดนงนนนั้นเราจรึงสามารถยอมรนบขท้อความขรึนั้นตท้นในพระคคาตอนนบีนั้ไดท้วล่า
เปป็นของจรลิง:



“เมพพื่อบสุตรมนสุษยค์จะเสดก็จมาในสงข่าราศรีของพระองคค์พรผู้อมกมับเหลข่าทผตสวรรคค์อมันบรริสสุทธริธทมันั้งปวง...” พระ
เยซซูเจท้าทรงเรบียกพระองคร์เองตรงนบีนั้วล่าเปป็น “บสุตรมนสุษยร์” แทนทบีนี่จะเปป็นกษนตรลิยร์ ชนชาตลิยลิวกคาลนงรอคอยพระเมส
สลิยาหร์ของตน และ “พระเมสสลิยาหร์ผซูท้ทรงเปป็นกษนตรลิยร์” กจ็เปป็นคคาทบีนี่พวกเขาคสุท้นเคย หากพระเยซซูทรงใชท้สคานวนนนนั้น
ในการตรนสกนบพวกยลิว พวกเขากจ็คงจะถรอวล่าคคากลล่าวนนนั้นเปป็นการยรนยนนแนวคลิดของพวกเขาเกบีนี่ยวกนบกษนตรลิยร์ฝป่าย
โลกองคร์หนรึนี่งผซูท้ทรงเปปีปี่ยมดท้วยฤทธลิธิ์อคานาจยลินี่งใหญล่ ผซูท้ทรงพลิชลิตและครอบครองในความเจลิดจรนสในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม 
อนนเปป็นการชล่วยพวกเขาใหท้พท้นจากการตกเปป็นทาสของพวกโรมนน ดนงนนนั้นพระเยซซูจรึงทรงใชท้ชรนี่อพระเมสสลิยาหร์โดย
การตรนสถรึงพระองคร์เองวล่าเปป็น “บสุตรมนสุษยร์” (ดซู มนทธลิว 8:20, 16:28, และ 19:28) พระองคร์กคาลนงตรนสถรึงการ
เสดจ็จมาในอนาคตของพระองคร์ ไมล่ใชล่การครอบครองในปปัจจสุบนนหรรอแบบชนนี่วคราวใดๆในขณะนนนั้น พระองคร์มลิไดท้
เสดจ็จมาในตอนนนนั้นเพรนี่อทบีนี่จะเปป็นกษนตรลิยร์ แตล่มาในฐานะพระเมษโปดกของพระเจท้าเพรนี่อรนบเอาบาปของคนทนนั้งโลก
ไปเสบีย พระองคร์จะเสดจ็จมาอบีกทบีในฐานะจอมกษนตรลิยร์และจอมเจท้านาย และเมรนี่อถรึงเวลานนนั้นพระองคย์จะประทมับ 
“บนพระทรีพื่นมัพื่งอมันรสุข่งเรพองของพระองคค์” ดท้านหลนงพระองคร์จะเปป็น “เหลข่าทผตสวรรคค์อมันบรริสสุทธริธทมันั้งปวง” – ทซูต
สวรรคร์อารนกขาจคานวนนนบไมล่ถท้วนทบีนี่เปปีปี่ยมสงล่าราศบีผซูท้ซรึนี่งจะขจนดคนทนนั้งปวงทบีนี่พระองคร์จะทรงปรนบโทษไปใหท้พท้นจาก
เบรนั้องพระพนกตรร์ของพระองคร์ตามคคาสนนี่งของพระองคร์

ขท้อ 32 และ 33: “บรรดาประชาชาตริตข่างๆจะประชสุมพรผู้อมกมันตข่อพระพมักตรค์พระองคค์ และพระองคค์จะ
ทรงแยกมนสุษยค์ทมันั้งหลายโดยแยกพวกหนถึพื่งออกจากอรีกพวกหนถึพื่ง เหมพอนอยข่างผผผู้เลรีนั้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ
และพระองคค์จะทรงจมัดฝผงแกะใหผู้อยผข่เบพนั้องขวาพระหมัตถค์ของพระองคค์ แตข่ฝผงแพะนมันั้นจะทรงจมัดใหผู้อยผข่เบพนั้องซผู้าย”

“บรรดาประชาชาตริตข่างๆจะประชสุมพรผู้อมกมันตข่อพระพมักตรค์พระองคค์” พระเยซซูไมล่เพบียงประทนบในฐานะ
กษนตรลิยร์เทล่านนนั้น แตล่ในฐานะผซูท้พลิพากษาเชล่นกนน พระองคร์ทรงถซูกแตล่งตนนั้งใหท้เปป็นผซูท้พลิพากษาแลท้ว และพระเจท้า “ไดท้
ทรงมอบการพลิพากษาทนนั้งสลินั้นไวท้” กนบพระองคร์ (ยอหร์น 5:22) พระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม-อนนทบีนี่
จรลิงแลท้ว พระองคร์ทรงเปป็นผซูท้เดบียวเทล่านนนั้นทบีนี่สามารถพลิพากษาในความชอบธรรมไดท้

ยนงมบีคคาถามอบีกหลายขท้อทบีนี่ยนงไมล่ไดท้รนบคคาตอบในขท้อพระคคาตอนนบีนั้ แตล่เรากจ็ทราบจรลิงๆวล่าการพลิพากษานบีนั้
จะเกลิดขรึนั้นในอนาคต มนนจะเกลิดขรึนั้นเมรนี่อพระครลิสตร์ทรง “ปรากฏองคร์จากสวรรคร์ พรท้อมกนบหมซูล่ทซูตสวรรคร์ผซูท้มบีฤทธลิธิ์
ของพระองคร์” (2 ธส. 1:7) และหลนกเกณฑร์ของการพลิพากษานบีนั้จะเปป็นการปฏลิบนตลิทบีนี่ถซูกหยลิบยรนี่นใหท้โดยบรรดา
ประชาชาตลิทบีนี่เปป็นคนตล่างชาตลิทบีนี่กระทคาตล่อพวกยลิวในระหวล่างยสุคความทสุกขร์ลคาบากนนนั้น ผมเชรนี่อวล่าการปฏลิบนตลิทบีนี่ดบีนบีนั้
จะเปป็นผลมาจากการไดท้ยลินขล่าวประเสรลิฐทบีนี่ถซูกประกาศโดยยลิว 144,000 คนนนนั้น (วว. บททบีนี่ 7) บางประชาชาตลิ
เหลล่านนนั้นจะรนบความรอดและประชาชาตลิอรนี่นๆจะถซูกทคาลาย

(หากจะนอกเรรนี่องสนกเลจ็กนท้อย เราควรอธลิบายวล่าผซูท้คนจคานวนมากสนบสนการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ
กนบการพลิพากษาทบีนี่พระทบีนี่นนนี่งใหญล่สบีขาวซรึนี่งถซูกพรรณนาในวลิวรณร์ 20:11-15 แตล่การเปรบียบเทบียบอยล่างระมนดระวนง
ของขท้อพระคคาทบีนี่เพลินี่งถซูกยกมาจากมนทธลิว 25 กนบขท้อพระคคาในวลิวรณร์ 20 จะแสดงใหท้เหจ็นอยล่างชนดเจนวล่าการ
พลิพากษาสองคราวนบีนั้เปป็นสองเหตสุการณร์ทบีนี่เกลิดขรึนั้นแยกจากกนนอยล่างชนดเจน ยกตนวอยล่างเชล่น ในมนทธลิวไมล่มบีการเปป็น
ขรึนั้นจากตาย; ในวลิวรณร์มรีการเปป็นขรึนั้นจากตาย ในมนทธลิว บรรดาประชาชาตลิทบีนี่มบีชบีวลิตอยซูล่ถซูกพลิพากษา; ในวลิวรณร์
บรรดาผผผู้ทรีพื่ตายไปแลผู้วถซูกพลิพากษา ในมนทธลิวการพลิพากษาเกลิดขรึนั้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้; ในวลิวรณร์มนนเกลิดขรึนั้นในบรรดา



ฟฝ้าสวรรคร์ ในมนทธลิว ไมล่มบี “หนนงสรอตล่างๆ” ถซูกกลล่าวถรึง; ในวลิวรณร์ “หนนงสรอตล่างๆ” ถซูกเปปิดออก และ “หนนงสรออบีก
เลล่มหนรึนี่ง” ถซูกเปปิดออกดท้วย ในมนทธลิว คนสามจคาพวกถซูกเอล่ยชรนี่อ-พวกแกะ, พวกแพะ, และพวกพรีพื่นผู้อง; ในวลิวรณร์มบี
คนจคาพวกเดบียวถซูกกลล่าวถรึง-พวกคนทรีพื่ตายไปแลผู้ว ในมนทธลิว เวลาแหล่งการพลิพากษานนนั้นครอ กข่อนยสุคพนนปปี;   ใน
วลิวรณร์เวลานนนั้นครอหลมังยสุคพนนปปีอยล่างชนดเจน)

เนรนี่องจากนบีนี่เปป็นการพลิพากษาบรรดาประชาชาตริ พวกยลิวจรึงจะไมล่อยซูล่ในการพลิพากษานบีนั้เพราะวล่าพระเจท้า
ทรงกคาหนดไวท้แลท้ววล่าพวกยลิว “มลิไดท้นนบเขท้าในหมซูล่ประชาชาตลิ” (กดว. 23:9) ครริสตจมักรไมล่สามารถอยซูล่ในการ
พลิพากษานบีนั้ไดท้เพราะวล่าพวกวลิสสุทธลิชนจะถซูกเกบีนี่ยวดองกนบพระครลิสตร์ในการพลิพากษาโลก (1 คร. 6:2) และครลิสต
จนกรจะอยซูล่กมับพระครริสตค์เมรนี่อพระองคร์ทรงพลิพากษาประชาชาตลิเหลล่านนนั้น ทนนั้งพวกยลิวและครลิสตจนกรจะถซูกพลิพากษา
ไปเรบียบรท้อยแลท้ว ดนงนนนั้นจรึงเปป็นทบีนี่ชนดเจนวล่าการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิไมล่สามารถเปป็นการพลิพากษาแบบ
เหมารวมไดท้ซรึนี่งมนสุษยชาตลิทนนั้งปวงถซูกพลิพากษาในคราวเดบียวกนน

“...และพระองคค์จะทรงแยกมนสุษยค์ทมันั้งหลายโดยแยกพวกหนถึพื่งออกจากอรีกพวกหนถึพื่ง เหมพอนอยข่างผผผู้เลรีนั้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ” ขท้อพระคนมภบีรร์นบีนั้บล่งบอกอยล่างชนดเจนวล่าบสุคคลเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกพลิพากษาในทบีนี่นบีนั้จะเปป็น
ประชาชาตลิเหลล่านนนั้นซรึนี่งกคาลนงมบีชบีวลิตอยซูล่ในวนนนนนั้นเมรนี่อองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงปรากฏในการเสดจ็จมาครนนั้งทบีนี่สองของ
พระองคร์, ระยะทบีนี่สองของการเสดจ็จมาครนนั้งทบีนี่สองของพระองคร์, เมรนี่อพระองคร์ทรงยรนบนภซูเขามะกอกเทศ และ
ประชาชาตลิเหลล่านนนั้นจะถซูกแบล่งออกเปป็นสองพวก พวก “แกะ” จะถซูกแยกออกจากพวก “แพะ”

ประชาชาตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกเรบียกตรงนบีนั้วล่าเปป็น “แกะ” ครอใคร? เราทราบวล่าพวกเขาไมล่ไดท้เปป็นตนวแทนของ
ครลิสตจนกร, เหลล่าวลิสสุทธลิชนของพระเจท้า, เพราะวล่าพวกวลิสสุทธลิชน ณ เวลานบีนั้, ดนงทบีนี่ไดท้ชบีนั้ใหท้เหจ็นไปแลท้ว, จะอยซูล่กนบพระ
ครลิสตร์แลท้ว พวกเขาจะคอยชล่วยเหลรอพระองคร์ในการพลิพากษาประชาชาตลิเหลล่านนนั้น พวกเขาเปป็นเหลล่าทายาทของ
พระเจท้าและทายาทรล่วมกนบพระครลิสตร์ ขณะทบีนี่ประชาชาตลิ “แกะ” เหลล่านบีนั้ไดท้รนบ “ราชอาณาจนกรซรึนี่งไดท้ตระเตรบียม
ไวท้...ตนนั้งแตล่แรกสรท้างโลก” เปป็นมรดก ครลิสตจนกรจะมบีมรดกทรีพื่สผงสข่งมากกวข่านมันั้นเยอะ ครลิสตจนกรจะไดท้เขท้าอยซูล่ในนคร
ขาวดสุจมสุกดานนนั้นซรึนี่งพระเยซซูกคาลนงจนดเตรบียมไวท้ใหท้พวกเราอยซูล่ตอนนบีนั้ นครนบีนั้ถซูกพรรณนาไวท้ในวลิวรณร์บททบีนี่ 21 

บรรดาประชาชาตลิ “แกะ” ครอ ประชาชาตลิเหลล่านนนั้นซรึนี่งจะเปป็นมลิตรกนบพวกยลิวในระหวล่างชล่วงเวลาแหล่ง
ความทสุกขร์ลคาบากใหญล่ยลินี่งนนนั้นซรึนี่งถซูกพรรณนาไวท้อยล่างละเอบียดในหนนงสรอวลิวรณร์ ประชาชาตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่ปฏลิเสธทบีนี่จะ
ชล่วยเหลรอพวกพบีนี่นท้องขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าจะรวมกนนเปป็นประชาชาตลิ “แพะ” เหลล่านนนั้น “และพระองคค์จะทรง
จมัดฝดูงแกะใหผู้อยผข่เบพนั้องขวาพระหมัตถค์ของพระองคค์ แตข่ฝดูงแพะนมันั้นจะทรงจมัดใหผู้อยผข่เบพนั้องซผู้าย”

ขท้อ 34-36: “ขณะนมันั้น พระมหากษมัตรริยค์จะตรมัสแกข่บรรดาผผผู้ทรีพื่อยผข่เบพนั้องขวาพระหมัตถค์ของพระองคค์วข่า 
‘ทข่านทมันั้งหลายทรีพื่ไดผู้รมับพระพรจากพระบริดาของเรา จงมารมับเอาราชอาณาจมักรซถึพื่งไดผู้ตระเตรรียมไวผู้สสาหรมับทข่านทมันั้ง
หลายตมันั้งแตข่แรกสรผู้างโลกเปป็นมรดก เพราะวข่าเมพพื่อเราหริว ทข่านทมันั้งหลายกก็ไดผู้จมัดหาใหผู้เรากริน เรากระหายนนั้สา ทข่าน
กก็ใหผู้เราดพพื่ม เราเปป็นแขกแปลกหนผู้า ทข่านกก็ไดผู้ตผู้อนรมับเราไวผู้ เราเปลพอยกาย ทข่านกก็ไดผู้ใหผู้เสพนั้อผผู้าเรานสุข่งหข่ม เมพพื่อเรา
เจก็บปฝ่วย ทข่านกก็ไดผู้มาเยรีพื่ยมเรา เมพพื่อเราตผู้องจสาอยผข่ในคสุก ทข่านกก็ไดผู้มาเยรีพื่ยมเรา’”

“ทข่านทมันั้งหลายทรีพื่ไดผู้รมับพระพรจากพระบริดาของเรา จงมา” คคาวล่า “จงมา” ในภาษากรบีกเปป็นคคาเนท้น
แบบเดบียวกนบทบีนี่ถซูกพบในมนทธลิว 11:28 ทบีนี่พระเยซซูตรนสวล่า “บรรดาผซูท้ทคางานเหนจ็ดเหนรนี่อยและแบกภาระหนนกจงมา



หาเรา และเราจะใหท้ทล่านทนนั้งหลายหายเหนรนี่อยเปป็นสสุข” ดนงนนนั้นพระองคร์จรึงทรงเชลิญชวนคนทนนั้งหลายอยล่างเนท้น
หนนกและอยล่างอบอสุล่นใหท้มาในความไวท้วางใจทบีนี่มบีความรนกและการรนบใชท้แบบอสุทลิศตนว และรนบบคาเหนจ็จอนนเปปีปี่ยมสสุข

“ทรีพื่ไดผู้รมับพระพรจากพระบริดาของเรา” มบีความหมายแบบแนล่ชนดวล่า “บรรดาผซูท้ทบีนี่ไดท้รนบพรของพระบลิดา
ของเรา” ซรึนี่งบล่งบอกวล่าพวกเขาไมล่เพบียงไดท้รนบพระพรจากพระเจท้าเทล่านนนั้น แตล่วล่าพวกเขาเปป็นบสุตรทนนั้งหลายของ
พระองคร์เชล่นกนน พวกเขาเปป็นของพระองคร์ พระเยซซูตรนสชนดเจนเสมอวล่าพระราชกลิจของพระองคค์เปป็นพระราชกลิจ
ของพระบลิดา นบีนี่ปรากฏชนดเจนในขท้อพระคนมภบีรร์ตล่อไปนบีนั้: 

ยอหค์น 10:25: “พระเยซซูตรนสตอบเขาทนนั้งหลายวล่า “เราไดท้บอกทล่านทนนั้งหลายแลท้ว และทล่านไมล่เชรนี่อ การ
ซรึนี่งเราไดท้กระทคาในพระนามพระบลิดาของเรากจ็เปป็นพยานใหท้แกล่เรา”

ยอหค์น 14:10: “ทล่านไมล่เชรนี่อหรรอวล่า เราอยซูล่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยซูล่ในเรา คคาซรึนี่งเรากลล่าวแกล่
ทล่านทนนั้งหลายนนนั้น เรามลิไดท้กลล่าวตามใจชอบ แตล่พระบลิดาผซูท้ทรงสถลิตอยซูล่ในเราไดท้ทรงกระทคาพระราชกลิจของ
พระองคร์”

ยอหค์น 10:30: “เรากนบพระบลิดาของเราเปป็นอนนหนรึนี่งอนนเดบียวกนน”
มบีขผู้อพระคมัมภรีรค์อผู้างอริงมากกวข่านรีนั้อรีกหลายขผู้อในหนนงสรอขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่มทบีนี่พระเยซซูทรงปปีตลิยลินดบียลินี่ง

นนกในการประกาศวล่าพระองคร์กคาลนงกระทคาพระราชกลิจของพระบลิดาของพระองคร์ โดยตรนสถท้อยคคาตล่างๆของพระ
บลิดาของพระองคร์, และวล่าพระองคร์ไดท้เสดจ็จเขท้ามาในโลกเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดาของพระองคร์ พระองคร์ไดท้
เสดจ็จมาเพรนี่อกระทคาตามนนั้คาพระทนยของพระบลิดา ไมล่ใชล่ตามใจปรารถนาของพระองคร์เอง ดท้วยเหตสุนบีนั้พระองคร์จรึง
ทรงมบีสลิทธลิธิ์ทสุกประการทบีนี่จะตรนสวล่า “ทข่านทมันั้งหลายทรีพื่ไดผู้รมับพระพรจากพระบริดาของเรา จงมารมับเอาราช
อาณาจมักรซถึพื่งไดผู้ตระเตรรียมไวผู้สสาหรมับทข่านทมันั้งหลายตมันั้งแตข่แรกสรผู้างโลกเปป็นมรดก”

คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้รนบพรของพระเจท้าจะรนบอาณาจนกรนนนั้น (อาณาจนกรของพระเมสสลิยาหร์) ซรึนี่งถซูกจนดเตรบียม
และถซูกทคาใหท้พรท้อมไวท้นนนั้นเปป็นมรดก พระเจท้าทรงเตรบียมอาณาจนกรนนนั้นไวท้พรท้อมแลท้ว และคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เขท้าใน
อาณาจนกรนนนั้นกจ็ตท้องถผกจมัดเตรรียมโดยพระเจผู้าเพรนี่อทบีนี่จะเขท้าในสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงจนดหาใหท้และจนดเตรบียมไวท้สคาหรนบ
พวกเขา อาณาจนกรนนนั้นจะไมล่ลท้มเหลวเลย และคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกจนดเตรบียมไวท้สคาหรนบอาณาจนกรนนนั้นจะไดท้เขท้าใน
อาณาจนกรนนนั้นอยล่างแนล่นอน

ถรึงแมท้วล่าเราทนนั้งหลายไมล่ไดท้รนบความรอดโดยการงานตล่างๆ เรากจ็ทราบวล่าเฉพาะคนชอบธรรมเทล่านนนั้น
สามารถกระทคาการงานทบีนี่ดบีทนนั้งหลายไดท้ ดนงนนนั้นบคาเหนจ็จทบีนี่กษนตรลิยร์จะประทานใหท้แกล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่เบรนั้องขวา
พระหนตถร์ของพระองคร์จรึงตนนั้งอยซูล่บนหกสลินี่งเฉพาะ: 

1. การใหท้อาหารแกล่กษนตรลิยร์เมรนี่อพระองคร์ทรงหลิว
2. การใหท้นนั้คาดรนี่มแกล่กษนตรลิยร์เมรนี่อพระองคร์ทรงกระหาย
3. การตท้อนรนบกษนตรลิยร์ในฐานะมลิตรสหายคนหนรึนี่งเมรนี่อพระองคร์ทรงเปป็นคนแปลกหนท้า โดยรนบพระองคร์

เขท้ามาในบท้านเหลล่านนนั้นของ “เหลล่าผซูท้ไดท้รนบพรจากพระบลิดา”
4. การใหท้เสรนั้อผท้ากษนตรลิยร์สวมใสล่เมรนี่อพระองคร์ไมล่มบีเสรนั้อผท้าสวมใสล่อยล่างเหมาะสม
5. การไปเยบีนี่ยมเยบียนกษนตรลิยร์เมรนี่อพระองคร์ทรงเจจ็บปป่วย



6. การไปเยบีนี่ยมเยบียนกษนตรลิยร์เมรนี่อพระองคร์ทรงตลิดคสุก
ขท้อ 37-39: “เวลานมันั้นบรรดาผผผู้ชอบธรรมจะกราบทผลพระองคค์วข่า ‘พระองคค์เจผู้าขผู้า ทรีพื่ขผู้าพระองคค์เหก็น

พระองคค์ทรงหริว และไดผู้จมัดมาถวายแดข่พระองคค์แตข่เมพพื่อไร หรพอทรงกระหายนนั้สา และไดผู้ถวายใหผู้พระองคค์ดพพื่มแตข่
เมพพื่อไร ทรีพื่ขผู้าพระองคค์ไดผู้เหก็นพระองคค์ทรงเปป็นแขกแปลกหนผู้า และไดผู้ตผู้อนรมับพระองคค์ไวผู้แตข่เมพพื่อไร หรพอเปลพอย
พระกาย และไดผู้สวมฉลองพระองคค์ใหผู้แตข่เมพพื่อไร ทรีพื่ขผู้าพระองคค์เหก็นพระองคค์ประชวรหรพอตผู้องจสาอยผข่ในคสุก และไดผู้
มาเฝฝ้าพระองคค์นมันั้นแตข่เมพพื่อไร’”

ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าคนเหลล่านบีนั้ถซูกเรบียกวล่าเปป็น “บรรดาผผผู้ชอบธรรม” กจ็พลิสซูจนร์วล่าพวกเขาไดท้มบีประสบการณร์
แหล่งพระคสุณทบีนี่ชล่วยใหท้รอดแลท้ว แตล่ไมล่มบีการกลล่าวถรึงตรงนบีนั้เกบีนี่ยวกนบสลินี่งทบีนี่ผซูท้ชอบธรรมเหลล่านบีนั้ไดท้กลล่าวอท้างหรรอยอมรนบ
ไมล่มบีการกลล่าววล่าพวกเขาไดท้ประกาศถรึงความรนกของพวกเขาทบีนี่มบีใหท้แกล่พระครลิสตร์และความเชรนี่อของพวกเขาใน
พระองคร์ คคาชมเชยจากกษนตรลิยร์เกบีนี่ยวกนบหนท้าทบีนี่คนตท้นเรรอนของพวกเขาพลิสซูจนร์วล่าพวกเขาไดท้ตท้อนรนบพระเยซซูใน
ฐานะพระเมสสลิยาหร์และพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดแลท้ว และกษนตรลิยร์ในทบีนี่นบีนั้กจ็ตรนสดท้วยความชรนี่นชมยลินดบีและความปลรนั้มปปีตลิ
เกบีนี่ยวกนบรายละเอบียดของความกรสุณาตล่างๆของพวกเขาทบีนี่มบีใหท้แกล่พระองคร์ผล่านทางพวกพบีนี่นท้องของพระองคร์ ผล
ของพวกเขาไดท้พลิสซูจนร์อสุปนลิสนยของพวกเขาแลท้ว

เราอาจหยสุดพนกตรงนบีนั้นานพอทบีนี่จะกลล่าวถรึงการประยสุกตร์ใชท้แบบรองของคคาสอนนบีนั้ การประยสุกตร์ใชท้แบบ
แรก แนล่นอนวล่าเปป็นคคาพยากรณร์-การพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นจรลิงๆเมรนี่อพระครลิสตร์เสดจ็จกลนบมา
ในคราวแหล่งการเปปิดเผย (วลิวรณร์) แตล่การประยสุกตร์ใชท้แบบรองกจ็ใชท้กนบความเชรนี่อแบบครลิสเตบียนวนนนบีนั้และการรนบใชท้
แบบตล่างๆทบีนี่เราอาจกระทคาตล่อพระครลิสตร์ผล่านทางการรนบใชท้แกล่เพรนี่อนมนสุษยร์ของเรา ในพระนามของพระครริสตค์ มบี
จลิตวลิญญาณหลายดวงทบีนี่ตลิดคสุกอยซูล่-โดยไมล่จคาเปป็นตท้องอยซูล่ในเรรอนจคาและทนณฑสถานตล่างๆแหล่งแผล่นดลินของเรา แตล่
เปป็นเหลล่านนกโทษของซาตาน ถซูกจองจคาโดยบาป พวกเขาตท้องการใครสนกคนไปเยบีนี่ยมเยบียนพวกเขาดท้วยขล่าว
ประเสรลิฐในความรนกและความเหจ็นอกเหจ็นใจแบบครลิสเตบียน โดยการเหจ็นอกเหจ็นใจเชล่นนนนั้น นนกโทษเหลล่านบีนั้หลาย
คนของพญามารกจ็อาจไดท้รนบการปลดปลล่อยใหท้เปป็นไทไดท้

มบีคนเจก็บปฝ่วยมากมายในวนนนบีนั้-เจจ็บปป่วยในจลิตวลิญญาณ, เจจ็บปป่วยในอสุปนลิสนย ตนณหา, ยาเสพตลิด, สสุราและ
สลินี่งตล่างๆอบีกมากมายไดท้ทคาลายชบีวลิตผซูท้คนไปมากมายในวนนนบีนั้ พวกเขาตท้องการใครสนกคนทบีนี่จะไปเยบีนี่ยมเยบียนพวกเขา
ในความกรสุณาและความเหจ็นอกเหจ็นใจ และผล่านการนคาเสนอขล่าวประเสรลิฐอนนเหมาะสม พวกเขาอาจไดท้รนบการ
รนกษาใหท้หายจากโรคบาปและถซูกนคาเขท้ามาอยซูล่ในครอบครนวของพระเจท้าไดท้

คนมากมายเปลพอยกายอยซูล่วนนนบีนั้-นนนี่นครอ พวกเขายรนอยซูล่ตล่อพระพนกตรร์พระเจท้าโดยปราศจากเสรนั้อคลสุมแหล่ง
ความชอบธรรม พระครริสตค์ทรงถซูกทคาใหท้เปป็นความชอบธรรมแกล่เราแลท้ว และเมรนี่อเราแนะนคาคนเหลล่านนนั้นใหท้รซูท้จนก
กนบพระครลิสตร์และพวกเขาถซูกนคามาใหท้รนบความรอดของพระองคร์ พวกเขากจ็จะไดท้สวมความชอบธรรมดสุจเสรนั้อ
คลสุม-แตล่ใครสนกคนตท้องไปเยบีนี่ยมพวกเขาและนคาเสนอพระครลิสตร์แกล่พวกเขา

ความตท้องการทบีนี่เรล่งดล่วนทบีนี่สสุดแหล่งชนนี่วโมงนบีนั้ไมล่ใชล่ครลิสตจนกรทบีนี่เพลินี่มขรึนั้นหรรอใหญล่โตมากขรึนั้น ความตท้องการทบีนี่
เรล่งดล่วนทบีนี่สสุดครอ การทบีนี่ผซูท้คนในครลิสตจนกร, คนทนนั้งหลายทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วอยล่างแทท้จรลิง, จะไปตามบท้านของผซูท้คนทบีนี่
เจจ็บปป่วยและทสุกขร์ยาก, บท้านของคนทบีนี่ยนงไมล่ไดท้รนบความรอด, และนคาพวกเขาเขท้ามาในครอบครนวของพระเจท้า หลนง



จากทบีนี่พวกเขาเขท้ามาในครอบครนวของพระเจท้าแลท้ว พวกเขากจ็จะรล่วมนมนสการในพระนลิเวศของพระเจท้าโดย
อนตโนมนตลิ โดยแสวงหาสามนคคบีธรรมกนบผซูท้คนของพระเจท้า, รนบประทานนนั้คานม, เนรนั้อ, และขนมปปังแหล่งพระวจนะ 
ทนนทบีทบีนี่พวกเขารซูท้จนกพระเยซซูในฐานะพระผซูท้ชล่วยใหท้รอด พวกเขากจ็จะไมล่ตท้องถซูกอท้อนวอนหรรอโนท้มนท้าวใหท้เขท้ามาใน
สามนคคบีธรรมรอบแทล่นบซูชาแหล่งการนมนสการของพระองคร์เลย

“พระองคค์เจผู้าขผู้า ทรีพื่ขผู้าพระองคค์เหก็นพระองคค์ทรงหริว และไดผู้จมัดมาถวายแดข่พระองคค์แตข่เมพพื่อไร หรพอทรง
กระหายนนั้สา และไดผู้ถวายใหผู้พระองคค์ดพพื่มแตข่เมพพื่อไร ทรีพื่ขผู้าพระองคค์ไดผู้เหก็นพระองคค์ทรงเปป็นแขกแปลกหนผู้า และไดผู้
ตผู้อนรมับพระองคค์ไวผู้แตข่เมพพื่อไร หรพอเปลพอยพระกาย และไดผู้สวมฉลองพระองคค์ใหผู้แตข่เมพพื่อไร ทรีพื่ขผู้าพระองคค์เหก็น
พระองคค์ประชวรหรพอตผู้องจสาอยผข่ในคสุก และไดผู้มาเฝฝ้าพระองคค์นมันั้นแตข่เมพพื่อไร” มบีความประหลาดใจอยซูล่ในคคาถาม
เหลล่านบีนั้ขณะทบีนี่บรรดาผซูท้ชอบธรรมปฏลิเสธอยล่างเขลินอายตล่อคคาชมเชยทบีนี่กษนตรลิยร์ตรนสแกล่พวกเขา พวกเขาไมล่ไดท้กคาลนง
คลิดถรึงหรรอคาดหวนงบสาเหนก็จตข่างๆเมรนี่อพวกเขาไดท้ใหท้การรนบใชท้แกล่ “พวกพบีนี่นท้อง” ดท้วยความรนก พวกเขาใหท้การรนบ
ใชท้ดนงกลล่าวเพราะวล่าพวกเขาปปีตลิยลินดบีทบีนี่จะทคามนน พวกเขาเปป็นคนชอบธรรม และความชอบธรรมกจ็บนงคนบพวกเขา
ใหท้กระทคาดบีตล่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ขนดสน ในความประหลาดใจ พวกเขาบอกถรึงการกระทคาแตล่ละอยล่างทบีนี่พวกเขาไดท้
รนบคคาชมเชย และถามอยล่างจรลิงใจวล่า “ขผู้าพระองคค์ทมันั้งหลายไดผู้กระทสาการรมับใชผู้เหลข่านรีนั้ใหผู้พระองคค์แตข่เมตที่อไร?”

ขท้อ 40: “แลผู้วพระมหากษมัตรริยค์จะตรมัสตอบเขาวข่า ‘เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ซถึพื่งทข่านไดผู้
กระทสาแกข่คนใดคนหนถึพื่งในพวกพรีพื่นผู้องของเรานรีนั้ถถึงแมผู้จะตพื่สาตผู้อยเพรียงไร กก็เหมพอนไดผู้กระทสาแกข่เราดผู้วย’”

“พวกพรีพื่นผู้อง” ทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงตรงนบีนั้ครอใคร? ไมล่ตท้องสงสนยเลยวล่าพวกเขาครอ พวกยลิวทบีนี่เหลรออยซูล่ซรึนี่งจะ
ประกาศขล่าวประเสรลิฐเรรนี่องอาณาจนกรนนนั้นในระหวล่างการครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ในประวนตลิศาสตรร์
ของอลิสราเอล ชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ในฝป่ายวลิญญาณถซูกพบเหจ็นอยซูล่ตลอดเวลาภายในชนชาตลินนนั้น ในสมนยของศาสดา
พยากรณร์เอลบียาหร์ พระเจท้าทรงชบีนั้ใหท้เหจ็นวล่าผซูท้ทบีนี่สนตยร์ซรนี่อเจจ็ดพนนคนไมล่ไดท้คสุกเขล่าตล่อพระบาอนล (1 พกษ. 19:18)

ตอนทบีนี่อลิสยาหร์พยากรณร์ มบีคนทบีนี่เหลรออยซูล่จคานวนนท้อยมากๆทบีนี่เพราะเหจ็นแกล่คนเหลล่านนนั้นพระเจท้าจรึงไมล่ไดท้
ทคาลายประชาชาตลินนนั้น (อสย. 1:9)

ในระหวล่างการตกเปป็นเชลย ชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ไดท้ปรากฏในพวกยลิวอยล่างเอเสเคบียล, ชนดรนค, เมชาค, 
เอเบดเนโก, เอสเธอรร์และโมรเดคนย พอสลินั้นสสุดเจจ็ดสลิบปปีแหล่งการตกเปป็นเชลยในบาบลิโลน ชนสล่วนทบีนี่เหลรอนนนั้นเปป็นผซูท้
ทบีนี่ไดท้กลนบไปยนงปาเลสไตนร์ภายใตท้การนคาของเอสราและเนหะมบียร์

เมรนี่อพระเยซซูไดท้เสดจ็จมา โดยประสซูตลิจากมารบียร์หญลิงพรหมจารบี ชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ถซูกเปป็นตนวแทนโดย
ยอหร์นผซูท้ใหท้รนบบนพตลิศมา, สลิเมโอน, นางอนนนา และ “คนทนนั้งปวงทบีนี่คอยการทรงไถล่อยซูล่ในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม” (ลซูกา 
2:38)

ในระหวล่างยสุคแหล่งพระคสุณนบีนั้ ชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ประกอบดท้วยพวกยลิวทบีนี่เชรนี่อในพระเยซซูในฐานะพระผซูท้ชล่วย
ใหท้รอด-และมบีคนแบบนนนั้นอยซูล่เปป็นจคานวนมากทบีนี่กระจนดกระจายไปทนนี่วแผล่นดลินโลก (โรม 11:5)

อยล่างไรกจ็ตาม เรรนี่องหลนกทบีนี่นล่าสนใจในชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่กจ็มบีลนกษณะเปป็นคคาพยากรณร์ ในระหวล่างการ
ครอบครองของปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์ ชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ทบีนี่ออกมาจากชนชาตลิอลิสราเอลทนนั้งหมดจะหนนมาหาพระ



เยซซูและตท้อนรนบพระองคร์เปป็นพระเมสสลิยาหร์ คนเหลล่านบีนั้จะกลายเปป็นพยานของพระองคร์หลนงจากการรนบขรึนั้นไปของ
ครลิสตจนกร:

“แลท้วขท้าพเจท้ากจ็เหจ็นทซูตสวรรคร์อบีกองคร์หนรึนี่งปรากฏขรึนั้นมาจากทลิศตะวนนออก ถรอดวงตราของพระเจท้า
ผซูท้ทรงพระชนมร์อยซูล่ และทล่านไดท้รท้องประกาศดท้วยเสบียงอนนดนงแกล่ทซูตสวรรคร์ทนนั้งสบีนี่ ผซูท้ไดท้รนบมอบอคานาจใหท้ทคาอนนตราย
แกล่แผล่นดลินและทะเลนนนั้นวล่า “จงอยล่าทคาอนนตรายแผล่นดลิน ทะเลหรรอตท้นไมท้ จนกวล่าเราจะไดท้ประทนบตราไวท้ทบีนี่หนท้า
ผากผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลายของพระเจท้าของเราเสบียกล่อน”

“และขท้าพเจท้าไดท้ยลินจคานวนของผซูท้ทบีนี่ไดท้การประทนบตรา ครอผซูท้ทบีนี่ไดท้การประทนบตรานนนั้น กจ็มาจากทสุกตระกซูล
ในชนชาตลิอลิสราเอลไดท้แสนสบีนี่หมรนี่นสบีนี่พนนคน” (วว. 7:2-4)

คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกประทนบตราประกอบดท้วยหนรึนี่งหมรนี่นสองพนนคนจากแตล่ละเผล่าของชนชาตลิอลิสราเอลสลิบ
สองเผล่านนนั้น และพวกเขาจะประกาศขล่าวประเสรลิฐเรรนี่องอาณาจนกรนนนั้นในระหวล่างยสุคความทสุกขร์ลคาบากนนนั้น คน
จคานวนมากทบีนี่เชรนี่อขล่าวสารของ 144,000 คนนนนั้นจะถซูกฆล่าเพราะความเชรนี่อ:

“เมรนี่อพระองคร์ทรงแกะตราดวงทบีนี่หท้านนนั้นแลท้ว ขท้าพเจท้ากจ็แลเหจ็นดวงวลิญญาณใตท้แทล่นบซูชา เปป็นวลิญญาณ
ของคนทนนั้งหลายทบีนี่ถซูกฆล่าเพราะพระวจนะของพระเจท้า และเพราะคคาพยานทบีนี่เขายรึดถรอนนนั้น เขาเหลล่านนนั้นรท้องเสบียง
ดนงวล่า “โอ ขท้าแตล่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า ผซูท้บรลิสสุทธลิธิ์และสนตยร์จรลิง อบีกนานเทล่าใดพระองคร์จรึงจะทรงพลิพากษา และตอบ
สนองใหท้เลรอดของเราตล่อคนทนนั้งหลายทบีนี่อยซูล่ในโลก” แลท้วพระองคร์ทรงประทานเสรนั้อสบีขาวแกล่คนเหลล่านนนั้นทสุกคน 
และทรงกคาชนบเขาใหท้หยสุดพนกตล่อไปอบีกหนล่อย จนกวล่าเพรนี่อนผซูท้รนบใชท้ของเขา และพวกพบีนี่นท้องของเขาจะถซูกฆล่า
เหมรอนกนบเขานนนั้นจะครบจคานวน” (วว. 6:9-11)

บางคนจะหนบีพท้นการถซูกฆล่าเพราะความเชรนี่อและเขท้าสซูล่ยสุคพนนปปี (ศคย. 12:6-13:9)
เพลงสดสุดบีหลายบทพยากรณร์ถรึงความชรนี่นชมยลินดบีและความทสุกขร์โศกของชนสล่วนทบีนี่เหลรออยซูล่ในคราวทสุกขร์

ลคาบากนนนั้น
“...ซถึพื่งทข่านไดผู้กระทสาแกข่คนใดคนหนถึพื่งในพวกพรีพื่นผู้องของเรานรีนั้ถถึงแมผู้จะตพื่สาตผู้อยเพรียงไร กก็เหมพอนไดผู้กระทสา

แกข่เราดผู้วย” เราตท้องระมนดระวนงมากๆตรงนบีนั้ ผซูท้เชรนี่อจคานวนมากสนบสนกนบความหมายของคคากลล่าวนบีนั้ บางคน
ตบีความมนนวล่าหมายความวล่าคนทบีนี่ชอบทคาการกสุศลตล่างๆ เชล่น การไปเยบีนี่ยมโรงพยาบาลตล่างๆ, พนนธกลิจเรรอนจคา, 
การเลบีนั้ยงอาหารผซูท้หลิวโหยและการใหท้เสรนั้อผท้าแกล่ผซูท้เปลรอยกาย, การดซูแลคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ขนดสน, จะไดท้เขท้าในอาณาจนกร
ของพระเจท้า สมมตลิฐานนบีนั้ไมล่ใชล่ความจรลิง หนทางเดบียวทบีนี่จะไดท้เขท้าในอาณาจนกรของพระเจท้าครอ การบมังเกริดเขท้าใน
อาณาจนกรนนนั้น (ยอหร์น 3:1-7)

เราไมล่ไดท้รนบความรอดเพราะการงานตล่างๆแหล่งความชอบธรรมซรึนี่งเราไดท้กระทคา แตล่โดยความเมตตาของ
พระเจท้าและพระคสุณของพระองคร์ (ทต. 3:5-7) แนล่นอนวล่าเราจะตท้องไมล่คลิดเอาเองวล่าเราไดท้รนบความรอดโดยการ
งานตล่างๆ การงานตข่างๆเปป็นพยานรมับรองวข่าเราไดผู้รมับความรอดแลล้ว-ตท้นไมท้ทบีนี่ดบีกจ็เกลิดผลดบี เถาองสุล่นทบีนี่ดบียล่อมออกลซูก
องสุล่นทบีนี่มบีรสหวาน ผซูท้เชรนี่อทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วกจ็กระทคาการงานทบีนี่ดบีตล่างๆเพราะวล่าผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายเปป็นหนตถกลิจของ
พระเจท้า “ทรีพื่ทรงสรผู้างขถึนั้นในพระเยซผครริสตค์ เพพพื่อใหผู้ประกอบการดรีซถึพื่งพระเจผู้าไดผู้ทรงดสารริไวผู้ลข่วงหนผู้าเพพพื่อใหผู้เรา
ดสาเนรินตามนมันั้น” (อฟ. 2:10) หากการงานตล่างๆของเราเปป็นแบบทบีนี่พระครลิสตร์จะทรงชมเชยในวนนแหล่งการ



พลิพากษา พวกมนนกจ็พลิสซูจนร์วล่าเราไดท้รนบความรอดโดยพระคสุณและวล่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงกระทคากลิจอยล่างเกลิด
ผลในตนวเราและผล่านทางเราแลท้ว

ความเชรนี่อถซูกสคาแดงใหท้ประจนกษร์โดยการงานตล่างๆ และดนงนนนั้นประชาชาตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่เชรนี่อขล่าวสารแหล่ง
อาณาจนกรนนนั้นจรึงจะพลิสซูจนร์ความเชรนี่อของพวกเขาผล่านทางความกรสุณาของพวกเขาทบีนี่แสดงตล่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ทน
ทสุกขร์

มทนรกจรริงๆททที่ลอุกไหมผู้ดผู้วยไฟจรริงๆไหม?
ขท้อ 41: “แลผู้วพระองคค์จะตรมัสกมับบรรดาผผผู้ทรีพื่อยผข่เบพนั้องซผู้ายพระหมัตถค์ดผู้วยวข่า ‘ทข่านทมันั้งหลาย ผผผู้ตผู้องสาป

แชข่ง จงถอยไปจากเราเขผู้าไปอยผข่ในไฟซถึพื่งไหมผู้อยผข่เปป็นนริตยค์ ซถึพื่งเตรรียมไวผู้สสาหรมับพญามารและสมสุนของมมันนมันั้น”
ถท้อยคคาเหลล่านบีนั้ของกษนตรลิยร์นคาความหวาดกลนวมาสซูล่หนวใจ แกล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่เบรนั้องซท้ายพระหนตถร์ของ

พระองคร์ พระองคร์ตรนสวล่า “จงถอยไปจากเรา”-และนนนี่นกจ็คงเพรียงพอแลผู้ว การถซูกขนบไลล่ไปจากพระครลิสตร์ตลอด
กาลกจ็คงเปป็นนรกพอแลท้ว-แตล่นนนี่นไมล่ใชล่ทนนั้งหมดทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนส

“ทงานทดันั้งหลาย ผดูล้ตล้องสาปแชงง จงถอยไปจากเรา”-ถซูกสาปแชล่ง เพราะวล่าพวกเขาไดท้ปฏลิเสธพระคสุณ
ของพระเจท้าและขล่าวสารแหล่งขล่าวประเสรลิฐนนนั้น, ขล่าวดบีเรรนี่องความรอด แตล่ยนงมบีมากกวล่านบีนั้อบีก:

“ทข่านทมันั้งหลาย ผผผู้ตผู้องสาปแชข่ง จงถอยไปจากเราเขผู้าไปอยผข่ในไฟซนที่งไหมล้อยดูงเปป็นนถิตยย์...” ขท้อความนบีนั้
หมายความตามทบีนี่พซูดไหม? นรกเปป็นสถานทรีพื่แหข่งหนถึพื่งทรีพื่มรีไฟอยผข่จรถิงๆไหม? ผมไมล่ขออภนยเลยสคาหรนบการอภลิปราย
หนวขท้อนบีนั้ในทบีนี่นบีนั้เพราะวล่าในภาคพนนธสนญญาใหมล่มบีการกลล่าวถรึงนรกมากกวล่าการกลล่าวถรึงสวรรคค์ ผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลาย
ทสุกวนนนบีนั้ตท้องเทศนาไฟนรกใหท้รท้อนแรงพอๆกนบทบีนี่พระเยซซูและพวกอนครทซูตไดท้เทศนามนน

คราวนบีนั้ใหท้เราดซูในพระวจนะของพระเจท้าและเหจ็นวล่าเราสามารถคท้นพบไดท้หรรอไมล่วล่านรกเปป็นสถานทรีพื่แหข่ง
หนถึพื่งจรริงๆทบีนี่มบีไฟจรริงๆ หรรอวล่ามนนเปป็นเรรนี่องแตล่ง:

ในภาคพนนธสนญญาใหมล่ การกลล่าวถรึงนรกครนนั้งแรกถซูกพบในมนทธลิว 5:21, 22 ในคคาเทศนาบนภซูเขานนนั้น: 
พระเยซซูตรนสวล่า “ทล่านทนนั้งหลายไดท้ยลินวล่ามบีคคากลล่าวในครนนั้งโบราณวล่า ‘อยล่าฆล่าคน’ ถท้าผซูท้ใดฆล่าคน ผซูท้นนนั้นจะตท้องถซูก
พลิพากษาลงโทษ ฝป่ายเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ผซูท้ใดโกรธพบีนี่นท้องของตนโดยไมล่มบีเหตสุ ผซูท้นนนั้นจะตท้องถซูกพลิพากษา
ลงโทษ ถท้าผซูท้ใดจะพซูดกนบพบีนี่นท้องวล่า ‘ไอท้บท้า’ ผซูท้นนนั้นตท้องถซูกนคาไปทบีนี่ศาลสซูงใหท้พลิพากษาลงโทษ และผซูท้ใดจะวล่า ‘ไอท้โงล่’ 
ผซูท้นนนั้นจะมบีโทษถรึงไฟนรก” ในทบีนี่นบีนั้พระเยซซูเองทรงประกาศอยล่างแจล่มแจท้งวล่ามทนรก, สถานทบีนี่แหล่งไฟ

ในมนทธลิว 5:29 พระเยซซูตรนสวล่า “ถท้าตาขท้างขวาของทล่านทคาใหท้ทล่านหลงผลิด จงควนกออกและโยนมนนทลินั้ง
เสบียจากทล่าน เพราะวล่าจะเปป็นประโยชนร์แกล่ทล่านมากกวล่าทบีนี่จะเสบียอวนยวะไปอยล่างหนรึนี่ง แตล่ทนนั้งตนวของทล่านไมล่ตท้อง
ถผกทรินั้งลงในนรก”

ในทบีนี่นบีนั้ เชล่นเดบียวกนบในมาระโก 9:43-48 พระเยซซูทรงสอนวล่าการเสบียดวงตาไปขท้างหนรึนี่งหรรอตาบอดสนลิท
กจ็ดบีกวล่าการมบีตาดบๆี สองขท้างและใชท้พวกมนนเพรนี่อกระทคาบาปทบีนี่จะนคาการแชล่งสาปและความพลินาศชนนี่วนลิรนนดรร์มาสซูล่ทนนั้ง
รล่างกายในไฟนรก

กรสุณาสนงเกตวล่าตามคคาสอนเหลล่านบีนั้ของพระเยซซู คนเหลล่านนนั้นทบีนี่เคราะหร์รท้ายเหลรอเกลินจนตท้องไปอยซูล่ในนรก
ชนนี่วนลิรนนดรร์จะมรีรงางกายหนถึพื่ง ดท้วยเหตสุนบีนั้เราจรึงไมล่สามารถตบีความนรกใหท้เปป็นฝป่ายวลิญญาณไดท้ พระคนมภบีรร์ไมล่บอกเรา



มากนนกเกบีนี่ยวกนบรล่างกายทบีนี่เปป็นขรึนั้นใหมล่ของคนทบีนี่ไมล่ไดท้รนบความรอด แตล่เราทราบวล่าพวกเขาจะมรีรล่างกายหนรึนี่ง
เพราะวล่าพระวจนะของพระเจท้าใหท้ขท้อเทจ็จจรลิงนนนั้นแกล่เรา พระเยซซูตรนสอยล่างชนดเจนเกบีนี่ยวกนบนรกวล่าเปป็นสถานทบีนี่
แหล่งหนรึนี่งทบีนี่มบีอยซูล่จรลิงซรึนี่งมบีไฟจรลิงๆ และคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไปทบีนี่นนนี่นกจ็จะมบีรล่างกายหนรึนี่งซรึนี่งจะรซูท้สรึกถรึงความทรมานตข่างๆ
แหล่งไฟนนนั้น ยลินี่งกวล่านนนั้น รล่างกายตล่างๆในนรกจะไมล่มบีวนนถซูกเผาจนหมดหรรอสซูญสลินั้นไป พวกมมันจะถผกเผาตลอดกาล
และตลอดไป! 

พระเยซซูทรงสอนดท้วยวล่านรกเปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งทบีนี่มบีประตผ พระองคร์ตรนสแกล่เปโตรวล่า “ฝป่ายเราบอก
ทล่านดท้วยวล่า ทล่านครอเปโตร และบนศลิลานบีนั้ (พระครลิสตร์เอง) เราจะสรท้างครลิสตจนกรของเราไวท้ และประตดูแหข่งนรก
จะมบีชนยตล่อครลิสตจนกรนนนั้นกจ็หามลิไดท้” (มธ. 16:18)

ในการประกาศวลิบนตลิแกล่พวกฟารลิสบี พระเยซซูตรนสถรึงนรกวล่าเปป็นสถานทบีนี่แหล่งการแชล่งสาปอนนไมล่รซูท้สลินั้นสสุด 
พระองคร์ตรนสวล่า “เจท้าพวกงซู เจท้าชาตลิงซูรท้าย เจท้าจะพท้นการลงโทษในนรกอยล่างไรไดท้” (มธ. 23:33)

ในเรรนี่องราวของเศรษฐบีคนนนนั้นกนบลาซารนสซรึนี่งถซูกบนนทรึกไวท้ในลซูกา 16:19-31 พระเยซซูทรงสอนวล่านรกเปป็น
สถานทบีนี่แหล่งความทรมานชมัพื่วนริรมันดรค์:

“ยนงมบีเศรษฐบีคนหนรึนี่งนสุล่งหล่มผท้าสบีมล่วงและผท้าปป่านเนรนั้อละเอบียด รนบประทานอาหารอยล่างประณบีตทสุกวนนๆ 
และมบีคนขอทานคนหนรึนี่งชรนี่อลาซารนส เปป็นแผลทนนั้งตนว นอนอยซูล่ทบีนี่ประตซูรนนั้วบท้านของเศรษฐบี และเขาใครล่จะกลินเศษ
อาหารทบีนี่ตกจากโตต๊ะของเศรษฐบีนนนั้น แมท้สสุนนขกจ็มาเลบียแผลของเขา

“อยซูล่มาคนขอทานนนนั้นตายและเหลล่าทซูตสวรรคร์ไดท้นคาเขาไปไวท้ทบีนี่อกของอนบราฮนม ฝป่ายเศรษฐบีนนนั้นกจ็ตายดท้วย
และเขากจ็ฝปังไวท้ แลผู้วเมพพื่ออยผข่ในนรกเปป็นทสุกขค์ทรมานยริพื่งนมัก เศรษฐบีนนนั้นจรึงแหงนดซูเหจ็นอนบราฮนมอยซูล่แตล่ไกล และลาซา
รนสอยซูล่ทบีนี่อกของทล่าน เศรษฐบีจรึงรท้องวล่า ‘อนบราฮนมบลิดาเจท้าขท้า ขอเอจ็นดซูขท้าพเจท้าเถลิด ขอใชท้ลาซารนสมาเพรนี่อจะเอา
ปลายนลินั้วจสุล่มนนั้คามาแตะลลินั้นของขท้าพเจท้าใหท้เยจ็น ดท้วยวล่าขผู้าพเจผู้าตรสาททุกขย์ทรมานอยผข่ในเปลวไฟนรีนั้’

“แตล่อนบราฮนมตอบวล่า ‘ลซูกเออ๋ย เจท้าจงระลรึกวล่าเมรนี่อเจท้ายนงมบีชบีวลิตอยซูล่ เจท้าไดท้ของดบีสคาหรนบตนว และลาซารนสไดท้
ของเลว แตล่เดบีดี๋ยวนบีนั้เขาไดท้รนบความเลท้าโลม แตข่เจผู้าไดล้รดับความททุกขย์ทรมาน นอกจากนนนั้น ระหวล่างพวกเรากนบพวก
เจท้ามบีเหวใหญล่ตนนั้งขวางอยซูล่ เพรนี่อวล่าถท้าผซูท้ใดปรารถนาจะขท้ามไปจากทบีนี่นบีนี่ถรึงเจท้ากจ็ไมล่ไดท้ หรรอถท้าจะขท้ามจากทบีนี่นนนี่นมาถรึง
เรากจ็ไมล่ไดท้’ 

“เศรษฐบีนนนั้นจรึงวล่า ‘บลิดาเจท้าขท้า ถท้าอยล่างนนนั้นขอทล่านใชท้ลาซารนสไปยนงบท้านบลิดาของขท้าพเจท้าเพราะวล่า
ขท้าพเจท้ามบีพบีนี่นท้องหท้าคน ใหท้ลาซารนสเปป็นพยานแกล่เขา เพรนี่อมลิใหท้เขามาถรึงทรีพื่ทรมานนรีนั้’ แตล่อนบราฮนมตอบเขาวล่า ‘เขามบี
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณร์นนนั้นแลท้ว ใหท้เขาฟปังคนเหลล่านนนั้นเถลิด’ เศรษฐบีนนนั้นจรึงวล่า ‘มลิไดท้ อนบราฮนมบลิดาเจท้าขท้า 
แตล่ถท้าคนหนรึนี่งจากหมซูล่คนตายไปหาเขา เขาจะกลนบใจเสบียใหมล่’ อนบราฮนมจรึงตอบเขาวล่า ‘ถท้าเขาไมล่ฟปังโมเสสและ
พวกศาสดาพยากรณร์ แมท้คนหนรึนี่งจะเปป็นขรึนั้นมาจากความตาย เขากจ็จะยนงไมล่เชรนี่อ’”

ในทบีนี่นบีนั้เราเรบียนรซูท้วล่าเศรษฐบีคนนนนั้นนสุล่งหล่มผท้าสบีมล่วงและผท้าปป่านเนรนั้อละเอบียด เขามบีทสุกสลินี่งทบีนี่ใจปรารถนาใน
ชบีวลิตนบีนั้, ทสุกสลินี่งทบีนี่ความหลิวกระหายฝป่ายโลกของเขาใครล่อยาก ลาซารนสขอทานผซูท้นนนั้นไมล่มบีทรนพยร์สลินี่งของของโลกนบีนั้เลย 
และคงจะซรึนั้งใจยลินี่งนนกหากไดท้รนบเศษอาหารทบีนี่ตกจากโตต๊ะของเศรษฐบี แตล่จงสนงเกตวล่าสภาพการณร์เหลล่านนนั้นกลนบ
พลลิกผนนอยล่างไรเมรนี่อความตายมาถรึงชายทนนั้งสองคนนบีนั้: ลาซารมัสตาย และพวกทซูตสวรรคร์ไดท้แบกเขาไปยนงอกของ



อนบราฮนม-สนญลนกษณร์ของสถานทบีนี่แหล่งการหยสุดพนก เศรษฐรีคนนมันั้นกก็ตายดผู้วย-และถซูกฝปังไวท้ แตงวงา-ในนรกเขาแหงน
ตาขถึนั้นดผ เขาทนทสุกขร์ทรมานอยซูล่ในเปลวไฟของนรก-เปลวไฟของจรลิง ไมล่ใชล่เปลวไฟเชลิงสนญลนกษณร์

จงสนงเกตวล่าเศรษฐบีผซูท้นบีนั้มบีประสาทรนบรซูท้ตล่างๆของตนดท้วย เขาเหก็นลาซารนสในอกของอนบราฮนม และใน
ความเจจ็บปวดและความหวาดผวาเขากจ็รท้องขอความเมตตา แตล่เขาไดท้เยาะเยท้ยความเมตตาของพระเจท้าตอนยนงมบี
ชบีวลิตอยซูล่ บนดนบีนั้มนนสายเกลินไปแลท้ว! ผมอยากเนท้นยนั้คาคคาสอนของพระเยซซูตรงนบีนั้-คคาสอนทบีนี่วล่าเมรนี่อคนชนนี่วตายไป เขากจ็
ลรมตาในนรกทนนทบี-และในทนนทบีเขากจ็ตระหนนกถรึงความทรมานทบีนี่เขาตท้องทนไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์ เขาเหจ็น, เขารซูท้สรึก
และทบีนี่เลวรท้ายทบีนี่สสุดเลยกจ็ครอวล่า เขาจสาไดล้! อนบราฮนมกลล่าวแกล่เศรษฐบีผซูท้นบีนั้วล่า “ลผกเออ๋ย เจผู้าจงระลนกวข่า...” คนทบีนี่ตายไป
ในบาป โดยทบีนี่ไมล่เคยตท้อนรนบพระเยซซูเปป็นพระผซูท้ชล่วยใหท้รอด กจ็ตกนรก แตล่เขากจ็ไมล่ไดท้หมดสตลิและเขากจ็ไมล่ไดท้อยซูล่ใน 
“การนอนหลนบของจลิตวลิญญาณ” เขามบีประสาทสนมผนสตล่างๆทบีนี่เขาเคยมบีในรล่างกายทบีนี่ตายไดท้ของตน

มบีพระคคาตอนอรนี่นๆอบีกทบีนี่พระเยซซูตรนสถรึงนรก แตล่ใครกจ็ตามทบีนี่ไมล่ยอมรนบขท้อตล่างๆทบีนี่ผมใหท้ไวท้แลท้วกจ็คงไมล่
ยอมรนบขท้ออรนี่นๆทบีนี่เหลรอ ดนงนนนั้นเราจะไมล่ใชท้เวลาและพรนั้นทบีนี่มากกวล่านบีนั้เพรนี่อยกคคาพซูดเพลินี่มเตลิมทบีนี่พระเยซซูตรนสเกบีนี่ยวกนบ
นรก

ใชล่แลท้วครนบ พระวจนะของพระเจท้าสอนอยข่างไมข่มรีขผู้อสงสมัยวล่ามบีนรกอยซูล่จรลิงๆทบีนี่มบีไฟและกคามะถนนจรลิง-
และถท้าคสุณไมล่เชรนี่อในนรกขณะทบีนี่คสุณยนงมบีชบีวลิตอยซูล่ คสุณจะเชพพื่อในเวลาไมล่ถรึงสลิบวลินาทบีหลนงจากทบีนี่คสุณสซูดลมหายใจ
เฮรอกสสุดทท้าย ขอพระเจท้าทรงโปรดใหท้คสุณเชพพื่อเดทดี๋ยวนทนั้และบนงเกลิดใหมล่ผล่านทางความเชรนี่อในพระครลิสตร์ คสุณสามารถ
หนบีพท้นการปรนบโทษแหล่งนรกไดท้โดยทางความรอดอนนยลินี่งใหญล่ของพระเจท้าเทล่านนนั้น

ผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลายตท้องรท้องประกาศเสบียงดนงและไมล่ยนนั้งไวท้ เราตท้องเตรอนผซูท้คน เราตท้องบอกพวกเขาวล่าคล่าจท้าง
ของบาปครอความตาย (รม. 6:23) เมรนี่อบาปโตเตจ็มทบีนี่มนนกจ็นคามาซรึนี่งความตาย (ยากอบ 1:15), ความตายชนนี่วนลิรนน
ดรร์ในบรึงไฟนนนั้น เราตท้องเตรอนคนชนนี่ววล่าปราศจากพระครลิสตร์กจ็ไมล่มบีความหวนงเลยตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์กาล

นรกเปป็นสถานททที่แหข่งหนนที่งททที่ถผกสรผู้างขนนน
ในพระคคาขท้อแรกของพระคนมภบีรร์เราอล่านวล่า “ในเรริพื่มแรกนมันั้นพระเจผู้าทรงเนรมริตสรผู้างฟฟ้าและแผงนดถิน

โลก” (ปฐก. 1:1)
พระเจผู้าเองไมงทรงมทการเรริพื่มตผู้น ตดันั้งแตงนริรมันดรค์กาลจนถนงนริรมันดรค์กาล พระองคค์ทรงเปป็นพระเจล้า (เพลง

สดสุดบี 90:1, 2) พระเจท้าทรงเปป็นองคร์นลิรนนดรร์ พระองคร์ทรงเปป็นอยซูล่เสมอมา พระองคร์จะทรงเปป็นอยซูล่เสมอไป ใน
หลายยสุคสมนยทรีพื่อยผข่ขผู้างหลมังเรา ไมล่เคยมบีคราใดเลยทบีนี่พระเจท้าไมล่ทรงมบีตนวตนอยซูล่ และในนลิรนนดรร์กาลแหล่งนลิรนนดรร์
กาลทนนั้งหลายทรีพื่อยผข่ขผู้างหนผู้า จะไมล่มบีคราใดเลยทบีนี่พระเจท้าจะไมล่ทรงเปป็นอยซูล่

ในเรลินี่มแรกนนนั้นพระเจท้าไดท้ทรงเนรมลิตสรท้างฟฝ้าและแผล่นดลินโลก- แตข่นรกไดผู้ถผกสรผู้างขถึนั้นมาเมพพื่อไหรข่? 
พระเจท้าไมล่ทรงเนรมลิตสรท้างสลินี่งใดเลยจนกระทนนี่งพระองคร์ทรงมบีจสุดประสงคร์หรรอความตท้องการสคาหรนบสลินี่งนนนั้นทบีนี่
พระองคร์ทรงเนรมลิตสรท้าง ดท้วยเหตสุนบีนั้เราจรึงทราบวล่าพระองคร์มลิไดท้ทรงเนรมลิตสรท้างนรกในเรริพื่มแรกนมันั้น ไมล่มบีความ
จสาเปป็นตท้องมบีนรกในเรลินี่มแรกนนนั้นเพราะวล่าขณะนนนั้นไมล่มบีบาปใดเลย

พระวจนะของพระเจท้าไมล่บอกเราถรึงเวลาทบีนี่แนล่ชนดเมรนี่อพระเจท้าทรงเนรมลิตสรท้างนรก แตล่พระวจนะกจ็ชนดเจ
นมากๆวล่าทสาไมพระองคค์ถถึงทรงเนรมริตสรผู้างสถานทรีพื่ดมังกลข่าว: ขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษาอยซูล่ในมนทธลิวบททบีนี่ 25 บอก



เราวล่านรกถผก “เตรรียมไวผู้สสาหรมับพญามารและสมทุนของมดัน” ดนงนนนั้นเราจรึงเหจ็นวล่านรกไมล่ไดท้ถซูกเตรบียมไวท้สคาหรนบ
มนสุษยร์ แตล่สคาหรนบพญามารและเหลล่าทซูตของพญามาร พระเจท้าทรงสรท้างมนสุษยร์ตามแบบพระฉายาของพระองคย์
เอง (ปฐก. 1:27) พระองคร์ไดท้ทรงสรท้างมนสุษยร์เพรนี่อทบีนี่จะรนก, เพรนี่อทบีนี่จะอวยพร; พระองคร์ทรงรนกมนสุษยร์ทสุกคนและ
พระองคร์จะทรงอวยพรทสุกคนทบีนี่ยอมใหท้พระองคร์อวยพรพวกเขา แตล่พระเจท้าทรงอวยพรความไมล่ชอบธรรมไมล่ไดท้ 
ดท้วยเหตสุนบีนั้นรกจรึงไดท้ถซูกจนดเตรบียมไวท้สคาหรนบพญามารและเหลล่าทซูตของมนน และคนทนนั้งหลายทบีนี่ยนงยรนกรานทบีนี่จะมบี
ชบีวลิตอยซูล่เพรนี่อพญามารตล่อไปในชบีวลิตนบีนั้จะใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์กนบมนนในนรก

โดยสล่วนตนวแลท้วผมเชรนี่อวล่าพระเจท้าไดท้ทรงสรท้างนรกทนนทบีหลนงจากการลท้มลงของลซูซบีเฟอรร์ หลนงจากทบีนี่ลซูซบี
เฟอรร์และเหลล่าทซูตสวรรคร์ทบีนี่มนนไดท้นคาพาใหท้หลงถซูกขนบออกจากสวรรคร์ เราทราบจากคคาบนญชาของกษนตรลิยร์ทบีนี่มบีแกล่
คนไมล่ชอบธรรมเหลล่านนนั้นทบีนี่วล่า “จงถอยไปจากเรา” วล่านรกเปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งทบีนี่วลิญญาณทนนั้งหลายจะถซูกตนดขาด
จากพระเจท้าและจากเหลล่าพลโยธาแหล่งสวรรรคร์ไปตลอดชนนี่วนลิจนลิรนนดรร์ และแมท้หากวล่าไมล่มบีไฟและกคามะถนนใน
นรก การถซูกตนดขาดจากพระเจท้าและจากพระครลิสตร์กจ็คงเปป็นนรกมากพอแลท้วสคาหรนบใครกจ็ตาม!

เราแนล่ใจไดท้เลยวล่านรกไดท้ถซูกจนดเตรบียมไวท้กล่อนการทรงสรท้างอาดนม เพราะวล่าพญามารมบีตนวตนอยซูล่แลท้วกล่อน
มนสุษยร์ไดท้ถซูกสรท้างขรึนั้นมา

“สมสุน” เหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงวล่าเปป็นเหลล่าทซูตของพญามารครอ ทซูตสวรรคร์เหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกลท้างสมองโดยลซู
ซบีเฟอรร์และถซูกชนกจซูงใหท้เชรนี่อวล่าพวกเขาจะสามารถโคล่นลท้มพระเจท้าและยรึดบนลลนงกร์ของพระองคร์ไดท้ เนรนี่องจากพวก
เขาไดท้กบฏตล่อพระเจท้าและเลรอกทบีนี่จะตลิดตามลซูซบีเฟอรร์ พระเจท้าจรึงทรงขนบพวกเขาออกจากสวรรคร์พรผู้อมกมับลซูซบี
เฟอรร์และบนดนบีนั้พวกเขาถซูก “จองจคาไวท้ดท้วยโซล่ตรวนอนนเปป็นนลิรนนดรร์ ขนงไวท้ในทบีนี่มรดจนกวล่าจะถรึงการพลิพากษาในวนน
สคาคนญยลินี่งนนนั้น” (ยซูดาส 6)

พญามารไดผู้ถรอกคาเนริดขนนนมาอยข่างไรและเมรที่อไหรข่?
พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราถรึงวมันทรีพื่ซาตานไดท้ถรอกคาเนลิดขรึนั้นมา แตล่บอกเราถรึงสาเหตสุทบีนี่มนนไดท้ถรอกคาเนลิดขรึนั้นมา 

ในเอเสเคบียล 28:11-15 เราอล่านวล่า:
“พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายนงขท้าพเจท้าวล่า “บสุตรแหล่งมนสุษยร์เออ๋ย จงเปลล่งเสบียงบทครนี่คาครวญเพรนี่อ

กษนตรลิยร์เมรองไทระ และจงกลล่าวแกล่ทล่านวล่า องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าพระเจท้าตรนสดนงนบีนั้วล่า 
“เจท้าเปป็นตราแหล่งความสมบซูรณร์แบบ เตจ็มดท้วยสตลิปปัญญา และมบีความงามอยล่างพรท้อมสรรพ เจท้าเคยอยซูล่

ในเอเดน พระอสุทยานของพระเจท้า เพชรพลอยทสุกอยล่างเปป็นเสรนั้อของเจท้า ครอทนบทลิม บสุษราคนม เพชร พลอยเขบียว 
พลอยสบีนนั้คาขท้าว และหยก ไพทซูรยร์ มรกต พลอยสบีแดงเขท้มและทองคคา ความเชบีนี่ยวชาญแหล่งรคามะนาและปปีปี่ของเจท้า
ไดท้จนดเตรบียมไวท้ในวนนทบีนี่สรท้างเจท้าขรึนั้นมา

“เจท้าเปป็นเครซูบผซูท้พลิทนกษร์ทบีนี่ไดท้เจลิมตนนั้งไวท้ เราไดท้ตนนั้งเจท้าไวท้ เจท้าเคยอยซูล่บนภซูเขาบรลิสสุทธลิธิ์แหล่งพระเจท้า และเจท้า
เคยเดลินอยซูล่ทล่ามกลางศลิลาเพลลิง เจท้ากจ็ปราศจากตคาหนลิในวลิธบีการทนนั้งหลายของเจท้า ตนนั้งแตล่วนนทบีนี่เจท้าไดท้ถซูกสรท้างขรึนั้นมา
จนพบความชนนี่วชท้าในตนวเจท้า”

ผมทราบดบีวล่าขท้อพระคคาเหลล่านบีนั้กลล่าวถรึง “กษนตรลิยร์เมรองไทระ” และมบีกษนตรลิยร์ดนงกลล่าวอยซูล่จรลิงๆในอดบีต; 
แตล่คคาบรรยายบสุคลลิกลนกษณะนบีนั้ไปไกลเกลินกวล่ากษนตรลิยร์เมรองไทระทบีนี่อยซูล่บนโลก ขท้อพระคคาตอนนบีนั้พรรณนาถรึง



ซาตานในสภาวะทรีพื่ยมังไมข่ไดผู้ลผู้มลง เราเคยอล่านเกบีนี่ยวกนบพวกอนครเทวทซูตมบีคาเอลและกาเบรบียล และโดยสข่วนตมัว
แลผู้วผมเชพพื่อวล่าลซูซบีเฟอรร์เปป็นทบีนี่สาม-และนล่าจะเปป็นอนครเทวทซูตทบีนี่มบีตคาแหนล่งสซูงทบีนี่สสุด ขอใหท้เราหมายเหตสุลนกษณะ
เฉพาะตนวเหลล่านบีนั้ของ “กษนตรลิยร์เมรองไทระ” กนนอยล่างระมนดระวนง:

เขา “เตก็มดผู้วยสตริปปัญญา และมรีความงามอยข่างพรผู้อมสรรพ” ตามบนนทรึกทางประวนตลิศาสตรร์เกบีนี่ยวกนบ
กษนตรลิยร์เมรองไทระทบีนี่มบีตนวตนอยซูล่จรลิง เขาเปป็นคนเยล่อหยลินี่งและโอหนง, โลภมากและตรนั้นเขลิน-ลนกษณะเฉพาะตนวตล่างๆทบีนี่
ไมล่ไดท้บล่งบอกถรึงสตลิปปัญญาหรรอความสมบซูรณร์แบบเลย

สลินี่งทรงสรท้างตนนบีนั้เคยอยซูล่ “ในเอเดน พระอสุทยานของพระเจผู้า” พระวจนะของพระเจท้ากลล่าวอยล่างแจล่ม
แจท้งมากๆวล่ามบีสบีนี่บสุคคลเทล่านนนั้นทบีนี่เคยไดท้เยรอนสวนเอเดน: (1) พระเจท้าเอง, (2) อาดนม, (3) เอวา, และ (4) ซาตาน
ในรซูปลนกษณร์ของงซูตนวหนรึนี่ง ไมล่มบีกษนตรลิยร์ทบีนี่เปป็นมนสุษยร์คนใดเคยเดลินในสวนเอเดน

“เพชรพลอยทสุกอยข่าง” เปป็นเสรนั้อคลสุมของเขา คคาบรรยายลนกษณะของสลินี่งทรงสรท้างตนนบีนั้ทบีนี่นสุล่งหล่มเพชร
พลอยกจ็นคาเสนอภาพของความงามอนนเจลิดจรนส-และกล่อนการสาปแชล่งนนนั้น มนนกจ็นล่าเชรนี่อจรลิงๆวล่าซาตานนล่าจะตรง
กนบคคาบรรยายลนกษณะนบีนั้

“เจผู้าเปป็นเครผบผผผู้พริทมักษค์ทรีพื่ไดผู้เจริมตมันั้งไวผู้ เราไดผู้ตมันั้งเจผู้าไวผู้” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง พระเจท้าไดท้ประทานตคาแหนล่งทบีนี่
สซูงยลินี่งตล่อหนท้าบนลลนงกร์ของพระองคร์ใหท้แกล่สลินี่งทรงสรท้างทบีนี่งดงามตนนบีนั้ มนนคงไมล่เปป็นการทคาใหท้พระคนมภบีรร์เสบียหายอะไร
หากเราจะเรบียกเขาวล่าเปป็นนายอสาเภอแหล่งสวรรคร์ เขาเคยปกปฝ้องบนลลนงกร์ของพระเจท้า และเขาอยซูล่ทบีนี่นนนี่นโดยการ
แตล่งตนนั้งของพระเจท้า เขามบีอคานาจรองจากตรบีเอกานสุภาพศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์นนนั้น

“เจผู้าเคยอยผข่บนภผเขาบรริสสุทธริธแหข่งพระเจผู้า และเจผู้าเคยเดรินอยผข่ทข่ามกลางศริลาเพลริง” บล่งบอกวล่าสลินี่งทรง
สรท้างตนนบีนั้เคยอยซูล่ในสวรรคร์ชนนั้นทบีนี่สาม ในพระนลิเวศของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

“เจผู้ากก็ปราศจากตสาหนถิในวริธรีการทมันั้งหลายของเจผู้า ตมันั้งแตข่วมันทรีพื่เจผู้าไดผู้ถดูกสรล้างขนนั้นมาจนพบความชดัที่วชล้า
ในตมัวเจผู้า” แนล่นอนวล่านบีนี่ไมล่มบีทางเปป็นคคาบรรยายลนกษณะของกษนตรลิยร์บนโลกองคร์หนรึนี่งไดท้เลย ประการแรกกจ็ครอ มบี
แตล่พระเยซซูครลิสตร์องคร์เดบียวเทล่านนนั้นทบีนี่ทรงปราศจากตคาหนลิในวลิธบีการทนนั้งหลายของพระองคร์ ไมล่มบีมนสุษยร์คนใดเคย
เปป็นอยล่างนนนั้นเลย ประการทบีนี่สองครอ นบีนี่เปป็นผซูท้ทรีพื่ถผกสรผู้างขถึนั้นมา และเราทราบวล่าพระเจท้าไดผู้ทรงสรผู้างอาดนมและเอวา
เทล่านนนั้น เผล่าพนนธสุร์มนสุษยร์ทบีนี่เหลรอทนนั้งหมดลท้วนเกลิดมาจากผซูท้หญลิง ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าสลินี่งทรงสรท้างทบีนี่งดงามตนนบีนั้ไดท้ถผก
สรผู้างขถึนั้นกจ็บอกเราวล่าเขาเปป็นผซูท้หนรึนี่งทบีนี่อยซูล่ในสวรรคร์ ไมล่มบีกษนตรลิยร์ฝป่ายโลกองคร์ใดเคยถซูก “สรท้างขรึนั้น” ในความหมาย
ทบีนี่เฉพาะเจาะจงเชล่นนนนั้นเลย กษนตรลิยร์ฝป่ายโลกทสุกองคร์ลท้วนเกลิดมาจากผซูท้หญลิงทนนั้งนนนั้น

“ความชมัพื่วชผู้า” ทบีนี่ถซูกพบในบสุคคลผซูท้นบีนั้ครออะไรทบีนี่ไดท้ทคาใหท้ความสมบซูรณร์แบบฝป่ายสวรรคร์ของเขาตท้องมนว
หมองไป? เราพบคคาตอบนนนั้นในอลิสยาหร์ 14:12-15: 

“โอ ลซูซบีเฟอรร์เออ๋ย โอรสแหล่งรสุล่งอรสุณ เจท้ารล่วงลงมาจากฟฝ้าสวรรคร์แลท้วซลิ เจท้าถซูกตนดลงมายนงพรนั้นดลินอยล่างไร
หนอ เจท้าผซูท้กระทคาใหท้บรรดาประชาชาตลิตกตนี่คานล่ะ เจท้ารคาพรึงในใจของเจท้าวล่า ‘ขล้าจะขถึนั้นไปยนงสวรรคร์ ขล้าจะตมันั้ง
พระทรีพื่นมัพื่งของขผู้า ณ เหนรอดวงดาวทนนั้งหลายของพระเจท้า ขล้าจะนมัพื่งบนขสุนเขาชสุมนสุมสถาน ณ ดท้านทลิศเหนรอขล้าจะ
ขถึนั้นไปเหนพอความสผงของเมฆ ขล้าจะกระทสาตมัวของขผู้าเหมพอนองคค์ผผผู้สผงสสุด’ แตล่เจท้าจะถซูกนคาลงมาสซูล่นรก ยนงทบีนี่ลรึก
ของปากแดน”



บาปนนนั้นทบีนี่ไดท้ทคาใหท้สลินี่งทรงสรท้างทบีนี่ฉายแสงผซูท้นบีนั้ โอรสแหล่งรสุล่งอรสุณ ตท้องถซูกโคล่นลงมาสซูล่พรนั้นดลินครออะไร? บาป
นนนั้นครอ “ขล้าจะ”-ความเหจ็นแกล่ตนว, ความเยล่อหยลินี่ง, ความมสุล่งมนนี่นทบีนี่จะทคาตามใจปรารถนาของมนนเองแทนทบีนี่จะ
นบนอบตล่อพระประสงคร์ของพระเจท้า มนนเคยมบีอคานาจรองจากตรบีเอกานสุภาพ, มนนเคยไดท้เขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์
ทสุกแหล่งของพระเจท้า; แตล่มนนไมล่พอใจทบีนี่จะเปป็นผซูท้อยซูล่ใตท้บนงคนบบนญชาของพระเจท้า มนนอยากอยซูล่เหนพอพระเจท้า ดท้วย
เหตสุนบีนั้มนนจรึงวางแผนการตล่างๆเพรนี่อโคล่นลท้มองคร์ผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์และยรึดบนลลนงกร์ของพระเจท้า

อยล่างไรกจ็ตาม ลซูซบีเฟอรร์กจ็เปป็นผซูท้หนรึนี่งทบีนี่ถซูกสรท้างขรึนั้นมา และพระผซูท้ทรงสรท้างกจ็ทรงเปป็นใหญล่กวล่าสลินี่งทบีนี่ถซูกสรท้าง
อยซูล่เสมอ ดนงนนนั้นเมรนี่อโอรสแหล่งรสุล่งอรสุณผซูท้นบีนั้ไดท้นคาทซูตสวรรคร์บางตนใหท้หลงผลิดไปและไดท้พยายามทบีนี่จะยรึดบนลลนงกร์ของ
พระเจท้า พระเจท้าจรึงทรงขนบมนนออกจากสวรรคร์ พระเจท้าไมล่ทรงละเวท้นพวกทซูตสวรรคร์ทบีนี่หลงผลิดดท้วย พระองคร์ทรง
ขนบพวกเขาออกมา “ไดผู้ทรงผลมักเขาลงไปสผข่นรก และไดผู้มมัดเขาไวผู้ดผู้วยเครพพื่องจองจสาแหข่งความมพด คสุมไวผู้จนกวข่าจะ
ถถึงเวลาทรงพริพากษา” (2 ปต. 2:4)

บาปไมล่ไดท้เรลินี่มตท้นบนแผล่นดลินโลกนบีนั้ในสวนเอเดน บาปไดท้เรลินี่มตท้นในใจของสลินี่งทรงสรท้างตนนนนั้นทบีนี่ฉายแสง
และยลินี่งใหญล่ ผซูท้ซรึนี่งปรนนลิบนตลิอยซูล่รอบบนลลนงกร์ของพระเจท้าในสวรรคร์ชนนั้นสซูงทบีนี่สสุด พระเจผู้าทรงสรผู้างลผซรีเฟอรค์-แตล่
พระองคร์มลิไดท้ทรงสรท้างมนนใหท้เปป็นพญามาร มนนไดท้ถซูกสรท้างขรึนั้นในสภาวะแหล่งความสมบซูรณร์แบบ-สมบซูรณร์แบบใน
สตลิปปัญญา, สมบซูรณร์แบบในความงาม, สมบซูรณร์แบบในทางทนนั้งสลินั้นของมนน-จนกระทนนี่งความชนนี่วชท้าไดท้ถซูกพบในมนน 
ความอลิจฉา, ความเยล่อหยลินี่ง, และความเหจ็นแกล่ตนวเตจ็มลท้นอยซูล่ในใจของมนนขณะทบีนี่มนนเคลรนี่อนไหวไปมาอยซูล่ทล่ามกลาง
ศลิลาเพลลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่รอบบนลลนงกร์ของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์

บาปไดท้เขท้ามาสซูล่เผล่าพนนธสุร์มนสุษยร์เมรนี่อซาตาน, ในรซูปลนกษณร์ของงซูตนวหนรึนี่ง, เขท้ามาในสวนเอเดนและลล่อลวง
เอวาโดยการเสนอแนะแกล่เธอวล่าพระเจท้าไมล่ทรงยสุตลิธรรมในการหท้ามไมล่ใหท้เธอรนบประทานผลของตท้นไมท้แหล่งความ
รซูท้ดบีและรซูท้ชนนี่ว ตามทบีนี่บนนทรึกไวท้ในปฐมกาล 2:17 และ 3:2-7

ดนงนนนั้นเพราะความไมล่เชรนี่อฟปังของคนๆเดบียว “บาปไดท้เขท้ามาในโลกเพราะคนๆเดบียว และความตายกจ็เกลิด
มาเพราะบาปนนนั้น และความตายกจ็ไดท้แผล่ไปถรึงมวลมนสุษยร์ทสุกคน เพราะมนสุษยร์ทสุกคนทคาบาป” (รม. 5:12)

มบีคนเหลล่านนนั้นทบีนี่โตท้แยท้งวล่าเราไมล่ควรทนทสุกขร์เพราะบาปของอาดดัม ทล่านทบีนี่รนกครนบ คสุณจะไมล่ทนทสุกขร์
เพราะบาปทบีนี่อาดนมเปป็นผซูท้กล่อขรึนั้น หากคสุณทนทสุกขร์ การทนทสุกขร์ของคสุณกจ็จะเปป็นเพราะบาปของคทุณเอง “เหตสุวล่า
ทสุกคนทคาบาป และเสรนี่อมจากสงล่าราศบีของพระเจท้า” (โรม 3:23) คคาถามเรรนี่องบาปนนนั้นเปป็นอนนยสุตลิแลท้ว พระเยซซูทรง
สะสางมนนแลท้ว-ครนนั้งเดบียวพอ มบีผลตลอดไป (ฮบ. 10:10-14) หนบีนั้บาปถซูกชคาระแลท้ว, การไถล่ถซูกซรนั้อแลท้ว, คล่าไถล่ถซูก
จล่ายแลท้ว บนดนบีนั้มนนเปป็นคคาถามเรรนี่องพระบอุตรแลท้ว: “พวกทข่านคริดอยข่างไรดผู้วยเรพพื่องพระครถิสตย์ พระองคค์ทรงเปป็น
บสุตรของผผผู้ใด?” (มธ. 22:42)

พระเยซซูทรงเปป็นพระเจท้าในกายเนรนั้อหนนง ผซูท้ทรงทคาใหท้โลกนบีนั้ครนดบีกนบพระองคร์เอง (2 คร. 5:19) ความรอด
ถซูกนคาลงมาสซูล่มนสุษยร์แลท้วและถซูกนคาเสนอในพระเยซซูครลิสตร์-แตล่ถท้าคสุณไมล่คริดถผกเกบีนี่ยวกนบพระครลิสตร์ คสุณกจ็รนบความ
รอดไมล่ไดท้



นรกอยผข่ททที่ไหน? 
เพรนี่อทบีนี่จะมบีความเขท้าใจทบีนี่ถซูกตท้องเกบีนี่ยวกนบนรก จคาเปป็นทบีนี่เราตท้องมบีความเขท้าใจตามพระคนมภบีรร์เกบีนี่ยวกนบ

ยมโลก-สถานทบีนี่ๆพระคนมภบีรร์พซูดถรึงวล่าเปป็น “นรก...เหวทบีนี่ไมล่มบีกท้น... สถานทบีนี่ๆลสุกไหมท้ดท้วยไฟและกคามะถนน”
คคาฮบีบรซู เชโอล ถซูกพบหกสลิบหท้าครนนั้งในภาคพนนธสนญญาเดลิม มนนถซูกแปลสามสลิบเอจ็ดครนนั้งวล่าเปป็น “นรก”, 

มนนถซูกแปลสามสลิบเอจ็ดครนนั้งวล่าเปป็น “หลสุมศพ”, และมนนถซูกแปลสามครนนั้งวล่าเปป็น “แดนคนตาย”
ในภาคพนนธสนญญาใหมล่คคาทบีนี่ตรงกนนในภาษากรบีกครอ ฮาเดส เราพบวล่าคคานบีนั้ถซูกแปลเปป็น “นรก” สลิบครนนั้ง 

เชโอลในภาคพนนธสนญญาเดลิมและ ฮาเดส ในภาคพนนธสนญญาใหมล่มบีความหมายเดบียวกนน-“สภาวะทบีนี่ไมล่ปรากฏแกล่
ตา” หรรอ “ยมโลก”, สถานทบีนี่ๆจลิตใจและวลิญญาณของคนไมล่เชรนี่อทบีนี่ตายไปแลท้วไปตอนเสบียชบีวลิตและเปป็นสถานทบีนี่ๆ
พวกเขาอยซูล่ตล่อไปจนกวล่ารล่างกายถซูกชสุบใหท้เปป็นขรึนั้นใหมล่ ทนนั้งเชโอลและฮาเดสไมล่ไดท้บล่งบอกถรึงสถานทบีนี่ๆพวกคนชนนี่วจะ
ถซูกลงโทษชนนี่วนลิรนนดรร์ ในภาคพนนธสนญญาใหมล่เราอล่านเกบีนี่ยวกนบสถานทบีนี่แหล่งการลงโทษชนนี่วนลิรนนดรร์วล่าเปป็น เกเฮนนา,
“เหวทบีนี่ไมล่มบีกท้น”

แตล่วล่านรกตมันั้งอยผข่ทบีนี่ไหน? วลิวรณร์ 1:18 บอกเราวล่าพระครลิสตร์ผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้วทรงถรอลผกกสุญแจแหล่งนรก
และความตาย กข่อนการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระครลิสตร์จากพวกคนตาย พญามารเคยถรอลซูกกสุญแจเหลล่านนนั้น และ
เพรนี่อทบีนี่จะเอาลซูกกสุญแจเหลล่านนนั้นมาจากพญามาร พระเยซซูไดท้เสดจ็จลงไปในนรก, ลงไปใน “เบรนั้องตนี่คาของแผล่นดลิน
โลก”

ฮบีบรซู 2:14-16 อธลิบายวล่า: “เหตสุฉะนนนั้นครนนั้นบสุตรทนนั้งหลายมบีสล่วนในเนรนั้อและเลรอดอยซูล่แลท้ว พระองคร์ (พระ
เยซซู) กจ็ไดท้ทรงรนบเนรนั้อและเลรอดเหมรอนกนน เพพพื่อโดยความตายพระองคค์จะไดผู้ทรงทสาลายผผผู้นมันั้นทรีพื่มรีอสานาจแหข่ง
ความตาย คพอพญามาร และจะไดท้ทรงชล่วยเขาเหลล่านนนั้นใหท้พท้นจากการเปป็นทาสชนนี่วชบีวลิต เพราะเหตสุกลนวความตาย 
ความจรลิง พระองคร์มลิไดท้ทรงรนบสภาพของทซูตสวรรคร์ แตล่ทรงรนบสภาพของเชรนั้อสายของอนบราฮนม”

จากนนนั้นในเอเฟซนส 4:8-10 เราอล่านคคาอธลิบายนบีนั้: “เหตสุฉะนนนั้นพระองคร์ตรนสไวท้แลท้ววล่า ‘ครมันั้นพระองคค์
เสดก็จขถึนั้นสผข่เบพนั้องสผง พระองคค์ทรงนสาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอรีก และประทานของประทานแกล่มนสุษยร์’ (ทบีนี่กลล่าววล่า
พระองคร์เสดก็จขถึนั้นไปนมันั้น จะหมายความอยล่างอรนี่นประการใดเลล่า นอกจากวล่าพระองคร์ไดผู้เสดก็จลงไปสผข่เบพนั้องตพื่สาของ
แผข่นดรินโลกกข่อนดผู้วย พระองคร์ผซูท้เสดก็จลงไปนนนั้น กจ็ครอพระองคร์ผซูท้ทบีนี่เสดก็จขถึนั้นไปสผข่เบพนั้องสผงเหนพอฟฝ้าสวรรคค์ทมันั้งปวง
นนนี่นเอง เพรนี่อจะไดท้ทคาใหท้สลินี่งสารพนดสคาเรจ็จ)”

จากพระคคาตอนนบีนั้และขท้อพระคคาอรนี่นๆ ผมจรึงเชรนี่อวล่านรกอยซูล่ในใจกลางของแผล่นดลินโลก
ในกนนดารวลิถบี 16:28-33 เราอล่านเกบีนี่ยวกนบบาปของตระกซูลโคราหร์ พระเจท้าทรงสล่งโมเสสไปพซูดกนบพวก

เขา และโมเสสประกาศตล่อหนท้าชสุมนสุมชนนนนั้นวล่า:
“ดนงนบีนั้แหละทล่านทนนั้งหลายจะไดท้ทราบวล่า พระเยโฮวาหร์ใชท้ใหท้ขท้ามากระทคาการทนนั้งสลินั้นนบีนั้ ขท้ามลิไดท้กระทคาตาม

อคาเภอใจขท้าเอง ถท้าคนเหลล่านบีนั้ตายอยล่างคนธรรมดาทนนั้งปวง หรรอเหตสุการณร์อยล่างคนธรรมดามาเยบีนี่ยมเยบียนเขา กจ็
หมายวล่าพระเยโฮวาหร์มลิไดท้ทรงใชท้ขท้ามา แตล่ถท้าพระเยโฮวาหร์บนนดาลอะไรใหมล่เกลิดขรึนั้นและแผงนธรณทอล้าปากกลพน
คนเหลข่านรีนั้เขผู้าไปพรท้อมกนบขท้าวของทนนั้งหมดของเขา และเขาทมันั้งหลายลงไปสดูงแดนคนตายทมันั้งเปป็น ทล่านทนนั้งหลายจง
ทราบเถลิดวล่า คนเหลล่านบีนั้ไดท้สบประมาทพระเยโฮวาหร์” 



“ตล่อมาเมรนี่อทล่านกลล่าวบรรดาคคาเหลล่านบีนั้จบ แผล่นดลินใตท้ทบีนี่เขาเหลล่านนนั้นยรนอยซูล่กจ็แยกออก และแผล่นธรณบีกจ็อท้า
ปากออกกลรนเขาทนนั้งหลายกนบครอบครนว และบรรดาคนของโคราหร์และขท้าวของทนนั้งหมดของเขา ดมังนมันั้นเขาทมันั้ง
หลายพรผู้อมกมับขผู้าวของทมันั้งหมดของเขาลงไปสดูงแดนคนตายทมันั้งเปป็น และแผข่นดรินกก็งมับเขาไวผู้และเขาทนนั้งหลายกจ็
พลินาศเสบียจากทล่ามกลางทบีนี่ประชสุม”

ขท้อพระคคาตอนนบีนั้กจ็บล่งบอกเชล่นกนนวล่านรกอยซูล่ในใจกลางของแผล่นดลินโลก มนนเปป็นการยากสคาหรนบ
ครลิสเตบียนบางคนทบีนี่จะยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิงตามพระคนมภบีรร์ทบีนี่วล่าพระเยซซูไดท้เสดจ็จลงไปยนงนรกจรลิงๆ พระองคร์ไดท้เสดจ็จ
ลงไปยนงนรกจรลิงๆ แตล่ไมล่ใชล่ในสล่วนทบีนี่เปป็นไฟและกสามะถมันของนรก คสุณเหจ็นไหมวล่ากล่อนการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระเยซซู นรกเคยมบีสองสล่วน ฝปัปี่งหนรึนี่งเปป็นสถานทบีนี่แหล่งการทรมาน, ไฟนนนั้น อบีกฝปัปี่งหนรึนี่งเปป็นเมพองบรมสสุขเกษม พระ
เยซซูไดท้เสดจ็จลงไปยนงฝปัปี่งทบีนี่เปป็นเมรองบรมสสุขเกษมของนรกและทรงพาจลิตวลิญญาณทนนั้งหมดเหลล่านนนั้นของบรรดาคน
ชอบธรรมทบีนี่ตายไปแลท้วออกมา (พระองคร์ทรงนคาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก) และทรงพาพวกเขาไปพรท้อมกนบ
พระองคร์เมรนี่อพระองคร์ “เสดจ็จขรึนั้นไปสซูล่เบรนั้องสซูงเหนรอฟฝ้าสวรรคร์ทนนั้งปวง”

ในเพลงสดสุดบี 16:9, 10 ดาวลิดเขบียนไวท้วล่า: “เพราะฉะนนนั้นจลิตใจของขท้าพเจท้าจรึงยลินดบีและจลิตวลิญญาณของ
ขท้าพเจท้ากจ็ปรบีดา เนรนั้อหนนงของขท้าพเจท้าจะพนกพลิงอยซูล่ในความหวนงใจดท้วย เพราะพระองคค์จะไมข่ทรงทรินั้งจริตวริญญาณ
ของขผู้าพระองคค์ไวผู้ในนรก ทมันั้งจะไมข่ทรงใหผู้องคค์บรริสสุทธริธของพระองคค์เปฟืปื่อยเนข่าไป” นบีนี่ถซูกเอามาจากเพลงสดสุดบีทบีนี่เปป็น
คคาพยากรณร์ทบีนี่ดาวลิดกลล่าวถรึงการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า จากขท้อพระคคาตอนนบีนั้ เปโตรยกคคาพซูดมา
ในวนนเพจ็นเทคอสตร์นนนั้น:

“เพราะดาวถิดไดผู้ทรงกลข่าวถถึงพระองคค์ (พระเยซผ) วล่า ‘ขท้าพเจท้าไดท้เหจ็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าตรงหนท้า
ขท้าพเจท้าเสมอ เพราะวล่าพระองคร์ประทนบทบีนี่มรอขวาของขท้าพเจท้า เพรนี่อขท้าพเจท้าจะมลิไดท้หวนนี่นไหว เพราะฉะนนนั้นจลิตใจ
ของขท้าพเจท้าจรึงยลินดบี และลลินั้นของขท้าพเจท้าจรึงเปรมปรบีดลิธิ์ ยลินี่งกวล่านบีนั้เนรนั้อหนนงของขท้าพเจท้าจะพนกพลิงอยซูล่ในความหวนงใจ
ดท้วย เพราะพระองคร์จะไมล่ทรงทลินั้งจลิตวลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ในนรก ทนนั้งจะไมล่ทรงใหท้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์
เปฟปี่อยเนล่าไป พระองคร์ไดท้ทรงโปรดใหท้ขท้าพระองคร์ทราบทางแหล่งชบีวลิตแลท้ว พระองคร์จะทรงโปรดใหท้ขท้าพระองคร์มบี
ความยลินดบีเตจ็มเปปีปี่ยมดท้วยสบีพระพนกตรร์อนนชอบพระทนยของพระองคร์’” (กลิจการ 2:25-28)

ในขท้อพระคคาตอนทบีนี่ยกมาจากเอเฟซนส บททบีนี่ 4 อนครทซูตเปาโลประกาศวล่าพระเยซซูไดท้เสดจ็จลงไปใน 
“เบรนั้องตนี่คาของแผล่นดลินโลก” ในเพลงสดสุดบี 16 ดาวลิดใหท้ความจรลิงเรรนี่องเดบียวกนน ในแงล่คคาพยากรณร์ จากนนนั้นในมนทธลิว
12:38-40 พระเยซซูเองกจ็ทรงประกาศวล่าพระองคร์จะเสดจ็จลงไปในใจกลางของแผล่นดลินโลก เมรนี่อพวกธรรมาจารยร์
และพวกฟารลิสบีบางคนกลล่าววล่า “อาจารยร์เจท้าขท้า พวกขท้าพเจท้าอยากจะเหจ็นหมายสสาคมัญจากทล่าน” พระเยซซูจรึง
ตรนสตอบวล่า:

“คนชาตลิชนนี่วและเลล่นชซูท้แสวงหาหมายสคาคนญ และจะไมล่ทรงโปรดใหท้หมายสคาคนญแกล่เขา เวท้นไวท้แตล่หมาย
สคาคนญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์ ดท้วยวล่า ‘โยนาหร์ไดท้อยซูล่ในทท้องปลาวาฬสามวนนสามครน’ ฉนนใด บสุตรมนสุษยร์จะ
อยซูล่ในทล้องแผงนดถินสามวมันสามคพนฉมันนมันั้น”

ในเรรนี่องราวของเศรษฐบีกนบลาซารนส พระเยซซูประทานคคาพรรณนาทบีนี่ชนดเจนมากๆเกบีนี่ยวกนบนรกแบบทบีนี่มนน
เคยเปป็นกล่อนการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ ความทรมานทบีนี่นนนี่นในตอนนบีนั้ยนงเปป็นเหมรอนทบีนี่มนนเคยเปป็นในตอนนนนั้น



แตล่นรกเองถซูกขยายขนาดแลท้ว (อสย. 5:14) ใชล่แลท้วครนบ นรกเปป็นสถานทรีพื่แหข่งหนถึพื่งทรีพื่มรีอยผข่จรริง นรกไมล่ใชล่สภาวะ
ของจลิตใจหรรอประสบการณร์ฝป่ายวลิญญาณซรึนี่งประกอบดท้วยแคล่การลอยไปลอยมาในความมรดภายนอก 

คนบางคนสอนวล่า ฮาเดส, เชโอล และ หลสุมศพ เปป็นสลินี่งเดบียวกนนและเหมรอนกนน พวกเขาอลิงคคาสอน
เทบียมเทจ็จนบีนั้บนปปัญญาจารยร์ 9:5-10:

“เพราะวล่าคนเปป็นยล่อมรซูท้วล่าเขาเองจะตาย แตล่คนตายแลท้วกจ็ไมล่รซูท้อะไรเลย เขาหาไดท้รนบรางวนลอบีกไมล่ ดท้วย
วล่าใครๆกจ็พากนนลรมเขาเสบียหมด ทนนั้งความรนก ความชนง และความอลิจฉาของเขาไดท้สาบสซูญไปแลท้ว ในบรรดาการทบีนี่
บนงเกลิดขรึนั้นภายใตท้ดวงอาทลิตยร์ เขาทนนั้งหลายหามบีสล่วนรล่วมอบีกตล่อไปไมล่

“ไปเถลิด ไปรนบประทานอาหารของเจท้าดท้วยความชรนี่นชม และไปดรนี่มนนั้คาองสุล่นของเจท้าดท้วยใจรล่าเรลิง เพราะ
พระเจท้าทรงเหจ็นชอบกนบการงานของเจท้าแลท้ว จงใหท้เสรนั้อผท้าของเจท้าขาวอยซูล่เสมอ และนนั้คามนนทบีนี่ศบีรษะของเจท้ากจ็อยล่า
ใหท้ขาด เจท้าจงอยซูล่กลินดท้วยความชรนี่นชมยลินดบีกนบภรรยาซรึนี่งเจท้ารนกตลอดปปีเดรอนแหล่งชบีวลิตอนลิจจนงของเจท้า ซรึนี่งพระองคร์
ไดท้ทรงประทานใหท้แกล่เจท้าภายใตท้ดวงอาทลิตยร์ ตลอดปปีเดรอนอนลิจจนงของเจท้า ดท้วยวล่านนนี่นเปป็นสล่วนในชบีวลิตและในการ
งานของเจท้า ซรึนี่งเจท้าไดท้ออกแรงกระทคาภายใตท้ดวงอาทลิตยร์ 

“มรอของเจท้าจนบทคาการงานอะไร จงกระทคาการนนนั้นดท้วยเตจ็มกคาลนงของเจท้า เพราะวล่าในแดนคนตายทบีนี่เจท้า
จะไปนนนั้นไมล่มบีการงาน หรรอแนวความคลิด หรรอความรซูท้ หรรอสตลิปปัญญา”

อยล่างไรกจ็ตาม เมรนี่อพลิจารณาขท้อพระคคาเหลล่านบีนั้อยล่างระมนดระวนง มนนกจ็เรลินี่มชนดเจนวล่า มมันคพอรข่างกาย และ
รข่างกายอยงางเดทยวเทงานดันั้น ทบีนี่ไปยนงหลสุมศพ ดท้วยเหตสุนบีนั้ มนนครอรล่างกายทบีนี่นอนหลนบ มนนครอรล่างกายทบีนี่ไมล่มบีความรซูท้
ใดๆ มนสุษยร์ทบีนี่อยซูล่ภายใน (จลิตและวลิญญาณ) ไปยนงสถานทบีนี่หนรึนี่งในสองแหล่งนนนั้นเมรนี่อตายไป เมรนี่อบสุคคลใดทบีนี่บนงเกลิด
ใหมล่แลท้วจากโลกนบีนั้ไป เขากจ็ไปยนงเมรองบรมสสุขเกษม (“...ไมล่อยซูล่ในรล่างกายนบีนั้...อยซูล่กนบองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า” –2 คร. 
5:8) แตล่เมรนี่อคนชนนี่วสลินั้นชบีวลิต เขากจ็เขท้าสซูล่นรก ทนนทบี ไมล่ใชล่หลสุมศพ

ในปฐมกาล บททบีนี่ 37 เราอล่านเกบีนี่ยวกนบความเศรท้าโศกของยาโคบเพราะเขาคลิดวล่าโยเซฟถซูกพวกสนตวร์ปป่า
กนดกลินไปแลท้ว: “ฝป่ายบสุตรชายหญลิงทนนั้งหมดกจ็พากนนมาปลอบโยนบลิดา แตล่ทล่านไมล่ยอมรนบการปลอบโยนกลล่าววล่า 
“เราจะโศกเศรท้าถรึงลซูกเราจนกวล่าเราจะตามลงไปยนงหลสุมฝปังศพ” บลิดาของเขารท้องไหท้คลิดถรึงเขาดนงนบีนั้” (ปฐก. 
37:35) คคาฮบีบรซูตรงนบีนั้อล่านวล่า เชโอล ซรึนี่งในสมนยภาคพนนธสนญญาเดลิมเปป็นสถานทบีนี่ๆเหลล่าวลิญญาณของทนนั้งคนชอบ
ธรรมและคนอธรรมไป โดยตล่างไปยนงสถานทบีนี่ของตนว-คนอธรรมไปยนงความทรมาน, คนชอบธรรมไปยนงเมรองบรม
สสุขเกษม ดนงนนนั้นเราจรึงเขท้าใจยาโคบวล่าเขาหมายความวล่าเขาจะไปพบกนบโยเซฟในเมรองบรมสสุขเกษม เขาไมล่ไดท้
หมายความวล่าเขาจะไปพบกนบโยเซฟในหลสุมฝปังศพอยล่างแนล่นอน! ประการแรก เขาไมล่เชรนี่อวล่าโยเซฟอยซูล่ในหลสุมฝปัง
ศพ เขาเชรนี่อวล่าลซูกชายของเขาถซูกพวกสนตวร์ปป่ากนดกลินไปแลท้ว (ปฐก. 37:33) ประการทบีนี่สอง การไดท้เจอกนบโยเซฟใน
หลสุมฝปังศพคงไมล่นคาความปลอบประโลมใจมาสซูล่บลิดาผซูท้โศกเศรท้า และไมล่อาจมบีการตลิดตล่อสรนี่อสารใดๆระหวล่างพวก
เขาไดท้ดท้วย ดนงนนนั้นเมรนี่อยาโคบกลล่าววล่า “เราจะโศกเศรท้าถรึงลซูกเราจนกวล่าเราจะตามลงไปยนงหลสุมฝปังศพ” เขากจ็
หมายความวล่าเขาจะโศกเศรท้าถรึงโยเซฟจนกวล่าเขาไดท้พบกนบโยเซฟในเมรองบรมสสุขเกษม

ในปฐมกาล 25:8 เราอล่านวล่า “อนบราฮนมสลินั้นลมหายใจเมรนี่อแกล่หงล่อมแลท้ว และเปป็นคนชรามบีอายสุมาก และ
ถผกรวบรวมไวผู้กมับบรรพบสุรสุษของทข่าน” นบีนี่ไมล่ไดท้หมายถรึงการทบีนี่อนบราฮนมถซูกรวบรวมไปอยซูล่กนบบรรดาคนทบีนี่เขารนกใน



หลสุมฝปังศพ แปลงทบีนี่ดลินสคาหรนบฝปังศพประจคาตระกซูลของอนบราฮนมอยซูล่ในเคลเดบีย และเขาไมล่ไดท้ถซูกฝปังศพทบีนี่นนนี่น คคา
กลล่าวทบีนี่วล่า “ถซูกรวบรวมไวท้กนบบรรพบสุรสุษของทล่าน” มบีความหมายเพบียงแคล่วล่าเมรนี่อตายไป อนบราฮนมกจ็ไปยนงเมรอง
บรมสสุขเกษม เขท้าไปยนงใจกลางของแผล่นดลินโลก ซรึนี่งเปป็นทบีนี่ๆเขาจะไดท้เจอกนนอบีกกนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เปป็นพวกเดบียวกนบ
เขาซรึนี่งไดท้ “ตายไปในความเชรนี่อ” (ฮบ. 11:13)

ในปฐมกาล 35:29 เราอล่านคคากลล่าวเดบียวกนนเกบีนี่ยวกนบอลิสอนค: “อลิสอนคกจ็สลินั้นลมหายใจ ทล่านชราและแกล่
หงล่อมมากเมรนี่อสลินั้นชบีวลิต และไปอยผข่รข่วมบรรพบสุรสุษของทข่าน เอซาวและยาโคบบสุตรชายของตนกจ็นคาทล่านไปฝปังเสบีย”
จริตวริญญาณของอลิสอนคถซูกรวบรวมไปอยซูล่กนบผซูท้คนของเขาในเมรองบรมสสุขเกษม แตล่รล่างกายของเขาถซูกฝปังไวท้ในหลสุม
ฝปังศพแหล่งหนรึนี่ง และหลสุมฝปังศพนนนั้นไมล่ใชล่นรก

อลิสยาหร์กลล่าววล่า “นรกกจ็ขยายทบีนี่ของมนนออก” แตล่หลสุมศพทมันั้งหลายกจ็ไมล่ไดท้มบีขนาดใหญล่ไปกวล่าทบีนี่พวกมนน
เคยเปป็นและพวกมนนกจ็มบีขนาดพอๆกนนปกตลิทนนี่วโลก แนล่นอนวล่าไมล่มบีเหตสุผลจากพระคนมภบีรร์เลยทบีนี่จะตบีความหลสุมศพ
วล่าเปป็นนรก

ในวลิวรณร์ 9:1, 2 ยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนกเขบียนไวท้วล่า: “เมรนี่อทซูตสวรรคร์องคร์ทบีนี่หท้าเปป่าแตรขรึนั้น ขท้าพเจท้ากจ็เหจ็นดาว
ดวงหนรึนี่งตกจากฟฝ้าลงมาทบีนี่แผล่นดลินโลก และประทานลผกกสุญแจสสาหรมับเหวททที่ไมงมทกล้นเหวใหผู้แกข่ดาวดวงนมันั้น เมรนี่อ
เขาเปปิดเหวทบีนี่ไมล่มบีกท้นเหวนนนั้น กจ็มบีควนนพลสุล่งขรึนั้นมาจากเหวนนนั้นดสุจควนนทบีนี่เตาใหญล่ และดวงอาทลิตยร์และอากาศกจ็มรดไป
เพราะเหตสุควนนทบีนี่ขรึนั้นมาจากเหวนนนั้น”

คราวนบีนั้จงสนงเกตวล่า: ยอหร์นไดท้เหจ็นดาวดวงหนถึพื่งตกจากฟฝ้า แตล่ทล่านกลล่าวถรึงดาวดวงนนนั้นวล่าเปป็น “เขา” นบีนี่
ไมล่ใชล่เรรนี่องแปลกแตล่อยล่างใด เพราะวล่าในโยบ 38:7 พวกทผตสวรรคค์กจ็ถซูกเรบียกวล่าดวงดาวตล่างๆ ดนงนนนั้นยอหร์นจรึงเหจ็น
ทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งลงมาจากสวรรคร์ และทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นมบีลซูกกสุญแจไขเปปิดเหวทบีนี่ไมล่มบีกท้นเหวนนนั้น (นรก) เรา
ทราบจากวลิวรณร์ 1:18 วล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นจากตายและเสดจ็จขรึนั้นสซูล่สวรรคร์แลท้วนนนั้นทรงถรอลซูกกสุญแจ
เหลล่านนนั้นแหล่งนรกและแหล่งความตาย ดนงนนนั้นเหตสุผลจรึงมบีอยซูล่วล่าทซูตสวรรคร์ทบีนี่เปป็นดาวดวงนนนั้นทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงในขท้อพระ
คคาเหลล่านบีนั้จากวลิวรณร์หาใชล่ใครอรนี่นไมล่นอกจากพระเยซซูครลิสตร์เจท้าในรซูปลนกษณร์ของทซูตสวรรคร์ ในสมนยภาคพนนธ
สนญญาเดลิมพระองคร์ไดท้ทรงปรากฏพระองคร์แบบนบีนั้หลายครนนั้ง

ยอหร์นไดท้เหจ็นทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นเปปิดเหวทบีนี่ไมล่มบีกท้นเหวนนนั้นและควมันพลสุข่งขถึนั้นมาจากเหวนนนั้น ดสุจควนนจาก
เตาไฟใหญล่, ควนนทบีนี่หนาทรึบเสบียจนดวงอาทลิตยร์ถซูกทคาใหท้มรดไปเพราะมนน ใชล่แลท้วครนบ ทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นใชท้
ลซูกกสุญแจดอกหนรึนี่งจรลิงๆและไขเปปิดสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งจรลิงๆ-เหวทบีนี่ไมล่มบีกท้นเหวนนนั้น; และควนนจรลิงๆกจ็ออกมาจากเหว
นนนั้น

วลิวรณร์ 14:11 บอกเราเกบีนี่ยวกนบเหลล่าคนชนนี่ววล่า “ควมันแหข่งการทรมานของเขาพลสุข่งขถึนั้นตลอดไปเปป็นนลิตยร์ 
และผซูท้ทบีนี่บซูชาสนตวร์รท้ายและรซูปของมนน และผซูท้ใดกจ็ตามทบีนี่รนบเครรนี่องหมายชรนี่อของมนนจะไมล่มบีการพนกผล่อนเลยทนนั้งกลาง
วนนและกลางครน...”

พระคนมภบีรร์สอนเราอยล่างชนดเจนวล่านรกเปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งทบีนี่มบีควนน และทบีนี่ใดมบีควนน ทบีนี่นนนี่นกจ็ตท้องมบีไฟ 
ทล่านทบีนี่รนก พวกนนกวลิทยาศาสตรร์สมนยปปัจจสุบนนบอกเราวล่าอสุณหภซูมลิภายในพลิภพโลกนบีนั้มบีความรท้อนสซูงหลายองศา
อยล่างเหลรอเชรนี่อ มบีอยซูล่คราวหนรึนี่งตอนทบีนี่ผมอยซูล่ในอเมรลิกาใตท้ พวกเรานนนี่งเครรนี่องบลินอยซูล่เหนรอภซูเขาไฟลซูกหนรึนี่งทบีนี่ระอสุอยซูล่ 



มนนดซูเหมรอนเตาไฟขนาดยนกษร์ทบีนี่มบีควนนและขบีนั้เถท้าพรนนี่งพรซูออกมาจากปลล่องควนนขนาดใหญล่ ผมเชรนี่ออยล่างสนลิทใจวล่า
ภายในพลิภพโลกนบีนั้มบีไฟทบีนี่ถซูกเกจ็บไวท้อยซูล่จรลิงๆ “จนถรึงวนนทรงพลิพากษาและวนนพลินาศแหล่งบรรดาคนอธรรม” (2 ปต. 
3:7)

ความหมายของไฟซนที่งไหมผู้อยผข่เปป็นนริตยย์ครออะไร?
“และทซูตสวรรคร์ซรึนี่งเปป็นองคร์ทบีนี่สามตามไปประกาศดท้วยเสบียงอนนดนงวล่า “ถท้าผซูท้ใดบซูชาสนตวร์รท้ายและรซูปของ

มนน และรนบเครรนี่องหมายของมนนไวท้ทบีนี่หนท้าผากหรรอทบีนี่มรอของตน ผซูท้นนนั้นจะตท้องดรนี่มเหลท้าองสุล่นแหล่งพระพลิโรธของ
พระเจท้า ซรึนี่งไมล่ไดท้ระคนกนบสลินี่งใด ทบีนี่ไดท้เทลงในถท้วยพระพลิโรธของพระองคร์ และเขาจะตท้องถซูกทรมานดท้วยไฟและ
กคามะถนนตล่อหนท้าทซูตสวรรคร์ผซูท้บรลิสสุทธลิธิ์ทนนั้งหลาย และตล่อพระพนกตรร์พระเมษโปดก และควมันแหข่งการทรมานของ
เขาพลสุข่งขถึนั้นตลอดไปเปป็นนถิตยย์ และผผผู้ทรีพื่บผชาสมัตวค์รผู้ายและรผปของมมัน และผผผู้ใดกก็ตามทรีพื่รมับเครพพื่องหมายชพพื่อของมมันจะ
ไมงมทการพดักผงอนเลยทดันั้งกลางวดันและกลางคตน” (วว. 14:9-11)

“สนตวร์รท้ายนนนั้นถซูกจนบพรท้อมดท้วยผซูท้พยากรณร์เทจ็จ ทบีนี่ไดท้กระทคาการอนศจรรยร์ตล่อหนท้าสนตวร์รท้ายนนนั้น และใชท้การ
อนศจรรยร์นนนั้นลล่อลวงคนทนนั้งหลายทบีนี่ไดท้รนบเครรนี่องหมายของสนตวร์รท้ายนนนั้น และบซูชารซูปของมนน สนตวร์รท้ายและผซูท้พยากรณร์
เทจ็จถซูกทลินั้งทนนั้งเปป็นลงในบรึงไฟทบีนี่ไหมท้ดท้วยกคามะถนน” (วว. 19:20)

นบีนี่เปป็นขท้อพระคคาทบีนี่เพบียงพอแลท้วทบีนี่จะพลิสซูจนร์วล่าเหลล่าคนชนนี่วจะถซูกเผาตล่อไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์ ตลอดไปเปป็น
นลิตยร์ โดยไมล่มบีการพนกผล่อนเลยทนนั้งกลางวนนและกลางครน แตล่เรายนงมบีการเปปิดเผยเพลินี่มเตลิมเกบีนี่ยวกนบหนวขท้อนนนั้น:

“ขท้าพเจท้าไดท้เหจ็นพระทบีนี่นนนี่งใหญล่สบีขาว และเหจ็นพระองคร์ผซูท้ประทนบบนพระทบีนี่นนนี่งนนนั้น และแผล่นดลินโลกและ
ฟฝ้าอากาศกจ็อนนตรธานไปจากพระพนกตรร์พระองคร์ และไมล่มบีทบีนี่อยซูล่สคาหรนบแผล่นดลินโลกและฟฝ้าอากาศนนนั้นตล่อไปเลย 
ขท้าพเจท้าไดท้เหจ็นบรรดาผซูท้ทบีนี่ตายแลท้ว ทนนั้งผซูท้นท้อยและผซูท้ใหญล่ ยรนอยซูล่จคาเพาะพระพนกตรร์พระเจท้า และหนนงสรอตล่างๆกจ็เปปิด
ออก หนนงสรออบีกมท้วนหนรึนี่งกจ็เปปิดออกดท้วย ครอหนนงสรอแหล่งชบีวลิต และผซูท้ทบีนี่ตายไปแลท้วกจ็ถซูกพลิพากษาตามขท้อความทบีนี่
จารรึกไวท้ในหนนงสรอเหลล่านนนั้น ตามทบีนี่เขาไดท้กระทคา

“ทะเลกจ็สล่งครนคนทนนั้งหลายทบีนี่ตายในทะเล ความตายและนรกกจ็สล่งครนคนทนนั้งหลายทบีนี่อยซูล่ในทบีนี่เหลล่านนนั้น และ
คนทนนั้งหลายกจ็ถซูกพลิพากษาตามการกระทคาของตนหมดทสุกคน แลท้วความตายและนรกกจ็ถซูกผลนกทลินั้งลงไปในบรึงไฟ 
นบีนี่แหละเปป็นความตายครนนั้งทบีนี่สอง และผซูท้ใดทบีนี่ไมล่มบีชรนี่อจดไวท้ในหนนงสรอแหล่งชบีวลิต ผซูท้นนนั้นกจ็ถซูกทลินั้งลงไปในบรึงไฟ” (วว. 
20:11-15)

แนล่นอนพอๆกนบทบีนี่วล่าพระคนมภบีรร์สอนเรรนี่องชทวถิตนริรมันดรค์สคาหรนบผซูท้ทบีนี่ถซูกไถล่แลท้ว มนนกจ็สอนการลงโทษนริรมัน
ดรค์สคาหรนบเหลล่าคนชนนี่ว ในขท้อพระคคาสสุดทท้ายของบททบีนี่เราศรึกษาอยซูล่ในหนนงสรอมนทธลิว กษนตรลิยร์ทรงกคาหนดใหท้เหลล่า
คนชนนี่วไปสซูล่ “การรมับโทษเปป็นนริตยค์” และเหลล่าคนชอบธรรมไปสซูล่ “ชรีวริตนริรมันดรค์” เปป็นนริตยค์กนบนริรมันดรค์เปป็นคคากรบีก
เดบียวกนนและควรถซูกแปลวล่า “นลิรนนดรร์” ทนนั้งสองคคา องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ทรงถซูกประกาศวล่า
เปป็นอยซูล่ชนนี่วนลิรนนดรร์, ตลอดไปเปป็นนลิตยร์, ตนนั้งแตล่นลิรนนดรร์กาลจนถรึงนลิรนนดรร์กาล (เพลงสดสุดบี 90:1, 2; วว. 4:9, 10; 
5:14; 10:6; 15:7) ในภาษากรบีกคคาเดบียวกนนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกใชท้เพรนี่อประกาศวล่าพระเจท้าทรงเปป็นอยซูล่ชนนี่วนลิรนนดรร์กจ็ถซูกใชท้
เชล่นกนนเพรนี่อพรรณนาถรึงการทรมานของเหลล่าคนชนนี่วในนรก ควนนแหล่งการทรมานของพวกเขาจะลอยขรึนั้นตลอดไป
เปป็นนริตยค์ บรึงนนนั้นทบีนี่เผาไหมท้ดท้วยไฟและกคามะถนนจะเผาไหมท้ตล่อไปตลอดไปเปป็นนริตยค์ วลิญญาณเหลล่านนนั้นของพวกคน



ชนนี่วทบีนี่ไปยนงนรกจะถซูกทรมานทนนั้งกลางวนนและกลางครนตลอดไปเปป็นนริตยค์ ไมล่มบีทางหนบีพท้นขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่านรกอยซูล่ชนนี่ว
นลิรนนดรร์ เพราะวล่าพระวจนะทบีนี่ไมล่มบีวนนผลิดพลาดของพระเจท้าพรรณนาถรึงความเปป็นนลิรนนดรร์ของพระเจท้าโดยใชท้ภาษา
เดบียวกนนกนบทบีนี่ถซูกใชท้เพรนี่อพรรณนาการถซูกปรนบโทษชนนี่วนลิรนนดรร์ของพญามาร, สนตวร์รท้ายนนนั้น, ผซูท้พยากรณร์เทจ็จนนนั้น, และ
คนชนนี่วทสุกคน

คสุณมบีสลิทธลิธิ์ทบีนี่จะเชรนี่อสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่คสุณปรารถนา แตล่สคาหรนบผมและครอบครนวของผมแลท้ว เราจะเชรนี่อพระ
วจนะอนนเปป็นนลิรนนดรร์ของพระเจท้า

พญามารไมล่อยากใหท้เหลล่าผซูท้รนบใชท้เทศนาความจรลิงเกบีนี่ยวกนบนรก มนนอยากทบีนี่จะทคาใหท้หนวขท้อนนนั้นเบาลงและ
ตบีความใหท้เปป็นฝป่ายวลิญญาณ-หรรอทบีนี่มนนชอบมากกวล่ากจ็ครอ ตมัดทรินั้งเรพพื่องนรกไปใหผู้หมดเลยไดผู้ยริพื่งดรี! พญามารเหจ็นชอบ
ทบีนี่คนๆหนรึนี่งจะเทศนาและสนนี่งสอนเรรนี่องการหลนบของจลิตวลิญญาณและการตายแลท้วสซูญของเหลล่าคนชนนี่ว แตล่พระ
วจนะของพระเจผู้ากลล่าวอยล่างชนดเจนมากๆในคคาประกาศของมนนวล่านรกเปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งทบีนี่ถซูกจนดเตรบียมไวท้, 
เปป็นสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งทบีนี่มบีอยซูล่จรลิง, ซรึนี่งถซูกจนดเตรบียมไวท้สคาหรนบพญามารและเหลล่าทซูตของมนน นรกไมล่ไดท้ถซูกจนดเตรบียม
ไวท้สคาหรนบมนสุษยร์ แตล่คนทนนั้งหลายทบีนี่เลรอกทบีนี่จะมบีชบีวลิตอยซูล่เพรนี่อพญามารและรนบใชท้มนนในชบีวลิตนบีนั้กจ็ตท้องใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์
ในนรกกนบมนนดท้วย และนนนี่นยนงไมล่ใชล่ทนนั้งหมด:

ในวลิวรณร์ 21:8 เราอล่านรายชรนี่อ “แขก” ซรึนี่งเปป็นบสุคคลหลายจคาพวกทบีนี่จะใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์ในนรก: “แตล่
คนขลาด คนไมข่เชพพื่อ คนทรีพื่นข่าสะอริดสะเอรียน ฆาตกร คนลข่วงประเวณรี คนใชผู้เวทมนตรค์ คนไหวผู้รผปเคารพ และคน
ทมันั้งปวงทรีพื่พผดมสุสานนนั้น จะไดท้รนบสล่วนของตนในบรึงทบีนี่เผาไหมท้ดท้วยไฟและกคามะถนน นนนี่นครอความตายครนนั้งทบีนี่สอง”

คสุณทบีนี่ยนงไมล่รนบความรอดครนบ คสุณพรท้อมไหมทบีนี่จะใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์อยซูล่กนบคนทบีนี่นล่ารนงเกบียจเหลล่านบีนั้ นอก
เหนรอจากตท้องทนทสุกขร์กนบความทรมานของไฟและกคามะถนนแหล่งนรกและนอกเหนรอจากการตท้องคบหาสมาคมชนนี่ว
นลิรนนดรร์กนบพญามารและเหลล่าสมสุนของมนน, สนตวร์รท้ายนนนั้นและผซูท้พยากรณร์เทจ็จนนนั้นแลท้ว? หากคสุณไมล่ไดท้กคาลนงคาดหวนง
ทบีนี่จะใชท้เวลาตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์ในสถานทบีนี่แบบนนนั้น ผมกจ็ขอวลิงวอนคสุณใหท้ตผู้อนรมับพระเยซผเดทดี๋ยวนทนั้ หท้านาทบีถนดไปอาจ
สายเกลินไปแลท้วกจ็ไดท้!

ขท้อ 42 และ 43: “เพราะวข่าเมพพื่อเราหริว ทข่านกก็มริไดผู้ใหผู้เรากริน เรากระหายนนั้สา ทข่านกก็มริไดผู้ใหผู้เราดพพื่ม เรา
เปป็นแขกแปลกหนผู้า ทข่านกก็ไมข่ไดผู้ตผู้อนรมับเราไวผู้ เราเปลพอยกาย ทข่านกก็ไมข่ไดผู้ใหผู้เสพนั้อผผู้าเรานสุข่งหข่ม เราเจก็บปฝ่วยและ
ตผู้องจสาอยผข่ในคสุก ทข่านไมข่ไดผู้เยรีพื่ยมเรา’”

ขท้อพระคคาเหลล่านบีนั้กลล่าวถรึงสลินี่งทบีนี่เปป็นแงล่ลบทนนั้งหมด ทสุกสลินี่งทบีนี่คนชอบธรรมไดท้กระทคาในการรนบใชท้ในขท้อพระ
คคาตล่างๆทบีนี่มากล่อนหนท้า คนอธรรมเหลล่านบีนั้กจ็มริไดผู้กระทคาเลย ไมล่มบีคคาชมสนกคคาเดบียวถซูกมอบใหท้แกล่พวกเขาเลย พวก
เขาตท้องไปสซูล่นรกเพราะบาปของการมถิไดล้กระทสา จลิตวลิญญาณทสุกดวงทบีนี่ใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์ในนรกกจ็จะอยซูล่ทบีนี่นนนี่น
เพราะสลินี่งทบีนี่คนๆนนนั้นมริไดผู้กระทคา:

“ผผผู้ทรีพื่เชพพื่อในพระบสุตร (พระเยซผ) กก็ไมงตล้องถผกพริพากษาลงโทษ แตข่ผผผู้ทรีพื่มถิไดล้เชพพื่อกก็ตผู้องถผกพริพากษาลงโทษ
อยผข่แลผู้ว เพราะเขามถิไดล้เชตที่อในพระนามพระบสุตรองคค์เดรียวทรีพื่บมังเกริดจากพระเจผู้า” (ยอหร์น 3:18) จะกลล่าวใหท้
ชนดเจนมากกวล่านบีนั้ไดท้ไหม? คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไมงถผกพริพากษาลงโทษครอ คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้เชรนี่อในพระเยซซูแลท้ว คนเหลล่า
นนนั้นทบีนี่ถดูกพริพากษาลงโทษครอ คนเหลล่านนนั้นทบีนี่มถิไดล้เชตที่อ มนนไมล่จคาเปป็นตท้องออกแรงอะไรเลยทบีนี่จะเชรนี่อ มนนแคล่ตท้องอาศนย



การใชท้ความเชรนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรจ็จสลินั้นแลท้วของพระเยซซูเทล่านนนั้น มนนไมล่ตท้องเสบียเงลินเลยทบีนี่จะเชรนี่อ จงรนบไวท้และ
ยอมรนบความรอดนนนั้นทบีนี่พระเยซซูทรงจล่ายใหท้แลท้ว-และการพลิพากษาลงโทษกจ็หมดสลินั้นไป

มนนครอการไมล่มบีความเชรนี่อในพระเยซซู (ความไมล่เชรนี่อ) ทบีนี่ทคาใหท้จลิตวลิญญาณถซูกพลิพากษาลงโทษ มนสุษยร์
กระทคาบาปเพราะวล่าพวกเขาเปป็นคนบาป ครลิสเตบียนทนนั้งหลายรนกคนยากจนและผซูท้ขนดสนเพราะวล่ากล่อนอรนี่นเลยพวก
เขารนกพระเยซซู และเพราะวล่าพวกเขาเปป็นเหมรอนพระองคร์ พวกเขาเปป็นเหมรอนพระองคร์เพราะวล่าพวกเขาเปป็นผซูท้มบี
สล่วนในสภาพของพระเจท้าและมบีพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์สถลิตอยซูล่ภายใน ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายมบีความรนกของพระเจท้าสถลิต
อยซูล่ภายใน ดท้วยเหตสุนบีนั้มนนจรึงเปป็นเรรนี่องปกตลิธรรมดาทบีนี่พวกเขาจะอยากทคาทสุกสลินี่งทบีนี่ทคาไดท้เพรนี่อเลบีนั้ยงอาหารผซูท้ทบีนี่หลิวโหย, 
ใหท้เสรนั้อผท้าแกล่ผซูท้ทบีนี่เปลรอยเปลล่า, ชล่วยเหลรอคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ขนดสน

ผมขอกลล่าวซนั้คา: เราไมงไดล้รดับความรอดโดยการงานตงางๆ- แตข่ความรอดกข่อใหผู้เกริดการงานตข่างๆแหข่ง
ความชอบธรรม สลินี่งเดบียวทบีนี่ใครๆกจ็ทคาไดท้เพรนี่อทบีนี่จะกลายเปป็นลซูกคนหนรึนี่งของพระเจท้ากจ็ครอ เชรนี่อในพระเยซซู, ตท้อนรนบ
และวางใจพระองคร์ สลินี่งเดบียวทบีนี่ใครๆตท้องทคาเพรนี่อทบีนี่จะใชท้เวลาชนนี่วนลิรนนดรร์ในนรกกจ็ครอ ปฏริเสธพระเยซซูและบอกปปัดคคา
เชลิญชวนใหท้มารนบความรอด

ขท้อ 44: “เขาทมันั้งหลายจะทผลพระองคค์ดผู้วยวข่า ‘พระองคค์เจผู้าขผู้า ทรีพื่ขผู้าพระองคค์ไดผู้เหก็นพระองคค์ทรงหริวหรพอ
ทรงกระหายนนั้สา หรพอทรงเปป็นแขกแปลกหนผู้าหรพอเปลพอยพระกาย หรพอประชวร หรพอตผู้องจสาอยผข่ในคสุก และขผู้า
พระองคค์มริไดผู้ปรนนริบมัตริพระองคค์นมันั้นแตข่เมพพื่อไร’”

บาปหลอกลวง พญามารเปป็นผซูท้กล่อกคาเนลิดบาปและเปป็นเจท้าแหล่งการหลอกลวงทนนั้งสลินั้น ชล่างบนงอาจเหลรอ
เกลินทบีนี่แมท้กระทนนี่งอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์องคร์ผซูท้พลิพากษาผซูท้ทรงสนพพนญญซู บาปกจ็ปฏลิเสธอสุปนลิสนยทบีนี่แทท้จรลิงของมนนและ
แกท้ตนววล่ามนนไมล่ไดท้ทคาอะไรผลิดเลย! “ทบีนี่ขผู้าพระองคค์ไดผู้เหก็นพระองคค์ทรงหลิวหรรอทรงกระหายนนั้คา หรรอทรงเปป็นแขก
แปลกหนท้าหรรอเปลรอยพระกาย หรรอประชวร หรรอตท้องจคาอยซูล่ในคสุก และขท้าพระองคร์มลิไดท้ปรนนลิบนตลิพระองคร์นนนั้น
แตงเมตที่อไร?’” จงระลรึกอยซูล่เสมอวล่าเครรนี่องหมายคคาถามตนวแรกในพระคนมภบีรร์ของคสุณถซูกใสล่ไวท้ทบีนี่นนนี่นโดยพญามารเมรนี่อ
มนนถามเอวาวล่า “จรริงหรพอทรีพื่พระเจผู้าตรมัสวข่า...?” (ปฐก. 3:1)  พญามารรซูท้ดบีวล่าพระเจท้าตรนสอะไรไวท้ มนนรซูท้เกบีนี่ยวกนบ
พระวจนะของพระเจท้าวนนนบีนั้มากกวข่าทบีนี่พวกนนกศาสนาและเหลล่าสมาชลิกครลิสตจนกรสล่วนใหญล่รซูท้เกบีนี่ยวกนบพระคนมภบีรร์
เสบียอบีก!

ขท้อ 45: “เมพพื่อนมันั้นพระองคค์จะตรมัสตอบเขาวข่า ‘เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ซถึพื่งทข่านมริไดผู้กระทสา
แกข่ผผผู้ตพื่สาตผู้อยทรีพื่สสุดสมักคนหนถึพื่งในพวกนรีนั้ กก็เหมพอนทข่านมริไดผู้กระทสาแกข่เรา’”

พระมหากษนตรลิยร์มลิไดท้ทรงเทศนาคคาเทศนายรดยาวโดยตคาหนลิและตนกเตรอน พระองคร์ไดท้ประทานคคาตอบทบีนี่
เรบียบงล่าย, กระชนบ, และเขท้าใจไดท้แกล่คนเหลล่านบีนั้: “ซถึพื่งทข่านมริไดผู้กระทสาแกข่ผผผู้ตพื่สาตผู้อยทรีพื่สสุดสมักคนหนถึพื่งในพวกนรีนั้ กก็
เหมพอนทข่านมริไดผู้กระทสาแกข่เรา!”

พระเยซซูไมล่ไดท้กคาลนงสอนตรงนบีนั้วล่าคนทนนั้งหลายจะถซูกพลิพากษาลงโทษในนรกเพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดท้มบีใจ
โอบอท้อมอารบีตล่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ยากจนและขนดสน เราไมล่ไดท้รนบความรอดโดยการเปป็นคนใจกวท้างตล่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่
เคราะหร์ดบีนท้อยกวล่าเรา แตล่การปรนนลิบนตลิเชล่นนนนั้นแสดงใหท้เหจ็นถรึงความรนกทบีนี่มบีแตล่พระเจท้าเทล่านนนั้นประทานใหท้ไดท้ ครอ
ความรนกทบีนี่สถลิตอยซูล่ในใจของบรรดาผซูท้ทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ในพระนามของพระเยซซูปรนนลิบนตลิผซูท้อรนี่น กจ็



เปป็นผซูท้ทบีนี่นบนอบเชรนี่อฟปังแหล่งพระคสุณอนนโดดเดล่นนนนั้นทบีนี่ทคาใหท้ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายแตกตล่างจากเหลล่าคนทบีนี่ไมล่เชรนี่อในทสุกแงล่
มสุม ผลทบีนี่เราออกยล่อมแสดงใหท้เหจ็นสลินี่งซรึนี่งเรามบีอยซูล่ในใจของเรา 

ขท้อ 46: “และพวกเหลข่านรีนั้จะตผู้องออกไปรมับโทษอยผข่เปป็นนริตยค์ แตข่ผผผู้ชอบธรรมจะเขผู้าสผข่ชรีวริตนริรมันดรค์”
เหมรอนกนบทบีนี่ผมไดท้ชบีนั้ใหท้เหจ็นแลท้ว คคาทบีนี่แปลเปป็น “เปป็นนลิตยร์” และ “นลิรนนดรร์” เปป็นคคากรบีกเดบียวกนน จง

สนงเกตวล่าการลงโทษของคนชนนี่วและชบีวลิตของคนชอบธรรมนนนั้นเหมรอนกนน-เปป็นนริตยค์, นริรมันดรค์, ไมข่สรินั้นสสุดเลย คน
เหลล่านนนั้นทบีนี่เปป็นคนชนนี่วจะถซูกลงโทษตลอดไปเปป็นนลิตยร์ คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้รนบความรอดจะเพลลิดเพลลินกนบสงล่าราศบีแหล่ง
สวรรคร์ตลอดไปเปป็นนลิตยร์

คคาเทศนาอนนยลินี่งใหญล่ลคาดนบสสุดทท้ายของจอมกษนตรลิยร์ในขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิวจรึงสลินั้นสสุดลงเพบียงเทล่านบีนั้ คคา
พยากรณร์สล่วนใหญล่ทบีนี่ถซูกใหท้ไวท้นคาคคาเทศนาเหลล่านบีนั้ถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิงไปแลท้ว และทนนั้งหมดจะถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง
ตามตนวอนกษรตามทบีนี่พระเยซซูทรงประกาศไวท้วล่ามนนจะสคาเรจ็จจรลิง ขณะทบีนี่แผนงานของพระเจท้าดคาเนลินตล่อไป

พวกเราแตล่ละคนจะไดท้ยลินหนรึนี่งในสองคคาตรนสนนนั้น เราจะไดท้ยลินจอมกษนตรลิยร์ตรนสวล่า “ดรีแลผู้ว! จงปรรีดรีรข่วม
สสุขกมับนายของเจผู้าเถริด” หรรอเราจะไดท้ยลินพระองคร์ตรนสวล่า “จงถอยไปจากเรา! เราไมข่รผผู้จมักเจผู้าเลย” นนนี่นจะเปป็นขท้อ
ยสุตลิไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์กาล หากคสุณอยากไดท้ยลินพระองคร์ตรนสวล่า “ดบีแลท้ว” จงตท้อนรนบพระองคร์ใหท้เปป็นพระผซูท้ชล่วย
ใหท้รอดของคสุณเดบีดี๋ยวนบีนั้ จงเชรนี่อในพระองคร์, จงวางใจพระองคร์, และพระองคร์จะทรงชล่วยคสุณใหท้รอดไปตลอดชนนี่วนลิ
รนนดรร์กาล พระองคร์จะทรงจารรึกชรนี่อของคสุณไวท้ในหนนงสรอแหล่งชบีวลิตของพระเมษโปดก และในวนนนนนั้นเมรนี่อคสุณยรนอยซูล่
ตล่อพระพนกตรร์พระองคร์ คสุณจะไดท้ยลินพระองคร์ตรนสวล่า “จงเขท้าปรบีดบีรล่วมสสุขกนบนายของเจท้าเถลิด” ผมขอวลิงวอนคสุณ
ใหท้เตรบียมพรท้อมเดบีดี๋ยวนบีนั้ เพราะเราไมล่รซูท้วนนหรรอโมงทบีนี่พระเยซซูจะเสดจ็จมา จะไมล่มบีเวลาเตรบียมตนวแลท้วเมรนี่อเสบียงแตรดนง
ขรึนั้น เสบียงของอนครเทวทซูตจะกซูล่กท้อง และพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดทรงเรบียกวล่า “จงขรึนั้นมาทบีนี่นบีนี่เถลิด!”

หากคสุณจะทคาสลินี่งทบีนี่พระเยซซูตรนสในยอหร์น 5:24 พระองคร์กจ็จะทรงชล่วยคสุณใหท้รอด:
“เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ถท้าผซูท้ใดฟปังคคาของเราและเชรนี่อในพระองคร์ผซูท้ทรงใชท้เรามา ผซูท้นนนั้นกจ็มบี

ชบีวลิตนลิรนนดรร์ และไมล่ถซูกพลิพากษา แตล่ไดท้ผล่านพท้นความตายไปสซูล่ชบีวลิตแลท้ว”



บทททที่ 26
26:1 ตล่อมาเมรนี่อพระเยซซูตรนสถท้อยคคาเหลล่านบีนั้เสรจ็จแลท้ว พระองคร์จรึงรนบสนนี่งแกล่พวกสาวกของพระองคร์วล่า
26:2 “ทล่านทนนั้งหลายรซูท้อยซูล่วล่าอบีกสองวนนจะถรึงเทศกาลปปัสกา และบสุตรมนสุษยร์จะตท้องถซูกทรยศใหท้ถซูกตรรึงทบีนี่กางเขน”
26:3 ครนนั้งนนนั้นพวกปสุโรหลิตใหญล่ พวกธรรมาจารยร์ และพวกผซูท้ใหญล่ของประชาชนไดท้ประชสุมกนนทบีนี่คฤหาสนร์ของมหา
ปสุโรหลิต ผซูท้ซรึนี่งเรบียกขานกนนวล่า คายาฟาส
26:4 ปรรึกษากนนเพรนี่อจะจนบพระเยซซูดท้วยอสุบายเอาไปฆล่าเสบีย
26:5 แตล่พวกเขาพซูดวล่า “ในวนนเทศกาลเลบีนั้ยงอยล่าพรึนี่งทคาเลย กลนววล่าประชาชนจะเกลิดการวสุล่นวาย”
26:6 ในคราวทบีนี่พระเยซซูทรงประทนบอยซูล่หมซูล่บท้านเบธานบีในเรรอนของซบีโมนคนโรคเรรนั้อน
26:7 ขณะเมรนี่อพระองคร์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยซูล่ มบีหญลิงผซูท้หนรึนี่งถรอผอบนนั้คามนนหอมราคาแพงมากมาเฝฝ้า
พระองคร์ แลท้วเทนนั้คามนนนนนั้นบนพระเศบียรของพระองคร์
26:8 พวกสาวกของพระองคร์เมรนี่อเหจ็นกจ็ไมล่พอใจ จรึงวล่า “เหตสุใดจรึงทคาใหท้ของนบีนั้เสบียเปลล่า
26:9 ดท้วยนนั้คามนนนบีนั้ถท้าขายกจ็ไดท้เงลินมาก แลท้วจะแจกใหท้คนจนกจ็ไดท้”
26:10 เมรนี่อพระเยซซูทรงทราบจรึงตรนสแกล่เขาวล่า “กวนใจหญลิงนบีนั้ทคาไม เธอไดท้กระทคาการดบีแกล่เรา
26:11 ดท้วยวล่าคนยากจนมบีอยซูล่กนบทล่านเสมอ แตล่เราไมล่อยซูล่กนบทล่านเสมอไป
26:12 ซรึนี่งหญลิงนบีนั้ไดท้เทนนั้คามนนหอมบนกายเรา เธอกระทคาเพรนี่อการศพของเรา
26:13 เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ทบีนี่ไหนๆทนนี่วโลกซรึนี่งขล่าวประเสรลิฐนบีนั้จะประกาศไป การซรึนี่งหญลิงนบีนั้ไดท้
กระทคาจะเลรนี่องลรอไปเปป็นทบีนี่ระลรึกถรึงเขาทบีนี่นนนี่นดท้วย”
26:14 ครนนั้งนนนั้นคนหนรึนี่งในพวกสาวกสลิบสองคนชรนี่อ ยซูดาสอลิสคารลิโอท ไดท้ไปหาพวกปสุโรหลิตใหญล่
26:15 ถามวล่า “ถท้าขท้าพเจท้าจะมอบพระองคร์ไวท้แกล่ทล่าน ทล่านทนนั้งหลายจะใหท้อะไรขท้าพเจท้า” ฝป่ายเขากจ็สนญญาจะใหท้
เหรบียญเงลินแกล่ยซูดาสสามสลิบเหรบียญ
26:16 ตนนั้งแตล่เวลานนนั้นมายซูดาสกจ็คอยหาชล่องทบีนี่จะทรยศพระองคร์
26:17 ในวนนตท้นเทศกาลกลินขนมปปังไรท้เชรนั้อ พวกสาวกมาทซูลถามพระเยซซูวล่า “พระองคร์ทรงปรารถนาจะใหท้ขท้า
พระองคร์ทนนั้งหลายจนดเตรบียมปปัสกาใหท้พระองคร์เสวยทบีนี่ไหน”
26:18 พระองคร์จรึงตรนสวล่า “จงเขท้าไปหาผซูท้หนรึนี่งในกรสุงนนนั้น บอกเขาวล่า ‘พระอาจารยร์วล่า เวลาของเรามาใกลท้แลท้ว 
เราจะถรอปปัสกาทบีนี่บท้านของทล่านพรท้อมกนบพวกสาวกของเรา’”
26:19 ฝป่ายสาวกเหลล่านนนั้นกจ็กระทคาตามทบีนี่พระเยซซูทรงรนบสนนี่ง แลท้วไดท้จนดเตรบียมปปัสกาไวท้พรท้อม
26:20 ครนนั้นถรึงเวลาพลบคนี่คา พระองคร์เอนพระกายลงรล่วมสคารนบกนบสาวกสลิบสองคน
26:21 เมรนี่อรนบประทานกนนอยซูล่พระองคร์จรึงตรนสวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า คนหนรึนี่งในพวกทล่านจะ
ทรยศเรา”
26:22 ฝป่ายพวกสาวกกจ็พากนนเปป็นทสุกขร์นนก ตล่างคนตล่างเรลินี่มทซูลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์เจท้าขท้า ครอขท้าพระองคร์
หรรอ”
26:23 พระองคร์ตรนสตอบวล่า “ผซูท้ทบีนี่เอาอาหารจลินั้มในชามเดบียวกนนกนบเรา ผซูท้นนนั้นแหละทบีนี่จะทรยศเรา



26:24 บสุตรมนสุษยร์จะเสดจ็จไปตามทบีนี่ไดท้เขบียนไวท้วล่าดท้วยพระองคร์นนนั้น แตล่วลิบนตลิแกล่ผซูท้ทบีนี่ทรยศบสุตรมนสุษยร์ ถท้าคนนนนั้นมลิไดท้
บนงเกลิดมากจ็จะเปป็นการดบีตล่อคนนนนั้นเอง”
26:25 ยซูดาสทบีนี่ไดท้ทรยศพระองคร์ทซูลถามวล่า “อาจารยร์เจท้าขท้า ครอขท้าพระองคร์หรรอ” พระองคร์ตรนสตอบเขาวล่า 
“ทล่านพซูดเองแลท้วนบีนี่”
26:26 ระหวล่างอาหารมรนั้อนนนั้น พระเยซซูทรงหยลิบขนมปปังมา และเมรนี่อขอบพระคสุณแลท้ว ทรงหนกสล่งใหท้แกล่เหลล่าสาวก
ตรนสวล่า “จงรนบกลินเถลิด นบีนี่เปป็นกายของเรา”
26:27 แลท้วพระองคร์จรึงทรงหยลิบถท้วยมาขอบพระคสุณและสล่งใหท้เขา ตรนสวล่า “จงรนบไปดรนี่มทสุกคนเถลิด
26:28 ดท้วยวล่านบีนี่เปป็นโลหลิตของเราอนนเปป็นโลหลิตแหล่งพนนธสนญญาใหมล่ ซรึนี่งตท้องหลนนี่งออกเพรนี่อยกบาปโทษคนเปป็นอนน
มาก
26:29 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า เราจะไมล่ดรนี่มนนั้คาผลแหล่งเถาองสุล่นตล่อไปอบีกจนวนนนนนั้นมาถรึง ครอวนนทบีนี่เราจะดรนี่มกนนใหมล่
กนบพวกทล่านในอาณาจนกรแหล่งพระบลิดาของเรา”
26:30 เมรนี่อพวกเขารท้องเพลงสรรเสรลิญแลท้ว เขากจ็พากนนออกไปยนงภซูเขามะกอกเทศ
26:31 ครนนั้งนนนั้นพระเยซซูตรนสกนบเหลล่าสาวกวล่า “ในครนวนนนบีนั้ทล่านทสุกคนจะสะดสุดเพราะเรา ดท้วยมบีคคาเขบียนไวท้วล่า ‘เรา
จะตบีผซูท้เลบีนั้ยงแกะ และแกะฝซูงนนนั้นจะกระจนดกระจายไป’
26:32 แตล่เมรนี่อเราฟฟฟื้นขรึนั้นมาแลท้ว เราจะไปยนงแควท้นกาลลิลบีกล่อนหนท้าทล่าน”
26:33 ฝป่ายเปโตรทซูลตอบพระองคร์วล่า “แมท้คนทนนั้งปวงจะสะดสุดเพราะพระองคร์ ขท้าพระองคร์จะสะดสุดกจ็หามลิไดท้
เลย”
26:34 พระเยซซูตรนสกนบเขาวล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า ในครนนบีนั้กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะปฏลิเสธเราสามครนนั้ง”
26:35 เปโตรทซูลพระองคร์วล่า “ถรึงแมท้ขท้าพระองคร์จะตท้องตายกนบพระองคร์ ขท้าพระองคร์กจ็จะไมล่ปฏลิเสธพระองคร์เลย”
เหลล่าสาวกกจ็ทซูลเชล่นนนนั้นเหมรอนกนนทสุกคน
26:36 แลท้วพระเยซซูทรงพาสาวกมายนงทบีนี่แหล่งหนรึนี่งเรบียกวล่า เกทเสมนบี แลท้วตรนสกนบสาวกวล่า “จงนนนี่งอยซูล่ทบีนี่นบีนี่ขณะเมรนี่อ
เราจะไปอธลิษฐานทบีนี่โนล่น”
26:37 พระองคร์กจ็พาเปโตรกนบบสุตรชายทนนั้งสองของเศเบดบีไปดท้วย พระองคร์ทรงเรลินี่มโศกเศรท้าและหนนกพระทนยยลินี่ง
นนก
26:38 พระองคร์จรึงตรนสกนบเขาวล่า “ใจของเราเปป็นทสุกขร์แทบจะตาย จงเฝฝ้าอยซูล่กนบเราทบีนี่นบีนี่เถลิด”
26:39 แลท้วพระองคร์เสดจ็จดคาเนลินไปอบีกหนล่อยหนรึนี่ง กจ็ซบพระพนกตรร์ลงถรึงดลิน อธลิษฐานวล่า “โอ พระบลิดาของขท้า
พระองคร์ ถท้าเปป็นไดท้ขอใหท้ถท้วยนบีนั้เลรนี่อนพท้นไปจากขท้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไรกจ็ดบี อยล่าใหท้เปป็นตามใจปรารถนาของ
ขท้าพระองคร์ แตล่ใหท้เปป็นไปตามพระทนยของพระองคร์”
26:40 พระองคร์จรึงเสดจ็จกลนบมายนงสาวกเหลล่านนนั้น เหจ็นเขานอนหลนบอยซูล่ และตรนสกนบเปโตรวล่า “เปป็นอยล่างไรนะ 
ทล่านทนนั้งหลายจะคอยเฝฝ้าอยซูล่กนบเราสนกชนนี่วเวลาหนรึนี่งไมล่ไดท้หรรอ
26:41 จงเฝฝ้าระวนงและอธลิษฐาน เพรนี่อทล่านจะไมล่เขท้าในการทดลอง จลิตใจพรท้อมแลท้วกจ็จรลิง แตล่เนรนั้อหนนงยนงอล่อน
กคาลนง”



26:42 พระองคร์จรึงเสดจ็จไปอธลิษฐานครนนั้งทบีนี่สองอบีกวล่า “โอ ขท้าแตล่พระบลิดาของขท้าพระองคร์ ถท้าถท้วยนบีนั้เลรนี่อนพท้นไป
จากขท้าพระองคร์ไมล่ไดท้ และขท้าพระองคร์จคาตท้องดรนี่มแลท้ว กจ็ใหท้เปป็นไปตามนนั้คาพระทนยของพระองคร์”
26:43 ครนนั้นพระองคร์เสดจ็จกลนบมากจ็ทรงพบสาวกนอนหลนบอบีก เพราะเขาลรมตาไมล่ขรึนั้น
26:44 พระองคร์จรึงทรงละพวกเขาไวท้ เสดจ็จไปอธลิษฐานครนนั้งทบีนี่สามดท้วยถท้อยคคาเชล่นเดลิมอบีก
26:45 แลท้วพระองคร์เสดจ็จมายนงพวกสาวกของพระองคร์ ตรนสวล่า “เดบีดี๋ยวนบีนั้ จงนอนตล่อไปใหท้หายเหนรนี่อยเถลิด ดซูเถลิด 
เวลามาใกลท้แลท้ว และบสุตรมนสุษยร์จะตท้องถซูกทรยศใหท้ตกอยซูล่ในมรอของคนบาป
26:46 ลสุกขรึนั้นไปกนนเถลิด ดซูเถลิด ผซูท้ทบีนี่จะทรยศเรามาใกลท้แลท้ว”
26:47 พระองคร์ตรนสยนงไมล่ทนนขาดคคา ดซูเถลิด ยซูดาส คนหนรึนี่งในเหลล่าสาวกสลิบสองคนนนนั้น ไดท้เขท้ามา และมบี
ประชาชนเปป็นอนนมากถรอดาบ ถรอไมท้ตะบอง มาจากพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่แหล่งประชาชน
26:48 ผซูท้ทบีนี่จะทรยศพระองคร์นนนั้นไดท้ใหท้อาณนตลิสนญญาณแกล่เขาวล่า “เราจะจสุบผซูท้ใด กจ็เปป็นผซูท้นนนั้นแหละ จงจนบกสุมเขาไวท้
ใหท้แนล่นหนาเถลิด”
26:49 ขณะนนนั้น ยซูดาสตรงมาหาพระเยซซูทซูลวล่า “สวนสดบี พระอาจารยร์” แลท้วจสุบพระองคร์
26:50 พระเยซซูตรนสกนบเขาวล่า “สหายเออ๋ย มาทบีนี่นบีนี่ทคาไม” คนเหลล่านนนั้นกจ็เขท้ามาจนบพระเยซซูและคสุมไป
26:51 ดซูเถลิด มบีคนหนรึนี่งทบีนี่อยซูล่กนบพระเยซซู ยรนี่นมรอชนกดาบออก ฟปันหซูผซูท้รนบใชท้คนหนรึนี่งของมหาปสุโรหลิตขาด
26:52 พระเยซซูจรึงตรนสกนบเขาวล่า “จงเอาดาบของทล่านใสล่ฝปักเสบีย ดท้วยวล่าบรรดาผซูท้ถรอดาบจะพลินาศเพราะดาบ
26:53 ทล่านคลิดวล่าเราจะอธลิษฐานขอพระบลิดาของเรา และในบนดเดบีดี๋ยวนนนั้นพระองคร์จะทรงประทานทซูตสวรรคร์แกล่
เรากวล่าสลิบสองกองไมล่ไดท้หรรอ
26:54 แตล่ถท้าเปป็นเชล่นนนนั้นพระคนมภบีรร์ทบีนี่วล่า จคาจะตท้องเปป็นอยล่างนบีนั้ จะสคาเรจ็จไดท้อยล่างไร”
26:55 ขณะนนนั้นพระเยซซูตรนสกนบหมซูล่ชนวล่า “ทล่านทนนั้งหลายเหจ็นเราเปป็นโจรหรรอจรึงถรอดาบ ถรอตะบองออกมาจนบเรา
เราไดท้นนนี่งกนบทล่านทนนั้งหลายสนนี่งสอนในพระวลิหารทสุกวนน ทล่านกจ็หาไดท้จนบเราไมล่
26:56 แตล่เหตสุการณร์ทนนั้งสลินั้นทบีนี่ไดท้บนงเกลิดขรึนั้นนบีนั้ กจ็เพรนี่อจะสคาเรจ็จตามพระคนมภบีรร์ทบีนี่พวกศาสดาพยากรณร์ไดท้เขบียนไวท้” 
แลท้วสาวกทนนั้งหมดกจ็ไดท้ละทลินั้งพระองคร์ไวท้และพากนนหนบีไป
26:57 ผซูท้ทบีนี่จนบพระเยซซูไดท้พาพระองคร์ไปยนงคายาฟาสมหาปสุโรหลิต ทบีนี่ซรึนี่งพวกธรรมาจารยร์และพวกผซูท้ใหญล่ไดท้ประชสุม
กนนอยซูล่
26:58 แตล่เปโตรไดท้ตลิดตามพระองคร์ไปหล่างๆจนถรึงคฤหาสนร์ของมหาปสุโรหลิต แลท้วเขท้าไปนนนี่งขท้างในกนบคนใชท้ เพรนี่อ
จะดซูวล่าเรรนี่องจะจบลงอยล่างไร
26:59 พวกปสุโรหลิตใหญล่ พวกผซูท้ใหญล่ กนบบรรดาสมาชลิกสภาไดท้หาพยานเทจ็จมาเบลิกปรนกปรคาพระเยซซู เพรนี่อจะ
ประหารพระองคร์เสบีย
26:60 แตล่หาหลนกฐานไมล่ไดท้ เออ ถรึงแมท้มบีพยานเทจ็จหลายคนมาใหท้การกจ็หาหลนกฐานไมล่ไดท้ ในทบีนี่สสุดกจ็มบีพยานเทจ็จ
สองคนมา
26:61 กลล่าววล่า “คนนบีนั้ไดท้วล่า ‘เราสามารถจะทคาลายพระวลิหารของพระเจท้า และจะสรท้างขรึนั้นใหมล่ในสามวนน’”



26:62 มหาปสุโรหลิตจรึงลสุกขรึนั้นถามพระองคร์วล่า “ทล่านจะไมล่ตอบอะไรหรรอ คนเหลล่านบีนั้เปป็นพยานปรนกปรคาทล่านดท้วย
เรรนี่องอะไร”
26:63 แตล่พระเยซซูทรงนลินี่งอยซูล่ มหาปสุโรหลิตจรึงกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “เราสนนี่งใหท้ทล่านปฏลิญาณโดยอท้างพระเจท้าผซูท้ทรง
พระชนมร์อยซูล่ ใหท้บอกเราวล่า ทล่านเปป็นพระครลิสตร์พระบสุตรของพระเจท้าหรรอไมล่”
26:64 พระเยซซูตรนสกนบเขาวล่า “ทล่านวล่าถซูกแลท้ว และยลินี่งกวล่านนนั้นอบีก เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ในเวลาเบรนั้องหนท้านนนั้น
ทล่านทนนั้งหลายจะไดท้เหจ็นบสุตรมนสุษยร์นนนี่งขท้างขวาพระหนตถร์ของผซูท้ทรงฤทธานสุภาพ และเสดจ็จมาบนเมฆแหล่งฟฝ้า
สวรรคร์”
26:65 ขณะนนนั้นมหาปสุโรหลิตจรึงฉบีกเสรนั้อของตน แลท้ววล่า “เขาไดท้พซูดหมลินี่นประมาทแลท้ว เราตท้องการพยานอะไรอบีก
เลล่า ดซูเถลิด บนดนบีนั้ ทล่านทนนั้งหลายกจ็ไดท้ยลินเขาพซูดหมลินี่นประมาทแลท้ว
26:66 ทล่านทนนั้งหลายคลิดเหจ็นอยล่างไร” คนทนนั้งปวงกจ็ตอบวล่า “เขามบีความผลิดถรึงตาย”
26:67 แลท้วเขาถล่มนนั้คาลายรดพระพนกตรร์พระองคร์และตบีพระองคร์ และคนอรนี่นเอาฝป่ามรอตบพระองคร์
26:68 แลท้ววล่า “เจท้าพระครลิสตร์ จงพยากรณร์ใหท้เรารซูท้วล่าใครตบเจท้า”
26:69 ขณะนนนั้นเปโตรนนนี่งอยซูล่ภายนอกบรลิเวณคฤหาสนร์นนนั้น มบีสาวใชท้คนหนรึนี่งมาพซูดกนบเขาวล่า “เจท้าไดท้อยซูล่กนบเยซซูชาว
กาลลิลบีดท้วย”
26:70 แตล่เปโตรไดท้ปฏลิเสธตล่อหนท้าคนทนนั้งปวงวล่า “ทบีนี่เจท้าวล่านนนั้นขท้าไมล่รซูท้เรรนี่อง”
26:71 เมรนี่อเปโตรไดท้ออกไปทบีนี่ระเบบียง สาวใชท้อบีกคนหนรึนี่งแลเหจ็นจรึงบอกคนทนนั้งปวงทบีนี่อยซูล่ทบีนี่นนนี่นวล่า “คนนบีนั้ไดท้อยซูล่กนบ
เยซซูชาวนาซาเรจ็ธดท้วย”
26:72 เปโตรจรึงปฏลิเสธอบีก ดท้วยคคาปฏลิญาณวล่า “ขท้าไมล่รซูท้จนกคนนนนั้น”
26:73 อบีกสนกครซูล่หนรึนี่งคนทนนั้งหลายทบีนี่ยรนอยซูล่ใกลท้ๆนนนั้นกจ็มาวล่าแกล่เปโตรวล่า “เจท้าเปป็นคนหนรึนี่งในพวกนนนั้นแนล่แลท้ว ดท้วย
วล่าสคาเนบียงของเจท้ากจ็สล่อตนวเจท้าเอง”
26:74 แลท้วเปโตรกจ็เรลินี่มสบถและสาบานวล่า “ขท้าไมล่รซูท้จนกคนนนนั้น” ในทนนใดนนนั้นไกล่กจ็ขนน
26:75 เปโตรจรึงระลรึกถรึงคคาของพระเยซซูทบีนี่ตรนสแกล่เขาวล่า “กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะปฏลิเสธเราสามครนนั้ง” แลท้วเปโตรกจ็
ออกไปขท้างนอกรท้องไหท้อยล่างขมขรนี่นยลินี่งนนก

คคาเทศนาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ลคาดนบสสุดทท้ายของจอมกษนตรลิยร์ไดท้สลินั้นสสุดลงแลท้ว ไมล่มบีเรรนี่องอรนี่นใหท้ตท้องบนนทรึกแลท้ว
นอกจากเรรนี่องความทสุกขร์ทรมานของพระองคร์-การทนทสุกขร์, การสลินั้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวท้, และการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ของพระองคร์ สามบททบีนี่เหลรอของขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิวถซูกมอบไวท้สคาหรนบหนวขท้อนนนั้น ในคคาเทศนาบน
ภซูเขามะกอกเทศพระเยซซูไดท้ทรงบอกลล่วงหนท้าถรึงอนาคตของพวกยลิว, การอท้างตนววล่าเปป็นครลิสเตบียน, และอนาคต
ของประชาชาตลิทนนั้งหลาย บนดนบีนั้พระองคร์จะทรงทคาใหท้คคาพยากรณร์ตล่างๆทบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบการทนทสุกขร์ของพระองคร์, 
การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์สคาเรจ็จจรลิง ครอคคาพยากรณร์ทนนั้งหลายทบีนี่ถซูก
เขบียนไวท้ในหนนงสรอตล่างๆของโมเสส, หนนงสรอตล่างๆของพวกศาสดาพยากรณร์, และหนนงสรอเพลงสดสุดบี

บททบีนี่ยบีนี่สลิบหกนบีนั้ของมนทธลิวเตจ็มไปดท้วยความตรงขผู้ามกมันตข่างๆ ในบทนบีนั้เราเหจ็นพระเยซซูในความสมบซูรณร์
แบบอนนอนศจรรยร์ทนนั้งสลินั้นของพระองคร์-ความบรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์, ความชอบธรรมของพระองคร์, อสุปนลิสนยอนนไรท้



ตคาหนลิของพระองคร์ ในบทนบีนั้เราเหจ็นวล่าพระองคร์ทรงสานตล่อพระราชกลิจอนนยลินี่งใหญล่ทบีนี่พระบลิดาไดท้ประทานใหท้
พระองคร์กระทคาดท้วยความสงบเยรอกเยจ็นและความสงล่าผล่าเผย ครอพระราชกลิจทบีนี่พระองคร์ไดท้เสดจ็จเขท้ามาในโลกเพรนี่อ
กระทคาใหท้สคาเรจ็จ ในทางกลนบกนน ในบทนบีนั้เรากจ็เหจ็นความชนนี่วและอคานาจของยมโลกเชล่นกนน ซรึนี่งบนดนบีนั้โถมตนวเขท้าใสล่
องคร์บรลิสสุทธลิธิ์, พระเมษโปดกของพระเจท้า, ดท้วยความเกรบีนั้ยวกราดอนนชนนี่วรท้ายทนนั้งหมดของมนน

ชล่างเปป็นบนนทรึกเรรนี่องราวแสนอนศจรรยร์ทบีนี่เราอล่านในขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิว เหตสุการณร์เหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูก
บนนทรึกไวท้ชล่างมหนศจรรยร์ การเรบียบเรบียงทนนั้งยบีนี่สลิบแปดบททบีนี่ถซูกจารรึกไวท้โดยมนทธลิวคนเกจ็บภาษบีชล่างสมบซูรณร์แบบและ
มาจากพระเจท้าจรลิงๆ

ในบทนบีนั้เราพบแปดเหตสุการณร์ ดนงตล่อไปนบีนั้:
1. คคาพยากรณร์สสุดทท้ายเกบีนี่ยวกนบการทนทสุกขร์และการสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซซู (ขท้อ 1-5)
2. การชโลมพระองคร์ในบท้านของซบีโมนคนโรคเรรนั้อนในหมซูล่บท้านเบธานบี (ขท้อ 6-13)
3. ยซูดาส-ทบีนี่ขายองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเพรนี่อเงลินสามสลิบเหรบียญ (ขท้อ 14-16)
4. มรนั้ออาหารปปัสกาและการสถาปนาพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า (ขท้อ 17-30)
5. คคาพยากรณร์เรรนี่องการปฏลิเสธพระเยซซูของเปโตร (ขท้อ 31-35)
6. ความเจจ็บปวดรวดรท้าวของพระครลิสตร์ในสวนเกทเสมนบี (ขท้อ 36-46)
7. การทรยศ, การจนบกสุม, การกลล่าวหาและการทนทสุกขร์ตล่างๆของพระเยซซูตล่อหนท้ามหาปสุโรหลิต (ขท้อ 47-

68)
8. การทบีนี่เปโตรปฏลิเสธองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของตน ตามทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงพยากรณร์ไวท้ (ขท้อ 69-75)

การจมัดเตรทยมสคาหรมับเทศกาลปปัสกา
ขท้อ 1 และ 2: “ตข่อมาเมพพื่อพระเยซผตรมัสถผู้อยคสาเหลข่านรีนั้เสรก็จแลผู้ว พระองคค์จถึงรมับสมัพื่งแกข่พวกสาวกของ

พระองคค์วข่า “ทข่านทมันั้งหลายรผผู้อยผข่วข่าอรีกสองวมันจะถถึงเทศกาลปปัสกา และบสุตรมนสุษยค์จะตผู้องถผกทรยศใหผู้ถผกตรถึงทรีพื่
กางเขน”

“...อรีกสองวมันจะถถึงเทศกาลปปัสกา...” พลิธบีเลบีนั้ยงนบีนั้ถซูกใหท้ไวท้แกล่พวกยลิวเพรนี่อเปป็นการระลรึกถรึงการทบีนี่พวกเขา
ไดท้รนบการชล่วยใหท้รอดพท้นจากการตกเปป็นทาสคนอบียลิปตร์ มนนถซูกใหท้ไวท้เพรนี่อทคาใหท้พวกเขาระลรึกอยซูล่เสมอวล่าพระเจท้า
ผซูท้ทรงรนกไดท้พลิทนกษร์รนกษาบสุตรหนวปปีในบท้านของพวกยลิวไวท้อยล่างไรในครนนนนั้นทบีนี่ทซูตสวรรคร์แหล่งความมรณาผล่านไปทนนี่ว
อบียลิปตร์และสนงหารบรรดาบสุตรหนวปปีในบท้านคนอบียลิปตร์ทสุกหลนง อพยพ 12:14 ประกาศวล่า:

“วนนนนนั้นจะเปป็นวนนทบีนี่ระลรึกสคาหรนบเจท้า ใหท้เจท้าทนนั้งหลายถรอไวท้เปป็นเทศกาลแดล่พระเยโฮวาหร์ตลอดชนนี่วอายสุ
ของเจท้า เจท้าจงฉลองเทศกาลนบีนั้และถรอเปป็นกฎถาวร”

เทศกาลปปัสกา (Passover) ถซูกตนนั้งชรนี่อเชล่นนนนั้นเพราะวล่าทซูตแหล่งความมรณาไดผู้ผข่านเวผู้น (passed over) 
บท้านของชนชาตลิอลิสราเอลทบีนี่มบีเลรอดทาไวท้ทบีนี่วงกบประตซูทนนั้งสองขท้างและไมท้ขท้างบนของประตซู พระเจท้าตรนสแกล่
ประชาชนของพระองคร์วล่า:

“เพราะในครนวนนนนนั้น เราจะผล่านไปในประเทศอบียลิปตร์ และเราจะประหารลซูกหนวปปีทนนั้งหมดในประเทศ
อบียลิปตร์ ทนนั้งของมนสุษยร์และของสนตวร์ และเราจะพลิพากษาลงโทษพระทนนั้งปวงของอบียลิปตร์ เราคพอพระเยโฮวาหค์ แตล่



เลรอดทบีนี่บท้านทบีนี่เจท้าทนนั้งหลายอยซูล่นนนั้น จะเปป็นหมายสคาคนญสคาหรนบเจท้า เมตที่อเราเหก็นเลตอดนดันั้นเราจะผงานเวล้นเจล้าทดันั้ง
หลายไป จะไมข่มรีภมัยพริบมัตริทสาลายเจผู้า ขณะทรีพื่เราประหารประเทศอรียริปตค์” (อพย. 12:12, 13)

ตอนนนนั้นไมล่มบีเลรอดทาอยซูล่ทบีนี่วงกบประตซูของพวกคนอบียลิปตร์ และทซูตมรณาไมล่ไดท้ผล่านเวท้นพวกเขาไป:
“ตล่อมาในเวลาเทรีพื่ยงคพน พระเยโฮวาหค์ทรงประหารบทุตรหดัวปปีททุกคนในประเทศอทยถิปตย์ ตมันั้งแตข่พระ

ราชบสุตรหมัวปปีของฟาโรหค์ผผผู้ประทมับบนพระทรีพื่นมัพื่ง จนถถึงบสุตรหมัวปปีของเชลยทรีพื่อยผข่ในคสุกใตผู้ดริน ทมันั้งลผกหมัวปปีของสมัตวค์
เลรีนั้ยงทสุกตมัว ฟาโรหร์กนบขท้าราชการ และชาวอบียลิปตร์ทนนั้งปวงตรนี่นขรึนั้นในตอนกลางครน มบีเสบียงรท้องไหท้ครนี่คาครวญดนงทนนี่วทนนั้ง
อบียลิปตร์ เนรนี่องดท้วยไมล่มบีบท้านใดเลยทบีนี่ไมล่มบีคนตาย” (อพย. 12: 29, 30)

เทศกาลปปัสกาถซูกเฉลลิมฉลองเปป็นเวลาเจจ็ดวนน มนนเรลินี่มตท้นในวนนทบีนี่สลิบสบีนี่ของเดรอนอาบบีบ (ซรึนี่งตรงกนบเดรอน
เมษายนของเรา) และตล่อเนรนี่องไปจนถรึงวนนทบีนี่ยบีนี่สลิบเอจ็ดของเดรอนนนนั้น เทศกาลปปัสกาบางครนนั้งถซูกเรบียกวล่า “เทศกาล
กลินขนมปปังไรท้เชรนั้อ” เพราะวล่าในระหวล่างชล่วงเจจ็ดวนนนนนั้นพวกยลิวรนบประทานขนมปปังไรท้เชรนั้อ ในตอนเยจ็นของวนนทบีนี่สลิบ
สบีนี่เชรนั้อทนนั้งหมดถซูกเอาออกไปจากบท้านของพวกเขา พวกเขากระทคาเชล่นนบีนั้อยล่างระมนดระวนงมากๆ เชรนั้อเปป็นภาพเลจ็ง
อยล่างหนรึนี่งถรึงบาป และจะตท้องไมล่พบเชรนั้อในบท้านของพวกยลิวเลยในระหวล่างชล่วงเทศกาลปปัสกา พระเจท้าทรงบนญชา
ไวท้วล่า:

“เจท้าทนนั้งหลายจงกลินขนมปปังไรท้เชรนั้อใหท้ครบเจจ็ดวนน วนนแรกจงชคาระบท้านเจท้าใหท้ปราศจากเชรนั้อ ถท้าผซูท้ใดขรนกลิน
ขนมปปังทบีนี่มบีเชรนั้อตนนั้งแตล่วนนแรกจนถรึงวนนทบีนี่เจจ็ด ผซูท้นนนั้นจะตท้องถซูกตนดขาดจากอลิสราเอล” (อพย. 12:15) (ดซู 1 โครลินธร์ 
5:7 เชล่นกนน)

กล่อนเทศกาลปปัสกา ในวนนทบีนี่สลิบของเดรอนนนนั้น หนวหนท้าครอบครนวแยกลซูกแกะอายสุหนรึนี่งปปีตนวหนรึนี่งออกจาก
ฝซูงแกะของตน ครอลซูกแกะตนวหนรึนี่งทบีนี่ไมล่มบีตคาหนลิใดๆ (อพย. 12:3-6) ในวนนทบีนี่สลิบสบีนี่ของเดรอนนนนั้น ประมาณบล่ายสาม
โมงตรง ลซูกแกะตนวนนนั้นกจ็ถซูกฆล่าตายตรงหนท้าแทล่นบซูชานนนั้นและปสุโรหลิตกจ็เทเลรอดของมนนทบีนี่ตบีนแทล่นบซูชา (ในเท
ศกาลปปัสกาครมันั้งแรก เลรอดนนนั้นถซูกประพรมทบีนี่วงกบประตซูทนนั้งสองขท้างของบท้านคนยลิว ดนงทบีนี่เราหมายเหตสุไวท้แลท้ว)

ลซูกแกะตนวนนนั้นจรึงจะถซูกนคาไปปปิฟื้งทนนั้งตนว และจะตท้องไมล่หนกกระดซูกสนกซบีนี่เดบียวในตนวของมนน ไมท้สองอนนถซูกนคา
มาเสบียบทะลสุตนวมนน-อนนหนรึนี่งเสบียบตามแนวยาว อบีกอนนเสบียบตามแนวขวาง โดยมาไขวท้กนนใกลท้กนบขาหนท้าของมนน
เพรนี่อทบีนี่วล่าสนตวร์นนนั้นจรึงดซูเหมรอนถผกตรถึงกางเขน นบีนี่นคาเสนอภาพของพระเมษโปดกของพระเจท้า, ลผกแกะปปัสกาของเรา
ทบีนี่ถซูกฆล่าเพรนี่อเรา คสุณจะนรึกออกวล่าตอนทบีนี่พวกทหารโรมมาทบีนี่กางเขนของพระเยซซู พวกเขากจ็พบวล่าพระองคร์ทรง
สลินั้นพระชนมร์แลท้ว ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึงไมล่ทสุบขาของพระองคร์ เหมรอนอยล่างทบีนี่พวกเขาไดท้ทสุบขาของโจรสองคนนนนั้น
ทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนพรท้อมกนบพระองคร์ ทหารนายหนรึนี่งกลนบแทงสบีขท้างของพระองคร์ดท้วยทวนอนนหนรึนี่งแทน “เพราะสลินี่ง
เหลล่านบีนั้เกลิดขรึนั้นเพรนี่อขท้อพระคนมภบีรร์จะสคาเรจ็จซรึนี่งวล่า ‘พระอนฐลิของพระองคร์จะไมล่หนกสนกซบีนี่เดบียว’” (ยอหร์น 19:31-36) 
คคาพยากรณร์ทบีนี่ถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิงตรงนบีนั้ถซูกพบในอพยพ 12:46, กนนดารวลิถบี 9:12, และเพลงสดสุดบี 34:20

ลซูกแกะตนวนนนั้นจะตท้องถซูกปปิฟื้งดท้วยไฟ และรนบประทานพรท้อมกนบผนกรสขม (อพย. 12:8)
ปปัสกาแรกนนนั้นถซูกรนบประทานตามทบีนี่สนนี่งไวท้ในอพยพ 12:11:
“เจท้าทนนั้งหลายจงเลบีนั้ยงกนนดนงนบีนั้ ครอใหท้คาดเอว สวมรองเทท้า และถรอไมท้เทท้าไวท้ และรบีบกลินโดยเรจ็ว การเลบีนั้ยง

นบีนั้เปป็นปปัสกาของพระเยโฮวาหร์” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง พวกคนอลิสราเอลรนบประทานปปัสกาแรกนนนั้นโดยเตรบียมพรท้อม



เตจ็มทบีนี่สคาหรนบการออกเดลินทางโดยทนนทบีไปจากอบียลิปตร์ อยล่างไรกจ็ตาม หลนงจากทบีนี่พวกเขาไดท้รนบการชล่วยใหท้รอดพท้น
แลท้ว พวกเขากจ็ไมล่ไดท้รนบประทานในเครรนี่องแตล่งกายและอากนปกลิรลิยาแบบนนนั้นแลท้ว

“...และบสุตรมนสุษยค์จะตผู้องถผกทรยศใหผู้ถผกตรถึงทรีพื่กางเขน” การทรยศพระองคร์นนนั้นเปป็นเรรนี่องทบีนี่แนล่นอน
เหลรอเกลิน (และใกลท้เขท้ามามากเหลรอเกลิน) จนพระองคร์ตรนสถรึงมนนวล่าสคาเรจ็จจรลิงแลท้ว-นนนี่นครอ “บสุตรมนสุษยร์ถผกทรยศ
แลล้วใหท้ถซูกตรรึงกางเขน” สลินี่งทบีนี่พระเจท้าทรงวางแผนไวท้กจ็แนล่นอนและมนนี่นคงราวกนบวล่ามนนไดท้ถซูกกระทคาจนสคาเรจ็จแลท้ว
พวกสาวกในขณะนนนั้นไมล่อาจเชรนี่อไดท้จรลิงๆวล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกเขาจะถซูกปฏลิเสธ, ถซูกจนบกสุม, ถซูกไตล่สวน, 
ถซูกปรนบโทษและถซูกตรรึงกางเขน พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลท้ววล่าอะไรรออยซูล่ขท้างหนท้า แตล่พวกเขาไมล่อาจเขท้าใจ
ความหมายอนนนล่ากลนวของสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลท้วนนนั้นไดท้อยล่างครบถท้วน พระองคร์มลิไดท้บอกพวกเขาวล่า
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าจะทรงถซูกปลงพระชนมร์เมพพื่อไร แตล่ในทบีนี่นบีนั้พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าเวลาแหล่งการทรยศ
พระองคร์และการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์จะประจวบเหมาะกนบเทศกาลปปัสกา

เหลข่าศมัตรผของพระเยซผวางแผนฆข่าพระองคย์
ขท้อ 3-5: “ครมันั้งนมันั้นพวกปสุโรหริตใหญข่ พวกธรรมาจารยค์ และพวกผผผู้ใหญข่ของประชาชนไดผู้ประชสุมกมันทรีพื่

คฤหาสนค์ของมหาปสุโรหริต ผผผู้ซถึพื่งเรรียกขานกมันวข่า คายาฟาส ปรถึกษากมันเพพพื่อจะจมับพระเยซผดผู้วยอสุบายเอาไปฆข่าเสรีย 
แตข่พวกเขาพผดวข่า “ในวมันเทศกาลเลรีนั้ยงอยข่าพถึพื่งทสาเลย กลมัววข่าประชาชนจะเกริดการวสุข่นวาย”

“ครมันั้งนมันั้นพวกปสุโรหริตใหญข่ พวกธรรมาจารยค์ และพวกผผผู้ใหญข่ของประชาชนไดผู้ประชสุมกมัน...” ในเพลง
สดสุดบี 2:2 เราอล่านวล่า “บรรดากษนตรลิยร์แหล่งแผล่นดลินโลกตนนั้งตนเองขรึนั้น และนนกปกครองปรรึกษากนนตล่อสซูท้พระเยโฮ
วาหร์และผซูท้รนบการเจลิมของพระองคร์...” ความปรารถนาและเปฝ้าหมายของผซูท้ปกครองทางศาสนาเหลล่านบีนั้ครอ พวก
เขาตท้องการฆล่าพระเยซซู แตล่พวกเขามาประชสุมกนนและปรรึกษากนนวล่าพวกเขาจะจนบพระองคร์ไดท้อยล่างไรในแบบทบีนี่จะ
ไมล่กล่อใหท้เกลิดความวสุล่นวายทล่ามกลางพวกประชาชน พวกเขาตนดสลินใจทบีนี่จะไมล่จนบกสุมพระองคร์ในระหวล่างเทศกาล
เลบีนั้ยงนนนั้น-ไมล่ใชล่เพราะพวกเขารซูท้สรึกผลิดทบีนี่จะทคาเชล่นนนนั้นในชล่วงเวลาศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์ แตล่เพราะวล่าพวกเขากลนวปฏลิกลิรลิยาของ
ฝซูงชนตล่างหาก

ผซูท้นคาทางศาสนาเหลล่านบีนั้ไมล่ไดท้ไมล่รซูท้เกบีนี่ยวกนบขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าพวกประชาชนเชรนี่อวล่าพระเยซซูทรงเปป็นศาสดา
พยากรณร์คนหนรึนี่งอยล่างแทท้จรลิง บางคนเชรนี่อวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า, พระเมสสลิยาหร์ผซูท้ทรงถซูก
สนญญาไวท้, แตล่คนจคานวนมากทบีนี่ไมล่ไดท้ยอมรนบพระองคร์เปป็นพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดกจ็เชรนี่อวล่าพระองคร์เปป็นศาสดาพยากรณร์
คนหนรึนี่งทบีนี่ถซูกสล่งมาจากพระเจท้า เทศกาลปปัสกาเปป็นชล่วงเวลาสคาคนญของปปี และการทบีนี่พวกผซูท้ปกครองของพวกยลิวจะ
สนนี่งจนบกสุมพระองคร์ในระหวล่างเทศกาลนนนั้นกจ็คงเปป็นการไมล่ฉลาดจรลิงๆ ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึง “ประชสุมกมัน” และ 
“ปรถึกษากมัน” เพรนี่อทบีนี่จะวางแผนหาวลิธบีจนบพระองคร์ “ดผู้วยอสุบาย”-นนนี่นครอ โดยอสุบายเจท้าเลล่หร์บางอยล่างอนนหลนก
แหลม



พระเยซผทรงรมับการชโลมในบผู้านของซทโมนคนโรคเรรนอน
ขท้อ 6 และ 7: “ในคราวทรีพื่พระเยซผทรงประทมับอยผข่หมผข่บผู้านเบธานรีในเรพอนของซรีโมนคนโรคเรพนั้อน ขณะ

เมพพื่อพระองคค์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยผข่ มรีหญริงผผผู้หนถึพื่งถพอผอบนนั้สามมันหอมราคาแพงมากมาเฝฝ้าพระองคค์ แลผู้วเท
นนั้สามมันนมันั้นบนพระเศรียรของพระองคค์”

ชายผซูท้ถซูกเรบียกวล่าเปป็น ซรีโมนคนโรคเรพนั้อน อาจเปป็นคนหนรึนี่งในคนโรคเรรนั้อนเหลล่านนนั้นทบีนี่พระเยซซูทรงรนกษาใหท้
หายแลท้ว อยล่างไรกจ็ตาม ซบีโมนคนนบีนั้เปป็นใคร และทคาไมจรึงมบีการรนบประทานอาหารคนี่คาในบท้านของเขา พระคนมภบีรร์กจ็
ไมล่ไดท้บอก แนล่นอนวล่า ตอนทบีนี่พระเยซซูทรงไดท้รนบการตท้อนรนบในฐานะแขกคนหนรึนี่งในเรรอนของซบีโมน ชายผซูท้นบีนั้กจ็ไมล่ไดท้
เปป็นคนโรคเรรนั้อนแลท้ว ดท้วยเหตสุนบีนั้ชรนี่อเรบียก “ซบีโมนคนโรคเรรนั้อน” จรึงนล่าจะหมายถรึงสภาพของเขาในอดบีต (พวกคน
โรคเรรนั้อนเปป็นคนทบีนี่ตท้องออกไปอยซูล่ตล่างหากตามพระราชบนญญนตลิ และหากเขายนงเปป็นโรคเรรนั้อนอยซูล่เขากจ็คงคบหา
สมาคมกนบคนอรนี่นๆไมล่ไดท้เลย เหมรอนอยล่างทบีนี่เขากระทคาในขท้อพระคคาตอนนบีนั้)

ขณะทบีนี่พระเยซซูทรงอยซูล่ในเรรอนของซบีโมนคนโรคเรรนั้อน “มรีหญริงผผผู้หนถึพื่งถพอผอบนนั้สามมันหอมราคาแพงมาก
มาเฝฝ้าพระองคค์...”

ผซูท้รซูท้พระคนมภบีรร์บางทล่านคลิดวล่าหญลิงผซูท้นบีนั้นล่าจะเปป็นมารบียร์, นท้องสาวของมารธาและลาซารนส (จงเปรบียบเทบียบ
ขท้อนบีนั้กนบยอหร์น 12:3 ทบีนี่เราหมายเหตสุวล่ายอหร์นเรบียกชรนี่อมารบียร์) อยล่างไรกจ็ตาม มบีความเชรนี่อหลากหลายเกบีนี่ยวกนบ
หนวขท้อนบีนั้วล่ามบีการชโลมเพบียงครนนั้งเดบียวเทล่านนนั้นหรรอสองครนนั้ง-นนนี่นครอ การชโลมครนนั้งหนรึนี่งหกวนนกล่อนเทศกาลปปัสกาตาม
ทบีนี่มบีบนนทรึกไวท้ในยอหร์น 12:1-8 และอบีกครนนั้งหนรึนี่งสองวนนกล่อนเทศกาลปปัสกา ตามทบีนี่ถซูกนคาเสนอในมนทธลิวในบททบีนี่เรา
ศรึกษากนนอยซูล่นบีนั้และในมาระโก 14:1-9

คนเหลล่านนนั้นทบีนี่เชรนี่อวล่ามบีการชโลมเพบียงครนนั้งเดบียวเทล่านนนั้นกลล่าววล่า “ในคราวทบีนี่พระเยซซูทรงประทนบอยซูล่หมซูล่
บท้านเบธานบีในเรรอนของซบีโมนคนโรคเรรนั้อน” ไมล่ไดท้บอกเปป็นนนยวล่าการชโลมนนนั้นเกลิดขรึนั้นเพบียงสองวนนกล่อนเท
ศกาลปปัสกา เนรนี่องจากพระคนมภบีรร์ขท้อนบีนั้บอกเพบียงวล่า “ในคราวททที่พระเยซผทรงประทมับอยผข่หมผข่บผู้านเบธานรี” และไมล่
ไดท้ระบสุเจาะจงจคานวนวนนทบีนี่เหลรออยซูล่กล่อนถรึงเทศกาลปปัสกา พวกเขายรนกรานวล่ามนทธลิวไมล่ไดท้เขบียนบนนทรึกเหตสุการณร์
ของตนตามลคาดนบเวลากล่อนหลนง พวกเขาเชรนี่อวล่าสองวมันกล่อนเทศกาลปปัสกาในมนทธลิวบททบีนี่ 26 ขท้อ 2   นนนั้นกลล่าวถรึง
การประชสุมกนนของพวกปสุโรหลิตใหญล่, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผซูท้ใหญล่ทบีนี่ปรรึกษากนนเกบีนี่ยวกนบวล่าพวกเขาจะฆล่า
พระเยซซูไดท้อยล่างไร คนเหลล่านนนั้นทบีนี่เชรนี่อวล่ามบีการชโลมเพบียงครนนั้งเดบียวเทล่านนนั้นกจ็เชรนี่อวล่าเรรอนของซบีโมนคนโรคเรรนั้อนเปป็น
บท้านของลาซารนส, มารธาและมารบียร์

คนอรนี่นๆกจ็เชรนี่อวล่ามบีการชโลมสองครนนั้ง (สคาหรนบการอภลิปรายเรรนี่องนบีนั้ อล่านอรรถาธลิบายของผมเกบีนี่ยวกนบ ขข่าว
ประเสรริฐของยอหค์น บททบีนี่ 12 ขท้อ 1 และ 2) พวกเขายรนกรานวล่าการชโลมครนนั้งหนรึนี่งเกลิดขรึนั้นหกวนนกล่อนเท
ศกาลปปัสกาและอบีกครนนั้งหนรึนี่งเกลิดขรึนั้นเพบียงสองวนนกล่อนเทศกาลปปัสกา อยล่างไรกจ็ตามประเดจ็นสคาคนญไมล่ไดท้อยซูล่ทบีนี่วล่ามบี
การชโลมพระเยซซูกบีนี่ครนนั้งกล่อนการถซูกตรรึงกางเขนของพระองคร์ แตล่อยซูล่ทบีนี่การทสุล่มเทแบบไมล่เหจ็นแกล่ตนวทบีนี่ถซูกแสดงออก
โดยผซูท้หญลิงคนนบีนั้ (หรรอผซูท้หญลิงเหลล่านบีนั้) ทบีนี่ไดท้ชโลมพระองคร์ ไมล่วล่าจะในกรณบีใด ไมล่วล่ามบีการชโลมหนรึนี่งครนนั้งหรรอสอง
ครนนั้ง กจ็มบีขท้อยสุล่งยากตล่างๆและคคาถามตล่างๆซรึนี่งไมล่มบีผซูท้ใดตอบไดท้ ผมยนงเชรนี่ออยซูล่เหมรอนเดลิมวล่ามบีการชโลมสองครนนั้ง ถรึง
แมท้ผมยอมรนบวล่ามนนเปป็นทางเลรอกอยล่างหนรึนี่งในระหวล่างความยสุล่งยากทนนั้งหลายกจ็ตาม



มนทธลิวบอกเราวล่านนั้คามนนหอมนนนั้นมบี “ราคาแพงมาก” และกรสุณาสนงเกตวล่านนั้คามนนหอมราคาแพงนบีนั้ไมล่ไดท้ถซูก
ใชท้อยล่างเสบียดาย หญริงผผผู้นรีนั้เทมมันบนพระเศรียรของพระเยซผ

ขท้อ 8 และ 9: “พวกสาวกของพระองคค์เมพพื่อเหก็นกก็ไมข่พอใจ จถึงวข่า “เหตสุใดจถึงทสาใหผู้ของนรีนั้เสรียเปลข่า ดผู้วย
นนั้สามมันนรีนั้ถผู้าขายกก็ไดผู้เงรินมาก แลผู้วจะแจกใหผู้คนจนกก็ไดผู้”

ในยอหร์น 12:4 ยผดาสเปป็นผซูท้ทบีนี่คนดคท้านอยล่างรสุนแรงตล่อการแสดงออกถรึงความรนกในแบบทบีนี่ฟสุป่มเฟฟอยของมา
รบียร์ มนทธลิวกลล่าววล่า “พวกสาวกของพระองคค์เมพพื่อเหก็น” ดนงนนนั้นเราจรึงอาจสรสุปไดท้วล่ายซูดาสอาจเปป็นคนแรกทบีนี่แสดง
การคนดคท้านของตนและจากนนนั้นสาวกคนอรนี่นๆทบีนี่เหจ็นดท้วยกนบเขากจ็รล่วมวงดท้วย ยอหร์นบอกเราวล่ายซูดาสไมล่ไดท้ใสล่ใจ
จรลิงๆเกบีนี่ยวกนบการใหท้เงลินแกล่คนยากจน เหมรอนอยล่างทบีนี่เขากลล่าวอท้าง แตล่วล่าเขาคนดคท้าน “เพราะเขาเปป็นขโมย และ
ไดท้ถรอยล่าม และไดท้ยนกยอกเงลินทบีนี่ใสล่ไวท้ในยล่ามนนนั้น” (ยอหร์น 12:6) ยซูดาสเปป็นเหรนญญลิกสคาหรนบสาวกกลสุล่มเลจ็กๆนนนั้น 
ดท้วยเหตสุนบีนั้เขาจรึงถรอยล่ามทบีนี่มบีเงลินใสล่ไวท้ขท้างในนนนั้น

เมรนี่อพวกสาวกเหจ็นหญลิงผซูท้นบีนั้เทนนั้คามนนหอมราคาแพงบนพระเยซซูอยล่างฟสุป่มเฟฟอย พวกเขา “กก็ไมข่พอใจ จถึง
วข่า “เหตสุใดจถึงทสาใหผู้ของนรีนั้เสรียเปลข่า” เราอาจถรอวล่าความไมล่พอใจนบีนั้หมายถรึงความขสุข่นเคพอง บางทบีสาวกเหลล่านบีนั้
อาจรซูท้สรึกขสุล่นเครองทบีนี่หญลิงผซูท้นบีนั้บสุกรสุกเขท้ามาในคณะนบีนั้ทบีนี่นนนี่งเอนกายอยซูล่รอบโตต๊ะ พวกเขาอาจรซูท้สรึกขสุล่นเครองความเอาใจ
ใสล่ของนางทบีนี่มบีตล่อองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้ากจ็ไดท้ เพราะเหจ็นไดท้ชนดวล่าไมล่มบีสนกคนในพวกเขาทบีนี่เคยคลิดจะทคาสลินี่งดบีๆเชล่นนนนั้นถรึง
แมท้วล่าการชโลมดนงกลล่าวไมล่ใชล่เรรนี่องผลิดปกตลิเลยในครนวเรรอนของชาวตะวนนออก แตล่ไมล่วล่า “ความไมล่พอใจ” นบีนั้จะ
เปป็นอะไรกจ็ตาม พวกเขากจ็พยายามปปิดซล่อนมนนไวท้เบรนั้องหลนงการแสรท้งวล่าเปป็นหล่วงเรรนี่องความฟสุป่มเฟฟอยของการกระ
ทคานบีนั้ โดยอท้างวล่านนั้คามนนหอมนนนั้น “ถผู้าขายกก็ไดผู้เงรินมาก แลผู้วจะแจกใหผู้คนจนกก็ไดผู้”

การบล่นของพวกสาวกกจ็ดผถผกพระเยซผดท้วย เมรนี่อพวกเขาถามวล่า “เหตสุใดจถึงทสาใหผู้ของนรีนั้เสรียเปลข่า?” พวก
เขากจ็บอกเปป็นนนยวล่านนั้คามนนหอมทบีนี่มบีราคาแพงมากนนนั้นไดท้ถซูกทคาใหท้เสบียเปลล่าแลท้วโดยการถซูกเทออกอยล่างไมล่คลิด
เสบียดายเพรนี่อชโลมพระเยซซู ไมล่มบีสลินี่งใดถซูกทคาใหท้เสบียเปลล่า ครอสลินี่งทบีนี่มอบถวายแดล่พระองคร์จากใจอนนกวท้างขวางซรึนี่ง
เปปีปี่ยมดท้วยความรนก แมท้แตล่นนั้คาเยจ็นสนกถท้วยเดบียวทบีนี่ใหท้ในพระนามของพระองคร์กจ็จะไดท้รนบบคาเหนจ็จอนนยสุตลิธรรมของมนน
ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่เรากระทคาหรรอถวายถซูกทคาใหท้เสบียเปลล่าในการรนบใชท้พระองคร์ มนนเปป็นไปไมล่ไดท้เลยทบีนี่จะทคาหรรอใหท้มาก
เกลินไปสคาหรนบพระเยซซูหากสลินี่งทบีนี่เราทคาหรรอใหท้นนนั้นมาจากการทสุล่มเทอนนจรลิงใจและแทท้จรลิงตล่อพระองคร์

ขท้อ 10-12: “เมพพื่อพระเยซผทรงทราบจถึงตรมัสแกข่เขาวข่า “กวนใจหญริงนรีนั้ทสาไม เธอไดผู้กระทสาการดรีแกข่เรา 
ดผู้วยวข่าคนยากจนมรีอยผข่กมับทข่านเสมอ แตข่เราไมข่อยผข่กมับทข่านเสมอไป ซถึพื่งหญริงนรีนั้ไดผู้เทนนั้สามมันหอมบนกายเรา เธอ
กระทสาเพพพื่อการศพของเรา”

“เมพพื่อพระเยซผทรงทราบ” บอกเปป็นนนยวล่าพวกสาวกไมล่ไดท้ตนนั้งใจใหท้พระองคร์ทราบเกบีนี่ยวกนบความรซูท้สรึกตล่างๆ
ของพวกเขาในเรรนี่องนบีนั้ พวกเขานล่าจะรซูท้ดบีกวล่านนนั้น ประสบการณร์ทบีนี่ผล่านมานล่าจะสอนพวกเขาแลท้ววล่าพระองคร์ทรง
ทราบความคลิดตล่างๆของพวกเขาและใจของพวกเขา พระองคร์ทรงทราบความคลิดทสุกอยล่างของพวกเขาจรลิงๆ

“จถึงตรมัสแกข่เขาวข่า “กวนใจหญริงนรีนั้ทสาไม เธอไดผู้กระทสาการดรีแกข่เรา” ดนงนนนั้นพระเยซซูจรึงทรงตคาหนลิเหลล่า
สาวกของพระองคร์ ในขณะเดบียวกนนกนบทบีนี่พระองคร์ตรนสดท้วยถท้อยคคาทบีนี่แสดงการยอมรนบของถวายของหญลิงผซูท้นบีนั้ 
สาวกเหลล่านบีนั้แทบไมล่เขท้าใจเลยถรึงความหมายของสลินี่งทบีนี่เธอไดท้กระทคาเพรนี่อพระเยซซู! ไมล่มบีมซูลคล่าทบีนี่ตบีเปป็นเงลินไดท้ของ



ความรนกและความทสุล่มเททบีนี่เธอไดท้แสดงออกเปป็นการกระทคาอนนไมล่เหจ็นแกล่ตนวของเธอในการชโลมองคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้าของเธอ เธอใหท้สลินี่งทบีนี่ดบีทบีนี่สสุดแดล่พระองคร์ และเธอใหท้มนนจากหนวใจทบีนี่เปปีปี่ยมลท้นดท้วยความรนก โดยไมล่คริดถรึงคล่าใชท้จล่าย
ทบีนี่เปป็นเงลินทบีนี่เกบีนี่ยวขท้อง

หญลิงผซูท้นบีนั้ไมล่นล่าจะไดท้นนั้คามนนหอมนนนั้นมาโดยทบีนี่ไมล่ตท้องเสบียอะไร ไมล่มบีการกลล่าวถรึงทรนพยร์สลินของเธอ แตล่ผมไมล่
เชรนี่อวล่าเธอจะหาซรนั้อของถวายแบบนนนั้นไดท้โดยทบีนี่ไมล่ตท้องมบีการเสบียสละสล่วนตนว เธออาจใชท้เงลินสล่วนใหญล่ทบีนี่เกจ็บออมมา
ทนนั้งชบีวลิตเพรนี่อซรนั้อนนั้คามนนหอมนนนั้น หากเธอจล่ายเงลินซรนั้อนนั้คามนนหอมนนนั้นจากรายไดท้ทบีนี่มบีอยซูล่เพบียงเลจ็กนท้อย เธอกจ็เสบียสละ
อยล่างมหาศาลเพรนี่อทบีนี่จะแสดงความรนกเชล่นนนนั้นตล่อพระเยซซู แตล่เหลล่าสาวกกจ็ขาดความเขท้าใจเกบีนี่ยวกนบการกระทคา
ของเธอและเจตนาของเธอในการทคาเชล่นนนนั้น

“...ดผู้วยวข่าคนยากจนมรีอยผข่กมับทข่านเสมอ...” พระเยซซูทรงอท้างอลิงไปยนงพระราชบนญญนตลิ 15:11 ทบีนี่มบี
ประกาศไวท้วล่า “เพราะวล่าคนจนจะไมล่หมดไปจากแผล่นดลิน...” องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราไมล่ไดท้ทรงหท้ามการใหท้ทาน
แกล่คนยากจน ไมล่ใชล่อยล่างแนล่นอน! ถท้อยคคาถนดไปของพระองคร์อธลิบายวล่าพระองคร์ทรงหมายความวล่าอะไรกนนแนล่:

“...แตข่เราไมข่อยผข่กมับทข่านเสมอไป” ผมรซูท้วล่าในมนทธลิว 28:20 พระเยซซูทรงสนญญาเหลล่าสาวกของพระองคร์
วล่า “เราจะอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายเสมอไป จนกวข่าจะสรินั้นโลก” แตล่พระองคร์มลิไดท้หมายความวล่าพระองคร์จะทรงอยซูล่กนบ
พวกเขาเสมอไปฝฝ่ายรข่างกาย พระองคร์จะถซูกตรรึงกางเขน, ถซูกฝปังไวท้, พระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นอบีกและเสดจ็จขรึนั้นกลนบ
ไปหาพระบลิดา แตล่พระองคร์จะทรงสล่ง “ผซูท้ปลอบประโลมอบีกผซูท้หนรึนี่ง” (พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์) มายนงพวกเขา ผซูท้จะ
ทรงสถลิตอยซูล่กนบพวกเขาตลอดไป (ยอหร์น 14:16) ในขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่นบีนั้ พระเยซซูกคาลนงตรนสถรึงการสถลิต
อยซูล่ดท้วยฝป่ายรล่างกายของพระองคร์ แนล่นอนวล่าจะมบีโอกาสอยซูล่เสมอสคาหรนบการรนบใชท้แกล่คนยากจนและผซูท้ขนดสน แตล่
เวลาทบีนี่จะทคาการรนบใชท้ตล่อพระเยซซูโดยตรงกคาลนงเหลรอนท้อยลงเรรนี่อยๆ

“ซถึพื่งหญริงนรีนั้ไดผู้เทนนั้สามมันหอมบนกายเรา เธอกระทสาเพพพื่อการศพของเรา” มนนเปป็นธรรมเนบียมปกตลิทบีนี่จะ
ชโลมศพสคาหรนบการฝปังศพ (มาระโก 16:1 เลล่าถรึงหญลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่มายนงอสุโมงคร์ฝปังศพพรท้อมกนบ “เครรนี่องหอม” เพรนี่อ
ทบีนี่พวกเธอจะชโลมพระศพขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกเธอ) ขท้อเทจ็จจรลิงอนนครบถท้วนของการตรรึงกางเขน
พระองคร์ทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นยนงไมล่เปป็นจรริงตล่อสาวกเหลล่านนนั้น หญลิงผซูท้นบีนั้ไดท้ใหท้สลินี่งทบีนี่ดบีทบีนี่สสุดของเธอแดล่พระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์
ยนงทรงมบีชบีวลิตอยซูล่

ขท้อ 13: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ทรีพื่ไหนๆทมัพื่วโลกซถึพื่งขข่าวประเสรริฐนรีนั้จะประกาศไป การซถึพื่ง
หญริงนรีนั้ไดผู้กระทสาจะเลพพื่องลพอไปเปป็นทรีพื่ระลถึกถถึงเขาทรีพื่นมัพื่นดผู้วย”

สาวกเหลล่านนนั้นวลิพากษร์วลิจารณร์หญลิงผซูท้นบีนั้เพราะสลินี่งทบีนี่เธอกระทคา แตล่การกระทคาทบีนี่แสดงออกถรึงความรนกของ
เธอไดท้ลงมาถรึงเราในบนนทรึกขล่าวประเสรลิฐ ไมล่มบีใครอล่านขล่าวประเสรลิฐโดยทบีนี่ไมล่ไดท้อล่านเรรนี่องทบีนี่ระลรึกถรึงความรนกและ
ความทสุล่มเทสล่วนตนวของเธอทบีนี่มบีใหท้แกล่พระเยซซูครลิสตร์เจท้า จนกรวรรดลิตล่างๆไดท้ขรึนั้นครองอคานาจ, เจรลิญรสุล่งเรรอง, และ
ผล่านเลยไปสซูล่ความหลงลรม อนสุสาวรบียร์ตล่างๆทบีนี่ถซูกสรท้างขรึนั้นเพรนี่อระลรึกถรึงคนใหญล่คนโตทนนั้งหลายไดท้ผสุพนงเปป็นเถท้าธสุลบี แตล่
การกระทคาทบีนี่แสดงออกถรึงความทสุล่มเทของหญลิงผซูท้นบีนั้ดคารงอยซูล่ตล่อไป มนนจะดคารงอยซูล่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์เพราะการกระ
ทคานนนั้นถซูกทคาใหท้เปป็นอมตะโดยพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ มนนจะไมล่มบีวนนถซูกลรมเลย และกลลินี่นหอมแหล่งการกระทคาอนน
เปปีปี่ยมดท้วยรนกนนนั้นยนงคงอยซูล่เหมรอนเดลิมในวนนนบีนั้-เพรนี่อเปป็นทบีนี่ระลรึกถรึงเธอและเพรนี่อเปป็นแบบอยข่างแกข่เรา 



เรรที่องราวอมันนข่าเศรผู้าททที่สอุดในประวมัตริศาสตรย์
ขท้อ 14-16: “ครมันั้งนมันั้นคนหนถึพื่งในพวกสาวกสริบสองคนชพพื่อ ยผดาสอริสคารริโอท ไดผู้ไปหาพวกปสุโรหริตใหญข่ 

ถามวข่า “ถผู้าขผู้าพเจผู้าจะมอบพระองคค์ไวผู้แกข่ทข่าน ทข่านทมันั้งหลายจะใหผู้อะไรขผู้าพเจผู้า” ฝฝ่ายเขากก็สมัญญาจะใหผู้เหรรียญ
เงรินแกข่ยผดาสสามสริบเหรรียญ ตมันั้งแตข่เวลานมันั้นมายผดาสกก็คอยหาชข่องทรีพื่จะทรยศพระองคค์” 

“คนหนถึพื่งในพวกสาวกสริบสองคนชพพื่อ ยผดาสอริสคารริโอท...” ไมล่มบีขท้อสงสนยเลยวล่ายซูดาสเปป็นหนรึนี่งในชายสลิบ
สองคนนนนั้นทบีนี่ถซูกเลรอกโดยพระเยซซูใหท้เดลินกนบพระองคร์ในระหวล่างการรนบใชท้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์ ชรนี่อของยซูดาสอลิส
คารลิโอทถซูกระบสุทล่ามกลางสลิบสองคนนนนั้นในมนทธลิว 10:2-4, ในมาระโก 3:13-19, และในลซูกา 6:12-16 เขาไมล่
เพบียงไดท้รนบการทรงเรบียกโดยพระเยซซูใหท้เปป็นหนรึนี่งในสลิบสองคนนนนั้น แตล่เขายนงถซูกมอบหมายภารกลิจและถซูกสล่งออก
ไปพรท้อมกนบสาวกคนอรนี่นๆเพรนี่อเทศนาและสนนี่งสอนดท้วย (มธ. 10:5-7) และเขายนงไดท้รนบคคาสนนี่งเดบียวกนนกนบทบีนี่ประทาน
ใหท้แกล่คนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอดท้วย (มธ. 10:6-42)

มนนเกลินความเขท้าใจจรลิงๆทบีนี่วล่าชายคนหนรึนี่งทบีนี่เคยเดลินกนบพระเยซซู, ไดท้เหจ็นการอนศจรรยร์ตล่างๆของพระองคร์, 
ไดท้ยลินคคาสอนตล่างๆของพระองคร์, และทบีนี่ไดท้ดคารงตคาแหนล่งทบีนี่ไดท้รนบความไวท้วางใจในกลสุล่มสาวก, จะทรยศพระบสุตร
ของพระเจท้าและมอบพระองคร์ไวท้ในมรอของคนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยากตรรึงพระองคร์ทบีนี่กางเขน กระนนนั้นชรนี่อของยซูดาสกจ็มบี
ความหมายเหมรอนกนนทนนี่วโลกในเรรนี่องของการหนกหลนงและการทรยศ ทล่ามกลางบสุคคลมากมายในหนท้า
ประวนตลิศาสตรร์ ทนนั้งฝป่ายพระคนมภบีรร์และฝป่ายโลก ไมล่มบีใครทบีนี่ถซูกดซูหมลินี่นเหยบียดหยามโดยคนทนนี่วโลกมากเทล่ากนบยซูดา
สอลิสคารลิโอท “หนรึนี่งในพวกสลิบสองคนนนนั้น”

ยซูดาส “ไดผู้ไปหาพวกปสุโรหริตใหญข่” จคาไวท้วล่าในขท้อ 3 และ 4 พวกปสุโรหลิตใหญล่, พวกธรรมาจารยร์และ
พวกผซูท้ใหญล่ของประชาชนมาประชสุมกนนเพรนี่อปรรึกษาวางแผนวล่าพวกเขาจะจนบกสุมพระเยซซูโดยไมล่กล่อใหท้เกลิดความ
วสุล่นวายทล่ามกลางประชาชนไดท้อยล่างไร มนนไมล่ใชล่เรรนี่องทบีนี่ไรท้เหตสุผลทบีนี่จะคลิดวล่าขณะทบีนี่คนเหลล่านบีนั้ประชสุมกนนอยซูล่นนนั้น ยซู
ดาสเขท้าไปหาพวกเขาพรท้อมกนบขท้อเสนอของตน (โปรดสนงเกตวล่า พวกเขาไมล่ไดท้ใชผู้คนไปตามยซูดาสมา เขาไปหา
คนเหลล่านนนั้นเอง)

“ถผู้าขผู้าพเจผู้าจะมอบพระองคค์ไวผู้แกข่ทข่าน ทข่านทมันั้งหลายจะใหผู้อะไรขผู้าพเจผู้า” ยซูดาสเปป็นคนโลภหากคาไรเขท้า
ตนว เราหมายเหตสุไปแลท้ววล่าเขาถรอยล่ามใสล่เงลินทบีนี่บรรจสุเงลินเลจ็กนท้อยทบีนี่พวกสาวกมบีขณะทบีนี่พวกเขาเดลินทางไปตามทบีนี่
ตล่างๆกนบพระเยซซู เราหมายเหตสุดท้วยวล่าเขาเปป็นขโมย-และสสุดทท้ายแลท้วการรนกเงลินของเขากจ็ทคาใหท้เขาทรยศพระผซูท้
ชล่วยใหท้รอดของโลกนบีนั้

พวกสาวกยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ และพวกเขากจ็คาดหวนงดท้วยใจเตจ็มรท้อย
วล่าพระองคร์จะทรงสถาปนาอาณาจนกรหนรึนี่งบนแผล่นดลินโลก พวกเขาไมล่ไดท้เขท้าใจอยล่างถล่องแทท้ แมท้ในยามทบีนี่พระองคร์
สลินั้นพระชนมร์ วล่าอาณาจนกรของพระองคร์ตท้องถซูกเลรนี่อนออกไปกล่อนและดท้วยเหตสุนบีนั้ ชนนี่วระยะเวลาหนรึนี่ง มนนจรึงกลาย
เปป็นอาณาจนกรหนรึนี่งทบีนี่ไมล่ปรากฏแกล่ตาซรึนี่งถซูกตนนั้งขรึนั้นในใจของมนสุษยร์ทนนั้งหลาย ยซูดาสไมล่เคยเหจ็นเกลินไปกวล่าสงล่าราศบี
และเกบียรตลิยศของอาณาจนกรฝป่ายโลกทบีนี่ถซูกคาดหวนงไวท้ เขายกเหตสุผลวล่าถท้าพระเยซซูเปป็นกษนตรลิยร์ของพวกยลิวและ
ทรงตนนั้งพระทนยทบีนี่จะสถาปนาอาณาจนกรหนรึนี่ง กจ็คงจะมบีตคาแหนล่งตล่างๆในอาณาจนกรนนนั้นสคาหรนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้



ปรนนลิบนตลิพระองคร์กข่อนการสถาปนาอาณาจนกรนนนั้น ในฐานะเปป็นเหรนญญลิกของกลสุล่มสาวก บางทบีเขานล่าจะไดท้รนบ
ตคาแหนล่งเดบียวกนนในอาณาจนกรนนนั้น

เราไมล่มบีเหตสุผลทบีนี่จะคลิดเอาเองวล่ายซูดาสไมล่ไดท้ทสางานกนบสาวกคนอรนี่นๆ เขาออกไปกนบคนเหลล่านนนั้น เขาไดท้
รนบคคาสนนี่งเฉพาะเจาะจงเหลล่านนนั้นเกบีนี่ยวกนบสลินี่งทบีนี่สาวกสลิบสองคนนนนั้นจะตท้องกระทคาและวล่าพวกเขาควรกระทคามนน
อยล่างไร และไมล่มบีตรงไหนเลยในพระคนมภบีรร์ทบีนี่บอกเราวล่ายซูดาสไมล่ไดท้ทคางานหนนกรล่วมกนบพวกเขา-แตล่หากเขาไดท้
ทคางานหนนกจรลิงๆ เขากจ็กคาลนงคลิดถรึงเกบียรตลิยศทบีนี่ตนจะไดท้รนบ ไมล่ใชล่การชนะโลกมายนงพระครลิสตร์ ดซูเหมรอนจะเปป็น
เรรนี่องทบีนี่ปกตลิธรรมดาสคาหรนบเขาทบีนี่จะยกเหตสุผลกนบตนวเองวล่ายลินี่งเขาทคางานหนนกอยล่างรท้อนรนมากเทล่าไร ตคาแหนล่ง
ของเขาในอาณาจนกรนนนั้นกจ็จะยลินี่งสซูงขรึนั้นมากเทล่านนนั้นเมรนี่อกษนตรลิยร์ทรงแตล่งตนนั้งเหลล่าผซูท้ปกครองของพระองคร์

แตล่วนนแลท้ววนนเลล่าบนดนบีนั้เขาไดท้ยลินพระเยซซูเจท้าตรนสถรึงการสลินั้นพระชนมร์ทบีนี่ใกลท้เขท้ามาของพระองคร์ ทสุกสลินี่งทบีนี่
เกบีนี่ยวขท้องกนบพระเยซซูและกนบสาวกคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอยลินี่งทคาใหท้เขาระแวงวล่ามบีบางสลินี่งผลิดปกตลิแลท้วกนบแผนการเหลล่านนนั้น
ตามทบีนี่เขาเขท้าใจพวกมนน เหลล่าศนตรซูของพระเยซซูกคาลนงตบีวงลท้อมเขท้าประชลิดพระองคร์ โดยปวารณาวล่าจะฆล่าพระองคร์
ใหท้ไดท้ไมล่วล่าจะตท้องแลกดท้วยอะไรกจ็ตาม เมรนี่อองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงพลาดทบีนี่จะฉวยโอกาสจากความปรารถนาของ
ประชาชนทบีนี่อยากตนนั้งพระองคร์เปป็นกษนตรลิยร์ตอนทบีนี่พระองคร์ทรงขบีนี่ลาตนวนท้อยเขท้ากรสุงเยรซูซาเลจ็ม ยซูดาสกจ็รซูท้แลท้ววล่า
เหตสุการณร์อนนนล่าเศรท้าจะเกลิดขรึนั้นในไมล่ชท้า แผนการและความใฝป่ฝปันตล่างๆของเขากคาลนงจะพนงทลายลงแบบไมล่มบีชลินั้นดบี

เขารซูท้ดท้วยวล่าเหลล่าผซูท้ปกครองของชาวยลิวกคาลนงพยายามหาโอกาสทบีนี่จะจนบกสุมพระเยซซู และการยกเหตสุผล
แบบโลภโมโทสนนของเขากจ็เสนอแนะแกล่เขาวล่าเขาควรตนกตวงสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่เขาจะตนกตวงไดท้ในขณะทบีนี่เขายนง
สามารถตนกตวงไดท้อยซูล่ บางทบีพวกผซูท้นคาทางศาสนาทบีนี่คลิดแผนการอาจเตจ็มใจจข่ายเพรนี่อทบีนี่จะไดท้จนบกสุมชาวนาซาเรจ็ธผซูท้ทบีนี่
พวกเขาเกลบียดชนงเหลรอเกลินกจ็ไดท้ เขานคาความคลิดนบีนั้ไปปฏลิบนตลิและไปหาคนเหลล่านนนั้นเพรนี่อตล่อรองราคาเทล่าใดกจ็ตามทบีนี่
พวกเขาจะยอมจล่าย

“ฝฝ่ายเขากก็สมัญญาจะใหผู้เหรรียญเงรินแกข่ยผดาสสามสริบเหรรียญ” การกระทคาของยซูดาสตรงนบีนั้คงจะตนี่คาทราม
จรลิงๆไมล่วล่าเขาจะไดท้รนบเงลินมากขนาดไหนกจ็ตาม แตล่พระคนมภบีรร์บอกเราวล่าเขาขายองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าแหล่งสงล่าราศบี
เปป็นเงรินสามสริบเหรรียญ-ราคาของทาสธรรมดาคนหนรึนี่ง ตามทบีนี่พระราชบนญญนตลิกคาหนดไวท้ในอพยพ 21:32

ตนนั้งแตล่เวลานนนั้นเปป็นตท้นมา ยผดาส “คอยหาชข่องทรีพื่จะทรยศพระองคค์” นนนี่นครอ เขาคอยเฝฝ้าหาโอกาสทบีนี่เขา
จะพาพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกเจท้าหนท้าทบีนี่ไปหาพระเยซซูภายใตท้สถานการณร์ตล่างๆทบีนี่จะไมล่ปลสุกเรท้าประชาชนและ
กล่อใหท้เกลิดการวสุล่นวายทล่ามกลางพวกเขา การกระทคานบีนั้ตท้องถซูกกระทคาอยล่างเงบียบๆ ไมล่กระโตกกระตาก ภายใตท้การ
ปกปปิดของความมรดหรรอในทบีนี่เปลบีนี่ยวมากๆกจ็ยลินี่งดบี

กล่อนเราจากขท้อพระคคาตอนนบีนั้ไป ผมคลิดวล่ามนนคงจะคสุท้มคล่ากนบเวลาและพรนั้นทบีนี่ทบีนี่จะทคาการศรึกษาอยล่างยล่อๆ
เกบีนี่ยวกนบชายผซูท้นบีนั้ นนนี่นครอยซูดาสอลิสคารลิโอท เราเหจ็นแลท้ววล่าเขาแตกตล่างจากสาวกคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอในหลายๆดท้าน

ประการแรกกจ็ครอ ยซูดาสเปป็นคนเดบียวในสลิบสองคนนนนั้นทบีนี่ไมล่ใชล่ชาวแควท้นกาลลิลบี (หมายเหตสุ กลิจการ 2:7) 
ประวนตลิศาสตรร์บอกเราวล่ายซูดาสมาจากเครบีโยท เมรองหนรึนี่งในประเทศโมอนบ ดท้วยเหตสุนบีนั้พรนั้นเพของเขาจรึงแตกตล่าง
จากชาวแควท้นกาลลิลบีเหลล่านนนั้น



ประการทบีนี่สองกจ็ครอ ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่ายซูดาสอลิสคารลิโอท ซรึนี่งเปป็นคนชนนี่วรท้ายตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์ ไดท้รนบการทรง
เรบียกโดยพระเยซซูใหท้เปป็นหนรึนี่งในสลิบสองคนนนนั้นกจ็มลิไดท้เปลบีนี่ยนแปลงความรนบผลิดชอบของเขา-นนนี่นครอ การมบีอคานาจ
สลิทธลิธิ์ขาดและการทรงทราบลล่วงหนท้าของพระเจท้าไมล่ไดท้เปลบีนี่ยนแปลงความรนบผลิดชอบของมนสุษยร์ พระเจท้าทรง
ทราบตอนจบตนนั้งแตล่ตอนตท้น และพระเยซซูทรงทราบวล่ายซูดาสเปป็นคนแบบไหน พระองคร์ทรงทราบวล่ายซูดาสเปป็นผซูท้
นนนั้นทบีนี่จะจงใจทรยศพระองคร์ ในยอหร์น 6:64 พระองคร์ตรนสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “แตข่ในพวกทข่านมรีบาง
คนทรีพื่ไมข่เชพพื่อ” จากนนนั้นยอหร์นอธลิบายวล่า “เพราะพระเยซซูทรงทราบแตข่แรกวล่าผซูท้ใดไมล่เชรนี่อ และเปป็นผซูท้ใดทบีนี่จะทรยศ
พระองคร์” พระเยซซูทรงเขท้าใจสลินี่งนบีนั้อยล่างถล่องแทท้กล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงเรบียกยซูดาสใหท้เปป็นหนรึนี่งในสลิบสองคนนนนั้น 
พระเจท้าในอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระองคร์ทรงมบีแผนการหนรึนี่ง, แผนการหนรึนี่งซรึนี่งถซูกวางไวท้กล่อนโลกนบีนั้ไดท้เปป็นขรึนั้น, และ
เราไมล่จคาเปป็นตท้องถามวล่าทสาไมพระเยซซูทรงเลรอกคนทรยศคนหนรึนี่งใหท้อยซูล่ทล่ามกลางชายกลสุล่มเลจ็กนนนั้นผซูท้ซรึนี่งจะรล่วมแบล่ง
ปปันงานรนบใชท้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์ “สลินี่งลบีนั้ลนบทนนั้งปวงเปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจท้าของเราทนนั้งหลาย แตล่สลินี่งทรง
สคาแดงนนนั้นเปป็นของเราทนนั้งหลาย และของลซูกหลานของเราเปป็นนลิตยร์...” (พระราชบนญญนตลิ 29:29)

คนบางคนเชรนี่อวล่ายซูดาสทรยศองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเพราะวล่าเขาหลล่นจากพระคสุณ นบีนี่ไมล่อาจเปป็นไปไดท้เลย ยซู
ดาสไมล่มบีทางหลข่นจากพระคทุณเดจ็ดขาดเพราะวล่าเขาไมข่เคยอยผข่ในพระคสุณเลย เขาไมล่เคยรนบความรอดเลย มบีขท้อ
พระคนมภบีรร์ใดไหมทบีนี่จะพลิสซูจนร์คคากลล่าวนบีนั้? แนล่นอนวล่ามบีครนบ:

ในยอหร์น 6:70, 71 เราอล่านตรงทบีนี่พระเยซซูตรนสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “เราเลรอกพวกทล่านสลิบ
สองคนมลิใชล่หรรอ และคนหนรึนี่งในพวกทล่านเปป็นมารรท้าย” จากนนนั้นเราอล่านวล่า “พระองคค์ทรงหมายถถึงยดูดาสอถิสคารถิ
โอทบสุตรชายซบีโมน เพราะวข่าเขาเปป็นผผผู้ทรีพื่จะทรยศพระองคค์ ครอคนหนรึนี่งในอนครทซูตสลิบสองคน”

ในภาษาเดลิมของภาคพนนธสนญญาใหมล่ ไมล่มบีคคานคาหนท้านาม a ในประโยคนนนั้นในขท้อ 70 (“…one of you 
is a devil.”) สลินี่งทบีนี่พระเยซซูตรนสจรลิงๆแลท้วกจ็ครอ “เราเลรอกพวกทล่านสลิบสองคนมลิใชล่หรรอ และคนหนถึพื่งในพวกทข่าน
เปป็นมารรผู้าย (one of you is Devil)” คราวนบีนั้คสุณอาจคท้นดซูพระคนมภบีรร์ตนนั้งแตล่พระคคาขท้อแรกของปฐมกาลไป
จนถรึงขท้อสสุดทท้ายของวลิวรณร์ และคสุณจะไมล่พบอบีกทบีนี่หนรึนี่งเลยทบีนี่พระเยซซูทรงเรบียกมนสุษยร์คนใดวล่า “มารรผู้าย” มบีมาร
รผู้ายเพบียงตนเดรียวเทข่านมันั้น มบีภซูตผบีปปีศาจมากมาย, ปปีศาจนนบลผู้านๆตน, แตล่มบีมารรท้ายตนเดบียวเทล่านนนั้น และหากยซูดา
สอลิสคารลิโอทเปป็นมารรผู้าย (และพระเยซซูตรนสวล่าเขาเปป็น) งนนั้นเขากจ็เปป็นมารรผู้ายนดันั้น, ซาตานทรีพื่มาปรากฏในรข่าง
มนสุษยค์

ยลินี่งไปกวล่านนนั้น ในคคาอธลิษฐานวลิงวอนเผรนี่อของพระองคร์ทบีนี่ถซูกบนนทรึกไวท้ในยอหร์น บททบีนี่ 17 พระเยซซูทรงใชท้ชรนี่อ
หนรึนี่งกนบยซูดาสซรึนี่งพระองคร์ไมล่เคยใชท้กนบมนสุษยร์คนใดเลย ครอชรนี่อหนรึนี่งซรึนี่งปรากฏเพบียงสองครนนั้งในพระคนมภบีรร์ทนนั้งเลล่ม ใน
ขท้อ 9  ของบทนนนั้นพระเยซซูตรนสแกล่พระบลิดาในสวรรคร์วล่า “ขท้าพระองคร์อธลิษฐานเพรนี่อเขา (เพรนี่อสาวกเหลล่านนนั้น) ขท้า
พระองคร์มลิไดท้อธลิษฐานเพรนี่อโลก แตล่เพรนี่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่พระองคร์ไดท้ประทานแกล่ขท้าพระองคร์...” จากนนนั้นในขท้อ 12 
พระองคร์ทรงประกาศวล่า “เมรนี่อขท้าพระองคร์ยนงอยซูล่กนบคนเหลล่านนนั้นในโลกนบีนั้ ขท้าพระองคร์กจ็ไดท้พลิทนกษร์รนกษาพวกเขาไวท้
โดยพระนามของพระองคร์ ผซูท้ซรึนี่งพระองคร์ไดผู้ประทานแกล่ขท้าพระองคร์ ขท้าพระองคร์ไดท้ปกปฝ้องเขาไวท้และไมข่มรีผผผู้หนถึพื่งผผผู้
ใดเสรียไปนอกจากลดูกของความพถินาศ เพรนี่อพระคนมภบีรร์จะสคาเรจ็จ”



บนดนบีนั้เราทราบวล่าคนไหนในสาวกเหลล่านนนั้นทบีนี่เสบียไป เขาครอยซูดาสอลิสคารลิโอท ดท้วยเหตสุนบีนั้เมรนี่อพระเยซซูตรนส
ถรึงผซูท้นนนั้นทบีนี่เสบียไปวล่าเปป็น “ลซูกของความพลินาศ”  พระองคร์กจ็กคาลนงตรนสถรึงยซูดาส 

หากเราดซูทบีนี่ขท้อพระคคาอบีกตอนทบีนี่เหลรอทบีนี่ชรนี่อนนนั้นถซูกใชท้ เรากจ็จะพบถท้อยคคาเหลล่านบีนั้ใน 2 เธสะโลนลิกา 2:3 ครอ
ถท้อยคคาทบีนี่เปาโลพซูดถรึงปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์, คนแหล่งการบาปนนนั้น:

“อยล่าใหท้ผซูท้หนรึนี่งผซูท้ใดลล่อลวงทล่านโดยทางหนรึนี่งทางใดเลย เพราะวล่าวนนนนนั้น (วนนขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า) จะ
ไมล่มาถรึง เวท้นแตล่จะมบีการลท้มลงเสบียกล่อน และคนแหงงการบาปนมันั้นจะประจมักษค์แจผู้ง คพอลดูกแหงงความพถินาศ”

เนรนี่องจากพระเยซซูทรงเรบียกชายคนเดบียวเทล่านนนั้น (ยซูดาสอลิสคารลิโอท) วล่า “ลซูกแหล่งความพลินาศ” และ
เนรนี่องจากอบีกทบีนี่เดบียวเทล่านนนั้นทบีนี่ชรนี่อนนนั้นถซูกใชท้ในพระคนมภบีรร์บรลิสสุทธลิธิ์ครอตอนทบีนี่เปาโลเรบียกปฏลิปปักษร์ตล่อพระครลิสตร์วล่า “ลซูก
แหล่งความพลินาศ” ผมจรึงเชรนี่อโดยสล่วนตนววล่าตามทบีนี่พระวจนะของพระเจท้ากลล่าว ยผดาสอริสคารริโอทจะเปป็นปฏริปปักษค์
ตข่อพระครริสตค์

ผมขอกลล่าวซนั้คาวล่า-ยซูดาสไมล่เคยรนบความรอดเลย เขาไมล่เคยมบีพระคสุณทบีนี่ชล่วยใหท้รอดของพระเจท้าเลย เขา
ไดท้รนบเลรอกใหท้เปป็นอมัครทผตคนหนรึนี่ง ถซูกตท้องครนบ; แตล่ตามทบีนี่คสุณเวจ็บสเตอรร์กลล่าว คคาวล่า “อนครทซูต” (apostle) มบี
ความหมายวล่า “ผซูท้ทบีนี่ถซูกสล่งไป” (one sent forth) คราวนบีนั้มนนเปป็นไปไดท้อยล่างยลินี่งทบีนี่จะเปป็นอนครทซูตคนหนรึนี่งและยนงไมล่
ไดท้เปป็นบสุตรของพระเจท้าคนหนรึนี่งทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว คนๆหนรึนี่งอาจถซูก “สล่งไป” เพรนี่อกระทคาภารกลิจหนรึนี่ง คนๆนนนั้น
อาจประกาศรซูปแบบหนรึนี่งของขล่าวประเสรลิฐหนรึนี่ง, ศาสนาหนรึนี่ง, ลนทธลิหนรึนี่งดท้วยซนั้คา เขาเปป็น “อนครทซูต”  คนหนรึนี่ง
จรลิงๆ แตล่นนนี่นไมล่ไดท้หมายความวล่าเขาเปป็นผซูท้เชรนี่อคนหนรึนี่งทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว ยซูดาสกจ็เปป็นเชล่นนนนั้น เขาเปป็นอนครทซูตคน
หนรึนี่ง-แตล่เขาไมล่เคยเปป็นผผผู้เชพพื่อคนหนรึนี่งเลย

ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่ายซูดาสไมล่ไดท้ “หลล่นจากพระคสุณ” กจ็ถซูกสนนบสนสุนเพลินี่มเตลิมในกลิจการ 1:24, 25 เมรนี่ออนครทซูต
สลิบเอจ็ดคนนนนั้นเลรอกมนทธบีอนสมาแทนทบีนี่ยซูดาส: “แลท้วพวกสาวกจรึงอธลิษฐานวล่า “พระองคร์เจท้าขท้า ผซูท้ทรงทราบใจของ
มนสุษยร์ทนนั้งปวง ขอทรงสคาแดงวล่าในสองคนนบีนั้ (บารซนบบาสหรรอมนทธบีอนส) พระองคร์ทรงเลรอกคนไหน ใหท้รนบสล่วนใน
การปรนนริบมัตรินรีนั้ และรนบตสาแหนข่งเปป็นอมัครทผตแทนยดูดาส ซนที่งโดยการละเมถิดนดันั้นไดล้หลงจากหนล้าททที่ไปยนงทบีนี่ของตน”
ยซูดาสไมล่ไดท้หลล่นจากการไถล่ เขาหลข่นจากตสาแหนข่งอดัครทดูต เขาไมล่ไดท้สซูญเสบียความรอดของตนเพราะวล่าเขาไมล่เคย
รนบความรอดเลย เขาสซูญเสบียตสาแหนข่งของตนในฐานะอมัครทผตคนหนรึนี่ง

ผมอยากใหท้คสุณสนงเกตขท้อความอบีกตอนหนรึนี่งทบีนี่นล่าสนใจและจคากนดเฉพาะเกบีนี่ยวกนบยซูดาส: ในวลบีสสุดทท้าย
ของกลิจการ 1:25 ทบีนี่เพลินี่งถซูกยกมานบีนั้ เราถซูกบอกวล่ายผดาสไป “ยมังททที่ของตน” ไมล่มบีการกลล่าวเชล่นนบีนั้เกบีนี่ยวกนบคนอรนี่นเลย
ในพระคนมภบีรร์ เราอล่านในเพลงสดสุดบี 9:17 วล่า “คนชมัพื่วจะตท้องถอยไปสซูล่นรก” มบีขท้ออท้างอลิงหลายตอนในพระคนมภบีรร์
ซรึนี่งพซูดถรึงนรก, ความพลินาศ, ไฟ, กคามะถนน, ทบีนี่มรดภายนอก-แตล่ยซูดาสคนเดบียวเทล่านนนั้นถซูกกลล่าววล่าไปยนง “ทรีพื่ของตน”
ไมล่มบีการบอกใบท้วล่าสถานทบีนี่แหล่งนนนั้นครออะไร มนนสมเหตสุสมผลทบีนี่จะคลิดถรึงสถานทบีนี่แหล่งนนนั้นวล่าเปป็นชล่องทบีนี่ถซูกแบล่งเปป็น
พลิเศษแหล่งหนรึนี่งในนรก ไมล่วล่าสถานทบีนี่แหล่งนนนั้นจะอยซูล่ทรีพื่ไหนกก็ตาม ผมกจ็เชรนี่อวล่ายซูดาสไดท้มาจากทบีนี่นนนี่นเพรนี่อรนบตคาแหนล่ง
อนครทซูตของตน เขาฆล่าตนวตายและกลมับไปยมังสถานทบีนี่แหล่งนนนั้น และผมเชรนี่อดท้วยวล่าพอถรึงเวลาทบีนี่กคาหนดไวท้เขาจะ
กลนบมายนงแผล่นดลินโลกนบีนั้ในกายหนรึนี่ง, มารรท้ายทบีนี่รนบสภาพมนสุษยร์, คนแหล่งการบาปนนนั้น, ลซูกแหล่งความพลินาศ, 
คนนอกกฎหมายนนนั้นผซูท้ซรึนี่งจะถซูกเปปิดเผยหลนงจากทบีนี่ครลิสตจนกรถซูกรนบขรึนั้นไปแลท้ว



หากคสุณเหจ็นวล่าการตบีความเชล่นนบีนั้ดซูเหลวไหลหรรอไรท้เหตสุผล ผมกจ็ขอใหท้คสุณพลิจารณามาลาคบี 4:5 ทบีนี่เราอล่าน
วล่า “ดซูเถลิด เราจะสล่งเอลรียาหค์ผผผู้พยากรณค์มายนงเจท้ากล่อนวนนแหล่งพระเยโฮวาหร์ ครอวนนทบีนี่ใหญล่ยลินี่งและนล่าสะพรรึงกลนวมา
ถรึง” บนดนบีนั้เราทราบวล่าเอลบียาหร์ไดท้ถซูกรนบขรึนั้นไปยนงสวรรคร์ในรถรบเพลลิงหลายรท้อยปปีกล่อนคคาพยากรณร์นนนั้นถซูกเขบียน 
แตล่เขาจะกลนบมายนงแผล่นดลินโลกเพรนี่อกระทคางานรนบใชท้นนนั้นซรึนี่งถซูกกคาหนดไวท้สคาหรนบเขาในยสุคสสุดทท้าย เพรนี่อทบีนี่ขท้อพระ
คนมภบีรร์นบีนั้จะสคาเรจ็จจรลิง ดนงนนนั้นมนนจรึงไรท้เหตสุผลเหลรอเกลินหรรอทบีนี่จะเชรนี่อวล่ายซูดาสอลิสคารลิโอทจะกลนบมายนงแผล่นดลินโลก
ในกายหนรึนี่งเชล่นกนน, มารรท้ายทบีนี่รนบสภาพมนสุษยร์, เพรนี่อทบีนี่พระคนมภบีรร์จะสคาเรจ็จจรลิง? ทสุกสลินี่งทบีนี่ยซูดาสไดท้กระทคาถซูก
พยากรณร์ไวท้ในภาคพนนธสนญญาเดลิม (กรสุณาดซู เศคารลิยาหร์ 11:12 และเพลงสดสุดบี 41:9)

การจมัดเตรทยมปปัสกา
ขท้อ 17-19: “ในวมันตผู้นเทศกาลกรินขนมปปังไรผู้เชพนั้อ พวกสาวกมาทผลถามพระเยซผวข่า “พระองคค์ทรง

ปรารถนาจะใหผู้ขผู้าพระองคค์ทมันั้งหลายจมัดเตรรียมปปัสกาใหผู้พระองคค์เสวยทรีพื่ไหน” พระองคค์จถึงตรมัสวข่า “จงเขผู้าไปหาผผผู้
หนถึพื่งในกรสุงนมันั้น บอกเขาวข่า ‘พระอาจารยค์วข่า เวลาของเรามาใกลผู้แลผู้ว เราจะถพอปปัสกาทรีพื่บผู้านของทข่านพรผู้อมกมับ
พวกสาวกของเรา’” ฝฝ่ายสาวกเหลข่านมันั้นกก็กระทสาตามทรีพื่พระเยซผทรงรมับสมัพื่ง แลผู้วไดผู้จมัดเตรรียมปปัสกาไวผู้พรผู้อม”

ขอใหท้เราอล่านบนนทรึกเรรนี่องเดบียวกนนทบีนี่ถซูกใหท้ไวท้ในมาระโก 14:12-16:
“เมรนี่อวนนตท้นเทศกาลกลินขนมปปังไรท้เชรนั้อ ถรึงเวลาเขาเคยฆล่าลซูกแกะสคาหรนบปปัสกานนนั้น พวกสาวกของ

พระองคร์มาทซูลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์ทรงปรารถนาจะใหท้ขท้าพระองคร์ทนนั้งหลายไปจนดเตรบียมปปัสกาใหท้พระองคร์
เสวยทบีนี่ไหน” พระองคร์จรึงทรงใชท้สาวกสองคนไป สนนี่งเขาวล่า “จงเขท้าไปในกรสุงนนนั้น แลท้วจะมบีชายคนหนถึพื่งทผนหมผู้อนนั้สา
มาพบทล่าน จงตามคนนมันั้นไป เขาจะเขท้าไปในทบีนี่ใด ทล่านจงบอกเจท้าของเรรอนนนนั้นวล่า พระอาจารยร์ถามวล่า ‘หท้องทบีนี่
เราจะกลินปปัสกากนบเหลล่าสาวกของเราไดท้นนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหน’ เจผู้าของเรพอนจะชรีนั้ใหผู้ทข่านเหก็นหผู้องใหญข่ชมันั้นบนทรีพื่ตกแตข่งไวผู้
แลผู้ว ทรีพื่นมัพื่นแหละ จงจมัดเตรรียมไวผู้สสาหรมับพวกเราเถริด” สาวกสองคนนนนั้นจรึงออกเดลินเขท้าไปในกรสุง และพบเหมรอน
พระดคารนสทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนสแกล่เขา แลท้วไดท้จนดเตรบียมปปัสกาไวท้พรท้อม”

จากนนนั้นในลซูกา 22:7-13 เราอล่านบนนทรึกทบีนี่นล่าสนใจนบีนั้: 
“พอถรึงวนนกลินขนมปปังไรท้เชรนั้อ เมรนี่อเขาตท้องฆล่าลซูกแกะสคาหรนบปปัสกา พระองคค์จถึงทรงใชผู้เปโตรและยอหค์นไป

สนนี่งวล่า “จงไปจนดเตรบียมปปัสกาใหท้เราทนนั้งหลายกลิน” เขาทซูลถามพระองคร์วล่า “พระองคร์ทรงปรารถนาจะใหท้ขท้า
พระองคร์ทนนั้งหลายจนดเตรบียมทบีนี่ไหน” พระองคร์ตรนสตอบเขาวล่า “ดซูเถลิด เมรนี่อทล่านเขท้าไปในกรสุงกจ็จะมบีชายคนหนรึนี่งทซูน
หมท้อนนั้คามาพบทล่าน เขาจะเขท้าไปเรรอนไหน จงตามเขาไปในเรรอนนนนั้น จงพซูดกนบเจท้าของเรรอนวล่า ‘พระอาจารยร์ใหท้
ถามทล่านวล่า “หท้องทบีนี่เราจะกลินปปัสกากนบเหลล่าสาวกของเราไดท้นนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหน”’ เจท้าของเรรอนจะชบีนั้ใหท้ทล่านเหจ็นหท้อง
ใหญล่ชนนั้นบนทบีนี่ตกแตล่งไวท้แลท้ว ทบีนี่นนนี่นแหละจงจนดเตรบียมไวท้เถลิด” เขาทนนั้งสองจรึงไปและพบเหมรอนคคาทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนส
แกล่เขา แลท้วไดท้จนดเตรบียมปปัสกาไวท้พรท้อม”

ดซูเหมรอนวล่าพระเยซซูทรงอยซูล่ในทบีนี่ปลอดฝซูงชนตล่อไปทบีนี่หมซูล่บท้านเบธานบีสนกพนกหนรึนี่งหลนงจากมรนั้ออาหารนนนั้นใน
เรรอนของซบีโมนคนโรคเรรนั้อน ขณะเดบียวกนน ยซูดาสกจ็ไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มและทคาขท้อตกลงทรยศของตนกนบพวกผซูท้
ปกครองยลิว โดยจนดแจงทบีนี่จะทรยศพระเยซซูไวท้ในมรอของพวกเขา



มนนเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบนตลิสคาหรนบยลิวทบีนี่ยคาเกรงพระเจท้าทสุกคนทบีนี่จะถรอเทศกาลปปัสกาและรนบประทา
นมรนั้อปปัสกา และพระเยซซูกจ็ทรงระมนดระวนงทบีนี่จะ “กระทคาตามสลินี่งชอบธรรมทสุกประการ” (มธ. 3:15) ดท้วยเหตสุนบีนั้
พระองคร์จรึงเสดจ็จกลนบไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มโดยมบีจสุดประสงคร์ทบีนี่จะถรอเทศกาลปปัสกา

“พระองคค์ทรงปรารถนาจะใหผู้ขผู้าพระองคค์ทมันั้งหลายจมัดเตรรียมปปัสกาใหผู้พระองคค์เสวยทรีพื่ไหน” พวกสาวกรซูท้
วล่าพระเยซซูจะทรงถรอเทศกาลปปัสกา แตล่พวกเขาไมล่รซูท้วล่าพระองคร์วางแผนจะรนบประทานมรนั้อนนนั้นทรีพื่ไหน พระองคร์ไมล่
ทรงมบีบท้านของพระองคร์เอง พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่าพระองคร์ทรงไดผู้รมับเชริญใหท้ไปรล่วมกลินเลบีนั้ยงในบท้านของผซูท้ใด
เลย และมนนคงจะอนนตรายสคาหรนบพระองคร์ดท้วยทบีนี่จะเสบีนี่ยงเขท้าไปในสถานทบีนี่แหล่งใดนอกจากหท้องรนบรองทบีนี่เปป็นสล่วน
ตนวมากทบีนี่สสุด

เราหมายเหตสุแลท้ววล่ามนทธลิวกลล่าววล่าพวกสาวกถามคสาถามนมันั้น มาระโกบอกเราวล่าพระเยซซูทรงสล่งสาวก
สองคนไปทคาการจนดเตรบียมทบีนี่จคาเปป็นสคาหรนบพลิธบีเลบีนั้ยงนนนั้น และลซูกาบอกเราวล่าสาวกสองคนนนนั้นทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงโดย
มาระโกครอ เปโตรและยอหค์น 

“จงเขผู้าไปหาผผผู้หนถึพื่งในกรสุงนมันั้น (กรสุงเยรซูซาเลจ็ม)...” ชายผซูท้นบีนั้ไมล่ถซูกเอล่ยชรนี่อ มาระโกและลซูกาบอกเราวล่าพวก
สาวกจะดซูออกวล่าเปป็นชายคนนบีนั้โดยขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าเขาจะแบกหมท้อนนั้คาลซูกหนรึนี่ง ในเรรอนของเขาพวกเขาจะพบ
หท้องๆหนรึนี่งถซูกจนดเตรบียมไวท้แลท้วสคาหรนบพระเยซซูและเหลล่าสาวกของพระองคร์ ซรึนี่งในหท้องนนนั้นพวกเขาจะสามารถรนบ
ประทานปปัสกาไดท้

ประวนตลิศาสตรร์พระคนมภบีรร์บอกเราวล่าในเทศกาลปปัสกา บท้านเรรอนทสุกหลนงในกรสุงเยรซูซาเลจ็มจะเปปิดตท้อนรนบ
แขกเพราะวล่าพวกยลิวจากทนนี่วโลกในสมนยนนนั้นจะเขท้ามาในกรสุงนบีนั้เพรนี่อเฉลลิมฉลองเทศกาลปปัสกาและพวกเขาทสุกคนกจ็
ตท้องการทบีนี่พนก

ขท้อพระคคาตอนนบีนั้คลท้ายกนบตอนทบีนี่พระเยซซูทรงสล่งเหลล่าสาวกของพระองคร์ไปเพรนี่อนคาลานท้อยตนวนนนั้นมาซรึนี่ง
พระองคร์จะขบีนี่มนนเขท้านครบรลิสสุทธลิธิ์อยล่างผซูท้มบีชนย พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวล่าพวกเขาจะพบลาตนวนนนั้นทบีนี่ไหน และ
หากผซูท้ใดถามพวกเขาดท้วยคคาถามใดๆ พวกเขากจ็จะตท้องตอบเพบียงวล่า “องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงตผู้องการ...” พวก
เขาพบลาตนวนนนั้นเหมรอนกนบทบีนี่พระเยซซูทรงบอกพวกเขาวล่าจะพบ, พวกเขากลล่าวถท้อยคคาเหลล่านนนั้นทบีนี่พระองคร์ทรงสนนี่ง
ใหท้พวกเขาพซูดเมรนี่อมบีคนถามคคาถามพวกเขา และนคาลาตนวนนนั้นมาใหท้พระองคร์ (ดซู มนทธลิว 21:1-7, มาระโก 11:1-7, 
และลซูกา 19:29-35)

พวกเขาจะตท้องกลล่าวแกล่ชายผซูท้นนนั้นทบีนี่พวกเขาจะรนบประทานปปัสกาในบท้านของเขาวล่า “พระอาจารยย์วข่า...”
ในการใชท้ทบีนี่เฉพาะเจาะจงนบีนั้ “พระอาจารยร์” (Master) มบีความหมายวล่า ครผ ไมล่ใชล่นายทบีนี่ตรงขท้ามกนบผซูท้รนบใชท้ ดซู
เหมรอนวล่าชายคนนนนั้นรซูท้จนกพระเยซซู โดยอาจเคยไดท้ยลินพระองคร์สนนี่งสอนมาแลท้ว

“เวลาของเรามาใกลผู้แลผู้ว” ในยอหร์น 7:6 พระเยซซูตรนสแลท้ววล่า “ยมังไมข่ถถึงเวลาของเรา” ในยอหร์น 7:8 
พระองคร์ตรนสวล่า “เราจะยนงไมล่ขรึนั้นไปในเทศกาลนนนั้น เพราะวล่ายมังไมข่ถถึงกคาหนดเวลาของเรา” ในยอหร์น 8:20 เรา
อล่านวล่าขณะทบีนี่พระเยซซูทรงสนนี่งสอนในพระวลิหาร ถท้อยคคาของพระองคร์ทคาใหท้เหลล่าผซูท้ฟปังบางคนของพระองคร์โมโห-
แตล่ “แตล่ไมล่มบีผซูท้ใดจนบกสุมพระองคร์ เพราะวล่ายดังไมงถนงกสาหนดเวลาของพระองคค์” แตล่บนดนบีนั้เวลาของพระองคร์ไดผู้มาถถึง



แลผู้ว ครอเวลาแหล่งจสุดประสงคร์ทบีนี่พระองคร์เสดจ็จเขท้ามาในโลก, เวลาเมรนี่อ “พระครริสตค์ผผผู้ทรงเปป็นปปัสกาของเรา” จะ
ทรงถผก “ฆข่าบผชาเพพพื่อเรา” (1 คร. 5:7)

“เราจะถพอปปัสกาทรีพื่บผู้านของทข่านพรผู้อมกมับพวกสาวกของเรา” เราอดคลิดไมล่ไดท้วล่า “มนนคงเปป็น
ประสบการณร์ทบีนี่แสนวลิเศษจรลิงๆทบีนี่ใหท้พระเยซซูถรอปปัสกาในบท้านของชายคนนนนั้น” แตล่ทล่านทบีนี่รนก คสุณทราบไหมวล่าพระ
เยซซูทรงทคาใหท้ปปัสกานนนั้นสสาเรก็จจรริงแลผู้วเพรนี่อเราเพราะวล่าพระองคค์ทรงเปป็นปปัสกาของเรา? พระองคร์ไมล่ทรงถรอ
เทศกาลเลบีนั้ยงอนนหนรึนี่งในหท้องๆหนรึนี่งในบท้านของเรา แตล่พระองคร์ทรงสถลิตอยซูล่ในใจของเรา, ในมนสุษยร์ภายในของเรา,
และเรากจ็เขท้าสนลิทอยซูล่ในพระองคร์!

“ฝฝ่ายสาวกเหลข่านมันั้นกก็กระทสาตามทรีพื่พระเยซผทรงรมับสมัพื่ง...” หลนงจากประสบการณร์เรรนี่องลาตนวนนนั้น สาวก
เหลล่านบีนั้กจ็ไมล่นล่าจะประหลาดใจเลยเมรนี่อพวกเขาพบเหมรอนกนบทบีนี่พระเยซซูทรงบอกพวกเขาแลท้ววล่าพวกเขาจะพบ 
มาระโกและลซูกาบอกเราวล่าสาวกเหลล่านนนั้นถซูกพาไปดซู “หผู้องใหญข่ชมันั้นบน” ซรึนี่งถซูกตกแตล่งและจนดเตรบียมไวท้แลท้ว

“...แลผู้วไดผู้จมัดเตรรียมปปัสกาไวผู้พรผู้อม” นบีนี่กจ็คงหมายถรึงการหาลซูกแกะตนวหนรึนี่ง-ซรึนี่งนล่าจะเปป็นการซรนั้อมาตนว
หนรึนี่งในกรสุงสคาหรนบจสุดประสงคร์นนนั้นโดยตรง จากนนนั้นลซูกแกะตนวนนนั้นตท้องถซูกฆล่าในพลิธบีกรรมตล่างๆทบีนี่ถซูกถรอปฏลิบนตลิตล่อ
หนท้าปสุโรหลิตทบีนี่แทล่นบซูชา ตล่อมาลซูกแกะตนวนนนั้นจะถซูกปปิฟื้งพรท้อมกนบผนกรสขมตล่างๆ เราไมล่ถซูกบอกวล่าพระเยซซูทรงอยซูล่
ทบีนี่ไหนขณะทบีนี่พวกสาวกจนดเตรบียมมรนั้อปปัสกา แตล่ไมล่มบีการบอกเปป็นนนยเลยวล่าพระองคร์ทรงอยซูล่กนบพวกเขาในระหวล่าง
การจนดเตรบียมนนนั้น

ขท้อ 20: “ครมันั้นถถึงเวลาพลบคพื่สา พระองคค์เอนพระกายลงรข่วมสสารมับกมับสาวกสริบสองคน”
“ครมันั้นถถึงเวลาพลบคพื่สา...” นบีนี่นล่าจะตรงกนบเวลาประมาณบล่าย 3 โมงถรึง 3 ทสุล่ม พวกยลิวถรอวล่ามบีเวลาเยจ็น

สองครมันั้งในหนรึนี่งวนน เยจ็นแรกครอตนนั้งแตล่บล่ายสามโมงตรงจนถรึงดวงอาทลิตยร์ตกดลิน เยจ็นทบีนี่สองครอตนนั้งแตล่ดวงอาทลิตยร์
ตกดลินจนถรึงชล่วงสลินั้นสสุดของยามแรกตอนกลางครน (ซรึนี่งกจ็ครอสามทสุล่มตรง) อาคารคนี่คาปปัสกาไมล่เคยถซูกรนบประทาน
กล่อนดวงอาทลิตยร์ตกดลิน และมนกรนบประทานในตอนกลางคพน ในอพยพ 12:8 เราอล่านวล่า:

“ในครนวนนนนนั้นใหท้เขากลินเนรนั้อปปิฟื้ง กนบขนมปปังไรท้เชรนั้อและผนกรสขม”
พระเยซซู “เอนพระกายลงรข่วมสสารมับกมับสาวกสริบสองคน” เรามนกคลิดภาพเหตสุการณร์นบีนั้วล่าพระเยซซูกนบ

สาวกสลิบสองคนของพระองคร์นมัพื่งอยผข่รอบโตต๊ะนนนั้น แตล่เหมรอนกนบทบีนี่ผมกลล่าวไวท้แลท้วกล่อนหนท้านบีนั้ (บททบีนี่ 23 ขท้อ 6) มนน
เปป็นขท้อเทจ็จจรลิงอยล่างหนรึนี่งทบีนี่วล่าพวกเขาเอนกายทบีนี่โตต๊ะตนวนนนั้น

ขท้อ 21: “เมพพื่อรมับประทานกมันอยผข่พระองคค์จถึงตรมัสวข่า “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า คนหนถึพื่งใน
พวกทข่านจะทรยศเรา”

ยอหร์น 13:21 บอกเราวล่าพระเยซซู “ทรงเปป็นทสุกขร์ในพระทนย” และตรนสวล่า “เราบอกความจรริงแกล่ทล่าน
วล่า ...” โดยทรงใชท้สคานวน “อยล่างแทท้จรลิงสองหน” (Verily, verily) ซรึนี่งพบบล่อยเหลรอเกลินในงานเขบียนของยอหร์น
และเสรลิมแรงกระทบของคคาตรนสนนนั้น เราตท้องจคาไวท้วล่ามนนเปป็นพระประสงคร์ของพระเจท้าทบีนี่ไมล่ควรมบีใครพลินาศเลยแตล่
ทสุกคนควรมาถรึงการกลนบใจใหมล่ (2 ปต. 3:9) พระเยซซูทรงทราบวล่ายซูดาสจะทคาอะไร พระองคร์ทรงทราบดท้วยวล่ายซู
ดาสจะทนทสุกขร์กนบอะไรเพราะบาปของเขา พระองคร์ทรงมบีพระทนยกรสุณาตล่อเขาและพระองคร์ทรงรซูท้สรึกเสบียพระทนย



พระองคร์ทรงเสบียพระทนยวนนนบีนั้เมรนี่อคนทนนั้งหลายปฏลิเสธทบีนี่จะยอมรนบการสลินั้นพระชนมร์เพรนี่อเปป็นเครรนี่องบซูชาและการลบ
มลทลินโดยรนบโทษแทนของพระองคร์

“คนหนถึพื่งในพวกทข่านจะทรยศเรา” นบีนี่ไมล่ใชล่ครนนั้งแรกทบีนี่พระเยซซูตรนสถรึงการทรยศพระองคร์ ยกตนวอยล่างเชล่น
ในมนทธลิว 17:22, 23 พระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “บสุตรมนสุษยค์จะตผู้องถผกทรยศใหผู้อยผข่ในเงพนั้อมมพอ
ของคนทมันั้งหลาย และเขาทนนั้งหลายจะประหารชบีวลิตทล่านเสบีย ในวนนทบีนี่สามทล่านจะกลนบฟฟฟื้นขรึนั้นมาใหมล่” พวกสาวกกจ็
พากนนเปป็นทสุกขร์ยลินี่งนนก”

อบีกครนนั้งในมนทธลิว 20:17-19 เราอล่านวล่า “เมรนี่อพระเยซซูจะเสดจ็จขรึนั้นไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม ขณะอยซูล่ตาม
หนทางไดท้พาเหลล่าสาวกสลิบสองคนไปแตล่ลคาพนง และตรนสกนบเขาวล่า “ดซูเถลิด เราทนนั้งหลายจะขรึนั้นไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม
และบสุตรมนสุษยค์จะถผกทรยศใหผู้อยผข่กมับพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกธรรมาจารยค์ และเขาเหลล่านนนั้นจะปรนบโทษทล่านถรึง
ตาย และจะมอบทล่านไวท้กนบคนตล่างชาตลิใหท้เยาะเยท้ยเฆบีนี่ยนตบี และใหท้ตรรึงไวท้ทบีนี่กางเขน และวนนทบีนี่สามทล่านจรึงจะกลนบ
ฟฟฟื้นขรึนั้นมาใหมล่”

อยล่างไรกจ็ตาม ในขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษาอยซูล่ตอนนบีนั้ พระองคร์ตรนสถรึงขท้อเทจ็จจรลิงอนนแสนเลวรท้ายทบีนี่วล่าการ
ทรยศพระองคร์จะเกลิดขรึนั้นผล่านทางคนหนรึนี่งในพวกเขา, เหลล่าอนครทซูตทบีนี่ถซูกเลรอกของพระองคร์ มนนคงเปป็นเรรนี่องทบีนี่นล่า
ตกใจจรลิงๆสคาหรนบพวกเขา-แนล่นอนวล่า ยกเวท้นยซูดาส เพราะเขาไดท้ตกลงกนบพวกผซูท้ปกครองยลิวแลท้ววล่าจะทคาการ
กระทคาทบีนี่เลวทรามนบีนั้

ขท้อ 22: “ฝฝ่ายพวกสาวกกก็พากมันเปป็นทสุกขค์นมัก ตข่างคนตข่างเรริพื่มทผลถามพระองคค์วข่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า คพอ
ขผู้าพระองคค์หรพอ”

ลซูกา 22:23 บอกเราวล่าพวกสาวก “เรลินี่มถามกนนและกนนวล่า จะเปป็นใครในพวกเขาทบีนี่จะกระทคาการนนนั้น”
ยอหร์น 13:22 กลล่าววล่า “เหลล่าสาวกจรึงมองหนท้ากนนและสงสนยวล่าคนทบีนี่พระองคร์ตรนสถรึงนนนั้นครอผซูท้ใด”
ผมไมล่สงสนยเลยสนกนลิดวล่าความประหลาดใจของสลิบเอจ็ดคนในสาวกเหลล่านนนั้นเปป็นของจรลิง ยซูดาสสามารถ

ปปิดซล่อนอสุปนลิสนยทบีนี่แทท้จรลิงของตนไวท้อยล่างแนบเนบียนมากเสบียจนไมล่มบีใครระแวงหรรอสงสนยเขาเลย แมท้แตล่ตอนทบีนี่ยซูดา
สออกไปจากหท้องนนนั้น สาวกคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอ “คลิดวล่าเพราะยซูดาสถรอถสุงเงลิน พระเยซซูจรึงตรนสบอกเขาวล่า “จงไปซรนั้อ
สลินี่งทบีนี่เราตท้องการสคาหรนบเทศกาลเลบีนั้ยงนนนั้น” หรรอตรนสบอกเขาวล่า เขาควรจะใหท้ทานแกล่คนจนบท้าง” (ยอหร์น 
13:29)

“พระองคค์เจผู้าขผู้า คพอขผู้าพระองคค์หรพอ” สาวกเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้เขท้าใจอยล่างถล่องแทท้เสมอไปเกบีนี่ยวกนบสลินี่งเหลล่า
นนนั้นทบีนี่พระเยซซูทรงบอกพวกเขา การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ ซรึนี่งแมท้เปป็นขท้อเทจ็จจรลิงอนนแนล่นอนประการหนรึนี่งใน
แผนการของพระเจท้า ในขณะนนนั้นกจ็เปป็นเพบียงถผู้อยคสาในความเหจ็นของพวกเขา-ถท้อยคคาทบีนี่พวกเขายอมรนบแตล่กจ็ไมล่
เขท้าใจ พวกเขาเชพพื่อสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรนส แตล่พวกเขาไมล่ไดท้เขท้าใจถรึงความเปป็นจรริงของสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรนส พวกเขายนงไมล่
เหจ็นวล่าสลินี่งตล่างๆเหลล่านบีนั้จะเกลิดขรึนั้นกนบพระองคร์ทบีนี่พวกเขาไดท้ยอมรนบแลท้ววล่าเปป็นพระบสุตรของพระเจท้าไดท้อยล่างไร พวก
เขาไมล่ไดท้ไมล่เชรนี่อเมรนี่อพระองคร์ตรนสวล่า “คนหนรึนี่งในพวกทล่านจะทรยศเรา” แตล่พวกเขาตล่างคนตล่างกจ็ประหลาดใจกนบ
คคาตรนสของพระองคร์ พวกเขาแตล่ละคนคลิดไมล่ถรึงจรลิงๆวล่าคนหนรึนี่งในพวกเขาเองจะมบีใจคลิดทบีนี่จะทรยศพระครลิสตร์ 
พระบสุตรของพระเจท้าผซูท้ทรงพระชนมร์อยซูล่ไดท้ลงคอ! พวกเขามองกนนและกนนอยล่างกระวนกระวายใจ ยกเวท้นยซูดาส 



แตล่ละคนทราบในใจของตนวล่าตนไมล่ไดท้มบีความปรารถนาทบีนี่จะทรยศพระเยซซูไวท้ในมรอของเหลล่าศนตรซูของพระองคร์
เลย ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึงถามทบีละคนวล่า “พระองคร์เจท้าขท้า ครอขท้าพระองคร์หรรอ”

ขท้อ 23: “พระองคค์ตรมัสตอบวข่า “ผผผู้ทรีพื่เอาอาหารจรินั้มในชามเดรียวกมันกมับเรา ผผผู้นมันั้นแหละทรีพื่จะทรยศเรา”
เชรนี่อกนนวล่า “ชาม” ทบีนี่วล่านบีนั้จสุซอสพลิเศษชนลิดหนรึนี่งซรึนี่งทคาจากลซูกเกด, นนั้คาสท้มสายชซู, และผนกรสขม ตาม

ประวนตลิศาสตรร์พระคนมภบีรร์ ดรินเหนรียวถซูกใสล่ลงไปในซอสนบีนั้ดท้วย ซรึนี่งเปป็นตนวแทนของดลินเหนบียวทบีนี่ชนชาตลิอลิสราเอล
เคยถซูกบนงคนบใหท้ทคากท้อนอลิฐในสมนยทบีนี่พวกเขาตกเปป็นทาสในอบียลิปตร์ ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงถซูกเตรอนความจคาใหท้ระลรึกถรึง
การตกเปป็นทาสและความทสุกขร์ยากอนนขมขรนี่นทบีนี่ชนชาตลินนนั้นไดท้ผล่านพท้นมาแลท้ว ขนมปปังไรท้เชรนั้อถซูกจลินั้มลงในชามซอส
นนนั้น จากนนนั้นกจ็ถซูกรนบประทาน “ผผผู้ทรีพื่เอาอาหารจรินั้มในชามเดรียวกมันกมับเรา” กจ็จะหมายถรึงคนๆหนรึนี่งทบีนี่นนนี่งรล่วมโตต๊ะ
เดบียวกนนและจลินั้มลงในชามเดบียวกนน

ยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนกถซูกพรรณนาวล่า “เอนกายอยซูล่ทบีนี่พระทรวงของพระเยซซู” นนนี่นครอ อยซูล่ใกลท้กนบองคร์พระผซูท้
เปป็นเจท้าของเขามากๆ พอเปโตรสล่งสนญญาณใหท้ ยอหร์นกจ็ทซูลถามพระเยซซูวล่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า คนนมันั้นคพอใคร” พระ
เยซซูทรงตอบวล่า “คนนนนั้นครอผซูท้ทบีนี่เราจะเอาอาหารนรีนั้จลินั้มแลท้วยรนี่นใหท้” พระเยซซูทรงยรนี่นอาหารทบีนี่จลินั้มแลท้วนนนั้นใหท้แกล่ยซูดาส-
ขนมปปังชลินั้นหนรึนี่งหรรอเนรนั้อชลินั้นหนรึนี่งทบีนี่ถซูกจลินั้มในซอสนนนั้น และยซูดาส “รนบประทานอาหารชลินั้นนนนั้นแลท้วเขากจ็ออกไปทนนทบี 
ขณะนนนั้นเปป็นเวลากลางครน” (ยอหร์น 13:23-30) 

ขท้อ 24: “บสุตรมนสุษยค์จะเสดก็จไปตามทรีพื่ไดผู้เขรียนไวผู้วข่าดผู้วยพระองคค์นมันั้น แตข่วริบมัตริแกข่ผผผู้ทรีพื่ทรยศบสุตรมนสุษยค์ ถผู้า
คนนมันั้นมริไดผู้บมังเกริดมากก็จะเปป็นการดรีตข่อคนนมันั้นเอง”

“บสุตรมนสุษยค์จะเสดก็จไปตามทรีพื่ไดผู้เขรียนไวผู้วข่าดผู้วยพระองคค์นมันั้น...” พระเยซซูทรงหมายความวล่าพระองคร์จะ
สลินั้นพระชนมร์ตามทบีนี่เหลล่าศาสดาพยากรณร์ในภาคพนนธสนญญาเดลิมไดท้ประกาศไวผู้ (และพระเจผู้าไดท้ทรงกสาหนดไวผู้) วล่า
พระองคร์จะตท้องตาย ชบีวลิตบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ไดท้ถซูกพลิทนกษร์รนกษาจนถรึงเวลาทบีนี่ทรงกคาหนดไวท้ และบนดนบีนั้พระ
โลหลิตของพระองคร์จะตท้องถซูกหลนนี่งออกตามทบีนี่พระเจท้าพระบลิดาทรงกคาหนดไวท้ลล่วงหนท้าและชบีนั้ขาดแลท้วกข่อนการวาง
รากฐานของโลก (1 ปต. 1:18-20)

การทรยศพระเยซซูถซูกบอกลล่วงหนท้าแลท้วในเพลงสดสุดบี 41:9: “แมท้วล่าเพรนี่อนในอกของขท้าพระองคร์ ผซูท้ซรึนี่งขท้า
พระองคร์ไวท้วางใจ ผซูท้ทบีนี่รนบประทานอาหารของขท้าพระองคร์ไดท้ยกสท้นเทท้าตล่อขท้าพระองคร์”

อลิสยาหร์ 53:4-12 เปป็นขท้อพระคคาตอนทบีนี่คสุท้นเคยดบีซรึนี่งความทสุกขร์ทรมานและการสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซซู
ถซูกบอกลล่วงหนท้าแลท้ว:

“แนล่ทบีเดบียวทล่านไดท้แบกความระทมทสุกขร์ของเราทนนั้งหลาย และหอบความเศรท้าโศกของเราไป กระนนนั้น
เราทนนั้งหลายกจ็ยนงถรอวล่าทล่านถซูกตบี ครอพระเจท้าทรงโบยตบีและขล่มใจ แตล่ทล่านถซูกบาดเจจ็บเพราะความละเมลิดของเรา
ทนนั้งหลาย ทล่านฟกชนั้คาเพราะความชนนี่วชท้าของเรา การตบีสอนอนนทคาใหท้เราทนนั้งหลายปลอดภนยนนนั้นตกแกล่ทล่าน ทบีนี่ตท้อง
ฟกชนั้คานนนั้นกจ็ใหท้เราหายดบี

“เราทสุกคนไดท้เจลินี่นไปเหมรอนแกะ เราทสุกคนตล่างไดท้หนนไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหร์ทรงวาง
ลงบนทล่านซรึนี่งความชนนี่วชท้าของเราทสุกคน ทล่านถซูกบบีบบนงคนบและทล่านถซูกขล่มใจ ถรึงกระนนนั้นทล่านกจ็ไมล่ปรลิปาก เหมรอน
ลซูกแกะทบีนี่ถซูกนคาไปฆล่า และเหมรอนแกะทบีนี่เปป็นใบท้อยซูล่หนท้าผซูท้ตนดขนของมนนฉนนใด ทล่านกจ็ไมล่ปรลิปากของทล่านเลยฉนนนนนั้น 



“ทล่านถซูกนคาไปจากคสุกและทล่านไมล่ไดท้รนบความยสุตลิธรรมเสบียเลย และผซูท้ใดเลล่าจะประกาศเกบีนี่ยวกนบพงศร์
พนนธสุร์ของทล่าน เพราะทล่านตท้องถซูกตนดออกไปจากแผล่นดลินของคนเปป็น ตท้องถซูกตบีเพราะการละเมลิดของชนชาตลิของ
เรา และเขาจนดหลสุมศพของทล่านไวท้กนบคนชนนี่ว ในความตายของทล่านเขาจนดไวท้กนบเศรษฐบี แมท้วล่าทล่านมลิไดท้กระทคาการ
ทารสุณประการใดเลย และไมล่มบีการหลอกลวงในปากของทล่าน 

“แตล่กจ็ยนงเปป็นนนั้คาพระทนยของพระเยโฮวาหร์ทบีนี่จะใหท้ทล่านฟกชนั้คาดท้วยความระทมทสุกขร์ เมรนี่อพระองคร์ทรง
กระทคาใหท้วลิญญาณของทล่านเปป็นเครรนี่องบซูชาไถล่บาป ทล่านจะเหจ็นเชรนั้อสายของทล่าน ทล่านจะยรดวนนทนนั้งหลายของทล่าน
นนั้คาพระทนยของพระเยโฮวาหร์จะเจรลิญขรึนั้นในมรอของทล่าน ทล่านจะเหจ็นความทสุกขร์ลคาบากแหล่งจลิตวลิญญาณของทล่าน 
และจะพอใจ โดยความรซูท้ของทล่าน ผซูท้รนบใชท้อนนชอบธรรมของเราจะกระทคาใหท้คนเปป็นอนนมากนนบไดท้วล่าเปป็นคนชอบ
ธรรม เพราะทล่านจะแบกบรรดาความชนนี่วชท้าของเขาทนนั้งหลาย

“ฉะนบีนั้เราจะแบล่งสล่วนหนรึนี่งใหท้ทล่านกนบผซูท้ยลินี่งใหญล่ และทล่านจะแบล่งรางวนลกนบคนแขจ็งแรง เพราะทล่านเทจลิต
วลิญญาณของทล่านถรึงความมรณา และถซูกนนบเขท้ากนบบรรดาผซูท้ละเมลิด ทล่านกจ็แบกบาปของคนเปป็นอนนมาก และ
ทคาการอท้อนวอนเพรนี่อผซูท้ละเมลิด”

ในยอหร์น 13:18 พระเยซซูเองตรนสวล่า “เรามลิไดท้พซูดถรึงพวกทล่านสรินั้นทสุกคน เรารซูท้จนกผซูท้ทบีนี่เราไดท้เลรอกไวท้แลท้ว 
แตล่เพพพื่อพระคมัมภรีรค์จะสสาเรก็จทบีนี่วล่า ‘ผซูท้ทบีนี่รนบประทานอาหารกนบเราไดท้ยกสท้นเทท้าตล่อเรา’” 

ใชล่แลท้วครนบ พระเยซซูจะทรงสลินั้นพระชนมร์ตามจสุดประสงคร์ของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ “ตามทบีนี่พระเจท้า
ไดท้ทรงดคารลิแนล่นอนลล่วงหนท้าไวท้กล่อน” (กลิจการ 2:23) ตามทบีนี่มบีบอกไวท้ลล่วงหนท้าแลท้วในพระคนมภบีรร์

“...แตข่วริบมัตริแกข่ผผผู้ทรีพื่ทรยศบสุตรมนสุษยค์” ถรึงแมท้วล่ายซูดาสถซูกใชท้โดยพระเจท้าเพรนี่อทคาใหท้พระคนมภบีรร์สคาเรจ็จ การ
ทรยศทบีนี่เขากระทคากจ็เลวรท้ายยลินี่งนนกและจะนคาการลงโทษแสนสาหนสมาสซูล่ตนวเขา แตล่มนนกจ็คงดบีกวล่า “หากเขามริไดผู้
บมังเกริดมาเลย”

มบีบางคนทบีนี่ถามวล่าการกระทคานบีนั้ของยซูดาสจะเลวรท้ายเหลรอเกลินไดท้อยล่างไรหากมนนถซูกกคาหนดไวท้ลล่วงหนท้า
โดยพระเจท้ากล่อนรากฐานของโลกถซูกวางเสบียอบีก คคาตอบนนนั้นสมเหตสุสมผลแกล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่เตจ็มใจทบีนี่จะมาและยก
เหตสุผลดท้วยกนน:

อาชญากรรมทบีนี่ยซูดาสไดท้กล่อตล่อพระเยซซูนนนั้นกจ็เปป็นเชล่นนนนั้นในตมัวมมันเอง โดยไมล่รวมการทรงดคารลิและการทรง
ทราบลล่วงหนท้าของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระเจผู้าทรงทราบททุกสถิที่ง “พระเจท้าทรงทราบถรึงกลิจการทนนั้งปวงของ
พระองคร์ตนนั้งแตล่แรกสรท้างโลกมาแลท้ว” (กลิจการ 15:18) แตล่นนนี่นกจ็ไมล่ไดท้เปลบีนี่ยนแปลงสลินี่งตล่างๆทบีนี่เกลิดขรึนั้นจากการ
ตดัดสถินใจเลตอกของมนสุษยค์ สลินี่งทบีนี่ยซูดาสไดท้กระทคา เขากจ็กระทคาจากเจตจคานงเสรบีของเขาเอง และการกระทคาของ
เขากจ็ฝป่าฝฟนทสุกสลินี่งทบีนี่เขาตลิดคท้างตล่อพระเจท้า นบีนี่ไมล่ใชล่การทรยศมนสุษยค์คนหนรึนี่งโดยมนสุษยร์อบีกคน มนนเปป็นการขายและ
การทรยศองคร์บรลิสสุทธลิธิ์นนนั้น, พระบสุตรของพระเจท้า-ในความจรริงกก็คพอ พระเจล้าในกายเนตนั้อหนดัง ในความทรง
สนพพนญญซูของพระเจท้า พระองคร์ทรงทราบวล่ายซูดาสจะกระทคาอะไร แตล่พระเจท้ากจ็มลิไดท้ทรงบนงคนบเขาใหท้ทคาสลินี่งทบีนี่เขา
ไดท้กระทคา ยซูดาสไดท้กระทคาสริพื่งทรีพื่ใจชมัพื่วของเขากระตสุผู้นเขาใหผู้กระทสา เงลินสามสลิบเหรบียญมบีความหมายตล่อเขา
มากกวล่าชบีวลิตของพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของโลกนบีนั้



การทรงทราบลล่วงหนท้าของพระเจท้ามลิไดท้เปลบีนี่ยนแปลงลมักษณะเฉพาะตมัวของการกระทคาของยซูดาสและไมล่
ไดท้ทคาใหท้มนนแตกตล่างไปจากสลินี่งทบีนี่มนนเปป็นอยซูล่ภายในตนวมนนเองเลย ถรึงแมท้วล่าพระเยซซูทรงถซูกตรรึงกางเขนโดยการทรง
ดคารลิและการทรงทราบลล่วงหนท้าของพระเจท้า การทรยศพระองคร์กจ็เปป็นการกระทคาของคนๆหนรึนี่ง; และคนเหลล่านนนั้น
ทบีนี่เลรอกทบีนี่จะไปตามทางของคนชนนี่วกจ็ตท้องทนทสุกขร์กนบการลงโทษของคนชนนี่วในนรกไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์กาล

มทแตข่ “อาจารยย์เจผู้าขผู้า” เสมอ – ไมข่มท “องคย์พระผผผู้เปป็นเจผู้า” เลย
ขท้อ 25: “ยผดาสทรีพื่ไดผู้ทรยศพระองคค์ทผลถามวข่า “อาจารยค์เจผู้าขผู้า คพอขผู้าพระองคค์หรพอ” พระองคค์ตรมัสตอบ

เขาวข่า “ทข่านพผดเองแลผู้วนรีพื่”
ยซูดาสเปป็นคนสสุดทท้ายในพวกสาวกเหลล่านนนั้นทบีนี่ถามคคาถามนนนั้น หลนงจากแตล่ละคนในพวกทบีนี่เหลรอไดท้ถามไป

แลท้ว เขากจ็ถามเปป็นคนสสุดทท้าย (แนล่นอนวล่า เพรนี่อจะไดท้ดซูเหมรอนกนบคนอรนี่นๆ) วล่า “อาจารยค์เจผู้าขผู้า คพอขผู้าพระองคค์
หรพอ?”

ในทบีนี่นบีนั้เราเหจ็นขท้อพลิสซูจนร์เพลินี่มเตลิมถรึงใจทบีนี่ไมล่ไดท้ถซูกสรท้างใหมล่ของยซูดาส สาวกคนอรนี่นๆไดท้เรบียกพระเยซซูวล่า 
องคย์พระผดูล้เปป็นเจล้า (Lord)- “พระองคร์เจท้าขท้า ครอขท้าพระองคร์หรรอ” แตล่ยซูดาสไมล่ไดท้กลล่าววล่า “พระองคร์เจท้าขท้า” 
เขากลล่าววล่า “อาจารยค์เจผู้าขผู้า” ซรึนี่งเหมรอนกนบทบีนี่ไดท้อธลิบายไปแลท้วกล่อนหนท้านบีนั้ มบีความหมายวล่า “ครผ” ยซูดาสไมล่เคย
เรบียกพระเยซซูวล่า “พระองคร์เจท้าขท้า” เลย เขาเรบียกพระองคร์วล่า “อาจารยร์เจท้าขท้า” เสมอ เขาไมล่เคยยอมรนบพระเยซซู
วล่าเปป็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าแหล่งชบีวลิตของเขาเลย

(มบีบนนทรึกสองเรรนี่องทบีนี่นล่าสนใจซรึนี่งถซูกกลล่าวถรึง เรรนี่องหนรึนี่งโดยลซูกาและอบีกเรรนี่องโดยยอหร์น ซรึนี่งมนทธลิวไมล่ไดท้ใหท้ไวท้
ในลซูกา 22:24-27 เราถซูกบอกวล่าเกลิด “การเถบียงกนน” ทล่ามกลางสลิบสองคนนนนั้นเรรนี่องทบีนี่วล่า “จะนนบวล่าใครในพวก
เขาเปป็นใหญล่ทบีนี่สสุด” ยอหร์น 13:2-15 เลล่าเรรนี่องพระเยซซูทรงลท้างเทท้าของพวกสาวก ซรึนี่งเปป็นงานของผผผู้รมับใชผู้คนหนรึนี่ง 
ทบีนี่ถซูกกระทคาโดยพระบสุตรของพระเจท้า (โดยใหท้แบบอยล่างแกล่เราในเรรนี่องความถล่อมใจทบีนี่แทท้จรลิง)

การสถาปนาพริธทระลนกถนงองคย์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ขท้อ 26-28: “ระหวข่างอาหารมพนั้อนมันั้น พระเยซผทรงหยริบขนมปปังมา และเมพพื่อขอบพระคสุณแลผู้ว ทรงหมักสข่ง

ใหผู้แกข่เหลข่าสาวกตรมัสวข่า “จงรมับกรินเถริด นรีพื่เปป็นกายของเรา” แลผู้วพระองคค์จถึงทรงหยริบถผู้วยมาขอบพระคสุณและสข่ง
ใหผู้เขา ตรมัสวข่า “จงรมับไปดพพื่มทสุกคนเถริด ดผู้วยวข่านรีพื่เปป็นโลหริตของเราอมันเปป็นโลหริตแหข่งพมันธสมัญญาใหมข่ ซถึพื่งตผู้องหลมัพื่ง
ออกเพพพื่อยกบาปโทษคนเปป็นอมันมาก”

มาระโก 14:22-24 ใหท้บนนทรึกเรรนี่องราวนบีนั้ซรึนี่งแทบจะเหมรอนกนบบนนทรึกของมนทธลิวแบบคคาตล่อคคา ลซูกาเสรลิม
วล่า “จงกระทสาอยข่างนรีนั้ใหผู้เปป็นทรีพื่ระลถึกถถึงเรา” (ลซูกา 22:19 วรรคทท้าย)

ขณะนนนั้นยซูดาสไมล่ไดท้อยซูล่ดท้วยแลท้ว มนนไมล่เหมาะสมอยซูล่แลท้วทบีนี่เขาจะอยซูล่ในชล่วงเวลาศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์เชล่นนนนั้น เขาจะ
ไมล่ไดท้รนบประทานขนมปปังนนนั้นและนนั้คาองสุล่นนนนั้นซรึนี่งเปป็นสนญลนกษณร์ของพระกายและพระโลหลิตของพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดผซูท้
ถซูกตรรึงทบีนี่กางเขน ยซูดาสไดท้ออกไปจากหท้องรนบประทานอาหารคนี่คานนนั้นแลท้วและไปตามทางของเขาเพรนี่อตลิดตล่อกนบคน
เหลล่านนนั้นซรึนี่งเขาจะทรยศพระเยซซูเจท้าไวท้ในมรอของพวกเขา



“ระหวข่างอาหารมพนั้อนมันั้น” พลิธบีปปัสกาผนวกเขท้ากนบพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าดสุจดวงดาวทนนั้งหลายแหล่ง
ยามเชท้าเลรอนหายกลายเปป็นแสงสวล่างของดวงอาทลิตยร์ทบีนี่กคาลนงขรึนั้น เพราะวล่าขณะทบีนี่กคาลนงรนบประทานอาหารมรนั้อนนนั้น 
พระเยซซูทรงสถาปนาพลิธบีระลรึกใหมล่ซรึนี่งจะตท้องถซูกถรอปฏลิบนตลิโดยเหลล่าวลิสสุทธลิชนของพระเจท้าไปจนกวล่าองคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้าของเราเสดจ็จกลนบมายนงแผล่นดลินโลก พลิธบีนบีนั้ชล่างเรบียบงล่ายจรลิงๆ:

พระเยซซูทรงหยลิบขนมปปัง ทรงขอบพระคสุณสคาหรนบมนน ทรงหนกมนน และประทานมนนใหท้แกล่พวกสาวกของ
พระองคร์ โดยตรนสวล่า “จงรมับกรินเถริด นรีพื่เปป็นกายของเรา” มบีหลนกคคาสอนเทจ็จอยซูล่เรรนี่องหนรึนี่งทบีนี่แพรล่หลายไปในโลกวนน
นบีนั้ซรึนี่งสอนวล่าขนมปปังและนนั้คาองสุล่นทบีนี่รนบในพลิธบีระลรึกฯกลายเปป็นพระกายและพระโลหลิตของพระเยซซูจรลิงๆ นบีนี่เปป็นหลนก
คคาสอนทบีนี่เรบียกวล่า การเปลรีพื่ยนแปลงสารมัตถะ (transubstantiation)-นนนี่นครอ การเปลบีนี่ยนจากสสารหนรึนี่งไปเปป็นอบีก
สสารหนรึนี่ง แตล่พระครลิสตร์ไมล่นล่าจะทรงหมายความเชล่นนบีนั้ไดท้ ขนมปปังนนนั้นไมล่ใชล่พระกายจรลิงๆของพระองคร์เพราะวล่า
พระกายของพระองคร์กคาลนงเอนอยซูล่ทบีนี่โตต๊ะนนนี่นกนบพวกสาวกของพระองคร์ พระองคร์ทรงหมายความวล่า ขนมปปังไรท้
เชรนั้อทบีนี่แตกออกนนนั้นเปป็นตมัวแทนของพระกายของพระองคร์ซรึนี่งจะถซูกแทง (ทคาใหท้แตกออก) บนกางเขนนนนั้นเพราะ
บาปของมวลมนสุษยชาตลิ พระวจนะของพระเจท้าไมล่สอนเรรนี่องการเปลบีนี่ยนแปลงสารนตถะเลย

จากนนนั้นพระเยซซูทรงหยลิบถท้วยนนนั้น “มาขอบพระคสุณและสข่งใหผู้เขา ตรมัสวข่า “จงรมับไปดพพื่มทสุกคนเถริด” ถท้วย
นนนั้นเตจ็มไปดท้วยผลของเถาองสุล่น (ไมล่ใชล่สสุรากลนนี่นหรรอเหลท้า) ผลของเถาองสุล่นนนนั้นเปป็นตนวแทนของพระโลหลิตของพระ
เยซซู เหมรอนกนบทบีนี่ขนมปปังนนนั้นเปป็นตนวแทนของพระกายของพระองคร์ ไมล่มบีรล่องรอยตรงนบีนั้เกบีนี่ยวกนบแทล่นบซูชาหนรึนี่งหรรอ
บาทหลวงคนหนรึนี่งเลย ไมล่มบีอะไรทบีนี่เกบีนี่ยวกนบการยกขรึนั้นหรรอการเทลิดทซูนขนมปปังแผล่นกลมเลย สรสุปกจ็ครอ ไมล่มบีความ
คลท้ายคลรึงเลยสนกนลิดเดบียวระหวล่างพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าตามทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเองทรงสถาปนาไวท้กนบสลินี่ง
ทบีนี่ถซูกรซูท้จนกในวนนนบีนั้วล่าเปป็น “พริธรีมริสซา”

“ดผู้วยวข่านรีพื่เปป็นโลหริตของเราอมันเปป็นโลหริตแหข่งพมันธสมัญญาใหมข่...” ถท้อยคคาตรงนบีนั้ทบีนี่แปลเปป็น “พนนธสนญญา
ใหมล่” (new testament) อาจแปลไดท้ดท้วยวล่าเปป็น “พนนธสนญญาใหมล่” (new covenant) ฮบีบรซู 9:16-22 
อธลิบายวล่าในสมนยภาคพนนธสนญญาเดลิม พนนธสนญญาหรรอสนญญาตล่างๆไดท้ถซูกรนบรองโดยเลรอดของพวกสนตวร์:

“เพราะวล่าในกรณบีทบีนี่เกบีนี่ยวกนบหนนงสรอพลินนยกรรม ผซูท้ทคาหนนงสรอนนนั้นกจ็ตท้องถรึงแกล่ความตายแลท้ว เพราะวล่าเมรนี่อ
คนตายแลท้วหนนงสรอพลินนยกรรมนนนั้นจรึงใชท้ไดท้ มลิฉะนนนั้นเมรนี่อผซูท้ทคายนงมบีชบีวลิตอยซูล่ หนนงสรอพลินนยกรรมนนนั้นกจ็ใชท้ไมล่ไดท้ เหตสุ
ฉะนนนั้นพนนธสนญญาเดลิมกจ็ไมล่ไดท้ทรงตนนั้งขรึนั้นไวท้โดยปราศจากเลรอด เพราะวล่าเมรนี่อโมเสสประกาศขท้อบนงคนบทสุกขท้อแกล่
บรรดาพลไพรล่ตามพระราชบนญญนตลิแลท้ว ทล่านจรึงไดท้เอาเลรอดลซูกวนวและเลรอดลซูกแพะกนบนนั้คา และเอาขนแกะสบีแดง
และตท้นหสุสบมาประพรมหนนงสรอมท้วนนนนั้นกนบทนนั้งบรรดาคนทนนั้งปวง กลล่าววล่า ‘นรีพื่เปป็นเลพอดแหข่งพมันธสมัญญา ซถึพื่ง
พระเจผู้าทรงบมัญญมัตริไวผู้แกข่ทข่านทมันั้งหลาย’ แลท้วทล่านกจ็เอาเลรอดประพรมพลนบพลากนบเครรนี่องใชท้ทสุกชนลิดในการปฏลิบนตลิ
นนนั้นเชล่นเดบียวกนน และตามพระราชบนญญนตลิถรอวล่า เกรอบทสุกสลินี่งจะถซูกชคาระดท้วยโลหลิต และถล้าไมงมทโลหริตไหลออก
แลผู้ว กก็จะไมงมทการอภดัยบาปเลย”

พมันธสมัญญาใหมข่ทบีนี่พระเยซซูตรนสถรึงขณะทบีนี่พระองคร์ทรงสถาปนาพลิธบีระลรึกฯกจ็ถซูกประทนบตรา, ถซูกรนบรอง
และถซูกทคาใหท้แนล่นอนโดยพระโลหลิตของพระองคร์เองซถึพื่ง “ตผู้องหลมัพื่งออกเพพพื่อยกบาปโทษคนเปป็นอมันมาก” (ใน



ภาษากรบีก “การยกบาป” ไมล่เพบียงสรนี่อถรึงความรซูท้สรึกผลิดทบีนี่ถซูกเอาออกไปใหท้ไกลเทล่านนนั้น แตล่สรนี่อถรึงการขจมัดบาปเหลข่า
นมันั้นซถึพื่งนสาความรผผู้สถึกผริดมาสผข่คนๆนมันั้นอรีกดผู้วย)

ในฮบีบรซู 10:19-22 เปาโลประกาศวล่า “เหตสุฉะนนนั้นพบีนี่นท้องทนนั้งหลาย เมรนี่อเรามบีใจกลท้าทบีนี่จะเขท้าไปในทบีนี่
บรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดโดยพระโลหริตของพระเยซผ ตามทางใหมงและเปป็นทางททที่มทชทวถิต ซรึนี่งพระองคร์ไดท้ทรงเปปิดออกสคาหรนบ
เราทนนั้งหลายโดยมล่านนนนั้น ครอเนรนั้อหนนงของพระองคร์ และครนนั้นเรามบีมหาปสุโรหลิตสคาหรนบครอบครนวของพระเจท้าแลท้ว 
กก็ใหผู้เราเขผู้ามาใกลผู้ดผู้วยใจจรริง ดผู้วยความเชพพื่ออมันเตก็มเปปีปื่ยม มบีใจทบีนี่ถซูกประพรมชคาระพท้นจากการวลินลิจฉนยผลิดและชอบ
ทบีนี่ชนนี่วรท้าย และมบีกายลท้างชคาระดท้วยนนั้คาอนนใสบรลิสสุทธลิธิ์” ดนงนนนั้น โดย “ทางใหมล่และทบีนี่มบีชบีวลิต” นบีนั้ซรึนี่งไดท้ถซูกเปปิดใหท้เรา
แลท้วโดยพระโลหลิตของพระเยซซู พระเจท้าจรึงสามารถเปป็นผซูท้ทบีนี่ชอบธรรมและยนงทรงทคาใหท้คนเหลล่านนนั้นเปป็นผซูท้ชอบ
ธรรมดท้วย ครอผซูท้ทบีนี่ยอมรนบการสลินั้นพระชนมร์ของพระเยซซูเพรนี่อเปป็นเครรนี่องบซูชาลบมลทลินบาปและทบีนี่มาหาพระองคร์ใน
ความเชรนี่อ

เนรนี่องจาก “ชบีวลิตของเนรนั้อหนนงทนนั้งปวงครอเลรอด” (ลนต. 17:14) เมรนี่อพระเยซซูตรนสวล่าพระโลหลิตของ
พระองคร์ไดท้ถซูกหลนนี่งออกเพรนี่อคนเปป็นอนนมากนนนั้น จรลิงๆแลท้วพระองคร์กจ็กคาลนงตรนสวล่าชทวถิตของพระองคค์ไดท้ถซูกประทาน
ใหท้เพรนี่อคนเปป็นอนนมาก พระองคร์ไดท้ทรงสลินั้นพระชนมร์เพรนี่อคนบาปทนนั้งหลาย, พระองคร์ทรงรนบโทษแทนคนบาปและ
ไดท้กลายเปป็นตนวแทนของคนบาป โดยความมรณาของพระองคค์บนกางเขนนนนั้น โทษประหารชบีวลิตทบีนี่ควรตกแกล่คน
บาปทนนั้งหลายจรึงรนบการยกโทษไดท้, ถซูกเอาออกไปและกคาจนดทลินั้งเสบีย, และดวงวลิญญาณของคนบาปทนนั้งหลายจรึง
สามารถรนบความรอดไดท้ พระเยซซู ผซูท้ทรงเปป็นตนวแทนทบีนี่ไมล่มบีบาปและสมบซูรณร์แบบ ไดท้ทรงทนความทสุกขร์แสนสาหนส
และทรงแบกรนบความปวดรท้าวเหลรอทนแทนเราจนพระเจท้าทรงพอพระทนยทบีนี่จะยอมรนบการถวายบซูชาของ
พระองคร์ พระเจท้าทรงชอบธรรมและบรลิสสุทธลิธิ์ พระองคร์ทรงทคาผลิดไมล่ไดท้เลย ดท้วยเหตสุนบีนั้เกบียรตลิยศและเสถบียรภาพ
แหล่งการปกครองของพระเจท้าคงจะถซูกทคาลายหากพระเจท้าทรงยกโทษคนบาปทนนั้งหลายโดยทบีนี่ไมล่มบีตนวแทนทบีนี่
เหมาะสมมาชคาระหนบีนั้บาปของพวกเขา พระเยซซูทรงเปป็น (ในตอนนนนั้นและตอนนทนั้) ตนวแทนผซูท้นนนั้น โดยการประทาน
พระบสุตรของพระองคร์ใหท้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนนั้นแทนคนบาปทนนั้งหลาย พระเจท้าจรึงทรงสามารถแสดงความ
เกลบียดชนงของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อบาปและความไมล่ชอบธรรมไดท้

ขท้อ 29: “เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า เราจะไมข่ดพพื่มนนั้สาผลแหข่งเถาองสุข่นตข่อไปอรีกจนวมันนมันั้นมาถถึง คพอวมันทรีพื่เรา
จะดพพื่มกมันใหมข่กมับพวกทข่านในอาณาจมักรแหข่งพระบริดาของเรา”

การถรอพลิธบีปปัสกา ซรึนี่งเปป็นภาพเลจ็งถรึงสลินี่งตล่างๆในอนาคต สลินั้นสสุดลงตรงนบีนั้พรท้อมกนบคคาประกาศขององคร์พระ
ผซูท้เปป็นเจท้าวล่าพระองคร์จะไมล่ทรงดรนี่มจากผลแหล่งเถาองสุล่นอบีกจนกวล่าพระองคร์ทรงดรนี่มมนนใหมล่อบีกครนนั้งในอาณาจนกรทบีนี่จะ
มานนนั้น ดนงนนนั้นเราจรึงเหจ็นวล่าพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไมล่เพบียงมบีความหมายในเชลิงระลรึกถรึงเทล่านนนั้น แตล่มบีความ
หมายในเชลิงพยากรณร์เชล่นกนน และในการรนบประทานขนมปปังและผลจากเถาองสุล่น ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายกจ็ไมล่เพบียง
แสดงออกถรึงการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกลโกธาเทล่านนนั้น แตล่ยนงเปป็นพยานรนบรองถรึงเวลานนนั้นเมรนี่อพระองคร์จะ
เสดจ็จมาอบีกทบีเพรนี่อสถาปนาอาณาจนกรของพระองคร์บนแผล่นดลินโลกดท้วย เมรนี่อพระองคร์จะประทนบนนนี่งบนพระทบีนี่นนนี่ง
ของดาวลิดและครอบครองในความชอบธรรม



พลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเปป็นการถรอพลิธบีอนนศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์และขลนง กระนนนั้นสมาชลิกครลิสตจนกรหลายหมรนี่น
คนวนนนบีนั้กจ็รนบขนมปปังทบีนี่แตกออกและผลแหล่งเถาองสุล่นโดยไมล่ไดท้คลิดถรึงความหมายของสลินี่งทบีนี่พวกเขากคาลนงทคาอยซูล่เลย 
อนครทซูตเปาโลเหจ็นวล่าจคาเปป็นตท้องตคาหนลิผซูท้เชรนี่อชาวเมรองโครลินธร์เหลล่านนนั้นสคาหรนบการขาดความเคารพยคาเกรงและ
ความไมล่เปป็นระเบบียบทบีนี่ทราบกนนดบีในการรนบพลิธบีระลรึกฯ ใน 1 โครลินธร์ 11:17-22 เขากลล่าวแกล่คนเหลล่านนนั้นวล่า: 
“แลท้วในการใหท้คคาสนนี่งตล่อไปนบีนั้ ขท้าพเจท้าชมทล่านไมล่ไดท้ ครอวล่าการประชสุมของทล่านนนนั้นมนกจะไดท้ผลเสบียมากกวล่าผลดบี 
ประการแรกขท้าพเจท้าไดท้ยลินวล่า เมรนี่อทล่านประชสุมครลิสตจนกรนนนั้น มบีการแตกกต๊กแตกเหลล่าในพวกทล่าน และขท้าพเจท้า
เชรนี่อวล่าคงมบีความจรลิงอยซูล่บท้าง เพราะจะตท้องมบีการขนดแยท้งกนนบท้างในพวกทล่าน เพรนี่อคนฝป่ายถซูกในพวกทล่านจะไดท้
ปรากฏเดล่นขรึนั้น เมรนี่อทล่านทนนั้งหลายประชสุมพรท้อมกนนนนนั้น ทล่านจรึงประชสุมรนบประทานเปป็นทบีนี่ระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้าไมล่ไดท้ เพราะวล่าเมรนี่อทล่านรนบประทาน บท้างกจ็รนบประทานอาหารของตนกล่อนคนอรนี่น บท้างกจ็ยนงหลิวอยซูล่ และบท้างกจ็
เมา อะไรกนนนบีนี่ ทล่านไมล่มบีเรรอนทบีนี่จะกลินและดรนี่มหรรอ หรรอวล่าทล่านดซูหมลินี่นครลิสตจนกรของพระเจท้า และทคาใหท้คนทบีนี่
ขนดสนไดท้รนบความอนบอาย จะใหท้ขท้าพเจท้าวล่าอยล่างไรแกล่ทล่าน จะใหท้ชมทล่านหรรอ ในเรรนี่องนบีนั้ขท้าพเจท้าจะไมล่ขอชมทล่าน
เลย”

จากนนนั้นในขท้อพระคคาตล่างๆทบีนี่ตล่อเนรนี่องจากตอนทบีนี่เพลินี่งยกมานนนั้น เปาโลไดท้ใหท้ระเบบียบและความหมายอนน
ชนดเจนของพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า และขท้อปฏลิบนตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่เขาไดท้ใหท้ชาวเมรองโครลินธร์เหลล่านนนั้นกจ็มบีไวท้เพรนี่อ
เตรอนสตลิเราเชล่นกนน ในขท้อ 23 ถรึง 26 ของบทเดบียวกนนนนนั้นเราอล่านวล่า: 

“เพราะวล่าเรรนี่องซรึนี่งขท้าพเจท้าไดท้มอบไวท้กนบทล่านแลท้วนนนั้น ขท้าพเจท้าไดท้รนบจากองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า ครอในครนทบีนี่เขา
ทรยศพระเยซซูเจท้านนนั้น พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปัง ครนนั้นขอบพระคสุณแลท้ว จรึงทรงหนกแลท้วตรนสวล่า “จงรนบไปกลินเถลิด 
นบีนี่เปป็นกายของเรา ซรึนี่งหนกออกเพรนี่อทล่านทนนั้งหลาย จงกระทคาอยล่างนบีนั้ใหท้เปป็นทบีนี่ระลรึกถรึงเรา” เมรนี่อรนบประทานแลท้ว 
พระองคร์จรึงทรงหยลิบถท้วยดท้วยอาการอยล่างเดบียวกนน ตรนสวล่า “ถท้วยนบีนั้ครอพนนธสนญญาใหมล่ดท้วยโลหลิตของเรา เมรนี่อทล่าน
ดรนี่มจากถท้วยนบีนั้เวลาใด จงดรนี่มใหท้เปป็นทบีนี่ระลรึกถรึงเรา” เพราะวล่าเมรนี่อทล่านทนนั้งหลายกลินขนมปปังนบีนั้และดรนี่มจากถท้วยนบีนั้เวลา
ใด ทล่านกจ็ประกาศการวายพระชนมร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าจนกวล่าพระองคร์จะเสดจ็จมา”

เมรนี่อเราถรอพลิธบีระลรึกถรึงองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า เรากจ็กคาลนงเปป็นพยานรนบรองวล่าเราเชรนี่อวล่าพระองคร์จะเสดจ็จมา
อบีกทบีเพรนี่อสถาปนาอาณาจนกรของพระองคร์ และวล่าเราจะรนบประทานขนมปปังและดรนี่มผลแหล่งเถาองสุล่นกนบพระองคร์
ในอาณาจนกรนนนั้น จากนนนั้นหลนงจากการครอบครองนานหนรึนี่งพนนปปีของพระเยซซูบนแผล่นดลินโลก อาณาจนกรยสุคพนนปปี
นนนั้นจะผนวกเขท้ากนบอาณาจนกรนลิรนนดรร์ของพระเจท้าและเราจะอยซูล่กนบพระเยซซูไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์กาล

ขท้อ 30: “เมพพื่อพวกเขารผู้องเพลงสรรเสรริญแลผู้ว เขากก็พากมันออกไปยมังภผเขามะกอกเทศ”
“เมพพื่อพวกเขารผู้องเพลงสรรเสรริญแลผู้ว...” ในเทศกาลปปัสกาพวกยลิวกจ็ทล่องเพลงสดสุดบีตล่างๆ เราถซูกบอกวล่า

พวกเขาใชท้เพลงสดสุดบีบททบีนี่ 113 จนถรึง 118 เพลงสดสุดบีเหลล่านบีนั้ถซูกแบล่งออกเปป็นสองสล่วน: เพลงสดสุดบี 113 และ 
114 ถซูกขนบรท้องในระหวล่างการถรอพลิธบีปปัสกา และเพลงสดสุดบีบทอรนี่นๆทบีนี่เหลรอถซูกขนบรท้องในตอนสลินั้นสสุดมรนั้ออาหารปปัส
กา ทบีนี่เปป็นไปไดท้อยล่างยลินี่งกจ็ครอวล่า พระเยซซูและเหลล่าสาวกของพระองคร์ใชท้เพลงสดสุดบีบทเดบียวกนนเหลล่านบีนั้ในการถรอปปัส
กาของพวกเขา



“...เขากก็พากมันออกไปยมังภผเขามะกอกเทศ” ในสมนยนนนั้นปปัสกาถซูกถรอกนนในชล่วงดวงจนนทรร์เตจ็มดวงเสมอ 
และขณะทบีนี่พระเยซซูและเหลล่าสาวกของพระองคร์ออกจากหท้องรนบประทานปปัสกานนนั้นและเดลินไปยนงภซูเขามะกอก
เทศ ดวงจนนทรร์เตจ็มดวงกจ็ลอยอยซูล่เหนรอศบีรษะของพวกเขา โดยใหท้แสงสวล่างแกล่หสุบเขาทบีนี่อยซูล่เบรนั้องหนท้าพวกเขา 
พระองคร์ผซูท้ทรงเปป็นความสวล่างของโลกนบีนั้กคาลนงเสดจ็จดคาเนลินไปยนงความมรดแหล่งเกทเสมนบีเพรนี่อพบกนบหนวหนท้าแหล่ง
เหลล่าผซูท้มบีอคานาจแหล่งความมรด

พระเยซผทรงบอกลข่วงหนผู้าถนงการกระจมัดกระจายไป
ของสริบสองคนนมันนและการลผู้มลงของเปโตร

ขท้อ 31 และ 32: “ครมันั้งนมันั้นพระเยซผตรมัสกมับเหลข่าสาวกวข่า “ในคพนวมันนรีนั้ทข่านทสุกคนจะสะดสุดเพราะเรา 
ดผู้วยมรีคสาเขรียนไวผู้วข่า ‘เราจะตรีผผผู้เลรีนั้ยงแกะ และแกะฝผงนมันั้นจะกระจมัดกระจายไป’ แตข่เมพพื่อเราฟฟืฟื้นขถึนั้นมาแลผู้ว เราจะ
ไปยมังแควผู้นกาลริลรีกข่อนหนผู้าทข่าน”

“ในคพนวมันนรีนั้ทข่านทสุกคนจะสะดสุดเพราะเรา” หมายความวล่าสาวกเหลล่านนนั้นจะถซูกทคาใหท้สะดสุดครนนนนั้น 
กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ บางสลินี่งจะเกลิดขรึนั้นกนบพระเยซซูซรึนี่งจะเปป็นโอกาสใหท้พวกเขาสะดสุด, ลท้มลงในบาป, โดยการ
ละทลินั้งพระองคร์ไป และแทท้จรลิงแลท้ว นนนี่นกจ็เปป็นสลินี่งทบีนี่พวกเขาไดท้กระทคา ในขท้อ 56 เราถซูกบอกวล่าพวกเขาทสุกคนละทลินั้ง
พระองคร์ไวท้และหนบีไป

“ดผู้วยมรีคสาเขรียนไวผู้วข่า...” เราไดท้เหจ็นแลท้วถรึงความถบีนี่ทบีนี่พระเยซซูทรงใชท้การอท้างอลิงถรึงภาคพนนธสนญญาเดลิม
โดยการตรนสวล่า “มบีคคาเขบียนไวท้วล่า” และเราเหจ็นเชล่นกนนวล่าสลินี่งทบีนี่ไดท้ถซูกเขบียนไวท้แลท้วจคาเปป็นตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง 
ขท้อทบีนี่ถซูกยกมาโดยเฉพาะนบีนั้มาจากเศคารลิยาหร์ 13:7: “...จงตบีเมษบาล และฝซูงแกะนนนั้นจะกระจนดกระจายไป…” นบีนี่
เปป็นสคานวนหนรึนี่งทบีนี่เขท้าใจไดท้งล่าย เพราะวล่าในประเทศนนนั้นฝซูงแกะถซูกนคาไปและถซูกชบีนั้ทางโดยผซูท้เลบีนั้ยงแกะทบีนี่เดลินนคาหนท้า
พวกมนนเสมอ ดนงนนนั้นเมรนี่อบางสลินี่งเกลิดขรึนั้นกนบผซูท้เลบีนั้ยงแกะ แกะเหลล่านนนั้นกจ็ตรนี่นตระหนกและหนบีไป 

“แตข่เมพพื่อเราฟฟืฟื้นขถึนั้นมาแลผู้ว...” แมท้ในขณะทบีนี่ทรงใหท้รายละเอบียดเหตสุการณร์นล่าอนนเศรท้าทบีนี่รอคอยอยซูล่เบรนั้อง
หนท้า พระเยซซูกจ็ทรงรนบประกนนวล่าการทบีนี่พระองคร์เสดจ็จจากพวกเขาไปนนนั้นจะเปป็นเพบียงแคล่ชนนี่วครซูล่ แมท้ตรนสถรึงการ
สลินั้นพระชนมร์ทบีนี่ใกลท้เขท้ามาของพระองคร์ พระองคร์กจ็ทรงหมายเหตสุความแนล่นอนของการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระองคร์เหมรอนเคย

“...เราจะไปยมังแควผู้นกาลริลรีกงอนหนล้าทข่าน” และพระองคร์ทรงทคาเชล่นนนนั้นจรลิงๆ! ลซูกา 24:13-34 เลล่าเรรนี่อง
สาวกสองคนของพระองคร์ทบีนี่เดลินทางบนถนนไปหมซูล่บท้านเอมมาอซูส และพระครลิสตร์ผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้วทรงรล่วมเดลิน
ทางไปกนบพวกเขาดท้วย “แตล่ตาเขาฟางไปและจคาพระองคร์ไมล่ไดท้” (ขท้อ 16) พวกเขาจรึงเดลินทางไป โดยสนทนากนบ
พระองคร์เกบีนี่ยวกนบหลายแงล่มสุมของการถซูกตรรึงกางเขนของพระองคร์จนกระทนนี่งพวกเขามาใกลท้หมซูล่บท้านเอมมาอซูส 
พระองคร์ทรงรนบประทานอาหารเยจ็นทบีนี่นนนี่นกนบพวกเขาและ “พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปัง ขอบพระคสุณ แลท้วหนกสล่ง
ใหท้เขา ตาของเขากจ็หายฟางและเขากจ็รซูท้จนกพระองคร์ แลท้วพระองคร์กจ็อนนตรธานไปจากเขา” (ขท้อ 30, 31)



“แลท้วคนทนนั้งสองนนนั้นกจ็ลสุกขรึนั้นในโมงนนนั้นเองกลนบไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม และพบพวกสาวกสลิบเอจ็ดคนชสุมนสุม
กนนอยซูล่พรท้อมทนนั้งพรรคพวก กคาลนงพซูดกนนวล่า “องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้วจรลิงๆ และไดท้ปรากฏแกล่ซบีโมน”
ฝป่ายสองคนนนนั้นจรึงเลล่าความซรึนี่งเกลิดขรึนั้นทบีนี่กลางทาง และทบีนี่เขาไดท้รซูท้จนกพระองคร์โดยการหนกขนมปปังนนนั้น” (ขท้อ 33-35)

จากนนนั้นในมาระโก 16:6, 7 เมรนี่อหญลิงเหลล่านนนั้นมายนงอสุโมงคร์ฝปังศพโดยคาดหวนงวล่าจะชโลมพระศพของ
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าดท้วยเครรนี่องหอมตล่างๆ พวกเธอกจ็พบวล่าอสุโมงคร์นนนั้นวล่างเปลล่า ทซูตสวรรคร์ทบีนี่อยซูล่ในอสุโมงคร์นนนั้นกลล่าว
แกล่พวกเธอวล่า “อยล่าตกตะลรึงเลย พวกทล่านทนนั้งหลายมาหาพระเยซซูชาวนาซาเรจ็ธซรึนี่งตท้องตรรึงไวท้ทบีนี่กางเขน พระองคร์
ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว พระองคร์หาไดท้ประทนบทบีนี่นบีนี่ไมล่ จงดซูทบีนี่ทบีนี่เขาไดท้วางพระศพของพระองคร์เถลิด แตล่จงไปบอกพวก
สาวกของพระองคค์ทมันั้งเปโตรเถริดวข่า พระองคค์เสดก็จไปยมังแควผู้นกาลริลรีกข่อนทข่านทมันั้งหลาย ทข่านทมันั้งหลายจะเหก็น
พระองคค์ทรีพื่นมัพื่น เหมตอนพระองคย์ตรดัสไวล้แกงพวกทงานแลล้ว”

พระองคร์เสดจ็จนคาหนท้าเราไปวนนนบีนั้อยซูล่เสมอมลิใชล่หรรอ? พระองคร์ทรงจนดเตรบียมทางไวท้สคาหรนบเรามลิใชล่หรรอ? 
ผซูท้เลบีนั้ยงแกะยล่อมนคาหนท้าแกะทนนั้งหลายของเขาไปเพรนี่อหาหญท้าใหท้พวกแกะกลิน, เพรนี่อทบีนี่จะแนล่ใจวล่าไมล่มบีภนยคสุกคาม, 
เพรนี่อทบีนี่จะกคาหนดเสท้นทางทบีนี่จะใหท้พวกแกะเดลินตาม องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าผซูท้เปปีปี่ยมสสุขของเรากจ็ทรงนคาทาง, ทรงนคาพา, 
และทรงนคาหนท้าเราไปเพรนี่อทคาใหท้ทางนนนั้นราบรรนี่น มนนเปป็นเรรนี่องอนนตรายสคาหรนบครลิสเตบียนทบีนี่จะวลินี่งนคาหนท้าพระผซูท้เลบีนั้ยง
ทบีนี่ดบี เราตท้องตระหนนกวล่าทางทบีนี่เราเดลินไปและเหตสุการณร์ตล่างๆทบีนี่บนงเกลิดแกล่เรานนนั้นถซูกจนดแจงโดยพระหนตถร์อนนอล่อน
โยนขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าและพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของเราผซูท้ไดท้ทรงดคาเนลินไปบนถนนแหล่งชบีวลิตกล่อนหนท้าเราแลท้ว

ขท้อ 33: “ฝฝ่ายเปโตรทผลตอบพระองคค์วข่า “แมผู้คนทมันั้งปวงจะสะดสุดเพราะพระองคค์ ขผู้าพระองคค์จะสะดสุดกก็
หามริไดผู้เลย”

เพราะเปป็นคนหสุนหนนพลนนแลล่น, จรลิงใจ, แมท้ตนดสลินใจผลิดพลาดบล่อยๆ, เปโตรกจ็ยรนยนนความรนกของเขาทบีนี่มบี
ใหท้แกล่พระเยซซูและความจงรนกภนกดบีของเขาทบีนี่มบีตล่อพระองคร์ ผมคลิดวล่าเราไมล่ตท้องสงสนยความจรลิงใจของสาวกผซูท้นบีนั้เลย
มนนเปป็นนลิสนยสล่วนตนวของเขาทบีนี่จะเปป็นคนหสุนหนนพลนนแลล่น, ทบีนี่จะกระทคาโดยมลิไดท้คลิดใหท้มากพอเกบีนี่ยวกนบการกระทคา
ตล่างๆของตนและผลลนพธร์ทบีนี่ตามมาของการกระทคาเหลล่านนนั้น จคาไวท้วล่านบีนี่เปป็นชล่วงกล่อนเพจ็นเทคอสตร์ และเปโตรยนงไมล่
ไดท้รนบสตลิปปัญญาและพละกคาลนงแหล่งอสุปนลิสนยทบีนี่ปรากฏชนดเจนในการรนบใชท้ของเขาหลนงเพจ็นเทคอสตร์ เขามนนี่นใจมาก
เหลรอเกลินในใจของเขาเองวล่าเขาจะไมล่มบีทางทลินั้งองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขาไดท้ แตล่เขากจ็ลรมคลิดถรึงความเปป็นไปไดท้
ตล่างๆทบีนี่มาพรท้อมกนบความอล่อนแอทนนั้งหลายแบบมนสุษยร์ของเขา เขาแนล่ใจวล่า แมท้คนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอทสุกคนอาจสะดสุด 
(ถซูกทคาใหท้สะดสุด) เพราะสลินี่งทบีนี่ถซูกวางอยซูล่ขท้างหนท้า เขากจ็จะไมล่มบีทางมบีความผลิดในความลท้มเหลวนนนั้นเดจ็ดขาด

ขท้อ 34 และ 35: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านวข่า ในคพนนรีนั้กข่อนไกข่ขมัน ทข่านจะ
ปฏริเสธเราสามครมันั้ง” เปโตรทผลพระองคค์วข่า “ถถึงแมผู้ขผู้าพระองคค์จะตผู้องตายกมับพระองคค์ ขผู้าพระองคค์กก็จะไมข่ปฏริเสธ
พระองคค์เลย” เหลข่าสาวกกก็ทผลเชข่นนมันั้นเหมพอนกมันทสุกคน”

(ในยอหร์น 13:37, 38 เราอล่านวล่าเปโตรทซูลพระเยซซูวล่า “ขท้าพระองคร์จะสละชรีวริตเพรนี่อพระองคร์!” พระเยซซู
ตรนสตอบวล่า “ทล่านจะสละชบีวลิตของทล่านเพรนี่อเราหรรอ เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านวล่า กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะปฏลิเสธเรา
สามครนนั้ง”)



พระเยซซูตรนสไปแลท้ววล่าทสุกคนจะสะดสุดเพราะสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นกนบพระองคร์ในครนนนนั้น และทสุกคนจะทลินั้ง
พระองคร์ไป เปโตรแนล่ใจเหลรอเกลินวล่าเขาจะไมข่มรีทางละทรินั้งองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเขา แตล่พระเยซซูทรงบอกเขาวล่า
เขาจะไมล่เพบียงทลินั้งพระองคร์เหมรอนอยล่างทบีนี่คนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอจะทลินั้งเทล่านนนั้น แตล่เขา, เปโตร, จะถรึงขนาดปฏริเสธ
พระองคร์ดท้วย-ไมข่ใชข่เพรียงครมันั้งเดรียว แตข่สามครมันั้ง สาวกคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอจะตกใจกลนวและจะวลินี่งหนบีไป เปโตรจะแสรท้ง
ทคาเปป็นกลท้าหาญ แตล่สสุดทท้ายแลท้วเขาจะปฏลิเสธวล่าเขาเคยรผผู้จมักชาวนาซาเรจ็ธผซูท้นบีนั้

“ถถึงแมผู้ขผู้าพระองคค์จะตผู้องตายกมับพระองคค์ ขผู้าพระองคค์กก็จะไมข่ปฏริเสธพระองคค์เลย!” นบีนี่เทล่ากนบเปโตร
ปฏลิญาณวล่า “พระองคร์เจท้าขท้า คนอรนี่นๆทบีนี่เหลรออาจทอดทลินั้งพระองคร์ แตล่ขท้าพระองคร์เตจ็มใจทบีนี่จะไปกนบพระองคร์ไมล่วล่า
จะถรึงคสุกหรรอถรึงความตายกจ็ดบี” เขารซูท้นท้อยเหลรอเกลินเกบีนี่ยวกนบความทรงสนพพนญญซูของพระเยซซู, นท้อยเหลรอเกลินเกบีนี่ยว
กนบความเปป็นพระเจท้าของพระองคร์, จนเขาพลาดทบีนี่จะยอมใหท้คคาพยากรณร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเขท้าไปถรึง
สตลิสนมปชนญญะของเขาหรรอ? เขาอาจคลิดหรรอไมล่วล่าพระเยซซูแคล่เพบียงแสดงออกถรึงความไมล่มนนี่นใจในเปโตร มากกวล่า
จะเปป็นการเตรอนเขาเกบีนี่ยวกนบความอล่อนแอตล่างๆของเขา? เปโตรแนล่ใจในใจของตนเหลรอเกลินวล่าความรนกของเขาทบีนี่
มบีใหท้แกล่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขานนนั้นเขท้มแขจ็งและแนล่นอน เขาเชรนี่อมนนี่นวล่าไมล่มบีสลินี่งใด, ไมล่แมท้แตล่ภนยคสุกคามแหล่งความ
ตาย, จะสามารถทคาใหท้เขาหนนหนบีไปและทอดทลินั้งพระเยซซูหรรอพลาดทบีนี่จะปกปฝ้องพระองคร์ไดท้ เปโตรจะไมล่เพบียงยพน
อยผข่เครียงขผู้างในสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นในครนนนนั้นเทล่านนนั้น เขาจะเดลินหนท้าตล่อไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มและตายกนบพระ
เยซซูดท้วย!

“เหลข่าสาวกกก็ทผลเชข่นนมันั้นเหมพอนกมันทสุกคน” มนนเปป็นลนกษณะเฉพาะตนวของความคลิดแบบมนสุษยร์ทบีนี่จะ
ไดท้ยลินถท้อยคคาตล่างๆแตล่กจ็พลาดทบีนี่จะเขท้าใจความหมายของถท้อยคคาเหลล่านนนั้น สาวกเหลล่านนนั้นตระหนนกดบีวล่าพระเยซซู
ทรงบอกพวกเขาแลท้ว, ครนนั้งแลท้วครนนั้งเลล่า, วล่าพระองคร์จะทรงถซูกประหารชบีวลิต พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลท้วเชล่น
กนนวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นอบีก และวล่าพวกเขาจะเหจ็นพระองคร์หลมังจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ แตล่
พวกเขายนงไมล่ไดท้ประสบกนบความสยดสยองของการถซูกตรรึงกางเขนของพระองคร์ และถท้อยคคาแหล่งคคาพยากรณร์
ของพระองคร์กจ็ถซูกทคาใหท้คลสุมเครรอและสซูญหายไปในความสนบสนแหล่งความคลิดตล่างๆของพวกเขาในบรรยากาศ
แปลกๆของครนนบีนั้ เรรนี่องนล่าเศรท้าทบีนี่ใกลท้เขท้ามา, ภนยคสุกคามมบีอยซูล่ในบรรยากาศขณะนนนั้น แตล่พวกเขากจ็ไมล่รซูท้วล่ามนนจะ
ออกมาในรซูปใด ความเอาแตล่ใจในตนวมนสุษยร์นนนั้นตายยาก และชายเหลล่านบีนั้ยนงไมล่ไดท้ยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิงอนนครบถท้วน
และสมบซูรณร์ทบีนี่วล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกเขา, พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, จะทรงถซูกพรากไปจากพวกเขา
จรลิงๆ สลินี่งใดเลล่าจะสามารถรสุกรานเขท้ามาในความใกลท้ชลิดของพวกเขากนบพระองคร์และทคาใหท้พวกเขาถซูกตนดขาด
จากพระองคร์ไดท้? กระนนนั้นพวกเขาทสุกคนกจ็ทอดทลินั้งพระองคร์และหนบีไปเมรนี่อพระองคร์ทรงถซูกจนบกสุมและถซูกนคาตนวไป
เหมรอนอยล่างอาชญากรธรรมดาๆคนหนรึนี่ง เพรนี่อทบีนี่จะถซูกไตล่สวนและถซูกปรนบโทษถรึงตาย-ความมรณาแหล่งกางเขน
นนนั้น

ภาพเหตสุการณร์ในมนทธลิวบนดนบีนั้กจ็เปลบีนี่ยนมายนงสวนเกทเสมนบีแลท้ว ผมคลิดวล่าจะเปป็นการดบีหากเราจะอล่านบท
ทบีนี่ 14 ถรึง 17 ในขล่าวประเสรลิฐของยอหร์นและทคาความคสุท้นเคยกนบคคาพยากรณร์หลายเรรนี่องในตอนทท้ายขององคร์พระ
ผซูท้เปป็นเจท้าของเราซรึนี่งประทานใหท้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์กล่อนการถซูกตรรึงกางเขนของพระองคร์ เวลาและพรนั้นทบีนี่
คงไมล่พอทบีนี่จะยกบทเหลล่านนนั้นมาในทบีนี่นบีนั้ แตล่เราควรอล่านพวกมนนเพรนี่อเชรนี่อมโยงกนบบนนทรึกเรรนี่องราวของมนทธลิว จากนนนั้น 



หลนงจากคคาอธลิษฐานวลิงวอนทบีนี่ถซูกบนนทรึกไวท้ในบททบีนี่ 17 ของขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เรากจ็อล่านวล่า “เมรนี่อพระเยซซู
ตรนสดนงนบีนั้แลท้ว (ถท้อยคคาแหล่งการอธลิษฐานนนนั้น) พระองคร์ไดท้เสดจ็จออกไปกนบเหลล่าสาวกของพระองคร์ขท้ามลคาธารขลิด
โรนไปยนงสวนแหล่งหนรึนี่ง พระองคร์เสดจ็จเขท้าไปในสวนนนนั้นกนบเหลล่าสาวก” (ยอหร์น 18:1) ดนงนนนั้นเราจรึงมาถรึงสวนเกท
เสมนบี

ความปวดรผู้าวของพระครริสตย์ในสวนนมันน
ขท้อ 36: “แลผู้วพระเยซผทรงพาสาวกมายมังทรีพื่แหข่งหนถึพื่งเรรียกวข่า เกทเสมนรี แลผู้วตรมัสกมับสาวกวข่า “จงนมัพื่งอยผข่

ทรีพื่นรีพื่ขณะเมพพื่อเราจะไปอธริษฐานทรีพื่โนข่น””
ในขท้อพระคคาทบีนี่เราจะศรึกษากนนตอนนบีนั้ เราเหจ็นอภลิสสุทธลิสถานแหล่งชบีวลิตขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราขณะ

ทบีนี่พระองคร์ยนงทรงอยซูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนั้ ผมเชรนี่อวล่าในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ไดท้ทรงตล่อสซูท้ศรึกแหล่งยสุคสมนย ทบีนี่นนนี่น
พระองคร์ไดท้ทรงประจนนหนท้าและพริชริตขสุมพลนงทนนั้งปวงแหล่งนรกแลท้ว ไมล่มบีมนสุษยร์คนใดสามารถอธลิบายไดท้อยล่างครบ
ถท้วนหรรออยล่างถซูกตท้องถรึงถท้อยคคาทบีนี่ถซูกเขบียนในทบีนี่นบีนั้โดยมนทธลิวตามทบีนี่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงดลใจ นบีนี่เปป็นสล่วนหนรึนี่ง
ของพระคนมภบีรร์สคาหรนบการตรรึกตรองแบบจรลิงใจและรซูท้สรึกดท้วยหนวใจ ภาษาของมนสุษยร์ไมล่สามารถแสดงออกไดท้
อยล่างเพบียงพอถรึงความปวดรท้าวหรรอชนยชนะแหล่งวาระนบีนั้ ขอพระเจท้าทรงโปรดใหท้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เปปิดเผยแกล่
เราในสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงอยากใหท้เราไดท้เหจ็นและเขท้าใจเกบีนี่ยวกนบพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของเราขณะทบีนี่พระองคร์ทรง
อธลิษฐานอยซูล่ใตท้ตท้นมะกอกเทศเหลล่านนนั้นในยามเยจ็นอนนนล่าจดจคานนนั้น!

“พระเยซผ...ตรมัสกมับสาวกวข่า “จงนมัพื่งอยผข่ทรีพื่นรีพื่ขณะเมพพื่อเราจะไปอธริษฐานทรีพื่โนข่น” นบีนี่ดซูเหมรอนจะบล่งบอกวล่า
พระเยซซูทรงสนนี่งสาวกแปดคนของพระองคร์ใหท้เฝฝ้าระวนงอยซูล่ทบีนี่ดท้านในหรรอดท้านนอกประตซูทบีนี่เปปิดเขท้าสซูล่สวนนนนั้น จาก
ยอหร์น 18:2 เราทราบวล่าพระเยซซูทรงชลินกนบการใชท้เวลาอยซูล่ในสวนเกทเสมนบี ดท้วยวล่าพระคคาขท้อนนนั้นบอกเราวล่ายซู
ดาส, ผซูท้ทรยศคนนนนั้น, “กจ็รซูท้จนกสวนนนนั้นดท้วย เพราะวล่าพระเยซซูกนบเหลล่าสาวกของพระองคร์เคยมาพบกนนทบีนี่นนนี่น
บล่อยๆ” เหจ็นไดท้ชนดวล่านบีนี่เปป็นสถานทบีนี่โปรดขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าสคาหรนบการเฝฝ้าเดบีนี่ยวสล่วนตนวของพระองคร์ ปปัจจสุบมัน
นรีนั้คคาวล่า “เกทเสมนบี” ไดท้กลายเปป็นคคาทบีนี่มบีความหมายเหมรอนกนบความทสุกขร์ทรมานและความปวดรท้าว

ขท้อ 37 และ 38: “พระองคค์กก็พาเปโตรกมับบสุตรชายทมันั้งสองของเศเบดรีไปดผู้วย พระองคค์ทรงเรริพื่มโศกเศรผู้า
และหนมักพระทมัยยริพื่งนมัก พระองคค์จถึงตรมัสกมับเขาวข่า “ใจของเราเปป็นทสุกขค์แทบจะตาย จงเฝฝ้าอยผข่กมับเราทรีพื่นรีพื่เถริด”

“บสุตรชายทมันั้งสองของเศเบดรี” ครอยากอบและยอหร์น สองคนนบีนั้, พรท้อมกนบเปโตร, พระเยซซูทรงพาไปกนบ
พระองคร์ดท้วยเขท้าไปในสวนนนนั้น สามคนนนนั้นไดท้รนบสลิทธลิพลิเศษในการไดท้อยซูล่กนบพระองคร์บนภซูเขาจคาแลงพระกายกล่อน
หนท้านนนั้น และในทบีนี่นบีนั้พวกเขากจ็ไดท้รนบสลิทธลิพลิเศษในการไดท้อยซูล่กนบพระองคร์ในสวนนบีนั้ อยล่างไรกจ็ตาม พวกเขากจ็ไมล่ไดท้อยซูล่
เคบียงขท้างพระองคร์ (ลซูกา 22:41 กลล่าววล่าพระองคร์ทรงเวท้นระยะหล่างจากพวกเขา “ไกลประมาณขวท้างหลินตก”) 
ความทสุกขร์โศกของพระองคร์นนนั้นหนนกหนาเหลรอเกลิน, ความปวดรท้าวของพระองคร์กจ็ใหญล่โตเหลรอเกลิน, จนพระองคค์
เพรียงผผผู้เดรียวตท้องแบกรนบมนน แมท้แตล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่ใกลท้ชลิดมากทบีนี่สสุดและเปป็นทบีนี่รนกมากทบีนี่สสุดซรึนี่งไดท้เดลินรล่วมกนบ
พระองคร์ตลอดการรนบใชท้บนโลกนบีนั้ของพระองคร์กจ็ไมล่อาจรล่วมแบล่งปปันชนนี่วโมงนนนั้นไดท้ นรีพื่คพอพระเจล้าผผผู้ทรงกสาลมังทน
ทสุกขค์อยผข่ และมนสุษยร์ไมล่มบีความสามารถทบีนี่จะเขท้าใจความลรึกลนั้คาแหล่งความปวดรท้าวเชล่นนนนั้นไดท้ มนนตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จ
จรลิงตามทบีนี่ถซูกพยากรณร์ไวท้- “เราไดท้ยนี่คาบล่อองสุล่นแตล่ลคาพนง และไมล่มบีใครจากชนชาตลิทนนั้งหลายอยซูล่กนบเราเลย...” (อสย. 



63:3) พระเยซซูเพบียงผซูท้เดบียวเทล่านนนั้นทรงสามารถชคาระหนบีนั้บาปนนนั้นไดท้ พระเยซซูเพบียงผซูท้เดบียวเทล่านนนั้นทรงสามารถ
เผชลิญหนท้า-และจข่าย-ราคาอนนแสนแพงนนนั้นไดท้

“ใจของเราเปป็นทสุกขค์แทบจะตาย...” คคากรบีกตรงนบีนั้มบีความหมายรสุนแรงมากกวล่าคคาภาษาอนงกฤษของเรา 
(“sorrowful”) มนนหมายถรึงการถซูกกดลงและถผกทข่วมทผู้นจนมริดดท้วยความทสุกขร์ใจ พระบสุตรของพระเจท้าทรงถซูก
ทล่วมทท้นโดยการเหจ็นลล่วงหนท้าถรึงสลินี่งทบีนี่พระองคร์จะตท้องทนทสุกขร์บนกางเขนนนนั้นกล่อนทบีนี่พระองคร์เสดจ็จไปถรึงสถานทบีนี่
แหล่งนนนั้นในแผนการของพระเจท้าทบีนี่พระองคร์จะตรนสไดท้วล่า “สสาเรก็จแลผู้ว!” พระองคร์ไดท้ทรงผล่านเขท้าไปในนริรมันดรค์กาล
แหข่งการทนทสุกขค์ ซรึนี่งคงเปป็นของเราทมันั้งหลายไปแลท้วหากพระองคร์ไมล่ทรงเผชลิญหนท้ากนบมนนแทนพวกเราและทรง
ทคาใหท้เปป็นไปไดท้สคาหรนบเรา, ผข่านทางการลบมลทรินโดยพระองคย์, ทบีนี่จะหนบีพท้นการทรมานตล่างๆชนนี่วนลิรนนดรร์แหล่งนรก
ลองคลิดดซูสลิครนบ! พระเยซซูทรงชคาระหนบีนั้บาปแทนเราแลท้ว พระองคร์ไดท้ทรงทนทสุกขร์สลินี่งทบีนี่เราควรทนทสุกขร์-ทนนั้งหมดทบีนี่
บาปจะเทบนตนวเราไดท้, ทนนั้งหมดทบีนี่นรกจะเรบียกใหท้เราชดใชท้ไปตลอดชมัพื่วนริรมันดรค์กาล ความคลิดทบีนี่มบีขบีดจคากนดของ
มนสุษยร์ไมล่สามารถรนบรซูท้หรรอเหจ็นภาพการทนทสุกขร์เชล่นนนนั้นไดท้

ไมล่แปลกเลยทบีนี่จลิตใจของพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดนนนั้นเปป็นทสุกขร์ “แทบจะตาย” สลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรนสในตอนนนนั้น
จรลิงๆ เทล่าทบีนี่เราจะสามารถเขท้าใจไดท้ กจ็ครอวล่า “ความทสุกขร์โศกของเราและความปวดรท้าวของเราใหญล่โตเหลรอเกลิน, 
ภาระนบีนั้หนนกหนาเหลรอเกลิน, จนเราจวนจะตายเสรียแลผู้วภายใตผู้นนั้สาหนมักของมมัน”

“จงเฝฝ้าอยผข่กมับเราทรีพื่นรีพื่เถริด” สาวกเหลล่านนนั้นไมล่สามารถรล่วมแบล่งปปันความปวดรท้าวของพระองคร์ไดท้ แตล่
แนล่นอนวล่าพวกเขานล่าจะเฝฝ้าระวนงกนบพระองคร์ไดท้ในการอธลิษฐาน เหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ทรงขอรท้องพวกเขาใหท้เฝฝ้า
ระวนง ความหมายตรงตนวของ “เฝฝ้าระวนง” ครอ เวผู้นเสรียจากการนอนหลมับ จงระแวดระวนงและคอยตนนั้งรนบ พวก
สาวกไมล่สามารถรล่วมแบล่งปปันความปวดรท้าวของพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดไดท้ กระนนนั้น แมท้ในความเปป็นพระเจท้าของ
พระองคร์ พระองคร์กจ็ทรงปรารถนาใหท้พวกเขาอยซูล่เปป็นเพรนี่อนดท้วยในยามนบีนั้ พระองคร์ทรงตท้องการความใกลท้ชลิดแบบ
มนสุษยร์ของพวกเขาและความใกลท้ชลิดนนนั้นสามารถใหท้การปลอบประโลมใจเพบียงเลจ็กนท้อยไดท้จรลิงๆ 

แตล่แทนทบีนี่จะเฝฝ้าระวมังกนบพระองคร์ พวกเขากลนบผลจ็อยหลนบไป พระองคร์ทรงอธลิษฐานอยซูล่บล่อยๆกล่อนหนท้า
นนนั้น โดยทรงใชท้เวลาหลายชนนี่วโมงและบางครนนั้งกจ็ตลอดทนนั้งครนในการอธลิษฐาน สาวกเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้เขท้าใจความแตก
ตล่างระหวล่างครนนั้งกล่อนๆกนบภาระแหล่งพระทนยและจลิตใจของพระองคร์ในครนนบีนั้ อยล่างไรกจ็ตาม ผมกจ็ขอถามวล่าพวก
เรากจ็เปป็นเหมรอนสาวกเหลล่านนนั้นอยซูล่บล่อยๆเหลรอเกลินมลิใชล่หรรอ? เราไดท้รนบคคาเตรอนวล่า “ทล่านทนนั้งหลายจงเปป็นคนใจ
หนนกแนล่น จงระวนงระไวใหท้ดบี ดท้วยวล่าศนตรซู (ของเราทนนั้งหลาย) ครอพญามาร วนเวบียนอยซูล่รอบๆดสุจสลิงโตคคาราม เทบีนี่ยว
ไปเสาะหาคนทบีนี่มนนจะกนดกลินไดท้” (1 ปต. 5:8) พวกเราหลนบอยซูล่บล่อยๆมลิใชล่หรรอในยามทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา
ทรงตท้องการใหท้เราเฝฝ้าระวนง? ชล่างเปป็นสลิทธลิพลิเศษจรลิงๆทบีนี่ไดท้รนบเชลิญใหท้เฝฝ้าระวนงกนบพระเยซซูในชล่วงวนนทท้ายๆเหลล่านบีนั้
แหล่งยสุคพระคสุณ!

คคาอธริษฐานแรก
ขท้อ 39: “แลผู้วพระองคค์เสดก็จดสาเนรินไปอรีกหนข่อยหนถึพื่ง กก็ซบพระพมักตรค์ลงถถึงดริน อธริษฐานวข่า “โอ พระ

บริดาของขผู้าพระองคค์ ถผู้าเปป็นไดผู้ขอใหผู้ถผู้วยนรีนั้เลพพื่อนพผู้นไปจากขผู้าพระองคค์เถริด แตข่อยข่างไรกก็ดรี อยข่าใหผู้เปป็นตามใจ
ปรารถนาของขผู้าพระองคค์ แตข่ใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคค์”



“พระองคค์เสดก็จดสาเนรินไปอรีกหนข่อยหนถึพื่ง กก็ซบพระพมักตรค์ลงถถึงดริน...” ตรงนบีนั้เราเหจ็นพระเมษโปดกของ
พระเจท้า, มนสุษยค์พระเจผู้าผผผู้นรีนั้, หมอบราบอยซูล่บนพรนั้นดลิน, ซบหนท้าลง, ในความปวดรท้าวแหล่งการอธลิษฐานและความ
ทสุกขร์โศกอนนลรึกลนั้คา

“...ถผู้าเปป็นไดล้ขอใหผู้ถผู้วยนรีนั้เลพพื่อนพผู้นไป” นนนี่นครอ “โอ พระบลิดาเจท้าขท้า หากการไถล่สามารถถซูกไดท้มา, หาก
มนนสอดคลท้องกนบความยสุตลิธรรมแบบพระเจท้าและความบรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์ทบีนี่มนสุษยร์จะสามารถรนบการไถล่ไดท้โดย
ไมล่ตท้องมบีสลินี่งนบีนั้ทบีนี่รอคอยอยซูล่เบรนั้องหนท้าขท้าพระองคร์ กจ็ขอใหท้สลินี่งนนนั้นถซูกกระทคาเถลิด!”

(ในพระคนมภบีรร์ “ถท้วย” ถซูกใชท้บล่อยๆเพรนี่อสรนี่อถรึงความทสุกขร์ทรมาน ในการศรึกษาของเราขณะนบีนั้ เราตท้องอลิง
การตบีความของเราบนการใชท้ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเองในการใชท้สนญลนกษณร์นบีนั้เพรนี่อตรนสถรึงความมรณาทบีนี่ใกลท้เขท้ามา
ของพระองคร์ เชล่นเดบียวกนบในยอหร์น 18:11 ทบีนี่พระองคร์ตรนสถรึง “ถท้วยซถึพื่งพระบริดาของเราประทานแกข่เรา” และใน
มนทธลิว 20:22)

เราตท้องระลรึกอยซูล่เสมอวล่าพระเยซซูทรงเปป็นมนสุษยร์พระเจท้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจท้าทบีนี่ปรากฏในกายเนรนั้อ
หนนง แตล่พระองคร์กจ็ทรงเปป็นมนสุษยค์เชล่นกนน-ไมข่มรีบาปแนล่นอน แตล่กจ็ยนงเปป็นมนสุษยร์อยซูล่ดบี และในฐานะมนสุษยค์พระองคร์
กจ็ทรงรซูท้สรึกไดท้และหวนนี่นไหวไดท้กนบความเศรท้าโศกและความปวดรท้าวทบีนี่พระองคร์กคาลนงเผชลิญอยซูล่ ในระหวล่างการรนบใชท้
ของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก แงล่มสุมในความเปป็นมนสุษยร์ของพระเยซซูถซูกทคาใหท้ประจนกษร์ในหลายๆดท้าน พระองคร์
ทรงรซูท้วล่าการเหนจ็ดเหนรนี่อย, หมดแรงและอล่อนลท้าเปป็นยนงไง พระองคร์ทรงรซูท้จนกความหลิวโหย, ความกระหาย, และ
ความเปลบีนี่ยวเหงา พระองคร์ทรงรซูท้วล่าการหลนนี่งนนั้คาตานนนั้นเปป็นยนงไง ในฐานะมนสุษยร์ มนนเปป็นเรรนี่องปกตลิธรรมดาสคาหรนบ
พระองคร์ทบีนี่จะหดหนบีจากความทสุกขร์ทรมานฝป่ายรล่างกาย แตล่ในฐานะมนสุษยร์พระเจท้า พระองคร์กจ็ทรงเลรอกใหท้จสุด
ประสงคร์อนนสซูงสล่งและบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจท้าสคาเรจ็จจรลิง แทนทบีนี่จะใหท้จสุดประสงคร์นนนั้นถซูกละทลินั้งเสบียและคนบาปทนนั้ง
หลายตท้องถซูกกนกตนวอยล่างสลินั้นหวนงชนนี่วนลิรนนดรร์ในนรก ดท้วยเหตสุนบีนั้พระองคร์จรึงตรนสวล่า “แตข่อยข่างไรกก็ดรี อยข่าใหผู้เปป็น
ตามใจปรารถนาของขผู้าพระองคค์ แตข่ใหผู้เปป็นไปตามพระทมัยของพระองคย์”

หากไมล่มบีหนทางอรนี่นทบีนี่จะไดท้การไถล่นอกจากทบีนี่พระองคร์จะตท้องดรนี่มถท้วยทบีนี่วางอยซูล่ตรงหนท้าพระองคร์แลท้ว 
พระองคร์กจ็จะดรนี่มถท้วยนนนั้นจนถรึงตะกอนขม ผมเชรนี่ออยล่างสสุดใจวล่าหากการไถล่สามารถเปป็นจรลิงไดท้โดยไมล่ตท้องมบีการ
ทสุกขร์ทรมานของพระเยซซู พระเจท้ากจ็คงเอาถท้วยนนนั้นออกไปแลท้ว แตข่ไมงมทหนทางอตที่นแลผู้ว ไมล่อาจมบีการไถล่ไดท้เลยโดย
ปราศจากการชคาระหนบีนั้บาปนนนั้นเตจ็มจคานวน และการชคาระนนนั้นสามารถถซูกกระทคาไดท้โดยการลบมลทลินทบีนี่เสรจ็จสลินั้น
ครบถท้วนแลท้วของพระบสุตรผซูท้ไมล่มบีบาปของพระเจท้าเทล่านนนั้น

เหลข่าสาวกททที่นอนหลมับ
ขท้อ 40 และ 41: “พระองคค์จถึงเสดก็จกลมับมายมังสาวกเหลข่านมันั้น เหก็นเขานอนหลมับอยผข่ และตรมัสกมับเปโตร

วข่า “เปป็นอยข่างไรนะ ทข่านทมันั้งหลายจะคอยเฝฝ้าอยผข่กมับเราสมักชมัพื่วเวลาหนถึพื่งไมข่ไดผู้หรพอ จงเฝฝ้าระวมังและอธริษฐาน เพพพื่อ
ทข่านจะไมข่เขผู้าในการทดลอง จริตใจพรผู้อมแลผู้วกก็จรริง แตข่เนพนั้อหนมังยมังอข่อนกสาลมัง” 

“พระองคค์จถึงเสดก็จกลมับมา... เหก็นเขานอนหลมับอยผข่” จงสนงเกตถท้อยคคาแรกทบีนี่พระองคร์ตรนสแกล่เปโตร: 
“เปป็นอยข่างไรนะ ทข่านทมันั้งหลายจะคอยเฝฝ้าอยผข่กมับเราสมักชดัที่วเวลาหนนที่งไมข่ไดผู้หรพอ” พระองคร์ตรนสเชล่นนนนั้นดท้วยพระทนย
กรสุณา แตล่กจ็เปป็นการยนั้คาเตรอนถรึงการโอท้อวดกล่อนหนท้านบีนั้ของเปโตรทบีนี่วล่าเขาเตจ็มใจทบีนี่จะไปกนบพระเยซซูถรึงแมท้วล่ามนน



ทคาใหท้เขาตท้องแลกดท้วยชบีวลิตของเขา กระนนนั้นเขากจ็ไมล่สามารถเฝฝ้าระวนงและอธลิษฐานเปป็นเวลาชมัพื่วโมงเดรียวอมันเลก็ก
นผู้อยไดท้ มนนแยล่พอแลท้วสคาหรนบยากอบและยอหร์นทบีนี่นอนหลนบอยซูล่แทนทบีนี่จะเฝฝ้าระวนงและอธลิษฐานเหมรอนอยล่างทบีนี่
พระเยซซูทรงขอรท้องพวกเขาใหท้กระทคา แตล่มนนชวนกระอนกกระอล่วนเปป็นสองเทล่าสคาหรนบเปโตรทบีนี่ไดท้ผลจ็อยหลนบไป 
คราวนบีนั้พระเยซซูไมล่เพบียงทรงขอรท้องพวกเขาใหท้เฝฝ้าระวนงและอธลิษฐานเทล่านนนั้น แตล่ประทานคคาเตรอนทบีนี่ชนดเจนแกล่
พวกเขาวล่าทสาไมพวกเขาจรึงควรเฝฝ้าระวนงและอธลิษฐาน: “เพพพื่อทข่านจะไมข่เขผู้าในการทดลอง…”

เมรนี่อสนกครซูล่นบีนั้เองพระเยซซูไดท้ทรงเตรอนสาวกเหลล่านนนั้นวล่ากล่อนจะสลินั้นครนนบีนั้ พวกเขาทอุกคนจะสะดสุดและจะทลินั้ง
พระองคร์ไวท้และกระจนดกระจายไปทนนี่ว พวกเขาปฏลิเสธคคาเตรอนนนนั้นอยล่างแขจ็งขนน พวกเขาจะไมข่มรีทางถซูกพบวล่าขาด
ความกลท้าหาญและความจงรนกภนกดบีเดจ็ดขาด พวกเขาทสุกคนกลล่าวเชล่นนนนั้น พรท้อมกนบคคายรนยนนเพลินี่มเตลิมของเปโตร
วล่าเขาจะยอมตาย หากจคาเปป็น เพรนี่อปกปฝ้ององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา

การ “เฝฝ้าระวนง” เปป็นหนท้าทบีนี่พลิเศษแหล่งชนนี่วโมงนนนั้นสคาหรนบสาวกเหลล่านนนั้น การอธลิษฐานจะชล่วยพวกเขาใหท้
เฝฝ้าระวนง และการเฝฝ้าระวนงจะชล่วยพวกเขาในการอธลิษฐาน หากพวกเขาไดท้เฝฝ้าระวนงอยซูล่ตลอดอยล่างทบีนี่พวกเขาควร
กระทคา พวกเขากจ็คงกคาลนงอธลิษฐานอยซูล่ตลอดแลท้ว และหากพวกเขาไดท้อธลิษฐานอยล่างทบีนี่พวกเขาควรกระทคา พวก
เขากจ็คงจะเฝฝ้าระวนงไปแลท้วเชล่นกนน หลนงจากไดท้รนบคคาเตรอนแลท้ววล่าการทดลองรออยซูล่ขท้างหนท้า ถท้อยคคาขององคร์พระ
ผซูท้เปป็นเจท้านล่าจะทคาหนท้าทบีนี่เปป็นคคาเตรอนครนนั้งทบีนี่สองแกล่พวกเขาแลท้ว เกรงวล่าพวกเขา “เขท้าในการทดลอง” พระเยซซู
ทรงทราบวล่าชายเหลล่านบีนั้จะเผชลิญหนท้ากนบการทดลองอนนแสนเจจ็บปวดใดบท้างในไมล่ชท้านบีนั้ และพระองคร์ทรงทราบวล่า
พวกเขาตท้องอยซูล่ในการอธลิษฐานอยล่างมากจรลิงๆ เพราะวล่า “จริตใจ (จลิตวลิญญาณของทล่านทนนั้งหลาย)พรผู้อมแลผู้วกก็
จรริง แตข่เนพนั้อหนมัง (ธรรมชาตลิของทล่านทนนั้งหลาย) ยมังอข่อนกสาลมัง” พระเยซซูเพบียงผซูท้เดบียวทรงทราบอคานาจของพญา
มาร และพระองคร์ทรงทราบเชล่นกนนวล่าพญามารจะโจมตบีบสุตรทนนั้งหลายของพระเจท้าไดท้ทสุกเมรนี่อ โดยเฉพาะอยล่างยลินี่ง
ในยามทบีนี่สภาพการณร์แวดลท้อมตล่างๆ ทคาใหท้พวกเขาอล่อนแอเรบียบรท้อยแลท้วจนถรึงระดนบหนรึนี่งทบีนี่จะทคาใหท้มนนเปป็นฝป่าย
ไดท้เปรบียบ

ความคลิดและหนวใจอาจยลินยอมและพรท้อมอยซูล่ ครอพรท้อมทบีนี่จะเผชลิญหนท้ากนบการทดสอบตล่างๆและการ
ทดลองตล่างๆ อนนตรายมบีอยซูล่ในความรซูท้สรึกตามธรรมชาตลิตล่างๆ เชล่น ความกลนวภนยทบีนี่จะเกลิดแกล่รล่างกาย หรรอการก
ลายเปป็นคนทบีนี่สนงคมรนงเกบียจเพราะเหจ็นแกล่การตลิดตามพระเยซซู ธรรมชาตลิมนสุษยร์นนนั้นเปราะบางและอล่อนแอ มนสุษยร์
ฝป่ายธรรมชาตลินนนั้นหดหนบีจากความทสุกขร์ลคาบากตล่างๆและความปวดรท้าวใจทนนั้งหลาย โดยกลนวหนวหดแมท้ในยามทบีนี่
ไมล่มบีใครไลล่ตาม พระเยซซูทรงรซูท้วล่าเหลล่าสาวกของพระองคร์รนกพระองคร์ แตล่พระองคร์กจ็ทรงทราบความอล่อนแอของ
เนรนั้อหนนงเชล่นกนน พระองคร์ทรงทราบวล่าพละกคาลนงของพวกเขาจะไมล่เพบียงพอทบีนี่จะคนั้คาจสุนพวกเขาในชนนี่วโมงอนนมรดมลิด
นนนั้นทบีนี่กคาลนงใกลท้เขท้ามา นนนี่นจะเปป็นการทดสอบความเชรนี่อของพวกเขา และเมรนี่อเหจ็นเชล่นนนนั้นแลท้ว พระเยซซูจรึงทรง
เตรอนวล่าพวกเขาควรกคาลนงอธลิษฐานอยซูล่ในการเผชลิญหนท้าการทดลอง

คคาอธริษฐานททที่สอง
ขท้อ 42: “พระองคค์จถึงเสดก็จไปอธริษฐานครมันั้งทรีพื่สองอรีกวข่า “โอ ขผู้าแตข่พระบริดาของขผู้าพระองคค์ ถผู้าถผู้วยนรีนั้

เลพพื่อนพผู้นไปจากขผู้าพระองคค์ไมข่ไดผู้ และขผู้าพระองคค์จสาตผู้องดพพื่มแลผู้ว กก็ใหผู้เปป็นไปตามนนั้สาพระทมัยของพระองคค์”



ลซูกาไมล่ไดท้บนนทรึกความปวดรท้าวขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าในสวนนนนั้นแบบเดบียวกนบทบีนี่มนทธลิวบนนทรึกมนน แตล่ผม
คลิดวล่าเราตท้องเหจ็นวล่าลซูกากลล่าวอะไรเกบีนี่ยวกนบมนนเพรนี่อทบีนี่จะเขท้าใจความหมายของความปวดรท้าวทบีนี่ปรากฏชนดเจน
เหลรอเกลินทบีนี่นนนี่นไดท้ดบียลินี่งขรึนั้น ลซูกาบอกเราวล่าพระเยซซู “อธลิษฐานวล่า “พระบลิดาเจท้าขท้า ถผู้าพระองคค์พอพระทมัย ขอใหท้
ถท้วยนบีนั้เลรนี่อนพท้นไปจากขท้าพระองคร์เถลิด แตล่อยล่างไรกจ็ดบีอยล่าใหท้เปป็นไปตามใจขท้าพระองคร์ แตล่ใหท้เปป็นไปตามพระทนย
ของพระองคร์เถลิด” ทดูตสวรรคย์องคย์หนนที่งจากสวรรคค์มาปรากฏแกข่พระองคค์ชงวยชดูกสาลดังพระองคค์ เมพพื่อพระองคค์ทรง
เปป็นทสุกขค์มากนมักพระองคค์ยถิที่งปลงพระทดัยอธริษฐาน พระเสโทของพระองคค์เปป็นเหมพอนโลหถิตไหลหยดลงถถึงดริน
เปป็นเมก็ดใหญง” (ลซูกา 22:41-44) ความตรึงเครบียดและความปวดรท้าวของทนนั้งพระกายของพระเยซซูเพลินี่มมหาศาล
เหลรอเกลินจนชบีวลิตของพระองคร์ดซูเหมรอนจะซรึมออกมาผล่านทางทสุกรซูขสุมขนแหล่งพระกายของพระองคร์

ผมเหจ็นวล่าคคากลล่าวนบีนั้พลิสซูจนร์จนหมดขท้อสงสนยวล่าคคาทซูลขอ “ใหท้ถท้วยนบีนั้พท้นไป” เปป็นการรท้องทซูลแบบอนบจน
หนทางเพรนี่อขอความชล่วยเหลรอจากพระเจท้า พระโลหลิตทบีนี่เปป็นชบีวลิตของพระเยซซูกคาลนงหลนนี่งออกกล่อนเวลาเกลินไปเมรนี่อ
พระโลหลิตของพระองคร์ปนกนบเหงรนี่อของพระองคร์ในสวนนนนั้นขณะทบีนี่พระองคร์ทรงอธลิษฐาน พระโลหลิตของพระองคร์
จะตท้องถซูกทคาใหท้หลนนี่งออกบนกางเขนนมันั้น และพระองคร์ทรงรท้องทซูลตล่อพระเจท้าเพรนี่อขอความชล่วยเหลรอ พระเจท้าทรง
ไดท้ยลินและทรงตอบคคาอธลิษฐานนนนั้นและทรงสล่งทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งมาจากสวรรคร์เพรนี่อชซูกคาลนงพระองคร์ ทซูตสวรรคร์
องคร์นนนั้นไดท้เสรลิมกคาลนงพระบสุตรของพระเจท้าเพรนี่อทบีนี่จะสซูท้ตล่อไปจนถรึงชนยชนะเหนรอการโจมตบีอนนดสุเดรอดของพญามาร 
และไปตล่อยนงกางเขนแหล่งกลโกธาในทบีนี่สสุด

มาระโก 14:33 บอกเราวล่าเมรนี่อพระเยซซูทรงเขท้าไปในสวนนนนั้นเพรนี่ออธลิษฐาน พระองคค์ “ทรงเรริพื่มวริตกยริพื่ง
และหนมักพระทมัยนมัก” คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีนี่แปลเปป็น “วลิตกยลินี่ง” แปลไดท้ดท้วยวล่า “ตกใจกลนว” หรรอ “หวาดหวนนี่น” มนน
เปป็นคคาเดบียวกนนกนบทบีนี่ถซูกใชท้ในมาระโก 16:5 ทบีนี่มารบียร์และหญลิงคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอนคาเครรนี่องหอมมายนงอสุโมงคร์ฝปังศพของ
พระเยซซู: “ครนนั้นเขาเขท้าไปในอสุโมงคร์แลท้ว ไดท้เหจ็นหนสุล่มคนหนรึนี่งนสุล่งหล่มผท้ายาวสบีขาวนนนี่งอยซูล่ขท้างขวา ผผผู้หญริงนมันั้นกก็ตก
ตะลนง”

สลินี่งใดหนอทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงเหจ็นหรรอรซูท้สรึกทบีนี่ทคาใหท้พระองคร์หวาดหวนนี่นหรรอตกใจกลนว (ตกตะลรึง)? ถท้วยนนนั้น
บรรจสุสลินี่งใดทบีนี่ไดท้ทคาใหท้พระองคร์ตท้องรท้องทซูลอยล่างปวดรท้าวเพรนี่อขอความชล่วยเหลรอของพระเจท้า? ไมล่นล่าเปป็นไปไดท้ทบีนี่
พระองคร์ทรงกลนวความตายฝป่ายรล่างกาย, แมท้กระทนนี่งความมรณาแหล่งกางเขนนนนั้น, เพราะวล่าพระองคร์ไดท้ประทนบนนนี่ง
ในสภาแหล่งสวรรคร์กล่อนทบีนี่พระเจท้าไดท้ทรงสรท้างแผล่นดลินโลกนบีนั้และตกลงวล่าเมรนี่อถรึงเวลาครบกคาหนด พระองคร์, พระ
เมษโปดกทบีนี่ปราศจากตคาหนลิหรรอดล่างพรท้อย, จะทรงซรนั้อการไถล่ดท้วยพระโลหลิตของพระองคร์ ดนงนนนั้นเราจรึงทราบวล่า
มนนไมล่ใชล่กางเขนนนนั้นทบีนี่พระองคร์กลนว พระองคร์ไมล่ไดท้กคาลนงทซูลขอพระบลิดาใหท้เอากางเขนนนนั้นไปเสบีย, พระองคร์ไมล่ไดท้
กคาลนงทซูลขอพระบลิดาใหท้เอาความมรณาไปเสบีย แตล่ “ถท้วย” นนนั้นบรรจสุบางสลินี่งทบีนี่ทคาใหท้พระเยซซูตท้องรท้องออกมา “ขอ
ทรงเอาถท้วยนบีนั้ออกไป...ขอทรงชล่วยขท้าพระองคร์ใหท้รอดพท้นจากโมงนบีนั้” ถท้วยนนนั้นบรรจสุสลินี่งใด? 

พระเยซซูทรงทราบวล่าจสุดประสงคร์แหล่งการเสดจ็จเขท้ามาในโลกนบีนั้ของพระองคร์ครอ เพรนี่อตายบนกางเขนนนนั้น
เพรนี่อทบีนี่คนบาปทนนั้งหลายจะไดท้รนบการชล่วยใหท้รอดจากนรก ใครกจ็ตามทบีนี่อยซูล่ในความปวดรท้าวเชล่นนนนั้นและภายใตท้ความ
กดดนนขนาดนนนั้นจนตล่อมเหงรนี่อเรลินี่มขนบเลรอดออกมาทางรซูขสุมขนกจ็ใกลท้ตายจรลิงๆ และสลินี่งทบีนี่พระเยซซูทรงกลนวกจ็ครอวล่า 
การโจมตบีของซาตานอาจฆล่าพระองคร์กล่อนพระองคร์ไปถรึงกางเขนนนนั้น-และหากพระเยซซูไปไมล่ถรึงกลโกธา ทล่านทบีนี่รนก 



กก็คงไมข่มรีการไถข่เลย หากพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์โดยวลิธบีอรนี่นใดนอกจากทบีนี่ถซูกประกาศโดยพระวจนะของพระเจท้า 
คคาพยากรณร์เหลล่านนนั้นของพระเจท้ากจ็คงจะไมล่เปป็นความจรลิง เมรนี่อพระเยซซูทรงอธลิษฐานขอใหท้ถท้วยนนนั้นเลรนี่อนพท้นไป 
พระองคร์กจ็กคาลนงอธลิษฐานขอการชล่วยใหท้พท้นจากความตายในสวนเกทเสมนบี ไมล่ใชล่ขอการชล่วยใหท้พท้นจากความมรณ
าบนกางเขนนนนั้น พระองคร์กคาลนงทซูลขอพระบลิดาผซูท้สถลิตในสวรรคร์ทบีนี่จะทรงยลินยอมใหท้พระองคร์ไปถรึงกลโกธา เพราะ
วล่านนนี่นเปป็นสลินี่งเดบียวนนนั้นทบีนี่พระองคร์ไดท้เสดจ็จเขท้ามาในโลกนบีนั้เพรนี่อทบีนี่จะกระทคา หากคคาพยากรณร์ตล่างๆของภาคพนนธ
สนญญาเดลิมจะตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง มนนกจ็เปป็นเหตสุจคาเปป็นของพระเจท้าทบีนี่พระเยซซูจะตท้องสลินั้นพระชนมร์-ไมล่ใชล่ใน
สวนเกทเสมนบี แตล่บนกางเขนนนนั้น ตามทบีนี่พระเจท้าทรงกคาหนดไวท้ลล่วงหนท้า

พญามารเปป็นศนตรซูตนวฉกาจของพระเยซซู ศรึกใหญล่ทบีนี่สสุดแหล่งยสุคสมนยไดท้ถซูกตล่อสซูท้ครนนนนั้นในสวนนนนั้น เวลาและ
พรนั้นทบีนี่ตรงนบีนั้คงไมล่พอสคาหรนบการอภลิปรายแบบครบถท้วนเกบีนี่ยวกนบความขนดแยท้งระหวล่างพญามารกนบเชรนั้อสายของ
หญลิงนนนั้น แตล่เราจะใหท้ภาพครล่าวๆของความขนดแยท้งนนนั้นและผมคลิดวล่าคสุณจะเหจ็นสายธารแหล่งโลหลิตทบีนี่ไหลจากสวน
เอเดนไปถรึงกลโกธา

ซาตานเขท้าไปในสวนเอเดนและนคาเอวาใหท้ทคาบาปโดยการกลินผลไมท้ตท้องหท้ามนนนั้น จากนนนั้นเธอกจ็สล่งใหท้อาดน
มและเขากจ็กลิน โดยความไมล่เชรนี่อฟปังของอาดนมตล่อคคาบนญชาของพระเจท้า มนสุษยชาตลิทนนั้งสลินั้นไดท้จมดลินี่งลงสซูล่บาป และ
ความตายโดยบาป พระเจท้าทรงใหท้คคาสาปแชล่งตกอยซูล่บนสลินี่งทรงสรท้างทนนั้งปวง และพระองคร์ตรนสแกล่ซาตานวล่า: “เรา
จะใหท้เจท้ากนบหญลิงนบีนั้เปป็นปฏลิปปักษร์กนน ทนนั้งเชรนั้อสายของเจท้ากนบเชรนั้อสายของนาง เชรนั้อสายของนางจะกระทคาใหท้หนวของ
เจท้าฟกชนั้คา และเจท้าจะกระทคาใหท้สท้นเทท้าของทล่านฟกชนั้คา” (ปฐก. 3:15) นนนี่นครอจสุดเรลินี่มตท้นของศรึกแหล่งยสุคสมนย และ
จากชนนี่วขณะนนนั้นเปป็นตท้นมาพญามารกจ็หาชล่องทบีนี่จะทคาลายเชรนั้อสายนนนั้นทบีนี่จะทคาใหท้หนวของมนนฟกชนั้คา

ตลอดสบีนี่พนนปปีพญามารเคลรนี่อนไหวอยซูล่ภายใตท้ความหวาดกลนวเชรนั้อสายทบีนี่จะมานนนั้น ในทบีนี่สสุดบสุตรชายสองคน,
คาอลินและอาแบล, ไดท้ถรอกคาเนลิดแกล่อาดนมและเอวา, และเมรนี่อพบีนี่นท้องสองคนนบีนั้ตล่างนคาของถวายมาถวายแดล่องคร์
พระผซูท้เปป็นเจท้า คาอลินกจ็นคาผลแหล่งผรนดลินมาแตล่อาแบลนคาของถวายดท้วยโลหลิตมา พระเจท้าทรงปฏลิเสธของถวายของ
คาอลินและทรงยอมรนบของถวายดท้วยโลหลิตทบีนี่อาแบลไดท้นคามา พญามารตระหนนกดบีถรึงเรรนี่องนบีนั้ และมนนหมายหนวอา
แบลไวท้วล่าตท้องเปป็นเชรนั้อสายทบีนี่ทรงสนญญาไวท้นนนั้นแนล่นอน

คาอลินโมโหเพราะพระเจท้าทรงปฏลิเสธของถวายของตน และตล่อมาไมล่นาน เมรนี่อเขากนบอาแบลอยซูล่ในทสุล่งนา
“คาอลินไดท้ลสุกขรึนั้นตล่อสซูท้อาแบลนท้องชายของเขาและฆล่าเขา” (ปฐก. 4:8) ซาตานคลิดวล่ามนนไดท้ทคาลายเชรนั้อสายทบีนี่จะ
ทคาใหท้หนวของมนนฟกชนั้คาแลท้ว มนนคลิดวล่ามนนไดท้ยนบยนนั้งภนยคสุกคามทบีนี่มนนกลนวมานานเหลรอเกลินสคาเรจ็จแลท้ว

แตล่บสุตรคนทบีนี่สามไดท้ถรอกคาเนลิดแกล่อาดนมและเอวา และพวกเขากจ็ตนนั้งชรนี่อเขาวล่าเสท เอวากลล่าววล่า “เพราะ
วล่าพระเจท้าทรงโปรดใหท้ขท้าพเจท้ามบีเชรนั้อสายอบีกคนหนรึนี่งแทนอาแบล ผซูท้ซรึนี่งถซูกคาอลินฆล่าตาย” (ปฐก. 6:1) ซาตานมสุล่งทบีนี่
จะทคาใหท้สมาชลิกทสุกคนของเผล่าพนนธสุร์มนสุษยร์เสรนี่อมทรามไปเพรนี่อทบีนี่จะไมล่มบีเชรนั้อสายทบีนี่ชอบธรรม ในปฐมกาล 6:5 ดซู
เหมรอนมนนอาจทคาสคาเรจ็จ เพราะวล่า “พระเจท้าทรงเหจ็นวล่าความชนนี่วของมนสุษยร์มบีมากบนแผล่นดลินโลก และเจตนาทสุก
อยล่างแหล่งความคลิดทนนั้งหลายในใจของเขาลท้วนแตล่ชนนี่วรท้ายอยล่างเดบียวเสมอไป”

ทนนั้งๆทบีนี่ซาตานพยายามหลายวลิธบี พระเจท้ากจ็ทรงปกปฝ้องพงศร์พนนธสุร์นนนั้นทบีนี่เชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญาไวท้นนนั้นจะมา
ตลอดยสุคสมนยเหลล่านนนั้นทบีนี่เตจ็มไปดท้วยโพยภนยพระเจท้าทรงปกปฝ้องพงศร์พนนธสุร์นนนั้นใหท้บรลิสสุทธลิธิ์มาตนนั้งแตล่อาดนมและเอวา 



ผล่านมาทางเสท, เอโนช, เคนนน, มาหะลาเลล, และยาเรด, จนถรึงเอโนค, ชายผซูท้ทบีนี่ “ไดท้ดคาเนลินกนบพระเจท้า และ
หายไป เพราะพระเจท้าทรงรนบเขาไป” (ปฐก. 5:24) ตนนั้งแตล่เอโนค พงศร์พนนธสุร์นบีนั้ดคาเนลินตล่อไปผล่านทางเมธซูเสลาหร์และ
ลาเมคจนถรึงโนอาหร์ “เปป็นคนชอบธรรมและดบีรอบคอบในสมนยของทล่าน และโนอาหร์ดคาเนลินกนบพระเจท้า” (ปฐก. 
6:9)

โนอาหร์เปป็นทบีนี่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ (ปฐก. 6:8) “และพระเยโฮวาหร์ตรนสแกล่โน
อาหร์วล่า “เจท้าและครอบครนวทนนั้งหมดจงเขท้าไปในนาวา เพราะวล่าเราเหจ็นวล่า เจท้าชอบธรรมตล่อหนท้าเราในชนนี่วอายสุนบีนั้”
(ปฐก. 7:1) เมรนี่อพระเจท้าทรงมองลงมายนงความชนนี่วของมนสุษยร์ พระองคร์กจ็ทรงกลนบพระทนยทบีนี่ไดท้ทรงสรท้างมนสุษยร์ 
และทรงปฏลิญาณวล่าพระองคร์จะทคาลายมนสุษยร์ไปจากพรนั้นแผล่นดลินโลก เฉพาะโนอาหร์และครอบครนวของเขาไดท้รนบ
ความรอด- ครอบครมัวเดทยวทรีพื่ชอบธรรมจากทนนั้งพลิภพ! พญามารกคาลนงพยายามอยซูล่ในขณะนนนั้นเหมรอนเดลิม ผล่าน
ทางการทคาใหท้มนสุษยชาตลิเสรนี่อมทรามไปอยล่างสลินั้นเชลิง เพรนี่อขนดขวางมลิใหท้เชรนั้อสายของหญลิงนนนั้นเขท้ามาในโลกและทคาใหท้
หนวของมนนฟกชนั้คา แตล่พระเจท้าทรงทคาใหท้แผนการของมนนลท้มเหลวอบีกหนโดยการทคาลายทสุกคนยกเวท้นโนอาหร์ผซูท้ชอบ
ธรรมกนบครอบครนวของเขา

ตนนั้งแตล่อาดนมจนถรึงโนอาหร์ พระสนญญาทบีนี่ทรงกระทคาไวท้ในสวนเอเดนเรรนี่องการมาของเชรนั้อสายนนนั้นไดท้ถซูก
ทคาใหท้แนล่นอนแลท้ว พระเจท้าตรนสแกล่โนอาหร์วล่า “จงมบีลซูกดก และทวบีมากขรึนั้นจนเตจ็มแผล่นดลิน” (ปฐก. 9:1) บสุตรชาย
ทนนั้งสามคนของโนอาหร์มบีลซูกดกจรลิงๆ และผล่านไปไมล่นานครอบครนวตล่างๆของพวกเขากจ็มบีจคานวนมหาศาลบนแผล่น
ดลินโลก ตลอดหลายปปีทบีนี่ตามมา บนนทรึกลซูกหลานของโนอาหร์ถซูกทคาใหท้แนล่นอน คนเหลล่านบีนั้เปป็นลซูกหลานของเชม, 
บสุตรชายของโนอาหร์, ผซูท้ซรึนี่งสรบพงศร์พนนธสุร์มาจากอาดนม: มบีเชม, จากนนนั้นกจ็อารฟปัคชาด, เชลาหร์, เอเบอรร์, เปเลก, เรอซู,
เสรสุก, นาโฮรร์ และจากนนนั้นกจ็เทราหร์ ผซูท้ซรึนี่งใหท้กคาเนลิดอนบราม

พระคนมภบีรร์ใหท้เพบียงแคล่สองบทเทล่านนนั้น (ปฐมกาล 10 และ 11) ทบีนี่ครอบคลสุมชล่วงเวลาตนนั้งแตล่โนอาหร์จนถรึง
อนบราม จากนนนั้นในปฐมกาล 12:1-3 พระเจท้ากจ็ตรนสแกล่อนบราฮนม โดยประทานคคาสนนี่งตล่างๆแกล่เขาและรนบประกนน
เขาวล่าผล่านทางเขาบรรดาครอบครนวแหล่งแผล่นดลินโลกจะไดท้รนบพระพร เชล่นเคยพระสนญญาเรรนี่องเชรนั้อสายนนนั้นถซูกนคา
เสนอในทบีนี่นบีนั้อยล่างชนดเจน จงสนงเกตคคากลล่าวของภาคพนนธสนญญาใหมล่เกบีนี่ยวกนบขท้อพระคคาตอนนบีนั้:

“แลท้วบรรดาพระสนญญาทบีนี่ไดท้ประทานไวท้แกล่อนบราฮนมและเชรนั้อสายของทล่านนนนั้น พระองคร์ (พระเจท้า) มลิไดท้
ตรนสวล่า ‘และแกข่เชตนั้อสายทดันั้งหลาย’ เหมพอนอยข่างกมับวข่าแกข่คนมากคน แตข่เหมพอนกมับวข่าแกข่คนผดูล้เดทยว ‘และแกข่
เชตนั้อสายของทข่าน’ ซถึพื่งเปป็นพระครถิสตย์” (กท. 3:16) อนบราฮนมไดท้มองลงมาตลอดเวลาหลายปปีทบีนี่จะมา และเขาไดท้
เหจ็นพระเยซซูเจท้า, เชรนั้อสายนนนั้นทบีนี่จะทคาใหท้หนวของพญามารฟกชนั้คา

จากนนนั้นพญามารกจ็หนนการโจมตบีของตนเขท้าใสล่อนบราฮนม มนนมสุล่งมนนี่นทบีนี่จะทคาใหท้พงศร์พนนธสุร์ทบีนี่เชรนั้อสายทบีนี่ถซูก
สนญญาไวท้นนนั้นจะมาเสรนี่อมทรามไป มนนจรึงเสนอแนะแกล่ซาราหร์วล่าเนรนี่องจากนางและอนบราฮนมชราเกลินกวล่าทบีนี่จะมบีบสุตร
ไดท้แลท้ว อนบราฮนมจรึงควรรนบฮาการร์สาวใชท้ของซาราหร์มาเปป็นภรรยา และผล่านทางฮาการร์เขาจะไดท้มบีบสุตรเกลิดเขท้ามา
ในโลก ผล่านทางการรล่วมหลนบนอนของอนบราฮนมกนบฮาการร์ บสุตรชายคนหนรึนี่ง, อลิชมาเอล, ถซูกใหท้กคาเนลิด อนบราฮนม
พยายามเตจ็มทบีนี่ทบีนี่จะรนบประกนนพระเจท้าวล่าอลิชมาเอลครอผซูท้นนนั้นทบีนี่พระสนญญาจะถซูกสล่งตล่อลงมาผล่านทางเขา แตข่
พระเจผู้าทรงทราบดรีกวข่านมันั้น 



“พระเจท้าตรนสวล่า “ซาราหค์ภรรยาของเจผู้าจะคลอดบสุตรชายคนหนถึพื่งแกข่เจผู้าเปป็นแนข่ เจท้าจะเรบียกชรนี่อของ
เขาวล่า อริสอมัค และเราจะตนนั้งพนนธสนญญาของเรากนบเขาและกนบเชรนั้อสายของเขาทบีนี่มาภายหลนงเขาใหท้เปป็นพนนธ
สนญญานลิรนนดรร์” (ปฐก. 17:19)

อลิสอนคเชรนั้อสายทบีนี่ถซูกสนญญาไวท้นนนั้นถซูกใหท้กคาเนลิดในทบีนี่สสุดตามแผนการของพระเจท้า-บสุตรทบีนี่เกลิดมาอยล่าง
อนศจรรยร์ ดท้วยวล่าอนบราฮนมและซาราหร์มบีอายสุเกรอบหนรึนี่งรท้อยปปีแลท้วในตอนนนนั้น แตล่พระวจนะของพระเจท้าตนนั้งอยซูล่มนนี่นคง
“มรีสถิที่งใดทรีพื่ยากเกถินไปสสาหรมับพระเยโฮวาหย์หรพอ” (ปฐก. 18:14 วรรคแรก)

ตลอดเสท้นทางอนนยากลคาบากเหลล่านนนั้นแหล่งความกลนว, โลหลิต, และนนั้คาตา พระเจท้าทรงเฝฝ้าดซูแลปกปฝ้องคน
ของพระองคร์-อนบราฮนม, อลิสอนค, ยาโคบ และทนนั้งๆทบีนี่พญามารใชท้ทสุกวลิธบีเพรนี่อขนดขวางเสท้นทางของเชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูก
สนญญาไวท้นนนั้น พระหนตถร์แหล่งการปกปฝ้องอนนยลินี่งใหญล่ของพระเจท้ากจ็มบีกคาลนงมากกวล่าอสุบายทนนั้งหลายของพญามาร

จากนนนั้นดาวลิดบสุตรชายของเจสซบีไดท้ถรอกคาเนลิดและเชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญาไวท้นนนั้นกจ็ถซูกตบีวงแคบลงใหท้อยซูล่ใน
พงศร์พนนธสุร์ของดาวลิด พระเจท้าตรนสแกล่ดาวลิดวล่า “เราจะใหท้เชรนั้อสายของเจท้าทบีนี่มาภายหลนงเจท้าเกลิดขรึนั้นผซูท้ซรึนี่งเกลิดมาจาก
บนนั้นเอวของเจท้าเอง...ราชวงศร์ของเจท้าและอาณาจนกรของเจท้าจะดคารงอยซูล่ตล่อหนท้าเจท้าอยล่างมนนี่นคงเปป็นนลิตยร์” (2 
ซมอ. 7:12-16) ดาวลิดทราบวล่าถท้อยคคาเหลล่านนนั้นจากพระเจท้าเลจ็งไปไกลกวล่าซาโลมอนบสุตรชายของตน เขาทราบ
วล่าพระเจท้ากคาลนงหมายถรึงพระองคร์ผซูท้จะเสดจ็จมาจากสวรรคร์เบรนั้องบน-เชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญาไวท้นนนั้นทบีนี่จะทคาใหท้หนว
ของซาตานฟกชนั้คา

เมรนี่อดาวลิดถซูกพระเจท้าเรบียกและเจลิมตนนั้งเปป็นกษนตรลิยร์ พญามารกจ็หนนมาโจมตบีเขาอยล่างสสุดกคาลนง ซาอซูล
พยายามทบีนี่จะสนงหารดาวลิดโดยการพสุล่งหอกใสล่เขา และตลอดหลายปปีดาวลิดตท้องหนบีจากความพลิโรธของซาอซูล เขา
ใชท้ชบีวลิตอยล่างยากลคาบากในชล่วงปปีเหลล่านนนั้น แตล่พระเจท้าทรงปกปฝ้องดซูแลเขาผล่านสลินี่งเหลล่านนนั้นทนนั้งหมด ดาวลิดถซูกพญา
มารไลล่ลล่าแตล่เขากจ็ถซูกซล่อนไวท้ในพระหนตถร์ทรงฤทธลิธิ์ของพระเจท้า

ผมแนล่ใจวล่าพญามารไมล่เคยเกลบียดคนของพระเจท้าคนใดมากกวล่าทบีนี่มนนเกลบียดดาวลิด แนล่นอนวล่ามนนคง
โกรธแนล่ๆเมรนี่อพระเจท้าทรงนคาดาวลิดอท้อมหลสุมพรางทนนั้งหมดทบีนี่ซาตานวางไวท้เพรนี่อดนกเขา เมรนี่อพระเจท้าทรงพาดาวลิด
กลนบบท้านในทบีนี่สสุด พญามารไดท้ถอนกองทนพตล่างๆของมนนและยกเลลิกการโจมตบีของมนนตล่อเชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญา
ไวท้นนนั้นไหม? แนล่นอนวล่ามนนไมล่ไดท้ทคาแบบนนนั้น พรท้อมกนบความพล่ายแพท้แตล่ละหน มนนเขท้าสซูท้ศรึกดท้วยความรท้อนรนทบีนี่เพลินี่ม
ขรึนั้น และมบีอยซูล่สามหนทบีนี่มบีเหลรออยซูล่เพรียงคนเดรียวเทข่านมันั้นทบีนี่ยนงมบีชบีวลิตอยซูล่ในพงศร์พนนธสุร์กษนตรลิยร์ทบีนี่เชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญา
ไวท้นนนั้นจะเสดจ็จมาไดท้:

หนแรกคพอ ใน 2 พงศาวดาร 21:4-7 เราอล่านเกบีนี่ยวกนบวล่าเยโฮรนม, เมรนี่อเขาไดท้ขรึนั้นครองราชยร์, “ประหาร
พระอนสุชาของพระองคร์เสบียหมดดท้วยดาบ” โดยเหลรอตนวเขาเองเพบียงผซูท้เดบียวในฐานะเปป็นผซูท้ทบีนี่เชรนั้อสายนนนั้นจะมาไดท้-
และเยโฮรนมกจ็เปป็นคนชนนี่วและเสรนี่อมทรามมากๆ โดยกระทคาสลินี่งทบีนี่ไมล่ถซูกตท้องในสายพระเนตรขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า 
แตล่ “พระเยโฮวาหร์จะไมล่ทรงทคาลายราชวงศร์ของดาวลิด เพราะเหตสุพนนธสนญญาซรึนี่งพระองคร์ทรงกระทคาไวท้กนบดา
วลิด...”

หนทรีพื่สอง ในบทเดบียวกนนนนนั้นของ 2 พงศาวดาร (ขท้อ 15-17) พระเยโฮวาหร์ทรงแชล่งสาปเยโฮรนมดท้วย 
“โรครท้ายแรง” และจากนนนั้นพวกคนฟปีลลิสเตบียและคนอาระเบบียไดท้มาและ “ขนขท้าวของทนนั้งสลินั้นซรึนี่งมบีในราชสคานนก ทนนั้ง



บรรดาโอรสและมเหสบีของพระองคร์ จถึงไมข่มรีโอรสเหลพอไวผู้ใหผู้แกข่พระองคค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองคค์สสุดทผู้อง
ของพระองคค์”

เยโฮอาหาส (หรรอเรบียกอบีกชรนี่อวล่า อาหนสยาหร์) กจ็ชนนี่วพอๆกนบบลิดาของเขา และเขาเสบียชบีวลิตหลนงจากครอง
ราชยร์เพบียงแคล่ปปีเดบียว

หนทรีพื่สาม ใน 2 พงศาวดาร 22:10-12 เราเรบียนรซูท้วล่าเมรนี่อพระนางอาธาลลิยาหร์, มารดาของอาหนสยาหร์, 
คท้นพบวล่าเขาถซูกฆล่าตายแลท้ว “พระนางกจ็ลสุกขรึนั้นทคาลายเชรนั้อพระวงศร์แหล่งราชวงศร์ของยซูดาหร์เสบียสลินั้น แตล่พระนางเย
โฮชาเบอาทธริดาของกษนตรลิยร์ไดผู้นสาโยอาชโอรสของอาหมัสยาหค์ลนกพาไปเสบียจากทล่ามกลางบรรดาโอรสของกษนตรลิยร์
ผซูท้ซรึนี่งจะตท้องถซูกประหาร และพระนางกจ็เกจ็บเธอและพบีนี่เลบีนั้ยงของเธอไวท้ในหท้องบรรทม... เธอไดท้อยซูล่กนบเขาในพระ
นริเวศของพระเจผู้าซข่อนตมัวอยผข่หกปปี ฝป่ายพระนางอาธาลลิยาหร์กจ็ไดท้ครอบครองแผล่นดลิน”

ตามทบีนี่กลล่าวไวท้ใน 2 พงศร์กษนตรลิยร์ 11:21 โยอาชมบีอายสุเพบียงเจจ็ดปปีตอนทบีนี่เขาเรลินี่มครองราชยร์ ดนงนนนั้นตอนทบีนี่
เขาถซูกพาไปซล่อนตนวอยซูล่ในพระนลิเวศของพระเจท้า เขากจ็นล่าจะเปป็นทารกอายสุแคล่ขวบเดบียว ในชล่วงหกปปีนนนั้น พงศร์
พนนธสุร์ของกษนตรลิยร์แขวนอยซูล่บนเสท้นดท้ายของชบีวลิตนท้อยๆชบีวลิตเดบียว แตล่ชบีวลิตเดบียวนนนั้นไมล่อาจถซูกพรากไปไดท้เลยเพราะ
วล่าพระเจท้ากคาลนงเฝฝ้าปกปฝ้องดซูแลสคาหรนบการมาของเชรนั้อสายผซูท้ทรงถซูกสนญญาไวท้นนนั้น

พงศร์พนนธสุร์กษนตรลิยร์ไดท้สรบทอดผล่านมาตนนั้งแตล่โยอาชและคนอรนี่นๆจนกระทนนี่งมนนมาถรึงกษนตรลิยร์เฮเซคบียาหร์ 
กษนตรลิยร์ทบีนี่ดบีองคร์นบีนั้ไดท้ลท้มปป่วยจนเกรอบจะตายและเขาอธลิษฐานตล่อพระเยโฮวาหร์ทบีนี่จะรนกษาเขาใหท้หายเพรนี่อทบีนี่เขาจะ
ไดท้ไมล่ตาย พระเยโฮวาหร์ตรนสตอบวล่า: “เราไดท้ยลินคคาอธลิษฐานของเจท้าแลท้ว เราไดท้เหจ็นนนั้คาตาของเจท้าแลท้ว ดซูเถลิด เรา
จะรนกษาเจท้า...และเราจะเพลินี่มชบีวลิตของเจท้าอบีกสลิบหท้าปปี” (2 พงศร์กษนตรลิยร์ 20:5, 6) มนนสเสหร์, โอรสของเฮเซคบียาหร์, 
ไดท้ถรอกคาเนลิดสามปปีหลนงจากทบีนี่กษนตรลิยร์องคร์นบีนั้หายปป่วย หากเฮเซคบียาหร์ตายไปตอนทบีนี่เขาปป่วย พงศร์พนนธสุร์กษนตรลิยร์กจ็คง
ถซูกตนดขาดไปแลท้ว ดนงนนนั้นจรึงเปป็นทบีนี่แนล่นอนทบีนี่สสุดวล่าพญามารเปป็นผซูท้ทบีนี่กคาลนงพยายามฆล่าเฮเซคบียาหร์

ผล่านทางเชรนั้อสายของเฮเซคบียาหร์ โยเซฟสามบีของมารบียร์ ไดท้ถรอกคาเนลิด หากสลินี่งตล่างๆดคาเนลินไปอยล่างถซูกตท้อง
ในกรสุงเยรซูซาเลจ็มตอนทบีนี่พระเยซซูประสซูตลิ โยเซฟกจ็คงกคาลนงนนนี่งบนพระทบีนี่นนนี่งในฐานะกษนตรลิยร์ไปแลท้วอยล่างไมล่ตท้อง
สงสนย แตล่เพราะบาป พงศร์พนนธสุร์กษนตรลิยร์ของดาวลิดจรึงถซูกกนนไวท้ตล่างหากโดยพระเจท้า และโยเซฟเปป็นชล่างไมท้คนหนรึนี่ง
แทนทบีนี่จะเปป็นกษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่ง

เมรนี่อพระเยซซูจะเสดจ็จมาอบีกทบีและครอบครองเหนรออลิสราเอลทบีนี่ถซูกทคาใหท้กลนบครนสซูล่สภาพเดลิม พระองคร์จะ
ทรงทคาใหท้พระสนญญาทสุกขท้อทบีนี่พระเจท้ากระทคาไวท้กนบดาวลิดสคาเรจ็จจรลิงทสุกประการไดท้อยล่างงล่ายดาย เพราะความเปป็น
ทายาทของพระองคร์ถซูกสถาปนาในทนนั้งสองสาขาของ “วงศร์วานฝป่ายโลก” ของพระองคร์ ลคาดนบพงศร์พนนธสุร์ตนนั้งแตล่อนบ
ราฮนมจนถรึงพระครลิสตร์ผล่านทางโยเซฟ (สามบีของมารบียร์และบลิดาตามกฎหมายขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา) ถซูก
สถาปนาไวท้อยล่างสมบซูรณร์ โดยถซูกใหท้ไวท้อยล่างละเอบียดในบทแรกของมนทธลิว พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงเรบียกลคาดนบ
พงศร์พนนธสุร์นบีนั้วล่า “หนนงสรอลคาดนบพงศร์พนนธสุร์ของพระเยซซูครลิสตร์ ผซูท้ทรงเปป็นบสุตรของดาวลิด ผซูท้ทรงเปป็นบสุตรของอนบราฮนม”
(มธ. 1:1)

จากนนนั้นในลซูกา 3:23-38 เราพบลคาดนบพงศร์พนนธสุร์ของพระเยซซูตนนั้งแตล่การประสซูตลิของพระองคร์ยท้อนกลนบไป
ถรึงอาดนม มนนมบีวงศร์วานของพระครลิสตร์ยท้อนจากมารบียร์ขรึนั้นไปทางเฮลบีบลิดาของเธอผล่านทางนาธนนไปยนงดาวลิด และ



จากนนนั้นบนนทรึกนนนั้นกจ็ยท้อนกลนบไปทบีละขนนั้นผล่านอนบราฮนมและโนอาหร์ตลอดทางไปจนถรึงอาดนม ทนนั้งๆทบีนี่พญามารไดท้ทคา
ทสุกวลิถบีทางตลอดสบีนี่พนนปปีแหล่งการตล่อสซูท้ เชรนั้อสายนนนั้นกจ็ไมล่อาจถซูกทคาใหท้เสรนี่อมทรามไปหรรอถซูกยนบยนนั้งเลย ปฐมกาล 
3:15 ตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง พระเจท้าทรงสนญญาไวท้แลท้ว และพระองคร์ทรงผลิดคคาสนญญาทนนั้งหลายของพระองคร์ไมล่
ไดท้

ในลซูกา 2:10, 11 คสาประกาศทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดแหล่งยสุคสมนยไดท้มาจากสวรรคร์: “ฝป่ายทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นกลล่าว
แกล่เขาวล่า “อยล่ากลนวเลย เพราะดซูเถลิด เรานคาขล่าวดบีมายนงทล่านทนนั้งหลาย ครอความปรบีดบียลินี่งซรึนี่งจะมาถรึงคนทนนั้งปวง 
เพราะวข่าในวมันนรีนั้พระผดูล้ชงวยใหล้รอดของทงานทดันั้งหลาย คตอพระครถิสตย์เจล้า มาบมังเกริดทรีพื่เมพองดาวริด!” ตนนั้งแตล่เวลานนนั้น
เปป็นตท้นมา ศรึกนนนั้นกจ็ยลินี่งนองเลรอดมากขรึนั้นและการโจมตบีตล่างๆของซาตานกจ็ดสุเดรอดมากกวล่าทบีนี่เคยเปป็นมา ความ
พยายามตล่างๆในอดบีตของมนนพลิสซูจนร์แลท้ววล่าไรท้ผล มนนลท้มเหลวในการยนบยนนั้งการมาของเชรนั้อสายนนนั้นทบีนี่จะตท้องทคาใหท้
หนวของมนนฟกชนั้คา-ใชล่แลท้ว, บดขยรีนั้- หนวของมนน เชรนั้อสายนนนั้น, พระบสุตรของพระเจท้า, ไดท้ถรอกคาเนลิดแลท้ว ซาตานเขท้า
ทคาศรึกอบีกหนดท้วยความรท้อนรนทบีนี่ฟฟฟื้นขรึนั้นใหมล่ โดยหนนการโจมตบีตล่างๆของมนนเขท้าใสล่พระเยซซูเจท้าเอง

เมรนี่อพวกนนกปราชญร์มายนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม (มธ. บททบีนี่ 2) และไตล่ถามวล่า “กสุมารทบีนี่บนงเกลิดมาเปป็นกษนตรลิยร์
ของชนชาตลิยลิวนนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหน” คคาถามนนนั้นกจ็ทคาใหท้เฮโรดวสุล่นวายใจ กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่งประสซูตลิแลท้วหรรอ? ความคลิดนนนั้น
ทคาใหท้เขากลนวจนบใจ จากนนนั้นพญามารกจ็กท้าวเขท้ามาและเสนอแนะแกล่เฮโรดวล่าเขาควรทคาอยล่างไรกนบสถานการณร์
นนนั้นดบี เฮโรดบอกพวกนนกปราชญร์ใหท้ไปตามหาพระกสุมารใหท้พบและคล่อยกลนบมาบอกเขาวล่าพระกสุมารนนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหน
เพรนี่อทบีนี่เขาจะไดท้ไปและนมนสการพระองคร์เชล่นกนน แตล่พระเจท้าทรงทราบแผนการของพญามารและพระองคร์ทรง
ทราบใจชนนี่วของเฮโรด ดท้วยเหตสุนบีนั้พระเจท้าจรึงทรงสนนี่งพวกนนกปราชญร์เหลล่านนนั้นใหท้กลนบบท้านไปอบีกทางหนรึนี่งแทนทบีนี่จะ
ผล่านเขท้าไปทางกรสุงเยรซูซาเลจ็ม และพระองคร์ทรงบอกโยเซฟใหท้พาพระกสุมารกนบมารบียร์และหนบีเขท้าไปในอบียลิปตร์ดท้วย

“ครนนั้นเฮโรดเหจ็นวล่าพวกนนกปราชญร์หลอกทล่าน กจ็กรลินั้วโกรธยลินี่งนนก จรึงใชท้คนไปฆข่าเดก็กทมันั้งหมดในบผู้านเบธเล
เฮมและทรีพื่ใกลผู้เครียงทมันั้งสรินั้น ตมันั้งแตข่อายสุสองขวบลงมา ซรึนี่งพอดบีกนบเวลาทบีนี่ทล่านไดท้ถามพวกนนกปราชญร์อยล่างถท้วนถบีนี่นนนั้น”
(มธ. 2:16)

พญามารกลล่อมเฮโรดจนอยซูล่หมนด โดยทคาใหท้เขากล่ออาชญากรรมอนนชนนี่วรท้ายมากทบีนี่สสุดอยล่างหนรึนี่งเทล่าทบีนี่เคยมบี
บนนทรึกอยซูล่ในหนท้าประวนตลิศาสตรร์ของมนสุษยชาตลิ เปฝ้าหมายของเฮโรดครอ ทคาลายพระกสุมารผซูท้ซรึนี่งไดท้ประสซูตลิเปป็น
กษนตรลิยร์ของพวกยลิว แตล่ซาตานเปป็นผซูท้ทบีนี่ดลใจใหท้เขากระทคาเชล่นนนนั้น คสุณนรึกภาพการนองเลรอดเชล่นนนนั้นออกไหม? 
ถนนสายตล่างๆเตจ็มไปดท้วยเดจ็กทารกตาย, บท้านทสุกหลนงทบีนี่เคยมบีเดจ็กอายสุสองขวบลงมารท้องไหท้ครนี่คาครวญเหมรอนคน
บท้าเพราะเดจ็กนนนั้นถซูกฆล่าตายเสบียแลท้ว? ทคาไมมนสุษยร์หนท้าไหนจะกล่ออาชญากรรมเชล่นนนนั้นกนบผซูท้ไรท้เดบียงสา? คคาตอบ
นนนั้นชนดเจน: พญามารกคาลนงพยายามทบีนี่จะฆล่าพระเยซซู และเฮโรดเปป็นเครรนี่องมรอชลินั้นหนรึนี่งในมรอของมนน แตล่พระเจท้า
ทรงเหจ็นลล่วงหนท้าถรึงการเขล่นฆล่านนนั้น และเชพนั้อสายนมันั้น, พระบสุตรของพระเจท้า, กจ็ปลอดภมัยในอรียริปตค์เกลินเอรนั้อมของเฮ
โรดผซูท้เปป็นฆาตกร

เมรนี่อเฮโรดตาย พระเจท้ากจ็ทรงบอกโยเซฟ ผล่านทางทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งในความฝปันหนรึนี่ง ใหท้กลนบไปยนงแผล่น
ดลินอลิสราเอล (มธ. 2:19, 20) และโยเซฟกนบมารบียร์ “กลนบไปถรึงนาซาเรจ็ธเมรองของตนในแควท้นกาลลิลบี พระกสุมาร



นนนั้นกจ็เจรลิญวนย และเขท้มแขจ็งขรึนั้นฝป่ายจลิตวลิญญาณ ประกอบดท้วยสตลิปปัญญา และพระคสุณของพระเจท้าอยซูล่กนบทล่าน”
(ลซูกา 2:39, 40)

เราไมล่ทราบอะไรเลยเกบีนี่ยวกนบชบีวลิตของพระเยซซูตนนั้งแตล่ชล่วงวนยเดจ็กตอนตท้นจนกระทนนี่งพระองคร์มบีอายสุสลิบสอง
ปปี เมรนี่อมารบียร์และโยเซฟพาพระองคร์ไปกนบพวกเขาไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มเพรนี่อถรอเทศกาลเลบีนั้ยงปปัสกา เมรนี่อปปัสกาสลินั้น
สสุดลง มารบียร์และโยเซฟกจ็คลิดวล่าพระเยซซูทรงอยซูล่ในคณะทบีนี่พวกเขาเดลินทางไปดท้วยนนนั้น และพวกเขาออกเดลินทางไป
แลท้วหนรึนี่งวนนเพรนี่อมสุล่งสซูล่บท้านกล่อนทบีนี่พวกเขาจะคลิดถรึงพระองคร์ พวกเขากลนบไปทบีนี่กรสุงเยรซูซาเลจ็มเพรนี่อตามหาพระองคร์ 
และ “ตล่อมาครนนั้นหามาไดท้สามวนนแลท้ว จรึงพบพระกสุมารนนนี่งอยซูล่ในพระวลิหารทล่ามกลางพวกอาจารยร์ ฟปังและไตล่ถาม
พวกอาจารยร์เหลล่านนนั้นอยซูล่” คสุณจะพบบนนทรึกเรรนี่องราวนนนั้นในลซูกา 2:41-49  

หากเรามองดซูในเหตสุการณร์นบีนั้ดบๆี  มนนกจ็ไมล่ยากเลยทบีนี่จะเหจ็นวล่าเปป็นฝปีมรอของพญามาร มนนไดท้พยายาม-และ
ลท้มเหลว-ในการฆล่าพระเยซซูตอนเปป็นเดจ็กทารก ในทบีนี่นบีนั้มนนกคาลนงพยายามทบีนี่จะทคาลายชบีวลิตของพระองคร์ผซูท้ทรงถซูก
ลลิขลิตไวท้ใหท้ทคาใหท้หนวของมนนฟกชนั้คามลิใชล่หรรอ? คสุณเหจ็นไหมวล่าเมรนี่อนางมารบียร์พบพระเยซซู พระองคร์กคาลนงอยซูล่ในพระ
วลิหารทล่ามกลางพวกธรรมาจารยร์-เหลล่าบสุรสุษแหล่งศาสนาผซูท้มบีความรซูท้, คนเหลล่านนนั้นทบีนี่สสุดทท้ายแลท้วขอใหท้จนบกสุม
พระองคร์ไปตรรึงกางเขน! มนนสมเหตสุสมผลแลท้วทบีนี่จะสรสุปวล่าหากพวกเขาดซูออกวล่าพระองคร์ทรงเปป็นกษนตรลิยร์ผซูท้จะ
เสดจ็จมานนนั้น พวกเขากก็คงทสาลายพระองคค์ไปแลผู้วในระหวข่างสามวมันนมันั้นทรีพื่พระองคค์ทรงอยผข่ทข่ามกลางพวกเขา-แตง
ตอนนดันั้นพวกเขาไมงรดูล้วงาพระองคย์ทรงเปป็นผดูล้ใด

พระคนมภบีรร์ไมล่กลล่าวอะไรเลยเกบีนี่ยวกนบชบีวลิตของพระเยซซูตนนั้งแตล่เวลานบีนั้จนกระทนนี่งพระองคร์เสดจ็จมาหายอหร์น
ผซูท้ใหท้บนพตลิศมาเพรนี่อทบีนี่จะรนบบนพตลิศมา (มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; ลก. 3:21, 22) หลนงจากพระองคร์ทรงรนบบนพตลิศ
มาแลท้ว “พระวลิญญาณทรงนคาพระเยซซูเขท้าไปในถลินี่นทสุรกนนดาร เพรนี่อพญามารจะไดท้มาทดลอง” (มธ. 4:1) คสุณเหจ็น
ไหมวล่า พระเยซซูไดท้ทรงแทนทบีนี่เราในการชคาระหนบีนั้บาปแลท้ว และหากพระองคร์จะตท้องทรงแทนทบีนี่เรา พระองคร์กจ็
ตท้องลลินั้มรสชบีวลิตในทสุกแงล่มสุมเหมรอนกนบทบีนี่เราลลินั้มรสชบีวลิต มนนจคาเปป็นทบีนี่พระองคร์ตท้องเผชลิญหนท้าพญามารในการทดลอง

หากคสุณจะอล่านมนทธลิว 4:1-11 คสุณจะเหจ็นวล่าพระเยซซูทรงถซูกทดลองผล่านทางทสุกชล่องทางทบีนี่เปปิดรนบตล่อการ
ทดลองในเนรนั้อหนนง: (1) ตนณหาของเนรนั้อหนนง, (2) ตนณหาของตา และ (3) ความเยล่อหยลินี่งในชบีวลิต (1 ยอหร์น 2:16) 
แตล่พญามารไดท้พล่ายแพท้ในทสุกสลินี่งทบีนี่มนนนคาเสนอ และขท้อ 11 บอกเราวล่าจากนนนั้นมนนละพระเยซซูไป “และดซูเถลิด มบี
เหลล่าทซูตสวรรคร์มาปรนนลิบนตลิ” พระบสุตรของพระเจท้า

เวลาและพรนั้นทบีนี่คงไมล่พอทบีนี่จะเลล่ายท้อนการโจมตบีเหลล่านนนั้นทนนั้งหมดทบีนี่พญามารโยนใสล่พระเยซซูในระหวล่างการ
ปรนนลิบนตลิปวงชนของพระองคร์ มบีอยซูล่สองคราวทบีนี่ประชาชนหยลิบกท้อนหลินมาเพรนี่อทบีนี่จะขวท้างใสล่พระองคร์ (ยอหร์น 
8:59; 10:31)

ในยอหร์น 7:32-46 พวกปสุโรหลิตและพวกฟารลิสบีสล่งคนออกไปเพรนี่อทบีนี่จะจนบกสุมพระเยซซู-แตล่พวกเขาไมล่อาจ
ลงไมท้ลงมรอกนบพระองคร์ไดท้

ในลซูกา 4:28-30 พวกยลิวไดท้ลสุกขรึนั้นในธรรมศาลาและ “ผลนก (พระเยซซู) ออกจากเมรอง พาไปยนงแงล่ของ
เงรนั้อมเขาทบีนี่เมรองของเขา ซรึนี่งตนนั้งอยซูล่บนเนลินนนนั้น หมายจะผลนกพระองคร์ลงไป แตข่พระองคค์ทรงดสาเนรินผข่านทข่ามกลาง
เขาพผู้นไป”



ในมาระโก 4:35-41 ขณะเสดจ็จขท้ามทะเลกาลลิลบีในเรรอหาปลาเลจ็กๆลคาหนรึนี่ง พระเยซซูทรงหลบไปยนง 
“ทท้ายเรรอ” และทรงนอนหลนบ “และพายสุใหญล่ไดท้บนงเกลิดขรึนั้น และคลรนี่นกจ็ซนดเขท้าไปในเรรอจนเรรอเตจ็มอยซูล่แลท้ว” สาวก
เหลล่านนนั้นซรึนี่งตกใจกลนววล่าเรรอจะลล่มและพวกเขาจะจมนนั้คาตาย จรึงมาปลสุกพระเยซซู “พระองคร์จรึงทรงตรนี่นขรึนั้นหท้ามลม
และตรนสแกล่ทะเลวล่า “จงสงบเงบียบซลิ” แลผู้วลมกก็หยสุดมรีความสงบเงรียบทมัพื่วไป”

ตนนั้งแตล่ตอนตท้นของการปรนนลิบนตลิปวงชนของพระครลิสตร์ ซาตานไดท้ปลสุกปปัปี่นพวกผซูท้นคาของประชาชนใหท้คลิด
รท้ายตล่อพระองคร์ และพวกเขากจ็เกลบียดชนงพระองคร์ ในหลายวาระพวกเขาไดท้เสาะหาวลิธบีตล่างๆทบีนี่จะทคาลายพระองคร์
แตล่เพราะกลนวประชาชนพวกเขาจรึงไมล่กลท้าลงไมท้ลงมรอกนบพระองคร์

ในทบีนี่สสุด การโจมตรีแบบทสุข่มสสุดกสาลมังตท้องถซูกยลิงใสล่พระบสุตรของพระเจท้า พระเยซซูทรงประกาศวล่า “ถรึงเวลา
แลท้วทบีนี่บสุตรมนสุษยร์จะไดท้รนบสงล่าราศบี...บดัดนทนั้ถถึงเวลาทรีพื่จะพริพากษาโลกนรีนั้แลผู้ว เดทดี๋ยวนทนั้ผดูล้ครองโลกนรีนั้จะถผกโยนทรินั้งออก
ไปเสรีย และเรา ถผู้าเราถดูกยกขนนั้นจากแผข่นดรินโลกแลผู้ว เรากก็จะชมักชวนคนทดันั้งปวงใหผู้มาหาเรา” (ยอหร์น 12:23, 
31, 32)

ในทบีนี่นบีนั้พญามารไดท้ยลินพระบสุตรของพระเจท้าประกาศวล่าชนนี่วโมงแหล่งการพลิพากษาของซาตานไดท้มาถรึงแลท้ว-
ชนนี่วโมงสสุดทท้ายแลท้วระหวล่างเชรนั้อสายของหญลิงนนนั้นกนบเชรนั้อสายของงซูนนนั้น-และซาตานจะถซูกโยนออกไป แตล่พญามาร
สนงเกตเหจ็นประโยคสสุดทท้ายทบีนี่พระเยซซูตรนส: “และเรา ถล้าเราถซูกยกขรึนั้นจากแผล่นดลินโลกแลท้ว เรากจ็จะชนกชวนคนทนนั้ง
ปวงใหท้มาหาเรา” ดท้วยเหตสุนบีนั้ซาตานจรึงมสุล่งมนนี่นวล่ามนนจะทคาทสุกวลิถบีทางทบีนี่ทคาไดท้ไมล่วล่าจะตท้องแลกดท้วยอะไรกจ็ตามเพรนี่อ
รนบประกนนวล่าพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของโลกนบีนั้จะไมล่ถซูก “ยกขรึนั้น” มนนจะหาทางยนบยนนั้งพระองคร์ไมล่ใหท้ไปถรึงกางเขนแหล่ง
กลโกธา!

พญามารไดท้เรลินี่มวางแผนการตล่างๆของมนนแลท้วโดยการใหท้เปโตรทซูลองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าวล่าพระองคร์ตท้องไมล่
เสดจ็จไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มและสลินั้นพระชนมร์เดจ็ดขาด เมรนี่อพระเยซซูทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าพระองคร์จะ
เสดจ็จเขท้าไปในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม, วล่าพระองคร์จะ “ตท้องทนทสุกขร์ทรมานหลายประการจากพวกผซูท้ใหญล่และพวก
ปสุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์”, วล่าพระองคร์จะทรงถซูกประหารชบีวลิต “เปโตรเอามรอจนบพระองคร์ เรลินี่มทซูลทท้วง
พระองคร์วล่า “พระองคค์เจผู้าขผู้า ใหผู้เหตสุการณค์นมันั้นอยผข่หข่างไกลจากพระองคค์เถริด อยงาใหล้เปป็นอยงางนดันั้นแกข่พระองคค์
เลย!””

จากนนนั้นพระเยซซูทรงหนนไปหาเปโตรและตรนสวล่า “ซาตาน จงถอยไปขผู้างหลมังเรา เจผู้าเปป็นเครพพื่องกรีดขวาง
เรา เพราะเจท้ามลิไดท้คลิดตามพระดคารลิของพระเจท้า แตล่ตามความคลิดของมนสุษยร์” (มธ. 16:21-23) กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็
ครอ “เปโตร เจท้าอยซูล่ในมพอของพญามารแลผู้ว เจท้ากคาลนงถซูกใชผู้โดยพญามาร เจท้าไมล่เขผู้าใจสริพื่งตข่างๆของพระเจผู้าและ
เจท้ากคาลนงใชท้ภาษาของโลกนรีนั้”

ในชล่วงเทศกาลปปัสกา ซรึนี่งเปป็นชล่วงเวลาอนนศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์และบรลิสสุทธลิธิ์ในความคลิดของพวกยลิว ซาตานไดท้ดลใจยซู
ดาสใหท้ตล่อรองกนบพวกผซูท้นคาทางศาสนาเพรนี่อขายพระเยซซูไวท้ในมรอของพวกเขาแลกกนบเงลินสามสลิบเหรบียญ และ
ตนนั้งแตล่ชล่วงเวลานนนั้นเปป็นตท้นมา ยซูดาสซรึนี่งถซูกสถลิตอยซูล่ภายในโดยซาตานเอง (ลซูกา 22:3) กจ็เฝฝ้าหาโอกาสทบีนี่จะมอบ
พระเยซซูไวท้แกล่เหลล่าศนตรซูของพระองคร์ “เมรนี่อวล่างคน” (ลซูกา 22:6) เขาเสาะหาโอกาสทบีนี่จะทรยศองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า
ในเวลาทบีนี่ฝซูงชนไมล่ไดท้อยซูล่ดท้วย



พระเยซซูทรงทราบสาวกคนไหนจะทรยศพระองคร์ พระองคร์ทรงทราบแนล่ชนดวล่ายซูดาสจะทคาอะไร ทบีนี่โตต๊ะ
นนนั้น ขณะทบีนี่พวกเขารนบประทานมรนั้ออาหารปปัสกา พระองคร์ทรงบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่าคนหนถึพื่งในพวกเขา
จะทรยศพระองคร์ ยซูดาสจรึงออกไปจากหท้องรนบประทานปปัสกาทนนทบีและไปหาพวกศนตรซูของพระเยซซู เขารซูท้นลิสนย
ของพระครลิสตร์ในการเสดจ็จไปยนงสวนเกทเสมนบีเพรนี่ออธลิษฐาน และในจสุดทบีนี่ศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์นนนั้นเองทบีนี่เขารซูท้วล่าเขาจะพบ
โอกาสของตนสคาหรนบการทรยศแบบคนขบีนั้ขลาด

ซาตานคงสะใจนล่าดซู! ในทบีนี่สสุดมนนกจ็จนดการพระองคร์ไดท้แลท้ว-เชรนั้อสายผซูท้นนนั้นทบีนี่มนนกลนวนนกกลนวหนาทบีนี่จะทคาใหท้
หนวของมนนฟกชนั้คาและทคาใหท้มนนสลินั้นฤทธลิธิ์! ในสวนเกทเสมนบี โดยทบีนี่พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดอยซูล่ตามลคาพนง พวกเขากจ็จะ
จนดการกนบพระองคร์และขจนดพระองคร์ออกไปใหท้พท้นทาง

นบีนี่นคาเรามาสซูล่จสุดสสุดยอดของศรึกแหล่งยสุคสมนย พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดทรงถซูกบดขยบีนั้อยซูล่ในอสุท้งมรอแหล่งความปวด
รท้าวอนนโหดรท้าย ทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งจากสวรรคร์ไดท้มาและชซูกคาลนงพระองคร์ ชนนี่วขณะนนนั้นเองอสุท้งมรอแหล่งความมรณา
ไดท้คลายออก ถซูกบนงคนบใหท้ตท้องปลล่อยไป คคาอธลิษฐานของพระบสุตรของพระเจท้าขรึนั้นไปถรึงพระกรรณของพระเจท้า
พระบลิดา และพระเยซซูทรงถซูกชล่วยใหท้รอดพท้นจากความตายในสวนเกทเสมนบี พระองคร์ทรงประสบชนยชนะ 
พระองคร์จะทรงเดลินหนท้าตล่อไปในเสท้นทางทบีนี่เหลรอไปสซูล่กางเขนแหล่งกลโกธา! ชนยชนะทบีนี่พระองคร์ทรงไดท้มาแลท้วนนนั้น
ถผกแสดงออกแลผู้วทบีนี่กลโกธา

ขท้อ 43: “ครมันั้นพระองคค์เสดก็จกลมับมากก็ทรงพบสาวกนอนหลมับอรีก เพราะเขาลพมตาไมข่ขถึนั้น”
ลซูกา 22:45 บอกเราวล่าพวกสาวก “นอนหลมับอยผข่ดผู้วยกสาลมังทสุกขค์โศก” คสุณเคยตกอยซูล่ภายใตท้ภาระแหล่ง

ความโศกเศรท้าและความทสุกขร์โศกจนการนอนหลนบเปป็นการบรรเทาทสุกขร์เดบียวทบีนี่ทคาไดท้ไหม? ผมแนล่ใจวล่าพระเยซซู
ทรงเขท้าใจวล่าทคาไมชายเหลล่านบีนั้ถรึงนอนหลนบ-หวาดกลนว, สนบสน, มบีภาระหนนกเพราะความแนล่นอนของการ
สลินั้นพระชนมร์ทบีนี่ใกลท้เขท้ามาของพระองคร์ พวกเขาจรึงนอนหลนบเพราะความเหนรนี่อยลท้าทางอารมณร์ พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้
บอกเราวล่าพระองคร์ทรงปลสุกพวกเขาใหท้ตรนี่นอบีกคราวนบีนั้

คคาอธริษฐานททที่สาม
ขท้อ 44: “พระองคค์จถึงทรงละพวกเขาไวผู้ เสดก็จไปอธริษฐานครมันั้งทรีพื่สามดผู้วยถผู้อยคสาเชข่นเดริมอรีก”
“ครมันั้งทรีพื่สาม...ถผู้อยคสาเชข่นเดริมอรีก” การยอมจคานนอยล่างสลินั้นสสุดพระทนยตล่อพระประสงคร์ของพระบลิดา, 

ทรงชนะศรึกทบีนี่ตล่อสซูท้กนบซาตานแลท้ว พระองคร์ทรงทวนซนั้คาคคาอธลิษฐานทบีนี่พระองคร์ไดท้อธลิษฐานไปกล่อนหนท้านนนั้น ผมไมล่
คลิดวล่าทสุกถท้อยคคาทบีนี่พระเยซซูทรงอธลิษฐานในสวนนนนั้นถซูกบนนทรึกไวท้สคาหรนบเรา ผมเชรนี่อวล่าพระองคร์ทรงสนทนาอยล่าง
ยาวนานและอยล่างรท้อนรน, อยล่างสนลิทสนม, กนบพระบลิดาผซูท้สถลิตในสวรรคร์ แตล่หนวใจแหล่งคคาอธลิษฐานของพระองคร์
ถซูกมอบไวท้แกล่เรา

ขท้อ 45 และ 46: “แลผู้วพระองคค์เสดก็จมายมังพวกสาวกของพระองคค์ ตรมัสวข่า “เดรีดี๋ยวนรีนั้ จงนอนตข่อไปใหผู้
หายเหนพพื่อยเถริด ดผเถริด เวลามาใกลผู้แลผู้ว และบสุตรมนสุษยค์จะตผู้องถผกทรยศใหผู้ตกอยผข่ในมพอของคนบาป ลสุกขถึนั้นไปกมัน
เถริด ดผเถริด ผผผู้ทรีพื่จะทรยศเรามาใกลผู้แลผู้ว” 

เมรนี่อพระเยซซูทรงลสุกขรึนั้นจากศรึกนองเลรอดกนบซาตานและขสุมพลนงแหล่งนรก พระองคร์กจ็เสดจ็จกลนบไปยนงเหลล่า
สาวกทบีนี่นอนหลนบอยซูล่ คสุณไดท้ยลินความอล่อนโยนในถท้อยคคาของพระองคร์ไหมเมรนี่อพระองคร์ตรนสอยล่างใจเยจ็นวล่า “เดรีดี๋ยว



นรีนั้ จงนอนตข่อไปใหผู้หายเหนพพื่อยเถริด”? ชนยชนะเปป็นของพระองคร์ พระองคร์ทรงเผชลิญหนท้าการมาของผซูท้ทบีนี่จะทรยศ
พระองคร์ดท้วยพระทนยทบีนี่เงบียบสงบ และจากนนนั้นเปป็นตท้นไปพระองคร์กจ็ทรงเผชลิญคคากลล่าวหาทนนั้งปวงและการปฏลิบนตลิ
อนนทารสุณทนนั้งหมดทบีนี่ถซูกถาโถมเขท้าใสล่พระองคร์ โดยไมล่ทรงสซูญเสบียการควบคสุมอนนเงบียบสงบและสงล่างามอนนเปป็น
ลนกษณะเฉพาะตนวของการวางตนวของพระองคร์ตลอดการไตล่สวนและการปรนบโทษพระองคร์เลย

ผมอดรซูท้สรึกไมล่ไดท้วล่าพระเยซซูไมล่ไดท้ทรงปลสุกสาวกเหลล่านนนั้นใหท้ตรนี่นในขณะนนนั้น ผมเชรนี่อวล่าพระองคร์ทรงยอมใหท้
พวกเขาหลนบตล่อไปและพนกอบีกสนกครซูล่หนรึนี่งขณะทบีนี่พระองคร์ทรงนนนี่งและเฝฝ้ามองพวกเขา พระทนยของพระองคร์เปปีปี่ยม
ลท้นดท้วยความสงสารและความรนกทบีนี่มบีใหท้แกล่พวกเขา, ความรนกทบีนี่เกลินคคาพซูดใดๆทบีนี่เราจะเขท้าใจไดท้ พวกเขาคงไมล่ไดท้
นอนตล่อไปอบีกนานนนก เพราะวล่าเสบียงตะโกนโหวกเหวกและความโกลาหลของคนกลสุล่มนนนั้นทบีนี่มาจนบกสุมพระเยซซู
คงจะทคาลายความเงบียบสงบของชนนี่วโมงนนนั้นในเวลาไมล่นานนนก เสบียงรบกวนของฝซูงชนทบีนี่ไมล่พอใจคงจะปลสุกพวก
เขาใหท้ตรนี่นแลท้ว จากนนนั้นพระเยซซูตรนสวล่า “ลสุกขถึนั้นไปกมันเถริด” ดนงนนนั้นพระองคร์จรึงเขท้าสซูล่ไมลร์สสุดทท้ายแหล่งการเดลินหนท้า
ของพระองคร์ไปสซูล่กลโกธาพรท้อมกนบกางเขนอนนนล่าอนบอายของมนน

“ดผเถริด ผผผู้ทรีพื่จะทรยศเรามาใกลผู้แลผู้ว” ถท้อยคคาเหลล่านบีนั้คงทคาใหท้พวกเขานรึกยท้อนไปถรึงโตต๊ะรนบประทานปปัสกา
ทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงบอกลล่วงหนท้าถรึงการทรยศพระองคร์ บนดนบีนั้พวกเขารซูท้แลท้ววล่าคนใดในพวกเขาไดท้กระทคาการ
ชนนี่วนนนั้น เราไดท้ถกกนนไปแลท้วถรึงขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่ายซูดาสรซูท้นลิสนยขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าในการเสดจ็จไปยนงสวนเกทเสมนบี
เพรนี่ออธลิษฐาน เขาจถึงพา “พวกทหารกมับเจผู้าหนผู้าทรีพื่มาจากพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกฟารริสรี” ไปอยซูล่ตล่อหนท้าพระเยซซู
(ยอหร์น 18:3)

การทรยศและจมับกอุมพระเยซผ
ขท้อ 47-49: “พระองคค์ตรมัสยมังไมข่ทมันขาดคสา ดผเถริด ยผดาส คนหนถึพื่งในเหลข่าสาวกสริบสองคนนมันั้น ไดผู้เขผู้ามา 

และมรีประชาชนเปป็นอมันมากถพอดาบ ถพอไมผู้ตะบอง มาจากพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่แหข่งประชาชน ผผผู้ทรีพื่จะ
ทรยศพระองคค์นมันั้นไดผู้ใหผู้อาณมัตริสมัญญาณแกข่เขาวข่า “เราจะจสุบผผผู้ใด กก็เปป็นผผผู้นมันั้นแหละ จงจมับกสุมเขาไวผู้ใหผู้แนข่นหนา
เถริด” ขณะนมันั้น ยผดาสตรงมาหาพระเยซผทผลวข่า “สวมัสดรี พระอาจารยค์” แลผู้วจสุบพระองคค์”

ขณะทบีนี่พระเยซซูกคาลนงตรนสอยซูล่นนนั้นยซูดาสกจ็มาพรท้อมกนบ “ประชาชนเปป็นอมันมากถพอดาบ ถพอไมผู้ตะบอง”... 
ยอหร์น 18:3 เสรลิมวล่าพวกเขามาพรท้อมกนบโคม, ไตท้, และเครรนี่องอาวสุธตล่างๆ พวกเขากลนวอยล่างไมล่ตท้องสงสนยวล่าพวก
สาวกจะพยายามปกปฝ้องพระเยซซูและขนดขวางการจนบกสุมพระองคร์ นอกจากนบีนั้ ในหลายคราวกล่อนหนท้าเมรนี่อเหลล่า
ศนตรซูของพระองคร์ไดท้พยายามทบีนี่จะจนบกสุมพระองคร์ พระองคร์กจ็ทรงหนบีรอดพท้นมรอของพวกเขาไปไดท้ คราวนบีนั้พวกเขา
ตมันั้งใจแนข่วแนข่วล่าจะจนบพระองคร์ใหท้ไดท้ และพวกเขากจ็มาโดยพรท้อมทบีนี่จะคท้นหาจนกวล่าพวกเขาจะพบตนวพระองคร์ 
แนล่นอนวล่าพวกเขาไมล่จคาเปป็นตท้องพาฝซูงชนเปป็นอนนมากของตนและอาวสุธตล่างๆของตนมาเพรนี่อจนบกสุมพระเยซผคน
เดรียวเลย และแมท้หากวล่าสาวกเหลล่านนนั้นไดท้รล่วมแรงรล่วมใจกนนเพรนี่อปกปฝ้องพระองคร์ ทหารกลสุล่มเลจ็กๆกลสุล่มเดบียวกจ็คง
ปราบพวกเขาไดท้ในเวลาอนนสนนั้น ชายเหลล่านบีนั้ไมล่ใชล่พวกนนกรบ พวกเขาไมล่ไดท้รนบการฝฝึกฝนสคาหรนบการสซูท้รบ พวกเขา
เปป็นเพบียงชาวประมง, คนเกจ็บภาษบี, ประกอบอาชบีพหลากหลาย, และพวกเขาคงไมล่เปป็นความทท้าทายมากนนกตล่อ
พวกทหารทบีนี่ไดท้รนบการฝฝึกฝนในดท้านศลิลปะปฝ้องกนนตนว แตล่พวกผซูท้นคาทางศาสนากลนวพระเยซซู พวกเขากลนววล่า
พระองคร์จะพรากความเปป็นผซูท้นคาของพวกเขาในเรรนี่องตล่างๆทางศาสนาไปจากพวกเขาและพวกเขาจะสซูญเสบีย



ตคาแหนล่งทบีนี่ใหท้ผลตอบแทนงามของตนไป คราวนบีนั้พวกเขาจะพลาดไมล่ไดท้เปป็นอนนขาด พวกเขาสล่งคนจคานวนมากไป
พรท้อมกนบพวกทหารและพวกเจท้าหนท้าทบีนี่, ฝซูงชนทบีนี่ถรอดาบและไมท้ตะบองและมบีความมสุล่งมนนี่นทบีนี่จะใชท้กคาลนงและจนบกสุม
ชาวนาซาเรจ็ธผซูท้กล่อความวสุล่นวายนบีนั้ไมล่วล่าจะตท้องแลกดท้วยอะไรกจ็ตาม

“ฝซูงชน” เหลล่านบีนั้ “มาจากพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่แหข่งประชาชน” (ยอหร์นกลล่าววล่า “พวก
ทหารกนบเจท้าหนท้าทบีนี่มาจากพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบี”-ยอหร์น 18:3) “พวกทหาร” ทบีนี่วล่านบีนั้ครอ ทหารโรมนน
กลสุล่มหนรึนี่งทบีนี่แยกออกมา ผมไมล่สงสนยเลยวล่าพวกผซูท้นคาทางศาสนาไดท้ตล่อรองกนบปปีลาตเพรนี่อขอใชท้ทหารบางคนของเขา
เพรนี่อชล่วยเหลรอในการจนบกสุม “นนกโทษ” ผซูท้ผลิดธรรมดาทบีนี่สสุดคนนบีนั้ผซูท้ซรึนี่งทรงพลิสซูจนร์แลท้ววล่ายากเกลินกวล่าทบีนี่พวกเขาจะ
รนบมรอไหว “พวกเจผู้าหนผู้าทรีพื่” ครอเหลล่าผซูท้รนบใชท้ทบีนี่เปป็นคนยลิวของพวกปสุโรหลิตและพวกฟารลิสบี

ยซูดาส “ไดผู้ใหผู้อาณมัตริสมัญญาณแกข่เขาวข่า “เราจะจทุบผผผู้ใด กก็เปป็นผผผู้นมันั้นแหละ จงจมับกสุมเขาไวผู้ใหผู้แนข่นหนา
เถริด” ทคาไมยซูดาสถรึงกลล่าววล่า “จงจนบกสุมเขาไวท้ใหท้แนล่นหนาเถลิด” นนนั้นเปป็นเรรนี่องทบีนี่ยากจะตบีความ เนรนี่องจากความ
พยายามหลายครนนั้งกล่อนหนท้าทบีนี่จะจนบกสุมพระเยซซูสสุดทท้ายกจ็ลท้มเหลว ยซูดาสจรึงอาจคลิดวล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าคงจะ
พยายามหลบหนบีจากอสุท้งมรอของเหลล่าศนตรซูของพระองคร์อบีกในคราวนบีนั้ หลนงจากไดท้เหจ็นการอนศจรรยร์ตล่างๆของพระ
เยซซู เขารซูท้วล่าพระเยซซูทรงมบีฤทธลิธิ์เดชตล่างๆเหนรออคานาจตล่างๆของมนสุษยร์ และยซูดาสอาจกลนววล่าฤทธลิธิ์เดชนนนั้นอาจหนน
มาเลล่นงานเขาเพรนี่อแกท้เผจ็ดสลินี่งทบีนี่เขากคาลนงจะกระทคา ผมอดรซูท้สรึกไมล่ไดท้วล่ายซูดาส ในการกระทคาทบีนี่แสดงถรึงการทรยศนบีนั้ 
กลมัวพระเยซซูจรลิงๆ แมท้หากวล่าผซูท้ทรยศคนนบีนั้ไมล่ไดท้รซูท้สรึกผลิดในดท้านมโนธรรมเลย เขากจ็รซูท้วล่าเขากคาลนงกระทคาการหนก
หลนงอนนเลวรท้าย ใครเลล่าจะสามารถหยนนี่งถรึงการใชท้เหตสุผลแหล่งความคลิดชนนี่วรท้ายของเขาไดท้ขณะทบีนี่เขาเขท้าไปหาพระผซูท้
ชล่วยใหท้รอด?

“ขณะนมันั้น ยผดาสตรงมาหาพระเยซผทผลวข่า “สวมัสดรี พระอาจารยค์”...” คคาตรงนบีนั้ทบีนี่แปลเปป็น “สวมัสดรี” มบี
ความหมายวล่า “จงชพพื่นชมยรินดรี” – จงมบีความชรนี่นบาน, จงมบีเหตสุใหท้ชรนี่นบานเถลิด สลินี่งทบีนี่ยซูดาสกลล่าวในคคาทนกทายของ
เขากจ็แสดงออกถรึงความชรนี่นบานทบีนี่เพรนี่อนคนหนรึนี่งมบีเมรนี่อเขาพบกมับเพรนี่อนรนกคนหนรึนี่ง โดยเฉพาะอยล่างยลินี่งหากพวกเขา
ไมล่ไดท้เจอกนนสนกพนกหนรึนี่ง “พระอาจารยค์” เหมรอนกนบทบีนี่เราไดท้อธลิบายไปกล่อนหนท้านบีนั้แลท้ว มบีความหมายวล่า “ครซู”และ
เปป็นชรนี่อทบีนี่ยซูดาสคสุท้นเคยในการเรบียกพระเยซซู

ยซูดาสทนกทายองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าดท้วย ““สวนสดบี พระอาจารยร์” แลผู้วจทุบพระองคค์” นนกอรรถาธลิบายบาง
ทล่านตบีความคคากลล่าวนบีนั้วล่าหมายความวล่ายซูดาสจซูบพระเยซซูอยข่างรผู้อนรน พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่าสาวกคนอรนี่นๆ
คนใดเคยจซูบพระเยซซู หากนบีนี่เปป็นความจรลิง ความคสุท้นเคยแบบหนท้าดท้านทบีนี่ถซูกแสดงออกโดยยซูดาสกจ็ใกลท้เคบียงกนบ
การทรยศแบบคนขบีนั้ขลาดจรลิงๆ ยซูดาสหนกหลนงพระเยซซูโดยการกระทคาทบีนี่นล่าจะเปป็นเครรนี่องหมายทบีนี่แสดงออกถรึง
ความรนกและมลิตรภาพของเขา

“จซูบของยซูดาส” เปป็นรซูปแบบทบีนี่พบเหจ็นไดท้เปป็นปกตลิในการทรยศพระเยซซูทสุกวนนนบีนั้ เมรนี่อเหลล่าคนชนนี่ว, เหลล่า
ผซูท้รนบใชท้ของพญามาร, เรลินี่มทบีนี่จะบนนี่นทอนการดลใจของพระวจนะของพระเจท้า พวกเขากจ็มนกเรลินี่มตท้นการโจมตบีของ
ตนโดยการประกาศวล่าพวกเขาอยากสล่งเสรลิมความจรลิง-ในเมรนี่อตลอดเวลาพวกเขากคาลนงสล่งเสรลิมเรรนี่องโกหก บสุคคล
เหลล่านนนั้น หลนงจากประกาศการทสุล่มเทของตนตล่อพระครลิสตร์และตล่อพระวจนะของพระเจท้าแลท้ว กจ็หนนี่นพระวจนะ
และกระทคาบาปอนนโสมมโดยการเทศนาขล่าวประเสรลิฐแหล่งนรกและวล่ารท้ายพระนามของพระเยซซู พวกเขาปฏลิเสธ



การดลใจดท้านถท้อยคคาของพระคนมภบีรร์, การประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีของพระเยซซู, ความรอดโดยพระคสุณผล่าน
ทางความเชรนี่อ พวกเขาถรึงกนบปฏลิเสธความเปป็นนลิรนนดรร์ของนรกและการเสดจ็จกลนบมาของพระเยซซูยนงแผล่นดลินโลกนบีนั้
ดนงทบีนี่ถซูกสนญญาไวท้ในพระคนมภบีรร์ บสุคคลทบีนี่ปฏลิเสธความจรลิงประการใดเหลล่านบีนั้ คนนนนั้นกจ็เปป็นผซูท้รนบใชท้คนหนรึนี่งของพญา
มาร-และตามทบีนี่ 2 โครลินธร์ 11:13-15 กลล่าว พญามารมบีเหลล่าผซูท้รนบใชท้ทบีนี่ถซูกแตล่งตนนั้งจรลิงๆ:

“เพราะคนอยล่างนนนั้นเปป็นอนครทซูตเทบียม เปป็นคนงานทบีนี่หลอกลวง ปลอมตนวเปป็นอนครทซูตของพระครลิสตร์ 
การกระทคาเชล่นนนนั้นไมล่แปลกประหลาดเลย ถรึงซาตานเองกจ็ยนงปลอมตนวเปป็นทซูตสวรรคร์แหล่งความสวล่างไดท้ เหตสุ
ฉะนนนั้นจรึงไมล่เปป็นการแปลกอะไรทบีนี่ผซูท้รนบใชท้ของซาตานจะปลอมตนวเปป็นผซูท้รนบใชท้ของความชอบธรรม ทท้ายทบีนี่สสุดของ
เขาจะเปป็นไปตามการกระทคาของเขา”

ขท้อ 50: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “สหายเออ๋ย มาทรีพื่นรีพื่ทสาไม” คนเหลข่านมันั้นกก็เขผู้ามาจมับพระเยซผและคสุมไป”
“พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “สหายเออ๋ย...” นบีนี่ไมล่ใชล่คคาทนกทายทบีนี่เราคงจะใชท้กนบคนๆหนรึนี่งทบีนี่แสรท้งทคาตนวเปป็น

เพรนี่อนและจากนนนั้นกจ็ทรยศเราอยล่างแนล่นอน! พระเยซซูมลิไดท้ทรงตลิเตบียนยซูดาสวล่าเปป็นคนตนี่คาชท้าทบีนี่สสุดในหมซูล่มวล
มนสุษยชาตลิ พระองคร์ไมล่ทรงตคาหนลิเขาสคาหรนบการกระทคาของเขาดท้วยซนั้คา ดท้วยความสงบเยรอกเยจ็นอนนสงล่างาม 
พระองคร์ตรนสวล่า “สหายเออ๋ย มาทรีพื่นรีพื่ทสาไม?”

ผมไมล่อาจเชรนี่อไดท้วล่าพระเยซซูทรงถามคคาถามนนนั้นโดยคาดหวนงใหท้ยซูดาสเสนอคคาอธลิบาย พระองคร์ทรงทราบ
อยผข่แลผู้ววล่ายซูดาสมาทบีนี่นนนี่นทคาไม หากยซูดาสเปป็นศนตรซูคนหนรึนี่ง (และเขากจ็เปป็น) แลท้วทคาไมตท้องจซูบแสดงความเปป็นมลิตร
และความรนกใครล่ดท้วยเลล่า? หากเขาเปป็นเพรนี่อนคนหนรึนี่ง (และเขาไมล่ไดท้เปป็น) เหตสุใดจรึงพาคนถรออาวสุธมากมายมากนบ
เขาดท้วยเลล่า? ผมคลิดวล่าพระเยซซูทรงกคาลนงตรนสแกล่ยซูดาสจรลิงๆวล่า “จงทสาสริพื่งทรีพื่เจผู้าตมันั้งใจมาทสาเถริด” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง
กจ็ครอ “ยซูดาสเออ๋ย เรารซูท้วล่าเจท้ามาทบีนี่นบีนี่ทคาไม เรารซูท้วล่าเจท้าจะทคาอะไร ดนงนนนั้นจงลงมรอทคาสลินี่งนนนั้นเลยเถอะ”

“คนเหลข่านมันั้นกก็เขผู้ามาจมับพระเยซผและคสุมไป” พระเยซซูไมล่ไดท้ทรงขนดขรนอะไรเลย พวกเขาคงจะไมล่มบี
ปปัญญาจนบกสุมพระองคร์แนล่นอนหากพระองคร์ไมล่ไดท้ทรงยอมจคานนตล่อพวกเขาอยล่างเตจ็มพระทนย

ใหท้เราดซูบนนทรึกของยอหร์นตรงนบีนั้กนน เขาใหท้คคาบรรยายทบีนี่ตล่างออกไปของภาพเหตสุการณร์นบีนั้ และเราจคาเปป็น
ตท้องเหจ็นมนนในแบบทบีนี่สาวกผซูท้เปป็นทบีนี่รนกคนนบีนั้ไดท้นคาเสนอมนน เชล่นเดบียวกนบการนคาเสนอแบบกษนตรลิยร์ของมนทธลิว ใน
ยอหร์น 18:4-8 เราอล่านวล่า:

“พระเยซซูทรงทราบทสุกสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นกนบพระองคร์ พระองคร์จรึงเสดจ็จออกไปถามเขาวล่า “ทข่านทมันั้งหลาย
มาหาใคร” เขาทซูลตอบพระองคร์วล่า “มาหาเยซผชาวนาซาเรก็ธ” พระเยซซูตรนสกนบเขาวล่า “เราคตอผดูล้นดันั้นแหละ” ยซู
ดาสผซูท้ทรยศพระองคร์กจ็ยรนอยซูล่กนบคนเหลล่านนนั้นดท้วย เมรนี่อพระองคร์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า “เราคพอผผผู้นมันั้นแหละ” เขา
ทมันั้งหลายไดผู้ถอยหลมังและลล้มลงททที่ดถิน พระองคร์จรึงตรนสถามเขาอบีกวล่า “ทข่านมาหาใคร” เขาทซูลตอบวล่า “มาหาเยซผ
ชาวนาซาเรก็ธ” พระเยซซูตรนสตอบวล่า “เราบอกทข่านแลผู้ววข่าเราคพอผผผู้นมันั้น เหตสุฉะนมันั้นถผู้าทข่านแสวงหาเรากก็จงปลข่อย
คนเหลข่านรีนั้ไปเถริด”

การทรงทราบลล่วงหนท้าของพระครลิสตร์นนนั้นสมบซูรณร์แบบ ไมล่มบี “เรรนี่องประหลาดใจ” เลยในชบีวลิตของ
พระองคร์เพราะวล่าพระองคค์ทรงทราบ “ททุกสถิที่งทรีพื่จะเกริดขถึนั้นกมับพระองคค์” พระองคร์ทรงทราบความมรณาอนนปวด
รท้าวทบีนี่รอคอยพระองคร์เมรนี่อสลินั้นสสุดการเดลินทางแหล่งชบีวลิตของพระองคร์บนแผล่นดลินโลก เครรนี่องสนตวบซูชาทสุกชลินั้นในพระ



วลิหารเตรอนใจพระองคร์วล่าพระองคร์ทรงเปป็นสสุดยอดเครพพื่องสมัตวบผชาทบีนี่เลรอดของมนนจะถซูกทคาใหท้หลนนี่งออกเพรนี่อการยก
บาปสนกวนนหนรึนี่ง ดท้วยเหตสุนบีนั้เมรนี่อฝซูงชนเหลล่านนนั้นมาหาพระองคร์ พระองคร์กจ็ทรงกท้าวออกไปอยล่างใจเยจ็นและตรนสถาม
วล่า “ทล่านทนนั้งหลายมาหาใคร” พวกเขาตอบวล่า “มาหาเยซซูชาวนาซาเรจ็ธ” และพระองคร์กจ็ตรนสวล่า “เราคพอผผผู้นมันั้น
แหละ”

ในภาษากรบีกเดลิม คคาสรรพนามแสดงบสุคคล “ผซูท้นนนั้น” ไมล่ไดท้อยซูล่ทบีนี่นนนี่น คคากลล่าวนบีนั้จรลิงๆแลท้วอล่านวล่า “เรา
เปป็น” ไมล่มบีขท้อสงสนยในความคลิดของผมเลยวล่าพระเยซซูตรนสคคาประกาศนบีนั้เพราะพระองคร์ทรงทราบวล่าพวกปสุโรหลิต
ใหญล่และพวกฟารลิสบีจะจคาไดท้วล่าพระเจท้าตรนสอะไรแกล่โมเสสตอนทบีนี่โมเสสทซูลถามพระองคร์วล่า “ขท้าพระองคร์จะกลล่าว
อะไรแกล่ชนชาตลิอลิสราเอล (ในอบียลิปตร์) เมรนี่อพวกเขาถามวล่าใครใชท้ขท้าพระองคร์มา?” พระเจท้าตรนสตอบวล่า “เจท้าจง
กลล่าวแกล่ชนชาตลิอลิสราเอลวล่า เราเปป็นไดผู้ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้ามาหาทข่านทมันั้งหลาย” (อพย. 3:13, 14) ยลิวทสุกคนทบีนี่รซูท้พระ
คนมภบีรร์ภาคพนนธสนญญาเดลิมและประวนตลิศาสตรร์เรรนี่องการทบีนี่พระเจท้าทรงชล่วยประชากรของพระองคร์ใหท้รอดพท้นจาก
อบียลิปตร์ยล่อมจคาไดท้วล่าชรนี่อเรบียกนบีนั้เปป็นของพระเยโฮวาหร์พระเจท้า พระเยซซูทรงอยากใหท้พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบี
รซูท้วล่าแมท้กระทนนี่งในโมงยามอนนมรดมลิดนบีนั้พระองคร์ยนงทรงประกาศพระองคร์เองวล่าเปป็นหนถึพื่งเดรียวกมันกมับพระเจผู้า-
พระเจท้าในกายเนรนั้อหนนง, เราเปป็นผผผู้ยริพื่งใหญข่

เมรนี่อพระเยซซูตรนสถท้อยคคาเหลล่านบีนั้ “เราเปป็น” ฝซูงชนทบีนี่ถรออาวสุธมากจ็ “ถอยหลมังและลผู้มลงทรีพื่ดริน” พวกทหาร
โรมนนเหลล่านนนั้นแทบจะไมล่รซูท้อะไรเลยเกบีนี่ยวกนบพระเยซซู, พวกเขาไมล่สนอะไรเลยเกบีนี่ยวกนบพระองคร์, และแนล่นอนวล่า
พวกเขาไมล่มบีเหตสุใหท้ตท้องกลมัวพระองคร์เลย ดท้วยเหตสุนบีนั้มนนจรึงตท้องเปป็นฤทธริธเดชของพระวจนะทบีนี่ทคาใหท้พวกเขาลท้มลง
ถรึงดลิน

ทล่านทบีนี่รนก ลองคลิดเรรนี่องนบีนั้ดซูดบีๆ: หากพระเยซซูทรงสคาแดงฤทธลิธิ์เดชเชล่นนนนั้นตอนทบีนี่พระองคร์กคาลนงจะถซูก
พริพากษาในขณะนนนั้น พระองคร์จะทรงสคาแดงฤทธลิธิ์เดชใดเมรนี่อพระองคร์เสดจ็จมาอบีกทบีเพรนี่อทบีนี่จะพลิพากษาเหลล่าศนตรซู
ของพระองคร์? หากพระองคร์ทรงมบีอานสุภาพและฤทธลิธิ์เดชขนาดนนนั้นขณะจะทรงถซูกตรรึงกางเขนอยซูล่แลท้ว พระองคร์
จะทรงสคาแดงฤทธลิธิ์เดชใดเมรนี่อพระองคร์เสดจ็จมาเพรนี่อครอบครองในความชอบธรรม? นนนี่นจะเปป็นวนนหนรึนี่งทบีนี่เปปีปี่ยมสงล่า
ราศบีอยล่างแทท้จรลิง!

พระองคร์ตรนสถามอบีกครนนั้งวล่า “ทล่านมาหาใคร” และพวกเขาตอบกลนบไปวล่า “มาหาเยซซูชาวนาซาเรจ็ธ” 
จากนนนั้นพระเยซซูตรนสวล่า “เราบอกทล่านแลท้ววล่าเราครอผซูท้นนนั้น เหตสุฉะนมันั้นถผู้าทข่านแสวงหาเรากก็จงปลข่อยคนเหลงานทนั้ไป
เถริด” ความหล่วงใยและความเอาใจใสล่ของพระองคร์ทบีนี่มบีตล่อเหลล่าสาวกของพระองคร์ชล่างอล่อนโยนจรลิงๆ แมท้ในชนนี่ว
ขณะทบีนี่ลองใจเชล่นนบีนั้ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงเผชลิญหนท้ากนบชนนี่วโมงเหลล่านนนั้นอนนเลวรท้ายและเจจ็บปวดรวดรท้าวทบีนี่รอคอยอยซูล่
เบรนั้องหนท้า! พระองคร์กคาลนงปกปฝ้องพวกเขา โดยตล่อรองเพรนี่อความปลอดภนยของพวกเขา “จงจมับกสุมเราเถริด-แตข่จง
ปลข่อยพวกเขาไปโดยไมข่ใหผู้ไดผู้รมับอมันตรายใดๆ”

ผมขอรนบประกนนคสุณวล่าไมล่มบีความคลาดเคลรนี่อนใดๆระหวล่างมนทธลิวกนบยอหร์นในบนนทรึกเรรนี่องราวของพวก
เขาเกบีนี่ยวกนบการทรยศและการจนบกสุมพระเยซซู ยอหร์นแคล่แสดงใหท้เหจ็นดท้านทรีพื่เปป็นพระเจผู้าของภาพเหตสุการณร์นนนั้น 
เหมรอนกนบทบีนี่เขาไดท้นคาเสนอพระเยซซูวล่าเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า, พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของโลกนบีนั้ทบีนี่ทรงมบีความอล่อน



โยน, เมตตากรสุณาและเปปีปี่ยมดท้วยความรนก มนทธลิวนคาเสนอพระเยซซูในฐานะกษนตรลิยร์ และในบนนทรึกเรรนี่องการจนบกสุม
และการไตล่สวนพระองคร์ มนทธลิวกจ็ไมล่เคยยอมใหท้เราพลาดทบีนี่จะเหจ็นความสงล่างามแบบราชาของกษนตรลิยร์องคร์นบีนั้เลย

ขท้อ 51: “ดผเถริด มรีคนหนถึพื่งทรีพื่อยผข่กมับพระเยซผ ยพพื่นมพอชมักดาบออก ฟปันหผผผผู้รมับใชผู้คนหนถึพื่งของมหาปสุโรหริต
ขาด”

“คนหนถึพื่งทรีพื่อยผข่กมับพระเยซผ” ไมล่ไดท้ถซูกเอล่ยชรนี่อในทบีนี่นบีนั้ แตล่ยอหร์น 18:10 บอกเราวล่าเปโตรครอผซูท้ทบีนี่ชนกดาบออก
“และฟปันผซูท้รนบใชท้คนหนรึนี่งของมหาปสุโรหลิต ถซูกหซูขท้างขวาขาดไป ชรนี่อของผซูท้รนบใชท้คนนนนั้นครอมมัลคมัส”

จากลซูกา 22:38 เราเรบียนรซูท้วล่ามบีดาบสองเลล่มอยซูล่ในกลสุล่มสาวกนนนั้น และเหจ็นไดท้ชนดวล่าเปโตรไดท้นคาดาบเลล่ม
หนรึนี่งมาไวท้กนบตนว เมรนี่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่มาเพรนี่อจนบกสุมพระเยซซูวางมรออนนโสมมบนพระองคร์  ในชนนี่วพรลิบตาเดบียวเปโตรกจ็
ชมักดาบของตนออกและใชท้มนนตล่อสซูท้กนบผซูท้รนบใชท้ของมหาปสุโรหลิต ผมเชรนี่อเปป็นการสล่วนตนววล่าเปโตรกคาลนงฟาดฟปันเพรนี่อ
ทบีนี่จะฆข่า เขาไมล่ไดท้เจตนาทบีนี่จะทคาใหท้ชายผซูท้นนนั้นไดท้รนบบาดแผล, เขาเจตนาทบีนี่จะผล่ากะโหลกของชายคนนนนั้น! แตล่เขา
พลาดตรงกระหมล่อมและฟปันหซูขท้างหนรึนี่งขาดแทน

เปโตรไมล่ไดท้กคาลนงขาดความกลท้าหาญในทบีนี่นบีนั้ ถรึงแมท้วล่าการกระทคาของเขาบท้าบลินี่นและขาดความสสุขสุม
รอบคอบกจ็ตาม นลิสนยทบีนี่หสุนหนนพลนนแลล่นของเขาไมล่เคยปรากฏเดล่นชนดเทล่านบีนั้มากล่อนเลย เขาไมล่รซูท้เลยวล่าฝซูงชน
ทนนั้งหมดนนนั้นจะโจมตบีเขาเพรนี่อแกท้แคท้น ในความโกรธและความรท้อนรนของเขา เขาจรึงไมล่กลนว ลซูกา 22:51 บอกเรา
วล่าพระเยซซูทรงแตะตท้องหซูของผซูท้รนบใชท้คนนนนั้น “และรนกษาเขาใหท้หาย” หลนงจากทคาใหท้หซูทบีนี่ถซูกตนดขาดกลนบครนสซูล่ทบีนี่เดลิม
แลท้ว พระเยซซูจรึงทรงหนนไปหาเปโตร

ขท้อ 52: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “จงเอาดาบของทข่านใสข่ฝปักเสรีย ดผู้วยวข่าบรรดาผผผู้ถพอดาบจะพรินาศ
เพราะดาบ”

“จงเอาดาบของทข่านใสข่ฝปักเสรีย...” จงสนงเกตวล่าพระเยซซูไมล่ไดท้ตรนสวล่า “จงโยนทรินั้งดาบของทล่าน” ในการ
เสบียสละพระองคร์เองอยล่างเตจ็มพระทนยขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า และในอาณาจนกรของพระองคร์ซรึนี่งจะถซูกทคาใหท้เปป็น
จรลิงทนนั้งหมดเพราะพระราชกลิจแหล่งการไถล่ของพระองคร์ ดาบเปป็นสลินี่งทบีนี่ไมล่เขท้ากนนเลย อสุดมการณร์ของพระครลิสตร์จะ
ตท้องไมล่สล่งเสรลิมการสงครามฝป่ายโลก 

“...ดผู้วยวข่าบรรดาผผผู้ถพอดาบจะพรินาศเพราะดาบ” นบีนี่เปป็นคคากลล่าวแบบเหมารวม และการเนท้นยนั้คาอยซูล่ทบีนี่คคา
วล่า “ถพอ” เปโตรกคาลนงถรอดาบตามใจชอบ โดยเอาการแกท้แคท้นใสล่ไวท้ในมรอของตนวเอง และการตอบโตท้เชล่นนนนั้นควร
ถซูกฝากไวท้กนบพระเจท้า “การแกท้แคท้นเปป็นของเรา เราจะตอบสนอง องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ตรนส…” (ฮบ. 10:30)

คนทนนั้งหลายทบีนี่ถรอดาบจะพรินาศโดยดาบ นบีนี่เปป็นเรรนี่องทบีนี่เฉพาะเจาะจง มนนเปป็นสลินี่งทบีนี่จคาเปป็นตท้องเกลิดตามนนนั้น 
มนนเปป็นการทวนซนั้คาปฐมกาล 9:6 ทบีนี่พระเจท้าทรงประกาศวล่า “ผผผู้ใดทสาใหผู้โลหริตของมนสุษยค์ไหล ผผผู้อพพื่นจะทสาใหผู้ผผผู้นมันั้น
โลหริตไหล เพราะวล่าพระเจท้าทรงสรท้างมนสุษยร์ตามแบบพระฉายของพระองคร์” นบีนี่เปป็นเรรนี่องทบีนี่ควรถซูกพลิจารณาโดย
ผซูท้คนทบีนี่มบีเจตนาดบีทบีนี่ในวนนนบีนั้อยากทบีนี่จะใหท้มบีการยกเลลิกการประหารชบีวลิต, ทบีนี่ตล่อตท้านการประหารชบีวลิตผซูท้คนเพราะ
อาชญากรรมทบีนี่พวกเขาไดท้กล่อ หากคนใดทคาใหท้โลหลิตของเพรนี่อนมนสุษยร์ดท้วยกนนตก โลหลิตของคนๆนนนั้นกจ็ควรถซูกทคาใหท้
ตกเชล่นเดบียวกนน



ขท้อ 53: “ทข่านคริดวข่าเราจะอธริษฐานขอพระบริดาของเรา และในบมัดเดรีดี๋ยวนมันั้นพระองคค์จะทรงประทานทผต
สวรรคค์แกข่เรากวข่าสริบสองกองไมข่ไดผู้หรพอ”

เปโตรโจมตบีฝซูงชนเหลล่านนนั้นตนวคนเดบียว-และในการทคาเชล่นนนนั้นเขาไดท้เสบีนี่ยงชบีวลิตของตนและชบีวลิตของสาวก
คนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอ ฝซูงชนทบีนี่เกรบีนั้ยวกราดอาจฆล่ากลสุล่มสาวกทนนั้งหมดนนนั้นไดท้อยล่างงล่ายดาย และการกระทคาทบีนี่ไมล่ยนนั้งคลิดของ
เปโตรกจ็อาจจสุดชนวนใหท้พวกเขาทคาแบบนนนั้นไดท้

“ทข่านคริดวข่าเราจะอธริษฐานขอพระบริดาของเรา...” เปโตรคลิดไหมวล่าพระเจท้าไมล่สามารถชล่วยพระเยซซูใหท้
พท้นไดท้หากมนนเปป็นพระประสงคร์ของพระเจท้าทบีนี่จะทคาแบบนนนั้น? หากมนนเปป็นพระประสงคร์ของพระเจท้าทบีนี่พระเยซซูจะ
ทรงไดท้รนบการชล่วยใหท้พท้นโดยดาบ พระองคร์กจ็สามารถจนดกองทนพเหลล่าทซูตสวรรคร์อนนทรงฤทธลิธิ์มาจากสวรรคร์ไดท้- 
“ทซูตสวรรคร์มากกวล่าสลิบสองกอง” พระเยซซูตรนส กองหนรึนี่ง (legion) ครอหนล่วยทหารโรมนนทบีนี่มบีจคานวนมากกวล่าหก
พนนนาย สริบสองกองกจ็คงจะเทล่ากนบเจก็ดหมพพื่นสองพมันนาย เปโตรกคาลนงพยายามกระทคาโดยลคาพนง ครอสลินี่งทบีนี่พระเจท้า
จะทรงใชท้ทซูตสวรรคร์เจจ็ดหมรนี่นสองพนนองคร์มากระทคากจ็ไดท้หากพระองคร์ทรงอยากใหท้มนนถซูกกระทคาแบบนนนั้น

(โปรดสนงเกตวล่าพระเยซซูตรนสวล่าพระองคร์สามารถอธลิษฐานตข่อพระบริดา พระองคร์ไมล่ไดท้ตรนสวล่าพระองคร์จะ
ทรงอธลิษฐานตล่อเหลล่าทซูตสวรรคร์ พระองคร์สามารถอธลิษฐานตล่อพระบลิดาและพระบลิดาทรงสามารถสข่งทซูตสวรรคร์
หมซูล่ใหญล่มาไดท้)

ขท้อ 54: “แตข่ถผู้าเปป็นเชข่นนมันั้นพระคมัมภรีรค์ทรีพื่วข่า จสาจะตผู้องเปป็นอยข่างนรีนั้ จะสสาเรก็จไดผู้อยข่างไร”
“พระคมัมภรีรค์” ในทบีนี่นบีนั้หมายถรึงคคาพยากรณร์ตล่างๆในภาคพนนธสนญญาเดลิมซรึนี่งประกาศวล่าพระบสุตรของ

พระเจท้าจะทรงถซูกนคาไปเหมรอนลซูกแกะตนวหนรึนี่งไปยนงการเชรอด และเหมรอนกนบทบีนี่แกะตนวหนรึนี่งทบีนี่อยซูล่ตล่อหนท้าเหลล่าผซูท้
ตนดขนของมนนไมล่ปรลิปากฉนนใด พระองคร์กจ็จะไมล่ทรงเปปิดพระโอษฐร์ของพระองคร์ฉนนนนนั้น หากพระเจท้าทรงสล่งทซูต
สวรรคร์สลิบสองกองมาเพรนี่อปกปฝ้องและชล่วยพระเยซซูใหท้พท้นจากคนเหลล่านนนั้นทบีนี่มาเพรนี่อจนบกสุมพระองคร์ ขท้อพระคนมภบีรร์
เหลล่านนนั้นจะสสาเรก็จจรริงไดท้อยล่างไร? มบีพยากรณร์ไวท้แลท้ววล่าพระเยซซูจะทรงสละชบีวลิตของพระองคร์ดท้วยความเตจ็มใจเพรนี่อ
รนบโทษบาปของคนทนนั้งโลก ขท้อพระคนมภบีรร์เหลล่านนนั้นจะตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง ไมล่มบีสนกคคาเดบียวจะลท้มเหลวไดท้เลย นบีนี่
นล่าจะปลอบประโลมใจสาวกเหลล่านนนั้นไดท้บท้างในชนนี่วโมงนนนั้นแหล่งความประหลาดใจและความผลิดหวนง พระเยซซูทรง
อยากใหท้พวกเขารซูท้วล่าการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์ไมล่ใชล่เรรนี่องทบีนี่ควรประหลาดใจหรรอเปป็นความผลิดหวนงในความคลิด
ของพระองคค์เลย และพวกเขาควรสนตยร์ซรนี่อตล่อความเชรนี่อของตนไวท้

ขท้อ 55: “ขณะนมันั้นพระเยซผตรมัสกมับหมผข่ชนวข่า “ทข่านทมันั้งหลายเหก็นเราเปป็นโจรหรพอจถึงถพอดาบ ถพอตะบอง
ออกมาจมับเรา เราไดผู้นมัพื่งกมับทข่านทมันั้งหลายสมัพื่งสอนในพระวริหารทสุกวมัน ทข่านกก็หาไดผู้จมับเราไมข่”

กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ “ทคาไมพวกทล่านมาจนบเราพรท้อมกนบอาวสุธตล่างๆ ราวกนบวล่าเราเปป็นอาชญากรทบีนี่ชอบ
ใชท้ความรสุนแรง?” มนนดซูนล่าตลกจรลิงๆทบีนี่พวกทหารและพวกเจท้าหนท้าทบีนี่มาพรท้อมกนบไมท้ตะบองหลายอนนและดาบ
หลายเลล่มเพรนี่อมาจนบกสุมพระเมษโปดกผซูท้อล่อนสสุภาพและอล่อนโยนของพระเจท้า แทท้จรลิงแลท้วเหลล่าศนตรซูของพระองคร์รซูท้
วล่าพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชเกลินปกตลิธรรมดา ซรึนี่งหากพระองคร์ทรงเลรอกใชท้ฤทธลิธิ์เดชนนนั้น พระองคร์กจ็สามารถกคาจนด
พวกเขาใหท้สลินั้นซากไดท้ ฝซูงชนกลสุล่มใหญล่นบีนั้และอาวสุธของพวกเขาคงจะไรท้ประโยชนร์ในการตล่อกรกนบฤทธลิธิ์เดชของพระ
บสุตรของพระเจท้าหากพระองคร์ไมล่ทรงอนสุญาตใหท้พวกเขาลงไมท้ลงมรอกนบพระองคร์ ฝซูงชนนนนั้นไดท้มาเพรนี่อจนบกสุมพระ



เยซซูในลนกษณะเดบียวกนบทบีนี่พวกเขาคงจะพยายามจนบกสุมผซูท้รท้ายหลบหนบีคนหนรึนี่งทบีนี่จนตรอกและพกพาอาวสุธเพรนี่อ
ปฝ้องกนนตนว ขท้อเทจ็จจรลิงนบีนั้ยลินี่งเพลินี่มเขท้ากนบการดซูหมลินี่นเหยบียดหยามพระเมษโปดกของพระเจท้า-ทบีนี่วล่าพระเจท้าในกายเนรนั้อ
หนนงควรยลินยอมใหท้ถซูกไลล่ลล่าเหมรอนอยล่างอาชญากรธรรมดาๆคนหนรึนี่ง

“เราไดผู้นมัพื่งกมับทข่านทมันั้งหลายสมัพื่งสอนในพระวริหารทสุกวมัน...” เราตท้องยอมรนบวล่ามบีหลายครนนั้งเมรนี่อพวกศนตรซู
ของพระเยซซูใชท้กลอสุบายตล่างๆโดยหวนงวล่าจะหลอกลล่อพระองคร์ใหท้ตกอยซูล่ในอสุท้งมรอของพวกเขาโดยคคาตอบทบีนี่
พระองคร์ใหท้แกล่คคาถามของพวกเขา แตล่พวกเขากจ็ไมล่เคยกลท้าพอทบีนี่จะพยายามจนบกสุมพระองคร์เลย

ขท้อ 56: “แตข่เหตสุการณค์ทมันั้งสรินั้นทรีพื่ไดผู้บมังเกริดขถึนั้นนรีนั้ กก็เพพพื่อจะสสาเรก็จตามพระคมัมภรีรค์ทรีพื่พวกศาสดาพยากรณค์ไดผู้
เขรียนไวผู้” แลผู้วสาวกทมันั้งหมดกก็ไดผู้ละทรินั้งพระองคค์ไวผู้และพากมันหนรีไป”

มบีพยากรณร์ไวท้แลท้ววล่าพระบสุตรของพระเจท้าจะทรงชคาระหนบีนั้บาปของคนทนนั้งโลก พระองคร์จะทรงรนบแบก
บาปของคนทนนั้งโลกในทสุกยสุคสมนย และจะทรงชคาระหนบีนั้นนนั้นโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครรนี่องสนตวบซูชา เราอด
คลิดไมล่ไดท้วล่าสาวกเหลล่านนนั้นนล่าจะมบีความกลท้าหาญและความจงรนกภนกดบีทบีนี่จะอยซูล่เคบียงขท้าง แตล่คคาพยากรณร์เหลล่านนนั้น
ของภาคพนนธสนญญาเดลิมทบีนี่กคาลนงถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิงในทบีนี่นบีนั้กจ็ลลิขลิตไวท้ลล่วงหนท้าแลท้ววล่าพระครลิสตร์จะตท้อง “ยนี่คาบล่อองสุล่น
แตล่ลคาพนง” (อสย. 63:3)

ธรรมชาตลิของมนสุษยร์ แมท้ในยามทบีนี่ดบีทบีนี่สสุดของมนน กจ็แยล่มากๆ ดนงนนนั้นเราทนนั้งหลายอยล่าคลิดเลยวล่าพวกเรา
คงจะกลท้าหาญมากกวล่าพวกอนครทซูตในตอนนนนั้น ความอล่อนแอของมนสุษยร์ถซูกเผยโฉมแบบไมล่มบีอะไรปปิดบนง แตล่แมท้
หากวล่าพวกอนครทซูตยรนหยนดมนนี่นคง การกระทคาของพวกเขากจ็คงไมล่ไดท้เปลบีนี่ยนแปลงลลิขลิตของพระบสุตรทบีนี่บนงเกลิดมา
องคร์เดบียวของพระเจท้า ถรึงแมท้วล่าการทบีนี่พวกเขาอยซูล่เปป็นเพรนี่อนพระองคร์คงจะชล่วยปลอบประโลมพระองคร์ไดท้บท้าง
กจ็ตาม คคาพยากรณร์กคาหนดไวท้แลท้ววล่าพระเยซซูตท้องเดลินเพรียงลสาพมังในไมลร์สสุดทท้ายอนนยากลคาบากนนนั้นสซูล่กลโกธา 
พระองคร์เพบียงผซูท้เดบียวทรงสามารถชคาระหนบีนั้บาปไดท้ ไมล่ใชล่เพรนี่อสาวกเหลล่านนนั้นผซูท้ซรึนี่งพระองคร์ทรงรนกยลินี่งเทล่านนนั้น แตล่เพรนี่อ
คนทนนั้งโลก เปาโลบอกเราวล่าเมรนี่อพระเยซซู “ไดผู้ทรงชสาระบาปของเราดล้วยพระองคย์เองแลผู้ว” พระองคร์กจ็ “ทรง
ประทนบนนนี่ง ณ เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของผซูท้ทรงเดชานสุภาพเบรนั้องบน” (ฮบ. 1:3 วรรคทท้าย)

จอมกษมัตรริยย์ตข่อหนผู้าสภายริว
ขท้อ 57 และ 58: “ผผผู้ทรีพื่จมับพระเยซผไดผู้พาพระองคค์ไปยมังคายาฟาสมหาปสุโรหริต ทรีพื่ซถึพื่งพวกธรรมาจารยค์และ

พวกผผผู้ใหญข่ไดผู้ประชสุมกมันอยผข่ แตข่เปโตรไดผู้ตริดตามพระองคค์ไปหข่างๆจนถถึงคฤหาสนค์ของมหาปสุโรหริต แลผู้วเขผู้าไปนมัพื่ง
ขผู้างในกมับคนใชผู้ เพพพื่อจะดผวข่าเรพพื่องจะจบลงอยข่างไร”

(ยอหร์น 18:13 บอกเราวล่าพวกเขาพาพระเยซซูไปหาอนนนาสกล่อน ครอพล่อตาของคายาฟาส การกระทคา
เชล่นนบีนั้อาจเปป็นการแสดงความเคารพตล่อชายผซูท้นนนั้นทบีนี่อาวสุโสกวล่า โดยทบีนี่กล่อนหนท้านนนั้นเขาเปป็นมหาปสุโรหลิตและอาจ
มบีชรนี่อเสบียงในดท้านความสสุขสุมรอบคอบ เขาสามารถใหท้คคาแนะนคาแกล่ลซูกเขยของตนไดท้ในกรณบีทบีนี่ยากเชล่นนบีนั้ ยอหร์น 
18:13 บอกเราดท้วยวล่าคายาฟาสเปป็นมหาปสุโรหลิตในขณะนนนั้น)

“แตข่เปโตรไดผู้ตริดตามพระองคค์ไปหข่างๆ...” ยอหร์น 18:15 บอกเราวล่าเปโตรตลิดตามพระเยซซูไป “และ
สาวกอบีกคนหนรึนี่งกจ็ตลิดตามไปดท้วย สาวกคนนนนั้นเปป็นทบีนี่รซูท้จนกของมหาปสุโรหลิต และเขาไดท้เขท้าไปกนบพระเยซซูถรึง



คฤหาสนร์ของมหาปสุโรหลิต” สาวกอบีกคนทบีนี่วล่านบีนั้นล่าจะเปป็นยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนก พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกเราวล่ายอหร์นกนบ
มหาปสุโรหลิตรซูท้จนกกนนไดท้อยล่างไร

เปโตรกระวนกระวายทบีนี่จะรซูท้วล่าพวกเขาจะทคาอะไรกนบพระเยซซู แตล่เขากจ็ขาดความกลท้าหาญทบีนี่จะอยซูล่ใกลท้ๆ
พระองคร์เหมรอนกนบทบีนี่สาวกทบีนี่แทท้จรลิงคนหนรึนี่งควรกระทคา ไมล่มบีขท้อสงสนยในความคลิดของผมเลยวล่าเปโตรรนกพระเยซซู 
เขาละอายทบีนี่จะวลินี่งหนบีไปและทลินั้งพระองคร์อยข่างสรินั้นเชริง แตล่เขากจ็เปป็นคนขบีนั้ขลาดฝป่ายวลิญญาณ, กลนวทบีนี่จะยรนหยนดใน
ตอนนบีนั้เลย เมรนี่อความจงรนกภนกดบีแบบนนนั้นอาจทคาใหท้เขาเสบียชบีวลิตไดท้ ความรนกทบีนี่มบีใหท้แกล่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา
ทคาใหท้เขาตลิดตามพระเยซซู แตล่ความกลนวเพราะเหจ็นแกล่ความปลอดภนยของตนวเขาเองไดท้ฉสุดรนนั้งเขาไวท้และเขาตริดตาม
“ไปหข่างๆ” 

เปโตร “เขผู้าไปนมัพื่งขผู้างในกมับคนใชผู้ เพพพื่อจะดผวข่าเรพพื่องจะจบลงอยข่างไร” ไมล่วล่าจะถซูกกระตสุท้นโดยความอยาก
รซูท้อยากเหจ็นหรรอใจสคานรึกผลิดชอบ เรากจ็บอกไมล่ไดท้ แตล่เปโตรอยากเหจ็นวล่าเหตสุการณร์นบีนั้จะลงเอยอยล่างไร อยล่างไร
กจ็ตาม เขากจ็เวท้นระยะหล่างระหวล่างตนวเขาเองกนบจสุดศซูนยร์กลางของเหตสุการณร์นนนั้น เขานนนี่งอยซูล่กนบพวกคนใชท้ของมหา
ปสุโรหลิต เปโตรเอาตนวเองไปอยซูล่ในกลสุล่มคนอนนตรายตรงนบีนั้ คนรนบใชท้เหลล่านนนั้นของหนรึนี่งในพวกศนตรซูของพระเยซซูคงจะ
ไมล่เหจ็นใจกนบอสุดมการณร์ของชาวนาซาเรจ็ธผซูท้นบีนั้ และโดยการไปอยซูล่ตล่อหนท้าพวกเขา เปโตรกจ็ยลินี่งไดท้รนบอลิทธลิพลมากขรึนั้น
ไปอบีกใหท้เวท้นระยะหล่างระหวล่างตนวเขาเองกนบการไตล่สวนทบีนี่กคาลนงเกลิดขรึนั้นตล่อหนท้ามหาปสุโรหลิต

ขท้อ 59-61: “พวกปสุโรหริตใหญข่ พวกผผผู้ใหญข่ กมับบรรดาสมาชริกสภาไดผู้หาพยานเทก็จมาเบริกปรมักปรสาพระ
เยซผ เพพพื่อจะประหารพระองคค์เสรีย แตข่หาหลมักฐานไมข่ไดผู้ เออ ถถึงแมผู้มรีพยานเทก็จหลายคนมาใหผู้การกก็หาหลมักฐาน
ไมข่ไดผู้ ในทรีพื่สสุดกก็มรีพยานเทก็จสองคนมา กลข่าววข่า “คนนรีนั้ไดผู้วข่า ‘เราสามารถจะทสาลายพระวริหารของพระเจผู้า และ
จะสรผู้างขถึนั้นใหมข่ในสามวมัน’”

พวกปสุโรหลิตใหญล่, พวกผซูท้ใหญล่และพวกธรรมาจารยร์รวมกนนเปป็นสภาซานเฮดรลิน ซรึนี่งเปป็นสภาใหญล่ของ
ประชาชาตลิยลิว พวกเขาไมล่นล่าจะรวมตนวกนนไดท้ในทนนทบี ตท้องมบีการสล่งขล่าวไปบอกบสุคคลตล่างๆ โดยแจท้งพวกเขาวล่า
พระเยซซูถซูกจนบกสุมแลท้วในทบีนี่สสุด นบีนี่ไมล่ใชล่เวลาทบีนี่พวกเขาควรมาประชสุมกนน แตล่พวกเขากจ็เตจ็มใจเหลรอเกลินทบีนี่จะถซูกเรบียก
ใหท้มาและตนดสลินบสุรสุษผซูท้นบีนั้ทบีนี่อท้างตนววล่าเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า, ทคาใหท้พระองคร์อนบอายตล่อหนท้าสาธารณชนและ
เรบียกรท้องใหท้ประหารชบีวลิตพระองคร์

เพรนี่อทบีนี่จะบรรลสุจสุดประสงคร์นบีนั้ พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่ “ไดผู้หาพยานเทก็จมาเบริกปรมักปรสาพระ
เยซผ” หากพวกเขาอยากไดท้คคาพยานของพยานหลายปาก ตามทบีนี่พระราชบนญญนตลิกคาหนด พวกเขากจ็จคาเปป็น
ตท้องหาพวกพยานเทก็จมาเพราะวล่าพวกเขาไมล่พบความผลิดในตนวพระเยซซูเลย มบีอยซูล่หนหนรึนี่งพระองคร์ถรึงขนาด
ทท้าทายเหลล่าศนตรซูของพระองคร์โดยถามพวกเขาวล่า “มบีผซูท้ใดในพวกทล่านหรรอทบีนี่ชบีนั้ใหท้เหจ็นวล่าเราไดท้ทคาบาป” (ยอหร์น 
8:46)

เหลล่าศนตรซูของพระเยซซูมสุล่งมนนี่นทบีนี่จะฆล่าพระองคร์ใหท้ไดท้ แตล่ภายใตท้ระบบของโมเสสมนนจคาเปป็นทบีนี่พยานสอง
ปาก (ซรึนี่งจนถรึงตอนนบีนั้พวกเขากจ็ยนงหาไมล่ไดท้) จะตท้องใหท้การปรนกปรคาคนๆหนรึนี่งกล่อนทบีนี่คนๆนนนั้นจะถซูกปรนบโทษไดท้: “ผซูท้
ทบีนี่ถซูกกลล่าวโทษถรึงตายนนนั้น ใหท้มบีพยานสองหรรอสามปากยรนยนนวล่าผซูท้นนนั้นมบีความผลิด จรึงใหท้ปรนบโทษถรึงตายไดท้ อยล่า
ลงโทษผซูท้ใดถรึงตายดท้วยพยานปากเดบียว” พระราชบนญญนตลิ 17:6 ประกาศไวท้เชล่นนนนั้น พระราชบนญญนตลิ 19:15 



ประกาศเพลินี่มอบีกวล่า “อยล่าใหท้พยานปากเดรียวยรนยนนกลล่าวโทษผซูท้หนรึนี่งผซูท้ใด ไมล่วล่าในเรรนี่องความชนนี่วชท้า หรรอในเรรนี่อง
ความผลิดใดๆ ซรึนี่งเขาไดท้กระทคาผลิดไป แตล่ตท้องมบีพยานสองหรรอสามปาก คคาพยานนนนั้นจรึงจะเปป็นทบีนี่เชรนี่อถรอไดท้”

เหลล่าผซูท้ปกครองยลิวไดท้หาพวกพยานเทจ็จมาปรนกปรคาพระเยซซู และ “ดท้วยวล่ามบีหลายคนเปป็นพยานเทจ็จ
ปรนกปรคาพระองคร์ แตข่คสาของเขาแตกตข่างกมัน” (มาระโก 14:56)

“ในทรีพื่สสุดกก็มรีพยานเทก็จสองคนมา...” พยานสองคนนบีนั้เปป็นพยานเทจ็จจรลิงๆ จงฟปังคคาพยานของพวกเขา:
พวกเขากลล่าววล่า “คนนบีนั้ (พระเยซซู) ไดท้วล่า ‘เราสามารถจะทสาลายพระวริหารของพระเจผู้า และจะสรผู้าง

ขถึนั้นใหมข่ในสามวมัน’” ชายเหลล่านบีนั้กคาลนงอท้างอลิงถรึงตอนทบีนี่พระเยซซูทรงชคาระพระวลิหารในระหวล่างเทศกาลปปัสกาแรก
นนนั้นทบีนี่พระองคร์ทรงถรอในการปรนนลิบนตลิปวงชนของพระองคร์ บนนทรึกเรรนี่องราวนนนั้นอยซูล่ในยอหร์น 2:19-21: “พระเยซซู
จรึงตรนสตอบเขาทนนั้งหลายวล่า “ทสาลายวริหารนรีนั้เสรีย แลผู้วเราจะยกขถึนั้นในสามวมัน” พวกยลิวจรึงทซูลวล่า “พระวลิหารนบีนั้เขา
สรท้างถรึงสบีนี่สลิบหกปปีจรึงสคาเรจ็จ และทล่านจะยกขรึนั้นใหมล่ในสามวมันหรรอ” แตล่พระวริหารทรีพื่พระองคค์ตรมัสถถึงนมันั้นคพอพระ
กายของพระองคย์”

พยานเทจ็จสองคนนบีนั้ทบีนี่ใหท้การปรนกปรคาพระเยซซูตล่อหนท้าสภาซานเฮดรลินเอาความจรลิงทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนส
และจงใจนคาเสนอมนนอยล่างผลิดๆเพรนี่อทคาใหท้ดซูเหมรอนวล่าพระเยซซูทรงเปป็นศนตรซูคนหนรึนี่งของพระวลิหารและวล่าพระองคร์
กคาลนงวางแผนทบีนี่จะทคาลายพระวลิหาร

คสุณเหจ็นไหมวล่าสภาซานเฮดรลิน, “ศาลฎบีกา” ของพวกยลิว, ไดท้คคาตนดสลินแลท้วกล่อนทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกจนบกสุม
และถซูกไตล่สวนเสบียอบีก พวกเขาวางแผนทบีนี่จะฆล่าพระองคร์ และพวกเขาตนนั้งใจทบีนี่จะทคาตามทบีนี่ตนไดท้วางแผนไวท้ ถรึง
แมท้วล่าพระองคร์ทรงไรท้ความผลิดในเรรนี่องใดๆ พวกเขากจ็ตนนั้งใจวล่าจะตนดสลินใหท้พระองคร์มบีความผลิดและประหารชบีวลิต
พระองคร์ใหท้ไดท้ คคาตนดสลินโทษทบีนี่พวกเขาจะใหท้แกล่พระองคร์นนนั้นถซูกกคาหนดไวท้แลท้วกล่อนการไตล่สวน ไมล่มบีอะไรทบีนี่ถซูก
กฎหมายเลยเกบีนี่ยวกนบการไตล่สวนพระเยซซู ไมล่มบีความยสุตลิธรรมอยซูล่ในนนนั้นเลย อนนทบีนี่จรลิงแลท้ว การไตล่สวนนนนั้นเปป็น
ละครตลกทบีนี่มโหฬารทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกจนดแสดงมาในประวนตลิศาสตรร์ของโลก ขท้อกลล่าวหาเหลล่านนนั้นเทบียมเทจ็จ, 
พยานเทจ็จเหลล่านนนั้นถซูกจท้างมาใหท้การปรนกปรคาพระองคร์, และคคาตนดสลินวล่า “มบีความผลิดจรลิง!” ไดท้ถซูกกคาหนดไวท้แลท้ว
กล่อนนนกโทษองคร์นนนั้นทรงถซูกจนบกสุมเสบียอบีก

ขท้อ 62-64: “มหาปสุโรหริตจถึงลสุกขถึนั้นถามพระองคค์วข่า “ทข่านจะไมข่ตอบอะไรหรพอ คนเหลข่านรีนั้เปป็นพยาน
ปรมักปรสาทข่านดผู้วยเรพพื่องอะไร” แตข่พระเยซผทรงนริพื่งอยผข่ มหาปสุโรหริตจถึงกลข่าวแกข่พระองคค์วข่า “เราสมัพื่งใหผู้ทข่านปฏริญาณ
โดยอผู้างพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมค์อยผข่ ใหผู้บอกเราวข่า ทข่านเปป็นพระครริสตค์พระบสุตรของพระเจผู้าหรพอไมข่” พระเยซผตรมัส
กมับเขาวข่า “ทข่านวข่าถผกแลผู้ว และยริพื่งกวข่านมันั้นอรีก เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า ในเวลาเบพนั้องหนผู้านมันั้น ทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้
เหก็นบสุตรมนสุษยค์นมัพื่งขผู้างขวาพระหมัตถค์ของผผผู้ทรงฤทธานสุภาพ และเสดก็จมาบนเมฆแหข่งฟฝ้าสวรรคค์”

ความสงล่างามอนนเงบียบสงบทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงแสดงออกยามเผชลิญหนท้ากนบขท้อกลล่าวหาเทบียมเทจ็จ
เหลล่านนนั้นไดท้ทคาใหท้มหาปสุโรหลิตโมโห เขาไมล่อาจเขท้าใจไดท้วล่าทคาไมพระเยซซูถรึงไมล่ทรงตอบขท้อกลล่าวหาเหลล่านนนั้น พระ
เยซซูไมล่ทรงมบีคคาพซูดไวท้ใชท้สลินั้นเปลรอง ทคาไมตท้องปฏลิเสธสลินี่งทบีนี่บรรดาผซูท้กลล่าวหาพระองคร์นนนั้นรซูท้อยซูล่แลท้ววล่าไมล่เปป็นความ
จรลิง? พระองคร์จะตรนสเฉพาะเมรนี่อจคาเปป็นตท้องตรนสและเพรนี่อถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจท้าเทล่านนนั้น และสลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่
พระองคร์ตรนสกจ็เปป็นพระวจนะของพระเจผู้า



“เราสมัพื่งใหผู้ทข่านปฏริญาณโดยอผู้างพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมค์อยผข่ ใหผู้บอกเราวข่า ทข่านเปป็นพระครริสตค์พระบสุตร
ของพระเจผู้าหรพอไมข่” นบีนี่เปป็นคคายอมรนบทบีนี่พวกเขาอยากใหท้พระเยซซูกลล่าว และโดยคคายอมรนบนบีนั้เองพวกเขาจรึงอท้าง
เปป็นมซูลเหตสุสคาหรนบโทษประหารชบีวลิตทบีนี่พวกเขาตนดสลินแกล่พระองคร์ พระองคร์ทรงอท้างแลท้ววล่าเปป็นพระบสุตรของ
พระเจท้า นบีนี่เปป็นความจรลิงหรรอไมล่? พระองคร์จะทรงบอกพวกเขาอยข่างเดก็ดขาดเลยไหมวล่าพระองคร์ทรงเปป็น “พระ
ครลิสตร์, พระบสุตรของพระเจท้า” หรรอไมล่?

เมรนี่อมหาปสุโรหลิตทคาการอท้างอลิงถรึงพระเจท้าผซูท้ทรงพระชนมร์อยซูล่ พระเยซซูกจ็ทรงตอบเขาวล่า: “ทข่านวข่าถผกแลผู้ว”
นนนี่นครอ “เปป็นอยล่างทบีนี่ทล่านกลล่าวนนนี่นแหละ” (เราหมายเหตสุวล่ามาระโก 14:62 บอกเราวล่า “พระเยซผทรงตอบวข่า 
เราเปป็น”) พระเยซซูทรงบอกมหาปสุโรหลิตใหท้รซูท้วล่าพระองคร์ทรงเปป็นผซูท้ใดและพระองคร์จะทรงกระทคาอะไร:

“ในเวลาเบพนั้องหนผู้านมันั้น ทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้เหก็นบสุตรมนสุษยค์นมัพื่งขผู้างขวาพระหมัตถค์ของผผผู้ทรงฤทธานสุภาพ 
และเสดก็จมาบนเมฆแหข่งฟฝ้าสวรรคค์” พระองคร์ทรงถซูกดซูหมลินี่นเหยบียดหยามตอนนบีนั้ แตล่นนนี่นกจ็เปป็นเพบียงชนนี่วคราว  จะ
ถรึงเวลาหนรึนี่งเมรนี่อตคาแหนล่งตล่างๆจะถซูกพลลิกผนน พระครลิสตร์, พระบสุตรของพระเจท้า, จะเสดจ็จมาในฤทธานสุภาพและ
สงล่าราศบียลินี่งใหญล่ เมรนี่อถรึงตอนนนนั้นผซูท้ทบีนี่ทรงถซูกพลิพากษาจะทรงเปป็นผซูท้พลิพากษา แนล่นอนวล่าคคาตรนสนบีนั้ครอสลินี่งทบีนี่เหลล่าศนตรซู
ของพระองคร์ตท้องการเพรนี่อทบีนี่จะสคาเรจ็จตามจสุดประสงคร์ของพวกเขา

ขท้อ 65 และ 66: “ขณะนมันั้นมหาปสุโรหริตจถึงฉรีกเสพนั้อของตน แลผู้ววข่า “เขาไดผู้พผดหมริพื่นประมาทแลผู้ว เรา
ตผู้องการพยานอะไรอรีกเลข่า ดผเถริด บมัดนรีนั้ ทข่านทมันั้งหลายกก็ไดผู้ยรินเขาพผดหมริพื่นประมาทแลผู้ว ทข่านทมันั้งหลายคริดเหก็น
อยข่างไร” คนทมันั้งปวงกก็ตอบวข่า “เขามรีความผริดถถึงตาย” 

“ขณะนมันั้นมหาปสุโรหริตจถึงฉรีกเสพนั้อของตน...” พวกยลิวชลินกนบการฉบีกเสรนั้อผท้าของตนเพรนี่อแสดงออกถรึงความ
ทสุกขร์โศก นบีนี่เปป็นเพบียงรซูปแบบหนรึนี่งเทล่านนนั้น อยล่างไรกจ็ตาม เปป็นการผลิดพระราชบนญญนตลิทบีนี่มหาปสุโรหลิตจะฉบีกเสรนั้อผท้า
ของตนในทล่าทางแบบนนนั้น ตามทบีนี่เลวบีนลิตลิ 10:6 และ 21:10 กลล่าวไวท้ ชสุดของผซูท้ดคารงตคาแหนล่งปสุโรหลิตจะตท้องไมล่ถซูก
ตนดหรรอถซูกทคาใหท้ขาดเลย เสรนั้อผท้าของคายาฟาสทบีนี่ถซูกฉบีกขาดนล่าจะเปป็นเสรนั้อผท้าปกตลิธรรมดา เขาไมล่นล่าจะกคาลนงสวม
ใสล่เสรนั้อผท้าทบีนี่เหมาะสมกนบตคาแหนล่งมหาปสุโรหลิตทบีนี่เขาครองอยซูล่ ครอเสรนั้อผท้าทบีนี่เขาสวมใสล่เพรนี่อทคาหนท้าทบีนี่มหาปสุโรหลิตในสลินี่ง
ตล่างๆทบีนี่เปป็นของศาสนายลิว เขาฉบีกเสรนั้อผท้าของตนเพรนี่อแสดงออกถรึงความทสุกขร์โศกของตนทบีนี่คนๆหนรึนี่งจะกลท้า
ทคาบาปใหญล่โตอยล่างหมลินี่นประมาทพระเจท้า พระเยซซูทรงประกาศพระองคร์เองแลท้ววล่าเทล่าเทบียมกนบพระเจท้าโดย
กลล่าววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า อนนเปป็นการกลล่าวอท้างสลินี่งทบีนี่ไมล่มบีมนสุษยร์คนใดมบีสลิทธลิธิ์ทบีนี่จะกลล่าวอท้าง
เลย

“เราตผู้องการพยานอะไรอรีกเลข่า ดผเถริด บมัดนรีนั้ ทข่านทมันั้งหลายกก็ไดผู้ยรินเขาพผดหมริพื่นประมาทแลผู้ว” กลล่าวอบีก
นนยหนรึนี่ง “พวกพยานไดท้มาใหท้การปรนกปรคาคคากลล่าวอท้างเทบียมเทจ็จตล่างๆของชายผซูท้นบีนั้แลท้ว และบนดนบีนั้พวกทล่านกจ็ไดท้ยลิน
เขาใหผู้การแลท้ววล่าเขาเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า เปป็นพระครลิสตร์องคร์นนนั้น พวกทล่านไดผู้ยรินคคาพซูดหมลินี่นประมาทจาก
ปากของเขาเองแลท้ว”

“ทข่านทมันั้งหลายคริดเหก็นอยข่างไร” นบีนี่เปป็นวลบีทบีนี่ใชท้ประจคาเวลาทบีนี่จะใหท้ลงคะแนนเสบียงสคาหรนบคคาถามใดๆใน
สภาซานเฮดรลิน พวกเขาตอบ (ดซูเหมรอนเปป็นเอกฉนนทร์) วล่า “เขามรีความผริดถถึงตาย!” ในเลวบีนลิตลิ 24:16 พระราช
บนญญนตลิกคาหนดไวท้วล่าคนทบีนี่พซูดหมลินี่นประมาทจะตท้องถซูกลงโทษถรึงตายโดยการเอาหลินขวท้าง แตล่ภายใตท้กฎของโรม



พวกยลิวไมล่มบีอคานาจทบีนี่จะทคาการประหารชบีวลิตผซูท้ใดไดท้ (ยอหร์น 18:31) พวกเขาสามารถกลล่าวหาพระเยซซูวล่าสอน
นอกรบีตและพซูดหมลินี่นประมาท, ตนดสลินใหท้พระองคร์มบีความผลิดโดยการลงคะแนนเสบียงของสภาซานเฮดรลิน จากนนนั้น
กจ็มอบพระองคร์ไวท้แกล่รนฐบาลโรมเพรนี่อตนดสลินวล่ามบีความผลิดและประหารชบีวลิต

ขท้อ 67 และ 68: “แลผู้วเขาถข่มนนั้สาลายรดพระพมักตรค์พระองคค์และตรีพระองคค์ และคนอพพื่นเอาฝฝ่ามพอตบ
พระองคค์ แลผู้ววข่า “เจผู้าพระครริสตค์ จงพยากรณค์ใหผู้เรารผผู้วข่าใครตบเจผู้า”

“แลผู้วเขาถข่มนนั้สาลายรดพระพมักตรค์พระองคค์และตรีพระองคค์...” คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถล่มนนั้คาลายรดพระพนกตรร์ของ
พระเยซซูนล่าจะเปป็นพวกสมาชลิกสภาซานเฮดรลิน แตล่มนนอาจจะเปป็นพวกเจท้าหนท้าทบีนี่ชนนั้นรองลงมากจ็ไดท้เชล่นกนนผซูท้ซรึนี่งไดท้
ไปกนบพวกทหารเพรนี่อจนบกสุมพระเยซซู  บนดนบีนั้พระองคร์ทรงเปป็นลซูกไกล่ในกคามรอของพวกเขาแลท้ว การถล่มนนั้คาลายรดใคร
สนกคนกจ็บล่งบอกถรึงการเหยบียดหยามแบบตนี่คาทรามทบีนี่สสุดตล่อคนๆนนนั้นทบีนี่ถซูกถล่มนนั้คาลายรด

ขท้อพระคคานบีนั้บอกเราวล่าเหลล่าศนตรซูของพระเยซซู “ตบีพระองคร์” ซรึนี่งหมายความวล่าพวกเขาทสุบตบีพระองคร์ 
และนอกเหนรอจากการใชท้ฝป่ามรอของตนแลท้ว พวกเขานล่าจะใชท้ไมท้เรบียวและทล่อนไมท้เชล่นกนน ลซูกา 22:63, 64 กลล่าว
วล่า “ฝฝ่ายคนทรีพื่คสุมพระเยซผกจ็เยาะเยท้ยโบยตบีพระองคร์ และเมพพื่อเขาเอาผผู้าผผกปปิดพระเนตรของพระองคค์แลผู้ว เขาจรึง
ตบพระพนกตรร์พระองคร์ถามพระองคร์วล่า “จงพยากรณร์เถอะวล่า ใครตบเจท้า”

“เจล้าพระครถิสตย์ จงพยากรณค์ใหผู้เรารผผู้วข่าใครตบเจผู้า...” คคากลล่าวนนนั้นเพบียงอยล่างเดบียวคงจะปรนบโทษพวก
เขาใหท้ไปสซูล่นรกขสุมลรึกทบีนี่สสุดแลท้วหากพวกเขาไมล่ยอมกลนบใจเสบียใหมล่ เพราะวล่าพวกเขากคาลนงลท้อเลบียนพระเจท้าใน
กายเนรนั้อหนนง พระครลิสตร์ทรงเปป็นพระเจท้าผซูท้มารนบสภาพมนสุษยร์ “พระเจท้าผซูท้สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหท้โลกนบีนั้ครนดบี
กนนกนบพระองคร์เอง” (2 คร. 5:19)

เปโตรปฏริเสธองคย์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ขท้อ 69 และ 70: “ขณะนมันั้นเปโตรนมัพื่งอยผข่ภายนอกบรริเวณคฤหาสนค์นมันั้น มรีสาวใชผู้คนหนถึพื่งมาพผดกมับเขาวข่า 

“เจผู้าไดผู้อยผข่กมับเยซผชาวกาลริลรีดผู้วย” แตข่เปโตรไดผู้ปฏริเสธตข่อหนผู้าคนทมันั้งปวงวข่า “ทรีพื่เจผู้าวข่านมันั้นขผู้าไมข่รผผู้เรพพื่อง”
(บนนทรึกเรรนี่องราวเดบียวกนนนบีนั้ถซูกพบในมาระโก 14:66-72, ลซูกา 22:55-62, และยอหร์น 18:15-27 ยอหร์น

นล่าจะบนนทรึกเหตสุการณร์เหลล่านนนั้นตามลคาดนบเวลากล่อนหลนงมากกวล่าคนอรนี่นทบีนี่เหลรอ)
“เปโตรนมัพื่งอยผข่ภายนอกบรริเวณคฤหาสนค์นมันั้น” นนนี่นครอเขาไมล่ไดท้อยซูล่ในหท้องทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกไตล่สวน เขา

กคาลนงนนนี่งอยซูล่กนบพวกคนรนบใชท้ของมหาปสุโรหลิต ลซูกา 22:55 บอกเราวล่าพวกคนรนบใชท้ของมหาปสุโรหลิตไดท้กล่อไฟทบีนี่
กลางลาน และเปโตรกจ็นนนี่งลงทล่ามกลางพวกเขา ยอหร์น 18:18 บอกเราวล่าพวกคนรนบใชท้และพวกเจท้าหนท้าทบีนี่ “เอา
ถล่านมากล่อไฟเพราะอากาศหนาว” เปโตรนนนี่งลงกนบพวกคนรนบใชท้และพวกเจท้าหนท้าทบีนี่เหลล่านนนั้นเพรนี่อผลิงไฟขท้างกองไฟ
นนนั้น ผมไมล่สงสนยเลยวล่าเปโตรกคาลนงประสบกนบความหนาวเยจ็นมากกวล่าฝป่ายรล่างกาย ใจของเขาเหนจ็บหนาว เขา
หวาดกลนว สนบสน เยจ็นยะเยรอกเพราะเหจ็นลางรท้าย แตล่เขาไดท้กระทคาสลินี่งผลิดพลาดในการนนนี่งลงทล่ามกลางพวกคนรนบ
ใชท้ของเหลล่าศนตรซูของพระเยซซู กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ เขากคาลนงผลิงไฟอยซูล่กนบกองไฟของพญามาร!

“มรีสาวใชผู้คนหนถึพื่งมาพผดกมับเขา...” มนนไมล่ใชล่ทหารโรมนนคนหนรึนี่งทบีนี่มาทท้าทายเปโตร และมนนไมล่ใชล่เจท้า
หนท้าทบีนี่ยลิวคนหนรึนี่งทบีนี่มาพรท้อมกนบดาบหรรอไมท้ตะบอง มนนครอหญลิงสาวชาวยลิวคนหนรึนี่ง! ดนงนนนั้นการทรงจนดเตรบียมของ



พระเจท้าจรึงทคาใหท้เปโตรถล่อมใจและฟาดเขท้าใสล่ความเยล่อหยลินี่งและความมนนี่นใจในตนวเองของเขาผล่านทางภาชนะทบีนี่
อล่อนแอกวล่านนนั้น นนนี่นครอ ผซูท้หญลิงคนหนรึนี่ง สาวใชท้คนนนนั้นกลล่าวแกล่เขาวล่า “เจผู้าไดผู้อยผข่กมับเยซผชาวกาลริลรีดผู้วย”

เปโตรไมล่ไดท้ใชท้เวลาเพรนี่อคลิดหาคคาตอบของตนเลย เขาปฏลิเสธคคากลล่าวของหญลิงสาวนนนั้นทนนทบีโดยการแสรท้ง
วล่าไมล่รซูท้เรรนี่อง เขากลล่าววล่า “ทรีพื่เจผู้าวข่านมันั้นขผู้าไมข่รผผู้เรพพื่อง” นนนี่นครอ เขาแสรท้งวล่าตนไมล่มบีความเขท้าใจ ราวกนบวล่าเขาไมล่รซูท้วล่า
เธอกคาลนงพซูดเรรนี่องอะไรอยซูล่

ขท้อ 71 และ 72: “เมพพื่อเปโตรไดผู้ออกไปทรีพื่ระเบรียง สาวใชผู้อรีกคนหนถึพื่งแลเหก็นจถึงบอกคนทมันั้งปวงทรีพื่อยผข่ทรีพื่นมัพื่น
วข่า “คนนรีนั้ไดผู้อยผข่กมับเยซผชาวนาซาเรก็ธดผู้วย” เปโตรจถึงปฏริเสธอรีก ดผู้วยคสาปฏริญาณวข่า “ขผู้าไมข่รผผู้จมักคนนมันั้น”

“เมพพื่อเปโตรไดผู้ออกไปทรีพื่ระเบรียง...” เปโตรถอยหล่างไปจากการพลินลิจพลิเคราะหร์ของหญลิงสาวคนแรกนนนั้นผซูท้
ซรึนี่งพซูดกนบเขาเกบีนี่ยวกนบการคบหาสมาคมของเขากนบพระเยซซู เขาออกไปทบีนี่ระเบบียง แตล่ดซูเหมรอนวล่ามนนไมล่ไดท้ชล่วย
อะไรใหท้ดบีขรึนั้นเลยเมรนี่อพซูดถรึงการจคาไดท้ “สาวใชผู้อรีกคนหนถึพื่ง” เหจ็นเขา และเธอกลล่าวแกล่คนอรนี่นๆทบีนี่อยซูล่ทบีนี่นนนี่นวล่า “คนนรีนั้
ไดผู้อยผข่กมับเยซผชาวนาซาเรก็ธดผู้วย”

คคาปฏลิเสธครนนั้งทบีนี่สองของเปโตรแตกตล่างไปจากครนนั้งแรก เขาเสรลิมคคาปฏลิญาณเขท้าไปกนบคคาโกหกของเขา
เมรนี่อเขาประกาศวล่า “ขผู้าไมข่รดูล้จดักคนนมันั้น!” บางทบีการพซูดสบถสาบานอาจเปป็นวลิธบีปฏลิบนตลิอยล่างหนรึนี่งในชบีวลิตของเปโตร
ในฐานะชาวประมงคนหนรึนี่ง กล่อนทบีนี่เขาไดท้กลายมาเปป็นสาวกคนหนรึนี่งของพระเยซซู อาจเปป็นไดท้วล่าเขาพซูดสบถเพรนี่อ
พลิสซูจนร์วล่าเขาไมข่ใชข่สาวกคนหนรึนี่งของชาวนาซาเรจ็ธผซูท้นนนั้นทบีนี่ไดท้ตรนสวล่า “อยข่าปฏริญาณเลย” (มธ. 5:34) หากเขาพซูด
สบถสนกเลจ็กนท้อย เหลล่าคนทบีนี่กลล่าวหาเขากจ็อาจตนดสลินใจวล่า สสุดทท้ายแลท้ว เขาไมล่ใชล่คนทบีนี่คบหาสมาคมกนบพระเยซซู
แหล่งนาซาเรจ็ธเลย! คสุณเคยเหจ็นครลิสเตบียนทนนั้งหลายทบีนี่อยาก “กลมกลรนกนบฝซูงชน” ไหมครนบ ทบีนี่เมรนี่อพระครลิสตร์ทรง
ถซูกกลล่าวรท้ายอยล่างเสบียๆหายๆ, พระนามอนนประเสรลิฐของพระองคร์ถซูกกลล่าวอยล่างไรท้ประโยชนร์, พวกเขากจ็ไมล่ยอม
พซูดอะไรบท้างเลยและเปป็นพยานถรึงความเชรนี่อของพวกเขาในพระองคร์? เราอาจปฏลิเสธพระองคร์โดยการนลินี่งเงบียบไดท้
พอๆกนบโดยคคาพซูดหรรอการกระทคา

ขท้อ 73: “อรีกสมักครผข่หนถึพื่งคนทมันั้งหลายทรีพื่ยพนอยผข่ใกลผู้ๆนมันั้นกก็มาวข่าแกข่เปโตรวข่า “เจผู้าเปป็นคนหนถึพื่งในพวกนมันั้นแนข่
แลผู้ว ดผู้วยวข่าสสาเนรียงของเจผู้ากก็สข่อตมัวเจผู้าเอง”

มนทธลิวกลล่าววล่า “อรีกสมักครผข่หนถึพื่ง” มาระโกกลล่าววล่า “แลผู้วอรีกสมักครผข่หนถึพื่ง” (มาระโก 14:70) ลซูกาเจาะจง
มากกวล่า เขากลล่าววล่า “อยผข่มาประมาณอรีกชมัพื่วโมงหนถึพื่ง” (ลซูกา 22:59) ดนงนนนั้นเราจะกลล่าววล่าหลนงจากผล่านไป
ประมาณชนนี่วโมงหนรึนี่ง “คนทมันั้งหลายทรีพื่ยพนอยผข่ใกลผู้ๆนมันั้น” (คนอรนี่นๆทบีนี่อยซูล่ในลานกนบเปโตรดท้วย) กลล่าวแกล่เขาวล่า “เจผู้า
เปป็นคนหนถึพื่งในพวกนมันั้นแนงแลล้ว ดผู้วยวข่าสสาเนรียงของเจผู้ากก็สข่อตมัวเจผู้าเอง”

นนนี่นทคาใหท้ผมเชรนี่อวล่าในวาระแหล่งชนนี่วโมงนนนั้น เปโตรไดท้พยายามทบีนี่จะสนทนากนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่รอบตนวเขา
เพราะสคาเนบียงแบบชาวแควท้นกาลลิลบีของเขาอนนชนดเจนไดท้เปปิดเผยตนวตนทบีนี่แทท้จรลิงของเขา หากใครสนกคนไดท้เสนอ
แนะวล่าจสุดอล่อนทบีนี่สสุดของเปโตรครอความขบีนั้ขลาดของเขา เขากจ็คงไมล่พอใจคคากลล่าวนนนั้น และเพรนี่อนๆของเขากจ็คงไมล่
พอใจมนนเชล่นกนน เขาไมล่ไดท้แสดงออกถรึงความกลท้าหาญอนนยลินี่งใหญล่กล่อนหนท้านบีนั้ไมล่นานหรรอเมรนี่ออยซูล่ตล่อหนท้าทหาร
กลสุล่มหนรึนี่งทบีนี่พกพาอาวสุธ เขาไดท้ฟปันหซูของมนลคนสขาดจากศบีรษะของคนๆนนนั้น? เขาไมล่ไดท้เปป็นผซูท้พซูดแทนกลสุล่มสาวกนนนั้น
มาโดยตลอดหรรอ? และเขาไมล่ไดท้ออกปากรนบประกนนความทสุล่มเทของตนตล่อพระอาจารยร์อยล่างมสุทะลสุและอยล่าง



แขจ็งแรงหรรอ? แตล่พญามารรซูท้ความอล่อนแอของครลิสเตบียนทสุกคน และมนนโจมตบีทบีนี่จสุดอล่อนเหลล่านนนั้น หากเปโตรถซูก
จนบกสุม, ถซูกพนนธนาการ, และถซูกลากตนวเขท้าไปในศาลตนดสลินคดบีนนนั้นพรท้อมกนบพระเยซซู เขากจ็อาจยรนี่นหยนดซรนี่อตรงกจ็ไดท้
แตล่ภายใตท้สภาพการณร์แวดลท้อมเหลล่านนนั้น โดยยรนอยซูล่เพบียงลคาพนงทล่ามกลางพวกศนตรซูของพระเยซซู เขากจ็ตกเปป็นเปฝ้า
การโจมตบีของซาตานและเขาปฏลิญาณวล่าเขาไมล่เคยรซูท้จนกพระเยซซูเลย

ขท้อ 74 และ 75: “แลผู้วเปโตรกก็เรริพื่มสบถและสาบานวข่า “ขผู้าไมข่รผผู้จมักคนนมันั้น” ในทมันใดนมันั้นไกข่กก็ขมัน เปโตร
จถึงระลถึกถถึงคสาของพระเยซผทรีพื่ตรมัสแกข่เขาวข่า “กข่อนไกข่ขมัน ทข่านจะปฏริเสธเราสามครมันั้ง” แลผู้วเปโตรกก็ออกไปขผู้าง
นอกรผู้องไหผู้อยข่างขมขพพื่นยริพื่งนมัก”

การพซูดสบถและการสาบานภายใตท้สถานการณร์เหลล่านนนั้นคงจะเปป็นการเรบียกคคาสาปแชล่งใหท้มาตกแกล่ตนว
เองหากคนๆนนนั้นกคาลนงพซูดเปป็นเทจ็จ-เหมรอนกนบทบีนี่เปโตรกคาลนงทคาอยซูล่จรลิงๆ คคาสาปแชล่งนนนั้นคงจะรสุนแรงมากยลินี่งกวล่าคคา
ปฏลิญาณเสบียอบีก ธรรมชาตลิมนสุษยร์นนนั้นชล่างอล่อนแอและคาดเดาไมล่ไดท้จรลิงๆ! ความเปป็นมนสุษยร์เสรนี่อมทรามอยล่างรท้า
ยกาจจรลิงๆ พระเจท้าทรงเลลิกหวนงในเนรนั้อหนนงในสวนเอเดนและไมล่ทรงพยายามอท้างสลิทธลิธิ์ความเปป็นเจท้าของมนนเลย 
พระเยซซูทรงเปป็นพระวาทะทบีนี่มารนบสภาพเนรนั้อหนนง ครอพระวาทะทบีนี่มาบนงเกลิดเปป็นมนสุษยร์ พระวาทะในเนรนั้อหนนงทรง
ถซูกทรยศโดยหนรึนี่งในพวกสาวกของพระองคร์เอง และบนดนบีนั้ทรงถซูกปฏลิเสธซนั้คาแลท้วซนั้คาอบีกอยล่างตนี่คาทรามโดยคนๆนนนั้น
ทบีนี่ดซูเหมรอนเปป็นสาวกทบีนี่จงรนกภนกดบีทบีนี่สสุดของพระองคร์ แตล่แมท้ในยามพซูดสบถ เปโตรกจ็ไมล่อาจปปิดซล่อนสคาเนบียงแบบ
ชาวแควท้นกาลลิลบีทบีนี่เขาพซูดออกมาไดท้ ไมล่มบีทางทบีนี่เขาจะหนบีพท้นขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าเขาเปป็นหนรึนี่งในเหลล่าสาวกของชาวนา
ซาเรจ็ธคนนนนั้นผซูท้ทรงถซูกเกลบียดชนง

“ในทมันใดนมันั้นไกข่กก็ขมัน” ไมล่ตท้องสงสนยเลยวล่าคนอรนี่นๆอบีกหลายคนไดท้ยลินเสบียงขนนของไกล่ผซูท้ตนวนนนั้นในเชท้าวนนนนนั้น
แตล่สคาหรนบพวกเขาแลท้วเสบียงนนนั้นไมล่ไดท้ผลิดแผกไปจากธรรมดาเลย อยล่างไรกจ็ตาม สคาหรนบเปโตร มนนครอเสบียงระฆนง
งานศพแหล่งหายนะ มนนนคาขล่าวสารหนรึนี่งมา, ครอเครรนี่องเตรอนใจถรึงคคาเตรอนเชลิงพยากรณร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทบีนี่
ประทานใหท้ดท้วยความรนก: “กข่อนไกข่ขมัน ทข่านจะปฏริเสธเราสามครมันั้ง!” เมรนี่อไมล่มบีผซูท้รนบใชท้คนใดอยซูล่ใกลท้เคบียงทบีนี่จะนคา
ขล่าวสารหนรึนี่งมายนงผซูท้ทบีนี่กลนบสนตยร์ พระเจท้าทรงสามารถเรบียก, มอบหมายภารกลิจ, แตล่งตนนั้งและใชท้งานไกล่ผซูท้ตนวหนรึนี่ง 
(หรรอในกรณบีของบาลาอนม, ลาตนวหนรึนี่ง) ไดท้ หากพระเจท้าไมล่สามารถหาพบเหลล่าบสุรสุษทบีนี่จะเทศนาพระวจนะของ
พระองคร์ พระองคร์กจ็สามารถใชท้วลิธบีอรนี่นๆเพรนี่อแตะตท้องใจของคนทนนั้งหลายไดท้ เสบียงขนนของไกล่ผซูท้ตนวหนรึนี่งในทบีนี่นบีนั้มบี
ผลลนพธร์มากกวล่าทบีนี่พวกนนกเสรบีนลิยมและนนกสมนยใหมล่นลิยมเคยมบีในงานรนบใชท้ทนนั้งหมดของพวกเขา

ลซูกา 22:61 บอกเราวล่าเมรนี่อไกล่ผซูท้ตนวนนนั้นขนน “องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงเหลรียวดผเปโตร แลผู้วเปโตรกก็ระลถึกถถึง
คสาขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าซถึพื่งพระองคค์ไดผู้ตรมัสไวผู้แกข่เขา...” ผมพอจะนรึกภาพออกวล่าการมองนนนั้นเปป็นการมองทบีนี่
แสดงออกถรึงความเมตตากรสุณาและความสงสาร มากกวล่าทบีนี่จะเปป็นการมองแบบเหยบียดหยาม มนนทคาใหท้ใจของเป
โตรละลาย “เปโตรกก็ออกไปขผู้างนอกรล้องไหล้อยงางขมขตที่นยถิที่งนดัก”

ทล่านทบีนี่รนก ผมขอเตรอนใจคสุณวล่าตราบใดทบีนี่เรายนงอยซูล่บนโลกนบีนั้ ตราบใดทบีนี่เราอาศนยอยซูล่ในพลนบพลาแหล่งเนรนั้อ
หนนงเหลล่านบีนั้ การลท้มลงของเปโตรกจ็จะเปป็นตนวอยล่างหนรึนี่งทบีนี่เปป็นประโยชนร์สคาหรนบเรา โดยสอนเราวล่าการลท้มลงอาจ
ใหญล่โตสนกเพบียงใด ครอการลท้มลงของครลิสเตบียนทบีนี่โดดเดล่นและอสุทลิศตนวทบีนี่ละเลยทบีนี่จะเฝฝ้าระวนงและอธลิษฐานและทบีนี่
พรึนี่งพาพละกคาลนงของตนวเขาเองแทนทบีนี่จะพรึนี่งพาพระกรนลิรนนดรร์ของพระเยซซู การลท้มลงของเปโตรถซูกบนนทรึกไวท้ใน



หนนงสรอขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่ม ถรึงแมท้วล่าทนนั้งสบีนี่เลล่มไมล่ไดท้ใหท้รายละเอบียดในแบบเดบียวกนนทสุกเรรนี่องกจ็ตาม เราไดท้รนบพระ
พรจรลิงๆทบีนี่ไมล่เพบียงการลผู้มลงของเขาเทล่านนนั้นถซูกบนนทรึกไวท้ แตล่บนนทรึกนนนั้นยนงใหท้เราเหจ็นความเมตตากรสุณาอนนอล่อน
โยนของพระเยซซูดท้วยและบอกเลล่าถรึงความเมตตาของพระองคร์ในการฟฟฟื้นฟซูชายคนหนรึนี่งทบีนี่เคยพซูดหมลินี่นประมาท
และประกาศวล่าเขาไมล่เคยรซูท้จนกพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดเลย!

การกลนบสนตยร์ของเปโตรเปป็นตนวอยล่างทบีนี่ดบีของการกลนบสนตยร์ทมันั้งหมด เขาถอยหล่างไปจากองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า
ทบีละกท้าวๆจนกระทนนี่งเขาปฏลิเสธพระองคร์อยล่างสลินั้นเชลิง เรามาดซูทบีนี่กท้าวเหลล่านนนั้น และเหจ็นวล่าเราทสุกคนกจ็มบีสลิทธลิธิ์ลท้ม
เหลวเหมรอนกนนดบีไหม?

1. การโอผู้อวดของเปโตรเปป็นจสุดเรริพื่มตผู้นของการตกตนี่คาของเขา (ขท้อ 33-35 ของบททบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่) 
เมรนี่อผซูท้เชรนี่อคนใดเรลินี่มโอท้อวดเกบีนี่ยวกนบความรนกของเขาทบีนี่มบีใหท้แกล่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าและความสคาเรจ็จตล่างๆทบีนี่เขาบรรลสุ
ในเรรนี่องตล่างๆฝป่ายวลิญญาณ เขากจ็ตกอยซูล่ในอนนตรายและการกลนบสนตยร์ของเขาไดท้เรลินี่มตท้นขรึนั้นแลท้ว!

2. กท้าวทบีนี่สองในการกลนบสนตยร์ของเปโตรครอ การไมข่เฝฝ้าระวมัง (มธ. 26:40) เมรนี่อผซูท้เชรนี่อคนใดเรลินี่มโอท้อวดถรึง
ความสคาเรจ็จตล่างๆในเรรนี่องฝป่ายวลิญญาณและความแขจ็งแกรล่งฝป่ายวลิญญาณของตนวเอง เขากจ็ลรมทบีนี่จะเฝฝ้าระวนง เมรนี่อ
เขาคลิดวล่าเขาสามารถยรนมนนี่นไดท้ เขากจ็กคาลนงเรลินี่มทบีนี่จะลท้มแลท้ว (1 คร. 10:11-15)

3. กท้าวทบีนี่สามของเปโตรไปสซูล่ขาลงครอการทบีนี่เขาลพมทรีพื่จะอธริษฐาน (มธ. 26:42-45)  หากไมล่มบีความจคาเปป็น
ทบีนี่จะตท้องเฝฝ้าระวนง มนนกจ็ไมล่มบีความจคาเปป็นทบีนี่จะตท้องอธลิษฐาน หากไมล่มบีสลินี่งใดใหท้ตท้องคอยเฝฝ้าระวนง กจ็ไมล่มบีอะไรใหท้ตท้อง
อธลิษฐานเกบีนี่ยวกนบ 1 เธสะโลนลิกา 5:17 สนนี่งเราวล่า “จงอธริษฐานอยข่างสมพื่สาเสมอ”

4. กท้าวทบีนี่สบีนี่ในการกลนบสนตยร์ของเปโตรครอ การรมับใชผู้แบบเนพนั้อหนมัง (มธ. 26:51; ยน. 18:10) เมรนี่อผซูท้เชรนี่อคน
ใดออกไปจากสามนคคบีธรรมกนบพระครลิสตร์ เขากจ็เรลินี่มงานยสุล่งมากๆ มบีโอกาสมากๆทบีนี่จะชดเชยการขาดการอยซูล่ฝป่าย
วลิญญาณของตนโดยการหลงระเรลิงในกลิจกรรมฝป่ายเนรนั้อหนนง นนนี่นครอ “ทคาบางสลินี่งเพรนี่อพระเยซซู” อยซูล่เสมอ ไมล่อาจมบี
การรนบใชท้ทบีนี่พอพระทนยตล่อพระเจท้าไดท้เลยหากการรนบใชท้นนนั้นไมล่ไดท้ถซูกกระทคาในพระวลิญญาณ “การกระทคาใดๆกจ็ตาม
ทบีนี่มลิไดท้กระทคาดท้วยความเชรนี่อกจ็เปป็นบาปทนนั้งสลินั้น” (โรม 14:23) เมรนี่อมบีสามนคคบีธรรมทบีนี่ถซูกขนดจนงหวะอยซูล่ระหวล่างผซูท้เชรนี่อ
กนบพระผซูท้ชล่วยใหท้รอด สลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่ผซูท้เชรนี่อคนนนนั้นกระทคากจ็จะถซูกกระทคาในเนรนั้อหนนง เปโตรชนกดาบของตนออก โดย
คลิดวล่าเขากคาลนงชล่วยเหลรอพระเยซซูโดยการโจมตบีคนรนบใชท้ของมหาปสุโรหลิต-แตล่มนนไมล่ใชล่การรนบใชท้ทบีนี่พระเจท้าทรงใชท้
การไดท้ พระเจท้าทรงอยากไดท้ของถวายทบีนี่เปป็นใจทบีนี่ชอกชนั้คา พระองคร์ไมล่ตท้องการดาบตล่างๆและความพยายามตล่างๆทบีนี่
เปป็นฝป่ายเนรนั้อหนนงของเรา

5. กท้าวทบีนี่หท้า-เปโตรตลิดตามพระเยซซู “ไปหข่างๆ” (มธ. 26:58) การตลิดตามไปหล่างๆครอ การอยซูล่ในทบีนี่ๆถซูก
ตนดขาดจากพระเยซซู และนนนี่นไมล่ควรเกลิดขรึนั้นในชบีวลิตของครลิสเตบียนเลย  จสุดประสงคร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าครอ ใหท้
เราเขท้าเทบียมแอกกนบพระองคร์ โดยเดลินตามรอยพระบาทของพระองคร์

6. กท้าวถนดไปในการกลนบสนตยร์ของเปโตรครอ เมรนี่อเขานมัพื่งลงและมรีสามมัคครีธรรมกมับเหลข่าศมัตรผของพระเยซผ 
(มธ. 26:69; ลก. 22:55) เปโตรรซูท้สรึกไมล่สบายใจในกลสุล่มคนเชล่นนนนั้น เหมรอนกนบทบีนี่ลซูกของพระเจท้าทสุกคนจะเปป็นเมรนี่อ
อยซูล่ในกลสุล่มคนทบีนี่เปป็นชาวโลก ในระหวล่างหลายปปีเหลล่านนนั้นแหล่งการรนบใชท้ของผม นนั้คาตาทบีนี่ขมขรนี่นทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่ผมเคย
เหจ็นหลนนี่งมาจากดวงตาของมนสุษยร์เดลินดลินกจ็มาจากดวงตาของคนทบีนี่กลนบสนตยร์ ไมล่ใชล่จากคนบาปทบีนี่ไมล่เคยรซูท้จนก



พระเจท้าเลย คนทบีนี่กลนบสนตยร์ทนนั้งหลายครอคนทบีนี่ไมล่มบีความสสุขมากทบีนี่สสุดบนโลก พวกเขาซรึมเศรท้าและไมล่พอใจ เปโตร
ไดท้กระทคาเรรนี่องผลิดพลาดอนนนล่าเศรท้าในการแสวงหาการปลอบประโลมใจทล่ามกลางเหลล่าศนตรซูของพระครลิสตร์ เขา
พยายามทคาใหท้ตนวเองอบอสุล่นโดยผลิงไฟของพญามาร กรสุณาหมายเหตสุวล่าเปโตรไมล่ไดท้ถผกเชริญใหท้ไปรล่วมวงกนบพวก
ศนตรซูของพระเมษโปดกของพระเจท้า เขาทคาอยล่างนนนั้นเอง ผมขอรนบประกนนคสุณวล่าฝซูงชนของพญามารจะไมล่มบีวนน
เชลิญครลิสเตบียนทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วคนใดใหท้ไปรล่วมวงกนบพวกเขาขณะทบีนี่ครลิสเตบียนคนนนนั้นกคาลนงรท้องเพลงสรรเสรลิญ
พระเยซซูและเปป็นพยานเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้า ไมล่มบีสามนคคบีธรรมระหวล่างลซูกของพระเจท้าคนใดทบีนี่บนงเกลิดใหมล่
แลท้วผซูท้ซรึนี่งอยผข่ในนนั้สาพระทมัยของพระเจผู้า กนบลซูกๆของพญามาร

7. กท้าวสสุดทท้ายในการกลนบสนตยร์ของเปโตรครอ ตอนทบีนี่เขาปฏริเสธองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของตนอยข่างเปปิดเผย
และอยข่างไมข่ยสาเกรงพระเจผู้า (มธ. 26:70) การปฏลิเสธพระเยซซู จะวล่าไปแลท้ว กจ็เทล่ากนบเปป็นจสุดเรลินี่มตท้นและจสุดจบ
ของการกลนบสนตยร์ คนๆหนรึนี่งปฏลิเสธองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าโดยการกระทคาตล่างๆของตนเมรนี่อเขาเรลินี่มทบีนี่จะกลนบสนตยร์ และ
ยลินี่งเขาถอยไปไกลจากองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้ามากเทล่าไร การปฏลิเสธของเขากจ็จะยลินี่งเดล่นชนดมากขรึนั้นเทล่านนนั้น ดท้วยวล่าการ
กลนบสนตยร์นนนั้นจรลิงๆแลท้วกจ็ครอ การปฏลิเสธพระเยซซูครลิสตร์เจท้า

การฟฟืฟื้นกลมับคพนของเปโตรกจ็ครบสมบซูรณร์ดท้วย และการกลนบสนตยร์ของเขามบีลนกษณะแบบขาลงทบีละกท้าว
ฉนนใด การฟฟฟื้นกลนบครนของเขากจ็มบีลนกษณะแบบขาขรึนั้นทบีละกท้าวฉนนนนนั้น:

1. เมรนี่อไกล่ผซูท้ตนวนนนั้นขนนและเปโตร “ระลรึก” ไดท้ เขากจ็มองไปทบีนี่พระเยซซูและสายตาของทนนั้งคซูล่ไดท้ประสานกนน 
สายตาทบีนี่พระเยซซูทรงมองเปโตรเปปีปี่ยมลท้นดท้วยความสงสาร, พลนง, และความรนก เมรนี่อเปโตรไดท้เหจ็นพระพนกตรร์ของ
พระเยซซู เขากจ็ออกไปและรท้องไหท้-นนั้คาตาอนนขมขรนี่นของคนกลนบสนตยร์คนหนรึนี่งในการกลมับใจใหมข่

2. กท้าวถนดไปในการกลนบฟฟฟื้นครนของเปโตรมาสซูล่พระเยซซูและสซูล่สามนคคบีธรรมอนนเปปีปี่ยมลท้นกนบพระองคร์ครอ 
ขท้อความทบีนี่พระเยซซูทรงสล่งไปหาเขาในมาระโก 16:7: “แตล่จงไปบอกพวกสาวกของพระองคค์ทดันั้งเปโตรเถริดวล่า 
พระองคร์เสดจ็จไปยนงแควท้นกาลลิลบีกล่อนทล่านทนนั้งหลาย ทล่านทนนั้งหลายจะเหจ็นพระองคร์ทบีนี่นนนี่น เหมรอนพระองคร์ตรนสไวท้แกล่
พวกทล่านแลท้ว” ขณะนบีนั้พระองคร์ยนงเสดจ็จไปไมล่ถรึงกลโกธา พระเยซซูทรงถซูกมอบไวท้เพราะการกระทคาผลิดตล่างๆของเป
โตร พระองคร์ทรงถซูกทคาใหท้เปป็นขรึนั้นจากตายแลท้วเพรนี่อการทคาใหท้เปโตรเปป็นผซูท้ชอบธรรม ซบีโมนเปโตรไดท้ยลินขล่าวสาร
อนนเปปีปี่ยมลท้นดท้วยพระกรสุณา, อล่อนโยน, และเปปีปี่ยมดท้วยความรนกเมรนี่อมบีคนมาบอกเขาเกบีนี่ยวกนบการฟฟฟื้นครนพระชนมร์
ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา!

3. กท้าวถนดไปในการกลนบครนสซูล่สามนคคบีธรรมกนบพระเยซซูของเปโตรกจ็ครอ การทบีนี่เขาไดท้สมัมภาษณค์กนบพระ
ครลิสตร์ ตามทบีนี่เราอล่านในลซูกา 24:33-35: “องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้วจรลิงๆ และไดผู้ปรากฏแกข่ซรีโมน!” 
มนนจะตท้องมาถรึงไมล่ชท้ากจ็เรจ็วในกรณบีของคนทบีนี่กลนบสนตยร์ทสุกคน ไมล่มบีสลินี่งใดทบีนี่จะมาแทนทบีนี่การสนมภาษณร์แบบสล่วนตนว
กนบพระเยซซูไดท้เพรนี่อแกท้ไขสลินี่งตล่างๆใหท้ถซูกตท้องระหวล่างคนกลนบสนตยร์คนนนนั้นกนบองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา เราตท้องกลนบ
มา, เราตท้องสารภาพ-และเมรนี่อเราทคาเชล่นนนนั้นแลท้ว พระครลิสตร์กจ็ทรงยกโทษใหท้และทรงทคาใหท้ฟฟฟื้นครนดนงเดลิมอยล่าง
อล่อนโยนและเปปีปี่ยมดท้วยความรนก

4. กท้าวถนดไปในการกลนบครนของเปโตรครอ การสารภาพแบบเปปิดเผย (ยอหร์น 21:15-17) เขาไดท้ปฏริเสธ
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าสามครนนั้ง และคคาสารภาพแหล่งความรนกของเขากจ็มบีสามทบ เขาไดท้สารภาพสามครนนั้งอยล่างเปปิด



เผยวล่าเขารนกพระเยซซู-และการโอท้อวดทนนั้งหมดบนดนบีนั้กจ็ถซูกเอาออกไปจากคคาตอบของเขาแลท้วทบีนี่มบีตล่อคคาถามทบีนี่วล่า “ซบี
โมน บสุตรโยนาหร์เออ๋ย ทล่านรนกเราหรรอ?” จากนนนั้น-การกลนบมาดนงเดลิมของเขาทบีนี่สมบซูรณร์ครบถท้วน เขากจ็ไดท้กลนบมาสซูล่
งานของเขา: “จงเลรีนั้ยงลผกแกะของเราเถริด...จงเลรีนั้ยงแกะของเราเถริด...จงตามเรามาเถริด” (ยอหร์น 21:15-19)

จงใหท้ทสุกคนทบีนี่ลท้มลงแลท้วลสุกขรึนั้นในการกลนบใจใหมล่อยล่างจรลิงจนงและจรลิงใจ โดยรซูท้วล่าสลินี่งทบีนี่พระเยซซูเจท้าไดท้ทรง
กระทคาเพรนี่อเปโตร พระองคร์กจ็จะทรงกระทคาเพรนี่อคสุณเชล่นกนน

“และเราเขบียนขท้อความเหลล่านบีนั้ถรึงทล่านทนนั้งหลาย เพรนี่อความยลินดบีของทล่านจะไดท้เตจ็มเปปีปี่ยม แลท้วนบีนี่เปป็น
ขท้อความทบีนี่เราไดท้ยลินจากพระองคร์ และประกาศแกล่ทล่านทนนั้งหลาย ครอวล่าพระเจท้าทรงเปป็นความสวล่าง และไมล่มบี
ความมรดอยซูล่ในพระองคร์เลย ถท้าเราจะวล่าเรารล่วมสามนคคบีธรรมกนบพระองคร์ และยนงดคาเนลินอยซูล่ในความมรด เรากจ็พซูด
มสุสา และไมล่ไดท้ดคาเนลินชบีวลิตตามความจรลิง แตล่ถท้าเราดคาเนลินอยซูล่ในความสวล่าง เหมรอนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตใน
ความสวล่าง เรากจ็รล่วมสามนคคบีธรรมซรึนี่งกนนและกนน และพระโลหลิตของพระเยซซูครลิสตร์พระบสุตรของพระองคร์ กจ็ชคาระ
เราทนนั้งหลายใหท้ปราศจากบาปทนนั้งสลินั้น ถท้าเราทนนั้งหลายจะวล่าเราไมล่มบีบาป เรากจ็หลอกตนวเอง และความจรลิงไมล่ไดท้อยซูล่
ในเราเลย ถผู้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคค์ทรงสมัตยค์ซพพื่อและเทรีพื่ยงธรรม กก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ
จะทรงชสาระเราใหผู้พผู้นจากการอธรรมทมันั้งสรินั้น ถท้าเรากลล่าววล่าเราไมล่ไดท้ทคาบาป กจ็เทล่ากนบวล่าเราทคาใหท้พระองคร์เปป็นผซูท้
ตรนสมสุสา และพระดคารนสของพระองคร์กจ็มลิไดท้อยซูล่ในเราทนนั้งหลายเลย

“ลซูกเลจ็กๆของขท้าพเจท้าเออ๋ย ขท้าพเจท้าเขบียนขท้อความเหลล่านบีนั้ถรึงทล่านทนนั้งหลาย เพรนี่อทล่านจะไดท้ไมล่ทคาบาป 
และถผู้าผผผู้ใดทสาบาป เรากก็มรีพระองคค์ผผผู้ชข่วยเหลพอสถริตอยผข่กมับพระบริดา คพอพระเยซผครริสตค์ผผผู้ทรงชอบธรรมนมันั้น และ
พระองคค์ทรงเปป็นผผผู้ลบลผู้างพระอาชญาทรีพื่ตกกมับเราทมันั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมข่ใชข่แตข่บาปของเราพวก
เดรียว แตข่บาปของมนสุษยค์ทมันั้งปวงในโลกดผู้วย” (1 ยอหร์น 1:4-2:2)



บทททที่ 27
27:1 ครนนั้นรสุล่งเชท้า บรรดาพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่แหล่งประชาชนปรรึกษากนนดท้วยเรรนี่องพระเยซซู เพรนี่อจะ
ประหารพระองคร์เสบีย
27:2 เขาจรึงมนดพระองคร์พาไปมอบไวท้แกล่ปอนทลิอนสปปีลาตเจท้าเมรอง
27:3 เมรนี่อยซูดาสผซูท้ทรยศพระองคร์เหจ็นวล่าพระองคร์ตท้องปรนบโทษกจ็กลนบใจ นคาเงลินสามสลิบเหรบียญนนนั้นมาครนใหท้แกล่พวก
ปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่
27:4 กลล่าววล่า “ขท้าพเจท้าไดท้ทคาบาปทบีนี่ไดท้ทรยศโลหลิตอนนบรลิสสุทธลิธิ์” คนเหลล่านนนั้นจรึงวล่า “การนนนั้นเปป็นธสุระอะไรของเรา
เจท้าตท้องรนบธสุระเอาเอง”
27:5 ยซูดาสจรึงทลินั้งเงลินนนนั้นไวท้ในพระวลิหารและจากไป แลท้วเขากจ็ออกไปผซูกคอตาย
27:6 พวกปสุโรหลิตใหญล่จรึงเกจ็บเอาเงลินนนนั้นมาแลท้ววล่า “เปป็นการผลิดพระราชบนญญนตลิทบีนี่จะเกจ็บเงลินนนนั้นไวท้ในคลนงพระ
วลิหาร เพราะเปป็นคล่าโลหลิต”
27:7 เขากจ็ปรรึกษากนนและไดท้เอาเงลินนนนั้นไปซรนั้อทสุล่งชล่างหมท้อไวท้ สคาหรนบเปป็นทบีนี่ฝปังศพคนตล่างบท้านตล่างเมรอง
27:8 เหตสุฉะนนนั้น ทสุล่งนนนั้นจรึงเรบียกวล่า ทสุล่งโลหลิต จนถรึงทสุกวนนนบีนั้
27:9 ครนนั้งนนนั้นกจ็สคาเรจ็จตามพระวจนะโดยเยเรมบียร์ศาสดาพยากรณร์ ซรึนี่งวล่า ‘และพวกเขากจ็รนบเงลินสามสลิบเหรบียญ ซรึนี่ง
เปป็นราคาของผซูท้ทบีนี่เขาตบีราคาไวท้นนนั้น’ ครอทบีนี่คนอลิสราเอลบางคนตบีราคาไวท้
27:10 ‘แลท้วไปซรนั้อทสุล่งชล่างหมท้อ ตามทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ทรงบนญชาขท้าพเจท้า’
27:11 เมรนี่อพระเยซซูทรงยรนอยซูล่ตล่อหนท้าเจท้าเมรอง เจท้าเมรองจรึงถามพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นกษนตรลิยร์ของพวกยลิวหรรอ” 
พระเยซซูตรนสกนบทล่านวล่า “กจ็ทล่านวล่าแลท้วนบีนี่”
27:12 แตล่เมรนี่อพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่ไดท้ฟฝ้องกลล่าวโทษพระองคร์ พระองคร์มลิไดท้ทรงตอบประการใด
27:13 ปปีลาตจรึงกลล่าวแกล่พระองคร์วล่า “ซรึนี่งเขาไดท้กลล่าวความปรนกปรคาทล่านเปป็นหลายประการนบีนั้ ทล่านไมล่ไดท้ยลินหรรอ”
27:14 แตล่พระองคร์กจ็มลิไดท้ตรนสตอบทล่านสนกคคาเดบียว เจท้าเมรองจรึงอนศจรรยร์ใจยลินี่งนนก
27:15 ในเทศกาลเลบีนั้ยงนนนั้น เจท้าเมรองเคยปลล่อยนนกโทษคนหนรึนี่งใหท้แกล่หมซูล่ชนตามใจชอบ
27:16 คราวนนนั้นพวกเขามบีนนกโทษสคาคนญคนหนรึนี่งชรนี่อบารนบบนส
27:17 เหตสุฉะนนนั้นเมรนี่อคนทนนั้งปวงชสุมนสุมกนนแลท้ว ปปีลาตไดท้ถามเขาวล่า “เจท้าทนนั้งหลายปรารถนาใหท้ขท้าพเจท้าปลล่อยผซูท้ใด
แกล่เจท้า บารนบบนสหรรอพระเยซซูทบีนี่เรบียกวล่า พระครลิสตร์”
27:18 เพราะทล่านรซูท้อยซูล่แลท้ววล่าเขาไดท้มอบพระองคร์ไวท้ดท้วยความอลิจฉา
27:19 ขณะเมรนี่อปปีลาตนนนี่งบนลลนงกร์พลิพากษาอยซูล่นนนั้น ภรรยาของทล่านไดท้ใชท้คนมาเรบียนทล่านวล่า “ทล่านอยล่าพนวพนนกนบ
เรรนี่องของคนชอบธรรมนนนั้นเลย ดท้วยวล่าวนนนบีนั้ดลิฉนนทสุกขร์ใจหลายประการกนบความฝปันเกบีนี่ยวกนบทล่านผซูท้นนนั้น”
27:20 ฝป่ายพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่กจ็ยสุยงหมซูล่ชนขอใหท้ปลล่อยบารนบบนส และใหท้ประหารพระเยซซูเสบีย
27:21 เจท้าเมรองจรึงถามเขาวล่า “ในสองคนนบีนั้เจท้าจะใหท้เราปลล่อยคนไหนใหท้แกล่เจท้า” เขาตอบวล่า “บารนบบนส”
27:22 ปปีลาตจรึงถามพวกเขาวล่า “ถท้าอยล่างนนนั้น เราจะทคาอยล่างไรแกล่พระเยซซูทบีนี่เรบียกวล่า พระครลิสตร์” เขาพากนนรท้อง
แกล่ทล่านวล่า “ใหท้ตรรึงเขาเสบียทบีนี่กางเขนเถลิด”



27:23 เจท้าเมรองถามวล่า “ตรรึงทคาไม เขาไดท้ทคาผลิดประการใด” แตล่เขาทนนั้งหลายยลินี่งรท้องวล่า “ใหท้ตรรึงเขาเสบียทบีนี่กางเขน
เถลิด”
27:24 เมรนี่อปปีลาตเหจ็นวล่าไมล่ไดท้การมบีแตล่จะเกลิดวสุล่นวายขรึนั้น ทล่านกจ็เอานนั้คาลท้างมรอตล่อหนท้าหมซูล่ชน แลท้ววล่า “เราไมล่มบีผลิด
ดท้วยเรรนี่องโลหลิตของคนชอบธรรมคนนบีนั้ เจท้ารนบธสุระเอาเองเถลิด”
27:25 บรรดาหมซูล่ชนเรบียนวล่า “ใหท้โลหลิตของเขาตกอยซูล่แกล่เราทนนั้งบสุตรของเราเถลิด”
27:26 ทล่านจรึงปลล่อยบารนบบนสใหท้เขา และเมรนี่อทล่านไดท้โบยตบีพระเยซซูแลท้ว ทล่านกจ็มอบพระองคร์ใหท้ถซูกตรรึงทบีนี่กางเขน
27:27 พวกทหารของเจท้าเมรองจรึงพาพระเยซซูไปไวท้ในศาลาปรบีโทเรบียม แลท้วกจ็รวมทหารทนนั้งกองลท้อมพระองคร์ไวท้
27:28 และพวกเขาเปลรนั้องฉลองพระองคร์ออก เอาเสรนั้อสบีแดงเขท้มมาสวมพระองคร์
27:29 เมรนี่อพวกเขาเอาหนามสานเปป็นมงกสุฎ เขากจ็สวมพระเศบียรของพระองคร์ แลท้วเอาไมท้อท้อใหท้ถรอไวท้ในพระหนตถร์
เบรนั้องขวาของพระองคร์ และเขาไดท้คสุกเขล่าลงตล่อพระพนกตรร์พระองคร์ เยาะเยท้ยพระองคร์วล่า “กษนตรลิยร์ของพวกยลิว
เจท้าขท้า ขอทรงพระเจรลิญ”
27:30 แลท้วเขากจ็ถล่มนนั้คาลายรดพระองคร์ และเอาไมท้อท้อนนนั้นตบีพระเศบียรพระองคร์
27:31 เมรนี่อพวกเขาเยาะเยท้ยพระองคร์แลท้ว เขาถอดเสรนั้อนนนั้นออก แลท้วเอาฉลองพระองคร์สวมใหท้ และนคาพระองคร์
ออกไปเพรนี่อจะตรรึงเสบียทบีนี่กางเขน
27:32 ขณะทบีนี่พวกเขาออกไปนนนั้น เขาไดท้พบชาวไซรบีนคนหนรึนี่งชรนี่อซบีโมน เขาจรึงเกณฑร์คนนนนั้นใหท้แบกกางเขนของ
พระองคร์ไป
27:33 เมรนี่อพวกเขามาถรึงสถานทบีนี่แหล่งหนรึนี่งซรึนี่งเรบียกวล่ากลโกธา แปลวล่า สถานทบีนี่กะโหลกศบีรษะ
27:34 เขาเอานนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยวระคนกนบของขมมาถวายพระองคร์ เมรนี่อพระองคร์ทรงชลิมกจ็ไมล่เสวย
27:35 ครนนั้นตรรึงพระองคร์ทบีนี่กางเขนแลท้ว เขากจ็เอาฉลองพระองคร์มาจนบสลากแบล่งปปันกนนเพรนี่อจะสคาเรจ็จตามพระ
วจนะโดยศาสดาพยากรณร์ซรึนี่งวล่า ‘เสรนั้อผท้าของขท้าพระองคร์ เขาแบล่งปปันกนน สล่วนเสรนั้อของขท้าพระองคร์นนนั้น เขากจ็จนบ
สลากกนน’
27:36 แลท้วพวกเขากจ็นนนี่งเฝฝ้าพระองคร์อยซูล่ทบีนี่นนนี่น
27:37 และไดท้เอาถท้อยคคาขท้อหาทบีนี่ลงโทษพระองคร์ไปตลิดไวท้เหนรอพระเศบียร ซรึนี่งอล่านวล่า “ผซูท้นบีนั้ครอเยซซูกษนตรลิยร์ของ
ชนชาตลิยลิว”
27:38 คราวนนนั้นมบีโจรสองคนถซูกตรรึงไวท้พรท้อมกนบพระองคร์ ขท้างขวาพระหนตถร์คนหนรึนี่ง ขท้างซท้ายอบีกคนหนรึนี่ง
27:39 ฝป่ายคนทนนั้งหลายทบีนี่เดลินผล่านไปมานนนั้นกจ็ดล่าทอพระองคร์ สนนี่นศบีรษะของเขา
27:40 กลล่าววล่า “เจท้าผซูท้จะทคาลายพระวลิหารและสรท้างขรึนั้นในสามวนนนล่ะ จงชล่วยตนวเองใหท้รอด ถท้าเจท้าเปป็นบสุตรของ
พระเจท้า จงลงมาจากกางเขนเถลิด”
27:41 พวกปสุโรหลิตใหญล่กนบพวกธรรมาจารยร์และพวกผซูท้ใหญล่กจ็เยาะเยท้ยพระองคร์เชล่นกนนวล่า
27:42 “เขาชล่วยคนอรนี่นใหท้รอดไดท้ แตล่ชล่วยตนวเองใหท้รอดไมล่ไดท้ ถท้าเขาเปป็นกษนตรลิยร์ของชาตลิอลิสราเอล ใหท้เขาลงมา
จากกางเขนเดบีดี๋ยวนบีนั้เถลิด และเราจะเชรนี่อเขา



27:43 เขาไวท้ใจในพระเจท้า ถท้าพระองคร์พอพระทนยในเขากจ็ใหท้พระองคร์ทรงชล่วยเขาใหท้รอดเดบีดี๋ยวนบีนั้เถลิด ดท้วยเขาไดท้
กลล่าววล่า ‘เราเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า’”
27:44 ถรึงโจรทบีนี่ถซูกตรรึงไวท้กนบพระองคร์กจ็ยนงกลล่าวคคาหยาบชท้าตล่อพระองคร์เหมรอนกนน
27:45 แลท้วกจ็บนงเกลิดความมรดทนนี่วทนนั้งแผล่นดลิน ตนนั้งแตล่เวลาเทบีนี่ยงวนน จนถรึงบล่ายสามโมง
27:46 ครนนั้นประมาณบล่ายสามโมงพระเยซซูทรงรท้องเสบียงดนงวล่า “เอลบี เอลบี ลามาสะบนกธานบี” แปลวล่า “พระเจท้า
ของขท้าพระองคร์ พระเจท้าของขท้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินั้งขท้าพระองคร์เสบีย”
27:47 บางคนในพวกทบีนี่ยรนอยซูล่ทบีนี่นนนี่น เมรนี่อไดท้ยลินกจ็พซูดวล่า “คนนบีนั้เรบียกเอลบียาหร์”
27:48 ในทนนใดนนนั้น คนหนรึนี่งในพวกเขาวลินี่งไปเอาฟองนนั้คาชสุบนนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยวเสบียบปลายไมท้อท้อ สล่งใหท้พระองคร์เสวย
27:49 แตล่คนอรนี่นรท้องวล่า “อยล่าเพลินี่ง ใหท้เราคอยดซูซลิวล่าเอลบียาหร์จะมาชล่วยเขาใหท้รอดหรรอไมล่”
27:50 ฝป่ายพระเยซซู เมรนี่อพระองคร์รท้องเสบียงดนงอบีกครนนั้งหนรึนี่ง กจ็ทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป
27:51 และดซูเถลิด มล่านในพระวลิหารกจ็ขาดออกเปป็นสองทล่อนตนนั้งแตล่บนตลอดลล่าง แผล่นดลินกจ็ไหว ศลิลากจ็แตกออก
จากกนน
27:52 อสุโมงคร์ฝปังศพกจ็เปปิดออก ศพของพวกวลิสสุทธลิชนหลายคนทบีนี่ลล่วงหลนบไปแลท้วไดท้เปป็นขรึนั้นมา
27:53 ภายหลนงทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว เขาทนนั้งหลายกจ็ออกจากอสุโมงคร์พากนนเขท้าไปในนครบรลิสสุทธลิธิ์ปรากฏ
แกล่คนเปป็นอนนมาก
27:54 บนดนบีนั้ เมรนี่อนายรท้อยและทหารทบีนี่เฝฝ้าพระเยซซูอยซูล่ดท้วยกนนไดท้เหจ็นแผล่นดลินไหวและเหตสุการณร์เหลล่านนนั้นซรึนี่งบนงเกลิด
ขรึนั้น กจ็พากนนครนนี่นครท้ามยลินี่งนนก จรึงพซูดกนนวล่า “แทท้จรลิงทล่านผซูท้นบีนั้เปป็นพระบสุตรของพระเจท้า”
27:55 ทบีนี่นนนี่นมบีหญลิงหลายคนทบีนี่ไดท้ตลิดตามพระเยซซูจากแควท้นกาลลิลบีเพรนี่อปรนนลิบนตลิพระองคร์ มองดซูอยซูล่แตล่ไกล
27:56 ในพวกนนนั้นมบีมารบียร์ชาวมนกดาลา มารบียร์มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบสุตรเศเบดบี
27:57 ครนนั้นถรึงเวลาพลบคนี่คา มบีเศรษฐบีคนหนรึนี่งมาจากบท้านอารลิมาเธบียชรนี่อโยเซฟ เปป็นสาวกของพระเยซซูดท้วย
27:58 เขาไดท้เขท้าไปหาปปีลาตขอพระศพพระเยซซู ปปีลาตจรึงสนนี่งใหท้มอบพระศพนนนั้นใหท้
27:59 เมรนี่อโยเซฟไดท้รนบพระศพมาแลท้ว เขากจ็เอาผท้าปป่านทบีนี่สะอาดพนนหสุท้มพระศพไวท้
27:60 แลท้วเชลิญพระศพไปประดลิษฐานไวท้ทบีนี่อสุโมงคร์ใหมล่ของตน ซรึนี่งเขาไดท้สกนดไวท้ในศลิลา เขากจ็กลลินั้งหลินใหญล่ปปิดปาก
อสุโมงคร์ไวท้แลท้วกจ็จากไป
27:61 ฝป่ายมารบียร์ชาวมนกดาลากนบมารบียร์อบีกคนหนรึนี่งนนนั้น กจ็นนนี่งอยซูล่ทบีนี่นนนี่นตรงหนท้าอสุโมงคร์
27:62 วนนตล่อมา ครอวนนถนดจากวนนตระเตรบียม พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีพากนนไปหาปปีลาต
27:63 เรบียนวล่า “เจท้าคสุณขอรนบ ขท้าพเจท้าทนนั้งหลายจคาไดท้วล่า คนลล่อลวงผซูท้นนนั้น เมรนี่อเขายนงมบีชบีวลิตอยซูล่ไดท้พซูดวล่า ‘ลล่วงไป
สามวนนแลท้วเราจะเปป็นขรึนั้นมาใหมล่’
27:64 เหตสุฉะนนนั้น ขอไดท้มบีบนญชาสนนี่งเฝฝ้าอสุโมงคร์ใหท้แขจ็งแรงจนถรึงวนนทบีนี่สาม เกลรอกวล่าสาวกของเขาจะมาในตอน
กลางครน และลนกเอาศพไป แลท้วจะประกาศแกล่ประชาชนวล่า เขาเปป็นขรึนั้นมาจากความตายแลท้ว และการหลอก
ลวงครนนั้งนบีนั้จะรท้ายแรงยลินี่งกวล่าครนนั้งกล่อนอบีก”
27:65 ปปีลาตจรึงบอกเขาวล่า “พวกทล่านจงเอายามไปเถลิด จงไปเฝฝ้าใหท้แขจ็งแรงเทล่าทบีนี่ทล่านจะทคาไดท้”



27:66 เขาจรึงไปทคาอสุโมงคร์ใหท้มนนี่นคง ประทนบตราไวท้ทบีนี่หลิน และวางยามประจคาอยซูล่
ในบททบีนี่ยบีนี่สลิบเจจ็ดของมนทธลิวนบีนั้ เราตามพระเยซซูขรึนั้นไปบนเนลินเขาอนนขรสุขระของกลโกธาอนนเปป็นทบีนี่ซรึนี่ง

พระองคร์จะทรงถซูกตรรึงทบีนี่กางเขนนนนั้น ชล่างเปป็นการเดลินทางอนนยลินี่งใหญล่สคาหรนบพระเมษโปดกของพระเจท้า! พระองคร์
ไดท้ทรงดคาเนลินชบีวลิตอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีมากทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่มนสุษยร์คนใดจะเคยดคาเนลิน พระองคร์ไดท้ทรงรนกษาโรคภนยทสุก
อยล่างใหท้หาย พระองคร์ไดท้ทรงขนบผบีทนนั้งหลายออก พระองคร์ไดท้ทรงทคาใหท้คนตายเปป็นขรึนั้นมา ในมนทธลิว 1:23 พระองคร์
ทรงถซูกประกาศวล่าเปป็นอลิมมานซูเอล (พระเจท้าทรงสถลิตอยซูล่กนบเรา) พระองคร์ทรงเปป็นพระเจท้าผซูท้เสดจ็จมารนบสภาพ
มนสุษยร์ พระองคร์ทรงเปป็นทบีนี่รนกยลินี่งของพระบลิดา

กระนนนั้นเรากจ็เหจ็นพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกนคาตนวไป โดยมรอของเหลล่าคนชนนี่ว เพรนี่อไปสลินั้นพระชนมร์
บนกางเขนอนนหนรึนี่งทบีนี่กลโกธา ความทสุกขร์ทรมานทนนั้งหลายทบีนี่พระองคร์ทรงเผชลิญ, ความทสุกขร์ทรมานทนนั้งหลายทบีนี่ไมล่
อาจพรรณนาไดท้ดท้วยคคาพซูดของมนสุษยร์, ไมล่ใชล่แคล่ความทสุกขร์ทรมานฝฝ่ายรข่างกายเทล่านนนั้น พระองคร์ทรงสซูท้ทนความ
ทสุกขร์ทรมานฝป่ายวลิญญาณดท้วย ผซูท้ใดเลล่าทล่ามกลางมนสุษยร์ทนนั้งหลายสามารถหยนนี่งถรึงความลรึกลนั้คาแหล่งความอนบอาย
แหล่งความมรณาของพระองคร์บนกางเขนอนนหนรึนี่งของโรม? แตล่ในฐานะเปป็นสลินี่งมบีชบีวลิตทบีนี่มบีขบีดจคากนดและขนดสน เรา
ทนนั้งหลายสามารถใครล่ครวญสลินี่งเหลล่านนนั้นทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงทนทสุกขร์แทนเรา เพรนี่อทบีนี่เราทนนั้งหลายจะไดท้ไมล่ตท้องสซูท้ทน
ความทสุกขร์ทรมานเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกถาโถมลงบนพระองคร์ในโมงยามทบีนี่มรดมลิดเหลล่านนนั้น

บททบีนี่ยบีนี่สลิบหกปปิดทท้ายดท้วยบนนทรึกอนนนล่าเศรท้าเกบีนี่ยวกนบการปฏลิเสธและการรท้องไหท้สคานรึกผลิดแบบขมขรนี่นของ
เปโตร องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ทรงใหท้คคารนบสารภาพอนนยลินี่งใหญล่ของพระองคร์ตล่อหนท้ามหาปสุโรหลิตแลท้ว โดยทรง
ประกาศวล่าพระองคร์ไมล่เพบียงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้าเทล่านนนั้น แตล่พระองคร์จะทรงประทนบนนนี่ง ณ เบพนั้องขวา
พระหมัตถค์ของพระเจท้าในไมล่ชท้าดท้วย และพระองคร์จะเสดจ็จมายนงแผล่นดลินโลกอบีกทบีในฤทธานสุภาพและสงล่าราศบียลินี่ง
ใหญล่ คคารนบสารภาพของพระองคร์ในความจรลิงอนนเปป็นนลิรนนดรร์เหลล่านนนั้นครอสลินี่งทบีนี่ทคาใหท้พระองคร์ถซูกปรนบโทษถรึงตาย!

สคาหรนบหลายคน ไมล่มบีการนอนหลนบในครนนนนั้นเลย พระบสุตรของพระเจท้าไมล่ไดท้นอนหลนบอยล่างแนล่นอน 
และนอกเหนรอจากการเหนรนี่อยลท้าฝป่ายรล่างกายแลท้ว พระองคร์ยนงทรงถซูกดล่าวล่าและถซูกเยาะเยท้ยโดยเหลล่าคนบาป
ดท้วย แนล่นอนวล่าเปโตรไมล่ไดท้นอนหลนบครนนนนั้น หลนงจากการปฏลิเสธพระเยซซูอนนนล่าละอายของเขาและการรท้องไหท้
ขมขรนี่นของเขาในการกลนบใจใหมล่ ผมสงสนยอยล่างจรลิงใจวล่าพวกสาวกทบีนี่หวาดกลนวและสนบสนเหลล่านนนั้นคงไมล่ไดท้หลนบ
เชล่นกนน พวกปสุโรหริตใหญข่ไมล่ไดท้หลนบครนนนนั้น พวกเขาอดตาหลนบขนบตานอนเพรนี่อคลิดอสุบายตล่อไปเรรนี่องการฆล่าพระเยซซู 
และวางแผนตล่างๆเพรนี่อทคาการไตล่สวนพระองคร์ตล่อไป พวกเขาตท้องมอบพระองคร์ไวท้ในมรอของผซูท้วล่าราชการโรม ดนง
นนนั้นพวกเขาจรึงจนบพระองคร์มนดไวท้อยล่างแนล่นหนาและพาพระองคร์เดลินไปตามทท้องถนนของกรสุงเยรซูซาเลจ็มเพรนี่อมอบ
พระองคร์ไวท้กนบปอนทลิอนสปปีลาต

ชล่างเปป็นเหตสุการณร์ทบีนี่ตรงขท้ามกนนอยล่างสลินั้นเชลิงกนบทบีนี่ไดท้เกลิดขรึนั้นไปเมรนี่อไมล่กบีนี่วนนกล่อนหนท้านนนั้น เมรนี่อพระเยซซูไดท้
ทรงขบีนี่ลาตนวหนรึนี่งเขท้ากรสุงและฝซูงชนเหลล่านนนั้นโหล่รท้องสรรเสรลิญพระองคร์วล่าเปป็นกษนตรลิยร์! พวกเขาไดท้เอาเสรนั้อผท้าของตน
ปซูลงบนเสท้นทางตรงหนท้าพระองคร์ โดยโหล่รท้องไปพรท้อมกนนดท้วยวล่า “โฮซนนนาแกล่ราชบสุตรของดาวลิด...โฮซนนนาในทบีนี่
สซูงสสุด!”



สภาซานเฮดรรินมอบพระเยซผไวผู้กมับปปีลาต
ขท้อ 1 และ 2: “ครมันั้นรสุข่งเชผู้า บรรดาพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่แหข่งประชาชนปรถึกษากมันดผู้วยเรพพื่อง

พระเยซผ เพพพื่อจะประหารพระองคค์เสรีย เขาจถึงมมัดพระองคค์พาไปมอบไวผู้แกข่ปอนทริอมัสปปีลาตเจผู้าเมพอง”
(บนนทรึกนบีนั้ถซูกใหท้ไวท้ในมาระโกบททบีนี่ 15, ลซูกาบททบีนี่ 23, และในยอหร์นบททบีนี่ 18 เชล่นกนน)
“ครมันั้นรสุข่งเชผู้า” นนนี่นครอ ทนนทบีทบีนี่สวล่าง พวกผซูท้นคายลิว “ปรถึกษากมันดผู้วยเรพพื่องพระเยซผ เพพพื่อจะประหารพระองคค์

เสรีย” เหจ็นไดท้ชนดวล่าพวกเขายนงไมล่ไดท้แนล่ใจเตจ็มรท้อยวล่าแผนการของพวกเขากคาลนงบนงเกลิดผลตามทบีนี่พวกเขาไดท้ตนนั้งใจไวท้
และพวกเขาปรรึกษากนนตล่อไปและหารรอเพลินี่มเตลิมเรรนี่องคดบีทบีนี่พวกเขาไดท้กสุขรึนั้นเพรนี่อปรนกปรคาพระองคร์ พวกเขาตท้องมบีขท้อ
กลล่าวหาบท้าง ถรึงแมท้มนนจะเปป็นการเสแสรท้งกจ็ตาม ซรึนี่งพวกเขาสามารถใชท้มนนเพรนี่อมอบพระองคร์ไวท้กนบทางการของ
โรมไดท้ ครอขท้อกลล่าวหาบางอยล่างซรึนี่งเปป็นเรรนี่องทางแพล่งทบีนี่อาจชนกนคาปปีลาตใหท้ปรนบโทษพระองคร์และตนดสลินประหาร
ชบีวลิตพระองคร์ไดท้

“เขาจถึงมมัดพระองคค์...” พวกเขาไดท้มนดพระเยซซูตอนทบีนี่พวกเขาจนบกสุมพระองคร์ในสวนนนนั้น (ยอหร์น 18:12) 
แตล่พวกเขานล่าจะปลล่อยพระองคร์จากเครรนี่องพนนธนาการของพระองคร์ตอนทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกไตล่สวนตล่อหนท้าสภา
ซานเฮดรลินในคฤหาสนร์ของคายาฟาส บนดนบีนั้ ขณะทบีนี่พวกเขากคาลนงเตรบียมพรท้อมเพรนี่อนคาตนวพระองคร์ไปยนงอบีกสล่วน
หนรึนี่งของกรสุง พวกเขากจ็มนดพระองคร์อบีกครนนั้ง ซรึนี่งการพนนธนาการนนนั้นไมล่นล่าจะมบีอะไรมากไปกวล่าการมนดพระหนตถร์ของ
พระองคร์ จากนนนั้นพวกเขากจ็นคาตนวพระองคร์ไปและ “พาไปมอบไวผู้แกข่ปอนทริอมัสปปีลาตเจผู้าเมพอง”

ในขณะนนนั้นผซูท้วล่าราชการทบีนี่ปกครองเหนรอแควท้นยซูเดบียไดท้ถซูกแตล่งตนนั้งโดยพวกโรมนน สถานทบีนี่พคานนกทางการ
ของผซูท้วล่าราชการอยซูล่ในเมรองซบีซารบียา แตล่เขาไดท้มายนงกรสุงเยรซูซาเลจ็มเพรนี่อรล่วมเทศกาลเลบีนั้ยงอนนยลินี่งใหญล่ของพวกยลิว 
คนยลิวจคานวนมหาศาลอยซูล่ในกรสุงเยรซูซาเลจ็มเพรนี่อถรอเทศกาลปปัสกา และผซูท้วล่าราชการกจ็มายนงนครบรลิสสุทธลิธิ์นนนั้นเพรนี่อ
อคานวยความยสุตลิธรรม, เพรนี่อดซูวล่าสลินี่งตล่างๆสงบเรบียบรท้อยดบี, และเพรนี่อปราบปรามการจลาจลใดๆทบีนี่อาจเกลิดขรึนั้นไดท้ 
ดท้วยเหตสุนบีนั้ผซูท้วล่าราชการจรึงอยซูล่ในกรสุงเยรซูซาเลจ็มตอนทบีนี่มบีการจนบกสุมและไตล่สวนพระเยซซูดท้วย

ชรนี่อเรบียกของปปีลาตครอ “ผซูท้วล่าราชการ” หรรอ “ผซูท้แทน” หนท้าทบีนี่ของเขาหลนกๆแลท้วครอ การเกจ็บภาษบีตล่างๆ
และรายรนบทบีนี่พรึงสล่งใหท้แกล่จนกรพรรดลิโรม และการอคานวยความยสุตลิธรรมเมรนี่อถรึงคราวจคาเปป็น เขาถซูกแตล่งตนนั้งใหท้เปป็นผซูท้
วล่าราชการของแควท้นยซูเดบียโดยทลิเบเรบียส ผซูท้ซรึนี่งเปป็นจนกรพรรดลิโรมในขณะนนนั้น

ยอหร์นบอกเราวล่าพวกเขานคาตนวพระเยซซู “จากคายาฟาสไปยนงศาลปรบีโทเรบียม (หท้องโถงตนดสลินความ)” 
ซรึนี่งเปป็นสล่วนนนนั้นของศาลปรบีโทเรบียม (คฤหาสนร์ของผซูท้วล่าราชการ) ซรึนี่งเปป็นทบีนี่ๆความยสุตลิธรรมถซูกอคานวยใหท้ พวกยลิว
เอง “ไมล่ไดท้เขท้าไปในศาลปรบีโทเรบียม เพรนี่อไมล่ใหท้เปป็นมลทลิน แตล่จะไดท้กลินปปัสกาไดท้” (ยอหร์น 18:28) พวกยลิวเหลล่านบีนั้
เครข่งศาสนาเหลพอเกรินจนพวกเขาอยากทบีนี่จะ “สะอาด” ในทางพลิธบีการ ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึงไมล่ยอมเขท้าไปใน
คฤหาสนร์ของคนตล่างชาตลิเกรงวล่าพวกเขาจะเปป็นมลทลินและไมล่ไดท้รนบอนสุญาตใหท้รนบประทานปปัสกา ในกนนดารวลิถบี 
19:22 เราอล่านวล่า “และสลินี่งใดทบีนี่ผซูท้เปป็นมลทลินแตะตท้อง สลินี่งนนนั้นจะเปป็นมลทลิน และผซูท้ทบีนี่แตะตท้องสลินี่งนนนั้นจะเปป็นมลทลิน
จนถรึงเวลาเยจ็น” มนนไมล่สคาคนญตล่อพวกผซูท้ปกครองชาวยลิวเลยทบีนี่พวกเขากคาลนงคลิดแผนการเพรนี่อตรรึงพระบสุตรของ
พระเจท้าผซูท้ไมล่ทรงมบีบาปบนกางเขน พวกเขาไมล่อยากทคาใหท้ตนวเอง “มบีมลทลิน” โดยการเขท้าไปในหท้องโถงตนดสลิน
ความของปปีลาต



ความเสทยใจและการฆข่าตมัวตายของยผดาส
ขท้อ 3-5: “เมพพื่อยผดาสผผผู้ทรยศพระองคค์เหก็นวข่าพระองคค์ตผู้องปรมับโทษกก็กลมับใจ นสาเงรินสามสริบเหรรียญนมันั้น

มาคพนใหผู้แกข่พวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่ กลข่าววข่า “ขผู้าพเจผู้าไดผู้ทสาบาปทรีพื่ไดผู้ทรยศโลหริตอมันบรริสสุทธริธ” คนเหลข่า
นมันั้นจถึงวข่า “การนมันั้นเปป็นธสุระอะไรของเรา เจผู้าตผู้องรมับธสุระเอาเอง” ยผดาสจถึงทรินั้งเงรินนมันั้นไวผู้ในพระวริหารและจากไป 
แลผู้วเขากก็ออกไปผผกคอตาย”

บนนทรึกเรรนี่องการฆล่าตนวตายของยซูดาสเปป็นเอกลนกษณร์เฉพาะตนวของหนนงสรอมนทธลิว ทนนั้งมาระโก, ลซูกา, และ
ยอหร์นไมล่ไดท้ใหท้บนนทรึกเกบีนี่ยวกนบเรรนี่องนบีนั้

“เมพพื่อยผดาสผผผู้ทรยศพระองคค์เหก็นวข่าพระองคค์ตผู้องปรมับโทษกก็กลมับใจ...” เหตสุการณร์ตอนนบีนั้ไมล่ไดท้ใหท้ความ
กระจล่างมากนนกเกบีนี่ยวกนบเหตสุจผงใจของยซูดาส แตล่เรารซูท้วล่าการปรมับโทษพระเยซซูทคาใหท้คนทรยศผซูท้นบีนั้เสบียใจ และการ
ฆล่าตนวตายเปป็นผลลนพธร์ อาจเปป็นไดท้วล่ายซูดาสไมล่ไดท้คาดหวนงจรลิงๆวล่าพระเยซซูจะถผกปรมับโทษ บางทบีเขาคาดหวนงวล่า
พระเยซซูจะทรงชล่วยเหลรอตนวเองใหท้รอดพท้นอยล่างมหนศจรรยร์จากคนเหลล่านนนั้นทบีนี่จนบกสุมพระองคร์ ความสนใจหลนกของ
เขาครอผลกคาไรสล่วนตนวอนนชนนี่วรท้าย และเขาตนนั้งใจทบีนี่จะไดผู้กสาไรโดยวลิธบีใดวลิธบีหนรึนี่ง-ใชล่แลท้วครนบ แมท้กระทนนี่งโดยการทรยศ
อนนดคามรดทบีนี่สสุด

ทบีนี่ยซูดาส “กลมับใจ” นนนั้น ไมล่จคาเปป็นตท้องบล่งบอกถรึงการเปลบีนี่ยนแปลงไปในทางทบีนี่ดบีขรึนั้น, การเปลบีนี่ยนแปลง
ของมนสุษยร์ภายใน มนนแคล่หมายถรึงการเปลบีนี่ยนแปลงของทนศนะเกบีนี่ยวกนบสลินี่งๆหนรึนี่ง, การเปลบีนี่ยนแปลงของความรซูท้สรึก
ยกตนวอยล่างเชล่น คนๆหนรึนี่งทบีนี่ถซูกจนบกสุมและถซูกจคาคสุกเพราะเมาสสุราจะไมล่เสบียใจทบีนี่เขาเมาเหลท้า เขาอาจแคล่กคาลนง 
“สนสุก” (ตามทบีนี่ชาวโลกเรบียกกนน) ขณะทบีนี่เขากคาลนงดรนี่มเหลท้าอยซูล่ แตล่เมรนี่อเขาเขท้าซนงเตเขากจ็เกลิดความรซูท้สรึกเสบียใจ นนนี่น
ไมล่ไดท้หมายความวล่าเขากลนบใจมาหาพระเจท้าแลท้ว มนนแคล่หมายความวล่าเขาเสบียใจทบีนี่เขาเมาเหลท้าและถซูกจนบเขท้าคสุก

“...นสาเงรินสามสริบเหรรียญนมันั้นมาคพนใหผู้แกข่พวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่...” เมรนี่อยซูดาสเหจ็นวล่าพระเยซซู
ทรงถซูกปรนบโทษใหท้ถรึงตาย ความเสบียใจกจ็เกาะกสุมเขา จากนนนั้นเขาจรึงเอาเงลินสามสลิบเหรบียญนนนั้นไปและพยายามทบีนี่
จะครนเงลินนนนั้นใหท้แกล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้จล่ายเขาแลกกนบการกระทคาอนนชนนี่วรท้ายของเขา

“ขผู้าพเจผู้าไดผู้ทสาบาปทรีพื่ไดผู้ทรยศโลหริตอมันบรริสสุทธริธ” ยซูดาสไดท้อยซูล่กนบองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทนนั้งในทบีนี่แจท้งและในทบีนี่
ลนบ และหากเขาสามารถพบขท้อบกพรล่องสนกอยล่างในอสุปนลิสนยของพระเยซซู นบีนี่กจ็คงเปป็นเวลาเหมาะแลท้วทบีนี่จะเอล่ยถรึง
มนน แตล่ในใจของเขา เขากจ็รซูท้วล่าพระเยซซูทรงไมล่มบีความผลิดในเรรนี่องใดเลย เขาไดท้ยลินมาแลท้ว-ถรึงแมท้วล่าเขาไมล่ไดท้รมับไวผู้
กจ็ตาม- ครอไดท้ยลินถท้อยคคาแสนมหนศจรรยร์แหล่งชบีวลิตขณะทบีนี่พระเยซซูทรงสนนี่งสอนและเทศนา เขาไดท้เหจ็นชรีวริตประจคาวนน
ของพระเยซซูแลท้ว และเขากจ็รซูท้วล่าขท้อกลล่าวหาเหลล่านนนั้นทบีนี่ปรนกปรคาพระองคร์ลท้วนเปป็นเทจ็จทนนั้งหมด เขาไดผู้ “ทรยศ
โลหริตอมันบรริสสุทธริธ” จรริงๆ พระโลหลิตของพระเยซซูเปป็นโลหริตทรีพื่ไรผู้ความผริด, พระโลหลิตของพระเมษโปดกของ
พระเจท้า, โลหลิตเดบียวเทล่านนนั้นทบีนี่ไมล่ถซูกบาปทคาใหท้แปดเปฟฟื้อนเลย

“การนมันั้นเปป็นธสุระอะไรของเรา?” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ “หากเจท้าทคาบาปแลท้ว นนนี่นกจ็ไมล่ใชล่กงการอะไร
ของเรา พวกเราไดท้สริพื่งทรีพื่พวกเราตผู้องการแลผู้ว และพวกเราหมดธสุระกนบเจผู้าแลท้ว” พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่
ไมล่มบีความเวทนาสงสารใหท้แกล่ยซูดาสมากไปกวล่าทบีนี่มบีใหท้แกล่พระเยซซูเลย ไมล่มบีความโศกเศรท้าเสบียใจใดทคาใหท้พวกเขา
ลคาบากใจเลย ในทบีนี่สสุดพวกเขากจ็จนบกสุมพระเยซซูไดท้แลท้วและพวกเขาไมล่สนเรรนี่องผลทบีนี่ตามมาตล่างๆของการกระทคา



ของพวกเขาเลย สล่วนยซูดาสคนทรยศนนนั้น เขาไดท้ตกลงทคาการนนนั้นแลท้วและเขาตท้องยรึดถรอตามนนนั้น พวกเขาไมล่สน
เลยวล่าจะเกลิดอะไรขรึนั้นกนบเขา ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงกลล่าวแกล่เขาวล่า “เจผู้าตผู้องรมับธสุระเอาเอง”

แมท้จวบจนถรึงทสุกวนนนบีนั้ เมรนี่อคนชนนี่วรท้ายทนนั้งหลายใชท้คนอรนี่นๆเพรนี่อทคาใหท้แผนการชนนี่วๆของตนสคาเรจ็จ พวกเขากจ็
ไมล่สนเกบีนี่ยวกนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้ชล่วยเหลรอตนเลย และสสุดทท้ายแลท้วคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เปป็นเบบีนั้ยหมากรสุกในมรอของคนชนนี่ว
กจ็ตท้องชดใชท้อยล่างแสนสาหนสสคาหรนบสลินี่งทบีนี่ตนไดท้กระทคาเพรนี่อนคาผลกคาไรมาสซูล่พวกคนใจหยาบชท้าทบีนี่จท้างตนใหท้กระทคา
งานชนนี่วๆของพวกเขา คนเหลล่านนนั้นไมล่สนใจเลยเกบีนี่ยวกนบพวกเหยพพื่อแหล่งความชนนี่วของพวกเขา พวกเขาใชท้คนๆหนรึนี่ง
อยซูล่พนกหนรึนี่ง และเมรนี่อสคาเรจ็จตามจสุดประสงคร์ของพวกเขาแลท้ว พวกเขากจ็โยนคนๆนนนั้นทลินั้งไป

“ยผดาสจถึงทรินั้งเงรินนมันั้นไวผู้ในพระวริหาร...” เพราะถซูกเผาอยซูล่ภายใตท้ความละอายใจแหล่งความเสบียใจของตน, 
โมโหทบีนี่พวกปสุโรหลิตใหญล่ไมล่ยอมรนบกคาไรอธรรมทบีนี่เขาเอาไปครน ยซูดาสจรึงโยนเงลินนนนั้นลงบนพรนั้น “และจากไป” ผม
นรึกภาพออกวล่าเขาปาเหรบียญเหลล่านนนั้นไปไกลจากเขา โดยไมล่คลิดวล่าพวกมนนจะไปหลล่นตรงไหน และวลินี่งไปจากพระ
วลิหาร เขาจะไปหาพระเยซซูแทนทบีนี่จะไปหาพวกผซูท้นคาทางศาสนาเหลล่านนนั้นกจ็ทคาไดท้ เขาจะซบลงแทบพระบาทของ
พระเยซซูและอท้อนวอนขอความเมตตาและการยกโทษใหท้กจ็ทคาไดท้ แตล่เขากจ็ไมล่เตจ็มใจทบีนี่จะมาอยซูล่ตล่อพระพนกตรร์องคร์
พระผซูท้เปป็นเจท้าผซูท้ซรึนี่งเขาไดท้ทรยศ เขาไมล่ไดท้กลนบใจใหมล่มาหาพระเจท้า แทนทบีนี่จะทคาเชล่นนนนั้น เขา “ออกไปผดูกคอ
ตาย!”

แมท้กระทนนี่งการทลินั้งเงลินสามสลิบเหรบียญนนนั้นไปอยล่างรนงเกบียจกจ็ไมล่ไดท้ทคาใหท้เขาบรรเทาใจ เขาอยากหนบีเขท้าไปสซูล่
ความหลงลรม อยากไปใหท้พท้นจากใจสคานรึกผลิดชอบทบีนี่คอยฟฝ้องเขาถรึงสลินี่งทบีนี่เขาไดท้กระทคา ทคาใหท้มนนจบสลินั้นไป หนบีไป
ใหท้พท้นจากมนน ทคาลายตมัวเขาเองเพราะวล่าเขาไมล่อาจทคาลายความรซูท้สรึกผลิดของตนไดท้!

ในกลิจการ 1:15-18 เปโตรกลล่าวถรึงยซูดาสวล่าไดท้ทคาใหท้คคาพยากรณร์ของเพลงสดสุดบี 41:9 สคาเรจ็จแลท้ว และ
ประกาศวล่ายซูดาสในการเสบียชบีวลิตของเขาไดท้ลท้มคะมคา “แตกกลางตนวไสท้พสุงทะลนกออกมาหมด” นบีนี่ไมล่ไดท้ขนดแยท้งกนบ
บนนทรึกของมนทธลิวแตล่อยล่างใด แตล่กลนบเสรลิมเขท้ากนบและเนท้นยนั้คาจสุดจบอนนนล่ากลนวของชบีวลิตชนนี่วของยซูดาส

ในศตวรรษทบีนี่ยบีนี่สลิบนบีนั้ผซูท้คนฆล่าตนวตายโดยการผซูกคอตายในหลากหลายวลิธบี บางคนใชท้เชรอกเสท้นหนรึนี่ง บางคน
แขวนคอโดยใชท้เขจ็มขนดหรรอเครรนี่องประดนบชนลิดอรนี่น บางคนกจ็ทคา “เชรอก” ขรึนั้นเองจากผท้าปซูทบีนี่นอนหรรอผท้าหล่มขาดๆ 
ตามทบีนี่ประวนตลิศาสตรร์แหล่งดลินแดนของเรากลล่าว พวกอาชญากรเคยถซูกแขวนคอจากตะแลงแกงและจากตท้นไมท้
ขนาดใหญล่ ไมล่วล่าจะใชท้วริธรีการหรพอเครพพื่องมพอใดกจ็ตาม การผซูกคอตายกจ็เปป็นการเอาบางสลินี่งมาผซูกรอบคอใหท้แนล่น
จนกวล่ากระบวนการหายใจถซูกหยสุด

ในบนนทรึกเรรนี่องการฆล่าตนวตายของยซูดาส มนทธลิวบอกเลล่าวริธรีการทบีนี่ยซูดาสไดท้ปลลิดชบีพของตน และเปโตร ใน
คคากลล่าวของเขาในหนนงสรอกลิจการ กลล่าวถรึงผลลมัพธค์ของการผซูกคอตายนนนั้น แถบชนบทในตอนนนนั้นมบีพรนั้นขรสุขระ 
ภซูเขาและหนท้าผาทนนั้งหลายอยซูล่ไมล่ไกลจากกรสุงเยรซูซาเลจ็ม ยซูดาสคงหาจสุดเหมาะๆไดท้ไมล่ยากเลยทบีนี่เขาจะใชท้เชรอกหรรอ
อะไรกจ็ตามทบีนี่เขามบีอยซูล่ผซูกคอของตน จากนนนั้นกจ็ทลินั้งตนวลงไปจากความสซูงทบีนี่มากพอจนเชรอกเสท้นนนนั้นอาจขาดและเขา
อาจรล่วงหนวทลินี่มลงมาและตนวขาดเปป็นสองทล่อน เขารบีบออกไปจากพระวลิหาร ความคลิดทบีนี่ถซูกทรมานของเขาแสวงหา
สถานทบีนี่ๆเขาจะปลลิดชบีวลิตของตนวเองไดท้ เขาไมล่ไดท้สนใจเรรนี่องวลิธบีการมากเทล่ากนบทบีนี่เขาสนใจเรรนี่องการกคาจนดตนวเองไป



ใหท้พท้นๆ, เปป็นอลิสระจากความปวดรท้าวแหล่งความคลิดทบีนี่ถซูกทรมานของเขาและการฟฝ้องใจของเขาทบีนี่ทคาใหท้เขาไมล่อาจ
ทนการมบีชบีวลิตอยซูล่ไดท้อบีกตล่อไป

“บสุคคลทบีนี่ถซูกตนกเตรอนบล่อยๆ แตล่ยนงแขจ็งคอ ประเดบีดี๋ยวจะถซูกทคาลาย จรึงรนกษาไมล่ไดท้” (สภษ. 29:1) ไมล่ตท้อง
สงสนยเลยวล่ายซูดาสถซูกตนกเตรอนบล่อยๆในระหวล่างชล่วงเวลามากกวล่าสามปปีนนนั้นทบีนี่เขาเดลินกนบพระเยซซู แตล่เขาไดท้ปฏลิเสธ
ถท้อยคคาของพระเยซซู-และถซูกทคาลายโดยความตายอนนสยดสยอง บางครนนั้งพระเจท้ากจ็ไมล่ทรงยอมใหท้เหลล่าคนชนนี่วเสบีย
ชบีวลิตแบบทบีนี่เราเรบียกกนนวล่า “การเสบียชบีวลิตแบบธรรมชาตลิ” นบีนี่เปป็นความจรลิงเกบีนี่ยวกนบโคราหค์ และ “ทนนั้งหมดทบีนี่เปป็น
ของๆ” เขา แผล่นดลินไดท้อท้าปากและกลรนชสุมชนทนนั้งหมดลงไป พรท้อมกนบบท้านเรรอนและทสุกสลินี่งทบีนี่พวกเขามบี พวกเขา
รล่วงลงไปในนรกทนนั้งเปป็น (กดว. 16:31-33)

ขท้อ 6-8: “พวกปสุโรหริตใหญข่จถึงเกก็บเอาเงรินนมันั้นมาแลผู้ววข่า “เปป็นการผริดพระราชบมัญญมัตริทรีพื่จะเกก็บเงรินนมันั้นไวผู้
ในคลมังพระวริหาร เพราะเปป็นคข่าโลหริต” เขากก็ปรถึกษากมันและไดผู้เอาเงรินนมันั้นไปซพนั้อทสุข่งชข่างหมผู้อไวผู้ สสาหรมับเปป็นทรีพื่ฝปัง
ศพคนตข่างบผู้านตข่างเมพอง เหตสุฉะนมันั้น ทสุข่งนมันั้นจถึงเรรียกวข่า ทสุข่งโลหริต จนถถึงทสุกวมันนรีนั้”

“เปป็นการผริดพระราชบมัญญมัตริ... เพราะเปป็นคข่าโลหริต” พวกปสุโรหลิตใหญล่นล่าจะอท้างอลิงไปยนงพระราช
บนญญนตลิ 23:18 ถรึงแมท้วล่า “คล่าโลหลิต” ไมล่ไดท้ถซูกกลล่าวถรึงอยล่างเจาะจงในพระคคาขท้อนนนั้นกจ็ตาม เงลินสามสลิบเหรบียญนนนั้น
ทบีนี่จล่ายใหท้แกล่ยซูดาสถรอวล่าเปป็นคล่าจท้างแหล่งความชนนี่วชท้า มนนจรึงถซูกถรอวล่าเปป็นมลทลินและไมล่อาจถซูกใสล่ไวท้ในคลนงของพระ
วลิหารไดท้ ผซูท้นคาทางศาสนาเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้ลนงเลเลยทบีนี่จะซรนั้อโลหลิตทบีนี่ไรท้ผลิดดท้วยเงลินนนนั้น กระนนนั้นพวกเขากจ็ยนงมบีความ
ละอายใจแบบคนหนท้าซรนี่อใจคดเกบีนี่ยวกนบการเอาเงลินเดบียวกนนนนนั้นใสล่ไวท้ในคลนงศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของตน!

“คลนง” ทบีนี่วล่านบีนั้ประกอบดท้วยหบีบหรรอภาชนะหลายลซูกทบีนี่ถซูกวางไวท้ในสล่วนตล่างๆของลานเหลล่านนนั้นเพรนี่อรนบ
ของถวายแบบสมมัครใจจากประชาชน เชล่นเดบียวกนบเงลินครรึนี่งเชเขลทบีนี่เรบียกเกจ็บจากยลิวทสุกคน สลินี่งใดกจ็ตามทบีนี่ถซูกใสล่ไวท้
ในภาชนะคลนงเหลล่านนนั้นกจ็ถซูกถรอวล่าเปป็นของถวายหนรึนี่งทบีนี่ถซูกถวายแดล่พระเจท้าโดยตรง

“เขากก็ปรถึกษากมัน...” พวกปสุโรหลิตใหญล่และผซูท้ปกครองแหล่งพระวลิหารมบีการประชสุมกนนเพรนี่อหารรอถรึงวลิธบีการ
อนนเหมาะสมทบีนี่จะกคาจนดเงลินสามสลิบเหรบียญนนนั้นไปใหท้พท้นๆ พวกเขาเอามนนใสล่ไวท้ในคลนงไมล่ไดท้ แตล่พวกเขาตท้องกคาจนด
มนนไปใหท้พท้นๆโดยวลิธบีใดวลิธบีหนรึนี่ง ในทบีนี่สสุดพวกเขากจ็ตนดสลินใจทบีนี่จะใชท้เงลินนนนั้นซรนั้อทบีนี่ดลินผรนหนรึนี่ง (“ทสุล่งชล่างหมท้อ” นนนั้น) 
เพรนี่อไวท้ใชท้เปป็นทบีนี่ฝปังศพสคาหรนบคนตล่างดท้าวทบีนี่ตายในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม

เชรนี่อกนนวล่า “ทสุล่งชล่างหมท้อ” นบีนั้เปป็นสถานทบีนี่ๆพวกชล่างหมท้อไดท้ดลินเหนบียวมาสคาหรนบงานฝปีมรอของพวกเขา 
ทบีนี่ดลินผรนนนนั้นถซูกใชท้จนพรสุนแลท้วและไมล่มบีคล่าแลท้ว ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกมหาปสุโรหลิตจรึงสามารถซรนั้อมนนไดท้ในราคาถซูก และมนน
สามารถถซูกใชท้เพรนี่อฝปังศพพวกคนตล่างดท้าวและพวกคนจนไดท้ ในพจนานสุกรมสมนยใหมล่ทนนั้งหลาย “ทสุล่งชล่างหมท้อ” ถซูก
นลิยามวล่าเปป็นทบีนี่ดลินผรนหนรึนี่งทบีนี่พวกคนจนถซูกฝปังศพ-ผซูท้คนทบีนี่ไมล่มบีเงลินทบีนี่จะซรนั้อทบีนี่ฝปังศพหรรอจล่ายคล่างานศพไดท้

“...ทสุข่งนมันั้นจถึงเรรียกวข่า ทสุข่งโลหถิต จนถถึงทสุกวมันนรีนั้” ชล่างเปป็นอนสุสรณร์ ชล่างเปป็นอนสุสาวรบียร์เพรนี่อระลรึกถรึงยซูดาส
จรลิงๆ! เขาไดท้มอบ “โลหลิตไรท้ผลิด” ของพระบสุตรของพระเจท้าผซูท้ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบีไวท้ในมรอของเหลล่าศนตรซู
ของพระเจท้า และทสุล่งทบีนี่ถซูกซรนั้อดท้วย “คล่าโลหลิต” นนนั้น ยนงถซูกเรบียกในวนนนบีนั้วล่า “ทสุล่งโลหลิต”



ขท้อ 9 และ 10: “ครมันั้งนมันั้นกก็สสาเรก็จตามพระวจนะโดยเยเรมรียค์ศาสดาพยากรณค์ ซถึพื่งวข่า ‘และพวกเขากก็รมับ
เงรินสามสริบเหรรียญ ซถึพื่งเปป็นราคาของผผผู้ทรีพื่เขาตรีราคาไวผู้นมันั้น’ คพอทรีพื่คนอริสราเอลบางคนตรีราคาไวผู้ ‘แลผู้วไปซพนั้อทสุข่งชข่าง
หมผู้อ ตามทรีพื่องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงบมัญชาขผู้าพเจผู้า’”

การอท้างอลิงนบีนั้มบีไปยนงเยเรมบียร์ 18:1-4 และ 19:1-3 แตล่คคากลล่าวคลท้ายๆกนนทบีนี่ถซูกยกมากจ็ถซูกพบในเศคารลิ
ยาหร์ 11:12, 13 ขท้อพระคคาทนนั้งสองตอนนนนั้นไมล่ไดท้ถซูกยกมาแบบคคาตล่อคคาตรงนบีนั้ แตล่ไมล่มบีความขนดแยท้งใดเลยระหวล่าง
คคาพยากรณร์ทนนั้งสองตอนนนนั้น พระวจนะของพระเจท้าออกมาจากลมหายใจของพระเจท้า และไมล่มบีขท้อผลิดพลาดใดๆ
ในพระคนมภบีรร์เลย

“ราคาของผผผู้ทรีพื่เขาตรีราคาไวผู้นมันั้น” หมายถรึงราคาของพระองคร์ผซูท้ซรึนี่งทรงถซูกตบีคล่าและถซูกใหท้ราคาไวท้ พระเยซซู
ทรงถซูกใหท้คล่าในราคาของทาสคนหนรึนี่ง-เงลินสามสลิบเหรบียญ

พวกเขา “ไปซพนั้อทสุข่งชข่างหมผู้อ” ในเศคารลิยาหร์ 11:12, 13 เศคารลิยาหร์ถซูกพระเจท้าสนนี่งใหท้ไปหาพวกยลิวใน
ฐานะศาสดาพยากรณร์คนหนรึนี่ง พวกเขาปฏลิบนตลิกนบเขาเหมรอนกนบทบีนี่พวกเขาชรินกมับการปฏลิบนตลิตล่อเหลล่าศาสดา
พยากรณร์ของพระเจท้า-ดท้วยความเหยบียดหยามยลินี่งนนก เขาขอใหท้พวกเขาใหท้ราคาแกล่เขาตามทบีนี่พวกเขาคลิดวล่าการ
ทคางานในฐานะผซูท้เลบีนั้ยงของเขามบีคล่าเทล่าไรแกล่พวกเขา นนนี่นครอ คล่าแหล่งการทคางานของเขาทบีนี่พวกเขาตบีคล่าไวท้ พวกเขา
ใหท้เงลินสามสลิบเหรบียญแกล่เขา พระเจท้าทรงบอกเศคารลิยาหร์ใหท้มอบเงลินนนนั้นไวท้แกล่ชล่างหมท้อ-กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งครอ โยน
มนนทลินั้งไปเสบีย ดนงนนนั้นเมรนี่อยซูดาสขายพระเยซซูเปป็นเงลินสามสลิบเหรบียญ เหตสุการณร์นนนั้นกจ็ถซูกทคาใหท้เกลิดขรึนั้นซนั้คาอยล่างมบีนนย
สคาคนญ พระเยซซูเจท้าไดท้เสดจ็จมาแลท้วในฐานะพระเมสสลิยาหร์และกษนตรลิยร์ของพวกยลิว พระองคร์ทรงถซูกดซูหมลินี่น ทรงถซูก
ปฏลิเสธ และในฐานะเปป็นวลิธบีหนรึนี่งทบีนี่แสดงออกถรึงการดซูหมลินี่นเหยบียดหยามทบีนี่พวกเขามบีใหท้แกล่พระองคร์ พวกยลิวไดท้ตบีคล่า
พระองคร์ตามราคาของทาสคนหนรึนี่ง

พระเยซผตข่อหนผู้าปปีลาต
ขท้อ 11: “เมพพื่อพระเยซผทรงยพนอยผข่ตข่อหนผู้าเจผู้าเมพอง เจผู้าเมพองจถึงถามพระองคค์วข่า “ทข่านเปป็นกษมัตรริยค์ของ

พวกยริวหรพอ” พระเยซผตรมัสกมับทข่านวข่า “กก็ทข่านวข่าแลผู้วนรีพื่”
บนนทรึกเรรนี่องการไตล่สวนพระเยซซูของปปีลาตกจ็ถซูกพบในมาระโก 15:2-5, ในลซูกา 23:2, 3, และในยอหร์น 

18:28-40 เชล่นกนน หลายสลินี่งทบีนี่ถซูกเวท้นไวท้โดยมนทธลิวในการเลล่าถรึงการไตล่สวนพระเยซซูไดท้ถซูกบนนทรึกไวท้โดยยอหร์น และ
เนรนี่องจากยอหร์นใหท้บนนทรึกเรรนี่องราวทบีนี่ครบถท้วนมากกวล่า ผมจรึงอยากใหท้เราอล่านขท้อพระคคาตอนนนนั้นกล่อนทบีนี่เราศรึกษา
ขท้อพระคคาตอนนบีนั้ในมนทธลิว ดท้วยเหตสุนบีนั้ ผมจรึงยกมนนมาตรงนบีนั้เพรนี่อความสะดวกของเราในการศรึกษาสล่วนนบีนั้ของพระ
วจนะของพระเจท้า:

“เขาจรึงไดท้พาพระเยซซูออกไปจากคายาฟาสไปยนงศาลปรบีโทเรบียม เปป็นเวลาเชท้าตรซูล่ พวกเขาเองไมล่ไดท้
เขท้าไปในศาลปรบีโทเรบียม เพรนี่อไมล่ใหท้เปป็นมลทลิน แตล่จะไดท้กลินปปัสกาไดท้ ปปีลาตจรึงออกมาหาเขาเหลล่านนนั้นแลท้วถามวล่า 
“พวกทล่านมบีเรรนี่องอะไรมาฟฝ้องคนนบีนั้” เขาตอบทล่านวล่า “ถท้าเขาไมล่ใชล่ผซูท้รท้าย พวกขท้าพเจท้ากจ็จะไมล่มอบเขาไวท้กนบ
ทล่าน” 



“ปปีลาตจรึงกลล่าวแกล่เขาวล่า “พวกทล่านจงเอาคนนบีนั้ไปพลิพากษาตามกฎหมายของทล่านเถลิด” พวกยลิวจรึง
เรบียนทล่านวล่า “การทบีนี่พวกขท้าพเจท้าจะประหารชบีวลิตคนใดคนหนรึนี่งนนนั้นเปป็นการผลิดกฎหมาย” ทนนั้งนบีนั้เพรนี่อพระดคารนสของ
พระเยซซูจะสคาเรจ็จ ซรึนี่งพระองคร์ตรนสวล่า พระองคร์จะทรงสลินั้นพระชนมร์อยล่างไร

“ปปีลาตจรึงเขท้าไปในศาลปรบีโทเรบียมอบีก และเรบียกพระเยซซูมาทซูลถามพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นกษนตรลิยร์ของ
พวกยลิวหรรอ” พระเยซซูตรนสตอบทล่านวล่า “ทล่านถามอยล่างนนนั้นแตล่ลคาพนงทล่านเองหรรอ หรรอมบีคนอรนี่นบอกทล่านถรึงเรรนี่อง
ของเรา” ปปีลาตทซูลตอบวล่า “เราเปป็นยลิวหรรอ ชนชาตลิของทล่านเองและพวกปสุโรหลิตใหญล่ไดท้มอบทล่านไวท้กนบเรา ทล่าน
ทคาผลิดอะไร”

“พระเยซซูตรนสตอบวล่า “อาณาจนกรของเรามลิไดท้เปป็นของโลกนบีนั้ ถท้าอาณาจนกรของเรามาจากโลกนบีนั้ คนของ
เรากจ็จะไดท้ตล่อสซูท้ไมล่ใหท้เราตกในเงรนั้อมมรอของพวกยลิว แตล่บนดนบีนั้อาณาจนกรของเรามลิไดท้มาจากโลกนบีนั้” ปปีลาตจรึงทซูลถาม
พระองคร์วล่า “ถท้าเชล่นนนนั้นทล่านเปป็นกษนตรลิยร์หรรอ” พระเยซซูตรนสตอบวล่า “ทล่านพซูดวล่าเราเปป็นกษนตรลิยร์ เพราะเหตสุนบีนั้เรา
จรึงเกลิดมาและเขท้ามาในโลก เพรนี่อเราจะเปป็นพยานถรึงความจรลิง คนทนนั้งปวงซรึนี่งอยซูล่ฝป่ายความจรลิงยล่อมฟปังเสบียงของ
เรา” ปปีลาตทซูลถามพระองคร์วล่า “ความจรลิงครออะไร” เมรนี่อถามดนงนนนั้นแลท้วทล่านกจ็ออกไปหาพวกยลิวอบีก และบอก
เขาวล่า “เราไมล่เหจ็นคนนนนั้นมบีความผลิดแมท้แตล่นท้อย แตล่พวกทล่านมบีธรรมเนบียมใหท้เราปลล่อยคนหนรึนี่งใหท้แกล่ทล่านในเท
ศกาลปปัสกา ฉะนนนั้นทล่านจะใหท้เราปลล่อยกษนตรลิยร์ของพวกยลิวใหท้แกล่ทล่านหรรอ” คนทนนั้งหลายจรึงรท้องขรึนั้นอบีกวล่า “อยล่า
ปลล่อยคนนบีนั้ แตล่จงปลล่อยบารนบบนส” บารนบบนสนนนั้นเปป็นโจร” (ยอหร์น 18:28-40)

“ทข่านเปป็นกษมัตรริยค์ของพวกยริวหรพอ” ปปีลาตอาจกคาลนงคลิดในแงล่ของการกบฏตล่อรนฐบาลโรม ถรึงแมท้วล่า
ทนศนคตลิของเขาทบีนี่มบีตล่อพระเยซซูมบีลนกษณะไมล่แยแสกจ็ตาม เขาไมล่มบีความกลนวเลยวล่าพระเยซซูพรท้อมกนบสาวกกลสุล่ม
เลจ็กๆอนนตนี่คาตท้อยของพระองคร์จะทคาลายการปกครองของโรมในกรสุงเยรซูซาเลจ็มหรรอโคล่นลท้มสลิทธลิอคานาจของผซูท้วล่า
ราชการโรม

“กก็ทข่านวข่าแลผู้วนรีพื่” ปปีลาตไดท้พซูดความจรลิงถรึงแมท้วล่าเขาทคาเชล่นนนนั้นในรซูปของคคาถามหนรึนี่งกจ็ตาม คสุณจะ
หมายเหตสุวล่าในขท้อพระคคาตอนทบีนี่เพลินี่งถซูกยกมาจากยอหร์นบททบีนี่ 18 พระเยซซูทรงอธลิบายแกล่ปปีลาตวล่าพระองคร์ทรง
บมังเกริดมาเพรนี่อเปป็นกษนตรลิยร์ แตล่อาณาจนกรของพระองคร์ไมล่ไดท้เปป็นของโลกนบีนั้ พระองคร์ทรงเปป็นกษนตรลิยร์จรลิงๆ แตล่ไมล่ใชล่
กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่งในความหมายทบีนี่ปปีลาตพซูดถรึงกษนตรลิยร์ คคาตอบขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทบีนี่มบีตล่อคคาถามของปปีลาต
ทคาใหท้เรรนี่องนนนั้นกระจล่างชนดในความคลิดของผซูท้วล่าราชการโรมคนนบีนั้ และยลินี่งทคาใหท้เขาเชรนี่อมนนี่นวล่าพระเยซซูทรงไมล่มบีความ
ผลิดในเรรนี่องการกล่อกบฏ

ขท้อ 12-14: “แตข่เมพพื่อพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่ไดผู้ฟฝ้องกลข่าวโทษพระองคค์ พระองคค์มริไดผู้ทรงตอบ
ประการใด ปปีลาตจถึงกลข่าวแกข่พระองคค์วข่า “ซถึพื่งเขาไดผู้กลข่าวความปรมักปรสาทข่านเปป็นหลายประการนรีนั้ ทข่านไมข่ไดผู้ยริน
หรพอ” แตข่พระองคค์กก็มริไดผู้ตรมัสตอบทข่านสมักคสาเดรียว เจผู้าเมพองจถึงอมัศจรรยค์ใจยริพื่งนมัก”

ภายใตท้ขท้อกลล่าวหาเหลล่านนนั้นของพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่ พระเยซซู “มริไดผู้ทรงตอบประการใด” 
พระองคร์ทรงทราบวล่าพระองคร์ไมล่มบีความผลิด พวกเขากจ็รซูท้วล่าพระองคร์ทรงไรท้ความผลิด พวกเขารซูท้วล่าพวกเขาไดท้ตนดสลิน
ใหท้พระองคร์มบีความผลิดโดยอาศนยคคาพยานของพยานเทจ็จสองคน มนนคงเปป็นการเสบียเวลาและเปลรองคคาพซูดเปลล่าๆ



ทบีนี่พระองคร์จะพยายามแกท้ตล่างใหท้ตนวเอง แมท้หากวล่าพระองคร์ทรงอยากทคาเชล่นนนนั้นกจ็ตาม พระองคร์ไมล่ไดท้ทรงตอบ
กลนบคคากลล่าวหาเทบียมเทจ็จตล่างๆของพวกเขาเลย

“ซถึพื่งเขาไดผู้กลข่าวความปรมักปรสาทข่านเปป็นหลายประการนรีนั้ ทข่านไมข่ไดผู้ยรินหรพอ?” คคาถามนนนั้นถซูกถามโดยปปี
ลาต พระเยซซูไมล่ไดท้ทรงปรากฏตนวเพรนี่อทบีนี่จะฟปังสลินี่งทบีนี่ปปีลาตกคาลนงกลล่าว การปรากฏตนวของพระองคร์ในฉากเหตสุการณร์
วนนนนนั้นเปป็นหลนกฐานเพบียงพอแลท้ววล่าพระองคร์ไมล่ทรงมบีความผลิดใดๆเลย พระองคร์ทรงอยซูล่ตามลคาพนง พระองคร์ไมล่ทรง
พกพาอาวสุธ พระองคร์ไมล่ทรงมบีมลิตรสหายทางการเมรองทบีนี่มบีอคานาจเลย พระองคร์ไมล่ทรงมบีมลิตรสหายทางศาสนาทบีนี่มบี
อคานาจเลย แมท้แตล่สาวกกลสุล่มเลจ็กๆของพระองคร์กจ็ทอดทลินั้งพระองคร์แลท้ว ชบีวลิตของพระองคร์ครอหนนงสรอเลล่มหนรึนี่งเปปิด
ออก หลนกคคาสอนตล่างๆของพระองคร์, คคาเทศนาของพระองคร์และคคาสนนี่งสอนของพระองคร์เปป็นทบีนี่รซูท้จนกกนนดบี ขท้อ
กลล่าวหาเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกใชท้ปรนกปรคาพระองคร์เปป็นเรรนี่องเหลวไหล และพระองคร์ไมล่ทรงตอบปปีลาตเลย “สมักคสาเดรียว” 

“...เจผู้าเมพองจถึงอมัศจรรยค์ใจยริพื่งนมัก” แนล่นอนวล่าปปีลาตไมล่มบีความเขท้าใจเลยเกบีนี่ยวกนบจสุดประสงคร์ทบีนี่พระเยซซูไดท้
เสดจ็จเขท้ามาในโลก เขาไมล่เคยพบพานบสุรสุษคนใดเหมรอนกนนชายชาวนาซาเรจ็ธผซูท้นบีนั้เลย และเขากจ็อนศจรรยร์ใจมากๆ
กนบการทบีนี่พระองคร์ปฏลิเสธทบีนี่จะตอบโตท้คนเหลล่านนนั้นทบีนี่กลล่าวหาพระองคร์ เขาไมล่รซูท้วล่าในแผนการและแผนงานของ
พระเจท้า ถรึงเวลาแลท้วทบีนี่พระเยซซูจะทรงทคาใหท้สลินี่งทบีนี่ถซูกพยากรณร์ไวท้เกบีนี่ยวกนบพระองคร์ในพระคนมภบีรร์ภาคพนนธสนญญา
เดลิมสคาเรจ็จจรลิง ครอคคาพยากรณร์ทนนั้งหลายทบีนี่เปป็นความจรลิงอยซูล่แลท้วกล่อนทบีนี่พวกมนนถซูกกลล่าวออกมาเสบียอบีก

ในยอหร์น 18:29, 30 ปปีลาตถามพวกยลิววล่า “พวกทล่านมบีเรรนี่องอะไรมาฟฝ้องคนนบีนั้” พวกเขาตอบกลนบแบบ
เลบีนี่ยงๆวล่า “ถท้าเขาไมล่ใชล่ผซูท้รท้าย พวกขท้าพเจท้ากจ็จะไมล่มอบเขาไวท้กนบทล่าน” คคาถามของปปีลาตมบีลนกษณะเยท้ยหยนนอยซูล่ใน
ทบี เพราะวล่าขท้อ 18 ของบททบีนี่เรากคาลนงศรึกษากนนอยซูล่ในมนทธลิวประกาศอยล่างชนดแจท้งวล่าปปีลาต “รซูท้อยซูล่แลท้ววล่าเขาไดท้
มอบพระองคร์ไวท้ดท้วยความอริจฉา” พวกยลิวไดท้ปรนบโทษพระเยซซูขท้อหาหมลินี่นประมาทพระเจท้า แตล่พวกเขารซูท้วล่าปปีลาต
คงไมล่ยอมเหจ็นแกล่ขท้อกลล่าวหานนนั้นวล่าเปป็นเหตสุใหท้ตท้องตนดสลินโทษประหารชบีวลิต ผซูท้วล่าราชการโรมไมล่สนเลยแมท้แตล่นท้อย
เกบีนี่ยวกนบสลินี่งทบีนี่พวกยลิวเรบียกวล่าเปป็นการหมริพื่นประมาทพระเจผู้า เขาไมล่สนใจเลยสนกนลิดในศาสนาของพวกยลิวหรรอ
การกระทคาผลิดจลิจิ๊บจต๊อยทบีนี่พวกนนกศาสนาเหลล่านบีนั้ใชท้กลล่าวโทษพระเยซซู ดท้วยเหตสุนบีนั้เขาจรึงกลล่าวแกล่คนเหลล่านนนั้นวล่า 
“พวกเจผู้าจงพาเขาไปและตมัดสรินเขาเองเถริด จงตนดสลินเขาตามพระราชบนญญนตลิของพวกเจผู้าเถลิด เพราะวล่าเราไมล่
พบความผลิดใดในตนวเขาเลย” จากนนนั้นพวกเขาจรึงยอมรนบตล่อปปีลาตวล่ามนนเปป็นการผลิดพระราชบนญญนตลิทบีนี่พวกเขาจะ
ปรนบโทษผซูท้ใดถรึงตาย (ยอหร์น 18:31)

เมรนี่อปปีลาตประกาศวล่าตนไมล่พบความผลิดใดๆในพระเยซซูเลย พวกยลิวกจ็รซูท้วล่าพวกเขาจะตท้องหาขท้อกลล่าวหา
ทบีนี่ตล่างไปจากเดลิมเพรนี่อปรนกปรคาพระเยซซูหากพวกเขาหวนงวล่าจะใหท้ปปีลาตเหจ็นวล่าพระองคร์มบีความผลิดในอาชญากรรม
ทบีนี่สมควรถซูกประหารชบีวลิต ดท้วยเหตสุนบีนั้ ตามทบีนี่กลล่าวไวท้ในลซูกา 23:2-5 พวกเขาจรึงกลล่าวหานนกโทษพระองคร์นบีนั้วล่า 
“ยสุยงชนชาตลิของเราและหท้ามมลิใหท้สล่งสล่วยแกล่ซบีซารร์” พวกเขากลล่าววล่า “คนนบีนั้ยสุยงพลเมรองใหท้วสุล่นวาย และสนนี่งสอน
ทนนี่วตลอดยซูเดบีย ตนนั้งแตล่กาลลิลบีจนถรึงทบีนี่นบีนี่” พวกเขากลล่าวเชล่นนบีนั้เพรนี่อชนกจซูงปปีลาตใหท้เชรนี่อวล่าพระเยซซูเปป็นศนตรซูคนหนรึนี่งของ
โรมและวล่าพระองคร์ควรถซูกประหารชบีวลิตขท้อหากบฏ ภายใตท้กฎหมายพลเรรอน

เมรนี่อปปีลาตไดท้ยลินพวกยลิวกลล่าวถรึงแควท้นกาลลิลบี และไดท้ทราบวล่าพระเยซซูเปป็นชาวแควท้นกาลลิลบี และ “เปป็นคน
อยซูล่ในทท้องทบีนี่ของเฮโรด ทล่านจรึงสล่งพระองคร์ไปหาเฮโรด ผซูท้กคาลนงอยซูล่ในกรสุงเยรซูซาเลจ็มในเวลานนนั้น” (ลซูกา 23:6, 7) ปปี



ลาตไมล่อยากถซูกบนงคนบใหท้ตท้องเลรอกขท้างในเรรนี่องนบีนั้ และเนรนี่องจากแควท้นกาลลิลบีและกลิจธสุระตล่างๆของมนนเปป็นความรนบ
ผลิดชอบของเฮโรด เขาจรึงสล่งพระเยซซูไปหาเฮโรดโดยหวนงวล่าตนใชท้วลิธบีนบีนั้แลท้วจะไดท้พท้นจากเรรนี่องนล่าละอายใจทนนั้งหมด
นบีนั้

ลซูกาบอกเราเพลินี่มเตลิมอบีกวล่าเฮโรดถามพระเยซซู “เปป็นหลายขท้อ” แตล่พระเยซซูไมล่ทรงตอบเขาเลย จากนนนั้น 
“เฮโรดกนบพวกทหารของทล่านกระทคาตล่อพระองคร์อยล่างดซูหมลินี่น เยาะเยท้ย เอาเสรนั้อทบีนี่งามยลินี่งสวมใหท้พระองคร์ และสข่ง
กลมับไปหาปปีลาตอรีก ฝฝ่ายปปีลาตกมับเฮโรดคพนดรีกมันในวมันนมันั้น ดผู้วยแตข่กข่อนเปป็นศมัตรผกมัน” (ลซูกา 23:9-12)

ถรึงแมท้วล่าเฮโรดสล่งพระเยซซูกลนบไปหาปปีลาต เขากจ็พอใจกนบความเคารพนนบถรอทบีนี่ปปีลาตไดท้แสดงออกใหท้เขา
เหจ็นและเขาลรมความบาดหมางทบีนี่เคยมบีระหวล่างพวกเขาไป หลายครนนั้ง พวกศนตรซูกลายเปป็นมลิตรสหายเพรนี่อผล
ประโยชนร์รล่วมกนนในการทคาลายคนอรนี่น ปปีลาตและเฮโรดไมล่ไดท้รล่วมมรอกนนเพราะเหจ็นแกล่มลิตรภาพมากเทล่ากนบทบีนี่พวก
เขารล่วมมรอกนนในการตล่อตท้านกระบวนการใดกจ็ตามทบีนี่อาจกล่อใหท้เกลิดการกบฏแบบเปปิดเผยทล่ามกลางพวกยลิวและ
กล่อใหท้เกลิดความไมล่สงบในบท้านเมรองขณะทบีนี่กรสุงเยรซูซาเลจ็มเตจ็มไปดท้วยพวกยลิวในชล่วงเทศกาลปปัสกา

พระเยซผหรรอบารมับบมัส?
ขท้อ 15-18: “ในเทศกาลเลรีนั้ยงนมันั้น เจผู้าเมพองเคยปลข่อยนมักโทษคนหนถึพื่งใหผู้แกข่หมผข่ชนตามใจชอบ คราวนมันั้น

พวกเขามรีนมักโทษสสาคมัญคนหนถึพื่งชพพื่อบารมับบมัส เหตสุฉะนมันั้นเมพพื่อคนทมันั้งปวงชสุมนสุมกมันแลผู้ว ปปีลาตไดผู้ถามเขาวข่า “เจผู้า
ทมันั้งหลายปรารถนาใหผู้ขผู้าพเจผู้าปลข่อยผผผู้ใดแกข่เจผู้า บารมับบมัสหรพอพระเยซผทรีพื่เรรียกวข่า พระครริสตค์” เพราะทข่านรผผู้อยผข่
แลผู้ววข่าเขาไดผู้มอบพระองคค์ไวผู้ดผู้วยความอริจฉา”

ผมเชรนี่อวล่าปปีลาตรท้อนใจทบีนี่จะกคาจนดพระเยซซูไปใหท้พท้นๆ แตล่เขากจ็รซูท้วล่าพระเยซซูไมล่มบีความผลิดใดๆเลยทบีนี่สมควร
ถซูกประหารชบีวลิต สามครนนั้งในระหวล่างทบีนี่เขาไตล่สวนนนกโทษองคร์นบีนั้ เขาไดท้กลล่าวแกล่พวกยลิววล่า “เราไมล่พบความผลิด
ใดๆในตนวเขาเลย” เขาอาจหวนงวล่าพระเยซซูทรงเปป็นทบีนี่นลิยมในหมซูล่ประชาชนมากเหลรอเกลินจนเขาอาจโนท้มนท้าวฝซูง
ชนมหาศาลเหลล่านนนั้นและพวกเขาจะออกเสบียงเขท้าขท้างพระเยซซูใหท้เปป็นนนกโทษทบีนี่ควรถซูกปลล่อยตนวในวนนนนนั้น 
เนรนี่องจากเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบนตลิทบีนี่จะปลล่อยตนวนนกโทษคนหนรึนี่งในเทศกาลเลบีนั้ยงปปัสกา

ปปีลาตมองขท้ามอคานาจทบีนี่พวกปสุโรหลิตมบีอยซูล่เหนรอฝซูงชนเหลล่านนนั้นไป ประชาชนเกรงกลนวเหลล่าผซูท้นคาทาง
ศาสนาของตน สองสามวนนกล่อนหนท้านนนั้น เสบียงรท้องของประชาชนทบีนี่ตรนี่นเตท้นครอ “โฮซนนนา!” ขณะทบีนี่พวกเขาปซู
เสรนั้อผท้าของตนลงตามทางเพรนี่อใหท้พระเยซซูทรงขบีนี่ลาเขท้ากรสุงเยรซูซาเลจ็มอยล่างผซูท้มบีชนย แตล่ภายใตท้การชนกจซูงของพวก
ปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่ ฝซูงชนกลสุล่มเดบียวกนนนนนั้นไดท้กลายเปป็นฝซูงชนทบีนี่โกรธแคท้นพรท้อมกนบการฆาตกรรมในใจ
ของพวกเขาขณะทบีนี่พวกเขาตะโกนวล่า “กคาจนดเขาใหท้พท้นเสบีย! ตรรึงเขาทบีนี่กางเขนเลย!”

“คราวนมันั้นพวกเขามรีนมักโทษสสาคมัญคนหนถึพื่งชพพื่อบารมับบมัส” ขล่าวประเสรลิฐเลล่มอรนี่นๆบอกเราวล่าทสาไมนนกโทษ
คนนบีนั้ถรึง “สคาคนญ”-ควรคล่าแกล่การสนงเกต หรรอโดดเดล่น มาระโก 15:7 บอกเราวล่าบารนบบนส “ไดผู้กระทสาการ
ฆาตกรรมในการกบฏนมันั้น” (การกบฏครอการลสุกฮรอเพรนี่อกล่อการกบฏตล่อตท้านอคานาจของรนฐบาล) ลซูกา 23:19 แจท้ง
เราใหท้ทราบวล่าบารนบบนสตลิดคสุก “เพราะกข่อการจลาจลทรีพื่เกริดขถึนั้นในกรสุงและการฆาตกรรม” (การจลาจลหมายถรึง
การปลสุกปปัปี่นใหท้กบฏตล่อรนฐบาล) ยอหร์น 18:40 กลล่าวอยล่างชนดเจนวล่า “บารนบบนสนนนั้นเปป็นโจร” ดนงนนนั้นเหจ็นไดท้ชนดวล่า



บารนบบนสไมล่เพบียงเปป็นโจรคนหนรึนี่งเทล่านนนั้น แตล่วล่าเขายนงมบีความผลิดในการกบฏอยล่างเปปิดเผยตล่อรนฐบาลโรมดท้วย และ
ในการกบฏของเขาๆไดท้กล่อเหตสุฆาตกรรม

“เจผู้าทมันั้งหลายปรารถนาใหผู้ขผู้าพเจผู้าปลข่อยผผผู้ใดแกข่เจผู้า บารมับบมัสหรพอพระเยซผทรีพื่เรรียกวข่า พระครริสตค์” ปปีลา
ตรซูท้วล่าพระเยซซูไมล่ทรงมบีความผลิด เขารซูท้วล่าในความยสุตลิธรรมพระองคร์ทรงสมควรถซูกปลล่อยเปป็นอลิสระ แตล่หากผซูท้วล่า
ราชการโรมทคาใหท้พวกยลิวไมล่พอใจ กจ็อาจเกลิดการจลาจลไดท้ซรึนี่งจะทคาใหท้ปปีลาตไมล่เปป็นทบีนี่โปรดปรานตล่อซบีซารร์ อนนทบีนี่
จรลิง ยอหร์น 19:12 บอกเราวล่าพวกยลิวกลล่าวแกล่ปปีลาตวล่า “ถท้าทล่านปลล่อยชายคนนบีนั้ (พระเยซซู) ทล่านกจ็ไมล่ใชล่มลิตรของ
ซบีซารร์ ผซูท้ใดทบีนี่ตนนั้งตนวเปป็นกษนตรลิยร์กจ็พซูดตล่อสซูท้ซบีซารร์” ดนงนนนั้นการทบีนี่พวกเขาปฏลิเสธกษนตรลิยร์ของตนจรึงถซูกเปลบีนี่ยนใหท้กลาย
เปป็นการกระทคาผลิดตล่อกฎหมายบท้านเมรอง ราวกนบวล่าพระเยซซูทรงแสวงหาทบีนี่จะเปป็นกษนตรลิยร์โดยการโคล่นลท้ม
จนกรพรรดลิโรม ปปีลาตรซูท้วล่าพวกยลิวไมล่มบีขท้อกลล่าวหาของจรลิงเพรนี่อปรนบโทษพระเยซซู เขารซูท้วล่า “ดผู้วยความอริจฉา” พวก
เขาไดท้มอบพระเยซซูไวท้ในมรอของตน แตล่เขาเปป็นคนขบีนั้ขลาด กลนวทบีนี่จะยรึดมนนี่นอยซูล่กนบสลินี่งตล่างๆทบีนี่ตนเชรนี่อมนนี่น ดนงนนนั้นเขา
จรึงใหท้ทางเลรอกหนรึนี่งแกล่พวกยลิววล่าพวกเขาอยากใหท้ตนปลล่อยนนกโทษคนไหนจากการคสุมขนง-บารนบบนสผซูท้เปป็นโจร, 
ฆาตกรและผซูท้กล่อการกบฏ หรรอ “พระเยซซูทบีนี่เรบียกวล่า พระครลิสตร์”

ขท้อ 19: “ขณะเมพพื่อปปีลาตนมัพื่งบมัลลมังกค์พริพากษาอยผข่นมันั้น ภรรยาของทข่านไดผู้ใชผู้คนมาเรรียนทข่านวข่า “ทข่านอยข่า
พมัวพมันกมับเรพพื่องของคนชอบธรรมนมันั้นเลย ดผู้วยวข่าวมันนรีนั้ดริฉมันทสุกขค์ใจหลายประการกมับความฝปันเกรีพื่ยวกมับทข่านผผผู้นมันั้น”

บนนทรึกพลิเศษนบีนั้เปป็นลนกษณะเฉพาะตนวของขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิว มนนไมล่ถซูกพบในมาระโก, ลซูกา, หรรอ
ยอหร์น ผมหวนงบล่อยๆวล่าพระคนมภบีรร์จะอธลิบายมากกวล่านบีนั้เกบีนี่ยวกนบผซูท้หญลิงแสนมหนศจรรยร์คนนบีนั้ นางถซูกกลล่าวถรึงแคล่
ครนนั้งนบีนั้เทล่านนนั้น และเราทคาไดท้แคล่คาดเดาความสนมพนนธร์และความสนใจของนางในการไตล่สวนพระเยซซู บางทบีนาง
อาจเคยไดท้ยลินอะไรบางอยล่างเกบีนี่ยวกนบการปรนนลิบนตลิของพระองคร์ แนล่นอนวล่าขท้อเทจ็จจรลิงเกบีนี่ยวกนบขท้อกลล่าวหาเทบียม
เทจ็จเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกนคามาปรนกปรคาพระองคร์ไมล่ใชล่เรรนี่องทบีนี่ทราบไดท้ยากเลย เพราะวล่ามบีความตรนี่นเตท้นและความอยซูล่ไมล่สสุข
มากมายแพรล่กระจายไปทนนี่วกรสุงนนนั้น หากอสุปนลิสนยทบีนี่แทท้จรลิงของนางถซูกบล่งบอกโดยสารทบีนี่นางสล่งไปยนงสามบีของนาง
ขณะทบีนี่เขานนนี่งอยซูล่ในบนลลนงกร์ตนดสลินความ ความรซูท้สรึกไวของนางและสนญชาตญาณแบบผซูท้หญลิงของนางกจ็คงบบีบคนนั้น
ความคลิดและจลิตใจของนางจนการนอนของนางถซูกรบกวนดท้วยฝปันรท้ายและความฝปันนล่าสยดสยองตล่างๆ-ความฝปัน
ตล่างๆทบีนี่ดซูเหมรอนของจรลิงมากๆอยซูล่เหมรอนเดลิม แมท้กระทนนี่งหลนงจากทบีนี่นางตรนี่นแลท้วกจ็ตาม ผมเชรนี่อโดยสล่วนตนววล่า
พระเจท้าในการทรงจนดเตรบียมของพระองคร์ไดท้ทรงสล่งความฝปันนนนั้นมายนงภรรยาของปปีลาตและนางกจ็สล่งตล่อไปยนงสามบี
ของนางครอคคาเตรอนเกบีนี่ยวกนบพระองคร์ผซูท้ซรึนี่งนางเรบียกวล่า “คนชอบธรรมนมันั้น”

ปปีลาตไมล่ไดท้ตระหนนกวล่าตนกคาลนงถซูกไตล่สวนในวนนนนนั้นเชล่นกนน พระเยซผทรงถซูกไตล่สวนเพรนี่อตนดสลินชบีวลิตฝฝ่าย
รข่างกายของพระองคร์ ปปีลาตถซูกไตล่สวนในเรรนี่องจริตใจของเขาเอง ขณะกคาลนงเสบียศซูนยร์อยซูล่บนทางลาดทบีนี่ลรนี่นของการ
ลนงเลและการออมชอมอนนชนนี่วรท้าย เขาเรลินี่มลรนี่นและลท้มลง ทสุกวลินาทบีทบีนี่ผล่านไปนคาเขาเขท้าไปใกลท้หายนะมากขรึนั้นเรรนี่อยๆ
พระเจท้าในความรนกและความเมตตาอนนยลินี่งใหญล่ของพระองคร์ทรงสล่งคคาเตรอนสสุดทท้ายมาแลท้ว, การทรงเรบียกครนนั้ง
สสุดทท้าย, เพรนี่อทบีนี่จะชล่วยผซูท้วล่าราชการโรมคนนบีนั้ใหท้รอดพท้นจากความขบีนั้ขลาดอนนเลวรท้ายของเขาของการตนดสลินใจนนนั้นทบีนี่
วางอยซูล่ตรงหนท้าเขา หากปปีลาตไดท้กระทคาสลินี่งทบีนี่เขารซูท้วล่าตนควรกระทคา, หากเขาใสล่ใจฟปังคคาวลิงวอนของภรรยาตน, 



เขากจ็คงเปลบีนี่ยนชะตากรรมของตนไดท้แลท้ว-ถรึงแมท้วล่าเขาไมล่อาจเปลบีนี่ยนแปลงแผนการและแผนงานชนนี่วนลิรนนดรร์ของ
พระเจท้าไดท้ซรึนี่งกคาหนดไวท้แลท้ววล่าพระเยซซูจะตท้องชคาระหนบีนั้บาปเพรนี่อคนทนนั้งโลก

ขท้อ 20 และ 21: “ฝฝ่ายพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่กก็ยสุยงหมผข่ชนขอใหผู้ปลข่อยบารมับบมัส และใหผู้
ประหารพระเยซผเสรีย เจผู้าเมพองจถึงถามเขาวข่า “ในสองคนนรีนั้เจผู้าจะใหผู้เราปลข่อยคนไหนใหผู้แกข่เจผู้า” เขาตอบวข่า “บา
รมับบมัส”

“ฝฝ่ายพวกปสุโรหริตใหญข่และพวกผผผู้ใหญข่กก็ยสุยงหมผข่ชน...” ขณะทบีนี่ปปีลาตกคาลนงไตล่สวนพระเยซซูในโถงตนดสลิน
ความอยซูล่นนนั้น พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่กจ็กคาลนงยสุล่งอยซูล่ทล่ามกลางประชาชน โดยโนท้มนท้าวพวกเขาวล่าพวกเขา
ควรขอบารนบบนสและทคาลายบสุรสุษผซูท้นนนั้นทบีนี่ไดท้รนกษาคนปป่วยใหท้หาย, เลบีนั้ยงอาหารคนหลิว, ทคาใหท้คนตายเปป็นขรึนั้นอบีก, 
และแสดงใหท้เหจ็นความรนกของพระเจท้าในทสุกทบีนี่ๆพระองคร์เสดจ็จไป การตนดสลินใจเลรอกทบีนี่จะปลล่อยนนกโทษคนหนรึนี่งใน
เทศกาลปปัสกาควรถซูกกระทคาโดยประชาชน ไมล่ใชล่พวกผซูท้ปกครอง แตล่พวกผซูท้นคาทางศาสนาเหลล่านนนั้นมสุล่งมนนี่นเหลรอ
เกลินทบีนี่จะทคาใหท้พระเยซซูถซูกปรนบโทษและถซูกประหารชบีวลิตจนพวกเขาใชท้อลิทธลิพลของตนทบีนี่มบีตล่อประชาชนเพรนี่อโนท้ม
นท้าวพวกเขาในการตนดสลินใจของพวกเขา ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงนคาประชาชนไปสซูล่ความพลินาศและความตายแทนทบีนี่จะ
นคาพวกเขาเขท้าสซูล่ชบีวลิตและสนนตลิสสุขและความชรนี่นชมยลินดบี พวกเขาเปป็นคนนคาทางตาบอดทบีนี่จซูงมรอคนตาบอด และ
พวกเขาทสุกคนกจ็สะดสุดและรล่วงลงไปในคซูแหล่งความพลินาศ

พวกผซูท้นคายลิวเหลล่านนนั้นไมล่เพบียง “โนท้มนท้าวประชาชน” เทล่านนนั้น ในขณะเดบียวกนนพวกเขากจ็ขซูล่ปปีลาตดท้วย 
เหมรอนกนบทบีนี่ถซูกยกคคาพซูดมาจากยอหร์น 19:12 พวกเขาบอกปปีลาตวล่า “ถผู้าทข่านปลข่อยชายคนนรีนั้ (พระเยซผ) ทข่านกก็
ไมงใชงมถิตรของซทซารย์” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่งกจ็ครอ พวกเขาจะบอกใหท้ซบีซารร์รซูท้วล่ากคาลนงเกลิดอะไรขรึนั้นในพรนั้นทบีนี่แหล่งนบีนั้ทบีนี่ปปีลาต
เปป็นผซูท้วล่าราชการ และหากขท้อกลล่าวหากบฏจะถซูกใชท้เพรนี่อปรนกปรคาปปีลาต อนาคตของเขากจ็คงจบสลินั้นแนล่ เขาจะยอม
ใหท้เรรนี่องนนนั้นเกลิดขรึนั้นไมล่ไดท้เดจ็ดขาด เขาไมล่มบีอะไรจะตท้องเสบีย (เขาคลิดเชล่นนนนั้น) โดยการอนสุญาตใหท้ชาวเมรองนาซาเรจ็ธผซูท้
นบีนั้ถซูกตรรึงกางเขน และเขาไมล่มบีอะไรทบีนี่จะไดท้โดยการตล่อตท้านพวกยลิวทบีนี่โกรธแคท้นผซูท้ซรึนี่งกคาลนงแหล่กนนมาทบีนี่ประตซูรนนั้ว
คฤหาสนร์ของเขา คคาถามทบีนี่ผซูท้วล่าราชการโรมกลล่าวแกล่พวกยลิวเหลล่านนนั้นครอ “ในสองคนนรีนั้เจผู้าจะใหผู้เราปลข่อยคนไหน
ใหผู้แกข่เจผู้า” และพวกเขาตอบวล่า “บารดับบดัส!”

ขท้อ 22 และ 23: “ปปีลาตจถึงถามพวกเขาวข่า “ถผู้าอยข่างนมันั้น เราจะทสาอยข่างไรแกข่พระเยซผทรีพื่เรรียกวข่า พระ
ครริสตค์” เขาพากมันรผู้องแกข่ทข่านวข่า “ใหผู้ตรถึงเขาเสรียทรีพื่กางเขนเถริด” เจผู้าเมพองถามวข่า “ตรถึงทสาไม เขาไดผู้ทสาผริด
ประการใด” แตข่เขาทมันั้งหลายยริพื่งรผู้องวข่า “ใหผู้ตรถึงเขาเสรียทรีพื่กางเขนเถริด”

“ถผู้าอยข่างนมันั้น เราจะทสาอยข่างไรแกข่พระเยซผ?” ปปีลาตใหท้พวกยลิวเลรอกนนกโทษคนทบีนี่พวกเขาอยากใหท้ปลล่อย
ตนว และในทบีนี่นบีนั้เขาใหท้คนเหลล่านนนั้นตนดสลินชะตาของพระเยซซูดท้วย การตอบสนองมาพรท้อมกนบพลนงทล่วมทท้น, เสบียงดนง
และชนดเจน ฝซูงชนเหลล่านนนั้นซรึนี่งถซูกนคาโดยพวกผซูท้นคาศาสนา โหล่รท้องวล่า “ใหล้ตรนงเขาเสทยททที่กางเขนเถถิด!”

“ตรถึงทสาไม เขาไดผู้ทสาผถิดประการใด?” พวกยลิวไดท้นคานนกโทษพระองคร์นบีนั้มาอยซูล่ตล่อหนท้าปปีลาตแลท้ว โดย
ตนนั้งใจแนล่วแนล่วล่าผซูท้วล่าราชการควรปรนบโทษพระองคร์ใหท้ถรึงตาย ปปีลาตไดท้ประกาศสามหนแลท้ววล่าพระเยซซูไมล่ทรงมบี
ความผลิดใดๆเลย และบนดนบีนั้ยามอยซูล่ตล่อหนท้าฝซูงชนทบีนี่ขล่มขซูล่เขากลล่าววล่า “พวกเจท้าไดท้นคาตนวชายผซูท้นบีนั้มาใหท้เราและพวก



เจท้าอยากใหท้เราตนดสลินโทษเขาโดยใหท้ถซูกตรรึงเสบียทบีนี่กางเขน แลท้วขท้อหาครออะไรเลล่า? เขาไดท้กล่ออาชญากรรมใดเลล่าทบีนี่
ทคาใหท้เขาสมควรถซูกประหารชบีวลิต?”

พวกยลิวไดท้ใชท้ขท้อกลล่าวหาเทบียมเทจ็จตล่างๆอนนเหลวไหลเพรนี่อปรนกปรคาพระเยซซูแลท้ว พวกเขาไมล่คลิดหาคคาตอบ
ในตอนนบีนั้ใหท้ปปีลาตดท้วยซนั้คา พวกเขาเพบียงแคล่ตะโกนซนั้คาๆวล่า “ใหล้ตรนงเขาเสทยททที่กางเขนเถถิด!”

ขท้อ 24-26: “เมพพื่อปปีลาตเหก็นวข่าไมข่ไดผู้การมรีแตข่จะเกริดวสุข่นวายขถึนั้น ทข่านกก็เอานนั้สาลผู้างมพอตข่อหนผู้าหมผข่ชน แลผู้ว
วข่า “เราไมข่มรีผริดดผู้วยเรพพื่องโลหริตของคนชอบธรรมคนนรีนั้ เจผู้ารมับธสุระเอาเองเถริด” บรรดาหมผข่ชนเรรียนวข่า “ใหผู้โลหริต
ของเขาตกอยผข่แกข่เราทมันั้งบสุตรของเราเถริด” ทข่านจถึงปลข่อยบารมับบมัสใหผู้เขา และเมพพื่อทข่านไดผู้โบยตรีพระเยซผแลผู้ว ทข่าน
กก็มอบพระองคค์ใหผู้ถผกตรถึงทรีพื่กางเขน”

ผมเชรนี่อวล่าเราควรดซูขล่าวประเสรลิฐอบีกสามเลล่มทบีนี่เหลรอและเหจ็นวล่าเหลล่าผซูท้เขบียนขล่าวประเสรลิฐคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอ
บนนทรึกความพยายามครนนั้งสสุดทท้ายของปปีลาตอยล่างไรเพรนี่อทบีนี่จะปลดปลล่อยพระเยซซู และวล่าเขาไดท้ยลินยอมตามคคาขอ
ของพวกยลิวในทบีนี่สสุดอยล่างไรและมอบพระบสุตรของพระเจท้าใหท้แกล่คนเหลล่านนนั้น

มาระโกบอกเราวล่า “แตล่พวกปสุโรหลิตใหญล่ยสุยงประชาชนใหท้ขอปปีลาตปลล่อยบารนบบนสแทนพระเยซซู ฝป่ายปปี
ลาตจรึงถามเขาอบีกวล่า “ทข่านทมันั้งหลายจะใหผู้เราทสาอยข่างไรแกข่คนนรีนั้ ซถึพื่งทข่านทมันั้งหลายเรรียกวข่ากษมัตรริยค์ของพวกยริว” 
เขาทนนั้งหลายรท้องตะโกนอบีกวล่า “ตรถึงเขาเสรียทรีพื่กางเขนเถริด” ปปีลาตจรึงถามเขาทนนั้งหลายวล่า “ตรรึงทคาไม เขาไดท้ทคาผลิด
ประการใด” แตล่ประชาชนยลินี่งรท้องวล่า “ตรรึงเขาเสบียทบีนี่กางเขนเถลิด”  ปปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จรึงปลล่อย
บารนบบนสใหท้เขา และเมรนี่อไดท้ใหท้โบยตบีพระองคร์แลท้ว กจ็มอบพระเยซซูใหท้เขาเอาไปตรรึงไวท้ทบีนี่กางเขน” (มาระโก 15:11-
15)

ลซูกาใหท้บนนทรึกเรรนี่องราวนบีนั้: “ฝป่ายปปีลาตยนงมบีนนั้คาใจใครล่จะปลล่อยพระเยซซูจรึงพซูดกนบเขาอบีก แตล่คนเหลล่านนนั้น
กลนบตะโกนรท้องวล่า “ตรรึงเขาเสบีย ตรรึงเขาเสบียทบีนี่กางเขนเถลิด” ปปีลาตจรึงถามเขาครนนั้งทบีนี่สามวล่า “ตรรึงทคาไม เขาไดท้ทคา
ผลิดประการใด เราไมข่เหก็นเขาทสาผริดอะไรทรีพื่สมควรจะมรีโทษถถึงตาย เหตสุฉะนนนั้นเมรนี่อเราเฆบีนี่ยนเขาแลท้วกจ็จะปลล่อย
เสบีย” ฝป่ายคนทนนั้งปวงกจ็เรล่งเรท้าเสบียงดนงใหท้ตรรึงพระองคร์เสบียทบีนี่กางเขน และเสบียงของพวกเขาและของพวกปสุโรหลิต
ใหญล่นนนั้นกจ็มบีชนย ปปีลาตจรึงสนนี่งใหท้เปป็นไปตามทบีนี่เขาทนนั้งหลายปรารถนา ทล่านจรึงปลล่อยคนทบีนี่เขาขอนนนั้น ซรึนี่งตลิดคสุกอยซูล่
เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แตล่ทล่านไดท้มอบพระเยซซูไวท้ตามใจเขา” (ลซูกา 23:20-25)

ยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนกไดท้บนนทรึกเหตสุการณร์ตล่างๆทบีนี่เกลิดขรึนั้นอยล่างละเอบียดมากกวล่าผซูท้เขบียนคนอรนี่นๆทบีนี่เหลรอ เขา
บอกเราวล่า: 

“ขณะนนนั้นปปีลาตจถึงใหผู้เอาพระเยซผไปโบยตรี และพวกทหารกก็เอาหนามสานเปป็นมงกสุฎสวมพระเศรียรของ
พระองคค์ และใหผู้พระองคค์สวมเสพนั้อสรีมข่วง แลผู้วทผลวข่า “ทข่านกษมัตรริยค์ของพวกยริว ขอทรงพระเจรริญ” และเขากก็ตบ
พระองคค์ดผู้วยฝฝ่ามพอ 

“ปปีลาตจรึงออกไปอบีกและกลล่าวแกล่คนทนนั้งหลายวล่า “ดซูเถลิด เราพาคนนบีนั้ออกมาใหท้ทล่านทนนั้งหลายเพรนี่อใหท้ทล่าน
รซูท้วล่า เราไมข่เหก็นวข่าเขามรีความผริดสริพื่งใดเลย” พระเยซซูจรึงเสดจ็จออกมาทรงมงกสุฎทคาดท้วยหนามและทรงเสรนั้อสบีมล่วง 
และปปีลาตกลล่าวแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า “ดผคนนรีนั้ซริ” ฉะนนนั้นเมรนี่อพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกเจท้าหนท้าทบีนี่ไดท้เหจ็นพระองคร์ 
เขาทนนั้งหลายรท้องอรึงวล่า “ตรถึงเขาเสรีย ตรถึงเขาเสรีย” ปปีลาตกลล่าวแกล่เขาวล่า “พวกทข่านเอาเขาไปตรถึงเองเถริด เพราะ



เราไมข่เหก็นวข่าเขามรีความผริดเลย” พวกยลิวตอบทล่านวล่า “พวกเรามบีกฎหมาย และตามกฎหมายนนนั้นเขาควรจะตาย 
เพราะเขาไดท้ตนนั้งตนวเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า”

“ฉะนนนั้นครนนั้นปปีลาตไดท้ยลินดนงนนนั้น ทล่านกจ็ตกใจกลนวมากขรึนั้น ทล่านเขท้าไปในศาลปรบีโทเรบียมอบีกและทซูลพระเยซซู
วล่า “ทล่านมาจากไหน” แตล่พระเยซซูมลิไดท้ตรนสตอบประการใด ปปีลาตจรึงทซูลพระองคร์วล่า “ทข่านจะไมข่พผดกมับเราหรพอ 
ทข่านไมข่รผผู้หรพอวข่าเรามรีอสานาจทรีพื่จะตรถึงทข่านทรีพื่กางเขน และมรีอสานาจทรีพื่จะปลข่อยทข่านไดผู้” พระเยซซูตรนสตอบวล่า
 “ทข่านจะมทอสานาจเหนตอเราไมงไดล้ นอกจากจะประทานจากเบตนั้องบนใหผู้แกข่ทข่าน เหตสุฉะนนนั้นผซูท้ทบีนี่มอบเราไวท้กนบทล่าน
จรึงมบีความผลิดบาปมากกวล่าทล่าน”

“ตนนั้งแตล่นนนั้นไปปปีลาตกจ็หาโอกาสทบีนี่จะปลล่อยพระองคร์ แตล่พวกยลิวรท้องอรึงวล่า “ถท้าทล่านปลล่อยชายคนนบีนั้ ทล่านกจ็
ไมล่ใชล่มลิตรของซบีซารร์ ผซูท้ใดทบีนี่ตนนั้งตนวเปป็นกษนตรลิยร์กจ็พซูดตล่อสซูท้ซบีซารร์” เมรนี่อปปีลาตไดท้ยลินดนงนนนั้น ทล่านจรึงพาพระเยซซูออกมา 
แลท้วนนนี่งบนลลนงกร์พลิพากษา ณ ทบีนี่เรบียกวล่า ลานปซูศลิลา ภาษาฮบีบรซูเรบียกวล่า กนบบาธา

“วนนนนนั้นเปป็นวนนเตรบียมปปัสกา เวลาประมาณเทบีนี่ยง ทล่านพซูดกนบพวกยลิววล่า “ดผเถริด นรีพื่คพอกษมัตรริยค์ของทข่าน
ทมันั้งหลาย!” แตล่เขาทนนั้งหลายรท้องอรึงวล่า “เอาเขาไปเสรีย เอาเขาไปเสรีย ตรถึงเขาเสรียทรีพื่กางเขน” ปปีลาตพซูดกนบเขาวล่า
 “ทล่านจะใหท้เราตรรึงกษนตรลิยร์ของทล่านทนนั้งหลายทบีนี่กางเขนหรรอ” พวกปสุโรหลิตใหญล่ตอบวล่า “เวผู้นแตข่ซรีซารค์แลผู้ว เรา
ไมข่มรีกษมัตรริยค์” แลท้วปปีลาตจรึงมอบพระองคร์ใหท้เขาพาไปตรรึงทบีนี่กางเขน และเขาพาพระเยซซูไป” (ยอหร์น 19:1-16) 

ผมอยากรซูท้จรลิงๆวล่ามบีสนกคนบางไหมทบีนี่ออกเสบียงเขท้าขท้างพระเยซซูในเชท้าวนนนนนั้น? ไมล่มบีสนกคนเลยหรรอในฝซูง
ชนทบีนี่มารวมตนวกนนทบีนี่นนนี่นทบีนี่เคยมบีคนทบีนี่พวกเขารนกถซูกรนกษาใหท้หายโดยพระองคร์? ไมล่มบีสนกคนเลยหรรอทบีนี่เคยเหจ็นเพรนี่อน
บท้านคนหนรึนี่งหายจากโรครท้าย หรรอใครสนกคนทบีนี่ถซูกชสุบใหท้เปป็นขรึนั้นจากตาย? ไมล่มบีสนกคนเลยหรรอทบีนี่เคยเหจ็นคน
ตาบอดถซูกเปปิดตาใหท้มองเหจ็นไดท้? ไมล่มบีสนกหนรึนี่งคนหรรอทบีนี่รท้องบอกวล่า “เราตท้องการพระเยซผ”? ไมล่มบีเลยสนกคนเทล่าทบีนี่
บนนทรึกนบีนั้แสดงใหท้เหจ็น ไมล่มบีสนกคนในฝซูงชนกลสุล่มใหญล่นนนั้นทบีนี่จะมบีใจกลล่าววล่า “ชายผซูท้นบีนั้ไมล่มบีความผลิดขท้อหาหมลินี่น
ประมาทเลย เขาไมล่มบีความผลิดในเรรนี่องใดเลยนอกจากการทคาดบีในทสุกทบีนี่ๆเขาไป!” แทนทบีนี่จะกลล่าวเชล่นนบีนั้ พวกเขา
ทสุกคนกลนบรท้องเสบียงดนงวล่า “เราจะเอาบารนบบนส! ตรรึงเยซซูทบีนี่กางเขนเลย!”

“เมพพื่อปปีลาตเหก็นวข่าไมข่ไดผู้การ...” บนดนบีนั้ปปีลาตรซูท้ตนวแลท้ววล่าตนไมล่สามารถชนกจซูงพวกยลิวใหท้เลรอกปลล่อยตนวพระ
เยซซูแทนบารนบบนสไดท้ “มรีแตข่จะเกริดวสุข่นวายขถึนั้น...” ฝซูงชนทบีนี่ไมล่พอใจเรลินี่มกล่อความวสุล่นวายแลท้ว และถรึงแมท้วล่าปปีลาตเชรนี่อ
สนลิทใจในการเปป็นผซูท้บรลิสสุทธลิธิ์ของพระเยซซู เขากจ็เปป็นคนขบีนั้ขลาดอยล่างนล่าสมเพชเกลินกวล่าจะปลล่อยพระองคร์ใหท้เปป็น
อลิสระ

“...ทข่านกก็เอานนั้สาลผู้างมพอตข่อหนผู้าหมผข่ชน...” ผซูท้วล่าราชการโรมตท้องการบางสลินี่งทบีนี่แรงกวล่านนั้คาเพรนี่อทบีนี่จะลท้างพระ
โลหลิตของพระเยซซูออกจากมรอของเขา! เขาไมล่ไดท้กคาจนดความรนบผลิดชอบใหท้พท้นไปจากตนวเองเลยโดยการทคาเชล่นนนนั้น
คนทบีนี่มบีอคานาจขนดขวางการกระทคาผลิดกจ็มบีความผลิดในการกระทคาผลิดนนนั้นหากเขาอนสุญาตใหท้คนอรนี่นๆกระทคาความผลิด
นนนั้น ถรึงแมท้วล่าตนวเขาเองไมล่ไดท้มบีสล่วนรล่วมจรลิงๆกจ็ตาม

“เราไมข่มรีผริดดผู้วยเรพพื่องโลหริตของคนชอบธรรมคนนรีนั้...” ดนงนนนั้นปปีลาตจรึงพยายามโอนความผลิดจากตนวเขา
เองไปยนงประชาชนยลิวเหลล่านนนั้นและทคาใหท้ตนวเองพท้นผลิด ผมไมล่สงสนยเลยวล่าเขายรมพลิธบีการนบีนั้มาจากพระราชบนญญนตลิ 
21:1-9 ซรึนี่งพวกยลิวเหลล่านนนั้นจะเขท้าใจความหมายของมนนในทนนทบี ในขท้อพระคคาตอนนนนั้น ขท้อปฏลิบนตลิทบีนี่เฉพาะเจาะจง



ตล่างๆถซูกใหท้ไวท้สคาหรนบการชคาระตนวใหท้สะอาดหลนงจากทบีนี่คนๆหนรึนี่งถซูกพบวล่าไดท้ถซูกฆาตกรรมและฆาตกรนนนั้นยนงถซูกจนบ
ตนวไมล่ไดท้ โดยการลท้างมรอในพลิธบีการหนรึนี่งประชาชนเหลล่านนนั้นจรึงประกาศวล่า “มพอของเราไมข่ไดผู้ทสาใหผู้โลหริตนรีนั้ตก และ
นมัยนค์ตาของเรากก็ไมข่ไดผู้เหก็นมมันดผู้วย” ผซูท้วล่าราชการโรมคนนบีนั้เปป็นคนตล่างชาตลิ ศาสนายลิวไมล่ไดท้เปป็นของเขา แตล่เขา
เตจ็มใจทบีนี่จะยรมมาจากมนนเพรนี่อทบีนี่จะประกาศความไรท้ผลิดของเขาในการทคาใหท้พระโลหลิตของชายผซูท้นบีนั้ตกซรึนี่งไมล่มบีความ
ผลิดสมควรถซูกประหารชบีวลิตเลย ดนงนนนั้นเขาจรึงลท้างมรอของตนตล่อหนท้าประชาชนและประกาศความไรท้ผลิดของตน 
โดยกลล่าวแกล่ประชาชนเหลล่านนนั้นวล่า “เจผู้ารมับธสุระเอาเองเถริด”

“ใหผู้โลหริตของเขาตกอยผข่แกข่เราทมันั้งบสุตรของเราเถริด” ประชาชนเหลล่านนนั้น พรท้อมกนบพวกผซูท้นคาทางศาสนา 
ตล่างเตจ็มใจทบีนี่จะแบกรนบความผลิดเรรนี่องการฆาตกรรมกษนตรลิยร์และพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา ความเตจ็มใจนนนั้นไดท้รนบ
การตอบแทนบางสล่วนในเวลาอนนรวดเรจ็วมากๆ ในเวลาไมล่ถรึงสบีนี่สลิบปปีกรสุงเยรซูซาเลจ็มถซูกทคาใหท้ราบเปป็นหนท้ากลอง 
พระวลิหารถซูกทคาลาย และพวกยลิวกวล่าลท้านคนตท้องเสบียชบีวลิตตามทท้องถนนแหล่งกรสุงเยรซูซาเลจ็ม การพลิพากษาอนนนล่า
กลนวนนนั้นไดท้ตกลงสซูล่กรสุงเยรซูซาเลจ็มเมรนี่อทลิตนสชาวโรมนนรสุกรานกรสุงนนนั้นและเหลล่าทหารของเขาไดท้เขล่นฆล่าชาวยลิวไปเปป็น
พนนๆคน-ผซูท้หญลิง เดจ็ก เดจ็กทารก ผซูท้ชายทนนั้งหนสุล่มและแกล่ พวกโรมเขล่นฆล่าหมดไมล่วล่าจะเพศใดหรรออายสุเทล่าไหรล่ และ
นครหลวงของชาวยลิวไดท้กลายเปป็นทสุล่งโลหลิต!

คคาสาปแชล่งนนนั้นไดท้ตามตลิดชนชาตลิยลิวมาตลอดทสุกวนนนนบตนนั้งแตล่พวกเขาไดท้เรบียกมนนใหท้ตกลงสซูล่พวกเขาเอง 
ไมล่มบีชนชาตลิอรนี่นใดแลท้วบนแผล่นดลินโลกทบีนี่ทนทสุกขร์การนองเลรอดและโศกนาฏกรรมมากเทล่ากนบพวกยลิว เมรนี่อพวกเขา
กลล่าววล่า “ใหท้โลหลิตของเขาตกอยซูล่แกล่เราทนนั้งบสุตรของเราเถลิด” พวกเขากจ็กคาลนงเชลิญชวนวล่า “ใหท้โทษความผลิดแหล่ง
ความตายของเขาตกอยซูล่แกล่เราและแกล่ลซูกหลานของเราเถลิด เราจะใหท้การสคาหรนบความตายของเขาเอง เรายอม
แบกรนบการลงโทษใดกจ็ตามทบีนี่อาจตกแกล่เราเพราะความตายของเขา และเรายนงเชลิญชวนพระพลิโรธนนนั้นใหท้ตกแกล่
ลผกหลานของเราดท้วย” พระโลหลิตของพระเยซซูไดท้อยซูล่บนชนชาตลินนนั้นมาตลอดหลายศตวรรษแลท้ว และมนนจะอยซูล่
แบบนนนั้นตล่อไปจนกวล่าจะถรึงเชท้าอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนนนั้นเมรนี่อพวกเขาจะเหจ็นพระองคร์ยรนบนภซูเขามะกอกเทศและ
ตท้อนรนบพระองคร์ใหท้เปป็นกษนตรลิยร์ของพวกเขา พวกเขาเตจ็มใจและตรนี่นเตท้นทบีนี่จะรนบโทษความผลิดสคาหรนบความมรณา
ของพระบสุตรของพระเจท้า และพวกเขากจ็ชดใชท้สคาหรนบความผลิดนนนั้นมาโดยตลอดนนบแตล่นนนั้นเปป็นตท้นมา!

หลนงจากไดท้ลท้างมรอของตนและประกาศความไรท้ผลิดของตนในความตายของพระเยซซูแลท้ว ปปีลาตกจ็ 
“ปลข่อยบารมับบมัสใหผู้เขา” พวกเขาไดท้ตามทบีนี่ขอแลท้ว พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาถซูกปรนบโทษแลท้ว โจรชรนี่อกระฉล่อน
และฆาตกรคนหนรึนี่งถซูกปลล่อยตนวใหท้แกล่พวกเขาแลท้ว และพวกเขากจ็ถซูกปลท้นและถซูกฆล่ามาตลอดนนบแตล่นนนั้นเปป็นตท้น
มา!

“...และเมพพื่อทข่านไดผู้โบยตรีพระเยซผแลผู้ว ทข่านกก็มอบพระองคค์ใหผู้ถผกตรถึงทรีพื่กางเขน” ประวนตลิศาสตรร์บอกเรา
วล่าพวกนนกโทษภายใตท้การปกครองของโรมถซูกเฆบีนี่ยนตบีกล่อนทบีนี่พวกเขาถซูกตรรึงทบีนี่กางเขน และพวกเขาหลายคนเสบีย
ชบีวลิตทบีนี่แทล่นโบยตบีโดยยนงไปไมล่ถรึงกางเขนดท้วยซนั้คา แสท้ทบีนี่ใชท้ในการเฆบีนี่ยนของโรมเปป็นเครรนี่องมรอลงทนณฑร์ทบีนี่ชนนี่วรท้ายและ
ทารสุณ มนนทคาจากสายหนนงอวบๆหลายเสท้นทบีนี่ตลิดเขท้ากนบดท้ามจนบนนั้คาหนนกมาก และปลายของสายหนนงเหลล่านนนั้นกจ็มบี
ชลินั้นสล่วนโลหะหรรอกระดซูกหยนกๆทบีนี่ถซูกผซูกตลิดไวท้ พวกนนกโทษทบีนี่ถซูกเฆบีนี่ยนกจ็มนกถซูกโบยจนจคาสารรซูปไมล่ไดท้ โดยการ
เฆบีนี่ยนแตล่ละทบีบาดลรึกเขท้าไปในเนรนั้อของเหยรนี่อผซูท้ซรึนี่งแผล่นหลนงของเขาถซูกทคาใหท้เปลรอยเปลล่าแลท้ว เราจรึงเขท้าใจไดท้ดบีวล่า



ทคาไมอลิสยาหร์กลล่าวถรึงพระเยซซูวล่า “ทล่านไมล่มบีรซูปรล่างหรรอความสวยงาม และเมรนี่อเราทนนั้งหลายจะมองทล่าน ไมล่มบี
ความงามทบีนี่เราจะพรึงปรารถนาทล่าน” (อสย. 53:2) แตล่ขอบคสุณพระเจท้า “ทรีพื่พระองคย์ตผู้องฟกชนั้สานมันั้นกก็ใหผู้เราหาย
ดรี” (อสย. 53:5) มบีผซูท้เสนอความคลิดวล่าพระเยซซูนล่าจะทรงถซูกเฆบีนี่ยนอยล่างรสุนแรงมากกวล่านนกโทษคนอรนี่นๆเพราะวล่าปปี
ลาตหวนงวล่าเมรนี่อพวกยลิวเหจ็นพระองคร์หลมังจากการเฆบีนี่ยนนนนั้นแลท้ว พวกเขากจ็คงจะพอใจทบีนี่จะปลล่อยพระองคร์เปป็น
อลิสระ

การเฆบีนี่ยนเพลินี่มความทสุกขร์ทรมานใหท้มากยลินี่งขรึนั้นและทคาใหท้คนทบีนี่ถซูกปรนบโทษตท้องเจจ็บปวดรวดรท้าวมากกวล่าทบีนี่
การตรรึงกางเขนเพบียงอยล่างเดบียวจะทคาไดท้ นบีนี่เพลินี่มเขท้ากนบความสยดสยองแหล่งความตายของคนๆหนรึนี่ง

ขท้อ 27 และ 28: “พวกทหารของเจผู้าเมพองจถึงพาพระเยซผไปไวผู้ในศาลาปรรีโทเรรียม แลผู้วกก็รวมทหารทมันั้ง
กองลผู้อมพระองคค์ไวผู้ และพวกเขาเปลพนั้องฉลองพระองคค์ออก เอาเสพนั้อสรีแดงเขผู้มมาสวมพระองคค์”

“พวกทหารของเจผู้าเมพองจถึงพาพระเยซผไปไวผู้ในศาลาปรรีโทเรรียม...” นนกโทษองคร์นบีนั้ทรงถซูกมอบไวท้แกล่ 
“พวกทหารของเจท้าเมรอง” เพรนี่อนคาไปตรรึงกางเขน แตล่กล่อนทบีนี่พวกเขาตรรึงกางเขนพระองคร์ พวกเขากจ็อยากเลล่น
สนสุก การตรรึงกางเขนเปป็นการลงโทษแบบโรมและมนนถซูกกระทคาโดยพวกทหารโรม พวกเขาเปป็นชายชนนี่วใจแขจ็ง
กระดท้าง ไมล่แยแสความทสุกขร์ทรมานของคนอรนี่นๆ ในสายตาของพวกเขา การนองเลรอดครอความบนนเทลิงและความ
สนสุกสนาน บนดนบีนั้พวกเขามบีนนกโทษคนหนรึนี่งทบีนี่อท้างตนววล่าเปป็นกษนตรลิยร์ มนนจะเปป็นประสบการณร์ทบีนี่นล่าสนสุกเปป็นพลิเศษทบีนี่
จะทรมานคนๆหนรึนี่งทบีนี่อท้างตนววล่ามบีสลิทธลิอคานาจและศนกดลิธิ์ศรบีเชล่นนนนั้น เพราะถซูกทคาใหท้มบีใจแขจ็งกระดท้างในการรนบใชท้
กองทนพแหล่งโรม พวกเขาจรึงไมล่รซูท้สรึกรซูท้สาอะไรกนบการวางตนวอนนอล่อนสสุภาพของพระเยซซูหรรอสบีพระพนกตรร์ทบีนี่เศรท้าโศก
ของพระองคร์

พวกเขา “รวมทหารทมันั้งกองลผู้อมพระองคค์ไวผู้” แนล่นอนวล่าในโลกนบีนั้ไมล่เคยมบีฉากเหตสุการณร์ใดทบีนี่ดซูถซูก
เหยบียดหยามอยล่างนล่าละอายมากกวล่าฉากเหตสุการณร์ของจอมกษนตรลิยร์, พระบสุตรของพระเจท้า-ใชล่แลท้ว พระเจท้าใน
กายมนสุษยร์-ขณะทบีนี่พวกเขารวมหนวกนนวล่ารท้าย เยาะเยท้ย และลท้อเลบียนพระองคร์ในทสุกรซูปแบบ ไมล่คล่อยมบีการเลล่นสนสุก
แบบนนนั้นในศาลาปรบีโทเรบียม-กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่ง และพวกเขากจ็ตนนั้งตาคอยทบีนี่จะจนดการพระองคร์ในแบบทบีนี่มบีแตล่พวกผซูท้
ทรมานทบีนี่ใจหยาบชท้าและชนนี่วรท้ายแบบนนนั้นเทล่านนนั้นจะปฏลิบนตลิกนบนนกโทษทบีนี่นล่าสงสารและชล่วยเหลรอตนวเองไมล่ไดท้คน
หนรึนี่ง

“...พวกเขาเปลพนั้องฉลองพระองคค์ออก เอาเสพนั้อสรีแดงเขผู้มมาสวมพระองคค์” พวกทหารโรมเอาเสรนั้อผท้าชนนั้น
นอกของพระเยซซูออกไปและเอาเสรนั้อคลสุมสบีแดงเขท้มมาสวมใหท้พระองคร์เพรนี่อลท้อเลบียนพระองคร์ทบีนี่อท้างตนววล่าเปป็น
กษนตรลิยร์ เราหมายเหตสุวล่ามาระโก 15:17 บอกเราวล่า “เขาเอาเสรนั้อสรีมข่วงมาสวมพระองคร์” แตล่นบีนี่กจ็ไมล่ไดท้ดซูเหมรอนขนด
แยท้งกนนเมรนี่อเราพลิจารณาวล่าพวกคนสมนยโบราณใชท้คคาบรรยายลนกษณะ “สบีมล่วง” กนบสบีใดกจ็ตามทบีนี่มบีสบีแดงอยซูล่ในมนน 
เราทราบวล่าสบีแดงตล่างๆมบีไดท้ตนนั้งแตล่สบีสท้มไปจนถรึงสบีมล่วงเขท้ม เสรนั้อคลสุมทบีนี่พวกทหารเอามาสวมใหท้พระเยซซูนนนั้นเปป็น
เสรนั้อผท้าชนลิดเดบียวกนบทบีนี่สวมใสล่โดยพวกแมล่ทนพในกองทนพโรมเพรนี่อแยกพวกเขาออกจากเหลล่าทหารธรรมดา เสรนั้อ
คลสุมแบบนนนั้นกจ็ถซูกสวมใสล่โดยพวกผซูท้วล่าราชการโรมเชล่นกนน มนนถซูกนคามาสวมคลท้องไหลล่และพนนรอบกายในแบบทบีนี่
ปลล่อยใหท้แขนขวาเปป็นอลิสระสคาหรนบการกวนดแกวล่งอาวสุธในการสซูท้รบ เสรนั้อคลสุมทบีนี่ถซูกนคามาลท้อเลบียนพระเยซซูในทบีนี่นบีนั้นล่า
จะเปป็นเสรนั้อเกล่าๆตนวหนรึนี่งทบีนี่ไมล่เหมาะสมสคาหรนบชาวโรมคนหนรึนี่งทบีนี่มบียศสซูงแลท้ว ถรึงอยล่างไรแลท้ว มนนกจ็เปป็นวนตถสุทบีนี่ใชท้



เพรนี่อดซูหมลินี่นเหยบียดหยาม ไมล่ใชล่ใหท้เกบียรตลิ เพราะวล่าพวกทหารโรมเหลล่านนนั้นเอามนนมาคลท้องไหลล่ทบีนี่นองเลรอดและถซูก
ทสุบตบีของพระเยซซู

ขท้อ 29: “เมพพื่อพวกเขาเอาหนามสานเปป็นมงกสุฎ เขากก็สวมพระเศรียรของพระองคค์ แลผู้วเอาไมผู้อผู้อใหผู้ถพอไวผู้
ในพระหมัตถค์เบพนั้องขวาของพระองคค์ และเขาไดผู้คสุกเขข่าลงตข่อพระพมักตรค์พระองคค์ เยาะเยผู้ยพระองคค์วข่า “กษมัตรริยค์
ของพวกยริวเจผู้าขผู้า ขอทรงพระเจรริญ”

พวกเขา “เอาหนามสานเปป็นมงกสุฎ” และ “สวมพระเศรียรของพระองคค์…” นนกโทษผซูท้นบีนั้ไดท้อท้างตนววล่าเปป็น
กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่ง และกษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่งกจ็ควรมบีมงกสุฎอนนหนรึนี่ง ดนงนนนั้นในการดซูหมลินี่นและการเหยบียดหยามแบบตนี่คา
ทรามทบีนี่สสุด ทหารโรมเหลล่านนนั้นไดท้ทคามงกสุฎอนนหนรึนี่งโดยการเอาหนามมาสานเปป็นวง-และพวกมนนเปป็นหนามทรีพื่
แหลมคมจรลิงๆ! ผมเคยเหจ็นพสุล่มหนามในปาเลสไตนร์มาแลท้ว ผมไดท้แตะตท้องพสุล่มหนามอนนหนรึนี่งอยล่างแผล่วเบามากๆ 
และหนามแหลมนนนั้นกจ็ตคานลินั้วของผมถรึงแมท้ผมแตะมนนอยล่างเบามากๆแลท้วกจ็ตาม หนามเหลล่านนนั้นมบีลนกษณะยาว, 
แหลมคมอยล่างนล่ากลนวและนล่าเกลบียดสสุดๆ เมรนี่อถซูกนคามาสวมศบีรษะของคนๆหนรึนี่งและกดลงไปเหมรอนกนบทบีนี่พวก
ทหารทบีนี่โหดรท้ายทารสุณเอามงกสุฎหนามนนนั้นมาสวมบนพระเศบียรของพระเยซซู หนามเหลล่านนนั้นกจ็จะทลินี่มแทงลรึกเขท้าไป
ในเนรนั้อพรท้อมกนบบาดแผลทบีนี่เจจ็บปวดอยล่างแสนสาหนส

“...แลผู้วเอาไมผู้อผู้อใหผู้ถพอไวผู้ในพระหมัตถค์เบพนั้องขวาของพระองคค์...” แนล่นอนวล่าไมท้อท้อนนนั้นเปป็นการเลบียนแบบ
ไมท้คทาของกษนตรลิยร์ ไมท้คทาทบีนี่ถซูกใชท้โดยกษนตรลิยร์ทนนั้งหลายเพรนี่อเปป็นตราแสดงสลิทธลิอคานาจและอคานาจแบบกษนตรลิยร์
ปกตลิแลท้วทคาดท้วยทองคคาหรรองาชท้าง การเอาไมท้คทาแบบลท้อเลบียนใสล่ไวท้ในพระหนตถร์ของพระเยซซูเทล่ากนบเปป็นการ
เหยบียดหยามแบบสองชนนั้น นนนี่นครอ ในฐานะทบีนี่เปป็นนนกโทษของทหารโรมเหลล่านนนั้น มนนเปป็นเรรนี่องนล่าขบขนน จนถรึงกนบ
เปป็นการเยท้ยหยนนดท้วยซนั้คา ทบีนี่จะถรอวล่าพระองคร์ทรงมบีอคานาจใดๆบท้างเลย  พระองคร์ทรงเปป็นลซูกไกล่ในกคามรอของพวก
เขาแลท้ว กระนนนั้นในความจรลิงแลท้ว นนกโทษผซูท้นบีนั้กจ็ทรงมบีอคานาจเดจ็ดขาดสซูงสสุดเหนรอสลินี่งสารพนดอยซูล่ภายในพระองคร์เอง 
พระองคร์ไมล่ทรงตท้องการไมท้คทาใดเลยเพรนี่อกคาจนดทหารทสุกนายทบีนี่อยซูล่ทบีนี่นนนี่นใหท้สซูญสลินั้นไปหากพระองคร์ทรงใชผู้อคานาจ
นนนั้น แตล่เหมรอนกนบทบีนี่พวกเขาไดท้เอามงกสุฎหนามมาสวมใหท้พระองคร์เปป็นการลท้อเลบียนแลท้ว พวกเขากจ็เอาไมท้คทาอนน
หนรึนี่งมาใหท้พระองคร์ดท้วย ซรึนี่งเปป็นสนญลนกษณร์แหล่งอคานาจกษนตรลิยร์ โดยการเอาไมท้อท้อเรบียวยาวอนนหนรึนี่งมาใสล่ไวท้ใน
พระหนตถร์ขวาของพระองคร์ ซรึนี่งนล่าจะเปป็นไมท้อท้ออนนหนรึนี่งทบีนี่พวกเขาใชท้ทสุบตบีพระองคร์

“...และเขาไดผู้คสุกเขข่าลงตข่อพระพมักตรค์พระองคค์...” การคสุกเขล่าลงเปป็นการแสดงการใหท้เกบียรตลิและความ
เคารพยคาเกรงตล่อคนๆนนนั้นทบีนี่อบีกคนหนรึนี่งไดท้คสุกเขล่าลงตรงหนท้าเขา มนนเปป็นการรนบรซูท้แบบถล่อมใจถรึงความเหนรอกวล่าใน
ดท้านตคาแหนล่งหรรอในความเปป็นกษนตรลิยร์ ทหารโรมเหลล่านนนั้นไดท้แสดงการเยาะเยท้ยและการดซูถซูกแบบใหญล่โตอยล่างไมล่
ตท้องสงสนยเมรนี่อพวกเขาคสุกเขล่าลงตล่อพระพนกตรร์พระเยซซู มนนจะเปป็นอบีกเรรนี่องทบีนี่แตกตล่างไปอยล่างสลินั้นเชลิงจรลิงๆเมรนี่อ
พระองคร์เสดจ็จมาในฐานะจอมกษนตรลิยร์และจอมเจท้านาย เมรนี่อ “หนวเขล่าทสุกหนวเขล่าจะตท้องคสุกกราบลง... และลลินั้นทสุก
ลลินั้นจะตท้องรท้องสรรเสรลิญพระเจท้า” (โรม 14:11) จะไมล่มบีการลท้อเลบียนแลท้วในตอนนนนั้นยามอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์
กษนตรลิยร์องคร์นนนั้น, เราเปป็นผซูท้ยลินี่งใหญล่

“กษมัตรริยค์ของพวกยริวเจผู้าขผู้า ขอทรงพระเจรริญ!” “ขอทรงพระเจรลิญ” (Hail) บล่งบอกถรึงการใหท้ความ
เคารพสซูงสสุดตล่อคนๆนนนั้นทบีนี่ถซูกทนกทายเชล่นนนนั้น พรท้อมกนบความเคารพอยล่างทบีนี่สสุดทบีนี่มบีใหท้แกล่ตคาแหนล่งทบีนี่คนๆนนนั้นถรอ



ครองอยซูล่ มนนบล่งบอกถรึงการทซูลขอพระพรจากพระเจท้าใหท้มาสซูล่คนๆนนนั้น แนล่นอนวล่าทหารโรมเหลล่านนนั้นใชท้คคาๆนบีนั้เพรนี่อ
ลท้อเลบียนพระเยซซูตล่อไป

ขท้อ 30 และ 31: “แลผู้วเขากก็ถข่มนนั้สาลายรดพระองคค์ และเอาไมผู้อผู้อนมันั้นตรีพระเศรียรพระองคค์ เมพพื่อพวกเขา
เยาะเยผู้ยพระองคค์แลผู้ว เขาถอดเสพนั้อนมันั้นออก แลผู้วเอาฉลองพระองคค์สวมใหผู้ และนสาพระองคค์ออกไปเพพพื่อจะตรถึง
เสรียทรีพื่กางเขน”

“เขากก็ถข่มนนั้สาลายรดพระองคค์...” นบีนี่เปป็นการดซูถซูกเพรนี่อปปิดทท้ายการดซูถซูกทนนั้งหมด! การถล่มนนั้คาลายรดใครสนก
คนกจ็แสดงออกถรึงการดซูหมลินี่นเหยบียดหยามแบบสสุดๆ จากนนนั้นพวกเขา “เอาไมผู้อผู้อนมันั้นตรีพระเศรียรพระองคค์” พวก
ทหารเหลล่านนนั้นเดลินผล่านพระเยซซูไปทบีละคนๆ และเอาไมท้อท้อไปจากพระหนตถร์ของพระองคร์และตบีพระเศบียรของ
พระองคร์ โดยการตบีแตล่ละครนนั้งกดหนามเหลล่านนนั้นใหท้ลรึกเขท้าไปในเนรนั้อของพระองคร์มากขรึนั้นเรรนี่อยๆ

หลนงจากสมใจอยากสนนดานซาดลิสมร์ของตนแลท้วโดยการดซูถซูกพระเยซซูในทสุกรซูปแบบ, ทสุกรซูปแบบของการ
ดซูหมลินี่นเหยบียดหยามทบีนี่พวกเขาจะนรึกออก “เขาถอดเสพนั้อนมันั้นออก แลผู้วเอาฉลองพระองคค์สวมใหผู้ และนสาพระองคย์
ออกไปเพตที่อจะตรนงเสทยททที่กางเขน”

ขท้อ 32: “ขณะทรีพื่พวกเขาออกไปนมันั้น เขาไดผู้พบชาวไซรรีนคนหนถึพื่งชพพื่อซรีโมน เขาจถึงเกณฑค์คนนมันั้นใหผู้แบก
กางเขนของพระองคค์ไป”

“ขณะทรีพื่พวกเขาออกไปนมันั้น”-นนนี่นครอ ออกไปนอกกรสุงเยรซูซาเลจ็ม- “เขาไดผู้พบชาวไซรรีนคนหนถึพื่งชพพื่อซรี
โมน...” ไซรบีนเปป็นเมรองใหญล่ในลลิเบบีย แอฟรลิกาเหนรอ ยลิวจคานวนมากไดท้ลงหลนกปปักฐานทบีนี่นนนี่น และเชล่นเดบียวกนบยลิว
ทสุกคน พวกเขาใหท้ความสคาคนญอยล่างมากตล่อชล่วงเทศกาลปปัสกาในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม มนนเปป็นเพราะเทศกาลปปัสกา
อยล่างไมล่ตท้องสงสนยทบีนี่ไดท้นคาซบีโมนมายนงนครบรลิสสุทธลิธิ์ มาระโก 15:21 บอกเราวล่าชายผซูท้นบีนั้เปป็นบลิดาของอเลจ็กซานเดอรร์
และรซูฟปัส และถรึงแมท้วล่าไมล่มบีขท้อมซูลมากนนกถซูกใหท้ไวท้เกบีนี่ยวกนบบสุตรชายสองคนนนนั้น เรากจ็สรสุปไดท้วล่าพวกเขามบีสล่วนอยล่าง
แขจ็งขนนในครลิสตจนกรยสุคตท้น เราเหจ็นไดท้วล่าขณะทบีนี่ซบีโมนไมล่ใชล่คนแปลกหนท้าในกรสุงเยรซูซาเลจ็มแตล่อยล่างใด เขากจ็ไมล่นล่า
จะเคยไดท้ยลินพระเยซซูเทศนาสนนี่งสอนเพราะวล่าบท้านของเขานนนั้นอยซูล่หล่างออกไปเปป็นระยะทางไกลพอสมควร

“...เขาจถึงเกณฑค์คนนมันั้นใหผู้แบกกางเขนของพระองคค์ไป” มนนเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบนตลิสคาหรนบคนทบีนี่ถซูกปรนบ
โทษในการแบกกางเขนของตนวเองไปยนงแดนประหาร ยอหร์น 19:17 บอกเราวล่าพระเยซซูทรงถซูกบนงคนบใหท้แบก
กางเขนของพระองคร์ในตอนแรก ลซูกา 23:26 บอกเราวล่ากางเขนนนนั้นถซูกวางบนซบีโมน “ใหท้แบกตามพระเยซซูไป” 
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าผซูท้เปปีปี่ยมสสุขของเรา ถรึงแมท้วล่าพระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้กลล่าวเชล่นนนนั้นจรลิงๆ ไดท้ทรงสซูท้ทนความทสุกขร์ทรมาน
มากมายเหลรอเกลิน และพระองคร์ไมล่ไดท้พนกผล่อนเลยในระหวล่างครนนนนั้น เราจรึงสนนนลิษฐานไดท้วล่าพระกายของพระองคร์
อล่อนลท้าเกลินกวล่าทบีนี่จะแบกกางเขนนนนั้นไปไดท้ไกลมากนนก และนนนี่นครอเหตสุผลทบีนี่กางเขนนนนั้นถซูกโอนมาใหท้ซบีโมนชาวไซ
รบีน ขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่นบีนั้บอกเราวล่าเขา “ถผกเกณฑค์” (ถซูกบนงคนบ) ใหท้แบกกางเขนนนนั้น ผมเชรนี่อวล่าเขาแคล่ถซูก
สนนี่งโดยทหารโรมเหลล่านนนั้นใหท้ยกกางเขนนนนั้นขรึนั้นมาและแบกมนนไป โดยนล่าจะหลนงจากทบีนี่พระเยซซูทรงลท้มลงใตท้นนั้คา
หนนกของมนนแลท้ว

นอกเหนรอจากสลินี่งทบีนี่เรากคาลนงอภลิปรายกนนอยซูล่นบีนั้ ผมคลิดวล่ามนนเปป็นเรรนี่องนล่ารซูท้จรลิงๆวล่าพวกสาวกของพระเยซซู
อยซูล่ทบีนี่ไหนกนนในเวลานนนั้นทบีนี่พระองคร์ทรงตท้องการใครสนกคนสสุดๆ เปโตรอยซูล่ทบีนี่ไหน ครอสาวกคนนนนั้นทบีนี่ไดท้ปฏลิญาณวล่าจะ



ไปตลิดคสุกหรรอไปตายมากกวล่าทบีนี่จะละทลินั้งองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา? อบีกสลิบคนนนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหนผซูท้ซรึนี่งไดท้ปฏลิญาณความ
รนกและความจงรนกภนกดบีของตนเชล่นกนน? พวกเขากคาลนงยรนอยซูล่ในฝซูงชนและรนบชมการดคาเนลินเรรนี่องตล่อไปของละคร
เศรท้าเรรนี่องนบีนั้หรรอ? ความกลนวทคาใหท้พวกเขากลายเปป็นคนขบีนั้ขลาด เหมรอนกนบทบีนี่ความกลนวทคาใหท้ผซูท้คนทนนั้งหลายเปป็น
คนขบีนั้ขลาดในวนนนบีนั้ เพราะวล่าเมรนี่อบสุคคลใดปฏลิญาณตนววล่าจะรนกและภนกดบีตล่อพระครลิสตร์ คนๆนนนั้นกจ็เชลิญชวนคคาเยาะ
เยท้ยจากฝซูงชน ดนงนนนั้น ไมล่มบีสนกคนในสาวกเหลล่านนนั้นออกมาขท้างหนท้าเพรนี่อชล่วยเหลรอพระเยซซู และกางเขนของ
พระองคร์ไดท้ถซูกแบกโดยคนแปลกหนท้าคนหนรึนี่ง

การตรนงททที่กางเขน
นอกเหนรอจากขท้อพระคคาทบีนี่เรากคาลนงศรึกษากนนอยซูล่แลท้ว เราพบบนนทรึกเรรนี่องการตรรึงกางเขนในมาระโก 

15:22-37, ลซูกา 23:33-46, และยอหร์น 19:17-30 กล่อนทบีนี่เราจะเรลินี่มอภลิปรายขท้อพระคคาถนดไปของเรา เราควรดซู
ลคาดนบเหตสุการณร์ตล่างๆในวนนแหล่งการตรรึงกางเขนนนนั้นอยล่างยล่อๆ เพรนี่อทบีนี่เราจะจดจคาลคาดนบเหตสุการณร์เหลล่านนนั้นไวท้ใน
ใจขณะทบีนี่การศรึกษาของเราดคาเนลินตล่อไป

1. พระเยซซูเสดจ็จไปถรึงกลโกธา (มธ. 27:33; มก. 15:22; ลก. 23:33; ยน. 19:17)
2. พวกเขาเสนอของดรนี่มใหท้พระองคร์ซรึนี่งจะทคาใหท้พระองคร์รซูท้สรึกชาและคลายความเจจ็บปวด ครอของดรนี่มทบีนี่ถซูก

เสนอใหท้แกล่ทสุกคนทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขน แตล่พระเยซซูทรงปฏลิเสธทบีนี่จะดรนี่มมนน (มธ. 27:34; มก. 15:23)
3. พระเยซซูทรงถซูกตรรึงทบีนี่กางเขนนนนั้นและกางเขนนนนั้นถซูกยกขรึนั้นและวางลงในรซูทบีนี่ไดท้ถซูกจนดเตรบียมไวท้สคาหรนบ

มนน โดยมบีโจรถซูกตรรึงอยซูล่ฝปัปี่งซท้ายและฝปัปี่งขวาของพระองคร์ (มธ. 27:35-38; มก. 15:24-28; ลก. 23:33-38; และ
ยน. 19:18-24)

4. พระเยซซูตรนสถท้อยคคาแรกของพระองคร์จากกางเขนนนนั้น- “ขท้าแตล่พระบลิดา ขอโปรดอภนยโทษเขา 
เพราะวล่าเขาไมล่รซูท้วล่าเขาทคาอะไร” (ลซูกา 23:34)

5. พวกทหารแบล่งเสรนั้อผท้าของพระเยซซู (มธ. 27:35; มก. 15:24; ลก. 23:34; ยน. 19:23)
6. พวกยลิวลท้อเลบียนพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้น (มธ. 27:39-44; มก. 

15:29-32; ลก. 23:35-38)
7. โจรสองคนนนนั้นตอนแรกกจ็รล่วมวงในการลท้อเลบียนดท้วย แตล่ตล่อมาโจรคนหนรึนี่งไดท้กลนบใจใหมล่และเชรนี่อ (มธ.

27:44; มก. 15:32; ลก. 23:39-43)
8. เสบียงรท้องทบีนี่สองของพระครลิสตร์จากกางเขนนนนั้น- “เราบอกความจรลิงแกล่เจท้าวล่า วนนนบีนั้เจท้าจะอยซูล่กนบเราใน

เมรองบรมสสุขเกษม”-โดยตรนสแกล่โจรทบีนี่กลนบใจสคานรึกผลิดคนนนนั้น (ลก. 23:43)
9. เสบียงรท้องทบีนี่สามของพระครลิสตร์- “หญลิงเออ๋ย จงดซูบสุตรของทล่านเถลิด!...จงดซูมารดาของทล่านเถลิด!” ขณะทบีนี่

พระองคร์ทรงฝากการดซูแลมารดาของพระองคร์ไวท้ในมรอของยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนก (ยน. 19:26, 27)
10. ความมรดสนลิทครอบคลสุมแผล่นดลินโลก (มธ. 27:45; มก. 15:33; ลก. 23:44)
11. เสบียงรท้องทบีนี่สบีนี่ของพระครลิสตร์จากกางเขนนนนั้น: “พระเจท้าของขท้าพระองคร์ พระเจท้าของขท้าพระองคร์ ไฉน

พระองคร์ทรงทอดทลินั้งขท้าพระองคร์เสบีย” (มธ. 27:46; มก. 15:34-36)
12. เสบียงรท้องทบีนี่หท้าของพระองคร์- “เรากระหายนนั้คา” (ยน. 19:28)



13. เสบียงรท้องทบีนี่หกของพระองคร์- “สคาเรจ็จแลท้ว!” (ยน. 19:30)
14. เสบียงรท้องทบีนี่เจจ็ดของพระองคร์: “พระบลิดาเจท้าขท้า ขท้าพระองคร์ฝากจลิตวลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ใน

พระหนตถร์ของพระองคร์” (ลก. 23:46)
15. พระเยซซูทรงปลล่อยพระวลิญญาณของพระองคร์ออกไป (มธ. 27:50; มก. 15:37; ลก. 23:46; ยน. 

19:30)
ขท้อ 33 และ 34: “เมพพื่อพวกเขามาถถึงสถานทรีพื่แหข่งหนถึพื่งซถึพื่งเรรียกวข่ากลโกธา แปลวข่า สถานทรีพื่กะโหลก

ศรีรษะ เขาเอานนั้สาองสุข่นเปรรีนั้ยวระคนกมับของขมมาถวายพระองคค์ เมพพื่อพระองคค์ทรงชริมกก็ไมข่เสวย”
“กลโกธา” เปป็นคคาฮบีบรซูทบีนี่มบีความหมายวล่า “สถานทบีนี่แหล่งกะโหลกศบีรษะอนนหนรึนี่ง” และมนนถซูกแปลเชล่นนนนั้น

ในมนทธลิว, มาระโก, และยอหร์น ลซูกาใชท้คคาวล่า “Calvary” ซรึนี่งเปป็นคคาทบีนี่มาจากภาษาลาตลิน คาลวาเรรีย ซรึนี่งมบีความ
หมายวล่ากะโหลกศบีรษะอนนหนรึนี่งเชล่นกนน ไมล่เปป็นทบีนี่ทราบวล่าเหตสุใดชรนี่อนบีนั้ถรึงถซูกตนนั้งใหท้แกล่สถานทบีนี่แหล่งนบีนั้ บางคน
สนนนลิษฐานวล่ามนนถซูกเรบียกเชล่นนนนั้นเพราะวล่ามนนเปป็นแดนประหาร และมบีกะโหลกวางอยซูล่เกลรนี่อนกลาด แตล่นบีนี่เปป็นการ
ตบีความทบีนี่ชวนสงสนยเพราะวล่ากลโกธาอยซูล่ใกลท้กนบนครบรลิสสุทธลิธิ์นนนั้น และพวกยลิวกจ็ระมนดระวนงมากๆในเรรนี่องของศพคน
ตาย ตามพระราชบนญญนตลิของโมเสส ยลิวคนใดทบีนี่แตะตท้องศพคนตายกจ็เปป็นมลทลินในทางพลิธบีการ พวกฟารลิสบีซรึนี่ง
ระวนงเรรนี่องความสะอาดภายนอกแบบเครล่งครนดสสุดๆ ไมล่นล่าจะยอมใหท้การทคาใหท้เปป็นมลทลินเชล่นนนนั้นอยซูล่ใกลท้กรสุง
เยรซูซาเลจ็มขนาดนนนั้นไดท้ คนอรนี่นๆกจ็กลล่าว (และผมเหจ็นดท้วย) วล่าชรนี่อนนนั้นถซูกตนนั้งใหท้เพราะเคท้าโครงของศลิลานนนั้นซรึนี่งคลท้าย
กนบกะโหลกอนนหนรึนี่ง

ตามทบีนี่กลล่าวไวท้ในเลวบีนลิตลิ 24:10-23, กนนดารวลิถบี 15:35, และ 1 พงศร์กษนตรลิยร์ 21:13 การประหารชบีวลิตจะ
ตท้องเกลิดขรึนั้นนอกกคาแพงเมรอง รล่างของสนตวร์ทบีนี่ถซูกฆล่าในการถวายเครรนี่องสนตวบซูชา-เครรนี่องสนตวบซูชาตล่างๆซรึนี่งเปป็นภาพ
เลจ็งถรึงการเปป็นเครรนี่องบซูชาของพระเมษโปดกของพระเจท้า-ถซูกเผา “นอกคล่ายนนนั้น” ดนงนนนั้นพระเยซซู ในฐานะเปป็นผซูท้ทบีนี่
ถซูกเลจ็งถรึง จรึงทรงทนทสุกขร์ “นอกประตซูเมรอง” (ฮบีบรซู 13:11, 12) เหจ็นไดท้ชนดวล่ากลโกธาไดท้กลายเปป็นสถานทบีนี่ปกตลิ
ธรรมดาสคาหรนบทคาการประหารชบีวลิต

กลโกธา พรท้อมกนบการตรรึงพระเยซซูครลิสตร์เจท้าทบีนี่กางเขนนนนั้น ตนนั้งอยซูล่เปป็นศซูนยร์กลางแหล่งจสุดประสงคร์ทนนั้งปวง
ของพระเจท้ามาตนนั้งแตล่เรลินี่มแรกนนนั้น แมท้แตล่กล่อนการทรงสรท้างโลก พระเจท้ากจ็ทรงกคาหนดไวท้ลล่วงหนท้าแลท้ววล่าพระโลหลิต
ของพระเยซซูจะตท้องถซูกทคาใหท้ตกเพรนี่อการไถล่คนบาปทนนั้งหลาย (1 ปต. 1:18-20) กลโกธา ซรึนี่งครอบคลสุมพระ
ครลิสตร์แหล่งกางเขนนนนั้นและกางเขนนนนั้นของพระครลิสตร์ เปป็นทบีนี่นนดพบทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดตลอดกาล การเอากลโกธาออก
ไปจากพระวจนะของพระเจท้าเทล่ากนบเปป็นการทคาลายขล่าวสารแหล่งการไถล่ กลโกธาเปป็นสถานทบีนี่แหล่งการอท้อนวอน 
ไมล่มบีผซูท้ใดสามารถอล่านบมันทถึกขข่าวประเสรริฐแหล่งกลโกธา, อล่านมนนอยล่างจรลิงใจ, โดยไมล่ไดท้รนบการเปปิดเผยของความ
สวล่างแหล่งขล่าวประเสรลิฐอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีซรึนี่งฉายสล่องลงมาบนจลิตใจไดท้ พระวจนะของพระเจท้าเปป็นแสงสวล่างอนน
หนรึนี่ง มนนเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าซรึนี่งนคาไปสซูล่ความรอด พระวจนะนคามาซรึนี่งความเชรนี่อทบีนี่ชล่วยใหท้รอด คนเหลล่านนนั้นทบีนี่
เตก็มใจทรีพื่จะเหก็นความจรลิงกจ็จะเหจ็นความจรลิงซถึพื่งถผกเปปิดเผยในบนนทรึกเรรนี่องราวแหล่งกลโกธาทบีนี่ถซูกใหท้ไวท้ในขล่าว
ประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่มนนนั้น เราตท้องยอมรนบเหตสุการณร์เหลล่านนนั้นแหล่งกลโกธาหากเราหวนงวล่าจะพบพระเจท้าในสนนตลิสสุข



“เขาเอานนั้สาองสุข่นเปรรีนั้ยวระคนกมับของขมมาถวายพระองคค์...” มาระโก 15:23 กลล่าววล่าพวกเขาเอา “นนั้คา
องสุล่นระคนกนบมดยอบ” ใหท้พระองคร์เสวย ลซูกา 23:36 กลล่าววล่าพวกเขาเสนอ “นนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยว” ใหท้พระองคร์ มนน
เปป็นธรรมเนบียมปฏลิบลิทบีนี่จะใหท้นนั้คาองสุล่นราคาถซูกๆแกล่นนกโทษ, “นนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยว” (เครรนี่องดรนี่มปกตลิของพวกทหารโรม) 
และพวกเขาผสมของขมหรรอมดยอบในนนั้คาองสุล่นนนนั้น ครอสารทบีนี่มบีรสขมซรึนี่งทคาใหท้เกลิดอาการมรึนงงและดท้านชาซรึนี่งทคาใหท้
ความรซูท้สรึกตล่างๆดท้านชาและทคาใหท้ความเจจ็บปวดบรรเทาลงเลจ็กนท้อย

“...เมพพื่อพระองคค์ทรงชริมกก็ไมข่เสวย” พระเยซซูมลิไดท้เสดจ็จเขท้ามาในโลกนบีนั้เพรนี่อทบีนี่จะหลบีกหนบีความเจจ็บปวด 
พระองคร์ไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อทนทสุกขร์ความปวดรท้าวทนนั้งสลินั้นทบีนี่บาปและนรกอาจโถมทนบลงบนจลิตวลิญญาณของคสุณและ
ของผมไดท้ไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์กาล พระองคร์จรึงทรงปฏลิเสธทบีนี่จะดรนี่มยาทบีนี่ทคาใหท้รซูท้สรึกชานนนั้น พระองคร์มลิไดท้ทคาสลินี่งใดเลย
เพรนี่อลดทอนความเจจ็บปวดของพระองคร์ พระองคร์ทรงเลรอกทบีนี่จะดรนี่มถท้วยนนนั้นทบีนี่พระบลิดาไดท้ประทานใหท้พระองคร์ 
กระทนนี่งจนหยดสสุดทท้ายอนนขมขรนี่นนนนั้น ความทสุกขร์โศกของพระองคร์เปป็นความจคาเปป็นของพระเจท้าเพรนี่อพระราชกลิจ
แหล่งการลบมลทลินนนนั้น พระเยซซูไดท้ทรงยอมจคานนพระองคร์เองตล่อพวกคนทบีนี่ขล่มเหงพระองคร์ทบีนี่ลท้อเลบียนพระองคร์, 
ทสุบตบีพระองคร์, และทคาใหท้พระองคร์ตท้องพานพบกนบความปวดรท้าวแสนสาหนส พระองคร์ทรงยอมจคานนตล่อความโหด
เหบีนั้ยมผลิดมนสุษยร์มนาเหลล่านนนั้นเพรนี่อทบีนี่เราทนนั้งหลาย, ผล่านทางการยอมจคานนตล่อพระองคร์ในความเชรนี่อ, จะไดท้หนบีพท้น
ความทสุกขร์ทรมานเหลล่านนนั้นและการแชล่งสาปของนรก

ขท้อ 35: “ครมันั้นตรถึงพระองคค์ทรีพื่กางเขนแลผู้ว เขากก็เอาฉลองพระองคค์มาจมับสลากแบข่งปปันกมันเพพพื่อจะสสาเรก็จ
ตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณค์ซถึพื่งวข่า ‘เสพนั้อผผู้าของขผู้าพระองคค์ เขาแบข่งปปันกมัน สข่วนเสพนั้อของขผู้าพระองคค์นมันั้น 
เขากก็จมับสลากกมัน’

“ครมันั้นตรถึงพระองคค์ทรีพื่กางเขนแลผู้ว...” วลิธบีของการตรรึงกางเขนครอ การบนงคนบคนทบีนี่ถซูกปรนบโทษใหท้แบก
กางเขนของเขาไปยนงสถานทบีนี่ๆเขาจะถซูกประหารชบีวลิต ผสมโรงดท้วยการดซูถซูกเหยบียดหยามเยาะเยท้ยลท้อเลบียนทสุกรซูป
แบบจากคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เฝฝ้าดซู เมรนี่อไปถรึงแดนประหารแลท้ว รซูอนนหนรึนี่งกจ็ถซูกขสุดในพรนั้นดลินเพรนี่อรนบสล่วนฐานของกางเขน
นนนั้น กางเขนนนนั้นถซูกวางบนพรนั้นดลิน คนทบีนี่จะถซูกตรรึงกจ็ถซูกถอดเสรนั้อผท้าและพวกทหารเอาตะปซูตอกมรอและเทท้าของเขา
ตรรึงกนบกางเขนนนนั้น หลนงจากเดรอยแหลมเหลล่านนนั้นถซูกตอกจนทลินี่มทะลสุมรอและเทท้าแลท้ว กางเขนนนนั้นกจ็ถซูกยกขรึนั้นและ
สล่วนฐานของมนนหยล่อนลงไปในรซูนนนั้นทบีนี่ไดท้ถซูกเตรบียมไวท้สคาหรนบมนน เนรนั้อและเสท้นเอจ็นตล่างๆกจ็ฉบีกขาดภายใตท้นนั้คาหนนก
ของรล่างกายเหยรนี่อซรึนี่งถซูกแขวนไวท้โดยเดรอยแหลมเหลล่านนนั้นทบีนี่ทะลสุมรอและเทท้า จากนนนั้นเหยรนี่อกจ็ถซูกปลล่อยใหท้แขวนอยซูล่ทบีนี่
นนนี่นจนกวล่าเขาเสบียชบีวลิต บางครนนั้งนบีนี่กจ็กลินเวลาหลายวนน ภายใตท้สภาวะปกตลิตล่างๆ นนกโทษทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนกจ็ถซูก
ปลล่อยใหท้แขวนอยซูล่บนกางเขนจนกวล่าพวกแรท้งมากลินเนรนั้อทบีนี่เนล่า

ในสถานทบีนี่บางแหล่งวนนนบีนั้ ชลินั้นไมท้ตล่างๆซรึนี่งถซูกอท้างวล่าเปป็นสล่วนหนรึนี่งของกางเขนของพระเยซซูกจ็ถซูกสนกการบซูชา
แลท้ว อยล่างไรกจ็ตาม เราตท้องจคาไวท้วล่าเราตท้องนมนสการพระเจผู้า ไมล่ใชล่วนตถสุสลินี่งของตล่างๆ กางเขนของพระเยซซูเปป็น
เครรนี่องมรอประหารชบีวลิตพระองคร์ แตล่เราจะตท้องไมล่กราบไหวท้บซูชากางเขนนนนั้น พระเยซซูไดท้ทรงสละวางชบีวลิตของ
พระองคร์ลงอยล่างเตจ็มพระทนย กางเขนไมล่ไดท้ฆล่าพระองคร์ ตะปซูเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้ฆล่าพระองคร์ พระองคร์ไมล่ไดท้สลินั้นพระชนมร์
เพราะการสซูญเสบียพระโลหลิต กางเขนนนนั้นเปป็นเพบียงเครรนี่องมรอทบีนี่พระเยซซูทรงกระทคาการลบมลทลินเพราะบาปของ
คนทนนั้งโลกโดยการสละวางชบีวลิตของพระองคร์ลงดท้วยใจสมนครของพระองคร์เองบนกางเขนนนนั้น (ยอหร์น 10:18) 



“...เขากก็เอาฉลองพระองคค์มาจมับสลากแบข่งปปันกมัน...” เสรนั้อผท้าของเหยรนี่อทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนกจ็เปป็นของพวก
เพชฌฆาตของเขา ตามทบีนี่กลล่าวไวท้ในยอหร์น 19:23, 24 พวกเขาแบล่งเสรนั้อผท้าของพระเยซซูออกเปป็นสบีนี่สล่วน “ใหท้
ทหารทสุกคนคนละสล่วน” เราทราบวล่ามบีทหารมากกวล่าสบีนี่คนทบีนี่นนนี่น ดนงนนนั้นชายสบีนี่คนนบีนั้คงเปป็นเจท้าหนท้าทบีนี่ๆมบียศสซูงพอ
สมควร เมรนี่อพวกเขามาถรึงเสรนั้อชนนั้นในของพระเยซซู พวกเขากจ็เหจ็นวล่ามนนเปป็นเสรนั้อทบีนี่ผลิดธรรมดามากๆ มนนไมล่มบีตะเขจ็บ 
และเพราะไมล่อยากฉบีกมนนพวกทหารเหลล่านนนั้นจรึงกลล่าววล่า “เราอยล่าฉบีกแบล่งกนนเลย แตล่ใหท้เราจนบสลากกนนจะไดท้รซูท้วล่า
ใครจะไดท้”

ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงเลล่นพนนนกนนเพรนี่อชลิงเสรนั้อตนวนนนั้น “เพพพื่อจะสสาเรก็จตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณค์...” 
โดยคคาสนนี่งของพระเจท้าและเพราะความจคาเปป็นของพระเจท้า คคาพยากรณร์ทนนั้งหมดตท้องถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิงในเวลาทบีนี่
กคาหนด คคาพยากรณร์ทบีนี่ถซูกกลล่าวถรึงวล่ากคาลนงถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิงในทบีนี่นบีนั้มาจากเพลงสดสุดบี 22:18: “เสรนั้อผท้าของขท้า
พระองคร์ เขาแบล่งปปันกนน สล่วนเสรนั้อของขท้าพระองคร์นนนั้น เขากจ็จนบสลากกนน”

ขท้อ 36: “แลผู้วพวกเขากก็นมัพื่งเฝฝ้าพระองคค์อยผข่ทรีพื่นมัพื่น”
ขท้อพระคคาสนนั้นๆนบีนั้กลินความหมายกวท้างไกลกวล่าทบีนี่ปรากฏภายนอก คงเขบียนหนนงสรอไดท้เปป็นเลล่มเกบีนี่ยวกนบ 

“พวกเขา” ทบีนี่เฝฝ้าดซูอยซูล่ขณะทบีนี่พระบสุตรของพระเจท้าทรงสลินั้นพระชนมร์อยซูล่บนกางเขนนนนั้น “พวกเขา” เปป็นใคร? ฝซูง
ชนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้ลท้อเลบียนและเยาะเยท้ยพระองคร์หรรอ? พวกผซูท้ปกครองทางศาสนาทบีนี่ไดท้จนบกสุมพระองคร์อยล่างไมล่เปป็น
ธรรม ไตล่สวนพระองคร์อยล่างลคาเอบียงและใหท้พระองคร์ถซูกปรนบโทษถรึงตายหรรอ? พวกสาวกอยซูล่ในฝซูงชนนนนั้นทบีนี่เฝฝ้าดซู
พระองคร์อยซูล่ไหม? เรารซูท้วล่าพวกทหารโรมเฝฝ้าดซูพระองคร์อยซูล่ หลนงจากพนนนขนนตล่อเพรนี่อชลิงเสรนั้อผท้าของพระองคร์แลท้ว 
พวกเขากจ็คงถซูกบนงคนบใหท้ตท้องเฝฝ้าคอยอยซูล่ในชล่วงเวลานนนั้นเมรนี่อมลิตรสหายของพระองคร์อาจมาชล่วยพระองคร์ลงจาก
กางเขนนนนั้นไดท้ การศรึกษาแบบใครล่ครวญเกบีนี่ยวกนบคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ “เฝฝ้าพระองคร์อยซูล่ทบีนี่นนนี่น” อาจเปป็นความพยายาม
แบบสล่วนขยาย แตล่พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไมล่ทรงเหจ็นสมควรทบีนี่จะอธลิบายความครอบคลสุมของคคาสรรพนาม “พวก
เขา” นนนั้น

เราทราบวล่ามารดาของพระเยซซูกจ็อยซูล่ทบีนี่นนนี่นดท้วย และยอหร์นผซูท้เปป็นทบีนี่รนกกจ็อยซูล่ทบีนี่นนนี่น ในยอหร์น 19:25-27 เรา
อล่านวล่า: “ผซูท้ทบีนี่ยรนอยซูล่ขท้างกางเขนของพระเยซซูนนนั้น มบีมารดาของพระองคร์กนบนท้าสาวของพระองคร์ มารบียร์ภรรยาของ
เคลโอฟปัส และมารบียร์ชาวมนกดาลา ฉะนนนั้นเมรนี่อพระเยซซูทอดพระเนตรเหจ็นมารดาของพระองคร์ และสาวกคนทบีนี่
พระองคร์ทรงรนกยรนอยซูล่ใกลท้ พระองคร์ตรนสกนบมารดาของพระองคร์วล่า “หญริงเออ๋ย จงดผบสุตรของทข่านเถริด” แลท้ว
พระองคร์ตรนสกนบสาวกคนนนนั้นวล่า “จงดผมารดาของทข่านเถริด” และตนนั้งแตล่เวลานนนั้นมา สาวกคนนนนั้นกจ็รนบนางมาอยซูล่ใน
บท้านของตน” ยอหร์นไดท้รนบมอบหมายใหท้ดซูแลสมบนตลิทบีนี่ลนั้คาคล่ามากทบีนี่สสุดทบีนี่พระเยซซูทรงมบีบนแผล่นดลินโลก-มารดาของ
พระองคร์ นางเปป็นผซูท้ใหท้เนรนั้อหนนงของพระองคร์แกล่พระองคร์, แตล่พระโลหลิตของพระองคร์เปป็นพระโลหลิตของพระเจท้า 
(กลิจการ 20:28) 

ในทล่ามกลาง “พวกเขา” ทบีนี่เฝฝ้าดซูพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดบนกางเขนนนนั้น ผมอยากใหท้เราใสล่ใจเปป็นพลิเศษเกบีนี่ยว
กนบทหารโรมสามนายนนนั้นทบีนี่อยซูล่ทบีนี่นนนี่น ผมเชรนี่อวล่าพวกเราสล่วนใหญล่อาจเปป็นเหมรอนคนหนรึนี่งคนใดในสามคนนบีนั้:

1. ทหารคนแรกทบีนี่ผมอยากใหท้เราสนงเกตเหจ็นครอ ทหารคนทบีนี่ถซูกหวยและไดท้เสรนั้อไมล่มบีตะเขจ็บของพระเยซซู
ไป แทนทบีนี่จะฟปังถท้อยคคาของพระผซูท้ชล่วยใหท้รอด ครอถท้อยคคาทบีนี่พระองคร์ตรนสระหวล่างทบีนี่ทรงทนความปวดรท้าวบน



กางเขนนนนั้น ทหารคนนบีนั้กจ็ไมล่แยแสอะไรเลย เขาสนใจในผลประโยชนร์ทบีนี่เปป็นวนตถสุสลินี่งของมากกวล่าถท้อยคคาเหลล่านนนั้นทบีนี่
อาจหมายถรึงชบีวลิตนลิรนนดรร์สคาหรนบเขากจ็ไดท้ พระเยซซูตรนสเจจ็ดหนจากกางเขนนนนั้น แตล่ทหารเหลล่านนนั้นกจ็สนใจในการ
แบล่งขท้าวของฝป่ายโลกไมล่กบีนี่ชลินั้นของพระองคร์เกลินกวล่าทบีนี่จะไดท้ยลินเสบียงของพระองคร์ ทหารคนทบีนี่ถซูกหวยกจ็เอาเสรนั้อตนวนนนั้น
ของพระเยซซูไป-แตล่ในความไมล่แยแสของเขา เขากจ็ไมล่ไดท้สนงเกตเหจ็นบสุรสุษผซูท้อยซูล่บนกางเขนอนนกลางนนนั้นเลย คสุณรซูท้จนก
กบีนี่คนวนนนบีนั้ทบีนี่สนใจในการเพลินี่มเงลินเขท้ากนบบนญชบีธนาคารของตนวเองมากกวล่าทบีนี่พวกเขาสนใจในการเตรบียมพรท้อมทบีนี่จะ
พบกนบพระเจท้า? พวกเขาไมล่แยแส เหมรอนกนบทหารคนนนนั้นทบีนี่ชนะพนนนและไดท้เสรนั้อไรท้ตะเขจ็บของพระเยซซูไป

2. ทหารคนทรีพื่สองทบีนี่ผมอยากใหท้เราสนงเกตเหจ็นครอ คนๆหนรึนี่งทบีนี่โกรธจนดจนเขากระทคาสลินี่งทบีนี่นล่าตคาหนลิ ใน
ยอหร์น 19:32-34 เราอล่านวล่า: “ดนงนนนั้นพวกทหารจรึงมาทสุบขาของคนทบีนี่หนรึนี่ง และขาของอบีกคนหนรึนี่งทบีนี่ถซูกตรรึงอยซูล่กนบ
พระองคร์ แตล่เมรนี่อเขามาถรึงพระเยซซูและเหจ็นวล่าพระองคร์สลินั้นพระชนมร์แลท้ว เขาจรึงมลิไดท้ทสุบขาของพระองคร์ แตข่ทหาร
คนหนนที่งเอาทวนแทงทรีพื่สรีขผู้างของพระองคค์ และโลหลิตกนบนนั้คากจ็ไหลออกมาทนนทบี”

พระเยซซูทรงถซูกประกาศอยล่างเปป็นทางการแลท้ววล่าเสบียชบีวลิต แตล่ทหารคนนบีนั้กลนบไมล่พอใจกนบการปฏลิบนตลิ
หยาบชท้าทบีนี่พวกเขาไดท้กระทคาตล่อนนกโทษองคร์นบีนั้ รวมถรึงการกระทคาอนนนองเลรอดของการตรรึงกางเขนนนนั้น และขท้อ
เทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์ผซูท้ทรงถซูกตรรึงกางเขนนนนั้นทรงสลินั้นพระชนมร์แลท้ว เขาไดท้กระทคาการอนนดท้านชาทบีนี่สสุดอยล่างหนรึนี่ง
ตลอดกาลโดยการเอาทวนของตนแทงเขท้าไปในสบีขท้างของพระครลิสตร์ผซูท้ทรงถซูกตรรึง โดยทคาใหท้พระศพของพระองคร์
มบีบาดแผลเพลินี่มอบีก ทหารนายนบีนั้เปป็นตนวแทนของคนเหลล่านนนั้นในปปัจจสุบนนทบีนี่ดซูเหมรอนสนสุกกนบการทคารท้ายผซูท้อรนี่น แมท้
กระทนนี่งผซูท้คนทบีนี่ไมล่ไดท้ทคาอนนตรายอนนใดตล่อพวกเขาเลย มบีผซูท้คนในโลกนบีนั้วนนนบีนั้ทบีนี่โหดรท้ายดท้วยเหตสุผลงล่ายๆทบีนี่วล่าสนนดาน
ชอบซาดลิสมร์ของพวกเขาสนสุกกมับความโหดเหบีนั้ยมทารสุณ พวกเขาเกลบียดชนงครลิสตจนกร, พวกเขาเกลบียดชนงขล่าว
ประเสรลิฐ, พวกเขาเกลบียดชนงบรรดาผซูท้รนบใชท้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ, พวกเขาเกลบียดชนงพระครลิสตร์และพวกเขาเกลบียด
ชนงพระคนมภบีรร์ พวกเขาโกรธจนดเหลรอเกลินจนหากไมล่ใชล่เพราะการปกปฝ้องของกฎหมายและความกลนวทบีนี่จะถซูกจนบ
ไดท้แลท้ว พวกเขากจ็คงเผาครลิสตจนกรทนนั้งหลายจนวอดวายและฆล่าพวกนนกเทศนร์ไปแลท้ว

3. แตล่มบีทหารคนทรีพื่สามอยซูล่ทบีนี่นนนี่น ครอ ชายคนหนรึนี่งทบีนี่ใสล่ใจพอทบีนี่จะใหท้ความสนใจตล่อสลินี่งทบีนี่กคาลนงเกลิดขรึนั้น: 
“สล่วนนายรท้อยทบีนี่ยรนอยซูล่ตรงพระพนกตรร์พระองคร์ (พระเยซซู) เมรนี่อเหจ็นวล่าพระองคร์ทรงรท้องเสบียงดนงและทรงปลล่อยพระ
วลิญญาณจลิตออกไปแลท้ว จรึงพซูดวล่า “แทผู้จรริงทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นพระบทุตรของพระเจล้า” (มาระโก 15:39)

นายรท้อยผซูท้นบีนั้เปป็นคนตล่างชาตลิคนหนรึนี่ง เปป็นคนตล่างดท้าวทบีนี่ไมล่มบีสล่วนในความมนนี่งคนนี่งรล่วมกนนของชนชาตลิ
อลิสราเอล แตล่มบีบางสลินี่งเกบีนี่ยวกนบพระเยซซูทบีนี่แตะตท้องใจของเขาและทคาใหท้เขายรนอยซูล่ใกลท้กางเขนนนนั้น โดยมองดซูและ
คอยฟปัง จนกระทนนี่งพระเยซซูตรนสคคาพซูดสสุดทท้ายของพระองคร์และพระกายของพระองคร์หมดสลินั้นเรบีนี่ยวแรงบน
กางเขนนนนั้น เขาไดท้ยลินพระเยซซูอธลิษฐานเผรนี่อคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ประหารชบีวลิตพระองคร์ เขาไดท้ยลินพระเยซซูตรนสยกโทษโจร
คนทบีนี่กลนบใจสคานรึกผลิดคนนนนั้น เขาไดท้ยลินการฝากการดซูแลนางมารบียร์ดท้วยความรนกและทะนสุถนอมไวท้ในมรอของสาวก
คนหนรึนี่งทบีนี่ทสุล่มเท เขาไดท้ยลินเสบียงรท้องอนนนล่าสงสารนนนั้น “พระเจท้าของขท้าพระองคร์ พระเจท้าของขท้าพระองคร์ ไฉน
พระองคร์ทรงทอดทลินั้งขท้าพระองคร์เสบีย?” เขาไดท้ยลินการฝากฝปังครนนั้งสสุดทท้าย ครอ พระวลิญญาณของพระเยซซูไวท้ใน
พระหนตถร์ของพระบลิดาผซูท้สถลิตในสวรรคร์-สลินี่งทนนั้งปวงเหลล่านบีนั้ซรึนี่งปปิดทท้ายดท้วยแผล่นดลินไหว, ความมรดอนนนล่ากลนว, ทคาใหท้
นายรท้อยผซูท้นบีนั้เชรนี่อแลท้ววล่านบีนี่ครอพระบสุตรของพระเจท้าอยล่างแทท้จรลิง ผมเชรนี่อวล่าการยอมรนบสารภาพเปป็นจสุดเรลินี่มตท้นของ



การเปลบีนี่ยนความเชรนี่อของนายรท้อยผซูท้นบีนั้ ผมอดเชรนี่อไมล่ไดท้วล่าชายผซูท้นบีนั้ กล่อนเรรนี่องราวทนนั้งหมดของเขาจบสลินั้นลง ไดท้บนงเกลิด
ใหมล่อยล่างแทท้จรลิง และผมหวนงวล่าจะไดท้เจอเขาในสวรรคร์ เขาเปป็นตนวแทนของคนทนนั้งหลายแบบพวกเราในโลกวนนนบีนั้
ทบีนี่ใสล่ใจพอทบีนี่จะฟปังพระวจนะของพระเจท้าและเชรนี่อสลินี่งทบีนี่พวกเขาไดท้ยลิน 

ทหารคนแรกนนนั้นไดท้เสรนั้อตนวหนรึนี่งไปแตล่สซูญเสบียโอกาสทบีนี่จะไดท้สวมเสรนั้อแหล่งความชอบธรรม
ทหารคนทบีนี่สองนนนั้นทคาใหท้ทวนของตนเปฟฟื้อนพระโลหลิตทบีนี่อาจชคาระลท้างบาปทนนั้งสลินั้นของเขาออกไดท้
แตล่ฮาเลลผยา! เพราะทหารคนทรีพื่สามนมันั้น, นายรผู้อยคนนมันั้น, ทบีนี่ยรนอยซูล่ใกลท้พระบาททบีนี่ถซูกตะปซูแทงของพระ

เยซซู เขาไดท้เหจ็น, เขาไดท้ยลิน, เขาไดท้ใชท้เหตสุผลตรรึกตรองแลท้ว และเขาไดท้รนบความรอด!
“พวกเขา” ทบีนี่เฝฝ้าดซูพระเยซซูบนกางเขนนนนั้นไดท้เฝฝ้าสนงเกตความตายทบีนี่นล่าอนปยศอดสซูมากทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่มนสุษยร์

คนใดจะตายไดท้- และเปป็นความตายทบีนี่แสนเจจ็บปวดมากทบีนี่สสุดดท้วย ลองคลิดถรึงตคาแหนล่งของแขนและของรล่างกาย
ของผซูท้ทบีนี่ถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนสลิครนบ-ตคาแหนล่งทบีนี่ผลิดธรรมชาตลิ พรท้อมกนบแขนทบีนี่ถซูกเหยบียดออกและขยนบไมล่ไดท้ ลอง
คลิดถรึงความเจจ็บปวดรวดรท้าวทบีนี่ตคาแหนล่งเชล่นนนนั้นจะนคามาสลิครนบ โดยทบีนี่ยนงไมล่รวมความเจจ็บปวดของตะปซูทบีนี่ทลินี่มอยซูล่ใน
มรอและเทท้าดท้วยซนั้คา

สล่วนหนรึนี่งของเพลงสดสุดบีบททบีนี่ยบีนี่สลิบสองใหท้ภาพทบีนี่ชนดเจนของความมรณาของพระเยซซูบนกางเขนนนนั้นและ
ของประสบการณร์ตล่างๆของพระองคร์ทบีนี่เชรนี่อมโยงกนบเหตสุการณร์นนนั้น:

เรลินี่มตท้นทบีนี่ขท้อ 12 และ 13 ของเพลงสดสุดบีบทนนนั้น เราเหจ็นพวกผบีขณะทบีนี่พวกมนนทรมานพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดใน
สวนเกทเสมนบีขณะทบีนี่พระองคร์ทรงอธลิษฐาน ขท้อพระคคาเหลล่านนนั้นบอกเราวล่า “เหลล่าวนวผซูท้ลท้อมขท้าพระองคร์ วนวผซูท้แขจ็ง
แรงแหล่งบาชานลท้อมขท้าพระองคร์ไวท้ มนนอท้าปากกวท้างเขท้าใสล่ขท้าพระองคร์ดนนี่งสลิงโตขณะกนดฉบีกและคคารามรท้อง” (นบีนี่เปป็น
พวกผบีจรลิงๆ ลองอล่านขท้อพระคคาตอนดนงกลล่าวอยล่างชท้าๆ และสะดสุท้งกลนวเมรนี่อคสุณตระหนนกวล่าพระเยซซูทรงเจออะไร
บท้างเพรนี่อชล่วยคสุณและผมใหท้พท้นจากนรก! ทบีนี่นนนี่นในสวนเกทเสมนบี ไพรล่พลแหล่งนรกทนนั้งหมดถาโถมเขท้าตล่อสซูท้พระองคร์ 
พระองคร์ทรงสซูท้รบกนบพวกมนนทสุกตนวในคราวเดบียว-และฮาเลลซูยา! พระองคร์ทรงไดท้รนบชนยชนะ เปป็นชนยชนะแบบ
หมดจดและเดจ็ดขาด เหนรอทสุกสลินี่งทบีนี่นรกจะจนดมาสซูท้พระองคร์ไดท้ รวมถรึงพญามารเองดท้วย)

ตล่อดท้วยขท้อ 14 ของเพลงสดสุดบี 22 เราอล่านวล่า “ขท้าพระองคร์ถซูกเทออกเหมรอนอยล่างนนั้คา กระดซูกทนนั้งสลินั้นของ
ขท้าพระองคร์หลสุดลสุล่ยไป” (กระดซูกในพระหนตถร์ของพระเยซซู, กระดซูกในแขนและไหลล่ของพระองคร์, ถซูกทคาใหท้หลสุด
จากขท้อตล่อหมดเลย และเหงรนี่อทบีนี่ไหลโซมทนนี่วทนนั้งพระกายของพระองคร์กจ็เกลิดจากความทสุกขร์ทรมานอนนหนนกหนล่วง 
หนวใจของพระองคร์กจ็ไดท้รนบผลกระทบเชล่นกนน) 

ในขท้อ 15 “กคาลนงของขท้าพระองคร์เหรอดแหท้งไปเหมรอนเศษหมท้อดลิน และลลินั้นของขท้าพระองคร์กจ็เกาะตลิดทบีนี่
ขากรรไกร พระองคร์ทรงวางขท้าพระองคร์ไวท้ในผงคลบีมนจจสุราช” (กคาลนงของพระองคร์นนนั้นหมดสลินั้นไปแลท้วและพระองคร์
ทรงกระหายนนั้คาสสุดๆ)

ขท้อ 16 กลล่าววล่า “บรรดาสสุนนขลท้อมรอบขท้าพระองคร์ไวท้ คนทคาชนนี่วหมซูล่หนรึนี่งลท้อมขท้าพระองคร์ เขาแทงมรอแทง
เทท้าขท้าพระองคร์”



ขท้อ 17: “ขท้าพระองคร์นนบกระดซูกทนนั้งหลายของขท้าพระองคร์ไดท้เปป็นชลินั้นๆ เขาจท้องมองและยลินั้มเยาะขท้า
พระองคร์” (พระกายของพระเยซซูทบีนี่ถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้น ในสภาพเกรอบเปลรอยเปลล่า โดยมบีฝซูงชนจท้องมอง
พระองคร์กจ็ทคาใหท้พระองคร์อนบอายยลินี่งนนก)

ขท้อ 18: “เสรนั้อผท้าของขท้าพระองคร์เขาแบล่งปปันกนน สล่วนเสรนั้อของขท้าพระองคร์นนนั้นเขากจ็จนบสลากกนน” (เราพซูด
ถรึงเรรนี่องนบีนั้ในขท้อ 35 ไปแลท้วในการศรึกษาบทเรบียนนบีนั้ของเรา)

ใชล่แลท้วครนบ พวกเขาเฝฝ้าดซูพระองคร์อยซูล่ทบีนี่นนนี่น พวกทหารโรมเหลล่านนนั้นเฝฝ้าดซูพระองคร์ คอยระวนงเกรงวล่าพวก
คนทบีนี่รนกหรรอมลิตรสหายอาจมาเอาตนวพระองคร์ลงจากกางเขน พวกฝซูงชนทบีนี่อยากรซูท้อยากเหจ็นกจ็เฝฝ้าดซู พวกผซูท้
ปกครองทางศาสนากจ็คงรซูท้สรึกสะใจอยล่างไมล่ตท้องสงสนยกนบสลินี่งทบีนี่พวกเขาคลิดวล่าเปป็นชนยชนะของตนแลท้วขณะทบีนี่พวก
เขาเฝฝ้าดซูพระองคร์ และคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เปป็นมลิตรสหายและคนทบีนี่รนกของพระองคร์ในฝซูงชนอนนหลากหลายนนนั้นกจ็เฝฝ้าดซู
ดท้วยความหวาดกลนว, ความทสุกขร์โศกและใจแตกสลาย

ขท้อ 37: “และไดผู้เอาถผู้อยคสาขผู้อหาทรีพื่ลงโทษพระองคค์ไปตริดไวผู้เหนพอพระเศรียร ซถึพื่งอข่านวข่า “ผดูล้นทนั้คตอเยซดู
กษดัตรถิยย์ของชนชาตถิยถิว”

ขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่มใหท้บนนทรึกเรรนี่องขท้อความนนนั้นทบีนี่ถซูกตลิดไวท้เหนรอพระเศบียรของพระเยซซู มาระโกกลล่าววล่า
“มบีขท้อหาทบีนี่ลงโทษพระองคร์เขบียนไวท้ขท้างบนวล่า “กษมัตรริยย์ของพวกยริว” (มาระโก 15:26) ลซูกาเสรลิมเขท้าอบีกสองสาม
คคา: “และมบีคคาเขบียนไวท้เหนรอพระองคร์ดท้วยเปป็นอมักษรกรรีก ลาตริน และฮรีบรผวล่า “ผผผู้นทนเปป็นกษมัตรริยย์ของพวกยริว” (ลซูก
า 23:38)

จากนนนั้นในยอหร์น 19:19-22 เราอล่านวล่า: “ปปีลาตใหท้เขบียนคคาประจานตลิดไวท้บนกางเขน และคคาประจาน
นนนั้นวล่า “เยซผชาวนาซาเรด็ธ กษมัตรริยย์ของพวกยริว” พวกยลิวเปป็นอนนมากจรึงไดท้อล่านคคาประจานนบีนั้ เพราะทบีนี่ซรึนี่งเขาตรรึง
พระเยซซูนนนั้นอยซูล่ใกลท้กนบกรสุง และคคานนนั้นเขบียนไวท้เปป็นภาษาฮบีบรซู ภาษากรบีก และภาษาลาตลิน ฉะนนนั้นพวกปสุโรหลิตใหญล่
ของพวกยลิวจรึงเรบียนปปีลาตวล่า “ขออยล่าเขบียนวล่า ‘กษนตรลิยร์ของพวกยลิว’ แตล่ขอเขบียนวล่า ‘คนนรีนั้บอกวข่า เราเปป็น
กษนตรลิยร์ของพวกยลิว’” ปปีลาตตอบวล่า “สริพื่งใดทรีพื่เราเขรียนแลผู้วกก็แลผู้วไป”

ขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่มนนนั้นไมล่ไดท้ขนดแยท้งกนนเลย แตล่พวกมนนกลนบเสรลิมกนนและกนน และเมรนี่อรวมเขท้าดท้วยกนน
แลท้วกจ็ใหท้ภาพขท้อความนนนั้นทนนั้งหมด

มนนเปป็นธรรมเนบียมปฏลิบนตลิทบีนี่จะตลิดคคาประจานไวท้เหนรอศบีรษะของผซูท้ทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนสคาหรนบอาชญากรรม
ตล่างๆทบีนี่เขาไดท้กล่อ ดนงนนนั้นคคาประจานนนนั้นจรึงไมล่ไดท้ผลิดปกตลิในตนวมนนเอง แตล่ผมเชรนี่อวล่าการจนดเตรบียมของพระเจท้าไดท้
ดลใจปปีลาตใหท้เขบียนถท้อยคคาทบีนี่เฉพาะเจาะจงเหลล่านนนั้น คสุณเชรนี่อใจไดท้เลยวล่าปปีลาต ในฐานะเปป็นตนวแทนของ
จนกรพรรดลิโรม ไมล่นล่าจะมอบตคาแหนล่งกษนตรลิยร์ใหท้มนสุษยร์คนใด กระนนนั้นเขากจ็จงใจเขบียนวล่า “เยซดู กษดัตรถิยย์ของพวก
ยถิว”-และเขาไมล่ยอมเปลบีนี่ยนสลินี่งทบีนี่เขาไดท้เขบียนไปแลท้วดท้วย กระทนนี่งบนกางเขนนนนั้น พระครลิสตร์ยนงทรงถซูกประกาศวล่า
เปป็นกษนตรลิยร์ในสามภาษา! และวนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีวนนหนรึนี่ง พระองคร์จะทรงเปป็นกษมัตรริยค์เหนพอพริภพทมันั้งสรินั้นอยล่าง
แทท้จรลิง: “และพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นกษนตรลิยร์เหนรอพลิภพทนนั้งสลินั้น ในวนนนนนั้นพระเยโฮวาหร์จะทรงเปป็นเอก และ
พระนามของพระองคร์กจ็เปป็นเอก” (ศคย. 14:9)



ขท้อ 38: “คราวนมันั้นมรีโจรสองคนถผกตรถึงไวผู้พรผู้อมกมับพระองคค์ ขผู้างขวาพระหมัตถค์คนหนถึพื่ง ขผู้างซผู้ายอรีกคน
หนถึพื่ง”

โจรสองคนถซูกตรรึงพรท้อมกนบพระเยซซู โดยอยซูล่ฝปัปี่งซท้ายและฝปัปี่งขวาของพระองคร์ ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าพระเยซซู
ทรงอยซูล่บนกางเขนอนนกลางกจ็บล่งบอกวล่า ตามกฎตล่างๆแหล่งสมนยนนนั้น พระองคร์ทรงเลวทบีนี่สสุดในทนนั้งสามคนนนนั้น การอยซูล่
บนกางเขนอนนกลางนคาความอนบอายและการเหยบียดหยามมาสซูล่พระองคร์มากกวล่า ตามทบีนี่ประวนตลิศาสตรร์พระคนมภบีรร์
วล่าไวท้ ดนงนนนั้นพระองคร์จรึงทรงถซูก “นนบเขท้ากนบบรรดาผซูท้ละเมลิด” ซรึนี่งทคาใหท้คคาพยากรณร์ของอลิสยาหร์ 53:12 สคาเรจ็จจรลิง

ขท้อ 39 และ 40: “ฝฝ่ายคนทมันั้งหลายทรีพื่เดรินผข่านไปมานมันั้นกก็ดข่าทอพระองคค์ สมัพื่นศรีรษะของเขา กลข่าววข่า 
“เจผู้าผผผู้จะทสาลายพระวริหารและสรผู้างขถึนั้นในสามวมันนข่ะ จงชข่วยตมัวเองใหผู้รอด ถผู้าเจผู้าเปป็นบสุตรของพระเจผู้า จงลงมา
จากกางเขนเถริด”

“ฝฝ่ายคนทมันั้งหลายทรีพื่เดรินผข่านไปมานมันั้นกก็ดข่าทอพระองคค์...” การดข่าทอหมายถรึง การถากถางและเหยบียด
หยามโดยการใชท้ภาษาหยาบคาย คคาพซูดดซูถซูกตล่างๆถซูกกระหนนี่คาใสล่พระเยซซูขณะทบีนี่ประชาชนเหลล่านนนั้นผล่านไป

“เจผู้าผผผู้จะทสาลายพระวริหารและสรผู้างขถึนั้นในสามวมันนข่ะ...” ในทบีนี่นบีนั้ พวกเขาสล่ายหนวลท้อเลบียนแบบคนมบี
ปปัญญา และเตรอนความจคาพระองคร์เรรนี่องถท้อยคคาของพระองคร์ในยอหร์น 2:19 เมรนี่อพระองคร์ตรนสวล่า “ทคาลายวลิหาร
นบีนั้เสบีย แลท้วเราจะยกขรึนั้นในสามวนน” พวกเขายรนกรานวล่าพระองคร์ตรนสถรึงพระวลิหารทบีนี่เปป็นวนตถสุอนนเปป็นสถานทบีนี่ๆ
พวกเขานมนสการ และไมล่ยอมเหจ็นวล่าพระองคร์ทรงหมายถรึงพระกายของพระองคร์และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระองคร์จากหลสุมศพ พวกเขากคาลนงกลล่าวหาพระองคร์วล่ากลล่าวอท้างวล่ามบีฤทธลิธิ์เดชเหนรอธรรมชาตลิ และเหจ็นไดท้ชนดใน
ทบีนี่นบีนั้วล่าพระองคร์ไมล่ไดท้มบีฤทธลิธิ์เดชแมท้แตล่จะชล่วยตนวเองใหท้รอดจากกางเขนดท้วยซนั้คา! พวกเขาไมล่รซูท้เลยวล่าหากพระองคร์
ทรงใชท้ฤทธลิธิ์เดชทบีนี่พระองคร์มบีอยซูล่ ครอฤทธลิธิ์เดชทนนั้งสลินั้นในสวรรคร์และแผล่นดลินโลก และเสดจ็จลงมาจากกางเขนนนนั้นอยล่าง
ทบีนี่พวกเขาทท้าทายพระองคร์ใหท้กระทคา กจ็คงไมล่มบีการไถล่, ไมล่มบีความรอดสคาหรนบคนบาปทนนั้งหลายแลท้ว มนสุษยชาตลิ
ทนนั้งหมดกจ็คงถซูกสาปแชล่งใหท้อยซูล่ชนนี่วนลิรนนดรร์ในนรกไปแลท้ว

“ถล้าเจผู้าเปป็นบสุตรของพระเจผู้า จงลงมาจากกางเขนเถริด” ตรงนบีนั้เหลล่าคนทบีนี่ทรมานองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าใชท้
ภาษาของพญามาร จคาไวท้วล่าบนภซูเขาแหล่งการทดลองนนนั้นซาตานไดท้กลล่าวแกล่พระเยซซูวล่า “ถล้าทงานเปป็นพระบทุตร
ของพระเจล้า จงสนนี่งกท้อนหลินเหลล่านบีนั้ใหท้กลายเปป็นพระกระยาหาร” (มธ. 4:3) “ถผู้า” เมรนี่อถซูกใชท้กนบความเปป็นพระเจท้า
ของพระเยซซู กจ็เปป็นภาษาของพญามารและนรก พระเยซซูมลิไดท้เสดจ็จเขท้ามาในโลกเพรนี่อยอมรนบคคาทท้าทายเชล่นนนนั้น
โดยตท้องพลิสซูจนร์วล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้าผซูท้ประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี พระองคร์ไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อทบีนี่
จะตายบนกางเขน พระองคร์ไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อทบีนี่จะถซูกยกขรึนั้น เพรนี่อพระองคร์จะทรงชนกชวนคนทนนั้งปวงใหท้มาหา
พระองคร์เอง (ยอหร์น 3:14; 12:32)

ขท้อ 41 และ 42: “พวกปสุโรหริตใหญข่กมับพวกธรรมาจารยค์และพวกผผผู้ใหญข่กก็เยาะเยผู้ยพระองคค์เชข่นกมันวข่า 
“เขาชข่วยคนอพพื่นใหผู้รอดไดผู้ แตข่ชข่วยตมัวเองใหผู้รอดไมข่ไดผู้ ถผู้าเขาเปป็นกษมัตรริยค์ของชาตริอริสราเอล ใหผู้เขาลงมาจาก
กางเขนเดรีดี๋ยวนรีนั้เถริด และเราจะเชพพื่อเขา”



“พวกปสุโรหริตใหญข่กมับพวกธรรมาจารยค์และพวกผผผู้ใหญข่” ครอชายสามกลสุล่มทบีนี่รวมกนนเปป็นสภาซานเฮดรลิน, 
ผซูท้มบีอคานาจปกครองของชนชาตลิยลิวเทล่าทบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบกฎหมายยลิว พวกเขาเองกจ็มบีสล่วนในการลท้อเลบียนพระเยซซูเชล่น
กนน พวกเขากจ็กลล่าวถท้อยคคาดซูถซูกแกล่พระองคร์และเกบีนี่ยวกนบพระองคร์ขณะทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้น

“เขาชข่วยคนอพพื่นใหผู้รอดไดผู้ แตข่ชข่วยตมัวเองใหผู้รอดไมข่ไดผู้” ในทบีนี่นบีนั้คนเหลล่านบีนั้กคาลนงพซูดความจรลิงแมท้วล่าพวกเขา
ไมล่รซูท้ตนวกจ็ตาม ดนงทบีนี่กลล่าวถรึงไปแลท้วในขท้อ 40 พระเยซซูทรงชล่วยตนวเองใหท้รอดไมล่ไดท้เพราะวล่าพระองคร์ไดท้เสดจ็จเขท้ามา
ในโลกเพรนี่อทบีนี่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์และรนบโทษบาปของคนทนนั้งโลก พระองคร์ไดท้ทรงซรนั้อความรอดของเรา
แลท้วโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครรนี่องสนตวบซูชา และหากพระราชกลิจแหล่งการไถล่ของพระองคร์ไมล่สคาเรจ็จครบ
ถท้วน กจ็คงไมล่มบีความรอดสคาหรนบคนใดเลยในโลกทบีนี่บาปหนาและชนนี่วชท้านบีนั้! พระองคร์กคาลนงกระทคาสลินี่งทบีนี่ไดท้ถซูกกคาหนด
ไวท้ในสภาแหล่งสวรรคร์แลท้วใหท้สคาเรจ็จจรลิงกระทนนี่งกล่อนทบีนี่โลกนบีนั้ไดท้ถซูกสรท้างขรึนั้นมาเสบียอบีก!

“ถล้าเขาเปป็นกษมัตรริยค์ของชาตริอริสราเอล ใหผู้เขาลงมาจากกางเขนเดรีดี๋ยวนรีนั้เถริด และเราจะเชพพื่อเขา” 
เครรนี่องหมายคคาถามอยซูล่ทบีนี่ “ถผู้า” อบีกแลท้ว ตอนแรกพวกเขากลล่าววล่า “ถผู้าเขาเปป็นบสุตรของพระเจผู้า...” คราวนบีนั้พวก
เขาทท้าทายพระองคร์วล่า “ถผู้าเขาเปป็นกษมัตรริยค์ของชาตริอริสราเอล...” โอท้ ใชล่แลท้วครนบ-ชนชาตลิอลิสราเอลคาดหวนง
กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่ง, พระเมสสลิยาหร์องคร์หนรึนี่ง, แตล่วล่าพวกเขาไดท้ปฏลิเสธความคลิดทนนั้งหมดในการยอมรนบชาวนาซาเรจ็ธผซูท้
เกลิดมาตนี่คาตท้อยคนนบีนั้ใหท้เปป็นกษนตรลิยร์ของพวกเขา แสนยานสุภาพทบีนี่จะชล่วยพวกเขาใหท้พท้นจากอคานาจของโรมอยซูล่
ทบีนี่ไหนกนนเลล่า? กษนตรลิยร์องคร์หนรึนี่งทบีนี่ประสซูตลิในเบธเลเฮจ็มแทนทบีนี่จะประสซูตลิในเยรซูซาเลจ็มนครบรลิสสุทธลิธิ์เนบีนี่ยนะ? ไมล่มบี
ทางเดจ็ดขาด! ไมล่สคาคนญเลยวล่าพระคนมภบีรร์ภาคพนนธสนญญาเดลิมของพวกเขาบอกพวกเขาแลท้วอยข่างแนข่ชมัดวล่าพระ
ครลิสตร์จะทรงประสซูตลิทบีนี่ไหนหรรออยล่างไร พวกเขาไมล่อยากมบีสล่วนในคนลวงโลกผซูท้นบีนั้ทบีนี่ไดท้ตลิเตบียนพวกเขาและประกาศ
วลิบนตลิตล่างๆแกล่พวกเขาเพราะการปฏลิบนตลิตล่อพระดคารนสของพระเจท้าอยล่างสะเพรล่าและไรท้ผลของพวกเขา ดนงนนนั้นพวก
เขาจรึงทท้าทายพระองคร์วล่า “ใหผู้เขาลงมาจากกางเขนเดรีดี๋ยวนรีนั้เถริด และเราจะเชตที่อเขา” แตล่พวกเขากจ็คงจะไมข่ยอม
เชพพื่ออยซูล่ดบี พวกเขากจ็คงจะปฏลิเสธพระองคร์อยซูล่เหมรอนเดลิม พระองคร์ไดท้ทรงกระทคาการอนศจรรยร์ตล่างๆทบีนี่ยลินี่งใหญล่
ทล่ามกลางพวกเขาพอๆกนบการทบีนี่พระองคร์จะเสดจ็จลงมาจากกางเขนนนนั้นคงจะเปป็นการอนศจรรยร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ และการ
อนศจรรยร์เหลล่านนนั้นกจ็ไมล่ไดท้มบีผลอะไรตล่อพวกเขาเลยสนกนลิด พวกเขากลล่าววล่าพระองคร์ทรงกระทคาการอนศจรรยร์ตล่างๆ
ของพระองคร์โดยฤทธลิธิ์ของเบเอลเซบนบ, นายแหล่งพวกผบี (ดซูมนทธลิว 12:24 เปป็นตนวอยล่าง) หากพวกเขาไมล่ไดท้เชรนี่อหลนง
จากทบีนี่ไดท้เหจ็นการอนศจรรยร์อรนี่นๆของพระองคร์และไดท้ยลินพระดคารนสแหล่งชบีวลิตอนนแสนมหนศจรรยร์ของพระองคร์แลท้ว 
พวกเขากจ็คงไมล่ยอมเชรนี่ออยซูล่ดบีแมท้หากวล่าพระองคร์เสดจ็จลงมาจากกางเขนนนนั้นกจ็ตาม

ขท้อ 43: “เขาไวผู้ใจในพระเจผู้า ถผู้าพระองคค์พอพระทมัยในเขากก็ใหผู้พระองคค์ทรงชข่วยเขาใหผู้รอดเดรีดี๋ยวนรีนั้เถริด 
ดผู้วยเขาไดผู้กลข่าววข่า ‘เราเปป็นพระบสุตรของพระเจผู้า’”

ในทบีนี่นบีนั้พวกเขาลท้อเลบียนพระเยซซูในฐานะทบีนี่ทรงเปป็นผซูท้เชรนี่อคนหนรึนี่ง เนรนี่องจากพระองคร์ “ไดผู้ไวผู้วางใจใน
พระเจผู้า” พวกเขาบอกเปป็นนนยวล่าพระเจท้ากจ็ควรชล่วยพระองคร์ใหท้พท้นจากความเจจ็บปวดบนกางเขนของพระองคร์ใน
ขณะนบีนั้ “ถผู้าพระองคค์พอพระทมัยในเขากก็ใหผู้พระองคค์ทรงชข่วยเขาใหผู้รอดเดรีดี๋ยวนรีนั้เถริด”

“...ดผู้วยเขาไดผู้กลข่าววข่า ‘เราเปป็นพระบสุตรของพระเจผู้า’” ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงลท้อเลบียนพระองคร์ในฐานะทบีนี่
ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า พระเยซซูไมล่เคยปฏริเสธเลยวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้า และคคาลท้อ



เลบียนเชล่นนนนั้นกจ็เปป็นการดซูถซูกตล่อพระเจท้าเอง พวกเขาบนงอาจเรบียกพระเจท้าใหท้ทคาอะไรสนกอยล่างผล่านการอนศจรรยร์เพรนี่อ
ชล่วยพระเยซซูใหท้รอดจากกางเขนนนนั้น-นนนี่นครอ ถล้าพระองคร์ทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้าอยล่างแทท้จรลิง! พวกผซูท้
ปกครองทบีนี่ลท้อเลบียนเหลล่านบีนั้ของพวกยลิวควรทบีนี่จะเปป็นผซูท้อารนกขาดซูแลพระราชบนญญนตลิของพระเจท้า แตล่หากพวกเขา
ไดท้ศถึกษาภาคพนนธสนญญาเดลิมจรริงๆ พวกเขากจ็คงจะรซูท้ไปแลท้ววล่าพวกเขากคาลนงทคาใหท้คคาพยากรณร์ทบีนี่ถซูกกลล่าวโดย
ศาสดาพยากรณร์เหลล่านนนั้นในยสุคสมนยแหล่งระบบของภาคพนนธสนญญาเดลิมสคาเรจ็จจรลิง

อนนทบีนี่จรลิงแลท้ว ทสุกสลินี่งทบีนี่เกลิดขรึนั้นกนบพระเยซซูขณะทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้นไดท้ถซูกพยากรณร์
ไวท้แลท้วในภาคพนนธสนญญาเดลิม เราไดท้หมายเหตสุไปแลท้ววล่าการตรรึงกางเขนนนนั้นถซูกพรรณนาจนเหจ็นภาพอยล่างไรใน
เพลงสดสุดบี 22 จากนนนั้นในเพลงสดสุดบี 109:25 เราอล่านวล่า “ขท้าพระองคร์กลายเปป็นทบีนี่ตคาหนลิตลิเตบียนของเขา เมรนี่อเขา
มองดซูขท้าพระองคร์ เขากจ็สนนี่นศบีรษะ” มบีทบีนี่อรนี่นๆอบีกในเพลงสดสุดบีเชล่นเดบียวกนบทนนี่วภาคพนนธสนญญาเดลิมทบีนี่มบีพยากรณร์ไวท้วล่า
พระเยซซูจะทรงถซูกลท้อเลบียนและถซูกดซูถซูกแมท้หลนงจากทบีนี่พระองคร์ทรงไปถรึงกางเขนนนนั้นแลท้วกจ็ตาม (เพรนี่อเชรนี่อมโยงกนบ
เรรนี่องนบีนั้ กรสุณาศรึกษาอลิสยาหร์ บททบีนี่ 53)

ขท้อ 44: “ถถึงโจรทรีพื่ถผกตรถึงไวผู้กมับพระองคค์กก็ยมังกลข่าวคสาหยาบชผู้าตข่อพระองคค์เหมพอนกมัน”
“ถถึงโจร...กก็ยมังกลข่าวคสาหยาบชผู้าตข่อพระองคค์เหมพอนกมัน” นนนี่นครอ โจรสองคนนนนั้นทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนพรท้อม

กนบพระเยซซูกจ็กลล่าวซนั้คาสลินี่งทบีนี่พวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกผซูท้ใหญล่กลล่าว โดยลท้อเลบียนชายคนนนนั้นทบีนี่อยซูล่บนกางเขนอนน
กลาง แตล่เหจ็นไดท้ชนดวล่าหนถึพื่งในโจรสองคนนนนั้นไดท้เหจ็นหรรอไดท้ยลินบางสลินี่งทบีนี่ทคาใหท้ใจของเขาละลายและทคาใหท้เขากลนบ
ใจใหมล่เกบีนี่ยวกนบบาปทนนั้งหลายของตน บางทบีอาจเปป็นทนศนคตลิของพระเยซซูในการอธลิษฐานเผรนี่อเหลล่าเพชฌฆาตทบีนี่
ประหารชบีวลิตพระองคร์ บางทบีอาจเปป็นเพราะถท้อยคคาอรนี่นๆทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าตรนสขณะทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกแขวนอยซูล่
ทบีนี่นนนี่นระหวล่างฟฝ้าและดลิน ลซูกา 23:39-43 ใหท้รายละเอบียดบางอยล่างเกบีนี่ยวกนบสลินี่งทบีนี่เกลิดขรึนั้นเมรนี่อหนรึนี่งในโจรสองคนนนนั้น
เลลิกเยาะเยท้ยและหนนมาขอความเมตตาจากพระเยซซู:

“ฝป่ายคนหนรึนี่งในผซูท้รท้ายทบีนี่ถซูกตรรึงไวท้จรึงพซูดหยาบชท้าตล่อพระองคร์วล่า “ถท้าทล่านเปป็นพระครลิสตร์ จงชล่วยตนวเอง
กนบเราใหท้รอดเถลิด” แตล่อบีกคนหนรึนี่งหท้ามปรามเขาวล่า “เจผู้ากก็ไมข่เกรงกลมัวพระเจผู้าหรพอ เพราะเจผู้าเปป็นคนถผกโทษ
เหมพอนกมัน และเรากก็สมกมับโทษนมันั้นจรริง เพราะเราไดผู้รมับสมกมับการทรีพื่เราไดผู้กระทสา แตข่ทข่านผผผู้นรีนั้หาไดผู้กระทสาผริด
ประการใดไมข่” แลท้วคนนนนั้นจรึงทซูลพระเยซซูวล่า “พระองคย์เจล้าขล้า ขอพระองคย์ทรงระลนกถนงขล้าพระองคย์เมพพื่อ
พระองคค์เสดก็จเขผู้าในอาณาจมักรของพระองคค์” ฝป่ายพระเยซซูทรงตอบเขาวล่า “เราบอกความจรริงแกข่เจผู้าวข่า วมันนรีนั้
เจผู้าจะอยผข่กมับเราในเมพองบรมสสุขเกษม”

โจรคนนนนั้นทบีนี่กลนบใจใหมล่และรท้องทซูลพระเยซซู ไดท้พบในชนนี่วโมงใกลท้ตายของเขามากกวล่าทบีนี่เขาไดท้มาตลอด
ทมันั้งชรีวริตของเขาโดยการลนกขโมย-ใชล่แลท้วครนบ มากกวล่าทบีนี่เขาจะหาไดผู้หากเขามบีชบีวลิตอยซูล่ตล่อไปอบีกหลายปปี เขาไดท้พบ
กนบทรนพยร์สมบนตลิทบีนี่เงลินทองซรนั้อไมล่ไดท้, ทรนพยร์สมบนตลิทบีนี่แมท้แตล่หนวขโมยทบีนี่ชนี่คาชองมากทบีนี่สสุดกจ็ไมล่อาจไดท้มาโดยการลนก
ขโมย เขาไดผู้พบกมับความรอดนถิรดันดรย์

การกลนบใจเชรนี่ออยล่างแทท้จรลิงเปป็นเหตสุการณร์เหนรอธรรมชาตลิอยล่างหนรึนี่งและมนนเกลิดขรึนั้นในใจของมนสุษยร์ผล่าน
ทางพระคสุณและฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระองคค์เพรียงผผผู้เดรียวทรงมบีฤทธลิธิ์เดชทบีนี่จะ “ใหท้กคาเนลิด” คน
บาปทนนั้งหลายเขท้าในครอบครนวแหล่งสวรรคร์ พระวจนะของพระเจท้าครอสลินี่งเดบียวทบีนี่เพบียงพอสคาหรนบทสุกสลินี่ง พระวจนะ



นคามาซรึนี่งความรซูท้เรรนี่องความรอด พระวจนะนคามาซรึนี่งความเชรนี่อ พระเยซซูไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อประกาศพระเจท้า (ยอหร์น 
1:18) พระเยซซูไดท้ตรนสจากกางเขนนนนั้นเจจ็ดหน และทสุกคคาทบีนี่พระองคร์ตรนสบนแผล่นดลินโลกกจ็เปป็นพระวจนะของ
พระเจท้าเพราะวล่าพระองคย์ทรงเปป็นพระเจท้า โจรทบีนี่ใกลท้ตายคนนนนั้นไดท้ยลินถท้อยคคาของพระเยซซูบนกางเขนนนนั้น ผล่าน
ทางถท้อยคคาเหลล่านนนั้นทบีนี่เขาไดท้ยลิน หมอกแหล่งความเจจ็บปวดรวดรท้าวไดท้ออกไปจากสมองของเขา, เกลจ็ดไดท้รล่วงจาก
ดวงตาทบีนี่อยซูล่ภายในของเขา, และเขาไดท้เหจ็นและไดท้ยลินถท้อยคคาทบีนี่นคาความเชรนี่อมาสซูล่จลิตใจของเขา, ความเชรนี่อทบีนี่นคา
ความรอดของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์มาใหท้ และเขารท้องออกมาวล่า “พระองคย์เจล้าขล้า ขอทรงระลถึกถถึงขผู้า
พระองคค์...!” เปาโลไดท้ประกาศใน 1 โครลินธร์ 12:3 วล่า “เหตสุฉะนนนั้นขท้าพเจท้าจรึงบอกทล่านทนนั้งหลายใหท้ทราบวล่า ไมล่มบี
ผซูท้ใดซรึนี่งพซูดโดยพระวลิญญาณของพระเจท้าจะเรบียกพระเยซซูวล่า ผซูท้ทบีนี่ถซูกสาปแชล่ง และไมข่มรีผผผู้ใดอาจพผดวข่าพระเยซผเปป็น
องคย์พระผดูล้เปป็นเจล้า นอกจากผผผู้ทรีพื่พผดโดยพระวริญญาณบรริสสุทธริธ” พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ทรงทคาใหท้โจรผซูท้นนนั้นเปป็นพยาน
รนบรองขท้อเทจ็จจรลิงจากพระเจท้าทบีนี่วล่าพระเยซซูทรงเปป็นพระครลิสตร์ของพระเจท้าอยล่างแทท้จรลิง 

ผมไมล่ขอประมาทการอนศจรรยร์แหล่งพระคสุณทบีนี่ยกโทษใหท้และฤทธลิธิ์เดชทบีนี่ชล่วยใหท้รอดของพระเจท้าแมท้ในยาม
ทบีนี่คนๆหนรึนี่งกคาลนงหายใจเฮรอกสสุดทท้าย แตล่ผมไมข่ขอแนะนสาการกลนบใจเชรนี่อเมรนี่อถรึงเวลาทบีนี่นอนปป่วยใกลท้ตาย! ผมเชรนี่อ
วล่านบีนี่เปป็นโอกาสเดบียวเทล่านนนั้นทบีนี่โจรคนนบีนั้มบีในการกลนบใจเรรนี่องบาปทนนั้งหลายของตนและรนบความรอด หากคสุณไมล่
บนงเกลิดใหมล่ ผมกจ็ขอรท้องคสุณทบีนี่จะไมล่เลรนี่อนการรนบความรอดออกไปจนกวล่าคสุณจะนอนปป่วยใกลท้ตาย จงรมับความ
รอดเดรีดี๋ยวนรีนั้ วนนนบีนั้เปป็นวนนแหล่งความรอด เดรีดี๋ยวนรีนั้เปป็นเวลาอนนชอบ (อล่าน 2 โครลินธร์ 6:2) เมรนี่อคสุณมาถรึงปลายทาง
แหล่งชบีวลิตบนโลกนบีนั้ของคสุณ คสุณกจ็คงเจจ็บปวดเกลินกวล่าทบีนี่จะอธลิษฐานแลท้ว คสุณอาจยสุข่งอยผข่กมับการใกลผู้ตายเกรินกวข่าจะ
รนบความรอดแลท้ว ดนงนนนั้นจงรท้องทซูลตล่อพระเยซซูเจท้าเดรีดี๋ยวนรีนั้ พระองคร์จะทรงชล่วยคสุณใหท้รอดและใหท้คสุณมบีทบีนี่อยซูล่ใน
ครอบครนวแหล่งสวรรคร์

ถรึงแมท้หากวล่าคนๆหนรึนี่งรนบความรอดตอนใกลท้ตาย ชรีวริตกจ็เสบียไปอยซูล่ดบี ไมล่มบีทางทบีนี่จะเปลบีนี่ยนแปลงบนนทรึก
ของชบีวลิตทบีนี่ถซูกใชท้ไปแลท้ว ทสุกสลินี่งทบีนี่ถซูกกระทคาในเนรนั้อหนนงเพรนี่อสงล่าราศบีและเกบียรตลิยศของมนสุษยร์กจ็สซูญสลินั้นไป มบีแตล่สลินี่งทบีนี่
ถซูกกระทคาเพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจท้าเทล่านนนั้นจะคงอยซูล่ มนนครอการรนบใชท้เพรนี่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์ทบีนี่จะเปป็นหลนก
เกณฑร์ตนดสลินบคาเหนจ็จทบีนี่บนลลนงกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ โจรบนกางเขนคนนนนั้นไดท้รนบความรอดไปตลอดชนนี่วนลิรนนดรร์
โดยการเชรนี่อในพระเยซซู แตล่ชบีวลิตทนนั้งหมดของเขากจ็สซูญเสบียไปแลท้ว

ความมรณาของพระเยซผครริสตย์
ความมรดททที่ปกคลอุมทมันงแผข่นดรินนมันน

ขท้อ 45 และ 46: “แลผู้วกก็บมังเกริดความมพดทมัพื่วทมันั้งแผข่นดริน ตมันั้งแตข่เวลาเทรีพื่ยงวมัน จนถถึงบข่ายสามโมง ครมันั้น
ประมาณบข่ายสามโมงพระเยซผทรงรผู้องเสรียงดมังวข่า “เอลรี เอลรี ลามาสะบมักธานรี” แปลวข่า “พระเจผู้าของขผู้า
พระองคค์ พระเจผู้าของขผู้าพระองคค์ ไฉนพระองคค์ทรงทอดทรินั้งขผู้าพระองคค์เสรีย”

(เราพบบนนทรึกเรรนี่องความมรดนบีนั้ในมาระโก 15:33-41 และในลซูกา 23:44-49 เชล่นกนน)
“... ตมันั้งแตข่เวลาเทรีพื่ยงวมัน จนถถึงบข่ายสามโมง” ภาษาเดลิมในทบีนี่นบีนั้ครอ “ตนนั้งแตล่ชนนี่วโมงทบีนี่หกจนถรึงชนนี่วโมงทบีนี่เกท้า”



“บมังเกริดความมพดทมัพื่วทมันั้งแผข่นดริน” มบีบางคนเสนอวล่าความมรดนบีนั้เปป็นแคล่สสุรลิยสุปราคา แตล่นบีนี่เปป็นไปไมล่ไดท้ พลิธบี
ปปัสกาถซูกเฉลลิมฉลองในตอนทบีนี่จนนทรร์เตจ็มดวงอยซูล่เสมอ และดวงจนนทรร์กจ็อยซูล่ตรงขท้ามดวงอาทลิตยร์ ดนงนนนั้นจรึงเกลิด
สสุรลิยสุปราคาไมล่ไดท้เลย สาเหตสุเดบียวทบีนี่เกลิดความมรดแบบครอบคลสุมเชล่นนบีนั้ไดท้ครอ ฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิ
ฤทธลิธิ์ โดยใหท้คคาพยานเสรลิมวล่าชายผซูท้อยซูล่บนกางเขนอนนกลางนนนั้นครอพระบสุตรของพระองคค์ เหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ทรง
อท้างวล่าเปป็น พระเจท้าเองทรงทคาใหท้ยอดเนลินเขานนนั้นมรดสนลิทไปเมรนี่อพระเยซซูทรงชคาระหนบีนั้บาปเตจ็มจคานวนแลท้ว!

จงสนงเกตวล่าความมรดนบีนั้ครอบคลสุม “ทมัพื่วทมันั้งแผข่นดริน” บางคนกลล่าววล่านบีนี่นล่าจะหมายถรึงแคล่แผล่นดลินแหล่ง
แควท้นยซูเดบียเทล่านนนั้น แตล่ผมไมล่เชรนี่อเชล่นนนนั้นเลยแมท้แตล่นลิดเดบียว พระเยซซูกคาลนงชคาระหนบีนั้บาปใหท้คนทนนั้งโลก และผมเชรนี่อ
วล่าทมัพื่วทมันั้งแผข่นดรินโลกถซูกทคาใหท้มรดสนลิทในทสุกตารางนลินั้วของมนนเลย ผมคงไมล่ทคาใหท้เรรนี่องนบีนั้เปป็นหลนกคคาสอนพอทบีนี่จะ
แตกสามนคคบีธรรมกนบใครกจ็ตามทบีนี่ไมล่เหจ็นพท้องกนบผม แตล่ความเชรนี่อสล่วนตนวของผมกจ็ครอวล่าพระเจท้าทรงดนบดวงสวล่าง
ทสุกดวงในจนกรวาลนบีนั้ขณะทบีนี่พระบสุตรทบีนี่บนงเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนทบีนี่กลโกธา

ในระหวล่างสงครามโลกครนนั้งทบีนี่สอง ถรึงแมท้วล่าไมล่มบีระเบลิดสนกลซูกถซูกทลินั้งบนอเมรลิกา เรากจ็มบี “การฝฝึกรมับมพอกมับ
ความมพดสนริท” เพรนี่อทบีนี่วล่ายามเกลิดการทลินั้งระเบลิดชายฝปัปี่งของเราจรลิงๆขรึนั้นมา เราจะไดท้พรท้อมรนบมรอกนบเหตสุฉสุกเฉลิน
เชล่นนนนั้น ผมจคาไดท้ดบีวล่าพอไดท้รนบสนญญาณๆหนรึนี่ง รถยนตร์ทนนั้งหลายกจ็หยสุดวลินี่งบนทางหลวงและปปิดไฟของพวกมนน ไฟ
ถนนถซูกดนบ ไฟภายในอาคารตล่างๆกจ็ถซูกดนบหรรอไมล่กจ็ถซูกคลสุมอยล่างดบีเพรนี่อทบีนี่จะไดท้ไมล่มบีใครเหจ็นพวกมนน มนนทคาใหท้ผม
รซูท้สรึกประหลาดจรลิงๆเมรนี่อมองออกไปยนงแถบชนบทและไมล่เหจ็นไฟสนกดวงเดบียว ความมรดนนนั้นมนนเขท้มขท้นจนแทบจะ
จนบตท้องไดท้เลย-แตล่นนนี่นเปป็นการดนบดวงสวล่างประดริษฐค์ เมรนี่อพระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนนั้น พระเจท้าทรงดนบ
ดวงสวล่างทนนั้งหลายแหล่งสลินี่งทรงสรท้าง

ในอพยพ 10:21-23 เราถซูกบอกวล่าพระเจท้าทรงสล่งความมรดเขท้ามาในแผล่นดลินอบียลิปตร์ ความมรดทบีนี่หนนกจน
รซูท้สรึกไดท้, ความมรดทบีนี่หนาทรึบเสบียจน “เขามองกนนไมล่เหจ็น ไมล่มบีใครลสุกไปจากทบีนี่ของเขาสามวนน แตข่บรรดาชนชาตถิ
อถิสราเอลนดันั้นมทแสงสวงางอยดูงในททที่อาศดัยของเขา”

ความมรดสนลิทของสงครามโลกครนนั้งทบีนี่สองเปป็นความมรดสนลิทในเวลากลางครน ความมรดทบีนี่ปกคลสุมแผล่นดลิน
อบียลิปตร์มาจากพระหนตถร์ของพระเจท้าแตล่มนนไมล่ไดท้รวมถรึงบท้านเรรอนของประชากรของพระเจท้าดท้วย ความมรดทบีนี่
ปกคลสุมแผล่นดลินนนนั้นขณะทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกตรรึงกางเขนอยซูล่บนกลโกธาถซูกสล่งมาจากพระเจท้าตอนเทรีพื่ยงวมัน และมนนกจ็
มพดสนริททสุกหยข่อมหญผู้าจรริงๆ ไมล่มบีใครไดท้รนบการยกเวท้นจากความมรดนนนั้นเลย ไมล่มบีความสวล่างสนกนลิดเดบียวเหลรออยซูล่
ในจนกรวาล!

เหลล่าผซูท้ปกครองทางศาสนาไดท้ทท้าทายความไวท้วางใจของพระครลิสตร์ในพระเจท้าแหล่งสวรรคร์ โดยกลล่าววล่า 
“ถล้าพระเจผู้าพอพระทมัยในเขากจ็ใหท้พระองคร์ทรงชล่วยเขาใหท้รอดเดบีดี๋ยวนบีนั้เถลิด” พระเจท้าทรงตอบคคาถากถางของพวก
เขาดท้วยคคาพยานทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเกบีนี่ยวกนบพระบสุตรของพระองคร์ซรึนี่งถซูกใหท้ไวท้ในระหวล่างการมบีชบีวลิตอยซูล่บนโลกนบีนั้ของ
พระครลิสตร์

ในยอหร์น 8:28 พระเยซซูตรนสแกล่พวกคนชอบเยาะเยท้ยกลสุล่มเดบียวกนนวล่า “เมรนี่อทล่านทนนั้งหลายจะไดผู้ยกบสุตร
มนสุษยร์ขรึนั้นไวท้แลท้ว เมรนี่อนนนั้นทล่านกจ็จะรผผู้วล่าเราครอผซูท้นนนั้น...” เหตสุการณร์ตล่างๆในวนนนมันั้นตอนทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกตรรึงบน



กางเขนคงบอกใหท้พวกเขารซูท้แลท้ววล่าพระองคร์ครอผซูท้ใด-และพระเจท้าเองทรงทคาใหท้คคาพยากรณร์นนนั้นสคาเรจ็จจรลิงแลท้ว 
พระองคร์ทรงดนบดวงสวล่างในทท้องฟฝ้าหมดทสุกดวงและทคาใหท้จนกรวาลมรดทรึบราวกนบความตาย!

หลายคนในหมซูล่ชนทบีนี่หท้อมลท้อมกางเขนนนนั้นของพระเยซซูวนนนนนั้นเคยไดท้ยลินพระองคร์ตรนสวล่า “เราเปป็นความ
สวล่างของโลก” (ยอหร์น 8:12) และคสุณเชรนี่อใจไดท้เลยวล่าพวกเขาจคาคคาตรนสนนนั้นไดท้เมรนี่อพระเจท้าทรงดนบไฟจนกรวาล
ตอนเทบีนี่ยงวนน นบีนี่ไมล่ใชล่ความมรดทบีนี่ปกตลิธรรมดา ไมล่อาจเหจ็นแสงแมท้สนกลคาเลย ไมงมทความสวข่างเลย! ความมรดนนนั้นทรึบ
สนลิทเหลรอเกลินจนผซูท้คนไมล่อาจขยนบตนวไดท้เลย และความมรดนนนั้นกลินเวลาสามชนนี่วโมง-180 นาทรี ดวงสวล่างตล่างๆจะ
ฉายแสงอทกไหมหนอ? พวกเขาไดท้ฆล่าเจท้าแหล่งความสวล่างและดนบความสวล่างของโลกไปแลท้วตลอดกาลหรรอ?

ชบีวลิตทบีนี่เปป็นกายภาพไมล่อาจดคารงอยซูล่ไดท้โดยปราศจากแสงอาทลิตยร์ ซรึนี่งเปป็นขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่พวกเขาทราบอยล่าง
แนล่นอน หากดวงอาทลิตยร์ไมล่ฉายแสงอบีก มนนกจ็ขรึนั้นอยซูล่กนบเวลาแลท้วจนกวล่าชบีวลิตทนนั้งหมดจะสซูญสลินั้นไป ใชล่แลท้วครนบพวก
เขาตระหนนกแลท้ววล่าชายทบีนี่อยซูล่บนกางเขนอนนกลางนนนั้นไมล่ใชล่มนสุษยร์ธรรมดา หลายครนนั้งพวกเขาไดท้เหจ็นพวก
อาชญากรตายบนเนลินเขานนนั้น แตล่ดวงสวล่างตล่างๆในทท้องฟฝ้ากจ็ไมล่เคยปฏลิเสธทบีนี่จะฉายแสงมากล่อนเลย โลกทนนั้งใบถซูก
ทคาใหท้จมดลินี่งลงสซูล่ความมรดทรึบขณะทบีนี่พระบสุตรของพระเจท้า, ความสวล่างของโลก, กคาลนงสลินั้นพระชนมร์ และหาก
พระเจท้าทรงปลล่อยใหท้โลกอยซูล่ในความมรดแบบถาวร มนนกจ็คงเปป็นจสุดจบของการดคารงอยซูล่ของมนสุษยร์ไปแลท้ว

“ครมันั้นประมาณบข่ายสามโมงพระเยซผทรงรผู้องเสรียงดมังวข่า ... “พระเจผู้าของขผู้าพระองคค์ พระเจผู้าของขผู้า
พระองคค์ ไฉนพระองคค์ทรงทอดทรินั้งขผู้าพระองคค์เสรีย” เพรนี่อทบีนี่การถวายบซูชาของพระครลิสตร์จะสมบซูรณร์ครบถท้วน 
พระเจท้าพระบลิดาทรงพอพระทนยทบีนี่จะทอดทลินั้งพระบสุตรผซูท้เปป็นทบีนี่รนกยลินี่งของพระองคร์ พระเยซซูไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อรนบบาป
ของคนทมันั้งโลกไปเสบีย (ยอหร์น 1:29) เมรนี่อบาปของคนทนนั้งโลกไดท้ถซูกวางบนพระองคร์ พระเจท้าดท้วยความจคาเปป็นจรึง
ตท้องหนนพระพนกตรร์ของพระองคร์ไปเสบียจากผซูท้แบกรนบบาปองคร์นนนั้นเพราะวล่าพระเจท้าจะไมล่, ไมล่สามารถ, มองบาปไดท้
การถซูกทอดทลินั้งโดยพระบลิดาผซูท้สถลิตในสวรรคร์ของพระองคร์เปป็นจสุดสสุดยอดแหล่งความทสุกขร์โศกของพระครลิสตร์ มนนครอ
ความปวดรท้าวสซูงสสุดแหล่งความทสุกขร์ทรมานของพระองคร์, ความเศรท้าโศกอนนลรึกลนั้คาทบีนี่สสุดของพระองคร์

พระเจท้าทรงหนนหลนงใหท้พระเยซซูและทรงทอดทลินั้งพระองคร์ในโมงนนนั้นจรลิงๆหรรอ? ทล่านทบีนี่รนก เราอาจไมล่
อยากยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิงนบีนั้ แตล่ผมขอกลล่าวซนั้คาวล่า มนนเปป็นความจคาเปป็นของพระเจท้าทบีนี่พระองคร์ตท้องหนนพระพนกตรร์ไป
เสบียในเวลานนนั้น พระครลิสตร์กคาลนงแบกรนบบาปของคนทนนั้งโลก โดยทรงชคาระหนบีนั้บาปแทนมนสุษยชาตลิทนนั้งหมด เพรนี่อทบีนี่
คสุณและผมจะไดท้ถซูกตท้อนรนบเขท้าในครอบครนวของพระเจท้าผล่านทางการอนศจรรยร์แหล่งการบนงเกลิดใหมล่ และการ
บนงเกลิดใหมล่นบีนั้กจ็เปป็นจรลิงไดท้โดยพระราชกลิจแหล่งการลบมลทลินอนนครบถท้วนซรึนี่งสคาเรจ็จไดท้โดยพระเยซซูครลิสตร์เจท้าเทล่านนนั้น
ในการสลินั้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวท้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ พระองคร์ตท้องทคาพระราชกลิจนนนั้นใหท้
สคาเรจ็จเพบียงลคาพนง พระองคร์ “ไดท้ทรงชคาระบาปของเราดผู้วยพระองคย์เองแลท้ว” (ฮบ. 1:3)

ประวนตลิศาสตรร์แหล่งเหลล่าผซูท้พลบีชบีพครลิสเตบียนเปปิดเผยวล่าพวกเขาหลายคนตายโดยถซูกจนบมนดไวท้กนบไมท้, หลาย
คนถซูกเลรนี่อยขาดเปป็นทล่อนๆ, ถซูกแลล่เนรนั้อเถรอหนนง, ถซูกวงลท้อทรมานทนบรล่างแหลก, ถซูกโยนเปป็นอาหารใหท้แกล่พวกสนตวร์
ปป่าในสนงเวบียนกบีฬา พระเจท้าประทานพระคสุณ, พละกคาลนง, และความกลท้าหาญใหท้แกล่ผซูท้พลบีชบีพ พระองคร์ไมล่ทรงทอด
ทลินั้งผซูท้พลบีชบีพ แตล่เมรนี่อพระบสุตรทบีนี่บนงเกลิดมาองคร์เดบียวของพระเจท้ากคาลนงสลินั้นพระชนมร์ในความปวดรท้าวอนนเหลรอจะ



กลล่าวบนกางเขนนนนั้น พระเจท้าทรงหนนพระพนกตรร์ไปเสบีย พระเยซซูทรงถซูกทอดทลินั้งเพรนี่อทบีนี่คสุณและผมจะไดท้เปป็นทบีนี่พอ
พระทนยตล่อพระเจท้า

ขท้อ 47: “บางคนในพวกทรีพื่ยพนอยผข่ทรีพื่นมัพื่น เมพพื่อไดผู้ยรินกก็พผดวข่า “คนนรีนั้เรรียกเอลรียาหค์”
พระเยซซูไดท้รท้องออกไปวล่า “เอลบี เอลบี ลามาสะบนกธานบี” เมรนี่อแปลแลท้วนบีนี่ครอการรท้องวล่า “พระเจท้าของขท้า

พระองคร์ พระเจท้าของขท้าพระองคร์ ไฉนพระองคร์ทรงทอดทลินั้งขท้าพระองคร์เสบีย” แตล่ฝซูงชนทบีนี่เยาะเยท้ยกจ็ลท้อเลบียน
พระองคร์โดยกลล่าววล่า “คนนรีนั้เรรียกเอลรียาหค์” ผมไมล่เชรนี่อวล่าพวกเขาเขท้าใจคคาตรนสของพระองคร์ผลิด ผมเชรนี่อวล่าพวกเขา
จงใจบริดเบพอนคคาตรนสของพระองคร์ โดยบอกเปป็นนนยวล่าพระองคร์กคาลนงเรบียกหาเอลบียาหร์ใหท้มาจากหลสุมศพและชล่วย
พระองคร์ลงจากกางเขนนนนั้น

ขท้อ 48: “ในทมันใดนมันั้น คนหนถึพื่งในพวกเขาวริพื่งไปเอาฟองนนั้สาชสุบนนั้สาองสุข่นเปรรีนั้ยวเสรียบปลายไมผู้อผู้อ สข่งใหผู้
พระองคค์เสวย”

(ในยอหร์น 19:28 เราถซูกบอกวล่าพระเยซซูตรนสวล่า “เรากระหายนนั้สา” นบีนี่ถซูกกระทคาเพรนี่อทบีนี่ขท้อพระคคานนนั้นจะ
ถซูกทคาใหท้สคาเรจ็จจรลิง, คคาพยากรณร์นนนั้นซรึนี่งถซูกใหท้ไวท้ในเพลงสดสุดบี 69:21, “ใหท้นนั้คาสท้มสายชซูแกล่ขท้าพระองคร์ดรนี่มแกท้
กระหาย”)

ชายคนหนรึนี่งเอาฟองนนั้คาเสบียบปลายไมท้อท้อ, จสุล่มฟองนนั้คานนนั้นในนนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยว หรรอ “นนั้คาสท้มสายชซู” และยก
มนนไปถรึงรลิมฝปีปากของพระเยซซู (ยอหร์น 19:29 กลล่าววล่าพวกเขาเอาฟองนนั้คานนนั้นใสล่ปลาย “ไมท้หสุสบ” ซรึนี่งเปป็นไมท้พสุล่มทบีนี่
บางครนนั้งกจ็โตจนมบีขนาดใหญล่พอทบีนี่จะเรบียกวล่าเปป็นตท้นไมท้ไดท้ ลคาตท้นของหสุสบนนนั้นนล่าจะเปป็นสลินี่งทบีนี่มนทธลิวเรบียกวล่าไมท้อท้อ)

ขท้อ 49: “แตข่คนอพพื่นรผู้องวข่า “อยข่าเพริพื่ง ใหผู้เราคอยดผซริวข่าเอลรียาหค์จะมาชข่วยเขาใหผู้รอดหรพอไมข่”
ยนงลท้อเลบียนอยซูล่ตล่อไป และไมล่เคยสาแกล่ใจ “คนอรนี่นรท้องวล่า “อยล่าเพลินี่ง ใหท้เราคอยดผซริวล่าเอลบียาหร์จะมาชล่วย

เขาใหท้รอดหรรอไมล่!”

“เทะเทะเลสไท!”
ขท้อ 50: “ฝฝ่ายพระเยซผ เมพพื่อพระองคค์รผู้องเสรียงดมังอรีกครมันั้งหนถึพื่ง กก็ทรงปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป”
ในลซูกา 23:46 เราอล่านวล่า “พระเยซซูทรงรท้องเสบียงดนงตรนสวล่า “พระบลิดาเจท้าขท้า ขท้าพระองคร์ฝากจลิต

วลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ในพระหนตถร์ของพระองคร์” ตรนสอยล่างนนนั้นแลท้ว จรึงทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป”
จากนนนั้นในยอหร์น 19:30 เราถซูกบอกวล่า “เมรนี่อพระเยซซูทรงรนบนนั้คาองสุล่นเปรบีนั้ยวแลท้ว พระองคร์ตรนสวล่า 

“สสาเรก็จแลผู้ว” และทรงกท้มพระเศบียรลงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป”
มบีหลายสลินี่งใหท้ศรึกษาในพระคคาขท้อนบีนั้ขณะทบีนี่พระเยซซูทรงวางชบีวลิตของพระองคร์ลงและทรงสล่งวลิญญาณของ

พระองคร์กลนบไปหาพระบลิดาในสวรรคร์ของพระองคร์จรลิงๆ ประการแรก ผมอยากใหท้เราหมายเหตสุถท้อยคคาทบีนี่ยกมา
จากขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น: “สสาเรก็จแลล้ว!” สามคคานนนั้นในภาษากรบีกเดลิมเปป็นเพบียงคสาเดรียว: เทะเทะเลสไท มนน
อาจแปลไดท้ดท้วยวล่า “มนนถซูกทสาสสาเรก็จลสุลข่วงแลผู้ว...มนนถซูกทสาเสรก็จสมบผรณค์แลผู้ว” ดท้วยเหตสุนบีนั้เมรนี่อพระเยซซูตรนสวล่า 
“เทะเทะเลสไท” พระองคร์กจ็กคาลนงตรนสวล่า “เราไดท้ทคาทสุกรายละเอรียดของการไถล่สคาเรจ็จครบถท้วนแลท้ว เราไดท้ทคาใหท้
จสุดประสงคร์ทบีนี่เราไดท้เขท้ามาในโลกนบีนั้สสาเรก็จลสุลข่วงแลผู้ว เราไดท้ทคาใหท้จสุดขบีดและทสุกตนวอนกษรของพระราชบนญญนตลิและ



พวกศาสดาพยากรณร์สสาเรก็จจรริงแลผู้ว เราไดท้ทคาใหท้ความชอบธรรม, ความศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์, และความบรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจท้า
เปป็นทบีนี่พอใจแลท้ว เราไดผู้ทสาใหผู้แผนการแหข่งการไถข่เสรก็จสถินั้นแลล้ว!”

ผมถรอวล่า “เทะเทะเลสไท” เปป็นคคาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกกลล่าวมา และผมมบีเหตสุผลอยล่างนท้อยสบีนี่
ประการทบีนี่ผมประกาศเชล่นนนนั้น ผมขอใหท้เหตสุผลเหลล่านนนั้นอยล่างยล่อๆ:

1. เทะเทะเลสไท เปป็นคคาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกกลล่าวมาเพราะวล่ามนนถซูกกลล่าวโดยบสุคคลทบีนี่ยลินี่งใหญล่
ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยมบีชบีวลิตอยซูล่บนแผล่นดลินโลกนบีนั้

2. เทะเทะเลสไท เปป็นคคาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกกลล่าวมาเพราะวล่ามนนเปป็นคคาประกาศทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุด
เทล่าทบีนี่เคยถซูกประกาศมา

3. เทะเทะเลสไท เปป็นคคาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกกลล่าวมาเพราะขอบเขตของมนน-นนนี่นครอ มนนสล่งผลตล่อ
ผซูท้คนจคานวนมหาศาลทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยครอบคลสุมไดท้โดยคคาประกาศใดๆ มนนแตะตท้องมนสุษยร์เดลินดลินทสุกผซูท้ตนนั้งแตล่อาดนม
เรรนี่อยไปจนกวล่าสลินี่งสารพนดสคาเรจ็จครบถท้วน

4. เทะเทะเลสไท เปป็นคคาทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดเทล่าทบีนี่เคยถซูกกลล่าวมาเพราะวล่ามนนประกาศชนยชนะทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุด
เทล่าทบีนี่เคยมบีใครไดท้มา-ชนยชนะเหนรอพลนงทนนั้งปวงแหล่งนรกทบีนี่ตล่อตท้านแผนการของพระเจท้าในเรรนี่องการไถล่สคาหรนบ
มนสุษยชาตลิ ทนนั้งๆทบีนี่เผชลิญกนบการขนดขวางของซาตานและทนนั้งหมดทบีนี่นรกจะคลิดขรึนั้นมาตล่อสซูท้กนบเชรนั้อสายนนนั้นทบีนี่จะทคาใหท้
ปฐมกาล 3:15 สคาเรจ็จและทคาใหท้หนวของงซูนนนั้นฟกชนั้คา พระเยซซูครลิสตร์เจท้าไดท้ทรงทคาใหท้แผนการและพระประสงคร์ของ
พระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์สคาเรจ็จ ความรอด, แผนการแหล่งการไถล่สคาหรนบมนสุษยร์, สคาเรจ็จครบถท้วนแลท้ว ไมล่อาจเพลินี่ม
สลินี่งใดเขท้าไปไดท้อบีก

ขท้อเทจ็จจรลิงอบีกประการหนรึนี่งทบีนี่เราตท้องไมล่พลาดในพระคคาขท้อนบีนั้ในมนทธลิว 27 กจ็ครอวล่าพระเยซซูทรงรท้อง 
“ดผู้วยเสรียงอมันดดัง” เราตท้องระลรึกวล่าพระองคร์ทรงถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้นและทนทสุกขร์กนบความเจจ็บปวดแสน
สาหนสมานานกวล่าหกชนนี่วโมงแลท้ว คนปกตลิธรรมดาคงหมดแรงไปแลท้วเพราะเจอเหตสุการณร์นนนั้น, เสบียงของพระองคร์
คงเบาจนแทบไมล่ไดท้ยลินแลท้ว, และคงสะทท้อนใหท้เหจ็นความปวดรท้าวทบีนี่พระองคร์กคาลนงสซูท้ทนอยซูล่นนนั้น แตล่เสบียงรท้องทบีนี่มา
จากรลิมฝปีปากของพระเยซซูไมล่ใชล่เสบียงรท้องโอดครวญเพราะความทสุกขร์โศกหรรอการบล่น มนนเปป็นเสบียงรท้องอนนสงล่างาม
แหล่งชนยชนะ! “สสาเรก็จแลล้ว, ลสุลข่วงแลผู้ว, ครบถผู้วนสมบผรณค์แลผู้ว!”

จากนนนั้นพระเยซซูทรง “ปลข่อยพระวริญญาณจริตออกไป” ลซูกา 23:46 เหมรอนกนบทบีนี่กลล่าวถรึงไปแลท้วกล่อน
หนท้านบีนั้ กลล่าววล่า “พระบลิดาเจท้าขท้า ขผู้าพระองคค์ฝากจริตวริญญาณของขผู้าพระองคค์ไวท้ในพระหนตถร์ของพระองคร์” พระ
เยซซูทรงตายในแบบทบีนี่ไมล่มบีมนสุษยค์เดรินดรินคนไหนเคยตายมากล่อน ในยอหร์น 10:18 พระองคร์ตรนสวล่า “ไมล่มบีผซูท้ใดชลิง 
(ชบีวลิตของเรา) ไปจากเราไดท้ แตล่เราสละชรีวริตดผู้วยใจสมมัครของเราเอง เรามรีสริทธริทรีพื่จะสละชรีวริตนมันั้น และมรีสริทธริทรีพื่จะ
รมับคพนอรีก พระบนญชานบีนั้เราไดท้รนบมาจากพระบลิดาของเรา”

พระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์ดท้วยความสมนครใจ พระองคร์ทรงวางชบีวลิตของพระองคร์ลงเพรนี่อคนบาปทนนั้งหลาย
อยล่างเตจ็มใจ ไมล่มบีมนสุษยร์คนใดพรากชบีวลิตของพระองคร์ไป พวกยลิวเรบียกรท้องใหท้ประหารชบีวลิตพระองคร์-แตล่พวกเขากจ็
ไมล่ไดท้ฆล่าพระองคร์ พวกโรมตรรึงพระองคร์ทบีนี่กางเขน-แตล่กางเขนนนนั้นไมล่ไดท้ฆล่าพระองคร์ ตะปซูในพระหนตถร์และพระบาท
ของพระองคร์ไมล่ไดท้ฆล่าพระองคร์ พระเยซซูทรงตายในชนนี่ววลินาทบีนนนั้นทบีนี่ทรงกคาหนดไวท้แลท้วใหท้พระองคร์ตาย เมรนี่อพระองคร์



สามารถตรนสถรึงพระราชกลิจแหล่งการไถล่ของพระองคร์ไดท้วล่า “สคาเรจ็จแลท้ว” พระองคร์กจ็ทรงสลินั้นพระชนมร์ดท้วยความ
สมนครใจของพระองคร์เอง พระองคร์แคล่เพบียงสล่งชบีวลิตของพระองคร์กลนบไปยนงพระบลิดาในสวรรคร์เทล่านนนั้น พระองคร์
ทรงปลล่อยวลิญญาณของพระองคร์ไปและสล่งชบีวลิตของพระองคร์กลนบครนใหท้แกล่พระเจท้า

ขท้อ 51-53: “และดผเถริด มข่านในพระวริหารกก็ขาดออกเปป็นสองทข่อนตมันั้งแตข่บนตลอดลข่าง แผข่นดรินกก็ไหว 
ศริลากก็แตกออกจากกมัน อสุโมงคค์ฝปังศพกก็เปปิดออก ศพของพวกวริสสุทธริชนหลายคนทรีพื่ลข่วงหลมับไปแลผู้วไดผู้เปป็นขถึนั้นมา 
ภายหลมังทรีพื่พระองคค์ทรงเปป็นขถึนั้นมาแลผู้ว เขาทมันั้งหลายกก็ออกจากอสุโมงคค์พากมันเขผู้าไปในนครบรริสสุทธริธปรากฏแกข่คน
เปป็นอมันมาก”

“ดผเถริด มข่านในพระวริหารกก็ขาดออกเปป็นสองทข่อน...” พระเจท้าทรงสนนี่งไมล่ใหท้ดวงตามนสุษยร์ไดท้เหจ็นการ
สลินั้นพระชนมร์ของพระบสุตรของพระองคร์ และพระองคร์ทรงทคาใหท้ดวงสวล่างตล่างๆแหล่งสลินี่งทรงสรท้างของพระองคร์ดนบ
มรดไปขณะทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกแขวนอยซูล่บนกางเขนนนนั้น แตล่การขาดของมล่านในพระวลิหารนนนั้นเปป็นสลินี่งทบีนี่นล่าตรนี่นตา
มากกวล่าความมรดอนนนล่ากลนวนนนั้นทบีนี่ไดท้ครอบคลสุมทนนี่วทนนั้งแผล่นดลินเมรนี่อกล่อนหนท้านบีนั้ไมล่นานเสบียอบีก มนนอาจไมล่มบีความ
หมายมากนนกตล่อคนตล่างชาตลิคนหนรึนี่งทบีนี่อล่านเกบีนี่ยวกนบการขาดของมล่านนนนั้นในพระวลิหาร แตล่ในสายตาของพวกยลิว
มนนหมายถรึงจสุดจบของศาสนายซูดาย หากไมล่มบีมล่านนนนั้น พวกเขากจ็ไมล่สามารถนมนสการในแบบทบีนี่พวกเขาไดท้นมนสการ
มาโดยตลอดไดท้ มล่านนนนั้นตนดขาดมนสุษยร์จากสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุด, พระทบีนี่นนนี่งกรสุณาซรึนี่งเปป็นทบีนี่พบปะระหวล่างมนสุษยร์กนบ
พระเจท้า มบีแตล่มหาปสุโรหลิตเทล่านนนั้นทบีนี่สามารถเขท้าไปทบีนี่นนนี่นไดท้ และแมท้แตล่เขากจ็เขท้าไปไดท้แคล่ปปีละครนนั้ง ในวนนลบมลทลิน 
มหาปสุโรหลิตเขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดเพรนี่อถวายเลรอดเปป็นเครรนี่องบซูชา-สคาหรนบบาปของเขาเองกล่อน และจากนนนั้น
กจ็สคาหรนบบาปของประชาชน บสุคคลอรนี่นใดทบีนี่บนงอาจเขท้าไปหลนงมล่านนนนั้นกจ็ถซูกฆล่าตายทนนทบี

ขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าการขาดของมล่านนนนั้นเปป็นแบบ “ตมันั้งแตข่บนตลอดลข่าง” กจ็แสดงใหท้เหจ็นอยล่างชนดแจท้งวล่ามนน
ถซูกกระทคาโดยพระหนตถร์ของพระเจท้าและไมล่ใชล่โดยมนสุษยร์ ในประการแรก เหลล่านนกประวนตลิศาสตรร์พระคนมภบีรร์บอก
เราวล่ามล่านนนนั้นในพระวลิหารถซูกทอดท้วยมรอจากผท้าปป่านบรลิสสุทธลิธิ์ นนกประวนตลิศาสตรร์บางทล่านกลล่าววล่ามนนมบีความหนา
อยล่างนท้อยหนรึนี่งนลินั้ว คนอรนี่นๆกจ็อท้างวล่ามนนหนาสามนลินั้ว นอกจากนบีนั้ เราถซูกบอกวล่ากล่อนทบีนี่มล่านนนนั้นถซูกแขวน วนวคซูล่หนรึนี่งถซูก
ผซูกตลิดเขท้ากนบแตล่ละมสุมของมล่านนนนั้นและจากนนนั้นกจ็ถซูกบนงคนบใหท้ดรึงสสุดแรงในแตล่ละทลิศทางจนกระทนนี่งวนวสองตนวนนนั้น
หมดแรง จากนนนั้นมล่านนนนั้นกจ็ถซูกแขวนตรงหนท้าแสงแดดจท้า และหากไมล่สามารถมองเหจ็นลคาแสงใดๆทะลสุผล่านมนนไดท้ 
มล่านนนนั้นกจ็พรท้อมทบีนี่จะถซูกแขวนในพระวลิหาร คสุณเขท้าใจไดท้วล่าไมล่มบีเหตสุการณร์ปกตลิธรรมดาใดสามารถผล่ามล่านในพระ
วลิหารนนนั้นไดท้ มบีแตล่ฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทล่านนนั้นสามารถทคาสลินี่งทบีนี่ยากขนาดนนนั้นไดท้ และสลินี่งทบีนี่ทคาใหท้
เหตสุการณร์นบีนั้มบีความสคาคนญมากยลินี่งขรึนั้นไปอบีกกจ็ครอขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่ามนนไดท้เกลิดขรึนั้นในชนนี่วขณะนนนั้นทบีนี่พระเยซซูทรง
สลินั้นพระชนมร์

หากไมล่มบีพระวลิหาร พวกยลิวกจ็ไมล่สามารถนมนสการไดท้ และหากไมล่มบีมข่านในพระวริหารเพรนี่อปกปปิดสถาน
บรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุด พวกปสุโรหลิตกจ็ไมล่สามารถถวายเครรนี่องสนตวบซูชาตล่างๆเพรนี่อบาปไดท้ หากไมล่มบีมล่านนนนั้น กจ็ไมล่อาจมบีการยก
โทษบาปไดท้ ดนงนนนั้นสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดจรึงถซูกเผยใหท้เปปิดโลล่งและทางนนนั้นไดท้ถซูกเปปิดแลท้วสคาหรนบมนสุษยร์ทสุกคนทบีนี่จะ
เขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดและมายนงพระทบีนี่นนนี่งกรสุณา, สถานทบีนี่ประทนบของพระเจท้า พรท้อมกนบการขาดของมล่าน
นนนั้น ศาสนายซูดายกจ็ตท้องมาถรึงจสุดสลินั้นสสุด



ในฮบีบรซู 10:19-22 เปาโลอธลิบายวล่า “เหตสุฉะนนนั้นพบีนี่นท้องทนนั้งหลาย เมรนี่อเรามบีใจกลท้าทบีนี่จะเขผู้าไปในทรีพื่บรริสสุทธริธ
ทรีพื่สสุดโดยพระโลหลิตของพระเยซซู ตามทางใหมล่และเปป็นทางทบีนี่มบีชบีวลิต ซรึนี่งพระองคร์ไดท้ทรงเปปิดออกสคาหรนบเราทนนั้ง
หลายโดยมล่านนนนั้น ครอเนรนั้อหนนงของพระองคร์ และครนนั้นเรามบีมหาปสุโรหลิตสคาหรนบครอบครนวของพระเจท้าแลท้ว กจ็ใหท้
เราเขท้ามาใกลท้ดท้วยใจจรลิง ดท้วยความเชรนี่ออนนเตจ็มเปปีปี่ยม มบีใจทบีนี่ถซูกประพรมชคาระพท้นจากการวลินลิจฉนยผลิดและชอบทบีนี่
ชนนี่วรท้าย และมบีกายลท้างชคาระดท้วยนนั้คาอนนใสบรลิสสุทธลิธิ์”

ดนงนนนั้นเราจรึงเหจ็นวล่ามล่านนนนั้นในพระวลิหารเปป็นภาพเลจ็งหนรึนี่งของเนรนั้อหนนง (ความเปป็นมนสุษยร์) ของพระเยซซู
ครลิสตร์เจท้า กลล่าวในเชลิงสนญลนกษณร์ พระเจท้าทรงประทนบอยซูล่หลนงมล่านนนนั้น และไมล่มบีมนสุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถ
เขท้าไปอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์พระเจท้าไดท้ การขาดของมล่านนนนั้นเปป็นภาพเลจ็งถรึงการขาดออกของเนรนั้อหนนงของพระ
เยซซู ทบีนี่บรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดไดท้ถซูกเปปิดแลท้ว และมนสุษยร์ทสุกคนมบีสลิทธลิพลิเศษทบีนี่จะเขท้าไปอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์พระเจท้าไดท้โดย
พระโลหลิตประเสรลิฐของพระบสุตรของพระเจท้า

“ทรีพื่บรริสสุทธริธทรีพื่สสุด” ในภาษาเดลิมอล่านวล่า “สถานบรลิสสุทธลิธิ์นนนั้น” เมรนี่อพระครลิสตร์ทรงสลินั้นพระชนมร์และมล่านนนนั้น
ในพระวลิหารถซูกทคาใหท้ขาดเปป็นสองทล่อน บรรดาสลินี่งบรลิสสุทธลิธิ์ทนนั้งหมดไดท้ถซูกผนวกเขท้าดท้วยกนนและมบีสถานบรลิสสุทธลิธิ์
เดบียวแลท้วแทนทบีนี่จะมบีสอง ในพลนบพลาแหล่งสวรรคร์ มบีสถานทบีนี่อยซูล่สล่วนเดบียวเทล่านนนั้น-ทรีพื่บรริสสุทธริธทรีพื่สสุด ซรึนี่งอยซูล่หลนงมล่าน
นนนั้น และวนนนบีนั้เราเขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์นนนั้นโดยพระโลหริตของพระเยซผ ไมล่มบีผซูท้ใดตนนั้งแตล่อาดนมเปป็นตท้นมากลท้าเขท้าไป
อยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์ของพระเจท้าไดท้โดยปราศจากโลหลิต เราไมล่เขท้าไปอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์ของพระองคร์โดยถพอ
พระโลหลิตของพระเยซซูเขท้าไปดท้วยจรลิงๆ แตล่เพราะคสุณความดบีของพระโลหลิตนนนั้นและไดท้รนบการชคาระใหท้สะอาดแลท้ว
โดยพระโลหลิตนนนั้น เนรนี่องจากพระโลหลิตของพระเยซซูทคาใหท้พระเจท้าพอพระทนยอยล่างสมบซูรณร์ครบถท้วน เราทนนั้งหลาย
ทบีนี่เชรนี่อในพระเยซซูจรึงมบีความมนนี่นใจและความกลท้า, ความเชพพื่ออมันเดก็ดขาด, ในการเขท้าเฝฝ้าพระเจท้าของเราผล่านทาง
พระโลหลิตทบีนี่หลนนี่งออกนนนั้น

ทางแหล่งศาสนายซูดายครอทางแหล่งความตาย นนนี่นครอ หนทางเดบียวทบีนี่ประชาชนจะสามารถเขท้าถรึงพระเจท้า
ไดท้ครอโดยทางความตายของสนตวร์ตนวหนรึนี่ง แตล่พระครลิสตร์ทรงเปป็น “ทางหนถึพื่งทรีพื่มรีชรีวริต” พระองคร์ไมล่ไดท้ทรงตายไป
แลท้ว พระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยซูล่เสมอไปและบนดนบีนั้ทรงอยซูล่ ณ เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของพระเจท้า (ฮบ. 1:3; 7:25) 
เนรนี่องจากพระครลิสตร์ทรงเปป็นเครรนี่องสนตวบซูชาชมัพื่วนริรมันดรค์ของเราซรึนี่งไดท้สลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนนั้นแลท้ว ทางไปสซูล่
พระเจท้าจรึงเปป็นทางใหมล่และเปป็นทางทบีนี่มบีชบีวลิต-ทางแหล่งความรอดเดรียวเทข่านมันั้น พระเยซซูตรนสวล่า “เราเปป็นทางนมันั้น 
เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมล่มบีผซูท้ใดมาถรึงพระบลิดาไดท้นอกจากมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6)

เมรนี่อพระเจท้าทรงทคาใหท้มล่านในพระวลิหารนนนั้นขาด กจ็มบีการบอกเปป็นนนยอยล่างชนดเจนวล่าเครรนี่องกบีดขวางทสุก
อยล่างไดท้ถซูกเอาออกไปหมดแลท้วและทางนนนั้นเปปิดเขท้าไปสซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์ของพระองคร์แลท้วสคาหรนบใครกก็ตามทรีพื่
ประสงคร์มาหาพระเจท้าโดยพระเยซซูครลิสตร์

ประวนตลิศาสตรร์และประเพณบีพระคนมภบีรร์บอกเราวล่าพวกยลิวไดท้พยายามทบีนี่จะซล่อมมล่านนนนั้น พวกเขาเอามนน
แขวนกลนบเขท้าทบีนี่เดลิมและประกอบพลิธบีการตล่างๆของตนตล่อไปชนนี่วระยะเวลาหนรึนี่งหลนงจากการขาดของมล่านนนนั้น แตล่
คนเหลล่านนนั้นทบีนี่เขท้าใจความหมายของเหตสุการณร์นนนั้นอยล่างแทท้จรลิงกจ็ทราบวล่าศาสนาของพวกเขาโดนชกจนลสุกไมล่ขรึนั้น
แลท้ว ในมล่านทบีนี่ขาดนนนั้นพระเจท้าทรงสคาแดงใหท้ปรากฏถรึงฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์และทรงเขบียนวล่า “จบสถินั้นแลล้ว” 



เหนรอทสุกสลินี่งทบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบพนนธสนญญาเดลิมนนนั้น ในพระบสุตรของพระองคร์ พระองคร์ไดท้ทรงนคาพนนธสนญญาหนรึนี่งทบีนี่ดบี
กวล่า สมบซูรณร์แบบกวล่าเขท้ามาแลท้ว โดยเปปิดรนบใหท้ทสุกคนจากทสุกหนทสุกแหล่งเขท้ามามบีสล่วนรล่วมไดท้

“...แผข่นดรินกก็ไหว ศริลากก็แตกออกจากกมัน” เมรนี่อพระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนแลท้ว มล่านในพระ
วลิหารนนนั้นไมล่เพบียงขาดเปป็นสองทล่อนตนนั้งแตล่บนตลอดลล่างเทล่านนนั้น แตล่แผล่นดลินไหวอนนนล่ากลนวไดท้เขยล่าแผล่นดลินโลกดท้วย!
มนนดซูเหมรอนราวกนบวล่าจนกรวาลนนนั้นเจอกนบการสนนี่นสะเทรอนอยล่างรสุนแรงในการประทท้วงตล่อความมรณาบนกางเขน
นนนั้นของพระองคร์ผซูท้ทรงมบีสล่วนในการเนรมริตสรผู้างแผล่นดลินโลกนบีนั้ ในแผล่นดลินไหวครนนั้งใหญล่นนนั้น “ศริลากก็แตกออก” ใคร
กจ็ตามทบีนี่เคยไปเยรอนภซูเขากลโกธาคงจคาไดท้ถรึงรอยแตกอนนนล่ากลนวและเหมรอนปากทบีนี่อท้าหาวเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่ดท้านขท้าง
ของภซูเขานนนั้น รอยแตกและรอยแยกเหลล่านนนั้นคลท้ายกนบสายฟฝ้าฟาดเปป็นทางยาว และไมล่มบีความสงสนยในหนวของผม
เลยวล่ารอยแตกเหลล่านนนั้นเกลิดขรึนั้นในดท้านขท้างของกลโกธาเมรนี่อพระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์บนกางเขนนนนั้น

“อสุโมงคค์ฝปังศพกก็เปปิดออก...” ความมรดทบีนี่ปกคลสุมไปทนนี่วสลินี่งสารพนดขณะทบีนี่พระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์อยซูล่บน
กางเขนนนนั้นไมล่เคยเกลิดขรึนั้นมากล่อนเลยพรท้อมกนบความมรดสนลิทขนาดนนนั้น มล่านนนนั้นในพระวลิหารไมล่เคยถซูกทคาใหท้ขาด
มากล่อนเลย จากนนนั้นบางสลินี่งไดท้เกลิดขรึนั้นทบีนี่ไมล่เคยเกลิดขรึนั้นมากล่อน: หลทุมศพตงางๆถผกเปปิด-ไมล่ใชล่โดยมรอของมนสุษยร์
เหมรอนอยล่างในการขสุดศพขรึนั้นมา แตล่โดยฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ดท้วยวล่าหลสุมศพเหลล่านนนั้นถซูกเปปิด
ออกและ “ศพของพวกวริสสุทธริชนหลายคนทรีพื่ลข่วงหลมับไปแลผู้วไดผู้เปป็นขถึนั้นมา” กรสุณาสนงเกตวล่าพระคคาขท้อนบีนั้ไมล่ไดท้
กลล่าววล่า “วลิญญาณทนนั้งหลาย” ไดท้เปป็นขรึนั้นมา มนนกลล่าววล่า ศพทดันั้งหลาย (รข่างกาย)ไดผู้เปป็นขถึนั้นมา 

“เขาทมันั้งหลายกก็ออกจากอสุโมงคค์พากมันเขผู้าไปในนครบรริสสุทธริธ...” เรรนี่องทบีนี่บนนทรึกไวท้ในมนทธลิวนบีนั้ไมล่ไดท้ชบีนั้ชนดวล่า
ศพเหลล่านนนั้นกลนบมามบีชบีวลิตเมรนี่อหลสุมศพเหลล่านนนั้นถซูกเปปิดออกและยนงอยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปังศพเหลล่านนนั้นตล่อไป หรรอวล่ากลนบ
มามบีชบีวลิตหลนงจากทบีนี่พระเยซซูครลิสตร์ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้ว คคาตอบทบีนี่นล่าจะเปป็นมากทบีนี่สสุดกจ็ครอวล่า อสุโมงคร์ฝปังศพเหลล่านนนั้นถซูก
เปปิดออก จากนนนั้นวลิสสุทธลิชนเหลล่านนนั้นกลนบมามบีชบีวลิตและออกมาหลนงจากการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ คงจะดบี
หากเรามบีบนนทรึกทบีนี่เหจ็นภาพชนดเจนของการตอบรนบทบีนี่วลิสสุทธลิชนทบีนี่เปป็นขรึนั้นเหลล่านบีนั้ไดท้รนบในกรสุงเยรซูซาเลจ็ม แตล่พระ
คนมภบีรร์ไมล่ไดท้บอกอะไรเกบีนี่ยวกนบหนวขท้อนนนั้น มนนแคล่บอกเราวล่าพวกเขาไดท้เขท้าไปในกรสุงนนนั้น “ปรากฏแกข่คนเปป็นอมัน
มาก” ใชล่แลท้วครนบ วลิสสุทธลิชนเหลล่านบีนั้เดลินในทท้องถนนของกรสุงเยรซูซาเลจ็ม และมนนไมล่ใชล่เรรนี่องทบีนี่ไรท้เหตสุผลทบีนี่จะคลิดวล่า
พวกเขาไปเยบีนี่ยมญาตลิพบีนี่นท้อง มลิตรสหายและคนทบีนี่พวกเขารนก

เอเฟซนส 4:8-10 กลล่าวอยล่างชนดเจนมากๆวล่าเมรนี่อพระเยซซูทรงเปป็นขรึนั้นจากตายแลท้ว พระองคร์ไดท้ทรงนคา
พวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก: “เหตสุฉะนนนั้นพระองคร์ตรนสไวท้แลท้ววล่า ‘ครนนั้นพระองคร์เสดจ็จขรึนั้นสซูล่เบรนั้องสซูง พระองคร์ทรงนคา
พวกเชลยไปเปป็นเชลยอบีก และประทานของประทานแกล่มนสุษยร์’ (ทบีนี่กลล่าววล่าพระองคร์เสดจ็จขรึนั้นไปนนนั้น จะ
หมายความอยล่างอรนี่นประการใดเลล่า นอกจากวล่าพระองคร์ไดท้เสดจ็จลงไปสซูล่เบรนั้องตนี่คาของแผล่นดลินโลกกล่อนดท้วย 
พระองคร์ผซูท้เสดจ็จลงไปนนนั้น กจ็ครอพระองคร์ผซูท้ทบีนี่เสดจ็จขรึนั้นไปสซูล่เบรนั้องสซูงเหนรอฟฝ้าสวรรคร์ทนนั้งปวงนนนี่นเอง เพรนี่อจะไดท้ทคาใหท้สลินี่ง
สารพนดสคาเรจ็จ)” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง พระเยซซูไดท้ทรงนคาวลิญญาณทบีนี่ชอบธรรมเหลล่านนนั้นทนนั้งหมดออกมาจากเมรองบรม
สสุขเกษมซรึนี่งขณะนนนั้นอยซูล่ในใจกลางของแผล่นดลินโลก พระองคร์ไดท้เสดจ็จลงไปในเบรนั้องตนี่คาของแผล่นดลินโลกนบีนั้และจาก
นนนั้นพระองคร์ไดท้เสดจ็จขรึนั้นไปสซูงเหนรอฟฝ้าสวรรคร์ทนนั้งปวง โดยทรงนคาวลิสสุทธลิชนเหลล่านนนั้นทบีนี่พระองคร์ไดท้ทรงนคาออกมา
จากเมรองบรมสสุขเกษมไปกนบพระองคร์ดท้วย



มบีความเปป็นไปไดท้ทบีนี่นท้อยมากๆ-ถรึงแมท้วล่าผมสงสนยความนข่าจะเปป็นนนนั้น-ทบีนี่วล่ามบียลิวบางคนทบีนี่ไมล่ไดท้หวนนี่นไหวหรรอ
ตกใจเพราะความมรดทบีนี่นล่ากลนวนนนั้นทบีนี่พระเจท้าทรงสล่งมายนงแผล่นดลินโลก อาจมรีบางคนกจ็ไดท้ทบีนี่ไมล่ไดท้สนนี่นเทลินั้มดท้วยความ
กลนวและความหวาดหวนนี่นเมรนี่อมล่านนนนั้นของพระวลิหารถซูกทคาใหท้ขาด แตล่คสุณเชรนี่อใจไดท้เลยวล่าพวกเขาตกใจอยงางหนดัก
กดันททุกคนเมรนี่อพวกเขาเหจ็นวลิสสุทธลิชนทบีนี่เปป็นขรึนั้นเหลล่านนนั้น ซรึนี่งบางคนในพวกเขาตายมาแลท้วหลายปปี เดลินอยซูล่บนทท้อง
ถนนของกรสุงเยรซูซาเลจ็ม!

พระเยซซูเคยยรนอยซูล่ขท้างอสุโมงคร์ฝปังศพของลาซารนสและตรนสสนนี่งวล่า “ลาซารมัสเออ๋ย จงออกมาเถริด!” และ
ลาซารนสกจ็ออกมาโดยมบีชบีวลิตอยซูล่ (ยอหร์น 11:43, 44) ในคราวนนนั้นเองพระเยซซูไดท้ตรนสวล่า “เราเปป็นเหตสุใหท้คนทนนั้งปวง
เปป็นขรึนั้นและมบีชบีวลิต ผซูท้ทบีนี่เชรนี่อในเรานนนั้น ถรึงแมท้วล่าเขาตายแลท้วกจ็ยนงจะมบีชบีวลิตอบีก และผซูท้ใดทบีนี่มบีชบีวลิตและเชรนี่อในเราจะไมล่
ตายเลย ...” (ยอหร์น 11:25, 26)

ในมนทธลิว 20:18, 19 พระเยซซูไดท้ตรนสวล่า “ดซูเถลิด เราทนนั้งหลายจะขรึนั้นไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม และบสุตรมนสุษยร์
จะถซูกทรยศใหท้อยซูล่กนบพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกธรรมาจารยร์ และเขาเหลล่านนนั้นจะปรนบโทษทล่านถรึงตาย และจะ
มอบทล่านไวท้กนบคนตล่างชาตลิใหท้เยาะเยท้ยเฆบีนี่ยนตบี และใหท้ตรรึงไวท้ทบีนี่กางเขน และวมันทรีพื่สามทงานจนงจะกลดับฟฟฟื้นขนนั้นมา
ใหมง”

เหตสุการณร์เหนรอธรรมชาตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่เกลิดขรึนั้นตอนทบีนี่พระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์เปป็นเพบียงการทบีนี่ฟฝ้าสวรรคร์, 
แผล่นดลินโลก, และแมท้แตล่คนตายใหท้คคาพยานแกล่ชาวโลกทบีนี่ไมล่เชรนี่อวล่าความจรลิงของขท้อความเหลล่านนนั้นไดท้ถซูกเปปิดเผย
แลท้ว

ขท้อ 54: “บมัดนรีนั้ เมพพื่อนายรผู้อยและทหารทรีพื่เฝฝ้าพระเยซผอยผข่ดผู้วยกมันไดผู้เหก็นแผข่นดรินไหวและเหตสุการณค์เหลข่า
นมันั้นซถึพื่งบมังเกริดขถึนั้น กก็พากมันครมัพื่นครผู้ามยริพื่งนมัก จถึงพผดกมันวข่า “แทผู้จรริงทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นพระบสุตรของพระเจผู้า”

เราไดท้ถกไปแลท้ววล่านายรท้อยผซูท้นบีนั้เปป็นหนรึนี่งในสามตนวอยล่างของทหารเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่รอบกางเขนนนนั้น-ทหาร
คนทบีนี่ไดผู้ยรินและเชพพื่อแลผู้ว 

มบีแตล่มนทธลิวทบีนี่บนนทรึกเรรนี่องแผล่นดลินไหวนนนั้นและการเปป็นขรึนั้นจากตายของวลิสสุทธลิชนบางคนเหลล่านนนั้น แตล่มาระ
โกและลซูกา รวมถรึงมนทธลิวดท้วย เลล่าถรึงความเชรนี่อของนายรท้อยผซูท้นบีนั้ มนทธลิวกลล่าววล่า “นายรท้อยและทหารทรีพื่เฝฝ้าพระ
เยซผอยดูงดล้วยกดัน” ลซูกา 23:47 กลล่าวเพบียงวล่า “ฝป่ายนายรผู้อยเมรนี่อเหจ็นเหตสุการณร์ซรึนี่งบนงเกลิดขรึนั้นนนนั้น...” มาระโก 
15:39 บอกวล่าเขาอยซูล่ใกลท้กางเขนนนนั้น ใกลท้ชลิดกนบพระเยซซู- “สล่วนนายรท้อยทบีนี่ยรนอยซูล่ตรงพระพมักตรค์พระองคค์”

นายรท้อยชาวโรมคนหนรึนี่งเปป็นหนวหนท้าของทหารโรมหนรึนี่งรท้อยนาย เหจ็นไดท้ชนดวล่านายรท้อยผซูท้นบีนั้ถซูกตนนั้งใหท้เปป็นผซูท้
ควบคสุมทหารกลสุล่มหนรึนี่งทบีนี่รนบผลิดชอบในการตรรึงกางเขนนนนั้น

เมรนี่อนายรท้อยผซูท้นบีนั้และคนเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่กนบเขา “ไดผู้เหก็นแผข่นดรินไหวและเหตสุการณค์เหลข่านมันั้นซถึพื่งบมังเกริด
ขถึนั้น...” โดยอท้างอลิงถรึงหลายสลินี่งเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้เกลิดขรึนั้นตอนทบีนี่พระเยซซูทรงสลินั้นพระชนมร์ ผมเชรนี่อวล่า “สลินี่งเหลล่านนนั้น” รวม
ถรึงความมรดดคาอนนนล่ากลนวนนนั้นทบีนี่กลินเวลานานหกชนนี่วโมงดท้วย และเจจ็ดครนนั้งนนนั้นทบีนี่พระเยซซูตรนสจากกางเขนนนนั้น นาย
รท้อยผซูท้นนนั้นไดท้เหจ็นนนกโทษของโรมมากมายถซูกตรรึงกางเขนอยล่างไมล่ตท้องสงสนย และเขารซูท้วล่าสลินี่งเหลล่านบีนั้ไมล่ใชล่เหตสุการณร์
ทบีนี่เกลิดขรึนั้นปกตลิในการตรรึงกางเขน เมรนี่อแผล่นดลินไหวทบีนี่รสุนแรงนนนั้นเขยล่าพรนั้นดลินและผล่าศลิลาเหลล่านนนั้นทบีนี่อยซูล่รอบกลโกธา 
และหลสุมศพทนนั้งหลายถซูกเปปิดออก นายรท้อยผซูท้นนนั้นและเหลล่าสหายของเขากจ็ปปักใจเชรนี่อวล่าพระเจท้าทรงพระพลิโรธ และ



“พากมันครมัพื่นครผู้ามยริพื่งนมัก” พวกเขาหวาดกลนววล่าพระเจท้าจะทรงเทการแกท้แคท้นของพระองคร์ออกมาเดบีดี๋ยวนนนั้นเลย
และใหท้หล่าฝนแหล่งการทคาลายลท้างซนดลงมาบนประชาชนเหลล่านนนั้นโทษฐานทบีนี่ตรรึงกางเขนพระบสุตรของพระองคร์

“แทผู้จรริงทข่านผผผู้นรีนั้เปป็นพระบสุตรของพระเจผู้า!” โดยสล่วนตนวแลท้วผมเชรนี่อวล่านายรท้อยผซูท้นนนั้นปปักใจเชรนี่อวล่าพระ
เยซซูทรงเปป็นพระบสุตรของพระเจท้าเพราะถท้อยคคาเหลล่านนนั้นทบีนี่พระเยซซูตรนสจากกางเขนนนนั้น ถท้อยคคาของพระเยซซู ไมล่
วล่าจะตรนสในพระวลิหาร, หรรอบนถนนไปยนงเมรองเยรบีโค, หรรอจากสถานทบีนี่แหล่งการถซูกตรรึงบนกางเขนนนนั้นของ
พระองคร์, เปป็นถท้อยคคาของพระเจท้าและดท้วยเหตสุนบีนั้จรึงเปป็นฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าซรึนี่งนคาไปสซูล่ความรอด

มบีหนทางเดบียวทบีนี่จะรนบความรอดและนนนี่นครอโดยความเชรนี่อ พระคสุณของพระเจท้าชล่วยเราใหท้รอด แตล่ความ
เชพพื่อนสามาซถึพื่งพระคสุณทรีพื่ชข่วยใหผู้รอด และความเชรนี่อเปป็นของเราไดท้โดยทางเดบียวเทล่านนนั้น: “ความเชพพื่อเกริดขถึนั้นไดผู้กก็
เพราะการไดล้ยถิน และการไดผู้ยรินเกริดขถึนั้นไดผู้กก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจล้า” (โรม 10:17)

1 โครลินธร์ 12:3 กลล่าวชนดเจนวล่า “ไมล่มบีผซูท้ใดอาจพซูดวล่าพระเยซซูเปป็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า นอกจากผซูท้ทบีนี่พซูดโดย
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์” และ 1 ยอหร์น 5:1 กลล่าวอยล่างชนดเจนพอๆกนนวล่า “ผซูท้ใดเชรนี่อวล่าพระเยซซูทรงเปป็นพระครลิสตร์ 
ผซูท้นนนั้นกจ็บนงเกลิดจากพระเจท้า”

นายรท้อยผซูท้นนนั้นไดท้ยลินถท้อยคคาของพระเยซซู และผล่านทางถท้อยคคาเหลล่านนนั้นเขาไดผู้เชพพื่อ คคาสารภาพแหล่งความ
เชรนี่อของเขาไดท้ถซูกกลล่าวตล่อหนท้าทหารเหลล่านนนั้นและฝซูงชนเหลล่านนนั้นทบีนี่ไดท้มารวมตนวกนนทบีนี่นนนี่น ผมคาดหวนงอยล่างเตจ็ม
เปปีปี่ยมวล่าจะไดท้พบกนบนายรท้อยผซูท้นนนั้นในนครขาวดสุจมสุกดานนนั้น

ขท้อ 55 และ 56: “ทรีพื่นมัพื่นมรีหญริงหลายคนทรีพื่ไดผู้ตริดตามพระเยซผจากแควผู้นกาลริลรีเพพพื่อปรนนริบมัตริพระองคค์ 
มองดผอยผข่แตข่ไกล ในพวกนมันั้นมรีมารรียค์ชาวมมักดาลา มารรียค์มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบสุตรเศเบ
ดรี”

“ทรีพื่นมัพื่นมรีหญริงหลายคน... มองดผอยผข่แตข่ไกล” เปป็นไปไดท้อยล่างยลินี่งวล่าหญลิงทบีนี่นล่ารนกเหลล่านบีนั้ไมล่ไดท้รนบอนสุญาตใหท้
เขท้ามาใกลท้กางเขนนนนั้นเพราะวล่ามนนถซูกหท้อมลท้อมโดยเหลล่าทหารโรม แตล่หญลิงเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้จากไปไหน พวกนาง
ยรนอยซูล่ “แตล่ไกล” และไดท้เหจ็นความทสุกขร์ทรมานของพระเยซซู ไมล่มบีความสงสนยในความเสบียใจและความทสุกขร์โศก
ของพวกนางเลยเพราะความปวดรท้าวอนนแสนสาหนสทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกนางกคาลนงเผชลิญอยซูล่นนนั้น

ผซูท้หญลิงเหลล่านบีนั้ “ไดผู้ตริดตามพระเยซผจากแควผู้นกาลริลรีเพพพื่อปรนนริบมัตริพระองคค์” เราไมล่ถซูกบอกอยล่างแนล่ชนดวล่า
หญลิงเหลล่านนนั้นไดท้ทคาสลินี่งใดบท้างเพรนี่อพระเยซซู แตล่มบีหลายสลินี่งทบีนี่พวกนางสามารถทคาไดท้เพรนี่อทคาใหท้ชบีวลิตบนโลกนบีนั้ของ
พระองคร์นล่าอภลิรมยร์มากขรึนั้น การปรนนลิบนตลิของพวกนางถซูกกลล่าวถรึงในทบีนี่นบีนั้เพรนี่อชบีนั้ใหท้เหจ็นการทสุล่มเทของพระพวกนาง
ทบีนี่มบีตล่อพระองคร์ ฝซูงชนทนนั้งหลายทบีนี่เปป็นผซูท้ชายรล่วมวงในการรท้องวล่า “ตรถึงเขาเสรียทรีพื่กางเขน” และแมท้แตล่เหลล่าสาวกทบีนี่
ถซูกเลรอกสรรของพระองคร์กจ็ทอดทลินั้งพระองคร์ไปเมรนี่อพระองคร์ทรงถซูกจนบกสุมในทบีนี่สสุด แตล่พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้บนนทรึกตรง
ไหนเลยวล่าเหลล่าผซูท้ตลิดตามหญลิงเหลล่านนนั้นของพระเยซซูไมล่ไดท้สนตยร์ซรนี่อตล่อพระองคร์เชล่นนนนั้น ทล่ามกลางการทดสอบและ
ความทสุกขร์ลคาบากเหลล่านนนั้นทนนั้งหมดของพระองคร์ การเหยบียดหยามและการเยาะเยท้ยทนนั้งหมดทบีนี่เหลล่าศนตรซูของ
พระองคร์ไดท้ถาโถมเขท้าใสล่พระองคร์ หญลิงเหลล่านนนั้นกจ็ยนงจงรนกภนกดบีตล่อพระองคร์อยซูล่เหมรอนเดลิม เทล่าทบีนี่พระวจนะของ
พระเจท้าเปปิดเผย ไมล่มบีสนกคนในผซูท้ตลิดตามหญลิงเหลล่านนนั้นของพระองคร์กลล่าวรท้ายหรรอเหยบียดหยามพระเยซซู แตล่เรามบี



บนนทรึกเรรนี่องราวหลายตอนทบีนี่แสดงใหท้เหจ็นการปรนนลิบนตลิอนนเปปีปี่ยมดท้วยความรนกของสตรบีทนนั้งหลายในวาระตล่างๆใน
ชบีวลิตขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าบนแผล่นดลินโลกนบีนั้

ยอหร์น 19:25 ทคาใหท้เราเชรนี่อวล่าหญลิงบางคนเหลล่านนนั้นไดท้ฝป่าฝซูงชนเหลล่านนนั้นจนกระทนนี่งพวกนางไดท้เขท้ามายรน
อยซูล่ใกลท้กางเขนนนนั้น ในพระคคาขท้อนนนั้นเราถซูกบอกวล่า “ผผผู้ทรีพื่ยพนอยผข่ขผู้างกางเขนของพระเยซผนมันั้น มบีมารดาของพระองคร์
กนบนท้าสาวของพระองคร์ มารบียร์ภรรยาของเคลโอฟปัส และมารบียร์ชาวมนกดาลา”

“มารรียค์ มมักดาลา” มบีเหตสุผลอนนดบีทบีนี่จะทสุล่มเทใหท้แกล่พระเยซซู ลซูกา 8:1-3 บอกเราวล่าขณะทบีนี่พระเยซซูเดลิน
ทาง “ไปตามทสุกบท้านทสุกเมรอง...สาวกสลิบสองคนนนนั้นกจ็อยซูล่กนบพระองคร์ พรท้อมกนบผซูท้หญลิงบางคนทบีนี่มบีวลิญญาณชนนี่วออก
จากนางและทบีนี่หายโรคตล่างๆ ครอมารรียค์ทรีพื่เรรียกวข่าชาวมมักดาลา ทรีพื่ไดผู้ทรงขมับผรีออกจากนางเจก็ดผรี และโยอนนนา
ภรรยาของคซูซา ตท้นเรรอนของเฮโรด และซซูซนนนา และผซูท้หญลิงอรนี่นๆหลายคนทบีนี่เคยปรนนลิบนตลิพระองคร์ดท้วยการถวาย
สลินี่งของของเขา” มารบียร์ชาวมนกดาลาไดท้กลายเปป็นผซูท้ตลิดตามทบีนี่ทสุล่มเทมากทบีนี่สสุดคนหนรึนี่งขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา

“มารรียค์มารดาของยากอบและโยเสส” มาระโกกลล่าวถรึงมารบียร์คนนบีนั้วล่าเปป็น “มารดาของยากอบนท้อยและ
ของโยเสส” (มาระโก 15:40)

“...และมารดาของบสุตรเศเบดรี” บสุตรทนนั้งหลายของเศเบดบีครอยากอบและยอหร์น ซรึนี่งเปป็นอนครทซูตสองคนทบีนี่
ถซูกกลล่าวถรึงบล่อยๆ (มธ. 10:2) มารดาของพวกเขามบีนามวล่าสะโลเม (มาระโก 15:40)

โยเซฟชาวบผู้านอารริมาเธทยรผู้องขอและฝปังพระศพของพระเยซผ
ขท้อ 57 และ 58: “ครมันั้นถถึงเวลาพลบคพื่สา มรีเศรษฐรีคนหนถึพื่งมาจากบผู้านอารริมาเธรียชพพื่อโยเซฟ เปป็นสาวกของ

พระเยซผดผู้วย เขาไดผู้เขผู้าไปหาปปีลาตขอพระศพพระเยซผ ปปีลาตจถึงสมัพื่งใหผู้มอบพระศพนมันั้นใหผู้”
เรายนงพบบนนทรึกเรรนี่องราวนบีนั้ในมาระโก 15:42-47, ลซูกา 23:50-56, และยอหร์น 19:38-42 ดท้วย บนนทรึก

ขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่ม แมท้เหจ็นพท้องตรงกนนในสาระสคาคนญ กจ็แตกตล่างและเปป็นเอกเทศอยล่างเหจ็นไดท้ชนด โดยแสดงใหท้
เหจ็นวล่าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ไดท้ประทานขล่าวสารเฉพาะเจาะจงใหท้แกล่ผซูท้เขบียนขล่าวประเสรลิฐแตล่ละคนเกบีนี่ยวกนบ
เหตสุการณร์ทบีนี่ยลินี่งใหญล่ทบีนี่สสุดตลอดกาล-การถซูกฝปังและการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู

ในตอนเยจ็น (หลนงจากบล่ายสามโมงตรงเปป็นตท้นไป) “มรีเศรษฐรีคนหนถึพื่งมาจากบผู้านอารริมาเธรียชพพื่อโยเซฟ” 
นบีนี่เปป็นครนนั้งแรกทบีนี่โยเซฟชาวบท้านอารลิมาเธบียถซูกกลล่าวถรึงในพระคนมภบีรร์ กล่อนหนท้านบีนั้ไมล่มบีบนนทรึกเกบีนี่ยวกนบการกระทคา
ใดๆของเขาเลย และเราไมล่ไดท้ยลินเกบีนี่ยวกนบเขาอบีกเลยหลนงจากทบีนี่เขานคาพระศพของพระเยซซูไปวางไวท้ในอสุโมงคร์ฝปัง
ศพอนนใหมล่ของเขาเอง ลซูกา 23:51 บอกเราวล่าโยเซฟ “มลิไดท้ยอมเหจ็นดท้วยในมตลิและการกระทคาของเขาทนนั้งหลาย”
นนนี่นครอ โยเซฟชาวบท้านอารลิมาเธบียไมล่ไดท้เหจ็นดท้วยกนบคคาปรรึกษาอนนชนนี่วรท้ายทบีนี่มบีการวางแผนจนบกสุม, ตนดสลินใหท้มบีความ
ผลิด, และประหารชบีวลิตพระเยซซู เขารนกพระเยซซู แตล่เขาเปป็นสาวก “แบบลนบๆ เพราะกลนวพวกยลิว” (ยอหร์น 19:38)

โยเซฟ “ไปหาปปีลาตขอพระศพพระเยซผ” พระเจท้าทรงมบีอคานาจหนกลท้างทสุกสลินี่งทบีนี่จะขนดขวางไมล่ใหท้รายละ
เอบียดใดๆของคคาพยากรณร์สคาเรจ็จจรลิง มนนผลิดธรรมเนบียมปฏลิบนตลิของโรมทบีนี่จะฝปังศพอาชญากรทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขน ดนง
นนนั้นพระเยซซู ซรึนี่ง “ถซูกนนบเขท้ากนบบรรดาผซูท้ละเมลิด” จรึงจะไมล่ไดท้รนบเกบียรตลิในการถซูกฝปังศพอยล่างเหมาะสม เราจรึงเหจ็น
อคานาจสลิทธลิธิ์ขาดของพระเจท้าอบีกครนนั้ง เมรนี่อพวกฟารลิสบีขอใหท้หนกขาของเหยรนี่อเหลล่านนนั้นเพรนี่อทบีนี่วล่าผซูท้ทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขน
เหลล่านนนั้นจะไดท้ถซูกนคาศพไปใหท้พท้นๆเสบียกล่อนถรึงวนนสะบาโต (ยอหร์น 19:31; พบญ. 21:23) พวกเขากจ็กคาลนงทคาสลินี่ง



นนนั้นโดยไมล่รซูท้ตนวซรึนี่งจะทคาใหท้พระเยซซูสามารถถซูกฝปังและเปป็นขรึนั้นในวนนทบีนี่สามไดท้ มลิฉะนนนั้นพวกโรมกจ็คงปลล่อยใหท้พระ
เยซซูอยซูล่บนกางเขนนนนั้นตล่อไปอบีกหลายวนนแลท้ว ดท้วยเหตสุนบีนั้เมรนี่อโยเซฟขอพระศพของพระเยซซู ปปีลาตจรึงอนสุญาตตาม
คคาขอของเขาและ “สมัพื่งใหผู้มอบพระศพนมันั้นใหผู้”

โยเซฟตท้องขอพระศพของพระเยซซูเพราะวล่าไมล่มบีใครสามารถเอาศพคนใดลงมาจากกางเขนไดท้หากไมล่ไดท้
รนบอนสุญาตจากผซูท้วล่าราชการโรมหรรอบสุคคลอรนี่นทบีนี่มบีอคานาจของทางการ ดนงทบีนี่ผมไดท้ใหท้อรรถาธลิบายไปแลท้ว ศพของ
พวกอาชญากรทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขนมนกถซูกปลล่อยทลินั้งไวท้บนกางเขนจนกวล่าพวกแรท้งมากนดกลินศพเหลล่านนนั้นจนเหลรอแตล่
โครงกระดซูก สลินี่งนบีนั้ไมล่มบีทางทบีนี่จะถซูกยอมใหท้เกลิดขรึนั้นไดท้อยล่างแนล่นอนหากมบีพระศพของพระเยซซูเขท้ามาเกบีนี่ยวขท้อง ดท้วย
วล่ามนนถซูกพยากรณร์ไวท้แลท้ววล่าพระองคร์จะทรงถซูกฝปังไวท้และพระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นอบีกในวนนทบีนี่สาม มนนจรึงเปป็นความ
จคาเปป็นของพระเจท้าทบีนี่พระศพของพระองคร์ตท้องถซูกเอาไปเสบียจากกางเขนนนนั้นและวางไวท้ในอสุโมงคร์ฝปังศพแหล่งหนรึนี่ง 
แตล่ตท้องไดท้รนบความเหจ็นชอบจากปปีลาตกล่อนทบีนี่โยเซฟจะสามารถเอาพระศพนนนั้นไปจากกางเขนไดท้

ขท้อ 59 และ 60: “เมพพื่อโยเซฟไดผู้รมับพระศพมาแลผู้ว เขากก็เอาผผู้าปฝ่านทรีพื่สะอาดพมันหสุผู้มพระศพไวผู้ แลผู้วเชริญ
พระศพไปประดริษฐานไวผู้ทรีพื่อสุโมงคค์ใหมข่ของตน ซถึพื่งเขาไดผู้สกมัดไวผู้ในศริลา เขากก็กลรินั้งหรินใหญข่ปปิดปากอสุโมงคค์ไวผู้แลผู้วกก็
จากไป”

มาระโก 15:46 บอกเราวล่าโยเซฟ “ไดท้ซรนั้อผท้าปป่านเนรนั้อละเอบียด” และหล่อพระศพของพระเยซซูในผท้าปป่าน
นนนั้น ลซูกา 23:53 เสรลิมวล่าอสุโมงคร์ฝปังศพทบีนี่วางพระศพนนนั้นถซูก “เจาะไวท้ในศลิลาทบีนี่ยนงมลิไดท้วางศพผซูท้ใดเลย” ยอหร์นใหท้
รายละเอบียดทบีนี่มากขรึนั้นไปอบีกเกบีนี่ยวกนบการฝปังพระศพของพระเยซซู ในยอหร์น 19:39-41 เราถซูกบอกวล่านริโคเดมมัสกจ็
มาชล่วยเหลรอโยเซฟชาวบท้านอารลิมาเธบียเชล่นกนน นลิโคเดมนส “นคาเครรนี่องหอมผสม ครอมดยอบกนบกฤษณาหนนก
ประมาณสามสลิบกวล่ากลิโลกรนมมาดท้วย พวกเขาอนญเชลิญพระศพพระเยซซู และเอาผท้าปป่านกนบเครรนี่องหอมพนนพระศพ
นนนั้นตามธรรมเนบียมฝปังศพของพวกยลิว ในสถานทบีนี่พระองคร์ถซูกตรรึงทบีนี่กางเขนนนนั้นมบีสวนแหล่งหนรึนี่ง ในสวนนนนั้นมบีอสุโมงคร์
ฝปังศพใหมล่ทบีนี่ยนงไมล่ไดท้ฝปังศพผซูท้ใดเลย”

ดนงนนนั้นโยเซฟชาวบท้านอารลิมาเธบียและนลิโคเดมนสจรึงเอาผท้าปป่านเนรนั้อละเอบียดพนนพระศพของพระเยซซูพรท้อม
เครรนี่องหอม และวางพระศพนนนั้นในอสุโมงคร์ฝปังศพใหมล่ของโยเซฟ บางครนนั้งเครรนี่องหอมตล่างๆกจ็ถซูกใชท้ในปรลิมาณเยอะๆ
เพรนี่อทคาเปป็นทบีนี่รองหรรอทบีนี่นอนสคาหรนบวางศพ กษมัตรริยค์อาสาถซูกฝปังในทบีนี่นอน “ซรึนี่งมบีเครรนี่องหอมตล่างๆเตจ็มไปหมด ซรึนี่ง
ชล่างปรสุงเครรนี่องหอมไดท้ปรสุงไวท้” (2 พศด. 16:14) ดนงนนนั้นเราจรึงทราบวล่าตลอดหลายรท้อยปปีพวกยลิวมบีธรรมเนบียมใน
การอาบศพดท้วยเครรนี่องหอมตล่างๆ

อสุโมงคร์ฝปังศพทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกวางพระศพในนนนั้นเปป็นอสุโมงคร์ใหมล่ของโยเซฟเอง ซรึนี่งถซูกเตรบียมไวท้สคาหรนบ
การฝปังศพของเขาเอง มนนไมล่ใชล่เรรนี่องผลิดปกตลิทล่ามกลางพวกยลิวทบีนี่จะเตรบียมสถานทบีนี่ฝปังศพของตนไวท้ในระหวล่างทบีนี่
พวกเขายนงมบีชบีวลิตอยซูล่ อยล่างไรกจ็ตาม มนนไมล่ใชล่เหตสุบนงเอลิญทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกวางพระศพในอสุโมงคร์ของโยเซฟ อลิส
ยาหร์ 53:9 พยากรณร์ไวท้วล่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงถซูกฝปัง “กนบเศรษฐบี” และขท้อ 57 ของบททบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่กจ็บอก
เราอยล่างชนดแจท้งวล่าโยเซฟชาวบท้านอารลิมาเธบียเปป็น “เศรษฐรี” จากนนนั้น “หรินใหญข่” กท้อนหนรึนี่งไดท้ถซูกกลลินั้งมาปปิดปาก
อสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น

ขท้อ 61: “ฝฝ่ายมารรียค์ชาวมมักดาลากมับมารรียค์อรีกคนหนถึพื่งนมันั้น กก็นมัพื่งอยผข่ทรีพื่นมัพื่นตรงหนผู้าอสุโมงคค์”



หญลิงเหลล่านบีนั้ชล่างทสุล่มเทตล่อองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกนางเหลรอเกลิน แมท้กระทนนี่งหลนงจากทบีนี่พระองคร์
สลินั้นพระชนมร์แลท้วและถซูกฝปังแลท้วพวกนางกจ็ยนงวนเวบียนอยซูล่แถวอสุโมงคร์ฝปังศพของพระองคร์ ความรนกและความเชรนี่อถซูก
แสดงเปป็นแบบอยล่างในทบีนี่นบีนั้ หญลิงเหลล่านบีนั้เปป็นพวกสสุดทท้ายทบีนี่ไปจากสถานทบีนี่พนกสงบของพระเยซซู และพวกนางเปป็น
พวกแรกทบีนี่กลนบมายนงอสุโมงคร์ฝปังศพแหล่งนบีนั้เมรนี่อวนนสะบาโตพท้นไปแลท้วและวนนแรกของสนปดาหร์มาถรึง

วางยามเฝฝ้าออุโมงคย์ฝปังศพ
ขท้อ 62-65: “วมันตข่อมา คพอวมันถมัดจากวมันตระเตรรียม พวกปสุโรหริตใหญข่และพวกฟารริสรีพากมันไปหาปปีลาต

เรรียนวข่า “เจผู้าคสุณขอรมับ ขผู้าพเจผู้าทมันั้งหลายจสาไดผู้วข่า คนลข่อลวงผผผู้นมันั้น เมพพื่อเขายมังมรีชรีวริตอยผข่ไดผู้พผดวข่า ‘ลข่วงไปสามวมัน
แลผู้วเราจะเปป็นขถึนั้นมาใหมข่’ เหตสุฉะนมันั้น ขอไดผู้มรีบมัญชาสมัพื่งเฝฝ้าอสุโมงคค์ใหผู้แขก็งแรงจนถถึงวมันทรีพื่สาม เกลพอกวข่าสาวกของ
เขาจะมาในตอนกลางคพน และลมักเอาศพไป แลผู้วจะประกาศแกข่ประชาชนวข่า เขาเปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลผู้ว 
และการหลอกลวงครมันั้งนรีนั้จะรผู้ายแรงยริพื่งกวข่าครมันั้งกข่อนอรีก” ปปีลาตจถึงบอกเขาวข่า “พวกทข่านจงเอายามไปเถริด จงไป
เฝฝ้าใหผู้แขก็งแรงเทข่าทรีพื่ทข่านจะทสาไดผู้”

“วมันตข่อมา คพอวมันถมัดจากวมันตระเตรรียม” ไมล่ไดท้หมายถรึงวมันถมัดมาอยล่างทบีนี่เรานนบวนนตล่างๆบนปฏลิทลินของ
เรา เราตท้องจคาใหท้ขรึนั้นใจเกบีนี่ยวกนบขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าวนนของพวกยลิวสลินั้นสสุดลงเมรนี่อดวงอาทลิตยร์ตกดลิน และวมันถมัดไป (ใน
กรณบีนบีนั้ ครอวนนสะบาโต) กก็เรริพื่มตผู้นในตอนนนนั้น ดนงนนนั้นหลนงจากทบีนี่ดวงอาทลิตยร์ตกดลินพวกยลิวกจ็ไปหาปปีลาตทนนทบีเพรนี่อขอ
ใหท้วางยามเฝฝ้าอสุโมงคร์ฝปังศพของพระเยซซู นบีนี่นล่าจะเปป็นเพราะพวกเขารซูท้วล่า หากพวกสาวกไดท้พยายามทบีนี่จะขโมย
พระศพของพระเยซซูไปจรริงๆ คนเหลล่านนนั้นกจ็คงพยายามทคาเชล่นนนนั้นในครนแรกทบีนี่พระองคร์ทรงอยซูล่ในอสุโมงคร์ ดนงนนนั้น
พวกเขาจรึงไมล่เสบียเวลาเลยในการไปหาปปีลาตเพรนี่อขอความชล่วยเหลรอจากเขาในการวางยามเฝฝ้าอสุโมงคร์

“พวกปสุโรหริตใหญข่และพวกฟารริสรี” รซูท้วล่าพระครลิสตร์ทรงสลินั้นพระชนมร์แลท้วและถซูกฝปังไวท้ แตล่พวกเขากจ็ยนง
เกรงกลนวฤทธลิธิ์เดชของพระองคร์อยซูล่ดบี พวกเขาเรบียกพระองคร์วล่าเปป็น “คนหลอกลวง” และแสรท้งทคาเปป็นไมล่เชรนี่อสลินี่งทบีนี่
พระองคร์ตรนสขณะทบีนี่พระองคร์ยนงทรงมบีชบีวลิตอยซูล่ ถรึงกระนนนั้นพวกเขากจ็กลนวอยซูล่ดบีวล่าแมท้อยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปังศพพระองคร์กจ็
อาจทคาใหท้แผนการของพวกเขาทบีนี่จะทคาลายพระองคร์สซูญเปลล่าหมด ดท้วยเหตสุนบีนั้พวกเขาจรึงตท้องทคาทสุกวลิถบีทางทบีนี่ทคาไดท้
เพรนี่อทบีนี่จะแนล่ใจวล่าพระองคร์ไมล่ไดท้หลบหนบีจากอสุโมงคร์ฝปังศพไมข่วข่าจะดผู้วยวริธรีใดกก็ตาม พวกเขาไมล่นล่าจะเชรนี่อจรลิงๆวล่า
พระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นจากตาย แตล่ไมล่ตท้องสงสนยเลยวล่าพวกเขายนงหวนนี่นเกรงพระองคร์อยซูล่แมท้ในยามทบีนี่พระองคร์ตาย
ไปแลท้วกจ็ตาม ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงขอรท้องปปีลาตใหท้ใชท้อคานาจของโรมในการวางยามของโรมไวท้ทบีนี่อสุโมงคร์นนนั้น

“เจผู้าคสุณขอรมับ ...เหตสุฉะนมันั้น ขอไดผู้มรีบมัญชาสมัพื่งเฝฝ้าอสุโมงคค์ใหผู้แขก็งแรงจนถถึงวมันทรีพื่สาม...” คสุณคงจคาไดท้วล่าใน
มนทธลิว 12:38-40 “บางคนในพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี” ขอเหจ็นหมายสคาคนญจากพระเยซซู พระองคร์ตรนส
ตอบวล่า “คนชาตลิชนนี่วและเลล่นชซูท้แสวงหาหมายสคาคนญ และจะไมล่ทรงโปรดใหท้หมายสคาคนญแกล่เขา เวท้นไวท้แตล่หมาย
สคาคนญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์ ดท้วยวล่า ‘โยนาหค์ไดผู้อยผข่ในทผู้องปลาวาฬสามวมันสามคพน’ ฉมันใด บสุตรมนสุษยค์จะ
อยผข่ในทผู้องแผข่นดรินสามวมันสามคพนฉมันนมันั้น” ไมล่วล่าพวกเขาจะเขท้าใจอะไรจากสลินี่งทบีนี่พระเยซซูตรนส, ไมล่วล่าพวกเขาจะไมล่
ยอมเชรนี่อมากขนาดไหนในคคากลล่าวอท้างของพระองคร์ทบีนี่วล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นจากตาย, ในหนวของพวกเขากจ็ยนง
จดจคา “วมันทรีพื่สาม” นนนั้นไดท้และพวกเขาอยากทบีนี่จะแนล่ใจวล่าอยล่างนท้อยสามวนนอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้นจะตท้องถซูกยามเฝฝ้าไวท้
อยล่างปลอดภนยและแนล่นหนา



แนล่นอนวล่าพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีไมล่ไดท้ยอมรนบวล่าตนรซูท้สรึกกลนวและหวาดหวนนี่นเมรนี่อพวกเขาไปหา
ปปีลาตเพรนี่อขอใหท้วางยามเฝฝ้าอสุโมงคร์ฝปังศพของพระเยซซู พวกเขาอท้างวล่าสาวกเหลล่านนนั้นอาจมาตอนกลางครนและ
ขโมยศพนนนั้นไป และจากนนนั้นกจ็กลล่าวอท้างเปป็นความเทจ็จวล่าพระองคร์ไดท้ทรงเปป็นขถึนั้นจากตายแลท้ว ดนงนนนั้น “การหลอก
ลวงครมันั้งนรีนั้” จะ “รผู้ายแรงยริพื่งกวข่าครมันั้งกข่อนอรีก”

กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง พวกเขาเรบียกพระเยซซูวล่าเปป็น “คนหลอกลวง”, คนลวงโลก, และหากพระองคร์ไดท้
หลอกลวงประชาชนตอนยนงมบีชบีวลิตอยซูล่ การขโมยศพของพระองคร์ไปและเลล่าใหท้ผซูท้คนฟปังวล่าพระองคร์ไดท้เปป็นขรึนั้นจาก
ตายแลท้วกจ็จะหลอกลวงหนมักยริพื่งกวข่า ผมประหลาดใจจรลิงๆทบีนี่พระเจท้าทรงอนสุญาตเหลล่าศนตรซูของพระเยซซูใหท้ยก
เหตสุผลสนนบสนสุนทบีนี่แขจ็งแรงเพรนี่อพลิสซูจนร์การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายพระกายของพระองคร์ พวกเขาไดท้กระทคาทสุกสลินี่งทบีนี่
ทคาไดท้เพรนี่อปฝ้องกนนไมล่ใหท้เกลิดการหลอกลวงใดๆเกบีนี่ยวกนบการฟฟฟื้นครนพระชนมร์นนนั้น และจากนนนั้นกจ็รท้องขออคานาจของ
โรมใหท้ปฝ้องกนนไมล่ใหท้เกลิดการหลอกลวงใดๆมากขรึนั้นไปอบีก ดนงนนนั้นพวกเขาจรึงเสรลิมขท้อพลิสซูจนร์เรรนี่องการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ฝป่ายพระกายของพระบสุตรของพระเจท้าใหท้หนนกแนล่นยลินี่งขรึนั้น ดท้วยวล่าหากพระศพนนนั้นไมล่มบีทางถซูกขโมยไปไดท้
เดจ็ดขาด พระองคร์กจ็ตท้องเปป็นขรึนั้นใหมล่แลท้วจรลิงๆตามทบีนี่พระองคร์ไดท้ทรงสนญญาไวท้!

“พวกทข่านจงเอายามไปเถริด...” ผมอดทบีนี่จะเชรนี่อไมล่ไดท้วล่าพอถรึงตอนนบีนั้ปปีลาตไดท้มบีทล่าทบีไมล่แยแสใดๆทนนั้งสลินั้น
แลท้ว เขารซูท้วล่าพวกยลิวไมล่มบีเหตสุผลในทางกฎหมายหรรอในทางตรรกะทบีนี่เรบียกรท้องใหท้ตรรึงพระเยซซูทบีนี่กางเขน เขาไมล่
สนใจในเรรนี่องความเชรนี่อตล่างๆทางศาสนาของพวกเขาเลย ดท้วยเหตสุนบีนั้ หลนงจากไดท้ยอมตามคคาขอของพวกเขาแลท้ว
ในการปลล่อยบารนบบนสเปป็นอลิสระและตรรึงเยซซูชาวนาซาเรจ็ธทบีนี่กางเขน เขากจ็ไมล่สนใจกลิจธสุระตล่างๆของพวกเขาอบีก
ตล่อไปแลท้ว หากพวกเขาอยากไดท้ยามทบีนี่เปป็นเหลล่าทหารโรมไปเฝฝ้าอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น พวกเขากจ็ไดผู้ทหารโรมไปเฝฝ้ามนน

จงสนงเกตวล่าเขากลล่าวเสรลิมวล่า “จงไปเฝฝ้าใหผู้แขก็งแรงเทข่าทรีพื่ทข่านจะทสาไดผู้” เขาไมล่ไดท้กลล่าววล่าเขาอยากใหท้มบี
การตนนั้งระบบรนกษาความปลอดภนย เขาปลล่อยใหท้เปป็นธสุระของพวกเขาทนนั้งหมดทบีนี่จะทคาทสุกอยล่างทบีนี่ทคาไดท้เพรนี่อรนบ
ประกนนความปลอดภนยของพระศพของพระเยซซู ดนงนนนั้นเขาจรึงอนสุญาตตามคคาขอของพวกยลิวและไลข่พวกเขาไปใหท้
พท้นๆ

ขท้อ 66: “เขาจถึงไปทสาอสุโมงคค์ใหผู้มมัพื่นคง ประทมับตราไวผู้ทรีพื่หริน และวางยามประจสาอยผข่”
“เขาจถึงไป...” นบีนี่ดซูเหมรอนบอกเปป็นนนยวล่าพวกยลิวไมล่ไวท้ใจเหลล่าทหารโรมวล่าจะใชท้มาตรการรนกษาความ

ปลอดภนยตล่างๆทบีนี่เขท้มงวดพอทบีนี่จะทคาใหท้พวกเขาพอใจ ดนงนนนั้นพวกปสุโรหลิตใหญล่และพวกฟารลิสบีจรึงไปพรท้อมกนบพวก
ทหารยามเหลล่านนนั้นเพรนี่อทบีนี่จะดซูวล่าอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้นแนล่นหนาพอ

“...ประทมับตราไวผู้ทรีพื่หริน” หมายความวล่าพวกเขาขรึงเชรอกเหนบียวไมล่ขาดงล่ายเสท้นหนรึนี่งพาดปากอสุโมงคร์นนนั้น, 
ครอพาดหลินกท้อนนนนั้นทบีนี่ถซูกวางไวท้ทบีนี่ปากอสุโมงคร์, และจากนนนั้นโดยใชท้ขบีนั้ผรึนั้งหรรอดลินเหนบียวเพรนี่อผนรึกพวกเขากจ็ตลิดปลาย
เชรอกทนนั้งสองดท้านไวท้กนบศลิลาแขจ็งทบีนี่อยซูล่คนละดท้านของปากอสุโมงคร์ใหท้แนล่น จากนนนั้นขบีนั้ผรึนั้งหรรอดลินเหนบียวทบีนี่ถซูกใชท้นนนั้นกจ็ถซูก
ประทนบตราดท้วยตราประทนบทางการของปปีลาต เนรนี่องจากมบีปากอสุโมงคร์เดบียวในอสุโมงคร์ฝปังศพแบบนนนั้น ใครกจ็ตามทบีนี่
เขท้าไปทางนนนั้นจรึงตท้องรบกวนเชรอกทบีนี่ผนรึกปากอสุโมงคร์นนนั้น และคงทคาใหท้ตราประทนบเหลล่านนนั้นขาด อนนทบีนี่จรลิงแลท้ว เรา
คงกลล่าวไดท้วล่าอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้นถซูกผนรึกใตท้อคานาจของโรม ดนงนนนั้นจรึงไมล่มบีผซูท้ใดสามารถเขท้าไปเคลรนี่อนยท้ายพระศพของ
พระเยซซูไดท้



“...และวางยามประจสาอยผข่” นอกเหนรอจากหลินกท้อนใหญล่นนนั้นซรึนี่งปปิดปากอสุโมงคร์ฝปังศพแลท้ว ตราประจคา
จนกรวรรดลิของโรมกจ็ยรึดเชรอกนนนั้นไวท้อยล่างแนล่นหนาพาดทนบหลินกท้อนนนนั้น และนอกเหนรอจากมาตรการปฝ้องกนนตล่างๆ
แลท้ว ทหารยามชาวโรมนนกลสุล่มหนรึนี่ง-เราอาจกลล่าวไดท้วล่ามพอดรีทรีพื่สสุดของโรม-กจ็ถซูกวางไวท้เพรนี่อปฝ้องกนนอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น
ดท้วย

การทรงจนดเตรบียมของพระเจท้าอยซูล่ในนบีนั้ หากพวกสาวกของพระเยซผไดท้รนบอนสุญาตใหท้ยรนยามเฝฝ้าอสุโมงคร์ฝปัง
ศพนนนั้นสามวนนสามครน หรรอหากคนเหลล่านนนั้นทบีนี่กลท้าอท้างตนววล่าเปป็นมลิตรสหายกนบพระเยซซูไดท้ตนนั้งตนวเองใหท้เฝฝ้าปากทาง
เขท้านนนั้น พวกศนตรซูขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้ากจ็คงกลล่าววล่าภายใตท้การเสแสรท้งวล่าเฝฝ้ายามอยผข่ คนเหลล่านนนั้นกจ็อาจเขท้าไปใน
อสุโมงคร์และเอาพระศพของพระเยซซูไปไวท้ยนงทบีนี่ซล่อนทบีนี่ปลอดภนยสนกแหล่งกจ็ไดท้ แตล่พวกยลิวเองไดท้ทคาใหท้อสุโมงคร์นนนั้น
ปลอดภนยและรนบประกนนวล่ามบียามเฝฝ้ารนกษาความปลอดภนยอสุโมงคร์นนนั้นอยล่างแนล่นหนา โดยการทคาเชล่นนบีนั้ พวกศนตรซู
ของพระเยซซูไดท้ทคาทสุกวลิถบีทางเพรนี่อปกปฝ้องขท้อเทจ็จจรลิงเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระองคร์ใหท้รอดพท้น
จากการโตท้แยท้งหรรอการหวาดระแวงสงสนยใดๆทนนั้งสลินั้น

อบีกครนนั้งทบีนี่ความโกรธของมนสุษยร์ไดท้ถซูกทคาใหท้สรรเสรลิญพระมหากษนตรลิยร์แหล่งสงล่าราศบี เหมรอนกนบทบีนี่พระ
วจนะของพระเจท้าไดท้ประกาศไวท้แลท้ว (สดด. 76:10)



บทททที่ 28
28:1 ภายหลนงวนนสะบาโต เวลาใกลท้รสุล่งเชท้าวนนตท้นสนปดาหร์ มารบียร์ชาวมนกดาลากนบมารบียร์อบีกคนหนรึนี่งมาดซูอสุโมงคร์
28:2 ดซูเถลิด ไดท้เกลิดแผล่นดลินไหวใหญล่ยลินี่งนนก เพราะทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ลงมาจากสวรรคร์ กลลินั้งกท้อน
หลินนนนั้นออกจากปากอสุโมงคร์ แลท้วกจ็นนนี่งอยซูล่บนหลินนนนั้น
28:3 ใบหนท้าของทซูตนนนั้นเหมรอนแสงฟฝ้าแลบ เสรนั้อของทซูตนนนั้นกจ็ขาวเหมรอนหลิมะ
28:4 พวกยามทบีนี่เฝฝ้าอยซูล่กลนวทซูตองคร์นนนั้นจนตนวสนนี่น และเปป็นเหมรอนคนตาย
28:5 ทซูตสวรรคร์นนนั้นจรึงกลล่าวแกล่หญลิงนนนั้นวล่า “อยล่ากลนวเลย เพราะเรารซูท้อยซูล่วล่าทล่านทนนั้งหลายมาหาพระเยซซูซรึนี่งถซูกตรรึง
ทบีนี่กางเขน
28:6 พระองคร์หาไดท้ประทนบอยซูล่ทบีนี่นบีนี่ไมล่ เพราะพระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้วตามทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนสไวท้นนนั้น มาดซูทบีนี่ซรึนี่ง
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้บรรทมอยซูล่นนนั้น
28:7 แลท้วจงรบีบไปบอกพวกสาวกของพระองคร์เถลิดวล่า พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาจากความตายแลท้ว และดซูเถลิด 
พระองคร์เสดจ็จไปยนงแควท้นกาลลิลบีกล่อนทล่านทนนั้งหลาย ทล่านทนนั้งหลายจะเหจ็นพระองคร์ทบีนี่นนนี่น ดซูเถลิด เราไดท้บอกทล่าน
แลท้ว”
28:8 หญลิงเหลล่านนนั้นกจ็ไปจากอสุโมงคร์โดยเรจ็ว ทนนั้งกลนวทนนั้งยลินดบีเปป็นอนนมาก วลินี่งนคาความไปบอกพวกสาวกของ
พระองคร์
28:9 ขณะทบีนี่หญลิงเหลล่านนนั้นไปบอกสาวกของพระองคร์ ดซูเถลิด พระเยซซูไดท้เสดจ็จพบเขาและตรนสวล่า “จงจคาเรลิญเถลิด” 
หญลิงเหลล่านนนั้นกจ็มากอดพระบาทของพระองคร์ และนมนสการพระองคร์
28:10 พระเยซซูจรึงตรนสกนบเขาวล่า “อยล่ากลนวเลย จงไปบอกพวกพบีนี่นท้องของเราใหท้ไปยนงแควท้นกาลลิลบี และพวกเขา
จะไดท้พบเราทบีนี่นนนี่น”
28:11 ขณะทบีนี่พวกผซูท้หญลิงกคาลนงไปอยซูล่นนนั้น ดซูเถลิด มบีบางคนในพวกทบีนี่เฝฝ้ายามไดท้เขท้าไปในเมรอง เลล่าเหตสุการณร์ทนนั้งปวง
ทบีนี่บนงเกลิดขรึนั้นนนนั้นใหท้พวกปสุโรหลิตใหญล่ฟปัง
28:12 เมรนี่อพวกปสุโรหลิตใหญล่ประชสุมปรรึกษากนนกนบพวกผซูท้ใหญล่แลท้ว กจ็แจกเงลินเปป็นอนนมากใหท้แกล่พวกทหาร
28:13 สนนี่งวล่า “พวกเจท้าจงพซูดวล่า ‘พวกสาวกของเขามาลนกเอาศพไปในเวลากลางครนเมรนี่อเรานอนหลนบอยซูล่’
28:14 ถท้าความนบีนั้ทราบถรึงหซูเจท้าเมรอง เราจะพซูดแกท้ไขใหท้พวกเจท้าพท้นโทษ”
28:15 พวกทหารจรึงยอมรนบเงลิน และทคาตามทบีนี่ถซูกสอนมา และความนบีนั้กจ็เลรนี่องลรอไปในบรรดาพวกยลิวจนทสุกวนนนบีนั้
28:16 แลท้วสาวกสลิบเอจ็ดคนนนนั้นกจ็ไดท้ไปยนงแควท้นกาลลิลบี ถรึงภซูเขาทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงกคาหนดไวท้
28:17 และเมรนี่อเขาเหจ็นพระองคร์จรึงกราบลงนมนสการพระองคร์ แตล่บางคนยนงสงสนยอยซูล่
28:18 พระเยซซูจรึงเสดจ็จเขท้ามาใกลท้ แลท้วตรนสกนบเขาวล่า “ฤทธานสุภาพทนนั้งสลินั้นในสวรรคร์กจ็ดบี ในแผล่นดลินโลกกจ็ดบี ทรง
มอบไวท้แกล่เราแลท้ว
28:19 เหตสุฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงออกไปสนนี่งสอนชนทสุกชาตลิ ใหท้รนบบนพตลิศมาในพระนามแหล่งพระบลิดา พระบสุตร 
และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์



28:20 สอนเขาใหท้ถรอรนกษาสลินี่งสารพนดซรึนี่งเราไดท้สนนี่งพวกทล่านไวท้ ดซูเถลิด เราจะอยซูล่กนบทล่านทนนั้งหลายเสมอไป จนกวล่า
จะสลินั้นโลก เอเมน”

การฟฟฟื้นครนพระชนมย์ของพระเยซผ
กล่อนทบีนี่เราจะเรลินี่มเขท้าสซูล่การศรึกษาบทนบีนั้ของขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิว ผมอยากใหท้เราอล่านบนนทรึกเรรนี่องการ

ฟฟฟื้นครนพระชนมร์ทบีนี่ถซูกใหท้ไวท้โดยมาระโก, ลซูกา, และยอหร์นเชล่นกนน เพรนี่อทบีนี่เราจะไดท้ไมล่พลาดรายละเอบียดใดๆเกบีนี่ยวกนบ
บนนทรึกทบีนี่ถซูกใหท้ไวท้โดยบนนทรึกเรรนี่องราวทบีนี่ถซูกรวมกนนของผซูท้เขบียนขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่ทล่าน

ในมาระโก 16:1-14 เราอล่านวล่า:
“ครนนั้นวนนสะบาโตลล่วงไปแลท้ว มารบียร์ชาวมนกดาลา มารบียร์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซรนั้อเครรนี่อง

หอมมาเพรนี่อจะไปชโลมพระศพของพระองคร์ เวลารสุล่งเชท้าวนนตท้นสนปดาหร์พอดวงอาทลิตยร์ขรึนั้นเขากจ็มาถรึงอสุโมงคร์และ
เขาพซูดกนนวล่า “ใครจะชล่วยกลลินั้งกท้อนหลินออกจากปากอสุโมงคร์”

“เมรนี่อเขามองดซูกจ็เหจ็นกท้อนหลินนนนั้นกลลินั้งออกแลท้ว เพราะเปป็นกท้อนหลินโตมาก ครนนั้นเขาเขท้าไปในอสุโมงคร์แลท้ว 
ไดท้เหจ็นหนสุล่มคนหนรึนี่งนสุล่งหล่มผท้ายาวสบีขาวนนนี่งอยซูล่ขท้างขวา ผซูท้หญลิงนนนั้นกจ็ตกตะลรึง ฝป่ายคนหนสุล่มนนนั้นบอกเขาวล่า “อยล่าตก
ตะลรึงเลย พวกทล่านทนนั้งหลายมาหาพระเยซซูชาวนาซาเรจ็ธซรึนี่งตท้องตรรึงไวท้ทบีนี่กางเขน พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว 
พระองคร์หาไดท้ประทนบทบีนี่นบีนี่ไมล่ จงดซูทบีนี่ทบีนี่เขาไดท้วางพระศพของพระองคร์เถลิด แตล่จงไปบอกพวกสาวกของพระองคร์ทนนั้ง
เปโตรเถลิดวล่า พระองคร์เสดจ็จไปยนงแควท้นกาลลิลบีกล่อนทล่านทนนั้งหลาย ทล่านทนนั้งหลายจะเหจ็นพระองคร์ทบีนี่นนนี่น เหมรอน
พระองคร์ตรนสไวท้แกล่พวกทล่านแลท้ว” หญลิงเหลล่านนนั้นกจ็ออกจากอสุโมงคร์รบีบหนบีไป เพราะพลิศวงตกใจจนตนวสนนี่น เขามลิไดท้
พซูดกนบผซูท้ใดเพราะเขากลนว

“ครนนั้นรสุล่งเชท้าวนนตท้นสนปดาหร์ เมรนี่อพระเยซซูทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว พระองคร์ทรงสคาแดงพระองคร์ใหท้ปรากฏแกล่
มารบียร์ชาวมนกดาลากล่อน ครอมารบียร์คนทบีนี่พระองคร์ไดท้ขนบผบีออกเจจ็ดผบี มารบียร์จรึงไปบอกพวกคนทบีนี่เคยอยซูล่กนบพระองคร์แตล่
กล่อน เขากคาลนงรท้องไหท้เปป็นทสุกขร์อยซูล่ เมรนี่อเขาไดท้ยลินวล่าพระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูล่ และมารบียร์ไดท้เหจ็นพระองคร์แลท้ว เขากจ็
ไมล่เชรนี่อ

“ภายหลนงพระองคร์ทรงปรากฏพระกายอบีกรซูปหนรึนี่งแกล่ศลิษยร์สองคน เมรนี่อเขากคาลนงเดลินทางออกไปบท้าน
นอก ศลิษยร์สองคนนนนั้นจรึงไปบอกศลิษยร์อรนี่นๆ แตล่เขามลิไดท้เชรนี่อ ภายหลนงพระองคร์ทรงปรากฏแกล่สาวกสลิบเอจ็ดคนเมรนี่อ
เขาเอนกายลงรนบประทานอยซูล่ และทรงตลิเตบียนเขาเพราะเขาไมล่เชรนี่อและใจดรนั้อดรึง ดท้วยเหตสุทบีนี่เขามลิไดท้เชรนี่อคนซรึนี่งไดท้
เหจ็นพระองคร์เมรนี่อพระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว”

ลซูกา 24:1-45 บอกเราวล่า:
“แตล่เชท้ามรดในวนนตท้นสนปดาหร์ ผซูท้หญลิงเหลล่านนนั้นจรึงนคาเครรนี่องหอมทบีนี่เขาไดท้จนดเตรบียมไวท้มาถรึงอสุโมงคร์ และคน

อรนี่นกจ็มาพรท้อมกนบเขา เขาเหลล่านนนั้นเหจ็นกท้อนหลินกลลินั้งออกพท้นจากปากอสุโมงคร์แลท้วและเมรนี่อเขท้าไปมลิไดท้เหจ็นพระศพ
ของพระเยซซูเจท้า

“ตล่อมาเมรนี่อเขากคาลนงคลิดฉงนดท้วยเหตสุการณร์นนนั้น ดซูเถลิด มบีชายสองคนยรนอยซูล่ใกลท้เขา เครรนี่องนสุล่งหล่ม
แพรวพราว ฝป่ายผซูท้หญลิงเหลล่านนนั้นกลนวและซบหนท้าลงถรึงดลิน ชายสองคนนนนั้นจรึงพซูดกนบเขาวล่า “พวกทล่านแสวงหาคน
เปป็นในพวกคนตายทคาไมเลล่า พระองคร์ไมล่อยซูล่ทบีนี่นบีนี่ แตล่ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว จงระลรึกถรึงคคาทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนสกนบทล่านทนนั้ง



หลายเมรนี่อพระองคร์ยนงอยซูล่ในแควท้นกาลลิลบี ‘บสุตรมนสุษยร์จะตท้องถซูกมอบไวท้ในมรอของคนบาป และตท้องถซูกตรรึงทบีนี่
กางเขน และวนนทบีนี่สามจะเปป็นขรึนั้นมาใหมล่’”

“เขาจรึงระลรึกถรึงพระดคารนสของพระองคร์ไดท้ และกลนบไปจากอสุโมงคร์ แลท้วบอกเหตสุการณร์ทนนั้งปวงนนนั้นแกล่
สาวกสลิบเอจ็ดคน และคนอรนี่นๆทนนั้งหมดดท้วย ผซูท้ทบีนี่ไดท้บอกเหตสุการณร์นนนั้นแกล่อนครทซูต ครอมารบียร์ชาวมนกดาลา โยอนนนา 
มารบียร์มารดาของยากอบ และหญลิงอรนี่นๆทบีนี่อยซูล่กนบเขา ฝป่ายอนครทซูตไมล่เชรนี่อ ถรอวล่าเปป็นคคาเหลวไหล แตล่เปโตรลสุกขรึนั้นวลินี่ง
ไปถรึงอสุโมงคร์ กท้มลงมองดซูกจ็เหจ็นแตล่ผท้าปป่านวางอยซูล่ตล่างหาก แลท้วกลนบไปคลิดพลิศวงถรึงเหตสุการณร์ซรึนี่งไดท้เปป็นไปนนนั้น

“ดซูเถลิด วนนนนนั้นเองมบีสาวกสองคนไปยนงหมซูล่บท้านชรนี่อเอมมาอซูส ไกลจากกรสุงเยรซูซาเลจ็มประมาณสลิบเอจ็ด
กลิโลเมตร เขาสนทนากนนถรึงเหตสุการณร์ซรึนี่งไดท้เปป็นไปนนนั้น และตล่อมาเมรนี่อเขากคาลนงพซูดปรรึกษากนนอยซูล่ พระเยซซูเองกจ็
เสดจ็จเขท้ามาใกลท้ดคาเนลินไปกนบเขา แตล่ตาเขาฟางไปและจคาพระองคร์ไมล่ไดท้

“ พระองคร์ตรนสกนบเขาวล่า “เมรนี่อเดลินมานบีนี่ดท้วยหนท้าโศกเศรท้า ทล่านโตท้ตอบกนนถรึงเรรนี่องอะไร” คนหนรึนี่งชรนี่อ
เคลโอปปัสจรึงทซูลถามพระองคร์วล่า “ทล่านเปป็นเพบียงแตล่คนตล่างดท้าวในกรสุงเยรซูซาเลจ็มหรรอ ทบีนี่ไมล่รซูท้เหตสุการณร์ทนนั้งปวงซรึนี่ง
เปป็นไปในวนนเหลล่านบีนั้” พระองคร์ตรนสถามเขาวล่า “เหตสุการณร์อะไร” เขาจรึงตอบพระองคร์วล่า “เหตสุการณร์เรรนี่องพระ
เยซซูชาวนาซาเรจ็ธ ผซูท้เปป็นศาสดาพยากรณร์ ประกอบดท้วยฤทธลิธิ์เดชในการงานและในถท้อยคคาจคาเพาะพระพนกตรร์
พระเจท้า และตล่อหนท้าประชาชนทนนั้งหลาย และพวกปสุโรหลิตใหญล่กนบขสุนนางทนนั้งหลายของเรา ไดท้มอบพระองคร์ไวท้ใหท้
ปรนบโทษถรึงตาย และตรรึงพระองคร์ทบีนี่กางเขน

“ แตล่เราทนนั้งหลายไดท้หวนงใจวล่าจะเปป็นพระองคร์ผซูท้นนนั้นทบีนี่จะไถล่ชนชาตลิอลิสราเอล ยลินี่งกวล่านนนั้นอบีก วนนนบีนั้เปป็นวนนทบีนี่
สามตนนั้งแตล่เหตสุการณร์นนนั้นเกลิดขรึนั้น และยนงมบีผซูท้หญลิงบางคนในพวกเราทบีนี่ไดท้ทคาใหท้เราประหลาดใจ นางไดท้ไปทบีนี่อสุโมงคร์
เมรนี่อเวลาเชท้ามรด แตล่เมรนี่อไมล่พบพระศพของพระองคร์ จรึงมาเลล่าวล่านางไดท้เหจ็นนลิมลิตเปป็นทซูตสวรรคร์ และทซูตนนนั้นบอกวล่า
พระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูล่ บางคนทบีนี่อยซูล่กนบเรากจ็ไปจนถรึงอสุโมงคร์ และไดท้พบเหมรอนพวกผซูท้หญลิงเหลล่านนนั้นไดท้บอก แตล่
เขาหาไดท้เหจ็นพระองคร์ไมล่”

“ พระองคร์ตรนสแกล่สองคนนนนั้นวล่า “โอ คนเขลา และมบีใจเฉรนี่อยในการเชรนี่อบรรดาคคาซรึนี่งพวกศาสดา
พยากรณร์ไดท้กลล่าวไวท้นนนั้น จคาเปป็นซรึนี่งพระครลิสตร์จะตท้องทนทสุกขร์ทรมานอยล่างนนนั้น แลท้วเขท้าในสงล่าราศบีของพระองคร์
มลิใชล่หรรอ” พระองคร์จรึงทรงเรลินี่มอธลิบายพระคนมภบีรร์ทบีนี่เลจ็งถรึงพระองคร์ทสุกขท้อใหท้เขาฟปัง เรลินี่มตท้นตนนั้งแตล่โมเสสและบรรดา
ศาสดาพยากรณร์ เมรนี่อเขามาใกลท้หมซูล่บท้านทบีนี่จะไปนนนั้น พระองคร์ทรงกระทคาเหมรอนจะทรงดคาเนลินเลยไป เขาจรึงพซูด
หนล่วงเหนบีนี่ยวพระองคร์วล่า “เชลิญหยสุดพนกกนบเรา เพราะวล่าจวนเยจ็นแลท้ว และวนนกจ็ลล่วงไปมาก” พระองคร์จรึงเสดจ็จ
เขท้าไปเพรนี่อพนกอยซูล่กนบเขา

“ ตล่อมาเมรนี่อพระองคร์ทรงเอนพระกายลงเสวยกนบเขา พระองคร์ทรงหยลิบขนมปปัง ขอบพระคสุณ แลท้วหนก
สล่งใหท้เขา ตาของเขากจ็หายฟางและเขากจ็รซูท้จนกพระองคร์ แลท้วพระองคร์กจ็อนนตรธานไปจากเขา เขาจรึงพซูดกนนวล่า “ใจ
เราเรล่ารท้อนภายใน เมรนี่อพระองคร์ตรนสกนบเราตามทาง เมรนี่อพระองคร์ทรงอธลิบายพระคนมภบีรร์ใหท้เราฟปังมลิใชล่หรรอ”



“ แลท้วคนทนนั้งสองนนนั้นกจ็ลสุกขรึนั้นในโมงนนนั้นเองกลนบไปยนงกรสุงเยรซูซาเลจ็ม และพบพวกสาวกสลิบเอจ็ดคนชสุมนสุม
กนนอยซูล่พรท้อมทนนั้งพรรคพวก กคาลนงพซูดกนนวล่า “องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้วจรลิงๆ และไดท้ปรากฏแกล่ซบีโมน”
ฝป่ายสองคนนนนั้นจรึงเลล่าความซรึนี่งเกลิดขรึนั้นทบีนี่กลางทาง และทบีนี่เขาไดท้รซูท้จนกพระองคร์โดยการหนกขนมปปังนนนั้น

“ เมรนี่อเขาทนนั้งสองกคาลนงเลล่าเหตสุการณร์เหลล่านนนั้น พระเยซซูเองทรงยรนอยซูล่ทบีนี่ทล่ามกลางเขา และตรนสกนบเขาวล่า 
“ทล่านทนนั้งหลายจงเปป็นสสุขเถลิด” ฝป่ายเขาทนนั้งหลายสะดสุท้งตกใจกลนวคลิดวล่าเหจ็นผบี พระองคร์จรึงตรนสแกล่เขาวล่า “ทล่านทนนั้ง
หลายวสุล่นวายใจทคาไม เหตสุไฉนความคลิดสนเทล่หร์จรึงบนงเกลิดขรึนั้นในใจของทล่านทนนั้งหลายเลล่า จงดซูมรอของเราและเทท้า
ของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลคาตนวเราดซู เพราะวล่าผบีไมล่มบีเนรนั้อและกระดซูกเหมรอนทล่านเหจ็นเรามบีอยซูล่นนนั้น” เมรนี่อตรนส
อยล่างนนนั้นแลท้ว พระองคร์ทรงสคาแดงพระหนตถร์และพระบาทใหท้เขาเหจ็น

“ เมรนี่อเขาทนนั้งหลายยนงไมล่ปลงใจเชรนี่อ เพราะเปป็นเรรนี่องนล่ายลินดบีอยล่างเหลรอเชรนี่อ และกคาลนงประหลาดใจอยซูล่ 
พระองคร์จรึงตรนสถามเขาวล่า “พวกทล่านมบีอาหารกลินทบีนี่นบีนี่บท้างไหม” เขากจ็เอาปลายล่างชลินั้นหนรึนี่งกนบรวงผรึนั้งชลินั้นหนรึนี่งมา
ถวายพระองคร์ พระองคร์ทรงรนบมาเสวยตล่อหนท้าเขาทนนั้งหลาย พระองคร์ตรนสกนบเขาวล่า “นบีนี่เปป็นถท้อยคคาของเรา ซรึนี่ง
เราไดท้บอกไวท้แกล่ทล่านทนนั้งหลายเมรนี่อเรายนงอยซูล่กนบทล่านวล่า บรรดาคคาทบีนี่เขบียนไวท้ในพระราชบนญญนตลิของโมเสส และใน
คนมภบีรร์ศาสดาพยากรณร์ และในหนนงสรอสดสุดบีกลล่าวถรึงเรานนนั้น จคาเปป็นจะตท้องสคาเรจ็จ” ครนนั้งนนนั้น พระองคร์ทรงบนนดาล
ใหท้ใจเขาทนนั้งหลายเกลิดความสวล่างขรึนั้นเพรนี่อจะไดท้เขท้าใจพระคนมภบีรร์”

คราวนบีนั้ใหท้เราอล่านบนนทรึกของยอหร์น ซรึนี่งถซูกพบในยอหร์น 20:1-29:
“วนนแรกของสนปดาหร์เวลาเชท้ามรด มารบียร์ชาวมนกดาลามาถรึงอสุโมงคร์ฝปังศพ เธอเหจ็นหลินออกจากปากอสุโมงคร์

อยซูล่แลท้ว เธอจรึงวลินี่งไปหาซบีโมนเปโตรและสาวกอบีกคนหนรึนี่งทบีนี่พระเยซซูทรงรนกนนนั้น และพซูดกนบเขาวล่า “เขาเอาองคร์
พระผซูท้เปป็นเจท้าออกไปจากอสุโมงคร์แลท้ว และพวกเราไมล่รซูท้วล่าเขาเอาพระองคร์ไปไวท้ทบีนี่ไหน” เปโตรจรึงออกไปยนงอสุโมงคร์
กนบสาวกคนนนนั้น เขาจรึงวลินี่งไปทนนั้งสองคน แตล่สาวกคนนนนั้นวลินี่งเรจ็วกวล่าเปโตรจรึงมาถรึงอสุโมงคร์กล่อนเขากท้มลงมองดซูเหจ็น
ผท้าปป่านวางอยซูล่ แตล่เขาไมล่ไดท้เขท้าไปขท้างใน

“ซบีโมนเปโตรตามมาถรึงภายหลนง แลท้วเขท้าไปในอสุโมงคร์เหจ็นผท้าปป่านวางอยซูล่ และผท้าพนนพระเศบียรของ
พระองคร์ไมล่ไดท้วางอยซูล่กนบผท้าอรนี่น แตล่พนบไวท้ตล่างหาก แลท้วสาวกคนนนนั้นทบีนี่มาถรึงอสุโมงคร์กล่อนกจ็เขท้าไปดท้วย เขาไดท้เหจ็นและ
เชรนี่อ เพราะวล่าขณะนนนั้นเขายนงไมล่เขท้าใจขท้อพระคนมภบีรร์ทบีนี่วล่า พระองคร์จะตท้องฟฟฟื้นขรึนั้นมาจากความตาย แลท้วสาวกทนนั้ง
สองกจ็กลนบไปยนงบท้านของตน

“แตล่ฝป่ายมารบียร์ยรนรท้องไหท้อยซูล่นอกอสุโมงคร์ ขณะทบีนี่รท้องไหท้อยซูล่เธอกท้มลงมองดซูทบีนี่อสุโมงคร์ และไดท้เหจ็นทซูตสวรรคร์
สององคร์สวมเสรนั้อขาวนนนี่งอยซูล่ ณ ทบีนี่ซรึนี่งเขาวางพระศพพระเยซซู องคร์หนรึนี่งอยซูล่เบรนั้องพระเศบียร และองคร์หนรึนี่งอยซูล่เบรนั้อง
พระบาท ทซูตทนนั้งสองพซูดกนบมารบียร์วล่า “หญลิงเออ๋ย รท้องไหท้ทคาไม” เธอตอบทซูตทนนั้งสองวล่า “เพราะเขาเอาองคร์พระผซูท้
เปป็นเจท้าของขท้าพเจท้าไปเสบียแลท้ว และขท้าพเจท้าไมล่ทราบวล่าเขาเอาพระองคร์ไปไวท้ทบีนี่ไหน”

“ เมรนี่อมารบียร์พซูดอยล่างนนนั้นแลท้ว กจ็หนนกลนบมาและเหจ็นพระเยซซูประทนบยรนอยซูล่ แตล่ไมล่ทราบวล่าเปป็นองคร์พระ
เยซซู พระเยซซูตรนสถามเธอวล่า “หญลิงเออ๋ย รท้องไหท้ทคาไม เจท้าตามหาผซูท้ใด” มารบียร์สคาคนญวล่าพระองคร์เปป็นคนทคาสวนจรึง
ตอบพระองคร์วล่า “นายเจท้าขท้า ถท้าทล่านไดท้เอาพระองคร์ไป ขอบอกใหท้ดลิฉนนรซูท้วล่าเอาพระองคร์ไปไวท้ทบีนี่ไหน และดลิฉนนจะ



รนบพระองคร์ไป” พระเยซซูตรนสกนบเธอวล่า “มารบียร์เออ๋ย” มารบียร์จรึงหนนมาและทซูลพระองคร์วล่า “รนบโบนบี” ซรึนี่งแปลวล่า 
อาจารยร์

“ พระเยซซูตรนสกนบเธอวล่า “อยล่าแตะตท้องเรา เพราะเรายนงมลิไดท้ขรึนั้นไปหาพระบลิดาของเรา แตล่จงไปหาพวก
พบีนี่นท้องของเรา และบอกเขาวล่า เราจะขรึนั้นไปหาพระบลิดาของเราและพระบลิดาของทล่านทนนั้งหลาย และไปหา
พระเจท้าของเราและพระเจท้าของทล่านทนนั้งหลาย” มารบียร์มนกดาลาจรึงไปบอกพวกสาวกวล่า เธอไดท้เหจ็นองคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้าแลท้ว และพระองคร์ไดท้ตรนสคคาเหลล่านนนั้นกนบเธอ

“ คนี่คาวนนนนนั้นซรึนี่งเปป็นวนนแรกของสนปดาหร์ เมรนี่อสาวกปปิดประตซูหท้องทบีนี่พวกเขาอยซูล่แลท้วเพราะกลนวพวกยลิว พระ
เยซซูไดท้เสดจ็จเขท้ามาประทนบยรนอยซูล่ทล่ามกลางเขา และตรนสกนบเขาวล่า “สนนตลิสสุขจงดคารงอยซูล่กนบทล่านทนนั้งหลายเถลิด” 
ครนนั้นพระองคร์ตรนสอยล่างนนนั้นแลท้ว พระองคร์ทรงใหท้เขาดซูพระหนตถร์และสบีขท้างของพระองคร์ เมรนี่อพวกสาวกเหจ็นองคร์
พระผซูท้เปป็นเจท้าแลท้ว เขากจ็มบีความยลินดบี

“ พระเยซซูจรึงตรนสกนบเขาอบีกวล่า “สนนตลิสสุขจงดคารงอยซูล่กนบทล่านทนนั้งหลายเถลิด พระบลิดาของเราทรงใชท้เรามา
ฉนนใด เรากจ็ใชท้ทล่านทนนั้งหลายไปฉนนนนนั้น” ครนนั้นพระองคร์ตรนสดนงนนนั้นแลท้วจรึงทรงระบายลมหายใจออกเหนรอเขา และ
ตรนสกนบเขาวล่า “ทล่านทนนั้งหลายจงรนบพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์เถลิด ถท้าทล่านจะยกความผลิดบาปของผซูท้ใด ความผลิดบาป
นนนั้นกจ็จะถซูกยกเสบีย และถท้าทล่านจะใหท้ความผลิดบาปตลิดอยซูล่กนบผซูท้ใด ความผลิดบาปกจ็จะตลิดอยซูล่กนบผซูท้นนนั้น”

“ แตล่ฝป่ายโธมนสทบีนี่เขาเรบียกกนนวล่า ดลิดสุมนส ซรึนี่งเปป็นสาวกคนหนรึนี่งในสลิบสองคนนนนั้น ไมล่ไดท้อยซูล่กนบพวกเขาเมรนี่อ
พระเยซซูเสดจ็จมา สาวกอรนี่นๆจรึงบอกโธมนสวล่า “เราไดท้เหจ็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าแลท้ว” แตล่โธมนสตอบเขาเหลล่านนนั้นวล่า 
“ถท้าขท้าไมล่เหจ็นรอยตะปซูทบีนี่พระหนตถร์ของพระองคร์ และไมล่ไดท้เอานลินั้วของขท้าแยงเขท้าไปทบีนี่รอยตะปซูนนนั้น และไมล่ไดท้เอามรอ
ของขท้าแยงเขท้าไปทบีนี่สบีขท้างของพระองคร์แลท้ว ขท้าจะไมล่เชรนี่อเลย”

“ ครนนั้นลล่วงไปแปดวนนแลท้ว เหลล่าสาวกของพระองคร์อยซูล่ดท้วยกนนขท้างในอบีก และโธมนสกจ็อยซูล่กนบพวกเขาดท้วย 
ประตซูปปิดแลท้ว พระเยซซูเสดจ็จเขท้ามาและประทนบยรนอยซูล่ทล่ามกลางเขาและตรนสวล่า “สนนตลิสสุขจงดคารงอยซูล่กนบทล่านทนนั้ง
หลายเถลิด” แลท้วพระองคร์ตรนสกนบโธมนสวล่า “จงยรนี่นนลินั้วมาทบีนี่นบีนี่และดซูมรอของเรา จงยรนี่นมรอออกคลคาทบีนี่สบีขท้างของเรา 
อยล่าขาดความเชรนี่อเลย แตล่จงเชรนี่อเถลิด” โธมนสทซูลตอบพระองคร์วล่า “องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของขท้าพระองคร์ และ
พระเจท้าของขท้าพระองคร์” พระเยซซูตรนสกนบเขาวล่า “โธมนสเออ๋ย เพราะทล่านไดท้เหจ็นเราทล่านจรึงเชรนี่อ ผซูท้ทบีนี่ไมล่เหจ็นเราแตล่
เชรนี่อกจ็เปป็นสสุข”

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูเปป็นหลมักคสาสอนขมันั้นพพนั้นฐานทรีพื่ยริพื่งใหญข่นดันั้นของความเชรนี่อแบบครลิสเตบียน 
การทคาลายความจรลิงเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซซูกจ็คงจะเทล่ากนบทคาลายความเชรนี่อแบบ
ครลิสเตบียน การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซผครอมนดจคาและการรนบประกนนเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นจากตายของเราเอง

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซซูถซูกเรบียกวล่าเปป็นเหตสุการณร์ทบีนี่ไดท้รนบการยอมรนบความจรลิงแทท้
อยล่างดบีทบีนี่สสุดในประวนตลิศาสตรร์ทนนั้งสลินั้น “พระคนมภบีรร์ทสุกตอนไดท้รนบการดลใจจากพระเจท้า” (2 ทธ. 3:16) พระคนมภบีรร์ 
ทนนั้งภาคพนนธสนญญาเดลิมและพนนธสนญญาใหมล่ ครอพระวจนะของพระเจท้าทบีนี่ไดท้รนบการดลใจดท้านถท้อยคคา และพระ
วจนะของพระเจท้าไมล่อาจถซูกทคาลายไดท้ คคาพยากรณร์ตล่างๆในภาคพนนธสนญญาเดลิมเรบียกรท้องใหท้มบีการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเรา ยกตนวอยล่างเชล่น ในเพลงสดสุดบี 16:8-10 เราอล่านวล่า:



“ขท้าพเจท้าตนนั้งพระเยโฮวาหร์ไวท้ตรงหนท้าขท้าพเจท้าเสมอ เพราะพระองคร์ประทนบทบีนี่มรอขวาของขท้าพเจท้า 
ขท้าพเจท้าจะไมล่หวนนี่นไหว เพราะฉะนนนั้นจลิตใจของขท้าพเจท้าจรึงยลินดบีและจลิตวลิญญาณของขท้าพเจท้ากจ็ปรบีดา เนรนั้อหนนงของ
ขท้าพเจท้าจะพนกพลิงอยซูล่ในความหวนงใจดท้วย เพราะพระองคร์จะไมล่ทรงทลินั้งจลิตวลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ในนรก ทนนั้งจะ
ไมล่ทรงใหท้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนล่าไป”

คราวนบีนั้จงเปรบียบเทบียบขท้อความทบีนี่ยกมานบีนั้กนบถท้อยคคาของคคาเทศนาของเปโตรในกลิจการ 2:22-36:
“ทล่านทนนั้งหลายผซูท้เปป็นชนชาตลิอลิสราเอล ขอฟปังคคาเหลล่านบีนั้เถลิด ครอพระเยซซูชาวนาซาเรจ็ธ เปป็นผซูท้ทบีนี่พระเจท้า

ทรงโปรดชบีนั้แจงใหท้ทล่านทนนั้งหลายทราบโดยการอนศจรรยร์ การมหนศจรรยร์และหมายสคาคนญตล่างๆ ซรึนี่งพระเจท้าไดท้ทรง
กระทคาโดยพระองคร์นนนั้น ทล่ามกลางทล่านทนนั้งหลาย ดนงทบีนี่ทล่านทราบอยซูล่แลท้ว พระองคร์นบีนั้ทรงถซูกมอบไวท้ตามทบีนี่พระเจท้า
ไดท้ทรงดคารลิแนล่นอนลล่วงหนท้าไวท้กล่อน ทล่านทนนั้งหลายไดท้ใหท้คนชนนี่วจนบพระองคร์ไปตรรึงทบีนี่กางเขนและประหารชบีวลิตเสบีย 
พระเจท้าไดท้ทรงบนนดาลใหท้พระองคร์ครนพระชนมร์ ดท้วยทรงกคาจนดความเจจ็บปวดแหล่งความตายเสบีย เพราะวล่าความ
ตายจะครอบงคาพระองคร์ไวท้ไมล่ไดท้

“เพราะดาวลิดไดท้ทรงกลล่าวถรึงพระองคร์วล่า ‘ขท้าพเจท้าไดท้เหจ็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าตรงหนท้าขท้าพเจท้าเสมอ 
เพราะวล่าพระองคร์ประทนบทบีนี่มรอขวาของขท้าพเจท้า เพรนี่อขท้าพเจท้าจะมลิไดท้หวนนี่นไหว เพราะฉะนนนั้นจลิตใจของขท้าพเจท้าจรึง
ยลินดบี และลลินั้นของขท้าพเจท้าจรึงเปรมปรบีดลิธิ์ ยลินี่งกวล่านบีนั้เนรนั้อหนนงของขท้าพเจท้าจะพนกพลิงอยซูล่ในความหวนงใจดท้วย เพราะ
พระองคร์จะไมล่ทรงทลินั้งจลิตวลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ในนรก ทนนั้งจะไมล่ทรงใหท้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์เปฟปี่อยเนล่าไป 
พระองคร์ไดท้ทรงโปรดใหท้ขท้าพระองคร์ทราบทางแหล่งชบีวลิตแลท้ว พระองคร์จะทรงโปรดใหท้ขท้าพระองคร์มบีความยลินดบีเตจ็ม
เปปีปี่ยมดท้วยสบีพระพนกตรร์อนนชอบพระทนยของพระองคร์’

“ทล่านพบีนี่นท้องทนนั้งหลาย ขท้าพเจท้ามบีใจกลท้าทบีนี่จะกลล่าวแกล่ทล่านทนนั้งหลายถรึงดาวลิดบรรพบสุรสุษของเราวล่า ทล่าน
สลินั้นพระชนมร์แลท้วถซูกฝปังไวท้ และอสุโมงคร์ฝปังศพของทล่านยนงอยซูล่กนบเราจนถรึงทสุกวนนนบีนั้ ทล่านเปป็นศาสดาพยากรณร์และ
ทราบวล่าพระเจท้าตรนสสนญญาไวท้แกล่ทล่านดท้วยพระปฏลิญาณวล่า พระองคร์จะทรงประทานผซูท้หนรึนี่งจากบนนั้นเอวของทล่าน 
และตามเนรนั้อหนนงนนนั้น พระองคร์จะทรงยกพระครลิสตร์ใหท้ประทนบบนพระทบีนี่นนนี่งของทล่าน ดาวลิดกจ็ทรงลล่วงรซูท้เหตสุการณร์นบีนั้
กล่อน จรึงทรงกลล่าวถรึงการครนพระชนมร์ของพระครลิสตร์วล่า จลิตวลิญญาณของพระองคร์ไมล่ตท้องละไวท้ในนรก ทนนั้งพระ
มนงสะของพระองคร์กจ็ไมล่เปฟปี่อยเนล่าไป พระเยซซูนบีนั้พระเจท้าไดท้ทรงบนนดาลใหท้ครนพระชนมร์แลท้ว ขท้าพเจท้าทนนั้งหลายเปป็น
พยานในขท้อนบีนั้ เหตสุฉะนนนั้นเมรนี่อพระหนตถร์เบรนั้องขวาของพระเจท้าไดท้ทรงตนนั้งพระองคร์ขรึนั้น และครนนั้นพระองคร์ไดท้ทรงรนบ
พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์จากพระบลิดาตามพระสนญญา พระองคร์ไดท้ทรงเทฤทธลิธิ์เดชนบีนั้ลงมา ดนงทบีนี่ทล่านทนนั้งหลายไดท้ยลิน
และเหจ็นแลท้ว เหตสุวล่าทล่านดาวลิดไมล่ไดท้ขรึนั้นไปยนงสวรรคร์ แตล่ทล่านไดท้กลล่าววล่า ‘องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าตรนสกนบองคร์พระผซูท้
เปป็นเจท้าของขท้าพเจท้าวล่า จงนนนี่งทบีนี่ขวามรอของเรา จนกวล่าเราจะกระทคาใหท้ศนตรซูของทล่านเปป็นแทล่นรองเทท้าของทล่าน’ 
เหตสุฉะนนนั้นใหท้วงศร์วานอลิสราเอลทนนั้งปวงทราบแนล่นอนวล่า พระเจท้าไดท้ทรงยกพระเยซซูนบีนั้ ซรึนี่งทล่านทนนั้งหลายไดท้ตรรึงไวท้ทบีนี่
กางเขน ทรงตนนั้งขรึนั้นใหท้เปป็นทนนั้งองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าและเปป็นพระครลิสตร์” 

การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูถซูกเรบียกรท้องโดยคคาพยากรณร์ตล่างๆขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเอง ซรึนี่งถซูก
กลล่าวซนั้คาบล่อยครนนั้ง เกบีนี่ยวกนบขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าพระองคร์จะทรงถซูกปรนบโทษและถซูกประหารชบีวลิต และพระองคร์จะทรง
เปป็นขรึนั้นอบีกในวนนทบีนี่สาม พวกสาวกไมล่ไดท้เขผู้าใจคคาพยากรณร์ตล่างๆของพระองคร์อยล่างถล่องแทท้ และเมรนี่อพระองคร์ทรง



ถซูกตรรึงกางเขน พวกเขากจ็ถซูกถาโถมดท้วยความทสุกขร์โศกและความผลิดหวนงมากเสบียจนเหจ็นไดท้ชนดวล่าพวกเขาลรมพระ
สนญญาและคคาพยากรณร์ทบีนี่หนสุนใจเกบีนี่ยวกนบการเปป็นขรึนั้นจากตายของพระองคร์ ดท้วยเหตสุนบีนั้เมรนี่อพระองคร์ทรงหนกเครรนี่อง
จองจคาแหล่งความมรณาขาดสะบนนั้นและเสดจ็จกลนบมาจากพวกคนตาย จรึงไมล่มบีผซูท้ใดทบีนี่เชรนี่อวล่าพระองคร์ทรงยนงมบีชบีวลิตอยซูล่
จรลิงๆ เราหมายเหตสุในบนนทรึกของลซูกาวล่าเมรนี่อผซูท้หญลิงเหลล่านนนั้นวลินี่งไปหาพวกสาวกเพรนี่อบอกขล่าวดบีพวกเขาเกบีนี่ยวกนบ
การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า ถท้อยคคาของพวกนางกจ็ดซูเหมรอนเปป็นเรพพื่องเหลวไหลในสายตาของพวก
เขาและพวกเขาไมงเชตที่อพวกนาง

จคาเปป็นจรลิงๆทบีนี่ผซูท้รนบใชท้ทนนั้งหลายตท้องเทศนาและสนนี่งสอนเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นจากตายในฝป่ายรล่างกายของพระ
เยซซูครลิสตร์เจท้า ขล่าวสารเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นจากตายครอใจความหลนกของคคาเทศนาของพวกอนครทซูตและพวกสาวกใน
สมนยแรกๆของครลิสตจนกรพนนธสนญญาใหมล่ และพระพรของพระเจท้ากจ็ตลิดตามคคาพยานของพวกเขา พระเจท้าไมล่ทรง
เรบียกเราใหท้พลิสซูจนร์การเปป็นขรึนั้นจากตายโดยขท้อสนนบสนสุนหรรอตรรกะของมนสุษยร์ การเปป็นขรึนั้นจากตายของพระเยซซู
จะพลิสซูจนร์ตนวมนนเอง เราถซูกเรบียกใหท้เชพพื่อและเทศนาเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นจากตาย ไมล่ใชล่ใหท้พลิสซูจนร์มนน อนครทซูตเปาโลเปป็น
พยานรนบรองวล่า “ยลินี่งกวล่านบีนั้ พบีนี่นท้องทนนั้งหลาย ขท้าพเจท้าขอใหท้ทล่านคคานรึงถรึงขล่าวประเสรลิฐทบีนี่ขท้าพเจท้าเคยประกาศแกล่
ทล่านทนนั้งหลาย...เรรนี่องซรึนี่งขท้าพเจท้ารนบไวท้นนนั้น ขท้าพเจท้าไดท้ประกาศแกล่ทล่านทนนั้งหลายกล่อน ครอวล่าพระครริสตค์ไดผู้ทรงวาย
พระชนมค์เพราะบาปของเราทนนั้งหลาย ตามทบีนี่เขบียนไวท้ในพระคนมภบีรร์ และทรงถผกฝปังไวผู้ แลท้ววมันทรีพื่สามพระองคค์ทรง
เปป็นขถึนั้นมาใหมข่ตามทบีนี่มบีเขบียนไวท้ในพระคนมภบีรร์นนนั้น” (1 คร. 15:1-4)

ขท้อพลิสซูจนร์ทบีนี่ดบีทบีนี่สสุดของการเปป็นขรึนั้นจากตายฝป่ายรล่างกายของพระเยซซูครอ ครลิสเตบียนแทท้ทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว
สนกคนหนรึนี่ง-และขอบคสุณพระเจท้าทบีนี่มบีคนแบบนนนั้นอยซูล่มากมายบนโลกวนนนบีนั้! การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูครอ
หลนกฐานทบีนี่สนนบสนสุนฤทธลิธิ์เดชของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ (โรม 1:4) ในทคานองเดบียวกนน พลนงทบีนี่มบีชบีวลิตของเหลล่า
อวนยวะทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วของพระกายอนนลบีนั้ลนบของพระครลิสตร์กจ็เปป็นคคาพยานหนรึนี่งตล่อชาวโลกในเรรนี่องพระชนมค์ทรีพื่
เปป็นขถึนั้นแลผู้วของพระองคค์ ครลิสเตบียนทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้วสามารถกลล่าวรล่วมกนบเปาโลไดท้วล่า “ขท้าพเจท้าถซูกตรรึงไวท้กนบ
พระครลิสตร์แลท้ว แตล่ขผู้าพเจผู้ากก็ยมังมรีชรีวริตอยผข่ ไมล่ใชล่ขท้าพเจท้าเองมบีชบีวลิตอยซูล่ตล่อไป แตล่พระครถิสตย์ตข่างหากทรีพื่ทรงมรีชรีวริตอยผข่
ในขล้าพเจล้า และชบีวลิตซรึนี่งขท้าพเจท้าดคาเนลินอยซูล่ในรล่างกายขณะนบีนั้ ขท้าพเจท้าดคาเนลินอยซูล่โดยความเชพพื่อในพระบสุตรของ
พระเจผู้า ผซูท้ไดท้ทรงรนกขท้าพเจท้า และไดท้ทรงสละพระองคร์เองเพรนี่อขท้าพเจท้า” (กท. 2:20)

พระเยซซูทรงพระชนมร์อยซูล่ในใจของผซูท้เชรนี่อแทท้ทสุกคน เราทนนั้งหลายเปป็นพยานถรึงเรรนี่องราวเหลล่านบีนั้

การฟฟฟื้นครนพระชนมย์ถผกเปปิดเผย
ขท้อ 1: “ภายหลมังวมันสะบาโต เวลาใกลผู้รสุข่งเชผู้าวมันตผู้นสมัปดาหค์ มารรียค์ชาวมมักดาลากมับมารรียค์อรีกคนหนถึพื่งมาดผ

อสุโมงคค์”
ไมล่มบีดวงตามนสุษยร์คนใดไดท้เหจ็นการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า และชมัพื่วขณะนมันั้นแหล่งการฟฟฟื้น

ครนพระชนมร์ของพระองคร์กจ็มลิไดท้ถซูกเปปิดเผยแกล่เรา เรารซูท้วล่าพระองคร์ไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นประมาณระหวล่างดวงอาทลิตยร์
ตกในเยจ็นวนนเสารร์และดวงอาทลิตยร์ขรึนั้นในเชท้าวนนอาทลิตยร์ แตล่รายละเอบียดของเหตสุการณร์อนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนนนั้นมบีไวท้
สคาหรนบพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์เทล่านนนั้น การใหท้มนสุษยร์เดลินดลินไดท้เหจ็นอสุโมงคร์ฝปังศพทบีนี่วล่างเปลล่านนนั้นกจ็เพบียงพอแลท้ว 
นนนี่นนล่าจะเปป็นขท้อพลิสซูจนร์ทบีนี่แนล่ชนดแลท้ววล่าพระเยซซูไดท้ทรงกระทคาสลินี่งทบีนี่พระองคร์ตรนสไวท้วล่าจะกระทคาแลท้ว เราแนล่ใจไดท้อยซูล่



เรรนี่องหนรึนี่ง: พระเยซซูไดท้ทรงไปอยซูล่ในใจกลางของแผล่นดลินโลกเปป็นเวลาสามวนนสามครน พระองคร์เองตรนสวล่ามนนควร
เปป็นเชล่นนนนั้น (มธ. 12:40) และพระวจนะของพระองคร์ไมล่อาจถซูกทคาลายเสบียไดท้ 

มนนเปป็นประเพณบีทบีนี่ผซูท้คนยอมรนบกนนทนนี่วไปวล่าพระเยซซูทรงถซูกตรรึงกางเขนในวนนศสุกรร์ประเสรลิฐและวล่า
พระองคร์ไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นจากอสุโมงคร์ฝปังศพในวนนอาทลิตยร์อบีสเตอรร์ แตล่นบีนี่ไมล่สอดคลท้องกนบสามวนนและสามครนในอสุโมงคร์
ฝปังศพ หลายคนพยายามทบีนี่จะอธลิบายสลินี่งทบีนี่ดซูเหมรอนเปป็นความคลาดเคลรนี่อนตรงนบีนั้โดยกลล่าววล่าพวกยลิวนนบสข่วนใดๆ
ของวนนๆหนรึนี่งวล่าเปป็นวนนทมันั้งวมัน ดนงนนนั้นจรึงไมล่จคาเปป็นตท้องมบีวนนและครนทบีนี่เฉพาะเจาะจงอยล่างทบีนี่เรารซูท้จนกวนนและครน แตล่
ผมขอประกาศแกล่คสุณวล่าพระวจนะของพระเจท้าถซูกปปักแนล่นในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์และไมล่อาจถซูกทคาลายไดท้ สริพื่งทรีพื่พระ
เยซผตรมัสไวผู้แลผู้ววข่าจะทรงกระทสา พระองคย์กก็ทรงกระทสาแลล้ว!

นบีนี่จรึงทคาใหท้เกลิดคคาถามทบีนี่วล่า พระเยซผทรงถดูกตรนงกางเขนวมันไหน? พระองคร์ทรงถซูกตรรึงกางเขนในวนนทบีนี่เรา
รซูท้จนกในชรนี่อ “ศสุกรร์ประเสรลิฐ” ไหม? หากเปป็นเชล่นนนนั้น พระองคร์จะทรงอยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปังศพนานสามวมันสามคพนไดท้
อยล่างไร? คคาถามนนนั้นตท้องการคคาตอบจากพระคนมภบีรร์ มนนไมล่สคาคนญวล่าศาสนาตข่างๆสอนอะไร และไมล่สคาคนญวล่าพวก
อาจารยค์และพวกนมักเทศนค์กลล่าวอะไร มนนไมล่สคาคนญวล่าประเพณรีสอนวล่าอะไร มนนครอความจรริงของพระคมัมภรีรค์ทบีนี่จะ
ทนทานการทดสอบของนลิรนนดรร์กาล ดนงนนนั้นโดยไมล่ขออภนยใดๆทนนั้งนนนั้นผมขอประกาศวล่าพระเยซซูไมข่ไดผู้ถผกตรรึง
กางเขนในวนนศสุกรร์ แตล่ในวนนพสุธ พระคนมภบีรร์ไมล่ไดท้กลล่าวตรงไหนเลยวล่าพระองคร์ทรงถซูกตรรึงในวนนศสุกรร์ ศาสนาตล่างๆ
และประเพณบีตล่างๆของมนสุษยร์เปป็นตนวการสคาหรนบคคาสอนนนนั้น

คสุณอาจถามวล่า “พระเยซซูไมล่ไดท้ถซูกตรรึงกางเขนในวนนกล่อนวมันสะบาโตหรรอ? พวกยลิวไมล่ไดท้ขอใหท้ทสุบขาของ
คนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกตรรึงกางเขน (พระเยซซูและโจรสองคนนนนั้น) เพรนี่อทบีนี่ศพของพวกเขาจะไดท้ถซูกนคาลงมาจากกางเขน
เหลล่านนนั้นกล่อนวนนสะบาโตหรรอ?” คคาถามเหลล่านบีนั้กจ็สมควรไดท้รนบคคาตอบจากพระคนมภบีรร์เชล่นกนน ใชล่แลท้วครนบ พระ
เยซซูทรงถซูกตรรึงกางเขนในวนนกล่อนวนนสะบาโต-แตล่วนนสะบาโตไหนลล่ะครนบ? ความสนบสนตรงนบีนั้เกลิดจากขท้อเทจ็จจรลิง
ทบีนี่วล่าผซูท้คนไมล่ศรึกษาและแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างถซูกตท้อง ยกตนวอยล่างเชล่น ผซูท้เชรนี่อจคานวนมากไมล่รซูท้วล่ามบี 
“วนนสะบาโต” หลายแบบในปปีคนฮบีบรซูนอกเหนรอจากวนนสะบาโตรายสมัปดาหค์แลท้ว นนนี่นครอ วนนทบีนี่เจจ็ดของสนปดาหร์ 
วนนสะบาโตเหลล่านนนั้นทบีนี่เทศกาลปปัสกาไดท้ถซูกเรลินี่มตท้นและสลินั้นสสุดเปป็นบรรดาวนนสะบาโตทบีนี่ศมักดริธสริทธริธเปป็นพริเศษ

ปปัสกาตรงกนบวนนทบีนี่สลิบสบีนี่ของเดรอนอาบบีบเสมอ (ลนต. 23:4, 5; พบญ. 16:1, 2) ซรึนี่งเรบียกวล่าเดพอนนริสาน
ดท้วย (ดซู เนหะมบียร์ 2:1 และเอสเธอรร์ 3:7) มนนตรงกนบเดรอนเมษายนของเรา ดนงนนนั้นถรึงแมท้วล่าชนชาตลิอลิสราเอลถรอเท
ศกาลปปัสกาในวนนทบีนี่สลิบสบีนี่ของเดรอนตท้นของปปีของพวกเขา เหตสุผลกจ็มบีอยซูล่วล่าถรึงแมท้วล่าวมันทรีพื่นนนั้นไมล่ไดท้เปลบีนี่ยนแปลง ปปัส
กากจ็ไมล่ไดท้ตรงกนบวมันเดลิมทสุกปปีตลอด เพรนี่อยกภาพประกอบคคากลล่าวนบีนั้ เราอาจดซูทบีนี่วมันทรีพื่สรีพื่กรกฎาคมของเรากจ็ไดท้ วนน
นนนั้นเปป็นวนนทบีนี่สบีนี่ของเดรอนกรกฎาคมเสมอ- แตล่มนนกจ็ไมล่ไดท้เปป็นวนนเดลิมของสนปดาหร์เสมอไป วมันผนนแปรไปแตล่วมันทรีพื่ยนง
เปป็นอนนเดลิมเสมอ นบีนี่กจ็เปป็นจรลิงสคาหรนบวนนขอบคสุณพระเจท้าของเรา-มนนตรงกนบพฤหมัสทรีพื่สรีพื่ในเดรอนพฤศจลิกายนเสมอ 
แตล่วนนพฤหนสนนนั้นกจ็ไมล่ไดท้ตรงกนบวมันทรีพื่เดลิมตลอด

ในทคานองเดบียวกนน ปปัสกากจ็เปป็นวนนทบีนี่สลิบสบีนี่ของเดรอนตท้นของปปียลิวเสมอแตล่มนนไมล่ไดท้ตรงกนบวนนเดลิมของ
สนปดาหร์เสมอไป หากปปัสกาตรงกนบวนนจนนทรร์ในปปีหนรึนี่ง มนนกจ็จะตรงกนบวนนอนงคารในปปีถนดไป และขยนบเลรนี่อนไป
เรรนี่อยๆ คคาสอนของพระคนมภบีรร์ทนนั้งหมดทบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบการตรรึงกางเขนพระเยซซูลท้วนชบีนั้ไปยนงขท้อเทจ็จจรลิงทบีนี่วล่าเท



ศกาลปปัสกาในปปีนนนั้นไดท้เรลินี่มตท้นในวนนพฤหนสบดบี ดนงนนนั้นพระเยซซูจรึงทรงถซูกตรรึงกางเขนในวมันพสุธ ไมล่ใชล่วนนศสุกรร์ 
พระองคร์ “ทรงปลล่อยพระวลิญญาณจลิตออกไป” ในบล่ายวนนพสุธ “เพราะวนนนนนั้นเปป็นวนนเตรบียม พวกยลิวจรึงขอใหท้ปปี
ลาตทสุบขาของผซูท้ทบีนี่ถซูกตรรึงใหท้หนก และใหท้เอาศพไปเสบีย เพรนี่อไมล่ใหท้ศพคท้างอยซูล่ทบีนี่กางเขนในวนนสะบาโต (เพราะวมันสะ
บาโตนมันั้นเปป็นวดันใหญง)” (ยอหร์น 19:31)

ในพระคคาขท้อนบีนั้ทบีนี่เพลินี่งยกมาจากขล่าวประเสรลิฐของยอหร์น เราถซูกบอกอยล่างชนดแจท้งวล่าวนนสะบาโตทบีนี่อยซูล่ถนด
จากวนนตรรึงกางเขนองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้านนนั้นไมล่ใชล่วนนสะบาโตปกตลิธรรมดา แตล่เปป็น “วมันสะบาโตใหญง” กลล่าวอบีกนนย
หนรึนี่ง มนนไมล่ใชล่หนรึนี่งในวนนสะบาโตเหลล่านนนั้นทบีนี่ตรงกนบวนนทบีนี่เจจ็ดของสนปดาหร์เสมอ วนนแบบยลิวเรลินี่มตท้นตอนหกโมงเยจ็น 
ดนงนนนั้นพระศพของพระเยซซูจรึงถซูกวางในอสุโมงคร์นนนั้นกล่อนหกโมงเยจ็นเลจ็กนท้อยในเยจ็นวนนพสุธ “วมันสะบาโตใหญข่” นนนั้น
เรลินี่มตท้นตอนดวงอาทลิตยร์ตก เมรนี่อนนบสามวนนและสามครนทบีนี่พระองคร์ทรงอยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปังศพ พระองคร์ไดท้ทรงเปป็นขรึนั้น
จากตายประมาณหลนงจากดวงอาทลิตยร์ตกในวนนเสารร์ ซรึนี่งเปป็นการเรลินี่มตท้น “วนนตท้นสนปดาหร์”, วนนอาทลิตยร์ของเรา

คราวนบีนั้คคาอธลิบายดนงกลล่าวเกบีนี่ยวขท้องอะไรกนบความรอดของเรา? วมันทบีนี่พระเยซซูทรงถซูกตรรึงกางเขนไมข่
เกรีพื่ยวขผู้องอะไรเลยกนบความรอด แตล่ขล้อเทก็จจรถิงแหข่งการสรินั้นพระชนมค์ของพระองคค์เกบีนี่ยวขท้องทสุกอยข่างกนบความ
รอด หากไมล่มบีการสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์บนกางเขนนนนั้น กจ็ไมข่อาจมรีความรอดไดท้ เพราะเหตสุจคาเปป็นของพระเจท้า
พระเยซซูจรึงทรงตท้องตายบนกางเขนอนนหนรึนี่ง พระองคร์ตท้องถซูก “ยกขรึนั้น” พระคนมภบีรร์ประกาศอยล่างชนดเจนวล่าพระ
เยซซูทรงอยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปังศพสามวนนสามครน และจคาเปป็นอยล่างยลินี่งทบีนี่เราตท้องเชรนี่อพระคนมภบีรร์เพรนี่อทบีนี่จะไดท้รนบความรอด 
เราอาจไมล่เขผู้าใจทนนั้งหมดของพระคนมภบีรร์ แตล่เราตท้องเชพพื่อพระคนมภบีรร์เพราะวล่ามนนเปป็นพระวจนะทบีนี่ไมล่มบีวนนผลิดพลาด
ของพระเจท้า และพระเจท้าทรงโกหกไมล่ไดท้ สคาหรนบทสุกตอนทบีนี่ยากๆในพระวจนะของพระเจท้า มบีขท้อพระคนมภบีรร์อบีก
ตอนหนรึนี่งทบีนี่ใหท้ความกระจล่างเกบีนี่ยวกนบความยสุล่งยากนนนั้น เราจะตท้องศรึกษาพระคนมภบีรร์ทมันั้งเลข่ม และจคาเปป็นทบีนี่เราตท้อง
เชรนี่อในการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ฝป่ายรล่างกายของพระเยซซูหากเราอยากไดท้รนบความรอด (โรม 10:9) เราตท้องจคาไวท้ดท้วย
วล่าการประสซูตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การสลินั้นพระชนมร์และการถซูกฝปังไวท้ของพระเยซซูคงจะไมล่มบีผลเลยในเรรนี่องทบีนี่เกบีนี่ยว
กนบการไถล่หากพระองคร์มลิไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นจากอสุโมงคร์ฝปังศพแลท้ว พระองคร์กจ็คงเปป็นแคล่คนตายอบีกคนหนรึนี่งในอสุโมงคร์ฝปัง
ศพ แตล่พระองคร์ไมข่ไดผู้เปป็นแคล่คนตายอบีกคนหนรึนี่ง พระองคร์ทรงเปป็นมนสุษยร์พระเจท้า ผซูท้ทรงถซูกวางในอสุโมงคร์ฝปังศพ
แหล่งหนรึนี่งทบีนี่ไมล่อาจรนนั้งพระองคร์ไวท้ไดท้ พระองคร์ไดท้เสดจ็จออกมามรีชมัยชนะเหนรอความมรณา มนนจสาเปป็นพอๆกมันทบีนี่เรา
ตท้องเชรนี่อและเทศนาเรรนี่องการฟฟืฟื้นคพนพระชนมค์ของพระเยซซูเหมรอนกนบทบีนี่เราเทศนาเรรนี่องพระโลหลิตทบีนี่หลนนี่งออกของ
พระองคร์ ดท้วยวล่าหากพระองคร์มลิไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นจากหลสุมศพในฝป่ายรล่างกายแลท้ว กจ็คงไมล่มบีความหวนงสคาหรนบคสุณและ
สคาหรนบผมเลย!

หญลิงเหลล่านนนั้นมา “ดผอสุโมงคค์นมันั้น” “ภายหลมังวมันสะบาโต” คคากลล่าวนบีนั้อาจมบีความหมายทบีนี่ลรึกซรึนั้งมากกวล่าทบีนี่
เราอล่านมนน เมรนี่อเราอล่านวลบีทบีนี่วล่า “ภายหลมังวมันสะบาโต” (“ในการสลินั้นสสุดของวนนสะบาโตนนนั้น”) เรากจ็อาจคลิดถรึงการ
สลินั้นสสุดของวมันสะบาโตในวาระนนนั้นโดยเฉพาะ แตล่ผมเชรนี่อวล่าคคากลล่าวนบีนั้มบีความหมายสองชนนั้น ดท้วยวล่านนนี่นเปป็นจทุดจบ
ของวมันสะบาโตอยข่างแทผู้จรริง และดท้วยเหตสุนบีนั้วนนสะบาโตจรึงถผกลบลผู้างแลผู้วโดยการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู 
ไมข่มรีวมันสะบาโตใดแลผู้วนนบตนนั้งแตล่วนนนนนั้นเมรนี่อพระเยซซูทรงเปป็นขรึนั้นจากอสุโมงคร์ฝปังศพ



กลล่าวอยล่างเขท้มงวดกจ็ครอ ไมข่มรีวมันสะบาโตในระหวล่างยสุคพระคสุณนบีนั้ เรานมนสการในวนนขององคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้า, วนนตท้นสนปดาหร์ การกลล่าววล่าวนนขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเปป็น “วนนสะบาโตของครลิสเตบียน” กจ็เปป็นการพซูดผลิด 
โดยการศรึกษาเกบีนี่ยวกนบวนนสะบาโตอยล่างระมนดระวนง-มนนหมายถรึงอะไร, มนนถซูกใหท้ไวท้แกล่ใคร, ทคาสลินี่งใดไดท้หรรอไมล่ไดท้
ในวนนสะบาโต-เรากจ็เหจ็นไดท้วล่าไมล่มบีการเปรบียบเทบียบกนนเลยระหวล่างวนนสะบาโตของยลิวกนบวนนขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า
นนนี่นครอวนนทบีนี่เรารซูท้จนกวล่าเปป็นวนนอาทลิตยร์ในยสุคสมนยปปัจจสุบนนนบีนั้

ครลิสตจนกรของพระเจท้าผซูท้ทรงพระชนมร์อยซูล่ไมล่อยซูล่ใตท้พระราชบนญญนตลิ แตล่อยซูล่ใตท้พระคสุณ (โรม 6:14) “เพราะ
วล่าพระครลิสตร์ทรงเปป็นจสุดจบของพระราชบนญญนตลิ เพรนี่อใหท้ทสุกคนทบีนี่มบีความเชรนี่อไดท้รนบความชอบธรรม” (โรม 10:4) 
“การปรนนลิบนตลิแหล่งความตาย” ซรึนี่งถซูกเขบียนและจารรึกในแผล่นหลิน ไดท้เปปิดทางใหท้แกล่การปรนนลิบนตลิแหล่งพระ
วริญญาณแลท้ว แทนการปรนนลิบนตลิแหล่งการปรมับโทษ ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายในยสุคแหล่งพระคสุณนบีนั้เกบีนี่ยวขท้องกนบการปรนนลิบนตลิ
แหล่งความชอบธรรม “เพราะถท้าสลินี่งทบีนี่ไดท้จางไปยนงเคยมบีรนศมบีถรึงเพบียงนนนั้น สลินี่งซรึนี่งจะดคารงอยซูล่กจ็จะมบีรนศมบีมากยลินี่งกวล่านนนั้น
อบีก” (2 คร. 3:11) 

ผมไมล่ไดท้กคาลนงบอกเปป็นนนยวล่าพระเจท้าทรงทคาลายหรรอยกเลลิกพระราชบนญญนตลิแลท้ว พระราชบนญญนตลิของ
พระเจท้านนนั้นบรลิสสุทธลิธิ์และชอบธรรม พระเยซซูมลิไดท้เสดจ็จมาเพรนี่อทคาลายพระราชบนญญนตลิ แตล่เพรนี่อทคาใหท้มนนสคาเรจ็จครบ
ถท้วน (มธ. 5:17) และพระองคร์ทรงทคาใหท้ทสุกขบีดและทสุกตนวอนกษรของพระราชบนญญนตลิสคาเรจ็จแลท้ว ไมล่มบีมนสุษยร์คนใด
เคยถซูกนนบวล่าเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบนญญนตลิเลย (โรม 3:20) พระราชบมัญญมัตริไดท้ถซูกใหท้ไวท้เพรนี่อทบีนี่คนทนนั้งหลาย
จะไดท้รซูท้จนกบาป พระคสุณของพระเจผู้าไดท้มาแลท้วเพรนี่อทบีนี่คนทนนั้งหลายจะไดท้รมับความรอดจากบาป

“...เวลาใกลผู้รสุข่งเชผู้าวมันตผู้นสมัปดาหค์...” หมายถรึงกล่อนดวงอาทลิตยร์ขรึนั้นเพบียงเลจ็กนท้อยในเชท้าวนนอาทลิตยร์แบบทบีนี่
เราเรบียกชรนี่อวนนเหลล่านนนั้นในปปัจจสุบนน ในมาระโก 16:1, 2 เราอล่านวล่า “ครนนั้นวนนสะบาโตลล่วงไปแลท้ว ... เวลารสุข่งเชผู้าวนน
ตท้นสนปดาหร์พอดวงอาทริตยค์ขถึนั้น...” นนนี่นครอ ไมล่ใชล่หลนงจากทบีนี่ดวงอาทลิตยร์ขรึนั้นแลท้ว แตล่ขณะทบีนี่ดวงอาทลิตยร์จวนจะขถึนั้น ลซูก
า 24:1 กลล่าววล่า “แตล่เชผู้ามพดในวนนตท้นสนปดาหร์...” ภาษาเดลิมบอกเปป็นนนยตรงนบีนั้วล่า “ฟฝ้าสางมากๆ” นนนี่นครอ แทบจะ
ไมล่มบีแสงสวล่างเลย เรลินี่มจะเชท้าแลท้ว ยอหร์น 20:1 กลล่าววล่า “วนนแรกของสนปดาหร์เวลาเชผู้ามพด...” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง 
มนนยนงไมล่ฟฝ้าสาง ดวงอาทลิตยร์ยนงไมล่ไดท้ขรึนั้นโผลล่พท้นขอบฟฝ้าเลย มนนยนงมรดพอทบีนี่จะมองเหจ็นวนตถสุสลินี่งของตล่างๆไดท้
คลสุมเครรอเหลรอเกลินจนพวกเขาบอกไมล่ไดท้อยล่างแนล่ใจวล่าสลินี่งนนนั้นครออะไรเพราะสภาวะ “ฟฝ้าสาง” ทบีนี่มบีอยซูล่ในสวนนนนั้น 

“...มารรียค์ชาวมมักดาลากมับมารรียค์อรีกคนหนถึพื่งมาดผอสุโมงคค์” หญลิงเหลล่านบีนั้ถซูกกลล่าวถรึงในขท้อ 56 ของบททบีนี่แลท้ว 
มารบียร์ชาวมนกดาลาเปป็นหนรึนี่งในเหลล่าผซูท้ตลิดตามทบีนี่สนตยร์ซรนี่อขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า และนางกจ็อาจเปป็นเชล่นนนนั้นจรลิงๆ 
ดท้วยวล่าพระเยซซูไดท้ทรงขนบผบีเจจ็ดตนออกจากตนวนาง มารบียร์ชาวมนกดาลาเปป็นผซูท้แรกทบีนี่ไดท้เหจ็นพระองคร์หลนงจากการ
ฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ มารบียร์ “อบีกคน” นนนั้นเปป็นมารดาของยากอบและโยเสส มาระโก 16:1 บอกเราวล่า
นางสะโลเม, มารดาของยากอบและยอหร์น, กจ็อยซูล่กนบมารบียร์ และลซูกา 24:10 กจ็เอล่ยชรนี่อนางโยอนนนา ภรรยาของคซู
ซาผซูท้ซรึนี่งเปป็นคนตท้นเรรอนของเฮโรด วล่าอยซูล่กนบพวกนางดท้วย

มาระโก 16:1 อธลิบายวล่าหญลิงเหลล่านบีนั้ไดท้นคาเครรนี่องหอมตล่างๆมาเพรนี่อชโลมพระศพของพระเยซซู, เครรนี่อง
หอมตล่างๆทบีนี่พวกนางไดท้เตรบียมไวท้เยจ็นวนนนนนั้นกล่อนถรึงวนนสะบาโตนนนั้น (ลซูกา 23:56) ยอหร์นกลล่าวถรึงเฉพาะมารบียร์ชาว



มนกดาลา นล่าจะเปป็นเพราะวล่าเขาใหท้บนนทรึกเรรนี่องราวการสนทนาระหวล่างเธอกนบพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดทบีนี่ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้ว
มากเปป็นพลิเศษ (ยอหร์น 20:1-18)

ไมล่มบีความขนดแยท้งกนนระหวล่างบนนทรึกขล่าวประเสรลิฐทนนั้งสบีนี่เลล่ม ผซูท้เขบียนทล่านหนรึนี่งเอล่ยถรึงเฉพาะบางคนในหญลิง
เหลล่านนนั้น ขณะทบีนี่คนอรนี่นๆใหท้ชรนี่อมากกวข่า แตล่บนนทรึกทบีนี่แตกตล่างกนนนนนั้นกจ็เสรลิมกนนและกนนแทนทบีนี่จะขนดแยท้งกนน

ขท้อ 2: “ดผเถริด ไดผู้เกริดแผข่นดรินไหวใหญข่ยริพื่งนมัก เพราะทผตสวรรคค์ขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ลงมาจากสวรรคค์
กลรินั้งกผู้อนหรินนมันั้นออกจากปากอสุโมงคค์ แลผู้วกก็นมัพื่งอยผข่บนหรินนมันั้น”

มาระโกบอกเราวล่าขณะทบีนี่หญลิงเหลล่านบีนั้เดลินไปยนงอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น พวกนางกจ็สงสนยกนนวล่าผซูท้ใดจะกลลินั้งกท้อน
หลินทบีนี่ปปิดปากอสุโมงคร์นนนั้นใหท้พวกนาง “เมรนี่อเขามองดซูกจ็เหจ็นกท้อนหลินนนนั้นกลลินั้งออกแลท้ว เพราะเปป็นกท้อนหลินโตมาก”
(มาระโก 16:3, 4) หญลิงเหลล่านนนั้นไมล่ตท้องกนงวลเลยเกบีนี่ยวกนบหลินกท้อนนนนั้นทบีนี่ปปิดปากอสุโมงคร์ พระเจท้าทรงจนดการมนน
เรบียบรท้อยแลท้ว

“ดผเถริด ไดผู้เกริดแผข่นดรินไหวใหญข่ยริพื่งนมัก” เมรนี่อพระเยซซูทรงตรนี่นขรึนั้นจากการนอนหลนบในความมรณา 
พระองคร์กจ็ทรงทคาใหท้โลกสะเทรอน! ความมรณากคาลนงถซูกยกออกไปและทบีนี่คสุมขนงทนนั้งหมดของอสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้น, หท้อง
บรรทมของพระองคร์เปป็นเวลาสามวนนสามครน, กจ็กคาลนงแตกแยกจากกนน กล่อนหนท้านนนั้นโลกโหล่รท้องยลินดบีและเยาะเยท้ย
ความตายของพระองคร์ แตล่กจ็ตท้องสนนี่นเทลินั้มเมรนี่อพระองคร์ทรงฟฟฟื้นครนพระชนมร์

“...ทผตสวรรคค์ขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ลงมาจากสวรรคค์ กลรินั้งกผู้อนหรินนมันั้นออกจากปากอสุโมงคค์...” พระ
เยซซูไมล่ไดท้ทรงอยซูล่เพบียงลคาพนงตอนทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นจากตาย “ทผตสวรรคค์ขององคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้า” ผซูท้เปปีปี่ยมดท้วย
อานสุภาพไดท้มาปรนนลิบนตลิพระองคร์ในเชท้าวนนฟฟฟื้นครนพระชนมร์นนนั้น เมรนี่อลาซารมัสถซูกเรบียกใหท้ออกมาจากอสุโมงคร์ฝปังศพ 
มรอมนสุษยร์หลายมรอชล่วยกนนเคลรนี่อนยท้ายหลินทบีนี่ปปิดปากอสุโมงคร์ของเขา แตล่หลินทบีนี่ปปิดปากอสุโมงคร์ฝปังศพของพระเยซซูถซูก
เคลรนี่อนยท้ายโดยมรอจากสวรรคค์โดยคคาสนนี่งของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ ในสลินี่งสารพนดพระเยซซูจะตท้องเปป็นเอก

ทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้กลลินั้งหลินนนนั้นออกไปจากปากอสุโมงคร์ “แลผู้วกก็นมัพื่งอยผข่บนหรินนมันั้น” เขาทคา
เชล่นนบีนั้เพรนี่อทท้าทายแผล่นดลินโลกและนรกใหท้ลองกลลินั้งหลินกท้อนนนนั้นกลนบไปปปิดปากอสุโมงคร์นนนั้นอบีก! หลินใหญล่กท้อนนนนั้นดซู
เหมรอนเปป็นสนญลนกษณร์อยล่างหนรึนี่งของบาปทบีนี่คสุมขนงมนสุษยร์ในคสุกและปรนบโทษเขาใหท้ตท้องตาย หลินเชล่นนนนั้นไมล่มบีทางถซูก
นคามาปปิดปากอสุโมงคร์ฝปังศพของลซูกคนใดของพระเจท้าไดท้เลยเพราะวล่าพระเยซซูไดท้ทรงพลิชลิตไมล่เพบียงโลก, เนรนั้อหนนง, 
พญามาร, ความตายและนรกเทล่านนนั้น พระองคร์ยนงทรงพลิชลิตหลสุมศพเชล่นกนน และเนรนี่องจากพระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้น
แลท้ว จงแนล่ใจไดท้เลยวล่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์ทสุกคนจะตท้องเปป็นขรึนั้น พระองคร์ทรงเปป็น “ผลแรกของคนทนนั้งหลายทบีนี่
ลล่วงหลนบไปแลท้ว” ตามทบีนี่เปาโลอธลิบายใน 1 โครลินธร์ 15:12-26:

“แตล่ถท้าเทศนาวล่าพระครลิสตร์ไดท้ทรงฟฟฟื้นขรึนั้นมาจากตายแลท้ว เหตสุใดพวกทล่านบางคนยนงกลล่าววล่า การฟฟฟื้นขรึนั้น
มาจากตายไมล่มบี แตล่ถผู้าการฟฟฟื้นขรึนั้นมาจากตายไมล่มบี พระครลิสตร์กจ็หาไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นมาไมล่ ถท้าพระครริสตค์มลิไดท้ทรงเปป็น
ขรึนั้นมา การเทศนาของเรานนนั้นกจ็เปลล่าประโยชนร์ ทนนั้งความเชรนี่อของทล่านทนนั้งหลายกจ็เปลล่าประโยชนร์ดท้วย และกจ็จะ
ปรากฏวล่าเราอท้างพยานเทจ็จในเรรนี่องพระเจท้า เพราะเราอท้างพยานถรึงพระเจท้าวล่าพระองคร์ไดท้ทรงบนนดาลใหท้พระ
ครลิสตร์เปป็นขรึนั้นมา แตล่ถท้าคนตายไมล่เปป็นขรึนั้นมาแลท้ว พระองคร์กจ็ไมล่ไดท้ทรงบนนดาลใหท้พระครลิสตร์เปป็นขรึนั้นมา เพราะวล่าถผู้า
คนตายไมข่เปป็นขถึนั้นมา พระครริสตค์กก็ไมข่ไดผู้ทรงเปป็นขถึนั้นมา และถผู้าพระครริสตค์ไมข่ไดผู้ทรงเปป็นขถึนั้นมา ความเชพพื่อของทข่านกก็



ไรผู้ประโยชนค์ ทข่านกก็ยมังตกอยผข่ในบาปของตน และคนทนนั้งหลายทบีนี่ลล่วงหลนบในพระครลิสตร์ กจ็พลินาศไปดท้วย ถท้าพวกเรา
มบีความหวนงใจในพระครลิสตร์ในชรีวริตนรีนั้เทข่านมันั้น เรากจ็เปป็นพวกทบีนี่นล่าสนงเวชทบีนี่สสุดในบรรดาคนทนนั้งปวง

“แตข่บมัดนรีนั้พระครริสตค์ทรงเปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลผู้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทนนั้งหลายทบีนี่ไดท้ลล่วง
หลนบไปแลท้วนนนั้น เพราะวล่าความตายไดท้อสุบนตลิขรึนั้นเพราะมนสุษยร์คนหนรึนี่งเปป็นเหตสุฉนนใด การเปป็นขรึนั้นมาจากความตาย
กจ็ไดท้อสุบนตลิขรึนั้นเพราะมนสุษยร์ผซูท้หนรึนี่งเปป็นเหตสุฉนนนนนั้น เพราะวล่าคนทมันั้งปวงตล้องตายเกรีพื่ยวเนพพื่องกมับอาดมัมฉนนใด คนทมันั้งปวง
กก็จะกลมับไดล้ชทวถิตเกรีพื่ยวเนพพื่องกมับพระครริสตค์ฉนนนนนั้น แตล่วล่าทสุกคนจะเปป็นไปตามลคาดนบ ครอพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก 
แลท้วภายหลนงกจ็ครอคนทนนั้งหลายทบีนี่เปป็นของพระครลิสตร์ ในเมรนี่อพระองคร์จะเสดจ็จมา 

“ตล่อจากนนนั้นจะเปป็นวาระทบีนี่สสุด เมรนี่อพระองคร์จะทรงมอบอาณาจนกรไวท้แดล่พระเจท้าครอพระบลิดา เมรนี่อ
พระองคร์จะไดท้ทรงทคาลายการปกครอง และสลิทธลิอคานาจและอานสุภาพหมดแลท้ว เพราะวล่าพระองคร์จะตท้องทรง
ปกครองอยซูล่กล่อน จนกวล่าพระองคร์จะไดท้ทรงปราบศนตรซูทนนั้งสลินั้นใหท้อยซูล่ใตท้พระบาทของพระองคร์ ศมัตรผตมัวสสุดทผู้ายทรีพื่จะ
ทรงทสาลายนมันั้นกก็คพอความตาย”

ขท้อ 3 และ 4: “ใบหนผู้าของทผตนมันั้นเหมพอนแสงฟฝ้าแลบ เสพนั้อของทผตนมันั้นกก็ขาวเหมพอนหริมะ พวกยามทรีพื่เฝฝ้า
อยผข่กลมัวทผตองคค์นมันั้นจนตมัวสมัพื่น และเปป็นเหมพอนคนตาย”

“ใบหนผู้าของทผตนมันั้นเหมพอนแสงฟฝ้าแลบ...” ในภาษาของเรา “ใบหนผู้า” ปกตลิแลท้วสรนี่อถรึงใบหนท้าของคนๆ
หนรึนี่ง แตล่ในภาษาเดลิมทบีนี่ถซูกใชท้ตรงนบีนั้ ใบหนท้ากจ็สรนี่อถรึงบสุคคลผผผู้นมันั้นทมันั้งตมัว, แงล่มสุมโดยรวมหรรอรซูปลนกษณร์ภายนอกของ
ทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า เขาเปป็นเหมรอนฟฝ้าแลบ, สวล่างจท้าและสล่องแสง ความสวล่างจท้าทบีนี่ทคาใหท้ตาบอด
ของฟฝ้าแลบเปป็นสลินี่งเดบียวทบีนี่มนสุษยร์รซูท้จนกทบีนี่คงจะเทรียบไดผู้กนบความสวล่างจท้าของทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพของ
พระเยซซูในเชท้าวนนฟฟฟื้นครนพระชนมร์นนนั้น

“...เสพนั้อของทผตนมันั้นกก็ขาวเหมพอนหริมะ” เหลล่าผซูท้ทบีนี่อยซูล่ในสวรรคร์มนกถซูกนคาเสนอวล่าแตล่งกายในชสุดขาวเปป็น
ปกตลิ (ดซู ดาเนบียล 7:9; กลิจการ 1:10; วลิวรณร์ 4:4; 15:6) สบีขาวเปป็นสนญลนกษณร์อยล่างหนรึนี่งของความบรลิสสุทธลิธิ์และ
ความไรท้ผลิด (ดซูวลิวรณร์ 19:8, 14 เชล่นกนน)

“...พวกยามทรีพื่เฝฝ้าอยผข่กลมัวทผตองคค์นมันั้นจนตมัวสมัพื่น...” จากประวนตลิศาสตรร์โรมเราทราบวล่ามนนตท้องเปป็นอะไรทบีนี่
ผลิดธรรมดาจรลิงๆถรึงจะทคาใหท้ทหารโรมคนหนรึนี่งหวาดกลนวไดท้ ชายเหลล่านนนั้นคสุท้นเคยดบีกนบความนล่ากลนวของการสซูท้รบ 
รวมถรึงมบีใจแขจ็งกระดท้างตล่อการทรมานแบบผลิดมนสุษยร์มนาทบีนี่ถซูกเทออกบนเหลล่านนกโทษของโรมดท้วย พวกเขาไมล่ไดท้
สนนี่นสะทท้ายงล่ายๆ หากพซูดในแงล่ของอารมณร์ แตล่ใบหนท้าทบีนี่สล่องแสงและเสรนั้อผท้าทบีนี่ขาวดสุจหลิมะของทซูตสวรรคร์องคร์นบีนั้กจ็
ทคาใหท้ “พวกยามทบีนี่เฝฝ้าอยซูล่” (ทหารยามของโรม) ตนวแขจ็งทรนี่อเพราะความกลนวจนพวกเขาเปป็นลมและ “เปป็น
เหมพอนคนตาย” เราไมล่ไดท้ถซูกบอกวล่าทซูตสวรรคร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าชนกดาบเพลลิงออกมา หรรอวล่าเขาเอพนั้อนเอข่ย
วาจาแกล่คนเหลล่านนนั้นทบีนี่กคาลนงเฝฝ้ายามอสุโมงคร์นนนั้นอยซูล่ แตล่รซูปลนกษณร์ภายนอกของเขา, ความบรลิสสุทธลิธิ์อนนสมบซูรณร์แบบ
ของเขา, กจ็ทคาใหท้เหลล่าทหารโรมผซูท้แขจ็งกรท้าวตกตะลรึงเหลรอขนาด ผมอยากรซูท้จรลิงๆวล่าความหวาดกลนวแบบไหนจะ
เขท้าจซูล่โจมจลิตใจของคนอธรรมเมรนี่อพลโยธาทซูตสวรรคร์ทนนั้งหมดจะลงมาและหท้อมลท้อมพระทบีนี่นนนี่งของพระครลิสตร์ผซูท้ทรง
ครอบครองในวนนยลินี่งใหญล่นนนั้นเมรนี่อนนยนร์ตาทสุกดวงจะเหจ็นพระองคร์และทสุกชนชาตลิแหล่งแผล่นดลินโลกจะรนี่คาไหท้เพราะ
พระองคร์!



ขท้อ 5-7: “ทผตสวรรคค์นมันั้นจถึงกลข่าวแกข่หญริงนมันั้นวข่า “อยข่ากลมัวเลย เพราะเรารผผู้อยผข่วข่าทข่านทมันั้งหลายมาหาพระ
เยซผซถึพื่งถผกตรถึงทรีพื่กางเขน พระองคค์หาไดผู้ประทมับอยผข่ทรีพื่นรีพื่ไมข่ เพราะพระองคค์ทรงเปป็นขถึนั้นมาแลผู้วตามทรีพื่พระองคค์ไดผู้ตรมัส
ไวผู้นมันั้น มาดผทรีพื่ซถึพื่งองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้บรรทมอยผข่นมันั้น แลผู้วจงรรีบไปบอกพวกสาวกของพระองคค์เถริดวข่า พระองคค์ทรง
เปป็นขถึนั้นมาจากความตายแลผู้ว และดผเถริด พระองคค์เสดก็จไปยมังแควผู้นกาลริลรีกข่อนทข่านทมันั้งหลาย ทข่านทมันั้งหลายจะเหก็น
พระองคค์ทรีพื่นมัพื่น ดผเถริด เราไดผู้บอกทข่านแลผู้ว”

“อยข่ากลมัวเลย...” พวกทหารโรมทบีนี่อสุโมงคร์นนนั้นนอนสลบอยซูล่ “เหมรอนคนตาย” เพราะพวกเขาหวาดกลนว
ยลินี่งนนกเมรนี่อไดท้เหจ็นทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้น และมนนเปป็นเรรนี่องทบีนี่เขท้าใจไดท้ทบีนี่หญริงเหลข่านรีนั้จะกลนวและตนวสนนี่น แตล่ทซูตสวรรคร์องคร์
นบีนั้ปลอบใจพวกนางทนนทบีวล่า “อยล่ากลนวเลย!” พวกนางเขท้าใจผลิดทบีนี่มาแสวงหาคนเปป็นในหมซูล่คนตาย (ลซูกา 24:5) 
แตล่การแสวงหาของพวกนางไดท้สลินั้นสสุดลงในการพบแลท้ว-นนนี่นครอ พวกนางไดท้พบองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าแลท้วถรึงแมท้วล่า
พวกนางไมล่ไดท้พบพระองคร์ทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพนนนั้นกจ็ตาม

“...พระองคค์ทรงเปป็นขถึนั้นมาแลผู้วตามทรีพื่พระองคค์ไดล้ตรดัสไวล้นดันั้น” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง “พระองคร์ตรมัสเรรนี่องนบีนั้
แลท้ว พวกทล่านไดผู้ยรินเรรนี่องนบีนั้แลท้ว แตล่พวกทล่านกจ็ไมล่ไดท้เชพพื่อเรรนี่องนบีนั้ พวกทล่านมาทบีนี่นบีนี่โดยคาดหวนงวล่าจะพบพระศพทบีนี่
ตายแลท้วของพระองคร์ แตล่พระองคร์ทรงพระชนมร์อยซูล่เปป็นนลิตยร์ เหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ตรนสไวท้แลท้ว” ลองคลิดถรึงสลินี่ง
เหลล่านนนั้นทนนั้งหมดทบีนี่พระองคร์ไดท้ตรนสแกล่เราผล่านทางพระวจนะอนนประเสรลิฐทบีนี่ถซูกเขบียนไวท้แลท้วของพระองคร์ นนนี่นครอ
พระคนมภบีรร์-แตล่เราเชรนี่อมมันมากขนาดไหนกมันในความเปป็นจรลิงแลท้ว? เรากลข่าววล่าเราเชรนี่อทสุกขบีดและตนวอนกษรของ
พระวจนะของพระองคร์ แตล่เราเชรนี่อมนนจรริงๆหรรอ? หากเราเชรนี่อจรลิง เรากจ็คงสนใจเกบีนี่ยวกนบเรรนี่องตล่างๆทบีนี่เปป็นฝป่าย
วลิญญาณมากกวล่าทบีนี่เราสนใจอยซูล่ตอนนบีนั้มลิใชล่หรรอ? สลินี่งทบีนี่แนล่นอนทบีนี่สสุดในจนกรวาลนบีนั้ครอ พระวจนะของพระเจท้า และ
สนกวนนหนรึนี่งคคาพยากรณร์ทสุกเรรนี่องกจ็จะสคาเรจ็จจรลิง เหมรอนกนบทบีนี่ “พระองคย์ไดผู้ตรมัสไวผู้นมันั้น”

“มาดผทรีพื่ซถึพื่งองคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้บรรทมอยผข่นมันั้น แลผู้วจงรทบไปบอกพวกสาวกของพระองคค์เถริด...” มา
ดซูเถลิด-ไปบอกเถลิด “มาดซูเถลิด” เปป็นสคานวนทบีนี่ถซูกใชท้บล่อยในพระคนมภบีรร์ในการเชรนี่อมโยงกนบความจรลิงทบีนี่ยลินี่งใหญล่
ประการหนรึนี่ง แมท้กระทนนี่งทสุกวนนนบีนั้คคาเชลิญชวนนนนั้นกจ็ครอ “มาดดูเถริด” และคคาสนนี่งนนนั้นกจ็ตามมา “ไปบอกเถริด” เรามาหา
พระครลิสตร์วนนนบีนั้ เราเหจ็นและทราบฤทธลิธิ์เดชและความมหนศจรรยร์แหล่งพระคสุณทบีนี่ชล่วยใหท้รอดของพระองคร์ และเรากจ็
“รบีบไป” บอกคนอรนี่นๆ มนนเปป็นไปไมล่ไดท้ทบีนี่จะเกจ็บเรรนี่องความรอดไวท้เปป็นความลนบ หากเรารซูท้จนกพระเยซซูอยล่างแทท้จรลิง
ในฤทธลิธิ์เดชทบีนี่ชล่วยใหท้รอดของพระองคร์ เรากจ็ตท้องบอกคนอรนี่นๆใหท้รซูท้เกบีนี่ยวกนบมนน หญลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพของ
พระเยซซูวนนนนนั้นถซูกแสดงใหท้เหจ็นวล่าพระศพของพระเยซซูกล่อนหนท้านนนั้นอยซูล่ทบีนี่ไหน พวกนางไดท้เหจ็นแลท้ววล่าพระองคร์ทรง
เปป็นขรึนั้นแลท้วจรลิงๆ-และถซูกสนนี่งใหท้รบีบนคาขล่าวสารอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนบีนั้ไปบอกเหลล่าสาวกทบีนี่ไมล่อยซูล่ในขณะนนนั้นโดยไว

“พระองคค์เสดก็จไปยมังแควผู้นกาลริลรีกข่อนทข่านทมันั้งหลาย...” ขณะทบีนี่วนนแหล่งการปรนนลิบนตลิของพระครลิสตร์บน
แผล่นดลินโลกใกลท้สลินั้นสสุดลง พระองคร์กจ็ทรงเรลินี่มสนนี่งสอนเหลล่าสาวกของพระองคร์มากขรึนั้นเรรนี่อยๆไมล่เพบียงขท้อเทจ็จจรลิง
เกบีนี่ยวกนบความมรณาทบีนี่ใกลท้จะมาถรึงของพระองคร์เทล่านนนั้น แตล่สอนเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นฝป่ายรล่างกายของพระองคร์จาก
พวกคนตายในวนนทบีนี่สามหลนงจากทบีนี่พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์แลท้วดท้วย ในมนทธลิว 26:31, 32 พระองคร์ไดท้ประทาน 
“พลิมพร์เขบียว” แกล่พวกเขาเกบีนี่ยวกนบสลินี่งทบีนี่จะเกลิดขรึนั้นกนบพระองคร์ในไมล่ชท้า พระองคร์ทรงบอกวล่าผซูท้เลบีนั้ยงแกะจะถซูกทสุบตบี,
พวกแกะจะถซูกกระจนดกระจายไป, และจากนนนั้นพระองคร์ทรงสนญญาวล่า “แตข่เมพพื่อเราฟฟืฟื้นขถึนั้นมาแลผู้ว เราจะไปยมัง



แควผู้นกาลริลรีกข่อนหนผู้าทข่าน” ดซูเหมรอนวล่าหลนงจากทบีนี่พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นจากตายแลท้วเหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ไดท้ทรง
สนญญาไวท้ เหลล่าผซูท้ตลิดตามของพระองคร์กจ็ลรมไปเสบียสนลิทเลยวล่าพระองคร์ไดท้ทรงสนญญาไวท้เชล่นกนนวล่าจะไปพบกนบพวก
เขาในแควท้นกาลลิลบี บนดนบีนั้ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนั้เตรอนความจคาหญลิงเหลล่านบีนั้ ในขล่าวสารนนนั้นทบีนี่พวกนางจะตท้องนคาไปบอก
พวกสาวก วล่าพระเยซซูไมล่เพบียงทรงเปป็นขรึนั้นแลท้วเหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ไดท้ทรงพยากรณร์ไวท้วล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้น 
แตล่วล่าพวกเขาจะตท้องไปพบกนบพระองคร์ในแควท้นกาลลิลบีเหมรอนกนบทบีนี่พระองคร์ไดท้ทรงอธลิบายแกล่พวกเขาแลท้วกล่อนทบีนี่
พระองคร์ทรงสลินั้นพระชนมร์

ผมพบวล่าบนนทรึกของมาระโกเกบีนี่ยวกนบขล่าวสารนบีนั้แตะตท้องใจเปป็นพลิเศษ ในมาระโก 16:7 ทซูตสวรรคร์องคร์นบีนั้
กลล่าวแกล่หญลิงเหลล่านนนั้นวล่า “แตล่จงไปบอกพวกสาวกของพระองคค์ทดันั้งเปโตรเถลิดวล่า พระองคร์เสดจ็จไปยนงแควท้นกาลลิลบี
กล่อนทล่านทนนั้งหลาย ทล่านทนนั้งหลายจะเหจ็นพระองคร์ทบีนี่นนนี่น เหมรอนพระองคร์ตรนสไวท้แกล่พวกทล่านแลท้ว” นบีนี่แสดงใหท้เหจ็น
ความกรสุณาและความเหจ็นอกเหจ็นใจทบีนี่พระเยซซูทรงมบีตล่อเปโตร ผซูท้ซรึนี่งไดท้ปฏลิเสธพระองคร์แมท้ในยามทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็น
เจท้าทรงตท้องการใครสนกคนทบีนี่จะยรนอยซูล่เคบียงขท้างพระองคร์เหลรอเกลิน ผมเชรนี่อวล่าจลิตวลิญญาณของเปโตรถซูกบดขยบีนั้เมรนี่อ
เขารซูท้ตนววล่าทนนั้งๆทบีนี่เขาใหท้คคามนนี่นวล่าจะยรนอยซูล่เคบียงขท้างพระเยซซู ไมล่วล่าจะตท้องตลิดคสุกหรรอตายกจ็ดบี เขากจ็ยนงกลท้าปฏลิเสธ
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าอยล่างหยาบคาย ซรึนี่งเปป็นผซูท้ทบีนี่เขาออกปากวล่าจะรนกดท้วยใจภนกดบี จากนนนั้นการตรรึงกางเขนพระเยซซู, 
การฝปังพระศพของพระองคร์ในอสุโมงคร์ของโยเซฟกจ็มาถรึง และบางทบีในความคลิดของเปโตรผซูท้กลนบใจใหมล่แลท้ว เขา
ตท้องแยกจากพระองคร์ผซูท้ทบีนี่เขาไดท้ปฏลิเสธอยล่างนล่าละอายไปชนนี่วนลิรนนดรร์ แตล่บนดนบีนั้ขล่าวสารอนนเปปีปี่ยมดท้วยความรนกนบีนั้ “จง
ไปบอกเปโตรวล่าเราจะไปเจอเขาในแควท้นกาลลิลบี เหมรอนกนบทบีนี่เราไดท้สนญญาไวท้แลท้ว” ดนงนนนั้นเปโตรจรึงมนนี่นใจในความ
รนกและการใหท้อภนยทบีนี่คงอยซูล่ตล่อไปขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเขา

ผมเชรนี่อวล่ามนนเปป็นไปไมล่ไดท้ทบีนี่จะเนท้นความสคาคนญของการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูมากจนเกลินไป ใน
ปฐมกาล 3:15 พระเจท้าทรงสนญญาซาตานไวท้วล่าเชรนั้อสายของหญลิงนนนั้นจะทคาใหท้หนวของมนนฟกชนั้คา เพรนี่อทบีนี่คคาสนญญานบีนั้
จะเปป็นความจรลิงและหนวของซาตานจะถซูกทคาใหท้ฟกชนั้คา การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูเปป็นสลินี่งทบีนี่พระเจท้าตท้อง
ทคาใหท้เกลิดขรึนั้น ซาตานจะตท้องทคาใหท้สท้นเทท้าของพระบสุตรของพระเจท้าฟกชนั้คา และมนนไดท้ทคาเชล่นนนนั้นแลท้วทบีนี่กลโกธา แตล่
กล่อนการเรลินี่มตท้นของยสุคพนนปปีนนนั้น พระเยซซูจะทรงเอาซาตานไปใสล่ไวท้ในเหวนนนั้นดท้วยพระองคร์เองและขนงมนนไวท้ทบีนี่นนนี่น
เปป็นเวลาหนรึนี่งพนนปปี (วว. 20:1-3) จากนนนั้นพอเรลินี่มตท้นยสุคนลิรนนดรร์ พระเยซซูจะทรงเอาซาตานไปไวท้ในบรึงไฟและ
กคามะถนนซรึนี่งเปป็นทบีนี่ๆมนนจะถซูกทรมานทนนั้งกลางวนนและกลางครนตลอดไปเปป็นนลิตยร์ (วว. 20:10)

ขท้อพระคนมภบีรร์ตล่างๆในภาคพนนธสนญญาเดลิมนคาเสนอภาพเลจ็งตล่างๆของการทนทสุกขร์ทรมานขององคร์พระผซูท้
เปป็นเจท้าของเรา, การสลินั้นพระชนมร์ของพระองคร์และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ นาวาลคานนนั้นทบีนี่โนอาหร์และ
ครอบครนวของเขาไดท้เขท้าไปอยซูล่ขท้างในและหนบีพท้นนนั้คาทล่วมโลกกจ็เปป็นภาพเลจ็งถรึงการทบีนี่พระเยซซูทรงพลิชลิตโลก, เนรนั้อ
หนนง, พญามาร, ความตาย, นรกและหลสุมศพ นาวานนนั้นผล่านเขท้าไปในนนั้คาแหล่งการพลิพากษาและมาพนกอยซูล่บนแผล่น
ดลินโลกทบีนี่ถซูกชคาระใหท้สะอาดแลท้ว: “คราวเมรนี่อพระเจท้าทรงโปรดงดโทษไวท้นาน ครอครนนั้งโนอาหร์ เมรนี่อกคาลนงจนดแจงตล่อ
นาวา ในนาวานนนั้นไดท้รอดจากนนั้คานท้อยคน ครอแปดคน เชล่นเดบียวกนน บนดนบีนั้พลิธบีบนพตลิศมากจ็เปป็นภาพทบีนี่รอดแกล่เราทนนั้ง
หลาย... โดยซถึพื่งพระเยซผครริสตค์ไดผู้ทรงเปป็นขนนั้นมาจากตาย” (1 ปต. 3:20, 21)



สคาหรนบผมแลท้ว เรรนี่องราวของการทบีนี่อนบราฮนมถวายอลิสอนคบสุตรชายผซูท้เปป็นทบีนี่รนกยลินี่งของเขาเปป็นเครรนี่องบซูชานนนั้น
กจ็นล่าประทนบใจมากๆ (คสุณสามารถอล่านเรรนี่องราวนนนั้นในรซูปแบบเตจ็มๆไดท้ในปฐมกาลบททบีนี่ 22) เปาโลชบีนั้ไปยนงเรรนี่องนบีนั้
วล่าเปป็นภาพเลจ็ง (หรรอภาพเปรบียบ) ของการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู: “โดยความเชรนี่อ เมรนี่ออนบราฮนมถซูกลองใจ
กจ็ไดท้ถวายอลิสอนคเปป็นเครรนี่องบซูชา นบีนี่แหละทล่านผซูท้ไดท้รนบพระสนญญาเหลล่านนนั้นกจ็ไดท้ถวายบสุตรชายคนเดบียวของตนทบีนี่ไดท้
ใหท้กคาเนลิดมา ครอบสุตรทบีนี่มบีพระดคารนสไวท้วล่า ‘เขาจะเรบียกเชรนั้อสายของเจท้าทางสายอลิสอนค’ ทล่านเชรนี่อวล่าพระเจท้าทรง
ฤทธลิธิ์สามารถใหผู้อริสอมัคเปป็นขถึนั้นมาจากความตายไดผู้ และทข่านไดผู้รมับบสุตรนมันั้นกลมับคพนมาอรีก ประหนนที่งวข่าบสุตรนมันั้นเปป็น
ขถึนั้นมาจากตาย” (ฮบ. 11:17-19)

ลซูกหลานของอลิสราเอลไดท้ขท้ามทะเลแดงไปบนดลินแหท้ง (อพย. 14:21, 22) สามวนนหลนงจากทบีนี่พวกเขาไดท้
ฆล่าลซูกแกะปปัสกานนนั้น ซรึนี่งเปป็นภาพเลจ็งของการทบีนี่ผซูท้เชรนี่อถซูกทคาใหท้เปป็นขรึนั้นและถซูกรนบขรึนั้นไปอยซูล่กนบพระเยซซูในหมซูล่เมฆ
แหล่งฟฝ้าอากาศ ตามทบีนี่ถซูกนคาเสนอใน 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18

โยนาหร์อยซูล่ในทท้องปลาใหญล่นนนั้นเปป็นเวลาสามวนนสามครน (โยนาหร์ 1:17) นบีนี่เปป็นภาพเลจ็งหนรึนี่งทบีนี่สมบซูรณร์
แบบของการทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราทรงอยซูล่ในใจกลางแผล่นดลินโลกเปป็นเวลาสามวนนสามครน และของการฟฟฟื้น
ครนพระชนมร์ของพระองคร์

คคาพยากรณร์ของเพลงสดสุดบี 16:9-11 กจ็นคาเสนอการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูดท้วย: “เพราะฉะนนนั้น
จลิตใจของขท้าพเจท้าจรึงยลินดบีและจลิตวลิญญาณของขท้าพเจท้ากจ็ปรบีดา เนรนั้อหนนงของขท้าพเจท้าจะพนกพลิงอยซูล่ในความหวนงใจ
ดท้วย เพราะพระองคร์จะไมล่ทรงทลินั้งจลิตวลิญญาณของขท้าพระองคร์ไวท้ในนรก ทนนั้งจะไมล่ทรงใหท้องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระองคร์
เปฟปี่อยเนล่าไป พระองคร์จะทรงสคาแดงวลิถบีแหล่งชบีวลิตแกล่ขท้าพระองคร์ ตล่อพระพนกตรร์พระองคร์มบีความชรนี่นบานอยล่างเปปีปี่ยม
ลท้น ในพระหนตถร์ขวาของพระองคร์มบีความเพลลิดเพลลินอยซูล่เปป็นนลิตยร์”

มนนเปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าหากไมล่มบีการทคาใหท้โลหลิตตกแลท้วกจ็ไมล่มบีการยกบาปเลย (ฮบ. 9:22) ดท้วยเหตสุนบีนั้เราจรึง
ตท้องประกาศเรรนี่องพระโลหลิตทบีนี่ไหลออกของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า แตล่มนนกจ็จสาเปป็นพอๆกมันทบีนี่เราตท้องประกาศเรรนี่องการ
ฟฟืฟื้นคพนพระชนมค์ของพระเยซซูเชล่นกนน ดท้วยวล่าหากพระองคร์ไมล่ไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นจากหลสุมศพในฝป่ายรล่างกาย กจ็คงไมล่มบี
ความหวนงสคาหรนบคสุณและสคาหรนบผมเลย โรม 4:25 อธลิบายวล่าพระครลิสตร์ “ทรงถผกมอบไวผู้เพราะการละเมริดของ
เรา และไดผู้ทรงฟฟืฟื้นขถึนั้นจากความตายเพพพื่อใหล้เราเปป็นคนชอบธรรม” ดท้วยเหตสุนบีนั้ หากพระเยซซูทรงอยซูล่ในอสุโมงคร์ฝปัง
ศพนนนั้นตล่อไป เรากจ็คงไมล่สามารถถซูกทคาใหท้เปป็นคนชอบธรรมตล่อพระพนกตรร์พระเจท้าไดท้ การประกาศเรรนี่องกลโกธา
อยล่างเดบียวนนนั้นไมล่พอ มนนเปป็นไปไมล่ไดท้ทบีนี่จะแยกการสรินั้นพระชนมค์ของพระเมษโปดกของพระเจท้าออกจากการฟฟืฟื้น
คพนพระชนมค์ของพระองคร์ เราตท้องประกาศขล่าวประเสรลิฐทบีนี่แทท้จรลิง ประกาศมนนทนนั้งหมด และ 1 โครลินธร์ 15:1-4 กจ็
ประกาศวล่าการประกาศขล่าวประเสรลิฐครอการประกาศการสรินั้นพระชนมค์, การถผกฝปังไวผู้และการฟฟฟื้นคตนพระชนมย์
ของพระเยซซูครลิสตร์เจท้า “ตามทบีนี่มบีเขบียนไวท้ในพระคนมภบีรร์”

เพราะวล่าพวกอนครทซูตไดท้เปป็นประจมักษค์พยานเกบีนี่ยวกนบการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู พวกเขาจรึงกลล่าว
ดท้วยใจกลท้าขนาดนนนั้นในสมนยแรกๆของความเชรนี่อแบบครลิสเตบียน การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูเปป็นหนวใจของ
คคาเทศนาทบีนี่เปโตรไดท้เทศนาในวนนเพจ็นเทคอสตร์นนนั้น (กลิจการ 2:22-32) 



เปโตรเทศนาเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูหลนงจากรนกษาชายงล่อยคนนนนั้นทบีนี่ประตซูพระวลิหาร 
(กลิจการ 3:11-16)

ตอนทบีนี่เปโตรเปป็นพยานใหท้การตล่อหนท้าสภาซานเฮดรลิน เขากจ็เทศนาเรรนี่องการเปป็นขรึนั้นจากตายของพระ
เยซซู (กลิจการ 4:8-12)

เมรนี่อเหลล่าผซูท้ปกครองของชนชาตลิอลิสราเอลสนนี่งพวกอนครทซูตไมล่ใหท้พซูดในพระนามของพระเยซซูอบีกตล่อไป เปโต
รกจ็ประกาศเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซูอบีก (กลิจการ 5:29-33)

ตอนทบีนี่เปาโลเทศนาในธรรมศาลาในเมรองอนนทลิโอก (กลิจการ 13:26-38) เขากจ็เทศนาเรรนี่องการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์นนนั้น โดยยกขท้อความจากเพลงสดสุดบี 16:10

ใชล่แลท้วครนบ มนนเปป็นขล่าวสารทบีนี่สคาคนญจรลิงๆทบีนี่ทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นใหท้แกล่หญลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพเมรนี่อเขา
กลล่าววล่า “จงรบีบไปบอก...วล่า พระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาจากความตายแลท้ว!”

ขท้อ 8: “หญริงเหลข่านมันั้นกก็ไปจากอสุโมงคค์โดยเรก็ว ทมันั้งกลมัวทมันั้งยรินดรีเปป็นอมันมาก วริพื่งนสาความไปบอกพวกสาวก
ของพระองคค์”

“หญริงเหลข่านมันั้นกก็ไปจากอสุโมงคค์โดยเรก็ว...” คสุณนรึกภาพออกไหมวล่าหญลิงสนตยร์ซรนี่อเหลล่านนนั้นไปจากอสุโมงคร์ฝปัง
ศพทบีนี่วล่างเปลล่านนนั้นเรจ็วขนาดไหน? กล่อนหนท้านนนั้นไมล่นาน พวกนางไดท้มาอยล่างทสุกขร์โศกยนงสถานทบีนี่ๆพวกนางไดท้เหจ็น
พระศพขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของพวกนางนอนพนกสงบ พวกนางถรึงกนบประหลาดใจทบีนี่หลินกท้อนใหญล่นนนั้นไดท้ถซูกกลลินั้ง
ออกไปแลท้วจากปากอสุโมงคร์-พวกนางไมล่รซูท้วล่าทคาไมหรรอใครเปป็นคนกลลินั้ง ความประหลาดใจของพวกนางกลนบกลาย
เปป็นความตกใจเมรนี่อพวกนางไดท้เหจ็นทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นและไดท้ยลินขล่าวสารของเขา- “พระองคร์ไมล่อยซูล่ทบีนี่นบีนี่...พระองคร์
ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้ว!” ดท้วยความตกตะลรึงและความอนศจรรยร์ใจพวกนางมองไปทบีนี่ๆพระศพของพระองคร์ไดท้ถซูกวางพนก
สงบ พวกนางไดท้รนบทราบอยล่างชรนี่นชมยลินดบีวล่าพระเยซซูทรงเปป็นขรึนั้นจากตายแลท้ว และเมรนี่อทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นบอก
พวกนางใหท้รบีบไปบอกพวกอนครทซูตถรึงขล่าวดบีนบีนั้ ผมกจ็นรึกภาพออกเลยวล่าพวกนางหนนไปและรบีบออกไปจากอสุโมงคร์
นนนั้นเพรนี่อทบีนี่จะนคาขล่าวสคาคนญนนนั้นไปบอกเลล่า

“...ทมันั้งกลมัวทมันั้งยรินดรีเปป็นอมันมาก” ปะปนกนนอยซูล่ในใจของพวกนาง พวกนางวถิที่งไปเพรนี่อไปแจท้งขล่าวนบีนั้แกล่พวก
สาวก ความกลนวและความชรนี่นชมยลินดบีเปป็นสล่วนผสมทบีนี่แปลกประหลาด-ความตกตะลรึงพรรึงเพรลิดและความปปีตลิ
ยลินดบี, ความเชรนี่อและความสงสนย แตล่แนล่นอนวล่า ความกลนวทบีนี่บรลิสสุทธลิธิ์ซรึนี่งปนกนบความชรนี่นบานใหญล่ยลินี่งเปป็นสล่วนผสมทบีนี่
มบีกลลินี่นหอมหวานทบีนี่สสุดทบีนี่เราสามารถนคามายนงแทล่นบซูชาของพระเจท้าในการนมนสการอนนถล่อมใจและการยอมจคานน
ตล่อพระประสงคร์ของพระองคร์! หญลิงเหลล่านบีนั้ไดท้นคาเครรนี่องหอมตล่างๆมาเพรนี่ออาบพระศพของพระเยซซู พวกนางไป
จากอสุโมงคร์นนนั้นพรท้อมกนบความหอมหวานของเครรนี่องหอมแหล่งความชรนี่นชมยลินดบีและความมนนี่นใจในใจของพวกนาง 
โดยรบีบไปแจท้งแกล่พวกสาวกถรึงขล่าวสารอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแหล่งการฟฟฟื้นครนพระชนมร์!

ขท้อ 9: “ขณะทรีพื่หญริงเหลข่านมันั้นไปบอกสาวกของพระองคค์ ดผเถริด พระเยซผไดผู้เสดก็จพบเขาและตรมัสวข่า “จง
จสาเรริญเถริด” หญริงเหลข่านมันั้นกก็มากอดพระบาทของพระองคค์ และนมมัสการพระองคค์”

“ดผเถริด พระเยซผไดผู้เสดก็จพบเขาและตรมัสวข่า “จงจสาเรริญเถริด”” ดนงทบีนี่เราไดท้หมายเหตสุไปกล่อนหนท้านบีนั้แลท้ว 
คคาทนกทาย “จงจคาเรลิญเถลิด” เปป็นคคาทนกทายทบีนี่ผซูท้คนสมนยนนนั้นคสุท้นเคยดบีและใชท้คล่อนขท้างบล่อย มนนสรนี่อถรึงความชรนี่นชม



ยลินดบีทบีนี่เกลิดขรึนั้นเพราะการพบเจอกนนของเพรนี่อนสองคนหรรอคนทบีนี่รนกกนน มนนมบีความหมายวล่า “จงชรนี่นชมยลินดบีเถลิด” 
มนนเปป็นคคาทนกทายทบีนี่เหมาะสมเปป็นพลิเศษสคาหรนบหญลิงเหลล่านนนั้นทบีนี่ชรนี่นชมยลินดบีอยซูล่แลท้วกนบขล่าวเรรนี่องการฟฟฟื้นครน
พระชนมร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า ไมล่ตท้องสงสนยเลยวล่าความชรนี่นชมยลินดบีนนนั้นถซูกทวบีคซูณขรึนั้นไปอบีกเมรนี่อพวกนางไดท้พบกนบ
พระเยซซูและตระหนนกถรึงความจรลิงอนนสมบซูรณร์แบบทบีนี่วล่าพระองคร์ทรงมบีชบีวลิตอยซูล่และอยซูล่ดท้วยกนบพวกนางอบีกครนนั้ง!

“...หญริงเหลข่านมันั้นกก็มากอดพระบาทของพระองคค์ และนมมัสการพระองคค์” การฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของ
พระองคร์ไดท้พลิสซูจนร์จนหมดขท้อสงสนยแลท้ววล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์อยล่างแทท้จรลิง และพวกนางนมมัสการ
พระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ โดยถวายการนมนสการและเกบียรตลิยศแดล่พระองคร์ซรึนี่งมบีแตล่พระเจท้าเทล่านนนั้นทบีนี่
สมควรไดท้รนบ

ผมแนล่ใจวล่าใครสนกคนจะเปรบียบเทบียบพระคคาขท้อนบีนั้จากมนทธลิว 28 กนบยอหร์น 20:17 ทบีนี่พระเยซซูตรนสแกล่นาง
มารบียร์ชาวมนกดาลาทบีนี่วล่า “อยข่าแตะตผู้องเรา เพราะเรายนงมลิไดท้ขรึนั้นไปหาพระบลิดาของเรา...” กระนนนั้นเมรนี่อพระองคร์
ทรงพบกนบหญลิงเหลล่านบีนั้ทบีนี่กคาลนงจะนคาขล่าวสารเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ไปแจท้งแกล่พวกสาวก พระองคร์กลนบทรง
อนสุญาตใหท้พวกนางแตะตท้องพระองคร์ไดท้-นนนี่นครอ “หญลิงเหลล่านนนั้นกจ็มากอดพระบาทของพระองคร์ และนมนสการ
พระองคร์” ไมล่มบีความขนดแยท้งกนนหรรอความคลาดเคลรนี่อนระหวล่างขท้อพระคคาสองขท้อนบีนั้ คคาตอบตล่อสลินี่งทบีนี่ดผเหมพอนเปป็น
ความคลาดเคลรนี่อนนบีนั้กจ็งล่ายนลิดเดบียว: ระหวล่างเวลาทบีนี่พระเยซซูทรงหท้ามมารบียร์ไมล่ใหท้แตะตท้องพระองคร์กนบเวลาทบีนี่
พระองคร์ทรงพบกนบหญลิงคนอรนี่นๆนนนั้น พระองคร์ไดท้เสดจ็จขรึนั้นไปหาพระเจท้าพระบลิดาและเสดจ็จกลนบมายนงแผล่นดลินโลก 
แนล่นอนวล่าพระองคร์ทรงสามารถเสดจ็จขรึนั้นไปสซูล่สวรรคร์และกลนบมายนงแผล่นดลินโลกไดท้ในชนนี่วเสบีนั้ยววลินาทบี โดยสล่วนตนว
แลท้ว ผมเชรนี่อวล่าพระองคร์เสดจ็จไปหาพระบลิดา, ถวายพระโลหลิตทบีนี่หลนนี่งออกของพระองคร์, จากนนนั้นกจ็กลนบมาและพบ
กนบหญลิงกลสุล่มนบีนั้ขณะทบีนี่พวกนางตามหาพวกสาวกเพรนี่อบอกพวกเขาวล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้ว

คสุณเหจ็นแลท้ววล่าในภาคพนนธสนญญาเดลิม ในวนนลบมลทลินมหาปสุโรหลิตทบีนี่ถซูกพระเจท้าแตล่งตนนั้งถวายโลหลิตแหล่ง
การลบมลทลินบนแทล่นบซูชา แตล่หากผซูท้ใดแตะตผู้องเขากล่อนทบีนี่เขาจะนคาโลหลิตเขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุดและทคาการ
ลบมลทลิน เครรนี่องบซูชานนนั้นกจ็ไมล่มบีประโยชนร์อนนใด พระเยซซูทรงถวายพระโลหลิตของพระองคร์เองบนกางเขนนนนั้น และ
หากมารบียร์เกลิดแตะตท้องพระองคร์กล่อนทบีนี่พระองคร์เสดจ็จขรึนั้นไปหาพระบลิดา (เขท้าไปในสถานบรลิสสุทธลิธิ์ทบีนี่สสุด) เพรนี่อถวาย
พระโลหลิตของพระองคร์ พระราชกลิจทบีนี่เสรจ็จสลินั้นแลท้วของพระองคร์และพระโลหลิตของพระองคร์กจ็คงถซูกถรอวล่าไมล่มบีผล
อนนใดไปแลท้ว ดท้วยนบีนั้พระองคร์จรึงทรงสนนี่งมารบียร์ไมล่ใหท้แตะตท้องพระองคร์

เราควรหมายเหตสุโครงรล่างยล่อๆของการปรากฏตนวของพระเยซซูหลนงการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ทบีนี่
ถซูกบนนทรึกไวท้:

1. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่มารบียร์ชาวมนกดาลากล่อน (ยอหร์น 20:14-17; มาระโก 16:9)
2. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่หญลิงกลสุล่มนนนั้นทบีนี่เราอภลิปรายในขท้อพระคคาทบีนี่เราศรึกษากนนอยซูล่ (มธ. 28:9)
3. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่เปโตร (ลซูกา 24:34; 1 คร.15:5)
4. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่สาวกสองคนของพระองคร์บนถนนไปยนงบท้านเอมมาอซูส (มาระโก 16:12, 13; 

ลซูกา 24:13-32)



5. วนนเดบียวกนนนนนั้น ตอนเยจ็น พระเยซซูทรงปรากฏแกล่พวกอนครทซูต ยกเวท้นโธมนสผซูท้ทบีนี่ไมล่ไดท้อยซูล่ในขณะนนนั้น 
(มาระโก 16:14; ลซูกา 24:36-43; ยอหร์น 20:19-22; 1 คร. 15:5)

6. พระองคร์ทรงปรากฏอบีกครนนั้งแกล่พวกอนครทซูต คราวนบีนั้ตอนทบีนี่โธมนสอยซูล่ดท้วย (ยอหร์น 20:26-29)
7. รลิมทะเลกาลลิลบีพระองคร์ทรงปรากฏแกล่เปโตร, โธมนส, นาธานาเอล, ยากอบและยอหร์น และ “สาวก

อบีกสองคนของพระองคร์” (ยอหร์น 21:1-14) ในทบีนี่นบีนั้เราถซูกบอกวล่า “นบีนี่เปป็นครนนั้งทบีนี่สามทบีนี่พระเยซซูทรงสคาแดงพระองคร์
แกล่พวกสาวกของพระองคร์ หลนงจากทบีนี่พระองคร์ทรงครนพระชนมร์”

8. พระเยซซูทรงปรากฏแกล่พวกสาวกของพระองคร์บนภซูเขาลซูกหนรึนี่งในแควท้นกาลลิลบี (มธ. 28:16)
9. พระองคร์ทรงสคาแดงพระองคร์วล่ามบีชบีวลิตอยซูล่แกล่พบีนี่นท้องกวล่าหท้ารท้อยคนในคราวเดบียว (1 คร. 15:6)
10. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่ยากอบ (1 คร. 15:7)
11. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่พวกสาวกทสุกคนทบีนี่มารวมตนวกนน (1 คร. 15:7)
12. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่พวกอนครทซูตในตอนทบีนี่พระองคร์เสดจ็จขรึนั้นสซูล่สวรรคร์ (ลซูกา 24:50, 51; กลิจการ 

1:9-11)
13. พระองคร์ทรงปรากฏแกล่อนครทซูตเปาโล (กลิจการ 9:3-6; 22:6-10; 1 คร. 15:8)
ขท้อ 10: “พระเยซผจถึงตรมัสกมับเขาวข่า “อยข่ากลมัวเลย จงไปบอกพวกพรีพื่นผู้องของเราใหผู้ไปยมังแควผู้นกาลริลรี 

และพวกเขาจะไดผู้พบเราทรีพื่นมัพื่น”
“อยข่ากลมัวเลย!” การรซูท้และยอมรนบขผู้อเทก็จจรริงเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าเปป็นเรรนี่อง

หนรึนี่ง เมรนี่อไดท้พบกนบพระองคร์หนท้าตล่อหนท้าโดยตระหนนกรซูท้พรท้อมกนบใจสคานรึกผลิดชอบใหมล่วล่าพวกนางกคาลนงอยซูล่ตข่อ
เบพนั้องพระพมักตรค์ของพระครลิสตร์ผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้ว, องคร์บรลิสสุทธลิธิ์ของพระเจท้า, หญลิงเหลล่านบีนั้จรึงรซูท้สรึกถรึงความไมล่คซูล่ควร
ของตนและกลนว ในสมนยภาคพนนธสนญญาเดลิม เหลล่าผซูท้ทบีนี่มาจากสวรรคร์ปรากฏตนวหลายตล่อหลายครนนั้ง และการ
ปรากฏตนวของพวกเขากจ็ทคาใหท้ผซูท้คนเหลล่านนนั้นตกใจกลนว เชล่นเมรนี่อทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งปรากฏตนวตล่อหนท้าพวกเขา 
พวกเขารซูท้วล่าตนกคาลนงอยซูล่ตล่อหนท้าผซูท้หนรึนี่งทบีนี่มาจากสวรรคร์ซรึนี่งมบีฤทธลิธิ์เดชจากสวรรคร์และถซูกสล่งมาโดยพระเจท้า และ
พวกเขากจ็รซูท้สรึกวล่าตนไมล่สมควรมายรนอยซูล่ตล่อหนท้าผซูท้ทบีนี่มาจากสวรรคร์ เราเหจ็นตนวอยล่างของเรรนี่องนบีนั้ในผซูท้วลินลิจฉนย 6:22, 
23 เมรนี่อกลิเดโอนหวาดกลนวเมรนี่ออยซูล่ตล่อหนท้า “ทซูตสวรรคร์องคร์หนรึนี่งของพระเยโฮวาหร์” จนกระทนนี่งพระเจท้าตรนส
สนนตลิสสุขและความมนนี่นใจแกล่ใจของเขา ในผซูท้วลินลิจฉนย 13:19-23 มาโนอาหร์ตกใจกลนวสสุดขบีดเพราะการปรากฏของ 
“ทซูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์” จนเขาคลิดวล่าเขา “ตท้องตายแนล่ๆ” ดนงนนนั้นมนนจรึงไมล่ใชล่เรรนี่องแปลกทบีนี่หญลิงผซูท้นล่ารนก
เหลล่านบีนั้จะตกใจกลนวเมรนี่อพวกนางไดท้พบกนบพระเยซซูแบบหนท้าตล่อหนท้าหลนงจากการเปป็นขรึนั้นจากตายของพระองคร์ 
แตล่พระเยซซูทรงปลอบประโลมพวกนาง โดยรนบประกนนพวกนางวล่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเยซซูองคร์เดบียวกนบทบีนี่พวก
นางไดท้เดลินดท้วยกล่อนทบีนี่พระองคร์ทรงถซูกจนบกสุม, ถซูกปรนบโทษและถซูกตรรึงทบีนี่กางเขนอนนหนรึนี่ง ไมล่มบีเหตสุผลอนนใดอบีกแลท้ว
ทบีนี่พวกนางจะตท้องกลนว

“จงไปบอกพวกพรีพื่นผู้องของเรา...” ผมชอบถท้อยคคาเหลล่านบีนั้ “พวกพทที่นล้องของเรา”-วลบีหนรึนี่งทบีนี่อล่อนโยนยลินี่ง
นนก ตอนนบีนั้มนนไมล่สคาคนญแลท้วทบีนี่พวกเขาไมล่ไดท้เขท้าใจวล่าพระองคร์จะทรงเปป็นขรึนั้นอบีกจรลิงๆ ตอนนบีนั้มนนไมล่สคาคนญแลท้วทบีนี่
พวกเขาไดท้ทอดทลินั้งพระองคร์และหนบีไปตอนทบีนี่พระองคร์เสดจ็จไปยนงกางเขนนนนั้น มนนไมล่สคาคนญแลท้วทบีนี่พวกเขาไดท้แยก



ยท้ายกนนไปตามทางของตนตอนทบีนี่พระองคร์ถซูกวางพระศพในอสุโมงคร์ฝปังศพ พระองคร์ทรงรนกพวกเขาอยล่างอล่อนโยน
เหลรอเกลิน, ทรงเขท้าใจพวกเขาอยล่างเตจ็มเปปีปี่ยมยลินี่งนนก, จนแมท้ในขณะทบีนี่องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทบีนี่ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้วกคาลนงจะ
ถซูกยกชซูขรึนั้นสซูล่เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของพระเจท้าพระบลิดา พระองคร์กจ็ยนงทรงเรบียกพวกเขาวล่า “พวกพรีพื่นผู้องของเรา”

“...ใหผู้ไปยมังแควผู้นกาลริลรี และพวกเขาจะไดผู้พบเราทรีพื่นมัพื่น” ในแควท้นกาลลิลบีนนนี่นเองทบีนี่พระเยซซูไดท้ทรงเรลินี่มการ
ปรนนลิบนตลิปวงชนของพระองคร์ บนดนบีนั้พระองคร์จะเสดจ็จกลมับไปยมังแควท้นกาลลิลบี ซรึนี่งหล่างไกลจากเสบียงรบกวนและ
ความสนบสนของกรสุงเยรซูซาเลจ็ม พระองคร์จะทรงพบกนบพวกสาวกในการหยสุดพนกและความเงบียบสงบ พระองคร์จะ
ทรงทคาใหท้พวกเขาอลินี่มหนคาในความเปป็นจรลิงเกบีนี่ยวกนบการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระองคร์ และจะทรงมอบหมาย
ภารกลิจแกล่พวกเขาใหท้ออกไปและประกาศขล่าวดบีแหล่งขล่าวประเสรลิฐอนนเปปีปี่ยมสงล่าราศบีแกล่มนสุษยร์ทสุกผซูท้

ขท้อ 11: “ขณะทรีพื่พวกผผผู้หญริงกสาลมังไปอยผข่นมันั้น ดผเถริด มรีบางคนในพวกทรีพื่เฝฝ้ายามไดผู้เขผู้าไปในเมพอง เลข่า
เหตสุการณค์ทมันั้งปวงทรีพื่บมังเกริดขถึนั้นนมันั้นใหผู้พวกปสุโรหริตใหญข่ฟปัง”

ขณะทบีนี่หญลิงเหลล่านนนั้นกคาลนงเดลินทางไปบอกพวกสาวกเรรนี่องการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระเยซซู “มรีบาง
คนในพวกทรีพื่เฝฝ้ายามไดผู้เขผู้าไปในเมพอง...” นนนี่นครอ ทหารโรมบางคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ถซูกใหท้เฝฝ้ายามทบีนี่อสุโมงคร์ฝปังศพเพรนี่อ
ทคาใหท้แนล่ใจวล่าพระศพของพระเยซซูจะไมล่สามารถถซูกลนกเอาไปไดท้โดยพวกสาวกหรรอเพรนี่อนคนอรนี่นๆของพระเยซซู ไดท้
เขท้ามาในเมรองนนนั้นเพรนี่อรายงานความลท้มเหลวของตนทบีนี่ทคาสลินี่งทบีนี่ตนถซูกบอกใหท้กระทคาไมล่สคาเรจ็จ อคานาจของโรมนนนั้น
มหาศาล แตล่มนนเทบียบไมล่ไดท้เลยกนบอคานาจของพระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระครลิสตร์ไมล่เพบียงทรงเปป็นขรึนั้นจากตาย
แลท้วและทรงทลินั้งอสุโมงคร์ทบีนี่วล่างเปลล่านนนั้นใหท้ทสุกคนไดท้เหจ็นเทล่านนนั้น การปรากฏของทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้นของพระเจท้ายนง
ทคาใหท้พวกทหารโรมทบีนี่เฝฝ้ายามตท้องเปป็นลมสลบเพราะความตกใจกลนวดท้วย! เมรนี่อคลิดถรึงอคานาจและความภาคภซูมลิใจ
ของกองทนพโรม ผมกจ็นรึกภาพออกเลยวล่านบีนี่เปป็นประสบการณร์อนนนล่าอดสซูจรลิงๆสคาหรนบทหารโรมเหลล่านนนั้น เมรนี่อพวก
เขาฟฟฟื้นตนวจากความตกใจกลนวอยล่างมาก พวกเขากจ็รซูท้ตนววล่าตนตท้องเขท้าไปในกรสุงและเลล่าใหท้พวกปสุโรหลิตใหญล่ฟปังวล่า
เกลิดอะไรขรึนั้น-นนนี่นครอ เทล่าทบีนี่พวกเขารผผู้วล่าเกลิดอะไรขรึนั้น พวกเขาไมล่อาจเขท้าใจถรึงนนยสคาคนญแหล่งประสบการณร์ของพวก
เขา แตล่อยล่างนท้อยพวกเขากจ็บอกเลล่าเหตสุการณร์เหลล่านนนั้นไดท้-การปรากฏของทซูตสวรรคร์องคร์นนนั้น, ความสวล่างจท้าจน
แทบทคาใหท้ตาบอดแหล่งใบหนท้าของทซูตสวรรคร์นนนั้น, การเปปิดทางเขท้าอสุโมงคร์นนนั้นอยล่างนล่าอนศจรรยร์และการทบีนี่พวกเขา
ทคาอะไรไมล่ไดท้เลยยามอยซูล่ตล่อหนท้าฤทธลิธิ์เดชและการสคาแดงอนนผลิดธรรมดาเหลล่านนนั้น เปป็นธรรมดาทบีนี่พวกเขาอยาก
หลบีกเลบีนี่ยงสลินี่งทบีนี่ดซูเหมรอนเปป็นความประมาทเลลินเลล่อของพวกเขา เพราะวล่าหากทหารโรมคนใดยอมใหท้นนกโทษคน
หนรึนี่งหลบหนบีไปไดท้ ทหารยามคนนนนั้นกจ็ตท้องชดใชท้ดท้วยชบีวลิตของเขาเอง!

เราควรหมายเหตสุวล่าทหารเหลล่านนนั้นไมล่ไดท้ไปหาปปีลาต พวกเขาไปหาพวกปสุโรหลิตใหญล่ทบีนี่ใชท้พวกเขาไปเฝฝ้า
ยามหนท้าอสุโมงคร์ฝปังศพทบีนี่วางพระศพของพระเยซซู ลองนรึกภาพความสนบสนและความงงงวยของทหารโรมเหลล่านนนั้น
ขณะทบีนี่พวกเขาพยายามทบีนี่จะอธลิบายวล่าเกลิดอะไรขรึนั้นแตล่กจ็หลบีกเลบีนี่ยงการดซูเหมรอนวล่ามบีความผลิดในเรรนี่องความ
ประมาทเลลินเลล่อหรรอความสะเพรล่า

ขท้อ 12 และ 13: “เมพพื่อพวกปสุโรหริตใหญข่ประชสุมปรถึกษากมันกมับพวกผผผู้ใหญข่แลผู้ว กก็แจกเงรินเปป็นอมันมากใหผู้
แกข่พวกทหาร สมัพื่งวข่า “พวกเจผู้าจงพผดวข่า ‘พวกสาวกของเขามาลมักเอาศพไปในเวลากลางคพนเมพพื่อเรานอนหลมับ
อยผข่’”



พระเยซซูทรงถซูกทรยศไวท้ในมรอของเหลล่าศนตรซูของพระองคร์เพราะเงลิน และบนดนบีนั้ความจรลิงเกบีนี่ยวกนบการเปป็น
ขรึนั้นจากตายฝป่ายรล่างกายของพระองคร์กจ็จะตท้องถซูกปปิดซล่อนกจ็เพราะเงลินเทล่าๆทบีนี่พวกเขาจะปปิดซล่อนมนนไวท้ไดท้ พวก
ปสุโรหลิตใหญล่ “ประชสุมปรถึกษากมันกมับพวกผผผู้ใหญข่” และเมรนี่อปรรึกษากนนแลท้ว “กก็แจกเงรินเปป็นอมันมากใหผู้แกข่พวก
ทหาร” กลล่าวอบีกนนยหนรึนี่ง พวกเขาจล่ายเงลินกท้อนโตเพรนี่อตลิดสลินบนทหารโรมเหลล่านนนั้นใหท้บอกสลินี่งทบีนี่พวกเขากจ็รซูท้วล่าไมล่
เปป็นความจรลิงเลยเพรนี่อทบีนี่จะปกปปิดความวล่างเปลล่าของอสุโมงคร์นนนั้นซรึนี่งพระบสุตรของพระเจท้าไดท้ทรงเปป็นขรึนั้นฝป่าย
รล่างกายจากอสุโมงคร์นนนั้นแลท้ว

พวกทหารถซูกสนนี่งใหท้บอกผซูท้คนวล่าพวกสาวกของพระเยซผ “มาลมักเอาศพไปในเวลากลางคพนเมพพื่อเรานอน
หลมับอยผข่” ชล่างเปป็นเรรนี่องเหลวไหลและเชรนี่อไมล่ไดท้จรลิงๆ! ประการแรกกจ็ครอ หากทหารยามเหลล่านนนั้นหลนบอยซูล่ พวกเขา
จะรผผู้ไดท้อยล่างไรวล่าพวกสาวกไดท้มาและเอาพระศพของพระเยซซูไป? ประการทบีนี่สองกจ็ครอ ทหารยามโรมหนรึนี่งนายทบีนี่
หลนบในระหวล่างปฏลิบนตลิหนท้าทบีนี่กจ็คงเสบีนี่ยงทบีนี่จะถซูกประหารชบีวลิตแลท้ว โดยเฉพาะหากวล่านนกโทษคนหนรึนี่งหลบหนบีไป
ขณะทบีนี่เขากคาลนงหลนบอยซูล่ แตล่นบีนี่เปป็นทหารมากกวข่าหนถึพื่งนาย แนล่นอนวล่าพวกเขาบางคนตท้องตรนี่นอยซูล่และนล่าจะปลสุก
คนอรนี่นๆไดท้ดท้วยและขนดขวางการขโมยพระศพไปจากอสุโมงคร์นนนั้น ผมเหจ็นวล่าอนนตรายทบีนี่เขท้ามาเกบีนี่ยวขท้องสคาหรนบ
ทหารเหลล่านนนั้นอาจเปป็นเหตสุผลประการหนรึนี่งทบีนี่พวกผซูท้ปกครองยลิวใหท้เงลินพวกเขา “เปป็นอมันมาก”

ขท้อ 14 และ 15: “ถผู้าความนรีนั้ทราบถถึงหผเจผู้าเมพอง เราจะพผดแกผู้ไขใหผู้พวกเจผู้าพผู้นโทษ” พวกทหารจถึง
ยอมรมับเงริน และทสาตามทรีพื่ถผกสอนมา และความนรีนั้กก็เลพพื่องลพอไปในบรรดาพวกยริวจนทสุกวมันนรีนั้”

“ถผู้าความนรีนั้ทราบถถึงหผเจผู้าเมพอง...” มนนไมล่ใชล่เรรนี่องไมล่สมเหตสุสมผลทบีนี่จะคลิดวล่ารายงานขล่าวของพวกทหาร
จะทราบถรึงหซูปปีลาต และผลลนพธร์ทบีนี่ตามมาของความประมาทเลลินเลล่อเชล่นนนนั้นทล่ามกลางเหลล่าทหารในกองทนพของ
เขากจ็อาจสล่งผลเสบียอยล่างรท้ายแรงไดท้จรลิงๆ ในกรณบีทบีนี่ปปีลาตทราบเกบีนี่ยวกนบทหารยามทบีนี่ถรึงคราวซวยเหลล่านนนั้น พวก
ผซูท้ใหญล่และพวกปสุโรหลิตใหญล่กจ็สนญญาวล่าจะ “โนผู้มนผู้าว” ปปีลาต และปกปฝ้องทหารเหลล่านนนั้นจากการถซูกลงโทษ
เพราะคคาโกหกของพวกเขาและความสะเพรล่าในการปฏลิบนตลิหนท้าทบีนี่ของพวกเขา พวกเขาโนท้มนท้าวปปีลาตทบีนี่มบีใจลนงเล
ใหท้ยอมมอบพระเยซซูแกล่พวกเขาเพรนี่อตรรึงกางเขนมาแลท้ว ดนงนนนั้นมนนไมล่นล่าจะยากเกลินไปนนกทบีนี่จะ “โนท้มนท้าว” เขาวล่า
ทหารยามของเขามบีความผลิดนท้อยกวล่าพวกสาวกของพระเยซซูทบีนี่บนงอาจยล่องเขท้ามาและขโมยพระศพของพระเยซซู
ไป! ผมไมล่สงสนยเลยวล่าพวกเขาพรท้อมทบีนี่จะเสนอ “เงรินกผู้อนโต” แกล่ปปีลาตเชล่นกนน หากพวกเขาตท้องเพลินี่มเงลินเขท้ากนบ 
“การโนท้มนท้าว” ของพวกเขา

“พวกทหารจถึงยอมรมับเงริน และทสาตามทรีพื่ถผกสอนมา...” ผมแนล่ใจวล่ามบียลิวจคานวนมากทบีนี่ไดท้เหจ็นการตรรึง
พระเยซซูทบีนี่กางเขนซรึนี่งอาจปรารถนาทบีนี่จะทราบตอนจบของเรรนี่องราวทนนั้งหมด ในการตอบคคาถามเหลล่านนนั้นทบีนี่มาจาก
ผซูท้คนทบีนี่สนใจใครล่รซูท้ พวกทหารจรึงบอกเรรนี่องโกหกทบีนี่พวกปสุโรหลิตใหญล่กนบพวกผซูท้ใหญล่ไดท้สนนี่งพวกเขาใหท้บอกเลล่า และมนน
อาจดซูเหมรอนเปป็นเรรนี่องนล่าอนศจรรยร์จรลิงๆทบีนี่พระคนมภบีรร์ของเราบอกเราวล่า “ความนรีนั้กก็เลพพื่องลพอไปในบรรดาพวกยริว
จนทสุกวมันนรีนั้” แนล่นอนวล่าเราทราบวล่าพวกยลิวทบีนี่เครล่งบนญญนตลิไมล่ยอมรนบขท้อเทจ็จจรลิงเรรนี่องความเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของ
พระครลิสตร์ เหจ็นไดท้ชนดวล่า แมท้แตล่หลนงจากผล่านไปแลท้วเกรอบสองพนนปปี พวกเขาบางคนกจ็ยนงเชรนี่อเรรนี่องแตล่งทบีนี่ถซูกอธลิบาย
โดยพวกทหารยามของโรมภายใตท้คคาสนนี่งของพวกผซูท้ปกครองยลิวในสมนยนนนั้นอยซูล่เหมรอนเดลิม



พระเยซผในแควผู้นกาลริลท
พระมหาบมัญชา

ขท้อ 16  และ 17: “แลผู้วสาวกสริบเอก็ดคนนมันั้นกก็ไดผู้ไปยมังแควผู้นกาลริลรี ถถึงภผเขาทรีพื่พระเยซผไดผู้ทรงกสาหนดไวผู้
และเมพพื่อเขาเหก็นพระองคค์จถึงกราบลงนมมัสการพระองคค์ แตข่บางคนยมังสงสมัยอยผข่”

“แลผู้วสาวกสถิบเอก็ดคนนมันั้นกก็ไดผู้ไปยมังแควผู้นกาลริลรี...” พระเยซซูไดท้ทรงเลรอกชายสลิบสองคนใหท้เดลินทางและ
ทคางานกนบพระองคร์ แตล่เมรนี่อยซูดาสจากไปแลท้วจรึงมบีแคล่สลิบเอจ็ดคนทบีนี่เขท้าไปในแควท้นกาลลิลบี “ถถึงภผเขาทรีพื่พระเยซผไดผู้ทรง
กสาหนดไวผู้”

“เมพพื่อเขาเหก็นพระองคค์จถึงกราบลงนมมัสการพระองคค์...” เปป็นทบีนี่เขท้าใจไดท้วล่ากล่อนหนท้านนนั้นพวกสาวกอยซูล่ใน
สภาวะทบีนี่สนบสนตนนั้งแตล่พระเยซซูทรงถซูกจนบกสุม, ถซูกไตล่สวนและถซูกตรรึงกางเขน บนดนบีนั้การไดท้อยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์
องคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นแลท้วไดท้นคามาซรึนี่งความเปป็นจรริง

“...แตข่บางคนยมังสงสมัยอยผข่” ความสงสนยเปป็นบาปทบีนี่นล่าเกลบียด, ครอบาปทบีนี่ทคาใหท้ตกนรกไดท้ของความไมล่เชรนี่อ 
ยอหร์น 3:18 ประกาศวล่า “ผซูท้ทบีนี่เชรนี่อใน (พระเยซซู) กจ็ไมล่ตท้องถซูกพลิพากษาลงโทษ แตล่ผซูท้ทบีนี่มลิไดท้เชรนี่อกจ็ตท้องถซูกพลิพากษา
ลงโทษอยซูล่แลท้ว เพราะเขามลิไดท้เชรนี่อในพระนามพระบสุตรองคร์เดบียวทบีนี่บนงเกลิดจากพระเจท้า”

ในมาระโก 16:14 เราอล่านวล่า “ภายหลนง (พระเยซซู) ทรงปรากฏแกล่สาวกสลิบเอจ็ดคนเมรนี่อเขาเอนกายลง
รนบประทานอยซูล่ และทรงตลิเตบียนเขาเพราะเขาไมล่เชรนี่อและใจดรนั้อดรึง ดท้วยเหตสุทบีนี่เขามลิไดท้เชรนี่อคนซรึนี่งไดท้เหจ็นพระองคร์
เมรนี่อพระองคร์ทรงเปป็นขรึนั้นมาแลท้ว”

“ผซูท้ทบีนี่มลิไดท้เชรนี่อกจ็ตท้องถผกพริพากษาลงโทษอยดูงแลล้ว”-ไมล่ใชล่เพราะวล่าเขาเปป็นคนขบีนั้เมา, ฆาตกรหรรอคนพซูดหมลินี่น
ประมาท แตล่เพราะความไมงเชตที่อ ความไมล่เชรนี่อเปป็นตท้นไมท้ทบีนี่ผลลิตผลตล่างๆแหล่งการฆาตกรรม, การเมาเหลท้า, การ
เลล่นพนนน, การโกหก, การคดโกง, การลนกขโมย, การเลล่นชซูท้ และบาปอรนี่นๆทบีนี่คนไมล่เชรนี่อกระทคาเปป็นปกตลิ

หากเรามบีความเชรนี่อในพระเจท้า เรากจ็จะไมล่สงสนยสลินี่งทบีนี่พระองคร์ทรงบอกเราในพระวจนะของพระองคร์ เรา
อาจไมล่เขท้าใจทนนั้งหมดทบีนี่พระองคร์ตรนส แตล่เราจะยอมรมับมนนเพราวข่าพระเจผู้าตรดัสมดันแลล้ว และพระเจท้าทรงโกหกไมล่
ไดท้ (ฮบ. 6:18) เราไมล่ตท้องมบีความเชรนี่อทบีนี่แขจ็งแกรล่งเพรนี่อทบีนี่จะรนบความรอด ความเชรนี่อนคามาซรึนี่งพระคสุณทบีนี่ชล่วยใหท้รอด 
แตล่หลนงจากทบีนี่เราไดท้รนบความรอดโดยพระคสุณแลท้ว ความเชรนี่อทบีนี่เขท้มแขจ็งกจ็ทคาใหท้เราเปป็นผซูท้รนบใชท้ทบีนี่มบีประสลิทธลิผลมาก
ขรึนั้นของพระเจท้า, เหลล่าทหารในกองทนพของพระองคร์และผซูท้ทบีนี่ออกผลในสวนองสุล่นของพระองคร์ คนเหลล่านนนั้นทบีนี่มบี
ความเชรนี่อทบีนี่อล่อนแอสามารถทคาใหท้ความเชรนี่อของตนเขท้มแขจ็งไดท้โดยการใชท้มนนบล่อยๆเหมรอนการออกกคาลนงกาย โดย
พลิสซูจนร์วล่าพระเจท้าทรงสนตยร์ซรนี่อและจะไมล่ทรงลท้มเหลวเลยทบีนี่จะรนกษาพระวจนะของพระองคร์ โดยการออกกคาลนง
ความเชรนี่อทรีพื่อข่อนแอ เราสามารถพนฒนาความเชรนี่อทรีพื่เขผู้มแขก็งไดท้, ความเชรนี่ออนนเดจ็ดขาดในพระวจนะของพระเจท้า 
เนรนี่องจากแมท้แตล่ยามอยซูล่ตล่อเบรนั้องพระพนกตรร์ของพระครลิสตร์ผซูท้ทรงเปป็นขรึนั้นหมาดๆ “บางคนยนงสงสนยอยซูล่” คสุณกจ็เชรนี่อใจ
ไดท้เลยวล่าเรายนงมบีพวกคนชอบสงสนยในวนนนบีนั้อยซูล่ อยล่างไรกจ็ตาม คสุณจะหมายเหตสุวล่าองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าไดท้ทรงเปปิด
เผยพระองคร์เองแกล่คนกลสุล่มนนนั้นทบีนี่รวมตนวกนนถรึงแมท้พระองคร์ทรงทราบวล่ามบีบางคนในทล่ามกลางพวกเขาทบีนี่สงสนยวล่า
พระองคร์ทรงเปป็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าทบีนี่ทรงเปป็นขรึนั้นจากตายแลท้วของพวกเขาจรลิงๆหรรอ พวกคนชอบสงสนยไมล่ไดท้ถซูก



ชบีนั้ตนวเปป็นรายตนวในทบีนี่นบีนั้ แตล่เรารซูท้วล่ามบีมากกวล่าหนถึพื่งคน เพราะขท้อพระคนมภบีรร์ของเรากลล่าววล่า “บางคนยมังสงสมัยอยผข่” 
เปป็นไปไดท้วล่าตอนนนนั้นมบีมากกวล่าพวกอนครทซูตสลิบเอจ็ดคนอยซูล่ทบีนี่การประชสุมนนนั้น เนรนี่องจากพระเยซซูทรงมบีผซูท้ตลิดตามคน
อรนี่นๆทบีนี่จรลิงใจอยซูล่

ขท้อ 18: “พระเยซผจถึงเสดก็จเขผู้ามาใกลผู้ แลผู้วตรมัสกมับเขาวข่า “ฤทธานสุภาพทมันั้งสรินั้นในสวรรคค์กก็ดรี ในแผข่นดริน
โลกกก็ดรี ทรงมอบไวผู้แกข่เราแลผู้ว”

ชล่างเปป็นภาพทบีนี่ตรงขท้ามกนนอยล่างสลินั้นเชลิงกนบเสบียงโอดครวญในสวนเกทเสมนบีและความมรดมนแหล่งกลโกธา!
ในถท้อยคคาแรกๆทบีนี่ถซูกบนนทรึกไวท้ทบีนี่พระเยซซูตรนสแกล่ทบีนี่ประชสุมนบีนั้ พระองคร์ทรงอท้างสลิทธลิธิ์ความทรงฤทธานสุภาพทนนั้งสลินั้น
และอคานาจสลิทธลิธิ์ขาดทนนี่วทนนั้งจนกรวาล

“ฤทธานทุภาพทดันั้งสถินั้นในสวรรคค์กก็ดรี ในแผข่นดรินโลกกก็ดรี ทรงมอบไวผู้แกข่เราแลผู้ว” นบีนี่เปป็นสล่วนหนรึนี่งของ
บคาเหนจ็จแหล่งความถล่อมใจของพระองคร์ ตามทบีนี่เปาโลอธลิบายในฟปีลลิปปปี 2:5-11:

“ทล่านจงมบีนนั้คาใจอยล่างนบีนั้ เหมรอนอยล่างทบีนี่พระเยซซูครลิสตร์ทรงมบีดท้วย พระองคร์ผซูท้ทรงอยซูล่ในสภาพพระเจท้ามลิไดท้
ทรงเหจ็นวล่าการเทล่าเทบียมกนบพระเจท้านนนั้นเปป็นการแยล่งชลิงเอาไปเสบีย แตล่ไดท้ทรงกระทคาพระองคร์เองใหท้ไมล่มบีชรนี่อเสบียง
ใดๆ และทรงรนบสภาพอยล่างผซูท้รนบใชท้ ทรงถรอกคาเนลิดในลนกษณะของมนสุษยร์ และเมรนี่อทรงปรากฏพระองคร์ในสภาพ
มนสุษยร์แลท้ว พระองคร์กจ็ทรงถล่อมพระองคร์ลง ยอมเชรนี่อฟปังจนถรึงความมรณา กระทนนี่งความมรณาทบีนี่กางเขน เหตทุ
ฉะนดันั้นพระเจผู้าจถึงไดผู้ทรงยกพระองคค์ขถึนั้นอยข่างสผงทรีพื่สสุดดผู้วย และไดผู้ทรงประทานพระนามเหนพอนามทมันั้งปวงใหผู้แกข่
พระองคค์ เพพพื่อ ‘หมัวเขข่าทสุกหมัวเขข่า’ ในสวรรคค์กก็ดรี ทรีพื่แผข่นดรินโลกกก็ดรี ใตผู้พพนั้นแผข่นดรินโลกกก็ดรี ‘จะตผู้องคสุกกราบลง’ 
นมมัสการในพระนามแหข่งพระเยซผนมันั้น และเพพพื่อ ‘ลรินั้นทสุกลรินั้นจะยอมรมับ’ วข่าพระเยซดูครถิสตย์ทรงเปป็นองคย์พระผดูล้เปป็น
เจล้า อมันเปป็นการถวายพระเกรียรตริแดข่พระเจผู้าพระบริดา”

พระเยซซู ในฐานะเปป็นผซูท้เนรมลิตสรท้างสรรพสลินี่งทนนั้งปวง ทรงมบีสลิทธลิดนนั้งเดลิมทบีนี่จะควบคสุมสลินี่งสารพนดและกคาจนด
พวกมนนทลินั้งไดท้ตามพระประสงคร์ ยอหร์น 1:3 บอกเราวล่า “พระองคค์ทรงสรผู้างสถิที่งทดันั้งปวงขถึนั้นมา และในบรรดาสริพื่งทรีพื่
เปป็นมานมันั้น ไมข่มรีสมักสริพื่งเดรียวทรีพื่ไดผู้เปป็นมานอกเหนพอพระองคค์” จากนนนั้นในโคโลสบี 1:16, 17 เราอล่านวล่า “เพราะวล่า
โดยพระองคค์สรรพสถิที่งไดผู้ถผกสรผู้างขถึนั้น ทนนั้งในทท้องฟฝ้าและทบีนี่แผล่นดลินโลก สลินี่งซรึนี่งประจนกษร์แกล่ตาและซรึนี่งไมล่ประจนกษร์แกล่
ตา ไมล่วล่าจะเปป็นผซูท้ครองบนลลนงกร์ หรรอเปป็นผซูท้ครองอาณาจนกร หรรอเปป็นเทพผซูท้ครอบครองอาณาจนกร หรรอเทพผซูท้มบี
อคานาจ สรรพสลินี่งทนนั้งสลินั้นถซูกสรท้างขรึนั้นโดยพระองคค์และเพตที่อพระองคค์ พระองคร์ทรงดคารงอยซูล่กล่อนสรรพสลินี่งทนนั้งปวง 
และสรรพสลินี่งทนนั้งปวงเปป็นระเบบียบอยซูล่โดยพระองคร์”

ใชล่แลท้วครนบ พระองคร์ทรงมบีฤทธลิธิ์เดชเหนรอสรรพสลินี่งทนนั้งปวง แตล่ผมเชรนี่อวล่าการอท้างอลิงตรงนบีนั้เกบีนี่ยวขท้องกนบ
พระองคร์ในฐานะคนกลางมากกวล่าเปป็นพลิเศษ เพรนี่อทบีนี่พระองคร์จะทรงไถล่ประชาชนของพระองคร์จากความชนนี่วชท้าทนนั้ง
สลินั้นและชคาระหมซูล่ชนหนรึนี่งทบีนี่พลิเศษใหท้บรลิสสุทธลิธิ์แกล่พระองคร์เองและรวบรวมครลิสตจนกรเขท้าเปป็นกายยลินี่งใหญล่หนรึนี่งเดบียว
ซรึนี่งพระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะ, รากฐานและพระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของกายนนนั้น

ในฐานะคนกลาง พระองคร์ทรงทคาใหท้ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายสามารถเอาชนะศนตรซูทนนั้งปวงไดท้ อนนเปป็นการทคาใหท้เรา
เปป็นยลินี่งกวล่าผซูท้พลิชลิต: “แลท้วใครจะใหท้เราทนนั้งหลายขาดจากความรนกของพระครลิสตร์ไดท้เลล่า จะเปป็นความยากลคาบาก 
หรรอความทสุกขร์ หรรอการขล่มเหง หรรอการกนนดารอาหาร หรรอการเปลรอยกาย หรรอการถซูกโพยภนย หรรอการถซูกคม



ดาบหรรอ ตามทบีนี่เขบียนไวท้แลท้ววล่า ‘เพราะเหจ็นแกล่พระองคร์ ขท้าพระองคร์ทนนั้งหลายจรึงถซูกประหารวนนยนงคนี่คา และนนบวล่า
เปป็นเหมรอนแกะสคาหรนบจะเอาไปฆล่า’ แตข่วข่าในเหตสุการณค์ทดันั้งปวงเหลข่านรีนั้ เรามทชดัยเหลตอลล้นโดยพระองคค์ผผผู้ไดผู้ทรง
รมักเราทมันั้งหลาย เพราะขท้าพเจท้าเชรนี่อมนนี่นวล่า แมท้ความตาย หรรอชรีวริต หรรอบรรดาทผตสวรรคค์ หรรอเจผู้าผผผู้ครอบครอง
อาณาจมักร หรรอเจผู้าผผผู้มรีอสานาจ หรรอสริพื่งซถึพื่งอยผข่ในปปัจจสุบมันนรีนั้ หรรอสริพื่งซถึพื่งจะมาในภายหนผู้า หรรอซถึพื่งสผง หรรอซถึพื่งลถึก หรรอ
สถิที่งอตที่นใดๆททที่ไดล้ทรงสรล้างแลล้วนดันั้น จะไมข่สามารถกระทสาใหผู้เราทมันั้งหลายขาดจากความรมักของพระเจผู้า ซถึพื่งมรีอยผข่ใน
พระเยซผครริสตค์องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้” (โรม 8:35-39) โดยทางพระเยซซูและในพระเยซซูเทล่านนนั้นทบีนี่การนบีนั้จะ
สคาเรจ็จไดท้

ในยอหร์น 5:22, 23 เราพบความจรลิงขท้อนบีนั้: “เพราะวล่าพระบลิดามลิไดท้ทรงพลิพากษาผซูท้ใด แตล่พระองคร์ไดท้
ทรงมอบการพลิพากษาทนนั้งสลินั้นไวท้กนบพระบสุตร เพรนี่อคนทนนั้งปวงจะไดท้ถวายเกบียรตลิแดล่พระบสุตรเหมรอนทบีนี่เขาถวาย
เกบียรตลิแดล่พระบลิดา ผซูท้ใดไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระบสุตร ผซูท้นนนั้นกจ็ไมล่ถวายเกบียรตลิแดล่พระบลิดาผซูท้ทรงใชท้พระบสุตรมา”

ขอถวายคคาขอบพระคสุณแดล่พระเจท้าสคาหรนบสลินี่งทบีนี่พระองคร์ไดท้ประทานแกล่พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดของเรา, ผซูท้ทรง
เปป็นคนกลางระหวล่างพระเจท้ากนบมนสุษยร์, ครอสลิทธลิอคานาจทนนั้งสลินั้นเหนรอสลินี่งสารพนดทนนั้งปวง เพรนี่อทบีนี่พระองคร์ผซูท้ทรงเปป็น
คนกลางของเราจะไดท้ทรงไถล่, ปฝ้องกนน, และชล่วยกรรมสลิทธลิธิ์ทบีนี่ทรงซรนั้อไวท้แลท้วนนนั้นใหท้ไดท้รนบความรอด, ไขล่มสุกทบีนี่มบีราคา
มากเมจ็ดนนนั้น-ครลิสตจนกร ซรึนี่งถซูกซรนั้อแลท้วโดยพระโลหลิตของพระเจท้าเอง (กลิจการ 20:28)

ขท้อ 19 และ 20: “เหตสุฉะนมันั้น ทข่านทมันั้งหลายจงออกไปสมัพื่งสอนชนทสุกชาตริ ใหผู้รมับบมัพตริศมาในพระนาม
แหข่งพระบริดา พระบสุตร และพระวริญญาณบรริสสุทธริธ สอนเขาใหผู้ถพอรมักษาสริพื่งสารพมัดซถึพื่งเราไดผู้สมัพื่งพวกทข่านไวผู้ ดผเถริด 
เราจะอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายเสมอไป จนกวข่าจะสรินั้นโลกเอเมน”

“ทข่านทมันั้งหลายจงออกไป...” โดยฤทธลิธิ์แหล่งสลิทธลิอคานาจแบบกษนตรลิยร์ของพระองคร์ พระเยซซูจรึงทรงออกคคา
บนญชานบีนั้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์ไดท้ทรงพลิชลิตโลก, เนรนั้อหนนง, พญามาร, ความตาย, นรกและหลสุมศพ
แลท้ว พระองคร์ทรงรซูท้วล่าเหลล่าสาวกของพระองคร์อล่อนแอ แตล่พระองคร์จะประทานพละกคาลนงแบบพระเจท้าของ
พระองคร์ใหท้แกล่พวกเขา พระองคร์ทรงทราบวล่าพวกเขาจะเผชลิญหนท้ากนบความทสุกขร์ยากตล่างๆ, ความลคาบาก, ภนย
อนนตราย---แตล่พระองคร์ทรงเอาชนะสลินี่งกบีดขวางเหลล่านนนั้นทนนั้งหมดแลท้ว ในยอหร์น 16:33 ขณะทบีนี่พระองคร์ยนงทรงอยซูล่
กนบพวกเขาในการปรนนลิบนตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์ พระองคร์ทรงบอกพวกเขาแลท้ววล่า “...ในโลกนรีนั้ทข่านจะประสบ
ความทสุกขค์ยาก แตข่จงชพพื่นใจเถริด เพราะวข่าเราไดผู้ชนะโลกแลผู้ว”

เรากจ็อล่อนแอเชล่นกนน แตล่พระองคร์ทรงเขท้มแขจ็ง; และโดยทางถท้อยคคาทบีนี่ไดท้รนบการดลใจของอนครทซูตเปาโล
เราจรึงมบีความมนนี่นใจนบีนั้: “ทล่านจงพท้นจากการรนกเงลิน จงพอใจในสลินี่งทบีนี่ทล่านมบีอยซูล่ เพราะวล่าพระองคค์ไดผู้ตรมัสไวผู้แลผู้ววข่
า “เราจะไมงละทข่านหรพอทอดทถินั้งทข่านเลย” เพรนี่อวล่าเราทนนั้งหลายจะกลล่าวดท้วยใจกลท้าวล่า ‘องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรง
เปป็นพระผผผู้ชข่วยของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมข่กลมัว มนสุษยค์จะทสาอะไรแกข่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เลข่า’” (ฮบ. 13:5, 6)

เปาโลเตรอนทลิโมธบีคนหนสุล่มวล่า “แทท้จรลิงทสุกคนทบีนี่ปรารถนาจะดคาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจท้าในพระเยซซู
ครลิสตร์จะถผกกดขรีพื่ขข่มเหง” (2 ทธ. 3:12)  ไมล่มบีทางทบีนี่มนนจะเปป็นอยล่างอรนี่นไดท้ ตามถท้อยคคาของเปาโล ผซูท้คนทบีนี่ดคาเนลิน
ชบีวลิตตามทางของพระเจท้ากจ็ถซูกขล่มเหง แตล่จากนนนั้นเปาโลกจ็เขบียนถท้อยคคาหนสุนใจเหลล่านบีนั้ไปยนงครลิสตจนกรชาวเมรองโค
รลินธร์: “ไมข่มรีการทดลองใดๆเกริดขถึนั้นกมับทข่าน นอกเหนพอจากการทดลองซถึพื่งเคยเกริดกมับมนสุษยค์ทมันั้งหลาย แตข่พระเจล้า



ทรงสดัตยย์ซตที่อ พระองคค์จะไมข่ทรงใหผู้ทข่านตผู้องถผกทดลองเกรินกวข่าทรีพื่ทข่านจะทนไดผู้ แตข่เมพพื่อทข่านถผกทดลองนมันั้น 
พระองคค์จะทรงโปรดใหผู้ทข่านมรีทางททที่จะหลทกเลทที่ยงไดล้ดผู้วย เพพพื่อทข่านจะมรีกสาลมังทนไดผู้” (1 คร. 10:13)

ผมใหท้ขท้อพระคนมภบีรร์เหลล่านบีนั้เพรนี่อทบีนี่จะเนท้นยนั้คาคคาบนญชาขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราทบีนี่วล่า “ทงานทดันั้งหลาย
จงออกไป!” ผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายจะตท้องไมล่นนนี่งและรอคอยใหท้ชาวโลกทบีนี่เปป็นคนไมล่เชรนี่อมาหาเราเอง ครลิสตจนกรจะตท้องไมล่
ยรนอยซูล่เฉยๆและรอคอยใหท้คนบาปทนนั้งหลายเขท้ามาในทบีนี่ประชสุม เราจะตท้องไปยนงทบีนี่ๆพวกเขาอยซูล่และนคาขล่าว
ประเสรลิฐไปประกาศแกล่พวกเขา ผมไมล่ไดท้หมายความวล่าเราจะตท้องไปเขท้าสล่วนกนบความชนนี่วของพวกเขาในการ
รล่วมสามนคคบีธรรมกนบพวกเขา ผมไมล่ไดท้หมายความวล่าเราจะตท้องออมชอมความเชรนี่อมนนี่นตล่างๆแบบครลิสเตบียนของ
เรา แตล่ผซูท้เชรนี่อจะไปทบีนี่ไหนกจ็ไดท้-ถล้าเขาไปโดยการนสาของพระวริญญาณบรริสสุทธริธเพพพื่อทรีพื่จะนสาขข่าวสารแหข่งความรอดไป
ประกาศ ครลิสเตบียนทบีนี่กระตรอรรอรท้นยล่อมเยบีนี่ยมเยบียนผซูท้คนเพรนี่อนคาพวกเขามาถรึงพระเยซซู ไมล่ใชล่เพรนี่อเขท้าสล่วนในทาง
บาปทนนั้งหลายของพวกเขา

“ทข่านทมันั้งหลายจงออกไปสดัที่งสอน...” คคาทบีนี่แปลตรงนบีนั้วล่า “สนนี่งสอน” มบีความหมายอนนเปป็นเอกลนกษณร์ มนน
หมายถรึงการสรท้างใหท้เปป็นสาวกผล่านทางการสนนี่งสอนพระวจนะของพระเจท้า พระครลิสตร์ทรงเปป็นความเพบียงพอของ
เรา, พระองคร์ทรงมบีทสุกสลินี่งทบีนี่เราตท้องการ ดท้วยเหตสุนบีนั้คคาบนญชาของพระองคร์จรึงเปป็น การออกไปและสนนี่งสอน “ชนทสุก
ชาตริ” ขอบคสุณพระเจท้าสคาหรนบถท้อยคคาเหลล่านนนั้น เพราะวล่าขล่าวสารนนนั้นในตอนเรลินี่มแรกแหล่งการปรนนลิบนตลิของพระ
ครลิสตร์มบีมายนงชนชาตลิอลิสราเอลพวกเดบียวเทล่านนนั้น ขล่าวสารนนนั้นมาถรึงพวกยลิวกล่อน แตล่บนดนบีนั้ขล่าวประเสรลิฐจะตท้องถซูก
นคาไปประกาศแกล่ชนทสุกชาตริ พระเยซซูไดท้ทรงทคาลายกคาแพงทบีนี่ขวางกนนั้นกลางระหวล่างพวกยลิวและคนตล่างชาตลิแลท้ว 
และทรงบนญชาเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหท้ไปยนงทสุกหนทสุกแหล่งและนคาขล่าวดบีแหล่งความรอดไปประกาศแกล่คนทนนี่ว
โลก

“ใหผู้รมับบมัพตริศมาในพระนามแหข่งพระบริดา พระบสุตร และพระวริญญาณบรริสสุทธริธ” มบีผซูท้คนทบีนี่กลล่าววล่าเมรนี่อ
ผซูท้รนบใชท้ของพระเจท้าใหท้บนพตลิศมาผซูท้เชรนี่อคนหนรึนี่งในพระนามของพระบลิดา, พระบสุตร, และพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ เขา
กจ็กคาลนงสอนวล่ามบีพระเจท้าสามองคร์โดยการกลล่าวเชล่นนนนั้น คนเหลล่านนนั้นประกาศวล่าบนพตลิศมาตท้องถซูกใหท้ในพระนาม
ของพระเยซผเทข่านมันั้น แตล่จงสนงเกตขท้อพระคนมภบีรร์นบีนั้วล่าเปป็นเอกพจนร์-นนนี่นครอ มนนกลล่าววล่า “ในพระนาม” (ไมล่ใชล่นาม
ทมันั้งหลาย, พหซูพจนร์) ของพระเจท้าพระบลิดา, พระบสุตรและพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ นบีนี่เปป็นพระนามสสุดทท้ายของ
พระเจท้าแทท้จรลิงองคร์เดบียวนนนั้น พระเจท้าทรงเปป็นตรบีเอกานสุภาพ-พระเจท้าองคร์เดบียวผซูท้ทรงถซูกสคาแดงในสามพระภาค 
ยกตนวอยล่างเชล่น มนนเปป็นคคาสอนผลิดทบีนี่จะสอนวล่าพระเยซผทรงเปป็นนามเดบียวเทล่านนนั้นของพระบสุตรของพระเจท้า 
พระองคร์ทรงมบีหลายพระนาม แตล่พระนามเหลข่านมันั้นทมันั้งหมดรวมกมันเปป็นพระเยซดู, พระเจผู้าในกายเนพนั้อหนมัง ในพระ
คนมภบีรร์พระองคร์ทรงถซูกเรบียกวล่ากสุหลาบแหล่งชาโรน, ลลิลลบีนี่แหล่งหสุบเขา, ดาวประจคารสุล่งอนนสสุกสวล่าง, อนลฟา, โอเมกา, 
ปฐมและอวสาน และจงฟปังสลินี่งทบีนี่อลิสยาหร์บอกเราในอลิสยาหร์ 9:6: “…จะเรบียกนามของทล่านวล่า “ผผผู้ทรีพื่มหมัศจรรยค์ ทรีพื่
ปรถึกษา พระเจผู้าผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธ พระบริดานริรมันดรค์ องคค์สมันตริราช” ดนงนนนั้นคนเหลล่านนนั้นทบีนี่ใหท้บนพตลิศมาในพระนาม
ของ “พระเยซซูเทล่านนนั้น” กจ็ควรกลล่าววล่า “ขท้าพเจท้าขอใหท้บนพตลิศมาทล่านในพระนามของผซูท้ทบีนี่มหนศจรรยร์ ทบีนี่ปรรึกษา 
พระเจท้าผซูท้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธิ์ พระบลิดานลิรนนดรร์ องคร์สนนตลิราช ฯลฯ” เพรนี่อทบีนี่จะทคาใหท้พระนามของพระเยซซูครบถผู้วน! 



ดนงนนนั้นเราจรึงเหจ็นวล่าพระเจท้าพระบลิดา, พระเจท้าพระบสุตร, และพระเจท้าพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ตรนสถรึงพระเจผู้าองคย์
เดทยว, พระเจผู้าตรรีเอกานสุภาพองคร์หนรึนี่ง

เกรงวล่าใครบางคนจะเขท้าใจผลิดจสุดประสงคค์ของบนพตลิศมาในนนั้คา ผมตท้องอธลิบายวล่าบนพตลิศมาไมล่ไดท้ชล่วยใหท้
รอด และมนนไมข่ไดผู้มรีสข่วนชข่วยเหลพอทบีนี่จะชล่วยใหท้รอดดท้วย คนๆหนรึนี่งไดท้รนบความรอดในชนนี่วเสบีนั้ยววลินาทบีทบีนี่เขาใชท้ความ
เชรนี่อในพระราชกลิจทบีนี่เสรจ็จสลินั้นแลท้วของพระเยซซูและยอมรมับความรอด เขาอาจไมล่มบีโอกาสทบีนี่จะรนบบมัพตริศมาจน
กระทนนี่งวนนถนดไป, สนปดาหร์ถนดไป, หรรอแมท้แตล่ปปีถนดไป

เราอาจกลล่าววล่าบนพตลิศมาในนนั้คาเปป็นการกระทคาเบรนั้องตท้นในทางพลิธบีการทบีนี่แสดงถรึงความเชรนี่อฟปังตล่อพระ
ครลิสตร์ บนพตลิศมาในนนั้คาเปป็นสนญลนกษณร์ทบีนี่แสดงถรึงการสลินั้นพระชนมร์, การถซูกฝปังไวท้, และการฟฟฟื้นครนพระชนมร์ของพระ
เยซซูครลิสตร์เจท้า ดท้วยเหตสุนบีนั้บนพตลิศมาจรึงบล่งบอกถรึงการเรลินี่มตท้นของชบีวลิตครลิสเตบียน เราควรรนบบนพตลิศมา-ไมล่ใชล่เพพพื่อทรีพื่จะ
รนบความรอด แตล่เพราะวล่าเราไดผู้รมับความรอดแลผู้ว และในการเชรนี่อฟปังตล่อคคาบนญชาของพระครลิสตร์

บนพตลิศมาในนนั้คามบีไวท้สคาหรนบผซูท้คนทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว ไมล่มบีผซูท้ใดสามารถรนบบนพตลิศมาไดท้, ในความหมายทบีนี่แทท้
จรลิง, จนกวล่าเขา (หรรอเธอ) ไดท้บนงเกลิดใหมล่แลท้ว คนบาปอาจถซูกจสุล่มใตท้นนั้คาไดท้-แตล่นนนี่นไมล่ใชล่บนพตลิศมา การกลมับใจใหมข่
ตท้องมากล่อนบนพตลิศมาแบบครลิสเตบียน (กลิจการ 2:38) ผมเคยถซูกจนบจสุล่มนนั้คามาแลท้วสองหน ครนนั้งแรกนนนั้นครอกล่อนทบีนี่ผม
ไดท้รนบความรอด ผมจสุล่มเขท้าไปในนนั้คาโดยเปป็นคนบาปตมัวแหผู้ง ผมขรึนั้นมาจากนนั้คาโดยเปป็นคนบาปตมัวเปปียก สลินี่งเดบียวทบีนี่
เปลบีนี่ยนแปลงกจ็ครอเสรนั้อผท้าอบีกชสุด! จากนนนั้นหลนงจากทบีนี่ผมบนงเกลิดใหมล่แลท้วผมกจ็รนบบนพตลิศมาในนนั้คาในฐานะผซูท้เชรนี่อคน
หนรึนี่ง อนนเปป็นการสรนี่อโดยนนยวล่าผมไดท้ถซูกตรรึงไวท้กนบพระครลิสตร์แลท้ว (กท. 2:20) และถซูกชสุบใหท้เปป็นขรึนั้นเพรนี่อดคาเนลินชบีวลิต
ใหมล่ (โรม 6:4)

หากคสุณเปป็นผซูท้เชรนี่อทบีนี่บนงเกลิดใหมล่แลท้ว คสุณกจ็ควรดคาเนลินตามพระครลิสตร์ในการรนบบนพตลิศมาตามคคาสนนี่งทบีนี่พระ
เยซซูไดท้ประทานใหท้แกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ในทบีนี่นบีนั้ คสุณจะไมล่ไดท้รนบความรอดอยข่างครบถผู้วนมากขถึนั้น แตล่คสุณจะ
เปป็นครลิสเตบียนทบีนี่เชพพื่อฟปังมากขรึนั้น โดยไดท้เชรนี่อฟปังคคาบนญชาทบีนี่ใหท้รนบบนพตลิศมา, และใหท้คคาพยานตล่อหนท้าชาวโลกวล่าคสุณ
ไดท้ถซูกฝปังไวท้กนบพระครลิสตร์แลท้วและถซูกชสุบใหท้เปป็นขรึนั้นเพรนี่อดคาเนลินชบีวลิตใหมล่

“...สอนเขาใหผู้ถพอรมักษาสริพื่งสารพมัดซถึพื่งเราไดผู้สมัพื่งพวกทข่านไวผู้...” เมรนี่อคนๆหนรึนี่งรนบบนพตลิศมาในนนั้คา บนพตลิศมา
ของเขากจ็บอกเปป็นนนยวล่าเขาไดท้รวมเปป็นหนรึนี่งกนบพระครลิสตร์แลท้วในความเชรนี่อ โดยเชรนี่อในพระองคร์ในฐานะพระผซูท้ชล่วย
ใหท้รอดและองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า แตล่บนพตลิศมาควรถซูกตามมาดท้วยการเชรนี่อฟปังชนนี่วชบีวลิตตล่อคคาบนญชาทนนั้งหมดของพระ
เยซซู-และผมไมล่ไดท้กคาลนงพซูดถรึงพระราชบนญญนตลิของโมเสส พนนธสนญญาใหมล่มบีพระบนญญนตลิมากมายสคาหรนบผซูท้เชรนี่อ, 
พระบนญญนตลิเหลล่านนนั้นของพระครลิสตร์ทบีนี่มบีมายนงบสุตรทนนั้งหลายของพระองคร์

ถท้อยคคาทบีนี่พระเยซซูไดท้ตรนส, พระบนญญนตลิเหลล่านนนั้นทบีนี่พระองคร์ไดท้ประทานแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์ขณะทบีนี่
พระองคร์ยนงทรงอยซูล่กนบพวกเขาในการปรนนลิบนตลิบนโลกนบีนั้ของพระองคร์, จะถซูกนคามาสซูล่ความทรงจคาของพวกเขา
ทนนั้งหมดโดยพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ผซูท้จะทรงแทนทบีนี่พระผซูท้ชล่วยใหท้รอดในไมล่ชท้าในฐานะเปป็นผซูท้สนนี่งสอนและทบีนี่ปรรึกษา
ของพวกเขา พระเยซซูทรงสนญญาเหลล่าสาวกของพระองคร์วล่า “พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ ผซูท้ซรึนี่งพระบลิดาจะทรงใชท้มาใน
นามของเรา พระองคร์นนนั้นจะทรงสอนทล่านทนนั้งหลายทสุกสลินี่ง และจะใหท้ทล่านระลรึกถรึงทสุกสลินี่งทบีนี่เราไดท้กลล่าวไวท้แกล่ทล่าน
แลท้ว” (ยอหร์น 14:26)



“สริพื่งสารพมัด” ครอบคลสุมความจรลิงอนนศนกดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทนนั้งหมดเกบีนี่ยวกนบหนท้าทบีนี่ของผซูท้เชรนี่อทบีนี่ไดท้รนบการสนนี่งสอนตาม
ทบีนี่พระครลิสตร์ไดท้ทรงวางแบบไวท้ “สริพื่งสารพมัด” ตท้องถซูกสอนโดยปราศจากการละเวท้นหรรอการเปลบีนี่ยนแปลง เราตท้อง
เขท้าใจและตระหนนกอยล่างถล่องแทท้วล่าถท้อยคคาขององคร์พระผซูท้เปป็นเจท้าของเราจะไมล่มบีวนนเปลบีนี่ยนแปลงเดจ็ดขาด จะไมล่มบี
ยสุคสมนยใดหรรอสภาพการณร์แวดลท้อมใดทบีนี่สล่วนหนรึนี่งสล่วนใดของถท้อยคคาของพระเยซซูจะกลายเปป็นสลินี่งลท้าสมนย, ไมล่เปป็น
ความจรลิง, ไมล่เหมาะสมหรรอไมล่เปป็นทบีนี่ตท้องการ ขล่าวสารทนนั้งหมดแหล่งพระวจนะของพระเจท้ามบีไวท้สคาหรนบผซูท้คนทสุกยสุค
สมนย เปป็นความจรลิงทบีนี่วล่าเราตท้องแยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตผู้อง แตล่ตนนั้งแตล่ปฐมกาล 1:1 เรรนี่อยไปจนถรึงวลิวรณร์ 
22:21 พระวจนะของพระเจท้าทนนั้งหมดนนนั้นเปป็นประโยชนร์แกล่เรา และเหลล่าผซูท้รนบใชท้กจ็ไดท้รนบคคาบนญชาใหท้สนนี่งสอนและ
เทศนาพระวจนะนนนั้นทนนั้งหมดและจากนนนั้นกจ็เรบียกรท้องผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายใหท้ถพอรมักษา “สลินี่งสารพนด” 

ในพระมหาบนญชา พระเยซซูประทานความมนนี่นใจแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์เกบีนี่ยวกนบการสถลิตอยซูล่ดท้วยใน
ฝป่ายวลิญญาณเสมอไปของพระองคร์กนบทสุกคนทบีนี่ตลิดตามพระองคร์ในการประกาศและการสนนี่งสอนขล่าวประเสรลิฐแหล่ง
พระคสุณของพระเจท้า โดยชบีนั้นคาคนทนนั้งหลายไปสซูล่หนทางแหล่งความรอด ความเชพพื่อฟปังตล่อพระมหาบนญชานนนั้นมบีพรนั้น
ฐานอยซูล่บนสลิทธลิอคานาจอนนเปป็นสากลและเดจ็ดขาดของพระองคร์ นบีนี่ไมล่ไดท้ใชท้กนบแคล่พวกสาวกซรึนี่งอยซูล่ทบีนี่นนนี่นในแควท้นกาลลิ
ลบีวนนนนนั้นเทล่านนนั้น มนนยนงใชท้กนบผซูท้เชรนี่อทสุกคนตลอดยสุคพระคสุณนบีนั้ดท้วย เหลล่าคนงานครลิสเตบียนแทท้อาจถซูกดซูหมลินี่นโดยชาว
โลก, โดยพวกชอบจนบผลิดและโดยคนเหลล่านนนั้นทบีนี่เยาะเยท้ยทางแหล่งความชอบธรรม แตล่แมท้แตล่ประวนตลิศาสตรร์ฝป่าย
โลกกจ็แสดงใหท้เหจ็นวล่าครลิสเตบียนทนนั้งหลายเปป็นฤทธลิธิ์เดชอยล่างหนรึนี่งในโลก และฤทธลิธิ์เดชของพวกเขากจ็ถซูกอธลิบายโดย
การสถลิตอยซูล่ดท้วยเสมอไปของพระเยซซูครลิสตร์เจท้าในหนวใจของผซูท้เชรนี่อทนนั้งหลายในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์

“ดผเถริด เราจะอยผข่กมับทข่านทมันั้งหลายเสมอไป จนกวข่าจะสรินั้นโลก” คคากรบีกตรงนบีนั้ทบีนี่แปลเปป็น “เสมอไป” มบี
ความหมายตรงตนววล่า “ตลอดทสุกวมัน” ทสุกวนน ไมล่วล่าเราอล่อนแอหรรอเขท้มแขจ็ง ไมล่วล่าสลินี่งตล่างๆเกรนั้อหนสุนเราหรรอตล่อสซูท้
เรา พระเยซซูกจ็ทรงอยซูล่ทบีนี่นนนี่นกนบเรา มบีบางวนนทบีนี่เรารซูท้สรึกวล่าเราลท้มเหลวแลท้ว มบีบางวนนทบีนี่เรารซูท้สรึกถรึงความชรนี่นชมยลินดบี 
และมบีบางวนนทบีนี่เรารซูท้สรึกถรึงความเศรท้าโศก พระองคร์ทรงอยซูล่กนบเราตลอด-ในวนยหนสุล่มสาวและในวนยชรา พระองคร์จะ
ทรงอยซูล่กนบเราทสุกวนนตลอดชบีวลิตของเราและจากนนนั้นเมรนี่อเรามาสซูล่ปลายทางของชบีวลิตบนโลกนบีนั้ พระองคร์จะทรง
ดคาเนลินกนบเราผล่านเขท้าในหสุบเขาเงามนจจสุราช!

“...จนกวล่าจะสรินั้นโลก”-หรรอ “จนกวล่าการครบบรลิบซูรณร์ของยสุคนบีนั้, อวสานแหล่
กาลสมนยของโลก” พระเยซซูจะทรงอยซูล่กนบบสุตรทนนั้งหลายของพระองคร์, กนบครลิสตจนกรของพระองคร์, จนกวล่าจะถรึง
เชท้าอนนยลินี่งใหญล่และเปปีปี่ยมสงล่าราศบีนนนั้นเมรนี่อเราจะถซูกรนบขรึนั้นไปพบกนบพระองคร์ในหมซูล่เมฆในฟฝ้าอากาศ, เพรนี่อทบีนี่จะอยซูล่
กนบพระองคร์ในงานเลบีนั้ยงสมรสนนนั้นในทท้องฟฝ้า ดนงนนนั้นพระสนญญานนนั้นตามตนวอนกษรแลท้วกจ็ครอ “เราจะอยซูล่กนบทล่านทนนั้ง
หลายเสมอไป จนกระทนนี่งถรึงการสลินั้นสสุดแหล่งยสุคสมนย” พระองคร์สถลิตอยซูล่ในใจของผซูท้เชรนี่อทสุกคน

“การสลินั้นสสุดของยสุคสมนย” ทบีนี่วล่านบีนั้จะเปป็นเมพพื่อไร? พระเยซซูจะทรงเรบียกเจท้าสาวของพระองคร์ขรึนั้นไปพบกนบ
พระองคร์ในฟฝ้าอากาศเมพพื่อไร? ไมล่มบีผซูท้ใดรซูท้วนนนนนั้นหรรอโมงนนนั้นเมรนี่อเหตสุการณร์นบีนั้จะเกลิดขรึนั้น “สลินี่งลบีนั้ลนบทนนั้งปวงเปป็นของ
พระเยโฮวาหร์พระเจท้าของเราทนนั้งหลาย” (พบญ. 29:29) แตล่เราถซูกสอนอยล่างชนดเจนในจดหมายฝากเหลล่านนนั้นวล่า
วนนแหล่งการเสดจ็จมาของพระองคร์จะไมล่มาถรึงเราแบบทบีนี่ทคาใหท้เราตกใจเหมรอนขโมยทบีนี่มาในเวลากลางครน เราถซูก
สอนอยล่างชนดเจนวล่าเมรนี่อสลินี่งตล่างๆเรลินี่มทบีนี่จะเกลิดขรึนั้น เรากจ็อาจทราบวล่าพระเยซซูกคาลนงเสดจ็จมาในไมล่ชท้า หากเรามบีเวลา



และเนรนั้อทบีนี่ในบทปปิดทท้ายนบีนั้ของขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิวทบีนี่จะอภลิปรายหมายสคาคนญเหลล่านนนั้นทบีนี่รวมกนนเปป็นหมาย
สคาคนญอนนยลินี่งใหญล่แหล่งการเสดจ็จมาของพระองคร์ เรากจ็คงเหจ็นวล่าไมล่มบีสนกคคาเดบียวในคคาพยากรณร์ทบีนี่ยนงตท้องถซูกทคาใหท้
สคาเรจ็จจรลิงกล่อนการรนบขรึนั้นไปของครลิสตจนกร เหตสุการณร์ปปัจจสุบนนตล่างๆทบีนี่เกลิดขรึนั้นรายวนนชบีนั้ไปยนงการเสดจ็จมาของพระ
ครลิสตร์ ตท้นมะเดรนี่อนนนั้น (ชนชาตลิอลิสราเอล) กคาลนงแตกหนล่อแลท้ว เหลล่าคนชนนี่วและคนลล่อลวงเรลินี่มเลวรท้ายมากขรึนั้น
เรรนี่อยๆ (2 ทธ. 3:13) พวกคนหลอกลวงกคาลนงทวบีคซูณขรึนั้นทบีละหลายพนนคน พวกคนเครล่งศาสนากจ็ไมล่รท้อนไมล่เยจ็น 
เปป็นแตล่อสุล่นๆ ผมไมล่ใชล่คนทบีนี่ชอบกคาหนดวนน และผมไมล่นนบถรอผซูท้รนบใชท้คนใดทบีนี่พยายามกคาหนดวนนทบีนี่พระเยซซูจะทรง
เรบียกเหลล่าวลิสสุทธลิชนของพระองคร์ขรึนั้นไปพบกนบพระองคร์ในหมซูล่เมฆในฟฝ้าอากาศดท้วย แตล่ผมขอประกาศแกล่คสุณโดย
อาศนยคคาพยากรณร์ทบีนี่สคาเรจ็จแลท้ววล่าผมเชรนี่อวล่าการเสดจ็จมาของพระองคร์นนนั้นอยซูล่ใกลท้มากๆแลท้ว ผมเชรนี่อวล่าพระองคร์
สามารถเสดจ็จมาไดท้ทสุกเมรนี่อในโมงใดกจ็ไดท้ของวนนไหนกจ็ไดท้

ทล่านผซูท้อล่านทบีนี่รนก คสุณพรท้อมไหมสคาหรนบการเสดจ็จมาของพระองคร์? หากคสุณไมล่พรท้อม สลินี่งสคาคนญทบีนี่สสุดในทนนั้ง
โลกนบีนั้ทบีนี่เกบีนี่ยวขท้องกนบตนวคสุณกจ็ครอ คสุณตท้องเตรบียมตนวทบีนี่จะพบกนบพระเจท้า พระเจท้าทรงรนกคสุณ พระองคร์ทรงรนกคสุณ
มากพอจนยอมใหท้พระเยซซูตายบนกางเขนเพรนี่อชล่วยคสุณใหท้รอด พระเยซซูทรงมบีชบีวลิตอยซูล่ และบนดนบีนั้พระองคร์ประทนบ
อยซูล่เบรนั้องขวาพระหนตถร์ของพระเจท้าพระบลิดาเพรนี่อทคาการวลิงวอนเผรนี่อคสุณ หากคสุณจะยอมฟปังการทรงเรบียกของ
พระองคร์และเชรนี่อฟปังพระวจนะของพระองคร์ คสุณกจ็สามารถบนงเกลิดใหมล่ไดท้เดบีดี๋ยวนบีนั้เลย พระองคร์จะทรงชล่วยคสุณใหท้
รอดเดทดี๋ยวนทนและทคาใหท้คสุณเปป็นสมาชลิกคนหนรึนี่งแหล่งครอบครนวของพระเจท้า

คสุณทราบไหมวล่าคสุณไดท้บนงเกลิดใหมล่แลท้ว? หากคสุณบนงเกลิดใหมล่แลท้ว คสุณกจ็ทราบเรรนี่องนบีนั้ และหากคสุณไมล่
ทราบเรรนี่องนบีนั้ หากคสุณไมล่มบีความมนนี่นใจนนนั้น ผมกจ็กลนววล่าคสุณยนงไมล่ไดท้รนบความรอด ดนงนนนั้นคสุณชล่วยกรสุณาคสุยแบบใจถรึง
ใจกนบตนวคสุณเองและยอมใหท้พระวลิญญาณบรลิสสุทธลิธิ์ยกเหตสุผลกนบคสุณไหม? หากคสุณยอมเชรนี่อฟปังขท้อพระคนมภบีรร์ตล่อไป
นบีนั้ พระเจท้ากจ็จะทรงชล่วยคสุณใหท้รอด-และคสุณกก็จะทราบเรพพื่องนรีนั้:

“เพราะวล่าพระเจท้าทรงรนกโลก จนไดท้ทรงประทานพระบสุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนี่บนงเกลิดมา เพรนี่อผซูท้ใดทบีนี่
เชรนี่อในพระบสุตรนนนั้นจะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรนนดรร์ เพราะวล่าพระเจท้าไมล่ไดท้ทรงใชท้พระบสุตรของพระองคร์เขท้ามาใน
โลกเพรนี่อจะพลิพากษาโลก แตล่เพรนี่อชล่วยโลกใหท้รอดโดยพระบสุตรนนนั้น ผซูท้ทบีนี่เชรนี่อในพระบสุตรกจ็ไมล่ตท้องถซูกพลิพากษาลงโทษ
แตล่ผซูท้ทบีนี่มลิไดท้เชรนี่อกจ็ตท้องถซูกพลิพากษาลงโทษอยซูล่แลท้ว เพราะเขามลิไดท้เชรนี่อในพระนามพระบสุตรองคร์เดบียวทบีนี่บนงเกลิดจาก
พระเจท้า” (ยอหร์น 3:16-18)

พระเยซซูทรงสนญญาไวท้วล่า “เราบอกความจรลิงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ถท้าผซูท้ใดฟปังคคาของเราและเชรนี่อใน
พระองคร์ผซูท้ทรงใชท้เรามา ผซูท้นนนั้นกจ็มบีชบีวลิตนลิรนนดรร์ และไมล่ถซูกพลิพากษา แตล่ไดท้ผล่านพท้นความตายไปสซูล่ชบีวลิตแลท้ว” (ยอหร์น 
5:24)

“ดท้วยวล่าซรึนี่งทล่านทนนั้งหลายรอดนนนั้นกจ็รอดโดยพระคสุณเพราะความเชรนี่อ และมลิใชล่โดยตนวทล่านทนนั้งหลายเอง 
แตล่พระเจท้าทรงประทานใหท้ ความรอดนนนั้นจะเนรนี่องดท้วยการกระทคากจ็หามลิไดท้ เพรนี่อมลิใหท้คนหนรึนี่งคนใดอวดไดท้” (อฟ. 
2:8, 9)



“ครอวล่าถท้าทล่านจะรนบดท้วยปากของทล่านวล่าพระเยซซูทรงเปป็นองคร์พระผซูท้เปป็นเจท้า และเชรนี่อในจลิตใจของทล่าน
วล่าพระเจท้าไดท้ทรงชสุบพระองคร์ใหท้เปป็นขรึนั้นมาจากความตาย ทล่านจะรอด ดท้วยวล่าความเชรนี่อดท้วยใจกจ็นคาไปสซูล่ความ
ชอบธรรม และการยอมรนบดท้วยปากกจ็นคาไปสซูล่ความรอด” (รม. 10:9, 10)

“ฉะนนนั้นความเชรนี่อเกลิดขรึนั้นไดท้กจ็เพราะการไดท้ยลิน และการไดท้ยลินเกลิดขรึนั้นไดท้กจ็เพราะการประกาศพระวจนะ
ของพระเจท้า” (รม. 10:17)

“...จงเชรนี่อวางใจในพระเยซซูครลิสตร์เจท้า และทล่านจะรอดไดท้ทนนั้งครอบครนวของทล่านดท้วย” (กลิจการ 16:31)
ผมขอปปิดทท้ายเลล่มทบีนี่หกของอรรถาธลิบายนบีนั้เกบีนี่ยวกนบขล่าวประเสรลิฐของมนทธลิวดท้วยพระสนญญาสสุดทท้ายและ

คคาอธลิษฐานสสุดทท้ายในพระคนมภบีรร์ของเรา:
“พระองคค์ผผผู้ทรงเปป็นพยานในเหตสุการณค์ทมันั้งปวงนรีนั้ ตรมัสวข่า “แนงนอน เราจะมาโดยเรก็ว” เอเมน พระเยซผ

เจผู้า ขอใหผู้เปป็นเชข่นนมันั้น เชถิญเสดก็จมาเถถิด ขอใหผู้พระคสุณแหข่งพระเยซผครริสตค์องคค์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จงดสารงอยผข่
กมับทข่านทมันั้งหลายเถริด เอเมน” (วว. 22:20, 21)


