ขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว
เลข่ม 3 (บททรีที่ 11-15)
โดย

โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน

คคานคา
ตต่อเนนนื่องอรรถาธลิบายแบบทบีละขข้อของเราเกบีนื่ยวกกับขข่าวประเสรริฐเรรียบเรรียงโดยมมัทธริว บกัดนบีนี้เราขอเสนอ
เลต่ม 3 ซซนื่งครอบคลลุมบททบีนื่ 11 ถซง 15 ในบททบีนื่ 11 เราเหห็นกข้อนเมฆแหต่งการปฏลิเสธและความเกลบียดชกังทบีนื่เรลินื่มกต่อ
ตกัวขซนี้นอยยต่รอบพระเมสสลิยาหร์ผยข้ทรงถยกสกัญญาไวข้ของชนชาตลิอลิสราเอล การอกัศจรรยร์บางประการของพระองคร์ถยก
บกันทซกไวข้ในบททบีนื่ 12 แตต่หลกักๆแลข้วมกันเกบีนื่ยวขข้องกกับคคาเตนอนสตลิหลายประการขณะทบีนื่พระองคร์ทรงกระทคาพกันธ
กลิจการสกันื่งสอนของพระองคร์ตอต่ ไป การสกันื่งสอนนบีนี้ดคาเนลินตต่อไปจนจบบททบีนื่ 13 ซซนื่งนคาเสนอขข้อลซกลกับอกันยลินื่งใหญต่เจห็ด
ประการของอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ในรยปแบบคคาอลุปมา ในบททบีนื่ 14 มบีบกันทซกเกบีนื่ยวกกับการถยกจองจคาและการเสบีย
ชบีวลิตของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา ผยข้เบลิกทางขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา ทบีนื่ถยกรวมไวข้ในบทนกันี้นดข้วยกห็คนอ การ
อกัศจรรยร์ทบีนื่ยลินื่งใหญต่สองประการขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า – การเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนและการดคาเนลินของ
พระองคร์ไปบนนนี้คาทบีนื่พายลุกระหนนื่คาแหต่งแควข้นกาลลิลบี บททบีนื่ 15 บกันทซกการตคาหนลิพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี
อยต่างรลุนแรงโดยพระเยซย ซซนื่งหลกังจากนกันี้นพระองคร์ทรงกระทคางานรกับใชข้ปวงชนของพระองคร์ตอต่ ไป โดยกระทคาการ
อกัศจรรยร์หลายประการ ในหข้าบทนบีนี้เราถยกเตนอนความจคาอบีกครกันี้งวต่าพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดทบีนื่เราปรนนลิบกัตลินกันี้นทรง
อลิทธลิฤทธลิธ, เปปปี่ยมดข้วยความกรลุณา, และพอเพบียงสคาหรกับทลุกสลินื่งมากเพบียงไร
เพราะการศซกษานบีนี้มบีความยาวมากๆ เราจซงถนอวต่าเปป็นการสมควรทบีนื่จะปปิดเลต่มนบีนี้ ณ จลุดนบีนี้ โดยศซกษาตต่อบท
ทบีนื่ 16 ในเลต่มถกัดไป คคาอธลิษฐานทบีนื่จรลิงใจของเรากห็คนอ ผต่านทางความจรลิงตต่างๆทบีนื่ถยกนคาเสนอในทบีนื่นบีนี้ ดวงใจทกันี้งหลาย
จะถยกทข้าทาย, ไดข้รบกั การเสรลิมกคาลกัง, และไดข้รบกั การอวยพร
--- ผผผู้แตข่ง

บททรีที่ 11
11:1 ตต่อมาเมนนื่อพระเยซยตรกัสสกันื่งสาวกสลิบสองคนของพระองคร์เสรห็จแลข้ว พระองคร์ไดข้เสดห็จจากทบีนื่นกันื่นไปเพนนื่อจะสกันื่ง
สอนและประกาศในเมนองตต่างๆของเขา
11:2 ฝฝ่ายยอหร์นเมนนื่อตลิดอยยต่ในเรนอนจคาไดข้ยลินถซงกลิจการของพระครลิสตร์ จซงไดข้ใชข้สาวกสองคนของทต่านไป
11:3 ทยลถามพระองคร์วาต่ “ทต่านเปป็นผยข้ทบีนื่จะมานกันี้นหรนอ หรนอเราจะตข้องคอยหาผยข้อนนื่น”
11:4 ฝฝ่ายพระเยซยตรกัสตอบพวกเขาวต่า “จงไปแจข้งแกต่ยอหร์นอบีกครกันี้งถซงสลินื่งทบีนื่ทต่านไดข้ยลินและไดข้เหห็น
11:5 คนอวต่าคนตาบอดกห็หายบอด คนงต่อยเดลินไดข้ คนโรคเรนนี้อนหายสะอาด คนหยหนวกไดข้ยลินไดข้ คนตายแลข้วเปป็น
ขซนี้นมา และขต่าวประเสรลิฐกห็ประกาศแกต่คนอนาถา
11:6 บลุคคลผยข้ใดไมต่สะดลุดเพราะเรา ผยข้นกันี้นเปป็นสลุข”
11:7 ครกันี้นสาวกเหลต่านกันี้นไปแลข้ว พระเยซยเรลินื่มตรกัสกกับคนหมยต่นกันี้นถซงยอหร์นวต่า “ทต่านทกันี้งหลายไดข้ออกไปในถลินื่น
ทลุรกกันดารเพนนื่อดยอะไร ดยตนข้ อข้อไหวโดยถยกลมพกัดหรนอ
11:8 แตต่ทต่านทกันี้งหลายออกไปดยอะไร ดยคนนลุต่งหต่มผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่มหรนอ ดยเถลิด คนนลุต่งหต่มผข้าเนนนี้อนลินื่มกห็อยยต่ในพระนลิเวศ
ของกษกัตรลิยร์
11:9 แตต่ทต่านทกันี้งหลายออกไปดยอะไร ดยศาสดาพยากรณร์หรนอ แนต่ทบีเดบียวและเราบอกทต่านวต่า ทต่านนกันี้นเปป็นยลินื่งกวต่า
ศาสดาพยากรณร์เสบียอบีก
11:10 คนอผยข้นกันี้นเองทบีนื่พระคกัมภบีรร์ไดข้เขบียนถซงวต่า ‘ดยเถลิด เราใชข้ทยตของเราไปขข้างหนข้าทต่าน ผยข้นกันี้นจะเตรบียมทางของ
ทต่านไวข้ขข้างหนข้าทต่าน’
11:11 เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทกันี้งหลายวต่า ในบรรดาคนซซนื่งเกลิดจากผยข้หญลิงมานกันี้น ไมต่มบีผยข้ใดใหญต่กวต่ายอหร์นผยข้ใหข้
รกับบกัพตลิศมา แตต่วต่าผยทข้ บีนื่ตนื่คาตข้อยทบีนื่สดลุ ในอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์กห็ยกังใหญต่กวต่ายอหร์นเสบียอบีก
11:12 และตกันี้งแตต่สมกัยยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาถซงทลุกวกันนบีนี้ อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์กห็เปป็นสลินื่งทบีนื่คนไดข้แสวงหาดข้วย
ใจรข้อนรน และผยข้ทบีนื่ใจรข้อนรนกห็เปป็นผยข้ทบีนื่ชลิงเอาไดข้
11:13 เพราะคคาของศาสดาพยากรณร์ทกันี้งหลายและพระราชบกัญญกัตลิไดข้พยากรณร์มาจนถซงยอหร์นนบีนี้
11:14 ถข้าทต่านทกันี้งหลายจะยอมรกับในเรนนื่องนบีนี้ กห็ยอหร์นนบีนี้แหละเปป็นเอลบียาหร์ซซนื่งจะมานกันี้น
11:15 ใครมบีหยจงฟฟังเถลิด
11:16 เราจะเปรบียบคนยลุคนบีนี้เหมนอนกกับอะไรดบี เปรบียบเหมนอนเดห็กนกันื่งทบีนื่กลางตลาดรข้องแกต่เพนนื่อน
11:17 กลต่าววต่า ‘พวกฉกันไดข้เปฝ่าปปปี่ใหข้พวกเธอ และเธอมลิไดข้เตข้นรคา พวกฉกันไดข้พลิลาปรนื่คาไหข้แกต่พวกเธอ และพวกเธอ
มลิไดข้ครนื่คาครวญ’
11:18 ดข้วยวต่ายอหร์นมากห็ไมต่ไดข้กลินหรนอดนนื่ม และเขาวต่า ‘มบีผบีเขข้าสลิงอยยต่’
11:19 ฝฝ่ายบลุตรมนลุษยร์มาทกันี้งกลินและดนนื่ม เขากห็วต่า ‘ดยเถลิด นบีนื่เปป็นคนกลินเตลิบและดนนื่มนนี้คาองลุต่นมาก เปป็นมลิตรสหายกกับ
คนเกห็บภาษบีและคนบาป’ แตต่พระปฟัญญากห็ปรากฏวต่าชอบธรรมแลข้วโดยผลแหต่งพระปฟัญญานกันี้น”
11:20 แลข้วพระองคร์กห็ทรงตกังนี้ ตข้นตลิเตบียนเมนองตต่างๆทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธเปป็นสต่วนมาก เพราะเขา
มลิไดข้กลกับใจเสบียใหมต่

11:21 “วลิบกัตลิแกต่เจข้า เมนองโคราซลิน วลิบกัตลิแกต่เจข้า เมนองเบธไซอลิดา เพราะถข้าการอลิทธลิฤทธลิธซซนื่งไดข้กระทคาทต่ามกลางเจข้า
ไดข้กระทคาในเมนองไทระและเมนองไซดอน คนในเมนองทกันี้งสองจะไดข้นลุต่งหต่มผข้ากระสอบ นกันื่งบนขบีนี้เถข้า กลกับใจเสบียใหมต่
นานมาแลข้ว
11:22 แตต่เราบอกเจข้าวต่า ในวกันพลิพากษา โทษเมนองไทระและเมนองไซดอนจะเบากวต่าโทษของเจข้า
11:23 และฝฝ่ายเจข้า เมนองคาเปอรนาอลุม ซซนื่งถยกยกขซนี้นเทบียมฟฟ้าแลข้ว เจข้าจะตข้องลงไปถซงนรกตต่างหาก ดข้วยวต่าการ
อลิทธลิฤทธลิธซซนื่งไดข้กระทคาในทต่ามกลางเจข้านกันี้น ถข้าไดข้กระทคาในเมนองโสโดม เมนองนกันี้นจะไดข้ตกันี้งอยยจต่ นทลุกวกันนบีนี้
11:24 แตต่เราบอกเจข้าวต่า ในวกันพลิพากษา โทษเมนองโสโดมจะเบากวต่าโทษของเจข้า”
11:25 ขณะนกันี้นพระเยซยทยลตอบวต่า “โอ ขข้าแตต่พระบลิดา ผยข้เปป็นเจข้าแหต่งฟฟ้าสวรรคร์และแผต่นดลิน ขข้าพระองคร์ขอ
ขอบพระคลุณพระองคร์ ทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ทรงปปิดบกังสลินื่งเหลต่านบีนี้ไวข้จากผยข้มบีปฟัญญาและผยข้ฉลาด และไดข้สคาแดงใหข้ผยข้นข้อยรยข้
11:26 ขข้าแตต่พระบลิดา ทบีนื่เปป็นอยต่างนกันี้นกห็เพราะเปป็นทบีนื่ชอบพระทกัยในสายพระเนตรของพระองคร์
11:27 พระบลิดาของเราไดข้ทรงมอบสลินื่งสารพกัดใหข้แกต่เรา และไมต่มบีใครรยจข้ กักพระบลุตรนอกจากพระบลิดา และไมต่มบี
ใครรยจข้ กักพระบลิดานอกจากพระบลุตรและผยข้ใดกห็ตามทบีพนื่ ระบลุตรประสงคร์จะสคาแดงใหข้รยข้
11:28 บรรดาผยข้ทคางานเหนห็ดเหนนนื่อยและแบกภาระหนกักจงมาหาเรา และเราจะใหข้ทาต่ นทกันี้งหลายหายเหนนนื่อย
เปป็นสลุข
11:29 จงเอาแอกของเราแบกไวข้ แลข้วเรบียนจากเรา เพราะวต่าเรามบีใจอต่อนสลุภาพและถต่อมลง และทต่านทกันี้งหลาย
จะพบทบีนื่สงบสลุขในใจของตน
11:30 ดข้วยวต่าแอกของเรากห็แบกงต่าย และภาระของเรากห็เบา”

พระเยซซูทรงหมันพระพมักตรร์ของพระองคร์มงมข่ สซูข่กางเขน
ในบททบีนื่ 11 เราเหห็นหมยต่เมฆแหต่งการปฏลิเสธและความเกลบียดชกังกต่อตกัวอยยต่รอบพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่ทรงถยก
สกัญญาไวข้ของชนชาตลิอลิสราเอลอยต่างชกัดเจน แทข้จรลิงแลข้วพระองคร์ไดข้เสดห็จมายกังพวกของพระองคร์และพวกเขา
“หาไดข้ตข้อนรกับพระองคร์ไมต่” (ยอหร์น 1:11) พวกยลิวไดข้รอคอยกษกัตรลิยร์องคร์หนซนื่งผยข้จะนคาการชต่วยใหข้พข้นมาสยต่ชนชาตลิ
อลิสราเอล และบลุรลุษผยข้นบีนี้เปป็นเหมนอน “รากแตกหนต่อมาจากพนนนี้ ดลินแหข้ง” ในใจของพวกเขาๆคลิดอยต่างแนต่นอนวต่า
พระองคร์ไมต่มบีทางเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาไดข้ พระองคร์ไมต่มบี “รยปรต่างหรนอความสวยงาม” และ “ไมต่มบีความ
งาม” แบบทบีนื่พวกเขาปรารถนาในกษกัตรลิยร์ของพวกเขา ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงรกังเกบียจพระองคร์และปฏลิเสธ
พระองคร์เสบีย พวกเขารอคอยผยข้ปกครองทบีนื่สงต่าผต่าเผยและเปปปี่ยมดข้วยอคานาจ แตต่ชายผยข้นบีนี้เปป็น “คนทบีนื่รกับความเศรข้า
โศกและคลุข้นเคยกกับความระทม” ชนชาตลิอลิสราเอล ประชากรของพระองคร์เองตามฝฝ่ายเนนนี้อหนกัง “ไดข้ซต่อนใบหนข้า
(ของพวกเขา) ไปเสบียจากพระองคร์”
พระเมษโปดกของพระเจข้าทรงกคาลกังมลุต่งหนข้าไปสยต่กลโกธาอยต่างแนต่นอน พระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลก
“มลิไดข้มาเพนนื่อรกับการปรนนลิบกัตลิ แตต่มาเพนนื่อจะปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวตลิ ของทต่านใหข้เปป็นคต่าไถต่สคาหรกับคนเปป็นอกัน
มาก” (มธ. 20:28) พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเปป็นเครนนื่องบยชาไถต่บาปสคาหรกับประชากรของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์
จซงตข้องสลินี้นพระชนมร์ “นอกคต่ายนกันี้น” (ฮบ. 13:11-13) พระองคร์จะทรงแบกความระทมทลุกขร์ของเขาทกันี้งหลายไป
และหอบความเศรข้าโศกของพวกเขาไปถซงแมข้วต่าพวกเขาเกลบียดชกังพระองคร์และกลต่าวรข้ายเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ทกลุ รยป

แบบกห็ตาม พวกเขาคลิดวต่าพระองคร์เปป็นคนลวงโลก, พวกเขาคลิดวต่าพระองคร์กคาลกังทนทลุกขร์เพราะบาปตต่างๆของ
พระองคร์เอง; แตต่พระเยซยทรงเปป็นผยข้ทบีนื่ไมต่มบีบาปเลย “ผยข้บรลิสลุทธลิธ ปราศจากอลุบาย ไรข้มลทลิน แยกจากคนบาปทกันี้ง
ปวง” (ฮบ. 7:26) ขณะกคาลกังสยข้ทนเอา “การตลิเตบียนนลินทาแหต่งคนบาปตต่อพระองคร์มากเทต่าใด” (ฮบ. 12:3)
พระองคร์กกห็ คาลกังทคาใหข้ทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิสคาเรห็จ พระองคร์กคาลกังถยกทคาใหข้ไดข้รกับบาดแผลเพราะ
การละเมลิดตต่างๆของพวกเขาและถยกทคาใหข้ฟกชนี้คาเพราะความชกัวนื่ ชข้าของพวกเขาจรลิงๆ เพราะวต่าในพระองคค ไมต่มบี
ความชกัวนื่ ชข้าเลย การตบีสอนเพนนื่อใหข้เกลิดสกันตลิภาพแกต่พวกเขาไดข้ถยกวางลงบนพระเยซย และดข้วยรอยเฆบีนื่ยนของ
พระองคร์พวกเขาจซงไดข้รกับการรกักษาใหข้หาย ประชาชาตลินกันี้นทกันี้งหมด ยกเวข้นสต่วนทบีนื่เหลนออยยต่จคานวนนข้อยมากๆ ไดข้
หลงเจลินื่นไปอยต่างนต่าเศรข้า – พวกเขาทลุกคนไดข้หกันไปตามทางของตกัว พระบลิดาไดข้ทรงสต่งพระบลุตรของพระองคร์,
พระเมษโปดกของพระเจข้า, เขข้ามาในโลกนบีนี้แลข้ว; และถซงแมข้วต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า พระองคร์กห็
ทรงถยก “พระเจข้าโบยตบี” และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า “ทรงวางลงบนทต่านซซนื่งความชกันื่วชข้าของเราทลุกคน” – ไมต่ใชต่แคต่
พวกยลิวเทต่านกันี้นแตต่คนตต่างชาตลิดวข้ ย (กรลุณาศซกษาอลิสยาหร์ บททบีนื่ 53 อยต่างละเอบียด)
ใครบางคนอาจถามวต่าพวกยลิวไมต่ไดข้คดลิ ถยกแลข้วหรอกหรนอในการรอคอยกษกัตรลิยร์ทบีนื่ยลินื่งใหญต่และเปปปี่ยมสงต่า
ราศบีองคร์หนซนื่งทบีนื่จะมาชต่วยพวกเขาใหข้พข้นจากเหลต่าศกัตรยของพวกเขา พระเยโฮวาหร์มลิไดข้ตรกัสแกต่พวกศาสดา
พยากรณร์หรอกหรนอวต่าพระองคร์ผยข้ทบีนื่จะเสดห็จมานกันี้นจะประทกับอยต่างเปป็นทบีนื่เทลิดทยนบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิดและครอบ
ครองเหนนอบรรดาประชาชาตลิแหต่งแผต่นดลินโลก? มกันไมต่ไดข้มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมหรอกหรนอ
วต่าพระเจข้าจะทรงยกชย “กลินื่งอกันชอบธรรม” ใหข้แกต่ดาวลิดและวต่ากษกัตรลิยร์องคร์หนซนื่งจะทรงครอบครองและจคาเรลิญขซนี้น
และกระทคาความยลุตธลิ รรมและการพลิพากษาบนแผต่นดลินโลกนบีนี้? มกันไมต่ไดข้มบีพยากรณร์ไวข้หรอกหรนอวต่าในสมกัยของ
กษกัตรลิยร์ผยข้เปปปี่ยมสงต่าราศบีองคร์นบีนี้ ยยดาหร์จะไดข้รบกั ความรอดและอลิสราเอลจะอาศกัยอยยต่อยต่างปลอดภกัย (ยรม. 23:5, 6)
มกันไมต่ไดข้ถยกพยากรณร์ซนี้คาแลข้วซนี้คาอบีกหรอกหรนอวต่าชนชาตลิอลิสราเอลจะถยกรวบรวมมายกังแผต่นดลินของพวกเขาและจะ
อาศกัยอยยต่ทบีนื่นกันื่นเปป็นนลิตยร์ โดยถยกชต่วยใหข้พข้นจากการปกครองของพวกคนตต่างชาตลิ? (ศคย. บททบีนื่ 14; พบญ. 30:16; อสย. บททบีนื่ 11 และ 12; เอเสเคบียล บททบีนื่ 36 และ 37)
ถยกตข้องแลข้วครกับ ศาสดาพยากรณร์เหลต่านกันี้นไดข้บอกลต่วงหนข้าวต่าพระเยโฮวาหร์จะทรงสต่งกษกัตรลิยร์ผยข้ทรงสงต่า
ราศบีองคร์หนซนื่งมา; พระเจข้าทรงสกัญญาเรนนื่องนบีนี้ทกันี้งหมดแลข้วและมากยลินื่งกวต่านบีนี้อกบี แตต่สลินื่งทบีพนื่ วกยลิวมองไมต่เหห็นในตอน
นกันี้นกห็คนอวต่าขข้อพระคคาตต่างๆทบีพนื่ ยากรณร์เกบีนื่ยวกกับอาณาจกักรอกันเปปปี่ยมสงต่าศบีนกันี้นกห็ประกาศดข้วยวต่าพระเมสสลิยาหร์จะ
ทรงเปป็นผยข้ทนทลุกขร์ทบีนื่รกับโทษแทน, วต่าพระองคร์จะทรงแบกบาปเหลต่านกันี้นของประชากรของพระองคร์ ผยข้แตต่งเพลง
สดลุดบีไดข้พยากรณร์ไวข้อยต่างชกัดเจนวต่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงถยกตรซงกางเขน เชต่นเดบียวกกับศาสดาพยากรณร์เศคารลิยาหร์
ไดข้กลต่าวไวข้ ดาเนบียลประกาศวต่าพระองคร์จะทรงถยก “ตกัดออก” เสบีย – ไมต่ใชต่เพนนื่อพระองคร์เอง แตต่เพนนื่อคนอนนื่นๆ
(กรลุณาศซกษา อลิสยาหร์ 53, เพลงสดลุดบี 22, เศคารลิยาหร์ 12:10 และ 13:6, และดาเนบียล 9:26)
มกันเปป็นเรนนื่องทบีนื่เหมาะสมอยยต่แลข้วทบีนื่พวกยลิวจะเชนนื่อในการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์องคร์หนซนื่งผยข้ซซนื่งเปปปี่ยม
ดข้วยสงต่าราศบีและทรงฤทธานลุภาพ ผยข้ซซนื่งจะครอบครองเหนนอพลิภพทกันี้งสลินี้น แตต่พวกเขาเปป็นคนโงต่เขลา ตามทบีนื่พระเยซย
ตรกัส ทบีนื่ไมต่เชนนื่อททุกสริสิ่งทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์ไดข้กลต่าวไวข้เกบีนื่ยวกกับพระองคร์ผทยข้ รงถยกสกัญญาไวข้นกันี้น: “พระองคร์ตรกัสแกต่
สองคนนกันี้นวต่า “โอ คนเขลา และมรีใจเฉฉสิ่อยในการเชฉสิ่อบรรดาคคาซซสิ่งพวกศาสดาพยากรณคไดผู้กลข่าวไวผู้นมันั้นจคาเปป็นซซสิ่ง

พระครริสตคจะตผู้องทนททุกขคทรมานอยข่างนมันั้น แลผู้วเขผู้าในสงข่าราศรีของพระองคคมริใชข่หรฉอ” พระองคร์จซงทรงเรลินื่มอธลิบาย
พระคกัมภบีรทร์ บีนื่เลห็งถซงพระองคร์ทลุกขข้อใหข้เขาฟฟัง” (ลยกา 24:25-27)
ผมอยากรยข้จงกั วต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงฟฟนฟื้ คนนพระชนมร์แลข้วกคาลกังตรกัสอะไรวกันนบีนี้ขณะทบีนื่พระองคร์ประทกับ
อยยต่เบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้าพระบลิดาและทรงมองลงมายกังแผต่นดลินโลก พระองคร์ทรงเหห็นในธรรมาสนร์ทกันื่ว
โลก คนอ ชายทกันี้งหลายทบีกนื่ คาลกังเทศนาวต่าพระเจข้าทรงหมดธลุระกกับอลิสราเอลแลข้วและวต่าพระสกัญญาเหลต่านกันี้นทบีนื่ทรง
กระทคาไวข้กกับอกับราฮกัมไดข้ถยกมอบใหข้แกต่ครลิสตจกักรแลข้ว ผมเชนนื่อมกันื่นวต่าพระองคร์กคาลกังตรกัสเหมนอนเดลิมวต่า “โอ คน
เขลา และมรีใจเฉฉสิ่อยในการเชฉสิ่อบรรดาคคาซซซึ่งพวกศาสดาพยากรณณ์ไดด้กลล่าวไวด้นนนั้น” ขณะนบีนี้พระเจข้ากคาลกังมา
เยบีนื่ยมเยบียนพวกคนตต่างชาตลิและกคาลกังเรบียกผยคข้ นกลลุต่มหนซนื่งออกไปเพนนื่อพระนามของพระองคร์ – ครลิสตจกักรภาคพกันธ
สกัญญาใหมต่ ซซนื่งพระเยซยทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมกัน เมนนื่อครลิสตจกักรครบบรลิบยรณร์ พระองคร์กห็จะเสดห็จกลกับ
มาและจะทรงสรข้างพลกับพลาของดาวลิดขซนี้นใหมต่ “เพนนื่อคนอนนื่นๆจะไดข้แสวงหาองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า”: “ภายหลกังเรา
จะกลกับมา และจะสรข้างพลกับพลาของดาวลิดซซนื่งพกังลงแลข้วขซนี้นใหมต่ ทบีนื่ราข้ งหกักพกังนกันี้นเราจะกต่อขซนี้นอบีก และจะตกันี้งขซนี้น
ใหมต่ เพนนื่อคนอนนื่นๆจะไดข้แสวงหาองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า คนอบรรดาคนตต่างชาตลิซซนื่งเขาเรบียกดข้วยนามของเรา องคร์พระผยข้
เปป็นเจข้าผยข้ทรงกระทคาสลินื่งทกันี้งปวงเหลต่านบีนี้ไดข้ตรกัสไวข้” (กลิจการ 15:16, 17) พระเจข้าจะทรงรกักษาพระสมัญญาททุกขผู้อทบีนื่
พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาไวข้แกต่อกับราฮกัมและแกต่ลยกหลานของเขา (อต่าน โรม บททบีนื่ 11)
ตรงนบีนี้ในบททบีนื่ 11 ของกลิตตลิคณ
ลุ ของมกัทธลิว (และในบททบีนื่ 12) การปฏลิเสธพระเยซยโดยชนชาตลิอลิสราเอล
เปป็นทบีนื่ประจกักษร์อยต่างชกัดเจน นบีนื่เกลิดขซนี้นตต่อจากการสกันื่งสอนและการสต่งอกัครสาวกสลิบสองคนนกันี้นออกไปโดยองคร์พระ
ผยข้เปป็นเจข้า ซซนื่งเราไดข้ศซกษาไปแลข้วในบททบีนื่ 10
ขข้อ 1: “ตข่อมาเมฉสิ่อพระเยซผตรมัสสมัสิ่งสาวกสริบสองคนของพระองคคเสรร็จแลผู้ว พระองคคไดผู้เสดร็จจากทรีสิ่นมัสิ่นไป
เพฉสิ่อจะสมัสิ่งสอนและประกาศในเมฉองตข่างๆของเขา”
เมนนื่อพระเยซยทรงเสรห็จสลินี้นการประทานคคาสกันื่งตต่างๆของพระองคร์แกต่พวกสาวกสลิบสองคนนกันี้น พระองคร์กห็
เสดห็จจากไปและทรงเรลินื่มตข้น “เพฉสิ่อจะสมัสิ่งสอนและประกาศในเมฉองตข่างๆของเขา” พระเยซยเจข้าทรงสมาคมอยต่าง
สนลิทสนมกกับเหลต่าผยข้รกับใชข้ของพระองคร์ในงานของพวกเขาเสมอ เราอาจมองไมต่เหห็นพระองคร์ แตต่พระองคร์กห็ทรง
อยยต่กบกั เราเสมอ – ใชต่แลข้วครกับ ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, พระองคร์ทรงสถลิตอยยต่ภายในเราและชต่วย
เหลนอเราในการทคางานตรากตรคาของเราเพนนื่อพระองคร์ เมนนื่อพระเยซยยกังทรงอยยต่ในพระกายกกับเหลต่าสาวกบนโลกนบีนี้
พระองคร์กทห็ รงเดลินทางไปในเมนองตต่างๆของพวกเขาโดยเทศนาและสกันื่งสอน พระองคร์ไมต่ทรงอยยต่กกับเราทลุกวกันนบีนี้ใน
รยปกายแลข้ว แตต่ถซงกระนกันี้นพระองคร์กห็ทรงอยยกต่ กับเหลต่าผยข้รกับใชข้ของพระองคร์เสมอในวกันนบีนี้และยามนบีนี้ เรามบีพระสกัญญา
ทบีวนื่ ต่า “เราจะไมข่ละทข่านหรฉอทอดทรินั้งทข่านเลย” ดข้วยเหตลุนบีนี้ “เราทกังนี้ หลายจะกลต่าวดข้วยใจกลข้าวต่า ‘องคร์พระผยข้เปป็น
เจข้าทรงเปป็นพระผยข้ชต่วยของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าจะไมต่กลกัว มนลุษยร์จะทคาอะไรแกต่ขข้าพเจข้าไดข้เลต่า’” (ฮบ. 13:5, 6)

ยอหร์นผซูผู้ใหผู้รบมั บมัพตริศมาสข่งพวกสาวกไปซมักถามพระเยซซู
หลกังจากเลต่าเรนนื่องราวครต่าวๆเกบีนื่ยวกกับการเดลินทางขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไปรอบแควข้นกาลลิลพบี รข้อมกกับตกัว
อยต่างสคาคกัญๆของการสกันื่งสอนและการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระองคร์แลข้ว และหลกังจากไดข้เสรลิมเรนนื่องการประทานคคา
สกันื่งของพระองคร์และการสต่งอกัครสาวกสลิบสองคนนกันี้นออกไปแลข้ว คราวนบีนี้มกัทธลิวกห็เลต่าตต่อในหกัวขข้ออนนื่นๆ หกัวขข้อแรก

คนอขต่าวสารอกันโดดเดต่นในรยปแบบคคาถามจากยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา และคคาตอบขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า (บททบีนื่
11:2-30)
ขข้อ 2 และ 3: “ฝฝ่ายยอหคนเมฉสิ่อตริดอยผข่ในเรฉอนจคาไดผู้ยรินถซงกริจการของพระครริสตค จซงไดผู้ใชผู้สาวกสองคน
ของทข่านไป ทผลถามพระองคควข่า “ทข่านเปป็นผผผู้ทรีสิ่จะมานมันั้นหรฉอ หรฉอเราจะตผู้องคอยหาผผผู้อฉสิ่น”
เฮโรดไดข้จกับกลุมยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและจกับเขาขกังคลุกเพราะยอหร์นไดข้ประกาศวต่าเปป็นการผลิดบกัญญกัตลิทบีนื่
เฮโรดจะรกับภรรยาของนข้องชายตนมาเปป็นของตกัวเอง เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวนบีนี้ในมกัทธลิว 14:3, 4 ถซงแมข้วต่ายอหร์นตลิด
คลุกอยยต่ เขากห็ไดข้รบกั อนลุญาตใหข้พดย คลุยกกับเหลต่าสาวกของเขาไดข้ ในลยกา 7:18 เราเรบียนรยวข้ ต่าพวกสาวกของยอหร์นไดข้
มาเลต่าใหข้เขาฟฟังเกบีนื่ยวกกับพระราชกลิจและการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระเยซย เราเหห็นในพระคคาขข้อปฟัจจลุบกันของเราวต่า
เมฉสิ่อเขา “ตริดอยผใข่ นเรฉอนจคาไดผู้ยรินถซงกริจการของพระครริสตค จซงไดผู้ใชผู้สาวกสองคนของทข่านไป” หาพระเยซยพรข้อม
กกับคคาถามๆหนซนื่ง
สาวกเหลต่านกันี้นถามวต่า ““ทข่านเปป็นผผผู้ทรีสิ่จะมานมันั้นหรฉอ” – หรนอ “ผยข้ทบีนื่จะมานกันี้น” “ทข่าน” ถยกกลต่าวในตข้น
ประโยคของภาษาเดลิม เพนนื่อทบีนื่จะเนข้นอยต่างแขห็งแรง และนบีนื่กห็ตรงกกับตคาแหนต่งของคคาทบีนื่ถยกเนข้นในภาษากรบีก คนอคคา
วต่า “ผผผู้อฉสิ่น” ในตอนทข้ายของคคาถามนกันี้น คคากลต่าวทบีวนื่ ต่า “ผยข้ทบีนื่จะมานกันี้น” ไดข้กลายเปป็นชนนื่อเรบียกทบีนื่ตลิดหยมากๆของพระ
เมสสลิยาหร์ เราพบชนนื่อเรบียกนบีนี้ในมกัทธลิว 3:11, 21:9, 23:39; ยอหร์น 6:14, 11:27; และฮบีบรย 10:37 ไมต่ตข้องสงสกัย
เลยวต่าวลบีนบีนี้ถยกนคามาจากเพลงสดลุดบี 118:26: “ขอใหข้ทข่านผผผู้เขผู้ามาในพระนามของพระเยโฮวาหร์จงไดข้รกับพระพร
ขข้าพเจข้าทกันี้งหลายอวยพรทต่านทกันี้งหลายจากพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์” พระเยซยทรงเปป็นผยข้ทบีนื่จะมานกันี้นและไมต่มบีผยข้
อนนื่นอบีกเลย
คคาถามนกันี้นถามตต่อไปวต่า “...หรฉอเราจะตผู้องคอยหาผผผู้อฉสิ่น” “เรา” ทบีวนื่ ต่านบีนี้หมายถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่รอคอย
การเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา – ไมต่ใชต่แคต่ยอหร์นและสาวกเหลต่านกันี้น แตต่คนทกันี้งปวงทบีนื่เคยมบีชบีวลิตอยยต่
พรข้อมกกับความหวกังในเรนนื่องพระเมสสลิยาหร์
เราไมต่ทราบวต่าเพราะเหตลุใดยอหร์นถซงสต่งสาวกเหลต่านบีนี้มาหาพระเยซยเพนนื่อถามคคาถามนกันี้นทบีนื่พวกเขาถาม
โดยสต่วนตกัวแลข้ว ผมเชนนื่อวต่า มกันเปป็นเพนนื่อทคาใหข้พวกสาวกของเขาพอใจวต่าพระเยซยทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผยข้นกันี้น ผม
ไมต่เชนนื่อวต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเคยสงสกัยวต่าพระเยซยทรงเปป็นผยข้ทบีนื่ทรงถยกสกัญญาไวข้นกันี้นหรนอไมต่ อาจเปป็นไดผู้วาต่ ความ
เชนนื่อของเขาถยกสกันื่นคลอน แตต่ผมกห็ไมต่เชนนื่อวต่าความเชนนื่อของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาปรวนแปรไป ผมเชนนื่อวต่าเขารยข้วาต่
พระเยซยทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผยข้นกันี้น, พระบลุตรของพระเจข้า, เพราะวต่าเขาประกาศอยต่างชกัดเจนวต่าพระองคร์ทรง
เปป็นเชต่นนกันี้นและเขาไดข้ใหข้เหตลุผลวต่าทคาไมเขาถซงแนต่ใจเรนนื่องนกันี้น เรามบีคคาพยานนกันี้นในยอหร์น 1:15-37:
“ยอหร์นไดข้เปป็นพยานถซงพระองคร์และรข้องประกาศวต่า “นบีนื่แหละคนอพระองคร์ผยข้ทบีนื่ขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวถซงวต่า
พระองคร์ผยข้เสดห็จมาภายหลกังขข้าพเจข้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าขข้าพเจข้า เพราะวต่าพระองคร์ทรงดคารงอยยต่กต่อนขข้าพเจข้า” และ
เราทกันี้งหลายไดข้รกับจากความบรลิบยรณร์ของพระองคร์ เปป็นพระคลุณซข้อนพระคลุณ เพราะวต่าไดข้ทรงประทานพระราช
บกัญญกัตลินกันี้นทางโมเสส สต่วนพระคลุณและความจรลิงมาทางพระเยซยครลิสตร์ ไมต่มใบี ครเคยเหห็นพระเจข้าในเวลาใดเลย
พระบลุตรองคร์เดบียวทบีนื่บกังเกลิดมา ผยข้ทรงสถลิตในพระทรวงของพระบลิดา พระองคร์ไดข้ทรงสคาแดงพระเจข้าแลข้ว

“นบีนื่แหละเปป็นคคาพยานของยอหร์น เมนนื่อพวกยลิวสต่งพวกปลุโรหลิตและพวกเลวบีจากกรลุงเยรยซาเลห็มไปถามทต่าน
วต่า “ทต่านคนอผยข้ใด” ทต่านไดข้ยอมรกับ และมลิไดข้ปฏลิเสธ แตต่ไดข้ยอมรกับวต่า “ขข้าพเจข้าไมต่ใชต่พระครลิสตร์” เขาทกันี้งหลายจซง
ถามทต่านวต่า “ถข้าเชต่นนกันี้นทต่านเปป็นใครเลต่า ทต่านเปป็นเอลบียาหร์หรนอ” ทต่านตอบวต่า “ขข้าพเจข้าไมต่ใชต่เอลบียาหร์” “ทต่าน
เปป็นศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้นหรนอ” และทต่านตอบวต่า “มลิไดข้” คนเหลต่านกันี้นจซงถามทต่านวต่า “ทต่านเปป็นใคร เพนนื่อเราจะ
ไดข้ตอบผยข้ทบีนื่ใชข้เรามา ทต่านกลต่าววต่าทต่านเปป็นใคร” ทต่านตอบวต่า “เราเปป็นเสบียงของผยข้ทบีนื่รข้องในถลินื่นทลุรกกันดารวต่า ‘จง
กระทคามรรคาขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าใหข้ตรงไป’ ตามทบีนื่อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ไดข้กลต่าวไวข้”
“ฝฝ่ายผยข้ทบีนื่ไดข้รบกั ใชข้มานกันี้นเปป็นของพวกฟารลิสบี เขาเหลต่านกันี้นกห็ไดข้ถามทต่านวต่า “ถข้าทต่านไมต่ใชต่พระครลิสตร์ หรนอ
เอลบียาหร์ หรนอศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้นแลข้ว ทคาไมทต่านจซงทคาพลิธบบี กัพตลิศมา” ยอหร์นไดข้ตอบเขาเหลต่านกันี้นวต่า “ขข้าพเจข้า
ใหข้บกัพตลิศมาดข้วยนนี้คา แตต่มบีพระองคร์หนซนื่งซซนื่งประทกับอยยต่ในหมยต่พวกทต่านนกันี้น ทต่านไมต่รจยข้ กัก พระองคร์นกันี้นแหละ ผยข้เสดห็จ
มาภายหลกังขข้าพเจข้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าขข้าพเจข้า แมข้สายรกัดฉลองพระบาทของพระองคร์ ขข้าพเจข้ากห็ไมต่บกังควรทบีนื่จะ
แกข้”
“เหตลุการณร์นบีนี้เกลิดขซนี้นทบีนื่เบธาบาราฟากแมต่นนี้คาจอรร์แดนขข้างโนข้น อกันเปป็นทบีนื่ซซนื่งยอหร์นกคาลกังใหข้บกัพตลิศมาอยยต่
วกันรลุต่งขซนี้นยอหร์นเหห็นพระเยซยกคาลกังเสดห็จมาทางทต่าน ทต่านจซงกลต่าววต่า “จงดดูพระเมษโปดกของพระเจด้า ผผผู้ทรงรมับ
ความผริดบาปของโลกไปเสรีย พระองคร์นบีนี้แหละทบีนื่ขข้าพเจข้าไดข้กลต่าววต่า ‘ภายหลกังขข้าพเจข้าจะมบีผยข้หนซนื่งเสดห็จมาเปป็น
ใหญต่กวต่าขข้าพเจข้า เพราะวต่าพระองคร์ทรงดคารงอยยต่กต่อนขข้าพเจข้า’ ขข้าพเจข้าเองกห็ไมต่ไดข้รยข้จกกั พระองคร์ แตต่เพนนื่อใหข้
พระองคร์ทรงเปป็นทบีนื่ประจกักษร์แกต่พวกอลิสราเอล ขข้าพเจข้าจซงไดข้มาใหข้บกัพตลิศมาดข้วยนนี้คา”
“และยอหคนกลข่าวเปป็นพยานวข่า “ขผู้าพเจผู้าเหร็นพระวริญญาณเหมฉอนดมังนกเขาเสดร็จลงมาจากสวรรคค
และทรงสถริตบนพระองคค ขผู้าพเจผู้าเองไมข่รผผู้จมักพระองคค แตข่พระองคค ผผผู้ไดผู้ทรงใชผู้ใหผู้ขผู้าพเจผู้าใหผู้บมัพตริศมาดผู้วยนนั้คา
พระองคคนมันั้นไดผู้ตรมัสกมับขผู้าพเจผู้าวข่า ‘เมมซึ่อเจด้าเหห็นพระววิญญาณเสดห็จลงมาและสถวิตอยดูล่บนผดูด้ใด ผดูด้นนนั้นแหละเปป็นผดูด้
ใหด้บนพตวิศมาดด้วยพระววิญญาณบรวิสสุทธวิธ’ และขด้าพเจด้ากห็ไดด้เหห็นแลด้ว และไดด้เปป็นพยานวล่า พระองคณ์นนนั้แหละ
เปป็นพระบสุตรของพระเจด้า”
“รลุงต่ ขซนี้นอบีกวกันหนซนื่งยอหร์นกคาลกังยนนอยยต่กกับสาวกของทต่านสองคน และทข่านมองดผพระเยซผขณะทรีสิ่พระองคค
ทรงดคาเนรินและกลข่าววข่า “จงดดูพระเมษโปดกของพระเจด้า” สาวกสองคนนกันี้นไดข้ยลินทต่านพยดเชต่นนบีนี้ เขาจซงตลิดตาม
พระเยซยไป”
พรข้อมกกับคคาพยานทบีนื่ชดกั เจนนบีนี้ของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเกบีนื่ยวกกับพระเยซยและวต่าพระองคร์ทรงเปป็นผยข้ใด
ผมกห็ไมต่อาจเชนนื่อไดข้วต่าเขาเคยสงสกัยวต่าพระเยซยทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าจรลิงๆหรนอไมต่ เราตข้องจคาไวข้วาต่ ยอหร์น
เปป็นผยข้รกับใชข้ทบีนื่พลิเศษคนหนซนื่งของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พระเจข้าไดข้ประทานเขาใหข้แกต่นางเอลบีซาเบธและเศคารลิ
ยาหร์ และเขากห็เตห็มลข้นดข้วยพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธมาตกันี้งแตต่กต่อนเกลิด (อต่าน ลยกา 1:5-15) เขาจะตข้องประกาศเรนนื่อง
การเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ และเมนนื่องานรกับใชข้ของเขาเสรห็จสลินี้นแลข้ว พระเจข้ากห็ทรงอนลุญาตใหข้เขาถยกจคาคลุก
(และตต่อมากห็ถยกประหารชบีวตลิ ) พระเจข้าทรงไดข้รกับเกบียรตลิจรลิงๆ – และจะทรงไดข้รกับเกบียรตลิอยยต่เหมนอนเดลิม – จากสลินื่ง
ทบีนื่ไดข้เกลิดขซนี้นแกต่ผยข้เบลิกทางของพระเยซย พระครลิสตร์ตรกัสเชต่นนบีนี้เกบีนื่ยวกกับยอหร์น: “เราบอกทต่านทกันี้งหลายวต่า ในบรรดา
คนทรีสิ่บมังเกริดจากผผผู้หญริงมานมันั้น ไมล่มนศาสดาพยากรณณ์ผดูด้ใดใหญล่กวล่ายอหณ์นผดูด้ใหด้รนบบนพตวิศมา...” (ลยกา 7:28)

มบีผยข้สอนพระคกัมภบีรทร์ บีนื่ยลินื่งใหญต่หลายทต่านทบีนื่เชนนื่อวต่ายอหร์นใชข้สาวกสองคนนกันี้นไปถามคคาถามนบีนี้ (ทบีนื่บกันทซกไวข้ใน
มกัทธลิว 11:3 นบี)นี้ เพนนื่อทคาใหข้ตวกั เขาเองพอใจ แตต่ผมไมต่อาจเชนนื่อไดข้วาต่ พญามารประสบความสคาเรห็จในการทคาใหข้ยอหร์น
สงสกัยแมข้สกักชกัวนื่ ขณะเดบียววต่าเขาไดข้ประกาศพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่แทข้จรลิงหรนอไมต่ อยต่างไรกห็ตาม ผมขอยอมรกับวต่าพญา
มารเปป็นผยข้ทบีนื่มบีฤทธลิธมาก และผมขอยอมรกับวต่าเราไมต่กลข้าวางใจในพละกคาลกังของตกัวเราเอง อกัครสาวกเปาโลเตนอน
วต่า: “เหตลุฉะนกันี้นคนทบีนื่คลิดวต่าตกัวเองมกันื่นคงดบีแลข้ว กห็จงระวกังใหข้ดบี กลกัววต่าจะลข้มลง” (1 คร. 10:12) หากเปป็นไดข้ พญา
มารกห็คงหลอกลวงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเจข้าทรงเลนอกสรรไวข้ (มธ. 24:24) แตต่ผมขอบคลุณพระเจข้าทบีนื่มกันทคาแบบนกันี้นไมต่
ไดข้เลย
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ถยกเรบียกและถยกเจลิมโดยพระเจข้าเพนนื่อประกาศเรนอนื่ งการเสดห็จมาของพระเมสสลิ
ยาหร์ผยข้นกันี้นในฐานะ “พระเมษโปดกของพระเจข้า” – ซซนื่งหมายถซงการทนทลุกขร์, การถยกดยหมลินื่นเหยบียดหยาม และ
ความมรณา ยอหร์นไดข้ถยกพระเจข้าใชข้มาเพนนื่อประกาศพระเยซยวต่าทรงเปป็นองคร์ผยข้พลิพากษาและกษกัตรลิยร์เชต่นกกัน :
“พระหกัตถร์ของพระองคร์ถนอพลกัวนื่ พรข้อมแลข้ว และจะทรงชคาระลานขข้าวของพระองคร์ใหข้ทวกันื่ พระองคร์จะทรงเกห็บขข้าว
ของพระองคร์ไวข้ในยลุข้งฉาง แตต่พระองคร์จะทรงเผาแกลบดข้วยไฟทบีนื่ไมต่รยข้ดบกั ” (มธ. 3:12) ทกันี้งหมดนบีนี้หมายความวต่า
อะไร? ยอหร์นรยข้วาต่ ลยกแกะเชต่นนกันี้นทนทลุกขร์สลินื่งใดในฐานะเปป็นภาพเลห็งหนซนื่งภายใตข้พระราชบกัญญกัตลิ และเขารยข้วต่าพระ
เยซยไดข้เสดห็จมาเปป็น “พระเมษโปดกของพระเจข้า” เพนนื่อรกับเอา “ความผลิดบาปของโลก” ไปเสบีย (ยอหร์น 1:29)
ยอหร์นรยวข้ ต่าเครนนื่องบยชาในภาคพกันธสกัญญาเดลิมทกันี้งหมดลข้วนเปป็นเงาของสลินื่งทบีนื่จะมานกันี้น และพระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อ
ทคาใหข้พระสกัญญาตต่างๆของพระเจข้าสคาเรห็จ โดยทรงรกับเอาความผลิดบาปไมต่ใชต่แคต่ของชนชาตลิอลิสราเอลเทต่านกันี้นแตต่
ของคนทกันี้งโลกไปเสบีย ยอหร์นไมต่เคยสงสกัยเลยเรนนื่องทบีนื่วต่าพระเยซยทรงเปป็นผยข้ทบีนื่จะมานกันี้น, พระเมสสลิยาหร์, พระบลุตร
ของพระเจข้า
ในยอหร์น 3:22-36 เราไดข้บกันทซกคคาพยานสลุดทข้ายของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาทบีนื่กลต่าวถซงพระเยซย, พระ
เมสสลิยาหร์ผยข้ทบีนื่เขาประกาศ:
“ภายหลกังเหตลุการณร์เหลต่านบีนี้พระเยซยกห็เสดห็จเขข้าไปในแควข้นยยเดบียกกับสาวกของพระองคร์ และทรงประทกับ
ทบีนื่นกันื่นกกับเขา และใหข้บกัพตลิศมา ยอหร์นกห็ใหข้บกัพตลิศมาอยยต่ทบีนื่อายโนนใกลข้หมยต่บข้านสาลลิมเหมนอนกกัน เพราะทบีนนื่ กันื่นมบีนนี้คา
มาก และผยข้คนกห็พากกันมารกับบกัพตลิศมา เพราะยอหร์นยกังไมต่ตลิดคลุก เกลิดการโตข้เถบียงกกันขซนี้นระหวต่างสาวกของยอหร์
นกกับพวกยลิวเรนนื่องการชคาระ สาวกของยอหร์นจซงไปหายอหร์นและพยดวต่า “รกับบบี ทต่านทบีนื่อยยต่กกับอาจารยร์ฟากแมต่นนี้คา
จอรร์แดนขข้างโนข้น ผยข้ทบีนื่อาจารยร์เปป็นพยานถซงนกันี้น ดยเถลิด ทต่านผยข้นกันี้นใหข้บกัพตลิศมาและคนทกันี้งปวงกห็พากกันไปหาทต่าน”
“ยอหร์นตอบวต่า “มนลุษยร์จะรกับสลินื่งใดไมต่ไดข้ นอกจากทบีทนื่ รงประทานจากสวรรคร์ใหข้เขา ทต่านทกันี้งหลายเอง
กห็ไดข้เปป็นพยานของขข้าพเจข้าวต่า ขข้าพเจข้าไดข้พดย วต่า ขข้าพเจข้ามลิใชต่พระครลิสตร์ แตต่ขข้าพเจข้าไดข้รกับพระบกัญชาใหข้นคาเสดห็จ
พระองคร์ ทต่านทบีนื่มบีเจข้าสาวนกันื่นแหละคนอเจข้าบต่าว แตต่สหายของเจข้าบต่าวทบีนื่ยนนฟฟังเจข้าบต่าว กห็ชนนื่นชมยลินดบีอยต่างยลินื่งเมนนื่อ
ไดข้ยลินเสบียงของเจข้าบต่าว ฉะนกันี้นความปปตลิยลินดบีของขข้าพเจข้าจซงเตห็มเปปปี่ยมแลข้ว พระองคคตผู้องทรงยริสิ่งใหญข่ขซนั้น แตข่
ขผู้าพเจผู้าตผู้องดผู้อยลง”
“พระองคร์ผยข้เสดห็จมาจากเบนนี้องบนทรงเปป็นใหญต่เหนนอทลุกสลินื่ง ผยข้ทบีนื่มาจากโลกกห็เปป็นฝฝ่ายโลกและพยดตาม
อยต่างโลก พระองคร์ผยข้เสดห็จมาจากสวรรคร์ทรงเปป็นใหญต่เหนนอทลุกสลินื่ง พระองคร์ทรงเปป็นพยานถซงสลินื่งซซนื่งพระองคร์ทอด

พระเนตรเหห็นและไดข้ยลิน แตต่ไมต่มบีผยข้ใดรกับคคาพยานของพระองคร์ ผยข้ทบีนื่รกับคคาพยานของพระองคร์กห็ประทกับตราลงวต่า
พระเจข้าทรงสกัตยร์จรลิง เพราะพระองคร์ ผยข้ทพบีนื่ ระเจข้าทรงใชข้มานกันี้น ทรงกลต่าวพระวจนะของพระเจข้า เพราะพระเจข้า
มลิไดข้ทรงประทานพระวลิญญาณอยต่างจคากกัดแดต่พระองคร์ พระบลิดาทรงรกักพระบลุตรและทรงมอบทลุกสลินื่งไวข้ใน
พระหกัตถร์ของพระองคร์ ผยข้ทบีนื่เชนนื่อในพระบลุตรกห็มบีชวบี ลิตนลิรนกั ดรร์ ผยข้ทบีนื่ไมต่เชนนื่อในพระบลุตรกห็จะไมต่เหห็นชบีวลิต แตต่พระพลิโรธ
ของพระเจข้าตกอยยต่กกับเขา”
ตามทบีพนื่ ระคคาตอนนบีนี้กลต่าว พวกสาวกของยอหร์นรยข้สซกอลิจฉาเพราะวต่าพระเยซยดยเหมนอนกคาลกังประสบความ
สคาเรห็จมากกวต่าผยข้นคาของพวกเขา ดกังนกันี้นยอหร์นจซงแกข้ไขความเขข้าใจผลิดของพวกเขาทกันทบีและเตนอนความจคาพวกเขา
วต่าตนไดข้กลต่าวอะไรไปแลข้วเกบีนื่ยวกกับพระครลิสตร์ ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้รกับการสกันื่งสอนจากพระเจข้าแลข้ววต่าผยข้ทบีนื่
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิเธ สดห็จลงมาประทกับนกันี้น ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ พระเยซยมลิไดข้ทรงรกับพระวลิญญาณ “แบบ
จคากกัด” พระวลิญญาณไดข้เสดห็จลงมาบนพระองคร์ในรยปของนกเขาตกัวหนซนื่งและประทกับบนพระองคร์ ยอหร์นผยข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมารยวข้ ต่าพระเยซยทรงเปป็นผยข้ใด และผมกห็เชนนื่อวต่าเขาไดข้มบีชวบี ลิตและตายไปพรข้อมกกับความมกันื่นใจอกันสมบยรณร์แบบ
ในใจของเขาวต่าเขาไดข้ประกาศพระเมสสลิยาหร์องคร์แทข้จรลิงแลข้ว
ขข้อ 4: “ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสตอบพวกเขาวข่า “จงไปแจผู้งแกข่ยอหคนอรีกครมันั้งถซงสริสิ่งทรีสิ่ทข่านไดผู้ยรินและไดผู้เหร็น”
จงสกังเกตวต่าพระเยซยมลิไดข้ทรงบอกเหลต่าสาวกของยอหร์นวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์, องคร์ผยข้ทรงถยก
สกัญญาไวข้, และพวกเขาไมต่ตข้องคอยหาผยข้อนนื่น แทนทบีนื่จะเปป็นเชต่นนกันี้น พระองคร์ตรกัสวต่า “จงไปแจผู้งแกข่ยอหคนอรีกครมันั้ง
ถซงสวิซึ่งทนซึ่ทล่านไดด้ยวินและไดด้เหห็น” ลยกาบอกเราวต่า “ในเวลานกันี้น พระองคร์ไดข้ทรงรกักษาคนเปป็นอกันมากใหข้หายจาก
ความเจห็บปฝ่วยและโรคตต่างๆและใหข้พข้นจากวลิญญาณชกัวนื่ และคนตาบอดหลายคนพระองคร์ไดข้ทรงรกักษาใหข้เหห็นไดข้”
(ลยกา 7:21) ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซยจซงทรงกระทคาการอกัศจรรยร์มากมายขณะทบีนื่ผยข้สต่งสารสองคนนบีนี้ทบีนื่มาจากยอหร์นผยข้ใหข้
รกับบกัพตลิศมาดยและฟฟังอยยต่
ขข้อ 5: “คฉอวข่าคนตาบอดกร็หายบอด คนงข่อยเดรินไดผู้ คนโรคเรฉนั้อนหายสะอาด คนหผหนวกไดผู้ยรินไดผู้ คน
ตายแลผู้วเปป็นขซนั้นมา และขข่าวประเสรริฐกร็ประกาศแกข่คนอนาถา”
ตาของคนตาบอดถยกเปปิดออก, คนงต่อยเรลินื่มเดลินไดข้, คนโรคเรนนี้อนถยกทคาใหข้หายสะอาด, คนหยหนวกไดข้ยลิน
ไดข้, คนตายถยกทคาใหข้ฟฟฟื้นขซนี้นมา, และคนยากจนไดข้ฟฟังขต่าวประเสรลิฐแหต่งความรอดทบีนื่ใหข้เปลต่าอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีซซนื่งมบี
คนมาประกาศแกต่พวกเขา พระเยซยกคาลกังกระทคาทลุกสลินื่งทบีนื่พระเมสสลิยาหร์ผยข้ทรงถยกสกัญญาไวข้แลข้วควรจะกระทคาเมนนื่อ
พระองคร์เสดห็จมา ไมต่มบีขข้ออข้างสคาหรกับใครกห็ตามทบีอนื่ ยยต่ทบีนื่นกันื่นในวกันนกันี้นเลยทบีนื่จะสงสกัยวต่าพวกเขาอยยต่ตต่อเบนนี้องพระพกักตรร์
พระเมสสลิยาหร์ตวกั จรลิงผยข้ซซนื่งพระเจข้าไดข้ทรงสกัญญาไวข้ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม
ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์ ซซนื่งกลต่าวถซงพระเยซย ไดข้ประกาศวต่า: “พระวลิญญาณแหต่งองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าสถลิตอยยต่บนขข้าพเจข้า เพราะวต่าพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงเจลิมตกันี้งขข้าพเจข้าไวข้ใหข้ประกาศขข่าวประเสรริฐมายมังผผผู้ทรีสิ่
ถข่อมใจ พระองคร์ไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้าใหผู้รมักษาคนทรีสิ่ชอกชนั้คาระกคาใจ ใหผู้รผู้องประกาศอริสรภาพแกข่บรรดาเชลย และ
บอกการเปปิดเรฉอนจคาออกใหผู้แกข่ผผผู้ทรีสิ่ถผกจองจคา เพนนื่อประกาศปปแหต่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาหร์ และวกันแหต่ง
การแกข้แคข้นของพระเจข้าของเรา เพนนื่อเลข้าโลมบรรดาผยข้ทไบีนื่ วข้ทลุกขร์” (อสย. 61:1, 2) ในอลิสยาหร์ 61:3-11 เรามบีคคา
พยากรณร์เกบีนื่ยวกกับอาณาจกักรนกันี้น เมนนื่อสกันตลิภาพจะครอบครองและแผต่นดลินโลกจะอลุดมไปดข้วยความรยเข้ รนนื่ององคร์พระ

ผยข้เปป็นเจข้าดลุจนนี้คาปกคลลุมทะเลอยยต่ตอนนบีนี้ แตต่สกันตลิภาพและพรแหต่งอาณาจกักรนกันี้นจะมาหลกังจากวกันแหต่งการแกข้แคข้น
เทต่านกันี้น (กรลุณาศซกษา อลิสยาหร์ 61:3 ไปจนถซง 65:25)
จงหมายเหตลุบกันทซกของลยกาเกบีนื่ยวกกับการกลกับมาของพระเยซยยกังแควข้นกาลลิลบีและการทบีพนื่ ระองคร์ไปเยนอน
ธรรมศาลาทบีนื่นกันื่น:
“พระเยซยไดข้เสดห็จกลกับไปดข้วยฤทธลิธเดชแหต่งพระวลิญญาณยกังแควข้นกาลลิลบี และกลิตตลิศพกั ทร์ของพระองคร์เลนนื่อง
ลนอไปตามถลินื่นโดยรอบ พระองคร์ทรงสกันื่งสอนในธรรมศาลาตต่างๆของเขา และไดข้รกับความสรรเสรลิญจากคนทกันี้งปวง
แลข้วพระองคร์เสดห็จมาถซงเมนองนาซาเรห็ธ เปป็นทบีนื่ซซนื่งพระองคร์ทรงเจรลิญวกัยขซนี้น พระองคร์เสดห็จเขข้าไปในธรรมศาลาใน
วกันสะบาโตตามเคย และทรงยนนขซนี้นเพนนื่อจะอต่านพระคกัมภบีรร์
“เขาจซงสต่งพระคกัมภบีรร์อลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ใหข้แกต่พระองคร์ เมนนื่อพระองคร์ทรงคลบีนื่หนกังสนอนกันี้นออก กห็คข้น
พบขข้อทบีนื่เขบียนไวข้วต่า ‘พระวริญญาณแหข่งองคคพระผผผู้เปป็นเจผู้าสถริตอยผข่บนขผู้าพเจผู้า เพราะวข่าพระองคคไดผู้ทรงเจริมตมันั้ง
ขผู้าพเจผู้าไวผู้ใหผู้ประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่คนยากจน พระองคคไดผู้ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้าใหผู้รมักษาคนทรีชสิ่ อกชนั้คาระกคาใจ ใหผู้
รผู้องประกาศอริสรภาพแกข่บรรดาเชลย ใหผู้ประกาศแกข่คนตาบอดวข่าจะไดผู้เหร็นอรีก ใหผู้ปลข่อยผผผู้ฟกชนั้คาเปป็นอริสระ และ
ใหผู้ประกาศปปีแหข่งความโปรดปรานขององคคพระผผผู้เปป็นเจผู้า’
“แลข้วพระองคร์ทรงมข้วนหนกังสนอสต่งคนนใหข้แกต่เจข้าหนข้าทบีนื่ แลข้วทรงนกันื่งลงและตาของคนทกันี้งปวงในธรรมศาลา
กห็เพต่งดยพระองคร์ พระองคร์จงซ เรลินื่มตรกัสแกต่เขาวต่า “คมัมภรีรคตอนนรีนั้ทรีสิ่ทาข่ นไดผู้ยรินกมับหผของทข่านกร็สคาเรร็จในวมันนรีนั้แลผู้ว” คน
ทกันี้งปวงกห็เปป็นพยานรกับรองคคาของพระองคร์ และประหลาดใจดข้วยถข้อยคคาอกันประกอบดข้วยคลุณซซนื่งออกมาจาก
พระโอษฐร์ของพระองคร์ และวต่า “คนนบีนี้เปป็นบลุตรชายของโยเซฟมลิใชต่หรนอ” พระองคร์จซงตรกัสแกต่เขาวต่า “ทต่านทกันี้ง
หลายจะกลต่าวคคาสลุภาษลิตขข้อนบีนี้แกต่เราเปป็นแนต่ คนอวต่า ‘หมอจงรกักษาตกัวเองเถลิด คนอบรรดาการซซนื่งเราไดข้ยลินวต่า ทต่าน
ไดข้กระทคาในเมนองคาเปอรนาอลุม จงกระทคาในเมนองของตนทบีนื่นบีนื่ดข้วย’” พระองคร์ตรกัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่าน
ทกันี้งหลายวต่า ไมต่มบีศาสดาพยากรณร์คนใดไดข้รกับการตข้อนรกับในบข้านเมนองของตน” (ลยกา 4:14-24)
มกันนต่าสนใจทบีนื่จะสกังเกตเหห็นวต่าเมนนื่อพระเยซยทรงอต่านพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมตอนนบีนี้ (อลิสยาหร์
61:1, 2) พระองคร์ทรงอต่านมาจนถซง “ปปแหต่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาหร์” ในขข้อ 2 และทรงหยลุดอต่าน
พระองคร์มลิไดข้อต่าน “และวกันแหต่งการแกข้แคข้นของพระเจข้าของเรา...” เพราะวต่านบีนื่ชบีนี้ไปยกัง “เวลาทลุกขร์ใจของยาโคบ”
หรนอยลุคแหต่งความทลุกขร์ลคาบากใหญต่ยลินื่งนกันี้น พระเยซยทรงอต่านขข้อพระคกัมภบีรร์เกบีนื่ยวกกับการเสดห็จมาครมังนั้ แรกของ
พระองคร์ – นกันื่นคนอ ตอนทบีพนื่ ระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อ “ประทานชบีวตลิ ของพระองคร์เปป็นคต่าไถต่สคาหรกับคนเปป็นอกันมาก”
(มธ. 20:28) พระองคร์ทรงเรลินื่มยลุคแหต่งพระคลุณและประกาศ “ปปแหต่งความโปรดปราน” ของพระเยโฮวาหร์ แตต่ใน
การเสดห็จมาครกังนี้ แรกของพระองคร์นกันี้นพระองคร์มลิไดข้ทรงทคาใหข้วกันแหต่งการแกข้แคข้นและพระพลิโรธสคาเรห็จจรลิง นกันื่นจะ
เกลิดขซนี้นเมนนื่อพระเยซยเสดห็จมาครกันี้งทรีสิ่สอง: “และทบีนื่จะทรงใหข้ทต่านทกันี้งหลายทบีนื่รบกั ความยากลคาบากนกันี้น ไดข้รกับความ
บรรเทาดข้วยกกันกกับเรา เมนนื่อพระเยซผเจผู้าจะปรากฏองคคจากสวรรคค พรผู้อมกมับหมผข่ทผตสวรรคคผผผู้มรีฤทธริธิ์ของพระองคค
ในเปลวเพลริงจะลงโทษสนองคนเหลข่านมันั้นทรีสิ่ไมข่รผผู้จมักพระเจผู้า และแกข่คนทรีสิ่ไมข่เชฉสิ่อฟฟังขข่าวประเสรริฐของพระเยซผ
ครริสตคองคคพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา คนเหลข่านมันั้นจะไดผู้รมับโทษอมันเปป็นความพรินาศนริรมันดรค พผู้นไปจากพระพมักตรคองคค
พระผผผู้เปป็นเจผู้า และจากสงข่าราศรีแหข่งพระอานทุภาพของพระองคค ในวมันนมันั้น เมฉสิ่อพระองคคจะเสดร็จมาเพฉสิ่อรมับเกรียรตริ

ในพวกวริสทุทธริชนของพระองคค และเพนนื่อใหข้เปป็นทบีนื่อกัศจรรยร์ใจแกต่คนทกันี้งปวงทบีนื่เชนนื่อ (เพราะทต่านกห็ไดข้เชนนื่อคคาพยานของ
เรา)” (2 ธส. 1:7-10)
พระเยซยกคาลกังกระทคาสลินื่งทบีนื่อลิสยาหร์ไดข้พยากรณร์ไวข้เมนนื่อเจห็ดรข้อยปปกต่อนการประสยตขลิ องพระองคร์ พระ
วลิญญาณของพระเจข้าทรงอยยต่บนพระองคร์ – พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิไธ ดข้เสดห็จลงมาตอนทบีพนื่ ระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมา
และสถลิตอยยต่บนพระองคร์ พระองคร์ทรงไดข้รกับการเจลิม, พระองคร์กคาลกังประกาศขต่าวดบีแกต่คนใจถต่อม, พระองคร์กคาลกัง
รกักษาชายและหญลิงทกันี้งหลายทบีนื่มบีใจชอกชนี้คา, พระองคร์กคาลกังปลดปลต่อยคนจคานวนมากทบีนื่ถยกพกันธนาการโดยพวกผบี
และโรคภกัยตต่างๆใหข้เปป็นอลิสระ, พระองคร์กคาลกังเปปิดคลุกใหข้แกต่คนจคานวนมากทบีนื่ถยกลต่ามดข้วยโซต่แหต่งความบาปและ
ความอธรรม, และแนต่นอนวต่าพระองคร์กคาลกังประกาศปปแหต่งความโปรดปรานขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
ใครกห็ตามทบีนื่รอยข้ ยยต่บข้างเกบีนื่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมยต่อมไมต่มบีขข้อแกข้ตกัวสคาหรกับการไมต่รวยข้ าต่ พระเยซย
ครลิสตร์เจข้าทรงเปป็นผยข้ใด ใครบางคนเคยกลต่าวไวข้วาต่ พระองคร์ทรงมบี “ฉลาก” ตลิดบนตกัวพระองคร์เยอะเหลนอเกลินจน
มกันเปป็นเรนนื่องลซกลกับทบีนื่ใครจะไมต่รยข้ไดข้วาต่ พระองคร์ทรงเปป็นผยข้ใด พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาทลุกสลินื่งทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์
แหต่งภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดข้กลต่าวไวข้วาต่ พระองคร์จะทรงกระทคาเรนนื่อยไปจนถซงเวลานกันี้นเมนนื่อพระองคร์จะเสดห็จมาใน
ฐานะจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจข้านาย เมนนื่อพระองคร์จะทรงพลิพากษาในความชอบธรรม พระองคร์มลิไดข้เสดห็จมาใน
ตอนแรกนกันี้นเพนนื่อทบีนื่จะประทกับบนบกัลลกังกร์; พระองคร์ไดข้เสดห็จมาในตอนแรกนกันี้นเพนนื่อทบีนื่จะถยกตรซงบนกางเขน งยทอง
สกัมฤทธลิธนกันี้นทบีนื่โมเสสยกขซนี้นในถลินื่นทลุรกกันดาร, หลินนกันี้นทบีนื่ถยกตบีดวข้ ยไมข้เทข้า, และเครนนื่องบยชาและภาพเลห็งทกันี้งหมดใน
ระบบของภาคพกันธสกัญญาเดลิมลข้วนชบีนี้ไปยกังการเสดห็จมาของพระเมษโปดกทบีนื่ปราศจากตคาหนลิของพระเจข้าผยข้จะทรง
หลกันื่งพระโลหลิตของพระองคร์ออกเพนนื่อการยกโทษบาป พระเยซยทรงทคาสลินื่งเหลต่านบีนี้สคาเรห็จจรลิงทกันี้งหมด และมกันกห็
ชกัดเจนแจต่มแจข้งเสบียยลินื่งกวต่าอะไร – กระนกันี้นพวกยลิวกห็พลาดพระเมสสลิยาหร์ของตนไป
ยอหร์นผยข้เปป็นทบีนื่รกักกลต่าวถซงการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นของพระเยซย, พระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธทพบีนื่ ระองคร์ไดข้ทรง
กระทคา, และถข้อยคคาแสนวลิเศษแหต่งชบีวลิตทบีพนื่ ระองคร์ตรกัสดกังนบีนี้:
“พระเยซยไดข้ทรงกระทคาหมายสคาคกัญอนนื่นๆอบีกหลายประการตต่อหนข้าเหลต่าสาวกของพระองคร์ ซซนื่งไมต่ไดข้จด
ไวข้ในหนกังสนอมข้วนนบีนี้ แตต่การทบีนื่ไดข้จดเหตลุการณร์เหลต่านบีนี้ไวข้กห็เพนนื่อทต่านทกันี้งหลายจะไดข้เชนนื่อวต่า พระเยซยทรงเปป็นพระ
ครลิสตร์พระบลุตรของพระเจข้า และเมนนื่อมบีความเชนนื่อแลข้ว ทต่านกห็จะมบีชบีวตลิ โดยพระนามของพระองคร์ ...มนอนกหลายสวิซึ่ง
ทนซึ่พระเยซดูไดด้ทรงกระทคา ถผู้าจะเขรียนไวผู้ใหผู้หมดททุกสริสิ่ง ขผู้าพเจผู้าคาดวข่า แมด้หมดทนนั้งโลกกห็นล่าจะไมล่พอไวด้หนนงสมอทนซึ่
จะเขนยนนนนั้น เอเมน” (ยอหร์น 20:30, 31; 21:25)
ผมเคยถยกถามวต่าผมเชนนื่อวต่าคคาพยดนกันี้นในยอหร์น 21:25 ควรถยกเขข้าใจแบบตรงตกัวหรนอไมต่ ถผกตผู้องแลผู้วครมับ
ผมเชนนื่อสลินื่งทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ในพระคคาขข้อสลุดทข้ายของกลิตตลิคลุณของยอหร์น ผมเชนนื่อวต่าหากทลุกถข้อยคคาทบีพนื่ ระเยซยตรกัสและ
ทลุกสลินื่งทบีนื่พระองคร์ทรงกระทคาถยกใสต่ไวข้ในหนกังสนอเลต่มตต่างๆ แมผู้หมดทมันั้งโลกกร็นข่าจะไมข่พอไวผู้หนมังสฉอทรีสิ่จะเขรียนนมันั้น! ใน
กลิตตลิคลุณทกันี้งสบีนื่เลต่มเรามบีบกันทซกเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์และกลิจการอกันทรงฤทธลิธบางประการของพระองคร์ – แตข่ไมข่ใชข่
ทมันั้งหมด คนตาบอดกบีคนื่ นถยกรกักษาใหข้หาย, คนโรคเรนนี้อนกบีคนื่ นถยกทคาใหข้หายสะอาด, คนงต่อยกบีคนื่ นถยกทคาใหข้เดลินไดข้,
คนหยหนวกกบีนื่คนถยกทคาใหข้ไดข้ยลินไดข้, คนเปป็นใบข้กบีนื่คนถยกทคาใหข้พดย ไดข้, คนตายกบีนื่คนถยกทคาใหข้ฟฟฟื้นคนนชบีพ, เรากห็ไมต่รยข้
บกันทซกเหลต่านกันี้นบอกเราวต่าพระองคร์ไดข้ทรงรกักษาโรคภกัยไขข้เจห็บทลุกรยปแบบ, พระองคร์ทรงทคาใหข้คนตายเปป็นขซนี้น,

และพระองคร์ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ทกลุ ประการทบีพนื่ ระเมสสลิยาหร์ถยกคาดหวกังใหข้กระทคา พระองคร์ไดข้ทรงกระทคา
สลินื่งทบีนื่ไมต่มบีศาสดาพยากรณร์คนใดเคยทคามากต่อน ศาสดาพยากรณร์เหลต่านกันี้นกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆโดยฤทธลิธเดช
ของพระเจข้า – แตต่พระเยซผทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆโดยฤทธริธิ์เดชของพระองคคเองและในพระนามของ
พระองคคเอง
เราพบในบททบีนื่สลิบสบีนื่ของกลิตตลิคลุณของยอหร์นวต่าพวกสาวกเปป็นทลุกขร์ใจเพราะวต่าพระเยซยทรงเปปิดเผยแกต่
พวกเขาแลข้ววต่าพระองคร์จะทรงถยกทรยศใหข้อยยต่ในมนอของพวกศกัตรยของพระองคร์และวต่าพระองคร์กคาลกังจะจากไป
พระองคร์ทรงบอกพวกเขาวต่า “อยต่าใหข้ใจทต่านทกันี้งหลายวลิตกเลย” จากนกันี้นโธมกัสกห็ถามพระองคร์วาต่ พระองคร์จะเสดห็จ
ไปทบีนื่ไหนและพวกเขาจะทราบวลิธบีไปทบีนื่ๆพระองคร์จะเสดห็จไปนกันี้นไดข้อยต่างไร พระเยซยทรงตอบวต่า “เราเปป็นทางนกันี้น
เปป็นความจรลิง และเปป็นชบีวลิต ไมต่มบีผยข้ใดมาถซงพระบลิดาไดข้นอกจากมาทางเรา ถข้าทต่านทกันี้งหลายรยข้จกกั เราแลข้ว ทต่านกห็จะ
รยจข้ กักพระบลิดาของเราดข้วย และตกันี้งแตต่นบีนี้ไปทต่านกห็รยข้จกกั พระองคร์และไดข้เหห็นพระองคร์”
“ฟปลลิปทยลพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอสคาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทงกันี้ หลายเหห็นและพวกขข้า
พระองคร์จะพอใจ” พระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “ฟปลลิปเออ๋ย เราไดข้อยยต่กบกั ทต่านนานถซงเพบียงนบีนี้ และทต่านยกังไมต่รจยข้ กักเรา
หรนอ ผยข้ทบีนื่ไดข้เหห็นเรากห็ไดข้เหห็นพระบลิดา และทต่านจะพยดไดข้อยต่างไรวต่า ‘ขอสคาแดงพระบลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลาย
เหห็น’ ทต่านไมต่เชนนื่อหรนอวต่า เราอยยใต่ นพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยยต่ในเรา คคาซซนื่งเรากลต่าวแกต่ทต่านทกันี้งหลายนกันี้น เรา
มลิไดข้กลต่าวตามใจชอบ แตต่พระบลิดาผยข้ทรงสถลิตอยยต่ในเราไดข้ทรงกระทคาพระราชกลิจของพระองคร์ จงเชฉสิ่อเราเถริดวข่า
เราอยผข่ในพระบริดาและพระบริดาทรงอยผข่ในเรา หรฉอมริฉะนมันั้นกห็จงเชมซึ่อเราเพราะกวิจการเหลล่านนนั้นเถวิด” (ยอหร์น
14:6-11)
“ขข่าวประเสรริฐกร็ประกาศแกข่คนอนาถา” นบีนื่มบีความหมายตต่อคนในสมกัยนกันี้นมากกวต่าพวกเราเสบียอบีก พระ
เมสสลิยาหร์จะทรงนคาขต่าวดบีมาประกาศแกต่คนตนื่คาตข้อย นกันื่นคนอ คนยากจน คคาทบีนื่แปลเปป็น “คนอนาถา” หรนอ
“ตนื่คาตข้อย” ในภาษาฮบีบรยบต่งบอกถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกกดขบีนื่, ถยกเอารกัดเอาเปรบียบ, และอยยต่ในสถานการณร์ทบีนื่ตนื่คาตข้อย
สคาหรกับฝยงชนมหาศาลนบีนี้ พระเมสสลิยาหร์จะทรงนคาขต่าวดบีมาใหข้ มนลุษยชาตลิจคานวนมหาศาลในสมกัยนกันี้นมบีฐานะ
ยากจนและไมต่รยข้เรนนื่องรยรข้ าวและไมต่ถยกสนใจไยดบีโดยเหลต่านกักปรกัชญาและครยอาจารยร์ แมข้แตต่โดยพวกรกับบบียลิว พวก
รกับบบีมกักพยดถซงหมยต่ชนมหาศาลทบีนื่เปป็นคนไมต่รยข้เรนนื่องรยข้ราวและยากจนอยต่างเหยบียดหยามสลุดๆ พวกเขากลต่าววต่า “แตต่
ประชาชน (ฝยงชน) หมยต่นบีนี้ทบีนื่ไมต่รยข้พระราชบกัญญกัตลิกห็ตอข้ งถผกสาปแชข่งอยยต่แลข้ว” (ยอหร์น 7:49) พวกรกับบบีและเหลต่าผยข้นคา
ทางศาสนาชอบทบีนื่จะตราหนข้าฝยงชนทบีนื่เปป็นคนยากจนวต่าเปป็น “พวกบข้านนอกคอกนา” เนนนื่องจากวกัฒนธรรมสมกัย
โบราณเกนอบถยกจคากกัดใหข้อยยต่แตต่ในเมนองใหญต่ๆเทต่านกันี้น ในสมกัยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราแตกตต่างจากในสมกัยนบีนี้
มากๆ ดกังนกันี้นพระเยซยจซงทรงชบีนี้ใหข้เหห็นอยต่างชกัดเจนวต่าพระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อนคาขต่าวดบีมาสยต่คนยากจน, สยต่คนทบีนื่ทน
ทลุกขร์, สยต่คนทบีนื่ถยกรกังเกบียจ, สยต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกมองวต่าเปป็นกากเดนแหต่งแผต่นดลินโลก
ขข้อพระคกัมภบีรใร์ นยอหร์น บททบีนื่ 7 ทบีนื่ถยกอข้างอลิงขข้างบนนกันี้นนต่าสนใจเปป็นทบีนื่สลุด หลกังจากทบีนื่พระเยซยตรกัสถซงคคา
พยากรณร์เกบีนื่ยวกกับการเสดห็จมาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (ยอหร์น 7:37-39) คนเปป็นอกันมากกห็กลต่าววต่า “นบีนื่แหละ
คนอศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น” คนอนนื่นๆกห็กลต่าววต่า “นบีนื่แหละคนอพระครลิสตร์” และคนอนนื่นๆอบีกกห็ถามวต่า “พระครลิสตร์จะ
เสดห็จออกมาจากแควข้นกาลลิลบีหรนอ?” จากนกันี้นพวกเขากห็ชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าพระคกัมภบีรร์หลายขข้อประกาศวต่าพระครลิสตร์จะ

มาจากเชนนี้อสายของดาวลิดและจะเสดห็จออกมาจากเมนองเบธเลเฮม ประชาชนจซงแตกแยกกกันในระหวต่างพวกเขา
เอง และบางคนกห็ตกันี้งใจวต่าจะจกับพระองคร์ขกังคลุก แตต่พวกเขากห็กลกัวทบีนื่จะลงไมข้ลงมนอกกับพระองคร์ เจข้าหนข้าทบีนื่บางคน
ของพวกปลุโรหลิตใหญต่กห็ถยกสต่งไปเพนนื่อจกับพระองคร์แตต่กห็กลกับมาโดยไมต่พาพระองคร์มาดข้วย เมนนื่อถยกถามวต่าทคาไมพวก
เขาถซงไมต่นคาตกัวพระเยซยมา พวกเขากห็ตอบวต่า “ไมข่เคยมรีผผผู้ใดพผดเหมฉอนคนนมันั้นเลย” จากนกันี้นพวกฟารลิสบีกห็กลต่าววต่า
“พวกเจข้าถยกหลอกไปดข้วยแลข้วหรนอ มบีผยข้ใดในพวกขลุนนางหรนอพวกฟารลิสบีเชนนื่อในผยข้นกันี้นหรนอ แตข่ประชาชนหมผข่นรีนั้ทรีสิ่ไมข่รผผู้
พระราชบมัญญมัตริกร็ตอผู้ งถผกสาปแชข่งอยผข่แลผู้ว” (ยอหร์น 7:46-49) “ประชาชนหมยต่นบีนี้” หมายถซงฝยงชนมหาศาลทบีนื่พา
กกันมาฟฟังพระเยซยและกคาลกังถยกรกักษาใหข้หาย, ไดข้รบกั การอวยพร, และถยกชต่วยใหข้พนข้ จากพวกผบีและเหลต่าวลิญญาณ
ชกัวนื่ – “ประชาชนทมัวสิ่ ไป” ทบีนื่ “ฟฟังพระองคร์ดวข้ ยความยลินดบี” (มาระโก 12:37)
ขข้อ 6: “บทุคคลผผผู้ใดไมข่สะดทุดเพราะเรา ผผผู้นมันั้นเปป็นสทุข”
การอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยกคาลกังกระทคาและขต่าวดบีทบีนื่พระองคร์กคาลกังนคามาสยต่คนใจถต่อมและคนตนื่คาตข้อย
พลิสยจนร์ใหข้เหห็นจนหมดขข้อสงสกัยวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่ถยกพยากรณร์ไวข้นกันี้น พระองคร์ทรงประกาศวต่า
“บทุคคลผผผู้ใดไมข่สะดทุดเพราะเรา ผผผู้นมันั้นเปป็นสทุข” อลิสยาหร์กลต่าวถซงเรนนื่องเดบียวกกันนบีนี้ในคคาพยากรณร์ของเขา: “แลข้ว
พระองคร์จะเปป็นสถานบรลิสลุทธลิธ แตต่เปป็นศริลาทรีทสิ่ คาใหผู้สะดทุด และเปป็นกผู้อนหรินทรีสิ่ทคาใหผู้ขทุข่นเคฉองใจของวงศร์วานทกันี้งคยต่ของ
อลิสราเอล เปป็นกกับและเปป็นบต่วงดกักชาวเยรยซาเลห็ม” (อสย. 8:14)
คคาตรกัสตรงนบีนี้ของพระเยซยในมกัทธลิวหมายความวต่า “ผยข้ใดกห็ตามทบีนื่ไมต่พบสลินื่งใดในตกัวเราเลยทบีนื่จะทคาใหข้เขาไมต่
เชนนื่อวต่าเราเปป็นพระเมสสลิยาหร์และปฏลิเสธเราในฐานะพระเมสสลิยาหร์ ผยข้นกันี้นกห็เปป็นสลุข” พระเยซยกคาลกังกระทคาและ
ตรกัสสลินื่งทบีนื่ไดข้ถยกพยากรณร์ไวข้แลข้วเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ แตต่พวกยลิวกห็สะดลุดเพราะวต่าในสายตาของพวกเขา พระองคร์มลิไดข้
กระทคาสลินื่งอนนนื่ ๆอบีกหลายสลินื่งทบีพนื่ วกเขาคาดหวกังใหข้พระเมสสลิยาหร์กระทคา
ยอหร์น 5:30-47 บกันทซกถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ของพระครลิสตร์: “เราจะทคาสลินื่งใดตามอคาเภอใจไมต่ไดข้ เราไดข้ยลิน
อยต่างไร เรากห็พลิพากษาอยต่างนกันี้น และการพลิพากษาของเรากห็ยลุตธลิ รรม เพราะเรามลิไดข้มลุต่งทบีนื่จะทคาตามใจของเราเอง
แตต่ตามพระประสงคร์ของพระบลิดาผยข้ทรงใชข้เรามา ถข้าเราเปป็นพยานถซงตกัวเราเอง คคาพยานของเรากห็ไมต่จรลิง มบีอบีกผยข้
หนซนื่งทบีนื่เปป็นพยานถซงเรา และเรารยวข้ ต่าคคาพยานทบีนื่พระองคร์ทรงเปป็นพยานถซงเรานกันี้น เปป็นความจรลิง ทต่านทกันี้งหลายไดข้
ใชข้คนไปหายอหร์น และยอหร์นกห็ไดข้เปป็นพยานถซงความจรลิง เรามลิไดข้รกับคคาพยานจากมนลุษยร์ แตต่ทเบีนื่ รากลต่าวสลินื่งเหลต่านบีนี้
กห็เพนอนื่ ใหข้ทต่านทกันี้งหลายรอด ยอหร์นเปป็นโคมทบีนื่จลุดสวต่างไสว และทต่านทกันี้งหลายกห็พอใจทบีจนื่ ะชนนื่นชมยลินดบีชวกันื่ ขณะหนซนื่ง
ในความสวต่างของยอหร์นนกันี้น แตต่คคาพยานทบีนื่เรามบีนกันี้นยลินื่งใหญต่กวต่าคคาพยานของยอหร์น เพราะวต่างานทบีนื่พระบลิดาทรง
มอบใหข้เราทคาใหข้สคาเรห็จ งานนรีนั้แหละเรากคาลมังทคาอยผข่เปป็นพยานถซงเราวข่าพระบริดาทรงใชผู้เรามาและพระบลิดาผยข้ทรง
ใชข้เรามา พระองคร์เองกห็ไดข้ทรงเปป็นพยานถซงเรา ทต่านทกันี้งหลายไมต่เคยไดข้ยลินพระสลุรเสบียงของพระองคร์ และไมต่เคย
เหห็นรยปรต่างของพระองคร์ และทต่านทกันี้งหลายไมต่มพบี ระดคารกัสของพระองคร์อยยใต่ นตกัวทต่าน เพราะวต่าทต่านทกันี้งหลายมลิไดข้
เชนนื่อในพระองคร์ผยข้ทพบีนื่ ระบลิดาทรงใชข้มานกันี้น
“จงคข้นดยในพระคกัมภบีรร์ เพราะทต่านคลิดวต่าในพระคกัมภบีรร์นกันี้นมบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นพยานถซง
เรา แตต่ทาต่ นทกันี้งหลายไมต่ยอมมาหาเราเพนนื่อจะไดข้ชวบี ลิต เราไมต่รกับเกบียรตลิจากมนลุษยร์ แตต่เรารยข้วาต่ ทต่านไมต่มบีความรกัก
พระเจข้าในตกัวทต่าน เราไดข้มาในพระนามพระบลิดาของเรา และทต่านทกันี้งหลายมลิไดข้รกับเรา ถข้าผยข้อนนื่นจะมาในนามของ

เขาเอง ทต่านทกันี้งหลายกห็จะรกับผยข้นกันี้น ผยข้ทบีนื่ไดข้รกับยศศกักดลิธจากกกันเอง และมลิไดข้แสวงหายศศกักดลิธซซนื่งมาจากพระเจข้า
เทต่านกันี้น ทต่านจะเชนนื่อผยข้นกันี้นไดข้อยต่างไร อยต่าคลิดวต่าเราจะฟฟ้องทต่านทกันี้งหลายตต่อพระบลิดา มบีผยข้ฟอฟ้ งทต่านแลข้ว คนอโมเสส ผยข้
ซซนื่งทต่านทกันี้งหลายวางใจอยยต่ ถข้าทต่านทกันี้งหลายเชนนื่อโมเสส ทต่านทกันี้งหลายกห็จะเชนนื่อเรา เพราะโมเสสไดข้เขบียนกลต่าวถซงเรา
แตต่ถข้าทต่านทกันี้งหลายไมต่เชนนื่อเรนนื่องทบีนื่โมเสสเขบียนแลข้ว ทต่านจะเชนนื่อถข้อยคคาของเราอยต่างไรไดข้”
จงสกังเกตในขข้อ 36 ของยอหร์นบททบีนื่ 5 พระเยซยทรงประกาศแกต่เหลต่าผยข้นคาทางศาสนาในสมกัยของ
พระองคร์วต่าพระองคร์ทรงมบีพยานทบีนื่ยลินื่งใหญต่กวต่าคคาพยานของยอหร์น – การงานเหลข่านมันั้น หรนอการอมัศจรรยคเหลต่านกันี้น
ทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ทรงกระทคา พระองคร์ทรงบอกพวกเขาใหข้คข้นดยพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม – เพราะวต่าในขข้อพระ
คกัมภบีรร์เหลต่านบีนี้ “เพราะทต่านคลิดวต่าในพระคกัมภบีรนร์ กันี้นมบีชบีวลิตนลิรนกั ดรร์ และพระคกัมภบีรร์นกันี้นเปป็นพยานถซงเรา แตต่ทต่านทกันี้ง
หลายไมต่ยอมมาหาเราเพนนื่อจะไดข้ชบีวตลิ ” พวกเขาไดผู้คผู้นดผขข้อพระคกัมภบีรร์แลข้วจรลิงๆ และพวกเขากห็ปฏลิเสธทบีนื่จะมาหา
พระเยซยเพนนื่อทบีนื่พวกเขาจะไดข้ชบีวตลิ พระองคร์ทรงยนี้คาเตนอนพวกเขาวต่าหากพวกเขาเชนนื่อโมเสส พวกเขากห็คงเชนนื่อ
พระองคคไปแลข้ว เพราะวต่าโมเสสไดข้เขบียนเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ พวกเขาจงใจโฉดเขลา ถยกปปิดตาโดยพระของโลกนบีนี้ –
พญามาร
สาวกสองคนนกันี้นทบีนื่มาหาพระเยซยและถามวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่ทรงสกัญญาไวข้หรนอไมต่กห็ถยก
สกันื่งใหข้กลกับไปและบอกยอหร์นถซงสลินื่งทบีนื่พวกเขาไดข้ยลินและไดข้เหห็น แตต่พวกเขาจะตข้องไมต่หยลุดแคต่นกันี้น พวกเขาจะตข้อง
ไปบอกขต่าวสารนกันี้นแกต่ยอหร์นวต่า “ผยข้ทบีนื่เราจะไมต่เปป็นหลินสะดลุกแกต่เขากห็เปป็นสลุข ผยข้ทบีนื่จะไมต่รสยข้ ซกขกัดเคนองใจกกับสลินื่งทบีนื่เรา
กคาลกังทคาอยยต่หรนอเพราะความยากจนของเราและความตนื่คาตข้อยของเรากห็เปป็นสลุข ไมต่มบีเหตลุผลทบีนื่ผยข้ใดจะปฏลิเสธเรา
เพราะวต่าเรากคาลกังกระทคาสลินื่งทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์ของพวกทต่านกลต่าวแลข้ววต่าพระเมสสลิยาหร์ผยข้ทบีนื่จะมานกันี้นจะ
กระทคา” สคาหรกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ยอหร์นไดข้ใชข้มา และแกต่พวกสาวกคนอนนื่นๆของยอหร์น พระเยซยทรงกลายเปป็นหลิน
สะดลุดไปแลข้ว เพราะวต่าพวกเขาเกลิดความอลิจฉา พระเยซยกคาลกังไดข้สาวกมากกวต่ายอหร์น และพวกเขาเกลิดอลิจฉา
พระองคร์ทรงเปป็นหลินสะดลุด – พวกเขาทคาใจเชนนื่อไมต่ไดข้วาต่ พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผยข้นกันี้น
ขข้อ 7: “ครมันั้นสาวกเหลข่านมันั้นไปแลผู้ว พระเยซผเรริสิ่มตรมัสกมับคนหมผข่นมันั้นถซงยอหคนวข่า “ทข่านทมันั้งหลายไดผู้ออกไป
ในถริสิ่นททุรกมันดารเพฉสิ่อดผอะไร ดผตผู้นอผู้อไหวโดยถผกลมพมัดหรฉอ”
ยอหร์นไดข้เปป็นพยานถซงพระเยซยแลข้ว และคราวนบีนี้พระเยซยกห็ทรงใชข้โอกาสนบีนี้เพนนื่อเปป็นพยานถซงยอหร์นผยข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมาบข้าง ฝยงชนหมยต่ใหญต่นกันี้นไดข้ออกไปเพนนื่อฟฟังยอหร์นตอนทบีนื่เขาเทศนาในทะเลทราย (มธ. 3:1-6) อาจเปป็นไดข้
วต่าคนจคานวนมากถยกดซงดยดใหข้ไปยกังการประชลุมในทะเลทรายของเขาเพราะความแปลกใหมต่ของชลุดของเขาและ
โดยหลกักคคาสอนทบีนื่ผดลิ ธรรมดาทบีนื่เขาประกาศเกบีนื่ยวกกับกษกัตรลิยร์ผยข้จะเสดห็จมานกันี้น มกันเปป็นความจรลิงทบีวนื่ ต่าพวกยลิวบาง
คนเหลต่านกันี้นกคาลกังรอคอยกษกัตรลิยร์ของพวกเขา แตต่ไมต่ใชต่ทลุกคนเลย และไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าคนจคานวนมากทบีนื่ตดลิ
ตามยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาบกัดนบีนี้ไดข้เรลินื่มตลิดตามพระเยซยแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซยจซงทรงถนอโอกาสนบีนี้ถามคคาถามโดน
ใจทบีนื่ไมต่เหมนอนใครเกบีนื่ยวกกับยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเพนนื่อทบีจนื่ ะตรวจดยเหตลุจยงใจทบีนื่กระตลุข้นพวกเขาใหข้สนใจงานรกับใชข้
ของยอหร์น
“ทข่านทมันั้งหลายไดผู้ออกไปในถริสิ่นททุรกมันดารเพฉสิ่อดผอะไร ดผตผู้นอผู้อไหวโดยถผกลมพมัดหรฉอ” พนนนี้ ทบีนื่ๆยอหร์นผยข้ใหข้
รกับบกัพตลิศมาไดข้เทศนาถยกเอต่อลข้นดข้วยนนี้คาจากแมต่นนี้คาจอรร์แดนทลุกฤดยใบไมข้ผลลิ ตข้นอข้อหรนอตข้นหวายทบีมนื่ บีลกักษณะเปราะ

บางมากๆเตลิบโตทบีนื่นกันื่น และตข้นอข้อเหลต่านบีนี้กห็ถยกลมพกัดไหวไดข้อยต่างสบายๆ พวกมกันเปป็นภาพของคนทบีนื่โลเล, เอาแนต่
เอานอนไมต่ไดข้, ไมต่คงเสข้นคงวา – นกันื่นคนอ คนทบีนื่ปรวนแปรอยยต่ตลอด ขข้อเทห็จจรลิงทบีวนื่ ต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาซซนื่งตลิด
คลุกอยยต่ไดข้สต่งพวกผยข้สนนื่อสารใหข้มาหาพระเยซยและถามวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์หรนอไมต่กห็อาจทคาใหข้บางคนคลิดวต่า
ยอหคนเปป็นคนทบีนื่ไมต่คงเสข้นคงวาเหมนอนตข้นอข้อ ยอหร์นไดข้เทศนาอยต่างรข้อนรนแลข้ววต่า “จงทคาใหข้หนทางนกันี้นตรงไป
กษกัตรลิยร์กคาลกังจะเสดห็จมา” – และบกัดนบีนี้เขาสต่งพวกผยข้สนนื่อสารใหข้มาถามวต่าพระองคร์ผยข้ทบีนื่เขาไดข้ประกาศวต่าเปป็นกษกัตรลิยร์
นกันี้นทรงเปป็นผยข้นกันี้นทบีนื่พวกเขากคาลกังรอคอยจรลิงๆหรนอไมต่ แตต่โดยการถามคคาถามนบีนี้ในขข้อ 7 พระเยซยทรงประกาศวต่า
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมข่ใชข่คนทบีนื่มบีนลิสกัยรวนเร
ขข้อ 8: “แตข่ทข่านทมันั้งหลายออกไปดผอะไร ดผคนนทุข่งหข่มผผู้าเนฉนั้ออข่อนนริสิ่มหรฉอ ดผเถริด คนนทุข่งหข่มผผู้าเนฉนั้อนริสิ่มกร็อยผข่
ในพระนริเวศของกษมัตรริยค”
พระเยซยทรงถามคคาถามตต่อไปโดยถามคนเหลต่านกันี้นวต่าพวกเขาไดข้ออกไปดย “คนนทุข่งหข่มผผู้าเนฉนั้ออข่อนนริสิ่ม”
หรนอ ผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่มเปป็นผข้าเนนนี้อบาง และถยกสวมใสต่โดยคนทบีนื่กระตลุข้งกระตลินี้งเจข้าสคาอาง – ไมต่ใชต่คนทบีนื่บซกบซนหข้าวๆ
อยต่างยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา ผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่มทบีนื่พระเยซยตรกัสถซงนกันี้นถยกทคามาจากผข้าปฝ่านเนนนี้อละเอบียดมากๆเปป็น
หลกัก ยอหร์นสวมใสต่เสนนี้อผข้าเนนนี้อหยาบมากๆซซนื่งตรงขข้ามกกันเลย – หนกังสกัตวร์แทนทบีนื่จะเปป็นผข้าปฝ่าน, ขนอยฐแทนทบีนื่จะ
เปป็นลยกไมข้ พระเยซยทรงชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าสถานทบีนื่ๆพวกเขาออกไปฟฟังยอหร์นนกันี้นไมต่ใชต่สถานทบีนื่ๆทบีนื่จะพบผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่ม ;
เครนนื่องแตต่งกายเชต่นนกันี้นถยกพบใน “พระนริเวศของกษมัตรริยค” เสนนี้อผข้าแบบนบีนี้บต่งบอกถซงความมกันื่งมบี, ความเรลิดหรย, และ
การไมต่มบีอลุปนลิสกัยทบีนื่ดบี พระเยซยกคาลกังบอกคนเหลต่านบีนี้วต่ายอหร์นเปป็นคนทบีนื่แตกตข่าง, บลุรลุษทบีนื่ไมต่มใบี ครเหมนอน – ภายนอก
ดยหยาบกระดข้าง, แตต่หนกักแนต่น, มกันื่นคงในอลุปนลิสกัยและมบีคลุณธรรม เขาเปป็นชายทบีนื่ถยกทคาใหข้เพบียบพรข้อมสคาหรกับการสยข้
ทนการลองใจและความยากลคาบากตต่างๆ และดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงมบีคลุณสมบกัตลิทบีนื่จะเปป็นผยข้เบลิกทางของพระเมสสลิยาหร์
ผยข้ทรงทนทลุกขร์ทบีนื่จะเสดห็จมานกันี้นตามทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดข้กลต่าวไวข้
ขข้อ 9: “แตข่ทข่านทมันั้งหลายออกไปดผอะไร ดผศาสดาพยากรณคหรฉอ แนข่ทรีเดรียวและเราบอกทข่านวข่า ทข่านนมันั้น
เปป็นยริสิ่งกวข่าศาสดาพยากรณคเสรียอรีก”
พระเยซยทรงถามคคาถามตต่างๆแกต่ฝยงชนเหลต่านกันี้นตต่อไปวต่า “ทข่านทมันั้งหลายออกไปดผอะไร ดผศาสดา
พยากรณคหรฉอ” ฝยงชนเหลต่านกันี้นถนอวต่ายอหร์นเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่ง และขข้อเทห็จจรลิงทบีวนื่ ต่าไมต่เคยมบีศาสดา
พยากรณร์คนใดมาเปป็นเวลาหลายรข้อยปปแลข้วกห็ยลินื่งทคาใหข้พวกเขาสนใจในถข้อยคคาของเขามากกวต่าเดลิม ขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่
วต่าเขาถยกถนอวต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่งกห็ถยกยนนยกันในมกัทธลิว 21:23-27:
“เมนนื่อพระองคร์ (พระเยซย) เสดห็จเขข้าไปในพระวลิหารในเวลาทบีทนื่ รงสกันื่งสอนอยยต่ พวกปลุโรหลิตใหญต่และพวก
ผยข้ใหญต่ของประชาชนมาหาพระองคร์ทยลถามวต่า “ทต่านมบีสลิทธลิอกันใดจซงไดข้ทคาเชต่นนบีนี้ ใครใหข้สลิทธลินบีนี้แกต่ทต่าน” พระเยซย
ตรกัสตอบเขาวต่า “เราจะถามทต่านทกันี้งหลายสกักขข้อหนซนื่งดข้วย ซซนื่งถข้าทต่านบอกเราไดข้ เราจะบอกทต่านเหมนอนกกันวต่าเรา
กระทคาการนบีนี้โดยสลิทธลิอกันใด คนอบกัพตลิศมาของยอหร์นนกันี้นมาจากไหน มาจากสวรรคร์หรนอจากมนลุษยร์” เขาไดข้ปรซกษา
กกันวต่า “ถข้าเราจะวต่า ‘มาจากสวรรคร์’ ทต่านจะถามเราวต่า ‘เหตลุไฉนทต่านจซงไมต่เชนนื่อยอหร์นเลต่า’ แตต่ถข้าเราจะวต่า ‘มา
จากมนลุษยร์’ เรากห็กลกัวประชาชน เพราะประชาชนทมันั้งปวงถฉอวข่ายอหคนเปป็นศาสดาพยากรณค” เขาจซงทยลตอบพระ

เยซยวต่า “พวกขข้าพเจข้าไมต่ทราบ” พระองคร์จซงตรกัสกกับเขาวต่า “เราจะไมต่บอกทต่านทกันี้งหลายเหมนอนกกันวต่า เรากระทคา
การนบีนี้โดยสลิทธลิอกันใด”
“แนข่ทรีเดรียวและเราบอกทข่านวข่า ทข่านนมันั้นเปป็นยริสิ่งกวข่าศาสดาพยากรณคเสรียอรีก” พระเยซยทรงบอกฝยงชน
เหลต่านกันี้นวต่ายอหร์นเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่งจรลิงๆ – แตต่เขากห็เปป็นยลินื่งกวต่าแคต่ศาสดาพยากรณร์ธรรมดาๆคนหนซนื่ง
เขาเปป็นชายทบีนื่ไดข้รกับการดลใจผยข้ไดข้มาประกาศกษกัตรลิยร์ผจยข้ ะเสดห็จมานกันี้น, พระเมสสลิยาหร์ เขาเปป็นการสคาเรห็จจรลิงของ
คคาพยากรณร์ทบีนื่ถยกกลต่าวโดยเหลต่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาในสมกัยของบรรพบลุรลุษของพวกเขา ยอหร์นมบี
ตคาแหนต่งทบีนื่เปป็นเอกลกักษณร์และหนซนื่งเดบียวทบีนื่ไมต่มบีมนลุษยร์คนอนนื่นใดเคยรยข้จกกั – เขาเปป็นผยข้เบลิกทางของพระเมสสลิยาหร์
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมต่เพบียงประกาศการเสดห็จมาของกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น – เขาใหผู้บมัพตริศมากษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นดข้วย
ยอหร์นไมต่เพบียงกลต่าววต่า “พระองคร์จะเสดห็จมา” แตต่เขายกังมบีโอกาสอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีในการประกาศดข้วยวต่า
“พระองคร์ไดผู้เสดร็จมาแลผู้ว และพระองคคอยผข่นมัสิ่นไง! ดผเถริด พระเมษโปดกของพระเจผู้า!”
พระเยซยเจข้ากคาลกังยกยต่องภารกลิจของพระองคร์เองโดยการยกยต่องภารกลิจของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา
ยอหร์นไดข้ประกาศอยต่างชกัดเจนแกต่ฝยงชนเหลต่านกันี้นวต่าเขาตข้องดข้อยลงและพระครลิสตร์ตอข้ งยลินื่งใหญต่ขซนี้น ยอหร์นกลต่าวอ
ยต่างชกัดเจนวต่าเขาไมต่ใชต่ “ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น” แตต่เขาเปป็นเพบียงเสรียงหนซนื่งทบีนื่ประกาศการเสดห็จมาของศาสดา
พยากรณร์ผยข้นกันี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซยจซงกคาลกังตรกัสวต่า “ทต่านทกันี้งหลายควรฟฟังเราและถข้อยคคาของเราเพราะวต่าเราคนอผยข้
นกันี้นทบีนื่ยอหร์นกลต่าวถซง หากทต่านทกันี้งหลายเชนนื่อวต่ายอหร์นเปป็นศาสดาพยากรณร์ผยข้หนซนื่ง พวกทต่านกห็ควรเชนนื่อฟฟังพระองคร์ผยข้
ทบีนื่ยอหร์นไดข้ประกาศวต่าเปป็นพระเมสสลิยาหร์”
เราควรศซกษาคคาเทศนาตต่างๆทบีนื่พระเยซยตรกัสมาตกังนี้ แตต่เรลินื่มการรกับใชข้ของพระองคร์ จงสกังเกตตรงนบีนี้วต่า
พระองคร์ทรงใชข้คคาถามเกรลินื่นนคาตต่างๆเพนนื่อนคาไปสยต่คคาถามยลินื่งใหญต่หนซนื่งเดบียวนกันี้น พระองคร์ทรงใชข้ภาพประกอบของ
สลินื่งของตต่างๆทบีนื่ผยข้คนคลุข้นเคยและรยข้จกักดบี – ตข้นอข้อทบีนื่ถยกลมพกัดไหวและชายทบีนื่นลุต่งหต่มผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่ม คนเหลต่านบีนี้รยข้วาต่ พระ
เยซยกคาลกังหมายถซงอะไรตอนทบีนื่พระองคร์ตรกัสถซงสลินื่งเหลต่านบีนี้ จากนกันี้นพระองคร์ทรงถามพวกเขาคนอ คคาถามยลินื่งใหญต่นกันี้น :
“ตกลงพวกทต่านออกไปดยตข้นอข้อหรนอชายคนหนซนื่งทบีนื่นลุต่งหต่มผข้าเนนนี้ออต่อนนลินื่มในถลินื่นทลุรกกันดาร หรนอพวกทต่านออกไปดย
ศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่ง?” คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ทราบอะไรบข้างเกบีนื่ยวกกับพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมกห็รวยข้ าต่ พระเมสสลิ
ยาหร์จะเสดห็จมาและพวกเขารยข้วาต่ มกันมบีพยากรณร์ไวข้แลข้ววต่าเอลบียาหร์จะมากต่อนพระเมสสลิยาหร์; ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซง
ออกไปดยศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่ง
ตลอดการรกับใชข้ของพระองคร์ พระเยซยทรงใชข้ภาพประกอบตต่างๆทบีนื่ผยข้คนเหลต่านกันี้นเขข้าใจ พระองคร์ตรกัส
เกบีนื่ยวกกับผยข้หวต่านพนช, เมลห็ดพนช, ดอกไมข้ในทลุต่งหญข้า, นกกระจอก, และแมต่ไกต่ทบีนื่ปกปฟ้องลยกๆของมกัน พระเยซยทรง
เทศนาคคาเทศนาตต่างๆทบีนื่ตดลิ ดลิน ทบีในื่ ครๆกห็เขข้าใจไดข้ เราตข้องการถข้อยคคาทบีนื่เขข้าใจไดข้งาต่ ยบนธรรมาสนร์ตต่างๆทลุกวกันนบีนี้
อกัครสาวกเปาโลกห็เปป็นผยข้รกับใชข้เชต่นนกันี้นดข้วย เขากลต่าววต่า “ทต่านทกันี้งหลายกห็เปป็นเชต่นนกันี้น ถข้าทต่านไมต่ใชข้ภาษา
พผดทรีสิ่เขผู้าใจไดผู้งข่าย เขาจะเขข้าใจคคาพยดนกันี้นไดข้อยต่างไร ทต่านกห็จะพยดเพข้อตามลมไป” (1 คร. 14:9) เปาโลใหข้คคาเตนอน
สตลินบีนี้แกต่ชาวเมนองโครลินธร์เหลต่านกันี้น ซซนื่งมบีกลต่าวถซงพวกเขาวต่า “พวกทต่านทลุกคนมบีการพยดภาษาแปลกๆ, บทเพลง, คคา
เทศนา” และจากนกันี้นเปาโลกห็ตคาหนลิพวกเขาสคาหรกับความสกับสนในครลิสตจกักรนกันี้นและประกาศวต่าพวกเขาตข้องพยด

ถข้อยคคาตต่างๆทบีนื่เขข้าใจไดข้งต่าย หากผยข้รกับใชข้หรนอผยข้พดย ไมต่ใชข้ถข้อยคคาทบีนื่เขข้าใจไดข้ เขากห็กคาลกังพยด “เพข้อตามลมไป” (อต่าน
1 โครลินธร์ 14:9-26)
ขข้อ 10: “คฉอผผผู้นมันั้นเองทรีสิ่พระคมัมภรีรคไดผู้เขรียนถซงวข่า ‘ดผเถริด เราใชผู้ทตผ ของเราไปขผู้างหนผู้าทข่าน ผผผู้นมันั้นจะเตรรียม
ทางของทข่านไวผู้ขผู้างหนผู้าทข่าน’”
“คฉอผผผู้นมันั้นเองทรีสิ่พระคมัมภรีรคไดผู้เขรียนถซงวข่า….” เราควรสกังเกตวต่าพระเยซยทรงยกคคาพยดกบีนื่ครกังนี้ มาจากภาค
พกันธสกัญญาเดลิมในคคาเทศนาตต่างๆของพระองคร์ทบีนื่ตรกัสแกต่ฝยงชน ขข้อพระคกัมภบีรร์ทบีนื่ถยกยกมาตรงนบีนี้ถยกพบในคคา
พยากรณร์ตาต่ งๆของอลิสยาหร์และมาลาคบี ในอลิสยาหร์ 40:3 เราอต่านวต่า “เสบียงผยข้รข้องในถลินื่นทลุรกกันดารวต่า “จงเตรบียม
มรรคาแหต่งพระเยโฮวาหร์ จงทคาทางหลวงสคาหรกับพระเจข้าของเราใหข้ตรงไปในทะเลทราย” มาลาคบี 3:1 กลต่าววต่า
“ดยเถลิด เราจะสข่งทดูตของเราไป และผผผู้นมันั้นจะตระเตรรียมหนทางไวผู้ขผู้างหนผู้าเรา และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า ผยข้ซซนื่งเจข้า
แสวงหานกันี้น จะเสดห็จมายกังพระวลิหารของพระองคร์อยต่างกระทกันหกัน ทยตแหต่งพกันธสกัญญา ผยข้ซซนื่งเจข้าพอใจนกันี้น ดยเถลิด
ทต่านจะเสดห็จมา”
ในคคาพยากรณร์นบีนี้พระเยโฮวาหร์ตรกัสราวกกับวต่าพระองคร์เองจะเสดห็จมาในฐานะพระเมสสลิยาหร์ – ซซนื่งกห็เปป็น
ความจรลิง เพราะวต่าพระเยซยทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อหนกัง: “ในเรลินื่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยต่แลข้ว และ
พระวาทะทรงอยยต่กกับพระเจข้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า...พระวาทะไดผู้ทรงสภาพของเนฉนั้อหนมัง และทรงอยผข่
ทข่ามกลางเรา (และเราทกันี้งหลายไดข้เหห็นสงต่าราศบีของพระองคร์ คนอสงต่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีนื่บกังเกลิดจาก
พระบลิดา) บรลิบยรณร์ดวข้ ยพระคลุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1, 14) อกัครสาวกเปาโลเปปิดเผยถซงความจรลิงเดบียวกกันนบีนี้
ใน 2 โครลินธร์ 5:19: “คนอพระเจข้าผยข้สถลิตในองคร์พระครลิสตร์ทรงใหข้โลกนบีนี้คนนดบีกกันกกับพระองคร์เอง มลิไดข้ทรงถนอโทษใน
การละเมลิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหต่งการคนนดบีกกันนกันี้นไวข้กกับเรา”
ขข้อ 11: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ในบรรดาคนซซสิ่งเกริดจากผผผู้หญริงมานมันั้น ไมข่มรีผผผู้ใดใหญข่กวข่า
ยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา แตข่วาข่ ผผผู้ทรีสิ่ตสิ่คาตผู้อยทรีสิ่สทุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคคกร็ยมังใหญข่กวข่ายอหคนเสรียอรีก ”
“ในบรรดาคนซซสิ่งเกริดจากผผผู้หญริงมานมันั้น ไมข่มรีผใผผู้ ดใหญข่กวข่ายอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา” ลยกากลต่าววต่า “ไมต่มบี
ศาสดาพยากรณคผยข้ใดใหญต่กวต่า” (ลยกา 7:28) เรารยข้วาต่ พระเยซผประสยตลิจากหญลิงคนหนซนื่ง – มารบียร์หญลิงพรหมจารบีผยข้
นกันี้น – และเรารยวข้ ต่าพระองคคทรงยลินื่งใหญต่กวต่ายอหร์น อยต่างไรกห็ตาม ขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ มกัทธลิวไมต่ใสต่คคาวต่า “ศาสดา
พยากรณร์” ลงไปกห็ไมต่ไดข้กต่อความเสบียหายหรนอทคาใหข้ขข้อพระคกัมภบีรร์ขกัดแยข้งกกัน พระเยซยแคต่ถามวต่าประชาชนเหลต่า
นกันี้นไดข้ออกไปดยตข้นอข้อตข้นหนซนื่ง, คนๆหนซนื่งจากราชสคานกักของกษกัตรลิยร์, หรนอศาสดาพยากรณคคนหนซนื่งหรนอ และเปป็นทบีนื่
เขข้าใจกกันวต่าพระเยซยกคาลกังประกาศวต่าไมข่มรีศาสดาพยากรณคคนใดทรีสิ่ยริสิ่งใหญข่กวข่ายอหคนเคยบกังเกลิดจากผยข้หญลิงทกันี้ง
หลายเลย
คคาพยานทบีนื่ถยกใหข้ไวข้โดยพระเยซยเจข้าตรงนบีนี้เกบีนื่ยวกกับยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมากห็หาใดเทบียบ; ไมต่มบีอะไรเหมนอน
กกับมกันอบีกแลข้วในพระวจนะของพระเจข้าทกันี้งเลต่มหรนอทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ในประวกัตลิศาสตรร์โลก มกันเปป็นคคาพยานทบีนื่เจลิด
จรกัส ยอหร์นไมต่ไดข้เปป็นตข้นอข้อทบีนื่ถยกลมพกัดไหว เขาไมต่ใชต่ศาสดาพยากรณร์ผยข้หนซนื่งในความหมายปกตลิธรรมดาของคคาๆ
นกันี้น เขาเปป็นศาสดาพยากรณร์ทบีนื่พลิเศษเหนนอธรรมดาคนหนซนื่ง เขาเปป็นผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดในหมยต่พวกศาสดาพยากรณร์และ

เปป็นบลุรลุษทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดจวบจนถซงโมงยามนกันี้น พระเจข้าไดข้ประทานอภลิสลิทธลิธแกต่เขาในการประกาศเรนนื่องการเสดห็จมา
ขององคร์กษกัตรลิยร์และจากนกันี้นกห็ประกาศวต่ากษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นทรงสถลิตอยยต่ดข้วยแลข้ว
ผมคลิดวต่ามกันเปป็นการควรคต่าแกต่เวลาของเราทบีจนื่ ะอต่านบกันทซกเรนนื่องกคาเนลิดของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาตาม
ทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ในลยกา 1:57-80:
“ครกันนี้ เวลาซซนื่งนางเอลบีซาเบธจะคลอดบลุตรครบถข้วนแลข้ว นางกห็คลอดบลุตรเปป็นชาย เพนนื่อนบข้านและญาตลิพบีนื่
นข้องของนางไดข้ยลินวต่า องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงสคาแดงพระมหากรลุณาแกต่นาง เขาทกันี้งหลายกห็พากกันเปรมปรบีดลิธดวข้ ย
“ตต่อมาครกันนี้ ถซงวกันทบีนื่แปดแลข้ว เขากห็พากกันมาใหข้ทารกนกันี้นเขข้าสลุหนกัต และเขาจะใหข้ชนนื่อทารกนกันี้นวต่า เศคารลิ
ยาหร์ ตามชนนื่อบลิดา ฝฝ่ายมารดาจซงตอบวต่า “ไมต่ใชต่ แตต่ตข้องใหข้ชนนื่อวต่ายอหร์น” เขาพากกันตอบนางวต่า “ไมต่มบีผยข้ใดในพวก
ญาตลิของทต่านทบีนื่มบีชนนื่ออยต่างนกันี้น” แลข้วเขาจซงใชข้ใบข้กกับบลิดา ถามวต่าทต่านอยากจะใหข้บลุตรนกันี้นชนนื่ออะไร บลิดาจซงขอกระ
ดานชนวนมาเขบียนวต่า “ชนนื่อของบลุตรคนอยอหร์น” คนทกันี้งหลายกห็ประหลาดใจนกัก ในทกันใดนกันี้นปากและลลินี้นของทต่าน
กห็คนน ดบีอบีก แลข้วทต่านกลต่าวสรรเสรลิญพระเจข้า
“บรรดาเพนนื่อนบข้านของทต่านกห็บกังเกลิดความกลกัว และเหตลุการณร์ทกันี้งปวงนกันี้นกห็เลนนื่องลนอไปทกันื่วแถบภยเขา
แควข้นยยเดบีย บรรดาคนทบีนื่ไดข้ยลินกห็จดจคาไวข้ในใจและวต่า “ทารกนกันี้นจะเปป็นอยต่างไรหนอ” และพระหมัตถร์ขององคร์
พระผซูผู้เปป็นเจผู้าอยซูข่กมับเขา
“ฝฝ่ายเศคารลิยาหร์ผยข้เปป็นบลิดาประกอบไปดข้วยพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธแลข้วไดข้พยากรณร์วาต่ “จงสรรเสรลิญองคร์
พระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้าของพวกอลิสราเอล ดข้วยวต่าพระองคร์ไดข้ทรงเยบีนื่ยมเยบียนและชต่วยไถต่ชนชาตลิของพระองคร์ และ
ไดข้ทรงชยเขาแหต่งความรอดขซนี้นมาเพนนื่อเราในวงศร์วานของดาวลิดผยข้รกับใชข้ของพระองคร์ ตามทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ตรกัสไวข้ตงกันี้ แตต่
เรลินื่มสรข้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณร์บรลิสทลุ ธลิธของพระองคร์ วต่าเราจะรอดพข้นจากพวกศกัตรยของเราทกันี้ง
หลาย และพข้นจากมนอของคนทกันี้งปวงทบีนื่ชกังเรา จะทรงสคาแดงพระกรลุณาซซนื่งทรงสกัญญาแกต่บรรพบลุรลุษของเรา และ
ทรงระลซกถซงพกันธสกัญญาบรลิสลุทธลิธของพระองคร์ คนอคคาปฏลิญาณซซนื่งพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาไวข้กกับอกับราฮกัมบรรพบลุรลุษ
ของเรา วต่าเมนนื่อเราทกันี้งหลายพข้นจากมนอศกัตรยของเราแลข้ว จะทรงโปรดใหข้เราปรนนลิบกัตลิพระองคร์โดยปราศจากความ
กลกัว ดข้วยความบรลิสลุทธลิแธ ละดข้วยความชอบธรรมจคาเพาะพระพกักตรร์พระองคร์ตลอดชบีวตลิ ของเรา ทข่านทารกเออ๋ย
เขาจะเรรียกทข่านวข่าเปป็นศาสดาพยากรณคของผผผู้สผงสทุด เพราะวข่าทข่านจะนคาหนผู้าองคคพระผผผู้เปป็นเจผู้าเพฉสิ่อจะจมัดเตรรียม
มรรคาของพระองคคไวผู้ เพนนื่อจะใหข้ชนชาตลิของพระองคร์มบีความรยข้ถซงความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา โดย
พระทกัยเมตตากรลุณาแหต่งพระเจข้าของเรา แสงอรลุณจากเบนนี้องสยงจซงมาเยบีนื่ยมเยบียนเรา เพนนื่อจะสต่องสวต่างแกต่คนทกันี้ง
หลายผยข้อยยใต่ นทบีนื่มนด และในเงาแหต่งความตาย เพนนื่อจะนคาเทข้าของเราไปในทางสกันตลิสลุข”
“ฝฝ่ายทารกนมันั้นกร็ไดผู้เจรริญวมัยขซนั้น และจริตวริญญาณกร็มรีกคาลมังทวรีขซนั้น และไปอาศมัยในถริสิ่นททุรกมันดารจนถซงวมัน
ทรีสิ่ทาข่ นจะไดผู้มาปรากฏแกข่ชนชาตริอริสราเอล”
“แตข่วข่าผผผู้ทตรีสิ่ สิ่คาตผู้อยทรีสิ่สทุดในอาณาจมักรแหข่งสวรรคคกร็ยมังใหญข่กวข่ายอหคนเสรียอรีก” สต่วนทข้ายสลุดของขข้อ 11
ชวนสกับสนมากๆสคาหรกับผยข้เชนนื่อบางทต่าน แตต่มกันไมต่จคาเปป็นตข้องเปป็นเชต่นนกันี้นเลยหากเราศซกษาคข้นควข้าและแยกแยะ
พระวจนะอยต่างถยกตข้อง ผมเชนนื่อวต่าพระคคาขข้อนบีนี้มบีความหมายสองชกันี้น ประการแรกพระเยซยกคาลกังตรกัสเกบีนื่ยวกกับ
ตคาแหนข่งของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา นกันื่นคนอ ไมต่ไดข้ยลินื่งใหญต่กวต่าในดข้านศบีลธรรม แตต่ยลินื่งใหญต่กวต่าในดผู้านตคาแหนข่ง

ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเปป็นผยข้เบลิกทางขององคร์กษกัตรลิยร์และเขาประกาศวต่าอาณาจกักรนกันี้นมาใกลข้แลข้ว อยต่างไรกห็ตาม
พวกยลิวกห็ปฏริเสธกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น – และแทนทบีนื่จะสวมมงกลุฎใหข้พระองคร์และใหข้พระองคร์ประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของ
ดาวลิด พวกเขากลกับเอามงกลุฎหนามมาสวมใหข้พระองคร์และตรซงพระองคร์เสบียทบีนื่กางเขน ดกังนกันี้นอาณาจกักรนกันี้นจซงไมต่
ไดข้ถยกสถาปนาขซนี้น ณ เวลานกันี้น แตต่จะถยกสถาปนาในอนาคต และผยข้ทบีนื่เลห็กนข้อยทบีนื่สลุดในอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์กห็จะมบี
ตคาแหนต่งทบีนื่ใหญต่โตกวต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเคยมบีในการประกาศเรนนื่องการเสดห็จมาของกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น พระเยซย
ไมต่ไดข้กคาลกังตรกัสตรงนบีนี้วาต่ ผยข้ทบีนื่ตนื่คาตข้อยทบีนื่สดลุ ในสวรรคคกห็ยลินื่งใหญต่กวต่ายอหร์น แตต่พระองคร์กคาลกังตรกัสเกบีนื่ยวกกับอาณาจมักร
แหข่งสวรรคคซซนื่งจะถยกสถาปนาขซนี้นบนแผต่นดลินโลกนบีนี้เลย
แตต่มกันกห็เปป็นความจรลิงดข้วยเชต่นกกันทบีนื่วต่ายทุคใหมข่นกันี้นทบีนื่ถยกนคาเขข้ามาโดยการถวายพระองคร์เองเปป็นเครนนื่องบยชา
ของพระเยซยเจข้ากห็อยยต่บนพนนี้นราบทบีนื่สยงกวต่ายลุคแหต่งพระราชบกัญญกัตลิ ผยข้ทตบีนื่ นื่คาตข้อยทบีนื่สลุดในยลุคใหมต่อกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีนบีนี้กห็
อยยต่บนพนนี้นดลินทบีนื่สยงกวต่าผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดภายใตข้พระราชบกัญญกัตลิ เราทกันี้งหลายเปป็นกษกัตรลิยร์และปลุโรหลิตจคาเพาะพระเจข้า
เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้าโดยการบกังเกลิด, ทายาทของพระเจข้าและทายาทรต่วมกกับพระครลิสตร์ บลุคคลทบีนื่มบี
อภลิสลิทธลิธสยงสลุดเทต่าทบีเนื่ คยมบีชบีวลิตอยยต่คนอผยข้ทโบีนื่ ดยคลุณความดบีแหต่งพระโลหลิตทบีนื่ไหลออกไดข้รกับอนลุญาตใหข้เขข้าสยต่อาณาจกักร
ของพระเจข้าโดยความเชนนื่อและทบีนื่จะกลายเปป็นบลุตรคนหนซนื่งของพระเจข้าโดยทางการอกัศจรรยร์แหต่งการบกังเกลิดใหมต่
บลุคคลเชต่นนกันี้นมบีลกักษณะเฉพาะตกัวทบีนื่มาจากพระเจข้าและดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงสามารถมองเหห็นและเขข้าใจสลินื่งตต่างๆซซนื่ง
แมข้แตต่ศาสดาพยากรณร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สดลุ คนอ ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา กห็มลิไดข้เขข้าใจอยต่างถต่องแทข้
เปโตรประกาศวต่า “จงถวายสรรเสรริญแดข่พระเจผู้าพระบริดาแหข่งพระเยซซูครริสตร์องคร์พระผซูผู้เปป็นเจผู้าของ
เรา ผยข้ไดข้ทรงพระมหากรลุณาแกต่เรา ทรงโปรดใหข้เราบกังเกลิดใหมต่ เขข้าสยต่ความหวกังใจอกันมบีชบีวตลิ อยยต่ โดยการคนน
พระชนมร์จากความตายของพระเยซยครลิสตร์ และเพนนื่อใหข้ไดข้รกับมรดกซซนื่งไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่า ปราศจากมลทลินและไมต่รต่วง
โรย ซซนื่งไดข้รกกั ษาไวข้ในสวรรคร์เพนนื่อทต่านทกันี้งหลาย ซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่ฤทธลิธเดชของพระเจข้าไดข้ทรงคลุข้มครองไวข้ดวข้ ยความเชนนื่อใหข้
ถซงความรอด ซซนื่งพรข้อมแลข้วทบีนื่จะปรากฏในวาระสลุดทข้าย ในความรอดนกันี้นทต่านทกันี้งหลายชนนื่นชมยลินดบีเปป็นอยต่างยลินื่ง ถซง
แมข้วาต่ เดบีดี๋ยวนบีนี้จคาเปป็นทบีนื่ทต่านจะตข้องเปป็นทลุกขร์ใจชกันื่วขณะหนซนื่ง ดข้วยการถยกทดลองตต่างๆ เพนนื่อการลองดยความเชนนื่อของ
ทต่าน อกันประเสรลิฐยลินื่งกวต่าทองคคาซซนื่งพลินาศไปไดข้ ถซงแมข้วต่าความเชนนื่อนกันี้นถยกลองดข้วยไฟ จะไดข้เปป็นเหตลุใหข้เกลิดความ
สรรเสรลิญ เกลิดเกบียรตลิและสงต่าราศบี ในเวลาทบีพนื่ ระเยซยครลิสตร์จะเสดห็จมาปรากฏ พระองคร์ผยข้ททบีนื่ ต่านทกันี้งหลายยกังไมต่ไดข้
เหห็น แตต่ทต่านยกังรกักพระองคร์อยยต่ แมข้วาต่ ขณะนบีนี้ทต่านไมต่เหห็นพระองคร์ แตต่ทาต่ นยกังเชนนื่อและชนนื่นชม ดข้วยความปปตลิยลินดบี
เปป็นลข้นพข้นเหลนอทบีนื่จะกลต่าวไดข้ และเตห็มเปปปี่ยมดข้วยสงต่าราศบี แลข้วจลิตวลิญญาณของทต่านทกันี้งหลายจซงไดข้รกับความรอด
เปป็นผลสลุดทข้ายแหต่งความเชนนื่อ
“พวกศาสดาพยากรณณ์กห็ไดด้อสุตสล่าหณ์สมบคด้นหาในความรอดนนนั้น และไดผู้พยากรณคถซงพระคทุณซซสิ่งจะ
บมังเกริดแกข่ทข่านทมันั้งหลาย เขาไดผู้สฉบคผู้นหาสริสิ่งใดหรฉอลมักษณะแหข่งเวลาซซสิ่งพระวริญญาณของพระครริสตค ผผผู้ทรงสถริต
อยผใข่ นตมัวเขา ไดผู้ทรงบข่งไวผู้ เมฉสิ่อพระวริญญาณนมันั้นไดผู้พยากรณคลข่วงหนผู้าถซงความทสุกขณ์ทรมานของพระครวิสตณ์ และ
ถซงสงล่าราศนทนซึ่จะมาภายหลนง กห็ทรงโปรดเผยใหข้พวกศาสดาพยากรณร์เหลต่านกันี้นทราบวต่า ทบีนื่เขาเหลต่านกันี้นไดข้ปรนนลิบกัตลิ
ในเหตลุการณร์ทกันี้งปวงนกันี้น ไมต่ใชต่สคาหรกับเขาเอง แตต่สคาหรกับเราทกันี้งหลาย บกัดนบีนี้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศขต่าวประเสรลิฐแกต่

ทต่านทกันี้งหลาย กห็ไดข้กลต่าวสลินื่งเหลต่านกันี้นแกต่ทต่านแลข้วโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ทบีนื่ทรงโปรดประทานจากสวรรคร์ เปป็น
สวิซึ่งซซงซึ่ พวกทดูตสวรรคณ์ปรารถนาจะไดด้ดดู ” (1 ปต. 1:3-12)
ตามทบีนื่เปโตรกลต่าว คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้พยากรณร์ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมไดข้คข้นดยเพนนื่อทบีนื่จะเขข้าใจวต่าถข้อยคคา
เหลต่านกันี้นทบีนื่พวกเขาเองไดข้เขบียนลงไปเกบีนื่ยวกกับความทลุกขร์ทรมานตต่างๆและสงต่าราศบีของพระครลิสตร์หมายความวต่า
อะไร พวกทผตสวรรคคปรารถนาทบีนื่จะดยเขข้าไปในสลินื่งเหลต่านบีนี้ แตต่แนต่นอนวต่าพวกเขาไมต่ไดข้รกับอนลุญาต
ใน 1 เปโตร 2:9, 10 มบีประกาศไวข้วต่าผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายเปป็นหมยต่ชนทบีนื่ไดข้รบกั อภลิสลิทธลิธอยต่างสยง: “แตต่ทต่านทกันี้ง
หลายเปป็นชาตริทพรีสิ่ ระองคคทรงเลฉอกไวผู้แลผู้ว เปป็นพวกปทุโรหริตหลวง เปป็นประชาชาตริบรริสทุทธริธิ์ เปป็นชนชาตริของ
พระองคคโดยเฉพาะ เพนนื่อทต่านทกันี้งหลายจะไดข้สคาแดงพระบารมบีของพระองคร์ ผยข้ไดข้ทรงเรบียกทต่านทกันี้งหลายใหข้ออกมา
จากความมนด เขข้าไปสยต่ความสวต่างอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์ เมนนื่อกต่อนทต่านทกันี้งหลายหาเปป็นชนชาตลิไมต่ แตต่บกัดนบีนี้
ทต่านเปป็นชนชาตลิของพระเจข้าแลข้ว เมนนื่อกต่อนทต่านทกันี้งหลายหาไดข้รกับพระกรลุณาไมต่ แตต่บกัดนบีนี้ทาต่ นไดข้รกับพระกรลุณา
แลข้ว”
ขข้อ 12: “และตมันั้งแตข่สมมัยยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมาถซงททุกวมันนรีนั้ อาณาจมักรแหข่งสวรรคคกร็เปป็นสริสิ่งทรีสิ่คนไดผู้
แสวงหาดผู้วยใจรผู้อนรน และผผผู้ทรีสิ่ใจรผู้อนรนกร็เปป็นผผผู้ทรีสิ่ชริงเอาไดผู้”
ถข้อยคคาของพระเยซยทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ในขข้อ 12 จนถซง 15 ทคาใหข้นกักอรรถาธลิบายหลายทต่านกระวนกระวาย
ใจอยต่างมากและทคาใหข้เหลต่าอาจารยร์สอนพระคกัมภบีรทร์ บีนื่โดดเดต่นหลายทต่านลคาบากใจอยต่างมาก พวกเขาไมต่เหห็นพข้อง
ตรงกกันวต่า “violence” (ความรลุนแรง -- ในทบีนื่นบีนี้แปลเปป็น “ใจรข้อนรน”) ทบีนื่ถยกกลต่าวถซงตรงนบีนี้เปป็นแบบภายนอก –
นกันื่นคนอ ความรลุนแรงทบีนื่กระทคาตต่อยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและพระเยซย – หรนอวต่ามกันชบีนี้ไปยกังการตต่อตข้านแบบสลุดๆ
ของเหลต่าผยข้นคาทางศาสนาในสมกัยนกันี้น จนถซงขนาดทบีนื่วาต่ เฉพาะผยข้ทบีนื่มลุต่งมกันื่นอยต่างรลุนแรงเทต่านกันี้นจะกลข้าเขข้าไปใน
อาณาจกักรนกันี้นไดข้ นกันื่นคนอ เฉพาะคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อาจหาญ, มลุต่งมกันื่น, และมบีใจกลข้าเทต่านกันี้นจะกลข้าตลิดตามพระเยซยและ
ประกาศความสวามลิภกักดลิธอกันสกัตยร์ซนนื่อตต่อพระองคร์ โดยสต่วนตกัวแลข้ว ผมเชนนื่อวต่าทกันี้งสองทรรศนะนบีนี้ถยกตข้อง ยอหร์นผยข้ใหข้
รกับบกัพตลิศมา, ผยข้เบลิกทางของกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น, และพระเยซยกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้น ไดข้ทนทลุกขร์ความรลุนแรง; และไมต่ตข้อง
สงสกัยเลยวต่า นบีนื่เปป็นความหมายหลกักของถข้อยคคาตรงนบีนี้ อยต่างไรกห็ตาม เรากห็ทราบดข้วยวต่าเมนนื่อเผชลิญความยาก
ลคาบาก เฉพาะคนเหลต่านกันี้นทบีนื่มลุต่งมกันื่นและเดห็ดเดบีนื่ยวในใจของตนเทต่านกันี้นไดข้ตดลิ ตามองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าตต่อไป เราทราบ
วต่าคนจคานวนมากไดข้ทนทลุกขร์ในคลุกและหลายคนถยกฆต่าเพราะความเชนนื่อเพราะความสกัตยร์ซนนื่อของพวกเขาทบีนื่มบีตต่อ
พระครลิสตร์
ลยกาใหข้ความสวต่างแกต่เราในพระคคาตอนดกังกลต่าว: “มบีพระราชบกัญญกัตลิและศาสดาพยากรณร์มาจนถซง
ยอหร์น ตกังนี้ แตต่นกันี้นมาเขากห็ประกาศเรนนื่องอาณาจกักรของพระเจข้า และคนทกันี้งปวงกห็ชริงกมันเขผู้าไปในอาณาจมักรนมันั้น”
(ลยกา 16:16) ความหมายตรงนบีนี้กห็คนอวต่ายอหร์นไดข้ประกาศขต่าวประเสรลิฐแหต่งอาณาจกักรนกันี้นดข้วยฤทธลิธเดชจนถซง
ขนาดทบีวนื่ ต่าบางคนลนมการเสบียสละทบีนื่พวกเขาถยกเรบียกใหข้กระทคานกันี้นไปแลข้วเพนนื่อทบีนื่จะกลายเปป็นสต่วนหนซนื่งของ
อาณาจกักรนกันี้น ทกันี้งๆทบีนื่ตข้องเจอการขต่มเหง, ทกันี้งๆทบีนื่ตข้องเจออลุปสรรคทลุกอยต่าง, ทกันี้งๆทบีนื่ตข้องเจอกกับการตต่อตข้านทลุก
ประการ พวกเขาไดข้ชลิงกกันเขข้าไป หรนอเขผู้าไปอยข่างรทุนแรง เขข้าไปในอาณาจกักรนกันี้น กลต่าวอบีกนกัยหนซนื่ง พวกเขาไดข้
พากเพบียรทบีนื่จะเขข้าไปใน “ประตยแคบนกันี้น” คนเหลต่านบีนี้ไดข้มลุต่งมกันื่นในใจของตน, รข้อนรนและจรลิงจกังเกบีนื่ยวกกับอาณาจกักร

นกันี้นเหลนอเกลินจนไมต่มบีสลินื่งใดจะสามารถขกัดขวางพวกเขาไมต่ใหข้กลายเปป็นสาวกของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและของ
พระเยซยครลิสตร์เจข้าในเวลาตต่อมาไดข้ คนเหลต่านบีนี้ไดข้กลายเปป็นผยข้ทบีนื่มบีความรลุนแรงในความปรารถนาอกันลซกซซนี้ง , มลุต่งมกันื่น,
และแรงกลข้าของตน และไดข้ยซดอาณาจกักรนกันี้น “โดยใชผู้กคาลมัง”
ขข้อ 13: “เพราะคคาของศาสดาพยากรณคทมันั้งหลายและพระราชบมัญญมัตริไดผู้พยากรณคมาจนถซงยอหคนนรีนั้”
“พระราชบมัญญมัตริ” ชบีไนี้ ปยกังหนกังสนอหข้าเลต่มของโมเสส, หนกังสนอหข้าเลต่มแรกในพระคกัมภบีรร์ของเรา “ศาสดา
พยากรณคทมันั้งหลาย” บต่งบอกถซงหนกังสนอเลต่มตต่างๆทบีเนื่ หลนอของภาคพกันธสกัญญาเดลิม ดกังนกันี้นเราจซงเหห็นวต่าพระเจข้าไมต่
ไดข้ทรงปลต่อยใหข้พระองคร์เองปราศจากพยานสกักคนเลยบนแผต่นดลินโลกนบีนี้ตลอดปปทบีนื่เงบียบเหลต่านกันี้นซซนื่งอยยต่ระหวต่าง
มาลาคบีและมกัทธลิว ศาสดาพยากรณร์เหลต่านกันี้นไดข้กลต่าวแลข้ว, และพระราชบกัญญกัตลิกห็มอบี ยยต่ในขณะนกันี้น ยอหร์นผยข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมาเปป็นผยข้ปปิดทข้ายหต่วงโซต่แหต่งเหลต่าศาสดาพยากรณร์ และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรงขบีดเสข้นๆหนซนื่งโดย
ตรกัสวต่า “มาจนถซงยอหณ์นนนนั้”
คราวนบีนี้พระเยซยเจข้าเองทรงสถลิตอยยต่ดวข้ ยแลข้วในตอนนกันี้น – และการสถลิตอยยต่ดวข้ ยของพระองคร์แทข้จรลิงแลข้ว
กห็เปป็นการสถลิตอยยต่ดวข้ ยของพระเจข้าทต่ามกลางมนลุษยร์ทกันี้งหลาย เปาโลเปปิดเผยขข้อความนบีนี้แกต่เราในถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ :
“ในโบราณกาลพระเจข้าไดข้ตรกัสดข้วยวลิธตบี ต่างๆมากมายแกต่บรรพบลุรลุษทางพวกศาสดาพยากรณร์ แตข่ในวมัน
สทุดทผู้ายเหลข่านรีนั้พระองคคไดผู้ตรนสแกล่เราทนนั้งหลายทางพระบสุตร ผดูด้ซซซึ่งพระองคณ์ไดด้ทรงตนนั้งใหด้เปป็นผดูด้รนบสรรพสวิซึ่งทนนั้ง
ปวงเปป็นมรดก พระองคณ์ไดด้ทรงสรด้างกนลปจนกรวาลโดยพระบสุตร พระบทุตรทรงเปป็นแสงสะทด้อนสงล่าราศนของ
พระเจด้า และทรงมรีสภาวะเปป็นพวิมพณ์เดนยวกนนกนบพระองคณ์ และทรงผดทุงสรรพสริสิ่งไวผู้โดยพระดคารมัสอมันทรงฤทธริธิ์
ของพระองคค เมฉสิ่อพระบทุตรไดผู้ทรงชคาระบาปของเราดผู้วยพระองคคเองแลผู้ว กร็ไดผู้ทรงประทมับนมัสิ่ง ณ เบฉนั้องขวา
พระหมัตถคของผผผู้ทรงเดชานทุภาพเบฉนั้องบน พระองคร์ทรงเปป็นผยข้เยบีนื่ยมกวต่าเหลต่าทยตสวรรคร์มากนกัก ดข้วยวต่าพระองคร์ทรง
รกับพระนามทบีปนื่ ระเสรลิฐกวต่านามของทยตสวรรคร์นกันี้นเปป็นมรดก” (ฮบ. 1:1-4)
ขข้อ 14: “ถผู้าทข่านทมันั้งหลายจะยอมรมับในเรฉสิ่องนรีนั้ กร็ยอหคนนรีนั้แหละเปป็นเอลรียาหคซซสิ่งจะมานมันั้น”
“ถผู้าทข่านทมันั้งหลายจะยอมรมับในเรฉสิ่องนรีนั้” ขข้อความของพระเจข้าเปป็นชต่องทางแหต่งความรอด, การเสรลิม
สรข้าง, ความชนนื่นชมยลินดบี, ความมกันื่นใจ, สกันตลิสลุข; นกันื่นคนอ หากขข้อความนกันี้นถยกรกับเอาโดยความเชนนื่อ หากขข้อความนกันี้น
ถยกปฏลิเสธเสบีย คนๆนกันี้นทบีนื่ไดข้ยลินแตต่ไมต่ยอมรกับเอามกันกห็จะถยกขข้อความนกันี้นปรกับโทษ ยอหร์นผยข้เปป็นทบีนื่รกักกลต่าวอยต่าง
ชกัดเจนแจต่มแจข้งในถข้อยคคาเหลต่านบีนี้:
“ถซงแมข้วต่าพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์หลายประการทบีเดบียวตต่อหนข้าเขา เขาทกันี้งหลายกห็ยกังไมต่เชนนื่อ
ในพระองคร์ เพนนื่อคคาของอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์จะสคาเรห็จซซนื่งวต่า ‘พระองคร์เจข้าขข้า ใครเลต่าไดข้เชนนื่อสลินื่งทบีนื่เขาไดข้ยลินจาก
เราทกันี้งหลาย และพระกรขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงสคาแดงแกต่ผยข้ใด’ ฉะนกันี้นพวกเขาจซงเชนนื่อไมต่ไดข้ เพราะอลิสยาหร์
ไดข้กลต่าวอบีกวต่า ‘พระองคร์ไดข้ทรงปปิดตาของเขาทกันี้งหลาย และทคาใจของเขาใหข้แขห็งกระดข้างไป เกรงวต่าเขาจะเหห็น
ดข้วยตาของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และหกันกลกับมาและเราจะรกักษาเขาใหข้หาย’ อลิสยาหร์กลต่าวดกังนบีนี้เมนนื่อ
ทต่านไดข้เหห็นสงต่าราศบีของพระองคร์ และไดข้กลต่าวถซงพระองคร์” (ยอหร์น 12:37-41)
“นรีนั้แหละเปป็นเอลรียาหค...” เราพบชบีวตลิ และงานรกับใชข้ของศาสดาพยากรณร์ผยข้ยลินื่งใหญต่, เอลบียาหร์, ถยกบกันทซก
อยยใต่ น 1 และ 2 พงศร์กษกัตรลิยร์

“...ซซสิ่งจะมานมันั้น” ทต่ามกลางถข้อยคคาสลุดทข้ายในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมเราอต่านวต่า: “ดยเถลิด เราจะ
สข่งเอลรียาหคผผผู้พยากรณคมายมังเจผู้ากข่อนวมันแหข่งพระเยโฮวาหค คฉอวมันทรีใสิ่ หญข่ยริสิ่งและนข่าสะพรซงกลมัวมาถซง และทต่านผยข้นกันี้น
จะกระทคาใหข้จลิตใจของพต่อหกันไปหาลยก และจลิตใจของลยกหกันไปหาพต่อ หาไมต่ เราจะมาโจมตบีแผต่นดลินนกันี้นดข้วยคคา
สาปแชต่ง” (มลค. 4:5, 6) พวกยลิวไมต่ไดข้กคาลกังรอคอยคนๆหนซนื่งทบีนื่จะมาในจริตวริญญาณของเอลบียาหร์ (ดย ลยกา 1:17)
พวกเขารอคอยเอลบียาหร์ทรีสิ่เปป็นคนจรริงๆ โดยคาดหวกังใหข้เขาปรากฏตกัวกต่อนการเสดห็จมาขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
เรารยข้วาต่ มบีการเสดห็จมาสองครกันี้งของพระเยซยครลิสตร์เจข้า เมนนื่อพระองคร์ไดข้เสดห็จมาครกังนี้ แรกนกันี้น พระองคร์ไดข้
ทรงเสนอพระองคร์เองแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลในฐานะพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา, กษกัตรลิยร์ของพวกเขา; แตต่พระองคร์
ทรงถยกปฏลิเสธเสบีย ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จงซ ทรงถยกตรซงกางเขน และอาณาจกักรนกันี้นไดข้ถยกเลนนื่อนออกไปจนกวต่าจะถซง
การเสดห็จมาครมันั้งทรีสิ่สองของพระองคร์, เมนนื่อสลินี้นยลุคแหต่งความทลุกขร์ลคาบากนกันี้น แนต่นอนวต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงทราบ
สลินื่งเหลต่านบีนี้ทกันี้งหมดมาตกังนี้ แตต่นลิรกันดรร์กาล ถซงแมข้วต่าพระองคร์ไดข้เสดห็จมาและทรงเสนอพระองคร์เองและอาณาจกักรนกันี้น
แกต่ชนชาตลิอลิสราเอลแลข้วกห็ตาม
ขข้อพระคกัมภบีรร์ตาต่ งๆประกาศอยต่างชกัดเจนวต่ากษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นจะทรงถยกนคาหนข้าโดยผยข้เบลิกทางคนหนซนื่ง และ
จากขข้อความในมาลาคบีบททบีนื่ 4 เราทราบวต่าผยข้เบลิกทางคนนกันี้นจะเปป็นเอลรียาหคเมนนื่อพระเยซยเสดห็จมาในฐานะจอม
กษกัตรลิยร์และจอมเจข้านาย
หากคลุณจะสกังเกต คคาวต่า “มมัน” (“ในเรนนื่องนบีนี้) ในพระคคาขข้อนบีนี้ในพระคกัมภบีรร์ของเราเปป็นตมัวเอรียง (ในฉบกับ
คลิงเจมสร์ภาษาอกังกฤษ) ซซนื่งบต่งบอกวต่าคคาๆนบีนี้ไมต่ไดข้อยยใต่ นขข้อความตข้นฉบกับแตต่ไดข้ถยกใสต่เขข้ามาโดยพวกผยข้แปลเพนนื่อทบีนื่จะ
ทคาใหข้ความหมายชกัดเจนขซนี้น อยต่างไรกห็ตาม คคาตกัวเอบียงเหลต่านกันี้นทกันี้งหมดควรถยกดยอยต่างระมกัดระวกัง เพราะวต่าบาง
ครกังนี้ พวกมกันกห็ทคาใหข้ความหมายสมับสนแทนทบีนื่จะทคาใหข้มกันชกัดเจนยลินื่งขซนี้น นบีนื่เปป็นความจรลิงตรงนบีนี้ เพราะผมคลิดวต่า
จรลิงๆแลข้วพระเยซยกคาลกังตรกัสวต่า “ถข้าทต่านทกันี้งหลายจะยอมรกับพระองคค (ซซนื่งหมายถซงพระเยซยเอง) นบีนื่กห็จะเปป็นเอลบี
ยาหร์ซซนื่งจะมานกันี้น” กลต่าวอบีกนกัยหนซนื่ง หากชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ยอมรกับพระครลิสตร์ตอนทบีพนื่ ระองคร์เสดห็จมาครกังนี้ แรก
นกันี้น เอลบียาหร์กห็จะไดข้มาดข้วยตกัวเองแลข้วเพนนื่อประกาศการเสดห็จมาขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า อยต่างไรกห็ตาม เนนนื่องจาก
พระเจข้าทรงทราบวต่าพวกเขาจะไมต่ตข้อนรกับพระบลุตรของพระองคร์ พระองคร์จซงทรงสต่งยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมามา
แทน ผยข้ซซนื่งเปป็น “เอลบียาหร์” แหต่งการเสดห็จมาครกังนี้ แรกนกันี้น ตามทบีนื่ลยกา 1:17 กลต่าวไวข้ ยอหร์นไดข้มา “ในวริญญาณ
และฤทธริธิ์เดชของเอลรียาหค” เมนนื่อพระเยซยเสดห็จมาเพนนื่อสถาปนาอาณาจกักรของพระองคร์ เอลบียาหร์เองจะมา ตามทบีนื่
เราไดข้อาต่ นแลข้วในมาลาคบี 4:5, 6 (ในการเชนนื่อมโยงกกับเรนนื่องนบีนี้ อต่านวลิวรณร์ 11:3-12)
ขข้อ 15: “ใครมรีหผจงฟฟังเถริด”
พระเยซยทรงใชข้สคานวนนบีนี้บต่อยๆ มกันบอกเปป็นนกัยวต่าผยข้ฟฟังควรใหข้ความใสต่ใจและตกันี้งใจฟฟังแบบไมต่มบีอะไรมาร
บกวนตต่อสลินื่งทบีนื่พระองคร์กคาลกังตรกัสอยยต่นบีนี้ พระเยซยทรงถนอวต่าหลกักคคาสอนเกบีนื่ยวกกับยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเปป็นสลินื่งทบีนื่
สคาคกัญอยต่างยลินื่ง คนเหลต่านกันี้นทบีนื่เตห็มใจฟฟังอยต่างตกันี้งใจและยอมใหข้ถข้อยคคาทบีพนื่ ระองคร์ตรกัสนบีนี้เขข้าไปในหยของตน, ความ
คลิดของตน, และเขข้าลงไปในใจของตน, กห็จะเชนนื่อและเขข้าใจอยต่างชกัดเจน ชต่างเปป็นคคาประกาศทบีนื่ศกกั ดลิธสลิทธลิจธ รลิงๆ –
“ใครมรีหผจงฟฟังเถริด”

ยอหร์นผซูผู้ใหผู้รบมั บมัพตริศมาและพระเยซซูถซูกปฏริเสธเสรีย
เมนนื่อเราดยขข้อ 16 จนถซงขข้อ 19 เรากห็จะเหห็นวต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและพระเยซยผยข้ทรงเปป็นพระเมสสลิ
ยาหร์ทกันี้งคยต่ถยกชนชาตลิอลิสราเอลปฏลิเสธเสบีย ยอหร์นไมต่มบีใครเทบียบในเรนนื่องศกักดลิธศรบีแหต่งการทรงเรบียก, ตคาแหนต่ง, และ
งานรกับใชข้ของเขา ความยลินื่งใหญต่แหต่งกลิจการของเขาไมต่อาจประเมลินคต่าไดข้โดยใชข้ถข้อยคคา; แตต่พระองคร์ผยข้ทบีนื่ยอหร์นนคา
หนข้ากห็ทรงยริสิ่งใหญข่กวข่าเสรียอรีก ยอหร์นไดข้ประกาศวต่าเขาไมต่คยต่ควรแมข้แตต่จะแกข้สายรกัดรองเทข้าของพระองคร์ผยข้ทบีนื่เขา
ประกาศ – แตต่ทกันี้งเขาและพระองคร์กห็ถยกปฏลิเสธเสบียโดยชนชาตลิอลิสราเอล ยอหร์นและพระเยซยมบีลกักษณะจคาเพาะ
ตต่างๆและวลิถบีการดคาเนลินชบีวลิตทบีนื่แตกตต่างกกัน – ตรงขข้ามกกันเลยดข้วยซนี้คา; แตต่คนชกัวนื่ อายลุนกันี้นทบีนื่ดอนนี้ รกันี้น, เอาแตต่ใจ, ไรข้
เหตลุผลทบีนื่ทกันี้งสองคนนกันี้นไดข้ปรากฏแกต่พวกเขากห็ปฏลิเสธทกันี้งยอหร์นและพระเยซย ทต่าทบีและจลิตใจทบีนื่ถยกแสดงออกโดยคน
เหลต่านบีนี้แสดงใหข้เหห็นถซงการตต่อตข้านแบบมลุต่งมกันื่นตต่อสตลิปฟัญญาแบบสวรรคร์ซซนื่งยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและพระเยซยไดข้
พยายามทบีนื่จะเปปิดเผยแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลเกบีนื่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ผยข้ทรงถยกสกัญญาไวข้นกันี้น ประชาชนเหลต่านกันี้นไมต่มบี
ขข้อแกข้ตวกั เลยสคาหรกับการปฏลิเสธยอหร์นและพระเยซย เพราะวต่าสลินื่งทบีนื่ทกันี้งสองคนนบีนี้ไดข้กระทคาและสลินื่งทบีนื่ทกันี้งสองไดข้กลต่าว
มบีผลกระทบตต่างๆทบีนื่ไมต่อาจปฏลิเสธไดข้ตอต่ ชบีวตลิ ของคนทกันี้งปวงทบีนื่ไดข้รกับขข้อความนกันี้น
ขข้อ 16 และ 17: “เราจะเปรรียบคนยทุคนรีนั้เหมฉอนกมับอะไรดรี เปรรียบเหมฉอนเดร็กนมัสิ่งทรีสิ่กลางตลาดรผู้องแกข่
เพฉสิ่อน กลข่าววข่า ‘พวกฉมันไดผู้เปฝ่าปปีปี่ใหผู้พวกเธอ และเธอมริไดผู้เตผู้นรคา พวกฉมันไดผู้พลริ าปรสิ่คาไหผู้แกข่พวกเธอ และพวกเธอ
มริไดผู้ครสิ่คาครวญ’”
“เราจะเปรรียบคนยทุคนรีนั้เหมฉอนกมับอะไรดรี” กต่อนหนข้านบีนี้เราไดข้ชใบีนี้ หข้เหห็นไปแลข้ววต่าพระเยซยทรงใชข้ภาพ
ประกอบตต่างๆทบีนื่มบีเอกลกักษณร์และเหนนอธรรมดา อยต่างไรกห็ตาม ความประพฤตลิของคนเหลต่านบีนี้กห็แปลกและเอาแนต่
เอานอนไมต่ไดข้เหลนอเกลินจนแมข้แตต่พระเยซยกห็ทรงดยเหมนอนจะบอกไมต่ถยกวต่าจะหาอะไรมาเปรบียบกกับคนเหลต่านบีนี้ดบี (เรา
พบถข้อยคคาทบีคนื่ ลข้ายๆกกันในมาระโก 4:30: “และพระองคร์ตรกัสวต่า “อาณาจกักรของพระเจข้าจะเปรบียบเหมนอนสลินื่งใด
หรนอจะสคาแดงดผู้วยคคาเปรรียบอยข่างไร” และในลยกา 13:18-20 เราอต่านวต่า: “พระองคร์จซงตรกัสวต่า “อาณาจกักรของ
พระเจข้าเหมนอนสลินื่งใด และเราจะเปรรียบอาณาจมักรนมันั้นกมับอะไรดรี กห็เปรบียบเหมนอนเมลห็ดพกันธลุผร์ กักกาดเมลห็ดหนซนื่ง ทบีนื่
คนหนซนื่งไดข้เอาไปปลยกในสวนของตน มกันงอกขซนี้นเปป็นตข้นใหญต่ และนกในอากาศมาอาศกัยอยยต่ตามกลินื่งกข้านของตข้น
นกันี้น” พระองคร์ตรกัสอบีกวต่า “เราจะเปรรียบอาณาจมักรของพระเจผู้ากมับสริสิ่งใด”)
เมนนื่อพระเยซยตรกัสวต่า “คนยทุคนรีนั้” พระองคร์กห็ไมต่ไดข้หมายถซงทลุกคนโดยไมต่มบีขข้อยกเวข้น พระองคร์กคาลกังตรกัสถซง
ฝยงชนเหลต่านกันี้นโดยรวมและโดยเฉพาะอยต่างยลินื่งพวกผยข้นคา, พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้น ลยกาบอกเรา
วต่าในหมยต่ชนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ทบีนื่นกันื่นในขณะนกันี้น พวกประชาชนทกันื่วไปและพวกคนเกห็บภาษบีนกับวต่าพระเจข้าทรงชอบธรรม
โดยไดข้รบกั บกัพตลิศมาของยอหร์นแลข้ว: “ฝฝ่ายคนทกันี้งปวงเมนนื่อไดข้ยลิน รวมทกันี้งพวกเกห็บภาษบีดข้วย กห็ไดข้รบกั วต่าพระเจข้า
ยลุตธลิ รรมโดยทบีนื่เขาไดข้รกับบกัพตลิศมาของยอหร์นแลข้ว” (ลยกา 7:29) อยต่างไรกห็ตาม พวกฟารลิสบีและพวกนกักกฎหมายกห็
ประกาศวต่าขข้อความทบีพนื่ ระเยซยทรงเทศนานกันี้นใชข้ไมต่ไดข้ โดยประกาศตกัวพวกเขาเองวต่าเปป็นผยข้ดยแลพระดคารกัสตต่างๆ
ของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ พวกเขาปฏลิเสธบกัพตลิศมาของยอหร์น
(พระเยซยเจข้าในขณะนกันี้นยกังไมต่ทรงพรข้อมทบีนื่จะตลิเตบียนพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นอยต่างเปปิด
เผย โดยเรบียกพวกเขาดข้วยชนอนื่ ตต่างๆนานา แตต่ตต่อมาไมต่นานพระองคร์กห็ทรงกระทคาเชต่นนกันี้น คลุณจะไมต่พบถข้อยคคาตรง

ไหนในพระคกัมภบีรร์เลยทบีนื่มบีอคานาจเผห็ดรข้อนเชต่นนกันี้นมากเทต่ากกับคคาตรกัสทบีถนื่ ยกเอต่ยโดยพระเมษโปดกผยข้อต่อนโยนของ
พระเจข้าซซนื่งดต่าวต่าผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านบีนี้และถยกบกันทซกไวข้ในมกัทธลิว 23)
“เปรรียบเหมฉอนเดร็กนมัสิ่งทรีสิ่กลางตลาดรผู้องแกข่เพฉสิ่อน” ตลาดทบีนื่ถยกพยดถซงตรงนบีนี้สวต่ นใหญต่แลข้วเปป็นตลาดกลาง
แจข้ง พวกมกันไมต่ไดข้มบีรวกันี้ ลข้อมขอบชลิดและไมต่มบีหลกังคา สลินคข้าทลุกชนลิดถยกซนนี้อขายทบีนื่ตลาดเหลต่านกันี้น พวกเดห็กๆกห็มารวม
ตกัวและเลต่นกกันทบีนื่ตลาดเหลต่านบีนี้ พวกเขามากกับพต่อแมต่ บข้างกห็นต่าจะมาจากทบีนื่ไกลๆ และพวกเขาบางคนกห็ไมต่ไดข้พบ
เหห็นเดห็กๆคนอนนื่นบต่อยนกักยกเวข้นทบีนื่ตลาดเหลต่านบีนี้
คคาถามและคคาตอบนบีนี้โดยพระเยซยกห็ตกักเตนอนพวกผยข้นคาทางศาสนาเกบีนื่ยวกกับความเอาแนต่เอานอนไมต่ไดข้และ
ความเอาแตต่ใจตกัวเองในเรนนื่องมาตรฐานตต่างๆของพวกเขา ทกันี้งในเรนนื่องศาสนาและชบีวลิตโดยรวม พระองคร์ตรกัสวต่า
พวกเขากคาลกังทคาตกัวเหมนอนเดห็กๆ – ไมต่มบีอะไรทคาใหข้พวกเขาพอใจเลย เดห็กๆอาจเตข้นรคาและหกัวเราะอยยต่ครยหต่ นซนื่ง
และตต่อมากห็ทคาหนข้าบยดบซนี้งและไมต่พอใจอะไรทกันี้งนกันี้น พวกเขาเลต่นกกันเปป็นกลลุต่มอยต่างสามกัคคบีอยยต่ครยต่หนซนื่ง และอบีกไมต่กบีนื่
อซดใจตต่อมาเดห็กคนหนซนื่งกห็อาจเลลิกเลต่นและไมต่ยอมกลกับมาเลต่นตต่อแลข้ว เดห็กกลลุต่มหนซนื่งอาจมารวมตกัวกกันอยต่างสมกัคร
สมานสามกัคคบี, หกัวเราะ, คลุยเลต่น, เตห็มไปดข้วยความรต่าเรลิง – และในหข้านาทบีตอต่ มากห็ทะเลาะกกันใหญต่โต บต่นวต่าและ
กลต่าวหากกันวต่าเปป็นตกัวการทคาใหข้เกลิดความแตกรข้าวดกังกลต่าว นอกจากนบีพนี้ วกเดห็กๆกห็ชอบเลบียนแบบดข้วย หลายครกังนี้
พวกเดห็กผยข้หญลิงกห็เอาเสนนี้อผข้าคลุณแมต่มาสวมใสต่และทคาตกัวเหมนอนกกับเปป็นสลุภาพสตรบีทบีนื่โตแลข้ว และแนต่นอนวต่าพวกเดห็ก
ผยข้ชายกห็ชอบเลบียนแบบคลุณพต่อของตน เดห็กๆชอบแสดงละครสลินื่งทบีนื่พวกเขาเหห็นในบข้านและในชบีวลิตของพต่อแมต่ของ
ตนหรนอผยข้ใหญต่คนอนนื่นๆ
“พวกฉมันไดผู้เปฝ่าปปีปี่ใหผู้พวกเธอ และเธอมริไดผู้เตผู้นรคา พวกฉมันไดผู้พริลาปรสิ่คาไหผู้แกข่พวกเธอ และพวกเธอมริไดผู้
ครสิ่คาครวญ” การใชข้เครนนื่องดนตรบีและการเตข้นรคาเปป็นสลินื่งทบีนื่ปฏลิบกัตลิกกันในงานแตต่งงาน, เทศกาลเลบีนี้ยงตต่างๆ, และงาน
ชลุมนลุมสกังสรรคร์ในชลุมชนอบีกหลายแบบทบีนื่สนลุกสนานรนนื่นเรลิง (กรลุณาศซกษาผยข้วนลิ ลิจฉกัย 11:34; 2 ซามยเอล 6:14, 15;
โยบ 21:11, 12; และลยกา 15:25) เราสกังเกตดข้วยในมกัทธลิว 9:23 วต่าดนตรบีถยกใชข้ในงานศพ เชต่นเดบียวกกับการไวข้
ทลุกขร์, การครนื่คาครวญ, และการรข้องโหยหวน ผยข้คนถยกวต่าจข้างใหข้มาครนื่คาครวญและกรบีดรข้องทบีนื่งานศพ อาจเปป็นไดข้วต่า
เดห็กๆพวกนบีนี้ทบีนื่อยยต่ตามทข้องถนนและตลาดเลบียนแบบขบวนแหต่งานศพ เดห็กกลลุต่มหนซนื่งถยกนคาเสนอใหข้เปป็นเดห็กทบีนื่ทคา
หนข้าตาบยดบซนี้ง, ปากเบข้, ไมต่พอใจ, ไรข้ความสลุข เดห็กกลลุต่มนบีนี้ไมต่ยอมเขข้าไปเลต่นกกับเดห็กคนอนนื่นๆทบีนื่เหลนอ; พวกเขาไมต่
ยอมพอใจ, ไมต่มบีอะไรเอาใจพวกเขาไดข้เลย เดห็กคนอนนื่นๆทบีนื่เหลนอกห็บต่นเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ พวกเขากลต่าววต่า “พวกเรา
เปฝ่าปปปี่ใหข้พวกเธอกห็แลข้ว พวกเราเลต่นดนตรบีใหข้พวกเธอกห็แลข้ว พวกเราเลต่นหลายอยต่างกห็แลข้ว – แตต่พวกเธอกห็ยกังไมต่
ยอมมาเลต่นกกับพวกเรา พวกเธอไมต่ยอมมาเลต่นเกมตต่างๆของพวกเรา, ไมต่ยอมมารข้องเพลงและเลต่นดนตรบีกกับเรา
พวกเธอไมต่รนื่คาไหข้ตอนทบีพนื่ วกเราเลต่นเพลงงานศพ แถมยกังไมต่ยอมมาเลต่นกกับพวกเราอบีกดข้วย” ในทคานองเดบียวกกัน
พระเยซยตรกัสวต่า คนยลุคนบีนี้ทบีนื่อยยใต่ นขณะนกันี้นกห็กคาลกังทคาตกัวเหมนอนเดห็กๆเหลต่านบีนี้
ขข้อ 18 และ 19: “ดผู้วยวข่ายอหคนมากร็ไมข่ไดผู้กรินหรฉอดฉสิ่ม และเขาวข่า ‘มรีผรีเขผู้าสริงอยผข่’ ฝฝ่ายบทุตรมนทุษยคมาทมันั้ง
กรินและดฉสิ่ม เขากร็วข่า ‘ดผเถริด นรีสิ่เปป็นคนกรินเตริบและดฉสิ่มนนั้คาองทุข่นมาก เปป็นมริตรสหายกมับคนเกร็บภาษรีและคนบาป’ แตข่
พระปฟัญญากร็ปรากฏวข่าชอบธรรมแลผู้วโดยผลแหข่งพระปฟัญญานมันั้น”

ยอหร์นมาในฐานะนาศบีรร์คนหนซนื่ง “ไมข่ไดผู้กรินหรฉอดฉสิ่ม” โดยเวข้นเสบียจากอาหารและเครนนื่องดนนื่มทบีคนื่ นอนนื่นๆ
บรลิโภคอยต่างสลุขสคาราญ อาหารของเขาคนอตกัตั๊กแตนและนนี้คาผซนี้งปฝ่า (มธ. 3:4) แตต่ยอหร์นกห็ไมต่ไดข้ทคาใหข้พวกยลิวพอใจ
พวกเขาไมต่พอใจกกับยอหร์นและกลต่าวหาเขาวต่ามบีผบีสลิง โดยการทคาเชต่นนบีนี้พวกเขาจซงหมายความวต่าเขามบีจลิตใจทบีนื่ไมต่ดบี
เขาเปป็นคนผลิดปกตลิ – และเขาเปป็นคนดบีไมต่ไดข้เพราะวต่าเขาแตกตต่างเหลนอเกลิน!
จากนกันี้นพระเยซยตรกัสวต่า “สต่วนเรา บลุตรมนลุษยร์ กห็มาในลกักษณะทบีแนื่ ตกตต่างจากยอหร์นอยต่างสลินี้นเชลิง เราไดข้
มาโดยกรินและดฉสิ่มและพยายามใชข้ชบีวตลิ อยต่างทบีนื่เจข้าทกังนี้ หลายใชข้ชบีวตลิ แตต่พวกเจข้ากห็ยกังไรข้สลุขและไมต่พอใจกกับเรา
เหมนอนกกับทบีนื่พวกเจข้าไมต่พอใจกกับยอหร์น พวกเจข้าใสต่ราข้ ยเขาทบีนื่ไมต่กลินและดนนื่ม และพวกเจข้ากห็ดาต่ วต่าเราทบีทนื่ คาสลินื่งนกันี้นทบีนื่
พวกเจข้าใสต่ราข้ ยยอหร์นวต่าไมข่ไดผู้กระทคา พวกเจข้าไมต่รยข้จกกั พอใจอะไรเลย พวกเจข้าเปป็นคนเอาแตต่ใจ, เอาแนต่เอานอนไมต่
ไดข้, ชอบหาเรนนื่อง, โลเลไปมา, ดนนี้อรกันนี้ และมบีใจแขห็งกระดข้าง”
หากผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านบีนี้รยข้จกกั พระคกัมภบีรร์ของตน พวกเขากห็คงตระหนกักไปแลข้ววต่าลกักษณะเฉพาะตกัว
ตต่างๆของทกันี้งยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและพระเยซยพระเมสสลิยาหร์นกันี้นเหมาะสมและสกัมฤทธลิธผล โดยกต่อใหข้เกลิดการ
งานตต่างๆทบีนื่คนมบีปฟัญญาอยต่างแทข้จรลิงเทต่านกันี้นจะดยออก วลิธกบี ารดคาเนลินชบีวลิตของยอหร์นนกันี้นเหมาะสมแกต่งานรกับใชข้และ
คคาเทศนาของเขา เขาออกมาจากถลินื่นทลุรกกันดารโดยสวมใสต่ผข้าขนอยฐและคาดเอวดข้วยหนกังสกัตวร์ กลินตกักตั๊ แตนและนนี้คา
ผซนี้งปฝ่า เขาเปป็นผยข้เบลิกทางทบีนื่สมบลุกสมบกัน โดยแผดเสบียงรข้องเตนอนผยข้คนใหข้เตรบียมทางสคาหรกับกษกัตรลิยร์ผยข้จะเสดห็จมานกันี้น
จากนกันี้นพระเยซผกห็เสดห็จมา ทรงเขข้านอกออกในทต่ามกลางประชาชน และทรงใชข้ชบีวตลิ รต่วมกกับพวกเขา พระองคร์
ทรงเขข้าไปเยบีนื่ยมในบข้านของพวกเขา, นกันื่งทบีนื่โตต๊ะของพวกเขา, และรกับประทานอาหารของพวกเขา พระองคร์ทรง
ทคาตกัวกลมกลนนกกับวลิถบีชบีวตลิ ของพวกเขา – แตต่พระองคร์กห็มลิไดข้เขข้าสต่วนในการบาปตต่างๆของพวกเขา
วลิถบีชบีวลิตของยอหคนในฐานะผยข้เบลิกทางของพระเยซยนกันี้นผลิดปกตลิธรรมดามากๆ – และเมนนื่อพระเยซผเสดห็จมา
พวกธรรมาจารยร์และพวกผยข้นคาทางศาสนากห็คลิดวต่ามกันเปป็นเรนนื่องแปลกและผลิดธรรมดาทบีนื่พระองคร์นกันื่งกกับพวกคนเกห็บ
ภาษบีและพยดคลุยกกับพวกหญลิงโสเภณบี โดยเปป็น “มริตรสหายกมับคนเกร็บภาษรีและคนบาป” วลิธบีตาต่ งๆของทกันี้งยอหร์น
และพระเยซยถยกประณามโดยคนเหลต่านบีนี้ แตต่ทกันี้งคยต่กห็มาจากพระเจข้า พระเจข้าทรงใชข้ยอหร์นมา และพระเจข้าทรงสต่ง
พระเยซยมา ลกักษณะเฉพาะตกัวตต่างๆของวลิธกบี ารดคาเนลินชบีวตลิ ของทกันี้งคยต่และวลิธบีการตต่างๆในการกระทคากลิจของพวก
เขาไดข้รบกั การแตต่งตกังนี้ จากพระเจข้าโดยตรง
“ฝฝ่ายบทุตรมนทุษยคมาทมันั้งกรินและดฉสิ่ม” เกรงวต่าผยข้ใดจะเขข้าใจผลิด ผมขอรกับประกกันคลุณวต่าพระเยซยมลิไดข้ทรงดนนื่ม
ไวนร์ (เหลข้าองลุต่น) แบบทบีนื่ขายกกันวกันนบีนี้ในรข้านขายสลุราหรนอซยเปอรร์มารร์เกห็ต บลุตรมนลุษยร์มา “ทกันี้งกลินและดนนื่ม” – แตต่
พระองคร์มลิไดข้ดนนื่มไวนร์หมกักทบีนื่จะทคาใหข้คนดนนื่มเมา มกันเปป็นขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่ทราบกกันวต่าในสมกัยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของ
เรา ผยข้คนมบีนนี้คาองลุต่นใหมข่และนนี้คาองลุต่นเกข่า (ผยข้รยข้บางทต่านบอกเราวต่าแมข้แตต่องลุต่นทบีนื่ยกังอยยต่บนเถากห็ถยกเรบียกวต่า ไวนร์ ดข้วยซนี้คา)
พระเยซยตรกัสวต่าผยข้คนไมต่เอานนั้คาองทุข่นใหมข่ใสต่ไวข้ในถลุงหนกังเกต่า หากนนี้คาองลุต่นถยกใสต่ไวข้ในถลุงหนกังทบีนื่แขห็งและถยกปลต่อยทลินี้งไวข้
ในบรรยากาศแบบธรรมชาตลิ มกันกห็จะเกลิดกต๊าซและทคาใหข้ถลุงหนกังระเบลิด นนี้คาองลุต่นใหมต่คนอนนี้คาองลุต่นทบีนื่บรลิสลุทธลิแธ ละนนี้คา
องลุต่นกห็ดสบี คาหรกับทลุกคน
พวกยลิวประกาศวต่าพระเยซยเปป็นคนกลินเตลิบและดนนื่มนนี้คาองลุต่นมาก คนดนนื่มนนี้คาองลุต่นมากคนอ คนทบีนื่ดนนื่มนนี้คาองลุต่น
มาก และเราทราบวต่าพระเยซยไมต่ไดข้ดนนื่มนนี้คาองลุต่นหรนอรกับประทานอาหารจนเกลินพอดบีแบบเรลิงสคาราญ พระองคร์ทรง

กระทคาทลุกสลินื่งแบบพอดบีๆแนต่นอน คนเหลต่านบีนี้เอาแนต่เอานอนไมต่ไดข้เหลนอคคาบรรยายจรลิงๆ ยอหร์นไมต่ไดข้กลินอาหาร
แบบปกตลิทบีนื่พวกเขากลินในสมกัยนกันี้น เขาไมต่ไดข้ดนนื่มเหลข้าองลุต่นของพวกเขาหรนอนนี้คาองลุต่นของพวกเขา และพวกเขากห็
กลต่าววต่าเขามบีผบีสลิง พระเยซยทรงรกับประทานอาหารกกับพวกเขาและดนนื่มนนี้คาองลุต่นใหมต่ และพวกเขากลต่าววต่าพระองคร์
เปป็นคนขบีนี้เมาและดนนื่มนนี้คาองลุต่นมาก, เปป็นเพนนื่อนของพวกคนเกห็บภาษบีและพวกคนบาป
“แตข่พระปฟัญญากร็ปรากฏวข่าชอบธรรมแลผู้วโดยผลแหข่งพระปฟัญญานมันั้น” ขอบคลุณพระเจข้า ทบีนื่ยกังมบีผยข้เชนนื่อแทข้
หลงเหลนออยยต่ในจคานวนเลห็กนข้อย พระปฟัญญามบีลยกๆอยยต่บข้าง และโดยคนเหลต่านบีนี้พระปฟัญญากห็ถยกนกับวต่าชอบธรรม
ในสลุภาษลิตบททบีนื่ 8 พระปฟัญญาเปป็นภาพจคาลองของพระเยซยครลิสตร์เจข้า ความจรลิงขข้อนบีนี้กห็ถยกประกาศในจดหมาย
ของเปาโลทบีนื่เขบียนถซงผยข้เชนนื่อชาวเมนองโครลินธร์:
“พระเจข้าไดข้ทรงเลนอกสลินื่งทบีนื่โลกถนอวต่าตนื่คาตข้อย และสลินื่งทบีนื่ถยกดยหมลินื่น ทกันี้งทรงเลนอกสลินื่งเหลต่านกันี้นซซนื่งยกังมลิไดข้เกลิด
เปป็นตกัวจรลิงดข้วย เพนนื่อจะไดข้ทคาลายสลินื่งซซนื่งเปป็นตกัวจรลิงอยยต่แลข้ว เพนนื่อมลิใหข้เนนนี้อหนกังใดๆอวดตต่อพระพกักตรร์พระองคร์ไดข้
โดยพระองคร์ทต่านจซงอยยต่ในพระเยซผครริสตค เพราะพระเจผู้าทรงตมันั้งพระองคคใหด้เปป็นปปัญญา ความชอบธรรม การ
แยกตมังนั้ ไวผู้ และการไถข่โทษ สคาหรมับเราทมันั้งหลาย เพนนื่อใหข้เปป็นไปตามทบีนื่เขบียนวต่า ‘ใหข้ผยข้โอข้อวด อวดองคร์พระผยข้เปป็น
เจข้า’” (1 คร. 1:28-31)
เมนนื่อพระเจข้าทรงใสต่ปฟัญญาไวข้ในใจของผยข้ใด คนๆนกันี้นกห็มบี “อคานาจในการตกัดสลินอยต่างถยกตข้องและปฏลิบกัตลิ
ตามวลิถบีแหต่งการกระทคาอกันเหมาะสมดบีงามทบีนื่สดลุ ” (เวห็บสเตอรร์) ลยกๆของพระเจข้าเปป็น “บลุตรแหต่งปฟัญญา” เพราะ
วต่าพวกเขามบีพระครลิสตร์ (คส. 1:27)
“ความยคาเกรงพระเยโฮวาหร์เปป็นบต่อเกลิดของความรยข้ คนโงข่ยข่อมดผหมริสิ่นปฟัญญาและคคาสมัสิ่งสอน” (สภษ.
1:7) ในกลิตตลิคณ
ลุ ของลยกา เราอต่านวต่าเมนนื่อพระเยซยทรงเปป็นพยานถซงยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา “ฝฝ่ายคนทกันี้งปวงเมนนื่อ
ไดข้ยลิน รวมทกันี้งพวกเกห็บภาษบีดวข้ ย กห็ไดข้รกับวต่าพระเจข้ายลุตลิธรรมโดยทบีนื่เขาไดข้รกับบกัพตลิศมาของยอหร์นแลข้ว
คคาวลิจารณร์อยต่างไรข้เหตลุผลของพวกฟารลิสบี แตข่พวกฟารริสรีและพวกนมักกฎหมายปฏริเสธพระประสงคร์ของ
พระเจข้าสคาหรกับเขา โดยทบีนื่มลิไดข้รกับบกัพตลิศมาจากยอหร์น” (ลยกา 7:29, 30) งานรกับใชข้ของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมต่
ไดข้เปป็นความลข้มเหลวแตต่เปป็นความสคาเรห็จทบีนื่ยลินื่งใหญต่อกันเปปปี่ยมสงต่าราศบี ทลุกคนทบีนื่ไดข้รบกั ขต่าวสารของเขาและรกับบกัพตลิศ
มาจากเขากห็รกับขต่าวสารของพระเยซยและนกับวต่าพระเจข้าทรงชอบธรรม ทลุกคนทบีนื่ไมต่รกับขต่าวสารของยอหร์นผยข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมากห็ปฏลิเสธขต่าวสารของพระเยซยเจข้าเชต่นกกัน และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมต่รอดชกัวนื่ นลิรกันดรร์
มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วาต่ มบีคนจคานวนนข้อยมากๆทบีเนื่ หลนออยยต่ซซนื่งแสดงออกถซงความรกักทบีนื่มบีตอต่ ขต่าวสารทบีนื่ถยก
ประกาศโดยยอหร์นหรนอพระเยซย ฝยงชนหมยต่ใหญต่ปฏลิเสธพระวจนะของพระเจข้ามาโดยตลอด พวกเขา “รวบรวมครย
ไวข้ใหข้สอนในสลินื่งทบีนื่เขาชอบฟฟัง” (2 ทธ. 4:3) พวกเขารข้องบอกพวกศาสดาพยากรณร์ใหข้พดย สลินื่งตต่างๆทบีนื่รนนื่นหย –
ถข้อยคคาทบีนื่ดบี ฝยงชนหมยต่ใหญต่เหลต่านกันี้นปฏลิเสธยอหร์นและพระเยซย แตต่ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรกับคนสต่วนนข้อยเหลต่านกันี้นทบีนื่
รกับขต่าวสารนกันี้นและพระเมสสลิยาหร์
ผมดบีใจเหลนอเกลินทบีนื่พระเยซยเจข้าทรงเปป็น “มวิตรสหายกนบคนเกห็บภาษนและคนบาป” – และผมกห็ดบีใจทบีนื่
พระเยซยยมังทรงเปป็นมลิตรสหายของคนบาปทกันี้งหลายอยยต่เหมนอนเดลิมและพระองคร์ทรงปรารถนาทบีนื่จะชต่วยคนทกันี้งปวง
ทบีนื่ยอมมาหาพระเจข้าโดยทางพระองคร์ใหข้ไดข้รกับความรอด หากคลุณยกังไมต่ไดข้รกับพระวจนะของพระองคร์ ผมกห็ขอรข้อง

คลุณใหข้ “รกับพระวจนะทบีนื่ทรงปลยกฝฟังไวข้แลข้วนกันี้น ซซสิ่งสามารถชข่วยจริตวริญญาณของทข่านทมันั้งหลายใหผู้รอดไดผู้” (ยากอบ
1:21) พระเจข้าทรงใหข้เราทกันี้งหลายบกังเกลิดดข้วยพระวจนะแหต่งความจรลิง (ยากอบ 1:18) พระเยซยทรงประกาศแกต่นลิ
โคเดมกัสวต่า “ถข้าผยข้ใดไมต่ไดข้บกังเกลิดใหมต่ ผยข้นกันี้นจะเหห็นอาณาจกักรของพระเจข้าไมต่ไดข้” (ยอหร์น 3:1-7) และเปโตรบอก
เราวต่าเราไมต่ไดข้ถยก “ไถต่ไวข้ดวข้ ยสลินื่งทบีนื่เสนนื่อมสลายไดข้ เชต่นเงลินและทอง” แตต่เราถยกไถต่ “ดข้วยพระโลหลิตอกันมบีราคามาก
ของพระครลิสตร์...ไดผู้บมังเกริดใหมข่ ไมต่ใชต่จากพนชทบีจนื่ ะเปฟปี่อยเนต่าเสบีย แตต่จากพนชอกันไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่า คนอดผู้วยพระวจนะ
ของพระเจผู้าอกันทรงชบีวลิตและดคารงอยยต่เปป็นนลิตยร์” (1 ปต. 1:18-23)
พระเยซยตรกัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทกันี้งหลายวต่า ถข้าผยข้ใดฟฟังคคาของเราและเชนนื่อในพระองคร์ผยข้ทรง
ใชข้เรามา ผยข้นกันี้นกห็มบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์ และไมต่ถยกพลิพากษา แตต่ไดข้ผต่านพข้นความตายไปสยต่ชบีวลิตแลข้ว” (ยอหร์น 5:24) คนๆ
หนซนื่งตข้องฟฟังพระวจนะ, เชฉสิ่อพระวจนะ, และรมับพระวจนะเพนนื่อทบีจนื่ ะบกังเกลิดใหมต่ พระวจนะคนอฤทธลิธเดชของพระเจข้า
ซซนื่งนคาไปสยต่ความรอด (โรม 1:16) พระวจนะคนอชบีวลิต (ยอหร์น 6:63) เมนนื่อเรารกับพระวจนะของพระเจข้า พระวจนะ
นกันี้นกห็นคามาซซนื่งความเชนนื่อ (โรม 10:17) ความเชนนื่อนคามาซซนื่งพระคลุณ (อฟ. 2:8) และพระคลุณนคามาซซนื่งความรอด
(ทต. 2:11)
คลุณจคาประสบการณร์ตอนทบีนื่คลุณรกับเอาพระวจนะของพระเจข้าโดยความเชนนื่อและตข้อนรกับพระเยซยใหข้เขข้ามา
ในใจของคลุณไดข้ไหม? หากคลุณจคาชต่วงเวลานกันี้นไมต่ไดข้ ผมกห็ขอรข้องคลุณใหข้มบีประสบการณร์เชต่นนกันี้นเดบีดี๋ยวนบีนี้เลย แคต่กข้ม
ศบีรษะของคลุณ,หลกับตา, และพยดกกับพระเยซยเหมนอนกกับทบีนื่คลุณจะพยดกกับคลุณหมอของคลุณเกบีนื่ยวกกับความตข้องการ
ตต่างๆฝฝ่ายรต่างกายของคลุณหรนอพยดกกับทนายความของคลุณเกบีนื่ยวกกับความตข้องการตต่างๆดข้านกฎหมายของคลุณ พระ
เยซยทรงเตห็มพระทกัย, ทรงรข้อนรน, และทรงพรข้อมทบีนื่จะบอกพระบลิดาวต่าคลุณไดข้ยลินพระวจนะแลข้ว, รกับเอาพระ
วจนะแลข้ว, เชนนื่อพระวจนะแลข้ว, และบอกวต่าคลุณวางใจพระองคร์ใหข้เปป็นพระผยข้ชต่วยใหข้รอดของคลุณเดบีดี๋ยวนบีนี้ หากคลุณ
จะบอกพระเยซยวต่าคลุณอยากใหข้พระองคร์ยกโทษบาปตต่างๆของคลุณและชต่วยคลุณใหข้รอดและเขข้ามาประทกับภายใน
ใจของคลุณ พระองคร์กห็จะทรงกระทคา

ปฏริเสธพระเยซซู การพริพากษากก็มาแนข่
ขข้อ 20: “แลผู้วพระองคคกร็ทรงตมันั้งตผู้นตริเตรียนเมฉองตข่างๆทรีพสิ่ ระองคคไดผู้ทรงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์เปป็นสข่วน
มาก เพราะเขามริไดผู้กลมับใจเสรียใหมข่”
“แลผู้ว” (หรนอในทกันทบี) พระเยซย “ทรงตมันั้งตผู้นตริเตรียนเมฉองตข่างๆ...” นกันื่นคนอ พระองคร์ทรงเรลินื่มตลิเตบียน,
ตคาหนลิ, ตต่อวต่าความบาปของพวกเขาและการทบีนื่พวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ และตรกัสชกัดเจนวต่าการพลิพากษาจะตาม
มาอยต่างแนต่นอน ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ประกาศแลข้ววต่าอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์มาใกลข้แลข้ว พระเยซยเจข้าเองและ
สาวกสลิบสองคนนกันี้นของพระองคร์กห็ประกาศเรนนื่องเดบียวกกัน ขข้อเทห็จจรลิงทบีวนื่ ต่าอาณาจกักรนกันี้นมาใกลข้แลข้วกห็ถยกพลิสจย นร์
โดยการอกัศจรรยร์หลายประการและ “การอริทธริฤทธริธิ์” แตต่คนกห็ไมต่ฟฟังขต่าวสารนกันี้น เมนนื่ออาณาจกักรทบีนื่ถยกประกาศนกันี้น
ถยกปฏลิเสธ กห็ไมต่มบีสลินื่งใดเหลนอใหข้พระเยซยเทศนาอบีกนอกจากการพลิพากษา เมนนื่อคนหนซนื่งคนใด, ครอบครกัวใด, หรนอ
ประชาชาตลิใดปฏลิเสธขต่าวประเสรลิฐ การพริพากษากร็ไมข่อาจหลรีกเลรีสิ่ยงไดผู้

ขข้อ 21: “วริบมัตริแกข่เจผู้า เมฉองโคราซริน วริบมัตริแกข่เจผู้า เมฉองเบธไซอริดา เพราะถผู้าการอริทธริฤทธริธิ์ซซสิ่งไดผู้กระทคา
ทข่ามกลางเจผู้าไดผู้กระทคาในเมฉองไทระและเมฉองไซดอน คนในเมฉองทมันั้งสองจะไดผู้นทุข่งหข่มผผู้ากระสอบ นมัสิ่งบนขรีนั้เถผู้า
กลมับใจเสรียใหมข่นานมาแลผู้ว”
เมนองโคราซลินและเมนองเบธไซอลิดาเปป็นเมนองทบีนื่อยยต่ไมต่ไกลจากเมนองคาเปอรนาอลุมมากนกัก เรารยทข้ คาเลทบีนื่ตกันี้ง
ครต่าวๆตามทบีนื่พวกนกักประวกัตศลิ าสตรร์บอก แตต่เราไมต่สามารถชบีนี้ชดกั ตคาแหนต่งทบีนื่แนต่นอนของพวกมกันไดข้ ชนอนื่ “โครา
ซริน” ปรากฏเฉพาะในวลิบกัตลิทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรงประกาศ “เบธไซอริดา” มบีความหมายตรงตกัววต่า
“บข้านแหต่งการลต่าสกัตวร์ หรนอแหต่งการเลต่นสนลุก” เมนองนบีนี้นต่าจะตกังนี้ อยยต่บนชายฝฟัปี่งของทะเลกาลลิลบี และผยข้คนกห็หาเลบีนี้ยง
ชบีพโดยการจกับปลาและลต่าสกัตวร์ เราถยกบอกในยอหร์น 1:44 วต่าฟปลลิป, อกันดรยวร์ และเปโตรอาศกัยอยยต่ทบีนื่นกันื่น: “ฟปลลิปมา
จากเบธไซดา เมนองของอกันดรยวร์และเปโตร” สองเมนองนบีนี้และเมนองคาเปอรนาอลุม (ขข้อ 23) ถยกเอต่ยชนนื่อในฐานะเปป็น
ฉากหลกังของการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระเยซย มกัทธลิวเรบียกพวกมกันวต่าเปป็น “เมนองตต่างๆทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ทรงกระทคา การ
อริทธริฤทธริธิ์เปป็นสข่วนมาก” (ขข้อ 20)
พระเยซยตรกัสวต่าหาก “การอลิทธลิฤทธลิธ” เหลต่านกันี้น “ไดผู้กระทคาในเมฉองไทระและเมฉองไซดอน คนในเมฉอง
ทมันั้งสองจะไดผู้... กลมับใจเสรียใหมข่นานมาแลผู้ว” เมฉองไทระและเมฉองไซดอนเปป็นเมนองแหต่งการคข้าขายและโดดเดต่น
เพราะสลินคข้าของพวกมกัน เมนองเหลต่านบีนี้ตกันี้งอยยต่บนชายฝฟัปี่งของทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียนในสต่วนทลิศตะวกันตกของแควข้นยย
เดบียและพวกยลิวรยจข้ กักพวกมกันดบี เมนองไทระถยกกลต่าวถซงบต่อยๆในภาคพกันธสกัญญาเดลิมในฐานะเปป็นสถานทบีนื่ๆซาโลม
อนไดข้ซนนี้อวกัสดลุจคานวนมากสคาหรกับการกต่อสรข้างพระวลิหาร (กรลุณาศซกษา 2 พงศาวดาร 2:11-16) เมนองไทระยกังเปป็น
สถานทบีนื่คคาพยากรณร์ตาต่ งๆทบีโนื่ ดดเดต่นและชกัดเจนเกบีนื่ยวกกับการพลิพากษาไดข้ถยกกลต่าวแกต่มกันดข้วย (กรลุณาศซกษาอลิสยาหร์
23 และเอเสเคบียล 26)
ตกังนี้ อยยต่หต่างไปประมาณยบีนื่สลิบไมลร์ทางใตข้ของเมนองไซดอน เมนองไทระเปป็นเมนองทบีนื่หรยหราฟลุฝ่มเฟฟอยและชกันื่วชข้า
สลุดๆ มกันถยกลข้อมโดยเหลต่าศกัตรยอยยต่หลายครกังนี้ และในทบีนื่สลุดกห็ถยกยซดไดข้โดยเนบยคกัดเนสซารร์หลกังจากสงครามนองเลนอด
นานสลิบสามปป หลกังจากนกันี้นเมนองนบีนี้กห็ถยกสรข้างขซนี้นใหมต่ แตต่มกันกห็ถยกพลิชลิตอบีกในเวลาตต่อมาโดยอเลห็กซานเดอรร์มหาราช
ในศซกทบีนื่กลินเวลาหข้าเดนอน เมนองไทระไมต่เคยกลกับมารลุต่งโรจนร์อบีกเลย และตลอดระยะเวลาหลายรข้อยปปมกันเปป็น “โขด
หลินโลต่งเตบียน” ทบีนื่พวกชาวประมง “ตากแหของตน” นบีนื่เปป็นการสคาเรห็จจรลิงอกันนต่าอกัศจรรยร์ของคคาพยากรณร์ทบีนื่ถยกพบ
ในเอเสเคบียล บททบีนื่ 26 ถซง 28
ไซดอนกห็เปป็นเมนองทบีนื่มบีชนนื่อเสบียงมากๆเชต่นกกัน ชาวเมนองนบีนี้เปป็นพวกพต่อคข้าทบีนื่โดดเดต่นพวกแรกๆในโลก พวก
เขาเปป็นพต่อคข้าทบีนื่เกต่งและรนื่คารวยมาก โดยเปป็นทบีนื่รยข้จกักไปทกัวนื่ โลกเพราะความหรยหราฟลุฝ่มเฟฟอยของพวกเขา ตอนทบีพนื่ ระ
เยซยมารกับสภาพอยยต่ทต่ามกลางมนลุษยร์บนแผต่นดลินโลกนบีนี้ เมนองไซดอนกห็นต่าจะเปป็นเมนองแหต่งความเจลิดจรกัสและการ
คข้าขายกวข้างขวาง ชนอนื่ ของเมนองนกันี้นในปฟัจจลุบกันคนอ Saida (ไซดา) ปฟัจจลุบกันมกันไมต่ไดข้มบีขนาดใหญต่โตเหมนอนกกับใน
สมกัยของพระเยซย และไมต่ไดข้หรยหราฟลุฝ่มเฟฟอยเหมนอนแตต่กต่อนอยต่างแนต่นอน เมนองนบีนี้ถยกพลิชลิตครกังนี้ แรกโดยบาบลิโลน,
ตต่อมาโดยอบียลิปตร์, และจากนกันี้นโดยพวกโรม ผยข้ซซนื่งพรากอลิสรภาพของพวกเขาไปอยต่างสลินี้นเชลิง
“ผผู้ากระสอบและขรีนั้เถผู้า” ผข้ากระสอบเปป็นผข้าเนนนี้อหยาบมากๆซซนื่งคลข้ายกกับผข้าใบ พวกคนยากจนใชข้มกันเปป็น
เสนนี้อผข้าของตน และมกันถยกใชข้สคาหรกับการปกคลลุมแบบตต่างๆในบข้านดข้วย ผข้ากระสอบถยกสวมใสต่เพนนื่อเปป็นสกัญลกักษณร์

แสดงถซงความเศรข้าโศกเมนนื่อใครสกักคนเสบียชบีวตลิ และพวกยลิวกห็ซกัดขรีนั้เถผู้าขซนี้นไปบนศบีรษะของตนบต่อยๆเชต่นกกันเพนนื่อ
แสดงออกถซงความทลุกขร์โศกของตนในชต่วงเวลาแหต่งการไวข้ทกลุ ขร์ เกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ กรลุณาศซกษาพระคคาตอนตต่อไปนบีนี้
ในภาคพกันธสกัญญาเดลิม: 2 ซามยเอล 13:19; เอสเธอรร์ 4:3; โยบ 2:12; เยเรมบียร์ 6:26; เพลงครนื่คาครวญ 2:10; โย
นาหร์ 3:6; มบีคาหร์ 1:10 โยบกลต่าววต่า “ขข้าพระองคร์จซงเกลบียดตนเอง และกลกับใจอยยต่ในผงคลรีและขรีนั้เถผู้า” (โยบ
42:6) ดาเนบียลอธลิษฐาน “ทกันี้งดข้วยการอดอาหาร และนลุต่งหต่มผผู้ากระสอบและนกันื่งบนมผลเถผู้า” (ดนล. 9:3) วลิธนบี บีนี้และ
วลิธบีอนนื่นๆของการแสดงออกถซงความเสบียใจและความทลุกขร์โศกแบบสลุดๆทต่ามกลางคนอลิสราเอลเปป็นเรนนื่องปกตลิ
ธรรมดาในสมกัยนกันี้น ในประเทศโลกตะวกันออกบางประเทศ ผยข้คนกห็ยกังแสดงออกถซงความเศรข้าโศกของตนใน
ลกักษณะนบีนี้อยยต่เหมนอนเดลิม
“คนในเมฉองทมันั้งสองจะไดผู้นทุข่งหข่มผผู้ากระสอบ นมัสิ่งบนขรีนั้เถผู้า กลมับใจเสรียใหมข่นานมาแลผู้ว” โดยคคากลต่าวนบีนี้
พระเยซยทรงหมายความวต่าหากเมนองไทระและเมนองไซดอนไดข้รกับสลิทธลิพลิเศษเหมนอนอยต่างเมนองโคราซลินและเมนอง
เบธไซอลิดา – หากพวกเขาไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระองคร์, “การอลิทธลิฤทธลิธ” ตต่างๆของพระองคร์ – พวก
เขากห็คงกลกับใจดข้วยความเสบียใจสลุดซซนี้งและความเจห็บปวดรวดรข้าวเพราะความบาปตต่างๆของตนไปแลข้ว เชต่นเดบียว
กกับเมนองนบีนะเวหร์ พวกเขากห็คงจะไดข้เหห็นการพลิพากษาทบีนื่จะมานกันี้นและคงจะไดข้หกันกลกับเสบียจากความบาปของตน
และรข้องทยลตต่อพระเจข้าเพนนื่อขอการยกโทษไปแลข้ว พระเยซยกคาลกังตรกัสวต่าเมนองตต่างชาตลิเหลต่านบีนี้กห็คงตข้อนรกับพระองคร์
อยต่างดบีกวต่าเมนองเครต่งศาสนาเหลต่านบีนี้ของพวกยลิว นกันื่นคนอ แผต่นดลินทบีนื่พระองคร์เตลิบโตมา
นครนบีนะเวหร์ทบีนื่ชกันื่วชข้าจรลิงๆแลข้วไดข้กลกับใจในผข้ากระสอบและขบีนี้เถข้าอกันเปป็นผลมาจากการเทศนาของโย
นาหร์ ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น:
“ฝฝ่ายประชาชนนครนบีนะเวหร์ไดข้เชนนื่อพระเจข้า เขาประกาศใหข้อดอาหาร และสวมผผู้ากระสอบ ตกังนี้ แตต่
ผยข้ใหญต่ทบีนื่สดลุ ถซงผยข้นข้อยทบีนื่สลุด กลิตตลิศพกั ทร์นบีนี้ลนอไปถซงกษกัตรลิยร์นครนบีนะเวหร์ พระองคร์ทรงลลุกขซนี้นจากพระทบีนื่นกันื่ง ทรงเปลฉนั้อง
ฉลองพระองคคออกเสรีย ทรงสวมผผู้ากระสอบแทน และประทมับบนกองขรีนั้เถผู้า พระองคร์ทรงออกพระราชกฤษฎบีกา
ประกาศไปทกันื่วนครนบีนะเวหร์ โดยอคานาจกษกัตรลิยร์และบรรดาขลุนนางทกันี้งหลายวต่า “คนหรนอสกัตวร์ ไมต่วาต่ ฝยงสกัตวร์ใหญต่
หรนอฝยงสกัตวร์เลห็ก หข้ามลลินี้มรสสลินื่งใดๆ อยต่าใหข้กลินอาหาร อยต่าใหข้ดนนื่มนนี้คา ใหผู้ทมันั้งคนและสมัตวคนทุข่งหข่มผผู้ากระสอบ ใหข้ตกันี้งจลิต
ตกังนี้ ใจรข้องทยลตต่อพระเจข้า เออ ใหข้ทลุกคนหกันกลกับเสบียจากการประพฤตลิชวกันื่ และเลลิกการทารลุณซซนื่งมนอเขากระทคา ใคร
จะรยไข้ ดข้พระเจข้าอาจจะทรงกลกับและเปลบีนื่ยนพระทกัย คลายจากพระพลิโรธอกันรลุนแรงเพนนื่อวต่าเราจะมลิไดข้พลินาศ”
“เมนนื่อพระเจข้าทอดพระเนตรการกระทคาของเขาแลข้ววต่า เขากลกับไมต่ประพฤตลิชวกันื่ ตต่อไป พระเจข้ากห็ทรงกลกับ
พระทกัยไมต่ลงโทษตามทบีพนื่ ระองคร์ตรกัสไวข้ และพระองคร์กห็มลิไดข้ทรงลงโทษเขา” (โยนาหร์ 3:5-10)
ขข้อ 22: “แตข่เราบอกเจผู้าวข่า ในวมันพริพากษา โทษเมฉองไทระและเมฉองไซดอนจะเบากวข่าโทษของเจผู้า”
พระเยซยทรงสอนอยต่างชกัดเจนวต่ามนลุษยร์จะถยกพลิพากษาตามโอกาสเหลต่านกันี้นทบีนื่พวกเขามบี คนนกับถนอพระ
อนนื่นยต่อมพลินาศ เพราะวต่าไมต่มบีผยข้ใดเขข้าสวรรคร์ไดข้นอกเสบียจากเขาตข้อนรกับพระเยซย จะเขข้าสวรรคร์ไดข้คนเราตข้อง
บกังเกลิดใหมต่ การทบีคนื่ นเราจะบกังเกลิดใหมต่ไดข้นกันี้น เขาตข้องไดข้ยลินขต่าวประเสรลิฐ; ดข้วยเหตลุนบีนี้ คนนกับถนอพระอนนื่นทบีนื่ไมต่เคย
ไดข้ยลินขต่าวประเสรลิฐจซงไมต่สามารถบกังเกลิดใหมต่ไดข้ พวกเขาพลินาศและพวกเขาจะไมต่ไดข้เขข้าในสวรรคร์ แตต่พวกเขาจะ

ไมต่ทนทลุกขร์กกับความทรมานแสนสาหกัสแบบทบีนื่ผยข้คนจากอเมรลิกาจะทนทลุกขร์ – คนเหลต่านกันี้นทบีนื่มบีโอกาสซนี้คาแลข้วซนี้คาเลต่า
ทบีจนื่ ะรกับความรอดแตต่กห็ปฏลิเสธขต่าวสารนกันี้นเสบีย
เมนองไทระและเมนองไซดอนไมต่ไดข้พผู้นผริดเพราะวต่าพวกเขาไมต่มบีโอกาสไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์เปปปี่ยมอลิทธลิฤทธลิธ
เหลต่านกันี้นของพระเยซยครลิสตร์เจข้า แตต่โทษของพวกเขานกันี้นจะ “เบากวข่า” ในวกันพลิพากษานกันี้น เมนนื่อเทบียบกกับผยข้คนแหต่ง
เมนองโคราซลินและเมนองเบธไซอลิดา นบีนื่กห็เปป็นจรลิงในปฟัจจลุบกันนบีนี้เชต่นกกัน หากคลุณยกังไมต่ไดข้รกับความรอด ทลุกโอกาสทบีนื่คณ
ลุ
ปฟัดทลินี้งทบีจนื่ ะตข้อนรกับพระเยซยกห็จะทคาใหข้ความทลุกขร์ทรมานของคลุณแสนสาหกัสมากยลินื่งขซนี้นในนรก มนลุษยร์จะถยก
พลิพากษาตามโอกาสเหลต่านกันี้นและความสวต่างนกันี้นทบีพนื่ วกเขาปฏลิเสธ คนทกันี้งหลายทบีนื่ดคาเนลินชบีวลิตในความมนดและไมต่
เคยมบีโอกาสทบีนื่จะเดลินในความสวต่างกห็จะถยกพลิพากษาและจะไมต่รอด แตต่พวกเขาจะไมต่ทนทลุกขร์ทรมานแสนสาหกัส
แบบเดบียวกกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้รกับความสวต่างแหต่งขต่าวประเสรลิฐแตต่กห็ปฏลิเสธทบีนื่จะเดลินในความสวต่างนกันี้น
คคาวต่า “วมันพริพากษา” ถยกพบในมกัทธลิว 10:15; 11:22, 24; 12:36; 2 เปโตร 2:9; 3:7; และ 1 ยอหร์น
4:17 กรลุณาเปรบียบเทบียบขข้อพระคกัมภบีรร์เหลต่านบีนี้กกับถข้อยคคาตต่อไปนบีนี้: “เพราะพระองคคไดผู้ทรงกคาหนดวมันหนซสิ่งไวผู้ ใน
วมันนมันั้นพระองคคจะทรงพริพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหข้ทาต่ นองคร์นกันี้นซซนื่งพระองคร์ไดข้ทรงเลนอกไวข้เปป็นผยข้
พลิพากษา และพระองคร์ไดข้ใหข้พยานหลกักฐานแกต่คนทกันี้งปวงแลข้ววต่า ไดข้ทรงโปรดใหข้ทต่านองคร์นกันี้นคนนพระชนมร์”
(กลิจการ 17:31) ในยยดาส 6 เราอต่านวต่า: “และเหลต่าทยตสวรรคร์ทบีนื่ไมต่ไดข้รกกั ษาเทวสภาพของตน แตต่ไดข้ละทลินี้งถลินื่นฐาน
ของตนนกันี้น พระองคร์กห็ไดข้ทรงจองจคาไวข้ดวข้ ยโซต่ตรวนอกันเปป็นนลิรกันดรร์ ขกังไวข้ในทบีนื่มนดจนกวต่าจะถซงการพริพากษาในวมัน
สคาคมัญยริสิ่งนมันั้น”
“วกันพลิพากษา” ยกังถยกกลต่าวถซงในพระวจนะของพระเจข้าวต่าเปป็น “วกันของพระเจข้า”, “วกันขององคร์พระผยข้
เปป็นเจข้า”, “วกันแหต่งพระครลิสตร์”, “วกันสลุดทข้ายนกันี้น”, “วกันแหต่งพระพลิโรธ”, “วกันนกันี้น” เชต่นกกัน กรลุณาศซกษามกัทธลิว
7:22, 1 เธสะโลนลิกา 5:4, และฮบีบรย 10:25
พระเยซยจะทรงเปป็นองคร์ผยข้พลิพากษาผยข้ชอบธรรมในวกันนกันี้น พระองคร์ตรกัสวต่า “เมฉสิ่อถซงวมันนมันั้นจะมบีคนเปป็นอกัน
มากรข้องแกล่เราวต่า ‘พระองคร์เจข้าขข้า พระองคร์เจข้าขข้า ขข้าพระองคร์ไดข้พยากรณร์ในพระนามของพระองคร์ และไดข้ขกับผบี
ออกในพระนามของพระองคร์ และไดข้กระทคาการมหกัศจรรยร์เปป็นอกันมากในพระนามของพระองคร์มลิใชต่หรนอ’” (มธ.
7:22) (พระองคร์ทรงถยกเหห็นวต่าเปป็นผยข้พลิพากษาในมกัทธลิว 25:34 ดข้วยเชต่นกกันในการพลิพากษาบรรดาประชาชาตลิ:
“ขณะนกันี้น พระมหากษกัตรลิยร์จะตรกัสแกต่บรรดาผยข้ทบีนื่อยยต่เบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์วาต่ ‘ทต่านทกันี้งหลายทบีนื่ไดข้รบกั
พระพรจากพระบลิดาของเรา จงมารกับเอาราชอาณาจกักรซซนื่งไดข้ตระเตรบียมไวข้สคาหรกับทต่านทกันี้งหลายตกันี้งแตต่แรกสรข้าง
โลกเปป็นมรดก”) ผมขอรกับประกกันคลุณไดข้เลยวต่าคลุณจะถยกพลิพากษาอยต่างชอบธรรม ทกันี้งหมดทบีนื่คลุณสมควรไดข้รกับกห็
จะประทานใหข้แกต่คลุณ; และหากคลุณไมต่รอดเปป็นนลิตยร์ คลุณกห็จะไมต่โดนอะไรทบีนื่คณ
ลุ ไมต่สมควรไดข้รกับเลย พระเยซยจะ
ทรงพลิพากษาในความชอบธรรมและการพลิพากษาของพระองคร์กห็จะยลุตธลิ รรม ใน 1 โครลินธร์ 4:5 เราถยกสกันื่งวต่า
“อยข่าตมัดสรินสริสิ่งใดกข่อนทรีจสิ่ ะถซงเวลาจนกวต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าจะเสดห็จมา พระองคร์จะทรงเปปิดเผยความลกับทบีนื่ซต่อน
อยยใต่ นความมนดใหข้แจต่มกระจต่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทกันี้งปวงดข้วย เมนนื่อนกันี้นทลุกคนจะไดข้รกับคคาชมเชย
จากพระเจข้า”

คคากลต่าวทบีนื่พระเยซยตรกัสเกบีนื่ยวกกับการพลิพากษาเมนองเหลต่านบีนี้ทคาใหข้พวกยลิวเหลต่านกันี้นตกใจอยต่างไมต่ตข้องสงสกัย
พวกเขาคลิดวต่าตกัวเองปลอดภกัยจากการพลิพากษาเพราะวต่าพวกเขาเปป็นลยกหลานของอกับราฮกัม พวกเขามองคนตต่าง
ชาตลิทกลุ คนอยต่างเหยบียดหยาม และเพราะวต่าพวกเขาเปป็นผผผู้ทรีสิ่ถผกเลฉอกสรร พวกเขาจซงคลิดวต่าจะไมต่มบีเรนนื่องรข้ายๆเกลิด
ขซนี้นกกับตน
ขข้อ 23: “และฝฝ่ายเจผู้า เมฉองคาเปอรนาอทุม ซซสิ่งถผกยกขซนั้นเทรียมฟฟ้าแลผู้ว เจผู้าจะตผู้องลงไปถซงนรกตข่างหาก
ดผู้วยวข่าการอริทธริฤทธริธิ์ซซสิ่งไดผู้กระทคาในทข่ามกลางเจผู้านมันั้น ถผู้าไดผู้กระทคาในเมฉองโสโดม เมฉองนมันั้นจะไดผู้ตมันั้งอยผข่จนททุกวมัน
นรี”นั้
พระเยซยตรกัสรลุนแรงมากกวต่าเกบีนื่ยวกกับเมนองคาเปอรนาอลุมเมนนื่อเทบียบกกับคคาตรกัสของพระองคร์เกบีนื่ยวกกับเมนอ
งอนนื่นๆทบีนื่เหลนอ เมนองคาเปอรนาอลุมมบีความเจรลิญรลุงต่ เรนองมากกวต่าเมนองโคราซลินและเมนองเบธไซอลิดาและไดข้รกับ
โอกาสทบีนื่จะเจอกกับการสถลิตอยยต่, การอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ, และคคาสอนตต่างๆของพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดมากกวต่า พระเยซยไป
เยนอนเมนองคาเปอรนาอลุมมาหลายตต่อหลายครกันี้งแลข้ว ตามทบีนื่มกัทธลิว 4:13 กลต่าว พระเยซยทรงอาศกัยอยยต่ในเมนองคาเป
อรนาอลุมอยต่างนข้อยสกักชต่วงเวลาหนซนื่งและทรงเดลินทางออกจากเมนองนกันี้น โดยใชข้เมนองนกันี้นเปป็นกองบกัญชาการของ
พระองคร์ ในมกัทธลิว 9:1 เมนองนบีนี้ไดข้ชนนื่อวต่าเปป็น “เมนองของพระองคร์” ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จซงทรงประกาศการ
พลิพากษาซซนื่งจะตกแกต่เมนองนกันี้นดข้วยคคาพยดทบีนื่รนลุ แรงยลินื่งกวต่าทบีนื่พระองคร์ไดข้ตรกัสเกบีนื่ยวกกับเมนองอนนื่นๆกต่อนหนข้านบีนี้
การอกัศจรรยร์ทบีนื่โดดเดต่นสต่วนใหญต่บางอกันของพระเยซยไดข้ถยกกระทคาในเมนองคาเปอรนาอลุม ในยอหร์น 4:4654 เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวเกบีนื่ยวกกับการรกักษาลยกชายของขลุนนางคนนกันี้นใหข้หาย ในมาระโก 1:23-28 มบีบกันทซกเรนนื่อง
การรกักษาคนถยกผบีสลิงในธรรมศาลาใหข้หาย ในมกัทธลิว 8 เราพบเรนนื่องการรกักษาผยรข้ กับใชข้ของนายรข้อยคนนกันี้นและการ
รกักษาแมต่ยายของเปโตร มกัทธลิว 9 บกันทซกเรนนื่องการรกักษาคนอกัมพาตทบีนื่ถยกหามใสต่แครต่มาหาพระเยซย , การทคาใหข้บลุตร
สาวของไยรกัสเปป็นขซนี้นจากตาย, การรกักษาหญลิงทบีนื่เปป็นโรคตกเลนอดคนนกันี้น, และการรกักษาชายตาบอดสองคนนกันี้น
และคนผบีเขข้าทบีนื่เปป็นใบข้ พระเยซยทรงกระทคาพระราชกลิจอกันทรงฤทธลิธเหลต่านบีนี้และอนนื่นๆอบีกมากมายในเมนองคาเปอรนา
อลุม
“ซซสิ่งถผกยกขซนั้นเทรียมฟฟ้าแลผู้ว” บต่งบอกถซงสลิทธลิพลิเศษอกันยลินื่งใหญต่ทกันี้งหลาย เมนองคาเปอรนาอลุมไดข้รกับความ
กรลุณาในแบบผลิดปกตลิธรรมดาโดยการทบีนื่พระเยซยทรงประทกับอยยต่ในเมนองนกันี้นและในอบีกหลายๆดข้าน มกันเปป็นเมนองทบีนื่
เจรลิญรลุงต่ เรนองและมกันื่งคกันื่งมากๆเมนองหนซนื่ง ผยข้รบยข้ างทต่านคลิดวต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนี้อาจหมายถซงความเยต่อหยลินื่งอกันเกลินพอดบี
ของชาวเมนองนกันี้นทบีนื่ภาคภยมลิใจในเมนองของตน
“...เจผู้าจะตผู้องลงไปถซงนรกตข่างหาก” เมนองทบีนื่เจรลิญรลุต่งเรนองและมกันื่งคกันื่งนบีนี้ซซนื่ง “ถยกยกขซนี้นเทบียมฟฟ้าแลข้ว” จะ
ถยกทคาใหข้ตนื่คาลง พระเยซยไมต่ไดข้กคาลกังตรกัสหมายถซงทลุกคนในเมนองคาเปอรนาอลุมจะตข้องตกนรก เมนองนบีนี้ซซนื่งไดข้เจรลิญ
รลุงต่ เรนองและมกันื่งคกันื่งเหลนอเกลินจะสยญเสบียความรลุต่งเรนองของมกัน; มกันจะถยกถอดยศเสบียอยต่างสลินี้นเชลิง โดยตข้องไปอยยต่ทบีนื่
ตนื่คาตข้อยทบีนื่สลุดทต่ามกลางเมนองทกันี้งหลายในสมกัยนกันี้น พระเยซยทรงใชข้คคาวต่า “นรก” ตรงนบีนี้เพนนื่อเปรบียบเทบียบในเชลิงตรง
ขข้ามกกับสวรรคร์ สวรรคร์เปป็นสถานทบีนื่ๆเปปปี่ยมสงต่าราศบีมากทบีนื่สดลุ และนรกอยยต่ตนื่คาสลุด นรกเปป็นสถานทบีนื่แหต่งความรกรข้าง
วต่างเปลต่าและความพลินาศ – และความรกรข้างวต่างเปลต่าและความพลินาศจะมาสยต่เมนองคาเปอรนาอลุมเพราะความ
เยต่อหยลินื่งของพวกเขาและความบาปของพวกเขา สลิทธลิพลิเศษอกันยลินื่งใหญต่ตต่างๆของพวกเขาบนแผต่นดลินโลกและ

ความเจรลิญรลุงต่ เรนองของพวกเขาจะถยกพรากไปเสบีย และพวกเขาจะลงไปไกลพอๆกกับทบีนื่พวกเขาไดข้ขซนี้นไป นบีนื่เปป็นสลินื่ง
ทบีนื่ถยกทคาใหข้สคาเรห็จจรลิงแลข้ว และทบีนื่ตกันี้งของเมนองทบีนื่เคยยลินื่งใหญต่นบีนี้กห็เปป็นเรนนื่องทบีนื่ถกเถบียงกกันในทลุกวกันนบีนี้
“ดผู้วยวข่าการอริทธริฤทธริธิ์ซซสิ่งไดผู้กระทคาในทข่ามกลางเจผู้านมันั้น ถผู้าไดผู้กระทคาในเมฉองโสโดม เมฉองนมันั้นจะไดผู้ตมันั้งอยผข่
จนททุกวมันนรีนั้” หากการอลิทธลิฤทธลิธเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้ถยกกระทคาในเมนองคาเปอรนาอลุมไดข้ถยกกระทคาในเมนองโสโดม พระ
เยซยทรงประกาศวต่าเมนองนกันี้นกห็คงไมต่ถยกไฟเผาแตต่คงจะยกังตกันี้งอยยต่จนถซงสมกัยนกันี้น เมนองโสโดมเปป็นเมนองทบีนื่ชกันื่วชข้ามากๆ
ในสมกัยของมกันอยต่างไมต่มบีขข้อสงสกัย ความบาปในเรนนื่องรมักรข่วมเพศ (sodomy) ถยกกลต่าวถซงพรข้อมกกับความนต่า
ละอายและการถยกดยหมลินื่นเหยบียดหยาม เมนองโสโดมถยกทคาลายเสบียอยต่างสลินี้นเชลิงเพราะความชกัวนื่ อกันมหาศาลของมกัน
(ปฐก. 19) อยต่างไรกห็ตาม หากเมนองโสโดมไดข้รกับโอกาสเหลต่านกันี้นเหมนอนกกับทบีนื่เมนองคาเปอรนาอลุมไดข้รบกั พวกเขากห็
คงกลกับใจเสบียใหมต่และเมนองนกันี้นกห็คงไมต่ถยกทคาลาย ดข้วยเหตลุนบีนี้ โทษของเมนองโสโดมจะเบากวต่าโทษของเมนองคาเป
อรนาอลุมในวกันพลิพากษา ชาวเมนองโสโดมไมต่ไดข้รกับโอกาสเหลต่านกันี้นเหมนอนกกับทบีนื่ชาวเมนองคาเปอรนาอลุมไดข้รกับ ดกังนกันี้น
พวกเขาจซงไมต่ไดข้เหยบียบยนื่คาสลิทธลิพเลิ ศษเหลต่านกันี้นทบีนื่ชาวเมนองคาเปอรนาอลุมทบีนื่มกันื่งคกันื่งไดข้เหยบียบยนื่คาเสบีย พระเยซยครลิสตร์เจข้า
ไมต่เคยไปเยนอนเมนองโสโดม แตต่ทรงไปเยนอนเมนองคาเปอรนาอลุม
สลินื่งทบีพนื่ ระเยซยตรกัสเกบีนื่ยวกกับเมนองคาเปอรนาอลุมอาจกลต่าวไดข้เกบีนื่ยวกกับมนลุษยร์แตต่ละคนเชต่นกกัน คนใดทบีนื่ไดข้รบกั
อภลิสลิทธลิธในแบบทบีนื่ไมต่เหมนอนใครกห็จะถยกพลิพากษาตามนกันี้นหากเขาไมต่ยอมใชข้โอกาสและสลิทธลิพลิเศษเหลต่านกันี้นทบีนื่
ประทานใหข้แกต่เขา หากคนใดไดข้เจอกกับความสวต่างในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณและไมต่ยอมเดลินในความสวต่างนกันี้น
เขากห็จะถยกพลิพากษาตามนกันี้น หากคนบาปคนใดไดข้รกับโอกาสมากมายซซนื่งเปปปี่ยมดข้วยพระกรลุณาและสงต่าราศบีทบีนื่จะ
เปป็นครลิสเตบียนแตต่ไมต่ยอมตข้อนรกับพระเยซยเจข้าและรกับความรอด เขากห็จะถยกพลิพากษาและถยกลงโทษในทคานอง
เดบียวกกัน
ขข้อ 24: “แตข่เราบอกเจผู้าวข่า ในวมันพริพากษา โทษเมฉองโสโดมจะเบากวข่าโทษของเจผู้า”
“เราบอกเจผู้าวข่า...” ตรงนบีนี้ เหมนอนกกับในหลายวาระและถยกบกันทซกไวข้ในทบีนื่อนนื่นๆอบีกหลายแหต่ง พระเยซย
ตรกัสจากสลิทธลิอคานาจแบบพระเจข้าอกันเตห็มเปปปี่ยมของพระองคร์เอง พระเยซยตรกัสความจรลิงเพราะวต่า พระองคคทรง
เปป็น (ทมันั้งในตอนนมันั้นและตอนนนนั้) ความจรริง พระองคร์ทรงเปป็นพระวาทะทบีนื่รกับสภาพมนลุษยร์ และพระองคร์เองจะทรง
เปป็นผยข้พลิพากษาทบีนื่ชอบธรรม
“ในวมันพริพากษา โทษเมฉองโสโดมจะเบากวข่าโทษของเจผู้า” เราไมต่ตอข้ งคาดเดาเลยเกบีนื่ยวกกับวต่าชาวเมนอง
โสโดมจะเจอกกับอะไรในการพลิพากษา แตต่เรารยวข้ าต่ มกันจะสาหกัสนข้อยกวต่าโทษทบีนื่จะตกแกต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้กระทคา
บาปตต่อความสวต่างแบบทบีนื่เมนองคาเปอรนาอลุมไดข้รบกั ตต่อพระพกักตรร์พระเยซยครลิสตร์เจข้าเอง พระองคร์ทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่นใน
เมนองนกันี้นแตต่พวกเขากห็ปฏลิเสธทบีนื่จะเหห็นความสวต่างนกันี้น; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พวกเขาจซงจะถยกพลิพากษาเพราะพวกเขาปฏลิเสธ
ความสวต่างนกันี้นทบีนื่พวกเขาคงจะไดข้รจยข้ กักและคงจะไดข้เหห็นหากพวกเขาจะเพบียงแตต่ฟฟังคคาตรกัสของพระองคร์ การ
ปฏลิเสธขต่าวสารแหต่งขต่าวประเสรลิฐอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีแหต่งพระคลุณของพระเจข้าคนอ การนคาการพลิพากษาอกันรข้ายแรง
และเพลินื่มพยนยลินื่งขซนี้นมาสยต่ตวกั เองไปตลอดชกันื่วนลิจนลิรนกั ดรร์

ขข้อ 25: “ขณะนมันั้นพระเยซผทผลตอบวข่า “โอ ขผู้าแตข่พระบริดา ผผผู้เปป็นเจผู้าแหข่งฟฟ้าสวรรคคและแผข่นดริน ขผู้า
พระองคคขอขอบพระคทุณพระองคค ทรีสิ่พระองคคไดผู้ทรงปปิดบมังสริสิ่งเหลข่านรีนั้ไวผู้จากผผผู้มรีปฟัญญาและผผผู้ฉลาด และไดผู้สคาแดง
ใหผู้ผผผู้นผู้อยรผผู้”
หกขข้อสลุดทข้ายของบททบีนื่ 11 มบีความเหห็นสลุดทข้ายของพระเยซยเกบีนื่ยวกกับขต่าวสารของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา
พระคคาหกขข้อสลุดทข้ายนบีนี้แบต่งออกไดข้เปป็นสองสต่วน – ขข้อ 25 ถซง 27 และขข้อ 28 ถซง 30 ขข้อความทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ใน
พระคคาขข้อ 25 ถซง 27 กห็ถยกพบในลยกา 10:21-24 เชต่นกกัน อยต่างไรกห็ตาม ขข้อความทบีนื่ถยกพบในพระคคาสามขข้อ
สลุดทข้ายนบีนี้ถยกบกันทซกโดยมกัทธลิวเทต่านกันี้น
“ขณะนมันั้น” หมายถซง “ในคราวนกันี้น” ขณะนกันี้นพระเยซยทรงหยลุดตรกัสเกบีนื่ยวกกับพวกธรรมาจารยร์และพวก
ฟารลิสบีและประชาชาตลิเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้ปฏลิเสธพระองคร์เสบีย คราวนบีพนี้ ระองคร์ทรงหกันไปหาพระบลิดาและทรง
ขอบพระคลุณเพราะวต่าพระบลิดาไดข้ทรง “ปปิดบมังสริสิ่งเหลข่านรีนั้ไวผู้” จากคนทกันี้งหลายทบีนื่อาข้ งวต่าตกัวเองเปป็น “ผผผู้มรีปฟัญญา
และผผผู้ฉลาด” – นกันื่นคนอ พวกผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านบีนี้ทบีนื่ไดข้ประกาศวต่าตกัวเองเปป็นผยข้อารกักขาพระราชบกัญญกัตลิและ
พวกศาสดาพยากรณร์ พวกเขาอข้างตกัววต่าเปป็นคนมบีปฟัญญา แตต่พวกเขากห็เปป็นคนโงต่; พวกเขาออกปากวต่าเปป็นคนทบีนื่
พระเจข้าไดข้ประทานความสวต่างนกันี้นใหข้แลข้ว แตต่พวกเขากห็ปฏลิเสธความสวต่างนกันี้นเสบีย พระเยซยทรงขอบพระคลุณพระ
บลิดาทบีนื่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถต่อมใจเหมนอนเดห็กเลห็กๆกห็รกับขต่าวสารนกันี้นขณะทบีนื่คนทกันี้งหลายทบีนื่ประกาศตกัววต่าเปป็นผยข้มบีปฟัญญา
และฉลาดกลกับปฏลิเสธขต่าวสารนกันี้นเสบีย
ในถข้อยคคาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยเจข้าตรกัสขณะนบีนี้ พระองคร์ตรกัสถซงการปฏลิเสธอกันไรข้เหตลุผลและแนต่วแนต่ของ
พวกผยนข้ คาทางศาสนาเหลต่านกันี้น คนอการทบีพนื่ วกเขาปฏลิเสธทกันี้งยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและพระองคร์เอง (ขข้อ 16 ถซง
19) พระองคร์ตรกัสถซงการไมต่ยอมกลกับใจใหมต่ของเมนองเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธไปมากมาย
แลข้ว (ขข้อ 20 ถซง 24) กระนกันี้นพวกยลิวเหลต่านบีนี้ – โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งพวกอาจารยร์, พวกธรรมาจารยร์, พวกปลุโรหลิต
ใหญต่, และคนอนนื่นๆทบีนื่เปป็นหกัวหนข้า – ลข้วนเปป็นคนฉลาด พวกเขาคลุข้นเคยดบีกกับถข้อยคคาของพวกศาสดาพยากรณร์และ
เพลงสดลุดบี พวกเขารยเข้ ยอะเกบีนื่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ผยข้จะเสดห็จมานกันี้น แตต่พวกเขากห็ไมต่ยอมเขข้าใจและซาบซซนี้งกกับ
ถข้อยคคาและการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นของพระเยซย อยต่างไรกห็ตาม คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถต่อมใจ, ตนื่คาตข้อย, และเทบียบกกันแลข้ว
เปป็นคนโฉดเขลากห็ตข้อนรกับถข้อยคคาของพระองคร์ เราเหห็นตกัวอยต่างของเรนนื่องนบีนี้ในบกันทซกของลยกาเกบีนื่ยวกกับการรกักษา
คนเปป็นอกัมพาตนกันี้นผยข้ซซนื่งเพนนื่อนๆของเขาไดข้พาเขามาหาพระเยซย:
“คราวนกันี้นวกันหนซนื่งเมนนื่อพระองคร์ทรงสกันื่งสอนอยยต่ มรีพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยคฝฝ่ายพระราชบมัญญมัตรินมัสิ่ง
อยผข่ดวผู้ ย เปป็นผยข้มาจากทลุกเมนองในแควข้นกาลลิลบี แควข้นยยเดบีย และจากกรลุงเยรยซาเลห็ม ฤทธลิเธ ดชขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
กห็สถลิตอยยต่เพนอนื่ จะรกักษาเขาใหข้หายโรค และดยเถลิด มบีผยข้หามคนอกัมพาตคนหนซนื่งนอนบนทบีนื่นอน และเขาหาชต่องทบีนื่จะ
หามคนอกัมพาตนกันี้นเขข้ามาวางตรงพระพกักตรร์ของพระองคร์ เมนนื่อหาชต่องเอาเขข้ามาไมต่ไดข้เพราะคนมาก เขาจซงขซนี้นไป
บนดาดฟฟ้าหลกังคาบข้านหยต่อนคนอกัมพาตลงมา ทกังนี้ ทบีนื่นอนตามชต่องกระเบนนี้องตรงกลางหมยต่คนตต่อพระพกักตรร์พระเยซย
เมนนื่อพระองคร์ทอดพระเนตรเหห็นความเชนนื่อของเขาทกันี้งหลาย พระองคร์จซงตรกัสกกับคนอกัมพาตวต่า “บลุรลุษเออ๋ย บาปของ
เจข้าไดข้รกับการอภกัยแลข้ว” ฝฝ่ายพวกธรรมาจารยคและพวกฟารริสรีเรริสิ่มคริดในใจวข่า “คนนรีนั้ทรีสิ่พดผ หมริสิ่นประมาทเปป็นผผผู้ใด
เลข่า ใครจะยกความผลิดบาปไดข้เวข้นแตต่พระเจข้าเทต่านกันี้น”

“แตต่เมนนื่อพระเยซยทรงทราบความคลิดของเขา พระองคร์จซงตรกัสแกต่เขาวต่า “ไฉนทต่านทกันี้งหลายจซงคลิดในใจ
อยต่างนบีนี้ ทบีนื่จะวต่า ‘บาปของเจข้าไดข้รกับการอภกัยแลข้ว’ หรนอจะวต่า ‘จงลลุกขซนี้นเดลินไปเถลิด’ นกันี้น ขข้างไหนจะงต่ายกวต่ากกัน
แตต่เพนนื่อทต่านทกันี้งหลายจะไดข้รยข้วาต่ บลุตรมนลุษยร์มบีฤทธลิธอคานาจในโลกทบีนื่จะโปรดยกความผลิดบาปไดข้” (พระองคร์จงซ ตรกัส
สกันื่งคนอกัมพาตวต่า) “เราสกันื่งเจข้าวต่า จงลลุกขซนี้นยกทบีนื่นอนไปบข้านของเจข้าเถลิด” ในทกันใดนกันี้น เขาจซงลลุกขซนี้นตต่อหนข้าคนทกันี้ง
ปวง ยกทบีนื่นอนซซนื่งเขาไดข้นอนนกันี้น กลกับไปบข้านของตน พลางรข้องสรรเสรลิญพระเจข้า คนทมันั้งปวงกร็อมัศจรรยคใจและไดผู้
สรรเสรริญพระเจผู้า ตต่างเตห็มไปดข้วยความกลกัวและพยดวต่า “วกันนบีนี้เราไดข้เหห็นสลินื่งแปลกประหลาด”” (ลยกา 5:17-26)
ในบกันทซกเหตลุการณร์ตอนนบีนี้เราเรบียนรยวข้ าต่ ขณะนกันี้นมบีพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ฝาฝ่ ยพระราชบกัญญกัตลิซซนื่ง
ออกมาจากทลุกเมนองของแควข้นกาลลิลบีและแควข้นยยเดบีย และจากกรลุงเยรยซาเลห็มอยยต่ทบีนื่นกันื่น พระเยซยทรงประกาศอยต่าง
เปปิดเผยวต่าพระองคร์ทรงมบีฤทธลิธอคานาจทบีนื่จะยกโทษบาปไดข้ กระนกันี้นพวกเขากห็พลาดความจรลิงแหต่งคคาตรกัสของ
พระองคร์ไป เหตลุใดคนเหลต่านบีนี้ – ถซงแมข้วต่าพวกเขาไดข้เหห็นในวกันนกันี้นแลข้วถซงการแสดงออกอกันนต่าทซนื่งแหต่งฤทธลิธเดชของ
พระเจข้า – จซงไมต่รยข้จกกั พระเมสสลิยาหร์ของตน, ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้นทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดข้กลต่าว
ถซง? แตต่คนจคานวนมากกห็จคาพระองคร์เองและจากไปโดยรข้องสรรเสรลิญพระเจข้า ความจรลิงอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีเหลต่านบีนี้
ไดข้ถยกปปิดซต่อนไวข้จากพวกธรรมาจารยร์ฝาฝ่ ยพระราชบกัญญกัตลิ แตต่พระเจข้า “ไดผู้สคาแดงใหผู้ผผผู้นผู้อยรผผู้”
พระเยซยไมต่ไดข้กคาลกังตรกัส (ตรงนบีนี้ในมกัทธลิว 11:25) ถซงเดห็กทารกเลห็กๆทบีนื่มบีอายลุเพบียงไมต่กวบีนื่ กัน แตต่หมายถซงพวก
เดห็กทารกในเรนนื่องสตลิปฟัญญา, ความมกันื่งคกันื่ง, และสถานะทางสกังคม และเราควรสกังเกตตรงนบีนี้วต่าพระเยซยทรงขอบคลุณ
พระบลิดาทกันี้งทบีนื่ทรงปปิดซต่อนสลินื่งเหลต่านบีนี้ไวข้จากชนชกันี้นหนซนื่งและทบีนื่ทรงเปปิดเผยพวกมกันแกต่อบีกชนชกันี้นหนซนื่ง พระเยซยทรง
เทศนาแกต่คนทกันี้งปวง – คนรวย, คนจน, คนมบีปฟัญญา, คนไรข้ปฟัญญา, ทาส, ไท คนสต่วนใหญต่เหลต่านกันี้นทบีนื่ตข้อนรกับ
พระเยซยเปป็นคนยากจน, ไรข้ชนนื่อเสบียง, ไมต่รยข้เรนนื่องรยรข้ าว, รยข้นข้อย, ตนื่คาตข้อย – และดข้วยเหตลุนบีนี้จซงเปป็นคนทบีนื่รกับการสอนไดข้
สต่วนพวกคนมบีปฟัญญา, คนรวย, คนทบีนื่เฉลบียวฉลาด, และพวกทบีนื่เขข้าสกังคมเกต่งกห็ไมต่ยอมฟฟังขต่าวสารของพระองคร์
พวกฟารลิสบีทบีนื่เยต่อหยลินื่งและโอหกังในเมนองคาเปอรนาอลุมและทกันื่วแผต่นดลินนกันี้นปฏลิเสธขต่าวสารขต่าวประเสรลิฐอกันเรบียบงต่าย
ของพระองคร์ แตต่พระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิทธ รงพอพระทกัยทบีนื่จะเปปิดเผยขต่าวดบีแสนมหกัศจรรยร์นบีนี้แกต่พวกคนยากจน,
คนใจถต่อม, คนไมต่มบีชนนื่อเสบียง บางคนถามวต่า “ทคาไมลต่ะ?” เหตลุใดพระเจข้าจซงทรงซต่อนสลินื่งเหลต่านบีนี้ไวข้จากพวกธรรมา
จารยร์ฝาฝ่ ยพระราชบกัญญกัตลิและทรงเปปิดเผยพวกมกันแกต่พวกคนโฉดเขลา? คคาตอบเดบียวทบีนื่ผยข้ใดจะใหข้ไดข้กห็ถยกบกันทซกไวข้
ในพระคคาขข้อถกัดไป:
ขข้อ 26: “ขผู้าแตข่พระบริดา ทรีเสิ่ ปป็นอยข่างนมันั้นกร็เพราะเปป็นทรีสิ่ชอบพระทมัยในสายพระเนตรของพระองคค”
นบีนื่แหละคนอพระประสงคร์ของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ และในหลายคราว คคาอธลิบายเดบียวทบีจนื่ ะเสนอใหข้
ไดข้กห็คนอ มกันเปป็นพระประสงคร์ของพระเจข้า ความเขข้าใจของเราถยกทคาใหข้สกับสนอยยต่บต่อยๆ และเรากห็มกักไมต่ประสบผล
สคาเรห็จในความพยายามทกันี้งสลินี้นของเราทบีจนื่ ะหาคคาอธลิบาย หลกักปรกัชญาของเราลข้มเหลว – และทกันี้งหมดทบีนื่เรากลต่าว
ไดข้กห็คนอสลินื่งทบีพนื่ ระเยซยตรกัส: “ขผู้าแตข่พระบริดา ทรีเสิ่ ปป็นอยข่างนมันั้นกร็เพราะเปป็นทรีสิ่ชอบพระทมัยในสายพระเนตรของ
พระองคค” เทต่านบีนี้กห็เพบียงพอแลข้ว เราไมต่ตอข้ งพยดอะไรตต่อไปอบีก
เมนนื่อพระเจข้าทรงกระทคาสลินื่งใด คคาตอบทบีนื่ดบีทบีนื่สดลุ ทบีนื่มนลุษยร์จะใหข้ไดข้สคาหรกับสลินื่งทบีนื่พระเจข้าทรงกระทคากห็คอน วต่า
พระเจข้าทรงมบีสลิทธลิทธ บีนื่จะกระทคาเชต่นนกันี้น พระเจข้าทรงทคาผลิดไมต่ไดข้ พระเจข้าทรงชอบธรรม, พระเจข้าทรงศกักดลิธสลิทธลิธ,

พระเจข้าทรงบรลิสลุทธลิธ, และเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่พระเจข้าจะทรงทคาบาปหรนอทคาผลิด ดกังนกันี้น ไมต่วต่าพระเจข้าทรงกระทคาสลินื่ง
ใด มกันกห็เปป็นไปเพนนื่อใหข้เกลิดผลดบีแกต่มนลุษยร์และถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า เราไมต่จคาเปป็นตข้องใชข้สตลิปฟัญญามนลุษยร์เพนนื่อ
พยายามอธลิบายหรนอหาเหตลุผลประกอบหลายสลินื่งทบีนื่พระเจข้าทรงกระทคาและอนลุญาตใหข้เกลิดขซนี้น มกันชต่างปลอบ
ประโลมใจและทคาใหข้อลุต่นใจจรลิงๆทบีนื่ไดข้รยข้วาต่ พระเจข้าของเราทรงทคาผลิดพลาดไมต่ไดข้ พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าสาวกของ
พระองคร์วต่า “จงมบีความเชนนื่อในพระเจข้าเถลิด” (มาระโก 11:22) เมนนื่อคลุณและผมมบีความเชนนื่อในพระเจข้า เรากห็จะไมต่มบี
วกันตกันี้งคคาถามสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์ทรงกระทคา, สลินื่งทบีนื่พระองคร์ตรกัส, หรนอสลินื่งทบีนื่พระองคร์ทรงบกัญชาเราใหข้กระทคา
ขข้อ 27: “พระบริดาของเราไดผู้ทรงมอบสริสิ่งสารพมัดใหผู้แกข่เรา และไมข่มรีใครรผผู้จกมั พระบทุตรนอกจากพระบริดา
และไมข่มรีใครรผผู้จกมั พระบริดานอกจากพระบทุตรและผผผู้ใดกร็ตามทรีสิ่พระบทุตรประสงคคจะสคาแดงใหผู้รผผู้”
“พระบริดาของเราไดผู้ทรงมอบสริสิ่งสารพมัดใหผู้แกข่เรา” หลกักคคาสอนนบีนี้ถยกสอนอยต่างชกัดเจนบต่อยครกันี้งในภาค
พกันธสกัญญาใหมต่ (กรลุณาศซกษา ยอหร์น 3:35; 5:22; 13:3; 1 โครลินธร์ 15:27, 28; เอเฟซกัส 1:22, 23) ณ กาลเวลา
ชต่วงหนซนื่งในนลิรกันดรร์กาลทบีนื่อยยต่เบนนี้องหลกังเรา สลินื่งสารพกัดไดข้ถยกมอบไวข้แกต่พระบลุตรของพระเจข้า – โดยเฉพาะอยต่างยลินื่ง
สลินื่งสารพกัดทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับมนลุษยร์ในความจรลิงเกบีนื่ยวกกับการไถต่, สลินื่งตต่างๆทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับครลิสตจกักร ในจดหมายของ
เปาโลทบีนื่สต่งถซงชาวเมนองโคโลสบี เราอต่านวต่า “เพราะวต่าโดยพระองคร์สรรพสลินื่งไดข้ถยกสรข้างขซนี้น ทกันี้งในทข้องฟฟ้าและทบีนื่แผต่น
ดลินโลก สลินื่งซซนื่งประจกักษร์แกต่ตาและซซนื่งไมต่ประจกักษร์แกต่ตา ไมต่วต่าจะเปป็นผยข้ครองบกัลลกังกร์ หรนอเปป็นผยข้ครองอาณาจกักร
หรนอเปป็นเทพผยข้ครอบครองอาณาจกักร หรนอเทพผยข้มบีอคานาจ สรรพสลินื่งทกันี้งสลินี้นถยกสรข้างขซนี้นโดยพระองคร์และเพนนื่อ
พระองคร์ พระองคร์ทรงดคารงอยยต่กอต่ นสรรพสลินื่งทกันี้งปวง และสรรพสริสิ่งทมันั้งปวงเปป็นระเบรียบอยผข่โดยพระองคค พระองคค
ทรงเปป็นศรีรษะของกายคฉอครริสตจมักร พระองคร์ทรงเปป็นทบีนื่เรลินื่มตข้น เปป็นบลุตรหกัวปปทบีนื่ทรงเปป็นขซนี้นมาจากความตาย
เพฉสิ่อพระองคคจะไดผู้ทรงเปป็นเอกในสรรพสริสิ่งทมันั้งปวง” (คส. 1:16-18)
พระครลิสตร์ทรงมบีอคานาจควบคลุมเหนนอสรรพสลินื่งทกันี้งปวงเพนนื่อประโยชนร์สลุขของครลิสตจกักร – นกันื่นคนอ ครลิสต
จกักรแทข้ซซนื่งประกอบดข้วยผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของครลิสตจกักร เรา
เปป็นกระดยกแหต่งกระดยกของพระองคร์และเนนนี้อหนกังแหต่งเนนนี้อหนกังของพระองคร์ ตามทบีถนื่ ยกเปปิดเผยในจดหมายของ
เปาโลทบีนื่สต่งถซงชาวเมนองเอเฟซกัส: “เพราะวต่าสามบีเปป็นศบีรษะของภรรยา เหมนอนพระครริสตคทรงเปป็นศรีรษะของครริสต
จมักร และพระองคคทรงเปป็นพระผผผู้ชข่วยใหผู้รอดของกายนมันั้น…ฝฝ่ายสามบีกห็จงรกักภรรยาของตน เหมนอนอยต่างทบีพนื่ ระ
ครลิสตร์ทรงรกักครลิสตจกักร และทรงประทานพระองคร์เองเพนนื่อครลิสตจกักร เพนนื่อพระองคร์จะไดข้ทรงแยกตกังนี้ ไวข้ และชคาระ
ครลิสตจกักรนกันี้นใหข้บรลิสลุทธลิธโดยการลข้างดข้วยนนี้คาโดยพระวจนะ เพนนื่อพระองคร์จะไดข้ทรงมอบครลิสตจกักรทบีนื่มบีสงต่าราศบีแดต่
พระองคร์เอง ไมต่มบีจดลุ ดต่างพรข้อย รลิวนี้ รอย หรนอมลทลินใดๆเลย แตต่บรลิสลุทธลิธปราศจากตคาหนลิ… เพราะวข่าเราเปป็นอวมัยวะ
แหข่งพระกายของพระองคค แหข่งเนฉนั้อหนมังของพระองคค และแหข่งกระดผกของพระองคค…ขข้อนบีนี้เปป็นขข้อลซกลกับทบีนื่สคาคกัญ
มาก แตต่วต่าขข้าพเจข้าพยดถซงพระครลิสตร์กกับครลิสตจกักร” (อฟ. 5:23-32)
มกันเปป็นขข้อเทห็จจรลิงอบีกประการหนซนื่งทบีนื่โดดเดต่นทบีนื่วาต่ การปกครองจกักรวาลถยกมอบไวข้แดต่พระองคร์แลข้ว (อฟ.
1:20-22) เราทราบวต่าไมต่ใชต่ผยข้ปกครองทลุกคนเปป็นคนทบีนื่ยคาเกรงพระเจข้า แตต่พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ปกครองเหนนอสลินื่ง
สารพกัด และในตอนจบสลินื่งสารพกัดกห็จะกลกับมาถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า เรารยข้วาต่ หลายสลินื่งถยกดคาเนลินการโดยรกัฐบาล
ตต่างๆของมนลุษยร์ทบีนื่ไมต่สอดคลข้องกกับความชอบธรรมและความบรลิสลุทธลิธของพระเจข้า พระเจข้าทรงอนทุญาตใหข้เปป็นเชต่น

นบีนี้ แตต่มกันกห็ไมต่ใชต่พระประสงคคของพระองคร์ อยต่างไรกห็ตาม เรากห็ปฏลิเสธไมต่ไดข้วต่า “ผยข้สยงสลุดนกันี้นทรงปกครองราช
อาณาจกักรของมนลุษยร์ และพระองคร์จะประทานราชอาณาจกักรนกันี้นแกต่ผยข้ทบีนื่พระองคร์ทรงปรารถนา” (ดนล. 4:25)
สลินื่งสารพกัดในจกักรวาลนบีนี้สลุดทข้ายแลข้วจะถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า และครลิสตจกักรจะสคาแดงสงต่าราศบีของ
พระองคร์ในนครขาวดลุจมลุกดานกันี้นไปตลอดทลุกยลุคสมกัย เปาโลบอกเรนนื่องนบีนี้อยต่างชกัดเจนในขข้อพระคคาตต่อไปนบีนี้ :
เอเฟซมัส 1:15-23: “เหตลุฉะนกันี้นเชต่นกกันครกันี้นขข้าพเจข้าไดข้ยลินถซงความเชนนื่อของทต่านในพระเยซยเจข้า และความ
รกักใครต่ตต่อวลิสลุทธลิชนทกันี้งปวง ขข้าพเจข้าจซงไดข้ขอบพระคลุณเพราะทต่านทกันี้งหลายไมต่หยลุดเลย คนอเอต่ยถซงทต่านในคคา
อธลิษฐานของขข้าพเจข้า เพนนื่อพระเจข้าแหต่งพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา คนอพระบลิดาผยข้ทรงสงต่าราศบี จะ
ทรงโปรดประทานใหข้ทต่านทกันี้งหลายมบีจตลิ ใจอกันประกอบดข้วยสตลิปฟัญญา และความประจกักษร์แจข้งในเรนนื่องความรยข้ถซง
พระองคร์ และขอใหข้ตาใจของทต่านสวต่างขซนี้นเพนนื่อทต่านจะไดข้รวยข้ าต่ ในการทบีพนื่ ระองคร์ทรงเรบียกทต่านนกันี้น พระองคร์ไดข้
ประทานความหวกังอะไรแกต่ทาต่ น และรยข้วาต่ มรดกของพระองคร์สคาหรกับวลิสลุทธลิชนมบีสงต่าราศบีอกันอลุดมบรลิบยรณร์เพบียงไร
และรยวข้ ต่าฤทธานลุภาพอกันใหญต่ของพระองคร์มบีมากยลินื่งเพบียงไรสคาหรกับเราทกันี้งหลายทบีนื่เชนนื่อ ตามการกระทคาแหต่งฤทธานลุ
ภาพอกันใหญต่ยลินื่งของพระองคร์ ซซนื่งพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาในพระครลิสตร์ เมนนื่อทรงบกันดาลใหข้พระองคร์เปป็นขซนี้นมาจาก
ความตาย และใหข้สถลิตเบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์เองในสวรรคสถาน สยงยลินื่งเหนนอบรรดาเทพผยข้ครอง เหนนอ
ศกักดลิเทพ เหนนออลิทธลิเทพ เหนนอเทพอาณาจกักร และเหนนอนามทกันี้งปวงทบีนื่เขาเอต่ยขซนี้น มลิใชต่ในยลุคนบีนี้เทต่านกันี้นแตต่ในยลุคทบีนื่
จะมาถซงดข้วย พระเจผู้าไดผู้ทรงปราบสริสิ่งสารพมัดลงไวผู้ใตผู้พระบาทของพระครริสตค และไดผู้ทรงตมังนั้ พระองคคไวผู้เปป็น
ประมทุขเหนฉอสริสิ่งสารพมัดแหข่งครริสตจมักร ซซสิ่งเปป็นพระกายของพระองคค คฉอซซสิ่งเตร็มบรริบผรณคดผู้วยพระองคค ผผทผู้ รงอยผข่
เตร็มททุกอยข่างททุกแหข่งหน”
เอเฟซมัส 2:4-7: “แตต่พระเจข้า ผยข้ทรงเปปปี่ยมดข้วยพระกรลุณา เพราะเหตลุความรกักอกันใหญต่หลวง ... ทรงใหผู้
เราเปป็นขซนั้นมากมับพระองคค และทรงโปรดใหผู้เรานมัสิ่งในสวรรคสถานกมับพระองคคในพระเยซผครริสตค เพฉอสิ่ วข่าในยทุค
ตข่อๆไป พระองคคจะไดผู้ทรงสคาแดงพระคทุณของพระองคคอมันอทุดมเหลฉอลผู้น ในการซซสิ่งพระองคคไดผู้ทรงเมตตาเราใน
พระเยซผครริสตค”
“ไมข่มรีใครรผจผู้ มักพระบทุตรนอกจากพระบริดา” นกันื่นคนอ ไมต่มบีผใยข้ ดเวข้นแตต่พระเจข้ารยข้จกกั พระองคร์อยข่างถข่องแทผู้
ความคลิดทบีนื่มบีขบีดจคากกัดของมนลุษยร์ไมต่อาจเขข้าใจพระลกักษณะของพระบลุตรของพระเจข้าไดข้อยต่างถต่องแทข้ หรนอขข้อ
ลซกลกับแหต่งการเปป็นหนซนื่งเดบียวนกันี้นระหวต่างมนลุษยร์กกับพระเจข้า พระเจข้าทรงไรข้ขบีดจคากกัดและทรงทราบทลุกสลินื่ง , มนลุษยร์มบี
ขบีดจคากกัดและถยกจคากกัดในดข้านตต่างๆ ดข้วยเหตลุนบีนี้ จซงไมต่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถเขข้าใจพระบลุตรของพระเจข้าอยต่าง
ถต่องแทข้ไดข้ เรายอมรกับพระองคร์โดยความเชนนื่อและเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์, พระบลุตรของพระเจข้า, พระ
เมษโปดกผยข้ปราศจากตคาหนลิหรนอดต่างพรข้อยใดๆ เราเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงถยกปฏลิสนธลิโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธและ
ประสยตจลิ ากมารบียร์หญลิงพรหมจารบีผยข้นกันี้น ความคลิดทบีมนื่ บีขบีดจคากกัดไมต่อาจเขข้าใจสลินื่งเหลต่านบีนี้ไดข้ แตต่เรายอมรกับสลินื่งเหลต่านบีนี้
โดยความเชฉสิ่อ พระองคร์ทรงเปป็นมนลุษยร์ – แตต่พระองคร์กห็ทรงเปป็นมากกวข่ามนลุษยร์ พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมต่
นลิยมปฏลิเสธทบีนื่จะยอมรกับเรนนื่องการประสยตจลิ ากหญลิงพรหมจารบี, ความเปป็นพระเจข้าของพระครลิสตร์, หรนอการเสดห็จ
มารกับสภาพมนลุษยร์, เพราะวต่าพวกเขาไมต่สามารถอธริบายเรนนื่องเหลต่านบีนี้ไดข้ แตต่ความคลิดทบีนื่มบีขบีดจคากกัดของมนลุษยร์ไมข่

สามารถอธริบายพระเจข้าของเราไดข้และไมต่สามารถรยข้ทางตต่างๆของพระองคร์ไดข้ นอกเสบียจากวต่าพระเจข้าทรงพอ
พระทกัยทบีจนื่ ะเปปิดเผยทางทกันี้งหลายของพระองคร์แกต่เรา
ไมต่มบีใครจะยอมรกับพระเยซยใหข้เปป็นพระผยข้ชต่วยใหข้รอดหากไมต่มบีฤทธลิธเดชทบีนื่ใหข้ความสวต่างแหต่งพระวจนะของ
พระเจข้าและอคานาจในการชกักนคามาของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระวจนะของพระเจข้านคามาซซนื่งความสวต่าง, พระ
วลิญญาณทรงฟฟ้องใจและชกักนคามา; ดข้วยเหตลุนบีนี้ มนลุษยร์จซงรกับความรอดไดข้โดยพระคลุณของพระเจข้าผต่านทางความ
เชนนื่อเทต่านกันี้น ความเชนนื่อทบีนื่นคามาซซนื่งพระคลุณทบีนื่ชวต่ ยใหข้รอดนกันี้นมาไดข้โดยการไดข้ยลินพระวจนะเทต่านกันี้น (กรลุณาศซกษา
เอเฟซกัส 2:8, 9 และโรม 10:17)
“...และไมข่มรีใครรผผู้จกมั พระบริดานอกจากพระบทุตรและผผผู้ใดกร็ตามทรีสิ่พระบทุตรประสงคคจะสคาแดงใหผู้รผผู้”
เหมนอนกกับทบีนื่วต่ามนลุษยร์ไมต่อาจรยข้จกกั พระครริสตคไดข้อยต่างถต่องแทข้ นบีนื่กเห็ ปป็นจรลิงเชต่นกกันเกบีนื่ยวกกับพระเจข้าพระบลิดา ไมต่มใบี คร
รยจข้ กักพระบลิดานอกจากพระบลุตร พระเยซยตรกัสวต่า “เหมนอนพระบลิดาทรงรยจข้ กักเรา เรากห็รยข้จกกั พระบลิดา
ดข้วย...” (ยอหร์น 10:15) ไมข่มรีผผผู้ใด, ไมต่วาต่ คนๆนกันี้นจะมบีปฟัญญาขนาดไหน, สามารถเขข้าใจพระเจข้าไดข้อยต่างชกัดเจน
และถต่องแทข้ พระบลุตรเทต่านกันี้นทรงเขข้าใจและรยข้จกกั พระบลิดา และผยข้ใดจะรยข้จกกั พระเจข้าไดข้กห็โดยทางพระเยซยเทต่านกันี้น
ในยอหร์น 1:1 เราอต่านวต่า “ในเรลินื่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยต่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยต่กกับพระเจข้า และพระ
วาทะทรงเปป็นพระเจข้า” ตต่อมาในบทนกันี้นเราอต่านวต่า “พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนนนี้อหนกัง และทรงอยยต่ทาต่ มกลาง
เรา (และเราทกันี้งหลายไดข้เหห็นสงต่าราศบีของพระองคร์ คนอสงต่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีนื่บกังเกลิดจากพระบลิดา)
บรลิบยรณร์ดวข้ ยพระคลุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:14) จากนกันี้นในขข้อ 18 ของบทนกันี้นเราอต่านวต่า “ไมข่มรีใครเคยเหร็น
พระเจผู้าในเวลาใดเลย พระบทุตรองคคเดรียวทรีสิ่บมังเกริดมา ผผผู้ทรงสถริตในพระทรวงของพระบริดา พระองคคไดผู้ทรง
สคาแดงพระเจผู้าแลผู้ว”
พระครลิสตร์ทรงอยยต่ในเรลินื่มแรกนกันี้นกกับพระบลิดา พระเจข้าผยข้ทรงเปป็นตรบีเอกานลุภาพทรงดคารงอยยต่มาตกันี้งแตต่นลิรกัน
ดรร์กาลและจะทรงดคารงอยยต่ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ เมนนื่อประมาณสองพกันปปทบีนื่แลข้วพระเยซยไดข้ทรงรกับรต่างกายแหต่งเนนนี้อ
หนกังและเสดห็จเขข้ามาในโลกนบีนี้เพนนื่อประกาศความรกักของพระเจข้า, พระคลุณของพระเจข้า, และความเมตตาของ
พระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ จซงไมต่มบีผยข้ใดสามารถมาถซงพระเจข้าไดข้เวข้นแตต่มาทางพระเยซยครลิสตร์ (ยอหร์น 14:6) จะไมต่มบี
มนลุษยร์คนใดยอมรกับพระเจข้าวต่าเปป็นพระบลิดาของพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดของเรา, พระเยซยครลิสตร์, เลยหากพระองคร์ไมต่
ทรงอนลุญาตใหข้พระเยซยเปปิดเผยแกต่คนๆนกันี้นเกบีนื่ยวกกับความจรลิงเรนนื่องพระบลิดา
อกัครสาวกเปาโลบอกเราวต่า “แตต่มนลุษยร์ธรรมดาจะรกับสลินื่งเหลต่านกันี้นซซนื่งเปป็นของพระวลิญญาณแหต่งพระเจข้า
ไมต่ไดข้ เพราะเขาเหห็นวต่าเปป็นสลินื่งโงต่เขลา และเขาไมต่สามารถเขข้าใจไดข้ เพราะวต่าจะเขข้าใจสลินื่งเหลต่านกันี้นไดข้กห็ตอข้ งสกังเกต
ดข้วยจลิตวลิญญาณ” (1 คร. 2:14) พระวลิญญาณของพระเจข้าทรงเปปิดเผยความจรลิงเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องฝฝ่ายวลิญญาณตต่างๆ
แกต่จตลิ ใจทบีจนื่ รลิงใจ ไมต่มบีผยข้ใดสามารถรยข้จกกั พระเจข้าพระบลิดาหรนอพระเจข้าพระบลุตรไดข้เวข้นแตต่คนๆนกันี้นไดข้รบกั การเปปิดเผย
เกบีนื่ยวกกับพระองคร์ทกันี้งสองผต่านทางพระวจนะเมนนื่อพระวลิญญาณทรงใหข้ความสวต่างแกต่ความคลิดของเขาซซนื่งถยกทคาใหข้
มนดบอดไปโดยพระของยลุคนบีนี้:
“แตต่ถข้าขต่าวประเสรลิฐของเราถยกบกังไวข้จากใคร กห็จากคนเหลข่านมันั้นทรีสิ่กคาลมังจะพรินาศ สข่วนคนทรีสิ่ไมข่เชฉสิ่อนมันั้น
พระของยทุคนรีนั้ไดผู้กระทคาใจของเขาใหผู้มฉดไป เพนนื่อไมต่ใหข้ความสวต่างของขต่าวประเสรลิฐอกันมบีสงต่าราศบีของพระครลิสตร์ ผยข้

เปป็นพระฉายของพระเจข้า สต่องแสงถซงพวกเขา ดข้วยวต่าเราไมต่ไดข้ประกาศตกัวเราเอง แตต่ไดข้ประกาศพระเยซยครลิสตร์วาต่
ทรงเปป็นองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และไดข้ประกาศตกัวเราเองเปป็นผยข้รกับใชข้ของทต่านทกันี้งหลายเพราะเหห็นแกต่พระเยซย เพราะ
วต่าพระเจข้าองคร์นกันี้น ผยข้ไดข้ตรกัสสกันื่งใหข้ความสวต่างออกมาจากความมนด ไดข้ทรงสต่องสวต่างเขข้ามาในจลิตใจของเรา เพฉสิ่อใหผู้
เรามรีความสวข่างแหข่งความรผผู้ถซงสงข่าราศรีของพระเจผู้าปรากฏในพระพกักตรร์ของพระเยซยครลิสตร์” (2 คร. 4:3-6)
มนลุษยร์ธรรมดากห็ตายไปแลข้วในการละเมลิดและการบาปตต่างๆ (อฟ. 2:1) มนลุษยร์ธรรมดาถยกปปิดตาโดย
พระของโลกนบีนี้ (2 คร. 4:4) มนลุษยร์ธรรมดาไมต่อาจยอมรกับสลินื่งตต่างๆของพระเจข้าไดข้ เพราะวต่าสลินื่งเหลต่านกันี้นเปป็นเรนนื่อง
ฝฝ่ายวลิญญาณและตกัวเขาเปป็นฝฝ่ายเนนนี้อหนกัง (1 คร. 2:14; รม. 8:7, 8) ดข้วยเหตลุนบีนี้มนลุษยร์ธรรมดาจซงสลินี้นหวกัง, ชต่วย
เหลนอตกัวเองไมต่ไดข้, และมลุต่งหนข้าสยต่นรก, หากไมต่มบีพระเจข้า
แผนการแหต่งความรอดถยกวางไวข้อยต่างชกัดเจนในโรม 10:9-17: “คนอวต่าถข้าทต่านจะรมับดผู้วยปากของทข่านวต่า
พระเยซยทรงเปป็นองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และเชฉสิ่อในจริตใจของทข่านวต่าพระเจข้าไดข้ทรงชลุบพระองคร์ใหข้เปป็นขซนี้นมาจาก
ความตาย ทข่านจะรอด ดข้วยวต่าความเชนนื่อดข้วยใจกห็นคาไปสยต่ความชอบธรรม และการยอมรกับดข้วยปากกห็นคาไปสยต่ความ
รอด ... เพราะวต่า ‘ผผผู้ใดทรีจสิ่ ะรผู้องออกพระนามขององคคพระผผผู้เปป็นเจผู้ากร็จะรอด’ แตต่ผยข้ทบีนื่ยกังไมต่เชนนื่อในพระองคร์จะทยล
ขอตต่อพระองคร์อยต่างไรไดข้ และผยข้ทบีนื่ยกังไมต่ไดข้ยลินถซงพระองคร์จะเชนนื่อในพระองคร์อยต่างไรไดข้ และเมนนื่อไมต่มบีผยข้ใดประกาศ
ใหข้เขาฟฟัง เขาจะไดข้ยลินอยต่างไรไดข้ และถข้าไมต่มบีใครใชข้เขาไป เขาจะไปประกาศอยต่างไรไดข้ ตามทบีนื่มบีคคาเขบียนไวข้แลข้ว
วต่า ‘เทข้าของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศขต่าวประเสรลิฐแหต่งสกันตลิสลุข และประกาศขต่าวประเสรลิฐแหต่งสลินื่งอกันประเสรลิฐ กห็
งามสกักเทต่าใด’ แตต่มลิใชต่ทลุกคนไดข้เชนนื่อฟฟังขต่าวประเสรลิฐนกันี้น เพราะอลิสยาหร์ไดข้กลต่าวไวข้วต่า ‘พระองคร์เจข้าขข้า ใครเลต่าไดข้
เชนนื่อสลินื่งทบีนื่เขาไดข้ยลินจากเราทกันี้งหลาย’ ฉะนมันั้นความเชฉสิ่อเกริดขซนั้นไดผู้กร็เพราะการไดผู้ยริน และการไดผู้ยรินเกริดขซนั้นไดผู้กร็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจผู้า”
คนบาปทบีนื่หลงหาย, ตายไปแลข้ว, ถยกปปิดตา, ชต่วยเหลนอตกัวเองไมต่ไดข้ตอข้ งไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้ากต่อน
และเชนนื่อพระวจนะนกันี้น; จากนกันี้นความสวต่างแหต่งขต่าวประเสรลิฐอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีกห็จะสาดสต่องเขข้ามาในใจทบีนื่ถยกทคาใหข้
มนดมลิดและมนอบอดนกันี้น พระวลิญญาณซซนื่งทรงใชข้ความสวต่างแหต่งพระวจนะนกันี้นกห็ทรงเปปิดใจทบีนื่ถยกทคาใหข้มนดไป; และ
คนๆนกันี้นทบีนื่แสวงหาความรอดกห็จะไดข้รบกั ความรอดโดยการไดข้ยลิน, การเชนนื่อ, การรกับเอา, และการกลต่าวยอมรกับ การ
ไดข้ยลินพระวจนะมากต่อนสลินื่งอนนื่นๆทบีนื่เหลนอทกันี้งหมด ไมต่มบีผยข้ใดสามารถถยกเปลบีนื่ยนแปลงจากคนบาปใหข้กลายเปป็นลยกคน
หนซนื่งของพระเจข้าไดข้หากเขาไมต่ไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้า พระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อประกาศพระเจข้า (ยอหร์น
1:18) และในการประกาศพระเจข้า พระองคร์กห็ทรงประกาศความรมักของพระเจข้าและพระคทุณของพระเจข้า (1
ยอหร์น 4:8; ฮบ. 2:9)

ขผู้อความใหมข่ของพระเยซซู:
ไมข่ใชข่อาณาจมักรนมันั้น แตข่เปป็นความเปป็นสาวกแบบสข่วนตมัว
ขข้อ 28: “บรรดาผผผู้ทคางานเหนร็ดเหนฉสิ่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทข่านทมันั้งหลายหาย
เหนฉสิ่อยเปป็นสทุข”

ไมต่มบีความสงสกัยในใจของผมเลยวต่าพระเยซยกคาลกังตรกัสถซงระบบของยลิวเปป็นหลกักตรงนบีนี้ พวกยลิวโอดครวญ
อยยต่ภายใตข้นนี้คาหนกักมหาศาลของพลิธกบี าร, บกัญญกัตลิ, ประเพณบี, หลกักขข้อเชนนื่อ, และวกันสคาคกัญทางศาสนาตต่างๆของพวก
เขา เปโตรถามพวกผยข้นคาครลิสตจกักรในกรลุงเยรยซาเลห็มวต่า “ถข้าอยต่างนกันี้นทคาไมบกัดนบีนี้ทาต่ นทกันี้งหลายจซงทดลองพระเจข้า
โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซซซึ่งบรรพบสุรสุษของเราหรมอตนวเราเองกห็ดนแบกไมล่ไหว” (กลิจการ 15:10) พระ
เยซยทรงบอกพวกยลิวตรงนบีนี้ในขข้อ 28 ของมกัทธลิว 11 วต่าหากพวกเขาจะมาหาพระองคร์และรกับขข้อความของ
พระองคร์ พวกเขากห็จะถยกปลดปลต่อยใหข้เปป็นอลิสระจากพลิธบีกรรม, พลิธกบี าร, เทศกาลเลบีนี้ยง, และเครนนื่องถวายบยชาอกัน
เปป็นภาระหนกักเหลต่านบีนี้
อยต่างไรกห็ตาม ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าพระองคร์ตรกัสถข้อยคคาเหลต่านบีนี้เพนนื่อคนทบีนื่ยกังไมต่รอดเชต่นกกัน คนบาปผยข้นต่า
สงสารถยกถต่วงลง, หนกักเพราะตข้องแบกภาระแหต่งการละเมลิดและการบาปตต่างๆ คนบาปทบีนื่เหห็นสภาพของตกัวเองกห็
จะตกัวสกันื่นตต่อพระพกักตรร์พระเจข้าเมนนื่อเขาเหห็นภาระหนกักอกันนกันี้นทบีนื่ตกอยยต่บนตกัวเขา พระเยซยทรงเชลิญชวนคนทกันี้งปวง –
คนเหลต่านกันี้นทบีนื่แบกภาระหนกักแหต่งศาสนา, พลิธบีการ, บกัญญกัตลิ, ประเพณบีตาต่ งๆ; และคนทกันี้งหลายทบีนื่เปป็นคนบาปทบีนื่นต่า
สกังเวชและหลงหายทบีนื่ไมต่ประกาศตกัววต่านกับถนอศาสนาใดๆแตต่กห็รวยข้ ต่าตกัวพวกเขาถยกความบาปถต่วงลง พระองคร์ทรง
เชลิญชวนคนทมันั้งปวงใหข้มาหาพระองคร์ พระองคร์ตรกัสวต่า “บรรดาผผผู้ทคางานเหนร็ดเหนฉสิ่อยและแบกภาระหนมักจงมา
หาเรา และเราจะใหผู้ทข่านทมันั้งหลายหายเหนฉสิ่อยเปป็นสทุข” มบีภาพอกันงดงามแหต่งความรอดตรงนบีนี้

คคาเชชอนั้ เชริญอมันเปปปี่ยมพระกรมณาคมณของพระครริสตร์
เมนนื่อเรากข้าวออกไปยามคนื่คาคนนและมองขซนี้นไปบนทข้องฟฟ้า ทข้องฟฟ้ากห็ดยเหมนอนถยกประดกับดข้วยอกัญมณบีตาต่ งๆ
– บางเมห็ดกห็เปลต่งประกายสลุกใสกวต่าเมห็ดอนนื่นๆเลห็กนข้อย เราเรบียกพวกมกันวต่าดวงดาวตต่างๆ พระคกัมภบีรร์เตห็มไปดข้วย
อกัญมณบีฝาฝ่ ยวลิญญาณตต่างๆ – เพชรพลอยและทกับทลิมตต่างๆ สคาหรกับผมนรีเสิ่ ปป็นหนซนื่งในเพชรนนี้คาเอกของพระคกัมภบีรร์ –
ถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ของพระเยซย: “บรรดาผผผู้ทคางานเหนร็ดเหนฉสิ่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทข่านทมันั้ง
หลายหายเหนฉสิ่อยเปป็นสทุข” ในถข้อยคคาเหลต่านบีนี้เราไดข้กลต่าวไปแลข้วถซงจลุดประสงคร์ทกันี้งหมดของการเสดห็จมาของพระ
เยซยครลิสตร์เจข้าเขข้ามาในโลกนบีนี้ ตรงนบีนี้เรามบีคคาตอบสคาหรกับทลุกความปวดรข้าวของหกัวใจ, ทลุกความตข้องการ, และทลุก
ความอยาก ผผผู้ใดกร็ตามและททุกคนทบีนื่ยอมมาหาพระเยซยกห็จะพบทบีนื่หยลุดพกัก
คคาเชฉนั้อเชริญของพระครริสตคนมันั้นเรนยบงล่าย: -หลายครกังนี้ บรรดาผยข้รบกั ใชข้ใชข้เวลาเยอะในการเตรบียมคคาเทศนา โดยพยายามทบีจนื่ ะจกัดเตรบียมมกันใหข้ถยกหลกัก
การเทศนาเพนนื่อทบีนื่จะสรข้างความประทกับใจใหข้แกต่ผยข้มบีการศซกษารวมถซงคนทบีนื่ไรข้การศซกษา แตต่เรามบีคคาเทศนาตต่างๆ
มากมายของพระเยซยซซนื่งถยกบกันทซกไวข้ในหนกังสนอกลิตตลิคลุณสบีนื่เลต่มนบีนี้ และทลุกคคาเทศนาเหลต่านกันี้นกห็เรบียบงต่ายมากๆ
พระองคร์ตรกัสตรงนบีนี้วาต่ “จงมาหาเรา” ศาสนาของพวกยลิวเปป็นศาสนาทบีนื่เรบียกรข้องใหข้ถนอวกันเทศกาลเลบีนี้ยงตต่างๆ, วกัน
สคาคกัญตต่างๆ, พลิธบีการตต่างๆ และของถวายตต่างๆ (นบีนื่กห็เปป็นจรลิงในศาสนาและนลิกายสมกัยใหมต่ทกันี้งหลาย) มกันคงเปป็นทบีนื่
นต่าชนนนื่ ใจแกต่คนยากจนและคนทบีนื่แบกภาระหนกักจรลิงๆเมนนื่อพระเยซยตรกัสเพบียงวต่า “จงมาเถริด”
คลุณเคยคลิดสกักนลิดไหมวต่านบีนื่เปป็นหนซนื่งในคคาแรกๆในคคาศกัพทร์ของมนลุษยร์? เมนนื่อเดห็กทารกเกลิดและผยข้เปป็นแมต่
เอนนี้อมเขข้าไปในเปลเพนนื่ออลุข้มลยกนข้อย เธอกห็กลต่าววต่า “มาหาแมต่มา” เมนนื่อทารกเรลินื่มนกันื่งในเบาะนกันื่งเลต่นและผยข้เปป็นแมต่

เหยบียดแขนเพนนื่ออลุข้มลยก เธอกห็พดย วต่า “มา” กข้าวแรกทบีนื่ลยกนข้อยหกัดเดลิน ผยข้เปป็นแมต่กห็เหยบียดแขนของเธอออกและพยด
วต่า “มาสลิลยก”
พระเยซผตรกัสวต่า “จงมาเถริด” คคาๆนบีนี้เปป็นทบีนื่เขข้าใจไดข้ในยามทบีนื่คคาอนนนื่ ๆชวนสกับสนและนต่าขกัดเคนองใจ ศาสนา
ตต่างๆประกาศวต่ามนลุษยร์ตข้องเลริก, ละเวผู้น, ทคา, ไป, ใหผู้ และ เปป็น ศาสนาตต่างๆเรบียกรข้องวต่าชบีวตลิ นลิรกันดรร์และการ
หยลุดพกักขซนี้นอยยต่กกับสลินื่งทบีนื่คลุณกระทคาและสลินื่งทบีนื่คลุณไมข่กระทคา แตต่พระเยซยตรกัสวต่า “จงมาเถลิด แคต่มาหาเราเทต่านกันี้น และ
เราจะใหผู้...”
คคาเชนนี้อเชลิญของพระองคร์นกันี้นเรบียบงต่ายและเขข้าใจไดข้ พระเยซยตรกัสแกต่เปโตรและอกันดรยววร์ ต่า “ทต่านจงตาม
เรามาเถริด และเราจะตกันี้งทต่านใหข้เปป็นผยข้หาคนดกังหาปลา” (มาระโก 1:17) เมนนื่อพวกสาวกเหนห็ดเหนนนื่อยและอต่อนลข้า
พระเยซยกห็ตรกัสวต่า “ทต่านทกันี้งหลายจงมาหาทบีนื่เปลบีนื่ยวหยลุดพกักหายเหนนนื่อยสกักหนต่อยหนซนื่ง” (มาระโก 6:31) เมนนื่อสาวก
สองคนนกันี้นของยอหร์นถามพระเยซยวต่า “ทต่านพกักอยยต่ทบีนื่ไหน?” พระองคร์กห็ตรกัสวต่า “มาดยเถลิด” (ยอหร์น 1:38-40)
หลกังจากทบีนื่พวกสาวกตรากตรคาทคางานตลอดทกันี้งคนนและจกับปลาไมต่ไดข้สกักตกัวเลย พระเยซยกห็ทรงเตรบียมมนนี้อเชข้าไวข้บน
หาดทรายรลิมฝฟัปี่งทะเลกาลลิลบีและพระองคร์ตรกัสวต่า “เชริญมารกับประทานอาหารกกันเถลิด” (ยอหร์น 21:1-12)
ไมต่วาต่ คนบาปคนนกันี้นจะชกันื่วชข้าเลวทรามสกักปานใด คคาเชนนี้อเชลิญขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรากห็คนอ “จงมา
หาเรา” ไมต่มบีใครอนนื่นอบีกแลข้วทบีนื่คนบาปจะไปหาไดข้ ไมต่มบีทางอนนื่นอบีกแลข้ว, ไมต่มบีประตยอนนื่น, ไมต่มบีนามอนนนื่ พระองคร์ทรง
เปป็นทางนกันี้น, ความจรลิงนกันี้น, และชบีวลิตนกันี้น และไมต่มบีผยข้ใดมาถซงพระบลิดาไดข้เวข้นแตต่มาทางพระเยซผ (ยอหร์น 14:6)
คคาเชฉนั้อเชริญของพระเยซผมายนงทสุกคน: -พระเยซยเจข้าทรงเชลิญชวนททุกคน: “บรรดาผผผู้ทคางานเหนร็ดเหนฉสิ่อยและแบกภาระหนมักจงมาหาเรา” ความ
รอดทบีพนื่ ระเยซยไดข้ทรงนคาลงมาสยต่มนลุษยร์มบีใหข้แกต่คนทกันี้งปวง – ไมต่มบีผยข้ใดถยกกบีดกกันออกไปเลย สลินื่งนบีนี้ถยกเปปิดเผยอยต่าง
งดงามในยอหร์น 3:16: “เพราะวต่าพระเจข้าทรงรกักโลก จนไดข้ทรงประทานพระบลุตรองคร์เดบียวของพระองคร์ทบีนื่
บกังเกลิดมา เพนนื่อผผผู้ใดทบีนื่เชนนื่อในพระบลุตรนกันี้นจะไมต่พลินาศ แตต่มบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์” และเราเหห็นในยอหร์น 6:37 วต่าไมต่มบีผยข้ใด
เคยถยกผลกักไสไลต่สต่งออกไปเลย: “สารพกัดทบีนื่พระบลิดาทรงประทานแกต่เราจะมาสยต่เรา และผผผู้ทรีสิ่มาหาเรา เรากร็จะไมล่
ทวินั้งเขาเลย”
2 เปโตร 3:9 เปปิดเผยแกต่เราถซงความอดทนนานของพระเจข้า: “องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไมต่ไดข้ทรงเฉนนื่อยชข้าใน
เรนนื่องพระสกัญญาของพระองคร์ ตามทบีนื่บางคนคลิดนกันี้น แตต่พระองคร์ไดข้ทรงอดกลกันี้นพระทกัยไวข้ เพราะเหห็นแกต่เราทกันี้ง
หลายมาชข้านาน ไมข่ทรงประสงคคทจรีสิ่ ะใหผู้ผดูด้หนซซึ่งผดูด้ใดพรินาศเลย แตข่ทรงปรารถนาทรีสิ่จะใหผู้คนทนนั้งปวงกลมับใจเสรีย
ใหมข่” และพระคกัมภบีรกร์ ห็ปปิดทข้ายดข้วยคคาเชนนี้อเชลิญอบีกคราวหนซนื่ง: “พระวลิญญาณและเจข้าสาวตรกัสวต่า “เชริญมาเถริด”
และใหข้ผยข้ทบีนื่ไดข้ยลินกลต่าววต่า “เชริญมาเถริด” และใหข้ผยข้ทบีนื่กระหายเขข้ามา ผผผู้ใดมรีใจปรารถนา กห็ใหข้ผยข้นกันี้นมารกับนนี้คาแหต่งชบีวลิต
โดยไมต่ตข้องเสบียอะไรเลย” (วว. 22:17)
ไมต่มบีสโมสรใด, องคร์กรใด, หรนอศาสนาทบีนื่มนลุษยร์ทคาขซนี้นใดบนแผต่นดลินโลกทบีนื่มนลุษยร์ทลุกคนจะเขข้าเปป็นสมาชลิก
ไดข้ ทลุกสโมสร, ศาสนา, และองคร์กรทบีนื่ถยกกต่อตกันี้งขซนี้นโดยมนลุษยร์มบีขข้อกคาหนดตต่างๆและเงนนื่อนไขตต่างๆทบีนื่บางคนไปไมต่ถซง
ดข้วยเหตลุผลนานกัปการ แตข่ความรอดมรีใหผู้แกข่ทสุกคน ทกันี้งหมดทบีนื่ใครกห็ตามตข้องทคาเพนนื่อทบีนื่จะกลายเปป็นลยกคนหนซนื่ง
ของพระเจข้ากห็คนอ มาหาพระเยซยและตข้อนรกับพระองคร์โดยความเชนนื่อ พระองคร์ทรงเปป็นของขวกัญแหต่งรกักของ

พระเจข้าทบีนื่ประทานใหข้แกต่โลกนบีนี้ และทลุกคนทบีนื่ยอมตข้อนรกับพระเยซยกห็จะรมับความรอดไดผู้และจะไดผู้รมับความรอด
ไมต่มบีผยข้ใดถยกกบีดกกันออกไปเลย พระเจข้าไมต่ทรงมบีพระประสงคร์ทบีนื่จะใหข้ผยข้หนซนื่งผยข้ใดพลินาศเลย แตต่ทจบีนื่ ะใหข้คนทกันี้งปวง
กลกับใจใหมต่ พระเจข้าไมต่ทรงพอพระทกัยในความตายของคนชกันื่ว (อสค. 33:11) – แตต่พระองคร์ทรงชนนื่นชมยลินดบีใน
ความรอดของคนบาป
คคาเชฉนั้อเชริญของพระครริสตคนมันั้นแนล่นอน: -ทลุกคนสามารถวางใจในคคาเชนนี้อเชลิญทบีนื่พระเยซยประทานใหข้ตรงนบีนี้ไดข้: “บรรดาผผผู้ทคางานเหนร็ดเหนฉสิ่อยและ
แบกภาระหนมักจงมาหาเรา และเราจะใหด้ทล่านทนนั้งหลายหายเหนมซึ่อยเปป็นสสุข” พระเยซยจะประทานการหยลุดพกัก
ใหข้แกต่ทลุกคนทบีนื่มาหาพระองคร์ พระองคร์ทรงโกหกไมต่ไดข้, พระองคร์ทรงผลิดคคาตรกัสของพระองคร์ไมต่ไดข้, พระองคร์ทรง
ผลิดคคาสกัญญาของพระองคร์ไมต่ไดข้ (ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าพระเจข้าทรงสงวนสลิทธลิธแตต่เพบียงผยข้เดบียวทบีนื่พระบทุตรของพระองคค
จะประทานการหยลุดพกักใหข้แกต่ทลุกคนทบีนื่ยอมตข้อนรกับพระเยซย การหยลุดพกักนบีนี้ไมต่อาจถยกซนนี้อหรนอไดข้มาโดยคลุณความดบี
ของมนลุษยร์; มกันมาโดยการตข้อนรกับพระเยซยเทต่านกันี้น) ชบีวลิตนบีนี้เตห็มไปดข้วยความผลิดหวกัง, ความปวดรข้าวใจ, และนนี้คาตา
แมข้แตต่คนทบีนื่พงซนื่ พาไดข้มากทบีนื่สลุดกห็อาจลข้มเหลว แตต่พระเยซดูไมข่เคยทคาใหผู้เราผริดหวมัง! สลินื่งทบีชนื่ วนปวดรข้าวหกัวใจมากทบีนื่สลุด
อยต่างหนซนื่งบนแผต่นดลินโลกกห็คนอ การทบีนื่คนๆหนซนื่งใหข้ความไวข้วางใจอยยต่ในคคาสกัญญาตต่างๆของบลุคคลๆหนซนื่งหรนอองคร์
กรๆหนซนื่ง เพบียงเพนนื่อทบีจนื่ ะคข้นพบในชต่วงเวลาทบีสนื่ คาคกัญทบีนื่สดลุ วต่าตนเอาความไวข้วางใจของตนมาวางไวข้ผลิดทบีนื่ นบีนื่เปป็นเรนนื่อง
ทบีชนื่ วนกระอกักสคาหรกับใจของใครกห็ตาม
พระเยซยตรกัสวต่า “จงมาหาเรา...เราจะใหด้ทล่านทนนั้งหลายหายเหนมซึ่อยเปป็นสสุข” คคาสกัญญานกันี้นทบีพนื่ ระเยซย
ตรกัสเมนนื่อเกนอบสองพกันปปกต่อนไดข้ถยกทดสอบมาแลข้วโดยคนมากมายและถยกพบวต่าเปป็นจรลิง! ไมต่มบีชายหรนอหญลิงคนใด
ทบีนื่เคยมาหาพระเยซยดข้วยความจรลิงใจและพบวต่าพระองคร์ทรงผลกักไสพวกเขาไปเสบีย ไมต่มบีชายหรนอหญลิงคนใดทบีนื่เคย
วางใจในคคาตรกัสของพระเยซยและพบวต่าถข้อยคคาเหลต่านกันี้นชวนผลิดหวกัง พระเยซยทรงเปป็นพระเจข้า – และ “พระเจผู้า
ทรงโกหกไมข่ไดผู้” (ฮบ. 6:18) เรนนื่องนบีนี้ถยกเปปิดเผยแกต่เราอบีกครกันี้งในทลิตสกั 1:2: “ดข้วยหวกังวต่าจะไดข้ชบีวตลิ นลิรกันดรร์ ซซนื่ง
พระเจผู้าผผผู้ไมข่สามารถตรมัสมทุสา ไดข้ทรงสกัญญาไวข้ตกันี้งแตต่กต่อนสรข้างโลก” คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าพระสกัญญาเหลต่านกันี้นของ
พระเจข้าทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ในพระวจนะของพระองคร์เปป็นความจรลิง, ควรคต่าแกต่การไวข้วางใจและเชนนื่อถนอไดข้เสมอ
คคาเชฉนั้อเชริญของพระครริสตคประเสรวิฐเลวิศ: --พระเยซยตรกัสวต่า “จงมาหาเรา และเราจะใหข้ทต่านทกันี้งหลายหายเหนนนื่อยเปป็นสลุข” – เพชรพลอยหายาก
เมห็ดหนซนื่งในพระคกัมภบีรร์ของเรา มกันเปปิดเผยแกต่เราวต่าเราสามารถไดข้มาฟรรีๆ แคต่โดยการรกับเอาเทต่านกันี้น คนอสลินื่งนกันี้นทบีนื่
มหาเศรษฐบีพกันลข้านซนนี้อไมต่ไดข้ การหยลุดพกักไมต่อาจถยกซนนี้อไดข้ดวข้ ยเงลินทองของโลกนบีนี้ มกันถยกยกใหผู้ฟรบีๆแกต่คนเหลต่านกันี้น
ทบีนื่มาหาพระเยซย
การหยลุดพกักไมต่ใชต่คคาแนะนคาทบีนื่ถยกยกใหข้ฟรบีๆโดยเพนนื่อนคนหนซนื่ง; การหยลุดพกักไมต่ใชต่ความเหห็นอกเหห็นใจทบีนื่ถยก
แสดงออกอยต่างจรลิงใจโดยคนทบีนื่เรารกัก; การหยลุดพกักไมต่ใชต่ความชต่วยเหลนอทางการเงลินทบีนื่ถยกเสนอใหข้โดยเพนนื่อนคน
หนซนื่งในยามขกัดสน การหยลุดพกักคนอ การรกักษาใจทบีนื่ชอกชนี้คา, การปลอบประโลมสคาหรกับจลิตใจทบีนื่เปป็นทลุกขร์, การ
รต่วมสามกัคคบีธรรมสคาหรกับจลิตวลิญญาณทบีนื่เปลบีนื่ยวเหงา การหยลุดพกักคนอการบรรเทาทบีนื่ไมต่อาจเอต่ยเปป็นคคาพยดไดข้สคาหรกับ
จลิตใจทบีถนื่ ยกหลอกหลอนโดยความบาปและความไมต่เชนนื่อ การหยลุดพกักคนอรลุต่งอรลุณหลกังจากเทบีนื่ยงคนนแหต่งพายลุ

กระหนนื่คา, ความเงบียบสงบหลกังจากระลอกคลนนื่นไดข้หยลุดซกัดสาดแลข้ว การหยลุดพกักคนอเสบียงหกัวเราะหลกังจากนนี้คาตาอกัน
ขมขนนื่น, การกลกับมาเจอกกันอบีกอกันนต่าดบีใจหลกังจากการพลกัดพรากอกันปวดรข้าวใจนานแสนนาน สรลุปรวมทกันี้งหมดกห็
คนอ การหยลุดพกักคนอของขวกัญของพระเจข้าทบีนื่ประทานใหข้แกต่ชาวโลกทบีนื่เหนนนื่อยลข้า , ปฝ่วยเปป็นโรคบาป, ใจสลาย,
นนี้คาตานองหนข้าและโชกเลนอด
ไมต่มบีกษกัตรลิยร์องคร์ใดบนแผต่นดลินโลกสามารถใหข้การหยลุดพกักแกต่ขข้าราชบรลิพารของเขาไดข้ ไมต่มบีผยข้เผดห็จการ
คนใดหรนอประธานาธลิบดบีคนใดสามารถใหข้การหยลุดพกักแกต่ประชาชนของเขาไดข้ ไมต่มบีวลิศวกรคนใดสามารถสรข้าง
การหยลุดพกักขซนี้นมาไดข้ มกันเปป็นของพระครลิสตร์แตต่เพบียงผยข้เดบียว และพระองคร์เพบียงผยข้เดบียวสามารถใหข้มกันแกต่ผยข้อนนื่นไดข้
พระองคร์ตรกัสวต่า “จงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทข่านทมันั้งหลายหายเหนฉสิ่อยเปป็นสทุข” มกันไมต่สคาคกัญวต่าคนๆหนซนื่งจมลซกใน
ความบาปขนาดไหน, คนๆหนซนื่งเขข้าไปในความมนดไกลขนาดไหน, จลิตใจและวลิญญาณของคนๆหนซนื่งรยข้สซกเศรข้า
หมองขนาดไหน – หากคนๆนกันี้นจะยอมมาหาพระเยซย เขากร็จะไดผู้รมับการหยทุดพมัก เขาจะไดข้รกับการหยลุดพกัก
สคาหรกับจลิตใจของเขาเดรีดี๋ยวนรีนั้ และการหยทุดพมักในอนาคตอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีซซนื่งถยกสกัญญาไวข้แกต่ลยกๆของพระเจข้า:
“ฉะนมันั้นจซงยมังมรีการหยทุดพมักสคาหรมับชนชาตริของพระเจผู้า” (ฮบ. 4:9)
ขข้อ 29: “จงเอาแอกของเราแบกไวผู้ แลผู้วเรรียนจากเรา เพราะวข่าเรามรีใจอข่อนสทุภาพและถข่อมลง และ
ทข่านทมันั้งหลายจะพบทรีสิ่สงบสทุขในใจของตน”
“จงเอาแอกของเราแบกไวผู้” นบีนื่เปป็นภาพเปรบียบทบีนื่เอามาจากแอกทบีนื่ใชข้กกับพวกวกัว และดข้วยเหตลุนบีนี้จซงบอก
เปป็นนกัยถซงการทคางานหนกักหรนอการรกับใชข้ หากคลุณเคยเหห็นแอกทบีนื่อยยต่บนพวกวกัว คลุณกห็รวยข้ ต่ามกันคนอทต่อนไมข้อกันหนซนื่งทบีนื่
พาดคอของสกัตวร์เหลต่านกันี้นและตรซงพวกมกันเขข้าดข้วยกกันขณะทบีนื่พวกมกันไถดลินหรนอลากรถเขห็นทบีนื่ใชข้วกัว ในพระคกัมภบีรร์
แอกถยกใชข้เปป็นสกัญลกักษณร์ทบีนื่แสดงถซงการตกเปป็นทาส, ความเจห็บปวด, การลงโทษ ฯลฯ ผมขอใหข้โครงรต่างครต่าวๆ
แกต่คลุณเกบีนื่ยวกกับการใชข้แอกในพระคกัมภบีรร์:
1. แอกเปป็นสมัญลมักษณคทรีสิ่แสดงถซงพมันธนาการหรฉอการตกเปป็นทาส: “เราคนอพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า
ผยข้นคาเจข้าออกจากแผต่นดลินอบียลิปตร์ เพนนื่อเจข้าจะมลิไดข้เปป็นทาสของเขา เราไดผู้หมักคานแอกของเจผู้าออกเสรีย เพนนื่อใหข้เจข้า
ยนนตกัวตรงไดข้” (ลนต. 26:13) นอกจากนบีนี้ ในพระราชบกัญญกัตลิ 28:48 เราอต่านวต่า “เพราะฉะนกันี้นทต่านจซงตข้อง
ปรนนลิบกัตลิศกัตรยของทต่าน ซซนื่งพระเยโฮวาหร์จะทรงใชข้มาตต่อสยข้ทาต่ น ดข้วยความหลิวและกระหาย เปลนอยกายและขกัดสน
ทลุกอยต่าง และพระองคร์จะทรงวางแอกเหลร็กบนคอของทต่าน จนกวต่าพระองคร์จะทคาลายทต่านเสบียสลินี้น”
2. แอกถผกพผดถซงโดยเชฉสิ่อมโยงกมับการลงโทษบาป: “แอกแหข่งการละเมริดทมันั้งมวลของขผู้าพเจผู้ากห็ถยกรวบ
เขข้าโดยพระหกัตถร์ของพระองคร์ทรงรวบมกัดไวข้ แอกนกันี้นรกัดรซงรอบคอขข้าพเจข้า พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาใหข้กคาลกัง
ขข้าพเจข้าถอยไป องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงมอบขข้าพเจข้าไวข้ในมนอของเขาทกันี้งหลาย ซซนื่งขข้าพเจข้าไมต่สามารถตต่อตข้าน
ไดข้” (พคค. 1:14)
3. แอกถผกกลข่าวถซงโดยเกรีสิ่ยวขผู้องกมับความปวดรผู้าวตข่างๆหรฉอกางเขนทมันั้งหลาย: “เปป็นการดบีทบีนื่คนเราจะ
แบกแอกในปฐมวกัย” (พคค. 3:27)
4. แอกถผกใชผู้ในการเชฉสิ่อมโยงกมับพระบมัญญมัตริตข่างๆของพระเจผู้าหรฉอเกรีสิ่ยวกมับพริธกรี ารตข่างๆแหข่งพระราช
บมัญญมัตริ: “ถข้าอยต่างนกันี้นทคาไมบกัดนบีนี้ทาต่ นทกันี้งหลายจซงทดลองพระเจข้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซซนื่งบรรพบลุรลุษ

ของเราหรนอตกัวเราเองกห็ดบีแบกไมต่ไหว” (กลิจการ 15:10) และในกาลาเทบีย 5:1 เราอต่านวต่า “เพนนื่อเสรบีภาพนกันี้นเอง
พระครลิสตร์จซงไดข้ทรงโปรดใหข้เราเปป็นไท เหตลุฉะนกันี้นจงตกันี้งมกันื่นและอยต่าเขข้า เทรียมแอกเปป็นทาสอบีกเลย”
เมนนื่อพระเยซยตรกัสวต่า “จงเอาแอกของเราแบกไวผู้ แลผู้วเรรียนจากเรา” พระองคร์กห็กคาลกังตรกัสถซงความรอดทบีนื่
พระองคร์ไดข้นคาลงมาสยต่มนลุษยร์แลข้ว การทบีนื่คนๆหนซนื่งจะเอาแอกของพระองคร์ไปแบกกห็บต่งบอกถซงความเชนนื่อฟฟังหรนอ
การเปป็นหนซนื่งเดบียวกกับพระองคร์ วกัวสองตกัวทบีนื่เทบียมแอกกห็ถยกผยกตลิดเขข้าดข้วยกกันและพวกมกันเดลินเคบียงขข้างกกันไป พระ
เยซยกคาลกังตรกัสวต่า “ถข้าเจข้าจะรกับหลกักคคาสอนของเรา, ถข้อยคคาของเรา, และขต่าวสารทบีนื่เรานคามาใหข้ เจข้ากห็จะพบการ
หยลุดพกักแทนทบีนื่จะเปป็นบรรดาภาระหนกัก, กางเขน, ความปวดรข้าว และการตกเปป็นทาส” นกันื่นไมต่ไดข้หมายความวต่า
ทลุกสลินื่งจะเปป็นความงต่ายดายเหมนอนโรยดข้วยกลบีบกลุหลาบ แตต่มกันหมายถซงการหยลุดพกักและสกันตลิสลุขในหกัวใจ เมนนื่อเรา
เขข้าเทบียมแอกกกับพระเยซย พระองคร์กห็ประทานสกันตลิสลุขอกันสมบยรณร์ใหข้แมข้วต่าเราอาจตกอยยต่ภายใตข้ภาระหนกักทกันี้ง
หลายกห็ตาม
“...เพราะวข่าเรามรีใจอข่อนสทุภาพและถข่อมลง และทข่านทมันั้งหลายจะพบทรีสิ่สงบสทุขในใจของตน” มกันเปป็น
ความจรลิงทบีนื่วาต่ พระเยซยทรงมบีพระทกัยอต่อนสลุภาพและมบีบลุคลลิกลกักษณะหรนออลุปนลิสกัยทบีนื่ถต่อมลง – แตต่นบีนื่กห็ไมต่ใชต่ความ
หมายทบีคนื่ รบถข้วนตรงนบีนี้ พระเยซยกคาลกังใหข้เหตลุผลแกต่พวกยลิววต่าทคาไมพวกเขาจซงควรตข้อนรกับพระองคร์และตลิดตาม
พระองคร์ หลมักคคาสอนของพระองคร์นกันี้นไมต่รลุนแรง, บกังคกับขยต่เขห็ญ, และกดขบีนื่เหมนอนของพวกฟารลิสบี แตต่อต่อนสลุภาพ,
อต่อนโยน, และนลุต่มนวล เมนนื่อเปรบียบเทบียบกกับระบบของยลิว บกัญญกัตลิตาต่ งๆของพระองคร์นกันี้นกห็เบามากๆ, มบีเหตลุผล,
และนลุต่มนวล การทบีนื่พวกเขาจะปฏลิบกัตลิตามกฎตต่างๆแหต่งการดคาเนลินชบีวลิตของพระองคร์กห็งาต่ ยกวต่าแอกแหต่งการตก
เปป็นทาสนกันี้นทบีนื่พวกเขาเคยดคารงชบีวตลิ อยยต่ใตข้มกันเมนนื่อพวกเขาปฏลิบกัตลิตามศาสนาของพวกฟารลิสบี
เราตข้องจคาไวข้วาต่ ระบบนกันี้นทบีนื่พวกฟารลิสบีไดข้ตงกันี้ ขซนี้นมาในสมกัยทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรายกังทรงปรากฏ
พระองคร์อยยต่บนโลกนบีนี้ไมต่ไดข้ซนนื่อตรงตต่อพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส พวกเขาไดข้เปลบีนื่ยนแปลงมกันเสบียแลข้ว – เพลินื่มเขข้า
กกับมกันและตกัดออกไปจากมกัน – และกคาลกังปฏลิบกัตลิตามหลกักขข้อเชนนื่อตต่างๆ, หลกักคคาสอนตต่างๆ, และประเพณบีตาต่ งๆ
ของมนลุษยร์ อยต่างไรกห็ตาม แมข้แตต่พระราชบกัญญกัตลิในรยปแบบทบีนื่บรลิสลุทธลิธทบีนื่สลุดของมกันกห็เปป็นแอกแหต่งการตกเปป็นทาส
เพราะวต่าประชาชนเหลต่านกันี้นถยกเรบียกรข้องอยยต่เสมอใหข้ถวายเครนนื่องสกัตวบยชาตต่างๆและถนอวกัน, เทศกาลเลบีนี้ยง, และ
พลิธบีการตต่างๆ สลินื่งเหลต่านบีนี้ไมต่อาจเอาความบาปออกไปไดข้ พวกมกันเปป็นเพบียงเงาตต่างๆจนกวต่าพระเมษโปดกทรง
ปรากฏพระองคร์ พระเยซยทรงเปป็นพระเมษโปดกนกันี้น – และตรงนบีนี้พระองคร์กห็กคาลกังเชนนี้อเชลิญพวกเขาใหข้มารต่วม
เทบียมแอกกกับพระองคร์
ขข้อ 30: “ดผู้วยวข่าแอกของเรากร็แบกงข่าย และภาระของเรากร็เบา”
พวกยลิวในขณะนกันี้นอยยต่ภายใตข้แอกหรนอการตกเปป็นทาสของพระราชบกัญญกัตลิอยต่างแทข้จรลิง พวกเขาเหนนนื่อย
ลข้าและถยกถต่วงลงดข้วยเทศกาลเลบีนี้ยงตต่างๆ, ของถวายตต่างๆ, วกันสคาคกัญตต่างๆ และพลิธกบี รรมตต่าๆแหต่งศาสนาของ
พวกเขา พระเยซยกคาลกังตรกัสแกต่พวกยลิวเหลต่านกันี้นวต่าพระราชบกัญญกัตลิตาต่ งๆแหต่งศาสนาของพระองคค, ความเชนนื่อแบบ
ครลิสเตบียน, อต่อนโยนและนลุต่มนวลเมนนื่อเทบียบกกับภาระทบีนื่พวกเขากคาลกังพยายามแบกอยยต่ พวกเขาไมต่เคยทคาใหข้พระ
ราชบกัญญกัตลิสคาเรห็จเลย – ไมข่มรีใครเคยทคาไดข้ เวข้นแตต่พระเยซย

พระครลิสตร์ตรกัสวต่า “อยต่าคลิดวต่าเรามาเพนนื่อจะทคาลายพระราชบกัญญกัตลิหรนอคคาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรา
มลิไดข้มาเพนนื่อจะทคาลาย แตต่มาเพฉสิ่อจะใหผู้สคาเรร็จ” (มธ. 5:17) ในโรม 3:20 เราอต่านวต่า “เพราะฉะนกันี้นจซงไมข่มรีเนฉนั้อ
หนมังคนหนซสิ่งคนใดเปป็นผผผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจผู้าไดผู้โดยการประพฤตริตามพระราชบมัญญมัตริ เพราะ
วต่าโดยพระราชบกัญญกัตลินกันี้นเราจซงรยข้จกกั บาปไดข้” จงเปรบียบเทบียบความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนกกับพลิธบีการตต่างๆของพวก
ยลิว, พลิธบีกรรมทางศาสนาตต่างๆของคนทบีนื่นกับถนอรยปเคารพ, หรนอกกับขข้อกคาหนดตต่างๆของศาสนาทบีนื่มนลุษยร์สรข้างขซนี้น
และคลุณจะเหห็นวต่ามกันเปป็นความจรลิงขนาดไหนทบีนื่แอกของพระเยซยนกันี้นงข่ายและ “ภาระของพระองคร์กร็เบา” เมนนื่อ
เทบียบกกันแลข้ว
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นตรงนบีนี้วต่าคนบาปกคาลกังแบกแอกทบีนื่หนกักมากๆ จงเปรบียบเทบียบบกัญญกัตลิเหลต่านกันี้นทบีนื่คนบาปทกันี้ง
หลายถนอปฏลิบกัตลิและโทษตต่างๆของการละเมลิดบกัญญกัตลิเหลต่านกันี้น กกับความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนและกฎตต่างๆของพระ
ครลิสตร์ และคลุณจะเหห็นวต่าแอกของพระองคร์นกันี้นงต่ายจรลิงๆ หากพระบลุตรของพระเจข้าทคาใหข้คลุณเปป็นไท คลุณกห็เปป็นไท
จรริงๆ (ยอหร์น 8:36) ชบีวตลิ ครลิสเตบียนนกันี้นงต่ายกวต่าและซกับซข้อนนข้อยกวต่าชบีวลิตของคนบาปตกันี้งเยอะ หากคลุณไมต่เชนนื่อ
เรนนื่องนบีนี้ ลองไปทบีนื่เรนอนจคาหรนอคลุกดยและพยดคลุยกกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่หลกังลยกกรง คลุณจะเหห็นพข้องวต่าการรกับใชข้บาปนกันี้น
มบีราคาแพงกวต่าและเปป็นภารหนกักกวต่าการรกับใชข้พระเจข้าและการเขข้าเทบียมแอกกกับพระเยซยตกันี้งเยอะ จากแอก
ทกันี้งหมดทบีนื่มนลุษยร์ถยกบกังคกับใหข้แบก แอกของพระเยซยนกันี้นกห็มบีนนี้คาหนกักเบาทบีนื่สลุดแลข้ว
ทางของครลิสเตบียนนกันี้นเปป็นทางทบีนื่ดบีทบีนื่สลุด, เปป็นทางทบีนื่งข่ายทรีสิ่สดทุ , เพบียงเพราะวต่าพระครลิสตร์ทรงประทกับอยยต่ใน
ใจของผยข้เชนนื่อ ผยข้เชนนื่อถยกนคาพาโดยพระวลิญญาณ – และพระองคร์ทรงนคาพาเราในวลิถบีตต่างๆแหต่งความชอบธรรม
เพราะเหห็นแกต่พระนามของพระเยซยและเพนนื่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า ครลิสเตบียนเปป็นผยข้ครอบครองลกักษณะเฉพาะ
แบบพระเจข้า (2 ปต. 1:4)
พระเยซยตรกัสวต่า “จงมาหาเรา และเราจะใหข้ทต่านทกันี้งหลายหายเหนนนื่อยเปป็นสลุข” เมนนื่อเรามาหาพระองคร์
พระองคร์กปห็ ระทานการหยลุดพกักใหข้แกต่เราจรลิงๆ – และสมันตริสทุข ซซนื่งเกลินความเขข้าใจทลุกอยต่าง จงหมายเหตลุถข้อยคคา
ของพระครลิสตร์ในยอหร์น 14:27: “เรามอบสมันตริสทุขไวข้ใหข้แกต่ทาต่ นแลข้ว สกันตลิสลุขของเราทบีนื่ใหข้แกต่ทต่านนกันี้น เราใหข้ทต่าน
ไมต่เหมนอนโลกใหข้ อยต่าใหข้ใจของทต่านวลิตกและอยต่ากลกัวเลย” พระสกัญญาอกันยลินื่งใหญต่อบีกประการเรนนื่องสกันตลิสลุขถยกพบ
ในฟปลลิปปป 4:7: “แลข้วสมันตริสทุขแหข่งพระเจผู้า ซซสิ่งเกรินความเขผู้าใจททุกอยข่าง จะคทุผู้มครองจริตใจและความคริดของทข่านไวผู้
ในพระเยซผครริสตค” และการเชนนื่อในพระเยซยกห็คนอการรยข้จกกั ความชฉสิ่นชมยรินดรีทบีนื่ถข้อยคคาไมต่อาจอธลิบายไดข้: “พระองคร์ผยข้
ทบีนื่ทาต่ นทกันี้งหลายยกังไมต่ไดข้เหห็น แตต่ทาต่ นยกังรกักพระองคร์อยยต่ แมข้วต่าขณะนบีนี้ทต่านไมต่เหห็นพระองคร์ แตต่ทต่านยกังเชนนื่อ และ
ชฉสิ่นชม ดผู้วยความปปีตวิยวินดนเปป็นลด้นพด้นเหลมอทนซึ่จะกลล่าวไดด้ และเตร็มเปปีปี่ยมดผู้วยสงข่าราศรี” (1 ปต. 1:8)
ทลุกคนทบีนื่ตดลิ ตามพระเยซยในความเชนนื่อทบีนื่แทข้จรลิงไมต่วาต่ จะเจอทกันี้งเรนนื่องดบีและเรนนื่องรข้ายกห็พบการปลอบ
ประโลมใจ, ความมกันื่นใจ, และความมกันื่นคงปลอดภกัยซซนื่งโลกไมต่อาจใหข้ไดข้ และโลกไมต่อาจพรากเอาไปไดข้ หากเรา
ทนทลุกขร์กกับพระองคร์ เรากห็จะครอบครองกกับพระองคร์ หากเราสยข้ทนการขต่มเหง เรากห็จะรต่วมแบต่งปฟันสงต่าราศบีของ
พระองคร์ ในการรกักษาพระวจนะของพระองคร์นกันี้นมบีบคาเหนห็จใหญต่ยลินื่ง; และหากเราใหข้ไดข้เพบียงนนี้คาเยห็นสกักแกข้ว, หาก
เราใหข้มกันในพระนามของพระเยซยเพนนื่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า, เรากห็จะไมต่ขาดบคาเหนห็จของเราเลย

บททรีที่ 12
12:1 ในคราวนกันี้นพระเยซยเสดห็จไปในนาในวกันสะบาโต และพวกสาวกของพระองคร์หวลิ จซงเรลินื่มเดห็ดรวงขข้าวมากลิน
12:2 แตต่เมนนื่อพวกฟารลิสบีเหห็นเขข้า เขาจซงทยลพระองคร์วาต่ “ดยเถลิด สาวกของทต่านทคาการซซนื่งพระราชบกัญญกัตลิหข้ามไวข้ใน
วกันสะบาโต”
12:3 พระองคร์จซงตรกัสกกับเขาวต่า “พวกทต่านยกังไมต่ไดข้อาต่ นหรนอ ซซนื่งดาวลิดไดข้กระทคาเมนนื่อทต่านและพรรคพวกหลิว
12:4 ทต่านไดข้เขข้าไปในพระนลิเวศของพระเจข้า รกับประทานขนมปฟังหนข้าพระพกักตรร์ ซซนื่งพระราชบกัญญกัตลิหข้ามไวข้ไมต่ใหข้
ทต่านและพรรคพวกรกับประทาน ควรแตต่ปลุโรหลิตพวกเดบียว
12:5 ทต่านทกันี้งหลายไมต่ไดข้อต่านในพระราชบกัญญกัตลิหรนอ ทบีนื่วาต่ ในวกันสะบาโตพวกปลุโรหลิตในพระวลิหารดยหมลินื่นวกันสะบา
โตแตต่ไมต่มบีความผลิด
12:6 แตต่เราบอกทต่านทกันี้งหลายวต่า ทบีนื่นบีนื่มบีผยข้หนซนื่งเปป็นใหญต่กวต่าพระวลิหารอบีก
12:7 แตต่ถข้าทต่านทกันี้งหลายไดข้เขข้าใจความหมายของขข้อทบีนื่วต่า ‘เราประสงคร์ความเมตตา ไมต่ประสงคร์เครนนื่องสกัตวบยชา’
ทต่านกห็คงจะไมต่กลต่าวโทษคนทบีนื่ไมต่มคบี วามผลิด
12:8 เพราะวต่าบลุตรมนลุษยร์เปป็นเจข้าเปป็นใหญต่เหนนอวกันสะบาโต”
12:9 แลข้วเมนนื่อพระองคร์ไดข้เสดห็จไปจากทบีนื่นกันื่น พระองคร์กห็เขข้าไปในธรรมศาลาของเขา
12:10 ดยเถลิด มบีชายคนหนซนื่งมนอขข้างหนซนื่งลบีบ คนทกันี้งหลายถามพระองคร์วาต่ “การรกักษาโรคในวกันสะบาโตนกันี้นพระ
ราชบกัญญกัตลิหข้ามไวข้หรนอไมต่” เพนนื่อเขาจะหาเหตลุฟฟ้องพระองคร์ไดข้
12:11 พระองคร์จงซ ตรกัสกกับเขาวต่า “ถข้าผยข้ใดในพวกทต่านมบีแกะตกัวเดบียวและแกะตกัวนกันี้นตกบต่อในวกันสะบาโต ผยข้นกันี้นจะ
ไมต่ฉลุดลากแกะตกัวนกันี้นขซนี้นหรนอ
12:12 มนลุษยร์คนหนซนื่งยต่อมประเสรลิฐยลินื่งกวต่าแกะมากเทต่าใด เหตลุฉะนกันี้นจซงถยกตข้องตามพระราชบกัญญกัตใลิ หข้ทคาการดบี
ไดข้ในวกันสะบาโต”
12:13 แลข้วพระองคร์กห็ตรกัสกกับชายคนนกันี้นวต่า “จงเหยบียดมนอออกเถลิด” เขากห็เหยบียดออก และมนอนกันี้นกห็หายเปป็น
ปกตลิเหมนอนมนออบีกขข้างหนซนื่ง
12:14 ฝฝ่ายพวกฟารลิสบีกอห็ อกไปปรซกษากกันถซงพระองคร์วต่า จะทคาอยต่างไรจซงจะฆต่าพระองคร์ไดข้
12:15 แตต่เมนนื่อพระเยซยทรงทราบ พระองคร์จซงไดข้เสดห็จออกไปจากทบีนื่นกันื่น และคนเปป็นอกันมากกห็ตามพระองคร์ไป
พระองคร์กทห็ รงรกักษาเขาใหข้หายโรคสลินี้นทลุกคน
12:16 แลข้วพระองคร์ทรงกคาชกับหข้ามเขามลิใหข้แพรต่งพรายวต่าพระองคร์คนอผยข้ใด
12:17 ทกันี้งนบีนี้เพนนื่อคคาทบีนื่ไดข้กลต่าวไวข้แลข้วโดยอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์จะสคาเรห็จ ซซนื่งวต่า
12:18 ‘ดยเถลิด ผยข้รกับใชข้ของเราซซนื่งเราไดข้เลนอกสรรไวข้ ทบีรนื่ กักของเรา ผยข้ซซนื่งจลิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวลิญญาณของ
เราสวมทต่านไวข้ ทต่านจะประกาศการพลิพากษาแกต่พวกตต่างชาตลิ
12:19 ทต่านจะไมต่ทะเลาะวลิวาท และไมต่รข้องเสบียงดกัง ไมต่มบีใครไดข้ยลินเสบียงของทต่านตามถนน
12:20 ไมข้อข้อชนี้คาแลข้วทต่านจะไมต่หกัก ไสข้ตะเกบียงเปป็นควกันแลข้วทต่านจะไมต่ดกับ กวต่าทต่านจะทคาใหข้การพลิพากษามบีชกัยชนะ
12:21 และพวกตต่างชาตลิจะวางใจในนามของทต่าน’

12:22 ขณะนกันี้นเขาพาคนหนซนื่งมบีผบีเขข้าสลิงอยยต่ ทกันี้งตาบอดและเปป็นใบข้มาหาพระองคร์ พระองคร์ทรงรกักษาใหข้หาย คน
ตาบอดและใบข้นกันี้นจซงพยดจซงเหห็นไดข้
12:23 และคนทกันี้งปวงกห็อกัศจรรยร์ใจถามกกันวต่า “คนนบีนี้เปป็นบลุตรของดาวลิดมลิใชต่หรนอ”
12:24 แตต่พวกฟารลิสบีเมนนื่อไดข้ยลินดกังนกันี้นกห็พดย กกันวต่า “ผยข้นบีนี้ขกับผบีออกไดข้กห็เพราะใชข้อคานาจเบเอลเซบยลผยข้เปป็นนายผบีนกันี้น”
12:25 ฝฝ่ายพระเยซยทรงทราบความคลิดของเขาจซงตรกัสกกับเขาวต่า “ราชอาณาจกักรใดๆซซนื่งแตกแยกกกันเองกห็จะ
รกรข้างไป เมนองใดๆหรนอครกัวเรนอนใดๆซซนื่งแตกแยกกกันเองจะตกันี้งอยยต่ไมต่ไดข้
12:26 และถข้าซาตานขกับซาตานออกมกันกห็แตกแยกกกันในตกัวมกันเอง แลข้วอาณาจกักรของมกันจะตกันี้งอยยต่อยต่างไรไดข้
12:27 และถข้าเราขกับผบีออกโดยเบเอลเซบยล พวกพข้องของทต่านทกันี้งหลายขกับมกันออกโดยอคานาจของใครเลต่า เหตลุ
ฉะนกันี้นพวกพข้องของทต่านเองจะเปป็นผยข้ตกัดสลินกลต่าวโทษพวกทต่าน
12:28 แตต่ถข้าเราขกับผบีออกดข้วยพระวลิญญาณของพระเจข้า อาณาจกักรของพระเจข้ากห็มาถซงทต่านแลข้ว
12:29 หรนอใครจะเขข้าไปในเรนอนของคนทบีนื่มบีกคาลกังมากและปลข้นเอาทรกัพยร์ของเขาอยต่างไรไดข้ เวข้นแตต่จะจกับคนทบีนื่มบี
กคาลกังมากนกันี้นมกัดไวข้เสบียกต่อน แลข้วจซงจะปลข้นทรกัพยร์ในเรนอนนกันี้นไดข้
12:30 ผยข้ทบีนื่ไมต่อยยต่ฝาฝ่ ยเรากห็เปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อเรา และผยข้ทบีนื่ไมต่รวบรวมไวข้กกับเรากห็เปป็นผยข้กระทคาใหข้กระจกัดกระจายไป
12:31 เพราะฉะนกันี้น เราบอกทต่านทกันี้งหลายวต่า ความผลิดบาปและคคาหมลินื่นประมาททลุกอยต่างจะโปรดยกใหข้มนลุษยร์
ไดข้ เวข้นแตต่คคาหมลินื่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะทรงโปรดยกใหข้มนลุษยร์ไมต่ไดข้
12:32 ผยข้ใดจะกลต่าวรข้ายบลุตรมนลุษยร์จะโปรดยกใหข้ผยข้นกันี้นไดข้ แตต่ผยข้ใดจะกลต่าวรข้ายพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ จะทรงโปรด
ยกใหข้ผยข้นกันี้นไมต่ไดข้ทกันี้งโลกนบีนี้โลกหนข้า
12:33 จงกระทคาใหข้ตข้นไมข้ดบีและผลของตข้นไมข้นกันี้นดบี หรนอกระทคาใหข้ตข้นไมข้เลวและผลของตข้นไมข้นกันี้นเลว เพราะเรา
จะรยจข้ กักตข้นไมข้ดข้วยผลของมกัน
12:34 โอ ชาตลิงยราข้ ย เจข้าเปป็นคนชกันื่วแลข้วจะพยดความดบีไดข้อยต่างไร ดข้วยวต่าปากยต่อมพยดจากสลินื่งทบีนื่เตห็มอยยต่ในใจ
12:35 คนดบีกห็เอาของดบีมาจากคลกังดบีแหต่งใจนกันี้น คนชกันื่วกห็เอาของชกันื่วมาจากคลกังชกันื่ว
12:36 ฝฝ่ายเราบอกเจข้าทกันี้งหลายวต่า คคาทบีนื่ไมต่เปป็นสาระทลุกคคาซซนื่งมนลุษยร์พยดนกันี้น มนลุษยร์จะตข้องใหข้การสคาหรกับถข้อยคคา
เหลต่านกันี้นในวกันพลิพากษา
12:37 เหตลุวาต่ ทบีนื่เจข้าจะพข้นโทษไดข้ หรนอจะตข้องถยกปรกับโทษนกันี้น กห็เพราะวาจาของเจข้า”
12:38 คราวนกันี้นมบีบางคนในพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทยลวต่า “อาจารยร์เจข้าขข้า พวกขข้าพเจข้าอยากจะเหห็น
หมายสคาคกัญจากทต่าน”
12:39 พระองคร์จงซ ตรกัสตอบเขาวต่า “คนชาตลิชกันื่วและเลต่นชยข้แสวงหาหมายสคาคกัญ และจะไมต่ทรงโปรดใหข้หมาย
สคาคกัญแกต่เขา เวข้นไวข้แตต่หมายสคาคกัญของโยนาหร์ศาสดาพยากรณร์
12:40 ดข้วยวต่า ‘โยนาหร์ไดข้อยยใต่ นทข้องปลาวาฬสามวกันสามคนน’ ฉกันใด บลุตรมนลุษยร์จะอยยต่ในทข้องแผต่นดลินสามวกันสาม
คนนฉกันนกันี้น
12:41 ชนชาวนบีนะเวหร์จะลลุกขซนี้นในวกันพลิพากษาพรข้อมกกับคนยลุคนบีนี้ และจะกลต่าวโทษเขา ดข้วยวต่าชาวนบีนะเวหร์ไดข้
กลกับใจเสบียใหมต่เพราะคคาประกาศของโยนาหร์ และดยเถลิด ผยข้เปป็นใหญต่กวต่าโยนาหร์อยยต่ทบีนื่นบีนื่

12:42 นางกษกัตรลิยร์ฝฝ่ายทลิศใตข้จะลลุกขซนี้นในวกันพลิพากษาพรข้อมกกับคนยลุคนบีนี้ และจะกลต่าวโทษเขา ดข้วยวต่าพระนางนกันี้น
ไดข้มาจากทบีนื่สดลุ ปลายแผต่นดลินโลกเพนนื่อจะฟฟังสตลิปฟัญญาของซาโลมอน และดยเถลิด ผยข้เปป็นใหญต่กวต่าซาโลมอนกห็อยยต่ทบีนื่นบีนื่
12:43 เมนนื่อผบีโสโครกออกมาจากผยข้ใดแลข้ว มกันกห็ทต่องเทบีนื่ยวไปในทบีนื่กกันดาร เพนนื่อแสวงหาทบีนื่หยลุดพกักแตต่ไมต่พบเลย
12:44 แลข้วมกันกห็กลต่าววต่า ‘ขข้าจะกลกับไปยกังเรนอนของขข้าทบีนื่ขข้าไดข้ออกมานกันี้น’ และเมนนื่อมกันมาถซงกห็เหห็นเรนอนนกันี้นวต่าง
กวาดและตกแตต่งไวข้แลข้ว
12:45 มกันจซงไปรกับเอาผบีอนนื่นอบีกเจห็ดผบีราข้ ยกวต่ามกันเอง แลข้วกห็เขข้าไปอาศกัยทบีนื่นกันื่น และในทบีนื่สลุดคนนกันี้นกห็ตกทบีนื่นกันื่งรข้ายกวต่า
ตอนแรก คนชาตลิชวกันื่ นบีนี้กห็จะเปป็นอยต่างนกันี้น”
12:46 ขณะทบีนื่พระองคร์ยกังตรกัสกกับประชาชนอยยต่นกันี้น ดยเถลิด มารดาและพวกนข้องชายของพระองคร์พากกันมายนนอยยต่
ภายนอกประสงคร์จะสนทนากกับพระองคร์
12:47 แลข้วมบีคนหนซนื่งทยลพระองคร์วาต่ “ดยเถลิด มารดาและพวกนข้องชายของพระองคร์ยนนอยยต่ขข้างนอกประสงคร์จะ
สนทนากกับพระองคร์”
12:48 แตต่พระองคร์ตรกัสตอบผยข้ทบีนื่ทยลพระองคร์นกันี้นวต่า “ใครเปป็นมารดาของเรา ใครเปป็นพบีนื่นข้องของเรา”
12:49 พระองคร์ทรงเหยบียดพระหกัตถร์ไปทางพวกสาวกของพระองคร์ และตรกัสวต่า “ดยเถลิด นบีนื่เปป็นมารดาและพบีนื่นข้อง
ของเรา
12:50 ดข้วยวต่าผยข้ใดจะกระทคาตามพระทกัยพระบลิดาของเราผยข้ทรงสถลิตในสวรรคร์ ผยข้นกันี้นแหละเปป็นพบีนื่นข้องชายหญลิง
และมารดาของเรา”

พระเยซซูทรงประกาศวข่าพระองคร์ทรงเปป็นเจผู้าแหข่งวมันสะบาโต
ขข้อ 1: “ในคราวนมันั้นพระเยซผเสดร็จไปในนาในวมันสะบาโต และพวกสาวกของพระองคคหวริ จซงเรริสิ่มเดร็ดรวง
ขผู้าวมากริน”
เรนนื่องราวทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ตรงนบีนี้ในพระคคาตอนนบีนี้กห็ถยกพบในมาระโก 2:23-28 และลยกา 6:1-5 เชต่นกกัน
“ในคราวนมันั้น...” ในลยกา 6:1 เรามบีคคากลต่าวทบีนื่ชเบีนี้ ฉพาะมากขซนี้นเกบีนื่ยวกกับเวลาทบีนื่แนต่ชกัด ลยกาบอกเราวต่า “ตต่อ
มาในวกันสะบาโตทบีนื่สอง หลกังจากวกันแรกนกันี้น” เพนนื่อทบีจนื่ ะเขข้าใจคคากลต่าวทบีนื่ลยกาใหข้ไวข้ เราจคาเปป็นตข้องจคาไวข้วาต่ พลิธบีปฟัสกา
ถยกถนอในระหวต่างเดนอนอาบบีบ (หรนอนลิสาน) ซซนื่งเปป็นชต่วงหลกังของเดนอนมบีนาคมและตอนตข้นของเดนอนเมษายน พลิธบี
ปฟัสกาเรลินื่มตข้นในวกันทบีนื่สลิบสบีนื่ของเดนอนนกันี้นและกลินเวลาเจห็ดวกัน (กรลุณาศซกษาอพยพ 12:1-28 และ 23:15) พระราช
บกัญญกัตรลิ ะบลุไวข้วต่าฟฝ่อนขข้าว (เราอาจจะเรบียกนบีนื่วาต่ เปป็นฟฝ่อนขข้าวบารร์เลยร์) ควรถยกถวายเปป็นผลแรกของการเกห็บเกบีนื่ยว
เราพบบกันทซกเรนนื่องราวตอนนบีนี้ในเลวบีนลิตลิ 23:10, 11 จากวกันนกันี้นทบีนื่ฟฝ่อนขข้าวบารร์เลยร์ถยกถวาย พวกคนอลิสราเอลกห็นกับ
ไปเจห็ดสกัปดาหร์จนถซงเทศกาลเพห็นเทคอสตร์ (ลนต. 23:15, 16) (เทศกาลเพห็นเทคอสตร์ถยกเรบียกวต่า “เทศกาล
สกัปดาหร์” ในพระราชบกัญญกัตลิ 16:10 และ “เทศกาลเลบีนี้ยงฉลองการเกห็บเกบีนื่ยว” ในอพยพ 23:16) วกันทบีนื่สองนบีนี้ในเท
ศกาลปฟัสกา (หรนอ “เทศกาลกลินขนมปฟังไรข้เชนนี้อ”) ระบลุการเรลินื่มตข้นซซนื่งจากตรงนบีนี้พวกเขากห็นกับไปจนถซงเทศกาลเพห็น
เทคอสตร์
วกันสะบาโตในสกัปดาหร์ทบีนื่ตามมากห็จะเปป็นวกันสะบาโตทบีนื่สองตามหลกังวกันสะบาโตแรกนบีนี้ ในการนกับเวลาดกัง
กลต่าว ไมต่ตข้องสงสกัยเลยวต่านบีนื่เปป็นเวลาทบีนื่ถยกกลต่าวถซงเมนนื่อพระเยซยและเหลต่าสาวกของพระองคร์ “ไปในนาในวมันสะ

บาโต” – หรนอผต่านเขข้าไปในทลุต่งธกัญพนช “ขผู้าว” (corn) ตรงนบีนี้ไมต่ใชต่ขข้าวโพด หรนอขข้าวโพดแบบอลินเดบียนเหมนอน
อยต่างทบีนื่พวกเราในอเมรลิกาจคากกัดความหมายของมกันไวข้ แตต่เปป็นขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์เมห็ดเลห็กๆทบีนื่อยยต่บนสลุดของ
กข้าน คคาวต่า “corn” ในภาษายลุโรปหลายภาษาถยกใชข้กกับอาหารจคาพวกขข้าวโดยทกันื่วไป โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งขข้าวทบีนื่รกับ
ประทานกกันในประเทศนกันี้นๆ – ไมต่วต่าจะเปป็นขข้าวสาลบี, ขข้าวบารร์เลยร์, ขข้าวไรยร์ หรนอขข้าวโอต๊ต คลุณจคาไดข้วต่าพระเยซย
ตรกัสถซงเมลห็ดขข้าวไวข้วต่า “ถข้าเมลร็ดขผู้าวไมต่ไดข้ตกลงไปในดลินและเปฟปี่อยเนต่าไป...” (ยอหร์น 12:24)
พระเยซยและเหลต่าสาวกของพระองคร์เดลินผต่านเขข้าไปในทลุต่งขข้าวบารร์เลยร์และขข้าวสาลบี – “และพวกสาวก
ของพระองคคหริว” สต่วนหกัวของขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์นกันี้นโตเตห็มทบีนื่แลข้วและพรข้อมสคาหรกับการเกห็บเกบีนื่ยวแลข้ว ดข้วย
เหตลุนบีนี้ พวกเขาจซงเดห็ดพวกมกัน “ขยรีนั้กริน” (ลยกา 6:1) ทบีวนื่ ต่านบีนื่เปป็นเมลร็ดขผู้าวและไมต่ใชต่ขข้าวโพดแบบอลินเดบียนนกันี้นกห็
อธลิบายวต่าเพราะเหตลุใดพวกเขาจซงขยบีนี้มกันในมนอของตน – นกันื่นคนอ เพนนื่อแยกเมลห็ดขข้าวเหลต่านกันี้นจากแกลบ เราควร
กลต่าวถซงเชต่นกกันวต่าในแควข้นยยเดบียขข้าวบารร์เลยร์พรข้อมสคาหรกับการเกห็บเกบีนื่ยวประมาณวกันแรกของเดนอนพฤษภาคม
ทกันี้งขข้าวบารร์เลยร์และขข้าวสาลบีถยกเกห็บเกบีนื่ยวเสรห็จกต่อนวกันทบีนื่ยบีนื่สลิบของเดนอนพฤษภาคม เมลห็ดขข้าวบารร์เลยร์โตเตห็มทบีกนื่ ต่อน
วกันแรกของเดนอนเมษายน ดข้วยเหตลุนบีนี้ มกันจซงไมต่ใชต่เรนนื่องไรข้เหตลุผลทบีนื่จะเชนนื่อเรนนื่องตามทบีนื่บกันทซกไวข้จรลิงๆ – ทบีวนื่ ต่าพวก
สาวกเดลินเขข้าไปในทลุต่งขข้าวบารร์เลยร์และขข้าวสาลบีและเดห็ดรวงขข้าวมารกับประทานเมลห็ดขข้าวเหลต่านกันี้น

วมันสะบาโต
เราควรหมายเหตลุไวข้วาต่ วกันสะบาโตไมต่ถยกกลต่าวถซงในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิวเลยจนกระทกันื่งมาถซงขข้อทบีนื่เราศซกษา
กกันอยยต่นบีนี้ การทบีนื่ชนชาตลิอลิสราเอลปฏลิเสธพระเยซยในฐานะพระเมสสลิยาหร์อยต่างสลินี้นเชลิงนกันี้นกห็ถยกบต่งชบีนี้ในบทนบีนี้อยต่าง
ชกัดเจนโดยการทบีพนื่ ระองคร์ทรงเหห็นแยข้งกกับพวกเขาเกบีนื่ยวกกับวกันสะบาโต นบีนื่คนอสลินื่งสลุดทข้ายทบีนื่เหลนออยยต่ของพกันธสกัญญา
ทบีนื่ถยกฝฝ่าฝฟนของพวกเขากกับพระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิธ พระเจข้าไดข้ทรงกระทคาพกันธสกัญญากกับชนชาตลิอลิสราเอลและ
พวกเขาไดข้ละเมลิดกฎทลุกขข้อของพกันธสกัญญานกันี้น วกันสะบาโตไดข้ถยกประทานใหข้แกต่ชนชาตลิอลิสราเอลเพนนื่อเปป็นหมาย
สคาคกัญแหต่งพกันธสกัญญานกันี้น และบกัดนบีนี้พวกเขากห็ทอดทลินี้งพกันธสกัญญานกันี้นไปเสบียอยต่างสลินี้นเชลิงแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระเยซย
จซงจวนจะกคาจกัดทลินี้งหมายสคาคกัญนกันี้นแลข้ว – นกันื่นคนอ สะบาโตของยลิว
เหตลุผลทบีนื่พระเจข้าไดข้ประทานสะบาโตใหข้แกต่ชนชาตลิอลิสราเอลกห็ถยกระบลุไวข้อยต่างชกัดเจนในพระคกัมภบีรร์ภาค
พกันธสกัญญาเดลิม:
“พระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสสวต่า “จงสกันื่งชนชาตลิอลิสราเอลวต่า ‘เจผู้าทมันั้งหลายจงรมักษาวนนสะบาโตของเรา
ไวผู้ เพราะนรีสิ่จะเปป็นหมายสคาคนญระหวล่างเรากนบเจด้าตลอดชมัสิ่วอายทุของเจผู้า เพฉสิ่อเจผู้าจะไดผู้รผผู้วาข่ เราคฉอพระเยโฮวาหค
ผผผู้ไดผู้กระทคาเจผู้าใหผู้บรริสทุทธริธิ์ เหตลุฉะนบีนี้ เจข้าทกันี้งหลายจงรกักษาวกันสะบาโตไวข้ เพราะเปป็นวกันบรลิสลุทธลิธสคาหรกับเจข้า ทลุกคนทบีนื่
กระทคาใหข้วกันนกันี้นเปป็นมลทลินจะตข้องถยกประหารใหข้ตายเปป็นแนต่ เพราะผยใข้ ดกห็ตามทคาการงานในวกันนกันี้น ผยข้นกันี้นตข้องถยก
ตกัดขาดจากทต่ามกลางชนชาตลิของเขา จงทคางานแตต่ในกคาหนดหกวกัน แตต่ในวกันทบีนื่เจห็ดเปป็นวกันสะบาโต เปป็นวกันหยลุด
พกักสงบ เปป็นวกันบรลิสลุทธลิธแดต่พระเยโฮวาหร์ ผยข้ใดทคางานในวกันสะบาโตนกันี้นตข้องถยกลงโทษถซงตายเปป็นแนต่ เหตทุฉะนรีนั้
ชนชาตริอริสราเอลจงรมักษาวนนสะบาโตไวผู้ คฉอถฉอวนนสะบาโตตลอดชมัสิ่วอายทุของเขาเปป็นพนนธสนญญาเนมองนวิตยณ์ เปป็น
หมายสคาคนญระหวล่างเรากนบชนชาตวิอวิสราเอลตลอดไปเปป็นนวิตยณ์ วาต่ ในหกวกันพระเยโฮวาหร์ไดข้ทรงสรข้างฟฟ้า

สวรรคร์และแผต่นดลินโลก แตต่ในวกันทบีนื่เจห็ดพระองคร์ไดข้ทรงงดการงานไวข้ และไดข้ทรงหยต่อนพระทกัยในวกันนกันี้น’” (อพย.
31:12-17)
ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ฝาฝ่ ฝฟนเงนนื่อนไขทลุกขข้อของพกันธสกัญญานกันี้นและไดข้กระทคาบาปอยยต่ตลอดอยต่างนต่าเศรข้าใน
สายพระเนตรของพระเจข้า ในเอเสเคบียล 20:12-26 พระเจข้าทรงกลต่าวโทษชนชาตลิอลิสราเอลอยต่างละเอบียดดกังนบีนี้:
“ยลินื่งกวต่านกันี้นอบีก เราไดด้ใหด้สะบาโตของเราแกล่เขา เปป็นหมายสคาคนญระหวล่างเราและเขาทนนั้งหลาย เพฉสิ่อ
เขาจะทราบวข่าเราคฉอพระเยโฮวาหค เปป็นผผผู้กระทคาใหผู้เขาบรริสทุทธริธิ์ แตต่วงศร์วานอลิสราเอลไดข้กบฏตต่อเราในถลินื่น
ทลุรกกันดาร เขามลิไดข้ดคาเนลินตามกฎเกณฑร์ของเรา แตต่ไดข้ดยหมลินื่นคคาตกัดสลินของเรา ซซนื่งถข้ามนลุษยร์คนหนซนื่งคนใดปฏลิบกัตลิ
ตาม เขากห็จะดคารงชบีวตลิ อยยต่ไดข้ดวข้ ยกฎเกณฑร์และคคาตกัดสลินเหลต่านกันี้น และเขาไดผู้กระทคาใหผู้วมันสะบาโตของเรามมัว
หมองอยข่างยริสิ่ง เราจซงกลต่าววต่า เราจะเทความเดนอดดาลของเราออกเหนนอเขาในถลินื่นทลุรกกันดารเพนอนื่ ผลาญเขาเสบีย
แตต่เรากห็กระทคาโดยเหห็นแกต่นามของเราเอง เพนนื่อไมต่ใหข้ชนนื่อนกันี้นมลทลินตต่อหนข้าประชาชาตลิทกันี้งหลาย ซซนื่งเราไดข้นคาคน
อลิสราเอลออกมาทต่ามกลางสายตาของเขา ยลินื่งกวต่านกันี้นอบีก เราไดข้ปฏลิญาณตต่อเขาในถลินื่นทลุรกกันดารวต่า เราจะไมต่นคา
เขาเขข้ามาในแผต่นดลินซซนื่งเราไดข้ใหข้แกต่เขา เปป็นแผต่นดลินทบีนื่มบีนนี้คานมและนนี้คาผซนี้งไหลบรลิบยรณร์ เปป็นแผต่นดลินทบีนื่มบีสงต่าราศบี
ทบีนื่สดลุ ในแผต่นดลินทกันี้งหลาย เพราะเขาดยหมลินื่นคคาตกัดสลินของเรา และไมต่ดคาเนลินตามกฎเกณฑร์ของเรา และไดผู้กระทคา
ใหผู้วนมั สะบาโตของเรามมัวหมอง เพราะวต่าจลิตใจของเขาไปตลิดตามรยปเคารพของเขา
“ถซงกระนกันี้นกห็ดบี นกัยนร์ตาของเรากห็ยกังปรานบีเขา และเรามลิไดข้ทคาลายเขา หรนอกระทคาใหข้เขาจบสลินี้นลงในถลินื่น
ทลุรกกันดารนกันี้น แตต่เราพยดกกับลยกหลานของเขาในถลินื่นทลุรกกันดารนกันี้นวต่า อยต่าดคาเนลินตามกฎเกณฑร์ของบรรพบลุรลุษของ
เจข้า หรนอรกักษาคคาตกัดสลินของเขา หรนอกระทคาตกัวเจข้าใหข้มลทลินไปดข้วยรยปเคารพของเขา เราคนอพระเยโฮวาหร์เปป็น
พระเจข้าของเจข้า จงดคาเนลินตามกฎเกณฑร์ของเรา และจงรกักษาคคาตกัดสลินของเรา และประพฤตลิตาม และนมับถฉอ
บรรดาสะบาโตของเรา เพฉสิ่อจะเปป็นหมายสคาคนญระหวล่างเรากนบเจด้า เพฉสิ่อเจผู้าจะทราบวข่าเราคฉอพระเยโฮวาหค
เปป็นพระเจผู้าของเจผู้า
“แตต่ลกย หลานเหลต่านกันี้นกห็กบฏตต่อเรา เขาทกันี้งหลายมลิไดข้ดคาเนลินตามกฎเกณฑร์ของเรา และไมต่รกักษาคคา
ตกัดสลินของเราเพนนื่อจะประพฤตลิตาม ซซนื่งถข้ามนลุษยร์คนหนซนื่งคนใดปฏลิบกัตลิตามกห็จะดคารงชบีวตลิ อยยต่ไดข้ดวข้ ยกฎเกณฑร์และ
คคาตกัดสลินเหลต่านกันี้น เขาไดผู้กระทคาใหผู้บรรดาวมันสะบาโตของเรามมัวหมอง เราจซงกลต่าววต่า เราจะเทความเดนอดดาล
ของเราออกเหนนอเขา และใหข้ความโกรธของเราทบีนื่มบีตอต่ เขาทบีนื่ในถลินื่นทลุรกกันดารบรรลลุลงเสบียทบี แตต่เราไดข้หดมนอของ
เราไวข้ และกระทคาโดยเหห็นแกต่นามของเราเอง เพนนื่อไมต่ใหข้นามนกันี้นมลทลินทต่ามกลางสายตาของประชาชาตลิทกันี้งหลาย
ซซนื่งเราไดข้นคาชนอลิสราเอลออกมาทต่ามกลางสายตาของเขา ยลินื่งกวต่านกันี้นอบีก เราไดข้ปฏลิญาณตต่อเขาทกันี้งหลายในถลินื่น
ทลุรกกันดารวต่า เราจะใหข้กระจกัดกระจายไปในทต่ามกลางประชาชาตลิ และกระจายเขาไปอยยต่ตามประเทศตต่างๆ
เพราะวต่าเขามลิไดข้กระทคาตามคคาตกัดสลินของเรา แตต่ไดข้ดยหมลินื่นกฎเกณฑร์ของเรา และกระทคาใหข้วกันสะบาโตทกันี้งหลาย
ของเรามกัวหมอง และนกัยนร์ตาของเขากห็ตลิดตามรยปเคารพแหต่งบรรพบลุรลุษของเขา ยลินื่งกวต่านกันี้นอบีก เราไดข้ใหข้กฎเกณฑร์
ทบีนื่ไมต่ดแบี ละใหข้คคาตกัดสลินซซนื่งตามนกันี้นเขาจะดคารงชบีวลิตไมต่ไดข้ และเรากห็ไดข้ใหข้เขามลทลินไปดข้วยของถวายของเขาเอง โดย
ใหข้เขาถวายบลุตรหกัวปปใหข้ลลุยไฟ เพนนื่อเราจะกระทคาใหข้เขารกรข้างไป เพนนื่อใหข้เขาทราบวต่าเราคนอพระเยโฮวาหร์”

พระวจนะของพระเจข้าชบีในี้ หข้เหห็นอยต่างชกัดเจนแกต่ใครกห็ตามทบีนื่ปรารถนาจะรยข้ความจรลิงวต่าสะบาโตเปป็น สริสิ่งทรีสิ่
สถาปนาไวผู้สคาหรมับพวกยริวลข้วนๆ พระราชบกัญญกัตลิทบีนื่ไดข้ประทานใหข้แกต่โมเสสโดยพระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิธไดข้ถยก
มอบใหข้แกต่ชนชาตลิอลิสราเอลโดยเฉพาะและโดยตรง – ไมต่เคยใหข้แกต่คนตต่างชาตลิหรนอครลิสตจกักรของพระเจข้าเลย
สะบาโตเปป็นของยลิว มกันไมต่ไดข้มบีไวข้สคาหรกับพวกคนตต่างชาตลิหรนอสคาหรกับครลิสตจกักร เมนนื่อใครกห็ตามพยดถซงวกันขององคร์
พระผยข้เปป็นเจข้าวต่าเปป็นสะบาโตของครลิสเตบียน คนๆนกันี้นกห็ “กคาลกังเทนนี้คาองลุต่นใหมต่ลงในถลุงหนกังเกต่า” เขากห็กคาลกังกระทคา
สลินื่งทบีพนื่ ระเยซยตรกัสถซงเมนนื่อพระองคร์ตรกัสวต่าคนเรายต่อมไมต่เยห็บผข้าทอใหมต่เขข้ากกับเสนนี้อผข้าเกต่า (มธ. 9:16) ไมต่มบีสลินื่งทบีนื่เรบียก
วต่าเปป็นสะบาโตของครลิสเตบียน ในยลุคสมกัยนบีนี้ ผยข้เชนนื่อนมกัสการในวมันขององคคพระผผผู้เปป็นเจผู้า และนบีนื่กห็สผงสข่งอยข่าง
มหาศาลยริสิ่งกวข่าทบีนื่สะบาโตของยลิวเคยเปป็น วกันขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไมต่ใชต่วกันแหต่งพระราชบกัญญกัตลิแตต่เปป็นวกันแหต่ง
พระคลุณ
ขข้อ 2: “แตข่เมฉสิ่อพวกฟารริสรีเหร็นเขผู้า เขาจซงทผลพระองคควาข่ “ดผเถริด สาวกของทข่านทคาการซซสิ่งพระราช
บมัญญมัตริหผู้ามไวผู้ในวมันสะบาโต”
พวกฟารลิสบีคอยหาบางสลินื่งเสมอทบีนื่พวกเขาจะใชข้กลต่าวโทษองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าและจกับผลิดพระองคร์ไดข้ พวก
เขากลต่าววต่าในการเดห็ดรวงขข้าวในวกันสะบาโตนกันี้น พวกสาวกของพระองคร์กห็ไดข้ฝฝ่าฝฟนพระบกัญญกัตลิตาต่ งๆทบีนื่ถยกใหข้ไวข้แกต่
พวกเขาในเรนนื่องทบีนื่เกบีนื่ยวกกับการถนอวกันสะบาโต โมเสสไดข้บกัญชาพวกยลิวใหข้เวข้นเสบียจากการทคางานหนกักทลุกรยปแบบ
ในวกันสะบาโต – เชต่น การเกห็บรวบรวมอาหารหรนอการทคางานในทลุต่งนา: “แตต่วกันทบีนื่เจห็ดนกันี้นเปป็นสะบาโตของพระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของเจข้า ในวมันนมันั้นอยข่ากระทคาการงานใดๆ ไมต่วาต่ เจข้าเอง หรนอบลุตรชาย บลุตรสาวของเจข้า หรนอทาส
ทาสบีของเจข้า หรนอสกัตวร์ใชข้งานของเจข้า หรนอแขกทบีนื่อาศกัยอยยใต่ นประตยเมนองของเจข้า” (อพย. 20:10) คคาบกัญชานบีนี้ถยก
กลต่าวซนี้คาในอพยพ 35:2, 3: “จงทคางานในกคาหนดหกวมัน แตข่วนมั ทรีสิ่เจร็ดใหผู้ทข่านถฉอเปป็นวมันบรริสทุทธริธิ์ เปป็นวมันสะบาโต
แดข่พระเยโฮวาหค สคาหรมับใชผู้พมัก ผผผู้ใดทคางานในวมันนมันั้นตผู้องถผกลงโทษถซงตาย ในวกันสะบาโตนกันี้นอยต่ากต่อไฟเลย ทกัวนื่
ตลอดทบีนื่อาศกัยของทต่าน”
ในกกันดารวลิถบี 15:32-36 เรามบีบกันทซกเรนนื่องชายคนนกันี้นทบีนื่เกห็บฟฟนในวกันสะบาโต:
“ขณะเมนนื่อคนอลิสราเอลอยยต่ในถลินื่นทลุรกกันดาร เขาพบคนหนซนื่งไปเกห็บฟฟนในวกันสะบาโต ผยข้ทบีนื่พบเขาเกห็บฟฟนกห็
พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชลุมนลุมชนทกันี้งหมด เขาจซงจคาคนนกันี้นไวข้ เพราะยกังไมต่แจข้งวต่าจะกระทคา
อยต่างไรแกต่เขา และพระเยโฮวาหร์ตรกัสกกับโมเสสวต่า “ชายผยข้นกันี้นตข้องถยกโทษถซงตายเปป็นแนต่ ชลุมนลุมชนทกันี้งหมดตข้อง
เอาหลินขวข้างเขาทบีนื่นอกคต่าย” และชลุมนลุมชนทกันี้งหมดจซงพาเขามานอกคต่าย และเอาหลินขวข้างเขาจนตาย ตามทบีนื่พระ
เยโฮวาหร์ทรงบกัญชาโมเสส””
พระเยซยและเหลต่าสาวกของพระองคร์นต่าจะกคาลกังเดลินทางไปยกังธรรมศาลา ในวกันอนนื่นของสกัปดาหร์มกันคง
เปป็นเรนนื่องทบีนื่ไมต่ผลิดพระราชบกัญญกัตลิเลยทบีนื่พวกเขาจะเกห็บอาหารจากทลุต่งนา เพราะวต่าพวกเขาไดข้รกับอนลุญาตจากพระ
ราชบกัญญกัตลิทจบีนื่ ะเดห็ดรวงขข้าวรกับประทานไดข้ขณะทบีนื่พวกเขาเดลินผต่านไป: “เมนนื่อทต่านเขข้าไปในนาของเพนนื่อนบข้านของ
ทต่าน ทต่านจะเอามนอเดห็ดรวงขข้าวมากห็ไดข้ แตต่ทต่านจะใชข้เคบียวเกบีนื่ยวขข้าวของเพนนื่อนบข้านของทต่านไมต่ไดข้” (พบญ.
23:25) แตต่ขข้อโตข้แยข้งของพวกฟารลิสบีกห็คนอวต่า พวกเขากคาลกังกระทคาเชต่นนบีนี้ในวมันสะบาโต ในสายตาของพวกฟารลิสบี
การเดห็ดรวงขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์คนอ การเกรีสิ่ยว และการขยบีนี้เมลห็ดขข้าวในมนอของพวกเขาเพนนื่อเอาแกลบออกไป

กห็คอน การนวดขผู้าว ความคลิดทบีนื่หนข้าซนนื่อใจคดของพวกฟารลิสบีมองการกระทคาเชต่นนบีนี้วต่าเปป็นการทคางานในวกันสะบาโต
ซซนื่งถยกหข้ามอยต่างเดห็ดขาด
พวกนกักวลิจารณร์เหลต่านบีนี้มาหาพระเยซยโดยตรงพรข้อมกกับคคาบต่นของพวกเขา อยต่างนข้อยพวกเขากห็มบีความ
กลข้าหาญพอทบีนื่จะมาเลต่นงานผยข้นคาแทนทบีนื่จะถามเหลต่าสาวกของพระองคร์วต่าทคาไมพวกเขาถซงเดห็ดรวงขข้าวสาลบีและ
ขข้าวบารร์เลยร์ พวกฟารลิสบีเหลต่านบีนี้ซซนื่งเปป็นพวกคลกันื่งเกบีนื่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ กห็จรลิงจกังมากๆเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องวกันสะบาโต
พวกเขาคลิดวต่าพวกเขาหาเหตลุเลต่นงานพระเยซยไดข้แลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พวกเขาจซงเขข้ามาหาพระองคร์และถามพระองคร์
วต่าทคาไมพระองคร์ถซงอนลุญาตใหข้เหลต่าสาวกของพระองคร์ละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของโมเสส
(ผมคลิดวต่าเปป็นเรนนื่องนต่าสนใจทบีนื่ไดข้เรบียนรยจข้ ากบกันทซกเหตลุการณร์ตอนนบีนี้วาต่ พระเยซยมลิไดข้กระทคาการอกัศจรรยร์
เพนนื่อเลบีนี้ยงดยเหลต่าสาวกของพระองคร์ คนเหลต่านบีนี้ทบีนื่ไดข้สละทลินี้งทลุกสลินื่งและไดข้ตดลิ ตามพระองคร์ไปนกันี้นไมต่มบีอาหารและหลิว
พระเยซยทรงมบีฤทธลิธเดชและจะทรงเลบีนี้ยงอาหารพวกเขาดข้วยวลิธกบี ารทบีนื่อกัศจรรยร์กทห็ คาไดข้ แตต่พระองคร์กห็มลิไดข้กระทคา แตต่
พระองคร์ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆเพนนื่อเลบีนี้ยงอาหารฝยงชน (มธ. 14:15-21; 15:32-38) แตต่พระครลิสตร์กห็มลิไดข้
กระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆเพนนื่อเลบีนี้ยงอาหารพระองคร์เองหรนอเหลต่าสาวกของพระองคร์ในทบีนื่นบีนี้หรนอทบีนื่อนนนื่ ในภาคพกันธ
สกัญญาใหมต่เลย ผมอยากรยจข้ รลิงๆวต่าพวกเรากบีนื่คนจะปรนนลิบกัตลิองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าหากเราจะตข้องหลิวและหลายครกันี้ง
เราไมต่มบีอาหาร)
มบีบางสลินื่งตรงนบีนี้ทบีนื่นต่าสนใจทบีนื่สลุดเวลาทบีนื่เราอต่านพระคคาตอนนบีนี้อยต่างตกันี้งใจ: เหตลุใดพวกฟารลิสบีเหลต่านบีนี้ถซง
ประณามพวกสาวกทบีนื่เดห็ดรวงขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์และขยบีนี้พวกมกันในมนอของตนในวกันสะบาโตในเมนนื่อตกัวพวก
เขาเองกห็กคาลกังละเมลิดวกันสะบาโตเชต่นกกันโดยการเดลินทาง? หากพวกเขาไดข้เหห็นสลินื่งทบีนื่พวกสาวกกระทคา พวกเขากห็
ตข้องเดลินทางเหมนอนกกัน เหตลุใดพวกนกักศาสนาเหลต่านบีนี้จซงกลต่าวหาคนอนนื่นวต่าละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิในเมนนื่อตกัวพวก
เขาเองกห็กคาลกังละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิเหมนอนกกัน? และหากพวกเขานต่าเลนนื่อมใสมากเหลนอเกลิน ทคาไมพวกเขาถซงไมต่
ใหข้อาหารแกต่คนเหลต่านบีนี้เลต่า? หากเราเหห็นเพนนื่อนบข้านคนใดหลิว เรากห็ควรใหข้อาหารเขารกับประทาน หากพวกฟารลิสบี
เหลต่านบีนี้ใหข้อาหารแกต่พวกสาวกรกับประทาน พวกสาวกกห็คงไมต่ตอข้ งเดห็ดรวงขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์รกับประทาน
หรอก
มกันเปป็นเรนนื่องงต่ายมากๆทบีจนื่ ะประณามคนอนนื่นทบีนื่ทคาสลินื่งตต่างๆทบีนื่ตวกั เราเองไมต่กระทคา แตต่เมนนื่อเราสคารวจตกัวเรา
เองอยต่างระมกัดระวกัง เรากห็อาจกคาลกังกระทคาบางสลินื่งทบีนื่ผลิดพอๆกกับสลินื่งทบีนื่เราประณามพบีนื่นข้อง – บางทบีอาจแยต่กวต่าดข้วย
ซนี้คา! มกันงต่ายกวต่าเยอะเลยทบีนื่จะเหห็นขข้อบกพรต่องของคนอนนื่นเมนนื่อเทบียบกกับการเหห็นขข้อบกพรต่องของตกัวเราเอง ขอ
พระเจข้าทรงโปรดยกโทษเราและชต่วยเหลนอเราทบีจนื่ ะไมต่ตกัดสลินคนอนนื่นแตต่ใหข้รอจนกวต่าจะถซงวกันนกันี้นเมนนื่อองคร์ผยข้
พลิพากษาผยข้ชอบธรรมจะทรงปรากฏ (1 คร. 4:1-5)
ความหมายของคคาวต่า “สะบาโต” คนอ “การหยลุดพกัก” – ซซนื่งแนต่นอนวต่าหมายถซง การหยลุดพกักแบบ
สมบยรณร์หรนอการหยลุดจากกลิจกรรมและการทคางานทลุกอยต่าง เราใหข้บกันทซกเรนนื่องราวในภาคพกันธสกัญญาเดลิมแลข้วทบีนื่
ชายคนหนซนื่งถยกพบวต่าไปเกห็บฟฟนในวกันสะบาโตและเขากห็ถยกหลินขวข้างตาย วกันสะบาโตปรากฏครกันี้งแรกในพระวจนะ
ของพระเจข้าในฐานะเปป็นวกันแหต่งการหยลุดพกักของพระเจข้าในงานเนรมลิตสรข้างทบีนื่เสรห็จสลินี้นแลข้ว (ปฐก. 2:2, 3) เปป็น
เวลาสองพกันหข้ารข้อยปปแหต่งประวกัตลิศาสตรร์มนลุษยร์ ไมต่มบีการกลต่าวถซงวกันสะบาโตเลย จากนกันี้นวกันสะบาโตไดข้ถยกเปปิด

เผย (กรลุณาศซกษาอพยพ 16:23 และเนหะมบียร์ 9:13, 14) สะบาโตไดข้ถยกทคาใหข้เปป็นสต่วนหนซนื่งของพระราชบกัญญกัตลิ
(อพย. 20:8-11) พระเจข้าทรงประกาศกข้องวต่า “จงระลซกถซงวกันสะบาโต ถนอเปป็นวกันบรลิสลุทธลิธ”
ดกังทบีนื่ผมไดข้ชใบีนี้ หข้เหห็นแลข้วในการอภลิปรายนบีนี้ สะบาโตไดข้ถยกประทานใหข้แกต่ชนชาตลิอลิสราเอลเพนนื่อเปป็นหมาย
สคาคกัญระหวต่างพระเจข้ากกับชนชาตลิอลิสราเอล (อพย. 31:13-17) มกันถยกใหข้เพนนื่อเปป็นเครนนื่องเตนอนใจเนนองนลิตยร์แกต่
ชนชาตลิอลิสราเอลเรนนื่องทบีพนื่ วกเขาถยกแยกตกันี้งไวข้ตาต่ งหากจคาเพาะพระเจข้า พวกเขาจะตข้องไมต่ปะปนกกับประชาชาตลิ
อนนื่นๆ, แตต่งงานกกับพวกเขาหรนอเขข้ารต่วมในกลิจกรรมตต่างๆของพวกเขา ในระหวต่างยลุคแหต่งพระราชบกัญญกัตลิ สะบาโต
ถยกถนอปฏลิบกัตลิโดยการหยลุดพกักแบบสมบยรณร์แบบ (อพย. 35:2, 3) ดกังทบีนื่ไดข้กลต่าวถซงไปแลข้ว พระเจข้าทรงสกันื่งอยต่าง
ชกัดเจนใหข้ประหารชบีวตลิ ชายคนหนซนื่งทบีนื่ไปเกห็บฟฟนในวกันสะบาโต (กดว. 15:32-36)
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นขข้อเทห็จจรลิงประการหนซนื่งจากพระคกัมภบีรร์ทบีนื่ครลิสเตบียนสต่วนใหญต่ไมต่เคยพลิจารณา: นอกเหนนอ
จากการถวายเครนนื่องเผาบยชาตต่อไป (กดว. 28:9, 10) และความเกบีนื่ยวขข้องกกับเทศกาลเลบีนี้ยงทบีนื่ถวายเครนนื่องสกัตวบยชา
อนนื่นๆ (อพย. 12:16; ลนต. 23:3-8; กดว. 28:25) สะบาโตของยลิวกห็ไมข่ใชข่วนกั แหต่งการถวายสกัตวบยชา, การ
นมกัสการ, หรนอกลิจกรรมทางศาสนาในรยปแบบใดเลยอยต่างทบีนื่เราปฏลิบกัตลิกกันทลุกวกันนบีนี้ในครลิสตจกักรทข้องถลินื่นทกันี้งหลาย
ของเรา สะบาโตเปป็นวกันแหต่งการหยลุดพกักโดยสมบยรณร์สคาหรกับทกันี้งคนและสกัตวร์ พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนลุษยร์ และ
“เพราะพระองคร์ทรงทราบโครงรต่างของเรา พระองคร์ทรงระลซกวต่าเราเปป็นแตต่ผงคลบี” (เพลงสดลุดบี 103:14)
พระเจข้าทรงทราบอยยต่แลข้ววต่ามนลุษยร์ตข้องพกักผต่อน ดกังนกันี้นสะบาโตจซงเปป็นขข้อกคาหนดสคาหรกับมนลุษยร์ทบีนื่พระเจข้าไดข้ทรง
ตกังนี้ ขซนี้นเพนนื่อความตข้องการตต่างๆของมนลุษยร์ ในถข้อยคคาของพระเยซย “วมันสะบาโตนมันั้นทรงตมังนั้ ไวผู้เพฉสิ่อมนทุษยค มลิใชต่ทรง
สรข้างมนลุษยร์ไวข้สคาหรกับวกันสะบาโต” (มาระโก 2:27)
เมนนื่อพระเยซยทรงปรากฏ พวกผยข้ปกครองและผยข้นคาทางศาสนาแหต่งสมกัยนกันี้นไดข้เพลินื่มหลกักขข้อเชนนื่อและ
ประเพณบีตาต่ งๆของตนเขข้ากกับสะบาโตอกันบรลิสลุทธลิธทพบีนื่ ระเจข้าไดข้ประทานแกต่โมเสสในบกัญญกัตลิสลิบประการนกันี้น พวก
เขาไดข้เพลินื่มขข้อหข้ามบางอยต่างเขข้าไปซซนื่งไมต่ไดข้ถยกรวมเขข้าไวข้ดข้วยตอนทบีนื่พระเยโฮวาหร์ประทานพระราชบกัญญกัตลิแกต่
โมเสส; ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซยจซงทรงถยกประกาศวต่าเปป็นผยข้ละเมลิดวกันสะบาโตโดยพวกปลุโรหลิตใหญต่, พวกธรรมาจารยร์
และพวกผยข้ใหญต่เหลต่านกันี้น
สะบาโตจะถยกถนอปฏลิบกัตลิอบีกครกันี้งในชต่วงยลุคพกันปป ซซนื่งเปป็นเวลาทบีนื่พระเยซยจะประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิด
บนแผต่นดลินโลกนบีนี้และทรงครอบครองเปป็นเวลาหนซนื่งพกันปป (อสย. 66:23) – แตต่ในยลุคแหต่งพระคลุณนบีนี้เราถนอวกันแรก
ของสกัปดาหร์ – วกันอาทลิตยร์ (แนต่นอนวต่า ตามพระราชบกัญญกัตลิของยลิว วกันเสารร์ยกังเปป็นวมันสะบาโตอยยต่เหมนอนเดลิม) ผยข้
เชนนื่อระลซกถซงวกันแรกของสกัปดาหร์วต่าเปป็นวกันทบีนื่เรารกับรยวข้ ต่าอยต่างนข้อยหนซนื่งในเจห็ดของเวลาของเราเปป็นขององคร์พระผยข้
เปป็นเจข้า ในทลุกแงต่มลุมอนนื่นๆ วกันแรกของสกัปดาหร์กห็ตรงขผู้ามกมับวกันทบีนื่เจห็ด; นกันื่นคนอ วกันอาทลิตยร์ตรงขข้ามกกับวกันเสารร์ในดลิน
แดนฝฝ่ายวลิญญาณ
วกันสะบาโต (วกันทบีนื่เจห็ด) ระลซกถซงการหยลุดพกักของพระเจข้าหลกังจากการเนรมลิตสรข้าง; วกันขององคร์พระผยข้
เปป็นเจข้า (วกันแรกของสกัปดาหร์) ชบีนี้ไปยกังการฟฟนฟื้ คนนพระชนมร์ของพระเยซย เพราะวต่าพระองคร์เสดห็จออกมาจากอลุโมงคร์
ฝฟังศพในวกันนกันี้นเอง ในวกันทบีนื่เจห็ดพระเจข้าไดข้ทรงหยลุดพกัก; ในวกันแรกของสกัปดาหร์พระเยซยทรงมบีกลิจกรรมมากมาย

พระองคร์ไมต่ไดข้หยทุดพมักอยต่างแนต่นอน ตามบกันทซกเรนนื่องกลิจกรรมตต่างๆในวกันแรกนกันี้นทบีนื่พระองคร์เสดห็จออกมาจาก
อลุโมงคร์ฝฟังศพ
วกันสะบาโตของพระเจข้าระลซกถซงการเสรห็จสมบยรณร์ของการเนรมลิตสรข้าง; วกันอาทลิตยร์, วกันแรกของ
สกัปดาหร์, ชบีนี้ไปยกังอลุโมงคร์ฝฟังศพทบีวนื่ ต่างเปลต่าและการไถข่ทรีสิ่เสรร็จสรินั้นแลผู้ว (การสลินี้นพระชนมร์, การถยกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้น
คนนพระชนมร์ของพระเยซยตามทบีนื่พระคกัมภบีรร์กลต่าวเปป็นสลินื่งทบีนื่พระเจข้าตข้องใหข้เกลิดขซนี้น เพนนื่อทบีนื่การไถต่จะเปป็นของเราไดข้ )
วกันสะบาโตของยลิวเปป็นวกันแหต่งการผยกมกัดใหข้ปฏลิบกัตลิตามพระราชบกัญญกัตลิ และหากผยข้คนทคาใหข้วกันสะบาโต
เสบียความศกักดลิธสทลิ ธลิธ คนเหลต่านกันี้นกห็ถยกปรกับโทษถซงตาย วกันแรกของสกัปดาหร์คนอวกันทบีนื่พวกเราสมมัครใจมานมกัสการ
พระเยซยเจข้าในการประชลุมตต่างๆของครลิสตจกักรและในบข้านทกันี้งหลายของเรา เรานมกัสการพระองคร์โดยการรต่วม
ประชลุมกกับครลิสตจกักร, ศซกษาพระวจนะของพระองคร์, ฟฟังผยข้รบกั ใชข้กลต่าวคคาเทศนาจากพระคกัมภบีรร์, และในวลิธบีอนนื่นๆ
อบีกมากมาย สลินื่งเหลต่านบีนี้คงถยกหข้ามมลิใหข้กระทคาเดห็ดขาดในวกันสะบาโตของพวกยลิว
ในหนกังสนอกลิจการ วกันสะบาโตถยกกลต่าวถซงในการเชนนื่อมโยงกกับพวกยลิวเทต่านกันี้น เมนนื่อเราศซกษาหนกังสนอเลต่ม
อนนื่นๆทบีนื่เหลนอของภาคพกันธสกัญญาใหมต่ เรากห็พบวต่ามบีการกลต่าวถซงวกันสะบาโตเพบียงสองครกังนี้ เทต่านกันี้น – ในโคโลสบี
2:16, 17 ทบีนื่เปาโลกลต่าววต่ามกันเปป็น ภาพเลร็ง “ของเหตลุการณร์ทบีนื่จะมบีมาในภายหลกัง”; และในฮบีบรย 4:4-11 ทบีนื่มกัน
เปป็นภาพเลห็งอยต่างหนซนื่งของการหยลุดพกักในปฟัจจลุบกัน ทบีนื่ครลิสเตบียนเขข้าไปในการหยลุดพกักนกันี้นเมนนื่อเขาหยลุดจากการงาน
ตต่างๆของตกัวเองและใหข้ความเชนนื่อและความไวข้วางใจอยยต่ในพระเยซยครลิสตร์เจข้า
ผมขอกลต่าวซนี้คาอบีกทบี: วกันสะบาโตไมต่เคยถยกประทานใหข้แกต่ครลิสตจกักรเลย และครลิสตจกักรไมต่ไดข้รกับบกัญชาใหข้
ถนอวกันสะบาโต วมันแรกของสมัปดาหคคนอวกันทบีนื่เรา “เกห็บผลประโยชนร์ทบีนื่ไดข้รกับไวข้บข้าง” ตามทบีพนื่ ระเจข้าไดข้ทรงใหข้เรา
จคาเรลิญ (1 คร. 16:2) ในวกันแรกของสกัปดาหร์เราไปยกังพระนลิเวศของพระเจข้าเพนนื่อนมกัสการ (กลิจการ 20:7) เราไมต่ไดข้
อยยต่ภายใตข้พระราชบกัญญกัตลิ – เรากคาลกังมบีชบีวตลิ อยยต่ในยลุคแหต่งพระคลุณอกันมหกัศจรรยร์!
ในพระคคาตอนตต่างๆทบีนื่เราใหข้ดยแลข้ว เหห็นไดข้ชกัดวต่าวกันสะบาโตเปป็นหมายสคาคมัญระหวต่างพระเจข้ากกับชนชาตริ
อริสราเอล – เพนนื่อทบีนื่ชนชาตลินกันี้นจะไดข้รวยข้ าต่ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขาและพวกเขาเปป็นประชาชาตลิทบีนื่ถยก
เลนอกสรรของพระองคร์ แตต่พวกยลิวเหลต่านกันี้นกห็ไมต่ไดข้รยข้จกกั พระบลุตรของพระเจข้า และเมนนื่อพระองคร์เสดห็จมาแลข้ว พวก
เขากห็ปฏลิเสธทบีนื่จะตข้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงยนนอยยต่ทาต่ มกลางพวกเขา, พระองคร์ทรงยนนื่นพระหกัตถร์ของพระองคร์
ออก, พระองคร์ทรงปรารถนาทบีนื่จะรกักษาการกลกับสกัตยร์ตาต่ งๆของพวกเขา – แตต่พวกเขาไมต่ยอมมบีสต่วนอะไรกกับ
พระองคร์เลย และเมนนื่อพระเยซยทรงฝฝ่าฝฟนวกันสะบาโตในสายตาของพวกเขา พวกเขากห็รข้องกลต่าวโทษพระองคร์
สกันดานมนลุษยร์ไมต่เคยเปลบีนื่ยน เมนนื่อกต่อนเปป็นอยต่างไร เดบีดี๋ยวนบีนี้กห็เปป็นเหมนอนเดลิม มนลุษยร์เปป็นผยข้ทบีนื่เครต่งศาสนา
มาโดยตลอด แตต่มนลุษยร์ธรรมดานกันี้นเปป็นศกัตรยตอต่ พระเจข้า (โรม 8:5-8) เนนนี้อหนกังไมต่อาจทคาใหข้พระเจข้าพอพระทกัยไดข้
– แตต่กระนกันี้นเนนนี้อหนกังกห็ยกังปรารถนาและเสาะหาศาสนา ฝยงชนมหาศาลไมต่มบีความปรารถนาทบีนื่จะรยจข้ กักพระเจข้าผยข้
บรลิสลุทธลิธและชอบธรรม พวกเขาไมต่มบีความปรารถนาทบีจนื่ ะมบีประสบการณร์กกับฤทธลิธเดชแหต่งความเปป็นแบบพระเจข้า
และความชอบธรรมในชบีวตลิ ของตน แตต่พวกเขากห็ไมต่อาจมบีชบีวตลิ อยยต่ตต่อไปไดข้โดยปราศจากศาสนาในรยปแบบใดรยป
แบบหนซนื่ง มนลุษยร์เกนอบทลุกคนเปป็นคนเครต่งศาสนาและเปป็นสมาชลิกในองคร์กรศาสนาบางแหต่ง พวกเขาทคาใหข้

จลิตสคานซกผลิดชอบของตนหายรยข้สซกผลิดโดยการเขข้ารต่วมในกลิจกรรมทางศาสนาบางรยปแบบหรนอการบรลิจาคเงลินเพนนื่อ
เหตลุทางศาสนาบางประการ
พระเมสสลิยาหร์แหต่งอลิสราเอล, องคร์ผทยข้ รงถยกสกัญญาไวข้, “ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น” ทบีนื่เหลต่าศาสดาพยากรณร์
ของพวกเขากลต่าวถซง, พระบลุตรของพระเจข้าองคร์นกันี้น, ทรงยนนอยยต่ทาต่ มกลางพวกเขาแลข้ว – แตต่ชนชาตลิอลิสราเอลกห็
ไมต่ไดข้เสาะหาพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา คนอลิสราเอลเอาสะบาโตขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าและไมต่เอาองคร์พระผยข้
เปป็นเจข้าแหต่งสะบาโต พวกเขาปกปฟ้องสะบาโตขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า; พวกเขากลต่าวโทษองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าแหต่ง
สะบาโต พวกเขาตาบอดและนกันื่งอยยต่ในความมนด แตต่พวกเขากห็ไมต่ยอมใหข้พระเยซยเปปิดตาทบีนื่ถยกปปิดอยยต่ของพวกเขา
ขข้อ 3 และ 4: “พระองคคจงซ ตรมัสกมับเขาวข่า “พวกทข่านยมังไมข่ไดผู้อข่านหรฉอ ซซสิ่งดาวริดไดผู้กระทคาเมฉสิ่อทข่านและ
พรรคพวกหริว ทข่านไดผู้เขผู้าไปในพระนริเวศของพระเจผู้า รมับประทานขนมปฟังหนผู้าพระพมักตรค ซซสิ่งพระราชบมัญญมัตริ
หผู้ามไวผู้ไมข่ใหผู้ทข่านและพรรคพวกรมับประทาน ควรแตข่ปทุโรหริตพวกเดรียว”
คคาตอบขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทบีนื่ทรงมบีตอต่ การตคาหนลิเหลต่าสาวกและพระองคร์เองนบีนี้ มบีขข้อโตข้แยข้งสบีนื่
ประเดห็นดข้วยกกัน ตามทบีนื่เราอต่านตรงนบีนี้ – ขข้อ 3 และ 4; ขข้อ 5 และ 6; ขข้อ 7; และขข้อ 8 ขข้อโตข้แยข้งแรกนบีนี้เปป็นการ
ยกเหตลุการณร์จากในประวมัตริศาสตรค – นกันื่นคนอ อข้างอลิงไปยกังการปฏลิบกัตลิของดาวลิด (1 ซมอ. 21:1-6) ซซนื่งพวกฟารลิสบี
เหลต่านบีนี้กห็จะยอมรกับวต่ามบีเหตลุอกันควร
พระราชบกัญญกัตลิไดข้บกัญชาใหข้วางขนมปฟังสลิบสองกข้อน (เรบียกวต่า ขนมปฟังหนผู้าพระพมักตรค) ไวข้บนโตต๊ะทบีนื่อยยต่ใน
ทบีนื่บรลิสทลุ ธลิธในพลกับพลา ขนมปฟังสลิบสองกข้อนนกันี้นจะตข้องอยยต่ทบีนื่นกันื่นตต่อไปเปป็นเวลาหนซนื่งสกัปดาหร์และจากนกันี้นจซงถยกรกับ
ประทานโดยพวกปทุโรหริตเทข่านมันั้น จากนกันี้นขนมปฟังเหลต่านกันี้นจซงถยกแทนทบีนื่ดข้วยขนมปฟังอบใหมต่ คคาสกันื่งตต่างๆทบีนื่เกบีนื่ยวขข้อง
กกับขนมปฟังนบีนี้ถยกใหข้ไวข้ในเลวบีนลิตลิ 24:5-9:
“และเจข้าจงเอายอดแปฟ้ง ปปิฟื้งขนมปฟังสลิบสองกข้อน แตต่ละกข้อนใชข้แปฟ้งสองในสลิบเอฟาหร์ เจข้าจงจกัดขนมปฟัง
นกันี้นวางบนโตต๊ะบรลิสลุทธลิธตอต่ พระพกักตรร์พระเยโฮวาหร์ เปป็นสองแถวๆละหกกข้อน และเจข้าจงเอาเครนนื่องกคายานบรลิสลุทธลิธ
ใสต่ไวข้แตต่ละแถว เพนนื่อจะคยต่กกับขนมปฟังเปป็นสต่วนทบีนื่ระลซก เปป็นเครนนื่องบยชากระทคาดข้วยไฟถวายแดต่พระเยโฮวาหร์ ททุกๆ
วมันสะบาโตใหผู้อาโรนจมัดไวผู้ใหผู้เปป็นระเบรียบถวายตข่อพระพมักตรคพระเยโฮวาหคเสมอ ในนามของคนอลิสราเอลเปป็น
พกันธสกัญญาเนนองนลิตยร์ ขนมปฟังนบีนี้ตกเปป็นของอาโรนและบลุตรชายของเขา ใหข้เขารกับประทานไดข้ในทบีนื่บรลิสทลุ ธลิธ เพราะ
เปป็นสต่วนบรลิสลุทธลิธทบีนื่สลุดทบีนื่ไดข้จากเครนนื่องบยชากระทคาดข้วยไฟถวายแดต่พระเยโฮวาหร์เปป็นกฎเกณฑร์เนนองนลิตยร์”
เหตลุการณร์ทพบีนื่ ระเยซยทรงอข้างอลิงถซงไดข้เกลิดขซนี้นตอนทบีนื่ดาวลิดกคาลกังหลบหนบีจากกษกัตรลิยร์ซาอยล เขา
เหนห็ดเหนนนื่อย, อต่อนลข้า, และหลิวโหย และเขาไดข้มาหาเอลบีเมเลค ปลุโรหลิตใน “พระนริเวศของพระเจผู้า” (พลกับพลา)
ดาวลิดขอขนมปฟัง – “และรมับประทานขนมปฟังหนผู้าพระพมักตรค” ซซนื่งขกัดแยข้งกกับตกัวอกักษรแหต่งพระราชบกัญญกัตลิของ
โมเสส
“แลข้วดาวลิดกห็มายกังเมนองโนบมาหาอาหลิเมเลคปลุโรหลิต และอาหลิเมเลคตกัวสกันื่นอยยต่เมนนื่อพบดาวลิดจซงพยดกกับ
ทต่านวต่า “ทคาไมทต่านจซงมาคนเดบียว และไมต่มบีผยข้ใดมากกับทต่าน” ดาวลิดจซงพยดกกับอาหลิเมเลคปลุโรหลิตวต่า “กษกัตรลิยร์ทรง
บกัญชาขข้าพเจข้าใหข้ทคาเรนนื่องหนซนื่งรกับสกันื่งแกต่ขข้าพเจข้าวต่า ‘อยต่าบอกเรนนื่องซซนื่งเราใชข้เจข้าไปกระทคานกันี้นแกต่ผยข้ใดใหข้รเยข้ ลย และ

ดข้วยเรนนื่องซซนื่งเรามอบหมายแกต่เจข้านกันี้น’ ขข้าพเจข้าไดข้นดกั หมายไวข้กกับพวกผยข้รบกั ใชข้ ณ ทบีแนื่ หต่งหนซนื่ง ฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ทต่านมบี
อะไรตลิดมนออยยต่บข้างเลต่า ขอมอบขนมปฟังไวผู้ในมฉอขผู้าพเจผู้าสมักหผู้ากผู้อน หรฉออะไรๆทรีสิ่มรีทรีสิ่นรีสิ่กร็ไดผู้”
“ปลุโรหลิตนกันี้นตอบดาวลิดวต่า “ขข้าพเจข้าไมต่มบีขนมปฟังธรรมดาตลิดมนอเลย แตต่มบีขนมปฟังบรริสทุทธริธิ์ ขอแตต่คนหนลุต่ม
ไดข้อยยต่หต่างจากผยข้หญลิงมาแลข้วกห็แลข้วกกัน” และดาวลิดกห็ตอบทต่านปลุโรหลิตวต่า “ทบีนื่จรลิง ตกันี้งแตต่เราออกไปปฏลิบกัตลิงาน ผยข้
หญลิงกห็ถยกกกันไวข้ใหข้หต่างจากเราทกันี้งหลายประมาณสามวกัน และภาชนะของคนหนลุต่มกห็บรลิสลุทธลิธ และขนมปฟังนกันี้นเปป็น
อยต่างธรรมดาอยยต่แลข้ว ถซงแมข้วต่าขนมปฟังนกันี้นถยกชคาระใหข้บรลิสลุทธลิใธ นภาชนะแลข้ว” ดมังนมันั้นปทุโรหริตจซงมอบขนมปฟัง
บรริสทุทธริธิ์ใหผู้แกข่ดาวริด เพราะทรีสิ่นมัสิ่นไมข่มรีขนมปฟังอฉสิ่นนอกจากขนมปฟังหนผู้าพระพมักตรค ซซสิ่งเกร็บมาจากหนผู้าพระพมักตรค
พระเยโฮวาหค เพฉสิ่อวางขนมปฟังใหมข่ในวมันทรีสิ่เกร็บเอาขนมปฟังเกข่านมันั้นออกไป” (1 ซมอ. 21:1-6)
ในสายตาพวกยลิว ดาวลิดเปป็นบลุรลุษผยข้มบีสลิทธลิอคานาจมากๆทบีพนื่ วกเขาใหข้ความเคารพนกับถนออยต่างสยง ดข้วยเหตลุ
นบีนี้เขาจซงไมต่ถยกปรกับโทษสคาหรกับสลินื่งทบีนื่เขาไดข้กระทคา นบีนื่พลิสยจนร์แลข้ววต่าในกรณรีทรีสิ่มรีความจคาเปป็นจรริงๆ พระราชบกัญญกัตลิกห็
ไมต่ไดข้ผยกมกัดคนๆหนซนื่ง นบีนื่เปป็นหลกักการหนซนื่งซซนื่งกฎหมายทกันี้งปวงยอมรกับ ดกังนกันี้นความจคาเปป็นของสาวกเหลต่านกันี้นใน
คราวนบีนี้จซงทคาใหข้พวกเขาพข้นผลิดในการทคาสลินื่งซซนื่งกห็คงเปป็นการผลิดพระราชบกัญญกัตลิในวกันสะบาโต ในกรณบีของพวกเขา
เชต่นเดบียวกกับในกรณบีของดาวลิด มกันเปป็นความจคาเปป็นจรลิงๆ
“พวกทข่านยมังไมข่ไดผู้อาข่ นหรฉอ...?” พระเยซยทรงถามชายเหลต่านบีนี้ทบีนื่ควรจะเปป็นผยข้รยข้ในเรนนื่องพระคกัมภบีรภร์ าค
พกันธสกัญญาเดลิมวต่าพวกเขายกังไมต่ไดข้อาต่ นเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องดาวลิดรกับประทานขนมปฟังหนข้าพระพกักตรร์หรนอ พระองคร์ตรกัส
แกต่พวกเขาวต่า “เนนนื่องจากพวกทต่านรยข้เยอะเหลนอเกลินเกบีนื่ยวกกับขข้อพระคกัมภบีรตร์ ต่างๆ ดยเหมนอนวต่าพวกทต่านนต่าจะจคาไดข้
วต่าดาวลิดไดข้เขข้าไปในพลกับพลาและรกับประทานขนมปฟังหนข้าพระพกักตรร์ ซซนื่งมบีไวข้สคาหรกับพวกปลุโรหลิตเทต่านกันี้น ดยเหมนอน
วต่าพวกทต่านนต่าจะรยวข้ ต่าดาวลิดไดข้กระทคาสลินื่งทบีนื่พระราชบกัญญกัตลิหข้ามมลิใหข้เขากระทคา กระนกันี้นเขากห็ไมต่ถยกปรกับโทษ เหตลุ
ใดพวกทต่านจซงปรกับโทษเหลต่าสาวกของเราทบีนื่กระทคาสลินื่งทบีนื่ดาวลิดไดข้กระทคาเลต่า ? พวกทต่านใหข้เกบียรตลิเขาอยต่างสย
งมากๆ ดกังนกันี้นเหตลุใดพวกทต่านจซงตคาหนลิเหลต่าสาวกของเราเลต่า?”
ขข้อ 5: “ทข่านทมันั้งหลายไมข่ไดผู้อข่านในพระราชบมัญญมัตริหรฉอ ทรีสิ่วาข่ ในวมันสะบาโตพวกปทุโรหริตในพระวริหารดผ
หมริสิ่นวมันสะบาโตแตข่ไมข่มรีความผริด”
เหตลุผลประการทบีนื่สองสคาหรกับการถนอวต่าสาวกเหลต่านกันี้นไมต่มบีความผลิดไมต่ไดข้ถยกยกมาจากประวกัตลิศาสตรร์อกัน
ศกักดลิธสลิทธลิธ แตต่มาจากพระราชบมัญญมัตริ ตรงนบีนี้ เหมนอนกกับในมกัทธลิว 5:17 พระเยซยทรงแสดงใหข้เหห็นวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้
กคาลกังฝฝ่าฝฟนพระราชบกัญญกัตลิ เพราะวต่าพระองคร์ทรงอข้างพระราชบกัญญกัตลิเองเพนนื่อถนอวต่าพระองคร์เองและเหลต่าสาวก
ของพระองคร์ไมต่มบีความผลิด พระองคร์ทรงเตนอนความจคาพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นเกบีนื่ยวกกับการประพฤตลิปฏลิบกัตลิของ
“พวกปทุโรหริตในพระวริหาร” ในวกันสะบาโตทกันี้งหลาย คนเหลต่านกันี้นยลุต่งเกบีนื่ยวกกับการฆต่าสกัตวร์ตต่างๆสคาหรกับเปป็นเครนนื่อง
สกัตวบยชาในวกันสะบาโตเหมนอนกกับในวกันอนนื่นๆ: “ในวกันสะบาโตลยกแกะอายลุหนซนื่งขวบสองตกัวทบีนื่ไมต่มบีตคาหนลิ และยอด
แปฟ้งสองในสลิบเอฟาหร์คลลุกกกับนนี้คามกันใหข้เปป็นธกัญญบยชา และเครนนื่องดนนื่มบยชาคยกต่ กัน นรีสิ่เปป็นเครฉสิ่องเผาบผชาททุกวมันสะบา
โตนอกเหนนอเครนนื่องเผาบยชาเนนองนลิตยร์และเครนนื่องดนนื่มบยชาคยต่กกัน” (กดว. 28:9, 10)
ลยกแกะสองตกัวถยกฆต่าในวกันสะบาโต ซซนื่งเปป็นการเพลินื่มเขข้ากกับเครนนื่องสกัตวบยชาประจคาวกันตต่างๆทบีนื่ไดข้ถยกถวาย
บยชา เหตลุฉะนกันี้นพวกปลุโรหลิตจซงตข้องขข้องเกบีนื่ยวในการฆต่าลยกแกะเหลต่านกันี้นและการกต่อไฟเพนนื่อเผาเครนนื่องสกัตวบยชา

ตต่างๆ ถซงแมข้วต่าพระเจข้าไดข้ทรงบกัญชาไวข้แลข้ววต่า “ในวกันสะบาโตนกันี้นอยต่ากต่อไฟเลย ทกัวนื่ ตลอดทบีนื่อาศกัยของทต่าน”
(อพย. 35:3) พระวลิหารเปป็นสถานทบีนื่แหต่งความบรลิสลุทธลิธซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆพระราชบกัญญกัตลิควรถยกถนอปฏลิบกัตลิอยต่างเขข้มงวด
มากทบีนื่สลุด ปลุโรหลิตเหลต่านกันี้นไดข้กระทคาสลินื่งทบีนื่หากถยกกระทคาโดยคนอนนื่นๆ กห็คงทคาใหผู้วมันสะบาโตเปป็นมลทรินไปเสรียแลผู้ว
กระนกันี้นปลุโรหลิตเหลต่านกันี้นกห็ “ไมข่มรีความผริด” – พวกเขาไดข้กระทคาสลินื่งทบีพนื่ วกเขาไดข้รบกั บกัญชามา
ขข้อ 6: “แตข่เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า ทรีสิ่นรีสิ่มรีผผผู้หนซสิ่งเปป็นใหญข่กวข่าพระวริหารอรีก”
ตรงนบีนี้พระเยซยทรงหมายถซงพระองคร์เองและกคาลกังตรกัสถซงฤทธลิธเดชของพระองคร์เอง, ความเปป็นพระเจข้า
ของพระองคร์, และภารกลิจของพระองคร์บนแผต่นดลินโลก พระองคร์ทรงเปป็นการทคาใหข้สคาเรห็จจรลิงของทลุกสลินื่งทบีพนื่ ระ
วลิหารเปป็นภาพเลห็งถซง พระวลิหารสยงสต่งกวต่าวกันสะบาโต และพระเยซผทรง “เปป็นใหญข่กวข่าพระวริหาร” ดกังนกันี้นบกัญญกัตลิ
ปกตลิเรนนื่องวกันสะบาโตจซงถยกตกัดทลินี้งไปไดข้โดยปราศจากความผลิดมากยลินื่งกวต่านกันี้นเสบียอบีก เมนนื่อมกันเรลินื่มมบีเหตลุจคาเปป็น
สคาหรกับเหลต่าสาวกของพระองคร์ในงานรกับใชข้ของพระองคร์
ทลุกสลินื่งเกบีนื่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิ – ทลุกเครนนื่องสกัตวบยชา, เทศกาลเลบีนี้ยง, วกันสคาคกัญ, พลิธบีการ; พลกับพลา,
พระวลิหาร, หบีบแหต่งพกันธสกัญญา – ททุกสริสิ่งลข้วนเลห็งถซงพระเยซย ในคคาเทศนาบนภยเขานกันี้นพระองคร์ตรกัสวต่า “อยต่าคลิด
วต่าเรามาเพนนื่อจะทคาลายพระราชบกัญญกัตลิหรนอคคาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามริไดผู้มาเพฉอสิ่ จะทคาลาย แตข่มาเพฉสิ่อจะ
ใหด้สคาเรห็จ” (มธ. 5:17) พระเยซยทรงทคาใหข้ทลุกสต่วนของพระราชบกัญญกัตลิสคาเรห็จแลข้วจรลิงๆ – และพระองคร์ทรงเปป็น
“จทุดจบของพระราชบกัญญกัตลิ เพนนื่อใหข้ทลุกคนทบีนื่มบีความเชนนื่อไดข้รบกั ความชอบธรรม” (โรม 10:4)
ขข้อ 7: “แตข่ถผู้าทข่านทมันั้งหลายไดผู้เขผู้าใจความหมายของขผู้อทรีสิ่วข่า ‘เราประสงคคความเมตตา ไมข่ประสงคค
เครฉสิ่องสมัตวบผชา’ ทข่านกร็คงจะไมข่กลข่าวโทษคนทรีสิ่ไมข่มครี วามผริด”
ประเดห็นแกข้ตาต่ งนบีนี้ถยกเอามาจากศาสดาพยากรณคผยข้หนซนื่ง (โฮเชยา 6:6) พระเยซยทรงอข้างอลิงถซงพระคคาตอน
เดบียวกกันนบีนี้ในมกัทธลิว 9:13 ทบีพนื่ ระองคร์ทรงบอกพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นวต่า “จงไปเรรียนรผผู้...” ความหมายของถข้อยคคา
เหลต่านบีนี้ ในทบีนื่นพบีนี้ ระองคร์ตรกัสวต่า “แตข่ถผู้าทข่านทมันั้งหลายไดผู้เขผู้าใจความหมายของขผู้อทรีสิ่วข่า...” ดกังนกันี้นพระองคร์จซงทรง
ประกาศวต่าชายเหลต่านบีนี้เปป็นคนทบีนื่ไมต่รยข้เรนนื่องอะไรเลยคนอผยข้ทบีนื่อข้างตกัววต่ามบีปฟัญญาในหนกังสนอตต่างๆของภาคพกันธสกัญญา
เดลิม พวกฟารลิสบีเหลต่านบีนี้รยข้จรลิงๆวต่าพระคคาตอนดกังกลต่าวคนออะไร เทต่าทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับ ถผู้อยคคาตข่างๆ แตต่พวกเขากห็ไมต่รยข้
วต่าในความหมายทบีนื่แทข้จรลิงนกันี้นมกันคนออะไร พวกเขาอยยต่ในความมนดทซบและความโฉดเขลาเกบีนื่ยวกกับสลินื่งตต่างๆของ
พระวลิญญาณ และพวกเขาไมต่ยอมใหข้พระเจข้าเปปิดความคลิดตต่างๆของพวกเขา
พระเจข้าไมต่อาจชต่วยเหลนอใครกห็ตามทบีนื่ตดกั สลินใจแนต่วแนต่แลข้วเกบีนื่ยวกกับหลกักคคาสอนหนซนื่งหรนอหลกักขข้อเชนนื่อหนซนื่ง
พระเจข้าไมต่อาจเปลบีนื่ยนแปลงคนทบีนื่เปป็นแบบนกันี้นไดข้ – เพราะวต่าพระเจข้าทรงเปป็นความรกัก, และความรกักกห็ไมต่บกังคกับ
แตต่นคาพาและชบีนี้ทาง พระเจข้าจะทรงนคาพาคนๆหนซนื่งเขข้าไปสยต่ความสวต่างและทรงชบีนี้ทางเขาเขข้าไปสยต่ความจรลิง แตต่
หากเขามบีความคลิดทบีปนื่ ปิดสนลิท พระเจข้ากห็ไมต่อาจชต่วยเหลนอเขาไดข้ คนเหลต่านบีนี้ไดข้ตดกั สลินใจแลข้ววต่าเยซยบลุรลุษผยข้นบีนี้ไมต่ใชต่พระ
เมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาไมต่ยอมเชนนื่อสลินื่งใดกห็ตามทบีนื่พระองคร์ตรกัส และพวกเขาตกันี้งใจวต่าจะกคาจกัดพระองคร์เสบีย
พวกเขาไมต่ยอมรกับรยกข้ ารอกัศจรรยร์ตาต่ งๆทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ทรงกระทคา แมข้ในยามทบีนื่บางคนในกลลุต่มของพวกเขาเองกห็เอต่ย
ปากยอมรกับแลข้ววต่าไมต่มบีผใยข้ ดเวข้นแตต่พระเจข้าสามารถกระทคาการมหกัศจรรยร์แบบนกันี้นไดข้

“เราประสงคคความเมตตา ไมข่ประสงคคเครฉสิ่องสมัตวบผชา” ในโฮเชยา 6:6 พระเยโฮวาหร์ตรกัสวต่า “เพราะ
เราประสงคร์ความเมตตาไมต่ประสงคร์เครนนื่องสกัตวบยชา เราประสงคร์ความรยใข้ นพระเจข้ายลินื่งกวต่าเครนนื่องเผาบยชา” ความ
จรลิงขข้อนบีนี้ถยกประกาศหลายครกันี้งหลายหนในพระวจนะของพระเจข้า พระคคาบางขข้อเหลต่านบีนี้ไดข้แกต่ 1 ซามยเอล 15:22,
สลุภาษลิต 21:3, และฮบีบรย 10:5-8 นอกจากนบีนี้ในมบีคาหร์ 6:6-8 เราอต่านวต่า:
“ขข้าพเจข้าจะนคาอะไรเขข้ามาเฝฟ้าพระเยโฮวาหร์ และกราบไหวข้ตต่อพระพกักตรร์พระเจข้าเบนนี้องสยง ควรขข้าพเจข้า
เขข้าเฝฟ้าพระองคร์ดข้วยเครนอนื่ งเผาบยชาหรนอ ดข้วยลยกวกัวอายลุหนซนื่งขวบหลายตกัวหรนอ พระเยโฮวาหร์จะทรงพอพระทกัย
การถวายแกะเปป็นพกันๆตกัว และธารนนี้คามกันหลายหมนนื่นสายหรนอ ควรทบีนื่ขข้าพเจข้าจะถวายบลุตรหกัวปปชคาระการละเมลิด
ของขข้าพเจข้าหรนอ คนอถวายผลแหต่งกายของขข้าพเจข้าชคาระบาปแหต่งวลิญญาณของขข้าพเจข้า” โอ มนทุษยคเออ๋ย พระองคค
ทรงสคาแดงแกข่เจผู้าแลผู้ววข่าอะไรดรี และพระเยโฮวาหคทรงมรีพระประสงคคอะไรจากเจผู้า นอกจากใหผู้กระทคาความ
ยทุตธริ รรม และรมักความเมตตา และดคาเนรินดผู้วยความถข่อมใจไปกมับพระเจผู้าของเจผู้า”
จงสกังเกตถข้อยคคาเหลต่านบีนี้จากคคาพยากรณร์ของอลิสยาหร์:
“พระเยโฮวาหร์ตรกัสวต่า “เครฉสิ่องบผชาอมันมากมายของเจผู้านมันั้นจะเปป็นประโยชนคอะไรแกข่เรา เราเอฉอมแกะ
ตมัวผผผู้อมันเปป็นเครฉสิ่องเผาบผชา และไขมมันของสมัตวคทรีสิ่ขทุนไวผู้นมันั้นแลผู้ว เรามริไดผู้ปปีตริยรินดรีในเลฉอดของวมัวผผผู้หรฉอลผกแกะหรฉอ
แพะผผผู้ เมนนื่อเจข้าเขข้ามาเฝฟ้าเรา ผยข้ใดขอใหข้เจข้าทคาอยต่างนบีนี้ทบีนื่เหยบียบยนื่คาเขข้ามาในบรลิเวณพระนลิเวศของเรา อยต่านคาเครนนื่อง
บยชาอกันเปลต่าประโยชนร์มาอบีกเลย เครนนื่องหอมเปป็นสลินื่งนต่าสะอลิดสะเอบียนตต่อเรา วกันขข้างขซนี้น และวกันสะบาโต และ
การเรบียกประชลุม เราทนอบีกไมต่ไดข้มกันเปป็นความชกันื่วชข้า แมข้แตต่การประชลุมอกันศกักดลิธสลิทธลินธ กันี้นดข้วย ใจของเราเกลบียดวกัน
ขข้างขซนี้นของเจข้าและวกันเทศกาลตามกคาหนดของเจข้า มกันกลายเปป็นภาระแกต่เรา เราแบกเหนห็ดเหนนนื่อยเสบียแลข้ว เมนนื่อ
เจข้ากางมนอของเจข้าออกเราจะซต่อนตาของเราเสบียจากเจข้า แมข้วาต่ เจข้าจะอธลิษฐานมากมายเราจะไมต่ฟฟัง มนอของเจข้า
เปรอะไปดข้วยโลหลิต
“จงชคาระตมัว จงทคาตมัวใหผู้สะอาด จงเอาการกระทคาทรีสิ่ชวมัสิ่ ของเจผู้าออกไปใหผู้พผู้นจากสายตาของเรา จงเลริก
กระทคาชมัวสิ่ จงฝฝึกกระทคาดรี จงแสวงหาความยทุตธริ รรม จงบรรเทาผผผู้ถผกบรีบบมังคมับ จงปฟ้องกมันใหผู้ลผกกคาพรผู้าพข่อ จงสผผู้
ความเพฉสิ่อหญริงมข่าย” (อสย. 1:11-17)
พระเจข้าทรงปปตลิยลินดบีในการกระทคาตต่างๆแหต่งความชอบธรรมมากกวต่าในการทบีนื่คนๆหนซนื่งยซดถนอตามตกัว
อกักษรของพระราชบกัญญกัตลิและการถนอพลิธบีการทบีพนื่ ระราชบกัญญกัตลิไดข้บกัญชาไวข้ จงจคาไวข้วต่า – “ถข้าผยข้ใดอยยต่ในพระ
ครลิสตร์ ผยข้นกันี้นกห็เปป็นคนทบีนื่ถยกสรข้างใหมต่แลข้ว” (2 คร. 5:17) และเราทกันี้งหลาย “เปป็นฝปพระหกัตถร์ของพระองคร์ ทรีสิ่ทรง
สรผู้างขซนั้นในพระเยซยครลิสตร์ เพฉสิ่อใหผู้ประกอบการดรีซซนื่งพระเจข้าไดข้ทรงดคารลิไวข้ลต่วงหนข้าเพฉสิ่อใหผู้เราดคาเนรินตามนมันั้น” (อฟ.
2:10) พระเยซยตรกัสวต่า “จงใหข้ความสวต่างของทต่านสต่องไปตต่อหนข้าคนทกันี้งปวงอยต่างนกันี้น เพฉสิ่อวข่าเขาไดผู้เหร็นความดรีทรีสิ่
ทข่านทคา และจะไดข้สรรเสรลิญพระบลิดาของทต่านผยข้ทรงอยยต่ในสวรรคร์” (มธ. 5:16) แมข้แตต่การใหข้นนี้คาเยห็นสกักถข้วยใน
พระนามของพระเยซยกห็นคาสงต่าราศบีมาสยพต่ ระเจข้ามากกวต่าการปฏลิบกัตลิตามตกัวอกักษรแหต่งพระราชบกัญญกัตลิโดยยกัง
กระทคาสลินื่งตต่างๆทบีนื่ไมต่ชอบธรรมอยยต่ ดกังนกันี้นพระเยซยจซงกคาลกังบอกพวกฟารลิสบีเหลต่านบีนี้ในมกัทธลิว 12:7 วต่าหากพวกเขาไดข้
รยจข้ กักพระราชบกัญญกัตลิทบีนื่แทข้จรลิง พวกเขา “กร็คงจะไมข่กลข่าวโทษคนทรีสิ่ไมข่มรีความผริด”

ในมาระโก 2:27 เราอต่านวต่า “วกันสะบาโตนกันี้นทรงตกันี้งไวข้เพนนื่อมนลุษยร์ มลิใชต่ทรงสรข้างมนลุษยร์ไวข้สคาหรกับวกันสะ
บาโต” พระเจข้าไดข้ประทานวกันสะบาโตเพนนื่อประโยชนร์สลุขของมนลุษยร์, เพนนื่อสต่งเสรลิมความสลุข – และไมต่ใชต่เพนอนื่ นคา
ความทลุกขร์ระทมมาใหข้เพราะขข้อกคาหนดตต่างๆดข้านพลิธกบี าร พระราชบกัญญกัตลิตอข้ งไมต่ถยกตบีความจนกต่อใหข้เกลิดความ
ยากลคาบากและความทลุกขร์ทรมานเมนนื่อสลินื่งตต่างๆทบีจนื่ คาเปป็นสคาหรกับชบีวลิตดยเหมนอนวต่าจะผลิดพระราชบกัญญกัตลิ มนลุษยร์ไมต่
ไดข้ถยกสรข้างมาเพนนื่อวกันสะบาโต พระเจข้าทรงสรข้างมนลุษยร์กอต่ น และตต่อมาพระองคร์จงซ ประทานวกันสะบาโต
ขข้อ 8: “เพราะวข่าบทุตรมนทุษยคเปป็นเจผู้าเปป็นใหญข่เหนฉอวมันสะบาโต”
นบีนื่เปป็นคคาแกข้ตต่างประการทบีนื่สบีนื่ของพวกสาวก ในรยปของเหตลุผลประการหนซนื่งทบีนื่วต่าทคาไมพวกเขาถซงไมต่มบี
ความผลิด พระเยซยตรกัสอยต่างชกัดเจนวต่า “เราเปป็นเจข้าแหต่งวกันสะบาโต เรามบีสลิทธลิธทจบีนื่ ะกคากกับวลิธบีการทบีนื่เหลต่าสาวกของ
เราจะถนอวกันๆนบีนี้ไดข้” แนต่นอนวต่านบีนื่เปป็นการประกาศวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า – และพวกฟารลิสบี , พวกธรรมา
จารยร์และพวกผยข้ใหญต่กห็ไมต่เชฉสิ่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมต่ยอมรกับคคาตรกัสขข้อนบีนี้ ถซงแมข้วต่า
มกันเปป็นความจรลิงกห็ตาม พระเยซยทรงเปป็นในตอนนมันั้น –และพระองคร์ทรงเปป็นอยผข่ในขณะนรีนั้ – คนอทรงเปป็นเจข้าแหต่ง
วกันสะบาโต พระองคร์ทรงเปป็นเจผู้าแหข่งสริสิ่งสารพมัด!
สลินื่งทบีพนื่ ระเยซยตรกัสแกต่พวกฟารลิสบีจรลิงๆแลข้วกห็คนอ: “เรามบีอคานาจทบีจนื่ ะเปลบีนื่ยนแปลงบกัญญกัตลิตต่างๆไดข้หากเรา
ปรารถนาเชต่นนกันี้น เราสามารถใหข้คนเหลต่านบีนี้ทบีนื่ตลิดตามเรามบีการประพฤตลิปฏลิบกัตลิทบีนื่แตกตต่างไปจากพระราชบกัญญกัตลิ
ไดข้ สลินื่งทบีนื่เราบกัญชาหรนออนลุญาตใหข้เหลต่าสาวกของเรากระทคากห็เปป็นสลินื่งทบีนื่ถยกตข้อง เราเปป็นพระวาทะทบีนื่มารกับสภาพ
มนลุษยร์ – เราคนอการสคาเรห็จจรลิงของทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิ” พระเยซยทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อ
หนกัง – และไมต่มบีผยข้ใดเวข้นแตต่พระเจข้าสามารถอนลุญาตใหข้มนลุษยร์กระทคาสลินื่งทบีนื่ขกัดแยข้งกกับพระราชบกัญญกัตลิไดข้ พระเจข้า
ทรงอยยต่เหนนอสลินื่งทกันี้งปวง และพระองคร์ไมต่สามารถและจะไมต่มบีวกันกระทคาสลินื่งใดทบีนื่ผดลิ เดห็ดขาด มกันไมต่ใชต่สลินื่งผลิดทบีพนื่ วก
สาวกเกห็บขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์และขยบีนี้มกันในมนอของตนและรกับประทานมกันในวกันสะบาโต พวกเขาหลิว – และ
พวกเขากห็กคาลกังเดลินทางเพนนื่อพระเยซย; ดข้วยเหตลุนบีนี้สลินื่งทบีนื่พวกเขากระทคาจซงเปป็นสริสิ่งทรีสิ่ถผกตผู้อง แมข้วาต่ มกันผลิดในสายตา
ของพวกฟารลิสกบี ห็ตาม ตามการตบีความพระราชบกัญญกัตลิของพวกฟารลิสบี มกันเปป็นการทคาบาปแลข้ว ; แตต่มกันเปป็นสลินื่งทบีนื่ถยก
ตข้องในสายพระเนตรของพระเจข้า และนกันื่นแหละคนอสลินื่งสคาคกัญ
พระเยซยทรงเปป็นอาจารยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดและนกักเทศนร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยมบีชบีวลิตอยยต่ ใครกกันในวกันนบีนี้จะ
สามารถใชข้ถข้อยคคาทบีนื่พระองคร์ทรงใชข้อยต่างสกัมฤทธลิธผลเหลนอเกลินตต่อฝยงชนทบีนื่อข้างตกัววต่าเครต่งศาสนาสลุดๆโดยยซดถนอ
ตามพระราชบกัญญกัตลิในทลุกรายละเอบียดปลบีกยต่อย? พระองคร์ทรงเตนอนความจคาพวกเขาวต่ามบีบกันทซกไวข้ในพระราช
บกัญญกัตลิวาต่ ในวกันสะบาโตพวกปลุโรหลิตในพระวลิหารทคาใหข้วกันสะบาโตเปป็นมลทลินแตต่กห็ไมต่มบีความผลิด คนเหลต่านกันี้น
ทคางานหนกักมาหลายชกัวนื่ โมงแลข้วในวกันสะบาโต แตต่พวกเขากห็ไมต่ถยกปรกับโทษ ตรงกกันขข้าม พวกเขากลกับไดข้รกับ
เกบียรตลิทบีนื่ทคาเชต่นนกันี้นดข้วย เนนนื่องจากพวกเขาไดข้รกับการเหห็นชอบจากพระราชบกัญญกัตลิประจคาวลิหาร มกันเปป็นสลินื่งทบีนื่ถยก
บกัญญกัตลิแลข้วทบีพนื่ วกเขากระทคาเชต่นนบีนี้เพราะวข่าพวกเขาเปป็นปทุโรหริตทรีสิ่ปรนนริบมัตริในพระวริหาร ในกรณบีของพวกสาวก
ของพระเยซยครลิสตร์เจข้า สลินื่งทบีนื่พวกเขากระทคากห็ไดข้รบกั อนลุญาตจากองคคพระผผผู้เปป็นเจผู้าแหข่งพระวริหาร องคณ์พระผดูด้เปป็น
เจด้าแหข่งพระวริหารทรงเปป็นใหญล่กวล่าพระววิหารตนนั้งมากมาย!

มบีผยข้คนทลุกวกันนบีนี้ทบีนื่คลิดวต่ามกันเปป็นการบาปมากๆทบีจนื่ ะทคาสลินื่งใดกห็ตามในวมันอาทริตยค กรลุณาสกังเกตวต่า – ผม
กลต่าววต่าวกันอาทลิตยร์ ไมต่ใชต่วกันสะบาโต เพราะวต่าวกันสะบาโตคนอวมันเสารค วกันสะบาโตไมต่เคยถยกเปลบีนื่ยนแปลงเลยและ
จะไมต่มวบี กันถยกเปลบีนื่ยนแปลง ครลิสเตบียนทกันี้งหลายนมกัสการในวกันแรกของสกัปดาหร์ และมบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่คลิดวต่ามกัน
เปป็นการผลิดมหกันตร์ทบีนื่จะใชข้แรงงานในรยปแบบใดกห็ตามในวกันอาทลิตยร์ อยต่างไรกห็ตาม บต่อยครกันี้ง ผผผู้รมับใชผู้กทห็ คางานในวมัน
อาทริตยคหนกักกวต่าวกันอนนื่นๆ ในสกังคมสมกัยใหมต่ของเรางานหลายรยปแบบเรลินื่มเปป็นสลินื่งจคาเปป็นในวกันอาทลิตยร์แลข้ว พวก
ตคารวจและเจข้าหนข้าทบีนื่สายตรวจทางหลวงตข้องปฏลิบกัตลิหนข้าทบีนื่ของตนอยยต่ตลอด และมบีคนทบีนื่ทคางานในโรงงานผลลิต
ไฟฟฟ้าเพนนื่อผลลิตกระแสไฟฟฟ้าเพนนื่อใหข้แสงสวต่างแกต่อาคารทบีนื่ประชลุมของครลิสตจกักรเพนนื่อทบีนื่การประชลุมนมกัสการจะ
ดคาเนลินไปไดข้ งานแบบนบีนี้เปป็นสลินื่งจคาเปป็นและไมต่ใชต่การบาปอยต่างแนต่นอนในวกันขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า เราจะตข้องไมต่
ถนอ “วกันตต่างๆ”; เราจะตข้องนมกัสการพระครลิสตร์และรกับใชข้พระองคร์ ไมต่วาต่ คลุณกระทคาสลินื่งใด – ในวกันอาทลิตยร์ หรนอวกัน
อนนื่นใดของสกัปดาหร์ – หากคลุณทคาสลินื่งนกันี้นเพนนื่อถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า มกันกห็ไมต่ใชต่ความบาป หากทลุกสลินื่งทบีนื่คลุณกระทคา
ลข้วนเพนนื่อถวายเกบียรตลิพระองคร์ คลุณกห็ไมต่ตอข้ งกกังวลเกบีนื่ยวกกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่เครต่งตามแบบแผนพลิธบีการและการถนอ
ปฏลิบกัตลิแบบภายนอก หากคลุณอลุทลิศตกัวแดต่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าและกคาลกังกระทคาสลินื่งทบีนื่คลุณกคาลกังทคาอยยต่เพนนื่อถวายเกบียรตลิ
พระองคร์ คคาวลิจารณร์ของคนอนนื่นๆกห็จะไมต่รบกวนจลิตใจคลุณ

พระเยซซูทรงรมักษาคนมชอลรีบใหผู้หายในวมันสะบาโต
ขข้อ 9 และ 10: “แลผู้วเมฉสิ่อพระองคคไดผู้เสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น พระองคคกเร็ ขผู้าไปในธรรมศาลาของเขา ดผเถริด มรี
ชายคนหนซสิ่งมฉอขผู้างหนซสิ่งลรีบ คนทมันั้งหลายถามพระองคควาข่ “การรมักษาโรคในวมันสะบาโตนมันั้นพระราชบมัญญมัตริหผู้ามไวผู้
หรฉอไมข่” เพฉสิ่อเขาจะหาเหตทุฟฟ้องพระองคคไดผู้”
(บกันทซกเรนนื่องราวการรกักษาใหข้หายนบีนี้ถยกพบในมาระโก 3:1-6 และในลยกา 6:6-11 เชต่นกกัน)
“แลผู้วเมฉสิ่อพระองคคไดผู้เสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น พระองคคกเร็ ขผู้าไปในธรรมศาลาของเขา” หากเรามบีแตต่กลิตตลิคลุณ
ของมกัทธลิวอยต่างเดบียว โดยธรรมดาเรากห็จะอนลุมานวต่าเหตลุการณร์ตอนนบีนี้ไดข้เกลิดขซนี้นในวกันสะบาโตเดบียวกกับทบีนื่ถยกกลต่าว
ถซงในขข้อ 1 ถซง 8 แตต่ลยกา 6:6 กลต่าววต่ามกันเปป็น “ในวกันสะบาโตอรีกวมันหนซสิ่ง” – และไมต่มบีสลินื่งใดในขข้อความขอ
งมกัทธลิวเลยขกัดแยข้งกกับขข้อนบีนี้
ในธรรมศาลานกันี้น “มรีชายคนหนซสิ่งมฉอขผู้างหนซสิ่งลรีบ” (ลยกากลต่าววต่ามกันเปป็นมนอขผู้างขวาของเขา) พระวจนะ
ของพระเจข้าไมต่เปปิดเผยแกต่เราอยต่างแนต่ชกัดวต่ามบีอะไรผลิดปกตลิกกับมนอของชายผยข้นบีนี้ แตต่บอกแคต่วต่ามนอขข้างนกันี้นลบีบ ผยข้รยข้บาง
ทต่านเชนนื่อวต่ามกันเปป็นรยปแบบหนซนื่งของโรคอกัมพาต
พวกฟารลิสบีถามพระเยซยวต่า “การรมักษาโรคในวมันสะบาโตนมันั้นพระราชบมัญญมัตริหผู้ามไวผู้หรฉอไมข่” มาระโก
และลยกาไมต่ไดข้บกันทซกคคาถามนบีนี้ไวข้ แตต่ชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าพวกฟารลิสบี “คอยดผพระองคร์วต่า พระองคร์จะรกักษาโรคใหข้คนนกันี้นใน
วกันสะบาโตหรนอไมต่” พวกเขาทคาแบบนบีนี้ “เพฉสิ่อเขาจะหาเหตทุฟฟ้องพระองคคไดผู้” พวกเขาไมต่ไดข้ถามคคาถามนบีนี้กกับพระ
เยซยเพนนื่อทบีนื่พวกเขาจะนคาไปปฏลิบกัตลิเอง เพราะวต่าพวกเขารยข้สซกวต่าตนรยข้ทลุกอยต่างทบีนื่ตอข้ งรยข้แลข้วเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องตต่างๆทาง
ศาสนา พวกเขาถามคคาถามนบีนี้ในคราวนบีนี้ ซซนื่งกห็เหมนอนกกับในคราวอนนื่นๆ โดยมบีจดลุ ประสงคร์ทบีนื่เฉพาะเจาะจงในการก
ลต่าวหาพระองคร์และปรกับโทษพระองคร์

ตอนทบีนื่พวกฟารลิสพบี าผยข้หญลิงคนนกันี้นทบีนื่ถยกจกับไดข้ขณะลต่วงประเวณบีมาหาพระเยซย (ยอหร์น 8:3-11) พวกเขากห็
ถามพระองคร์วาต่ “ในพระราชบกัญญกัตลินกันี้นโมเสสสกันื่งใหข้เราเอาหลินขวข้างคนเชต่นนบีนี้ใหข้ตาย สข่วนทข่านจะวข่าอยข่างไรใน
เรฉสิ่องนรีนั้?” แตต่พวกเขากลต่าวเชต่นนบีนี้ “เพนนื่อทดลองพระองคร์ หวมังจะหาเหตทุฟฟ้องพระองคค” ตอนทบีนื่พวกเขาถาม
พระองคร์เกบีนื่ยวกกับเงลินสต่วย พวกเขากห็กคาลกัง “คอยจมับผริดในพระดคารมัสของพระองคค” (มาระโก 12:13-17) และใน
ลยกา 11:53, 54 เราอต่านวต่า “พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีกห็ตงกันี้ ตข้นยกันื่วเยข้าพระองคร์อยต่างรลุนแรง หมายใหข้ตรกัส
ตต่อไปหลายประการ คอยหวมังจมับผริดในพระดคารมัสของพระองคค เพฉสิ่อเขาจะฟฟ้องพระองคคไดผู้”
ขข้อ 11: “พระองคคจซงตรมัสกมับเขาวข่า “ถผู้าผผผู้ใดในพวกทข่านมรีแกะตมัวเดรียวและแกะตมัวนมันั้นตกบข่อในวมันสะ
บาโต ผผผู้นมันั้นจะไมข่ฉทุดลากแกะตมัวนมันั้นขซนั้นหรฉอ”
มาระโกและลยกาบอกเราวต่าพระเยซยตรกัสแกต่ชายคนนกันี้นกต่อนและขอใหข้เขามายนนขข้างหนข้าในทต่ามกลางคน
กลลุต่มนกันี้น ดยเหมนอนวต่าพระเยซยทรงใหข้เขายนนอยยต่ในทบีนื่ๆสะดลุดตามากทบีนื่สลุด หลกังจากไดข้ตรกัสแกต่ชายคนนกันี้นกต่อนแลข้ว
พระเยซยจซงถามคคาถามหนซนื่งแกต่ฝยงชนเหลต่านกันี้น: “ในวกันสะบาโตใหข้ถยกตข้องตามพระราชบกัญญกัตลิควรจะทคาการดบีหรนอ
ทคาการชกัวนื่ ?” (มาระโก 3:4) ตามทบีนื่ขข้อพระคคาของเราในมกัทธลิวบอก พวกยลิวไดข้ถามพระเยซยวต่ามกันเปป็นการถยกพระ
ราชบกัญญกัตลิไหมทบีนื่จะรกักษาโรคในวกันสะบาโต และพระเยซยนต่าจะทรงถามพวกเขากลกับวต่ามกันเปป็นการถยกพระราช
บกัญญกัตลิไหมทบีนื่จะกระทคาการดบีในวกันสะบาโต แตต่พวกเขากห็เงบียบเสบีย – “ฝฝ่ายคนทกันี้งปวงกห็นลินื่งอยยต่” (มาระโก 3:4)
จากนกันี้นพระเยซยทรงยกเหตลุผลกกับพวกเขาจากการประพฤตลิปฏลิบกัตลิของพวกเขาในเรนนื่องอนนื่นๆ พระองคร์
ทรงเปป็นสลุดยอดนกักยกภาพประกอบในการสกันื่งสอนประชาชนเหลต่านกันี้น ตรงนบีนี้พระองคร์ตรกัสถซงชายคนหนซนื่งทบีนื่มบีแกะ
เพบียงตกัวเดบียวและมกันตกลงไปในบต่อ ในคราวอนนื่นๆพระองคร์กห็ตรกัสถซงผยข้หวต่านและเมลห็ดพนช, แมต่ไกต่และบรรดาลยกไกต่
ของมกัน พระองคร์ทรงใชข้ภาพประกอบตต่างๆทบีนื่คนทกันี้งปวงเขข้าใจไดข้ในทกันทบี พระเยซยทรงบอกพวกยลิวเหลต่านกันี้นตรงนบีนี้
วต่าหากผยใข้ ด “มรีแกะตมัวเดรียวและแกะตมัวนมันั้นตกบข่อในวมันสะบาโต” เขากห็คงชต่วยชบีวตลิ มกันอยต่างแนต่นอน แมข้วต่ามกันจะ
เปป็นวกันสะบาโตกห็ตาม ชายคนนกันี้นกห็คงไปเอาเชนอกมาและดซงสกัตวร์ตวกั นกันี้นขซนี้นมาจากบต่อ สามกัญสคานซกสอนคนเราใหข้
ทคาแบบนบีนี้ในกรณบีของสกัตวร์ตกัวหนซนื่ง – และในกรณบีของเพนนื่อนมนลุษยร์ดข้วยกกันจะยลินื่งกวต่านกันี้นสกักเทต่าใด!
ขข้อ 12: “มนทุษยคคนหนซสิ่งยข่อมประเสรริฐยริสิ่งกวข่าแกะมากเทข่าใด เหตทุฉะนมันั้นจซงถผกตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริ
ใหผู้ทคาการดรีไดผู้ในวมันสะบาโต”
เหตลุผลสนกับสนลุนทบีนื่พระเยซยทรงนคาเสนอ –ทบีวนื่ ต่าชายคนหนซนื่งทบีนื่เหห็นแกะของตนตกลงไปในบต่อกห็คงฉลุดมกัน
ขซนี้นมาในวกันสะบาโต – พลิสจย นร์แลข้ววต่ามกันเปป็นการถยกทบีนื่จะกระทคาการดบีแกต่บรรดาผยข้ขกัดสนในวกันสะบาโต หากคนๆ
หนซนื่งกห็คงจะแสดงความกรลุณาตต่อสมัตวคตวกั หนซนื่งในวกันสะบาโต มกันกห็ยลินื่งสคาคกัญมากกวต่าทบีนื่เราจะแสดงความกรลุณาตต่อ
คนๆหนซนื่ง – ผยข้ทบีนื่ถยกสรข้างมาตามแบบพระฉายของพระเจข้า “เหตทุฉะนมันั้นจซงถผกตผู้องตามพระราชบมัญญมัตริใหผู้ทคาการดรี
ไดผู้ในวมันสะบาโต” พวกยลิวอนลุญาตใหข้แสดงความกรลุณาตต่อสกัตวร์ตาต่ งๆในวกันสะบาโต เหตลุฉะนกันี้น สลินื่งทบีนื่พระองคร์จวน
จะกระทคาจซงเปป็นสลินื่งทบีนื่ถยกตข้องตามพระราชบกัญญกัตลิ โดยคคารกับสารภาพของพวกเขาเอง ใครเลต่าทบีนื่จะแอบคลิดไดข้
วต่าการชต่วยสลินื่งมบีชบีวตลิ ทบีนื่นต่าสงสาร – ไมต่วต่าคนหรนอสกัตวร์ – ในวกันสะบาโตเปป็นสลินื่งทบีนื่ไมต่ถยกตข้อง?
เหตลุผลสนกับสนลุนทบีนื่พระเยซยเจข้าทรงนคาเสนอกห็หนกักแนต่นเหลนอเกลินจนพวกยลิวหลายคนอกับอายทบีตนื่ นยก
เรนนื่องนบีนี้ขซนี้นมาพยดอยต่างไมต่ตอข้ งสงสกัย อยต่างไรกห็ตาม พวกผยข้นคาทบีนื่มใบี จแขห็งกระดข้างกห็ไมต่ไดข้เปลบีนื่ยนความคลิดของตนเกบีนื่ยว

กกับพระองคร์ ความรข้อนรนทบีนื่มใบี หข้แกต่สลินื่งตต่างๆทบีนื่ปรากฏภายนอกและความเกลบียดชกังทบีมนื่ บีตต่อเรนนื่องตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ
เมนนื่อผนซกกคาลกังกกันแลข้ว กห็จะกต่อใหข้เกลิดความใจแคบไดข้อยต่างแนต่นอน
ขข้อ 13: “แลผู้วพระองคคกตร็ รมัสกมับชายคนนมันั้นวข่า “จงเหยรียดมฉอออกเถริด” เขากร็เหยรียดออก และมฉอนมันั้นกร็
หายเปป็นปกตริเหมฉอนมฉออรีกขผู้างหนซสิ่ง”
มาระโกเปปิดเผยแกต่เราถซงขข้อเทห็จจรลิงประการหนซนื่งทบีนื่คนจคานวนมากไมต่ยอมรกับ เขากลต่าววต่า “พระองคร์มบี
พระทกัยเปป็นทลุกขร์เพราะใจเขาแขห็งกระดข้างนกัก และไดผู้ทอดพระเนตรดผรอบดด้วยพระพวิโรธ...” (มาระโก 3:5) จง
สกังเกต: พระพริโรธ! พระเยซยทรงโมโหยลินื่งนกักเพราะความโฉดเขลาและความใจแขห็งกระดข้างของพวกเขา พระเมษ
โปดกของพระเจข้าทรงมองดยอาจารยร์เหลต่านบีนี้ทบีนื่ถนอตกัวและอลุทลิศตกัวแดต่ศาสนาดข้วยความโกรธ คนเหลต่านบีนี้เปป็นสลินื่งมบี
ชบีวลิตทบีนื่นาต่ สกังเวชจรลิงๆ ซซนื่งถวายชบีวตลิ ของตนใหข้แกต่ศาสนาแทนทบีนื่จะปรนนลิบกัตลิพระเยซยครลิสตร์เจข้า เรามบีหลายรข้อยคน
วกันนบีนี้ทกันื่วโลก ซซนื่งอลุทลิศจลิตใจ, วลิญญาณ, และรต่างกายใหข้แกต่ศาสนา; แตต่พวกเขาไมต่เคยไดข้บกังเกลิดใหมต่เลย โดยไดข้รกับ
ความรอดโดยพระคลุณ, ถยกลข้างชคาระในพระโลหลิตนกันี้น พวกเขามกัวแตต่ยลุต่งอยยต่กกับการปรนนลิบกัตลิศาสนาเกลินกวต่าทบีนื่จะ
ยอมใหข้องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าตรกัสแกต่พวกเขาและทบีนื่จะฟฟังพระองคร์ตรกัสวต่า “จงมาหาเรา และเราจะใหข้ทต่านทกันี้งหลาย
หายเหนนนื่อยเปป็นสลุข” ความอลิจฉา, ความขมขนนื่น, และความเกลบียดชกังในใจของผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านบีนี้ในขข้อพระ
คคาขข้อนบีนี้ของเราไดข้โหมกระพนอความเดนอดดาลอกันบรลิสลุทธลิธของพระเมษโปดกของพระเจข้า
จากนกันี้นพระเยซยตรกัสแกต่ชายคนนกันี้นทบีนื่มบีมนอลบีบวต่า “จงเหยรียดมฉอออกเถริด” นบีนื่เปป็นวลิธบีทบีนื่โดดเดต่นในการทบีนื่
พระเยซยทรงสคาแดงฤทธานลุภาพของพระองคร์ พระองคร์มลิไดข้แตะตข้องชายผยข้นกันี้นเลย – พระองคร์แคต่ ตรมัสกกับเขา ชาย
คนนบีนี้จะทยลพระเยซยกห็ไดข้วาต่ “ขข้าพระองคร์จะเหยบียดมนอออกไดข้อยต่างไรในเมนนื่อมกันลบีบอยยต่ ? ไมต่มบีกคาลกังพอในแขนของ
ขข้าพระองคร์ และขข้าพระองคร์เหยบียดมนอออกไมต่ไดข้” นบีนื่แสดงใหข้เหห็นฤทธลิธเดชแหต่งพระวจนะของพระเจข้า เราไมต่
ทราบวต่าชายผยข้นบีนี้เคยไดข้ยลินพระเยซยสกันื่งสอนมากต่อนหรนอไมต่ ไมต่ตอข้ งสงสกัยเลยวต่าเขาเคยไดข้ยลินเกรีสิ่ยวกมับพระเยซยมา
เยอะแยะ และเมนนื่อเขาไดข้มาเหห็นพระองคร์และไดข้ยลินคคาตรกัสของพระองคร์ เขากห็เชนนื่อมกันื่นในใจของตนวต่าพระเยซย
ไมต่ใชต่คนธรรมดา ดกังนกันี้นเขาจซงเชนนื่อฟฟังคคาบกัญชาทบีนื่ใหข้เหยบียดมนอของเขาออก ชายผยข้นบีนี้มบีความเชนนื่อในพระเยซย หากเขา
ไมต่มบี เขากห็คงไมต่พยายามเหยบียดมนอของเขาออก
ตรงนบีนี้เรามบีภาพของความรอด คนบาปไมต่มบีพละกคาลกัง, เหบีนื่ยวแหข้ง, ตายในการละเมลิดและการบาปตต่างๆ
– และตอนทบีนื่เรา “ยมังขาดกคาลมัง พระครลิสตร์กห็ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนนื่อชต่วยคนอธรรมในเวลาทบีนื่เหมาะสม” (โรม
5:6) คนบาปกห็ชต่วยเหลนอตกัวเองไมต่ไดข้เหมนอนกกับแขนทบีนื่ลบีบของชายผยข้นบีนี้ เราเชนนื่อและไดข้รกับความรอดเมนนื่อเรายอมรกับ
พระวจนะของพระเจข้าเหมนอนกกับทบีนื่ชายผยข้นบีนี้ไดข้ยอมรกับคคาตรกัสของพระเยซย เราจะไมต่มบีทางรยข้ฤทธลิธเดชแหต่งพระวจนะ
ของพระเจข้าไดข้อยต่างถต่องแทข้ขณะทบีนื่เรายกังมบีชบีวลิตอยยต่ ไมต่มบีวลิธอบี นนื่นทบีนื่จะแสดงออกถซงฤทธลิธเดชทบีนื่กระทคาการอกัศจรรยร์
แหต่งพระวจนะของพระเจข้า เปาโลกลต่าวดกังนบีนี้แกต่บรรดาผยข้เชนนื่อชาวฮบีบรย:
“เพราะวต่าพระวจนะของพระเจข้านกันี้นมบีชบีวตลิ และทรงพลานลุภาพอยยต่เสมอ คมยลินื่งกวต่าดาบสองคมใดๆ
แทงทะลลุกระทกันื่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขข้อกระดยกและไขในกระดยก และสามารถวลินลิจฉกัยความคลิดและความมลุต่ง
หมายในใจดข้วย” (ฮบ. 4:12)

“...และมฉอนมันั้นกร็หายเปป็นปกตริเหมฉอนมฉออรีกขผู้างหนซสิ่ง” เมนนื่อตะกบีนี้ชายผยข้นบีนี้มบีมนอขข้างหนซนื่งดบีและอบีกขข้างหนซนื่ง
ลบีบ; บกัดนบีนี้เขามบีมนอดบีทกันี้งสองขข้างแลข้ว! พระเยซยตรกัส ชายผยข้นบีนี้เชนนื่อ – และการอกัศจรรยร์เปป็นผลลกัพธร์ทบีนื่เกลิดขซนี้น
“ฉะนกันี้นความเชฉสิ่อเกลิดขซนี้นไดข้กห็เพราะการไดผู้ยริน และการไดข้ยลินเกลิดขซนี้นไดข้กห็เพราะการประกาศพระวจนะ
ของพระเจผู้า” (โรม 10:17) สลินื่งใดกห็ตามทบีนื่เราปรารถนาจากพระเจข้า เรากห็ตอข้ งรกับเอาโดยทางความเชนนื่อ ; ไมต่มบีชต่อง
ทางอนนื่นอบีกแลข้ว ผมเชนนื่อในการรกักษารต่างกายใหข้หายจากโรคภกัยไขข้เจห็บ แตต่ผมไมต่เชนนื่อวต่ามกันเปป็นพระประสงคร์ของ
พระเจข้าทบีจนื่ ะรกักษาคนปฝ่วยททุกคน ผมรยข้วาต่ พระองคร์สามารถรกักษาโรคใดกร็ไดผู้และถซงขนาดทคาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นไดข้
ดข้วยซนี้คา – แตต่ผมไมต่เชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงมบีพระประสงคร์ทบีนื่จะรกักษาทลุกคนในทลุกกรณบี พระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้เกลิด
ความเจห็บปฝ่วย และพระองคร์ทรงอนลุญาตใหข้ผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายอยยต่ในโรงพยาบาลดข้วยเหตลุผลหลายประการ; บางครกังนี้
มกันกห็เพนนื่อทบีจนื่ ะนคาคนๆหนซนื่งทบีนื่อยยต่ในหข้องนกันี้นกกับผยข้เชนนื่อทบีนื่ปฝ่วยใหข้มาถซงพระครลิสตร์ ไมต่วาต่ เราจะเขข้าใจมกันหรนอไมต่ “ททุกสริสิ่ง
ทคางานรต่วมกกันเพนนื่อใหข้เกลิดผลดรีแกต่คนทกันี้งหลายทบีนื่รกกั พระเจข้า คนอคนทกันี้งหลายทบีนื่ไดข้รบกั การทรงเรบียกตามพระประสงคร์
ของพระองคร์” (โรม 8:28)
คลุณจคาไดข้วต่ากต่อนหนข้านบีนี้พระเยซยทรงอข้างตกัววต่าเปป็นเจข้าแหต่งวกันสะบาโต พระองคร์ทรงพลิสยจนร์คคากลต่าวนบีนี้โดย
การรกักษาชายผยข้นบีนี้ใหข้หายในวกันสะบาโต พระเยซยทรงอข้างวต่ามบีฤทธลิธเดชของพระเจข้าและสลิทธลิอคานาจของพระเจข้าไป
แลข้วกต่อนหนข้านบีนี้ (ขข้อ 6-9) บกัดนบีนี้พระองคร์ทรงพลิสยจนร์สลินื่งทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงกลต่าวอข้างไวข้กต่อนหนข้า ไมต่มบีผยข้ใดสามารถ
รกักษามนอลบีบใหข้หายไดข้นอกจากพระเยซยครลิสตร์ผทยข้ รงเปป็นมนลุษยร์
หากมบีการรกักษาโรคใดๆใหข้หายในวกันนบีนี้ มกันกห็เปป็นมาจากพระเจข้า ไมต่มบีสลินื่งทบีนื่เรบียกวต่าผยข้รกกั ษาโรคทบีนื่เปป็น
มนลุษยร์ ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรกับบรรดาคลุณหมอ, นางพยาบาล, และยาตต่างๆทบีนื่ชวต่ ยคนปฝ่วย; แตต่การรกักษาโรค
แบบพระเจข้ากห็มาจากพระเจข้า และการรมักษาใหผู้หายททุกอยข่างเปป็นมาจากพระเจผู้า พระเจข้าทรงใชข้คนทกันี้งหลายเพนนื่อ
อธริษฐานใหข้ผยข้ปฝ่วย แตต่มนลุษยร์ไมต่สามารถรมักษาคนปฝ่วยใหข้หายไดข้ พระเจผู้าตข้องเปป็นผยข้ทคาการรกักษาใหข้หาย ผมเคย
อธลิษฐานใหข้คนปฝ่วยจคานวนมากแบบเปป็นรายตกัวในโรงพยาบาลตต่างๆและในบข้านตต่างๆ แตต่ผมไมต่เคยอข้างตกัววต่าเปป็น
ผยข้รกกั ษาโรคเลย ผมเคยเหห็นหลายคนหายปฝ่วยหลกังจากตข้องปฝ่วยเกนอบตาย แตต่ผมไมต่อาข้ งวต่าผมไดข้อธลิษฐานคคา
อธลิษฐานแหต่งความเชนนื่อ; ใครบางคนอาจเคยอธลิษฐานคคาอธลิษฐานนกันี้น ผมขอกลต่าวซนี้คาอบีกทบี: ผมเชนนื่อในการอธลิษฐาน
เพนนื่อคนปฝ่วย และผมกห็เชนนื่อวต่าพระเจข้าทรงสามารถรกักษาใหข้หายไดข้; แตต่ผมไมต่เชนนื่อวต่าพระเจข้าทรงมบีพระประสงคร์ทบีนื่
จะรกักษาคนปฝ่วยทลุกคนใหข้หาย
ในสลิบสามขข้อแรกนบีนี้ของมกัทธลิว บททบีนื่ 12 เรามบีสองกรณบีซซนื่งพลิสยจนร์วาต่ พระเยซยทรงเปป็นเจข้าแหต่งวกันสะบาโต
และวต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นใหญต่กวต่าวกันสคาคกัญวกันหนซนื่ง พระองคร์ทรงอนลุญาตใหข้สาวกเหลต่านกันี้นเกห็บเมลห็ดขข้าว
สาลบีไดข้ในวกันสะบาโต, ขยบีนี้เมลห็ดขข้าวเหลต่านกันี้นในมนอของพวกเขาและรกับประทานพวกมกันไดข้ เพราะวต่าพวกเขาหลิว
นบีนื่เปป็นกรณบีของความจคาเปป็น บกัดนบีนี้พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอมัศจรรยคอยต่างหนซนื่งแลข้ว – และนบีนื่คนอการกระทคา
อยต่างหนซนื่งทบีนื่แสดงถซงความเมตตา ดข้วยเหตลุนบีนี้ มกันจซงสอดคลข้องอยต่างสมบยรณร์แบบกกับพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า
ทบีจนื่ ะกระทคาการตต่างๆทบีนื่จคาเปป็นในวมันไหนกร็ไดผู้ และมกันยกังสอดคลข้องกกับกกับแผนการของพระเจข้าดข้วยทบีจนื่ ะกระทคา
การตต่างๆทบีแนื่ สดงถซงความเมตตาในวกันไหนกห็ไดข้

แมข้แตต่จากมลุมมองของพวกเขาเอง พวกฟารลิสบีกห็คงเหห็นวต่าเปป็นเรนนื่องยากทบีนื่จะเรบียกการรกักษาโรคนบีนี้ (คนอ
รกักษามนอลบีบใหข้หาย) วต่าฝฝ่าฝฟนวกันสะบาโต พระเยซยไมต่ไดข้ทรงใชข้วลิธบีเยบียวยาใดๆและไมต่ไดข้ลงมนออะไรเลย พระองคร์
แคต่ตรกัสคคาพยดเหลต่านกันี้น – และชายคนนกันี้นกห็แคต่เหยบียดมนอของเขาออก พวกยลิวเหลต่านบีนี้แอบหวกังวต่าจะหาเรนอนื่ งมา
ปรกักปรคาองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ – และไมต่อาจโตข้เถบียงขข้อสนกับสนลุนเหลต่านกันี้นของพระองคร์ไดข้และพยดไมต่ออกเพราะ
การกระทคาของพระองคร์ พวกเขากห็ยลินื่งโมโหหนกักกวต่าเดลิมอบีก – “มบีความเดนอดดาล” (ลยกา 6:11)

แผนการทคาลายพระเยซซู; พระองคร์ทรงถอนตมัวออกไปเสรีย
ขข้อ 14: “ฝฝ่ายพวกฟารริสรีกร็ออกไปปรซกษากมันถซงพระองคควาข่ จะทคาอยข่างไรจซงจะฆข่าพระองคคไดผู้”
ดกังทบีนื่ไดข้ยกคคาพยดมาแลข้วจากลยกา 6:11 พวกผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านกันี้น “มบีความเดนอดดาล” หลกังจากทบีนื่
พระเยซยทรงรกักษามนอลบีบนกันี้นหายแลข้ว พวกเขากห็เรบียกประชลุมสภาเพนนื่อตกัดสลินใจวต่า “จะทคาอยข่างไรจซงจะฆข่า
พระองคคไดผู้” มาระโกบอกเราวต่าพวกของเฮโรดกห็เขข้าสต่วนในแผนการนบีนี้ดข้วย พวกของเฮโรดนต่าจะเปป็นกลลุต่ม
ทางการเมนองทบีนื่ตดลิ ตามเฮโรด อกันทบีพาส, โอรสของเฮโรดมหาราช, ผยข้ครองแควข้นกาลลิลบี นบีนื่เปป็นเฮโรดองคร์เดบียวกกับ
ทบีจนื่ คาคลุกยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและสกันื่งตกัดศบีรษะเขาเพราะวต่าเขาไดข้เทศนาตต่อวต่าการดคาเนลินชบีวลิตแบบคนเลต่นชยข้ของ
เฮโรด นบีนื่ยกังเปป็นเฮโรดองคร์เดบียวกกับทบีนื่พระเยซยทรงถยกนคาตกัวไปฟฟ้องรข้องตต่อหนข้าดข้วย เขาอยยต่ภายใตข้สลิทธลิอคานาจของ
โรมและเปป็นผยข้ทบีนื่ชอบบกังคกับใชข้อคานาจของโรมอยต่างบข้าคลกันื่ง เหลต่ามลิตรสหายทกันี้งสลินี้นของครอบครกัวของเฮโรดเปป็น
ศกัตรยของพระเยซยครลิสตร์เจข้าและกระเหบีนี้ยนกระหนอรนอทบีจนื่ ะเขข้ารต่วมในแผนการใดกห็ตามเพนนื่อทคาลายพระองคร์ พวก
เขาจคาไดข้อยต่างแนต่นอนถซงความพยายามของเฮโรดมหาราชทบีนื่จะทคาลายพระเยซยตอนทบีนื่พระองคร์ยกังทรงเปป็นทารก
นข้อยในเบธเลเฮมและพวกเขายกังขลุต่นเคนองใจและโกรธมากๆอยยต่เหมนอนเดลิมเพราะวต่าพระองคร์ทรงหนบีพข้นจากมนอ
เปฟฟื้อนเลนอดของเฮโรดมาไดข้ในคราวนกันี้น
ความพยายามทบีนื่จะปลลิดชบีวตลิ พระองคร์บกัดนบีนี้ในสต่วนของพวกฟารลิสบีเปป็นผลมาจากความเกลบียดชกังและ
ความอลิจฉา พวกเขาเกลบียดชกังพระองคร์เพราะฝยงชนมหาศาลตลิดตามพระองคร์ไป โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งเมนนื่อพระองคร์
ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ พวกเขากคาลกังสยญเสบียอลิทธลิพลทบีนื่มบีอยยต่เหนนอประชาชน – และดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซง
ตกังนี้ ใจแนต่วแนต่วต่าจะฆต่าพระองคร์ใหข้ไดข้
หากผยข้รกับใชข้คนใดปรารถนาทบีจนื่ ะกคาจกัดพวกคนหนข้าซนนื่อใจคดใหข้พข้นไปจากทบีนื่ประชลุมของเขา วลิธบีทบีนื่จะทคา
เชต่นนกันี้นไดข้กห็คนอ เทศนาพระวจนะของพระเจข้าแบบบรลิสลุทธลิธและตรงไปตรงมา พระวจนะของพระเจข้าเปป็นเหมนอน
ไฟ – และเมนนื่อคลุณกต่อกองไฟใตข้คนๆหนซนื่ง เขากห็จะขยกับหนบีไป! ไฟใหข้ความอบอลุต่นหรนอไมต่กห็เผาผลาญ หากเราอยยต่ใน
ตคาแหนต่งทบีนื่ถยกตข้อง ไฟนกันี้นกห็ใหข้ความอบอลุต่นเรา; หากเราอยยต่ในตคาแหนต่งทบีนื่ผลิด มกันกห็เผาไหมผู้เรา พวกฟารลิสบีเหลต่านบีนี้ไมต่
อาจทนตต่อคคาตรกัสของพระเยซยไดข้ เพราะวต่าคคาตรกัสเหลต่านกันี้นเปป็นเหมนอนไฟ และมกันมบีฤทธลิธเดชและคมยลินื่งกวต่าดาบส
องคม พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นเกลบียดชกังพระเยซย พระองคร์ทรงทคาใหข้พวกเขานลินื่งอกันี้นอยต่างสลินี้นเชลิง พวกเขาไมต่อาจเขข้าใจ
พระองคร์ไดข้, พวกเขาไมต่อาจทคาใหข้พระองคร์สงบปากสงบคคาไดข้ – ดกังนกันี้นพวกเขาจซงตกันี้งใจแนต่วแนต่ทบีนื่จะฆต่าพระองคร์
เสบีย
เพราะความนลิยมชมชอบทบีนื่เพลินื่มขซนี้นของพระเยซยในหมยต่ประชาชน มกันกห็คงไมต่งต่ายทบีนื่จะทคาลายพระองคร์ ดกัง
นกันี้นพวกฟารลิสบีจงซ จกัดประชลุมสภา พวกเขาวางแผนทบีนื่จะฆาตกรรมพระเยซยอยต่างโหดเหบีนี้ยมแบบจงใจ มนลุษยร์ในยาม

นรีกนั้ ห็ยกัง “ปรซกษากกันทบีนื่จะตต่อสยพข้ ระองคร์” อยยต่เหมนอนเดลิม พวกคนจข้องจกับผลิด, พวกเสรบีนลิยม, พวกสมกัยใหมต่นลิยม,
และคนเหลต่านกันี้นทบีนื่เกลบียดชกังความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนกคาลกังทคางานรต่วมกกันเพนนื่อหกักลข้างความนต่าเชนนื่อถนอของพระ
วจนะของพระเจข้าและทคาลายแผนการแหต่งความรอด
ขข้อ 15: “แตข่เมฉสิ่อพระเยซผทรงทราบ พระองคคจซงไดผู้เสดร็จออกไปจากทรีสิ่นมัสิ่น และคนเปป็นอมันมากกร็ตาม
พระองคคไป พระองคคกทร็ รงรมักษาเขาใหผู้หายโรคสรินั้นททุกคน”
“พระเยซผทรงทราบ” การประชลุมลกับของพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นไมต่ใชต่ความลกับตต่อพระเยซยเลย เพราะวต่า
พระองคร์ทรงทราบทลุกสลินื่ง ดข้วยทรงทราบวต่ามบีอะไรอยยต่ในใจและความคลิดของพวกเขา พระองคร์จซงทรงปฏลิบกัตลิอยต่าง
สอดคลข้อง พระเยซยทรงนคาหนข้าคนเหลต่านกันี้นทบีนื่คลิดจะทคาลายพระองคร์อยยต่กาข้ วหนซนื่งเสมอ “เวลา” ของพระองคร์ยกังมา
ไมต่ถซง และงานของพระองคร์ยกังไมต่เสรห็จ ดกังนกันี้น “พระองคคจซงไดผู้เสดร็จออกไปจากทรีสิ่นมัสิ่น และคนเปป็นอมันมากกร็ตาม
พระองคคไป” มาระโกบกันทซกเรนนื่องราวไวข้ดกังนบีนี้:
“ฝฝ่ายพระเยซยกกับพวกสาวกของพระองคร์จงซ ออกจากทบีนื่นกันื่นไปยกังทะเล และฝยงชนเปป็นอกันมากจากแควข้น
กาลลิลบีไดข้ตามพระองคร์ไป ทกันี้งจากแควข้นยยเดบีย จากกรลุงเยรยซาเลห็ม และจากเมนองเอโดม และจากฟากแมต่นนี้คา
จอรร์แดนขข้างโนข้น และจากแควข้นเมนองไทระและไซดอน ฝยงชนเปป็นอกันมาก เมนนื่อเขาไดข้ยลินถซงสลินื่งยลินื่งใหญต่ทบีนื่พระองคร์
ทรงกระทคานกันี้นกห็มาหาพระองคร์ พระองคร์จซงตรกัสสกันื่งพวกสาวกของพระองคร์ใหข้เอาเรนอเลห็กมาคอยรกับพระองคร์ เพนนื่อ
มลิใหข้ประชาชนเบบียดเสบียดพระองคร์” (มาระโก 3:7-9)
ฝยงชนตต่างแหต่แหนกกันมาตลิดตามพระเยซย และเนนนื่องจากพระองคร์ทรงเปปปี่ยมพระเมตตา, อดกลกันี้นพระทกัย,
อต่อนโยน, และกรลุณา พระองคร์จซงไมต่อาจปฏลิเสธทบีนื่จะอวยพรพวกเขาและรกักษาพวกเขาใหข้หายไดข้ – “พระองคคกร็
ทรงรมักษาเขาใหผู้หายโรคสรินั้นททุกคน” ปฟัจจลุบกัน “นกักรกักษาโรค” สมกัยใหมต่จคานวนมากสต่งบางคนกลกับบข้านไปโดยยกัง
ปฝ่วยอยยต่เหมนอนเดลิม, ยกังมนอลบีบเหมนอนเดลิม; และพวกเขากห็บอกทบีนื่ชลุมนลุมวต่าคนๆนกันี้นไมต่มบีความเชนนื่อมากพอ แตต่พระ
เยซยไมต่ไดข้ตรกัสถามชายคนนกันี้นทบีนื่มนอลบีบวต่าเขามบีความเชนนื่อมากขนาดไหน พระเยซยตรกัสเพบียงวต่า “จงเหยบียดมนอของ
เจข้าออกเถลิด” และชายคนนกันี้นกห็กระทคาตาม เมนนื่อฝยงชนมหาศาลนกันี้นตลิดตามพระองคร์ไป พระองคร์กห็มลิไดข้รกกั ษาบาง
คนและใหข้บางคนกลกับบข้านไปโดยยกังปฝ่วยอยยต่ “พระองคคกทร็ รงรมักษาเขาใหผู้หายโรคสรินั้นททุกคน!” หากผมมบีของ
ประทานในการรกักษาโรค ผมกห็คงทคาใหข้ทลุกโรงพยาบาลในอเมรลิกาไมต่มคบี นปฝ่วยโดยเรห็วทบีนื่สดลุ เทต่าทบีนื่ผมจะทคาไดข้ไป
แลข้ว (มาระโก 3:11 เสรลิมวต่า “และพวกผบีโสโครกเมนนื่อไดข้เหห็นพระองคร์กห็ไดข้หมอบลงกราบพระองคร์ แลข้วรข้องอซงวต่า
“พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า””)
ขข้อ 16: “แลผู้วพระองคคทรงกคาชมับหผู้ามเขามริใหผู้แพรข่งพรายวข่าพระองคคคฉอผผใผู้ ด”
คคากรบีกทบีนื่แปลเปป็น “กคาชมับ” มบีความหมายหนกักแนต่นกวต่าคคาภาษาอกังกฤษของเรา (“charge”) มกันบอก
เปป็นนกัยวต่าพระเยซยจะทรงไมต่พอพระทกัยมากๆกกับประชาชนเหลต่านบีนี้หากพวกเขาไมต่เชนนื่อฟฟังพระองคร์และปฝ่าว
ประกาศขต่าวทบีวนื่ ต่าพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ – เพราะวต่าในขณะนกันี้นพระองคร์ทรงปรารถนาทบีนื่จะ
ปปิดบกังตกัวเองเพนนื่อหลบีกเลบีนื่ยงการทคาใหข้พวกผยข้ปกครองยลิวเหลต่านกันี้นตนนื่นเตข้น, วลิวาท, และขกัดขวาง วกันนบีนี้มกันแตกตต่างไป
จากเดลิมมากทบีเดบียว พระองคร์ไมต่ทรงพอพระทกัยกกับเราหากเราไมข่ประกาศขต่าวดบีและขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคลุณ

ของพระเจข้า เราจะตข้องประกาศขต่าวประเสรลิฐแกต่คนทมันั้งปวงและบอกเลต่าททุกคนวต่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์
ตามทบีนื่มบีเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์
ความเปป็นทบีนื่นลิยมชมชอบไดข้กลายเปป็นตกัวขกัดขวางพระราชกลิจของพระเยซย ผยรข้ กับใชข้จคานวนมากทลุกวกันนบีนี้
ปรารถนาทบีนื่จะไดข้รกับความนลิยม; พระเยซยไมต่ปรารถนาเชต่นนกันี้น คนบางคนทลุกวกันนบีนี้อยากไดผู้รมับความนลิยมชมชอบ
แตต่พระเยซยทรงหลบีกเลบีนื่ยงมกัน สคาหรกับเหตลุผลโดยรวมทบีนื่วาต่ ทคาไมพระองคร์ถซงทรงกคาชกับประชาชน “มริใหผู้
แพรข่งพรายวข่าพระองคคคฉอผผใผู้ ด” ดยความเหห็นตต่างๆใตข้ขข้อ 4 ของบททบีนื่ 8 ในขข้อพระคคาทบีนื่เรลินื่มตข้นทบีนื่ขข้อ 17 ของบททบีนื่
เรากคาลกังศซกษากกันอยยต่นบีนี้ พระเยซยทรงใหข้เหตลุผลเพลินื่มเตลิม: การทคาใหผู้คคาพยากรณคสคาเรร็จ
ขข้อ 17 และ 18: “ทมันั้งนรีนั้เพฉสิ่อคคาทรีสิ่ไดผู้กลข่าวไวผู้แลผู้วโดยอริสยาหคศาสดาพยากรณคจะสคาเรร็จ ซซสิ่งวข่า ‘ดผเถริด
ผผผู้รบมั ใชผู้ของเราซซสิ่งเราไดผู้เลฉอกสรรไวผู้ ทรีสิ่รกมั ของเรา ผผผู้ซซสิ่งจริตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวริญญาณของเราสวมทข่านไวผู้
ทข่านจะประกาศการพริพากษาแกข่พวกตข่างชาตริ”
ถข้อยคคาทบีนื่เราพบในขข้อ 18 ถซง 21 ถยกยกมาจากอลิสยาหร์ 42:1-4 ซซนื่งมบีเนนนี้อหาดกังนบีนี้:
“จงดยผยข้รกับใชข้ของเรา ผยข้ซซนื่งเราเชลิดชย ผยข้เลนอกสรรของเรา ผยข้ซซนื่งใจเราปปตลิยลินดบี เราไดข้เอาวลิญญาณของเรา
สวมทต่านไวข้แลข้ว ทต่านจะสต่งความยลุตธลิ รรมออกไปใหข้แกต่บรรดาประชาชาตลิ ทต่านจะไมต่รข้องหรนอเปลต่งเสบียงของทต่าน
หรนอกระทคาใหข้ไดข้ยลินเสบียงของทต่านตามถนนไมข้อข้อชนี้คาแลข้วทต่านจะไมต่หกัก และไสข้ตะเกบียงทบีนื่ลลุกรลิบหรบีนื่อยยต่ทต่านจะไมต่ดกับ
ทต่านจะสต่งความยลุตธลิ รรมออกไปดข้วยความจรลิง ทต่านจะไมต่ลข้มเหลวหรนอทข้อแทข้จนกวต่าทต่านจะสถาปนาความ
ยลุตธลิ รรมไวข้ในโลก และเกาะทกันี้งหลายจะรอคอยพระราชบกัญญกัตลิของทต่าน”
นบีนื่เปป็นกลิตตลิคลุณเลต่มเดบียวทบีนื่ใหข้ถข้อยคคาเหลต่านบีนี้แกต่เราซซนื่งถยกบกันทซกโดยศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์เมนนื่อหลายรข้อย
ปปกต่อนหนข้านกันี้น มกัทธลิวไดข้กลต่าวถซงคคาพยากรณร์อนนื่นๆไปแลข้วซซนื่งถยกทคาใหข้สคาเรห็จจรลิงในพระเยซย (มธ. 1:22, 23; 2:15,
17, 18, 23; 4:14-16; และ 8:17)
พวกยลิว – และพวกสาวก ในตอนแรก – คาดหวกังวต่าพระเมสสลิยาหร์จะทรงเปป็นผยข้พลิชลิต เมนนื่อพวกเขาเหห็น
พระองคร์ถอยฉากไปตต่อหนข้าเหลต่าศกัตรยของพระองคร์ และแทนทบีนื่จะยซดครองพวกเขาโดยใชข้กคาลกัง กลกับทรงปปิดบกัง
พระองคร์เองเสบีย มกันจซงขกัดแยข้งกกับความเชนนื่อทกันี้งหมดของพวกเขากต่อนหนข้านบีนี้เกบีนื่ยวกกับพระเมสสลิยาหร์ มกัทธลิวโดยการ
ยกพระคคาตอนนบีนี้จซงแสดงใหข้เหห็นวต่าความเชนนื่อของพวกเขาเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ผลิดมาโดยตลอด เขาเตนอนความ
จคาพวกเขาวต่าอลิสยาหร์ไดข้ประกาศไวข้หลายรข้อยปปกต่อนทบีนื่พระเยซยประสยตลิวาต่ องคร์ผยข้รกับใชข้ของพระเจข้า , ผยข้เปป็นทบีนื่รกักและ
นต่าปปตลิยลินดบีตต่อพระเยโฮวาหร์, จะเสดห็จมาเมนนื่อเวลาครบกคาหนดและประกาศพระเจข้า พระองคร์จะทรงเปปิดเผยพระ
ดคารลิขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลและจากนกันี้นแกต่บรรดาประชาชาตลิทบีนื่เปป็นคนตต่างชาตลิ แตต่ผยข้รกับใชข้
ของพระเยโฮวาหร์จะไมต่เสดห็จมาพรข้อมกกับเสบียงอซกทซก, เสบียงเซห็งแซต่, ความสกับสนอลหมต่าน, และการโอข้อวดทบีนื่
แสดงออกภายนอกแบบใหญต่โต วลิธกบี ารในการเสดห็จมาครกันี้งแรกของพระเยซยนกันี้นเปป็นอบีกแบบไปเลย พระองคร์จะ
เสดห็จมาครมันั้งทรีสิ่สองในฐานะสริงโตแหข่งตระกผลยผดาหค แตต่พระองคร์ไดข้เสดห็จมาในตอนแรกนกันี้นในฐานะทารกนผู้อยทบีนื่ถยก
พกันไวข้ในผข้าอข้อมและถยกวางในรางหญข้า
“ดผเถริด ผผรผู้ มับใชผู้ของเราซซสิ่งเราไดผู้เลฉอกสรรไวผู้ ทรีสิ่รกมั ของเรา ผผผู้ซซสิ่งจริตใจเราโปรดปราน” พระนามตต่างๆทบีนื่ไดข้
ประทานใหข้แกต่พระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดในทบีนื่นบีนี้นต่าสนใจมากๆและมบีคต่าประเสรลิฐยลินื่งนกัก แนต่นอนวต่าพระนามเหลต่านบีนี้ควรคต่า

แกต่การตรซกตรองอยต่างตกันี้งใจ โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งในการเชนนื่อมโยงกกับขข้อพระคคาในอลิสยาหร์ จงสกังเกตวต่า : พระเยซย
ทรงเปป็นผยข้ทบีนื่พระเจข้าทรงเลฉอกสรรไวผู้ พระเจข้าเพบียงผยข้เดบียวไดข้ทรงเลนอกพระองคร์ใหข้เขข้ามาในโลกนบีนี้และชคาระหนบีนี้
บาป พระองคร์ไดข้ทรงแตต่งตกังนี้ พระเยซยใหข้เปป็นผผผู้รบมั ใชผู้ของพระองคร์ พระเยซยทรงเปป็นทกันี้งพระบลุตรและผยข้รกับใชข้, ทกันี้ง
พระเจข้าและมนลุษยร์, ทกันี้งมบีลกกั ษณะแบบพระเจข้าและแบบมนลุษยร์ ในระหวต่างงานรกับใชข้บนโลกนบีนี้ขององคร์พระผยข้เปป็น
เจข้าของเรา พระเจข้าตรกัสไวข้สองคราววต่าพระเยซยทรงเปป็นทรีสิ่รมักและเปป็นทรีสิ่ชอบใจมากตต่อพระองคร์ (มธ. 3:17; 17:5)
กต่อนทบีนื่พระเยซยเสดห็จไปยกังกลโกธา พระองคร์ทรงอธลิษฐานวต่า “ขข้าแตต่พระบลิดา ขอใหข้พระนามของพระองคร์ไดข้รบกั
เกบียรตลิ” จากนกันี้นพระเจข้าพระบลิดากห็ตรกัสแกต่พระองคร์วาต่ “เราไดข้ใหข้รบกั เกบียรตลิแลข้ว และจะใหข้รกับเกบียรตลิอบีก” (ยอหร์น
12:28) สคาหรกับใครกห็ตามทบีนื่ปรารถนาทบีนื่จะรยข้จกกั ความจรลิงในตอนนกันี้น ไมต่มบีขข้อแกข้ตกัวเลยทบีนื่ผยข้ใดจะไมต่รยข้ตวกั ตนทบีนื่แทข้จรลิง
ของพระเมสสลิยาหร์
“เราจะเอาวริญญาณของเราสวมทข่านไวผู้” – นกันื่นคนอ ในระดกับทบีนื่พลิเศษและโดดเดต่น พระเจข้าในพระ
วลิญญาณจะเสดห็จมาปกพระองคร์ ตอนทบีนื่พระองคร์ทรงรกับบกัพตลิศมา พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้เสดห็จลงมาบนพระเยซย
และอยยต่บนพระองคร์ตอต่ ไป อกันทบีนื่จรลิงพระเจข้าไดข้ทรงเปปิดเผยแกต่ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาแลข้ววต่าพระองคร์ผยข้ทพบีนื่ ระ
วลิญญาณเสดห็จลงมาและอยยต่ดข้วยตต่อไปทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าอยต่างแทข้จรลิง ผยข้รบกั ใชข้ของพระเจข้า ซซนื่งพระเจข้า
ไดข้ทรงแตต่งตกันี้งและพระวลิญญาณไดข้ประทานฤทธลิธเดช จะทรงสอนคคาตรกัสตต่างๆของพระเจข้า และคคาตรกัสของ
พระเจข้าเทข่านมันั้น พระเยซยตรกัสไวข้หลายครกันี้งวต่า “เรามลิไดข้มาเพนอนื่ กระทคาตามความประสงคร์ของเราแตต่กระทคาตามพ
ระประสงคร์ของพระองคร์ผยข้ไดข้ทรงใชข้เรามา ถข้อยคคาทบีนื่เรากลต่าว นกันื่นเปป็นถข้อยคคาทบีนื่พระองคร์ไดข้ประทานใหข้เรากลต่าว
การงานตต่างๆทบีนื่เรากระทคา นกันื่นเปป็นการงานตต่างๆทบีนื่พระบลิดาของเราไดข้ประทานใหข้เรากระทคา”
พระเยซย, ผยข้ทรงเปป็นพระเจข้าและมนลุษยร์, ไดข้ทรงรกับรต่างกายแหต่งความอดสย – รต่างกายเหมนอนกกับของเรา
ยกเวข้นไมต่มบีความบาป – เพนนื่อทบีนื่จะพลิชลิตโลก, เนนนี้อหนกัง, และพญามาร ชบีวตลิ ของพระองคร์เปป็นคคาพยานกลต่าวโทษ
ความบาป, การพลิพากษาและการปรกับโทษความบาปตต่อสายตามนลุษยร์ทกันี้งปวงทบีนื่พระองคร์ไดข้เสดห็จมาตลิดตต่อ
สกัมพกันธร์ดวข้ ย คคาพยากรณร์ของเศคารลิยาหร์ไดข้ถยกทคาใหข้สคาเรห็จจรลิงแลข้วในพระเยซย : “มลิใชต่ดข้วยกคาลกัง มลิใชต่ดวข้ ยฤทธานลุ
ภาพ แตต่ดข้วยวลิญญาณของเรา พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรกัสดกังนบีนี้แหละ” (ศคย. 4:6) และโดยพระวลิญญาณนกันี้นเอง
ทบีพนื่ ระครลิสตร์ทรงมบีชกัยชนะและความจรลิงไดข้ออกมาทางพระโอษฐร์ของพระองคร์แกต่ทลุกคนทบีจนื่ ะยอมรกับมกัน
ขข้อ 19: “ทข่านจะไมข่ทะเลาะวริวาท และไมข่รผู้องเสรียงดมัง ไมข่มรีใครไดผู้ยรินเสรียงของทข่านตามถนน”
ความหมายตรงนบีนี้กห็คนอวต่าพระเยซยจะไมต่เสดห็จมาในฐานะนกักรบ ทบีนื่โหต่รข้องและประกาศกข้องตามทข้องถนน
เรนนื่องการเขต่นฆต่าศกัตรย พระองคร์มลิไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทคาลายชบีวตลิ ของผยข้คน, พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อชต่วยพวกเขาใหข้รอด
พระองคร์มลิไดข้เสดห็จมาเพนนื่อตะโกนตต่อวต่าพวกเขา, พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อเชนนี้อเชลิญพวกเขาอยต่างใจเยห็น พวกยลิว
เหลต่านกันี้นคาดหวกังใหข้พระเมสสลิยาหร์ของตนเสดห็จมาในฐานะนกักรบผยข้ยลินื่งใหญต่เพนนื่อนคาพวกเขาตต่อสยข้และพลิชตลิ เหลต่า
ปฟัจจามลิตรของพวกเขา มบีบางตอนพระเยซยทรงรข้องกลต่าวโทษความบาปตต่างๆของพวกเขา และผมกห็เชนนื่อวต่า
พระองคร์ทรงขซนี้นเสบียงเปป็นบางครกันี้ง แตต่พระเยซยมลิไดข้แสวงหาความเปป็นทบีนื่นลิยมชมชอบและความชนนื่นชอบเหมนอน
อยต่างทบีนื่ผยข้นคาทางทหารทบีนื่ยลินื่งใหญต่จะกระทคา พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนอนื่ เสาะแสวงหาและชต่วยผยข้ทบีนื่หลงหายใหข้รอด
พระองคร์ไดข้เสดห็จมาในรยปลกักษณร์ของผยข้รกับใชข้คนหนซนื่ง (ฟป. 2:7) เพนนื่อทบีจนื่ ะเชนนื่อฟฟังและรกับใชข้พระบลิดา พระองคร์ไดข้

เสดห็จมาเพนนื่อทบีนื่จะเสนออาณาจกักรนกันี้นแกต่ชนชาตลิอลิสราเอล และเมนนื่อพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ อาณาจกักรนกันี้นกห็ถยก
เกห็บไวข้กต่อนชกัวนื่ คราวและพระองคร์ทรงหกันไปหาพวกคนตต่างชาตลิแลข้ว (ประชาชาตลิทกันี้งปวงทบีนื่ไมต่ใชต่ยวลิ คนอ พวกคนตต่าง
ชาตลิ)
ขข้อ 20: “ไมผู้อผู้อชนั้คาแลผู้วทข่านจะไมข่หมัก ไสผู้ตะเกรียงเปป็นควมันแลผู้วทข่านจะไมข่ดบมั กวข่าทข่านจะทคาใหผู้การ
พริพากษามรีชมัยชนะ”
พระคคาขข้อนบีนี้ทบีนื่ยกมาจากอลิสยาหร์อธลิบายอยต่างชกัดเจนวต่าเหตลุใดพระเยซยเจข้าจซงไมต่ฟาดฟฟันและทคาลายเหลต่า
ศกัตรยของพระองคร์ในคราวนกันี้น แทนทบีจนื่ ะทคาลายคนเหลต่านกันี้นเสบีย พระองคร์กลกับทรงหกันไปเสบียจากพวกเขาอยต่าง
ใจอต่อนสลุภาพ พระองคร์ทรงพบวต่าชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นเหมนอนไมข้อข้อทบีนื่ชนี้คาแลข้ว – พวกเขาไมต่มกันื่นคง, แขห็งแรง หรนอ
ทนทาน การนมกัสการของพวกเขาเสนนื่อมทรามเสบียจนมกันเปป็นการกระทคาผลิดทบีรนื่ ข้ายแรงตต่อพระเยซย เหลต่าผยข้นคาทาง
ศาสนาไดข้บลิดเบนอนพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้าและไดข้เพลินื่มความคลิดและประเพณบีตาต่ งๆของพวกเขาเองเขข้าไป
ดข้วยเหตลุนบีนี้การนมกัสการของชนชาตลิอลิสราเอลตอนทบีพนื่ ระครลิสตร์ทรงปรากฏจซงเสนนื่อมทรามเสบียจนมกันทคาใหข้พระองคร์
ขลุต่นเคนองเหมนอนกกับ “ไสผู้ตะเกรียงเปป็นควมัน” แตต่พระเยซยกห็มลิไดข้เสดห็จมาเพนนื่อพลิพากษาชนชาตลิอลิสราเอล พระองคร์จะ
ไมต่หมักไมผู้อผู้อทรีสิ่ชนั้คาแลผู้วหรนอดมับไสผู้ตะเกรียงทรีสิ่เปป็นควมันแลผู้วในขณะนกันี้น – แตต่พระองคร์จะทรงกระทคาเชต่นนกันี้นในการ
เสดห็จมาครกันี้งทบีสนื่ องของพระองคร์ ในระหวต่างนบีนี้ ขต่าวประเสรลิฐถยกประกาศไปยกังทลุกประชาชาตลิ และพระเยซยกห็กคาลกัง
เอาเจข้าสาวตต่างชาตลิ, ครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่ออกมา (กรลุณาศซกษากลิจการ 15:12-18)
ผมขอเสรลิมตรงนบีนี้วต่าพระเยซยไมต่ทรงมบีเวลาโตข้เถบียงกกับพวกอาจารยร์และคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อข้างตกัววต่าเปป็นผยข้รยข้
เกบีนื่ยวกกับพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า พระองคร์ทรงทลินี้ง “ไมข้อข้อชนี้คาแลข้ว” แหต่งศาสนาของพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นใหข้
พลิสยจนร์ความวต่างเปลต่าและความไรข้สาระของมกันเอง มกันไมต่คลุข้มคต่ากกับเวลาของพระองคร์ทจบีนื่ ะหกักไมข้อข้อทบีนื่ชนี้คาแลข้วอกัน
นกันี้นในขณะนกันี้น และไสข้ตะเกบียงเปป็นควกันแลข้วแหต่งการคลิดวต่าตกัวชอบธรรมพระองคร์กห็ทรงผต่านเลยมกันไปเสบียเหมนอน
กกับทบีพนื่ ระองคร์จะทรงกระทคากกับผข้าขบีนี้รลินี้วสกปรก (อสย. 64:6) พระองคร์จะทรงจกัดการกกับคนเหลต่านบีนี้ทลุกคนในวกันอนนื่น
เมนนื่อพระองคร์เสดห็จมาดข้วยฤทธานลุภาพใหญต่ยลินื่งเพนนื่อขจกัดทลุกสลินื่งทบีทนื่ คาใหข้ขกัดเคนองใจและตนื่คาทราม ในทข้ายทบีนื่สลุดพระองคร์
จะทรงพลิพากษาพวกคนหนข้าซนนื่อใจคดเหลต่านกันี้นทบีนื่เปป็นไมข้อข้อชนี้คาแลข้วทบีนื่ไรข้ประโยชนร์และจะทรงดกับไสข้ตะเกบียงเปป็น
ควกันแลข้วนกันี้นทบีนื่ทคาใหข้ขกัดเคนอง แตต่ภารกลิจแรกของพระองคร์คนอการแสดงออกถซงจลิตวลิญญาณของพระเมษโปดก (ลยก
แกะตกัวหนซนื่ง) – อต่อนสลุภาพ, ใจถต่อม, อต่อนโยน, และเหห็นอกเหห็นใจ
“...กวข่าทข่านจะทคาใหผู้การพริพากษามรีชมัยชนะ” ในกรณบีทบีนื่จคาเพาะเจาะจงนบีนี้ “การพริพากษา” หมายถซง
ความจรริงของพระเจผู้าหรนอขข่าวประเสรริฐแหข่งขข่าวดรี พระวจนะจะเปปปี่ยมดข้วยชกัยชนะ; มกันจะไมต่พาต่ ยแพข้ พระเยซย
ทรงบกัญชาเหลต่าสาวกของพระองคร์ใหข้ประกาศขต่าวประเสรลิฐไปจนถซงทบีนื่สลุดปลายของแผต่นดลินโลก: “ทต่านทกันี้งหลาย
จงออกไปทกันื่วโลกประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่มนทุษยคททุกคน” (มาระโก 16:15) กต่อนวกันเพห็นเทคอสตร์นกันี้นเพบียงนลิด
เดบียว พระองคร์ทรงบกัญชาพวกอกัครสาวกใหข้รอคอยอยยใต่ นกรลุงเยรยซาเลห็มจนกวต่าพวกเขาจะไดข้รบกั พระราชทานฤทธลิธ
เดช; จากนกันี้นพวกเขาจะตข้องประกาศขต่าวประเสรลิฐทบีนื่บข้านและไปจนถซงทบีนื่สลุดปลายของแผต่นดลินโลก (ลยกา 24:49;
กลิจการ 1:4-8)

วกันนบีนี้อาจดยเหมนอนวต่าผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายกคาลกังพต่ายแพข้ในการสยรข้ บและขต่าวประเสรลิฐกคาลกังถยกเอาชนะ แตต่นบีนื่ไมต่
ไดข้เปป็นแบบนกันี้นเลย คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าขต่าวสารแหต่งพระวจนะของพระเจข้าจะประสบชกัยชนะในทข้ายทบีนื่สลุด ไมต่ใชต่
ทลุกคนจะไดข้รบกั ความรอด แตต่จะมบีคนจคานวนหนซนื่งไดข้รกับความรอดซซนื่งจะรวมกกันเปป็นครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญา
ใหมต่, เจข้าสาวของพระครลิสตร์ เมนนื่อคนกลลุต่มนกันี้นมบีจคานวนครบถข้วน ครลิสตจกักรกห็จะถยกพาออกไปจากโลกนบีนี้และการ
พลิพากษากห็จะตกมาบนเหลต่าปฏลิปฟักษร์ของพระองคร์ แมข้วต่าพระเยซยไมต่ไดข้ทรงเปป็นผยข้นคาทางทหารทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทพบีนื่ วกยลิว
คาดหวกังไวข้วต่าจะมา พระองคร์กห็ทรงเปป็นผยข้พลิชลิตทบียนื่ ลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยเขข้ามาในโลก – และสลุดทข้ายแลข้วพระองคร์
จะทรงพลิชลิตททุกสริสิ่ง สกักวกันหนซนื่งศกัตรยทกันี้งปวงจะกลายเปป็นแทต่นรองพระบาทของพระองคร์ (ฮบ. 10:12, 13)
ขข้อ 21: “และพวกตข่างชาตริจะวางใจในนามของทข่าน”
ขข้อความภาษาฮบีบรยในอลิสยาหร์ 42:4 คนอ “และเกาะทกันี้งหลายจะรอคอยพระราชบกัญญกัตลิของทต่าน”
อยต่างไรกห็ตาม ความคลิดทบีนื่สนนื่อกห็เหมนอนกกัน เกาะตต่างๆสนนื่อถซงพวกคนตต่างชาตลิ หรนอคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อาศกัยอยยต่นอกแควข้น
ยยเดบีย ความหมายกห็คนอวต่าขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคลุณของพระเจข้าจะถยกประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตลิและวต่าพวก
เขาจะรกับขต่าวสารความรอด คนตต่างชาตลิจคานวนมหาศาลไดผู้เชนนื่อขต่าวสารแหต่งขต่าวประเสรลิฐแลข้วและไดข้บกังเกลิดเขข้า
ในครอบครกัวของพระเจข้าแลข้ว ขต่าวสารวกันนบีนี้คนอ “ผผผู้ใดมรีใจปรารถนา กห็ใหข้ผยข้นกันี้นมารกับนนี้คาแหต่งชบีวลิตโดยไมต่ตข้องเสบีย
อะไรเลย” (วว. 22:17)
ในยลุคสมกัยปฟัจจลุบกันของเรามบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศวต่าเราควรถวายทรกัพยร์เพนอนื่ งานประกาศแกต่พวกยลิว
กต่อนเปป็นอกันดกับแรก ผมเหห็นดข้วยอยต่างเตห็มทบีวนื่ ต่าเราควรสนกับสนลุนงานมลิชชกันื่นเพนนื่อคนยลิวและเราควรประกาศแกต่พวก
ยลิว งานรกับใชข้ Gospel Hour ไดข้สนกับสนลุนงานรกับใชข้ตาต่ งๆเพนนื่อคนยลิวและไดข้ถวายทรกัพยร์เปป็นเงลินหลายพกันดอลลารร์
ตลอดระยะเวลาหลายปปใหข้แกต่งานเพนนื่อพวกยลิว อยต่างไรกห็ตาม ทลุกวกันนบีนี้ขต่าวสารนกันี้นมบีไปถซง “ผยข้ใดมบีใจปรารถนา” –
ไมต่มบีใครมากข่อน ชนชาตลิอลิสราเอลไดผู้รบมั โอกาสแรกไปแลข้ว พระเยซยไดผู้เสดร็จมาหาพวกยลิวแลข้ว, คนอมาหา “แกะ
หลงแหต่งวงศร์วานอลิสราเอล” พระองคร์ทรงบอกหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียคนนกันี้นวต่า ซซนื่งจะเอาอาหารของลยกโยนใหข้แกต่
สลุนกัขกห็ “ไมต่ควร” (มธ. 15:21-28) พระองคร์ทรงบอกสาวกเหลต่านกันี้นใหข้ไปหาพวกยลิวและอยยต่ใหข้หต่างจากพวกคน
ตต่างชาตลิ (มธ. 10:5, 6) ในทบีนื่สลุดชนชาตลิอลิสราเอลกห็ปฏลิเสธกษกัตรลิยร์ของพวกเขาและขต่าวประเสรลิฐถยกสต่งไปยกังพวก
คนตต่างชาตลิแลข้ว:
“พระองคคไดผู้เสดร็จมายมังพวกของพระองคค และพวกของพระองคคนมันั้นหาไดผู้ตอผู้ นรมับพระองคคไมข่ แตข่สข่วน
บรรดาผผผู้ทรีสิ่ตผู้อนรมับพระองคค พระองคคทรงประทานอคานาจใหผู้เปป็นบทุตรของพระเจผู้า คนอคนทกันี้งหลายทบีนื่เชนนื่อใน
พระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 1:11, 12)
แตต่ชนชาตลิอลิสราเอลกห็ไมต่ถยกตกัดออกเสบียอยต่างสลินี้นเชลิง (จงศซกษาโรม บททบีนื่ 11) “ตข้นมะเดนนื่อ” ถยกโคต่นลง
แลข้ว (ลยกา 13:6-9) – แตต่แคต่ลงสยต่พนนี้นดลินเทต่านกันี้น รากเหลต่านกันี้นยกังมบีชบีวตลิ อยยต่ และสกักวกันหนซนื่งพวกมกันจะแตกหนต่ออบีก
และทคาใหข้ภารกลิจนกันี้นสคาเรห็จซซนื่งพระเยซยไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนนื่อภารกลิจนกันี้น

คนถซูกผรีสริงไดผู้รมับการรมักษาใหผู้หาย; พวกฟารริสรีพซูดหมริที่นประมาท
คลุณจะพบบกันทซกเรนนื่องการอกัศจรรยร์นบีนี้เชต่นกกันในมาระโก 3:22-30 และในลยกา 11:14-23

ตรงนบีนี้ผมจะไปจากการอธลิบายแบบทบีละขข้อตามปกตลิสกักครยต่ และผมจะใหข้ขข้อพระคคาเหลต่านกันี้นพรข้อมกกับ
ความเหห็นยต่อๆแทน และจากนกันี้นผมกห็จะใหข้คคาสอนในพระวจนะของพระเจข้าแกต่คณ
ลุ เกบีนื่ยวกกับบาปทบีนื่อภกัยใหข้ไมต่ไดข้
ผมรยสข้ ซกวต่านบีนื่เปป็นสลินื่งทบีนื่ผยข้คนตข้องการมากๆทลุกวกันนบีนี้
ขข้อ 22: “ขณะนมันั้นเขาพาคนหนซสิ่งมรีผรีเขผู้าสริงอยผข่ ทมันั้งตาบอดและเปป็นใบผู้มาหาพระองคค พระองคคทรงรมักษา
ใหผู้หาย คนตาบอดและใบผู้นมันั้นจซงพผดจซงเหร็นไดผู้”
มบีคนพาชายคนหนซนื่งทบีนื่ถยกผบีสลิงมาหาพระเยซย คคากรบีกแปลไดข้วาต่ “ปปศาจ” ชายคนนบีนี้มบีผบีสลิง และเขากห็
ตาบอดและเปป็นใบข้ หลกังจากทบีพนื่ ระเยซยทรงรกักษาเขาใหข้หายแลข้ว ดวงตาของเขากห็ถยกเปปิดและเขากห็เรลินื่มพยด
ขข้อ 23: “และคนทมันั้งปวงกร็อมัศจรรยคใจถามกมันวข่า “คนนรีนั้เปป็นบทุตรของดาวริดมริใชข่หรฉอ””
คนทกันี้งปวงตต่างพากกันอกัศจรรยร์ใจ และพวกเขาถามคคาถามหนซนื่ง: “คนนรีนั้เปป็นบทุตรของดาวริดมริใชข่หรฉอ” จาก
มลุมมองฝฝ่ายเนนนี้อหนกัง พระองคร์ทรงเปป็นบลุตรของดาวลิด แตต่จงสกังเกตวต่าเกลิดอะไรขซนี้นในพระคคาขข้อถกัดไป
ขข้อ 24: “แตข่พวกฟารริสรีเมฉสิ่อไดผู้ยรินดมังนมันั้นกร็พผดกมันวข่า “ผผผู้นรีนั้ขมับผรีออกไดผู้กเร็ พราะใชผู้อคานาจเบเอลเซบผลผผผู้เปป็น
นายผรีนมันั้น””
พวกฟารลิสบี, พวกผยนข้ คาทางศาสนา, ไดข้ยลินผยข้คนถามวต่า “คนนรีนั้เปป็นบทุตรของดาวริดมริใชข่หรฉอ” พวกเขากลต่าว
วต่า “เจข้าเยซยคนนบีนี้กคาลกังกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ เราปฏลิเสธไมต่ไดข้วต่าการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่เพลินื่งถยกกระทคาไป แตข่วาข่
เขากคาลกังทคาการอกัศจรรยร์นบีนี้โดยเบเอลเซบกับ นายแหต่งพวกผบี”
ขข้อ 25: “ฝฝ่ายพระเยซผทรงทราบความคริดของเขาจซงตรมัสกมับเขาวข่า “ราชอาณาจมักรใดๆซซสิ่งแตกแยก
กมันเองกร็จะรกรผู้างไป เมฉองใดๆหรฉอครมัวเรฉอนใดๆซซสิ่งแตกแยกกมันเองจะตมันั้งอยผข่ไมข่ไดผู้”
พระเยซยทรงทราบทลุกสลินื่งแมข้วต่าพระองคร์ทรงอยยต่ในรต่างกายอกันตนื่คาตข้อยกห็ตาม พวกฟารลิสบีไมต่จคาเปป็นตข้องพผด
ออกมา เพราะวต่าพระองคร์ทรงทราบสลินื่งทบีนื่พวกเขากคาลกังคริดอยผข่ พระองคร์ตรกัสแกต่พวกเขาวต่า “ทลุกราชอาณาจกักรซซนื่ง
แตกแยกกกันเองสลุดทข้ายแลข้วกห็จะมาสยต่ความรกรข้างวต่างเปลต่า ทลุกเมนองหรนอทลุกครกัวเรนอนซซนื่งแตกแยกกกันเองกห็จะลข้ม
ลง เพราะมกันตกันี้งอยยต่ไมต่ไดข้” พวกเขาทราบเรนนื่องนบีนี้ อาณาจกักรทบีนื่แตกแยกไมต่มทบี างชนะศซกใดเลย; ครกัวเรนอนทบีนื่
แตกแยกกห็ตกันี้งอยยต่ไมต่ไดข้; เมนองทบีนื่แตกแยกกห็ถยกลลิขลิตใหข้ไปสยต่ความพลินาศ
ขข้อ 26: “และถผู้าซาตานขมับซาตานออกมมันกร็แตกแยกกมันในตมัวมมันเอง แลผู้วอาณาจมักรของมมันจะตมันั้งอยผข่
อยข่างไรไดผู้”
พระเยซยตรกัสตต่อไปวต่า “ถข้าซาตานขกับไลต่ซาตานออกไป เรากห็ยกเหตลุผลไดข้วาต่ ซาตานแตกแยกกกันในตกัวมกัน
เอง แลข้วอาณาจกักรของมกันจะตกันี้งอยยต่อยต่างไรไดข้? หากเรากคาลกังขกับพวกผบีออกโดยอคานาจของพวกผบี อาณาจกักรของ
พญามารและพวกผบีจะตกันี้งอยยต่ไดข้อยต่างไร?” เราทราบวต่าหลกังจากสองพกันปปผต่านไปอาณาจกักรของพญามารกห็ยกัง
ทคางานปกตลิดอบี ยยต่เหมนอนเดลิม และดยเหมนอนวต่ามกันจะแขห็งแกรต่งกวต่าแตต่กต่อน
ขข้อ 27: “และถผู้าเราขมับผรีออกโดยเบเอลเซบผล พวกพผู้องของทข่านทมันั้งหลายขมับมมันออกโดยอคานาจของ
ใครเลข่า เหตทุฉะนมันั้นพวกพผู้องของทข่านเองจะเปป็นผผผู้ตมัดสรินกลข่าวโทษพวกทข่าน”
พระเยซยทรงเปป็นนกักเทศนร์ทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดทบีนื่เคยมบีชบีวตลิ อยยต่ และพระองคร์ทรงใชข้หลกักตรรกะ โดยเฉพาะ
อยต่างยลินื่งในทบีนื่นบีนี้ ทบีนื่ไมต่มบีผใยข้ ดจะเขข้าใจผลิดไปไดข้ “พวกพผู้องของทข่านทมันั้งหลาย” (หรนอ “บทุตรทมันั้งหลาย”) หมายถซงคน

เหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้รบกั การสกันื่งสอนโดยพวกฟารลิสบี พวกหมอผรี (ดย กลิจการ 19:13) กห็นาต่ จะอยยต่ในกลลุต่มพวกฟารริสรี – เพราะ
วต่าไมข่มรีสะดผสรีคนใดจะกลต่าวยอมรกับการขกับพวกผบีออกเนนนื่องจากคนกลลุต่มนกันี้นไมต่เชนนื่อในวลิญญาณตต่างๆ, ความชกันื่วหรนอ
ความดบี โดยคคาตอบของพระองคร์พระเยซยไดข้ทรงแสดงใหข้เหห็นวต่าคคากลต่าวหาของพวกเขากห็ใชข้กกับพวกเขาเองไดข้
เหมนอนกกับทบีนื่ใชข้กกับพระองคร์ พระเยซยไมต่ไดข้ทรงรกับรองวต่าพวกเขาขกับผบีออก แตต่พวกเขากร็เสแสรผู้งวต่าขกับผบีออก; และ
พระองคร์ทรงโตข้แยข้งจากมลุมมองของพวกคนพยดหมลินื่นประมาทเหลต่านกันี้น พระองคร์กคาลกังตรกัสแกต่พวกเขาวต่า “หาก
ขข้อโตข้แยข้งของพวกทต่านเปป็นความจรลิง – ทบีนื่วาต่ คนๆหนซนื่งทบีนื่ขกับพวกผบีออกกห็เปป็นพกันธมลิตรกกับพญามาร – ดกังนกันี้นลยกๆ
ของพวกทต่านกห็ไดข้ทคาพกันธสกัญญากกับมกันดข้วยเชต่นกกัน เหตทุฉะนมันั้นพวกเขาจะเปป็นผผผู้ตมัดสรินกลข่าวโทษพวกทข่าน”
ขข้อ 28: “แตข่ถผู้าเราขมับผรีออกดผู้วยพระวริญญาณของพระเจผู้า อาณาจมักรของพระเจผู้ากร็มาถซงทข่านแลผู้ว”
พระเยซยตรกัสเสรลิมวต่า “พวกทต่านกลต่าววต่าเรากคาลกังทคาสลินื่งนบีนี้โดยอคานาจของพวกผบี; อยต่างไรกห็ตาม หากนบีนื่ไมต่
ไดข้เปป็นแบบนกันี้น และหากเรากคาลกังขกับพวกผบีออกโดยพระวลิญญาณของพระเจข้า อาณาจกักรของพระเจข้ากห็ไดข้มาถซง
พวกทต่านแลข้ว อาณาจกักรทบีพนื่ วกทต่านเฝฟ้าคอยมาตลอดนกันี้นไดข้มาถซงแลข้ว แตต่พวกทต่านกห็มองไมต่เหห็นมกันเพราะวต่าพวก
ทต่านมกัวแตต่มองหาบางสลินื่งทบีพนื่ วกทต่านจะใชข้กลต่าวโทษพระมหากษกัตรลิยร์ไดข้ เหตลุวต่าเราไปไมต่ถซงคลุณสมบกัตลิตต่างๆของ
พวกทต่าน พวกทต่านจซงอยากทคาลายเราเสบีย”
ขข้อ 29: “หรฉอใครจะเขผู้าไปในเรฉอนของคนทรีสิ่มรีกคาลมังมากและปลผู้นเอาทรมัพยคของเขาอยข่างไรไดผู้ เวผู้นแตข่
จะจมับคนทรีสิ่มรีกคาลมังมากนมันั้นมมัดไวผู้เสรียกข่อน แลผู้วจซงจะปลผู้นทรมัพยคในเรฉอนนมันั้นไดผู้”
พระเยซยทรงใชข้การเปรบียบเทบียบของพระองคร์ตต่อไปโดยตรกัสวต่า “ผยข้ใดจะเขข้าไปในเรนอนของชายทบีนื่แขห็งแรง
คนหนซนื่งและปลข้นทรกัพยร์ของชายผยข้นกันี้นไดข้หากเขาไมต่แขห็งแรงพอทบีนื่จะมกัดชายคนนกันี้นไดข้? เขาตข้องแขห็งแรงกวต่าชายคน
นกันี้นทบีนื่เขาตกันี้งใจวต่าจะปลข้น หากเขาจงใจทบีนื่จะเอาสลินื่งทบีนื่ชายคนนกันี้นมบีไป หากเขาไมต่แขห็งแรงกวต่าและสามารถมกัดชาย
คนนกันี้นไดข้ เขากห็ปลข้นทรกัพยร์เรนอนของชายคนนกันี้นไมต่ไดข้”
ขข้อ 30: “ผผผู้ทรีสิ่ไมข่อยผข่ฝฝ่ายเรากร็เปป็นปฏริปฟักษคตข่อเรา และผผผู้ทรีสิ่ไมข่รวบรวมไวผู้กมับเรากร็เปป็นผผผู้กระทคาใหผู้
กระจมัดกระจายไป”
เราไมต่ตข้องการคคาอธลิบายใดๆหรนออรรถกถาใดๆเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ พระเยซยตรกัสแกต่พวกผยข้นคาทางศาสนา
เหลต่านกันี้น – และพระองคร์กคาลกังตรกัสสลินื่งเดบียวกกันแกต่คลุณและผม – “หากเจข้าไมต่อยยต่กกับเรา เจข้ากห็ตต่อสยข้เรา ไมต่มบีทาง
สายกลาง ไมต่มบีการตลิดตามเราแบบบางสต่วนหรนอคลิดเปป็นรข้อยละ และการตลิดตามพญามารในเวลาเดบียวกกัน เจข้า
กคาลกังรวบรวมผยข้คนใหข้มาหาเราหรนอไมต่เจข้ากห็กคาลกังขกับไลต่ผยข้คนไปเสบียจากเรา”

ความบาปซซที่งทรงอภมัยใหผู้ไมข่ไดผู้
ขข้อ 31: “เพราะฉะนมันั้น เราบอกทข่านทมันั้งหลายวข่า ความผริดบาปและคคาหมริสิ่นประมาทททุกอยข่างจะโปรด
ยกใหผู้มนทุษยคไดผู้ เวผู้นแตข่คคาหมริสิ่นประมาทพระวริญญาณบรริสทุทธริจธิ์ ะทรงโปรดยกใหผู้มนทุษยคไมข่ไดผู้”
กรลุณาหมายเหตลุวต่า “เพราะฉะนนนั้น” เนนนื่องจากสลินื่งทบีนื่พระองคร์เพลินื่งตรกัสไปนกันี้นเปป็นความจรลิง (และพวกเขา
รผผู้วาต่ มกันเปป็นความจรลิง) พระองคร์จซงตรกัสตต่อไปแกต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้กลต่าวหาพระองคร์วาต่ ขกับพวกผบีออกโดยเบเอล
เซบกับ, นายแหต่งพวกผบี: “เรากลต่าวแกต่พวกทต่านวต่าความบาปทลุกรยปแบบ, ความบาปและการหมลินื่นประมาททบีนื่แตก

ตต่างกกันทลุกชนลิด จะทรงโปรดยกโทษใหข้; แตต่การหมลินื่นประมาททบีนื่กระทคาตต่อพระภาคทบีนื่สามของตรบีเอกานลุภาพ,
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, จะไมต่ทรงโปรดยกโทษใหข้”
ขข้อ 32: “ผผผู้ใดจะกลข่าวรผู้ายบทุตรมนทุษยคจะโปรดยกใหผู้ผผผู้นมันั้นไดผู้ แตข่ผผผู้ใดจะกลข่าวรผู้ายพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์
จะทรงโปรดยกใหผู้ผผผู้นมันั้นไมข่ไดผู้ทมันั้งโลกนรีนั้โลกหนผู้า”
พระเยซยทรงไปไกลกวต่าเดลิมอบีกกข้าวหนซนื่ง พระองคร์ตรกัสวต่า: “พวกทต่านจะพยดเกบีนื่ยวกกับเรากห็ไดข้ พวกทต่านจะ
เรบียกเราวต่าเปป็นลยกไมต่มบีพต่อกห็ไดข้ พวกทต่านจะเรบียกเราวต่าเปป็นคนลวงโลกกห็ไดข้ และพระเจข้าจะทรงโปรดยกโทษใหข้
พวกทต่านทบีนื่พดย แบบนกันี้น แตต่ผยข้ใดกห็ตาม – แมข้แตต่พวกทต่านคนฟารลิสบี, ธรรมาจารยร์, และผยข้ปกครองของพวกยลิว – ทบีนื่
จะพยดจาใหข้ราข้ ยตต่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ความบาปนกันี้นกห็จะไมต่ไดข้รกับการยกโทษใหข้ในโลกนบีนี้หรนอในโลกทบีจนื่ ะมา
นกันี้น” ผมนซกภาพไมต่ออกเลยวต่าคนเหลต่านบีนี้จะรยข้สซกอยต่างไรตอนทบีนื่พระเยซยตรกัสคคาเทศนานบีนี้เสรห็จเกบีนื่ยวกกับความบาป
เดบียวนกันี้นทบีนื่ไมต่มบีการยกโทษใหข้เดห็ดขาดในโลกนบีนี้หรนอไปตลอดชกัวนื่ นลิรกันดรร์กาล
ขณะทบีนื่ผมอต่านไปรษณบียร์ของผม ผมไดข้คข้นพบวต่ามบีอยยต่สองสลินื่งซซนื่งเกบีนื่ยวกกับพวกมกันพญามารทรมานผยข้เชนนื่อทกันี้ง
หลายมากกวต่าสลินื่งใดๆ สริสิ่งแรกกห็คนอ การสงสมัยเรฉสิ่องความรอด คนทบีนื่สงสกัยนกันี้นนต่าสกังเวช – ดข้วยวต่าเขาไมต่สามารถ
เพลลิดเพลลินกกับสลิทธลิบลุตรหกัวปปฝฝ่ายวลิญญาณของตนไดข้ และเขาไมต่อาจนคาวลิญญาณไดข้ดวข้ ย สริสิ่งทรีสิ่สองคนอ ความบาปทรีสิ่
ทรงอภมัยใหผู้ไมข่ไดผู้ ไมต่เพบียงมบีจดหมายหลายฉบมับมาจากผยข้คนทบีนื่คลิดวต่าตกัวเองไดข้กระทคาความบาปทบีนื่ทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
แลข้วเทต่านกันี้น แตต่ผมยกังไดข้รกับโทรศกัพทร์ทางไกลหลายสายเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้จากทกันื่วสหรกัฐฯดข้วย โทรศกัพทร์บางสายเหลต่า
นบีนี้มาจากผยข้คนทบีนื่เปป็นพยานรกับรองวต่าพวกเขาไดข้รกับการบกังเกลิดใหมต่แลข้วเมนนื่อหลายปปกต่อน, ไดข้ดคาเนลินชบีวตลิ ทบีนื่อลุทลิศตกัว
มานานหลายปป, และบกัดนบีนี้พญามารกห็บอกพวกเขาวต่าพวกเขาไดข้กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้แลข้ว พวก
เขารยข้สซกวข้าวลุนต่ , กกังวลใจ, ทลุกขร์ทรมาน และพวกเขาตข้องการความชต่วยเหลนอ
หกัวขข้อทบีนื่ถยกใชข้ในทางทบีนื่ผลิดมากทบีนื่สดลุ ในพระคกัมภบีรร์นาต่ จะเปป็นหกัวขข้อเกบีนื่ยวกกับความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
ผยข้รบกั ใชข้หลายทต่านไมต่เหห็นพข้องตรงกกันเกบีนื่ยวกกับหลกักคคาสอนนบีนี้ ผมเคยอต่านคคาเทศนาหลายตอนทบีนื่เขบียนโดยนกักเทศนร์
ทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดบางทต่านทบีนื่เคยมบีชบีวตลิ อยยต่ และบลุรลุษผยข้ยลินื่งใหญต่เหลต่านบีนี้ของพระเจข้ากห็ไมต่เหห็นพข้องตรงกกันเกบีนื่ยวกกับหกัวขข้อนบีนี้
แตต่พระวจนะของพระเจข้ากห็ชกัดเจนและเขข้าใจไดข้ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ รงเปป็นพระอาจารยร์และหากเราจะมองดย
ทบีนื่ขข้อเทห็จจรลิงตต่างๆของพระคกัมภบีรโร์ ดยปราศจากการโนข้มเอบียงของนลิกายตต่างๆหรนอความคลิดตต่างๆของมนลุษยร์ ผมกห็
เชนนื่อวต่าเราสามารถคข้นพบไดข้วต่าความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้นคนออะไร, ใครเปป็นผยข้กระทคาความบาปนกันี้น, ใครจะ
ไมต่กระทคาความบาปนกันี้น, และความบาปนกันี้นถยกกระทคาไดข้หรนอไมต่ในยลุคสมกัยนบีนี้ ขณะทบีนื่เราศซกษาคข้นควข้า เราตข้อง
ปฏลิบกัตลิตามคคาเตนอนสตลิของอกัครสาวกเปาโล: “ถซงแมข้ทลุกคนจะพยดมลุสากห็ขอใหข้พระเจข้าทรงสกัตยร์จรลิงเถลิด” (โรม
3:4)
ประการแรก ผมอยากใหข้เราชกันื่งนนี้คาหนกักคคาวต่า “ซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้” คคาๆนบีนี้ไมต่อยยต่ในขข้อความของพระคคา
ขข้อนบีนี้ แตต่เรากห็พบถข้อยคคาเหลต่านบีนี้: “จะทรงโปรดยกใหผู้ผผผู้นมันั้นไมข่ไดผู้ทมันั้งโลกนรีนั้โลกหนผู้า” ดข้วยเหตลุนบีนี้ หากมบีความบาปใด
ทบีจนื่ ะไมต่ไดข้รกับการยกโทษใหข้ในชบีวตลิ นบีนี้หรนอในชบีวตลิ ทบีนื่จะมานกันี้น ความบาปนกันี้นกห็อภกัยใหข้ไมต่ไดข้ คคาวต่า “ทบีนื่อภกัยใหข้ไมต่ไดข้”
หมายความวต่า “ไมต่สามารถยกโทษใหข้ไดข้ – ตข้องมบีการชคาระโทษ” ผมขอใชข้ภาพประกอบหนซนื่งตรงนบีนี้ละกกัน:

สมมตลิวต่าชายคนหนซนื่งถยกไตต่สวนความและถยกตกัดสลินวต่ามบีความผลิดในขข้อหาฆาตกรรมโดยไมต่มบีการขอลด
หยต่อนโทษ และผยข้พพลิ ากษาตกัดสลินโทษชายผยข้นบีนี้ใหข้ถยกประหารชบีวลิตในหข้องรมควกันแกต๊ส ทนายความเหลต่านกันี้นขอ
อลุทธรณร์และขอใหข้มบีการไตต่สวนความใหมต่ แตต่พวกเขากห็ถยกปฏลิเสธเสบีย ชายผยข้นบีนี้ตอข้ งโทษประหารชบีวลิตโดยมบีเวลา
เหลนออยยต่ไมต่กบีนื่สกัปดาหร์ทบีนื่จะมบีชวบี ลิตอยยต่ และผยข้วต่าฯกห็ปฏลิเสธทบีนื่จะอภกัยโทษเขา แมข้วต่าจนถซงเวลานกันี้นทบีนื่ชายผยข้นบีนี้กาข้ วเขข้าไป
ในหข้องรมควกันแกต๊ส หากผยข้วต่าฯปรารถนาเชต่นนกันี้น เขากห็สามารถโทรศกัพทร์ไปใหข้อภกัยโทษชายผยข้นกันี้นทบีนื่ไดข้กต่อ
อาชญากรรมทบีนื่เรบียกรข้องใหข้ตข้องรกับโทษประหารชบีวตลิ ไดข้ แตต่ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้น ไมข่อาจถยกยกโทษใหข้
ไดข้ หากพระเจข้าทรงยกโทษผยข้ใดทบีนื่ไดข้กระทคาความบาปนบีนี้ พระองคร์กห็คงเลลิกเปป็นพระเจข้าไปแลข้ว พระเจข้า ไมข่
สามารถและจะไมข่ยกโทษคนใดทบีนื่ไดข้กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
พระวจนะของพระเจข้าพยดถซงความบาป (เอกพจนร์) และความบาปตข่างๆ (พหยพจนร์) ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นกต่อน
อนนื่นเลยวต่าความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้น (เอกพจนร์) แตกตต่างจากความบาปหรนอความบาปอนนื่นๆทกันี้งปวง ความ
บาปนบีนี้ไมต่ใชต่การกระทคาผลิดตต่อพระเจข้าพระบลิดา, มกันไมต่ใชต่การกระทคาผลิดตต่อพระบลุตร, มกันไมต่ใชต่การกระทคาผลิดตต่อ
เพนนื่อนมนลุษยร์ดวข้ ยกกัน ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นบีนี้เปป็นการกระทคาผลิดตต่อพระภาคทบีนื่สามของตรบีเอกานลุภาพ,
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ
ความบาปคนออะไร? ทบีนื่เดบียวทบีนื่จะพบคคาตอบทบีนื่ถยกตข้องคนอในพระวจนะของพระเจข้า แมข้แตต่นกักเทศนร์ทกันี้ง
หลายกห็ไมต่เหห็นพข้องตรงกกันเกบีนื่ยวกกับคคาจคากกัดความของความบาป ผยข้รบกั ใชข้ทต่านหนซนื่งจะประกาศวต่าบางสลินื่งเปป็นความ
บาป ผยข้รบกั ใชข้อบีกทต่านกห็จะประกาศวต่ามกันไมต่ใชต่ความบาป แตต่พระคกัมภบีรตร์ อบวต่า : “ผยข้ใดทบีนื่กระทคาบาปกห็ละเมลิดพระ
ราชบกัญญกัตลิดวข้ ย เพราะความบาปเปป็นสริสิ่งทรีสิ่ละเมริดพระราชบมัญญมัตริ” (1 ยอหร์น 3:4)
พระราชบกัญญกัตลิคนออะไร? พระราชบกัญญกัตลิคนอพระประสงคร์ทบีนื่ถยกเปปิดเผยของพระเจข้าในสต่วนทบีนื่เกบีนื่ยวขข้อง
กกับความประพฤตลิของมนลุษยร์ โดยรวมถซงพระบกัญชาทลุกอยต่างของพระเจข้าและขข้อบกังคกับตต่างๆทบีนื่ถยกประกาศผต่าน
ทางโมเสส: “เพราะวต่าไดข้ทรงประทานพระราชบกัญญกัตลินกันี้นทางโมเสส” (ยอหร์น 1:17) เราไมต่อยยภต่ ายใตผู้พระราช
บกัญญกัตลิ แตต่พระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้าไมต่ไดข้ถยกทคาลายหรนอถยกเปลบีนื่ยนแปลงเลย พระเยซยไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลกนบีนี้
ในรยปกายอกันตนื่คาตข้อย และในกายนกันี้นพระองคร์ไดข้ทรงทคาใหข้ทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิสคาเรห็จแลข้ว
พระองคร์ตรกัสวต่า “อยต่าคลิดวต่าเรามาเพนนื่อจะทคาลายพระราชบกัญญกัตลิหรนอคคาของศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามริไดผู้มาเพฉอสิ่
จะทคาลาย แตข่มาเพฉสิ่อจะใหด้สคาเรห็จ” (มธ. 5:17) พระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้ายกังตกังนี้ มกันื่นคงอยยต่เหมนอนเดลิม และมกัน
จะไมต่มวบี กันเสนนื่อมสยญไปเลย
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นอยต่างยต่อๆถซงพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้าในบกัญญกัตลิสลิบประการ ซซนื่งถยกพบในอพยพ 20:
“อยต่ามบีพระอนนื่นใดนอกเหนนอจากเรา...อยต่าทคารยปเคารพสลกักสคาหรกับตนเปป็นรยปสลินื่งหนซนื่งสลินื่งใด...อยต่าออก
พระนามพระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าอยต่างไรข้ประโยชนร์...จงระลซกถซงวกันสะบาโต ถนอเปป็นวกันบรลิสลุทธลิธ...จงใหข้
เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของเจข้า...อยต่าฆต่าคน อยต่าลต่วงประเวณบีผกัวเมบียเขา อยต่าลกักทรกัพยร์ อยต่าเปป็นพยานเทห็จใสต่ราข้ ย
เพนนื่อนบข้าน อยต่าโลภ”
บกัญญกัตลิสบีนื่ขข้อแรกเกบีนื่ยวขข้องกกับหนข้าทบีนื่ตาต่ งๆของคนเราทบีนื่มบีตต่อพระเจข้า; หกขข้อสลุดทข้ายเกบีนื่ยวขข้องกกับเหลต่า
เพนนื่อนมนลุษยร์ของเรา ความบาปทลุกชนลิดยกเวข้นความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้นเปป็นความบาปทบีนื่กระทคาตต่อ

พระเจข้าโดยตรงหรนอตต่อเพนอนื่ นมนลุษยร์ของเรา กรลุณาอยต่าเขข้าใจผมผลิด ผมรยวข้ ต่าพระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า องคคเดรียว
ผยข้ทรงถยกสคาแดงในสามพระภาค – พระบลิดา, พระบลุตร, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ในการศซกษานบีนี้ เรากคาลกังพยด
ถซงตรบีเอกานลุภาพในหนข้าทบีนื่ตาต่ งๆทบีนื่แยกจากกกันของพระองคร์ซซนื่งเกบีนื่ยวขข้องกกับการไถต่และการเขข้าไปสยต่สวรรคร์ของ
มนลุษยร์ นบีนื่เปป็นยลุคแหต่งพระคลุณ, ยลุคแหต่งพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธ ในยลุคสมกัยนบีนี้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยยต่ในโลก โดย
ทรงฟฟ้องใจ, ทรงชกักนคาใหข้เชนนื่อ, และทรงนคาพาผยข้คนใหข้มาถซงพระครลิสตร์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิไธ ดข้เสดห็จมาแลข้วในวกัน
เพห็นเทคอสตร์นกันี้น และพระองคร์จะทรงอยยต่บนโลกนบีนี้ตต่อไปจนกวต่าจะถซงการรกับขซนี้นไป เมนนื่อพระองคร์จะทรงถยกพาออก
ไปพรข้อมกกับครลิสตจกักร
เราไมต่มบีเวลาและเนนนี้อทบีนื่พอทบีนื่จะอภลิปรายความคลิดอกันหลากหลายเกบีนื่ยวกกับความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
นกันี้น แตต่คคาจคากกัดความทบีนื่แพรต่หลายมากทบีนื่สลุดของความบาปนบีนี้กห็คนอ การเลฉสิ่อนการรมับความรอดนานเกรินไป ผยข้รบกั ใชข้
บางทต่านกลต่าววต่าความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้คอน การปฏลิเสธพระเจข้าหลายครกันี้งเกลินไป แลข้วคนๆนกันี้นกห็ตายไป
และไปพบกกับพระเจข้าและพลินาศเปป็นนลิตยร์ อยต่างไรกห็ตาม ใครกห็ตามทบีนื่รยข้อะไรบข้างเกบีนื่ยวกกับพระวจนะของพระเจข้ากห็
รยวข้ าต่ ไมต่มบีการกลกับใจใหมต่หลกังจากทบีนื่คนๆนกันี้นตายไปแลข้ว บางศาสนาสอนเรนนื่องโอกาสแกข้ตกัวหลกังจากเสบียชบีวตลิ แตต่
พวกเขากห็ไมต่มบีขข้อพระคกัมภบีรร์ใดเลยเพนนื่อสนกับสนลุนหลกักคคาสอนของตน
ตราบใดทบีนื่ยกังมบีชบีวตลิ อยยต่ กห็ยกังมบีความหวกังทบีนื่จะไดข้รกับความรอด นอกเสบียจากวต่าคนๆนกันี้นไดข้กระทคาความบาป
ซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้แลข้ว ผมเชนนื่อวต่ามกันเปป็นไปไดข้ทบีนื่คนๆหนซนื่งจะรกับความรอดไดข้กต่อนสลินี้นใจ – แมข้เพบียงนาทบีเดบียว
กต่อนเขาเสบียชบีวลิต! โจรคนนกันี้นบนกางเขนไดข้รกับความรอดบนกางเขนนกันี้นขณะทบีนื่เขาใกลข้ตาย แตต่ผมเชนนื่อวต่านบีนื่เปป็น
โอกาสครกังนี้ แรกของเขาทบีนื่จะไดข้รกับความรอด แตต่ผมไมต่เชนนื่อวต่าคนๆหนซนื่งซซนื่งไดข้รกับโอกาสครกังนี้ แลข้วครกันี้งเลต่าและปฏลิเสธ
พระเยซยมาตลอดหลายปปจะไดข้รกับความรอดกต่อนเขาสลินี้นใจ มบีคนมากมายทบีนื่อาผู้ งตมัววต่าไดข้รกับความรอดแลข้วตอนทบีนื่
พวกเขาปฝ่วยหนกัก แตต่ชบีวตลิ ของพวกเขาไมต่ไดข้สนกับสนลุนคคากลต่าวอข้างของพวกเขาเลยตอนทบีนื่พวกเขาสลุขสบายดบี
ขข้อพระคกัมภบีรร์โปรดของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่สอนวต่าความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้คอน การเลนนื่อนการรกับความ
รอดนานเกลินไปคนอ ปฐมกาล 6:3: “พระเยโฮวาหร์ตรกัสวต่า “วลิญญาณของเราจะไมต่วลิงวอนกกับมนลุษยร์ตลอดไป
เพราะเขาเปป็นแตต่เนนนี้อหนกัง อายลุของเขาจะเพบียงแคต่รข้อยยบีนื่สลิบปป” พวกเขากลต่าววต่าพระวลิญญาณของพระเจข้าทรง
วลิงวอนกกับมนลุษยร์จนถซงจลุดๆหนซนื่ง จากนกันี้นพระวลิญญาณกห็เสดห็จไปจากคนๆนกันี้น; หรนอหากเขาไปพบกกับพระเจข้า
โดยทบีนื่ไมต่ไดข้รกับความรอด นกันื่นกห็คนอความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
แตต่คคาเตนอนในปฐมกาล 6:3 ถยกใหข้ไวข้กต่อนนนี้คาทต่วมโลกเพบียงนลิดเดบียว ผยข้คนกคาลกังดคาเนลินชบีวลิตและประพฤตลิ
ตนในสมกัยนกันี้นเหมนอนกกับทบีนื่พวกเขาทคาอยยต่ตอนนบีนี้ – เพราะผมเชนนื่อวต่าเรากคาลกังมบีชวบี ลิตอยยใต่ นการปรากฏซนี้คาของสมกัย
ของโนอาหร์ ผยข้คนในสมกัยนกันี้นดคาเนลินชบีวลิตราวกกับวต่าพวกเขาจะอยยต่บนโลกนบีนี้ตลอดไปเปป็นนลิตยร์ และพระเจข้าทรง
เตนอนพวกเขาวต่าวกันเวลาของพวกเขามบีแคต่หนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบปป พระเจข้าไมต่ไดข้ทรงหมายความวต่ามนลุษยร์จะมบีชวบี ลิตอยยต่
จนถซงอายลุหนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบปป แตต่วาต่ จะเปป็นเวลาหนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบปปกต่อนทบีนื่นนี้คาจะทต่วมทกันื่วทกันี้งแผต่นดลินโลก ในสมกัยนกันี้นมนลุษยร์
มบีอายลุถซงแปดรข้อยหรนอเกข้ารข้อยปป และตอนนรีนั้พระสกัญญานกันี้นคนอ เจร็ดสริบปปี (เพลงสดลุดบี 90:10) ผมรยข้สซกวต่าการ
ตบีความปฐมกาล 6:3 ใหข้หมายความวต่ามนลุษยร์จะมบีชวบี ลิตถซงหนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบปปกห็เปป็นการแยกแยะพระวจนะอยต่างผลิดๆ

ผมเชนนื่อวต่าการผกัดวกันประกกันพรลุงต่ เปป็นเรนนื่องทบีนื่อมันตรายมากๆและบต่อยครกันี้งกห็สรผู้างความหายนะ – แตต่มกันกห็ไมต่ใชต่ความ
บาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้น
ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ไมต่ใชต่การละเมริดบมัญญมัตริสริบประการขผู้อใดขผู้อหนซสิ่ง เพราะวต่าพระเยซยทรง
ทคาใหข้ทลุกจลุดและทลุกขบีดของพระราชบกัญญกัตลิสคาเรห็จแลข้ว ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ประกาศพระเยซยแกต่เหลต่าสาวก
ของตนดข้วยถข้อยคคาเหลต่านบีนี้: “จงดยพระเมษโปดกของพระเจข้า ผยข้ทรงรกับความผลิดบาปของโลกไปเสบีย” (ยอหร์น
1:29) พระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อเอาความบาปของโลกไปเสบีย และเราอต่านในยอหร์น 19:30 วต่า “สคาเรร็จแลผู้ว”
เนนนื่องจากพระเยซยไดข้ทรงทคาสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์เสดห็จมากระทคาสคาเรห็จแลข้ว พระองคร์จซงทรงเอาความบาปของโลกไป
แลข้วจรริงๆ ในคคาอธลิษฐานวลิงวอนเผนนื่อกต่อนทบีนื่พระองคร์เสดห็จไปยกังกลโกธา พระองคร์ทรงทยลตต่อพระบลิดาวต่า “ขข้า
พระองคร์ไดข้กระทคาพระราชกลิจทบีนื่พระองคร์ทรงใหข้ขข้าพระองคร์กระทคานกันี้นสคาเรห็จแลข้ว” (ยอหร์น 17:4) หากพระเยซย
ทรงกระทคาพระราชกลิจทบีนื่พระบลิดาไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทคาสคาเรห็จแลข้วและทรงเอาความบาปของโลกไป
แลข้ว ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้นกห็ตข้องเปป็นความบาปหนซนื่งเดบียว ไมต่มบีความบาปใดทบีนื่เหมนอนกกับมกันเลย และ
สลินื่งทบีนื่เราตข้องทคากห็คนอ เหห็นมกันอยต่างทบีนื่มกันเปป็นจรลิงๆ
พระเยซยเสดห็จไปทกันื่วโดยกระทคาแตต่การดบี ในเหตลุการณร์ตอนนบีนี้ (ในมกัทธลิว 12) พระองคร์เพลินื่งรกักษาชายคน
หนซนื่งใหข้หายซซนื่งเคยถยกผบีตนหนซนื่งสลิงและเคยตาบอดและเปป็นใบข้ เมนนื่อชายคนนกันี้นมองเหห็นและพยดไดข้แลข้ว พวกฟารลิสบีกห็
กลต่าววต่าพระเยซยไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์นกันี้นโดยเบเอลเซบกับ – และนบีนื่จซงทคาใหข้พระเยซยตรกัสวต่าการหมลินื่น
ประมาทตต่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิจธ ะไมต่ไดข้รบกั การยกโทษเลยในโลกนบีนี้หรนอในโลกทบีจนื่ ะมานกันี้น
ผมอยากใหข้เราคข้นพบวต่าการหมริสิ่นประมาทคนออะไร ผมยกคคานลิยามจากพจนานลุกรม Webster’s: “ใน
พระราชบกัญญกัตลิของยลิว การแชต่งดต่าหรนอสบประมาทพระเจข้าหรนอกษกัตรลิยร์ ผยข้เปป็นตกัวแทนของพระเจข้า ; ในการใชข้
สมกัยหลกังๆ คนอ การเอต่ยพระนามตข้องหข้ามของพระเจข้า การลบหลยต่พระเจข้าในคคาพยด , ขข้อเขบียน หรนอสกัญลกักษณร์
ตต่างๆ; การกลต่าวอข้างวต่ามบีคลุณลกักษณะหรนออภลิสลิทธลิตธ ต่างๆของพระเจข้า การไมต่เคารพยคาเกรงตต่อสลินื่งใดกห็ตามทบีนื่ถนอวต่า
ศกักดลิธสลิทธลิ”ธ ตรงนบีนี้เรามบีคคาจคากกัดความตามพระราชบกัญญกัตลิของยลิว เรายกังอต่านดข้วยวต่าการหมลินื่นประมาทคนอ “การ
พยดถซงหรนอการพยดดข้วยอยต่างไมต่เคารพยคาเกรง, การดต่าทอ หรนอการใชข้คคาหยาบคาย”
ชายเหลต่านบีนี้ทคาอะไรซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่พระเยซยตรกัสถข้อยคคาทบีนื่แสบรข้อนเหลต่านบีนี้? พระเยซยไดข้ทรงรกักษาเดห็กหนลุต่มทบีนื่
ถยกผบีสลิง และพวกเขากลต่าววต่าพระองคร์ทรงทคาเชต่นนกันี้นโดยฤทธลิธของเบเอลเซบกับ นายแหต่งพวกผบี พวกเขายก
ใหข้การอกัศจรรยร์ทบีนื่พระเยซยไดข้ทรงกระทคาโดยพระวลิญญาณของพระเจข้าวต่าเปป็นฝปมนอของฤทธลิธของพวกผรี ซซนื่งเปป็นการ
พยดจาอยต่างไมต่เคารพยคาเกรงตต่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระเยซยตรกัสในเวลาตต่อมาวต่า “ถข้าเราขกับผบีออกดข้วยพระ
วลิญญาณของพระเจข้า อาณาจกักรของพระเจข้ากห็มาถซงทต่านแลข้ว” พระเยซยทรงขกับพวกผบีออกโดยพระวลิญญาณของ
พระเจข้าจรริงๆ – แตต่พวกเขายกใหข้สลินื่งทบีนื่พระเยซยไดข้ทรงกระทคาโดยและผต่านทางฤทธลิธเดชของพระภาคทบีนื่สามของตรบี
เอกานลุภาพ, พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิ,ธ วต่าเปป็นฝปมนอของนายผบี พวกเขาหมลินื่นประมาทพระนามของพระวลิญญาณของ
พระเจข้า
ความบาปนบีนี้สามารถถยกกระทคาในยลุคสมกัยนบีนี้ไดข้ไหม? ผมรยสข้ ซกวต่าหนทางเดบียวทบีนื่เปป็นไปไดข้ทบีนื่จะไดข้คคาตอบทบีนื่
ถยกตข้องคนอ การเปรบียบเทบียบขข้อพระคคากกับขข้อพระคคาและสลินื่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณกกับสลินื่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ มกันเปป็น

ความจรลิงทบีนื่วาต่ พระเยซยไดข้ตรกัสถข้อยคคาเหลต่านบีนี้กต่อนการถนอกคาเนลิดของครลิสตจกักร; อยต่างไรกห็ตาม เราตข้องยอมรกับวต่านบีนื่
เปป็นยลุคสมกัยของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระเจข้าพระบลิดากคาลกังประทกับอยยต่บนพระทบีนื่นกันื่งกกับพระเจข้าพระบลุตรผยข้
ประทกับอยยต่เบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงอยยต่ในโลกนบีนี้ โดยเสาะแสวงหาและเรบียกเจข้า
สาวคนหนซนื่งออกมาเพนนื่อพระบลุตร พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิไธ ดข้เสดห็จมาในวกันเพห็นเทคอสตร์นกันี้นและทรงอยยต่บนโลกนบีนี้นกับ
แตต่นกันี้นเปป็นตข้นมา ในยลุคสมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระองคร์ไดข้เสดห็จลงมาบนมนลุษยร์ (และบางครกันี้งกห็ลงมาบนสกัตวร์
ตต่างๆดข้วย) โดยอยยต่ชกันื่วระยะเวลาหนซนื่งและจากนกันี้นกห็เสดห็จจากไป แตต่ในยลุคสมกัยนบีพนี้ ระองคร์ทรงอยยต่ทบีนื่นบีนื่แลข้วและจะ
ทรงอยยต่ตต่อไปจนกวต่าจะสลินี้นยลุคสมกัยนบีนี้ ดข้วยเหตลุนบีนี้มกันจซงสมเหตลุสมผลทบีนื่จะเชนนื่อวต่าพระเจข้าทรงตกันี้งพระทกัยทบีนื่จะใหข้เรา
ทราบวต่ามกันเปป็นไปไดข้ทบีนื่จะหมลินื่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธในยลุคสมกัยนบีนี้เนนนื่องจากพระองคร์ทรงเปป็นผยข้แทนของ
พระเจข้าบนแผต่นดลินโลกวกันนบีนี้ พระองคร์ทรงอยยต่ในโลกและกคาลกังฟฟ้องใจมนลุษยร์เรนนื่องความบาป, เรนนื่องความชอบ
ธรรม, และเรนนื่องการพลิพากษา:
“อยต่างไรกห็ตามเราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทกันี้งหลาย คนอการทบีนื่เราจากไปนกันี้นกห็เพนนื่อประโยชนร์ของทต่าน
เพราะถข้าเราไมต่ไป พระองคร์ผยข้ปลอบประโลมใจกห็จะไมต่เสดห็จมาหาทต่าน แตต่ถข้าเราไปแลข้ว เรากห็จะใชข้พระองคร์มาหา
ทต่าน เมฉสิ่อพระองคคนมันั้นเสดร็จมาแลผู้ว พระองคคจะทรงกระทคาใหผู้โลกรผสผู้ ซกถซงความผริดบาป และถซงความชอบธรรม
และถซงการพริพากษา ถซงความผลิดบาปนกันี้น คนอเพราะเขาไมต่เชนนื่อในเรา ถซงความชอบธรรมนกันี้น คนอเพราะเราไปหา
พระบลิดาของเรา และทต่านทกันี้งหลายจะไมต่เหห็นเราอบีก ถซงการพลิพากษานกันี้น คนอเพราะผยข้ครองโลกนบีนี้ถยกพลิพากษา
แลข้ว” (ยอหร์น 16:7-11)
ผมเชนนื่อ – และผมไดข้เทศนามาตลอดงานรกับใชข้ของผม – วต่ามมันเปป็นไปไดผู้ทรีสิ่จะกระทคาความบาปซซสิ่งทรง
อภมัยใหผู้ไมข่ไดผู้วมันนรีนั้; อยต่างไรกห็ตาม ผมกห็เชนนื่อวต่ามบีคนจคานวนนข้อยมากทบีนื่ไดข้กระทคาเชต่นนกันี้น ผมเชนนื่อวต่ามบีคนจคานวนนข้อย
มากๆทบีนื่ยกังมบีชวบี ลิตอยยวต่ กันนบีนี้ทบีนื่มบีความผลิดเรนนื่องความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ เดบีดี๋ยวผมจะบอกคลุณวต่าคลุณจะทราบ
แนต่นอนไดข้อยต่างไรวต่าคลุณไดข้กระทคาความบาปนบีนี้หรนอไมต่
ผยข้ใดสามารถกระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้? ผผผู้ไมข่เชฉสิ่อคนใดกร็ตามกห็มบีสทลิ ธลิธกระทคาความบาปนบีนี้ไดข้
พญามารปรารถนาทบีนื่จะทคาใหข้ดวงวลิญญาณทลุกดวงตกนรกเทต่าทบีนื่มกันทคาไดข้ ดข้วยเหตลุนบีนี้ บลุคคลใดทบีนื่ไมต่ใชต่ลยกของ
พระเจข้ากห็สามารถกระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ พญามารรยวข้ ต่าหากมกันทคาใหข้คลุณกระทคาความบาปนบีนี้ไดข้
คลุณกห็รกับความรอดไมต่ไดข้ – มกันกห็ไมต่ตอข้ งกกังวลเกบีนื่ยวกกับคลุณตต่อไปอบีก เพราะวต่าคลุณเปป็นทรกัพยร์สลินของมกันแลข้ว พญา
มารเกลบียดชกังตรบีเอกานลุภาพ – และหากมกันทคาใหข้คลุณหรนอผมตกนรกไมต่ไดข้ มกันกห็โจมตบีพระเจข้า เพราะวต่าเราถยก
สรข้างตามลกักษณะพระฉายของพระเจข้า มนลุษยร์ทลุกคนทบีตนื่ กนรกกห็พลินาศเปป็นนลิตยร์ไปจากครอบครกัวของพระเจข้า
หากพญามารทคาใหข้คลุณพยดหรนอทคาบางสลินื่งทบีนื่เปป็นการหมลินื่นประมาทตต่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้ มกันกห็รยข้วาต่ ลลิขลิตชบีวตลิ
ของคลุณถยกประทกับตราแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนี้ผมจซงกลต่าวแกต่ผยข้ไมต่เชนนื่อคนใดทบีนื่อาต่ นขข้อความเหลต่านบีนี้วต่าคลุณมบีสทลิ ธลิธทบีนื่จะ
กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ เนนนื่องจากมกันเปป็นไปไดข้ทบีนื่คลุณจะกระทคาความบาปอกันเลวรข้ายนบีนี้ หากคลุณมบี
ปฟัญญาคลุณกห็จะมาหาพระเจข้าและรกับความรอดวกันนบีนี้ โดยยอมมอบถวายความคลิดของคลุณ, หกัวใจของคลุณ, และ
รต่างกายของคลุณแดต่พระองคร์ “ทต่านทกันี้งหลายจงเปป็นคนใจหนกักแนต่น จงระวกังระไวใหข้ดบี ดข้วยวต่า ศมัตรผของทข่าน คฉอ
พญามาร วนเวรียนอยผข่รอบๆดทุจสริงโตคคาราม เทรีสิ่ยวไปเสาะหาคนทรีสิ่มมันจะกมัดกรินไดผู้” (1 ปต. 5:8)

ใครจะไมข่กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้? มบีใครบข้างไหมทบีนื่ยกังมบีชบีวตลิ อยยต่วกันนบีนี้ทบีนื่จะไมต่หรฉอไมข่สามารถ
กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้? มบีครกับ! ทลุกคนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วอยต่างแทข้จรลิง, ทบีนื่ถยกปกคลลุมโดยพระโลหลิต
อยต่างแทข้จรลิง, ทบีนื่ไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณแลข้วอยต่างแทข้จรลิง และดกังนกันี้นจซงเปป็นลยกคนหนซนื่งของพระเจข้าแลข้ว กห็มบี
ความมกันื่นใจวต่าเขาจะไมต่มบีวกันหมลินื่นประมาทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ ผมอยากใหข้คลุณจคาไวข้ใหข้ขซนี้นใจวต่าผมกลต่าวแลข้ววต่า
คนทกันี้งหลายทรีสิ่บมังเกริดใหมข่แลผู้ว – ไมต่ใชต่เหลต่าสมาชลิกครลิสตจกักร, พวกนกักศาสนา, บรรดาคนทบีนื่นกับถนอศาสนา บลุตร
ทกันี้งหลายของพระเจข้าทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วอยต่างแทข้จรลิง, ถยกชคาระลข้างโดยพระโลหลิต, ไดข้รบกั การไถต่แลข้วจะไมข่กระทคา
ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้
ขข้อพระคกัมภบีรร์ของผมเพนนื่อพลิสจย นร์ประเดห็นนบีนี้อยยต่ทบีนื่ไหน? กต่อนอนนื่นเลย พระเยซยทรงประกาศวต่าไมต่มบีผยข้ใด
สามารถมาหาพระองคร์เพนนื่อรกับความรอดไดข้นอกเสบียจากวต่าพระเจข้าพระบลิดาทรงชกักนคาเขามา: “ไมข่มรีผผผู้ใดมาถซงเรา
ไดผู้นอกจากพระบริดาผผผู้ทรงใชผู้เรามาจะทรงชมักนคาใหผู้เขามา และเราจะใหข้ผยข้นกันี้นฟฟฟื้นขซนี้นมาในวกันสลุดทข้าย” (ยอหร์น
6:44) และพระเจข้าทรงชกักนคาคนบาปคนหนซนื่งใหข้มาถซงพระครลิสตร์ไดข้อยต่างไร? ผต่านทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธ ดกังทบีนื่ถยกเปปิดเผยในขข้อพระคคาทบีนื่ยกมาจากยอหร์นบททบีนื่ 16: “อยต่างไรกห็ตามเราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทกันี้ง
หลาย คนอการทบีนื่เราจากไปนกันี้นกห็เพนนื่อประโยชนร์ของทต่าน เพราะถข้าเราไมต่ไป พระองคคผผผู้ปลอบประโลมใจ (พระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธ) กห็จะไมต่เสดห็จมาหาทต่าน แตต่ถข้าเราไปแลข้ว เรากห็จะใชข้พระองคร์มาหาทต่าน เมฉสิ่อพระองคคนมันั้นเสดร็จ
มาแลผู้ว พระองคณ์จะทรงกระทคาใหผู้โลกรผสผู้ ซกถซงความผริดบาป และถซงความชอบธรรม และถซงการพลิพากษา”
(ยอหร์น 16:7, 8)
พระวลิญญาณของพระเจข้าทรงชกักนคามนลุษยร์ใหข้มาถซงพระเยซย พระวลิญญาณทรงใชข้พระวจนะ ซซนื่งเปป็น
ความสวข่าง, พระแสง, คผู้อน, ไฟ, เมลร็ดพฉชทบีนื่ไมต่รเยข้ ปฟปี่อยเนต่า, ขนมปฟัง, และนนั้คา พระวลิญญาณทรงใชข้พระวจนะเพนนื่อ
ฟฟ้องใจมนลุษยร์วาต่ พวกเขาตข้องการพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอด, และพระองคร์ทรงชกักนคามนลุษยร์ใหข้มาถซงการกลกับใจใหมต่ พระ
วลิญญาณ, ซซนื่งทรงใชข้พระวจนะของพระเจข้า, ทรงนคามนลุษยร์ใหข้กลกับใจใหมต่เพราะวต่าพวกเขาถยกบกัญชาในพระคกัมภบีรร์
ใหข้กระทคาเชต่นนกันี้น: “ถข้าทต่านทกันี้งหลายมลิไดข้กลกับใจเสบียใหมต่กห็จะตข้องพลินาศเหมนอนกกัน” (ลยกา 13:3)
แตต่พระวลิญญาณไมต่ทรงหยลุดเมนนื่อพระองคร์ทรงชกักนคาเราและฟฟ้องใจเรา พระวลิญญาณของพระเจข้า “ทรง
ใหผู้กคาเนริด” เราเขข้าในครอบครกัวของพระเจข้า ในยอหร์นบททบีนื่ 3 เราอต่านวต่านลิโคเดมกัส ผยข้ปกครองคนหนซนื่งของพวก
ยลิว ไดข้มาหาพระเยซยตอนกลางคนนและรกับสารภาพวต่าพระเยซยทรงเปป็น “ครยทบีนื่มาจากพระเจข้า” เพราะวต่าไมต่มบี
มนลุษยร์ธรรมดาคนใดสามารถกระทคาสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์กคาลกังกระทคาอยยต่ไดข้ “นอกจากวต่าพระเจข้าทรงสถลิตอยยกต่ กับเขา
ดข้วย” พระเยซยทรงบอกนลิโคเดมกัสวต่า “ถข้าผยข้ใดไมต่ไดข้บกังเกลิดใหมต่ ผยข้นกันี้นจะเหห็นอาณาจกักรของพระเจข้าไมต่ไดข้” เมนนื่อนลิ
โคเดมกัสถามวต่าคนๆหนซนื่งจะเกริดไดข้อยต่างไรในเมนนื่อเขาแกข่แลข้ว พระเยซยกห็ทรงตอบวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านวต่า
ถข้าผยข้ใดไมต่ไดข้บกังเกลิดจากนนี้คาและพระวริญญาณ ผยข้นกันี้นจะเขข้าในอาณาจกักรของพระเจข้าไมต่ไดข้ ซซนื่งบกังเกลิดจากเนนนี้อหนกังกห็
เปป็นเนนนี้อหนกัง และซซนื่งบกังเกลิดจากพระวลิญญาณกห็คนอจลิตวลิญญาณ อยต่าประหลาดใจทบีนื่เราบอกทต่านวต่า ทต่านทกันี้งหลาย
ตข้องบกังเกลิดใหมต่” (ยอหร์น 3:1-7)
ดกังนกันี้นเราจซงเหห็นวต่าพระวลิญญาณของพระเจข้าทรงชมักนคาเราใหข้มาถซงพระครลิสตร์, พระวลิญญาณ “ทรงใหผู้
เราบมังเกริด” เขข้าในครอบครกัวของพระเจข้า – และพระวลิญญาณของพระเจข้ากห็เสดห็จเขข้ามาในใจของผยข้เชนนื่อและสถริต

อยผข่: “ถผู้าพระวริญญาณของพระเจผู้าทรงสถริตอยผข่ในทข่านทมันั้งหลายจรริงๆแลผู้ว ทต่านกห็มลิไดข้อยยต่ฝาฝ่ ยเนนนี้อหนกัง แตต่อยยต่ฝาฝ่ ย
พระวลิญญาณ แตต่ถผู้าผผผู้ใดไมข่มพรี ระวริญญาณของพระครริสตค ผผผู้นมันั้นกร็ไมข่เปป็นของพระองคค…ดข้วยวต่าพระวลิญญาณของ
พระเจข้าไดข้ทรงนคาพาคนหนซนื่งคนใด คนเหลต่านกันี้นกห็เปป็นบลุตรของพระเจข้า…พระวลิญญาณนกันี้นเปป็นพยานรต่วมกกับจลิต
วลิญญาณของเราทกันี้งหลายวต่า เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า” (โรม 8:9, 14, 16) เราอต่านใน 1 ยอหร์น 3:24
วต่า “...ดข้วยเหตลุนบีนี้เราจซงรยวข้ ต่าพระองคร์ทรงสถลิตอยยต่ในเราโดยพระวริญญาณซซสิ่งพระองคคไดผู้ทรงโปรดประทานแกข่เรา
แลผู้ว” พระสกัญญาเรนนื่องพระวลิญญาณผยข้ทรงสถลิตอยยต่ภายในถยกกลต่าวซนี้คาใน 1 ยอหร์น 4:13: “ดมังนรีนั้แหละเราทมันั้งหลาย
จซงรผวผู้ าข่ เราอยผข่ในพระองคคและพระองคคทรงสถริตอยผข่ในเรา เพราะพระองคคไดผู้ทรงโปรดประทานพระวริญญาณของ
พระองคคแกข่เรา” เราถยกทคาใหข้เปป็นผผผู้เขผู้าสข่วนในสภาพของพระเจผู้าแลข้ว: “ดข้วยเหตลุเหลต่านบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรง
ประทานพระสกัญญาอกันประเสรลิฐและใหญต่ยลินื่งแกต่เรา เพนนื่อวต่าดข้วยพระสกัญญาเหลต่านบีนี้ ทต่านทกันี้งหลายจะพข้นจากความ
เสนนื่อมโทรมทบีนื่มบีอยยต่ในโลกนบีนี้เพราะตกัณหา และจะไดข้รบกั สต่วนในสภาพของพระองคร์” (2 ปต. 1:4)
แตต่นบีนื่กห็ยกังไมต่หมด พระวลิญญาณไมต่เพบียงทรงชกักนคาเรา, “ใหข้เราบกังเกลิด”, และสถลิตอยยต่ภายในเทต่านกันี้น แตต่
พระองคร์ทรงประทมับตราเราดข้วย: “…และไดข้เชนนื่อในพระองคร์แลข้วดข้วย ทข่านกร็ไดผู้รมับการผนซกตราไวผู้ดวผู้ ยพระ
วริญญาณบรริสทุทธริแธิ์ หข่งพระสมัญญา ผยข้ทรงเปป็นมกัดจคาแหต่งมรดกของเรา จนกวต่าเราจะไดข้รกับการทบีนื่พระองคร์ทรงไถต่ไวข้
แลข้วนกันี้น มาเปป็นกรรมสลิทธลิ…ธ ” (อฟ. 1:13, 14) เปาโลกลต่าววต่า “อยข่าทคาใหผู้พระวริญญาณบรริสทุทธริขธิ์ องพระเจผู้าเสรีย
พระทมัย เพราะโดยพระวริญญาณนมันั้นทข่านไดผู้ถผกประทมับตราหมายทข่านไวผู้จนถซงวมันทรีสิ่ทรงไถข่ใหผู้รอด” (อฟ. 4:30)
คลุณคลิดวต่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธผยข้ทรงชกักนคาเราใหข้มาหาพระเจข้า, “ทรงใหข้เราบกังเกลิด” เขข้าในครอบครกัว
ของพระเจข้า, ทรงสถลิตอยยต่ภายในเรา, และทรงประทกับตราเรา จะทรงนคาเราใหข้หมลินื่นประมาทพระองคร์เองหรนอ?
พระคกัมภบีรสร์ อนอยต่างชกัดเจนวต่า “ดข้วยวต่าพระวริญญาณของพระเจผู้าไดผู้ทรงนคาพาคนหนซนื่งคนใด คนเหลต่านกันี้นกห็เปป็น
บลุตรของพระเจข้า” (โรม 8:14) พระวลิญญาณทรงนคาเราใหข้ถวายเกบียรตลิแดต่พระเยซย ไมต่ใชต่หมลินื่นประมาทพระภาค
ใดเลยของตรบีเอกานลุภาพ พระเยซยตรกัสวต่า “เมฉสิ่อพระองคค พระวริญญาณแหข่งความจรริงจะเสดร็จมาแลผู้ว พระองคค
จะนคาทข่านทมันั้งหลายไปสผข่ความจรริงทมันั้งมวล เพราะพระองคร์จะไมต่ตรกัสโดยพระองคร์เอง แตต่พระองคร์จะตรกัสสลินื่งทบีนื่
พระองคร์ทรงไดข้ยลิน และพระองคร์จะทรงแจข้งใหข้ทาต่ นทกันี้งหลายรยข้ถซงสลินื่งเหลต่านกันี้นทบีนื่จะเกลิดขซนี้น พระองคคจะทรงใหผู้เรา
ไดผู้รมับเกรียรตริ...” (ยอหร์น 16:13, 14)
ผยข้ทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วจะไมต่กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้น พระวลิญญาณของพระเจข้าทรงเปป็น
พยานรต่วมกกับวลิญญาณของเราวต่าเราเปป็นลยกของพระเจข้า และเรามบีพยานของพระวลิญญาณอยยต่ในใจของเรา (โรม
8:16; ฮบ. 10:15) ผมไมต่ไดข้กคาลกังพยดถซงพยานทบีนื่เปป็นเสบียงทบีนื่ไดข้ยลินไดข้ แตต่ทบีนื่เปป็นสกันตลิสลุขและความมกันื่นใจทบีพนื่ ระ
วลิญญาณของพระเจข้าทรงนคามาใหข้ เราไดข้อาต่ นใน 1 ยอหร์น 5:13 วต่า “ขข้อความเหลต่านบีนี้ขข้าพเจข้าไดข้เขบียนมาถซงทต่าน
ทกันี้งหลายทบีนื่เชนนื่อในพระนามของพระบลุตรของพระเจข้า เพฉสิ่อทข่านทมันั้งหลายจะไดผู้รดูด้วาข่ ทข่านมรีชนววิตนวิรนนดรณ์ และเพนนื่อทต่าน
จะไดข้เชนนื่อในพระนามของพระบลุตรของพระเจข้า” หากคลุณไมต่มบีความมกันื่นใจนบีนี้ จงกข้มศบีรษะของคลุณและเชลิญพระเยซย
ใหข้เสดห็จเขข้ามาในใจของคลุณ – และพระองคร์จะทรงชต่วยคลุณใหข้รอด
คนบาปจะทราบไดข้อยต่างไรวต่าเขาไดข้กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ไปแลข้วหรนอไมต่? คคาตอบตต่อ
คคาถามนบีนี้ถยกกลต่าวไวข้อยต่างชกัดเจนในพระวจนะของพระเจข้า ไมต่มบีมนลุษยร์คนใดสามารถมาถซงพระเยซยเพนนื่อรกับความ

รอดไดข้หากพระบลิดาในสวรรคร์ไมต่ทรงชมักนคาเขามา (ยอหร์น 6:44) และพระบลิดาทรงชกักนคาคนทกันี้งหลายโดยและ
ผต่านทางฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธทรงฟฟ้องใจมนลุษยร์วต่าพวกเขาเปป็นคนบาป, ทรง
ทคาใหข้พวกเขาเชนนื่อวต่าพวกเขาตข้องการพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอด, และทรงชกักนคาพวกเขาผต่านทางพระวจนะใหข้มาถซงจลุดทบีนื่
จะรกับความรอด ดข้วยเหตลุนบีนี้ บลุคคลใดทบีนื่มบีความปรารถนาทบีจนื่ ะกลายเปป็นลยกทบีนื่บกังเกลิดใหมต่ของพระเจข้ากห็ยมังไมข่ไดผู้
กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้น ความปรารถนานกันี้นทบีนื่จะกลายเปป็นครลิสเตบียนถยกปลยกในใจของคนๆหนซนื่ง
โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ หากผยข้ใดไดข้กระทคาความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้ไปแลข้ว ใจของเขากห็แขห็งพอๆกกับหลิน
และปราศจากอารมณร์ใดๆทกันี้งนกันี้น เมนนื่อพยดถซงความรยสข้ ซกตต่างๆทบีนื่มบีตอต่ พระเจข้า บลุคคลเชต่นนกันี้นถยกทอดทลินี้งแลข้วเปป็นนลิตยร์
และพระเจข้าทรงเลลิกวลิงวอนกกับเขาแลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ เขากห็จะไมต่มบีความปรารถนาใดๆทกันี้งนกันี้นทบีนื่จะรกับความรอด
ผมขอสรลุปยต่อสลินื่งทบีนื่ไดข้กลต่าวไปแลข้ว:
1. พวกผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านกันี้น (ในมกัทธลิว 12:24) ยกความดบีความชอบใหข้พญามารสคาหรกับสลินื่งทบีนื่พระ
วลิญญาณของพระเจข้าไดข้ทรงกระทคา
2. พระเยซยทรงบอกพวกเขาวต่าพระองคร์กคาลกังขกับพวกผบีออกโดยพระวลิญญาณของพระเจข้า และไมต่ใชต่โดย
เบเอลเซบกับ หากพระองคร์ทรงรต่วมมนอกกับเบเอลเซบกับ อาณาจกักรของพญามารกห็จะลต่มสลาย มกันไมต่เคยลต่มสลาย
เลย – และมกันยกังไมต่ลต่มสลายดข้วย – ดกังนกันี้นเราจซงทราบวต่าพระเยซยไมต่ไดข้กคาลกังรต่วมมนอกกับพญามารและพญามารไมต่
ไดข้กคาลกังรต่วมมนอกกับพระองคร์ พระเยซยตรกัสวต่าหากพระองคร์กคาลกังขกับพวกผบีออกโดยพระวลิญญาณของพระเจข้า
อาณาจกักรของพระเจข้ากห็ไดข้มาถซงพวกเขาแลข้ว
3. ความบาปคนอการละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า พระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อเอาความบาปของโลก
ไปเสบีย และพระองคร์ทรงกระทคาพระราชกลิจนกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้เสดห็จมากระทคาสคาเรห็จแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนี้ บลุคคลใด
กห็ตามทบีจนื่ ะทยลขอพระเจข้าใหข้ยกโทษความบาปของพวกเขาและทยลขอพระเยซยใหข้เสดห็จเขข้ามาในใจของพวกเขากห็
จะไดข้รกับความรอด
4. ความบาปซซนื่งทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้นกันี้นคนอ การหมลินื่นประมาทตต่อพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธ คนทบีไนื่ ดข้หมลินื่น
ประมาทพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธจะไมต่มบีความปรารถนาทบีนื่จะรกับความรอด คนเหลต่านกันี้นทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วเปป็นผยข้ทบีนื่มบี
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิอธ ยยต่ภายใน และพระองคร์จะไมต่มบีวกันนคาบลุตรคนใดของพระเจข้าใหข้หมลินื่นประมาทพระองคร์เอง
เดห็ดขาด

บมันนั้ ปลายทรีที่ถซูกตมัดสรินโดยคคาพซูด
ขข้อ 33: “จงกระทคาใหผู้ตนผู้ ไมผู้ดรีและผลของตผู้นไมผู้นมันั้นดรี หรฉอกระทคาใหผู้ตนผู้ ไมผู้เลวและผลของตผู้นไมผู้นมันั้นเลว
เพราะเราจะรผผู้จกมั ตผู้นไมผู้ดวผู้ ยผลของมมัน”
เรารยข้จกกั ตข้นไมข้วาต่ เลวหรนอดบีไมต่ใชต่โดยใบของมกัน แตต่โดยผลของมกัน ในคคาเทศนาบนภยเขานกันี้น พระเยซยตรกัส
วต่า: “ตผู้นไมผู้ดทรี กลุ ตข้นยต่อมใหข้แตต่ผลดรี ตผู้นไมผู้เลวกห็ยต่อมใหข้ผลเลว ตข้นไมข้ดบีจะเกลิดผลเลวไมต่ไดข้ หรนอตข้นไมข้เลวจะเกลิดผล
ดบีกห็ไมต่ไดข้...เหตลุฉะนกันี้น ทข่านจะรผผู้จกมั เขาไดผู้เพราะผลของเขา” (มธ. 7:17-20)
ความจรลิงทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ตรงนบีนี้กห็คนอวต่า เราตกัดสลินคนๆหนซนื่งโดยถข้อยคคาทบีนื่เขาพยดและการงานตต่างๆทบีนื่เขากระทคา
เรากลต่าวไมต่ไดข้วาต่ คนๆหนซนื่งรต่วมมนอกกับซาตานหากการงานตต่างๆของเขานกันี้นชอบธรรม หากเขาเปป็นคนงานคนหนซนื่ง

ของซาตาน การงานตต่างๆของเขากห็จะไมต่ชอบธรรม นนี้คาจนดและนนี้คาขมไมต่ออกมาจากบต่อนนี้คาพลุเดบียวกกัน และการ
งานตต่างๆทบีนื่ชอบธรรมกห็ไมต่ออกมาจากใจทบีนื่ชวกันื่ พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นเพลินื่งกลต่าวหาพระเยซยวต่าขกับพวกผบีออกโดยเบเอล
เซบกับ, นายแหต่งพวกผบี แนต่นอนวต่ามกันเปป็นการดบีทจบีนื่ ะชต่วยคนๆหนซนื่งใหข้พข้นจากความตาบอดและการเปป็นใบข้ ไมต่มบีผยข้
ใดปฏลิเสธไดข้วาต่ การอกัศจรรยร์ทบีนื่ถยกกระทคาแกต่ชายผยข้นกันี้นเปป็นสลินื่งทบีนื่ดบีและวลิเศษจรลิงๆ แตต่พวกเขากห็กลต่าวหาพระเยซยวต่า
เปป็นคนชกันื่ว หากพระองคร์ไดข้กระทคาการอกันชอบธรรม พระองคร์กห็ไมต่อาจเปป็นคนชกันื่วไดข้ในพระทกัยของพระองคร์ หาก
ตข้นไมข้นกันี้นดบี ผลกห็ดบี; หากตข้นไมข้นกันี้นเลว ผลกห็เลว ดกังนกันี้นพระองคร์จซงตรกัสวต่า “จงกระทคาใหผู้ตนผู้ ไมผู้ดรี” และผลของ
ตผู้นไมผู้นมันั้นดรี หรนอ “กระทคาใหผู้ตผู้นไมผู้เลว” – เพราะวต่า เราจะ “รผจผู้ มักตผู้นไมผู้ดผู้วยผลของมมัน”
พระเยซยทรงบอกพวกฟารลิสใบี นอบีกคราวหนซนื่งวต่า: “ทต่านทกันี้งหลายมาจากพต่อของทต่านคนอพญามาร และ
ทต่านใครต่จะทคาตามความปรารถนาของพต่อทต่าน มกันเปป็นฆาตกรตกันี้งแตต่เดลิมมา และมลิไดข้ตกันี้งอยยใต่ นความจรลิง เพราะ
ความจรลิงมลิไดข้อยยใต่ นมกัน เมนนื่อมกันพยดมลุสามกันกห็พยดตามสกันดานของมกันเอง เพราะมกันเปป็นผยข้มลุสา และเปป็นพต่อของการ
มลุสา” (ยอหร์น 8:44)
ขข้อ 34: “โอ ชาตริงรผ ผู้าย เจผู้าเปป็นคนชมัสิ่วแลผู้วจะพผดความดรีไดผู้อยข่างไร ดผู้วยวข่าปากยข่อมพผดจากสริสิ่งทรีสิ่เตร็มอยผข่
ในใจ”
“โอ เจผู้าชาตริงผราผู้ ย...” พระเยซยทรงทวนซนี้คาถข้อยคคาของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาตรงนบีนี้ (มธ. 3:7) งผราผู้ ย
เปป็นงยทบีนื่มบีพลิษรข้ายมากๆ และในสมกัยนกันี้นและพนนี้นทบีนื่นกันี้นมกันกห็มบีขนาดยาวประมาณสามฟลุตและหนาหนซนื่งนลินี้ว โดยมบีหกัว
ทบีนื่แบนราบ งยราข้ ย (หรนองย) ถยกใชข้ในพระคกัมภบีรร์ในฐานะเปป็นสกัญลกักษณร์ของพญามารและความชกัวนื่ นบีนื่เปป็นภาษาทบีนื่รลุน
แรงมากๆ – แตต่พระผยข้ชต่วยใหข้รอดทบีนื่นต่ารกักมลิไดข้ทรงยกับยกันี้งถข้อยคคาตคาหนลิทบีนื่รลุนแรงทบีนื่สลุดในเวลาทบีนื่มกันถยกตข้องการ
ถข้อยคคาของพระองคร์พรรณนาถซงอลุปนลิสกัยของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศวต่าพระองคร์ทรงรต่วมมนอกกับพญามารและกคาลกัง
กระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆผต่านทางฤทธลิธเดชของซาตาน ในการทคาเชต่นนบีนี้ พวกเขาไดข้ประทกับตราหายนะชกัวนื่ นลิรกันดรร์
ของตนแลข้ว; เพราะวต่าพระเยซยทรงบอกพวกเขาอยต่างชกัดเจนวต่าพวกเขาจะไมต่ไดข้รบกั การยกโทษเลยในโลกนบีนี้หรนอ
ในโลกหนข้า
“เจผู้าเปป็นคนชมัสิ่วแลผู้วจะพผดความดรีไดผู้อยข่างไร” คนเหลต่านบีนี้เปป็นคนชกันื่ว เพราะวต่าพวกเขาเปป็นลยกหลานของ
ซาตาน พวกเขาจะทคาอยต่างอนนื่นนอกจากกลต่าวหาพระองคร์วต่าหมลินื่นประมาทไดข้อยต่างไรในเมนนื่อพวกเขาเปป็นลยกหลาน
ของพญามารพต่อของพวกเขา? ใจของพวกเขาเตห็มไปดข้วยความประสงคร์ราข้ ยและความเกลบียดชกังทบีนื่มบีตต่อพระองคร์
จนพวกเขาไมต่อาจกลต่าวสลินื่งดบีใดๆเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ไดข้เลย – “ดผู้วยวข่าปากยข่อมพผดจากสริสิ่งทรีสิ่เตร็มอยผข่ในใจ” (ในมาระ
โก 7:21-23 เราพบสลินื่งชกันื่วรข้ายเหลต่านกันี้นทบีนื่ออกมาจากใจ) คนเหลต่านบีนี้เปป็นคนชกันื่ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พวกเขาจซงพยดใหข้ราข้ ย
พระเยซย หากพวกเขาเปป็นคนชอบธรรม พวกเขากห็คงกลต่าวถข้อยคคาตต่างๆแหต่งความชอบธรรมเกบีนื่ยวกกับพระองคร์ไป
แลข้ว มนลุษยร์มองดยสลินื่งทบีนื่ปรากฏภายนอก แตต่พระเจผู้าทรงทอดพระเนตรทบีนื่หมัวใจ – และความชกัวนื่ ชข้ากห็ไหลออกมา
จากบต่อตมแหต่งความชกัวนื่ ชข้าทบีนื่อยยต่ภายในเขข้ามาสยต่ชวบี ลิตของคนทบีนื่บาปหนา สลินื่งทบีนื่เตห็มลข้นอยยต่ในหกัวใจกต่อใหข้เกลิดถข้อยคคาทบีนื่
ถยกเอต่ยออกมาทางรลิมฝปปาก
ขข้อ 35: “คนดรีกร็เอาของดรีมาจากคลมังดรีแหข่งใจนมันั้น คนชมัวสิ่ กร็เอาของชมัสิ่วมาจากคลมังชมัวสิ่ ”

เมนนื่อพระคกัมภบีรพร์ ยดถซง “คนดรี” นบีนื่กหห็ มายถซงคนทบีนื่ชอบธรรม หรนอคนทบีนื่มบีใจใหมข่ ในเอเสเคบียล 36:26
พระเจข้าทรงสกัญญาเรนนื่องใจใหมต่และจลิตวลิญญาณใหมต่ ใน 2 โครลินธร์ 5:17 เราอต่านวต่า: “เหตลุฉะนกันี้นถข้าผยข้ใดอยยต่ในพระ
ครลิสตร์ ผผผู้นมันั้นกร็เปป็นคนทนซึ่ถดูกสรด้างใหมล่แลด้ว สลินื่งเกต่าๆกห็ลวต่ งไป ดยเถลิด สลินื่งสารพกัดกลายเปป็นสริสิ่งใหมข่ทกันี้งนกันี้น” คนทบีชนื่ อบ
ธรรม “กร็เอาของดรีมาจากคลมังดรีแหข่งใจนมันั้น”; นกันื่นคนอ เมนนื่อผยข้ใดกลต่าวถข้อยคคาแหต่งความชอบธรรมและกระทคาการ
ตต่างๆแหต่งความชอบธรรม คนๆนกันี้นกห็มบีใจทบีนื่ชอบธรรม เมนนื่อผยข้ใดกระทคาการตต่างๆแหต่งความชกัวนื่ ชข้าและกลต่าวถข้อยคคา
ตต่างๆแหต่งการหมลินื่นประมาท คนๆนกันี้นกห็มบีใจทบีนื่ชกันื่วรข้ายและหยาบชข้า
ในยอหร์น 14:8-12 เราอต่านวต่า: “ฟปลลิปทยลพระองคร์วาต่ “พระองคร์เจข้าขข้า ขอสคาแดงพระบลิดาใหข้ขข้า
พระองคร์ทกันี้งหลายเหห็นและพวกขข้าพระองคร์จะพอใจ” พระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “ฟปลลิปเออ๋ย เราไดข้อยยต่กกับทต่านนานถซง
เพบียงนบีนี้ และทต่านยกังไมต่รยข้จกักเราหรนอ ผยข้ทบีนื่ไดข้เหห็นเรากห็ไดข้เหห็นพระบลิดา และทต่านจะพยดไดข้อยต่างไรวต่า ‘ขอสคาแดงพระ
บลิดาใหข้ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลายเหห็น’ ทต่านไมต่เชนนื่อหรนอวต่า เราอยยต่ในพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยยต่ในเรา คคาซซนื่งเรา
กลต่าวแกต่ทาต่ นทกันี้งหลายนกันี้น เรามลิไดข้กลต่าวตามใจชอบ แตต่พระบลิดาผยข้ทรงสถลิตอยยใต่ นเราไดข้ทรงกระทคาพระราชกลิจ
ของพระองคร์ จงเชนนื่อเราเถลิดวต่าเราอยยใต่ นพระบลิดาและพระบลิดาทรงอยยใต่ นเรา หรนอมลิฉะนกันี้น กร็จงเชฉสิ่อเราเพราะ
กริจการเหลข่านมันั้นเถริด เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทกันี้งหลายวต่า ผยข้ทบีนื่เชนนื่อในเราจะกระทคากลิจการซซนื่งเราไดข้กระทคานกันี้นดข้วย
และเขาจะกระทคากลิจการทบีนื่ยลินื่งใหญต่กวต่านกันี้นอบีก เพราะวต่าเราจะไปถซงพระบลิดาของเรา”
ผยข้ใดกห็ตาม – โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งคนเหลต่านกันี้นทบีนื่คลุข้นเคยกกับพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิม – ทบีนื่เคยไดข้ยลิน
ถข้อยคคาของพระเยซยและไดข้เหห็นพระราชกลิจตต่างๆของพระองคร์ นต่าจะทราบแลข้ววต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์
ยอหร์นบอกเราวต่าพวกเจข้าหนข้าทบีนื่คราวหนซนื่งไดข้มาเพนนื่อทบีจนื่ ะจกับกลุมพระเยซย; และเมนนื่อพวกเขากลกับไปโดยไมต่ไดข้นคา
ตกัวพระองคร์ไปดข้วย พวกเขากห็สารภาพเหตลุผลทบีนื่พวกเขาไมต่ไดข้นคาตกัวพระองคร์ไปดข้วย: “ไมต่เคยมบีผยข้ใดพยดเหมนอนคน
นกันี้นเลย” (ยอหร์น 7:46)
ในยอหร์น บททบีนื่ 9 เราอต่านวต่าในวกันสะบาโตพระเยซยทรงรกักษาชายผยข้หนซนื่งซซนื่งเกลิดมาตาบอดใหข้หาย และ
พวกศกัตรยของพระองคร์กห็โกรธมาก ดข้วยไมต่ยอมเชนนื่อเรนนื่องราวของชายผยข้นบีนี้ พวกเขาจซงถามพต่อแมต่ของเขาวต่าเขาเกลิด
มาตาบอดจรลิงหรนอไมต่ แตต่พอต่ แมต่ของเขากห็กลกัวพวกผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านกันี้นและบอกคนเหลต่านกันี้นวต่าชายผยข้นบีนี้โต
แลข้วและบอกพวกเขาใหข้ไปถามเขา จากนกันี้นคนเหลต่านกันี้นกห็ถามเขาอบีกครกันี้งเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์นกันี้น แตต่เขากลต่าววต่า
“ขข้าพเจข้าบอกทต่านแลข้ว และทต่านไมต่ฟฟัง ทคาไมทต่านจซงอยากฟฟังอบีก ทต่านอยากเปป็นสาวกของทต่านผยข้นกันี้นดข้วยหรนอ”
(ขข้อ 27)
“เขาทกันี้งหลายจซงเยข้ยชายคนนกันี้นวต่า “แกเปป็นศลิษยร์ของเขา แตต่เราเปป็นศลิษยร์ของโมเสส เรารยวข้ าต่ พระเจข้าไดข้
ตรกัสกกับโมเสส แตต่คนนกันี้นเราไมต่รวยข้ ต่าเขามาจากไหน” ชายคนนกันี้นตอบเขาวต่า “เออ ชต่างประหลาดจรลิงๆทบีนื่พวกทต่าน
ไมต่รวยข้ าต่ ทต่านผยข้นกันี้นมาจากไหน แตต่ทาต่ นผยข้นกันี้นยกังไดข้ทคาใหข้ตาของขข้าพเจข้าหายบอด พวกเรารยวข้ ต่าพระเจข้ามลิไดข้ฟฟังคนบาป
แตต่ถข้าผยข้ใดนมกัสการพระเจข้า และกระทคาตามพระทกัยพระองคร์ พระองคร์กห็ทรงฟฟังผยข้นกันี้น ตมังนั้ แตข่เรริสิ่มมรีโลกมาแลผู้ว ไมข่
เคยมรีใครไดผู้ยรินวล่า มนผดูด้ใดทคาใหด้ตาของคนทนซึ่บอดแตล่กคาเนวิดมองเหห็นไดด้ ถข้าทต่านผยข้นกันี้นไมต่ไดข้มาจากพระเจข้าแลข้ว กห็
จะทคาอะไรไมต่ไดข้” เขาทกันี้งหลายตอบคนนกันี้นวต่า “แกเกลิดมาในการบาปทกันี้งนกันี้น และแกจะมาสอนเราหรนอ” แลข้วเขา
จซงไลต่คนนกันี้นเสบีย” (ยอหร์น 9:28-34)

ชายคนหนซนื่งทบีนื่เกลิดมาตาบอด ผยข้ไมต่ไดข้กลต่าวอข้างวต่ารยอข้ ะไรเลยเกบีนื่ยวกกับคคาพยากรณร์ ไดข้สอนพวกฟารลิสบีเหลต่า
นกันี้นดข้วยถข้อยคคาแสนวลิเศษแหต่งเหตลุผล ไมต่เคยมบีผยข้ใดเคยเปปิดตาของคนทบีนื่เกลิดมาตาบอด กระนกันี้นบลุรลุษเยซยผยข้นบีนี้กห็ไดข้เปปิด
ตาของเขาแลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จงซ ตข้องมาจากพระเจข้าอยต่างแนต่นอน แตต่ผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านกันี้นกห็ไมต่ยอมรกับ
คคาพยานของเขาและขกับไลต่เขาออกไปเสบีย
ในยลุคสมกัยนบีนี้ ผยข้คนถยกไลต่ออกจากนลิกายตต่างๆ, ครลิสตจกักรตต่างๆ, และโรงเรบียนตต่างๆเพราะเชนนื่อในการ
ดลใจดข้านถข้อยคคาของพระคกัมภบีรร์, ความเปป็นพระเจข้าของพระครลิสตร์, และหลกักขข้อเชนนื่อพนนี้นฐานอนนื่นๆแหต่งความเชนนื่อ
นกันี้น จงระลซกวต่า เราอยยต่ฝฝ่ายพระครลิสตร์หรนอไมต่กห็ตข่อสผพผู้ ระองคร์; ไมต่มบีทางสายกลางเลย คลุณเปป็นบลุตรคนหนซนื่งของ
พระเจข้าหรนอไมต่กห็เปป็นลยกคนหนซนื่งของพญามาร คลุณเชนนื่อพระคกัมภบีรหร์ รนอไมต่กห็ปฏลิเสธมกัน – และหากคลุณปฏลิเสธสต่วน
หนซนื่งสต่วนใดของพระคกัมภบีรร์ คลุณกห็ปฏลิเสธทลุกสต่วนของพระคกัมภบีรร์ เพราะวต่าพระคกัมภบีรร์ทกลุ ตอนเปป็นมาจากพระเจข้า :
“พระคมัมภรีรคทสุกตอนไดผู้รบมั การดลใจจากพระเจผู้า และเปป็นประโยชนร์ในการสอน การตกักเตนอนวต่ากลต่าว การ
ปรกับปรลุงแกข้ไขคนใหข้ดบี และการอบรมในเรนนื่องความชอบธรรม เพนนื่อคนของพระเจข้าจะดบีรอบคอบ พรกักพรข้อมทบีนื่จะ
กระทคาการดบีทลุกอยต่าง” (2 ทธ. 3:16, 17)
ขข้อ 36: “ฝฝ่ายเราบอกเจผู้าทมันั้งหลายวข่า คคาทรีสิ่ไมข่เปป็นสาระททุกคคาซซสิ่งมนทุษยคพดผ นมันั้น มนทุษยคจะตผู้องใหผู้การ
สคาหรมับถผู้อยคคาเหลข่านมันั้นในวมันพริพากษา”
“ทรีสิ่ไมข่เปป็นสาระ” ในภาษากรบีกหมายถซง “ไรข้สาระ, ไมต่ใชข้ความคลิด, ไรข้ประโยชนร์”; นกันื่นคนอ ถข้อยคคาตต่างๆ
ทบีนื่ไมต่นคามาซซนื่งสาร, ความชต่วยเหลนอ, หรนอคคาประกาศทบีนื่สรข้างสรรคร์ และหากไมต่พดย เสบียกห็คงดบีกวต่า คคาๆนบีนี้อาจหมาย
ถซง ชมัวสิ่ , ทรีทสิ่ คารผู้าย, เปป็นเทร็จ, ทรีสิ่ประสงคครผู้าย – เพราะวต่านกันื่นแหละคนอถข้อยคคาทบีนื่พวกฟารลิสบีเพลินื่งกลต่าวไปในขข้อ 24
พระคคาตอนนบีนี้ตข้องไมต่ถยกเขข้าใจวต่าประณามการพยดตลกคะนองทลุกรยปแบบของการสนทนา มกันกลต่าวเพบียงวต่าเราไมต่
กลต่าวถข้อยคคาทบีไนื่ มต่เปป็นสาระในขอบเขตทบีนื่เราจะตข้องใหข้การตต่อพระเจข้าไดข้ ดกังนกันี้นเราจซงตข้องระวกังวต่าการพยดตลก
คะนองตต่างๆของเราจะไมต่เตห็มไปดข้วยเรนนื่องมลุสา, วต่าพวกมกันจะปลอดการประสงคร์ราข้ ยและความไมต่บรลิสลุทธลิธ –
กลต่าวคนอ วต่าพวกมกันไรข้เดบียงสาและไมต่มบีพลิษภกัย
แนต่นอนวต่าเราควรชกันื่งนนี้คาหนกักถข้อยคคาของพระเยซยตรงนบีนี้และคอยระวกังเรนนื่องการสนทนาของเรา ถข้อยคคา
มาจากหกัวใจ และอลุปนลิสกัยของคนๆหนซนื่งกห็ถยกประกาศโดยถข้อยคคาทบีนื่ถยกเอต่ยผต่านทางรลิมฝปปากของเขา พระเจข้าคอย
จดบกันทซก “คคาทรีสิ่ไมข่เปป็นสาระททุกคคา” ทบีนื่เราพยด และถข้อยคคาไรข้ประโยชนร์เหลต่านบีนี้กห็จะเผชลิญหนข้าเราใน “วมัน
พริพากษา” นกันี้น
นบีนื่อาจดยเหมนอนเปป็นไปไมต่ไดข้เมนนื่อเราคลิดถซงคคาพยดทกันี้งหมดทบีนื่ทลุกคนในโลกเอต่ยในวกันเดบียว แตต่ในยลุคสมกัยแหต่
อลิเลห็กทรอนลิกสร์และไมโครฟปิลร์ม รมัฐบาลของเรากห็เกห็บบกันทซกเกบีนื่ยวกกับพวกเราทลุกคนอยต่างเขข้มงวดพอๆกกัน หาก
มนทุษยคสามารถทคาเรนนื่องแบบนกันี้นไดข้ พระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิจธ ะทรงทคาอะไรไดข้เลต่า? พระเจข้าทรงจดบกันทซกทลุก
ถข้อยคคาทบีนื่เราเคยพยด, ทลุกความคลิดทบีนื่เราเคยมบี, และทลุกการกระทคาทบีนื่เราเคยทคา หนทางเดบียวทบีจนื่ ะใหข้สลินื่งเหลต่านกันี้นทบีนื่
ไมต่ชอบธรรมถยกทคาลายกห็คอน การใหข้พวกมกันอยยต่ภายใตข้พระโลหลิต เมนนื่อผยข้ใดเชนนื่อในพระเยซยครลิสตร์เจข้าและใหข้ความ
เชนนื่อของตนอยยต่ในพระราชกลิจทบีนื่เสรห็จสลินี้นแลข้วของพระเมษโปดกของพระเจข้า ความบาปทกันี้งหมดกห็ถยกนคาไปอยยต่ภาย
ใตข้พระโลหลิตและพระเจข้าไมต่ทรงจดจคามกันมาปรกับโทษเราอบีกเลย

เราควรอธลิษฐานรต่วมกกับผยข้แตต่งเพลงสดลุดบีวาต่ “โอ ขผู้าแตข่พระเยโฮวาหค กคาลมังของขผู้าพระองคคและพระผผผู้ไถข่
ของขผู้าพระองคค ขอใหผู้ถด้อยคคาจากปากของขด้าพระองคณ์ และการรคาพซงในจริตใจเปป็นทรีสิ่พอพระทมัยในสาย
พระเนตรของพระองคคเถริด” (เพลงสดลุดบี 19:14) ในอบีกแหต่งหนซนื่ง ดาวลิดไดข้รอข้ งทยลตต่อพระเจข้าวต่า “โอ ขข้าแตต่องคร์
พระผยข้เปป็นเจข้า ขอทรงเบลิกรลิมฝปปากของขข้าพระองคร์ และปากของขข้าพระองคร์จะสคาแดงการสรรเสรลิญพระองคร์”
(เพลงสดลุดบี 51:15)
ขข้อ 37: “เหตทุวข่าทรีสิ่เจผู้าจะพผู้นโทษไดผู้ หรฉอจะตผู้องถผกปรมับโทษนมันั้น กร็เพราะวาจาของเจผู้า”
“กร็เพราะวาจาของเจผู้า...” คคาแปลแบบตรงตกัวตรงนบีนี้อาต่ นวต่า “ออกมาจากถข้อยคคาตต่างๆของเจข้า” ซซนื่ง
หมายถซงสลินื่งทบีนื่ออกมาจากถข้อยคคาตต่างๆของพวกเขา หรนอผลลกัพธร์หรนอผลพวงของถข้อยคคาตต่างๆของพวกเขา จง
หมายเหตลุวาต่ วลบีนบีนี้ถยกกลต่าวซนี้คา: “ออกมาจากถผู้อยคคาตข่างๆของเจผู้า เจข้าจะพข้นโทษไดข้ และออกมาจากถผู้อยคคาตข่างๆ
ของเจผู้า เจข้าจะถยกปรกับโทษ” คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าออกมาจากถข้อยคคาตต่างๆทบีนื่คนๆหนซนื่งเอต่ย เรากห็คาดคะเนไดข้วต่า
เขากคาลกังคลิดอะไรอยยใต่ นใจของเขา เหมนอนกกับทบีนื่เรารยข้จกกั ตข้นไมข้ตข้นหนซนื่งโดยผลของมกัน มนลุษยร์กห็จะแสดงออกใน
ถข้อยคคาตต่างๆวต่าเขาเปป็นอะไรในหกัวใจของเขา
เราไดข้รบกั การสกันื่งสอนในมกัทธลิว 10:32, 33 วต่าหากเรากลต่าวยอมรกับพระเยซยตต่อหนข้ามนลุษยร์ พระองคร์กห็จะ
ทรงกลต่าวยอมรกับเราตต่อพระพกักตรร์พระบลิดา; แตต่หากเราปฏลิเสธพระองคร์ตต่อหนข้ามนลุษยร์ พระองคร์กจห็ ะทรงปฏลิเสธ
เราตต่อพระพกักตรร์พระบลิดา เรากลต่าวยอมรกับพระองคร์ดวข้ ยถผู้อยคคาตข่างๆ แนต่นอนวต่าเรากห็กลต่าวยอมรกับพระองคร์โดย
สลินื่งตต่างๆทบีนื่เรากระทคาดข้วย – การงานตข่างๆของเราประกาศวต่าเราเปป็นผยข้รกับใชข้ของพระเจข้าหรนอผยรข้ กับใชข้ของพญา
มาร แตต่โดยถข้อยคคาตต่างๆเรากห็กลต่าวยอมรกับวต่าเราเปป็นบลุตรคนหนซนื่งของพระเจข้าและวต่าเรารกักพระเจข้า หรนอโดย
ถข้อยคคาตต่างๆเรากลต่าวยอมรกับวต่าเราเปป็นลยกคนหนซนื่งของพญามารและเรารกักความไมต่ชอบธรรม ในโรม 10:9, 10
เราอต่านวต่า “คนอวต่าถข้าทต่านจะรมับดผู้วยปากของทข่านวต่าพระเยซยทรงเปป็นองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และเชนนื่อในจลิตใจของ
ทต่านวต่าพระเจข้าไดข้ทรงชลุบพระองคร์ใหข้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย ทต่านจะรอด ดข้วยวต่าความเชนนื่อดข้วยใจกห็นคาไปสยต่
ความชอบธรรม และการยอมรมับดผู้วยปากกร็นคาไปสผข่ความรอด” เรากลต่าวยอมรกับในถข้อยคคาตต่างๆวต่าเรารยจข้ กักพระ
เยซย เพราะวต่าเราไมต่ละอายทบีจนื่ ะประกาศวต่าเราเปป็นบลุตรของพระองคร์ ในทางกลกับกกัน หากเราเปป็นลยกคนหนซนื่งของ
ซาตาน เรากห็กลต่าวยอมรกับเชต่นนกันี้นโดยถข้อยคคาตต่างๆของเราเชต่นกกัน
ถข้อยคคาตต่างๆเปป็นสริสิ่งทรีสสิ่ คาคมัญสทุดๆ เพราะวต่าพวกมกันเปปิดเผยอลุปนลิสกัย (ขข้อ 33-35) ถข้อยคคาทบีนื่เราเอต่ยออก
มาสต่งผลตต่อคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่รอบตกัวเรา ไมต่วต่าเราจะรยข้ตวกั หรนอไมต่กตห็ าม ความบาปเดบียวทบีนื่ถยกประกาศในพระคกัมภบีรร์
วต่าทรงอภกัยใหข้ไมต่ไดข้คนอ ความบาปในเรนนื่องของคคาพผด (ขข้อ 31 และ 32) ถข้อยคคาเปป็นพลกังมหาศาล ซซนื่งมบีอคานาจมาก
ในการทคาดบีหรนอทคาชกัวนื่ จงสกังเกตขข้อพระคคาตต่อไปนบีนี้จากพระวจนะของพระเจข้า:
“พบีนนื่ ข้องทกันี้งหลายของขข้าพเจข้า อยต่าเปป็นอาจารยร์กกันมากมายหลายคนนกักเลย เพราะทต่านกห็รวยข้ ต่าเราทกันี้ง
หลายจะไดข้รกับการพลิพากษาทบีนื่เขข้มงวดกวต่าผยข้อนนื่น เพราะเราทลุกคนทคาผลิดพลาดกกันไปหลายๆอยต่าง ถผู้าผผผู้ใดมริไดผู้ทคา
ผริดทางวาจา ผผผู้นมันั้นกร็เปป็นคนดรีรอบคอบแลผู้ว และสามารถบกังคกับทกันี้งตกัวไวข้ไดข้ดวข้ ย ดยเถลิด เราเอาเหลห็กบกังเหบียนใสต่
ปากมข้าเพนนื่อใหข้มกันเชนนื่อฟฟังเรา เรากห็บกังคกับมกันใหข้ไปไหนๆไดข้ทกันี้งตกัว จงดยเรนอดข้วยเชต่นกกัน ถซงแมข้วต่าเปป็นเรนอใหญต่ และ
ถยกลมแรงพกัดแลต่นไป เรนอกห็ยกังหกันไปมาดข้วยหางเสนอเลห็กๆตามใจนายทข้ายทบีนื่จะใหข้ไปทางไหน เชต่นนกันี้นแหละลรินั้นกร็

เปป็นอวมัยวะเลร็กๆดผู้วย และพผดโอผู้อวดอผู้างการใหญข่ จงดยเถลิด ไฟนลิดเดบียวอาจเผาไหมข้มากเทต่าใด และลรินั้นนมันั้นกร็เปป็น
ไฟ เปป็นโลกแหข่งการชมัสิ่วชผู้าซซสิ่งตมันั้งอยผข่ในบรรดาอวมัยวะของเรา เปป็นเหตทุใหผู้ทมันั้งกายเปป็นมลทรินไป ทคาใหผู้วถริ รีแหข่ง
ธรรมชาตริเผาไหมผู้ และมมันเองกร็ตริดไฟจากนรก
“เพราะสกัตวร์เดบียรกัจฉานทลุกชนลิด ทกันี้งนก งย และสกัตวร์ในทะเลกห็เลบีนี้ยงใหข้เชนนื่องไดข้ และมนลุษยร์กห็ไดข้เลบีนี้ยงใหข้
เชนนื่องแลข้ว แตข่ลรินั้นนมันั้นไมข่มรีมนทุษยคคนใดสามารถทคาใหผู้เชฉสิ่องไดผู้ ลรินั้นเปป็นสริสิ่งชมัสิ่วซซสิ่งยมับยมันั้งไมข่ไดผู้ และเตร็มไปดผู้วยพริษรผู้ายถซง
ตาย เราทมันั้งหลายสรรเสรริญพระเจผู้าคฉอพระบริดาดผู้วยลรินั้นนมันั้น และดผู้วยลรินั้นนมันั้นเรากร็แชข่งดข่ามนทุษยค ซซสิ่งถผกสรผู้างขซนั้น
ตามพระฉายของพระเจผู้า คคาสรรเสรริญและคคาแชข่งดข่ากร็ออกมาจากปากอมันเดรียวกมัน พรีนสิ่ ผู้องทมันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า
ไมข่ควรใหผู้เปป็นเชข่นนมันั้นเลย บต่อนนี้คาพลุจะมบีนนี้คาจนดและนนี้คากรต่อยพลุงต่ ออกมาจากชต่องเดบียวกกันไดข้หรนอ พบีนนื่ ข้องทกันี้งหลายของ
ขข้าพเจข้า ตข้นมะเดนนื่อจะออกผลเปป็นมะกอกเทศไดข้หรนอ หรนอเถาองลุต่นจะออกผลเปป็นมะเดนนื่อไดข้หรนอ เชต่นเดบียวกกันไมต่มบี
บต่อนนี้คาพลุใดจะใหข้ทกันี้งนนี้คาเคห็มและนนี้คาจนดไดข้ ในพวกทต่าน ผยข้ใดมบีสตลิปฟัญญาและประกอบดข้วยความรยข้ กห็ใหข้ผยข้นกันี้นแสดง
การประพฤตลิของตนดข้วยกรลิยาอกันดบี มบีใจอต่อนสลุภาพประกอบดข้วยปฟัญญา” (ยากอบ 3:1-13)

พวกยริวขอหมายสคาคมัญ; หมายสคาคมัญของศาสดาพยากรณร์โยนาหร์
ขข้อ 38: “คราวนมันั้นมรีบางคนในพวกธรรมาจารยคและพวกฟารริสรีทผลวข่า “อาจารยคเจผู้าขผู้า พวกขผู้าพเจผู้า
อยากจะเหร็นหมายสคาคมัญจากทข่าน”
คคาตคาหนลิอกันรลุนแรงทบีนื่พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าศกัตรยของพระองคร์ในหลายขข้อกต่อนหนข้าผต่านเขข้าหยซข้ายทะลลุหย
ขวา คคาตอบของพวกเขากห็คนอวต่า พวกเขาอยากไดข้ “หมายสคาคมัญ” ในสมกัยนกันี้น “หมายสคาคกัญ” ปกตลิแลข้วหมาย
ถซงการอกัศจรรยร์หรนออะไรบางอยต่างทบีนื่พลิเศษเหนนอธรรมดาซซนื่งพลิสยจนร์วาต่ พระเจข้าไดข้ทรงสต่งคนๆหนซนื่งมา มกันเปป็นเรนนื่อง
ทบีนื่แปลกมากๆทบีนื่พวกยลิวเหลต่านกันี้นเพลิกเฉยการอกัศจรรยร์ทกันี้งหมดทบีพนื่ ระเยซยไดข้ทรงกระทคากต่อนหนข้านกันี้นอยต่างสลินี้นเชลิง
และรข้องขอหมายสคาคกัญทบีนื่จะพลิสจย นร์แกต่พวกเขาวต่าพระเจข้าไดข้ทรงสต่งพระองคร์มา แทข้จรลิงแลข้วพวกเขาเปป็นคนชกันื่ว
และไมต่มบีความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณอยยต่ในหกัวใจของพวกเขาเลย
พวกผยนข้ คาทางศาสนาเหลต่านบีนี้ไมต่สนใจในความจรลิงเลย; จรลิงๆแลข้วพวกเขาไมต่สนใจเลยวต่าพระเยซยทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์หรนอไมต่ พวกเขากคาลกังพยายามทบีนื่จะหาอะไรบางอยต่างเพนนื่อใชข้ปรกับโทษพระองคร์ บางคนอาจกลต่าว
วต่าคนเหลต่านบีนี้ไมต่เคยเหร็นพระเยซยกระทคาการอกัศจรรยร์ตต่างๆ แตต่หากพวกเขาไมต่เคยเหห็นการอกัศจรรยร์ใดๆของ
พระองคร์เลย พวกเขากห็เคยไดข้ยลินจากคนอนนื่นๆเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ทรงเคยกระทคากต่อนหนข้านบีนี้
เปป็นแนต่ ไมต่วาต่ ในกรณบีใด – ไมต่วต่าพวกเขาเคยเหห็นหรนอไมต่เคยเหห็นการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้น – พวกยลิวเหลต่านกันี้นกห็กคาลกั
ง “ทดลองพระองคร์” (ลยกา 11:16); พวกเขาไมต่สนใจในการรยวข้ าต่ พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
จรลิงๆหรนอไมต่
(หลกังจากทบีพนื่ ระเยซยทรงเปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว โธมมัสกห็ไมต่ยอมเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงพระชนมคอยผข่และ
ประกาศวต่าเขาจะไมต่ยอมเชนนื่อเลยนอกเสบียจากวต่าเขาเอานลินี้วของเขาจลินี้มในรอยตะปยในพระหกัตถร์ของพระองคร์และ
เอามนอของเขาแหยต่เขข้าไปในสบีขข้างของพระเยซย พระเยซยทรงปรากฏพระองคร์ในเวลาตต่อมาเมนนื่อโธมกัสอยยกต่ กับสาวก
คนอนนื่นๆทบีนื่เหลนอ และหลกังจากทบีนื่โธมกัสรกับสารภาพวต่าเปป็นองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าจรลิงๆ พระเยซยกห็ตรกัสแกต่เขาวต่า “เพราะ
ทต่านไดข้เหห็นเราทต่านจซงเชนนื่อ ผผผู้ทรีสิ่ไมล่เหร็นเราแตข่เชฉสิ่อกร็เปป็นสทุข” – ยอหร์น 20:24-29)

ลยกา 11:16 กลต่าววต่า “คนอนนื่นๆทดลองพระองคร์ โดยขอจากพระองคร์ใหข้เหห็นหมายสคาคกัญจากสวรรคร์”
บางทบีการเนข้นยนี้คาของคคาขอของพวกยลิวอาจอยยต่ทบีนื่คคาวต่า “จากสวรรคค” อาจเปป็นไดข้วต่าพวกเขาปรารถนาทบีนื่จะเหห็น
ฟฟ้ารข้องและฟฟ้าแลบจากสวรรคร์ เหมนอนกกับตอนทบีนื่พระเจข้าทรงเรบียกโมเสสขซนี้นไปบนภยเขานกันี้นและประทานพระราช
บกัญญกัตลิแกต่เขา การเหห็นพระเยซยเปลบีนื่ยนขนมปฟังหข้ากข้อนและปลาสองตกัวใหข้เปป็นอาหารพอทบีนื่จะเลบีนี้ยงคนหข้าพกันคนทบีนื่
หลิวไดข้นกันี้นไมต่ทคาใหข้พวกเขาพอใจ การไดข้เหห็นการรกักษาคนตาบอดและเปป็นใบข้คนนกันี้นหายยกังไมต่พอ การชลุบลยกสาว
ตกัวนข้อยของไยรกัสใหข้เปป็นขซนี้นจากตายกห็ยกังไมต่พอ พวกเขาเรบียกรข้องมากกวต่านบีนี้
ขข้อ 39: “พระองคคจซงตรมัสตอบเขาวข่า “คนชาตริชวมัสิ่ และเลข่นชผผู้แสวงหาหมายสคาคมัญ และจะไมข่ทรงโปรด
ใหผู้หมายสคาคมัญแกข่เขา เวผู้นไวผู้แตข่หมายสคาคมัญของโยนาหคศาสดาพยากรณค”
“คนชาตริชวมัสิ่ และเลข่นชผผู้แสวงหาหมายสคาคมัญ...” พระเยซยทรงตราหนข้านกักศาสนาเหลต่านบีนี้อยต่างชกัดเจนไป
แลข้ววต่าเปป็นงยรข้ายหรนองยททบีนื่ คาอกันตรายถซงตาย และคราวนบีนี้พระองคร์ทรงประกาศวต่าพวกเขาเปป็นคนชมัวสิ่ และเลข่นชผผู้
เราควรระลซกวต่าความสกัมพกันธร์ระหวต่างพระเจข้ากกับพวกยลิวในภาคพกันธสกัญญาเดลิมบต่อยครกันี้งถยกนคาเสนอเปป็นการ
สมรส โดยพระเจข้าทรงเปป็นสามบีและชนชาตลิอลิสราเอลเปป็นมเหสบีของพระองคร์ (กรลุณาศซกษาอลิสยาหร์ 54:5; เยเรมบียร์
31:32; เอเสเคบียล บททบีนื่ 16; โฮเชยา บททบีนื่ 2 และ 3:1) เมนนื่อชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ทคาบาปตต่อพระเจข้า การละทลินี้ง
ความจรลิงและการนกับถนอรยปเคารพของพวกเขากห็ถยกเรบียกวต่าเปป็นการเลต่นชยข้ นบีนื่คนอสลินื่งทบีนื่พระเยซยกคาลกังหมายถซงตรงนบีนี้
พวกยลิวเหลต่านกันี้นไมต่สกัตยร์ซนนื่อตต่อพกันธสกัญญาทบีนื่พระเจข้าไดข้ทรงกระทคากกับอกับราฮกัมและตต่อพระบกัญญกัตลิเหลต่านกันี้นทบีนื่
พระองคร์ไดข้ประทานแกต่โมเสส พวกเขาเปป็นคนชกันื่วและเลต่นชยข้ในความหมายฝฝ่ายวลิญญาณ เพราะวต่าพวกเขาไมต่สกัตยร์
ซนนื่อและไมต่ซนนื่อตรงตต่อพระเจข้าอยต่างแนต่นอน
คนเหลต่านบีนี้กคาลกังเสาะแสวงหาหมายสคาคกัญ – แตต่พระเยซยตรกัสวต่า “และจะไมข่ทรงโปรดใหผู้หมายสคาคมัญ
แกข่เขา...” มนลุษยร์ไมต่มบีสลิทธลิเธ รบียกรข้องอะไรจากพระเจข้า พวกผยนข้ คาทางศาสนาเหลต่านบีนี้เรบียกรข้องหมายสคาคกัญจาก
สวรรคร์ แตต่พระเยซยทรงบอกพวกเขาในถข้อยคคาทบีนื่เขข้าใจไดข้วาต่ จะไมต่มบีการใหข้หมายสคาคกัญใดๆเลย พวกเขาอยาก
ไดข้การอกัศจรรยร์แบบตรงๆ เชต่น มานาทบีตนื่ กมาจากสวรรคร์, ความมนดทซบเหนนอแผต่นดลิน, แสงสวต่างจข้า, หรนอฟฟ้าผต่าดกัง
สนกันื่น แตต่พระเยซยตรกัสวต่าพระองคร์จะไมต่ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์เชต่นนกันี้นเลยเพนนื่อสนองความพอใจของผยข้คนทบีนื่
บาปหนาและเลต่นชยข้ พระองคร์ไมต่ไดข้หมายความวต่าพระองคร์จะไมต่กระทคาการอกัศจรรยร์ใดๆอบีกเลยหรนอวต่าพระองคร์จะ
ไมต่ประทานหลกักฐานทบีนื่ปรากฏภายนอกใดๆอบีกวต่าพระองคร์ทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น” ทบีนื่โมเสสกลต่าวถซง
พระองคร์ทรงหมายความวต่าพระองคร์จะไมต่ประทานการอกัศจรรยร์โดยตรงจากสวรรคร์แกต่คนเหลต่านบีนี้ตามคคาขอของ
พวกเขา
“...เวผู้นไวผู้แตข่หมายสคาคมัญของโยนาหคศาสดาพยากรณค” ในสต่วนทข้ายสลุดของพระคคาขข้อนบีนี้ พระเยซยทรง
เตนอนความจคาพวกยลิวเหลต่านกันี้นวต่าในศาสดาพยากรณร์โยนาหร์พวกเขากห็มบีการอกัศจรรยร์หนซนื่งแลข้ว เหมนอนกกับทบีนื่
พระเจข้าทรงเกห็บรกักษาโยนาหร์ไวข้สามวกันสามคนนในทข้องวาฬตกัวนกันี้นและจากนกันี้นกห็ทรงทคาใหข้เขากลกับออกมาโดยยกังมบี
ชบีวลิตอยยต่ พระองคคกห็จะทรงอยยต่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพสามวกันสามคนน และจากนกันี้นพระองคร์กห็จะทรงออกมาโดยทรง
พระชนมร์อยยต่เชต่นกกัน หากพวกยลิวเหลต่านกันี้นจรลิงจกังและจรลิงใจอยต่างแทข้จรลิง พวกเขากห็จะเหห็นสลินื่งนบีนี้ – เพราะวต่าโยนาหร์
เปป็นภาพเลห็งหนซนื่งของพระครลิสตร์ ประสบการณร์ของเขาในทข้องวาฬตกัวนกันี้นเปป็นภาพเลห็งถซงการสลินี้นพระชนมร์, การถยก

ฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระเยซย ดกังนกันี้นพระเยซยจซงจะไมต่ทคาใหข้บางสลินื่งทบีนื่ตนนนื่ ตาตนนนื่ ใจหรนอมาจาก
พระเจข้าเกลิดขซนี้นตต่อหนข้าพวกเขา แตต่พระองคร์จะประทานหมายสคาคกัญหนซนื่งแกต่พวกเขาซซนื่งนต่าจะทคาใหข้พวกเขาเชนนื่อ
– หมายสคาคกัญของโยนาหร์

พระเยซซูทรงบอกลข่วงหนผู้าถซงการสรินั้นพระชนมร์
และการฟฟนฟื้ คชนพระชนมร์ของพระองคร์
ขข้อ 40: “ดผู้วยวข่า ‘โยนาหคไดผู้อยผข่ในทผู้องปลาวาฬสามวมันสามคฉน’ ฉมันใด บทุตรมนทุษยคจะอยผข่ในทผู้องแผข่นดริน
สามวมันสามคฉนฉมันนมันั้น”
“โยนาหคไดผู้อยผข่ในทผู้องปลาวาฬสามวมันสามคฉน” เหตลุการณร์นบีนี้ไดข้เกลิดขซนี้นแลข้วในทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน
ทบีนื่ไหนสกักแหต่งระหวต่างเมนองยกัฟฟาและเมนองทารชลิช พระเจข้าทรงเรบียกโยนาหร์กต่อนหนข้านกันี้นใหข้ไปประกาศแกต่ชาว
เมนองนบีนะเวหร์ทบีนื่ชกันื่วชข้า แตต่แทนทบีนื่จะเชนนื่อฟฟัง เขากลกับไปอบีกทางหนซนื่ง – โดยหนบี “ไปจากเบนนี้องพระพกักตรร์ขององคร์
พระผยข้เปป็นเจข้า” เขาขซนี้นเรนอลคาหนซนื่งทบีนื่มลุต่งหนข้าไปยกังเมนองทารชลิช; แตต่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงสต่ง “กระแสลมใหญต่ขซนี้น
เหนนอทะเล จซงเกลิดพายลุใหญต่ในทะเลนกันี้น จนนต่ากลกัวกคาปฟัปี่นจะอกับปาง” เพราะรยตข้ กัววต่าพายลุนกันี้นไดข้มาเพราะเขา
เปป็นตข้นเหตลุ โยนาหร์จซงบอกลยกเรนอเหลต่านกันี้นวต่า: “จงจกับตกัวขข้าพเจข้าโยนลงไปในทะเลกห็แลข้วกกัน ทะเลกห็จะสงบลง
เพนนื่อทต่าน เพราะขข้าพเจข้าทราบอยยต่วต่า ทบีพนื่ ายลุใหญต่เกลิดขซนี้นแกต่ทต่านเชต่นนบีนี้ กห็เนนนื่องจากตกัวขข้าพเจข้าเอง” จากนกันี้น “เขา
จซงจกับโยนาหร์ทลินี้งลงไปในทะเล ความปฟัปี่นปฝ่วนในทะเลกห็สงบลง” – และ “พระเยโฮวาหคทรงกคาหนดใหผู้ปลามหซมา
ตมัวหนซสิ่งกลนนโยนาหร์เขข้าไป โยนาหคกร็อยผข่ในทผู้องปลานมันั้นสามวมันสามคฉน” (อต่านทกันี้งเรนนื่องไดข้ในหนกังสนอโยนาหร์)
“...บทุตรมนทุษยคจะอยผข่ในทผู้องแผข่นดรินสามวมันสามคฉนฉมันนมันั้น” การเกห็บรกักษาโยนาหร์ไวข้ในทข้องปลาใหญต่ตวกั
นกันี้นเปป็นหมายสคาคกัญหรนอภาพเลห็งอยต่างหนซนื่งของการถยกฝฟังในอลุโมงคร์ฝฟังศพขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราและการ
ฟฟนฟื้ คนนพระชนมร์จากตายของพระองคร์ ประสบการณร์เหลต่านกันี้นของทกันี้งโยนาหร์และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าเปป็นเรนนื่อง
อกัศจรรยร์ ศาสดาพยากรณร์โยนาหร์เปป็นภาพเลห็งถซงพระครลิสตร์ในฐานะเปป็นผยข้ทบีนื่พระเจข้าทรงสต่งมา, ถยกทคาใหข้เปป็นขซนี้น
จากตายและนคาขต่าวดบีแหต่งความรอดไปประกาศแกต่พวกคนตต่างชาตลิ
ผมไมต่คดลิ วต่ามบีพระคคาตอนใดในพระวจนะของพระเจข้าทกันี้งหมดทบีพนื่ วกนกักวลิจารณร์ไดข้โจมตบีมากเทต่ากกับเรนนื่อง
ราวของโยนาหร์ทบีนื่อยยใต่ นทข้องวาฬนกันี้นสามวกันสามคนน พวกเขาประกาศวต่าพวกวาฬไมต่ไดข้เดลินทางในสต่วนนกันี้นของ
ทะเลเมดลิเตอรร์เรเนบียน-และถซงแมข้พวกมกันเดลินทาง พวกนกักวลิจารณร์เหลต่านกันี้นกห็ประกาศวต่าลคาคอของวาฬตกัวหนซนื่งกห็
เลห็กเกลินกวต่าทบีนื่จะกลนนคนๆหนซนื่งเขข้าไปไดข้ แตต่พวกเขาลนมไปวต่าพระเจผู้าไดผู้ทรงเตรรียมปลาใหญข่ตมัวหนซสิ่ง (โยนาหร์
1:17)
ทลุกคนทบีนื่เชนนื่อในพระเจข้ากห็เชนนื่อวต่าในเรลินื่มแรกนกันี้นพระองคร์ไดข้ทรงเนรมลิตสรข้างฟฟ้าสวรรคร์, แผต่นดลินโลก, และ
สรรพสลินื่งทกันี้งปวงทบีนื่มบีอยยต่ในนกันี้น หากพระเจข้าตรกัสใหข้แผต่นดลินโลกนบีนี้มบีตกัวตนขซนี้นมาไดข้-และพระองคร์ทรงกระทคาแลผู้ว-ผม
กห็ไมต่คดลิ วต่ามกันจะเปป็นเรนนื่องยากมากๆทบีพนื่ ระองคร์จะตรกัสและปลาใหญต่ตกัวหนซนื่งปรากฏตกัวขซนี้น ผมเชนนื่อวต่านบีนื่เปป็นปลาทบีนื่
พลิเศษตกัวหนซนื่ง, ถยกสรข้างขซนี้นตามสกันื่ง, ถยกจกัดเตรบียมไวข้สคาหรกับภารกลิจหนซนื่งเดบียวนบีนี้-เพนนื่อกลนนโยนาหร์, ศาสดาพยากรณร์
ผยข้กลกับสกัตยร์ทหบีนื่ นบีไปจากพระเจข้า ขข้อโตข้แยข้งทบีนื่วาต่ ลคาคอของวาฬตกัวหนซนื่งมบีขนาดเลห็กเกลินกวต่าทบีนื่จะกลนนคนๆหนซนื่งไดข้นกันี้น

กห็เปป็นเรนนื่องโงต่เขลาและเหลวไหล พระคกัมภบีรบร์ อกเราวต่าพระเจข้าทรงเตรบียมปลาใหญต่ตวกั หนซนื่ง-และหากพระเจข้าทรง
เตรบียมปลาตกัวนบีนี้ ลคาคอของมกันกห็นต่าจะมบีขนาดใหญต่พอทบีนื่จะกลนนเรนอลคาหนซนื่งพรข้อมกกับทลุกคนทบีนื่อยยต่บนเรนอลคานกันี้นไดข้ !
เมนนื่อเราเชนนื่อพระคกัมภบีรวร์ ต่าเปป็นพระวจนะของพระเจข้า เรากห็ไมต่ใสต่เครนอนื่ งหมายคคาถามใหข้สลินื่งใดเลยในพระคกัมภบีรร์ โดย
รยวข้ าต่ ไมล่มนสวิซึ่งใดยากเกรินไปสคาหรมับพระเจผู้า ถข้าพระเจข้าทรงเกบีนื่ยวขข้องในดข้านใดกกับมกัน เรากห็ไมต่ควรมบีความลคาบากใน
การเชนนื่อสลินื่งทบีนื่บกันทซกนกันี้นประกาศเลย
บางคนไดข้พยายามทบีนื่จะอธลิบายวต่านบีนื่นต่าจะเปป็นปลาฉลามตกัวหนซนื่งหรนอปลาชนลิดอนนื่น ผมจะไมต่ยอมเสบียพนนี้นทบีนื่
สกักบรรทกัดในอรรถาธลิบายเลต่มนบีนี้เพนนื่อพยายามอธลิบายสลินื่งใดกห็ตามเกบีนื่ยวกกับปลาตกัวนบีนี้นอกจากกลต่าววต่าพระเจผู้าทรง
จมัดเตรรียมมมัน-และเนนนื่องจากพระเจข้าทรงจกัดเตรบียมมกัน ปลาตกัวนกันี้นกห็อาจมบีขนาดยาวหนซนื่งพกันฟลุตและลคาคอของมกัน
กห็อาจมบีเสข้นผต่าศยนยร์กลางหนซนื่งรข้อยฟลุตกห็ไดข้! โยนาหร์อาจเดรินเขข้าไปเลยกห็ไดข้ หากจะกลต่าวถซงเรนนื่องนกันี้น ผมไมต่มบีความ
ยลุต่งยากเลยทบีนื่จะเชนนื่อบกันทซกเกบีนื่ยวกกับโยนาหร์และวาฬตกัวนกันี้น
ในการประชลุมตต่างๆของผมตอนทบีนื่ผมเทศนาเกบีนื่ยวกกับหกัวขข้อนบีนี้ ผมเคยใชข้คคาพยดนบีนี้วาต่ : “ผมไมต่เหห็นวต่ามกันจะ
ยากเลยทบีนื่จะเชนนื่อวต่าโยนาหร์ถยกกลนนโดยปลาใหญต่ตกัวหนซนื่ง สลินื่งทบีนื่ผมเหห็นวต่าเปป็นเรนนื่องทบีนื่เขข้าใจยากกห็คนอวต่า ปลาตกัวหนซนื่ง
เกห็บนกักเทศนร์ทบีนื่กลกับสกัตยร์คนหนซนื่งไวข้ในทข้องของมกันสามวกันโดยไมต่สคารอกออกมาไดข้อยต่างไร!” ผมคลิดวต่าหนซนื่งในเรนนื่อง
ทบีชนื่ วนสะอลิดสะเอบียนมากทบีนื่สดลุ บนแผต่นดลินโลกกห็คนอ นกักเทศนร์ทบีนื่กลกับสกัตยร์คนหนซนื่ง และโยนาหร์กห็เปป็นอยต่างนกันี้นเลย
เขาเปป็นคนทบีนื่กลกับสกัตยร์, วลิงนื่ หนบีไปจากพระเจข้า-และพระเจข้าทรงนคาเขากลกับมา คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าเมนนื่อเขาไดข้ขซนี้นบก
บนชายหาดนกันี้น เขาอาจไมต่มบีใบปรลิญญาจากมหาวลิทยาลกัยประจคานลิกาย แตต่เขามบีขต่าวสารหนซนื่งและเขาตข้อง
ประกาศมกัน!
กรลุณาสกังเกต-พระเยซยตรกัสอยต่างชกัดเจนวต่าเหมนอนกกับทบีนื่โยนาหร์ไดข้อยยต่ในทข้องวาฬนกันี้นสามวกันสามคนน บลุตร
มนลุษยร์กห็จะอยยต่สามวมันสามคฉนในใจกลางแผข่นดรินโลก (เมนนื่อเราไปถซงเรนนื่องของการตรซงกางเขนและการฟฟฟื้นคนน
พระชนมร์ เราจะเหห็นวต่าพระเยซยทรงอยยต่สามวกันสามคนนในใจกลางแผต่นดลินโลกจรลิงๆ-ไมต่ใชต่สองคนนและบางสต่วนของ
สามวกัน เหมนอนอยต่างทบีนื่บางคนสอน)
พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นไมต่ไดข้ลนมคคาพยากรณร์ทบีนื่พระเยซยทรงประกาศตรงนบีนี้และในวาระอนนื่นๆ เมนนื่อพระองคร์ทรง
ถยกนคาลงมาจากกางเขนนกันี้นและถยกบรรจลุในอลุโมงคร์ฝฟังศพ พวกเขากห็ไปหาปปลาตและยนี้คาเตนอนเขาเรนนื่องสลินื่งทบีนื่พระเยซย
ไดข้ตรกัสไวข้:
“วกันตต่อมา คนอวกันถกัดจากวกันตระเตรบียม พวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกฟารลิสพบี ากกันไปหาปปลาต เรบียนวต่า
“เจข้าคลุณขอรกับ ขผู้าพเจผู้าทมันั้งหลายจคาไดผู้วาต่ คนลต่อลวงผยข้นกันี้น เมนนื่อเขายกังมบีชบีวลิตอยยต่ไดข้พยดวต่า ‘ลข่วงไปสามวมันแลผู้วเราจะ
เปป็นขซนั้นมาใหมข่’ เหตลุฉะนกันี้น ขอไดข้มบีบกัญชาสกันื่งเฝฟ้าอลุโมงคร์ใหข้แขห็งแรงจนถซงวกันทบีนื่สาม เกลนอกวต่าสาวกของเขาจะมาใน
ตอนกลางคนน และลกักเอาศพไป แลข้วจะประกาศแกต่ประชาชนวต่า เขาเปป็นขซนี้นมาจากความตายแลข้ว และการ
หลอกลวงครกันี้งนบีนี้จะรข้ายแรงยลินื่งกวต่าครกังนี้ กต่อนอบีก” ปปลาตจซงบอกเขาวต่า “พวกทต่านจงเอายามไปเถลิด จงไปเฝฟ้าใหข้
แขห็งแรงเทต่าทบีนื่ทต่านจะทคาไดข้” เขาจซงไปทคาอลุโมงคร์ใหข้มกันื่นคง ประทกับตราไวข้ทบีนื่หลิน และวางยามประจคาอยยต่” (มธ.
27:62-66)

คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าพระเยซยทรงอยยต่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพตอนนกันี้นตามทบีนื่มพบี ยากรณร์ไวข้และทรงเปป็นขซนั้นมาอรีก
ตามทบีนื่มพบี ยากรณร์ไวข้ หลกังจากการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์พวกยามกห็ไปหาพวกปลุโรหลิตใหญต่และเปปิดเผยแกต่คนเหลต่านกันี้นถซง
สลินื่งทบีนื่ไดข้เกลิดขซนี้น: “...ดยเถลิด มบีบางคนในพวกทบีนื่เฝฟ้ายามไดข้เขข้าไปในเมนอง เลต่าเหตลุการณร์ทกันี้งปวงทบีนื่บกังเกลิดขซนี้นนกันี้นใหข้พวก
ปลุโรหลิตใหญต่ฟฟัง เมนนื่อพวกปลุโรหลิตใหญต่ประชลุมปรซกษากกันกกับพวกผยข้ใหญต่แลข้ว กห็แจกเงลินเปป็นอกันมากใหข้แกต่พวกทหาร
สกันื่งวต่า “พวกเจข้าจงพยดวต่า ‘พวกสาวกของเขามาลกักเอาศพไปในเวลากลางคนนเมนนื่อเรานอนหลกับอยยต่’ ถข้าความนบีนี้
ทราบถซงหยเจข้าเมนอง เราจะพยดแกข้ไขใหข้พวกเจข้าพข้นโทษ” พวกทหารจซงยอมรกับเงลิน และทคาตามทบีนื่ถยกสอนมา และ
ความนบีนี้กห็เลนนื่องลนอไปในบรรดาพวกยลิวจนทลุกวกันนบีนี้” (มธ. 28:11-15) (หากทหารยามเหลต่านบีนี้นอนหลกับจรลิงๆและ
พระศพถยกขโมยไปจรลิงๆ พวกเขากห็คงถยกประหารชบีวตลิ ในทกันทบีไปแลข้ว)
บางคนอาจไมต่เขข้าใจวต่าพระเยซยทรงหมายความวต่าอะไรทบีนื่ตรกัสวต่า “ทผู้องแผข่นดริน” (ตรงตกัว: หกัวใจของ
แผต่นดลินโลก) พวกยลิวใชข้คคาวต่า “หกัวใจ” เพนนื่อสนนื่อถซงสข่วนทรีสิ่อยผข่ภายในของสลินื่งใดกห็ตามหรนอเพนนื่อพยดถซงการอยยต่ “ในสลินื่งๆ
หนซนื่ง” แนต่นอนวต่า พระศพของพระเยซยอยยต่ในอลุโมงคร์ฝฟังศพสามวกันสามคนน แตต่พระเยซยไดข้เสดห็จลงไปในเบนนี้องตนื่คา
ของแผต่นดลินโลกนบีนี้จรลิงๆ-ไปไกลเกลินกวต่าอลุโมงคร์ฝฟังศพของโยเซฟมากนกัก ขณะทบีนื่พระศพของพระองคร์อยยต่ในอลุโมงคร์
นกันี้น วลิญญาณของพระองคร์กห็เขข้าไปในเมนองบรมสลุขเกษมและประกาศแกต่วลิสทลุ ธลิชนเหลต่านกันี้นวต่าหนบีนี้บาปไดข้ถยกชคาระ
แลข้ว, การไถต่ไดข้ถยกซนนี้อแลข้ว, ชกัยชนะถยกไดข้มาแลข้ว, และพวกเขาจะไดข้รกับการชต่วยใหข้รอดพข้นจากเมนองบรมสลุขเกษม
ในหกัวใจของแผต่นดลินโลกและถยกหอบไปสยต่เมนองบรมสลุขเกษมซซนื่งอยยต่เหนนอฟฟ้าสวรรคร์ทกันี้งปวง เปโตรบอกเราวต่า
“พระองคร์ไดข้เสดห็จไปประกาศแกข่วริญญาณทรีสิ่ตดริ คทุกอยผข่” (1 ปต. 3:19) และในเอเฟซกัส 4:8-10 เราอต่านวต่า: “ครมันนั้
พระองคคเสดร็จขซนั้นสผข่เบฉนั้องสผง พระองคณ์ทรงนคาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอนก และประทานของประทานแกข่มนทุษยค’
(ทนซึ่กลล่าววล่าพระองคณ์เสดห็จขซนั้นไปนนนั้น จะหมายความอยข่างอฉสิ่นประการใดเลข่า นอกจากวข่าพระองคณ์ไดด้เสดห็จลงไปสดูล่
เบมนั้องตซึ่คาของแผล่นดวินโลกกล่อนดด้วย พระองคณ์ผดูด้เสดห็จลงไปนนนั้น กห็คมอพระองคณ์ผดูด้ทนซึ่เสดห็จขซนั้นไปสดูล่เบมนั้องสดูงเหนมอฟฟ้า
สวรรคณ์ทนนั้งปวงนนซึ่นเอง เพฉสิ่อจะไดผู้ทคาใหผู้สริสิ่งสารพมัดสคาเรร็จ)”
ขข้อ 41: “ชนชาวนรีนะเวหคจะลทุกขซนั้นในวมันพริพากษาพรผู้อมกมับคนยทุคนรีนั้ และจะกลข่าวโทษเขา ดผู้วยวข่าชาวนรี
นะเวหคไดผู้กลมับใจเสรียใหมข่เพราะคคาประกาศของโยนาหค และดผเถริด ผผผู้เปป็นใหญข่กวข่าโยนาหคอยผข่ทรีสิ่นรีสิ่”
เมนองนบีนะเวหร์เปป็นนครหลวงของอกัสซบีเรบีย ตกันี้งอยยต่บนชายฝฟัปี่งของแมต่นนี้คาไทกรลิสทางทลิศตะวกันออกเฉบียง
เหนนอของบาบลิโลน มกันถยกกต่อตกันี้งโดยอกัสซยร: “ฝฝ่ายอมัสซผรจซงออกไปจากแผข่นดรินของชรินารคนมันั้น และสรผู้างเมฉองนรีนะ
เวหค เมนองเรโหโบทและเมนองคาลาหร์” (ปฐก. 10:11) เมนองนบีนะเวหร์เปป็นเมนองทบีนื่กวข้างใหญต่ไพศาล และเปป็นเมนองทบีนื่
ชกัวนื่ รข้ายและหยาบชข้ามากๆ มบีกคาแพงลข้อมรอบเมนองนกันี้นซซนื่งสยงหนซนื่งรข้อยฟลุตและหนาสลิบฟลุต และเมนองนกันี้นถยกปฟ้องกกัน
โดยหอคอยหนซนื่งพกันหข้ารข้อยหลกังซซนื่งมบีความสยงสองรข้อยฟลุต พระคคาขข้อสลุดทข้ายในหนกังสนอโยนาหร์กลต่าววต่ามบี
ประชาชนกวต่า 120,000 คนในนครใหญต่นกันี้น
ชาวเมนองนบีนะเวหร์ “ไดผู้กลมับใจเสรียใหมข่เพราะคคาประกาศของโยนาหค” และเมนองนกันี้นถยกไวข้ชบีวลิต (ตามทบีนื่
เหลต่านกักประวกัตศลิ าสตรร์กลต่าว) เปป็นเวลาสองรข้อยปป จากนกันี้นมกันถยกโคต่นลข้มโดยบาบลิโลนประมาณหกศตวรรษกต่อน
การประสยตขลิ องพระเยซย ในระหวต่างการศซกนกันี้นตอนทบีนื่เมนองนกันี้นลต่มสลาย แมต่นนี้คาไทกรลิสไดข้เอต่อลข้นและชะลข้างบาง
สต่วนของกคาแพงนกันี้น ซซนื่งศกัตรยเขข้าไปในเมนองนกันี้นผต่านทางชต่องนกันี้น, ปลข้นเมนองนกันี้น, และทคาลายมกันเสบียอยต่างสลินี้นเชลิง

ความพลินาศของเมนองนบีนะเวหร์ไดข้ถยกบอกลต่วงหนข้าแลข้วกวต่าหนซนื่งรข้อยปปกต่อนมกันเกลิดขซนี้น: “แตต่พระองคร์จะทรงกระทคา
ใหข้สถานทบีนื่แหต่งนกันี้นสลินี้นสลุดลงดข้วยนนี้คาทต่วมทบีนื่ไหลทต่วมทข้น และความมนดจะไลต่ตามศกัตรยทกันี้งหลายของพระองคร์ไป” (นา
ฮยม 1:8) เราอต่านในนาฮยม 2:6 ดข้วยวต่า “ประตยทบีนื่แมต่นนี้คาจะเปปิด แลข้วทบีพนื่ ระราชวกังกห็จะมลายไป”
“ชนชาวนรีนะเวหคจะลทุกขซนั้นในวมันพริพากษาพรผู้อมกมับคนยทุคนรีนั้ และจะกลข่าวโทษเขา” ชนชาวนบีนะเวหร์ไดข้
กลกับใจใหมต่เพราะคคาประกาศของโยนาหร์ และพระเจข้าทรงงดโทษมกัน พระเยซยทรงเตนอนความจคาชนชาตลิ
อลิสราเอลวต่าคนเหลต่านกันี้นทบีนื่กลกับใจใหมต่เพราะคคาประกาศของโยนาหร์จะลทุกขซนั้นในวมันพริพากษาและกลข่าวโทษพวก
เขา ชาวเมนองนบีนะเวหร์เปป็นคนตต่างชาตลิทบีนื่ชกันื่วและโฉดเขลา; กระนกันี้นพวกเขากห็กลกับใจเพราะคคาประกาศของศาสดา
พยากรณร์ธรรมดาคนหนซนื่ง-โยนาหร์ พวกยลิวเหลต่านบีนี้ทบีนื่อข้างตกัววต่าไดข้รกับความสวต่าง, เปป็นผยข้อารกักขาพระราชบกัญญกัตลิของ
พระเจข้า, ไดผู้ปฏริเสธพระบลุตรของพระเจข้า-ผยข้ทรงเปป็นใหญต่กวต่าศาสดาพยากรณร์โยนาหร์มากนกัก พวกเขาไมต่ยอมกลกับ
ใจ และพวกเขาหาชต่องทบีนื่จะทคาลายพระองคร์แทนทบีนื่จะรกับขต่าวสารทบีนื่เปป็นคคาเตนอนของพระองคร์และการยกโทษ
ความบาปของพระองคร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้ การปรกับโทษของพวกเขาจซงจะรลุนแรงมากกวต่าทบีนื่ตกแกต่เมนองนบีนะเวหร์ เพราะ
วต่าผผผู้เปป็นใหญข่กวข่าโยนาหคมากนมักทรงอยยต่ทาต่ มกลางพวกเขา
ขข้อ 42: “นางกษมัตรริยคฝฝ่ายทริศใตผู้จะลทุกขซนั้นในวมันพริพากษาพรผู้อมกมับคนยทุคนรีนั้ และจะกลข่าวโทษเขา ดผู้วยวข่า
พระนางนมันั้นไดผู้มาจากทรีสิ่สทุดปลายแผข่นดรินโลกเพฉสิ่อจะฟฟังสตริปฟัญญาของซาโลมอน และดผเถริด ผผผู้เปป็นใหญข่กวข่าซาโลม
อนกร็อยผทข่ รีสิ่นรีสิ่”
“นางกษมัตรริยคฝฝ่ายทริศใตผู้” คนอ พระราชลินบีแหต่งเชบาอยต่างไมต่ตข้องสงสกัย เชบาเปป็นเมนองหนซนื่งของอาระเบบีย
และตกันี้งอยยต่ทางทลิศใตข้ของแควข้นยยเดบีย ใน 2 พงศาวดาร 9:1-8 เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวเกบีนื่ยวกกับพระราชลินบีแหต่งเชบาทบีนื่
เดลินทางมาซซนื่งถยกกลต่าวถซงตรงนบีนี้:
“เมฉสิ่อพระราชรินรีแหข่งเชบาทรงไดผู้ยรินกริตตริศมัพทคแหข่งซาโลมอน พระนางกร็เสดร็จมายมังเยรผซาเลร็ม เพฉสิ่อ
ทดลองพระองคคดวผู้ ยปฟัญหายทุข่งยากตข่างๆ พรข้อมดข้วยขข้าราชบรลิพารมากมาย กกับอยฐบรรทลุกเครนนื่องเทศและทองคคา
เปป็นอกันมาก และเพชรพลอยตต่างๆ และเมนนื่อพระนางเสดห็จมาถซงซาโลมอนแลข้ว พระนางทยลเรนนื่องในใจของ
พระนางทลุกประการ และซาโลมอนตรกัสตอบปฟัญหาของพระนางทกันี้งสลินี้น ไมต่มบีสลินื่งใดทบีนื่ซต่อนเรข้นอยยต่พข้นซาโลมอนซซนื่ง
พระองคร์จะทรงอธลิบายแกต่พระนางไมต่ไดข้ และเมนนื่อพระราชลินบีแหต่งเชบาทรงเหห็นพระสตลิปฟัญญาของซาโลมอนและ
พระราชวกังทบีนื่พระองคร์ทรงสรข้าง ทกันี้งอาหารทบีนื่โตต๊ะเสวย กกับการเขข้าเฝฟ้าของบรรดาขข้าราชการ และการปรนนลิบกัตลิรกับ
ใชข้ของมหาดเลห็กตลอดทกังนี้ ภยษาอาภรณร์ของเขา และพนกักงานเชลิญถข้วยของพระองคร์ตลอดทกันี้งภยษาอาภรณร์ของเขา
และการทบีพนื่ ระองคร์เสดห็จขซนี้นไปในพระนลิเวศของพระเยโฮวาหร์ พระทกัยของพระนางกห็สลดลงทบีเดบียว
“พระนางทยลกษกัตรลิยร์วต่า “ขข่าวคราวซซสิ่งหมข่อมฉมันไดผู้ยรินในประเทศของหมข่อมฉมัน ถซงพระราชกริจและพระ
สตริปฟัญญาของพระองคคเปป็นความจรริง แตต่หมต่อมฉกันมลิไดข้เชนนื่อถข้อยคคานกันี้น จนหมต่อมฉกันมาเฝฟ้า และตาของหมต่อมฉกัน
ไดข้เหห็นเอง และดยเถลิด ทบีเนื่ ขาบอกแกต่หมต่อมฉกันกห็ไมต่ถซงครซนื่งหนซนื่งแหต่งพระสตลิปฟัญญาใหญต่ยลินื่งของพระองคร์ พระองคร์
เลลิศลนี้คายลินื่งไปกวต่าขต่าวคราวทบีนื่หมต่อมฉกันไดข้ยลิน บรรดาคนของพระองคร์กห็เปป็นสลุข บรรดาขข้าราชการเหลต่านบีนี้ของ
พระองคร์ ผยข้อยยต่งานประจคาตต่อพระพกักตรร์พระองคร์และฟฟังพระสตลิปฟัญญาของพระองคร์กห็เปป็นสลุข สาธลุการแดต่พระเย
โฮวาหร์พระเจข้าของพระองคร์ ผยทข้ รงพอพระทกัยในพระองคร์และทรงแตต่งตกังนี้ พระองคร์ไวข้บนบกัลลกังกร์ เปป็นกษกัตรลิยร์เพนนื่อ

พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของพระองคร์ เพราะพระเจข้าของพระองคร์ทรงรกักอลิสราเอลและจะสถาปนาเขาไวข้เปป็นนลิตยร์
พระองคร์จงซ ไดข้ทรงแตต่งตกันี้งใหข้พระองคร์เปป็นกษกัตรลิยร์เหนนอเขาทกันี้งหลาย เพนนื่อพระองคร์จะทรงอคานวยความยลุตธลิ รรม
และความเทบีนื่ยงธรรม”
“มาจากทรีสิ่สทุดปลายแผข่นดรินโลก” หมายถซงจากสต่วนทบีนื่อยยต่ไกลทบีนื่สลุดของโลกทบีนื่มบีคนอาศกัยอยยต่ทบีนื่รจยข้ กักกกันใน
ขณะนกันี้น (เรามบีสคานวนทบีนื่คลข้ายคลซงกกันในพระราชบกัญญกัตลิ 28:49) พระราชลินบีแหต่งเชบาเดลินทางมาเปป็นระยะทาง
ไกลมากจากประเทศหนซนื่งทบีนื่อยยต่หต่างไกล “เพฉสิ่อฟฟังสตริปฟัญญา” และเพนนื่อทบีจนื่ ะเหห็นสงต่าราศบีของกษกัตรลิยร์ฝฝ่ายโลกองคร์
หนซนื่ง, ซาโลมอน แตต่ชนชาตริอริสราเอลไมต่ยอมฟฟังสตลิปฟัญญาของพระองคร์ผยข้ทรงเปป็นใหญข่กวข่าซาโลมอนมากนมัก ถซง
แมข้วาต่ พระองคร์ทรงอยยต่ทต่ามกลางพวกเขาโดยทคาใหข้พวกเขาทราบถซงพระวจนะมหกัศจรรยร์แหต่งชบีวตลิ แทนทบีนื่จะ
ยอมรกับ พวกเขากลกับปฏลิเสธพระเมสสลิยาหร์ของตน และพวกเขาไมต่ยอมรกับของประทานของพระเจข้า ซซนื่งเปป็น
ความรอดโดยพระคลุณผต่านทางความเชนนื่อในพระครลิสตร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระราชลินบีแหต่งเชบาจซงจะ “ลทุกขซนั้น” เพฉสิ่อกลข่าว
โทษคนชกัวนื่ อายลุนกันี้นเพราะวต่าพวกเขามบีโอกาสมากกวต่าทบีนื่นางมบีตงกันี้ เยอะ แตต่พวกเขากห็ปฏลิเสธโอกาสของตน

การปฏริรปซู ตมัวเองเปป็นสริที่งไรผู้คข่า
ขข้อ 43: “เมฉสิ่อผรีโสโครกออกมาจากผผผู้ใดแลผู้ว มมันกร็ทอข่ งเทรีสิ่ยวไปในทรีสิ่กมันดาร เพฉสิ่อแสวงหาทรีสิ่หยทุดพมักแตข่ไมข่
พบเลย”
ในขข้อ 43 ถซง 45 พระเยซยทรงยกภาพประกอบความไรข้คาต่ ของการปฏลิรยปตกัวเอง พวกผยข้นคาของศาสนายลิว
ไดข้ผต่านเลยพระเจข้าและ “ขกัดชคาระถข้วยชามแตต่ภายนอก สต่วนภายในถข้วยชามนกันี้นเตห็มดข้วยความโสโครกและความ
เปป็นมลทลิน (มธ. 23:25) พวกเขาปฏลิเสธฤทธลิธเดชทบีนื่กระทคาการอกัศจรรยร์ของพระเยซยทบีนื่กระทคาตต่อจลิตและวลิญญาณ
นลิโคเดมกัส ขลุนนางคนหนซนื่งของพวกยลิว ไดข้มาหาพระเยซยและรกับสารภาพวต่าพระเยซยทรงเปป็นอาจารยร์ผยข้
หนซนื่งจากพระเจข้าเพราะวต่าไมต่มบีผใยข้ ดสามารถกระทคาการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยกคาลกังกระทคาไดข้นอกเสบียจากวต่า
พระเจข้าทรงอยยต่กกับผยข้นกันี้น พระเยซยทรงประกาศอยต่างชกัดเจนแกต่นลิโคเดมกัสวต่ามนลุษยร์ตข้องบมังเกริดใหมข่เพนนื่อทบีจนื่ ะเหห็น
และเขข้าสยต่อาณาจกักรของพระเจข้า นลิโคเดมกัสคลิดถซงเรนนื่องธรรมชาตริทกันทบี ไมต่ใชต่เรนนื่องเหนนอธรรมชาตลิ เขาถามวต่า “คน
ชราแลข้วจะบกังเกลิดใหมต่อยต่างไรไดข้ จะเขข้าในครรภร์มารดาครกันี้งทบีนื่สองและบกังเกลิดใหมต่ไดข้หรนอ” (อต่านยอหร์น 3:1-10)
นลิโคเดมกัสนต่าจะเปป็นชายวกัยกลางคน, อาจารยร์คนหนซนื่งในอลิสราเอล-และเขาคลิดวต่าพระเยซยกคาลกังตรกัสถซงการเกลิด
แบบธรรมชาตริครกังนี้ ทบีนื่สอง แตต่พระเยซยกคาลกังตรกัสถซงการบกังเกลิดฝฝ่ายวริญญาณ และพระองคร์ตรกัสวต่า “ซซนื่งบกังเกลิดจาก
เนนนี้อหนกังกห็เปป็นเนนนี้อหนกัง และซซสิ่งบมังเกริดจากพระวริญญาณกร็คฉอจริตวริญญาณ” ในทคานองเดบียวกกัน พวกยลิวเหลต่านบีนี้ (ใน
มกัทธลิว 12 ตรงนบีนี้) ชคานาญเรนนื่องภายนอกตข่างๆ-วกันสคาคกัญตต่างๆ, ของถวายตต่างๆ, พลิธบีกรรมตต่างๆ, และประเพณบี
ตต่างๆของบรรพบลุรลุษของพวกเขา อยต่างไรกห็ตาม พระวจนะของพระเจข้ากลต่าววต่าความเชฉสิ่อฟฟังกห็ “ดบีกวต่าเครนนื่องสกัตว
บยชา” (1 ซมอ. 15:22)
พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นเพลินื่งกลต่าวหาพระเยซยวต่าขกับพวกผบีออกโดยเบเอลเซบกับ นายแหต่งพวกผบี พระเยซยทรง
ตอบคคาดยถยกของพวกเขาโดยประกาศวต่าหากนายของพวกผบีขกับไลต่เหลต่าขข้าราชบรลิพารของมกัน มกันกห็เหมนอนกกับวต่า
กคาลกังขกับไลต่ตกัวมกันเองออกไป เนนนื่องจากพวกมกันกคาลกังทคางานของมกันอยยต่ ในทบีนื่นบีนี้เหมนอนกกันพระเยซยตรกัสถซงซาตาน
และเหลต่าผยข้แทนของมกัน โดยใชข้ภาพประกอบของชายคนหนซนื่งทบีนื่ถยกผบีโสโครกตนหนซนื่งเขข้าสลิง:

“เมฉสิ่อผรีโสโครกออกมาจากผผผู้ใดแลผู้ว...” กรลุณาสกังเกต-ไมต่มบีใครขอรข้องผบีโสโครกตนนบีนี้ใหข้ออกไป พระเจข้า
มลิไดข้ทรงขกับมกันออกไป ผบีโสโครกตนนบีนี้ไดข้ออกมาดข้วยความสมกัครใจและความปรารถนาของมกันเอง
“...มมันกร็ทอข่ งเทรีสิ่ยวไปในทรีสิ่กมันดาร เพฉสิ่อแสวงหาทรีสิ่หยทุดพมัก...” พวกยลิวเชนนื่อวต่าพวกผบีปปศาจและเหลต่าผบี
โสโครกพบทบีนื่อาศกัยของพวกมกันในทบีนื่กกันดารและในอลุโมงคร์ฝฟังศพตต่างๆ-นกันื่นคนอ ใน “ทบีนื่แหข้งแลข้ง” วลิญญาณชกัวนื่ ตน
หนซนื่งไมต่พอใจและหยลุดพกักไมต่ไดข้หากมกันไมต่ไดข้เขข้าสลิงรต่างกายๆหนซนื่ง จากพระวจนะของพระเจข้าเราทราบวต่าเหลต่า
วลิญญาณชกัวนื่ เขข้าสลิงรต่างกายของชายและหญลิงทกันี้งหลาย และบางครกันี้งกห็เคยเขข้าสลิงรต่างของพวกสกัตวร์แบบชกันื่วคราว
พระเยซยทรงขกับผบีกองออกจากชายคนนกันี้นทบีนื่แดนกาดารา และผบีเหลต่านกันี้น “ไดข้อข้อนวอนพระองคร์วต่า...ขอใหข้เขข้าอยยต่
ในฝยงสลุกรนกันี้นเถลิด” (มธ. 8:31)-และพระเยซยทรงอนลุญาตพวกมกันใหข้ไปไดข้ ตรงนบีนี้ในมกัทธลิวบททบีนื่ 12 ผบีโสโครกตนนบีนี้
ไดข้ออกไปจากชายผยข้นกันี้นและเดลินทต่องไปทกันื่วทบีนื่กกันดารเพนนื่อแสวงหาทบีนื่หยลุดพกัก “แตข่ไมข่พบเลย” นกันื่นคนอ มกันเสาะ
แสวงหาทบีหนื่ ยลุดพกักนอกชายผยข้นกันี้นทบีนื่มกันไดข้จากมา แตต่มกันไมต่พบทบีนื่หยลุดพกักเลย เหห็นไดข้ชกัดวต่าผบีตนนบีนี้ไมต่ไดข้แสวงหาทบีจนื่ ะ
เขข้าสลิงอบีกรต่างหนซนื่ง เนนนื่องจากมกันรยวข้ ต่ามกันสามารถกลกับไปยกัง “เรนอนของมกันเอง” ไดข้ องคร์พระผยข้เปป็นเจข้ามลิไดข้ทรงขกับผบี
ตนนบีนี้ออก เหมนอนกกับทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงกระทคากกับผบีเหลต่านกันี้นในมกัทธลิว 8 ผยข้ซซนื่งตข้องไปหลบภกัยในสลุกรฝยงนกันี้น
ขข้อ 44: “แลผู้วมมันกร็กลข่าววข่า ‘ขผู้าจะกลมับไปยมังเรฉอนของขผู้าทรีสิ่ขผู้าไดผู้ออกมานมันั้น’ และเมฉสิ่อมมันมาถซงกร็เหร็น
เรฉอนนมันั้นวข่าง กวาดและตกแตข่งไวผู้แลผู้ว”
“แลผู้วมมันกร็กลข่าววข่า ‘ขผู้าจะกลมับไปยมังเรฉอนของขผู้าทรีสิ่ขผู้าไดผู้ออกมานมันั้น’ และเมฉสิ่อมมันมาถซงกร็เหร็นเรฉอนนมันั้น
วข่าง กวาดและตกแตข่งไวผู้แลผู้ว” ผมเหห็นดข้วยกกับเหลต่าผยข้รยข้พระคกัมภบีรร์ทวบีนื่ ต่าพระเยซยกคาลกังตรกัสแกต่ชนชาตลิอลิสราเอลเปป็น
หลกักตรงนบีนี้ แตต่ตามทบีนื่ 2 ทลิโมธบี 3:16, 17 กลต่าว “พระคนมภนรณ์ทสุกตอนไดผู้รมับการดลใจจากพระเจผู้า และเปป็น
ประโยชนร์ในการสอน การตกักเตนอนวต่ากลต่าว การปรกับปรลุงแกข้ไขคนใหข้ดบี และการอบรมในเรนนื่องความชอบธรรม
เพนนื่อคนของพระเจข้าจะดบีรอบคอบ พรกักพรข้อมทบีนื่จะกระทคาการดบีทกลุ อยต่าง” ดข้วยเหตลุนบีนี้ จซงมบีบทเรบียนทบีนื่ยลินื่งใหญต่ตรงนบีนี้
ในพระคคาตอนนบีนี้สคาหรกับคลุณและผม ผบีโสโครกตนนบีนี้มบีการสนทนากกับตกัวมกันเองและตกัดสลินใจวต่าเนนนื่องจากมกันไดข้
แสวงหาทบีหนื่ ยลุดพกักและหาไมต่เจอเลย มกันจซงจะกลกับไปยกังเรนอนของมกัน กรลุณาสกังเกตวลบี “เรฉอนของขผู้า” “เรนอน”
ตรงนบีนี้บต่งบอกถซงชายผยข้นกันี้นทบีนื่มกันไดข้เขข้าสลิงหรนอครอบครองกต่อนหนข้านบีนี้
มบีบางนลิกายซซนื่งใชข้พระคคาขข้อนบีนี้เพนนื่อสนกับสนลุนหลกักคคาสอนของตนเรนนื่องการหลต่นจากพระคลุณหรนอการสยญ
เสบียความรอดของตน พวกเขากลต่าววต่านบีนื่เปป็นภาพของคนๆหนซนื่งซซนื่งเคยไดข้รกับความรอด จากนกันี้นเขากห็สยญเสบียความ
รอดของตนไปและแยต่กวต่ากต่อนทบีนื่เขาไดข้รบกั ความรอดเจห็ดเทต่า อยต่างไรกห็ตาม นบีนื่ไมต่เกบีนื่ยวขข้องอะไรเลยกกับบลุตรของ
พระเจข้าทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว, ถยกชคาระลข้างในพระโลหลิต, รอดโดยพระคลุณ, ถยกไถต่แลข้ว วลิญญาณชกัวนื่ ตนนบีนี้กลต่าววต่า “ขข้า
จะกลกับไปยกังเรมอนของขด้า” เรนอนหลกังนกันี้นเปป็นของวลิญญาณชกันื่วตนนบีนี้กต่อนมกันออกมา, มกันไดข้ออกมาดข้วยความ
สมกัครใจ และเรนอนหลกังนกันี้นยกังเปป็นของมกันอยยต่ นบีนื่ไมต่อาจเปป็นภาพของครลิสเตบียนทบีนื่แทข้จรลิงไดข้
“และเมฉสิ่อมมันมาถซงกร็เหร็นเรฉอนนมันั้นวล่าง...” วลิญญาณชกันื่วตนนบีนี้ไดข้กลกับไปยกังเรนอนของมกันเอง และมกันพบวต่า
เรนอนนกันี้นวต่างเปลต่า เรนอนทบีนื่วต่างเปลต่าไมต่อาจเปป็นตกัวแทนของหกัวใจของผผผู้เชฉสิ่อไดข้ เพราะวต่าเมนนื่อคนบาปคนใดไดข้รกับ
ความรอดแลข้ว พระเยซผกห็เสดห็จเขข้ามาในใจนกันี้นในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระเยซยตรกัสวต่า “ถข้าผยข้ใดรกัก
เรา ผยข้นกันี้นจะรกักษาคคาของเรา และพระบลิดาของเราจะทรงรกักเขา แลข้วพระบริดากมับเราจะมาหาเขาและจะอยดูล่กบน

เขา” (ยอหร์น 14:23) อกัครสาวกเปาโลพยดถซง “พระครริสตคผผผู้ทรงสถริตในทข่านทมันั้งหลาย อกันเปป็นทบีนื่หวกังแหต่งสงต่าราศบี”
(คส. 1:27) และในเอเฟซกัส 3:17 เขาอธลิษฐานวต่า “เพฉสิ่อพระครริสตคจะทรงสถวิตในใจของทล่านโดยความเชฉสิ่อ” ดกัง
นกันี้น “เรนอน” ของครลิสเตบียนจซงไมข่วาข่ งเปลข่า!
นบีนื่คนอสลินื่งทบีนื่เกลิดขซนี้นในตอนนกันี้น: ผบีโสโครกตนนบีนี้ไดข้ออกมาจากชายผยข้นกันี้นทบีนื่มกันเคยเขข้าสลิง และมกันออกมาเอง
ดข้วยความสมกัครใจ มกันเดลินไป, มกันเสาะหาทบีนื่หยลุดพกัก, แตต่มกันไมต่พบทบีนื่หยลุดพกักเลย; และขณะทบีนื่มกันออกมา ชายผยข้
นกันี้นกห็ปฏลิรยปตกัวเอง เขา “กวาด” เรนอนนกันี้น, เขาทคาความสะอาดเรนอนนกันี้น; เขาประดกับประดาใหมต่, เขาทาสบี, เขา
“ตกแตข่ง” เรนอนนกันี้น เรนอนนกันี้น (ชายผยข้นกันี้น) ถยกปรกับปรลุงใหมต่ (ถยกปฏลิรยป) แบบทลุกซอกทลุกมลุมและวต่างเปลต่าตอนทบีนื่
วลิญญาณชกัวนื่ ตนนบีนี้กลกับมา; ดข้วยเหตลุนบีนี้มกันจซงกลกับเขข้ามาอยยต่ในเรนอนนกันี้น
ขข้อ 45: “มมันจซงไปรมับเอาผรีอฉสิ่นอรีกเจร็ดผรีราผู้ ยกวข่ามมันเอง แลผู้วกร็เขผู้าไปอาศมัยทรีสิ่นมัสิ่น และในทรีสิ่สทุดคนนมันั้นกร็ตกทรีสิ่
นมัสิ่งรผู้ายกวข่าตอนแรก คนชาตริชวมัสิ่ นรีนั้กร็จะเปป็นอยข่างนมันั้น”
จงสกังเกต: วลิญญาณชกัวนื่ ตนนบีนี้กลกับเขข้าไปอยยต่ในเรนอนของมกันเอง และมกันรกับเอา “ผรีอฉสิ่นอรีกเจร็ดผรีราผู้ ยกวข่ามมัน
เอง” – ดกังนกันี้นผบีทกันี้งแปดตนนกันี้นจซงเขข้าไปอยยต่ในเรนอนนกันี้นและอาศมัยทบีนื่นกันื่น พวกมกันไมต่ใชต่แคต่มาเยรีสิ่ยม, พวกมกันมาอยผ;ข่
แนต่นอนวต่า “และในทรีสิ่สทุดคนนมันั้นกร็ตกทรีสิ่นมัสิ่งรผู้ายกวข่าตอนแรก” คลุณสามารถเหห็นสลินื่งนบีนี้ไดข้ในชลุมชนของคลุณหรนอในค
รลิสตจกักรของคลุณ: หากคนๆหนซนื่งกลข่าวรมับเชฉสิ่อแบบปลอมๆ เขากห็จะพยายามทคาใหข้ชบีวลิตของตนสะอาดขซนี้น เขาจะ
ประสบความสคาเรห็จในความพยายามตต่างๆของเขาอยยต่ชกันื่วระยะหนซนื่ง แตต่มกันจะไมต่คงอยยต่ถาวร ปกตลิแลข้วหลกังจาก
ผต่านไปชต่วงสกันี้นๆคนๆนกันี้นกห็จะชกันื่วมากยลินื่งกวต่าตอนกต่อนทบีนื่เขาปฏลิรยปตกัวเองเสบียอบีก
พระเจข้าไมต่ทรง “ตกแตต่ง” วลิญญาณหรนอจลิตใจ; พระองคคทรงสรผู้างใจใหมล่และววิญญาณใหมล่ภายในตมัว
เรา: “เราจะใหข้ใจใหมข่แกต่เจข้าดข้วย และเราจะบรรจลุจตริ วริญญาณใหมข่ไวข้ในเจข้า เราจะนคาใจหลินออกไปเสบียจากเนนนี้อ
ของเจข้า และจะใหข้ใจเนนนี้อแกต่เจข้าดข้วย” (อสค. 36:26) พระองคคทรงสรผู้างเราใหผู้เปป็นคนใหมล่ในพระครริสตค: “เหตลุ
ฉะนกันี้นถข้าผยข้ใดอยยต่ในพระครลิสตร์ ผผผู้นมันั้นกร็เปป็นคนทรีสิ่ถผกสรผู้างใหมข่แลผู้ว สลินื่งเกต่าๆกห็ลวต่ งไป ดยเถลิด สริสิ่งสารพมัดกลายเปป็นสริสิ่ง
ใหมล่ทมันั้งนมันั้น” (2 คร. 5:17)
พระเจข้าไมต่ทรงปรกับโฉมเราใหมต่, พระองคร์ไมต่ทรงซต่อมแซมเรา, พระองคร์ไมต่ทรงยกเครนนื่องเราเหมนอนกกับทบีนื่
เราคงจะกระทคากกับรถยนตร์คกันหนซนื่งหรนอบข้านหลกังหนซนื่ง พระเจข้าทรงใสต่ใจใหมต่, วลิญญาณใหมต่ไวข้ภายในเรา-และเรา
เปป็น “คนทบีนื่ถยกสรข้างใหมต่แลข้ว” เมนนื่อเราบกังเกลิดใหมต่ คนทกันี้งหลายทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วมบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ลกักษณะ
แบบพระเจข้า, และพวกเขาถยกนคาพาโดยพระวลิญญาณในวลิถบีตต่างๆแหต่งความชอบธรรม “พระวลิญญาณของ
พระเจข้าทรงนคาพาผยข้ใด ผยข้นกันี้นกห็เปป็นบลุตรของพระเจข้า” และพวกเขาไมต่สนองตกัณหาตต่างๆของเนนนี้อหนกังเพราะวต่า
พระวลิญญาณทรงนคาพาผยข้เชนนื่อแตต่ละคน
“คนชาตริชวมัสิ่ นรีนั้กร็จะเปป็นอยข่างนมันั้น” ผมยอมรกับอยต่างยลินยอมพรข้อมใจวต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ถยกกลต่าวแกต่พวกยลิว
ทบีนื่มบีชวบี ลิตอยยใต่ นสมกัยนกันี้นโดยตรง และเราทราบวต่ามกันไดข้เกลิดขซนี้นเหมนอนกกับทบีนื่พระเยซยไดข้ทรงพยากรณร์ไวข้แลข้ววต่าจะเกลิด
ขซนี้น แตต่นบีนื่ไมต่เพบียงใชข้กบกั พวกยลิวและชนชาตลินกันี้นทบีนื่ไดข้ตรซงพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่กางเขนเทต่านกันี้น; มกันใชข้กกับผยข้คนทลุกวกันนบีนี้ดวข้ ย
ดกังทบีนื่ไดข้กลต่าวไวข้แลข้ว พระคคาตอนนบีนี้ไมต่ไดข้แสดงภาพของคนบาปทบีนื่มาหาพระเยซย, พญามารถยกขกับออก,
และจากนกันี้นพญามารกห็กลกับมาและยซดครองใจของคนๆนกันี้นและทคาใหข้เขาเปป็นคนทบีนื่แยต่กวต่าตอนกต่อนทบีนื่เขาไดข้รกับ

ความรอด นบีนื่ไมข่ใชข่ภาพของคนทบีนื่รอดแลข้วอยต่างแนต่นอน เพราะวต่าชายผยข้นบีนี้ไมต่เคยไดข้รกับความรอดเลย ชายผยข้นบีนี้ไมต่เคย
มบีพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ, ลกักษณะแบบพระเจข้าของพระครลิสตร์ในใจของเขา เขาไมต่เคยมบีใจใหมต่, เขามบีแตต่ใจทบีนื่ “ถยก
กวาดและตกแตต่ง” หากขข้อพระคคานบีนี้อต่านวต่า “และมกันกลต่าววต่า “ขข้าจะกลกับไปยกังเรนอนทบีนื่เคยเปป็นเรนอนของขข้า”;
และเมนนื่อมกันมาแลข้ว มกันกห็พบเรนอนหลกังใหมต่” ผมกห็จะเหห็นพข้องวต่าพระคคาขข้อนบีนี้กคาลกังพยดถซงครลิสเตบียนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่
แลข้ว แตต่วลิญญาณชกันื่วตนนบีนี้กลกับไปยกังเรนอนของมมันเอง มกันไมต่ใชต่เรนอนหลกังใหมต่ แตต่เปป็นเรนอนหลกังหนซนื่งทบีนื่วต่างเปลต่าซซนื่ง
กต่อนหนข้านบีนี้ถยกปรกับโฉมใหมต่หมด, ถยกตกแตต่ง, และถยกทคาใหข้มบีความสวยงาม อยต่ากลต่าวหาพระเจข้าวต่าทรงชต่วยคน
บาปคนหนซนื่งใหข้รอดและทรงปลต่อยใจของเขาใหข้วต่างเปลต่าเดห็ดขาด พระเจข้าทรงใสต่พระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธไวข้ในใจ,
และครลิสเตบียนกห็ไมต่วต่างเปลต่า แตต่เปป็นผยข้มบีลกักษณะแบบพระเจข้า
ผมไปไกลกวต่าเดลิมอบีกกข้าวหนซนื่งและขอประกาศอยต่างเนข้นยนี้คาและปราศจากการขออภกัยวต่าวลิญญาณชกัวนื่ ไมต่
สามารถเขข้าไปในใจของครลิสเตบียนไดข้ วลิญญาณชกัวนื่ อาจเขข้าไปในความคลิดของครลิสเตบียนและครอบครองเนฉนั้อหนมัง
ของครลิสเตบียนไดข้ชกันื่วคราว แตต่วลิญญาณชกัวนื่ ไมต่สามารถเขข้าไปในใจไดข้ เมนนื่อพระเจข้าทรงชต่วยคนๆหนซนื่งใหข้รอด
พระองคร์กทห็ รงประทมับตราเขา-และซาตานไมต่สามารถแกะตราประทกับของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธไดข้ เปาโล
หนลุนใจผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายวต่า “อยข่าทคาใหผู้พระวริญญาณบรริสทุทธริขธิ์ องพระเจผู้าเสรียพระทมัย เพราะโดยพระววิญญาณนนนั้น
ทล่านไดด้ถกดู ประทนบตราหมายทล่านไวด้จนถซงวมันทรีสิ่ทรงไถข่ใหผู้รอด” (อฟ. 4:30) และเขาชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าครลิสเตบียนถยกซต่อน
ไวข้ในพระครลิสตร์: “เพราะวต่าทต่านไดข้ตายแลข้วและชนววิตของทล่านซล่อนไวด้กนบพระครวิสตณ์ในพระเจด้า” (คส. 3:3)
การบอกเปป็นนกัยวต่าซาตานสามารถแกะตราประทกับของพระเจข้าทบีนื่อยยต่บนหกัวใจของผยข้เชนนื่อและเขข้าไปในใจ
นกันี้นอบีกหลกังจากทบีนื่มกันถยกขกับออกไปแลข้วโดยฤทธลิธเดชของพระเจข้า กห็เทต่ากกับกลต่าววต่าซาตานมบีอคานาจมากกวต่า
พระเจข้า การกลต่าววต่าซาตานสามารถกลกับมายซดครองใจของผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วและถยกไถต่แลข้วกห็เทต่ากกับกลต่าว
วต่าซาตานสามารถเขข้ามาหาพระเจผู้าและขโมยลยกคนหนซนื่งของพระเจข้าผยข้ซซนื่งถยกซต่อนไวข้กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้าไป
ไดข้! เปาโลประกาศวต่าเรา “นมัสิ่งในสวรรคสถานกมับพระองคคในพระเยซดูครวิสตณ์” (อฟ. 2:6)
นบีนื่ไมต่ใชต่การเชนนื่อโชคชะตา; นบีนื่เปป็นหลกักคคาสอนตามพระคกัมภบีรร์ ไมต่ใชต่สมาชลิกครลิสตจกักรทลุกคนเปป็นผยข้เชนนื่อทบีนื่
บกังเกลิดใหมต่แลข้ว และไมต่ใชต่ทกลุ คนทบีนื่บอกวต่าตนเปป็นครลิสเตบียนไดข้บกังเกลิดใหมต่แลข้ว พระเจผู้าเพรียงผผผู้เดรียวทรงทราบ
แนต่นอนวต่าใครเปป็นผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว เราเชนนื่อวต่าคนบางคนบกังเกลิดใหมต่แลข้ว-เพราะวต่าพวกเขามบีผลตข่างๆและ
เราเชนนื่ออยต่างจรลิงใจวต่าพวกเขาไดข้รกับความรอดแลข้ว-แตต่พระเจข้าเพบียงผยข้เดบียวทรงทราบอยต่างแนต่นอน คทุณรยวข้ าต่ ตมัว
คทุณเองรอดแลข้วหรนอไมต่ แตต่คลุณไมต่สามารถประกาศอยต่างแนต่ใจไดข้วาต่ คนอนนื่นรอดแลข้วหรนอไมต่ คลุณไมต่สามารถรยข้ใจ
ของบลุคคลใดไดข้เวข้นแตต่ตกัวคลุณเอง-และเหตลุผลประการเดบียวทบีนื่คลุณรยจข้ กักใจของคลุณเองกห็คนอ เพราะวต่าพระวลิญญาณ
บรลิสลุทธลิธทรงอยยต่ในใจนกันี้นและพระองคร์ทรงเปป็นพยานรต่วมกกับจลิตวลิญญาณของคลุณวต่าคลุณเปป็นบลุตรคนหนซนื่งของ
พระเจข้า: “พระวลิญญาณนกันี้นเปป็นพยานรต่วมกกับจลิตวลิญญาณของเราทกันี้งหลายวต่า เราทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของพระเจข้า”
(โรม 8:16)
1 ยอหร์น 5:10-13 พยดถซงพยานนกันี้นซซนื่งเรามบีอยยต่ในใจของเรา:
“ผผผู้ทรีสิ่เชฉสิ่อในพระบทุตรของพระเจผู้ากร็มพรี ยานอยผใข่ นตมัวเอง ผยข้ทบีนื่ไมต่เชนนื่อพระเจข้ากห็ไดข้กระทคาใหข้พระองคร์เปป็นผยข้
ตรกัสมลุสา เพราะเขามลิไดข้เชนนื่อพยานหลกักฐานทบีนื่พระเจข้าไดข้ทรงเปป็นพยานถซงพระบลุตรของพระองคร์ และพยานหลกัก

ฐานนกันี้นกห็คนอวต่า พระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานชบีวตลิ นลิรกันดรร์แกต่เราทกันี้งหลาย และชบีวตลิ นบีนี้มบีอยยต่ในพระบลุตรของ
พระองคร์ ผยข้ทบีนื่มบีพระบลุตรกห็มบีชวบี ลิต ผยข้ทบีนื่ไมต่มพบี ระบลุตรของพระเจข้ากห็ไมต่มบีชวบี ลิต ขข้อความเหลต่านบีนี้ขข้าพเจข้าไดข้เขบียนมาถซง
ทต่านทกันี้งหลายทบีนื่เชนนื่อในพระนามของพระบลุตรของพระเจข้า เพนนื่อทต่านทกันี้งหลายจะไดข้รวยข้ าต่ ทต่านมบีชวบี ลิตนลิรกันดรร์ และเพนนื่อ
ทต่านจะไดข้เชนนื่อในพระนามของพระบลุตรของพระเจข้า”

กษมัตรริยขร์ องเราและญาตริมริตรฝฝ่ายโลกของพระองคร์
พระเยซซูทรงเปปิดเผยความสมัมพมันธร์แบบใหมข่
ขข้อ 46: “ขณะทรีสิ่พระองคคยมังตรมัสกมับประชาชนอยผข่นมันั้น ดผเถริด มารดาและพวกนผู้องชายของพระองคคพา
กมันมายฉนอยผข่ภายนอกประสงคคจะสนทนากมับพระองคค”
ชนชาตลิอลิสราเอล, “ญาตลิตามเนนนี้อหนกัง” ของพระองคร์, ไดข้ปฏลิเสธพระเยซยเสบียแลข้ว (ในโรม 9:3 อกัคร
สาวกเปาโลกลต่าววต่า “ขข้าพเจข้าปรารถนาจะใหข้ขข้าพเจข้าเองถยกสาปใหข้ตกัดขาดจากพระครลิสตร์ เพราะเหร็นแกข่พรีสิ่นผู้อง
ของขผู้าพเจผู้า คฉอญาตริของขผู้าพเจผู้าตามเนฉนั้อหนมัง”) พระเยซยทรงประกาศตรงนบีนี้ (ในขข้อ 46 ถซง 50) เรนนื่องการเรลินื่มตข้น
ของครอบครกัวใหมต่, ครอบครกัวแหต่งความเชนนื่อ, ซซนื่งรวมถซงคนทกันี้งปวง-ไมต่ใชต่แคต่ประชาชาตลิทบีนื่ถยกเลนอกสรร, เหมนอนใน
สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม, แตต่เปป็นพวกยลิว, พวกคนตต่างชาตลิ, รวย, จน, ทาส, และไท
(ในการเชนนื่อมโยงกกับขข้อพระคคาตอนนบีนี้ของเรา กรลุณาศซกษามาระโก 3:31-35 และลยกา 8:19-21) ขณะทบีนื่
พระเยซย “ยมังตรมัสกมับประชาชนอยผข่นมันั้น” นางมารบียร์และพวกนข้องๆของพระเยซยไดข้มาเพนนื่อ “สนทนากมับพระองคค”
มกันเปป็นเรนนื่องนต่าเศรข้าพอแลข้วทบีเนื่ หลต่าผยข้นคาทต่ามกลางชนชาตลิของพระองคร์เอง คนอชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธ
พระองคร์และหมลินื่นประมาทพระองคร์ แตต่นบีนื่กไห็ มต่ใชต่ความทลุกขร์ทกันี้งหมดทบีพนื่ ระครลิสตร์ทรงสยข้ทน จากขข้อพระคคาอนนื่นๆเรา
เรบียนรยวข้ ต่าพระองคร์ทรงสยข้ทนการตต่อตข้านอกันทารลุณจากญาตลิมตลิ รทบีในื่ กลข้ชลิดมากทบีนื่สดลุ ของพระองคร์ เปาโลบอกเราวต่า
“จงพรินริจคริดถซงพระองคค ผผผู้ไดผู้ทรงทนเอาการตริเตรียนนรินทาแหข่งคนบาปตข่อพระองคคมากเทข่าใด เพนนื่อทต่านทกันี้งหลาย
จะไมต่ออต่ นระอาใจไป” (ฮบ. 12:3) ญาตลิมลิตรทบีนื่ใกลข้ชลิดมากทบีนื่สลุดบางคนของพระองคร์เขข้าใจพระองคร์ผลิดเปป็นเวลา
นาน ในยอหร์น 7:3-5 เราอต่านวต่า: “พวกนข้องๆของพระองคร์จซงทยลพระองคร์วาต่ “จงออกจากทบีนื่นบีนื่ไปยกังแควข้นยยเดบีย
เพนนื่อเหลต่าสาวกของทต่านจะไดข้เหห็นกลิจการทบีนื่ทาต่ นกระทคา เพราะวต่าไมต่มบีผยข้ใดทคาสลินื่งใดลกับๆ เมนนื่อผยข้นกันี้นเองอยากใหข้ตกัว
ปรากฏ ถข้าทต่านกระทคาการเหลต่านบีนี้กห็จงสคาแดงตกัวใหข้ปรากฏแกต่โลกเถลิด” แมผู้พวกนผู้องๆของพระองคคกมร็ ริไดผู้เชฉสิ่อใน
พระองคค” นบีนื่เปป็นการสคาเรห็จจรลิงทบีนื่ชกัดเจนของถข้อยคคาในเพลงสดลุดบี 69:8-“ขผู้าพระองคคกลายเปป็นแขกแปลกหนผู้า
ของพรีสิ่นผู้อง และเปป็นคนตข่างดผู้าวของบทุตรแหข่งมารดาขผู้าพระองคค”
มบีความเหห็นทบีนื่แตกตต่างกกันทต่ามกลางเหลต่าอาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์เกบีนื่ยวกกับวต่า คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกเรบียกในทบีนื่
นบีนี้วาต่ เปป็น “พรีสิ่นผู้อง” คนอผยข้ใด บางคนคลิดวต่าพวกเขาเปป็นลยกๆของนางมารบียร์ ผยข้เปป็นมารดาของพระเยซย; และบางคนกห็
กลต่าววต่าพวกเขาเปป็นลยกๆของนางมารบียร์ ผยข้เปป็นมารดาของเคลโอปฟัส (หรนออกัลเฟอกัส) ในกรณบีหลกัง พวกเขากห็คงจะ
เปป็นลผกพรีสิ่ลผกนผู้องของพระองคร์ ซซนื่งถยกเรบียกวต่า “พบีนื่นข้อง” ตามธรรมเนบียมของพวกยลิวในสมกัยนกันี้น-เพราะวต่าบางครกังนี้
พวกเขากห็เรบียกญาตลิทกลุ คนวต่าเปป็นพบีนื่นข้อง อยต่างไรกห็ตาม ความหมายทบีนื่เปป็นธรรมชาตลิและชกัดเจนมากทบีนื่สดลุ ในทบีนื่นบีนี้กห็
คนอวต่า พวกเขาเปป็นลยกๆของนางมารบียร์ ผยข้เปป็นมารดาของพระเยซย ในมาระโก 6:3 เราอต่านวต่า: “คนนบีนี้เปป็นชต่างไมข้

บลุตรชายนางมารบียร์มใลิ ชต่หรนอ ยากอบ โยเสส ยยดาส และซบีโมนเปป็นนข้องชายมลิใชต่หรนอ และนข้องสาวทกันี้งหลายของเขา
กห็อยยต่ทบีนื่นบีนื่กกับเรามลิใชต่หรนอ” เขาทกันี้งหลายจซงหมางใจในพระองคร์” ไมต่มบีใครมบีเหตลุผลทบีนื่จะบอกเปป็นอยต่างอนนื่น คนเหลต่า
นบีนี้ทบีนื่ปรารถนาจะเหห็นพระเยซยคนอ พวกนข้องชายของพระองคร์-เกลิดจากนางมารบียคร์ นเดบียวกกันกกับทบีนื่พระเยซยประสยตลิ
นางเปป็นหญริงพรหมจารรีตอนทบีพนื่ ระเยซยประสยตลิ แตต่ผมเชนนื่อวต่ามบีบลุตรหลายคนทบีนื่เกลิดจากนางมารบียร์และโยเซฟใน
เวลาตต่อมา ไมต่วาต่ บางคนจะสอนอะไรกห็ตาม
ในเหตลุการณร์ตอนทบีนื่เรากคาลกังศซกษาอยยต่นบีนี้ (ในมกัทธลิว 12) มารดาและพวกนข้องชายของพระเยซย “ยฉนอยผข่
ภายนอก” (นกักอรรถาธลิบายทต่านหนซนื่งกลต่าววต่าพวกเขายนนอยยต่ขข้างนอก โดยปรารถนาทบีนื่จะพผดคทุยกกับพระองคร์ ใน
เมนนื่อพวกเขาควรจะยนนอยยต่ภายใน, และปรารถนาทบีนื่จะฟฟังพระองคร์) เราเรบียนรยข้จดลุ ประสงคร์ของการมาของพวกเขา
จากมาระโก 3:20, 21 เมนนื่อรวมบกันทซกเหตลุการณร์ตอนนกันี้นกกับตอนนบีนี้ในมกัทธลิว เรากห็เหห็นวต่าพระเยซยและอกัครสาวก
สลิบสองคนนกันี้นเขข้ามาในเรนอนหลกังหนซนื่ง และมบีคนอยยต่เยอะมากจนพวกเขาไมต่มบีทบีนื่จะรกับประทานอาหาร ในเวลานบีนี้
เองทบีนื่มาระโกบกันทซกวต่า “เมนนื่อญาตลิมตลิ รของพระองคร์ไดข้ยลินเหตลุการณร์นกันี้น เขากห็ออกไปเพนนื่อจะจกับพระองคร์ไวข้ ดข้วย
เขาวต่า “พระองคร์วลิกลจรลิตแลข้ว”” “ญาตลิมตลิ ร” (ฉบกับภาษาอกังกฤษคนอ friends) ในทบีนื่นบีนี้ไมต่ไดข้หมายถซงพวกอมัคร
สาวก เพราะวต่าพวกเขาอยยต่กกับพระองคร์ในเรนอนหลกังนกันี้นอยยต่แลข้ว เมนนื่อมารดาของพระองคร์และพวกนข้องชายของ
พระองคร์มาถซงเรนอนหลกังนกันี้นในทบีนื่สลุดและปรารถนาทบีนื่จะพยดคลุยกกับพระเยซย มกันกห็เปป็นเรนนื่องปกตลิทบีนื่จะเขข้าใจวต่า พวก
เขาถยกเรบียกแบบเหลินหต่างวต่าเปป็น “เพนนื่อนๆ” พวกเขาเขข้าไปในเรนอนนกันี้นไมต่ไดข้เพราะมบีคนอยยต่เยอะ; ดข้วยเหตลุนบีนี้พวก
เขาจซงฝากคนไปบอกพระเยซย
ขข้อ 47 และ 48: “แลผู้วมรีคนหนซสิ่งทผลพระองคควาข่ “ดผเถริด มารดาและพวกนผู้องชายของพระองคคยฉนอยผข่
ขผู้างนอกประสงคคจะสนทนากมับพระองคค” แตข่พระองคคตรมัสตอบผผผู้ทรีสิ่ทผลพระองคคนมันั้นวข่า “ใครเปป็นมารดาของเรา
ใครเปป็นพรีสิ่นผู้องของเรา”
ผยข้นคาสารคนนกันี้นทบีนื่เขข้าไปถซงพระเยซยและทยลพระองคร์วต่ามารดาและพวกนข้องชายของพระองคร์ยนนอยยต่ขข้าง
นอกและปรารถนาทบีนื่จะพยดคลุยกกับพระองคร์คงคลิดวต่าพระเยซยคงถนอวต่าเรนนื่องของมารดาและพวกนข้องชายของ
พระองคร์เปป็นเรนนื่องสคาคกัญทบีนื่สลุดและพระองคร์คงออกไปหาพวกเขาทกันทบีเปป็นแนต่ แตต่แทนทบีนื่จะทรงทคาเชต่นนกันี้น พระ
เยซยทรงถามวต่า “ใครเปป็นมารดาของเรา ใครเปป็นพรีสิ่นผู้องของเรา?”
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าพระเยซยไมต่เคยขาดความรกัก, ความเคารพ, และความหต่วงหาอาทรทบีนื่มบีตอต่ มารดาของ
พระองคร์เลย พระองคร์ทรงรกักนางและเคารพยคาเกรงนาง และพระองคร์ทรงพลิสยจนร์มกันตลอดทกันี้งชบีวตลิ บนโลกนบีนี้ของ
พระองคร์ ในลยกา 2:51 เราอต่านวต่า “แลข้วพระกลุมารกห็ลงไปกกับเขาไปยกังเมนองนาซาเรห็ธ อยยใต่ ตข้ความปกครองของ
เขา มารดากห็เกห็บเรนนื่องราวทกันี้งหมดนกันี้นไวข้ในใจ” แมข้ในยามทบีนื่ทรงทนทลุกขร์บนกางเขนนกันี้น ความหต่วงใยของพระองคร์
ทบีนื่มบีตอต่ มารดาของพระองคร์กปห็ รากฏชกัดเจน: “ผยข้ทบีนื่ยนนอยยต่ขข้างกางเขนของพระเยซยนกันี้น มบีมารดาของพระองคร์กบกั นข้า
สาวของพระองคร์ มารบียร์ภรรยาของเคลโอฟฟัส และมารบียร์ชาวมกักดาลา ฉะนกันี้นเมฉสิ่อพระเยซผทอดพระเนตรเหร็น
มารดาของพระองคค และสาวกคนทรีสิ่พระองคคทรงรมักยฉนอยผข่ใกลผู้ พระองคคตรมัสกมับมารดาของพระองคควข่า “หญริง
เออ๋ย จงดผบทุตรของทข่านเถริด” แลผู้วพระองคคตรมัสกมับสาวกคนนมันั้นวข่า “จงดผมารดาของทข่านเถริด” และตมันั้งแตข่เวลานมันั้น
มา สาวกคนนมันั้นกร็รมับนางมาอยผข่ในบผู้านของตน” (ยอหร์น 19:25-27) พระเยซยทรงถามคคาถามนกันี้นวต่า “ใครเปป็น

มารดาของเรา ใครเปป็นพบีนื่นข้องของเรา?” เพนนื่อพลุงต่ เปฟ้าจลุดสนใจของบรรดาคนทบีนื่ฟงฟั พระองคร์ไปทบีนื่คคาตอบทบีพนื่ ระองคร์
จวนจะประทานใหข้
ขข้อ 49: “พระองคคทรงเหยรียดพระหมัตถคไปทางพวกสาวกของพระองคค และตรมัสวข่า “ดผเถริด นรีสิ่เปป็นมารดา
และพรีสิ่นผู้องของเรา”
พระเยซยทรงตอบคคาถามเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ทรงถามเสมอ และพระองคร์ทรงตอบคคาถามนบีนี้ พระองคร์ทรง
เหยบียดพระหกัตถร์ของพระองคร์ไปทางพวกสาวกของพระองคร์และตรกัสวต่าคนเหลข่านรีนั้เปป็นมารดาและพบีนื่นข้องของ
พระองคร์ พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อคนทมันั้งปวง-และถซงแมข้วต่าพระองคร์ทรงประสยตลิจากหญลิงคนหนซนื่ง, พระองคร์ผยข้ทรง
เปป็นอาดกัมคนทบีนื่สอง, โดยทรงรกับเอาความเปป็นมนลุษยร์ในทลุกดข้านของเราไวข้บนตกัวพระองคร์เอง, กห็ไมต่ทรงสนลิทชลิด
เชนนี้อกกับนาง (นางมารบียร์) เพราะเหตลุนกันี้นมากไปกวต่าทบีนื่ทรงสนลิทชลิดเชนนี้อกกับคนทกันี้งปวงเหลต่านกันี้นทบีนื่มาเกบีนื่ยวดองกกับ
พระองคร์โดยพระวลิญญาณ และพระเยซยไมต่ไดข้ทรงถยกผยกมกัดใหข้ถนอวต่าการทรงเรบียกแหต่งความสกัมพกันธร์ตต่างๆฝฝ่ายโลก
มบีความสคาคกัญมากเทต่ากกับสวกัสดลิภาพของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อสกันื่งสอนและเพนนื่อชข่วยใหผู้รอด
ขข้อ 50: “ดผู้วยวข่าผผใผู้ ดจะกระทคาตามพระทมัยพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคค ผผผู้นมันั้นแหละเปป็นพรีสิ่นผู้อง
ชายหญริงและมารดาของเรา”
ครอบครกัวใหมต่แหต่งความเชนนื่อประกอบดข้วยผยข้ใดกห็ตามทบีนื่เชนนื่อในพระเยซยอกันนคาไปสยต่ความรอด-ยลิว, ตต่างชาตลิ,
รวย, จน, ทาสหรนอไท, ลยกทาสหรนอนายทาส บลุคคลใดกห็ตามทบีนื่กระทคาพระประสงคคของพระเจผู้า กห็เปป็นพบีนื่นข้องชาย
หญลิงของพระองคร์และมารดาของพระองคร์ จงสกังเกตวต่า พระองคร์ตรกัสในแบบทบีนื่วต่าพระองคร์ทรงประกาศวต่าทลุกคน
ทบีนื่เชนนื่อ, ทลุกคนทบีนื่รบกั ความรอดเปป็นพบีนื่นข้องชายหญลิงและมารดาของพระองคร์ ไมต่มบีความแตกตต่างในความรกักทบีนื่
พระองคร์ทรงมบีใหข้แกต่แมต่, พบีนื่ชายนข้องชาย, หรนอพบีนื่สาวนข้องสาวคนใด มกันไมต่สคาคกัญเลย; พวกเขาทลุกคนเปป็นหนซนื่ง
เดบียวกกัน และพระองคร์ทรงรกักพวกเขาอยต่างสลุดพระทกัยมากกวต่าทบีนื่แมต่คนใดจะรกักลยกของเธอไดข้ หรนอทบีนื่ลยกคนใดจะ
รกักแมต่ของตนไดข้ ผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วกห็เปป็นอวกัยวะตต่างๆแหต่งพระกายของพระครลิสตร์: “เพราะวต่าเราเปป็น
อวกัยวะแหต่งพระกายของพระองคร์ แหต่งเนนนี้อหนกังของพระองคร์ และแหต่งกระดยกของพระองคร์” (อฟ. 5:30)
และในกาลาเทบีย 3:26-28 เราอต่านวต่า: “เพราะวข่าทข่านทมันั้งหลายเปป็นบทุตรของพระเจผู้าโดยความเชฉสิ่อใน
พระเยซผครริสตค เพราะเหตลุวต่า ทลุกคนในพวกทต่านทบีรนื่ กับบกัพตลิศมาเขข้ารต่วมในพระครลิสตร์แลข้ว กห็ไดข้สวมชบีวลิตพระครลิสตร์
จะไมต่เปป็นยลิวหรนอกรบีก จะไมต่เปป็นทาสหรนอไท จะไมต่เปป็นชายหรนอหญลิง เพราะวข่าทข่านทมันั้งหลายเปป็นอมันหนซสิ่งอมัน
เดรียวกมันในพระเยซผครริสตค”

บททรีที่ 13
13:1 ในวกันนกันี้นเองพระเยซยไดข้เสดห็จจากเรนอนไปประทกับทบีนื่ชายทะเล
13:2 มบีคนพากกันมาหาพระองคร์มากนกัก พระองคร์จงซ เสดห็จลงไปประทกับในเรนอ และบรรดาคนเหลต่านกันี้นกห็ยนนอยยต่บน
ฝฟัปี่ง
13:3 แลข้วพระองคร์กตห็ รกัสกกับเขาหลายประการเปป็นคคาอลุปมาวต่า “ดยเถลิด มบีผยข้หวต่านคนหนซนื่งออกไปหวต่านพนช
13:4 และเมนนื่อเขาหวต่าน เมลห็ดพนชกห็ตกตามหนทางบข้างแลข้วนกกห็มากลินเสบีย
13:5 บข้างกห็ตกในทบีนื่ซซนื่งมบีพนนี้นหลิน มบีเนนนี้อดลินแตต่นข้อย จซงงอกขซนี้นโดยเรห็วเพราะดลินไมต่ลซก
13:6 แตต่เมนนื่อแดดจกัดแดดกห็แผดเผา เพราะรากไมต่มบีจซงเหบีนื่ยวไป
13:7 บข้างกห็ตกกลางตข้นหนาม ตข้นหนามกห็งอกขซนี้นปกคลลุมเสบีย
13:8 บข้างกห็ตกทบีนื่ดลินดบี แลข้วเกลิดผล รข้อยเทต่าบข้าง หกสลิบเทต่าบข้าง สามสลิบเทต่าบข้าง
13:9 ใครมบีหยจงฟฟังเถลิด”
13:10 ฝฝ่ายพวกสาวกจซงมาทยลพระองคร์วาต่ “เหตลุไฉนพระองคร์ตรกัสกกับเขาเปป็นคคาอลุปมา”
13:11 พระองคร์ตรกัสตอบเขาวต่า “เพราะวต่าขข้อความลซกลกับของอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ทรงโปรดใหข้ทาต่ นทกันี้งหลายรยข้
ไดข้ แตต่คนเหลต่านกันี้นไมต่โปรดใหข้รยข้
13:12 ดข้วยวต่าผยข้ใดมบีอยยต่แลข้ว จะเพลินื่มเตลิมใหข้คนนกันี้นมบีเหลนอเฟฟอ แตต่ผยข้ใดทบีนื่ไมต่มบีนกันี้น แมข้วาต่ ซซนื่งเขามบีอยยต่จะตข้องเอาไปจาก
เขา
13:13 เหตลุฉะนกันี้น เราจซงกลต่าวแกต่เขาเปป็นคคาอลุปมา เพราะวต่าถซงเขาเหห็นกห็เหมนอนไมต่เหห็น ถซงไดข้ยลินกห็เหมนอนไมต่ไดข้ยลิน
และไมต่เขข้าใจ
13:14 คคาพยากรณร์ของอลิสยาหร์กห็สคาเรห็จในคนเหลต่านกันี้นทบีนื่วต่า ‘พวกเจข้าจะไดข้ยลินกห็จรลิง แตต่จะไมต่เขข้าใจ จะดยกห็จรลิง แตต่
จะไมต่รกับรยข้
13:15 เพราะวต่าชนชาตลินบีนี้กลายเปป็นคนมบีใจเฉนนื่อยชา หยกห็ตซง และตาเขาเขากห็ปปิด เกรงวต่าในเวลาใดเขาจะเหห็นดข้วย
ตาของเขา และไดข้ยลินดข้วยหยของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และจะหกันกลกับมา และเราจะไดข้รกักษาเขาใหข้
หาย’
13:16 แตต่ตาของทต่านทกันี้งหลายกห็เปป็นสลุขเพราะไดข้เหห็น และหยของทต่านกห็เปป็นสลุขเพราะไดข้ยลิน
13:17 เราบอกความจรลิงแกต่ทาต่ นทกันี้งหลายวต่า ศาสดาพยากรณร์และผยข้ชอบธรรมเปป็นอกันมากไดข้ปรารถนาจะเหห็นซซนื่ง
ทต่านทกันี้งหลายเหห็นอยยต่นบีนี้ แตต่เขามลิเคยไดข้เหห็น และอยากจะไดข้ยลินซซนื่งทต่านทกันี้งหลายไดข้ยลิน แตต่เขากห็มลิเคยไดข้ยลิน
13:18 เหตลุฉะนกันี้น ทต่านทกันี้งหลายจงฟฟังคคาอลุปมาวต่าดข้วยผยข้หวต่านพนชนกันี้น
13:19 เมนนื่อผยข้ใดไดข้ยลินพระวจนะแหต่งอาณาจกักรนกันี้นแตต่ไมต่เขข้าใจ มารรข้ายกห็มาฉวยเอาพนชซซนื่งหวต่านในใจเขานกันี้นไป
เสบีย นกันื่นแหละไดข้แกต่ผยข้ซซนื่งรกับเมลห็ดรลิมหนทาง
13:20 และผยข้ทบีนื่รกับเมลห็ดซซนื่งตกในทบีนื่ดนลิ ซซนื่งมบีพนนี้นหลินนกันี้น ไดข้แกต่บลุคคลทบีนื่ไดข้ยลินพระวจนะ แลข้วกห็รกับทกันทบีดวข้ ยความปรบีดบี
13:21 แตต่ไมต่มรบี ากในตกัวเองจซงทนอยยต่ชวกันื่ คราว และเมนนื่อเกลิดการยากลคาบากหรนอการขต่มเหงตต่างๆเพราะพระวจนะ
นกันี้น ตต่อมาเขากห็เลลิกเสบีย

13:22 ผยข้ทรบีนื่ กับเมลห็ดซซนื่งตกกลางหนามนกันี้น ไดข้แกต่บลุคคลทบีนื่ไดข้ฟฟังพระวจนะ แลข้วความกกังวลตามธรรมดาโลก และ
การลต่อลวงแหต่งทรกัพยร์สมบกัตลิกรห็ กัดพระวจนะนกันี้นเสบีย และเขาจซงไมต่เกลิดผล
13:23 สต่วนผยข้ทบีนื่รกับเมลห็ดซซนื่งตกในดลินดบีนกันี้น ไดข้แกต่บลุคคลทบีนื่ไดข้ยลินพระวจนะและเขข้าใจ คนนกันี้นกห็เกลิดผลรข้อยเทต่าบข้าง
หกสลิบเทต่าบข้าง สามสลิบเทต่าบข้าง”
13:24 พระองคร์ตรกัสคคาอลุปมาอบีกขข้อหนซนื่งใหข้เขาทกันี้งหลายฟฟังวต่า “อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนชายคนหนซนื่ง
ไดข้หวต่านพนชดบีในนาของตน
13:25 แตต่เมนนื่อคนทกันี้งหลายนอนหลกับอยยต่ ศกัตรยของคนนกันี้นมาหวต่านขข้าวละมานปนกกับขข้าวสาลบีนกันี้นไวข้ แลข้วกห็หลบไป
13:26 ครกันนี้ ตข้นขข้าวนกันี้นงอกขซนี้นออกรวงแลข้ว ขข้าวละมานกห็ปรากฏขซนี้นดข้วย
13:27 พวกผยรข้ กับใชข้แหต่งเจข้าบข้านจซงมาแจข้งแกต่นายวต่า ‘นายเจข้าขข้า ทต่านไดข้หวต่านพนชดบีในนาของทต่านมลิใชต่หรนอ แตต่มบี
ขข้าวละมานมาจากไหน’
13:28 นายกห็ตอบพวกเขาวต่า ‘นบีนี้เปป็นการกระทคาของศกัตรย’ พวกผยข้รกับใชข้จซงถามนายวต่า ‘ทต่านปรารถนาจะใหข้พวก
เราไปถอนและเกห็บขข้าวละมานหรนอ’
13:29 แตต่นายตอบวต่า ‘อยต่าเลย เกลนอกวต่าเมนนื่อกคาลกังถอนขข้าวละมานจะถอนขข้าวสาลบีดวข้ ย
13:30 ใหข้ทกันี้งสองจคาเรลิญไปดข้วยกกันจนถซงฤดยเกบีนื่ยว และในเวลาเกบีนื่ยวนกันี้นเราจะสกันื่งผยข้เกบีนื่ยววต่า “จงเกห็บขข้าวละมาน
กต่อนมกัดเปป็นฟฝ่อนเผาไฟเสบีย แตต่ขข้าวสาลบีนกันี้นจงเกห็บไวข้ในยลุข้งฉางของเรา”’”
13:31 พระองคร์ยกังตรกัสคคาอลุปมาอบีกขข้อหนซนื่งใหข้เขาฟฟังวต่า “อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนเมลห็ดพกันธลุผร์ กักกาด
เมลห็ดหนซนื่ง ซซนื่งชายคนหนซนื่งเอาไปเพาะลงในไรต่ของตน
13:32 เมลห็ดนกันี้นทบีนื่จรลิงกห็เลห็กกวต่าเมลห็ดทกันี้งปวง แตต่เมนนื่องอกขซนี้นแลข้วกห็ใหญต่ทบีนื่สลุดทต่ามกลางผกักทกันี้งหลาย และจคาเรลิญ
เปป็นตข้นไมข้จนนกในอากาศมาทคารกังอาศกัยอยยต่ตามกลินื่งกข้านของตข้นนกันี้นไดข้”
13:33 พระองคร์ยกังตรกัสคคาอลุปมาใหข้เขาฟฟังอบีกขข้อหนซนื่งวต่า “อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนเชนนี้อ ซซนื่งผยข้หญลิงคน
หนซนื่งเอามาเจนอลงในแปฟ้งสามถกัง จนแปฟ้งนกันี้นฟยขซนี้นทกันี้งหมด”
13:34 ขข้อความเหลต่านบีนี้ทกันี้งสลินี้น พระเยซยตรกัสกกับหมยต่ชนเปป็นคคาอลุปมา และนอกจากคคาอลุปมา พระองคร์มลิไดข้ตรกัสกกับ
เขาเลย
13:35 ทกันี้งนบีนี้เพนนื่อจะใหข้สคาเรห็จตามพระวจนะทบีตนื่ รกัสโดยศาสดาพยากรณร์วาต่ ‘เราจะอข้าปากกลต่าวคคาอลุปมา เราจะ
กลต่าวขข้อความซซนื่งปปิดซต่อนไวข้ตกันี้งแตต่เดลิมสรข้างโลก’
13:36 แลข้วพระเยซยจซงทรงใหข้ฝยงชนเหลต่านกันี้นจากไปและเสดห็จเขข้าไปในเรนอน พวกสาวกของพระองคร์กห็มาเฝฟ้า
พระองคร์ทยลวต่า “ขอพระองคร์ทรงโปรดอธลิบายใหข้พวกขข้าพระองคร์เขข้าใจคคาอลุปมาทบีวนื่ ต่าดข้วยขข้าวละมานในนานกันี้น”
13:37 พระองคร์ตรกัสตอบเขาวต่า “ผยข้หวต่านเมลห็ดพนชดบีนกันี้นไดข้แกต่บลุตรมนลุษยร์
13:38 นานกันี้นไดข้แกต่โลก สต่วนเมลห็ดพนชดบีไดข้แกต่ลยกหลานแหต่งอาณาจกักร แตต่ขข้าวละมานไดข้แกต่ลยกหลานของมารรข้าย
13:39 ศกัตรยผยข้หวต่านขข้าวละมานไดข้แกต่พญามาร ฤดยเกบีนื่ยวไดข้แกต่การสลินี้นสลุดของโลกนบีนี้ และผยข้เกบีนื่ยวนกันี้นไดข้แกต่พวกทยต
สวรรคร์
13:40 เหตลุฉะนกันี้น เขาเกห็บขข้าวละมานเผาไฟเสบียอยต่างไร ในการสลินี้นสลุดของโลกนบีนี้กจห็ ะเปป็นอยต่างนกันี้น

13:41 บลุตรมนลุษยร์จะใชข้พวกทยตสวรรคร์ของทต่านออกไปเกห็บกวาดทลุกสลินื่งทบีทนื่ คาใหข้หลงผลิด และบรรดาผยข้ททบีนื่ คาความ
ชกัวนื่ ชข้าไปจากอาณาจกักรของทต่าน
13:42 และจะทลินี้งลงในเตาไฟอกันลลุกโพลง ทบีนื่นกันื่นจะมบีการรข้องไหข้ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน
13:43 คราวนกันี้นผยข้ชอบธรรมจะสต่องแสงอยยต่ในอาณาจกักรพระบลิดาของเขาดลุจดวงอาทลิตยร์ ใครมบีหยจงฟฟังเถลิด
13:44 อบีกประการหนซนื่ง อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนขลุมทรกัพยร์ซต่อนไวข้ในทลุต่งนา เมนนื่อมบีผยข้ใดพบแลข้วกห็กลกับ
ซต่อนเสบียอบีก และเพราะความปรบีดจบี ซงไปขายสรรพสลินื่งซซนื่งเขามบีอยยต่ แลข้วไปซนนี้อทลุต่งนานกันี้น
13:45 อบีกประการหนซนื่ง อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนพต่อคข้าทบีนื่ไปหาไขต่มลุกอยต่างดบี
13:46 ซซนื่งเมนนื่อไดข้พบไขต่มลุกเมห็ดหนซนื่งมบีคต่ามาก กห็ไปขายสลินื่งสารพกัดซซนื่งเขามบีอยยต่ ไปซนนี้อไขต่มลุกนกันี้น
13:47 อบีกประการหนซนื่ง อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์เปรบียบเหมนอนอวนทบีนื่ลากอยยต่ในทะเล ตลิดปลารวมทลุกชนลิด
13:48 ซซนื่งเมนนื่อเตห็มแลข้วเขากห็ลากขซนี้นฝฟัปี่งนกันื่งเลนอกเอาแตต่ทบีนื่ดใบี สต่ในภาชนะ แตต่ทบีนื่ไมต่ดบีนกันี้นกห็ทลินี้งเสบีย
13:49 ในการสลินี้นสลุดของโลกกห็จะเปป็นอยต่างนกันี้นแหละ พวกทยตสวรรคร์จะออกมาแยกคนชกันื่วออกจากคนชอบธรรม
13:50 แลข้วจะทลินี้งลงในเตาไฟอกันลลุกโพลง ทบีนื่นกันื่นจะมบีการรข้องไหข้ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน”
13:51 พระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “ขข้อความเหลต่านบีนี้ทต่านทกันี้งหลายเขข้าใจแลข้วหรนอ” เขาทยลตอบพระองคร์วาต่ “เขข้าใจ
พระเจข้าขข้า”
13:52 ฝฝ่ายพระองคร์ตรกัสกกับเขาวต่า “เพราะฉะนกันี้นพวกธรรมาจารยร์ทกลุ คนทบีนื่ไดข้รบกั การสกันื่งสอนถซงอาณาจกักรแหต่ง
สวรรคร์แลข้ว กห็เปป็นเหมนอนเจข้าของบข้านทบีนื่เอาทกันี้งของใหมต่และของเกต่าออกจากคลกังของตน”
13:53 ตต่อมาเมนนื่อพระเยซยไดข้ตรกัสคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้เสรห็จแลข้ว พระองคร์กห็เสดห็จไปจากทบีนื่นกันื่น
13:54 เมนนื่อพระองคร์เสดห็จมาถซงบข้านเมนองของพระองคร์แลข้ว พระองคร์กห็สกันื่งสอนในธรรมศาลาของเขา จนคนทกันี้ง
หลายประหลาดใจแลข้วพยดกกันวต่า “คนนบีนี้มบีสตลิปฟัญญาและการอลิทธลิฤทธลิธอยต่างนบีนี้มาจากไหน
13:55 คนนบีนี้เปป็นลยกชต่างไมข้มลิใชต่หรนอ มารดาของเขาชนนื่อมารบียร์มลิใชต่หรนอ และนข้องชายของเขาชนนื่อยากอบ โยเสส ซบี
โมน และยยดาสมลิใชต่หรนอ
13:56 และนข้องสาวทกันี้งหลายของเขากห็อยยต่กกับเรามลิใชต่หรนอ เขาไดข้สลินื่งทกันี้งปวงเหลต่านบีนี้มาจากไหน”
13:57 เขาทกันี้งหลายจซงหมางใจในพระองคร์ ฝฝ่ายพระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “ศาสดาพยากรณร์จะไมต่ขาดความนกับถนอ
เวข้นแตต่ในบข้านเมนองของตน และในครกัวเรนอนของตน”
13:58 พระองคร์จงซ มลิไดข้ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธมากทบีนื่นกันื่น เพราะเขาไมต่มบีความเชนนื่อ

พระเยซซูทรงสมัที่งสอนโดยใชผู้คคาอมปมาตข่างๆ
ขข้อ 1: “ในวมันนมันั้นเองพระเยซผไดผู้เสดร็จจากเรฉอนไปประทมับทรีสิ่ชายทะเล”
ตอนทบีนื่เราปปิดทข้ายบททบีนื่แลข้ว พระเยซยทรงถยกแจข้งใหข้ทราบวต่ามารดาและพวกนข้องชายของพระองคร์อยยต่
ขข้างนอกและปรารถนาทบีนื่จะพยดคลุยกกับพระองคร์ เราเหห็นเชต่นกกันวต่าพระเยซยทรงถนอโอกาสนบีนี้เพนนื่อตรกัสคคาประกาศทบีนื่
สต่งผลมากทบีนื่สลุดซซนื่งประกาศถซงความรกักของพระองคร์ทบีนื่มบีใหข้แกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์-ทบีนื่มใบี หข้แกต่ทกทุ คนทบีนื่กระทคา
พระประสงคร์ของพระบลิดาของพระองคร์ในสวรรคร์ จากนกันี้นพระองคร์จงซ เสดห็จไปจากเรนอนหลกังนกันี้นทบีนื่พระองคร์
ประทกับอยยต่ในขณะนกันี้นและเสดห็จไปตามทางของพระองคร์อยต่างอลิสระ

“ในวมันนมันั้นเองพระเยซผไดผู้เสดร็จจากเรฉอนไป” ประโยคนบีนี้เตห็มไปดข้วยนกัยสคาคกัญ มกันเปป็นการบอกเปป็นนกัย
เชลิงคคาพยากรณร์เกบีนื่ยวกกับการทบีพนื่ ระองคร์ทรงแตกหกักกกับชนชาตลิอลิสราเอลในทบีนื่สลุด (ไมต่มพบี ระวจนะใดของพระเจข้าทบีนื่
ปราศจากฤทธลิธเดชหรนอไรข้ความหมาย) วมันนมันั้นเองเปป็นตอนทบีนื่พระเยซยทรงมาอยยต่ทต่ามกลางชนชาตลิของพระองคร์ใน
ฐานะองคร์ผยข้ยลินื่งใหญต่กวต่าดาวลิด, ยลินื่งใหญต่กวต่าซาโลมอน, ยลินื่งใหญต่กวต่าโยนาหร์, และในฐานะเปป็นเจข้าแหต่งวกันสะบาโต
มกันเปป็นทบีนื่ๆพระองคร์ทรงมบีสลิทธลิโดยชอบ; พระองคร์ทรงเปป็นททุกสริสิ่งหรนอไมต่พระองคร์กห็ไมข่ทรงเปป็นสริสิ่งใดเลย พระองคร์
ตรกัสแกต่ขลุนนางหนลุต่มผยข้มกันื่งมบีคนนกันี้น (ในมาระโก 10:18) วต่า “ทข่านเรรียกเราวข่าประเสรริฐทคาไม ไมข่มรีใครประเสรริฐเวผู้น
แตข่พระเจด้าองคคเดรียว” กลต่าวอบีกนกัยหนซนื่ง หากพระเยซยทรงเปป็นผยข้ประเสรลิฐ พระองคร์กห็ทรงเปป็นพระเจผู้า-และหาก
พระองคร์ไมต่ทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์กห็ไมต่ทรงเปป็นผยข้ประเสรริฐ พรรคพวกของพระองคร์ไมต่ตอข้ นรกับพระองคร์-พวก
เขาปฏลิเสธพระองคร์, พวกเขาปรารถนาทบีนื่จะฆต่าพระองคร์เสบีย; เหตลุฉะนกันี้น “ในวมันนมันั้นเองพระเยซผไดผู้เสดร็จจากเรฉอน
ไป” พระองคร์เสดห็จไปทบีนื่ไหน? เทต่าทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับ “พรรคพวกของพระองคร์” พระองคร์ไมต่ทรงมบีทบีนื่ๆจะเสดห็จไปแลข้ว
เราควรหมายเหตลุไวข้วาต่ พระเยซย “ประทมับทรีสิ่ชายทะเล” (ทะเลกาลลิลบี) เหตลุวาต่ ทะเลในพระคกัมภบีรร์เปป็นภาพ
เลห็งของบรรดาประชาชาตลิทบีนื่เปป็นคนตต่างชาตลิทบีนื่อยยต่ไมต่สงบ (กรลุณาศซกษาดาเนบียล 7:2, 3, 17 และวลิวรณร์ 17:1-15)
เมนนื่อพระเยซยเสดห็จออกไปจากเรนอนหลกังนกันี้นและประทกับทบีนื่ชายทะเล ในภาพเปรรียบอมันหนซสิ่ง พระองคร์กห็ทรงหกันพระ
พกักตรร์ของพระองคร์ไปหาพวกคนตต่างชาตลิแลข้ว เพนนื่อทบีนื่จะเอาหมยต่ชนหนซนื่งออกมาจากคนเหลต่านกันี้นเพนนื่อพระนามของ
พระองคร์
พฤตลิกรรมของพระเยซยเจข้าในขณะนกันี้นเยนอกเยห็นและสงบนลินื่งจรลิงๆ พระองคร์ทรงเปป็นมนทุษยคจรลิงๆเหมนอน
กกับทบีพนื่ ระองคร์ทรงเปป็นพระเจผู้าจรลิงๆ; เหตลุฉะนกันี้น มกันคงเปป็นการโลต่งพระทกัยอยต่างยลินื่งสคาหรกับพระองคร์จรลิงๆทบีนื่ไดข้หนบี
พข้นจากขข้อพลิพาทตต่างๆทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงเผชลิญและมานกันื่งลงและดนนื่มดนื่คากกับธรรมชาตลิ พระองคร์ทรงนกันื่งอยยต่ทบีนื่
ชายทะเล-แตต่อบีกไมต่นานพระองคร์ไมต่ไดข้ทรงอยยตต่ ามลคาพกังแลข้ว ดข้วยวต่าฝยงชนหมยต่ใหญต่รวมตกัวกกันเขข้ามา
ขข้อ 2: “มรีคนพากมันมาหาพระองคคมากนมัก พระองคคจงซ เสดร็จลงไปประทมับในเรฉอ และบรรดาคนเหลข่านมันั้น
กร็ยฉนอยผข่บนฝฟัปี่ง”
“มรีคนพากมันมาหาพระองคคมากนมัก” ฝยงชนหมยต่ใหญต่ปรารถนาทบีนื่จะไดข้ยลินถข้อยคคาของพระเยซยและทบีนื่จะไดข้
เหห็นการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระองคร์ พวกเขาหลายคน-บางทบีอาจเปป็นพวกเขาสต่วนใหญต่-สนอกสนใจเกบีนื่ยวกกับการ
อกัศจรรยร์อกันนต่าตนนื่นตาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ทรงกระทคา แทนทบีนื่จะสนใจเกบีนื่ยวกกับฤทธลิธเดชของบลุรลุษผยข้นบีนี้ ชนหมยต่ใหญต่นกันี้น
เบบียดเสบียดพระองคร์อยต่า
กระตนอรนอรข้น และมบีคนมารวมตกัวกกันมากมายเหลนอเกลินจนเกลิดอกันตรายทบีนื่วาต่ พระองคร์จะทรงถยกผลกักลงไปใน
ทะเล-และในขณะนกันี้นเองพระเยซยทรงเลนอกเรนอหาปลาลคาหนซนื่งเปป็นธรรมาสนร์ของพระองคร์: “พระองคคจซงเสดร็จลง
ไปประทมับในเรฉอ” ผมแนต่ใจวต่าใครกห็ตามทบีนื่ดแย ลเรนอลคานกันี้นเอาเรนอออกไปนอกชายฝฟัปี่งเปป็นระยะทางเลห็กนข้อยโดยใชข้
เชนอกพวนหรนอสมอ เพนนื่อทบีนื่พระเยซยจะสามารถตรกัสแกต่ฝยงชนหมยต่ใหญต่นกันี้นทบีนื่มารวมตกัวกกันบนชายหาดนกันี้นไดข้

คคาอมปมาเจก็ดเรชที่องทรีที่นคาเสนอขผู้อลซกลมับตข่างๆของอาณาจมักรแหข่งสวรรคร์
ขข้อ 3: “แลผู้วพระองคคกตร็ รมัสกมับเขาหลายประการเปป็นคคาอทุปมาวข่า “ดผเถริด มรีผผผู้หวข่านคนหนซสิ่งออกไป
หวข่านพฉช”

“แลผู้วพระองคคกร็ตรมัสกมับเขาหลายประการเปป็นคคาอทุปมา” สลินื่งแรกทบีนื่เราควรกระทคาตรงนบีนี้กห็คนอ หาใหข้พบ
วต่าคคาอลุปมาคนออะไรกกันแนต่และเหตลุใดพระเยซยทรงเลนอกทบีนื่จะสกันื่งสอนในคคาอลุปมาตต่างๆ เราสนใจคคาอลุปมาเหลต่านกันี้น
ของพระเยซยเจข้าและความหมายขณะทบีนื่พระองคร์ทรงประยลุกตร์ใชข้คคาอลุปมาเหลต่านกันี้นในคคาสอนตต่างๆของพระองคร์
เปป็นหลกัก ฉบกับปรกับปรลุงของ Smith-Peloubet Dictionary (สงวนลลิขสลิทธลิธในปป 1884) มบีคคาจคากกัดความทบีนื่
ชกัดเจนทบีนื่สลุดและครบถข้วนทบีนื่สลุดของคคาอลุปมาเทต่าทบีนื่ผมจะหาพบไดข้ ตามทบีพนื่ จนานลุกรมเลต่มนกันี้นวต่าไวข้ คคาวต่า “คคา
อลุปมา” (parable) ในภาษากรบีกคนอ พาราโบเล ซซนื่งสนนื่อความหมายวต่า “การวางไวข้ขข้างกกันหรนอดข้วยกกัน; การ
เปรบียบเทบียบ” ดข้วยเหตลุนบีนี้ คคาอลุปมาในความหมายตรงตกัวจซงเปป็นการวางสลินื่งหนซนื่งไวข้เคบียงขข้างอบีกสลินื่งหนซนื่งหรนอการ
เปรบียบเทบียบสลินื่งหนซนื่งกกับอบีกสลินื่งหนซนื่ง โดยทกัวนื่ ไปมกันถยกใชข้เพนนื่อหมายถซงคคากลต่าวหรนอเรนนื่องเลต่าทบีนื่คต่อนขข้างยนดยาวซซนื่งถยก
เอามาจากธรรมชาตลิหรนอสภาพการณร์แวดลข้อมของมนลุษยร์ ซซนื่งวกัตถลุประสงคร์ของมกันคนอ เพนนื่อนคาเสนอบทเรรียนฝฝ่าย
วริญญาณ
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นตรงนบีนี้วต่าคคาอทุปมาเหลข่านมันั้นทรีสิ่พระเยซผประทานใหผู้ไมข่ใชข่นวิทาน (fables) ตามทบีนื่ Webster’s
Dictionary กลต่าว fable คนอ “เรนนื่องทบีนื่ถยกแตต่งขซนี้นมาเพนนื่อสอนบทเรบียนฝฝ่ายศบีลธรรม; ตกัวละครตต่างๆปกตลิแลข้วเปป็น
พวกสกัตวร์” คคาอทุปมา (parable) ถยกสรข้างขซนี้นเพนนื่อนคาเสนอความจรลิงประการหนซนื่ง-ฝฝ่ายวลิญญาณและฝฝ่ายสวรรคร์
นลิทานแมข้จะมบีคลุณคต่ามากมายกห็ไมต่ใชต่คคาอลุปมา นลิทานเปป็นของแผต่นดลินโลกและไมต่เคยยกตกัวมกันเองขซนี้นเหนนอแผต่น
ดลินโลก มกันไมต่เคยมบีจลุดประสงคร์สยงกวต่าเพนนื่อปลยกฝฟังกฎของศบีลธรรมทบีนื่เฉลบียวฉลาด, การระวกังภกัย, หรนอการมอง
การณร์ไกล นลิทานแคต่ไปถซงจลุดสยงสลุดของศบีลธรรมซซนื่งโลกจะเขข้าใจและเหห็นชอบ แตต่มกันไมต่มบีทบีนื่อยยต่ในพระคกัมภบีรร์
คคาอทุปมาไมข่ใชข่เทพนวิยาย (myth) ในเทพนลิยายวลิทยา ความจรริงและสลินื่งทบีนื่เปป็นเพบียงพาหนะของความจรลิง
ถยกกลมกลนนเขข้าดข้วยกกัน-มกันจซงเปป็นเรนนื่องยากทบีนื่จะแยกอกันหนซนื่งออกจากอบีกอกัน อยต่างไรกห็ตาม ในคคาอลุปมา มกันเปป็น
ทบีนื่เขข้าใจอยต่างชกัดเจนวต่าสลินื่งทบีนื่กคาลกังถยกเลต่านกันี้นไมต่ไดข้เกลิดขซนี้นจรลิงๆ ถซงแมข้วต่ามกันอาจเคยเกลิดขซนี้นไปแลข้วกห็ไดข้และมกันอาจ
เกลิดขซนี้นกห็ตาม
คคาอลุปมาแตกตต่างจากชาดก (allegory) มกันแตกตต่างกกันในเรนนื่องรผปแบบมากกวต่าในเรนนื่องสาระสคาคมัญ
ชาดกใหข้คคาบรรยายของสลินื่งหนซนื่งภายใตข้รยปลกักษณร์ของอบีกสลินื่งหนซนื่ง, คลุณสมบกัตลิและคลุณลกักษณะตต่างๆของสลินื่งแรกถยก
ยกใหข้เปป็นของสลินื่งหลกัง, และทกันี้งสองสลินื่งกลมกลนนเขข้าดข้วยกกัน แทนทบีนื่จะถยกแยกจากกกันอยต่างคต่อนขข้างชกัดเจน ชาดก
เปป็นการตบีความตกัวเอง, และผยข้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในมกันกห็ถยกใหข้คลุณลกักษณะเหลต่านกันี้นของสลินื่งเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกเปป็นตกัวแทน
ในชาดกเรนนื่องนกันี้นๆ-เชต่นในยอหร์น 15:1-8 ทบีพนื่ ระเยซยตรกัสวต่า “เรา (พระเยซผ) เปป็นเถาองทุข่นแทข้...ทข่านทมันั้งหลายเปป็น
กริสิ่ง...” ในคคาอลุปมาหนซนื่ง วลิถบีแหต่งการกระทคาทบีถนื่ ยกเชนนื่อมโยงและถยกเขข้าใจกห็วลินื่งขนานกกัน แตต่คนเหลต่านกันี้นในคคาอลุปมา
นกันี้นๆกห็ถยกจคากกัดอยต่างเขข้มงวดใหข้อยยต่แตต่ในสถานทบีนื่ตาต่ งๆและการกระทคาตต่างๆตามธรรมชาตลิของพวกเขาซซนื่งอยยต่ใน
ความสกัมพกันธร์ของพวกเขาและความตต่อเนนนื่องทบีนื่เปป็นแบบฉบกับของสลินื่งตต่างๆทบีสนื่ ยงสต่งกวต่า ดข้วยเหตลุนบีนี้จซงนคาเสนอการ
เปรบียบเทบียบ, ความคลข้ายคลซง, หรนอภาพประกอบหนซนื่ง
คคาอทุปมาเปป็นการเลข่าเรฉสิ่องแบบจรริงจมังทรีสิ่อยผข่ภายในขรีดจคากมัดตข่างๆของความนข่าจะเปป็น โดยวริถรีแหข่งการก
ระทคาชรีนั้ไปยมังความจรริงฝฝ่ายศรีลธรรมหรฉอฝฝ่ายวริญญาณทรีสิ่ยริสิ่งใหญข่บางอยข่าง มกันไดข้พลกังของมกันมาจากการเปรบียบ
เทบียบของจรลิงตต่างๆทบีนื่ถยกประทกับฝฟังไวข้ภายในโดยพระเยซยครลิสตร์เจข้า ซซนื่งโดยพระองคร์และเพนนื่อพระองคร์สลินื่งสารพกัดไดข้

ถยกเนรมลิตสรข้าง พระองคร์ไดข้ประทานคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้เพนนื่อทคาใหข้มนลุษยร์ตระหนกักถซงความจรลิงจกังและความเรบียบงต่าย
ของความจรลิงตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ พระองคร์ผยข้ไดข้ทรงสอนในคคาอลุปมาตต่างๆ, พระเยซยเจข้า, “ไมต่มบีความจคาเปป็นทบีนื่จะมบี
พยานในเรนนื่องมนลุษยร์ ดข้วยพระองคร์เองทรงทราบวต่าอะไรมบีอยยใต่ นมนลุษยร์” (ยอหร์น 2:25) พระองคร์ทรงสรผู้างมนลุษยร์
ขซนี้นมา และเนนนื่องจากพระองคร์ทรงสกัพพกัญญย พระองคร์จซงทรงทราบความคลิดและความมลุต่งหมายตต่างๆของใจมนลุษยร์
ทลุกคน พระองคร์เพบียงผยข้เดบียวทรงกลข้าสกันื่งสอนโดยใชข้คคาอลุปมาตต่างๆ มนลุษยร์ไมต่สามารถมองเหห็นบต่อนนี้คาพลุทบีนื่อยยต่ภายใน
ซซนื่งปลต่อยไหลกฎตต่างๆแหต่งความจรลิงทกันี้งหลายอกันเปป็นนลิรกันดรร์และความยลุตธลิ รรมซซนื่งคคาอลุปมาถยกสรข้างขซนี้นเพนนื่อ
อธลิบายใหข้แจต่มแจข้ง คคาอลุปมาตต่างๆของเราจะตกอยยต่ในอกันตรายของการบลิดเบนอนความจรลิงแทนทบีนื่จะทคาใหข้ความ
จรลิงอกันลซกซซนี้งเหลต่านกันี้นของเรนนื่องฝฝ่ายวลิญญาณตต่างๆเรบียบงต่าย, ชกัดเจน และเขข้าใจไดข้
คคาอลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยประทานใหข้ถยกปรกับใหข้เขข้ากกับผยข้ฟฟังชนชกันี้นตต่างๆทกันี้งหมดในคราวเดบียว แตต่ละ
คน, ไมต่วาต่ เขามบีสถานะทางสกังคมแบบใดหรนอวต่าเขาอาจเปป็นผยข้ใด, กห็เขข้าใจคคาสอนนกันี้นตามขนาดของความเขข้าใจ
ของเขา ในขข้อ 12 ของบทนบีนี้ เราเรบียนรยวข้ ต่าคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยประทานใหข้มบีพลกังสองเทต่า พวกมกันกคาลกัง
เปปิดเผยและขณะเดบียวกกันกห็ปปิดซต่อน คนบางคนมบีหยทบีนื่จะไดข้ยลิน ขณะทบีนื่คนอนนื่นๆอลุดหยและปปิดตาของตนและไมต่ยอม
เหห็นหรนอไดข้ยลิน สคาหรกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่พรข้อมทบีนื่จะฟฟัง คคาอลุปมาเหลต่านกันี้นกห็เปปิดเผยความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณ; สต่วนคน
เหลต่านกันี้นทบีนื่อลุดหยและปปิดตาของตน แมข้แตต่โอกาสนกันี้นทบีนื่พวกเขามบีกห็ถยกพรากไปจากพวกเขา
ในการสกันื่งสอนและการเทศนาของพระองคร์ พระเยซยทรงใชข้วลิธบีการตต่างๆของการสกันื่งสอนทบีนื่เปป็นธรรมชาตลิ
ตต่อมนลุษยร์โดยรวมและเปป็นทบีนื่คลุข้นเคยตต่อพวกยลิวโดยเฉพาะ จากมลุมมองเชลิงโวหาร ภาพประกอบเหลต่านกันี้นทบีนื่พระ
เยซยเจข้าประทานใหข้ในคคาอลุปมาตต่างๆมบีจดลุ เดต่นตรงความเรบียบงต่ายแบบแจต่มชกัด, ความสงต่าผต่าเผยแบบไมต่ปกตลิ
ธรรมดา, และสตลิปฟัญญาอกันลซกซซนี้ง คคาอลุปมาเหลต่านกันี้นยกังทคาหนข้าทบีนื่ในการนคาความจรลิงตต่างๆทบีในื่ นตอนแรกไมต่อาจ
เขข้าใจไดข้อยต่างสมบยรณร์แบบใหข้อยยต่ในรยปแบบทบีนื่กะทกัดรกัดซซนื่งในรยปแบบนบีนี้พวกมกันถยกจดจคาไดข้อยต่างงต่ายดาย จน
กระทกันื่งพวกมกันนต่าจะถยกเขข้าใจอยต่างละเอบียดถบีนื่ถข้วนมากขซนี้นในเวลาตต่อมา นอกจากนบีนี้ พวกมกันยกังชต่วยใหข้พระองคร์
สามารถประกาศความจรลิงตต่างๆทบีอนื่ าจกต่อใหข้เกลิดความขลุต่นเคนอง ในรยปแบบทบีนื่จลิตใจทบีนื่เสาะหาสามารถเขข้าใจไดข้ ใน
ขณะทบีนื่พวกศกัตรยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราจะไมต่เหห็นประเดห็นของพวกมกันเลย ดกังนกันี้นขณะทบีนื่พระองคร์กคาลกังสกันื่ง
สอนบางคนในผยข้ฟงฟั หมยต่ใหญต่ของพระองคร์ พระองคร์กไห็ มต่ไดข้กคาลกัง “โยนไขต่มลุกตรงหนข้าสลุกร” เมนนื่อพยดถซงคนอนนื่นๆ
คคาอลุปมาตต่างๆทบีนื่พระเยซยประทานใหข้เปป็นเหมนอนเสาเมฆและเสาเพลลิงในสมกัยของโมเสส เสาเมฆนกันี้นมนด
แกต่พวกคนอบียลิปตร์และทคาใหข้พวกเขาสกับสน แตต่มกันมบีแสงเรนองรองใหข้แกต่พวกคนอลิสราเอล เพนนื่อนคาพาและปลอบ
ประโลมใจพวกเขา เราอาจกลต่าวไดข้เชต่นกกันวต่าคคาอลุปมาเปป็นเหมนอนเปลนอกของลยกวอลนกัท-ทบีนื่อยยต่ภายในคนอผลอกันดบี
สคาหรกับผยข้ขยกันขกันแขห็ง แตต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่เกบียจครข้านกห็ไมต่สามารถกลินผลนกันี้นไดข้
ในการตบีความคคาอลุปมาตต่างๆ เรามบีการทรงนคาของพระเยซยครลิสตร์เจข้า พระองคร์ทรงตบีความคคาอลุปมาเรนนื่อง
ผยข้หวต่านและเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมานอยต่างครบถข้วน; และถซงระดกับหนซนื่ง พระองคร์กทห็ รงตบีความคคาอลุปมาเรนนื่อง
อวน ในการตบีความคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นของเรา เราตข้องทคาใหข้แนต่ใจวต่าเขข้าใจภาษาทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรง
ใชข้ในคคาอลุปมานกันี้นๆและการอข้างอลิงอกันหลากหลายไปยกังปรากฏการณร์ทางกายภาพหรนอการใชข้งานทางสกังคม เรา

ตข้องสนบหาดยวาต่ พระเยซยเจข้าทรงมลุต่งหมายหกัวขข้อใดเพนนื่อยกภาพประกอบในคคาอลุปมาแตต่ละเรนนื่อง บางครกันี้งพระเยซยเอง
ทรงกลต่าวหกัวขข้อหรนอความมลุต่งหมายทบีพนื่ ระองคร์ประสงคร์ทจบีนื่ ะยกภาพประกอบ ไมต่วาต่ จะกต่อนหรนอหลกังคคาอลุปมานกันี้นๆ
ขณะทบีนื่เราศซกษาคคาอลุปมาตต่างๆ เราตข้องพลิจารณาดข้วยวต่าแตต่ละเรนนื่องนคาเสนอหกัวขข้อนกันี้นๆในแงต่มลุมใด นบีนื่
หมายความวต่ามกันเปป็นสลินื่งสคาคกัญทบีนื่จะดยคคาอลุปมาทกันี้งเรนนื่อง เหมนอนกกับทบีนื่เรากระทคากกับภาพประกอบอนนื่นใด เราไมต่ควร
เรลินื่มตข้นโดยการพยายามทบีนื่จะใสต่ความหมายของสลินื่งของบางอยต่างโดยไมต่พจลิ ารณาความหมายโดยรวมของคคา
อลุปมาทกันี้งเรนนื่อง คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าพระเยซย, พระอาจารยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดในหมยต่อาจารยร์ทกันี้งปวง, ทรงใชข้ในคคาอลุปมา
ตต่างๆของพระองคร์ คนอภาพประกอบตต่างๆทบีในื่ ชข้บรรดาหลกักการแหต่งสามกัญสคานซกและหกัวขข้อตต่างๆทบีนื่เขข้าใจงต่าย หาก
คลุณจะศซกษาคคาอลุปมาตต่างๆและคคาเทศนาตต่างๆขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา คลุณกห็จะเหห็นทกันทบีวต่าพระองคร์ทรง
สอนแบบตลิดดลินซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆคนทกันี้งหลายสามารถเขข้าใจไดข้วาต่ พระองคร์กคาลกังทรงสอนอะไรอยยต่
วกันนบีนี้มบีแนวโนข้มในสต่วนของอาจารยร์บางทต่านทบีนื่จะไปแบบสลุดโตต่งในการตบีความคคาอลุปมาโดยพยายามทบีจนื่ ะ
ใหข้ความหมายฝฝ่ายวลิญญาณทบีนื่เดห็ดขาดมากๆแกต่ทลุกรายละเอบียดปลบีกยต่อย และหลายครกันี้งนบีนื่กห็ไมต่อาจกระทคาไดข้ เรา
ไมต่ควรขซงตซงสต่วนใดของพระคกัมภบีรร์เพนนื่อพลิสยจนร์ประเดห็นประจคานลิกายหรนอความเชนนื่อมกันื่นในสต่วนของเรา; เราจะตข้อง
ศซกษาคผู้นควผู้าและแยกแยะพระวจนะอยข่างถผกตผู้อง
ขณะทบีนื่พระเยซยประทานคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้ มบีการเตลิมจากนอกเรนนื่อง (หรนอถข้อยคคาทบีนื่ถยกเพลินื่มเขข้ามา) เพนนื่อ
ทคาใหข้เกลิดความหมายขณะทบีนื่พระองคร์ทรงเลต่าเรนนื่องนกันี้นๆ ขณะทบีนื่เราอต่านการตบีความทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าประทาน
ใหข้ของคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมาน เราจะเหห็นวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้ลงลซกรายละเอบียดมาก
นกัก; เหตลุฉะนกันี้น เราตข้องไมต่เดห็ดใบไมข้ทกันี้งหมดของคคาอลุปมาจนเหลนอแตต่ลคาตข้นทบีนื่เปลนอยเปลต่า ในคคาอลุปมาบางเรนนื่อง
ความคลข้ายคลซง (หรนออลุปไมย) กห็ครบสมบยรณร์มากกวต่าในเรนนื่องอนนื่นๆ และประเดห็นเชนนื่อมตต่อตต่างๆในบางเรนนื่องกห็มบี
จคานวนมากกวต่าประเดห็นเชนนื่อมตต่อตต่างๆในเรนนื่องอนนื่นๆ ดกังนกันี้นผมขอกลต่าวซนี้คาวต่า เราตข้องระวกังตกัวมากๆขณะทบีนื่เรา
ตบีความคคาอลุปมาตต่างๆทบีพนื่ ระเยซยประทานใหข้ เราตข้องไมต่ขซงตซงจลุดหรนอรายละเอบียดใดของคคาอลุปมาเพนนื่อพลิสยจนร์ความ
คลิดตต่างๆของเราเองเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องตต่างๆทบีนื่ถยกกลต่าวถซงในคคาอลุปมาเหลต่านกันี้น โดยทกันื่วไปแลข้ว รายละเอบียดของคคาอลุป
มาหนซนื่งๆตข้องไมต่ถยกอกัดเขข้าไปในการสอนสลินื่งทบีนื่ขกัดแยข้งกกับความจรลิงของพระคกัมภบีรร์ทงกันี้ เลต่ม เราตข้องใชข้กฎของพระ
คกัมภบีรร์อยยต่เสมอ-การเปรบียบเทบียบขข้อพระคกัมภบีรร์กกับขข้อพระคกัมภบีรร์, สลินื่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณกกับสลินื่งตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ
เราจะพบคคาอธลิบายทบีนื่พระเยซยประทานใหข้แกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์สคาหรกับการตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ
ในขข้อ 11 จนถซงขข้อ 17 ของบทนบีนี้ มกันเปป็นพระหกัตถร์เชลิงตลุลาการของพระเจข้าทบีนื่อยยต่บนชนชาตลิอลิสราเอลเพราะการทบีนื่
พวกเขาจงใจปฏลิเสธพระเยซยครลิสตร์เจข้า ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ปฏลิเสธความสวต่างทบีนื่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกต่พวกเขา
แลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จงซ ไมต่ประทานความสวต่างเพลินื่มเตลิมใหข้แกต่พวกเขา นบีนื่เปป็นกฎฝฝ่ายวลิญญาณของการเปปิดเผย
ของพระเจข้า พระเจข้าทรงเปปิดเผยความจรลิงเทต่าทบีนื่เราเชฉสิ่อฟฟังความจรลิงเทต่านกันี้น เมนนื่อเรากบฏตต่อความจรลิงทบีนื่เราทราบ
อยยต่แลข้ว เรากห็ไมต่เพบียงไมต่ไดข้รกับความจรลิงใหมต่หรนอความสวต่างใหมต่เทต่านกันี้น แตต่เรายกังสยญเสบียสลินื่งทบีนื่เรามบีอยยต่แลข้วดข้วย นบีนื่
ไมต่ไดข้หมายความวต่าคนๆหนซนื่งจะสยญเสบียความรอดของตนไปหากเขาบกังเกลิดใหมต่แลข้ว มกันแคต่หมายความวต่าหากเรา
ไมต่กระทคาการตามความสวต่างทบีพนื่ ระเจข้าประทานใหข้แกต่เราแลข้ว พระองคร์กห็จะไมต่ทรงเปปิดเผยความจรลิงใดทบีนื่ลซกซซนี้ง

กวต่าเดลิมหรนอความสวต่างบนเรนนื่องฝฝ่ายวลิญญาณตต่างๆมากกวต่าทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงเปปิดเผยแลข้ว นบีนื่ถยกกลต่าวชกัดเจนใน
ขข้อ 12 ของบทนบีนี้
บททบีนื่สลิบสามของมกัทธลิวมบีคคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องซซนื่งในคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นพระเมสสลิยาหร์ผยข้ทรงถยกปฏลิเสธทรงนคา
เสนอเงนนื่อนไขของอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์หลกังจากทบีนื่ชนชาตลิอลิสราเอลผยข้ถยกเลนอกสรรไดข้ปฏลิเสธมกันแลข้วจนถซงการ
เสดห็จกลกับมาของพระมหากษกัตรลิยร์เพนนื่อประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิดในกรลุงเยรยซาเลห็ม เลข “เจห็ด” ในพระคกัมภบีรร์
เปป็นตกัวแทนของความสมบยรณร์ครบถข้วน และคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่นคาเสนอขข้อลซกลกับตต่างๆแหต่งอาณาจกักรนกันี้นกห็ใหข้
มลุมมองทบีคนื่ รบถข้วนของยลุคสมกัยปฟัจจลุบกันนบีนี้ โดยตต่อขยายจากการรกับใชข้สต่วนตกัวขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราหลกัง
จากทบีพนื่ ระองคร์ทรงถยกปฏลิเสธไปจนถซงการเสดห็จกลกับมาของพระองคร์เองเมนนื่อสลินี้นยลุค
ตกัวอยต่างเจห็ดเรนนื่องของยลุคสมกัยนบีนี้ในบทนบีนี้แตกตต่างจากขต่าวสารทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับครริสตจมักรทมันั้งเจร็ดทบีนื่มบีอยยใต่ น
วลิวรณร์ ในมกัทธลิว เราไดข้เหห็นภาพของทกันี้งอาณาจกักรนกันี้น; ในวลิวรณร์ ภาพนกันี้นถยกจคากกัดอยยต่ทบีนื่ครลิสตจกักรเหลต่านกันี้น ในทกันี้ง
สองแหต่งเราไดข้เปปิดเผยสภาพอกันเลวรข้ายของการละทลินี้งความจรลิงและการกลต่าวยอมรกับแบบจอมปลอม ในมกัทธลิว
เราไมต่ไดข้กคาลกังมองดยทบีนื่ครลิสตจกักรทกังนี้ หลายเทต่านกันี้น แตต่ความคลิดของเรายกังสาละวนอยยต่ในดลินแดนทกันี้งหมดของการ
กลต่าวยอมรกับดข้วย มบีศาสนาและการกลต่าวยอมรกับทางศาสนาอยยต่เยอะแยะทบีนื่อยยต่ภายนอกครลิสตจกักรทกันี้งหลายอยต่าง
สลินี้นเชลิง แมข้กระทกันื่งในกรณบีตต่างๆทบีนื่ผยข้คนไมต่มบีความเกบีนื่ยวขข้องอกันใดทกันี้งนกันี้นกกับครลิสตจกักรทกันี้งหลาย กห็มกบี ารพยดคลุย
มากมายเกบีนื่ยวกกับศาสนา, อารยธรรมครลิสเตบียน, ประชาชาตลิครลิสเตบียน, รกัฐบาลครลิสเตบียน-แตต่พวกมกันเปป็น
ครลิสเตบียนแตข่ในนาม สลินื่งทบีนื่เราเรบียกกกันสต่วนใหญต่วาต่ เปป็น “อาณาจกักรชาวครลิสตร์” คนอสลินื่งทบีนื่เรากคาลกังมองเหห็นในคคา
อลุปมาเหลต่านบีนี้ในบททบีนื่สลิบสามของมกัทธลิว; มกันรวมถซงทลุกสลินื่งทบีเนื่ รบียกกกันวต่าครลิสเตบียน
ขณะทบีนื่เราศซกษาคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยประทานใหข้ เราควรเปรบียบเทบียบเรนนื่องราวตต่างๆทบีนื่ถยกบกันทซก
ไวข้ในกลิตตลิคลุณของมาระโกและลยกาเพนนื่อทบีนื่จะไดข้ภาพทบีนื่สมบยรณร์ของสลินื่งทบีนื่พระเยซยทรงสอนเกบีนื่ยวกกับอาณาจกักรแหต่ง
สวรรคร์ คคาเทศนาบนภยเขานกันี้นในบททบีนื่ 5 ถซง 7 ของมกัทธลิวกลต่าวถซงใจความหลกักเดบียวกกัน คคาอลุปมาตต่างๆอาจถนอไดข้
วต่าเปป็นภาคผนวกทบีนื่เปป็นภาพประกอบของคคาเทศนาบนภยเขานกันี้นทบีนื่มหกัศจรรยร์, ไรข้เทบียมทาน, ผลิดปกตลิธรรมดา ใน
คคาเทศนาบนภยเขานกันี้น องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าตรกัสถซงอาณาจกักรนกันี้นอยต่างเปป็นนามธรรมและอยต่างไมต่เจาะจง ในคคา
อลุปมาตต่างๆ พระเยซยทรงใชข้ภาพเปรบียบตต่างๆทบีนื่เหลต่าผยข้ฟฟังของพระองคร์คลุข้นเคย เพนอนื่ ใหข้ภาพประกอบวต่าขต่าว
ประเสรลิฐสต่งผลตต่อชนชกันี้นตต่างๆอกันหลากหลายภายใตข้สภาพตต่างๆอกันหลากหลาย ในคคาเทศนาบนภยเขา พระเยซย
ทรงทบทวนความหลกังเปป็นหลกัก; อยต่างไรกห็ตาม ในคคาอลุปมาตต่างๆของพระองคร์ พระเยซยทรงสนนื่อถซงอนาคตแทบ
ทกันี้งหมด พระองคร์ทรงตบีแผต่ลกักษณะทบีนื่อาณาจกักรนกันี้นจะเจรลิญกข้าวหนข้าไปและธรรมชาตลิของความสคาเรห็จบรลิบยรณร์
ของอาณาจกักรนกันี้น นบีนื่เปป็นเหตลุวต่าทคาไมคคาเทศนาบนภยเขานกันี้นและคคาอลุปมาตต่างๆของพระเยซยเจข้าจซงควรถยกศซกษา
ดข้วยกกันและถยกเปรบียบเทบียบโดยนกักเรบียนทบีนื่ปรารถนาทบีนื่จะเกห็บเกบีนื่ยวผลอกันใหข้บคาเหนห็จของความจรลิงและพละกคาลกัง
ฝฝ่ายวลิญญาณ
คคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องนบีนี้ถยกแบต่งออกเปป็นสองกลลุต่ม-กลลุต่มหนซนื่งมบีสบีนื่เรนนื่อง และอบีกกลลุต่มมบีสามเรนนื่อง สบีนื่เรนนื่องแรกแสดง
ใหข้เหห็นความลข้มเหลวของมนลุษยร์ สบีนื่เปป็นตกัวเลขของแผต่นดลินโลกหรนอโลก สามเรนนื่องหลกังแสดงใหข้เหห็นพระดคารลิตาต่ งๆ
และพระประสงคร์ตาต่ งๆของพระเจข้าซซนื่งถยกกระทคากลิจออกมาอยต่างสมบยรณร์แบบ สามเปป็นตกัวเลขของตรบีเอกานลุภาพ

หรนอความเปป็นพระเจข้า โปรแกรมและแผนการของพระเจข้าไมต่อาจลข้มเหลวไดข้ พระเจข้าทรงกคาหนดสลินื่งสารพกัดไวข้
ลต่วงหนข้ากต่อนการวางรากฐานของโลก และนรกทกันี้งสลินี้นไมต่อาจยกับยกันี้งโปรแกรมของพระองคร์ไดข้ อยต่างไรกห็ตาม นบีนื่กห็
ไมต่ไดข้เปลบีนื่ยนแปลงเจตจคานงเสรบีหรนอความรกับผลิดชอบของมนลุษยร์ พระเจข้าทรงทราบทลุกสลินื่ง, ทรงฤทธานลุภาพทกันี้งสลินี้น
และทรงอยยต่ทลุกหนทลุกแหต่ง; ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระองคร์จงซ ทรงทราบทลุกสลินื่งมาตกันี้งแตต่เรลินื่มแรก เพบียงเพราะวต่าพระองคร์ทรง
เปป็นพระเจข้า
ในคคาอลุปมาเรนนื่องแรกทบีพนื่ ระเยซยประทานใหข้ พระองคร์ตรกัสวต่า “มรีผผผู้หวข่านคนหนซสิ่งออกไปหวข่านพฉช” คคา
อลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านพนชถยกพบในมาระโก 4:3-9 และลยกา 8:5-8 เชต่นกกัน คคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้และเรนนื่องผยข้เชต่าสวนทบีนื่ชกันื่ว
รข้าย (มธ. 21:33-45) เปป็นคคาอลุปมาสองเรนนื่องทบีนื่มกัทธลิว, มาระโก, และลยกาบกันทซกไวข้เหมนอนกกันทกันี้งสามคน
ภาพเปรบียบทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ในทบีนื่นบีนี้ของผยข้หวต่านพนชบต่งบอกถซงการเรลินื่มตข้นใหมต่ การทบีนื่ใครสกักคนจะทคางานในสวน
องลุต่นของพระเจข้า (อลิสยาหร์ 5:1-7) เปป็นเรนนื่องหนซนื่ง; อยต่างไรกห็ตาม การทบีในื่ ครสกักคนจะออกไปหวต่านเมลห็ดพนชในทลุต่ง
นากห็เปป็นอบีกเรนนื่องหนซนื่งไปเลย ตต่อมาในบทนบีนี้พระเยซยเจข้าทรงตบีความคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ พระองคร์ไมต่ทรงปลต่อยใหข้การ
ตบีความเปป็นเรนนื่องของมนลุษยร์ แตต่พระองคร์ทรงตบีความมกันเองเพราะวต่ามกันเปป็นเรนนื่องสคาคกัญสลุดๆ
ขข้อ 4: “และเมฉสิ่อเขาหวข่าน เมลร็ดพฉชกร็ตกตามหนทางบผู้างแลผู้วนกกร็มากรินเสรีย”
“เมลร็ดพฉชกร็ตกตามหนทางบผู้าง” ในสมกัยนกันี้น ถนนหนทางตกัดผต่านเขข้าไปในทลุต่งนาทบีนื่ถยกเพาะปลยก (กรลุณา
สกังเกตมกัทธลิว 12:1) ขณะทบีนื่ผยข้หวต่านหวต่านเมลห็ดพนช เมลห็ดขข้าวทบีนื่เขากคาลกังหวต่านกห็ตกไมต่เพบียงบนดลินทบีนื่ถยกไถแลข้ว
เทต่านกันี้นแตต่บนเสข้นทางถนนดข้วย ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆพนนี้นดลินเรบียบและแขห็ง เมลห็ดพนชทบีตนื่ กบนพนนี้นถนนกห็จะนอนแอข้งแมข้งอยยต่
บนผลิวถนนทบีนื่แขห็ง; ดข้วยเหตลุนบีนี้ เมนนื่อพวกนกเหห็นเมลห็ดพนชเหลต่านกันี้น พวกมกันกห็จะกลินเมลห็ดพนชเหลต่านกันี้น ลยกา 8:5 บอก
เราดข้วยวต่าเมลห็ดพนชเหลต่านบีนี้ถยกเหยรียบยสิ่คา ในดลินแดนตต่างๆทบีนื่อยยต่ในพระคกัมภบีรร์ มกันยกังเปป็นเรนนื่องปกตลิธรรมดามากๆทบีนื่
จะเหห็นนกฝยงใหญต่บลินตามชายคนหนซนื่งทบีนื่หวต่านเมลห็ดขข้าวอยยใต่ นทลุต่งนา และคอยจลิกกลินเมลห็ดขข้าวเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกทลินี้งไวข้
บนพนนี้น
ขข้อ 5 และ 6: “บผู้างกร็ตกในทรีสิ่ซซสิ่งมรีพฉนั้นหริน มรีเนฉนั้อดรินแตข่นผู้อย จซงงอกขซนั้นโดยเรร็วเพราะดรินไมข่ลซกแตข่เมฉสิ่อ
แดดจมัดแดดกร็แผดเผา เพราะรากไมข่มรีจซงเหรีสิ่ยวไป”
“บผู้างกร็ตกในทรีสิ่ซซสิ่งมรีพฉนั้นหริน”-นกันื่นคนอ พนนนี้ ดลินทบีนื่มบีหลินเยอะ ปาเลสไตนร์เปป็นประเทศทบีนื่มบีหลินเยอะ มบีกข้อนหลิน
อยยต่ทกลุ หนทลุกแหต่ง-ขนาดเลห็กและขนาดใหญต่-และคนเรากห็อยากรยวข้ ต่าในสมกัยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา ชาวนา
ทบีนื่ยากจนจะไถดลินดข้วยเครนนื่องมนอทบีจนื่ คากกัดทบีนื่เขาตข้องใชข้ทคางานไดข้อยต่างไร แตต่แมข้แตต่พนนี้นดลินทบีนื่มบีหลินมากกห็จะออกขข้าว
สาลบีทบีนื่ดบีหากเมลห็ดพนชเหลต่านกันี้นสามารถถยกไถลงไปขข้างใตข้ไดข้เพนนื่อทบีพนื่ วกนกจะไมต่มาจลิกพวกมกันกลิน ในคคาอลุปมาเรนนื่อง
นบีนี้ เมลห็ดพนชหลายเมลห็ดเหลต่านกันี้นในพนนี้นดลินทบีนื่มบีหลินมากไดข้พบกกับดลินและความชนนี้นมากพอทบีนื่จะแตกหนต่อไดข้ และหนต่อ
เลห็กๆสบีเขบียวกห็งอกออกมา-แตต่ดวงอาทลิตยร์ทรบีนื่ ข้อนแรงกห็ฆต่าหนต่ออต่อนเหลต่านกันี้นอยต่างรวดเรห็ว เนนนื่องจากหลินเหลต่านกันี้นมบี
อยยต่มากมายเหลนอเกลิน เมลห็ดขข้าวเลห็กๆเหลต่านกันี้นจซงไมต่สามารถหยกันื่งรากลซกลงไปในพนนี้นดลินไดข้มากพอทบีนื่จะไดข้รกับ
ความชนนี้น ลยกากลต่าววต่า “บข้างกห็ตกทบีนื่หลิน และเมนนื่องอกขซนี้นแลข้วกห็เหบีนื่ยวแหข้งไปเพราะทบีนื่ไมต่ชนนี้น” (ลยกา 8:6) ดข้วยเหตลุนบีนี้
เมนนื่อดวงอาทลิตยร์ทบีนื่รข้อนแรงสาดแสงลงบนเมลห็ดนกันี้นและอากาศรข้อนมา พนชนกันี้นกห็เหบีนื่ยวแหข้งและตายไป หลายเมลห็ด
ไดข้ตายไปกต่อนทบีพนื่ วกมกันเตลิบโตขซนี้นดข้วยซนี้คา; เมลห็ดอนนื่นๆกห็มบีชบีวตลิ อยยต่ชวกันื่ ระยะเวลาหนซนื่งและจากนกันี้นกห็ตายไป

ขข้อ 7: “บผู้างกร็ตกกลางตผู้นหนาม ตผู้นหนามกร็งอกขซนั้นปกคลทุมเสรีย”
เมลห็ดพนชบางเมลห็ดไมต่เพบียงตกบนทบีนื่แขห็งๆในพนนี้นถนนและในทบีนื่ๆมบีหลินเยอะซซนื่งพวกมกันไมต่อาจไดข้ความชนนนี้
มากพอทบีนื่จะเอาชบีวตลิ รอดและผลลิตผลใหข้เกห็บเกบีนื่ยวไดข้เทต่านกันี้น แตต่เมลห็ดพนชอนนื่นๆ “ตกกลางตผู้นหนาม” มบีตนข้ หนาม
อยยต่มากมายในปาเลสไตนร์ (จคาไวข้วต่า พวกทหารสานมงกลุฎหนามและนคามกันมาสวมพระเศบียรของพระเยซยกต่อนทบีนื่
พระองคร์ทรงถยกตรซงกางเขน มกันไมต่ใชต่เรนนื่องยากสคาหรกับพวกเขาทบีนื่จะหาตข้นหนามทบีนื่พวกเขาสามารถเอาหนามมา
สานเปป็นมงกลุฎหนามไดข้อยต่างงต่ายดายและรวดเรห็วมากๆ) เมลห็ดพนชบางเมลห็ดเหลต่านกันี้นตกลงกลางตข้นหนาม ตข้น
หนามเหลต่านกันี้นงอกขซนี้นปกคลลุมพนชอต่อนเหลต่านกันี้น, และพวกมกันไมต่อาจเกลิดผลไดข้
ขข้อ 8: “บผู้างกร็ตกทรีสิ่ดรินดรี แลผู้วเกริดผล รผู้อยเทข่าบผู้าง หกสริบเทข่าบผู้าง สามสริบเทข่าบผู้าง”
เมลห็ดพนชบางเมลห็ดตกบน “ดรินดรี”, ถยกปกคลลุมโดยดลิน, และความชนนี้นทคาใหข้พวกมกันแตกหนต่อและงอก
ออกมา รากเหลต่านกันี้นหยกันื่งลซกเขข้าไปในดลิน, ความชนนี้นใหข้อาหารพนชเหลต่านกันี้น, และแนต่นอนวต่าพนชเหลต่านกันี้นออกผล
กรลุณาสกังเกตวต่าถซงแมข้วต่าเมลห็ดพนชเหลต่านบีนี้ตกบนดลินดบีและไมต่ถยกฉลุดรกันี้งโดยบรรดาหลินหรนอตข้นหนาม, แมข้
กระทกันื่งอยยต่ภายใตข้สภาวะตต่างๆทบีนื่ดทบี บีนื่สลุดกห็ตาม, เมลห็ดพนชนกันี้นกห็เกลิดผลในปรลิมาณทบีนื่หลากหลาย-สามสริบเทข่าบผู้าง, หก
สริบเทข่าบผู้าง, รผู้อยเทข่าบผู้าง ผลทบีนื่ออกมานกันี้นขซนี้นอยยต่กกับความอลุดมสมบยรณร์ของดลินเปป็นหลกัก เมนนื่อชาวนาคนใดเกห็บ
เกบีนื่ยวไดข้สามสลิบเทต่า แนต่นอนวต่าเขากห็เกห็บเกบีนื่ยวพนชผลอกันดบี; แตต่ถข้าเมลห็ดขข้าวเมลห็ดเดบียวกต่อใหข้เกลิดเมลห็ดขข้าวอนนื่นๆอบีก
หนซสิ่งรผู้อยเมลร็ด นกันื่นกห็เปป็นพนชผลทบีนื่อดทุ ม ผนนดลินบางสต่วนทบีนื่อยยต่รอบปาเลสไตนร์เคยอลุดมสมบยรณร์สลุดๆ และผยข้คนสมกัย
กต่อนกห็เกห็บเกบีนื่ยวพนชผลไดข้มหาศาล (กรลุณาสกังเกตปฐมกาล 26:12)
ในคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและเมลห็ดพนชนบีนี้ เราเหห็นแบบของคคาอลุปมาเรนนื่องอนนื่นๆทบีนื่เหลนอทกันี้งหมดของพระเยซย
และพระองคร์ประทานเหตลุผลใหข้แกต่เราดข้วยวต่าเพราะเหตลุใดพระองคร์จซงทรงสอนเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ เมนนื่อเรามอง
ยข้อนกลกับไปยกังวกันทบีนื่ควรระลซกถซงนกันี้นเมนนื่อพระเยซยทรงเรลินื่มตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ เรากห็เหห็นทบีนื่ราบแหต่งเยนเนซาเรท
และเรนอหาปลาลคาเลห็กลคาหนซนื่งลอยอยยต่หต่างออกจากฝฟัปี่งไปไมต่ไกลในผนนนนี้คาสบีฟฟ้าของทะเลกาลลิลบีอกันสวยงาม เราเหห็น
ฝยงชนมหาศาลยนนอยยต่บนชายหาดทบีนื่อยยรต่ อบพนนี้นทบีนื่นกันี้นซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆเรนอลคานกันี้นอยยต่หต่างไมต่ไกลจากฝฟัปี่ง พระเยซยทรง
สามารถมองเหห็นขซนี้นไปบนไหลต่เขา เพราะวต่าพนนี้นดลินคต่อยๆไตต่ระดกับสยงขซนี้นไปจากชายขอบทะเลกาลลิลบี ขณะทบีนื่
พระองคร์ทรงมองขซนี้นไปเหนนอเนลินเขาตต่างๆแหต่งปาเลสไตนร์ อาจเปป็นไดข้วต่าพระองคร์ทรงมองเหห็นชายคนหนซนื่งกคาลกัง
หวต่านเมลห็ดพนช พรข้อมกกับพวกนกทบีนื่บลินอยยต่ขข้างหลกังเขาคอยจลิกกลินเมลห็ดพนชเหลต่านกันี้นทบีนื่ไมต่ไดข้ถยกปกคลลุมดข้วยดลิน พระ
เยซยทรงใชข้ภาพประกอบนกันี้นทบีนื่เรบียบงต่าย, เขข้าใจไดข้เพนนื่อชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าพระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อหวต่านเมลห็ดพนช – ไมต่ใชต่
ขข้าวสาลบีและขข้าวบารร์เลยร์ แตต่เปป็นเมลห็ดทบีนื่ไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่าแหต่งพระวจนะของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่
ในคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและเมลห็ดพนชนบีนี้ เรามบีองคร์ประกอบสามอกันทบีนื่เปป็นสต่วนประกอบ: (1) ผยข้หวต่าน, (2)
เมลห็ดพนช, (3) ดลินเหลต่านกันี้น มกันนต่าสนใจทบีนื่สดลุ ทบีนื่จะหมายเหตลุวต่าในคคาอลุปมาเรนนื่องอนนื่นๆทบีนื่เหลนอบางเรนนื่องมบีชลุดละสาม
อยยต่หลายชลุด – การตอบสนองสามแบบในคคาอลุปมาเรนนื่องเงลินตะลกันตร์เหลต่านกันี้น, นกักเดลินทางสามคนบนถนนทบีนื่ไป
เมนองเยรบีโค, ดลินสามชนลิด, และการเตลิบโตสามระดกับ ในคคาอลุปมาเรนนื่องอนนื่นๆเรามบีสองตข่างๆ – บลุตรชายสองคนนกันี้น,
ลยกหนบีนี้สองคนนกันี้น, และฟารลิสบีและคนเกห็บภาษบีนกันี้น

ผยข้หวต่านในคคาอลุปมาเรนนื่องแรกนบีนี้จะตข้องไมต่ถยกมองอยต่างผต่านๆ เพราะวต่าเขาไมต่ไดข้ถยกใสต่เขข้ามาในคคาอลุปมานบีนี้
โดยบกังเอลิญ หากไมต่มบีเขากห็คงไมต่มบีการหวต่าน, และหากไมต่มบีการหวต่านกห็คงไมต่มบีผล คคาวต่า “ผยข้หวต่าน” เปป็นคคาทกันื่วๆไป
ซซนื่งไมต่ไดข้แสดงถซงคนๆหนซนื่งทบีนื่เปป็นผยข้หวต่าน แตต่แสดงถซงชนชกันี้นหนซนื่งหรนอคนกลลุต่มหนซนื่ง ภาษาตรงนบีนี้บอกเปป็นนกัยถซงผยข้
หวต่านทบีนื่เปป็นใครกห็ไดข้ เราตข้องไมต่มองขข้ามขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ พระเยซยเจข้าทรงหกันความสนใจของเรามายกังผยข้หวต่านคนนบีนี้
ในการตบีความคคาอลุปมานบีนี้ของพระองคร์, ในขข้อ 18
ขณะทบีนื่เราศซกษาคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ เรากห็สกังเกตเหห็นวต่าแทบไมต่มบีสลินื่งใดถยกเปปิดเผยเลยเกบีนื่ยวกกับผยข้หวต่านคนนบีนี้
นอกเหนนอจากขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ เขาไดข้หวต่านเมลห็ดพนชไปแลข้วจรลิงๆ การเนข้นยนี้คาในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้อยยต่ทบีนื่เมลห็ดพนช, ดลิน
ชนลิดตต่างๆ, อลุปสรรคตต่างๆทบีนื่ขกัดขวางการเจรลิญเตลิบโตและการออกผล, และผลทบีนื่ถยกผลลิต บลุคลลิกลกักษณะของผยข้
หวต่านคนนบีนี้หรนอวลิธกบี ารทบีนื่เขาใชข้เพนนื่อหวต่านเปป็นเรนนื่องรอง; เมลห็ดพนชเหลต่านกันี้นและผลนกันี้นคนอเรนนื่องหลกัก
ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระเจผู้าทรงเปรรียบพระองคคเองวข่าเปป็นเหมฉอนผผผู้หวข่าน: “พระเยโฮวาหร์ตรกัสวต่า
“ดยเถลิด วกันเวลาจะมาถซง เมนนื่อเราจะหวข่านพนชคนและพนชสกัตวร์ในวงศร์วานอลิสราเอลและวงศร์วานยยดาหร์” (ยรม.
31:27) พระเจข้าทรงหวต่านในดลินแดนธรรมชาตลิและในดลินแดนฝฝ่ายวลิญญาณเชต่นกกัน พระองคร์ทรงทคางานหวต่าน
ของพระองคร์แตต่เพบียงลคาพกังและไมต่ทรงเหนห็ดเหนนนื่อยและไมต่ทรงทข้อพระทกัยในงานนบีนี้เลย พระเจข้าทรงทราบวต่าถซง
แมข้วาต่ เมลห็ดจคานวนมากตกขข้างหนทาง, หลายเมลห็ดถยกพวกนกจลิกกลิน, และหลายเมลห็ดเหบีนื่ยวแหข้งไป – สลุดทข้าย
แลข้วจะมบีการเกห็บเกบีนื่ยวผลมหาศาล
พระเยซผครริสตคเจผู้าทรงเปป็นผผผู้หวข่านเชข่นกมัน ในคคาอลุปมาเรนนื่องทบีนื่สองทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ในบทนบีนี้ พระเยซยทรง
ประกาศพระองคร์เองวต่าเปป็น “ผยข้หวต่าน” พระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลกนบีนี้เพนนื่อประกาศพระเจข้า , เพนนื่อตรกัสถข้อยคคา
แหต่งความมบีสตลิและความจรลิง, ถข้อยคคาแหต่ง “วลิญญาณและชบีวตลิ ” พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อหวต่านแผต่นดลินโลกนบีนี้ดข้วย
เมลห็ดพนชทบีนื่ไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่าแหต่งความจรลิงเพนนื่อทบีคนื่ นทกันี้งหลายจะไดข้บกังเกลิดจากเมลห็ดพนชนบีนี้และกลายเปป็นบลุตรทกันี้งหลาย
ของพระเจข้า มบีหลายคนแลข้วทบีมนื่ ากต่อนพระองคร์ซซนื่งไดข้เดลินอวดเหมนอนกกับเปป็นผยข้หวต่าน โดยหวต่านเมลห็ดตกรลิมหนทาง
และบนทลุต่งนาและดลินทลุกชนลิด; อยต่างไรกห็ตาม เมลห็ดของพวกเขากห็ไมต่ใชต่แบบไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่าเพราะวต่าพวกเขาถยก
แปดเปฟฟื้อนดข้วยประเพณบี, หลกักขข้อเชนนื่อ, หลกักคคาสอนทบีนื่มนลุษยร์สรข้างขซนี้น จากนกันี้นพระเยซยไดข้เสดห็จมา, พระวาทะของ
พระเจข้าผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่ในกายเนนนี้อหนกัง (ยอหร์น 1:14)
พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์, พระภาคทรีสิ่สามของตรรีเอกานทุภาพ, ทรงเปป็นผผผู้หวข่านเชข่นกมัน พระเจข้าทรงหวต่าน,
พระบลุตรทรงหวต่าน, พระวลิญญาณทรงหวต่าน พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงดลใจผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคนใหข้
หวต่านเมลห็ดแหต่งขต่าวดบีของขต่าวประเสรลิฐ และพระองคร์ทรงรดนนี้คาเมลห็ดพนชทบีนื่ถยกหวต่านไปแลข้วเชต่นกกัน ทลุกลมหายใจ
ของพระวลิญญาณเปป็นของพระเจข้า พระองคร์ทรงนคาพระวจนะเขข้ามาสยต่หกัวใจ, และการเขข้ามาของพระวจนะกห็นคา
มาซซนื่งความสวต่างและชบีวตลิ พระเยซยครลิสตร์เจข้าเสดห็จกลกับไปอยยต่เคบียงขข้างพระบลิดาแลข้ว แตต่พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไดข้
เสดห็จมาในวกันเพห็นเทคอสตร์นกันี้น-และขณะทบีนื่ตรกัสผต่านทางหนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบคนนกันี้นในหข้องชกันี้นบนนกันี้น พระองคร์ทรง
ประกาศถข้อยคคาแหต่งความรอดแกต่พวกยลิวทบีนื่ยคาเกรงพระเจข้าทกันี้งปวงทบีนื่อาศกัยอยยต่ในกรลุงเยรยซาเลห็มจากทลุกประชาชาตลิ
(กลิจการ 2:5) พวกเขากลกับไปยกังบข้านและหมยต่บข้านของตนและประกาศขต่าวดบีทวบีนื่ ต่าพระผยข้ไถต่ไดข้ทรงชคาระราคานกันี้น
และทรงนคาความรอดลงมาสยต่มนลุษยร์แลข้ว

ผผผู้เชฉสิ่อทรีสิ่บมังเกริดใหมข่แลผู้วททุกคนควรเปป็นผผผู้หวข่าน ในความหมายอยต่างหนซนื่ง ผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วทลุกคน
เปป็นผยข้หวต่าน ไมต่วาต่ เขาจะรยข้ตวกั หรนอไมต่กตห็ าม คนเหลต่านกันี้นทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วกห็แสดงออกถซงความรกักของพระเจข้าโดย
อกัตโนมกัตลิ-บางคนสามสลิบเทต่า, บางคนหกสลิบเทต่า, และบางคนหนซนื่งรข้อยเทต่า อยต่างไรกห็ตาม เราไมต่ควรแคต่
แสดงออกถซงความรกักของพระเจข้าในใบหนข้าของเราและในชบีวลิตของเราเทต่านกันี้น แตต่เราควรหวต่านเมลห็ดพนชทบีนื่ดบีแหต่ง
พระวจนะของพระเจข้าโดยการแจกจต่ายวรรณกรรมขต่าวประเสรลิฐทบีนื่สอนถยกตข้อง, การเขบียนจดหมายหาผยข้ทบีนื่ยกังไมต่
ไดข้รกับความรอด, และในวลิธบีอนนื่นๆอบีกมากมาย พระเยซยทรงบกัญชาเหลต่าสาวกของพระองคร์ใหข้ออกไปทกันื่วโลกและ
หวข่านเมลร็ดพฉชนมันั้น: “เหตลุฉะนกันี้น ทต่านทกันี้งหลายจงออกไปสกันื่งสอนชนทลุกชาตลิ ใหข้รกับบกัพตลิศมาในพระนามแหต่งพระ
บลิดา พระบลุตร และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ สอนเขาใหข้ถนอรกักษาสลินื่งสารพกัดซซนื่งเราไดข้สกันื่งพวกทต่านไวข้ ดยเถลิด เราจะอยยต่
กกับทต่านทกันี้งหลายเสมอไป จนกวต่าจะสลินี้นโลกเอเมน” (มธ. 28:19, 20) เราอต่านในมาระโก 16:20 เชต่นกกันวต่า
“พวกสาวกเหลข่านมันั้นจซงออกไปเทศนาสมัสิ่งสอนททุกแหข่งททุกตคาบล และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงรต่วมงานกกับเขา และ
ทรงสนกับสนลุนคคาสอนของเขาโดยหมายสคาคกัญทบีปนื่ ระกอบนกันี้น”
สลินื่งทบีพนื่ ระเยซยไดข้ทรงเรลินื่มสกันื่งสอนไปแลข้ว เหลต่าอกัครสาวกของพระองคร์กห็สกันื่งสอนตต่อไป (เราอต่านในกลิจการ
1:1 วต่า “โอ ขข้าแตต่ทาต่ นเธโอฟปลกัส ในหนกังสนอเรนนื่องแรกนกันี้น ขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวแลข้วถซงบรรดาการซซนื่งพระเยซผไดผู้ทรง
ตนนั้งตด้นกระทคาและสมัสิ่งสอน”) อมัครสาวกเปาโลเปป็นผยข้หวต่านทบีนื่ยลินื่งใหญต่ผยข้หวต่านเมลห็ดพนชแหต่งขต่าวประเสรลิฐซซนื่งเปป็นฤทธลิธ
เดชของพระเจข้าทบีนื่นคาไปสยต่ความรอด เขาเขบียนไปหาผยข้เชนนื่อเหลต่านกันี้นทบีนื่เมนองโครลินธร์วาต่ “...ทต่านทกันี้งหลายตข้องการทบีนื่จะ
เหห็นหลกักฐานวต่าพระครริสตคตรมัสทางขผู้าพเจผู้า...” (2 คร. 13:3) เปาโลคลิดวต่างานรกับใชข้ทกันี้งหมดของเขาเปป็นงานรกับใชข้
แหต่งการหวต่านเมลห็ดพนชฝฝ่ายวลิญญาณ เขากลต่าววต่า “ถผู้าเราไดผู้หวข่านของสคาหรมับจริตวริญญาณใหผู้แกข่ทข่าน แลข้วจะ
มากไปหรนอ ทบีนื่เราจะเกบีนื่ยวของสคาหรกับเนนนี้อหนกังจากทต่าน” (1 คร. 9:11) ตกันี้งแตต่เวลานกันี้นทบีนื่เขาไดข้กลกับใจเชนนื่อ เมนนื่อ
เขาไดข้พบกกับพระเยซยเจข้าหนข้าตต่อหนข้านอกกคาแพงเมนองดามกัสกกัส เปาโลกห็ทราบวต่าเขาเปป็นภาชนะทบีนื่ถยกเลนอกสรร
เพนนื่อหวต่านเมลห็ดพนชอกันมบีคาต่ แหต่งขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคลุณของพระเจข้าแกต่พวกยลิวและคนตต่างชาตลิ องคร์พระผยข้เปป็น
เจข้าไดข้ตรกัสแกต่อานาเนบียในวกันนกันี้นวต่า “จงไปเถลิด เพราะวข่าคนนมันั้น (เปาโล) เปป็นภาชนะทรีสิ่เราไดผู้เลฉอกสรรไวผู้ สคาหรมับ
จะนคานามของเราไปยมังประชาชาตริ กษมัตรริยคและชนชาตริอริสราเอล” (กลิจการ 9:15) และตต่อมา ในคคาพยานของ
เขาตต่อหนข้าอากรลิปปา เปาโลเลต่าถข้อยคคาทบีนื่พระเยซยไดข้ตรกัสแกต่เขาบนถนนเมนองดามกัสกกัส:
“...แตข่วข่าจงลทุกขซนั้นยฉนเถริด ดผู้วยวข่าเราไดผู้ปรากฏแกข่เจผู้าเพฉสิ่อจะตมังนั้ เจผู้าไวผู้ใหผู้เปป็นผผผู้รมับใชผู้และเปป็นพยานถซง
เหตทุการณคซซสิ่งเจผู้าเหร็น และถซงเหตทุการณคทรีสิ่เราจะแสดงตมัวเราเองแกข่เจผู้าในเวลาภายหนผู้า เราจะชข่วยเจผู้าใหผู้พผู้นจาก
ชนชาตรินรีนั้และจากคนตข่างชาตริทรีสิ่เราจะใชผู้เจผู้าไปหานมันั้น เพฉสิ่อจะใหผู้เจผู้าเปปิดตาของเขา เพฉสิ่อเขาจะกลมับจากความมฉด
มาถซงความสวข่าง และจากอคานาจของซาตานมาถซงพระเจผู้า เพฉอสิ่ เขาจะไดผู้รมับการยกโทษความผริดบาปของเขา
และใหผู้ไดผู้รบมั มรดกดผู้วยกมันกมับคนทมันั้งหลายซซสิ่งถผกแยกตมันั้งไวผู้แลผู้วโดยความเชฉสิ่อในเรา’” (กลิจการ 26:16-18)
มกันเปป็นสลิทธลิพลิเศษอกันยลินื่งใหญต่และเปปปี่ยมสงต่าราศบีทจบีนื่ ะหวต่านเมลห็ดพนชแหต่งขต่าวประเสรลิฐ แตต่มกันยกังเปป็น คคา
บมัญชาหนซนื่งดข้วย มกันเปป็นความรกับผลิดชอบในสต่วนของผยข้เชนนื่อทลุกคน มบีไมต่กบีนื่คนวกันนบีนี้ทบีนื่หวต่านเมลห็ดพนชนกันี้นอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ
พระเยซยทรงเตนอนสตลิเราใหข้อธลิษฐานขอใหข้พระองคร์ผยข้ทรงเปป็นเจข้าของการเกห็บเกบีนื่ยวสต่งคนงาน (ผยข้หวต่าน) เขข้าไปใน
ทลุต่งนา นกันื่นเปป็นสลินื่งหนซนื่งทบีนื่เปปปี่ยมสงต่าราศบีเกบีนื่ยวกกับความเชนนื่อแบบครลิสเตบียน-ทลุกคนสามารถเปป็นผยข้ใชข้แรงงาน, ผยข้หวต่าน,

คนงานไดข้ คนหนลุต่มสาว, คนแกต่ชรา, คนมกันื่งมบี, คนยากจน, คนมบีการศซกษา, คนไรข้การศซกษา-ใครกร็ตามสามารถ
บอกเลต่าขข้อความขต่าวประเสรลิฐอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีนบีนี้และชบีนี้นคาคนบาปผยข้หลงหายทบีนื่นต่าสงสารใหข้มาถซงพระผยข้ชวต่ ยใหข้
รอดไดข้ ผยข้แตต่งเพลงสดลุดบีกลต่าววต่า “ผผผู้ทรรีสิ่ ผู้องไหผู้ออกไปหอบหรินั้วเมลร็ดพฉชอมันมรีคข่าจะกลมับบผู้านดผู้วยเสรียงโหข่รผู้องอยข่าง
ชฉสิ่นบาน นคาฟฝ่อนขผู้าวของตนมาดผู้วย” (เพลงสดลุดบี 126:6) หากเราเพบียงใหข้นนี้คาเยห็นสกักถข้วยในพระนามของพระเยซย
เราจะไมต่สยญเสบียบคาเหนห็จของเราเลย พระเจข้าไมต่ทรงมองทบีจนื่ คานวนของเมลห็ดพนชทบีนื่ถยกหวต่าน แตต่ทรงมองทบีนื่ความ
สกัตยร์ซนนื่อในการทบีนื่เราหวต่านเมลห็ดพนชนกันี้น
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นเพลินื่มเตลิมอบีกวต่าความรกับผลิดชอบของผยข้หวต่านคนอการหวข่าน หลกังจากหวต่านแลข้ว อคานาจของ
เขากห็สลินี้นสลุดแลข้ว; นกันื่นคนอ เขาไมต่สามารถทคาใหข้เมลห็ดพนชนกันี้นเตลิบโตไดข้ หากเขาหวต่านเมลห็ดพนชนกันี้นอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ นกันื่น
คนอทกังนี้ หมดทบีนื่เขาสามารถทคาไดข้ มกันไมต่ไดข้ขซนี้นอยยต่กกับเราทบีนื่จะฟฟ้องใจมนลุษยร์เรนนื่องความบาปและทคาใหข้พวกเขารกับพระ
วจนะ; มกันขซนี้นอยยต่กกับเราทบีนื่จะนคาเสนอพระวจนะอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ ผยข้หวต่านจะตข้องหวข่าน จากนกันี้นกห็ฝากผลลกัพธร์เหลต่านกันี้น
ไวข้กกับพระเจข้า พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงเปป็นผยข้ทบีนื่นคาเมลห็ดพนชนกันี้นเขข้าไปสยต่หกัวใจ, ทรงเปปิดหกัวใจนกันี้น, และทรงขกับ
เคลนนื่อนหกัวใจนกันี้นใหข้ยอมรกับพระวจนะ หากเราขยกันขกันแขห็งและแจกจต่ายเมลห็ดพนชนกันี้นอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ สต่วนทบีนื่เหลนอกห็
ขซนี้นอยยต่กกับพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธและฤทธลิธเดชแหต่งพระวจนะ มาระโกแสดงออกสลินื่งนบีนี้ในวลิธบีนบีนี้:
“พระองคร์ตรกัสวต่า “อาณาจกักรของพระเจข้าเปรรียบเหมฉอนชายคนหนซสิ่งหวข่านพฉชลงในดริน แลผู้วกลางคฉนกร็
นอนหลมับและกลางวมันกร็ตฉสิ่นขซนั้น ฝฝ่ายพฉชนมันั้นจะงอกจคาเรริญขซนั้นอยข่างไรเขากร็ไมข่รผผู้ เพราะแผต่นดลินเองทคาใหข้พนชงอก
จคาเรลิญขซนี้นเปป็นลคาตข้นกต่อน ภายหลกังกห็ออกรวง แลข้วกห็มบีเมลห็ดขข้าวเตห็มรวง ครกันนี้ สลุกแลข้วเขากห็ไปเกบีนื่ยวเกห็บทบีเดบียว
เพราะวต่าถซงฤดยเกบีนื่ยวแลข้ว”” (มาระโก 4:26-29)
“เมลห็ดพนช” นกันี้นคนอ “พระวจนะแหต่งอาณาจกักรนกันี้น” (มธ. 13:19) หรนอ “พระวจนะของพระเจข้า” (ลยกา
8:11) ดกังนกันี้นเราจซงเหห็นวต่าเมลห็ดพนชนกันี้นคนอพระวจนะของพระเจข้าอยต่างแนต่นอน และเมลห็ดพนชนกันี้นทมันั้งหมดตข้องถยก
หวต่าน-เราไมต่สามารถหวต่านแคต่บางสต่วนของพระวจนะนกันี้นทบีนื่เราชนนื่นชอบทบีนื่จะหวต่านไดข้ พระดคารลิทงกันี้ สลินี้นของพระเจข้า
ตข้องถยกนคาเสนอแกต่มนลุษยร์ เปาโล “ทบีนื่ประกาศอาณาจกักรของพระเจข้า” กห็เทบียบเทต่ากกับเปาโลทรีสิ่เปป็นพยานรมับรอง
“ขต่าวประเสรลิฐแหต่งพระคลุณของพระเจข้า” (กลิจการ 20:24, 25) เราอต่านวต่าเปาโล “สกันื่งสอนเรนนื่องพระเยซยครลิสตร์
เจข้า” อยยต่เสมอ (กลิจการ 28:31) พระวจนะคนอเมลห็ดพนชนกันี้น-พระวจนะตกันี้งแตต่ตข้นจนจบ, ทกันี้งหมดของมกัน, ไมต่ใชต่แคต่
บางสต่วนทบีนื่เราชนนื่นชอบหรนอทบีนื่ทคาใหข้ผยข้คนชนนื่นชมยลินดบี เราตข้องประกาศมกันทมันั้งหมด; เราตข้องหวต่านเมลห็ดพนชนกันี้น
ทกันี้งหมด
เมลร็ดพฉชนมันั้น (พระวจนะ, ขต่าวประเสรลิฐ, ขต่าวสารแหต่งความรอด) ไมข่รผผู้เปปปี่อยเนข่า: “ทบีนื่ทต่านทกันี้งหลายไดข้
ชคาระจลิตใจของทต่านใหข้บรลิสลุทธลิธแลข้ว ดข้วยการเชนนื่อฟฟังความจรลิงโดยพระวลิญญาณ จนมบีใจรกักพวกพบีนื่นข้องอยต่างจรลิงใจ
ทต่านทกันี้งหลายจงรกักกกันใหข้มากดข้วยนนี้คาใสใจจรลิง ดผู้วยวข่าทข่านทมันั้งหลายไดผู้บมังเกริดใหมข่ ไมข่ใชข่จากพฉชทรีสิ่จะเปปปี่อยเนข่าเสรีย
แตข่จากพฉชอมันไมข่รผผู้เปปปี่อยเนข่า คฉอดผู้วยพระวจนะของพระเจผู้าอมันทรงชรีวริตและดคารงอยผข่เปป็นนริตยค เพราะวต่า ‘บรรดา
เนนนี้อหนกังกห็เปป็นเสมนอนตข้นหญข้า และบรรดาสงต่าราศบีของมนลุษยร์กห็เปป็นเสมนอนดอกหญข้า ตข้นหญข้าเหบีนื่ยวแหข้งไป และ
ดอกกห็รวต่ งโรยไป แตต่พระวจนะขององคคพระผผผู้เปป็นเจผู้ายมัสิ่งยฉนอยผข่เปป็นนริตยค’ พระวจนะนกันี้นคนอขต่าวประเสรลิฐทบีนื่ไดข้
ประกาศใหข้ทต่านทกันี้งหลายทราบแลข้ว” (1 ปต. 1:22-25)

เมลร็ดพฉชนมันั้นเปปีปี่ยมดผู้วยฤทธริธิ์เดช: เปาโลกลต่าววต่า “ดข้วยวต่าขข้าพเจข้าไมต่มบีความละอายในเรนนื่องขต่าวประเสรลิฐ
ของพระครลิสตร์ เพราะวข่าขข่าวประเสรริฐนมันั้นเปป็นฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้า เพฉสิ่อใหผู้ททุกคนทรีสิ่เชฉสิ่อไดผู้รมับความรอด พวกยลิว
กต่อน และพวกกรบีกดข้วย” (โรม 1:16) (แมข้แตต่ความเชนนื่อของเราทบีนื่จะเชฉสิ่อกห็มาจากพระวจนะ: “ฉะนกันี้นความเชฉสิ่อ
เกริดขซนั้นไดผู้กร็เพราะการไดผู้ยริน และการไดผู้ยรินเกริดขซนั้นไดผู้กร็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจผู้า ”-โรม 10:17)
และเราอต่านในฮบีบรย 4:12: “เพราะวต่าพระวจนะของพระเจผู้านมันั้นมรีชรีวริต และทรงพลานทุภาพอยผข่เสมอ คมยลินื่งกวต่า
ดาบสองคมใดๆ แทงทะลลุกระทกันื่งจลิตและวลิญญาณ ตลอดขข้อกระดยกและไขในกระดยก และสามารถวลินลิจฉกัยความ
คลิดและความมลุต่งหมายในใจดข้วย”
เมลร็ดพฉชนมันั้นเปป็นมาจากพระเจผู้า: พระเจข้าตรกัสวต่า “เพราะฝนและหลิมะลงมาจากฟฟ้าสวรรคร์ และไมต่กลกับทบีนื่
นกันื่น เวข้นแตต่รดแผต่นดลินโลก กระทคาใหข้มกันบกังเกลิดผลและแตกหนต่อ อคานวยเมลห็ดแกต่ผยข้หวต่านและอาหารแกต่ผยข้กลิน
ฉกันใด คคาของเราซซสิ่งออกไปจากปากของเราจะไมต่กลกับมาสยต่เราเปลต่า แตต่จะสกัมฤทธลิธผลซซนื่งเรามลุต่งหมายไวข้ และใหข้
สลินื่งซซนื่งเราใชข้ไปทคานกันี้นจคาเรลิญขซนี้นฉกันนกันี้น” (อสย. 55:10, 11)
เมลร็ดพฉชนมันั้นดคารงอยผข่เปป็นนริตยค: “ตข้นหญข้าเหบีนื่ยวแหข้งไป ดอกไมข้นกันี้นกห็รวต่ งโรยไป แตต่พระวจนะของพระเจผู้า
ของเราจะยมัสิ่งยฉนอยผข่เปป็นนริตยค” (อสย. 40:8)
เมลร็ดพฉชนมันั้นถผกปลผกฝฟังไวผู้ เหตทุฉะนมันั้นจซงสามารถชข่วยจริตวริญญาณใหผู้รอดไดผู้: “ของประทานอกันดบีทกลุ อยต่าง
และของประทานอกันเลลิศทลุกอยต่างยต่อมมาจากเบนนี้องบน และสต่งลงมาจากพระบลิดาแหต่งบรรดาดวงสวต่าง ในพระ
บลิดาไมต่มบีการแปรปรวน หรนอไมต่มบีเงาอกันเนนนื่องจากการเปลบีนื่ยนแปลง พระองคร์ไดข้ทรงใหข้เราทกันี้งหลายบกังเกลิดโดยพระ
วจนะแหต่งความจรลิงตามนนี้คาพระทกัยของพระองคร์ เพนนื่อเราทกังนี้ หลายจะไดข้เปป็นอยต่างผลแรกแหต่งสรรพสลินื่งซซนื่งพระองคร์
ทรงสรข้างนกันี้น…เหตลุฉะนกันี้น จงถอดทลินี้งการโสโครกทลุกอยต่าง และการชกันื่วรข้ายอกันดาษดนนื่น และจงนข้อมใจรกับ พระ
วจนะทรีสิ่ทรงปลผกฝฟังไวผู้แลผู้วนมันั้น ซซสิ่งสามารถชข่วยจริตวริญญาณของทข่านทมันั้งหลายใหผู้รอดไดผู้” (ยากอบ 1:17-21)
เมลร็ดพฉชนมันั้นคฉอชรีวตริ : พระเยซยตรกัสวต่า “จลิตวลิญญาณเปป็นทบีนื่ใหข้มบีชบีวลิต สต่วนเนนนี้อหนกังไมต่มบีประโยชนร์อกันใด
ถผู้อยคคาซซสิ่งเราไดผู้กลข่าวกมับทข่านทมันั้งหลายนมันั้น เปป็นจริตวริญญาณและเปป็นชรีวริต” (ยอหร์น 6:63)
เมลร็ดพฉชนมันั้นคฉอพระเจผู้า: “ในเรลินื่มแรกนกันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยยต่แลข้ว และพระวาทะทรงอยยกต่ กับพระเจข้า
และพระวาทะทรงเปป็นพระเจผู้า…พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนนนี้อหนกัง และทรงอยยต่ทต่ามกลางเรา (และเราทกันี้ง
หลายไดข้เหห็นสงต่าราศบีของพระองคร์ คนอสงต่าราศบีอกันสมกกับพระบลุตรองคร์เดบียวทบีนื่บกังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบยรณร์ดวข้ ย
พระคลุณและความจรลิง” (ยอหร์น 1:1, 14)
พระเยซยไดข้เสดห็จมาไมต่เพบียงเพนนื่อหวข่านเมลห็ดพนชนกันี้นเทต่านกันี้น-พระองคร์เองทรงเปป็นเมลห็ดพนชนกันี้น พระวจนะทรีสิ่
ถผกเขรียนไวผู้ของพระเจข้าเปป็นพยานรกับรองพระองคร์ผยข้ไดข้เสดห็จมาเปป็นพระวจนะทรีสิ่มรีชวรี ริตของพระเจข้า, ผยข้ไดข้ทรงอยยใต่ น
เรลินื่มแรกนกันี้นกกับพระเจข้า พระเยซยตรกัสวต่า “จงคผู้นดผในพระคมัมภรีรค เพราะทต่านคลิดวต่าในพระคกัมภบีรร์นกันี้นมบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์
และพระคมัมภรีรคนมันั้นเปป็นพยานถซงเรา” (ยอหร์น 5:39) ทลุกคนทบีนื่ยอมรกับเมลห็ดพนชนกันี้นแหต่งพระวจนะทบีนื่ถยกเขบียนไวข้กร็มรี
ชรีวริตอยผข่ เพราะวต่าพวกเขามบีชบีวตลิ โดยทางพระครลิสตร์ผยข้ทรงเปป็นพระวจนะทรีสิ่มรีชรีวตริ พระองคร์ทรงเปป็นความจรริง; และ
เมนนื่อพวกเขายอมรกับพระวจนะนกันี้น พวกเขากห็ไมต่เพบียงยอมรกับถผู้อยคคาตข่างๆเทต่านกันี้น พวกเขายอมรกับบทุคคลหนซสิ่งและพวกเขากห็มบีชบีวตลิ โดยทางพระนามของพระองคร์ ยอหร์นกลต่าววต่า: “พระเยซยไดข้ทรงกระทคาหมายสคาคกัญอนนื่นๆอบีก

หลายประการตต่อหนข้าเหลต่าสาวกของพระองคร์ ซซนื่งไมต่ไดข้จดไวข้ในหนกังสนอมข้วนนบีนี้ แตต่การทบีนื่ไดข้จดเหตลุการณร์เหลต่านบีนี้ไวข้
กห็เพนอนื่ ทต่านทกันี้งหลายจะไดข้เชนนื่อวต่า พระเยซยทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบลุตรของพระเจข้า และเมนนื่อมบีความเชนนื่อแลข้ว ทข่าน
กร็จะมรีชรีวตริ โดยพระนามของพระองคค” (ยอหร์น 20:30, 31)
พระครลิสตร์ทรงสถลิตอยยต่ในตกัวผยข้เชนนื่อ: “พระเจข้าทรงชอบพระทกัยทบีจนื่ ะสคาแดงใหข้คนตต่างชาตลิรวยข้ ต่า อะไรเปป็น
ความมกันื่งคกันื่งของสงต่าราศบีแหต่งขข้อลซกลกับนบีนี้คนอทบีนื่พระครริสตคทรงสถริตในทข่านอกันเปป็นทบีนื่หวกังแหต่งสงต่าราศบี” (คส. 1:27)
และผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายถยกทคาใหข้เปป็นผยข้เขข้าสต่วนในสภาพของพระเจข้าเชต่นกกัน: “ดข้วยเหตลุเหลต่านบีนี้พระองคร์จซงไดข้ทรง
ประทานพระสกัญญาอกันประเสรลิฐและใหญต่ยลินื่งแกต่เรา เพนนื่อวต่าดข้วยพระสกัญญาเหลต่านบีนี้ ทข่านทมันั้งหลายจะพผู้นจาก
ความเสฉสิ่อมโทรมทรีสิ่มรีอยผข่ในโลกนรีนั้เพราะตมัณหา และจะไดผู้รมับสข่วนในสภาพของพระองคค” (2 ปต. 1:4)
เมนนื่อเราหวต่านเมลห็ดพนชแหต่งพระวจนะ เมลห็ดพนชทบีนื่เราหวต่านกห็ไมต่เพบียงมาจากพระครลิสตร์เทต่านกันี้น เมลห็ดพนช
นกันี้นคฉอพระครลิสตร์ ดกังทบีนื่ไดข้กลต่าวไวข้กต่อนหนข้านบีนี้แลข้ว มกันไมต่ฟฟังดยขกัดแยข้งกกันเมนนื่อเราพยดถซงพระครลิสตร์วาต่ ทรงเปป็นเมลห็ด
พนชนกันี้น แตต่กระนกันี้นพระองคร์กห็ทรงถยกพยดถซงวต่าเปป็นผยข้หวต่านเชต่นกกัน พระองคร์ทรงประกาศพระผยข้ชต่วยใหข้รอด และ
พระองคร์ทรงเปป็นพระผยข้ชต่วยใหข้รอดผยข้ทพบีนื่ ระองคร์ทรงประกาศนกันี้น:
“แลข้วพระองคร์เสดห็จมาถซงเมนองนาซาเรห็ธ เปป็นทบีนื่ซซนื่งพระองคร์ทรงเจรลิญวกัยขซนี้น พระองคร์เสดห็จเขข้าไปในธรรม
ศาลาในวกันสะบาโตตามเคย และทรงยนนขซนี้นเพนนื่อจะอต่านพระคกัมภบีรร์ เขาจซงสต่งพระคกัมภบีรอร์ ลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์
ใหข้แกต่พระองคร์ เมนนื่อพระองคร์ทรงคลบีนื่หนกังสนอนกันี้นออก กห็คข้นพบขข้อทบีนื่เขบียนไวข้วต่า ‘พระวริญญาณแหข่งองคคพระผผผู้เปป็น
เจผู้าสถริตอยผข่บนขผู้าพเจผู้า เพราะวข่าพระองคคไดผู้ทรงเจริมตมันั้งขผู้าพเจผู้าไวผู้ใหผู้ประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่คนยากจน
พระองคคไดผู้ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้าใหผู้รมักษาคนทรีชสิ่ อกชนั้คาระกคาใจ ใหผู้รผู้องประกาศอริสรภาพแกข่บรรดาเชลย ใหผู้ประกาศแกข่
คนตาบอดวข่าจะไดผู้เหร็นอรีก ใหผู้ปลข่อยผผผู้ฟกชนั้คาเปป็นอริสระ และใหผู้ประกาศปปีแหข่งความโปรดปรานขององคคพระผผผู้
เปป็นเจผู้า’ แลข้วพระองคร์ทรงมข้วนหนกังสนอสต่งคนนใหข้แกต่เจข้าหนข้าทบีนื่ แลข้วทรงนกันื่งลงและตาของคนทกันี้งปวงในธรรมศาลา
กห็เพต่งดยพระองคร์ พระองคร์จงซ เรลินื่มตรกัสแกต่เขาวต่า “คมัมภรีรคตอนนรีนั้ทรีสิ่ทาข่ นไดผู้ยรินกมับหผของทข่านกร็สคาเรร็จในวมันนรีนั้แลผู้ว””
(ลยกา 4:16-21)
ขข้อ 9: “ใครมรีหผจงฟฟังเถริด”
คคากลต่าวตรงนบีนี้บอกเปป็นนกัยแกต่เหลต่าสาวกวต่าพวกเขาตข้องใสต่ใจเปป็นพลิเศษตต่อสลินื่งทบีนื่พระเยซยจวนจะตรกัส
พระองคร์กคาลกังจะใหข้คคาสอนฝฝ่ายวลิญญาณแกต่พวกเขาซซนื่งเปป็นสลินื่งทบีนื่สคาคกัญมากๆ ไมต่ใชต่ทลุกคนจะเขข้าใจคคาสกันื่งสอนนบีนี้ ;
ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงทรงอยากใหข้พวกเขาตกันี้งใจฟฟังใหข้ดบีและใสต่ใจตต่อสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์กคาลกังจะตรกัส

เหตมผลตข่างๆทรีที่พระองคร์ตรมัสเปป็นคคาอมปมาตข่างๆ
ขข้อ 10: “ฝฝ่ายพวกสาวกจซงมาทผลพระองคควข่า “เหตทุไฉนพระองคคตรมัสกมับเขาเปป็นคคาอทุปมา””
อาจเปป็นไดข้วต่าฝยงชนเหลต่านกันี้นบต่นตต่อพวกสาวกวต่าพวกเขาไมต่สามารถเขข้าใจสลินื่งทบีนื่พระเยซยกคาลกังตรกัส ตกัว
พวกเขาเองกห็สกับสนงลุนงง พวกเขาไมต่อาจตอบประชาชนเหลต่านกันี้นไดข้เปป็นธรรมดา และพวกเขาซกักถามพระ
อาจารยร์วาต่ พระองคร์กคาลกังพยายามสอนสลินื่งใดโดยการตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ มาระโกบอกเราวต่าพระเยซยทรงอยยต่
ตามลคาพกังตอนทบีพนื่ วกเขาถามคคาถามนบีนี้กกับพระองคร์ ทกังนี้ มาระโกและลยกากลต่าวชกัดเจนวต่าพวกสาวกไมต่เขข้าใจวต่าพระ
เยซยทรงหมายความวต่าอะไรโดยคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านนกันี้น (มาระโก 4:13; ลยกา 8:9)

“เหตทุไฉนพระองคคตรมัสกมับเขาเปป็นคคาอทุปมา” จงสกังเกตวต่า “คคาอลุปมา” อยยใต่ นรยปพหยพจนร์ (parables –
คคาอทุปมา “ตข่างๆ”) ขณะทบีนื่เทต่าทบีนื่เราทราบคคาอลุปมาเรนนื่องเดบียวเทต่านกันี้นไดข้ถยกกลต่าวในโอกาสนบีนี้ แตต่คคาพหยพจนร์นบีนี้อาจ
ถยกใชข้เปป็นการบต่งบอกถซงวลิธบีการของการสกันื่งสอนโดยรวมกห็ไดข้
เราไมต่ตข้องคลิดเอาเองวต่าพระเยซยทรงตกันี้งพระทกัยทบีจนื่ ะใหข้สลินื่งทบีนื่ตามมานบีนี้เปป็นเหตลุผลประการเดบียวเทต่านกันี้น
สคาหรกับการใชข้คคาอลุปมาตต่างๆ อยต่างไรกห็ตาม เราสามารถมองเหห็นความเหมาะสมเปป็นพลิเศษในการทบีพนื่ ระองคร์ทรง
ใชข้เหตลุผลขข้อนบีนี้กกับโอกาสขณะนบีนี้ เพราะวต่ามกันเปป็นวกันทบีนื่พวกธรรมาจารยร์ไดข้กลต่าวหาพระองคร์อยต่างหมลินื่นประมาทวต่า
เปป็นพกันธมลิตรกกับเบเอลเซบกับ (มธ. 12:24) บกัดนบีนี้พระเยซยทรงถยกหข้อมลข้อมโดยฝยงชนหมยต่ใหญต่ทบีนื่รยข้สกซ ตนนื่นเตข้นมากๆ
อยต่างไมต่ตข้องสงสกัย ความกระตนอรนอรข้นของฝยงชนเหลต่านกันี้นไมต่ไดข้เปป็นความลกับตต่อพระเยซยเลย และพระองคร์ทรง
ทราบวต่ามกันมบีลกักษณะผลิวเผลินและคงอยยต่ไมต่นาน หลกังจากนบีนี้ไมต่นานพระเยซยจคาตข้องขจกัดโมหะทต่ามกลางผยข้ตดลิ ตามทบีนื่
บข้าคลกันื่งโดยคคาเทศนาทบีตนื่ รวจคข้นใจเกบีนื่ยวกกับอาหารแหต่งชบีวตลิ ซซนื่งถยกบกันทซกไวข้ในยอหร์น 6:26-66 ตอนทข้ายคคา
เทศนานกันี้นเราอต่านวต่า: “ตกันี้งแตต่นกันี้นมาสาวกของพระองคร์หลายคนกห็ทอข้ ถอยไมต่ตลิดตามพระองคร์อบีกตต่อไป” (ขข้อ 66)
ดยเหมนอนวต่าพระเยซยในคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้กคาลกังเรลินื่มพระราชกลิจนบีนี้ของการเตนอนและการแยกแยะ
พระเยซยไมต่ทรงถยกหลอกลวงโดยฝยงชนหมยต่ใหญต่เหลต่านกันี้นทบีนื่มารวมตกัวกกัน เหห็นไดข้ชกัดวต่าพวกเขาสนใจฟฟัง
แตต่พวกเขาสต่วนใหญต่ไมต่ไดข้กคาลกังฟฟังจากหกัวใจหรนอฟฟังเพนนื่อคข้นพบวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่แทข้จรลิงหรนอไมต่
พวกเขารยข้สกซ ตนนื่นเตข้นเพบียงเพราะฝยงชนเหลต่านกันี้นกคาลกังตลิดตามพระเยซย พระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ
และพวกเขาไมต่อยากตกเทรนดร์และอยากเปป็นสต่วนหนซนื่งของความตนนื่นเตข้นแบบมวลชนทบีนื่มบีอยยต่ในฝยงชนเหลต่านกันี้น ใน
คคาอลุปมานบีนี้เปป็นพลิเศษ พระเยซยทรงเตนอนเรนนื่องอกันตรายเหลต่านกันี้นซซนื่งเปป็นภกัยตต่อเมลห็ดพนชนกันี้นขณะทบีนื่มกันถยกหวต่าน
กระทกันื่งโดยเหลต่าสาวกทบีนื่แทข้จรลิงของพระองคร์ นอกจากนบีนี้ ในคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้-โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้
หวต่าน, คคาอลุปมาเรนนื่องเมลห็ดพกันธลุร์ผกกั กาด, และคคาอลุปมาเกบีนื่ยวกกับเชนนี้อขนม-เราพบการปลอบโยนสคาหรกับพระเยซย
เอง ขณะทบีนื่เหห็นไดข้ชกัดเจนวต่าพระองคร์ทรงอข้างอลิงถซงคนทกันี้งหลายทบีนื่กลกับใจอยต่างแทข้จรลิงซซนื่งเทบียบกกันแลข้วมบีจคานวน
นข้อยและเปป็นสาวกของพระองคร์ ในยอหร์น 6:37 พระองคร์ทรงรข้องประกาศวต่า “และผยข้ทบีนื่มาหาเรา เรากห็จะไมต่ทลินี้ง
เขาเลย” แตต่นข้อยคนมากๆกคาลกังมาดข้วยหกัวใจทบีนื่จรลิงใจ พวกเขากคาลกังตลิดตามพระองคร์เพนอนื่ ขนมปฟังและปลาและ
เพนนื่อความตนนนื่ เตข้น แตต่ไมต่ใชต่เพนนื่อพระพรฝฝ่ายวลิญญาณทบีนื่แทข้จรลิงทบีพนื่ ระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาโลกเพนนื่อทบีจนื่ ะประทานใหข้
ขข้อ 11: “พระองคคตรมัสตอบเขาวข่า “เพราะวข่าขผู้อความลซกลมับของอาณาจมักรแหข่งสวรรคคทรงโปรดใหผู้
ทข่านทมันั้งหลายรผผู้ไดผู้ แตข่คนเหลข่านมันั้นไมข่โปรดใหผู้รผผู้”
เหตลุผลปกตลิทพบีนื่ ระเยซยทรงใชข้คคาอลุปมาตต่างๆคนอ เพนนื่อทคาใหข้ความจรลิงปรากฏชกัดเจนและเขข้าใจไดข้
พระองคร์ทรงใชข้คคาอลุปมาตต่างๆเพนนื่อจกับความสนใจของเหลต่าผยข้ฟฟังของพระองคร์และเพนนื่อประทกับความจรลิงฝฝ่าย
วลิญญาณลงบนความทรงจคาของพวกเขาอยต่างลซกซซนี้งเหลนอเกลินจนพวกเขาจะไมต่ลนมมกันเลย แตต่ในกรณบีทบีนื่เฉพาะ
เจาะจงนบีนี้ พระเยซยเจข้ากคาลกังทรงทคาใหข้การตกัดสลินโทษนกันี้นสคาเรห็จจรลิงซซนื่งไดข้ตกนานมาแลข้วแกต่ประชาชาตลิอลิสราเอลทบีนื่
ละทลินี้งความจรลิงซซนื่งพระองคร์ทรงไดข้รกับการปฏลิบกัตลิอยต่างรข้ายกาจและไมต่สมควรจากพวกเขา ประชาชาตลินกันี้นตข้องถยก
พรากความสวต่างแหต่งขต่าวประเสรลิฐไปเสบียและตข้องอยยต่ในความมนดฝฝ่ายวลิญญาณอยต่างดนนี้อรกันนี้ พระเยซยจะทรง
อธลิบายแกต่อกัครสาวกสลิบสองคนของพระองคร์วต่าเพราะเหตลุใดพระองคร์จงซ ตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ แตต่จะไมต่ทรง

อธลิบายแกต่ฝยงชนทบีนื่ไมต่เชนนื่อและละทลินี้งความจรลิงเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้ปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
พระองคร์จะทรงเปปิดเผยพระองคร์เองแกต่ใครกห็ตามในฝยงชนเหลต่านกันี้นทบีนื่ปรารถนาอยต่างแทข้จรลิงทบีนื่จะรยวข้ ต่าพระเยซยทรง
เปป็นพระเมสสลิยาหร์ทบีนื่แทข้จรลิงหรนอไมต่ แตต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ปฏลิเสธพระองคร์ในฐานะพระเมสสลิยาหร์กระทกังนื่ ขณะทบีนื่ฟฟังคคา
อลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ประทานใหข้ กห็จะไดข้ยลินแตต่จะไมต่เขข้าใจ พวกเขาจะดยแตต่จะไมต่รบกั รยข้ การไดข้ยลินถข้อยคคาทบีนื่
พระเยซยตรกัสไมต่จคาเปป็นตข้องเปป็นการไดข้ยลินดข้วยหยแหต่งความเชนนื่อ ความเชนนื่อมาโดยการไดข้ยลิน แตต่การไดข้ยลินตข้องเปป็น
มาจากหกัวใจ
“ขผู้อความลซกลมับของอาณาจมักรแหข่งสวรรคคทรงโปรดใหผู้ทาข่ นทมันั้งหลายรผผู้ไดผู้” คนอของประทานอยต่างหนซนื่งทบีนื่
ประทานใหข้แกต่มนลุษยร์โดยพระคลุณของพระเจข้า พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วาต่ “ทรงโปรดใหผู้ทข่านทมันั้ง
หลายรผไผู้ ดผู้” จากนกันี้นพระองคร์ทรงเสรลิมวต่า “แตข่คนเหลข่านมันั้นไมข่โปรดใหผู้รผผู้” (นบีนื่เปป็นถข้อยคคาทบีนื่ขซงขกังทบีนื่ไมต่มบีผยข้ใดกลข้าเอต่ย
นอกจากพระองคร์ผทยข้ รงไดข้รกับการเจลิมของพระเยโฮวาหร์) มนลุษยร์ธรรมดาไมต่รบกั สลินื่งเหลต่านกันี้นของพระวลิญญาณของ
พระเจข้า ไมต่มบีผยข้ใดเคยเตห็มใจทบีจนื่ ะปรนนลิบกัตลิพระเจข้าจนกวต่าพระเจข้าทรงใสต่ความตกันี้งใจทบีจนื่ ะปรนนลิบกัตลินกันี้นไวข้ภายในตกัว
เขา มนลุษยร์ไมต่ไดข้บกังเกลิดใหมต่จากความประสงคร์ของเนนนี้อหนกังหรนอความประสงคร์ของมนลุษยร์ แตต่เขาบกังเกลิดจาก
พระเจผู้า: “แตต่สต่วนบรรดาผยข้ทตบีนื่ ข้อนรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอคานาจใหข้เปป็นบลุตรของพระเจข้า คนอคนทกันี้ง
หลายทบีนื่เชนนื่อในพระนามของพระองคร์ ซซสิ่งมริไดผู้เกริดจากเลฉอด หรฉอความประสงคคของเนฉนั้อหนมัง หรฉอความประสงคค
ของมนทุษยค แตข่เกริดจากพระเจผู้า” (ยอหร์น 1:12, 13) ผมขอกลต่าวยนี้คาวต่า: แมข้แตต่ความเชนนื่อทบีนื่จะรกับของประทานของ
พระเจข้ากห็ตข้องมาโดยการไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้า: “ฉะนกันี้นความเชนนื่อเกลิดขซนี้นไดข้กห็เพราะการไดข้ยลิน และการ
ไดข้ยลินเกลิดขซนี้นไดข้กห็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจข้า” (โรม 10:17) ในยอหร์น 5:24 เราอต่านวต่า “เราบอก
ความจรลิงแกต่ทต่านทกันี้งหลายวต่า ถข้าผยข้ใดฟฟังคคาของเราและเชนนื่อในพระองคร์ผยข้ทรงใชข้เรามา ผยข้นกันี้นกห็มบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์ และ
ไมต่ถยกพลิพากษา แตต่ไดข้ผต่านพข้นความตายไปสยต่ชบีวตลิ แลข้ว”
ขผู้อลซกลมับอยต่างหนซนื่งในพระวจนะของพระเจข้าคนอความจรลิงประการหนซนื่งทบีนื่กต่อนหนข้านบีนี้ถยกซต่อนไวข้แตต่บกัดนบีนี้
ถยกเปปิดเผยแลข้วโดยพระเจข้าหรนอถยกทคาใหข้ประจกักษร์แลข้ว แตต่ในความจรลิงดกังกลต่าวองคร์ประกอบอยต่างหนซนื่งทบีนื่มบี
ลกักษณะเหนนอธรรมชาตลิยกังคงมบีอยยต่ เราอต่านหลายครกังนี้ ในภาคพกันธสกัญญาใหมต่เกบีนื่ยวกกับขข้อลซกลกับตต่างๆของพระเจข้า
หรนอขข้อลซกลกับตต่างๆของสลินื่งตต่างๆทบีเนื่ ปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ ขข้อลซกลกับทบีนื่โดดเดต่นเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกกลต่าวถซง ไดข้แกต่ :
ขผู้อลซกลมับเหลข่านมันั้นของอาณาจมักรแหข่งสวรรคค:
ในมกัทธลิว 13:3-50 เราไดข้เหห็นคคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องทบีนื่เปปิดเผยแกต่เรา-เทต่าทบีนื่มกันเปป็นนนี้คาพระทกัยของพระเจข้าทบีนื่
จะใหข้เรารยข้ ณ เวลานบีนี้-ขข้อลซกลกับเหลต่านกันี้นของอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์
ขผู้อลซกลมับเหลข่านมันั้นของความมฉดบอดของอริสราเอลในระหวข่างยทุคพระคทุณ:
“เหตลุฉะนกันี้น พบีนนื่ ข้องทกันี้งหลาย ขข้าพเจข้าไมต่อยากใหข้ทต่านทกันี้งหลายเขลาในขผู้อความลซกลมับนรีนั้ เกลนอกวต่าทต่าน
จะอวดรยข้ คนอเรฉสิ่องทรีสิ่บางคนในพวกอริสราเอลไดผู้มรีใจแขร็งกระดผู้างไป จนถซงพวกตข่างชาตริไดผู้เขผู้ามาครบจคานวน” (โรม
11:25) (กรลุณาศซกษาบททบีนื่สลิบเอห็ดทกันี้งบทของหนกังสนอโรม) มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วาต่ ประชาชาตลินกันี้นถยกปปิดตาอยยใต่ น
ขณะนบีนี้ แตต่วกันหนซนื่งดวงตาแหต่งความเขข้าใจของพวกเขาจะถยกเปปิด เศคารลิยาหร์บอกเราวต่าเมนนื่อพวกเขาเหห็นพระเยซย
พวกเขาจะถามพระองคร์วาต่ พระองคร์ไดข้รกับรอยแผลเปป็นในพระหกัตถร์และพระบาทของพระองคร์มาจากไหน

พระองคร์จะตรกัสตอบวต่า “ในเรนอนของพวกเพนนื่อนของขข้าพเจข้า” (ศคย. 13:6) จากนกันี้นพวกเขาจะจคาพระองคร์ไดข้วาต่
ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาและจะสวมมงกลุฎใหข้พระองคร์เปป็นกษกัตรลิยร์ และพระองคร์จะประทกับบน
พระทบีนื่นกันื่งของดาวลิดในกรลุงเยรยซาเลห็ม
ขผู้อลซกลมับเกรีสิ่ยวกมับการรมับขซนั้นไปของเหลข่าวริสทุทธริชนทรีสิ่มรีชรีวตริ อยผข่เมฉสิ่อสรินั้นยทุคพระคทุณ:
เรารยข้จกกั เรนนื่องนบีนี้วต่าเปป็นการรกับขซนี้นไปของครลิสตจกักร เปาโลกลต่าววต่า “ดยกอต่ น ขข้าพเจข้ามบีความลซกลมับทบีนื่จะ
บอกแกต่ทาต่ น คนอวต่าเราจะไมข่ลวข่ งหลมับหมดททุกคน แตข่เราจะถผกเปลรีสิ่ยนแปลงใหมข่หมด ในชมัสิ่วขณะเดรียว ในพรริบตา
เดรียว เมฉสิ่อเปฝ่าแตรครมันั้งสทุดทผู้าย เพราะวต่าจะมบีเสบียงแตร และคนทบีนื่ตายแลข้วจะเปป็นขซนี้นมาปราศจากเปฟปี่อยเนต่า แลข้ว
เราทกันี้งหลายจะถยกเปลบีนื่ยนแปลงใหมต่” (1 คร. 15:51, 52) นบีนื่จะเปป็นเวลาทบีนื่ผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่มบีชบีวลิตอยยจต่ ะถยกรกับออกไป
จากโลกนบีในี้ นชกันื่วพรลิบตาเดบียว เหลต่าวลิสลุทธลิชนทบีนื่ไดข้จากโลกนบีนี้ไปแลข้วจะเขข้ารต่วมกกับรต่างกายทบีนื่เปป็นขซนี้นใหมต่ของพวกเขา
และดข้วยกกันกกับเหลต่าวลิสลุทธลิชนทบีนื่มบีชวบี ลิตอยยต่เหลต่านกันี้นพวกเขาจะถยกรกับขซนี้นไปในหมยต่เมฆเพนนื่อพบกกับพระเยซยในฟฟ้า
อากาศ (จงศซกษา 1 เธสะโลนลิกา 4:13-18 เชต่นกกัน)
ขผู้อลซกลมับเกรีสิ่ยวกมับครริสตจมักรภาคพมันธสมัญญาใหมข่ในฐานะเปป็นกายเดรียวอมันประกอบดผู้วยผผผู้เชฉสิ่อททุกคนทรีสิ่บมังเกริดใหมข่
แลผู้ว-ทมันั้งยริวและตข่างชาตริ
ขข้อลซกลกับนบีนี้ไดข้ถยกเปปิดเผยแกต่อกัครสาวกเปาโล ในเอเฟซกัส 3:3-6 เขากลต่าววต่า “...พระองคร์ (พระเจข้า) ไดข้
ทรงสคาแดงใหข้ขข้าพเจข้ารยข้ขผู้อลซกลมับ...ซซนื่งในสมกัยกต่อน ไมต่ไดข้ทรงโปรดสคาแดงแกต่บลุตรทกังนี้ หลายของมนลุษยร์ เหมนอน
อยต่างบกัดนบีนี้ซซนื่งทรงโปรดเผยแกต่พวกอกัครสาวกผยข้บรลิสลุทธลิธ และพวกศาสดาพยากรณร์ของพระองคร์โดยพระวลิญญาณ
คฉอวข่าคนตข่างชาตริจะเปป็นผผผู้รมับมรดกรข่วมกมัน และเปป็นอวมัยวะของกายอมันเดรียวกมัน และมรีสข่วนไดผู้รบมั พระสมัญญาของ
พระองคคในพระครริสตคโดยขข่าวประเสรริฐนมันั้น” กรลุณาตกันี้งใจศซกษาโรม 16:25, 26; เอเฟซกัส 3:1-11; 6:19; และ
โคโลสบี 4:3
ขผู้อลซกลมับเกรีสิ่ยวกมับครริสตจมักรในฐานะเจผู้าสาวของพระครริสตค:
พระเจข้าทรงเปปิดเผยเรนนื่องนบีนี้แกต่อกัครสาวกเปาโลเชต่นกกัน ในเอเฟซกัส 5:28-32 เขาเขบียนวต่า: “เชต่นนกันี้นแหละ
สามบีจซงควรจะรกักภรรยาของตนเหมนอนรกักกายของตนเอง ผยข้ทรบีนื่ กักภรรยาของตนกห็รกกั ตนเอง เพราะวต่าไมต่มบีผใยข้ ด
เกลบียดชกังเนนนี้อหนกังของตนเอง มบีแตต่เลบีนี้ยงดยและทะนลุถนอม เหมนอนองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงกระทคาแกต่ครลิสตจกักร
เพราะวต่าเราเปป็นอวกัยวะแหต่งพระกายของพระองคร์ แหต่งเนนนี้อหนกังของพระองคร์ และแหต่งกระดยกของพระองคร์
‘เพราะเหตลุนบีนี้ผยข้ชายจะจากบลิดามารดาของเขา จะไปผยกพกันอยยต่กกับภรรยา และเขาทกันี้งสองจะเปป็นเนนนี้ออกันเดบียวกกัน’
ขผู้อนรีนั้เปป็นขผู้อลซกลมับทรีสิ่สคาคมัญมาก แตข่วข่าขผู้าพเจผู้าพผดถซงพระครริสตคกมับครริสตจมักร”
ขผู้อลซกลมับเกรีสิ่ยวกมับพระครริสตคผทผผู้ รงพระชนมคอยผข่ผผผู้ทรงสถริตอยผข่ภายในผผผู้เชฉสิ่อ:
ผยข้เชนนื่อแตต่ละคนเปป็นผยข้เขข้าสต่วนในสภาพของพระเจข้า (2 ปต. 1:4) เปาโลกลต่าวถซงขข้อลซกลกับนบีนี้ในโคโลสบี
1:26, 27: “คฉอขผู้อความลซกลมับซซสิ่งซข่อนเรผู้นอยผข่หลายยทุคและหลายชมัสิ่วอายทุนมันั้น แตข่บมัดนรีนั้ไดผู้ทรงโปรดใหผู้เปป็นทรีสิ่
ประจมักษคแกข่วริสทุทธริชนของพระองคคแลผู้ว พระเจข้าทรงชอบพระทกัยทบีจนื่ ะสคาแดงใหข้คนตต่างชาตลิรยข้วาต่ อะไรเปป็นความ
มกันื่งคกันื่งของสงต่าราศบีแหต่งขข้อลซกลกับนบีนี้คฉอทรีพสิ่ ระครริสตคทรงสถริตในทข่านอกันเปป็นทบีนื่หวกังแหต่งสงต่าราศบี” เราอต่านในกาลา
เทบีย 2:20 เชต่นกกันวต่า “ขข้าพเจข้าถยกตรซงไวข้กกับพระครลิสตร์แลข้ว แตต่ขข้าพเจข้ากห็ยกังมบีชวบี ลิตอยยต่ ไมต่ใชต่ขข้าพเจข้าเองมบีชบีวลิตอยยต่

ตต่อไป แตต่พระครริสตคตข่างหากทรีสิ่ทรงมรีชรีวตริ อยผข่ในขผู้าพเจผู้า และชบีวลิตซซนื่งขข้าพเจข้าดคาเนลินอยยต่ในรต่างกายขณะนบีนี้ ขข้าพเจข้า
ดคาเนลินอยยต่โดยความเชนนื่อในพระบลุตรของพระเจข้า ผยข้ไดข้ทรงรกักขข้าพเจข้า และไดข้ทรงสละพระองคร์เองเพนนื่อขข้าพเจข้า”
ขผู้อลซกลมับของพระเจผู้า-นมัสิ่นคฉอพระครริสตค
พระครลิสตร์ทรงเปป็นความครบบรลิบยรณร์ทบีนื่มารกับสภาพมนลุษยร์ของสภาพของพระเจข้าทบีนื่ปรากฏเปป็นรยปกาย
ในโคโลสบี 2:2-9 เราอต่านวต่า: “เพนนื่อเขาจะไดข้รกับความชยใจ และเขข้าตลิดสนลิทกกันในความรกัก และมกันื่นใจในความอลุดม
สมบยรณร์แหต่งความเขข้าใจ และเขข้าในความรยข้ความลซกลมับของพระเจผู้าและของพระบริดาและของพระครริสตคซซสิ่งคลมัง
สตริปฟัญญาและความรผทผู้ ทุกอยข่างทรงปปิดซข่อนไวผู้ในพระองคค…จงระวกังใหข้ดบี เกรงวต่าจะมบีผยข้ใดทคาใหข้ทต่านตกเปป็นเหยนนื่อ
ดข้วยหลกักปรกัชญาและดข้วยคคาลต่อลวงอกันไมต่มบีสาระ ตามธรรมเนบียมของมนลุษยร์ ตามหลกักการตต่างๆทบีเนื่ ปป็นของโลก
ไมต่ใชต่ตามพระครลิสตร์ เพราะวต่าในพระองคคนมันั้นสภาพของพระเจผู้าดคารงอยผข่อยข่างบรริบผรณค” พระครลิสตร์คนอพระองคร์ผยข้
ทบีนื่สตลิปฟัญญาแบบพระเจข้าทกันี้งสลินี้นดคารงอยยต่ในพระองคร์เพนนื่อมนลุษยร์: “แตต่เรากลต่าวถซงเรนนื่องพระปฟัญญาของพระเจข้าซซนื่ง
เปป็นขข้อลซกลกับ คนอพระปฟัญญาซซนื่งทรงซต่อนไวข้นกันี้น ซซนื่งพระเจข้าไดข้ทรงกคาหนดไวข้กต่อนสรข้างโลกใหข้เปป็นสงต่าราศบีแกต่เรา”
(1 คร. 2:7)
ขผู้อลซกลมับแหข่งกระบวนการทรีสิ่ความเปป็นเหมฉอนพระเจผู้าถผกฟปฟื้นคฉนกลมับสผข่มนทุษยค:
“ทางของพระเจผู้าอมันยริสิ่งใหญข่และลซกลมับซซนื่งไมต่มบีใครปฏลิเสธไดข้กห็คนอ พระเจข้าทรงปรากฏในเนนนี้อหนกัง พระ
วลิญญาณไดข้ทรงพลิสยจนร์แลข้ว หมยต่ทตย สวรรคร์กห็เหห็น และมบีผยข้ประกาศพระองคร์แกต่ชนตต่างชาตลิ มบีชาวโลกเชนนื่อถนอ
พระองคร์ และพระองคร์ทรงถยกรกับขซนี้นไปในสงต่าราศบี” (1 ทธ. 3:16)
ขผู้อลซกลมับแหข่งความชมัสิ่วชผู้า:
“เพราะวต่าอคานาจลซกลมับนอกกฎหมายนมันั้นกห็เรลินื่มทคางานอยยต่แลข้ว เพบียงแตต่ผทยข้ บีนื่คอยหนต่วงเหนบีนื่ยวเดบีดี๋ยวนบีนี้นกันี้น
จะยกังหนต่วงเหนบีนื่ยวอยยต่ จนกวต่าผยข้ทคบีนื่ อยหนต่วงเหนบีนื่ยวนกันี้นจะถยกพาออกไปเสบีย” (2 ธส. 2:7) วกันหนซนื่งจะมาเมนนื่อชาย
คนหนซนื่งจะเดลินบนแผต่นดลินโลกนบีนี้ซซนื่งจะเปป็นพญามารรต่างจลุตอลิ ยต่างแทข้จรลิงพอๆกกับทบีนื่พระเยซยมนลุษยร์ผยข้นกันี้นทรงเปป็น
พระเจข้าผยข้ทรงบกังเกลิดเปป็นมนลุษยร์ พญามารจะมาเยนอนแผต่นดลินโลกนบีนี้อบีกครกันี้งในตกัวตนของชายผยข้หนซนื่งทบีนื่จะเปป็นยอด
มนลุษยร์อยต่างแทข้จรลิง (กรลุณาศซกษา 2 เธสะโลนลิกา 2:1-12)
ขผู้อลซกลมับของดาวเจร็ดดวงนมันั้น:
“สต่วนความลซกลมับของดาวทมันั้งเจร็ดดวงซซนื่งเจข้าไดข้เหห็นในมนอขข้างขวาของเรา และแหต่งคกันประทบีปทองคคาทกันี้ง
เจห็ดนกันี้น กห็คนอ ดาวทมันั้งเจร็ดดวงไดผู้แกข่ทตผ สวรรคคของครริสตจมักรทมันั้งเจร็ด และคกันประทบีปเจห็ดคกันซซนื่งเจข้าไดข้เหห็นแลข้วนกันี้นไดข้
แกต่ครลิสตจกักรทกันี้งเจห็ด” (วว. 1:20)
ขผู้อลซกลมับแหข่งบาบริโลน:
“และทบีนื่หนข้าผากของหญลิงนกันี้นเขบียนชนนื่อไวข้วาต่ “ความลซกลนบ บาบวิโลนมหานคร แมข่ของหญริงแพศยาทมันั้ง
หลาย และแมข่แหข่งสริที่งทมันั้งปวงทรีที่นข่าสะอริดสะเอรียนแหข่งแผข่นดรินโลก” และขข้าพเจข้าเหห็นหญลิงนกันี้นเมามายดข้วยโลหลิต
ของพวกวลิสทลุ ธลิชน และโลหลิตของคนทกันี้งหลายทบีพนื่ ลบีชบีพเพนนื่อเปป็นพยานของพระเยซย เมนนื่อขข้าพเจข้าเหห็นหญลิงนกันี้นแลข้ว
ขข้าพเจข้ากห็อกัศจรรยร์ใจยลินื่งนกัก ทยตสวรรคร์องคร์นกันี้นจซงถามขข้าพเจข้าวต่า “เหตลุไฉนทต่านจซงอกัศจรรยร์ใจ ขข้าพเจข้าจะบอกใหข้

ทต่านรยข้ถซงความลซกลมับของหญริงนมันั้น และของสกัตวร์ราข้ ยทบีนื่มบีเจห็ดหกัวและสลิบเขาทบีนื่เปป็นพาหนะของหญลิงนกันี้น” (วว. 17:57) (กรลุณาศซกษาวลิวรณร์ บททบีนื่ 17 ทกันี้งบท)
คคาวต่า “ขข้อความลซกลกับ” (หรนอ “ขข้อความลซกลกับตต่างๆ”) ถยกพบตรงนบีนี้ในมกัทธลิว 13:11, ในมาระโก 4:11,
และในลยกา 8:10 แตต่ไมต่พบทบีนื่อนนื่นใดอบีกในหนกังสนอกลิตตลิคลุณทกันี้งสบีนื่เลต่มหรนอในหนกังสนอกลิจการ ดกังทบีเนื่ ราไดข้เหห็นแลข้ว มกัน
ถยกพบหลายครกังนี้ ในจดหมายฝากของเปาโลและในวลิวรณร์
ขข้อ 12: “ดผู้วยวข่าผผใผู้ ดมรีอยผข่แลผู้ว จะเพริสิ่มเตริมใหผู้คนนมันั้นมรีเหลฉอเฟปอ แตข่ผผผู้ใดทรีสิ่ไมข่มรีนมันั้น แมผู้วข่าซซสิ่งเขามรีอยผข่จะ
ตผู้องเอาไปจากเขา”
คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ยอมรกับความจรลิงทบีนื่ประทานใหข้แกต่พวกเขาแลข้วโดยพระเยซยกห็จะมาสยต่ความสวต่างทบียนื่ ลินื่งใหญต่
กวต่าเดลิมและความจรลิงทบีนื่ยลินื่งใหญต่กวต่าเดลิม คนเหลต่านกันี้นทบีนื่จงใจปฏลิเสธความจรลิงและไมต่ยอมเดลินในความสวต่างกห็จะ
กลายเปป็นผยข้ทบีนื่สกับสนมากกวต่าเดลิม, งงงวยมากกวต่าเดลิม; และการปฏลิเสธพระองคร์อยต่างสลินี้นเชลิงจะปปิดประตยแหต่ง
โอกาสทบีนื่จะรยจข้ กักพระองคร์ ผยข้ใดกห็ตามทบีนื่ยอมรกับความจรลิง “จะเพริสิ่มเตริมใหผู้คนนมันั้น” มบีความสวต่างมากขซนี้น และเขาจะ
“มรีเหลฉอเฟปอ” พระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทบีนื่เราจะมบีชบีวตลิ และมบีชบีวลิตนกันี้นอยต่างครบบรลิบยรณร์ (ยอหร์น 10:10) แตต่เมนนื่อผยข้
ใดปฏลิเสธความสวต่างนกันี้นและไมต่ยอมรกับความจรลิงนกันี้นทบีนื่พระเยซยทรงนคาเสนอโดยความเชนนื่อ แมข้แตต่โอกาสทบีนื่จะมาสยต่
ความสวต่างนกันี้นและความรยเข้ กบีนื่ยวกกับความรอดกห็ “จะถผกเอาไป” จากผยข้นกันี้น
ผมไมต่รวยข้ าต่ พระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้คนๆหนซนื่งปฏลิเสธขต่าวประเสรลิฐไดข้กบีนื่ครกังนี้ หรนอนานเทต่าใด แตต่ทกลุ ครกันี้งทบีนื่ผใยข้ ด
ปฏลิเสธความจรลิง ครกันี้งหนข้ามกันกห็งาต่ ยขซนี้นทบีนื่จะทคาเชต่นนกันี้น แตต่ละครกันี้งทบีนื่ผใยข้ ดปฏลิเสธความสวต่าง ครกันี้งถกัดไปมกันกห็งต่ายขซนี้น
กวต่าเดลิมเลห็กนข้อยทบีนื่จะปฏลิเสธความสวต่าง สคาหรกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ปรารถนาและเลนอกทบีนื่จะเดลินในความมนด ความมนด
นกันี้นกห็จะกลายเปป็นมนดยลินื่งกวต่าเดลิมอบีก
หนซนื่งในอาจารยร์สอนพระคกัมภบีรร์ผยข้ยลินื่งใหญต่แหต่งหลายปปกต่อนไดข้ทคาการศซกษาคข้นควข้าอยต่างถบีนื่ถข้วนมากๆและ
พบวต่าหลกังจากทบีนื่ผยข้คนมบีอายลุถซงยบีนื่สลิบหข้าปป มบีเพบียงหนซนื่งคนจาก 10,000 คนเทต่านกันี้นทบีนื่บกังเกลิดใหมต่; หลกังจากอายลุถซง
สามสลิบหข้าปป หนซนื่งคนจาก 50,000 คน; หลกังจากอายลุถซงสบีนื่สลิบหข้าปป หนซนื่งคนจาก 200,000 คน; หลกังจากอายลุถซงหก
สลิบหข้าปป หนซนื่งคนจาก 500,000 คน; และหลกังจากอายลุถซงเจห็ดสลิบหข้าปป แคต่หนซนื่งคนจาก 700,000 คนกลกับใจรกับ
เชนนื่อ ผมอาจเสรลิมวต่าหลกังจากมากกวต่ายบีนื่สลิบหข้าปปของการประชลุมประกาศขต่าวประเสรลิฐทกัวนื่ อเมรลิกาและงานมลิชชกันื่น
ตต่างแดน ผมเปป็นพยานรกับรองไดข้วาต่ นบีนื่เปป็นความจรลิง ยลินื่งคนๆหนซนื่งเลนนื่อนการรกับความรอดออกไปนานเทต่าใด การทบีนื่
เขาจะเลนนื่อนมกันออกไปกห็ยลินื่งงต่ายกวต่าเดลิมเทต่านกันี้น พญามารไมต่เคยขอรข้องผยข้ใดใหข้เซห็นสกัญญาทบีนื่จะใชข้เวลาชกัวนื่ นลิรกันดรร์ใน
นรก ทกันี้งหมดทบีนื่มกันอยากไดข้กห็คนอทบีละชกัวนื่ ขณะ, วกันหนซนื่ง, การเรบียกใหข้มารกับความรอดคราวหนซนื่ง พญามารรยข้วาต่ หาก
มกันสามารถนคาคนๆหนซนื่งใหข้ผกัดวกันประกกันพรลุต่งไปเรนนื่อยๆไดข้ สลุดทข้ายแลข้วมกันจะผลกักจลิตวลิญญาณดวงนกันี้นลงไปในบซง
ไฟไดข้
ดวงอาทลิตยร์ทบีนื่ละลายนนี้คาแขห็งและเปลบีนื่ยนมกันใหข้กลายเปป็นนนี้คากห็อบดลินเหนบียวใหข้แขห็งและเปลบีนื่ยนมกันใหข้
กลายเปป็นอลิฐไดข้เชต่นกกัน แสงของดวงอาทลิตยร์ทบีนื่ใหข้ความอบอลุต่นแผต่นดลินโลกและใหข้ความสวต่างนกันี้นแกต่เราซซนื่งเราเดลิน
ในความสวต่างนกันี้น กห็จะทคาใหผู้เราตาบอดไดข้หากเรามองมกันอยต่างผลิดวลิธบี เชต่นเดบียวกกัน ขต่าวประเสรลิฐทคาใหข้หกัวใจอต่อน
นลุต่มเมนนื่อมกันถยกรกับเอา แตต่ทคาใหข้หกัวใจแขห็งกระดข้างเมนนื่อมกันถยกปฏลิเสธ ขต่าวประเสรลิฐนคาความสวต่างมาใหข้เมนนื่อมกันถยกรกับ

เอา แตต่นคาความมนดมาใหข้เมนนื่อมกันถยกปฏลิเสธ ตต่อมาอบีกเลห็กนข้อยในบทเดบียวกกันนบีนี้เราอต่านเกบีนื่ยวกกับชนชาตลิอลิสราเอล
วต่า “เพราะวต่าชนชาตลินบีนี้กลายเปป็นคนมบีใจเฉนนื่อยชา หยกห็ตซง และตาเขาเขากห็ปปิด เกรงวต่าในเวลาใดเขาจะเหห็นดข้วยตา
ของเขา และไดข้ยลินดข้วยหยของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และจะหกันกลกับมา และเราจะไดข้รกักษาเขาใหข้
หาย” (มธ. 13:15)
ในยอหร์น 3:19-21 พระเยซยทรงอธลิบายวต่าเพราะเหตลุใดมนลุษยร์จซงถยกพลิพากษาปรกับโทษ: “หลมักของการ
พริพากษามรีอยข่างนรีนั้ คฉอความสวข่างไดผู้เขผู้ามาในโลกแลผู้ว แตข่มนทุษยคไดผู้รมักความมฉดมากกวข่ารมักความสวข่าง เพราะ
กลิจการของเขาชกันื่ว เพราะทลุกคนทบีนื่ประพฤตลิชกันื่วกห็เกลบียดความสวต่าง และไมต่มาถซงความสวต่าง ดข้วยกลกัววต่าการ
กระทคาของตนจะถยกตคาหนลิ แตต่ผยข้ทบีนื่ประพฤตลิตามความจรลิงกห็มาสยต่ความสวต่าง เพนนื่อจะใหข้การกระทคาของตนปรากฏ
วต่า ไดข้กระทคาการนกันี้นโดยพซนื่งพระเจข้า” มนลุษยร์ถยกปรกับโทษเพราะวต่าพวกเขาไมต่ยอมรกับความสวต่างและเดลินในความ
สวต่างนกันี้น ตต่อมาในกลิตตลิคลุณของยอหร์น พระเยซยทรงประกาศอยต่างชกัดเจนแกต่คนทกันี้งปวงวต่า “เราเปป็นความสวข่าง
ของโลก” (ยอหร์น 8:12)
ขข้อ 13: “เหตทุฉะนมันั้น เราจซงกลข่าวแกข่เขาเปป็นคคาอทุปมา เพราะวข่าถซงเขาเหร็นกร็เหมฉอนไมข่เหร็น ถซงไดผู้ยรินกร็
เหมฉอนไมข่ไดผู้ยรินและไมข่เขผู้าใจ”
เนนนื่องจากพระเยซยทรงสกัพพกัญญย พระองคร์จซงทรงทราบหกัวใจของคนเหลต่านกันี้นและพระองคร์ทรงทราบวต่า
หากพระองคร์ตรกัสแกต่พวกเขาเปป็นความจรลิงฝฝ่ายวลิญญาณแบบเปลนอยเปลต่าเลย พวกเขากห็คงจะปฏลิเสธทลุกคคาทบีนื่
พระองคร์ตรกัสอยต่างสลินี้นเชลิง มกันคงจะเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่พวกเขาจะเขข้าใจหลกักคคาสอนพระคกัมภบีรทร์ บีนื่แทข้จรลิง; ดข้วยเหตลุ
นบีนี้ พระองคร์จซงทรงนลุต่งหต่มสลินื่งลซกลนี้คาเหลต่านกันี้นของพระเจข้าในภาษาของคคาอลุปมา โดยใชข้ภาพประกอบตต่างๆทบีนื่พวกเขา
เขข้าใจไดข้ หากพระเยซยประทานความจรลิงแบบเปลนอยเปลต่าแกต่พวกเขา พวกเขากห็คงจะไมต่ฟฟังเลยแตต่คงจะเดลินหนบี
ไปเสบีย อยต่างไรกห็ตาม เนนนื่องจากพระองคร์ประทานคคาอลุปมาตต่างๆแกต่พวกเขา อยต่างนข้อยพวกเขากห็รกับฟฟัง; แตต่ยลินื่งคคา
สกันื่งสอนของพระองคร์ชกัดแจข้งมากเทต่าใด ยลินื่งพระองคร์ทรงทคาใหข้มกันเรบียบงต่ายกวต่าเดลิมมากเทต่าใด มกันกห็ยลินื่งทคาใหข้พวก
เขางงงวยมากขซนี้นเทต่านกันี้น คนเหลต่านบีนี้เปป็นโรคฝฝ่ายวลิญญาณและฝฝ่ายศบีลธรรมมากเหลนอเกลินจนสลินื่งเดบียวทบีนื่จะดซงดยด
พวกเขาคนอการอกัศจรรยร์ตต่างๆทบีนื่ตนนื่นตาตนนื่นใจ-และแมข้กระนกันี้นพวกเขากห็กลต่าวหาพระองคร์วาต่ ทรงทคาการอกัศจรรยร์
เหลต่านกันี้นโดยฤทธลิธของนายผบี พระองคร์ประทานความจรลิงอกันเรบียบงต่ายแกต่พวกเขาแลข้ว-แตต่พวกเขากห็ไมต่อยากไดข้มกัน,
พวกเขาไมต่ชอบมกัน, พวกเขาไมต่มบีการรกับรยข้ใดๆเลย, พวกเขาไมต่สามารถเขข้าใจมกันไดข้, พวกเขาไมต่ยอมพยายามทบีนื่จะ
เขข้าใจมกัน
สมกัยนกันี้นเปป็นอยต่างไร สมกัยนบีนี้กห็เปป็นอยต่างนกันี้น หนทางเดบียวทบีนื่มนลุษยร์จะมบีปฏลิสกัมพกันธร์กกับพระเจข้าคนอโดย
ความเชฉสิ่อ พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าสาวกของพระองคร์วต่า “จงเชฉสิ่อในพระเจผู้าเถริด” (มาระโก 11:22) เปาโลประกาศ
วต่าปราศจากความเชนนื่อ มกันกห็เปป็นไปไมต่ไดข้ทบีนื่จะเปป็นทรีสิ่พอพระทมัยพระเจข้า (ฮบีบรย 11:6) มนลุษยร์ยกังคงพยายามทบีนื่จะคลิด
ใหข้ออกวต่าเหตลุใดโลกถซงเกลิดขซนี้นมา พวกเขาอกัศจรรยร์ใจกกับจกักรวาลและยกังคงคลคาหาเพนนื่อทบีจนื่ ะพบคคาตอบตต่อคคาถาม
ทบีวนื่ ต่าจกักรวาลมบีตวกั ตนขซนี้นมาไดข้อยต่างไร พระคมัมภรีรตค อบวต่า: “ในเรลินื่มแรกนกันี้นพระเจด้าทรงเนรมวิตสรด้างฟฟ้าและแผข่น
ดรินโลก” (ปฐก. 1:1) หากมนลุษยร์จะเพบียงแตต่เชนนื่อและยอมรกับเรนนื่องนบีนี้โดยความเชนนื่อเทต่านกันี้น พวกเขากห็จะไมต่คข้นหาใน
หข้องทดลองตต่างๆของตนอบีกตต่อไปโดยพยายามทบีนื่จะหาคคาตอบนกันี้น คคาตอบทมันั้งหมดนกันี้นถยกบกันทซกไวข้ในพระวจนะ

ของพระเจข้าแลข้ว; และไมต่วาต่ มนลุษยร์จะคลิดหรนอกลต่าวอะไร พระวจนะกห็ปฟักแนข่นอยผข่เปป็นนริตยคในสวรรคค การเขข้ามา
ของพระวจนะนคาความสวต่างมาใหข้ และหากไมต่มบีพระวจนะของพระเจข้า มกันกห็เปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่มนลุษยร์จะเขข้าใจสลินื่ง
ตต่างๆของพระเจข้า
ขข้อ 14 และ 15: “คคาพยากรณคของอริสยาหคกร็สคาเรร็จในคนเหลข่านมันั้นทรีสิ่วข่า ‘พวกเจผู้าจะไดผู้ยรินกร็จรริง แตข่จะ
ไมข่เขผู้าใจ จะดผกจร็ รริง แตข่จะไมข่รมับรผผู้ เพราะวข่าชนชาตรินรีนั้กลายเปป็นคนมรีใจเฉฉสิ่อยชา หผกร็ตงซ และตาเขาเขากร็ปปิด เกรง
วข่าในเวลาใดเขาจะเหร็นดผู้วยตาของเขา และไดผู้ยรินดผู้วยหผของเขา และเขผู้าใจดผู้วยจริตใจของเขา และจะหมันกลมับมา
และเราจะไดผู้รกมั ษาเขาใหผู้หาย’”
พระคกัมภบีรภร์ าคพกันธสกัญญาเดลิมทบีนื่ถยกยกมาตรงนบีนี้ถยกพบในอลิสยาหร์ 6:9, 10: “และพระองคร์ตรกัสวต่า “ไป
เถอะ และกลต่าวแกต่ชนชาตลินบีนี้วาต่ ‘ฟฟังแลข้วฟฟังเลต่า แตต่อยต่าเขข้าใจ ดยแลข้วดยเลต่า แตต่อยต่ามองเหห็น’ จงกระทคาใหข้จลิตใจ
ของชนชาตลินบีนี้มซนงง และใหข้หยทกันี้งหลายของเขาหนกัก และปปิดตาของเขาทกันี้งหลายเสบีย เกรงวต่าเขาจะเหห็นดข้วยตา
ของเขา และไดข้ยลินดข้วยหยของเขา และเขข้าใจดข้วยจลิตใจของเขา และหกันกลกับมาไดข้รกับการรกักษาใหข้หาย”
ขณะทบีนื่เราศซกษาภาคพกันธสกัญญาใหมต่ เรากห็พบวต่าบททบีนื่หกอกันแสนมหกัศจรรยร์และใหข้ความรยแข้ จข้งของอลิส
ยาหร์ถยกยกคคาพยดมาบต่อยครกันี้ง ศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์นคาเสนอจลุดจบอกันนต่ากลกัวของประชาชาตลิอลิสราเอลอยต่างชกัด
เจนจรลิงๆ โดยชนชาตลิอลิสราเอลมบีความผลิดในความบาปทลุกอยต่างทบีนื่มบีอยยต่ในแคตาลห็อกของพญามาร คนเหลต่านกันี้นทบีนื่
ปฏลิเสธทบีนื่จะเหห็นความสวต่างและดคาเนรินในความสวต่างกห็ถผกลงโทษ: “หลมักของการพริพากษามรีอยล่างนนนั้ คฉอความ
สวข่างไดผู้เขผู้ามาในโลกแลผู้ว แตข่มนทุษยคไดผู้รมักความมฉดมากกวข่ารมักความสวข่าง เพราะกริจการของเขาชมัสิ่ว ” (ยอหร์น
3:19) โทษสคาหรกับความบาปเปป็นเหมนอนเดลิมเสมอ พระเจข้าทรงบอกอาดกัมวต่าวกันทบีนื่เขากลินผลไมข้ตข้องหข้ามนกันี้น เขา
จะตาย (ปฐก. 2:17) เปาโลบอกเราวต่าคต่าจข้างของความบาปคนอความตาย (โรม 6:23) ยากอบประกาศวต่าเมนนื่อ
ความบาปถซงทบีนื่สคาเรห็จแลข้ว มกันกห็นคามาซซนื่งความตาย (ยากอบ 1:15) ความบาปและความตายเปป็นของคยต่กกัน
มกันเปป็นเรนนื่องนต่าเศรข้าเมนนื่อผยข้คนลข้อเลต่นกกับพระวจนะของพระเจข้า พวกเขาบลิดเบนอนพระวจนะของพระเจข้า,
งอมกัน, เพลินื่มเขข้ากกับมกัน, และเอาออกไปจากมกันเพนนื่อพลิสยจนร์หลกักคคาสอนตต่างๆทางศาสนาและความคลิดสต่วนตกัวตต่างๆ
ของพวกเขา แตต่พระวจนะของพระเจข้าปฟักแนต่นอยยต่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์; พระวจนะของพระเจข้าไมต่อาจถยกทคาลาย
เสบียไดข้ – และเมนนื่อมนลุษยร์พยายามทบีนื่จะทคาใหข้พระวจนะของพระเจข้าสอนสลินื่งทบีนื่ตนเชนนื่อ เขากห็ตกอยยใต่ นอกันตรายสลุดขบีด
(กรลุณาศซกษาอลิสยาหร์ 6; กลิจการ 28:26-28; มาระโก 4:12; และลยกา 8:10)
ในอดบีตทบีนื่ผาต่ นมาพระเจข้าไดข้ทรงลงโทษ (และจะทรงลงโทษตต่อไป) มนลุษยร์ทกันี้งหลายโดยสลินื่งซซนื่งเปป็นผลลกัพธร์
ตามธรรมชาตลิของการประพฤตลิผลิดของพวกเขาและการทบีพนื่ วกเขาฝฝ่าฝฟนบกัญญกัตลิธรรมชาตลิตาต่ งๆของพระเจข้าอยยต่
เสมอ พระเจข้าไดข้ทรงตกันี้งบกัญญกัตลิบางอยต่าง และหากมนลุษยร์ฝฝ่าฝฟนบกัญญกัตลิเหลต่านบีนี้ เขากห็จะทนทลุกขร์เพราะมกัน
“...ชนชาตรินรีนั้กลายเปป็นคนมรีใจเฉฉสิ่อยชา...” สคานวนของอลิสยาหร์คนอ “ทคาใหข้หกัวใจอข้วนพบี” ใหข้เราเหห็นภาพ
ของหกัวใจทบีถนื่ ยกหต่อหลุข้มในไขมกัน หกัวใจแบบนกันี้นมบีการรกับรยข้นข้อยลงและมบีชบีวตลิ ชบีวานข้อยลงในการเคลนนื่อนไหว ซซนื่งสต่งผล
เปป็นการเฉนนื่อยชาของสคานซกรกับรยข้ตต่างๆและความไมต่สามารถทบีนื่จะกระทคาการไดข้อยต่างทกันทต่วงทบีหรนอทบีนื่จะคลิดอยต่างลซก
ซซนี้งไดข้ มกันเปป็นตกัวแทนของหกัวใจทบีนื่เฉนนื่อยชาและความคลิดทบีนื่ไมต่อาจรกับรยข้ไดข้ หกัวใจโดยเฉพาะอยต่างยลินื่งในพระคกัมภบีรร์
ภาคพกันธสกัญญาเดลิม ถยกแสดงเปป็นทบีนื่ตกันี้งของเชาวนร์ปฟัญญา, ความสามารถทบีนื่จะรกับรยข้ไดข้, และเจตจคานง ดข้วยเหตลุนบีนี้

คนเหลต่านบีนี้จซง “อข้วนพบี” ในสต่วนของเชาวนร์ปฟัญญาของพวกเขาและความเขข้าใจของพวกเขา เราทราบวต่าผยใข้ ดทบีนื่
อข้วนเกลินกห็เชนนื่องชข้า – และคนเหลต่านบีนี้กห็เชนนื่องชข้ามากๆในการคลิดของพวกเขา, ในการมองเหห็นของพวกเขา, และใน
ทลุกรายละเอบียดแหต่งชบีวลิตของพวกเขา
ผยข้คนเรลินื่ม “อข้วน” เพราะความเจรลิญรลุต่งเรนอง และพวกเขา “อข้วน” ทางศาสนา โดยไดข้เพลินื่มเขข้ากกับ , เอา
ออกจาก, จกัดเรบียงใหมต่, และเปลบีนื่ยนแปลงบกัญญกัตลิของพระเจข้า หผของพวกเขาตซงและ “เชฉสิ่องชผู้าในการฟฟัง” เพราะ
ความอข้วนพบีของพวกเขา และ “พวกเขาไดผู้ปปิดตาของตนเสรีย” ภาษาฮบีบรยในอลิสยาหร์มบีความหมายวต่าพวกเขาไดข้
ปฟ้ายตาของตน พวกเขาทคาทกังนี้ หมดนบีนี้ – และโดยการทคาเชต่นนกันี้น พวกเขาไดข้เพลินื่มความไมต่สามารถของตนทบีนื่จะรกับ
สลินื่งตต่างๆของพระเจข้า พระเยซยตรกัสวต่าพวกเขาไดข้คข้นดยพระคกัมภบีรร์ โดยคลิดวต่าพวกเขาจะพบชบีวตลิ นลิรกันดรร์ – แตต่พระ
คกัมภบีรร์ไดข้เปป็นพยานถซงพระองคร์ (ยอหร์น 5:39) พระองคร์ทรงเปป็นชบีวลิตนกันี้น; พระองคร์ทรงเปป็นความจรลิงนกันี้น;
พระองคร์ทรงเปป็นทางนกันี้น; พระองคร์ทรงเปป็นประตยนกันี้น แตต่พวกเขากห็ไมต่ยอมมาหาพระองคร์ พวกเขาคข้นดยแลข้วคข้นดย
อบีก – แตต่พวกเขากห็ไมต่อาจมองเหห็นไดข้ เพราะวต่าพวกเขามบีความคลิดทบีนื่ถยกปปิด
“...เกรงวข่าในเวลาใด...” วลบีนบีนี้มบีความหมายวต่า “เกรงวต่าบางทบี” เนนนื่องจากพระเยซยทรงสกัพพกัญญยและทรง
รยจข้ กักมนลุษยร์ทลุกคนและทรงทราบสลินื่งทบีนื่พวกเขาจะกระทคาในทลุกเวลา พระองคร์จซงทรงทราบวต่าชนชาตลิอลิสราเอลจะ
ปฏลิเสธพระองคร์และตรซงพระองคร์ทกบีนื่ างเขน ผมขอเนข้นยนี้คาวต่านบีนื่ไมต่เกบีนื่ยวขข้องอะไรเลยกกับเจตจคานงเสรบีของมนลุษยร์
พระเจข้าทรงทราบทลุกสลินื่งเกบีนื่ยวกกับมนลุษยร์ทลุกคนในทลุกเวลา เพรียงเพราะวข่าพระองคคทรงเปป็นพระเจผู้า ผยข้คนเหลต่านบีนี้ไดข้
ทคาใหข้ความสามารถทบีนื่จะรยข้สกซ ของพวกเขาเองตายดข้านไปเสบียแลข้ว – พวกเขาจงใจปปิดตาของตกัวเอง ความบาปไดข้
ทคาใหข้พวกเขาไรข้หกัวใจ, หยหนวก, ตาบอดไปเสบียแลข้ว; และพวกเขาไมต่สามารถและไมต่ยอมรกับความจรลิงฝฝ่าย
วลิญญาณ ดข้วยเหตลุนบีนี้ พวกเขาจซงไดข้ลงกลอนประตยแหต่งความรอดใสต่ตวกั พวกเขาเองในฐานะประชาชาตลิหนซนื่ง
“เกรงวข่าในเวลาใดเขาจะเหร็นดผู้วยตาของเขา และไดผู้ยรินดผู้วยหผของเขา และเขผู้าใจดผู้วยจริตใจของเขา
และจะหมันกลมับมา และเราจะไดผู้รมักษาเขาใหผู้หาย” สต่วนทข้ายนบีนี้ของขข้อ 15 ไมต่ไดข้สนกับสนลุนหลกักคคาสอนเรนนื่องชะตา
ฟฟ้าลลิขลิต – หรนอวต่าบางคนถยกเลนอกใหข้ไดข้รบกั ความรอดและคนอนนื่นๆถยกเลนอกใหข้ตกนรก พระเยซยไมต่ไดข้กคาลกังสอน
หลกักคคาสอนเทห็จแบบนกันี้นในทบีนื่นบีนี้ และพระองคร์ไมต่ทรงสอนมกันในทบีนื่อนนื่นใดดข้วย ทบีชนื่ นชาตลิอลิสราเอลตกอยยต่ในสภาพนบีนี้กห็
เพราะความใจแขห็งกระดข้างของพวกเขา, ความไมต่พรข้อมทบีนื่จะฟฟังของพวกเขา, และความมนดบอดของพวกเขา
พวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระเยซย, ตกัดสลินพระองคร์, กลต่าวโทษพระองคร์, และเรบียกรข้องใหข้ประหารชบีวตลิ พระองคร์ เพราะ
การกระทคาตต่างๆของพวกเขา พวกเขาจซงไมต่สามารถและไมต่ยอมรกับการรกักษาใหข้หาย เปาโลกลต่าววต่า “แตต่ถข้าขต่าว
ประเสรลิฐของเราถยกบกังไวข้จากใคร กห็จากคนเหลต่านกันี้นทบีนื่กคาลกังจะพลินาศ สข่วนคนทรีสิ่ไมข่เชฉสิ่อนมันั้น พระของยทุคนรีนั้ไดผู้
กระทคาใจของเขาใหผู้มฉดไป เพฉสิ่อไมข่ใหผู้ความสวข่างของขข่าวประเสรริฐอมันมรีสงข่าราศรีของพระครริสตค ผผผู้เปป็นพระฉายของ
พระเจผู้า สข่องแสงถซงพวกเขา” (2 คร. 4:3, 4)
ขข้อ 16: “แตข่ตาของทข่านทมันั้งหลายกร็เปป็นสทุขเพราะไดผู้เหร็น และหผของทข่านกร็เปป็นสทุขเพราะไดผู้ยริน”
“ตาของทข่านทมันั้งหลายกร็เปป็นสทุข” คคาสรรพนาม “ของทข่านทมันั้งหลาย” มบีลกกั ษณะเนข้นมากๆตรงนบีนี้ เพราะ
ความไมต่อาจรกับรยข้ไดข้ในสต่วนของประชาชาตลิอลิสราเอลทบีนื่ถยกเลนอกสรร พระเยซยจซงทรงเปรบียบเทบียบความแตกตต่างกกับ
สภาพทบีนื่ดกบี วต่าของเหลต่าสาวกของพระองคร์ พระเยซยไดข้ทรงเลนอกสาวกเหลต่านบีนี้ และพวกเขาไดข้ยอมรกับคคาเชนนี้อเชลิญ

ของพระองคร์ทบีนื่ใหข้ตดลิ ตามพระองคร์ คนเหลต่านบีนี้เปป็นสทุข (หรนอมบีความสลุข) เพราะวต่าพวกเขาไดผู้เหร็น, พวกเขาไดผู้ยริน
แลผู้ว วกันแลข้ววกันเลต่าพวกเขากคาลกังเหห็นการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆอกันทรงฤทธลิธและพวกเขากคาลกังไดข้ยลินถข้อยคคาแสนวลิเศษ
แหต่งชบีวตลิ ดกังทบีถนื่ ยกกลต่าวในพระคคาขข้อถกัดไป พวกเขากคาลกังเหห็นสลินื่งทบีนื่ศาสดาพยากรณร์และคนชอบธรรมจคานวนมาก
ปรารถนาทบีนื่จะเหห็นแตต่กห็ไมต่ไดข้เหห็น
ตรงนบีนี้ เชต่นเดบียวกกับในมกัทธลิว 12:28 พระเยซยทรงบอกเปป็นนกัยอยต่างเดต่นชกัดวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิ
ยาหร์ทบีนื่ทรงถยกสกัญญาไวข้ของพวกเขา การเหห็นและการไดข้ยลินจะตข้องถยกเขข้าใจตรงนบีนี้ทกันี้งในเรนนื่องของประสาทสกัมผกัส
เหลต่านกันี้นและของจลิตวลิญญาณ พวกสาวกไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นและพวกเขาไดข้ยลินถข้อยคคาของพระเยซยและ
เขข้าใจมากพอทบีจนื่ ะซาบซซนี้งกกับความหมายฝฝ่ายวลิญญาณของสลินื่งเหลต่านกันี้น หลกังจากทบีนื่พระเยซยไดข้ประทานคคาเทศนา
เรนนื่องอาหารแหต่งชบีวตลิ (ซซนื่งถยกบกันทซกในยอหร์น บททบีนื่ 6) สาวกหลายคนของพระองคร์กห็หกันไปเสบียและไมต่เดลินกกับ
พระองคร์อกบี ตต่อไป จากนกันี้นเราอต่านวต่า: “พระเยซยตรกัสกกับสลิบสองคนนกันี้นวต่า “ทต่านทกันี้งหลายกห็จะจากเราไปดข้วย
หรนอ” ซบีโมนเปโตรทยลตอบพระองคร์วต่า “พระองคร์เจข้าขข้า พวกขข้าพระองคร์จะจากไปหาผยข้ใดเลต่า พระองคคมรีถผู้อยคคา
ซซสิ่งใหผู้มรีชรีวตริ นริรมันดรค และขผู้าพระองคคทมันั้งหลายกร็เชฉสิ่อและแนข่ใจแลผู้ววข่า พระองคคทรงเปป็นพระครริสตคพระบทุตรของ
พระเจผู้าผผผู้ทรงดคารงพระชนมค” (ยอหร์น 6:67-69)
ขข้อ 17: “เราบอกความจรริงแกข่ทข่านทมันั้งหลายวข่า ศาสดาพยากรณคและผผผู้ชอบธรรมเปป็นอมันมากไดผู้
ปรารถนาจะเหร็นซซสิ่งทข่านทมันั้งหลายเหร็นอยผข่นรีนั้ แตข่เขามริเคยไดผู้เหร็น และอยากจะไดผู้ยรินซซสิ่งทข่านทมันั้งหลายไดผู้ยริน แตข่เขา
กร็มริเคยไดผู้ยริน”
ใน 2 เปโตร 1:19-21 เราอต่านวต่า: “และเรามบีคคาพยากรณร์ทบีนื่แนต่นอนยลินื่งกวต่านกันี้นอบีก จะเปป็นการดบีถข้าทต่าน
ทกันี้งหลายจะถนอตามคคานกันี้น เสมนอนแสงประทบีปทบีนื่สต่องสวต่างในทบีนื่มนด จนกวต่าแสงอรลุณจะขซนี้น และดาวประจคารลุงต่ จะ
ผลุดขซนี้นในใจของทต่านทกันี้งหลาย จงรยขข้ ข้อนบีนี้กต่อน คนอวต่าคคาพยากรณคททุกคคาทรีสิ่จารซกไวผู้ในพระคมัมภรีรคแลผู้ว ไมข่มรีใครตรีความ
ไดผู้ตามลคาพมังใจของตนเอง ดผู้วยวข่าคคาพยากรณคในอดรีตนมันั้นไมข่ไดผู้มาจากความประสงคคของมนทุษยค แตข่พวกผผผู้บรริสทุทธริธิ์
ของพระเจผู้าไดผู้กลข่าวคคาตามทรีสิ่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ไดผู้ทรงดลใจเขา” เหลต่าศาสดาพยากรณร์ในสมกัยภาคพกันธ
สกัญญาเดลิมไดข้บกันทซกสลินื่งตต่างๆทบีนื่พระเจข้าไดข้ประทานแกต่พวกเขาโดยพระวลิญญาณ ในนลิมลิตหนซนื่งศาสดาพยากรณร์
เหลต่านบีนี้ไดข้เหห็นกษกัตรลิยร์ผยข้ทรงถยกปฏลิเสธและถยกตรซงกางเขนและสงต่าราศบีของพระองคร์เชต่นกกันในฐานะกษกัตรลิยร์ทบีนื่
ประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิด อยต่างไรกห็ตาม พวกเขาไมต่เขข้าใจสลินื่งทบีนื่พวกเขาไดข้เหห็น :
“พวกศาสดาพยากรณคกร็ไดผู้อตทุ สข่าหคสฉบคผู้นหาในความรอดนมันั้น และไดข้พยากรณร์ถซงพระคลุณซซนื่งจะบกังเกลิด
แกต่ทาต่ นทกันี้งหลาย เขาไดข้สฉบคผู้นหาสลินื่งใดหรนอลกักษณะแหต่งเวลาซซนื่งพระวลิญญาณของพระครลิสตร์ ผยข้ทรงสถลิตอยยใต่ นตกัว
เขา ไดข้ทรงบต่งไวข้ เมนนื่อพระวลิญญาณนกันี้นไดข้พยากรณร์ลต่วงหนข้าถซงความททุกขคทรมานของพระครริสตค และถซงสงข่าราศรีทรีสิ่
จะมาภายหลมัง กห็ทรงโปรดเผยใหข้พวกศาสดาพยากรณร์เหลต่านกันี้นทราบวต่า ทบีนื่เขาเหลต่านกันี้นไดข้ปรนนลิบกัตลิในเหตลุการณร์
ทกันี้งปวงนกันี้น ไมต่ใชต่สคาหรกับเขาเอง แตต่สคาหรกับเราทกันี้งหลาย บกัดนบีนี้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศขต่าวประเสรลิฐแกต่ทต่านทกันี้ง
หลาย กห็ไดข้กลต่าวสลินื่งเหลต่านกันี้นแกต่ทต่านแลข้วโดยพระวลิญญาณบรลิสทลุ ธลิธ ทบีทนื่ รงโปรดประทานจากสวรรคร์ เปป็นสริสิ่งซซสิ่ง
พวกทผตสวรรคคปรารถนาจะไดผู้ดผ” (1 ปต. 1:10-12)

บกัดนบีนี้พระเยซยกคาลกังเปปิดเผยความจรลิงนบีนี้ในคคาอลุปมาตต่างๆทบีนื่พระองคร์กคาลกังประทานใหข้แกต่เหลต่าสาวกของ
พระองคร์-และแกต่คนทกันี้งปวงทบีนื่มบีหยเพนนื่อฟฟัง ศาสดาพยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิมไมต่ไดข้เหห็นชต่วงคกันื่นกลางระหวต่าง
การทนทลุกขร์และสงต่าราศบีขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า ชต่วงเวลาคกันื่นกลางนกันี้นทบีนื่เรารยจข้ กักเกบีนื่ยวขข้องกกับ “ขข้อลซกลกับเหลต่านกันี้น
ของอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์” ซซนื่งถยกเปปิดเผยในคคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องในมกัทธลิว 13 นบีนี้

การตรีความคคาอมปมาเรชที่องผซูผู้หวข่าน
ขข้อ 18: “เหตทุฉะนมันั้น ทข่านทมันั้งหลายจงฟฟังคคาอทุปมาวข่าดผู้วยผผผู้หวข่านพฉชนมันั้น”
กรลุณาศซกษามาระโก 4:14-20 และลยกา 8:11-15 ในการเชนนื่อมโยงกกับการตบีความทบีนื่พระเยซยประทานใหข้
ตรงนบีนี้เกบีนื่ยวกกับคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่าน คคาอธลิบายของพระองคร์เกบีนื่ยวกกับคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ (และเกบีนื่ยวกกับคคาอลุปมาเรนนื่อง
ขข้าวละมานเชต่นกกัน) ใหข้ตนข้ แบบอกันสมบยรณร์แบบแกต่เราสคาหรกับการตบีความคคาอลุปมาทลุกเรนนื่องของพระองคร์โดยรวม
จงระลซกวต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราตรกัสดข้วยสลิทธลิอคานาจ และไมต่เหมนอนพวกธรรมาจารยร์ (มธ. 7:29)
“ทข่านทมันั้งหลายจงฟฟัง...” คคากรบีกตรงนบีนี้เนข้นตรงคคาวต่า “ทข่านทมันั้งหลาย” ซซนื่งแบต่งแยกพวกสาวกจากฝยงชน
ชาวยลิวเหลต่านกันี้น-คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ปฏลิเสธคคาสอนตต่างๆของพระเยซยและทบีนื่พระองคร์ไมต่ไดข้ประทานคคาอธลิบายใหข้ “ทต่าน
ทกันี้งหลาย” ชบีนี้ไปยกังสลิบสองคนนกันี้นเปป็นหลกัก และนต่าจะชบีนี้ไปยกังคนอนนื่นๆทบีนื่สนใจอยต่างจรลิงใจและกคาลกังฟฟังอยยต่
“เหตทุฉะนมันั้น ทต่านทกันี้งหลายจงฟฟัง” นคาเสนอสลินื่งตต่อไปนบีนี้ในฐานะเปป็นผลพวงของหลกักการตต่างๆของ
พระเจข้าทบีพนื่ ระเยซยทรงวางไวข้กต่อนหนข้านกันี้น ความคลิดของคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและเมลห็ดพนชโดยรวมกห็คนอวต่า
เหมนอนกกับทบีนื่เมลห็ดพนชอกันเดบียวกกันใหข้ผลทบีนื่แตกตต่างกกันไปตามดลินทบีนื่รบกั เมลห็ดพนชนกันี้น นบีนื่กห็เปป็นจรลิงเกบีนื่ยวกกับพระวจนะ
ของพระเจข้าเชต่นกกัน พระวจนะทบีนื่ถยกประกาศออกไปใหข้ผลทบีนื่แตกตต่างกกัน ตามวลิธบีทบีนื่ผฟยข้ ฟังเหลต่านกันี้นรกับพระวจนะ
แนต่นอนวต่า ไมต่มบีภาพเปรบียบใดระหวต่างสลินื่งตต่างๆทบีนื่เปป็นกายภาพและทบีนื่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณจะสามารถ
สมบยรณร์แบบไดข้ เรารยวข้ าต่ ดลินในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ไมต่ตอข้ งรกับผลิดชอบสคาหรกับสภาพของมกัน ดลินทบีนื่แขห็งนกันี้นไมต่ตข้องรกับผลิด
ชอบสคาหรกับเทข้าคนจคานวนมากทบีนื่เหยบียบยนื่คามกัน; ดลินทบีนื่มบีหลินมากไมต่ตข้องรกับผลิดชอบสคาหรกับหลินเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ทบีนื่นกันื่น;
ดลินทบีนื่มบีตข้นหนามเยอะไมต่ตข้องรกับผลิดชอบสคาหรกับตข้นหนามเหลต่านกันี้น อยต่างไรกห็ตาม มนทุษยคทมันั้งหลายตด้องรมับผริดชอบ
สคาหรกับวลิธบีทพบีนื่ วกเขารกับพระวจนะ พวกเขาจะตข้องใหข้การสคาหรกับการฟฟังพระวจนะอยต่างไมต่เหมาะสม และพวก
เขาจะตข้องใหข้การตต่อพระเจข้าสคาหรกับสลินื่งทบีนื่พวกเขาจะฟฟังกห็ฟฟังไดข้แตต่กห็ไมต่ยอมฟฟัง มนลุษยร์จะถยกพลิพากษาไมข่เพรียง
เพราะสลินื่งทบีพนื่ วกเขาไดผู้กระทคาเทต่านกันี้น แตต่เพราะสลินื่งทบีพนื่ วกเขาจะทคากร็ทคาไดผู้แตข่กมร็ ริไดผู้กระทคา มนลุษยร์ควรฟฟังคคาเตนอน
สตลิขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า: “เหตทุฉะนมันั้น ทล่านทนนั้งหลายจะฟปังอยล่างไรกห็จงเอาใจจดจล่อ” (ลยกา 8:18)
ขข้อ 19: “เมฉสิ่อผผผู้ใดไดผู้ยรินพระวจนะแหข่งอาณาจมักรนมันั้นแตข่ไมข่เขผู้าใจ มารรผู้ายกร็มาฉวยเอาพฉชซซสิ่งหวข่านในใจ
เขานมันั้นไปเสรีย นมัสิ่นแหละไดผู้แกข่ผผผู้ซซสิ่งรมับเมลร็ดรริมหนทาง”
“พระวจนะแหข่งอาณาจมักรนมันั้น” ในลยกา 8:11 ถยกเรบียกวต่า “พระวจนะของพระเจข้า” ขณะทบีนื่มาระโก
4:14 อต่านเพบียงวต่า “พระวจนะ” (เราอต่านเกบีนื่ยวกกับ “ขข่าวประเสรริฐแหต่งอาณาจกักรนกันี้น” ในมกัทธลิว 4:23; 9:35;
และ 24:14) “พระวจนะแหต่งอาณาจกักรนกันี้น” นบีนี้หมายถซงคคาสอนขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราเปป็นพลิเศษ และดกัง
นกันี้นเมนนื่อพระองคร์ตรกัสวต่า “เมฉสิ่อผผผู้ใดไดผู้ยริน...แตข่ไมข่เขผู้าใจ” พระองคร์กห็ทรงหมายถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ฟฟังพระองคร์ในขณะ
นกันี้นโดยตรง อยต่างไรกห็ตาม มกันยกังเปป็นความจรลิงอยยต่เหมนอนเดลิมทบีนื่วาต่ ใครกห็ตามทบีนื่ไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้าและ

ปปิดตาแหต่งความเขข้าใจของตน โดยไมต่ยอมใหข้พระวลิญญาณเปปิดเผยสลินื่งตต่างๆของพระเจข้าแกต่ตน กห็จะตข้องใหข้การตต่อ
พระเจข้าสคาหรกับการปฏลิเสธพระวจนะ นบีนื่เปป็นความจรลิงในวกันนบีนี้เหมนอนกกับในสมกัยทบีนื่พระเยซยทรงดคาเนลินอยยต่บนแผต่น
ดลินโลกนบีนี้และตรกัสแกต่มนลุษยร์แบบหนข้าตต่อหนข้า
“แตข่ไมข่เขผู้าใจ” ในภาษากรบีกอต่านวต่า “ไมต่รกับมกันเขข้าไวข้ขข้างใน” หากความจรลิงทบีนื่ถยกไดข้ยลินไมต่ถยกรกับเขข้าไป
ในหกัวใจ “ฝยงนกแหต่งฟฟ้าอากาศ” (พวกผบีปปศาจหรนอเหลต่าวลิญญาณชกัวนื่ ) จะชลิงเอาพระวจนะนกันี้นไป เมนนื่อคนๆหนซนื่ง
ปฏลิเสธความจรลิงและปฏลิเสธมกันตต่อไปเรนนื่อยๆ สลุดทข้ายแลข้วพระเจข้าจะตรกัสเหมนอนกกับทบีนื่พระองคร์ไดข้ตรกัสในโฮเชยา
4:17 วต่า “เอฟราอลิมกห็ผยกพกันอยยต่กกับรยปเคารพแลข้ว ปลข่อยเขาแตข่ลคาพมัง” ความจรลิงทบีนื่ผใยข้ ดไมต่เขข้าใจหรนอไมต่รบกั เขข้าไวข้
ในหกัวใจกห็ไมต่อาจทคาประโยชนร์อกันใดแกต่คนๆนกันี้นไดข้เลย
ผยข้คนเหลต่านกันี้นในทบีนื่นบีนี้มบีใจแขห็งกระดข้างจนไมต่แยแส และบางคนในพวกเขาตต่อตข้านแบบประสงคร์รข้ายตต่อ
พระเยซย พวกเขาไดข้ตกัดสลินใจแลข้ววต่าพวกเขาจะไมต่ตข้อนรกับพระองคร์; ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกเขาจซงไมต่ยอมรกับหรนอรกับเอา
ถข้อยคคามหกัศจรรยร์แหต่งชบีวตลิ ของพระองคร์ ถข้อยคคาของพระองคร์ ตามคคาพยานของพระองคร์เอง คนอจลิตวลิญญาณและ
ชบีวลิต (ยอหร์น 6:63) ถข้อยคคาของพระองคร์เปป็นฤทธลิธเดชของพระเจข้าซซนื่งนคาไปสยต่ความรอด (โรม 1:16) ถข้อยคคาของ
พระองคร์เปป็นเมลห็ดพนชทบีนื่ไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่าทบีนื่นคามาซซนื่งการบกังเกลิดใหมต่ (1 ปต. 1:23) ถข้อยคคาของพระองคร์สามารถชต่วย
จลิตวลิญญาณใหข้รอดไดข้ (ยากอบ 1:18, 21)
แผนการแหต่งความรอดเปป็นสลินื่งทบีนื่สกัมพกันธร์กกับชบีวตลิ จรลิงจนคนๆหนซนื่งจะไมต่เขข้าใจมกันอยต่างแทข้จรลิงหากเขาไมต่
เตห็มใจและพรข้อมทบีจนื่ ะรมับมกัน เกบีนื่ยวกกับสลินื่งอนนื่นๆนกันี้น คนเราตข้องรผเผู้ พนนื่อทบีจนื่ ะรกัก; แตต่ในความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนคนเรา
ตข้องรมักเพนนื่อทบีจนื่ ะรผผู้ เมนนื่อใดกห็ตามทบีนื่เพราะการไมต่เอาใจใสต่, การขาดซซนื่งความเหห็นอกเหห็นใจฝฝ่ายวลิญญาณ, ความไมต่
เตห็มใจทบีนื่จะรกับเอา, หรนอการตต่อตข้าน, มนลุษยร์กห็ลข้มเหลวทบีนื่จะเขข้าใจพระวจนะ มกันไมต่อาจสต่งผลดบีตต่อพวกเขาไดข้
ในยอหร์น 6:53 พระเยซยตรกัสวต่า “เราบอกความจรลิงแกต่ทต่านทกันี้งหลายวต่า ถข้าทต่านไมต่กลินเนนนี้อและดนนื่มโลหลิต
ของบลุตรมนลุษยร์ ทข่านกร็ไมข่มรีชรีวตริ ในตมัวทข่าน” (กรลุณาศซกษายอหร์น บททบีนื่ 6 ทกันี้งบท) พระเยซยมลิไดข้ทรงหมายถซงการ
ฉบีกเอาเนนนี้อของพระองคร์ไปจากกระดยกของพระองคร์และกลินมกันเขข้าไปและดนนื่มโลหลิตของพระองคร์ พระองคร์ทรง
หมายถซงการรมับเอาเปป็นของตมัวเอง, การดยดซซมเขข้าไป, การรกับถผู้อยคคาของพระองคคไวข้ในใจของคนๆหนซนื่ง ถข้อยคคา
เหลต่านบีนี้เปป็นอาหารแหต่งชบีวลิต, นนี้คาแหต่งชบีวตลิ , เมลห็ดพนชทบีนื่ไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่า-ดกังนกันี้นเมนนื่อเรารกับพระวจนะเขข้าไวข้ในใจของเรา
จรลิงๆแลข้วเรากห็กคาลกังรกับสภาพพระเจข้าของพระเยซยเองเขข้าไวข้ในใจของเรา (2 ปต. 1:4; คส. 1:27)
“...มารรผู้ายกร็มา...” แนต่นอนวต่ามารรข้ายในทบีนื่นบีนี้คนอพญามาร บกันทซกของมาระโกอต่านวต่า “ในทกันใดนกันี้น
ซาตานกห็มา” (มาระโก 4:15) และลยกากลต่าววต่า “แลข้วพญามารมา” (ลยกา 8:12) มบีพญามารทบีนื่เปป็นบลุคคลซซนื่งมบีตกัว
ตนอยยต่จรลิงๆ มกันมา “ฉวยเอา...” คคากรบีกตรงนบีนี้เปป็นคคาทบีนื่แรงมากๆ มกันไมต่ไดข้กลต่าววต่าซาตานเอาพระวจนะออกไป
อยต่างสบายๆ แตต่ซาตาน “ฉวยเอาไป” มกันสนนื่อความหมายของการฉกชลิงไปอยต่างฉกับพลกันและรลุนแรงและการ
หอบเอาสลินื่งๆหนซนื่งไป
“...พฉชซซสิ่งหวข่านในใจเขานมันั้น” คนๆนกันี้นไดข้ยลินพระวจนะและยอมรกับในความคลิดของตนวต่าสลินื่งทบีนื่ผยข้รกับใชข้คน
นกันี้นกคาลกังเทศนาฟฟังดยสมเหตลุสมผลและเขาจะพลิจารณาอยต่างจรลิงจกังในใจของเขาเรนนื่องการยอมรกับสลินื่งทบีนื่เขาไดข้ยลิน

แตต่เพราะใจนกันี้นแขห็งกระดข้างและเมลห็ดพนชนกันี้นเจาะเขข้าไปไมต่ไดข้ มารรข้ายจซงรลุดมาอยต่างรลุนแรงและฉกชลิงพระวจนะ
นกันี้นไปเสบีย
เมนนื่อคนๆหนซนื่งไดข้ยลินพระวจนะและปฏลิเสธทบีนื่จะรกับมกัน พระวจนะนกันี้นกห็ตกันี้งอยยต่บนพนนี้นผลิวของความคลิดอยยต่ชวกันื่
ขณะและจากนกันี้นอลิทธลิพลชกัวนื่ รข้ายตต่างๆของซาตานและเหลต่าลยกสมลุนของมกันกห็ฉวยเอาพระวจนะนกันี้นไปเสบีย บต่อย
ครกังนี้ ความประทกับใจทบีนื่ตราตรซงอยยต่บนความคลิดของคนบางคนโดยคคาเทศนาหนซนื่งซซนื่งถยกกลต่าวโดยนกักเทศนร์ของ
พระเจข้ากห็ถยกทคาลายในชกันื่วพรลิบตาเมนนื่อการประชลุมนมกัสการสลินี้นสลุดโดยมลุกตลกไรข้สาระหรนอคคาพยดลข้อเลต่นโดยอบีกคน
หนซนื่ง คนๆนกันี้นอาจไดข้ฟงฟั พระวจนะและอาจอยยต่ภายใตข้การฟฟ้องใจ โดยเรลินื่มคลิดเกบีนื่ยวกกับความรอด; แตต่การสนทนา
อกันไรข้สาระอาจเอาการฟฟ้องใจทบีนื่พระวจนะของพระเจข้าไดข้นคามานกันี้นไปเสบีย
“นมัสิ่นแหละไดผู้แกข่ผผผู้ซซสิ่งรมับเมลร็ดรริมหนทาง” ชายคนนกันี้นไมต่ใชต่ผยข้ตต่อตข้านหรนอศกัตรยคนหนซนื่ง เขารมับเมลห็ดพนช
นกันี้น- แตต่บนพนนี้นดลินทบีนื่ไมต่พรข้อม; นกันื่นคนอ ดลินนกันี้นเปป็นดลินแขห็ง เมนนื่อเมลห็ดพนชนกันี้นตกลงไป ศกัตรยนกันี้นกห็เหห็นมกันในทกันทบี-และ
พญามารกห็กลกัวทบีนื่จะยอมใหข้ความจรลิงคงอยยต่ในความคลิดของคนๆหนซนื่งนานเกลินไป ถซงแมข้วต่าดลินนกันี้นแขห็งกห็ตาม สลินื่ง
หนซนื่งทบีนื่พญามารกลกัวคนอความจรลิง พระเยซยทรงเปป็นความจรลิง, พระวจนะนกันี้นคนอความจรลิง-และพญามารกลกัวพระ
เยซยและพระวจนะ เมลห็ดพนชนกันี้นคงอยยต่เพบียงชกัวนื่ สกันี้นๆ และจากนกันี้น “พวกนกแหต่งอากาศ” กห็โฉบลงมาและกลินมกัน
เสบีย เมลห็ดพนชนกันี้นไมต่ไดข้ถยกหวต่านในหกัวใจทบีนื่พรข้อม; มกันไมต่ไดข้ถยกรกับเอาดข้วยหมดทกันี้งหกัวใจ เมลห็ดพนชนกันี้นไมต่ไดข้รกับ
อนลุญาตใหข้ฟฟฟื้นฟยหกัวใจนกันี้น และดข้วยเหตลุนบีนี้มกันจซงไมต่ไดข้หยกันื่งรากและกต่อเกลิดชบีวตลิ นลิรกันดรร์
มบีผยข้ฟงฟั จคานวนมากทบีนื่เปป็นแบบนบีนี้วกันนบีนี้ เราประกาศแกต่พวกเขา, พวกเขาฟฟัง, พวกเขาดยเหมนอนจะรกับ
ขต่าวสารนกันี้น-แตต่กห็สยญเปลต่า พวกเขาดยเหมนอนจะเรบียนรยข้ขณะทบีนื่พวกเขาฟฟัง แตต่จากนกันี้นพวกเขากห็เลริกเรบียนรยข้โดยการ
ยอมใหข้พญามารเอาขต่าวสารนกันี้นไปเสบีย พวกเขาดยเหมนอนจะรกับเอา แตต่จากนกันี้นพวกเขากห็ปฏลิเสธสลินื่งทบีนื่พวกเขาดย
เหมนอนจะรกับเอาแลข้วในทกันทบี
ขข้อ 20: “และผผผู้ทรีสิ่รมับเมลร็ดซซสิ่งตกในทรีสิ่ดรินซซสิ่งมรีพฉนั้นหรินนมันั้น ไดผู้แกข่บทุคคลทรีสิ่ไดผู้ยรินพระวจนะ แลผู้วกร็รบมั ทมันทรี
ดผู้วยความปรรีดรี”
ในทบีนื่นบีนี้ผยข้หวต่านพนชยกังเปป็นคนเดลิม เมลห็ดพนชนกันี้นมบีลกักษณะเดบียวกกัน แตต่ผลลกัพธร์กห็แตกตต่างออกไปพอสมควร
ในกรณบีของชายผยข้นกันี้นทบีนื่รบกั เอาเมลห็ดพนชเขข้าไวข้ในทบีนื่ๆมบีหลินเยอะ ไมต่มบีดนลิ มากพอสคาหรกับเมลห็ดพนชนกันี้นทบีนื่จะหยกันื่งราก
ตามทบีนื่บกันทซกของมาระโกกลต่าว เมลห็ดพนชนกันี้น “จซงงอกขซนี้นโดยเรห็วเพราะดลินไมต่ลซก” จากนกันี้นแสงอาทลิตยร์กห็แผดเผา
เมลห็ดพนชนกันี้น และ “แดดกห็แผดเผา และเพราะรากไมต่มบี จซงเหบีนื่ยวไป” (มาระโก 4:5, 6) แสงแดดแผดเผาเมลห็ดพนช
นกันี้น และแทนทบีนื่จะทคาใหข้เมลห็ดพนชนกันี้นแตกหนต่อและงอกขซนี้นมาสยต่ชบีวลิต มกันกลกับเผามกันจนมกันเตลิบโตไมต่ไดข้ แตต่
เหบีนื่ยวแหข้งไปแทน
“ไดผู้แกข่บทุคคลทรีสิ่ไดผู้ยรินพระวจนะ แลผู้วกร็รมับทมันทรีดวผู้ ยความปรรีดรี” คนๆนบีนี้ตกันี้งใจฟฟัง, เชนนื่ออยต่างงต่ายดาย, และ
ดยเหมนอนจะมบีความสลุขทบีนื่จะยอมรกับขต่าวสารนกันี้น เขาดยเหมนอนจะตนนื่นเตข้น, กระตนอรนอรข้น, และแสดงออก ดยเผลินๆนบีนื่ดย
เหมนอนจะเปป็นการกลกับใจทบีนื่แทข้จรลิง-แตต่ “ดลิน” ไมต่ไดข้อยยต่ทบีนื่นกันื่น บต่อยครกันี้งมกันเปป็นความประทกับใจทางศาสนาแบบผลิว
เผลินและคงอยยต่ชกันื่วประเดบีดี๋ยวประดอ๋าวทบีกนื่ ต่อใหข้เกลิด “ความปรบีดบี” ทบีนื่รวดเรห็วกวต่าและครซกโครมมากกวต่าความประทกับ
ใจเหลต่านกันี้นทบีนื่ลซกซซนี้งและเปป็นของแทข้

ขข้อ 21: “แตข่ไมข่มรีรากในตมัวเองจซงทนอยผข่ชมัสิ่วคราว และเมฉสิ่อเกริดการยากลคาบากหรฉอการขข่มเหงตข่างๆ
เพราะพระวจนะนมันั้น ตข่อมาเขากร็เลริกเสรีย”
“...จซงทนอยผข่ชมัสิ่วคราว” เราไมต่มบีเกณฑร์ทบีนื่จะตกัดสลินชบีนี้ชกัดระยะเวลาทบีนื่คนประเภทนบีนี้ “ทนอยยต่” บางครกังนี้ เมนนื่อ
คนๆหนซนื่งดยเหมนอนจะกลต่าวคคารกับเชนนื่ออยต่างจรลิงใจหรนอเรลินื่มสนใจอยต่างสลุดขบีดในสลินื่งตต่างๆของพระเจข้า ในทมันใดนมันั้น
ศกัตรยนกันี้นกห็โจมตบีและการขต่มเหงกห็เรลินื่มตข้น บางครกังนี้ มกันอาจเปป็นระยะเวลาทบีนื่ยาวนานกวต่ากต่อนทบีนื่ความยากลคาบากจะ
เรลินื่มตข้นขซนี้น เมนนื่อสลินื่งตต่างๆเรลินื่มทบีนื่จะยากลคาบากและ “การขข่มเหงเกริดขซนั้น” เมนนื่อนกันี้นผยข้เชนนื่อทบีนื่แทข้จรลิงกห็เปป็นทบีนื่ประจกักษร์ คน
ทบีนื่ดเผ หมฉอนยอมรกับพระเยซยครลิสตร์เจข้าแลข้ว-ผต่านทางการเปป็นสมาชลิกครลิสตจกักร, พลิธบบี กัพตลิศมา, และการงานทบีนื่ดบี
ตต่างๆดข้วยซนี้คา-เปป็นผยข้ทบีนื่ไรข้ราก และดข้วยเหตลุนบีนี้จซงเหบีนื่ยวแหข้งไป การกลต่าวรกับเชนนื่อของเขาเหบีนื่ยวแหข้งไป, การรต่วมประชลุ
มกกับครลิสตจกักรของเขาลดนข้อยลง, การงานตต่างๆทบีนื่ดขบี องเขาเลนอนหายไป, และผยข้คนกห็สงสกัยวต่าเกลิดอะไรขซนี้น สลินื่งทบีนื่
เกลิดขซนี้นกห็คนอวต่าคนๆนมันั้นไมข่เคยไดผู้บมังเกริดใหมข่อยข่างแทผู้จรริงเลย มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วต่าเขาไดข้ยลินพระวจนะแลข้ว, เขาดย
เหมนอนรกับเอาพระวจนะแลข้วดข้วยความยลินดบี, และเขากห็เปป็นแบบนกันี้นตต่อไปอยยต่สกักพกักหนซนื่ง-แตต่ “ตข่อมาเขากร็เลริก
เสรีย” ทลุกสลินื่งเกบีนื่ยวกกับคคากลต่าวยอมรกับของคนๆนบีนี้เปป็นเรนนื่องผลิวเผลินและไมต่ใชต่ของจรลิง พระเยซยตรกัสวต่า “เนฉนั้อหนมัง
ไมข่มรีประโยชนคอกันใด” (ยอหร์น 6:63) มกันเปป็นจากหมัวใจทบีนื่เราเชฉสิ่อไปสผข่ความชอบธรรม และดข้วยปากการยอมรกับกห็
นคาไปสยต่ความรอด (โรม 10:10)
ขข้อ 22: “ผผผู้ทรีสิ่รมับเมลร็ดซซสิ่งตกกลางหนามนมันั้น ไดผู้แกข่บทุคคลทรีสิ่ไดผู้ฟฟังพระวจนะ แลผู้วความกมังวลตามธรรมดา
โลก และการลข่อลวงแหข่งทรมัพยคสมบมัตริกร็รดมั พระวจนะนมันั้นเสรีย และเขาจซงไมข่เกริดผล”
ตรงนบีนี้เรามบีภาพประกอบอกันทบีนื่สามเกบีนื่ยวกกับผยข้หวต่านและเมลห็ดพนช คนๆหนซนื่งรกับเอาเมลห็ดพนชนกันี้น และเมลห็ด
พนชนกันี้นลงลซกไปในพนนี้นดลิน พนชนกันี้นงอกขซนี้นมา และทลุกสลินื่งตรงนบีนี้กห็เปป็นเหมนอนในการกลต่าวรกับเชนนื่อแบบทบีนื่แทข้จรลิง ยกเวข้นเรนนื่องเดบียว: ตข้นไมข้นบีนี้ไมต่ออกผล มกัน “ไมข่เกริดผล” ลคาตข้นนกันี้นสวยงามและทลุกอยต่างชบีนี้ไปยกังการออกผล แตต่กห็
ไมต่มบีผลเลย เมลห็ดพนชทบีนื่ถยกหวต่านในดลินทบีนื่เกลิดผล-แตต่ตนผู้ หนามทมันั้งหลายอยยต่ทบีนื่นกันื่น และรากของพวกมกันปกคลลุมพนชนกันี้น
และมกันไมต่เกลิดผล ในกรณบีของคนๆนบีนี้ เจตจคานงของเขาไมต่เคยถยกยอมจคานนตต่อพระเจข้าเลย เขาพยายามยซดโลก
และสลินื่งตต่างๆทบีนื่เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณไปพรข้อมๆกกัน และนบีนื่กห็สลินี้นสลุดลงในความชกัวนื่ รข้ายทบีนื่พลิชตลิ ชกัยและความดบีทพบีนื่ ต่ายแพข้
เสมอ พระเยซยตรกัสวต่า “ไมต่มบีผยข้ใดปรนนลิบกัตลินายสองนายไดข้ เพราะเขาจะชกังนายขข้างหนซนื่งและจะรกักนายอบีกขข้าง
หนซนื่ง หรนอเขาจะนกับถนอนายฝฝ่ายหนซนื่งและจะดยหมลินื่นนายอบีกฝฝ่ายหนซนื่ง ทข่านจะปรนนริบมัตริพระเจผู้าและเงรินทองพรผู้อม
กมันไมข่ไดผู้” (มธ. 6:24)
“...แลผู้วความกมังวลตามธรรมดาโลก และการลข่อลวงแหข่งทรมัพยคสมบมัตริ...” ผยข้ฟฟังประเภทนบีนี้ไมต่ไดข้จคากกัดอยยต่
ทบีนื่คนรวยเทต่านกันี้น ลยกาบอกสามสลินื่งทบีนื่ขกัดขวางการเกลิดผลในกรณบีนบีนี้-ความกมังวล, ทรมัพยคสมบมัตริ, และความ
สนทุกสนาน: “ทบีนื่ตกกลางหนามนกันี้นไดข้แกต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้ยลินแลข้วออกไป และความปรารภปรารมยร์ ทรกัพยร์สมบกัตลิ
ความสนลุกสนานแหต่งชบีวตลิ นบีนี้กห็ปกคลลุมเขา ผลของเขาจซงไมต่เตลิบโต” (ลยกา 8:14) มาระโก 4:19 เสรลิมวต่า “และ
ความโลภในสลินื่งอนนื่นๆ” หากเราจะแสวงหาอาณาจกักรของพระเจข้ากต่อน (มธ. 6:33) “สลินื่งอนนื่นๆ” เหลต่านบีนี้ทกันี้งหมดกห็จะ
ถยกเพลินื่มเตลิมใหข้ และเรากห็จะมกันื่งมบีอยต่างแทข้จรลิง

ทรกัพยร์สมบกัตใลิ นพระคกัมภบีรร์ไมต่ใชต่ทรกัพยร์สมบกัตลิในความหมายทรีสิ่เดร็ดขาด (ดกังทบีนื่ถยกถนอครอง) แตต่เปป็นทรกัพยร์
สมบกัตลิในเชริงเปรรียบเทรียบ ตามทบีนื่ถยกใหข้คต่าโดยความปรารถนาและมยลคต่าของทรกัพยร์สมบกัตลิ เราตข้องจดจคาไวข้วาต่
ทรกัพยร์สมบกัตลิมกกั หลอกลวงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่แสวงหาอยข่างเปลข่าประโยชนคพอๆกกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดผู้รมับพวกมกันอยต่าง
แทข้จรลิง ทรกัพยร์สมบกัตลิตาต่ งๆหลอกลวงมนลุษยร์ในหลายๆดข้าน-ในสต่วนของวลิธกบี ารทบีนื่จะไดข้พวกมกันมา, ทคาใหข้พวกมกันดย
ซนนื่อตรงซซนื่งจรลิงๆไมต่ไดข้เปป็นอยต่างนกันี้น; ในสต่วนของเหตลุผลตต่างๆทบีนื่มนลุษยร์ปรารถนาทรกัพยร์สมบกัตลิเหลต่านกันี้น; ในสต่วนของ
การนคาทรกัพยร์สมบกัตลิเหลต่านกันี้นไปใชข้เพนนื่อบรรลลุวกัตถลุประสงคร์ตาต่ งๆ ฯลฯ ครลิสเตบียนแตต่ปากบางคนจลินตนาการวต่าตน
จะไลต่ตามเสาะหาทรกัพยร์สมบกัตลิเพนนื่อทบีในื่ นภายหลกังตนจะสามารถทคาสลินื่งตต่างๆทบีนื่ยลินื่งใหญต่เพนนื่อพระเจข้าไดข้ ในเมนนื่อเหตลุผล
ทบีนื่แทข้จรลิงนกันี้นกห็คนอพวกเขารกักความมกันื่งคกันื่ง
มกันเปป็นเรนนื่องนต่าสนใจทบีนื่จะสกังเกตวต่าในผยข้ฟฟังสามประเภททบีนื่เราศซกษาจนถซงตอนนบีนี้ มบีการบต่งบอกถซง
พกัฒนาการสามขกันี้น ประการแรกเราหมายเหตลุพกัฒนาการในเรนนื่องของเวลา ผยข้ฟงฟั คนแรกไดข้รกับการขกัดขวางใน
ทกันทบี-นกันื่นคนอ หลกังจากผยข้หวต่านหวต่านเมลห็ดพนชในทกันทบี เมลห็ดพนชกห็ไมต่เคยไดข้งอกขซนี้นมาเลย ในกรณบีทบีนื่สอง หลกังจาก
เมลห็ดพนชงอกขซนี้นมาไมต่นาน การขกัดขวางนกันี้นกห็ถยกพบเหห็น ในกรณบีทบีนื่สาม เมนนื่อเมลห็ดพนชไดข้เขข้าไปในดลินแลข้ว , งอกขซนี้น
มา, และลคาตข้นไดข้เตลิบโตจนถซงจลุดทบีนื่ควรมบีผล จากนกันี้นการขกัดขวางกห็ปรากฏและขกัดขวางไมต่ใหข้เกลิดผล
ประการทบีนื่สอง มบีพกัฒนาการสามระดกับจากแยข่ไปดรีกวข่าเดริม-แตต่ไมต่เคยไปถซงความสมบยรณร์แบบ คนกลลุต่ม
แรกไมต่เขข้าใจ; กลลุต่มทบีนื่สองเขข้าใจและรยข้สซก; กลลุต่มทบีนื่สามเขข้าใจ, รยสข้ ซก และปฏลิบกัตลิในระดกับหนซนื่ง
ประการทบีนื่สาม ถซงแมข้วต่ามกันดยเหมนอนวต่ามบีสามขกันี้นตอนขซนี้นไปจากแยต่ไปสยต่ดบีกวต่าเดลิม ความจรลิงของเรนนื่องนบีนี้กห็
คนอวต่าขกันี้นตอนเหลต่านกันี้นเปป็นจากแยข่ไปแยข่กวข่าเดริม กลลุต่มแรก (คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไมต่เขข้าใจเลยสกักนลิดเดบียว-พวกเขาไมต่รกับ
เอาพระวจนะ และมกันถยกชลิงไปเสบียในทกันทบี) กห็ไมต่อยยต่ในสภาวะฝฝ่ายวริญญาณทรีสิ่สาหมัสเทข่ากมับกลลุต่มทรีสิ่สอง (คนเหลต่า
นกันี้นทบีนื่รสยข้ ซกมกัน, รกับเอามกันดข้วยความปรบีดบี, แตต่จากนกันี้นกห็หกันหลกังใหข้แกต่พระวจนะ) พวกเขาตระหนกักถซงโอกาสแหต่ง
ความรอดและพวกเขาดยเหมนอนจะมบีประสบการณร์ทบีนื่เปป็นความปรบีดบีภายนอกเพบียงเลห็กนข้อย-และจากนกันี้นพวกเขากห็
หลงหายไป เหมนอนเดลิมคนอ สภาวะฝฝ่ายวลิญญาณของคนสองพวกแรกกห็แยต่นข้อยกวต่าคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในกลลุต่มทรีสิ่
สาม ผยข้ซซนื่งเหห็นไดข้ชกัดวต่าเขข้าใจ, รยข้สซก, และถซงขนาด “ปฏลิบกัตลิศาสนา”-แตต่ตลอดเวลาหกัวใจนกันี้นไมต่ไดข้บรลิสลุทธลิธและชอบ
ธรรมเลย เพราะวต่าการยอมรกับดข้วยปากของพวกเขาเปป็นเพบียงสลินื่งภายนอกเทต่านกันี้นและเปป็นเพบียงเศษผข้าขบีนี้รลินี้วใน
สายพระเนตรของพระเจข้า: “ขข้าพระองคร์ทลุกคนไดข้กลายเปป็นเหมนอนสลินื่งทบีนื่ไมต่สะอาด และการกระทคาอมันชอบธรรม
ของขผู้าพระองคคทมันั้งสรินั้นเหมฉอนเสฉนั้อผผู้าทรีสิ่สกปรก ขข้าพระองคร์ทกลุ คนเหบีนื่ยวลงอยต่างใบไมข้ และความชกัวนื่ ชข้าของขข้า
พระองคร์ทกันี้งหลายไดข้พดกั พาขข้าพระองคร์ไปเหมนอนลม” (อสย. 64:6)
พระคกัมภบีรสร์ อนอยต่างชกัดเจนวต่าการทบีคนื่ นๆหนซนื่งไมต่เคยรยข้จกักหนทางแหต่งชบีวลิตเลยกห็ดบีกวต่าทบีจนื่ ะรยข้จกกั และจาก
นกันี้นกห็หกันไปเสบียจากพระวจนะของพระเจข้า ในความหมายทบีนื่แทข้จรลิง พวกคนนกับถนอพระอนนื่นทบีนื่ไมต่เคยไดข้ยลินพระนาม
ของพระเยซยเลยกห็จะรกับโทษเบากวต่าในการพลิพากษาเมนนื่อเทบียบกกับคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อาศกัยอยยต่ในอเมรลิกาหรนอในดลินแด
นอนนื่นๆทบีนื่ขต่าวประเสรลิฐถยกประกาศอยยต่ทกลุ วกัน เราจะถยกพลิพากษาสคาหรกับโอกาสเหลต่านกันี้นทบีนื่เราปฏลิเสธ-นกันื่นคนอ สลินื่งซซนื่ง
เราจะมบีกห็มบีไดข้หากเราจะเพบียงฟฟังและเชนนื่อฟฟังพระวจนะเทต่านกันี้น

ผมขอชบีนี้ใหข้คลุณพลิจารณาขลุนนางหนลุต่มผยข้มกันื่งมบีคนนกันี้น (มาระโก 10:17-22) และผยข้ฟฟังประเภทนบีนี้ จงสกังเกตวต่า
เหห็นไดข้ชกัดเลยวต่าเขาเคยไดข้ยลินเกบีนื่ยวกกับพระเยซยและเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆอกันมหกัศจรรยร์ของพระองคร์; และ
พอไดข้ยลิน เขากห็วงลินื่ มาหาพระเยซย: “…มบีคนหนซนื่งวลินื่งมาหาพระองคร์คลุกเขต่าลงทยลถามพระองคร์วาต่ “ทต่านอาจารยร์ผยข้
ประเสรลิฐ ขข้าพเจข้าจะกระทคาประการใดจซงจะไดข้ชวบี ลิตนลิรนกั ดรร์เปป็นมรดก” (เมนนื่อเราเหห็นคนๆหนซนื่งวลินื่งมาทบีนื่แทต่นบยชา,
ซบหนข้าลงถซงเขต่าของตน, และรข้องทยลตต่อพระเจข้า เรากห็รสยข้ ซกอยต่างแนต่นอนวต่าบลุคคลเชต่นนกันี้นรยข้สซกสนใจอยต่าง
แนต่นอน, อยยต่ภายใตข้การฟฟ้องใจ, และปรารถนาทบีนื่จะบกังเกลิดใหมต่) พระเยซยทรงตอบชายหนลุต่มผยข้นบีนี้โดยบอกเขาวต่า
หากพระองคร์ทรงเปป็นผยข้ประเสรลิฐ พระองคร์กห็ทรงเปป็นพระเจผู้า; และหากพระองคร์ไมต่ทรงเปป็นพระเจข้า พระองคร์กห็
ไมต่ใชต่ผผผู้ประเสรริฐ พระเยซยทรงทราบวต่าชายหนลุต่มผยข้นบีนี้ไมต่เชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อหนกัง พระองคร์
ทรงรยข้จกกั ความบาปทบีนื่ปรกับโทษแหต่งความไมต่เชนนื่อทบีนื่ขกังหกัวใจชายหนลุต่มผยข้นบีนี้ไวข้เปป็นนกักโทษ
พระเยซยประทานพระบกัญญกัตลิหกขข้อแกต่เขา; แตต่คลุณจะสกังเกตเหห็นวต่าพวกมกันเปป็นบกัญญกัตลิทลุกขข้อทบีนื่
เกบีนื่ยวขข้องกกับเพนนื่อนมนลุษยร์ของคนเรา-เกบีนื่ยวขข้องกกับการเลต่นชยข้, การฆาตกรรม, การลกักขโมย, การโกหก, การ
ฉข้อโกง, และการใหข้เกบียรตลิบลิดาและมารดาของตน ชายหนลุต่มคนนกันี้นกลต่าวแกต่พระเยซยวต่า “ขข้อเหลต่านบีนี้ขข้าพเจข้าไดข้ถนอ
รกักษาไวข้ตกันี้งแตต่เปป็นเดห็กมา” พระเยซยทรงมองไปทบีนื่เขา, ทรงรกักเขา, และตรกัสแกต่เขาวต่า “ทต่านยกังขาดอยยต่สลินื่งหนซนื่ง จง
ไปขายบรรดาสลินื่งของซซนื่งทต่านมบีอยยต่ แจกจต่ายใหข้คนอนาถา แลข้วทต่านจะมบีทรกัพยร์สมบกัตลิในสวรรคร์ แลข้วจงแบก
กางเขน และตามเรามา” เมนนื่อชายหนลุต่มคนนกันี้นไดข้ยลินคคากลต่าวนบีนี้ เขากห็หกันไปเสบียโดยเปป็นทลุกขร์ใจ; ดข้วยวต่าเขามบี
ทรกัพยร์สลินื่งของเปป็นอกันมาก และเขารกักทรกัพยร์สมบกัตลิของตน คลุณจซงเหห็นแลข้ววต่า ความปรารถนาทบีนื่ดเย หมนอน
กระตนอรนอรข้นของเขาทบีนื่จะเปป็นผยข้ตลิดตามคนหนซนื่งของพระเยซยเลนอนหายไปในไมต่ชข้าและเขากห็จากไปโดยเปป็นทลุกขร์
ใจ-ไมต่ใชต่เพราะวต่าเขาไมต่อาจกระทคาสลินื่งทบีนื่พระเยซยทรงขอรข้องเขาใหข้กระทคาไดข้ แตต่เพราะวต่าเขารกักสลินื่งของตต่างๆแหต่ง
ชบีวลิตนบีนี้มากกวต่าทบีนื่เขารกักสลินื่งตต่างๆของพระเจข้า
มบีคนมากมายของกลลุต่มนบีนี้ทบีนื่อยยต่ทาต่ มกลางพวกเราวกันนบีนี้ พวกเขาไดข้ยลินพระวจนะ, พวกเขารยข้สกซ ถซงผลกระ
ทบของพระวจนะนกันี้น-และบางคนกข้าวออกมาขข้างหนข้า, รข้องไหข้, อธลิษฐาน, รต่วมประชลุมกกับครลิสตจกักร, และรกับบกัพ
ตลิศมา พวกเขาดยเหมนอนกคาลกังเตลิบโตอยยต่สกักระยะหนซนื่ง-จากนกันี้นพวกเขากห็เรลินื่มไมต่เกลิดผล พวกเขาเรลินื่มจะเยห็นชา; พวก
เขาขาดการเรบียนรวบี, การประชลุมครลิสตจกักร, การประชลุมอธลิษฐาน-และจากนกันี้นพวกเขากห็หายสาบสยญไปในทบีนื่สลุด
บลุคคลเชต่นนกันี้นกลต่าวรกับเชนนื่อ, เขข้ารต่วมกกับครลิสตจกักร, แสดงออกวต่านกับถนอศาสนา, และมบีสกัญญาณบอกเหตลุตาต่ งๆ
ของการกลกับใจเชนนื่อทบีนื่แทข้จรลิง; แตต่ไมต่มบีความเชนนื่อทบีนื่เปป็นของแทข้อยยต่ในหกัวใจ “ใบ” นกันี้นดยสวยงาม แตต่สลุดทข้ายมกันกห็เรลินื่ม
เหบีนื่ยวแหข้งไป; “ลคาตข้น” มบีลกักษณะสวยงาม และถซงขนาดมบีลมักษณะภายนอกของรวงทบีนื่ออกผลดข้วย-แตต่ไมต่มบีผลอยยต่
ในรวงนกันี้น วกัชพนชตต่างๆเรลินื่มเตลิบโต, ตข้นหนามตต่างๆเรลินื่มงอกขซนี้นมา, และในทบีนื่สลุดคนๆนบีนี้กห็หายสาบสยญไป
ขข้อ 23: “สข่วนผผผู้ทรีสิ่รบมั เมลร็ดซซสิ่งตกในดรินดรีนมันั้น ไดผู้แกข่บทุคคลทรีสิ่ไดผู้ยรินพระวจนะและเขผู้าใจ คนนมันั้นกร็เกริดผล
รผู้อยเทข่าบผู้าง หกสริบเทข่าบผู้าง สามสริบเทข่าบผู้าง”
เมลห็ดพนชนบีนี้ตกลงไปใน “ดรินดรี” และนบีนื่เปป็นตกัวแทนของบลุคคลทบีนื่ไดผู้ยรินพระวจนะ, เขผู้าใจพระวจนะ-และ
ผลลกัพธร์คนอผล แตต่เราตข้องไมต่เขข้าใจผยข้ฟฟังประเภททบีนื่สบีนื่นบีนี้วต่าเปป็นกลลุต่มคนทบีนื่ถยกเลนอกสรร, ถยกเรบียกเปป็นพลิเศษ ซซนื่งไมต่รวม
คนอบีกสามประเภททบีนื่เหลนอ- ไมต่เปป็นเชต่นนกันี้นเลย “ดลิน” ไมต่ไดข้ดเบี องโดยธรรมชาตลิ: “แตต่มนลุษยร์ธรรมดาจะรมับสลินื่ง

เหลต่านกันี้นซซนื่งเปป็นของพระวลิญญาณแหต่งพระเจข้าไมข่ไดผู้” (1 คร. 2:14) พระวจนะและพระวลิญญาณตข้องเตรบียมดลิน
นกันี้นใหข้พรข้อม เราเหห็นเรนนื่องนบีนี้ในกลิจการ 16:13-18 ซซนื่งเราพบบกันทซกเกบีนื่ยวกกับโอกาสแรกของเปาโลทบีนื่จะเปป็นพยาน
ในทวบีปยลุโรป เขาเขข้ารต่วมกกับชกันี้นเรบียนพระคกัมภบีรหร์ นซนื่งเปป็นอกันดกับแรก; และเมนนื่อเขาไดข้สอนบทเรบียนหนซนื่งแลข้ว นางลลิ
เดบียกห็กลกับใจเชนนื่อและกลายเปป็นผยข้เชนนื่อคนหนซนื่ง จากนกันี้นเราอต่านวต่าหมอดยสาวคนหนซนื่งไดข้เดลินตามเปาโลและสลิลาส
เปป็นเวลา “หลายวกัน” และพวกเขาประกาศขต่าวประเสรลิฐแกต่เธอ ไมต่ใชต่หนเดบียว แตต่หลายหนทบีนื่เธอไดข้ยลิน และใน
ทบีนื่สดลุ เธอกห็กลกับใจเชนนื่อ
คนๆหนซนื่งไมต่อาจรกับความรอดไดข้โดยปราศจากการไดข้ยลินขต่าวประเสรลิฐ และคนๆหนซนื่งรมับเอาขต่าว
ประเสรลิฐเรห็วขนาดไหนกห็ขซนี้นอยยต่กกับภยมลิหลกังของคนๆนกันี้นและโอกาสตต่างๆทบีนื่เขา (หรนอพต่อแมต่ของเขาหรนอปยฝ่ยต่าตา
ยายของเขา) เคยมบีในการไดข้ยลินขต่าวประเสรลิฐ ในกรณบีของคนนกับถนอพระอนนื่น หลายครกังนี้ มลิชชกันนารบีทคางานอยต่าง
ไมต่รจยข้ กักเหนห็ดเหนนนื่อยเปป็นเวลาหลายปปกต่อนทบีนื่จะมบีผยข้กลกับใจเชนนื่ออยต่างแทข้จรลิงสกักคนหนซนื่ง เหตลุผลกห็คนอวต่าคนเหลต่านบีนี้
เคยมบีชบีวตลิ อยยต่ในความมนดและมบีหกัวใจทบีนื่แขห็งพอๆกกับหลิน อยต่างไรกห็ตาม ในประเทศนบีนี้เราสามารถเขข้าไปจกัดประชลุม
ฟฟนฟื้ ฟยในเมนองๆหนซนื่งและมบีคนรกับเชนนื่อจคานวนมากเพราะวต่าใครสกักคนไดข้หวต่านเมลห็ดพนชนกันี้นอยต่างสกัตยร์ซนนื่อกต่อนพวก
เราและผยข้คนเหลต่านกันี้นไดข้มบีโอกาสพบเจอกกับขต่าวประเสรลิฐแลข้ว; ดข้วยเหตลุนบีนี้ มกันจซงไมต่ใชข้เวลานานมากนกักกวต่าเมลห็ด
พนชนกันี้นจะหยกันื่งราก
ดกังนกันี้นผยข้ฟฟังกลลุต่มทบีนื่สบีนื่นบีนี้จซงไมต่ใชต่คนกลลุต่มหนซนื่งทบีนื่ถยกเลนอกสรร, ไดข้รบกั การคกัดเลนอก ซซนื่งถยกเลนอกมาจากคนอนนื่นๆ
ทกันี้งปวง พระวจนะของพระเจข้าเตรบียมหกัวใจใหข้พรข้อม, พระวริญญาณทรงเตรบียมหกัวใจใหข้พรข้อม-และจากนกันี้นเมลห็ด
พนชนกันี้นกห็ตกลงไปในดลินทบีนื่ถยกเตรบียมพรข้อมนกันี้นและงอกขซนี้นเพนนื่อเกลิดผล
มนลุษยร์ทลุกคนเปป็นคนบาปโดยสกันดาน, เกลิดมาในบาป, ถนอกคาเนลิดมาในความชกันื่วชข้า ดาวลิดกลต่าววต่า “ดยเถลิด
ขข้าพระองคร์ถฉอกคาเนริดมาในความชมัสิ่วชผู้า และมารดาตมันั้งครรภคขผู้าพระองคคในบาป” (เพลงสดลุดบี 51:5) ไมข่มรีความ
แตกตข่างกมัน ดข้วยวต่าเราไดข้ทคาบาปกกันททุกคนและเสนนื่อมจากสงต่าราศบีของพระเจข้าแลข้ว “ถข้าเชต่นนกันี้นจะเปป็นอยต่างไร
พวกเราจะไดข้เปรบียบกวต่าพวกเขาหรนอ เปลต่าเลย เพราะเราไดข้ชบีนี้แจงใหข้เหห็นแลข้ววต่า ทกันี้งพวกยลิวและพวกตต่างชาตลิ
ตต่างกห็อยยใต่ ตข้อคานาจของบาปททุกคน ตามทบีนื่มบีเขบียนไวข้แลข้ววต่า ‘ไมข่มรีผผผู้ใดเปป็นคนชอบธรรมสมักคนเดรียว ไมล่มนเลย ไมต่มบี
คนทบีนื่เขข้าใจ ไมต่มบีคนทบีนื่แสวงหาพระเจข้า เขาทลุกคนหลงทางไปหมด เขาทกันี้งปวงเปป็นคนไรข้คต่าเหมนอนกกันทกันี้งสลินี้น ไมข่มรี
สมักคนเดรียวทรีสิ่ทคาดรี ไมล่มนเลย” (โรม 3:9-12)
“...กร็เกริดผลรผู้อยเทข่าบผู้าง หกสริบเทข่าบผู้าง สามสริบเทข่าบผู้าง” คลุณจะสกังเกตเหห็นวต่ามบีการเกลิดผลอยยต่สาม
ระดกับ-หนซนื่งรข้อยเทต่า, หกสลิบเทต่า, และสามสลิบเทต่า มบีผลอยยต่เสมอหากคนๆหนซนื่งบกังเกลิดใหมต่แลข้วอยต่างแทข้จรลิง-ไมต่ไดข้
บรลิบยรณร์มากเหมนอนกกันเสมอไป แตต่มบีผลเสมอ ผมรกับประกกันคลุณไดข้เลยวต่าผลสามสลิบเทต่านกันี้นเปป็นผลทบีนื่ดบีพอๆกกับหก
สลิบเทต่านกันี้น ไมต่มบีสลินื่งทบีนื่เรบียกวต่าผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่ทบีนื่ไมต่เกลิดผลบผู้างเลยทบีนื่แสดงถซงความชอบธรรมในหกัวใจ พระเจข้าไมต่
ทรงสนพระทกัยในปรริมาณมากขนาดนกันี้น ถซงแมข้วต่าเราควรทคาสลินื่งทบีนื่ดทบี ลุกสลินื่งทบีนื่เราสามารถทคาไดข้ เราควรนคาวลิญญาณ
ทลุกดวงทบีนื่เราทคาไดข้, ถวายทลุกสลินื่งทบีนื่เราถวายไดข้แกต่งานขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า; แตต่มกันไมต่ใชต่ปรลิมาณทบีนื่เปป็นสลินื่งสคาคกัญมกันคนอความจรลิงใจของหกัวใจ

เราถยกสอนอยต่างชกัดเจนในพระวจนะวต่าหากเราสกัตยร์ซนนื่อในไมต่กบีนื่สลินื่ง พระเจข้าจะทรงตกันี้งเราเปป็นผยข้ปกครอง
เหนนอหลายสลินื่ง นนี้คาเยห็นสกักถข้วยหนซนื่งทบีนื่ถยกใหข้อยต่างสกัตยร์ซนนื่อ หากนกันื่นคนอทกันี้งหมดทบีคนื่ นๆนกันี้นจะใหข้ไดข้ กห็ถนอวต่ามากมายใน
สายพระเนตรของพระเจข้าพอๆกกับเงลินหนซนื่งลข้านดอลลารร์ทบีนื่ใหข้โดยคนมกันื่งมบีคนหนซนื่ง พระเจข้าไมต่ทรงวกัดขนาดเหมนอน
กกับทบีนื่มนลุษยร์วดกั เรามองทบีนื่รยปลกักษณร์ภายนอก; พระเจข้าทรงทอดพระเนตรทบีนื่หมัวใจ ดกังนกันี้นหากคลุณเกลิดผลรข้อยเทต่า
ไมต่ไดข้ กห็จงเกลิดผลหกสลิบเทต่า
คนมากมายทบีนื่เปป็นผยข้นคาวลิญญาณทบีสนื่ กัตยร์ซนนื่อกห็ไมต่นคาวลิญญาณไดข้จคานวนมากเทต่ากกับคนอนนื่นๆ ดข้วยเหตลุผล
หลายประการ พระเจข้าไมต่ทรงเรบียกคนทลุกคนใหข้เขข้าสยต่การรกับใชข้แบบครลิสเตบียนเตห็มเวลา แตต่เราเปป็นคนงานดข้วย
กกัน-คนหนซนื่งปลยก, อบีกคนรดนนี้คา, พระเจข้าประทานการเพลินื่มขซนี้น ในกรณบีของพกันธกลิจของผม หลายลข้านคนตลอด
หลายปปไดข้มบีสวต่ นๆหนซนื่งทบีนื่เฉพาะเจาะจง-เพราะวต่าอลุปกรณร์ทบีนื่ผมใชข้และเงลินทบีนื่ผมไดข้ใชข้จต่ายไดข้ถยกบรลิจาคใหข้โดยผยข้คน
ของพระเจข้า หากไมต่เปป็นเพราะความสกัตยร์ซนนื่อของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถวายทรกัพยร์ พกันธกลิจของผมกห็คงไมต่มบีทางเกลิดขซนี้นไดข้
เลย ผมพยายามทบีนื่จะสกัตยร์ซนนื่อตต่อพระวจนะและหวต่านเมลห็ดพนชนกันี้นอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ แตต่ผมคงไมต่สามารถหวต่านเมลห็ด
พนชนกันี้นไดข้ในสถานทบีนื่หลายแหต่งหากไมต่เปป็นเพราะความสกัตยร์ซนนื่อของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้สนกับสนลุนผมมาตลอดหลายปป
พระวจนะของพระเจข้ากลต่าววต่า “เหตลุฉะนกันี้น คนใดทบีนื่รจยข้ กักกระทคาการดบี และไมต่ไดข้กระทคา บาปจซงมบีแกต่คน
นกันี้น” (ยากอบ 4:17) ดข้วยเหตลุนบีนี้เราจซงควรทคาทลุกสลินื่งทบีนื่เราสามารถทคาไดข้ และเราไมต่ควรหาขข้ออข้างทบีนื่จะไมต่ทคาสลินื่งทบีนื่
สามารถกระทคาไดข้ ผมขอกลต่าวซนี้คาวต่า: ปรริมาณของ “ผล” ไมต่ใชต่สลินื่งสคาคกัญในสายพระเนตรของพระเจข้า-มกันคนอ
ความสกัตยร์ซนนื่อในการทบีนื่เราปฏลิบกัตลิหนข้าทบีนื่ตต่างๆของเราและใชข้โอกาสตต่างๆของเราอยต่างเตห็มทบีนื่
จะมบีระดกับตต่างๆของบคาเหนห็จในสวรรคร์อยต่างแนต่นอน แตต่นบีนื่จะไมต่เปป็นเพราะปรลิมาณของผล มกันจะเปป็น
ชนลิดของหนข้าทบีนื่คนตข้นเรนอนและความสกัตยร์ซนนื่อของหกัวใจทบีจนื่ ะเปป็นสลินื่งสคาคกัญ เปาโลพรรณนาถซงมกันในถข้อยคคาเหลต่า
นบี:นี้
“เพราะวต่าผยข้ใดจะวางรากอนนื่นอบีกไมต่ไดข้แลข้ว นอกจากทบีวนื่ างไวข้แลข้วคนอพระเยซยครลิสตร์ แลข้วบนรากนกันี้นถข้าผยข้ใด
จะกต่อขซนี้นดข้วยทองคคา เงลิน เพชรพลอย ไมข้ หญข้าแหข้งหรนอฟาง การงานของแตข่ละคนกร็จะไดผู้ปรากฏใหผู้เหร็น เพราะ
เวลาวกันนกันี้นจะใหข้เหห็นไดข้ชกัดเจน เพราะวต่าจะเหห็นชกัดไดข้ดวข้ ยไฟ ไฟนมันั้นจะพริสผจนคใหผู้เหร็นการงานของแตข่ละคนวข่า
เปป็นอยล่างไร ถข้าการงานของผยข้ใดทบีนื่กต่อขซนี้นทนอยยต่ไดข้ ผยข้นกันี้นกห็จะไดข้คต่าตอบแทน ถข้าการงานของผยข้ใดถยกเผาไหมข้ไป ผยข้
นกันี้นกห็จะขาดคต่าตอบแทนแตต่ตกัวเขาเองจะรอด แตต่เหมนอนดกังรอดจากไฟ” (1 คร. 3:11-15)
คคาเตนอนอกันขซงขกังอบีกประการถยกใหข้ไวข้แกต่เราใน 2 โครลินธร์ 5:10: “เพราะวข่าจคาเปป็นทรีสิ่เราททุกคนจะตผู้อง
ปรากฏตมัวทรีสิ่หนผู้าบมัลลมังกคพพริ ากษาของพระครริสตค เพนนื่อทลุกคนจะไดข้รกับสมกกับการทบีนื่ไดข้ประพฤตลิในรต่างกายนบีนี้ แลข้ว
แตต่จะดบีหรนอชกัวนื่ ”
จงฟฟังถข้อยคคาของอกัครสาวกเปาโลขณะเขาตคาหนลิผยข้เชนนื่อเหลต่านกันี้นในเมนองโครลินธร์: “เปาโลคนอผยข้ใด อปอลโล
คนอผยใข้ ด เขาเปป็นผยข้รกับใชข้มาแจข้งใหข้ทต่านทกันี้งหลายเชนนื่อ ตามซซนื่งองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกต่ทลุกคน
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ปลผก อปอลโลไดผู้รดนนั้คา แตข่พระเจด้าทรงทคาใหด้เตวิบโต เพราะฉะนกันี้น คนทบีนื่ปลยกและคนทบีนื่รดนนี้คาไมต่สคาคกัญ
อะไร แตต่พระเจข้าผยข้ทรงโปรดใหข้เตลิบโตนกันี้นตต่างหากทบีสนื่ คาคกัญ ดกังนกันี้นคนทบีนื่ปลยกและคนทบีนื่รดนนี้คากห็เปป็นพวกเดบียวกกัน แตต่
ททุกคนกร็จะไดผู้คาข่ จผู้างของตนตามการทนซึ่ตนไดด้กระทคาไวด้” (1 คร. 3:5-8)

การเปป็นลยกคนหนซนื่งของพระเจข้าเปป็นเรนนื่องทบีนื่แสนวลิเศษ; การเปป็นผยข้นคาวลิญญาณชต่างเปป็นเรนนื่องทบีนื่เปปปี่ยมสงต่า
ราศบี ชต่างเปป็นโอกาสอกันแสนมหกัศจรรยร์ทบีนื่เรามบีเพนนื่อหวต่านเมลห็ดพนชทบีนื่ดบีนกันี้นทบีนื่นคาผลเกห็บเกบีนื่ยวมาใหข้ ขอพระเจข้าทรง
โปรดชต่วยคลุณและผมทบีนื่จะสกัตยร์ซนนื่อในการหวต่านเมลห็ดพนชนกันี้น-และขอพระเจข้าทรงโปรดชต่วยเหลนอเราทบีนื่จะฝาก
ผลลมัพธคไวผู้กมับพระเยซผเจผู้า! เราสามารถประกาศ, ใหข้การรกับรอง, เปป็นพยาน, และเตนอน; แตต่เราไมต่สามารถฟฟ้อง
ใจ, ชกักนคา, หรนอชต่วยใหข้รอดไดข้ พระวจนะของพระเจข้านกันี้นมบีชบีวลิต และทรงพลานลุภาพ และคมกวต่าดาบสองคมใดๆ
พระวจนะของพระเจข้าตกัดขณะทบีนื่เราเทศนา, และพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ รงฟฟ้องใจมนลุษยร์เรนนื่องความบาป, เรนนื่อง
ความชอบธรรม, และเรนนื่องการพลิพากษา, และทรงชกักนคาพวกเขาใหข้มาสยต่การรกับความรอด มกันขซนี้นอยยต่กกับเราวต่าจะ
รกับความสวต่างนกันี้น, ขนมปฟังนกันี้น, เนนนี้อนกันี้น, จากองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และจากนกันี้นกห็แจกจต่ายสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์ประทานใหข้
แกต่เราอยต่างสกัตยร์ซนนื่อ มกันเปปปี่ยมสงต่าราศบีทบีนื่ผยข้เชนนื่อทลุกคนเปป็นคนงานดข้วยกกันกกับพระเจข้า เราเปป็นคนงานของพระเจข้า ,
เราเปป็นผยข้รกับใชข้ของพระองคร์; และเราจะตข้องตรากตรคาทคางานตามพระคลุณของพระเจข้าทบีนื่ไดข้ประทานใหข้แกต่เรา เรา
จะตข้องฉลาดเหมนอนงย และไมต่มบีพลิษภกัยเหมนอนนกเขา โดยกระทคาทลุกสลินื่งเพนนื่อถวายเกบียรตลิพระเจข้าอยยต่เสมอ เมนนื่อเรา
ทคาสลินื่งใดเพนอนื่ นคาสงต่าราศบีและเกบียรตลิยศมาสยต่ชนนื่อของเราเอง เรากห็ทคาใหข้พระเจข้าผลิดหวกังและเราจะเสบียบคาเหนห็จของ
เราไปอยต่างแนต่นอน เราไดผู้รบมั ความรอดโดยพระคทุณ-ความรอดเปป็นของขวกัญทบีนื่ใหข้เปลต่าของพระเจข้า; แตต่เราจะไดผู้
รมับบคาเหนร็จสคาหรกับหนข้าทบีนื่คนตข้นเรนอนทบีนื่สกัตยร์ซนนื่อของเรา
คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าผลเหลต่านกันี้นแหต่งพระคลุณในผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายมบีคทุณภาพแบบเดบียวกกันแตต่ไมต่ใชต่ปรริมาณ
แบบเดบียวกกันเสมอไป ดลินทบีนื่เกลิดผลนข้อยกวต่ากห็ยกังเรบียกไดข้วต่าเปป็น “ดลินดบี” อยยต่เหมนอนเดลิม เพราะวต่ามกันผลลิตพนชผล
ของจรลิง ในมกัทธลิว 25:14-23 ผยข้รกับใชข้ทบีนื่ไดข้รกับสองตะลกันตร์กห็สกัตยร์ซนนื่อพอๆกกับคนทบีนื่ไดข้รกับหผู้าตะลกันตร์ อบีกคนนกันี้นไดข้รบกั
เงลินตะลกันตร์มากกวต่า แตต่ทงกันี้ คยต่กห็ไดข้รกับคคาชมเชยแบบเดบียวกกัน- “ผยข้รบกั ใชข้ทบีนื่ดบีและสกัตยร์ซนนื่อ” นกันื่นคนอสลินื่งทบีพนื่ ระเจข้าทรง
ถนอวต่าสคาคกัญ-ความสมัตยคซฉสิ่อ ไมต่นต่าแปลกใจเลยทบีนื่วาต่ พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าผยข้ตลิดตามทบีนื่สกัตยร์ซนนื่อของพระองคร์ในมาระ
โก 11:22 วต่า “จงมบีความเชนนื่อในพระเจข้าเถลิด”

ขผู้อลซกลมับทรีสที่ อง: คคาอมปมาเรชอที่ งขผู้าวละมานทข่ามกลางขผู้าวสาลรี
ขข้อ 24: “พระองคคตรมัสคคาอทุปมาอรีกขผู้อหนซสิ่งใหผู้เขาทมันั้งหลายฟฟังวข่า “อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอน
ชายคนหนซสิ่งไดผู้หวข่านพฉชดรีในนาของตน”
คคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวละมานและขข้าวสาลบีถยกใหข้โดยมกัทธลิวเทต่านกันี้น เรามบีภาพประกอบนบีนี้ในขข้อ 24 ถซง 30
และการตบีความถยกใหข้ไวข้ในขข้อ 37 ถซง 43
“พระองคคตรมัสคคาอทุปมาอรีกขผู้อหนซสิ่งใหผู้เขาทมันั้งหลายฟฟัง” – หรนอตมันั้งไวผู้ตรงหนผู้าพวกเขา นบีนื่เปป็นภาพของการ
ตกังนี้ อาหารไวข้ตรงหนข้าผยข้คน เพราะวต่าคคาๆนบีนี้ถยกใชข้ในมาระโก 8:6, กลิจการ 16:34, และ 1 โครลินธร์ 10:27 “พวก
เขา” ไมต่ไดข้หมายถซงแคต่สาวกสลิบสองคนนกันี้น แตต่ประชาชนเหลต่านกันี้นโดยรวม
“อาณาจมักรแหข่งสวรรคค...” ในมกัทธลิว 3:2 เราไดข้ยลินยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมารข้องประกาศวต่า “ทต่านทกันี้ง
หลายจงกลกับใจเสบียใหมต่ เพราะวต่าอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์มาใกลข้แลข้ว” วลบี “อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์” นบีนี้ ซซนื่งตรงตกัว
คนอ “แหต่งฟฟ้าสวรรคร์ทงกันี้ หลาย” เปป็นวลบีหนซนื่งทบีนื่เปป็นเอกลกักษณร์ของกลิตตลิคณ
ลุ ของมกัทธลิวและมกันบต่งบอกถซงการ
ปกครองบนโลกนบีนี้ของพระเยซยบลุตรของดาวลิดในฐานะพระเมสสลิยาหร์ มกันถยกเรบียกวต่าอาณาจกักรแหต่งฟฟ้าสวรรคร์ทกันี้ง

หลายเพราะวต่ามกันเปป็นการปกครองของฟฟ้าสวรรคร์ทกันี้งหลายเหนนอแผต่นดลินโลก ในคคาอธลิษฐานตข้นแบบทบีนื่องคร์พระผยข้
เปป็นเจข้าของเราประทานใหข้ เราอต่านวต่า “ขอใหข้อาณาจกักรของพระองคร์มาตกังนี้ อยยต่ ขอใหข้เปป็นไปตามพระทกัยของ
พระองคร์ ในสวรรคร์เปป็นอยต่างไร กห็ใหข้เปป็นไปอยต่างนกันี้นในแผต่นดลินโลก” (มธ. 6:10)
วลบี “อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์” มาจากหนกังสนอดาเนบียล ซซนื่งมกันถยกนลิยามไวข้ (กรลุณาศซกษาดาเนบียล 2:34-36,
44 และ 7:23-27) ดาเนบียลไดข้นลิยามอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์วต่าเปป็นอาณาจกักร “ซซนื่งพระเจข้าแหต่งสวรรคร์” จะทรง
สถาปนาขซนี้นหลกังจากการถยกทคาลายของอคานาจคนตต่างชาตลิเหลต่านกันี้นโดย “หลินทบีนื่ถยกตกัดออกมามลิใชต่ดข้วยมนอ” มกันคนอ
อาณาจกักรทบีพนื่ ระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกต่เชนนี้อสายของดาวลิดโดยพกันธสกัญญาเนนองนลิตยร์ซซนื่งไมต่อาจถยกทคาลายไดข้ (กรลุณา
ศซกษา 2 ซามยเอล 7:7-16) อาณาจกักรนกันี้นไดข้ถยกยนนยกันแกต่พระเยซยครลิสตร์ บลุตรของดาวลิด โดยทางทยตสวรรคร์กาเบ
รบียลในลยกา 1:32, 33
เราพบสามแงต่มลุมของอาณาจกักรนกันี้นในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิว:
แงต่มลุมแรกคนอ ยอหร์นไดข้ประกาศอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์วต่า “มาใกลผู้แลผู้ว” นบีนื่คนอตกันี้งแตต่การเรลินื่มตข้นของงาน
รกับใชข้ของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาจนถซงการปฏลิเสธกษกัตรลิยร์องคร์นกันี้นและการประกาศเรนนื่องความเปป็นพบีนื่นข้องแบบใหมต่
ในมกัทธลิว 12:46-50
แงต่มลุมทบีนื่สอง เรามบี “ขผู้อลซกลมับตข่างๆแหข่งอาณาจมักรนมันั้น” ซซนื่งถยกพรรณนาในคคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องนกันี้นทบีนื่เรา
กคาลกังศซกษาอยยต่ตอนนบีนี้ ซซนื่งจะตข้องถยกทคาใหข้สคาเรห็จจรลิงในระหวต่างยลุคปฟัจจลุบกันนบีนี้ ทบีนื่จะตข้องถยกเพลินื่มเขข้ากกับขข้อลซกลกับ
เหลต่านบีนี้คนอคคาอลุปมาตต่างๆเกบีนื่ยวกกับอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ซซนื่งถยกกลต่าวหลกังจากมกัทธลิว 13 ซซนื่งเกบีนื่ยวขข้องกกับเขตแดน
แหต่งการกลต่าวยอมรกับแบบครลิสเตบียนในระหวต่างยลุคสมกัยนบีนี้ อยต่างไรกห็ตาม มกันเปป็นไปไมต่ไดข้ทบีนื่จะแบต่งแยกแตต่ละคคา
และทลุกคคาและทลุกสกัญลกักษณร์ในคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้หรนอทบีนื่จะลากเสข้นแบต่งและกลต่าวอยต่างเปป็นหลกักขข้อเชนนื่อวต่า “นรีสิ่
สคาหรกับยลุคพระคลุณนบีนี้ และนมัสิ่นสคาหรกับยลุคพกันปป”
แงต่มลุมทบีนื่สามมบีลกกั ษณะเปป็นคคาพยากรณร์-เมนนื่ออาณาจกักรนกันี้นถยกสถาปนาขซนี้นหลกังจากการเสดห็จมาครกันี้งทบีนื่สอง
ของพระเยซยครลิสตร์เจข้า ซซนื่งเปป็นเวลาทบีนื่พระองคร์ประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิดบรรพบลุรลุษของพระองคร์และครอบ
ครองเปป็นเวลาหนซนื่งพกันปปอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบี นบีนื่เปป็นทบีนื่รยข้จกักในชนนื่อยลุคพกันปป (กรลุณาศซกษามกัทธลิว 24:29 จนถซง 25:46
และกลิจการ 15:14-17)
เราควรจคาใหข้ขซนี้นใจวต่ามบีความแตกตต่างทบีนื่ชดกั เจนระหวต่างอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์กกับอาณาจมักรของพระเจผู้า
อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์จะเปป็นอาณาจมักรจรริงๆทบีนื่อยยต่บนแผต่นดลินโลกนบีนี้ แตต่อาณาจมักรของพระเจผู้าเปป็นอาณาจกักร
ฝฝ่ายวริญญาณ เมนนื่อพวกฟารลิสบีเรบียกรข้องใหข้พระเยซยบอกพวกเขาวต่าอาณาจกักรของพระเจข้าจะมาเมนนื่อไหรต่ พระองคร์
ตรกัสตอบวต่า “อาณาจกักรของพระเจข้าไมต่มาโดยใหข้เปป็นทบีนื่สกังเกตไดข้ และเขาจะไมต่พยดวต่า ‘มาดยน’บีนื่ หรนอ ‘ไปดยโนต่น’
เพราะ ดยเถลิด อาณาจมักรของพระเจผู้าอยผข่ภายในทข่านทมันั้งหลาย” (ลยกา 17:20, 21)
“...เปรรียบเหมฉอนชายคนหนซสิ่งไดผู้หวข่านพฉชดรีในนาของตน” ผยข้หวต่านในทบีนื่นบีนี้คนอพระเยซยเจข้า ผยข้ทรงหวต่าน
เมลห็ดพนชทบีนื่ดบีเทต่านกันี้นในนาตต่างๆของพระองคร์ ในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ ซซนื่งเราพบวต่าถยกตบีความในขข้อ 36 ถซง 43 “เมลร็ด
พฉชดรี” นกันี้นไมต่ใชต่ “พระวจนะ” เหมนอนกกับในคคาอลุปมาเรนนื่องแรกในบทนบีนี้ ในคคาอลุปมาเรนนื่องนกันี้นเมลห็ดพนชคนอพระ
วจนะของพระเจข้าอยต่างแนต่นอนซซนื่งตกลงในดลินชนลิดตต่างๆกกัน แตต่ในทบีนื่นบีนี้เมลห็ดพนชคนอ สริสิ่งทรีสิ่พระวจนะไดผู้สรผู้างขซนั้น-ลยก

หลานของอาณาจกักรนกันี้น ใน 1 เปโตร 1:23 เราเหห็นวต่าเรา “บมังเกริดใหมข่ ไมต่ใชต่จากพนชทบีจนื่ ะเปฟปี่อยเนต่าเสบีย แตต่จาก
พนชอกันไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่า คนอดผู้วยพระวจนะของพระเจผู้าอกันทรงชบีวลิตและดคารงอยยต่เปป็นนลิตยร์” เมลห็ดพนชนกันี้นถยกหวต่านหรนอ
ถยกโปรยตรงนบีนี้และตรงนกันี้นใน “นา” นกันี้น ซซนื่งเปป็น “โลก” (ขข้อ 38) “โลก” ไมต่เปป็นเพบียงโลกในทางภยมลิศาสตรร์
เทต่านกันี้น แตต่เปป็นโลกแหต่งมนทุษยชาตริดวข้ ย
ขข้อ 25: “แตข่เมฉสิ่อคนทมันั้งหลายนอนหลมับอยผข่ ศมัตรผของคนนมันั้นมาหวข่านขผู้าวละมานปนกมับขผู้าวสาลรีนมันั้นไวผู้
แลผู้วกร็หลบไป”
“เมฉสิ่อคนทมันั้งหลายนอนหลมับอยผข่” หมายถซงเวลากลางคฉน เมนนื่อไมต่มบีผยข้ใดคอยสกังเกตการณร์ศกัตรยทบีนื่หวต่านเมลห็ด
พนชของมกัน ไมต่มบีการอข้างอลิงถซงคนกลลุต่มใดแบบเฉพาะเจาะจงทบีนื่นอนหลกับอยต่างไมต่ทกันระวกังตกัว มบีแคต่วาต่ “ศมัตรผของ
คนนมันั้น” เลนอกเวลาทบีนื่เหมาะเจาะทบีนื่สลุดสคาหรกับการทคางานชกันื่วของตนอยต่างลกับๆ
“...มาหวข่านขผู้าวละมานปนกมับขผู้าวสาลรีนมันั้นไวผู้” คคาทบีนื่ถยกแปลเปป็น “ขผู้าวละมาน” เปป็นหกัวขข้อทบีนื่คนถกเถบียง
กกันเยอะมาก แตต่คนสต่วนใหญต่กห็เหห็นพข้องตรงกกันวต่ามกันหมายถซง หญผู้าละมาน (darnel) นบีนื่คนอพนชชนลิดหนซนื่งทบีนื่เปป็น
ตระกยลเดบียวกกับขข้าวสาลบีและไมต่อาจถยกแบต่งแยกจากขข้าวสาลบีไดข้อยต่างงต่ายดาย โดยเฉพาะในระยะตข้นๆ เหลต่าผยข้รยข้
พระคกัมภบีรบร์ อกเราวต่ามกันเปป็นเรนนื่องทบีนื่ยากพอสมควรทบีนื่จะแบต่งแยกระหวต่างขข้าวสาลบีกกับขข้าวละมานจนกวต่าหกัวของ
เมลห็ดขข้าวปรากฏ และจากนกันี้นจซงเกลิดความแตกตต่าง
นบีนื่เปป็นความจรลิงในโลกของครลิสเตบียน-มกันเปป็นเรนนื่องยากมากๆในบางกรณบีทจบีนื่ ะแยกแยะผยข้เชนนื่อจากผยข้ไมต่เชนนื่อ
มกันไมต่ใชต่เรนอนื่ งยากทบีจนื่ ะแบต่งแยกครลิสเตบียนแทข้สกักคนจากคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ดคาเนลินชบีวลิตอยต่างเปปิดเผยในบาปโสมม แตต่มบี
ผยข้คนจคานวนมากทบีนื่ดคาเนลินชบีวลิตแบบสะอาดและเทบีนื่ยงธรรมซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่ไมต่ไดข้บกังเกลิดใหมต่อยต่างแทข้จรลิง อกันทบีนื่จรลิง ผยข้ไมต่
เชนนื่อบางคนกห็ดคาเนลินชบีวลิตทบีนื่สะอาดกวต่าผยข้เชนนื่อบางคนดข้วยซนี้คา โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับสลินื่งตต่างๆทบีนื่ถยกเรบียกวต่า
“บาปเลห็กๆ” และการกระทคาตต่างๆทบีนื่ถยกพรรณนาวต่า “ไมต่มบีพลิษภกัย” เมนนื่อเรามองเขข้าไปในกระจกแหต่งพระวจนะ
ของพระเจข้า เรากห็พบนลิยามของบาปซซนื่งแตกตต่างไปมากพอสมควรจากทบีนื่เราพบจากรลิมฝปปากของมนลุษยร์ เปาโลใหข้
นลิยามบาปในถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ซซนื่งถยกดลใจโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ: “การกระทคาใดๆกร็ตามทรีสิ่มวิไดด้กระทคาดด้วย
ความเชมซึ่อกห็เปป็นบาปทนนั้งสวินั้น” (โรม 14:23) เรายกังอต่านในยากอบ 4:17 ดข้วยวต่า “คนใดทรีสิ่รผผู้จกมั กระทคาการดรี และ
ไมข่ไดผู้กระทคา บาปจซงมรีแกข่คนนมันั้น” “เหตลุฉะนกันี้นเมนนื่อทต่านจะรกับประทาน จะดนมนื่ หรนอจะทคาอะไรกห็ตาม จงกระทคา
ทสุกสวิซึ่งเพฉสิ่อเปป็นการถวายพระเกรียรตริแดข่พระเจผู้า” (1 คร. 10:31)
ผมไดข้มบีโอกาสเหห็นทลุต่งขข้าวสาลบีในปาเลสไตนร์ดข้วยตกัวเอง และมลิชชกันนารบีคนทบีนื่อยยกต่ กับพวกเราไดข้ชใบีนี้ หข้เหห็นวต่า
ขข้าวละมานปรากฏอยยต่ทาต่ มกลางขข้าวสาลบีกระทกันื่งในวกันนบีนี้ มบีสลินื่งหนซนื่งทบีนื่นต่าสนใจมากๆเกบีนื่ยวกกับขข้าวละมาน ดกังทบีนื่ไดข้ชบีนี้
ใหข้เหห็นแลข้ว เมลห็ดขข้าวละมานมบีลกักษณะคลข้ายกกับขข้าวสาลบี อยต่างไรกห็ตาม มกันมบีขนาดเลร็กกวข่าและมรีสรีดคา-และความ
มบีสดบี คานกันี้น ผมเหห็นวต่าเปป็นสกัญลกักษณร์ทบีนื่สมบยรณร์แบบของบาป เคยมบีคนบอกผมวต่าหากผยข้ใดกลินขนมปฟังทบีนื่ทคาจากขข้าว
สาลบีทบีนื่มบีขข้าวละมานปนอยยต่ดวข้ ย มกันจะทคาใหข้เขาวลิงเวบียนศบีรษะ ดข้วยเหตลุนบีนี้ เมลห็ดขข้าวละมานเหลต่านกันี้นจซงไมต่เพบียงไรผู้
ประโยชนคสคาหรกับการเปป็นอาหารคนเทต่านกันี้น แตต่ยกังเปป็นพริษดข้วย ขข้อเทห็จจรลิงนบีนี้เสรลิมเขข้ากกับประเดห็นของคคาอลุปมา
ขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ตรงนบีนี้

ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์บางทต่านไดข้เสนอแนะวต่าขข้าวละมานเปป็นเพบียงขข้าวสาลบีทบีนื่เสนนื่อมลง นกันื่นคนอ ดข้อยกวต่าหรนอ
คลุณภาพตนื่คา แตต่นบีนื่ไมต่ใชต่ความจรลิง ขข้าวละมานเปป็นเมลห็ดขข้าวทบีนื่แตกตต่างออกไปอยต่างแนต่นอน ไมต่มบีการปนกกัน
ระหวต่างขข้าวสาลบีและขข้าวละมานในเมลห็ดพนชนกันี้น ดข้วยวต่าแตต่ละอกันอยยต่แยกจากกกัน หลกักคคาสอนนบีนี้ทบีนื่วาต่ ขข้าวละมาน
อาจเปป็นขข้าวสาลบีทบีนื่เสนนื่อมลงและโดยการเพาะปลยกนต่าจะถยกนคากลกับมาสยต่ขข้าวสาลบีทบีนื่แทข้จรลิงไดข้กห็เปป็นทบีนื่รนนื่นหยของ
อาจารยร์บางทต่าน มกันสอดคลข้องกกับคคาสอนทบีวนื่ ต่าเหลต่าคนชกันื่วไดข้ลข้มลงและอาจถยกนคากลกับมาไดข้โดยการฝฝึกอบรม
และสภาพแวดลข้อมทบีนื่เหมาะสม แตต่นบีนื่ไมต่ใชต่ความจรลิง มนลุษยร์ตข้องบกังเกลิดใหมต่และกลายเปป็นสลินื่งทรงสรข้างใหมต่ในพระ
ครลิสตร์กอต่ นทบีนื่เขาจะเขข้าสยต่อาณาจกักรของพระเจข้าไดข้ (ยอหร์น 3:1-7; 2 คร. 5:17)
“ปนกมับขผู้าวสาลรี” ในภาษากรบีกเดลิมนกันี้นเปป็นวลบีทบีนื่แรงมากๆ สคานวนนบีนี้บต่งบอกวต่าศกัตรยผยข้นกันี้นไดข้หวต่านขข้าว
ละมานไมต่ใชต่แคต่ในพนนี้นทบีนื่สวต่ นเลห็กๆสต่วนเดบียวของนานกันี้น แตต่ในทข่ามกลางขข้าวสาลบี นกันื่นคนอ ขข้าวละมานเหลต่านกันี้นไดข้
ถยกหวต่านไปทกันื่วนานกันี้นในทลุกสต่วน ซซนื่งทคาใหข้เปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่จะแยกขข้าวสาลบีจากขข้าวละมานโดยทบีนื่ไมต่ทคาลายขข้าว
สาลบีไปดข้วย
เมนนื่อ “ขข้าวสาลบี” ของพระเจข้าถยกหวต่านในโลก นบีนื่กห็เปป็นสถานทบีนื่ๆกลิจกรรมของซาตานเรลินื่มตข้น คลุณพบลยก
หลานของอาณาจกักรนกันี้นทบีนื่ใด คลุณกห็จะพบวต่าทต่ามกลางพวกเขามบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่กลข่าวอผู้างวต่าเปป็นลยกหลานของ
พระเจข้าแตต่จรลิงๆแลข้วเปป็นลยกหลานของซาตาน พวกเขาดยเหมนอนลยกหลานของพระเจข้ามากเหลนอเกลินจนพระเจข้า
เทต่านกันี้นทรงสามารถรยข้ไดข้อยต่างแนต่นอนวต่าพวกเขาเปป็นใคร และเหลต่าทยตสวรรคร์ของพระเจข้าเทต่านกันี้นทบีนื่ถยกเรบียกตอน
“การสลินี้นสลุดของโลกนบีนี้” สามารถแยกพวกเขาจากลยกหลานของพระเจข้าไดข้
ซาตานเปป็นผยข้หลอกลวงตกัวเอข้ อคานาจแหต่งการหลอกลวงของมกันมหาศาลเหลนอเกลินจน “ขข้าวละมาน”
เหลต่านกันี้นคลิดวต่าตกัวเองเปป็นลยกหลานแหต่งอาณาจกักรนกันี้นอยยต่บต่อยๆ ในมกัทธลิว 7:21-23 เราไดข้เรบียนรยข้แลข้ววต่าคน
มากมายจะกลต่าวในวกันพลิพากษาวต่าพวกเขาไดข้พยากรณคและทคางาน และใหผู้ในพระนามขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าแตต่พระเยซยจะตรกัสยอมรกับวต่าพระองคคไมข่เคยรผผู้จกมั พวกเขาเลย! หากเปป็นไดข้ ซาตานกห็คงหลอกลวงผยข้ทบีนื่ถยกเลนอกสรร
ของพระเจข้า แตต่ถข้อยคคามหกัศจรรยร์ของเปโตรใหข้ความมกันื่นใจเราวต่าซาตานไมต่สามารถหลอกลวงและนคาคนเหลต่านกันี้น
ทบีรนื่ อดแลข้วอยต่างแทข้จรลิงใหข้หลงไปไดข้: “เพราะมบีคคาเขบียนไวข้ในพระคกัมภบีรร์ดวข้ ยวต่า ‘ดยเถลิด เราวางศลิลากข้อนหนซนื่งลงใน
ศลิโยน เปป็นศลิลามลุมเอกทบีนื่ทรงเลนอกแลข้ว และเปป็นศลิลาทบีนื่มบีคาต่ อกันประเสรลิฐ และผผผู้ใดทรีสิ่เชฉสิ่อในพระองคคนมันั้นกร็จะไมข่ไดผู้
รมับความอมับอาย’” (1 ปต. 2:6)
จากบทนบีนี้เรนนื่อยไปจนจบหนกังสนอมกัทธลิว เราเหห็นสภาพทบีปนื่ ะปนกกันนบีนี้ถยกนคาเสนอ และตราบเทต่าทบีนื่พระเยซย
ยกังไมต่เสดห็จมา จะมบีลกย หลานของพระเจข้าและลยกหลานของซาตานอาศกัยอยยต่บนแผต่นดลินโลกนบีนี้ เราตข้องผสมและ
ปะปนกกับลยกหลานของมารรข้าย เราตข้องเดลินชนไหลต่กกับพวกเขา แตต่เราไมต่จคาเปป็นตข้องเขข้าสต่วนกกับความชกันื่วของ
พวกเขา มบีขข้อพระคกัมภบีรร์อนนื่นๆอบีกมากมายทบีนื่สอนอยต่างชกัดเจนถซงการมบีอยยจต่ รลิงของสภาพทบีนื่ปะปนกกันนบีนี้จนกวต่าพระ
เยซยเสดห็จมาเพนนื่อรกับผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายไปกกับพระองคร์เอง (กรลุณาศซกษามกัทธลิว 22:11-14; 25:1-30; ลยกา 18:10-14;
และฮบีบรย 6:4-9)
คคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมานนบีนี้ไมต่ไดข้ถยกใหข้ไวข้เพนนื่อพรรณนาถซงโลก แตต่พรรณนาถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่
กลต่าวอข้างวต่าตนอยยต่ในอาณาจกักรนกันี้น “นานกันี้น” คนอโลก “เมลห็ดพนชดบีนกันี้น” คนอลยกหลานแหต่งอาณาจกักรนกันี้น แตต่ “ขข้าว

ละมาน” คนอ “ลยกหลานของมารรข้าย” (มธ. 13:38) พระเยซยทรงเรบียกเหลต่าผยข้นคาทางศาสนาวต่าเปป็นลยกของ
ซาตานในยอหร์น 8:38-44:
“เราพยดสลินื่งทบีนื่เราไดข้เหห็นจากพระบลิดาของเรา และทต่านทคาสลินื่งทบีนื่ทต่านไดข้เหห็นจากพต่อของทต่าน” เขาทกันี้งหลาย
จซงทยลตอบพระองคร์วาต่ “อกับราฮกัมเปป็นบลิดาของเรา” พระเยซยตรกัสกกับเขาทกันี้งหลายวต่า “ถข้าทต่านทกันี้งหลายเปป็นบลุตร
ของอกับราฮกัมแลข้ว ทต่านกห็จะทคาสลินื่งทบีนื่อกับราฮกัมไดข้กระทคา แตต่บกัดนบีนี้ทต่านทกันี้งหลายหาโอกาสทบีจนื่ ะฆต่าเรา ซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่ไดข้
บอกทต่านถซงความจรลิงทบีนื่เราไดข้ยลินมาจากพระเจข้า อกับราฮกัมมลิไดข้กระทคาอยต่างนบีนี้ ทข่านทมันั้งหลายยข่อมทคาสริสิ่งทรีสิ่พอข่ ของ
ทข่านทคา” เขาจซงทยลพระองคร์วต่า “เรามลิไดข้เกลิดจากการลต่วงประเวณบี เรามบีพระบลิดาองคร์เดบียวคนอพระเจข้า”
“พระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “ถข้าพระเจข้าเปป็นพระบลิดาของทต่านแลข้ว ทต่านกห็จะรกักเรา เพราะเรามาจาก
พระเจข้าและอยยต่นบีนื่แลข้ว เรามลิไดข้มาตามใจชอบของเราเอง แตต่พระองคร์นกันี้นทรงใชข้เรามา เหตลุไฉนทต่านจซงไมต่เขข้าใจ
ถข้อยคคาทบีนื่เราพยด นกันื่นเปป็นเพราะทต่านทนฟฟังคคาของเราไมต่ไดข้ ทล่านทนนั้งหลายมาจากพล่อของทล่านคมอพญามาร และ
ทต่านใครต่จะทคาตามความปรารถนาของพต่อทต่าน มกันเปป็นฆาตกรตกันี้งแตต่เดลิมมา และมลิไดข้ตกันี้งอยยใต่ นความจรลิง เพราะ
ความจรลิงมลิไดข้อยยใต่ นมกัน เมนนื่อมกันพยดมลุสามกันกห็พยดตามสกันดานของมกันเอง เพราะมกันเปป็นผยข้มลุสา และเปป็นพต่อของการ
มลุสา”
อบีกครกันี้งในมกัทธลิว บททบีนื่ 23 พระเยซยทรงประณามคนเหลต่านกันี้นทบีนื่แสรข้งวต่าเปป็นสลินื่งทบีนื่พวกเขาไมต่ไดข้เปป็น:
“พวกธรรมาจารยร์กกับพวกฟารลิสบีนกันื่งบนทบีนื่นกันื่งของโมเสส เหตลุฉะนกันี้นทลุกสลินื่งซซนื่งเขาสกันื่งสอนพวกทต่าน จงถนอ
ประพฤตลิตาม เวผู้นแตข่การกระทคาของเขา อยข่าไดผู้ทคาตามเลย เพราะเขาเปป็นแตข่ผผผู้สมัสิ่งสอน แตข่เขาเองหาทคาตามไมข่
ดข้วยเขาเอาภาระหนกักและแบกยากวางบนบต่ามนลุษยร์ สต่วนเขาเองแมข้แตต่นลินี้วเดบียวกห็ไมต่จกับตข้องเลย การกระทคาของ
เขาททุกอยข่างเปป็นการอวดใหผู้คนเหร็นเทข่านมันั้น...
“วลิบกัตลิแกต่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนผู้าซฉสิ่อใจคด ดข้วยวต่าพวกเจข้าปปิดประตยอาณาจกักรแหต่ง
สวรรคร์ไวข้จากมนลุษยร์ เพราะพวกเจข้าเองไมต่ยอมเขข้าไป และเมนนื่อคนอนนื่นจะเขข้าไป พวกเจข้ากห็ขกัดขวางไวข้ วลิบกัตลิแกต่เจข้า
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนนื่อใจคด ดข้วยพวกเจข้ารลิบเอาเรนอนของหญลิงมต่าย และแสรผู้งอธริษฐานเสรีย
ยฉดยาว เพราะฉะนกันี้นพวกเจข้าจะไดข้รกับพระอาชญามากยลินื่งขซนี้น วลิบกัตลิแกต่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คน
หนข้าซนนื่อใจคด ดข้วยพวกเจข้าเทบีนื่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทกันื่วไปเพนนื่อจะไดข้แมข้แตต่คนเดบียวเขข้าจารบีต เมนนื่อไดข้แลข้ว
เจข้ากห็ทคาใหข้เขากลายเปป็นลยกแหต่งนรกยลินื่งกวต่าตกัวเจข้าเองถซงสองเทต่า...
“วลิบกัตลิแกต่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนผู้าซฉสิ่อใจคด ดผู้วยเจผู้าขมัดชคาระถผู้วยชามแตข่ภายนอก
สข่วนภายในถผู้วยชามนมันั้นเตร็มดผู้วยโจรกรรมและการมมัวเมากริเลส พวกฟารลิสบีตาบอด จงชคาระสลินื่งทบีนื่อยยต่ภายในถข้วย
ชามเสบียกต่อน เพนนื่อขข้างนอกจะไดข้สะอาดดข้วย วลิบกัตลิแกต่เจข้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี คนหนข้าซนนื่อใจคด
เพราะวข่าเจผู้าเปป็นเหมฉอนอทุโมงคคฝฟังศพซซสิ่งฉาบดผู้วยปผนขาว ขผู้างนอกดผงดงามจรริงๆ แตข่ขผู้างในเตร็มไปดผู้วยกระดผกคน
ตายและการโสโครกสารพมัด เจผู้าทมังนั้ หลายกร็เปป็นอยข่างนมันั้นแหละ ภายนอกนนนั้นปรากฏแกล่มนสุษยณ์วาล่ เปป็นคนชอบ
ธรรม แตล่ภายในเตห็มไปดด้วยความหนด้าซมซึ่อใจคดและความชนซึ่วชด้า” (มธ. 23:2-28 บางสต่วน)
“...แลผู้วกร็หลบไป (ตามทางของตน)” เมนนื่อศกัตรยผยข้นกันี้นเสรห็จงานชกัวนื่ ชข้าของตนแลข้วในเวลากลางคนนขณะทบีนื่
ผยข้คนนอนหลกับอยยต่และไมต่มบีใครกคาลกังเฝฟ้าดย มกันกห็ไปจากพนนี้นทบีนื่นกันี้นและจซงไมต่มบีผยข้ใดทราบวต่ามกันไดข้ทคาอะไรลงไป

คคาวต่า “ตามทางของตน” (“his way”) ชวนใหข้นซกถซงคคาสองคคาทบีนื่นต่าเศรข้าทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยถยกกลต่าวเกบีนื่ยว
กกับชายคนหนซนื่ง ชายคนนบีนี้คนอยยดาส อลิสคารลิโอท หนซนื่งในสลิบสองคนนกันี้น ลยกาบอกเราวต่าเทศกาลปฟัสกาเขข้ามาใกลข้
มากแลข้ว และพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมาจารยร์กห็หาชต่องทบีนื่จะกคาจกัดพระเยซย-แตต่พวกเขากลกัวประชาชน ฝยง
ชนคนธรรมดาเหลต่านกันี้นมองพระเยซยวต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์ผยข้หนซนื่ง และผยข้นคาทางศาสนาเหลต่านกันี้นกห็กลกัวพวกเขา
เราอต่านวต่า: “ฝฝ่ายซาตานเขข้าดลใจยยดาสทบีนื่เรบียกวต่าอลิสคารลิโอททบีนื่นกับเขข้าในพวกสาวกสลิบสองคน ยผดาสไดผู้ไปตาม
ทางของตนปรซกษากกับพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกนายทหารวต่า จะทรยศพระองคร์ใหข้เขาไดข้ดข้วยวลิธบีใด” (ลยกา
22:3, 4) พวกขลุนนางใหญต่ของอลิสราเอลกห็ดใบี จ และพวกเขาสกัญญาวต่าจะใหข้เงลินเขา จากนกันี้นยยดาสจซงหาชต่องทบีจนื่ ะ
ทรยศพระเยซยเพนนื่อมอบไวข้ในมนอของพวกเขา “เมนนื่อวต่างคน” ยยดาสอยากมอบพระเยซยไวข้ตอนทบีพนื่ ระองคร์ทรงอยยต่
ตามลคาพกัง-ซซนื่งบอกเปป็นนกัยถซงหลกักการเดบียวกกันกกับตรงนบีนี้ในคคาอลุปมาของเรา ทบีนื่ศกัตรยผยข้นกันี้นไดข้หวต่านขข้าวละมานเหลต่า
นกันี้นในตอนกลางคนน
โดยสต่วนตกัวแลข้วผมเชนนื่อวต่ายยดาสเปป็นซาตานทบีนื่มาจลุตลิเปป็นมนลุษยร์ ในการทบีนื่เขาเปป็นผยข้แทนของซาตานซซนื่งอยยต่
ทต่ามกลางอกัครสาวกสลิบสองคนนกันี้น เหมนอนกกับทบีนื่เราเหห็นขข้าวละมานเหลต่านกันี้นอยยต่ทต่ามกลางขข้าวสาลบีนกันี้น ยยดาสอลิส
คารลิโอทเปป็นเหรกัญญลิกของกลลุต่มสาวก-เขาถนอเงลิน เขาไดข้รกับความนกับหนข้าถนอตาจากทลุกคน และเขาเขข้าออกอยยต่
ทต่ามกลางพวกสาวกตลอดงานรกับใชข้ของพระเยซยจนกระทกันื่งคนนนกันี้นทบีนื่เขาทรยศองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าเพนนื่อเงลินสามสลิบ
เหรบียญ ยยดาสไป “ตามทางของตน” ใครกห็ตามทบีเนื่ ดลินทางไป “ตามทางของตน” กห็กคาลกังเดลินตามรอยเทข้าของ
พญามาร และปลายทางนกันี้นคนอความผลิดหวกัง หายนะ และความพลินาศชกันื่วนลิรนกั ดรร์
ขข้อ 26: “ครมันั้นตผู้นขผู้าวนมันั้นงอกขซนั้นออกรวงแลผู้ว ขผู้าวละมานกร็ปรากฏขซนั้นดผู้วย”
“ตผู้นขผู้าวนมันั้น” เปป็นคคาเดบียวกกับทบีนื่แปลเปป็น “หญข้า” ในมกัทธลิว 6:30 และ 14:19 ตข้นขข้าวนกันี้นเรลินื่มงอกขซนี้น
และโตเตห็มวกัยและ “ออกรวง” นบีนื่ไมต่ไดข้หมายถซงเมลห็ดขข้าวทบีนื่สลุกเตห็มทบีเนื่ มนนื่อถซงเวลาเกห็บเกบีนื่ยว แตต่หมายถซงสต่วนหกัวหรนอ
ผลของขข้าวสาลบีขณะทบีนื่มกันเรลินื่มโตเตห็มทบีนื่ “ขผู้าวละมานกร็ปรากฏขซนั้นดผู้วย”-และเจข้าของนานกันี้นกห็สามารถตรวจจกับไดข้
ในจลุดนกันี้นวต่าอกันไหนเปป็นขข้าวสาลบีและอกันไหนเปป็นขข้าวละมานเพราะวต่า ถซงแมข้วต่าสต่วนหกัวจะคลข้ายกกัน กห็มบี
เครนนื่องหมายตต่างๆทบีนื่แสดงถซงความแตกตต่างกกันทบีนื่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่รยข้จกักเมลห็ดขข้าวไมต่อาจพลาดไดข้
ขข้อ 27: “พวกผผผู้รมับใชผู้แหข่งเจผู้าบผู้านจซงมาแจผู้งแกข่นายวข่า ‘นายเจผู้าขผู้า ทข่านไดผู้หวข่านพฉชดรีในนาของทข่าน
มริใชข่หรฉอ แตข่มรีขผู้าวละมานมาจากไหน’”
คคาวต่า “เจข้าบข้าน” ถยกแปลเปป็น “นายของเรนอนนกันี้น” ในมกัทธลิว 10:25 เมนนื่อพวกผยข้รกับใชข้คข้นพบขข้าวละมาน
อยยต่ทาต่ มกลางขข้าวสาลบี พวกเขากห็มาหาเจข้าบข้านของตนและบอกเขา “นายเจผู้าขผู้า” เปป็นชนนื่อเรบียกทบีนื่แสดงถซงความ
เคารพซซนื่งถยกใชข้โดยผยรข้ กับใชข้และทาสทลุกคนเวลาพยดกกับเจข้าของหรนอนายจข้างของตน
“ทข่านไดผู้หวข่านพฉชดรีในนาของทข่านมริใชข่หรฉอ” ผยรข้ กับใชข้เหลต่านกันี้นไดข้มาหานายของตน นกันื่นคนอ “เจข้าบข้าน”
และถามเขาวต่าเขาทราบหรนอไมต่วาต่ เมลห็ดพนชทบีนื่เขาไดข้หวต่านนกันี้นเปป็นเมลห็ดพนชบรลิสลุทธลิธ ซซนื่งไมต่เจนอปนกกับเมลห็ดพนชอนนื่นๆ
พวกเขาถามคคาถามนบีนี้ในแบบทบีนื่จะไมต่กลต่าวหานายของตนวต่าพลกันี้งเผลอ สต่วนทข้ายของพระคคาขข้อนบีนี้บอกเราวต่าพวก
เขาไมต่มบีความสงสกัยในใจของตนเลยวต่านายนกันี้นไดข้ลข้มเหลวในการหวต่านเมลห็ดพนชดบี พวกเขากลต่าววต่า “แตข่มรีขผู้าว
ละมานมาจากไหน?” หากเจข้าบข้านนกันี้นไดข้หวต่านเมลห็ดพนชทบีนื่ดบี ขข้าวละมานมาอยยทต่ บีนื่นกันื่นไดข้อยต่างไร?

ขข้อ 28: “นายกร็ตอบพวกเขาวข่า ‘นรีนั้เปป็นการกระทคาของศมัตรผ’ พวกผผรผู้ มับใชผู้จซงถามนายวข่า ‘ทข่านปรารถนา
จะใหผู้พวกเราไปถอนและเกร็บขผู้าวละมานหรฉอ’”
“นรีนั้เปป็นการกระทคาของศมัตรผ” เจข้าบข้านผยข้นบีนี้ทราบแนต่ชกัดวต่าเกลิดอะไรขซนี้น เขาไดข้หวต่านขข้าวสาลบีทบีนื่ดบี แตต่คนๆ
หนซนื่งทบีนื่เปป็นศกัตรยของเขากคาลกังพยายามทคาลายผลเกห็บเกบีนื่ยวของเขาโดยการปนเมลห็ดพนชทบีนื่เลวเขข้ากกับเมลห็ดพนชทบีนื่ดบี
ของเขา ผยข้รกับใชข้เหลต่านกันี้นถามนายของตนวต่า “ทข่านปรารถนาจะใหผู้พวกเราไปถอนและเกร็บขผู้าวละมานหรฉอ”
ผยข้รบกั ใชข้เหลต่านกันี้นปรารถนาทบีนื่จะเขข้าไปในนานกันี้นและถอนรากขข้าวละมานเหลต่านกันี้นและเอาพวกมกันออกไปจากนา
นกันี้นและทคาลายพวกมกันเสบีย
ขข้อ 29: “แตข่นายตอบวข่า ‘อยข่าเลย เกลฉอกวข่าเมฉสิ่อกคาลมังถอนขผู้าวละมานจะถอนขผู้าวสาลรีดผู้วย”
นายผยข้นบีนี้เปป็นผยข้รยข้เกบีนื่ยวกกับการทคากสลิกรรมเพราะวต่าเขารยข้แนต่ชกัดวต่าจะเกลิดอะไรขซนี้นหากคนงานเหลต่านกันี้นเรลินื่ม
ถอนขข้าวละมานเหลต่านกันี้นจากนาของเขา รากของขข้าวสาลบีและขข้าวละมานเหลต่านกันี้นปนกกัน ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงรยข้วาต่
ขณะทบีนื่คนงานเหลต่านกันี้นกคาลกังถอนขข้าวละมาน พวกเขากห็จะทคาลายขข้าวสาลบีไปดข้วย นบีนื่เปป็นภาพของชบีวลิต เราไมต่
สามารถมบีตกัวตนอยยต่ในโลกนบีนี้ไดข้โดยปราศจากการปะปนและการคลลุกคลบีกกับพวกคนไมต่เชนนื่อ เราตข้องเขข้าไปในรข้าน
คข้าของพวกเขา, ซนนี้อสลินคข้าของพวกเขา, ทคางานเคบียงขข้างกกับพวกเขา, และตลิดตต่อสกัมพกันธร์กกับพวกเขาในอบีกหลายๆ
ดข้าน แตต่เมนนื่ออวสานมาถซง องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าจะทรงทคาการแยกออก
ขข้อ 30: “ใหผู้ทมันั้งสองจคาเรริญไปดผู้วยกมันจนถซงฤดผเกรีสิ่ยว และในเวลาเกรีสิ่ยวนมันั้นเราจะสมัสิ่งผผผู้เกรีสิ่ยววข่า “จงเกร็บ
ขผู้าวละมานกข่อนมมัดเปป็นฟฝ่อนเผาไฟเสรีย แตข่ขผู้าวสาลรีนมันั้นจงเกร็บไวผู้ในยทุผู้งฉางของเรา”’”
“ใหผู้ทมันั้งสองจคาเรริญไปดผู้วยกมันจนถซงฤดผเกรีสิ่ยว” เจข้าของนานกันี้นสกันื่งพวกผยรข้ กับใชข้ของเขาใหข้ปลต่อยใหข้ขข้าวสาลบี
และขข้าวละมานโตไปดข้วยกกันจนกวต่าพวกมกันจะสลุกเตห็มทบีนื่และเวลาแหต่งการเกห็บเกบีนื่ยวมาถซง พอถซงตอนนกันี้นเขาจะ
กลต่าวแกต่พวกผยข้เกบีนื่ยววต่า “จงเกร็บขผู้าวละมานกข่อนมมัดเปป็นฟฝ่อนเผาไฟเสรีย แตข่ขผู้าวสาลรีนมันั้นจงเกร็บไวผู้ในยทุผู้งฉางของ
เรา” การเกห็บขข้าวละมานใหข้เปป็นฟฝ่อนสคาหรกับเผาไฟ ซซนื่งพระเยซยตรกัสถซงตรงนบีนี้ ไมต่ไดข้บอกเปป็นนกัยวต่าเจข้าบข้านผยข้นบีนี้จะ
สกันื่งพวกผยรข้ กับใชข้ใหข้เผาพวกมกันตอนนมันั้นเลย หากพวกมกันจะถยกเผาตอนนกันี้นเลย กห็คงไมต่จคาเปป็นตข้องมกัดพวกมกันเปป็น
ฟฝ่อน
ซาตานไมต่ไดข้ถยกมกัดวกันนบีนี้-แตต่มกันกห็มบีขข้อจคากกัดตต่างๆ พระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้มกันไปไกลไดข้เทต่านกันี้น และจาก
นกันี้นพระองคร์กห็ทรงยกับยกันี้งมกัน วกันหนซนื่งมกันจะถยกมกัดเปป็นเวลาหนซนื่งพกันปปอยข่างสมบผรณค (วว. 20:1-3) และมกันจะไมต่
สามารถปฏลิบกัตลิงานอะไรไดข้เลย ตต่อมามกันจะถยกโยนลงไปในบซงไฟทบีนื่ลลุกไหมข้ดข้วยกคามะถกัน
ฟฝ่อนขข้าวละมานเหลต่านบีนี้ถยกมกัดไวข้ และพวกมกันจะถยกเผาไฟในวกันพลิพากษา ในขข้อ 40 ของบทนบีนี้ เราถยก
สอนอยต่างชกัดเจนวต่าการเผาไฟนบีนี้จะเกลิดขซนี้นเมนนื่อสลินี้นยลุคนบีนี้: “เหตลุฉะนกันี้น เขาเกห็บขข้าวละมานเผาไฟเสบียอยต่างไร ใน
การสรินั้นสทุดของโลกนรีนั้กร็จะเปป็นอยข่างนมันั้น”
ในระหวต่างยลุคนบีพนี้ ระเยซยกคาลกังพาเจข้าสาวตต่างชาตลิคนหนซนื่งออกมา คนอครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่
และเมนนื่อครบจคานวนแลข้ว พระองคร์จะทรงพาครลิสตจกักรออกไปจากแผต่นดลินโลก (ยอหร์น 14:3; 1 ธส. 4:14-18)
จากนกันี้นนรกจะแตกบนแผต่นดลินโลกนบีนี้

กต่อนจะไปจากคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ ผมขอสรลุปสลินื่งทบีนื่ผมไดข้กลต่าวไปแลข้ว คคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมาน
แสดงใหข้เราเหห็นอยต่างชกัดเจนถซงความเปป็นจรลิงของความหนข้าซนนื่อใจคดในหมยต่อาณาจกักรชาวครลิสตร์ ซซนื่งจะขยายตต่อ
ไปจนกวต่าจะสลินี้นสลุดยลุคพระคลุณนบีนี้ ผต่านทางคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้เราเรบียนรยวข้ าต่ ยลุคนบีนี้จะสลินี้นสลุดโดยทบีชนื่ าวโลกไมต่ไดข้กลกับใจ
เชนนื่อหมด พวกคนทบีนื่เชนนื่อเรนนื่องการเสดห็จกลกับมาหลกังยลุคพกันปป (Postmillenialitsts) อยากใหข้เราเชนนื่อวต่าการประกาศ
ขต่าวประเสรลิฐจะทคาใหข้คนทกันี้งโลกกลกับใจเชนนื่อและนคาอาณาจกักรนกันี้นเขข้ามา แตต่พระคกัมภบีรร์ไมต่ไดข้สอนหลกักคคาสอนเชต่น
นกันี้นเลย เราเหห็นอยต่างชกัดเจนวต่าขข้าวละมานไมต่ไดข้เตลิบโตจนเปป็นขข้าวสาลบีในทข้ายทบีนื่สลุด แตต่ถยกเกห็บรวบรวมไวข้ตาต่ งหาก
และถยกเผาไฟเสบีย ในฐานะผยข้เชนนื่อ เราจะหดหยต่, หมดกคาลกังใจ, และผลิดหวกังอยต่างนต่าเศรข้าหากเราคาดหวกังใหข้คนทกันี้ง
โลกกลกับใจเชนนื่อกต่อนการเสดห็จกลกับมาของพระเยซยเจข้าเปป็นครกันี้งทบีนื่สอง พระคกัมภบีรไร์ มต่ไดข้สอนเชต่นนกันี้น ดกังนกันี้นเราจซงไมต่
ตข้องรอคอยมกัน เรากลกับถยกบอกแทนวต่า “แตต่คนชกัวนื่ และคนเจข้าเลต่หร์จะชมัสิ่วรผู้ายมากยริสิ่งขซนั้น” (2 ทธ. 3:13)

ขผู้อลซกลมับทรีสที่ าม: คคาอมปมาเรชอที่ งเมลก็ดมมัสตารร์ด
ขข้อ 31: “พระองคคยมังตรมัสคคาอทุปมาอรีกขผู้อหนซสิ่งใหผู้เขาฟฟังวข่า “อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนเมลร็ด
พมันธทุคผมักกาดเมลร็ดหนซสิ่ง ซซสิ่งชายคนหนซสิ่งเอาไปเพาะลงในไรข่ของตน”
“พระองคคยมังตรมัสคคาอทุปมาอรีกขผู้อหนซสิ่งใหผู้เขาฟฟังวข่า...” เมนนื่อพระเยซยตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ พระองคร์กห็
ตรกัสชกัดเจนเสมอวต่าพระองคร์กคาลกังตรกัสเชต่นนกันี้น เราไดข้อภลิปรายไปกต่อนหนข้านบีนี้แลข้วเกบีนื่ยวกกับวลบี “ตรมัส”-ซซนื่งจรลิงๆแลข้ว
หมายความวต่าพระองคร์ “ตกันี้งไวข้ตรงหนข้าพวกเขา” หรนอในถข้อยคคาทบีนื่เรบียบงต่ายกวต่ากห็คนอ พระองคร์ประทานคคาอลุปมา
อบีกเรนนื่องแกต่พวกเขา
มกันนต่าสนใจทบีนื่จะเปรบียบเทบียบคคาอลุปมาเรนนื่องแรกๆเหลต่านบีนี้ในมกัทธลิว 13 ซซนื่งแตต่ละเรนนื่องเกบีนื่ยวขข้องกกับการ
เจรลิญเตลิบโตของเมลห็ดพนชตต่างๆ ประการแรกเรามบีผยข้หวต่านทบีนื่หวต่านเมลห็ดพนชนกันี้น จากนกันี้นเรามบีขข้าวละมานและขข้าว
สาลบีทบีนื่เตลิบโตไปดข้วยกกันแบบเคบียงขข้างกกัน และคราวนบีนี้เรามาถซงเมลห็ดพกันธลุผร์ กักกาด ในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ พระเยซยทรง
เปรบียบอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์วาต่ เปป็นเหมนอน “เมลร็ดพมันธทุคผมักกาดเมลร็ดหนซสิ่ง ซซสิ่งชายคนหนซสิ่งเอาไปเพาะลงในไรข่
ของตน”
ขข้อ 32: “เมลร็ดนมันั้นทรีสิ่จรริงกร็เลร็กกวข่าเมลร็ดทมันั้งปวง แตข่เมฉสิ่องอกขซนั้นแลผู้วกร็ใหญข่ทรีสิ่สทุดทข่ามกลางผมักทมังนั้ หลาย
และจคาเรริญเปป็นตผู้นไมผู้จนนกในอากาศมาทคารมังอาศมัยอยผตข่ ามกริสิ่งกผู้านของตผู้นนมันั้นไดผู้”
คคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ใหข้ภาพเปรบียบของการเจรลิญเตลิบโตทบีรนื่ วดเรห็วแตต่ไรข้แกต่นสารของรยปแบบทบีนื่เปป็นขข้อลซกลกับ
ของอาณาจกักรนกันี้นจากการเรลินื่มตข้นทบีนื่เลห็กนข้อยไปสยต่สถานทบีนื่ๆยลินื่งใหญต่และมบีเกบียรตลิในแผต่นดลินโลกนบีนี้ ภาพเปรบียบตรงนบีนี้
ของพวกนกแหต่งฟฟ้าอากาศทบีนื่พบทบีนื่หลบภกัยในกลินื่งกข้านของตข้นผกักกาดนบีนี้กห็ถยกเอามาจากคคาพยากรณร์ของดาเนบียล ขข้อ
พระคคาในดาเนบียล 4:4-14 แสดงใหข้เราเหห็นวต่าทบีนื่ลบีนี้ภกัยเชต่นนกันี้นไมต่มกันื่นคงปลอดภกัยเพบียงไร มบีทบีนื่ๆมกันื่นคงปลอดภกัยทบีนื่
เดบียวเทต่านกันี้นสคาหรกับมนลุษยชาตลิ-และนกันื่นคนอการถยกซต่อนไวข้กกับพระครลิสตร์ในพระเจข้า, การถยกทคาใหข้เปป็นหนซนื่งเดบียวกกับ
พระกายของพระครลิสตร์ผาต่ นทางการอกัศจรรยร์แหต่งการบกังเกลิดโดยพระวลิญญาณ เราอาจกคาลกังซต่อนอยยต่ใน “กลินื่ง
กข้าน” ของหลายสลินื่ง และทบีนื่ซต่อนของเรากห็อาจดยเหมนอนปลอดภกัย; แตต่มกันไมต่ปลอดภกัยเลย (กรลุณาศซกษายอหร์น
3:1-7, 1 โครลินธร์ 12:12-27, เอเฟซกัส 4:30, และโคโลสบี 3:3)

“แตข่เมฉสิ่องอกขซนั้นแลผู้วกร็ใหญข่ทรีสิ่สทุดทข่ามกลางผมักทมันั้งหลาย และจคาเรริญเปป็นตผู้นไมผู้” เรานซกถซงตข้นผกักกาดวต่า
เปป็นตข้นไมข้เตบีนี้ย แตต่ในประเทศอากาศรข้อนๆแหต่งโลกตะวกันออก บางครกังนี้ มกันกห็เตลิบโตจนสยงถซงแปดถซงสลิบฟลุต เหลต่า
นกักประวกัตลิศาสตรร์เหห็นพข้องตรงกกันวต่าในสมกัยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา ตข้นผกักกาดโตสยงถซงสลิบสองฟลุต ดกังนกันี้น
ความคลิดในพระคคาขข้อนบีนี้จซงไมต่ใชต่การกลต่าวเกลินจรลิงเลย พนชทบีพนื่ ระเยซยกคาลกังกลต่าวถซงตรงนบีนี้เปป็นพนชตระกยลผกัก ดข้วยวต่า
พระองคร์ทรงบอกเราวต่า “ใหญข่ทรีสิ่สดทุ ทข่ามกลางผมักทมันั้งหลาย” พนชทบีพนื่ ระองคร์ตรกัสถซงนบีนี้ถยกเปรบียบวต่าเปป็นเหมนอน
ตผู้นไมผู้ตนข้ หนซนื่ง ดข้วยวต่ามกันมบีขนาดใหญต่พอและกลินื่งกข้านเหลต่านกันี้นแขห็งแรงพอทบีพนื่ วกนกจะมาทคาทบีนื่อาศกัยอยยทต่ บีนื่นกันื่นไดข้
เราไมต่มบีการตบีความของคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ทบีนื่ถยกใหข้โดยองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา แตต่การประยลุกตร์ใชข้กห็
ชกัดเจนจากลกักษณะเฉพาะตกัวของกรณบีนบีนี้ มกันเปป็นตกัวแทนของการเจรลิญเตลิบโตของความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนในโลก
ตกังนี้ แตต่การเรลินื่มตข้นทบีนื่มบีขนาดเลห็กมากๆไปสยต่มลิตลิตาต่ งๆอกันกวข้างใหญต่ไพศาลในขณะนบีนี้ของมกัน
ในคคาอลุปมาเรนนื่องผผผู้หวข่าน พวกนกแหต่งฟฟ้าอากาศไดข้กลินเมลห็ดพนชบางเมลห็ด แตต่พวกมกันไมต่ไดข้ทคาลายเมลห็ด
พนชทกันี้งหมด เมลห็ดพนชบางเมลห็ดไดข้หยกันื่งรากลงไป ตรงนบีนี้ในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ เมลห็ดพกันธลุร์ผกกั กาดไดข้เจรลิญเตลิบโตจน
กลายเปป็นพนชขนาดใหญต่โตมากๆและบกัดนบีนี้พวกนกกห็เสาะหาและพบทบีนื่หยลุดพกักในกลินื่งกข้านของมกัน พญามารและพล
โยธาภยตผบีของมกัน (พวกนกแหต่งฟฟ้าอากาศ) ไดข้ลข้มเหลวในการถอนรากถอนโคนความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนในตอน
ตข้นนกันี้น และบกัดนบีนี้พวกมกันกห็ตอต่ ตข้านความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนและสรข้างความเสบียหายทลุกอยต่างทบีพนื่ วกมกันทคาไดข้แกต่
ความเชนนื่อแบบครลิสเตบียนในแบบทบีนื่แยบยลมากกวต่า ซาตานและเหลต่าผยข้แทนของมกันถยกพบอยยต่ทต่ามกลางครลิสตจกักร
ทบีนื่ปรากฏแกต่ตา และวกันนบีนี้มกันกห็เปป็นทบีนื่นลิยมมากๆทบีนื่จะ “นกับถนอศาสนา” และเขข้ารต่วมกกับครลิสตจกักรทบีนื่ทกันสมกัย
ซาตานมบีปฟัญญา, เจข้าเลต่หร์, และแยบยล ดกังทบีนื่คลุณจะเหห็นหากคลุณจะศซกษาวลิธกบี ารเขข้าหาเอวาของมกันใน
สวนเอเดน มกันไมต่พอใจทบีจนื่ ะยนนอยยต่ขข้างสนาม-มกันใหข้เหลต่าตกัวแทนของมกันเองอยยต่ในกองหนข้าเลย เหลต่าผยข้นคาทาง
ศาสนาทบีนื่ผยข้คนชนนื่นชอบและโดดเดต่นมากทบีนื่สลุดบางคนแหต่งยลุคนบีนี้เปป็น “พวกนกแหต่งฟฟ้าอากาศ”-พวกมกันเปป็น “พวก
นก” ปปศาจ ครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิงถยกแชต่งสาปเสมอโดยพวกนกแหต่งฟฟ้าอากาศนบีนี้-พวกผบีทบีนื่อาศกัยอยยต่ในรต่างกายของ
พวกผยนข้ คาและอาจารยร์เทบียมเทห็จ ตามทบีนื่ 2 โครลินธร์ 11:13-15 กลต่าวไวข้ พญามารมบีเหลต่าผยข้รบกั ใชข้ทบีนื่ไดข้รบกั การแตต่งตกังนี้
และพวกเขากคาลกังเทศนาหลกักคคาสอนทบีนื่ชกันื่วรข้ายของพญามาร อยต่าลนมเปป็นอกันขาดวต่าซาตานสามารถปรากฏกายใน
รยปของทยตสวรรคร์แหต่งความสวต่างไดข้อยต่างงต่ายดายพอๆกกับทบีนื่มกันสามารถปรากฏกายในรยปของสลิงโตคคารามตกัวหนซนื่ง
ดข้วยเหตลุนบีนี้มกันจซงไมต่ใชต่เรนนื่องใหญต่โตอะไรหากเหลต่านกักเทศนร์และอาจารยร์ของพญามารตกแตต่งตกัวพวกเขาใหข้เปป็น
เหลต่าผยข้ประกาศแหต่งความชอบธรรม
“...มาทคารมังอาศมัยอยผตข่ ามกริสิ่งกผู้านของตผู้นนมันั้นไดผู้” จงสกังเกตวต่านกเหลต่านบีนี้ไมต่ไดข้แคต่มาเยรีสิ่ยมเยฉอนตข้นผกักกาด
นกันี้นเปป็นครกันี้งคราว พวกมกันรยสข้ ซกสบายทบีนื่นกันื่น พวกมกันไมต่ถยกรบกวน พวกมกันไมต่ถยกขกับไลต่ไป นบีนื่กห็เปป็นจรลิงในหมยต่
อาณาจกักรชาวครลิสตร์ มบีพวกครยสอนเทห็จทบีดนื่ คารงตคาแหนต่งใหญต่โตซซนื่งรยข้สซกสบายใจมากๆทบีนื่นกันื่น -และพวกเขาไมต่เคยถยก
รบกวนหรนอถยกขกับไลต่ไปเลย

ความเหก็นเพริมที่ เตริม
คคาอลุปมาเรนนื่องเมลห็ดพกันธลุร์ผกกั กาดและคคาอลุปมาเรนนื่องเชนนี้อ (ทบีนื่ตามมา) ทกันี้งคยต่เรลินื่มตข้นดข้วยวลบี
เดบียวกกัน-“อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์” ดกังนกันี้นคคาสอนของพวกมกันจซงไมต่ขกัดแยข้งกกับคคาสอนของคคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวสาลบี

และขข้าวละมาน นบีนื่เปป็นความจรลิงเกบีนื่ยวกกับคคาอลุปมาทลุกเรนนื่องทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ อยต่างไรกห็ตาม
นกักเทศนร์และอาจารยร์บางคนใชข้คคาอลุปมาสองเรนนื่องนบีนี้เพนนื่อสอนหลกักคคาสอนแบบ postmillennial (ทบีนื่เชนนื่อเรนนื่องการ
เสดห็จกลกับมาหลกังยลุคพกันปป)-ทบีวนื่ ต่า ครลิสตจกักรจะเตลิบโตและขยายใหญต่จนกระทกันื่งมกันครอบคลลุมทกันื่วทกันี้งโลกและจะนคา
อาณาจกักรนกันี้นเขข้ามา พวกเขาสอนวต่าการเจรลิญเตลิบโตแบบคต่อยเปป็นคต่อยไปของครลิสตจกักรจะกคาจกัดความชกัวนื่ รข้าย
ออกไปในทบีนื่สลุดและนคาความชอบธรรมแบบเปป็นสากลเขข้ามา แตต่นบีนื่ไมต่ใชต่หลกักคคาสอนทบีนื่ถยกตข้อง ครลิสตจกักรไมต่ไดข้ถยก
ใสต่ไวข้ทบีนื่นบีนื่เพนนื่อทคาใหข้คนทกันี้งโลกกลกับใจเชนนื่อ แตต่เพนนื่อสรผู้างสาวกจากททุกประชาชาตริ (มธ. 28:19, 20) นบีนื่เปป็นสลินื่งทบีนื่เกลิด
ขซนี้นตต่อเนนนื่องมาตกันี้งแตต่วกันเพห็นเทคอสตร์นกันี้น
จงจคาใหข้ขซนี้นใจวต่าอาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ไมต่ใชต่อกันเดบียวกกันกกับครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่ ครลิสตจกักร
เปป็นพระกายของพระครลิสตร์; พระองคร์ทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของกายนกันี้น (1 คร. 3:11; อฟ. 5:23-32; คส.
1:18) มกันเปป็นไปไมต่ไดข้ทบีนื่จะแยกแยะพระวจนะอยต่างถยกตข้อง (2 ทธ. 2:15) และทคาใหข้ครลิสตจกักรและอาณาจกักร
แหต่งสวรรคร์เปป็นสลินื่งเดบียวกกัน อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ในยลุคสมกัยนบีนี้คนอ อาณาจมักรชาวครริสตค ซซนื่งรวมถซงครลิสตจกักรทบีนื่
ปรากฏแกต่ตาและครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิง นกันื่นคนอ พระกายของพระครลิสตร์
ตข้นผกักกาดนกันี้น ซซนื่งเรลินื่มตข้นเปป็นขนาดเลห็กเหลนอเกลิน ไดข้เตลิบโตจนกลายเปป็นสลินื่งใหญต่โตเหมนอนสกัตวร์ประหลาด
ทบีนื่ดงซ ดยดนกทลุกชนลิด พวกมกันมา พวกมกันชอบสลินื่งทบีนื่พวกมกันเหห็น พวกมกันมาอาศกัยอยยต่ในกลิงนื่ กข้านของมกัน ขอใหข้เรา
ยอมรกับเรนนื่องนบีนี้เถลิด! อาณาจมักรชาวครริสตคไดข้เตลิบโตวกันนบีนี้จนกลายเปป็นองคร์กรขนาดใหญต่ยกักษร์ (ตข้นผกักกาด) ศาสนา
คนอ “ธลุรกลิจขนาดใหญต่” และคนทบีนื่ไมต่รอดจคานวนมากกคาลกังอาศกัยอยยต่ใน “กลินื่งกข้าน” ของมกัน-เพนนื่อเหตลุผลตต่างๆทาง
ธลุรกลิจ, เหตลุผลตต่างๆทางสกังคม, และเหตลุผลตต่างๆทางการเมนอง
แตข่ในทต่ามกลางลคาตผู้นและกริที่งกผู้านขนาดใหญต่ของตข้นผกักกาดนกันี้นแหต่งศาสนาคลุณจะพบวต่าเมลห็ดพกันธลุผร์ กัก
กาดเลห็กๆอกันนกันี้น นกันื่นคนอ ครลิสตจกักรทรีที่แทผู้จรริงนมันั้นประกอบดข้วยเหลต่าผยข้เชนนื่อแทข้ พวกเขาอยยต่ในโลกแตต่ไมต่ใชต่ของโลก
(ยอหร์น 17:11, 14-16) ประชาชนของพระเจข้าถยกเรบียกวต่าเปป็น “ฝผงแกะเลร็กนผู้อย” (ลยกา 12:32) “ดข้วยผยข้ทบีนื่ไดข้รกับ
เชลิญกห็มาก แตต่ผยข้ททบีนื่ รงเลนอกกห็นผู้อย” (มธ. 22:14) (เมนนื่อพระเจข้าทรงเรบียกชนชาตริอริสราเอล ประชาชาตลิทบีนื่ถยก
เลนอกสรรของพระองคร์ พระองคร์กห็ไมต่ไดข้ทรงเรบียกพวกเขาเพราะวต่าพวกเขาเปป็นประชาชาตลิทบีนื่ใหญต่โต หรนอมบี
จคานวนมหาศาล อต่านพระราชบกัญญกัตลิ 7:6, 7)
ตามทบีนื่คคาอลุปมาเรนนื่องตข้นผกักกาดกลต่าว อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์จะกลายเปป็นระบบแบบโลกทบีนื่ใหญต่มหซมาซซนื่ง
หยกันื่งรากลงไปในแผต่นดลินโลก แตต่ใชข้ชนนื่อครลิสเตบียน “พวกนก” ทลุกชนลิดถยกดซงดยดใหข้มายกังระบบทบีนื่ปรากฏแกต่ตาวกันนบีนี้
เพราะความมกันื่งคกันื่ง, อคานาจ, และผลประโยชนร์ของมกันในหลากหลายดข้านของชบีวลิต และระบบใหญต่ยกักษร์นบีนี้กห็ใหข้
ทบีพนื่ กักพลิงสคาหรกับตกัวแทนจคานวนมากของผยข้ปกครองแหต่งความมนดแหต่งยลุคนบีนี้ เรารยจข้ กักตกัวแทนเหลต่านบีนี้วต่าเปป็นพวกหกัว
สมกัยใหมต่, พวกเสรบีนลิยม และชนนื่ออนนื่นๆ
ในวลิวรณร์ บททบีนื่ 2 และ 3 เรามบีภาพๆหนซนื่งของประวกัตลิศาสตรร์อกันครบถข้วนของครลิสตจกักรแตต่ชอนนื่ มาตลอด
ยลุคครลิสตจกักร คคาบรรยายปปิดทข้ายไมต่ไดข้กลต่าวถซงกระทต่อมหลกังเลห็กในเนลินเขาตต่างๆซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆเหลต่าผยข้เชนนื่อทบีนื่สกัตยร์ซนนื่อ
ไมต่กคบีนื่ นมารวมตกัวกกันเพนนื่ออธลิษฐาน แตต่กลต่าวถซงอาคารหลกังมหซมา ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆเหลต่าสมาชลิกโอข้อวดความรนื่คารวยของ
ตนและทรกัพยร์สลินื่งของของตน และประกาศตต่อพระเจข้าวต่าพวกเขาไมต่ตข้องการสลินื่งใดเลย อยต่างไรกห็ตาม พระเจข้าแหต่ง

สวรรคร์กห็ทรงเปปิดเผยแกพวกเขาวต่าพวกเขาเปป็นคนแรข้นแคข้นเขห็ญใจ นต่าสกังเวช ขกัดสน ตาบอดและเปลนอยกาย
จากนกันี้นพระองคร์ทรงคายพวกเขาออกจากพระโอษฐร์ของพระองคร์ (วว. 3:14-22) อยต่างไรกห็ตาม กต่อนทบีพนื่ ระเจข้า
ทรงคายระบบทบีนื่ชวนคลนนื่นไสข้นบีนี้ เราอต่านในวลิวรณร์ 3:7-13 วต่าพระองคร์ทรงเอาครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิงออกไป ซซนื่ง
ประกอบดข้วยเหลต่าผยข้เชนนื่อทบีนื่ถยกชคาระลข้างโดยพระโลหลิต (จงหมายเหตลุขข้อ 10 เปป็นพลิเศษ)
ในการตบีความคคาอลุปมาเหลต่านบีนี้-โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งเจห็ดเรนนื่องนกันี้นในบททบีนื่ 13-เราตข้องเขข้าใจอยต่างชกัดเจนวต่า
พวกมกันไมต่สามารถถยกหกันื่นเปป็นชลินี้นเลห็กๆและใสต่ไวข้ในยลุคครลิสตจกักรหรนอในยลุคพกันปปไดข้ เรามกักจะเขมห็งเกลบียวประเดห็น
ตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณเพนนื่อพลิสยจนร์ความเพข้อฝฟันตต่างๆทางศาสนาหรนอความชอบตต่างๆประจคานลิกายของเรา

ขผู้อลซกลมับทรีที่สรีที่: คคาอมปมาเรชที่องเชชอนั้
ขข้อ 33: “พระองคคยมังตรมัสคคาอทุปมาใหผู้เขาฟฟังอรีกขผู้อหนซสิ่งวข่า “อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนเชฉนั้อ ซซสิ่ง
ผผผู้หญริงคนหนซสิ่งเอามาเจฉอลงในแปฟ้งสามถมัง จนแปฟ้งนมันั้นฟผขซนั้นทมันั้งหมด”
เหลต่าผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์ไมต่เหห็นพข้องตรงกกันเกบีนื่ยวกกับการตบีความคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ นกักอรรถาธลิบายหลายทต่านใชข้
มกันเพนนื่อยกภาพประกอบชกัยชนะของขต่าวประเสรลิฐในยลุคพระคลุณนบีนี้ พวกเขากลต่าววต่าเชนนี้อเปป็นสกัญลกักษณร์ของขต่าว
ประเสรลิฐแหต่งพระคลุณของพระเจข้า, ผยข้หญลิงนกันี้นเปป็นสกัญลกักษณร์ของครลิสตจกักร, และแปฟ้งสามถกังนกันี้นคนอโลก พวกเขา
สอนวต่าสลุดทข้ายแลข้วขต่าวประเสรลิฐจะแทรกซซมเผต่าพกันธลุร์มนลุษยร์ทกันี้งหมด, คนทกันี้งโลกจะกลกับใจเชนนื่อ, และอาณาจกักร
นกันี้นจะถยกนคาเขข้ามา อยต่างไรกห็ตาม นบีนื่เปป็นการตบีความแบบเทบียมเทห็จ การสอนวต่าชาวโลกจะกลกับใจเชนนื่อในยลุคนบีนี้ถยก
แยข้งอยต่างชกัดเจนโดยพระเยซยเจข้าในการตบีความของพระองคร์เกบีนื่ยวกกับคคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมานและ
เรนนื่องอวนและปลาเหลต่านกันี้น ในคคาอลุปมาเหลต่านกันี้น องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงนคาเสนอภาพๆหนซนื่งของเหลต่าผยข้ทบีนื่กลกับใจ
ในชาวโลกทบีนื่ไมต่กลกับใจ-พระองคร์ทรงแสดงภาพทกันี้งปลาดบีและปลาเลวในอวนอาณาจกักรนกันี้นเอง
คคาอลุปมาเรนนื่องเชนนี้อนบีนี้เปป็นลคาดกับทบีนื่สบีนื่ในลคาดกับของเจห็ดเรนนื่องนกันี้นทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้ในมกัทธลิว 13 และมกันสนกับสนลุน
ความสกัมพกันธร์อยต่างหนซนื่งทบีนื่ทกันี้งสนลิทสนมและเปป็นเหตลุเปป็นผลตต่อคคาอลุปมาทบีนื่มากต่อนหนข้าสามเรนนื่องนกันี้น ในคคาอลุปมา
เรนนื่องผยข้หวต่าน เราถยกแสดงใหข้เหห็นวต่าขต่าวประเสรลิฐจะถยกรกับเอาหลกังจากการเสดห็จขซนี้นกลกับไปสยต่สวรรคร์ขององคร์พระ
ผยข้เปป็นเจข้า พระเยซยทรงแสดงใหข้เหห็นอยต่างชกัดเจนวต่าการขยายออกของอาณาจกักรนกันี้นจะเกลิดขซนี้นอยต่างไร-มกันจะเกลิด
ขซนี้นโดยการหวข่านเมลร็ดพฉชนมันั้น ไมต่ใชต่โดยการปนเชนนี้อกกับเมลห็ดพนชนกันี้น เราไดข้เหห็นผยข้หวต่านนกันี้นหวต่านเมลห็ดพนชบนดลินสบีนื่
ประเภท แคต่หนซนื่งในสบีนื่ของดลินนกันี้นเกลิดผลสยต่ความสมบยรณร์แบบ และนกันื่นกห็มบีหลายระดกับ เราไมต่มบีการบอกใบข้ในแบบ
ใดเลยของการทคาใหข้คนทกันี้งโลกกลกับใจเชนนื่อผต่านทางการประกาศขต่าวประเสรลิฐ เนนนื่องจากเราอยยต่หต่างจากตอนทบีนื่คคา
อลุปมานบีนี้ถยกเอต่ยกวต่าสองพกันปปแลข้ว เราจซงทราบวต่าขต่าวประเสรลิฐยกังไมต่ไดข้เตห็มแผต่นดลินโลก แตต่ตรงกกันขข้าม มนลุษยชาตลิ
ชกัวนื่ รข้ายและเลวทรามกวต่าตอนทบีนื่พวกเขาไดข้ตรซงพระเยซยครลิสตร์เจข้าทบีนื่กางเขน ดกังนกันี้นคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านจซงแสดง
ใหข้เราเหห็นวต่าขต่าวประเสรลิฐจะมบีการยอมรกับแบบจคากกัดในระหวต่างทบีนื่องคร์กษกัตรลิยร์ไมต่ทรงอยยต่บนโลกนบีนี้
ในคคาอลุปมาเรนนื่องทบีนื่สอง ศกัตรยนกันี้นหวต่านขข้าวละมานและซต่อนขข้าวละมานเหลต่านกันี้นไวข้ทต่ามกลางเมลห็ดพนชทบีนื่ดบี
ตอนกลางคนน เพนนื่อทบีนื่จะทคาใหข้ผลเกห็บเกบีนื่ยวนกันี้นเสบียไป เมนนื่อขข้าวสาลบีออกรวง ขข้าวละมานกห็ปรากฏขซนี้นดข้วย ขข้าว
ละมานมบีลกักษณะคลข้ายกกับขข้าวสาลบีมากๆ และเจข้าของผยข้นกันี้นกห็สกันื่งพวกผยข้เกบีนื่ยวไมต่ใหข้เกห็บขข้าวละมานออกไปจากขข้าว
สาลบี แตต่ใหข้ปลต่อยใหข้พวกมกันจคาเรลิญไปดข้วยกกันในนาเดบียวกกันจนกวต่าจะถซงเวลาเกห็บเกบีนื่ยว ซซนื่งเปป็นการสลินี้นสลุดของยลุค

นบีนี้ ใครกห็ตามทบีสนื่ อนเปป็นอนนื่นกห็กคาลกังขกัดแยข้งกกับคคาตรกัสของพระเยซยครลิสตร์เจข้าทกันี้งๆทบีนื่รแยข้ ละประสงคร์รข้าย ดข้วยวต่า
พระองคร์ทรงตบีความคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้เพนนื่อเราอยต่างชกัดแจข้งแลข้ว หากพระเยซยทรงสอนวต่าคนทกันี้งโลกจะกลกับใจเชนนื่อ
กต่อนการเสดห็จมาครกังนี้ ทบีนื่สองของพระองคร์ พระองคร์กห็คงจะแสดงภาพทลุต่งนาทบีนื่มบีเมลห็ดขข้าวลข้วนๆไปแลข้ว นกันื่นคนอ มรีแตข่
ขผู้าวสาลรี-และไมต่ใชต่การปนกกันของขข้าวสาลบีและขข้าวละมานอยต่างแนต่นอน ตรงกกันขข้าม พระองคร์ทรงใชข้ภาพเปรบียบ
ซซนื่งประกาศดข้วยคคาพยดทบีนื่เดห็ดขาดทบีนื่สลุดวต่าลยกหลานของอาณาจกักรนกันี้นและลยกหลานของพญามารจะอาศกัยอยยต่เคบียง
ขข้างกกันในโลกนบีนี้จนกวต่าพระองคร์เสดห็จกลกับมาเปป็นครกันี้งทบีนื่สอง
ในคคาอลุปมาเรนนื่องเมลห็ดพกันธลุผร์ กักกาด เราไดข้แสดงภาพการเจรลิญเตลิบโตของอาณาจกักรชาวครลิสตร์โดยรวมไมต่ใชต่แคต่ครลิสตจกักรทบีแนื่ ทข้จรลิง- ตกังนี้ แตต่การเรลินื่มตข้นทบีนื่มบีขนาดเลห็กมากๆ จนกระทกันื่งมกันเตลิบโตจนกลายเปป็นองคร์กรขนาด
มหซมา นกเหลต่านกันี้นถยกใชข้ในคคาอลุปมาเรนนื่องผผผู้หวข่านเพนนื่อบต่งบอกถซงการมบีอยยจต่ รลิงและอคานาจของผยข้ชกันื่วรข้ายนกันี้น นกันื่นคนอ
พญามาร มกันถยกตข้องหรนอไมต่ทบีนื่จะใชข้การตบีความแบบหนซนื่งเกบีนื่ยวกกับนกเหลต่านกันี้นในคคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและอบีกแบบ
เกบีนื่ยวกกับนกเหลต่านกันี้นในคคาอลุปมาเรนนื่องเมลห็ดพกันธลุร์ผกักกาด? หากนกเหลต่านกันี้นเปป็นนกชกันื่วตอนทบีนื่พวกมกันกลินเมลห็ดพนช
นกันี้น พวกมกันกห็เปป็นนกแบบเดบียวกกันทบีนื่มาพบทบีนื่หลบภกัยในตข้นผกักกาดนกันี้น ครลิสตจกักรแตต่ชอนนื่ ในวกันนบีนี้เสนอทบีนื่หลบภกัยใหข้
แกต่ “นก” ทลุกชนลิด เพราะวต่าครลิสตจกักรไดข้กลายเปป็นการดคาเนลินการของธลุรกลิจขนาดใหญต่ไปแลข้วแทนทบีนื่จะปฏลิบกัตลิ
งานภายใตข้ฤทธลิธเดชของพระวลิญญาณของพระเจข้า
เนนนื่องจากคคาอลุปมาสามเรนอนื่ งแรกนคาเสนออยต่างชกัดเจนวต่าความดบีและความชกัวนื่ , เหลต่าวลิสลุทธลิชนและคน
บาป, ลยกๆของพระเจข้าและลยกๆของพญามาร, ความชอบธรรมและความเสนนื่อมทราม จะอยยต่ทบีนื่นบีนื่จนกวต่าจะสลินี้นยลุค
เรามบีสลิทธลิธอกันใดไหมทบีนื่จะตบีความคคาอลุปมาเรฉสิ่องนรีนั้ใหข้ขกัดแยข้งโดยตรง? มกันดยสมเหตลุสมผลไหมทบีนื่คคาอลุปมาเรนนื่องทบีนื่สบีนื่นบีนี้
จะยข้อนกลกับคคาสอนกต่อนหนข้านกันี้นของพระเยซยและประกาศแกต่เราวต่าชาวโลกทกันี้งหมดจะรกับขต่าวประเสรลิฐและ
มนลุษยชาตลิจะกลกับใจเชนนื่อ?
ในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้พระเยซยตรกัสวต่า “อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนเชฉนั้อ” การตบีความ “เชฉนั้อ” ใหข้
เปป็นสกัญลกักษณร์ของขต่าวประเสรลิฐยต่อมสรข้างความเสบียหายแบบรลุนแรงตต่อความหมายเชลิงสกัญลกักษณร์ทบีนื่ไมต่ผกันแปร
ของเชนนี้อในพระคกัมภบีรตร์ ลอดทกันี้งเลต่มอยต่างแนต่นอน คคานลิยามของเชนนี้อคนอ “ชนลิดของความเสนนื่อมทรามซซนื่งถยกทคาใหข้
เกลิดขซนี้นโดยการหมกักและสต่งเสรลิมใหข้เกลิดการเนต่าเปฟปี่อย” เชนนี้อในลกักษณะเฉพาะตกัวของมกันเปป็นสสารทบีนื่ทคาใหข้เปฟปี่อย
เนต่า และมกันทคาลายสลินื่งทบีนื่มกันถยกใสต่ปนเขข้าไป มกันถยกยอมรกับใหข้เปป็นอลิทธลิพลทบีทนื่ คาใหข้เปฟปี่อยเนต่าเสบียจนพระเจข้าผยข้ทรง
มหลิทธลิฤทธลิทธ รงเรบียกรข้องใหข้กคาจกัดมกันออกไปเสบียจากทลุกสลินื่งซซนื่งเลห็งถซงพระครลิสตร์ในเครนนื่องบยชาเหลต่านกันี้นของภาคพกันธ
สกัญญาเดลิม
ลยกหลานของอลิสราเอลถยกบกัญชาใหข้เอาเชนนี้อออกไปไกลๆในระหวต่างทบีพนื่ วกเขาถนอเทศกาลปฟัสกา: “เจข้าทกันี้ง
หลายจงกลินขนมปฟังไรข้เชนนี้อใหข้ครบเจห็ดวกัน วกันแรกจงชคาระบผู้านเจผู้าใหผู้ปราศจากเชฉนั้อ ถข้าผยข้ใดขนนกลินขนมปฟังทบีนื่มบีเชนนี้อ
ตกังนี้ แตต่วกันแรกจนถซงวกันทบีนื่เจห็ด ผยข้นกันี้นจะตข้องถยกตกัดขาดจากอลิสราเอล” (อพย. 12:15)
เชนนี้อตข้องไมต่มาตลิดตต่อสกัมพกันธร์กกับการถวายโลหลิต แตต่ตข้องถยกกกันไวข้หต่างๆอยต่างระมกัดระวกังและอยต่างสลินี้นเชลิง :
“อยต่าถวายเลนอดบยชาพรข้อมกกับขนมปฟังมบีเชนนี้อ...” (อพย. 34:25)

เชนนี้อตข้องถยกตกัดออกจากการถวายธกัญญบยชา: “บรรดาธกัญญบยชาซซนื่งนคามาถวายแดต่พระเยโฮวาหร์นกันี้นอยต่า
ใหข้มบีเชนนี้อ…” (ลนต. 2:11) พระเจข้าทรงบกัญชาลยกหลานของอลิสราเอลใหข้เอาเชนนี้อออกไปหต่างๆเพราะวต่าธกัญญบยชา
เปป็นของบรลิสลุทธลิธ: “…มารกับประทานทบีนื่รลิมแทต่นบยชาไมต่ใสต่เชนนี้อ เพราะเปป็นของบรลิสลุทธลิธทบีนื่สลุด” (ลนต. 10:12)
พระเยซยเจข้าทรงประทกับตราสกัญลกักษณร์แหต่งความเปฟปี่อยเนต่าและความชกันื่วรข้ายลงบนคคาวต่า เชฉนั้อโดยการใชข้
มกันเพนนื่อพรรณนาถซงหลกักคคาสอนทบีนื่ชวกันื่ รข้ายตต่างๆซซนื่งถยกสอนโดยเหลต่าศกัตรยของพระองคร์: “พระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า
“จงสกังเกตและระวกังเชฉนั้อแหข่งพวกฟารริสรีและพวกสะดผสรีใหข้ด”บี …แลข้วพวกสาวกกห็เขข้าใจวต่า พระองคร์มลิไดข้ตรกัสสกันื่งเขา
ใหข้ระวกังเชนนี้อขนมปฟัง แตต่ใหข้ระวกังคคาสอนของพวกฟารริสรีและพวกสะดผสรี” (มธ. 16:6, 12)
พวกฟารลิสบีและพวกสะดยสบีเหลต่านบีนี้เปป็นผยข้นคาทางศาสนาตอนทบีพนื่ ระเยซยไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลกเพนนื่อ
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น; พวกเขามบีรปผ แบบของการอยยต่ในทางพระเจข้า แตต่พวกเขาปฏลิเสธฤทธลิธของการอยยต่ใน
ทางนกันี้นเสบีย พวกเขาเชนนื่อในตกัวอกักษรแหต่งพระราชบกัญญกัตลิ แตต่พวกเขาไมต่ไดข้เชนนื่อในจลิตวลิญญาณแหต่งความสวต่าง
พระเยซยทรงบอกเหลต่าสาวกของพระองคร์วาต่ “ทต่านทกันี้งหลายจงระวกังเชนนี้อของพวกฟารลิสบี ซซนื่งเปป็น ความหนผู้าซฉสิ่อใจ
คด” (ลยกา 12:1) เชนนี้อของพวกฟารลิสบีเปป็นหลกักคคาสอนเทห็จ ซซนื่งปฏลิเสธฤทธลิธเดชของพระเจข้า; ดข้วยเหตลุนบีนี้ การ
ปรนนลิบกัตลิตาต่ งๆของพวกเขาจซงเปป็นเพบียงพลิธบีกรรมตต่างๆเทต่านกันี้น พระเยซยทรงเตนอนเหลต่าสาวกของพระองคร์ใหข้ระวกัง
คนเหลต่านบีนี้ไวข้ พวกสะดผสรีไมต่เชนนื่อทกันี้งเรนนื่องทยตสวรรคร์และเรนนื่องวลิญญาณตต่างๆ พวกเขาปฏลิเสธเรนนื่องการเปป็นขซนี้นจาก
ตาย ศาสนาของพวกเขาเปป็นแนวคลิดวกัตถลุนลิยม-และเรายกังมบีบางคนทบีนื่เปป็นแบบพวกเขาอยยต่กกับเราในวกันนบีนี้อยยต่
เหมนอนเดลิม
พระเยซยเจข้าทรงใชข้คคาวต่า “เชนนี้อ” เพนนื่อเตนอนเหลต่าผยข้ตลิดตามของพระองคร์ใหข้ระวกังอลุปนลิสกัยของกษกัตรลิยร์เฮโรด
เชต่นกกัน พระองคร์ตรกัสวต่า “จง...ระวกัง...เชนนี้อแหต่งเฮโรดใหข้ดบี” (มาระโก 8:15) เนนนื่องจากการกระทคาตต่างๆของเฮโรด
ถยกเปป็นตกัวแทนโดยเชนนี้อและเนนนื่องจากเขาเปป็นคนทบีนื่ชกันื่วรข้ายมากๆ เราจซงไมต่กลข้ากลต่าววต่าเชนนี้อเปป็นขต่าวประเสรลิฐอกัน
บรลิสลุทธลิธแหต่งพระคลุณของพระเจข้า
อกัครสาวกเปาโลพยดถซงเชนนี้อวต่านคาเสนอหลกักคคาสอนทบีนื่เสนนื่อมทราม: “การเกลบีนี้ยกลต่อมอยต่างนบีนี้ไมต่ไดข้มาจาก
พระองคร์ผยข้ทรงเรบียกทต่านทกันี้งหลาย เชนนี้อขนมเพบียงนลิดหนต่อยยต่อมทคาใหข้แปฟ้งดลิบฟยขซนี้นไดข้ทกันี้งกข้อน” (กท. 5:8, 9) ในทบีนื่
นบีนี้ “การเกลบีนี้ยกลต่อม” และอลิทธลิพลของมกันถยกเปรบียบเทบียบโดยอกัครสาวกเปาโลกกับงานของเชนนี้อ การเกลบีนี้ยกลต่อมนบีนี้
ทบีนื่เขาพยดถซงคนอหลกักคคาสอนของพวกครยลกัทธลิยยดายซซนื่งเขข้ามาในแควข้นกาลาเทบียและสอนครลิสเตบียนเหลต่านกันี้นวต่าคน
ตต่างชาตลิตอข้ งเขข้าสลุหนกัตตามลกักษณะของพระราชบกัญญกัตลิของโมเสสและดคาเนลินชบีวลิตใตข้พระราชบกัญญกัตลิใหข้เปป็นกฎ
ของชบีวตลิ หากพวกเขาไดข้รบกั ความรอดแลข้ว "เชนนี้อเพบียงนลิดหนต่อย" นกันี้นทต่ามกลางชาวแควข้นกาลาเทบียเหลต่านกันี้นคนอ
หลกักคคาสอนแหต่งการถนอบทบกัญญกัตลิ; ดข้วยเหตลุนบีนี้ การถนอบทบกัญญกัตลิ, การถนอพลิธบีกรรม, แนวคลิดวกัตถลุนลิยม-หลกักคคา
สอนทบีทนื่ คาใหข้เปฟปี่อยเนต่าทกันี้งหมดเหลต่านบีนี้-มบีเชนนี้อเปป็นภาพเลห็ง
เปาโลยกังใชข้เชนนี้อเพนนื่อแสดงถซงการโอข้อวดอกันไรข้สาระของเนนนี้อหนกังดข้วย: “การทบีนื่ทาต่ นอวดอข้างนกันี้นไมต่ดบีเลย
ทต่านไมต่รยข้หรนอวต่าเชนนี้อขนมเพบียงนลิดเดบียวยต่อมทคาใหข้แปฟ้งดลิบฟยทกันี้งกข้อน” (1 คร. 5:6) การโอข้อวดในอกัตตาของตกัวเอง
หรนอสลินื่งทบีนื่คนๆหนซนื่งทคาสคาเรห็จถยกเปรบียบเทบียบในพระวจนะของพระเจข้ากกับการทคางานของเชนนี้อ เชนนี้อทคาใหข้แปฟ้งดลิบฟย
ขซนี้น และเปาโลบอกชาวเมนองโครลินธร์เหลต่านกันี้นวต่า “พวกทต่านยกังผยอง” (1 คร. 5:2) เนนนื่องจากเชนนี้อเปป็นภาพเลห็งของ

การโอข้อวดอกันไรข้สาระในครลิสตจกักรทบีนื่เมนองโครลินธร์ มกันจซงไมต่อาจเปป็นภาพเลห็งของสลินื่งทบีนื่ถยกสรข้างขซนี้นโดยขต่าวประเสรลิฐ
อกันลนี้คาคต่าของพระครลิสตร์ไดข้อยต่างแนต่นอน
เปาโลใชข้เชนนี้อเพนนื่อเนข้นยนี้คาคคาเตนอนของเขาใหข้ระวกังการงานตต่างๆของเนนนี้อหนกังเพลินื่มเตลิมอบีก ในโรม 7 เรา
เรบียนรยวข้ ต่าเปาโลไมต่มบีความมกันื่นใจในเนนนี้อหนกังเลย ตอนทบีนื่เขบียนถซงผยข้เชนนื่อเหลต่านกันี้นในเมนองโครลินธร์ เขาพยดถซง “เชนนี้อของ
ความชกัวนื่ ชข้าเลวทราม” (1 คร. 5:8) เราทราบวต่าความชกัวนื่ ชข้าเลวทรามไมต่ไดข้มาจากองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าหรนอมาจาก
พระวลิญญาณ (จงศซกษากาลาเทบีย 5:22, 23 ทบีนื่เปาโลบอกรายการผลของพระวลิญญาณ)
ในขข้อพระคกัมภบีรร์ตาต่ งๆทบีเนื่ ราไดข้ดไย ปแลข้ว มกันถยกนคาเสนออยต่างชกัดเจนวต่าเชนนี้อถยกใชข้อยข่างสมที่คาเสมอเพนนื่อสนนื่อ
ถซงหลกักคคาสอนทบีนื่เสนนื่อมทรามและเปป็นเทห็จหรนอไมต่กห็พลกังงานและตกัณหาตต่างๆของเนนนี้อหนกัง-ความชกันื่ว, ความเลว
ทราม, การโอข้อวดอกันไรข้สาระ, การรกักโลก, ความหนข้าซนนื่อใจคด ฯลฯ
ในฐานะเปป็นผยข้เชนนื่อทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว เราอยยต่ตต่อพระพกักตรร์พระเจข้าในอลุปนลิสกัยของพระบลุตรผยทข้ รงเปป็นขซนี้น
แลข้วของพระองคร์ คนอพระเยซยครลิสตร์เจข้า เรานกันื่งในสวรรคสถานกกับพระองคร์-เหตลุวาต่ พระเจข้า “ทรงใหข้เราเปป็นขซนี้นมา
กกับพระองคร์ และทรงโปรดใหข้เรานกันื่งในสวรรคสถานกกับพระองคร์ในพระเยซยครลิสตร์” (อฟ. 2:6) เราถยกซต่อนไวข้ใน
พระองคร์ ดกังทบีนื่ถยกเปปิดเผยในโคโลสบี 3:3: “เพราะวต่าทต่านไดข้ตายแลข้วและชบีวลิตของทต่านซต่อนไวข้กกับพระครลิสตร์ใน
พระเจข้า” เราถฉอครองพระองคร์ (ในพระภาคของพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ): “พระเจข้าทรงชอบพระทกัยทบีนื่จะสคาแดงใหข้
คนตต่างชาตลิรวยข้ ต่า อะไรเปป็นความมกันื่งคกันื่งของสงต่าราศบีแหต่งขข้อลซกลกับนบีนี้คนอทบีนื่พระครริสตคทรงสถริตในทข่านอกันเปป็นทบีนื่หวกัง
แหต่งสงต่าราศบี” (คส. 1:27) และเราไดข้รบกั เอาสภาพใหมต่แลข้ว ตามทบีนื่ 2 ปต. 1:4 กลต่าวไวข้: “ดข้วยเหตลุเหลต่านบีนี้
พระองคร์จงซ ไดข้ทรงประทานพระสกัญญาอกันประเสรลิฐและใหญต่ยลินื่งแกต่เรา เพนอนื่ วต่าดข้วยพระสกัญญาเหลต่านบีนี้ ทต่านทกันี้ง
หลายจะพข้นจากความเสนนื่อมโทรมทบีนื่มบีอยยต่ในโลกนบีนี้เพราะตกัณหา และจะไดข้รกับสต่วนในสภาพของพระองคร์”
เมนนื่อพระเจข้าพระบลิดาทรงมองมาทบีนื่เรา พระองคร์กห็ไมต่ทรงเหห็นบาปเลย เพราะวต่าพระองคร์ทรงเหห็นเราใน
พระบลุตรนกันี้น ในทางตคาแหนต่ง บกัดนบีนี้เรานกันื่งอยยต่ในพระบทุตรนมันั้น ณ เบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้า อยต่างไรกห็ตาม
ขณะทบีนื่เราดคาเนลินอยยต่บนแผต่นดลินโลกนบีนี้ รต่างกายของเรากห็จะถยกทคาใหข้ปนเปฟฟื้อนในบางครกันี้งและเราจะตข้องการการ
ชคาระใหข้สะอาด พระโลหลิตของพระเยซยครลิสตร์ชคาระเราใหข้สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น (1 ยอหร์น 1:7) พระคคาขข้อนบีนี้ไมต่ไดข้
สอนวต่าพระโลหลิตไดผู้ชคาระใหผู้สะอาดแลผู้ว (อดบีตกาล) หรนอวต่ามกันจะชคาระใหผู้สะอาด (อนาคตกาล) แตต่พระโลหลิต
ของพระเยซยชคาระเราใหผู้สะอาด-วกันแลข้ววกันเลต่า, ชกัวนื่ ขณะแลข้วชกันื่วขณะเลต่า, เมนนื่อเราวางใจในพระราชกลิจทบีนื่เสรห็จสลินี้น
แลข้วของพระเยซย ในฐานะเปป็นลยกเลห็กๆเราถยกเชนนี้อเชลิญใหข้สารภาพบาปทกันี้งหลายของเรา และพระองคร์ผยข้ทรงไมต่มบี
บาป กห็ทรงชคาระเราใหข้สะอาด (1 ยอหร์น 2:1, 2)
เราถยกบกัญชาใหข้ดคาเนลินในรอยพระบาทขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราและกระทคาทลุกสลินื่งทบีนื่เรากระทคาเพนนื่อ
ถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า แตต่แมข้ในยามทบีนื่เราทคาดบีทบีนื่สลุดแลข้วในทลุกเวลา เรากห็ยกังเสนนื่อมจากสงต่าราศบีของพระเจข้าเพราะ
วต่าเราอยยต่ในเนนนี้อหนกัง เรายกังถนอครองความอข่อนแอของเนนนี้อหนกังอยยต่เหมนอนเดลิม และหนทางเดบียวทบีนื่เปป็นไปไดข้ทบีนื่เรา
จะเอาชนะเนนนี้อหนกังไดข้กห็คนอในพระครริสตค เหตลุผลทบีนื่นกักศาสนาและสมาชลิกครลิสตจกักรจคานวนมากเหลนอเกลินกคาลกัง
ดคาเนลินชบีวลิตทบีพนื่ ต่ายแพข้ในโลกนบีนี้กห็คนอวต่า พวกเขาไมต่เคยไดข้บกังเกลิดใหมต่เลย

ในความสวต่างของคคาพยานทบีนื่สมนื่คาเสมอและไมต่ผกันแปรของพระเจข้าเกบีนื่ยวกกับเชนนี้อ บกัดนบีนี้ขอใหข้เราตรวจสอบ
1 โครลินธร์ 5:6-8: “การทบีทนื่ ต่านอวดอข้างนกันี้นไมต่ดบีเลย ทต่านไมต่รยข้หรนอวต่าเชฉนั้อขนมเพรียงนริดเดรียวยข่อมทคาใหผู้แปฟ้งดริบฟผทมันั้ง
กผู้อน ดมังนมันั้นจงชคาระเชฉนั้อเกข่าเสรียเพนนื่อทต่านจะไดข้เปป็นแปฟ้งดลิบกข้อนใหมต่เหมนอนขนมปฟังไรข้เชนนี้อ เพราะพระครลิสตร์ผยข้ทรง
เปป็นปฟัสกาของเรา ไดข้ถยกฆต่าบยชาเพนนื่อเราเสบียแลข้ว เหตลุฉะนกันี้นใหข้เราถนอปฟัสกานกันี้น มลิใชต่ดวข้ ยเชนนี้อเกต่าหรนอดข้วยเชฉนั้อของ
ความชมัวสิ่ ชผู้าเลวทราม แตต่ดวข้ ยขนมปฟังไรข้เชนนี้อคนอความจรลิงใจและความจรลิง” ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นสามสลินื่งในพระคคาตอน
นบี:นี้ สลินื่งแรกคนอ “เชฉนั้อเกข่า” นกันี้น; สลินื่งทบีนื่สองคนอ “แปฟ้งดริบกผู้อนใหมข่” นกันี้น; และสลินื่งทบีนื่สามคนอ “ขนมปฟังไรผู้เชฉนั้อ” (ภาษา
อกังกฤษคนอ “ทข่านทมันั้งหลายไรผู้เชฉนั้อ”)
“เชฉนั้อเกข่า” นกันี้นคนอสลินื่งทบีทนื่ คาใหข้มนลุษยร์เปฟปี่อยเนต่าและสคาแดงตกัวมกันเองในนลิสกัย, วลิธบีปฏลิบกัตลิ, และแนวโนข้มตต่างๆ
ทบีนื่ชวกันื่ รข้ายซซนื่งถยกพรรณนาไปแลข้ว ดข้วยเหตลุนบีนี้ มกันจซงเปป็นสภาพแบบเนนนี้อหนกังและบาปหนาของมนลุษยร์
“แปฟ้งดริบกผู้อนใหมข่” นกันี้นคนอสภาพทบีนื่ไมต่มบีเนนนี้อหนกังทบีนื่เสนนื่อมทราม เปฟปี่อยเนต่าและบาปหนาอยยต่ในนกันี้น นบีนื่กลต่าว
ถซงสภาพใหมต่นกันี้นซซนื่งถยกรกับเอาเมนนื่อเราบกังเกลิดใหมต่และถยกใสต่ไวข้ในพระครลิสตร์แลข้ว จซงเปป็นการรวมเปป็นหนซนื่งเดบียวกกับ
องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่ผยข้ทรงเปป็นขซนี้นแลข้ว (คส. 3:3; 2 ปต. 1:4; รม. 8:9; ยน. 3:5)
“ขนมปฟังไรผู้เชฉนั้อ” (ภาษาอกังกฤษ: “ทข่านทมันั้งหลายไรผู้เชฉนั้อ”) คนอจลุดยนนหรนอลกักษณะเฉพาะตกัวของครลิสต
จกักรของพระครลิสตร์ผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่: “…พระองคร์ทรงเปป็นอยข่างไร เราทมันั้งหลายกก็เปป็นอยข่างนมันั้นในโลกนรีนั้” (1
ยอหร์น 4:17) ในยยดาส 24 ครลิสตจกักรถยกพรรณนาวต่าถยกนคาเสนอ “ใหผู้ตมันั้งอยผข่จคาเพาะสงข่าราศรีของพระองคคโดย
ปราศจากตคาหนวิ” เนนนื่องจากผยข้เชนนื่อชาวเมนองโครลินธร์เหลต่านบีนี้ยนนอยยต่ตต่อพระพกักตรร์พระเจข้าในความสมบยรณร์แบบของ
พระครลิสตร์ เปาโลจซงหนลุนใจพวกเขาใหข้ขจกัดเชนนี้อเกต่านกันี้น, ใหข้โยนทลินี้งการงานเหลต่านกันี้นของเนนนี้อหนกังและใหข้หยลุดการ
โอข้อวดอกันไรข้สาระทกันี้งปวง เหตลุวต่าเชนนี้อถยกหข้ามและถยกตกัดออกอยต่างเขข้มงวดจากพลิธบีปฟัสกา จซงตข้องไมต่มบีการยอมรกับ
การทคางานในรยปแบบใดกห็ตามของเชนนี้อ (หรนอการทคางานของเนนนี้อหนกัง) ในการเชนนื่อมโยงกกับภาพเลห็งทบีนื่ตรงขข้ามกกัน
ชนชาตลิอลิสราเอลไดข้ถนอเทศกาลปฟัสกาในความเปป็นจรลิงฉกันใด ครลิสตจกักรกห็ตข้องถนอเทศกาลนบีนี้ในจลิต
วลิญญาณและในการปฏลิบกัตลิฉกันนกันี้น การถนอเทศกาลนบีนี้คนอการรกับสารภาพการพลิพากษาแหต่งความตายนกันี้นและการ
รกับเอาประโยชนร์เหลต่านกันี้นของการพลิพากษาแหต่งความตายนกันี้นมาเปป็นของตกัวเอง คนอการถยกฆต่าเปป็นเครนนื่องสกัตวบยชา
ของพระเมษโปดกของพระเจข้าบนกางเขนนกันี้น ซซนื่งไดข้เอาบาปไปเสบียและทคาใหข้ความชอบธรรมเปป็นไปไดข้ ผยข้เชนนื่อจะ
ตข้อง “ถนอวต่า” เนนนี้อหนกังนกันี้นถยกฆต่าตายเสบียแลข้วในทางการพลิพากษาในความตายของพระผยข้ชต่วยใหข้รอดของเราคนอ
พระเยซยครลิสตร์เจข้า ถซงแมข้วต่าเราทราบวต่าเราจะมบีการตต่อสยข้กกับเนนนี้อหนกังตราบเทต่าทบีนื่เรามบีชบีวตลิ อยยต่ในรต่างกายนบีนี้ เรากห็ถยก
บกัญชาวต่า “เหมนอนกกันเชต่นนกันี้นแหละ ทต่านทกันี้งหลายจงถนอวต่า ทต่านไดข้ตายตต่อบาปและมบีชบีวลิตอยยต่เพนนื่อพระเจข้า ในพระ
เยซยครลิสตร์องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา เหตลุฉะนกันี้นอยต่าใหข้บาปครอบงคากายทบีนื่ตข้องตายของทต่าน ซซนื่งทคาใหข้ตข้องเชนนื่อฟฟัง
ตกัณหาของกายนกันี้น” (โรม 6:11, 12)
กรลุณาตกันี้งใจศซกษาโรม 7 และจากนกันี้นจงอต่านโรม 8 อยต่างชนนื่นชมยลินดบี เมนนื่อผยข้เชนนื่อคนใดตระหนกักถซงสลิทธลิ
บลุตรหกัวปปฝฝ่ายวลิญญาณของตนในพระครลิสตร์-ตายตต่อบาปแลข้วแตต่มบีชบีวตลิ อยยต่ตต่อพระเจข้า-เขากห็จะเพลลิดเพลลินกกับชบีวตลิ
ครลิสเตบียนของเขามากกวต่าทบีนื่เขาเคยเพลลิดเพลลินมากต่อน เมนนื่อเขาตระหนกักวต่าเขา “เปป็นขซนี้นแลข้วกกับพระครลิสตร์”

ผยข้ทรงสถลิตอยยต่ในใจของเขา เขากห็จะมบีความปปตลิยลินดบี “เปป็นลข้นพข้นเหลนอทบีนื่จะกลต่าวไดข้ และเตห็มเปปปี่ยมดข้วยสงต่าราศบี”
(1 ปต. 1:8)
“...ซซสิ่งผผผู้หญริงคนหนซสิ่งเอามาเจฉอลง...” กรลุณาสกังเกตวต่าผยข้หญลิงคนนบีนี้ (ในพระคคาขข้อนบีนี้ของเราในมกัทธลิว) เจฉอ
(ซข่อน – hid) เชนนี้อนกันี้นในแปฟ้งดลิบ นบีนื่เปปิดเผยแกต่เราอยต่างชกัดเจนวต่าเชนนี้อในพระคคาขข้อนบีนี้ไมต่อาจหมายถซงขต่าวประเสรลิฐ
ซซนื่งเราจะตข้องประกาศแกต่มนลุษยชาตลิทกันี้งปวงไดข้ ขข่าวประเสรริฐจะตข้องไมต่ถยกซข่อนไวผู้ แตต่จะตข้องถยกประกาศออกไป
อยต่างเปปิดเผย พระเยซยทรงบอกสาวกเหลต่านกันี้นวต่า “ซซนื่งเรากลต่าวแกต่พวกทต่านในทบีนื่มนด ทต่านจงกลต่าวในทบีนื่สวต่าง และ
ซซนื่งทต่านไดข้ยลินกระซลิบทบีนื่หย ทข่านจงประกาศจากดาดฟฟ้าหลมังคาบผู้าน” (มธ. 10:27) และกต่อนทบีนื่พระองคร์เสดห็จกลกับ
ไปสยต่สวรรคร์ พระองคร์กห็ทรงบอกพวกเขาวต่า “ทข่านทมันั้งหลายจงออกไปทนซึ่วโลกประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่มนสุษยณ์ทกสุ
คน” (มาระโก 16:15) นบีนื่ฟฟังดยไมต่เหมนอนกกับการซต่อนขต่าวประเสรลิฐไวข้อยต่างแนต่นอน แตต่เปป็นการประกาศมกันใหข้
ทราบทกันื่วกกันตต่างหาก
“แปฟ้งสามถมัง” หรนอแปฟ้งดลิบซซนื่งถยกใสต่เชนนี้อลงไปนบีนี้ ไมต่ไดข้สนนื่อถซงโลก แตต่สนนื่อถซงครลิสตจกักรทบีนื่ปรากฏแกต่ตา ตอน
แรกครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิงนกันี้นประกอบดข้วยสมาชลิกหนซนื่งรข้อยยบีนื่สลิบคนทบีนื่มาประชลุมกกันในหข้องชกันี้นบนนกันี้นและทลุกคนไดข้
รกับบกัพตลิศมาเขข้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยพระวลิญญาณองคร์เดบียว แตต่พอเวลาผต่านไปไมต่นาน คนไมต่เชนนื่อทกันี้ง
หลายกห็คนบคลานเขข้ามาในทบีนื่ประชลุมนกันี้น-เราอต่านเกบีนื่ยวกกับอานาเนบียและสกัปฟปราและคนอนนื่นๆ คนไมต่กบีนื่คนเหลต่านกันี้นไดข้
ลงมาจากหข้องชกันี้นบนนกันี้นและกข้าวเขข้าไปในโลกซซนื่งเตห็มไปดข้วยความไมต่ชอบธรรมและบาป-โลกทบีนื่ถยกควบคลุมโดยเจข้า
แหต่งอคานาจในยต่านอากาศ เมนนื่อผยข้เชนนื่อแทข้ทต่องไปในการเดลินทางนบีนี้บนแผต่นดลินโลก เขากห็จะไมต่เพบียงกระทบไหลต่กกับพบีนื่
นข้องชายหญลิงในพระครลิสตร์เทต่านกันี้น แตต่กกับบลุตรชายและบลุตรสาวของพญามารดข้วย
ผมขอสรลุปยต่อสลินื่งทบีนื่เราไดข้ศซกษากกันไปแลข้ว คคานลิยามของเชนนี้อทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ในขข้อพระคกัมภบีรร์เหลต่านกันี้นทบีนื่เราอต่าน
และศซกษากกันไปแลข้วชบีนี้ใหข้เหห็นความเสนนื่อมทรามของหลกักคคาสอน, วลิธบีปฏลิบกัตลิตต่างๆฝฝ่ายเนนนี้อหนกัง, และความชกันื่วรข้าย
แปฟ้งสามถกังนกันี้นเปป็นภาพเลห็งของครลิสตจกักรแตต่ชนนื่อในยลุคนบีนี้ เมนนื่อเปป็นเชต่นนบีนี้แลข้ว จซงเหห็นไดข้ชกัดวต่าในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้เรา
มบีความจรลิงทบีนื่เปป็นคคาพยากรณร์ทบีนื่ถยกนคาเสนอวต่าเวลานกันี้นจะมา (และมกันกห็มาถซงเราแลข้วตอนนบีนี้) เมนนื่ออาณาจกักรชาว
ครลิสตร์จะเตห็มไปดข้วยความชกันื่วรข้ายตต่างๆ, หลกักคคาสอนทบีนื่เสนนื่อมทราม, และพลกังงานแบบเนนนี้อหนกัง สต่วนผยข้เชนนื่อทกันี้ง
หลายทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วและมบีใจฝฟักใฝฝ่ฝฝ่ายวลิญญาณ เราพบในความจรลิงทบีนื่ถยกนคาเสนอในคคาอลุปมาเรนนื่องนบีนี้ คนอ คคา
เตนอนสตลิใหข้เผชลิญหนข้ากกับการมบีอยยต่จรลิงของเชนนี้อในทต่ามกลางพวกเราและจากนกันี้นใหข้ถอดมกันทลินี้งเสบียและโยนทลินี้งการ
งานตต่างๆของเนนนี้อหนกังและดคาเนลินตต่อพระพกักตรร์พระเจข้าในความใหมต่ของชบีวลิต
เวลานกันี้นใกลข้เขข้ามาแลข้วสคาหรกับการปรากฏของพระเยซยครลิสตร์เจข้า และเมนนื่อเราเหห็น “วกันนกันี้นเขข้ามาใกลข้
แลข้ว” เรากห็ควรระวกังสลินื่งทบีนื่เรากระทคา, สถานทบีนื่ๆเราไป, วลิธทบี บีนื่เราใชข้ชบีวตลิ -และแนต่นอนทบีนื่สลุดกห็คนอ เราควรระวกังวต่าเรา
สนกับสนลุนผยข้รกับใชข้และครลิสตจกักรใด ขอพระเจข้าทรงโปรดชต่วยเราใหข้พนข้ จากการสนกับสนลุนเหลต่าศกัตรยของความเชนนื่อ
แบบครลิสเตบียนทบีนื่แทข้จรลิงและจากการใหข้การปลอบประโลมใจแกต่คนเหลต่านกันี้นทบีนื่เทศนาคคาสอนผลิดแทนทบีนื่จะเปป็น
ขต่าวประเสรลิฐทบีนื่บรลิสลุทธลิธ ขอใหข้เราฟฟังคคาเตนอนอกันจรลิงจกังใน 2 ยอหร์น 7-11 และใสต่ใจคคาเตนอนสตลิของมกัน:
“เพราะวต่ามบีผยข้ลต่อลวงเปป็นอกันมากออกเทบีนื่ยวไปในโลก คนอคนทบีนื่ไมต่รกับวต่าพระเยซยครลิสตร์ไดข้เสดห็จมาเปป็น
มนลุษยร์ คนนกันี้นแหละเปป็นผยข้ลต่อลวงและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระครลิสตร์ ทต่านทกันี้งหลายจงระวกังตกัวใหข้ดบี เพนนื่อเราจะไดข้ไมต่

สยญเสบียสลินื่งทบีนื่เราไดข้กระทคามาแลข้ว แตต่จะไดข้รกับบคาเหนห็จเตห็มทบีนื่ ผยข้ใดละเมลิดและไมต่อยยต่ในพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผยข้
นกันี้นกห็ไมต่มพบี ระเจข้า ผยข้ใดอยยใต่ นพระโอวาทของพระครลิสตร์ ผยข้นกันี้นกห็มบีทงกันี้ พระบลิดาและพระบลุตร ถผู้าผผผู้ใดมาหาทข่านและ
ไมข่นคาพระโอวาทนรีนั้มาดผู้วย อยข่ารมับเขาไวผู้ในเรฉอน และอยข่าขอพรใหผู้เขาเลย เพราะวข่าผผผู้ทขรีสิ่ อพรใหผู้เขา กร็เขผู้าสข่วน
ในการกระทคาชมัสิ่วของเขานมันั้น”
ขข้อ 34: “ขผู้อความเหลข่านรีนั้ทมันั้งสรินั้น พระเยซผตรมัสกมับหมผข่ชนเปป็นคคาอทุปมา และนอกจากคคาอทุปมา พระองคค
มริไดผู้ตรมัสกมับเขาเลย”
“พระองคคมริไดผู้ตรมัส” ในภาษากรบีกอต่านวต่า “พระองคร์มลิไดข้ตรกัสสลินื่งใดเลย” ในคราวอนนื่นๆเราทราบวต่าพระ
เยซยไดข้ตรกัสแกต่ประชาชนโดยไมต่ไดข้ใชข้คคาอลุปมาตต่างๆ ดข้วยเหตลุนบีนี้ คคากลต่าวนบีนี้จซงหมายความวต่าในคราวนรีนั้โดยเฉพาะ
พระองคร์ตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆเทต่านกันี้น และพระองคร์มลิไดข้ตรกัสสลินื่งใดเลยแกต่ฝยงชนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไมต่ไดข้เปป็นคคาอลุปมา
ตต่างๆ
ขข้อ 35: “ทมันั้งนรีนั้เพฉสิ่อจะใหผู้สคาเรร็จตามพระวจนะทรีสิ่ตรมัสโดยศาสดาพยากรณควข่า ‘เราจะอผู้าปากกลข่าวคคา
อทุปมา เราจะกลข่าวขผู้อความซซสิ่งปปิดซข่อนไวผู้ตมันั้งแตข่เดริมสรผู้างโลก’”
“ทมันั้งนรีนั้เพฉสิ่อจะใหผู้สคาเรร็จ...” ครกังนี้ นบีนี้กห็เหมนอนกกับในครกันี้งอนนื่นๆ มกัทธลิวชบีนี้ใหข้เหห็นการสคาเรห็จจรลิงในพระเยซยของคคา
พยากรณร์สมกัยภาคพกันธสกัญญาเดลิม สคานวนนบีนี้ตข้องการใหข้เราเขข้าใจการสคาเรห็จจรลิงของคคาพยากรณร์ของจรลิงซซนื่งถยก
ทคาใหข้เกลิดขซนี้นในวลิถบีแหต่งการทรงจกัดเตรบียมของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ ถซงแมข้วต่าเราไมต่สามารถเขข้าใจหรนออธลิบาย
อคานาจสลิทธลิธขาดของพระเจข้าไดข้ พระองคร์กห็ทรงทราบเบนนี้องปลายตกันี้งแตต่เบนนี้องตข้นและสลินื่งสารพกัดทบีนื่จะเกลิดขซนี้นตกันี้งแตต่นลิ
รกันดรร์กาลจนถซงนลิรกันดรร์กาล
“โดยศาสดาพยากรณค” อต่านตรงตกัววต่า “ผข่านทางศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้น” ขข้อความทบีนื่ยกมานบีนี้มาจาก
เพลงสดลุดบี 78:2 เพลงสดลุดหบี ลายบทมบีลกักษณะเปป็นคคาพยากรณร์-และดาวลิดผยข้แตต่งเพลงสดลุดกบี ห็ถยกเรบียกอยต่างเปปิดเผย
วต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่งในกลิจการ 2:29, 30: “ทต่านพบีนื่นข้องทกันี้งหลาย ขข้าพเจข้ามบีใจกลข้าทบีนื่จะกลต่าวแกต่ทต่านทกันี้ง
หลายถซงดาวลิดบรรพบลุรลุษของเราวต่า ทต่านสลินี้นพระชนมร์แลข้วถยกฝฟังไวข้ และอลุโมงคร์ฝฟังศพของทต่านยกังอยยต่กกับเราจนถซง
ทลุกวกันนบีนี้ ทข่านเปป็นศาสดาพยากรณคและทราบวต่าพระเจข้าตรกัสสกัญญาไวข้แกต่ทต่านดข้วยพระปฏลิญาณวต่า พระองคร์จะ
ทรงประทานผยข้หนซนื่งจากบกันี้นเอวของทต่าน และตามเนนนี้อหนกังนกันี้น พระองคร์จะทรงยกพระครลิสตร์ใหข้ประทกับบน
พระทบีนื่นกันื่งของทต่าน” หกัวเรนอนื่ งของเพลงสดลุดบี 78 บต่งบอกวต่าผยข้แตต่งคนอ อาสาฟ เขาถยกเรบียกวต่าผผผู้ทคานาย ใน 2
พงศาวดาร 29:30 ซซนื่งเทบียบเทต่ากกับศาสดาพยากรณค (1 ซมอ. 9:9) เพลงสดลุดบีทบีนื่มกัทธลิวยกขข้อความมานบีนี้ใหข้
ประวกัตลิศาสตรร์ของชนชาตลิอลิสราเอลแกต่เราและชบีนี้ใหข้เหห็นบทเรบียนตต่างๆของมกัน
“...เราจะอผู้าปากกลข่าวคคาอทุปมา เราจะกลข่าวขผู้อความซซสิ่งปปิดซข่อนไวผู้ตมันั้งแตข่เดริมสรผู้างโลก” ภาษากรบีก
สคาหรกับ “เราจะอผู้าปากกลข่าว” อต่านตรงตกัววต่า “การกลต่าวคคาพยดยนดยาวมากมายออกมา” วลบี “ตมังนั้ แตข่เดริมสรผู้าง
โลก” เปป็นวลบีทบีนื่คนฮบีบรยเคยมบีซซนื่งปกตลิแลข้วสนนื่อถซง “ตกันี้งแตต่สมกัยเกต่าแกต่” จซงเปป็นการปรกับใชข้ของผยข้แตต่งเพลงสดลุดกบี กับ
ประวกัตลิศาสตรร์สมกัยแรกเรลินื่มของชนชาตลิอลิสราเอล มกัทธลิวกลต่าววต่ามกันเปป็นสต่วนหนซนื่งของพระประสงคร์ของพระเจข้าทบีนื่
พระเยซยเจข้าจะตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆและจะทรงใชข้วลิธกบี ารสกันื่งสอนนบีนี้

ทรงอธริบายคคาอมปมาเรชที่องขผู้าวสาลรีและขผู้าวละมาน
ขข้อ 36: “แลผู้วพระเยซผจซงทรงใหผู้ฝผงชนเหลข่านมันั้นจากไปและเสดร็จเขผู้าไปในเรฉอน พวกสาวกของพระองคค
กร็มาเฝฟ้าพระองคคทผลวข่า “ขอพระองคคทรงโปรดอธริบายใหผู้พวกขผู้าพระองคคเขผู้าใจคคาอทุปมาทรีสิ่วาข่ ดผู้วยขผู้าวละมานใน
นานมันั้น”
พระเยซยทรงสต่งฝยงชนกลกับบข้านไปแลข้วและเสดห็จเขข้าไปในเรนอนนกันี้น โดยพวกสาวกของพระองคร์ตามไป
ดข้วย พวกเขามาหาพระองคร์และทยลขอวต่า: “ขอพระองคคทรงโปรดอธริบายใหผู้พวกขผู้าพระองคคเขผู้าใจคคาอทุปมาทรีสิ่วาข่
ดผู้วยขผู้าวละมานในนานมันั้น” พระเยซยเจข้าทรงอธลิบายคคาอลุปมานบีนี้ในลกักษณะทบีนื่ชดกั เจนและเขข้าใจไดข้จนมกันแทบไมต่
จคาเปป็นเลยทบีนื่จะออกความเหห็นเกบีนื่ยวกกับพระคคาสองสามขข้อถกัดไปนบีนี้
ขข้อ 37: “พระองคคตรมัสตอบเขาวข่า “ผผผู้หวข่านเมลร็ดพฉชดรีนมันั้นไดผู้แกข่บทุตรมนทุษยค”
ผยข้ทบีนื่หวต่านเมลห็ดพนชดบีนกันี้นคนอบลุตรมนลุษยร์; บทุตรมนทุษยคคนอ พระบทุตรของพระเจผู้า, พระเยซยครลิสตร์เจข้า บลุตร
มนลุษยร์ไดข้เสดห็จมาประกาศวต่ามนลุษยร์ควรกลกับใจ, เชนนื่อ, และรกับเอา พระองคร์ทรงประกาศวต่าพระองคร์ทรงเปป็น
อาหาร (ขนมปฟัง) ทบีนื่ลงมาจากสวรรคร์ และผยข้ใดกห็ตามทบีนื่จะรกับประทานอาหารทบีนื่มบีชบีวตลิ นบีนี้จะไมต่ตายเลย (ยอหร์น บท
ทบีนื่ 6)
ขข้อ 38: “นานมันั้นไดผู้แกข่โลก สข่วนเมลร็ดพฉชดรีไดผู้แกข่ลกผ หลานแหข่งอาณาจมักร แตข่ขผู้าวละมานไดผู้แกข่ลผกหลาน
ของมารรผู้าย”
“นานมันั้นไดผู้แกข่โลก” พระเยซยไดข้ทรงหวต่านเมลห็ดพนชดบีนกันี้นไปทกันื่วทลุกพนนี้นทบีนื่ๆพระองคร์ทรงเดลินทางขณะทบีนื่
พระองคร์ทรงอยยต่บนแผต่นดลินโลกนบีนี้ เมนนื่อพระองคร์เสดห็จจากไปกลกับสยต่สวรรคร์แลข้ว พระองคร์ทรงฝากกลิจธลุระแหต่งการ
หวต่านเมลห็ดพนชทบีนื่ดแบี หต่งขต่าวประเสรลิฐไวข้ในมนอของเหลต่าสาวกและคนอนนื่นๆทบีนื่จะตข้อนรกับพระองคร์เปป็นพระผยข้ชต่วยใหข้
รอดสต่วนตกัว วกันนบีนี้มกันคนอแผนการและโปรแกรมของพระเจข้าทบีนื่ผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายจะแพรต่ขต่าวประเสรลิฐไปยกังคนทกันี้งโลกใชต่แลข้วครกับ ไปยกังมนลุษยร์ทลุกผยข้ เมลห็ดพนชนกันี้นจะตข้องถยกนคาไปทกันื่วโลก-ไมต่ใชต่แคต่ประชาชาตลิเลห็กๆประชาชาตลิหนซนื่งหรนอ
คนกลลุต่มใดกลลุต่มหนซนื่งเทต่านกันี้น
“...เมลร็ดพฉชดรีไดผู้แกข่ลผกหลานแหข่งอาณาจมักร” เราถยกใหข้กคาเนลิดเขข้าในครอบครกัวของพระเจข้าผต่านทาง
เมลห็ดพนชทบีนื่ไมต่รยข้เปฟปี่อยเนต่านกันี้น คนอพระวจนะของพระเจข้า “ความเชนนื่อเกลิดขซนี้นไดข้กห็เพราะการไดข้ยลิน และการไดข้ยลินเกลิด
ขซนี้นไดข้กห็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจข้า” (โรม 10:17) พระเยซยตรกัสวต่า “ถข้าผยข้ใดฟฟังคคาของเราและเชนนื่อ
ในพระองคร์ผทยข้ รงใชข้เรามา ผยข้นกันี้นกห็มบีชบีวตลิ นลิรกันดรร์” (ยอหร์น 5:24) พระเยซยทรงหวต่านเมลห็ดพนชทบีนื่ไมต่รเยข้ ปฟปี่อยเนต่าแหต่ง
พระวจนะแลข้ว และมกันกห็เกลิดผลเปป็นลยกหลานเขข้าสยต่อาณาจกักรของพระเจข้า พระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดไดข้ทรงทคางานหนกัก ,
ทรงรกับใชข้, ทรงปรนนลิบกัตลิ และประทานชบีวลิตของพระองคร์ใหข้เปป็นคต่าไถต่สคาหรกับคนทกันี้งปวงทบีนื่จะเชนนื่อ-และลยกหลาน
ของอาณาจกักรนกันี้นเปป็นผลของการทคางานหนกักของพระเยซยเจข้า
“...ขผู้าวละมานไดผู้แกข่ลผกหลานของมารรผู้าย” ทต่ามกลางลยกหลานแหต่งอาณาจกักรนกันี้น มารรข้ายไดข้หวต่าน
ขข้าวละมาน; และคนเหลต่านบีนี้เปป็นลยกหลานของพญามาร-พวกคนหนข้าซนนื่อใจคด, พวกคนไมต่เชนนื่อ, พวกคนชอบ
จกับผลิด, และพวกคนเยาะเยข้ย พวกเขาอยยต่ในโลกและกระทกันื่งในครริสตจมักรทรีสิ่ปรากฏแกข่ตา-ทบีนื่ประชลุมทข้องถลินื่นนกันี้น

พญามารสามารถใชข้คนหนข้าซนนื่อใจคดคนหนซนื่งในครลิสตจกักรเพนนื่อทคาใหข้เกลิดผลประโยชนร์มหาศาลมากกวต่าทบีมนื่ กันจะใชข้
คนๆหนซนื่งทบีนื่ใชข้ชวบี ลิตในบาปและไมต่ออกตกัววต่าเปป็นครลิสเตบียน
ขข้อ 39: “ศมัตรผผผผู้หวข่านขผู้าวละมานไดผู้แกข่พญามาร ฤดผเกรีสิ่ยวไดผู้แกข่การสรินั้นสทุดของโลกนรีนั้ และผผผู้เกรีสิ่ยวนมันั้น
ไดผู้แกข่พวกทผตสวรรคค”
“ศมัตรผผผผู้หวข่านขผู้าวละมานไดผู้แกข่พญามาร” ดกังทบีนื่เราไดข้กลต่าวถซงไปแลข้ว ซาตานเปป็นศกัตรยผยข้นกันี้นทบีนื่ไดข้หวต่าน
ขข้าวละมานทต่ามกลางเมลห็ดพนชทบีนื่ดบีนกันี้น พญามารเปป็นผยข้ตต่อตข้านลยกหลานของพระเจข้ามาโดยตลอด และมกันกห็
พยายามอยยต่เสมอทบีนื่จะทคาใหข้ครลิสตจกักรเสบียไปและทคาลายความมบีประโยชนร์ของมกันในระหวต่างยลุคนบีนี้
“...ฤดผเกรีสิ่ยวไดผู้แกข่การสรินั้นสทุดของโลกนรีนั้” ขข้าวสาลบีและขข้าวละมานจะตข้องเตลิบโตไปดข้วยกกันจนกวต่าจะถซง
ฤดยเกบีนื่ยว โดยไมต่มบีความพยายามใดๆเลยทบีนื่จะแยกพวกมกันออกจากกกัน เชต่นเดบียวกกัน ลยกหลานแหต่งอาณาจกักรนกันี้น
และลยกหลานของพญามารตข้องอยยต่ดวข้ ยกกันตต่อไปจนกวต่าจะสลินี้นยลุคนบีนี้ และจากนกันี้นพวกเขาจะถยกแยกออกจากกกัน ค
รลิสตจกักรจะถยกรกับออกไปจากโลกนบีนี้ ซซนื่งหลกังจากนกันี้นพระเจข้าจะทรงจกัดการกกับความชกันื่วในการพลิพากษาสลุดทข้า
ย “การสรินั้นสทุดของโลกนรีนั้” คนอชต่วงเวลาทบีนื่รวมทกันี้งสองระยะของการเสดห็จมาครกันี้งทบีนื่สองของพระครลิสตร์เขข้าไวข้ดวข้ ย
เมนนื่อคนชอบธรรมและคนชกันื่วจะถยกแยกออกจากกกันในกระบวนการแหต่งการจกัดการกกับมนลุษยร์ของพระเจข้า คน
ชอบธรรมจะเขข้าสยต่ความชนนื่นบานขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และคนชกันื่วจะถยกโยนลงไปในบซงไฟและกคามะถกัน
“...ผผผู้เกรีสิ่ยวนมันั้นไดผู้แกข่พวกทผตสวรรคค” เราเหห็นในขข้อ 41 วต่าทยตสวรรคร์เหลต่านบีนี้เปป็น “ทยตสวรรคร์ของ
พระองคค” และเชนนื่อฟฟังคคาบกัญชาตต่างๆของพระองคร์ เปโตรกลต่าวเกบีนื่ยวกกับพระครลิสตร์วาต่ “พระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้าใน
สวรรคร์แลข้ว และสถลิตอยยต่เบนนี้องขวาพระหกัตถร์ของพระเจข้า พวกทผตสวรรคคและผผผู้มรีอคานาจและผผผู้มรีฤทธริธิ์เดชทมันั้งหลาย
ทรงมอบไวผู้ใหผู้อยผข่ใตผู้อคานาจของพระองคคแลผู้ว” (1 ปต. 3:22)
ขข้อ 40: “เหตทุฉะนมันั้น เขาเกร็บขผู้าวละมานเผาไฟเสรียอยข่างไร ในการสรินั้นสทุดของโลกนรีนั้กร็จะเปป็นอยข่างนมันั้น”
ทยตสวรรคร์เหลต่านบีนี้จะถยกสกันื่งใหข้รวบรวมขข้าวละมานกต่อนและมกัดพวกมกันไวข้เปป็นฟฝ่อนๆเพนนื่อเอาไปเผาไฟ แตต่
ขข้าวสาลบี (บลุตรทกันี้งหลายของพระเจข้า) จะถยกรวบรวมเขข้าไวข้ใน “ยลุข้งฉางของเรา” (ขข้อ 30)-ขข้าวละมานถผกเผาไฟ
และขข้าวสาลบีถผกเกร็บไวผู้ในยทุผู้งฉาง ผยข้แตต่งเพลงสดลุดปบี ระกาศวต่าคนชอบธรรมจะ “มองดยดวข้ ยตาเทต่านกันี้น และเหห็นการ
ตอบแทนแกต่คนชกันื่ว” (เพลงสดลุดบี 91:8)
ขข้อ 41: “บทุตรมนทุษยคจะใชผู้พวกทผตสวรรคคของทข่านออกไปเกร็บกวาดททุกสริสิ่งทรีสิ่ทคาใหผู้หลงผริด และบรรดาผผผู้
ทรีทสิ่ คาความชมัสิ่วชผู้าไปจากอาณาจมักรของทข่าน”
พระเยซย, บลุตรมนลุษยร์, จะทรง “ใชผู้พวกทผตสวรรคคของทข่านออกไป” และพวกเขาจะรวบรวมคนชกันื่วออก
ไปจากอาณาจกักรนกันี้นและโยนทลินี้งคนเหลต่านกันี้นลงไปในบซงไฟ “คนอธรรมจะไมต่ยกันื่งยนนอยยต่ไดข้เมนนื่อถซงการพลิพากษา
หรนอคนบาปไมต่ยนนยงในทบีนื่ชลุมนลุมของคนชอบธรรม” (เพลงสดลุดบี 1:5) คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ตายไปแลข้วกห็จะถยกแยกออก
เชต่นกกันและคนชกันื่วจะถยกโยนลงไปในเตาไฟอกันลลุกโพลง เหมนอนกกับทบีนื่เราพบถยกบรรยายไวข้ในดาเนบียล 12:2: “และ
คนเปป็นอกันมากในพวกทบีนื่หลกับในผงคลบีแหต่งแผต่นดลินโลกจะตนนื่นขซนี้น บข้างกห็จะเขข้าสยต่ชบีวตลิ นลิรกันดรร์ บข้างกห็เขข้าสยต่ความ
อกับอายและความขายหนข้านลิรกันดรร์”

เมนนื่อเรามองไปทบีนื่ครลิสตจกักรทบีนื่ปรากฏแกต่ตาวกันนบีนี้ เรากห็เหห็นพวกคนหนข้าซนนื่อใจคดและคนอธรรม เราเหห็นคน
เหลต่านกันี้นทบีนื่ใชข้ชบีวตลิ อยยต่ในบาปอกันเปปิดเผย และคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ลข้อเลบียนและเยาะเยข้ยผยข้เชนนื่อทกันี้งหลายทบีนื่ดคาเนลินชบีวลิตอยต่าง
ไรข้ตคาหนลิและไมต่ยอมออมชอมกกับโลก แตต่เราควรชนนื่นชมยลินดบีและดบีใจยลินื่งนกัก เพราะวต่าเรามบีความมกันื่นใจในพระคคา
ขข้อนบีนี้วต่าอบีกไมต่นานคนชกันื่วจะถยกแยกออกจากคนชอบธรรมและไปตลอดชกันื่วนลิรนกั ดรร์กาลเราจะไมต่เหห็นคนหนข้าซนนื่อใจ
คดหรนอคนอธรรมเลย จะไมต่มบีผใยข้ ดทบีนื่เยาะเยข้ยและลข้อเลบียนในนครขาวดลุจมลุกดานกันี้นเลย “สลินื่งใดทบีนื่เปป็นมลทลิน หรนอผยข้
ใดกห็ตามทบีนื่กระทคาสลินื่งทบีนนื่ ต่าสะอลิดสะเอบียน หรนอพยดมลุสาจะเขข้าไปในเมนองไมต่ไดข้เลย เวข้นแตต่เฉพาะคนทบีนื่มบีชนนื่อจดไวข้ใน
หนกังสนอแหต่งชบีวลิตของพระเมษโปดกเทต่านกันี้นจซงจะเขข้าไปไดข้” (วว. 21:27)
ขข้อ 42: “และจะทรินั้งลงในเตาไฟอมันลทุกโพลง ทรีสิ่นมัสิ่นจะมรีการรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฟัน”
ทลุกคนทบีนื่ไดข้ปฏลิเสธทบีนื่จะเชนนื่อในพระเยซยจะถยกรวบรวมออกไปและถยกทลินี้งลงในบซงไฟนกันี้น ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆจะมบีการ
รข้องไหข้, การครนื่คาครวญ และการขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน นรกตข้องเปป็นความททุกขคทรมานอมันนข่ากลมัวจรลิงๆ! คคาวต่า “ทรินั้ง”
มบีความหมายทบีรนื่ ลุนแรงมากกวต่าเยอะในภาษาเดลิม โดยสนนื่อถซงการสะบมัดทรินั้ง คนชกันื่วจะถยกสะบนดทวินั้งลงไปในนรกจรลิงๆ
ดาวลิดกลต่าววต่า “คนชกัวนื่ จะตข้องถอยไปสยต่นรก คนอประชาชาตลิทกันี้งมวลทบีนื่ลนมพระเจข้า” (เพลงสดลุดบี 9:17)
“เตาไฟ” สนอนื่ ถซงความดลุเดนอดของความทรมานทบีรนื่ อคอยเหลต่าคนชกันื่ว “การรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฟัน” เปป็น
ภาพทบีนื่แสดงออกชกัดเจนถซงความสลินี้นหวกังของคนๆหนซนื่งทบีนื่อยยต่ในความเจห็บปวดและความทรมานเหนนอคคาบรรยาย
บางคนโตข้แยข้งวต่านบีนื่ไมต่ใชต่ไฟของจรริง-แตต่หากวต่าพระเยซยไมต่ไดข้กคาลกังตรกัสถซงไฟของจรลิง งกันี้นสลินื่งใดกห็ตามทบีนื่
พระองคร์กคาลกังพยดถซงอยยต่นกันี้นกห็นข่าสยดสยองยริสิ่งกวข่าและเจร็บปวดมากกวข่าไฟจรลิงๆ คลุณนซกภาพออกไหมกกับการถยก
โยนลงไปในเตาไฟทบีนื่มบีไฟลลุกไหมข้อยยต่? คลุณนซกภาพออกไหมกกับความทลุกขร์ทรมานอกันแสนสาหกัส, ความเจห็บปวด,
ความปวดรข้าว, ความทลุกขร์ระทม, และวลิบกัตลิของการถยกโยนลงไปในบซงไฟทบีนื่มบีเปลวเพลลิงลลุกโชน? พระคกัมภบีรสร์ อน
เราวต่าสถานทบีๆนื่ คนชกันื่วจะถยกทรมานเปป็นนลิตยร์และเปป็นนลิตยร์คนอ บซงทบีนื่เผาไหมข้ดข้วยไฟและกคามะถกัน
หากคลุณโตข้แยข้งวต่านบีนื่ไมต่ใชต่ไฟจรลิงๆ คลุณกห็ปฏลิเสธไมต่ไดข้อยยต่ดวบี ต่ามกันเปป็นเรนนื่องแนต่นอนวต่าพระเยซยทรงตกันี้ง
พระทกัยทบีจนื่ ะใหข้เราเขข้าใจชกัดเจนวต่าคนชกันื่วจะทนทลุกขร์ความเจร็บปวดรวดรผู้าวอมันนข่ากลมัวเพราะการทบีพนื่ วกเขาปฏลิเสธ
พระองคร์ ของจรริงนกันี้นเปปปี่ยมสงต่าราศบีมากกวต่าหรนอนต่ากลกัวมากกวต่าสมัญลมักษณคเสมอ-ดกังนกันี้นหากไฟจรลิงๆเปป็นเพบียง
สมัญลมักษณคอยต่างหนซนื่งของสลินื่งทบีนื่นรกเปป็น เชต่นนกันี้นแลข้วนรกกห็เลวรผู้ายยริสิ่งกวข่าไฟอยต่างทบีนื่เรารยจข้ กักมกัน
พระเยซยทรงเปป็นผยข้แรกในภาคพกันธสกัญญาใหมต่ทบีนื่ใชข้คคาวต่า “ไฟนรก” (มธ. 5:22) คลุณจะกลต่าวหาพระเยซย
ไหมวต่าพยดเกบีนื่ยวกกับไฟนรกหากวต่ามกันไมต่มบีอยยต่จรลิง? คลุณจะกลต่าวหาพระเยซยครลิสตร์เจข้าไหมวต่าทรงเอาแตต่พยายาม
ทคาใหข้มนลุษยร์กลมัวโดยการใชข้คคาอยต่าง “ถยกทรมานทกันี้งกลางวกันและกลางคนน” และ “รข้องไหข้ขบเขบีนี้ยวเคบีนี้ยวฟฟัน”? ผม
ขออข้อนวอนคนทบีนื่ยกังไมต่ไดข้รกับความรอดทบีนื่อต่านถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ใหข้กลกับใจใหมต่, บกังเกลิดใหมต่, และเตรบียมพรข้อมทบีจนื่ ะพบ
กกับพระเจข้า จงตข้อนรกับพระเยซยครลิสตร์เจข้าเดบีดี๋ยวนบีนี้โดยความเชนนื่อ และพระองคร์จะทรงชต่วยคลุณใหข้รอด-เพราะพระ
วจนะของพระเจข้ากลต่าววต่า “แตต่สต่วนบรรดาผยข้ทบีนื่ตอข้ นรกับพระองคร์ พระองคร์ทรงประทานอคานาจใหข้เปป็นบลุตรของ
พระเจข้า คนอคนทกันี้งหลายทบีนื่เชนนื่อในพระนามของพระองคร์” (ยอหร์น 1:12)
ขข้อ 43: “คราวนมันั้นผผผู้ชอบธรรมจะสข่องแสงอยผข่ในอาณาจมักรพระบริดาของเขาดทุจดวงอาทริตยค ใครมรีหผจงฟฟัง
เถริด”

“คราวนมันั้นผผผู้ชอบธรรมจะสข่องแสงอยผข่ในอาณาจมักรพระบริดาของเขาดทุจดวงอาทริตยค” ผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่
บกังเกลิดใหมต่แลข้วจะเขข้าสยต่ความปรบีดรบี วต่ มสลุขขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า และพวกเขาจะสต่องแสงดลุจดวงอาทลิตยร์ ขณะทบีนื่
เราตกันี้งพลกับพลาอยยต่ทาต่ มกลางมนลุษยร์เรากห็อยยต่ใตข้รต่มเงาของความชกัวนื่ และความไมต่ชอบธรรม; แตต่ในวกันเปปปี่ยมสงต่าราศบี
นกันี้นคนชกันื่วจะถยกขจกัดออกไปเสบีย และเมนนื่อถซงตอนนกันี้นเราจะสต่องแสงดลุจความสวต่างจข้าของทข้องฟฟ้าตลอดไปเปป็น
นริตยคและเปป็นนริตยค: “และบรรดาคนทบีนื่ฉลาดจะสต่องแสงเหมนอนแสงฟฟ้า และบรรดาผยข้ทบีนื่ไดข้ใหข้คนเปป็นอกันมากมาสยต่
ความชอบธรรมจะสต่องแสงเหมนอนอยต่างดาวเปป็นนลิตยร์นลิรกันดรร์” (ดนล. 12:3)
มนลุษยร์โดยธรรมชาตลิแลข้วเปป็นผยข้ทบีนื่เสนนื่อมทรามอยต่างทบีนื่สดลุ , หลงหาย-โดยปราศจากพระเจข้าและปราศจาก
ความหวกังในโลก แตต่พระเจข้า ในความเมตตาและความรกักยลินื่งใหญต่ของพระองคร์ โดยทางพระคลุณยลินื่งใหญต่ของ
พระองคร์ไดข้ทรงจกัดหาความรอดสคาหรกับมนลุษยชาตลิ ในเอเฟซกัส 2:1-3 เรามบีคคาแสดงภาพของคนบาปซซนื่งสกปรก
และนต่าเกลบียด จากนกันี้นในขข้อ 4 ถซง 7 เราอต่านวต่า: “แตข่พระเจผู้า ผยข้ทรงเปปีปี่ยมดผู้วยพระกรทุณา เพราะเหตลุความรมัก
อมันใหญข่หลวง ซซนื่งพระองคร์ทรงรกักเรานกันี้น ถซงแมข้วต่าเมนนื่อเราตายไปแลข้วในการบาป พระองคร์ยกังทรงกระทคาใหข้เรามบี
ชบีวลิตอยยต่กบกั พระครลิสตร์ (ซซนื่งทต่านทกันี้งหลายรอดนกันี้นกห็รอดโดยพระคลุณ) และพระองคคทรงใหด้เราเปป็นขซนั้นมากนบ
พระองคณ์ และทรงโปรดใหด้เรานนซึ่งในสวรรคสถานกนบพระองคณ์ในพระเยซดูครวิสตณ์ เพมซึ่อวล่าในยสุคตล่อๆไป พระองคณ์
จะไดด้ทรงสคาแดงพระคสุณของพระองคณ์อนนอสุดมเหลมอลด้น ในการซซงซึ่ พระองคณ์ไดด้ทรงเมตตาเราในพระเยซดู
ครวิสตณ์”
พระเจข้าจะทรงเอาครลิสตจกักรของพระองคร์ ซซนื่งประกอบดข้วยผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว ใสต่ไวข้ในนคร
ขาวดลุจมลุกดานกันี้นทบีนื่ถยกแขวนอยยต่ระหวต่างสวรรคร์และแผต่นดลินโลก สลินื่งทรงสรข้างทกันี้งปวงของพระเจข้าจะดคาเนลินในความ
สวต่างของนครนกันี้น ตามทบีนื่กลต่าวไวข้ในวลิวรณร์ 21:24 และสลินื่งทรงสรข้างทกันี้งปวงจะไดข้เหห็นความไพบยลยร์อกันเหลนอลข้นแหต่ง
พระคลุณของพระเจข้าในพระกรลุณาคลุณของพระองคร์ทบีนื่มบีตอต่ เราโดยทางพระเยซยครลิสตร์ มกันจะเปป็นสลินื่งทบีนื่เปปปี่ยมสงต่าราศบี
จรลิงๆทบีจนื่ ะไดข้อาศกัยอยยต่ในนครขาวดลุจมลุกดานกันี้นกกับพระเยซยไปตลอดยลุคเหลต่านกันี้นทบีนื่ไมต่สลินี้นสลุดแหต่งนลิรกันดรร์กาล!
“ใครมรีหผจงฟฟังเถริด” เราอต่านคคากลต่าวนบีนี้หลายครกังนี้ ในพระวจนะของพระเจข้า และเมนนื่อเราทคาเชต่นนกันี้น เรากห็
ควรหยลุด, ดย, และฟฟังเชต่นกกัน เมนนื่อกลต่าวในแงต่ฝฝ่ายวลิญญาณ เราควรฟฟังคคาเตนอนตต่างๆของพระเจข้า, คคาเตนอนสตลิ
ตต่างๆของพระองคร์ และคคาสกันื่งสอนตต่างๆของพระองคร์ และเราควรระมกัดระวกังมากๆทบีนื่จะปฏลิบกัตลิตามคคาสอนตต่างๆ
ของพระองคร์ในสลินื่งสารพกัดและไมต่พซนื่งพาแขนแหต่งเนนนี้อหนกังเดห็ดขาด

ขผู้อลซกลมับทรีที่หาผู้ : ขมมทรมัพยร์ทรีที่ถกซู ซข่อนอยซูใข่ นนานมันั้น
ดกังทบีนื่ไดข้กลต่าวไปแลข้วกต่อนหนข้านบีนี้ คคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับอาณาจกักรนกันี้น (ในมกัทธลิว 13 นบี)นี้ ถยกแบต่ง
ออกเปป็นสองสต่วน คคาอลุปมาสบีนื่เรนนื่องทบีนื่เราศซกษาไปแลข้วกต่อนหนข้านบีนี้แสดงใหข้เหห็นวต่ามกันเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่มนลุษยร์จะ
สรข้างใหข้เกลิดสลินื่งใดไดข้นอกจากความลข้มเหลวและภกัยพลิบกัตลิหากปราศจากพระครลิสตร์ พระองคร์ตรกัสในคราวหนซนื่งวต่า
“ถผู้าแยกจากเราแลผู้วทข่านจะทคาสริสิ่งใดไมข่ไดผู้เลย” (ยอหร์น 15:5) มนลุษยร์ไดข้พยายามทบีนื่จะนคาอาณาจกักรนกันี้นเขข้ามา แตต่
เขากห็ลข้มเหลว-และจะลข้มเหลวตข่อไป เพราะวต่าพระคกัมภบีรร์ประกาศอยต่างชกัดเจนวต่า ในสมกัยของโนอาหร์และในสมกัย
ของโลทเปป็นอยต่างไร มกันกห็จะเปป็นอยต่างนกันี้นเมนนื่อพระเยซยเสดห็จกลกับมาเปป็นครกันี้งทบีนื่สอง (ลยกา 17:26-30) เปาโลกลต่าว

เสรลิมวต่า “แตข่คนชมัวสิ่ และคนเจผู้าเลข่หคจะชมัสิ่วรผู้ายมากยริสิ่งขซนั้น ทกันี้งลต่อลวงคนอนนื่น และกห็ถยกคนอนนื่นลต่อลวงดข้วย” (2 ทธ.
3:13)
คคาอลุปมาทบีนื่เหลนออบีกสามเรนนื่องในการศซกษาของเราแสดงใหข้เหห็นพระดคารลิและพระประสงคร์ตต่างๆของ
พระเจข้าซซนื่งถยกทคางานออกมาอยต่างสมบยรณร์แบบ โปรแกรมและแผนงานของพระเจข้าไมข่มรีวนมั ลข้มเหลว
ขข้อ 44: “อรีกประการหนซสิ่ง อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนขทุมทรมัพยคซข่อนไวผู้ในททุข่งนา เมฉสิ่อมรีผผผู้ใดพบ
แลผู้วกร็กลมับซข่อนเสรียอรีก และเพราะความปรรีดจรี ซงไปขายสรรพสริสิ่งซซสิ่งเขามรีอยผข่ แลผู้วไปซฉนั้อททุข่งนานมันั้น ”
“อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนขทุมทรมัพยคซข่อนไวผู้ในททุข่งนา” “ขลุมทรกัพยร์” นบีนี้คนอ ชนชาตริอริสราเอล ผยข้
ซซนื่ง “ถยกซต่อน” อยยต่ในทลุต่งนา (โลก) (ขข้อ 38 ของบทนบีนี้กลต่าวอยต่างชกัดเจนวต่านานกันี้นคนอโลก) พต่อคข้าผยข้ทรงเปป็นพระเจข้า
ซนนี้อนานกันี้นเพราะวต่ามบีขลุมทรกัพยร์อยยต่ทบีนื่นกันื่น-ชนชาตลิอลิสราเอล, ผยข้เปป็นทบีนื่รกักของพระเจข้าพระบลิดา (อสย. 43:1-4) ในภาค
พกันธสกัญญาเดลิม ชนชาตลิอลิสราเอลถยกเรบียกวต่าเปป็น “ภรรยาของพระเยโฮวาหร์” และ “ผยข้เปป็นทบีนื่รกักของพระเยโฮ
วาหร์” ขลุมทรกัพยร์ทบีนื่พลิเศษนบีนี้, ชนชาตลิอลิสราเอล, จะไดข้รกับความรอด, นคากลกับสยต่สภาพเดลิม, และถยกทคาใหข้ปลอดภกัย
ถซงแมข้วต่าถยกซต่อนอยยต่ตอนนบีนี้ สกักวกันหนซนื่ง “ขลุมทรกัพยร์ทบีนื่พเลิ ศษ” ของพระเจข้าจะถยกนคาออกมาในสงต่าราศบี ดกังทบีนื่
ถยกบอกลต่วงหนข้าแลข้วโดยศาสดาพยากรณร์อลิสยาหร์: “อริสราเอลจะผลริดอกและแตกหนข่อ กระทคาใหผู้พชนั้นพริภพทมันั้ง
สรินั้นมรีผลเตก็ม” (อสย. 27:6) นบีนื่จะเกริดขซนั้นจรริงๆและในวกันนกันี้นประชากรของพระองคร์จะจดจคาและเชนนื่อฟฟังพระวจนะ
ของพระองคร์ องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงสกัญญาชนชาตลิอลิสราเอลวต่า “เหตลุฉะนกันี้นบกัดนบีนี้ถข้าเจข้าเชนนื่อฟฟังเสบียงเรา และ
รกักษาพกันธสกัญญาของเราไวข้ เจข้าจะเปป็นทรมัพยคอมันประเสรริฐของเรา ยลินื่งกวต่าชาตลิทกันี้งปวง เพราะแผต่นดลินทกันี้งสลินี้นเปป็น
ของเรา เจข้าทกันี้งหลายจะเปป็นอาณาจกักรแหต่งปลุโรหลิต และเปป็นชนชาตลิบรลิสลุทธลิธสคาหรกับเรา’” (อพย. 19:5, 6) ผยข้แตต่ง
เพลงสดลุดบีกลต่าวซนี้คาพระสกัญญานบีนี้: “เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงเลนอกยาโคบไวข้สคาหรกับพระองคร์เอง เลฉอกอริสราเอลไวผู้
เปป็นกรรมสริทธริธิ์ของพระองคค” (เพลงสดลุดบี 135:4)
“...เมฉสิ่อมรีผผผู้ใดพบแลผู้วกร็กลมับซข่อนเสรียอรีก และเพราะความปรรีดรีจซงไปขายสรรพสริสิ่งซซสิ่งเขามรีอยผข่ แลผู้วไปซฉนั้อ
ททุข่งนานมันั้น” “ผผผู้ใด” คนนกันี้นทบีนื่ในความปรบีดบีของเขาไปและขายสรรพสลินื่งทบีนื่เขามบีและจากนกันี้นกห็ซนนี้อทลุต่งนานกันี้นหาใชต่ใคร
อนนื่นไมต่นอกจากพระเยซผครริสตคเจผู้า พระองคร์ไดข้ทรงซนนี้อโลกดข้วยราคาอกันแสนแพงแหต่งพระโลหลิตของพระองคร์เอง:
“ทต่านรยข้วาต่ พระองคร์ไดข้ทรงไถต่ทต่านทกันี้งหลายออกจากการประพฤตลิอกันหาสาระมลิไดข้ ซซนื่งทต่านไดข้รกับเปป็นประเพณบีตต่อ
จากบรรพบลุรลุษของทต่าน มลิไดข้ไถต่ไวข้ดวข้ ยสลินื่งทบีนื่เสนนื่อมสลายไดข้ เชต่นเงลินและทอง แตข่ทรงไถข่ดวผู้ ยพระโลหริตอมันมรีราคา
มากของพระครริสตค ดกังเลนอดลยกแกะทบีนื่ปราศจากตคาหนลิหรนอจลุดดต่างพรข้อย” (1 ปต. 1:18, 19) โดยสลิทธลิธแหต่งการ
ซฉนั้อเชต่นเดบียวกกับสลิทธลิธแหต่งการเนรมริตสรผู้าง โลกนบีนี้เปป็นของพระองคร์: “แผข่นดรินโลกกมับสรรพสริสิ่งในโลกนมันั้นเปป็นของ
พระเยโฮวาหค ทมันั้งพริภพกมับบรรดาผผผู้ทอรีสิ่ ยผข่ในพริภพนมันั้น” (เพลงสดลุดบี 24:1)
“ความปรรีดรี” ในทบีนื่นบีนี้เปป็นผลมาจากขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วต่าชนชาตลิอลิสราเอลจะถยกนคากลกับสยต่สภาพเดลิมในวกันเปปปี่ยม
สงต่าราศบีนกันี้นเมนนื่อพระเยซยเสดห็จมาอบีกทบี (กรลุณาศซกษาพระราชบกัญญกัตลิ 30:9; อลิสยาหร์ 49:13; 52:1-3, 8, 9; 62:47; 65:18, 19; และโรม 11)
มบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ตบีความคคาอลุปมาเรนนื่องนบีในี้ หข้หมายความวต่าผยข้ซนนี้อคนอคนบาปทบีนื่แสวงหาพระครลิสตร์ แตต่นบีนื่
เปป็นการแยกแยะพระวจนะของพระเจข้าอยต่างผลิดๆ ดกังทบีนื่ไดข้ถยกชบีนี้ใหข้เหห็นไปแลข้วกต่อนหนข้านบีนี้ ขข้อ 38 ประกาศชกัดเจน

วต่า “นานกันี้นคนอโลก” คนบาปทบีนื่แสวงหาไมต่ซฉนั้อพระครลิสตร์-คนบาปทบีนื่แสวงหาตผู้อนรมับพระครลิสตร์ คนบาปไมต่มบีสลินื่งใด
จะขายซซนื่งเขาจะเอาไปซนนี้อขลุมทรกัพยร์นกันี้นไดข้ เพราะวต่าเขาเปป็นยาจก นอกจากนบีนี้ พระครริสตคไมข่ไดผู้มรีไวผู้ขาย; พระองคร์
ทรงเปป็นของขวมัญของพระเจผู้า-และของขวกัญกห็ไมต่ถยกซนนี้อ แตต่ถผกรมับเอา พระครลิสตร์ไมต่ทรง “ถยกซต่อนไวข้ในทลุต่งนา”
(หรนอในโลก)-และหลกังจากไดข้พบพระครลิสตร์แลข้ว คนบาปกห็ไมต่ซข่อนพระองคร์ไวข้ดวข้ ย แตต่ประกาศใหข้คนทกันี้งปวงรยข้ตาต่ ง
หากวต่าเขาไดข้พบพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดแลข้ว ไมต่มบีวธลิ บีทบีนื่ถยกหลกักตรรกะเลยทบีนื่ใครกห็ตามจะทคาใหข้คคาอลุปมานบีนี้หมายความไดข้
วต่าคนบาปเปป็น “ผยข้ซนนี้อ” ทบีซนื่ นนี้อพระครลิสตร์และซต่อนพระองคร์ไวข้ในทลุต่งนานกันี้น

ขผู้อลซกลมับทรีที่หก: ไขข่มมกทรีที่มรีราคามาก
ขข้อ 45 และ 46: “อรีกประการหนซสิ่ง อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนพข่อคผู้าทรีสิ่ไปหาไขข่มทุกอยข่างดรี ซซสิ่ง
เมฉสิ่อไดผู้พบไขข่มทุกเมร็ดหนซสิ่งมรีคข่ามาก กร็ไปขายสริสิ่งสารพมัดซซสิ่งเขามรีอยผข่ ไปซฉนั้อไขข่มทุกนมันั้น”
เมนนื่อพระเยซยทรงซนนี้อขลุมทรกัพยร์นกันี้นคนอประชาชาตลิอลิสราเอลดข้วยพระโลหลิตทบีนื่หลกันื่งออกของพระองคร์ ราคา
แสนแพงนกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงจต่ายกห็รวมถซงไขต่มลุกนกันี้นดข้วย-ครลิสตจกักรพกันธสกัญญาใหมต่ ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่า “ไขข่มทุก
ราคามาก” เมห็ดนกันี้นคนอครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิงของพระเจข้า ซซนื่งพระเยซยทรงเปป็นศบีรษะและรากฐานของมกัน ครลิสตจกักร
ของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่มบีคต่ายลินื่ง ดกังทบีนื่ถยกเหห็นโดย “มรดกของพระองคร์สคาหรกับวลิสลุทธลิชนมบีสงต่าราศบีอกันอลุดม
บรลิบยรณร์เพบียงไร” (อฟ. 1:18)
ตรงนบีนี้ เชต่นเดบียวกกับในคคาอลุปมาเรนนื่องกต่อนหนข้า “ชาย” คนนกันี้นหาใชต่ใครอนนื่นนอกจากพระเยซยครลิสตร์เจข้า,
พระบลุตรของพระเจข้าผยข้ไดข้ทรงสลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น พระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลกเพนนื่อ “หาไขข่มทุกอยข่างดรี”
พระองคร์ไดข้เสดห็จมาแสวงหาคนเหลต่านกันี้นทบีนื่หลงหาย-มบีคาต่ มากอยต่างแทข้จรลิง “เพราะถข้าผยข้ใดจะไดข้สลินื่งของสลินี้นทกันี้งโลก
แตต่ตอข้ งสยญเสบียจลิตวลิญญาณของตน ผยข้นกันี้นจะไดข้ประโยชนร์อะไร หรนอผยข้นกันี้นจะนคาอะไรไปแลกเอาจลิตวลิญญาณของตน
กลกับคนนมา” (มธ. 16:26)
เรารยข้วาต่ ไขต่มลุกทกันี้งหลายถยกพบอยยต่ทบีนื่กข้นทะเล และทะเลในพระคกัมภบีรร์กห็เปป็นสกัญลกักษณร์ของโลกคนตต่างชาตลิ
พระวจนะของพระเจข้าบอกเราวต่าพระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อเยบีนื่ยมเยบียนพวกคนตต่างชาตลิ (มธ. 12:15-21) พระองคร์
จะทรงรกับเจข้าสาวตต่างชาตลิคนหนซนื่ง ซซนื่งกห็คนอครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่ เรามบีโครงรต่างอกันสมบยรณร์แบบแหต่ง
แผนงานของพระเจข้าในกลิจการ 15:13-18:
“ทต่านพบีนื่นข้องทกันี้งหลาย จงฟฟังขข้าพเจข้า ซบีโมนไดข้บอกแลข้ววต่า พระเจข้าไดข้ทรงเยบีนื่ยมเยบียนคนตต่างชาตลิครกังนี้ แรก
เพนนื่อจะทรงเลนอกชนกลลุต่มหนซนื่งออกจากเขาทกันี้งหลายเพนนื่อพระนามของพระองคร์ คคาของศาสดาพยากรณร์กห็
สอดคลข้องกกับเรนนื่องนบีนี้ ดกังทบีไนื่ ดข้เขบียนไวข้แลข้ววต่า ‘ภายหลกังเราจะกลกับมา และจะสรข้างพลกับพลาของดาวลิดซซนื่งพกังลง
แลข้วขซนี้นใหมต่ ทบีนื่ราข้ งหกักพกังนกันี้นเราจะกต่อขซนี้นอบีก และจะตกันี้งขซนี้นใหมต่ เพนนื่อคนอนนื่นๆจะไดข้แสวงหาองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า คนอ
บรรดาคนตต่างชาตลิซซนื่งเขาเรบียกดข้วยนามของเรา องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้ทรงกระทคาสลินื่งทกันี้งปวงเหลต่านบีนี้ไดข้ตรกัสไวข้พระเจข้า
ทรงทราบถซงกลิจการทกันี้งปวงของพระองคร์ตกันี้งแตต่แรกสรข้างโลกมาแลข้ว’”
กรลุณาสกังเกตวต่าไขต่มลุกนบีนี้เปป็นเมร็ดเดรียว ซซนื่งเปป็นภาพเลห็งวต่าครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่เปป็นกายเดบียว
ไขต่มลุกเมห็ดหนซนื่งไมต่มบีการแบต่งเปป็นสต่วนยต่อยๆ, ตะเขห็บ, หรนอการแตกแยกตต่างๆ-สกัญลกักษณร์อกันสมบยรณร์แบบของ
ความเปป็นอกันหนซนื่งอกันเดบียวกกัน ความเปป็นอกันหนซนื่งอกันเดบียวกกันของครลิสตจกักรภาคพกันธสกัญญาใหมต่ถยกพรรณนาใน 1

โครลินธร์ 12:12-14: “ถซงกายนกันี้นเปป็นกายเดบียว กห็ยกังมบีอวกัยวะหลายสต่วน และบรรดาอวกัยวะตต่างๆของกายเดบียวนกันี้น
แมข้จะมบีหลายสต่วนกห็ยกังเปป็นกายเดบียวกกันฉกันใด พระครริสตคกทร็ รงเปป็นฉมันนมันั้น เพราะวข่าถซงเราจะเปป็นพวกยริวหรฉอ
พวกตข่างชาตริ เปป็นทาสหรฉอมริใชข่ทาสกร็ตาม เราทมันั้งหลายไดผู้รมับบมัพตริศมาโดยพระวริญญาณองคคเดรียวเขผู้าเปป็นกายอมัน
เดรียวกมัน และพระวริญญาณองคคเดรียวกมันนมันั้นซาบซข่านอยผข่ เพราะวต่ารต่างกายมลิไดข้ประกอบดข้วยอวกัยวะเดบียวแตต่ดวข้ ย
หลายอวกัยวะ” (กรลุณาศซกษา 1 โครลินธร์ 10:17 และเอเฟซกัส 4:4-6 เชต่นกกัน) ดกังนกันี้นไขต่มลุกเมห็ดเดบียวนกันี้นจซงเปป็น
สกัญลกักษณร์ของครลิสตจกักรเดบียวนกันี้นอยต่างแนต่นอน ซซนื่งผยข้เชนนื่อแทข้ทลุกคนเปป็นสมาชลิกทกันี้งหลายของครลิสตจกักรเดบียวนกันี้น
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าไขต่มลุกทกันี้งหลายไมต่ไดข้ถยกสรข้างขซนี้นแบบเปป็นกลไกหรนอโดยมนอของมนลุษยร์ ครลิสตจกักรแทข้กห็
เชต่นเดบียวกกัน มกันถยกสรข้างขซนี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ เราถยกใหข้กคาเนลิดเขข้าในพระกายของพระครลิสตร์โดยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (ยอหร์น 3:1-7) เราไดข้รบกั บกัพตลิศมาเขข้าในพระกายนกันี้นโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ (1 คร. 12:13)
และเราถยกประทกับตราโดยพระวลิญญาณ (อฟ. 4:30) ไมต่อาจมบีสกัญลกักษณร์ของครลิสตจกักรแทข้ทบีนื่สมบยรณร์แบบมากไป
กวต่าไขต่มลุกแลข้ว
ไขต่มลุกถยกสรข้างขซนี้นโดยการเตริบโตทรีละเลร็กละนผู้อย-นกันื่นคนอ โดยการเตลิบโตในเรนนื่องขนาด โดยเฉพาะอยต่าง
ยลินื่งโดยการเพลินื่มเขข้าไปหรนอการสะสม เชต่นเดบียวกกัน พระครลิสตร์ทรงเพริสิ่มเขผู้ากมับครริสตจมักรผต่านทางพระโลหลิตอกัน
ประเสรลิฐของพระองคร์, ราคาทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรงจต่ายเพนนื่อซนนี้อไขต่มลุกนกันี้น (1 ปต. 1:18, 19) (นอกจากนบีนี้กรลุณาศซกษา
กลิจการ 2:41-47; 5:14; 11:24; เอเฟซกัส 2:21 และโคโลสบี 2:19) พระเยซยไดข้ทรงซนนี้อไขต่มลุกนกันี้นดข้วยพระโลหลิตของ
พระองคร์เอง และบกัดนบีนี้พระองคร์กห็กคาลกังเตรบียมไขต่มลุกนกันี้นสคาหรกับการนคาเสนอตต่อพระองคร์เอง-และมกันจะสมบผรณค
แบบ (อฟ. 5:25-33) ครลิสตจกักรทบีนื่ปรากฏแกต่ตาไมต่สมบยรณร์แบบ; แตต่พระกายของพระครลิสตร์ ซซนื่งผยข้เชนนื่อแทข้แตต่ละคน
เปป็นสต่วนหนซนื่งของพระกายนกันี้น จะถยกมอบถวายแดต่พระครลิสตร์โดยปราศจากตคาหนลิและปราศจากรลิวนี้ รอยใดๆ
อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์ในคคาพยากรณร์นบีนี้ไมต่ใชต่ครลิสตจกักร แตต่เปป็น อาณาจมักรหนซสิ่งจรริงๆทบีจนื่ ะถยกสถาปนาขซนี้นบนแผต่น
ดลินโลกนบีนี้ ครลิสตจกักรซซนื่งเปป็นเจข้าสาวของพระครลิสตร์ จะครอบครองกกับพระเยซยผยข้ทรงเปป็นเจข้าบต่าวในยลุคพกันปปและไป
ตลอดทลุกยลุคสมกัยอกันไมต่รยข้สลินี้นสลุดแหต่งนลิรกันดรร์กาล

ขผู้อลซกลมับทรีที่เจก็ด: อวนจมับปลา
ขข้อ 47: “อรีกประการหนซสิ่ง อาณาจมักรแหข่งสวรรคคเปรรียบเหมฉอนอวนทรีสิ่ลากอยผข่ในทะเล ตริดปลารวมททุก
ชนริด”
มกัทธลิวเปป็นผยข้เขบียนกลิตตลิคลุณคนเดบียวเทต่านกันี้นทบีนื่บกันทซกคคาอลุปมานบีนี้ “อวน” ทบีถนื่ ยกกลต่าวถซงนบีนี้คนออวนทบีนื่ถยกลาก
ไปเหนนอทข้องทะเล โดยไมต่ยอมปลต่อยใหข้อะไรเลห็ดรอดไปเลย ความคลิดทบีถนื่ ยกเสนอในคคาอลุปมานบีนี้กห็เหมนอนกกับทบีนื่อยยต่ใน
คคาอลุปมาเรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมาน นกันื่นคนอ การถยกแยกออกในทบีนื่สลุดของคนชกันื่วจากคนชอบธรรม, สลินื่งทบีนื่บรลิสลุทธลิธ
จากสลินื่งทบีนื่ไมต่บรลิสลุทธลิธ, ขข้าวสาลบีจากขข้าวละมาน สลินื่งบรลิสลุทธลิจธ ะถยกคกัดเลนอกสคาหรกับการใชข้งานของพระผยข้เปป็นนาย และ
สลินื่งทบีนื่ไมต่บรลิสทลุ ธลิธจะถยกโยนลงไปในเตาไฟอกันลลุกโพลง
มกันเปป็นสลินื่งนต่าสนใจมากทบีนื่สดลุ สคาหรกับผมทบีนื่ไดข้หมายเหตลุวาต่ ชาวประมงไมต่ถยกกลต่าวถซงเลยในคคาอลุปมานบีนี้ เรา
ไมต่ถยกบอกวต่าชายกบีคนื่ นไดข้ทอดอวนนกันี้นลงไปในทะเลหรนอพวกเขาเปป็นใครบข้าง; พวกเขาถยกเมลินเสบียอยต่างสลินี้นเชลิง

กรลุณาสกังเกตวต่า “ททุกชนริด” กลต่าวถซงปลา เพราะวต่าอวนนกันี้นไมต่รวบรวมกลินื่งไมข้, โคลน, วกัชพนช และเศษดลิน
ทรายอนนื่นๆ
ขข้อ 48: “ซซสิ่งเมฉสิ่อเตร็มแลผู้วเขากร็ลากขซนั้นฝฟัปี่งนมัสิ่งเลฉอกเอาแตข่ทรีสิ่ดรีใสข่ในภาชนะ แตข่ทรีสิ่ไมข่ดนรี มันั้นกร็ทรินั้งเสรีย”
เมนนื่ออวนนกันี้นเตห็มแลข้ว มกันกห็ถยกลากขซนี้นฝฟัปี่ง ปลาทบีดนื่ บีกห็ถยกเกห็บรวบรวมและใสต่ไวข้ในภาชนะ สต่วนปลาทบีนื่ไมต่ดกบี ห็
ถยกโยนทลินี้งไปเพนนื่อถยกทคาลาย
อวนนกันี้นคนอครริสตจมักรทรีสิ่ปรากฏแกข่ตา-ไมต่ใชต่ครลิสตจกักรทบีนื่แทข้จรลิง แตต่เปป็นครลิสตจกักรทบีนื่ปรากฏแกต่ตา, ทบีนื่
ประชลุมทข้องถลินื่น-อาณาจกักรชาวครลิสตร์ ทะเลเปป็นภาพเลห็งถซงประชาชาตลิตาต่ งๆ ตลอดทกันื่วพระคกัมภบีรร์ทกันี้งเลต่ม (กรลุณา
ตกังนี้ ใจศซกษาวลิวรณร์ 17:15, อลิสยาหร์ 8:7 และเพลงสดลุดบี 65:7) การรวบรวมนบีนี้มาจากททุกประชาชาตริ จากทกัวนื่ ทกันี้งโลก
เมนนื่ออวนนกันี้นเตห็มและถยกลากขซนี้นฝฟัปี่งแลข้ว การแยกออกกห็เกลิดขซนี้นตามมา
ขข้อ 49: “ในการสรินั้นสทุดของโลกกร็จะเปป็นอยข่างนมันั้นแหละ พวกทผตสวรรคคจะออกมาแยกคนชมัวสิ่ ออกจาก
คนชอบธรรม”
พวกทผตสวรรคคคนอผยข้ทแบีนื่ ยกคนชกันื่วออกจากคนชอบธรรม พวกทยตสวรรคร์เหลต่านบีนี้ไมข่ใชข่ชาวประมง ในคคา
อลุปมาเรนนื่องขข้าวละมาน ผผผู้รบมั ใชผู้เหลต่านกันี้นและผผผู้เกรีสิ่ยวเหลต่านกันี้นถยกแยกแยะอยต่างแนต่ชกัดและชกัดเจน ตรงนบีนี้ในคคาอลุปมา
เรนนื่องนบีนี้เราอต่านวต่า ทผตสวรรคคเหลต่านกันี้นจะรวบรวมคนชกันื่วออกไป “จากทล่ามกลางคนชอบธรรม” และจะโยนคน
เหลต่านกันี้นลงไปในการลงโทษเปป็นนลิตยร์
ขข้อ 50: “แลผู้วจะทรินั้งลงในเตาไฟอมันลทุกโพลง ทรีสิ่นมัสิ่นจะมรีการรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฟัน”
ในคคาอลุปมาตต่างๆเราตข้องไมต่เขมห็งเกลบียวการเปรบียบเทบียบและสกัญลกักษณร์เหลต่านกันี้นจนเกลินขอบเขตของ
พวกมกันเดห็ดขาด พระเยซยทรงแสดงใหข้เราเหห็นอยต่างชกัดเจนตรงนบีนี้วาต่ สลินื่งของฝฝ่ายโลกใหข้เพบียงโครงรต่างเลนอนรางของ
สลินื่งของฝฝ่ายสวรรคร์ หากคลุณประสงคร์ จงเปรบียบเทบียบคคากลต่าวแบบเบาะๆ “ทลินี้งเสบีย” ในขข้อ 48 กกับสลินื่งนต่ากลกัวทบีนื่
ภาพเลห็งนกันี้นแสดงถซงซซนื่งถยกพบในขข้อ 49 และ 50 ซซนื่งคนชกันื่วจะถยก ทรินั้ง “ลงในเตาไฟอมันลทุกโพลง” ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆมบี
การกรบีดรข้อง “การรผู้องไหผู้ขบเขรีนั้ยวเครีนั้ยวฟฟัน” ไมต่มบีถข้อยคคาในภาษาใดของโลกทบีนื่จะพรรณนาถซงความทรมานเชต่น
นกันี้น ซซนื่งจะเปป็นเชต่นนกันี้นตต่อไปเรนนื่อยๆตลอดกาล
ขข้อ 51: “พระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “ขผู้อความเหลข่านรีนั้ทข่านทมันั้งหลายเขผู้าใจแลผู้วหรฉอ” เขาทผลตอบพระองคค
วข่า “เขผู้าใจ พระเจผู้าขผู้า””
ในขข้อ 51 และ 52 เรามบีบทสรลุปอกันขซงขกังของคคาอลุปมาทกันี้งเจห็ดเรนนื่องนบีนี้ เมนนื่อองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรง
ถามวต่า “ขผู้อความเหลข่านรีนั้ทข่านทมันั้งหลายเขผู้าใจแลผู้วหรฉอ?” และสาวกเหลต่านกันี้นทยลตอบวต่า “เขผู้าใจพระเจผู้าขผู้า” คคา
ตอบนกันี้นตข้องถยกเขข้าใจวต่าถยกกลต่าวจากมลุมมองของการสกันื่งสอนและความรยข้ทพบีนื่ วกเขามบีอยยต่ในขณะนกันี้น พระเยซยตรกัส
แกต่พวกเขาในเวลาตต่อมาวต่ามบีหลายสลินื่งทบีพนื่ ระองคร์อยากตรกัสแกต่พวกเขา ซซนื่งพวกเขาไมต่สามารถเขข้าใจหรนอรกับไวข้ไดข้
ในขณะนกันี้น (ยอหร์น 16:12) ตต่อมาพระวลิญญาณทรงเปปิดเผยความจรลิงตต่างๆทบีนื่ลซกซซนี้งกวต่าเดลิมแกต่ชายเหลต่านบีนี้-และ
แนต่นอนวต่าแกต่เราทกันี้งหลายทบีนื่มบีชบีวตลิ อยยต่ในวกันนบีนี้และศซกษาพระวจนะของพระเจข้าในความกระจต่างของเหตลุการณร์
ปฟัจจลุบกันตต่างๆ

ขข้อ 52: “ฝฝ่ายพระองคคตรมัสกมับเขาวข่า “เพราะฉะนมันั้นพวกธรรมาจารยคททุกคนทรีสิ่ไดผู้รมับการสมัสิ่งสอนถซง
อาณาจมักรแหข่งสวรรคคแลผู้ว กร็เปป็นเหมฉอนเจผู้าของบผู้านทรีสิ่เอาทมันั้งของใหมข่และของเกข่าออกจากคลมังของตน”
“เจข้าของบข้าน” ผผผู้ยริสิ่งใหญข่นมันั้นคนอ พระเยซยเจข้าเอง-แตต่สาวกแตต่ละคนทบีนื่ไดข้รกับการสกันื่งสอนกห็เปป็นเหมนอน
“เจผู้าของบผู้านคนหนซสิ่ง” ซซนื่งเอาของใหมข่และของเกข่าออกมาจากคลกังแหต่งความรยข้ของตน คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกสกันื่งสอน
โดยพระเยซยคนอ พวกธรรมาจารยค “ทรีสิ่ไดผู้รบมั การสมัสิ่งสอนถซงอาณาจมักรแหข่งสวรรคค” พวกเขาเขข้าใจในขณะนกันี้น แตต่
พวกเขาจะเขข้าใจอยต่างถต่องแทข้มากขซนี้นในเวลาตต่อมา ดข้วยเหตลุนบีนี้ พวกเขาจะไมต่เพบียงเอาความจรลิงตต่างๆฝฝ่าย
วลิญญาณออกมาจากความเขข้าใจในขณะนกันี้นของพวกเขาเทต่านกันี้น แตต่จะเอาความหมายตต่างๆทบีนื่ใหมต่และลซกซซนี้งกวต่า
เดลิมออกมาดข้วย ธรรมาจารยร์ทบีนื่แทข้จรลิงทลุกคน, ธรรมาจารยร์ทบีนื่ไดข้รกับการสอนโดยพระวลิญญาณของจรลิงทลุกคนของ
อาณาจกักรแหต่งสวรรคร์, จากคลกังทบีนื่เพลินื่มขซนี้นเรนนื่อยๆแหต่งความรยข้อกันเกลิดจากการทดลองแทข้จรลิงของเขาในขข้อพระ
คกัมภบีรร์ตาต่ งๆ, สามารถนคาของใหมต่ๆเชต่นเดบียวกกับของเกต่าๆออกมาไดข้
กต่อนจะจบเนนนี้อหาสต่วนนบีนี้ของบทนบีนี้ ขอใหข้เราสกังเกตวต่าวกัฏจกักรมหกัศจรรยร์นบีนี้ของคคาอลุปมาตต่างๆทบีนื่พระเยซย
ประทานใหข้ไดข้ววลิ กัฒนร์อยต่างเปป็นธรรมชาตลิเพบียงไรจากวกัตถลุสลินื่งของเหลต่านกันี้นและการเชนนื่อมโยงเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่รอบ
ตกัวพระองคร์ในขณะนกันี้น เมนนื่อพระองคร์ทรงเรลินื่มตข้นสกันื่งสอน พระองคร์กคาลกังนกันื่งอยยใต่ นเรนอลคาหนซนื่งในทะเลกาลลิลบี โดย
มองออกไปบนชายหาดทบีนื่ฝยงชนมหาศาลนกันี้นรวมตกัวกกันอยยต่ทบีนื่นกันื่น พระเนตรของพระองคร์มองเลยผต่านประชาชน
เหลต่านกันี้นและเหห็นทบีนื่ราบอกันอลุดมสมบยรณร์แหต่งเยนเนซาเรท พระองคร์ทรงเหห็นเสข้นทางตต่างๆทบีผนื่ ยข้คนใชข้ขณะทบีนื่พวก
เขาเดลินไปและกลกับจากบข้านของตนไปยกังทลุต่งนาตต่างๆ พระองคร์ทรงเหห็นดลินแปลงหนซนื่งทบีนื่อลุดมสมบยรณร์และลซก และ
พระองคร์ทรงเหห็นสถานทบีนื่หลายแหต่งทบีนื่มบีหลินเยอะและหลายจลุดทบีนื่ไมต่ไดข้รกับการเอาใจใสต่ดแย ลซซนื่งเตห็มไปดข้วยตข้นหนาม
คคาอลุปมาเรนนื่องผยข้หวต่านและเมลห็ดพนช, เรนนื่องขข้าวสาลบีและขข้าวละมาน, เมลห็ดพกันธลุร์ผกักกาด, และเชนนี้อ-ทกันี้งหมด
นบีนี้เกบีนื่ยวขข้องกกับแผต่นดลินและมนลุษยร์ จากนกันี้นพระเยซยเสดห็จจากเรนอเลห็กลคานกันี้นและเขข้าไปในเรนอนนกันี้นพรข้อมกกับเหลต่า
สาวกของพระองคร์ และทบีนื่นกันื่นพระองคร์ประทานคคาอธลิบายแกต่พวกสาวกเกบีนื่ยวกกับขข้าวละมานนกันี้นซซนื่งปนอยยต่กกับขข้าว
สาลบี ขณะทบีนื่พระเยซยตรกัสเปป็นคคาอลุปมาตต่อไป พระองคร์กห็ทรงเปลบีนื่ยนจากผยข้หวต่านทบีนื่หวต่านเมลห็ดพนชไปยกังชายคนหนซนื่ง
ทบีพนื่ บขลุมทรกัพยร์ในนา และจากนกันี้นไปยกังไขต่มลุกทบีนื่มบีราคามาก ในไขต่มลุกนกันี้นเรามบีขลุมทรกัพยร์แหต่งทข้องทะเล ทกันี้งหมดนบีนี้
เรบียบงต่ายและเปป็นธรรมชาตลิ เพราะวต่าผยข้คนในพนนนี้ ทบีนื่นกันี้นคลุข้นเคยกกับผยข้หวต่าน, เมลห็ดพนช, เชนนี้อขนม, และวลิธบีปฏลิบกัตลิของ
ผยข้คนทบีนื่ซต่อนขลุมทรกัพยร์ตาต่ งๆของตนไวข้ในแผต่นดลิน พวกเขายกังคลุข้นเคยกกับไขต่มลุกทบีนื่ถยกพบในหอยนางรมดข้วย-และเมนนื่อ
พระเยซยตรกัสถซงไขต่มลุก นกันื่นกห็ชวนใหข้นซกถซงชาวประมงแหต่งทะเลและอวนจกับปลาของพวกเขา และพระองคร์
ประทานคคาอลุปมาเรนนื่องอวนจกับปลาและปลาเหลต่านกันี้น
คคาอลุปมาเจห็ดเรนนื่องนบีนี้ประกอบกกันเปป็นองคร์รวมเดบียวอกันยลินื่งใหญต่จากการเชนนื่อมโยงอกันลซกซซนี้งทบีนื่อยยต่ภายในของ
พวกมกัน ดกังทบีนื่กลต่าวไวข้กต่อนหนข้านบีนี้แลข้ว เราตข้องไมต่ยนดหรนอเขมห็งเกลบียวคคาอลุปมาเรนนื่องใดจนไกลเกลินไป-เพราะวต่า ถซง
แมข้วาต่ แสงแหต่งคคาพยากรณร์บางครกันี้งสต่องแสงรลิบหรบีนื่ พวกมกันกห็ถยกใหข้ไวข้เพนนื่อสอนเปป็นหลกักและไมต่ใชต่เพนนื่อบอกลข่วง
หนผู้า เราทราบวต่าคคาอลุปมาตต่างๆชบีนี้ไปยกังเหตลุการณร์ตาต่ งๆทบีนื่เกลิดขซนี้นไปแลข้วและจะเกลิดขซนี้น แตต่พระเยซยทรงใชข้พวกมกัน
ในคคาสอนตต่างๆของพระองคร์เพนนื่อทคาใหข้ความจรลิงตต่างๆทบีนื่ยลินื่งใหญต่เรบียบงต่ายเพนนื่อทบีนื่วาต่ ผยข้คนในสมกัยของพระองคร์ -และ
แมข้กระทกันื่งสมกัยของเรา-จะสามารถเขข้าใจสลินื่งลซกลนี้คาตต่างๆของพระเจข้าไดข้ดบีขซนี้น

พระเยซซูเสดก็จกลมับไปยมังเมชองนาซาเรก็ธ
ทรงถซูกปฏริเสธจากผซูคผู้ นทรีที่นมัที่น
ขข้อ 53: “ตข่อมาเมฉสิ่อพระเยซผไดผู้ตรมัสคคาอทุปมาเหลข่านรีนั้เสรร็จแลผู้ว พระองคคกเร็ สดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น”
เมนนื่อพระเยซยตรกัสคคาอลุปมาเหลต่านกันี้นทบีนื่เราไดข้ศกซ ษาไปเสรห็จแลข้ว พระองคร์กห็ไมต่ทรงอยยต่ตอต่ ในพนนนี้ ทบีนื่นกันี้น พระ
เยซยทรงกระทคาพกันธกลิจอยยต่เสมอ; พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงเดลินทางไปทบีนื่ตาต่ งๆโดยบกังเอลิญหรนอเพราะโอกาสอคานวย
พระองคร์ทรงเดลินทางโดยมบีเปฟ้าหมายหนซนื่งเสมอ-เพนนื่อแสวงหาและชต่วย “ผยข้ทบีนื่หลงหายไป” ใหข้ไดข้รกับความรอดและ
เพนนื่อเปปิดเผยความรกักของพระเจข้าทบีนื่มบีตต่อคนบาปทบีนื่ขกัดสน, หลงหายและใกลข้ตาย ดกังนกันี้นเมนนื่อพระองคร์ทรงเสรห็จสลินี้น
การสกันื่งสอนของพระองคร์ในพนนนี้ ทบีนื่นกันี้นแลข้ว พระองคร์กห็ “เสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น”
ขข้อ 54: “เมฉสิ่อพระองคคเสดร็จมาถซงบผู้านเมฉองของพระองคคแลผู้ว พระองคคกร็สมัสิ่งสอนในธรรมศาลาของเขา
จนคนทมันั้งหลายประหลาดใจแลผู้วพผดกมันวข่า “คนนรีนั้มรีสตริปฟัญญาและการอริทธริฤทธริธิ์อยข่างนรีนั้มาจากไหน”
“บผู้านเมฉองของพระองคค” หมายถซงเขตแดนหรนอเมนองนาซาเรร็ธ มกันไมต่ไดข้หมายถซงแควข้นกาลลิลบีโดยรวม
เพราะวต่าพระองคร์ทรงอยยต่ในแควข้นกาลลิลอบี ยยต่แลข้วตอนทบีพนื่ ระองคร์ประทานคคาอลุปมาเหลต่านกันี้น
พระเยซยเสดห็จเขข้าไปในธรรมศาลาในเมนองนาซาเรห็ธและทรงสกันื่งสอนผยข้คนในสถานทบีนื่นมกัสการของพวกเขา
เอง ขณะทบีนื่พระองคร์ทรงสกันื่งสอนพวกเขา “คนทมันั้งหลายกร็ประหลาดใจ” กกับสตลิปฟัญญาของพระองคร์, ความเขข้าใจ
ของพระองคร์, และสลินื่งเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ทรงสอน ผยข้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์กคาลกังตรกัสดข้วยนกันี้นไมต่ไดข้ยอมรกับ
พระองคร์วต่าเปป็นพระเจข้าทบีนื่อยยใต่ นสภาพเนนนี้อหนกัง หากพวกเขายอมรกับ พวกเขากห็คงไมต่ถามคคาถามทบีวนื่ ต่า “คนนรีนั้มรีสตริ
ปฟัญญาและการอริทธริฤทธริธิ์อยข่างนรีนั้มาจากไหน?” พวกเขามองพระเยซยวต่าเปป็นอาจารยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่คนหนซนื่งแตต่ไมต่ใชต่พระ
บลุตรของพระเจข้าและพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
ขข้อ 55: “คนนรีนั้เปป็นลผกชข่างไมผู้มริใชข่หรฉอ มารดาของเขาชฉสิ่อมารรียคมริใชข่หรฉอ และนผู้องชายของเขาชฉสิ่อยากอบ
โยเสส ซรีโมน และยผดาสมริใชข่หรฉอ”
คลุณจะหมายเหตลุวต่าคคาถามแรกทบีพนื่ วกเขาถามคนอ “คนนรีนั้เปป็นลผกชข่างไมผู้มริใชข่หรฉอ?” ไมต่ใชต่ครกับ พระองคร์
ไมข่ไดผู้เปป็นลผกชข่างไมผู้ พระองคร์ไดข้ทรงประกาศพระองคร์เองวต่าเปป็นพระบลุตรของพระเจข้ามากกวต่าหนซนื่งหน แตต่พวก
เขากห็ไมต่เชนนื่อพระองคร์
ไมต่มบีขข้อสงสกัยในหกัวของผมเลยวต่าพระเยซยทรงภาคภยมลิใจมากๆในบลิดาบลุญธรรมของพระองคร์และวต่า
พระองคร์ไดข้ทรงเรบียนรยอข้ าชบีพของโยเซฟ นบีนื่ดยเหมนอนจะถยกสนกับสนลุนโดยกลิตตลิคณ
ลุ ของมาระโก ซซนื่งมบีบกันทซกไวข้วต่า
“คนนบีนี้เปป็นชข่างไมผู้บลุตรชายนางมารบียร์มใลิ ชต่หรนอ…?” (มาระโก 6:3) แนต่นอนวต่าพระองคร์ทรงเปป็นบลุตรของชต่างไมข้คน
นบีนี้โดยการสมรส-แตต่ไมต่ใชต่โดยการเกลิดตามธรรมชาตลิ ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าพระเยซยทรงภาคภยมลิใจทบีนื่ถยกมองวต่า
ทคางานกกับโยเซฟ-เพราะวต่าผมแนต่ใจวต่าโยเซฟเปป็นสลุดยอดชต่างไมข้คนหนซนื่ง ไมต่ใชต่ชาต่ งไมข้ธรรมดาๆ มกันเปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของพวกยลิวในสมกัยนกันี้นทบีนื่จะสอนอาชบีพแกต่บลุตรชายของตน ถซงแมข้วต่าบลิดาอาจเปป็นคนมกันื่งมบีกห็ตาม
(คลุณจคาไดข้วาต่ อกัครสาวกเปาโลเรบียนรยข้การทคาเตห็นทร์-และหาเลบีนี้ยงชบีพโดยใชข้วลิธบีนบีนี้ในระหวต่างชต่วงหนซนื่งของการรกับใชข้
ของเขา)

พวกผยนข้ คาทางศาสนาเหลต่านกันี้นคลิดวต่าพระเยซยเปป็นลยกนอกสมรสและกลต่าวเชต่นนกันี้นในทบีนื่สาธารณะ ในยอหร์น
บททบีนื่ 8 พระเยซยตรกัสวต่า “เหตลุฉะนกันี้นถข้าพระบลุตรจะทรงกระทคาใหข้ทต่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทต่านกห็จะเปป็นไทจรลิงๆ”
ขณะทบีนื่พระองคร์ตรกัสกกับพวกฟารลิสบี, พวกธรรมาจารยร์, และพวกผยข้ใหญต่ตต่อไปอยยต่นกันี้น พระองคร์ทรงประกาศวต่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า พวกเขาประกาศวต่าพวกเขาเปป็นเชนนี้อสายของอกับราฮกัม พระเยซยตรกัสวต่า
“ถข้าทต่านทกันี้งหลายเปป็นบลุตรของอกับราฮกัมแลข้ว ทต่านกห็จะทคาสลินื่งทบีอนื่ กับราฮกัมไดข้กระทคา แตต่บกัดนบีนี้ทต่านทกันี้งหลายหาโอกาส
ทบีจนื่ ะฆต่าเรา ซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่ไดข้บอกทต่านถซงความจรลิงทบีนื่เราไดข้ยลินมาจากพระเจข้า อกับราฮกัมมลิไดข้กระทคาอยต่างนบีนี้ ทต่านทกันี้ง
หลายยต่อมทคาสลินื่งทบีนื่พอต่ ของทต่านทคา” จากนกันี้นพวกเขากลต่าว-และไมต่มบีการขอโทษทบีนื่กลต่าวเชต่นนกันี้นเลย วต่า “เรามริไดผู้
เกริดจากการลข่วงประเวณรี เรามรีพระบริดาองคร์เดรียวคชอพระเจผู้า ” (ยอหร์น 8:36-41) พวกเขากลต่าวอยต่างเปปิดเผย
วต่าพระเยซยเปป็นลยกนอกสมรส, เปป็นบลุตรของการลต่วงประเวณบี คนเหลต่านบีนี้ทบีนื่พระเยซยกคาลกังตรกัสดข้วยนกันี้นไมต่เชนนื่อวต่า
พระองคร์ประสยตจลิ ากหญลิงพรหมจารบี
“มารดาของเขาชฉสิ่อมารรียคมริใชข่หรฉอ และนผู้องชายของเขาชฉสิ่อยากอบ โยเสส ซรีโมน และยผดาสมริใชข่หรฉอ?”
ใชต่แลข้วครกับ มารบียร์เปป็นมารดาของพระองคร์ และคนเหลต่านบีนี้เปป็นนข้องชายของพระองคร์-แตต่พระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิธ
ทรงเปป็นพระบลิดาของพระองคร์! ในลยกา 1:26-35 เราพบบกันทซกวต่าพระเจข้าไดข้ทรงสต่งกาเบรบียลมาประกาศแกต่มา
รบียร์วาต่ เธอจะเปป็นมารดาของพระบลุตรของพระองคร์โดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทบีนื่ทรงปกเธอ
มกันเปป็นเรนนื่องนต่าสนใจมากทบีนื่สดลุ ทบีนื่ไดข้สกังเกตวต่าทกังนี้ ๆทบีนื่พวกเขาไมต่เชนนื่อและเปป็นปฏลิปฟักษร์ตต่อพระเยซย และพวก
เขาปรารถนาทบีนื่จะฆต่าพระองคร์ พวกเขากห็ไมต่ไดข้ตกันี้งคคาถามเรนนื่องความเปป็นจรลิงแหต่งการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆอกันทรงฤทธลิธ
ของพระองคร์ คนเหลต่านกันี้นมบีความเคารพตต่อพระเยซยมากกวต่าพวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมต่นลิยมในสมกัยของเรา
ผยข้ตงกันี้ คคาถามและปฏริเสธการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระองคร์ดวข้ ยซนี้คา พวกเสรบีนลิยมและพวกสมกัยใหมต่นลิยมจะตข้องไปอยยต่
ในทบีตนื่ นื่คาของนรกยลินื่งกวต่าพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้น ผยข้ทบีนื่กลต่าววต่าพระองคร์ทรงเปป็นลยกของการลต่วง
ประเวณบีและปฏลิเสธพระองคร์
ขข้อ 56: “และนผู้องสาวทมันั้งหลายของเขากร็อยผข่กมับเรามริใชข่หรฉอ เขาไดผู้สริสิ่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้มาจากไหน”
“และนผู้องสาวทมันั้งหลายของเขากร็อยผข่กมับเรามริใชข่หรฉอ?” เราไมต่ทราบชนนื่อของนข้องสาวเหลต่านกันี้นของ
พระองคร์ แตต่เรามบีคคากลต่าวทบีนื่ชดกั เจนวต่าพระองคร์ทรงมบีนข้องสาวหลายคนจรลิงๆ มบีการตบีความอกันหลากหลายและ
มากมายเกบีนื่ยวกกับพวกนข้องชายและนข้องสาวของพระเยซย สลินื่งเดบียวทบีนื่ผมรยข้วาต่ จะตข้องกระทคากห็คนอ ยอมรกับพระวจนะ
ของพระเจข้าและปฏลิเสธทลุกสลินื่งทบีนื่เหลนอ ไมต่มบีขข้อสงสกัยใดๆเลยในหกัวของผมวต่ามารบียร์ไดข้ใหข้กคาเนลิดบลุตรคนอนนื่นๆในเวลา
ตต่อมา ผยข้ซซนื่งจรลิงๆแลข้วจะเปป็นนข้องชายและนข้องสาวรต่วมมารดาขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา
“เขาไดผู้สริสิ่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้มาจากไหน?” พวกเขาถามคคาถามนกันี้นอบีก-“ชายคนนบีนี้ทคาสลินื่งทบีนื่เขากคาลกังทคาอยยต่ไดข้
อยต่างไร? เหตลุใดเขาจซงแตกตต่างเหลนอเกลินจากทลุกคนทบีนื่เหลนอในครอบครกัวของเขาซซนื่งเขาเปป็นสมาชลิกของครอบครกัว
นกันี้น?” พระองคร์ทรงแตกตต่าง! พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า-พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวก
เขา!
ขข้อ 57: “เขาทมันั้งหลายจซงหมางใจในพระองคค ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “ศาสดาพยากรณคจะไมข่ขาด
ความนมับถฉอ เวผู้นแตข่ในบผู้านเมฉองของตน และในครมัวเรฉอนของตน”

คคาวต่า “หมางใจ” หมายความวต่า “ถยกทคาใหข้สะดลุด” ดกังทบีนื่เราพบในมกัทธลิว 11:6 ผยข้คนเหลต่านกันี้นพบ
อลุปสรรคหลายอยต่างในพระเยซยทบีนื่มบีตต่อการเชนนื่อ พวกเขาไมต่ไปไกลเกลินกวต่าเรนนื่องทบีนื่เปป็นธรรมชาตลิเพนนื่อมองหาคคาตอบ
เมนนื่อพระเยซยตรกัสแกต่นลิโคเดมกัสวต่า “ทต่านทกันี้งหลายตข้องบกังเกลิดใหมต่” นลิโคเดมกัสกห็คลิดถซงแตต่เรนนื่องทบีนื่เปป็นธรรมชาตลิ เขา
ถามวต่า “คนชราแลข้วจะบกังเกลิดใหมต่อยต่างไรไดข้ จะเขข้าในครรภร์มารดาครกังนี้ ทบีนื่สองและบกังเกลิดใหมต่ไดข้หรนอ?” (ยอหร์น
3:4) เขาไมต่ไดข้กคาลกังคลิดถซงเรนนื่องเหนฉอธรรมชาตริ; เขากคาลกังคลิดถซงแตต่เรนนื่องของเนนนี้อหนกัง และไมต่ใชต่ของจลิตวลิญญาณ
นบีนื่เปป็นจรลิงเชต่นกกันในกรณบีของคนเหลต่านบีนี้ในเมนองนาซาเรห็ธ พวกเขาสะดลุดทบีกนื่ ารกคาเนลิดอกันตนื่คาตข้อยของพระ
เยซย; และในความไมต่เชนนื่ออกันมนดบอดของพวกเขาๆไมต่ยอมฟฟังสตลิปฟัญญาของพระองคร์หรนอใสต่ใจการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ
ของพระองคร์ แตต่ปฏลิเสธพระองคร์โดยไมต่ไตต่ถามหรนอใครต่ครวญเพลินื่มเตลิม
สลินื่งตต่างๆของพระเจข้าถยกยอมรกับโดยความเชฉสิ่อ ไมต่ใชต่โดยเหตลุผลของมนลุษยร์ เราไมต่สามารถเอาพระคกัมภบีรร์,
พระเจข้า, พระครลิสตร์, หรนอพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไปใสต่ในหข้องทดลองและตรวจสอบใตข้กลข้องจลุลทรรศนร์ สลินื่งใดกห็ตาม
ทบีนื่เรารกับเอาจากพระเจข้าตข้องมาโดยความเชฉสิ่อ และ “ถข้าไมต่มบีความเชนนื่อแลข้ว จะเปป็นทรีสิ่พอพระทมัยของพระองคร์กห็ไมต่
ไดข้เลย” (ฮบ. 11:6) เราไมต่เชนนื่อฟฟังพระเจข้าเมนนื่อเราไมต่เชนนื่อพระองคร์-เหตลุวต่า “การกระทคาใดๆกห็ตามทบีนื่มริไดผู้กระทคา
ดข้วยความเชนนื่อกห็เปป็นบาปทกันี้งสลินี้น” (โรม 14:23)
พวกยลิวเหลต่านกันี้นสะดลุดทบีนื่ชรีวตริ อกันตนื่คาตข้อยของพระเยซย พวกเขากคาลกังคาดหวกังกษกัตรลิยร์ผยข้เปปปี่ยมอานลุภาพองคร์
หนซนื่ง-พระองคร์ทรงเปป็นชต่างไมข้ตนื่คาตข้อยคนหนซนื่ง
พวกเขาสะดลุดทบีนื่การขาดการฝฝึกอบรมของพระองคร์ในโรงเรบียนเหลต่านกันี้นของพวกรกับบบี-พระองคร์ทรงถยก
ฝฝึกหกัดในรข้านของชต่างไมข้คนหนซนื่ง ในความมนดบอดและความไมต่เชนนื่อของพวกเขา พวกเขาปฏลิเสธทบีนื่จะฟฟังสตลิปฟัญญา
ของพระองคร์และยอมรกับพระองคร์ใหข้เปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา พวกเขาไมต่เชนนื่อวต่าสตลิปฟัญญาของพระองคร์
เปป็นของจรลิงและของแทข้ เพราะวต่าพระองคร์ไมต่ไดข้บรรลลุถซงสตลิปฟัญญานกันี้นผต่านทางเหลต่าครยอาจารยร์ของพวกเขา
วกันนบีนี้มกันกห็เปป็นเหมนอนเดลิม หากผยข้รกับใชข้หนลุต่มคนใดอยากทบีจนื่ ะกข้าวหนข้าจรลิงๆ เขากห็ตข้องไปยกังโรงเรบียน “ทบีนื่
ถยกตข้อง” และถยกสอนโดยเหลต่าอาจารยร์ “ทบีนื่ถยกตข้อง” มลิฉะนกันี้นนลิกายนกันี้นๆกห็จะปฏลิเสธเขา
“ศาสดาพยากรณคจะไมข่ขาดความนมับถฉอ เวผู้นแตข่ในบผู้านเมฉองของตน และในครมัวเรฉอนของตน” ในเรนนื่อง
ตต่างๆทบีนื่ปกตลิธรรมดาของชบีวลิต คนๆหนซนื่งจะไดข้รกับการตข้อนรกับอยต่างอบอลุต่นทต่ามกลางเหลต่าญาตลิสนลิทและเพนนื่อนๆวกัย
เดห็กของเขามากกวต่าทต่ามกลางพวกคนแปลกหนข้า แตต่นบีนื่ไมต่ใชต่ความจรลิงเมนนื่อคนๆนกันี้นดยเหมนอนเปป็นผยข้ทบีนื่เหนนอกวต่าพวก
เขาอยต่างมหาศาล เหลต่าเพนนื่อนบข้านและญาตลิทกันี้งหลายดยเหมนอนจะคลิดเกบีนื่ยวกกับเขาแคต่ในแบบทบีนื่พวกเขาเคยรยข้จกักเขา
ในสมกัยกต่อนเทต่านกันี้น และพวกเขากห็ชาข้ ทบีนื่จะเชนนื่อวต่าเขาไดข้กลายเปป็นผยข้ทบีนื่เหนนอกวต่าพวกเขาเองไปเสบียแลข้ว
มาระโกเสรลิมในกลิตตลิคลุณของเขาวต่า “...ทต่ามกลางญาตลิพบีนื่นข้องของตน” (มาระโก 6:4) ตามทบีนื่ยอหร์นกลต่าว
“แมข้พวกนข้องๆของพระองคร์กห็มลิไดข้เชนนื่อในพระองคร์” (ยอหร์น 7:5) พวกเขามองพระเยซยวต่าเปป็นเหมนอนคนหนซนื่งใน
หมยต่พวกเขา และพวกเขาปฏลิเสธทบีนื่จะเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นสลินื่งใดนอกจากแคต่หนซนื่งในพบีนื่นข้องเหลต่านกันี้น แตต่พระองคร์
ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อหนกัง! พระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา! มกันชต่างเปป็นเรนนื่องนต่าเศรข้าทบีพนื่ วก
เขากระทบไหลต่กกับพระองคร์, พวกเขารกับประทานกกับพระองคร์, พวกเขาเดลินทางกกับพระองคร์-แตต่พวกเขาไมต่
ยอมรกับพระองคร์วต่าเปป็นผยข้ทรงถยกสกัญญาไวข้นกันี้น

ขข้อ 58: “พระองคคจซงมริไดผู้ทรงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์มากทรีสิ่นมัสิ่น เพราะเขาไมข่มรีความเชฉสิ่อ”
ผยข้คนเหลต่านกันี้นไมต่ไดข้พยายามทบีจนื่ ะใชข้ความรลุนแรงในขณะนกันี้น เหมนอนกกับทบีนื่พวกเขาไดข้กระทคาตอนทบีนื่
พระองคร์ทรงมาเยนอนพนนี้นทบีนื่นบีนี้ในคราวแรก (ลยกา 4:28-30); แตต่พวกเขากห็ยกังปฏลิเสธทบีนื่จะเชนนื่อในพระองคร์เหมนอนเดลิม
พวกเขาดนนี้อแพต่งตต่อไปในความไมต่เชนนื่อของตนจนถซงขนาดทบีนื่พระเยซยทรงอกัศจรรยร์ใจและประหลาดใจกกับการขาด
ความเชนนื่อของพวกเขา (มาระโก 6:6) พระเยซย “มริไดผู้ทรงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์มาก” หรนอการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆใน
พนนนี้ ทบีนื่นกันี้น นบีนื่ไมต่ใชต่เปป็นเพราะการขาดความสามารถหรนอฤทธลิธเดชในสต่วนของพระองคร์ แตต่ “เพราะความไมข่เชฉสิ่อของ
พวกเขา” ความไมต่เชนนื่อเปป็นบาปทรีสิ่นข่าเกลรียดทรีสิ่สดทุ ทบีนื่มนลุษยร์เดลินดลินจะสามารถกระทคาตต่อพระเจข้าผยทข้ รงมหลิทธลิฤทธลิธไดข้
อยต่างไรกห็ตาม ฤทธลิธเดชขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าในการกระทคาการอกัศจรรยร์ตต่างๆไมต่ไดข้ขซนั้นอยผข่กมับความเชนนื่อ
ของมนลุษยร์ หลายครกังนี้ พระองคร์ทรงรมักษาใหผู้หายโดยผยข้ทบีนื่ไดข้รกับการรกักษาใหข้หายนกันี้นไมต่มบีความเชนนื่อ (มธ. 8:13;
15:28; ลยกา 22:51 ฯลฯ) ดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นไปไดผู้ทบีนื่พระองคร์จะทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ตต่างๆในพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้น-แตต่
พระองคร์กมห็ ลิไดข้กระทคาเพราะความไมต่เชนนื่อของพวกเขา ผมขอเนข้นยนี้คาวต่าเราจะตข้องไมต่คดลิ เอาเองวต่าฤทธลิธเดชของ
พระเยซยถยกจคากมัดโดยความไมต่เชนนื่อของพวกเขา แตต่พวกเขามบีอคตลิตอต่ พระองคร์เหลนอเกลินและเกลบียดชกังพระองคร์
มากเหลนอเกลินจนพวกเขาไมต่อยยต่ในสภาพทบีนื่จะตกัดสลินหลกักฐานนกันี้นและทบีนื่จะปฟักใจเชนนื่อผต่านทางการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆวต่า
พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า ดข้วยเหตลุนบีนี้ พระเยซยจซงทรงทราบวต่ามกันจะไมต่กอต่ ใหข้เกลิดประโยชนร์อกันใดเลยหากพระองคร์
ทรงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธมากและการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆทบีนื่นกันื่น พระเยซยไมข่เคยกระทคาการอกัศจรรยร์ใดเพบียงเพนนื่อทบีจนื่ ะ
แสดงออกถซงฤทธลิธเดชของพระองคร์; มกันเปป็นไปเพนนื่อถวายเกบียรตลิพระเจข้าและความรอดของดวงวลิญญาณทกันี้งหลาย
เสมอ จงศซกษาการอกัศจรรยร์ทกันี้งหมดของพระเยซยและคลุณจะเหห็นอยต่างชกัดเจนวต่าพระองคร์มลิไดข้ทรงกระทคาการ
อกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นเพบียงเพนนื่อทบีนื่จะทคาใหข้มนลุษยร์รยข้สซกสบายใจหรนอมบีความสลุข หรนอเพนนื่อขจกัดความเจห็บปวดไปเสบีย
หากพระเยซยไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธในพนนนี้ ทบีนื่นกันี้น ผยข้คนกห็คงจะประกาศวต่าพระองคร์กคาลกัง
ทคาการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นโดยฤทธลิธของพญามาร (พวกฟารริสเรี หลต่านกันี้นไดข้กลต่าวหาพระองคร์วาต่ ขมับผรีออกโดยฤทธลิธของ
พญามาร-มธ. 9:34; 12:24) พระเยซยทรงสกัพพกัญญย และพระองคร์ทรงทราบใจของคนเหลต่านบีนี้ พระองคร์ทรงทราบ
วต่ามกันคงไมต่มบีประโยชนร์อกันใดทบีนื่จะกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆในพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้น การอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้
ทรงกระทคาเปป็นการแสดงความเมตตากรลุณาและมบีลกักษณะเฉพาะตกัวทบีนื่พวกมกันไมต่อาจถยกยกใหข้เปป็นฝปมนอของพญา
มารไดข้อยต่างงต่ายดายมากๆ พระองคร์ทรงกระทคามากพอทบีนื่จะพลิสยจนร์ใหข้ประชาชนเหลต่านกันี้นเหห็นวต่าพระองคร์ทรงเปป็น
พระบลุตรของพระเจข้าหากพวกเขาปรารถนาทบีนื่จะรยจข้ กักความจรลิง พระองคร์ทรงปลต่อยพวกเขาใหข้อยยต่ในความไมต่เชนนื่อ
ของพวกเขา แตต่พระองคร์ทรงปลต่อยพวกเขาโดยปราศจากขผู้อแกผู้ตมัว
ผมไมต่อาจเนข้นยนี้คาอยต่างแขห็งแรงเกลินไปวต่าในเรนนื่องตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณพระเจข้าทรงประสงคร์ความเชนนื่อ-ใชต่
แลข้วครกับ พระเจข้าทรงเรรียกรผู้องความเชนนื่อ ดกังทบีนื่ไดข้ชบีนี้ใหข้เหห็นไปกต่อนหนข้านบีนี้แลข้ว พระเยซยตรกัสแกต่เหลต่าสาวกของ
พระองคร์วต่า “จงมบีความเชนนื่อในพระเจข้าเถลิด” (มาระโก 11:22) และเปาโลบอกเราวต่า “แตต่ถข้าไมต่มบีความเชนนื่อแลข้ว
จะเปป็นทบีนื่พอพระทกัยของพระองคร์กห็ไมต่ไดข้เลย” (ฮบ. 11:6) และ “ทกันี้งนบีนี้เพราะการกระทคาใดๆกห็ตามทบีนื่มลิไดข้กระทคา
ดข้วยความเชนนื่อกห็เปป็นบาปทกันี้งสลินี้น” (โรม 14:23) มาระโกบอกเราวต่าหลกังจากการฟฟนฟื้ คนนพระชนมร์ของพระเยซย
พระองคร์ทรงปรากฏแกต่สาวกสลิบเอห็ดคนนกันี้นและทรงตคาหนลิพวกเขาอยต่างเขข้มงวดเพราะการขาดความเชนนื่อของ

พวกเขา: “ภายหลกังพระองคร์ทรงปรากฏแกต่สาวกสลิบเอห็ดคนเมนนื่อเขาเอนกายลงรกับประทานอยยต่ และทรงตริเตรียน
เขาเพราะเขาไมข่เชฉสิ่อและใจดฉนั้อดซง ดข้วยเหตลุทบีนื่เขามลิไดข้เชนนื่อคนซซนื่งไดข้เหห็นพระองคร์เมนนื่อพระองคร์ทรงเปป็นขซนี้นมาแลข้ว”
(มาระโก 16:14)

วมันทรีเที่ ลวรผู้ายสคาหรมับเมชองนาซาเรก็ธ
บททบีนื่ 13 ปปิดทข้ายดข้วยบกันทซกยต่อๆเกบีนื่ยวกกับการไปเยนอนเมนองนาซาเรห็ธของพระเยซย ดกังทบีนื่เราไดข้เหห็นแลข้วใน
ขข้อพระคคาเหลต่านบีนี้ ประชาชนชาวเมนองนาซาเรห็ธเหลต่านกันี้นตาบอดฝฝ่ายวลิญญาณ และพวกเขาปฏลิเสธพระองคร์ นกันื่น
เปป็นวกันทบีนื่เลวรข้ายจรลิงๆสคาหรกับเมนองนาซาเรห็ธ! พระเจข้าทรงอยยต่ทต่ามกลางพวกเขาแลข้ว และพวกเขาไมต่รยข้จกักพระองคร์
“ศาสดาพยากรณร์ผยข้นกันี้นทบีนื่จะเสดห็จมา” ซซนื่งเหลต่าศาสดาพยากรณร์ของพวกเขาไดข้กลต่าวถซง (ยอหร์น 6:14; พบญ.
18:15, 18) ทรงอยยต่ทาต่ มกลางพวกเขาแลข้ว-และพวกเขาไมต่รยข้จกักพระองคร์ พระเมษโปดกของพระเจข้าผยข้ซซนื่งไดข้เสดห็จ
เขข้ามาในโลกเพนอนื่ แสวงหาและชต่วยผยข้ทบีนื่หลงหายไปใหข้รอดทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่นแลข้วเพนนื่อทบีนื่จะชต่วยพวกเขาใหข้รอด; แตต่
พระองคร์กทห็ รงชต่วยพวกเขาใหข้รอดไมต่ไดข้ เพราะความไมต่เชนนื่อของพวกเขา ใชต่แลข้วครกับ นกันื่นเปป็นวกันทบีนื่เลวรข้ายสคาหรกับ
เมนองนาซาเรห็ธ-วกันทบีนื่นต่าเศรข้า พระของยลุคนบีนี้ นกันื่นคนอพญามาร ไดข้ปปิดตาใจของพวกเขา และพวกเขาปฏลิเสธทบีนื่จะ
มองเหห็นดข้วยดวงตาของมนลุษยร์ภายในนกันี้นวต่าพระเยซยทรงเปป็นผยข้ใดและเหตลุใดพระองคร์ทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่น นกันื่นเปป็นวกันทบีนื่นต่า
เศรข้าสคาหรกับเมนองนาซาเรห็ธเพราะวต่าพระเยซยไมข่ทรงเสดร็จผข่านไปทางนมันั้นอรีกเลย-นกันื่นเปป็นการเดลินทางครกันี้งสลุดทข้าย
ของพระองคร์ผต่านเขข้าไปในเมนองนกันี้น และมกันเปป็นโอกาสสทุดทผู้ายของพวกเขา
คลุณบกังเกลิดใหมต่แลข้วหรนอยกัง? คลุณไดข้รกับความรอดโดยพระคลุณของพระเจข้าแลข้วหรนอยกัง? คลุณไดข้รกับการ
ชคาระลข้างในพระโลหลิตนกันี้นแลข้วหรนอยกัง? หากยกัง นบีนื่อาจเปป็นโอกาสสลุดทข้ายของคทุณกห็ไดข้ พระเจข้ากคาลกังตรกัสแกต่คลุณ
ผต่านทางขข้อความนบีนี้ไหม? หากใชต่ ผมกห็ขอวลิงวอนคลุณใหข้ตอข้ นรกับพระเยซยเดบีดี๋ยวนบีนี้ จงเชนนื่อในพระเยซยครลิสตร์เจข้า,
ตข้อนรกับพระองคร์โดยความเชนนื่อ-และพระองคร์จะทรงชต่วยคลุณใหข้รอดและประทานสกันตลิสลุขและความมกันื่นใจไวข้ในใจ
ของคลุณ วมันนรีนั้เปป็นวกันแหต่งความรอด; บมัดนรีนั้เปป็นเวลาอกันเหมาะสม ขอพระเจข้าทรงโปรดขณะทบีนื่คลุณอต่านและขณะทบีนื่
คลุณศซกษา หากคลุณยกังไมต่ไดข้บกังเกลิดใหมต่ ถข้อยคคาเหลต่านบีนี้จะฝฝ่าเขข้าไปในใจของคลุณและพระวจนะของพระเจข้าจะหา
ทางเขข้าสยต่จลิตวลิญญาณของคลุณ การเขข้าไปของพระวจนะใหข้ความสวต่าง และความสวต่างนคามาซซนื่ง ชรีวตริ ผมขอรข้อง
คลุณทบีจนื่ ะไมต่ทคาวกันนบีนี้เหมนอนกกับชาวเมนองนาซาเรห็ธเหลต่านกันี้นในวกันทบีนื่เลวรข้ายนกันี้นเมนนื่อพระเยซยเสดห็จผต่านเขข้าไปในเมนอง
นกันี้นเปป็นครกันี้งสลุดทข้ายและพวกเขาไดข้ปฏลิเสธพระองคร์และผลกักไสพระองคร์ไปเสบีย

บททรีที่ 14
14:1 ครกันี้งนกันี้นเฮโรดเจข้าเมนองไดข้ยลินกลิตตลิศพกั ทร์ของพระเยซย
14:2 จซงกลต่าวแกต่พวกคนใชข้ของทต่านวต่า “ผยข้นบีนี้แหละเปป็นยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา ทต่านไดข้เปป็นขซนี้นมาจากความตาย
แลข้ว เหตลุฉะนกันี้นทต่านจซงกระทคาการอลิทธลิฤทธลิธไดข้”
14:3 ดข้วยวต่าเฮโรดไดข้จกับยอหร์นมกัดแลข้วขกังคลุกไวข้ เพราะเหห็นแกต่นางเฮโรเดบียสภรรยาของฟปลลิปนข้องชายของตน
14:4 เพราะยอหร์นเคยทยลทต่านวต่า “ทต่านผลิดพระราชบกัญญกัตลิทรบีนื่ กับนางมาเปป็นภรรยา”
14:5 ถซงเฮโรดอยากจะฆต่ายอหร์นกห็กลกัวประชาชน ดข้วยวต่าเขาทกันี้งหลายนกับถนอยอหร์นวต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์
14:6 แตต่เมนนื่อวกันฉลองวกันกคาเนลิดของเฮโรดมาถซง บลุตรสาวนางเฮโรเดบียสกห็เตข้นรคาตต่อหนข้าเขาทกันี้งหลาย ทคาใหข้เฮโรด
ชอบใจ
14:7 เฮโรดจซงสกัญญาโดยปฏลิญาณวต่า เธอจะขอสลินื่งใดๆ กห็จะใหข้สลินื่งนกันี้น
14:8 บลุตรสาวกห็ทยลตามทบีนื่มารดาไดข้สกันื่งไวข้แลข้ววต่า “ขอศบีรษะยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาใสต่ถาดมาใหข้หมต่อมฉกันทบีนื่นบีนื่
เพคะ”
14:9 ฝฝ่ายกษกัตรลิยร์เฮโรดกห็เศรข้าใจ แตต่เพราะเหตลุทบีนื่ไดข้ปฏลิญาณไวข้และเพราะเหห็นแกต่พวกทบีนื่เอนกายลงรกับประทาน
ดข้วยกกันกกับทต่าน จซงออกคคาสกันื่งอนลุญาตใหข้
14:10 แลข้วกห็ใชข้คนไปตกัดศบีรษะยอหร์นในคลุก
14:11 เขาจซงเอาศบีรษะของยอหร์นใสต่ถาดมาใหข้หญลิงสาวนกันี้น หญลิงสาวนกันี้นกห็เอาไปใหข้มารดา
14:12 ฝฝ่ายพวกสาวกของยอหร์นกห็มารกับเอาศพไปฝฟังไวข้ แลข้วกห็มาทยลพระเยซยใหข้ทรงทราบ
14:13 เมนนื่อพระเยซยทรงไดข้ยลินแลข้ว พระองคร์จงซ ลงเรนอเสดห็จไปจากทบีนื่นกันื่น ไปยกังทบีนื่เปลบีนื่ยวแตต่ลคาพกังพระองคร์ เมนนื่อ
ประชาชนทกันี้งปวงไดข้ยลิน เขากห็ออกจากเมนองตต่างๆเดลินตามพระองคร์ไป
14:14 ครกันนี้ พระเยซยเสดห็จขซนี้นจากเรนอแลข้ว กห็ทอดพระเนตรเหห็นประชาชนหมยต่ใหญต่ พระองคร์ทรงสงสารเขา จซงไดข้
ทรงรกักษาคนปฝ่วยของเขาใหข้หาย
14:15 ครกันนี้ เวลาเยห็นแลข้วพวกสาวกของพระองคร์มาทยลพระองคร์วาต่ “ทบีนื่นบีนื่กกันดารอาหารนกัก และบกัดนบีนี้กห็เยห็นลงมาก
แลข้ว ขอพระองคร์ทรงใหข้ประชาชนไปเสบียเถลิด เพนนื่อเขาจะไดข้ไปซนนี้ออาหารตามหมยต่บข้านสคาหรกับตนเอง”
14:16 ฝฝ่ายพระเยซยตรกัสกกับพวกสาวกวต่า “เขาไมต่จคาเปป็นตข้องไปจากทบีนื่นบีนื่ พวกทต่านจงเลบีนี้ยงเขาเถลิด”
14:17 พวกสาวกจซงทยลพระองคร์วาต่ “ทบีนื่นพบีนื่ วกขข้าพระองคร์มบีแตต่ขนมปฟังเพบียงหข้ากข้อนกกับปลาสองตกัวเทต่านกันี้น”
14:18 พระองคร์จงซ ตรกัสวต่า “เอาอาหารนกันี้นมาใหข้เราทบีนื่นบีนื่เถลิด”
14:19 แลข้วพระองคร์ทรงสกันื่งใหข้คนเหลต่านกันี้นนกันื่งลงทบีนื่หญข้า เมนนื่อทรงรกับขนมปฟังหข้ากข้อนกกับปลาสองตกัวนกันี้นแลข้ว กห็ทรง
แหงนพระพกักตรร์ดฟย ฟ้าสวรรคร์ ทรงขอบพระคลุณ และหกักขนมปฟังสต่งใหข้เหลต่าสาวก เหลต่าสาวกกห็แจกใหข้คนทกันี้งปวง
14:20 เขาไดข้กลินอลินื่มทลุกคน สต่วนเศษอาหารทบีนื่ยกังเหลนอนกันี้น เขาเกห็บไวข้ไดข้ถซงสลิบสองกระบลุงเตห็ม
14:21 ฝฝ่ายคนทบีนื่ไดข้รบกั ประทานอาหารนกันี้นมบีผยข้ชายประมาณหข้าพกันคน มลิไดข้นกับผยข้หญลิงและเดห็ก
14:22 ในทกันใดนกันี้นพระเยซยไดข้ตรกัสใหข้เหลต่าสาวกของพระองคร์ลงเรนอขข้ามฟากไปกต่อน สต่วนพระองคร์ทรงรอสต่ง
ประชาชนกลกับบข้าน

14:23 และเมนนื่อใหข้ประชาชนเหลต่านกันี้นไปหมดแลข้ว พระองคร์เสดห็จขซนี้นไปบนภยเขาโดยลคาพกังเพนนื่อจะอธลิษฐาน เมนนื่อถซง
เวลาคนื่คา พระองคร์ยกังทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่นแตต่ผยข้เดบียว
14:24 แตต่ขณะนกันี้นเรนออยยต่กลางทะเลแลข้ว และถยกคลนนื่นโคลงเพราะทวนลมอยยต่
14:25 ครกันนี้ เวลาสามยามเศษ พระเยซยจซงทรงดคาเนลินบนนนี้คาทะเลไปยกังเหลต่าสาวก
14:26 เมนนื่อเหลต่าสาวกเหห็นพระองคร์ทรงดคาเนลินมาบนทะเล เขากห็ตกใจนกัก พยดกกันวต่า “เปป็นผบี” เขาจซงรข้องอซงไป
เพราะความกลกัว
14:27 ในทกันใดนกันี้นพระเยซยตรกัสกกับเขาวต่า “จงชนนื่นใจเถลิด คนอเราเอง อยต่ากลกัวเลย”
14:28 ฝฝ่ายเปโตรจซงทยลตอบพระองคร์วาต่ “พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าเปป็นพระองคร์แนต่แลข้ว ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์
เดลินบนนนี้คาไปหาพระองคร์”
14:29 พระองคร์ตรกัสวต่า “มาเถลิด” เมนนื่อเปโตรลงจากเรนอแลข้ว เขากห็เดลินบนนนี้คาไปหาพระเยซย
14:30 แตต่เมนนื่อเขาเหห็นลมพกัดแรงกห็กลกัว และเมนนื่อกคาลกังจะจมกห็รอข้ งวต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ชต่วยขข้าพระองคร์ดวข้ ย”
14:31 ในทกันใดนกันี้นพระเยซยทรงเอนนี้อมพระหกัตถร์จกับเขาไวข้ แลข้วตรกัสกกับเขาวต่า “โอ คนมบีความเชนนื่อนข้อย เจข้าสงสกัย
ทคาไม”
14:32 เมนนื่อพระองคร์กกับเปโตรขซนี้นเรนอแลข้ว ลมกห็สงบลง
14:33 เขาทกันี้งหลายทบีนื่อยยต่ในเรนอจซงมานมกัสการพระองคร์ทยลวต่า “พระองคร์ทรงเปป็นพระบลุตรของพระเจข้าจรลิงแลข้ว”
14:34 ครกันนี้ พวกเขาขข้ามฟากไปแลข้ว กห็มาถซงแขวงเยนเนซาเรท
14:35 เมนนื่อคนในสถานทบีนื่นกันี้นรยข้จกักพระองคร์แลข้วกห็ใชข้คนไปบอกกลต่าวทกันื่วแควข้นนกันี้น ตต่างกห็พาบรรดาคนเจห็บปฝ่วยมา
เฝฟ้าพระองคร์
14:36 เขาทยลอข้อนวอนขอพระองคร์โปรดใหข้เขาไดข้แตะตข้องแตต่ชายฉลองพระองคร์เทต่านกันี้น และผยข้ใดไดข้แตะตข้องแลข้ว
กห็หายปฝ่วยบรลิบยรณร์ดบีทลุกคน

ใจวรินจริ ฉมัยผริดและชอบทรีที่ถซูกรบกวนของเฮโรด
การฆาตกรรมยอหร์นผซูผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา
ขข้อ 1: “ครมันั้งนมันั้นเฮโรดเจผู้าเมฉองไดผู้ยรินกริตตริศพมั ทคของพระเยซผ”
“เฮโรดเจผู้าเมฉอง” (ถยกเรบียกดข้วยวต่า อมันทรีพาส) เปป็นบลุตรของเฮโรดมหาราช เฮโรดมหาราชไดข้สลินี้นชบีพนต่า
จะในปปแรกหลกังจากการประสยตลิของพระเยซยและทลินี้งอาณาจกักรของเขาไวข้แกต่บลุตรสามคนของเขา ซซนื่งเฮโรดอกันทบี
พาสผยข้นบีนี้เปป็นบลุตรคนหนซนื่งในสามคนนกันี้น เขาปกครองอยยต่เหนนอแควข้นกาลลิลบีและแควข้นเปเรอา ชนอนื่ ตคาแหนต่ง “เจผู้า
เมฉอง” (tetrarch) บอกเปป็นนกัยอยต่างตรงตกัวถซง “ผยข้หนซนื่งทบีนื่ปกครองเหนนอหนซนื่งในสบีนื่ของแวต่นแควข้นใดๆ” อยต่างไร
กห็ตาม หลกังจากการสลินี้นชบีพของเฮโรดมหาราช ชนนื่อตคาแหนต่งนบีนี้สลุดทข้ายแลข้วกห็บอกเปป็นนกัยถซงเจข้าเมนองหรนอผยข้ปกครอง
ของแวต่นแควข้นใดๆทบีนื่ขซนี้นตต่อจกักรพรรดลิโรม
เฮโรดอกันทบีพาสเกลิดจากหญลิงชาวสะมาเรบียผยข้หนซนื่งชนนื่อวต่า มกัลเธรส และเปป็นพบีนื่ชายของอารร์เคเลาสร์ เขา
แตต่งงานกกับธลิดาของกษกัตรลิยร์อาระเบบียองคร์หนซนื่งซซนื่งมบีพระนามวต่า อาเรทกัส อยต่างไรกห็ตาม เมนนื่อนข้องชายรต่วมบลิดา

ของเขา นกันื่นคนอ เฮโรดฟปลลิป มาเยบีนื่ยมเขา เขากห็ตกหลลุมรกักกกับนางเฮโรเดบียสภรรยาของฟปลลิป และมบีชกัยในการ
ทคาใหข้นางทลินี้งสามบีของนางและมาแตต่งงานกกับเขา ไมต่ตอข้ งสงสกัยเลยวต่านางเฮโรเดบียสเปป็นหญลิงไรข้ศบีลธรรมและคลิดวต่า
นบีนื่เปป็นโอกาสทองทบีตนื่ นจะกลายเปป็นหญลิงทบีนื่มบีชนนื่อเสบียง
เพนนื่อทบีนื่เฮโรดอกันทบีพาสจะแตต่งงานกกับนางเฮโรเดบียส เขาตข้องจคาใจหยต่ารข้างกกับธลิดาของอาเรทกัส ซซนื่งทคาใหข้
พต่อตาของเขาประกาศสงครามตต่อเขาในภายหลกัง ในสงครามนกันี้น เฮโรดอกันทบีพาสพต่ายแพข้หมดรยปและกองทกัพ
ของเขาถยกทคาลายโดยอาเรทกัส พวกยลิวเชนนื่อวต่านบีนื่เปป็นการแกข้แคข้นของพระเจข้า, พระพลิโรธของพระเจข้าถยกเทลงบน
เฮโรดเพราะบาปอกันชกันื่วรข้ายนกันี้นของการหยต่าภรรยาของเขาเองเพนนื่อทบีนื่จะไดข้นางเฮโรเดบียสมาเปป็นภรรยาของตน
ประมาณปป ค.ศ. 37 นข้องชายของนางเฮโรเดบียส นกันื่นคนอ อากรลิปปา (เฮโรดผยข้ถยกกลต่าวถซงในกลิจการ 12)
ซซนื่งโดยการเปป็นมลิตรกกับจกักรพรรดลิคาลลิกยลต่าไดข้ถยกแตต่งตกังนี้ ใหข้เปป็นกษกัตรลิยร์เหนนอพนนี้นทบีนื่นกันี้นทบีนื่ฟปลลิปเคยครอบครองแตต่
กต่อน และหญลิงทบีนื่ทะเยอทะยานผยข้นบีนี้กห็มบีใจรลิษยายลินื่งนกัก นางไมต่ใหข้สามบีของนางไดข้หยลุดพกักเลยสกักนลิดเดบียว ทกันี้งๆทบีนื่เขา
เปป็นคนทบีนื่รกักความสบายและระมกัดระวกังตกัว ดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงไปทบีนื่กรลุงโรมกกับนางเพนนื่อทบีจนื่ ะดยวาต่ เขาจะถยกประกาศ
ใหข้เปป็นกษกัตรลิยร์อยต่างเปป็นทางการไดข้เชต่นกกันหรนอไมต่ แตต่อากรลิปปาไดข้สต่งจดหมายหลายฉบกับไปถซงจกักรพรรดลิแหต่งโรม
โดยกลต่าวหาอกันทบีพาสวต่าเปป็นกบฏในการตลิดตต่อสกัมพกันธร์กกับพวกพารร์เธบีย เมนนื่อจกักรพรรดลิไดข้รบกั จดหมายเหลต่านบีนี้ เขา
กห็เชนนื่อขข้อความของพวกมกันและอกันทบีพาสกห็ถยกโยนออกจากตคาแหนต่งและถยกเนรเทศไปยกังแควข้นกอล ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆ
เขาตายอยต่างทลุกขร์ระทมมหาศาล
มกันอาจเปป็นเรนนื่องทบีนื่ชวนสกับสนเลห็กนข้อยทบีนื่จะแยกแยะระหวต่างเฮโรดสามคนนบีนี้ซซนื่งถยกเรบียกโดยชนนื่อนกันี้นในภาค
พกันธสกัญญาใหมต่ เฮโรดมหาราชไดข้เขต่นฆต่าทารกนข้อยเหลต่านกันี้นตอนทบีพนื่ ระเยซยประสยตลิ นกักปราชญร์เหลต่านกันี้นไดข้มา
เสาะหาตคาแหนต่งของการประสยตลิของพระเยซย และเฮโรดสกันื่งพวกเขาใหข้กลกับมาหาตนเมนนื่อพวกเขาพบพระกลุมาร
นกันี้นเพนนื่อทบีตนื่ นจะไปนมกัสการพระองคร์เชต่นกกัน อยต่างไรกห็ตาม พระเจข้าทรงเตนอนนกักปราชญร์เหลต่านกันี้นใหข้กลกับบข้านไป
ทางอนนื่น; และเมนนื่อเฮโรดเหห็นวต่าตนถยกหลอกเสบียแลข้ว เขากห็ฆต่าเดห็กทารกทลุกคนในเมนองนกันี้นเพนนื่อพยายามทบีนื่จะทคาลาย
กษกัตรลิยร์องคร์ใหมต่นบีนี้
เฮโรดคนทบีนื่สอง เฮโรดอมันทรีพาส เปป็นคนทบีนื่เรากคาลกังศซกษาอยยต่ตอนนบีนี้-คนทบีนื่ตดกั ศบีรษะยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศ
มา
คนทบีนื่สามคนอ เฮโรดอากรริปปา ผยข้ซซนื่งฆต่ายากอบและจคาคลุกเปโตร (กลิจการ บททบีนื่ 12)
เหลต่านบีนี้คนอเฮโรดสามคนหลกักๆ แตต่เราทราบจากโยเซฟฟัสนกักประวกัตลิศาสตรร์วต่า คนอนนื่นอบีกหลายคนจาก
ตระกยลนบีนี้ใชข้ชนนื่อของผยข้กต่อตกันี้ง นกันื่นคนอ เฮโรดมหาราช
เฮโรด “ไดผู้ยรินกริตตริศมัพทคของพระเยซผ” เขาไดข้ยลินรายงานขต่าวเกบีนื่ยวกกับบลุรลุษผยข้หนซนื่งซซนื่งมบีชนนื่อเสบียงมากๆ-ผยข้ทบีนื่
ไดข้กระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆและกระทคาสลินื่งมหกัศจรรยร์หลายประการ ประวกัตศลิ าสตรร์บอกเราวต่าในระหวต่างปปหลกังๆ
แหต่งการครองราชยร์ของเขา ปกตลิแลข้วเฮโรดอาศกัยอยยต่ทบีนื่ทลิเบเรบียส นบีนื่เปป็นเมนองๆหนซนื่งทบีนื่ตกันี้งอยยต่ทางชายฝฟัปี่งดข้านทลิศ
ตะวกันตกของทะเลกาลลิลบี ซซนื่งถยกเรบียกวต่าทะเลทลิเบเรบียสเชต่นกกัน (ยอหร์น 6:1) เราไมต่มบีบกันทซกเกบีนื่ยวกกับการเสดห็จไป
เยนอนเมนองนบีนี้ขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา และบางทบีพระองคร์ทรงอยยต่หต่างๆเพนนื่อหลบีกเลบีนื่ยงการยกันื่วยลุความเปป็นศกัตรย
ของเฮโรด ผยข้ซซนื่งอาจรยข้สซกอลิจฉาพระองคร์ผยข้หนซนื่งทบีนื่เรลินื่มไดข้รกับความนลิยมในฐานะเปป็นกษกัตรลิยร์ของพวกยลิวแลข้ว อยต่างไร

กห็ตาม คคาสอนและการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของพระเยซยกห็ถยกรายงานไปทกันื่วโลกทบีนื่คนรยข้จกกั ในขณะนกันี้น คนอไปถซงราชสคานกัก
ของเฮโรดดข้วยซนี้คา
เฮโรดไมต่ใชต่คนเครต่งศาสนาเลยสกักนลิด และดข้วยเหตลุนบีนี้เขาจซงไมต่คต่อยใสต่ใจความเคลนนื่อนไหวตต่างๆทาง
ศาสนาทบีนื่เกลิดขซนี้นทต่ามกลางเหลต่าขข้าราชบรลิพารแหต่งอาณาจกักรของเขา หากเขาไดข้ใสต่ใจตต่อสลินื่งทบีนื่กคาลกังถยกกลต่าว เขากห็
คงไดข้ยลินเกบีนื่ยวกกับพระเยซยไปกต่อนหนข้านบีนี้ตกันี้งนานแลข้ว-เพราะวต่าพระเยซยทรงกระทคากลิจอยต่างแขห็งขกันในแควข้นกาลลิลบีสกันื่งสอน, กระทคาการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่ตต่างๆ-และชนนื่อเสบียงของพระองคร์ไดข้แพรต่สะพกัดไปทกันื่วสต่วนนกันี้นของดลินแดนนกันี้น
ขข้อ 2: “จซงกลข่าวแกข่พวกคนใชผู้ของทข่านวข่า “ผผผู้นรีนั้แหละเปป็นยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา ทข่านไดผู้เปป็นขซนั้นมาจาก
ความตายแลผู้ว เหตทุฉะนมันั้นทข่านจซงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์ไดผู้”
“จซงกลข่าวแกข่พวกคนใชผู้ของทข่าน...” สต่วนตกัวแลข้วผมเชนนื่อวต่าพวกคนใชข้ของกษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้เคยไดข้ยลินคคาสอน
ตต่างๆของพระเยซยและไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์ของพระองคร์มาบข้างแลข้ว ผมเหห็นวต่าเนนนื่องจากเขาประกาศเรนนื่องนบีนี้แกต่
พวกคนใชข้ของเขา มกันจซงไมต่นต่าสงสกัยเลยวต่าพวกคนใชข้เหลต่านบีนี้เปป็นผยข้ทบีนื่ไดข้แจข้งใหข้เขาทราบเกบีนื่ยวกกับชนนื่อเสบียงของพระ
เยซย เราทราบจากกลิตตลิคลุณของลยกาวต่า นางโยอกันนา, ภรรยาของคยซา, คนตผู้นเรฉอนของเฮโรด ไดข้กลกับใจรกับเชนนื่อ
นางรต่วมเดลินทางไปกกับพระเยซยและปรนนลิบกัตลิพระองคร์และเหลต่าผยข้ตลิดตามของพระองคร์ในบข้านของนาง: “ตต่อมา
ภายหลกังพระองคร์กห็เสดห็จไปตามทลุกบข้านทลุกเมนอง ทรงประกาศขต่าวประเสรลิฐแหต่งอาณาจกักรของพระเจข้า สาวกสลิบ
สองคนนกันี้นกห็อยยต่กกับพระองคร์ พรข้อมกกับผยข้หญลิงบางคนทบีนื่มบีวลิญญาณชกันื่วออกจากนางและทบีนื่หายโรคตต่างๆ คนอมารบียร์ทบีนื่
เรบียกวต่าชาวมกักดาลา ทบีนื่ไดข้ทรงขกับผบีออกจากนางเจห็ดผบี และโยอมันนาภรรยาของคผซา ตผู้นเรฉอนของเฮโรด และซยซกัน
นา และผยข้หญลิงอนนื่นๆหลายคนทบีนื่เคยปรนนริบมัตริพระองคคดวผู้ ยการถวายสริสิ่งของของเขา” (ลยกา 8:1-3)
เราเรบียนรยข้ในกลิจการ 13:1 วต่านข้องชายบลุญธรรมคนหนซนื่งของเฮโรดเจข้าเมนองไดข้กลกับใจรกับเชนนื่อ นต่าจะใน
เวลาตต่อมา: “คราวนกันี้นในครลิสตจกักรทบีนื่อยยต่ในเมนองอกันทลิโอก มบีบางคนทบีนื่เปป็นผยข้พยากรณร์และอาจารยร์ มบีบารนาบกัส สลิ
เมโอนทบีนื่เรบียกวต่านลิเกอรร์ กกับลยสลิอกัสชาวเมนองไซรบีน มานาเอน ผผผู้ไดผู้รบมั การเลรีนั้ยงดผเตริบโตขซนั้นดผู้วยกมันกมับเฮโรดเจผู้า
เมฉอง และเซาโล”
“...ผผผู้นรีนั้แหละเปป็นยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา ทข่านไดผู้เปป็นขซนั้นมาจากความตายแลผู้ว” เมนนื่อเฮโรดไดข้ยลินเกบีนื่ยวกกับ
บลุคคลผยข้นบีนี้ทบีนื่กระทคาการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธตาต่ งๆ เขากห็กลต่าวอยต่างเจาะจงวต่านบีนื่คนอยอหร์นทบีนื่ไดข้เปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว
การเนข้นอยยต่ทบีนื่คคาวต่า “ทข่าน” ซซนื่งบอกเปป็นนกัยวต่าบลุคคลทบีนื่โดดเดต่นผยข้นบีนี้ทบีนื่พวกเขาไดข้ยลินเกบีนื่ยวกกับหาใชต่ใครอนนนื่ นอกจาก
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาทบีนื่กลกับมามบีชบีวตลิ อบีก ความเชนนื่อทบีนื่วต่ายอหร์นไดข้กลกับเปป็นขซนี้นจากตายแลข้วไมต่ไดข้มาจากเฮโรดเอง
แตต่เปป็นความเชนนื่อของบางคนทบีนื่ไดข้แสดงความรยข้สกซ ตต่างๆของตนเกบีนื่ยวกกับพระเยซย ลยกาบอกเราวต่า “ฝฝ่ายเฮโรดเจข้า
เมนองไดข้ยลินเรนนื่องเหตลุการณร์ทกันี้งปวงซซนื่งพระองคร์ไดข้ทรงกระทคานกันี้น จซงคริดสงสมัยมาก เพราะบางคนวข่ายอหคนเปป็นขซนั้น
มาจากความตาย บางคนกห็วาต่ เปป็นเอลบียาหร์มาปรากฏ คนอนนื่นวต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์โบราณกลกับเปป็นขซนี้นมาอบีก เฮ
โรดจซงวต่า “ยอหร์นนกันี้นเราไดข้ตกัดศบีรษะแลข้ว แตต่คนนบีนี้ทบีนื่เราไดข้ยลินเหตลุการณร์ของเขาอยต่างนบีนี้คนอผยข้ใดเลต่า” แลข้วเฮโรดจซง
หาโอกาสทบีจนื่ ะเหห็นพระองคร์” (ลยกา 9:7-9)
ในมกัทธลิว 16:13-16 เราอต่านวต่า: “ครกันนี้ พระเยซยเสดห็จเขข้าไปในเขตเมนองซบีซารบียาฟปลลิปปป พระองคร์จงซ ตรกัส
ถามพวกสาวกของพระองคร์วาต่ “คนทกันี้งหลายพยดกกันวต่าเราซซนื่งเปป็นบลุตรมนลุษยร์คนอผยข้ใด” เขาจซงทยลตอบวต่า “บางคน

วข่าเปป็นยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมา แตต่บางคนวต่าเปป็นเอลบียาหร์ และคนอนนื่นวต่าเปป็นเยเรมบียร์ หรนอเปป็นคนหนซนื่งในพวก
ศาสดาพยากรณร์” พระองคร์ตรกัสถามเขาวต่า “แลข้วพวกทต่านเลต่าวต่าเราเปป็นผยข้ใด” ซบีโมนเปโตรทยลตอบวต่า
“พระองคร์ทรงเปป็นพระครลิสตร์พระบลุตรของพระเจข้าผยข้ทรงพระชนมร์อยยต่”
ขณะทบีนื่พระเยซยเดลินทางไปยกังกรลุงเยรยซาเลห็มโดยทรงสกันื่งสอน, เทศนา, และกระทคาการอกัศจรรยร์ตต่างๆ
บางคนในประชาชนเหลต่านกันี้นกห็มาหาพระองคร์และเตนอนพระองคร์ใหข้หนบีไปดข้วยกลกัววต่าเฮโรดจะมาฆต่าพระองคร์ แตต่
พระเยซยตรกัสวต่า “จงไปบอกสลุนกัขจลินี้งจอกนกันี้นวต่า ‘ดยเถลิด เราขกับผบีออกและรกักษาโรคในวกันนบีนี้และพรลุงต่ นบีนี้ แลข้ววกันทบีนื่
สามเราจะทคาการใหข้สคาเรห็จ’” (ลยกา 13:31, 32) พระเยซยทรงเรบียกเฮโรดวต่าสทุนมัขจรินั้งจอก-และเทต่าทบีนื่ผมหาเจอไดข้ใน
พระวจนะของพระเจข้า นบีนื่เปป็นทรีสิ่เดรียวทบีนื่พระเยซยหรนอพระเจข้าทรงเรบียกคนๆหนซนื่งวต่าเปป็นสกัตวร์ตวกั หนซนื่ง เฮโรดเปป็นคนทบีนื่
เจข้าเลต่หร์และเหลบีนื่ยมจกัดเหมนอนสลุนกัขจลินี้งจอกตกัวหนซนื่ง
ความปรารถนาของเฮโรดทบีจนื่ ะเหห็นพระเยซยเจข้า (ลยกา 9:9) สต่วนหนซนื่งอาจเปป็นเพราะวต่าเขาปรารถนาทบีนื่
จะจกัดการกกับคคาถามเกบีนื่ยวกกับตกัวตนทบีนื่แทข้จรลิงของพระองคร์ ถซงอยต่างไรเสบีย เฮโรดกห็อยากรยข้และปรารถนาทบีนื่จะเหห็น
พระเยซยกระทคาการอกัศจรรยร์ตอต่ หนข้าตน เราทราบวต่าในเวลาตต่อมาเขาปรารถนาทบีนื่จะเหห็นพระเยซยกระทคาการ
อกัศจรรยร์ทบีนื่ยลินื่งใหญต่บางประการ แตต่พระเยซยกห็มลิไดข้กระทคาเชต่นนกันี้นเลย; และพระองคร์ไมต่ทรงตอบเขาเลยสกักคคาดข้วยชายคนเดบียวทบีนื่เราพบไดข้ในพระคกัมภบีรซร์ ซนื่งพระเยซยทรงปฏริเสธทรีสิ่จะพผดคทุยดผู้วย นบีนื่เปป็นขข้อพระคคาตอนหนซนื่งทบีนื่ขซงขกัง
มากๆสคาหรกับผม เรามบีบกันทซกในลยกา 23:6-12:
“เมนนื่อปปลาตไดข้ยลินถซงแควข้นกาลลิลบี ทต่านจซงถามวต่าคนนบีนี้เปป็นชาวกาลลิลบีหรนอ เมนนื่อทราบแลข้ววต่าพระองคร์ทรง
เปป็นคนอยยต่ในทข้องทบีนื่ของเฮโรด ทต่านจซงสต่งพระองคร์ไปหาเฮโรด ผยข้กคาลกังอยยต่ในกรลุงเยรยซาเลห็มในเวลานกันี้น เมฉสิ่อเฮโรด
ไดผู้เหร็นพระเยซผกร็มรีความยรินดรีมาก ดผู้วยนานมาแลผู้วทข่านอยากจะพบพระองคค เพราะไดผู้ยรินถซงพระองคคหลาย
ประการ และหวมังวข่าคงจะไดผู้เหร็นพระองคคทคาการอมัศจรรยคบผู้าง ทต่านจซงซกักถามพระองคร์เปป็นหลายขข้อ แตข่พระองคค
หาทรงตอบประการใดไมข่ ฝฝ่ายพวกปลุโรหลิตใหญต่และพวกธรรมาจารยร์กห็ยนนขซนี้นฟฟ้องพระองคร์แขห็งแรงมาก เฮโร
ดกกับพวกทหารของทต่านกระทคาตต่อพระองคร์อยต่างดยหมลินื่น เยาะเยข้ย เอาเสนนี้อทบีนื่งามยลินื่งสวมใหข้พระองคร์ และสต่งกลกับ
ไปหาปปลาตอบีก ฝฝ่ายปปลาตกกับเฮโรดคนนดบีกกันในวกันนกันี้น ดข้วยแตต่กต่อนเปป็นศกัตรยกกัน”
“...เหตทุฉะนมันั้นทข่านจซงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์ไดผู้”-หรนอวต่า เนนนื่องจากนบีนื่เปป็นคนๆหนซนื่งทบีนื่กลกับเปป็นขซนี้นจากตาย
แลข้ว นบีนื่จะเปป็นคคาตอบวต่าเพราะเหตลุใดพระองคร์จซงทรงสามารถกระทคาการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่เหลต่านกันี้นทบีนื่มบีคนรายงาน
เกบีนื่ยวกกับพระองคร์ไดข้ ตามคคากลต่าวนบีนี้โดยเฮโรด เราทราบวต่าเขาไมต่ใชต่คนทบีนื่ไมต่เชนนื่อวต่าพระเจข้ามบีจรลิง เขาไมต่ใชต่คนทบีนื่ไมต่
เชนนื่อแบบสลินี้นเชลิงในการทบีเนื่ ขาปฏลิเสธการมบีอยยต่จรลิงของพระเจข้า, ฤทธลิธเดชของพระเจข้า, และความสามารถของผยข้คน
ทบีจนื่ ะกระทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆไดข้ผต่านทางฤทธลิธเดชของพระเจข้า อยต่างนข้อยเขากห็เชนนื่อวต่าคนหนซนื่งจากอบีกโลกนกันี้นมบี
ฤทธลิธเดชทบีคนื่ นในโลกนบีนี้ไมต่มบี

การจคาคมกและการประหารชรีวริตยอหร์นผซูใผู้ หผู้รมับบมัพตริศมา
ขข้อ 3: “ดผู้วยวข่าเฮโรดไดผู้จมับยอหคนมมัดแลผู้วขมังคทุกไวผู้ เพราะเหร็นแกข่นางเฮโรเดรียสภรรยาของฟปีลริปนผู้องชาย
ของตน”

มกัทธลิวหยลุดตรงนบีนี้เพนนื่อเลต่าเกบีนื่ยวกกับการทบีนื่เฮโรดประหารชบีวตลิ ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา และเพนนื่อเกรลินื่นนคาเขข้าสยต่
เรนนื่องนกันี้น เขาเลต่าเรนนื่องการถยกจคาคลุกของยอหร์น ในขข้อ 3 ถซง 10 ไมต่นต่าสงสกัยเลยวต่ายอหร์นถยกขกังคลุกไวข้ประมาณหนซนื่ง
ปปกต่อนหนข้านกันี้น ในมกัทธลิว 4:12 เราอต่านวต่า “ครกันี้นพระเยซยทรงไดข้ยลินวต่ายอหร์นถยกขกังไวข้อยยต่ในเรนอนจคา พระองคร์กห็
เสดห็จไปยกังแควข้นกาลลิลบี” ในมกัทธลิว 11:2-6 เราอต่านวต่ายอหร์นซซนื่งตลิดคลุกอยยต่ไดข้สต่งพวกสาวกของตนไปถามพระเยซย
เกบีนื่ยวกกับวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ผยข้นกันี้นหรนอไมต่
โจเซฟฟัสนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวต่าสถานทบีๆนื่ ยอหร์นถยกจคาคลุกและถยกตกัดศบีรษะในทบีนื่สลุดคนอ มาเครกัส
(Machaerus) ซซนื่งอยยต่หต่างไปประมาณเจห็ดไมลร์จากทะเลตายทางฝฟัปี่งทลิศตะวกันออกเฉบียงเหนนอ มาเครกัสถยกเสรลิม
ปฟ้อมปราการเปป็นครกันี้งแรกโดยหนซนื่งในพวกเจข้านายตระกยลมกัคคาบบีประมาณปป 100 กต่อน ค.ศ. มกันถยกทคาลายโดย
บรรดาผยข้พลิชตลิ ชาวโรมแตต่ถยกสรข้างขซนี้นใหมต่ในเวลาตต่อมาและถยกเสรลิมปฟ้อมปราการอยต่างแขห็งแรงมากๆโดยเฮโรดม
หาราช มาเครกัสตกังนี้ อยยต่บนเทนอกเขาทบีนื่อยยต่สยงกวต่าเทนอกเขาเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่รอบกรลุงเยรยซาเลห็ม ซากปรกักหกักพกังของ
เมนองๆหนซนื่งทบีนื่ครอบคลลุมพนนี้นทบีนื่มากกวต่าหนซนื่งตารางไมลร์ถยกคข้นพบแลข้วโดยพวกนกักโบราณคดบีในจลุดๆนกันี้นทบีนื่โจเซฟฟัสชบีนี้
วต่าเปป็นสถานทบีนื่ๆยอหร์นถยกจคาคลุกและถยกตกัดศบีรษะ
คลุกนกันี้นตกันี้งอยยต่บนยอดเขาทบีนื่สยงมากๆและถยกปฟ้องกกันเปป็นอยต่างดบีโดยหลุบเขาหนซนื่งทบีนื่มบีความยาวมากกวต่าหนซนื่ง
ไมลร์ ซซนื่งทคาใหข้มกันแทบจะเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่ใครกห็ตามจะเขข้าไปถซงสถานทบีนื่นกันี้นไดข้โดยไมต่ถยกพบเหห็น ยอดเนลินเขานบีนี้มบี
เสข้นผต่าศยนยร์กลางหนซนื่งรข้อยหลาและถยกเสรลิมความแขห็งแกรต่งโดยปฟ้อมปราการหนซนื่งทบีนื่เจาะทะลวงไมต่ไดข้ ในปฟ้อม
ปราการนบีนี้ คลุกใตข้ดลินสองแหต่งไดข้ถยกคข้นพบ-หข้องหนซนื่งอยยต่ลซก โดยดข้านขข้างของมกันยกังอยยต่อยต่างสมบยรณร์และแทบจะ
ไมต่มรบี อยแตกในพวกมกันเลย ในดข้านขข้างของคลุกใตข้ดนลิ สองแหต่งนบีนี้ รยเลห็กๆยกังปรากฏใหข้เหห็นอยยต่ในงานหลินและอลิฐ ใน
รยเหลต่านบีนี้ เหห็นไดข้ชกัดวต่าชลินนี้ ไมข้และเหลห็กเคยถยกพบวต่าตลิดแนต่นมกันื่นคง ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าหนซนื่งในคลุกใตข้ดลินเหลต่านบีนี้เปป็น
สถานทบีนื่ๆยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาถยกคลุมขกัง
บนเนลินเขาสยงนบีนี้ เฮโรดมหาราชไดข้สรข้างพระราชวกังหลกังหนซนื่งทบีนื่มบีราคาแพงและสวยงาม บรลิเวณโดยรอบ
ของปฟ้อมปราการและเมนองนบีนี้โดดเดต่นในเรนนื่องนนี้คาพลุตต่างๆทบีนื่พต่นนนี้คาแรต่ออกมา – มบีรสขมและหวาน, รข้อนและเยห็น –
ซซนื่งนนี้คาทบีนื่ปนกกันเหลต่านบีนี้ถยกใชข้สคาหรกับอาบ นนี้คาอาบทบีนื่มบีแรต่ธาตลุเหลต่านบีนี้ถยกรายงานวต่ามบีประโยชนร์สคาหรกับรกักษาโรคหลาย
อยต่าง – โดยเฉพาะอยต่างยลินื่งโรคประสาท บต่อนนี้คาอาบทบีนื่โดดเดต่นมากทบีนื่สลุดของนนี้คาอาบเหลต่านบีนี้ตกันี้งอยยต่ทางทลิศเหนนอขอ
งมาเครกัสและถยกเรบียกวต่า คอลลลิเรอ (Callirhoe) ซซนื่งมบีความหมายวต่า “นนี้คาไหลอกันงดงาม” (fair-flow)
ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวต่าเฮโรดมหาราชถยกแบกไปทบีนื่นนี้คาพลุแหต่งนบีนี้ไมต่นานกต่อนเขาสลินี้นชบีพ มาเครกัสเปป็นสถานทบีนื่ๆ
สวยงามในฤดยรอข้ น และยกังเปป็นปฟ้อมปราการทบีนื่แขห็งแกรต่งมากๆบนพรมแดนระหวต่างเปเรอาและอาระเบบียดข้วย
เฮโรดอกันทบีพาสไปเยนอนมาเครกัสบต่อยๆเพราะเทนอกเขาและพระราชวกังอกันงดงามและบต่ออาบนนี้คาทบีนื่หรยหรา
ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์บางทต่านเชนนื่อวต่าขณะไปเยนอนพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้น เฮโรดไดข้ใชข้คนไปตามยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาและถาม
เขาเกบีนื่ยวกกับการทบีนื่ตนแตต่งงานกกับนางเฮโรเดบียส (ยอหร์นทคาการเทศนาสต่วนใหญต่ของตนบนฝฟัปี่งตะวกันออกของแมต่นนี้คา
จอรร์แดน ดข้วยเหตลุนบีนี้มกันจซงนต่าจะอยยต่ใกลข้กกับจลุดๆนบีนี้) ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์เหลต่านบีนี้เชนนื่อวต่าตอนทบีนื่ยอหร์นไปเยบีนื่ยมเฮโรดเพนนื่อพยด
คลุยเกบีนื่ยวกกับการสมรสของเฮโรดกกับนางเฮโรเดบียส เฮโรด “ไดผู้จมับยอหคนมมัดแลผู้วขมังคทุกไวผู้ เพราะเหร็นแกข่นางเฮโร
เดรียสภรรยาของฟปีลริปนผู้องชายของตน” ในคลุกทบีนื่อยยต่หต่างไกลและสลินี้นหวกังนกันี้น ในคลุกใตข้ดนลิ ทบีนื่ลซกและมนดเหลต่านกันี้น ผยใข้ หข้

บกัพตลิศมาทบีนื่ยลินื่งใหญต่นกันี้นมบีชบีวลิตอยยต่นต่าจะเกลินหนซนื่งปป จนกระทกันื่งเขาถยกตกัดศบีรษะ เขาไดข้รกับอนลุญาตใหข้มบีผยข้มาเยบีนื่ยมไดข้
เปป็นครกันี้งคราว ผยนข้ คาขต่าวมาบอกเขาเกบีนื่ยวกกับโลกภายนอก – และพวกเขากห็เลต่าใหข้เขาฟฟังเกบีนื่ยวกกับกลิจการตต่างๆของ
พระเยซย (มธ. 11:1-6)
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมต่ไดข้มบีภาคพกันธสกัญญาใหมต่ทบีนื่มบีโรม 8:28 เหมนอนอยต่างทบีนื่เรามบี แตต่ผมแนต่ใจวต่าเขา
รยใข้ นใจของเขาวต่าทลุกสลินื่ง “ทคางานดข้วยกกันเพนนื่อใหข้เกลิดผลดบีแกต่คนทกันี้งหลายทบีรนื่ กักพระเจข้า แกต่คนทกันี้งหลายทบีนื่ไดข้รกับการ
ทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” เราทราบจากประสบการณร์ของยอหร์นวต่าความคลิดตต่างๆของพระเจข้า
ไมต่ใชต่ความคลิดของเราและทางทกันี้งหลายของพระเจข้าไมต่ใชต่ทางของเรา พระเจข้าจะทรงชต่วยยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา
ใหข้พนข้ จากคลุก (และจากความตาย) กร็ทคาไดผู้ แตต่พระองคร์กมห็ ลิไดข้ทรงกระทคา จากมลุมมองของมนลุษยร์ ชบีวตลิ ของยอหร์น
ผยข้ใหข้รบกั บกัพตลิศมาเปป็นความลข้มเหลวอกันนต่าสงสารและความตายของเขาเปป็นภกัยรข้ายอกันนต่ากลกัว อยต่างไรกห็ตาม จาก
มลุมมองของพระเจผู้า ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ดคาเนลินชบีวลิตทบีนื่มบีรศกั มบีเรนองรองและประสบความสคาเรห็จ – และความ
ตายของเขากห็เปปปี่ยมสงต่าราศบีพอๆกกับชบีวลิตของเขา พระเจข้าทรงอยยต่ทาต่ มกลางสลินื่งเหลต่านกันี้นทกันี้งหมด โดยทคาใหข้ความ
โกรธของมนลุษยร์สรรเสรลิญพระองคร์และในเวลาอกันเหมาะสมชต่วยพยานผยข้สกัตยร์ซนนื่อของพระองคร์ใหข้รอดพข้นจาก
ความสยดสยองของคลุกใตข้ดนลิ โรมอกันโสมมไปสยต่สงต่าราศบีแหต่งทข้องพระโรงขององคร์นลิรกันดรร์ เมนนื่อเราดยเหตลุการณร์นบีนี้
มกันดยเหมนอนเปป็นความตายอกันนต่าอดสยของทหารผยข้พาต่ ยแพข้คนหนซนื่ง แตต่เมนนื่อเราเหห็นสลินื่งทบีนื่เกลิดขซนี้นจรลิงๆ มกันกห็เปป็น
บกันทซกเรนนื่องราวการเลนนื่อนขกันี้นอกันทรงเกบียรตลิของทหารผยข้เปปปี่ยมชกัยชนะนายหนซนื่งในกองทกัพทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยมบี
– กองทมัพขององคคพระผผผู้เปป็นเจผู้า
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมต่ไดข้มบีถข้อยคคาเหลข่านรีนั้เชต่นกกัน – “แทข้จรลิงทสุกคนทรีสิ่ปรารถนาจะดคาเนรินชรีวริตตาม
ทางของพระเจผู้าในพระเยซผครริสตคจะถดูกกดขนซึ่ขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12) ทางเดลินทบีนื่ถยกกคาหนดไวข้ของผยข้รกับใชข้ทบีนื่แทข้จรลิง
ของพระเจข้าในโลกนบีนี้ทบีนื่เกลรียดชมังพระเจข้า คนอทางเดลินแหต่งการถยกขต่มเหงและความทลุกขร์ทรมาน แตต่หากเราทน
ทลุกขร์กกับพระครลิสตร์ เรากห็จะครอบครองกกับพระองคร์ หากเราปฏลิเสธพระองคร์ พระองคร์กจห็ ะทรงปฏลิเสธเราเชต่นกกัน
(2 ทธ. 2:12) นบีนื่คนอแผนการของพระเจข้าสคาหรกับเหลต่าผยข้รกับใชข้ของพระองคร์ หากเราทนทลุกขร์เพราะวต่าเราดคาเนลิน
ชบีวลิตแบบผลิดๆ มกันกห็ไมต่มบีสงต่าราศบีเลยในการทนทลุกขร์แบบนกันี้น; แตต่หากเรากคาลกังดคาเนลินชบีวลิตในทางทบีนื่ถยกตข้องและ
ถวายเกบียรตลิพระเจข้าในชบีวลิตของเรา เรากห็ถวายเกบียรตลิพระเจข้าในการทนทลุกขร์ จงฟฟังถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ใน 1 เปโตร
2:19-25:
“เพราะวข่าถผู้าผผผู้ใด เพราะเหร็นแกข่ใจวรินริจฉมัยผริดชอบจคาเพาะพระเจผู้า ยอมอดทนตข่อความททุกขคโศกเศรผู้า
อยข่างอยทุตธริ รรม นรีสิ่แหละเปป็นความชอบ ดผู้วยวข่าถผู้าทข่านทคาการชมัวสิ่ แลผู้วถผกเฆรีสิ่ยนเพราะการชมัสิ่วนมันั้น แมผู้ทข่านทนถผก
เฆรีสิ่ยนดผู้วยอดกลมันั้นใจ จะเปป็นทรีสิ่สรรเสรริญอะไรแกข่ทาข่ น แตข่วาข่ ถผู้าทข่านทมันั้งหลายกระทคาการดรี และทนเอาการขข่มเหง
ดผู้วยอดกลมันั้นใจเพราะการดรีนมันั้น เชข่นนรีนั้แหละเปป็นการชอบพระทมัยพระเจผู้า ดข้วยวต่าทต่านทกันี้งหลายทรงถยกเรบียกไวข้
สคาหรกับเหตลุการณร์นกันี้น เพราะวต่าพระครลิสตร์ไดข้ทรงรกับทนทลุกขร์ทรมานเพนนื่อเราทกันี้งหลาย ใหข้เปป็นแบบอยต่างแกต่เรา
เพนนื่อทต่านจะไดข้ตามรอยพระบาทของพระองคร์ พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงกระทคาบาปเลย และไมต่ไดข้พบอลุบายในพระโอษฐร์
ของพระองคร์เลย เมนนื่อเขากลต่าวคคาหยาบคายตต่อพระองคร์ พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงกลต่าวตอบเขาดข้วยคคาหยาบคายเลย
เมนนื่อพระองคร์ทรงทนทลุกขร์ พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงมาดรข้าย แตต่ทรงมอบเรนนื่องของพระองคร์ไวข้แดต่พระเจข้าผยข้ทรงพลิพากษา

อยต่างชอบธรรม พระองคร์เองไดข้ทรงรกับแบกบาปของเราไวข้ในพระกายของพระองคร์ทบีนื่ตข้นไมข้นกันี้น เพนนื่อวต่าเราทกันี้ง
หลายซซนื่งตายจากบาปแลข้ว จะไดข้ดคาเนลินชบีวลิตตามความชอบธรรม ดข้วยรอยเฆบีนื่ยนของพระองคร์ ทต่านทกันี้งหลายจซงไดข้
รกับการรกักษาใหข้หาย เพราะวต่าทต่านทกันี้งหลายเปป็นเหมนอนแกะทบีนื่พลกัดฝยงไป แตต่บกัดนบีนี้ไดข้กลกับมาหาพระผยข้เลบีนี้ยง และ
ศลิษยาภลิบาลแหต่งจลิตวลิญญาณของทต่านทกันี้งหลายแลข้ว”
ขข้อ 4: “เพราะยอหคนเคยทผลทข่านวข่า “ทข่านผริดพระราชบมัญญมัตริทรรีสิ่ มับนางมาเปป็นภรรยา””
ยอหร์นยนนอยยต่ตต่อหนข้าเฮโรดเหมนอนกกับทบีนื่เขาไดข้ยนนอยยต่ตต่อหนข้าพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้น เมนนื่อเขาประกาศวต่าคน
เหลต่านกันี้นเปป็น “ชาตลิงยรข้าย” (มธ. 3:7) เขายนนอยยต่ตต่อหนข้าเฮโรดในจลิตวลิญญาณและฤทธลิธเดชของเอลบียาหร์ – เหมนอน
กกับทบีนื่เอลบียาหร์เคยยนนอยยต่ตต่อหนข้าอาหกับและนางเยเซเบล (แนต่นอนวต่าเฮโรดและนางเฮโรเดบียสมบีอะไรหลายอยต่าง
เหมนอนกกับอาหกับและนางเยเซเบล) ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไดข้ตคาหนลิพวกฟารลิสบีและพวกสะดยสบีอยต่างไมต่เกรงกลกัว
เหมนอนกกับทบีนื่เขาตคาหนลิฝยงชนมหาศาลนกันี้นทบีนื่เปป็นประชาชนคนธรรมดาเพราะความชกันื่วรข้ายของพวกเขา บกัดนบีนี้เขายนน
อยยต่ตอต่ หนข้ากษมัตรริยคผผผู้มรีอคานาจทางการเมฉองมหาศาล และเขากห็ตคาหนลิเฮโรดอยข่างเขผู้มงวดและอยข่างชมัดเจนพอๆกกับ
ทบีนื่เขาไดข้ตคาหนลิพวกนกักศาสนาและคนอนนื่นๆทบีนื่เขาไดข้เทศนาใหข้ฟฟัง ยอหร์นมลิไดข้ตคาหนลิและกลต่าวโทษเฮโรดเพบียงเพราะ
วต่าเฮโรดแตต่งงานกกับนางเฮโรเดบียสเทต่านกันี้น แตต่เพราะการกระทคาทมันั้งสรินั้นทบีนื่ชวกันื่ รข้ายและความอธรรมของเขา: “ฝฝ่าย
เฮโรดเจข้าเมนอง เมนนื่อถยกยอหร์นวต่าตลิเตบียนเพราะเรนนื่องนางเฮโรเดบียสภรรยาของนข้องชายชนอนื่ ฟปลลิป และเพราะการชมัสิ่ว
ทมันั้งหมดทรีสิ่เฮโรดไดผู้กระทคานมันั้น” (ลก. 3:19)
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาไมต่ไดข้บรรจงปฟัฟื้นแตต่งคคาพยดทบีนื่เขากลต่าวแกต่เฮโรดเลย เขากลต่าวชกัดเจนมากๆวต่า –
“ทล่านผวิดพระราชบนญญนตวิทนซึ่รนบนางมาเปป็นภรรยา” คคากลต่าวนบีนี้มบีความหมายวต่า “ไมต่อนลุญาตใหข้กระทคาเชต่นนบีนี้”
พระราชบกัญญกัตลิของโมเสสหข้ามการแตต่งงานเชต่นนกันี้นอยต่างเขข้มงวด: “เจข้าอยต่าเปปิดกายทบีนื่เปลนอยเปลต่าของภรรยา
ของพบีนื่ชายหรนอนข้องชายของเจข้า เพราะเปป็นกายทบีนื่เปลนอยเปลต่าของพบีนื่นข้องผยข้ชายของเจข้า” (ลนต. 18:16) การกระ
ทคาเชต่นนกันี้นถยกปรกับโทษเพลินื่มเตลิมในเลวบีนลิตลิ 20:21: “ถผู้าชายคนใดคนหนซสิ่งเอาภรรยาของพรีสิ่ชายหรฉอนผู้องชายไป กร็
เปป็นการมลทริน เขาไดข้เปปิดกายทบีนื่เปลนอยเปลต่าของพบีนื่ชายหรนอนข้องชาย เขาเหลต่านกันี้นจะตข้องไมต่มบีบลุตร”
พระราชบกัญญกัตลิกคาหนดใหข้ชายคนหนซนื่งคนใดแตต่งงานกกับภรรยาของพบีนื่ชายนข้องชายทรีสิ่ตายไปแลผู้วหาก
สามบีภรรยาคยต่นกันี้นไมต่มบีบลุตร; แตต่ตรงนบีนี้นข้องชายของเขายกังมบีชบีวลิตอยยต่ และมบีบลุตรสาวคนหนซนื่งดข้วย นอกจากนบีนี้ นางเฮ
โรเดบียสยกังเปป็นหลานสาว (หลานลลุง) ของเฮโรดดข้วย และพระราชบกัญญกัตลิยกังหข้ามการแตต่งงานเชต่นนกันี้นเพราะ
เหตลุผลเหลต่านบีนี้ดข้วย (ลนต. 18:12-17) แตต่ยอหร์นกลต่าววต่ามกันเปป็นการผลิดพระราชบกัญญกัตลิทบีนื่เฮโรดจะรกับนางเฮโร
เดบียสเปป็นภรรยาเพราะวต่านางเปป็นภรรยาของนข้องชายของเขา ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิของยลิวในสมกัยนกันี้นอนลุญาตใหข้
ชายคนหนซนื่งคนใดหยต่าภรรยาของตนไดข้ดข้วยเหตลุผลเกนอบทลุกประการ (มธ. 19:3-8) แตต่การทบีนื่หญลิงคนหนซนื่งคนใด
จะแตต่งงานใหมต่ขณะทบีนื่สามบีทบีนื่ถยกหยต่านกันี้นยกังมบีชบีวลิตอยยกต่ ห็เปป็นการผลิดพระราชบกัญญกัตลิอยต่างแนต่นอน
ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรกับยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา – และสคาหรกับนกักเทศนร์ทกันี้งหลายตลอดหลายยลุคหลาย
สมกัยทบีนื่ไมต่กลกัวทบีนื่จะเทศนากลต่าวโทษบาปในคนตคาแหนต่งสยงๆ เรามบีการเทศนากลต่าวโทษบาปทบีนื่เขข้มงวดและชกัดเจน
นข้อยเกลินไปในวกันนบีนี้ ผมเชนนื่อวต่าผยรข้ กับใชข้คนหนซนื่งคนใดควรเอข่ยชฉสิ่อบาปและชบีนี้ใหข้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในตคาแหนต่งสยงๆเหห็น
วต่าพวกเขากคาลกังไมต่เชนนื่อฟฟังพระเจข้า ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามผมทบีนื่จะไมต่ยอมใหข้ตคาแหนต่งของคนๆหนซนื่งหรนอเงลินของ

คนๆหนซนื่งมาปปิดปากผมไมต่ใหข้กลต่าวโทษบาป เราไดข้รบกั บกัญชาใหข้ “ประกาศพระวจนะ ใหข้ขะมกักเขมข้นทบีนื่จะทคาการ
ทกันี้งในขณะทบีนื่มบีโอกาสและไมต่มบีโอกาส จงวข่ากลข่าว หผู้ามปราม และตมักเตฉอนดข้วยความอดทนทลุกอยต่างและการสกันื่ง
สอน” (2 ทธ. 4:2) เราตข้องเอต่ยชนนื่อบาปและจากนกันี้นกห็กลต่าวชกัดเจนถซงทางเยบียวยาเดบียวสคาหรกับบาปเชต่นนกันี้น – พระ
โลหลิตของพระเมษโปดกของพระเจข้า: “และตามพระราชบกัญญกัตลิถนอวต่า เกนอบทลุกสลินื่งจะถยกชคาระดข้วยโลหลิต และ
ถผู้าไมข่มรีโลหริตไหลออกแลผู้ว กร็จะไมข่มกรี ารอภมัยบาปเลย” (ฮบ. 9:22) พระโลหลิตของพระองคร์เปป็นสลินื่งทบีนื่ชคาระเราใหข้
สะอาดจากบาปทกันี้งสลินี้น: “แตต่ถข้าเราดคาเนลินอยยต่ในความสวต่าง เหมนอนอยต่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวต่าง เรากห็
รต่วมสามกัคคบีธรรมซซนื่งกกันและกกัน และพระโลหริตของพระเยซผครริสตคพระบทุตรของพระองคค กร็ชคาระเราทมันั้งหลายใหผู้
ปราศจากบาปทมันั้งสรินั้น” (1 ยอหร์น 1:7)
ขข้อ 5: “ถซงเฮโรดอยากจะฆข่ายอหคนกร็กลมัวประชาชน ดผู้วยวข่าเขาทมันั้งหลายนมับถฉอยอหคนวข่าเปป็นศาสดา
พยากรณค”
เฮโรดอยากฆต่ายอหร์นแตต่กห็กลกัวทบีนื่จะทคาเชต่นนกันี้นเพราะวต่าฝยงชนมหาศาลถนอวต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา
“เปป็นศาสดาพยากรณค” พวกเขาเชนนื่อวต่ายอหร์นเปป็นชายคนหนซนื่งทบีนื่พระเจข้าทรงสต่งมา กรลุณาสกังเกตวต่าฝยงชน
มหาศาลเหลต่านกันี้นทบีนื่เปป็นประชาชนธรรมดามบีความเหห็นเชต่นนบีนี้เกบีนื่ยวกกับยอหร์น – ไมต่ใชต่พวกผยข้ปกครองและเหลต่าผยข้นคา
ทางศาสนาชาวยลิวเหลต่านกันี้น (มธ. 21:25-27, 32)
มาระโกใหข้ขข้อเทห็จจรลิงประการหนซนื่งทบีนื่นต่าสนใจมากๆเกบีนื่ยวกกับความปรารถนาของเฮโรดทบีนื่จะฆต่ายอหร์น :
“เพราะยอหร์นไดข้เคยทยลเฮโรดวต่า “ทต่านผลิดพระราชบกัญญกัตลิทบีนื่รกับภรรยาของนข้องชายมาเปป็นภรรยาของตน” นาง
เฮโรเดบียสจซงผยกพยาบาท (เคบียดแคข้น) ยอหร์นและปรารถนาจะฆต่าทต่านเสบียแตต่ฆต่าไมต่ไดข้ เพราะเฮโรดยคาเกรงยอหคน
ดผู้วยรผวผู้ ข่า ทข่านเปป็นคนชอบธรรมและบรริสทุทธริธิ์จงซ ไดผู้ปฟ้องกมันทข่านไวผู้ เมฉสิ่อเฮโรดไดผู้ยรินคคาสมัสิ่งสอนของทข่านกร็ปฏริบมัตริตาม
หลายสริสิ่งและยรินดรีรบมั ฟฟังทข่าน” (มาระโก 6:18-20)
อาจมบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่กลต่าววต่านบีนื่ขกัดแยข้งกกับคคากลต่าวของมกัทธลิวทบีนื่วาต่ เฮโรดปรารถนาทบีจนื่ ะฆต่ายอหร์นเสบีย แตต่จง
จคาไวข้วต่ายอหร์นตลิดคลุกนานหนซนื่งปปหรนอนานกวต่านกันี้น ในตอนแรก ไมต่ตข้องสงสกัยเลยวต่า เฮโรดโมโหมากๆตอนทบีนื่ยอหร์
นกลต่าวโทษการสมรสของตน แตต่พอเวลาผต่านไปเมนนื่อเขาไดข้เหห็นยอหร์นในคลุก เขากห็เรลินื่มตระหนกักวต่ายอหร์นผยข้ใหข้รกับ
บกัพตลิศมาเปป็นมากกวต่านกักโทษธรรมดาๆคนหนซนื่ง ดกังนกันี้นจซงไมต่มบีความขกัดแยข้งกกันระหวต่างถข้อยคคาของมกัทธลิวตรงนบีนี้
และถข้อยคคาในบกันทซกของมาระโกเลย อาจเปป็นไดข้วต่าขณะทบีนื่เฮโรดมบีใจชนนนื่ ชอบยอหร์นและปรารถนาทบีนื่จะปกปฟ้อง
เขาใหข้พข้นจากโทสะของภรรยาของตน บางครกังนี้ เขากห็รยข้สซกเอนเอบียงไปทางทบีนื่จะยอมจคานนตต่อความปรารถนาทบีนื่จะ
ฆต่าคนของนางเฮโรเดบียสแตต่กห็ถยกยกับยกันี้งไวข้ไมต่ใหข้ทคาเชต่นนกันี้นโดยความกลกัวประชาชนของเขา ผยข้ซซนื่งคลิดวต่ายอหร์นเปป็น
ศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่ง สลินื่งหนซนื่งปรากฏชกัดเจน: นางเฮโรเดบียสกคาลกังเฝฟ้าหาโอกาสทบีนื่จะทคาใหข้ความปรารถนาของ
ตนสคาเรห็จในการกคาจกัดยอหร์นใหข้พข้นไปเสบีย “ครกันี้นอยยต่มาวกันหนซนื่งเปป็นโอกาสดบี” (มาระโก 6:21) นางกห็ทคาใหข้
แผนการฆาตกรรมของตนสคาเรห็จตต่อศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้า
ขข้อ 6: “แตข่เมฉสิ่อวมันฉลองวมันกคาเนริดของเฮโรดมาถซง บทุตรสาวนางเฮโรเดรียสกร็เตผู้นรคาตข่อหนผู้าเขาทมันั้งหลาย
ทคาใหผู้เฮโรดชอบใจ”

“แตข่เมฉสิ่อวมันฉลองวมันกคาเนริดของเฮโรดมาถซง...” ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรบร์ างทต่านเสนอแนะวต่านบีนื่ไมต่จคาเปป็นตข้อง
หมายถซงวกันกคาเนลิดของเฮโรดจากมลุมมองเรนนื่องวกันทบีนื่เขาไดผู้ถฉอกคาเนริด – มกันอาจหมายถซงวกันทบีนื่เขาไดข้กลายเปป็นผยข้
ปกครองในพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้นกห็ไดข้ อยต่างไรกห็ตาม เรากห็ไมต่มบีขข้อพระคกัมภบีรใร์ ดมาพลิสยจนร์เรนนื่องนบีนี้หรนอแมข้แตต่จะเสนอแนะ
เชต่นนกันี้น อาจเปป็นไดข้วต่าในสมกัยนกันี้นเหลต่ากษกัตรลิยร์เรบียกวกันทบีนื่ตนไดข้ขซนี้นครองบกัลลกังกร์วาต่ เปป็น “วกันกคาเนลิด” แตต่ผมเหห็นวต่า
นบีนื่เปป็นการเฉลลิมฉลองวกันแหต่งการเกริดของเฮโรด มกันไมต่ไรข้เหตลุผลทบีนื่จะเชนนื่อวต่าเขาอยยต่ทบีนื่มาเครกัสเพนนื่อวโรกาสนกันี้นและ
ถยกสมทบโดยเหลต่าสมาชลิกองคมนตรบีและขข้าราชการชกันี้นผยข้ใหญต่แหต่งอาณาจกักรของเขา ในมาระโก 6:21 เราเหห็น
วต่ามบีบลุคคลสคาคกัญอยยรต่ ต่วมในวโรกาสนบีนี้เปป็นจคานวนมาก: “ครกันี้นอยยต่มาวกันหนซนื่งเปป็นโอกาสดบีคนอเปป็นวกันฉลองวกันกคาเนลิด
ของเฮโรด เฮโรดใหข้จดกั การเลบีนี้ยงขทุนนางกมับนายทหารชมันั้นผผผู้ใหญข่ และคนสคาคมัญๆทมันั้งปวงในแควข้นกาลลิลบี”
“บทุตรสาวนางเฮโรเดรียส...” บลุตรสาวผยข้นบีนี้เกลิดแกต่นางเฮโรเดบียสโดยการแตต่งงานกต่อนหนข้านกันี้นของนา
งกกับฟปลลิป ตามทบีนื่เหลต่านกักประวกัตศลิ าสตรร์กลต่าว ชนนื่อของนางคนอ สะโลเม และเหห็นไดข้ชกัดวต่าบางครกันี้งเธอกห็ถยกเรบียก
ดข้วยชนนื่อมารดาของเธอ คนอเฮโรเดบียส – เหมนอนกกับทบีนื่ผยข้ชายหลายคนเหลนอเกลินของครอบครกัวนกันี้นถยกเรบียกวต่าเฮโรด
“...เตผู้นรคาตข่อหนผู้าเขาทมันั้งหลาย” – นกันื่นคนอ ทต่ามกลางพวกเขา คคากรบีกทบีนื่ถยกใชข้ตรงนบีนี้สนนื่อถซง การเผยแพรข่
ออกสผข่สาธารณชน ซซนื่งบอกเปป็นนกัยวต่าหญลิงสาวผยข้นบีนี้เตข้นรคาใหข้คนทกันี้งปวงทบีนื่อยยต่ทบีนื่นกันื่นรกับชม พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิไธ มต่
ทรงเหห็นสมควรทบีนื่จะเปปิดเผยแกต่เราผต่านทางปากกาทบีนื่ไดข้รกับการดลใจของผยข้เขบียนกลิตตลิคลุณคนใดวต่าการกระทคาอกันไมต่
สคารวมของเธอไปไกลถซงขนาดไหน อาจเปป็นไดข้วต่าเธอถอดเสนนี้อผข้าสต่วนใหญต่ของเธอออก; อาจเปป็นไดข้วาต่ เธอยกักยข้าย
สต่ายสะโพกในแบบทบีนื่กระตลุข้นกคาหนกัดชายเหลต่านกันี้นจนพวกเขาสยญเสบียความสามารถทกันี้งหมดของตนทบีนื่จะใชข้เหตลุผล
ในสมกัยนกันี้นมกันถนอวต่าเปป็นเรนนื่องไมต่เหมาะสมทบีนื่หญลิงคนใดจะเตผู้นรคาในทบีนื่สาธารณะดข้วยซนี้คา ดกังนกันี้นเธอจซงไมต่นาต่ จะไป
ไกลเหมนอนเหลต่าหญลิงชกันื่วสมกัยนบีนี้เพนนื่อลต่อลวงพวกผยข้ชาย อยต่างไรกห็ตาม หญลิงสาวผยข้นบีนี้ไดข้ถยกสอนโดยมารดาของเธอ
และเราไมต่มบีทางลต่วงรยเข้ ลยวต่ามารดาของเธอจะยอมทคาถซงขนาดไหนเพนนื่อทคาใหข้แผนการตต่างๆทบีนื่ชกันื่วรข้ายของนาง
สคาเรห็จ
พวกผยชข้ ายในสมกัยนกันี้นจข้างพวกผยข้หญลิงใหข้มาเตข้นรคาเพนนื่อใหข้ความบกันเทลิงใจ แตต่ธรลุ กลิจนกันี้นกห็เปป็นเรนนื่องชวน
เสนนื่อมเสบียอยต่างมาก และผยข้คนมกักคลิดกกันวต่าผยข้หญลิงเหลต่านกันี้นเปป็นหญลิงชกันี้นตนื่คา มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วาต่ พวกผยข้หญลิงชาวยลิว
ใชข้ชบีวตลิ แบบเกห็บเนนนี้อเกห็บตกัวนข้อยกวต่าในประเทศโลกตะวกันออกประเทศอนนื่นๆ และมบีตวกั อยต่างหลายตอนทบีนื่ถยกบกันทซก
ไวข้ในพระวจนะของพระเจข้าทบีนื่วาต่ พวกผยข้หญลิงมบีสต่วนในการรข้องเพลงและการเตข้นรคาในทบีนื่สาธารณะแบบชนนื่นชมยลินดบี
แตต่นบีนื่ถนอวต่าเปป็นการกระทคาทางศาสนาและคต่อนขข้างแตกตต่างจากการเปป็นพวกหญลิงสาวทบีเนื่ ตข้นรคาในงานเลบีนี้ยง
ตกัวอยต่างหนซนื่งทบีนื่เปป็นแบบนกันี้นถยกบกันทซกไวข้ใน 1 ซามยเอล 18:6: “อยยต่มาเมนนื่อดาวลิดกลกับมาจากการฆต่าคนฟปลลิสเตบียนกันี้
นกคาลกังเดลินทางอยยต่ พวกผผผู้หญริงกร็ออกมาจากบรรดาหมัวเมฉองอริสราเอล รผู้องเพลงและเตผู้นรคาตผู้อนรมับกษมัตรริยคซาอผล
ดผู้วยรคามะนา ดผู้วยความเบริกบานสคาราญใจ และดผู้วยเครฉสิ่องดนตรรี” (จงเปรบียบเทบียบกกับอพยพ 15:20 เชต่นกกัน)
ในสมกัยนกันี้นมกันเปป็นเรนนื่องนต่าอกัปยศทบีนื่จะเตข้นรคาและทบีนื่หญริงพรหมจารรีคนหนซนื่งจะเขข้ามาในหข้องจกัดงานเลบีนี้ยง
เพนนื่อมาหาพวกผยข้ชายทบีนื่กลินดนนื่มตามใจชอบ เมนนื่อพลิจารณามลุมมองนบีนี้ ขข้อสรลุปเดบียวทบีนื่เราไดข้กห็คนอวต่า หากหญลิงสาวทบีนื่นาต่
นกับถนอคนหนซนื่งมาเตข้นรคาทบีนื่งานเลบีนี้ยง มกันกห็คงเปป็นเรนนื่องทบีนื่นต่าประหลาดใจมากๆแกต่พวกแขกเหรนนื่อ ผยข้คนยต่อมมองวต่า
เปป็นการไมข่สมควรมากๆสคาหรกับเจข้าหญลิงคนหนซนื่ง ดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นการกระทคาทบีกนื่ ลข้าและหนข้าไมต่อายมากๆทบีนื่นางเฮ

โรเดบียสสต่งบลุตรสาวของตนไปเตข้นรคาตต่อหนข้าเฮโรดและเหลต่าสมาชลิกองคมนตรบีของเขา พวกเขาจะชห็อคไหมกกับ
การเปปิดเผยเนนนี้อตกัวอกันไมต่สคารวมของเจข้าหญลิงองคร์หนซนื่ง? หรนอพวกเขาจะหลงใหลกกับการเคลนนื่อนไหวตต่างๆทบีนื่
กระตลุข้นราคะของรต่างกายเธอในการเตข้นรคาแบบชาวตะวกันออก? ไมต่วาต่ นางเฮโรเดบียสคลิดอยต่างไร แผนการชกันื่วของ
นางกห็ไดข้ผล บลุตรสาวของนาง “ทคาใหด้เฮโรดชอบใจ”
เมนนื่อคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้รกับเชลิญมารต่วมงานเลบีนี้ยงไดข้เหห็นวต่าเฮโรดชอบใจ พวกเขากห็ชอบใจเชต่นกกันเพราะวต่า
พวกเขาไมต่กลข้าขกัดใจเฮโรด วต่าทบีจนื่ รลิง มาระโกบอกเราวต่า “เมนนื่อบลุตรสาวของนางเฮโรเดบียสเขข้ามาเตข้นรคา ทคาใหข้เฮ
โรดและแขกทมันั้งปวงซซสิ่งเอนกายลงอยผข่ดผู้วยกมันนมันั้นชอบใจ กษกัตรลิยร์จงซ ตรกัสกกับหญลิงสาวนกันี้นวต่า “เธอจะขอสลินื่งใดจาก
เรา เรากห็จะใหข้สลินื่งนกันี้นแกต่เธอ”” (มาระโก 6:22) ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าพวกคนใหญต่คนโตทบีนื่เมาแออ๋พดย จาแทบไมต่รยข้
เรนนื่องเหลต่านกันี้นโพลต่งออกมาดข้วยความพซงพอใจเมนนื่อพวกเขาเหห็นสะโลเมเตข้นรคายกันื่วยวนตต่อหนข้าตต่อตาพวกเขา เรา
ไมต่มบีทางลต่วงรยไข้ ดข้เลยวต่าการเตข้นรคานกันี้นกลินเวลานานเทต่าใด แตต่เรารยวข้ ต่ามกันกลินเวลานานพอทบีจนื่ ะโหมกระพนอไฟราคะ
ของเฮโรดจนถซงจลุดทบีนื่เขาสยญเสบียความสามารถทกันี้งหมดทบีจนื่ ะคลิดหรนอใชข้เหตลุผล เมนนื่อนกักเตข้นอนาจารผยข้นบีนี้จบการแสดง
ของเธอ กษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้กเห็ อต่ยคคาสกัญญาทบีนื่โงต่เขลาและไรข้เหตลุผลมากทบีนื่สดลุ เทต่าทบีนื่กษกัตรลิยร์องคร์ใดจะเคยเอต่ย
ขข้อ 7: “เฮโรดจซงสมัญญาโดยปฏริญาณวข่า เธอจะขอสริสิ่งใดๆ กร็จะใหผู้สริสิ่งนมันั้น”
คลุณเหห็นไหมวต่าผมเหห็นอะไรในคคาสกัญญานกันี้น? เธออาจจะขอศบีรษะของเขากห็ทคาไดข้ เขาใหข้คคาสกัญญา “โดย
ปฏริญาณ” – และหากเธอขอศบีรษะของเขา พวกทหารกห็คงตข้องจคาใจทคาตามคคาขอของหญลิงสาวนกันี้นไปแลข้ว เมนนื่อ
กษกัตรลิยร์องคร์ใดสาบานวต่าเขาจะทคาอะไรบางอยต่าง เขากห็ตข้องทคาสลินื่งนกันี้นหรนอสยญเสบียความเคารพนกับถนอทกันี้งหมดของ
ประชาชนในอาณาจกักรของเขา มาระโกบอกเราวต่ากษกัตรลิยร์องคร์นบีนี้สกัญญาวต่าจะใหข้ “จนถซงครซนื่งราชสมบกัตลิของเรา”
แตต่เขากห็ไมต่ไดข้บอกเราวต่ากษกัตรลิยร์ยกเวข้นศบีรษะของเขาเองหรนอเพชรพลอยของเขา (มาระโก 6:23) หญลิงสาวผยข้นบีนี้
อาจขอสริสิ่งใดกร็ไดผู้จนถซงครซนื่งอาณาจกักรนกันี้น; เธอจะเปป็นผยข้ปกครองรต่วมกกับเฮโรดกห็ทคาไดข้ นบีนื่แสดงใหข้เหห็นวต่าความคลิดทบีนื่
เสบียจรลิตและบลิดเบนอนจะทคาอะไรไดข้บข้าง อยต่างไรกห็ตาม แทนทบีนื่จะขอบางสลินื่งทบีนื่คลุข้มคต่าทบีนื่อาจนคาความเพลลิดเพลลิน
ใหญต่โตมาสยต่ตวกั เธอไดข้ เธอกลกับกระทคาตามความปรารถนาอกันชกัวนื่ รข้ายของมารดาชกันื่วของเธอ
ขข้อ 8: “บทุตรสาวกร็ทผลตามทรีสิ่มารดาไดผู้สมัสิ่งไวผู้แลผู้ววข่า “ขอศรีรษะยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมาใสข่ถาดมาใหผู้หมข่อม
ฉมันทรีสิ่นรีสิ่เพคะ”
“...ตามทรีสิ่มารดาไดผู้สมัสิ่งไวผู้แลผู้ว” ผมนซกภาพออกเลยถซงความพซงพอใจบนใบหนข้าของนางเฮโรเดบียสเมนนื่อ
นางตระหนกักวต่าแผนการใจกลข้าหนข้าดข้านของตนไดข้ประสบผลสคาเรห็จแลข้ว ดกังทบีนื่ไดข้ชใบีนี้ หข้เหห็นกต่อนหนข้านบีนี้ เฮโรดกลกัวทบีนื่
จะฆต่ายอหร์นเพราะวต่าฝยงชนนกับถนอเขาวต่าเปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่ง; แตต่นางเฮโรเดบียสตกันี้งใจแนต่วแนต่วาต่ จะฆต่า
ยอหร์นใหข้ไดข้ และบกัดนบีนี้นางกห็กคาลกังจะทคาการแกข้แคข้นนกักเทศนร์ทบีนื่นางเกลบียดเขข้าไสข้เหลนอเกลิน แนต่นอนวต่าบลุตรสาวผยข้นบีนี้
กระทคาตามคคาขอของมารดาของเธอ ในมาระโก 6:25 เราอต่านวต่าเธอ “รบีบเขข้าไปเฝฟ้ากษกัตรลิยร์” คคากรบีกทบีนื่แปล
อยต่างถยกตข้องมบีความหมายวต่า “ดข้วยความรข้อนรน” หรนอ “อยต่างกระตนอรนอรข้น, อยต่างมบีความสลุข” เธอวลินื่งเขข้าไปหา
กษกัตรลิยร์ดวข้ ยความเรต่งรบีบยลินื่งนกักและกลต่าววต่า “ขอศรีรษะยอหคนผผผู้ใหผู้รมับบมัพตริศมาใสข่ถาดมาใหผู้หมข่อมฉมันทรีสิ่นรีสิ่เพคะ”

คคาวต่า “ถาด” จรลิงๆแลข้วหมายถซงจานใบหนซนื่งหรนอถาดใบหนซนื่ง เหลต่าผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรเร์ หห็นพข้องตรงกกันวต่าจาน
ใบนบีนี้ถยกเอามาจากโตต๊ะทบีอนื่ าหารทบีนื่งานเลบีนี้ยงนกันี้นถยกสวาปามโดยเหลต่าขข้าราชการทบีนื่เมาแออ๋เหลต่านกันี้น พวกเขาแคต่เอนนี้อม
ไปทบีนื่โตต๊ะตกัวนกันี้น, เอาจานออกมาใบหนซนื่ง, และสต่งเพชฌฆาตไปตกัดหกัวของยอหร์น
สคาหรกับเราแลข้วมกันอาจดยเหมนอนเปป็นคคาขอทบีนื่แปลกมากๆทบีนื่จะนคาหกัวยอหร์นใสต่ถาดใบหนซนื่ง แตต่มกันเปป็น
ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิในสมกัยนกันี้นทบีนื่พวกเจข้าชายและพวกเจข้าหญลิงจะรข้องขอศบีรษะของคนทบีนื่ถยกสกันื่งประหารชบีวลิตทบีนื่จะถยก
นคามาใหข้แกต่พวกเขา พวกเขาพซงพอใจกกับภาพศบีรษะโชกเลนอดอกันเปป็นขข้อพลิสยจนร์วต่าคนทบีนื่เคยเปป็นศกัตรยของพวกเขา
จะไมต่มากวนใจพวกเขาอบีกตต่อไปแลข้ว ชายและหญลิงเหลต่านบีนี้เปป็นคนทบีนื่กระหายเลนอดเหลนอเกลินจนพวกเขามบีความ
ชนนื่นบานยลินื่งนกักทบีนื่ไดข้เหห็นศบีรษะโชกเลนอดของคนทบีนื่พวกเขาเกลบียดชกัง
ขข้อ 9: “ฝฝ่ายกษมัตรริยคเฮโรดกร็เศรผู้าใจ แตข่เพราะเหตทุทรีสิ่ไดผู้ปฏริญาณไวผู้และเพราะเหร็นแกข่พวกทรีสิ่เอนกายลง
รมับประทานดผู้วยกมันกมับทข่าน จซงออกคคาสมัสิ่งอนทุญาตใหผู้”
“ฝฝ่ายกษมัตรริยคเฮโรดกร็เศรผู้าใจ” คคาขอของหญลิงสาวผยข้นบีนี้ทบีนื่ใหข้นคาศบีรษะของยอหร์นใสต่ถาดมาทคาใหข้กษกัตรลิยร์
สะเทนอนใจ; และไมต่วต่าเขาจะเมาขนาดไหน เขากห็ไดข้สตลิและตระหนกักวต่าเขากลายเปป็นคนโงต่ไปเสบียแลข้ว เรารยวข้ ต่าเฮ
โรดเคารพนกับถนอยอหร์นวต่าเปป็นชายคนหนซนื่งทบีนื่ถยกสต่งมาจากพระเจข้า และเขากลมัวยอหร์นเพราะประชาชนเชนนื่อวต่าเขา
เปป็นศาสดาพยากรณร์คนหนซนื่งของพระเจข้า (มาระโก 6:20) เฮโรดเคยชต่วยยอหร์นใหข้รอดพข้นจากความตายมาแลข้ว
กต่อนหนข้านบีนี้ เพราะวต่านางเฮโรเดบียสอยากฆต่ายอหร์นทกันทบีหากไมต่ใชต่เพราะเหห็นแกต่กษกัตรลิยร์แลข้ว (มาระโก 6:19) เฮ
โรดเปป็นชายชกันื่วคนหนซนื่ง แตต่หลายครกังนี้ แมข้แตต่คนทบีนื่ชกันื่วทบีนื่สดลุ กห็มบีความเกรงกลกัวพระเจข้า – ไมต่ใชต่วต่าพวกเขาเกรงกลกัว
พระองคร์ในลกักษณะทบีนื่ถยกตข้อง แตต่พวกเขากลกัวสลินื่งทบีนื่อาจเกลิดขซนี้นกกับพวกเขาหากพวกเขาทคาบางสลินื่งทบีนื่ขกัดตต่อพระเจข้า
นบีนื่เปป็นราคาแสนแพงทบีนื่จะตข้องจต่ายสคาหรกับความบกันเทลิงเปปปี่ยมราคะไมต่กบีนื่ชกันื่วขณะ และใจวลินลิจฉกัยผลิดและ
ชอบของเฮโรดกห็ทคางานแลข้วตอนนบีนี้ เขาคงอยากไดข้คคาขออบีกประการทบีนื่ไมต่ชกันื่วขนาดนกันี้น คนอคคาขอทบีนื่จะไมต่ทคาใหข้เขา
ตข้องเขข้าไปพกัวพกันกกับสลินื่งทบีนื่เสบีนื่ยงจกัดแบบทบีนื่หญลิงสาวผยข้นบีนี้ไดข้ขอใหข้เขากระทคา
“...แตข่เพราะเหตทุทรีสิ่ไดผู้ปฏริญาณไวผู้และเพราะเหร็นแกข่พวกทรีสิ่เอนกายลงรมับประทานดผู้วยกมันกมับทข่าน...” เฮ
โรดรยสข้ ซกวต่าตนไมต่มบีทางเลนอกอนนื่น – เขาถยกผยกมกัดโดยคคาปฏลิญาณทบีนื่เขาไดข้ใหข้ไวข้ เขาไมต่ไดข้กคาลกังคลิดวต่าการกระทคานบีจนี้ ะ
ทคาอะไรตต่อศาสดาพยากรณร์ของพระเจข้าหรนอวต่าพระเจข้าจะทรงรยข้สซกอยต่างไรตต่อเขาทบีนื่กระทคาเรนนื่องแบบนกันี้น แตต่เขา
กคาลกังคลิดถซงชนนื่อเสบียงของตนในสายตาของคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในเหตลุการณร์ โดยสต่วนตกัวแลข้วผมเชนนื่อวต่าเหตลุผลทบีนื่แขห็ง
แรงทบีสนื่ ลุดในการฆต่ายอหร์นไมต่ใชต่เพราะคคาปฏลิญาณนกันี้น แตต่เพราะ “เหร็นแกข่พวกทรีสิ่เอนกายลงรมับประทานดผู้วยกมันกมับ
ทข่าน” เขากลกัววต่าคนพวกนกันี้นจะวต่าอะไรหากเขาใหข้คคาสกัญญาแกต่หญลิงสาวผยข้นบีนี้แลข้วและจงใจผลิดคคาพยด – ดกังนกันี้นเขา
“จซงออกคคาสมัสิ่งอนทุญาตใหผู้”
“พวกทบีเนื่ อนกายลงรกับประทานดข้วยกกันกกับทต่าน” หมายถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่นกันื่งกกับเขาทบีนื่โตต๊ะนกันี้น คคาวต่า “รกับ
ประทาน” (“อาหาร” – meat) ในสมกัยนกันี้นหมายถซงอาหารทลุกชนลิดโดยทกัวนื่ ไป; อยต่างไรกห็ตาม เดบีดี๋ยวนบีนี้คคาวต่า
meat ถยกใชข้กกับเนนนี้อสกัตวร์และไมต่ไดข้สนนื่อถซงความหมายแบบครบถข้วนของคคาเดลิมนกันี้น
ขข้อ 10: “แลผู้วกร็ใชผู้คนไปตมัดศรีรษะยอหคนในคทุก”

เฮโรดใหข้ตามคคาขอของหญลิงสาวนกันี้น มาระโกบอกเราวต่าเฮโรดฆต่ายอหร์นในทกันทบี: “ในขณะนกันี้นกษกัตรลิยร์จซง
รกับสกันื่งเพชฌฆาตใหข้ไปตกัดศบีรษะยอหร์นมา เพชฌฆาตกห็ไปตกัดศบีรษะยอหร์นในคลุก” (มาระโก 6:27)
งานเลบีนี้ยงแบบนบีนี้ปกตลิแลข้วเรลินื่มตข้นประมาณตอนดวงอาทลิตยร์ตกดลิน ดข้วยเหตลุนบีนี้มกันนต่าจะเปป็นชต่วงดซกแลข้ว
ตอนทบีนื่เพชฌฆาตมาทบีนื่หข้องขกังของยอหร์น, ปลลุกเขาใหข้ตนนื่น, และตกัดศบีรษะของเขา ศาสดาพยากรณร์ผยข้ยลินื่งใหญต่, ผยข้เบลิก
ทางขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา, ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา, บกัดนบีนี้ถยกชต่วยใหข้พข้นจากคลุกใตข้ดลินและถยกนคาขซนี้นไปสยต่
เมนองบรมสลุขเกษมของพระเจข้าแลข้ว มกันเปป็นเพบียงแคต่ไมต่กบีนื่วลินาทบี – มบีดเลต่มนกันี้นบกันื่นคอของเขา, ศบีรษะของเขาหลต่น
ลงสยต่พนนนี้ , และรต่างกายของเขานอนสกันื่นเทลินี้ม – แตต่จตลิ วลิญญาณของเขาบลินลลินื่วไปสยต่เมนองบรมสลุขเกษม เวลาผต่านไปชกันื่ว
พรลิบตาระหวต่างลมหายใจเฮนอกสลุดทข้ายและการปรากฏตกัวเฉพาะพระพกักตรร์พระเจข้า อกัครสาวกเปาโลบอกเรา
เกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ใน 2 โครลินธร์ 5:1-8:
“เพราะเรารยวข้ าต่ ถข้าเรนอนดลินแหต่งพลกับพลาของเรานบีนี้จะพกังทคาลายเสบีย เรากห็ยกังมบีทบีนื่อาศกัยซซนื่งพระเจข้าทรง
โปรดประทานใหข้ ทบีมนื่ ลิไดข้สรข้างดข้วยมนอมนลุษยร์ และตกันี้งอยยต่เปป็นนลิตยร์ในสวรรคร์ เพราะวต่าในรต่างกายนบีนี้เรายกังครวญครนื่คา
อยยต่ มบีความปรารถนาอยต่างยลินื่งทบีนื่จะสวมทบีนื่อาศกัยของเราทบีนื่มาจากสวรรคร์ ถข้าไดข้สวมเชต่นนกันี้นแลข้ว เรากห็จะมลิไดข้ถยก
พบเหห็นวต่าเปลนอยเปลต่าอบีก เพราะวต่าเราผยข้อาศกัยในพลกับพลานบีนี้จซงครวญครนื่คาเปป็นทลุกขร์ มลิใชต่เพราะปรารถนาทบีจนื่ ะอยยต่
ตกัวเปลต่า แตต่ปรารถนาจะสวมกายใหมต่นกันี้น เพนนื่อวต่ารต่างกายของเราซซนื่งจะตข้องตายนกันี้นจะไดข้ถยกชบีวลิตอมตะกลนนเสบีย
แตต่พระเจข้าทรงเปป็นผยข้เตรบียมเราไวข้สคาหรกับการเปลบีนื่ยนแปลงนบีนี้ และพระองคร์ไดข้ทรงโปรดประทานพระวลิญญาณ
เปป็นมกัดจคาไวข้กกับเรา เหตลุฉะนกันี้นเรามกันื่นใจอยยต่เสมอรยข้อยยต่แลข้ววต่า ขณะทบีนื่เราอยยใต่ นรต่างกายนบีนี้ เราอยยต่ปราศจากองคร์พระ
ผยข้เปป็นเจข้า (เพราะเราดคาเนลินโดยความเชนนื่อ มลิใชต่ตามทบีตนื่ ามองเหห็น) เรามบีความมกันื่นใจ และเราปรารถนาจะอยผข่กมับ
องคคพระผผผู้เปป็นเจผู้ามากกวข่าอยผข่ในรข่างกายนรีนั้”
ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเสรห็จสลินี้นงานของตนบนแผต่นดลินโลกแลข้ว เขาไดข้ประกาศเรนนื่องกษกัตรลิยร์ผจยข้ ะเสดห็จมา
นกันี้น โดยเทศนาและใหข้บกัพตลิศมาตามทบีพนื่ ระเจข้าทรงกคาหนดใหข้เขากระทคา เนนนื่องจากเขาไดข้ทคาพกันธกลิจของเขาเสรห็จ
สมบยรณร์แลข้วบนแผต่นดลินโลก สคาหรกับยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาการตายคนอกคาไร สคาหรกับผยข้เชนนื่อคนใดทบีนื่สกัตยร์ซนนื่อและ
เตรบียมพรข้อมทบีนื่จะพบกกับพระเจข้า ความตายกห็ไมต่ใชต่เรนนื่องนต่าเศรข้าเลย เพราะวต่าจลิตวลิญญาณของเขาไปเขข้าเฝฟ้า
พระเจข้าในทกันทบี ยอหร์นไดข้ทนทลุกขร์ในคลุกมานานกวต่าหนซนื่งปปแลข้ว และผมแนต่ใจวต่าเขาพรข้อมแลข้วทบีจนื่ ะกลกับบข้าน
ขข้อ 11: “เขาจซงเอาศรีรษะของยอหคนใสข่ถาดมาใหผู้หญริงสาวนมันั้น หญริงสาวนมันั้นกร็เอาไปใหผู้มารดา”
บางคนกลต่าววต่านบีนื่ไมต่นต่าจะเปป็นเหตลุการณร์ทบีนื่เกลิดขซนี้นจรลิงไดข้เพราะวต่ามกันจะทคาลายบรรยากาศรนนนื่ เรลิงทบีนื่กคาลกัง
ดคาเนลินอยยต่ในขณะนกันี้น แตต่พระคกัมภบีรกร์ ลต่าวอยต่างชกัดเจนวต่าเฮโรดสต่งเพชฌฆาตไปทบีนื่หข้องขกังนกันี้น ในทมันทรีและตกัดศบีรษะ
ยอหร์น, นคาศบีรษะเขามาในถาดใบหนซนื่ง, และใหข้มกันแกต่หญลิงสาวผยข้นกันี้น – “หญริงสาวนมันั้นกร็เอาไปใหผู้มารดา” โจเซฟฟั
สนกักประวกัตลิศาสตรร์บอกเราวต่าอเลห็กซานเดอรร์ แจนเนบียส (บรรพบลุรลุษคนหนซนื่งของนางเฮโรเดบียส) ขณะจกัดงาน
เลบีนี้ยงกกับเหลต่านางสนมของเขา ไดข้สกันื่งตรซงกางเขนกบฏแปดรข้อยคนใหข้พวกนางชม ไมต่เพบียงกบฏเหลต่านกันี้นแตต่ภรรยา
และลยกๆของพวกเขาดข้วยถยกฆต่าตต่อหนข้าตต่อตาหญลิงเหลต่านบีนี้ ประวกัตลิศาสตรร์บอกเราเกบีนื่ยวกกับการสกังหารหมยต่อกันนอง
เลนอดมากมายเพบียงเพนนื่อทบีจนื่ ะสนองตกัณหาของเหลต่าผยข้ปกครองทบีนื่ทรงอคานาจและชกันื่วรข้าย

สะโลเมยกศบีรษะของยอหร์นขซนี้นมาจากถาดใบนกันี้นหรนอไมต่ เราไมต่ทราบ เพราะวต่าพระวจนะของพระเจข้าไมต่
บอกเรา แตต่เธอคงเตข้นไปหามารดาของเธอพรข้อมกกับศบีรษะของยอหร์นราวกกับวต่าถนออาหารโอชะจากโตต๊ะของ
กษกัตรลิยร์ไปใหข้นางอยต่างไมต่ตอข้ งสงสกัย นบีนื่แสดงใหข้เหห็นเลยวต่ามนลุษยร์สามารถกลายเปป็นอาชญากรและเปป็นเหมนอนสกัตวร์
ไดข้ขนาดไหนเมนนื่อพวกเขาขายตกัวเองใหข้แกต่พญามารอยต่างสลินี้นเชลิง
เฮโรดอกันทบีพาสและครอบครกัวของเขาไมต่ถยกกลต่าวถซงอบีกตต่อไปในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิว ; อยต่างไรกห็ตาม เขา
ถยกกลต่าวถซงในลยกา 13:31-33 และในลยกา 23:7-12
ขข้อ 12: “ฝฝ่ายพวกสาวกของยอหคนกร็มารมับเอาศพไปฝฟังไวผู้ แลผู้วกร็มาทผลพระเยซผใหผู้ทรงทราบ”
“ฝฝ่ายพวกสาวกของยอหคนกร็มา...” ยกังมบีอกบี หลายคนในขณะนกันี้นทบีนื่ถนอวต่าตกัวเองเปป็นสาวกของยอหร์นผยข้ใหข้
รกับบกัพตลิศมา (กรลุณาสกังเกตมกัทธลิว 9:14) นบีนื่ไมต่ใชต่ความผลิดของยอหร์น เพราะวต่าคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประกาศวต่าตนเปป็น
สาวกของยอหร์นทราบดบีวต่ายอหร์นไดข้ชใบีนี้ หข้พวกเขาไปหาพระเยซยอยยต่ตลอด โดยประกาศวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระ
เมสสลิยาหร์ เมนนื่อยอหร์นสต่งพวกผยข้สต่งขต่าวไปไตต่ถามพระเยซยวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์หรนอไมต่ (มธ. 11:2, 3)
รายงานขต่าวทบีนื่พวกเขาไดข้รกับกห็คงสต่งผลอยต่างมากตต่อคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อข้างวต่ายอหร์นเปป็นผยข้นคาของพวกเขา อยต่างไร
กห็ตาม บางคนกห็ยกังคงถนอวต่ายอหร์นเปป็นพระเมสสลิยาหร์อยยต่ตต่อไปอบีกหลายปป
“..กร็มารมับเอาศพไปฝฟังไวผู้...” ศรีรษะของศาสดาพยากรณร์ผยข้ยลินื่งใหญต่นกันี้น, ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา, อยยต่กกับ
นางเฮโรเดบียส เราไมต่ทราบวต่านางทคาอะไรกกับศบีรษะนกันี้น แตต่ราข่ งกายของเขาอยยต่ในมนอของพวกสาวกของยอหร์น
พวกเขาฝฟังศาสดาพยากรณร์ผยข้เปป็นทบีนื่รกักของตนดข้วยความอต่อนโยนและการดยแล และจากนกันี้นพวกเขากห็ “ไปทผล
พระเยซผ” วต่าเกลิดอะไรขซนี้น
บางทบีเหตลุผลทบีพนื่ วกเขาไปหาพระเยซยนกันี้นมบีสามประการ: (1) พระเยซยและยอหร์นมบีความเกบีนื่ยวขข้องกกัน
อยต่างใกลข้ชดลิ ในงานรกับใชข้ของพวกเขา เนนนื่องจากยอหร์นเปป็นผยข้เบลิกทางขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเรา, ชายผยข้ทบีนื่ไดข้
ประกาศการเสดห็จมาของพระองคร์ (2) ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าพวกเขากห็ตข้องการการปลอบโยนในยามนกันี้น – ไมต่ใชต่
แคต่เพราะการเสบียชบีวลิตของยอหร์น แตต่เพราะความเปป็นไปไดข้เชต่นกกันวต่าพวกเขาจะถยกฆต่า (3) พวกเขานต่าจะคลิดวต่า
พระเยซยตกอยยต่ในอกันตรายเชต่นกกัน เพราะวต่าพระองคร์กคาลกังเทศนาขต่าวสารเดบียวกกับทบีนื่ยอหร์นไดข้ประกาศ – การมา
ของอาณาจกักรนกันี้น
ขข้อ 13: “เมฉสิ่อพระเยซผทรงไดผู้ยรินแลผู้ว พระองคคจซงลงเรฉอเสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น ไปยมังทรีสิ่เปลรีสิ่ยวแตข่ลคาพมัง
พระองคค เมฉสิ่อประชาชนทมันั้งปวงไดผู้ยริน เขากร็ออกจากเมฉองตข่างๆเดรินตามพระองคคไป”
“เมฉสิ่อพระเยซผทรงไดผู้ยรินแลผู้ว...” สลินื่งทบีนื่พระเยซยทรงไดข้ยลินอาจเปป็นขต่าวเรนนื่องการตายของยอหร์นหรนอไมต่กห็
เปป็นเรนนื่องทบีนื่เฮโรดมองวต่าพระองคร์เปป็นยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาซซนื่งเปป็นขซนี้นจากตายแลข้ว มบีความยลุต่งยากตรงนบีนี้ทบีนื่จะ
บอกไดข้วต่าการเลต่าเรนนื่องจะตข้องดคาเนลินอยต่างตต่อเนนนื่องอยต่างไร การเสบียชบีวตลิ ของยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเหห็นไดข้ชกัดวต่า
ถยกใสต่เขข้ามาแบบคกันื่นกลาง; และกระนกันี้นการเสดห็จจากไปขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราในพระคคาขข้อนบีนี้กห็ดยเหมนอน
เปป็นผลพวงโดยตรงของการทบีพนื่ ระองคร์ทรงไดข้ยลินเหตลุการณร์ทบีนื่เกลิดขซนี้นนกันี้น แตต่นบีนื่อาจเปป็นเชต่นนกันี้นจรลิงๆ เพราะวต่า : (1)
พวกสาวกของยอหร์นกวต่าจะนคาขต่าวมาบอกกห็ใชข้เวลาหลายวกัน และกลิตตลิศพกั ทร์ของพระเยซยทบีนื่ถยกกลต่าวถซงในขข้อ 1 กห็
อาจลนอไปถซงเฮโรดแลข้วในระหวต่างนกันี้น (2) สคานวน “ครกันี้งนกันี้น” (ขข้อ 1) อาจครอบคลลุมเวลานานพอสมควรเลยกห็ไดข้

“พระองคคจงซ ลงเรฉอเสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น...” มาระโกกลต่าววต่าพระเยซยและพวกสาวก “ลงเรนอ” ไปยกังทบีนื่
เปลบีนื่ยวแตข่ลคาพมัง – หรนออยข่างลมับๆ (มาระโก 6:32) พระองคร์เสดห็จขข้ามทะเลกาลลิลบีและ “ไปยมังทรีสิ่เปลรีสิ่ยวแตข่ลคาพมัง
พระองคค” ตามทบีนื่ลกย า 9:10 กลต่าว นบีนื่เปป็น “ทบีนื่เปลบีนื่ยวแตต่ลคาพกังใกลข้เมนองทบีนื่เรบียกวต่าเบธไซดา” “ทบีนื่เปลบีนื่ยว” ในทบีนนื่ บีนี้
หมายถซงสถานทบีนื่ๆไมต่มบีการเพาะปลยก ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆมบีคนอยยต่นข้อยคนหรนอไมต่มบีคนอาศกัยอยยต่เลย ดข้านทลิศตะวกันออกของ
ทะเลกาลลิลบีมพบี นนี้นทบีนื่หลายเอเคอรร์ทบีนื่ขรลุขระ, ไมต่ถยกเพาะปลยก และถยกพวกคนเลบีนี้ยงแกะใชข้เพนนื่อใหข้ฝยงแกะของพวกเขา
กลินหญข้าเปป็นหลกัก
หลายคนเชนนื่อวต่าพระเยซยเสดห็จไปยกังทบีนื่เปลบีนื่ยวแหต่งนบีนี้เพราะวต่ามกันปลอดภกัยกวต่า – และมกันเปป็นความจรลิงทบีนื่
วต่าพระเยซยไมต่เคยใหข้ตกัวพระองคร์เองตข้องตกอยยใต่ นอกันตรายโดยไมต่จคาเปป็นเลย เมนนื่อซาตานเชลิญชวนพระองคร์ใหข้
กระโจนลงมาจากยอดของพระวลิหาร พระองคร์กตห็ รกัสวต่า “อยต่าทดลององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าผยข้เปป็นพระเจข้าของทต่าน”
(มธ. 4:7) ดกังนกันี้นจซงมบีความเปป็นไปไดข้ทบีนื่วต่าพระองคร์เสดห็จไปยกังทบีนื่เปลบีนื่ยวนบีนี้เพราวต่ามกันปลอดภกัยกวต่าทบีนื่นกันื่น พระเยซย
ทรงทราบวต่าพระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์ – พระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลกเพนอนื่ ทบีนื่จะสลินี้นพระชนมร์ – แตต่พระองคร์ทรงรยข้
วต่ายกังไมต่ถซงเวลาทบีพนื่ ระองคร์จะสลินี้นพระชนมร์
อยต่างไรกห็ตาม ตามทบีนื่มาระโก 6:31 กลต่าว พระเยซยเสดห็จเขข้าไปในทบีนื่เปลบีนื่ยวนกันี้นเพนนื่อทบีนื่จะอยยต่หต่างไกลจากฝยง
ชน ผมรยข้สซกวต่าพระองคร์ทรงมบีความรกักแบบพลิเศษใหข้แกต่ยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมา (ถซงแมข้วต่าพระเยซยทรงเปป็นพระเจข้า
พระองคร์กทห็ รงเปป็นมนทุษยคเชต่นกกัน – และในฐานะบลุตรมนลุษยร์พระองคร์กห็ทรงรยข้สซกไดข้เหมนอนอยต่างทบีนื่เรารยข้สกซ ) ถซง
แมข้วาต่ พระองคร์ทรงสกัพพกัญญยและทรงทราบทลุกสลินื่งเกบีนื่ยวกกับการตายของยอหร์น เมนนื่อพวกสาวกของยอหร์นนคาขต่าวนกันี้น
มาบอกมกันกห็ทคาใหข้พระองคร์โศกเศรข้าพระทกัยยลินื่งนกัก (พระเยซยทรงรสิ่คาไหผู้ทบีนื่อโลุ มงคร์ฝฟังศพของลาซารมัส ผยข้ซซนื่งพระองคร์
ทรงรกัก – ยอหร์น 11:5-36) ดกังนกันี้นสต่วนตกัวแลข้วผมเชนนื่อวต่าถซงแมข้วต่าพระองคร์อาจเสดห็จไปยกังทบีนื่เปลบีนื่ยวนกันี้นเพนนื่อความ
ปลอดภกัย พระองคร์กห็เสดห็จไปทบีนื่นกันื่นเพนนื่อการปลอบโยนดข้วย
อยต่างไรกห็ตาม หากพระเยซยเสดห็จไปยกังทบีนื่เปลบีนื่ยวนกันี้นเพนนื่อหลบีกหนบีจากฝยงชน พระองคร์กห็ไมต่ทรงมบีความเปปปี่ยม
สลุขของการไดข้อยยต่ตามลคาพกังนานนกัก เพราะวต่า “เมฉสิ่อประชาชนทมันั้งปวงไดผู้ยริน เขากร็ออกจากเมฉองตข่างๆเดรินตามพ
ระองคคไป”
ขข้อ 14: “ครมันั้นพระเยซผเสดร็จขซนั้นจากเรฉอแลผู้ว กร็ทอดพระเนตรเหร็นประชาชนหมผข่ใหญข่ พระองคคทรง
สงสารเขา จซงไดผู้ทรงรมักษาคนปฝ่วยของเขาใหผู้หาย”
มาระโกบอกเราวต่าเมนนื่อประชาชนเหห็นพระเยซยและสาวกเหลต่านกันี้นออกเดลินทางไป พวกเขากห็ “พากกันวลิงนื่
ออกจากบข้านเมนองทกันี้งปวงไปถซงกต่อน และพากกันเฝฟ้าพระองคร์” (มาระโก 6:33) จากนกันี้น “พระเยซผเสดร็จขซนั้นจาก
เรฉอแลผู้ว กร็ทอดพระเนตรเหร็นประชาชนหมผข่ใหญข่” – และเมนนื่อพระองคร์ทรงเหห็นพวกเขา พระองคร์กห็ “ทรงสงสาร
เขา จซงไดผู้ทรงรมักษาคนปฝ่วยของเขาใหผู้หาย” พระองคร์ผยข้ทรงเปป็นแพทยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อแสวงหาและชต่วย
ผยข้ทบีนื่หลงหายใหข้ไดข้รกับความรอด แตต่ขณะทบีนื่พระองคร์ทรงเดลินทางไปยกังกลโกธา พระองคร์กห็ทรงทคาการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ
เพนนื่อผยข้คนทบีนื่ขกัดสนทบีพนื่ ระองคร์ทรงพบเจอตลอดทาง
ในมาระโก 6:34 เราอต่านวต่าพระเยซยทรงเกลิดความสงสารเมนนื่อพระองคร์ทรงเหห็นฝยงชนเหลต่านกันี้นเพราะวต่า
พวกเขาทคาใหข้พระองคร์นซกถซงแกะทบีนื่ไมต่มบีผยข้เลบีนี้ยงแกะ ผยข้เลบีนี้ยงแกะดยแลฝยงแกะของตน, ใหข้อาหารพวกมกันและปกปฟ้อง

พวกมกันจากฝยงสลุนกัขปฝ่าและสกัตวร์ปฝ่าชนลิดอนนื่นๆทบีจนื่ ะฆต่าพวกมกัน เขาดยแลลยกแกะและแกะทบีนื่อต่อนแอ; เขาพาพวกมกัน
เขข้าไปในทลุต่งหญข้าเขบียวสดและรลิมนนี้คาแดนสงบ ในประเทศทบีนื่พระเยซยทรงอยยต่ในขณะนกันี้น แผต่นดลินนกันี้นถยกใชข้เพนนื่อใหข้
หญข้าฝยงแกะกลินเปป็นหลกัก
เมนนื่อพระเยซยทรงเหห็นฝยงชนนกันี้นพระองคร์กทห็ รงเกลิดความสงสารตต่อพวกเขา เพราะวต่าพวกเขาเปป็นเหมนอน
แกะทรีสิ่ไมข่มรีผผผู้เลรีนั้ยง – ซซนื่งหมายความวต่าพวกเขาไมต่มบีอาจารยร์ทบีนื่จะชบีนี้นคาพวกเขา, ไมต่มบีเหลต่านกักเทศนร์หรนอศาสดา
พยากรณร์ทบีนื่หต่วงใยพวกเขา พวกผยนข้ คาทางศาสนาเหลต่านกันี้นทบีนื่โอข้อวดวต่าตนเปป็นผยข้อารกักขาพระราชบกัญญกัตลิของ
พระเจข้า กห็เยต่อหยลินื่งและยโส พวกเขาสนใจคนเหลต่านกันี้นทบีนื่รนื่คารวยแตต่ไมต่หวต่ งใยเกบีนื่ยวกกับมวลชนเหลต่านกันี้นทบีนื่เปป็นคน
ยากจนเลย พวกเขาไมต่พยายามทบีนื่จะสกันื่งสอนหรนอชบีนนี้ คาพวกเขา – พวกเขาไมต่เคยใชข้เวลาในการชต่วยเหลนอคนจน
และคนขกัดสนเลย ฝยงชนเหลต่านกันี้นจซงแหต่แหนกกันมาหาพระเยซยเมนนื่อพระองคร์ทรงปรากฏตกัวโดยประกาศขต่าว
ประเสรลิฐแกต่คนยากจน: “คนอวต่าคนตาบอดกห็หายบอด คนงต่อยเดลินไดข้ คนโรคเรนนี้อนหายสะอาด คนหยหนวกไดข้ยลิน
ไดข้ คนตายแลข้วเปป็นขซนี้นมา และขข่าวประเสรริฐกร็ประกาศแกข่คนอนาถา” (มธ. 11:5)

พระครริสตร์ผซูผู้ทรงจมัดหาเพรียงพอในทมกสริที่ง
การเลรีนั้ยงอาหารคนหผู้าพมันคน
ขข้อ 15: “ครมันั้นเวลาเยร็นแลผู้วพวกสาวกของพระองคคมาทผลพระองคควข่า “ทรีสิ่นรีสิ่กมันดารอาหารนมัก และบมัดนรีนั้
กร็เยร็นลงมากแลผู้ว ขอพระองคคทรงใหผู้ประชาชนไปเสรียเถริด เพฉสิ่อเขาจะไดผู้ไปซฉนั้ออาหารตามหมผข่บผู้านสคาหรมับตนเอง”
การเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้นเปป็นการอกัศจรรยร์เดบียวของพระเยซยทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้โดยผยข้เขบียนกลิตตลิคลุณทกันี้ง
สบีนื่ทาต่ น ขข้อเทห็จจรลิงทบีวนื่ ต่ามกัทธลิว, มาระโก, ลยกา, และยอหร์นบกันทซกการอกัศจรรยร์นบีนี้ เปป็นการบอกเปป็นนกัยถซงความ
สคาคกัญของมกันและความเปป็นสากลแหต่งการประยลุกตร์ใชข้ของมกัน มบีบทเรบียนตต่างๆมากมายในเชลิงปฏลิบกัตลิ, ฝฝ่าย
วลิญญาณ, ทบีนื่เปป็นแบบฉบกับ, และเกบีนื่ยวกกับยลุคสมกัยทบีนื่เราควรเรบียนรยข้จากบกันทซกเรนนื่องการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้น
เราเหห็นพระเยซยในเรนนื่องราวนบีนี้วาต่ ทรงเปป็นพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดทบีนื่ทรงจกัดหาเพบียงพอในทลุกสลินื่ง; ไมต่มบีความตข้องการใด
ใหญต่โตเกลินไปสคาหรกับพระองคร์ ไมต่วต่าจะเกลิดอะไรขซนี้นกห็ตาม ทรกัพยากรตต่างๆของพระองคร์กห็เพบียงพอ
พระบลุตรทรงเทบียบเทต่าดข้วยกกันกกับพระบลิดาในการจกัดหาความรอดและความตข้องการตต่างๆฝฝ่ายวลิญญาณ
ของเรา พระองคร์ทรงเนรมลิตสรข้างฟฟ้าสวรรคร์ และแผต่นดลินโลกเปป็นหกัตถกลิจของพระองคร์: “พระองคคทรงสรผู้างสริสิ่ง
ทมันั้งปวงขซนั้นมา และในบรรดาสริสิ่งทรีสิ่เปป็นมานมันั้น ไมข่มรีสมักสริสิ่งเดรียวทรีสิ่ไดผู้เปป็นมานอกเหนฉอพระองคค” (ยอหร์น 1:3)
พระองคร์ไดผู้ทรงสรผู้างสลินื่งทกันี้งปวง และสลินื่งทกันี้งปวงถยกผดลุงไวข้โดยฤทธลิเธ ดชของพระองคร์ (คส. 1:16, 17; ฮบ. 1:3)
พระองคร์ทรงแบพระหกัตถร์อกันทรงฤทธลิธของพระองคร์และใหข้อาหารสลินื่งมบีชบีวตลิ ทลุกตกัวทบีนื่อยยต่บนพนนี้นพลิภพ หากไมต่ใชต่
เพราะความดบีของพระองคร์แลข้ว กห็คงจะไมต่มบีอาหาร, ไมต่มบีนนี้คา, ไมต่มบีแสงแดด ของประทานอกันดบีทลุกอยต่างและของ
ประทานอกันเลลิศทลุกประการมาจากพระเจข้า (ยากอบ 1:17) พระเยซย – พระเจข้าในกายเนนนี้อหนกัง – ไมต่เพบียงทรง
เพบียงพอสคาหรกับเราและสคาหรกับความตข้องการตต่างๆของเราเทต่านกันี้น แตต่พระองคร์ทรงสามารถทบีนื่จะเตลิมเตห็มความ
ตข้องการของสลินื่งทรงสรข้างอกันไพศาลของพระองคร์ทกันี้งสลินี้นดข้วย: “มลิใชต่เราจะคลิดถนอวต่าสลินื่งหนซนื่งสลินื่งใดเกลิดจากความ
สามารถของเราเอง แตต่วาต่ ความสามารถของเรามาจากพระเจผู้า” (2 คร. 3:5)

ทลุกสลินื่งทบีนื่ถยกทคาสคาเรห็จในชบีวตลิ ของเราลข้วนถยกกระทคาโดยทางพระคลุณของพระเจข้า ดกังทบีนื่ถยกเหห็นใน 2 โครลินธร์
9:8-11: “พระเจผู้าทรงฤทธริธิ์สามารถประทานพระคทุณอมันอทุดมททุกอยข่างแกข่ทข่านทมันั้งหลาย เพนนื่อใหข้ทต่านมบีทลุกสลินื่งทลุก
อยต่างเพบียงพอสคาหรกับตกัวเสมอ ทกันี้งจะมบีสลินื่งของบรลิบยรณร์สคาหรกับงานทบีนื่ดบีทกลุ อยต่างดข้วย (ตามทบีนื่เขบียนไวข้วต่า ‘เขาแจก
จต่าย เขาไดข้ใหข้แกต่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดคารงเปป็นนลิตยร์’ ฝฝ่ายพระองคร์ผยข้ประทานพนชแกต่คนทบีนื่หวต่าน
และประทานอาหารแกต่คนทบีนื่กลิน จะทรงโปรดใหข้พชน ของทต่านทบีนื่หวต่านนกันี้นทวบีขซนี้นเปป็นอกันมาก และจะทรงใหข้ผลแหต่ง
ความชอบธรรมของทต่านเจรลิญยลินื่งขซนี้น) โดยทรงใหข้ทต่านทกันี้งหลายมบีสลินื่งสารพกัดมกันื่งคกันื่งบรลิบยรณร์ขซนี้น เพนนื่อใหข้ทต่านมบีแจก
จต่ายอยต่างใจกวข้างขวาง ซซนื่งจะใหข้เกลิดการขอบพระคลุณพระเจข้า”
นอกจากนบีนี้ ในฟปลลิปปป 4:19 เปาโลกลต่าววต่า “และพระเจข้าของขข้าพเจข้าจะประทานสลินื่งสารพกัดตามทบีนื่ทาต่ น
ตข้องการนกันี้นจากทรกัพยร์อกันรลุต่งเรนองของพระองคร์โดยพระเยซยครลิสตร์” กกับพระเจข้าไมต่มบีสลินื่งทบีเนื่ รบียกวต่าเปป็นงานทบีนื่เปป็นไป
ไมต่ไดข้ พระเจข้าไมต่เคยวางพกันธกลิจหรนองานใดตรงหนข้าเราทบีนื่เราทคาไมต่ไดข้ ไมต่วาต่ พระองคร์ทรงเรบียกเราใหข้ทคาอะไร
พระองคร์กทห็ รงสามารถทบีนื่จะเตลิมเตห็มความตข้องการนกันี้น, พละกคาลกังนกันี้น, และฤทธลิธเดชนกันี้นเพนนื่อทบีนื่จะทคาสลินื่งนกันี้นไดข้
การอกัศจรรยร์นบีนี้ของการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้นไมต่เพบียงแสดงออกถซงฤทธลิธเดชอกันครอบคลลุมทลุก
สลินื่งของพระครลิสตร์เทต่านกันี้น แตต่มกันยกังชบีนี้ไปยกังการประทานพระกายของพระองคร์เพนนื่อทบีนื่เราจะไดข้มบีชวบี ลิต – และมบีชบีวลิต
นกันี้นอยต่างครบบรลิบยรณร์ดข้วย มกันแสดงออกถซงฤทธลิธเดชอกันมหกันตร์ของพระองคร์ ซซนื่งโดยฤทธลิธเดชนกันี้นพระองคร์ทรง
สามารถทบีนื่จะสละวางชบีวลิตของพระองคร์และรกับมกันกลกับคนนมาอบีกเพนนื่อทบีนื่เราจะไดข้มบีชบีวตลิ โดยทางการสลินี้นพระชนมร์ ,
การถยกฝฟังไวข้, และการฟฟฟื้นคนนพระชนมร์ของพระองคร์
ในพระคคาขข้อตต่างๆกต่อนหนข้า เราไดข้เรบียนรยข้วาต่ พระเยซยเสดห็จขข้ามทะเลกาลลิลบี เหห็นไดข้ชกัดวต่าเพนนื่อทบีนื่จะหลบีกหนบี
จากฝยงชน – เพราะมาระโกบอกเราวต่า “มบีคนไปมาเปป็นอกันมากจนไมต่มบีเวลาวต่างจะรกับประทานอาหารไดข้” (มาระ
โก 6:31) แตต่ฝยงชนเหลต่านกันี้นทราบอยต่างรวดเรห็ววต่าพระเยซยทรงอยยต่ทบีนื่ไหน และพวกเขาตลิดตามพระองคร์ไป นบีนื่ไมต่ไดข้
หมายความวต่าทลุกคนทบีนื่ตลิดตามพระเยซยในตอนนกันี้นเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาหรนอวต่าพวก
เขาทลุกคนเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงสามารถทบีนื่จะชต่วยพวกเขาใหข้รอดจากบาปไดข้ แตต่พวกเขาไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆ
ของพระองคร์; พวกเขาไดข้เหห็นบรรดาคนทบีนื่พวกเขารกักไดข้รกับการรกักษาใหข้หายจากโรค; และโดยรวมแลข้ว ฝยงชน
เหลต่านกันี้นตลิดตามพระองคร์เพราะความอยากรยข้อยากเหห็นและเพราะความตนนนื่ เตข้น โดยหวกังวต่าจะเหห็นพระองคร์
ทคาการอกัศจรรยร์อนนื่นบข้าง: “คนเปป็นอกันมากไดข้ตามพระองคร์ไป เพราะเขาเหลข่านมันั้นไดผู้เหร็นการอมัศจรรยคทรีสิ่พระองคคไดผู้
ทรงกระทคาตข่อบรรดาคนปฝ่วย” (ยอหร์น 6:2)
ตามทบีนื่ยอหร์น 6:4 กลต่าว เทศกาลปฟัสกาเขข้ามาใกลข้แลข้ว และมบีพวกยลิวหลายพกันคนมาจากทกันื่วโลกทบีคนื่ น
รยจข้ กักในสมกัยนกันี้นซซนื่งกคาลกังเดลินทางมายกังกรลุงเยรยซาเลห็มในขณะนกันี้น ในพนนี้นทบีนื่นกันี้นมบีคนในชต่วงเวลานกันี้นมากกวต่าทบีนื่มบีในชต่วง
เวลาใดของปป จงสกังเกตวต่าพระเยซยมลิไดข้เสดห็จไปยกังกรลุงเยรยซาเลห็มเพนนื่อถนอเทศกาลปฟัสกา เพราะวต่าการขต่มเหงพวก
ครลิสเตบียนสมกัยแรกๆในกรลุงนกันี้นรลุนแรงเหลนอเกลิน แทนทบีนื่จะทคาเชต่นนกันี้น พระองคร์ทรงถนอเทศกาลปฟัสกาในแควข้นกาลลิ
ลบี
มกันไมต่ใชต่เหตลุบกังเอลิญทบีนื่พระเยซยทรงกระทคาการอกัศจรรยร์ทบีนื่เฉพาะเจาะจงนบีนี้ ณ เวลานบีนี้โดยเฉพาะ เท
ศกาลปฟัสกาเปป็นชต่วงเวลาทบีนื่ความคลิดของพวกยลิวจดจต่ออยยต่กกับเนนนี้อหนกังของลยกแกะนกันี้นทบีนื่พวกเขาจะรกับประทาน

และอยยต่กกับเลนอดนกันี้นทบีนื่จะถยกประพรม พระเยซยทรงตนนื่นตกัวอยยต่เสมอตต่อทลุกโอกาสทบีนื่จะนคาเสนอพระองคร์เองตต่อ
ประชาชนของพระองคร์ในฐานะเปป็นลยกแกะทบีนื่จะถยกฆต่าบยชาของพวกเขาเองและทบีนื่จะใชข้ทลุกโอกาสทบีจนื่ ะตรกัสถซงเนนนี้อ
หนกังและโลหลิตซซนื่งตข้องถยกรกับเอาเปป็นของตกัวเองโดยคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ประสงคร์ทบีนื่จะหนบีพข้นจากการพลิพากษาของนรก
ในยอหร์นบททบีนื่ 6 เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้นทบีนื่ครบถข้วนมากยลินื่งกวต่าทบีนื่มกัทธลิวใหข้
แกต่เรา และตต่อจากการอกัศจรรยร์นกันี้นคนอขต่าวสารเกบีนื่ยวกกับอาหารแหต่งชบีวลิต กลิตตลิคณ
ลุ ของมกัทธลิวคนอหนกังสนอ อาณาจมักร
และเนข้นไปทบีนื่อาณาจกักรนกันี้นมากกวต่าแผนการแหต่งความรอด ขณะทบีนื่กตลิ ตลิคลุณของยอหร์นเปป็นหนกังสนอ ความรอด
(ยอหร์น 20:30, 31) และเนข้นไปทบีนื่อาหารแหต่งชบีวตลิ ซซนื่งเราตข้องรกับประทานเพนนื่อทบีนื่จะมบีชบีวตลิ อยยต่เปป็นนลิรกันดรร์
พระเยซยทรงเงยหนข้าดยและเหห็นฝยงชนหมยต่ใหญต่ – แตต่นบีนื่ไมต่ไดข้หมายความวต่าพระองคร์ทรงไมต่ทราบวต่าพวก
เขาอยยต่ทบีนื่นกันื่นจนกระทกันื่งพระองคร์ทรงเหห็นพวกเขาดข้วยพระเนตรของพระองคร์เอง พระองคร์ทรงทราบวต่าพวกเขาจะ
มาทบีนื่นกันื่นกต่อนทบีนื่พวกเขาจะมาเสบียอบีก พระองคร์ทรงรกักพวกเขา และพระทกัยของพระองคร์กห็รสยข้ ซกสงสารเมนนื่อพระองคร์
ตระหนกักวต่าพวกเขาอยยต่ทบีนื่นกันื่น โดยไมต่เพบียงขาดอาหารฝฝ่ายรข่างกายเทต่านกันี้น แตต่ไมต่รอยข้ ะไรเลยเกบีนื่ยวกกับอาหารฝฝ่าย
วริญญาณดข้วย
เมนนื่อถซงตอนเยห็น “พวกสาวกของพระองคคมาทผลพระองคควาข่ “ทรีสิ่นรีสิ่กมันดารอาหารนมัก และบมัดนรีนั้กร็เยร็นลง
มากแลผู้ว” จากนกันี้นพวกเขาเสนอแนะใหข้พระองคร์ “ทรงใหผู้ประชาชนไปเสรียเถริด เพฉสิ่อเขาจะไดผู้ไปซฉนั้ออาหารตาม
หมผข่บผู้านสคาหรมับตนเอง”
ขข้อ 16: “ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสกมับพวกสาวกวข่า “เขาไมข่จคาเปป็นตผู้องไปจากทรีสิ่นรีสิ่ พวกทข่านจงเลรีนั้ยงเขาเถริด”
ในขข้อ 15 พวกสาวกเสนอแนะใหข้พระเยซยสต่งฝยงชนนกันี้นไปหาอาหารเอง แตต่พระเยซยตรกัสตอบวต่า “เขาไมข่
จคาเปป็นตผู้องไปจากทรีสิ่นรีสิ่ พวกทข่านจงเลรีนั้ยงเขาเถริด”
ยอหร์นบอกเราวต่าพระเยซยตรกัสถามฟปลลิปวต่า “เราจะซนนี้ออาหารทบีนื่ไหนใหข้คนเหลต่านบีนี้กลินไดข้” (ยอหร์น 6:5) ฟป
ลลิปเปป็นคนทบีนื่มบีตรรกะทบีพนื่ ระองคร์จะตรกัสถามคคาถามนบีนี้ – เพราะวต่าเขาเปป็นชาวเมนองเบธไซดา และหากใครจะ
ทราบไดข้วาต่ จะหาซนนี้อขนมปฟังเปป็นจคานวนมหาศาลไดข้ทไบีนื่ หน ฟปลลิปกห็ตข้องเปป็นคนทบีนื่รยข้อยต่างแนต่นอน แตต่พระเยซยทรงมบี
เหตลุจยงใจอบีกประการหนซนื่งในการถามคคาถามนกันี้น: “พระองคร์ตรกัสอยต่างนกันี้นเพฉสิ่อจะลองใจฟปีลริป เพราะพระองคร์ทรง
ทราบแลข้ววต่าพระองคร์จะทรงกระทคาประการใด” (ยอหร์น 6:6)
ผยข้ชายทบีนื่หลิวโหยหข้าพกันคนบวกกกับพวกผยข้หญลิงและเดห็กๆรวมกกันเปป็นฝยงชนจคานวนมหาศาล และเนนนื่องจาก
ขนมปฟังในสมกัยนกันี้นถยกทคาขซนี้นดข้วยมนอและอบในเตาอบขนาดเลห็ก จซงไมต่นต่าจะมบีขนมปฟังในพนนี้นทบีนื่ทกันี้งหมดนกันี้นเพบียงพอทบีนื่
จะเลบีนี้ยงฝยงชนใหญต่โตขนาดนกันี้นไดข้ แตต่พระเยซยทรงทราบแนต่ชกัดวต่าจะเกลิดอะไรขซนี้น พระองคร์ทรงทราบวต่าเดห็กชาย
คนหนซนื่งอยยต่ทบีนื่นกันื่นพรข้อมกกับขนมปฟังและปลาของเขาจคานวนเลห็กนข้อย พระองคร์ทรงทราบวต่าจะเลบีนี้ยงอาหารฝยงชนหมยต่
ใหญต่นกันี้นไดข้อยต่างไร แตต่พระองคร์กคาลกังจกัดการกกับชายทกันี้งหลายทบีนื่มบีใจเชนนื่องชข้า และดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงทรงจกัดการ
กกับพวกเขาเหมนอนกกับมนลุษยร์จะจกัดการกกับมนลุษยร์ – นกันื่นคนอ จนถซงจลุดของการอกัศจรรยร์แหต่งการทวบีจคานวนขนมปฟัง
และปลาเหลต่านกันี้น
นบีนื่ไมต่ใชต่เหตลุบกังเอลิญ – มกันไมต่ใชต่แคต่ “อยยต่ดบีๆกห็เกลิดขซนี้น” มกันถยกกคาหนดไวข้ลต่วงหนข้าแลข้วโดยพระเจข้ากต่อนโลก
มบีขซนี้น พระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทบีนื่จะทคางานทบีพนื่ ระบลิดาไดข้ประทานแกต่พระองคร์ใหข้สคาเรห็จ (ยอหร์น 5:36) การเลบีนี้ยง

อาหารฝยงชนหมยต่ใหญต่นกันี้นในชต่วงเทศกาลปฟัสกาเปป็นหนซนื่งในงานเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเจข้าทรงกคาหนดไวข้ลต่วงหนข้าสคาหรกับ
ชต่วงเวลานกันี้นโดยเฉพาะ เพนนื่อจกัดเตรบียมสคาหรกับบทเรบียนแสนวลิเศษนกันี้นเกบีนื่ยวกกับขนมปฟัง (อาหาร) แหต่งชบีวตลิ นกันี้นซซนื่ง
พระองคร์ประทานแกต่เราในยอหร์น บททบีนื่ 6
ยอหร์น 6:7 เปปิดเผยวต่าฟปลลิปพยดคลุยกกับพระเยซยและทยลวต่า “สองรข้อยเหรบียญเดนารลิอกันกห็ไมต่พอซนนี้ออาหาร
ใหข้เขากลินกกันคนละเลห็กละนข้อย” ผมไมต่ทราบวต่าขนมปฟังสองรข้อยเหรบียญเดนารลิอกันจะเปรบียบกกับเงลินของเราในวกันนบีนี้
ไดข้เทต่าไหรต่ แตต่มกันคงไมต่พอทบีนื่จะเลบีนี้ยงอาหารฝยงชนหมยต่ใหญต่ขนาดนกันี้นไดข้อยต่างแนต่นอน เชต่นเดบียวกกับนลิโคเดมกัส ฟปลลิ
ปกคาลกังคลิดในโลกของสลินื่งธรรมชาตลิ เขายกังไมต่รยข้ตกัววต่าพระองคร์ผยข้ทเบีนื่ ขาตลิดตามนกันี้นทรงสามารถจกัดหาขนมปฟังสคาหรกับ
คนหผู้าพมันคนไดข้อยต่างสบายๆเหมนอนกกับทบีนื่พระองคร์ทรงจกัดหาใหข้สคาหรกับคนๆเดรียว
ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่า สองรข้อยเหรบียญเดนารลิอกันนบีนี้เปป็นจคานวนเงลินทบีนื่อยยต่ในกระเปป๋าเงลินกองกลางของกลลุต่ม
สาวกนกันี้น เนนนื่องจากยยดาสถนอถลุงเงลินนกันี้น (ยอหร์น 12:6) เราจซงไมต่ทราบวต่าฟปลลิปทราบไดข้อยต่างไรวต่าถลุงเงลินนกันี้นมบีเงลินอยยต่
เทต่าไหรต่ แตต่เมนนื่อพระเยซยทรงถามเขาวต่าจะซนนี้อขนมปฟังไดข้ทบีนื่ไหนมาใหข้ประชาชนเหลต่านกันี้นรกับประทาน ฟปลลิปกห็ตอบ
โดยการรายงานแกต่พระองคร์วาต่ มบีเงลินกองกลางอยยต่เทต่าไหรต่
ขข้อ 17: “พวกสาวกจซงทผลพระองคควข่า “ทรีสิ่นรีสิ่พวกขผู้าพระองคคมรีแตข่ขนมปฟังเพรียงหผู้ากผู้อนกมับปลาสองตมัว
เทข่านมันั้น””
ขณะทบีนื่ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่ายยดาสและฟปลลิปนกับเงลินเหลต่านกันี้น มบีสาวกอบีกคนหนซนื่งทบีนื่งานยลุต่งมากๆ มกัทธลิวไมต่ไดข้
กลต่าวถซงเขา แตต่ยอหร์นกลต่าวถซง: “สาวกคนหนซนื่งของพระองคร์คอน อกันดรยวร์นข้องชายของซบีโมนเปโตรทยลพระองคร์วต่า
“ทบีนื่นบีนื่มบีเดห็กชายคนหนซนื่งมบีขนมขข้าวบารร์เลยร์หข้ากข้อนกกับปลาเลห็กๆสองตกัว แตต่เทต่านกันี้นจะพออะไรกกับคนมากอยต่างนบีนี้”
(ยอหร์น 6:8, 9) อกันดรยวร์กคาลกังคข้นหาขนมปฟังอยยต่ มกันเปป็นความจรลิงทบีวนื่ ต่าเขาไมต่ไดข้พบขนมปฟังปรริมาณมากนมัก – แตต่
ขณะทบีนื่คนอนนื่นๆนกับเงลินอยยต่ เขากห็คข้นหาขนมปฟัง (มบีคนมากมายในครลิสตจกักรตต่างๆของเราทลุกวกันนบีนี้ทบีนื่เตห็มใจทบีจนื่ ะนกับ
เงลิน แตต่มบีนข้อยคนนกักทบีนื่เตห็มใจทบีนื่จะออกไปและคข้นหาดวงวลิญญาณตต่างๆและชบีนี้พวกเขาใหข้มาหาขนมปฟัง (อาหาร) ทบีนื่
มบีชวบี ลิตผยข้ทบีนื่ไดข้เสดห็จลงมาจากสวรรคร์) ผมเกนอบมองเหห็นอกันดรยวร์ตอนนบีนี้เลยขณะทบีนื่เขาเทบีนื่ยวไปทต่ามกลางฝยงชนหมยต่
ใหญต่นกันี้นจนกระทกันื่งเขาพบเดห็กชายตกัวนข้อยคนหนซนื่งในทบีนื่สลุดพรข้อมกกับมนนี้อเทบีนื่ยง – “ขนมปฟังหผู้ากผู้อนกมับปลาสองตมัว”
คลุณเคยพยายามโนข้มนข้าวใครสกักคนใหข้ยอมจคานนมนนี้อเทบีนื่ยงของเขาแกต่คลุณไหม? คลุณเคยขอรข้องเดห็กชาย
คนหนซนื่งใหข้มอบมนนี้อเทบีนื่ยงของเขาแกต่คลุณไหม? ลองดยสกักครกันี้งสลิ และดยสวลิ ต่าคลุณจะไปไดข้ไกลแคต่ไหน คงมบีอะไรสกักอยต่าง
ทบีนื่ผดลิ ปกตลิธรรมดาเอามากๆเกบีนื่ยวกกับอกันดรยวร์ อกันดรยวร์เปป็นผยข้ทบีนื่พาเปโตรมาหาพระเยซย (ยอหร์น 1:40, 41) และอกัน
ดรยวเร์ ปป็นผยข้ทบีนื่เขข้าหาพระเยซยเกบีนื่ยวกกับพวกกรบีกเหลต่านกันี้น (ยอหร์น 12:20-22) คราวนบีนี้อกันดรยวร์เปป็นผยข้ทบีนื่พบเดห็กชายผยข้นบีนี้
กกับมนนี้อเทบีนื่ยงนกันี้น แตต่ไดผู้มนนี้อเทบีนื่ยงนกันี้นมาและถวายมกันแดต่พระเยซย
อกันดรยวอร์ ยยต่กกับพระเยซยมาตกันี้งแตต่เรลินื่มตข้นพกันธกลิจขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าและไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์ตาต่ งๆของ
พระองคร์ – แมข้แตต่การเปลบีนื่ยนนนี้คาใหข้กลายเปป็นนนี้คาองลุต่นทบีนื่งานแตต่งงานนกันี้นในบข้านคานา ผมเชนนื่อวต่าเขารยข้วาต่ พระเยซย
ทรงสามารถและจะทรงทคาสลินื่งทบีนื่เปป็นไปไมต่ไดข้กกับมนนี้อเทบีนื่ยงของเดห็กชายผยข้นกันี้น หากเขาไมต่เชนนื่อเชต่นนบีนี้ เหตลุใดเขาถซง
คข้นหาอาหารปรลิมาณเลห็กนข้อยขนาดนกันี้นและจากนกันี้นกห็โนข้มนข้าวเดห็กชายผยข้นกันี้นใหข้ยอมจคานนมกันไวข้ในพระหกัตถร์ของ
องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าเลต่า? ถซงแมข้วต่าเขาถามวต่า “แตต่เทต่านกันี้นจะพออะไรกกับคนมากอยต่างนบีนี้” ผมกห็เหห็นชกัดเจนวต่าอกัน

ดรยวคร์ าดหวกังการอกัศจรรยร์หนซนื่งทบีนื่จะเหมาะสมแกต่โอกาสนกันี้น เมนนื่อเราคาดหวมังสลินื่งตต่างๆจากพระเจข้า เรากห็ไดผู้รมับสลินื่ง
เหลต่านกันี้น
ขข้อ 18: “พระองคคจซงตรมัสวข่า “เอาอาหารนมันั้นมาใหผู้เราทรีสิ่นรีสิ่เถริด””
ผมชอบประโยคนบีนี้ทบีนื่ถยกบกันทซกไวข้โดยมกัทธลิว – “เอาอาหารนมันั้นมาใหผู้เราทรีสิ่นรีสิ่เถริด” คลุณทราบไหมวต่าพระ
เยซยจะทรงกระทคาการอกัศจรรยร์นกันี้นโดยไมต่ตอข้ งมบีใครนคาขนมปฟังหข้ากข้อนนกันี้นกกับปลาสองตกัวมาใหข้พระองคร์กห็ไดข้? แตต่
พระองคร์ทรงอนลุญาตใหข้อกันดรยวร์มบีสต่วนในการอกัศจรรยร์นบีนี้ดข้วย อกันดรยวร์นคาสลินื่งทบีพนื่ วกเขามบีมาใหข้ เขาวางมกันไวข้ใน
พระหกัตถร์ของพระเยซย และพระเยซยทรงจกัดการตต่อจากตรงนกันี้นและเตลิมเตห็มความตข้องการนกันี้น
ขข้อ 19: “แลผู้วพระองคคทรงสมัสิ่งใหผู้คนเหลข่านมันั้นนมัสิ่งลงทรีสิ่หญผู้า เมฉสิ่อทรงรมับขนมปฟังหผู้ากผู้อนกมับปลาสองตมัวนมันั้น
แลผู้ว กร็ทรงแหงนพระพมักตรคดฟผ าฟ้ สวรรคค ทรงขอบพระคทุณ และหมักขนมปฟังสข่งใหผู้เหลข่าสาวก เหลข่าสาวกกร็แจกใหผู้
คนทมันั้งปวง”
“พระองคคทรงสมัสิ่งใหผู้คนเหลข่านมันั้นนมัสิ่งลงทรีสิ่หญผู้า” ชต่างเปป็นภาพทบีนื่ขกัดแยข้งกกันจรลิงๆทบีนื่ถยกนคาเสนอตรงนบีนี้ เกบีนื่ยว
กกับขนมปฟังหข้ากข้อนนกันี้นกกับปลาสองตกัว อกันดรยวร์ไดข้ถามวต่า “เทต่านกันี้นจะพออะไรกกับคนมากอยต่างนบีนี้” พระเยซยตรกัส
ตอบอยต่างเรบียบงต่ายมากๆวต่า “ใหผู้คนทมันั้งปวงนมัที่งลงเถริด” (ยอหร์น 6:10) ไมต่มบีความตนนื่นเตข้น, ไมต่มบีความสกับสน, ไมต่มบี
การทลุกขร์พระทกัย, ไมต่มบีการขกัดเคนองพระทกัยในสต่วนของพระองคร์เลยเพราะการดยเหมนอนขาดความเชนนื่อทต่ามกลาง
เหลต่าสาวกของพระองคร์ พระองคร์แคต่สกันื่งพวกเขาใหข้ฝยงชนนกันื่งลง มาระโกบอกเราวต่า “ประชาชนกห็ไดข้นกันื่งรวมกกัน
เปป็นหมยต่ๆ หมยต่ละรข้อยคนบข้าง หข้าสลิบบข้าง” (มาระโก 6:40) ไมต่มบีความไมต่เปป็นระเบบียบ พระเยซยไมต่ทรงเปป็นผยข้กต่อใหข้
เกลิดความสกับสน แตต่พระองคร์ทรงเปป็นผยข้กต่อใหข้เกลิดสกันตลิสลุขและความเงบียบสงบ พระเยซยไมต่ทรงรบีบรข้อน – พระองคร์
ไมต่เคยทรงทคาสลินื่งใดอยต่างเรต่งรบีบหรนออยต่างสต่งเดชเลย พระวจนะของพระเจข้าบอกเราอยต่างชกัดเจนวต่า “แตข่สริสิ่ง
สารพนดซซสิ่งจะกระทคานมันั้น จงกระทคาตามสมควร และใหด้เปป็นระเบนยบเรนยบรด้อย” (1 คร. 14:40)
มบี “หญข้ามาก” ในพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้น (ยอหร์น 6:10) และมกันเปป็นชต่วงฤดยใบไมข้ผลลิกต่อนเทศกาลปฟัสกา ในดลิน
แดนศกักดลิธสลิทธลิธฤดยใบไมข้ผลลิเปป็นชต่วงเวลาทบีนื่สวยทบีนื่สลุดของปป ผมไดข้มบีสลิทธลิพลิเศษในการไปเยนอนพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้นในฤดย
ใบไมข้ผลลิของปป ซซนื่งเปป็นสถานทบีนื่ๆพระเยซยทรงกระทคาการอกัศจรรยร์นบีนี้ ไมต่เพบียงมบีหญข้ามากทบีนื่นกันื่นเทต่านกันี้น แตต่ดอก
ปป๊อปปปฟื้สวยๆหลายพกันดอกซซนื่งมบีทลุกสบีกห็กคาลกังเบต่งบานอยยต่บนเนลินเขาเหลต่านกันี้นเชต่นกกัน เมนนื่อเทบียบกกับฉากหลกังเชต่นนกันี้น
มกันคงเปป็นทกัศนบียภาพทบีนื่สวยงามจรลิงๆทบีนื่ไดข้เหห็นคนหข้าพกันคนพรข้อมกกับครอบครกัวของพวกเขานกันื่งอยยต่เปป็นกลลุต่มๆละ
หข้าสลิบคนและรข้อยคน
“...เมฉสิ่อทรงรมับขนมปฟังหผู้ากผู้อนกมับปลาสองตมัวนมันั้นแลผู้ว กร็ทรงแหงนพระพมักตรคดฟผ ฟ้าสวรรคค ทรง
ขอบพระคทุณ และหมักขนมปฟัง...” ยอหร์นกลต่าวถซงพระเยซยวต่า “เมนนื่อขอบพระคลุณแลข้ว” (ยอหร์น 6:11) มกันเปป็นเรนนื่อง
นต่าสนใจทบีนื่จะชบีในี้ หข้เหห็นวต่าคคากรบีกทบีนื่ถยกใชข้ในยอหร์น 6:11 สคาหรกับคคาวต่า “ขอบพระคลุณ” กห็ถยกใชข้ในการอกัศจรรยร์ทบีนื่
เกลิดขซนี้นคลข้ายๆกกับการอกัศจรรยร์ครกันี้งนบีนี้ (การเลบีนี้ยงอาหารคนสบีนื่พกันคนในมกัทธลิว 15:36); และคคาเดบียวกกันนบีนี้ถยกใชข้โด
ยมกัทธลิว, มาระโก, ลยกา, และเปาโลในการพยดถซงพลิธบีระลซกถซงการวายพระชนมร์ขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า – ซซนื่งพระ
เยซยทรง “ขอบพระคลุณ” และสต่งตต่อขนมปฟังและถข้วยนกันี้นใหข้แกต่พวกสาวกของพระองคร์ (มธ. 26:27; มก. 14:23;
ลก. 22:19; 1 คร. 11:23-25) ขนมปฟังและถข้วยนกันี้นเปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถซงพระกายทบีนื่แตกออกและพระโลหลิตทบีนื่

ไหลออกของพระองคร์ เหมนอนกกับทบีนื่ขนมปฟังทบีนื่แตกออกในการอกัศจรรยร์นบีนี้เปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถซงพระกายทบีนื่แตก
ออกของพระองคร์เพนนื่อเรา
“...สข่งใหผู้เหลข่าสาวก เหลข่าสาวกกร็แจกใหผู้คนทมันั้งปวง” พระเยซยทรงหยลิบขนมปฟังหข้ากข้อนและปลาสองตกัว
นกันี้น – และเมนนื่อพระองคร์ทรงขอบพระคลุณแลข้ว พระองคร์กห็ทรงหกักขนมปฟังและปลานกันี้นและแจกจต่ายอาหารนกันี้นใหข้
แกต่พวกสาวก พวกสาวกกห็สต่งมกันตต่อไปยกังคนเหลต่านกันี้นทบีนื่นกันื่งอยยต่บนพนนี้นหญข้า
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นบางสลินื่งตรงนบีนี้ทบีนื่มบีนกัยสคาคกัญมากๆ: พระเยซยมลิไดข้ทรงแสดงโชวร์ครกังนี้ ใหญต่โดยการสรข้างขนมปฟัง
และปลากองมหซมา พระองคร์จะตรกัสถข้อยคคานกันี้นและจะมบีอาหารกองโตกห็ทคาไดข้ แตต่พระองคร์กห็มลิไดข้ทรงกระทคาเชต่น
นกันี้น พระเยซยมลิไดข้ทรงใหข้ความสคาคกัญตต่อสลินื่งทบีตนื่ นนื่นตาตนนื่นใจ พระองคร์ทรงเอามนนี้อเทบีนื่ยงของเดห็กชายผยข้นกันี้น, พระองคร์ทรง
ขอบพระคลุณ, พระองคร์ทรงหกักขนมปฟังและปลาเหลต่านกันี้น, และพระองคร์ประทานมกันใหข้แกต่เหลต่าสาวกเพนนื่อแจกแกต่
ประชาชน เมนนื่อพระเยซยทรงหกักขนมปฟังและประทานมกันแกต่เหลต่าผยข้ตลิดตามของพระองคร์ การทวบีคยณแสนอกัศจรรยร์
ของขนมปฟังนกันี้นกห็เกลิดขซนี้น มบีการเนรมลิตสรข้างขนมปฟังอยต่างตต่อเนนนื่อง – ขนมปฟังนกันี้นถยกเตลิมใหมต่โดยตลอด และสลินื่ง
เดบียวกกันนบีนี้กห็เกลิดขซนี้นขณะทบีนื่พระองคร์ทรงหกักปลาเหลต่านกันี้นเชต่นกกัน
พระเยซยจะทรงทวบีคยณขนมปฟังเหลต่านกันี้นโดยไมต่ตข้องหกักพวกมกันกห็ทคาไดข้ แตต่ในการหกักขนมปฟังนกันี้นพระองคร์
กคาลกังแสดงใหข้เหห็นความจคาเปป็นของพระกายทบีนื่แตกออกของพระองคร์ ลกักษณะของพระองคร์ในการแจกขนมปฟัง
เหลต่านกันี้นกห็แสดงใหข้เราเหห็นเชต่นกกันวต่าขนมปฟังจากสวรรคร์นกันี้นเพบียงพอสคาหรกับทลุกคน เมนนื่อคนบาปทบีนื่ยากจนและ
หลิวโหยคนใดรกับขนมปฟังแหต่งชบีวลิต กห็ไมต่มบีขนมปฟังนข้อยกวต่าแตต่กต่อน – มบีพอสคาหรมับททุกคน พระคลุณของพระเจข้ามบี
บรลิบยรณร์สคาหรกับคนทกันี้งปวง; และเมนนื่อคนบาปคนใดไดข้รกับความรอด กห็ยกังมบีพระคลุณมากพอๆกกับทบีนื่มบีอยยต่แตต่กต่อน พระ
เยซยทรงเปป็นขนมปฟังแหต่งชบีวลิต – และพระกายของพระองคร์ถยกทคาใหข้แตกออกและพระโลหลิตของพระองคร์ถยกทคาใหข้
ไหลออกเพนนื่อเรา เราไดข้รบกั ความรอดโดยการตข้อนรกับพระองคร์, พระวาทะทบีนื่มบีชบีวตลิ ; และพระโลหลิตทบีนื่มบีคาต่ ประเสรลิฐ
ของพระองคร์กห็ชคาระลข้างบาปทกันี้งหมดออกไปสคาหรกับผยข้เชนนื่อ ในการอกัศจรรยร์นบีนี้พระเยซยกคาลกังนคาเสนอความจรลิงทบีนื่วาต่
ขนมปฟังจากพระบลิดาไดข้ลงจากสวรรคร์มาสยต่มนลุษยร์แลข้วและวต่าขนมปฟังนบีนี้จะถยกหกักออกและพระโลหลิตของพระองคร์
จะถยกทคาใหข้หลกันื่งออกเพนนื่อการยกบาปทกันี้งหลาย
นกันื่นคงเปป็นประสบการณร์แสนวลิเศษสคาหรกับสาวกเหลต่านกันี้น มกันจะไมต่วลิเศษหรนอกกับการไดข้เฝฟ้าดยพระเยซยทรง
หยลิบขนมปฟังขข้าวบารร์เลยร์ดข้วยพระหกัตถร์อต่อนโยนของพระองคร์, หกักขนมปฟังนกันี้น – และตรงทบีนื่ๆพระองคร์ทรงหกักแลข้ว
ขนมปฟังนกันี้นกห็ปรากฏเพลินื่มขซนี้นในทกันทบี? พระองคร์ทรงหกักขนมปฟังตต่อไป และพวกสาวกกห็สต่งตต่ออาหารนกันี้นใหข้แกต่ฝยงชน
ตต่อไป จนกระทกังนื่ ผยข้ชายหข้าพกันคนและครอบครกัวของพวกเขาไดข้กลินอลินื่ม มกันคงเปป็นวกันทบีนื่สลุดยอดจรลิงๆสคาหรกับสาวก
เหลต่านกันี้น!
ขข้อ 20: “เขาไดผู้กรินอริสิ่มททุกคน สข่วนเศษอาหารทรีสิ่ยมังเหลฉอนมันั้น เขาเกร็บไวผู้ไดผู้ถซงสริบสองกระบทุงเตร็ม”
“เขาไดผู้กรินอริสิ่มททุกคน” ไมต่มบีใครกลกับบข้านไปโดยทบีนื่ทข้องยกังหลิวอยยต่ นบีนื่เปป็นจรลิงเชต่นกกันในความหมายฝฝ่าย
วลิญญาณ หากคลุณหลิวฝฝ่ายวลิญญาณ มกันกห็เปป็นความผลิดของคทุณ ไมต่ใชต่ของพระเจข้า มบีขนมปฟังพอ, มบีนนี้คานมพอ, มบีนนี้คา
ทบีนื่มบีชวบี ลิตพอทบีนื่จะทคาใหข้วลิสลุทธลิชนททุกคนอลินื่มหนคาไดผู้ททุกเวลา

วลบี “กรินอริสิ่ม” ใหข้ขข้อพลิสยจนร์ในทางบวกวต่าการอกัศจรรยร์นบีนี้เปป็นของจรลิงและของแทข้ ไมต่ใชต่ฝาฝ่ ยวริญญาณ
พระเยซยทรงแจกขนมปฟังและปลาจรลิงๆ มกันไมต่ใชต่ความรยข้สกซ หรนออะไรบางอยต่างทบีนื่คนเหลต่านกันี้นจลินตนาการขซนี้นมา
เอง พวกเขาไดข้รบกั ประทานอาหารของจรลิงจนกระทกันื่งพวกเขาอลินื่มและพอใจโดยสมบยรณร์
“...สข่วนเศษอาหารทรีสิ่ยมังเหลฉอนมันั้น เขาเกร็บไวผู้...” หลกักการแบบครลิสเตบียนถยกนคาเสนอตรงนบีนี้ทบีนื่วต่าเราจะตข้อง
ไมต่เปป็นคนสลินี้นเปลนอง มกันเปป็นบาปอยต่างหนซนื่งทบีนื่จะใชข้สลินี้นเปลนอง ผมจคาไดข้ดบีวาต่ พต่อแมต่หกัวโบราณของผมสอนพวกเรา
ไมต่ใหข้ทลินี้งอาหารเสบียเปลต่า ตอนทบีนื่พอต่ ของผมตกักอาหารใหข้พวกเรา ทต่านกห็ใหข้เราตามทบีนื่ทาต่ นรยข้สซกวต่าเราควรรกับ
ประทาน และเรากห็ถยกคาดหวกังใหข้รกับประทานมกัน พระเยซยทรงสกันื่งสาวกเหลต่านกันี้นวต่า “จงเกห็บเศษอาหารทบีนื่เหลนอไวข้
เพนนื่อไมต่ใหข้มบีสลินื่งใดเสบียไป” (ยอหร์น 6:12) การทลิงนี้ อาหารเสบียเปลต่าไมต่เพบียงเปป็นบาปอยต่างหนซนื่งเทต่านกันี้น มกันยกังเปป็นบาป
อยต่างหนซนื่งดข้วยทบีนื่จะสลินี้นเปลนองเงลินทอง, เวลา, สลุขภาพ, หรนอโอกาส
“...ไดผู้ถซงสริบสองกระบทุงเตร็ม” พวกเขาเกห็บรวบรวมเศษอาหารไดข้สลิบสองกระบลุงเตห็มทบีนื่เหลนอจากขนมปฟัง
หข้ากข้อนและปลาเลห็กๆสองตกัวนกันี้น! แนต่นอนวต่าไมต่มใบี ครปฏลิเสธไดข้เลยวต่าการอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิไธ ดข้ถยกกระทคาแลข้ว
ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์บางทต่านประกาศวต่านบีนื่เปป็นการอกัศจรรยร์ทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดแหต่งพกันธกลิจบนโลกนบีนี้ขององคร์พระผยข้เปป็น
เจข้าของเรา แนต่นอนวต่าการอกัศจรรยร์ครกันี้งนบีนี้สคาแดงใหข้เหห็นฤทธลิธเดชในการทรงสรข้างของพระองคร์ – แตต่เนนนื่องจาก
“ในบรรดาสลินื่งทบีนื่เปป็นมานกันี้น ไมต่มบีสกักสลินื่งเดบียวทบีนื่ไดข้เปป็นมานอกเหนนอพระองคร์” มกันจซงไมต่ใชต่เรนอนื่ งยากเลยทบีนื่พระองคร์จะ
ทรงเอาขนมปฟังและปลาเหลต่านกันี้นไปและทวบีจคานวนพวกมกันเพนนื่อเลบีนี้ยงคนหลิวมากกวต่าหข้าพกันคน หากเราเชนนื่อวต่า
“เมนนื่อเรลินื่มแรกนกันี้นพระเจข้า” เรากห็ไมต่นต่าจะประสบความยลุต่งยากเลยในการเชนนื่อวต่าพระเจข้าในกายเนนนี้อหนกังทรง
สามารถเอาขนมปฟังหข้ากข้อนกกับปลาสองตกัวไป, อวยพรอาหารเหลต่านกันี้น, หกักพวกมกัน, เลบีนี้ยงฝยงชน, และมบีอาหาร
เหลนอถซงสลิบสองกระบลุงเตห็ม!
ขข้อ 21: “ฝฝ่ายคนทรีสิ่ไดผู้รมับประทานอาหารนมันั้นมรีผผผู้ชายประมาณหผู้าพมันคน มริไดผู้นมับผผผู้หญริงและเดร็ก”
ในทบีนื่นบีนี้มกัทธลิวบอกเราวต่า “มรีผผผู้ชายประมาณหผู้าพมันคน มวิไดด้นนบผดูด้หญวิงและเดห็ก” ไดข้กลินอลินื่ม ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรทร์ บีนื่
โดดเดต่นบางทต่านเสนอแนะวต่า กลต่าวในเชลิงปลอดภกัยกห็คนอ นต่าจะมบีคนถซงหนซนื่งหมนนื่นคนในฝยงชนนกันี้น หากรข้อยละหข้า
สลิบของผยข้ชายทบีนื่อยยต่ทบีนื่นกันื่นแตต่งงานแลข้วและมบีลยกหนซนื่งคนตต่อครอบครกัว นกันื่นกห็คงเปป็นคนอบีกหข้าพกันคนทบีนื่ตข้องเลบีนี้ยง
อาหาร การเลบีนี้ยงอาหารคนเยอะขนาดนกันี้นเปป็นการอกัศจรรยร์ทบีนื่สดลุ ยอดอยต่างแนต่นอน แตต่พระเยซยทรงสามารถทคาสลินื่ง
ทบีนื่เหนนอจลินตนาการของมนลุษยร์ไดข้

พระเยซซูทรงเสดก็จดคาเนรินบนนนั้คา
ขข้อ 22: “ในทมันใดนมันั้นพระเยซผไดผู้ตรมัสใหผู้เหลข่าสาวกของพระองคคลงเรฉอขผู้ามฟากไปกข่อน สข่วนพระองคค
ทรงรอสข่งประชาชนกลมับบผู้าน”
ทกันี้งมกัทธลิวและมาระโกบอกเราวต่าองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า “ตรมัสใหผู้เหลข่าสาวกของพระองคคลงเรฉอขผู้ามฟากไป
กข่อน” คคาวต่า “ตรมัส” ในทบีนื่นบีนี้ถยกแปลตรงตกัวมากกวต่ากห็คนอ “บกังคกับ หรนอสกันื่ง” อาจเปป็นไดข้วต่าพวกสาวกลกังเลใจทบีนื่จะ
ไปจากสถานทบีนื่แหต่งนกันี้นซซนื่งการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่เหลนอเกลินเพลินื่งถยกกระทคา หรนอวต่าพวกเขาเหห็นดบีดข้วยเลห็กนข้อยกกับฝยง
ชนนกันี้นทบีนื่อยากใหข้พระเยซยประทกับบนบกัลลกังกร์และประกาศพระองคร์วาต่ เปป็นกษกัตรลิยร์ แตต่ไมต่วาต่ พวกเขาจะลกังเลใจไมต่
อยากไปดข้วยสาเหตลุใดกห็ตาม พระเยซยกห็ทรงบมังคมับพวกเขาใหข้เขข้าไปในเรนอลคานกันี้น (เราทราบวต่าพวกยลิวกคาลกังรอ

คอยกษกัตรลิยร์ผทยข้ รงฤทธลิธทจบีนื่ ะปกครองเหนนอพวกเขาและชต่วยพวกเขาใหข้พข้นจากทรราชยร์ของพวกโรม ในยอหร์น
6:15 เราอต่านวต่า “เมนนื่อพระเยซยทรงทราบวต่า เขาทกันี้งหลายจะมาจมับพระองคคไปตมันั้งใหผู้เปป็นกษมัตรริยค พระองคร์กห็เสดห็จ
ไปทบีนื่ภยเขาอบีกแตต่ลคาพกัง”)
มกันเปป็นเรนนื่องงต่ายทบีนื่จะเหห็นวต่าเพราะเหตลุใดพวกยลิวจซงคลิดวต่าพระองคร์ผยข้ทบีนื่สามารถกระทคาการอกัศจรรยร์แบบ
ทบีพนื่ วกเขาเพลินื่งเหห็นนกันี้นทรงสามารถนคาพวกเขาออกจากการเปป็นทาสของโรมไดข้อยต่างแนต่นอน พวกเขาเปป็นกกังวล
เกบีนื่ยวกกับการทบีตนื่ นตกเปป็นทาสอยยต่ใตข้โรมมากกวต่าทบีพนื่ วกเขาเปป็นกกังวลเกบีนื่ยวกกับการตกเปป็นทาสบาปทบีนื่จองจคาพวก
เขาอยยต่ พวกเขากคาลกังรอคอยผยข้ชวต่ ยใหข้พข้นทบีนื่เปปปี่ยมอานลุภาพ แตต่ไมต่ใชต่ผยข้ชวต่ ยใหข้พข้นฝฝ่ายวริญญาณ พวกเขาอยากไดข้
ใครสกักคนทบีจนื่ ะชต่วยพวกเขาใหข้พข้นจากพวกโรม ไมต่ใชต่พระเมสสลิยาหร์คนหนซนื่งทบีนื่จะชต่วยพวกเขาใหข้รอดจากบาป
พระเยซยมลิไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทบีจนื่ ะถยกบกังคกับใหข้ขซนี้นครองบกัลลกังกร์ตามขข้อเรบียกรข้องของฝยงชนทบีนื่โกรธแคข้น
พระองคร์ทรงทราบวต่าพระองคร์จะเปป็นกษกัตรลิยร์จรลิงๆและประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งของดาวลิด แตต่นบีนื่ไมต่ใชต่เวลาสคาหรกับการ
นกันี้น พระองคร์จะทรงเปป็นจอมกษกัตรลิยร์และจอมเจข้านาย แตต่มงกทุฎหนามนกันี้นตข้องมากต่อนมงกลุฎแบบกษกัตรลิยร์
พระองคร์ไดข้เสดห็จมาครกังนี้ แรกนกันี้นเพนนื่อชคาระหนบีนี้บาป; พระองคร์จะเสดห็จมาครกังนี้ ทบีนื่สองเพนนื่อประทกับบนพระทบีนื่นกันื่งนกันี้นและ
ครอบครองในความชอบธรรม
พระวจนะของพระเจข้าไมต่บอกเราวต่าเรนอลคานกันี้นทบีนื่ถยกกลต่าวถซงในพระคคาขข้อนบีนี้เปป็นของผยข้ใด มกันนต่าจะเปป็น
เรนอของเปโตรหรนอหนซนื่งในชาวประมงคนอนนื่นๆทบีนื่เหลนอบนทะเลกาลลิลบี พวกเขาไดข้ละอวนจกับปลาของตนแลข้วเพนนื่อ
ตลิดตามพระเยซย (มธ. 4:18-22) แตต่นกันื่นกห็ไมต่จคาเปป็นตข้องหมายความวต่าพวกเขาไดข้ทลินี้งอลุปกรณร์หาปลาของตนไปเสบีย
ทกันี้งหมด
(ยอหร์นกลต่าววต่าพวกสาวกเหลต่านกันี้น “ลงเรนอขข้ามฟากไปยมังเมฉองคาเปอรนาอทุม” ขณะทบีนื่มาระโกกลต่าววต่า
พวกเขาจะ “ขข้ามไปยกังอบีกฟากหนซนื่งถซงเมฉองเบธไซดากต่อน” ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์หลายทต่านเชนนื่อวต่าเมนองเบธไซดา ซซนื่งเปป็น
เมนองของฟปลลิปและอกันดรยวร์กกับเปโตร เปป็นคนละเมนองกกับเบธไซดาทบีนื่ในละแวกของมกันการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกัน
คนนกันี้นไดข้เกลิดขซนี้น)
ขข้อ 23: “และเมฉสิ่อใหผู้ประชาชนเหลข่านมันั้นไปหมดแลผู้ว พระองคคเสดร็จขซนั้นไปบนภผเขาโดยลคาพมังเพฉสิ่อจะ
อธริษฐาน เมฉสิ่อถซงเวลาคสิ่คา พระองคคยมังทรงอยผข่ทรีสิ่นมัสิ่นแตข่ผผผู้เดรียว”
พระเยซยทรงสต่งพวกสาวกไปยกังอบีกฟากของทะเลนกันี้น, พระองคร์ทรง “สข่งประชาชนเหลข่านมันั้นไปหมดแลผู้ว”
และจากนกันี้น “พระองคคเสดร็จขซนั้นไปบนภผเขาโดยลคาพมังเพฉสิ่อจะอธริษฐาน” ใชต่แลข้วครกับ พระเยซย, ผยข้ทรงเปป็นพระเจข้า
ในกายเนนนี้อหนกัง, ทรงชอบอยยต่ตามลคาพกังในเวลาพลิเศษตต่างๆเพนนื่อทบีนื่จะอธลิษฐาน (อต่านมกัทธลิว 26:39; มาระโก 1:35;
ลยกา 5:16 และ 6:12) ถซงแมข้วต่าพระวจนะของพระเจข้าบกัญชาเราไมต่ใหข้หยลุด “ซซนื่งเราเคยประชลุมกกันนกันี้น” (ฮบ.
10:25), การอธลิษฐานดข้วยกกัน, การนมกัสการดข้วยกกัน, และการแบกภาระของกกันและกกัน การอยยต่ตามลคาพมังกกับ
พระเจข้ากห็เปป็นเรนนื่องแสนวลิเศษเชต่นกกัน ดยเหมนอนวต่าเราสามารถเขข้าใกลข้พระเจข้าไดข้มากกวต่าเดลิมเลห็กนข้อยยามทบีนื่เราอยยต่
ตามลคาพกังในการอธลิษฐาน ผมจคาไดข้ดวบี าต่ หลกังจากผมกลกับใจรกับเชนนื่อไดข้ไมต่นาน ผมมบีสถานทบีนื่โปรดบนไรต่ของพต่อผม
ซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆผมจะไปหลกังจากทานมนนี้อเทบีนื่ยงเสรห็จและสนทนากกับพระเจข้าตามลคาพกัง นกันื่นเปป็นบางสต่วนของชกันื่วโมง
เปปปี่ยมสลุขมากทบีนื่สลุดเหลต่านกันี้นแหต่งประสบการณร์ครลิสเตบียนของผม

ขข้อ 24: “แตข่ขณะนมันั้นเรฉออยผข่กลางทะเลแลผู้ว และถผกคลฉสิ่นโคลงเพราะทวนลมอยผข่”
พวกสาวกไดข้ขซนี้นไปบนเรนอและเรลินื่มออกเดลินทางขข้ามทะเลกาลลิลบีแลข้ว จากนกันี้นพระเยซยกห็ทรงสต่งฝยงชนกลกับ
บข้าน และพระองคร์ทรงอยยต่ตต่อตามลคาพกังเพนนื่อทบีจนื่ ะอธลิษฐาน “แตข่ขณะนมันั้นเรฉออยผข่กลางทะเลแลผู้ว และถผกคลฉสิ่น
โคลง...” พระเยซยทรงมองเหห็นเรนอเลห็กลคานกันี้นลอยอยยต่กลางทะเลกาลลิลบีขณะทบีพนื่ ายลุกคาเรลิบขซนี้น เพราะวต่ามาระโก
กลต่าววต่า “พระองคคทอดพระเนตรเหร็นเหลข่าสาวกตรีกรรเชรียงลคาบาก” (มาระโก 6:48) คคากรบีกนบีนี้อต่านวต่า “ทะเล
นกันี้นกคาลกังถยกยกขซนี้น, ถยกคน” คลนนื่นกคาลกังเรลินื่มซกัดกระทบดข้านขข้างของเรนอแลข้ว ถซงแมข้วต่าพระเยซยทรงเหห็นพวกเขาถยก
รกังควานเชต่นนกันี้น พระองคร์กห็มลิไดข้เสดห็จไปหาพวกเขาเปป็นระยะเวลานาน
ประสบการณร์ของพวกสาวกในทะเลทบีนื่พายลุกคาเรลิบนกันี้นเปป็นภาพของพายลุทบีนื่เราเผชลิญในฐานะผยข้เชนนื่อวกันนบีนี้ใน
โลกทบีนื่ชกันื่วและพายลุกระหนนื่คา พวกเขาเพลินื่งมบีความสลุขกกับประสบการณร์แบบเหมนอนอยยต่บนยอดเขากกับองคร์พระผยข้เปป็น
เจข้า – พวกเขาเพลินื่งไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์แหต่งการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้น – และประสบการณร์นบีนี้กห็ถยกตามมา
โดยความมนดแหต่งยามเทบีนื่ยงคนน มกันถยกตามมาโดยพายลุทบีนื่เลวรข้ายมากๆในทต่ามกลางทะเลกาลลิลบี ครลิสเตบียนทกันี้งหลาย
วกันนบีนี้มบีความสลุขกกับการอกัศจรรยร์แหต่งการบกังเกลิดใหมต่และกลายเปป็นผยข้ถนอครองพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธและสภาพของ
พระเจข้า โดยถยกสรข้างเปป็นคนใหมต่ในพระครลิสตร์ (ยอหร์น 3:3-7; รม. 8:9, 14, 16; อฟ. 4:30; และ 2 ปต. 1:4)
เมนนื่อผยข้ใดไดข้บกังเกลิดใหมต่ เขากห็เปป็นผยข้ทบีนื่ถยกสรข้างใหมต่ในพระครลิสตร์ และเขามบีความสลุขกกับประสบการณร์เปปปี่ยมสงต่าราศบี
แหต่ง “ความรกักดกันี้งเดลิม” (รกักแรก) ของเขา จากนกันี้นอยยต่ดบีๆเมฆพายลุกห็ลอยตนื่คาและพายลุแรงกห็เรลินื่มพกัดเขข้ามา การ
ทดลองตต่างๆเรลินื่มถาโถมเขข้าใสต่เขา, การทดสอบตต่างๆเลต่นงานเขา – แตต่ขอบคลุณพระเจข้า “เราเปป็นยริสิ่งกวข่าผผพผู้ ริชริต
โดยพระองคร์ผยข้ไดข้ทรงรกักเราทกันี้งหลาย” (โรม 8:37)
พระเยซยไดข้กลายเปป็นเปฟ้าหมายแหต่งความเชนนื่อของสาวกเหลต่านกันี้นในเรนนื่องของการทรงจกัดเตรบียมดข้านวกัตถลุ
เมนนื่อพวกเขาไดข้เหห็นการอกัศจรรยร์เรนนื่องขนมปฟังและปลาเหลต่านกันี้น บกัดนบีพนี้ ระองคร์ทรงทคาใหข้พระองคร์เองเปป็นเปฟ้าหมาย
แหต่งความเชนนื่อของพวกเขาในสต่วนทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับความกลกัวและภกัยอกันตรายขณะทบีนื่พวกเขาเดลินทางดลุจผยข้จารลิกครกันี้ง
นบีนี้ พระองคร์ผยข้ไดข้ทรงขอบพระคลุณเมนนื่อพระองคร์ทรงหกักขนมปฟังและทรงเนรมลิตอาหารนกันี้นใหข้คนหลายพกันคน ทรง
เปป็นพระผยข้สรข้างและผยข้บกัญชาลมและคลนนื่นเชต่นกกัน จลุดประสงคร์ของพายลุนกันี้นกห็คนอ ในแผนการและโปรแกรมของ
พระเจข้า เพนนื่อนคาสาวกเหลต่านกันี้นเขข้าสยต่ความเชนนื่อทบีนื่ลซกซซนี้งยลินื่งขซนี้นและความไวข้วางใจทบีนื่สมบยรณร์มากขซนี้นในพระเยซย
ขณะทบีนื่เราเตลิบโตในพระคลุณ เรากห็เพลินื่มพยนในความเชนนื่อ หากกลต่าวในฝฝ่ายวลิญญาณแลข้ว ทลุกวกันเปป็นวกันทบีนื่
แดดดบีและเงบียบสงบ; หากไมต่มบีเมฆพายลุเลย, หากพายลุรลุนแรงไมต่เคยพกัดกระหนนื่คาใสต่เราเลย ผมกห็เกรงวต่าเราคงจะ
เปป็นครลิสเตบียนทบีนื่เฉนนื่อยชาและไมต่ระมกัดระวกัง พระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้พายลุตาต่ งๆพกัดเขข้ามา แตต่พระเจข้าผยข้ทรงอนลุญาต
ใหข้พวกมกันเขข้ามากห็ทรงสามารถทบีนื่จะชต่วยเราใหข้รอดพข้นออกมาจากพายลุเหลต่านกันี้นไดข้ เมนนื่อพายลุเหลต่านกันี้นพกัดกระหนนื่คา
เขข้าใสต่เรา เรากห็รวยข้ าต่ พวกมกันกต่อใหข้เกลิดผลดบีแกต่เราและถวายเกบียรตลิแดต่พระเจข้า : “เราทมันั้งหลายรผวผู้ ข่าทสุกสวิซึ่งทคางาน
ดผู้วยกมันเพฉสิ่อใหผู้เกริดผลดรีแกข่คนทมันั้งหลายทรีสิ่รกมั พระเจผู้า แกข่คนทมันั้งหลายทรีพสิ่ ระองคคไดผู้ทรงเรรียกตามพระประสงคคของ
พระองคค... ถข้าเชต่นนกันี้นเราจะวต่าอยต่างไร ถผู้าพระเจผู้าทรงอยผข่ฝาฝ่ ยเราใครจะขมัดขวางเรา” (โรม 8:28, 31)
ขข้อ 25: “ครมันั้นเวลาสามยามเศษ พระเยซผจซงทรงดคาเนรินบนนนั้คาทะเลไปยมังเหลข่าสาวก”

ตามเวลาของคนโรมกัน “ยามทรีสิ่สรีสิ่ของกลางคฉน” (สามยามเศษ) คนอ ระหวต่างตบีสามถซงหกโมงเชข้า เวลาทบีนื่
มนดทบีนื่สลุดของกลางคนนคนอ กต่อนรลุงต่ สาง – และมกันกห็เปป็นเวลาระหวต่าง 3:00 น. และ 6.00 น. ทบีพนื่ ระเยซยทรงเหห็นวต่า
เรนอเลห็กลคานกันี้นจวนจะจมอยยต่แลข้วและเสดห็จไปหาพวกสาวก “ทรงดคาเนรินบนนนั้คาทะเล” มบีคนเหลต่านกันี้นทบีนื่พยายาม
ตบีความเหตลุการณร์นบีนี้ใหข้เปป็นฝฝ่ายวลิญญาณ แตต่คคาวต่า “ทรงดคาเนลินบนนนี้คาทะเล” กห็ถยกใชข้โดยผยข้เขบียนกลิตตลิคลุณทกันี้งสาม
คนทบีนื่บกันทซกเหตลุการณร์นบีนี้ (มกัทธลิว, มาระโก, และยอหร์น) ถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ไมต่มบีความหมายแบบอนนื่นในทบีนื่นบีนี้ นอกจากวต่า
พระเยซยเจข้าทรงเดลินบนผลิวนนี้คาทบีนื่นกันื่นในคนนนกันี้นจรลิงๆ
โยบกลต่าวถซงองคร์ผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิวธ ต่า “ผยข้ทรงขซงฟฟ้าสวรรคร์ออกแตต่พระองคร์เดบียว และทรงยสิ่คาคลฉสิ่นของ
ทะเล” (โยบ 9:8) มกันจะเปป็นเรนนื่องยากไหมทบีนื่พระเจข้าผยข้ทรงเนรมริตสรผู้างผนนนนี้คาจะเสดห็จดคาเนลินบนผลิวนนี้คาเหลต่านกันี้น?
หากคลุณเชนนื่อพระเจข้า คลุณกห็จะไมต่ประสบความยลุต่งยากเลยในการเชนนื่อวต่าพระเยซยทรงดคาเนลินบนพนนี้นผลิวของนนี้คาในคนน
นกันี้นจรลิงๆ
ในกลิตตลิคณ
ลุ ของยอหร์นเราอต่านวต่าพวกสาวกไดข้พายเรนอไปไกลประมาณยบีนื่สลิบหข้าหรนอสามสลิบเฟอรร์ลองแลข้ว
ซซนื่งจะเทต่ากกับประมาณสามไมลร์ ตามทบีนื่ The International Standard Bible Encyclopaedia สต่วนกวข้างมาก
ทบีนื่สดลุ ของทะเลกาลลิลบีอยยต่ในดข้านทลิศเหนนอและยาวประมาณเจห็ดไมลร์ ดข้วยเหตลุนบีนี้พวกสาวกจซงอยยต่ตรงกลางทะเลนกันี้น
พอดบี มกัทธลิวและมาระโกบอกเราวต่า “ทวนลม” และเราเขข้าใจจากวลบีนบีนี้วต่าสายลมพมัดตผู้านพวกเขา – ซซนื่งเปป็น
สาเหตลุทบีนื่วต่าทคาไมพวกเขาจซงพายเรนอแทนทบีนื่จะกางใบเรนอ
บางคนอาจถามวต่าทคาไมพระคกัมภบีรไร์ มต่บอกเราชมัดๆเลยวต่าพวกเขาอยยต่ทบีนื่ไหนและบอกระยะทางทบีนื่แนต่ชกัด
จากชายฝฟัปี่ง แตต่เราตข้องจคาไวข้วาต่ พวกสาวกอยยใต่ นเรนอลคาหนซนื่งซซนื่งกคาลกังถยกซกัดไปซกัดมาบนทะเลทบีนื่เจอพายลุ นอกจากนบีนี้
มกันยกังเปป็นคนนทบีนื่มนดมากๆดข้วย และเราไมต่อาจวกัดระยะทางทบีพนื่ วกเขาอยยต่หต่างจากฝฟัปี่งอยต่างแนต่ชกัดไดข้ พระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์ทรงทราบแนต่ชกัดวต่าพวกเขาอยยต่ทบีนื่ไหนและจะบอกยอหร์นกห็ไดข้วต่าเปป็นตกัวเลขกบีนื่เฟอรร์ลอง จนถซงขนาด
เศษสต่วนของนลินี้วไดข้ แตต่พระองคร์ทรงพอพระทกัยทบีจนื่ ะปลต่อยใหข้ยอหร์นใชข้สคานวนทบีนื่คนนลิยมใชข้กกัน – ประมาณยบีนื่สลิบหข้า
หรนอสามสลิบเฟอรร์ลอง
ขข้อ 26: “เมฉสิ่อเหลข่าสาวกเหร็นพระองคคทรงดคาเนรินมาบนทะเล เขากร็ตกใจนมัก พผดกมันวข่า “เปป็นผรี” เขาจซง
รผู้องอซงไปเพราะความกลมัว”
เมนนื่อพวกสาวกเหห็นรยปรต่างหนซนื่งเขข้ามาใกลข้พวกเขา โดยเดลินอยยต่บนนนี้คา “พวกเขากร็ตกใจนมัก” – และเปป็น
ธรรมดาอยยต่แลข้ว (คลุณคลิดวต่าตมัวคทุณจะรยสข้ ซกอยต่างไรหากคลุณอยยต่ในเรนอลคาหนซนื่งบนทะเลสาบในพายลุตอนตบีสามและ
เหห็นใครบางคนกคาลกังเขข้ามาใกลข้เรนอของคลุณ?) พวกเขากลต่าววต่า “เปป็นผรี” – “เขาจซงรผู้องอซงไปเพราะความกลมัว”
ผมเชนนื่อวต่าพวกเขารข้องออกมาเสบียงดกังจรลิงๆเพราะวต่าพวกเขาตกใจกลกัวยลินื่งนกัก
เราเหห็นในการอกัศจรรยร์นบีนี้คนอ การยกเลลิกกฎธรรมชาตลิทลุกขข้อชกันื่วคราว พระเยซยกคาลกังเดลินไปบนทะเลทบีนื่เจอ
พายลุเหมนอนกกับทบีนื่คลุณและผมจะเดลินไปบนทางเทข้าคอนกรบีต! มกันเปป็นเรนนื่องงต่ายทบีนื่พระองคร์จะเดรินไปบนนนี้คานกันี้นพอๆ
กกับทบีนื่มกันงต่ายทบีพนื่ ระองคร์ไดข้ทรงเนรมริตสรผู้างนนี้คานกันี้นทบีนื่พระองคร์กคาลกังเดลินไปบนนกันี้น การอกัศจรรยร์ทกันี้งหมดนบีนี้เปป็นเรนนื่อง
เหนนอธรรมชาตลิ – และไมต่มบีสลินื่งใดทบีนื่สามารถทคาใหข้มนลุษยร์ตกใจกลกัวและหวาดหวกันื่นไดข้เทต่ากกับการเผชลิญหนข้ากกับ
อคานาจเหนนอธรรมชาตลิ (หรนอสลินื่งเหนนอธรรมชาตลิ) ซซนื่งพวกเขาคลิดวต่าเกบีนื่ยวขข้องกกับโลกวลิญญาณ พวกสาวกเปป็น

มนลุษยร์; พวกเขาไมต่มบีภาคพกันธสกัญญาใหมต่เหมนอนกกับทบีนื่เรามบีวกันนบีนี้ และขณะทบีนื่พวกเขายอมรกับพระเยซยวต่าทรงเปป็น
พระเมสสลิยาหร์ของพวกเขาๆกห็รจยข้ กักพระองคร์เปป็นการสต่วนตกัวไดข้เพบียงไมต่นาน – และแนต่นอนวต่าพวกเขาไมต่เคยเหห็น
มนลุษยร์คนใดเดลินบนนนี้คามากต่อนเลย!
ขข้อ 27: “ในทมันใดนมันั้นพระเยซผตรมัสกมับเขาวข่า “จงชฉสิ่นใจเถริด คฉอเราเอง อยข่ากลมัวเลย””
ในทกันใดนกันี้นพระเยซยตรกัสเพนนื่อทคาใหข้สาวกเหลต่านกันี้นสงบและมบีกคาลกังใจขซนี้น พระองคร์ทรงทราบวต่าพวกเขา
ตกใจกลกัวเหนนอคคาพยดใดๆ ดกังนกันี้น “ในทมันใดนมันั้น” – หรนอในทกันทบี – พระองคร์ตรกัสแกต่พวกเขา โดยกลต่าววต่า “จง
ชฉสิ่นใจเถริด คฉอเราเอง อยข่ากลมัวเลย”

ความเชชอที่ เลก็กนผู้อยของเปโตร
ขข้อ 28: “ฝฝ่ายเปโตรจซงทผลตอบพระองคควข่า “พระองคคเจผู้าขผู้า ถผู้าเปป็นพระองคคแนข่แลผู้ว ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้า
พระองคคเดรินบนนนั้คาไปหาพระองคค””
เหตลุการณร์ตอนนบีนี้ทบีนื่เกบีนื่ยวขข้องกกับเปโตรถยกพบในกลิตตลิคลุณของมกัทธลิวทบีนื่เดบียวเทต่านกันี้น บกันทซกนบีนี้สอดคลข้อง
มากๆกกับอลุปนลิสกัยทบีนื่มกันื่นใจและหลุนหกันพลกันแลต่นของเปโตร
ผมเหห็นวต่าพวกสาวกคงจะจคาเสบียงขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้และรยข้วาต่ เปป็นพระองคร์ แตต่เหห็นไดข้ชกัดวต่าพวก
เขาจคาไมต่ไดข้ เปโตรตอบพระเยซยโดยกลต่าววต่า “พระองคคเจผู้าขผู้า ถด้าเปป็นพระองคณ์แนล่แลด้ว ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้า
พระองคคเดรินบนนนั้คาไปหาพระองคค...” รยปแบบของคคาทยลขอนบีนี้บอกเปป็นนกัยวต่าเปโตรไมต่เชนนื่อเตห็มรข้อยวต่านกันื่นเปป็นพระ
เยซยผยข้ไดข้ตรกัสถข้อยคคาแหต่งการปลอบประโลมนกันี้นจรลิงๆ
ขข้อ 29: “พระองคคตรมัสวข่า “มาเถริด” เมฉสิ่อเปโตรลงจากเรฉอแลผู้ว เขากร็เดรินบนนนั้คาไปหาพระเยซผ”
พระเยซผไมต่เพบียงเดลินบนนนี้คาเทต่านกันี้น แตต่พระองคร์ประทานอคานาจใหข้เปโตรทบีจนื่ ะทคาแบบเดบียวกกันดข้วย เปโต
รออกมาจากเรนอ, กข้าวลงไปบนนนี้คา, และ “เขาเดริน (อยต่างนข้อยกห็สองสามกข้าว) บนนนั้คา” เมนนื่อเปโตรกลต่าววต่า
“พระองคร์เจข้าขข้า ถข้าเปป็นพระองคร์แนต่แลข้ว ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์เดลินบนนนี้คาไปหาพระองคร์” พระเยซยกห็ไมต่ไดข้
ตรกัสวต่า “เปโตร นรีที่เราไง” ไมต่เลยครกับ พระเยซยทรงทคาสลินื่งทบีนื่เปโตรทยลขอพระองคร์ใหข้กระทคาจรลิงๆ เปโตรทยลวต่า
“ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคร์...ไปหาพระองคร์” และพระเยซยตรกัสเพบียงวต่า “มาเถริด” ดกังนกันี้นเปโตรจซงเดลินบนพระ
วจนะจรลิงๆ – เขาออกไปจากเรนอนกันี้นเมนนื่อไดข้ยลินคคาเชนนี้อเชลิญ “มาเถริด”
ขข้อ 30: “แตข่เมฉสิ่อเขาเหร็นลมพมัดแรงกร็กลมัว และเมฉสิ่อกคาลมังจะจมกร็รผู้องวข่า “พระองคคเจผู้าขผู้า ชข่วยขผู้า
พระองคคดวผู้ ย””
ตราบใดทบีนื่เปโตรใหข้สายตาจกับจข้องอยยต่ทพบีนื่ ระเยซย ทลุกอยต่างกห็เรบียบรข้อยดบี แตต่ทกันทบีทบีนื่เขาละสายตาไปยกังคลนนื่น
คลกันื่งทบีอนื่ ยยต่รอบตกัวเขา “เขากร็กลมัว” และเขากห็เรริสิ่มจม จากนกันี้น “เขากร็รผู้องวข่า...พระองคคเจผู้าขผู้า ชข่วยขผู้าพระองคค
ดผู้วย!” คลุณจะสกังเกตเหห็นวต่าเมนนื่อเปโตรเรลินื่มทบีนื่จะจม เขากห็ไมต่ไดข้ตกแตต่งคคาอธลิษฐานของเขาดข้วยคคาคลุณศกัพทร์สวยๆ
หากเขามกัวแตต่เสบียเวลาแตต่ง “คคาอธลิษฐานสวยๆ” ปลากห็คงตอดนลินี้วเทข้าของเขาไปแลข้วกต่อนทบีนื่เขาจะจบคคาเกรลินื่นนคา
สยต่คคาอธลิษฐานของเขาจบ

ไมต่มบีเวลาแลข้วสคาหรกับความหนข้าซนนื่อใจคด; เปโตรตข้องการความชต่วยเหลนอในทกันทบี เขากคาลกังจะจม, เขาจะ
จมนนี้คาตาย, เขาจะพลินาศในพายลุในอบีกไมต่กวบีนื่ ลินาทบีขข้างหนข้า ดกังนกันี้นเขาจซงอธลิษฐานจากหกัวใจของเขา – ถข้อยคคาสกันี้นๆ
– “พระองคณ์เจด้าขด้า ชล่วยขด้าพระองคณ์ดด้วย!”
ขข้อ 31: “ในทมันใดนมันั้นพระเยซผทรงเอฉนั้อมพระหมัตถคจมับเขาไวผู้ แลผู้วตรมัสกมับเขาวข่า “โอ คนมรีความเชฉสิ่อนผู้อย
เจผู้าสงสมัยทคาไม””
แคต่ถข้อยคคาสกันี้นๆ แตต่พระเยซยกห็ทรงไดข้ยลินพวกมกัน – “และในทมันใดนมันั้น” พระองคร์กห็ทรงเหยบียดพระหกัตถร์
ของพระองคร์ออก ควข้าเปโตรไวข้และยกเขาขซนี้นมา จากนกันี้นพระองคร์กทห็ รงตคาหนลิเปโตรเพราะ “ความเชฉสิ่อนผู้อย”
ของเขาและทรงถามเขาวต่า “เจผู้าสงสมัยทคาไม?”
ขข้อ 32: “เมฉสิ่อพระองคคกมับเปโตรขซนั้นเรฉอแลผู้ว ลมกร็สงบลง”
เมนนื่อพระเยซยและเปโตรเขข้ามาในเรนอลคานกันี้น พายลุใหญต่นกันี้นกห็สงบในทกันทบี ยอหร์นบอกเราวต่า “แลผู้วทมันใดนมันั้น
เรนอกห็ถซงฝฟัปี่งทบีนื่เขาจะไปนกันี้น” (ยอหร์น 6:21)

อมัครสาวกเปโตร
ตกังนี้ แตต่ผมไดข้เรลินื่มศซกษาพระวจนะของพระเจข้าเปป็นครกันี้งแรก เปโตรเปป็นสาวกคนโปรดของผมมาโดยตลอด
ยอหร์นผยข้เปป็นทบีนื่รกักเปป็นสาวกทบีนื่ยลินื่งใหญต่คนหนซนื่งและพลิเศษเหนนอธรรมดาในหลายดข้าน แตต่เปโตรกห็มคบี วามเปป็นมนลุษยร์
เหลนอเกลินและเหมนอนกกับพวกเราสต่วนใหญต่ในหลายๆดข้าน เขากระทคาหลายสลินื่งทบีสนื่ มควรไดข้รกับคคายกยต่องในชต่วง
ชบีวลิตของเขา แตต่การเดลินบนนนี้คาของเขานบีนี้กห็จกัดวต่าเปป็นหนซนื่งในสลินื่งยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดทบีนื่เปโตรเคยกระทคาอยต่างแนต่นอน
เปโตรเปป็นแคต่ชาวประมงธรรมดาๆคนหนซนื่ง เขารยข้จกักทะเลกาลลิลบีและรยข้วาต่ ทะเลนกันี้นเกลิดพายลุรลุนแรงไดข้ทลุก
เมนนื่อ (ตอนทบีพนื่ วกเราอยยต่ในพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้นเมนนื่อหลายปปกต่อน พวกเราไดข้ขข้ามทะเลนบีนี้ในเรนอเลห็กๆลคาหนซนื่ง เราออกจาก
ชายฝฟัปี่งโดยทบีนื่แสงแดดยกังสดใสอยยต่; แตต่ขณะทบีนื่เรามาอยยกต่ ลางทะเลแลข้วเมฆกข้อนหนซนื่งกห็ปรากฏ และมลิชชกันนารบีคนทบีนื่
อยยต่กบกั เราในขณะนกันี้นกห็เรลินื่มเปป็นกกังวลเอามากๆกต่อนทบีนื่เราไปถซงฝฟัปี่ง) พายลุพดกั ลงมาบนทะเลกาลลิลบีอยต่างรวดเรห็วมากๆ
เปโตรทราบเรนนื่องนบีนี้ดบี และเขารยข้วต่านนี้คานกันี้นปฟัปี่นปฝ่วนไดข้ขนาดไหน แตต่ทกันี้งๆทบีนื่เขารยข้เรนนื่องเหลต่านกันี้นทกันี้งหมด เขากห็กข้าวออก
ไปจากเรนอลงสยต่คลนนื่นคลกันื่งเหลต่านกันี้นเมนนื่อพระเยซยตรกัสวต่า “มาเถลิด”
เปโตรถยกวลิพากษร์วลิจารณร์โดยบางคนเพราะการทบีนื่เขาจมลงหลกังจากทบีนื่เขากข้าวออกจากเรนอนกันี้น, ยนนอยยต่บน
นนี้คา, และตระหนกักวต่าเขากคาลกังเดลินอยยต่บนนนี้คา บางคนกลต่าววต่าไมต่มบีขข้อแกข้ตวกั เลยทบีนื่เขาเรลินื่มจมลง อยต่างไรกห็ตาม เรา
ตข้องไมต่ประมาทความยลินื่งใหญต่แหต่งความสคาเรห็จนบีนี้ของชาวประมงผยข้นบีนี้เปป็นอกันขาด เมนนื่อถยกหข้อมลข้อมโดยคลนนื่นแรง
เหลต่านกันี้น, โดยรยจข้ กักอกันตรายของทะเลนกันี้น, เผชลิญหนข้ากกับความเปป็นไปไมต่ไดข้ตต่างๆทบีนื่เดห็ดขาด เปโตรพบพละกคาลกังใน
ถข้อยคคาของพระเยซย – ถข้อยคคาทบีจนื่ รลิงๆแลข้วเปป็นคคาบกัญชา เมนนื่อพระเยซยตรกัสวต่า “มาเถลิด” เปโตรกห็ลนมทลุกสลินื่งทบีนื่เหลนอ
เขาลนมคลนนื่นเหลต่านกันี้น, พายลุนกันี้น, นนี้คานกันี้น เขากข้าวออกไปในกลางพายลุทบีนื่รลุนแรงนกันี้น และเขากห็ไมต่จม เขายนนอยยต่ชกันื่ว
ระยะเวลาหนซนื่ง
เรามบีบทเรบียนทบีนื่ยลินื่งใหญต่ตรงนบีนี้สคาหรกับผยข้เชนนื่อทลุกคนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้ว เมนนื่อเรากลายเปป็นลยกคนหนซนื่งของ
พระเจข้า เรากห็ปลอดภกัยและมกันื่นคงในพระคลุณของพระเจข้า เราอาจเรบียกสลินื่งนบีนี้วต่าเปป็น “เรนอความรอด” ลคาเลห็กนกันี้น
แตต่สดลุ ทข้ายแลข้วคคาบกัญชาของพระเยซยกห็เรบียกเราใหข้กข้าวออกไปในสลินื่งทบีนื่เราไมต่รจยข้ กัก อยต่างไรกห็ตาม เรากห็มกันื่นใจไดข้เสมอ

วต่าพระเยซยจะทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่น เราอาจไมต่สามารถมองเหร็น, เราอาจไมต่สามารถทบีนื่จะเขผู้าใจ; แตต่เรากห็รวยข้ าต่ พระองคร์ทรง
สกัญญาไวข้แลข้ววต่าจะไมต่ละเราหรนอทอดทลิงนี้ เราเลย เราอาจโตข้เถบียงกกับตกัวเราเองและกกับจลิตสคานซกผลิดชอบของเราทบีนื่
พระเจข้าประทานใหข้และกลต่าววต่า “ฉกันทคาไมต่ไดข้หรอก” หรนอ “ฉกันไปทบีนื่นกันื่นไมต่ไดข้หรอก” แตต่เราไดข้ยลินถข้อยคคาของ
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ บีนื่เปาโลไดข้บกันทซกไวข้: “ขผู้าพเจผู้ากระทคาทสุกสวิซึ่งไดผู้โดยพระครริสตคผผผู้ทรงเสรริมกคาลมังขผู้าพเจผู้า”
(ฟป. 4:13) พระเจข้าประทานพระคลุณทบีนื่เพบียงพอในโมงยามทบีนื่เราตข้องการมกันมากทบีนื่สดลุ
ครลิสเตบียนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วอยต่างแทข้จรลิงรยวข้ าต่ พระเจข้าจะไมต่มบีทางปลต่อยใหข้ผยข้เชนนื่อคนใดถยกการทดลองทต่วม
มลิดขณะทบีนื่เขากคาลกังจดจข้องอยยทต่ บีนื่พระพกักตรร์ของพระเยซยอยต่างไมต่ละสายตา ตราบเทต่าทบีนื่เปโตรมบีสายตาจกับจข้องอยยต่ทบีนื่
พระเยซย สลินื่งตต่างๆกห็เรบียบรข้อยดบี – และหากเราใหข้สายตาของเราจกับจข้องอยยต่ทพบีนื่ ระเยซย พระคลุณทบีนื่เพบียงพอสคาหรกับ
ทลุกสลินื่งและฤทธลิธเดชของพระองคร์กทห็ คาใหข้เราสามารถเหยบียบยนื่คาคลนนื่นเหลต่านกันี้นทบีนื่อยากทต่วมซกัดและทคาลายเราใหข้อยยต่
ใตข้ฝฝ่าเทข้าของเราไดข้ ถซงกระนกันี้นแมข้แตต่วลิสลุทธลิชนทรีสิ่ยริสิ่งใหญข่ทรีสิ่สทุดกห็ตกอยยต่ในอกันตรายไดข้เมนนื่อเขาละสายตาไปจากพระ
เยซย เมนนื่อเปโตร “เหก็นลมพมัดแรงกก็กลมัว” ตอนแรกเปโตรยกังไวข้วางใจอยยต่ – แตต่ความสลินี้นหวกังแบบตนนื่นตระหนกเขข้า
เกาะกลุมหกัวใจของเขาเมนนื่อเขามองไปทบีนื่คลนนื่นเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่รอบเทข้าของเขา เมนนื่อเขาหยลุดฟฟังและหยลุดมองไปทบีนื่พระ
พกักตรร์ของพระผยข้เปป็นนายของเขา เขากห็เรลินื่มจมลงและตข้องจคาใจรข้องทยลขอพระเยซยทบีนื่จะชต่วยเขาใหข้รอดชบีวตลิ
ผมชบีในี้ หข้เหห็นไปกต่อนหนข้านบีนี้แลข้ววต่าเปโตรอธลิษฐานคคาอธลิษฐานทบีนื่สกันี้นๆ, จรลิงใจและเปปปี่ยมดข้วยฤทธลิธเดช –
เปป็นคคาอธลิษฐานหนซนื่งทบีนื่ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยบกันทซกไวข้ เขากลต่าวเพบียงไมต่กคบีนื่ คาวต่า “พระองคร์เจผู้าขผู้า ชข่วยขผู้า
พระองคร์ดผู้วย” มบีอยยต่สามสลินื่งทบีนื่ผมอยากชบีนี้ใหข้เหห็นเกบีนื่ยวกกับสองสามคคาเหลต่านบีนี้ทบีนื่เปโตรกลต่าว:
ประการแรกคนอ เปโตรตระหนมักถซงความยากลคาบากอมันเลวรผู้ายทรีสิ่เขาเผชริญอยผข่ เขากคาลกังจะจมและจะ
จมนนี้คาตายในอบีกไมต่กบีนื่วนลิ าทบีขข้างหนข้า ความยากลคาบากของเขาเปป็นเรนนื่องใหญต่โต, อกันตราย, และทคาใหข้ถซงตายไดข้ –
ซซนื่งเปป็นภาพทบีนื่แทข้จรลิงของคนบาปคนใดกห็ตาม เปโตรไมต่ใชต่คนบาป; แตต่เรามบีภาพของคนบาปคนหนซนื่งในทบีนื่นบีนี้ ผยข้ซซนื่ง
ความยากลคาบากของเขาเปป็นเรนนื่องใหญต่โต, อกันตราย, และทคาใหข้ถซงตายไดข้
ประการทบีนื่สอง เปโตรรผผู้วาข่ พระครริสตคทรงอยผข่ใกลผู้และทรงสามารถกระทคาการอมัศจรรยคอรีกประการเพฉสิ่อ
ชข่วยเขาใหผู้รอดไดผู้ ทกันี้งหมดนบีนี้ไดข้เกลิดขซนี้นในหกัวของเปโตรในชกัวนื่ เสบีนี้ยววลินาทบี เขากคาลกังจะจมนนี้คาตาย แตต่เขากห็รยข้วาต่ พระ
เยซยทรงอยยต่ใกลข้และจะทรงชต่วยเขาใหข้รอดจากหลลุมศพในนนี้คาไดข้
ประการทบีนื่สาม ผมอยากจะเนผู้นยนั้คาอรีกหนถซงความจรริงใจและความเรรียบงข่ายแหข่งคคาอธริษฐานของเปโตร
ไมต่มบีเวลาแลข้วทบีนื่จะเรบียบเรบียงคคาอธลิษฐานอกันสวยหรย – ไมต่มบีเวลาแลข้วทบีนื่จะบอกพระเยซยวต่าเขาไดข้ทลินี้งแหอวนของเขา
และตลิดตามพระองคร์หรนอวต่าเขาไดข้กระทคาและจะกระทคาสลินื่งดบีๆมากมายขนาดไหนหากพระเยซยจะทรงไวข้ชวบี ลิตเขา
สลินื่งเดบียวเทต่านกันี้นทบีนื่สคาคกัญ – การชต่วยใหข้รอดในทกันทบีจากหลลุมศพในนนี้คา
มบีวาระสคาหรกับคคาอธลิษฐานทบีนื่ยนดยาว และมบีบางครกันี้งทบีนื่คนๆหนซนื่งจะอธลิษฐานตลอดทกันี้งคนน แตต่นบีนื่ไมต่เกบีนื่ยวขข้อง
กกับคนบาปคนหนซนื่ง มบีผยข้รบกั ใชข้หลายทต่านทบีนื่สกันื่งคนบาปใหข้อธลิษฐานจนกวต่าเขาจะไดข้รกับความรอด – แตต่คคาอธลิษฐาน
เดบียวทบีนื่คนบาปผยข้นต่าสงสารตข้องอธลิษฐานกห็คนอ “พระองคร์เจข้าขข้า ชต่วยขข้าพระองคร์ใหข้รอดดข้วย” หากคนบาปคนนกันี้น
ไดข้ยลินพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว, อยยต่ภายใตข้การฟฟ้องใจ, และตระหนกักวต่าพระเยซยทรงเปป็นพระผยข้ชต่วยใหข้รอดองคร์
เดบียวเทต่านกันี้น ทกันี้งหมดทบีนื่เขาตข้องทคากห็คนอ รข้องทยลขอองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทบีนื่จะชต่วยเขาใหข้รอด คคาอธลิษฐานทบีนื่สกันี้นๆและ

เรบียบงต่ายจากหมัวใจจะนคาความรอดมาสยคต่ นทบีนื่ชกันื่วชข้าทบีนื่สลุด; และเมนนื่อผผผู้เชฉสิ่อคนใดมบีความตข้องการทบีจนื่ คาเปป็นสลุดๆ
ทกันี้งหมดทบีนื่เขาตข้องทคากห็คอน บอกพระเจข้าถซงความตข้องการนกันี้น และพระเจข้าจะทรงชต่วยใหข้รอดพข้น
อยต่างไรกห็ตาม พระเจข้าไมต่ทรงตอบคคาอธลิษฐานทลุกอยต่างของครลิสเตบียนคนใดอยต่างรวดเรห็วเหมนอนกกับทบีนื่
พระองคร์ทรงตอบคคาอธลิษฐานของเปโตร เราอต่านวต่า “ในทมันใดนมันั้นพระเยซยทรงเอนนี้อมพระหกัตถร์จกับเขาไวข้ แลข้วตรกัส
กกับเขาวต่า “โอ คนมบีความเชนนื่อนข้อย เจข้าสงสกัยทคาไม”” พระเยซยจะตรกัสคคาๆนกันี้นและทกันี้งคยต่จะกคาลกังยนนอยยต่ในเรนอเลยกห็
ทคาไดข้ แตต่พระองคร์กห็มลิไดข้ทรงทคาเชต่นนกันี้น เปโตรรยดข้ บีวาต่ คลนนื่นเหลต่านกันี้นกคาลกังปฟัปี่นปฝ่วนอยยต่รอบเทข้าของเขา และทกันี้งเขา
และพระเยซยกห็ยกังอยยต่หต่างจากเรนอลคานกันี้นพอสมควร แตต่ความกลกัวทกันี้งสลินี้นไดข้มลายไปแลข้ว เปโตรไมต่กลกัวอบีกตต่อไปแลข้ว
เพราะวต่าพระหกัตถร์ของพระองคร์ผยข้ทรงมบีฤทธลิธเดชเหนนอลมและคลนนื่นกคาลกังวางอยยต่บนบต่าของเขา บกัดนบีนี้เขากคาลกังเดลิน
อยยต่บนนนี้คาทบีนื่คงจะเอาชบีวลิตของเขาไปแลข้วหากไมต่ใชต่เพราะพระเยซย พระผยข้ชต่วยใหข้รอดผยข้ทรงเพบียงพอสคาหรกับทลุกสลินื่ง
ไดข้ทรงชต่วยเขาใหข้รอดจากหลลุมศพในนนี้คาแลข้ว – และในทบีนื่สลุดเขาและพระเยซยกห็อยยต่ในเรนอลคานกันี้น
ขข้อ 33: “เขาทมันั้งหลายทรีสิ่อยผข่ในเรฉอจซงมานมมัสการพระองคคทผลวข่า “พระองคคทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจผู้า
จรริงแลผู้ว”
เมนนื่อคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในเรนอตระหนกักวต่าเกลิดอะไรขซนี้น พวกเขากห็รบกั สารภาพวต่าพระเยซยทรงเปป็น “พระ
บทุตรของพระเจผู้า” และพวกเขา “นมมัสการพระองคค” มาระโกกลต่าววต่า “เหลต่าสาวกกห็ประหลาดอกัศจรรยร์ใจเหลนอ
ประมาณ” (มาระโก 6:51) สลินื่งทบีนื่เพลินื่งเกลิดขซนี้นไปนกันี้นเปป็นขข้อพลิสยจนร์เพลินื่มเตลิมถซงฤทธานลุภาพของพระเยซย – พระองคร์
ทรงมบีสลิทธลิอคานาจเหนนอลมและคลนนื่น (ดย มกัทธลิว 8:23-27 เชต่นกกัน)
ขข้อ 34: “ครมันั้นพวกเขาขผู้ามฟากไปแลผู้ว กร็มาถซงแขวงเยนเนซาเรท”
เมนนื่อเรนอลคานกันี้นไปถซงอบีกฟากพรข้อมกกับพระเยซยและพวกสาวก พวกเขากห็เขข้าไปในแขวงเยนเนซาเรท นบีนื่
เปป็นแขวงทบีนื่ทอดยาวตลอดแนวชายฝฟัปี่งทลิศตะวกันตกของทะเลกาลลิลบี โจเซฟฟัสใหข้คคาบรรยายทบีนื่ชกัดเจนเกบีนื่ยวกกับความ
งามของแผต่นดลินนกันี้น, ความอลุดมสมบยรณร์ของมกัน, ทบีนื่ราบทกันี้งหลายของมกัน, ดอกไมข้สวยเหลต่านกันี้น, และพนชผลทบีนื่
งอกเงยอยต่างอลุดมบรลิบยรณร์ ปลายดข้านทลิศตะวกันออกเฉบียงเหนนอของทะเลกาลลิลบีคนอ เมนองคาเปอรนาอลุม ซซนื่งอยยต่ใกลข้
กกับจลุดทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรงขซนี้นฝฟัปี่ง – ดกังทบีนื่จะปรากฏจากยอหร์น 6:24, 25
ขข้อ 35: “เมฉสิ่อคนในสถานทรีสิ่นมันั้นรผผู้จมักพระองคคแลผู้วกร็ใชผู้คนไปบอกกลข่าวทมัวสิ่ แควผู้นนมันั้น ตข่างกร็พาบรรดาคน
เจร็บปฝ่วยมาเฝฟ้าพระองคค”
ชนนื่อเสบียงของพระเยซยไดข้แพรต่สะพกัดไปดลุจไฟลามทลุต่งทกันื่วแถบชนบทนกันี้น และเมนนื่อประชาชนในพนนี้นทบีนื่นกันี้น
ทราบวต่าพระเยซยทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่น “กร็ใชผู้คนไปบอกกลข่าวทมัวสิ่ แควผู้นนมันั้น ตข่างกร็พาบรรดาคนเจร็บปฝ่วยมาเฝฟ้าพระองคค”
มาระโกกลต่าววต่าผยข้คนเหลต่านกันี้น “รบีบไปทกันื่วตลอดแวต่นแควข้นลข้อมรอบ เรลินื่มเอาคนเจห็บปฝ่วยใสต่แครต่หามมายกังทบีนื่เขา
ไดข้ยลินขต่าววต่าพระองคร์อยยต่นกันี้น แลข้วพระองคร์เสดห็จไปทบีนื่ไหนๆ ไมต่วาต่ ในหมยต่บข้าน ในตคาบล หรนอในเมนอง เขากห็เอาคน
เจห็บปฝ่วยมาวางตามถนน...” (มาระโก 6:55, 56)
ขข้อ 36: “เขาทผลอผู้อนวอนขอพระองคคโปรดใหผู้เขาไดผู้แตะตผู้องแตข่ชายฉลองพระองคคเทข่านมันั้น และผผผู้ใดไดผู้
แตะตผู้องแลผู้วกร็หายปฝ่วยบรริบผรณคดทรี ทุกคน”

ผยข้คนเหลต่านกันี้นอข้อนวอนพระเยซยทบีนื่จะแคต่ยอมใหข้พวกเขา “แตะตผู้องแตข่ชายฉลองพระองคคเทข่านมันั้น” –
เพราะพวกเขารยข้วาต่ ในการทคาเชต่นนกันี้น พวกเขากห็จะหายปฝ่วยบรลิบยรณร์ สคาหรกับยลิว ชายเสนนี้อมบีความศกักดลิสธ ลิทธลิธบาง
อยต่าง (กดว. 15:38, 39) ทบีนื่แตต่ละมลุมของเสนนี้อคลลุมของพวกเขามบีพยต่หข้อยอกันหนซนื่งซซนื่งมบีดข้ายสบีฟาฟ้ ทบีนื่สะดลุดตาเสข้นหนซนื่ง
ซซนื่งเปป็นสกัญลกักษณร์แสดงถซงแหลต่งทบีนื่มาแบบสวรรคร์ของพระบกัญญกัตลิเหลต่านกันี้น
“และผดูด้ใดไดด้แตะตด้องแลด้วกห็หายปป่วยบรวิบดูรณณ์ดนทสุกคน” ความเชนนื่อเอนนี้อมมนอออกไปและแตะตข้องชาย
เสนนี้อของพระองคร์ และความเชนนื่อไดข้ทคาใหข้คนปฝ่วย “หายบรลิบยรณร์” นบีนื่ทคาใหข้เรานซกถซงผยข้หญลิงคนนกันี้นทบีนื่เราศซกษาไป
แลข้วในมกัทธลิว 9 ผยข้ฝาฝ่ ฝยงชนมาหาพระเยซย, แตะตข้องชายเสนนี้อของพระองคร์, และไดข้รกับการรกักษาใหข้หายทกันทบี (มธ.
9:20-22)
พระเยซยทรงเปป็นแพทยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ พระองคร์มลิไดข้เสดห็จมาเพนอนื่ รกักษาคนปฝ่วยใหข้หายโดยเฉพาะ; พระองคร์ไดข้
เสดห็จมา “เพนนื่อจะแสวงหาและชต่วยผยข้ทบีนื่หลงหายไปนกันี้นใหข้รอด” (ลยกา 19:10) แตต่พระองคร์ทรงเบลิกตาคนตาบอด,
พระองคร์ทรงทคาใหข้แขนขาทบีนื่หงลิกงอยนดตรง, และพระองคร์ทรงทคาใหข้คนตายฟฟฟื้นขซนี้นมาดข้วยซนี้คา สลินื่งเหลต่านบีนี้ทกันี้งหมดทบีนื่
พระองคร์ทรงกระทคาขณะทบีนื่พระองคร์ทรงเดลินทางไปสยต่จลุดประสงคร์เดบียวนกันี้นทบีพนื่ ระองคร์ไดข้เสดห็จเขข้ามาในโลก – เพนอนื่
สลินี้นพระชนมร์บนกางเขนนกันี้น
ดกังทบีนื่ผมไดข้กลต่าวแลข้วหลายครกันี้ง ผมเชนนื่อในการรกักษาของพระเจข้าวกันนบีนี้; แตต่ผมไมต่เชนนื่อในวลิธกบี ารเหลต่านกันี้นทบีนื่
ถยกใชข้โดย “นกักรกักษาโรค” สมกัยใหมต่บางคน การรกักษาโรคทมันั้งหมดเปป็นมาจากพระเจผู้า – ดข้วยวต่าไมต่มบีมนลุษยร์คนใด
สามารถรกักษาอบีกคนใหข้หายไดข้ ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรกับคลุณหมอทกันี้งหลายทบีนื่สามารถผต่าตกัดและจต่ายยาทบีนื่รกกั ษา
อาการเจห็บปฝ่วยไดข้; แตต่หากมบีการรกักษาใด พระเจผู้ากร็ทรงเปป็นผผผู้กระทคามมัน ขอบคลุณพระเจข้าสคาหรกับฤทธลิธเดชในการ
รกักษาของพระองคร์ ผมมบีชวบี ลิตอยยวต่ กันนบีนี้และกคาลกังเตรบียมอรรถาธลิบายนบีนี้อยยต่เพราะวต่าผมไดข้รกับการรกักษาใหข้หายโดย
พระเจข้ามากกวต่าหนซนื่งหน ผมเคยไปยนนหนข้าประตยแหต่งความมรณามาถซงสามครกังนี้ แลข้ว ผมรยวข้ าต่ การถยกเขห็นเตบียงเขข้า
โรงพยาบาลและเขข้าหข้องผต่าตกัดในสภาพใกลข้ตายนกันี้นมกันเปป็นยกังไง แตต่ผมกห็รดยข้ ข้วยวต่าพระเจข้าทรงสามารถทบีนื่จะทคาใหข้
เราหายปฝ่วยและทคาใหข้เราแขห็งแรงไดข้
อยต่างไรกห็ตาม มกันไมต่ใชต่นนี้คาพระทกัยของพระเจข้าเสมอไปทบีนื่จะรกักษาคนปฝ่วยใหข้หาย ถซงแมข้วต่าคนๆนกันี้นอาจ
เปป็นวลิสลุทธลิชนคนหนซนื่งกห็ตาม แตต่เพบียงแคต่เพราะวต่าคนๆหนซนื่งเจห็บปฝ่วยกห็ไมต่ไดข้หมายความวต่าเขาไมต่มบีความเชนนื่อมาก
พอทบีนื่จะรกับการรกักษาใหข้หายไดข้ และไมต่จคาเปป็นดข้วยวต่าความเจห็บปฝ่วยนกันี้นเปป็นผลลกัพธร์ของบาปตต่างๆของเขา
พระเจข้าทรงอนลุญาตใหข้สลินื่งตต่างๆเกลิดขซนี้นกกับลยกๆของพระองคร์โดยมบีจดลุ ประสงคร์หนซนื่ง และเราควรเตห็มใจเสมอทบีนื่จะ
ใหข้จดลุ ประสงคร์ของพระองคร์สคาเรห็จในชบีวลิตของเรา หากพระเจข้าทรงไดข้รบกั สงต่าราศบีมากขซนี้นจากชบีวลิตของเราเมนนื่อเรา
นกันื่งอยยต่ในรถเขห็นหรนอเมนนื่อเราอยยต่บนเตบียงโรงพยาบาล เรากห็ควรกลต่าวในถข้อยคคาของพระผยข้ชต่วยใหข้รอดของเราวต่า
“อยต่าใหข้เปป็นตามใจปรารถนาของขข้าพระองคร์ แตต่ใหข้เปป็นไปตามพระทกัยของพระองคร์” (มธ. 26:39)

บททรีที่ 15
15:1 ครกันี้งนกันี้น พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี ซซนื่งมาจากกรลุงเยรยซาเลห็ม มาทยลถามพระเยซยวต่า
15:2 “ทคาไมพวกสาวกของทต่านจซงละเมลิดประเพณบีสนบทอดมาจากบรรพบลุรลุษ ดข้วยวต่าเขามลิไดข้ลข้างมนอเมนนื่อเขารกับ
ประทานอาหาร”
15:3 แตต่พระองคร์ไดข้ตรกัสตอบเขาวต่า “เหตลุไฉนพวกทต่านจซงละเมลิดพระบกัญญกัตลิของพระเจข้าดข้วยประเพณบีของพวก
ทต่านดข้วยเลต่า
15:4 เพราะวต่าพระเจข้าไดข้ทรงบกัญญกัตลิไวข้วาต่ ‘จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของตน’ และ ‘ผยใข้ ดแชต่งดต่าบลิดามารดา
ของตน ผยข้นกันี้นตข้องถยกปรกับโทษถซงตาย’
15:5 แตต่พวกทต่านกลกับสอนวต่า ‘ผยใข้ ดจะกลต่าวแกต่บลิดามารดาวต่า “สลินื่งใดของขข้าพเจข้าซซนื่งอาจเปป็นประโยชนร์แกต่ทต่าน
สลินื่งนกันี้นเปป็นของถวายแลข้ว”
15:6 ผยข้นกันี้นจซงไมต่ตข้องใหข้เกบียรตลิบลิดามารดาของตน’ อยต่างนกันี้นแหละทต่านทกันี้งหลายทคาใหข้พระบกัญญกัตลิของพระเจข้า
เปป็นหมกันไปเพราะเหห็นแกต่ประเพณบีของพวกทต่าน
15:7 ทต่านคนหนข้าซนนื่อใจคด อลิสยาหร์ไดข้พยากรณร์ถซงพวกทต่านถยกแลข้ววต่า
15:8 ‘ประชาชนนบีนี้เขข้ามาใกลข้เราดข้วยปากของเขา และใหข้เกบียรตลิเราดข้วยรลิมฝปปากของเขา แตต่ใจของเขาหต่างไกล
จากเรา
15:9 เขานมกัสการเราโดยหาประโยชนร์มลิไดข้ ดข้วยเอาบทบกัญญกัตลิของมนลุษยร์มาอวดอข้างวต่า เปป็นพระดคารกัสสอน’”
15:10 แลข้วพระองคร์ทรงเรบียกประชาชนและตรกัสกกับเขาวต่า “จงฟฟังและเขข้าใจเถลิด
15:11 มลิใชต่สลินื่งซซนื่งเขข้าไปในปากจะทคาใหข้มนลุษยร์เปป็นมลทลิน แตต่สลินื่งซซนื่งออกมาจากปากนกันี้นแหละทคาใหข้มนลุษยร์เปป็น
มลทลิน”
15:12 ขณะนกันี้นพวกสาวกมาทยลพระองคร์วต่า “พระองคร์ทรงทราบแลข้วหรนอวต่า เมนนื่อพวกฟารลิสบีไดข้ยลินคคาตรกัสนกันี้น เขา
แคข้นเคนองใจนกัก”
15:13 พระองคร์จงซ ตรกัสตอบวต่า “ตข้นไมข้ใดๆทลุกตข้นซซนื่งพระบลิดาของเราผยข้ทรงสถลิตในสวรรคร์มลิไดข้ทรงปลยกไวข้จะตข้อง
ถอนเสบีย
15:14 ชต่างเขาเถลิด เขาเปป็นผยข้นคาตาบอดนคาทางคนตาบอด ถข้าคนตาบอดนคาทางคนตาบอด ทกันี้งสองจะตกลงไปใน
บต่อ”
15:15 ฝฝ่ายเปโตรทยลพระองคร์วาต่ “ขอทรงโปรดอธลิบายคคาอลุปมานบีนี้ใหข้พวกขข้าพระองคร์ทราบเถลิด”
15:16 ฝฝ่ายพระเยซยตรกัสตอบวต่า “ทต่านทกันี้งหลายยกังไมต่เขข้าใจดข้วยหรนอ
15:17 ทต่านยกังไมต่เขข้าใจหรนอวต่า สลินื่งใดๆซซนื่งเขข้าไปในปากกห็ลงไปในทข้อง แลข้วกห็ถต่ายออกลงสข้วมไป
15:18 แตต่สลินื่งทบีอนื่ อกจากปากกห็ออกมาจากใจ สลินื่งนกันี้นแหละทคาใหข้มนลุษยร์เปป็นมลทลิน
15:19 ความคลิดชกันื่วรข้าย การฆาตกรรม การผลิดผกัวผลิดเมบีย การลต่วงประเวณบี การลกักขโมย การเปป็นพยานเทห็จ การ
พยดหมลินื่นประมาท กห็ออกมาจากใจ

15:20 สลินื่งเหลต่านบีนี้แหละทบีนื่ทคาใหข้มนลุษยร์เปป็นมลทลิน แตต่ซซนื่งจะรกับประทานอาหารโดยไมต่ลาข้ งมนอกต่อน ไมต่ทคาใหข้มนลุษยร์
เปป็นมลทลิน”
15:21 แลข้วพระเยซยเสดห็จไปจากทบีนื่นกันื่นเขข้าไปในเขตแดนเมนองไทระและเมนองไซดอน
15:22 ดยเถลิด มบีหญลิงชาวคานาอกันคนหนซนื่งมาจากเขตแดนนกันี้นรข้องทยลพระองคร์วต่า “โอ พระองคร์ผยข้ทรงเปป็นบลุตรดา
วลิดเจข้าขข้า ขอทรงโปรดเมตตาขข้าพระองคร์เถลิด ลยกสาวของขข้าพระองคร์มบีผบีสลิงอยยต่เปป็นทลุกขร์ลคาบากยลินื่งนกัก”
15:23 ฝฝ่ายพระองคร์ไมต่ทรงตอบเขาสกักคคาเดบียว และพวกสาวกของพระองคร์มาอข้อนวอนพระองคร์ ทยลวต่า “ไลต่เธอ
ไปเสบียเถลิด เพราะเธอรข้องตามเรามา”
15:24 พระองคร์ตรกัสตอบวต่า “เรามลิไดข้รบกั ใชข้มาหาผยข้ใด เวข้นแตต่แกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอล”
15:25 ฝฝ่ายหญลิงนกันี้นกห็มานมกัสการพระองคร์ทยลวต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขอทรงโปรดชต่วยขข้าพระองคร์เถลิด”
15:26 พระองคร์จงซ ตรกัสตอบวต่า “ซซนื่งจะเอาอาหารของลยกโยนใหข้แกต่สลุนกัขกห็ไมต่ควร”
15:27 ผยข้หญลิงนกันี้นทยลวต่า “จรลิงพระองคร์เจข้าขข้า แตต่สลุนกัขนกันี้นยต่อมกลินเดนทบีนื่ตกจากโตต๊ะนายของมกัน”
15:28 แลข้วพระเยซยตรกัสตอบเขาวต่า “โอ หญลิงเออ๋ย ความเชนนื่อของเจข้ากห็มาก ใหข้เปป็นไปตามความปรารถนาของเจข้า
เถลิด” และลยกสาวของเขากห็หายเปป็นปกตลิตกันี้งแตต่ขณะนกันี้น
15:29 พระเยซยจซงเสดห็จจากทบีนื่นกันื่นมายกังทะเลกาลลิลบี แลข้วเสดห็จขซนี้นไปบนภยเขาทรงประทกับทบีนื่นกันื่น
15:30 และประชาชนเปป็นอกันมากมาเฝฟ้าพระองคร์ พาคนงต่อย คนตาบอด คนใบข้ คนพลิการ และคนเจห็บอนนื่นๆหลาย
คนมาวางแทบพระบาทของพระเยซย แลข้วพระองคร์ทรงรกักษาเขาใหข้หาย
15:31 คนเหลต่านกันี้นจซงอกัศจรรยร์ใจนกักเมนนื่อเหห็นคนใบข้พยดไดข้ คนพลิการหายเปป็นปกตลิ คนงต่อยเดลินไดข้ คนตาบอดกลกับ
เหห็น แลข้วเขากห็สรรเสรลิญพระเจข้าของชนชาตลิอลิสราเอล
15:32 ฝฝ่ายพระเยซยทรงเรบียกพวกสาวกของพระองคร์มาตรกัสวต่า “เราสงสารคนเหลต่านบีนี้ เพราะเขาคข้างอยยต่กกับเราไดข้
สามวกันแลข้ว และไมต่มบีอาหารจะกลิน เราไมต่อยากใหข้เขาไปเมนนื่อยกังอดอาหารอยยต่ กลกัววต่าเขาจะหลิวโหยสลินี้นแรงลงตาม
ทาง”
15:33 พวกสาวกทยลพระองคร์วาต่ “ในถลินื่นทลุรกกันดารนบีนี้ เราจะหาอาหารทบีนื่ไหนพอเลบีนี้ยงคนเปป็นอกันมากนบีนี้ใหข้อลินื่มไดข้”
15:34 พระเยซยจซงตรกัสถามเขาวต่า “ทต่านมบีขนมปฟังกบีนื่กข้อน” เขาทยลวต่า “มบีเจห็ดกข้อนกกับปลาเลห็กๆสองสามตกัว”
15:35 พระองคร์จงซ สกันื่งประชาชนใหข้นกันื่งลงทบีนื่พนนี้นดลิน
15:36 แลข้วพระองคร์ทรงรกับขนมปฟังเจห็ดกข้อนและปลาเหลต่านกันี้นมาขอบพระคลุณ แลข้วจซงทรงหกักสต่งใหข้เหลต่าสาวก
ของพระองคร์ เหลต่าสาวกกห็แจกใหข้ประชาชน
15:37 และคนทกันี้งปวงไดข้รบกั ประทานอลินื่มทลุกคน อาหารทบีนื่เหลนอนกันี้น เขาเกห็บไดข้เจห็ดกระบลุงเตห็ม
15:38 ผยข้ทบีนื่ไดข้รกับประทานอาหารนกันี้นมบีผยข้ชายสบีพนื่ กันคน มลิไดข้นกับผยข้หญลิงและเดห็ก
15:39 พระองคร์ตรกัสสกันื่งใหข้ประชาชนไปแลข้ว กห็เสดห็จลงเรนอมาถซงเขตเมนองมกักดาลา

พระเยซซูทรงตคาหนริพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารริสรี
ขข้อ 1 และ 2: “ครมังนั้ นมันั้น พวกธรรมาจารยคและพวกฟารริสรี ซซสิ่งมาจากกรทุงเยรผซาเลร็ม มาทผลถามพระเยซผ
วข่า “ทคาไมพวกสาวกของทข่านจซงละเมริดประเพณรีสฉบทอดมาจากบรรพบทุรทุษ ดผู้วยวข่าเขามริไดผู้ลผู้างมฉอเมฉสิ่อเขารมับ
ประทานอาหาร””
เมนนื่อการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่นกันี้นของการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนถยกกระทคา กห็ใกลข้จะถซงเทศกาลปฟัสกาของ
ยลิวแลข้ว (ยอหร์น 6:4) ตามทรรศนะของผยข้รยข้พระคกัมภบีรร์สวต่ นใหญต่ นบีนื่เปป็นปฟัสกาทบีนื่สามในระหวต่างการปรนนลิบกัตลิปวงชน
ขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราและประมาณหนซนื่งปปกต่อนการสลินี้นพระชนมร์ของพระองคร์ เนนนี้อหาครซนื่งหนซนื่งของ
กลิตตลิคลุณของมกัทธลิว และสกัดสต่วนทบีนื่ใหญต่กวต่าเสบียอบีกของกลิตตลิคณ
ลุ ของมาระโก, ลยกา, และยอหร์นกลต่าวถซงชต่วงปป
สลุดทข้ายนบีนี้แหต่งพกันธกลิจของพระครลิสตร์
พระเยซยมลิไดข้เสดห็จไปยกังเทศกาลปฟัสกาปปนกันี้นเพราะวต่าชาวแควข้นยยเดบียกคาลกังเสาะหาทบีจนื่ ะฆต่าพระองคร์
(ยอหร์น 7:1) แตต่ทรงทคางานหนกักในแควข้นกาลลิลบีตต่อไปตามทบีนื่มบีบรรยายไวข้ในมกัทธลิว 14:35, 36 เหตลุการณร์ตอนนบีนี้ดย
เหมนอนจะเกลิดขซนี้นไปแลข้วหลกังจากเทศกาลปฟัสกาไมต่นาน เพราะวต่ามกันคงไมต่ใชต่เรนนื่องปกตลิธรรมดาทบีนื่พวกฟารลิสจบี ะ
ออกไปจากกรลุงเยรยซาเลห็มกต่อนเทศกาลปฟัสกา
ฉากหลกังของเหตลุการณร์ตอนนบีนี้คนอทบีนื่ไหนสกักแหต่งในแควข้นกาลลิลบีในทบีรนื่ าบเยนเนซาเรท (มธ. 14:34-36)
โดยนต่าจะเปป็นเมนองคาเปอรนาอลุมซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆพระเยซยประทกับอยยต่เปป็นปกตลิ (มธ. 4:13) องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าทรงเลต่น
งานกลกับการซกักถามแบบจข้องจกับผลิดของพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ (ขข้อ 3-9) และจากนกันี้นทรงตอบพวกเขา
โดยใชข้หลกักการทกัวนื่ ไปทบีนื่สคาคกัญมากทบีนื่สลุดประการหนซนื่งซซนื่งพระองคร์ทรงบอกคนเหลต่านกันี้นทบีนื่ฟฟังอยยต่ใหข้สนใจฟฟังเปป็น
พลิเศษ (ขข้อ 10, 11) และซซนื่งพวกสาวกแสวงหาคคาอธลิบายแบบสต่วนตกัวในภายหลกัง
“ครมังนั้ นมันั้น” ไมต่จคาเปป็นตข้องหมายถซงเวลานกันี้นทบีนื่เพลินื่งถยกเอต่ยถซงกต่อนหนข้านกันี้นในมกัทธลิว 14:34-36 แตต่ปกตลิแลข้ว
กห็เปป็นเชต่นนกันี้นนอกเสบียจากวต่ามบีขข้อพลิสยจนร์ในทางตรงกกันขข้าม ซซนื่งไมต่เปป็นแบบนกันี้นตรงนบีนี้ พวกธรรมาจารยร์และพวกฟา
รลิสบี, เหลต่าผยข้นคาทางศาสนาในสมกัยนกันี้น, ไดข้เดลินทางจากกรลุงเยรยซาเลห็มมาเพนนื่อกลต่าวโทษพระเยซยเจข้าเกบีนื่ยวกกับนลิสกัย
ตต่างๆของพวกสาวกของพระองคร์
กรลุงเยรยซาเลห็มเปป็นทบีนื่มกันื่นของสคานกักทางศาสนาอกันใหญต่โตตต่างๆเชต่นเดบียวกกับการนมกัสการทบีนื่พระวลิหาร
บรรดาคนเดต่นคนดกังมารวมตกัวกกันทบีนื่นกันื่นโดยเฉพาะในชต่วงหนข้าเทศกาลปฟัสกา และคนเหลต่านบีนี้กห็ไดข้รกับความเคารพ
นกับถนอและความยคาเกรงและยศศกักดลิเธ ปป็นพลิเศษในแควข้นกาลลิลบี วกัตถลุประสงคร์ของพวกเขาในการมาสต่วนหนซนื่งอาจ
เปป็นเพนนื่อสนองความอยากรยข้อยากเหห็นของตนเกบีนื่ยวกกับพระเยซยเจข้า ซซนื่งพวกเขาตนนื่นเตข้นเพราะเรนนื่องเลต่าทบีตนื่ นไดข้ยลินทบีนื่
เทศกาลปฟัสกาเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์ยลินื่งใหญต่ตต่างๆทบีพนื่ ระเยซยกคาลกังกระทคาอยยต่ และสต่วนหนซนื่งกห็เพนนื่อขกัดขวางพระองคร์
ไมต่ใหข้มบีอลิทธลิพลมากนกักในแควข้นกาลลิลบี อาจเปป็นไดข้วต่าพวกเขาถยกสต่งมาเปป็นตกัวแทนเพนนื่อสกังเกตการณร์พระเยซยและ
รายงานเกบีนื่ยวกกับสลินื่งทบีนื่พวกเขาไดข้ยลินไดข้เหห็นในภายหลกัง เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวอนนื่นๆในพระคกัมภบีรซร์ ซนื่งศยนยร์บกัญชาการ
ทางศาสนาในเยรยซาเลห็มไดข้สต่งคนออกไปเพนนื่อสกังเกตการณร์พระเยซยและยอหร์นผยข้ใหข้รกับบกัพตลิศมาเชต่นกกัน (มธ.
12:24; 22:15, 16; มก. 3:2; ลก. 11:53, 54; และยน. 1:19-24)

“ทคาไมพวกสาวกของทข่านจซงละเมริดประเพณรีสฉบทอดมาจากบรรพบทุรทุษ ดผู้วยวข่าเขามริไดผู้ลผู้างมฉอเมฉสิ่อเขา
รมับประทานอาหาร” คคาทบีนื่แปลเปป็น “ประเพณรี” (traditions) บต่งบอกถซงสลินื่งทบีนื่ถยกสต่งตต่อมาหรนอสลินื่งทบีนื่คนหนซนื่งใหข้แกต่
อบีกคนหนซนื่ง – ถยกสต่งตต่อกกันมาจากพต่อถซงลยกถซงหลาน บางครกังนี้ เปาโลใชข้คคาๆนบีนี้กกับหลกักคคาสอนครลิสเตบียนโดยทกันื่วไป
ซซนื่งเขาสต่งตต่อใหข้แกต่ครลิสตจกักรตต่างๆเพนนื่อใหข้พวกเขาถนอปฏลิบกัตลิ: “เหตลุฉะนกันี้น พบีนื่นข้องทกังนี้ หลาย จงมกันื่นคงไวข้ และยซดถฉอ
โอวาท (ประเพณรีตาข่ งๆ – traditions) ทรีสิ่ทาข่ นไดผู้เรรียนแลผู้ว ไมข่วข่าจะดผู้วยคคาพผด หรฉอดผู้วยจดหมายของเรา” (2
ธส. 2:15) เปาโลใชข้สคานวนนบีนี้อบีกครกังนี้ ในบทถกัดไปของจดหมายฝากฉบกับนบีนี้: “บกัดนบีนี้ พบีนนื่ ข้องทกันี้งหลาย เราขอกคาชกับ
ทต่านในพระนามของพระเยซยครลิสตร์องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราวต่า จงปลบีกตกัวของทต่านออกไปจากพบีนื่นข้องทลุกคนทบีนื่อยยต่
อยต่างเกะกะ และไมต่ดคาเนลินตามโอวาท (ประเพณรี – the tradition) ซซสิ่งเขาไดผู้รมับจากเรา” (2 ธส. 3:6) คคา
เดบียวกกันนบีนี้ถยกแปลเปป็น “กฎ” (ordinances) ใน 1 โครลินธร์ 11:2: “พบีนนื่ ข้องทกันี้งหลาย บกัดนบีนี้ขข้าพเจข้าขอชมทต่านทกันี้ง
หลายเพราะทต่านไดข้ระลซกถซงขข้าพเจข้าทลุกประการ และทต่านไดข้รกมั ษากฎทรีสิ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบไวผู้กมับทข่าน” อยต่างไร
กห็ตาม ตรงนบีนี้ในมกัทธลิว เชต่นเดบียวกกับในกาลาเทบีย 1:14 และ 1 เปโตร 1:18 คคาๆนบีนี้บต่งบอกถซงสลินื่งตต่างๆทบีนื่ถยกสต่งตต่อๆ
กกันมาจากคนรลุต่นหนซนื่งไปสยต่อบีกรลุต่นหนซนื่ง
มกันเปป็นเรนนื่องทบีนื่สคาคกัญมากๆเชต่นกกันทบีนื่จะชบีในี้ หข้เหห็นตรงนบีนี้วต่า “elders” (บรรพบลุรลุษ) ไมต่ไดข้หมายถซงชายเหลต่า
นกันี้นทบีนื่มบีสลิทธลิอคานาจในครลิสตจกักรแตต่หมายถซงคนเหลต่านกันี้นในสมกัยกต่อนๆ, พวกผยข้เฒต่าทบีนื่ไดข้ลต่วงลกับไปแลข้ว – เหลต่า
บรรพบลุรลุษแหต่งอลิสราเอล คคาเดบียวกกันนบีนี้ถยกใชข้ในฮบีบรย 11:2: “โดยความเชนนื่อนบีนี้เอง พวกบรรพบทุรทุษกห็ไดข้รกับการ
รกับรอง” เรามบีความคลิดทบีนื่คลข้ายๆกกันในคคาเทศนาบนภยเขานกันี้น: “ทต่านทกันี้งหลายไดข้ยลินวต่ามบีคคากลต่าวในครมันั้งโบราณ
(โดยคนทมันั้งหลายแหข่งสมมัยเกข่ากข่อน) วต่า ‘อยต่าฆต่าคน’ ถข้าผยใข้ ดฆต่าคน ผยข้นกันี้นจะตข้องถยกพลิพากษาลงโทษ” (มธ. 5:21)
สลิทธลิอคานาจสยงสลุดแหต่งพระวจนะของพระเจข้าคนอคคาถามนกันี้นทบีนื่พระคคาขข้อแรกๆของบทนบีนี้อยากใหข้เราสนใจ
เหลต่าผยข้นคาทางศาสนาของยลิวไดข้เอากฎและขข้อบกังคกับหลายประการแหต่งศาสนาของพวกเขามาอยยต่เคบียงขข้างพระ
วจนะของพระเจข้าและประกาศวต่าความคลิดตต่างๆของพวกเขามบีสลิทธลิอคานาจเทต่าเทบียมกกับพระคกัมภบีรร์ อกันทบีนื่จรลิง ทบีในื่ ด
กห็ตามทบีนื่มคบี วามขกัดแยข้งกกันระหวต่างทกันี้งสองสลินื่งนบีนี้ ประเพณบีตาต่ งๆของพวกยลิวกห็ถยกถนอวต่ามบีสลิทธลิอคานาจทบีนื่สยงกวต่า
ขข้อความในพระคกัมภบีรร์เองเลย
ประเพณบีตาต่ งๆมากมายซซนื่งพวกยลิวในสมกัยตต่อมานกับถนอมากเหลนอเกลินประกอบดข้วยบทบกัญญกัตลิตต่างๆทบีนื่
ถข่ายทอดผข่านทางคคาพผดโดยโมเสส (นอกเหนนอจากบทบกัญญกัตลิทบีนื่เปป็นลายลกักษณร์อกักษร) ซซนื่งพวกเขาคลิดเอาเองวต่า
ถยกกลต่าวถซงในพระราชบกัญญกัตลิ 4:14: “ในครกังนี้ นกันี้นพระเยโฮวาหร์ทรงบกัญชาใหข้ขข้าพเจข้าสกันื่งสอนกฎเกณฑร์และคคา
ตกัดสลินแกต่ทต่านทกันี้งหลาย เพนนื่อทต่านทกันี้งหลายจะไดข้กระทคาตามในแผต่นดลินซซนื่งทต่านกคาลกังจะขข้ามไปยซดครองนกันี้น” พวก
เขายกังเชนนื่อดข้วยวต่าประเพณบีเหลต่านบีนี้สต่วนหนซนื่งเปป็นคคาตกัดสลินตต่างๆทบีนื่ถยกกลต่าวโดยพวกผยข้วลินลิจฉกัยบางคน (พบญ. 17:912) คลุณมองเหห็นไดข้วาต่ ประเพณบีเหลต่านบีนี้ทบีนื่ถต่ายทอดผต่านทางคคาพยดจะสะสมเพลินื่มขซนี้นหลกังจากผต่านไประยะหนซนื่งและ
ในทบีนื่สดลุ จะถยกบกันทซกไวข้ หากพวกธรรมาจารยร์มบีประเพณบีบางอยต่างทบีพนื่ วกเขาชนนื่นชอบเปป็นพลิเศษ พวกเขากห็จะ
แทรกมกันเขข้าไปขณะทบีนื่พวกเขาคกัดลอกขข้อพระคกัมภบีรร์ ผมไมต่ไดข้กคาลกังบอกเปป็นนกัยวต่าพระวจนะของพระเจข้าถยก
เปลบีนื่ยนแปลงเสบียแลข้ว เพราะผมเชนนื่อวต่าพระเจข้าทรงพลิทกักษร์รกกั ษาและปกปฟ้องพระวจนะทบีนื่ไมต่มบีวกันผลิดพลาดของ

พระองคร์ไวข้ อยต่างไรกห็ตาม หนกังสนอศาสนาบางเลต่มทบีนื่พวกยลิวในสมกัยนกันี้นนกับถนออยต่างสยงกห็มบีประเพณบีตต่างๆของพวก
บรรพบลุรลุษเปป็นสต่วนประกอบมากกวต่าพระวจนะของพระเจข้า
คนกลลุต่มเดบียวทบีนื่ไมต่นกับถนอประเพณบีตต่างๆของบรรพบลุรลุษอยต่างสยงคนอพวกสะดยสบี คกัมภบีรร์ทลกั มลุดแหต่ง
เยรยซาเลห็ม (Talmud of Jerusalem) กลต่าวเชต่นนบีนี้: “ถข้อยคคาของเหลต่าธรรมาจารยร์เปป็นทบีนื่รกักยลินื่งมากกวต่าถข้อยคคา
แหต่งพระราชบกัญญกัตลิ ดข้วยวต่าถข้อยคคาแหต่งพระราชบกัญญกัตลินกันี้นมบีทกันี้งหนกักและเบา แตต่ถข้อยคคาของเหลต่าธรรมาจารยร์
นกันี้นมบีนนี้คาหนกักมากทกันี้งหมด” นอกจากนบีนี้ มบีเขบียนไวข้ในทกัลมลุดดข้วยวต่า “บลุตรของขข้าเออ๋ย จงใสต่ใจตต่อถข้อยคคาของเหลต่า
ธรรมาจารยร์ มากยลินื่งกวต่าถข้อยคคาของพระราชบกัญญกัตลิ”
มบีหลายศาสนาในวกันนบีนี้ทบีนื่เนข้นประเพณบีมากกวต่า “องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธตรกัสดกังนบีนี้
วต่า” ในครลิสตจกักรโปรเตสแตนตร์บางแหต่งของเราซซนื่งอข้างวต่าเนข้นหลกักคคาสอนเดลิมอยต่างสลุดๆ หลายครกันี้งมบีการใหข้
ความสคาคกัญตต่อการถนอธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิและประเพณบีมากกวต่าพระคกัมภบีรร์ และมบีการเนข้นความสคาคกัญของ “กฎ
ของนลิกาย” มากกวต่าพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธ เราตข้องฟฟังพระวจนะของพระเจข้า – ศซกษา
และแยกแยะพระวจนะอยต่างถยกตข้อง – เมนนื่อนกันี้นเรากห็จะกลต่าวรต่วมกกับอกัครสาวกเปาโลไดข้วาต่ “ขข้าพเจข้ารยข้จกกั
พระองคร์ทบีนื่ขข้าพเจข้าไดข้เชนนื่อ และขข้าพเจข้าเชนนื่อมกันื่นวต่าพระองคร์ทรงฤทธลิธสามารถรกักษาซซนื่งขข้าพเจข้าไดข้มอบไวข้กกับพระองคร์
จนถซงวกันนกันี้น” (2 ทธ. 1:12)
“เขามริไดผู้ลผู้างมฉอ...” เราไมต่มบีเวลาและพนนนี้ ทบีนื่พอทบีจนื่ ะอภลิปรายคคากรบีกตต่างๆอยต่างครบถข้วนซซนื่งทลุกคคาถยกแปล
เปป็น “ลข้าง” ในพระคกัมภบีรขร์ องเรา อยต่างไรกห็ตาม ผมจะกลต่าวถซงหข้าคคา: คคาหนซนื่ง (นริพโท) ถยกใชข้หลกักๆเพนนื่อหมายถซง
การลข้างสต่วนหนซนื่งของรต่างกาย เชต่น ใบหนข้า, มนอ, หรนอเทข้า เบรโค ซซนื่งเปป็นอบีกคคาหนซนื่งมบีความหมายวต่าทคาใหข้เปปยก,
ทคาใหข้ชนนี้น, หรนอประพรม; และอบีกคคาหนซนื่ง (พลผโน) หมายถซงการซกักลข้างวกัตถลุสลินื่งของทบีนื่ไมต่มบีชบีวลิต, อวนจกับปลา, หรนอ
เสนนี้อผข้า คคาทบีนื่สบีนื่ (ลผโอ) หมายถซงอาบหรนอชคาระลข้างทกันี้งรต่างกาย เชต่นในยอหร์น 13:10: “ผยข้ทบีนื่อาบนนี้คาแลข้ว (ลผโอ) ไมต่
จคาเปป็นตข้องชคาระกายอบีก ลข้าง (นริพโท) แตต่เทข้าเทต่านกันี้น ...” จากนกันี้นมบีคคาทบีนื่หาข้ (บมัพตริโซ) ซซนื่งหมายถซงการจลุต่มหรนอนคา
ลงไปใตข้นนี้คาใหข้มลิด
“...เมฉสิ่อเขารมับประทานอาหาร” ตอนทบีนื่เขบียนบกันทซกของเขาเกบีนื่ยวกกับพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีทบีนื่
กลต่าวโทษพวกสาวกทบีนื่ไมต่ลข้างมนอของตนกต่อนรกับประทาน มาระโกกห็หยลุดชกันื่วครยเต่ พนนื่อใหข้รายละเอบียดเกบีนื่ยวกกับการ
ชคาระลข้างแบบตต่างๆของพวกยลิวในศาสนาของตน (มาระโก 7:3-8) พระราชบกัญญกัตลิกคาหนดใหข้มบีการชคาระลข้าง
และการอาบนนี้คาแบบบต่อยๆและบางครกันี้งกห็ทลุกซอกทลุกมลุมมากๆ – และในบางกรณบีกห็มกบี ารซกักทบีนื่นอน, รองเทข้า,
และภาชนะตต่างๆ (ลนต. 15) ในเลวบีนลิตลิ 11:32 เราหมายเหตลุวต่าในการลข้างภาชนะเหลต่านบีนี้ พวกมกันตข้องถยก “แชต่
นนี้คา” ในฮบีบรย 9:10 เปาโลกลต่าวถซง “พลิธชบี คาระลข้างตต่างๆ” พวกยลิวทบีนื่เครต่งครกัดรกับพลิธบีกรรมชคาระลข้างแบบตต่างๆทบีนื่
ถบีนื่ถข้วนมากทบีนื่สดลุ แมข้ในยามทบีพนื่ ระราชบกัญญกัตลิไมต่ไดข้กคาหนดไวข้ มาระโก 7:4 บอกเราวต่าเมนนื่อพวกเขาจะ “มาจาก
ตลาด ถข้ามลิไดข้ลาข้ งกต่อน (คคานบีนี้หมายถซง การถยกนคาไปอยยต่ใตข้นนี้คา, การจลุมต่ หรนอแชต่ไวข้ใตข้นนี้คาจนมลิด) เขากห็ไมต่รกับประทาน
อาหาร” – ซซนื่งอาจหมายความวต่าพวกเขาจลุต่มมฉอของพวกเขาเพนนื่อการชคาระลข้างแบบสะอาดถบีนื่ถข้วน แตต่นาต่ จะหมาย
ถซงตมัวพวกเขาเองมากกวต่า

การลข้างมนอแบบเปป็นพลิธบีนบีนี้กต่อนรกับประทานอาหารไดข้รบกั การสนกับสนลุนโดยพวกรกับบบี ซซนื่งใชข้เลวบีนลิตลิ 15:11
มกันเปป็นเรนนื่องธรรมดาทบีนื่ประเดห็นนบีนี้จะปรากฏขซนี้น – ตลอดจนการลข้างหลกังรกับประทานอาหารดข้วย – จากขข้อเทห็จ
จรลิงทบีนื่วาต่ พวกยลิวสมกัยโบราณรกับประทานโดยใชข้นวลินี้ มนอของตน พวกเขาลข้างหลมังรกับประทานเสมอ และดกังนกันี้นใคร
บางคนจซงตกังนี้ เปป็นกฏวต่าพวกเขาควรลข้างกข่อนรกับประทานอาหารดข้วย – ซซนื่งนต่าจะถยกสลุขอนามกัยและเปป็นประโยชนร์
ตต่อสลุขภาพมากกวต่า ตามทบีนื่ประวกัตลิศาสตรร์พระคกัมภบีรร์วาต่ ไวข้ ใครบางคนในสมกัยตต่อมาไดข้เพลินื่มการลข้างอบีกทบีหนซนื่งเขข้าไป
– ระหวต่างรกับประทานอาหาร – ซซนื่งรวมทกันี้งหมดเปป็นการลข้างสามครกังนี้
พวกรกับบบียลิวสอนในสมกัยขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราวต่าการทบีนื่ใครสกักคนจะละเลยการลข้างมนอของตน
กต่อนรกับประทานอาหารนกันี้นกห็เปป็นบาปทบีนื่นต่ากลกัวพอๆกกับอาชญากรรมทบีนื่ราข้ ยแรง รกับบบีคนหนซนื่งกลต่าววต่า “การเดลิน
ทางเปป็นระยะทางสบีนื่ไมลร์ไปหานนี้คากห็ดบีกวต่าการทคาใหข้ตนรยสข้ ซกผลิดโดยการละเลยการลข้างมนอ” พวกนกักประวกัตลิศาสตรร์
บอกเราวต่า Akiba รกับบบีชนนื่อดกังตอนทบีนื่ถยกจคาคลุกอยยต่และถยกจคากกัดใหข้ดนนื่มนนี้คาเพบียงพอทบีนื่จะประทกังชบีวตลิ ไดข้เทต่านกันี้น กห็ขอ
เลนอกตายเพราะกระหายนนี้คาดบีกวต่ารกับประทานอาหารโดยทบีนื่ยกังไมต่ไดข้ลข้างมนอ
ชต่างเปป็นเรนนื่องนต่าเศรข้าทบีนื่หลายศาสนาทลุกวกันนบีนี้ทบีนื่พงซนื่ การประพฤตลิกคาลกังเตลิบโตอยต่างรวดเรห็ว – และการ
ประพฤตลิ, ธรรมเนบียมปฏลิบกัตลิ, และประเพณบีแบบใหมต่ๆกห็กคาลกังถยกเสรลิมเขข้าอบีกตลอดเวลา แตต่ในยลุคพระคลุณนบีนี้ มกัน
คนอพระคลุณลผู้วนๆ หรนอไมต่กห็ไมข่มพรี ระคลุณเลย ความรอดไมต่ไดข้เปป็นมาโดยการลข้างชคาระแบบตต่างๆ, บกัพตลิศมาตต่างๆ,
พลิธบีการตต่างๆ, วกันสคาคกัญตต่างๆ, หรนอการงานตต่างๆ มกันเปป็นมาโดยพระคทุณผข่านทางความเชฉสิ่อ ไมล่เพวิซึ่มอะไรเขด้าไป
อนก: “ดข้วยวต่าซซนื่งทต่านทกันี้งหลายรอดนกันี้นกห็รอดโดยพระคลุณเพราะความเชนนื่อ และมลิใชต่โดยตกัวทต่านทกันี้งหลายเอง แตข่
พระเจผู้าทรงประทานใหผู้ ความรอดนมันั้นจะเนฉสิ่องดผู้วยการกระทคากร็หามริไดผู้ เพนนื่อมลิใหข้คนหนซนื่งคนใดอวดไดข้” (อฟ.
2:8, 9)
ขข้อ 3: “แตข่พระองคคไดผู้ตรมัสตอบเขาวข่า “เหตทุไฉนพวกทข่านจซงละเมริดพระบมัญญมัตริของพระเจผู้าดผู้วย
ประเพณรีของพวกทข่านดผู้วยเลข่า”
จงจคาไวข้วต่าพระเยซยทรงรยจข้ กักใจของชายเหลต่านบีนี้เหมนอนกกับทบีนื่พระองคร์ทรงรยข้จกกั ใจของมนลุษยร์ทลุกคน กต่อนทบีนื่
พระองคร์จะไปตต่อยกังหลกักการยลินื่งใหญต่นกันี้นซซนื่งทรงใหข้ไวข้ในขข้อ 11 อกันเกบีนื่ยวขข้องกกับการทบีนื่พระองคร์ทรงยกเหตลุผลเขข้า
ขข้างการละเลยการลข้างมนอของพวกสาวก พระเยซยทรงถามพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ดข้วยคคาถามหนซนื่งซซนื่ง
กลต่าวหาพวกเขาวต่าละเมลิด: “เหตทุไฉนพวกทข่านจซงละเมริดพระบมัญญมัตริของพระเจผู้าดผู้วยประเพณรีของพวกทข่านดผู้วย
เลข่า” พวกเขาไดข้กลต่าวหาพวกสาวกวต่าละเมลิดประเพณบีตต่างๆของบรรพบลุรลุษ แตต่พระเยซยตรกัสวต่าพวกฟารลิสบีและ
พวกธรรมาจารยร์เหลต่านกันี้นกคาลกังละเมลิดพระบกัญญกัตลิตาต่ งๆของพระเจข้าผยข้ทรงมหลิทธลิฤทธลิธโดยการทบีพนื่ วกเขาเชนนื่อฟฟัง
ประเพณบีอยต่างเครต่งครกัด
พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีไดข้กลต่าววต่า “ประเพณบีสนบทอดมาจากบรรพบลุรลุษ” ในขข้อ 2; แตต่ตรงนบีนี้
พระเยซยตรกัสเพบียงวต่า “ประเพณบีของพวกทข่าน” อยต่างไรกห็ตาม ไมต่วาต่ แหลต่งทบีนื่มาของมกันคนออะไร ตอนนบีนี้พวกเขากห็
กคาลกังถนอโอกาสนบีนี้เพนนื่อละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า พระองคร์ทรงพลิสจย นร์การกลต่าวโทษนบีนี้โดยตกัวอยต่างหนซนื่งซซนื่ง
ไมต่เชนนื่อมโยงกกับการลข้างมนอหรนอการลข้างชคาระอนนื่นใดเลย

ขข้อ 4: “เพราะวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงบมัญญมัตริไวผู้วาข่ ‘จงใหผู้เกรียรตริแกข่บริดามารดาของตน’ และ ‘ผผใผู้ ดแชข่งดข่า
บริดามารดาของตน ผผผู้นมันั้นตผู้องถผกปรมับโทษถซงตาย’”
พระเยซยทรงเปป็นนกักเทศนร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดและเปป็นอาจารยร์ผยข้ยลินื่งใหญต่ทบีนื่สลุดเทต่าทบีนื่เคยดคาเนลินบนพนนี้นพลิภพนบีนี้
และพระองคร์ทรงทคาใหข้คคาเทศนาตต่างๆของพระองคร์ชดกั เจนและเขข้าใจไดข้เสมอ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระองคร์จซงทรงพลิสยจนร์
ขข้อกลต่าวหานบีนี้ทบีนื่ปรกับโทษพวกผยข้นคายลิวตต่อไป ในคราวอนนื่นๆพระองคร์ทรงสอนเปป็นคคาอลุปมาตต่างๆ แตต่บกัดนบีนี้พระองคร์
กคาลกังยกตกัวอยต่างหนซนื่งซซนื่งเอามาจากหนข้าทบีนื่ๆศกักดลิธสลิทธลิทธ บีนื่สลุดอยต่างหนซนื่งเทต่าทบีนื่มนลุษยชาตลิรบกั รยข้ และเปป็นคคาบกัญชาหนซนื่ง
ทบีนื่ศกกั ดลิธสลิทธลิแธ หต่งพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า: “จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของเจข้า’ (นบีนื่เปป็นพระบกัญญกัตลิขข้อแรกทบีนื่มบี
พระสกัญญาไวข้ดวข้ ย)” (อฟ. 6:2)
“เพราะวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงบมัญญมัตริไวผู้วข่า...” พระบกัญญกัตลิของพระเจข้าเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ถยกพบในอพยพ
20:12: “จงใหข้เกบียรตลิแกต่บลิดามารดาของเจข้า เพนนื่ออายลุของเจข้าจะไดข้ยนนนานบนแผต่นดลิน ซซนื่งพระเยโฮวาหร์พระเจข้า
ของเจข้าประทานใหข้แกต่เจข้า” ความสคาคกัญของพระบกัญญกัตลิขข้อนบีนี้ถยกพบเหห็นในอพยพ 21:17: “ผยข้ใดแชต่งดต่าบลิดา
มารดาของตน ผยข้นกันี้นตข้องถยกปรกับโทษถซงตายเปป็นแนต่”
“....จงใหผู้เกรียรตริแกข่บริดามารดาของตน” สต่วนแรกของพระคคาขข้อนบีนี้ของมกัทธลิว 15 เปป็นคคาพยดทบีนื่ยกมาจาก
อพยพ 20:12 และสต่วนทบีนื่สองมาจากอพยพ 21:17 ซซนื่งเราเพลินื่งยกมานกันี้น
“...ผผผู้ใดแชข่งดข่า...” “พยดใหข้ราข้ ย” หรนอ “ดต่าวต่า, ดยถยก, หรนอไมต่ใหข้เกบียรตลิ” คนอคคาแปลทบีนื่ตรงตกัว; ดกังนกันี้น
พระบกัญญกัตลิขข้อนบีนี้จซงกลินความหมายกวข้างสลุดๆ การเชนนื่อมโยงตรงนบีนี้เปปิดเผยแกต่เราอยต่างชกัดเจนวต่าเราตข้องใหข้เกบียรตลิ
บลิดาและมารดาของเรา ไมต่ใชต่แคต่ในความรยสข้ ซกตต่างๆของเราเทต่านกันี้นแตต่โดยการกระทคาตต่างๆของเราดข้วย อกัครสาวก
เปาโลกลต่าววต่า “แตต่ถข้าแมต่มต่ายคนใดมบีลยกหลานกร็ใหผู้ลผกหลานนมันั้นเรรียนเพฉสิ่อใหผู้รผผู้จกมั ทรีสิ่จะปฏริบมัตริกมับครอบครมัวของ
ตนกข่อน และใหผู้ตอบแทนคทุณบริดามารดาของตน เพราะวต่าการกระทคาเชต่นนบีนี้เปป็นการดบีและเปป็นทบีนื่ชอบตต่อพระ
พกักตรร์พระเจข้า” (1 ทธ. 5:4)
“...ผผผู้นมันั้นตผู้องถผกปรมับโทษถซงตาย” – หรนอจะใหข้ดบีกวต่ากห็คอน “จงใหผู้ผซูผู้นมันั้นตายเปป็นแนข่” คคาๆนบีนี้ถยกใชข้เยอะ
ในพระคกัมภบีรร์ภาคพกันธสกัญญาเดลิมและบต่อยครกันี้งมากกวต่าบต่งบอกถซงความแนข่นอนแทนทบีนื่จะบต่งบอกถซงความสาหมัส
ของการลงโทษนกันี้น ความสคาคกัญอยต่างยลินื่งของพระบกัญญกัตลิขข้อนบีนี้ถยกแสดงใหข้เหห็นโดยบทลงโทษทบีนื่แนต่นอนคนอการ
ประหารชบีวตลิ เพราะการฝฝ่าฝฟนมกัน จงสกังเกตภาษาทบีรนื่ ลุนแรงเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ในพระราชบกัญญกัตลิ 27:16: “ผผผู้ใดหมริสิ่น
ประมาทบริดาของตนหรฉอมารดาของตน ใหด้ผดูด้นนนั้นถดูกสาปแชล่ง’ ใหข้ประชาชนทกันี้งปวงกลต่าววต่า ‘เอเมน’” การ
ละเมลิดพระบกัญญกัตลิขข้อนบีนี้ยกังถยกกลต่าวโทษอยต่างรลุนแรงดข้วยในสลุภาษลิต 20:20: “ถข้าคนหนซนื่งคนใดแชต่งบลิดาหรนอ
มารดาของตน ประทบีปของเขาจะดกับมนดมลิด” คคากลต่าวโทษทบีนื่คลข้ายกกันถยกพบในสลุภาษลิต 30:17: “นกัยนร์ตาทบีนื่เยาะ
เยข้ยบลิดาและดยถยกไมต่ฟฟังมารดาจะถยกกาแหต่งหลุบเขาจลิกออกและนกอลินทรบีหนลุต่มจะกลินเสบีย”
ขข้อ 5 และ 6: “แตข่พวกทข่านกลมับสอนวข่า ‘ผผใผู้ ดจะกลข่าวแกข่บริดามารดาวข่า “สริสิ่งใดของขผู้าพเจผู้าซซสิ่งอาจเปป็น
ประโยชนคแกข่ทาข่ น สริสิ่งนมันั้นเปป็นของถวายแลผู้ว” ผผผู้นมันั้นจซงไมข่ตผู้องใหผู้เกรียรตริบริดามารดาของตน’ อยข่างนมันั้นแหละทข่าน
ทมันั้งหลายทคาใหผู้พระบมัญญมัตริของพระเจผู้าเปป็นหมมันไปเพราะเหร็นแกข่ประเพณรีของพวกทข่าน”

“แตข่พวกทข่านกลมับสอนวข่า...” คคาวต่า “พวกทข่าน” ถยกกลต่าวเนข้นเปป็นพลิเศษในภาษาเดลิม และดข้วยเหตลุนบีนี้
มกันจซงเปป็นคคาทบีนื่แรงและเนข้นมากๆ มกันไมต่ใชต่เรฉสิ่องเลร็กๆเลยทบีนื่มนลุษยร์จะกลต่าวสลินื่งทบีนื่ตรงขข้ามโดยตรงกกับสลินื่งทบีนื่พระเจข้า
ตรกัสไวข้แลข้ว กระนกันี้นชายเหลต่านบีนี้กห็ทคาเชต่นนกันี้น และในขณะเดบียวกกันพวกเขากห็กลต่าวโทษพวกสาวกของพระเยซย
เพราะวต่าพวกเขาไมต่ไดข้ลข้างมนอของตนกต่อนรกับประทาน
“...ผผผู้ใดจะกลข่าว...” มาระโกกลต่าวคคาวต่า “โกระบกัน” ในบกันทซกเหตลุการณร์นบีนี้ของเขา: “แตต่พวกเจข้ากลกับ
สอนวต่า ‘ผยข้ใดจะกลต่าวแกต่บลิดามารดาวต่า “สลินื่งใดของขข้าพเจข้าซซนื่งอาจเปป็นประโยชนร์แกต่ทต่าน สลินื่งนกันี้นเปป็น โกระบมัน”’
แปลวต่าเปป็นของถวายแลข้ว” (มาระโก 7:11) หากบลิดาหรนอมารดาของผยข้ใดอยากไดข้สลินื่งของอยต่างหนซนื่งจากเขา – ซซนื่ง
อาจเปป็นอาหาร, หรนอเสนนี้อผข้า, หรนอเงลิน – เขาอาจกลต่าวไดข้วาต่ “นบีนื่คนอโกระบกัน, มกันเปป็นของถวายอยต่างหนซนื่ง, เปป็น
สลินื่งทบีนื่ถยกอลุทลิศถวายแดต่พระเจข้าแลข้ว” – และเมนนื่อนกันี้นตามกฎตต่างๆทบีนื่เปป็นประเพณบี เขาจซงเปป็นอลิสระจากขข้อผยกมกัด
ใดๆทบีนื่มบีตอต่ บลิดามารดาของเขาและมบีเสรบีภาพทบีจนื่ ะหวงสลินื่งของนกันี้นจากบลิดามารดาไดข้
พวกยลิวใชข้ศาสนาเปป็นแพะรกับบาปเพนนื่อทบีนื่ตนจะไมต่รยข้สกซ ผลิด พวกเขากลต่าววต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ “นบีนื่เปป็นของ
ถวาย” แมข้ในยามทบีนื่ถยกกลต่าวดข้วยความแคข้นเคนองและความโกรธตต่อบลิดามารดา กห็จะทคาใหข้ผยข้เปป็นบลุตรพข้นผลิดจาก
หนข้าทบีนื่ของตนทบีนื่มบีตอต่ บลิดามารดาของเขา ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์ทโบีนื่ ดดเดต่นทต่านหนซนื่งกลต่าวเกบีนื่ยวกกับพระคคาขข้อนบีนี้วาต่ สคานวนทบีนื่
พระเยซยทรงยกมานบีนี้ไมต่ไดข้ผยกมกัดคนทบีนื่กลต่าวคคาพยดนบีนี้เสมอไปใหข้ตข้องอลุทลิศถวายทรกัพยร์สลินื่งของๆตนเพนนื่อการใชข้งานทาง
ศาสนา แตต่การเอต่ยคคาพยดนบีนี้กห็เพบียงพอแลข้วทบีจนื่ ะทคาใหข้เขาพข้นผลิดจากหนข้าทบีในื่ นการดยแลบลิดามารดาของตน
ประเพณบีตาต่ งๆของพวกยลิวกลต่าววต่าเมนนื่อบลุตรชายคนใดเคยกลต่าวคคาปฏลิญาณนบีนี้ครกันี้งหนซนื่ง เขากห็ไมต่ไดข้ถยก
ผยกมกัดโดยพระราชบกัญญกัตลิ แตต่ตข้องทคาตามคคาปฏริญาณนรีนั้มากกวข่าทคาตามพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า: “เจข้าทกังนี้
หลายจซงไมต่อนลุญาตใหข้ผยข้นกันี้นทคาสลินื่งใดตต่อไป เปป็นทบีนื่ชต่วยบคารลุงบลิดามารดาของตน” (มาระโก 7:12) ดข้วยเหตลุนบีนี้ ชาย
คนดกังกลต่าวจซงไมต่ไดข้กคาลกังใหข้เกบียรตลิบลิดาหรนอมารดาของตนตามทบีนื่พระราชบกัญญกัตลิกคาหนดใหข้เขากระทคาอยต่าง
แนต่นอน โดยทางประเพณบีตาต่ งๆของพวกเขา พระเยซยตรกัสวต่าพวกเขา “ทคาใหผู้พระบมัญญมัตริของพระเจผู้าเปป็นหมมัน
ไป” พวกเขาไมต่เพบียงละเมลิดพระราชบกัญญกัตลิของพระเจข้า แตต่พวกเขายกังประกาศใหข้มกันเปป็นโมฆะดข้วย มกันเปป็น
เรฉสิ่องทรีอสิ่ มันตรายมากทรีสสิ่ ทุดทบีนื่จะประกาศใหข้พระวจนะของพระเจข้าเปป็นโมฆะไป
ขข้อ 7 และ 8: “ทข่านคนหนผู้าซฉสิ่อใจคด อริสยาหคไดผู้พยากรณคถซงพวกทข่านถผกแลผู้ววข่า ‘ประชาชนนรีนั้เขผู้ามา
ใกลผู้เราดผู้วยปากของเขา และใหผู้เกรียรตริเราดผู้วยรริมฝปีปากของเขา แตข่ใจของเขาหข่างไกลจากเรา”
“ทข่านคนหนผู้าซฉสิ่อใจคด...” ผยข้คนทบีนื่ถยกเรบียกวต่าคนหนข้าซนนื่อใจคดในทบีนื่นบีนี้เสแสรข้งวต่าตนทลุต่มเทตต่อพระเจข้า –
พวกเขาโอข้อวดใหข้เหห็นภายนอกแบบใหญต่โตแตต่ไมต่มบีการถนอครองอยยต่ภายใน พวกเขาพรข้อมทบีนื่จะปฟัดทลินี้งพระบกัญชา
ตต่างๆทบีนื่ชดกั เจนของพระเจข้าเพราะเหห็นแกต่ประเพณบีตต่างๆของตน ผยข้คนทบีพนื่ ระเยซยทรงหมายถซงอยต่างเฉพาะเจาะจง
คนอคนเหลต่านกันี้นทบีนื่มาจากกรลุงเยรยซาเลห็ม (ขข้อ 1) – คนเหลต่านกันี้นทบีนื่ถยกสต่งมาโดยเหลต่าผยข้นคาทางศาสนาเพนนื่อมาสอด
แนมพระเยซย นบีนื่ดยเหมนอนจะเปป็นตกัวอยต่างแรกของการทบีนื่องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทรงตคาหนลินกักศาสนาจอมปลอม
เหลต่านบีนี้; อยต่างไรกห็ตาม เราจะไดข้ยลินพระองคร์บรลิภาษคนเหลต่านบีนี้บต่อยๆจากตรงนบีนี้ไปจนจบพกันธกลิจของพระองคร์

“...อริสยาหคไดผู้พยากรณคถซงพวกทข่านถผกแลผู้ววข่า...” มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วาต่ อลิสยาหร์กลต่าวโดยตรงกกับคน
เหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในสมกัยของเขา แตต่ถข้อยคคาของเขากห็มบีลกักษณะเปป็นคคาพยากรณร์อยยต่ดบี และถยกออกแบบโดยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิเธ พนนื่อทบีนื่จะกลต่าวถซงคนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่ในสมกัยเดบียวกกับพระครลิสตร์
ถข้อยคคาเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยทรงยกมาถยกพบในอลิสยาหร์ 29:13: “และองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าตรกัสวต่า “เพราะ
ชนชาตลินบีนี้เขข้ามาใกลข้เราดข้วยปากของเขา และใหข้เกบียรตลิเราดข้วยรลิมฝปปากของเขา แตต่เขาใหข้จลิตใจของเขาหต่างไกล
จากเรา เขายคาเกรงเราเพบียงแตต่เหมนอนเปป็นขข้อบกังคกับของมนลุษยร์ทบีนื่สอนกกันมา” ขข้อความเดบียวกกันถยกใหข้ไวข้ในเอเส
เคบียล 33:31: “และเขข้ามาหาเจข้าอยต่างทบีนื่ชาวตลาดมา และเขามานกันื่งขข้างหนข้าเจข้าอยต่างประชาชนของเรา เขาฟฟัง
คคาพยดของเจข้า แตต่เขาไมต่ยอมกระทคาตาม เพราะวต่าเขาแสดงความรกักมากดข้วยปากของเขา แตต่จตลิ ใจของเขามลุต่งอยยต่
ตามความโลภของเขา”
มกันเปป็นไปไดข้มากๆทบีนื่คนๆหนซนื่งจะใหข้เกบียรตลิพระเจข้าดข้วยรลิมฝปปากของตนแตต่ลซกๆในใจของเขาไมต่มบีความ
รกักทบีนื่แทข้จรลิงใหข้แกต่พระเจข้าหรนอความยคาเกรงพระเจข้าเลย เขาแคต่อวดวต่าตนเครต่งศาสนาเพนอนื่ ทคาใหข้ผยข้คนประทกับใจ
เทต่านกันี้นเอง – เหมนอนกกับทบีนื่พระเยซยตรกัสถซงพวกฟารลิสบี: “การกระทคาของเขาทลุกอยต่างเปป็นการอวดใหข้คนเหห็น
เทต่านกันี้น” (มธ. 23:5 วรรคแรก) การโอข้อวดอกันไรข้สาระคนอความปรารถนาแหต่งหกัวใจของคนๆนกันี้น อยต่างไรกห็ตาม
“ดข้วยวต่ามนลุษยร์ดยทบีนื่รปย รต่างภายนอก แตต่พระเยโฮวาหคทอดพระเนตรจลิตใจ” (1 ซมอ. 16:7) ทลิตสกั 1:16 กลต่าววต่า
“เขาออกปากยอมรกับวต่าเขารยข้จกักพระเจข้า แตต่วาต่ ในการกระทคาของเขา เขากห็ปฏลิเสธพระองคร์ โดยการประพฤตลิตวกั
นต่ารกังเกบียจ และไมต่เชนนื่อฟฟัง และไมต่เหมาะทบีนื่จะกระทคาการดบีใดๆเลย”
ขข้อ 9: “เขานมมัสการเราโดยหาประโยชนคมริไดผู้ ดผู้วยเอาบทบมัญญมัตริของมนทุษยคมาอวดอผู้างวข่า เปป็นพระ
ดคารมัสสอน’”
“เขานมมัสการเราโดยหาประโยชนคมริไดผู้...” นบีนื่หมายความวต่าการนมกัสการของคนหนข้าซนนื่อใจคดเหลต่านบีนี้ทกันี้ง
ไมต่เปป็นทบีนื่พอพระทกัยพระเจข้าและไมต่เปป็นประโยชนร์ตต่อตกัวพวกเขาเองหรนอใครอนนื่นใดทกันี้งนกันี้น การนมกัสการของพวก
เขาไมต่มบีชบีวตลิ , เปป็นทางการ, และวต่างเปลต่า พระวริญญาณตข้องทรงนคาพา, ชบีทนี้ าง, และสกันื่งการเพนนื่อทบีนื่จะมบีการ
นมกัสการทบีนื่แทข้จรลิงไดข้ พระเยซยทรงบอกเหลต่าสาวกของพระองคร์ในยอหร์น 16:12, 13 วต่าพระองคร์ทรงมบีหลายสลินื่งทบีนื่
จะกลต่าวแกต่พวกเขาแตต่พวกเขาไมต่สามารถรกับสลินื่งเหลต่านกันี้นไดข้ในขณะนกันี้น แตต่เมนนื่อพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธเสดห็จมาแลข้ว
พระองคร์จะทรงนคาทางพวกเขาเขข้าสยต่ความจรลิงทกันี้งมวล ในวกันนบีนี้กห็เปป็นเหมนอนกกัน: หากผยข้รบกั ใชข้ไมต่ไดข้กคาลกังกลต่าวใน
พระวลิญญาณ ถข้อยคคาทบีนื่เขากลต่าวกห็เปป็นถข้อยคคาแหต่งความวต่างเปลต่าและการนมกัสการนกันี้นกห็ไรข้ประโยชนร์
“...ดข้วยเอาบทบกัญญกัตลิของมนลุษยร์มาอวดอข้างวต่า เปป็นพระดคารกัสสอน’” คนเหลต่านบีนี้กคาลกังสอนขข้อบกังคกับ
และบกัญญกัตลิตาต่ งๆของมนลุษยร์แทนทบีนื่จะเปป็นขข้อบกังคกับและบกัญญกัตลิตต่างๆของพระเจข้า พวกเขาถนอวต่าประเพณบีตาต่ งๆ
ของตนอยยต่เหนนอกวต่าพระวจนะทบีนื่ถยกเขบียนไวข้ของพระเจข้า และสอนสลินื่งเหลต่านกันี้นใหข้เปป็นหลมักคคาสอนตข่างๆทบีนื่ผยกมกัดใจ
วลินลิจฉกัยผลิดและชอบตต่างๆ วกันนบีนี้มบีผยข้รกับใชข้หลายพกันคนทบีนื่สอนหลกักคคาสอนและบกัญญกัตลิตต่างๆทบีนื่เอาใจมนลุษยร์ แตต่พวก
มกันไมต่เปป็นทบีนื่พอพระทกัยพระเจข้าหรนอเปป็นประโยชนร์แกต่ผยข้ใดเลยเพราะวต่าสลินื่งเหลต่านกันี้นมบีแหลต่งทบีนื่มาจากมนลุษยร์ ผยข้เชนนื่อ
แทข้ทกันี้งหลายไมต่ถยกผยกมกัดใหข้ตข้องปฏลิบกัตลิตามกฎเหลต่านบีนี้ของมนลุษยร์ แตต่พวกเขาควรตคาหนลิพวกมกันอยต่างเปปิดเผยแทน
แหต่งหนใดกห็ตามและเมนนื่อใดกห็ตามทบีนื่มบีโอกาส เมนนื่อผยข้รกับใชข้คนใดสอนสลินื่งใดทบีนื่ฝาฝ่ ฝฟนพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง

หรนอเมนนื่อเขาละเลยทบีนื่จะเทศนาพระวจนะของพระเจข้า เขากห็ควรถยกตคาหนลิโดยคนเหลต่านกันี้นทบีนื่เปป็นผยข้เชนนื่อแทข้ทบีนื่บกังเกลิด
ใหมต่แลข้ว แคต่ตข้องแนต่ใจวต่าคคาตคาหนลินกันี้นถยกใหข้ในพระวริญญาณและไมต่ใชต่ในเนนนี้อหนกัง
มกันเปป็นเรนนื่องปกตลิธรรมชาตลิทบีนื่เราจะปรารถนาสลินื่งตต่างๆทบีนื่สวยงาม และหลายครกังนี้ การนมกัสการของครลิสต
จกักรกห็ถยกวางแผนและจกัดระเบบียบเพนนื่อใหข้สวยงามนต่าดยและรนนื่นหย เราตข้องจคาไวข้วาต่ ธรรมชาตลิมนลุษยร์ของเรามบีแนวโนข้ม
ทบีจนื่ ะเนข้นรผปแบบตข่างๆของศาสนามากกวต่าเนข้นจริตวริญญาณ ขอใหข้เรากระทคาทลุกสลินื่งเพนนื่อถวายเกรียรตริแดข่พระเจผู้า –
ไมต่ใชต่เพนนื่อโอข้อวดเนนนี้อหนกังหรนอเพนนื่อเอาใจมนลุษยร์เลย
ในยลุคสมกัยนบีนี้แหต่งแนวคลิดเสรบีนลิยมและสมกัยใหมต่นลิยม ผมรยข้สซกวต่าจะเปป็นการดบีแกต่เราทบีนื่จะอต่านคคาเตนอนสตลิทบีนื่
อกัครสาวกเปาโลใหข้ไวข้แกต่เราภายใตข้การดลใจ:
“ขข้าพเจข้าประหลาดใจนกักทบีนื่ทาต่ นทกันี้งหลายไดข้ผลินหนข้าหนบีโดยเรห็วจากพระองคร์ ผยข้ไดข้ทรงเรบียกทต่านใหข้เขข้าใน
พระคลุณของพระครลิสตร์ และไดข้ไปหาขต่าวประเสรลิฐอนนื่น ซซสิ่งมริใชข่อยข่างอฉสิ่นดอก แตข่วาข่ มรีบางคนทรีสิ่ทคาใหผู้ทข่านยทุข่งยาก
และปรารถนาทรีสิ่จะบริดเบฉอนขข่าวประเสรริฐของพระครริสตค แตต่แมข้วต่าเราเองหรนอทยตสวรรคร์ ถข้าประกาศขต่าว
ประเสรลิฐอนนื่นแกต่ทาต่ น ซซนื่งขกัดกกับขต่าวประเสรลิฐทบีนื่เราไดข้ประกาศแกต่ทาต่ นไปแลข้วกห็ใหข้ผยข้นกันี้นถยกสาปแชต่ง ตามทบีนื่เราไดข้พดย
ไวข้กต่อนแลข้ว บกัดนบีนี้ขข้าพเจข้าพยดอบีกวต่า ถข้าผยข้ใดประกาศขต่าวประเสรลิฐอนนื่นแกต่ทต่านทบีนื่ขกัดกกับขต่าวประเสรลิฐซซนื่งทต่านไดข้รกับไวข้
แลข้ว ผยข้นกันี้นจะตข้องถยกสาปแชต่ง
“บกัดนบีนี้ขข้าพเจข้ากคาลกังพยดเอาใจมนลุษยร์หรนอ หรนอใหข้เปป็นทบีนื่ชอบพระทกัยพระเจข้า ขข้าพเจข้าอลุตสต่าหร์ประจบ
ประแจงมนลุษยร์หรนอ เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้ากคาลมังประจบประแจงมนทุษยคอยผข่ขผู้าพเจผู้ากร็ไมข่ใชข่ผผผู้รมับใชผู้ของพระครริสตค พบีนนื่ ข้อง
ทกันี้งหลาย ขข้าพเจข้าอยากใหข้ทาต่ นทราบวต่า ขข่าวประเสรริฐทรีสิ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศไปแลผู้วนมันั้นไมข่ใชข่ของมนทุษยค เพราะวข่า
ขผู้าพเจผู้าไมข่ไดผู้รบมั ขข่าวประเสรริฐนมันั้นจากมนทุษยค ไมข่มรีมนทุษยคคนใดสอนขผู้าพเจผู้า แตข่ขผู้าพเจผู้าไดผู้รมับขข่าวประเสรริฐนมันั้น
โดยพระเยซดูครวิสตณ์ทรงสคาแดงแกล่ขด้าพเจด้า
“เพราะทต่านกห็ไดข้ยลินถซงชบีวลิตในหนหลกังของขข้าพเจข้า เมนนื่อขข้าพเจข้ายกังอยยต่ในลกัทธลิยวลิ แลข้ววต่า ขข้าพเจข้าไดข้ขต่ม
เหงครลิสตจกักรของพระเจข้าอยต่างรข้ายแรงเหลนอเกลิน และพยายามทบีนื่จะทคาลายเสบีย และเมนนื่อขข้าพเจข้าอยยต่ในลกัทธลิยลิว
นกันี้น ขข้าพเจข้าไดข้กาข้ วหนข้าเกลินกวต่าเพนนื่อนหลายคนทบีนื่มบีอายลุรลุต่นราวคราวเดบียวกกัน และทบีนื่เปป็นชนชาตลิเดบียวกกัน เพราะ
เหตลุทบีนื่ขข้าพเจข้ามบีใจรข้อนรนมากกวต่าเขาในเรนนื่องขนบธรรมเนบียมของบรรพบลุรลุษของขข้าพเจข้า แตต่เมนนื่อเปป็นทบีนื่ชอบ
พระทกัยพระเจข้า ผยข้ไดข้ทรงสรรขข้าพเจข้าไวข้แตต่ครรภร์มารดาของขข้าพเจข้า และไดข้ทรงเรบียกขข้าพเจข้าโดยพระคลุณของ
พระองคร์ ทบีนื่จะทรงสคาแดงพระบลุตรของพระองคร์ในตกัวขข้าพเจข้า เพนนื่อใหข้ขข้าพเจข้าประกาศพระบลุตรแกต่ชนตต่างชาตลิ
นกันี้น ในทกันทบีนกันี้นขข้าพเจข้ากห็ไมต่ไดข้ปรซกษากกับเนนนี้อหนกังและเลนอดเลย และขข้าพเจข้ากห็ไมต่ไดข้ขซนี้นไปยกังกรลุงเยรยซาเลห็มเพนนื่อ
พบกกับผยข้ทบีนื่เปป็นอกัครสาวกกต่อนขข้าพเจข้า แตต่ขข้าพเจข้าไดข้ออกไปยกังประเทศอาระเบบีย แลข้วกห็กลกับมายกังเมนองดามกัสกกัส
อบีก แลข้วสามปปตต่อมา ขข้าพเจข้าขซนี้นไปหาเปโตรทบีนื่กรลุงเยรยซาเลห็ม และพกักอยยต่กกับทต่านสลิบหข้าวกัน แตต่วต่าขข้าพเจข้าไมต่ไดข้พบ
อกัครสาวกคนอนนื่นเลย นอกจากยากอบนข้องชายขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
“แตต่เรนนื่องทบีขนื่ ข้าพเจข้าเขบียนมาถซงทต่านนบีนี้ ดยเถลิด ตต่อพระพกักตรร์พระเจข้า ขข้าพเจข้าไมต่มลุสาเลย หลกังจากนกันี้น
ขข้าพเจข้ากห็เขข้าไปในเขตแดนซบีเรบียและซบีลบีเซบีย และครลิสตจกักรทกันี้งหลายในแควข้นยยเดบียซซนื่งอยยต่ในพระครลิสตร์กห็ยกังไมต่รจยข้ กัก

หนข้าขข้าพเจข้าเลย เขาเพบียงแตต่ไดข้ยลินวต่า “ผยข้ทบีนื่แตต่กต่อนเคยขต่มเหงเรา บกัดนบีนี้ไดข้ประกาศความเชฉสิ่อซซสิ่งเขาไดผู้เคย
พยายามทคาลาย” พวกเขาไดข้สรรเสรลิญพระเจข้ากห็เพราะขข้าพเจข้าเปป็นเหตลุ” (กท. 1:6-24)
ขข้อ 10: “แลผู้วพระองคคทรงเรรียกประชาชนและตรมัสกมับเขาวข่า “จงฟฟังและเขผู้าใจเถริด”
“พระองคคทรงเรรียกประชาชน...” ณ จลุดนบีพนี้ ระเยซยทรงเรลินื่มตรกัสกกับฝยงชนเหลต่านกันี้น บทสนทนากต่อนหนข้า
นกันี้นซซนื่งถซงแมข้วต่าประชาชนกห็ไดข้ยลินเชต่นกกัน เปป็นบทสนทนาระหวต่างพระเยซยกกับพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์ผยข้ซซนื่ง
พระองคร์ทรงเรบียกวต่าคนหนข้าซนนื่อใจคด วกัตถลุประสงคร์ของคนหนข้าซนนื่อใจคดเหลต่านบีนี้คนอ เพนนื่อขกัดขวางหมยต่ชนเหลต่านบีนี้ไมต่
ใหข้ฟงฟั ถข้อยคคาของพระเยซย แตต่หลกังจากเลต่นงานพวกคนหนข้าซนนื่อใจคดเหลต่านกันี้นแลข้ว พระเยซยทรงหกันมาหา
ประชาชนผยข้ซซนื่งนต่าจะเปปิดรกับสลินื่งทบีนื่พระองคร์กคาลกังจะตรกัสมากกวต่า
“...และตรมัสกมับเขาวข่า “จงฟปังและเขด้าใจเถวิด”” พระเยซยทรงตข้องการใหข้พวกเขาตกันี้งใจฟฟังแบบเตห็มรข้อย
และไมต่วอกแวก สลินื่งทบีพนื่ ระองคร์กคาลกังจะตรกัสนกันี้นเปป็นอะไรบางอยต่างทบีนื่สคาคกัญสลุดๆ และมกันตข้องการใหข้คนเหลต่านกันี้นทบีนื่
ฟฟังพระองคร์ใสต่ใจพลิจารณาอยต่างเตห็มทบีนื่ พวกสาวกกลต่าวถซงมกันวต่าเปป็นคคาอลุปมาหนซนื่งในขข้อ 15 ของบทนบีนี้ อยต่างไร
กห็ตาม พระองคร์กห็มลิไดข้กคาลกังใชข้สคานวนแบบคลลุมเครนอของคคาอลุปมา (มธ. 13:13) ดข้วยความรกักและความปรารถนา
อกันลซกซซนี้งทบีนื่มบีแตต่พระเยซยเทต่านกันี้นทรงมบีใหข้แกต่เหลต่าดวงวลิญญาณทบีนื่หลงหายไดข้ พระองคร์ทรงอยากใหข้ทลุกคนเขข้าใจ ใน
มาระโก 7:14 เราอต่านวต่า “แลข้วเมนนื่อพระองคร์ไดข้ทรงเรบียกประชาชนทกันี้งหลายเขข้ามากห็ตรกัสกกับเขาวต่า “ทข่านทมันั้ง
หลายจงฟฟังเราและเขผู้าใจเถริด” พวกเขาตข้องไมต่ฟฟังดข้วยหยเทต่านกันี้น แตต่พวกเขาตข้องเขข้าใจดข้วยหกัวใจ พระเยซยไมต่ไดข้
กคาลกังจะตรกัสถข้อยคคาทบีนื่เปป็นประเพณบีเหมนอนอยต่างทบีนื่พวกธรรมาจารยร์กลต่าว แตต่พระองคร์จะตรกัสโดยสลิทธลิอคานาจ
ของพระองคคเอง (มธ. 7:29) โดยตรกัสแกต่ความเขข้าใจและใจวลินลิจฉกัยผลิดและชอบของประชาชนเหลต่านกันี้นโดยตรง
ขข้อ 11: “มริใชข่สริสิ่งซซสิ่งเขผู้าไปในปากจะทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน แตข่สริสิ่งซซสิ่งออกมาจากปากนมันั้นแหละทคาใหผู้
มนทุษยคเปป็นมลทริน”
“มริใชข่สริสิ่งซซสิ่งเขผู้าไปในปากจะทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน” คคากรบีกทบีนื่แปลเปป็น “ทคาใหผู้เปป็นมลทริน” มบีความ
หมายวต่า “ทคาใหข้เปป็นสลินื่งสามกัญ, ทคาใหข้เสบียความศกักดลิธสทลิ ธลิธ, ทคาใหข้ไมต่สะอาด, ทคาใหข้สกปรก” มบีอาหารบางอยต่างซซนื่ง
ถยกแยกไวข้ตาต่ งหากเปป็นพลิเศษเพนนื่อถยกใชข้โดยประชากรทบีนื่ถยกเลนอกของพระเจข้า และในความหมายบางอยต่างอาหาร
เหลต่านบีนี้กห็เปป็นสลินื่งศกักดลิธสลิทธลิธและอาหารอนนื่นทกันี้งหมดเปป็นสลินื่งสามกัญ พวกยลิวทบีนื่เกรงกลกัวพระเจข้าปฏลิเสธทบีนื่จะรกับประทาน
อาหารทบีนื่เปป็นมลทลินหรนอสามกัญ เปโตรกลต่าววต่า “มลิไดข้ พระองคร์เจข้าขข้า เพราะวต่าสริสิ่งซซสิ่งเปป็นของตผู้องหผู้ามหรฉอของ
มลทรินนมันั้น ขผู้าพระองคคไมข่เคยไดผู้รมับประทานเลย” (กลิจการ 10:14) การทบียนื่ ลิวคนใดจะรกับประทานอาหารตข้องหข้าม
กห็จะทคาใหข้เขาเปป็นคนสามกัญและเปป็นมลทลิน
คคากลต่าวนบีนี้ของพระเยซยทคาใหข้พวกยลิวเหลต่านกันี้นตกตะลซงและอกัศจรรยร์ใจ พวกเขาตระหนกักในทกันทบีวาต่ มกันไมต่
ไดข้หมายถซงแคต่การแชต่มนอในนนี้คากต่อนรกับประทานเทต่านกันี้น แตต่หมายถซงเรนนื่องทกันี้งหมดของอาหารทบีนื่สะอาดและไมต่
สะอาด – และพวกเขาเหห็นวต่านบีนื่เปป็นสต่วนหนซนื่งทบีนื่สคาคกัญมากทบีนื่สดลุ ของพระราชบกัญญกัตลิ แมข้แตต่พวกสาวกของพระเยซย
เจข้ากห็ไมต่เขข้าใจเรนนื่องนบีนี้ ดกังทบีนื่เราจะเหห็นตต่อไปในบทนบีนี้
“...แตข่สริสิ่งซซสิ่งออกมาจากปากนมันั้นแหละทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน” กลต่าวในทางพลิธกบี าร หลายสลินื่งทคาใหข้
มนลุษยร์เปป็นมลทลินจรลิงๆเมนนื่อเขข้าไปในปาก แตต่นบีนื่ถยกออกแบบมาเพนนื่อนคาเสนอความคลิดเรนนื่องความเปป็นมลทลินฝฝ่ายศบีล

ธรรมเทต่านกันี้น ขณะทบีนื่พวกยลิวจคานวนมหาศาลเหลต่านกันี้น ซซนื่งไมต่วต่าจะเครต่งครกัดในความบรลิสลุทธลิธภายนอกนบีนี้สกักเทต่าใด กห็
ยกังไมต่เอาใจใสต่เกบีนื่ยวกกับความบรลิสลุทธลิธทรีสิ่อยผข่ภายใน พวกเขาชอบลข้างมนอของตน, ประกอบพลิธบีการตต่างๆนานา,
ละเวข้นการรกับประทานเนนนี้อสกัตวร์บางอยต่างและอาหารบางอยต่าง – แตต่พวกเขาสนใจนข้อยมากเกบีนื่ยวกกับความ
สะอาดของหกัวใจและจลิตวลิญญาณ ดข้วยเหตลุนบีนี้พระเยซยจซงทรงหกันความสนใจของพวกเขามายกังหกัวใจและสลินื่งซซนื่ง
สคาคกัญจรลิงๆ – ความบรลิสลุทธลิธและความไรข้มลทลินทบีนื่อยยต่ภายใน หากผยข้ใดไมต่บรลิสลุทธลิธในหกัวใจของตน การลข้างมนอและ
การละเวข้นจากอาหารกห็จะไมต่ชคาระมนลุษยร์ภายในนกันี้นใหข้สะอาด
พระเยซยทรงประกาศในคคาเทศนาบนภยเขานกันี้นวต่าพระองคร์มลิไดข้เสดห็จมาเพนอนื่ ทคาลายพระราชบกัญญกัตลิแตต่มา
เพนนื่อทคาใหข้มกันสคาเรห็จ (มธ. 5:17) และตรงนบีนี้ เชต่นเดบียวกกับในหลายประเดห็นเหลนอเกลินในคคาเทศนาบนภยเขา
พระองคร์กคาลกังนคาประชาชนเหลต่านกันี้นไปสยต่ทรรศนะฝฝ่ายวลิญญาณทบีนื่ลซกซซนี้งมากกวต่าของหลกักศบีลธรรมซซนื่งพระราช
บกัญญกัตลิไดข้ถยกออกแบบเพนนื่อทบีนื่จะสอน ดกังนกันี้นพระองคร์จงซ ไมต่ไดข้กคาลกังแกข้ไขหรนอลข้มเลลิกพระราชบกัญญกัตลิแตต่กคาลมัง
ทคาใหผู้พระราชบมัญญมัตริสมบผรณค คคาสอนตต่างๆของพระองคร์จดกั เตรบียมหนทางสคาหรกับการปฟัดทลินี้งพลิธกบี ารตต่างๆ, วกัน
สคาคกัญตต่างๆ, การรกับประทานอาหารบางอยต่างและการสวมใสต่เครนนื่องแตต่งกายบางอยต่าง, แตต่นบีนื่โดยการพกัฒนาสลินื่ง
เหลต่านบีนี้ไปสยต่บางสลินื่งทบีนื่สยงสต่งกวต่า, ยลินื่งใหญต่กวต่า, และดบีงามกวต่า ในทคานองเดบียวกกัน พระเยซยไมต่ไดข้ทรงเพลิกถอนคคาสกันื่ง
ตต่างๆของโมเสสเกบีนื่ยวกกับอาหารทบีสนื่ ะอาดและไมต่สะอาด แตต่พระองคร์ทรงวางหลกักการทกัวนื่ ไปทบีนื่กลต่าวถซงประเดห็นใน
ขณะนกันี้น เราจะศซกษามากขซนี้นเกบีนื่ยวกกับเรนนื่องนบีนี้ในขข้อ 20 ของบทนบีนี้ หลายสลินื่งทบีนื่พระเยซยทรงสอนในหลกักการไดข้ถยก
พกัฒนาอยต่างเตห็มทบีโนื่ ดยเหลต่าสาวกของพระองคร์หลกังจากการถยกตรซงกางเขนของพระองคร์ เมนนื่อคนทกันี้งหลายพรข้อม
มากขซนี้นทบีนื่จะเขข้าใจและรกับสลินื่งเหลต่านกันี้น (กรลุณาศซกษายอหร์น 16:12-15)
พระราชบกัญญกัตลิเกบีนื่ยวกกับอาหารทบีนื่สะอาดและไมต่สะอาดในระบบของโมเสสไมต่ไดข้ถยกใหข้ไวข้เพนนื่อทบีนื่จะสอน
ความบรลิสลุทธลิทธ างศบีลธรรมทต่ามกลางชนชาตลิอลิสราเอลเทต่านกันี้น แตต่ถยกใหข้ไวข้เพนนื่อแยกพวกเขาออกจากประชาชาตลิ
อนนื่นๆดข้วย อยต่างไรกห็ตาม เปโตรถยกสอนใหข้เอาสลินื่งเหลต่านบีนี้ออกไปเมนนื่อถซงเวลาทบีนื่จะประกาศความรอดแกต่พวกคนตต่าง
ชาตลิ ในความฝฟันหนซนื่ง เปโตรไดข้เหห็นบางสลินื่งทบีนื่เหมนอน “ผข้าผนนใหญต่” ถยกหยต่อนลงมาจากสวรรคร์ซซนื่งบรรจลุสตกั วร์ทลุก
ชนลิด ตอนนกันี้นเขาหลิวและเขาไดข้รกับบกัญชาใหข้ “ฆต่าและรกับประทาน” – แตต่เขากลต่าววต่าเขาไมต่เคยรกับประทานสลินื่งใด
ทบีนื่ตอข้ งหข้ามหรนอเปป็นมลทลินเลย จากนกันี้นพระเจข้าทรงแสดงใหข้เขาเหห็นวต่ามนทุษยคททุกคนถยกรวมเขข้าอยยต่ในพระคลุณของ
พระเจข้าแลข้ว ขณะทบีนื่ในระหวต่างระบบของโมเสสเฉพาะชนชาตลิอลิสราเอลเทต่านกันี้นเปป็นประชากรทบีนื่ถยกเลนอกสรรของ
พระเจข้า (กลิจการ 10)
ขข้อ 12: “ขณะนมันั้นพวกสาวกมาทผลพระองคควาข่ “พระองคคทรงทราบแลผู้วหรฉอวข่า เมฉสิ่อพวกฟารริสรีไดผู้ยรินคคา
ตรมัสนมันั้น เขาแคผู้นเคฉองใจนมัก”
เฉพาะมกัทธลิวบกันทซกคคากลต่าวทบีนื่ถยกใหข้ไวข้ตรงนบีนี้เกบีนื่ยวกกับพวกฟารลิสบีทบีนื่ขกัดเคนองใจ ดยเหมนอนวต่าบทสนทนานบีนี้
เกลิดขซนี้นหลกังจากทบีพนื่ ระเยซยกกับพวกสาวกของพระองคร์ไดข้ปลบีกตกัวมาจากฝยงชนนกันี้นและกลกับเขข้าไปในเรนอนหลกังหนซนื่ง
แลข้ว (มาระโก 7:17) มบีชวต่ งเวลาคกันื่นกลางสกันี้นๆอยยต่พกกั หนซนื่งตกันี้งแตต่คคาตรกัสนกันี้นในขข้อ 11 และพวกสาวกไดข้ยลินพวกฟา
รลิสบีคลุยกกันเกบีนื่ยวกกับสลินื่งทบีนื่พระเยซยไดข้ตรกัสในเรนนื่องสลินื่งทบีนื่เขข้าไปในปาก พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นแคข้นเคนองใจและโกรธเกบีนื่ยว
กกับคคาสอนนบีนี้ของพระเยซย ซซนื่งตรงขข้ามโดยตรงกกับพระราชบกัญญกัตลิเกบีนื่ยวกกับอาหารทบีนื่สะอาดและไมต่สะอาด

พวกสาวกคลิดวต่าความคลิดเหห็นของผยข้นคาทางศาสนาทบีโนื่ ดดเดต่นเหลต่านบีนี้จากเยรยซาเลห็มเปป็นสลินื่งทบีนื่สคาคกัญมากๆ
อยต่างไมต่ตข้องสงสกัย พวกเขากลต่าววต่า “พระองคคทรงทราบแลผู้วหรฉอวข่า เมฉสิ่อพวกฟารริสรีไดผู้ยรินคคาตรมัสนมันั้น เขาแคผู้น
เคฉองใจนมัก...” พวกเขานต่าจะคลิดวต่าพระเยซยไมต่ทราบวต่าพระองคร์ไดข้ทคาใหข้คนเหลต่านกันี้นขกัดเคนองใจหรนอพระองคร์ทรง
ยลุต่งกกับการพยายามทบีนื่จะอธลิบายวต่าพระองคร์ทรงหมายถซงอะไรและพยายามทบีนื่จะทคาใหข้คนเหลต่านกันี้นหายโกรธ เหห็น
ไดข้ชกัดวต่าพวกสาวกมองคคากลต่าวของพระเยซยวต่าคลลุมเครนอสลุดๆและแปลกมากๆ (ขข้อ 15) และไมต่ตข้องสงสกัยเลยวต่า
พวกเขาเหห็นใจพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นทบีนื่ขกัดเคนองใจ แตต่พระเยซยไมต่ทรงเหห็นแกต่หนข้ามนลุษยร์; พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทบีนื่
จะกระทคาตามนนี้คาพระทกัยของพระบลิดา พระองคร์ทรงประกาศหลายหนแลข้ววต่าถข้อยคคาทบีพนื่ ระองคร์ทรงเอต่ยไมต่ใชต่
ของพระองคคแตต่เปป็นถข้อยคคาทบีนื่พระเจข้าพระบลิดาประทานใหข้พระองคร์ตรกัส พระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อตรกัสถข้อยคคาของ
พระเจข้า, เพนนื่อกระทคาตามนนี้คาพระทกัยของพระเจข้า, และเพนนื่อทคางานทบีนื่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้พระองคร์กระทคาใหข้
สคาเรห็จ แตต่พวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นจงใจทคาเปป็นไมต่รยข้และไมต่ยอมรกับพระองคร์วต่าเปป็นพระบลุตรของพระเจข้า
ขข้อ 13: “พระองคคจซงตรมัสตอบวข่า “ตผู้นไมผู้ใดๆททุกตผู้นซซสิ่งพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคคมริไดผู้ทรง
ปลผกไวผู้จะตผู้องถอนเสรีย”
เมนนื่อพระเยซยตรกัสถข้อยคคาเหลต่านบีนี้เกบีนื่ยวกกับตข้นไมข้ พระองคร์กห็กคาลกังใชข้ตนข้ ไมข้นบีนี้เพนนื่อเปป็นตกัวแทนของหลมักคคา
สอนทบีนื่มนลุษยร์สรข้างขซนี้นของพวกฟารลิสบีและพวกธรรมาจารยร์เหลต่านกันี้น สลินื่งทบีพนื่ ระองคร์กคาลกังสอนตรงนบีนี้จรลิงๆแลข้วกห็คนอ
วต่าหลกักคคาสอนทลุกอยต่างทบีนื่ไมต่ไดข้มาจากพระเจข้าจะไมต่ตกันี้งยกันื่งยนนอยยต่ หลกักคคาสอนทบีนื่มบีแหลต่งทบีนื่มาจากมนลุษยร์ (ขข้อ 9) จะ
สยญเสบียอลิทธลิพลของมกันและจะถยกปฏลิเสธโดยคนเหลต่านกันี้นทบีนื่แสวงหาความจรลิงอยต่างจรลิงใจ พระเยซยตรกัสไวข้คราว
หนซนื่งวต่า “ทต่านทกันี้งหลายจะรยข้จกกั ความจรลิง และความจรลิงนกันี้นจะทคาใหข้ทต่านทกันี้งหลายเปป็นไท” (ยอหร์น 8:32) และใน
ขข้อ 36 ของบทเดบียวกกันนกันี้น พระองคร์ตรกัสวต่า “เหตลุฉะนกันี้นถข้าพระบลุตรจะทรงกระทคาใหข้ทต่านทกันี้งหลายเปป็นไท ทต่าน
กห็จะเปป็นไทจรลิงๆ” ทลุกวกันนบีนี้เรามบีหลกักคคาสอนทบีนื่มนลุษยร์สรข้างขซนี้นมากมายในศาสนาตต่างๆของเรา แตต่ขอบคลุณ
พระเจข้าทบีนื่มบีหลมักคคาสอนทรีสิ่แทผู้จรริงและเราสามารถทราบไดผู้วาต่ สลินื่งใดเปป็นความจรลิง – ดข้วยวต่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ
จะทรงนคาทางเราเขข้าสยต่ความจรลิงทกังนี้ มวลหากเราเปป็นผยข้เชนนื่อแทข้คนหนซนื่ง (ยอหร์น 16:13; 1 ปต. 2:6)
ขข้อ 14: “ชข่างเขาเถริด เขาเปป็นผผผู้นคาตาบอดนคาทางคนตาบอด ถผู้าคนตาบอดนคาทางคนตาบอด ทมันั้งสอง
จะตกลงไปในบข่อ”
“ชข่างเขาเถริด” กลต่าวอบีกนกัยหนซนื่ง พระเยซยทรงบอกพวกสาวกวต่า “อยต่าทคาใหข้ตวกั พวกทต่านเองลคาบากไป
กกับคนเหลต่านบีนี้เลยในเรนนื่องสลินื่งทบีนื่พวกเขาสอนหรนอวต่าพวกเขาเหห็นชอบกกับคคาสอนตต่างๆของเราหรนอไมต่” พระเยซยทรง
เปป็นสลุดยอดอาจารยร์ แตต่พระองคร์ไมต่ไดข้ทรงคาดหวกัง –หรนอพยายาม – ทบีนื่จะเอาใจทลุกคนทบีฟนื่ ฟังพระองคร์ ไมต่มบีผรยข้ กับใชข้
คนใดแหต่งขต่าวประเสรลิฐเคยทคาใหข้หรนอจะทคาใหข้ทลุกคนทบีนื่ไดข้ยลินขข้อความของเขาพอใจ คนมากมายถยกปปิดตาโดย
พระของยลุคนบีนี้, คนมากมายถยกปปิดตาโดยอคตลิ, คนมากมายมบีใจแขห็งกระดข้างไปในความไมต่เชนนื่อและมบีใจดนนี้อดข้านใน
การทบีพนื่ วกเขาตต่อตข้านหลกักคคาสอนอกันบรลิสลุทธลิธ – “ชข่างเขาเถริด” ในภาคพกันธสกัญญาเดลิมพระเจข้าตรกัสวต่า “เอฟราอลิ
มกห็ผกย พกันอยยต่กกับรยปเคารพแลข้ว ปลข่อยเขาแตข่ลคาพมัง” (โฮเชยา 4:17)
“เขาเปป็นผผผู้นคาตาบอดนคาทางคนตาบอด” แนต่นอนวต่าเมนนื่อคนตาบอดนคาทางคนตาบอดอบีกคน ผลลกัพธร์กห็
ปรากฏชกัดอยยต่แลข้ว – พวกเขาทกันี้งคยต่จะลข้มลง ไมต่มบีบลุคคลใดบนแผต่นดลินโลกทบีนื่ผมมบีใจสงสารมากไปกวต่าคนตาบอด;

แตต่มบีบางสลินื่งทบีนื่นาต่ เศรข้ากวต่าหลายเทต่านกัก – และนกันื่นกห็คนอการทบีนื่คนๆหนซนื่งตาบอดฝฝ่ายวริญญาณ พญามารผยข้เปป็นพระ
ของยลุคนบีนี้ปปิดตาใจของคนไมต่เชนนื่อทกันี้งหลาย (2 คร. 4:3, 4) – และการทบีนื่คนๆหนซนื่งจะมนดบอดในใจของตนกห็แยต่ยลินื่ง
กวต่าการทบีนื่เขาจะมนดบอดในตาของตน มบีคนบางคนทบีนื่พระเจข้าทรงชต่วยไมต่ไดข้ เพราะวต่าพวกเขาตกัดสลินใจแนต่วแนต่
แลข้ว พวกเขาจงใจทคาเปป็นไมต่รยข้, จงใจทบีนื่จะมบีใจแขห็งกระดข้าง, และจงใจทบีนื่จะตาบอด พวกเขากคาลกังตลิดตามมนลุษยร์
และพวกเขาปฏลิเสธทบีนื่จะฟฟังเสบียงของพระเจข้า
“...ทมันั้งสองจะตกลงไปในบข่อ” คคากรบีกทบีนื่แปลเปป็น “บข่อ” มบีความหมายตรงตกัววต่า “หลลุมลซกหรนอบต่อเกห็บ
นนี้คา” มกันเปป็นคคากรบีกเดบียวกกันกกับคคาทบีนื่อยยต่ในมกัทธลิว 12:11 ซซนื่งบต่งบอกถซงบต่อทบีนื่ถยกขลุดในทลุต่งนาเพนนื่อกกักเกห็บนนี้คาฝน – ซซนื่ง
เปป็นวลิธบีปฏลิบกัตลิอยต่างหนซนื่งทบีนื่แพรต่หลายมากๆ การใชข้คคาภาษาอกังกฤษของเรา “ditch” ทคาใหข้เราเหห็นภาพชายตา
บอดสองคนทบีนื่เดลินไปตามถนนและตกไปในทข้องรต่องทบีอนื่ ยยต่ขข้างถนน อยต่างไรกห็ตาม ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรสร์ ต่วนใหญต่เลนอกคคา
แปล “pit” ซซนื่งใหข้ภาพของชายตาบอดคนหนซนื่งทบีนื่นคาทางชายตาบอดอบีกคนไปในทลุต่งนาโลต่งๆ สลุดทข้ายแลข้วเขาทกันี้ง
สองกห็รต่วงลงไปในบต่อซซนื่งมบีนนี้คาฝนอยยต่เตห็ม – ซซนื่งแนต่นอนวต่าเปป็นเรนนื่องเศรข้าทบีนื่ราข้ ยแรงมากกวต่าการตกไปในทข้องรต่องทบีนื่
อยยต่ขข้างถนน
ศาสนาจารยร์แนวคลิดเสรบีนลิยมหลายทต่านทบีนื่ปฏลิเสธเรนนื่องการประสยตลิจากหญลิงพรหมจารบี, การไถต่บาปโดย
พระโลหลิต, และการดลใจดข้านถข้อยคคาของพระคกัมภบีรร์ – และทลุกคนทบีนื่ตามรอยพวกเขา – จะรต่วงลงไปในบต่อ; แตต่
บต่อนกันี้นจะไมต่มบีนนี้คาอยยต่เตห็ม – มกันจะเปป็น “เหวทรีสิ่ไมข่มรีกผู้น” นกันี้น ซซนื่งลลุกไหมข้ดข้วยไฟและกคามะถมัน ขอพระเจข้าทรงโปรด
เวทนาใครกห็ตามทบีนื่อต่านถข้อยคคาเหลต่านบีนี้และยกังสนกับสนลุนศาสนาจารยร์, ครลิสตจกักรหรนอนลิกายทบีนื่มบีแนวคลิดเสรบีนลิยมอยยต่
ตต่อไปดข้วยเถลิด ผยข้รกับใชข้, ครลิสตจกักร, หรนอนลิกายใดทบีนื่ปฏลิเสธหลกักขข้อเชนนื่อพนนี้นฐานอกันหนซนื่งอกันใดแหต่งความเชนนื่อนกันี้นกห็ไมต่
สมควรไดข้รกับการสนกับสนลุนของคลุณ แตต่คลุณควรออกมาจากทต่ามกลางพวกเขาตต่างหาก คลุณไมต่ควรใหข้การปลอบ
ประโลมใจหรนอความชต่วยเหลนอแกต่เหลต่าศกัตรยของขต่าวประเสรลิฐอกันบรลิสลุทธลิแธ หต่งพระคลุณทบีนื่ชวต่ ยใหข้รอดของพระเจข้า
ขข้อ 15: “ฝฝ่ายเปโตรทผลพระองคควข่า “ขอทรงโปรดอธริบายคคาอทุปมานรีนั้ใหผู้พวกขผู้าพระองคคทราบเถริด””
เปโตรเปป็นโฆษกหรนอผยข้ทบีนื่พยดแทนคนกลลุต่มนบีนี้ จงสกังเกตวต่าเขากลต่าววต่า “ขอทรงโปรดอธริบาย...ใหผู้พวกขด้า
พระองคณ์ทราบเถริด” ซซนื่งแสดงใหข้เหห็นวต่าเขากคาลกังพยดแทนสาวกทลุกคนเหลต่านกันี้น นบีนื่ไมต่ใชต่ครกังนี้ เดบียวทบีนื่เปโตรเปป็นโฆษก
ทบีพนื่ ยดแทนสาวกสลิบสองคนนกันี้น (มธ. 16:15, 16) เปโตรไมต่ไดข้กคาลกังขอใหข้อธลิบายสลินื่งทบีพนื่ ระเยซยตรกัสในขข้อ 14; เขา
กคาลกังหมายถซงสลินื่งทบีนื่ถยกกลต่าวในขข้อ 11 ทบีพนื่ ระเยซยตรกัสเกบีนื่ยวกกับการทคาใหข้เปป็นมลทลินซซนื่งมาจากภายในมนลุษยร์
ขข้อ 16: “ฝฝ่ายพระเยซผตรมัสตอบวข่า “ทข่านทมันั้งหลายยมังไมข่เขผู้าใจดผู้วยหรฉอ”
มบีการตคาหนลิแบบเบาๆอยยต่ในถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ ถซงแมข้วต่าพระเยซยมลิไดข้ประทานขข้อปฏลิบกัตลิใดๆทบีนื่เราทราบเกบีนื่ยว
กกับหกัวขข้อนบีนี้โดยเฉพาะ พวกสาวกกห็เคยไดข้ยลินคคาเทศนาบนภยเขาและคคาอลุปมาหลายเรนนื่องและคคาสอนอนนื่นๆของ
พระองคร์แลข้วในบททบีนื่ 5 จนถซงบททบีนื่ 13 แนต่นอนวต่าคคาสกันื่งสอนเหลต่านบีนี้ทกันี้งหมดและอลิทธลิพลของพระองคร์เองควรจะ
เตรบียมพวกเขาใหข้พรข้อมแลข้วทบีจนื่ ะมองสลินื่งตต่างๆดข้วยทรรศนะฝฝ่ายวลิญญาณ
ขข้อ 17: “ทข่านยมังไมข่เขผู้าใจหรฉอวข่า สริสิ่งใดๆซซสิ่งเขผู้าไปในปากกร็ลงไปในทผู้อง แลผู้วกร็ถข่ายออกลงสผู้วมไป”
มกันเปป็นเรนนื่องทบีนื่คนทกันื่วไปทราบกกันทบีนื่วาต่ สลินื่งทบีนื่เขข้าไปในปากมนลุษยร์ยต่อม “ลงไปในทผู้อง แลผู้วกร็ถข่ายออกลงสผู้วม
ไป” มกันไมต่เกบีนื่ยวขข้องเลยกกับสลินื่งทบีนื่เขามบีอยยต่ในหกัวใจของเขา พวกยลิวไดข้มาถซงจลุดทบีพนื่ วกเขาไมต่แยกแยะระหวต่างการ

ทคาใหข้เปป็นมลทลินเชลิงพลิธบีการและเชลิงศบีลธรรมแลข้ว เพนนื่อแกข้ไขความสกับสนนบีนี้ พระเยซยทรงชบีในี้ หข้เหห็นวต่า อาหารไมต่
สามารถทคาใหข้จลิตใจเปป็นมลทลินหรนอสต่งผลตต่อสภาพฝฝ่ายวลิญญาณของคนหนซนื่งคนใดไดข้ เพราะวต่ามกันเขข้าและออกไป
จากรต่างกาย มกันไมต่เขข้าไปในหกัวใจ
ในกลิตตลิคณ
ลุ ของมาระโก พระเยซยทรงอธลิบายวต่าไมต่ใชต่สลินื่งทบีนื่มาจากภายนอกทบีทนื่ คาใหข้มนลุษยร์เปป็นมลทลิน :
“พระองคร์จงซ ตรกัสแกต่เขาวต่า “ถซงทต่านทกันี้งหลายกห็ยกังไมต่เขข้าใจหรนอ ทต่านยกังไมต่เหห็นหรนอวต่าสริสิ่งใดๆแตข่ภายนอกทรีสิ่เขผู้าไป
ภายในมนทุษยคจะกระทคาใหด้มนสุษยณ์เปป็นมลทวินไมล่ไดด้ เพราะวล่าสริสิ่งนมันั้นมริไดผู้เขผู้าในใจ แตต่ลงไปในทข้องแลข้วกห็ถต่ายออก
ลงสข้วมไป ทคาใหข้อาหารทลุกอยต่างปราศจากมลทลิน” (มาระโก 7:18, 19) ในทบีนื่นบีนี้ดยเหมนอนวต่าพระเยซยทรงประกาศ
วต่าอาหารทลุกอยต่างสะอาดและรกับประทานไดข้ ดยกจลิ การ 10:15 เชต่นกกัน
ขข้อ 18: “แตข่สริสิ่งทรีสิ่ออกจากปากกร็ออกมาจากใจ สริสิ่งนมันั้นแหละทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน”
พระเยซยกคาลกังสอนตรงนบีนี้วต่าทบีตนื่ กันี้งแหต่งความเสนนื่อมทรามคนอ ภายใน มกันคนอหกัวใจนกันื่นเอง – และหากมนลุษยร์
อยากเปป็นผยข้บรลิสลุทธลิธ หกัวใจกห็ตข้องถยกชคาระใหข้สะอาด หากหกัวใจเสนนื่อมทราม ทกันี้งตกัวมนลุษยร์นกันี้นกห็เสนนื่อมทราม อาหาร
และเครนนื่องดนนื่มเขข้าไปทางปาก คนอของบคารลุงทบีนื่เปฟปี่อยเนต่าไดข้เขข้าไปในรต่างกายทบีนื่เปฟปี่อยเนต่าไดข้ แตต่ทบีนื่ออกมาจากปากคนอ
ถผู้อยคคาตข่างๆทบีนื่ประกาศวต่าคนๆนกันี้นแทข้จรลิงแลข้วเปป็นเชต่นไรและเขาเปป็นของผยข้ใด ถข้อยคคาแสดงออกถซงความคลิด และ
ความคลิดถยกผลลิตออกมาในหกัวใจ พระเยซยตรกัสวต่า “เหตลุวต่าทบีนื่เจข้าจะพข้นโทษไดข้ หรนอจะตข้องถยกปรกับโทษนกันี้น กห็
เพราะวาจาของเจข้า” (มธ. 12:37) เมนนื่อยากอบยนี้คาเตนอนเราวต่านนี้คาจนดและนนี้คาขมไมต่สามารถไหลออกมาจากนนี้คาพลุอกัน
เดบียวกกันไดข้ (ยากอบ 3:11) เขากห็กคาลกังพยดถซงถผู้อยคคาตข่างๆทบีนื่ลลินี้นเอต่ยออกมา
ขข้อ 19: “ความคริดชมัวสิ่ รผู้าย การฆาตกรรม การผริดผมัวผริดเมรีย การลข่วงประเวณรี การลมักขโมย การเปป็น
พยานเทร็จ การพผดหมริสิ่นประมาท กร็ออกมาจากใจ”
องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราไมต่ทรงจคากกัดพระองคร์เองใหข้อยยต่ทบีนื่สลินื่งชกัวนื่ รข้ายตต่างๆทบีนื่ถยก พผดออกมาเทต่านกันี้น แตต่
ทรงผต่านตต่อไปยกังความคลิดทกันื่วไปทบีนื่วาต่ สลินื่งใดกห็ตามทบีอนื่ อกมาจากหกัวใจนกันี้นกห็มบีแหลต่งทบีนื่มาของมกันอยยต่ภายในตกัวเรา
“ความคริดชมัสิ่วรผู้าย” ออกมาจากหมัวใจ ไมต่ใชต่สมอง – เพราะวต่าสลินื่งสารพกัดแหต่งชบีวตลิ ลข้วนออกมาจากหกัวใจ (สภษ.
4:23) หากหกัวใจของคนใดสะอาด ความคลิดชกัวนื่ รข้ายตต่างๆกห็จะไมต่ออกมาจากหกัวใจของเขา หกัวใจเปป็นตกัวการ
สคาหรกับสลินื่งทบีนื่ถยกเกห็บงคาอยยต่ในความคลิดและสลินื่งทบีนื่ออกมาจากปาก
“การฆาตกรรม” กห็มบีแหลต่งกคาเนลิดอยยต่ในหกัวใจเชต่นกกัน มบีฆาตกรอยยต่หลายพกันคนบนแผต่นดลินโลกทลุกวกันนบีนี้ทบีนื่
ไมต่เคยฆต่าใครสกักคนในสายตาของกฎหมาย การฆาตกรรมมาจากหกัวใจ – และพระวจนะของพระเจข้ากห็กลต่าววต่า
หากเราเกลรียดชมังพบีนนื่ ข้องของเรา เรากห็มบีความผลิดขข้อหาฆาตกรรม (1 ยอหร์น 3:15; มธ. 5:21, 22) และแนต่นอนวต่า
มบีหลายวลิธบีในการฆาตกรรมโดยไมต่ตข้องทคาใหข้โลหลิตตกจรลิงๆเลย ผยข้คนฆต่าคนทบีนื่พวกเขารกักโดยการดคาเนลินชบีวตลิ ทบีนื่กต่อ
ใหข้เกลิดความกกังวล, ความเสบียใจ, และความวข้าวลุต่นใจ คลุณแมต่หลายทต่านรข้องไหข้นนี้คาตาเปปยกหมอนในตอนกลางคนน
โดยรนื่คาไหข้เพราะลยกชายหรนอลยกสาวทบีนื่เกเร ไมต่วต่าลยกชายและลยกสาวเหลต่านกันี้นรยข้ตวกั หรนอไมต่กห็ตาม พวกเขากห็กคาลกังฆต่า
แมต่ของตกัวเองอยต่างชข้าๆ แตต่ไมต่วต่าเรากคาลกังพยดถซงการฆาตกรรมแบบไหนกห็ตาม มกันกห็เปป็นผลลกัพธร์ของหกัวใจทบีนื่ชกันื่ว
และบาปหนา

“...การผริดผมัวผริดเมรีย” เราคลิดถซงการผลิดผกัวผลิดเมบียวต่าถยกกระทคาโดยคนๆหนซนื่งทบีนื่ไมต่ซนนื่อสกัตยร์ตต่อคยต่สมรสของ
เขาหรนอของหลต่อน แตต่พระเยซยทรงบอกเราในคคาเทศนาบนภยเขาวต่าหากผยข้ใดมองผยข้หญลิงคนหนซนื่งเพนนื่อมบีใจกคาหนกัด
ในตกัวเธอ เขากห็ไดข้ลต่วงประเวณบี (ผลิดผกัวผลิดเมบีย) กกับเธอแลข้วในหมัวใจของเขา (มธ. 5:27, 28) หากชายใดมองผยข้
หญลิงคนหนซนื่งเพนนื่อทบีนื่จะมบีใจกคาหนกัดในตกัวเธอ หกัวใจทบีนื่ชกันื่วรข้ายกห็เปป็นตกัวการสคาหรกับการมองและการมบีใจกคาหนกัดนกันี้น มบี
ชายและหญลิงหลายพกันคนทบีนื่เดลินอยยต่บนพนนี้นพลิภพทบีนื่มบีความผลิดขข้อหาผลิดผกัวผลิดเมบียในสายพระเนตรของพระเจข้า ซซนื่ง
คนเหลต่านบีนี้ไมต่เคยหลกับนอนกกับชายหรนอหญลิงอบีกคนเลย การผลิดผกัวผลิดเมบียมาจากหกัวใจ – และหากบลุคคลใดมบีหกัวใจ
ทบีนื่สะอาดและบรลิสลุทธลิธซซนื่งถยกควบคลุมโดยพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ การผลิดผกัวผลิดเมบียกห็ไมต่อาจอาศกัยอยยต่ในหกัวใจนกันี้นไดข้เลย
ในสมกัยนบีนี้ทบีนื่ผยข้หญลิงจคานวนมากสวมใสต่เสนนี้อผข้านข้อยชลินี้น (และลต่อแหลม) เหลนอเกลิน หลายครกังนี้ พวกเธอกห็มบี
สต่วนชต่วยใหข้เกลิดความคลิดทบีนื่จะผลิดผกัวผลิดเมบียจรลิงๆ เหตลุฉะนกันี้น ชายและหญลิงทกันี้งหลายควรระวกังตกัวใหข้ดวบี ต่าตนแตต่ง
ตกัวอยต่างไรและตนประพฤตลิตวกั อยต่างไร เพราะวต่าพวกเขาอาจสต่งผลตต่อใครสกักคนใหข้เกลิดความคลิดทบีนื่ชกันื่วรข้ายทบีจนื่ ะนคา
ไปสยต่การขต่มขนน, การลอบทคารข้าย หรนอแมข้แตต่การฆาตกรรมเหยนนื่อทบีนื่ไมต่รยข้อบีโหนต่อบีเหนต่ไดข้ เปาโลบอกเราวต่า “ในพวก
เราไมต่มบีผยข้ใดมบีชวบี ลิตอยยต่เพนนื่อตนเองฝฝ่ายเดบียว และไมต่มบีผยข้ใดตายเพนนื่อตนเองฝฝ่ายเดบียว” (โรม 14:7) ไมต่วาต่ เราจะชอบ
หรนอไมต่ วลิธบีแตต่งกายของเรา วลิธบีกระทคาตกัวของเรา วลิธบีพดย ของเรา และสถานทบีนื่ๆเราไปสต่งผลตต่อชบีวลิตของผยข้คนทบีนื่อยยต่
รอบตกัวเราอยต่างแนต่นอน
“การลข่วงประเวณรี” กห็มาจากหกัวใจเชต่นกกัน พจนานลุกรมนลิยามการลต่วงประเวณบีวต่าเปป็นการมบีเพศสกัมพกันธร์
อกันมลิชอบระหวต่างคนทบีนื่ยกังไมต่แตต่งงานกกัน อยต่างไรกห็ตาม ในพระคกัมภบีรร์ของเราคคาๆนบีนี้กถห็ ยกใชข้สลกับไปมากกับการผลิดผกัว
ผลิดเมบีย การลต่วงประเวณบีไมต่ไดข้มาจากความคลิดทบีนื่ไมต่อยยใต่ นทางพระเจข้า และมกันไมต่ไดข้มาจากการคบหาสมาคมกกับ
เพนนื่อนๆทบีนื่ไมต่อยยต่ในทางพระเจข้าดข้วย หากหมัวใจของผยข้ใดถยกตข้อง เพนนื่อนๆของเขากห็จะถยกตข้อง และความคลิดของเขากห็
จะถยกตข้อง การลต่วงประเวณบีไมต่สามารถชบีวลิตอยยต่หรนออาศกัยอยยใต่ นหกัวใจทบีนื่เตห็มเปปปี่ยมดข้วยความชอบธรรมและพระ
วลิญญาณของพระเจข้าไดข้
“...การลมักขโมย” ปกตลิแลข้วเราคลิดถซงคนๆหนซนื่งทบีนื่ลกักขโมยวต่าเปป็นคนทบีนื่ขกัดสนจรลิงๆ – หรนอคลิดถซงคนทบีนื่ลกัก
ขโมยจนตริดเปป็นนริสมัยวต่าเปป็น kleptomaniac แตต่บาปของการเอาสลินื่งทบีนื่ไมต่ไดข้เปป็นของเราไปนกันี้นมบีแหลต่งกคาเนลิดอยยต่ใน
หกัวใจ ผยข้คนลกักขโมยเพราะวต่าพวกเขามบีหกัวใจทบีนื่ชวกันื่ และบาปหนา คนทบีนื่บกังเกลิดใหมต่แลข้วและคนนดบีกกับพระเจข้าแลข้วจะ
ไมต่จคาใจตข้องลกักขโมยเพนนื่อทบีนื่จะไดข้รกับประทาน พระเจข้าทรงสกัญญาแลข้ววต่าจะจกัดหาสคาหรกับความตข้องการตต่างๆฝฝ่าย
รต่างกายของเราเชต่นเดบียวกกับฝฝ่ายวลิญญาณ: “แตต่ทาต่ นทกันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจกักรของพระเจข้า และความชอบ
ธรรมของพระองคร์กอต่ น แลผู้วพระองคคจะทรงเพริสิ่มเตริมสริสิ่งทมันั้งปวงเหลข่านรีนั้ใหผู้แกข่ทข่าน” (มธ. 6:33) ในฟปลลิปปป 4:19
เรามบีพระสกัญญาทบีนื่ยลินื่งใหญต่อบีกประการหนซนื่งเรนนื่องการเลบีนี้ยงดยของพระเจข้า: “และพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าจะประทานสวิซึ่ง
สารพนดตามทนซึ่ทล่านตด้องการนมันั้นจากทรกัพยร์อกันรลุต่งเรนองของพระองคร์โดยพระเยซยครลิสตร์”
“...การเปป็นพยานเทร็จ” คนทบีนื่เปป็นพยานเทห็จกห็ทคาเชต่นนกันี้นเพราะใจทบีนื่ชวกันื่ หากเรามบีพระเยซยอยยต่ในหกัวใจของ
เรา ความจรลิงกห็ดคารงอยยใต่ นใจนกันี้นและเตห็มอยยต่ในใจนกันี้น และเราจะเอต่ยถข้อยคคาแหต่งความมบีสตลิสกัมปชกัญญะและความ
จรลิง เราตข้องระวกังตกัวมากๆวต่าเราพยดอะไร เพราะวต่าเราจะตข้องใหข้การตต่อพระเจข้าสคาหรกับทลุกคคาทบีนื่เราพยด : “ฝฝ่ายเรา

บอกเจข้าทกันี้งหลายวต่า คคาทรีสิ่ไมข่เปป็นสาระททุกคคาซซสิ่งมนทุษยคพผดนมันั้น มนทุษยคจะตผู้องใหผู้การสคาหรมับถผู้อยคคาเหลข่านมันั้นในวมัน
พริพากษา” (มธ. 12:36)
“...การพผดหมริสิ่นประมาท” หนซนื่งในสลินื่งเหลต่านกันี้นทบีนื่มนลุษยร์ไมต่ควรกระทคาเลยกห็คนอ การพยดสบถ, การพยด
หมลินื่นประมาท, การเอต่ยพระนามพระเจข้าโดยเปลต่าประโยชนร์ มบีถข้อยคคามากมายเหลนอเกลินทบีนื่ดบีและชอบธรรมทบีเนื่ รา
สามารถพยดไดข้ แทนทบีนื่จะกลต่าวคคาสบถและคคาแชต่งดต่า เราควรสรรเสรริญพระเจข้าสคาหรกับแสงแดด, อากาศ, โลกทบีนื่
สวยงาม, และสลินื่งมหกัศจรรยร์ทกันี้งหมดทบีนื่เรามองเหห็นและประสบพบเจอในแตต่ละวกัน ทลุกสลินื่งทบีนื่สวยงามและดบีลวข้ นมา
จากพระเจข้า: “ของประทานอกันดบีทลุกอยต่าง และของประทานอกันเลลิศทลุกอยต่างยต่อมมาจากเบนนี้องบน และสต่งลงมา
จากพระบลิดาแหต่งบรรดาดวงสวต่าง ในพระบลิดาไมต่มกบี ารแปรปรวน หรนอไมต่มบีเงาอกันเนนนื่องจากการเปลบีนื่ยนแปลง”
(ยากอบ 1:17)
การพยดหมลินื่นประมาทไมต่ไดข้มาจากหกัวใจทบีนื่เตห็มเปปปี่ยมดข้วยความชอบธรรมและถยกถนอครองโดยพระ
วลิญญาณบรลิสลุทธลิธ พระเยซยกคาลกังตรกัสตรงนบีนี้เกบีนื่ยวกกับการหมลินื่นประมาทพระเจข้าเปป็นหลกัก แตต่มกันอาจหมายรวมถซง
เพนนื่อนมนลุษยร์และสลินื่งตต่างๆทบีนื่อยยต่รอบตกัวเราดข้วยซนี้คา พระบกัญญกัตลิขข้อหนซนื่งกลต่าวไวข้อยต่างชกัดเจนวต่า “อยต่าออกพระนาม
พระเยโฮวาหร์พระเจข้าของเจข้าอยต่างไรข้ประโยชนร์” (อพย. 20:7) หากคลุณมบีความผลิดในบาปเรนนื่องการพยดหมลินื่น
ประมาทนบีนี้ มกันกห็ไมต่ไดข้มบีแหลต่งกคาเนลิดในปากของคลุณ; มกันมบีแหลต่งกคาเนลิดในหมัวใจของคลุณ คลุณไมต่ตอข้ งการลลินี้นใหมต่ –
คลุณตข้องการหกัวใจใหมต่; คลุณตข้องรกับการบกังเกลิดใหมต่
เมนนื่อพระครลิสตร์เสดห็จเขข้าในหกัวใจของเรา เรากห็ถยกเปลบีนื่ยนแปลงใหมต่หมด: “เหตทุฉะนมันั้นถผู้าผผผู้ใดอยผข่ในพระ
ครริสตค ผผผู้นมันั้นกร็เปป็นคนทนซึ่ถดูกสรด้างใหมล่แลด้ว สลินื่งเกต่าๆกห็ลวต่ งไป ดยเถลิด สลินื่งสารพกัดกลายเปป็นสลินื่งใหมต่ทกันี้งนกันี้น” (2 คร.
5:17) เมนนื่อเราบกังเกลิดใหมต่แลข้ว พระเจข้ากห็ทรงใสต่หกัวใจดวงใหมต่ไวข้ภายในเรา: “เราจะใหผู้ใจใหมข่แกข่เจผู้าดผู้วย และเรา
จะบรรจลุจตลิ วลิญญาณใหมต่ไวข้ในเจข้า เราจะนคาใจหลินออกไปเสบียจากเนนนี้อของเจข้า และจะใหข้ใจเนนนี้อแกต่เจข้าดข้วย”
(อสค. 36:26)
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นวต่ามาระโกกลต่าวถซงบาปหลายประการทบีนื่มาจากหกัวใจ ซซนื่งมกัทธลิวไมต่ไดข้กลต่าวถซง: “เพราะวต่า
จากภายในมนลุษยร์คนอจากใจมนลุษยร์ มบีความคลิดชกันื่วรข้าย การลต่วงประเวณบี การผลิดผกัวผลิดเมบีย การฆาตกรรม การลกัก
ขโมย การโลภ ความชมัที่ว การลข่อลวงเขา ราคะตมัณหา อริจฉาตารผู้อน การหมลินื่นประมาท ความเยข่อหยริที่ง ความ
โฉด สารพกัดการชกันื่วนบีนี้เกลิดมาจากภายใน และทคาใหข้มนลุษยร์เปป็นมลทลิน” (มาระโก 7:21-23) มกัทธลิวไมต่ไดข้กลต่าวถซง
การโลภ ความชกันื่ว การลต่อลวงเขา ราคะตกัณหา อลิจฉาตารข้อน ความเยต่อหยลินื่ง หรนอความโฉด; แตต่สลินื่งเหลต่านบีนี้และ
ความชกัวนื่ อฉสิ่นๆทมันั้งปวงและการไมต่อยยต่ในทางพระเจข้ามบีแหลต่งกคาเนลิดอยยต่ในหกัวใจทบีนื่ชวกันื่ และเหลต่านบีนี้คนอสลินื่งทบีนื่ทคาใหข้มนลุษยร์
เปป็นมลทลิน มกันเปป็นสลินื่งสคาคกัญทบีนื่เราจะแนต่ใจวต่าหกัวใจของเราถยกตข้องกกับพระเจข้าตลอดเวลา: “จงรมักษาใจของเจผู้า
ดผู้วยความระวมังระไวรอบดผู้าน เพราะแหลข่งแหข่งชรีวริตเรริสิ่มตผู้นออกมาจากใจ” (สภษ. 4:23)
ขข้อ 20: “สริสิ่งเหลข่านรีนั้แหละทรีสิ่ทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน แตข่ซซสิ่งจะรมับประทานอาหารโดยไมข่ลผู้างมฉอกข่อน ไมข่
ทคาใหผู้มนทุษยคเปป็นมลทริน”
ผมแนต่ใจวต่าคลุณจะเหห็นดข้วยวต่ามกันเปป็นเรนนื่องถยกตข้องและเปป็นประโยชนร์ทบีนื่คนเราจะลข้างมนอของตนกต่อนรกับ
ประทาน แตต่พระเยซยทรงรกับประกกันเหลต่าสาวกของพระองคร์วาต่ การทคาใหข้เปป็นมลทลินของจรลิงนกันี้นไมต่ไดข้มาจากผง

หรนอเชนนี้อโรคทบีนื่อาจอยยต่บนมนอ แตต่การทคาใหข้เปป็นมลทลินทบีนื่ทคาลายนกันี้นมาจากภายใน – ไมต่ใชต่มาจากมฉอทบีนื่สกปรกแตต่มา
จากหมัวใจทรีสิ่สกปรก เราตข้องตระหนกักทลุกวกันวต่าเราจะตข้องใหข้การตต่อพระเจข้าสคาหรกับสลินื่งทบีนื่เรากระทคาและสลินื่งทบีนื่เรา
เปป็น
และดกังนกันี้นขข้อ 20 จซงจบคคาแกข้ตต่างขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราทบีนื่แกข้ตต่างใหข้เหลต่าสาวกของพระองคร์และ
คคาตอบของพระองคร์ทมบีนื่ บีตต่อคคาวลิจารณร์ของพวกฟารลิสบีเหลต่านกันี้นในเรนนื่องการรกับประทานอาหารโดยไมต่ลข้างมนอของ
พวกสาวก
อมัครสาวกเปาโลประสบความยลุต่งยากมากๆกกับการถนอบกัญญกัตลิและประเพณบี ในครลิสตจกักรยลุคตข้นเกนอบทลุก
แหต่ง มบีการแตกแยกกกันทต่ามกลางผยข้คนเกบีนื่ยวกกับการรกับประทานอาหารและเรนนื่องบทบกัญญกัตลิอนนื่นๆอบีกหลายเรนนื่อง
เปาโลสอนผยข้เชนนื่อเหลต่านกันี้นในกรลุงโรมวต่าพวกเขาควรระวกังวต่าพวกเขาดคาเนลินชบีวลิตอยต่างไรและพวกเขาประพฤตลิ
ตกัวอยต่างไร แตต่พวกเขาจะตข้องไมต่ตดกั สลินพบีนื่นข้องของตน เหมนอนกกับทบีนื่พวกฟารลิสบีและธรรมาจารยร์เหลต่านบีนี้ (ในมกัทธลิว)
กคาลกังตกัดสลินพวกสาวกของพระเยซย
ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามไมต่ใหข้เราตกัดสลินเพนนื่อนมนลุษยร์ของเราโดยสลินื่งทบีนื่เขารกับประทานหรนอสลินื่งทบีนื่เขาสวม
ใสต่ – เพราะวต่าสกักวกันหนซนื่งพระเยซยจะทรงพลิพากษาในการพลิพากษาทบีนื่ชอบธรรม และเราแตต่ละคนจะไดข้รกับ
บคาเหนห็จทบีนื่ยลุตลิธรรมของตน จงฟฟังถข้อยคคาของเปาโลในโรม 14:11-20:
“เพราะมบีคคาเขบียนไวข้วต่า ‘องคร์พระผยข้เปป็นเจข้าไดข้ตรกัสวต่า “เรามบีชวบี ลิตอยยต่ฉกันใด หกัวเขต่าทลุกหกัวเขต่าจะตข้องคลุก
กราบลงตต่อเรา และลลินี้นทลุกลลินี้นจะตข้องรข้องสรรเสรลิญพระเจข้า”’ ฉะนกันี้นเราททุกคนจะตผู้องทผลเรฉสิ่องราวของตมัวเองตข่อ
พระเจผู้า ดนงนนนั้นเราอยล่ากลล่าวโทษกนนและกนนอนกเลย แตต่จงตกัดสลินใจเสบียดบีกวต่า คนออยต่าใหข้ผยข้หนซนื่งผยข้ใดวางสลินื่งซซนื่งใหข้
สะดลุด หรนอสลินื่งซซนื่งเปป็นเหตลุใหข้ลข้มลงไวข้ตต่อหนข้าพบีนื่นข้อง...พระครลิสตร์ทรงสลินี้นพระชนมร์เพนนื่อผยข้ใด กห็อยต่าใหข้คนนกันี้นพลินาศ
เพราะอาหารทบีนื่ทาต่ นกลินเลย
“ฉะนกันี้นอยต่าใหข้การดบีของทต่านเปป็นทบีนื่ใหข้เขาตลิเตบียนไดข้ เพราะวต่าอาณาจกักรของพระเจข้านกันี้นไมต่ใชต่การกลิน
และการดนนื่ม แตต่เปป็นความชอบธรรมและสกันตลิสลุขและความชนนื่นชมยลินดบีในพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธ... อยต่าทคาลายงาน
ของพระเจข้าเพราะเรนนื่องอาหารเลย ทลุกสลินื่งทลุกอยต่างปราศจากมลทลินกห็จรลิง แตต่ผยข้ใดทบีนื่กลินอาหารซซนื่งเปป็นเหตลุใหข้ผยข้อนนื่น
หลงผลิด กห็มบีความผลิดดข้วย”

บมตรสาวของหญริงชาวซรีเรรียฟปนริเซรียไดผู้รมับการรมักษาใหผู้หาย
ขข้อ 21: “แลผู้วพระเยซผเสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่นเขผู้าไปในเขตแดนเมฉองไทระและเมฉองไซดอน”
ตรงนบีนี้เรามบีบกันทซกเรนนื่องราวของการทบีพนื่ ระเยซยทรงปรนนลิบกัตลิชาวตต่างชาตลิคนหนซนื่ง นางเปป็นหญลิงคนหนซนื่งทบีนื่
ใจแตกสลายและปรารถนาอยต่างยลินื่งทบีจนื่ ะเหห็นบลุตรสาวของตนไดข้รบกั การชต่วยใหข้พข้นจากพวกผบี บกันทซกเรนนื่องหญลิงชาว
ซบีเรบียฟปนลิเซบียผยข้นบีนี้ถยกพบในมาระโก 7:24-30 เชต่นกกัน โดยอยยใต่ นฉากหลกังเดบียวกกันกกับในมกัทธลิว
“แลผู้วพระเยซผเสดร็จไปจากทรีสิ่นมัสิ่น...” ความอลิจฉารลิษยาและความเกลบียดชกังของเฮโรด (มธ. 14:1-14),
ความเปป็นศกัตรยและการขต่มขยต่ตต่างๆของพวกฟารลิสบี (มธ. 12:14; 15:1-12) และความบข้าคลกันื่งของฝยงชน (ยอหร์น
6:15) ทคาใหข้พระเยซยตข้องถอนตกัวไปเสบียจากแควข้นกาลลิลบี พระองคร์นต่าจะเสดห็จไปจากเมนองคาเปอรนาอลุมและเรลินื่ม
ออกเดลินทางไปในเสข้นทางทบีนื่แตกตต่างไปจากกต่อนหนข้านบีนี้ พระองคร์ทรงเดลินทางไปยกังทลิศตะวกันตกเฉบียงเหนนอเขข้าไป

ในฟปนลิเซบีย และในการทคาเชต่นนกันี้น พระองคร์กจห็ ะทรงอยยพต่ ข้นเขตอคานาจปกครองของเฮโรด ระยะทางจากเมนองคา
เปอรนาอลุมไปยกังฟปนลิเซบียคนอประมาณสามสลิบไมลร์
“...เขผู้าไปในเขตแดนเมฉองไทระและเมฉองไซดอน” ความหมายตรงนบีนี้กห็คนอวต่าพระเยซยทรงออกเดลินทาง
เขข้าไปในพนนี้นทบีนื่ๆอยยต่รอบสองเมนองนบีนี้ – สต่วนนกันี้นของเขตชนบทนกันี้น หรนอแควข้นนกันี้น ซซนื่งเปป็นของสองเมนองนบีนี้ มาระโก
7:24 ใชข้คคาวต่า “เขตแดน” แทนทบีนื่จะเปป็น “ชายฝฟัปี่ง” เพราะคคาทบีนื่ไมต่ชเบีนี้ ฉพาะเจาะจง นกันื่นคนอ ชายฝฟัปี่ง และ
พรมแดน ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรบร์ างทต่านจซงยนนกรานวต่าพระองคร์ทรงหยลุดอยยต่ทบีนื่เขตแดนและไมต่ไดข้เสดห็จเขข้าไปในฟปนลิเซบีย
แตต่เนนนื่องจาก “พรมแดน” มกักบต่งบอกถซงเขตแดนทบีนื่ถยกหข้อมลข้อมอยยต่ไวข้ดวข้ ย (ตามทบีพนื่ จนานลุกรมกรบีกกลต่าวไวข้) เรา
จซงเชนนื่อวต่าพระองคร์เสดห็จขข้ามพรมแดนนกันี้นและเขข้าไปในดลินแดนของคนตต่างประเทศนบีนี้ (ดย ขข้อ 22 ทบีนื่หญลิงผยข้นบีนี้ออก
“มาจากเขตแดนนมันั้น” – ซซนื่งหมายถซงเขตแดนนกันี้น)
นบีนื่ไมต่ไดข้ขกัดแยข้งกกับขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ ภารกลิจของพระเยซยมายกังพวกยลิว ในขข้อ 24 ของบทนบีนี้ พระองคร์ทรง
ประกาศอยต่างชกัดเจนวต่าพระองคร์ไดข้เสดห็จมายกัง “แกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอล” – แตต่นบีนื่ไมต่ไดข้หข้ามพระองคร์ไมต่ใหข้
เดลินทางเขข้าไปในดลินแดนของคนตต่างชาตลิซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียผยข้นบีนี้อาศกัยอยยต่ เพราะพระองคร์มลิไดข้เสดห็จ
ไปยกังทบีนื่นกันื่นเพนนื่อปรนนลิบกัตลิคนเหลต่านกันี้น ทกันทบีทพบีนื่ ระองคร์ทรงถยกขอรข้องใหข้ทคาการอกัศจรรยร์นบีนี้ ซซนื่งพระองคร์ทรงทราบวต่า
จะดซงดยดความสนใจและนคาพาคนมากมายใหข้มา พระองคร์กห็เสดห็จจากไปอบีก มาระโกบอกเราวต่าพระองคร์เสดห็จ
เขข้าไปในเรนอนหลกังหนซนื่งเพราะพระองคร์ทรงประสงคร์ทบีนื่จะอยยใต่ หข้พข้นสายตาฝยงชน (มาระโก 7:24) พระองคร์ทรง
อยากปลบีกวลิเวก
พระเจข้าทรงบกัญชาเอลรียาหคใหข้ไปยกังบข้านของหญลิงมต่ายคนนกันี้นทบีนื่ศาเรฟฟัท ในเขตแดนของฟปนลิเซบีย: “และ
พระวจนะของพระเยโฮวาหร์มายกังทต่านวต่า “ลลุกขซนี้นไปยกังเมนองศาเรฟฟัทเถลิด ซซนื่งขซนี้นแกต่เมนองไซดอน และอาศกัยอยยต่ทบีนื่
นกันื่น ดยเถลิด เราไดข้บกัญชาหญลิงมต่ายคนหนซนื่งทบีนื่นกันื่นใหข้เลบีนี้ยงเจข้า” ทต่านจซงลลุกขซนี้นไปยกังเมนองศาเรฟฟัท และเมนนื่อมาถซงประตย
เมนอง ดยเถลิด หญลิงมต่ายคนหนซนื่งทบีนื่นกันื่นกคาลกังเกห็บฟฟน ทต่านจซงเรบียกนางวต่า “ขอนนี้คาเลห็กนข้อยใสต่ภาชนะมาใหข้ฉกัน เพนนื่อฉกัน
จะไดข้ดนนื่มนนี้คา”…นางกห็ไปกระทคาตามคคาของเอลบียาหร์ แลข้วนาง ตกัวทต่านและครอบครกัวของนางกห็รกับประทานอยยต่
หลายวกัน” (1 พงศร์กษกัตรลิยร์ 17:8-10, 15) (เหตลุการณร์ตอนนบีนี้ถยกอข้างอลิงถซงในลยกา 4:26: “และเอลบียาหร์มลิไดข้รกับใชข้
ใหข้ไปหาหญลิงมต่ายคนใด เวข้นแตต่หญลิงมต่ายคนหนซนื่งในบข้านศาเรฟฟัทแควข้นเมนองไซดอน”)
พระเยซยนต่าจะทรงปรารถนาการหยลุดพกักสคาหรกับเหลต่าสาวกของพระองคร์และพระองคร์เอง เหมนอนกกับ
ตอนทบีนื่พวกเขาปลบีกตกัวไปครกันี้งแรกกต่อนหนข้านบีนี้ไมต่นาน (มาระโก 6:31) เพราะวต่าพวกเขามบีกลิจธลุระยลุต่งมากๆมา
ตลอด มกันเปป็นความจรลิงทบีนื่วาต่ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้า; แตต่พระองคร์กห็ทรงเปป็นมนทุษยคเชต่นกกัน และดข้วยเหตลุนบีนี้หลาย
ครกังนี้ พระองคร์จซงทรงตข้องการการหยลุดพกักฝฝ่ายรต่างกายสคาหรกับพระกายของพระองคร์
เมนองไทระและเมนองไซดอนเปป็นเมนองทต่าขนาดใหญต่สองเมนองในประเทศฟปนลิเซบีย พระเยซยนต่าจะทรงไป
เยนอนสต่วนทลิศใตข้ทบีนื่เมนองไทระตกังนี้ อยยต่และหลกังจากนกันี้นทรงเดลินทางขซนี้นเหนนอผต่านเขข้าไปในเมนองไซดอน เราเรบียนรยจข้ าก
มาระโก 3:8 และจากลยกา 6:17 เชต่นกกันวต่าฝยงชนมหาศาลจากเขตแดนของเมนองไทระและเมนองไซดอนออกมา
เพนนื่อทบีจนื่ ะฟฟังองคร์พระผยข้เปป็นเจข้าและเขข้ารต่วมงานรกับใชข้ตอนแรกๆของพระองคร์ พระเยซยทรงประกาศในมกัทธลิว
11:21 วต่าหากการงานทรงฤทธลิเธ หลต่านกันี้นทบีนื่ไดข้ถยกกระทคาในเมนองโคราซลินและเมนองเบธไซดาถยกกระทคาในเมนองไท

ระและเมนองไซดอน คนเหลต่านกันี้นกห็คงกลกับใจใหมต่ไปแลข้ว พระองคร์ตรกัสดข้วยวต่าโทษของเมนองไทระและเมนองไซดอน
ในวกันพลิพากษาจะเบากวข่าโทษของเมนองเหลต่านกันี้นทบีนื่การอกัศจรรยร์อกันทรงฤทธลิธมากมายไดข้ถยกกระทคาโดยองคร์พระผยข้
เปป็นเจข้า
ขข้อ 22: “ดผเถริด มรีหญริงชาวคานาอมันคนหนซสิ่งมาจากเขตแดนนมันั้นรผู้องทผลพระองคควาข่ “โอ พระองคคผผผู้ทรง
เปป็นบทุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรงโปรดเมตตาขผู้าพระองคคเถริด ลผกสาวของขผู้าพระองคคมรีผรีสริงอยผข่เปป็นททุกขคลคาบากยริสิ่ง
นมัก”
“ดผเถริด...” บางสลินื่งทบีนื่โดดเดต่นกคาลกังจะเกลิดขซนี้น ดข้วยเหตลุนบีนี้เราจซงถยกบอกใหข้ตกันี้งใจฟฟังและใสต่ใจมากเปป็นพลิเศษ
“...มรีหญริงชาวคานาอมันคนหนซสิ่ง...” ในสมกัยแรกๆ ชาวเมนองฟปนลิเซบียถยกกลต่าวถซงวต่าเปป็นชาวคานาอกัน
(ผวฉ. 1:3-5) พวกเขาเปป็นชนเผต่าขนาดใหญต่ทบีนื่ครอบครองทบีรนื่ าบตนื่คาทกันี้งหมดและหลกังจากนกันี้นกห็ตกันี้งชนอนื่ ของมกัน (คา
นาอกัน) ใหข้แกต่ดลินแดนนกันี้นทกันี้งหมด อาจเปป็นไดข้วต่าพวกยลิวเรบียกชาวเมนองฟปนลิเซบียทกันี้งหมดวต่าชาวคานาอกันตต่อไป ถซง
แมข้วาต่ ชาวเมนองจคานวนมากในสมกัยตต่อมาอาจมบีแหลต่งกคาเนลิดทบีนื่ตาต่ งไปจากเดลิมแลข้ว ยลิวทลุกคนกห็จะถนอวต่าหญลิงคนนบีนี้
เปป็นคนตต่างชาตลิคนหนซนื่ง มาระโกเรบียกเธอวต่าเปป็นชาวกรบีก (คนตต่างชาตลิ) และบอกเราเชต่นกกันวต่าเธอเปป็นหญลิงชาตลิ
ซบีเรบียฟปนลิเซบีย (มาระโก 7:26)
หญลิงชาตลิซบีเรบียฟปนลิเซบียผยข้นบีนี้ออก “มาจากเขตแดนนมันั้น” – ซซนื่งหมายถซงแวต่นแควข้นหรนอเขตแดนเดบียวกกัน
เธอไมต่ไดข้มาจากแควข้นกาลลิลบี แตต่มาจากเขตแดนของเมนองไทระและเมนองไซดอน
“...รผู้องทผลพระองคควาข่ “โอ พระองคคผผผู้ทรงเปป็นบทุตรดาวริดเจผู้าขผู้า ขอทรงโปรดเมตตาขผู้าพระองคคเถริด ”
หญลิงผยข้นบีนี้อข้อนวอนของความเมตตาและความสงสารเพนนื่อลยกของเธอ และเธอเรบียกพระเยซยวต่า “พระองคคเจผู้าขผู้า”
(Lord) มกันไมต่ชกัดเจนวต่านบีนื่เปป็นสคานวนทบีนื่แสดงถซงความนกับถนออยต่างสยงหรนออาจจะเปป็นสคานวนทบีนื่แสดงถซงการ
นมกัสการอยต่างจรลิงใจกห็ไดข้ เหห็นไดข้ชกัดวต่าเธอเชนนื่อวต่าพระองคร์ทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ เพราะเธอเรบียกพระองคร์วาต่
“บทุตรดาวริด” ถซงแมข้วต่าหญลิงผยข้นบีนี้อาศกัยอยยต่ในดลินแดนของคนตต่างชาตลิ มกันกห็อยยต่ใกลข้กบกั แผต่นดลินอลิสราเอลและเธอนต่า
จะคลุข้นเคยกกับศาสนาของพวกยลิว
มกันเปป็นไปไดข้มากทบีเดบียววต่าหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียคนนบีนี้อาจเคยไปกกับชาวเมนองไทระและชาวเมนองไซดอน
(มาระโก 3:8) เพนนื่อรต่วมการประชลุมตต่างๆทบีนื่พระเยซยทรงจกัดขซนี้นในแควข้นกาลลิลบี เธออาจเคยไดข้ยลินพระเยซยสกันื่งสอน
และกระทคาการอกัศจรรยร์ตต่างๆมาหลายครกังนี้ หลายหนแลข้วกห็ไดข้
“...ลผกสาวของขผู้าพระองคคมรีผรีสริงอยผข่เปป็นททุกขคลคาบากยริสิ่งนมัก” (มาระโกกลต่าววต่า “ลยกสาวตกัวนข้อย” ซซนื่ง
บอกเปป็นนกัยวต่าลยกสาวผยข้นบีนี้ยกังเปป็นเดห็ก) คคากรบีกอต่านวต่า “ถยกผบีสลิงอยต่างรลุนแรง” มบีคนมากมายในสมกัยนกันี้นทบีนื่ถยก
ควบคลุมอยต่างสลินี้นเชลิงโดยพวกผบี (ดยอรรถาธลิบายเกบีนื่ยวกกับมกัทธลิว 8:28) มบีคนมากมายในวกันนบีนี้เชต่นกกันทบีนื่ถยกผบีสลิง ชบีวลิต
ของพวกเขาถยกบงการโดยพวกผบี อาชญากรรมตต่างๆทบีนื่ชวกันื่ รข้ายทบีนื่กระทคาตต่อสกังคมวกันนบีนี้เปป็นสลินื่งทบีนื่คนปกตลิธรรมดาไมต่
กระทคากกัน คนพวกนบีนี้ถยกผบีเขข้าสลิง
ขข้อ 23: “ฝฝ่ายพระองคคไมข่ทรงตอบเขาสมักคคาเดรียว และพวกสาวกของพระองคคมาอผู้อนวอนพระองคค ทผล
วข่า “ไลข่เธอไปเสรียเถริด เพราะเธอรผู้องตามเรามา”

“ฝฝ่ายพระองคคไมข่ทรงตอบเขาสมักคคาเดรียว” จงสกังเกตภาพทบีตนื่ รงขข้ามกกันอยต่างโดดเดต่นตรงนบีนี้ หญลิงผยข้นบีนี้
กคาลกังรข้องเรบียกดข้วยเสบียงอกันดกัง แตต่พระเยซยทรงเงบียบสนลิท พระองคร์ไมต่ทรงเอต่ยสกักคคาเดบียวแกต่หญลิงผยข้นบีนี้
“...พวกสาวกของพระองคคมาอผู้อนวอนพระองคค ทผลวข่า “ไลข่เธอไปเสรียเถริด เพราะเธอรผู้องตามเรามา””
พวกสาวกไมต่เขข้าใจอยต่างถต่องแทข้ในขณะนกันี้นวต่าพระเยซยไดข้เสดห็จมาเพนนื่อทบีนื่จะแสวงหาและชต่วยผยข้ทบีนื่หลงหายใหข้รอด
และวต่าพระเจข้าทรงรกักโลกจนพระองคร์ไดข้ประทานพระบลุตรของพระองคร์เพนนื่อมาสลินี้นพระชนมร์รกับโทษบาปของคน
ทกันี้งโลก ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าพวกเขากซนื่งประทกับใจกซนื่งรคาคาญกกับเสบียงรข้องทบีนื่ดกังและตนตั๊อไมต่เลลิกของหญลิงผยข้นบีนี้ พวกเขา
อาจกลกัวดข้วยวต่าเสบียงรข้องของเธอจะดซงดยดความสนใจมาทบีพนื่ วกเขา ในเมนนื่อพวกเขาปรารถนาทบีจนื่ ะขออยยต่เบนนี้องหลกัง
ในขณะนกันี้น
พวกสาวกขซนี้นมาใกลข้พระเยซยและคคากรบีกอต่านวต่า “พวกเขาอข้อนวอนพระองคร์” ใหข้สต่งเธอไปเสบีย ผยข้รยข้บาง
ทต่านคลิดวต่าพวกสาวกแคต่อยากใหข้พระเยซยสกันื่งเธอใหข้เลลิกยลุต่งกกับพวกเขาและใหข้ไลต่เธอไปใหข้พข้นหนข้าพวกเขา แตต่พวก
เขาไมต่เคยเหห็นพระเยซยไลต่คนทบีนื่มาขอรข้องใหข้ชต่วยไปเลยนอกจากทรงกระทคาสลินื่งทบีพนื่ วกเขาทยลขอใหข้กระทคา ดกังนกันี้น
ผมจซงสงสกัยวต่าพวกสาวกแมข้แตต่จะคลิดวต่าพระเยซยจะทรงไลต่เธอไปเสบียจากพวกเขาจรลิงๆ ทบีวนื่ ต่าพวกเขาอยากใหข้
พระองคร์ทคาตามคคาขอของเธอและสต่งเธอกลกับบข้านไปเพนนื่อใหข้เธอไปพข้นๆดยเหมนอนจะชกัดเจนจากคคาตอบทบีนื่พระเยซย
ประทานใหข้ โดยทรงบอกเหตลุผลวต่าทคาไมพระองคร์ถซงไมต่ควรทคาตามคคาขอนกันี้น
ขข้อ 24: “พระองคคตรมัสตอบวข่า “เรามริไดผู้รมับใชผู้มาหาผผผู้ใด เวผู้นแตข่แกะหลงของวงศควานอริสราเอล””
คคาตอบทบีนื่พระเยซยประทานใหข้สคาหรกับการไมต่ทคาตามคคาขอของหญลิงผยข้นบีนี้ไมต่ไดข้ถยกใหข้แกต่เธอโดยตรงแตต่ใหข้แกต่
พวกสาวก พระบลิดาทรงสต่งพระเยซยมายกังโลกนบีนี้เพนนื่อกระทคาภารกลิจหนซนื่ง – พระองคร์ทรงมอบหมายภารกลิจใหข้พระ
เยซยไปหาแกะหลงแหต่งวงศร์วานอลิสราเอล กรลุณาสกังเกตวต่าพระเยซยตรกัสวต่า “เรามวิไดด้รนบใชด้มาหาผดูด้ใด เวผู้นแตข่แกะ
หลงของวงศควานอริสราเอล” ซซนื่งบอกเปป็นนกัยวต่าพระเจข้าพระบลิดาทรงสข่งพระองคคมาเพนนื่อกระทคาภารกลิจหนซนื่งทบีนื่
เฉพาะเจาะจง และเพราะวต่าพระองคร์ทรงอยยต่ในเขตแดนของคนตต่างชาตลิ พระองคร์จงซ ตข้องหลบีกเลบีนื่ยงการเขข้าไปใน
พกันธกลิจทกันื่วไปแกต่พวกคนตต่างชาตลิ เพราะวต่ามกันยกังไมต่ถซงเวลาทบีพนื่ ระองคร์จะทรงหกันไปเสบียจากชนชาตลิทบีนื่ถยกเลนอกสรร
เพนนื่อไปหาพวกคนตต่างชาตลิ
พกันธกลิจของพระครลิสตร์ซซนื่งมายกังชนชาตลิอลิสราเอลทบีนื่ถยกเลนอกสรรไวข้ไดข้เตรบียมทางสคาหรกับพระพรตต่างๆของ
พระเจข้าทบีจนื่ ะถยกเทลงเหนนอพวกคนตต่างชาตลิ ในโรม 15:8-10 เราอต่านวต่า “บกัดนบีนี้ขข้าพเจข้าขอบอกวต่า พระเยซยครลิสตร์
ไดข้ทรงเปป็นผยข้รกับใชข้สคาหรกับพวกทบีนื่เขข้าสลุหนกัตในเรนนื่องเกบีนื่ยวกกับความจรลิงของพระเจข้า เพนนื่อยนนยกันถซงพระสกัญญาเหลต่า
นกันี้นทบีนื่ไดข้ทรงกระทคาไวข้กกับบรรพบลุรลุษทกันี้งหลาย และเพนนื่อใหข้คนตต่างชาตลิไดข้ถวายพระเกบียรตลิยศแดต่พระเจข้าเพราะพระ
เมตตาของพระองคร์ ตามทบีนื่มบีคคาเขบียนไวข้แลข้ววต่า ‘เพราะเหตลุนบีนี้ขข้าพระองคร์ขอสรรเสรลิญพระองคร์ทต่ามกลาง
ประชาชาตลิทกันี้งหลาย และรข้องเพลงสรรเสรลิญพระนามของพระองคร์’ และมบีคคากลต่าวอบีกวต่า ‘ประชาชาตลิทกันี้งหลาย
เออ๋ย จงชนนนื่ ชมยลินดบีกกับประชาชนของพระองคร์’”
เมนนื่อพระราชกลิจของพระครลิสตร์บนแผต่นดลินโลกเสรห็จสลินี้นแลข้ว พวกสาวกกห็จะเปป็นพยานของพระองคร์ พระ
มหาบกัญชาของพระองคร์ทบีนื่ประทานแกต่พวกเขากต่อนการเสดห็จขซนี้นสยต่สวรรคร์ของพระองคร์ไมต่ไดข้บกัญชาใหข้รกับใชข้แกต่
พวกยลิวเทต่านกันี้น เพราะพระองคร์ตรกัสวต่า: “แตต่ทาต่ นทกันี้งหลายจะไดข้รกับพระราชทานฤทธลิธเดช เมนนื่อพระวลิญญาณ

บรลิสลุทธลิธจะเสดห็จมาเหนนอทต่าน และทต่านทกันี้งหลายจะเปป็นพยานฝฝ่ายเราทมันั้งในกรทุงเยรผซาเลร็ม ทมัวสิ่ แควผู้นยผเดรีย แควผู้น
สะมาเรรีย และจนถซงทนซึ่สสุดปลายแผล่นดวินโลก” (กลิจการ 1:8)
ตอนทบีนื่หญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียคนนบีนี้มาหาพระเยซย มกันคงจะขกัดแยข้งกกับธรรมชาตลิและการออกแบบของ
ภารกลิจขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้าของเราหากพระองคร์ทรงเปปิดเผยพกันธกลิจในอนาคตนบีนี้แกต่พวกสาวก ถซงแมข้วต่า
พระองคร์ทรงกลต่าวถซงพระมหาบกัญชาทบีนื่พระองคร์จะประทานแกต่พวกเขาวต่าเปป็นสต่วนหนซนื่งของพระราชกลิจของ
พระองคร์เองกห็ตามในยอหร์น 10:16: “แกะอนนื่นซซสิ่งมริไดผู้เปป็นของคอกนรีนั้เรากห็มบีอยยต่ แกะเหลต่านกันี้นเรากห็ตข้องพามาดข้วย
และแกะเหลต่านกันี้นจะฟฟังเสบียงของเรา แลข้วจะรวมเปป็นฝผงเดรียว และมรีผผผู้เลรีนั้ยงเพรียงผผผู้เดรียว”
หนกังสนอกลิจการแสดงใหข้เหห็นอยต่างชกัดเจนวต่าพวกยลิวเชนนื่องชข้าทบีนื่จะยอมรกับและตข้องการการเตรบียมตกัวอยต่าง
ชข้าๆเพนนื่อทบีนื่จะยอมรกับขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ พวกคนตต่างชาตลิจะไดข้รวต่ มแบต่งปฟันอยต่างเสรบีในพระพรเหลต่านกันี้นทบีนื่พระเมสสลิ
ยาหร์จะทรงนคามาใหข้ หากพระเยซยทรงเรลินื่มพระราชกลิจอกันยลินื่งใหญต่ทต่ามกลางพวกคนตต่างชาตลิในตอนนบีนี้และทรง
ประกาศวต่าพวกคนตต่างชาตลิเทต่าเทบียมกกับพวกยลิวในทลุกดข้าน วต่าพวกเขาจะถยกรวมเขข้าในพระกายของพระครลิสตร์
และครอบครองกกับพระองคร์เปป็นเวลาหนซนื่งพกันปปอกันเปปปี่ยมสงต่าราศบี พวกยลิวกห็คงจะฉบีกพระองคร์เปป็นชลินี้นๆอยต่างไมต่มบี
ขข้อสงสกัย ตรงนบีนี้พระเยซยทรงใหข้ขข้อยกเวข้นเพราะความเชนนื่ออกันยลินื่งใหญต่ของหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียผยข้นบีนี้ แตต่อกันทบีนื่จรลิง
แลข้ว นบีนื่กห็แทบจะไมต่ใชต่ขข้อยกเวข้นเลย – เพราะความเชนนื่อทบีนื่ยลินื่งใหญต่ของเธอไดข้นคาเธอเขข้ามาอยยต่ภายในขอบเขตของ
ภารกลิจของพระเยซยบนแผต่นดลินโลกในขณะนกันี้น: “เหตลุฉะนกันี้นทต่านจงรยข้เถลิดวต่า คนทรีสิ่เชฉสิ่อนมัสิ่นแหละกร็เปป็นบทุตรของอมับ
ราฮมัม” (กท. 3:7)
ขข้อความในพระคคาขข้อนบีนี้ (24) ถยกพบในบกันทซกกลิตตลิคณ
ลุ ทบีนื่ถยกใหข้ไวข้โดยมกัทธลิวเทต่านกันี้น เนนนื่องจากกลิตตลิคลุณขอ
งมกัทธลิวเปป็นหนกังสนออาณาจกักรนกันี้น ซซนื่งถยกเขบียนถซงพวกยลิวเปป็นพลิเศษ ความปรารถนาของเขาจซงเปป็นเพนนื่อแสดงใหข้
พวกเขาเหห็นวต่าพระเยซยทรงเปป็นพระเมสสลิยาหร์ของพวกเขา
ขข้อ 25: “ฝฝ่ายหญริงนมันั้นกร็มานมมัสการพระองคคทผลวข่า “พระองคคเจผู้าขผู้า ขอทรงโปรดชข่วยขผู้าพระองคค
เถริด””
หญลิงผยข้นบีนี้นต่าจะอยยต่หต่างออกไปไมต่ไกลจากพระเยซยตอนทบีนื่เธอรข้องทยลตต่อพระองคร์ แตต่ตรงนบีนี้เธอเขข้ามาใกลข้
จากนกันี้นเธอกห็ “นมมัสการพระองคค” โดยซบหนข้าลงตต่อพระพกักตรร์พระองคร์ และนต่าจะโนข้มตกัวกราบบนพนนี้นดลิน เธอ
รข้องทยลตต่อพระเยซยขณะทบีนื่เธอนมกัสการพระองคร์วาต่ “พระองคคเจผู้าขผู้า ขอทรงโปรดชข่วยขผู้าพระองคคเถริด” ในการ
ชต่วยเหลนอเธอพระเยซยกห็จะชต่วยเหลนอลยกสาวของเธอ เพราะวต่าภาระใจและความปรารถนาอกันดกับแรกแหต่งหกัวใจ
ของเธอคนอ ทบีจนื่ ะไดข้เหห็นลยกสาวของเธอไดข้รบกั การชต่วยใหข้พข้นจากพวกผบี
ขข้อ 26: “พระองคคจซงตรมัสตอบวข่า “ซซสิ่งจะเอาอาหารของลผกโยนใหผู้แกข่สทุนมัขกร็ไมข่ควร””
ตรงนบีนี้พระเยซยตรกัสแกต่หญลิงผยข้นบีนี้เกนอบเหมนอนกกับทบีนื่พระองคร์ตรกัสแกต่พวกสาวกของพระองคร์ – ทบีนื่วาต่ พระองคร์
มลิไดข้ทรงถยกสต่งมา “เวข้นแตต่แกะหลงของวงศร์วานอลิสราเอล” พระองคร์ทรงบอกเธอวต่า “ซซสิ่งจะเอาอาหารของ
ลผกโยนใหผู้แกข่สทุนมัขกร็ไมข่ควร (ไมต่ดบีหรนอเหมาะสม)” ถซงแมข้วต่าถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ดยเหมนอนจะแรงในสายตาของเรา เรา
ตข้องไมต่ลนมวต่าพระเยซยทรงรยข้จกักใจของหญลิงผยข้นบีนี้ พระองคร์ทรงทราบแนต่ชกัดวต่าจะตรกัสอะไรเพนนื่อทคาใหข้เธอถต่อมใจและ
เพนนื่อพกัฒนาความเชนนื่อของเธอเพนนื่อทบีนื่จะอข้างสลิทธลิใธ นสลินื่งนกันี้นทบีนื่เธอปรารถนาอยต่างสลินี้นสลุดใจของเธอ (พระเยซยทรงใชข้วลิธบี

การทบีตนื่ รงขข้ามกกันเลยเวลาปฏลิบกัตลิกกับนายรข้อยคนนกันี้นในมกัทธลิว 8:7 เราตข้องระลซกไวข้เสมอวต่าพระเยซยทรงทราบ
ความคลิดและหกัวใจของแตต่ละคนทบีนื่มาหาพระองคร์ดวข้ ยเหตลุผลใดกห็ตาม)
พวกยลิวมองตกัวเองวต่าเปป็น “ลผก” ของพระเจข้า และพยดถซงคนตต่างชาตลิอยต่างเหยบียดหยามวต่าเปป็น “สทุนมัข”
ทบีนื่ไมต่สะอาดและตนื่คาทราม พวกคนตต่างชาตลิในสมกัยนกันี้นชลินแลข้วกกับการถยกมองเชต่นนบีนี้ และดข้วยเหตลุนบีนี้สคานวนตรงนบีนี้จซง
ไมต่ไดข้ทคาใหข้ขกัดเคนองใจและทคาใหข้เจห็บปวดถซงขนาดนกันี้นอยต่างทบีนื่เราคลิด
ขข้อ 27: “ผผผู้หญริงนมันั้นทผลวข่า “จรริงพระองคคเจผู้าขผู้า แตข่สทุนมัขนมันั้นยข่อมกรินเดนทรีสิ่ตกจากโตต๊ะนายของมมัน”
คคาตอบเดบียวทบีนื่หญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียคนนบีนี้ใหข้ไมต่เพบียงแสดงใหข้เหห็นถซงระดกับทบีนื่สยงมากๆของความเชนนื่อและ
ความถต่อมใจเทต่านกันี้น แตต่ยกังแสดงใหข้เหห็นถซงความสามารถและความเฉลบียวฉลาดของเธอดข้วย แทนทบีนื่จะขลุต่นเคนองใจ
และเดลินจากไปดข้วยความขยะแขยง เธอกลกับเดลินกข้าวตต่อไปทบีนื่ทคาใหข้พระเยซยเจข้าประทานสลินื่งทบีนื่ใจเธอปรารถนา
คลุณเชนนื่อไดข้เลยวต่าหญลิงผยข้นบีนี้ไมต่ไดข้กคาลกังประชดประชกัน เพราะวต่าเธอมบีใจและจลิตวลิญญาณทบีนื่แตกสลายและ
เธอปรารถนาการอกัศจรรยร์หนซนื่งเพนนื่อลยกสาวของเธอ เธอกลต่าววต่า “พระองคร์เจข้าขข้า ขข้าพระองคร์ทราบวต่ามกันไมต่
เหมาะสมทบีนื่พระองคร์จะเอาขนมปฟังของลยกๆมาโยนใหข้พวกสลุนกัข แตต่พระองคร์ทรงทราบวต่าพวกสลุนกัขเกห็บเศษอาหาร
ทบีตนื่ กจากโตต๊ะนายของพวกมกัน” กลต่าวอบีกนกัยหนซนื่ง เธอยอมทบีนื่จะเปป็นสลุนกัขทบีนื่อยยต่ใตข้โตต๊ะและรกับ “เศษเดน” หรนอสลินื่งทบีนื่
เปป็นของเหลนอๆ แทข้จรลิงแลข้วพวกยลิวเปป็นชนชาตลิทบีนื่ถยกเลนอกสรรและประชาชาตลิทถบีนื่ ยกเลนอกของพระเจข้า และพวก
เขามบีสถานทบีนื่และภารกลิจทบีนื่พลิเศษในโลกนบีนี้ อยต่างไรกห็ตาม หญลิงผยข้นบีนี้ไมต่ไดข้กคาลกังขอรข้องพระเยซยใหข้พรากสลิทธลิพลิเศษ
ใดๆไปจากพวกยลิวเลย – แตต่หากพระองคร์ไดข้เสดห็จมาเพนนื่อนคาขนมปฟังมาใหข้ลยกๆแหต่งอาณาจกักรนกันี้น แนต่นอนวต่าคน
ตต่างชาตลิทบีนื่ถยกรกังเกบียจคนหนซนื่งนต่าจะไดข้เศษเดนสกักสองสามชลินี้นทบีนื่ถยกเหลนอมา มาระโกกลต่าววต่า “ใหข้พวกลยกกลินอลินื่ม
เสรียกข่อน” (มาระโก 7:27) – ซซนื่งบอกเปป็นนกัยอยต่างแนต่นอนวต่าหลกังจากนกันี้น “พวกสลุนกัข” กห็จะไดข้กลิน เปาโลกลต่าววต่า
“ดข้วยวต่าขข้าพเจข้าไมต่มบีความละอายในเรนนื่องขต่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวต่าขต่าวประเสรลิฐนกันี้นเปป็นฤทธลิธเดช
ของพระเจข้า เพนนื่อใหข้ทลุกคนทบีนื่เชนนื่อไดข้รกับความรอด พวกยริวกล่อน และพวกกรรีก (คนตข่างชาตริ) ดด้วย” (โรม 1:16)
บรรดาผยข้รยข้ภาษากรบีกบอกเราวต่าคคาวต่า “สทุนมัข” ตรงนบีนี้ (และในมาระโก 7:27) สนนื่อถซงสลุนกัขตกัวเลห็กๆหรนอลยก
สลุนกัขทบีนื่ไดข้รบกั อนลุญาตใหข้วลินื่งไปมาในบข้านและอยยต่ใตข้โตต๊ะไดข้ หญลิงผยข้นบีนี้นต่าจะจงใจใชข้คคานบีนี้ เพราะวต่าเธอฉวยโอกาสใชข้
ประเดห็นนบีนี้และเสนอประเดห็นของตกัวเธอเอง – “หากพวกเราเปป็นสลุนกัข กห็ขอใหข้เรากลินอยต่างสลุนกัข – ไดข้กลินเศษ
อาหารแหต่งความเมตตาของพระองคร์ไดข้ไหม?” นบีนื่เปป็นเหมนอนกกับวต่าเธออยยต่ใตข้ขอบโตต๊ะ อยยใต่ กลข้กกับบรลิเวณทบีนื่จกัดงาน
เลบีนี้ยงของชนชาตลิอลิสราเอล คคาทบีนื่ใชข้เรบียกแทน “สลุนกัข” ปรากฏหข้าครกันี้งในภาคพกันธสกัญญาใหมต่ แตต่คคากรบีกทบีนื่ถยกใชข้
ตรงนบีนี้ (และในมาระโก 7:27, 28) ไมต่ถยกพบทบีนื่อนนื่นอบีกในพระคกัมภบีรร์ พวกสลุนกัขถยกกลต่าวถซงวต่าเปป็นสลินื่งทบีนื่คนไมต่ชอบทกันื่ว
พระคกัมภบีรตร์ ลอดทกันี้งเลต่ม
แนต่นอนวต่าหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียคนนบีนี้เปป็นวบีรสตรบีแหต่งความเชนนื่อ และเราจะไดข้รกับประโยชนร์หากเรา
ดคาเนลินตามแบบอยต่างของเธอ ผยข้เชนนื่อจคานวนมากเกลิดรยข้สซกหดหยต่และทข้อใจหากพระเจข้าไมต่ทรงตอบคคาอธลิษฐานของ
พวกเขาในทกันทบี ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้เราไดข้รบกั ประโยชนร์จากความพากเพรียรทบีนื่ถต่อมใจของหญลิงผยข้นบีนี้เชต่นกกัน ซซนื่ง
อาจเปรบียบไดข้กกับยาโคบตอนทบีนื่เขาปลนี้คาสยข้ตลอดทกันี้งคนนกกับพระองคร์เดบียวกกันกกับทบีนื่หญลิงผยข้นบีนี้มาหาและพยดคลุย เรนนื่องราว
นกันี้นถยกบกันทซกอยยต่ในปฐมกาล 32:24-26:

“ยาโคบอยยต่ทบีนื่นกันื่นแตต่ผยข้เดบียว มบีบลุรลุษผยข้หนซนื่งมาปลนี้คากกับเขาจนเวลารลุต่งสาง เมนนื่อบลุรลุษผยข้นกันี้นเหห็นวต่าจะเอาชนะ
ยาโคบไมต่ไดข้ กห็ถยกตข้องทบีนื่ขข้อตต่อตะโพกของยาโคบ ขข้อตต่อตะโพกของยาโคบกห็เคลห็ด เมนนื่อปลนี้คาสยข้กกันอยยต่นกันี้น บลุรลุษนกันี้น
จซงวต่า “ปลต่อยใหข้เราไปเถลิดเพราะใกลข้สวต่างแลข้ว” แตต่ยาโคบตอบวต่า “ขผู้าพเจผู้าไมข่ยอมใหผู้ทข่านไป นอกจากทข่านจะ
อวยพรแกข่ขผู้าพเจผู้า””
ผมไมต่ไดข้กคาลกังบอกเปป็นนกัยวต่าพระเจข้าทรงบกังคกับเราใหข้อข้อนวอนขอพระคลุณของพระองคร์และพระพร
ตต่างๆของพระองคร์ แตต่หลายครกันี้งพระเจข้ากห็ไมต่ทรงเหห็นสมควรทบีนื่จะตอบเราเรห็วๆ ในวาระเชต่นนกันี้นเราไมต่ควรรยข้สซก
ทข้อใจ ตรงกกันขข้าม เราควรแสดงออกถซงความเชนนื่อและพากเพบียรในการอธลิษฐานและในการเสนอสลินื่งตต่างๆทบีนื่เรา
ตข้องการตต่อองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
ขข้อ 28: “แลผู้วพระเยซผตรมัสตอบเขาวข่า “โอ หญริงเออ๋ย ความเชฉสิ่อของเจผู้ากร็มาก ใหผู้เปป็นไปตามความ
ปรารถนาของเจผู้าเถริด” และลผกสาวของเขากร็หายเปป็นปกตริตมันั้งแตข่ขณะนมันั้น”
วลบี “โอ หญริงเออ๋ย” มบีลกักษณะทบีนื่แสดงออกมากกวต่าแคต่ “หญลิงเออ๋ย” จากนกันี้นพระเยซยตรกัสวต่า “ความเชฉสิ่อ
ของเจผู้ากร็มาก” พระเจข้าทรงใหข้เกบียรตลิความเชนนื่อ และมกันเปป็นไปไมต่ไดข้เลยทบีนื่จะทคาใหข้พระองคร์พอพระทมัยโดย
ปราศจากความเชนนื่อ (ฮบ. 11:6) “คนชอบธรรมจะมรีชรีวตริ ดคารงอยผโข่ ดยความเชนนื่อ” (โรม 1:17) และ “การกระทคา
ใดๆกห็ตามทบีนื่มลิไดข้กระทคาดข้วยความเชนนื่อกห็เปป็นบาปทกันี้งสลินี้น” (โรม 14:23)
“...ใหผู้เปป็นไปตามความปรารถนาของเจผู้าเถริด” พระเยซยทรงบอกหญลิงผยข้นบีนี้วต่าเธอไดข้รกับตามคคาขอแลข้ว
ตอนแรกดยเหมนอนวต่าพระองคร์จะไมต่ประทานสลินื่งใดใหข้แกต่เธอเลย พระองคร์ไมต่ทรงตอบเธอเลยดข้วยซนี้คา แตต่บกัดนบีนี้
พระองคร์ทรงเปปิดคลกังทรกัพยร์แหต่งพระคลุณของพระองคร์แกต่เธอแลข้วและเชนนี้อเชลิญเธอใหข้มาตกักตวงและเอาสลินื่งทบีนื่เธอ
ปรารถนากลกับบข้านไปไดข้ตามสบาย
พระเยซยทรงแสดงใหข้เธอเหห็นอยยต่ชกันื่วครยต่หนซนื่ง – เหมนอนกกับทบีนื่โยเซฟไดข้กระทคาตต่อพบีนื่ๆของตน (ปฐก. บททบีนื่
42-45) – ดข้านทบีนื่เขข้มงวด; แตต่เชต่นเดบียวกกับโยเซฟ (ผยข้เปป็นภาพเลห็งถซงพระเยซย) พระองคร์มลิไดข้ทรงเขข้มงวดอยต่างนกันี้น
นานนกัก อยต่างนข้อย พระองคร์กห็ไมต่ไดข้ทรงเขข้มงวดแบบนกันี้นนานเกลินกวต่าทบีนื่จคาเปป็น เมนนื่อหญลิงผยข้นกันี้นถต่อมตกัวลงตต่อพระ
พกักตรร์พระองคร์ พระเยซยกห็ทรงประกาศวต่าพระองคร์ไมต่เคยพบความเชนนื่อเชต่นนบีนี้ในอลิสราเอลทกันี้งสลินี้นเลย ความเชฉสิ่อทรีสิ่
ยริสิ่งใหญข่นคาพระพรยริสิ่งใหญข่มาจากพระเจผู้าผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์
หญลิงผยข้นบีนี้แสดงใหข้เหห็นความถต่อมใจของเธอเมนนื่อเธอกลต่าววต่าเธอยอมรกับประทานเศษอาหารเหมนอนกกับลยก
สลุนกัขตกัวหนซนื่งจะกลิน แตต่จงสกังเกตวต่าพระเยซยมลิไดข้ตรกัสถซงความถต่อมใจนบีนี้ ถซงแมข้วต่ามกันจะนต่ากลต่าวถซงเหลนอเกลินกห็ตาม
เพราะวต่านกันื่นเปป็นผลลมัพธคของความเชฉสิ่อทบีนื่ยลินื่งใหญต่ของเธอ ความไมต่เชนนื่อกต่อใหข้เกลิดความเยต่อหยลินื่ง แตต่ความเชนนื่อใหข้
กคาเนลิดความถต่อมใจ ผยข้แตต่งเพลงสดลุดบีกลต่าววต่า “ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร์ พระองคร์ทรงสดมับความปรารถนาของคนทรีสิ่
ถข่อมตมัวลง จะทรงเสรลิมกคาลกังใจเขา และพระองคร์จะทรงเงบีนื่ยพระกรรณสดกับถข้อยคคาของเขา” (เพลงสดลุดบี 10:17)
“และลดูกสาวของเขากห็หายเปป็นปกตวิตนนั้งแตล่ขณะนนนั้น” นบีทนื่ คาใหข้เรานซกถซงขลุนนางผยข้นกันี้นทบีนื่มาหาพระเยซย
และประกาศวต่าหากพระเยซยไมต่เสดห็จไปทบีนื่บข้านของเขา บลุตรทบีนื่ปฝ่วยของเขากห็คงจะเสบียชบีวลิต พระเยซยตรกัสตอบเขา
วต่า “จงไปตามทางของทต่านเถลิด บลุตรของทต่านจะไมต่ตาย” – และแนต่นอนวต่าเมนนื่อขลุนนางผยข้นกันี้นกลกับไปถซงบข้าน บลุตร
ของเขากห็ยกังมบีชบีวลิตอยยต่ เขาถามพวกคนใชข้วาต่ เดห็กนกันี้นเรลินื่มหายปฝ่วยเมนนื่อไร และเมนนื่อพวกเขาบอกเขาแลข้ว เขากห็รบกั

สารภาพวต่านกันื่นเปป็นเวลาเดบียวกกับทบีนื่พระเยซยตรกัสวต่า “บลุตรของทต่านจะไมต่ตาย” นบีนื่เปป็นภาพอกันงดงามของความรอด
(กรลุณาตกันี้งใจศซกษายอหร์น 4:46-54)

ความทรงฤทธริธิ์ทมันั้งสรินั้น ความอดทน และฤทธริธิ์เดชของพระครริสตร์
นบีนื่เปป็นภาพอกันงดงามของพระผยข้ชวต่ ยใหข้รอดและความรอดสคาหรกับคนบาปในเรนนื่องราวตอนนบีนี้ทบีนื่เราเพลินื่ง
ศซกษาไป มกันเปป็นเรนนื่องแปลกจรลิงๆทบีพนื่ ระเยซยเสดห็จเขข้าไปในบางพนนี้นทบีนื่และบางสถานทบีนื่เพบียงแคต่ครกันี้งเดบียว และดย
เหมนอนวต่าการไปเยนอนดกังกลต่าวนคาไปสยต่บางสลินื่งทบีนื่พลิเศษเหนนอธรรมดาและเหนนอธรรมชาตลิอยยต่เสมอ (พระเยซยเสดห็จ
ไปถซงในนาอรินพอดบีกกับตอนนบีนี้ชายหนลุต่มคนหนซนื่งกคาลกังถยกหามไปยกังหลลุมศพของเขา พระองคร์จะเสดห็จไปถซงกต่อน
หนข้านกันี้นเพบียงนลิดเดบียวหรนอชข้าไปเพบียงนลิดเดบียวกห็ทคาไดข้ แตต่พระองคร์กห็เสดห็จไปถซงพอดบีกกับตอนทบีนื่พระองคร์ทรงเปป็นทบีนื่
ตข้องการเพนนื่อพกันผยกหกัวใจทบีนื่แตกสลายของคลุณแมต่ทต่านหนซนื่ง อต่านเรนนื่องราวตอนนบีนี้ไดข้ในลยกา 7:11-15)
บางแหต่งในเขตทข้องถลินื่นของเมนองไทระและเมนองไซดอน คลุณแมต่ชาวตต่างชาตลิคนหนซนื่งอาศกัยอยยต่กกับบลุตรสาว
ของเธอซซนื่งถยกพวกผบีเขข้าสลิง หกัวใจของคลุณแมต่ทต่านนบีนี้หวกันื่นไหวดข้วยความเวทนาสงสารเปป็นครกันี้งคราวเมนนื่อเธอเฝฟ้าดยฝยง
ชนแหต่ลงทลิศใตข้ไปยกังเมนองชนบทเหลต่านกันี้นซซนื่งเปป็นทบีนื่ๆพระเยซย, นกักรกักษาโรคผยข้ยลินื่งใหญต่, กคาลกังปรนนลิบกัตลิและเทศนา
(มาระโก 3:8; ลยกา 6:17) เธอปรารถนาทบีนื่จะไปกกับพวกเขาดข้วย – และมบีความเปป็นไปไดข้ทบีนื่วต่าเธอไดข้ไปเขข้ารต่วม
การประชลุมเหลต่านกันี้นในบางครกันี้ง แตต่หากเธอไมต่ไดข้ไป เธอกห็เคยไดข้ยลินเรนนื่องราวตต่างๆอกันนต่าทซนื่งทบีนื่เหลต่ามลิตรสหายและ
เพนนื่อนบข้านมาบอกวต่าพระเยซยกคาลกังทคาอะไรอยยต่ เธอรยวข้ าต่ พระเยซยทรงเปป็นยลิวคนหนซนื่งและวต่าพวกยลิวรกังเกบียจและ
เกลบียดชกังชนชาตลิของเธอ แตต่เมนนื่อพระเยซยเสดห็จเยนอนพนนี้นทบีนื่นกันี้นทบีนื่เธออาศกัยอยยต่ ทกันี้งๆทบีนื่ขข้อเทห็จจรลิงกห็คนอวต่าพระองคร์
ทรงเปป็นยลิว ดข้วยความจนตรอกเธอจซงตกัดสลินใจไปและขอรข้องพระองคร์ใหข้ชต่วยลยกสาวของเธอ
เราควรหมายเหตลุไวข้วาต่ เธอ ซซนื่งเปป็นคนตต่างชาตลิ ไดข้เขข้ามาหาพระเยซยและเรบียกพระองคร์วาต่ บทุตรดาวริด –
ซซนื่งเปป็นชนนื่อเรบียกแบบยลิวโดยเฉพาะ – และพระองคร์ทรงปฏลิเสธทบีนื่จะตอบเธอ คลุณแมต่ทต่านนบีนี้ไมต่รยข้วาต่ ในพระทกัยอกันยลินื่ง
ใหญต่ของพระเจข้า สลินื่งกบีดขวางดข้านชาตลิพกันธลุทร์ กันี้งสลินี้นกห็มลายหายไป ดข้วยเหตลุนบีนี้เมนนื่อเธอเรบียกพระเยซยแคต่วต่า “พระองคค
เจผู้าขผู้า” (Lord -- องคร์พระผยข้เปป็นเจข้า) เธอกห็ไดข้รกับคคาตอบในทกันทบี
จากนกันี้นพระเยซยทรงสคาแดงฤทธลิธเดชของพระองคร์ในการจกัดการกกับความตข้องการตต่างๆของคนทมันั้งปวง
พระองคร์ตรกัสแกต่หญลิงผยข้นบีนี้วต่า “ซซนื่งจะเอาอาหารของลยกโยนใหข้แกต่สลุนกัขกห็ไมต่ควร” แตต่แนต่นอนวต่าความอบอลุต่นแหต่ง
พระเนตรของพระองคร์และสบีพระพกักตรร์อกันประเสรลิฐของพระองคร์คงทคาใหข้หญลิงผยข้นบีนี้ทราบวต่าพระองคร์มลิไดข้ทรงมอง
เธอเหมนอนเปป็นสลุนกัขธรรมดาๆ เธอจซงทยลตอบกลกับไปวต่า “นบีนื่เปป็นความจรลิง พระองคร์เจข้าขข้า แตต่พวกสลุนกัขกห็เกห็บเศษ
เดนทบีตนื่ กจากโตต๊ะของนายเพคะ” เมนนื่อในใจของเราเราพลิสจย นร์ใหข้พระเจข้าเหห็นวต่าเรายลินดบีทบีนื่จะรกับเศษขนมปฟัง
พระองคร์กปห็ ระทานขนมปฟังกผู้อนใหข้เราเสมอ พระเยซยตรกัสวต่า “โอ หญลิงเออ๋ย ความเชนนื่อของเจข้ากห็มาก ใหข้เปป็นไป
ตามความปรารถนาของเจข้าเถลิด” หญลิงผยข้นบีนี้ไมต่ไดข้ถามอะไรมากไปกวต่านกันี้นอบีก แตต่จากไป – และเมนนื่อเธอกลกับไปถซง
บข้าน ลยกสาวตกัวนข้อยของเธอกห็หายดบีแลข้วและรออยยต่
พระเยซยองคร์เดบียวกกับทบีนื่ไดข้รกกั ษาลยกสาวทบีนื่ถยกผบีสลิงของหญลิงชาวซบีเรบียฟปนลิเซบียผยข้นบีนี้ใหข้หายทรงพรข้อมและเตห็ม
พระทกัยทบีจนื่ ะรกักษาวลิญญาณและจลิตใจของคลุณเดบีดี๋ยวนบีนี้ พระองคร์ทรงสกัพพกัญญย; พระองคร์ทรงทราบทลุกสลินื่งเกบีนื่ยวกกับตกัว
คลุณ คลุณไมต่จคาเปป็นตข้องบอกพระองคร์วาต่ คลุณไดข้ทคาอะไรลงไปหรนอคลุณไมต่ไดข้ทคาอะไร – แคต่ทยลพระองคร์วาต่ คลุณ

ปรารถนาความรอด พระองคร์ทรงอดทนกกับคลุณมาตลอด คลุณจะถยกตกัดออกไปกห็ไดข้หลายครกันี้งแลข้ว แตต่พระเจข้ากห็ยกัง
ทรงอนลุญาตใหข้คลุณมบีชบีวตลิ อยยต่จนถซงบกัดนบีนี้ ความเมตตาของพระเจข้าไดข้ถยกหยลิบยนนื่นใหข้แกต่คลุณแลข้ว – ดกังนกันี้นทคาไมไมต่
เชนนื่อในพระเยซยครลิสตร์เจข้าและรกับความรอดลต่ะครกับ? อกัครสาวกเปาโลกลต่าววต่า “ขข้าพเจข้าไมต่มบีความละอายในเรนนื่อง
ขต่าวประเสรลิฐของพระครลิสตร์ เพราะวต่าขต่าวประเสรลิฐนกันี้นเปป็นฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้า เพฉสิ่อใหผู้ททุกคนทรีสิ่เชฉสิ่อไดผู้รมับความ
รอด พวกยลิวกต่อน และพวกกรบีกดข้วย” (โรม 1:16)
ผมเชฉสิ่อพระคกัมภบีรร์ทกันี้งเลต่ม – ตกังนี้ แตต่คคาแรกในปฐมกาลจนถซงคคาสลุดทข้ายในวลิวรณร์ ผมรมักพระคกัมภบีรทร์ กันี้งเลต่ม
แตต่ผมรกักสต่วนนบีนี้ของพระวจนะของพระเจข้าเปป็นพลิเศษ

ฝซูงชนไดผู้รมับการรมักษาใหผู้หาย
ขข้อ 29: “พระเยซผจซงเสดร็จจากทรีสิ่นมัสิ่นมายมังทะเลกาลริลรี แลผู้วเสดร็จขซนั้นไปบนภผเขาทรงประทมับทรีสิ่นมัสิ่น”
เรนนื่องราวตอนนบีนี้ถยกพบในมาระโก 7:31-37 เชต่นกกัน คคากลต่าวทบีวนื่ ต่า “พระเยซผจซงเสดร็จจากทรีสิ่นมัสิ่น” บต่งบอก
วต่าพระองคร์ทรงออกเดลินทางจากเขตแดนของเมนองไทระและเมนองไซดอนแลข้ว เราไมต่ทราบวต่าพระองคร์ทรงพกักอยยต่
ในพนนนี้ ทบีนื่นกันี้นนานเทต่าใด – แนต่นอนวต่าไมต่นานมากนกัก และเราไมต่มบีขข้อมยลใดเลยเกบีนื่ยวกกับการเดลินทางสต่วนทบีนื่เหลนอ
ของพระองคร์ในฟปนลิเซบีย
เมนนื่อพระเยซยเสดห็จออกจากพนนนี้ ทบีนื่นกันี้นแลข้ว พระองคร์กห็นาต่ จะผต่านไปยกังทลิศตะวกันออกขข้ามแมต่นนี้คาจอรร์แดน
และจากนกันี้นกห็เดลินทางไปยกังทลิศใตข้จนกระทกันื่งพระองคร์เสดห็จผต่านเขข้าไปในแควข้นสลิบเมนองนกันี้นแหต่งทศบลุรบี (เดคา
โปลลิส): “ตต่อมาพระองคร์จซงเสดห็จจากเขตแดนเมนองไทระและเมนองไซดอน ดคาเนลินตามทางแควข้นทศบลุรบี มายกัง
ทะเลกาลลิลบี” (มาระโก 7:31) ตามทบีนื่เหลต่านกักประวกัตศลิ าสตรร์พระคกัมภบีรวร์ ต่าไวข้ เดคาโปลลิสเปป็นแควข้นหนซนื่งทบีนื่อยยต่ทาง
ทลิศตะวกันออกเฉบียงใตข้ของทะเลกาลลิลบี อกันประกอบดข้วยเมนองกรบีกสลิบเมนอง เกข้าเมนองในสลิบเมนองนบีนี้อยยต่ทางทลิศตะวกัน
ออกของแมต่นนี้คาจอรร์แดนและอบีกเมนองทบีนื่เหลนออยยต่ทางทลิศตะวกันตก
การเดลินทางนบีนี้นต่าจะไปสลินี้นสลุดทบีนื่ไหนสกักแหต่งในบรลิเวณขอบดข้านตะวกันออกเฉบียงใตข้ของทะเลกาลลิลบี พนนี้นทบีนื่
สต่วนนบีนี้อยยต่นอกเขตปกครองของเฮโรด เหมนอนกกับพนนี้นทบีนื่เหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยเสดห็จไปเพนนื่อปลบีกตกัวกต่อนหนข้านบีนี้ (มธ.
14:13; 15:21) ความปรารถนาของพระองคร์ทบีนื่จะอยยต่นอกเขตอคานาจของเฮโรดในขณะนกันี้นอาจทคาใหข้พระองคร์ทรง
เดลินทางตามทบีบนื่ รรยายไวข้แทนทบีนื่จะเสดห็จจากพนนี้นทบีนื่ของเมนองไทระและเมนองไซดอนเขข้าไปในแควข้นกาลลิลบีโดยตรง
และขข้ามทะเลนกันี้นไป ดยเหมนอนวต่าพระองคร์มลิไดข้หยลุดพกักในพนนี้นทบีนื่ของเมนองซบีซารบียาฟปลลิปปป ซซนื่งนต่าจะเปป็นเพราะทรง
ปรารถนาทบีนื่จะกลกับไปเยนอนเมนองเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่รอบทะเลนกันี้นทบีนื่พระองคร์ไดข้ไปเยนอนมากต่อนหนข้านกันี้น
ขณะนบีนี้พระเยซยทรงอยยต่ในแดนกาดารา (หนซนื่งในสลิบเมนองนกันี้น) ซซนื่งเปป็นเขตแดนเดบียวกกับทบีนื่พระองคร์ไดข้ทรง
รกักษาชายผบีสลิงสองคนนกันี้นและทรงอนลุญาตผบีกองนกันี้นใหข้ทคาลายสลุกรฝยงนกันี้น (มธ. 8:28-34; มก. 5:1-13; ลก. 8:2639) ตามทบีนื่มกัทธลิว 4:25 กลต่าวมบีคนมากมายในเดคาโปลลิสทบีนื่เคยไดข้ยลินพระเยซยสกันื่งสอนหลายเดนอนกต่อนหนข้าการ
รกักษาชายสองคนนกันี้นทบีนื่ถยกผบีสลิง แตต่เมนนื่อพระเยซยเสดห็จไปเยนอนพนนี้นทบีนื่นกันี้นคราวนบีนี้ พกันธกลิจของพระองคร์กห็สรข้างความ
ประทกับใจมากกวต่าเดลิมตกันี้งเยอะ – นต่าจะเปป็นเพราะคคาพยานของคนทบีนื่หายจากการถยกผบีสลิงนกันี้นทบีนื่ถยกกลต่าวถซงใน
กลิตตลิคลุณของลยกา หลกังจากทบีนื่เขาหายแลข้ว พระเยซยทรงสกันื่งเขาวต่า “จงกลมับไปบผู้านเรฉอนของตมัว และบอกถซงเรฉสิ่อง

การใหญข่ซซสิ่งพระเจผู้าไดผู้ทรงกระทคาแกข่เจผู้า” แลข้วคนนกันี้นกห็ไปประกาศแกข่คนทมันั้งเมฉองถซงเหตลุการณร์ใหญต่ยลินื่งทบีพนื่ ระเยซย
ไดข้ทรงกระทคาแกต่ตน” (ลยกา 8:39)
บกัดนบีนี้เราอต่านวต่าพระเยซย “เสดร็จขซนั้นไปบนภผเขาทรงประทมับทรีสิ่นมัสิ่น” คคากลต่าวแบบนบีนี้ทคาใหข้ผมชนนื่นชมพระ
เยซยเจข้ามากขซนี้นเรนนื่อยๆ พระองคร์ทรงเปป็นพระเจข้าในกายเนนนี้อหนกัง พระองคร์ทรงเหนนอธรรมชาตลิและมาจากสวรรคร์
แตต่พระองคร์กห็ทรงเปป็นมนลุษยร์เชต่นกกัน และพระองคร์ทรงรกักทบีนื่จะอยยตต่ ามลคาพกัง ทบีนื่จะนกันื่งลงในภยเขาตต่างๆหรนอรลิมฝฟัปี่ง
ทะเลเพนนื่อผต่อนคลายและหยลุดพกัก ภยเขาทบีนื่ถยกกลต่าวถซงนบีนี้เปป็นเทนอกเขาทบีนื่ทอดยาวตลอดฝฟัปี่งตะวกันออกของทะเลกาลลิ
ลบี
ขข้อ 30: “และประชาชนเปป็นอมันมากมาเฝฟ้าพระองคค พาคนงข่อย คนตาบอด คนใบผู้ คนพริการ และคน
เจร็บอฉสิ่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซผ แลผู้วพระองคคทรงรมักษาเขาใหผู้หาย”
บางทบีผมกห็รยข้สซกวต่าสถานทบีนื่ๆพระเยซยทรงเลนอกทบีนื่จะนกันื่งลงคนอทบีนื่ๆพระองคร์สามารถมองไปยกังทะเลกาลลิลบีไดข้
ทบีนื่นกันื่นพระองคร์ไดข้ทรงกระทคาการอกัศจรรยร์มากมายทบีนื่เปป็นการรกักษาโรค และพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอาหารฝยงชนอบีก
กลลุต่มหนซนื่งดข้วย ในกรณบีนบีนี้ คนเหลต่านกันี้นจคานวนมากทบีนื่อยยต่ทบีนื่นกันื่นนต่าจะเปป็นคนตต่างชาตลิ ดข้วยวต่าสลิบเมนองนกันี้นในพนนี้นทบีนื่นกันี้นมบี
คนตต่างชาตลิอาศกัยอยยต่มากกวต่าพวกยลิว พระเยซยนต่าจะทรงใชข้เวลาหลายวกันพกักอยยใต่ นพนนี้นทบีนื่แหต่งนกันี้นเนนนื่องจากตข้องใชข้
เวลาสกักพกักเพนนื่อทบีนื่ผยข้คนจะรยวข้ ต่าพระองคร์ทรงอยยต่ทบีนื่นกันื่น และขข้อ 32 กห็บอกเราวต่าฝยงชนกลลุต่มนกันี้นอยยต่กกับพระองคร์มาไดข้
สามวกันแลข้ว
“ประชาชนเปป็นอมันมาก” – ตรงตกัวคนอ “ฝยงชนจคานวนมาก” – ถยกใชข้ในพระคคาหลายตอนในหนกังสนอ
กลิตตลิคลุณเลต่มตต่างๆ ในพระคคาขข้อนบีนี้เรามบีบกันทซกโดยรวมเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์หลายประการ ประชาชนเหลต่านกันี้นพา
“คนงข่อย คนตาบอด คนใบผู้ คนพริการ...” มาหาพระเยซย (จงเปรบียบเทบียบมกัทธลิว 4:23; 8:16; 9:35; 12:15) หนซนื่ง
ในการอกัศจรรยร์เหลต่านกันี้นทบีนื่พระเยซยทรงกระทคาทบีนื่นบีนื่คนอการรกักษาชายหยหนวกและเปป็นใบข้คนนกันี้นใหข้หาย ซซนื่งถยก
บรรยายไวข้โดยมาระโกเทต่านกันี้น (มาระโก 7:32-37)
ผมขอชบีนี้ใหข้เหห็นวต่าคคาวต่า “คนพริการ” ในคคากรบีกบต่งบอกถซง “ทบีนื่คด, ทบีนื่งอ, ทบีนื่หด” บางครกันี้งมกันกห็ใชข้กกับกรณบี
ตต่างๆของการทคาใหข้ดข้วน, การสยญเสบียบางสต่วนของรต่างกายไป (มธ. 18:8) บางทบีคคาภาษาอกังกฤษทบีนื่ดบีทสบีนื่ ลุดทบีนื่เราใชข้
วกันนบีนี้ไดข้สคาหรกับ “พลิการ” (maimed) คนอ crippled
มกันนต่าสนใจมากๆทบีนื่จะสกังเกตเหห็นในบกันทซกตต่างๆของกลิตตลิคณ
ลุ วต่าพระเยซยทรงทคาใหข้คนตายเปป็นขซนี้นมา
และทรงรกักษาโรคภกัยไขข้เจห็บทลุกรยปแบบและความเจห็บปฝ่วยทลุกชนลิด – แตต่การทคาใหข้หยของมกัลคกัสกลกับสยต่สภาพเดลิมกห็
เปป็นตกัวอยต่างเหตลุการณร์เดบียวของการทบีพนื่ ระเยซยทรงทคาใหข้สต่วนทบีนื่หายไปของรต่างกายกลกับคนนมา เหตลุการณร์นบีนี้เกลิด
ขซนี้นในสวนเกทเสมนบีตอนทบีนื่เปโตรชกักดาบของตนและฟฟันหยของมกัลคกัสขาดและพระเยซยทรงทคาใหข้ใบหยนกันี้นกลกับสยต่
สภาพเดลิมอยต่างนต่าอกัศจรรยร์ (ลยกา 22:50, 51; ยอหร์น 18:10, 11)
หลกังจากทบีนื่มกัทธลิวเอต่ยถซงคนงต่อย, คนตาบอด, คนใบข้, และคนพลิการแลข้ว เขาเสรลิมวต่า “และคนเจร็บอฉสิ่นๆ
หลายคน” – ซซนื่งนต่าจะรวมถซงโรคภกัยหรนอความเจห็บปฝ่วยใดๆทบีนื่คนเราอาจจะมบีดวข้ ย พระเยซยผยข้ทรงเปป็นพระเจข้าใน
กายเนนนี้อหนกังทรงสามารถรกักษาโรคไดข้ทกลุ ชนลิดและรต่างกายทบีนื่พลิการทลุกรยปแบบ นกันื่นคงจะเปป็นภาพทบีนื่นต่าชมจรลิงๆ –
คนเจห็บปฝ่วยมากมายเหลนอเกลินพรข้อมกกับโรคภกัยและความเจห็บไขข้ตต่างๆซซนื่งเยอะเกลินกวต่าจะเอต่ยไดข้ เราควรเหห็นวต่า

พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ รงดลใจมกัทธลิวใหข้เอต่ยถซงความเจห็บปฝ่วยเหลต่านกันี้นทบีนื่เชนนื่อมโยงกกับคคาพยากรณร์ตต่างๆทบีนื่เกบีนื่ยวขข้อง
กกับการเสดห็จมาของพระเมสสลิยาหร์ (กรลุณาอต่านอลิสยาหร์ 35:4, 5 และมกัทธลิว 11:5)
เพนนื่อนๆและคนทบีนื่พวกเขารกักทบีนนื่ คาคนเจห็บปฝ่วยเหลต่านกันี้นมากห็พาพวกเขามา “วางแทบพระบาทของพระ
เยซผ” นบีนื่ไมต่ไดข้บอกเปป็นนกัยวต่าพวกเขาโยนคนเจห็บปฝ่วยเหลต่านกันี้นลงบนพนนี้นดลินหรนอวต่าพวกเขาไมต่เอาใจใสต่คนเหลต่านกันี้น
แตต่มกันบอกเปป็นนกัยถซงความเรต่งรบีบและความกลุลบีกลุจอทต่ามกลางฝยงชนเหลต่านกันี้นทบีนื่มาขอรกับการรกักษา คนเหลต่านกันี้นถยก
วางทบีพนื่ ระบาทของพระเยซย – “แลผู้วพระองคคทรงรมักษาเขาใหผู้หาย”!
ขข้อ 31: “คนเหลข่านมันั้นจซงอมัศจรรยคใจนมักเมฉสิ่อเหร็นคนใบผู้พผดไดผู้ คนพริการหายเปป็นปกตริ คนงข่อยเดรินไดผู้ คน
ตาบอดกลมับเหร็น แลผู้วเขากร็สรรเสรริญพระเจผู้าของชนชาตริอริสราเอล”
“...คนเหลข่านมันั้นจซงอมัศจรรยคใจนมัก...” พวกเขาไดข้ยลินคนใบข้พดย และพวกเขาไดข้เหห็นคนเจห็บปฝ่วยทลุกรยปแบบ
หายดบีในทกันทบี พวกเขารกับสารภาพในหกัวใจของตกัวเองวต่าพวกเขาไมต่เคยเหห็นอะไรแบบนบีนี้มากต่อนเลย
“...แลผู้วเขากร็สรรเสรริญพระเจผู้าของชนชาตริอริสราเอล” ในมกัทธลิว 9:8 เราอต่านเพบียงวต่า “เขากห็อกัศจรรยร์ใจ
แลข้วพากกันสรรเสรริญพระเจผู้า” ดกังทบีนื่ไดข้ชใบีนี้ หข้เหห็นกต่อนหนข้านบีนี้แลข้ว คนเหลต่านบีนี้ในเดคาโปลลิส (ทศบลุรบี) สต่วนใหญต่เปป็นคน
ตต่างชาตลิและถยกมองวต่าเปป็นคนตต่างชาตลิ ดกังนกันี้นมกันจซงเปป็นเรนนื่องปกตลิธรรมดาทบีนื่มกัทธลิวจะกลต่าววต่าพวกเขา
“สรรเสรลิญพระเจข้าของชนชาตริอริสราเอล” คนสต่วนใหญต่เหลต่านกันี้นทราบวต่าพระเมสสลิยาหร์จะเสดห็จมายกังชนชาตลิ
อลิสราเอลกต่อน พระองคร์ไดผู้เสดห็จมายกังพวกยลิวกต่อนจรลิงๆ แตต่พวกเขากห็ปฏลิเสธพระองคร์ – และบกัดนบีนี้ขต่าวสารนบีนี้ถยก
สต่งไปยกังโลกคนตต่างชาตลิและไปยกัง “ผผผู้ใดทรีสิ่มรีใจปรารถนา”

พระเยซซูทรงเลรีนั้ยงอาหารคนสรีที่พนมั คนนมันั้น
ขข้อ 32: “ฝฝ่ายพระเยซผทรงเรรียกพวกสาวกของพระองคคมาตรมัสวข่า “เราสงสารคนเหลข่านรีนั้ เพราะเขาคผู้าง
อยผข่กบมั เราไดผู้สามวมันแลผู้ว และไมข่มรีอาหารจะกริน เราไมข่อยากใหผู้เขาไปเมฉสิ่อยมังอดอาหารอยผข่ กลมัววข่าเขาจะหริวโหย
สรินั้นแรงลงตามทาง”
ในทบีนื่นพบีนี้ ระเยซยทรงแสดงออกถซงความสงสารทบีนื่มบีตต่อฝยงชนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยยต่กกับพระองคร์ไดข้สามวกันแลข้ว หาก
พวกเขานคาอาหารตลิดตกัวมาดข้วย พวกเขากห็รกับประทานมกันหมดแลข้วและบกัดนบีนี้ไมต่มบีอาหารเหลนอ พวกเขาไดข้ฟฟังพระ
เยซยมาตลอดสามวกัน และเมนนื่อพระองคร์ทอดพระเนตรมองดยฝยงชนมหาศาลเหลต่านบีนี้ พระทกัยของพระองคร์กห็หวกันื่นไหว
ดข้วยความกรลุณาเพราะพระองคร์ทรงทราบวต่าพวกเขาหลิว และพระองคร์ไมต่อยากสต่งพวกเขากลกับบข้านไปโดยทบีนื่ไมต่มบี
อาหารรกับประทาน
ผมมบีความสลุขเหลนอเกลินทบีนื่พระผยข้ชต่วยใหข้รอดของเราทรงหต่วงใยไมต่เพบียงเกบีนื่ยวกกับความผาสลุกฝฝ่ายวลิญญาณ
ของเราเทต่านกันี้น แตต่เกบีนื่ยวกกับความตข้องการประจคาวกันตต่างๆของเราดข้วย หากเราใหข้พระองคร์มาเปป็นอกันดกับหนซนื่ง
พระองคร์กทห็ รงสกัญญาวต่าจะเตลิมเตห็มทลุกความตข้องการ พระองคร์ทรงตกแตต่งดอกไมข้, พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงดยนก
กระจอก – และพระองคร์จะทรงดยแลลยกๆของพระองคร์ พระองคร์ทรงสามารถ, ทรงเตห็มพระทกัย, และทรงพรข้อมทบีนื่
จะเตลิมเตห็มความตข้องการของทลุกคนและใครกห็ตามทบีนื่ยอมใหข้ความเชนนื่อและความไวข้วางใจของพวกเขาอยยต่ใน
พระองคร์

ขข้อ 33: “พวกสาวกทผลพระองคควาข่ “ในถริสิ่นททุรกมันดารนรีนั้ เราจะหาอาหารทรีสิ่ไหนพอเลรีนั้ยงคนเปป็นอมันมาก
นรีนั้ใหผู้อริสิ่มไดผู้”
มองแวบแรกดยเหมนอนวต่าเหลต่าสาวกของพระองคร์ชาข้ ทบีนื่จะเชนนื่อและชข้าทบีนื่จะยอมรกับขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วต่าพระองคร์
ทรงเปป็นผยข้ทบีนื่เพบียงพอสคาหรกับทลุกสลินื่ง ทรงสามารถทบีนื่จะเตลิมเตห็มทลุกความตข้องการไดข้ แทนทบีนื่จะทยลตต่อพระเยซยวต่า
“พระองคร์เจข้าขข้า ขอพระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอาหารพวกเขาเถลิด” พวกเขากลกับถามวต่า “เราจะหาขนมปฟังเยอะขนาด
นกันี้นไดข้ทบีนื่ไหนในถลินื่นทลุรกกันดารนบีนี้เพนนื่อเลบีนี้ยงฝยงชนมากมายขนาดนบีนี้ทบีนื่อยยต่กกับเรา?” ไมต่มบีขข้อสงสกัยเลยวต่าถลินื่นทลุรกกันดารนบีนี้
อยยต่ไกลจากเมนองทบีนื่ใกลข้ทบีนื่สลุด – และถซงแมข้วต่าพวกเขาไปถซงเมนองๆหนซนื่งไดข้พรข้อมกกับเงลินมากพอทบีนื่จะซนนี้อขนมปฟังเพนนื่อ
เลบีนี้ยงคนสบีนื่พกันคน พวกเขากห็คงไมต่พบขนมปฟังจคานวนมากพอทบีนื่นกันื่นเพนนื่อเลบีนี้ยงคนเหลต่านกันี้น
พวกสาวกลนมเรนอนื่ งการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้นดข้วยขนมปฟังหข้ากข้อนกกับปลาเลห็กๆสองตกัวเรห็วขนาดนบีนี้
เชบียวหรนอ? ผมไมต่คลิดอยต่างนกันี้น ถซงแมข้วต่าคคาถามตรงนบีนี้เปป็นคคาถามเดบียวกกันกกับตอนทบีนื่พระเยซยทรงเลบีนี้ยงอาหารคนหข้า
พกันคนนกันี้น เหห็นไดข้ชกัดวต่าพวกสาวกหมายความแคต่เพบียงวต่าพวกเขาไมต่มบีอะไรเลยทบีนื่จะเลบีนี้ยงฝยงชนเหลต่านกันี้น นบีนื่ยลินื่งถยก
สนกับสนลุนโดยขข้อเทห็จจรลิงทบีนื่วาต่ พระเยซยไมต่ทรงทดสอบพวกเขาแลข้วตอนนบีนี้ เหมนอนกกับในครกันี้งกต่อนโดยการตรกัสวต่า
“พวกเขาไมต่จคาเปป็นตข้องไป พวกทต่านจงเลบีนี้ยงพวกเขาเถลิด” พระองคร์แคต่ตรกัสถามวต่า “พวกทต่านมบีขนมปฟังกบีนื่กข้อน?”
และจากนกันี้นกห็ประทานคคาสกันื่งตต่างๆของพระองคร์
ขข้อ 34: “พระเยซผจซงตรมัสถามเขาวข่า “ทข่านมรีขนมปฟังกรีสิ่กผู้อน” เขาทผลวข่า “มรีเจร็ดกผู้อนกมับปลาเลร็กๆสอง
สามตมัว””
พระเยซยทรงทราบวต่าพวกเขามบีขนมปฟังกบีนื่กข้อน แตต่พระองคร์กห็ทรงถามคคาถามนกันี้นกกับพวกเขาอยยต่ดบี พระเยซย
ไมต่ตรกัสถข้อยคคาทบีนื่ไรข้ประโยชนร์ พระองคร์ไมต่เคยเอต่ยสกักคคาเดบียวโดยปราศจากเหตลุผล เหตลุผลในทบีนื่นบีนี้กห็คนอ เพนนื่อเพลินื่ม
ความเชนนื่อของพวกเขา พระองคร์กคาลกังทรงนคาพวกเขาทบีละเลห็กละนข้อยเขข้าสยต่ความรยข้ทบีนื่แทข้จรลิงเกบีนื่ยวกกับตกัวตนของ
พระองคร์ พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธไมต่ทรงเหห็นสมควรทบีนื่จะเปปิดเผยแกต่เราวต่าขนมปฟังเจห็ดกข้อนนกันี้นมาจากไหน, ใครมบี
พวกมกัน, หรนอวต่าพวกสาวกทราบไดข้อยต่างไรวต่ามบีขนมปฟังอยยต่เจห็ดกข้อน ในการตอบคคาถามขององคร์พระผยข้เปป็นเจข้า
พวกเขาทยลพระองคร์วาต่ พวกเขามบีขนมปฟังเจร็ดกผู้อน “กมับปลาเลร็กๆสองสามตมัว” ในกรณบีของการเลบีนี้ยงอาหารคน
หข้าพกันคนนกันี้น เราทราบแนต่ชกัดวต่าพวกเขามบีปลากบีนื่ตวกั แตต่ในทบีนื่นบีนี้เราทราบเพบียงวต่ามบี “ปลาเลห็กๆอยยต่สองสามตกัว”
จงสกังเกตวต่าทกันทบีทบีนื่พระเยซยทรงถามเกบีนื่ยวกกับวต่าพวกเขามบีขนมปฟังอยยต่เทต่าไร พวกสาวกกห็ทยลพระองคร์ทนกั ทบี
วต่ามบีอยยต่เทต่าไร โดยไมต่แสดงความประหลาดใจหรนอความสงสกัยอะไรทกันี้งนกันี้น หลกังจากพระองคร์ทรงถามเกบีนื่ยวกกับ
ขนมปฟังนกันี้น ดยเหมนอนวต่าพวกเขาคลิดวต่าตกัวเองรยวข้ ต่าอะไรจะเกลิดขซนี้นตามมา
ขข้อ 35: “พระองคคจซงสมัสิ่งประชาชนใหผู้นมัสิ่งลงทรีสิ่พฉนั้นดริน”
เชต่นเดบียวกกับในกรณบีของการเลบีนี้ยงอาหารคนหข้าพกันคนนกันี้น พระเยซยทรงบกัญชาฝยงชนเหลต่านกันี้นใหข้นกันื่งลงบน
พนนนี้ ดลิน เราไมต่ถยกบอกตรงนบีนี้วาต่ พวกเขานกันื่นลงเปป็นกลลุต่มๆละเทต่านกันี้นเทต่านบีนี้ แตต่ดเย หมนอนวต่าพวกเขานต่าจะทคาเชต่นนกันี้น
พระเยซยทรงกระทคาสลินื่งตต่างๆอยต่างเหมาะสมและเปป็นระเบบียบเสมอ คลุณเชนนื่อใจไดข้เลยวต่าไมต่มบีความสกับสนวลุต่นวายใน
สลินื่งทบีพนื่ ระเยซยทรงวางแผนหรนอทรงกระทคา

ผมเชนนื่อวต่าการจกัดใหข้เปป็นระเบบียบ (หรนอองคร์กร) นกันี้นเปป็นมาจากองคร์พระผยข้เปป็นเจข้า แตต่ผมเกรงวต่ามบีการจกัด
ระเบบียบมากเกรินไปทลุกวกันนบีนี้ และเรากห็เหมนอนกกับ “จกัดระเบบียบ” พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธออกมาจากโปรแกรมทาง
ศาสนาตต่างๆของเรา ขอบคลุณพระเจข้าทบีนื่มบีผยข้รกับใชข้และครลิสตจกักรบางแหต่งทบีนื่ยกังยอมใหข้พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ รง
ชบีนนี้ คาในสลินื่งสารพกัดอยยต่ ผมไมต่เชนนื่อวต่าเราควรมารต่วมชลุมนลุมกกันในพระนลิเวศของพระเจข้าและแคต่นกันื่งอยยต่ตรงนกันี้นและรอ
ใหข้ใครสกักคนพยดหรนอเคลนนื่อนไหว ผมเชนนื่อวต่าพระเจข้าทรงพอพระทกัยและทรงไดข้รกับเกบียรตลิเมนนื่อการประชลุมนมกัสการ
ของครลิสตจกักรมบีความสงต่างาม – แตต่จริตวริญญาณอยผข่เหนฉอความสงข่างามเสมอ คลุณวางใจไดข้เลยวต่าหากเรายอมใหข้
พระวลิญญาณบรลิสลุทธลิทธ รงกระทคาตามความประสงคร์ของพระองคร์ จะมบีความสงต่างามและการนมกัสการทบีนื่แทข้จรลิง
ขข้อ 36: “แลผู้วพระองคคทรงรมับขนมปฟังเจร็ดกผู้อนและปลาเหลข่านมันั้นมาขอบพระคทุณ แลผู้วจซงทรงหมักสข่งใหผู้
เหลข่าสาวกของพระองคค เหลข่าสาวกกร็แจกใหผู้ประชาชน”
พระเยซยทรง “รมับขนมปฟังเจร็ดกผู้อนและปลาเหลข่านมันั้นมาขอบพระคทุณ...” พระองคร์ทรงขอบพระคทุณ
เสมอ ผมมบีความทรงจคาอกันนต่าอภลิรมยร์มากมายเกบีนื่ยวกกับคลุณพต่อของผม แตต่หนซนื่งในความทรงจคาทบีนื่นต่าอภลิรมยร์มาก
ทบีนื่สดลุ กห็คนอวต่า เขาไมต่เคยนกันื่งลงเพนนื่อรกับประทานอาหารโดยไมต่ขอบคลุณพระเจข้ากต่อนเลย โตต๊ะอาหารของเราเปป็นโตต๊ะ
แบบหยาบๆมากๆ ไมต่ไดข้ขซนี้นเงาวกับและไมต่ไดข้สวยงามอะไรเลย และเดห็กๆกห็นกันื่งบนมข้านกันื่ง โดยทบีนื่คณ
ลุ แมต่และคลุณพต่อ
ของผมนกันื่งอยยต่ทบีนื่เกข้าอบีนี้ซซนื่งทบีนื่นกันื่งทคาจากไมข้ไผต่ โตต๊ะนกันี้นเปป็นสถานทบีนื่ๆเราพบอาหารและการสามกัคคบีธรรม บนผนกังเหนนอ
โตต๊ะนกันี้นมบีถข้อยคคาเขบียนไวข้วต่า “ขอทรงโปรดประทานอาหาร (ขนมปฟัง) ประจคาวกันแกต่ขข้าพระองคร์ทกันี้งหลาย” ผม
สามารถกลต่าวอยต่างจรลิงใจไดข้เลยวต่าแมข้ในยามทบีนื่ตข้องเจอกกับชต่วงเศรษฐกลิจตกตนื่คาเมนนื่อสลินื่งตต่างๆถซงคราววลิกฤตลิสลุดๆ
เรากห็ยกังมบีขนมปฟังรกับประทานเสมอ เราไมต่ไดข้มบีเนนนี้อสกัตวร์และอาหารอรต่อยๆเสมอไป แตต่เรากห็มบีขนมปฟังและนม คลุณ
พต่อและคลุณแมต่ของผมมบีลยกเกข้าคน แตต่ไมต่มบีใครในพวกเราสกักคนตข้องทข้องหลิวตลอดทลุกวกันของชต่วงเศรษฐกลิจตกตนื่คา
นกันี้น
“...แลผู้วจซงทรงหมักสข่งใหผู้เหลข่าสาวกของพระองคค เหลข่าสาวกกร็แจกใหผู้ประชาชน” หลกังจากทบีพนื่ ระเยซยทรง
ขอบพระคลุณแลข้ว เหมนอนกกับตอนทบีนื่ทรงเลบีนี้ยงคนหข้าพกันคนนกันี้น พระองคร์กห็ทรงหกักขนมปฟังและปลาเหลต่านกันี้นและ
ประทานใหข้พวกสาวกเพนนื่อนคาไปแจกใหข้ประชาชน
ขข้อ 37: “และคนทมันั้งปวงไดผู้รมับประทานอริสิ่มททุกคน อาหารทรีสิ่เหลฉอนมันั้น เขาเกร็บไดผู้เจร็ดกระบทุงเตร็ม”
คคากรบีก สปผรรีส ทบีนื่แปลเปป็น “กระบทุง” ในพระคคาขข้อนบีนี้มบีความหมายวต่า “ชลินี้นงานสาน” กระบลุงถยกสานจาก
อข้อชนลิดหนซนื่ง และพวกมกันเปป็นตะกรข้าขนาดใหญต่ – บางครกันี้งกห็ใหญต่พอทบีจนื่ ะใหข้คนเขข้าไปนกันื่งในนกันี้นไดข้ อกัครสาวก
เปาโลถยกหยต่อนลงมาในกระบลุงแบบนบีนี้ขข้ามกคาแพงเมนองดามกัสกกัส: “แตต่เรนนื่องการปองรข้ายของเขารยข้ถซงเซาโล เขาทกันี้ง
หลายไดข้เฝฟ้าประตยเมนอง คอยฆต่าเซาโลทกันี้งกลางวกันกลางคนน แตต่เหลต่าสาวกไดข้ใหผู้เซาโลนมัสิ่งในเขข่งใหญข่ แลผู้วหยข่อนลง
จากกคาแพงเมฉองในเวลากลางคนน” (กลิจการ 9:24, 25)
ผยข้รพยข้ ระคกัมภบีรร์บางทต่านบอกเปป็นนกัยวต่ากระบลุงเหลต่านบีนี้ถยกผยข้คนใชข้นอนขข้างในตอนกลางคนนในทะเลทราย
สลินื่งทบีนื่ผมอยากเนข้นยนี้คาตรงนบีนี้กห็คนอวต่าพวกมกันไมต่ใชต่กระบลุงขนาดเลร็ก แตต่เปป็นกระบลุงขนาดใหญข่มากๆ – และมบีอยยต่เจร็ด
กระบทุงซซนื่งเตร็มไปดผู้วยเศษอาหารทบีนื่เหลนอหลกังจากสบีนื่พกันคนนกันี้นกลินอลินื่มแลข้วดข้วยอาหารทบีนื่พระเยซยทรงจกัดหาใหข้จาก
ขนมปฟังเจห็ดกข้อนกกับปลาเลห็กๆสองสามตกัว

พระเจข้าของเราทรงสามารถทบีนื่จะทคาอยข่างบรริบผรณคมากยริสิ่งกวข่าทรีสิ่เราจะคริดหรฉอทผลขอไดผู้ เมนนื่อพระเยซยทรง
เลบีนี้ยงอาหารหข้าพกันคนนกันี้น มบีเศษอาหารเหลนอสลิบสองกระบลุง หลกังจากทรงเลบีนี้ยงสบีนื่พกันคนนกันี้น มบีอาหารเหลนอเจห็ด
กระบลุง พระเยซยทรงสามารถกระทคาสลินื่งใดกห็ตามทบีพนื่ ระองคร์ทรงปรารถนาทบีนื่จะกระทคา – และหากพระองคร์ทรง
ปรารถนาทบีนื่จะใหข้คราวนบีนี้เหลนอเศษอาหารสลิบสองกระบลุง มกันกห็จะเหลนอเยอะขนาดนกันี้นไดข้ นบีนื่เปป็นครกันี้งทบีนื่สองแลข้วทบีนื่
พระเยซยทรงเลบีนี้ยงอาหารฝยงชนหมยต่ใหญต่ดข้วยอาหารปรลิมาณนข้อยมากๆ และนบีนื่นต่าจะเปป็นขข้อพลิสยจนร์ตต่อพวกสาวก –
และแกต่คนทกันี้งโลก – วต่าพระองคร์ทรงเพรียงพอสคาหรมับททุกสริสิ่ง ทรงสามารถทบีนื่จะดยแลความตข้องการตต่างๆในฝฝ่ายโลก
ของเราไดข้ ไมต่วาต่ ความตข้องการเหลต่านกันี้นจะเลห็กนข้อยหรนอใหญต่โตขนาดไหนกห็ตาม เรนนื่องนบีนี้ถยกชบีนี้ใหข้พวกสาวกเหห็นใน
เวลาตต่อมาในกลิตตลิคลุณของมาระโก:
“เหลต่าสาวกจซงปรซกษากกันวต่า “เพราะเหตลุทบีนื่เราไมต่มบีขนมปฟัง” เมนนื่อพระเยซยทรงทราบจซงตรกัสแกต่เขาวต่า
“เหตลุไฉนพวกทต่านจซงปรซกษากกันและกกันถซงเรนนื่องไมต่มบีขนมปฟัง ทต่านยกังไมต่รยข้และไมต่เขข้าใจหรนอ ใจของทต่านยกังแขห็ง
กระดข้างหรนอ มบีตาแลข้วยกังไมต่เหห็นหรนอ มบีหยแลข้วยกังไมต่ไดข้ยลินหรนอ ทข่านทมันั้งหลายจคาไมข่ไดผู้หรฉอ เมนนื่อเราหกักขนมปฟังหข้า
กข้อนใหข้แกต่คนหข้าพกันคนนกันี้น ทต่านทกันี้งหลายเกห็บเศษทบีนื่เหลนอนกันี้นไดข้กบีนื่กระบลุง” เขาทยลตอบพระองคร์วาต่ “ไดข้สลิบสอง
กระบลุง” “เมนนื่อแจกขนมปฟังเจห็ดกข้อนใหข้แกต่คนสบีนื่พกันคนนกันี้น ทต่านทกันี้งหลายเกห็บเศษทบีนื่เหลนอไดข้กบีนื่กระบลุง” เขาทยลตอบ
วต่า “ไดข้เจห็ดกระบลุง” พระองคร์จงซ ตรกัสแกต่เขาวต่า “เปป็นไฉนพวกทต่านยกังไมต่เขข้าใจ”” (มาระโก 8:16-21)
ขข้อ 38: “ผผผู้ทรีสิ่ไดผู้รมับประทานอาหารนมันั้นมรีผผผู้ชายสรีสิ่พมันคน มริไดผู้นมับผผผู้หญริงและเดร็ก”
เราเหห็นตรงนบีนี้วต่าสบีนื่พนกั คนนกันี้นเปป็นผผผู้ชาย โดยไมต่นกับพวกผยข้หญลิงและเดห็ก เราไมต่ทราบวต่าชายเหลต่านกันี้นกบีนื่คน
แตต่งงานแลข้วหรนอวต่ามบีเดห็กๆอยยต่กบีนื่คน แตต่แนต่นอนวต่าตข้องมบีผยข้หญลิงและเดห็กจคานวนมหาศาลอยยต่รวต่ มกกับชายสบีพนื่ กันคน
นกันี้น
เรามบีการอกัศจรรยร์อยต่างหนซนื่งทบีนื่คลข้ายกกันมากกกับการเลบีนี้ยงอาหารหข้าพกันคนนกันี้น บางคนเสนอแนะวต่าการ
อกัศจรรยร์เหลต่านบีนี้เปป็นอกันเดบียวกกัน แตต่นบีนื่ไมต่อาจเปป็นจรลิงไดข้เลย ถข้อยคคาตต่อไปนบีนี้ทบีนื่มกัทธลิวบกันทซกไวข้เปป็นขข้อพลิสยจนร์วต่านบีนื่
เปป็นการอกัศจรรยร์สองครกันี้งทบีนื่แตกตต่างกกัน: “ทข่านยมังไมข่เขผู้าใจและจคาไมข่ไดผู้หรฉอ เรฉสิ่องขนมปฟังหผู้ากผู้อนกมับคนหผู้าพมันคน
นมันั้น ทต่านเกห็บทบีนื่เหลนอไดข้กบีนื่กระบลุง หรฉอขนมปฟังเจร็ดกผู้อนกมับคนสรีสิ่พมันคนนมันั้น ทต่านเกห็บทบีนื่เหลนอไดข้กบีนื่กระบลุง” (มธ. 16:9,
10) นบีนื่คนอถข้อยคคาของพระเยซย – และหากถข้อยคคาเหลต่านบีนี้ไมต่เปป็นความจรลิง มกัทธลิวกห็กลุมกันขซนี้นมาและเรากห็เชนนื่อสต่วน
หนซนื่งสต่วนใดของกลิตตลิคลุณทบีนื่เขาเขบียนไมต่ไดข้เลย ผมยอมรกับพระวจนะของพระเจข้าวต่าไดข้รกับการดลใจดข้านถข้อยคคาจาก
พระเจข้าและออกมาจากลมหายใจของพระเจข้า และผมยอมรกับวต่านบีนื่เปป็นการอกัศจรรยร์อบีกอยต่างหนซนื่งทบีนื่แตกตต่างออก
ไปอยต่างสลินี้นเชลิงเพราะวต่าพระวลิญญาณบรลิสลุทธลิธทรงนคามกัทธลิวใหข้บกันทซกมกันเชต่นนบีนี้ ในคราวแรกนกันี้นพระเยซยทรงเลบีนี้ยง
อาหารหผู้าพกันคน ในกรณบีนบีนี้พระองคร์ทรงเลบีนี้ยงอาหารสรีสิ่พกันคน
อบีกอยต่างหนซนื่งทบีนื่ชบีนี้ใหข้เหห็นอยต่างชกัดเจนวต่ามบีการอกัศจรรยร์สองครกังนี้ แยกจากกกันกห็คนอ ความแตกตต่างทบีเนื่ ดต่นชกัด
ในสต่วนของสองคคานกันี้นทบีนื่แปลเปป็น “กระบลุง” คคากรบีกทบีนื่แปลเปป็น “กระบลุง” ทบีนื่เศษอาหารทบีนื่เหลนอถยกใสต่ไวข้ในนกันี้น
คราวทบีนื่เลบีนี้ยงอาหารหข้าพกันคนนกันี้นคนอ คอฟปีนอส และถยกใชข้โดยผยข้เขบียนกลิตตลิคลุณทกันี้งสบีนื่ทาต่ นนกันี้น การเลบีนี้ยงอาหารสบีพนื่ กัน
คนนกันี้นถยกบกันทซกโดยมกัทธลิวและมาระโกเทต่านกันี้น และพวกเขาใชข้คคากรบีก สปผรรีส ซซนื่งแปลเปป็น “กระบลุง” เชต่นกกัน
ตอนทบีนื่พระเยซยทรงเตนอนความจคาพวกสาวกเกบีนื่ยวกกับการอกัศจรรยร์เหลต่านบีนี้ในมกัทธลิว 16:9, 10 พระองคร์กห็ทรงแบต่ง

แยกความแตกตต่างระหวต่างกระบลุงเหลต่านบีนี้โดยทรงใชข้คคาวต่า คอฟปีนอส เมนนื่ออข้างอลิงถซงการอกัศจรรยร์ครกังนี้ แรกนกันี้น และ
สปผรรีส เมนนื่ออข้างอลิงถซงการอกัศจรรยร์ครกันี้งทบีนื่สองนกันี้น นบีนื่หมายความวต่ากระบลุงสองชนลิดทบีนื่แตกตต่างกกันถยกใชข้ในสองวาระ
นกันี้น มบีกระบลุงอยยต่หลายชนลิดและหลายขนาดเพราะวต่าประชาชนใชข้พวกมกันอยต่างกวข้างขวาง ทกันี้งทบีนื่บข้านและใน
อลุตสาหกรรม
นกักวลิจารณร์บางคนไดข้เสนอแนะวต่าหากนบีนื่ไมต่ใชต่การบกันทซกสองครกันี้งของการอกัศจรรยร์เดบียวกกัน เหตลุไฉนพวก
สาวกจซงไมต่กลต่าวถซงการเลบีนี้ยงหข้าพกันคนนกันี้นเลยตอนทบีนื่พระเยซยตรกัสวต่าพระองคร์จะไมต่ทรงสต่งฝยงชนกลกับบข้านไปทกันี้งทบีนื่
ยกังทข้องหลิว? นกักวลิจารณร์เหลต่านบีนี้ยกเหตลุผลวต่าถข้าการอกัศจรรยร์ทกันี้งสองนกันี้นไมต่ใชต่อกันเดบียวกกัน พวกสาวกกห็คงทยลตต่อพระ
เยซยอยต่างแนต่นอนวต่า “ขอทรงโปรดกระทคาแบบเดบียวกกับทบีนื่ทรงเลบีนี้ยงหข้าพกันคนนกันี้นเมนนื่อไมต่นานมานบีนี้เถลิด”
แตต่เราตข้องจดจคาไวข้วาต่ พระเยซยทรงตคาหนลิฝยงชนเหลต่านกันี้นอยต่างรลุนแรงทบีนื่ไดข้รกับประทานในการอกัศจรรยร์ครกันี้ง
แรกนกันี้นและตลิดตามพระองคร์ในวกันถกัดมา โดยหวกังวต่าจะไดข้รกับการเลบีนี้ยงอาหารอบีก: “พระเยซยตรกัสตอบเขาวต่า “เรา
บอกความจรลิงแกต่ทต่านทกันี้งหลายวต่า ทข่านทมันั้งหลายตามหาเรามริใชข่เพราะไดผู้เหร็นการอมัศจรรยคนมันั้น แตข่เพราะไดผู้กริน
ขนมปฟังอริสิ่ม” (ยอหร์น 6:26) พระเยซยไมต่ทรงพอพระทกัยเอามากๆกกับความมลุต่งมกันื่นของฝยงชนทบีนื่เกลิดขซนี้นเพราะการ
อกัศจรรยร์นกันี้นทบีนื่จะบกังคกับพระองคร์ใหข้กลายเปป็นกษกัตรลิยใร์ นขณะนกันี้น กต่อนหนข้านกันี้นพระองคร์ทรงรลุดพวกสาวกเองใหข้
ออกไปจากพนนนี้ ทบีนื่นกันี้นอยต่างไมต่เตห็มพระทกัย สต่วนหนซนื่งเปป็นเพราะพวกสาวกเหห็นดบีดข้วยกกับฝยงชนเหลต่านกันี้นทบีนื่อยากทคาใหข้
พระองคร์เปป็นกษกัตรลิยร์ เราไดข้ศกซ ษาเรนนื่องนบีนี้แลข้วในมกัทธลิว 14:22: “ในทกันใดนกันี้นพระเยซยไดผู้ตรมัสใหผู้ (บกังคกับ) เหลต่า
สาวกของพระองคร์ลงเรนอขข้ามฟากไปกต่อน สต่วนพระองคร์ทรงรอสต่งประชาชนกลกับบข้าน” เพราะเกลิดเหตลุเชต่นนบีนี้พวก
สาวกจซงนต่าจะสงสกัยเปป็นธรรมดาวต่าพระเยซยจะทรงกระทคาการอกัศจรรยร์แบบนกันี้นซนี้คาอบีกหรนอไมต่เพราะการอกัศจรรยร์
กต่อนหนข้ามบีผลลกัพธร์อกันไมต่พงซ ประสงคร์ตามมาดข้วย ดข้วยคลิดเชต่นนบีนี้พวกเขาจซงอาจกลกัวทบีนื่จะขอรข้องพระองคร์ใหข้กระทคา
การอกัศจรรยร์นกันี้นซนี้คาอบีก (ในมาระโก 9:32 เราอต่านวต่า “แตต่ถข้อยคคานบีนี้เหลต่าสาวกหาเขข้าใจไมต่ ครนนั้นจะทดูลถาม
พระองคณ์กห็เกรงใจ”)
ถซงแมข้วต่าการอกัศจรรยร์สองครกันี้งนบีนี้ไมต่ไดข้เปป็นอกันเดบียวกกันอยต่างชกัดเจน พวกมกันกห็มบีหลายสลินื่งทบีนื่เหมนอนกกัน: พวก
มกันเกลิดขซนี้นในถลินื่นทลุรกกันดารทกันี้งคยต่ อาหารนกันี้นเหมนอนกกัน – ขนมปฟังกข้อนและปลา การขอบพระคลุณและการหกัก
ขนมปฟังกห็เหมนอนกกัน เชต่นเดบียวกกับการแจกใหข้แกต่ประชาชนโดยพวกสาวก แตต่ไมต่มบีอะไรทบีนื่ผลิดปกตลิธรรมดาเลยเกบีนื่ยว
กกับลกักษณะเฉพาะตกัวเหลต่านบีนี้ทบีนื่เหมนอนกกัน เมนนื่อพลิจารณาพนนี้นทบีนื่นกันี้นและอาหารทบีนื่ผยข้คนรกับประทานกกันในสมกัยนกันี้น
ขข้อ 39: “พระองคคตรมัสสมัสิ่งใหผู้ประชาชนไปแลผู้ว กร็เสดร็จลงเรฉอมาถซงเขตเมฉองมมักดาลา”
ฝยงชนเหลต่านกันี้นไดข้รกับประทานและอลินื่มทข้อง ดกังนกันี้นพระเยซยจซงทรงสต่งพวกเขากลกับบข้านไป จากนกันี้นพระเยซย
ทรง “เสดร็จลงเรฉอ” ซซนื่งหมายความวต่าพระองคร์เสดห็จลงไปในเรนอลคาหนซนื่ง เรนอลคาทบีนื่พระองคร์กกับเหลต่าสาวกใชข้เปป็น
ประจคาคนอลคาทบีถนื่ ยกนคามาจากเมนองคาเปอรนาอลุมอยต่างไมต่ตอข้ งสงสกัยขณะทบีนื่พวกเขาอยยต่ทบีนื่นกันื่น คนอ บนฝฟัปี่งตะวกันออก
เฉบียงใตข้ของทะเลกาลลิลบี มกันอาจเปป็นเรนออบีกลคาหนซนื่งเลยกห็ไดข้ แตต่ผมชอบทบีนื่จะเชนนื่อวต่าพระเยซยทรงใชข้เรนอลคาเดลิมใน
การเสดห็จขข้ามทะเลนกันี้นของพระองคร์ในหลายวาระ
หลกังจากทบีนื่พระองคร์ทรงสต่งฝยงชนกลกับบข้านไปแลข้วและเสดห็จลงเรนอลคาหนซนื่ง พระองคร์กห็ “มาถซงเขตเมฉองมมัก
ดาลา” ทคาเลทบีนื่ตกันี้งของสถานทบีนื่แหต่งนบีนี้ไมต่เปป็นทบีนื่ทราบแนต่ชกัด เชต่นเดบียวกกับเขตเมนองดาลมานยธา ซซนื่งถยกกลต่าวถซงในขข้อ

ความคลข้ายๆกกันในมาระโก 8:10 ทคาเลนกันี้นอยยต่ทบีนื่ไหนสกักแหต่งทางฝฟัปี่งตะวกันตกของทะเลกาลลิลบี เพราะวต่าจากพนนี้นทบีนื่
แหต่งนบีนี้คณะดกังกลต่าวขข้ามไปยกังฝฟัปี่งตะวกันออกเฉบียงเหนนอของทะเลนกันี้น (จงสกังเกตมกัทธลิว 16:5 และมาระโก 8:13)
สถานทบีนื่แหต่งนบีนี้เดลิมทบีถยกเรบียกวต่ามากาดานแตต่ถยกเปลบีนื่ยนชนนื่อเปป็นมกักดาลา ซซนื่งมบีความหมายวต่า “หอคอย”
ชนนื่อปฟัจจลุบกันคนอ เมจเดล (Mejdel) มบีกระทต่อมอยยต่สองสามหลกังทบีนื่นกันื่น และผยข้รยข้พระคกัมภบีรร์บางทต่านเชนนื่อวต่านบีนื่เปป็นบข้าน
ของมารบียร์มกักดาลา ซซนื่งเปป็นผยข้ทบีนื่พระเยซยทรงขกับผบีออกจากตกัวเจห็ดผบี

