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คสานสาของผผข้แตข่ง
ขอใหห้คคาสรรเสรริญนริรรันดรห์จงมมีแดด่พระเจห้าสคาหรรับพระวจนะของพระองคห์ คคือพระครัมภมีรห์ หากผผห้อด่านและ

นรักเรมียนททุกทด่านทมีที่ศศึกษาอรรถาธริบายนมีนี้สคาหรรับขด่าวประเสรริฐทมีที่เรมียบเรมียงโดยมรัทธริวไดห้รรับหนศึที่งในสริบของความ
สวด่างฝฝ่ายวริญญาณและพระพรทมีที่ไดห้รรับในการจรัดเตรมียมอรรถาธริบายนมีนี้ ผลลรัพธห์กก็จะมากมายเหลคือคณานรับ

อรรถาธริบายนมีนี้ไดห้มาจากบทเรมียนทางไปรษณมียห์ชทุดหนศึที่งทมีที่ผมสอนนรักเรมียนประมาณหห้ารห้อยคนในปปี ค.ศ. 
1937-38 กด่อนหนห้านรันี้นผมไดห้ใชห้เวลาถศึงหห้าปปีในการทคางานหนรักและจรัดเตรมียมหมายเหตทุทมีที่ผมเขมียนเกมีที่ยวกรับ
หนรังสคือททุกเลด่มในพระครัมภมีรห์ ตอนเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจรักร Galilean Baptist Church ในเมคืองดรัลลรัส, รรัฐ
เทก็กซรัส, ผมไดห้นคาการสอนชรันี้นเรมียนรวมีวารศศึกษาแบบเปป็นระบบผด่านการศศึกษาพระครัมภมีรห์แบบทมีละบท แตด่ใน
ทด่ามกลางการทคางานหนรักและความรรับผริดชอบมากมายของงานรรับใชห้ พรห้อมกรับหนห้าทมีที่ตด่าง ๆ ของศริษยาภริบาล 
พรห้อมกรับงานรรับใชห้ทางวริทยทุเปป็นประจคา พรห้อมกรับการประชทุมฟฟฟื้นฟผบด่อยครรันี้ง ผผห้แตด่งจศึงรผห้สศึกวด่าตรัวเองถผกรบกวน
และถผกเรด่งรมีบมากเกรินกวด่าทมีที่จะมมีการศศึกษาพระครัมภมีรห์แบบททุด่มเทอรันแสนชคืที่นบานไดห้ซศึที่งเขาปรารถนา การจรัด
เตรมียมคคาเทศนาหห้าถศึงสริบเรคืที่องตด่อสรัปดาหห์กลายเปป็นภาระหนรัก ตอนนรันี้นผมมทุด่งมรัที่นทมีที่จะบรังครับตรัวเองทมีที่จะใหห้เวลาแกด่
การศศึกษาพระครัมภมีรห์ซศึที่งเปป็นสริที่งจคาเปป็น ผมจศึงจงใจทมีที่จะสอนบทเรมียนทางไปรษณมียห์ผด่านทางขด่าวประเสรริฐขอ
งมรัทธริว จรัดเตรมียมและสด่งไปรษณมียห์บทเรมียนเหลด่านรันี้นสคาหรรับหนศึที่งบทตด่อสรัปดาหห์ ตด่อมาผมจศึงใชห้เวลายมีที่สริบแปด
สรัปดาหห์ในแบบทมีที่มมีความสทุขทมีที่สทุดเทด่าทมีที่ผมเคยใชห้เลย ตอนนมีนี้หรัวขห้อและใจความหลรักและขห้อพระครัมภมีรห์สคาหรรับการ
เทศนาพรรัที่งพรผมาสผด่ความคริดของผมจนผมไมด่เคยไดห้เทศนาบด่อยครรันี้งมากพอทมีที่จะใชห้เนคืนี้อหานรันี้นทมีที่พระเจห้าไดห้ประทาน
ใหห้แกด่ผม บทเรมียนพระครัมภมีรห์เหลด่านรันี้นเปป็นพคืนี้นฐานสคาหรรับอรรถาธริบายนมีนี้

ตด่อมาในชด่วงปปีหลรัง ๆ ภาระของการเปป็นบรรณาธริการและดห้านธทุรการอรันมากมาย ซศึที่งเพริที่มเขห้ากรับงานรรับ
ใชห้ในการประกาศขด่าวประเสรริฐของผม ไดห้นคาผมใหห้แสวงหาความสดชคืที่นอมีกครรันี้งในการศศึกษาพระครัมภมีรห์โดยการ
ยห้อนกลรับไปสผด่การศศึกษาหนรังสคือมรัทธริวแบบละเอมียดทมีละขห้อ และการขยายความและเขมียนใหมด่เกมีที่ยวกรับหลายบท
นรันี้นของหนรังสคือมรัทธริว ผลลรัพธห์ทมีที่ไดห้นรันี้นกก็เตก็มไปดห้วยพระพรจนผมไดห้ปฏริญาณอยด่างสรัตยห์จรริงวด่าเมคืที่อใดกก็ตามทมีที่งาน
ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าเรริที่มเปป็นภาระหนรักและผมถผกลองใจใหห้ละเลยบด่อนนี้คาพทุแสนวริเศษแหด่งพระพรทรันี้งหลาย นรัที่น
คคือพระครัมภมีรห์ และพบวด่ามรันยากทมีที่จะหาเวลาสคาหรรับการศศึกษาและการใครด่ครวญในพระวจนะเองอยด่าง
สมที่คาเสมอ ซศึที่งควรเปป็นความชคืที่นบานของครริสเตมียนและเปป็นอาหารของเขาดห้วย ผมกก็จะเตรมียมอรรถาธริบาย
สคาหรรับหนรังสคืออมีกเลด่มในพระครัมภมีรห์

มรันยทุตริธรรมอยผด่แลห้วทมีที่ในตอนตห้นนรักเรมียนททุกคนควรเขห้าใจมทุมมองของอรรถาธริบายเลด่มนมีนี้ มรันสอดคลห้อง
กรับคคากลด่าวทมีที่ไดห้รรับการดลใจของผผห้แตด่งเพลงสดทุดมี, “โอ ขห้าแตด่พระเยโฮวาหห์ พระวจนะของพระองคห์มรัที่นคงอยผด่ใน
สวรรคห์เปป็นนริตยห์” (สดด. 119:89) และ “พระวจนะของพระองคห์เปป็นความจรริงตรันี้งแตด่แรกเรริที่ม และคคาตรัดสรินอรัน
ชอบธรรมของพระองคห์ททุกขห้อดคารงอยผด่เปป็นนริตยห์” (สดด. 119:160) ผมเหก็นดห้วยกรับศาสดาพยากรณห์ผผห้ไดห้รรับการ
ดลใจทด่านนรันี้นทมีที่กลด่าวไวห้วด่า “ตห้นหญห้าเหมีที่ยวแหห้งไป ดอกไมห้นรันี้นกก็รด่วงโรยไป แตด่พระวจนะของพระเจห้าของพวกเรา
จะยรัที่งยคืนอยผด่เปป็นนริตยห์” (อสย. 40:8) และเราเชคืที่อเหมคือนกรับพระเยซผเจห้าผผห้เปป็นทมีที่รรักและพระผผห้ชด่วยใหห้รอดของเรา 
พระบทุตรผผห้ทรงฤทธริธิ์ของพระเจห้า วด่า “มนทุษยห์จะมมีชมีวริตอยผด่โดยอาหารอยด่างเดมียวไมด่ไดห้ แตด่โดยพระวจนะททุกคคาซศึที่ง



ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจห้า” (มธ. 4:4) และพระองคห์ตรรัสวด่า “เพราะเรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลาย
วด่า จนกวด่าฟฟ้าสวรรคห์และแผด่นดรินโลกจะลด่วงไป แมห้แตด่อรักษรหนศึที่งหรคือจทุด ๆ หนศึที่งกก็จะไมด่สผญไปจากพระราช
บรัญญรัตริ จนกวด่าสริที่งสารพรัดจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริง” (มธ. 5:18) ผมเชคืที่อในการดลใจดห้านถห้อยคคาของตห้นฉบรับเดริม
ของพระครัมภมีรห์ แมห้ผมไมด่กลด่าวอห้างวด่าไมด่มมีความผริดพลาดเลยในการครัดลอกและการแปล ผมกก็เชคืที่อวด่าเรามมีพระ
วจนะของพระเจห้าทมีที่เปป็นนริรรันดรห์และผริดพลาดไมด่ไดห้อยผด่ในมคือ ซศึที่งมมีเนคืนี้อหาครบถห้วน ปราศจากการผรันแปรทมีที่รห้าย
แรงในดห้านเนคืนี้อหาใด ๆ และผผห้แตด่งกก็ไดห้ขห้อสรทุปนมีนี้ผด่านทางการศศึกษาคห้นควห้าอยด่างจรริงจรังนานหลายปปี ตอนเปป็น
นรักศศึกษามหาวริทยาลรัยและโรงเรมียนพระครริสตธรรม อาจารยห์สอนในวริทยาลรัย ผผห้แตด่งหนรังสคือและแผด่นพรับทมีที่ตมีพริมพห์
กวด่าสริบสมีที่ลห้านฉบรับในยมีที่สริบสองภาษา บรรณาธริการนานยมีที่สริบปปี ผผห้ประกาศขด่าวประเสรริฐทมีที่มมีประสบการณห์กวห้าง
ขวาง และในฐานะครริสเตมียนคนหนศึที่งผผห้ไดห้ทดสอบพระสรัญญาเหลด่านรันี้นของพระเจห้าและพบวด่าพระสรัญญาทรันี้งหมด
นรันี้นเปป็นความจรริง! ผมเชคืที่อมรัที่นวด่าคนพวกเดมียวทมีที่ไมด่เชคืที่อพระครัมภมีรห์คคือคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่ไดห้ศศึกษามรันดห้วยใจยคาเกรง
และทดสอบมรันอยด่างถมีที่ถห้วน และไมด่ทราบถศึงพยานหลรักฐานทมีที่สนรับสนทุนพระครัมภมีรห์ หรคือเปป็นผผห้ทมีที่มมีอคตริแบบจงใจ
และชรัที่วรห้ายตด่อพระเจห้าและความจรริงนรันี้น

ดรังนรันี้นผมจศึงเชคืที่อหลรักพคืนี้นฐานทมีที่ยริที่งใหญด่ทรันี้งหมดนรันี้นของความเชคืที่อแบบครริสเตมียน พระครัมภมีรห์เปป็นพระวจนะ
ของพระเจห้าทมีที่ผริดพลาดไมด่ไดห้ พระครริสตห์ทรงเปป็นผผห้ทรงสรห้างทมีที่ทรงสภาพอยผด่กด่อนแลห้ว พระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่ประสผตริ
จากหญริงพรหมจารมี ผผห้ไดห้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพคืที่อรรับโทษบาปทรันี้งหลายของเราและทรงเปป็นขศึนี้นในฝฝ่ายรด่างกายแลห้ว
จากหลทุมศพเพคืที่อทคาใหห้เราถผกนรับไดห้วด่าเปป็นผผห้ชอบธรรม เพราะเชคืที่อพระครัมภมีรห์ ผมจศึงไมด่ประสบความยทุด่งยากเลยใน
การเชคืที่อความเชคืที่อแบบครริสเตมียนตามประวรัตริศาสตรห์นรันี้นซศึที่งถผกสอนอยด่างชรัดเจนในพระครัมภมีรห์

ผมเชคืที่อในการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองกด่อนยทุคพรันปปีของพระครริสตห์ แมห้วด่าจทุดยคืนนรันี้นไมด่ใชด่สริที่งทมีที่เราเคยถผกสอนใน
วริทยาลรัยและโรงเรมียนพระครริสตธรรม มรันกก็เปป็นจทุดยคืนทมีที่เราถผกบรังครับใหห้เชคืที่อโดยการศศึกษาคห้นควห้าดห้วยใจเชคืที่อ
เหมคือนเดก็กและความเชคืที่อในพระวจนะของพระเจห้า

แตด่ขอใหห้เราหมายเหตทุไวห้วด่าผมไมด่ขอรรับรองททุกการคาดเดาและคคาสอนผริดซศึที่งบางคนอาจนคามาผผกตริดเขห้า
กรับจทุดยคืนกด่อนยทุคพรันปปี ผมไมด่เชคืที่อวด่าการรรับขศึนี้นของเหลด่าวริสทุทธริชนจะเปป็นแบบลรับ ๆ ผมเชคืที่อวด่ามรันมาถศึงไดห้ททุกเมคืที่อ 
จะเกริดขศึนี้นแบบฉรับพลรัน ไมด่คาดฝฝัน ผมไมด่เชคืที่อวด่าจะมมีใครอด่านหนรังสคือพริมพห์และพบหมายสคาครัญตด่าง ๆ ทมีที่จะบด่ง
บอกวด่าการเสดก็จกลรับมาของพระครริสตห์เขห้ามาใกลห้แลห้ว ผมเชคืที่อวด่าพระครริสตห์จะเสดก็จกลรับมา อาจเสดก็จกลรับมาไดห้
ททุกเมคืที่อ เพราะพระองคห์ตรรัสไวห้เชด่นนรันี้น ผมไมด่เชคืที่อวด่าจะมมีใครบอกไดห้แมห้กระทรัที่งแบบประมาณการวด่าพระครริสตห์จะ
เสดก็จกลรับมาเมคืที่อไร

ผมเชคืที่อวด่าพระครริสตห์ไดห้ทรงเสนอพระองคห์เองวด่าเปป็นกษรัตรริยห์แกด่พวกยริว แตด่ขอใหห้เราเขห้าใจชรัดเจนวด่าผม
เชคืที่อวด่าททุกสริที่งทมีที่มมีบอกลด่วงหนห้าไวห้ในภาคพรันธสรัญญาเดริมจะเกริดขศึนี้นจรริง การตรศึงกางเขนพระครริสตห์ การคคืน
พระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตาย ยทุคความททุกขห์ลคาบาก การผงาดขศึนี้นของคนแหด่งการบาปนรันี้น ฯลฯ ไดห้ถผก
บอกลด่วงหนห้าไวห้อยด่างชรัดเจนแลห้วในภาคพรันธสรัญญาเดริม สรัปดาหห์ทมีที่เจก็ดสริบของดานริเอลตห้องเกริดขศึนี้นจรริงตามทมีที่มมี
พยากรณห์ไวห้

ขอใหห้เราเขห้าใจดห้วยวด่าผมไมด่เชคืที่อวด่าพระเจห้าทรงมมีแผนการแหด่งความรอดมากกวด่าหนศึที่งแผนหรคือวด่า



พระองคห์จะมมีแผนการอคืที่นใดอมีก พวกยริวทมีที่ไมด่รรับความรอดทมีที่ตายไปโดยปราศจากพระครริสตห์กก็พรินาศแบบหมด
หนทางเยมียวยาแลห้ว เชด่นเดมียวกรับคนอคืที่นททุกคนทมีที่ตายไปโดยปราศจากพระครริสตห์ แผนการแหด่งความรอดทมีที่จะถผก
ยคืที่นเสนอแกด่พวกยริวตลอดยทุคความททุกขห์ลคาบากนรันี้นและหลรังจากนรันี้นจะเปป็นแผนการเดมียวกรันกรับทมีที่ถผกยคืที่นเสนอใหห้
แกด่พวกยริวและพวกคนตด่างชาตริวรันนมีนี้

นด่าเสมียดายทมีที่วด่าความจรริงอรันชรัดเจนทมีที่วด่าพระเยซผจะเสดก็จมาอมีกทมีจรริง ๆ พรห้อมพระกาย ดห้วยตรัวพระองคห์
เอง ตห้องถผกบริดเบคือนเพราะคคาสอนผริดมากมายเหลคือเกริน แตด่บรรดาคคาสอนผริดเกมีที่ยวกรับหลรักคคาสอนทมีที่ยริที่งใหญด่ทรันี้ง
หลายไมด่ไดห้ทคาใหห้หลรักคคาสอนทมีที่แทห้จรริงทรันี้งหลายตห้องไรห้ผล

ผผห้อด่านจะพบวด่าอรรถาธริบายสคาหรรับมรัทธริวเปป็นการศศึกษาพระครัมภมีรห์แบบจรริงจรังมาก ๆ คทุณจะไมด่พบการ
รวบรวมคคาพผดทมีที่อรรถาธริบายเลด่มอคืที่น ๆ ไดห้กลด่าวไวห้ คทุณจะไมด่พบการคาดเดาและการกะเกก็งเตก็มเลด่ม เราไดห้ศศึกษา
ผผห้แตด่งหลายทด่านแตด่การศศึกษาหลรักของเราคคือพระวจนะของพระเจห้าเอง และผผห้อด่านจะพบวด่าเราตมีความขห้อพระ
คคาโดยใชห้ขห้อพระคคาครรันี้งแลห้วครรันี้งเลด่า การอห้างอริงหลายพรันขห้อไปยรังสด่วนอคืที่น ๆ ของพระครัมภมีรห์จะชด่วยทคาใหห้ความ
หมายของพระครัมภมีรห์ชรัดเจนขณะทมีที่เราศศึกษาขด่าวประเสรริฐทมีที่เรมียบเรมียงโดยมรัทธริว

เราตรัวสรัที่นทมีที่จะสด่งหนรังสคือเลด่มนมีนี้ออกไป มรันไมด่ไดห้ดมีสรักเศษเสมีนี้ยวตามทมีที่มรันควรจะเปป็นในการบอกเลด่าเกมีที่ยว
กรับกษรัตรริยห์ผผห้ทรงฤทธริธิ์ของพวกยริว พระผผห้ชด่วยใหห้รอดของเหลด่าคนบาป ไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าขห้อผริดพลาดและการ
ตกหลด่นมากมายจะปรากฏ กระนรันี้นมรันกก็เปป็นคคาอธริษฐานของผมอยผด่เสมอทมีที่พระเจห้าจะทรงใชห้ความเหก็นเหลด่านมีนี้
เพคืที่อใหห้ความกระจด่างเกมีที่ยวกรับพระครัมภมีรห์อรันเปปีปี่ยมสทุขและเปลวไฟแหด่งการประกาศขด่าวประเสรริฐจะลทุกโชนในใจ
ของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ศศึกษามรัน โอ ขอใหห้เราชนะจริตวริญญาณอรันมมีคด่าใหห้มากขศึนี้นซศึที่งพระครริสตห์ไดห้ทรงตายเพคืที่อพวกเขา!
เราเชคืที่อวด่าพระเจห้าไดห้ประทานความชด่วยเหลคือบห้างแลห้วในทมีที่นมีนี้สคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยากเปป็นผผห้ชนะจริตวริญญาณ
และคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยากเทศนาพระวจนะของพระเจห้าดห้วยฤทธริธิ์เดช หากเปป็นเชด่นนรันี้น ขอใหห้พระนามของพระองคห์
ไดห้รรับคคาสรรเสรริญ

จอหห์น อารห์. ไรซห์
เมษายน, 1955



บทนสาสผข่
ขข่าวประเสรริฐของมษัทธริว

ผผห้แตด่ง: ตรันี้งแตด่สมรัยแรก ๆ แลห้ว มมีการเหก็นพห้องตรงกรันมาตลอดวด่าขด่าวประเสรริฐเลด่มแรกนมีนี้ไดห้ถผกเขมียนโดย 
“มรัทธริวคนเกก็บภาษมี” ตามทมีที่เขาเรมียกตรัวเอง (มธ. 10:3) ในหมายเหตทุเกมีที่ยวกรับขด่าวประเสรริฐของมรัทธริว 
International Standard Bible Encyclopedia กลด่าววด่า “ขด่าวประเสรริฐเลด่มนมีนี้…ถผกเชคืที่อโดยคคาพยานของค
รริสตจรักรสมรัยโบราณวด่าอรัครทผตมรัทธริวเปป็นผผห้เขมียน…” (หนห้า 2009) เรคืที่องราวเกมีที่ยวกรับการทรงเรมียกของเขาใหห้
ตริดตามพระเยซผถผกใหห้ไวห้ในมรัทธริว 9:9, มาระโก 2:14 และลผกา 5:27-29 จงสรังเกตวด่ามาระโกและลผกาเรมียกเขาวด่า
เลวมี มาระโกใหห้ชคืที่อบริดาของเขา, อรัลเฟอรัส พวกคนเกก็บภาษมีปกตริแลห้วเปป็นพวกชอบขผดรมีดทมีที่ขมีนี้โกง มรักรที่คารวยและถผก
พวกยริวเกลมียดชรังอยผด่เสมอ นด่าสรังเกตทมีที่วด่ามรัทธริว กระทรัที่งหลรังจากการสรินี้นพระชนมห์และการคคืนพระชนมห์ของพระ
ครริสตห์แลห้ว ยรังเรมียกตรัวเองวด่า “มรัทธริวคนเกก็บภาษมี” ไมด่มมีเหตทุผลในการเรมียกมรัทธริววด่า “นรักบทุญมรัทธริว” มากไปกวด่า
การกลด่าววด่า “นรักบทุญอริสยาหห์” หรคือ “นรักบทุญโมเสส” ครริสเตมียนททุกคนเปป็นวริสทุทธริชน (รม. 1:7; 1 คร. 1:2)

ปปีทมีที่เขมียน: ขด่าวประเสรริฐทมีที่เรมียบเรมียงโดยมรัทธริวเหก็นไดห้ชรัดวด่าถผกเขมียนระหวด่างปปี ค.ศ. 50 และ 70 ดผ
เหมคือนเปป็นทมีที่แนด่นอนวด่าคคาเตคือนทมีที่จรริงจรังของพระเยซผในมรัทธริว 23:33-39 ซศึที่งแนด่นอนวด่ามองลด่วงหนห้าไปยรังการถผก
ทคาลายจนยด่อยยรับของกรทุงเยรผซาเลก็ม คงจะไมด่ถผกประทานใหห้โดยไมด่มมีความเหก็นเพริที่มเตริมอมีกหากการทคาลายนรันี้นไดห้
เกริดขศึนี้นแลห้ว อมีกครรันี้งในมรัทธริว 24:1-3 การทคาลายพระวริหารทมีที่จะเกริดขศึนี้นนรันี้นไดห้ถผกบอกลด่วงหนห้า และเกมีที่ยวกรับสริที่ง
เหลด่านมีนี้ทรันี้งสรินี้น อรัครทผตมรัทธริวกลด่าววด่า “ผผห้ใดทมีที่อด่าน [ขด่าวประเสรริฐของมรัทธริว] กก็จงใหห้ผผห้นรันี้นเขห้าใจเถริด” (มธ. 24:15)
ดผเหมคือนเปป็นไปไมด่ไดห้ทมีที่สริที่งเหลด่านมีนี้จะถผกเขมียนขศึนี้นหลรังจากกรทุงเยรผซาเลก็มถผกทคาลายแลห้วและหลรังจากทมีที่พวกยริว
กระจรัดกระจายไปทรัที่วโลกแลห้ว พรห้อมกรับการเขด่นฆด่าผผห้คนหลายพรัน โดยทมีที่เรคืที่องเหลด่านรันี้นไมด่ถผกกลด่าวถศึงในขด่าว
ประเสรริฐของมรัทธริวซศึที่งกลด่าวถศึงสริที่งเหลด่านมีนี้

ขด่าวประเสรริฐ: มรันถผกเรมียกวด่า “ขด่าวประเสรริฐทมีที่เรมียบเรมียงโดยมรัทธริว” “ขด่าวประเสรริฐ” หมายถศึงขด่าวดมี
เกมีที่ยวกรับชมีวริต การสรินี้นพระชนมห์ และการคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ ดผนริยามของเปาโลเกมีที่ยวกรับขด่าวประเสรริฐใน 
1 โครรินธห์ 15:1-7 และคทุณจะเขห้าใจวด่าทคาไมหนรังสคือมรัทธริวถศึงเปป็น “ขด่าวประเสรริฐ” หนศึที่ง และหนรังสคือโรมหรคือ
หนรังสคือกริจการถศึงไมด่ใชด่ หนรังสคือททุกเลด่มของพระครัมภมีรห์เปป็นพระวจนะของพระเจห้า แตด่สมีที่เลด่มนมีนี้ซศึที่งบอกเลด่าเกมีที่ยวกรับ
ชมีวริต การสรินี้นพระชนมห์ และการคคืนพระชนมห์ของพระเยซผถผกเรมียกเปป็นพริเศษวด่า “หนรังสคือขด่าวประเสรริฐ” ขอใหห้ผผห้
เรริที่มตห้นเรมียนรผห้ตอนนมีนี้ทมีที่จะเปรมียบเทมียบมรัทธริว มาระโก ลผกา และยอหห์น เพคืที่อจะพบเหตทุการณห์เดมียวกรันเหลด่านรันี้น 
สามเลด่มแรกถผกเรมียกวด่า “ขด่าวประเสรริฐทมีที่มมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรัน” เพราะวด่าทรันี้งสามเลด่มเรมียงตามลคาดรับเหตทุการณห์
เดมียวกรันและเลด่าเหตทุการณห์เดมียวกรันหลายตอน หนรังสคือยอหห์นแตกตด่างมากกวด่า ขด่าวประเสรริฐทมีที่แยกกรันแตด่ละเลด่ม
บอกเลด่าเหตทุการณห์หลายตอนและคคาสอนหลายเรคืที่องทมีที่เลด่มอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือไมด่บอกเลด่า แตด่ละเลด่มเปป็นบรันทศึกทมีที่ถผก
ตห้องและทมีที่ไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้าเกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์ตด่าง ๆ เทด่าทมีที่มรันจะบอกไดห้

แหลด่งทมีที่มาแบบมนทุษยห์ของขด่าวประเสรริฐของมรัทธริว: การคาดเดาแบบไมด่สรินี้นสทุดและไมด่จคาเปป็นเลยมรัก
สาละวนอยผด่กรับแหลด่งทมีที่มาตด่าง ๆ ของขด่าวประเสรริฐของมรัทธริว อรันทมีที่จรริง จทุดยคืนแบบครริสเตมียนตามประวรัตริศาสตรห์ 



ซศึที่งเชคืที่อถคือไดห้เตก็มทมีที่ กก็คคือวด่าขด่าวประเสรริฐของมรัทธริวไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้า แบบคคาตด่อคคาในตห้นฉบรับเดริม เชด่น
เดมียวกรับหนรังสคือททุกเลด่มของพระครัมภมีรห์ มรัทธริวเปป็นเพมียงตรัวแทนทมีที่เตก็มใจและมมีใจเชคืที่อของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ 
การดลใจของพระเจห้าอธริบายไดห้อยด่างสมบผรณห์วด่าทคาไมมมีความคลห้ายคลศึงและความแตกตด่างหลายประการระหวด่า
งมรัทธริวกรับขด่าวประเสรริฐเลด่มอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือ บางคนคริดวด่าขด่าวประเสรริฐของมรัทธริวถผกเขมียนขศึนี้นเปป็นครรันี้งแรกในภาษา
ฮมีบรผโดยมรัทธริว หนรังสคือ Critical, Experimental and Practical Commentary ของ Jamieson, Fausset 
และ Brown ในบทนคาสผด่หนรังสคือขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่ม กลด่าววด่า “Papias…ถผกรายงานโดยอริเรเนอรัส, ยผเซเบมียส 
ฯลฯ วด่าไดห้กลด่าวไวห้ ในผลงานชรินี้นหนศึที่งทมีที่สผญหายไปของเขา วด่า ‘มรัทธริวเขมียนพระดคารรัสเหลด่านรันี้น (หมายถศึงขด่าว
ประเสรริฐของเขา) ในภาษาฮมีบรผ และททุกคนตมีวามพระดคารรัสเหลด่านรันี้นตามทมีที่ตนสามารถทคาไดห้’” (หนห้า 28) บรรพ
บทุรทุษครริสตจรักรทด่านอคืที่น ๆ กก็คริดเหมคือนกรัน แตด่อรรถาธริบายเลด่มนมีนี้กลด่าววด่า “มมีเหตทุผลทมีที่มมีนนี้คาหนรักมากทมีที่สทุดทมีที่จะ
สงสรัยวด่าคคาพยานกด่อนหนห้านรันี้นสด่วนใหญด่เปป็นเพมียงคคาพยานเดมียว-คคาพยานของ Papias- ซศึที่งถผกทวนซนี้คาตด่อ ๆ กรัน
มา” (หนห้า 29) และอมีกทมี “เราไมด่มมีพยานหลรักฐานทางประวรัตริศาสตรห์เลยสรักชรินี้นทมีที่วด่ามรันเปป็น ฉบรับแปล หนศึที่ง ไมด่
วด่าจะโดยมรัทธริวเองหรคือใครอคืที่น” (หนห้า 31) และ “นอกจากนมีนี้ ไมด่มมีการพบรด่องรอยเลยสรักทมีที่ในขด่าวประเสรริฐนมีนี้วด่า
มรันเปป็นฉบรับแปลหนศึที่ง” (หนห้า 31) อรรถาธริบายทมีที่ยริที่งใหญด่นมีนี้ยรังกลด่าวอมีกวด่า “ฉะนรันี้น หนรังสคือมรัทธริวในภาษากรมีก
ของเรานมีนี้จศึงเปป็นตห้นฉบรับของขด่าวประเสรริฐนรันี้น และไมด่เคยมมีตห้นฉบรับเดริมอรันอคืที่นเลย…บทุคคลตด่อไปนมีนี้ยศึดถคือตาม
ทรัศนะนมีนี้ วด่าเดริมทมีมรัทธริวถผกเขมียนเปป็นภาษากรมีก: Erasmus, Calvin, Beza, Lightfoot, Wetstein, Lardner,
 Hug, Fritzsche, Credner, de Wette, Stuart, da Costa, Fairbairn, Roberts” (หนห้า 32) Dean 
Alford (ในงานเขมียนสมรัยหลรัง ๆ), James Orr, E.Y. Mullins เหก็นพห้องตรงกรัน มรันเปป็นแคด่คคาบอกเลด่าตด่อ ๆ กรัน
มาทมีที่วด่าขด่าวประเสรริฐของมรัทธริวเคยถผกเขมียนเปป็นภาษาอาราเมคหรคือภาษาฮมีบรผกด่อนถผกเขมียนเปป็นภาษากรมีก

บางคนจรินตนาการไปวด่ามรัทธริวไดห้ถผกครัดลอกจากมาระโกสด่วนใหญด่เพมียงเพราะเนคืนี้อหาทมีที่คลห้ายกรัน อยด่างไร
กก็ตาม ไมด่มมีพยานหลรักฐานใดนอกจากความมทุด่งมรัที่นทมีที่ไมด่เชคืที่อทมีที่จะหาคคาอธริบายแบบมนทุษยห์ใหห้เจอสคาหรรับหนรังสคือ
มรัทธริว นอกจากเหนคือการดลใจของพระเจห้า พวกนรักวริชาการทมีที่ไมด่เชคืที่อไดห้คริดคห้นตห้นฉบรับ “Q” ในจรินตนาการขศึนี้น
มาเชด่นกรัน ซศึที่งพวกเขาคริดวด่าขด่าวประเสรริฐทมีที่มมีเนคืนี้อหาเหมคือนกรันทรันี้งสามเลด่มยกคคาพผดสด่วนใหญด่มา ปฝัจจทุบรันไมด่มมี
ตห้นฉบรับเชด่นนรันี้นแลห้ว และไมด่มมีพยานหลรักฐานทมีที่แทห้จรริงเลยวด่ามมีใครเคยเหก็นตห้นฉบรับเชด่นนรันี้นหรคือวด่ามรันเคยมมีอยผด่จรริง
มรันเปป็นสริที่งทมีที่ถผกสรห้างขศึนี้นมาจากจรินตนาการของความเปป็นนรักวริชาการทมีที่ไมด่เชคืที่อ เราเหก็นพห้องกรับ Dr. Henry C. 
Thiessen: “เรารผห้สศึกวด่ามรัทธริวและลผกาไมด่ไดห้เปป็นเพมียงการดรัดแปลงแบบมนทุษยห์ของเนคืนี้อหาเหลด่านรันี้นในมาระโก 
พรห้อมกรับเนคืนี้อหาเสรริมตด่าง ๆ ทมีที่เชคืที่อถคือไดห้บห้างไมด่ไดห้บห้างทมีที่รรับมาจากแหลด่งอคืที่น ๆ แตด่วด่าทรันี้งสองเลด่มไดห้รรับการดลใจ
พอ ๆ กรับมาระโก มมีทมีที่มาจากพระเจห้าเพคืที่อใหห้ภาพทมีที่เฉพาะเจาะจงตด่าง ๆ เกมีที่ยวกรับชมีวริตและพระราชกริจทมีที่แสน
มหรัศจรรยห์ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา” (Introduction to the New Testament, หนห้า 117)

ถห้ามรัทธริวครัดลอกสริที่งใด เขากก็ทคาเชด่นนรันี้นเฉพาะภายใตห้คคาสรัที่งทมีที่ชรัดเจนของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ และเรา
ไมด่มมีเบาะแสเลยสรักแหด่งในพระครัมภมีรห์เองวด่ามรัทธริวเคยครัดลอก พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ประทานเนคืนี้อหานรันี้น; พระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ประทานถห้อยคคาเหลด่านรันี้น มรัทธริวจศึงไมด่จคาเปป็นตห้องพศึที่งพาวริจารณญาณของตรัวเอง ความทรงจคาของ
ตรัวเอง คคาพยานของเหลด่าประจรักษห์พยาน พศึที่งพาตห้นฉบรับตด่าง ๆ ทมีที่มากด่อนเขา หรคือแหลด่งขห้อมผลอคืที่นใดของมนทุษยห์ 



ถห้าเขาใชห้แหลด่งขห้อมผลใดของมนทุษยห์ เขากก็ทคาเชด่นนรันี้นโดยการดลใจของพระเจห้าเทด่านรันี้นซศึที่งจะแกห้ไขขห้อผริดพลาดททุก
ประการและทคาใหห้เกริดสด่วนทมีที่สมบผรณห์แบบ ถผกตห้องแบบผริดพลาดไมด่ไดห้ของการเปปิดเผยนรันี้นของพระเจห้า, พระ
วจนะของพระเจห้า



มษัทธริว 1
ขข้อ 1:

1:1 หนรังสคือแหด่งพงศห์พรันธทุห์ของพระเยซผครริสตห์ ผผห้ทรง
เปป็นบทุตรชายของดาวริด ผผห้ทรงเปป็นบทุตรชายของอรับ

ราฮรัม

การเนข้นหนษักททีที่พริเศษของขข่าวประเสรริฐของมษัทธริว
พระคคาขห้อนมีนี้แสดงใหห้เหก็นมทุมมองและการเนห้นหนรักของหนรังสคือมรัทธริวตามทมีที่มรันแตกตด่างจากขด่าวประเสรริฐ

เลด่มอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือ จงเปรมียบเทมียบมรันกรับมาระโก 1:1, “การเรริที่มตห้นแหด่งขด่าวประเสรริฐของพระเยซผครริสตห์พระบทุตร
ของพระเจห้า” โดยทมีที่ไมด่มมีลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ เนคืที่องจากในมาระโก พระครริสตห์ทรงถผกแสดงภาพใหห้เปป็นผผห้รรับใชห้คนหนศึที่ง 
แมห้ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า ลผกาขศึนี้นตห้นดห้วยเหตทุการณห์ตด่าง ๆ ของมนทุษยห์ จากนรันี้นในลผกา 3:23-38 ลคาดรับ
พงศห์พรันธทุห์นรันี้นจศึงเรริที่มตห้นดห้วยพระเยซผและยห้อนรอยพระองคห์กลรับไปถศึงอาดรัม ฉะนรันี้นลผกาจศึงเปป็นขด่าวประเสรริฐของ
พระเยซผในฐานะ “บทุตรมนทุษยห์” เปป็นหลรัก, พระเจห้าในรผปกายมนทุษยห์, พรห้อมกรับการทดลองตด่าง ๆ ของมนทุษยห์ซศึที่ง
พระองคห์ทรงเอาชนะแลห้ว ความเหก็นอกเหก็นใจแบบมนทุษยห์ทมีที่มมีตด่อมนทุษยห์ทรันี้งปวง พระครริสตห์ของพวกคนตด่างชาตริ
เชด่นเดมียวกรับของพวกยริว ในลผกา พระเยซผทรงเรมียกพระองคห์เองซนี้คา ๆ วด่า “บทุตรมนทุษยห์” จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับ
ยอหห์น 1:1-5 เชด่นกรัน หนรังสคือยอหห์นไดห้ถผกเขมียนขศึนี้นเพคืที่อพริสผจนห์วด่าพระเยซผทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า (ยอหห์น 
20:31) และบรรพบทุรทุษทมีที่เปป็นมนทุษยห์ของพระองคห์ไมด่ถผกกลด่าวถศึง แตด่พระวจนะทมีที่ไดห้รรับการดลใจนรันี้นกระโจนยห้อน
กลรับไปยรังยทุคสมรัยเหลด่านรันี้นกด่อนการเนรมริตสรห้างเมคืที่อพระครริสตห์เคยอยผด่กรับพระบริดาและเทด่าเทมียมกรับพระเจห้า “ใน
เรริที่มแรกนรันี้น”

บรัดนมีนี้ขด่าวประเสรริฐของมรัทธริวเปป็นเรคืที่องราวของ “พระเยซผครริสตห์ ผผห้ทรงเปป็นบทุตรชายของดาวริด ผผห้ทรงเปป็น
บทุตรชายของอรับราฮรัม” (มธ. 1:1)

พระเยซผจะทรงไดข้รษับพระททีที่นษัที่งของดาวริดเปป็นมรดก
“บทุตรชายของดาวริด” พระเยซผครริสตห์ทรงสคืบเชคืนี้อสายมาจากดาวริดและฉะนรันี้นจศึงทรงไดห้รรับพรันธสรัญญานริ

รรันดรห์นรันี้นทมีที่กระทคาไวห้กรับเชคืนี้อสายของดาวริดเปป็นมรดก อด่านพรันธสรัญญานรันี้นใน 2 ซามผเอล 7:4-16:
“และตด่อมาคคืนวรันนรันี้น พระวจนะของพระเยโฮวาหห์มาถศึงนาธรัน โดยตรรัสวด่า “จงไปและบอกดาวริดผผห้รรับใชห้

ของเราวด่า ‘พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนมีนี้วด่า เจห้าจะสรห้างนริเวศนห์หลรังหนศึที่งใหห้แกด่เราเพคืที่อใหห้เราอาศรัยอยผด่ในนรันี้นหรคือ เพราะ
วด่าเราไมด่เคยอาศรัยอยผด่ในนริเวศนห์ใด ๆ ตรันี้งแตด่เวลาทมีที่เราไดห้พาลผกหลานของอริสราเอลขศึนี้นมาจากอมียริปตห์ จนกระทรัที่งวรัน
นมีนี้ แตด่ไดห้ดคาเนรินในเตก็นทห์และในพลรับพลา ในสถานทมีที่ทรันี้งปวงนรันี้นทมีที่เราไดห้ดคาเนรินกรับลผกหลานของอริสราเอลทรันี้งสรินี้น 
เราเคยพผดสรักคคากรับเผด่าใดของอริสราเอล ผผห้ทมีที่เราไดห้บรัญชาใหห้เลมีนี้ยงดผอริสราเอลประชากรของเราหรคือ โดยกลด่าววด่า 
“ทคาไมพวกเจห้าถศึงไมด่สรห้างนริเวศนห์หลรังหนศึที่งดห้วยไมห้สนซมีดารห์ใหห้แกด่เรา”’ เพราะฉะนรันี้นบรัดนมีนี้ เจห้าตห้องกลด่าวดรังนรันี้นแกด่
ดาวริดผผห้รรับใชห้ของเราวด่า ‘พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนมีนี้วด่า เราไดห้เอาเจห้ามาจากคอกแกะ จากการตามฝผงแกะ 
เพคืที่อใหห้เปป็นผผห้ปกครองเหนคือประชากรของเรา คคือเหนคืออริสราเอล และเราไดห้อยผด่กรับเจห้าไมด่วด่าเจห้าไปทมีที่ใดกก็ตาม และ
ไดห้กคาจรัดบรรดาศรัตรผของเจห้าใหห้พห้นสายตาของเจห้า และไดห้กระทคาใหห้เจห้ามมีชคืที่อเสมียงใหญด่โต อยด่างกรับชคืที่อเสมียงของ
บรรดาคนใหญด่คนโตทมีที่อยผด่ในแผด่นดรินโลก ยริที่งกวด่านรันี้นเราจะกคาหนดสถานทมีที่แหด่งหนศึที่งใหห้อริสราเอลประชากรของเรา 



และจะปลผกพวกเขาไวห้ เพคืที่อพวกเขาจะอาศรัยอยผด่ในสถานทมีที่ของพวกเขาเอง และไมด่ถผกเคลคืที่อนยห้ายไปอมีก และ
บรรดาลผกแหด่งความชรัที่วจะไมด่ขด่มเหงพวกเขาอมีกตด่อไปเหมคือนแตด่กด่อนมา และตรันี้งแตด่สมรัยทมีที่เราไดห้บรัญชาพวกผผห้
วรินริจฉรัยใหห้อยผด่เหนคืออริสราเอลประชากรของเรา และเราใหห้เจห้าพรักสงบจากบรรดาศรัตรผของเจห้า พระเยโฮวาหห์ตรรัส
แกด่เจห้าดห้วยวด่า พระองคห์จะทรงใหห้เจห้ามมีราชวงศห์ และเมคืที่อวรันทรันี้งหลายของเจห้าครบถห้วนแลห้ว และเจห้าตห้องลด่วงหลรับ
ไปอยผด่กรับบรรพบทุรทุษของเจห้า เราจะตรันี้งเชคืนี้อสายของเจห้าไวห้ตด่อจากเจห้า ผผห้ซศึที่งจะออกมาจากบรันี้นเอวของเจห้า และเรา
จะสถาปนาอาณาจรักรของเขาไวห้ เขาจะสรห้างนริเวศนห์หลรังหนศึที่งเพคืที่อนามของเรา และเราจะสถาปนาพระทมีที่นรัที่งแหด่ง
อาณาจรักรของเขาใหห้อยผด่เปป็นนริตยห์ เราจะเปป็นบริดาของเขา และเขาจะเปป็นบทุตรชายของเรา ถห้าเขากระทคาความชรัที่ว
ชห้า เราจะตมีสอนเขาดห้วยไมห้เรมียวของมนทุษยห์ และดห้วยการเฆมีที่ยนทรันี้งหลายแหด่งบทุตรทรันี้งหลายของมนทุษยห์ แตด่ความ
เมตตาของเราจะไมด่พรากไปจากเขา เหมคือนอยด่างทมีที่เราไดห้พรากความเมตตาไปจากซาอผล ผผห้ซศึที่งเราไดห้ถอดเสมียตด่อ
หนห้าเจห้า และราชวงศห์ของเจห้ากรับอาณาจรักรของเจห้าจะไดห้รรับการสถาปนาไวห้ตด่อหนห้าเจห้าเปป็นนริตยห์ พระทมีที่นรัที่งของ
เจห้าจะไดห้รรับการสถาปนาไวห้เปป็นนริตยห์’”

อด่านพรันธสรัญญาเดมียวกรันนรันี้นใน 1 พงศาวดาร 17:7-14 เชด่นกรัน:
“เพราะฉะนรันี้นบรัดนมีนี้ เจห้าตห้องกลด่าวดรังนรันี้นแกด่ดาวริดผผห้รรับใชห้ของเราวด่า ‘พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนมีนี้วด่า 

เราไดห้เอาเจห้ามาจากคอกแกะ จากการตามฝผงแกะ เพคืที่อใหห้เจห้าเปป็นผผห้ปกครองเหนคืออริสราเอลประชากรของเรา 
และเราไดห้อยผด่กรับเจห้าไมด่วด่าเจห้าดคาเนรินไปทมีที่ใดกก็ตาม และไดห้กคาจรัดบรรดาศรัตรผของเจห้าใหห้พห้นหนห้าเจห้า และไดห้กระทคา
ใหห้เจห้ามมีชคืที่อเสมียงเหมคือนอยด่างกรับชคืที่อเสมียงของบรรดาคนใหญด่คนโตทมีที่อยผด่ในแผด่นดรินโลก เชด่นกรันเราจะกคาหนดสถาน
ทมีที่แหด่งหนศึที่งใหห้อริสราเอลประชากรของเรา และจะปลผกพวกเขาไวห้ และพวกเขาจะอาศรัยอยผด่ในสถานทมีที่ของพวกเขา
และจะไมด่ถผกเคลคืที่อนยห้ายไปอมีก และบรรดาลผกแหด่งความชรัที่วจะไมด่มาตมีปลห้นพวกเขาอมีกตด่อไปเหมคือนแตด่กด่อนมา 
และตรันี้งแตด่สมรัยทมีที่เราไดห้บรัญชาพวกผผห้วรินริจฉรัยใหห้อยผด่เหนคืออริสราเอลประชากรของเรา ยริที่งกวด่านรันี้นเราจะปราบปราม
ศรัตรผทรันี้งสรินี้นของเจห้า นอกจากนมีนี้เรากลด่าวแกด่เจห้าวด่า พระเยโฮวาหห์จะทรงใหห้เจห้ามมีราชวงศห์ และตด่อมา เมคืที่อวรันทรันี้ง
หลายของเจห้าครบถห้วนแลห้ว เพคืที่อเจห้าจะตห้องไปอยผด่กรับบรรพบทุรทุษของเจห้า เราจะยกชผเชคืนี้อสายของเจห้าไวห้ตด่อจากเจห้า 
ผผห้ซศึที่งจะเปป็นบทุตรชายคนหนศึที่งของตรัวเจห้า และเราจะสถาปนาอาณาจรักรของเขาไวห้ เขาจะสรห้างนริเวศนห์หลรังหนศึที่งใหห้
เรา และเราจะสถาปนาพระทมีที่นรัที่งของเขาใหห้อยผด่เปป็นนริตยห์ เราจะเปป็นบริดาของเขา และเขาจะเปป็นบทุตรชายของเรา 
และเราจะไมด่เอาความเมตตาของเราไปจากเขาเสมีย เหมคือนอยด่างทมีที่เราไดห้เอาความเมตตานรันี้นไปจากคนทมีที่อยผด่กด่อน
เจห้า แตด่เราจะใหห้เขาดคารงอยผด่ในนริเวศนห์ของเรา และในอาณาจรักรของเราเปป็นนริตยห์ และพระทมีที่นรัที่งของเขาจะไดห้รรับ
การสถาปนาไวห้เปป็นนริตยห์’”

พระเจห้าทรงสรัญญาดาวริดไวห้วด่าในอนาคตพระองคห์จะทรงสถาปนาพระทมีที่นรัที่งของดาวริดทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม 
พรห้อมกรับเชคืนี้อสายของดาวริดประทรับบนพระทมีที่นรัที่งนรันี้น “ตลอดไปเปป็นนริตยห์” หนทางเดมียวทมีที่พระสรัญญานรันี้นจะเปป็น
จรริงไดห้กก็คคือทมีที่พระเยซผจะเสดก็จกลรับมาและครอบครองบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด และทมีที่การครอบครองในยทุคพรันปปี
ตามทมีที่ทรงสรัญญาไวห้นรันี้นจะถผกผนวกรวมเขห้ากรับการครอบครองชรัที่วนริรรันดรห์ของพระเจห้า

ดผพระสรัญญาของอริสยาหห์ 9:6, 7 เชด่นกรัน โดยเฉพาะขห้อ 7:
“ดห้วยวด่ามมีเดก็กคนหนศึที่งเกริดมาเพคืที่อพวกเรา มมีบทุตรชายคนหนศึที่งประทานมาใหห้พวกเรา และการปกครองจะ



อยผด่บนบด่าของทด่าน และนามของทด่านจะถผกเรมียกวด่า “ผผห้ทมีที่มหรัศจรรยห์ ทมีที่ปรศึกษา พระเจห้าผผห้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ พระบริดา
นริรรันดรห์ องคห์สรันตริราช” เรคืที่องการเพริที่มพผนแหด่งการปกครองของทด่านและสรันตริภาพจะไมด่มมีทมีที่สรินี้นสทุด บนพระทมีที่นรัที่ง
ของดาวริด และบนราชอาณาจรักรของพระองคห์ เพคืที่อจะเชริดชผราชอาณาจรักรนรันี้นไวห้ และเพคืที่อจะสถาปนาราช
อาณาจรักรนรันี้นไวห้ดห้วยความยทุตริธรรมและดห้วยความเทมีที่ยงธรรม ตรันี้งแตด่บรัดนมีนี้เปป็นตห้นไปจนนริรรันดรห์กาล ความ
กระตคือรคือรห้นของพระเยโฮวาหห์จอมโยธาจะกระทคาสริที่งนมีนี้”

ดผ อริสยาหห์ บททมีที่ 11; และดผเพลงสดทุดมี 89:3, 4, 34-37 ดห้วย
จงสรังเกตคคาสรัญญานรันี้นของทผตสวรรคห์กาบรริเอลทมีที่ใหห้ไวห้แกด่มารมียห์ในลผกา 1:32, 33:
“บทุตรนรันี้นจะเปป็นใหญด่ และจะทรงถผกเรมียกวด่าเปป็นพระบทุตรขององคห์ผผห้สผงสทุด และองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า

พระเจห้าจะประทานพระทมีที่นรัที่งของดาวริดบรรพบทุรทุษของทด่านใหห้แกด่ทด่าน และทด่านจะครอบครองเหนคือวงศห์วานของ
ยาโคบเปป็นนริตยห์ และอาณาจรักรของทด่านจะไมด่มมีการสรินี้นสทุดเลย”

ฉะนรันี้นมรัทธริวจศึงบอกเลด่าเรคืที่องราวของพระเยซผในฐานะบทุตรชายของดาวริดผผห้จะเสดก็จกลรับมายรังแผด่นดริน
โลกและครอบครองบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด ฟฟฟื้นคคืนอาณาจรักรของพระองคห์ตลอดไปเปป็นนริตยห์ พระเยซผทรงเปป็น
เชคืนี้อสายนรันี้น ทมีที่ทรงสรัญญาไวห้แกด่ดาวริดนานมาแลห้ว

พระเยซผ เชชชื้อสายของอษับราฮษัม ทรงไดข้รษับ
พษันธสษัญญาของพระองคย์เปป็นมรดก

“บทุตรชายของอรับราฮรัม” เพคืที่อทมีที่จะเขห้าใจคคากลด่าวนมีนี้ คทุณตห้องอด่านพรันธสรัญญาของพระเจห้าทมีที่ทคาไวห้กรับอรับ
ราฮรัมในปฐมกาล บททมีที่ 13, 14 และ 15, และในปฐมกาล 17:6-8:

“และเราจะทคาใหห้เจห้ามมีลผกดกทวมีมากขศึนี้นยริที่งนรัก และเราจะทคาใหห้เกริดประชาชาตริมากมายจากเจห้า และ
กษรัตรริยห์หลายองคห์จะออกมาจากเจห้า และเราจะตรันี้งพรันธสรัญญาของเราระหวด่างเรากรับเจห้า และเชคืนี้อสายของเจห้า
ทมีที่มาภายหลรังเจห้าในชรัที่วอายทุทรันี้งหลายของพวกเขา ใหห้เปป็นพรันธสรัญญานริรรันดรห์ เพคืที่อจะเปป็นพระเจห้าองคห์เดมียวแกด่เจห้า 
และแกด่เชคืนี้อสายของเจห้าทมีที่มาภายหลรังเจห้า และเราจะใหห้แกด่เจห้า และแกด่เชคืนี้อสายของเจห้าทมีที่มาภายหลรังเจห้า คคือแผด่น
ดรินนมีนี้ทมีที่เจห้าอาศรัยอยผด่เปป็นคนแปลกหนห้า แผด่นดรินทรันี้งสรินี้นแหด่งคานาอรัน ใหห้เปป็นกรรมสริทธริธิ์นริรรันดรห์ และเราจะเปป็น
พระเจห้าของพวกเขา”

เชคืนี้อสายของอรับราฮรัมจะไดห้รรับแผด่นดรินคานาอรันทรันี้งหมดเปป็นมรดก “เปป็นกรรมสริทธริธิ์นริรรันดรห์” กรรมสริทธริธิ์
เดมียวทมีที่พวกยริวเคยมมีของแผด่นดรินคานาอรันกก็เปป็นเพมียงชรัที่วคราวมาจนถศึงตอนนมีนี้ แตด่กรรมสริทธริธิ์ของพวกเขาในแผด่น
ดรินนรันี้นจะถผกสถาปนาใหห้มรัที่นคงเปป็นนริตยห์ตลอดไป สริที่งเดมียวกรันนมีนี้ถผกสรัญญาไวห้ในอมีกหลายแหด่ง ดผ 2 ซามผเอล 7:10, 
เยเรมมียห์ 23:3-8, เยเรมมียห์ 33:14-26 และเอเสเคมียล 37:15-28 จงสรังเกตวด่าขห้อพระคคาอมีกหลายตอนบอกเลด่า
เกมีที่ยวกรับการรวบรวมชนชาตริอริสราเอลกลรับมาภายใตห้กษรัตรริยห์องคห์เดมียว, เชคืนี้อสายนรันี้นของดาวริด, ในแผด่นดริน
ปาเลสไตนห์ พระครริสตห์จะทรงไดห้รรับแผด่นดรินนมีนี้เปป็นมรดกซศึที่งถผกสรัญญาไวห้แกด่อรับราฮรัมและคนอคืที่น ๆ ทมีที่เปป็นเชคืนี้อสาย
ของเขา จงตรันี้งใจอด่านกาลาเทมีย 3:16-18 โดยเฉพาะขห้อ 16 พระสรัญญาเหลด่านรันี้นไดห้ถผกทคาไวห้กรับอรับราฮรัมและเชคืนี้อ
สายของเขา ไมด่ใชด่กรับ “เชคืนี้อสาย” หลายคน แตด่หลรัก ๆ แลห้วคคือทคาไวห้กรับ “เชคืนี้อสาย” คนเดมียว นรัที่นคคือ พระครริสตห์

ฉะนรันี้นมรัทธริวจศึงถผกเขมียนเกมีที่ยวกรับพระเยซผในฐานะกษรัตรริยห์ของพวกยริว



ฉะนรันี้นคคาเรมียกตด่าง ๆ “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” และ “บทุตรชายของดาวริด” จะถผกใชห้หลายครรันี้งในหนรังสคือ
มรัทธริวและขด่าวประเสรริฐเลด่มนมีนี้จะบอกเลด่าวด่าพระเยซผไดห้ประสผตริเปป็น “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” อยด่างไร, วด่าพวกนรัก
ปราชญห์แหด่งทริศตะวรันออกไดห้เสาะหา “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” อยด่างไร (มธ. 2:2), วด่าพระเยซผทรงถผกตรศึงกางเขน
ในฐานะ “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” อยด่างไร (มธ. 27:37)

_______________
ขข้อ 2-16:

1:2 อรับราฮรัมใหห้กคาเนริดอริสอรัค และอริสอรัคใหห้กคาเนริด
ยาโคบ และยาโคบใหห้กคาเนริดยผดาหห์กรับพวกพมีที่นห้อง
ของเขา
1:3 และยผดาหห์ใหห้กคาเนริดเปเรศกรับเศ-ราหห์เกริดจาก
นางทามารห์ และเปเรศใหห้กคาเนริดเฮสโรน และเฮส
โรนใหห้กคาเนริดราม
1:4 และรามใหห้กคาเนริดอรัมมมีนาดรับ และอรัมมมีนาดรับ
ใหห้กคาเนริดนาโชน และนาโชนใหห้กคาเนริดสรัลโมน
1:5 และสรัลโมนใหห้กคาเนริดโบอาสเกริดจากนางราหรับ 
และโบอาสใหห้กคาเนริดโอเบดเกริดจากนางรผธ และ
โอเบดใหห้กคาเนริดเจสซมี
1:6 และเจสซมีใหห้กคาเนริดดาวริดผผห้เปป็นกษรัตรริยห์ และดา
วริดผผห้เปป็นกษรัตรริยห์ใหห้กคาเนริดซาโลมอน เกริดจากนางซศึที่ง
แตด่กด่อนเปป็นภรรยาของอทุรมีอาหห์
1:7 และซาโลมอนใหห้กคาเนริดเรโหโบอรัม และเรโหโบ
อรัมใหห้กคาเนริดอาบมียาหห์ และอาบมียาหห์ใหห้กคาเนริดอาสา
1:8 และอาสาใหห้กคาเนริดเยโฮชาฟฝัท และเยโฮชาฟฝัท
ใหห้กคาเนริดโยรรัม และโยรรัมใหห้กคาเนริดอทุสซมียาหห์
1:9 และอทุสซมียาหห์ใหห้กคาเนริดโยธาม และโยธามใหห้

กคาเนริดอาหรัส และอาหรัสใหห้กคาเนริดเฮเซคมียาหห์
1:10 และเฮเซคมียาหห์ใหห้กคาเนริดมนรัสเสหห์ และมนรัส
เสหห์ใหห้กคาเนริดอาโมน และอาโมนใหห้กคาเนริดโยสริยาหห์
1:11 และโยสริยาหห์ใหห้กคาเนริดเยโคนริยาหห์กรับพวกพมีที่
นห้องของเขา ประมาณเวลาทมีที่พวกเขาถผกกวาดไป
เปป็นเชลยยรังกรทุงบาบริโลน
1:12 และหลรังจากพวกเขาถผกกวาดไปยรังกรทุงบาบริ
โลนแลห้ว เยโคนริยาหห์ใหห้กคาเนริดเชอรัลทริเอล และเชอรั
ลทริเอลใหห้กคาเนริดเศรทุบบาเบล
1:13 และเศรทุบบาเบลใหห้กคาเนริดอาบมีอผด และอาบมี
อผดใหห้กคาเนริดเอลมียาคริม และเอลมียาคริมใหห้กคาเนริดอา
ซอรห์
1:14 และอาซอรห์ใหห้กคาเนริดศาโดก และศาโดกใหห้
กคาเนริดอาคริม และอาคริมใหห้กคาเนริดเอลมีอผด
1:15 และเอลมีอผดใหห้กคาเนริดเอเลอาซารห์ และเอเลอา
ซารห์ใหห้กคาเนริดมรัทธาน และมรัทธานใหห้กคาเนริดยาโคบ
1:16 และยาโคบใหห้กคาเนริดโยเซฟ สามมีของนางมา
รมียห์ ผผห้ซศึที่งไดห้ประสผตริพระเยซผ ผผห้ทรงถผกเรมียกวด่าพระ
ครริสตห์

ลสาดษับพงศย์พษันธธย์แบบทางการของพระเยซผ
นมีที่เปป็นสายบรรพบทุรทุษของโยเซฟ สามมีของมารมียห์ และไมด่ใชด่สายบรรพบทุรทุษของพระครริสตห์จรริง ๆ นมีที่เปป็น

บรันทศึกแบบทางการเกมีที่ยวกรับพระครริสตห์ผด่านทางพด่อเลมีนี้ยงของพระองคห์, โยเซฟ วงศห์วานจรริง ๆ ของพระครริสตห์ผด่าน
ทางมารดาของพระองคห์, มารมียห์, ถผกใหห้ไวห้ในลผกา 3:23-38 การสรังเกตดห้วยใจอธริษฐานจะพริสผจนห์วด่าทรันี้งสองไมด่ใชด่
ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์เดมียวกรัน บริดาของโยเซฟในทมีที่นมีนี้ (ขห้อ 16) คคือยาโคบ เหก็นไดห้ชรัดวด่าโยเซฟเปป็นลผกเขยของเฮลมี บริดา
ของมารมียห์ (ลผกา 3:23) จงสรังเกตถห้อยคคาทมีที่พริมพห์เปป็นตรัวเอมียงในภาษาอรังกฤษซศึที่งไมด่ไดห้อยผด่ในตห้นฉบรับภาษาเดริมแตด่
ถผกใสด่เขห้ามาโดยเหลด่านรักแปลเพคืที่อทคาใหห้ความหมายชรัดเจน และกก็สมควรแลห้ว ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ทรันี้งสองนมีนี้ไมด่ใชด่อรัน



เดมียวกรัน Scofield Reference Bible กลด่าวอยด่างเหมาะสมวด่า:
ในมรัทธริว ซศึที่งไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าเรามมีลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ของโยเซฟ เราถผกบอกวด่า (1:16) โยเซฟ

เปป็นบทุตรของยาโคบ ฉะนรันี้นเขาถผกเรมียกวด่า “บทุตรของเฮลมี” ไดห้ในความหมายใดเลด่า? เขาไมด่มมีทางเปป็น
บทุตรชายของทรันี้งยาโคบและของเฮลมีไดห้แนด่นอนในการใหห้กคาเนริดแบบธรรมชาตริ แตด่ในลผกา มรันไมด่ไดห้
กลด่าววด่าเฮลมีใหห้กคาเนริดโยเซฟ ฉะนรันี้นคคาอธริบายตามธรรมดากก็คคือวด่าโยเซฟเปป็นลผกเขยของเฮลมี ผผห้ซศึที่ง
เชด่นเดมียวกรับตรัวเขาเอง เปป็นทายาทคนหนศึที่งของดาวริด ทมีที่วด่าในกรณมีนรันี้นเขาถผกเรมียกไดห้วด่า “บทุตรของเฮ
ลมี” (“บทุตร” ไมด่ไดห้อยผด่ในภาษากรมีก แตด่ถผกใสด่เขห้ามาอยด่างถผกตห้องแลห้วโดยพวกนรักแปล) คงจะ
สอดคลห้องกรับการใชห้งานแบบคนยริว (เทมียบ 1 ซมอ. 24:16) ขห้อสรทุปจศึงหลมีกเลมีที่ยงไมด่ไดห้วด่าในลผกาเรามมี
ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ของมารมียห์ และโยเซฟเปป็น “บทุตรของเฮลมี” เพราะวด่าเขาไดห้หมรันี้นหมายกรับธริดาของเฮ
ลมี ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ในลผกาจศึงเปป็นของมารมียห์ ซศึที่งบริดาของเธอ, เฮลมี, สคืบเชคืนี้อสายมาจากดาวริด

จงสรังเกตวด่าลคาดรับพงศห์พรันธทุห์แบบทางการตรงนมีนี้ในมรัทธริวสคืบยห้อนกลรับไปทางสายของเหลด่ากษรัตรริยห์ผผห้เคย
ครอบครองตรันี้งแตด่เยโคนริยาหห์ (ขห้อ 12) หรคือเรมียกอมีกชคืที่อวด่าเยโฮยาคมีน หรคือโคนริยาหห์ กลรับไปถศึงซาโลมอนและดา
วริด (ขห้อ 6, 7) แตด่ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์จรริง ๆ ของมารมียห์สคืบยห้อนไปนอกสายของกษรัตรริยห์ไปยรังนาธรัน พมีที่ชายของซาโลม
อน บทุตรชายอมีกคนของดาวริด จงตรันี้งใจศศึกษาเรคืที่องนมีนี้ใหห้มาก ๆ ความแตกตด่างในสองลคาดรับพงศห์พรันธทุห์นมีนี้อธริบายเยเร
มมียห์ 22:28-30:

“โคนริยาหห์ชายผผห้นมีนี้เปป็นรผปเคารพทมีที่แตกหรักทมีที่ถผกเหยมียดหยามหรคือ เขาเปป็นภาชนะซศึที่งไมด่มมีความชอบหรคือ 
ทคาไมพวกเขาจศึงถผกเหวมีที่ยงออก ตรัวเขาและเชคืนี้อสายของเขา และถผกโยนเขห้าในแผด่นดรินซศึที่งพวกเขาไมด่รผห้จรัก โอ แผด่น
ดรินโลก แผด่นดรินโลก แผด่นดรินโลกเออ๋ย จงฟฝังพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนมีนี้วด่า “พวกเจห้าจง
เขมียนวด่าชายคนนมีนี้ไมด่มมีบทุตร เปป็นชายทมีที่จะไมด่เจรริญขศึนี้นในวรันทรันี้งหลายของเขา เพราะไมด่มมีคนแหด่งเชคืนี้อสายของเขาสรัก
คนหนศึที่งทมีที่จะเจรริญขศึนี้น โดยประทรับบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด และครอบครองในยผดาหห์อมีกตด่อไป”

โคนริยาหห์ อมีกชคืที่อหนศึที่งของเยโฮยาคมีนหรคือเยโคนริยาหห์ พรห้อมกรับเศเดคมียาหห์ นห้องชายของเขา เปป็นสองคน
สทุดทห้ายในเชคืนี้อพระวงศห์ทมีที่มมีสริทธริธิ์ครองราชยห์บนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด นรัที่นคคือ บทุตรของเขาไมด่ไดห้นรัที่งบนพระทมีที่นรัที่งของดา
วริด และพระเจห้าตรรัสวด่าเขาจะถผกเขมียนไวห้วด่าไมด่มมีบทุตรเนคืที่องจากไมด่มมีเชคืนี้อสายใดเลยของเขาจะไดห้ครองราชยห์บน
พระทมีที่นรัที่งของดาวริด ชายผผห้นมีนี้ โคนริยาหห์ หรคือ เยโคนริยาหห์ อยผด่ในลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ของโยเซฟ (มธ. 1:12) ฉะนรันี้นแมห้วด่า
มรันเปป็นลคาดรับพงศห์พรันธทุห์แบบทางการของพระเยซผ มรันกก็ไมด่ใชด่ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์จรริง ๆ ของพระองคห์ ไมด่มมีทางเปป็นไดห้! 
ไมด่มมีผผห้ใดทมีที่สคืบเชคืนี้อสายมาจากเยโคนริยาหห์เคยไดห้ครองราชยห์บนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด โยเซฟสคืบเชคืนี้อสายมาจากโคนริ
ยาหห์ เขาจศึงไมด่อาจเปป็นบริดาของพระเยซผไดห้ หากพระเยซผจะตห้องครอบครองบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริดตามทมีที่ทรง
สรัญญาไวห้ นมีที่แสดงใหห้เหก็นวด่าทรันี้งภาคพรันธสรัญญาเดริมและใหมด่สอนวด่าพระเยซผไดห้ประสผตริจากหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่ง
โดยไมด่มมีบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์ และสอนวด่าโยเซฟไมด่มมีทางเปป็นบริดาตรัวจรริงของพระเยซผไดห้

ตรันี้งแตด่อรับราฮรัมจนถศึงดาวริดถผกรวมอยผด่ในลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ทรันี้งสองแหด่ง ทรันี้งมารมียห์และโยเซฟสคืบเชคืนี้อสายมา
จากดาวริด และพระเยซผทรงเปป็นเชคืนี้อสายของดาวริดและของอรับราฮรัมทรันี้งแบบทางการและตามตรัวอรักษร ในแบบ
ทางการผด่านทางพด่อเลมีนี้ยงของพระองคห์, โยเซฟ, และแบบตามตรัวอรักษรผด่านทางมารดาตรัวจรริงของพระองคห์, มา



รมียห์
อยด่าลคืมใครด่ครวญดห้วยใจอธริษฐานเกมีที่ยวกรับลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ทมีที่แสนวริเศษนมีนี้ในมรัทธริว 1:2-16 จงสรังเกต

ประเดก็นตด่อไปนมีนี้แหด่งพระพร- (1) พวกคนตด่างชาตริถผกรวมอยผด่ในสายบรรพบทุรทุษของพระครริสตห์: ราหรับแหด่งเมคืองเย
รมีโค (ขห้อ 5), รผธหญริงชาวโมอรับ (ขห้อ 5) และเหลด่าภรรยาของชายคนอคืที่น ๆ เหลด่านมีนี้ (2) ผผห้หญริงบางคนถผกเอด่ยชคืที่อ: 
ทามารห์ (ขห้อ 3), ราหรับ, รผธ, บรัทเชบา “นางซศึที่งแตด่กด่อนเปป็นภรรยาของอทุรมีอาหห์” (ขห้อ 6) (3) ในหญริงเหลด่านมีนี้มมีพวก
หญริงโสเภณมีหรคือหญริงทมีที่ผริดประเวณมีดห้วย: ทามารห์ (ปฐก. 38), ราหรับ (ยชว. 6) และบรัทเชบา (2 ซมอ. 11) (4) ใน
ลคาดรับพงศห์พรันธทุห์นมีนี้มมีเหลด่ากษรัตรริยห์และยาจก, วริสทุทธริชนและคนบาปทมีที่ตที่คาชห้า; ยกตรัวอยด่างเชด่น จงศศึกษาชมีวริตของมนรัส
เสหห์ผผห้ชรัที่วรห้าย (2 พงศห์กษรัตรริยห์ 21:1-18 และ 2 พงศาวดาร 33:1-20) บทเรมียนจากสริที่งเหลด่านมีนี้กก็คคือวด่า พระครริสตห์
ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดของคนตด่างชาตริเชด่นเดมียวกรับของพวกยริว พระผผห้ชด่วยใหห้รอดของบรรดาหญริงโสเภณมีและ
คนไหวห้รผปเคารพเชด่นเดมียวกรับของผผห้คนทมีที่มมีศมีลธรรม พระผผห้ชด่วยใหห้รอดของคนจนเชด่นเดมียวกรับของคนมรัที่งมมี “เพราะ
วด่าพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาพระองคห์ผผห้มริไดห้ทรงรผห้จรักบาป ใหห้เปป็นบาปเพราะเหก็นแกด่พวกเรา เพคืที่อพวกเราจะไดห้ถผก
ทคาใหห้เปป็นความชอบธรรมของพระเจห้าในพระองคห์” (2 คร. 5:21) “...พระเจห้าทรงสด่งพระบทุตรของพระองคห์มาใน
สภาพเหมคือนเนคืนี้อหนรังทมีที่บาปและเพคืที่อไถด่บาป ไดห้ทรงปรรับโทษบาปทมีที่อยผด่ในเนคืนี้อหนรัง” (รม. 8:3)

________________
ขข้อ 17:

1:17 ดรังนรันี้น บรรดาลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ตรันี้งแตด่อรับราฮรัม
จนถศึงดาวริดเปป็นสริบสมีที่ชรัที่วคน และตรันี้งแตด่ดาวริดจนถศึง
การถผกกวาดไปเปป็นเชลยยรังกรทุงบาบริโลนเปป็นสริบสมีที่

ชรัที่วคน และตรันี้งแตด่การถผกกวาดไปเปป็นเชลยยรังกรทุง
บาบริโลนจนถศึงพระครริสตห์เปป็นสริบสมีที่ชรัที่วคน

สริบสทีที่ชษัที่วคนคผณสาม
เพคืที่อความสะดวกและการทด่องจคาลคาดรับพงศห์พรันธทุห์นมีนี้ถผกแบด่งออกเปป็นสามชทุด ๆ ละสริบสมีที่ชรัที่วคน ชรัที่วคนถผก

นรับตามธรรมเนมียมของคนยริวและอาจขห้ามจากบริดาไปหาบทุตรหรคือจากปผฝ่ไปหาหลาน จรริง ๆ แลห้วชายสามคนใน
สายนมีนี้ถผกละไวห้ตามทมีที่คทุณเหก็นโดยการเปรมียบเทมียบลคาดรับพงศห์พรันธทุห์นมีนี้ในมรัทธริวกรับลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ทมีที่เขห้มงวดกวด่าซศึที่ง
ถผกใหห้ไวห้ใน 1 พงศาวดาร 3:10-16 สามคนนรันี้นทมีที่ถผกละไวห้คคือ อาหรัสยาหห์, โยอาช และอามาซริยาหห์ (1 พศด. 3:11,
12) Matthew Henry เสนอแนะวด่าพวกเขาอาจถผกละไวห้เพราะวด่าพวกเขาอยผด่ในเชคืนี้อสายทมีที่ชรัที่วของพระนางอรัทธา
ลริยาหห์ ธริดาของอาหรับและเยเซเบลแหด่งอาณาจรักรฝฝ่ายเหนคือ อด่านเรคืที่องราวของพวกเขาใน 2 พงศาวดาร บททมีที่ 
22 ถศึง 25 และใน 2 พงศห์กษรัตรริยห์ 8:24 และ 2 พงศห์กษรัตรริยห์ 14:20 อด่านการตมีคด่าของพระเจห้าเกมีที่ยวกรับอาหรับและ
เยเซเบลใน 1 พงศห์กษรัตรริยห์ 16:29-33 ซศึที่งอาจอธริบายวด่าทคาไมสามคนนมีนี้ในเชคืนี้อสายของพวกเขาบนพระทมีที่นรัที่งของยผ
ดาหห์จศึงถผกละไวห้จากลคาดรับพงศห์พรันธทุห์แบบทางการของจอมราชรันยห์

จคาไวห้วด่านมีที่เปป็นลคาดรับพงศห์พรันธทุห์แบบทางการ มรันอาจเหมคือนกรันกรับอรันทมีที่ถผกเกก็บไวห้ในบรันทศึกตด่าง ๆ ของ
พระวริหาร พระเจห้าอาจทรงเลคือกทมีที่จะใชห้มรันในทมีที่นมีนี้เพราะวด่ามรันเหมคือนกรันกรับบรันทศึกทางการของพวกยริว มรันจศึงนด่า
จะตามธรรมเนมียมปฏริบรัตริของการนรับลคาดรับพงศห์พรันธทุห์ของกษรัตรริยห์แหด่งยผดาหห์

__________________



ขข้อ 18, 19:
1:18 บรัดนมีนี้พระกคาเนริดของพระเยซผครริสตห์เปป็นดรังนมีนี้ 
เมคืที่อมารมียห์มารดาของพระองคห์ไดห้ถผกหมรันี้นกรันไวห้กรับโย
เซฟแลห้ว กด่อนทมีที่เขาทรันี้งสองไดห้หลรับนอนกรัน เธอถผก
พบวด่ามมีเดก็กในครรภห์แลห้วดห้วยเดชพระวริญญาณ

บรริสทุทธริธิ์
1:19 แลห้วโยเซฟสามมีของเธอ เพราะเปป็นคนชอบ
ธรรม และไมด่ประสงคห์ทมีที่จะนคาเธอไปสผด่ความอรัปยศ
อยด่างเปปิดเผย มมีใจทมีที่จะถอนหมรันี้นจากเธออยด่างลรับ ๆ

การตษัดสรินใจททีที่ยากยริที่งของโยเซฟ
จงเปรมียบเทมียบเหตทุการณห์ตอนนมีนี้กรับลผกา 1:26-35 ทมีที่รายละเอมียดเกมีที่ยวกรับการประกาศเรคืที่องการตรันี้งครรภห์

และการประสผตริถผกบอกเลด่า คคาวด่า หมรันี้น ในทมีที่นมีนี้มมีความหมายทมีที่ทรงพลรังมากกวด่าการหมรันี้นหมายแบบปฝัจจทุบรัน เรา
คริดวด่ามรันเกมีที่ยวขห้องกรับการทคาสรัญญาสมรส แตด่เขาทรันี้งสองยรังไมด่ไดห้มาอยผด่กรินดห้วยกรันฉรันทห์สามมีภรรยา การหมรันี้นนมีนี้
คงจะถผกทคาใหห้เปป็นโมฆะโดยการหยด่ารห้าง แบบทมีที่ทรงอนทุญาตใหห้พวกยริวกระทคาในพระราชบรัญญรัตริ 24:1 จง
พริจารณาความลคาบากใจอรันนด่าเศรห้าของโยเซฟ เขารผห้วด่ามารมียห์เปป็นหญริงรรักนวลสงวนตรัวและเกรงกลรัวพระเจห้า เปป็น
เจห้าสาวทมีที่ใหห้คคามรัที่นไวห้ของเขา แตด่เหก็นไดห้ชรัดวด่าเธอกลายเปป็นหญริงแพศยาไปแลห้วและตามบรัญญรัตริของโมเสส หาก
ถผกเปปิดโปงตด่อธารกคานรัล เธอกก็จะตห้องถผกเอาหรินขวห้างตามทมีที่กลด่าวไวห้ในเลวมีนริตริ 20:10 และโดยเฉพาะอยด่างยริที่งพระ
ราชบรัญญรัตริ 22:23, 24 เนคืที่องจากโยเซฟไมด่อาจทราบแนด่นอนเกมีที่ยวกรับสภาพการณห์แวดลห้อมเหลด่านรันี้น วด่าบาปทมีที่
เธอถผกคริดวด่ากระทคานรันี้นเกริดขศึนี้นในเมคืองหรคือในชนบท (ตามพระราชบรัญญรัตริ 22:25-27) โยเซฟจศึงไมด่ถผกผผกมรัดใหห้
แฉเธอ เพราะเปป็นคนทมีที่มมีใจอด่อนโยนและเมตตา เขาจศึงเลคือกทมีที่จะหยด่าเธอเสมียลรับ ๆ เหก็นไดห้ชรัดวด่าดห้วยใจทมีที่แตก
สลาย

_________________
ขข้อ 20-25:

1:20 แตด่ขณะทมีที่โยเซฟยรังคริดในสริที่งเหลด่านมีนี้อยผด่ ดผเถริด 
ทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่งขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า มา
ปรากฏแกด่โยเซฟในความฝฝัน โดยกลด่าววด่า “โยเซฟ 
ทด่านผผห้เปป็นบทุตรชายของดาวริดเออ๋ย อยด่ากลรัวทมีที่จะรรับ
มารมียห์มายรังทด่านเพคืที่อเปป็นภรรยาของทด่านเลย เพราะ
วด่าผผห้ซศึที่งถผกปฏริสนธริในเธอเปป็นโดยเดชพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์
1:21 และเธอจะประสผตริบทุตรชาย และทด่านจงเรมียก
นามของพระองคห์วด่า เยซผ เพราะวด่าพระองคห์จะ
โปรดชด่วยชนชาตริของพระองคห์ใหห้รอดจากบาปทรันี้ง
หลายของพวกเขา”
1:22 บรัดนมีนี้บรรดาสริที่งเหลด่านมีนี้เกริดขศึนี้น เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะ
สคาเรก็จซศึที่งองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ตรรัสไวห้โดยศาสดา

พยากรณห์ผผห้นรันี้น โดยกลด่าววด่า
1:23 ‘ดผเถริด หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งจะมมีเดก็กใน
ครรภห์ และจะคลอดบทุตรชายคนหนศึที่ง และเขาทรันี้ง
หลายจะเรมียกนามของทด่านวด่า อริมมานผเอล ซศึที่งแปล
วด่า พระเจห้าทรงสถริตอยผด่กรับพวกเรา’
1:24 แลห้วโยเซฟ เมคืที่อถผกทคาใหห้ตคืที่นขศึนี้นจากการนอน
หลรับ ไดห้กระทคาตามทมีที่ทผตสวรรคห์ขององคห์พระผผห้เปป็น
เจห้าไดห้สรัที่งเขานรันี้น และไดห้รรับมารมียห์มาเปป็นภรรยาของ
เขา
1:25 และไมด่ไดห้หลรับนอนกรับเธอจนกวด่าเธอไดห้
ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว และโยเซฟเรมียก
นามของบทุตรนรันี้นวด่า เยซผ



คธณธรรมของโยเซฟ
ในขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้โยเซฟมมีความโดดเดด่นในฐานะชายผผห้หนศึที่งทมีที่มมีอทุปนริสรัยแบบครริสเตมียนขรันี้นดมีทมีที่สทุด 

ประการแรก เขาเปป็นคนทมีที่ชอบธรรมและเปปีปี่ยมดห้วยเมตตา ประการทมีที่สอง เขาคริดตรศึกตรองและมมีใจขวนขวาย
และแสวงหาดห้วยใจอธริษฐานทมีที่จะทคาสริที่งทมีที่ถผกตห้อง (“ขณะทมีที่โยเซฟยรังคริดในสริที่งเหลด่านมีนี้อยผด่…” ขห้อ 20) ประการทมีที่
สาม เขาเปป็นคนทมีที่มมีความเชคืที่ออรันลนี้คาลศึก เชคืที่อทผตสวรรคห์องคห์นรันี้นในทรันทมี ประการทมีที่สมีที่ เขาเตก็มใจเชคืที่อฟฝังคคาบรัญชาของ
พระเจห้าทมีที่ใหห้รรับมารมียห์เปป็นภรรยาของตนและเขาตรันี้งชคืที่อพระกทุมารนรันี้นวด่าเยซผ ตามพระบรัญชานรันี้น ประการทมีที่หห้า โย
เซฟคงเปป็นคนทมีที่รผห้จรักเหนมีที่ยวรรันี้งตนมาก ๆ และมมีอทุปนริสรัยทมีที่เขห้มแขก็งเนคืที่องจากเขา “ไมด่ไดห้หลรับนอนกรับเธอจนกวด่า
เธอไดห้ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว…” แมห้วด่ามารมียห์อาศรัยอยผด่ในบห้านของเขาและเปป็นภรรยาของเขาตาม
กฎหมายแลห้ว เขากก็ปลด่อยใหห้เธอเปป็นหญริงพรหมจารมีตด่อไปตามคคาพยากรณห์นรันี้นของอริสยาหห์ 7:14 เรคืที่องของโยเซฟ
สามารถเปป็นคคาเทศนาหนศึที่งไดห้เลย

มารทียย์เปป็นภรรยาและมารดาตามปกตริหลษังจากททีที่
พระเยซผประสผตริแลข้ว

โปรดหมายเหตทุอมีกหน “แลห้วโยเซฟ…ไดห้รรับมารมียห์มาเปป็นภรรยาของเขา และไมด่ไดห้หลรับนอนกรับเธอ
จนกวด่าเธอไดห้ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว” พระคคาตอนนมีนี้ไมด่เพมียงบด่งบอกวด่ามารมียห์เปป็นหญริงพรหมจารมีคน
หนศึที่งตอนทมีที่พระเยซผถผกปฏริสนธริ และเปป็นหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งตอนทมีที่พระเยซผประสผตริ แตด่มรันบด่งบอกเชด่นกรันวด่า
หลรังจากการประสผตริของพระเยซผแลห้ว โยเซฟและมารมียห์กก็มมีความสรัมพรันธห์ตามปกตริฉรันทห์สามมีภรรยา เนคืที่องจากไมด่มมี
สรักคคาเดมียวในพระครัมภมีรห์ถผกใชห้แบบเสมียเปลด่า มรันจศึงยทุตริธรรมทมีที่จะสรันนริษฐานวด่าถห้าโยเซฟ “ไมด่ไดห้หลรับนอนกรับเธอ
จนกวด่าเธอไดห้ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว” เขาไดห้หลรับนอนกรับเธอหลรังจากทมีที่เธอคลอดบทุตรชายหรัวปปีของ
เธอแลห้ว หลรักขห้อเชคืที่อของคาทอลริกทมีที่วด่ามารมียห์เปป็นหญริงพรหมจารมีตลอดไปและไมด่เคยเปป็นภรรยาของชายใดเลยไมด่
ถผกสอนในพระครัมภมีรห์

พระคคาขห้อนมีนี้เอด่ยชคืที่อพระเยซผวด่าเปป็น “บทุตรชายหรัวปปี” ของเธอ พระเยซผไมด่ถผกเรมียกเพมียงวด่าบทุตรชายของ
มารมียห์ และแนด่นอนวด่าไมด่ทรงถผกเรมียกวด่าบทุตรชายคนเดมียวของเธอ แตด่เปป็น “บทุตรชายหรัวปปี” ของเธอ ภาษาตรงนมีนี้
บอกเปป็นนรัยวด่ามมีบทุตรชายและบทุตรสาวคนอคืที่น ๆ ทมีที่เกริดมาจากมารมียห์และโยเซฟหลรังจากการประสผตริของพระเยซผ 
มรัทธริว 13:55, 56 กลด่าววด่า “คนนมีนี้เปป็นลผกของชด่างไมห้นรันี้นมริใชด่หรคือ มารดาของเขาชคืที่อมารมียห์มริใชด่หรคือ และพวกนห้อง
ชายของเขาคคือ ยากอบ และโยเสส และซมีโมน และยผดาสมริใชด่หรคือ และพวกนห้องสาวของเขา พวกเธอททุกคนกก็
อยผด่กรับพวกเรามริใชด่หรคือ” พวกนห้อง ๆ ของพระเยซผถผกกลด่าวถศึงหลายครรันี้ง ยกตรัวอยด่างเชด่น ในมรัทธริว 12:46, 47; 
ยอหห์น 7:3-5 ในกาลาเทมีย 1:19 เปาโลกลด่าววด่า “แตด่ขห้าพเจห้าไมด่ไดห้พบอรัครทผตคนอคืที่นเลย นอกจากยากอบนห้อง
ชายขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า”

ในพระครัมภมีรห์นห้อง ๆ ของพระเยซผถผกเรมียกเสมอวด่า พวกพมีที่นห้องหรคือพมีที่นห้องทรันี้งหลาย และผผห้เชคืที่อพระครัมภมีรห์
ควรตมีความคคาเรมียกเหลด่านมีนี้แบบตามตรัวอรักษร

แตด่ขห้อพริสผจนห์ทมีที่แขก็งแรงทมีที่สทุดทมีที่วด่ามารมียห์มมีลผกคนอคืที่น ๆ อมีกคคือ เพลงสดทุดมี 69:8, “ขห้าพระองคห์กลายเปป็นคน
แปลกหนห้าตด่อพมีที่นห้องของขห้าพระองคห์ และเปป็นคนตด่างชาตริตด่อบทุตรทรันี้งหลายแหด่งมารดาของขห้าพระองคห์” ยอหห์น 



2:17 ยกขห้อพระคคากด่อนหนห้านมีนี้มาวด่าหมายถศึงพระเยซผ เชด่นเดมียวกรับขห้อ 21 ยกมาอยด่างชรัดเจน
แนวคริดของคาทอลริกทมีที่วด่าชายเหลด่านมีนี้เปป็นญาตริของพระเยซผ และทมีที่วด่ามารมียห์เปป็นหญริงพรหมจารมีตลอดไป 

และไมด่เคยมมีลผกคนอคืที่น ๆ เลย ไมด่มมีขห้อสนรับสนทุนจากพระครัมภมีรห์
ในลผกา 1:36 ทผตสวรรคห์ของพระเจห้าบอกมารมียห์วด่า “และดผเถริด เอลมีซาเบธญาตริของเธอ…” ฉะนรันี้นจศึงมมีคคา

กรมีกสคาหรรับญาตริ แตด่มรันไมด่เคยถผกใชห้เพคืที่อกลด่าวถศึงพวกนห้อง ๆ ของพระเยซผเจห้าเลย
นอกจากนมีนี้ ไมด่มมีเปฟ้าหมายอรันดมีฝฝ่ายวริญญาณและดห้านหลรักคคาสอนเลยโดยการสอนวด่ามารมียห์เกริดมาโดย

ปราศจากบาป มมีชมีวริตอยผด่โดยไมด่แตด่งงาน ถผกพาไปสวรรคห์พรห้อมทรันี้งรด่างกาย เปป็น “ราชรินมีแหด่งสวรรคห์” ฯลฯ 
ทรันี้งหมดนรันี้นถผกคคานวณมาเพคืที่อชริงสงด่าราศมีไปจากพระเยซผครริสตห์และเอาไปสวมใหห้มารมียห์ โยเซฟ ‘ไมด่ไดห้หลรับนอนกรับ
เธอจนกวด่าเธอไดห้ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว’ หลรังจากนรันี้นเขาทรันี้งสองกก็อยผด่กรินดห้วยกรันฉรันทห์สามมีภรรยา
ครริสเตมียนทมีที่ดคาเนรินตามทางของพระเจห้า มมีลผกคนอคืที่น ๆ อมีกซศึที่งอยด่างนห้อยพวกเขาบางคนถผกเอด่ยชคืที่อในพระครัมภมีรห์ 
นางมารมียห์เปป็นเพมียงมนทุษยห์ ไมด่ใชด่พระเจห้าทมีที่มารรับสภาพเนคืนี้อหนรังเหมคือนทมีที่พระเยซผทรงเปป็น นางไมด่ใชด่คนกลาง ไมด่ใชด่
ผผห้เสนอความแทนมนทุษยชาตริ การอธริษฐานตด่อนางมารมียห์เปป็นเรคืที่องโงด่เขลา การบผชานางเทด่ากรับเปป็นการนรับถคือรผป
เคารพ

ทผตสวรรคห์ในทมีที่นมีนี้นด่าจะเปป็นทผตสวรรคห์กาบรริเอลองคห์เดมียวกรับทมีที่ปรากฏแกด่มารมียห์ (ลผกา 1:26-33) มมีการ
กลด่าวคคาอธริบายเดมียวกรันเกมีที่ยวกรับพระกทุมารนรันี้นทมีที่ปฏริสนธริในครรภห์ของเธอ ทมีที่วด่าการนรันี้นถผกกระทคาโดยพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์โดยปราศจากบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์

ผมขอเสนอแนะใจความหลรักบางเรคืที่องสคาหรรับการใครด่ครวญ (1) การประสผตริของพระเยซผจากรด่างกาย
ของแมด่ทมีที่เปป็นมนทุษยห์คนหนศึที่ง รรับการเลมีนี้ยงดผทมีที่อกของเธอ ทคาใหห้ความเปป็นแมด่และการคลอดบทุตรเปป็นเรคืที่องเปปีปี่ยมสงด่า
ราศมีเปป็นนริตยห์ (2) พระนามเยซผหมายถศึง ผผห้ชด่วยใหห้รอดพห้น พระผผห้ชด่วยใหห้รอด เชด่นเดมียวกรับชคืที่อโยชผวาในภาคพรันธ
สรัญญาเดริม โยชผวาในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ ถผกเรมียกวด่าเยซผ (กริจการ 7:45) (3) จงพริจารณาวด่าโยชผวาซศึที่งมมีชคืที่อ
เดมียวกรันนรันี้นกก็เปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของพระครริสตห์ โยชผวามาหลรังโมเสส ฉะนรันี้นพระครริสตห์และพระคทุณจศึงมาหลรังพระ
ราชบรัญญรัตริ; ภาคพรันธสรัญญาใหมด่มาหลรังภาคพรันธสรัญญาเดริม โยชผวานคาลผกหลานของอริสราเอลเขห้าไปในแผด่นดริน
ทมีที่ทรงสรัญญาไวห้นรันี้นออกมาจากถริที่นททุรกรันดาร; พระครริสตห์กก็จะทรงนคาเราเขห้าไปในอาณาจรักรและชรัยชนะของ
พระองคห์ โยชผวาชด่วยลผกหลานของอริสราเอลใหห้รอดพห้นจากบรรดาศรัตรผของพวกเขาฉรันใด พระครริสตห์กก็ทรงชด่วย
เราใหห้รอดจากบาปและสทุดทห้ายแลห้วจะทรงชด่วยเหลด่าวริสทุทธริชนของพระองคห์ใหห้รอดพห้นจากอคานาจทรันี้งสรินี้นของผผห้ชรัที่ว
รห้ายนรันี้นฉรันนรันี้น (4) จงพริจารณางานรรับใชห้อรันเปปีปี่ยมสทุขของเหลด่าทผตสวรรคห์ในการเปปิดเผยนนี้คาพระทรัยของพระเจห้าใน
การเชคืที่อมโยงกรับพระครัมภมีรห์

ในขห้อ 22 และ 23 มมีการอห้างอริงไปยรังอริสยาหห์ 7:14 ในทมีที่นมีนี้มรันถผกบอกไวห้ลด่วงหนห้าหลายรห้อยปปีกด่อนทมีที่พระ
ผผห้ชด่วยใหห้รอดจะประสผตริจากหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่ง

การประสผตริของพระครริสตย์จากหญริงพรหมจารที
การประสผตริของพระครริสตห์จากหญริงพรหมจารมีเปป็นหนศึที่งในหลรักคคาสอนทมีที่สคาครัญทมีที่สทุดของพระครัมภมีรห์ จง

สรังเกตจากขห้อ 23 วด่า “หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งจะมมีเดก็กในครรภห์” หรคือตามทมีที่ถผกใหห้ไวห้ในอริสยาหห์ 7:14, “หญริง



พรหมจารมีคนหนศึที่งจะตรันี้งครรภห์” มารมียห์ตรันี้งครรภห์ขณะยรังเปป็นหญริงพรหมจารมี เธอยรังเปป็นหญริงพรหมจารมีอยผด่ตอนทมีที่
พระผผห้ชด่วยใหห้รอดประสผตริ: “และจะคลอดบทุตรชายคนหนศึที่ง” นรัที่นถผกกลด่าวเพริที่มเตริมโดยขห้อ 24 และ 25: “โยเซฟ…
ไมด่ไดห้หลรับนอนกรับเธอจนกวด่าเธอไดห้ประสผตริบทุตรชายหรัวปปีของเธอแลห้ว” การประสผตริจากหญริงพรหมจารมีถผกกลด่าว
ถศึงเปป็นพริเศษในอริสยาหห์ ในมรัทธริว และในลผกา เมคืที่อทผตสวรรคห์นรันี้นใหห้คคาสรัญญาเกมีที่ยวกรับการประสผตริของพระครริสตห์
แกด่มารมียห์ เธอกก็กลด่าววด่า “สริที่งนมีนี้จะเปป็นไปอยด่างไรไดห้ เพราะขห้าพเจห้ายรังไมด่ไดห้รด่วมกรับชายคนใด” (ลผกา 1:34) จง
อด่านคคาตอบของทผตสวรรคห์นรันี้นในลผกา 1:35 พระเยซผทรงถผกปฏริสนธริในครรภห์ของหญริงพรหมจารมีนรันี้นโดยพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ โดยปราศจากบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์ และดห้วยเหตทุนรันี้น ทผตสวรรคห์นรันี้นจศึงกลด่าววด่า “เหตทุฉะนรันี้นองคห์
บรริสทุทธริธิ์ซศึที่งจะบรังเกริดมาจากเธอดห้วยจะถผกเรมียกวด่า พระบทุตรของพระเจห้า” พระเยซผทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า
เพราะวด่าพระองคห์ประสผตริจากหญริงพรหมจารมี ถห้าการประสผตริของพระครริสตห์จากหญริงพรหมจารมีไมด่เปป็นความจรริง 
พระครริสตห์กก็ไมด่ทรงเปป็นพระบทุตรองคห์เดมียวทมีที่บรังเกริดมานรันี้นของพระเจห้าอยด่างทมีที่พระองคห์ทรงกลด่าวอห้าง อาจารยห์หรคือ
นรักเทศนห์คนใดทมีที่กรังขาการประสผตริของพระครริสตห์จากหญริงพรหมจารมีกก็เปป็นผผห้ไมด่เชคืที่อ นมีที่เปป็นหลรักคคาสอนหนศึที่งทมีที่
สคาครัญยริที่ง

จงหมายเหตทุวด่าการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีถผกสอนอยด่างเปปิดเผยและแบบโดยนรัยในพระครัมภมีรห์หลาย
ครรันี้งจรริง ๆ

1. อริสยาหห์ 7:14 กลด่าวอยด่างชรัดเจนวด่า “เพราะฉะนรันี้นองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าเองจะประทานหมายสคาครัญอรัน
หนศึที่งแกด่พวกทด่าน ดผเถริด หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งจะตรันี้งครรภห์ และคลอดบทุตรชายคนหนศึที่ง และจะเรมียกนามของ
ทด่านวด่า อริมมานผเอล”

2. เยเรมมียห์ 31:22 กลด่าววด่า “...เพราะพระเยโฮวาหห์ไดห้ทรงเนรมริตสรห้างสริที่งใหมด่ในแผด่นดรินโลกแลห้วคคือ ผผห้
หญริงคนหนศึที่งจะลห้อมผผห้ชายคนหนศึที่ง” นมีที่หมายความมริใชด่หรคือวด่าผผห้หญริงคนหนศึที่งโดยลคาพรัง โดยปราศจากชายใด จะ
ใหห้กคาเนริดบทุตรชายคนหนศึที่ง? นรัที่นแหละคคือสริที่งทมีที่มารมียห์ไดห้กระทคา และการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีนรันี้นเปป็น “สริที่ง
ใหมด่ในแผด่นดรินโลก” ไมด่เหมคือนใคร ไมด่ถผกทคาซนี้คาอมีก พระครริสตห์เพมียงผผห้เดมียวประสผตริจากหญริงพรหมจารมี

3. มรัทธริว 1:20-25 บอกเราวด่าสริที่งซศึที่งปฏริสนธริในครรภห์ของมารมียห์เปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ ซศึที่งทคาใหห้
อริสยาหห์ 7:14 สคาเรก็จจรริง; วด่าหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งไดห้ตรันี้งครรภห์จรริง ๆ และยรังเปป็นหญริงพรหมจารมีอยผด่ ไดห้คลอด
บทุตรชายคนหนศึที่ง และวด่าพระบทุตรนมีนี้ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดของเรา พระบทุตรของพระเจห้าทมีที่เสดก็จมารรับสภาพ
เนคืนี้อหนรังโดยการประสผตริแสนอรัศจรรยห์

4. ลผกา 1:26-37 บอกวด่าทผตสวรรคห์กาบรริเอลไดห้ปรากฏแกด่ “หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งทมีที่ไดห้หมรันี้นกรันไวห้กรับ
ชายคนหนศึที่งซศึที่งชคืที่อของเขาคคือ โยเซฟ เปป็นคนในวงศห์วานของดาวริด และหญริงพรหมจารมีคนนรันี้นชคืที่อมารมียห์” มรันระบทุ
คคาถามทมีที่ซคืที่อตรงของมารมียห์: “สริที่งนมีนี้จะเปป็นไปอยด่างไรไดห้ เพราะขห้าพเจห้ายรังไมด่ไดห้รด่วมกรับชายคนใด” จากนรันี้นคคาตอบ
ของทผตสวรรคห์กาบรริเอลถผกใหห้ไวห้ในลผกา 1:35 “และทผตสวรรคห์องคห์นรันี้นตอบและกลด่าวแกด่เธอวด่า “พระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์จะเสดก็จลงมาบนเธอ และฤทธริธิ์เดชของผผห้สผงสทุดจะปกคลทุมเธอ เหตทุฉะนรันี้นองคห์บรริสทุทธริธิ์ซศึที่งจะบรังเกริดมาจาก
เธอดห้วยจะถผกเรมียกวด่า พระบทุตรของพระเจห้า” การอรัศจรรยห์หนศึที่งหรคือ? แนด่นอน! แตด่ทผตสวรรคห์กาบรริเอลใหห้ขห้อยทุตริ
เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนรันี้นอยด่างงด่ายดายสคาหรรับมารมียห์และสคาหรรับผผห้เชคืที่อททุกคนในพระเจห้าแหด่งพระครัมภมีรห์เมคืที่อเขาอธริบายแกด่



มารมียห์ในลผกา 1:37 วด่า “เพราะวด่าสคาหรรับพระเจห้า ไมด่มมีสริที่งหนศึที่งสริที่งใดซศึที่งจะเปป็นไปไมด่ไดห้”
5. ลผกา 2:48, 49 บอกเราวด่าพระเยซผ ตอนอายทุสริบสองปปี ทรงยคืนกรานอยด่างชรัดเจนวด่าโยเซฟไมด่ใชด่บริดา

ของพระองคห์ แตด่วด่าในความหมายอรันพริเศษเฉพาะไมด่เหมคือนใครพระเจห้าเพมียงผผห้เดมียวทรงเปป็นพระบริดาของ
พระองคห์ นางมารมียห์กลด่าวแกด่พระเยซผ โดยพผดถศึงโยเซฟวด่า “พด่อของลผกกรับแมด่เสาะหาลผกดห้วยความเศรห้าใจ” 
แนด่นอนวด่านางทราบวด่าโยเซฟไมด่ใชด่บริดาของพระเยซผ แตด่พผดถศึงเขาตามธรรมเนมียม ทรัที่วทรันี้งโลกพด่อเลมีนี้ยงถผกเรมียกวด่า 
“พด่อ” โดยลผก ๆ ทมีที่ถผกรรับอทุปการะ คทุณพด่อของผมเองสอนผมใหห้เรมียกแมด่เลมีนี้ยงของผมวด่า “คทุณแมด่” ซศึที่งไมด่ไดห้
หมายความวด่านางเปป็นแมด่ของผม แตด่วด่านางไดห้รรับหนห้าทมีที่คทุณแมด่แลห้ว ฉะนรันี้นโยเซฟจศึงรรับหนห้าทมีที่บริดา และนางมารมียห์
จศึงพผดถศึงโยเซฟวด่าเปป็น “พด่อของลผก” แตด่พระเยซผทรงตอบวด่า “พวกทด่านเสาะหาฉรันทคาไม พวกทด่านไมด่ทราบหรคือ
วด่า ฉรันจะตห้องกระทคาพระราชกริจของพระบริดาของฉรัน” (ลผกา 2:49) ความหมายทมีที่ชรัดเจนของพระองคห์กก็คคือวด่าถศึง
แมห้วด่าพระองคห์ทรงยอมอยผด่ใตห้การปกครองของโยเซฟ เรากก็ตห้องไมด่คริดเปป็นอรันขาดวด่าโยเซฟเปป็นบริดาของพระองคห์ 
พระเจห้าเองทรงเปป็นพระบริดาของพระองคห์ในความหมายตรงตรัวและในฝฝ่ายรด่างกาย พระองคห์ทรงประสผตริจาก
หญริงพรหมจารมี โดยไมด่มมีบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์!

6. ขด่าวประเสรริฐของยอหห์นสอนเรคืที่องการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีเชด่นกรันในการกลด่าววด่าพระเยซผทรง
เปป็น “พระบทุตรองคห์เดมียวทมีที่บรังเกริดมา” (ยอหห์น 1:14, 18; 3:16, 18) “องคห์เดมียวทมีที่บรังเกริดมา” หมายถศึงผผห้เดมียว
เทด่านรันี้นทมีที่พระเจห้าทรงใหห้บรังเกริดในฝฝ่ายรด่างกาย โดยตรง และตามตรัวอรักษร โดยปราศจากบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์ นรัที่น
ไมด่มมีทางหมายความเปป็นอคืที่นไปไดห้นอกจากการประสผตริจากหญริงพรหมจารมี!

7. ฮมีบรผ 11:17 พผดถศึงอริสอรัคเชด่นกรัน ผผห้ซศึที่งเปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของพระครริสตห์ ในฐานะ “บทุตรชายคนเดมียวทมีที่
ไดห้ใหห้กคาเนริดมา” ของอรับราฮรัม อริสอรัคไมด่ไดห้เปป็นบทุตรชายทมีที่บรังเกริดมาคนเดมียวเทด่านรันี้นของอรับราฮรัม แตด่ถผกนรับวด่า
เปป็นเชด่นนรันี้นในฐานะภาพเลก็งหนศึที่งของพระบทุตรทมีที่บรังเกริดมาองคห์เดมียวของพระเจห้า

8. หนศึที่งยอหห์น 4:9 กก็มมีสคานวนเดมียวกรัน
9. แตด่ททุกแหด่งในภาคพรันธสรัญญาใหมด่การประสผตริจากหญริงพรหมจารมีของพระเยซผถผกบอกเปป็นนรัย ฟปีลริป

ซศึที่งเปป็นผผห้เชคืที่อใหมด่ทมีที่มมีใจกระตคือรคือรห้น ขณะพยายามทมีที่จะชนะนาธานาเอล พผดถศึงพระเยซผวด่าเปป็น “พระเยซผแหด่งนา
ซาเรก็ธ บทุตรชายของโยเซฟ” (ยอหห์น 1:45) มรันไมด่นด่าประหลาดใจเลยทมีที่เขา ซศึที่งกลรับใจเชคืที่อนด่าจะวรันเดมียวกรันนรันี้น
พผดถศึงพระเยซผตามความสะดวกวด่าเปป็น “บทุตรชายของโยเซฟ” แตด่ไมด่มมีคคากลด่าวทมีที่จรริงจรังเลยวด่าพระเยซผทรงเปป็น
บทุตรชายของโยเซฟในพระครัมภมีรห์ทรันี้งเลด่ม และไมด่มมีการบอกเปป็นนรัยเลยสรักแหด่งวด่าพระองคห์ทรงถผกใหห้บรังเกริด ถผก
ปฏริสนธริ และถผกใหห้กคาเนริดตามการเกริดแบบธรรมชาตริ ตลอดทรัที่วภาคพรันธสรัญญาใหมด่สริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวเกมีที่ยว
กรับพระเยซผจะเปป็นความจรริงไดห้กก็ตด่อเมคืที่อพระองคห์ทรงถผกปฏริสนธริแบบเหนคือธรรมชาตริ เปป็นพระบทุตรของพระเจห้า
จรริง ๆ ในแบบทมีที่ไมด่มมีใครอคืที่นเลยเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า

พระเยซผทรงถผกพผดถศึงครรันี้งแลห้วครรันี้งเลด่าวด่าเปป็นพระผผห้สรห้าง “สริที่งสารพรัดไดห้ถผกสรห้างขศึนี้นมาโดยพระองคห์ และ
โดยปราศจากพระองคห์ไมด่มมีสริที่งใดเลยไดห้ถผกสรห้างขศึนี้นมาในสริที่งทมีที่ไดห้ถผกสรห้างขศึนี้นมานรันี้น” (ยอหห์น 1:3) ดผฮมีบรผ 1:2 และ
เอเฟซรัส 3:9 เชด่นกรัน การดคารงอยผด่กด่อนแลห้วของพระองคห์กรับพระเจห้าถผกกลด่าวอยด่างชรัดเจน “ในเรริที่มแรกนรันี้นพระวา
ทะทรงเปป็นอยผด่แลห้ว และพระวาทะทรงอยผด่กรับพระเจห้า และพระวาทะทรงเปป็นพระเจห้า พระองคห์นรันี้นเองทรงอยผด่ใน



เรริที่มแรกนรันี้นกรับพระเจห้า” (ยอหห์น 1:1, 2) “และพระวาทะไดห้รรับสภาพเปป็นเนคืนี้อหนรัง…” (ยอหห์น 1:14) การประสผตริ
ของพระเยซผหมายความแคด่วด่าพระบทุตรทมีที่ทรงดคารงอยผด่กด่อนแลห้วของพระเจห้าไดห้ทรงถผกใสด่ไวห้ในครรภห์ของหญริง
พรหมจารมีคนหนศึที่งโดยการอรัศจรรยห์หนศึที่งทมีที่หาใดเทมียบ และฉะนรันี้นพระครริสตห์ พระครริสตห์ผผห้ทรงดคารงอยผด่กด่อนแลห้ว ผผห้
ไดห้ทรงอยผด่กรับพระบริดามาตรันี้งแตด่เรริที่มแรกนรันี้น ไดห้เสดก็จเขห้ามาในโลกนมีนี้ในฐานะมนทุษยห์โดยการประสผตริจากหญริง
พรหมจารมีคนหนศึที่ง

อรันทมีที่จรริง มมีการกลด่าวอห้างซนี้คา ๆ วด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นพระเจห้า ทรงเปป็นหนศึที่งเดมียวกรันกรับพระบริดา 
“...และพระวาทะทรงเปป็นพระเจห้า” (ยอหห์น 1:1) “เรากรับพระบริดาของเราเปป็นอรันหนศึที่งอรันเดมียวกรัน” (ยอหห์น
10:30) นรัที่นจคาเปป็นตห้องหมายความวด่าพระเยซผทรงแตกตด่างจากมนทุษยห์คนอคืที่น ๆ แตกตด่างแบบมมีนรัยสคาครัญในเรคืที่อง
แหลด่งกคาเนริดและลรักษณะเฉพาะตรัว ตามทมีที่อริสยาหห์ 9:6 บอกเราอยด่างชรัดจเน พระองคห์ไมด่เพมียงทรงเปป็นเดก็กนรันี้นทมีที่
เกริดมานรันี้น บทุตรชายทมีที่ประทานใหห้นรันี้น แตด่ยรังทรงเปป็น “พระเจห้าผผห้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์ พระบริดานริรรันดรห์” พระเยซผทรง
เปป็นพระเจห้าในรผปกายมนทุษยห์! นรัที่นแยกพระองคห์ออกจากเดก็กคนอคืที่น ๆ ททุกคนทมีที่เกริดมาในโลกและทคาใหห้การ
ปฏริสนธริแบบเหนคือธรรมชาตริของพระองคห์และการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีของพระองคห์เปป็นเรคืที่องทมีที่จคาเปป็น
อยด่างยริที่ง

ในยอหห์น บททมีที่ 8 คคาถามเรคืที่องความเปป็นพระเจห้าและแหลด่งกคาเนริดของพระครริสตห์ถผกยกมาอภริปราย
ระหวด่างพระครริสตห์กรับพวกฟารริสมี พระเยซผตรรัสวด่า “ทด่านทรันี้งหลายไมด่รผห้จรักเรา หรคือพระบริดาของเรา ถห้าทด่านทรันี้ง
หลายรผห้จรักเราแลห้ว ทด่านทรันี้งหลายกก็จะรผห้จรักพระบริดาของเราดห้วย” (ยอหห์น 8:19) พระองคห์ตรรัสอมีกวด่า “ทด่านทรันี้ง
หลายมาจากเบคืนี้องลด่าง เรามาจากเบคืนี้องบน ทด่านทรันี้งหลายเปป็นของโลกนมีนี้ เราไมด่ไดห้เปป็นของโลกนมีนี้ เหตทุฉะนรันี้นเราจศึง
ไดห้กลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ทด่านทรันี้งหลายจะตายในบาปทรันี้งหลายของพวกทด่าน เพราะวด่าถห้าทด่านทรันี้งหลายมริไดห้
เชคืที่อวด่าเราเปป็นผผห้นรันี้น ทด่านทรันี้งหลายกก็จะตายในบาปทรันี้งหลายของพวกทด่าน” (ยอหห์น 8:23, 24)

นมีที่เปป็นคคากลด่าวทมีที่ชรัดเจนจากพระเยซผเองทมีที่วด่าพระองคห์ทรงมาจากเบคืนี้องบนและวด่าคนอคืที่น ๆ ททุกคนมาจาก
เบคืนี้องลด่าง พระองคห์ตรรัสวด่า “ทด่านทรันี้งหลายเปป็นของโลกนมีนี้ เราไมด่ไดห้เปป็นของโลกนมีนี้” พวกยริวทมีที่พระเยซผทรงสนทนา
ดห้วยนรันี้น เปป็นคนของโลกนมีนี้โดยการเกริดตามธรรมชาตริและบรังเกริดจากเนคืนี้อหนรัง พระเยซผทรงเปป็นผผห้เดมียวทมีที่บรังเกริด
จากพระบริดาโดยการปฏริสนธริแบบเหนคือธรรมชาตริจากเบคืนี้องบน แนด่นอนวด่าพระเยซผตรรัสถศึงแหลด่งกคาเนริดของ
พระองคห์ตรงนมีนี้ มรันเปป็นแหลด่งกคาเนริดของรด่างกายของพระองคห์เชด่นกรันทมีที่พระองคห์ทรงหมายถศึง เพราะวด่าพระองคห์
กคาลรังตรรัสถศึงการกคาเนริดฝฝ่ายรด่างกายของพวกฟารริสมีทมีที่พระองคห์ทรงสนทนาดห้วย พระเยซผทรงหมายความวด่าพวก
ฟารริสมีเหลด่านมีนี้ไดห้บรังเกริดมาตามธรรมชาตริจากเผด่าพรันธทุห์ทมีที่แปดเปฟฟื้อนและบาปหนา โดยมมีพด่อทมีที่เปป็นมนทุษยห์และแมด่ทมีที่
เปป็นมนทุษยห์และการกคาเนริดตามธรรมชาตริ พระองคห์ทรงถผกใหห้บรังเกริดแบบเหนคือธรรมชาตริโดยพระวริญญาณของ
พระเจห้าจากเบคืนี้องบน และพระองคห์จศึงทรงเปป็น (ผผห้เดมียวทมีที่บรังเกริดฝฝ่ายรด่างกาย) มาจากพระเจห้า โดยแหลด่งกคาเนริด
พระครริสตห์ทรงเปปีปี่ยมดห้วยการอรัศจรรยห์ คนอคืที่น ๆ ททุกคนเปป็นแบบธรรมชาตริ พระองคห์ประสผตริจากหญริงพรหมจารมี
คนหนศึที่งโดยปราศจากบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์ คนอคืที่น ๆ ททุกคนมมีบริดาทมีที่เปป็นมนทุษยห์

การประสผตริของพระครริสตห์จากหญริงพรหมจารมีเปป็นหลรักคคาสอนหนศึที่งทมีที่สคาครัญยริที่งซศึที่งถผกถรักทอเขห้ากรับพระ
วจนะทรันี้งสรินี้นของพระเจห้า การไมด่ยอมรรับการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีนรันี้นเทด่ากรับไมด่ยอมรรับความเปป็นพระเจห้า



ของพระครริสตห์ การดลใจของพระครัมภมีรห์ รากฐานแหด่งความเชคืที่อแบบครริสเตมียน
มษัทธริว 1:23 เปป็นคสาแปลของพระเจข้าของ

อริสยาหย์ 7:14
มรัทธริว 1:22 และ 23 ไมด่เพมียงกลด่าววด่าพระเยซผประสผตริจากหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่ง มรันกลด่าววด่าอริสยาหห์ 

7:14 กลด่าวสริที่งเดมียวกรัน! “บรัดนมีนี้บรรดาสริที่งเหลด่านมีนี้เกริดขศึนี้น เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ตรรัสไวห้โดย
ศาสดาพยากรณห์ผผห้นรันี้น โดยกลด่าววด่า ‘ดผเถริด หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งจะมมีเดก็กในครรภห์ และจะคลอดบทุตรชายคน
หนศึที่ง และเขาทรันี้งหลายจะเรมียกนามของทด่านวด่า อริมมานผเอล ซศึที่งแปลวด่า พระเจห้าทรงสถริตอยผด่กรับพวกเรา’” พระคคา
ตอนนมีนี้กลด่าวอห้างอยด่างชรัดเจนวด่าใหห้คคาแปลของอริสยาหห์ 7:14 ฉะนรันี้นพระครัมภมีรห์ฉบรับ Revised Standard 
Version จศึงเขห้าใจผริดและทคาผริดในการแปลอริสยาหห์ 7:14 วด่า “ดผเถริด…หญริงสาวคนหนศึที่งจะตรันี้งครรภห์…” มรันควร
เปป็น “ดผเถริด หญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งจะตรันี้งครรภห์” อริสยาหห์ 7:14 จศึงเปป็นคคาพยากรณห์หนศึที่งเกมีที่ยวกรับการประสผตริของ
พระครริสตห์จากหญริงพรหมจารมี และมมีแตด่พวกผผห้ไมด่เชคืที่อทมีที่ไมด่ยอมรรับพระครัมภมีรห์วด่าเปป็นพระวจนะทมีที่มมีสริทธริอคานาจของ
พระเจห้าทมีที่จะไมด่ยอมรรับมรัน คคากรมีก พารเธะนอส ทมีที่แปลเปป็น หญริงพรหมจารมี ในฉบรับคริงเจมสห์ในมรัทธริว 1:23 กก็ถผก
แปลแบบเดมียวกรันในฉบรับ RSV, ฉบรับ American Standard และพระครัมภมีรห์ฉบรับแปลภาษาอรังกฤษฉบรับอคืที่น
แทบททุกฉบรับ ไมด่มมีทางเขห้าใจผริดเกมีที่ยวกรับคคา ๆ นมีนี้ไดห้เลยในมรัทธริว มรันกลด่าวอห้างอยด่างชรัดเจนไมด่เพมียงวด่าพระเยซผทรง
ประสผตริจากหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่ง แตด่วด่าอริสยาหห์ 7:14 ไดห้บอกลด่วงหนห้าถศึงการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีนมีนี้ มรัน
ชด่างแสนวริเศษทมีที่วด่าพรห้อมกรับการอภริปรายทรันี้งหมดนรันี้นเกมีที่ยวกรับวด่าอริสยาหห์ 7:14 หมายความวด่าอยด่างไรจรริง ๆ เรามมี
คคาตอบทมีที่ไดห้รรับการดลใจในแบบทมีที่ผริดพลาดไมด่ไดห้จากพระเจห้าในมรัทธริว 1:23 อริสยาหห์ 7:14 กลด่าวไมด่ใชด่แคด่วด่าหญริง
สาวคนหนศึที่งจะตรันี้งครรภห์และคลอดบทุตรชายคนหนศึที่ง, อริมมานผเอล, แตด่วด่าหญริงสาวคนนมีนี้จะตห้องเปป็นหญริงพรหมจารมี
คนหนศึที่ง

ในฉบรับเซปทรัวจรินตห์ ซศึที่งเปป็นฉบรับแปลหนศึที่งของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่แปลเปป็นภาษากรมีกโดยเหลด่านรัก
วริชาการชาวฮมีบรผเมคืที่อประมาณสองรห้อยปปีกด่อนสมรัยพระครริสตห์ อริสยาหห์ 7:14 ถผกแปลเปป็นภาษากรมีก ตามทมีที่มรันถผก
แปลในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ภาษากรมีกของเรา ในมรัทธริว 1:23 สคาหรรับคคาฮมีบรผ อรัลมาหห์ ในอริสยาหห์ 7:14 ฉบรับ
เซปทรัวจรินตห์ใชห้คคากรมีก พารเธะนอส ซศึที่งมมีความหมายทมีที่ชรัดเจนและหรักลห้างไมด่ไดห้วด่าหญริงพรหมจารมี

ณ สมรัยปฝัจจทุบรัน นรักแปลททุกทด่านทมีที่แปลภาคพรันธสรัญญาเดริมกคาลรังแปลภาษาหนศึที่งทมีที่ตายไปแลห้วและตห้อง
อห้างอริงไปยรังพจนานทุกรมหลายเลด่ม หรคือคห้นหาการใชห้คคาฮมีบรผตด่าง ๆ ในภาคพรันธสรัญญาเดริมอยด่างสทุดกคาลรังเทด่าทมีที่
พวกเขาทคาไดห้ แตด่เหลด่านรักแปลของฉบรับเซปทรัวจรินตห์ไดห้แปลจากภาษาแมด่ของตน ภาษาฮมีบรผทมีที่มมีชมีวริตอยผด่ซศึที่งพวก
เขาใชห้เปป็นประจคา โดยแปลเปป็นภาษากรมีก ซศึที่งเปป็นภาษาสามรัญในสมรัยนรันี้น ไมด่มมีนรักแปลสมรัยใหมด่คนใดมมีขห้อไดห้
เปรมียบเหลด่านรันี้นในการแปลภาษาฮมีบรผซศึที่งผผห้อาวทุโสเจก็ดสริบคนนรันี้นทมีที่แปลฉบรับเซปทรัวจรินตห์เคยมมี พวกเขากลด่าววด่า อรัล
มาหห์ ในอริสยาหห์ 7:14 หมายถศึง พารเธะนอส เหมคือนกรับทมีที่มรัทธริว 1:23 กลด่าวในภาษากรมีก หรคือหญริงพรหมจารมี 
(virgin) ตามความหมายตรงตรัวในภาษาอรังกฤษ 

คคาฮมีบรผ อรัลมาหห์ ทมีที่ถผกแปลในอริสยาหห์ 7:14 ในฉบรับคริงเจมสห์และฉบรับ American Standard Version, 
ฉบรับเซปทรัวจรินตห์, และฉบรับแปลอคืที่น ๆ สด่วนใหญด่ ใหห้เปป็นหญริงพรหมจารมี ปรากฏในฉบรับฮมีบรผของภาคพรันธสรัญญา



เดริมอมีกหกครรันี้งดรังตด่อไปนมีนี้:
ในปฐมกาล 24:43 คคานมีนี้ถผกใชห้เพคืที่อหมายถศึงเจห้าสาวทมีที่เปป็นหญริงพรหมจารมี (เรเบคาหห์) ซศึที่งผผห้รรับใชห้ของอรับ

ราฮรัมอธริษฐานขอใหห้ตนไดห้พบเพคืที่ออริสอรัค
ในเพลงซาโลมอน 1:3 เราอด่านวด่า “เพราะเหตทุกลริที่นหอมแหด่งนนี้คามรันอรันดมีของเธอ นามของเธอจศึงเปป็น

เหมคือนนนี้คามรันทมีที่ถผกเทออก เพราะฉะนรันี้นพวกหญริงพรหมจารมีจศึงรรักเธอ” ไมด่มมีการบด่งบอกเลยในบรริบทตรงนมีนี้วด่าคคา
เรมียกพวกหญริงพรหมจารมีในทมีที่นมีนี้หมายถศึงสริที่งใดนอกจากพวกหญริงพรหมจารมี

ในหนรังสคือเดมียวกรันนรันี้น เพลงซาโลมอน 6:8 คคาฮมีบรผอรัลมาหห์ ถผกใชห้อมีก โดยถผกแปลเปป็นหญริงพรหมจารมี: 
“มมีมเหสมีหกสริบองคห์ และนางสนมแปดสริบคน และพวกหญริงพรหมจารมีนรับไมด่ถห้วน” ในทมีที่นมีนี้คคาเรมียก พวกหญริง
พรหมจารมี แนด่นอนวด่าหมายถศึงพวกสาวโสด ไมด่ใชด่พวกมเหสมี และไมด่ใชด่พวกนางสนม แตด่เปป็นพวกหญริงสาวทมีที่เปป็น
หญริงพรหมจารมีจรริง ๆ

หญริงสาวเปป็นคคาเหมคือนสคาหรรับพวกหญริงพรหมจารมี และสองครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาเดริม อรัลมาหห์ ถผก
แปลเปป็นหญริงสาว

ในอพยพ 2:8 คคานมีนี้ถผกใชห้เกมีที่ยวกรับมริเรมียมตรัวนห้อย พมีที่สาวของทารกนห้อยโมเสสผผห้เฝฟ้าดผเรคือตะกรห้าใบนห้อย
ของเขา และวริที่งไปตามมารดาของเธอมาเปป็นแมด่นมชาวฮมีบรผเพคืที่อทคางานใหห้ธริดาฟาโรหห์ และดผแลโมเสส ประเพณมี
ของคนฮมีบรผทรันี้งหมดเชคืที่อวด่ามริเรมียมเปป็นเดก็กเลก็ก ๆ ในตอนนรันี้น และพระครัมภมีรห์กก็บด่งบอกมากขนาดนรันี้น เหก็นไดห้ชรัดวด่า
เธอคงถผกมองวด่าเปป็นหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งและเหก็นไดห้ชรัดวด่าหญริงสาวไมด่นด่าจะเปป็นคคาแปลทมีที่เหมาะสมสคาหรรับคคา
วด่า อรัลมาหห์ ในอพยพ 2:8

ในสทุภาษริต 30:18 และ 19 สามสริที่งทมีที่งดงามและแสนวริเศษถผกกลด่าวถศึง “ใชด่แลห้ว สมีที่สริที่งทมีที่ขห้าไมด่ทราบ” และ
หนศึที่งในสริที่งทมีที่แสนวริเศษและงดงามเหลด่านรันี้นคคือ วริถมีทางของความรรักของคนหนทุด่มสาว, “ทด่าทมีของชายกรับหญริงสาว”
คคาวด่า หญริงสาว เปป็นคคาแปลหนศึที่งของคคาฮมีบรผ อรัลมาหห์ และเหก็นไดห้ชรัดวด่าหมายถศึงหญริงสาวพรหมจารมีคนหนศึที่งซศึที่งถผก
เกมีนี้ยวพาราสมีโดยชายคนหนศึที่งทมีที่ตกหลทุมรรักเธอ

ในเพลงสดทุดมี 68:25 คคาฮมีบรผ อรัลมาหห์ ถผกแปลเปป็น พวกหญริงสาว และหมายถศึงเหลด่าเดก็กสาวในขบวนแหด่
อรันบรริสทุทธริธิ์ “บรรดานรักรห้องไดห้นคาหนห้าไป บรรดานรักดนตรมีกก็ตามหลรังไป ทด่ามกลางพวกเขานรันี้นมมีพวกหญริงสาวเลด่น
รคามะนา” เดก็กสาวเหลด่านมีนี้ทมีที่นมรัสการพระเจห้าคงจะถผกสรันนริษฐานวด่าเปป็นพวกหญริงพรหมจารมี

ไมด่มมีเลยสรักหนทมีที่คคาฮมีบรผ อรัลมาหห์ ในภาคพรันธสรัญญาเดริมถผกใชห้เพคืที่อหมายถศึงหญริงคนหนศึที่งทมีที่แตด่งงานแลห้ว 
หรคือหมายถศึงหญริงคนหนศึที่งทมีที่ไมด่บรริสทุทธริธิ์ มรันหมายถศึงหญริงพรหมจารมี และถผกแปลอยด่างเหมาะสมแลห้วในฉบรับแปล
สด่วนใหญด่ของพระครัมภมีรห์ซศึที่งรวมถศึงฉบรับคริงเจมสห์และฉบรับ American Standard Version และฉบรับเซปทรัวจรินตห์ 
ทมีที่ดมีทมีที่สทุดกก็คคือ คคานมีนี้ถผกแปลเชด่นนรันี้นโดยพระวริญญาณของพระเจห้าเองในมรัทธริว 1:23

พวกนรักวริจารณห์กลด่าววด่าอริสยาหห์ 7:14 ควรใชห้คคาฮมีบรผ เบธผลาหห์ ใหห้คคานรันี้นมมีความหมายตรงตรัววด่าหญริง
พรหมจารมี เหลด่านรักวริจารณห์ ซศึที่งเดรินตามพวกยริวทมีที่ไมด่กลรับใจเชคืที่อหลรังสมรัยของพระครริสตห์ และพจนานทุกรมบางเลด่ม 
กลด่าววด่าเบธผลาหห์เปป็นคคาฮมีบรผทมีที่เหมาะสมสคาหรรับหญริงพรหมจารมี อยด่างไรกก็ตามการศศึกษาคห้นควห้าการใชห้คคาวด่า เบธผ
ลาหห์ ในภาคพรันธสรัญญาเดริม ดผเหมคือนจะพริสผจนห์ชรัดเจนวด่าพวกเขาคริดผริด



ในอริสยาหห์ 23:12 “ โอ เจห้า หญริงพรหมจารมีผผห้ถผกบมีบบรังครับ” หมายถศึงไซดอน นครชรัที่วทมีที่นรับถคือรผปเคารพ 
โดยประกาศความพรินาศทมีที่จะมาของมรัน!

ในอริสยาหห์ 37:22 คคาวด่าเบธผลาหห์ ทมีที่แปลเปป็นหญริงพรหมจารมี ถผกใชห้เพคืที่อหมายถศึงกรทุงเยรผซาเลก็ม, 
“พรหมจารมี ธริดาแหด่งศริโยน” เมคืที่อบาปทรันี้งหลายของเธอไดห้นคาเซนนาเคอรริบมาตด่อสผห้กรทุงนรันี้น ในทมีที่นมีนี้พระเจห้าทรงอยผด่
ฝฝ่ายกรทุงเยรผซาเลก็ม แตด่กรทุงเยรผซาเลก็มไมด่ใชด่หญริงพรหมจารมีในความหมายทมีที่เครด่งครรัด

ในเยเรมมียห์ 18:13 พระเจห้าทรงใชห้คคาวด่า หญริงพรหมจารมี เพคืที่อเปป็นตรัวแทนของชนชาตริอริสราเอล “หญริง
พรหมจารมีแหด่งอริสราเอลนรันี้นไดห้กระทคาสริที่งทมีที่นด่าสยดสยองมาก” บาปนมีนี้ถผกพรรณนา: “เพราะเหตทุวด่าประชากรของ
เราไดห้ลคืมเราเสมีย พวกเขาไดห้เผาเครคืที่องหอมแกด่สริที่งไรห้สาระ และพวกเขาไดห้ทคาใหห้ตนเองสะดทุดในทางทรันี้งหลายของ
พวกเขาจากบรรดาหนทางโบราณ เพคืที่อเดรินในหนทางทรันี้งหลาย ในทางสายหนศึที่งทมีที่ไมด่ไดห้ถผกทคาขศึนี้น” ดรังนรันี้นเพราะ
การนรับถคือรผปเคารพของพวกเขา พระเจห้าจะทรง “ทคาใหห้แผด่นดรินของพวกเขาเปป็นทมีที่รกรห้าง และเปป็นความเยห้ย
หยรันเนคืองนริตยห์” (ขห้อ 16) และจะทรง “กระจายพวกเขาไปเหมคือนกรับดห้วยลมตะวรันออกตด่อหนห้าศรัตรผ” (ขห้อ 17) 
แนด่นอนวด่า ชนชาตริอริสราเอลทมีที่ชรัที่วและนรับถคือรผปเคารพ ทมีที่ถผกมอบไวห้ใหห้ถผกทคาลายเพราะความเปป็นโสเภณมีฝฝ่าย
วริญญาณของเธอ จศึงไมด่ถผกเรมียกอยด่างเหมาะสมในทมีที่นมีนี้วด่าหญริงพรหมจารมี คคาวด่าเบธผลาหห์ไมด่จคาเปป็นตห้องหมายถศึงหญริง
พรหมจารมี

ในเยเรมมียห์ 14:17 คคาวด่าหญริงพรหมจารมี (เบธผลาหห์) ถผกใชห้แบบคลห้ายคลศึงกรันเพคืที่อหมายถศึงชนชาตริ
อริสราเอล ซศึที่งในขณะนรันี้นถผกลงโทษเพราะความชรัที่วชห้าทรันี้งหลายของเธอ

การใชห้แบบคลห้ายคลศึงกรันเกริดขศึนี้นกรับคคา ๆ นมีนี้ในเยเรมมียห์ 31:4, เยเรมมียห์ 31:21, เพลงครที่คาครวญ 1:15 และ
เพลงครที่คาครวญ 2:13

ในแตด่ละกรณมีขห้างบนนรันี้นคคาวด่า เบธผลาหห์ ถผกใชห้เพคืที่อหมายถศึงนครชรัที่วทรันี้งหลายซศึที่งกคาลรังถผกลงโทษเพราะ
บาปทรันี้งหลายของพวกเขา ซศึที่งปกตริแลห้วเพราะการนรับถคือรผปเคารพ และในกรณมีเหลด่านมีนี้ คคาวด่าเบธผลาหห์ จศึงไมด่อาจ
หมายถศึงหญริงพรหมจารมีในแบบทมีที่เขห้มงวดไดห้

อมีกกรณมีอยผด่ในโยเอล 1:8, “จงครที่คาครวญเหมคือนอยด่างหญริงพรหมจารมีคนหนศึที่งซศึที่งคาดไวห้ดห้วยผห้ากระสอบ
เพคืที่อสามมีแหด่งวรัยสาวของเธอ” ในทมีที่นมีนี้คคาฮมีบรผ เบธผลาหห์ หมายถศึงหญริงมด่ายคนหนศึที่ง

ขอใหห้ใจของเราไดห้รรับการปลอบประโลมเกมีที่ยวกรับความบห้าคลรัที่งเหลด่านรันี้นของพวกนรักวริจารณห์ พยานหลรัก
ฐานของจรริงทรันี้งหมดนรันี้นมมีไวห้เพคืที่อใหห้ความมรัที่นใจแกด่ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่เพมียงวด่าพระเยซผประสผตริจากหญริง
พรหมจารมีคนหนศึที่ง แตด่วด่าการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีของพระองคห์ไดห้ถผกบอกลด่วงหนห้าแลห้ว และวด่ามรัทธริว 1:23
แปลอริสยาหห์ 7:14 อยด่างเหมาะสมแลห้ว



มษัทธริว 2
ขข้อ 1, 2:

2:1 บรัดนมีนี้เมคืที่อพระเยซผไดห้ทรงบรังเกริดในบห้านเบธเล
เฮมแหด่งแควห้นยผเดมียในรรัชกาลของกษรัตรริยห์เฮโรด 
ดผเถริด มมีพวกนรักปราชญห์จากทางทริศตะวรันออกมายรัง
กรทุงเยรผซาเลก็ม

2:2 โดยกลด่าววด่า “กทุมารทมีที่บรังเกริดมาเปป็นกษรัตรริยห์
ของชนชาตริยริวนรันี้นอยผด่ทมีที่ไหน ดห้วยวด่าพวกเราไดห้เหก็น
ดาวของทด่านปรากฏขศึนี้นในทริศตะวรันออก และไดห้มา
เพคืที่อจะนมรัสการทด่าน”

พวกนษักปราชญย์จากทริศตะวษันออก
บห้านเบธเลเฮมอยผด่ทางทริศใตห้ของกรทุงเยรผซาเลก็มประมาณหกไมลห์ เดริมทมีมมีชคืที่อวด่าเอฟราธ มรันเปป็นบห้านของ

โบอาส นาโอมมี และรผธ (นางรผธ 1:1, 22) เพราะเปป็นบห้านเกริดของดาวริด มรันจศึงถผกเรมียกในบางครรันี้งวด่า “นครของ
ดาวริด”

ในการเชคืที่อมโยงกรับบทนมีนี้ คทุณตห้องตรันี้งใจอด่านลผกา บททมีที่ 2 มรันบอกเลด่าวด่าโยเซฟและมารมียห์อยผด่ในบห้าน
เบธเลเฮมเพคืที่อขศึนี้นทะเบมียนสคามะโนครรัวภายใตห้จรักรวรรดริโรม มารมียห์อาศรัยอยผด่ในแควห้นกาลริลมีในเมคืองเลก็ก ๆ ทมีที่มมีชคืที่อ
วด่านาซาเรก็ธ (ลผกา 1:26) และเชคืที่อกรันวด่าโยเซฟอาศรัยอยผด่ใกลห้เคมียง พระเจห้าทรงพาพวกเขามายรังบห้านเบธเลเฮม
สคาหรรับการประสผตริของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดเพคืที่อทมีที่จะสคาเรก็จจรริงตามขห้อพระคคานรันี้น, มมีคาหห์ 5:2, ซศึที่งถผกยกมาในมรัทธริว
2:6: “แตด่เจห้า เบธเลเฮม เอฟราธาหห์เออ๋ย ถศึงแมห้วด่าเจห้าเลก็กนห้อยในทด่ามกลางหลายพรันนรันี้นแหด่งยผดาหห์ แตด่ออกจาก
เจห้า ทด่านผผห้นรันี้นจะออกมาสผด่เรา ผผห้ทมีที่จะเปป็นผผห้ปกครองในอริสราเอล ซศึที่งการเสดก็จออกไปทรันี้งหลายของทด่านเปป็นมาจาก
สมรัยเกด่า จากนริรรันดรห์กาล”

ลผกา บททมีที่ 2 บอกเราเชด่นกรันวด่าพวกนรักปราชญห์จากทริศตะวรันออกไมด่เพมียงเปป็นพวกเดมียวทมีที่มาเขห้าเฝฟ้าพระ
กทุมารเยซผ พวกคนเลมีนี้ยงแกะในททุด่งนากก็มมีทผตสวรรคห์ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้ามาเยคือนเชด่นกรัน (นมีที่คคือกาบรริเอล ทผต
สวรรคห์องคห์เดมียวกรับทมีที่ปรากฏแกด่มารมียห์ เศคารริยาหห์ และอาจรวมถศึงโยเซฟดห้วยหรคือไมด่?) เขาบอกพวกเขาวด่าพระผผห้
ชด่วยใหห้รอดไดห้ประสผตริวรันนรันี้น (นด่าจะเปป็นคคืนนรันี้น) และพวกเขากก็ไปดผพระกทุมารเยซผหลรังจากพระองคห์ประสผตริไดห้ไมด่
นาน (ลผกา 2:8-20)

“ในรรัชกาลของกษรัตรริยห์เฮโรด” นรัที่นคคือ ขณะทมีที่กษรัตรริยห์เฮโรดยรังครอบครองเหนคือแควห้นยผเดมียในฐานะ
กษรัตรริยห์หทุด่นเชริดองคห์หนศึที่งภายใตห้จรักรวรรดริโรม “มมีพวกนรักปราชญห์จากทางทริศตะวรันออก” นรัที่นคคือ พวกมาไจ หรคือ
พวกนรักแสดงกล คคาเรมียกนมีนี้มมีความหมายประมาณเดมียวกรับพวกนรักแสดงกลและพวกนรักปราชญห์ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงใน
ดานริเอล 1:20; 2:2, 13, 14, 18, 24, 27 ในพวกนรักปราชญห์เหลด่านมีนี้ ดานริเอลเปป็นผผห้ทมีที่ใหญด่ทมีที่สทุด

นรักปราชญห์เหลด่านมีนี้มา “จากทริศตะวรันออก” บนแผนทมีที่อรันหนศึที่งของจรักรวรรดริอรัสซมีเรมียและจรักรวรรดริบาบริ
โลน จงลากเสห้นไปทางทริศตะวรันออกจากกรทุงเยรผซาเลก็มขห้ามทะเลทรายซมีเรมียไปยรังสถานทมีที่แรกทมีที่ชายเหลด่านมีนี้นด่าจะ
มาไดห้และคทุณจะพบวด่าเหก็นไดห้ชรัดวด่ามรันเปป็นเขตแดนของบาบริโลนสมรัยโบราณ ชายเหลด่านมีนี้ไมด่ใชด่พวกทคานายโชค
ชะตา ไมด่ใชด่พวกคนใชห้เวทมนตรห์ แตด่พวกเขาเปป็นผผห้ทมีที่มมีความคริดอยผด่ฝฝ่ายวริญญาณ ผผห้มมีวรัฒนธรรมทมีที่แสวงหาพระเจห้า 
พวกเขาทราบไดห้อยด่างไรเกมีที่ยวกรับพระองคห์ผผห้จะประสผตริเปป็น “กษรัตรริยห์ของพวกยริว”? เหตทุใดพวกเขาถศึงมายรังกรทุง
เยรผซาเลก็ม? นมีที่เปป็นคคาตอบทมีที่ชรัดเจน: พวกเขาเปป็นชายชาวบาบริโลนสมรัยโบราณผผห้ซศึที่งไดห้คห้นพบหนรังสคือดานริเอล 



พวกเขาอาจมมีสด่วนอคืที่น ๆ ของภาคพรันธสรัญญาเดริมซศึที่งดานริเอลไดห้ทรินี้งไวห้ในทด่ามกลางพวกนรักปราชญห์ในสมรัยของเขา
มานานกด่อนหนห้านรันี้น อยด่างไรกก็ตาม นมีที่ดผเหมคือนไมด่นด่าจะใชด่ เนคืที่องจากพวกเขาไมด่มมีคคาพยากรณห์ของมมีคาหห์ทมีที่วด่าพระ
เยซผจะตห้องเกริดในบห้านเบธเลเฮม จากงานเขมียนเหลด่านมีนี้ของดานริเอล พวกเขารผห้วด่าพวกยริวตรันี้งตาคอยเจห้านายองคห์
หนศึที่งทมีที่จะมาซศึที่งสคืบเชคืนี้อสายมาจากดาวริด พวกเขานด่าจะตรันี้งความหวรังของตนอยผด่บนขห้อพระคคาในดานริเอล 9:24-26:

“เจก็ดสริบสรัปดาหห์ถผกกคาหนดไวห้สคาหรรับประชากรของทด่าน และสคาหรรับนครบรริสทุทธริธิ์ของทด่าน เพคืที่อทคาใหห้
การละเมริดนรันี้นเสรก็จสรินี้น และเพคืที่อทคาใหห้บาปทรันี้งหลายจบสรินี้น และเพคืที่อทคาใหห้เกริดการคคืนดมีกรันสคาหรรับความชรัที่วชห้า 
และเพคืที่อนคาความชอบธรรมนริรรันดรห์เขห้ามา และเพคืที่อประทรับตรานริมริตนรันี้นและคคาพยากรณห์ไวห้ และเพคืที่อจะเจริมองคห์
พระผผห้บรริสทุทธริธิ์ทมีที่สทุด เพราะฉะนรันี้นจงทราบและเขห้าใจเถริดวด่า นรับตรันี้งแตด่การทมีที่พระบรัญชานรันี้นออกไปเพคืที่อใหห้ฟฟฟื้นฟผและ
สรห้างกรทุงเยรผซาเลก็มขศึนี้นใหมด่ จนถศึงสมรัยพระเมสสริยาหห์ ประมทุของคห์นรันี้นกก็เปป็นเวลาเจก็ดสรัปดาหห์ และเปป็นเวลาหกสริบ
สองสรัปดาหห์ ถนนนรันี้นจะถผกสรห้างขศึนี้นอมีก และกคาแพงเมคืองนรันี้น แมห้ในยามลคาบากทรันี้งหลาย และหลรังจากหกสริบสอง
สรัปดาหห์แลห้ว พระเมสสริยาหห์กก็จะถผกตรัดออก แตด่มริใชด่เพคืที่อตรัวทด่านเอง และประชากรของประมทุขทมีที่จะมานรันี้นจะ
ทคาลายกรทุงและสถานบรริสทุทธริธิ์เสมีย และทมีที่สทุดปลายของมรันจะมาถศึงดห้วยนนี้คาทด่วม และจนถศึงการสรินี้นสทุดของสงคราม
นรันี้น การรกรห้างทรันี้งหลายกก็ถผกกคาหนดไวห้”

พวกเขากคาลรังตรันี้งตาคอย “พระเมสสริยาหห์ ประมทุของคห์นรันี้น” ของชนชาตริของดานริเอล, พวกยริว, และจศึง
เปป็นกษรัตรริยห์ของพวกยริว จงตรันี้งใจศศึกษาดานริเอล 9:24-26 และคทุณจะเหก็นวด่าทคาไมพวกเขาจศึงคาดหมายพระเยซผ 
ณ เวลานมีนี้โดยเฉพาะ มรันจะตห้องเปป็นหกสริบเกห้าสรัปดาหห์ หรคือสรัปดาหห์ทมีที่มมีเจก็ดปปี (69 x 7 = 483 ปปี) ตรันี้งแตด่เวลานรันี้นทมีที่
มมีพระราชกฤษฎมีกาใหห้สด่งพวกอริสราเอลทมีที่เหลคืออยผด่ภายใตห้เอสราและเนหะมมียห์กลรับไปยรังปาเลสไตนห์เพคืที่อฟฟฟื้นฟผกรทุง
เยรผซาเลก็มและพระวริหารจนกวด่าจะถศึงเวลานรันี้นทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดเสดก็จมา พวกนรักปราชญห์รทุด่นแลห้วรทุด่นเลด่าไดห้เกก็บ
บรันทศึกหนศึที่งไวห้และตรันี้งใจนรับ 483 ปปีนรันี้น คคาพยากรณห์ของดานริเอลไดห้สคาเรก็จจรริงแลห้ว บรัดนมีนี้พวกเขามาเพคืที่อแสวงหา
กษรัตรริยห์ของพวกยริว

อยด่าคริดวด่าดาวนรันี้นนคาพวกเขาไปยรังเยรผซาเลก็ม มรันไมด่ไดห้นคาไป พวกเขากลด่าววด่า “พวกเราไดห้เหก็นดาวของ
ทด่านปรากฏขศึนี้นในทริศตะวรันออก” ดาวนรันี้นดผเหมคือนจะปรากฏใหห้พวกเขาเหก็นเพคืที่อเปป็นสรัญญาณหนศึที่งในการเรริที่มตห้น
แตด่พวกเขาทราบจากพระครัมภมีรห์แลห้ววด่าพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่จะเสดก็จมานรันี้นจะทรงเปป็นกษรัตรริยห์องคห์หนศึที่งของพวกยริว
พวกเขาจศึงมายรังนครหลวงของพวกยริวเพคืที่อแสวงหาพระองคห์ พวกเขาเหก็นดาวนรันี้นตอนทมีที่พวกเขาออกเดรินทางมา
ในทริศตะวรันออก แตด่ไมด่ไดห้เหก็นมรันอมีกจนกระทรัที่ง เมคืที่อออกจากกรทุงเยรผซาเลก็มแลห้ว พวกเขาเรริที่มมทุด่งหนห้าสผด่บห้านเบธเล
เฮม

บทเรมียนหนศึที่งทมีที่สคาครัญสคาหรรับเราในทมีที่นมีนี้กก็คคือวด่าพวกนรักปราชญห์พศึที่งพาพระวจนะของพระเจห้าเปป็นอรันดรับ
แรก จากนรันี้นกก็พศึที่งพาพยานหลรักฐานและการทรงนคาภายนอก ครริสเตมียนททุกคนตห้องเรมียนรผห้สตริปฝัญญานรันี้น ถห้าคทุณ
อยากไดห้การเปปิดเผยจากพระเจห้า กด่อนอคืที่นจงเรมียนรผห้วด่าพระองคห์ตรรัสอะไรในพระวจนะของพระองคห์ ถห้าคทุณอยาก
ทราบวด่าคทุณไดห้รรับความรอดแลห้ว กด่อนอคืที่นจงรรับพยานหลรักฐานแหด่งพระวจนะของพระเจห้า พระองคห์ตรรัสวด่าผผห้ทมีที่
วางใจในพระองคห์กก็ไดห้รรับความรอดและมมีชมีวริตนริรรันดรห์ (ยอหห์น 3:16, 18, 36; 5:24; 6:47) ความรผห้สศึกและความ
ชคืที่นบานแบบครริสเตมียนเปป็นสริที่งทมีที่ดมี แตด่เราควรพศึที่งพาคคากลด่าวทมีที่ชรัดเจนเหลด่านรันี้นแหด่งพระวจนะของพระเจห้าเปป็น



อรันดรับแรก เราไมด่ตห้องขอหมายสคาครัญและความฝฝันหรคือคคาปรศึกษาของมนทุษยห์จนกวด่าเราไดห้กระทคาสริที่งสารพรัดทมีที่มมี
บรัญชาไวห้ในพระวจนะของพระเจห้ากด่อนแลห้ว พระเจห้าจะทรงทคาใหห้สริที่งอคืที่น ๆ ยคืนยรันพระวจนะของพระองคห์ กด่อน
อคืที่นพวกนรักปราชญห์นรันี้นเชคืที่อพระครัมภมีรห์เกมีที่ยวกรับเวลาแหด่งการเสดก็จมาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด จากนรันี้นดาวดวงหนศึที่ง
หนทุนใจพวกเขา ตด่อมาพวกเขามายรังกรทุงเยรผซาเลก็มเพคืที่อจะเขห้าเฝฟ้ากษรัตรริยห์ของพวกยริว และทมีที่นรัที่นเมคืที่อพบขห้อพระคคา
มากขศึนี้น พวกเขากก็พบความสวด่างมากขศึนี้น

_________________
ขข้อ 3-6:

2:3 เมคืที่อกษรัตรริยห์เฮโรดไดห้ยรินสริที่งเหลด่านมีนี้แลห้ว ทด่านกก็
ปฝัปี่นปฝ่วน และกรทุงเยรผซาเลก็มทรันี้งหมดดห้วยกรันกรับทด่าน
2:4 และเมคืที่อทด่านไดห้รวบรวมบรรดาปทุโรหริตใหญด่กรับ
พวกธรรมาจารยห์ของประชากรเขห้าดห้วยกรันแลห้ว 
ทด่านกก็เรมียกรห้องจากพวกเขาวด่า พระครริสตห์นรันี้นจะ
บรังเกริดแหด่งใด
2:5 และพวกเขาทผลทด่านวด่า “ในบห้านเบธเลเฮมแหด่ง

แควห้นยผเดมีย เพราะวด่ามมีเขมียนไวห้แลห้วโดยศาสดา
พยากรณห์ผผห้นรันี้นดรังนมีนี้วด่า
2:6 ‘และเจห้า บห้านเบธเลเฮมในแผด่นดรินยผเดมียเออ๋ย 
เจห้าเลก็กนห้อยทมีที่สทุดในทด่ามกลางบรรดาผผห้ครอบครอง
แหด่งยผเดมียมริใชด่หรคือ เพราะวด่าจากเจห้าจะมมีเจห้านาย
คนหนศึที่งออกมา ทมีที่จะปกครองอริสราเอลชนชาตริของ
เรา’”

กษษัตรริยย์แหข่งอริสราเอลประสผตริททีที่บข้านเบธเลเฮม
เฮโรด กษรัตรริยห์ผผห้ครองแควห้นยผเดมียแตด่อยผด่ใตห้บรังครับของจรักรพรรดริโรม ตคืที่นเตห้นเปป็นธรรมดาทมีที่ไดห้ยรินวด่าใคร

สรักคนเกริดมาเพคืที่อจะเปป็นกษรัตรริยห์ของพวกยริว เฮโรดกลรัววด่าตนจะสผญเสมียพระทมีที่นรัที่งของตนไป เฮโรดไมด่ไดห้ศศึกษา
พระครัมภมีรห์ภาคพรันธสรัญญาเดริม แตด่เรมียกพวกปทุโรหริตใหญด่และพวกธรรมาจารยห์ทมีที่ศศึกษามรันมา (ขห้อ 4) และถาม
พวกเขาวด่าพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่จะเสดก็จมานรันี้นจะประสผตริทมีที่ไหน ขห้อ 6 เปป็นคคาพผดทมีที่ยกมาจากมมีคาหห์ 5:2 ซศึที่งเปปิด
โอกาสใหห้แปลภาษาฮมีบรผของภาคพรันธสรัญญาเดริมเปป็นภาษากรมีกและจากนรันี้นกก็เปป็นภาษาอรังกฤษซศึที่งใชห้คคาแตกตด่าง
ไปจากเดริมเลก็กนห้อย พวกนรักปราชญห์ในทริศตะวรันออกมมีหนรังสคือดานริเอล เนคืที่องจากดานริเอลเคยอาศรัยอยผด่ใน
ทด่ามกลางพวกเขาและไดห้เขมียนหนรังสคือของตนทมีที่นรัที่น แตด่ศาสดาพยากรณห์มมีคาหห์เคยอาศรัยอยผด่ในปาเลสไตนห์ (มมีคาหห์
1:1) และพวกนรักปราชญห์จากทริศตะวรันออกเหลด่านมีนี้ไมด่มมีคคาพยากรณห์นรันี้นเกมีที่ยวกรับบห้านเบธเลเฮมวด่าเปป็นทมีที่ประสผตริ
ของพระครริสตห์ พวกเขามมีสตริปฝัญญาในการเดรินตามความสวด่างใดกก็ตามทมีที่พวกเขามมีจนกระทรัที่งพวกเขาสามารถไดห้
รรับความสวด่างเพริที่มเตริมจากพระครัมภมีรห์

คทุณไมด่ประหลาดใจหรคือทมีที่พระเจห้าทรงบอกลด่วงหนห้าไมด่เพมียงเวลาแหด่งการประสผตริของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด 
แตด่หมผด่บห้านนรันี้นทมีที่พระองคห์จะประสผตริดห้วย? นมีที่เปป็นหลรักฐานอรันทรงพลรังทมีที่สนรับสนทุนความเปป็นพระเจห้าของพระ
ครริสตห์และสริทธริอคานาจและการดลใจของพระครัมภมีรห์ทมีที่มาจากพระเจห้า

จงสรังเกตพระสรัญญานรันี้นดห้วยทมีที่วด่าพระเยซผ “จะปกครองอริสราเอลชนชาตริของเรา” (ขห้อ 6 ซศึที่งถผกยกมา
จากมมีคาหห์ 5:2) นรัที่นคลห้ายคลศึงมาก ๆ กรับคคาสรัญญานรันี้นทมีที่ทผตสวรรคห์นรันี้นใหห้แกด่มารมียห์กด่อนการประสผตริของพระผผห้ชด่วย
ใหห้รอดในลผกา 1:32, 33, “บทุตรนรันี้นจะเปป็นใหญด่ และจะทรงถผกเรมียกวด่าเปป็นพระบทุตรขององคห์ผผห้สผงสทุด และองคห์
พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าจะประทานพระทมีที่นรัที่งของดาวริดบรรพบทุรทุษของทด่านใหห้แกด่ทด่าน และทด่านจะครอบครอง



เหนคือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนริตยห์ และอาณาจรักรของทด่านจะไมด่มมีการสรินี้นสทุดเลย” พระเยซผจะทรงเปป็นกษรัตรริยห์
ของพวกยริวจรริง ๆ และครอบครองเหนคือพวกยริวบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริดในกรทุงเยรผซาเลก็ม แมห้พระองคห์ยรังไมด่ไดห้
เสดก็จเขห้าในอาณาจรักรของพระองคห์กก็ตาม อาณาจรักรนรันี้นจะมาเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง “เมคืที่อบทุตรมนทุษยห์
จะเสดก็จมาในสงด่าราศมีของพระองคห์ และบรรดาทผตสวรรคห์อรันบรริสทุทธริธิ์มาพรห้อมกรับพระองคห์ เมคืที่อนรันี้นพระองคห์จะ
ประทรับนรัที่งบนพระทมีที่นรัที่งแหด่งสงด่าราศมีของพระองคห์” (มธ. 25:31) จากนรันี้นพวกอรัครทผตจะครอบครองบนบรัลลรังกห์
สริบสองทมีที่กรับพระองคห์ และพริพากษาชนอริสราเอลสริบสองเผด่า (มธ. 19:28) เมคืที่อถศึงตอนนรันี้นวริสทุทธริชนคนอคืที่น ๆ ทมีที่
ตอนนมีนี้อยผด่ในสวรรคห์กก็จะครอบครองกรับพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก “และไดห้โปรดใหห้เราทรันี้งหลายเปป็นกษรัตรริยห์และ
เปป็นปทุโรหริตของพระเจห้าของพวกเรา และเราทรันี้งหลายจะไดห้ครอบครองบนแผด่นดรินโลก” (วว. 5:10) “และ
ขห้าพเจห้าไดห้เหก็นบรัลลรังกห์หลายบรัลลรังกห์ และคนทรันี้งหลายทมีที่นรัที่งบนบรัลลรังกห์เหลด่านรันี้น และไดห้ทรงมอบการพริพากษาใหห้
แกด่คนเหลด่านรันี้น และขห้าพเจห้าไดห้เหก็นดวงวริญญาณของคนทรันี้งหลายทมีที่ถผกตรัดศมีรษะ เพราะคคาพยานของพระเยซผ 
และเพราะพระวจนะของพระเจห้า และซศึที่งไมด่ไดห้บผชาสรัตวห์รห้ายนรันี้นหรคือรผปจคาลองของมรัน และไมด่ไดห้รรับเครคืที่องหมาย
ของมรันไวห้บนหนห้าผากของพวกเขาหรคือในมคือของพวกเขา และคนเหลด่านรันี้นไดห้มมีชมีวริตและไดห้ครอบครองรด่วมกรับ
พระครริสตห์เปป็นเวลาหนศึที่งพรันปปี” (วว. 20:4) นอกจากนมีนี้ดผ โรม 8:17, และ 2 ทริโมธมี 2:12 วริวรณห์ 2:26, 27 กลด่าว
วด่า “และผผห้ใดมมีชรัยชนะ และรรักษากริจการทรันี้งหลายของเราไวห้จนถศึงทมีที่สทุด “เราจะใหห้ผผห้นรันี้นมมีอคานาจครอบครอง
เหนคือบรรดาประชาชาตริ และผผห้นรันี้นจะบรังครับบรัญชาประชาชาตริเหลด่านรันี้นดห้วยคทาทคาดห้วยเหลก็ก เหมคือนกรับบรรดา
ภาชนะของชด่างหมห้อ ประชาชาตริเหลด่านรันี้นจะถผกทคาใหห้แตกเปป็นเสมีที่ยง ๆ” เหมคือนอยด่างทมีที่เราไดห้รรับจากพระบริดา
ของเรา”

มรันเปป็นความจรริงทมีที่วด่าพระเจห้า “ไดห้ทรงยห้ายพวกเราเขห้ามาอยผด่ในอาณาจรักรของพระบทุตรทมีที่รรักของ
พระองคห์” แลห้ว (คส. 1:3) ฉะนรันี้นจศึงมมีอยผด่นรัยหนศึที่งทมีที่วด่าพวกครริสเตมียน คนเหลด่านรันี้นทมีที่บรังเกริดจากพระเจห้าแลห้ว อยผด่ใน
อาณาจรักรของพระครริสตห์ เราททุกคนควรยอมจคานนตด่อพระครริสตห์ในฐานะองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าสผงสทุด, จอมเจห้านาย, 
ผผห้ครอบครอง, กษรัตรริยห์ อาณาจรักรของพระเจห้าพระบริดาซศึที่งผผห้คนถผกใหห้บรังเกริดเขห้าอยผด่ในนรันี้นแลห้วเมคืที่อรรับการบรังเกริด
ใหมด่กก็เปป็น “อาณาจรักรของพระบทุตรทมีที่รรักของพระองคห์” เชด่นกรัน แตด่แนด่นอนวด่านรัที่นไมด่ใชด่อาณาจรักรทมีที่ทรงสรัญญาไวห้
แกด่พระครริสตห์ในฐานะผผห้สคืบเชคืนี้อสายของดาวริด “และองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าจะประทานพระทมีที่นรัที่งของดาวริด
บรรพบทุรทุษของทด่านใหห้แกด่ทด่าน และทด่านจะครอบครองเหนคือวงศห์วานของยาโคบเปป็นนริตยห์…” (ลผกา 1:32, 33) 
ยด่อมหมายถศึงอาณาจรักรหนศึที่งบนแผด่นดรินโลกซศึที่งยรังไมด่ไดห้ถผกสถาปนา คคาอธริษฐานทมีที่วด่า “ขอใหห้อาณาจรักรของ
พระองคห์มาตรันี้งอยผด่ ขอใหห้นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในแผด่นดรินโลก เหมคือนอยด่างทมีที่นนี้คาพระทรัยของพระองคห์
ถผกกระทคาในสวรรคห์” (มธ. 6:10) ยรังไมด่ถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริง แตด่มรันจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงในอาณาจรักรทมีที่จะมานรันี้น
ของพระครริสตห์

ขห้อ 3 กลด่าววด่าเฮโรด “ปฝัปี่นปฝ่วน และกรทุงเยรผซาเลก็มทรันี้งหมดดห้วยกรันกรับทด่าน” ชด่างนด่าแปลกและนด่าเศรห้า
จรริง ๆ! พวกเขาควรทมีที่จะสรัที่นกระดริที่งแหด่งความชคืที่นชมยรินดมีไปทรัที่วกรทุงสริ! พวกปทุโรหริตควรทมีที่จะถวายเครคืที่องสรัตวบผชา
แหด่งการโมทนาพระคทุณ และประชาชนควรทมีที่จะจรัดการเลมีนี้ยงฉลองพรห้อมกรับเสมียงหรัวเราะและคคาสรรเสรริญ- พระ
ผผห้ชด่วยใหห้รอดของพวกเขาประสผตริแลห้วตามทมีที่ทรงสรัญญาไวห้เมคืที่อหลายรห้อยปปีกด่อน! แทนทมีที่จะทคาเชด่นนรันี้น ชาวกรทุง



เยรผซาเลก็มกลรับปฝัปี่นปฝ่วน คนมากมายกก็จะรผห้สศึกเชด่นนรันี้นเกมีที่ยวกรับการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์ โลกนมีนี้เปป็น
ศรัตรผของพระครริสตห์และไมด่อยากใหห้พระองคห์ปรากฏตรัว เหมคือนกรับทมีที่เฮโรดและเหลด่าผผห้นคายริวไมด่อยากใหห้พระองคห์
ปรากฏตรัวครรันี้งแรกนรันี้น คทุณจะรผห้สศึกปฝัปี่นปฝ่วนไหมหากคทุณรผห้วด่าพระเยซผจะเสดก็จมาทมีที่นมีที่วรันนมีนี้? ธทุรกริจการงานของคทุณ 
ชมีวริตของคทุณ แผนการทรันี้งหลายของคทุณเปป็นแบบทมีที่คทุณจะไมด่รผห้สศึกอรับอายหรคือหวาดกลรัวไหมหากคทุณรผห้วด่าพระเยซผ
จะเสดก็จมาวรันนมีนี้? เฮโรดและชาวกรทุงเยรผซาเลก็มแสดงใหห้เหก็นความชรัที่วของตนเมคืที่อพวกเขารผห้สศึกปฝัปี่นปฝ่วนเกมีที่ยวกรับ
การเสดก็จมาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด

เหตทุใดพวกผผห้นคายริวเหลด่านรันี้นและเฮโรดถศึงไมด่ออกไปทมีที่บห้านเบธเลเฮมเพคืที่อตามหาพระผผห้ชด่วยใหห้รอด? เฮโร
ดรผห้วด่ามมีพระครริสตห์องคห์หนศึที่งผผห้จะเสดก็จมา แมห้วด่าเขาไมด่เคยไดห้ศศึกษามากพอจากพระครัมภมีรห์เพคืที่อเรมียนรผห้วด่าพระองคห์จะ
ประสผตริทมีที่ไหนกก็ตาม เหตทุใดพวกเขาถศึงไมด่ไปตอนนมีนี้และแสวงหาพระกทุมารเยซผดห้วยตรัวเองเลด่า? อนริจจา! พวกเขามมี
แผนการอคืที่นซศึที่งพวกเขาเหก็นวด่าสคาครัญมากกวด่า ตอนพระองคห์ประสผตริ พระเยซผทรงไดห้รรับการสรักการะจากมารดา
ของพระองคห์, โยเซฟ, พวกคนเลมีนี้ยงแกะทมีที่ยากจนทมีที่มาจากททุด่งหญห้า, และพวกนรักปราชญห์ทมีที่เปป็นคนตด่างชาตริเหลด่านมีนี้
จากทริศตะวรันออก พวกผผห้นคายริวไมด่ยอมเดรินทางไปหห้าหรคือหกไมลห์เพคืที่อจะเหก็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอด! บห้านเบธเลเฮม
ไมด่มมีทมีที่วด่างในโรงแรม (ลผกา 2:7) ตด่อมาบทุตรมนทุษยห์ทรงไมด่มมีทมีที่ ๆ จะวางศมีรษะของพระองคห์ (มธ. 8:20) จากนรันี้นเมคืที่อ
พระองคห์ทรงสรินี้นพระชนมห์ พระองคห์กก็ถผกฝฝังในอทุโมงคห์ฝฝังศพทมีที่ขอยคืมมา (มธ. 27:59, 60) โลกนมีนี้ไมด่มมีทมีที่วด่างหรคือเวลา
ใหห้พระเยซผเลย!

แตด่กด่อนทมีที่คทุณวริจารณห์คนอคืที่น คทุณลด่ะมมีเวลาใหห้พระองคห์ไหม? คทุณมมีเวลาวรันนมีนี้สคาหรรับชด่วงเวลาสด่วนตรัวใน
การอธริษฐานและการใครด่ครวญและการสรรเสรริญไหม? พระองคห์ทรงเปป็นผผห้แรกในแผนการทรันี้งหลายของคทุณและ
ในชมีวริตของคทุณไหม?

______________
ขข้อ 7-11:

2:7 แลห้วเฮโรด เมคืที่อทด่านไดห้เชริญพวกนรักปราชญห์เขห้า
มาเปป็นการลรับ กก็สอบถามพวกเขาอยด่างขมมีขมรันถศึง
เวลาทมีที่ดาวนรันี้นไดห้ปรากฏขศึนี้น
2:8 และทด่านไดห้สด่งพวกนรักปราชญห์ไปยรังบห้านเบธเล
เฮม และตรรัสวด่า “จงไปและคห้นหากทุมารนรันี้นอยด่าง
ขยรันขรันแขก็งเถริด และเมคืที่อพวกทด่านพบกทุมารนรันี้นแลห้ว
จงนคาขด่าวมายรังเราอมีก เพคืที่อเราจะไดห้มาและนมรัสการ
ทด่านดห้วย”
2:9 เมคืที่อพวกเขาไดห้ฟฝังกษรัตรริยห์แลห้ว พวกเขากก็ไดห้ลา
ไป และดผเถริด ดาวซศึที่งพวกเขาไดห้เหก็นในทริศตะวรัน

ออกนรันี้นไดห้นคาหนห้าพวกเขาไป จนดาวนรันี้นมาและ
หยทุดอยผด่เหนคือทมีที่ซศึที่งกทุมารอยผด่นรันี้น
2:10 เมคืที่อพวกเขาไดห้เหก็นดาวนรันี้นแลห้ว พวกเขากก็ปปีตริ
ยรินดมีดห้วยความชคืที่นบานยริที่งนรัก
2:11 และเมคืที่อพวกเขาไดห้เขห้ามาในบห้านแลห้ว พวก
เขากก็เหก็นกทุมารพรห้อมกรับนางมารมียห์มารดาของกทุมาร
นรันี้น และกราบลงและนมรัสการกทุมารนรันี้น และเมคืที่อ
พวกเขาไดห้เปปิดสมบรัตริทรันี้งหลายของพวกเขาออกมา
แลห้ว พวกเขากก็ถวายแดด่กทุมารเปป็นของกคานรัลคคือ 
ทองคคา และกคายาน และมดยอบ

การนมษัสการและบรรดาของกสานษัลของพวกนษักปราชญย์
เฮโรดเปป็นคนชรัที่วทมีที่หนห้าซคืที่อใจคดผผห้ประสงคห์ทมีที่จะทคาอรันตรายตด่อพระกทุมารเยซผ แตด่เขาบอกพวกนรักปราชญห์



เกมีที่ยวกรับคคาพยากรณห์ทมีที่กลด่าววด่าพระผผห้ชด่วยใหห้รอดจะประสผตริทมีที่บห้านเบธเลเฮม จงสรังเกตขห้อ 9 เปป็นพริเศษ พวกเขา
ออกเดรินทางไปยรังบห้านเบธเลเฮมโดยอาศรัยสริทธริอคานาจแหด่งพระวจนะของพระเจห้า และดผเถริด จากนรันี้นพระเจห้า
ประทานการรรับประกรันใหห้พวกเขาอมีกโดยสด่งดาวนรันี้นใหห้นคาหนห้าพวกเขาไป! นมีที่เปป็นครรันี้งแรกทมีที่พวกเขาไดห้เหก็นดาว
นรันี้นนรับตรันี้งแตด่พวกเขาออกเดรินทางมาจากทริศตะวรันออก ไมด่แปลกเลยทมีที่พวกเขาดมีใจ! การเดรินตามพระครัมภมีรห์ใหห้ผล
ดมีเสมอ ผผห้ทมีที่อห้างวด่ารรับความรอดโดยอาศรัยพระวจนะทมีที่เปป็นลายลรักษณห์อรักษรของพระเจห้ากก็แนด่ใจไดห้วด่าพระเจห้าจะ
ทรงใหห้เกมียรตริความเชคืที่อของเขา เมคืที่อเขาเรริที่มทมีที่จะเชคืที่อฟฝังพระเจห้า พศึที่งพาบรรดาพระสรัญญาของพระองคห์ เขากก็จะไดห้
รรับการรรับประกรันอคืที่น ๆ เชด่นกรัน จงเชคืที่อฟฝังพระวจนะของพระเจห้า จากนรันี้นจงไวห้วางใจพระเจห้าวด่าจะประทานการ
รรับประกรันเพริที่มเตริมโดยความรผห้สศึกหรคือพยานหลรักฐานอคืที่น ชายเหลด่านมีนี้เชคืที่อพระครัมภมีรห์และปฏริบรัตริตามความสวด่างใด
ทมีที่พวกเขามมี จากนรันี้นพระเจห้าไดห้ทรงสด่งขห้อพริสผจนห์เพริที่มเตริมมาใหห้พวกเขา

จงสรังเกตวริธมีทมีที่พวกเขานมรัสการพระเยซผ พวกเขารผห้วด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระเจห้าและทรงเปป็นกษรัตรริยห์ดห้วย 
พวกเขาไมด่ไดห้นมรัสการมารมียห์ เพราะมารมียห์ไมด่ใชด่พระเจห้า เธอเปป็นสตรมีครริสเตมียนคนหนศึที่งทมีที่ททุด่มเทและไดห้รรับการ
อวยพร เธอคผด่ควรกรับความเคารพและความชคืที่นชมของเรา แตด่ไมด่คด่คู่ควรกรับการนมรัสการของเรา พระเยซผเองตรรัส
วด่า “ไมด่มมีผผห้ใดประเสรริฐนอกจากพระองคห์ผผห้เดมียว นรัที่นคคือพระเจห้า” (มธ. 19:17) และนรัที่นกก็ไมด่ไดห้รวมมารมียห์เขห้าไวห้
ดห้วย เพราะไมด่ใชด่พระเจห้า เธอจศึงเปป็นคนบาปเหมคือนมนทุษยห์ททุกคน พระเยซผเองทรงเปป็นพระเจห้า ฉะนรันี้นพระองคห์จศึง
ประเสรริฐ

พวกนรักปราชญห์เหลด่านมีนี้ไมด่ไดห้เรมียกมารมียห์วด่า “พระแมด่ของพระเจห้า” ไมด่ไดห้ขอรห้องเธอใหห้ “วริงวอนตด่อพระ
บทุตรของนาง” เหมคือนอยด่างทมีที่พวกคาทอลริกทคา การเทริดทผนนางมารมียห์ของพวกคาทอลริก การอธริษฐานตด่อนางมา
รมียห์ ทรันี้งหมดนรันี้นไมด่มมีรากฐานมาจากพระครัมภมีรห์เลย ไมด่มมีทรันี้งขห้อบรังครับหรคือแบบอยด่างสคาหรรับการทคาสริที่งเหลด่านมีนี้เลยใน
พระวจนะของพระเจห้า หลรักคคาสอนของพระครัมภมีรห์กลด่าวชรัดเจนวด่า “มมีพระเจห้าองคห์เดมียวและมมีคนกลางแตด่ผผห้เดมียว
ระหวด่างพระเจห้ากรับมนทุษยห์ คคือพระเยซผครริสตห์ผผห้ทรงสภาพเปป็นมนทุษยห์ ผผห้ไดห้ประทานพระองคห์เองเปป็นคด่าไถด่สคาหรรับ
คนทรันี้งปวง เพคืที่อทมีที่จะถผกเปป็นพยานรรับรองในเวลาอรันเหมาะ” (1 ทธ. 2:5, 6) ฉะนรันี้นพวกนรักปราชญห์จศึงนมรัสการ
พระเยซผ ขอใหห้เราแนด่ใจวด่าเราทคาแบบเดมียวกรัน ไมด่ใชด่พวกบาทหลวง ไมด่ใชด่พวกนรักบทุญ ไมด่ใชด่นางมารมียห์ และไมด่ใชด่
แมห้กระทรัที่งเหลด่าทผตสวรรคห์ ทมีที่สมควรไดห้รรับการนมรัสการของเรา นรัที่นถผกสงวนไวห้สคาหรรับพระเจห้า และพระเยซผทรง
เปป็นพระเจห้า ฉะนรันี้นพวกนรักปราชญห์นรันี้นจศึงนมรัสการพระเยซผ

จงสรังเกตของกคานรัลเหลด่านรันี้น: “ทองคคา และกคายาน และมดยอบ” (ขห้อ 11) ทองคคาอาจเปป็นตรัวแทนของ
ความมรัที่งครัที่งและอคานาจสคาหรรับกษรัตรริยห์องคห์หนศึที่ง กคายานเปป็นตรัวแทนของการนมรัสการและการสรรเสรริญสคาหรรับ
พระเจห้า มดยอบ ซศึที่งเปป็นเครคืที่องเทศรสขม เปป็นตรัวแทนของการทนททุกขห์สคาหรรับพระผผห้ชด่วยใหห้รอดองคห์หนศึที่งผผห้ทรงไถด่
โทษ พวกนรักปราชญห์เหลด่านมีนี้ทมีที่มมีความคริดอยผด่ฝฝ่ายวริญญาณทราบเยอะจรริง ๆ เกมีที่ยวกรับอทุปนริสรัยของพระผผห้ชด่วยใหห้
รอดทมีที่ยริที่งใหญด่นรันี้นทมีที่พวกเขานมรัสการ! พระเจห้าทรงเปปิดใจของพวกเขาแลห้วอยด่างแนด่นอนใหห้เขห้าใจขห้อพระครัมภมีรห์ใด
กก็ตามทมีที่พวกเขาอด่าน ของกคานรัลเหลด่านมีนี้บด่งบอกวด่าพวกเขาทราบอยด่างนห้อยบางเรคืที่องเกมีที่ยวกรับการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่
สองและการครอบครองของพระครริสตห์ เกมีที่ยวกรับการประสผตริจากหญริงพรหมจารมีและความเปป็นพระเจห้าของ
พระองคห์ เกมีที่ยวกรับการถผกตรศึงกางเขนและความมรณาของพระองคห์เพคืที่อเหลด่าคนบาป จงเปรมียบเทมียบมดยอบนรันี้น



กรับการชโลมเพคืที่อการฝฝังพระศพของพระองคห์ทมีที่มารมียห์กระทคาแกด่พระเยซผ (ยอหห์น 12:3-7)
_________________

ขข้อ 12:
2:12 และเมคืที่อถผกเตคือนจากพระเจห้าในความฝฝันวด่า 
พวกเขาไมด่ควรกลรับไปเฝฟ้าเฮโรด พวกเขาจศึงกลรับไป

ยรังประเทศของตนทางอคืที่น

พวกนษักปราชญย์ไดข้รษับคสาเตชอนในความฝฝัน
จงสรังเกตวด่าพระเจห้าทรงกระทคากริจกรับเหลด่าผผห้ถผกสรห้างของพระองคห์อยด่างไร เมคืที่อพระองคห์ทรงมมีคคาสรัที่งตด่าง 

ๆ อยผด่ในพระวจนะของพระเจห้า เรากก็ถผกคาดหวรังใหห้ปฏริบรัตริตามคคาสรัที่งเหลด่านรันี้น เมคืที่อพวกนรักปราชญห์นรันี้นไปไกลเทด่าทมีที่
พระครัมภมีรห์จะนคาพวกเขาไปไดห้แลห้ว พระเจห้ากก็ทรงเตคือนพวกเขาในความฝฝันหนศึที่งไมด่ใหห้กลรับไปหาเฮโรด (ขห้อ 12) 
จงแนด่ใจวด่าคทุณไปหาพระครัมภมีรห์กด่อนเพคืที่อขอความชด่วยเหลคือ จากนรันี้นจงทผลขอเตก็มทมีที่สคาหรรับความสวด่างเพริที่มเตริมใด 
ๆ ทมีที่คทุณตห้องการ

_________________
ขข้อ 13-15:

2:13 และเมคืที่อพวกเขาไปแลห้ว ดผเถริด ทผตสวรรคห์ของ
องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้มาปรากฏแกด่โยเซฟในความ
ฝฝันโดยกลด่าววด่า “จงลทุกขศึนี้น และพากทุมารกรับมารดา
ของกทุมารนรันี้น และหนมีไปยรังประเทศอมียริปตห์ และ
ทด่านจงคอยอยผด่ทมีที่นรัที่นจนกวด่าเราจะนคาคคาตรรัสมาใหห้
แกด่ทด่าน เพราะวด่าเฮโรดจะแสวงหากทุมารเพคืที่อจะ
ทคาลายพระองคห์”

2:14 เมคืที่อเขาลทุกขศึนี้น เขากก็พากทุมารกรับมารดาของ
กทุมารนรันี้นไปในเวลากลางคคืน และออกเดรินทาง
เขห้าไปในประเทศอมียริปตห์
2:15 และไดห้อยผด่ทมีที่นรัที่นจนถศึงการสรินี้นพระชนมห์ของเฮ
โรด เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ตรรัส
ไวห้โดยศาสดาพยากรณห์ผผห้นรันี้น โดยกลด่าววด่า ‘จาก
ประเทศอมียริปตห์ เราไดห้เรมียกบทุตรชายของเรา’

พระเยซผทรงถผกพาไปอทียริปตย์
“ทผตสวรรคห์ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า” ในขห้อ 13 นด่าจะเปป็นทผตสวรรคห์องคห์เดมียวกรับทมีที่ไดห้ปรากฏแกด่โยเซฟ

กด่อนหนห้านมีนี้ (มธ. 1:20, 24) อาจเปป็นทผตสวรรคห์องคห์เดมียวกรับทมีที่ไดห้ปรากฏแกด่มารมียห์ในลผกา 1:26 หากเปป็นเชด่นนรันี้น 
เขากก็คคือทผตสวรรคห์กาบรริเอล ผผห้ซศึที่งไดห้ปรากฏแกด่เศคารริยาหห์เชด่นกรัน และบอกลด่วงหนห้าเกมีที่ยวกรับการเกริดของยอหห์นผผห้
ใหห้รรับบรัพตริศมา (ลผกา 1:19) เนคืที่องจากไมด่มมีขห้อพระครัมภมีรห์ใดทมีที่จะใหห้คคาสรัที่งทมีที่เฉพาะเจาะจงเหลด่านมีนี้ พระเจห้าจศึงทรง
เปปิดเผยนนี้คาพระทรัยของพระองคห์โดยทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่งในความฝฝันหนศึที่ง พระเจห้าสามารถใชห้บรรดาความฝฝันและ
นริมริตไดห้ ถศึงแมห้พระองคห์ไมด่คด่อยกระทคาแบบนรันี้นกก็ตาม ขอใหห้เราจดจคาไวห้เสมอทมีที่จะเอาพระวจนะของพระเจห้าเปป็น
อรันดรับแรก

กด่อนทมีที่โยเซฟพามารมียห์และพระกทุมารเยซผลงไปยรังอมียริปตห์ สริที่งอคืที่น ๆ ไดห้เกริดขศึนี้นซศึที่งถผกเปปิดเผยในลผกา 
2:21-38 พระเยซผทรงรรับการเขห้าสทุหนรัตตอนทมีที่พระองคห์มมีอายทุแปดวรันและถผกตรันี้งชคืที่อเปป็นทางการวด่าเยซผ (ลผกา 
2:21) การเขห้าสทุหนรัตนรันี้นเปป็นตามคคาบรัญชาทมีที่ชรัดเจนของบรัญญรัตริของโมเสสในเลวมีนริตริ 12:2, 3 ตอนแรกพระเจห้าไดห้
ประทานพระบรัญชานมีนี้แกด่อรับราฮรัม (ปฐก. 17:12) จากนรันี้นมารมียห์ถผกแยกตรัวไวห้ตด่างหาก เปป็นมลทรินในดห้านพริธมีการ 



นานสามสริบสามวรันกด่อนทมีที่เธอจะไปทมีที่พระวริหารไดห้ ตามคคาบรัญชานรันี้นในเลวมีนริตริ 12:4 จากนรันี้นพระเยซผทรงถผกพา
ไปทมีที่พระวริหารเพคืที่อถวายแดด่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า เดก็กชายทมีที่เปป็นบทุตรหรัวปปีททุกคนในหมผด่พวกยริวกก็ถผกถวายเชด่นนรันี้น
(อพย. 13:12-16; กดว. 8:17) จากนรันี้นพวกเขากก็ถวายเครคืที่องสรัตวบผชาหนศึที่งซศึที่งตามพระราชบรัญญรัตรินรันี้นถผกเรมียกใหห้
เปป็นลผกแกะตรัวหนศึที่งและนกพริราบหนศึที่งตรัวหรคือนกเขา (ลนต. 12:6) แตด่ถห้าผผห้ใดยากจนเกรินกวด่าทมีที่จะนคาลผกแกะตรัว
หนศึที่งมาถวายไดห้ เขากก็ควรนคานกเขาสองตรัวหรคือนกพริราบแรกรทุด่นสองตรัวมา ตรัวหนศึที่งเพคืที่อเปป็นเครคืที่องเผาบผชาและอมีก
ตรัวเพคืที่อเปป็นเครคืที่องบผชาไถด่บาป (ลนต. 12:8) เนคืที่องจากโยเซฟและมารมียห์เปป็นคนยากจนมาก ๆ และไมด่มมีลผกแกะ จศึง
ดผเหมคือนวด่าพวกเขานคาพวกนกมาถวาย (ลผกา 2:24)

จงศศึกษาในลผกา 2:25-35 เรคืที่องราวของสริเมโอน ชายคนหนศึที่งผผห้เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณผผห้ซศึที่งพระเจห้า
ทรงเปปิดเผยแกด่เขาวด่าเขาจะมมีชมีวริตอยผด่จนถศึงเวลานมีนี้เมคืที่อพระผผห้ชด่วยใหห้รอดจะประสผตริ เขาทราบพระสรัญญาเหลด่านรันี้น
ของพระเจห้า จงอด่านคคาพยานทมีที่เปปีปี่ยมสงด่าราศมีของเขา นางอรันนาผผห้พยากรณห์หญริงกก็ปรากฏตรัวทมีที่นรัที่นเชด่นกรัน (ลผกา 
2:36-38) เพคืที่อสรรเสรริญพระเจห้าสคาหรรับการประสผตริของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด ผผห้คนไมด่กมีที่คนทมีที่มมีความคริดอยผด่ฝฝ่าย
วริญญาณผผห้ซศึที่งเขห้าใจและเชคืที่อภาคพรันธสรัญญาเดริมกคาลรังตรันี้งตาคอยการเสดก็จมาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดเมคืที่อถศึงเวลาทมีที่
กคาหนดนรันี้นในดานริเอล 9:25

พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงระมรัดระวรังอยผด่เสมอจรริง ๆ ในการเตคือนใจเราเกมีที่ยวกรับการดลใจทมีที่ผริดพลาดไมด่
ไดห้ของพระครัมภมีรห์! ขห้อ 15 กลด่าววด่าพระกทุมารเยซผทรงถผกพาเขห้าไปในอมียริปตห์ “เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งองคห์พระผผห้เปป็น
เจห้าไดห้ตรรัสไวห้โดยศาสดาพยากรณห์ผผห้นรันี้น โดยกลด่าววด่า ‘จากประเทศอมียริปตห์ เราไดห้เรมียกบทุตรชายของเรา’” พระคคา
ตอนนมีนี้ถผกยกมาจากโฮเชยา 11:1 ความหมายนรันี้นเดริมทมีมมีสองทบ ประการแรก พระเจห้าไดห้ทรงเรมียกประชาชาตริ
อริสราเอลออกมาจากอมียริปตห์ภายใตห้โมเสส และชนชาตริอริสราเอลถผกเรมียกวด่า “บทุตรชายของเรา” แตด่ความหมาย
นรันี้นทมีที่สคาครัญกวด่ามมีลรักษณะเปป็นคคาพยากรณห์ พระเจห้าจะทรงเรมียกพระบทุตรทมีที่เปป็นพระกทุมารนมีนี้, พระเยซผ, ออกมา
จากอมียริปตห์ ฉะนรันี้นโยเซฟจศึงพาพระองคห์ไปทมีที่นรัที่น ตามคคาสรัที่งตด่าง ๆ ของพระเจห้า

ฉะนรันี้นขอใหห้เราเรมียนรผห้วด่าพระวจนะของพระเจห้าเปป็นงานเขมียนของพระเจห้าเอง วด่ามรันมมีความหมายตด่าง ๆ
ทมีที่ไพบผลยห์มากกวด่าทมีที่ตาเปลด่ามองเหก็น และทมีที่สคาครัญมากทมีที่สทุด ขอใหห้เราเรมียนรผห้วด่าพระครัมภมีรห์ททุกตอนเปป็นเรคืที่องเกมีที่ยว
กรับพระเยซผครริสตห์ ภาคพรันธสรัญญาเดริมและใหมด่มมีพระองคห์เปป็นหรัวขห้อหลรัก ฉะนรันี้นเราจศึงควรคาดหวรังทมีที่จะพบขห้อ
อห้างอริงตด่าง ๆ เกมีที่ยวกรับพระครริสตห์ ในททุกภาพเลก็งและททุกเครคืที่องบผชา ในททุกเรคืที่องเลด่าทางประวรัตริศาสตรห์ และในททุก
สด่วนทมีที่เปป็นคคาพยากรณห์เชด่นกรัน แหด่งพระวจนะของพระเจห้า พระเยซผตรรัสวด่า “...โมเสสไดห้เขมียนกลด่าวถศึงเรา”
(ยอหห์น 5:46) หลรังจากการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์ พระเยซผทรงแสดงใหห้สองคนนรันี้นเหก็นบนถนนไปบห้านเอมมา
อผส “เรริที่มตห้นทมีที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณห์…ในพระครัมภมีรห์ททุกขห้อถศึงสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่เกมีที่ยวกรับพระองคห์เอง”
(ลผกา 24:27)

พระเยซผทรงมมีอายทุเทด่าไรตอนทมีที่พระองคห์เสดก็จไปทมีที่อมียริปตห์? อาจไมด่ถศึงสองขวบ พวกนรักปราชญห์พบพระ
เยซผอยผด่ใน “บห้าน” (ขห้อ 11) ไมด่ใชด่คอกสรัตวห์ จากนรันี้นเฮโรดสอบถามอยด่างขมมีขมรัน “ถศึงเวลาทมีที่ดาวนรันี้นไดห้ปรากฏ
ขศึนี้น” ซศึที่งบด่งชมีนี้เวลาประสผตริของพระองคห์ (ขห้อ 7) ตด่อมาเฮโรดฆด่าเดก็กททุกคน “ตรันี้งแตด่อายทุสองขวบลงมา ตามเวลาซศึที่ง
ทด่านไดห้ซรักถามอยด่างขยรันขรันแขก็งจากพวกนรักปราชญห์นรันี้น” นรัที่นบด่งบอกวด่าพระเยซผนด่าจะมมีอายทุเกคือบสองขวบตอนทมีที่



พระองคห์ทรงถผกอทุห้มไปยรังอมียริปตห์
ถศึงกระนรันี้น เนคืที่องจากเขาดผเหมคือนจะฆด่าเดก็กทารกเพศหญริงเชด่นเดมียวกรับเดก็กทารกเพศชาย เฮโรดจศึงนด่า

จะฆด่าเดก็ก ๆ ทมีที่ตนคริดวด่ามมีอายทุมากกวด่าพระเยซผ ณ เวลานรันี้นดห้วย เพคืที่อความแนด่ใจ วด่าตนไดห้ฆด่าพระกทุมารเยซผแลห้ว 
ดรังนรันี้นเราจศึงกลด่าวไมด่ไดห้ดห้วยความแนด่ใจใด ๆ วด่าพระเยซผมมีอายทุสองขวบ หรคือเกคือบสองขวบ เราทราบแตด่เพมียงวด่า
มมีเวลาใหห้พวกนรักปราชญห์นรันี้นมาจากทริศตะวรันออก เวลาสคาหรรับการเขห้าสทุหนรัตนรันี้นและการถวายพระกทุมารเยซผใน
พระวริหาร และสคาหรรับเหตทุการณห์ตด่าง ๆ ทมีที่เกมีที่ยวขห้อง ฉะนรันี้นพระเยซผจศึงทรงเปป็นเดก็กทารกในตอนนรันี้น อาจแคด่ขวบ
เดมียว หรคือประมาณนรันี้น ตอนทมีที่พวกนรักปราชญห์มา และตอนทมีที่พระองคห์ทรงถผกโยเซฟอทุห้มไปอมียริปตห์

________________
ขข้อ 16-18:

2:16 แลห้วเฮโรด เมคืที่อทด่านเหก็นวด่าทด่านถผกเยาะเยห้ย
โดยพวกนรักปราชญห์ กก็กรรินี้วโกรธยริที่งนรัก และสด่งคน
ออกไป และฆด่าเดก็ก ๆ ททุกคนทมีที่อยผด่ในบห้านเบธเลเฮม
และในเขตแดนทรันี้งสรินี้นของทมีที่นรัที่น ตรันี้งแตด่อายทุสองขวบ
ลงมา ตามเวลาซศึที่งทด่านไดห้ซรักถามอยด่างขยรันขรันแขก็ง
จากพวกนรักปราชญห์นรันี้น
2:17 แลห้วกก็ไดห้สคาเรก็จสริที่งซศึที่งกลด่าวไวห้โดยเยเรมมียห์

ศาสดาพยากรณห์ โดยกลด่าววด่า
2:18 ‘ในเมคืองรามาหห์มมีเสมียงหนศึที่งถผกไดห้ยริน เสมียง
ครที่คาครวญ และรห้องไหห้ และการไวห้ททุกขห์เปป็นอรันมาก 
นางราเชลทมีที่รห้องไหห้เพราะบทุตรทรันี้งหลายของตน และ
ไมด่ยอมรรับคคาเลห้าโลม เพราะวด่าบทุตรทรันี้งหลายนรันี้นไมด่มมี
แลห้ว’

เฮโรดเขข่นฆข่าบรรดาเดด็กทารกททีที่บข้านเบธเลเฮม
จงสรังเกตขห้อพระคคาทมีที่สคาเรก็จจรริงตรงนมีนี้จากเยเรมมียห์ 31:15 ขห้อพระครัมภมีรห์ภาคพรันธสรัญญาเดริมเชด่นนรันี้น

หลายตอนมมีความหมายสองชรันี้น คนเหลด่านรันี้นทมีที่เกลมียดชรังพระเยซผกก็ทคาบาปมากมายจรริง ๆ! เมคืที่อตรันี้งใจอด่านเยเรมมียห์ 
31 คทุณจะเหก็นวด่าพวกเดก็ก ๆ ทมีที่ไรห้เดมียงสาทมีที่ถผกเฮโรดฆด่าตายเปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของยริวทรันี้งปวงทมีที่ถผกขด่มเหงและถผก
เขด่นฆด่าโดยเหลด่าผผห้ครอบครองทมีที่เปป็นคนตด่างชาตริ แบบเดมียวกรับทมีที่พวกเขาจะถผกปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์ฆด่าใน
ระหวด่างความททุกขห์ลคาบากนรันี้น

_________________
ขข้อ 19-23:

2:19 แตด่เมคืที่อเฮโรดสรินี้นพระชนมห์แลห้ว ดผเถริด ทผต
สวรรคห์องคห์หนศึที่งขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า มาปรากฏ
ในความฝฝันแกด่โยเซฟทมีที่ประเทศอมียริปตห์
2:20 โดยกลด่าววด่า “จงลทุกขศึนี้น และพากทุมารกรับ
มารดาของกทุมารนรันี้น และเขห้าไปในแผด่นดริน
อริสราเอล เพราะคนเหลด่านรันี้นตายแลห้ว ผผห้ซศึที่งไดห้
แสวงหาชมีวริตของกทุมารนรันี้น”
2:21 และเขาจศึงลทุกขศึนี้น และพากทุมารกรับมารดาของ

กทุมารนรันี้น และเขห้ามาในแผด่นดรินอริสราเอล
2:22 แตด่เมคืที่อเขาไดห้ยรินวด่า อารเคลาอรัสไดห้ครอบ
ครองในแควห้นยผเดมียแทนเฮโรดบริดาของทด่าน เขากก็
กลรัวทมีที่จะไปทมีที่นรัที่น อยด่างไรกก็ตามเมคืที่อถผกเตคือนจาก
พระเจห้าในความฝฝัน เขาจศึงเลมีที่ยงไปยรังบรริเวณตด่าง ๆ 
แหด่งแควห้นกาลริลมี
2:23 และเขามาและอาศรัยอยผด่ในเมคืองหนศึที่งทมีที่ถผก
เรมียกวด่า นาซาเรก็ธ เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งไดห้ถผกกลด่าว



ไวห้โดยพวกศาสดาพยากรณห์วด่า ‘ทด่านจะถผกเรมียกวด่า เปป็นชาวนาซาเรก็ธ’
พระเยซผถผกพายษังเมชองนาซาเรด็ธ

ซซที่งเปป็นททีที่ ๆ พระองคย์เตริบโต
โยเซฟและมารมียห์กลรับมาจากอมียริปตห์ ตอนแรกคริดทมีที่จะตรันี้งรกรากในแควห้นยผเดมียแถวกรทุงเยรผซาเลก็ม จากนรันี้น

ดห้วยหวรัที่นเกรงอรันตรายทมีที่อาจเกริดกรับพระเยซผทมีที่เปป็นเดก็ก พวกเขาจศึงกลรับไปยรังเมคืองนาซาเรก็ธซศึที่งเปป็นเมคืองเลก็ก ๆ 
และพระเยซผทรงเตริบโตทมีที่นรัที่น เรคืที่องราวเกมีที่ยวกรับวรัยเดก็กของพระเยซผสรินี้นสทุดลงตรงนมีนี้ในมรัทธริวและเราไมด่ไดห้ยรินอมีกเลย
จนกระทรัที่งพระเยซผทรงมมีอายทุประมาณสามสริบปปีและทรงเรริที่มตห้นงานรรับใชห้ของพระองคห์ (เปรมียบเทมียบมรัทธริว 
3:13-17 กรับลผกา 3:21-23) อยด่างไรกก็ตาม ลผกาใหห้เราเหก็นเพริที่มเตริมเกมีที่ยวกรับพระผผห้ชด่วยใหห้รอด ลผกา 2:40 บอกเลด่า
เกมีที่ยวกรับการเจรริญเตริบโตและพรัฒนาการของพระองคห์ในฝฝ่ายรด่างกายและจริตวริญญาณและในพระคทุณของพระเจห้า
และลผกา 2:41-52 บอกเลด่าเกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์หนศึที่งทมีที่นด่าสนใจมากทมีที่สทุดตอนทมีที่พระเยซผทรงมมีอายทุสริบสองปปี

เราอยากอด่านเรคืที่องราวเตก็ม ๆ เกมีที่ยวกรับพระเยซผเจห้าตอนเปป็นเดก็กและเปป็นชายหนทุด่มจรริง ๆ! แตด่จทุดประสงคห์
ของพระเจห้าในบรันทศึกเหตทุการณห์นมีนี้กก็คคือ เพคืที่อแสดงใหห้เหก็นความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ แสดงใหห้เหก็นวด่าการ
ประสผตริของพระองคห์ไดห้ทคาใหห้คคาพยากรณห์ททุกขห้อเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้สคาเรก็จจรริงแลห้วตามตรัวอรักษร พระครัมภมีรห์รรับรอง
ความจรริงแทห้ของพระเยซผ และพระเยซผทรงรรับรองความจรริงแทห้ของพระครัมภมีรห์ ความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์
และการไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้าของพระครัมภมีรห์ตรันี้งอยผด่หรคือลห้มลงไปดห้วยกรัน ไมด่มมีใครจะยอมเชคืที่อความเปป็น
พระเจห้าของพระครริสตห์ไดห้นานหากเขาไมด่ยอมรรับความถผกตห้องแมด่นยคาแบบผริดพลาดไมด่ไดห้ของพระวจนะซศึที่งบอก
ลด่วงหนห้าอยด่างชรัดเจนเหลคือเกรินเกมีที่ยวกรับการเสดก็จมาของพระองคห์

แตด่วรัยเดก็กของพระเยซผไมด่ใชด่เรคืที่องทมีที่เราจะตห้องมาครทุด่นคริด พระองคห์ทรงทคาใหห้พระราชบรัญญรัตริทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จ
จรริงแลห้วอยด่างสมบผรณห์ พระองคห์ทรงดคาเนรินชมีวริตอยด่างสมบผรณห์แบบ ทรงยอมอยผด่ใตห้บรังครับสริทธริอคานาจของพระเจห้า
และของมนทุษยห์อรันเหมาะสม

ในความคริดของคทุณจงแยกแยะใหห้ดมีระหวด่างชด่วงเวลาเหลด่านมีนี้ในชมีวริตของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก 1. วรัย
เดก็กและวรัยหนทุด่มของพระองคห์จนกระทรัที่งมมีอายทุสามสริบปปี ทรงไรห้บาป แตด่ไมด่ไดห้กระทคาการอรัศจรรยห์ใด ๆ ไมด่ทคางาน
รรับใชห้ปวงชนใด ๆ เลย 2. งานรรับใชห้แบบแขก็งขรันของพระองคห์หลรังจากทมีที่ทรงเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณเมคืที่อ
พระองคห์ทรงรรับบรัพตริศมา จนถศึงสวนเกทเสมนมี 3. การทนททุกขห์และความมรณาของพระองคห์เพคืที่อไถด่โทษ 4. การ
คคืนพระชนมห์ของพระองคห์ ทรงสรัที่งสอนพวกสาวกนานสมีที่สริบวรันจนถศึงการเสดก็จขศึนี้นสผด่สวรรคห์ของพระองคห์



มษัทธริว 3
ขข้อ 1-4:

3:1 ในวรันเหลด่านรันี้นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา มา
ประกาศในถริที่นททุรกรันดารแหด่งแควห้นยผเดมีย
3:2 และกลด่าววด่า “ทด่านทรันี้งหลายจงกลรับใจเสมียใหมด่ 
เพราะวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว”
3:3 เพราะผผห้นมีนี้แหละเปป็นผผห้ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงโดยอริสยาหห์
ศาสดาพยากรณห์ ซศึที่งกลด่าววด่า ‘เสมียงของผผห้หนศึที่งทมีที่รห้อง

ในถริที่นททุรกรันดารวด่า ทด่านทรันี้งหลายจงเตรมียมมรรคา
ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า จงกระทคาบรรดาหนทาง
ของพระองคห์ใหห้ตรงไป’
3:4 และยอหห์นคนเดมียวกรันนมีนี้มมีเสคืนี้อผห้าของตนซศึที่งทคา
ดห้วยขนอผฐ และมมีหนรังสรัตวห์คาดเอวของทด่าน และ
อาหารของทด่านคคือพวกตรัตั๊กแตนและนนี้คาผศึนี้งปฝ่า

งานรษับใชข้ของยอหย์นผผข้ใหข้รษับบษัพตริศมา
การเกริดของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาถผกเลด่าในลผกา 1 เศคารริยาหห์และเอลมีซาเบธ บริดาและมารดาของเขา 

เปป็นคนชรา เขาเกริดมาโดยเปป็นคคาตอบสคาหรรับคคาอธริษฐาน มารดาผผห้ชรานรันี้นไดห้รรับพละกคาลรังแบบเหนคือธรรมชาตริทมีที่
จะตรันี้งครรภห์ เหมคือนในกรณมีของซาราหห์ผผห้ซศึที่งใหห้กคาเนริดอริสอรัค (ลผกา 1:7) จงเปรมียบเทมียบกรับปฐมกาล 17:15-17; 
ปฐมกาล 18:9-14; ปฐมกาล 21:1-7 เอลมีซาเบธ มารดาของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา เปป็นญาตริของมารมียห์ มารดา
ของพระเยซผ (ลผกา 1:36) ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเปป็นนาศมีรห์คนหนศึที่ง  ทผตสวรรคห์นรันี้นทมีที่ประกาศเรคืที่องการเกริดของ
เขาบอกลด่วงหนห้าแลห้ววด่ายอหห์น “จะไมด่ดคืที่มนนี้คาองทุด่นหรคือสทุราเลย” (ลผกา 1:15) จงเปรมียบเทมียบเรคืที่องนมีนี้กรับกรันดารวริถมี 
6:1-21 อด่านคคาประกาศทมีที่แสนวริเศษนรันี้นเกมีที่ยวกรับยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาในลผกา 1:13-17 เขาเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ตรันี้งแตด่ครรภห์มารดาของเขา (ลผกา 1:15) ชายผผห้เดมียวทมีที่มมีกลด่าวเชด่นนรันี้นในพระครัมภมีรห์ 

เราตห้องไมด่ประมาทความยริที่งใหญด่ของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา งานรรับใชห้ของเขาถผกบอกลด่วงหนห้าโดย
ศาสดาพยากรณห์อริสยาหห์ในอริสยาหห์ 40:3-5:

“เสมียงของผผห้หนศึที่งทมีที่รห้องในถริที่นททุรกรันดารวด่า “ทด่านทรันี้งหลายจงเตรมียมมรรคาของพระเยโฮวาหห์ จงกระทคา
ทางหลวงสคาหรรับพระเจห้าของพวกเราใหห้ตรงไปในทะเลทราย หทุบเขาททุกแหด่งจะถผกยกขศึนี้น และภผเขากรับเนรินเขา
ททุกแหด่งจะถผกทคาใหห้ตที่คาลง และทางคดจะถผกทคาใหห้เปป็นทางตรง และบรรดาทางทมีที่ขรทุขระจะถผกทคาใหห้เปป็นทางราบ 
และสงด่าราศมีของพระเยโฮวาหห์จะถผกเปปิดเผย และบรรดาเนคืนี้อหนรังจะเหก็นสงด่าราศมีนรันี้นดห้วยกรัน เพราะพระโอษฐห์
ของพระเยโฮวาหห์ไดห้กลด่าวมรันแลห้ว”

พระเยซผตรรัสวด่าไมด่มมีผผห้ใดเปป็นใหญด่กวด่านมีนี้แลห้วทมีที่เกริดมาจากผผห้หญริง (ลผกา 7:28) อด่านคคาชมของพระเยซผใน
ลผกา 7:24-28:

“และเมคืที่อผผห้สคืที่อสารทรันี้งสองคนของยอหห์นจากไปแลห้ว พระองคห์กก็เรริที่มตรรัสกรับประชาชนเกมีที่ยวกรับยอหห์นวด่า 
“ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปในถริที่นททุรกรันดารเพคืที่อดผอะไร ดผตห้นอห้อไหวโดยถผกลมพรัดหรคือ แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไป
เพคืที่อดผอะไร คนนทุด่งหด่มผห้าเนคืนี้ออด่อนนริที่มหรคือ ดผเถริด คนเหลด่านรันี้นซศึที่งนทุด่งหด่มผห้างดงาม และอยผด่อยด่างดมีวริเศษ ยด่อมอยผด่ใน
ราชสคานรักของกษรัตรริยห์ทรันี้งหลาย แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปเพคืที่อดผอะไร ศาสดาพยากรณห์คนหนศึที่งหรคือ ใชด่แลห้ว เรา
กลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลาย และยริที่งกวด่าศาสดาพยากรณห์เสมียอมีก นมีที่แหละคคือผผห้ทมีที่ถผกเขมียนถศึงวด่า ‘ดผเถริด เราสด่งทผตของเรา
ไปขห้างหนห้าทด่าน ผผห้ซศึที่งจะเตรมียมหนทางของทด่านไวห้ขห้างหนห้าทด่าน’ ดห้วยวด่าเรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ใน



ทด่ามกลางคนเหลด่านรันี้นทมีที่เกริดจากพวกผผห้หญริง ไมด่มมีศาสดาพยากรณห์ผผห้ใดทมีที่ใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา แตด่ผผห้ทมีที่
ตที่คาตห้อยทมีที่สทุดในอาณาจรักรของพระเจห้ากก็เปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นเสมียอมีก”

ดผทมีที่พระเยซผตรรัสในมรัทธริว 11:7-14 เชด่นกรัน:
“และขณะทมีที่พวกสาวกกคาลรังจากไป พระเยซผเรริที่มตรรัสกรับคนเปป็นอรันมากเกมีที่ยวกรับยอหห์นวด่า “ทด่านทรันี้ง

หลายไดห้ออกไปในถริที่นททุรกรันดารเพคืที่อดผอะไร ดผตห้นอห้อไหวโดยถผกลมพรัดหรคือ แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปเพคืที่อดผอะไร
คนนทุด่งหด่มผห้าเนคืนี้ออด่อนนริที่มหรคือ ดผเถริด คนทรันี้งหลายทมีที่นทุด่งหด่มผห้าเนคืนี้ออด่อนนริที่มกก็อยผด่ในบรรดาพระราชวรังของกษรัตรริยห์ทรันี้ง
หลาย แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปเพคืที่อดผอะไร ศาสดาพยากรณห์คนหนศึที่งหรคือ ใชด่แลห้ว เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลาย 
และยริที่งกวด่าศาสดาพยากรณห์เสมียอมีก ดห้วยวด่านมีที่แหละคคือผผห้ทมีที่ถผกเขมียนถศึงวด่า ‘ดผเถริด เราสด่งทผตของเราไปขห้างหนห้าทด่าน
ผผห้ซศึที่งจะเตรมียมหนทางของทด่านไวห้ขห้างหนห้าทด่าน’ เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ในทด่ามกลางบรรดาคนทมีที่
เกริดจากพวกผผห้หญริง ไมด่มมีผผห้ใดเกริดขศึนี้นทมีที่ใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา แตด่อยด่างไรกก็ตามผผห้ทมีที่ตที่คาตห้อยทมีที่สทุดใน
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์กก็เปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นเสมียอมีก และตรันี้งแตด่วรันเวลาของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาจนถศึงตอนนมีนี้ 
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์กก็ผจญกรับความรทุนแรง และพวกทมีที่ชอบใชห้ความรทุนแรงกก็ชริงอาณาจรักรนรันี้นโดยใชห้กคาลรัง 
เพราะศาสดาพยากรณห์เหลด่านรันี้นททุกคนและพระราชบรัญญรัตริไดห้พยากรณห์มาจนถศึงยอหห์น และถห้าทด่านทรันี้งหลายจะ
ยอมรรับสริที่งนมีนี้ ยอหห์นคนนมีนี้แหละเปป็นเอลมียาหห์ซศึที่งจะมานรันี้น”

อยด่าเขห้าใจผริดโดยการตมีความมรัทธริว 11:11 และลผกา 7:28 แบบผริด ๆ ทมีที่กลด่าววด่า “ผผห้ทมีที่ตที่คาตห้อยทมีที่สทุดใน
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์กก็เปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นเสมียอมีก” นรัที่นไมด่ไดห้หมายความวด่ายอหห์นจะไมด่อยผด่ในอาณาจรักรแหด่ง
สวรรคห์ และไมด่ไดห้หมายความวด่าครริสเตมียนคนอคืที่น ๆ จะเปป็นใหญด่กวด่าทมีที่เขาจะเปป็นในตอนนรันี้น มรันหมายความวด่าใน
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ ททุกคนในตอนนรันี้นจะเปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเคยเปป็นในงานรรับใชห้แบบมนทุษยห์
ของเขา แตด่ยอหห์นกก็จะเปป็นใหญด่กวด่าเดริมเมคืที่อถศึงตอนนรันี้นเชด่นกรัน

มาระโก 1:1 ระบทุชด่วงเวลา “การเรริที่มตห้นแหด่งขด่าวประเสรริฐของพระเยซผครริสตห์” วด่าตรงกรับงานรรับใชห้ของ
ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา ทผตสวรรคห์นรันี้นกลด่าววด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา “จะนคาหนห้าพระองคห์ [พระเยซผ]ในอารมณห์
และฤทธริธิ์เดชของเอลมียาหห์ เพคืที่อหรันใจของพด่อทรันี้งหลายใหห้เขห้าหาลผก ๆ และคนทมีที่ไมด่เชคืที่อฟฝังใหห้เขห้าหาสตริปฝัญญาของ
คนชอบธรรม เพคืที่อจรัดเตรมียมชนชาตริหนศึที่งไวห้ใหห้สมแกด่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า” (ลผกา 1:17)

จงสรังเกตความถด่อมใจของยอหห์น เขาเตริบโตมาในถริที่นททุรกรันดาร (ลผกา 1:80) “พระวจนะของพระเจห้ามา
ถศึงยอหห์น” ทมีที่นรัที่นเอง (ลผกา 3:2) งานรรับใชห้ของเขาอยผด่ในถริที่นททุรกรันดาร (แผด่นดรินทมีที่เปป็นททุด่งหญห้าและทมีที่ดรินทมีที่ไมด่ไดห้
เพาะปลผก) ลผกา 3:3 กลด่าววด่าเขาเทศนาใน “ทรัที่วบรริเวณรอบแมด่นนี้คาจอรห์แดน” จงสรังเกตชทุดแบบชนบทของเขา: 
เสคืนี้อผห้าทมีที่ทคาดห้วยขนอผฐพรห้อมกรับเขก็มขรัดหนรังสรัตวห์ จงสรังเกตอาหารอรันเรมียบงด่ายของเขา: ตรัตั๊กแตนและนนี้คาผศึนี้งปฝ่า นรัก
เทศนห์ทรันี้งหลายตห้องการมากขศึนี้นจากสริที่งทมีที่ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมามมี-ฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์, ชมีวริตทมีที่แยก
ออก, และความกลห้าหาญอรันเดก็ดขาดในการเรมียกผผห้คนมาสผด่การกลรับใจใหมด่จากบาป โรงเรมียนหลายแหด่ง ภาษา 
มารยาท บทุคลริกภาพ เสคืนี้อผห้าไมด่ทคาใหห้เกริดเหลด่านรักเทศนห์ทมีที่มมีฤทธริธิ์เดช ผผห้คนไมด่ฟฝังนรักเทศนห์คนหนศึที่งเพราะวด่าเขาแตด่ง
กายเหมคือนคนสคารวยหรคือพผดจาเหมคือนนรักวริชาการ แตด่พวกเขาจะฟฝังชายคนหนศึที่งทมีที่มมีไฟของพระเจห้าและขด่าวสาร
ของพระเจห้า พรห้อมกรับความจรริงใจและความเชคืที่อมรัที่นอรันเดก็ดขาด พรห้อมกรับอคานาจทมีที่เปลมีที่ยนแปลงชมีวริต



จงสรังเกตขด่าวสารนรันี้น “ทด่านทรันี้งหลายจงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” 
“อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” เปป็นคคาเรมียกหนศึที่งทมีที่ใชห้เฉพาะในมรัทธริวและไมด่มมีทมีที่อคืที่นในพระครัมภมีรห์ เหก็นไดห้ชรัดวด่ามรันหมาย
ถศึงอาณาจรักรของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลกอยผด่บห้าง อาณาจรักรนรันี้นทมีที่ถผกพผดถศึงในดานริเอล 2:44 ซศึที่ง ‘พระเจห้าแหด่ง
สวรรคห์จะทรงสถาปนา’ อาณาจรักรสวรรคห์นรันี้นภายใตห้การปกครองของพระครริสตห์ จคาไวห้วด่ามรัทธริวกคาลรังเขมียนเกมีที่ยว
กรับพระครริสตห์โดยเฉพาะอยด่างยริที่งในฐานะ “บทุตรชายของดาวริด ผผห้ทรงเปป็นบทุตรชายของอรับราฮรัม” (มธ. 1:1) 
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์นรันี้น ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมากลด่าววด่า “มาใกลห้แลห้ว” นรัที่นคคือ ใกลห้มาก ๆ แลห้ว พวกยริวจะรรับ
อาณาจรักรของตนเลยกก็ทคาไดห้หากพวกเขาอยาก แตด่ตห้องหลรังจากการตรศึงกางเขนและการคคืนพระชนมห์และ
สรัปดาหห์ทมีที่เจก็ดสริบทมีที่มมีพยากรณห์ไวห้นรันี้นของดานริเอล ฯลฯ เทด่านรันี้น ยอหห์นไมด่ไดห้กลด่าววด่ามรันเรริที่มตห้นแลห้ว พระเยซผทรง
เทศนาขด่าวสารเดมียวกรันเมคืที่อพระองคห์ทรงเรริที่มตห้นงานรรับใชห้ของพระองคห์, “จงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่าอาณาจรักร
แหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (มธ. 4:17) สาวกสริบสองคนนรันี้นทมีที่ถผกสด่งออกไปทรัที่วอริสราเอลไดห้รรับคคาสรัที่งใหห้ประกาศเชด่น
กรันวด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (มธ. 10:7) แตด่อาณาจรักรนรันี้นของพระครริสตห์ถผกพวกยริวปฏริเสธแลห้ว
และหลรังจากนรันี้นพระองคห์ทรงเทศนาแตด่การกลรับใจใหมด่เฉพาะบทุคคลเนคืที่องจากประชาชาตรินรันี้นเองไมด่ไดห้ยอมรรับ
กษรัตรริยห์องคห์นรันี้น พระเยซผหรคือเหลด่าอรัครทผตของพระองคห์ หรคือนรักเทศนห์สมรัยภาคพรันธสรัญญาใหมด่คนใดไมด่ไดห้
ประกาศอมีกเลยวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์นรันี้น “มาใกลห้แลห้ว” อาณาจรักรนรันี้นกคาลรังจะมา แตด่บรัดนมีนี้มรันรอจนกวด่า
กษรัตรริยห์องคห์นรันี้นเสดก็จกลรับมา ในยทุคความททุกขห์ลคาบากนรันี้น กด่อนทมีที่พระครริสตห์เสดก็จกลรับมาเพคืที่อครอบครอง เมคืที่อนรันี้น
อาณาจรักรนรันี้นจะมาใกลห้แลห้วอมีกและขด่าวดมีหรคือขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้นกก็จะถผกประกาศ (มธ. 24:14)

อยด่างไรกก็ตาม อยด่าใหห้ใครคริดเปป็นอรันขาดวด่ายอหห์นไดห้เทศนาแผนการแหด่งความรอดทมีที่แตกตด่างไปจากทมีที่
พระเยซผหรคือเปาโลเทศนา มมีขด่าวประเสรริฐเดมียวเทด่านรันี้น, “ขด่าวประเสรริฐนริรรันดรห์นรันี้น” (วว. 14:6) เปาโลกลด่าวโดย
ไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้าวด่า “แตด่ถศึงแมห้วด่าพวกเราเอง หรคือทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่งจากสวรรคห์ ประกาศขด่าว
ประเสรริฐอคืที่นใดแกด่ทด่านทรันี้งหลาย นอกจากขด่าวประเสรริฐทมีที่พวกเราไดห้ประกาศแกด่ทด่านทรันี้งหลายแลห้ว กก็จงใหห้คนนรันี้น
ถผกสาปแชด่ง” (กท. 1:8) ขด่าวประเสรริฐซศึที่งยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาประกาศถผกแสดงใหห้เหก็นชรัดเจนโดยคคาพผดทมีที่ไดห้
รรับการดลใจจากพระเจห้าของเขาและทมีที่ถผกบรันทศึกไวห้ในยอหห์น 3:36: “ผผห้ทมีที่เชคืที่อในพระบทุตรกก็มมีชมีวริตนริรรันดรห์ และผผห้ทมีที่
ไมด่เชคืที่อพระบทุตรกก็จะไมด่เหก็นชมีวริต แตด่พระพริโรธของพระเจห้าตกอยผด่บนเขา” มรันเปป็นขด่าวประเสรริฐเดมียวกรันกรับทมีที่
เปาโลประกาศเรคืที่องพระผผห้ชด่วยใหห้รอดองคห์หนศึที่งผผห้ทรงถผกตรศึงกางเขน ถผกฝฝัง และเปป็นขศึนี้นจากตาย ซศึที่งคนบาป
สามารถวางใจเชคืที่อในการสรินี้นพระชนมห์เพคืที่อไถด่โทษของพระองคห์และรรับการอภรัยโทษไดห้

แมห้วด่าอาณาจรักรนรันี้นมาใกลห้แลห้วและขห้อเทก็จจรริงนรันี้นถผกใชห้เพคืที่อเปป็นแรงจผงใจชรักนคาผผห้คนใหห้ยอมรรับขด่าว
ประเสรริฐ นรัที่นกก็ไมด่ไดห้หมายความวด่ามรันเปป็นแผนการแหด่งความรอดทมีที่แตกตด่างออกไปอยด่างสรินี้นเชริง คคาอทุปมาเหลด่า
นรันี้นเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ (มรัทธริว, บททมีที่ 13 และ 25) ลห้วนตรันี้งตาคอยการครอบครองทมีที่ถผกเลคืที่อนออกไป
นรันี้นเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง

เหลด่านรักเทศนห์ภาคพรันธสรัญญาใหมด่ลห้วนเทศนาเรคืที่องการกลรับใจใหมด่ในเวลาตด่อมา แตด่พวกเขาไมด่ไดห้
เทศนาวด่าอาณาจรักรนรันี้น “มาใกลห้แลห้ว” บรัดนมีนี้เราถผกสอนใหห้อธริษฐานขอการมาของอาณาจรักรนรันี้น, “ขอใหห้
อาณาจรักรของพระองคห์มาตรันี้งอยผด่” (มธ. 6:10)



_________________
ขข้อ 5-10:

3:5 แลห้วชาวกรทุงเยรผซาเลก็ม และคนตลอดทรัที่วแควห้น
ยผเดมีย และคนตลอดทรัที่วบรริเวณรอบแมด่นนี้คาจอรห์แดน 
กก็ออกไปหาทด่าน
3:6 และไดห้รรับบรัพตริศมาจากทด่านในแมด่นนี้คาจอรห์แดน 
โดยสารภาพบาปทรันี้งหลายของตน
3:7 แตด่เมคืที่อทด่านเหก็นหลายคนในพวกฟารริสมีและพวก
สะดผสมีมาเพคืที่อจะรรับบรัพตริศมาจากทด่าน ทด่านไดห้กลด่าว
แกด่พวกเขาวด่า “โอ ชรัที่วอายทุแหด่งงผรห้ายทรันี้งหลาย ใคร
ไดห้เตคือนพวกเจห้าใหห้หนมีจากพระพริโรธทมีที่จะมาถศึงนรันี้น
3:8 เหตทุฉะนรันี้นจงเกริดผลทรันี้งหลายใหห้สมกรับการกลรับ

ใจใหมด่เถริด
3:9 และอยด่าคริดทมีที่จะกลด่าวภายในพวกเจห้าเองวด่า 
พวกเรามมีอรับราฮรัมเปป็นบรรพบทุรทุษของพวกเรา 
เพราะเรากลด่าวแกด่เจห้าทรันี้งหลายวด่า พระเจห้าทรงฤทธริธิ์
สามารถจะใหห้บทุตรทรันี้งหลายเกริดขศึนี้นแกด่อรับราฮรัมจาก
กห้อนหรินเหลด่านมีนี้ไดห้
3:10 และบรัดนมีนี้ขวานวางไวห้ทมีที่โคนตห้นไมห้ทรันี้งหลาย
แลห้วดห้วย ฉะนรันี้นตห้นไมห้ททุกตห้นซศึที่งไมด่เกริดผลดมีจะตห้อง
ถผกตรัดลงและถผกโยนทรินี้งในไฟ

บษัพตริศมาของยอหย์น
จงสรังเกตคนจคานวนมหาศาลนรันี้นทมีที่ไดห้ยรินยอหห์นเทศนาและรรับบรัพตริศมาจากเขา: “ชาวกรทุงเยรผซาเลก็ม 

และคนตลอดทรัที่วแควห้นยผเดมีย และคนตลอดทรัที่วบรริเวณรอบแมด่นนี้คาจอรห์แดน” คนเหลด่านมีนี้ททุกคนกลรับใจเชคืที่ออยด่าง
แทห้จรริงไหม? บางคนอาจไมด่ใชด่ แตด่แนด่นอนวด่าผผห้คนจคานวนมากกลรับใจเชคืที่อ เพราะทผตสวรรคห์นรันี้นทมีที่บอกลด่วงหนห้าถศึง
การเกริดของยอหห์นไดห้กลด่าววด่า “และลผกหลานของอริสราเอลหลายคน เขาจะนคาใหห้หรันกลรับมาหาองคห์พระผผห้เปป็น
เจห้า พระเจห้าของเขาทรันี้งหลาย” (ลผกา 1:16) ดผถห้อยคคาทมีที่ไดห้รรับการดลใจของเศคารริยาหห์บริดาของยอหห์นเชด่นกรัน ใน
ลผกา 1:67-79 ยอหห์นเตรมียมทรันี้งประชาชาตรินรันี้นใหห้พรห้อมสคาหรรับการเสดก็จมาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดจรริง ๆ อยด่าดผถผก
การฟฟฟื้นฟผแสนมหรัศจรรยห์นมีนี้เปป็นอรันขาด คคือการฟฟฟื้นฟผทมีที่ใหญด่โตทมีที่สทุดคราวหนศึที่งในประวรัตริศาสตรห์มนทุษยห์ นคาโดยชายผผห้
เดมียวทมีที่เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ตรันี้งแตด่เกริด การกลรับใจใหมด่ของผผห้คนสด่วนใหญด่นรันี้นเปป็นของแทห้

พวกฟารริสมีและพวกสะดผสมี (ขห้อ 7, 8) อยากรรับบรัพตริศมา (ลผกา 3:7) แตด่ไมด่ไดห้กลรับใจใหมด่ ยอหห์นเทศนา
หลรักคคาสอนเดมียวกรันเรคืที่องการบรังเกริดใหมด่ทมีที่พระเยซผประทานใหห้แกด่นริโคเดมรัส (ยอหห์น 3:3, 5, 7) ดผ พระราช
บรัญญรัตริ 30:6 และเอเสเคมียล 36:26 เชด่นกรัน บรัพตริศมาไมด่เคยเขห้ามาเกมีที่ยวขห้องจนกวด่าคน ๆ หนศึที่งกลรับใจใหมด่อยด่าง
แทห้จรริงและมมีใจดวงใหมด่แลห้วจรริง ๆ ผผห้ทมีที่ยรังไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อโดยความเชคืที่อในพระครริสตห์กก็โกหกตด่อผผห้คนและตด่อ
พระเจห้าเมคืที่อเขารรับบรัพตริศมา เพราะวด่าบรัพตริศมาประกาศถศึงการเปลมีที่ยนแปลงของจริตใจ ประกาศวด่าคนบาปคน
เดริมนรันี้นถผกนรับวด่าตายไปแลห้วและวด่าคน ๆ นรันี้นจะดคาเนรินชมีวริตใหมด่ “โอ ชรัที่วอายทุแหด่งงผรห้ายทรันี้งหลาย” หมายถศึงผผห้คนทมีที่
มมีใจบาปและไมด่ถผกเปลมีที่ยนแปลง ทมีที่มมีความชรัที่วในสรันดานทรันี้งหมดนรันี้น ซาตานเองไดห้ปรากฏตรัวในสวนเอเดนใน
ฐานะงผตรัวหนศึที่ง มรันไดห้ชคืที่อวด่า “งผโบราณนรันี้น ซศึที่งเปป็นพญามารและซาตาน…” (วว. 20:2) พระเยซผตรรัสแกด่พวกฟารริสมี
ทมีที่ไมด่กลรับใจเชคืที่อวด่า “ทด่านทรันี้งหลายมาจากพด่อของทด่านทรันี้งหลายคคือพญามาร และบรรดาความปรารถนาของพด่อ
ของทด่านทรันี้งหลาย ทด่านทรันี้งหลายจะทคาตาม” (ยอหห์น 8:44) ฉะนรันี้นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาจศึงเรมียกผผห้คนทมีที่ไมด่กลรับ
ใจเชคืที่อวด่า “ชรัที่วอายทุแหด่งงผรห้ายทรันี้งหลาย” นรักเทศนห์ททุกคนควรเทศนาเชด่นนรันี้นแกด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่อยากรรับบรัพตริศมาโดย



ไมด่ไดห้กลรับใจใหมด่และเชคืที่อวางใจพระครริสตห์เพคืที่อรรับความรอดเสมียกด่อน ในกรณมีทมีที่นด่าสงสรัย นรักเทศนห์ทรันี้งหลายควรทคา
เหมคือนยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา คคือปฏริเสธทมีที่จะใหห้บรัพตริศมาคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่แสดงใหห้เหก็นพยานหลรักฐานของการก
ลรับใจใหมด่ ทมีที่ไมด่แสดงออกถศึงผลใด ๆ ทมีที่สมกรับการกลรับใจใหมด่เลย

นรักเทศนห์ทรันี้งหลายไมด่จคาเปป็นตห้องใหห้บรัพตริศมาททุกคนทมีที่มาขอรรับบรัพตริศมา อาจเปป็นตรัวนรักเทศนห์เอง ใน
กรณมีทมีที่ไมด่ปกตริธรรมดา เชด่นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาและฟปีลริปในกรณมีของขรันทมีผผห้นรันี้น (กริจการ 8:7) ควรตรัดสรินใจวด่า
คน ๆ นรันี้นแสดงใหห้เหก็นหลรักฐานของการเชคืที่อวางใจพระครริสตห์แลห้วหรคือไมด่ หรคือจะเปป็นครริสเตมียนกลทุด่มหนศึที่งทมีที่มา
ประชทุมกรันควรตรัดสรินใจเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนรันี้น เชด่นพวกครริสเตมียนยริวทมีที่มาดห้วยกรันกรับเปโตรยรังบห้านของโครเนลริอรัส 
(กริจการ 10:47) ธรรมเนมียมของการใหห้ชทุมนทุมชนหนศึที่งอนทุมรัตริกลทุด่มคนทมีที่กลรับใจเชคืที่อแลห้วสคาหรรับการรรับบรัพตริศมาจศึง
เปป็นการปฏริบรัตริตามพระครัมภมีรห์ บรัพตริศมาไมด่ชด่วยใหห้รอด และควรถผกใหห้แกด่ผผห้คนทมีที่รรับความรอดแลห้วเทด่านรันี้น

นรักเทศนห์ทรันี้งหลายตห้องการความกลห้าอรันบรริสทุทธริธิ์พรห้อมกรับความอด่อนโยนมากขศึนี้นในการเรมียกรห้องใหห้ผผห้คน
หรันเสมียจากบาปทรันี้งหลายของตนและเชคืที่อวางใจพระครริสตห์อยด่างจรริงใจ

ขห้อ 9, “พระเจห้าทรงฤทธริธิ์สามารถจะใหห้บทุตรทรันี้งหลายเกริดขศึนี้น…” บด่งบอกถศึงลรักษณะเฉพาะตรัวทมีที่แสน
อรัศจรรยห์ของการกลรับใจเชคืที่อ ความรอดเปป็นการอรัศจรรยห์หนศึที่ง การกระทคากริจทมีที่เหนคือธรรมชาตริของพระเจห้าใน
จริตใจ เหมคือนราวกรับวด่าพระเจห้าทรงเอาหรินกห้อนหนศึที่งมาสรห้างเปป็นมนทุษยห์ไดห้ฉรันใด พระองคห์กก็ทรงเอาคนบาปคน
หนศึที่งมาสรห้างเปป็นลผกของพระเจห้าไดห้ฉรันนรันี้น

ขห้อ 10, “ขวานวางไวห้ทมีที่โคนตห้นไมห้ทรันี้งหลายแลห้ว” หมายถศึงพวกยริวโดยเฉพาะ พระเจห้าทรงกระทคากริจกรับ
พวกเขามานานแลห้ว พรห้อมกรับททุกภาพเลก็งและเงา ททุกเครคืที่องสรัตวบผชาและการนมรัสการดห้านพริธมีการทมีที่แสดงภาพ
พระเมสสริยาหห์ทมีที่จะเสดก็จมานรันี้น ผลทมีที่ถผกเรมียกรห้องนรันี้นคคือการกลรับใจใหมด่ และคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่ยอมกลรับใจใหมด่กก็จะ
มาถศึงการพริพากษาและไฟนรก แตด่ขวานของพระเจห้ากก็วางไวห้ทมีที่โคนตห้นไมห้เสมอสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้รรับคคาเตคือน
แลห้วแตด่ไมด่ยอมกลรับใจใหมด่

จงสรังเกตคคาเทศนาของยอหห์นเพริที่มเตริมซศึที่งไมด่ถผกใหห้ไวห้ในทมีที่นมีนี้แตด่มมีอยผด่ในลผกา 3:10-16 จงตรันี้งใจอด่านยอหห์น 
1:15-36 เกมีที่ยวกรับยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา คทุณจะเหก็นวด่ายริวบางคนคริดวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเปป็นพระครริสตห์
ผผห้ทรงถผกสรัญญาไวห้มานาน นรัที่นคคือพระผผห้ชด่วยใหห้รอดนรันี้น ซศึที่งเขาไมด่ยอมรรับอยด่างชรัดเจน คนอคืที่น ๆ กก็คริดวด่าเขาเปป็นเอ
ลมียาหห์ พวกเขาเชคืที่อแบบนมีนี้จากมาลาคมี 4:5, 6 ซศึที่งบอกวด่าเอลมียาหห์ตห้องมาอมีก จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนรันี้นกรับลผก
า 1:17 และคทุณจะเหก็นวด่ายอหห์นไดห้ทคาใหห้คคาพยากรณห์นรันี้นสคาเรก็จจรริงบางสด่วนอยด่างแทห้จรริง แตด่ไมด่ใชด่ทรันี้งหมด เอลมี
ยาหห์จะมาอยด่างแทห้จรริง (มธ. 17:11) และนด่าจะเปป็นพยานหนศึที่งในสองคนนรันี้นในสมรัยความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งทมีที่
ถผกกลด่าวถศึงในวริวรณห์ 11:3-12 ยริวบางคนกก็คริดเชด่นกรันวด่าพระเยซผทรงเปป็นเอลมียาหห์ (มธ. 16:14)

__________________
ขข้อ 11, 12:

3:11 แทห้จรริง เราใหห้เจห้าทรันี้งหลายรรับบรัพตริศมาดห้วย
นนี้คาอรันแสดงถศึงการกลรับใจเสมียใหมด่ แตด่พระองคห์ผผห้ทมีที่
เสดก็จมาภายหลรังเรา ทรงมมีฤทธริธิ์ยริที่งกวด่าเรา ผผห้ซศึที่งเรา

ไมด่คผด่ควรทมีที่จะถคือฉลองพระบาทของพระองคห์ 
พระองคห์จะทรงใหห้เจห้าทรันี้งหลายรรับบรัพตริศมาดห้วย
พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์และดห้วยไฟ



3:12 ผผห้ซศึที่งพลรัที่วของพระองคห์อยผด่ในพระหรัตถห์ของ
พระองคห์ และพระองคห์จะทรงชคาระลานขห้าวของ
พระองคห์ใหห้ทรัที่ว และจะทรงรวบรวมขห้าวสาลมีของ

พระองคห์ไวห้ในยทุห้งฉาง แตด่พระองคห์จะทรงเผาแกลบ
ดห้วยไฟทมีที่ไมด่รผห้ดรับ”

บษัพตริศมา “ดข้วยพระวริญญาณบรริสธทธริธิ์และไฟ”
จงเปรมียบเทมียบคคากลด่าวนมีนี้ของยอหห์นกรับคคาตรรัสของพระเยซผ (กริจการ 1:5) ในขห้อนรันี้นมรันหมายถศึงการเตก็ม

เปปีปี่ยมของพระวริญญาณซศึที่งเกริดขศึนี้นแลห้วทมีที่เพก็นเทคอสตห์ (กริจการ 2:4) บรัพตริศมาดห้วยไฟ (ขห้อ 11) ดผเหมคือนจะ
เปป็นการลงโทษนริรรันดรห์ของคนทมีที่ไมด่รรับความรอดตามทมีที่ถผกอธริบายในขห้อ 12, “พระองคห์จะทรงเผาแกลบดห้วยไฟทมีที่
ไมด่รผห้ดรับ” ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ไมด่ไดห้หมายความวด่าบรัพตริศมาดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์จะยกเลริกการรรับบรัพตริศมาใน
นนี้คา องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าแคด่ทรงใชห้โอกาสนมีนี้ของการใหห้บรัพตริศมาของยอหห์นเพคืที่อใหห้พระสรัญญาเกมีที่ยวกรับบรัพตริศมาของ
พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทมีที่จะมาในภายหลรังโดยทางพระองคห์ หลรังจากเพก็นเทคอสตห์ไปนาน พวกอรัครทผตกก็ยรังใหห้บรัพ
ตริศมาตด่อไป และไมด่มมีการบอกเปป็นนรัยในภาคพรันธสรัญญาใหมด่เลยวด่าแผนการของพระเจห้าเคยเปลมีที่ยนแปลงไป 
ตรงกรันขห้าม พระมหาบรัญชานรันี้น (มธ. 28:19, 20) กลด่าวอยด่างชรัดแจห้งวด่าบรรดาผผห้กลรับใจเชคืที่อในททุกประชาชาตริจะ
ตห้องรรับบรัพตริศมากระทรัที่ง “ถศึงการสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้” บรัพตริศมาของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ไมด่เคยถผกตรันี้งใจใหห้แทนทมีที่
การรรับบรัพตริศมาในนนี้คาเลย

ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้ จงเอาการตมีความทมีที่ถผกตห้องของเอเฟซรัส 4:5 บรัพตริศมาในขห้อนรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึง, “องคห์
พระผผห้เปป็นเจห้าองคห์เดมียว ความเชคืที่อเดมียว บรัพตริศมาเดมียว” เหก็นไดห้ชรัดวด่าเปป็นการรรับบรัพตริศมาในนนี้คา คคาเรมียกอรัน
เรมียบงด่าย บรัพตริศมา ในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ เมคืที่อไมด่ถผกดรัดแปลงโดยความหมายทมีที่ชรัดเจนของบรริบท กก็หมายถศึง
การรรับบรัพตริศมาจรริง ๆ นรัที่นคคือ การจทุด่มมริดในนนี้คา ยกตรัวอยด่างเชด่น คคาเรมียกบรัพตริศมาในนนี้คา ตามทมีที่ถผกใชห้วรันนมีนี้ใน
ทด่ามกลางครริสเตมียนบางคน ไมด่ใชด่วริธมีทมีที่บรัพตริศมาถผกกลด่าวถศึงในพระครัมภมีรห์ บรัพตริศมาในพระครัมภมีรห์หมายถศึงการจทุด่ม
มริดในนนี้คา นรัที่นเปป็นคคาเรมียกทมีที่ใชห้ปกตริและเขห้าใจกรันดมี หลายพรันคนไดห้รรับบรัพตริศมาในนนี้คาแลห้ว และคคาเรมียกนมีนี้กก็ถผกใชห้
เปป็นปกตริเพคืที่อหมายถศึงการรรับบรัพตริศมาในนนี้คาเทด่านรันี้นกด่อนทมีที่คคาเรมียกนมีนี้เคยถผกใชห้เพคืที่อหมายถศึงบรัพตริศมาดห้วยพระ
วริญญาณ บรัพตริศมาคคือการจทุด่มมริดจรริง ๆ, การฝฝัง, และการใชห้งานแบบตรงตรัวของคคาเรมียกนมีนี้กก็หมายถศึงการจทุด่มมริด
ในนนี้คา “บรัพตริศมาดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์” เปป็นการใชห้งานแบบผริดธรรมดาและเปป็นเชริงเปรมียบเปรยของคคา
เรมียกบรัพตริศมา คคาเรมียกอคืที่น ๆ อมีกหลายคคาเชด่น “เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณ”, “ไดห้รรับการเจริม”, “ของประทาน
ของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์”, “หลรังจากทมีที่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เสดก็จลงมาบนทด่านทรันี้งหลายแลห้ว” ถผกใชห้เพคืที่อหมาย
ถศึงเหตทุการณห์เดมียวกรันนรันี้นซศึที่งเกริดขศึนี้นแลห้วทมีที่เพก็นเทคอสตห์ “เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์” เปป็นคคาเรมียกทมีที่ปกตริ
มากทมีที่สทุด และเปป็นคคาเรมียกทมีที่ถผกใชห้ในกริจการ 2:4 ผผห้คนยรังสามารถเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณไดห้อยผด่ (ถผกเรมียกใน
เชริงเปรมียบเปรยไมด่กมีที่หนวด่า “บรัพตริศมาของพระวริญญาณ”) และครริสเตมียนททุกคนไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้รรับบรัพตริศมา 
นรัที่นคคือ ถผกจทุด่มมริดในนนี้คา เพคืที่อเปป็นสรัญลรักษณห์หนศึที่งแหด่งความเชคืที่อของเขาในพระครริสตห์ผผห้ไดห้ทรงสรินี้นพระชนมห์ ถผกฝฝัง
และเปป็นขศึนี้นอมีก

“เราใหห้เจห้าทรันี้งหลายรรับบรัพตริศมาดห้วยนนี้คาอรันแสดงถศึง (unto) การกลรับใจเสมียใหมด่” ยอหห์นกลด่าวในขห้อ 11
แตด่ unto ในภาษาอรังกฤษตรงนมีนี้เปป็นคคาแปลของคคากรมีก เอะอมีส ซศึที่งเปป็นคคาบทุพบททมีที่แสดงการอห้างอริงถศึงแบบไมด่ชมีนี้



เฉพาะ บางครรันี้งมรันถผกแปลเปป็น to, into, unto, against, among, at, for, towards, ฯลฯ ฉะนรันี้นการรรับบรัพ
ตริศมา “unto repentance” จศึงหมายความวด่า รรับบรัพตริศมาทมีที่ชมีนี้ไปยรังการกลรับใจใหมด่หรคือทมีที่อห้างอริงไปยรังการก
ลรับใจใหมด่ซศึที่งเกริดขศึนี้นไปแลห้ว บรัพตริศมามริใชด่เพคืที่อจะกลรับใจใหมด่ ไมด่ใชด่กด่อนการกลรับใจใหมด่ เหมคือนกรับทมีที่บรัพตริศมา
ไมด่ใชด่เพคืที่อทมีที่จะรรับความรอดหรคือมากด่อนความรอด

คคาวด่า for  ในกริจการ 2:38, “รรับบรัพตริศมา… for โปรดยกบาปทรันี้งหลายแลห้ว” เปป็นคคาเดมียวกรันนรัที่นคคือ 
เอะอมีส ผผห้คนรรับบรัพตริศมาทมีที่ชมีนี้ไปยรังหรคือสคาหรรับการยกโทษบาปทรันี้งหลายซศึที่งพวกเขาไดห้รรับแลห้ว ฉะนรันี้นตรงนมีนี้ใน
มรัทธริว 3:11 ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาจศึงใหห้บรัพตริศมา ซศึที่งชมีนี้ไปยรังการกลรับใจใหมด่ซศึที่งไดห้เกริดขศึนี้นแลห้วในจริตใจ

_______________
ขข้อ 13-17:

3:13 แลห้วพระเยซผเสดก็จจากแควห้นกาลริลมีมาหายอหห์
นทมีที่แมด่นนี้คาจอรห์แดน เพคืที่อจะรรับบรัพตริศมาจากทด่าน
3:14 แตด่ยอหห์นทผลหห้ามพระองคห์ โดยกลด่าววด่า “ขห้า
พระองคห์ตห้องการจะรรับบรัพตริศมาจากพระองคห์ และ
พระองคห์เสดก็จมาหาขห้าพระองคห์หรคือ”
3:15 และพระเยซผตรรัสตอบทด่านวด่า “บรัดนมีนี้จงยอม
ใหห้เปป็นอยด่างนรันี้นเถริด เพราะเหตทุนมีนี้สมควรทมีที่เราทรันี้ง
สองจะทคาใหห้ความชอบธรรมทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จ” แลห้ว
ทด่านกก็ยอมทคาตามพระองคห์

3:16 และพระเยซผ เมคืที่อพระองคห์ทรงรรับบรัพตริศมา
แลห้ว ในทรันใดนรันี้นกก็เสดก็จขศึนี้นมาจากนนี้คา และดผเถริด 
ฟฟ้าสวรรคห์ทรันี้งหลายกก็แหวกออกใหห้แกด่พระองคห์ และ
พระองคห์ไดห้ทอดพระเนตรเหก็นพระวริญญาณของ
พระเจห้าเสดก็จลงมาดทุจนกเขา และสถริตอยผด่บน
พระองคห์
3:17 และดผเถริด มมีเสมียงหนศึที่งจากสวรรคห์ ซศึที่งตรรัสวด่า 
“ผผห้นมีนี้เปป็นบทุตรทมีที่รรักของเรา ผผห้ซศึที่งเราโปรดปรานมาก”

บษัพตริศมาของพระเยซผ
พระเยซผเสดก็จจากแควห้นกาลริลมี จากเมคืองเลก็ก ๆ ชคืที่อนาซาเรก็ธ (มาระโก 1:9) มายรังแมด่นนี้คาจอรห์แดนซศึที่งอยผด่

ไมด่ไกลจากกรทุงเยรผซาเลก็ม เราคริดวด่าพระองคห์ทรงเดรินมา พระองคห์ทรงเดรินทางมาตอนนรันี้นเพคืที่อมารรับบรัพตริศมาโดย
เฉพาะ ซศึที่งคริดเปป็นระยะทางประมาณเกห้าสริบไมลห์หรคือมากกวด่านรันี้น นรัที่นเนห้นยนี้คาความสคาครัญของบรัพตริศมา บรัพตริศมา
ไมด่ชด่วยใหห้รอด และพระเยซผไมด่ตห้องการการชด่วยใหห้รอดเลย พระองคห์ทรงทคาเพคืที่อเปป็นแบบอยด่างของเรา ครริสเตมียน
ทมีที่บรังเกริดใหมด่แลห้วททุกคนควรรรับบรัพตริศมา จงสรังเกตคคาวด่า “เรา” ในขห้อ 15 ในพระครัมภมีรห์ของผม ผมขมีดเสห้นจาก
คคานรันี้นไปทมีที่ขอบและเขมียนวด่า “พระเยซผและฉรัน” มรันเปป็นการกระทคาอรันชอบธรรมทมีที่แสดงถศึงความเชคืที่อฟฝังสคาหรรับ
ครริสเตมียนคนใดทมีที่รรับบรัพตริศมา เชด่นเดมียวกรับทมีที่พระเยซผทรงเชคืที่อฟฝัง

จงสรังเกตรผปแบบของบรัพตริศมา พระองคห์ทรงรรับบรัพตริศมา “ในแมด่นนี้คาจอรห์แดน” (ขห้อ 6) หลรังจากบรัพตริศ
มา พระองคห์ “ในทรันใดนรันี้นกก็เสดก็จขศึนี้นมาจากนนี้คา” (ขห้อ 16) พระเยซผทรงถผกจทุด่มมริดในแมด่นนี้คาจอรห์แดน รผปแบบของ
บรัพตริศมาถผกแสดงใหห้เหก็นเชด่นกรันในกริจการ 8:38, “และทด่านไดห้สรัที่งใหห้หยทุดรถมห้า และทด่านทรันี้งสองลงไปในนนี้คา ทรันี้งฟปี
ลริปกรับขรันทมีผผห้นรันี้น และฟปีลริปกก็ใหห้ทด่านรรับบรัพตริศมา” โรม 6:3-5 สอนวด่าบรัพตริศมาแสดงภาพการสรินี้นพระชนมห์ของ
พระครริสตห์และการถผกฝฝังของพระองคห์ วด่าคนทมีที่ถผกยกออกมาจากนนี้คาแสดงภาพการคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ ใน
บรัพตริศมา ครริสเตมียนคนนรันี้นกก็กลด่าวอห้างตด่อหนห้าผผห้คนวด่าตนเปป็นเหมคือนพระครริสตห์ผด่านทางการบรังเกริดใหมด่แลห้วและ



ประกาศตด่อหนห้าผผห้คนถศึงความเชคืที่อของเขาในการสรินี้นพระชนมห์และการคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ โคโลสมี 2:12 
สอนเรคืที่องเดมียวกรัน

หมายเหตทุของสโกฟปิลดห์เกมีที่ยวกรับหรัวขห้อนมีนี้ดผเหมคือนจะชวนใหห้เขห้าใจผริดในความคริดของผม ไมด่มมีบรัพตริศมาใน
ภาคพรันธสรัญญาเดริม เหลด่าคนบาปทมีที่สคานศึกผริดไมด่เคยถผกบรัญชาใหห้รรับบรัพตริศมาในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริม และคคา
วด่า บรัพตริศมา ไมด่เคยถผกกลด่าวถศึงเลยดห้วยซนี้คา สมรัยกด่อนมมี “พริธมีชคาระลห้างตด่าง ๆ” หรคือการจทุด่มมริด (ฮบ. 9:10) ใน
พระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการ แตด่พริธมีเหลด่านรันี้นไมด่เคยเหมคือนบรัพตริศมาของภาคพรันธสรัญญาใหมด่เลย พริธมีเหลด่านรันี้นไมด่
เคยมมีไวห้เพคืที่อเปป็นการประกาศตด่อหนห้าผผห้คนถศึงความเชคืที่อในพระครริสตห์โดยผผห้ทมีที่เพริที่งกลรับใจเชคืที่อ พริธมีเหลด่านรันี้นไมด่ใชด่การ
สารภาพตด่อหนห้าผผห้คนถศึงการกลรับใจใหมด่จากบาปและการกลรับใจมาหาพระเจห้า เราขอกลด่าวอยด่างเนห้นยนี้คาอมีกทมีวด่า
ไมด่มมีสริที่งใดเลยในพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่ใกลห้เคมียงกรับบรัพตริศมาของภาคพรันธสรัญญา
ใหมด่, การจทุด่มมริดของผผห้เชคืที่อคนหนศึที่งในนนี้คาเพคืที่อเปป็นการประกาศตด่อหนห้าผผห้คนถศึงความเชคืที่อ, เปป็นบทเรมียนทมีที่ใชห้ภาพ
ประกอบตด่อหนห้าผผห้คนเกมีที่ยวกรับการถผกฝฝังและการคคืนพระชนมห์ของพระเยซผครริสตห์และการทมีที่คน ๆ หนศึที่งมมีสด่วนรด่วม
ดห้วยตรัวเองในการเสมียสละนรันี้น เราเสมียเวลาเปลด่าในการควานหาขห้อพระครัมภมีรห์ภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่จะทคาใหห้มมีผล
บรังครับหรคืออธริบายพริธมีบรัพตริศมาของภาคพรันธสรัญญาใหมด่

บรัพตริศมาเปป็นพริธมีหนศึที่งของภาคพรันธสรัญญาใหมด่ สรัญลรักษณห์อยด่างหนศึที่งทมีที่เหลด่าครริสเตมียนทมีที่เพริที่งบรังเกริดใหมด่
สามารถใชห้เพคืที่อประกาศตรัวไดห้วด่าตนเปป็นครริสเตมียนแลห้ว พระเยซผทรงรรับบรัพตริศมาเพคืที่อเปป็นแบบอยด่างของเรา การ
ศศึกษาคห้นควห้าอยด่างตรันี้งใจแสดงใหห้เหก็นวด่าพระเยซผทรงตรันี้งพระทรัยใหห้เหตทุการณห์อรันหลากหลายเหลด่านรันี้นเกมีที่ยวกรับการ
รรับบรัพตริศมาของพระองคห์เปป็นแบบอยด่างหนศึที่งสคาหรรับครริสเตมียนททุกคน กด่อนหนห้านมีนี้พระเยซผไมด่เคยเทศนาเลยสรักคคา
เทศนา และไมด่เคยทคาการอรัศจรรยห์หรคือสรัที่งสอนชทุมนทุมชนหนศึที่งเลย (1) บรัพตริศมาเปป็นการเรริที่มตห้นของงานรรับใชห้ปวง
ชนของพระครริสตห์ เหมคือนทมีที่มรันควรจะเปป็นการเรริที่มตห้นของชมีวริตครริสเตมียนทมีที่เปป็นสทุขททุกคน (2) พระเยซผทรงรรับการ
เจริมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์สคาหรรับการรรับใชห้ตอนทมีที่พระองคห์รรับบรัพตริศมา (ขห้อ 16) ลผกากลด่าววด่าพระเยซผกคาลรัง
อธริษฐานหลรังจากการรรับบรัพตริศมาของพระองคห์ตอนทมีที่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เสดก็จลงมาบนพระองคห์ (ลผกา 3:21, 
22) ในลผกา จงสรังเกตการเนห้นยนี้คาทมีที่วด่าพระเยซผทรงเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ (ลผกา 4:1, 14-22, ฯลฯ) 
ในเรคืที่องนรันี้น พระองคห์ทรงเปป็นแบบอยด่างของเราเชด่นกรัน ดผ กริจการ 2:38, 39 ในฐานะเปป็นหลรักฐานทมีที่วด่าครริสเตมียน
ทรันี้งหลายควรเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์หลรังจากความเชคืที่อฟฝังในการรรับบรัพตริศมา ดผ กริจการ 5:32 ดห้วย 
ในการทรงยอมรรับบรัพตริศมาและการอธริษฐาน พระเยซผทรงทคาใหห้เงคืที่อนไขสองประการนรันี้นสคาเรก็จจรริงเพคืที่อจะรรับ
ฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ นรัที่นคคือ ความเชคืที่อฟฝังและการอธริษฐาน ซศึที่งถผกกลด่าวถศึงในกริจการ 5:32 และลผกา
11:13 (3) เสมียงนรันี้นจากสวรรคห์บด่งบอกวด่าครริสเตมียนททุกคนควรมมีความมรัที่นใจอรันอด่อนหวานเรคืที่องความรอดหลรังจาก
รรับบรัพตริศมาแลห้ว และครริสเตมียนหลายพรันคนไดห้รผห้จรักความชคืที่นบานอรันสผงสทุดของตนเมคืที่อพวกเขาออกมาจากนนี้คาใน
พริธมีบรัพตริศมา ผมไดห้รผห้จรักครริสเตมียนหลายคนทมีที่โหด่รห้องดห้วยความชคืที่นบานเมคืที่อรรับบรัพตริศมาแลห้ว หากทด่านผผห้อด่านทมีที่
บรังเกริดใหมด่แลห้วยรังไมด่ไดห้ทคาตามพระครริสตห์ในแบบอยด่างอรันเปปีปี่ยมสทุขนมีนี้ ผมกก็ขอรห้องคทุณใหห้ทคาเชด่นนรันี้นโดยไวเพคืที่อ
ถวายเกมียรตริแดด่พระองคห์

ครผสอนพระครัมภมีรห์หลายทด่านพยายามแบบเขห้าใจผริดทมีที่จะแสดงใหห้เหก็นความแตกตด่างระหวด่างบรัพตริศมา



ของยอหห์นกรับบรัพตริศมาของครริสเตมียน แตด่พระครัมภมีรห์ไมด่กลด่าวถศึงความแตกตด่างใด ๆ เลย บรัพตริศมาของยอหห์นเปป็น
บรัพตริศมาเดมียวทมีที่พระเยซผทรงไดห้รรับ บรัพตริศมาเดมียวทมีที่พวกอรัครทผตไดห้รรับ และไมด่แตกตด่างเลยไมด่วด่าจะในรผปแบบ
หรคือความหมายจากบรัพตริศมานรันี้นทมีที่ทรงบรัญชาในพระมหาบรัญชานรันี้นและทมีที่เหลด่าผผห้เชคืที่อปฏริบรัตริในทด่ามกลางทรันี้งพวก
ยริวและพวกคนตด่างชาตริ การรรับบรัพตริศมาใหมด่ของพวกสาวกทมีที่เมคืองเอเฟซรัส (กริจการ 19:1-6) ไมด่ไดห้เปป็นเพราะวด่า
บรัพตริศมาของพวกเขาเปป็นบรัพตริศมาของยอหห์น ไมด่มมีอะไรผริดเลยกรับบรัพตริศมาของพวกเขายกเวห้นตรงทมีที่วด่าพวกเขา
ไมด่ไดห้เขห้าใจความหมายทรันี้งหมดของบรัพตริศมาของพวกเขา พวกเขาควรจะไดห้เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์
แลห้วตอนทมีที่พวกเขารรับบรัพตริศมา หรคือในทรันทมีหลรังจากทมีที่พวกเขารรับบรัพตริศมา บรัพตริศมาควรจะไดห้เรริที่มตห้นชมีวริตแหด่ง
การรรับใชห้ทมีที่เปปีปี่ยมดห้วยฤทธริธิ์เดชและชรัยชนะกรับพวกเขาแลห้ว แตด่มรันไมด่เปป็นเชด่นนรันี้น อปอลโลไดห้ทราบเกมีที่ยวกรับแคด่
เหตทุการณห์ตด่าง ๆ ของครริสเตมียนและคคาสอนของครริสเตมียนเรคืที่อยมาจนถศึงและรวมถศึงบรัพตริศมาของยอหห์นเทด่านรันี้น
(กริจการ 18:25) เขาเชคืที่อถผกแลห้วเกมีที่ยวกรับแผนการแหด่งความรอดตามทมีที่ยอหห์นเทศนามรัน แตด่ไมด่ทราบอะไรเลย
เกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นของเพก็นเทคอสตห์ และไมด่ทราบเกมีที่ยวกรับพระสรัญญานรันี้นเรคืที่องฤทธริธิ์เดชของพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทมีที่มมีแกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่รอคอยในกรทุงเยรผซาเลก็ม

แผด่นพรับของผม Bible Baptism ซศึที่งมมีเกห้าบท, 64 หนห้า, สคานรักพริมพห์เดมียวกรัน อาจถผกพบวด่านด่าสนใจยริที่ง
และมมีประโยชนห์มากทมีที่สทุด



มษัทธริว 4
บทททีที่ 1:

4:1 แลห้วพระเยซผทรงถผกนคาขศึนี้นไปโดยพระวริญญาณ
เขห้าไปในถริที่นททุรกรันดาร เพคืที่อจะถผกทดลองโดยพญา

มาร

พระเยซผทรงเตด็มเปปปี่ยมและถผกนสาโดยพระวริญญาณบรริสธทธริธิ์ ทรงถผกทดลอง
บททมีที่สามของมรัทธริว (ขห้อ 16) ปปิดทห้ายดห้วยการทมีที่พระเยซผทรงถผกเจริมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์จาก

สวรรคห์ อยด่าคริดวด่าการเสดก็จมาของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์บนพระครริสตห์เปป็นเพมียงเรคืที่องชรัที่วคราว มรันเปป็นเวลาทมีที่
พระองคห์ทรงถผก “เจริมตรันี้ง…ใหห้ประกาศขด่าวประเสรริฐ…ใหห้รรักษาคนทมีที่ชอกชนี้คาระกคาใจ” ชด่วยบรรดาเชลยใหห้รอดพห้น
ประทานการมองเหก็นแกด่คนตาบอด (ลผกา 4:18) ตรันี้งแตด่เวลานมีนี้เปป็นตห้นไป พระเยซผจะทรงถผกนคาและไดห้รรับฤทธริธิ์เดช
ในททุกรายละเอมียดจากพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ กด่อนหนห้านมีนี้ พระองคห์ทรงเปป็นมนทุษยห์ทมีที่สมบผรณห์แบบและไรห้บาป แตด่
บรัดนมีนี้พระองคห์ทรงเปป็นมนทุษยห์ทมีที่เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณ อยด่าคริดวด่าพระราชกริจเหลด่านรันี้นของพระเยซผไดห้ถผก
กระทคาดห้วยฤทธริธิ์เดชเหนคือธรรมชาตริของพระองคห์ในฐานะพระผผห้สรห้าง ฤทธริธิ์เดชนรันี้นซศึที่งพระองคห์ทรงใชห้สรห้างกรัลป
จรักรวาลในฐานะพระบทุตรของพระเจห้า ไมด่ใชด่เลย ตอนทมีที่พระครริสตห์เสดก็จมายรังแผด่นดรินโลก พระองคห์ไดห้เสดก็จมาใน
ฐานะพระบทุตรของพระเจห้า ถผกตห้องแลห้ว แตด่พระองคห์ทรงสละทรินี้งสงด่าราศมีของพระองคห์และทรงรรับรผปกายเนคืนี้อหนรัง
ทมีที่บาปไวห้บนพระองคห์ (รม. 8:3) จงอด่านฟปีลริปปปี 2:5-8 เปป็นพริเศษ ดรังนรันี้นพระเยซผจศึงตรรัสไดห้วด่า “คคาทรันี้งหลายทมีที่เรา
กลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายนรันี้น เรามริไดห้กลด่าวตามใจตรัวเอง แตด่พระบริดาผผห้ทรงสถริตอยผด่ในเรา พระองคห์ทรงกระทคาการ
งานเหลด่านรันี้น” (ยอหห์น 14:10) พระเยซผทรงเปป็นพระครริสตห์นรันี้น, พระเมสสริยาหห์นรันี้น พระนามนรันี้นในทรันี้งภาษากรมีก
และภาษาฮมีบรผมมีความหมายวด่าผผห้รรับการเจริมตรันี้ง

พระเยซผทรงกระทคากริจในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์จนกระทรัที่งพระองคห์สรินี้นพระชนมห์บนกางเขน
นรันี้น และหลรังจากนรันี้นเมคืที่อพระองคห์ประทานคคาสรัที่งตด่าง ๆ แกด่เหลด่าสาวกของพระองคห์ มรันกก็เปป็นโดยทางฤทธริธิ์เดช
ของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ (กริจการ 1:2) เปโตรบอกโครเนลริอรัสและคนในบห้านของเขาวด่างานรรับใชห้ทรันี้งหมดของ
พระเยซผ-การรรักษาโรค, การอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ, ฯลฯ-เปป็นเพราะพระองคห์ทรงถผกเจริมตรันี้งดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ 
(กริจการ 10:38) พระเยซผไมด่เคยตห้องถผกเตริมอมีกดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงถผกประทานใหห้
แกด่พระองคห์อยด่างเตก็มขนาด (ยอหห์น 3:34) นรัที่นคคือ ในระดรับทมีที่ไรห้ขมีดจคากรัด พระเยซผทรงใชห้ฤทธริธิ์เดชในงานรรับใชห้บน
โลกของพระองคห์มากกวด่าทมีที่ครริสเตมียนทรันี้งหลายจะใชห้ไดห้หรคือ? เฉพาะในการทมีที่วด่าฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณใน
พระองคห์ไมด่เคยถผกจคากรัดโดยบาปเลย พระองคห์ไมด่เคยทคาใหห้พระวริญญาณเสมียพระทรัยและไมด่เคยดรับพระวริญญาณ 
แตด่ทรงดคาเนรินในพระวริญญาณเสมอ พระเยซผไมด่เคยตห้องรรับ “การเตริมเตก็มในชด่วงวริกฤตริ” ดห้วยพระวริญญาณอมีก
เลย ดห้วยเหตทุผลอรันเรมียบงด่ายทมีที่วด่าพระองคห์ทรงเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณอยผด่เสมอ พระองคห์ทรงเปป็นภาชนะอรัน
สมบผรณห์แบบสคาหรรับพระวริญญาณโดยไมด่เคยสผญเสมียฤทธริธิ์เดชเลย เราทรันี้งหลายไมด่สมบผรณห์แบบและผริดบาปและ
ตห้องถผกชคาระใหห้สะอาดอมีกและรรับการเตริมเตก็มอมีกซนี้คา ๆ จงพริจารณาพระเยซผวด่าทรงเปป็นภาชนะลผกหนศึที่งทมีที่สมบผรณห์
แบบซศึที่งไมด่มมีรผรรัที่วเลย เตก็มเปปีปี่ยมอยผด่เสมอและครบบรริบผรณห์ดห้วยพระวริญญาณของพระเจห้า ไมด่มมีการทคาตามอคาเภอใจ
หรคือบาปใด ๆ จงพริจารณาตรัวเราครริสเตมียนทรันี้งหลายวด่าเปป็นภาชนะทมีที่มมีรผรรัที่วมากมายและบางสด่วนกก็เตก็มไปดห้วย



ความประสงคห์ วริถมีทางและความปรารถนาของเราเอง นอกเหนคือจากความแตกตด่างนมีนี้แลห้ว ครริสเตมียนททุกคนตห้อง
เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณของพระเจห้าเหมคือนอยด่างทมีที่พระเยซผทรงเปป็น และเรากก็เปป็นเชด่นนรันี้นไดห้ อรันทมีที่จรริง พระ
เยซผทรงเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ตอนทมีที่พระองคห์ทรงรรับบรัพตริศมาซศึที่งเปป็นคคาตอบสคาหรรับคคาอธริษฐาน 
เหมคือนอยด่างทมีที่เราควรถผกเตริมเตก็ม (ลผกา 3:21, 22) ดผ กริจการ 10:38 วด่ามรันกลด่าวอยด่างไร: “วด่าพระเจห้าไดห้ทรงเจริม
พระเยซผแหด่งนาซาเรก็ธดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์และดห้วยฤทธานทุภาพอยด่างไร”

พระองคห์ทรงเปป็นแบบอยด่างของเราเกมีที่ยวกรับการเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณ เหมคือนกรับทมีที่พระองคห์ทรง
เปป็นแบบอยด่างของเราเกมีที่ยวกรับการรรับบรัพตริศมา คคาเรมียกทรันี้งหมดนรันี้นทมีที่ถผกใชห้ในพระครัมภมีรห์เกมีที่ยวกรับการทมีที่พระเยซผ 
“ทรงรรับการเจริม” (ลผกา 4:18), “ถผกนคาโดยพระวริญญาณ” (ลผกา 4:1), “เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์”
(ลผกา 4:1)  ฯลฯ กก็ถผกใชห้เกมีที่ยวกรับครริสเตมียนทรันี้งหลายในพระครัมภมีรห์เชด่นกรัน (2 คร. 1:21; 1 ยอหห์น 2:27; รม. 
8:14; กท. 5:18; กริจการ 6:5)

จงเปรมียบเทมียบบรันทศึกเกมีที่ยวกรับการถผกทดลองของพระเยซผนมีนี้กรับมาระโก 1:12, 13; ลผกา 4:1-13 จง
เปรมียบเทมียบการถผกทดลองของพระเยซผกรับการถผกทดลองของเอวาและอาดรัมเชด่นกรัน (ปฐก. 3:1-6) การทดลอง
ทรันี้งสองแหด่งเรริที่มตห้นดห้วยอาหาร ลด่อลวงทมีที่ความเยด่อหยริที่ง ตรันี้งคคาถามเกมีที่ยวกรับพระวจนะของพระเจห้าหรคือพระสรัญญา
ทรันี้งหลาย และยคืที่นเสนอสริที่งหนศึที่งทมีที่จะแทนทมีที่แผนการของพระเจห้า ดผหมายเหตทุใน Scofield Bible เกมีที่ยวกรับหรัวขห้อนมีนี้
เชด่นกรัน

พระเยซผทรง “ถผกนคาขศึนี้นไปโดยพระวริญญาณ…” เพคืที่อจะ “ถผกทดลองโดยพญามาร” ดผเหมคือนนด่าแปลก
ทมีที่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงนคาพระเยซผเขห้าในการทดลองโดยตรง จงเปรมียบเทมียบกรับมรัทธริว 6:13 ทมีที่ครริสเตมียนทรันี้ง
หลายถผกสอนใหห้อธริษฐานวด่า “ขออยด่าทรงนคาขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายเขห้าไปในการทดลอง แตด่ขอทรงชด่วยขห้า
พระองคห์ทรันี้งหลายใหห้พห้นจากความชรัที่วรห้าย” และกรับ “จงเฝฟ้าระวรังและอธริษฐาน เพคืที่อพวกทด่านจะไมด่เขห้าในการ
ทดลอง” (มธ. 26:41) พระครริสตห์ทรงถผกนคาเขห้าในการทดลองเพคืที่อแทนทมีที่เรา ในบางนรัย พระองคห์ทรงเปป็นตรัวแทน
ของเราและตห้องไปไกลเกรินกวด่าทมีที่เราจะตห้องไป บางครรันี้งในนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า เรากก็ถผกทดลองอยด่างแสน
สาหรัสทมีที่สทุด แตด่พระวริญญาณทรงนคาอยด่างชรัดเจนไปทมีที่ใดกก็ตาม พระองคห์กก็จะประทานพระคทุณและชรัยชนะเหนคือ
การทดลอง ถห้าเราเฝฟ้าระวรังและอธริษฐานอยด่างทมีที่เราควรกระทคา เรากก็จะไมด่ถผกทดลองมากเกรินกวด่าทมีที่เราจะแบก
รรับไหว สมมตริวด่าคทุณทด่องจคาพระสรัญญาแสนวริเศษนรันี้นใน 1 โครรินธห์ 10:13, “ไมด่มมีการทดลองใด ๆ เกริดขศึนี้นกรับพวก
ทด่าน นอกเหนคือจากการทดลองซศึที่งเคยเกริดกรับมนทุษยห์ทรันี้งหลาย แตด่พระเจห้าทรงสรัตยห์ซคืที่อ ผผห้จะไมด่ทรงอนทุญาตใหห้พวก
ทด่านถผกทดลองเกรินกวด่าทมีที่พวกทด่านจะสามารถทนไดห้ แตด่พรห้อมกรับการทดลองนรันี้น จะโปรดใหห้มมีทางทมีที่จะหลบหนมี
ไดห้ดห้วย เพคืที่อพวกทด่านจะสามารถทนไดห้” บาปไมด่เคยเปป็นสริที่งจคาเปป็นสคาหรรับครริสเตมียนคนใด แมห้วด่าในพวกเราไมด่มมี
ใครเลยทมีที่ไรห้บาปและสมบผรณห์แบบ มรันกก็เปป็นความผริดของเราเสมอและไมด่ใชด่ความผริดของพระเจห้า

_______________
ขข้อ 2:

4:2 และเมคืที่อพระองคห์ไดห้ทรงอดอาหารเปป็นเวลาสมีที่
สริบวรันและสมีที่สริบคคืนแลห้ว หลรังจากนรันี้นพระองคห์กก็ทรง

หริว



ทรงถผกทดลองของจรริง
เหตทุใดพระเยซผทรงอดอาหารสมีที่สริบวรัน? เพคืที่อทมีที่พระองคห์จะไดห้อด่อนแอเหมคือนกรันมนทุษยห์คนใดจะอด่อนแอ

ยามถผกทดลอง พระองคห์ทรงหริวเหมคือนกรัน อด่อนระโหยเหมคือนกรัน การทดลองนรันี้นมมีอคานาจมากพอ ๆ กรับทมีที่มนทุษยห์
คนใดเคยเผชริญ! พระองคห์ “ไดห้ทรงถผกทดลองเหมคือนอยด่างพวกเราในททุกประการ” (ฮบ. 4:15) เพลงสดทุดมี 
103:14, “เพราะพระองคห์ทรงทราบโครงรด่างของพวกเรา พระองคห์ทรงระลศึกวด่าพวกเราเปป็นผงคลมีดริน” เปป็น
ความจรริงมากเปป็นพริเศษเนคืที่องจากพระเยซผเองทรงมมีโครงรด่างเหมคือนกรับเราและทรงถผกทคาขศึนี้นจากผงคลมีดรินเชด่นกรัน
และนรัที่นกก็โดยการตรัดสรินใจเลคือกเอง จงสรรเสรริญพระนามของพระองคห์! อด่านฮมีบรผ 2:14-18; 4:14-16; 10:19-23
ไมด่แปลกทมีที่ครริสเตมียนไดห้รรับคคาหนทุนใจวด่า “ฉะนรันี้นขอใหห้พวกเรามมีใจกลห้าเขห้ามาถศึงพระทมีที่นรัที่งแหด่งพระคทุณ เพคืที่อพวก
เราจะไดห้รรับพระเมตตา และจะไดห้พบพระคทุณทมีที่จะชด่วยเหลคือในเวลาแหด่งความตห้องการ” (ฮบ. 4:16) เมคืที่อเรามมี
มหาปทุโรหริตเชด่นนรันี้นทมีที่จะทรงวริงวอนเผคืที่อเรา ทมีที่จะทรงเปป็นผผห้เสนอความแทนของเรา

พระเยซผทรงถผกทดลองจรริง ๆ หรคือ? พระองคห์ทรงรผห้สศึกถศึงแรงฉทุดแรงดศึงของความปรารถนาหรคือ? คคา
ตอบกก็คคือวด่าพระองคห์ทรงถผกทดลองอยด่างแนด่นอน พระครัมภมีรห์กลด่าวเชด่นนรันี้น พระองคห์ทรงหริว หริวโหยแบบทรมาน
และดทุเดคือด! ทห้องของพระองคห์ปวดแสบเพราะความหริว รด่างกายทมีที่เรริที่มอด่อนแอของพระองคห์รห้องขออาหารและ
พระองคห์ทรงรผห้สศึกวริงเวมียนศมีรษะและอาจมมีอาการเพห้อดห้วยซศึที่งเกริดกรับผผห้คนทมีที่ขาดอาหารนานหลายวรัน แนด่นอนวด่านมีที่
เปป็นการทดลองทมีที่เกริดขศึนี้นจรริง ๆ ของจรริงแบบทมีที่มนทุษยห์คนใดเคยเผชริญ พระเยซผไมด่เคยยอมจคานนตด่อการทดลอง
นรันี้นเลยสรักหน แตด่พระองคห์ทรงรผห้สศึกถศึงแรงฉทุดของมรันพอ ๆ กรับทมีที่พระองคห์ทรงรผห้สศึกถศึงการทดลองอคืที่น ๆ ททุก
ประการทมีที่มนทุษยห์เคยถผกทดลอง รด่างกายของพระองคห์เปป็นเหมคือนกรับรด่างกายของเรา พระองคห์ทรงเอาพระองคห์
เองมาอยผด่ในทมีที่ของเรา แตด่ไมด่เคยทคาบาปเลย

_______________
ขข้อ 3, 4:

4:3 และเมคืที่อผผห้ทดลองมาหาพระองคห์ มรันกก็ทผลวด่า 
“ถห้าทด่านเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า จงสรัที่งกห้อนหริน
เหลด่านมีนี้ใหห้กลายเปป็นอาหารเถริด”
4:4 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสวด่า “มมีเขมียนไวห้

แลห้ววด่า ‘มนทุษยห์จะมมีชมีวริตอยผด่โดยอาหารอยด่างเดมียวไมด่
ไดห้ แตด่โดยพระวจนะททุกคคาซศึที่งออกมาจากพระโอษฐห์
ของพระเจห้า’”

การทดลองแรกของพระเยซผ: อาหาร (ขนมปฝัง)
เหตทุใดพระเยซผถศึงไมด่ทคาใหห้กห้อนหรินกลายเปป็นอาหาร? แนด่นอนวด่าพระองคห์ทรงมมีฤทธริธิ์เดชทมีที่จะทคาเชด่นนรันี้น

ไดห้ แตด่มรันคงเปป็นการทคาผริด (1) เพราะวด่ามรันคงเปป็นการใหห้ตรัวเองมากด่อนในเมคืที่อพระเจห้าทรงใหห้พระองคห์อยผด่ทมีที่นรัที่น
เพคืที่อจทุดประสงคห์อคืที่น (2) มรันผริดเสมอทมีที่จะฟฝังขห้อเสนอแนะใด ๆ ของซาตาน ถห้าซาตานบอกคทุณใหห้ทคาบางสริที่งทมีที่ดผ
เหมคือนไมด่เปป็นไรเลย คทุณกก็ควรหนมีไปอยผด่ดมี (3) สริที่งทมีที่มนทุษยห์ตห้องการ คคือมนทุษยห์คนใดกก็ตาม ในเวลาทมีที่อรับจนทมีที่สทุด
ของการถผกทดลอง ไมด่ใชด่อาหารเปป็นอรันดรับแรก แตด่เปป็นนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า ผมไมด่เหก็นดห้วยกรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่
กลด่าววด่าคทุณตห้องใหห้อาหารแกด่คนยากจนกด่อน จากนรันี้นจศึงคด่อยใหห้ขด่าวประเสรริฐ ขด่าวประเสรริฐมมีความสคาครัญ
มากกวด่าอาหารเสมอ และการอยผด่ในนนี้คาพระทรัยของพระเจห้ากก็ดมีกวด่าความเจรริญใด ๆ ของมนทุษยห์ ถห้าพระเยซผทรง



เลคือกอาหารในทมีที่นมีนี้ พระองคห์กก็คงไมด่สามารถประทานคคาบรัญชานรันี้นในเวลาตด่อมาในมรัทธริว 6:33 ทมีที่วด่า “ทด่านทรันี้ง
หลายจงแสวงหาอาณาจรักรของพระเจห้า และความชอบธรรมของพระองคห์กด่อน และสริที่งสารพรัดเหลด่านมีนี้จะถผกเพริที่ม
เตริมใหห้แกด่พวกทด่าน” ถห้าคนยากจนมมีพระครริสตห์กด่อน พวกเขากก็สามารถไดห้รรับอาหารประจคาวรันไดห้ พวกคนนอกรมีต
ไมด่ไดห้ตห้องการอารยธรรมกด่อน พรห้อมกรับมาตรฐานการดคารงชมีพทมีที่สผงกวด่าเดริม พวกเขาตห้องการขด่าวประเสรริฐกด่อน 
จากนรันี้นสริที่งอคืที่น ๆ ทมีที่พวกเขาตห้องการกก็จะตามมา

พระเยซผทรงเอาชนะพญามารดห้วยขห้อพระครัมภมีรห์ ครริสเตมียนคนใดทมีที่ทคาตามแบบอยด่างของพระเยซผ (1) 
ในการถผกนคาโดยพระวริญญาณและ (2) ในการพศึที่งพาและใชห้พระวจนะอรันสมบผรณห์ของพระเจห้าภายใตห้การทรงนคา
ของพระวริญญาณ กก็สามารถเอาชนะซาตานไดห้ททุกครรันี้ง พระเยซผในเรคืที่องนมีนี้ทรงทคาหนห้าทมีที่เปป็นแบบอยด่างของเรา 
พรห้อมกรับฤทธริธิ์เดชเหนคือธรรมชาตริของพระองคห์ในฐานะพระบทุตรของพระเจห้า พระผผห้สรห้างแหด่งฟฟ้าสวรรคห์และแผด่น
ดรินโลก (ฮบ. 1:2; ยอหห์น 1:3) พรห้อมกรับฤทธริธิ์เดชทรันี้งสรินี้นในสวรรคห์และในแผด่นดรินโลก (มธ. 28:18) พระเยซผทรง
สามารถตคาหนริซาตานและสด่งมรันลงนรกไดห้โดยไมด่ตห้องพริจารณาขห้อเสนอของมรันเลยดห้วยซนี้คา แตด่ในเรคืที่องนมีนี้พระเยซผ
ไมด่ไดห้กคาลรังกระทคาการเพคืที่อพระองคห์เองเทด่านรันี้น แตด่เพคืที่อเปป็นแบบอยด่างสคาหรรับมนทุษยชาตริทรันี้งปวง พระองคห์ตห้อง
รรับมคือกรับซาตานเหมคือนกรับทมีที่เรามนทุษยห์ผผห้นด่าสรังเวชและอด่อนแอจะตห้องรรับมคือกรับมรัน ถห้าการถผกทดลองของ
พระองคห์จะมมีประโยชนห์อรันใดแกด่เรา พระองคห์กก็ตห้องใชห้วริธมีการตด่าง ๆ ทมีที่มมีใหห้ลผก ๆ ทมีที่อด่อนแอทมีที่สทุดของพระเจห้าจะ
ใชห้ไดห้ และพระองคห์กก็ทรงใชห้จรริง ๆ เราสามารถมมีพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์องคห์เดมียวกรันเพคืที่อเตริมเตก็มเราและชมีนี้ทางเรา 
และสามารถมมีพระวจนะเดมียวกรันของพระเจห้าเพคืที่อตอบซาตานและชด่วยเราใหห้พห้นจากการทดลองไดห้

ขห้อพระครัมภมีรห์ทมีที่พระเยซผทรงยกมาในขห้อ 4 มาจากพระราชบรัญญรัตริ 8:3 มมีหลายสริที่งแสนวริเศษเกมีที่ยวกรับ
พระคคาขห้อนมีนี้ (1) มรันมมีไวห้สคาหรรับมนทุษยห์ มนทุษยห์ททุกคน พระเยซผ โดยการใชห้พระคคาขห้อนมีนี้ ทรงใหห้พระองคห์เองอยผด่บน
พคืนี้นฐานเดมียวกรันกรับมนทุษยห์ททุกคนและอห้างพระคคาขห้อนมีนี้ มริใชด่ในฐานะพระบทุตรของพระเจห้า แตด่ในฐานะบทุตรมนทุษยห์ 
คคาเทศนาของผผห้เขมียน, “Behold the Man” ในหนรังสคือ “And God Remembered…” จะใหห้ความชด่วยเหลคือ
เกมีที่ยวกรับหรัวขห้อนมีนี้ (2) พระคคาขห้อนมีนี้สอนเรคืที่องการไดห้รรับการดลใจแบบคคาตด่อคคาของพระครัมภมีรห์ พระครัมภมีรห์ไมด่ไดห้เปป็น
เพมียงพระวจนะของพระเจห้าแตด่ถห้อยคคาเหลด่านรันี้นเปป็นถห้อยคคาของพระเจห้า ในตห้นฉบรับภาษาเดริม “พระวจนะททุก
คคา…ออกมาจากพระโอษฐห์ของพระเจห้า” (มธ. 4:4) พระครัมภมีรห์ทมีที่เปป็นเชด่นนรันี้นกก็สมบผรณห์แบบอยด่างผริดพลาดไมด่ไดห้
จนครริสเตมียนคนใดสามารถพศึที่งพามรันไดห้ (3) จงสรังเกตวด่ามรันสอนวด่าพระครัมภมีรห์มมีความสคาครัญพอ ๆ กรับอาหาร
ประจคาวรัน ใชด่แลห้ว มากกวด่านรันี้นเสมียอมีก ครริสเตมียนคนใดควรใชห้เวลากรับการกรินพระวจนะมากพอ ๆ กรับทมีที่เขาใชห้ใน
การกรินอาหาร ไมด่มมีครริสเตมียนคนใดจะเจรริญรทุด่งเรคืองและประสบความสคาเรก็จในฝฝ่ายวริญญาณไดห้โดยทมีที่ไมด่ใครด่ครวญ
ทรันี้งกลางวรันและกลางคคืนในพระวจนะของพระเจห้า พระวจนะของพระเจห้าชด่วยใหห้มมีชรัยชนะเหนคือบาป เพลงสดทุดมี 
119:11 กลด่าววด่า “พระดคารรัสของพระองคห์นรันี้นขห้าพระองคห์ไดห้ซด่อนไวห้ในใจของขห้าพระองคห์ เพคืที่อขห้าพระองคห์จะไมด่
ทคาบาปตด่อพระองคห์” จงตรันี้งใจศศึกษาการเปรมียบเทมียบความตรงขห้ามในเพลงสดทุดมีบทแรกระหวด่างคนทมีที่ชอบ
ทคาบาปกรับคนทมีที่ใครด่ครวญในพระวจนะของพระเจห้าทรันี้งกลางวรันและกลางคคืน จงสรังเกตพระสรัญญานรันี้นทมีที่ทรงใหห้แกด่
โยชผวาเชด่นกรันในโยชผวา 1:7, 8 ซศึที่งขศึนี้นอยผด่กรับวริธมีทมีที่เขาถคือรรักษาและปฏริบรัตริตามพระครัมภมีรห์และใครด่ครวญในมรันทรันี้ง
กลางวรันและกลางคคืน



______________
ขข้อ 5-7:

4:5 แลห้วพญามารกก็นคาพระองคห์ขศึนี้นไปยรังนคร
บรริสทุทธริธิ์ และวางพระองคห์บนยอดหลรังคาอรันหนศึที่ง
ของพระวริหาร
4:6 และกลด่าวแกด่พระองคห์วด่า “ถห้าทด่านเปป็นพระ
บทุตรของพระเจห้า จงทรินี้งตรัวลงไปเถริด เพราะมมีเขมียน
ไวห้แลห้ววด่า ‘พระองคห์จะทรงกคาชรับเหลด่าทผตสวรรคห์
ของพระองคห์ในเรคืที่องทด่าน และในมคือของพวกเขา 

เหลด่าทผตสวรรคห์จะประคองชผทด่านไวห้ เกรงวด่าในเวลา
หนศึที่งเวลาใดทด่านจะกระแทกเทห้าของทด่านเขห้ากรับ
กห้อนหริน’”
4:7 พระเยซผจศึงตรรัสแกด่มรันวด่า “มมีเขมียนไวห้อมีกวด่า 
‘ทด่านอยด่าลองดมีองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของ
ทด่าน’”

การทดลองททีที่สองของพระเยซผ:
หมายสสาคษัญททีที่นข่าตชที่นตา

จงสรังเกตคคาเรมียก “นครบรริสทุทธริธิ์”, กรทุงเยรผซาเลก็ม กรทุงเยรผซาเลก็มไดห้ชคืที่อวด่า “ราชธานมีของพระมหา
กษรัตรริยห์” เชด่นกรัน (มธ. 5:35) กรทุงเยรผซาเลก็มจะเปป็นทมีที่ตรันี้งแหด่งการครอบครองของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก (มมี
คาหห์ 4:2) พระเจห้าทรงมมีบรรดาพระสรัญญานริรรันดรห์เกมีที่ยวกรับกรทุงนมีนี้ (1 พงศห์กษรัตรริยห์ 9:3; 2 พศด. 7:16)

คราวนมีนี้พญามารยกขห้อพระครัมภมีรห์บห้าง ขห้อทมีที่มรันยกมาในขห้อ 6 มาจากเพลงสดทุดมี 91:11, 12 หลรักคคาสอน
เทมียมเทก็จมากมายและอะไร ๆ ทมีที่ตด่อทห้ายดห้วย “นริยม” ในโลกกก็ยกขห้อพระครัมภมีรห์ พวกคนทรงเจห้าเขห้าผมี พวก
มอรห์มอน คนเหลด่านรันี้นทมีที่สอนเรคืที่องความรอดโดยการประพฤตริ ความรอดโดยครริสตจรักร ฯลฯ กก็ยกขห้อพระครัมภมีรห์ 
จงระลศึกวด่าพวกอรัครทผตปลอมกก็ปลอมตรัวเปป็นอรัครทผตของพระครริสตห์ ซาตานกก็ปลอมตรัวเปป็นทผตสวรรคห์แหด่งความ
สวด่างและเหลด่าผผห้รรับใชห้ของมรันกก็ปลอมตรัวเปป็นผผห้รรับใชห้แหด่งความชอบธรรม (2 คร. 11:13-15) อยด่าถผกหลอกโดย
การใชห้พระครัมภมีรห์แบบผริด ๆ ของซาตาน เหก็นไดห้ชรัดวด่าหรัวใจแหด่งการทดลองของซาตานกก็คคือวด่า ถห้าพระเยซผจะ
ยอมแสดงใหห้เหก็นฤทธริธิ์เดชอรัศจรรยห์ของพระองคห์ ผผห้คนกก็จะตริดตามพระองคห์ไวมากขศึนี้น มรันกก็คงงด่ายกวด่าการเรมียก
รห้องใหห้ผผห้คนกลรับใจใหมด่เหมคือนทมีที่พระเยซผทรงเรมียกรห้อง (ขห้อ 17) พระเยซผไมด่ไดห้แสวงหาทมีที่จะไดห้รรับเสมียงปรบมคือ
ของพวกคนทมีที่มมีความคริดแบบชาวโลกและเหลด่าคนชรัที่ว ไมด่อยด่างนรันี้นพระองคห์กก็คงทคาตามทมีที่ซาตานเสนอแนะไปแลห้ว

จงสรังเกตคคาตอบของพระเยซผในขห้อ 7 ซศึที่งยกมาจากพระราชบรัญญรัตริ 6:16 เราควรเชคืที่อพระสรัญญาททุกขห้อ
ของพระเจห้าและวางใจในพระสรัญญาเหลด่านรันี้น พระสรัญญาทมีที่วด่าเหลด่าทผตสวรรคห์คอยอทุห้มประคองเราและดผแลเรา 
(สดด. 91:11, 12) ซศึที่งซาตานยกมา เปป็นพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุข แตด่มรันไมด่ควรถผกใชห้เพคืที่อเปป็นพคืนี้นฐานสคาหรรับการ
คริดบรังอาจทมีที่จะทดลองพระเจห้า จงสรังเกตพระสรัญญานรันี้นทมีที่มมีแกด่ครริสเตมียนทรันี้งหลายในมาระโก 16:18 เกมีที่ยวกรับพวก
งผและยาพริษมฤตยผ กระนรันี้นมรันกก็คงเปป็นการคริดบรังอาจและชรัที่วและเปป็นการทดลองพระเจห้าทมีที่จะจงใจหยริบงผตรัวหนศึที่ง
ขศึนี้นมาเพคืที่อใหห้ถผกกรัดหรคือดคืที่มยาพริษเพคืที่อพริสผจนห์วด่าคน ๆ นรันี้นอยผด่ฝฝ่ายวริญญาณหรคือเตก็มไปดห้วยความเชคืที่อขนาดไหน นรัที่น
คงจะไมด่ใชด่ความเชคืที่อแลห้วแตด่เปป็นการคริดบรังอาจ ซศึที่งทดลองพระเจห้า “สริที่งใดกก็ตามทมีที่ไมด่ไดห้เปป็นมาโดยความเชคืที่อกก็เปป็น
บาป” (รม. 14:23) พระเจห้าประทานความเชคืที่อสคาหรรับการอรัศจรรยห์ทรันี้งหลายเฉพาะเมคืที่อพวกมรันถผกกระทคาภายใตห้
การทรงนคาของพระองคห์และเพคืที่อถวายเกมียรตริแดด่พระองคห์ มรันคงเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งสคาหรรับพระเยซผทมีที่จะกระทคา



การอรัศจรรยห์ใดทมีที่จะไมด่ทคาประโยชนห์แกด่ผผห้ใดเลยนอกจากทคาใหห้พระองคห์เองไดห้รรับเกมียรตริในฝฝ่ายเนคืนี้อหนรังเพคืที่อจะไดห้
รรับเสมียงปรบมคือและการชคืที่นชมของมนทุษยห์ทมีที่อยผด่ฝฝ่ายเนคืนี้อหนรังโดยทมีที่ไมด่ทคาใหห้ใครรรักพระเจห้ามากขศึนี้นเลย

จงสรังเกตอมีกวด่าพระเยซผทรงเอาชนะซาตานโดยใชห้พระครัมภมีรห์อยด่างไร บางครรันี้งคทุณกก็เอาชนะการทดลอง
ตด่าง ๆ ไมด่ไดห้นอกจากวด่าคทุณไดห้ ‘ซด่อน’ ขห้อพระครัมภมีรห์หลายขห้อไวห้ในใจเพคืที่อทมีที่พระวริญญาณจะสามารถชด่วยคทุณ
เลคือกสรักขห้อทมีที่จะตอบททุกคคาตลบตะแลงของซาตานไดห้

จงสรังเกตยทุทธภรัณฑห์ของครริสเตมียน (อฟ. 6:11-17) โดยเฉพาะขห้อทมีที่กลด่าวถศึง “พระแสงของพระวริญญาณ
ซศึที่งกก็คคือพระวจนะของพระเจห้า” ดผ ฮมีบรผ 4:12 และเยเรมมียห์ 23:29 เชด่นกรัน ไมด่มมีใครในพวกเราทมีที่ทราบมากพอ
และพศึที่งพามากพอในฤทธริธิ์เดชมหรัศจรรยห์ทมีที่มมีอยผด่ในพระวจนะของพระเจห้าทมีที่มมีชมีวริตและดคารงอยผด่เปป็นนริตยห์

________________
ขข้อ 8-11:

4:8 อมีกครรันี้งหนศึที่งพญามารกก็นคาพระองคห์ขศึนี้นไปบน
ภผเขาลผกหนศึที่งทมีที่สผงยริที่งนรัก และแสดงบรรดาราช
อาณาจรักรแหด่งแผด่นดรินโลก และสงด่าราศมีของราช
อาณาจรักรเหลด่านรันี้นใหห้พระองคห์ทอดพระเนตร
4:9 และกลด่าวแกด่พระองคห์วด่า “สริที่งสารพรัดเหลด่านมีนี้เรา
จะใหห้แกด่ทด่าน ถห้าทด่านจะกราบลงและนมรัสการเรา”

4:10 แลห้วพระเยซผตรรัสแกด่มรันวด่า “จงไปเสมียใหห้พห้น 
ซาตาน เพราะมมีเขมียนไวห้แลห้ววด่า ‘ทด่านจงนมรัสการ
องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าพระเจห้าของทด่าน และทด่านจง
ปรนนริบรัตริพระองคห์แตด่ผผห้เดมียว’”
4:11 แลห้วพญามารจศึงละพระองคห์ไป และดผเถริด มมี
เหลด่าทผตสวรรคห์มาและปรนนริบรัตริพระองคห์

การทดลองททีที่สามของพระเยซผ: อาณาจษักร
ททีที่ไมข่ตข้องพซที่งการตรซงกางเขน

ในการทดลองสทุดทห้ายตรงนมีนี้ซาตานมาถศึงหรัวใจของเรคืที่อง ซาตานรผห้วด่าพระครริสตห์จะไดห้ครอบครองเหนคือ
อาณาจรักรทรันี้งปวงของโลกนมีนี้ จากพระทมีที่นรัที่งของดาวริด บรรพบทุรทุษของพระองคห์ เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้ ซาตานกก็มมีสตริ
ปฝัญญามากกวด่านรักเทศนห์บางคนเสมียอมีก อาณาจรักรทรันี้งหลายของโลกนมีนี้อยผด่ในเงคืนี้อมมคือของซาตานตอนนมีนี้ มริฉะนรันี้นคง
ไมด่มมีการทดลองของจรริงในกรณมีนมีนี้เลย ซาตานเปป็น “พระของโลกนมีนี้” (2 คร. 4:4) ถศึงแมห้วด่าพระเจห้าทรงเปป็น
เจห้าของอาณาจรักรทรันี้งหลายของโลกโดยชอบและทรงกระทคากริจกรับเหลด่าผผห้ครอบครอง และ “บรรดาผผห้ทมีที่มมีอคานาจ
นรันี้นถผกแตด่งตรันี้งขศึนี้นโดยพระเจห้า” (รม. 13:1) ไมด่มมีประชาชาตริใดเลยบนแผด่นดรินโลกทมีที่เปป็นประชาชาตริครริสเตมียนตอน
นมีนี้ ซาตานมมีบทบาทสคาครัญในกริจการของโลกปฝัจจทุบรัน การทดลองนมีนี้เปป็นขห้อเสนอหนศึที่งจากซาตานทมีที่จะใหห้
อาณาจรักรนรันี้นแกด่พระเยซผซศึที่งทรงสรัญญาไวห้วด่าจะประทานใหห้แกด่พระองคห์ในอนาคต แตด่เปป็นการไดห้รรับอาณาจรักรนรันี้น
โดยทคาบาปแทนทมีที่จะโดยกางเขน ซาตานอยากใหห้พระเยซผรรับโลกนมีนี้ไปอยด่างทมีที่เปป็นอยผด่โดยไมด่ตห้องมมีการเสดก็จมา
ครรันี้งทมีที่สองใด ๆ ไมด่ตห้องมมีการชคาระบาปใด ๆ ไมด่ตห้องมมีการพริพากษาใด ๆ ตด่อบาป ไมด่ตห้องมมีการทคาลายใดตด่อ
อคานาจของพวกคนตด่างชาตริ ในเรคืที่องนมีนี้ซาตานเปป็นเหมคือนพวกทมีที่ถคือแนวคริดไมด่มมียทุคพรันปปีทมีที่ไมด่เชคืที่อเรคืที่องการครอบ
ครองจรริง ๆ ของพระครริสตห์ ในขห้อ 9 ซาตานมมีแผนการบาปหนาเดริมนรันี้นอยผด่ในหรัวซศึที่งไดห้ทคาใหห้มรันรด่วงจากสวรรคห์
(อสย. 14:12-14) มรันอยากใหห้ตรัวมรันเองอยผด่เหนคือพระเจห้า นมีที่ใหห้ภาพประกอบวด่าหรัวใจของความเหก็นแกด่ตรัว (Self-
Ish-Ness) คคือ บาป (SIN) และหรัวใจของ sIn คคือ “I” (ตรัวฉรัน) ซศึที่งอยผด่เบคืนี้องหลรังททุกการตด่อตห้านตด่อพระเจห้าและ



การกบฏททุกอยด่างตด่อพระเยซผครริสตห์ นมีที่เปป็นเหตทุผลเดมียวทมีที่ใคร ๆ ปฏริเสธพระครริสตห์ในฐานะพระผผห้ชด่วยใหห้รอดตามทมีที่
คทุณเหก็นจากยอหห์น 3:19-21 ดผ อริสยาหห์ 53:6 พวกคนทมีที่ปฏริเสธพระครริสตห์จงใจยศึดบาปไวห้มรัที่นและชอบทคาตาม
อคาเภอใจ

ซาตานเกลมียดชรังกางเขนนรันี้นและการทดลองนมีนี้เปป็นขห้อเสนอหนห้าดห้านทมีที่จะใหห้พระเยซผใชห้ทางอห้อมเพคืที่อ
เลมีที่ยงกางเขนนรันี้น พระเยซผทรงเผชริญกรับการทดลองนมีนี้ททุกวรันในชมีวริตของพระองคห์ มรันเปป็นการทดลองเดมียวกรันกรับทมีที่
เปโตรนคามาสผด่พระองคห์ (มธ. 16:22) และคคาตคาหนริของพระเยซผทมีที่ตรรัสแกด่เปโตรกก็คลห้ายกรับคคาตคาหนริทมีที่พระองคห์ตรรัส
แกด่ซาตานตรงนมีนี้ จงเปรมียบเทมียบ “เจห้าจงถอยไปขห้างหลรังเรา ซาตานเออ๋ย” (มธ. 16:23) กรับ “จงไปเสมียใหห้พห้น 
ซาตาน” (มธ. 4:10) บนกางเขนนรันี้นพระเยซผทรงถผกทห้าโดยฝผงชนนรันี้นวด่า “ถห้าเจห้าเปป็นบทุตรของพระเจห้า จงลงมา
จากกางเขนเถริด” (มธ. 27:40; มก. 15:29-32), โดยพวกปทุโรหริตใหญด่และพวกธรรมาจารยห์ (มธ. 27:41, 42) 
และ “พวกโจรดห้วย ผผห้ซศึที่งถผกตรศึงไวห้กรับพระองคห์ กก็ยรังกลด่าวคคาเดมียวกรันตด่อพระองคห์” (มธ. 27:44; ลก. 23:39) ใน
สวนเกทเสมนมี ซาตานพยายามทมีที่จะฆด่าพระเยซผกด่อนทมีที่พระองคห์จะเสดก็จไปทมีที่กางเขนนรันี้นไดห้ จริตใจของพระองคห์ 
“โศกเศรห้ายริที่งนรัก แทบจะตายไดห้เลย” (มธ. 26:38) เพราะการอธริษฐานอยผด่ตลอดเทด่านรันี้นพระเยซผถศึงหนมีพห้นความ
ตายในสวนคคืนนรันี้นไดห้ตามทมีที่คทุณจะเหก็นจากฮมีบรผ 5:7 ความตายในสวนนรันี้น การไมด่ตห้องเจอกรับกางเขนนรันี้น คคือถห้วยทมีที่
พระเยซผทรงอห้อนวอนใหห้เลคืที่อนพห้นไปจากพระองคห์ และคคาอธริษฐานของพระองคห์ไดห้รรับคคาตอบ ทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่ง
มาปรนนริบรัตริพระเยซผและชผกคาลรังพระองคห์ (ลผกา 22:43) เพคืที่อทมีที่พระองคห์จะไดห้เสดก็จไปทมีที่กางเขนนรันี้น ซาตานเกลมียด
ชรังกางเขนนรันี้นเหนคือสริที่งสารพรัด ขอพระเจห้าทรงโปรดประทานใหห้ครริสเตมียนททุกคนอวดอยผด่เสมอในสริที่งซศึที่งเปป็นชรัยชนะ
ของเรา (กท. 6:14) ชรัยชนะของเรามมีอยผด่ในพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่ถผกตรศึงกางเขนและคคาพยานของเราเกมีที่ยวกรับ
กางเขนนรันี้น (วว. 12:11) จงเปรมียบเทมียบการทดลองของพระเยซผในถริที่นททุรกรันดารกรับในสวนเกทเสมนมีในมรัทธริว 
4:11 กรับลผกา 22:43 พระเยซผทรงรรับการเสรริมกคาลรังสคาหรรับรด่างกายทมีที่อด่อนแอและอด่อนลห้าของพระองคห์ในทรันี้งสอง
กรณมีเมคืที่อพระองคห์ทรงตด่อสผห้การทดลอง ฉะนรันี้นเราททุกคนสามารถไดห้รรับสริที่งสารพรัดทมีที่เราตห้องการไดห้หากเราขรัดขคืน
ซาตานอยด่างสรัตยห์ซคืที่อ พระองคห์ทรงเปป็นแบบอยด่างทมีที่เปปีปี่ยมสงด่าราศมีสคาหรรับเราคนบาปทมีที่นด่าสรังเวชจรริง ๆ ฮรัลเลลผยา!

_______________
ขข้อ 12-17: 

4:12 บรัดนมีนี้เมคืที่อพระเยซผทรงไดห้ยรินวด่ายอหห์นถผกขรังไวห้
อยผด่ในคทุก พระองคห์กก็เสดก็จไปยรังแควห้นกาลริลมี
4:13 และเมคืที่อออกไปจากเมคืองนาซาเรก็ธแลห้ว 
พระองคห์กก็เสดก็จมาและประทรับในเมคืองคาเปอรนา
อทุม ซศึที่งอยผด่รริมชายฝฝัปี่งทะเล ในบรรดาเขตแดนแหด่ง
เศบผลทุนและนรัฟทาลมี
4:14 เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งถผกกลด่าวไวห้โดยอริสยาหห์
ศาสดาพยากรณห์ ซศึที่งกลด่าววด่า
4:15 ‘แผด่นดรินเศบผลทุนและแผด่นดรินนรัฟทาลมี ตาม

หนทางแหด่งทะเล ฟากแมด่นนี้คาจอรห์แดนขห้างโนห้น คคือ
กาลริลมีแหด่งพวกคนตด่างชาตริ
4:16 ประชาชนซศึที่งนรัที่งอยผด่ในความมคืดไดห้เหก็นความ
สวด่างยริที่งใหญด่แลห้ว และสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นซศึที่งนรัที่งอยผด่
ในแดนและเงาแหด่งความตาย ความสวด่างไดห้ผทุดขศึนี้น
มาแลห้ว’
4:17 ตรันี้งแตด่เวลานรันี้นมาพระเยซผไดห้ทรงตรันี้งตห้น
ประกาศ และตรรัสวด่า “จงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่า
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว”



พระเยซผทรงยข้ายไปททีที่เมชองคาเปอรนาอธม
ทรงเทศนาการกลษับใจใหมข่

งานรรับใชห้ปวงชนของพระเยซผในแควห้นกาลริลมีจากบห้านใหมด่ของพระองคห์ในเมคืองคาเปอรนาอทุมทมีที่ถผกพผดถศึง
ในทมีที่นมีนี้ถผกกลด่าวถศึงเชด่นกรันในมาระโก 1:14 และลผกา 4:14, 15 ขห้อ 12 บด่งชมีนี้วด่าพระเยซผทรงระมรัดระวรังทมีที่จะไมด่แยด่ง
ความดมีความชอบและชคืที่อเสมียงไปจากยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา จงเปรมียบเทมียบเรคืที่องนมีนี้กรับยอหห์น 4:1-3 ทมีที่พระองคห์
เสดก็จไปจากแควห้นยผเดมียเพคืที่อหลมีกเลมีที่ยงการบดบรังรรัศมมีของยอหห์นมากเกรินไป จงดผแผนทมีที่ของคทุณทมีที่แสดงแผด่นดริน
ปาเลสไตนห์ แควห้นยผเดมียคคือสด่วนทมีที่ลห้อมรอบกรทุงเยรผซาเลก็ม ดห้านทริศเหนคือของมรันคคือแควห้นสะมาเรมีย และขศึนี้นเหนคือ
ไปอมีก รอบชายฝฝัปี่งดห้านทริศตะวรันตกและทริศใตห้ของทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ คคือแควห้นกาลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้น นาซาเรก็ธเปป็น
เมคืองขนาดเลก็ก ชายฝฝัปี่งทะเลทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 13 คคือของทะเลกาลริลมี ซศึที่งเปป็นทะเลขนาดเลก็ก ถผกเรมียกบด่อยครรันี้ง
วด่าทะเลสาบ (ลผกา 5:1) มมีขนาดยาวประมาณสริบสามไมลห์และกวห้างเจก็ดหรคือแปดไมลห์ คาเปอรนาอทุมเปป็นนครทมีที่
ใหญด่กวด่าและอยผด่บนชายฝฝัปี่งทะเล จงระลศึกวด่าปาเลสไตนห์เดริมทมีถผกแบด่งในหมผด่สริบสองเผด่านรันี้นและงานรรับใชห้นมีนี้แถว
ชายขอบของแผด่นดรินนรัฟทาลมีและเศบผลทุนถผกบอกลด่วงหนห้าแลห้วโดยอริสยาหห์ในอริสยาหห์ 9:1, 2 ซศึที่งมรัทธริวยกมาในขห้อ
13 ถศึง 16 จงสรังเกตวด่าในขห้อ 16 พระเยซผทรงถผกเรมียกวด่า “ความสวด่างยริที่งใหญด่” จงเปรมียบเทมียบตรงนมีนี้กรับคคาพผด
ของเศคารริยาหห์ในลผกา 1:78, 79 ดผ ยอหห์น 8:12 และยอหห์น 9:5 เชด่นกรันทมีที่พระเยซผทรงเรมียกพระองคห์เองวด่
า “ความสวด่างของโลก”

คคาเทศนาของพระเยซผทมีที่วด่า “จงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (ขห้อ 17) 
เปป็นขด่าวสารเดมียวกรันกรับทมีที่ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเทศนา (มธ. 3:2) ซศึที่งถผกพผดถศึงในหมายเหตทุเกมีที่ยวกรับบททมีที่ 3

_________________
ขข้อ 18-22:

4:18 และพระเยซผ เมคืที่อดคาเนรินอยผด่ขห้างทะเลกาลริลมี กก็
ทอดพระเนตรเหก็นพมีที่นห้องสองคน คคือซมีโมนทมีที่ถผก
เรมียกวด่าเปโตร กรับอรันดรผวห์นห้องชายของเขา กคาลรัง
ทอดอวนอยผด่ในทะเล เพราะเขาทรันี้งสองเปป็นชาว
ประมง
4:19 และพระองคห์ตรรัสกรับเขาทรันี้งสองวด่า “จงตาม
เรามาเถริด และเราจะกระทคาพวกทด่านใหห้เปป็นชาว
ประมงผผห้จรับคน”
4:20 และในทรันใดนรันี้น เขาทรันี้งสองไดห้ละอวนทรันี้ง

หลายของตน และตามพระองคห์ไป
4:21 และเมคืที่อเสดก็จตด่อไปจากทมีที่นรัที่นแลห้ว พระองคห์
ทอดพระเนตรเหก็นพมีที่นห้องอมีกสองคน คคือยากอบบทุตร
ชายของเศเบดมี กรับยอหห์นนห้องชายของเขา อยผด่ใน
เรคือลคาหนศึที่งกรับเศเบดมีบริดาของเขาทรันี้งสอง กคาลรังซด่อม
อวนทรันี้งหลายของตน และพระองคห์ไดห้ทรงเรมียกเขา
ทรันี้งสอง
4:22 และในทรันใดนรันี้น เขาทรันี้งสองไดห้ละเรคือและ
บริดาของตน และตามพระองคห์ไป

การทรงเรทียกของเปโตร อษันดรผวย์
ยากอบ และยอหย์น

การกลรับใจเชคืที่อของเปโตรและอรันดรผวห์ถผกเลด่าในยอหห์น 1:40-42 อรันดรผวห์กลรับใจเชคืที่อกด่อนและชนะเปโต
รพมีที่ชายของตน เหก็นไดห้ชรัดวด่าการทรงเรมียกนมีนี้มาหลรังจากการกลรับใจเชคืที่อนรันี้น ดผ มาระโก 1:16-20 และลผกา 5:1-11



เชด่นกรัน ซศึที่งใหห้รายละเอมียดไวห้มากกวด่าเยอะ จงเปรมียบเทมียบการทรงเรมียกนมีนี้ของเปโตรกรับการทรงเรมียกครรันี้งทมีที่สอง
หลรังจากทมีที่เขาหลงทคาบาปและกลรับไปจรับปลา (ยอหห์น 21:1-19 โดยเฉพาะขห้อ 19)

พระเยซผทรงทคาใหห้พวกเขาเปป็น “ชาวประมงผผห้จรับคน” ททุกคนทมีที่ตริดตามพระเยซผกก็กลายเปป็นผผห้ชนะจริต
วริญญาณจรริง ๆ พระเยซผทรงทคาใหห้เขาเปป็นผผห้ชนะจริตวริญญาณ เปโตรเลริกหารายไดห้จากการจรับปลา เขาไดห้รรับ
อะไร? ดผ มรัทธริว 19:27-29 และดานริเอล 12:3 คทุณไดห้ “สละทรินี้งสริที่งสารพรัด” เพคืที่อตริดตามพระเยซผแลห้วหรคือยรัง? ถห้า
คทุณไมด่ชนะจริตวริญญาณ นรัที่นกก็เปป็นเพราะวด่าคทุณไมด่ตริดตามพระเยซผ ขห้อ 19 กลด่าว

นด่าอรัศจรรยห์ใจทมีที่อรัครทผตทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดสามคนนรันี้นเปป็นชาวประมง ไมด่แนด่เศเบดมีอาจเปป็นคนทมีที่มรัที่งมมีมากและ
เปป็นเจห้าของเรคือลคาหนศึที่ง (ขห้อ 22) และมมีพวกลผกจห้าง (มาระโก 1:20) ทรันี้งสมีที่คนนมีนี้คคือ เปโตร อรันดรผวห์ ยากอบและ
ยอหห์นเปป็นหทุห้นสด่วนกรัน (มาระโก 1:16, ลผกา 5:10) และเราคริดวด่าทรันี้งสมีที่คนเปป็นชายทมีที่ขยรันขรันแขก็งและประสบความ
สคาเรก็จกรับเรคือและอทุปกรณห์ หาเลมีนี้ยงชมีพไดห้สบาย

_____________________
ขข้อ 23-25:

4:23 และพระเยซผไดห้เสดก็จไปตลอดทรัที่วแควห้นกาลริลมี 
โดยทรงสรัที่งสอนในบรรดาธรรมศาลาของพวกเขา 
และทรงประกาศขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น 
และทรงรรักษาความเจก็บปฝ่วยททุกประเภทและโรค
ภรัยททุกชนริดในทด่ามกลางประชากรใหห้หาย
4:24 และชคืที่อเสมียงของพระองคห์กก็เลคืที่องลคือไปตลอด
ทรัที่วประเทศซมีเรมีย และพวกเขาไดห้พาบรรดาคนปฝ่วย
มาหาพระองคห์ ทมีที่เปป็นโรคตด่าง ๆ และมมีความ

ทรมานหลายอยด่าง และคนเหลด่านรันี้นซศึที่งมมีพวกผมีเขห้า
สริง และคนเหลด่านรันี้นซศึที่งเปป็นบห้า และคนเหลด่านรันี้นทมีที่
เปป็นอรัมพาต และพระองคห์ทรงรรักษาพวกเขาใหห้หาย
4:25 และมมีประชาชนเปป็นอรันมากทมีที่ตริดตาม
พระองคห์ไป จากแควห้นกาลริลมี และจากแควห้นทศบทุรมี 
และจากกรทุงเยรผซาเลก็ม และจากแควห้นยผเดมีย และ
จากแมด่นนี้คาจอรห์แดนฟากขห้างโนห้น

พระเยซผทรงประกาศขข่าวประเสรริฐ
แหข่งอาณาจษักรนษัชื้น

ชคืที่อเสมียงของพระเยซผขจรขจายไปมาก ขศึนี้นเหนคือไปถศึงประเทศซมีเรมีย (ขห้อ 24) และชรักนคาผผห้คนมาจากทศ
บทุรมี (ขห้ามทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้นไป) จากกรทุงเยรผซาเลก็ม และกระทรัที่งขห้ามแมด่นนี้คาจอรห์แดนตอนลด่างไป (ขห้อ 25) ผผห้คน
คงเดรินเทห้ามาไกลถศึงหนศึที่งรห้อยไมลห์เพคืที่อจะฟฝังคคาเทศนาของพระองคห์และเพคืที่อจะเหก็นบรรดาการอรัศจรรยห์ของ
พระองคห์ การรรักษาโรคในขห้อ 23 และ 24 คงมมีมากมายจรริง ๆ

จงสรังเกต “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” ซศึที่งพระเยซผทรงประกาศ (ขห้อ 23) มรันคคือขด่าวประเสรริฐ
หนศึที่งเดมียวทมีที่ไมด่รผห้เปลมีที่ยนแปลงนรันี้น ขห้อเสนอแหด่งความรอดผด่านทางพระผผห้ชด่วยใหห้รอดองคห์หนศึที่งผผห้ทรงไถด่โทษบาป แตด่
ถผกประกาศพรห้อมกรับความเรด่งดด่วนพริเศษ เนคืที่องจากอาณาจรักรนรันี้น “มาใกลห้แลห้ว” (ขห้อ 17) การมาถศึงไดห้ททุกเมคืที่อ
ของอาณาจรักรนรันี้น พรห้อมกรับกษรัตรริยห์นรันี้นเองทรงอยผด่ดห้วย ทคาใหห้มรันถผกตห้องแลห้วทมีที่จะเรมียกขด่าวประเสรริฐนรันี้นวด่า “ขด่าว
ประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” อยด่างไรกก็ตามพวกผผห้นคายริวและพวกประชาชนชาวยริวโดยรวมไดห้ปฏริเสธกษรัตรริยห์นรันี้น 
และเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นทมีที่ตามมาซศึที่งตห้องถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริง (การทนททุกขห์ของพระครริสตห์ การถผกตรศึงกางเขน การ



สรินี้นพระชนมห์ และการคคืนพระชนมห์) ไมด่ไดห้นคาทรันทมีไปสผด่การโคด่นลห้มอาณาจรักรทรันี้งหลายของคนตด่างชาตริ การฟฟฟื้นคคืน
ของพระทมีที่นรัที่งของดาวริดและการครอบครองของพระครริสตห์เหนคือชนชาตริอริสราเอลตามทมีที่ผผห้คนคริดวด่ามรันนด่าจะทคาใหห้
เกริดขศึนี้น หากพวกยริวเหลด่านรันี้นในฐานะประชาชาตริหนศึที่งไดห้กลรับใจและหรันมาหาพระองคห์ในความเชคืที่อทมีที่ชด่วยใหห้รอด 
มรันไมด่ทคาใหห้เกริดประโยชนห์อรันใดทมีที่จะคาดเดาวด่าสริที่งใดอาจเกริดขศึนี้นไดห้บห้าง แนด่นอนวด่าสริที่งทมีที่เกริดขศึนี้นไปแลห้วนรันี้นพระเจห้า
ทรงทราบอยผด่กด่อนแลห้ว

“ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” จะถผกประกาศอมีกในสมรัยความททุกขห์ลคาบากนรันี้นกด่อนทมีที่พระครริสตห์
เสดก็จกลรับมาเพคืที่อครอบครอง (มธ. 24:14) หลรังจากทมีที่สาวกสริบสองคนนรันี้นประกาศขด่าวประเสรริฐนมีนี้พรห้อมกรับการ
เนห้นหนรักเรคืที่องอาณาจรักรทมีที่จะมานรันี้น (มธ. 10:7) และถผกขด่มเหง และขด่าวประเสรริฐนรันี้นถผกปฏริเสธในพคืนี้นทมีที่สด่วนใหญด่
ทมีที่ถผกจรับจองโดยพวกยริว เรากก็ไมด่พบคคาเรมียกนมีนี้ถผกใชห้อมีก นรักเทศนห์ทรันี้งหลายควรเทศนาขด่าวประเสรริฐเดริมนมีนี้ ขด่าวดมี
เกมีที่ยวกรับความรอดเดริมนมีนี้ แตด่มรันไมด่จคาเปป็นหรคือมทุด่งเนห้นทมีที่อาณาจรักรหนศึที่งซศึที่งมาใกลห้แลห้ว

เราหมายเหตทุในกริจการ 1:3 วด่าพระเยซผ หลรังจากการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์ ทรงใชห้เวลาสมีที่สริบวรันกรับ
พวกสาวก “ตรรัสถศึงสริที่งทรันี้งหลายทมีที่เกมีที่ยวขห้องกรับอาณาจรักรของพระเจห้า” และคคาเรมียกอาณาจรักรของพระเจห้ากก็ถผก
ใชห้บด่อยครรันี้งในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ และบางครรันี้ง อยด่างนห้อย มรันกก็หมายถศึงความเปป็นองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าในปฝัจจทุบรัน
ของพระครริสตห์และความรอด (ยอหห์น 3:3, 5) อยด่างไรกก็ตาม คคาเรมียก อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ และขด่าวประเสรริฐ
แหด่งอาณาจรักรนรันี้น ดผเหมคือนจะถผกใชห้ในขด่าวประเสรริฐของมรัทธริวเพราะขด่าวประเสรริฐนมีนี้มทุด่งเนห้นทมีที่พวกยริวเปป็นพริเศษ 
พวกยริวสนใจในทรันทมีเกมีที่ยวกรับการฟฟฟื้นคคืนของพระทมีที่นรัที่งของดาวริดและการรวบรวมชนชาตริอริสราเอลทมีที่
กระจรัดกระจายไปนรันี้นกลรับคคืนมาและการชด่วยพวกเขาใหห้พห้นจากการปกครองของโรมมากกวด่าทมีที่พวกคนตด่างชาตริ
สนใจ ฉะนรันี้นขด่าวประเสรริฐทมีที่มรัทธริวเรมียบเรมียง ซศึที่งมมีสมีสรันแบบคนยริวมากกวด่าขด่าวประเสรริฐทมีที่เขมียนโดยมาระโก ลผกา 
และยอหห์น จศึงใชห้คคาเรมียกเหลด่านมีนี้ทมีที่ตรันี้งตาคอยการครอบครองของพระครริสตห์



มษัทธริว 5
ขข้อ 1, 2:

5:1 และเมคืที่อทอดพระเนตรเหก็นคนเปป็นอรันมากนรันี้น 
พระองคห์กก็เสดก็จขศึนี้นไปบนภผเขาลผกหนศึที่ง และเมคืที่อ
พระองคห์ประทรับแลห้ว พวกสาวกของพระองคห์กก็มา

หาพระองคห์
5:2 และพระองคห์ทรงเอด่ยพระโอษฐห์ของพระองคห์ 
และทรงสรัที่งสอนพวกเขา โดยตรรัสวด่า

เรริที่มตข้นคสาเทศนาบนภผเขา
จคาไวห้วด่าเหตทุการณห์ตอนนมีนี้เกริดขศึนี้นในแควห้นกาลริลมีบนภผเขาลผกหนศึที่งซศึที่งอยผด่ไมด่ไกลจากเมคืองคาเปอรนาอทุม บน

ทะเลกาลริลมี บรัดนมีนี้เมคืองคาเปอรนาอทุมเปป็นบห้านของพระองคห์ (มธ. 4:13) มมีฝผงชนจคานวนมหาศาลอยผด่ดห้วย เราคริดวด่า
มมีถศึงหลายพรันคนจากเขตแดนทมีที่กวห้างขวาง (มธ. 4:24, 25)

พระเยซผ ผผห้ทรงเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณอยด่างสมบผรณห์ พระบทุตรของพระเจห้า ทรงเรริที่มเขห้าสผด่งานรรับใชห้
ของพระองคห์ทรันทมีหลรังจากพระองคห์ทรงถผกเจริมดห้วยพระวริญญาณเมคืที่อพระองคห์ทรงรรับบรัพตริศมา (มธ. 3:16; ลผกา 
3:22; ลผกา 4:18, 19) อยด่าถคือวด่าคคาเทศนาบนภผเขานมีนี้เปป็นความพยายามทมีที่ยากหนรักหนาของนรักเทศนห์หนทุด่มคน
หนศึที่ง มรันเปป็นพระราชกริจทมีที่สมบผรณห์และเปปีปี่ยมสงด่าราศมีของพระบทุตรของพระเจห้าผผห้ทรงเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณ

มรัทธริว บททมีที่ 5, 6 และ 7 มมีคคาเทศนาบนภผเขาทมีที่โดด่งดรังนมีนี้ มรันถผกถคือวด่าเปป็นคคาเทศนาทมีที่มหรัศจรรยห์มาก
ทมีที่สทุดเกมีที่ยวกรับการประพฤตริของมนทุษยห์เทด่าทมีที่เคยถผกเทศนา ในพระครัมภมีรห์หรคือนอกพระครัมภมีรห์ ทมีที่ไดห้รรับการดลใจ
หรคือไมด่ไดห้รรับการดลใจ มมีขห้อพระคคาหลายขห้อทมีที่เราควรทด่องจคา และทรันี้งสามบทนมีนี้กก็ควรคด่าแกด่การทด่องจคา เราหวรังวด่า
นรักเรมียนททุกคนจะทด่องจคาสริบสองขห้อแรกของบทนมีนี้ไวห้- “พรอรันเปปีปี่ยมลห้น” หรคือ “ผผห้ทมีที่ไดห้รรับพร”

_________________
ขข้อ 3:

5:3 “บรรดาผผห้ทมีที่ยากจนในจริตวริญญาณยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปป็นของพวกเขา
คนยากจนผผข้ไดข้รษับพร

จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับลผกา 6:20 จงสรังเกตวด่าลผกากลด่าววด่า “ยากจน” ขณะทมีที่มรัทธริวกลด่าววด่า “ยากจน
ในจริตวริญญาณ” ความหมายนรันี้นเหมคือนกรัน ขณะทมีที่มรัทธริวลงลศึกรายละเอมียดมากกวด่า ลผกากลด่าววด่า “อาณาจรักร
ของพระเจห้า” ขณะทมีที่มรัทธริวกลด่าววด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” การเปป็นคนยากจนนรันี้นกก็ถคือวด่าเปป็นพร โดยเฉพาะ
หากวด่าความยากจนนรันี้นถผกรผห้สศึกในจริตวริญญาณ จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับ “วริบรัตริแกด่เจห้าทรันี้งหลายทมีที่มรัที่งมมี” (ลผกา 6:24)
พระผผห้ชด่วยใหห้รอดไมด่ไดห้ทรงหมายความวด่ามรันดมีทมีที่เปป็นคนยากจนโดยทมีที่ไมด่มมีความมรัที่งครัที่งฝฝ่ายวริญญาณใด ๆ หรคือ
คทุณธรรมฝฝ่ายวริญญาณใด ๆ ตรงกรันขห้าม พระองคห์ทรงหมายความวด่าในเรคืที่องทมีที่เกมีที่ยวกรับพระเจห้า มรันเปป็นพรทมีที่จะมมี
ความถด่อมใจของคนยากจน ใจทมีที่แตกสลายของคนยากจน ถห้ามนทุษยห์คนใดรผห้สศึกถศึงความตห้องการของตน ความ
ยากจนของตน จนเขาสามารถอธริษฐานในฐานะคนยากจนและขรัดสนทมีที่อห้อนวอนขอความชด่วยเหลคือ คนนรันี้นกก็ไดห้
รรับพร เพราะพระเจห้าจะทรงฟฝังเขา ผผห้ทมีที่ยากจนในจริตวริญญาณคคือคนเหลด่านรันี้นทมีที่มองเหก็นการชด่วยเหลคือตรัวเองไมด่ไดห้
ของตนและมองเหก็นวด่าสริที่งทมีที่ไมด่จมีรรังทรันี้งหลายนรันี้นไรห้คด่าขนาดไหน-ความมรัที่งครัที่ง บห้านเรคือน ทมีที่ดริน ชคืที่อเสมียง คนทมีที่มรัที่งมมี
อาจ “ยากจนในจริตวริญญาณ” ไดห้ คนทมีที่ยากจนอาจเยด่อหยริที่งและโอหรังและไมด่มมีคทุณธรรมเหลด่านรันี้นของคนยากจน



เลย และพลาดพระพรนรันี้นทมีที่พระเจห้าทรงหมายไวห้สคาหรรับคนยากจน ดผ วริวรณห์ 3:17, 18 ทมีที่พระเจห้าทรงพรรณนา
ถศึงคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่รผห้สศึกยากจนเลยแตด่ในความเปป็นจรริงนรันี้นยากจนแรห้นแคห้นในสายพระเนตรของพระองคห์ คน
เหลด่านมีนี้พลาดพระพรของพระเจห้าไป จงเปรมียบเทมียบตรงนมีนี้กรับยากอบ 2:1-6 ยากอบ 2:5 พผดถศึงคนยากจนวด่าเปป็น
“ทายาททรันี้งหลายแหด่งอาณาจรักร” เหมคือนมรัทธริว 5:3 กลด่าว

พระเจห้าทรงรรักคนยากจนมากเปป็นพริเศษ พระองคห์จะไมด่ทรงฟฝังคคาอธริษฐานของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่ชด่วย
เหลคือคนยากจน (สภษ. 21:13; อสย. 58:7, 10; สภษ. 14:31; สดด. 41:1; สภษ. 19:17) พระเจห้าทรงหห้ามพวก
คนทมีที่ใหห้กผห้ยคืมเงรินไมด่ใหห้เกก็บเสคืนี้อผห้าของคนยากจนไวห้เปป็นของคนี้คาประกรัน (อพย. 22:25-27) พระเยซผทรงประกาศ
ขด่าวประเสรริฐแกด่พวกคนยากจนเปป็นพริเศษ (มธ. 11:5) และในการชนะจริตวริญญาณทรันี้งหลาย เราถผกกคาชรับมาก
เปป็นพริเศษใหห้ “พาคนยากจน และคนพริการ และคนงด่อย และคนตาบอดเขห้ามา” (ลผกา 14:21) คนยากจนมมี
พระพรมากมายทมีที่คนรวยไมด่มมี: ปกตริแลห้วคคือสทุขภาพดมีกวด่า ชมีวริตคผด่ทมีที่มมีความสทุขกวด่า ลผกหลายคนกวด่า ความกรังวล
นห้อยกวด่า การฆด่าตรัวตายนห้อยกวด่า และเขห้าถศึงดห้วยขด่าวประเสรริฐไดห้งด่ายกวด่า (ลผกา 18:23-25; มาระโก 12:37) 
ลาซารรัส ขอทานยากจนนรันี้น ไดห้รรับความรอด ขณะทมีที่เศรษฐมีผผห้นรันี้นหลงหาย (ลผกา 16:22, 23) พระเยซผทรงเปป็น 
“มริตรสหายของคนยากจน” โอ ครริสเตมียนเออ๋ย อยด่าขวนขวายทมีที่จะเปป็นคนมรัที่งมมีเลย ตรงกรันขห้าม “จงพอใจกรับสริที่ง
ทรันี้งหลายทมีที่พวกทด่านมมีอยผด่” (ฮบ. 13:5; 1 ทธ. 6:6-11) จงแสวงหาอาณาจรักรของพระเจห้ากด่อน (มธ. 6:33) และ
วางใจพระผผห้ชด่วยใหห้รอดผผห้ทรงรรักคนยากจน!

พระเยซผเอง “ถศึงแมห้วด่าพระองคห์เคยเปป็นผผห้มรัที่งมมี แตด่เพราะเหก็นแกด่พวกทด่านพระองคห์ไดห้ทรงกลายเปป็นคน
ยากจน เพคืที่อพวกทด่านโดยความยากจนของพระองคห์ จะไดห้เปป็นคนมรัที่งมมี” (2 คร. 8:9) พระคทุณอรันหาทมีที่สทุดมริไดห้จรริง
ๆ! พระองคห์ทรงประสผตริในคอกสรัตวห์และถผกวางในรางหญห้าทมีที่ขอยคืมมาเมคืที่อไมด่มมีทมีที่ใหห้พระองคห์ในโรงแรม แมห้พวก
สทุนรัขจรินี้งจอกมมีโพรงและพวกนกในอากาศมมีรรัง บทุตรมนทุษยห์กก็ทรงไมด่มมีทมีที่ ๆ จะวางศมีรษะของพระองคห์ (มธ. 8:20) 
และเมคืที่อพระองคห์ทรงสรินี้นพระชนมห์ พระองคห์กก็ทรงเหลคือแตด่เสคืนี้อไรห้ตะเขก็บตรัวหนศึที่งและทรงถผกฝฝังในอทุโมงคห์ทมีที่ขอยคืม
มา (ยอหห์น 19:23, 24; มธ. 27:60) คนยากจนททุกคนควรรรักพระเยซผครริสตห์

_________________
ขข้อ 4:

5:4 บรรดาผผห้ทมีที่รที่คาไหห้ยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าเขาทรันี้ง หลายจะไดห้รรับการปลอบประโลม
ผผข้รที่สาไหข้ททีที่ไดข้รษับพร

นมีที่เปป็นภาพทมีที่ขรัดแยห้งกรัน ดผเหมคือนพระเยซผจะตรรัสวด่าการโศกเศรห้านรันี้นเปป็นความสทุข การเคราะหห์รห้ายนรันี้น
เทด่ากรับเปป็นการเคราะหห์ดมี วด่าเราควรชคืที่นชมยรินดมีทมีที่รห้องไหห้ แทห้จรริงแลห้ว นรัที่นเปป็นความจรริง แมห้มรันดผเหมคือนไมด่เปป็น
เชด่นนรันี้นในสายตาของสตริปฝัญญาแบบมนทุษยห์กก็ตาม แตด่มรันหมายความตามทมีที่กลด่าว และพระเยซผตรรัสเพริที่มเตริมเกมีที่ยว
กรับมรันซศึที่งถผกบอกเลด่าในลผกา 6:21 พระองคห์ตรรัสวด่า “ทด่านทรันี้งหลายทมีที่หริวเวลานมีนี้ยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าพวกทด่านจะ
ไดห้อริที่มบรริบผรณห์ ทด่านทรันี้งหลายทมีที่รห้องไหห้เวลานมีนี้ยด่อมไดห้รรับพร เพราะวด่าพวกทด่านจะไดห้หรัวเราะ” ความชคืที่นชมยรินดมี
ออกมาจากความเศรห้าโศก และพระพรออกมาจากความลคาบาก จงสรังเกตพระพรเหลด่านรันี้นบางประการทมีที่พระ
ครัมภมีรห์กลด่าววด่าออกมาจากความเศรห้าโศก: (1) พระเจห้าทรงอยผด่ใกลห้ผผห้ทมีที่มมีใจแตกสลาย (สดด. 34:18); (2) พระเจห้า



ทรงสดรับฟฝังคคาอธริษฐานของผผห้ทมีที่มมีใจแตกสลาย (สดด. 51:17); (3) ความททุกขห์ลคาบากกระทคาใหห้เกริดความอดทน 
พรัฒนาอทุปนริสรัย (รม. 5:3); (4) “ดห้วยวด่าการททุกขห์ยากอรันบางเบาของพวกเรา ซศึที่งอยผด่แตด่ประเดมีดี๋ยวเดมียวนรันี้น จะ
ทคาใหห้พวกเรามมีนนี้คาหนรักของสงด่าราศมีทมีที่มากยริที่งกวด่าและทมีที่คงอยผด่ชรัที่วนริรรันดรห์” (2 คร. 4:17) นรัที่นคคือ บคาเหนก็จแสน
วริเศษในสวรรคห์ จงเปรมียบเทมียบพระคคาขห้อนมีนี้กรับวริวรณห์ 7:17 และ 21:4 ททุกความโศกเศรห้าของครริสเตมียนจะไดห้รรับ
บคาเหนก็จตอบแทนหลายเทด่าในสวรรคห์ ชด่างนด่าเศรห้าทมีที่จะพลาดความชคืที่นบานในสวรรคห์เพราะเราไมด่เคยรที่คาไหห้บน
โลกนมีนี้เลย!

การรที่คาไหห้และความเศรห้าโศกบางครรันี้งนคาการฟฟฟื้นฟผมา (อสย. 66:8; โยนาหห์ 2:5-10; สดด. 126:5, 6) จง
เปรมียบเทมียบพระคคาขห้อนมีนี้กรับพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุขนรันี้นเชด่นกรันทมีที่วด่า “การรห้องไหห้อาจจะคงอยผด่สรักคคืนหนศึที่ง แตด่
ความชคืที่นบานจะมาในเวลาเชห้า” (สดด. 30:5) เสมียงหรัวเราะบด่อยครรันี้งไปพรห้อมกรับความเยด่อหยริที่ง การไมด่แยแสและ
ความคริดทมีที่อยผด่ฝฝ่ายโลก การรห้องไหห้ไปพรห้อมกรับการอธริษฐาน ความชอกชนี้คา ความสคานศึกผริดและความถด่อมใจ 
เฉพาะคนเหลด่านรันี้นทมีที่รผห้จรักความโศกเศรห้าสามารถอยผด่ใกลห้พระผผห้ชด่วยใหห้รอดและเขห้าใจพระผผห้ชด่วยใหห้รอดไดห้ เพราะ
วด่าพระองคห์ทรงเปป็น “คนแหด่งความเศรห้าโศกทรันี้งหลาย และคทุห้นเคยกรับความระทมททุกขห์” (อสย. 53:3; มธ. 
26:37, 38) ดผ ยากอบ 4:9, 10 เหลด่าผผห้ยริที่งใหญด่แหด่งพระครัมภมีรห์เปป็นผผห้มมีนนี้คาตา: เยเรมมียห์ (พคค. 1:12; ยรม. 9:1); ดา
วริด (สดด. 6:6; 42:3); เปาโล (กริจการ 20:31; รม. 9:2, 3; 2 คร. 2:4; 2 คร. 4:8-10; ฟป. 3:18)

บด่อยครรันี้งความโศกเศรห้านคาเหลด่าคนบาปมารรับความรอด ความตายของลาซารรัสไดห้เกริดขศึนี้นเพคืที่อถวาย
เกมียรตริแดด่พระเจห้า (ยอหห์น 11:4, 14, 15) และนคาผผห้อคืที่นมารรับความรอด (ยอหห์น 12:10, 11)

พระเจห้าทรงอยผด่ใกลห้หญริงมด่ายและลผกกคาพรห้ามากกวด่าภรรยาทมีที่มมีสามมีอยผด่หรคือเดก็กทมีที่ไดห้รรับการปกปฟ้องดผแล 
ทรงอยผด่ใกลห้คนยากจนมากกวด่าคนมรัที่งมมี ทรงอยผด่ใกลห้ผผห้หริวโหยมากกวด่าผผห้ทมีที่อริที่มหนคา การเจอกรับเรคืที่องรห้าย ๆ และ
ความเศรห้าโศกบนโลกนมีนี้ เหมคือนลาซารรัสขอทานนรันี้น และไดห้รรับการปลอบประโลมใจในภายหลรัง กก็ดมีกวด่าการมมี
ทรรัพยห์สมบรัตริบนโลกนมีนี้และตห้องทนททุกขห์ทรมานในภายหลรัง เหมคือนเศรษฐมีนรันี้น (ลผกา 16:25) ขอบคทุณพระเจห้า
สคาหรรับความเศรห้าโศก! คนเหลด่านรันี้นทมีที่รที่คาไหห้กก็ไดห้รรับพร! ขอบคทุณพระเจห้าสคาหรรับการปลอบประโลมใจนรันี้น

_________________
ขข้อ 5:

5:5 บรรดาผผห้มมีใจอด่อนสทุภาพยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่า พวกเขาจะไดห้รรับแผด่นดรินโลกเปป็นมรดก
ผผข้มทีใจอข่อนสธภาพททีที่ไดข้รษับพร

พระเยซผกคาลรังยกคคาพผดจากเพลงสดทุดมี 37:11 ดผเพลงสดทุดมี 25:9 เชด่นกรัน ความมมีใจอด่อนสทุภาพเปป็นอมีกคคา
หนศึที่งทมีที่หมายถศึงความถด่อมใจ ดผ ยากอบ 4:10; 1 เปโตร 5:6; ลผกา 14:11 มรดกทมีที่ทรงสรัญญาไวห้แกด่ผผห้มมีใจอด่อน
สทุภาพจะมาเมคืที่อพระครริสตห์ทรงครอบครองบนแผด่นดรินโลก ตอนนมีนี้คนทมีที่เยด่อหยริที่ง คนโอหรัง คนมรัที่งมมี คนทมีที่ชอบทคา
สงคราม คนเหก็นแกด่ตรัว คนโหดรห้าย ครอบครองบนแผด่นดรินโลกเสมียสด่วนใหญด่ ขห้อ 5 ตรงนมีนี้เปป็นพระสรัญญาหนศึที่ง
เกมีที่ยวกรับอาณาจรักรทมีที่จะมานรันี้นของพระครริสตห์ จงสรังเกตวด่ามรันอยผด่บน “แผด่นดรินโลก”  เราถผกสอนใหห้อธริษฐานวด่า 
“ขอใหห้อาณาจรักรของพระองคห์มาตรันี้งอยผด่ ขอใหห้นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในแผด่นดรินโลก เหมคือนอยด่างทมีที่
นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในสวรรคห์” (มธ. 6:10) การครอบครองของพระครริสตห์จะอยผด่บนแผด่นดรินโลก



พรห้อมกรับพระทมีที่นรัที่งของพระองคห์ทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม (อสย. 2:1-4; 11:9; วว. 5:10) จงสรังเกตวด่าพระสรัญญาเหลด่านมีนี้
หลายขห้อกลด่าวชรัดเจนวด่าอาณาจรักรนรันี้นจะอยผด่บน “แผด่นดรินโลก” และดผ มมีคาหห์ 4:1-8 และลผกา 19:17-19 คนมมี
ใจอด่อนสทุภาพจะไมด่ไดห้รรับแผด่นดรินโลกเปป็นมรดกอยด่างเตก็มทมีที่จนกวด่าพระเยซผเสดก็จกลรับมาเพคืที่อครอบครอง

_______________
ขข้อ 6:

5:6 บรรดาผผห้ซศึที่งหริวและกระหายความชอบธรรม ยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าเขาทรันี้งหลายจะไดห้อริที่มบรริบผรณห์
ความหริวใฝฝ่หาพระครริสตย์ผผข้ทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา

คคาเชริญชวนมากมายถผกใหห้ไวห้ในพระครัมภมีรห์สคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่กระหาย ดผ อริสยาหห์ 55:1, 2; ยอหห์น 
4:10-14; วริวรณห์ 21:6; 22:17 ความกระหายฝฝ่ายวริญญาณเปป็นคทุณธรรมทมีที่ยริที่งใหญด่ ผผห้แตด่งเพลงสดทุดมีกลด่าวไวห้วด่า 
“กวางกระเสคือกกระสนหาบรรดาลคาธารทมีที่มมีนนี้คาไหลฉรันใด จริตใจของขห้าพระองคห์กก็กระเสคือกกระสนหาพระองคห์ฉรัน
นรันี้น โอ ขห้าแตด่พระเจห้า จริตใจของขห้าพเจห้ากระหายหาพระเจห้า หาพระเจห้าผผห้ทรงพระชนมห์อยผด่ เมคืที่อใดหนอขห้าพเจห้า
จะไดห้มาและปรากฏตด่อพระพรักตรห์พระเจห้า” (สดด. 42:1, 2) พระเจห้าทรงมองเหก็นความปรารถนาของจริต
วริญญาณเชด่นเดมียวกรับทรงไดห้ยรินเสมียงรห้องทมีที่ถผกพผดออกมา

พระสรัญญาทมีที่คลห้ายกรันคคือ อริสยาหห์ 44:3, “เพราะเราจะเทนนี้คาลงบนผผห้ทมีที่กระหาย และนนี้คาทรันี้งหลายลงบน
ดรินแหห้ง เราจะเทวริญญาณของเราบนเชคืนี้อสายของเจห้า และพรของเราบนลผกหลานของเจห้า”

สริที่งทมีที่เปป็นสทุขเกมีที่ยวกรับการหริวและการกระหายหาความชอบธรรมกก็คคือวด่า ผผห้นรันี้น “จะอริที่มหนคา” แนด่นอนวด่า
สทุดทห้ายแลห้วครริสเตมียนททุกคนจะอริที่มดห้วยความชอบธรรม จะเปป็นสารพรัดทมีที่พวกเขาใฝฝ่ฝฝันทมีที่จะเปป็น และปราศจาก
บาป ถห้าผผห้คนโหยหาทมีที่จะเปป็นคนชอบธรรม พวกเขากก็จะเปป็นคนชอบธรรม และนรัที่นเปป็นความคริดอรันเปปีปี่ยมสทุข แตด่
นรัที่นไมด่ใชด่ความหมายหลรักตรงนมีนี้ คนเหลด่านรันี้นทมีที่หริวโหยและกระหายหาความชอบธรรมจะอริที่มดห้วยความชอบธรรม
ซศึที่งดมีกวด่าความชอบธรรมใด ๆ ของพวกเขาเองตรันี้งเยอะ เพราะวด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นความชอบธรรมนรันี้นของ
พระเจห้า คนเหลด่านรันี้นทมีที่หริวใฝฝ่หาความชอบธรรมตห้องหรันมาพศึที่งพระครริสตห์และในการตห้อนรรับพระองคห์พวกเขากก็จะ
อริที่มดห้วยความชอบธรรม เนคืนี้อหาสด่วนใหญด่ของหนรังสคือโรมถผกเขมียนเพคืที่อบอกเลด่าเกมีที่ยวกรับความชอบธรรมนรันี้นของ
พระเยซผซศึที่งคนบาปทมีที่นด่าสรังเวชและไมด่คผด่ควรสามารถรรับไวห้เปป็นของตนไดห้และอริที่มหนคา ความชอบธรรมนรันี้นของ
พระเจห้าถผกเผยใหห้ประจรักษห์ในการสรินี้นพระชนมห์ของพระครริสตห์บนกางเขนนรันี้นซศึที่งชดใชห้บาป (รม. 3:21-26) จงอด่าน
พระคคาตอนนรันี้นอยด่างตรันี้งใจ ความชอบธรรมนมีนี้ถผกรรับเอา “โดยความเชคืที่อของพระเยซผครริสตห์” “อรับราฮรัมไดห้เชคืที่อ
พระเจห้า และความเชคืที่อนรันี้นทรงถคือวด่าเปป็นความชอบธรรมแกด่ทด่าน” (รม. 4:3) ฉะนรันี้นททุกคน “ทมีที่ไมด่อาศรัยการกระ
ทคา [ไมด่มมีความชอบธรรมทมีที่เปป็นของตรัวเอง] แตด่เชคืที่อในพระองคห์ ผผห้โปรดใหห้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดห้ ความ
เชคืที่อของคนนรันี้นกก็ถผกนรับวด่าเปป็นความชอบธรรม” (รม. 4:5) เปาโลยกคคาพผดของดาวริดซศึที่งพรรณนา “ความสทุขของ
คน ผผห้ซศึที่งพระเจห้าโปรดใหห้เปป็นคนชอบธรรม โดยมริไดห้อาศรัยการกระทคา” (รม. 4:6-8) จงเปรมียบเทมียบกรับเพลงสดทุดมี
32:1, 2 โรม 4:6 ใชห้ภาษาทมีที่คลห้ายกรันกรับมรัทธริว 5:6 ซศึที่งทรันี้งสองแหด่งกลด่าวถศึงผผห้ทมีที่ไดห้รรับพรซศึที่งหริวโหยและกระหาย
หาความชอบธรรมและไดห้รรับมรัน แตด่ไมด่ใชด่ความชอบธรรมแบบมนทุษยห์; มรันคคือความชอบธรรมของพระครริสตห์ซศึที่ง
ถผกนรับใหห้เปป็นของเขา



อด่านโรม 10:1-13 จงขมีดเสห้นใตห้คคาวด่าความชอบธรรมในพระคคาตอนนมีนี้ ขห้อ 10 แสดงใหห้เหก็นวด่าความชอบ
ธรรมนรันี้นถผกรรับไวห้โดยความเชคืที่อ โรม 10:4 สรทุปยด่อเรคืที่องทรันี้งหมดวด่า “เพราะวด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นจทุดจบของพระ
ราชบรัญญรัตริ เพคืที่อความชอบธรรมแกด่ททุกคนทมีที่เชคืที่อ” ททุกคนทมีที่หริวใฝฝ่หาความชอบธรรมจะตห้อนรรับพระครริสตห์ดห้วยใจ
ยรินดมี คนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่อยากไดห้พระครริสตห์กก็ไมด่อยากไดห้ความชอบธรรม คคาเทศนาบนภผเขานรันี้นไมด่ใชด่พระราช
บรัญญรัตริทรันี้งหมด สด่วนใหญด่ของมรันคคือขด่าวประเสรริฐ เชด่นในขห้อ 6

จงจดจคาไวห้วด่าพระครริสตห์ทรงเรมียกพระองคห์เองวด่าขนมปฝังนรันี้นจากสวรรคห์ (ยอหห์น 6:33-58) ขนมปฝังนมีนี้ถผก
รรับเอาโดยการเชคืที่อวางใจพระองคห์ ไมด่มมีความชอบธรรมทมีที่แทห้จรริงและไมด่มมีความรอดทมีที่ปราศจากการกรินและการ
ดคืที่มจากพระครริสตห์โดยความเชคืที่อ พระเยซผตรรัสถศึงบรรดาการงานและความชอบธรรมวด่า “นมีที่แหละเปป็นงานของ
พระเจห้า คคือทมีที่ทด่านทรันี้งหลายเชคืที่อในทด่านผผห้ทมีที่พระองคห์ไดห้ทรงสด่งมานรันี้น” (ยอหห์น 6:29) สรรเสรริญพระเจห้าทมีที่คนเหลด่า
นรันี้นทมีที่กระหายและหริวไดห้รรับเชริญอยด่างเตก็มทมีที่ใหห้อริที่มหนคาดห้วยพระครริสตห์ ผผห้ทรงเปป็นความชอบธรรมนรันี้นของพระเจห้า

________________
ขข้อ 7:

5:7 บรรดาผผห้ทมีที่เปปีปี่ยมดห้วยความเมตตายด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าพวกเขาจะไดห้รรับความเมตตา
พระพรนษัชื้นของการเปป็นคนเปปปี่ยมเมตตา

ในมรัทธริว 18:23-35 พระเยซผประทานคคาอทุปมาหนศึที่งพรห้อมกรับบทเรมียนทมีที่ชรัดเจนนมีนี้วด่า ‘จงยกโทษหาก
ทด่านอยากไดห้รรับการยกโทษ’ พระองคห์ทรงสอนเราดห้วยซนี้คาใหห้จดจคาเรคืที่องนมีนี้ไวห้เวลาทมีที่เราอธริษฐาน และใหห้ยกโทษใหห้
คนทรันี้งปวง (มธ. 6:12, 14, 15; มาระโก 11:25, 26) การทมีที่เราแสดงความเมตตาแกด่ผผห้อคืที่นเปป็นเงคืที่อนไขหนศึที่งของ
การทมีที่พระเจห้าจะทรงแสดงความเมตตาแกด่เราและตอบคคาอธริษฐานตด่าง ๆ ของเรา อมีกฟากของเรคืที่องนมีนี้ถผกแสดง
ภาพในยากอบ 2:13 ถห้าเราตรัดสรินอยด่างรทุนแรง เรากก็จะถผกพริพากษาอยด่างรทุนแรง ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้มมีความสคาครัญ
มาก ผมขอเสนอแนะใหห้คทุณทด่องจคาเอเฟซรัส 4:32 มากเปป็นพริเศษ จงสรังเกตวด่าเราจะตห้องยกโทษใหห้คนเดริมนรันี้นกมีที่
ครรันี้ง- 490 ครรันี้ง! (มธ. 18:21, 22) การยกโทษใหห้หมายถศึงการมมีจริตใจทมีที่เหมคือนพระครริสตห์ และไมด่มมีสริที่งใดทมีที่สามารถ
ทคาใหห้พระบริดาพอพระทรัยมากกวด่านมีนี้หรคือทคาใหห้การไดห้รรับการยกโทษของคทุณเองแนด่นอนมากกวด่านมีนี้ พระสรัญญา
หนศึที่งทมีที่มมีพลรังมากเปป็นพริเศษเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้คคือลผกา 6:36, 37: “เหตทุฉะนรันี้น ทด่านทรันี้งหลายจงมมีความเมตตา เหมคือน
อยด่างพระบริดาของพวกทด่านมมีพระทรัยเมตตาดห้วย อยด่ากลด่าวโทษ และทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกกลด่าวโทษ อยด่าปรรับ
โทษ และทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกปรรับโทษ จงยกโทษใหห้ และทด่านทรันี้งหลายจะไดห้รรับการอภรัยโทษ”

ถห้าผผห้ใดอด่านขห้อความนมีนี้โดยทมีที่ยรังมมีความแคห้นอยผด่ในใจ การไมด่ยอมยกโทษใหห้ใครกก็ตามในโลก ผมกก็ขอ
อห้อนวอนคทุณตอนนมีนี้ กด่อนทมีที่คทุณจะอด่านจบหนห้านมีนี้ ใหห้คทุณยกโทษการละเมริดนรันี้น ลบมรันออกไปและเอาหรินสะดทุดนรันี้น
ทมีที่ขวางกรันี้นระหวด่างคทุณกรับพระเจห้าออกไปเสมีย จงยกโทษและคทุณจะไดห้รรับการยกโทษจากพระเจห้า!

การไดห้รรับพรนมีนี้แนด่นอนวด่าหมายถศึงพวกครริสเตมียนเปป็นหลรัก อยด่างไรกก็ตาม การกลรับใจใหมด่ทมีที่แทห้จรริงในใจ
ของคนบาปคนใดกก็ดผเหมคือนวด่าจะเปป็นการมมีความเมตตาตด่อผผห้อคืที่นดห้วย กระนรันี้นคนบาปทมีที่หลงหายคนใดกก็รรับความ
รอดในทรันทมี ไดห้รรับการยกโทษจากบาปทรันี้งสรินี้น เมคืที่อเขามมีความเชคืที่อดห้วยใจสคานศึกผริดในทรันทมี ในทมีที่นมีนี้การยกโทษ
หมายถศึงการรด่วมสามรัคคมีธรรมกรับพระเจห้าทมีที่กลรับคคืนมา การชคาระใหห้สะอาดซศึที่งครริสเตมียนทรันี้งหลายตห้องการททุกวรัน



และถผกสอนใหห้อธริษฐานขอ (มธ. 6:12-14)
______________

ขข้อ 8:
5:8 บรรดาผผห้ทมีที่บรริสทุทธริธิ์ในใจยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่า เขาทรันี้งหลายจะไดห้เหก็นพระเจห้า

ผผข้มทีใจบรริสธทธริธิ์ททีที่ไดข้รษับพร
ความหมายสองประการเปป็นไปไดห้ในทมีที่นมีนี้:
1. คนทมีที่รรับการชคาระใหห้สะอาดแลห้วในใจ นรัที่นคคือ บรังเกริดใหมด่แลห้ว กก็จะเหก็นพระเจห้า นรัที่นคคือ จะรรับความ

รอด พระเจห้าทรงชคาระใจของคนบาปทรันี้งหลายใหห้บรริสทุทธริธิ์โดยความเชคืที่อ (กริจการ 15:9) พระคคากลด่าวอมีกวด่าผผห้คน 
‘ชคาระใจของตนใหห้บรริสทุทธริธิ์ในการเชคืที่อฟฝังความจรริงนรันี้น’ (นรัที่นคคือ ขด่าวสารขด่าวประเสรริฐทมีที่สรัที่งใหห้กลรับใจใหมด่และ
เชคืที่อ); การชคาระใหห้บรริสทุทธริธิ์นมีนี้เปป็นการงานหนศึที่งโดยทางพระวริญญาณและผผห้ทมีที่ถผกชคาระใหห้บรริสทุทธริธิ์เชด่นนรันี้นกก็ไดห้บรังเกริด
ใหมด่แลห้ว (1 ปต. 1:22, 23) และดผ ทริตรัส 2:14 ททุกคนทมีที่กลรับใจเชคืที่อกก็กลายเปป็นผผห้มมีสด่วนในสภาพของพระเจห้า (2 
ปต. 1:4) และเมลก็ดของพระเจห้าดคารงอยผด่ในครริสเตมียนคนนรันี้นจนสด่วนหนศึที่งของครริสเตมียนททุกคนทคาบาปไมด่ไดห้ (1 
ยอหห์น 3:9) จงสรังเกตวด่าการไดห้รรับพรในทมีที่นมีนี้กลด่าววด่า “บรรดาผผห้ทมีที่บรริสทุทธริธิ์ในใจยด่อมไดห้รรับพร” นรัที่นเปป็นอมีกวริธมีของ
การกลด่าววด่า ‘ความสทุขมมีแกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้รรับใจดวงใหมด่แลห้วจากพระเจห้าเมคืที่อพวกเขาไดห้บรังเกริดใหมด่’

2. ความหมายทมีที่สองกก็คคือวด่า เมคืที่อผผห้ใดบรริสทุทธริธิ์ในความคริดและชมีวริตของตนและใหห้องคห์พระผผห้เปป็นเจห้ามา
เปป็นอรันดรับหนศึที่งและหรันเสมียจากการรรักโลกและบาป เขากก็จะรผห้สศึกถศึงการสถริตอยผด่ดห้วยของพระเจห้ามากขศึนี้นเรคืที่อย ๆ 
ทราบนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า มาเขห้าเฝฟ้าพระเจห้าแบบหนห้าตด่อหนห้า พระเยซผทรงสรัญญาเหลด่าสาวกวด่าพระองคห์และ
พระบริดาจะทรงสคาแดงพระองคห์เอง (โดยทางพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์) แกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่รรักพระองคห์และรรักษาพระ
บรัญญรัตริทรันี้งหลายของพระองคห์ (ยอหห์น 14:15-26) พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงเปปิดเผยพระบริดาแกด่เราและโดย
เฉพาะอยด่างยริที่งแกด่เหลด่าครริสเตมียนทมีที่รรักพระครริสตห์จนถศึงขนาดทมีที่ถคือรรักษาพระบรัญญรัตริทรันี้งหลายของพระองคห์และมมี
ชมีวริตอยผด่เพคืที่อพระองคห์ พรห้อมกรับเรคืที่องนมีนี้ในความคริด อรัครทผตเปาโลโดยการดลใจจากพระเจห้าบรัญชาทริโมธมีวด่า “จง
รรักษาตรัวทด่านเองไวห้ใหห้บรริสทุทธริธิ์” (1 ทธ. 5:22) สองทริโมธมี 2:19-22 กลด่าวถศึงหรัวขห้อเดมียวกรัน เขาจะตห้อง “หนมีเสมีย
จากราคะตรัณหาของคนหนทุด่มสาว…จากใจบรริสทุทธริธิ์” ทริโมธมีจะตห้องเปป็นแบบอยด่างในความบรริสทุทธริธิ์ (1 ทธ. 4:12) 
และจะตห้องปฏริบรัตริตด่อสตรมีครริสเตมียนทรันี้งหลาย “พรห้อมกรับความบรริสทุทธริธิ์ททุกอยด่าง” (1 ทธ. 5:2) เสมียงรห้องทผลของ
ดาวริดในเพลงสดทุดมี 51 โดยเฉพาะขห้อ 2, 7, 10 คคือการรห้องขอใจทมีที่บรริสทุทธริธิ์ ขอพระบริดาผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์ของ
เราทรงโปรดลห้างและชคาระใจของผผห้อด่านททุกทด่านใหห้สะอาดและทคาใหห้มรันบรริสทุทธริธิ์ในสายพระเนตรอรันบรริสทุทธริธิ์ของ
พระองคห์ เพคืที่อทมีที่เราเองเชด่นกรันจะไดห้เหก็นพระเจห้า ทมีที่เราจะไดห้รรับการเปปิดเผยเกมีที่ยวกรับพระองคห์แบบวรันตด่อวรันผด่าน
ทางพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์และผด่านทางพระวจนะนรันี้น

__________________
ขข้อ 9:

5:9 บรรดาผผห้สรห้างสรันตริยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าพวก เขาจะถผกเรมียกวด่าเปป็นลผกทรันี้งหลายของพระเจห้า



ผผข้สรข้างสษันตริททีที่ไดข้รษับพร
พระเยซผ พระบทุตรของพระเจห้าเอง ทรงเปป็นผผห้สรห้างสรันตริทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุด ฉะนรันี้นจศึงเหมาะสมจรริง ๆ ทมีที่ผผห้

สรห้างสรันตริคนอคืที่น ๆ ควรถผกมองวด่าเปป็นเหมคือนพระเยซผและถผกเรมียกวด่าเปป็นลผกทรันี้งหลายของพระเจห้า การสรห้างสรันตริ
เปป็นอมีกคคาเรมียกทมีที่หมายถศึงความรรักฉรันทห์พมีที่นห้อง โลกภายนอกไมด่รรับรผห้คทุณธรรมแบบครริสเตมียนหลายประการ แตด่มรัน
รรับรผห้คทุณธรรมแหด่งความรรักฉรันทห์พมีที่นห้อง “โดยสริที่งนมีนี้คนทรันี้งปวงจะทราบวด่าทด่านทรันี้งหลายเปป็นสาวกของเรา ถห้าพวก
ทด่านมมีความรรักตด่อกรันและกรัน” (ยอหห์น 13:35) ความรรักเปป็นเหรมียญเงรินทมีที่ใชห้ไดห้ในททุกตลาด เหรมียญตราแหด่งทาง
ของพระเจห้าซศึที่งบรรดาคนบาปทมีที่ตที่คาชห้าทมีที่สทุดยอมรรับ ครริสเตมียนมากมายจรริง ๆ สผญเสมียอริทธริพลทรันี้งสรินี้นของตนเพคืที่อ
พระเจห้าไปเพราะพวกเขาไมด่ชอบสรันตริ แตด่ชอบหาเรคืที่องทะเลาะ ไมด่มมีใจกรทุณาและยกโทษใหห้ แตด่มมีใจขมขคืที่นและ
เตก็มไปดห้วยความเกลมียดชรัง! พระครัมภมีรห์มมีคคาเตคือนมากมายเกมีที่ยวกรับพวกชอบแสด่ พวกชอบยทุด่งเรคืที่องของคนอคืที่นและ
พวกชอบนรินทา ดผ สทุภาษริต 26:20, 1 ทริโมธมี 5:13, 2 เธสะโลนริกา 3:11 และ 1 เปโตร 4:15

การสรห้างสรันตริเกมีที่ยวขห้องกรับคทุณธรรมแบบครริสเตมียนททุกประการ ความรรักฉรันทห์พมีที่นห้อง ความไมด่เหก็นแกด่ตรัว 
ความถด่อมใจ การยกโทษใหห้ ดผ โรม 12:18; โรม 14:19; 1 เธสะโลนริกา 5:13; 2 ทริโมธมี 2:22; ฮมีบรผ 12:14; ยาก
อบ 3:17, 18 แบบอยด่างอรันโดด่งดรังของการสรห้างสรันตริในภาคพรันธสรัญญาเดริมไดห้แกด่ แบบอยด่างของอรับราฮรัม (ปฐม
กาล 13:8, 9) ของอริสอรัค (ปฐมกาล 26:17-22) ของยาโคบ (ปฐมกาล 32:13 ถศึง 33:4) จงจดจคาวด่าเหลด่าผผห้สรห้าง
สรันตริจะถผกเรมียกวด่าเปป็นลผกทรันี้งหลายของพระเจห้า ผผห้สรห้างสรันตริกก็มมีความสทุขและไดห้รรับพรจรริง ๆ!

_________________
ขข้อ 10-12:

5:10 บรรดาผผห้ทมีที่ถผกขด่มเหงเพราะเหก็นแกด่ความชอบ
ธรรมยด่อมไดห้รรับพร ดห้วยวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์
เปป็นของพวกเขา
5:11 เมคืที่อคนทรันี้งหลายจะดด่าวด่าพวกทด่าน และขด่มเหง
พวกทด่าน และกลด่าวความชรัที่วรห้ายททุกอยด่างตด่อพวก
ทด่านเปป็นความเทก็จเพราะเหก็นแกด่เรา พวกทด่านยด่อม

ไดห้รรับพร
5:12 จงปปีตริยรินดมีและมมีความชคืที่นชมยรินดมีอยด่างเหลคือ
ลห้น ดห้วยวด่าบคาเหนก็จของทด่านทรันี้งหลายในสวรรคห์กก็
ใหญด่ยริที่ง เพราะพวกเขาไดห้ขด่มเหงศาสดาพยากรณห์
ทรันี้งหลายซศึที่งอยผด่กด่อนพวกทด่านเหมคือนกรัน

ผผข้ถผกขข่มเหงกด็ไดข้รษับพร
จงสรังเกตวด่าการไดห้รรับพรนมีนี้มมีพระพรเดมียวกรันกรับของในขห้อ 3 “...อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปป็นของพวกเขา”

(ขห้อ 10) และ “บคาเหนก็จของทด่านทรันี้งหลายในสวรรคห์กก็ใหญด่ยริที่ง” (ขห้อ 12) จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับลผกา 
6:22, 23 ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้กลด่าววด่าคทุณไดห้รรับพรและมมีความสทุขหากคทุณถผกขด่มเหง แตด่ลผกา 6:26 ใหห้อมีกดห้านของ
ความจรริงนมีนี้วด่า “วริบรัตริแกด่เจห้าทรันี้งหลายเมคืที่อมนทุษยห์ททุกคนจะพผดถศึงพวกเจห้าในแงด่ดมี เพราะบรรพบทุรทุษของพวกเขาไดห้
กระทคาอยด่างนรันี้นแกด่พวกศาสดาพยากรณห์เทก็จ” เครคืที่องหมายของผผห้พยากรณห์แทห้คคือการถผกขด่มเหงเพราะเหตทุความ
ชอบธรรม เครคืที่องหมายของผผห้พยากรณห์เทก็จคคือความเปป็นทมีที่นริยมชมชอบ ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรเปป็นเหมคือนพระ
เยซผ และโลกไดห้เกลมียดชรังพระองคห์และไดห้ขด่มเหงพระองคห์ (ยอหห์น 15:18-21; ยอหห์น 17:14) หลายครรันี้งครริสเตมียน
แทห้ตห้องทนททุกขห์หากเขาซคืที่อตรงตด่อพระครริสตห์ จงสรังเกตวด่าสริที่งหนศึที่งทมีที่ยากทมีที่สทุดกก็คคือวด่าเขาตห้องทนททุกขห์กรับการถผกใสด่



รห้ายและถผกกลด่าวรห้าย ผผห้คน “จะกลด่าวความชรัที่วรห้ายททุกอยด่างตด่อพวกทด่านเปป็นความเทก็จเพราะเหก็นแกด่เรา” (ขห้อ 
11) และจะ “วด่ากลด่าวชคืที่อของพวกทด่านวด่าชรัที่วรห้าย” (ลผกา 6:22) นมีที่เปป็นการไดห้รรับพรประการสทุดทห้าย และภาระซศึที่ง
ดผเหมคือนหนรักกวด่าภาระอคืที่นทรันี้งปวงกก็มมีพระพรทมีที่ยริที่งใหญด่กวด่าภาระอคืที่นทรันี้งปวง ขณะทมีที่การไดห้รรับพรอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือ
สคาหรรับผผห้ยากจนในจริตวริญญาณ ผผห้รที่คาไหห้ ผผห้มมีใจอด่อนสทุภาพ ผผห้หริวและผผห้กระหายหาความชอบธรรม ผผห้เปปีปี่ยมความ
เมตตา ผผห้มมีใจบรริสทุทธริธิ์และผผห้สรห้างสรันตริ ทรันี้งหมดถผกเรมียกเพมียงวด่าผผห้ทมีที่ไดห้รรับพร ในพระคคาขห้อเดมียวสคาหรรับแตด่ละพวก 
การไดห้รรับพรนมีนี้กก็ถผกกลด่าวในพระคคาสามขห้อ ถผกกลด่าวซนี้คาและพรห้อมกรับคคาบรัญชาทมีที่ชรัดเจนวด่า “จงปปีตริยรินดมีและมมี
ความชคืที่นชมยรินดมีอยด่างเหลคือลห้น”! และในลผกาเราถศึงกรับไดห้รรับคคาบรัญชาวด่า “ในวรันนรันี้นทด่านทรันี้งหลายจงปปีตริยรินดมี 
และเตห้นโลดดห้วยความชคืที่นบาน”! ความเปปีปี่ยมสทุขสผงสทุดของครริสเตมียนคนใดกก็คคือการทนททุกขห์เหมคือนทมีที่พระเยซผไดห้
ทรงทนททุกขห์ และเพราะเหก็นแกด่พระนามอด่อนหวานของพระองคห์และไมด่ใชด่เพราะบาปใด ๆ ของเราเอง

ไมด่มมีพระพรเลยในการทนททุกขห์เพราะบาปทรันี้งหลายของเรา (1 ปต. 2:19, 20) แตด่เมคืที่อเราทนททุกขห์เพราะ
เหก็นแกด่พระเยซผ บคาเหนก็จแสนวริเศษสรักเพมียงใดจะตกเปป็นของเรา เราควรชคืที่นชมยรินดมีอยด่างเปปิดเผย อยด่างมมีความ
สทุข อยด่างเปปีปี่ยมสงด่าราศมีหากบางครรันี้งเราไดห้รรับอนทุญาตใหห้ทนททุกขห์เพราะเหก็นแกด่พระเยซผ มมีบอกไวห้เชด่นกรันใน 1 เป
โตร 4:16 ครริสเตมียนแทห้ควรคาดหมายการถผกขด่มเหงเพราะวด่าเขาจะไดห้รรับมรัน ดผ 2 ทริโมธมี 3:12 แบบอยด่างของ
พระครริสตห์และอรัครทผตททุกคนโดยเฉพาะเปาโล ควรทมีที่จะสอนเราใหห้คาดหมายการถผกขด่มเหง สเปอรห์เจมียนถผกพวก
แบบ๊พตริสในสมรัยของเขาเกลมียดชรัง ถอนตรัวจากสหภาพแบบ๊พตริสแหด่งอรังกฤษเพราะแนวคริดสมรัยใหมด่นริยมของมรัน 
ฟปินนมียห์เปป็นทมีที่เกรงกลรัวและถผกใสด่รห้ายวด่าเปป็นพวกชอบใชห้ความนด่าตคืที่นตาตคืที่นใจ ถผกกลด่าวหาวด่ามมีความเกรินพอดมีหลาย
อยด่างทางศาสนาและสอนนอกรมีต มผดมีนี้ถผกเรมียกวด่า “มผดมีนี้คนบห้า” ทอรห์เรยห์ถผกนรับวด่าเปป็นคนคลรัที่งศาสนาเกมีที่ยวกรับพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์และการอธริษฐาน ถผกเขห้าใจผริดและถผกใหห้รห้ายกระทรัที่งโดยพวกครริสเตมียนทมีที่ดมีในวรัยชราของเขา ใชด่
แลห้ว เหลด่าวริสทุทธริชนทมีที่ซคืที่อตรงทมีที่สทุดของพระเจห้าทนททุกขห์กรับการถผกขด่มเหงมาแลห้วทรันี้งนรันี้น พวกอรัครทผต “มมีความปปีตริ
ยรินดมีทมีที่เหก็นวด่า พวกเขาถผกนรับวด่าคผด่ควรทมีที่จะไดห้รรับความอรับอายเพราะพระนามของพระองคห์” (กริจการ 5:41)

พระพรนมีนี้ของการถผกขด่มเหง พระพรทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดซศึที่งเราไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้มมีความชคืที่นชมยรินดมีมากทมีที่สทุด
เกมีที่ยวกรับมรัน มมีบคาเหนก็จของมรันหลรัก ๆ แลห้วในสวรรคห์และในการครอบครองของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก 
เหมคือนกรับทมีที่คนยากจนจะไดห้รรับบคาเหนก็จของตนในอาณาจรักรอรันเปปีปี่ยมสทุขนรันี้นเชด่นกรัน คน ๆ หนศึที่งอาจมมีความสทุข
ไดห้ทมีที่ตนเปป็นคนยากจนและยรินยอมทมีที่จะยากจนตด่อไปเพราะเหก็นแกด่พระครริสตห์ เชด่นเดมียวกรัน ครริสเตมียนคนใดควร
เตก็มใจทมีที่จะถผกเขห้าใจผริด ถผกขด่มเหง และไมด่ไดห้รรับรางวรัลจนกระทรัที่งเขาเสมียชมีวริต ชคืที่นชมยรินดมีในความหวรังอรันมมีสทุขนรันี้น
ซศึที่งถผกตรันี้งไวห้ตรงหนห้าเขา พระเยซผกก็ทรงทคาเชด่นนรันี้นตามทมีที่คทุณเหก็นในฮมีบรผ 12:2 จงปลอบประโลมใจของพวกคทุณ
โดยพระสรัญญาอรันมมีสทุขนรันี้นของโรม 8:17, 18 และ 2 โครรินธห์ 4:8-18

_____________________
ขข้อ 13:

5:13 ทด่านทรันี้งหลายเปป็นเกลคือแหด่งแผด่นดรินโลก แตด่
ถห้าเกลคือนรันี้นหมดรสเคก็มของมรันไปแลห้ว จะทคาใหห้มรัน
มมีรสเคก็มอยด่างไรไดห้ ตรันี้งแตด่นรันี้นไปเกลคือนรันี้นกก็ไมด่เปป็น

ประโยชนห์อะไร นอกจากจะถผกโยนทรินี้งเสมีย และถผก
เหยมียบยที่คาใตห้เทห้าของมนทุษยห์



ครริสเตทียนทษัชื้งหลายเปป็นเกลชอททีที่รษักษาไวข้
ครริสเตมียนทรันี้งหลายเปป็นเกลคือแหด่งแผด่นดรินโลก เหมคือนกรับทมีที่เกลคือรรักษาเนคืนี้อสรัตวห์ไมด่ใหห้เนด่าเสมีย ครริสเตมียน

ทรันี้งหลายกก็เปป็นวรัตถทุกรันเสมียอยด่างหนศึที่ง เราอาจแนด่ใจไดห้วด่านานมาแลห้วหายนะภรัยทมีที่นด่ากลรัวหลายอยด่างคงจะทคาลาย
ประชากรของโลกไปแลห้วหากไมด่ใชด่เพราะอริทธริพลทมีที่รรักษาไวห้ของครริสเตมียนทรันี้งหลาย พระเจห้าไมด่อาจทคาลายเมคือง
โสโดมพรห้อมกรับโลททมีที่อยผด่ในนรันี้นไดห้ และหากตอนนรันี้นมมีครริสเตมียนถศึงสริบคน พวกเขากก็คงเปป็นเกลคือซศึที่งพอทมีที่จะรรักษา
คนทรันี้งเมคืองไมด่ใหห้ถผกทคาลายไดห้ (ปฐก. 18:23-32; ปฐก. 19:22) การวริงวอนเผคืที่อของโมเสสไดห้ชด่วยรรักษาชนชาตริ
อริสราเอลไวห้ไมด่ใหห้ถผกทคาลาย (อพย. 32:31-34) พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทมีที่ทรงกระทคากริจผด่านทางครริสเตมียนทรันี้งหลาย
บรัดนมีนี้กก็ทรงถนอมรรักษาอารยธรรมไวห้เพคืที่อทมีที่คนแหด่งการบาปผผห้นด่ากลรัวนรันี้นจะไมด่อาจถผกเผยตรัวและเขห้ายศึดครองโลก
ไดห้จนกวด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายและพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ถผกรรับออกไปในการรรับขศึนี้นนรันี้น (2 ธส. 2:1-8)

เกลคือในสมรัยพระครัมภมีรห์ไมด่ไดห้บรริสทุทธริธิ์และเปป็นเกลคือแบบทมีที่ถผกทคาใหห้บรริสทุทธริธิ์แลห้วเหมคือนทมีที่เรามมีตอนนมีนี้ 
เกลคือสมรัยกด่อนทคาจากเกลคือหรินหรคือถผกรวบรวมมาจากนนี้คาทะเลทมีที่ระเหยแลห้ว มรันจศึงมมีดรินและแรด่ธาตทุอคืที่น ๆ บางตรัว
ผสมอยผด่ เกลคือเชด่นนรันี้น หากเจอกรับนนี้คาและอากาศ อาจสผญเสมียความเคก็มของมรันไปไดห้และคงเหลคือแตด่สด่วนทมีที่เปป็น
ขยะ ครริสเตมียนททุกคนกก็เปป็นเกลคือบางสด่วนและดรินบางสด่วน พรห้อมกรับธรรมชาตริสองแบบ มนทุษยห์ใหมด่และมนทุษยห์
เกด่า ลผกของพระเจห้าพรห้อมกรับธรรมชาตริฝฝ่ายเนคืนี้อหนรังอรันเกด่า (รม. 7:14-25) ถห้าธรรมชาตริฝฝ่ายเนคืนี้อหนรังไดห้มมีชรัยใน
ชมีวริตของครริสเตมียนคนใด เกลคือนรันี้นกก็สผญเสมียความเคก็ม หรคือรสชาตริของมรันไปเสมียแลห้ว นรัที่นคคือ ครริสเตมียนคนนรันี้นไดห้
สผญเสมียอริทธริพลของตนทมีที่จะเปป็นพรและถนอมรรักษาโลกไวห้ และความเชคืที่อแบบครริสเตมียนของเขากก็กลายเปป็นเรคืที่อง
ทมีที่นด่าเยห้ยหยรัน ถผกมนทุษยห์เหยมียบยที่คาใตห้ฝฝ่าเทห้า

__________________
ขข้อ 14-16:

5:14 ทด่านทรันี้งหลายเปป็นความสวด่างของโลก นครซศึที่ง
อยผด่บนเนรินเขาจะถผกปปิดบรังไวห้ไมด่ไดห้
5:15 และมนทุษยห์กก็ไมด่จทุดเทมียน และวางเทมียนนรันี้นไวห้
ใตห้ถรัง แตด่ตรันี้งไวห้บนเชริงเทมียน และเทมียนนรันี้นกก็ใหห้ความ
สวด่างแกด่ททุกคนทมีที่อยผด่ในบห้านนรันี้น

5:16 จงใหห้ความสวด่างของพวกทด่านสด่องไปตด่อหนห้า
คนทรันี้งปวงอยด่างนรันี้น เพคืที่อวด่าพวกเขาจะไดห้เหก็นบรรดา
การงานทมีที่ดมีของพวกทด่าน และจะไดห้สรรเสรริญพระ
บริดาของพวกทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์

ครริสเตทียนทษัชื้งหลายเปป็นความสวข่างของโลก
พระครริสตห์เองทรงเปป็นความสวด่างของโลก (ยอหห์น 1:4-9; ยอหห์น 8:12; ยอหห์น 9:5) พระองคห์ตรรัสในทมีที่นมีนี้

วด่า “ทด่านทรันี้งหลายเปป็นความสวด่างของโลก” ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรสด่องสวด่างดห้วยความสวด่างและฤทธริธิ์เดชของ
พระครริสตห์ในโลกนมีนี้ พระองคห์ทรงเปป็นแบบอยด่างของเรา เราถผกเรมียกใหห้รรับภารกริจเดมียวกรันกรับพระครริสตห์ (ยอหห์น 
14:12; ยอหห์น 20:21; 1 ยอหห์น 4:17) ครริสเตมียนเปป็นเกลคือ ความสวด่าง และแมด่นนี้คาทมีที่มมีนนี้คาไหล นรัที่นคคือ แมด่นนี้คาแหด่ง
พระพรฝฝ่ายวริญญาณ (ยอหห์น 7:37-39) ครริสเตมียนเปป็นทด่อพระพรสคาหรรับความสวด่างและฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์ 
หนทางเดมียวทมีที่มรันจะเขห้าถศึงชาวโลกทมีที่หลงหายรอบตรัวเราไดห้ จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับมาระโก 4:21 และ
ลผกา 8:16 ครริสเตมียนทรันี้งหลายตห้องเปป็นดวงสวด่างทมีที่ลทุกโชนและสด่องสวด่างอยผด่เสมอเหมคือนยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา 



(ยอหห์น 5:35) นคาขด่าวประเสรริฐของพระครริสตห์ออกไปถศึงบรรดาคนบาป
ประทมีปดวงหนศึที่งทมีที่อยผด่ใตห้ถรังคงจะไมด่ทคาประโยชนห์อรันใด ครริสเตมียนทมีที่ไมด่ใหห้คคาพยานเพคืที่อพระครริสตห์กก็ไมด่ทคา

ประโยชนห์อรันใดเชด่นกรัน เทมียนควรอยผด่ “บนเชริงเทมียน” (ขห้อ 15) ครริสเตมียนกก็ควรอยผด่ในครริสตจรักรสรักแหด่งเชด่นกรัน 
เชริงเทมียนเปป็นตรัวแทนของครริสตจรักรทห้องถริที่นแหด่งหนศึที่งในวริวรณห์ 1:20 ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรปลด่อยใหห้ความสวด่าง
ของตนสด่องออกไปโดยการกลด่าวยอมรรับความเชคืที่อตด่อหนห้าผผห้คน รรับบรัพตริศมา ใหห้คคาพยานตด่อหนห้าผผห้คน ชนะจริต
วริญญาณ ประกาศขด่าวประเสรริฐและมมีการประพฤตริดมี

ชมีวริตครริสเตมียนไมด่ควรถผกปปิดซด่อนไวห้เปป็นความลรับ อยด่าเชคืที่อคคาโกหกของซาตานทมีที่วด่ามนทุษยห์สามารถใชห้ชมีวริ
ตนอกครริสตจรักรไดห้ดมีพอ ๆ กรับในครริสตจรักร หรคือเปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเจห้าไดห้ดมีพอ ๆ กรับทมีที่ไมด่มมีคคาพยานตด่อหนห้า
ผผห้คน จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับมรัทธริว 10:32, 33; โรม 10:9, 10; ฮมีบรผ 10:25 การประพฤตริดมีของครริสเตมียนไมด่ควร
มมีไวห้แคด่เพคืที่อโอห้อวด กระนรันี้นชมีวริตและการงานทมีที่ดมีของเขากก็ควรสด่องแสงตด่อหนห้าผผห้คน (ขห้อ 16) เพคืที่อทมีที่พวกเขาจะ
สรรเสรริญพระเจห้า

_________________
ขข้อ 17-22:

5:17 อยด่าคริดวด่าเรามาเพคืที่อจะทคาลายพระราช
บรัญญรัตริหรคือพวกศาสดาพยากรณห์เสมีย เรามริไดห้มา
เพคืที่อจะทคาลาย แตด่เพคืที่อจะทคาใหห้สคาเรก็จจรริง
5:18 เพราะเรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า 
จนกวด่าฟฟ้าสวรรคห์และแผด่นดรินโลกจะลด่วงไป แมห้แตด่
อรักษรหนศึที่งหรคือจทุด ๆ หนศึที่งกก็จะไมด่สผญไปจากพระ
ราชบรัญญรัตริ จนกวด่าสริที่งสารพรัดจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริง
5:19 เหตทุฉะนรันี้น ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะฝฝ่าฝฟนพระบรัญญรัตริทมีที่
นห้อยทมีที่สทุดนมีนี้สรักขห้อหนศึที่ง และจะสอนมนทุษยห์ใหห้ทคา
อยด่างนรันี้น ผผห้นรันี้นจะถผกเรมียกวด่า ผผห้นห้อยทมีที่สทุดใน
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะกระทคา
ตามและสอนพระบรัญญรัตริเหลด่านรันี้น ผผห้นรันี้นเองจะถผก
เรมียกวด่า เปป็นใหญด่ในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์
5:20 เพราะเรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ถห้าความ

ชอบธรรมของพวกทด่านจะไมด่เกรินกวด่าความชอบ
ธรรมของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารริสมี พวก
ทด่านจะไมด่ไดห้เขห้าในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เลยไมด่วด่า
ในกรณมีใด
5:21 ทด่านทรันี้งหลายไดห้ยรินวด่ามมีคคากลด่าวโดยคนเหลด่า
นรันี้นในครรันี้งโบราณวด่า ‘เจห้าอยด่าฆด่าคน’ และผผห้ใด
กก็ตามทมีที่จะฆด่าคน จะตห้องตกอยผด่ในอรันตรายแหด่งการ
พริพากษา
5:22 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ผผห้ใดกก็ตามทมีที่
โกรธพมีที่นห้องของตนโดยไมด่มมีเหตทุ จะตห้องตกอยผด่ใน
อรันตรายแหด่งการพริพากษา และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะ
กลด่าวกรับพมีที่นห้องของตนวด่า ‘คนไรห้ปฝัญญา’ จะตห้องตก
อยผด่ในอรันตรายแหด่งสภา แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะกลด่าววด่า
 ‘เจห้าโงด่’ จะตห้องตกอยผด่ในอรันตรายแหด่งไฟนรก

ครริสเตทียนและภาคพษันธสษัญญาเดริม
ภาคพรันธสรัญญาเดริม (พระราชบรัญญรัตริและพวกศาสดาพยากรณห์) ยรังเปป็นพระวจนะของพระเจห้าและมมี

ประโยชนห์สคาหรรับครริสเตมียนทรันี้งหลายเชด่นเดมียวกรับภาคพรันธสรัญญาใหมด่ พระเยซผไมด่ไดห้ทรงยกเลริกภาคพรันธสรัญญา
เดริม พระบรัญญรัตริดห้านพริธมีการบางขห้อถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงแลห้ว แตด่โดยรวมนรันี้น ภาคพรันธสรัญญาเดริมกก็เตก็มไปดห้วย
ความหมายอรันอทุดมและคคาบรัญชาอรันเปปีปี่ยมสทุขสคาหรรับครริสเตมียนทรันี้งหลาย ครริสเตมียนจคานวนมากเกรินไปพยายามทมีที่



จะเลมีที่ยงหนห้าทมีที่ของตนเกมีที่ยวกรับการถวายสริบชรักหนศึที่ง ฯลฯ โดยการกลด่าววด่าหนห้าทมีที่เหลด่านรันี้นเปป็น “พระราชบรัญญรัตริ”
พระราชบรัญญรัตริไมด่ถผกลห้มเลริกไป แตด่ยรังมมีความหมายฝฝ่ายวริญญาณสคาหรรับครริสเตมียนอยผด่ ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่อยผด่
ภายใตห้พรันธะหนห้าทมีที่ในการถคือรรักษาเรคืที่องทางพริธมีการทรันี้งหลายอยด่างการเขห้าสทุหนรัต (1 คร. 7:18-20) วรันสะบาโต
ของพวกยริวในวรันเสารห์ (คส. 2:14-17) หรคือโภชนาการของพวกยริวทมีที่หห้ามกรินเนคืนี้อหมผ ปลาทมีที่ไมด่มมีเกลก็ด ฯลฯ (1 
ทธ. 4:4, 5) แตด่บรัญญรัตริดห้านศมีลธรรมททุกขห้อทมีที่เกมีที่ยวขห้องในขห้ออคืที่น ๆ ของบรัญญรัตริสริบประการและในสด่วนอคืที่น ๆ ของ
ภาคพรันธสรัญญาเดริมกก็ยรังเปป็นมาตรฐานทมีที่ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรพยายามทมีที่จะดคาเนรินชมีวริตใหห้ไดห้ตามนรันี้นอยผด่

ขห้อ 20 อธริบายหนห้าทมีที่ของครริสเตมียนทรันี้งหลาย พวกฟารริสมีถคือรรักษาตรัวอรักษรของพระราชบรัญญรัตริแบบ
ภายนอก แตด่ภายในเปป็นพวกหนห้าซคืที่อใจคด (มธ. 23; ลผกา 18:9-14) แตด่ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรมมีพระราชบรัญญรัตริ
นรันี้นจารศึกอยผด่ในใจของตน (ยรม. 31:33) นรัที่นคคือ ความปรารถนาทมีที่จะทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัยและถคือรรักษาจริต
วริญญาณแหด่งพระบรัญญรัตริเหลด่านรันี้น ความรรักทคาใหห้พระราชบรัญญรัตริทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จจรริง (มธ. 22:37-40; รม.
 13:8-10; กท. 5:14) กลด่าวอมีกนรัยหนศึที่ง ขห้อ 20 หมายความวด่า หากไมด่มมีใจดวงใหมด่ ใจทมีที่มมีความชอบธรรมของ
พระครริสตห์และมมีความรรักทมีที่พระเจห้าทรงปลผกฝฝังไวห้เพคืที่อจะทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า กก็ไมด่มมีผผห้ใดรอดไดห้ ความ
ชอบธรรมนรันี้นทมีที่เราตห้องการคคือ ความชอบธรรมทมีที่เราไดห้รรับในการบรังเกริดใหมด่ ซศึที่งแตกตด่างมากจรริง ๆ จากความมมี
ศมีลธรรมของมนทุษยห์

ขห้อ 21 และ 22 แสดงใหห้เหก็นวด่าครริสเตมียนควรตมีความพระราชบรัญญรัตริ ไมด่ใชด่แคด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่ฆด่าคนจรริง 
ๆ ทมีที่มมีความผริด แตด่คนทมีที่ “โกรธพมีที่นห้องของตนโดยไมด่มมีเหตทุ” หรคือคนทมีที่เรมียกพมีที่นห้องของตนวด่า “คนไรห้ปฝัญญา” หรคือ
“เจห้าโงด่” กก็มมีความผริดเชด่นกรัน คนทมีที่ยรังไมด่ไดห้บรังเกริดใหมด่ผผห้ซศึที่งเหยมียดหยามพมีที่นห้องของตนมากพอจนเรมียกเขาวด่าคนโงด่
จะถผกลงโทษในนรกในฐานะฆาตกร มมีความผริดโทษฐานละเมริดพระราชบรัญญรัตริ! จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับการ
ตมีความของพระครริสตห์เกมีที่ยวกรับพระบรัญชาเกมีที่ยวกรับการเลด่นชผห้ในขห้อ 27 และ 28 และความเกลมียดชรังกก็เทมียบ
เทด่ากรับการฆาตกรรม (1 ยอหห์น 3:15)

บรัญญรัตริสริบประการกลด่าววด่า “เจห้าอยด่าฆด่าคน” แตด่คนทมีที่เกลมียดชรังในใจของตนกก็มมีความผริดเรคืที่องฆาตกรรม
(1 ยอหห์น 3:15) และคนทมีที่ดผหมริที่นพมีที่นห้องของตนมากพอจนเรมียกเขาวด่าคนโงด่กก็ตกอยผด่ในอรันตรายของไฟนรก

พระเยซผไมข่ไดข้ตรษัสขษัดแยข้งหรชอบษัญชาแยข้งกษับ
ภาคพษันธสษัญญาเดริม

มรันเปป็นเรคืที่องทมีที่สคาครัญมากทมีที่สทุดในการมองเหก็นวด่าพระเยซผกคาลรังใหห้ความเหก็นชอบและรรับรองความจรริงแทห้
ของภาคพรันธสรัญญาเดริมทรันี้งหมด คคาเรมียก “พระราชบรัญญรัตริ” ในขห้อ 17 หมายถศึงหนรังสคือหห้าเลด่มแรกของโมเสส 
คคาเรมียก “พวกศาสดาพยากรณห์” หมายถศึงเหลด่าศาสดาพยากรณห์ใหญด่และนห้อยของภาคพรันธสรัญญาเดริม แตด่โดย
รวมแลห้วคคาเรมียกทรันี้งสองในทมีที่นมีนี้หมายถศึงภาคพรันธสรัญญาเดริมทรันี้งหมด และพระเยซผไดห้เสดก็จมามริใชด่เพคืที่อทมีที่จะทคาลาย
แตด่เพคืที่อทคาใหห้พระครัมภมีรห์ภาคพรันธสรัญญาเดริมสคาเรก็จจรริง คนเหลด่านรันี้นทมีที่ชอบปฏริเสธบรันทศึกเรคืที่องการทรงสรห้างในปฐม
กาล เรคืที่องนนี้คาทด่วมโลก หรคือการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นของหนรังสคืออพยพตห้องรรับมคือกรับพระเยซผครริสตห์ผผห้ทรงประกาศวด่า
ไมด่มมีสรักตรัวอรักษรหรคือสรักจทุด นรัที่นคคือ ตรัวอรักษรทมีที่เลก็กทมีที่สทุดและสด่วนของตรัวอรักษรหนศึที่งในภาษาฮมีบรผ จะสผญไปจนกวด่า
จะสคาเรก็จจรริงทรันี้งสรินี้น



หลรังจากการคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ พระองคห์ทรงประกาศอมีกวด่า คน ๆ หนศึที่งเปป็นคนโงด่คคือ ผผห้มมีใจ
เฉคืที่อยทมีที่จะเชคืที่อสริที่งสารพรัดทมีที่พวกศาสดาพยากรณห์กลด่าวไวห้แลห้ว “และเรริที่มตห้นทมีที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณห์ 
พระองคห์ทรงอธริบายใหห้เขาทรันี้งสองฟฝังในพระครัมภมีรห์ททุกขห้อถศึงสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่เกมีที่ยวกรับพระองคห์เอง” (ลผกา 24:25-27)
พระเยซผเจห้าทรงหมายถศึง “พระครัมภมีรห์ททุกขห้อ”; ภาคพรันธสรัญญาเดริมทรันี้งหมดเปป็นพระวจนะของพระเจห้าซศึที่งไดห้รรับ
การดลใจและผริดพลาดไมด่ไดห้ พวกสมรัยใหมด่นริยมบางคนสอนเรคืที่อง “การเปปิดเผยแบบเปป็นลคาดรับ” ซศึที่งโดยคคานมีนี้พวก
เขาหมายความวด่าบางสด่วนของพระครัมภมีรห์นรันี้นสมบผรณห์และบางสด่วนกก็สมบผรณห์นห้อยกวด่า วด่าพระครัมภมีรห์เปป็นเพมียง
บรันทศึกเกมีที่ยวกรับความคริดทางศาสนาและการเตริบโตของชนชาตริยริว มมีการเปปิดเผยบางอยด่างจากพระเจห้า พวกสมรัย
ใหมด่นริยมบางคนอห้างวด่าภาคพรันธสรัญญาเดริมไมด่ใหห้ภาพทมีที่แทห้จรริงของพระเจห้าและพวกเขายรังตรันี้งตรัวเปป็นตทุลาการ
เกมีที่ยวกรับมาตรฐานทางศมีลธรรมของภาคพรันธสรัญญาเดริมดห้วย แตด่คคาสอนเชด่นนรันี้นขรัดแยห้งกรับคคาตรรัสทมีที่ชรัดเจนของ
พระเยซผครริสตห์

การเปปิดเผยในพระครัมภมีรห์เปป็นลคาดรับเฉพาะในความหมายทมีที่วด่าพระเจห้าไดห้ทรงเปปิดเผยมากขศึนี้นเกมีที่ยวกรับ
พระองคห์เองและนนี้คาพระทรัยของพระองคห์ในการเปปิดเผยอคืที่น ๆ เพริที่มเตริม แตด่ประโยคแรกในปฐมกาลเปป็นพระ
วจนะทมีที่แทห้จรริงของพระเจห้าอยด่างผริดพลาดไมด่ไดห้และอยด่างสมบผรณห์พอ ๆ กรับยอหห์น 3:16

นรักเรมียนทมีที่ตคืนี้นเขรินบางคนชอบพยายามทคาใหห้พระเยซผเจห้าตรรัสขรัดแยห้งกรับพระองคห์เองในบททมีที่หห้าเดมียวกรัน
นมีนี้ของมรัทธริว พวกเขาคริดแบบคนโงด่วด่าพระเยซผทรงประณามคคาสอนบางตอนของภาคพรันธสรัญญาเดริมหลรังจากทมีที่
พระองคห์ตรรัสอยด่างชรัดแจห้งแลห้ววด่าพระราชบรัญญรัตริและพวกศาสดาพยากรณห์พรินาศไปไมด่ไดห้และวด่าพระองคห์มริไดห้
เสดก็จมาเพคืที่อจะทคาลายภาคพรันธสรัญญาเดริม นรักเรมียนเชด่นนรันี้นดศึงความสนใจไปทมีที่หกครรันี้งนรันี้นในบทนมีนี้ทมีที่พระเยซผตรรัส
วด่า “มมีกลด่าวไวห้วด่า…แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า…” หรคือคคาเรมียกทรันี้งหลายทมีที่คลห้ายกรัน ราวกรับวด่าพระเยซผตรรัส
แยห้งกรับภาคพรันธสรัญญาเดริม แตด่พระองคห์มริไดห้ทรงทคาเชด่นนมีนี้ตามทมีที่คทุณจะเหก็น

1. ในขห้อ 21 และ 22 พระเยซผทรงรรับรองคคาบรัญชาทมีที่ชรัดเจนของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่วด่า “เจห้าอยด่าฆด่า
คน…” แตด่พระองคห์ทรงเสรริมการตมีความของพระองคห์เองเขห้าไปวด่าแมห้กระทรัที่งความโกรธและการดผหมริที่นพมีที่นห้องของ
ตนกก็เปป็นบาปทมีที่จะนคาการพริพากษามา ไมด่มมีการบอกใบห้เลยสรักนริดตรงนมีนี้วด่าพระเยซผตรรัสแยห้งกรับภาคพรันธสรัญญา
เดริม!

2. ในขห้อ 27, 28 พระเยซผไมด่เพมียงรรับรองบรัญญรัตริของภาคพรันธสรัญญาเดริมเกมีที่ยวกรับการเลด่นชผห้ แตด่ตรรัสวด่า
พระเจห้าทรงถศึงขรันี้นพริพากษาใจของมนทุษยห์ในสด่วนทมีที่เกมีที่ยวขห้องกรับบาปนมีนี้

3. ในขห้อ 31, 32 พระเยซผไมด่เพมียงรรับรองขห้อหห้ามของโมเสสเกมีที่ยวกรับการหยด่ารห้าง แตด่พระองคห์ทรงเพริที่ม
ขห้อหห้ามอคืที่น ๆ เขห้าไปอมีก

4. ในขห้อ 33, 34 พระเยซผไมด่เพมียงรรับรองคคาบรัญชาของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่วด่าคนเราไมด่ควรผริดคคาสรัตยห์
ปฏริญาณของตน แตด่ทรงเสรริมเขห้าไปวด่าเรา “ไมด่ควรสาบานเลย”

5. ในขห้อ 38, 39 พระเยซผไมด่เพมียงรรับรองคคาบรัญชาของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่วด่า “ตาแทนตา” แตด่ตรรัส
วด่าครริสเตมียนควรเสนอทรันทมีทมีที่จะชดใชห้ใหห้สองเทด่า หากเขาสมควรถผกตบทมีที่แกห้มขห้างหนศึที่ง เขากก็จะตห้องเสนอแกห้มทรันี้ง
สองขห้าง หากเขาถผกฟฟ้องรห้องใหห้ตห้องเสมียเสคืนี้อนอกของตนไป เขากก็จะตห้องใหห้เสคืนี้อคลทุมของเขาเชด่นกรัน หากเขาถผก



บรังครับโดยกฎหมายทมีที่ยทุตริธรรมใหห้ไปหนศึที่งไมลห์ในการทคาใหห้คคาบรัญชาของภาคพรันธสรัญญาเดริมสคาเรก็จจรริง เขากก็จะ
ตห้องไปสองไมลห์

6. ในขห้อ 43 และ 44 พระเยซผไมด่เพมียงทรงรรับรองคคาบรัญชาทมีที่ชรัดเจนของภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่วด่า “เจห้า
จงรรักเพคืที่อนบห้านของเจห้า” แตด่พระองคห์ทรงทคาลายการเพริที่มเขห้ามานรันี้นของพวกธรรมาจารยห์อยด่างเปปิดเผย ซศึที่งสอน
วด่าพวกเขาควร “เกลมียดชรังศรัตรผของเจห้า” ซศึที่งขรัดแยห้งกรับบรัญญรัตริของภาคพรันธสรัญญาเดริม ดผ เลวมีนริตริ 19:17, 18 
ภาคพรันธสรัญญาเดริมไมด่ไดห้บรัญชาผผห้คนทมีที่ใดเลยใหห้เกลมียดชรังเหลด่าศรัตรผของพวกเขา นรัที่นเปป็นคคาพผดขรัดแยห้งทมีที่พวก
อาจารยห์ยริวไดห้เพริที่มเขห้ามา

ในททุกกรณมีพระเยซผไมด่เพมียงรรับรองความจรริงแทห้ของบรัญญรัตริภาคพรันธสรัญญาเดริม แตด่ประทานการ
ประยทุกตห์ใชห้ฝฝ่ายวริญญาณทมีที่กวห้างกวด่าใหห้แกด่มรัน

ขข้อ 23-26:
5:23 เหตทุฉะนรันี้น ถห้าทด่านนคาของกคานรัลของทด่านมา
ถศึงแทด่นบผชาแลห้ว และทมีที่นรัที่นระลศึกไดห้วด่า พมีที่นห้องของ
ทด่านมมีเหตทุขรัดเคคืองตด่อทด่าน
5:24 จงวางของกคานรัลของทด่านไวห้ทมีที่นรัที่นตรงหนห้า
แทด่นบผชา และไปตามทางของทด่าน จงคคืนดมีกรันกรับพมีที่
นห้องของทด่านเสมียกด่อน แลห้วคด่อยมาและถวายของ
กคานรัลของทด่าน

5:25 จงปรองดองกรับคผด่ความของทด่านโดยเรก็ว ขณะ
ทมีที่ทด่านไปตามทางกรับเขา เกรงวด่าในเวลาหนศึที่งเวลา
ใดคผด่ความนรันี้นจะมอบทด่านไวห้กรับผผห้พริพากษา และผผห้
พริพากษาจะมอบทด่านไวห้กรับผผห้คทุม และทด่านจะถผก
โยนเขห้าไปในคทุก
5:26 เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านวด่า ทด่านจะออก
จากทมีที่นรัที่นไมด่ไดห้เลย จนกวด่าทด่านจะไดห้ใชห้หนมีนี้จนครบ

การทสาการชดใชข้ใหข้แกข่ผผข้ททีที่ถผกทสาผริด
หรชอผผข้ททีที่ถผกลข่วงเกริน

ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้มมีความสคาครัญเพคืที่อแสดงใหห้เหก็นวด่าเหตทุใดคคาอธริษฐานถศึงไมด่ไดห้รรับคคาตอบ เหมคือนกรับทมีที่ยริว
คนใดอยากนคาเครคืที่องบผชาของตนมายรังแทด่นบผชา ครริสเตมียนคนใดกก็ควรถวายคคาอธริษฐานของตนแดด่พระเจห้า และ
พระเจห้าจะไมด่ทรงฟฝังคคาอธริษฐานของผผห้ทมีที่ไมด่ยอมยกโทษใหห้พมีที่นห้องของตน (มธ. 6:15; 18:35; มก. 11:25, 26) 
ตามขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ สรันตริในทด่ามกลางพมีที่นห้องครริสเตมียนเปป็นสริที่งสคาครัญทมีที่สทุดทมีที่ควรพริจารณา มนทุษยห์ไมด่อาจคคืนดมีกรับ
พระเจห้าไดห้หากเขาไมด่คคืนดมีกรับมนทุษยห์ (1 ยอหห์น 2:9; 1 ยอหห์น 4:20) ครริสเตมียนททุกคนควร “ปรองดองกรับคผด่ความ
ของทด่านโดยเรก็ว” อยด่าไปแคด่ครศึที่งทาง แตด่ไปจนสทุดทางเพคืที่อสรห้างสรันตริ ไมด่วด่าใครจะเปป็นฝฝ่ายผริด ในการเชคืที่อมโยงกรับ
ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ ดผ ขห้อ 38 ถศึง 42 ซศึที่งกลด่าวถศึงการชดใชห้เชด่นกรัน ความรรัก การยกโทษใหห้ ความถด่อมใจ คคาตอบ
อรันอด่อนหวานซศึที่ง “หรันเหความโกรธไปเสมีย” (สภษ. 15:1) และการตอบแทนความชรัที่วดห้วยความดมีจะสรห้างสรันตริ 
ประหยรัดคด่าใชห้จด่าย และไมด่เปป็นเหตทุใหห้ครริสเตมียนผผห้นรันี้นตห้องสผญเสมียสริที่งใดเลย ผมขอแนะนคาผผห้อด่านใหห้ดผสองบทยาว
นรันี้นเกมีที่ยวกรับ “Hindered Prayer” ในหนรังสคือของผผห้แตด่ง, PRAYER-Asking and Receiving

ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้ สทุภาษริต 16:7 เคยเปป็นพระพรทมีที่ยริที่งใหญด่ประการหนศึที่งสคาหรรับผมในการนคาสรันตริใหห้เกริด
กรับบางคนทมีที่ชรัที่วและไมด่รรับความรอด

________________



ขข้อ 27-30:
5:27 ทด่านทรันี้งหลายไดห้ยรินวด่ามมีคคากลด่าวโดยคนเหลด่า
นรันี้นในครรันี้งโบราณวด่า ‘เจห้าอยด่าเลด่นชผห้’
5:28 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ผผห้ใดกก็ตามทมีที่
มองผผห้หญริงคนหนศึที่งเพคืที่อใหห้เกริดใจกคาหนรัดในหญริงนรันี้น 
เขากก็ไดห้เลด่นชผห้กรับหญริงนรันี้นในใจของตนแลห้ว
5:29 และถห้าตาขห้างขวาของทด่านทคาใหห้ทด่านหลงผริด 
จงควรักตานรันี้นออก และโยนมรันทรินี้งเสมียจากทด่าน 
เพราะวด่าจะเปป็นประโยชนห์แกด่ทด่านทมีที่จะเสมียอวรัยวะ

ของทด่านไปอยด่างหนศึที่ง และทรันี้งตรัวของทด่านจะไมด่ถผก
ทรินี้งลงในนรก
5:30 และถห้ามคือขห้างขวาของทด่านทคาใหห้ทด่านหลงผริด 
จงตรัดมคือนรันี้นออก และโยนมรันทรินี้งเสมียจากทด่าน 
เพราะวด่าจะเปป็นประโยชนห์แกด่ทด่านทมีที่จะเสมียอวรัยวะ
ของทด่านไปอยด่างหนศึที่ง และทรันี้งตรัวของทด่านจะไมด่ถผก
ทรินี้งลงในนรก

บาปอยผข่ในใจซซที่งเปป็นททีที่ ๆ พระเจข้าทรงเหด็น
มนทุษยห์ตรัดสรินโดยสริที่งทมีที่ปรากฏภายนอก แตด่พระเจห้าทรงมองทมีที่หรัวใจ (1 ซมอ. 16:7) ฉะนรันี้นจรริง ๆ แลห้ว

บาปททุกอยด่างจศึงมมีตห้นกคาเนริดในใจ (มธ. 12:34, 35; 15:18, 19; ลผกา 6:45) ฉะนรันี้นชายหรคือหญริง “ทมีที่นด่านรับถคือ” 
อาจเปป็นคนเลด่นชผห้ทมีที่เลวรห้ายในใจกก็ไดห้ ตาทมีที่มองดห้วยใจกคาหนรัด (ขห้อ 29) ควรถผกตรัดสรินโดยครริสเตมียนผผห้นรันี้น และมคือ
ทมีที่อาจครันยริบ ๆ ทมีที่จะหยริบสริที่งซศึที่งไมด่ใชด่ของ ๆ ตนไป (ขห้อ 30) ควรทมีที่จะทคาใหห้ททุกคนตระหนรักถศึงความชรัที่วแหด่งใจของ
ตน ดผสริวด่าพระเยซผทรงเสรริมกคาลรังคคาบรัญชาในภาคพรันธสรัญญาเดริมอยผด่เสมอ

ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้หมายความวด่าการไดห้รรับความรอดมมีความสคาครัญมากกวด่าการมมีดวงตาของคทุณหรคือการ
มมีมคือของคทุณหรคือการมมีเทห้าของคทุณ; วด่าถห้ามรันจคาเปป็นเพคืที่อทมีที่จะหลมีกไกลจากนรก คน ๆ หนศึที่งควรเตก็มใจทมีที่จะควรักตา
ของตนออก ทมีที่จะตรัดมคือของตนทรินี้ง หรคือตรัดเทห้าของตนทรินี้ง แนด่นอนวด่า ในความเปป็นจรริงแลห้ว มรันไมด่จคาเปป็นเลยทมีที่จะ
ตห้องควรักตาของคทุณออก แนด่นอนวด่ามรันไมด่จคาเปป็นเลยทมีที่จะตรัดมคือหรคือเทห้าของคทุณทรินี้งเพคืที่อทมีที่จะรรับความรอด แตด่บาง
ครรันี้งคนบาปทมีที่หลงหายคนใด ในการหรันมาหาองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า ตห้องสละทรินี้งบางสริที่งทมีที่ตนรรักมากกวด่าตาขวาของ
ตนหรคือมคือของตนหรคือเทห้าของตน ฉะนรันี้นสริที่งใดกก็ตามทมีที่คน ๆ หนศึที่งตห้องเสมียเมคืที่อเขาตห้องสละทรินี้งหลายสริที่งเพคืที่อหรันมา
หาพระเยซผและกลรับใจเชคืที่อและรรับความรอด การไดห้รรับความรอดกก็คทุห้มคด่ากรับททุกสริที่งทมีที่เขาตห้องเสมียและมากยริที่งกวด่า
นรันี้น กลด่าวอมีกนรัยหนศึที่ง ผผห้คนไมด่ควรปลด่อยใหห้สริที่งใดในโลกมาทคาใหห้จริตวริญญาณของตนตกอยผด่ในอรันตราย

เราททุกคนเปป็นผผห้มมีบาปหนา ดรังนรันี้นความหวรังเดมียวสคาหรรับใครกก็ตามในพวกเราคคือความเมตตา ททุกคน
ตห้องยอมรรับวด่าตนมมีความผริดเรคืที่องบาปอรันเลวรห้ายในใจ จคาไวห้วด่าพระราชบรัญญรัตริเปป็นครผทมีที่พาเรามาถศึงพระครริสตห์ 
(กท. 3:24) ฉะนรันี้นขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้จศึงแสดงใหห้เราเหก็นวด่าเราตห้องการพระผผห้ชด่วยใหห้รอดองคห์หนศึที่งมากขนาดไหน

ขห้อ 29 และ 30 หมายความวด่าทรันี้งรด่างกายจะถผกโยนทรินี้งในนรก ไมด่มมีรด่างกายใดนอกจากรด่างกายทมีที่จรับ
ตห้องไดห้ พระเยซผตรรัสเรคืที่องเดมียวกรันในมรัทธริว 10:28 วด่า “และอยด่ากลรัวคนทรันี้งหลายซศึที่งฆด่าไดห้แตด่กาย แตด่ไมด่สามารถ
ทมีที่จะฆด่าจริตวริญญาณไดห้ แตด่จงกลรัวพระองคห์ผผห้ซศึที่งทรงสามารถทมีที่จะทคาลายทรันี้งจริตวริญญาณและรด่างกายในนรกไดห้ดมี
กวด่า” แนด่นอนวด่าการโยนทรินี้งรด่างกายในนรกนมีนี้จะมาหลรังจากการฟฟฟื้นคคืนชมีพของคนทมีที่ไมด่รอด การฟฟฟื้นคคืนชมีพและ
การพริพากษาของผผห้คนทมีที่หลงหายถผกพรรณนาในวริวรณห์ 20:11-15 ตอนนมีนี้วริญญาณของเหลด่าคนบาปทมีที่ตายไปแลห้ว
กก็อยผด่ในนรก แตด่รด่างกายของพวกเขาอยผด่ในหลทุมศพ หรคืออาจอยผด่ในทะเล แตด่เมคืที่อรด่างกายถผกทคาใหห้เปป็นขศึนี้นและพวก



เขาจะถผกพริพากษา เมคืที่อนรันี้นทรันี้งจริตวริญญาณและรด่างกายจะถผกโยนทรินี้งในนรก เหมคือนทมีที่พระเยซผตรรัสไวห้
_______________

ขข้อ 31, 32:
5:31 มมีคคากลด่าวไวห้วด่า ‘ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะหยด่าภรรยา
ของตน กก็จงใหห้เขามอบหนรังสคือหยด่าใหห้แกด่ภรรยา
นรันี้น’
5:32 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ผผห้ใดกก็ตามทมีที่

จะหยด่าภรรยาของตน ยกเวห้นสคาหรรับสาเหตทุการ
ลด่วงประเวณมี กก็ทคาใหห้หญริงนรันี้นเลด่นชผห้ และผผห้ใดกก็ตามทมีที่
จะแตด่งงานกรับหญริงทมีที่หยด่ากรันแลห้ว กก็เลด่นชผห้

การลข่วงประเวณที การเลข่นชผข้ไมข่ยอมเลริก เปป็น
เหตธผลเดทียวททีที่อนธญาตใหข้หยข่ารข้างไดข้

จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับมรัทธริว 19:3-12 ซศึที่งครบถห้วนมากกวด่า ดผมาระโก 10:2-12; 1 โครรินธห์ 7:2-16 
เชด่นกรัน ขห้อ 31 อห้างอริงไปยรังพระราชบรัญญรัตริ 24:1-4 ซศึที่งเราควรตรันี้งใจอด่านมาก ๆ มรันเรริที่มปรากฏชรัดเจนวด่าการ
หยด่ารห้างรวมถศึงสริทธริธิ์ทมีที่จะแตด่งงานใหมด่ดห้วย จงสรังเกตพระราชบรัญญรัตริ 24:3, 4 ดห้วยความใสด่ใจมากเปป็นพริเศษ หญริง
คนใดทมีที่หยด่าขาดจากสามมีคนหนศึที่งและไปแตด่งงานกรับสามมีอมีกคนตห้องไมด่กลรับไปหาสามมีคนแรกนรันี้น เขาถผกเรมียกวด่า 
“สามมีคนกด่อนของนาง” และอรันทมีที่จรริงกก็ไมด่ใชด่สามมีของนางอมีกตด่อไปแลห้ว ผผห้คนทมีที่ทคาผริดไปแลห้วเกมีที่ยวกรับการหยด่ารห้าง
ไมด่ควรทคาผริดอมีกโดยการทคาลายการแตด่งงานครรันี้งทมีที่สองนรันี้น เพราะวด่านรัที่นไมด่อาจทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัยไดห้ ตาม
คคาสอนของพระเยซผ การหยด่ารห้าง ซศึที่งอนทุญาตใหห้พวกยริวสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมกระทคาไดห้เพราะความมมีใจแขก็ง
กระดห้างของพวกเขา บรัดนมีนี้ไมด่อนทุญาตใหห้กระทคาไดห้ยกเวห้นในกรณมีทมีที่ฝฝ่ายหนศึที่งมมีความผริดเรคืที่องการลด่วงประเวณมี (ซศึที่ง
ในทางปฏริบรัตรินรันี้นมมีความหมายเหมคือนกรันกรับการเลด่นชผห้ ยกเวห้นตรงทมีที่วด่าการลด่วงประเวณมีเปป็นคคาเรมียกทมีที่รทุนแรงกวด่า
เลก็กนห้อยซศึที่งหมายถศึงการแพศยาหรคือการเลด่นชผห้แบบตด่อเนคืที่อง) การเลด่นชผห้ทคาใหห้ชมีวริตคผด่พรัง การเมาเหลห้า การเขห้ากรัน
ไมด่ไดห้ ความโหดรห้าย ฯลฯ ไมด่ใชด่เหตทุผลตามพระครัมภมีรห์สคาหรรับการหยด่ารห้าง อยด่างไรกก็ตาม เมคืที่อฝฝ่ายหนศึที่งของคผด่ทมีที่
หยด่ารห้างทคาการเลด่นชผห้โดยการแตด่งงานใหมด่ มรันกก็ทคาลายคคาปฏริญาณและพรันธะแหด่งการสมรสอยด่างชรัดเจน การ
แตด่งงานหนสองไมด่ควรถผกทคาลายเพคืที่อทคาใหห้หนแรกคคืนสผด่สภาพเดริม ตามทมีที่กลด่าวไวห้ในพระราชบรัญญรัตริ 24:3, 4 
หากคทุณทคาบาปเชด่นนรันี้นไปแลห้ว จงสารภาพและรรับการยกโทษ บด่อยครรันี้งบาปไมด่อาจถผกแกห้ไขไดห้ แตด่ยกโทษใหห้ไดห้ 
ดผแผด่นพรับของผมเรคืที่อง Divorce, the Wreck of Marriage หรคือหนรังสคือเรคืที่อง The Home; Courtship, 
Marriage and Children ดผคคาอธริบายเกมีที่ยวกรับมรัทธริว 19:3-12

บางคนกลด่าววด่าการลด่วงประเวณมีเปป็นบาปของผผห้คนทมีที่ยรังไมด่แตด่งงานกรัน การเลด่นชผห้เปป็นบาปของคนทมีที่
แตด่งงานแลห้ว แตด่การลด่วงประเวณมีจศึงไมด่ถผกหห้ามในพระบรัญญรัตริขห้อทมีที่เจก็ดอยด่างนรันี้นหรคือ? การลด่วงประเวณมีมาจากคคา
วด่า พอรเนะอมีอา รากคคาเดมียวกรับคคาทมีที่แปลเปป็น คนลด่วงประเวณมี และหญริงแพศยา ฉะนรันี้นการลด่วงประเวณมีจศึง
หมายถศึงการเลด่นชผห้แบบตด่อเนคืที่อง

___________________
ขข้อ 33-37:

5:33 อมีกประการหนศึที่ง ทด่านทรันี้งหลายไดห้ยรินวด่ามมีคคา กลด่าวโดยคนเหลด่านรันี้นในครรันี้งโบราณวด่า ‘เจห้าอยด่า



สาบานเปป็นความเทก็จ แตด่จงปฏริบรัตริตามคคาสรัตยห์
ปฏริญาณของทด่านตด่อองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า’
5:34 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า อยด่าสาบาน
เลย ทรันี้งโดยอห้างถศึงสวรรคห์ เพราะสวรรคห์เปป็นบรัลลรังกห์
ของพระเจห้า
5:35 หรคือโดยอห้างถศึงแผด่นดรินโลก เพราะแผด่นดริน
โลกเปป็นทมีที่รองพระบาทของพระองคห์ หรคือโดยอห้าง
ถศึงกรทุงเยรผซาเลก็ม เพราะกรทุงเยรผซาเลก็มเปป็นราชธานมี

ของพระมหากษรัตรริยห์
5:36 และทด่านอยด่าสาบานโดยอห้างถศึงศมีรษะของตน 
เพราะวด่าทด่านจะกระทคาใหห้ผมสรักเสห้นหนศึที่งขาวหรคือ
ดคาไปกก็ไมด่ไดห้
5:37 แตด่จงใหห้คคากลด่าวของทด่านทรันี้งหลายเปป็น จรริงกก็
จงวด่าจรริง ไมด่กก็วด่าไมด่ เพราะสริที่งใดกก็ตามทมีที่เกรินกวด่าสริที่ง
เหลด่านมีนี้กก็มาจากความชรัที่วรห้าย

หข้ามคสาปฏริญาณตข่าง ๆ
ครริสเตมียนควรระมรัดระวรังมาก ๆ เรคืที่องความจรริงจนมมีคนเชคืที่อเขาดห้วยคคาเดมียวอรันเรมียบงด่าย (ขห้อ 37) จงฟฝัง

คคาตรรัสของพระบทุตรของพระเจห้า: “แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า อยด่าสาบานเลย”! ครริสเตมียนบางคนเชคืที่อวด่า
มรันผริดทมีที่จะใหห้คคาสรัตยห์ปฏริญาณในศาล คคาปฏริญาณดห้านตทุลาการซศึที่งมมีจทุดประสงคห์ในดห้านการปกครอง และเพราะ
เหตทุนรันี้นรรัฐธรรมนผญจศึงเปปิดโอกาสใหห้ผผห้คนกลด่าวไดห้วด่า “ขห้าพเจห้าขอรรับรองอยด่างสรัตยห์จรริง” แทนทมีที่จะกลด่าววด่า 
“ขห้าพเจห้าขอสาบานอยด่างสรัตยห์จรริง” ฉะนรันี้นรรัฐธรรมนผญแหด่งประเทศของเราจศึงยอมรรับวด่าผผห้ทมีที่เปป็นครริสเตมียนถผก
ผผกมรัดในจริตสคานศึกทมีที่จะไมด่ใหห้คคาสรัตยห์ปฏริญาณซศึที่งพระเยซผครริสตห์ทรงหห้ามไวห้ แตด่คคาปฏริญาณในศาลกก็เปป็นเพมียงการ
รรับรองแบบสรัตยห์จรริงวด่าผผห้นรันี้นจะพผดความจรริง ถห้าแมห้กระทรัที่งคคาปฏริญาณตามกฎหมายยรังเปป็นเรคืที่องทมีที่ทคาใหห้ครริสเตมียน
บางคนสะดทุดไดห้ ลผกของพระเจห้าคนใดจะรรับคคาสรัตยห์ปฏริญาณแบบไมด่จคาเปป็น แบบไมด่ใชด่ครริสเตมียนของพวกสมาคม
ลรับไดห้อยด่างไร? พระเยซผตรรัสวด่า “อยด่าสาบานเลย” และพระองคห์ตรรัสวด่า “จงใหห้คคากลด่าวของทด่านทรันี้งหลายเปป็น 
จรริงกก็จงวด่าจรริง ไมด่กก็วด่าไมด่ เพราะสริที่งใดกก็ตามทมีที่เกรินกวด่าสริที่งเหลด่านมีนี้กก็มาจากความชรัที่วรห้าย” ลผกของพระเจห้ามมีสริทธริธิ์ทมีที่
จะกลด่าววด่า “ใชด่ ใชด่” และ “ไมด่ ไมด่” และเขากก็คาดหวรังใหห้ผผห้คนเชคืที่อเขา และครริสเตมียนคนใดทมีที่ไปไกลเกรินกวด่านรันี้นกก็
ทคาบาปตด่อพระเจห้า แนด่นอนวด่าครริสเตมียนททุกคนทมีที่เคยถคือคคาสรัตยห์ปฏริญาณของสมาคมลรับกก็ไดห้ฝฝ่าฝฟนคคาบรัญชาของ
พระเยซผครริสตห์และทคาบาปแลห้ว

ในยากอบ 5:12 อมีก คคาบรัญชานรันี้นกก็ชรัดเจนเหลคือเกรินจนไมด่มมีใครเขห้าใจมรันผริดไดห้: “แตด่เหนคือสริที่งทรันี้งปวง พมีที่
นห้องของขห้าพเจห้า อยด่าสาบานเลย ไมด่วด่าโดยอห้างถศึงฟฟ้าสวรรคห์หรคืออห้างถศึงแผด่นดรินโลก หรคืออห้างถศึงคคาปฏริญาณอคืที่นใด
กก็ตาม แตด่จงใหห้คคาวด่า ใชด่ ของพวกทด่านเปป็นคคาวด่า ใชด่ และคคาวด่า ไมด่ ของพวกทด่านเปป็นคคาวด่า ไมด่ เกรงวด่าพวกทด่าน
จะตกเขห้าในการพริพากษา”

“เหนคือสริที่งทรันี้งปวง…อยด่าสาบานเลย” พระวจนะของพระเจห้ากลด่าว ไมด่วด่าจะโดยสวรรคห์หรคือโดยแผด่นดริน
โลก “หรคืออห้างถศึงคคาปฏริญาณอคืที่นใดกก็ตาม” ครริสเตมียนจะตห้องไมด่สาบาน และคคาบรัญชานรันี้นกก็กลด่าววด่านมีที่คคือ “เหนคือ
สริที่งทรันี้งปวง” ฉะนรันี้นคทุณมมีขห้ออห้างใดกรัน ครริสเตมียนชายและหญริงเออ๋ย ในการถคือคคาสรัตยห์ปฏริญาณทมีที่ไมด่ตามทางของ
พระเจห้าและปฝ่าเถคืที่อนของพวกสมาคมลรับ? คทุณจะเผชริญหนห้าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าและเจห้านายของคทุณไดห้อยด่างไรซศึที่ง
คคาบรัญชาของพระองคห์ชรัดเจนขนาดนรันี้น? ฉะนรันี้น ไมด่มมีครริสเตมียนคนใดสามารถถคือคคาสรัตยห์ปฏริญาณของสมาคมลรับ
ไดห้โดยทมีที่ไมด่ทคาบาปตด่อพระเจห้าและฝฝ่าฝฟนคคาบรัญชาของพระเยซผครริสตห์และของพระครัมภมีรห์



__________________
ขข้อ 38-48:

5:38 ทด่านทรันี้งหลายไดห้ยรินวด่ามมีคคากลด่าวไวห้วด่า ‘ตา
แทนตา และฟฝันแทนฟฝัน’
5:39 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ทด่านทรันี้งหลาย
อยด่าตด่อตห้านความชรัที่วรห้าย แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะตบทด่าน
ทมีที่แกห้มขวาของทด่าน กก็จงหรันแกห้มอมีกขห้างนรันี้นใหห้เขา
ดห้วย
5:40 และถห้าผผห้ใดจะฟฟ้องทด่านถศึงศาล และเอาเสคืนี้อ
นอกของทด่านไป กก็จงใหห้เขาเอาเสคืนี้อคลทุมของทด่านไป
ดห้วย
5:41 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะเกณฑห์ทด่านใหห้เดรินทางไป
หนศึที่งกริโลเมตร กก็จงไปกรับเขาถศึงสองกริโลเมตร
5:42 จงยกใหห้แกด่คนทมีที่ขอจากทด่าน และจากคนทมีที่
อยากขอยคืมจากทด่าน ทด่านจงอยด่าหรันไปเสมีย
5:43 ทด่านทรันี้งหลายไดห้ยรินวด่ามมีคคากลด่าวไวห้วด่า ‘เจห้า
จงรรักเพคืที่อนบห้านของเจห้า และเกลมียดชรังศรัตรผของเจห้า’
5:44 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า จงรรักบรรดา
ศรัตรผของพวกทด่าน จงอวยพรคนเหลด่านรันี้นทมีที่สาปแชด่ง
พวกทด่าน จงทคาดมีแกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่เกลมียดชรังพวก

ทด่าน และจงอธริษฐานเพคืที่อคนเหลด่านรันี้นซศึที่งปฏริบรัตริตด่อ
พวกทด่านอยด่างเหยมียดหยาม และขด่มเหงพวกทด่าน
5:45 เพคืที่อพวกทด่านจะเปป็นบทุตรทรันี้งหลายของพระ
บริดาของพวกทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ เพราะวด่า
พระองคห์ทรงใหห้ดวงอาทริตยห์ของพระองคห์ขศึนี้นสด่อง
สวด่างแกด่คนชรัที่วรห้ายและแกด่คนดมี และใหห้ฝนตกแกด่คน
ชอบธรรมและแกด่คนอธรรม
5:46 เพราะวด่าถห้าพวกทด่านรรักคนเหลด่านรันี้นทมีที่รรักพวก
ทด่าน พวกทด่านจะไดห้บคาเหนก็จอะไร แมห้แตด่พวกคน
เกก็บภาษมีกก็กระทคาเหมคือนกรันมริใชด่หรคือ
5:47 และถห้าพวกทด่านคคานรับพมีที่นห้องของพวกทด่าน
เทด่านรันี้น พวกทด่านกก็กระทคาอะไรมากกวด่าคนอคืที่น ๆ 
เลด่า แมห้แตด่พวกคนเกก็บภาษมีกก็กระทคาอยด่างนรันี้นมริใชด่
หรคือ
5:48 เหตทุฉะนมีนี้ ทด่านทรันี้งหลายจงเปป็นคนดมีพรห้อม 
เหมคือนอยด่างพระบริดาของพวกทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตใน
สวรรคห์เปป็นผผห้ดมีพรห้อม”

พระเยซผทรงไปไกลเกรินกวข่าภาคพษันธสษัญญาเดริมดข้วยซชื้สา
ในการเรทียกรข้องการชดใชข้

ขห้อ 38 อห้างอริงไปยรังอพยพ 21:23-36; เลวมีนริตริ 24:20 และพระราชบรัญญรัตริ 19:21 จงสรังเกตจากขห้อพระ
คคาเหลด่านมีนี้และจากขห้อ 22 และ 23 ของบทนมีนี้วด่าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าตรรัสในทมีที่นมีนี้เกมีที่ยวกรับการชดใชห้สคาหรรับความผริดทมีที่
ผผห้หนศึที่งไดห้กระทคา ขห้อ 39 กลด่าววด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ควรฉวยประโยชนห์จากพระราชบรัญญรัตรินรันี้นเพคืที่อจะแกห้แคห้น 
แตด่ความหมายหลรักกก็คคือนมีที่: ถห้าผผห้ใดคริดวด่าคทุณปฏริบรัตริไมด่ดมีตด่อเขาและคทุณตริดคห้างเขาอภริสริทธริธิ์ในการตบแกห้มของคทุณ 
กก็จงปลด่อยใหห้เขาตบแกห้มทรันี้งสองขห้างเลย บทเรมียนเดมียวกรันนมีนี้ถผกสอนในขห้อ 40 ถศึง 42 จงจรัดการททุกคดมีนอกศาล
เทด่าทมีที่ทคาไดห้ กระทรัที่งโดยการใหห้มากกวด่าทมีที่ถผกเรมียกรห้อง (1 คร. 6:1-8) จงทคาสริที่งใดกก็ตามทมีที่จคาเปป็นเพคืที่อทมีที่จะไดห้
ไมตรมีจริตและมริตรภาพของคนเหลด่านรันี้นทมีที่เชคืที่อวด่าคทุณไดห้ทคาผริดตด่อพวกเขา และอยด่าตอบสนองผผห้คนเพมียงครศึที่งทาง แตด่
จงไปจนสทุดทาง

อยด่าคลาดสายตาไปจากแนวคริดเกมีที่ยวกรับการชดใชห้ในทมีที่นมีนี้ ขห้อ 42 ไมด่ไดห้หมายความวด่าผมควรใหห้รถยนตห์
ของผมแกด่คนแรกทมีที่ขอจากผม มรันหมายความวด่าถห้าผมตริดคห้างอะไรใครและจด่ายมรันไมด่ไหวโดยตห้องเสมียรถของผม



ไป ผมกก็ควรทคามรันโดยเรก็วและดห้วยใจยรินดมี หรคือถห้าเขาคริดวด่าผมตริดคห้างอะไรเขา ผมกก็ควรชดใชห้ใหห้เขา บางครรันี้งมมี
ผผห้คนทมีที่เราไมด่ควรทมีที่จะใหห้ เนคืที่องจากมรันจะสด่งผลเสมียตด่อพวกเขา และมมีผผห้คนทมีที่เราไมด่ควรใหห้กผห้ยคืมเงรินเนคืที่องจากมรันจะ
นคาพวกเขาไปสผด่ความบาป ความสทุรทุด่ยสทุรด่าย และความโงด่เขลา แตด่ครริสเตมียนควรพยายามเตก็มทมีที่ทมีที่จะชคาระสริที่งทมีที่ตน
ตริดคห้างและชดใชห้สคาหรรับบาปของตน อยด่างไรกก็ตาม ความหมายโดยรวมของพระคคาขห้อนมีนี้ควรจะนคาครริสเตมียนใหห้
มมีใจอารมีมากขศึนี้นในการใหห้ของตนและเหก็นอกเหก็นใจมากขศึนี้นตด่อคนยากจนและผผห้ขรัดสน และขห้อพระคคาอคืที่นอมีกหลาย
ขห้อสอนวด่าเราควรทมีที่จะมมีทรัศนคตรินรันี้น

จงยศึดความหมายของขห้อ 43 ถศึง 47 ตามตรัวอรักษร และจงเปป็นเหมคือนพระบริดาของคทุณในสวรรคห์จรริง ๆ 
สมกรับทมีที่เปป็นลผกทรันี้งหลายของพระองคห์ เนคืที่องจากคทุณมมีสด่วนในทรัศนคตริแหด่งการใหห้ความรรักของพระองคห์แกด่เหลด่าคน
บาป ตด่อบรรดาศรัตรผเชด่นเดมียวกรับมริตรสหาย จงจดจคาพรอรันเปปีปี่ยมลห้นเหลด่านรันี้น โดยเฉพาะขห้อ 5, 7, 9, 10 และ 11
หากคทุณยรังไมด่รรัก ยกโทษใหห้ และอธริษฐานเผคืที่อศรัตรผทรันี้งหลายของคทุณและทคาดมีตด่อพวกเขา เหมคือนทมีที่พระเยซผไดห้ทรง
กระทคา คทุณกก็ยรังไมด่คผด่ควรกรับนามนรันี้นทมีที่คทุณมมีตริดตรัว โดยการรรักศรัตรผทรันี้งหลายของคทุณและทคาดมีตอบแทนความชรัที่ว
ของพวกเขา คทุณกก็อาจสทุมกองถด่านไวห้บนศมีรษะของพวกเขา (สภษ. 25:21, 22; รม. 12:20, 21) ขห้อ 48, “เหตทุ
ฉะนมีนี้ ทด่านทรันี้งหลายจงเปป็นคนดมีพรห้อม…” ใหห้มาตรฐานอรันสมบผรณห์แบบ เหมคือนกรับทมีที่ทรันี้งบทนมีนี้ใหห้ เราจะไมด่มมีทาง
บรรลทุมาตรฐานนมีนี้ไดห้จนกวด่าพระเยซผเสดก็จมา แตด่เราควรบรรลทุ พระเจห้าไมด่ไดห้เปป็นฝฝ่ายผริดเมคืที่อเราทคาผริด พระเจห้า
ทรงทราบวด่าเราจะทคาบาป แตด่พระเจห้ากก็ตห้องวางมาตรฐานอรันสมบผรณห์แบบไวห้ เราจศึงโทษพระองคห์ไมด่ไดห้เมคืที่อเราทคา
ผริด อยด่างนห้อยเรากก็สามารถบากบรัที่นไปสผด่มาตรฐานนมีนี้ไดห้ เหมคือนกรับทมีที่เปาโลไดห้กระทคา (ฟป. 3:11-15)

พระเจห้าแคด่ทรงวางมาตรฐานอรันสมบผรณห์แบบไวห้แลห้ว ผมบอกลผก ๆ ของผมเสมอไมด่ใหห้โกหก ไมด่ใหห้ทคาผริด
พระเจห้าตรรัสไมด่ไดห้วด่ามรันไมด่เปป็นไรทมีที่ครริสเตมียนคนใดจะทคาบาป เพราะวด่ามรันเปป็นไรจรริง ๆ มรันเปป็นความผริดของเรา
เอง และความชรัที่วและบาปนคาความยทุด่งยากมาใหห้เสมอ แตด่มรันกก็ยรังเปป็นขห้อเทก็จจรริงประการหนศึที่งทมีที่วด่าเราทคาบาป 
มาตรฐานของพระเจห้านรันี้นสมบผรณห์แบบ แตด่เรากก็รรักษามรันไวห้ไมด่ไดห้ นรัที่นเปป็นเหตทุผลวด่าทคาไมเราตห้องมมีพระผผห้ชด่วยใหห้
รอดองคห์หนศึที่ง จงระลศึกวด่าคคาเทศนาบนภผเขานรันี้นเปป็นพระราชบรัญญรัตริ ซศึที่งพระเยซผทรงอธริบาย มรันไมด่ไดห้พยายามทมีที่
จะสถาปนาความชอบธรรมของมนทุษยห์เพคืที่อเปป็นทางไปสผด่ความรอด

บทนมีนี้อทุดมเหลคือเกรินจนเราควรใครด่ครวญมรันดห้วยความจรริงจรังอรันเปปีปี่ยมดห้วยคคาอธริษฐาน ขอใหห้พระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงโปรดทคาใหห้มรันเปป็นขด่าวสารหนศึที่งทมีที่อทุดมและเปลมีที่ยนแปลงใจและชมีวริตของคทุณ



มษัทธริว 6
ขข้อ 1-4:

6:1 “จงระวรังใหห้ดมีวด่า ทด่านทรันี้งหลายอยด่าทคาทานทรันี้ง
หลายของพวกทด่านตด่อหนห้าผผห้คน เพคืที่อจะถผกเหก็นโดย
พวกเขา มริฉะนรันี้นพวกทด่านจะไมด่ไดห้รรับบคาเหนก็จจาก
พระบริดาของพวกทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์
6:2 เหตทุฉะนรันี้น เมคืที่อทด่านทคาทานทรันี้งหลายของทด่าน 
อยด่าเปฝ่าแตรขห้างหนห้าทด่านเหมคือนอยด่างพวกคนหนห้า
ซคืที่อใจคดกระทคาในธรรมศาลาทรันี้งหลายและตาม
ถนน เพคืที่อพวกเขาจะไดห้รรับการสรรเสรริญจากผผห้คน 

เรากลด่าวความจรริงแกด่พวกทด่านวด่า พวกเขาไดห้รรับ
บคาเหนก็จของพวกเขาแลห้ว
6:3 แตด่เมคืที่อพวกทด่านทคาทานทรันี้งหลาย อยด่าใหห้มคือ
ซห้ายของทด่านทราบวด่ามคือขวาของทด่านกระทคาอะไร
6:4 เพคืที่อทานทรันี้งหลายของทด่านจะเปป็นการลรับ และ
พระบริดาของทด่านผผห้ซศึที่งทอดพระเนตรเหก็นในทมีที่ลมีนี้ลรับ 
พระองคห์เองจะโปรดประทานบคาเหนก็จแกด่ทด่านอยด่าง
เปปิดเผย

การใหข้ทานตข้องถผกกระทสาโดยไมข่คริดททีที่จะไดข้รษับ
คสาชมของมนธษยย์: การอธริษฐานแบบลษับ ๆ

วลมีสคาครัญ ๆ ในการเขห้าใจขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้คคือ “เพคืที่อจะถผกเหก็นโดยพวกเขา” (ขห้อ 1) และ “เหมคือน
อยด่างพวกคนหนห้าซคืที่อใจคดกระทคา” (ขห้อ 2) สริที่งสคาครัญเกมีที่ยวกรับการใหห้คคือแรงจผงใจของการใหห้ พระเจห้าทรงมองดผทมีที่
จริตใจ การกระทคาทางศาสนาใด ๆ หากมรันอยากทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัย ตห้องไมด่ถผกกระทคาโดยมมีความคริดทมีที่จะ
เอาใจมนทุษยห์หรคือทมีที่จะไดห้รรับคคายกยด่องของพวกเขา การอธริษฐาน การใหห้ การเทศนา การรห้องเพลง หรคือการ
ดคาเนรินชมีวริตโดยมมีจทุดประสงคห์ทมีที่จะไดห้รรับความชคืที่นชอบและคคายกยด่องของมนทุษยห์แทนทมีที่จะทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัย
กก็มมีลรักษณะหนห้าซคืที่อใจคดและผริด นมีที่เปป็นบาปพริเศษนรันี้นของพวกฟารริสมี (มธ. 23:5, 14, 23, 25-28)

“ทาน” หมายถศึงของกคานรัลทมีที่ใหห้แกด่คนยากจนเปป็นพริเศษ คงจะมมีเหตทุผลมากกวด่านมีนี้สคาหรรับการเกก็บของ
กคานรัลเหลด่านรันี้นไวห้เปป็นความลรับ เพคืที่อทมีที่จะไมด่ทคาใหห้คนเหลด่านรันี้นทมีที่รรับทานตห้องอรับอายขายหนห้า เมคืที่อครริสเตมียนคนใด
ใหห้แกด่คนยากจน เขากก็ควรใหห้ในพระนามของพระเยซผและเมคืที่อใหห้แกด่ครริสเตมียนคนหนศึที่ง กก็ควรใหห้ในฐานะพมีที่นห้องคน
หนศึที่ง ในลรักษณะเฉพาะตรัวของกรณมีนมีนี้ การใหห้ทานชนริดทมีที่ถผกตห้องนรันี้นตห้องไมด่ทคาใหห้ผผห้รรับดผเหมคือนเปป็นยาจกคนหนศึที่ง
และตราหนห้าเขาตด่อหนห้าผผห้คนวด่าเปป็นผผห้ไดห้รรับบรริจาค ผผห้ทมีที่ใหห้แกด่คนยากจนในพระนามของพระครริสตห์จะไดห้รรับ
บคาเหนก็จจากพระบริดาผผห้ทรงเหก็นในทมีที่ลรับ (ขห้อ 4; สภษ. 19:17) พระเจห้าจะประทานบคาเหนก็จและตอบแทนอยด่าง
แนด่นอนสคาหรรับททุกสริที่งทมีที่ใหห้แกด่คนยากจนในพระนามของพระองคห์ (พบญ. 15:9-11; สภษ. 22:9; สภษ. 28:27; 
อสย. 58:7-11; ลผกา 6:38)

อยด่าคริดวด่าการใหห้ตด่อหนห้าผผห้คนเปป็นสริที่งผริดเสมอไป แบบอยด่างมากมายในพระครัมภมีรห์พริสผจนห์วด่ามรันเปป็นสริที่งทมีที่
ถผกตห้อง ครริสเตมียนทรันี้งหลายจะตห้องใหห้ความสวด่างของตนสด่องออกไปตด่อหนห้าผผห้คน (มธ. 5:16) พระเยซผทรงชมเชย
หญริงมด่ายคนนรันี้นทมีที่ถวายสองสตางคห์ตด่อหนห้าผผห้คน พระเยซผ เหลด่าสาวกของพระองคห์ และคนอคืที่น ๆ ทมีที่อยผด่ดห้วยเหก็น
เงรินถวายนรันี้นและปรริมาณของมรัน (มาระโก 12:41-44) ของถวายชรินี้นใหญด่ของบารนาบรัสเปป็นทมีที่ทราบแกด่คนอคืที่น ๆ 
และถผกบรันทศึกไวห้ในพระครัมภมีรห์ (กริจการ 4:36, 27) คคาปฏริญาณของศรักเคมียสทมีที่วด่าตนจะยกทรรัพยห์สรินของตนครศึที่ง
หนศึที่งใหห้แกด่คนยากจนกก็ถผกกลด่าวตด่อหนห้าผผห้คนและเหก็นไดห้ชรัดวด่าพระครริสตห์ทรงเหก็นชอบ (ลผกา 19:8, 9) ของกคานรัล



ทรันี้งหลายของคนอริสราเอลสคาหรรับพลรับพลานรันี้นดผเหมคือนจะถผกประกาศตด่อหนห้าผผห้คน (อพย. 35:21-29) แนด่นอน
วด่าของกคานรัลเหลด่านรันี้นของพวกเจห้านายไมด่เพมียงเปปิดเผยตด่อสาธารณชน แตด่เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีการตกลงรด่วมกรันใน
ทด่ามกลางพวกเขาเพคืที่อทมีที่ททุกคนจะถวายเครคืที่องบผชาแบบเดมียวกรัน (กดว. 7:10-89) มรันไมด่จคาเปป็นทมีที่จะตห้องเปป็นเรคืที่อง
ผริดทมีที่ผผห้คนจะทราบเกมีที่ยวกรับการถวายของเรา เมคืที่อการถวายนรันี้นเปป็นการถวายแดด่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า บางครรันี้งผผห้อคืที่น
จะไดห้รรับพรเพราะแบบอยด่างของเรา และแบบอยด่างนรันี้นควรถผกเปปิดเผยใหห้ผผห้อคืที่นทราบ แตด่ถห้าของกคานรัลทรันี้งหลาย
เปป็นการใหห้แกด่คนยากจนโดยตรง คนยากจนเหลด่านรันี้นกก็ไมด่ควรรผห้สศึกขายหนห้าเพราะการประชาสรัมพรันธห์ใด ๆ และ
ไมด่ควรเลยทมีที่ครริสเตมียนคนใดจะใหห้โดยมมีแรงจผงใจทมีที่จะเอาใจมนทุษยห์และรรับเสมียงปรบมคือจากมนทุษยห์ บด่อยครรันี้ง
ครริสเตมียนทรันี้งหลายพบวด่าการใหห้ตด่อหนห้าผผห้คนเปป็นการทดลองหนศึที่งไปสผด่ความเยด่อหยริที่ง โดยเฉพาะอยด่างยริที่งในกรณมี
เชด่นนรันี้น พวกเขาไมด่ควรทคาใหห้การใหห้ของตนเปป็นเรคืที่องใหญด่ หลรัก ๆ แลห้ว การใหห้ เชด่นเดมียวกรับกริจกรรมทางศาสนา
อคืที่น ๆ ควรเปป็นการกระทคาถวายแดด่พระเจห้า และไวห้วางใจพระองคห์แตด่เพมียงผผห้เดมียวสคาหรรับบคาเหนก็จ

________________
ขข้อ 5-8:

6:5 และเมคืที่อทด่านอธริษฐาน ทด่านอยด่าเปป็นเหมคือน
พวกคนหนห้าซคืที่อใจคด เพราะพวกเขาชอบอธริษฐาน
โดยยคืนอยผด่ในธรรมศาลาทรันี้งหลายและในบรรดามทุม
ถนน เพคืที่อพวกเขาจะถผกเหก็นโดยคนทรันี้งหลาย เรา
กลด่าวความจรริงแกด่พวกทด่านวด่า พวกเขาไดห้รรับ
บคาเหนก็จของพวกเขาแลห้ว
6:6 แตด่ทด่าน เมคืที่อทด่านอธริษฐาน จงเขห้าในหห้องชรันี้นใน
ของทด่าน และเมคืที่อทด่านปปิดประตผของทด่านแลห้ว จง
อธริษฐานตด่อพระบริดาของทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตในทมีที่
ลมีนี้ลรับ และพระบริดาของทด่านผผห้ซศึที่งทอดพระเนตรเหก็น

ในทมีที่ลมีนี้ลรับจะโปรดประทานบคาเหนก็จแกด่ทด่านอยด่าง
เปปิดเผย
6:7 แตด่เมคืที่อทด่านทรันี้งหลายอธริษฐาน อยด่าใชห้คคาซนี้คาซาก
ไรห้ประโยชนห์เหมคือนอยด่างพวกคนตด่างชาตริกระทคา 
เพราะพวกเขาคริดวด่าพวกเขาจะถผกไดห้ยรินเพราะการ
พผดมากของพวกเขา
6:8 เหตทุฉะนรันี้นทด่านทรันี้งหลายอยด่าเปป็นเหมคือนพวก
เขาเลย เพราะวด่าพระบริดาของพวกทด่านทรงทราบ
วด่าพวกทด่านตห้องการสริที่งใดบห้าง กด่อนทมีที่พวกทด่านทผล
ขอจากพระองคห์แลห้ว

จงหลทีกเลทีที่ยงความไมข่จรริงใจของคสาอธริษฐานตข่าง ๆ 
เพชที่อจะทสาใหข้มนธษยย์ประทษับใจ

ชด่างนด่าแปลกทมีที่มรันงด่ายขนาดไหนทมีที่จะเปป็นคนหนห้าซคืที่อใจคดเกมีที่ยวกรับการอธริษฐาน ในขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้เรา
ไดห้รรับคคาเตคือนใหห้ระวรังเกมีที่ยวกรับการอธริษฐาน “เหมคือนพวกคนหนห้าซคืที่อใจคด” (ขห้อ 5) และทมีที่จะไมด่อธริษฐานเพคืที่อทมีที่
จะ “ถผกไดห้ยรินเพราะการพผดมาก…” (ขห้อ 7) การอธริษฐานมมีความสคาครัญมากเสมียจนซาตานทคาใหห้มรันเปป็นสมรภผมริ
หลรักของมรันในการโจมตมีและนคาครริสเตมียนใหห้หลงผริด เนคืที่องจากการอธริษฐานอยผด่เสมอเปป็นคทุณธรรมหนศึที่งทมีที่ยริที่งใหญด่
เหลคือเกริน เราททุกคนจศึงอยากไดห้ชคืที่อวด่าเปป็นชายและหญริงทรันี้งหลายทมีที่สรัตยห์ซคืที่อในการอธริษฐาน ฉะนรันี้นเกคือบจะโดยไมด่รผห้
ตรัวครริสเตมียนทรันี้งหลายจศึงถผกลองใจใหห้เพริที่มความไพเราะและความยาวของคคาอธริษฐานในทมีที่ประชทุมของตนขณะทมีที่
พวกเขาลดลงในเรคืที่องความจรริงใจ ฉะนรันี้นการอธริษฐานในทมีที่ประชทุมอาจกลายเปป็นบด่วงแรห้วไดห้ ผผห้คนมากมายใชห้ 
“คคาซนี้คาซากไรห้ประโยชนห์” คคาซนี้คาซากทมีที่สผญเปลด่าเพราะวด่าพวกมรันไมด่ไดห้เปป็นตรัวแทนของความปรารถนาอรันจรริงใจ



แหด่งหรัวใจอมีกตด่อไป มรันเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่จะตกเขห้าในรผปแบบตด่าง ๆ ของการอธริษฐานขณะทมีที่เราสผญเสมียแกด่น
แทห้นรันี้นไป มรันเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่จะอธริษฐานเหมคือนพวกคนหนห้าซคืที่อใจคดทคา เพคืที่อใหห้คนอคืที่นไดห้ยรินและเหก็น (ขห้อ
5) คนเหลด่านรันี้นทมีที่อธริษฐานแบบนรันี้นกก็ “ไดห้รรับบคาเหนก็จของพวกเขาแลห้ว” นรัที่นคคือ บคาเหนก็จเดมียวทมีที่พวกเขาจะไดห้รรับ-
เสมียงปรบมคือของมนทุษยห์ จงเปรมียบเทมียบคคาอธริษฐานนรันี้นของฟารริสมีคนนรันี้นในลผกา 18:11, 12 กรับมรัทธริว 23:14
 “เพราะวด่าททุกคนทมีที่ยกตรัวขศึนี้นจะถผกเหยมียดลง แตด่คนทมีที่ถด่อมตรัวลงจะถผกยกขศึนี้น” (ลผกา 18:14) นรักเทศนห์และคน
งานครริสเตมียนทรันี้งหลายผผห้อยผด่ในทมีที่ประชทุมหลายหนกก็ถผกลองใจทมีที่จะปลด่อยใหห้การอธริษฐานในทมีที่ประชทุมมาแทนทมีที่การ
อธริษฐานแบบลรับ ๆ แตด่นมีที่ไมด่มมีทางทมีที่จะใชห้ไดห้เลย ไมด่มมีครริสเตมียนคนใดปลอดภรัยเลยผผห้ซศึที่งไมด่อธริษฐานในทมีที่ลรับเปป็น
ประจคาและบด่อยครรันี้งอยด่างจรริงจรัง (ขห้อ 6) จงหมายเหตทุพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุขนรันี้นในขห้อ 6 ถห้าคทุณไมด่สามารถ
ปฏริบรัตริตามเงคืที่อนไขอคืที่น ๆ บางขห้อของคคาอธริษฐานทมีที่ไดห้รรับคคาตอบไดห้ แนด่นอนวด่าคทุณปฏริบรัตริตามขห้อนมีนี้ไดห้ ผมหวรังวด่า
คทุณจะยศึดมรันไวห้วรันนมีนี้และอห้างมรัน

ขณะทมีที่การอธริษฐานแบบลรับ ๆ เปป็นสริที่งจคาเปป็นสทุดขมีดและการอธริษฐานสด่วนใหญด่ควรทคาในทมีที่ลรับ การ
อธริษฐานในทมีที่ประชทุมกก็ไมด่จคาเปป็นวด่าตห้องเปป็นเรคืที่องผริด พระเยซผทรงอธริษฐานตด่อหนห้าผผห้คนเมคืที่อพระองคห์ทรงรรับการ
เจริมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์หลรังจากรรับบรัพตริศมา (ลผกา 3:21) ถห้อยคคาของพระเยซผขณะทมีที่พระองคห์ทรงอธริษฐาน
ตด่อหนห้าผผห้อคืที่นทมีที่อทุโมงคห์ฝฝังศพของลาซารรัสถผกใหห้ไวห้ในยอหห์น 11:41, 42 พระองคห์ทรงอธริษฐานตด่อหนห้าผผห้คนในลผกา 
10:21, 22 พระองคห์ทรงอธริษฐานตด่อหนห้าเหลด่าสาวกของพระองคห์ในยอหห์น 17 และทรงคะยรันี้นคะยอพวกเขาใหห้
อธริษฐานกรับพระองคห์ในสวนเกทเสมนมี (มธ. 26:40, 41) พระองคห์ทรงอธริษฐานใหห้ไดห้ยรินตด่อหนห้าฝผงชนบนกางเขน
นรันี้น (มธ. 27:46; ลก. 23:46) สเทเฟนกก็อธริษฐานกด่อนทมีที่เขาจะเสมียชมีวริต (กริจการ 7:59, 60) ซาโลมอนอธริษฐาน
ตด่อหนห้าคนอริสราเอลทรันี้งปวงตอนอทุทริศถวายพระวริหาร (2 พศด. 6:12-42) องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรงพอพระทรัยและ
ทรงตอบคคาอธริษฐานนรันี้น (2 พศด. 7:1) เหลด่าครริสเตมียนสมรัยภาคพรันธสรัญญาใหมด่ถผกคะยรันี้นคะยอใหห้อธริษฐานในทมีที่
ประชทุมเพคืที่อทมีที่ผผห้อคืที่นจะ “กลด่าววด่า “เอเมน” ในการขอบพระคทุณของทด่าน” (1 คร. 14:16) และถห้าผผห้ใดอธริษฐานใน
ภาษาตด่างประเทศ มรันกก็นด่าเศรห้าทมีที่ไมด่มมีใครเขห้าใจเขาไดห้ (1 คร. 14:14, 15) เปาโลอธริษฐานตด่อหนห้าเหลด่าผผห้
ปกครองชาวเอเฟซรัส (กริจการ 20:36)

คคาพผดซนี้คาซากไรห้ประโยชนห์เปป็นสริที่งทมีที่ผริดในการอธริษฐาน แตด่การพผดซนี้คา ๆ แบบจรริงใจนรันี้นในตรัวมรันเองกก็ไมด่
ผริด พระเยซผทรงอธริษฐานสามครรันี้งโดยตรรัสคคาพผดเดริม (มธ. 26:39, 42, 44) หญริงมด่ายยากจนนรันี้นแหด่งลผกา 18:1-5
ไดห้รรับคคาชมจากพระผผห้ชด่วยใหห้รอดเพราะความไมด่ยด่อทห้อของนาง และครริสเตมียนทรันี้งหลายกก็ถผกคะยรันี้นคะยอใหห้ทคา
แบบเดมียวกรันในการอธริษฐาน (ลผกา 18:7) เราถผกบอกในลผกา 11:8 วด่าเพคืที่อนคนนรันี้นไดห้ขนมปฝังสามกห้อนนรันี้นหรคือ
มากกวด่านรันี้น “เพราะเหตทุการวริงวอนมากเขห้าของคนนรันี้น” ยาโคบไดห้ชรัยชนะเพราะความไมด่ยด่อทห้อของเขาในการ
อธริษฐาน (ปฐก. 32:26-29) ถห้อยคคาทมีที่ตนไมด่ไดห้ตรันี้งใจกลด่าวกก็เปป็น “คคาพผดซนี้คาซากไรห้ประโยชนห์” ตราบใดทมีที่ใจรห้องทผล
ตด่อพระเจห้าดห้วยความจรริงใจ มรันกก็เหมาะสมทมีที่จะทวนซนี้คาคคาอธริษฐานหนศึที่งจนกวด่าคคาตอบจะมา

________________
ขข้อ 9-11:

6:9 เหตทุฉะนรันี้น ตามลรักษณะนมีนี้ทด่านทรันี้งหลายจง อธริษฐานวด่า ขห้าแตด่พระบริดาของขห้าพระองคห์ทรันี้ง



หลาย ผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ ขอใหห้พระนามของ
พระองคห์เปป็นทมีที่เคารพสรักการะ
6:10 ขอใหห้อาณาจรักรของพระองคห์มาตรันี้งอยผด่ ขอใหห้
นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในแผด่นดรินโลก 

เหมคือนอยด่างทมีที่นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาใน
สวรรคห์
6:11 ขอโปรดประทานอาหารประจคาวรันแกด่ขห้า
พระองคห์ทรันี้งหลายในกาลวรันนมีนี้

คสาอธริษฐานแบบอยข่าง
มรันไมด่สคาครัญวด่านมีที่ถผกเรมียกวด่า “คคาอธริษฐานขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า” หรคือไมด่ องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าประทาน

มรัน ถศึงแมห้วด่ามรันเปป็นแบบอยด่างหนศึที่งสคาหรรับเรากก็ตาม ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรอธริษฐาน “ตามลรักษณะนมีนี้” ดผ ลผกา 
11:2-4 เชด่นกรัน ครริสเตมียนทรันี้งหลายอาจทคาดมีแลห้วทมีที่จะใชห้ถห้อยคคาเหลด่านมีนี้ในการอธริษฐาน แตด่พวกเขากก็ทคาดมีกวด่า
เยอะทมีที่จะใชห้จริตวริญญาณนมีนี้ในการอธริษฐาน คคาอธริษฐานนมีนี้ควรถผกใชห้ซนี้คา ๆ โดยครริสเตมียนทรันี้งหลายเพคืที่อตรวจสอบคคา
อธริษฐานของพวกเขาเองเพคืที่อดผวด่าคคาอธริษฐานเหลด่านรันี้นเปป็นไปตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้าหรคือไมด่

“ขห้าแตด่พระบริดาของขห้าพระองคห์ทรันี้งหลาย ผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์…” เฉพาะครริสเตมียนทมีที่บรังเกริดใหมด่แลห้ว
เทด่านรันี้นสามารถอธริษฐานคคาอธริษฐานนมีนี้ไดห้ พระเจห้าทรงเปป็นพระบริดาทมีที่แทห้จรริง ใหห้ความรรักและเขห้าถศึงไดห้สคาหรรับคน
เชด่นนรันี้น ครริสเตมียนมมีเสมียงรห้องนรันี้นทมีที่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงใสด่ไวห้ในใจของเขาแลห้ววด่า “อรับบา พระบริดา” (รม.
 8:15, 16; กท. 4:6) และพระวริญญาณองคห์เดริมนรันี้นทรงเปป็นพยานแกด่ครริสเตมียนคนนรันี้นวด่าเขาเปป็นลผกคนหนศึที่งของ
พระเจห้า อรับบาเปป็นคคาเรมียกหนศึที่งทมีที่แสดงความสนริทสนมแบบสด่วนตรัวมาก ๆ เหมคือนปะปป๊า หรคือ แดบ๊ดดมีนี้ มรันเปป็น
ภาษาอาราเมค ซศึที่งเปป็นภาษาทมีที่ใชห้กรันโดยสามรัญชนทมีที่พระเยซผทรงสนทนาดห้วย ตคาแหนด่งของเราในฐานะบทุตรทรันี้ง
หลายทมีที่บรังเกริดใหมด่แลห้วกรับพระบริดาผผห้ทรงรรักควรทคาใหห้เรามรัที่นใจและมมีใจกลห้าในการอธริษฐานของเรา พระเจห้า
ผผห้ทรงรรักมมีแนวโนห้มทมีที่จะตอบคคาอธริษฐานของลผก ๆ ของพระองคห์มากกวด่าพวกคนแปลกหนห้า

“ขอใหห้พระนามของพระองคห์เปป็นทมีที่เคารพสรักการะ” นมีที่หมายถศึงการเขห้าหาพระเจห้าดห้วยใจเคารพยคาเกรง
การอธริษฐานหลรัก ๆ แลห้วคคือการรห้องขอ แตด่การเขห้าหาพระเจห้าควรรวมถศึงการนมรัสการ การเทริดทผนและการ
นบนอบเชคืที่อฟฝังดห้วย

“ขอใหห้อาณาจรักรของพระองคห์มาตรันี้งอยผด่ ขอใหห้นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในแผด่นดรินโลก เหมคือน
อยด่างทมีที่นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในสวรรคห์” เหก็นไดห้ชรัดวด่านมีที่เปป็นคคาอธริษฐานหนศึที่งทมีที่ขอการครอบครองของ
พระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก อาณาจรักรนรันี้นยรังไมด่มา นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ยรังไมด่ “ถผกกระทคาในแผด่นดรินโลก 
เหมคือนอยด่างทมีที่นนี้คาพระทรัยของพระองคห์ถผกกระทคาในสวรรคห์” พระครริสตห์จะทรงสถาปนาอาณาจรักรของพระองคห์
เมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง (มธ. 25:31-46) เมคืที่อนรันี้นพวกอรัครทผตจะครอบครองกรับพระองคห์บนทมีที่นรัที่งสริบสองทมีที่
เหนคือสริบสองเผด่า (มธ. 19:28) วริสทุทธริชนคนอคืที่น ๆ จะครอบครองกรับพระองคห์เชด่นเดมียวกรัน “บนแผด่นดรินโลก” 
(วว. 5:10) มรันเปป็นการสถาปนาขศึนี้นใหมด่ของอาณาจรักรของดาวริดทมีที่เยรผซาเลก็มโดยมมีพระครริสตห์ประทรับบนพระทมีที่นรัที่ง
นรันี้นซศึที่งถผกพยากรณห์ไวห้แลห้ว คคาอธริษฐานนมีนี้ “ขอใหห้อาณาจรักรของพระองคห์มาตรันี้งอยผด่” มมีความหมายเหมคือนกรับคคา
อธริษฐานทมีที่ไดห้รรับการดลใจของยอหห์นในวริวรณห์ 22:20, “ขอใหห้เปป็นเชด่นนรันี้น เชริญเสดก็จมาเถริด พระเยซผเจห้าขห้า” ในทมีที่
นมีนี้เราเหก็นความสคาครัญยริที่งของความหวรังอรันมมีสทุขนรันี้นแหด่งการเสดก็จมากด่อนยทุคพรันปปีของพระครริสตห์ในชมีวริตการ
อธริษฐานของครริสเตมียน ครริสเตมียนไมด่จคาเปป็นตห้องอธริษฐานขอใหห้คนทรันี้งโลกกลรับใจเชคืที่อ เพราะมรันจะไมด่เปป็นเชด่นนรันี้น 



เขาควรอธริษฐานขอใหห้พระครริสตห์เสดก็จมาโดยไว จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับขห้อ 33
“ขอโปรดประทานอาหารประจคาวรันแกด่ขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายในกาลวรันนมีนี้” (ขห้อ 11) เราควรอธริษฐาน

สคาหรรับความตห้องการตด่าง ๆ ฝฝ่ายรด่างกาย พระเจห้าทรงเลมีนี้ยงเอลมียาหห์โดยใชห้อมีกา (1 พกษ. 17:6) โดยนนี้คามรันและ
แปฟ้งของหญริงมด่ายคนนรันี้น (1 พกษ. 17:9-16) และโดยทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่ง (1 พกษ. 19:5-8) เหลด่าผผห้ชอบธรรม
และผผห้สรัตยห์ซคืที่อไดห้รรับคคาทรงสรัญญาวด่า “ทด่านจะไดห้รรับการเลมีนี้ยงดผอยด่างแทห้จรริง” (สดด. 37:3) คคาอธริษฐานควรมมี
ความชรัดเจน สรรเสรริญองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า พระองคห์ทรงสด่งเงรินหรคืออาหารมาใหห้เราหลายตด่อหลายครรันี้ง ทรงตอบ
คคาอธริษฐานเกมีที่ยวกรับรถยนตห์และสริที่งจคาเปป็นททุกชนริด มรันเปป็นการไรห้ความเชคืที่อและชรัที่วทมีที่จะเชคืที่อวด่าพระเจห้าทรงตอบคคา
อธริษฐานเฉพาะเกมีที่ยวกรับสริที่งทรันี้งหลายทมีที่เปป็นฝฝ่ายวริญญาณและไมด่ตอบเกมีที่ยวกรับความตห้องการตด่าง ๆ ในดห้านวรัตถทุ

แตด่คคาอธริษฐานนมีนี้ขออาหารเฉพาะ “วรันนมีนี้” หรคือตามทมีที่ใหห้ไวห้ในลผกา 11:3, “ททุก ๆ วรัน” ในการขอสคาหรรับ
วรันนมีนี้ เราควรทมีที่จะสามารถไวห้วางใจเกมีที่ยวกรับวรันพรทุด่งนมีนี้ไดห้ “และโดยทมีที่มมีอาหารและเสคืนี้อผห้า กก็ใหห้พวกเราอริที่มใจดห้วย
ของเหลด่านรันี้นเถริด” (1 ทธ. 6:8) แผนการของพระเจห้าคคือ ทมีที่จะใหห้ครริสเตมียนทรันี้งหลายดคาเนรินโดยความเชคืที่อและ
ไมด่ใชด่โดยการมองเหก็น และอริที่มใจกรับสริที่งทมีที่แตด่ละวรันนคามาใหห้ กระนรันี้นกก็รผห้สศึกมมีอริสระทมีที่จะทผลขอสริที่งทมีที่พวกเขาตห้องการ 
พรห้อมกรับความคริดเชด่นนมีนี้ในหรัว จงอด่านขห้อ 25 ถศึง 34

____________________
ขข้อ 12-15:

6:12 และขอโปรดยกหนมีนี้ขห้าพระองคห์ทรันี้งหลาย 
เหมคือนอยด่างขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายยกหนมีนี้คนเหลด่านรันี้น
ทมีที่เปป็นหนมีนี้ขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายนรันี้น
6:13 และขออยด่าทรงนคาขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายเขห้าไป
ในการทดลอง แตด่ขอทรงชด่วยขห้าพระองคห์ทรันี้งหลาย
ใหห้พห้นจากความชรัที่วรห้าย ดห้วยวด่าอาณาจรักรและฤทธริธิ์
เดชและสงด่าราศมีเปป็นของพระองคห์สคืบ ๆ ไปเปป็นนริตยห์
เอเมน

6:14 เพราะวด่าถห้าทด่านทรันี้งหลายยกบรรดาการ
ละเมริดของมนทุษยห์ใหห้แกด่พวกเขา พระบริดาของพวก
ทด่านผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์จะโปรดยกโทษใหห้พวก
ทด่านดห้วย
6:15 แตด่ถห้าทด่านทรันี้งหลายไมด่ยกโทษบรรดาการ
ละเมริดของมนทุษยห์ใหห้แกด่พวกเขา พระบริดาของพวก
ทด่านจะไมด่โปรดยกโทษบรรดาการละเมริดของพวก
ทด่านเหมคือนกรัน

จงยกโทษและรษับการยกโทษ!
แมห้วด่าหมายเหตทุเหลด่านรันี้นใน Scofield Reference Bible ปกตริแลห้วกก็เชคืที่อถคือไดห้ เรากก็ไมด่เหก็นพห้องกรับ

ความเหก็นเกมีที่ยวกรับขห้อพระคคาตอนนมีนี้และเกมีที่ยวกรับลผกา 11:1-13 ผมไมด่เชคืที่อวด่าคคาอธริษฐานขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า
เปป็น “มผลเหตทุทางพระราชบรัญญรัตริ” หรคือวด่าการอธริษฐานขอฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ ตามทมีที่เราไดห้รรับคคา
บรัญชาในลผกา 11:13 เปป็นเรคืที่องลห้าสมรัย จงสรังเกตความแตกตด่างในการใชห้คคาระหวด่างขห้อ 12 กรับลผกา 11:4 จง
สรังเกตวด่าคน ๆ หนศึที่งจะไดห้รรับการยกโทษในสองความหมาย ครริสเตมียนทมีที่อธริษฐานคคาอธริษฐานนมีนี้กก็ไดห้รรับการยกโทษ
บาปทรันี้งสรินี้นของตนแลห้วตามทมีที่คทุณเหก็นจากเอเฟซรัส 1:7; 4:32; โคโลสมี 1:14; 2:13 การยกโทษนรันี้นครอบคลทุมบาป
ททุกอยด่างของอดมีต ปฝัจจทุบรันและอนาคต เนคืที่องจากบาปเหลด่านรันี้นทรันี้งหมดไดห้ถผกชดใชห้แลห้วบนกางเขนของพระครริสตห์ 
และหลรังจากมมีความเชคืที่อในพระองคห์ บาปทรันี้งหลายของคน ๆ นรันี้นกก็ไมด่ถผกถคือโทษหรคือถผกนคามากลด่าวโทษครริสเตมียน



คนนรันี้นแลห้ว (รม. 4:5-8) นรัที่นเปป็นความหมายของการยกโทษตามทมีที่มรันประยทุกตห์ใชห้กรับความรอดของจริตวริญญาณ
อยด่างไรกก็ตาม ในขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ เรามมีความหมายรอง การยกโทษตามทมีที่มรันสด่งผลตด่อคน ๆ นรันี้นทมีที่รรับ

ความรอดแลห้ว เปป็นลผกของพระเจห้าแลห้ว แมห้วด่าผมไดห้รรับการยกโทษการละเมริดทรันี้งหมดของผมแลห้ว (คส. 2:13) 
และไมด่มมีเลยสรักอยด่างทมีที่จะนคามากลด่าวโทษผมเพคืที่อปรรับโทษจริตวริญญาณของผมไดห้ พระเจห้ากก็ไมด่ทรงพอพระทรัยเมคืที่อ
ผมทคาบาปและบาปนรันี้นเขห้ามาแทรกแซงกรับการรด่วมสนริทของลผกคนนรันี้นกรับ ‘พระบริดาผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์’ ของ
เขา เมคืที่อพผดถศึงความรอดแหด่งจริตวริญญาณของผม บาปทรันี้งหมดของผมกก็ไดห้รรับการยกโทษแลห้ว แตด่เมคืที่อบาปสดใหมด่
เขห้ามาอยผด่ระหวด่างการรด่วมสามรัคคมีธรรมอรันแสนสทุขของพระบริดากรับลผก เมคืที่อนรันี้นบาปนรันี้นกก็ตห้องถผกเอาออกไป นรัที่น
คคือ รรับการยกโทษ ในความหมายรองนรันี้น นมีที่เปป็นสริที่งทมีที่พระคคาขห้อนมีนี้หมายถศึงใน 1 ยอหห์น 1:1-9 ครริสเตมียนแตด่ละคน
ตห้องการการชคาระใหห้สะอาดจากบาปอยผด่เสมอ ถศึงแมห้วด่าหนมีนี้บาปนรันี้นถผกสะสางแลห้วจนบาปนรันี้นไมด่สามารถพา
ครริสเตมียนคนใดไปนรกไดห้ ในความหมายหนศึที่งครริสเตมียนกก็ “สะอาดหมดทรันี้งตรัวแลห้ว” ตามทมีที่พระเยซผทรงบอกเป
โตรในยอหห์น 13:10 แตด่ครริสเตมียนกก็ยรังตห้องลห้างเทห้าของตนอยผด่ นรัที่นคคือ ตห้องรรับการชคาระใหห้สะอาดททุกวรันจาก
มลทรินของโลกนมีนี้ และการชคาระใหห้สะอาดททุกวรันและการฟฟฟื้นคคืนททุกวรันของการรด่วมสามรัคคมีธรรมทมีที่สนริทสนมและ
อด่อนหวานกรับพระบริดานมีนี้ เราไมด่อาจมมีไดห้หากเราไมด่ยกโทษใหห้ผผห้อคืที่นสคาหรรับบาปทรันี้งหลายทมีที่พวกเขาไดห้กระทคาผริดตด่อ
เรา!

ผมขอเตคือนความจคาคทุณอมีกครรันี้งวด่าคคาสอนนมีนี้ถผกพบหลายแหด่งในพระครัมภมีรห์ (มธ. 5:7; 18:23-35; มก. 
11:25, 26) ไมด่วด่าบาปทมีที่ผผห้ใดกระทคาผริดตด่อคทุณนรันี้นเปป็นเรคืที่องชรัที่วขนาดไหน แกห้ตรัวไมด่ไดห้ขนาดไหน มรันกก็ไมด่ไดห้ชรัที่วถศึง
เศษเสมีนี้ยวหนศึที่งของบาปของคทุณทมีที่ทคาผริดตด่อพระเจห้า ฉะนรันี้นจงยกโทษใหห้โดยไว เพคืที่อทมีที่คทุณจะไดห้รรับการยกโทษและมมี
การรด่วมสามรัคคมีธรรมอรันแสนหวานกรับพระบริดาและการชคาระใหห้สะอาดททุกวรัน

__________________
ขข้อ 16-18:

6:16 ยริที่งกวด่านรันี้นเมคืที่อทด่านทรันี้งหลายอดอาหาร อยด่า
เปป็นเหมคือนพวกคนหนห้าซคืที่อใจคด ทมีที่ทคาหนห้าเศรห้า
หมอง ดห้วยวด่าพวกเขาทคาหนห้าของตนใหห้ดผโทรม 
เพคืที่อพวกเขาจะไดห้ปรากฏแกด่คนทรันี้งหลายวด่ากคาลรังอด
อาหารอยผด่ เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า 
พวกเขาไดห้รรับบคาเหนก็จของพวกเขาแลห้ว
6:17 แตด่ทด่าน เมคืที่อทด่านอดอาหาร จงชโลมทาศมีรษะ

ของทด่าน และลห้างหนห้าของทด่าน
6:18 เพคืที่อทด่านจะไมด่ปรากฏแกด่คนทรันี้งหลายวด่ากคาลรัง
อดอาหารอยผด่ แตด่ใหห้ปรากฏแกด่พระบริดาของทด่านผผห้
ซศึที่งทรงสถริตในทมีที่ลมีนี้ลรับ และพระบริดาของทด่านผผห้ซศึที่ง
ทอดพระเนตรเหก็นในทมีที่ลมีนี้ลรับ จะโปรดประทาน
บคาเหนก็จแกด่ทด่านอยด่างเปปิดเผย

การอดอาหาร: แบบททีที่เหมาะสมและททีที่ไมข่เหมาะสม
การอดอาหารเหมาะสมอยด่างแนด่นอน ดานริเอลอดอาหาร (ดนล. 9:3; 10:2, 3) เอสราและพวกยริว

ระหวด่างเดรินทางกลรับไปยรังปาเลสไตนห์จากบาบริโลนกก็อดอาหาร (อสร. 8:21-23) และพระเจห้าทรงสดรับฟฝังพวก
เขา ดผ เนหะมมียห์ 9:1 เชด่นกรัน เอสเธอรห์และเหลด่าสาวใชห้ของนางกก็รด่วมอดอาหารและอธริษฐานกรับโมรเดครัย และ
พระเจห้าทรงสดรับฟฝังและทรงชด่วยพวกยริวใหห้รอดพห้นอยด่างมหรัศจรรยห์ (อสธ. 4:16; บททมีที่ 9) การชด่วยใหห้พห้นนมีนี้ถผก



เฉลริมฉลองโดยพวกยริววรันนมีนี้ในททุกประชาชาตริพรห้อมกรับเทศกาลปผรมีม พระเจห้าทรงสดรับฟฝังชาวเมคืองนมีนะเวหห์เมคืที่อ
พวกเขาอดอาหารและอธริษฐานและพระองคห์ทรงไวห้ชมีวริตชาวเมคืองนรันี้น แมห้วด่าพระองคห์ทรงวางแผนไวห้วด่าจะทคาลาย
พวกเขากก็ตาม (โยนาหห์ 3:7-10) และการอดอาหารกก็ถผกสอนอยด่างชรัดเจนพอ ๆ กรันในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ พระ
เยซผทรงอดอาหารสมีที่สริบวรันกด่อนการถผกทดลองของพระองคห์ (มธ. 4:2; ลก. 4:2) ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาและเหลด่า
ศริษยห์ของเขากก็อดอาหารบด่อย ๆ (มธ. 9:14) เหลด่าสาวกของพระเยซผเหก็นไดห้ชรัดวด่าอดอาหารกด่อนเพก็นเทคอสตห์
ขณะทมีที่พวกเขารอคอยและอธริษฐานขอการเตก็มเปปีปี่ยมของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์หลรังจากทมีที่พระเยซผผผห้ทรงเปป็น “เจห้า
บด่าวนรันี้น” ทรงถผกรรับไปแลห้ว (มธ. 9:15) คคาอธริษฐานมากมายจะไมด่ไดห้รรับคคาตอบเลยหากไมด่มมีความจรริงจรังและ
ความใสด่ใจแบบทมีที่จะทคาใหห้ผผห้คนหมดความอยากรรับประทานอาหาร (มธ. 17:21) เปาโลอยผด่ใน “การอดอาหารทรันี้ง
หลาย” (2 คร. 6:5) ตลอดยทุคสมรัยนมีนี้พระเยซผประทานคคาหนทุนใจใหห้อดอาหารในขห้อ 17 และ 18 การอดอาหาร
เปป็นสริที่งทมีที่ไมด่ถผกตห้องกก็ตด่อเมคืที่อมรันมมีลรักษณะเปป็นทางการ เปป็นพริธมีการ และไมด่จรริงใจ

การอดอาหารเปป็นอมีกเรคืที่องทมีที่คน ๆ หนศึที่งอาจกลายเปป็นคนหนห้าซคืที่อใจคดไดห้อยด่างงด่ายดาย พอ ๆ กรับใน
การใหห้ (ขห้อ 1-4) และในการอธริษฐาน (ขห้อ 5-8) พวกฟารริสมีอดอาหารบด่อย ๆ (มธ. 9:14) บางคนกก็อดอาหาร
สรัปดาหห์ละสองหน (ลผกา 18:12) แตด่มรันเปป็นการอดอาหารของคนหนห้าซคืที่อใจคดทมีที่ไมด่ไดห้แสวงหาพระเจห้าจรริง ๆ 
เลย การอดอาหารตามพระครัมภมีรห์จรริง ๆ กก็คคือเมคืที่อผผห้หนศึที่งปรารถนาทมีที่จะแสวงหาความโปรดปรานของพระเจห้าจน
เขาไมด่อยากกรินอาหาร บางครรันี้งกก็ไมด่ดคืที่มนนี้คา (เอสเธอรห์ 4:16; โยนาหห์ 3:7) และบางครรันี้งกก็งดการมมีสรัมพรันธห์ตามปกตริ
ของสามมีกรับภรรยา (1 คร. 7:5) มรันไมด่เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเจห้ากรับการทมีที่เราจะอดอาหารเพคืที่อเปป็นการลงโทษ 
เปป็นวริธมีแสดงการสคานศึกผริด มรันเปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเจห้าเมคืที่อเราแสวงหาพระองคห์อยด่างจรริงจรังจนเราวางสริที่งอคืที่น ๆ 
ทมีที่สคาครัญนห้อยกวด่าไวห้ตด่างหากจนกวด่าเราจะพบพระพรักตรห์ของพระองคห์ มมีเหตทุผลดห้านรด่างกายเชด่นกรันสคาหรรับการอด
อาหารเมคืที่อเราอธริษฐาน ปกตริแลห้วความคริดมมีความกระจด่างแจห้งมากขศึนี้นเมคืที่อพลรังงานของรด่างกายไมด่ถผกใชห้ในการ
ยด่อยอาหาร บด่อยครรันี้งนรักเทศนห์สามารถเทศนาไดห้ดมีกวด่าเดริมโดยทมีที่ไมด่กรินอาหารหรคือนรักเรมียนอาจทด่องหนรังสคือไดห้ดมี
ขศึนี้น ฉะนรันี้นโดยธรรมชาตริแลห้วครริสเตมียนบางครรันี้งกก็อธริษฐานไดห้ดมีกวด่าเดริมโดยไมด่กรินอาหาร การอดอาหารจะไมด่หมด
สรินี้นไปจนกวด่าคคาอธริษฐานดห้วยสรินี้นสทุดใจจากใจทมีที่แตกสลายอรันตรธานไป

วรันแสนสทุขทมีที่สทุดทมีที่ผมเคยมมีคคือการไดห้อยผด่กรับครริสเตมียนหลายกลทุด่มทมีที่เฝฟ้าคอยตด่อพระพรักตรห์พระเจห้าและไมด่
ทานอาหารมคืนี้อหนศึที่งหรคือสองมคืนี้อขณะทมีที่เราอธริษฐานและสารภาพบาปทรันี้งหลายของเราและแสวงหานนี้คาพระทรัย
ของพระเจห้าและการอวยพรของพระองคห์ หลรังจากชด่วงเวลาเหลด่านรันี้นของการอดอาหารและการอธริษฐาน ผมไดห้
เหก็นชด่วงเวลาแสนวริเศษแหด่งพระพรพรห้อมกรับจริตวริญญาณหลายดวงทมีที่ไดห้รรับความรอดและคคาตอบแสนโดดเดด่น
จากพระเจห้า เราไมด่ควรอดอาหารเพคืที่อใหห้ผผห้คนเหก็นวด่าเราอดอาหาร และถห้าผผห้ใดอดอาหารจรริง ๆ เขากก็ควรมมีใจ
ยรินดมีเกมีที่ยวกรับมรัน ครริสเตมียนททุกคนควรมมีชด่วงเวลาแหด่งการอดอาหารและการอธริษฐาน ขห้อ 18 บด่งบอกวด่ามมี
บคาเหนก็จพริเศษจากพระเจห้าสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่อดอาหารแบบลรับ ๆ แสวงหาพระพรักตรห์ของพระองคห์อยด่าง
จรริงจรัง การใหห้แบบลรับ ๆ การอธริษฐานแบบลรับ ๆ และการอดอาหารแบบลรับ ๆ เชด่นนรันี้นตามทมีที่ทรงบรัญชาในบทนมีนี้
มมีบคาเหนก็จพริเศษหลายประการและบคาเหนก็จเหลด่านมีนี้จะมาอยด่างเปปิดเผยตด่อสายตาชาวโลกจนคนทรันี้งปวงจะมอง
เหก็นไดห้ (ขห้อ 4, 6, 18)



ขข้อ 19-24:
6:19 อยด่าสะสมทรรัพยห์สมบรัตริไวห้สคาหรรับตรัวพวกทด่าน
เองบนแผด่นดรินโลก อรันเปป็นทมีที่ซศึที่งตรัวมอดและสนริม
ทคาลายเสมียไดห้ และเปป็นทมีที่ซศึที่งพวกขโมยขทุดชด่องและ
ลรักเอาไปไดห้
6:20 แตด่จงสะสมทรรัพยห์สมบรัตริไวห้สคาหรรับตรัวพวก
ทด่านเองในสวรรคห์ อรันเปป็นทมีที่ซศึที่งตรัวมอดและสนริม
ทคาลายเสมียไมด่ไดห้ และเปป็นทมีที่ซศึที่งพวกขโมยไมด่ขทุดชด่อง
หรคือลรักเอาไปไดห้
6:21 เพราะวด่าทรรัพยห์สมบรัตริของทด่านทรันี้งหลายอยผด่
ทมีที่ไหน ใจของทด่านทรันี้งหลายจะอยผด่ทมีที่นรัที่นดห้วย
6:22 ประทมีปของรด่างกายคคือดวงตา เหตทุฉะนรันี้นถห้า
ดวงตาของทด่านปกตริดมี ทรันี้งตรัวของทด่านกก็จะเตก็มไป

ดห้วยความสวด่าง
6:23 แตด่ถห้าดวงตาของทด่านชรัที่วรห้าย ทรันี้งตรัวของทด่านกก็
จะเตก็มไปดห้วยความมคืด เหตทุฉะนรันี้นถห้าความสวด่างซศึที่ง
อยผด่ในตรัวทด่านเปป็นความมคืด ความมคืดนรันี้นจะมากมาย
สรักเพมียงใด
6:24 ไมด่มมีผผห้ใดสามารถปรนนริบรัตรินายสองนายไดห้ 
เพราะเขาจะเกลมียดชรังนายคนหนศึที่งและจะรรักนาย
อมีกคนหนศึที่ง หรคือมริฉะนรันี้นเขาจะยศึดมรัที่นกรับนายคน
หนศึที่ง และจะเหยมียดหยามนายอมีกคนหนศึที่ง ทด่านทรันี้ง
หลายไมด่สามารถปรนนริบรัตริพระเจห้าและความมรัที่งครัที่ง
พรห้อมกรันไดห้

ทรษัพยย์สมบษัตริตข้องถผกสะสมไวข้ในสวรรคย์
ไมข่ใชข่บนแผข่นดรินโลก

ขห้อ 19 ทคาใหห้ผมเชคืที่อมรัที่นเมคืที่อหลายปปีกด่อนวด่าผมไมด่ควรมมีประกรันชมีวริต เนคืที่องจากมรันเปป็นการออมรผปแบบ
หนศึที่ง บนขห้อ 19 และสด่วนทมีที่เหลคือของบทนมีนี้ผมไดห้ทคาพรันธสรัญญาหนศึที่งกรับพระเจห้าวด่าจะพยายามใหห้กริจธทุระของ
พระองคห์มาเปป็นอรันดรับหนศึที่งและวด่าผมจะพศึที่งพาพระองคห์ทมีที่จะทรงดผแลผมและครอบครรัวของผม เราทรินี้งเงรินประกรัน
ชมีวริต 10,000 เหรมียญสหรรัฐและไมด่เคยเสมียใจทมีที่ทคาอยด่างนรันี้นเลย

อยด่างไรกก็ตาม แตด่ละคนตห้องพบการประยทุกตห์ใชห้ทมีที่ดมีทมีที่สทุดสคาหรรับตรัวเอง แตด่ละคนทมีที่ปฏริเสธการออมทรรัพยห์
หรคือประกรันชมีวริตควรแนด่ใจในความคริดของตรัวเอง กระทคาการตามความเชคืที่อของตน ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ไมด่สอนการ
สรินี้นเปลคือง ขห้อพระคคาหลายตอนพริสผจนห์วด่าความมรัธยรัสถห์เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเจห้า พวกมดไดห้รรับคคาชมเชยเพราะ
 “พวกมรันยรังเตรมียมอาหารของพวกมรันไวห้ในฤดผรห้อน” (สภษ. 30:25) หญริงมมีสตริปฝัญญานรันี้นไดห้รรับคคาชมเพราะวด่า
นางทคางานหาเงริน เกก็บออม และซคืนี้อททุด่งนา (สภษ. 31:16) ฉะนรันี้นการทคางานหาเงริน การลงททุน และความ
ประหยรัดมรัธยรัสถห์จศึงเปป็นคทุณธรรมทมีที่ดมี และประกรันชมีวริตเปป็นการออมรผปแบบหนศึที่งทมีที่อาจถผกตห้องสคาหรรับบางคน ตรัว
ผมเองไดห้รรับการนคาพาไมด่ใหห้ถคือมรันไวห้ แตด่ละคนตห้องพบการทรงนคาสคาหรรับตรัวเอง

แตด่ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้สอนหลรักคคาสอนหนศึที่งทมีที่ชรัดเจนวด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ควรสะสมทรรัพยห์สมบรัตริไวห้
สคาหรรับตรัวเองบนแผด่นดรินโลก “ความมรัที่งครัที่ง” (mammon) ในขห้อ 24 หมายถศึงเงรินทอง ไมด่ไดห้หมายถศึงพญามาร
เปป็นหลรัก เราไมด่สามารถรรับใชห้พระเจห้าและทรรัพยห์สริน เงรินทอง ขห้าวของไดห้ ภยรันตรายถศึงตายของทรรัพยห์สมบรัตริถผก
บด่งบอกในขห้อ 21 คนทมีที่สะสมเงรินทองไวห้ในโลกนมีนี้ในไมด่ชห้ากก็มมีใจของตนจดจด่ออยผด่บนโลกนมีนี้แทนทมีที่จะจดจด่อในสวรรคห์
ในไมด่ชห้ากก็มมีตรัณหาเรคืที่องเงรินทองซศึที่งเปป็นรากเหงห้าแหด่งความชรัที่วรห้ายททุกอยด่าง (1 ทธ. 6:10) ความสคาเรก็จอรันเปปีปี่ยมสงด่า
ราศมีทมีที่ครริสเตมียนคนใดจะมมีไดห้ในงานขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าขศึนี้นอยผด่กรับดวงตาหนศึที่งเดมียว นรัที่นคคือ ความคริดและจริตใจทมีที่



จดจด่ออยด่างชรัดเจนในทริศทางเดมียวเพคืที่อทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัยกด่อนในททุกสริที่ง การสะสมไวห้สคาหรรับวรัยชราไดห้
ทคาลายไฟแหด่งการชนะจริตวริญญาณของผผห้ประกาศขด่าวประเสรริฐจคานวนมากไปแลห้ว การสรห้างบห้านหรคือการสะสม
ทมีที่ดรินไวห้สคาหรรับภรรยาและลผก ๆ ไดห้ทคาใหห้นรักเทศนห์หลายคนเลริกการรรับใชห้ไปนรักตด่อนรัก การรรักเงรินเปป็นบาปทมีที่คอย
เลด่นงานนรักธทุรกริจครริสเตมียน มรันไมด่คด่อยปรากฏเลยทมีที่ผผห้ใดจะสามารถสะสมเงรินทองไวห้มากมายและเปป็นครริสเตมียนทมีที่
ชนะจริตวริญญาณและเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณอยด่างแทห้จรริง บางครรันี้งนรักเทศนห์ทรันี้งหลายกลด่าววด่าพวกครริสเตมียน
ควรทคาเงรินเยอะ ๆ เทด่าทมีที่ตนจะทคาไดห้อยด่างสทุจรริต แตด่นรัที่นกก็ขรัดแยห้งกรับคคาตรรัสเหลด่านมีนี้ของพระเยซผอยด่างสรินี้นเชริง 
ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรชนะจริตวริญญาณททุกดวงเทด่าทมีที่ตนทคาไดห้และพยายามทคาเงรินไดห้เพมียงพอสคาหรรับความ
ตห้องการตด่าง ๆ เงรินควรเปป็นเรคืที่องไมด่สคาครัญกรับครริสเตมียน ขอใหห้นรักศศึกษาพระครัมภมีรห์ททุกทด่านจดจคาคคาสอนของขห้อ
พระคคาตอนนมีนี้ใหห้ขศึนี้นใจและตรัดสรินใจวด่าตนจะปรนนริบรัตรินายคนไหน (ขห้อ 24) ความมคืดทศึบใหญด่โตมมีอยผด่ในชมีวริตของ
ครริสเตมียนผผห้ซศึที่งความคริดของตนแบด่งออกเปป็นสองฝฝ่าย พยายามทมีที่จะรรับใชห้ทรันี้งพระเจห้าและเงรินทอง (ขห้อ 23)

_________________
ขข้อ 25-34:

6:25 เหตทุฉะนรันี้น เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า อยด่า
กระวนกระวายถศึงชมีวริตของตนวด่า พวกทด่านจะเอา
อะไรกริน หรคือพวกทด่านจะเอาอะไรดคืที่ม และอยด่า
กระวนกระวายถศึงรด่างกายของตนวด่า พวกทด่านจะ
เอาอะไรนทุด่งหด่ม ชมีวริตสคาครัญยริที่งกวด่าอาหารมริใชด่หรคือ 
และรด่างกายสคาครัญยริที่งกวด่าเครคืที่องนทุด่งหด่มมริใชด่หรคือ
6:26 จงดผบรรดานกแหด่งฟฟ้าอากาศ ดห้วยวด่าพวกมรัน
มริไดห้หวด่าน และพวกมรันมริไดห้เกมีที่ยว และมริไดห้สะสมไวห้
ในยทุห้งฉางทรันี้งหลาย ถศึงอยด่างนรันี้นพระบริดาผผห้ทรงสถริต
ในสวรรคห์ของทด่านทรันี้งหลายยรังทรงเลมีนี้ยงดผพวกนกไวห้
ทด่านทรันี้งหลายไมด่ประเสรริฐกวด่าพวกนกตรันี้งเยอะหรคือ
6:27 มมีใครบห้างในพวกทด่าน โดยความ
กระวนกระวาย สามารถเพริที่มหนศึที่งศอกเขห้ากรับความ
สผงของเขาไดห้
6:28 และทคาไมทด่านทรันี้งหลายกระวนกระวายถศึง
เครคืที่องนทุด่งหด่มเลด่า จงพริจารณาบรรดาดอกลริลลมีที่แหด่ง
ททุด่งนาวด่า พวกมรันงอกงามเจรริญขศึนี้นไดห้อยด่างไร พวก
มรันไมด่ทคางาน และพวกมรันไมด่ปฝัปี่นดห้าย
6:29 และถศึงอยด่างนรันี้นเรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า 
แมห้แตด่ซาโลมอนในสงด่าราศมีทรันี้งสรินี้นของทด่าน กก็มริไดห้

แตด่งองคห์ทรงเครคืที่องเหมคือนอยด่างดอกหนศึที่งในดอก
ลริลลมีที่เหลด่านมีนี้
6:30 เหตทุฉะนรันี้น ถห้าพระเจห้าทรงตกแตด่งหญห้าแหด่งททุด่ง
นาอยด่างนรันี้น ซศึที่งเปป็นอยผด่วรันนมีนี้และรทุด่งขศึนี้นถผกทรินี้งใน
เตาไฟ พระองคห์จะไมด่ทรงตกแตด่งพวกทด่านมากยริที่ง
กวด่านรันี้นหรคือ โอ พวกทด่าน ผผห้มมีความเชคืที่อนห้อย
6:31 เหตทุฉะนรันี้น อยด่ากระวนกระวายเลย โดยกลด่าว
วด่า ‘พวกเราจะเอาอะไรกริน’ หรคือ ‘พวกเราจะเอา
อะไรดคืที่ม’ หรคือ ‘พวกเราจะเอาอะไรนทุด่งหด่ม’
6:32 (เพราะวด่าพวกคนตด่างชาตริแสวงหาสริที่งสารพรัด
เหลด่านมีนี้) ดห้วยวด่าพระบริดาผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์ของ
พวกทด่านทรงทราบแลห้ววด่า พวกทด่านตห้องการสริที่ง
สารพรัดเหลด่านมีนี้
6:33 แตด่ทด่านทรันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจรักรของ
พระเจห้า และความชอบธรรมของพระองคห์กด่อน 
และสริที่งสารพรัดเหลด่านมีนี้จะถผกเพริที่มเตริมใหห้แกด่พวกทด่าน
6:34 เหตทุฉะนรันี้น อยด่ากระวนกระวายถศึงวรันพรทุด่งนมีนี้ 
เพราะวด่าวรันพรทุด่งนมีนี้กก็จะมมีการกระวนกระวายสคาหรรับ
สริที่งทรันี้งหลายของวรันพรทุด่งนมีนี้เอง ความชรัที่วรห้ายของวรัน
นรันี้นกก็เพมียงพอสคาหรรับวรันนรันี้นอยผด่แลห้ว”



การวางใจในการดผแลของพระเจข้า
รษักษาความวข้าวธข่นใจไดข้ทธกอยข่าง

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 25 กรับ 34 พระเยซผทรงบรัญชาวด่า “อยด่ากระวนกระวาย…วด่า พวกทด่านจะเอาอะไร
กริน หรคือพวกทด่านจะเอาอะไรดคืที่ม…พวกทด่านจะเอาอะไรนทุด่งหด่ม” คทุณเชคืที่อไหมวด่าพระเยซผทรงหมายความตามทมีที่
พระองคห์ตรรัส? และขห้อ 34 กลด่าววด่า “เหตทุฉะนรันี้น อยด่ากระวนกระวายถศึงวรันพรทุด่งนมีนี้” เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีบาปทมีที่นด่า
สะเทคือนใจและเกคือบเปป็นสากลในสด่วนของครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่กระวนกระวายใจมากเหลคือเกรินเกมีที่ยวกรับอาหาร
และเสคืนี้อผห้าและเกมีที่ยวกรับวรันพรทุด่งนมีนี้จนพวกเขาทคาใหห้คคาประกาศความเชคืที่อของตนไดห้รรับความอรัปยศ ครริสเตมียนทรันี้ง
หลายควรทผลขออาหารวรันตด่อวรัน (ขห้อ 11) จากนรันี้นกก็ ‘อริที่มใจกรับสริที่งทรันี้งหลายทมีที่ตนมมี’ โดยไมด่กรังวลเกมีที่ยวกรับวรันพรทุด่งนมีนี้
(ฮบ. 13:5) การบด่นและความกรังวล ความกระวนกระวายใจเกมีที่ยวกรับของกรินและของดคืที่มและการเลมีนี้ยงดผเปป็นบาป
ใหญด่โตของชนชาตริอริสราเอลในถริที่นททุรกรันดาร (อพย. 15:24; 16:2, 3, 8)

ขห้อ 26 ถศึง 30 สรัญญาอยด่างชรัดเจนวด่าพระเจห้าผผห้ทรงเลมีนี้ยงพวกนกซศึที่งไมด่หวด่านหรคือเกมีที่ยวหรคือเกก็บออม และ
ตกแตด่งดอกไมห้แหด่งทห้องททุด่งซศึที่งไมด่ทคางานหรคือปฝัปี่นดห้าย จะทรงจรัดหาอาหารและเสคืนี้อผห้าใหห้แกด่ลผก ๆ ทมีที่รรักของ
พระองคห์เองอยด่างแนด่นอน!

ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ควรกรังวลเกมีที่ยวกรับงานทมีที่ดมีกวด่าเดริม แตด่ควรเปป็นหด่วงเกมีที่ยวกรับการรรับใชห้พระเจห้าใหห้ดมี
กวด่าเดริม ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ควรกรังวลเกมีที่ยวกรับอาหาร เสคืนี้อผห้า และกผห้ยคืมเงริน แตด่ควรรที่คาไหห้เพราะเหลด่าคนบาปทมีที่
หลงหายเหมคือนทมีที่พระเยซผไดห้ทรงกระทคา มรันแนด่นอนพอ ๆ กรับพระสรัญญานรันี้นของพระเยซผทมีที่วด่าพระองคห์จะทรง
ดผแลคนของพระองคห์ผผห้ซศึที่งพศึที่งพาพระองคห์ ผมขอขอบคทุณพระเจห้าในทมีที่นมีนี้ทมีที่วด่าเมคืที่อยมีที่สริบแปดปปีกด่อนพระเจห้าไดห้ทรงนคา
ผมใหห้สละทรินี้งเงรินเดคือนประจคาทรันี้งหมดและพศึที่งพาพระองคห์สคาหรรับคด่าใชห้จด่ายในการดคารงชมีพและการดผแลครอบครรัว
ของผม มรันเปป็นคคาพยานของผมทมีที่ตลอดหลายปปีมานมีนี้พระองคห์ไมด่เพมียงดผแลเรคืที่องเสคืนี้อผห้า อาหาร และคด่าเชด่าบห้าน 
แตด่ทรงพริทรักษห์รรักษาสทุขภาพของเรา จรัดหาเงรินสคาหรรับงานรรับใชห้ทางวริทยทุ งานฟฟฟื้นฟผ และหลายแสนดอลลารห์
สคาหรรับการตมีพริมพห์ขด่าวประเสรริฐและทรงสด่งผผห้ชด่วยจคานวนมากมาและตอบสนองความตห้องการของพวกเขาและ
ของพวกเราจนถศึงเวลานมีนี้ ครริสเตมียนบางคนกลรัวทมีที่จะวางใจองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าวด่าจะทรงตอบแทนกระทรัที่งหนศึที่งใน
สริบของรายไดห้ของพวกเขา พวกเขาไมด่กลห้าถวายสริบชรักหนศึที่ง คนเหลด่านมีนี้พลาดพระพรหนศึที่งไป แตด่พวกเขาควรทมีที่จะ
มอบถวายททุกสริที่งแดด่พระครริสตห์และวางใจพระองคห์วรันตด่อวรันตด่างหาก ครริสเตมียนคนใดทมีที่ถวายตรัวอยด่างเตก็มทมีที่ตด่อองคห์
พระผผห้เปป็นเจห้าทมีที่จะแสวงหาอาณาจรักรของพระองคห์และความชอบธรรมของพระองคห์เปป็นอรันดรับแรกจะพบวด่า
พระเจห้าเองทรงเพริที่มอาหาร เสคืนี้อผห้า และสริที่งจคาเปป็นททุกอยด่าง

ผมขอเสนอแนะใหห้ผผห้อด่านททุกทด่านทด่องจคาขห้อ 33 จากนรันี้นกก็อธริษฐานเงมียบ ๆ กรับพระเจห้าและเขห้าสผด่พรันธ
สรัญญาบรริสทุทธริธิ์วด่าจะวางใจพระสรัญญานรันี้นและพบกรับพระเจห้าบนพระสรัญญานรันี้นตรันี้งแตด่เวลานมีนี้เปป็นตห้นไป

คคาวด่า “พวกคนตด่างชาตริ” ในขห้อ 32 อาจแปลเปป็น บรรดาประชาชาตริ หรคือพวกตด่างประเทศ พระเยซผ
กคาลรังตรรัสกรับพวกยริวในสมรัยทมีที่ชนชาตริอคืที่น ๆ ทรันี้งหมดเปป็นพวกตด่างประเทศ ถห้าครริสเตมียนคนใดตห้องกรังวลเกมีที่ยวกรับ
อาหารและเสคืนี้อผห้าและกระวนกระวายใจเกมีที่ยวกรับความตห้องการของวรันพรทุด่งนมีนี้ เขากก็ดมีกวด่าคนไมด่เชคืที่อตรงไหนเลด่า? 
นรัที่นเปป็นความหมายของขห้อ 31 และ 32 ถห้าความเชคืที่อแบบครริสเตมียนของคทุณไมด่ชด่วยคทุณแกห้ปฝัญหามากมายเหลด่า



นรันี้นและขจรัดความกรังวลเกมีที่ยวกรับอาหาร เสคืนี้อผห้า คด่าเชด่าบห้าน และความตห้องการตด่าง ๆ ของวรันพรทุด่งนมีนี้ คทุณกก็ทคาใหห้
พระครริสตห์ละอายและตห้องกลรับไปหาคคาเทศนาบนภผเขานมีนี้และเรมียนรผห้วด่าความเชคืที่อและการมอบถวายคคืออะไร!

การศศึกษาพระครัมภมีรห์นมีนี้ควรทมีที่จะเปลมีที่ยนแปลงชมีวริต ในเรคืที่องนมีนี้ผมขอรห้องคทุณทมีที่จะไดห้ชรัยชนะในใจของคทุณ
กด่อนทมีที่คทุณจบบทนมีนี้ไป บทนมีนี้รห้องขอการประชทุมอธริษฐานและผมขออธริษฐานทมีที่นรักเรมียนททุกคนจะจบการศศึกษาบทนมีนี้
พรห้อมกรับชรัยชนะในใจของตนไมด่เพมียงเกมีที่ยวกรับการถวายสริบชรักหนศึที่ง แตด่เกมีที่ยวกรับวด่าพระเจห้าทรงอยากใหห้คทุณสะสม
เงรินทองหรคือกรังวลเกมีที่ยวกรับอาหารและเสคืนี้อผห้า

วริธมีรรักษาทมีที่ดมีทมีที่สทุดสคาหรรับความกระวนกระวายใจเกมีที่ยวกรับสริที่งเหลด่านมีนี้และเรคืที่องอคืที่น ๆ ถผกพบในฟปีลริปปปี 4:6, 
7 คทุณควรทด่องจคาขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ไวห้



มษัทธริว 7
ขข้อ 1-6:

7:1 “อยด่ากลด่าวโทษ เพคืที่อทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผก
กลด่าวโทษ
7:2 เพราะวด่าทด่านทรันี้งหลายจะกลด่าวโทษดห้วยการ
พริพากษาอยด่างใด พวกทด่านกก็จะถผกกลด่าวโทษอยด่าง
นรันี้น และพวกทด่านจะตวงดห้วยทะนานอรันใด จะตวง
ดห้วยทะนานอรันนรันี้นใหห้แกด่พวกทด่านอมีก
7:3 และทคาไมทด่านมองดผผงทมีที่อยผด่ในตาพมีที่นห้องของ
ทด่าน แตด่ไมด่พริจารณาไมห้ทรันี้งทด่อนทมีที่อยผด่ในตาของทด่าน
เอง
7:4 หรคือทด่านจะกลด่าวแกด่พมีที่นห้องของทด่านไดห้อยด่างไร

วด่า ‘จงใหห้ขห้าเขมีที่ยผงออกจากตาของเจห้าเถริด’ และ
ดผเถริด ไมห้ทรันี้งทด่อนกก็อยผด่ในตาของทด่านเอง
7:5 ทด่านคนหนห้าซคืที่อใจคด จงชรักไมห้ทรันี้งทด่อนออกจาก
ตาของทด่านกด่อน และทด่านจศึงจะเหก็นไดห้ถนรัด เพคืที่อจะ
เขมีที่ยผงออกจากตาพมีที่นห้องของทด่านไดห้
7:6 อยด่าใหห้สริที่งซศึที่งบรริสทุทธริธิ์แกด่พวกสทุนรัข และพวกทด่าน
อยด่าโยนไขด่มทุกทรันี้งหลายของพวกทด่านไปตรงหนห้า
เหลด่าสทุกร เกรงวด่าพวกมรันจะเหยมียบยที่คาสริที่งเหลด่านรันี้น
เสมียใตห้เทห้าของพวกมรัน และจะหรันมาอมีก และฉมีก
พวกทด่าน

หข้ามกลข่าวโทษผผข้อชที่น
“อยด่ากลด่าวโทษ เพคืที่อทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกกลด่าวโทษ” จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับลผกา 6:37, 38 นรัที่นคคือ 

เราตห้องไมด่ตรัดสรินแรงจผงใจและจริตใจของผผห้คน เนคืที่องจากเราไมด่ทราบสริที่งเหลด่านรันี้น เราไมด่มมีทางบอกไดห้อยด่างชรัดเจน
วด่าผผห้คนคริดอะไร พวกเขารผห้สศึกอยด่างไร หรคือใจของพวกเขาปรารถนาสริที่งใด เราบอกไมด่ไดห้วด่าผผห้คนรอดหรคือไมด่ มมีแตด่
พระเจห้าผผห้ทรงทราบใจทมีที่สามารถบอกไดห้

เหตทุผลเฉพาะทมีที่ใหห้ไวห้ตรงนมีนี้สคาหรรับการไมด่กลด่าวโทษผผห้อคืที่นกก็คคือ “เพคืที่อทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกกลด่าวโทษ” 
คทุณอยากใหห้คนอคืที่นกลด่าวโทษใจของคทุณ แรงจผงใจของคทุณ การกระทคาของคทุณ กลด่าวโทษคทุณเมคืที่อพวกเขาไมด่
สามารถมมีหลรักฐานทรันี้งหมดไหม? ลผกา 6:37 ใหห้ความกระจด่างเพริที่มเตริมเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้ การไมด่กลด่าวโทษเปป็นสด่วน
หนศึที่งของการมมีเมตตา (ลผกา 6:36) และมมีพระสรัญญาเดมียวกรัน “อยด่ากลด่าวโทษ และทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกกลด่าว
โทษ อยด่าปรรับโทษ และทด่านทรันี้งหลายจะไมด่ถผกปรรับโทษ จงยกโทษใหห้ และทด่านทรันี้งหลายจะไดห้รรับการอภรัยโทษ 
จงใหห้ และจะประทานสริที่งนรันี้นใหห้แกด่พวกทด่าน” คนทมีที่กลด่าวโทษผผห้อคืที่นกก็ไมด่มมีความเมตตาและจะไมด่ไดห้รรับความเมตตา
ถห้าเขากลด่าวโทษ เขากก็จะถผกกลด่าวโทษ ถห้าเขาไมด่ยอมยกโทษใหห้ เขากก็จะไมด่ไดห้รรับการยกโทษ ถห้าเขาไมด่ใหห้ เขากก็
จะไมด่ไดห้รรับ นมีที่เปป็นกฎของพระเจห้า

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 1 กรับขห้อ 15 และ 20 “จงระวรังพวกผผห้พยากรณห์เทก็จ…โดยผลทรันี้งหลายของพวกเขา 
ทด่านทรันี้งหลายกก็จะรผห้จรักพวกเขาไดห้” ผผห้คนมรักคริดวด่าสองสริที่งนมีนี้ขรัดแยห้งกรันเอง พวกมรันไมด่ขรัดแยห้งกรัน เรากลด่าวโทษผผห้คน
ไมด่ไดห้ แตด่เราตรัดสรินหลรักคคาสอนไดห้ ผมบอกไมด่ไดห้วด่าคน ๆ หนศึที่งรรับความรอดแลห้วหรคือไมด่ แตด่ผมบอกไดห้วด่าหลรักคคา
สอนของเขาจรริงหรคือเทก็จ โดยเปรมียบเทมียบมรันกรับพระครัมภมีรห์ คน ๆ หนศึที่งอาจเปป็นผผห้พยากรณห์เทก็จ (ขห้อ 15) ใน
หลรักคคาสอน และคทุณกก็ตรัดสรินเชด่นนรันี้นโดยดผทมีที่ผล นรัที่นคคือ โดยคคาสอนของเขา แตด่คทุณไมด่สามารถทราบอยด่าง
แนด่นอนไดห้โดยการกระทคาตด่าง ๆ ของเขาวด่าเขารอดหรคือไมด่รอด และคทุณอด่านแรงจผงใจของจริตใจไมด่ไดห้ จงมมีความ
เมตตาเกมีที่ยวกรับการตรัดสริน ไมด่อยด่างนรันี้นคทุณอาจถผกตรัดสรินโดยไมด่ไดห้รรับความเมตตาเอง



จงสรังเกต “ทด่านคนหนห้าซคืที่อใจคด” (ขห้อ 5) คคาเรมียกนมีนี้ถผกใชห้หลายครรันี้งในคคาเทศนาบนภผเขานมีนี้ (มธ. 6:2, 
5, 16) บาปเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกเตคือนใหห้ระวรังคคือบาปเหลด่านรันี้นของพวกคนมมีศมีลธรรมทมีที่ไปครริสตจรักร กระทรัที่งของพวกคน
ทมีที่รอดแลห้ว ครริสเตมียนทรันี้งหลายมรักเปป็นคนหนห้าซคืที่อใจคดเกมีที่ยวกรับการอธริษฐาน เกมีที่ยวกรับการใหห้ เกมีที่ยวกรับการอด
อาหาร เกมีที่ยวกรับการตรัดสรินผผห้อคืที่น

ขห้อ 3 ถศึง 5 บด่งบอกวด่าคนเหลด่านรันี้นทมีที่ชอบตริผผห้อคืที่นมากทมีที่สทุดกก็มมีบาปใหญด่โตมากทมีที่สทุด โรม 2:1 กลด่าวแบบ
นรันี้นเชด่นกรัน คนเหลด่านรันี้นทมีที่ใกลห้ชริดพระเจห้ามากทมีที่สทุดอยด่างแทห้จรริงกก็มมีใจโอบอห้อมอารมี เตก็มใจทมีที่จะยกโทษใหห้แทนทมีที่จะ
ตริเตมียน ขวนขวายทมีที่จะพยทุงขศึนี้นแทนทมีที่จะรคืนี้อทคาลาย เราถผกบอกในทมีที่นมีนี้วด่าพวกชอบตริปกตริแลห้วมมีไมห้คานหรคือไมห้
กระดานอยผด่ในตาของตนเมคืที่อเขาอยากเอาฝทุฝ่นหรคือผงออกจากตาของพมีที่นห้องของเขา เหลด่าครริสเตมียนทมีที่ดมีทมีที่สทุดอาจมมี
ฝทุฝ่นหรคือผงอยผด่ในตาของตน เนคืที่องจากเราททุกคนมมีบาปหนาและอด่อนแอและดคาเนรินชมีวริตอยผด่ในทด่ามกลางชาวโลกทมีที่
ชรัที่ว พวกเขาตห้องเอาฝทุฝ่นเหลด่านมีนี้ออกไป แตด่เราไมด่ควรฟฝังคคาตริเตมียนของคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่ในบาปทมีที่แยด่กวด่าคนเหลด่า
นรันี้นทมีที่พวกเขาตริเตมียน ขห้อ 3 บอกเกมีที่ยวกรับการลห้มเหลวอรันเปป็นสากลในทด่ามกลางมนทุษยห์ มรันงด่ายทมีที่จะมองเหก็นบาป
ของคนอคืที่นมากกวด่าบาปของเราเอง ในลผกา 6:37-42 คคาสอนเดมียวกรันถผกใหห้ไวห้

บด่อยครรันี้งครริสเตมียนคนใดทมีที่มมีเรคืที่องบด่นเกมีที่ยวกรับครริสเตมียนอมีกคน หลรังจากชด่วงเวลาหนศึที่งของการกลรับใจใหมด่
และการสารภาพบาปทรันี้งหลายของตรัวเอง จะพบวด่าเรคืที่องบด่นของเขาทมีที่มมีตด่อพมีที่นห้องคนหนศึที่งนรันี้นหายไปอยด่างสรินี้นเชริง 
ในหลายสริบกรณมีผมไดห้ทราบเกมีที่ยวกรับผผห้คนทมีที่กลรับสรัตยห์หรคือเหลด่าคนบาปทมีที่หลงหายผผห้ซศึที่งดผหมริที่นและวริจารณห์เหลด่านรัก
เทศนห์และคคาเทศนาของพวกเขา แตด่เมคืที่อคนบาปคนนรันี้นไดห้รรับความรอดหรคือคนทมีที่กลรับสรัตยห์คนนรันี้นกลรับคคืนดมีกรับ
พระเจห้า เขากก็พบวด่าคคาวริจารณห์ของเขาหายไปหมดแลห้ว

“อยด่าใหห้สริที่งซศึที่งบรริสทุทธริธิ์แกด่พวกสทุนรัข และพวกทด่านอยด่าโยนไขด่มทุกทรันี้งหลายของพวกทด่านไปตรงหนห้าเหลด่า
สทุกร…” พระคคาขห้อนมีนี้บด่งบอกวด่ามมีบางคนทมีที่เราไมด่ควรคบหาดห้วยและบางครรันี้งผผห้คนกก็ไปถศึงสถานะทมีที่เราไมด่ควรแมห้แตด่
จะใหห้ขด่าวประเสรริฐแกด่พวกเขา องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรงเตคือนเราดห้วยซนี้คาวด่าเมคืที่อผผห้คนทคาบาปบางอยด่าง เรากก็ไมด่ควร
อธริษฐานเพคืที่อบาปนรันี้น (1 ยอหห์น 5:16) มมีบางครรันี้งทมีที่พวกครริสเตมียนควรสะบรัดฝทุฝ่นออกจากเทห้าของตนและออกไป
จากบห้านบางหลรังหรคือกระทรัที่งออกไปจากบางเมคือง (มธ. 10:14; ลก. 10:11) หลรังจากคคาเตคือนซนี้คา ๆ โมเสสกลด่าว
แกด่ฟาโรหห์วด่า “...ขห้าพระองคห์จะไมด่เหก็นพระพรักตรห์พระองคห์อมีกตด่อไปเลย” (อพย. 10:29) มมีบางครรันี้งทมีที่คทุณสามารถ
ทคาไดห้มากขศึนี้นเพคืที่อชนะคนบาปทมีที่หลงหายคนหนศึที่งโดยการใหห้ถห้อยคคาทมีที่ชรัดเจนและซคืที่อตรงแกด่เขาและปลด่อยใหห้พระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์สอนเขา ขห้อ 6 หมายความอยด่างแนด่นอนวด่ามมีบางคนทมีที่ตรันี้งหนห้าตรันี้งตาอยผด่ในบาปมากเสมียจนเราไมด่
ควรคบหาสมาคมกรับพวกเขาเลย มมีบางครรันี้งทมีที่พวกครริสเตมียนอาจตกเขห้าในบาปเชด่นนรันี้นไดห้จนพวกเขาควรทมีที่จะถผก
ขรับออกจากครริสตจรักร (1 คร. 5:1-5) และเมคืที่อพวกเขาควรไดห้รรับการปฏริบรัตริจากครริสเตมียนในฐานะคนเกก็บภาษมี 
นรัที่นคคือ ถผกหลมีกเลมีที่ยงดทุจเหลด่าคนบาปทมีที่หลงหาย (มธ. 18:17)

อยด่างไรกก็ตาม คทุณตห้องจดจคาไวห้วด่าในการปฏริบรัตริจรริง ๆ นรันี้น แบบอยด่างของพระเยซผบด่งบอกวด่าพวกฟารริสมีทมีที่
คริดวด่าตรัวเองชอบธรรมเปป็นพวกทมีที่เราควรหลมีกเลมีที่ยงขณะทมีที่พระองคห์ประทานขด่าวประเสรริฐใหห้แกด่พวกคนเกก็บภาษมี
และพวกหญริงโสเภณมีและมรักไดห้รรับการตห้อนรรับจากพวกเขาดห้วยใจยรินดมี

จงจดจคาไวห้วด่าคนเหลด่านรันี้นทมีที่ตรัดสรินผผห้อคืที่น-ผผห้คนทมีที่คริดวด่าตนรผห้เยอะเหลคือเกรินจนพวกเขารผห้สศึกมมีอริสระอยด่างเตก็ม



ทมีที่ทมีที่จะวริจารณห์ใครกก็ไดห้-มมีโอกาสทมีที่จะเปป็นพวกสทุนรัขและพวกสทุกรของขห้อ 6 มากกวด่าพวกคนขมีนี้เมาและพวก
อาชญากร บด่อยครรันี้งพวกคนบาปทมีที่ตที่คาชห้าทมีที่สทุดรรับฟฝังขด่าวประเสรริฐดห้วยใจยรินดมีมากทมีที่สทุด ขณะทมีที่พวกคนหนห้าซคืที่อใจ
คดทมีที่คริดวด่าตรัวเองชอบธรรมไมด่ยอมฟฝัง

จงระวรังบาปใหญด่โตนรันี้นของการตรัดสรินผผห้อคืที่น จงเปรมียบเทมียบมรันกรับยากอบ 4:11 และดผ 1 ทริโมธมี 5:19 
และอริสยาหห์ 65:5 คคาเทศนาหนศึที่งเกมีที่ยวกรับหรัวขห้อนมีนี้โดยผผห้แตด่งถผกพริมพห์อยผด่ในหนรังสคือทมีที่มมีชคืที่อวด่า, The Ruin of a 
Christian, โดยสคานรักพริมพห์เดมียวกรันกรับเลด่มนมีนี้ มรันชด่วยคนไปมากมายแลห้ว 

_________________
ขข้อ 7-11:

7:7 จงขอ และสริที่งนรันี้นจะใหห้แกด่พวกทด่าน จงแสวงหา
และพวกทด่านจะพบ จงเคาะ และสริที่งนรันี้นจะถผกเปปิด
ใหห้แกด่พวกทด่าน
7:8 เพราะวด่าททุกคนทมีที่ขอกก็จะไดห้รรับ และคนทมีที่
แสวงหากก็จะพบ และแกด่คนทมีที่เคาะ ประตผกก็จะถผก
เปปิดใหห้
7:9 หรคือผผห้ใดในพวกทด่าน ผผห้ซศึที่งถห้าบทุตรชายของตน
ขอขนมปฝัง ผผห้นรันี้นจะเอากห้อนหรินใหห้บทุตรคนนรันี้นหรคือ

7:10 หรคือถห้าบทุตรคนนรันี้นขอปลา ผผห้นรันี้นจะเอางผใหห้
บทุตรคนนรันี้นหรคือ
7:11 ฉะนรันี้น ถห้าทด่านทรันี้งหลายเอง ผผห้เปป็นคนชรัที่วรห้าย 
ยรังรผห้วด่าจะใหห้ของกคานรัลดมี ๆ แกด่บทุตรทรันี้งหลายของตน
อยด่างไร พระบริดาของพวกทด่านผผห้ซศึที่งทรงสถริตใน
สวรรคห์จะประทานของดมีทรันี้งหลายแกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่
ขอจากพระองคห์มากยริที่งกวด่าสรักเทด่าใด

พระสษัญญาแสนวริเศษหลายประการเกทีที่ยวกษับการอธริษฐาน
จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับลผกา 11:1-13 เราตห้องเรมียนรผห้บทเรมียนทมีที่ยริที่งใหญด่หลายเรคืที่องโดยความ

คลห้ายคลศึงและความแตกตด่างทรันี้งหลาย โดยเฉพาะอยด่างยริที่งจงเปรมียบเทมียบขห้อ 11 ตรงนมีนี้กรับลผกา 11:13 พระคคาขห้อ
หนศึที่งสรัญญา “ของดมีทรันี้งหลายแกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่ขอจากพระองคห์” และอมีกขห้อสรัญญา “พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์แกด่คน
เหลด่านรันี้นทมีที่ขอจากพระองคห์” ความหมายกก็คคือวด่าการถผกเจริมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ของพระเจห้านรันี้นเทมียบ
เทด่ากรับการไดห้สริที่งของดมี ๆ สารพรัด พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงนคาความสทุข สตริปฝัญญา การทรงนคา ฤทธริธิ์เดชในการ
ชนะจริตวริญญาณมาใหห้ และถศึงกรับทรงชด่วยเราอธริษฐานขอสริที่งทมีที่ใดกก็ตามทมีที่เราตห้องการ

จงสรังเกตเชด่นกรันวด่าพระสรัญญานรันี้นของขห้อ 7 และ 8 ถผกทวนซนี้คาในลผกา 11:9, 10 และทมีที่นรัที่นมมีการเนห้น
เปป็นพริเศษทมีที่ฤทธริธิ์เดชในการชนะจริตวริญญาณ ทมีที่นรัที่นชายคนหนศึที่ง (ซศึที่งเปป็นตรัวแทนของครริสเตมียนคนหนศึที่งในการ
อธริษฐาน) กคาลรังขอขนมปฝังจากเพคืที่อนคนหนศึที่ง (พระเจห้า) ผผห้ซศึที่งมมีเหลคือเฟฟอ ใหห้แกด่เพคืที่อนอมีกคน (คนบาปทมีที่หลงหาย) 
ผผห้ซศึที่งไมด่มมีเลย ฉะนรันี้นครริสเตมียนททุกคนจศึงสามารถอห้อนวอนพระเจห้าใหห้ทรงชด่วยเขาชนะคนบาปคนหนศึที่งมาถศึงพระ
ครริสตห์ไดห้ พรห้อมกรับความคริดเชด่นนรันี้น พระสรัญญาเกมีที่ยวกรับการขอ การแสวงหา และการเคาะจศึงถผกใหห้ไวห้ พระ
สรัญญานรันี้นโดยลคาพรังกก็หมายความตามทมีที่มรันกลด่าวตรงนมีนี้เกมีที่ยวกรับสริที่งใดกก็ตามทมีที่เรากคาลรังทผลขอ หรคือแสวงหา หรคือ
เคาะอยผด่ แตด่ความหมายหลรักในลผกา 11 เหก็นไดห้ชรัดวด่าเกมีที่ยวกรับฤทธริธิ์เดชในการชนะจริตวริญญาณ นรัที่นคคือ ฤทธริธิ์เดช
ของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ตามทมีที่คทุณเหก็นในลผกา 11:13

การอธริษฐานแบบไมด่ลดละ ‘การวริงวอนมากเขห้า’ ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในลผกา 11:8 คคือความหมายของการขอ 



การแสวงหา และการเคาะในขห้อ 9 และ 10 ทมีที่ตามมา การขอคคือการขอแบบไมด่ลดละ การแสวงหาคคือการ
แสวงหาแบบตด่อเนคืที่อง จรริงจรัง และนนี้คาตาไหล การเคาะคคือการเคาะแบบรบเรห้าทมีที่ประตผจนกวด่าพระเจห้าทรงเปปิด
ประตผนรันี้น ดผสริวด่าพระคคาตอนหนศึที่งในขด่าวประเสรริฐเลด่มหนศึที่งใหห้ความสวด่างเพริที่มเกมีที่ยวกรับพระคคาตอนทมีที่คลห้ายกรันใน
ขด่าวประเสรริฐอมีกเลด่มอยด่างไร จงยอมใหห้พระครัมภมีรห์อธริบายตรัวมรันเอง

พระคคาตอนนมีนี้กลด่าววด่า “เพราะวด่าททุกคนทมีที่ขอกก็จะไดห้รรับ…” พระเยซผมริไดห้ตรรัสและไมด่ไดห้หมายความวด่าททุก
คนทมีที่ขอครรันี้งเดมียวไดห้รรับคคาตอบเสมอ คคาเรมียก ขอ ในภาษากรมีกอยผด่ในรผปกาลปฝัจจทุบรัน พรห้อมกรับความหมายของ
การขอตด่อไปเรคืที่อย ๆ ในทมีที่นมีนี้การอธริษฐานแบบไมด่ลดละถผกสรัญญาวด่าจะไดห้รรับคคาตอบ

ถห้าคคาอธริษฐานของคทุณผริด จงอธริษฐานตด่อไปและพระเจห้าจะแสดงใหห้คทุณเหก็นวริธมีทมีที่จะเปลมีที่ยนคคาอธริษฐาน
ของคทุณเพคืที่อทมีที่จะใหห้มรันไดห้รรับคคาตอบ ตามทมีที่พระองคห์ทรงแสดงใหห้เปาโลเหก็นเกมีที่ยวกรับหนามในเนคืนี้อนรันี้น (2 คร. 
12:7-9) ดผเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้บททมีที่มมีชคืที่อวด่า “Just Pray” ในหนรังสคือของผม, PRAYER-Asking and Receiving

ชด่างเปป็นคคาหนทุนใจอรันเปปีปี่ยมสทุขใหห้อธริษฐานซศึที่งถผกใหห้ไวห้ในทมีที่นมีนี้! พระคคาหลายตอนกลด่าวถศึงเงคืที่อนไขตด่าง ๆ 
ของคคาอธริษฐานทมีที่ไดห้รรับคคาตอบ พระเจห้าทรงสรัญญาวด่าจะตอบคคาอธริษฐานแหด่งความเชคืที่อ (มธ. 17:20; มก. 9:23; 
มก. 11:22-24) ในทมีที่อคืที่นพระเจห้าทรงสรัญญาวด่าจะตอบคคาอธริษฐานของคนเหลด่านรันี้นทมีที่เขห้าสนริทในพระครริสตห์และนนี้คา
พระทรัยของพระองคห์ (สดด. 37:4; ยอหห์น 15:7) ททุกสริที่งทมีที่ถผกขออยด่างจรริงใจในพระนามของพระเยซผกก็จะไดห้รรับใน
การอธริษฐาน (ยอหห์น 14:13, 14; ยอหห์น 16:24) การขอตามนนี้คาพระทรัยของพระองคห์ (1 ยอหห์น 5:14, 15) การ
เชคืที่อฟฝังคคาบรัญชาของพระองคห์ (1 ยอหห์น 3:22) ความพากเพมียรในการอธริษฐาน (ลผกา 18:1-8) และการเหก็นพห้อง
ตรงกรันในการอธริษฐาน (มธ. 18:19) ลห้วนถผกใหห้ไวห้เปป็นเงคืที่อนไขทมีที่ชรัดเจนสคาหรรับการทมีที่พระเจห้าจะทรงตอบคคา
อธริษฐาน การปฏริบรัตริตามเงคืที่อนไขประการใดเหลด่านมีนี้รรับประกรันคคาตอบสคาหรรับคคาอธริษฐานของเรา พระเจห้าไมด่เคย
เรมียกรห้องใหห้ครริสเตมียนคนใดปฏริบรัตริตามเงคืที่อนไขททุกขห้อในทรันทมี เพราะทรงทราบถศึงความอด่อนแอของเราและบาป
ของเรา พระองคห์ทรงทราบวด่าปกตริแลห้วนรัที่นคงเปป็นไปไมด่ไดห้

แตด่ในทมีที่นมีนี้ พระเจห้าทรงทคาใหห้การอธริษฐานเปป็นเรคืที่องงด่ายกวด่าเดริมเสมียอมีก ททุกคนทมีที่ขอตด่อไปเรคืที่อย ๆ กก็ไดห้รรับ 
คนทมีที่แสวงหาตด่อไปเรคืที่อย ๆ กก็พบ และจะทรงเปปิดใหห้แกด่คนทมีที่เคาะตด่อไปเรคืที่อย ๆ อยด่าหลบพระวจนะทมีที่ชรัดเจนนมีนี้
ของพระเจห้า มรันเปป็นความจรริง พระเจห้าทรงตอบคคาอธริษฐาน! จงเปรมียบเทมียบมรันกรับพระสรัญญานรันี้นของมรัทธริว 
6:6 คนทมีที่ขออยด่างจรริงใจจะไมด่พลาดบคาเหนก็จนรันี้น ดผ ยากอบ 4:2 เชด่นกรัน นรักเรมียนทมีที่รรักเออ๋ย คทุณอาจมมีบาปหลาย
อยด่างเกมีที่ยวกรับการอธริษฐาน คทุณอาจมมีความเชคืที่อเพมียงเลก็กนห้อย หรคือคทุณอาจไมด่ไดห้ทผลขออยด่างจรริงใจในพระนาม
ของพระเยซผ แตด่บาปทมีที่ใหญด่โตทมีที่สทุดทมีที่คทุณมมีเกมีที่ยวกรับการอธริษฐานกก็คคือวด่าคทุณไมด่อธริษฐาน! พระเจห้าทรงอยากใหห้คทุณ
ทผลขออยด่างชรัดเจนและคาดหวรังคคาตอบอรันชรัดเจน “จงขอ และสริที่งนรันี้นจะใหห้แกด่พวกทด่าน” พระเจห้าทรงพอ
พระทรัยทมีที่จะสดรับฟฝังและตอบคคาอธริษฐาน มรันเปป็นเครคืที่องหมายอยด่างหนศึที่งแหด่งความรรักของพระองคห์และความเปป็น
พระเจห้าของพระองคห์ พระองคห์ทรงชอบทมีที่จะถผกเรมียกวด่าพระเจห้าผผห้ทรงสดรับฟฝังคคาอธริษฐาน (สดด. 65:2) พระองคห์
ทรงเชริญชวนใหห้อธริษฐานขอเรคืที่องใหญด่ ๆ (สดด. 81:10; ยรม. 33:3) พระองคห์ทรงยคืนกรานวด่าไมด่มมีสริที่งใดทมีที่ยากเกริน
กวด่าทมีที่พระเจห้าจะทรงทคาไดห้ในการตอบคคาอธริษฐาน (ปฐก. 18:14; ยรม. 32:17, 27) พระองคห์ทรงคะยรันี้นคะยอเรา
ดห้วยซนี้คาใหห้อธริษฐานขอสริที่งใหญด่โตอยด่างเอลมียาหห์ผผห้ซศึที่งคคาอธริษฐานของเขานคาภรัยแลห้งมานานสามปปีครศึที่ง และจากนรันี้นกก็



มมีฝนตกอยด่างบรริบผรณห์ (ยก. 5:14-18)
เราไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้อธริษฐานขออาณาจรักรของพระครริสตห์ใหห้มาตรันี้งอยผด่บนแผด่นดรินโลก ขออาหารประจคา

วรัน ขอการยกโทษ ขอการชด่วยใหห้พห้นจากการทดลองและความชรัที่วรห้าย (มธ. 6:10-13) เกมีที่ยวกรับการรรักษา
รด่างกายของเราใหห้หายดมี (ยก. 5:14, 15) เกมีที่ยวกรับพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ ฤทธริธิ์เดชในการชนะจริตวริญญาณ (ลผกา 
11:13) ขอการชด่วยใหห้พห้นจากพวกศรัตรผผผห้บมีบบรังครับและปฏริบรัตริไมด่ดมีตด่อเรา (ลผกา 18:1-8) เกมีที่ยวกรับความชด่วยเหลคือ
ในยามลคาบาก (สดด. 34:17, 18; สดด. 50:15) อรันทมีที่จรริง เราควรอธริษฐานขอสริที่งใดกก็ไดห้ในโลกทมีที่เราอยากไดห้ 
(สดด. 37:4; มก. 11:24; ยน. 15:7) คคาอธริษฐานขอสริที่งใหญด่โต คคาอธริษฐานมากมาย คคาอธริษฐานแบบไมด่ลดละ 
คคาอธริษฐานดห้วยใจเชคืที่อ กก็ถวายเกมียรตริพระเจห้าอยด่างมหาศาล พระเจห้าทรงอยากประทานใหห้มากกวด่าทมีที่เราอยากไดห้
รรับเสมียอมีก ฉะนรันี้นจงอธริษฐาน ความสทุขขศึนี้นอยผด่กรับคคาอธริษฐานทมีที่ไดห้รรับคคาตอบ (ยอหห์น 16:24)

การไมด่อธริษฐานนรันี้นเปป็นบาป (1 ซมอ. 12:23) ครริสเตมียนทรันี้งหลายควร “อธริษฐานอยด่างไมด่หยทุดหยด่อน”
(1 ธส. 5:17) ควร ‘อธริษฐานอยผด่เสมอดห้วยการอธริษฐานททุกอยด่าง พรห้อมกรับความพากเพมียรททุกอยด่างเพคืที่อวริสทุทธริชน
ททุกคน’ พรห้อมกรับการอห้อนวอนและการเฝฟ้าระวรัง (อฟ. 6:18)

ทคาไมไมด่ตรันี้งพรันธสรัญญาใหมด่กรับพระเจห้าตอนนมีนี้เกมีที่ยวกรับชมีวริตการอธริษฐานของคทุณลด่ะ? (1) จงเขมียนรายการ
สริที่งตด่าง ๆ ทมีที่คทุณควรทผลขอจากพระเจห้า จงระบทุใหห้ชรัดเจน จงคาดหวรังคคาตอบจรริง ๆ (2) จงตรันี้งเวลาหนศึที่งไวห้ตด่างหาก
ในแตด่ละวรัน ถห้าจะใหห้ดมีควรเปป็นชด่วงเชห้าตรผด่ เพคืที่อจะเฝฟ้าระวรัง อธริษฐาน ใครด่ครวญและอด่านพระครัมภมีรห์ของคทุณ จง
รรับสริที่งตด่าง ๆ จากพระเจห้า (3) จงหาใหห้เจอวด่าบาปใดบห้างในชมีวริตของคทุณไมด่เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเจห้าและขรัดขวาง
คคาตอบทมีที่จะมาสผด่คคาอธริษฐานของคทุณ ไมด่วด่าจะชมีวริตครอบครรัว (1 ปต. 3:1-7) การไมด่ยอมยกโทษใหห้ (มธ. 6:14, 
15; มก. 11:25, 26) การปลห้นพระเจห้า (มลค. 3:8, 9) การกบฏ (1 ซมอ. 15:22, 23) หรคือบาปอคืที่นใด (อสย.
 59:1, 2) จงสารภาพมรันตด่อพระเจห้า (4) จงสรัญญาตด่อพระเจห้าวด่าจะรรับรผห้คคาตอบเหลด่านรันี้นทมีที่มาสผด่คคาอธริษฐานอยด่าง
เปปิดเผยเมคืที่อคคาตอบเหลด่านรันี้นมาและถวายเกมียรตริแดด่พระเจห้า

คทุณตระหนรักไหมวด่าพระเจห้าทรงรรักคทุณเหมคือนพด่อรรักลผก ๆ ของตนอยด่างไร (ขห้อ 11; สดด. 103:13) อยด่า
ลคืมขอเยอะ ๆ เราควรมมีใจกลห้ามายรังพระทมีที่นรัที่งแหด่งพระคทุณเนคืที่องจากเรามมีมหาปทุโรหริตในสวรรคห์องคห์หนศึที่งผผห้ทรง
วริงวอนเผคืที่อเรา (ฮบ. 4:16; 1 ยอหห์น 2:1) ถห้าบาปทรันี้งหลายขวางทางอยผด่ การสารภาพอรันเรมียบงด่ายจากหรัวใจและ
การทรินี้งบาปเหลด่านรันี้นจะขจรัดบาปเหลด่านรันี้นออกไปเสมีย (สภษ. 28:13; 1 ยอหห์น 1:9) จงใชห้เวลาเยอะ ๆ กรับขห้อพระ
คคาเหลด่านมีนี้และจงใหห้พวกมรันเขห้าสผด่หรัวใจเชด่นเดมียวกรับหรัวสมอง “แตด่พวกทด่านจงเปป็นคนทมีที่กระทคาตามพระวจนะนรันี้น 
และไมด่ใชด่ผผห้ฟฝังเทด่านรันี้น โดยลด่อลวงตนเอง” (ยก. 1:22)

___________________
ขข้อ 12:

7:12 เหตทุฉะนรันี้น สริที่งสารพรัดใดกก็ตามทมีที่ทด่านทรันี้งหลาย
ปรารถนาใหห้มนทุษยห์ทคาแกด่พวกทด่าน พวกทด่านจง

กระทคาอยด่างนรันี้นแกด่พวกเขาเหมคือนกรัน เพราะวด่านมีที่
คคือพระราชบรัญญรัตริและพวกศาสดาพยากรณห์

กฎทองคสา
นมีที่ถผกเรมียกวด่ากฎทองคคา นมีที่ถผกกลด่าวอมีกในลผกา 6:31 จงสรังเกตความเชคืที่อมโยงนมีนี้ในลผกา บททมีที่ 6 กรับการใหห้



(ลผกา 6:30) กรับการมมีใจเมตตา (ขห้อ 36) กรับการไมด่ตรัดสรินหรคือการไมด่กลด่าวโทษ แตด่ยกโทษใหห้ (ขห้อ 37) และการ
ใหห้อมีกทมี (ขห้อ 38) อมีกวริธมีของการกลด่าวหลรักการเดมียวกรันนมีนี้กก็คคือการ “รรักเพคืที่อนบห้านของเจห้าเหมคือนตนเอง” (มธ.
 22:39)

เปป็นทมีที่เขห้าใจกรันวด่ากฎทองคคานมีนี้จะถผกประยทุกตห์ใชห้ไดห้อยด่างเหมาะสมโดยคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยากเปป็นทมีที่พอ
พระทรัยพระเจห้าเทด่านรันี้น ถห้าผมเปป็นคนขมีนี้เมาชรัที่วและอยากใหห้ผผห้คนใหห้สทุราหรคือสริที่งเสพตริดแกด่ผม ความปรารถนาชรัที่ว
นรันี้นกก็คงจะไมด่ทคาใหห้มรันเหมาะสมทมีที่ผมจะใหห้สริที่งชรัที่วรห้ายเหลด่านมีนี้แกด่ผผห้อคืที่น แตด่เราแนด่ใจไดห้วด่าผผห้ใดทมีที่พยายามอยด่างจรริงจรัง
ทมีที่จะเดรินตามพระผผห้ชด่วยใหห้รอดในกฎนมีนี้คงจะอยากทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า สรทุปกก็คคือ พระคคาขห้อนมีนี้
หมายความวด่า ‘จงทคาดมีตด่อผผห้อคืที่นเหมคือนทมีที่คทุณอยากใหห้พวกเขาทคาดมีตด่อคทุณ’ สด่วนทห้ายของขห้อ 12 แสดงใหห้เหก็นวด่า
มรันสรทุปยด่อสริที่งดมี ๆ ทรันี้งหมดของพระราชบรัญญรัตริของโมเสสและพวกศาสดาพยากรณห์ผผห้ซศึที่งตมีความพระราชบรัญญรัตริ
นรันี้นในภาคพรันธสรัญญาเดริม จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับมรัทธริว 22:37-40

_______________
ขข้อ 13, 14:

7:13 ทด่านทรันี้งหลายจงเขห้าไปทางประตผครับนรันี้น 
เพราะวด่าประตผนรันี้นกก็กวห้างและทางนรันี้นกก็กวห้างขวางทมีที่
นคาไปสผด่ความพรินาศ และมมีคนเปป็นอรันมากซศึที่งเขห้าไป

ในทางนรันี้น
7:14 เพราะวด่าประตผนรันี้นกก็ครับและทางนรันี้นกก็แคบซศึที่ง
นคาไปสผด่ชมีวริต และมมีคนจคานวนนห้อยทมีที่พบมรัน

มทีผผข้ททีที่หลงหายมากกวข่าผผข้ททีที่รษับความรอด
จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับลผกา 13:24 ความหมายทมีที่นด่ากลรัวนรันี้นปรากฏชรัดเจน ถนนไปสผด่นรกกวห้างกวด่าถนน

ไปสผด่สวรรคห์ มมีคนไปนรกมากกวด่าไปสวรรคห์ ประตผนรันี้นและทางนรันี้นคคือพระเยซผ (ยอหห์น 14:6) ทางอคืที่นใดในโลกทมีที่
ผผห้คนพยายามใชห้เพคืที่อจะรรับความรอดโดยทมีที่ไมด่ตห้องบรังเกริดใหมด่โดยความเชคืที่อในพระครริสตห์จะนคาไปสผด่ความพรินาศ
เปป็นนริตยห์ มมีทางเดมียวเทด่านรันี้นของการไดห้ไปสวรรคห์ ดผ ยอหห์น 10:1; กริจการ 4:12

_______________
ขข้อ 15-20:

7:15 จงระวรังพวกผผห้พยากรณห์เทก็จ ซศึที่งมาหาพวก
ทด่านในเครคืที่องนทุด่งหด่มของแกะ แตด่ภายในพวกเขา
เปป็นสทุนรัขปฝ่าทมีที่ตะกละตะกลาม
7:16 ทด่านทรันี้งหลายจะรผห้จรักพวกเขาไดห้โดยผลทรันี้ง
หลายของพวกเขา มนทุษยห์เกก็บผลองทุด่นทรันี้งหลายจาก
บรรดาตห้นไมห้หนามหรคือ หรคือผลมะเดคืที่อทรันี้งหลาย
จากบรรดาตห้นผรักหนามหรคือ
7:17 ดรังนรันี้นแหละตห้นไมห้ดมีททุกตห้นยด่อมเกริดผลดมี แตด่

ตห้นไมห้เสคืที่อมทรามกก็เกริดผลชรัที่วรห้าย
7:18 ตห้นไมห้ดมีจะเกริดผลชรัที่วรห้ายไมด่ไดห้ และตห้นไมห้
เสคืที่อมทรามจะเกริดผลดมีกก็ไมด่ไดห้
7:19 ตห้นไมห้ททุกตห้นทมีที่ไมด่เกริดผลดมียด่อมถผกฟฝันลง และ
ถผกทรินี้งเสมียในไฟ
7:20 เหตทุฉะนรันี้น โดยผลทรันี้งหลายของพวกเขา ทด่าน
ทรันี้งหลายกก็จะรผห้จรักพวกเขาไดห้

จงระวษังพวกผผข้พยากรณย์เทด็จ
ครริสเตมียนททุกคนควรระวรังตรัวใหห้ดมีเกมีที่ยวกรับพวกผผห้พยากรณห์เทก็จ พวกครผสอนเทก็จ หนศึที่งในจทุดเดด่นทมีที่ชรัดเจน



ของพวกครผสอนเทก็จกก็คคือวด่าพวกเขา “มาหาพวกทด่านในเครคืที่องนทุด่งหด่มของแกะ” พวกเขามมีถห้อยคคารคืที่นหผ พวกเขา
เสแสรห้งวด่าเชคืที่อพระครัมภมีรห์ พวกเขายกขห้อพระครัมภมีรห์ ซาตานและเหลด่าผผห้รรับใชห้ของมรันมาในฐานะเหลด่าทผตแหด่ง
ความสวด่างและความชอบธรรม (2 คร. 11:13-15) เราตห้องพริสผจนห์วริญญาณเหลด่านรันี้นอยด่างจรริงจรังวด่าพวกเขามา
จากพระเจห้าหรคือไมด่ (1 ยอหห์น 4:1) เราตห้องศศึกษาพระครัมภมีรห์อยด่างสมที่คาเสมอเพคืที่อดผวด่าสริที่งเหลด่านมีนี้เปป็นจรริงตามนรันี้น
หรคือไมด่ (กริจการ 17:11) ผลดมีเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 16 ถศึง 20 เปป็นขด่าวประเสรริฐแทห้ คคาสอนแทห้จากพระ
ครัมภมีรห์ ไมด่วด่าผผห้สอนคนหนศึที่งจะพผดจานด่าฟฝังหรคือเปป็นสทุภาพบทุรทุษ มมีการศศึกษาหรคือมมีความกรทุณาขนาดไหน หากเขา
ไมด่สรัตยห์จรริงตด่อพระครัมภมีรห์ กก็จงระวรังใหห้ดมี!

พวกสมรัยใหมด่นริยม พวกนรักเทศนห์ และพวกครผวริทยาลรัยทมีที่ไมด่ยอมรรับการดลใจของพระครัมภมีรห์ ความเปป็น
พระเจห้าของพระครริสตห์และการไถด่ดห้วยพระโลหริต มรักเปป็นคนนด่าคบหาเอามาก ๆ พวกเขาเปป็นมริตร พวกเขาพผดจา
ไพเราะ พวกเขามมีวรัฒนธรรม มมีบทุคลริกดมี คน ๆ หนศึที่งอาจยกขห้อพระครัมภมีรห์หลายขห้อแตด่กก็ไมด่เชคืที่อพระครัมภมีรห์เลย เขา
อาจอห้างตรัววด่าเปป็นนรักเทศนห์แตด่กก็ไมด่เปป็นคนไมด่เชคืที่อ พวกผผห้พยากรณห์เทก็จมาในคราบของแกะ ยกตรัวอยด่างเชด่น พวก
ครริสเตมียนวริทยาศาสตรห์ ดผเหมคือนจะมมีคคาอธริษฐานทมีที่ไดห้รรับคคาตอบสคาหรรับการขอการรรักษาโรค และมรักเปป็นผผห้มมีการ
ศศึกษา แตด่พวกเขากก็ไมด่ยอมรรับการไถด่โทษโดยพระโลหริต การตห้องบรังเกริดใหมด่ และแมห้กระทรัที่งขห้อเทก็จจรริงเรคืที่องบาป

หนห้าทมีที่ของคทุณเกมีที่ยวกรับพวกครผสอนเทก็จกก็คคือ 1. จงระวรัง (ขห้อ 15) 2. จงตรวจดผผลของพวกเขาใหห้ดมี (ขห้อ 
16, 20) จงตรวจสอบพวกเขาโดยใชห้พระครัมภมีรห์ 3. จงพริสผจนห์วริญญาณเหลด่านรันี้นและดผวด่าพวกเขามาจากพระเจห้า
หรคือไมด่ (1 ยอหห์น 4:1) คคาสอนผริดบางเรคืที่องไมด่มมีความสคาครัญมากขนาดนรันี้น แตด่พวกอาจารยห์หรคือพวกนรักเทศนห์ทมีที่
ไมด่ยอมรรับความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์และการไถด่โทษโดยพระโลหริตไมด่ควรทมีที่จะถผกรรับเขห้ามาในครริสตจรักร
ของคทุณหรคือในบห้านของคทุณดห้วยซนี้คา (2 ยอหห์น 7-11) คทุณไมด่ควรกลด่าวขอใหห้พระเจห้าอวยพรพวกเขาเลยดห้วยซนี้คา!

_________________
ขข้อ 21-23:

7:21 ไมด่ใชด่ททุกคนทมีที่กลด่าวแกด่เราวด่า ‘พระองคห์เจห้าขห้า 
พระองคห์เจห้าขห้า’ จะเขห้าในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ 
เวห้นแตด่ผผห้ทมีที่กระทคาตามนนี้คาพระทรัยพระบริดาของเราผผห้
ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์
7:22 คนเปป็นอรันมากจะกลด่าวแกด่เราในวรันนรันี้นวด่า 
‘พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์เจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ทรันี้ง
หลายไดห้พยากรณห์ในพระนามของพระองคห์มริใชด่หรคือ

และในพระนามของพระองคห์ไดห้ขรับผมีออกหลายตน
มริใชด่หรคือ และในพระนามของพระองคห์ไดห้กระทคา
การงานมหรัศจรรยห์เปป็นอรันมากมริใชด่หรคือ’
7:23 และในเวลานรันี้นเราจะกลด่าวยอมรรับแกด่พวก
เขาวด่า ‘เราไมด่เคยรผห้จรักพวกเจห้าเลย จงไปเสมียใหห้พห้น
จากเรา พวกเจห้าทมีที่กระทคาความชรัที่วชห้า’

เครข่งศาสนาแตข่ไมข่รอด!
จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับลผกา 13:25-30 ขห้อเทก็จจรริงอรันนด่าเศรห้ากก็คคือวด่า คนเปป็นอรันมากทมีที่คาดหวรังวด่าจะไดห้

ไปสวรรคห์จะตห้องผริดหวรัง บางคนทมีที่คริดวด่าตนรอดกลรับไมด่รอด หลายลห้านคนทมีที่พศึที่งพาศมีลธรรมของตน การทคาดมีของ
ตน พศึที่งพาบรัพตริศมาของตน หรคือการเปป็นสมาชริกครริสตจรักร หรคือแมห้แตด่พศึที่งพาความรผห้สศึกตด่าง ๆ ของตน จะตห้องไป
นรก จงสรังเกตวด่าขห้อนมีนี้ตามหลรังคคาสอนเกมีที่ยวกรับพวกผผห้พยากรณห์เทก็จ คนเปป็นอรันมากจะตริดตามพวกผผห้พยากรณห์เทก็จ



บางคนคริดวด่าตนรอดโดยพริธมีกรรมและพริธมีการอรันหลากหลาย โดยการทคาดมีของตน ฯลฯ นรักเทศนห์ททุกคนรรับมคือ
กรับลริขริตของจริตวริญญาณทรันี้งหลายทมีที่เปป็นอมตะและตห้องระวรังใหห้ดมีเกรงวด่าตนจะนคาไปผริดทาง ไมด่มมีความรอดเลย
ยกเวห้นเมคืที่อผผห้ใดวางใจอยด่างชรัดเจนในพระครริสตห์เพคืที่อรรับการยกโทษและบาปของตนไดห้รรับการยกโทษและใจของ
ตนไดห้รรับการเปลมีที่ยนแปลง หญริงทมีที่มมีคทุณธรรมมากทมีที่สทุด ชายทมีที่มมีศมีลธรรมมากทมีที่สทุดจะตคืที่นขศึนี้นในความทรมาน อาจ
ประหลาดใจดห้วย แตด่แนด่นอนวด่าถผกปรรับโทษเปป็นนริตยห์ หากเขาไมด่ไดห้รรับการบรังเกริดใหมด่ (ยอหห์น 3:3, 5, 7, 18, 
36) ดผคคาเทศนาของผมเรคืที่อง Religious-But Lost โดยใชห้ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้-ในรผปแบบแผด่นพรับ สคานรักพริมพห์
เดมียวกรันกรับเลด่มนมีนี้

จงสรังเกตขห้อ 23 ใหห้ดมี ๆ วด่า “เราไมด่เคยรผห้จรักพวกเจห้าเลย” พระเยซผไมด่ไดห้กคาลรังพผดกรับผผห้คนทมีที่ครรันี้งหนศึที่งเคย
ไดห้รรับความรอดและจากนรันี้นกก็หลทุดหายไป ไมด่เลย พระองคห์กคาลรังพผดกรับผผห้คนทมีที่พระองคห์ไมด่เคยไดห้รผห้จรักเลยในการรรับ
ความรอด จงสรังเกตคคาเตคือนอรันนด่าเศรห้าเกมีที่ยวกรับหญริงพรหมจารมีหห้าคนทมีที่ไมด่มมีนนี้คามรันนรันี้น ซศึที่งเปป็นตรัวแทนของการไดห้
บรังเกริดโดยพระวริญญาณและจศึงมมีพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์สถริตอยผด่ภายในเฉกเชด่นครริสเตมียนททุกคนมมี (มธ. 25:1-13; 
รม. 8:9) ขห้อ 22 บด่งบอกวด่านรักเทศนห์จคานวนมากจะไมด่ไดห้รรับความรอด แลห้วบาทหลวงคาทอลริกจคานวนมากกรับนรัก
เทศนห์คนอคืที่น ๆ ทมีที่สอนความรอดโดยการประพฤตริลด่ะ หรคือความรอดโดยครริสตจรักรลด่ะ? จงระลศึกถศึงยผดาสผผห้ซศึที่ง
กระทคาการอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ อยด่างชรัดเจนในพระนามของพระครริสตห์ ตามทมีที่พระคคาขห้อนมีนี้กลด่าว ขอใหห้ครริสเตมียนททุก
คนระวรังใหห้ดมีและแนด่ใจเกมีที่ยวกรับความรอดของตน จงฟฝังคคาเตคือนเหลด่านรันี้นของฮมีบรผ 4:1, 2, 11; ของ 2 เปโตร 
1:10 จงอห้างพระสรัญญาเหลด่านรันี้นของยอหห์น 3:16, 18; กริจการ 16:31; โรม 10:9, 10

___________________
ขข้อ 24-29:

7:24 เหตทุฉะนรันี้นผผห้ใดกก็ตามทมีที่ไดห้ยรินถห้อยคคาเหลด่านมีนี้
ของเรา และกระทคาตามถห้อยคคาเหลด่านมีนี้ เราจะ
เปรมียบเขาเหมคือนผผห้ทมีที่มมีสตริปฝัญญาคนหนศึที่ง ซศึที่งไดห้
สรห้างบห้านของตนไวห้บนศริลา
7:25 และฝนกก็ตก และนนี้คาทด่วมทรันี้งหลายกก็ไหลมา 
และลมทรันี้งปวงกก็พรัดมา และปะทะบห้านหลรังนรันี้น และ
บห้านนรันี้นไมด่ไดห้พรังลง เพราะวด่ามรันไดห้ถผกกด่อตรันี้งอยผด่บน
ศริลา
7:26 และททุกคนทมีที่ไดห้ยรินถห้อยคคาเหลด่านมีนี้ของเรา และ
ไมด่กระทคาตามถห้อยคคาเหลด่านมีนี้ จะถผกเปรมียบเหมคือนผผห้
ทมีที่โงด่เขลาคนหนศึที่ง ซศึที่งไดห้สรห้างบห้านของตนไวห้บนทราย

7:27 และฝนกก็ตก และนนี้คาทด่วมทรันี้งหลายกก็ไหลมา 
และลมทรันี้งปวงกก็พรัดมา และปะทะบห้านหลรังนรันี้น และ
บห้านนรันี้นกก็พรังทลายลง และการพรังทลายลงของมรันกก็
ใหญด่โต”
7:28 และตด่อมาเมคืที่อพระเยซผไดห้ตรรัสถห้อยคคาเหลด่านมีนี้
เสรก็จแลห้ว ประชาชนกก็ประหลาดใจดห้วยหลรักคคา
สอนของพระองคห์
7:29 เพราะวด่าพระองคห์ไดห้ทรงสรัที่งสอนพวกเขา
เหมคือนผผห้หนศึที่งทมีที่มมีสริทธริอคานาจ และไมด่เหมคือนพวกธร
รมาจารยห์

จงกข่อขซชื้นบนพระครริสตย์ผผข้เปป็นศริลานษัชื้น
ในทมีที่นมีนี้พระเยซผกคาลรังตอกยนี้คาคคาสอนเหลด่านรันี้นของขห้อพระคคากด่อนหนห้า ตรันี้งแตด่ขห้อ 13 ถศึง 23 หลายคน

ไดห้ยรินขด่าวประเสรริฐและไมด่เคยทคาอะไรเกมีที่ยวกรับมรันเลย คคาวด่า “และกระทคาตามถห้อยคคาเหลด่านมีนี้” ไมด่ไดห้หมายถศึง



การทคาดมีแบบปกตริทรัที่วไปซศึที่งบางครรันี้งผผห้คนหวรังวด่าตนจะไดห้รรับความรอดโดยการทคาดมีเหลด่านรันี้น ตรงกรันขห้ามองคห์พระผผห้
เปป็นเจห้าทรงหมายถศึงการทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้าโดยการเชคืที่อวางใจในพระครริสตห์เพคืที่อรรับความรอด (ยอหห์น 
6:29) คนทมีที่วางใจในพระครริสตห์ หรันจากบาปทรันี้งหลายของตน กก็ ‘เชคืที่อฟฝังขด่าวประเสรริฐ’ (รม. 10:16) การทคาดมี
ของชายผผห้มมีสตริปฝัญญาคนหนศึที่งทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 24 กก็คคือวด่าเขา “ไดห้สรห้างบห้านของตนไวห้บนศริลา” ศริลานรันี้นคคือ
พระครริสตห์ ชายผผห้มมีสตริปฝัญญานมีนี้พศึที่งพาพระครริสตห์เพคืที่อรรับความรอดและวางใจในพระองคห์ จงเปรมียบเทมียบ “ชายผผห้มมี
สตริปฝัญญา” นมีนี้กรับ “หญริงพรหมจารมีทมีที่มมีสตริปฝัญญา” เหลด่านรันี้นในมรัทธริว 25:4 “ความยคาเกรงพระเยโฮวาหห์เปป็นทมีที่
เรริที่มตห้นแหด่งสตริปฝัญญา” (สภษ. 9:10) ศริลานรันี้นคคือพระครริสตห์ “เพราะวด่าผผห้ใดจะวางรากฐานอคืที่นนอกจากรากฐานทมีที่
วางไวห้แลห้วไมด่ไดห้ ซศึที่งคคือพระเยซผครริสตห์” (1 คร. 3:11) “ศริลานรันี้นคคือพระครริสตห์” (1 คร. 10:4) ดผ อริสยาหห์ 28:16; 
มรัทธริว 16:18; 1 เปโตร 2:6-8 เชด่นกรัน

บทเพลงนรันี้นกลด่าวถผกตห้องแลห้ววด่า:
“องคห์พระเยซผเปรมียบเหมคือนศริลา ขห้าจศึงยคืนอยผด่มรัที่นคงนรักหนา
ผผห้อคืที่นทรายโคลนไมด่ขอศรรัทธา”

บห้านของคทุณถผกกด่อขศึนี้นบนพระครริสตห์ ศริลานรันี้นไหม? ฉะนรันี้นจงชคืที่นชมยรินดมีวรันนมีนี้ทมีที่คทุณเปป็นลผกคนหนศึที่งของพระเจห้าและ
ไดห้รรับความรอดตลอดไปเปป็นนริตยห์



มษัทธริว 8
ขข้อ 1-4:

8:1 เมคืที่อพระองคห์เสดก็จลงมาจากภผเขาแลห้ว คนเปป็น
อรันมากไดห้ตริดตามพระองคห์ไป
8:2 และดผเถริด คนโรคเรคืนี้อนคนหนศึที่งมาและนมรัสการ
พระองคห์ โดยทผลวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ถห้าพระองคห์
จะโปรด พระองคห์ทรงฤทธริธิ์สามารถทคาใหห้ขห้า
พระองคห์สะอาดไดห้”
8:3 และพระเยซผทรงยคืที่นพระหรัตถห์ของพระองคห์ออก

และถผกตห้องเขา โดยตรรัสวด่า “เราพอใจแลห้ว ทด่านจง
สะอาดเถริด” และในทรันใดนรันี้นโรคเรคืนี้อนของเขากก็ถผก
รรักษาใหห้สะอาด
8:4 และพระเยซผตรรัสกรับเขาวด่า “ทด่านอยด่าบอกเลด่า
ใหห้ผผห้ใดฟฝังเลย แตด่จงไปตามทางของทด่าน สคาแดงตรัว
แกด่ปทุโรหริต และถวายเครคืที่องถวายทมีที่โมเสสไดห้สรัที่งไวห้ 
เพคืที่อเปป็นพยานตด่อคนทรันี้งหลาย”

คนโรคเรชชื้อนคนหนซที่งหายสะอาด
ภผเขาลผกทมีที่ถผกกลด่าวถศึงนมีนี้คคือ ภผเขาซศึที่งคคาเทศนาในบททมีที่ 5, 6 และ 7 ถผกเทศนาบนนรันี้น มรันอยผด่ในแควห้นกาลริ

ลมีใกลห้ทะเลกาลริลมีตามทมีที่คทุณเหก็นจากมรัทธริว 4:18-25
จงเปรมียบเทมียบขห้อนมีนี้กรับมาระโก 1:40-45 และลผกา 5:12-16 ซศึที่งบอกเลด่าเรคืที่องราวเดมียวกรัน
จงสรังเกตทรัศนคตริของคนโรคเรคืนี้อนผผห้นมีนี้ ซศึที่งเรมียกพระเยซผวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า” (ขห้อ 2) ดผ 1 โครรินธห์ 12:3 

เชด่นกรัน โจรบนกางเขนผผห้นรันี้นเรมียกพระเยซผวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า” (ลผกา 23:42) เชด่นเดมียวกรับหญริงคนนรันี้นทมีที่ถผกจรับใน
การเลด่นชผห้ (ยอหห์น 8:11) ซศึที่งทรันี้งคผด่พระเยซผทรงยกโทษใหห้ทรันทมี หญริงชาวซมีเรมียฟปีนริเซมียคนนรันี้นกก็เรมียกพระเยซผวด่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า” และคคาอธริษฐานของนางกก็ไดห้รรับคคาตอบ (มาระโก 7:28, 29) การรห้องเรมียกพระเยซผอยด่าง
จรริงใจวด่า องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า เกมีที่ยวขห้องกรับการยอมจคานนตด่อนนี้คาพระทรัยของพระองคห์ ความเชคืที่อในฤทธริธิ์เดชของ
พระองคห์ การพศึที่งพาพระเมตตาของพระองคห์ คนโรคเรคืนี้อนผผห้นมีนี้มมีความมรัที่นใจอรันเตก็มเปปีปี่ยมในฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์
วด่า “พระองคห์ทรงฤทธริธิ์สามารถทคาใหห้ขห้าพระองคห์สะอาดไดห้” การเขห้าหาเชด่นนรันี้นเปป็นทมีที่ชอบพระทรัยพระเยซผผผห้ตรรัส
วด่า “เราพอใจแลห้ว ทด่านจงสะอาดเถริด” (ขห้อ 3) เมคืที่อความเชคืที่อกลด่าววด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขห้าพระองคห์ทราบวด่า
พระองคห์ทคาไดห้ พระองคห์จะทรงกระทคาไหม?” มรันกก็เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระครริสตห์ทมีที่จะตรรัสไดห้วด่า “เราจะกระทคา”

โรคเรคืนี้อนเปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของบาปและถผกใชห้เปป็นเครคืที่องหมายหนศึที่งของบาปในกรณมีของมริเรมียม (กดว. 
12:10) ของเกหะซมีคนใชห้ของเอลมีชา (2 พงศห์กษรัตรริยห์ 5:27) และของกษรัตรริยห์อทุสซมียาหห์ (2 พศด. 26:16-21) มรัน
ยรังเปป็นโรคทมีที่รห้ายแรงและเปป็นอรันตรายอยผด่ในหมผด่เกาะฟปิลริปปปินสห์ ประเทศจมีน อรินเดมีย และบางสด่วนของแอฟรริกา 
และมมีนริคมของคนโรคเรคืนี้อนอยผด่กระทรัที่งในสหรรัฐอเมรริกา 

พระราชบรัญญรัตริของโมเสสใหห้กฎตด่าง ๆ ทมีที่ชรัดเจนเกมีที่ยวกรับคนโรคเรคืนี้อน (ลนต. บททมีที่ 13, 14) พวกเขาถผก
นรับวด่าเปป็นมลทรินและไมด่ควรถผกแตะตห้องโดยคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยากสะอาดในดห้านพริธมีการสคาหรรับการนมรัสการ (ลนต.
13:45, 46) เสคืนี้อผห้าตรัวใดหรคือบห้านเรคือนหลรังใดทมีที่ปนเปฟฟื้อนจะตห้องถผกชคาระใหห้สะอาดหรคือถผกทคาลายเสมีย (ลนต. 
13:51, 52; 14:40-45) เมคืที่อคนโรคเรคืนี้อนคนใดถผกพบวด่าสะอาดแลห้ว เขากก็ไปสคาแดงตรัวแกด่ปทุโรหริตและถวายนกทมีที่
สะอาดสองตรัวและลผกแกะหนศึที่งหรคือสองตรัวหลรังจากวรันทมีที่แปด (ลนต. 14:1-32) คนโรคเรคืนี้อนคนนมีนี้ไดห้รรับการรรักษา
ใหห้สะอาดแลห้ว ถผกทคาใหห้สะอาดในดห้านพริธมีการแลห้วและไดห้รรับการรรักษาใหห้หายดมีแลห้ว เมคืที่อพระเยซผทรงรรักษาโรค



เรคืนี้อนของเขา พระเยซผขอใหห้ชายผผห้นรันี้นทคาตามพระราชบรัญญรัตริของโมเสส ใหห้ปทุโรหริตรรับรองวด่าเขาสะอาดแลห้วและ
ถวายเครคืที่องบผชาเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในพระราชบรัญญรัตริ (ขห้อ 4; ลนต. 14:4, 10) ขห้อ 4 กลด่าววด่านมีที่เปป็นคคาพยาน
หนศึที่งแกด่พวกปทุโรหริต พระเยซผมริไดห้จงใจสด่งเสรริมการฝฝ่าฝฟนพระราชบรัญญรัตริใด ๆ ของโมเสสเลย พระองคห์ประทาน
คคาบรัญชาทมีที่คลห้ายกรันแกด่คนโรคเรคืนี้อนสริบคนนรันี้น (ลผกา 17:14)

จงสรังเกตคคาบรัญชาของพระเยซผในขห้อ 4, “ทด่านอยด่าบอกเลด่าใหห้ผผห้ใดฟฝังเลย” มาระโก 1:45 เลด่าวด่าคคา
บรัญชานมีนี้ของพระเยซผถผกฝฝ่าฝฟนอยด่างไรและผผห้คนมากมายมารวมตรัวกรันจน “พระเยซผไมด่สามารถเสดก็จเขห้าไปในนคร
อยด่างเปปิดเผยไดห้อมีกตด่อไป” เราคริดวด่าพระเยซผไมด่ไดห้กระทคาการอรัศจรรยห์นมีนี้เพคืที่อจะพริสผจนห์วด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระ
บทุตรของพระเจห้า แตด่เพราะความรรักทมีที่พระองคห์ทรงมมีตด่อชายผผห้นมีนี้ทมีที่พระองคห์ทรงใหห้เกมียรตริความเชคืที่อของเขา

________________
ขข้อ 5-13:

8:5 และเมคืที่อพระเยซผเสดก็จเขห้าไปในเมคืองคาเปอรนา
อทุมแลห้ว นายรห้อยคนหนศึที่งมาหาพระองคห์ โดย
อห้อนวอนพระองคห์
8:6 และทผลวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ผผห้รรับใชห้ของขห้า
พระองคห์นอนอยผด่ทมีที่บห้านปฝ่วยเปป็นอรัมพาต ทนททุกขห์
เวทนาอยด่างมาก”
8:7 และพระเยซผตรรัสกรับเขาวด่า “เราจะมาและ
รรักษาเขาใหห้หาย”
8:8 นายรห้อยผผห้นรันี้นตอบและทผลวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า 
ขห้าพระองคห์ไมด่สมควรทมีที่พระองคห์จะเขห้ามาอยผด่ใตห้
ชายคาของขห้าพระองคห์ แตด่ขอตรรัสคคานรันี้นเทด่านรันี้น 
และผผห้รรับใชห้ของขห้าพระองคห์กก็จะไดห้รรับการรรักษาใหห้
หาย
8:9 ดห้วยวด่าขห้าพระองคห์เปป็นคนหนศึที่งทมีที่อยผด่ใตห้วรินรัย
ทหาร โดยมมีพวกทหารอยผด่ใตห้บรังครับบรัญชาของขห้า
พระองคห์ และขห้าพระองคห์กลด่าวแกด่คนนมีนี้วด่า ‘จงไป’ 
และเขากก็ไป และแกด่อมีกคนหนศึที่งวด่า ‘จงมา’ และเขา
กก็มา และแกด่ผผห้รรับใชห้ของขห้าพระองคห์วด่า ‘จงทคาสริที่งนมีนี้’

และเขากก็ทคาสริที่งนรันี้น”
8:10 เมคืที่อพระเยซผทรงไดห้ยรินดรังนรันี้น พระองคห์กก็
ประหลาดพระทรัย และตรรัสกรับคนทรันี้งหลายทมีที่
ตริดตามมาวด่า “เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลาย
วด่า เราไมด่พบความเชคืที่อทมีที่ยริที่งใหญด่อยด่างนมีนี้เลย ไมด่เลย 
ไมด่พบในอริสราเอล
8:11 และเรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า คนเปป็นอรัน
มากจะมาจากทางทริศตะวรันออกและทริศตะวรันตก 
และจะเอนกายลงกรันกรับอรับราฮรัม และอริสอรัค และ
ยาโคบ ในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์
8:12 แตด่บรรดาลผกแหด่งอาณาจรักรจะถผกขรับไลด่ไสสด่ง
ออกไปในทมีที่มคืดภายนอก ทมีที่นรัที่นจะมมีการรห้องไหห้และ
การขบเขมีนี้ยวเคมีนี้ยวฟฝัน”
8:13 และพระเยซผไดห้ตรรัสกรับนายรห้อยผผห้นรันี้นวด่า “จง
ไปตามทางของทด่านเถริด และทด่านไดห้เชคืที่ออยด่างไร กก็
จะกระทคาอยด่างนรันี้นแกด่ทด่าน” และผผห้รรับใชห้ของเขาไดห้
รรับการรรักษาใหห้หายในชรัที่วโมงนรันี้นเอง

คนใชข้ของนายรข้อยไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย
พระคคาตอนนมีนี้ควรถผกศศึกษาโดยเชคืที่อมโยงกรับลผกา 7:1-10 ซศึที่งเสรริมขห้อเทก็จจรริงหลายประการซศึที่งไมด่ถผก

กลด่าวถศึงในทมีที่นมีนี้ (1) นายรห้อยผผห้นมีนี้เปป็นทมีที่รรักอยด่างมากในหมผด่พวกยริวและไดห้สรห้างธรรมศาลาหลรังหนศึที่งใหห้พวกเขา (2) 
มริตรสหายชาวยริวเหลด่านมีนี้มาหาพระเยซผและขอรห้องพระองคห์ใหห้รรักษาคนใชห้ของนายรห้อยผผห้นมีนี้ (3) นายรห้อยผผห้นมีนี้ฝาก



มาบอกกด่อนทมีที่ตรัวเขาเองไดห้เหก็นพระเยซผ วด่าเขาไมด่คผด่ควรทมีที่จะตห้อนรรับพระเยซผเขห้ามาในบห้านของเขา ดผสริวด่าขด่าว
ประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่มเสรริมกรันและกรันอยด่างไร อยด่าสงสรัยความถผกตห้องของพระครัมภมีรห์เพราะวด่าขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่ม
ใหห้บรันทศึกเหตทุการณห์ทมีที่แตกตด่างกรันเกมีที่ยวกรับเรคืที่องราวเดมียวกรัน จงระลศึกถศึงหลรักการนรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวในยอหห์น 21:25 ทมีที่
วด่าไมด่สามารถบรันทศึกเกคือบททุกสริที่งทมีที่พระเยซผตรรัสและกระทคาลงไปไดห้ มมีเหตทุการณห์ตด่าง ๆ ทมีที่เกริดขศึนี้นมากกวด่านมีนี้ซศึที่งไมด่
ถผกกลด่าวถศึงในขด่าวประเสรริฐเลด่มใดเลย ใจทมีที่เชคืที่อจะยอมรรับคคากลด่าวททุกตอนของพระครัมภมีรห์โดยไมด่เสาะหาทมีที่จะ
ทคาใหห้คคากลด่าวเหลด่านรันี้นขรัดแยห้งกรันเนคืที่องจากพวกมรันไมด่ขรัดแยห้งกรันเลยหากเราตรันี้งใจศศึกษาดมี ๆ บรันทศึกเหตทุการณห์ใน
ลผกา 7:1-10 แสดงใหห้เหก็นมากกวด่าเกมีที่ยวกรับคทุณคด่า ความถด่อมใจ และความเชคืที่อของคนตด่างชาตริผผห้นมีนี้ทมีที่พวกยริวรรักยริที่ง
นรัก แมห้วด่าตรัวเขาเองรผห้สศึกไมด่คด่คู่ควรแมห้แตด่จะสนทนากรับพระเยซผ ยริที่งไมด่คผด่ควรเขห้าไปใหญด่ทมีที่จะใหห้พระผผห้ชด่วยใหห้รอด
เสดก็จมาใตห้ชายคาของเขา พวกยริวเหลด่านรันี้นททุกคนกก็รผห้สศึกวด่าเขาคผด่ควร และพระเยซผทรงยกยด่องเขาอยด่างสผง พวก
คนทมีที่ถด่อมใจไดห้รรับความสนใจจากพระเยซผไวกวด่าคนทรันี้งปวง (ลผกา 14:11; ยก. 4:6, 10)

จงหมายเหตทุขห้อโตห้แยห้งของนายรห้อยผผห้นมีนี้ในขห้อ 9 นายรห้อยผผห้นมีนี้เปป็นคนอยผด่ใตห้สริทธริอคานาจทางทหาร รรับคคา
สรัที่งจากผผห้อคืที่น แตด่ตรัวเขาเองกก็มมีสริทธริอคานาจเหนคือทหารหนศึที่งรห้อยนาย ตามทมีที่คคาวด่านายรห้อยหมายถศึง เขารผห้สศึกจรริง ๆ 
วด่าถห้าเขาสามารถสรัที่งการพวกทหารใหห้มาและไปไดห้ หรคือสรัที่งการพวกคนใชห้ของเขาไดห้ พระเยซผพระบทุตรของ
พระเจห้าจะยริที่งสามารถมากกวด่านรันี้นสรักเทด่าใดทมีที่จะขรับไลด่ความเจก็บปฝ่วยนรันี้นไปจากคนใชห้ของเขาไดห้ เราเหก็นหลรักการ
นรันี้นทมีที่ถผกแสดงออกในขห้อ 2 ถศึง 4 อมีกแลห้ว พระเยซผทรงพอพระทรัยเมคืที่อเราเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงมมีฤทธริธิ์เดชทมีที่จะทคาสริที่ง
ใดกก็ตามทมีที่พระองคห์ประสงคห์โดยไมด่ถผกสภาพการณห์แวดลห้อมเหลด่านรันี้นขรัดขวาง

พระเยซผสามารถรรักษาใหห้หายไดห้ตด่อหนห้าผผห้ทมีที่เจก็บปฝ่วยนรันี้น แตด่ทรงรรักษาใหห้หายไดห้เชด่นกรันแมห้ไมด่อยผด่ตด่อหนห้า
เขา วรันนมีนี้พระองคห์สามารถชด่วยคนบาปคนใดใหห้รอดไดห้ผผห้ซศึที่งอยผด่ตรงนมีนี้ แตด่กก็สามารถตอบคคาอธริษฐานของคทุณแมด่
ทด่านหนศึที่งเพคืที่อลผกชายของนางทมีที่อยผด่หด่างออกไปหลายพรันไมลห์ไดห้เชด่นกรันหากคทุณแมด่ทด่านนรันี้นอห้างพระสรัญญาของ
พระองคห์และเชคืที่อพระองคห์ พระเยซผทรงสามารถรรักษาใหห้หายไดห้โดยทมีที่มมีพวกหมอและไมด่มมีพวกหมอ สามารถ
รรักษาคนหนศึที่งทมีที่ “พรห้อมจะตาย” ใหห้หายไดห้เหมคือนชายผผห้นมีนี้ (ลผกา 7:2) เหมคือนกรับทมีที่พระองคห์สามารถรรักษาความ
เจก็บปฝ่วยเลก็กนห้อยใหห้หายไดห้ พระเยซผทรงเปป็นเจห้านายแหด่งสภาพการณห์แวดลห้อมทรันี้งหลาย และความเชคืที่อของนาย
รห้อยผผห้นมีนี้ทมีที่เชคืที่อวด่าพระเยซผสามารถรรักษาใหห้หายไดห้ทรันี้งแบบไมด่อยผด่ตด่อหนห้าและอยผด่ตด่อหนห้ากก็ถวายเกมียรตริพระครริสตห์
อยด่างมาก โธมรัสเชคืที่อเมคืที่อมมีการนคาเสนอพยานหลรักฐานทางกายภาพมากพอวด่าพระเยซผทรงเปป็นขศึนี้นจากตายแลห้ว 
(ยอหห์น 20:27, 28) แตด่พระเยซผทรงสรัญญาพระพรพริเศษสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่เชคืที่อโดยทมีที่ยรังไมด่ไดห้เหก็น (ยอหห์น 
20:29)

ทด่านผผห้อด่าน คทุณวางใจพระเจห้าไดห้ไหมสคาหรรับอาหารประจคาวรันในตอนทมีที่คทุณไมด่มมีงานทคาเชด่นเดมียวกรับตอน
ทมีที่คทุณมมีงานทคา? คทุณคาดหวรังการฟฟฟื้นฟผไดห้ไหมในสภาพการณห์ทมีที่ตด่อตห้านพอ ๆ กรับในสภาพการณห์ทมีที่เอคืนี้ออคานวย? 
ความสทุขมมีแกด่ความเชคืที่อทมีที่เชคืที่อไดห้วด่าพระเยซผทรงไมด่อยผด่ดห้วยพอ ๆ กรับทมีที่ทรงอยผด่ดห้วย สามารถคาดหวรังการอรัศจรรยห์
ตด่าง ๆ ทมีที่ไมด่นด่าจะเกริดเชด่นเดมียวกรับสริที่งตด่าง ๆ ทมีที่นด่าจะเกริด พระเจห้าทรงอยากใหห้ครริสเตมียนทรันี้งหลายหวด่านเมลก็ดพคืช
โดยไมด่ตห้องสนใจสายลมหรคือเฝฟ้าสรังเกตหมผด่เมฆมากเกรินไปนรัก (ปญจ. 11:4) คคาบรัญชานรันี้นคคือ จงประกาศพระ
วจนะ “ตอนทมีที่ไมด่สะดวก” เชด่นเดมียวกรับ “ตอนทมีที่สะดวก” (2 ทธ. 4:2)



จงสรังเกตการใชห้คคาเรมียก “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” ในขห้อ 11 และ 12 อาณาจรักรทมีที่ถผกพผดถศึงตรงนรันี้น
คงจะตห้องเปป็นอาณาจรักรหนศึที่งบนแผด่นดรินโลกเนคืที่องจากมรันจะตห้องอยผด่ในแผด่นดรินนรันี้นทมีที่ทรงสรัญญาไวห้แกด่ “อรับราฮรัม 
และอริสอรัค และยาโคบ”, แผด่นดรินปาเลสไตนห์ (ปฐก. 13:14-17; 17:8; 28:4) มรันคงตห้องเปป็นอาณาจรักรหนศึที่งของ
พวกยริวเนคืที่องจากพวกยริวในทมีที่นมีนี้ถผกเรมียกวด่า “บรรดาลผกแหด่งอาณาจรักร” ในสวรรคห์คนตด่างชาตริคนใดทมีที่เชคืที่อกก็ไดห้
รรับคคาทรงสรัญญามากพอ ๆ กรับยริวคนใดทมีที่เชคืที่อ แตด่พระเจห้าทรงมมีพระสรัญญาหลายประการเกมีที่ยวกรับปาเลสไตนห์ซศึที่ง
ถผกทคาไวห้เปป็นพริเศษมากกวด่ากรับเชคืนี้อสายจรริง ๆ ของอรับราฮรัม และคนเหลด่านรันี้นทมีที่โดยทางเชคืนี้อชาตริถผกเชคืที่อมโยงทาง
ประวรัตริศาสตรห์กรับกรทุงเยรผซาเลก็มและพระทมีที่นรัที่งของดาวริดทมีที่นรัที่น ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้แสดงใหห้เหก็นวด่า “อาณาจรักรแหด่ง
สวรรคห์” นรันี้นหมายถศึงการฟฟฟื้นคคืนของราชาธริปไตยของพวกยริวเมคืที่อพระเยซผจะประทรับบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริดทมีที่
เยรผซาเลก็มตามทมีที่ถผกสอนในอริสยาหห์ 9:6, 7; อริสยาหห์ บททมีที่ 11; เศคารริยาหห์ 14:9; มรัทธริว 19:28; 25:31 มรันจะ
เปป็นอาณาจรักรสวรรคห์แหด่งหนศึที่งตรงทมีที่วด่านนี้คาพระทรัยของพระเจห้าจะสคาเรก็จจรริงบนแผด่นดรินโลกเหมคือนกรับทมีที่มรันสคาเรก็จ
จรริงในสวรรคห์ (มธ. 6:10) และในความหมายทมีที่วด่ามรันจะเปป็นอาณาจรักรหนศึที่งซศึที่ง “พระเจห้าแหด่งสวรรคห์” จะทรงตรันี้ง
ขศึนี้นบนแผด่นดรินโลก ซศึที่งอาณาจรักรนรันี้นจะไมด่ถผกทคาลายเลย (ดนล. 2:44)

คคาเตคือนในทมีที่นมีนี้กก็คคือวด่าพวกยริวจคานวนมากปฏริเสธพระครริสตห์และจศึงจะพลาดอาณาจรักรนรันี้นของพระครริสตห์
บนแผด่นดรินโลกไปขณะทมีที่คนตด่างชาตริจคานวนมากจะมาจากทริศตะวรันออกและทริศตะวรันตกเพคืที่อนรัที่งลงกรับอรับราฮรัม 
อริสอรัค และยาโคบในอาณาจรักรนรันี้น ไดห้เชคืที่อวางใจในพระครริสตห์แลห้วเหมคือนนายรห้อยผผห้นมีนี้ไดห้เชคืที่อ มมีพยานหลรักฐาน
มากมายวด่านายรห้อยผผห้นมีนี้เปป็นจริตวริญญาณดวงหนศึที่งทมีที่กลรับใจเชคืที่ออยด่างแทห้จรริงแลห้ว

จงเปรมียบเทมียบคคาตรรัสของพระเยซผในขห้อ 13, “และทด่านไดห้เชคืที่ออยด่างไร กก็จะกระทคาอยด่างนรันี้นแกด่ทด่าน” 
กรับ “ขอใหห้เกริดแกด่พวกทด่านตามความเชคืที่อของพวกทด่านเถริด” (มธ. 9:29) และ “ถห้าทด่านสามารถเชคืที่อไดห้ สริที่ง
สารพรัดกก็เปป็นไปไดห้แกด่ผผห้ทมีที่เชคืที่อ” (มาระโก 9:23)

ใจของคทุณไมด่ชคืที่นชมยรินดมีหรคือทมีที่ไดห้เหก็นวด่าพระเยซผทรงพอพระทรัยขนาดไหนกรับความเชคืที่อของชายผผห้นมีนี้ ตาม
ทมีที่ขห้อ 10 บอก? ความเชคืที่อถผกนรับใหห้เปป็นความชอบธรรม (ปฐก. 15:6) และปราศจากความเชคืที่อคน ๆ หนศึที่งกก็เปป็นทมีที่
พอพระทรัยพระเจห้าไมด่ไดห้ (ฮบ. 11:6)

__________________
ขข้อ 14-18:

8:14 และเมคืที่อพระเยซผเสดก็จเขห้ามาในบห้านของเป
โตร พระองคห์กก็ทอดพระเนตรเหก็นแมด่ยายของเปโต
รนอน และปฝ่วยเปป็นไขห้อยผด่
8:15 และพระองคห์ทรงสรัมผรัสมคือของนาง และไขห้
นรันี้นกก็ออกจากนาง และนางลทุกขศึนี้น และปรนนริบรัตริ
เขาทรันี้งหลาย
8:16 เมคืที่อมาถศึงเวลาเยก็น เขาทรันี้งหลายพาคนเปป็นอรัน
มากมาหาพระองคห์ ทมีที่มมีพวกผมีเขห้าสริง และพระองคห์กก็

ทรงขรับวริญญาณเหลด่านรันี้นออกดห้วยคคาตรรัสของ
พระองคห์ และทรงรรักษาบรรดาคนทมีที่เจก็บปฝ่วยนรันี้นใหห้
หาย
8:17 เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งถผกกลด่าวไวห้โดยอริสยาหห์
ศาสดาพยากรณห์ ซศึที่งกลด่าววด่า ‘ทด่านเองไดห้แบกความ
เจก็บไขห้ของเราทรันี้งหลาย และหอบความเจก็บปฝ่วยของ
พวกเราไป’
8:18 บรัดนมีนี้เมคืที่อพระเยซผทอดพระเนตรเหก็น



ประชาชนเปป็นอรันมากมาลห้อมพระองคห์ไวห้ พระองคห์ จศึงตรรัสสรัที่งใหห้ขห้ามฟากไป
แมข่ยายของเปโตรไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย

มาระโก 1:29-34 เลด่าเรคืที่องราวเดมียวกรันและลผกา 4:38-41 กก็เชด่นกรัน จงสรังเกตวด่ามาระโกและลผกาเรมียก
เปโตรวด่า “ซมีโมน” มาระโก 1:29 บด่งชมีนี้วด่าอรันดรผวห์อาศรัยอยผด่ในบห้านหลรังเดมียวกรันกรับเปโตร มรัทธริวบอกแคด่วด่าแมด่ยาย
ของเปโตรปฝ่วยเปป็นไขห้ แตด่ลผกา 4:38 กลด่าววด่านาง “ปฝ่วยเปป็นไขห้หนรัก” พระคคาขห้อนรันี้นกลด่าวดห้วยวด่า “และเขาทรันี้ง
หลายอห้อนวอนพระองคห์เพคืที่อนาง” พวกเขาอห้อนวอนพระเยซผใหห้รรักษานาง

เปโตรเปป็นชายทมีที่แตด่งงานแลห้วและไมด่เหมาะทมีที่จะเปป็นผผห้สคืบทอดตคาแหนด่งพระสรันตะปาปาของ
โรมรันคาทอลริก แนด่นอนวด่าอรันทมีที่จรริง เปโตรไมด่ใชด่พระสรันตะปาปาหรคืออะไรเทคือกนรันี้นเลย หลรักคคาสอนและการจรัด
องคห์กรอรันแสนประหลาดเหลด่านรันี้นของโรมกก็ไมด่ไดห้ถผกคริดคห้นขศึนี้นมาดห้วย เปโตรไมด่ไดห้มมีสริทธริอคานาจเหนคือพวกอรัครทผต
ทมีที่เหลคือ แตด่ตรัวเขาเองกก็ถผกเปาโลตคาหนริอยด่างเหมาะสมตด่อหนห้าผผห้คน (กท. 2:11-14) แนด่นอนวด่าเขาไมด่เคยอห้าง
ความผริดพลาดไมด่ไดห้ในเรคืที่องตด่าง ๆ เกมีที่ยวกรับครริสตจรักร และไมด่มมีพยานหลรักฐานในประวรัตริศาสตรห์หรคือพระครัมภมีรห์
เลยวด่าเขาเปป็นบริชอปหรคือศริษยาภริบาลของครริสตจรักรทมีที่กรทุงโรม หรคือแมห้กระทรัที่งวด่าเขาเคยอยผด่ทมีที่นรัที่น แนวคริดของ
โรมรันคาทอลริกเกมีที่ยวกรับครริสตจรักรนรันี้นไมด่ถผกตห้องตามพระครัมภมีรห์ มรันพศึที่งพาประเพณมีมากกวด่าพระครัมภมีรห์ และโรมไดห้
ถคือสริทธริอคานาจทมีที่ไมด่ไดห้ถผกใหห้ไวห้ในพระครัมภมีรห์เมคืที่อมรันอห้างวด่าเปโตรเปป็นพระสรันตะปาปาคนแรก

“เมคืที่อมาถศึงเวลาเยก็น” (ขห้อ 16) นรัที่นคคือ เมคืที่อดวงอาทริตยห์ตกดริน (มาระโก 1:32; ลผกา 4:40) ทรันี้งมาระโก
และลผกาเลด่าวด่าพระเยซผไมด่ทรงอนทุญาตใหห้พวกผมีพผดเพราะวด่าพวกมรันรผห้จรักพระองคห์

ขห้อ 17 เปป็นการอห้างอริงทมีที่ชรัดเจนไปยรังอริสยาหห์ 53:4 มรันไมด่ใชด่การยกคคาพผดแบบคคาตด่อคคา แตด่เปป็นคคาแปล
หนศึที่ง เนคืที่องจากอริสยาหห์ถผกเขมียนในภาษาฮมีบรผและภาคพรันธสรัญญาใหมด่ถผกเขมียนในภาษากรมีก คคาวด่า ความระทม
ททุกขห์ในขห้อนรันี้นถผกแปลเปป็น ความเจก็บไขห้ ในขห้อนมีนี้ และความเศรห้าโศก ในอริสยาหห์ถผกแปลเปป็น ความเจก็บปฝ่วยตรงนมีนี้ 
นรัที่นทคาใหห้ดผเหมคือนเปป็นทมีที่แนด่นอนวด่าเราควรตมีความอริสยาหห์ 53:5 ตามตรัวอรักษร “ดห้วยรอยเฆมีที่ยนทรันี้งหลายของทด่าน 
พวกเรากก็ไดห้รรับการรรักษาใหห้หาย” พระคคาขห้อนมีนี้กลด่าววด่าเมคืที่อพระเยซผทรงรรักษาคนปฝ่วยใหห้หาย พระองคห์กก็กคาลรัง
ทคาใหห้อริสยาหห์ 53:4 สคาเรก็จจรริง และวด่าการทนททุกขห์เหลด่านรันี้นของพระครริสตห์ไดห้จด่ายราคาเพคืที่อการรรักษารด่างกายของ
เราใหห้หาย การรรักษาใหห้หายอยผด่ในการไถด่โทษนรันี้นไหม? ผมเหก็นดห้วยกรับ Dr. R. A. Torrey วด่ามรันอยผด่ เราเชคืที่อวด่าสริที่ง
ดมี ๆ ทรันี้งสรินี้นทมีที่ครริสเตมียนคนใดจะไดห้รรับเปป็นมรดกไดห้ถผกจด่ายราคาแลห้วบนกางเขนนรันี้น เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้ ดผ โรม 8:23 ทมีที่
มมีกลด่าวไวห้อยด่างชรัดเจนวด่า “พวกเราเองกก็ยรังครที่คาครวญภายในตรัวเราเอง โดยรอคอยการทรงรรับเปป็นบทุตร คคือการ
ทรงไถด่รด่างกายของพวกเรา” และโรม 8:21 กก็สรัญญาวด่า “สริที่งทรงสรห้างนรันี้นเอง [รด่างกายทมีที่ถผกสรห้างนรันี้น] จะไดห้รรับ
การชด่วยใหห้รอดพห้นจากการเปป็นทาสแหด่งความเปฟปี่อยเนด่า เขห้าสผด่เสรมีภาพอรันเปปีปี่ยมสงด่าราศมีแหด่งลผกทรันี้งหลายของ
พระเจห้าดห้วย” เมคืที่อถศึงตอนนรันี้นรด่างกายของเราจะไดห้รรับการไถด่ดห้วย และพระครริสตห์ไดห้ทรงไถด่โทษสคาหรรับความเจก็บ
ปฝ่วยและความอด่อนแอทรันี้งสรินี้นแหด่งเนคืนี้อหนรังทมีที่ผริดบาปแลห้ว ตามทมีที่มรัทธริว 8:17 กลด่าว “ทด่านเองไดห้แบกความเจก็บไขห้
ของเราทรันี้งหลาย และหอบความเจก็บปฝ่วยของพวกเราไป” แตด่เหก็นไดห้ชรัดวด่าเราไมด่ไดห้รรับสริที่งสารพรัดทมีที่ถผกซคืนี้อไวห้เพคืที่อ
เราแลห้วจนกวด่าจะถศึงการเปป็นขศึนี้นจากตายนรันี้น

นมีที่เปป็นขห้อพระคคาอรันเปปีปี่ยมสทุขซศึที่งทคาใหห้ครริสเตมียนทรันี้งหลายมมีสริทธริธิ์ทมีที่จะอธริษฐานขอการรรักษารด่างกายใหห้หาย



สคาหรรับแตด่ละคนตามความเชคืที่อนรันี้น ๆ ทมีที่พระเจห้าประทานใหห้ และตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า และเปป็นพระสรัญญา
แสนหวานเกมีที่ยวกรับสทุขภาพอรันสมบผรณห์แบบในอนาคตและอริสรภาพอรันเปปีปี่ยมสงด่าราศมีจากความเจก็บปวดและ
ความเศรห้าโศกซศึที่งครริสเตมียนททุกคนจะมมีสรักวรันหนศึที่ง แตด่มรันสคาครัญทมีที่เราจะตห้องจดจคาไวห้วด่าเรายรังไมด่ไดห้รรับสริที่งเหลด่านมีนี้ทมีที่
ทรงสรัญญาไวห้ทรันี้งหมดจนกวด่าเราจะไดห้รรับรด่างกายอรันเปปีปี่ยมสงด่าราศมีของเราเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จมา เมคืที่อเหลด่าวริสทุทธริ
ชนทมีที่มมีชมีวริตอยผด่จะถผกเปลมีที่ยนแปลงและคนเหลด่านรันี้นทมีที่ลด่วงหลรับไปแลห้วจะถผกทคาใหห้เปป็นขศึนี้นจากตาย (1 คร. 15:52; 1
ธส. 4:16) คนเหลด่านรันี้นทมีที่เชคืที่อวด่าครริสเตมียนททุกคนสามารถไดห้รรับสทุขภาพอรันสมบผรณห์แบบตอนนมีนี้กก็เขห้าใจผริด พระเจห้า
ทรงรรักษาคนปฝ่วยใหห้หายจรริง ๆ และทรงเชริญชวนเราใหห้อธริษฐานเพคืที่อคนปฝ่วย (ยก. 5:13-16) “การอธริษฐานแหด่ง
ความเชคืที่อจะชด่วยผผห้ปฝ่วยนรันี้นใหห้รอด” แตด่พระเจห้าไมด่ประทานความเชคืที่อสคาหรรับการรรักษาใหห้หายเสมอไป มรันไมด่ใชด่
นนี้คาพระทรัยของพระองคห์เสมอไปทมีที่จะรรักษาใหห้หาย พระองคห์ไมด่ไดห้เอาหนามในเนคืนี้อของเปาโลออกไป (2 คร. 
12:7-9) บด่อยครรันี้งพระเจห้าเองทรงเลคือกใหห้เราเจก็บปฝ่วยเพคืที่อประโยชนห์สทุขของเราเองและเพคืที่อถวายเกมียรตริแดด่
พระองคห์ (โยบ 1:6-12; 2:3-7; ยอหห์น 11:4; ฮบ. 12:6) โดยไมด่จคาเปป็นวด่าจะตห้องเปป็นเพราะบาป อรันทมีที่จรริง 
ครริสเตมียนททุกคนควรคาดหมายวด่าจะตายหากพระเยซผยรังไมด่เสดก็จมาเรก็ว ๆ นมีนี้ เปป็นความจรริงทมีที่วด่าพระเยซผทรงจด่าย
ราคาแลห้วสคาหรรับการรรักษาอรันสมบผรณห์แบบของรด่างกายของเรา แตด่พระองคห์ไมด่ไดห้สรัญญาเราเลยวด่าเราสามารถ
รรับสทุขภาพอรันสมบผรณห์แบบนรันี้นไดห้ทรันี้งหมดตอนนมีนี้ เรามมีการไถด่ทมีที่จะมามากกวด่านมีนี้ การไถด่อรันสมบผรณห์แบบแหด่ง
รด่างกายของเราในอนาคต

บรังเอริญทมีที่วด่า พระครัมภมีรห์ไมด่เคยสอนเลยวด่ามรันผริดทมีที่จะใชห้ยารรักษาโรคและพวกหมอ พระเจห้าสามารถใชห้
หลายวริธมีในการรรักษาใหห้หาย สคาหรรับการรรักษาใหห้หายของเฮเซคมียาหห์ พระเจห้าทรงใหห้อริสยาหห์ใชห้ขนมมะเดคืที่อแปะ
(2 พงศห์กษรัตรริยห์ 20:7; อสย. 38:21) และสคาหรรับกระเพาะอาหารทมีที่อด่อนแอของทริโมธมี อรัครทผตผผห้ไดห้รรับการดลใจ
ทด่านนมีนี้บอกใหห้เขา “ใชห้นนี้คาองทุด่นบห้างเลก็กนห้อย” (1 ทธ. 5:23)

ดผแผด่นพรับของผผห้แตด่งชคืที่อวด่า Healing in Answer to Prayer 
“ขห้ามฟากไป” ในขห้อ 18 หมายถศึง ขห้ามไปอมีกฟากของทะเลกาลริลมีจากเมคืองคาเปอรนาอทุมซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ 

พระเยซผประทรับอยผด่ตอนนรันี้น มรันคงจะแคด่ไมด่กมีที่ไมลห์ ทะเลนรันี้นจรริง ๆ แลห้วเปป็นทะเลสาบทมีที่กวห้างประมาณเจก็ดหรคือ
แปดไมลห์ ยาวสริบสามหรคือสริบสมีที่ไมลห์

________________
ขข้อ 19-22:

8:19 และธรรมาจารยห์คนหนศึที่งมา และทผลพระองคห์
วด่า “อาจารยห์เจห้าขห้า ขห้าพเจห้าจะตามทด่านไป ไมด่วด่า
ทด่านไปทางไหน”
8:20 และพระเยซผตรรัสกรับเขาวด่า “บรรดาสทุนรัข
จรินี้งจอกมมีโพรงทรันี้งหลาย และนกเหลด่านรันี้นแหด่งฟฟ้า
อากาศมมีรรังทรันี้งหลาย แตด่บทุตรมนทุษยห์ไมด่มมีทมีที่ทมีที่จะวาง

ศมีรษะของตน”
8:21 และอมีกคนหนศึที่งในพวกสาวกของพระองคห์ทผล
พระองคห์วด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดอนทุญาตใหห้ขห้า
พระองคห์ไป และฝฝังบริดาของขห้าพระองคห์กด่อน”
8:22 แตด่พระเยซผไดห้ตรรัสกรับเขาวด่า “จงตามเรามา
เถริด และใหห้คนตายฝฝังคนตายของพวกเขาเองเถริด”



ไมข่สนษับสนธนความเปป็นสาวกแบบเหลาะแหละ
ดผเหมคือนวด่าในทมีที่นมีนี้พระเยซผไมด่ทรงสนรับสนทุนคนเหลด่านรันี้นทมีที่อยากตริดตามพระองคห์ ตรงกรันขห้าม พระองคห์

ทรงยคืนกรานใหห้พวกเขาชรัที่งนนี้คาหนรักขห้อเทก็จจรริงเหลด่านรันี้นใหห้ดมีกด่อนประกาศการตรัดสรินใจของพวกเขา เหตทุการณห์
เดมียวกรันเหลด่านรันี้นถผกใหห้ไวห้ในลผกา 9:57-62 แตด่ในขห้อ 62 พระเยซผประทานคคาอธริบายสคาหรรับคคาตรรัสทมีที่ชรัดเจนของ
พระองคห์ เหลด่าสาวกควรตรัดสรินใจใหห้ชรัดเจนเมคืที่อพวกเขาเรริที่มทมีที่จะตริดตามพระครริสตห์วด่าพวกเขาจะไมด่หรันกลรับไป
มองหลรังจากทมีที่เอามคือจรับครันไถแลห้ว พระเยซผประทานคคาเตคือนทมีที่คลห้ายกรันในลผกา 9:23 และลผกา 14:26-33 มรัน
หมายถศึงการสละทรินี้งหลายสริที่งเมคืที่อคทุณเรริที่มตห้นแลห้วจรริง ๆ ทมีที่จะตริดตามพระเยซผ พระองคห์ทรงอยากใหห้ผผห้คนนรับ
ตห้นททุน การรรับใชห้พระเยซผอาจหมายถศึงความยากจนสคาหรรับเราเหมคือนกรับทมีที่มรันเปป็นเชด่นนรันี้นกรับพระเยซผเอง (ขห้อ
20)

สาวกคนนรันี้นในขห้อ 21 เหก็นไดห้ชรัดวด่าหมายความวด่า ‘ขอใหห้ขห้าพเจห้าชะลอไปกด่อนจนกวด่าบริดาของขห้าพเจห้า
จะตายและเมคืที่อเขาถผกฝฝังแลห้ว ขห้าพเจห้าจะตริดตามพระองคห์ไป’ ดผเหมคือนวด่าพระเยซผไมด่นด่าจะหห้ามคน ๆ หนศึที่งทมีที่จะ
ฝฝังศพบริดาของตนหากบริดาคนนรันี้นตายแลห้วจรริง ๆ “คนตาย” ในขห้อ 22 หมายถศึงคนทมีที่ตายฝฝ่ายวริญญาณ ผผห้ใดทมีที่ไดห้
รรับการทรงเรมียกจากพระเจห้าใหห้รรับใชห้พระองคห์บางครรันี้งตห้องฝากการดผแลบริดาและมารดาไวห้ในมคือของผผห้อคืที่นซศึที่งเปป็นผผห้
ทมีที่ตายฝฝ่ายวริญญาณอยผด่

___________________
ขข้อ 23-27:

8:23 และเมคืที่อพระองคห์เสดก็จลงเรคือ พวกสาวกของ
พระองคห์กก็ตามพระองคห์ไป
8:24 และดผเถริด เกริดพายทุใหญด่ในทะเล จนกระทรัที่ง
เรคือลคานรันี้นถผกทด่วมดห้วยคลคืที่นทรันี้งหลาย แตด่พระองคห์
บรรทมหลรับอยผด่
8:25 และพวกสาวกของพระองคห์ไดห้มายรังพระองคห์ 
และปลทุกพระองคห์ โดยทผลวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอ
โปรดชด่วยพวกเราใหห้รอดพห้นเถริด พวกเรากคาลรังจะ

พรินาศอยผด่แลห้ว”
8:26 และพระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ทคาไมทด่าน
ทรันี้งหลายจศึงหวาดกลรัว โอ พวกทด่านผผห้มมีความเชคืที่อ
นห้อย” แลห้วพระองคห์ทรงลทุกขศึนี้น และหห้ามลมทรันี้ง
หลายและทะเล และมมีความสงบเงมียบใหญด่ยริที่ง
8:27 แตด่คนเหลด่านรันี้นประหลาดใจมาก โดยกลด่าววด่า
“ทด่านผผห้นมีนี้เปป็นคนลรักษณะใดกรันหนอ จนแมห้แตด่ลม
ทรันี้งหลายและทะเลกก็เชคืที่อฟฝังทด่าน”

พระเยซผทรงหข้ามลมและคลชที่น
บรันทศึกเหตทุการณห์ตอนนมีนี้ถผกใหห้ไวห้เชด่นกรันในมาระโก 4:36-41 และลผกา 8:22-25 มาระโกบอกเราวด่า “มมี

เรคือเลก็กลคาอคืที่นอมีกหลายลคาอยผด่กรับพระองคห์ดห้วย” และลผกาบอกเราดห้วยความสนใจวด่า “แตด่ขณะทมีที่พวกเขากคาลรัง
แลด่นไปพระองคห์กก็บรรทมหลรับ” ทะเลกาลริลมี (เรมียกอมีกชคืที่อวด่าทะเลทริเบเรมียสในยอหห์น 6:1 และทะเลสาบเยนเนซา
เรทในลผกา 5:1) มมีขนาดเลก็ก แตด่เกริดลมพายทุรทุนแรงไดห้เมคืที่อพริจารณาขนาดทมีที่เลก็กของเรคือเหลด่านรันี้น

เหก็นไดห้ชรัดวด่ามรันเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่สาวกเหลด่านมีนี้จะหวาดกลรัว บาปของความเชคืที่ออรันเลก็กนห้อย พวกเขา
รผห้สศึกปลอดภรัยเมคืที่อพระเยซผทรงตคืที่นมากกวด่าทมีที่พระองคห์ทรงหลรับ โดยไมด่คริดวด่าในจรักรวาลทรันี้งสรินี้นของพระเจห้าไมด่มมีสริที่ง
ใดเลยทมีที่อยผด่นอกการควบคทุมของพระองคห์ ขอใหห้ครริสเตมียนทรันี้งหลายรรับบทเรมียนหนศึที่งในทมีที่นมีนี้ หากคทุณตกใจกลรัวและ



วริตกกรังวลเพราะลม ฝน ฟฟ้าแลบ และสริที่งอคืที่น ๆ เชด่นนรันี้น จงสารภาพมรันตด่อพระเจห้าในฐานะบาปอยด่างหนศึที่งและทผล
ขอพระองคห์ใหห้เอาความกลรัวนรันี้นออกไปจากใจของคทุณเสมีย ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรใชห้วริธมีปฟ้องกรันตด่าง ๆ ตามปกตริ
เพคืที่อความปลอดภรัยไวห้กด่อน แตด่ในททุกเรคืที่องครริสเตมียนททุกคนควรมมีสรันตริสทุขอรันแสนหวานและ “ไมด่กระวนกระวายใจ
ในสริที่งใดเลย” เนคืที่องจากวริธมีแกห้สคาหรรับททุกความกรังวลและความกระวนกระวายใจมมีใหห้แกด่เราแลห้ว (ฟป. 4:6, 7; 1 
ปต. 5:7) พระองคห์ทรงสรัญญาไวห้วด่า “พระองคห์ทรงรรักษาเขาไวห้ในสรันตริภาพอรันสมบผรณห์ ผผห้ซศึที่งจริตใจของเขาแนด่วแนด่
ในพระองคห์ เพราะเขาวางใจในพระองคห์” (อสย. 26:3) ชด่างแสนหวานทมีที่ไดห้รผห้วด่าททุกสภาพการณห์-ไมด่วด่าจะเปป็น
สภาพอากาศทมีที่คทุกคาม ความยากจน ผผห้คนทมีที่โกรธเกรมีนี้ยว ความเจก็บปฝ่วย หรคือการงานใดของซาตาน-ลห้วนอยผด่ใตห้
การควบคทุมของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่รรัก ขอใหห้เราไวห้วางใจพระองคห์และมมีสรันตริสทุขในททุกสภาพการณห์

____________________
ขข้อ 28-34:

8:28 และเมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาถศึงอมีกฟากหนศึที่งใน
แผด่นดรินแหด่งคนเกอรห์กาซมีแลห้ว มมีคนสองคนทมีที่มมีพวก
ผมีเขห้าสริงอยผด่มาพบพระองคห์ โดยออกมาจากบรรดา
อทุโมงคห์ฝฝังศพ ดทุรห้ายยริที่งนรัก จนไมด่มมีผผห้ใดสามารถผด่าน
ไปทางนรันี้นไดห้
8:29 และดผเถริด พวกผมีรห้องออกมา โดยทผลวด่า 
“พวกเราเกมีที่ยวขห้องอะไรกรับพระองคห์เลด่า พระเยซผ 
พระองคห์ผผห้ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า พระองคห์
มาทมีที่นมีที่เพคืที่อจะทรมานพวกเรากด่อนเวลานรันี้นหรคือ”
8:30 และหด่างออกไปพอสมควรจากพวกเขามมีสทุกร
ฝผงใหญด่กคาลรังหากรินอยผด่
8:31 ดรังนรันี้น ผมีเหลด่านรันี้นจศึงอห้อนวอนพระองคห์ โดย
ทผลวด่า “ถห้าพระองคห์ขรับพวกเราออก กก็ขออนทุญาต
ใหห้พวกเราออกไปอยผด่ในสทุกรฝผงนรันี้นเถริด”

8:32 และพระองคห์ไดห้ตรรัสแกด่ผมีเหลด่านรันี้นวด่า “จงไป
เถอะ” และเมคืที่อผมีเหลด่านรันี้นออกมาแลห้ว พวกมรันกก็ไป
เขห้าสริงอยผด่ในสทุกรฝผงนรันี้น และดผเถริด สทุกรทรันี้งฝผงนรันี้นกก็วริที่ง
อยด่างรทุนแรงจากหนห้าผาชรันลงไปในทะเล และตาย
ในนนี้คาเหลด่านรันี้น
8:33 และคนทรันี้งหลายทมีที่เลมีนี้ยงฝผงสทุกรนรันี้นกก็หนมีไป 
และไปตามทางของพวกเขาเขห้าไปในนคร และเลด่า
ททุกสริที่ง และสริที่งทมีที่เกริดขศึนี้นแกด่คนทรันี้งสองทมีที่เคยมมีพวกผมี
เขห้าสริงอยผด่นรันี้น
8:34 และดผเถริด คนทรันี้งนครออกมาเพคืที่อจะพบพระ
เยซผ และเมคืที่อพวกเขาเหก็นพระองคห์แลห้ว พวกเขากก็
อห้อนวอนพระองคห์ ขอใหห้พระองคห์ออกไปเสมียจาก
บรรดาเขตแดนของพวกเขา

คนถผกผทีสริงสองคนไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย
เชด่นเคย มาระโกและลผกาเลด่าเรคืที่องราวเดมียวกรัน ในมาระโก 5:1-20 และลผกา 8:26-39 มรัทธริวกลด่าวตรงนมีนี้

วด่า “แผด่นดรินแหด่งคนเกอรห์กาซมี” มาระโกและลผกากลด่าววด่า “ชาวกาดารา” จงศศึกษาบรันทศึกเหตทุการณห์ในอมีกสอง
เลด่มใหห้ดมีเนคืที่องจากทรันี้งคผด่มมีความยาวมากกวด่าบรันทศึกนมีนี้ในมรัทธริว ความแตกตด่างทมีที่สคาครัญทมีที่สทุดกก็คคือวด่า มรัทธริวกลด่าวถศึง
ชายสองคนขณะทมีที่มาระโกและลผกากลด่าวถศึงแคด่คนหนศึที่งในสองคนนรันี้น กรณมีทมีที่โดดเดด่นทมีที่สทุดอยด่างชรัดเจน เหก็นไดห้ชรัด
วด่ามมีรายละเอมียดอคืที่น ๆ อมีกมากมายซศึที่งไมด่ถผกใหห้ไวห้โดยผผห้เขมียนขด่าวประเสรริฐทด่านใดเลย ชายคนเดมียวผผห้นรันี้นทผลพระ
เยซผวด่าชคืที่อของเขาคคือ “กอง” เพราะเหก็นไดห้ชรัดวด่าเขาถผกผมีหลายตนเขห้าสริง

การศศึกษากรณมีนมีนี้อยด่างตรันี้งใจนคาเราใหห้เชคืที่อวด่าคนเสมียสตริจคานวนมากถผกทคาใหห้เปป็นเชด่นนรันี้นเพราะถผกพวกผมี



เขห้าสริง ดผเหมคือนวด่าชายผผห้นมีนี้มมีพละกคาลรังเหนคือธรรมชาตริ (มาระโก 5:3, 4; ลผกา 8:29) เขาไมด่สวมใสด่เสคืนี้อผห้า ไมด่
อาศรัยอยผด่ในบห้านหลรังใดแตด่ในอทุโมงคห์ฝฝังศพหรคือถนี้คาซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ พวกเขาฝฝังคนตาย (ลผกา 8:27) พวกผมีทมีที่อยผด่ในชายผผห้
นมีนี้รผห้จรักพระเยซผเหมคือนอยด่างทมีที่พวกมรันรผห้จรักมาตลอด “พวกผมีปปีศาจกก็เชคืที่อเชด่นกรัน และตรัวสรัที่น” (ยก. 2:19)

ขห้อ 30 มมีความนด่าสนใจมากเปป็นพริเศษ ถห้าพวกผมีทคาใหห้จริตวริญญาณยด่อยยรับไมด่ไดห้ พวกมรันกก็อยากกด่อใหห้
เกริดความเสมียหายดห้านทรรัพยห์สริน เมคืที่อเขห้าไปในสทุกรเหลด่านรันี้น พวกมรันกก็ทคาใหห้พวกสทุกรวริที่งลงทมีที่ชรันไปในทะเลและจม
นนี้คาตาย เหตทุใดพระเยซผถศึงทรงอนทุญาตใหห้ผมีเหลด่านมีนี้ทคาความเสมียหายตามทมีที่พวกมรันประสงคห์? พวกมรันหลอกลวง
พระองคห์หรคือตด่อรองเกด่งกวด่าพระองคห์หรคือ? ไมด่เลย บด่อยครรันี้งพระเยซผทรงอนทุญาตใหห้ซาตานทคาสริที่งทมีที่มรันประสงคห์ 
และทรงไดห้รรับเกมียรตริจากการนรันี้น พระองคห์ทรงทคาใหห้ความโกรธของมนทุษยห์สรรเสรริญพระองคห์ (สดด. 76:10) ททุก
สริที่งทคางานรด่วมกรันเพคืที่อใหห้เกริดผลดมีแกด่คนทรันี้งหลายทมีที่รรักพระองคห์ (รม. 8:28) ฉะนรันี้นสริที่งทมีที่พวกผมีดผเหมคือนจะทคาตรงนมีนี้
เพคืที่อแกห้เผก็ด พระเยซผกก็ทรงอนทุญาตและทรงใชห้ จรริง ๆ แลห้วพระเยซผทรงอยากใหห้ผผห้คนตรัดสรินใจเลคือกระหวด่าง
พระองคห์กรับทรรัพยห์สริน มรันไมด่เคยเปป็นไปไดห้เลยทมีที่จะรรับใชห้พระเจห้าและทรรัพยห์สริที่งของ หรคือเงรินทอง (มธ. 6:24) เมคืที่อ
ชาวเมคืองนรันี้นอห้อนวอนพระเยซผใหห้ออกไปจากเขตแดนของพวกเขา ผลลรัพธห์นรันี้นกก็แสดงใหห้เหก็นวด่าพวกเขารรักฝผงสทุกร
ของตนมากกวด่าจริตวริญญาณดวงหนศึที่งทมีที่หลงหาย มากกวด่าทมีที่พวกเขารรักพระครริสตห์ เมคืที่อพระเยซผทรงอนทุญาตใหห้สทุกร
เหลด่านรันี้นถผกฆด่าตาย จรริง ๆ แลห้วพระองคห์กก็ทรงททุบรผปเคารพนรันี้นของคนชรัที่วเหลด่านมีนี้ คงจะดมีกวด่านมีนี้หากพวกเขาไดห้รรับ
ความรอดและพระเยซผ แตด่ตห้องสผญเสมียเหลด่าสทุกรของตนไป! พระเยซผทรงตรันี้งพระทรัยใหห้เกริดผลดมีถศึงแมห้วด่าพวกเขา
ไมด่คริดเชด่นนรันี้นกก็ตาม คนทมีที่ใหห้ทรรัพยห์สรินมากด่อนพระครริสตห์ชด่างตาบอดเสมียจรริง! พวกเจห้าของของทาสสาวคนนรันี้นทมีที่
เปาโลชด่วยใหห้รอดพห้นกก็เปป็นเชด่นนรันี้น (กริจการ 16:19) คริดดผสริวด่าผผห้คนขายสทุราหรคือปลด่อยเชด่าพคืนี้นทมีที่สคาหรรับการเลด่น
พนรันหรคือการขายสทุราหรคือขายโฆษณาสคาหรรับยาสผบ สทุรา ฯลฯ อยด่างไร โดยรรักเงรินทองมากกวด่ามนทุษยห์และ
ทรรัพยห์สรินมากกวด่าพระครริสตห์!

เราถผกบอกในมาระโก 5:18-20 และในลผกา 8:38, 39 วด่าคนถผกผมีสริงผผห้นด่าสงสารนรันี้น ผผห้ซศึที่งเคยถผกพวกผมี
เขห้าสริงแตด่บรัดนมีนี้สวมใสด่เสคืนี้อผห้าและมมีสตริอารณห์ดมีแลห้ว ปรารถนาทมีที่จะไปกรับพระเยซผแตด่พระองคห์ทรงสด่งเขากลรับไปหา
มริตรสหายของเขาและครอบครรัวของเขาเพคืที่อเลด่าวด่าพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาสริที่งใหญด่โตใดบห้างเพคืที่อเขา และชายผผห้ทมีที่
รรับความรอดแลห้วคนนมีนี้กก็ทคาสริที่งนมีนี้ดห้วยความชคืที่นชมยรินดมี!



มษัทธริว 9
ขข้อ 1-8:

9:1 และพระองคห์กก็เสดก็จลงเรคือ และขห้ามฟากไป 
และมายรังนครของพระองคห์เอง
9:2 และดผเถริด เขาทรันี้งหลายหามคนอรัมพาตคนหนศึที่ง
ซศึที่งนอนอยผด่บนทมีที่นอนมาหาพระองคห์ และเมคืที่อพระ
เยซผทอดพระเนตรเหก็นความเชคืที่อของเขาทรันี้งหลาย 
จศึงตรรัสกรับคนอรัมพาตวด่า “ลผกเออ๋ย จงชคืที่นใจเถริด บาป
ทรันี้งหลายของเจห้าไดห้รรับการอภรัยใหห้เจห้าแลห้ว”
9:3 และดผเถริด พวกธรรมาจารยห์บางคนคริดภายใน
ตรัวเองวด่า “คนนมีนี้พผดหมริที่นประมาท”
9:4 และพระเยซผ โดยทรงทราบความคริดทรันี้งหลาย
ของพวกเขา ไดห้ตรรัสวด่า “ทคาไมทด่านทรันี้งหลายคริด
ความชรัที่วรห้ายอยผด่ในใจของพวกทด่านเลด่า

9:5 ดห้วยวด่าทมีที่จะกลด่าววด่า ‘บาปทรันี้งหลายของเจห้าไดห้
รรับการอภรัยใหห้เจห้าแลห้ว’ หรคือทมีที่จะกลด่าววด่า ‘จงลทุก
ขศึนี้นและเดรินไปเถริด’ นรันี้น อรันไหนจะงด่ายกวด่ากรัน
9:6 แตด่เพคืที่อทด่านทรันี้งหลายจะไดห้ทราบวด่า บทุตรมนทุษยห์
มมีฤทธริธิ์อคานาจบนแผด่นดรินโลกทมีที่จะโปรดยกบาปทรันี้ง
หลายไดห้” (แลห้วพระองคห์ตรรัสกรับคนอรัมพาตวด่า) “จง
ลทุกขศึนี้น ยกทมีที่นอนของเจห้า และไปยรังบห้านของเจห้า
เถริด”
9:7 และเขาไดห้ลทุกขศึนี้น และไปบห้านของตน
9:8 แตด่เมคืที่อคนเปป็นอรันมากเหก็นดรังนรันี้น พวกเขากก็
ประหลาดใจนรัก และถวายสงด่าราศมีแดด่พระเจห้า ผผห้ซศึที่ง
ไดห้ประทานฤทธริธิ์อคานาจเชด่นนรันี้นแกด่มนทุษยห์ทรันี้งหลาย

สทีที่คนนสาชายอษัมพาตมาหาพระเยซผ
เพชที่อรษับการรษักษาใหข้หายและรษับการยกโทษ

พระเยซผทรงอยผด่ในเขตแดนกาดารา ในทด่ามกลางชาวกาดาราหรคือชาวเกอรห์กาซมี (มธ. 8:28) ซศึที่งอยผด่อมีก
ฟากของทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้นจากเมคืองคาเปอรนาอทุมในแควห้นกาลริลมี และตรงนมีนี้พระเยซผเสดก็จกลรับไปยรังเมคืองคา
เปอรนาอทุมซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ พระองคห์ทรงใหห้เปป็นบห้านของพระองคห์ตรันี้งแตด่มรัทธริว 4:13

เรคืที่องราวอรันแสนงดงามนมีนี้ถผกขยายความในมาระโก 2:3-12 และลผกา 5:18-26 จงแนด่ใจวด่าคทุณสรังเกต
รายละเอมียดเพริที่มเตริมทมีที่ใหห้ไวห้ในบรันทศึกเหตทุการณห์เหลด่านรันี้น ฝผงชนหมผด่ใหญด่หห้อมลห้อมพระเยซผจนคนเขห้าไปใกลห้ประตผ
ของบห้านหลรังนรันี้นทมีที่พระเยซผประทรับอยผด่ไมด่ไดห้ (มาระโก 2:2) ชายผผห้ปฝ่วยเปป็นอรัมพาตคนนมีนี้ (ขห้อ 2) ถผกเพคืที่อนสมีที่คนพา
มา (มาระโก 2:3) เพราะเขห้ามาทางประตผไมด่ไดห้ พวกเขาจศึงขศึนี้นไปบนหลรังคาบห้าน รคืนี้อดาดฟฟ้าหลรังคาออกและ
หยด่อนชายผผห้นรันี้นลงมาทางชด่องนรันี้นตด่อพระพรักตรห์พระเยซผ! (มาระโก 2:4; ลผกา 5:19) “ความเชคืที่อของเขาทรันี้งหลาย”
(ขห้อ 2) หมายถศึงความเชคืที่อของคนเหลด่านรันี้นทมีที่พาชายผผห้ปฝ่วยนรันี้นมาเชด่นเดมียวกรับความเชคืที่อของชายผผห้นรันี้นเอง บด่อยครรันี้ง
ความเชคืที่อของเราตห้องการคคาหนทุนใจ พระเจห้าทรงอยากใหห้ครริสเตมียนทรันี้งหลายรด่วมใจกรันในคคาอธริษฐานและใน
ความเชคืที่อ (มธ. 18:19, 20) แมห้แตด่พระเยซผกก็ทรงรผห้สศึกตห้องการใหห้ผผห้อคืที่นอธริษฐานกรับพระองคห์ (มธ. 26:40; มก. 
14:37)

พระเยซผทรงยกโทษใหห้บาปทรันี้งหลายของชายผผห้นรันี้นกด่อน (ขห้อ 3) นรัที่นเปป็นความตห้องการทมีที่สคาครัญทมีที่สทุดเสมอ
ตามทมีที่คทุณเหก็นจากพระพรเหลด่านรันี้นทมีที่ประทานใหห้ตามลคาดรับอรันเหมาะสมในเพลงสดทุดมี 103:3-5 การยกโทษใหห้มา
กด่อนการรรักษาใหห้หาย หรคือพระพรอคืที่นใดในลคาดรับความสคาครัญ นมีที่บด่งชมีนี้วด่าเมคืที่อเราอยากไดห้การรรักษาใหห้หายสคาหรรับ
รด่างกายของเรา เราควรแสวงหาการยกโทษสคาหรรับบาปทรันี้งหลายของเรากด่อน จงสรังเกตคคาสอนนรันี้นในยากอบ



5:15, 16 เราจะตห้องสารภาพความผริดทรันี้งหลายของเราตด่อกรันและกรันเชด่นเดมียวกรับตด่อพระเจห้า และตห้องอธริษฐาน
เผคืที่อกรันและกรันเพคืที่อทมีที่จะรรับการรรักษาใหห้หาย เราคงจะมมีการรรักษาใหห้หายแบบมหรัศจรรยห์ของรด่างกายมากกวด่านมีนี้
หากหลรักคคาสอนนมีนี้ถผกสอนอยด่างชรัดเจนและถผกยคืนกราน ควรจะมมีการกลรับใจใหมด่อยด่างชรัดเจนและการหรันจาก
บาปและการใหห้บาปไดห้รรับการยกโทษกด่อน

“พวกธรรมาจารยห์บางคน” ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 3 จรริง ๆ แลห้วเปป็น “พวกฟารริสมีและพวกธรรมาจารยห์
แหด่งพระราชบรัญญรัตรินรัที่งอยผด่ขห้าง ๆ มมีผผห้ซศึที่งมาจากททุกเมคืองในแควห้นกาลริลมี และแควห้นยผเดมีย และกรทุงเยรผซาเลก็ม” (ลผก
า 5:17) “และฤทธริธิ์เดชขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้ากก็สถริตอยผด่เพคืที่อจะรรักษาพวกเขาใหห้หาย” คคือผผห้ใดกก็ตามทมีที่ตห้องการการ
รรักษาใหห้หาย พวกคนชอบวริจารณห์พระเยซผเหลด่านมีนี้มารวมตรัวกรันจากทรัที่วทรันี้งประเทศ! คคาวริจารณห์นรันี้นอยผด่ “ ภายใน
ตรัวเอง” (ขห้อ 3) คคือการคริดชรัที่ว “ในใจของพวกเขา” (ขห้อ 4) แตด่สรรเสรริญพระเจห้า พระเยซผทรงทราบใจของพวก
เขาเหมคือนกรับทมีที่พระองคห์ทรงทราบใจของมนทุษยห์ททุกคน (ยอหห์น 2:24, 25) และพระเยซผทรงมมีฤทธริธิ์เสมอทมีที่จะ
พริสผจนห์สริทธริอคานาจของพระองคห์ ในกรณมีนมีนี้โดยเฉพาะพระองคห์ทรงรรักษาชายผผห้นมีนี้ใหห้หายเพคืที่อแสดงใหห้เหก็นและยก
ภาพประกอบฤทธริธิ์อคานาจของพระองคห์ทมีที่จะยกโทษบาปไดห้ (ขห้อ 6)

มมีความเชคืที่อมโยงกรันอยด่างชรัดเจนระหวด่างบาปและโรคภรัยไขห้เจก็บ เชด่นเดมียวกรับระหวด่างการรรักษาใหห้หาย
กรับการยกโทษ คทุณเหก็นแลห้ววด่าทรันี้งสองสริที่งถผกอห้างอริงถศึงในอริสยาหห์ 53:4-6 โดยเฉพาะอยด่างยริที่งอริสยาหห์ 53:4 ตามทมีที่
ถผกยกคคาพผดมาในมรัทธริว 8:17 ฉะนรันี้นททุกคนทมีที่บาปของตนไดห้รรับการยกโทษแลห้วสทุดทห้ายแลห้วจะมมีรด่างกายหนศึที่งทมีที่
เปป็นขศึนี้นจากตาย ไดห้รรับสงด่าราศมี และสมบผรณห์แบบ เปป็นไทจากการรรังควานและเครคืที่องหมายเหลด่านรันี้นของบาป 
(รม. 8:19-23) โรม 8:29 อห้างอริงอยด่างชรัดเจนถศึงรด่างกายเชด่นเดมียวกรับจริตวริญญาณ การรรักษาใหห้หายและการทคาใหห้
สมบผรณห์แบบของรด่างกายเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จกลรับมาและการรรับขศึนี้นไปของเหลด่าวริสทุทธริชนจะเปป็นการงานแหด่ง
ความรอดทมีที่เสรก็จสมบผรณห์

ดผสริวด่าการรรักษาใหห้หายและการยกโทษใหห้ถผกเชคืที่อมโยงกรันอยด่างใกลห้ชริดขนาดไหน เนคืที่องจากบาปกด่อใหห้
เกริดโรคภรัยไขห้เจก็บบด่อยแคด่ไหน เราผผห้ซศึที่งอธริษฐานขอการยกโทษกก็มมีสริทธริธิ์อรันสมบผรณห์ทมีที่จะอธริษฐานขอการรรักษาใหห้
หายและเมคืที่อใดกก็ตามทมีที่มรันเปป็นนนี้คาพระทรัยของพระเจห้าและจะถวายเกมียรตริแดด่พระนามของพระองคห์ เรากก็ควรคาด
หวรังวด่าพระองคห์จะประทานความเชคืที่อแกด่เราเพคืที่อรรับการรรักษาใหห้หาย เราควรตรันี้งตาคอยอยผด่เสมอดห้วยใจยรินดมีทมีที่จะ
ไดห้รรับการชคาระใหห้สะอาดแบบสมบผรณห์นรันี้นจากโรคภรัยซศึที่งจะเปป็นของเราในรด่างกายมนทุษยห์ทมีที่สทุขภาพดมีอยด่างสมบผรณห์
และไดห้รรับสงด่าราศมีหลรังจากการเปป็นขศึนี้นจากตายนรันี้น (1 คร. 15:42-57; 2 คร. 5:2-4)

พระเยซผทรงพริสผจนห์พระองคห์วด่าเปป็นผผห้ยกโทษบาปโดยการรรักษาคนปฝ่วยใหห้หาย และชายอรัมพาตคนนรันี้น 
“ยกทมีที่นอน และเดรินออกไปตด่อหนห้าพวกเขาททุกคน จนถศึงขนาดทมีที่พวกเขาททุกคนกก็ประหลาดใจ และถวายสงด่า
ราศมีแดด่พระเจห้า โดยกลด่าววด่า “พวกเราไมด่เคยเหก็นการแบบนมีนี้เลย” (มาระโก 2:12)

ขห้อ 8 มมีตอนจบแสนมหรัศจรรยห์: พวกเขา “ถวายสงด่าราศมีแดด่พระเจห้า ผผห้ซศึที่งไดห้ประทานฤทธริธิ์อคานาจเชด่นนรันี้น
แกด่มนทุษยห์ทรันี้งหลาย” ฤทธริธิ์อคานาจนมีนี้มริไดห้ประทานใหห้แกด่พระเยซผผผห้เดมียว แตด่ประทานใหห้แกด่มนทุษยห์ทรันี้งหลาย ฤทธริธิ์
อคานาจนมีนี้เหก็นไดห้ชรัดวด่าถผกประทานใหห้เพคืที่อเปป็นคคาตอบสคาหรรับความเชคืที่อของคนเหลด่านรันี้นทมีที่แบกชายผผห้นรันี้นมา (ขห้อ 2) 
แกด่ชายผผห้นรันี้น และแกด่พระเยซผทรันี้งหมดดห้วยกรัน ฤทธริธิ์เดชของพระเจห้ามมีใหห้เมคืที่อมมีความเชคืที่อ “สริที่งสารพรัดกก็เปป็นไปไดห้แกด่



ผผห้ทมีที่เชคืที่อ” (มาระโก 9:23) แกด่ผผห้อคืที่นเชด่นเดมียวกรับแกด่พระเยซผ (ยอหห์น 14:12; 20:21) เนคืที่องจากพระเยซผกคาลรังดคาเนริน
ชมีวริตในตอนนรันี้นเพคืที่อเปป็นแบบอยด่างแหด่งมนทุษยห์ของเรา ทรงถผกทคาใหห้วด่างเปลด่าจากสงด่าราศมีแหด่งสวรรคห์ของพระองคห์
แตด่ทรงกระทคากริจในฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ (ลผกา 3:21, 22; 4:1, 14, 16-21) ดผ กริจการ 10:38 มาก
เปป็นพริเศษซศึที่งกลด่าวอยด่างเฉพาะเจาะจงวด่าการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นของพระเยซผ การรรักษาโรค ฯลฯ ไดห้ถผกกระทคา
เพราะวด่าพระเยซผทรงถผกเจริมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ จงแนด่ใจวด่าคทุณสรังเกตวด่าการรรักษาใหห้หายอรันสมบผรณห์ของ
พระเยซผนรันี้นแตกตด่างอยด่างไรจากวริธมีและผลลรัพธห์เหลด่านรันี้นในการประชทุมเพคืที่อรรักษาโรคตามทมีที่เขาเรมียกกรันในปฝัจจทุบรัน

__________________
ขข้อ 9:

9:9 และขณะทมีที่พระเยซผเสดก็จเลยจากทมีที่นรัที่นไป 
พระองคห์กก็ทอดพระเนตรเหก็นชายคนหนศึที่ง ชคืที่อมรัทธริว
นรัที่งอยผด่ทมีที่ดด่านเกก็บภาษมี และพระองคห์ตรรัสกรับเขาวด่า 

“จงตามเรามาเถริด” และเขากก็ลทุกขศึนี้นและตามพระ
องคห์ไป

การทรงเรทียกของมษัทธริวคนเกด็บภาษที
มรัทธริวผผห้นมีนี้เปป็นสาวกผผห้ซศึที่งเขมียนหนรังสคือมรัทธริว เขาเคยมมีตคาแหนด่งอรันนด่าละอายนรันี้น คคือ คนเกก็บภาษมี ภายใตห้

รรัฐบาลโรม พวกคนเกก็บภาษมีเหลด่านมีนี้ปกตริแลห้วเปป็นคนชรัที่วและผผห้คนรรังเกมียจเพราะบาปของพวกเขา (1) พวกเขาถผก
นรับวด่าเปป็นมริตรของจรักรวรรดริโรมซศึที่งไดห้พริชริตพวกยริว (2) พวกเขาคบหาสมาคมกรับพวกคนตด่างชาตริซศึที่งเปป็นสริที่ง
จคาเปป็นเพราะวด่าพวกเขาตห้องรายงานตด่อพวกโรม (3) บด่อยครรันี้งพวกเขาเปป็นพวกชอบขผดรมีดตามทมีที่คทุณเหก็นจาก
กรณมีของศรักเคมียส (ลผกา 19:8) และคนเกก็บภาษมีผผห้นรันี้นในพระวริหารซศึที่งถผกฟารริสมีผผห้นรันี้นใสด่รห้ายปฟ้ายสมี (ลผกา 18:11) ใน
มาระโก 2:14 และในลผกา 5:27-29 เราถผกบอกเชด่นกรันเกมีที่ยวกรับการทรงเรมียกของมรัทธริว

ลผกาเรมียกเขาวด่าเลวมีและมาระโกเรมียกเขาวด่า “เลวมีบทุตรชายของอรัลเฟอรัส” บทุคคลมากมายในพระครัมภมีรห์มมี
มากกวด่าหนศึที่งชคืที่อเหมคือนกรับทมีที่เปโตรมมีชคืที่ออมีกวด่าซมีโมนและเคฟาส

ความสทุภาพและความถด่อมใจของมรัทธริวเปป็นสริที่งยริที่งใหญด่และพระเจห้าทรงปลด่อยใหห้พวกมรันสด่องแสงทะลทุ
ผด่านบรันทศึกเหตทุการณห์ทมีที่ไดห้รรับการดลใจนมีนี้ จงสรังเกตขห้อเทก็จจรริงเหลด่านมีนี้: (1) มรัทธริวบอกเลด่าอยด่างชรัดเจนเกมีที่ยวกรับ
ธทุรกริจอรันนด่าละอายแตด่กด่อนของตนแทนทมีที่จะพยายามปกปปิดมรัน (2) เขาเรมียกตรัวเองตด่อไปวด่า “มรัทธริวคนเกก็บภาษมี”
(มธ. 10:3) (3) มรัทธริวกลด่าวถศึงอาหารเยก็นมคืนี้อหนศึที่งทมีที่คนเกก็บภาษมีและคนบาปจคานวนมากมาเพคืที่อจะฟฝังพระเยซผ (ขห้อ
10) แตด่ไมด่ไดห้บอก เหมคือนอยด่างทมีที่มาระโกและลผกาบอก วด่านรัที่นคคือมรัทธริวเองผผห้ทคาการเลมีนี้ยงอาหารเยก็นนรันี้นและเหก็น
ไดห้ชรัดวด่าเปป็นตห้นเหตทุใหห้คนบาปหลายคนไดห้ฟฝังพระครริสตห์และอาจไดห้รรับความรอด (มาระโก 2:15; ลผกา 5:27, 29)
(4) มรัทธริวกลด่าวเกมีที่ยวกรับตรัวเองวด่าเขา “ลทุกขศึนี้นและตามพระองคห์ไป” (ขห้อ 9) แตด่ลผกาไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้า
ใหห้กลด่าววด่า “และเขากก็ละทรินี้งสริที่งสารพรัด ลทุกขศึนี้น และตามพระองคห์ไป” (ลผกา 5:28) มรัทธริวสละทรินี้งธทุรกริจหนศึที่งทมีที่นด่า
จะทคาใหห้เขาเปป็นคนมรัที่งมมี สละทรินี้งมรันดห้วยความเตก็มใจและดห้วยใจยรินดมี และถผกนรับวด่าไดห้จด่ายราคาทมีที่แทห้จรริงเพคืที่อจะ
ตริดตามพระเยซผ แตด่ตรัวเขาเองไมด่ไดห้กลด่าวถศึงมรัน “จงใหห้คนอคืที่นยกยด่องเจห้า และไมด่ใชด่ปากของเจห้าเอง คนแปลก
หนห้า และไมด่ใชด่รริมฝปีปากของเจห้าเอง” (สภษ. 27:2) ในทมีที่นมีนี้พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ผผห้ไดห้ทรงดลใจขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่
เลด่มทรงนคาพามรัทธริวในความถด่อมใจและความจรริง



มรัทธริว (หรคือเลวมี) เปป็น “บทุตรชายของอรัลเฟอรัส” (มาระโก 2:14) แตด่ยากอบ สาวกอมีกคน กก็เปป็น “บทุตร
ชายของอรัลเฟอรัส” เชด่นกรัน (มธ. 10:3) ดรังนรันี้นเราจศึงคริดวด่ามรัทธริวและยากอบคนนมีนี้เปป็นพมีที่นห้องกรัน นมีที่คคือ “ยากอบ
นห้อย” (มาระโก 15:40) ซศึที่งนด่าจะถผกเรมียกเชด่นนรันี้นเพราะวด่าเขาตรัวเตมีนี้ยกวด่าหรคือตรัวเลก็กกวด่าอรัครทผตยากอบอมีกคน
นรันี้น ผผห้ซศึที่งเปป็นพมีที่ชายของยอหห์นและเปป็นบทุตรชายของเศเบดมี (มธ. 10:2) หากเปป็นเชด่นนรันี้น กก็มมีพมีที่นห้องอยด่างนห้อยสามคผด่
ในหมผด่เหลด่าอรัครทผต-เปโตรและอรันดรผวห์, ยากอบและยอหห์น, และมรัทธริวกรับยากอบนห้อย

__________________
ขข้อ 10-13:

9:10 และตด่อมา ขณะทมีที่พระเยซผเอนพระกายลงรรับ
ประทานอยผด่ในบห้าน ดผเถริด พวกคนเกก็บภาษมีและ
พวกคนบาปหลายคนไดห้เขห้ามาและเอนกายลง รด่วม
กรับพระองคห์และพวกสาวกของพระองคห์
9:11 และเมคืที่อพวกฟารริสมีเหก็นดรังนรันี้นแลห้ว พวกเขากก็
กลด่าวแกด่พวกสาวกของพระองคห์วด่า “ทคาไมอาจารยห์
ของพวกทด่านรรับประทานอาหารรด่วมกรับพวกคน
เกก็บภาษมีและพวกคนบาปเลด่า”

9:12 แตด่เมคืที่อพระเยซผทรงไดห้ยรินดรังนรันี้น พระองคห์กก็
ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “บรรดาคนปกตริไมด่ตห้องการหมอ
เวห้นแตด่คนทรันี้งหลายทมีที่เจก็บปฝ่วย
9:13 แตด่ทด่านทรันี้งหลายจงไปและเรมียนรผห้ความหมาย
ของขห้อความทมีที่วด่า ‘เราประสงคห์ความเมตตา และไมด่
ประสงคห์เครคืที่องสรัตวบผชา’ ดห้วยวด่าเรามริไดห้มาเพคืที่อจะ
เรมียกคนชอบธรรม แตด่บรรดาคนบาปใหห้มาสผด่การก
ลรับใจเสมียใหมด่”

พระเยซผทรงรษักและแสวงหาเหลข่าคนบาป
มคืนี้อเยก็นทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในทมีที่นมีนี้ถผกพรรณนาเชด่นกรันในลผกา 5:29-32 และในมาระโก 2:15-17 มรันอยผด่ในบห้าน

ของมรัทธริว; ไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าเขาเชริญพวกคนเกก็บภาษมีและเหลด่าคนบาปผผห้ซศึที่งเคยเปป็นเพคืที่อนสนริทของเขา นมีที่เปป็น
แบบอยด่างทมีที่แสนวริเศษจรริง ๆ! มมีเลด่าไวห้วด่าคนถผกผมีสริงคนนรันี้นแหด่งเมคืองกาดาราไดห้กลรับไปบห้านของเขาและมริตรสหาย
ของเขาและบอกเลด่าวด่าพระเจห้าไดห้ทรงกระทคาสริที่งใหญด่โตเพคืที่อเขาอยด่างไร (มาระโก 5:19) อรันดรผวห์พาเปโตรพมีที่ชาย
ของตนมาหาพระเยซผ (ยอหห์น 1:40-42) ฟปีลริปพานาธานาเอลมา (ยอหห์น 1:45) หญริงผผห้นรันี้นทมีที่กลรับใจเชคืที่อทมีที่บด่อนนี้คา
แหด่งเมคืองสริคารห์ในแควห้นสะมาเรมียไปเลด่าใหห้ชาวเมคืองของนางฟฝังเกมีที่ยวกรับพระเยซผ จากนรันี้นกก็พาพวกเขามาฟฝัง
พระองคห์ (ยอหห์น 4:28-30; 39-42) ฉะนรันี้นมรัทธริวจศึงพาเหลด่าเพคืที่อนคนเกก็บภาษมีของตนและคนอคืที่น ๆ ทมีที่ไดห้ชคืที่อวด่า
เปป็น “พวกคนบาป” นรัที่นคคือ พวกคนทมีที่ผผห้คนทราบวด่าไมด่ถคือรรักษาพระราชบรัญญรัตริของโมเสสและฉะนรันี้นจศึงเปป็นทมีที่
รรังเกมียจในหมผด่พวกฟารริสมีและผผห้นคาทางศาสนาคนอคืที่น ๆ คนเหลด่านมีนี้ทรันี้งหมดทมีที่มารรับประทานอาหารในบห้านของเขา
ไดห้ยรินพระเยซผ ทคาไมไมด่พาคนทมีที่ไมด่รอดเขห้ามาในบห้านของคทุณ เชริญนรักเทศนห์มาทานขห้าวกรับคทุณ จากนรันี้นกก็อด่านพระ
ครัมภมีรห์ อธริษฐานและพผดคทุยเกมีที่ยวกรับพระครริสตห์เลด่า? เราควรทมีที่จะใชห้บห้านของเราและททุกการตริดตด่อสรัมพรันธห์ทาง
สรังคมเพคืที่อพระเยซผครริสตห์ บางคนจะยอมมารด่วมรรับประทานอาหารแมห้เขาไมด่ยอมมารด่วม “การประชทุมอธริษฐาน”

จงเปรมียบเทมียบเหตทุการณห์ตอนนมีนี้และคคาตรรัสของพระเยซผกรับลผกา 15:1, 2 และคคาอทุปมาเหลด่านรันี้นซศึที่งตาม
มา และดผคคาอทุปมาเรคืที่องฟารริสมีคนนรันี้นและคนเกก็บภาษมีผผห้นรันี้นเชด่นกรัน (ลผกา 18:9-14) การประเมรินคด่าพวกฟารริสมีของ
พระครริสตห์ถผกใหห้ไวห้อยด่างชรัดแจห้งในมรัทธริว บททมีที่ 23 พระเยซผไมด่เคยเหก็นดมีกรับบาป แตด่บาปของคนเกก็บภาษมีคนหนศึที่ง
กก็ไมด่เลวรห้ายในสายพระเนตรของพระองคห์มากไปกวด่าบาปของฟารริสมีคนหนศึที่ง และคนบาปทมีที่รรับสารภาพกก็ดมีกวด่า



คนบาปแบบลรับ ๆ และคริดวด่าตรัวเองชอบธรรมผผห้ซศึที่งประกาศตรัววด่าเปป็นคนดมี ในขห้อ 13 พระเยซผไมด่ไดห้หมายความ
วด่าพวกฟารริสมีเปป็นคนชอบธรรม พวกเขาไมด่ไดห้เปป็น ถศึงแมห้วด่าพวกเขาอห้างตรัววด่าเปป็นและคริดวด่าตรัวเองเปป็นกก็ตาม พระ
เยซผทรงเรมียกคนทรันี้งปวง แตด่พวกฟารริสมีไมด่ยอมฟฝังเสมียงเรมียกของพระองคห์ตราบใดทมีที่พวกเขาคริดวด่าตรัวเองเปป็นคน
ชอบธรรม ททุกคนเปป็นคนบาปเหมคือนกรันหมดและพระเยซผทรงเลคือกพวกคนเกก็บภาษมีทมีที่สคานศึกผริดมากกวด่าพวกฟารริ
สมีทมีที่ไมด่ยอมสคานศึกผริด ในขห้อ 13 พระเยซผตรรัสวด่าพวกฟารริสมีไมด่เคยไดห้เรมียนรผห้ความหมายของความเมตตาเลย พวก
เขาไมด่ทราบอะไรเลยเกมีที่ยวกรับพระโลหริตทมีที่ไถด่โทษ การถวายพระองคห์เองของพระครริสตห์เพคืที่อเปป็นเครคืที่องบผชาแทน
มนทุษยห์ พวกเขาพศึที่งพาความดมีของตรัวเองทรันี้งหมดและไมด่พศึที่งพาพระเมตตาของพระเจห้าหรคือพศึที่งพาพระเมษโปดก
ของพระเจห้าผผห้ทรงรรับบาปของคนทรันี้งโลกไปเสมีย

__________________
ขข้อ 14, 15:

9:14 แลห้วพวกสาวกของยอหห์นมาหาพระองคห์ โดย
ทผลวด่า “ทคาไมพวกขห้าพระองคห์และพวกฟารริสมีอด
อาหารบด่อย ๆ แตด่พวกสาวกของพระองคห์ไมด่อด
อาหาร”
9:15 และพระเยซผไดห้ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “บรรดา

สหายของเจห้าบด่าวจะโศกเศรห้าตราบใดทมีที่เจห้าบด่าวอยผด่
กรับพวกเขาไดห้หรคือ แตด่วรันเหลด่านรันี้นจะมาถศึงเมคืที่อเจห้า
บด่าวจะตห้องถผกพรากไปจากพวกเขา และเมคืที่อนรันี้น
พวกเขาจะอดอาหาร

พระเยซผตรษัสถซงการอดอาหาร
(ดผ มาระโก 2:18-20 และลผกา 5:33-35) พวกฟารริสมีวริจารณห์พระเยซผมากเปป็นพริเศษทมีที่ไมด่อดอาหาร เรมียก

พระองคห์วด่าคนกรินเตริบ คนดคืที่มนนี้คาองทุด่นมาก และเปป็นมริตรสหายของพวกคนบาป (มธ. 11:19; ลก. 7:34) พระเยซผ
ไมด่ไดห้ทรงตด่อตห้านการอดอาหาร การอดอาหารของยอหห์นและเหลด่าศริษยห์ของเขานด่าจะเปป็นทมีที่ชอบพระทรัยตด่อ
พระเจห้าเพราะวด่ามรันไมด่ถผกวริจารณห์ตรงไหนเลย อยด่างไรกก็ตาม การอดอาหารของพวกฟารริสมีมมีลรักษณะแบบคน
หนห้าซคืที่อใจคด (มธ. 6:16; ลก. 18:12) แบบทมีที่ถผกประณามในอริสยาหห์ 58:3-5 อยด่างไรกก็ตาม เหลด่าสาวกของพระ
เยซผไมด่ไดห้ถผกสอนใหห้อดอาหารเพราะวด่าพระองคห์ ผผห้ทรงเปป็นเจห้าบด่าว ยรังทรงอยผด่กรับพวกเขา เวลาแหด่งการทนททุกขห์
ของพวกเขา ของการรอคอยฤทธริธิ์เดชฝฝ่ายวริญญาณและการถผกขด่มเหงของพวกเขาจะมาหลรังจากทมีที่เจห้าบด่าวนรันี้น
ทรงถผกพาไปเสมีย เมคืที่อนรันี้นพวกเขาจศึงจะอดอาหาร ขห้อ 15 บด่งบอกวด่าพวกสาวกนด่าจะอดอาหารในระหวด่างชด่วง
เวลาแหด่งการรอคอยนรันี้นกด่อนเพก็นเทคอสตห์หลรังจากทมีที่พระเยซผทรงถผกรรับตรัวไปแลห้ว (กริจการ 1:12-14) เปาโลอด
อาหารเชด่นเดมียวกรัน ขณะรอคอยฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ (กริจการ 9:9, 11, 17) ตด่อมาบารนาบรัส 
เปาโล และนรักเทศนห์กรับอาจารยห์คนอคืที่น ๆ อดอาหารขณะทมีที่พวกเขาอธริษฐานและรอคอยตด่อพระพรักตรห์พระเจห้า 
(กริจการ 13:1-3)

_______________
ขข้อ 16, 17:

9:16 ไมด่มมีผผห้ใดเอาชรินี้นผห้าทอใหมด่มาปะเสคืนี้อเกด่า 
เพราะวด่าผห้าซศึที่งปะเขห้าเพคืที่อเตริมในรอยขาดนรันี้นกก็ดศึง

เสคืนี้อ และรอยขาดนรันี้นกก็ยริที่งแยด่ลง
9:17 และไมด่มมีผผห้ใดเอานนี้คาองทุด่นใหมด่มาใสด่ในบรรดาถทุง



หนรังเกด่า มริฉะนรันี้นถทุงหนรังเหลด่านรันี้นจะขาด และนนี้คา
องทุด่นจะรรัที่ว และถทุงหนรังเหลด่านรันี้นกก็จะเสมียไป แตด่เขา

ทรันี้งหลายยด่อมเอานนี้คาองทุด่นใหมด่ใสด่ในบรรดาถทุงหนรัง
ใหมด่ และทรันี้งสองกก็ถผกเกก็บรรักษาไวห้ไดห้”

พษันธสษัญญาใหมข่นษัชื้นสสาหรษับขข่าวสารขข่าวประเสรริฐ
ภาพประกอบหรคือคคาอทุปมาสองอรันนมีนี้ทมีที่พระเยซผทรงใชห้ถผกบรันทศึกไวห้เชด่นกรันในมาระโก 2:21, 22 และลผกา

5:36-39 ปฝ่านนมีนี้คทุณคงประทรับใจแลห้วอยด่างแนด่นอนทมีที่ขด่าวประเสรริฐสามเลด่ม-มรัทธริว มาระโก และลผกา-บอกเลด่า
หลายสด่วนของเรคืที่องราวเดมียวกรัน ขณะทมีที่ยอหห์นเลด่าเหตทุการณห์ คคาเทศนา และคคาสอนมากมายทมีที่แตกตด่างกรันของ
พระเยซผซศึที่งไมด่ถผกใหห้ไวห้ในสามเลด่มนมีนี้ ดห้วยเหตทุนมีนี้ มรัทธริว มาระโก และลผกาจศึงถผกเรมียกวด่า “ขด่าวประเสรริฐทมีที่มมีเนคืนี้อหา
เหมคือนกรัน” นรัที่นคคือ ขด่าวประเสรริฐสามเลด่มทมีที่มมีโครงรด่างคลห้ายกรันมาก

คคาอทุปมาสองเรคืที่องนมีนี้มมีความหมายเดมียวกรัน “เสคืนี้อเกด่า” ในขห้อ 16 คคือพริธมีการทรันี้งหลายแหด่งพระราชบรัญญรัตริ
ของโมเสส พรห้อมกรับประเพณมีและธรรมเนมียมเหลด่านรันี้นซศึที่งถผกกด่อขศึนี้นรอบ ๆ พระราชบรัญญรัตรินรันี้นโดยพวกฟารริสมี 
พวกเขาอยากใหห้พระเยซผเดรินตามคคาตมีความของพวกเขาเกมีที่ยวกรับวรันสะบาโต ปฏริบรัตริตามธรรมเนมียมของพวกเขา
ในเรคืที่องการอดอาหาร ทคาใหห้การเขห้าสทุหนรัต ระบบปทุโรหริต และเครคืที่องบผชาตด่าง ๆ เปป็นเรคืที่องใหญด่ หลายครรันี้งพวก
เขาปะทะกรับพระเยซผเพราะวด่าพระองคห์ไมด่สรัที่งสอนใหห้สอดคลห้องกรับประเพณมีตด่าง ๆ ของพวกเขาหรคือเขห้ากรับสด่วนทมีที่
เปป็นพริธมีการแหด่งพระราชบรัญญรัตริของโมเสส นมีที่เปป็นความจรริงเกมีที่ยวกรับวรันสะบาโต (มธ. 12:1-14) เกมีที่ยวกรับการลห้าง
มคือ เกมีที่ยวกรับธรรมเนมียมเรคืที่อง “โกระบรัน” (มธ. 15:1-11; มก. 7:1-13) ฉะนรันี้นพระเยซผจศึงกคาลรังอธริบายในทมีที่นมีนี้วด่า
พระองคห์มริไดห้เสดก็จมาเพมียงเพคืที่อจะเขห้ากรันกรับธรรมเนมียมตด่าง ๆ ของพวกฟารริสมีและเพคืที่อจะอยผด่ใตห้บรังครับและเปป็น
สด่วนหนศึที่งของพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการ ตรงกรันขห้าม พระองคห์ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อทมีที่จะนคาพรันธสรัญญาใหมด่อยด่างสรินี้น
เชริงมาใหห้ พระเยซผมริไดห้เสดก็จมาเพคืที่อทมีที่จะปะเขห้ากรับพระราชบรัญญรัตริซศึที่งไมด่อาจชด่วยมนทุษยห์ใหห้รอดไดห้เพราะความ
อด่อนแอของเนคืนี้อหนรังทมีที่ผริดบาป (รม. 7:10-14; 8:3) ตรงกรันขห้าม บรัดนมีนี้พระองคห์ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อจะทคาใหห้ภาพเลก็ง
และพริธมีการทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จจรริงและนคาพรันธสรัญญาใหมด่นรันี้นเขห้ามา

เมคืที่อพระครริสตห์ไดห้สรินี้นพระชนมห์ กก็ไมด่มมีการถวายเครคืที่องบผชาตด่าง ๆ อมีกตด่อไป เมคืที่อพระองคห์ทรงเปป็นขศึนี้นและ
เสดก็จขศึนี้นไปสถริตอยผด่เบคืนี้องขวาพระหรัตถห์ของพระเจห้า กก็ไมด่จคาเปป็นตห้องมมีระบบปทุโรหริตอมีกตด่อไปเนคืที่องจากพระองคห์ทรง
เปป็นมหาปทุโรหริตของเราแลห้ว (ฮบ. 4:14-16; 7:25; 9:11-15) เนคืที่องจากบรัดนมีนี้หลรักคคาสอนเรคืที่องการบรังเกริดใหมด่
หรคือการเขห้าสทุหนรัตแหด่งหรัวใจถผกทคาใหห้ชรัดเจนแลห้ว การเขห้าสทุหนรัตแหด่งเนคืนี้อหนรังจศึงไมด่ถผกเรมียกรห้องจากเหลด่า
ครริสเตมียนภาคพรันธสรัญญาใหมด่แลห้ว ทรันี้งหนรังสคือกาลาเทมียและหนรังสคือฮมีบรผถผกเขมียนขศึนี้นเพคืที่อแสดงใหห้เหก็นชรัดเจนวด่า
บรัดนมีนี้พระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการไดห้ทคาหนห้าทมีที่ของมรันเสรก็จสมบผรณห์แลห้วในการใหห้บทเรมียนทมีที่ใชห้วรัตถทุประกอบเกมีที่ยว
กรับความจรริงฝฝ่ายวริญญาณ บรัดนมีนี้พระครริสตห์ไดห้เสดก็จมาแลห้วและทคาใหห้พระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการสคาเรก็จจรริงแลห้ว 
พรันธสรัญญาใหมด่นรันี้นเขห้ามาแทนทมีที่พรันธสรัญญาเกด่านรันี้น และกก็ดมีกวด่า จงอด่านกาลาเทมีย 4:22-31 มากเปป็นพริเศษซศึที่ง
แสดงใหห้เหก็นพรันธสรัญญาสองแบบนรันี้น สองระบบทมีที่แตกตด่างกรันนรันี้น นรัที่นคคือพระราชบรัญญรัตริและพระคทุณ พระเยซผ
ทรงนคาเสคืนี้อตรัวใหมด่อยด่างสรินี้นเชริงมาแลห้ว มรันไมด่ใชด่การปะเขห้ากรับประเพณมีเหลด่านรันี้นของพวกฟารริสมี พระองคห์ทรงทรินี้ง
พริธมีการ การเขห้าสทุหนรัต เครคืที่องบผชาเหลด่านรันี้น ฯลฯ ของพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการแลห้ว พระองคห์ไมด่ไดห้เอานนี้คาองทุด่น
ใหมด่แหด่งขด่าวประเสรริฐใสด่ไวห้ในถทุงหนรังเกด่าใบนรันี้น และดผ ฮมีบรผ 8:7-13 เชด่นกรัน



แนด่นอนวด่าคทุณเขห้าใจวด่าภาคพรันธสรัญญาเดริมไดห้รรับการดลใจพอ ๆ กรับภาคพรันธสรัญญาใหมด่และสอน
ความรอดโดยความเชคืที่อ และบอกลด่วงหนห้าถศึงการสรินี้นพระชนมห์ของพระครริสตห์เพคืที่อคนบาปทรันี้งหลาย (ปฐก. 15:6; 
อสย. 53; กริจการ 10:43) แตด่คคาสอนเชด่นนรันี้นถผกเพริกเฉยแลห้วเสมียสด่วนใหญด่โดยพวกฟารริสมีและพวกเขาปฏริบรัตริใหห้
สอดคลห้องกรับพระราชบรัญญรัตริโดยทมีที่ไมด่เขห้าใจความหมายนรันี้น (ดผ ขห้อ 13) พระเยซผทรงนคาสมรัยประทานใหมด่อยด่าง
สรินี้นเชริงมาใหห้ พระเยซผไมด่ไดห้ยกเลริกพระราชบรัญญรัตริของโมเสส แตด่ทรงทคาใหห้พริธมีการเหลด่านรันี้นซศึที่งแสดงภาพพระองคห์
สคาเรก็จจรริงแลห้ว เราควรเรมียนรผห้ภาคพรันธสรัญญาเดริมตด่อไปอยผด่ (ลผกา 24:25-27; ยอหห์น 5:39, 46; รม. 15:4; 1 คร.
10:11; 2 ทธ. 3:16) อยด่างไรกก็ตาม เราไมด่จคาเปป็นตห้องปฏริบรัตริตามสด่วนทมีที่เปป็นพริธมีการเหลด่านรันี้นของภาคพรันธสรัญญา
เดริมในสด่วนทมีที่เกมีที่ยวขห้องกรับการเขห้าสทุหนรัต อาหาร วรันสะบาโตตด่าง ๆ ฯลฯ (คส. 2:13-17)

“bottle” ในขห้อ 17 จรริง ๆ แลห้วคคือถทุงหนรังซศึที่งปกตริแลห้วเปป็นหนรังแพะและถผกเยก็บตริดกรันอยด่างดมีเพคืที่อจทุนนี้คา
องทุด่น หนรังทมีที่ถผกฟอกใหมด่ ๆ จะยคืดหยทุด่นและไมด่ระเบริดหากนนี้คาองทุด่นบด่มไดห้ทมีที่ แตด่หนรังทมีที่เกด่ากวด่าจะแตกหากใสด่นนี้คาองทุด่น
ใหมด่เขห้าไป ฉะนรันี้นขด่าวประเสรริฐของพระครริสตห์และคคาสอนของพระองคห์จศึงใหญด่โตเกรินกวด่าทมีที่จะนคาไปใสด่ไวห้ภายใน
พริธมีการและธรรมเนมียมและประเพณมีเหลด่านรันี้นของพวกฟารริสมี พระองคห์ พระเจห้าผผห้ทรงใหห้กคาเนริดพระราชบรัญญรัตริ
นรันี้น ทรงถอดเสคืนี้อเกด่าตรัวนรันี้นและเอาถทุงหนรังเกด่านรันี้นแหด่งพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการออกไปเสมียในฐานะพาหนะ
หนศึที่งทมีที่นคามาซศึที่งความจรริงฝฝ่ายวริญญาณสคาหรรับอรันใหมด่เมคืที่อพระองคห์ทรงเลคือกและเมคืที่อพระประสงคห์ของพระองคห์
หมดธทุระกรับพวกมรันแลห้ว

___________________
ขข้อ 18-26:

9:18 ขณะทมีที่พระองคห์กคาลรังตรรัสสริที่งเหลด่านมีนี้แกด่พวก
เขานรันี้น ดผเถริด ขทุนนางคนหนศึที่งมาและนมรัสการ
พระองคห์ โดยทผลวด่า “บรัดนมีนี้ลผกสาวของขห้าพระองคห์
พศึที่งตายแลห้ว แตด่ขอเสดก็จมาและวางพระหรัตถห์ของ
พระองคห์บนตรัวเขา และเขาจะมมีชมีวริตอยผด่”
9:19 และพระเยซผไดห้ทรงลทุกขศึนี้น และเสดก็จตามเขา
ไป และพวกสาวกของพระองคห์กก็ทคาแบบเดมียวกรัน
9:20 และดผเถริด ผผห้หญริงคนหนศึที่ง ซศึที่งเปป็นโรคตกเลคือด
มาสริบสองปปีแลห้ว แอบมาขห้างหลรังพระองคห์ และ
สรัมผรัสชายฉลองพระองคห์ของพระองคห์
9:21 เพราะนางคริดภายในตรัวเองวด่า “ถห้าเรา
สามารถแตะตห้องฉลองพระองคห์ของพระองคห์
เทด่านรันี้น เรากก็จะหายเปป็นปกตริ”
9:22 แตด่พระเยซผทรงหรันกลรับมา และเมคืที่อพระองคห์
ทอดพระเนตรเหก็นนาง พระองคห์ไดห้ตรรัสวด่า “ลผกสาว

เออ๋ย จงไดห้รรับการปลอบประโลมใจอรันดมีเถริด ความ
เชคืที่อของเจห้าทคาใหห้เจห้าหายเปป็นปกตริ” และผผห้หญริงนรันี้น
กก็หายเปป็นปกตริตรันี้งแตด่ชรัที่วโมงนรันี้นเอง
9:23 และเมคืที่อพระเยซผเสดก็จเขห้ามาในบห้านของ
ขทุนนางนรันี้น และทอดพระเนตรเหก็นพวกนรักเปฝ่าปปีปี่
และคนเปป็นอรันมากทคาเสมียงดรังอยผด่
9:24 พระองคห์ไดห้ตรรัสกรับเขาทรันี้งหลายวด่า “จงถอย
ออกไปเถริด ดห้วยวด่าเดก็กหญริงคนนมีนี้ยรังไมด่ตาย แตด่นอน
หลรับอยผด่” และพวกเขากก็หรัวเราะเยาะพระองคห์
9:25 แตด่เมคืที่อคนเหลด่านรันี้นถผกขรับออกไปแลห้ว 
พระองคห์ไดห้เสดก็จเขห้าไป และจรับเดก็กหญริงทมีที่มคือของ
เธอ และเดก็กหญริงนรันี้นกก็ลทุกขศึนี้น
9:26 และชคืที่อเสมียงของเหตทุการณห์นมีนี้กก็ลคือไปตลอดทรัที่ว
แผด่นดรินนรันี้น



ลผกสาวของขธนนางผผข้นษัชื้นถผก
ทสาใหข้เปป็นขซชื้นจากตาย

เรคืที่องราวนมีนี้ถผกใหห้ไวห้เชด่นกรันในมาระโก 5:21-43 และลผกา 8:40-56 เราขอเสนอแนะวด่า Scofield Bible 
เปป็นพระครัมภมีรห์ฉบรับอห้างอริงทมีที่มมีประโยชนห์มากทมีที่สทุด และมรันใหห้ขห้ออห้างอริงตด่าง ๆ ไปยรังขห้อพระคคาตอนทมีที่คลห้ายกรัน
เชด่นตอนเหลด่านมีนี้

เมคืที่อพระเยซผเสดก็จไปจากเมคืองกาดาราซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ พระองคห์ทรงรรักษาชายทมีที่ถผกผมีกองเขห้าสริงนรันี้นใหห้หาย 
(มธ. 8:28-34) และเสดก็จกลรับไปยรังเมคืองของพระองคห์เอง คคือเมคืองคาเปอรนาอทุม หลายคนกก็กคาลรังรอคอย
พระองคห์อยผด่เพคืที่อจะรรักษาคนปฝ่วยของพวกเขาใหห้หาย ฯลฯ (มธ. 9:1, 2; ลก. 8:40) ในหมผด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่ดมีใจทมีที่ไดห้
เหก็นพระเยซผคคือไยรรัส “นายธรรมศาลาคนหนศึที่ง” ผผห้นมีนี้ (มาระโก 5:22; ลผกา 8:41) ซศึที่งเปป็นผผห้ปกครองหรคือเจห้า
หนห้าทมีที่คนหนศึที่งของธรรมศาลานรันี้น (ลผกา 8:41) ทมีที่เมคืองคาเปอรนาอทุม ชายคนหนศึที่งทมีที่เปป็นคนสคาครัญในชทุมชนนรันี้น 
บทุตรสาวคนนรันี้นมมีอายทุสริบสองปปีและ “นอนอยผด่เกคือบจะตาย” (ลผกา 8:42) แตด่ตายไปกด่อนทมีที่พระเยซผเสดก็จไปถศึงทมีที่
นรัที่น (ลผกา 8:49) ขทุนนางผผห้นรันี้นในขห้อ 18 อาจหมายความวด่า “ลผกสาวของขห้าพระองคห์เปรมียบเหมคือนคนตายแลห้ว” 
อรันทมีที่จรริง บางครรันี้งมรันกก็ยากสคาหรรับคนทมีที่ไมด่ไดห้เปป็นแพทยห์ทมีที่ไดห้รรับการฝฝึกฝนทมีที่จะทราบแนด่ชรัดเมคืที่อคน ๆ หนศึที่งตาย
เสมียแลห้ว อยด่างไรกก็ตาม ไยรรัส ขทุนนางผผห้นรันี้น มมีความเชคืที่อวด่าพระเยซผสามารถรรักษาเธอใหห้หายไดห้หากเธอปฝ่วยหรคือ
ทคาใหห้เธอเปป็นขศึนี้นมาไดห้หากเธอตาย

ขณะทมีที่พระเยซผกรับเหลด่าสาวกของพระองคห์ตามขทุนนางคนนรันี้นไป ผผห้คนอมีกมากมายกก็ไปดห้วย “และเบมียด
เสมียดพระองคห์” (มาระโก 5:24; ลผกา 8:42) มาระโกและลผกาเสรริมวด่าหญริงผผห้นรันี้นซศึที่งมาขห้างหลรังและแตะตห้องชาย
เสคืนี้อของพระเยซผไดห้ใชห้เงรินเลมีนี้ยงชมีพทรันี้งหมดของตนเปป็นคด่าหมอและไมด่ไดห้ดมีขศึนี้นเลยแตด่กลรับแยด่ลง สริที่งทมีที่เกริดขศึนี้นในขห้อ 
20 และ 21 เปป็นความลรับ ไมด่มมีใครอคืที่นทราบความคริดและจริตใจของนาง ไมด่มมีใครอคืที่นทราบในทรันทมีวด่านางไดห้รรับ
การรรักษาใหห้หายแลห้วนอกจากพระเยซผ มรันไมด่ถผกบอกเลด่าตรงนมีนี้แตด่พระเยซผทรงหรันไปและตรรัสวด่า “ใครแตะตห้อง
เสคืนี้อของเรา” เชด่นเคยเมคืที่อพวกสาวกยคืนกรานวด่ามมีผผห้คนมากมายอยผด่รอบตรัวพระองคห์ทมีที่แตะตห้องพระองคห์ พระองคห์กก็
ตรรัสวด่า “ใครแตะตห้องเรา” (มาระโก 5:30, 31; ลผกา 8:45, 46) เหก็นไดห้ชรัดวด่านางรผห้สศึกอรับอายทมีที่จะกลด่าวถศึงโรค
ภรัยของตน เรคืที่องบด่นหนศึที่งของผผห้หญริง แตด่พระเยซผทรงยคืนกรานใหห้คนทรันี้งปวงรรับรผห้ถศึงพระพรนรันี้นทมีที่นางไดห้รรับแลห้ว “แตด่
ผผห้หญริงนรันี้นกก็กลรัวและตรัวสรัที่น โดยทราบสริที่งทมีที่ไดห้ถผกกระทคาในตรัวนาง จศึงมาและกราบลงตด่อพระพรักตรห์พระองคห์ และ
ทผลความจรริงทรันี้งสรินี้นแกด่พระองคห์” (มาระโก 5:33) พระเยซผทรงพอพระทรัยมากจรริง ๆ! จงสรังเกตถห้อยคคาทมีที่ปลอบ
ประโลมใจของพระองคห์ในขห้อ 22 พระเยซผทรงรรักษาใหห้หายไดห้เมคืที่อแพทยห์ททุกคนลห้มเหลวแลห้วและนรัที่นกก็ยรังเปป็นจรริง
เหมคือนเดริมวรันนมีนี้! จงลองดผพระเยซผในชรัที่วโมงแหด่งความยากลคาบากและความอรับจนถศึงขมีดสทุดของคทุณ (สดด. 
50:15)

ณ จทุดนมีนี้พอดมี ผผห้สคืที่อสารมาและกลด่าววด่าเดก็กสาวตรัวนห้อยคนนรันี้นตายเสมียแลห้ว (มาระโก 5:35; ลผกา 8:49) 
จงอด่านบรันทศึกเหตทุการณห์อมีกสองตอนนรันี้นและคทุณจะเหก็นวด่าพระเยซผเสดก็จเขห้าไปในหห้องนรันี้นทมีที่สาวนห้อยทมีที่ตายไปแลห้ว
นรันี้นนอนอยผด่ และพาแคด่เปโตร ยากอบ และยอหห์น และบริดามารดาของเดก็กนรันี้นเขห้าไป (ลผกา 8:51) พระเยซผตรรัสวด่า
“เดก็กหญริงเออ๋ย จงลทุกขศึนี้นเถริด” (ลผกา 8:54) และเมคืที่อพระเยซผตรรัสเชด่นนรันี้นและจรับมคือเธอ เธอกก็ลทุกขศึนี้นและพระเยซผ



ทรงใหห้พวกเขานคาอาหารมาใหห้เธอ (ลผกา 8:55) จงสรังเกตชคืที่อเสมียงและความโดด่งดรังทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 26 พระ
เยซผทรงบรัญชาผผห้คนเหลด่านรันี้นแลห้วไมด่ใหห้บอกเลด่าเรคืที่องนมีนี้ (มาระโก 5:43; ลผกา 8:56) แตด่มรันกก็เปลด่าประโยชนห์ สริที่ง
มหรัศจรรยห์ขนาดนรันี้นไมด่อาจถผกเกก็บไวห้เปป็นความลรับไดห้!

____________________
ขข้อ 27-31:

9:27 และเมคืที่อพระเยซผเสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น ชายตา
บอดสองคนตามพระองคห์มา โดยรห้องและทผลวด่า 
“พระองคห์ผผห้เปป็นบทุตรดาวริดเจห้าขห้า ขอเมตตาพวกขห้า
พระองคห์เถริด”
9:28 และเมคืที่อพระองคห์เสดก็จเขห้ามาในบห้าน ชายตา
บอดทรันี้งสองกก็เขห้ามาหาพระองคห์ และพระเยซผตรรัส
กรับพวกเขาวด่า “พวกทด่านเชคืที่อหรคือวด่า เราสามารถ
จะกระทคาการนมีนี้ไดห้” พวกเขาทผลพระองคห์วด่า “เชคืที่อ 
พระเจห้าขห้า”

9:29 แลห้วพระองคห์ทรงถผกตห้องตาของพวกเขา โดย
ตรรัสวด่า “ขอใหห้เกริดแกด่พวกทด่านตามความเชคืที่อของ
พวกทด่านเถริด”
9:30 และดวงตาของพวกเขากก็ถผกเปปิด และพระ
เยซผไดห้ทรงกคาชรับพวกเขาอยด่างแขก็งขรัน โดยตรรัสวด่า 
“จงระวรังอยด่าใหห้ผผห้ใดทราบเรคืที่องนมีนี้เลย”
9:31 แตด่พวกเขา เมคืที่อพวกเขาจากไปแลห้ว กก็เผย
แพรด่ชคืที่อเสมียงของพระองคห์ในแผด่นดรินนรันี้นทรันี้งหมด

ชายตาบอดสองคนไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย
พระเยซผทรงรรักษาชายตาบอดใหห้หายหลายคน (มธ. 12:22; 20:29-34; มาระโก 10:46-52; ลผกา 

18:35-43) ชายเหลด่านมีนี้พผดถศึงพระเยซผวด่าเปป็น “บทุตรของดาวริด” (ขห้อ 27) นมีที่หมายความวด่าพวกเขาเชคืที่อวด่าพระองคห์
ทรงเปป็นพระเมสสริยาหห์ทมีที่ทรงสรัญญาไวห้ในอริสยาหห์ 9:6, 7 ผผห้ซศึที่งจะครอบครองบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด ตามพรันธ
สรัญญาของพระเจห้ากรับดาวริด (2 ซมอ. 7:10-16; สดด. 89:20-29 และโดยเฉพาะอยด่างยริที่งขห้อ 35-37) ชายตา
บอดเหลด่านมีนี้ตามพระเยซผมากด่อน รห้องเรมียกตามพระองคห์ จากนรันี้นกก็มาหาพระองคห์ในบห้านนรันี้น (ขห้อ 28) จงสรังเกต
คคาถามนรันี้นทมีที่พระเยซผทรงถามพวกเขา พวกเขาเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงฤทธริธิ์สามารถ เชด่นเคย จงหมายเหตทุคคาตรรัสทมีที่
โดดเดด่นนรันี้น “ขอใหห้เกริดแกด่พวกทด่านตามความเชคืที่อของพวกทด่านเถริด” (ขห้อ 29) จงสรังเกตเชด่นกรันถศึงคคาบรัญชาอรัน
โดดเดด่นนรันี้นของพระเยซผเหมคือนทมีที่เปป็นมาตลอดวด่าพวกเขาไมด่ควรบอกเลด่ามรัน (ขห้อ 30) และขห้อเทก็จจรริงทมีที่โดดเดด่น
พอ ๆ กรันทมีที่วด่าพวกเขาไดห้บอกเลด่ามรัน (ขห้อ 31) เหมคือนทมีที่คนอคืที่น ๆ ททุกคนไดห้กระทคาซศึที่งรรับการรรักษาใหห้หายแลห้ว! 
พวกเขาจะไมด่บอกเลด่าไดห้อยด่างไรกรัน? คงมมีบทเรมียนแสนวริเศษสคาหรรับเราในทมีที่นมีนี้ คทุณจะเกก็บมรันไวห้เปป็นความลรับไดห้
อยด่างไรหากพระเจห้าทรงกระทคาสริที่งใหญด่โตเพคืที่อคทุณแลห้ว? คทุณควรบอกเลด่าใหห้ผผห้คนไดห้ทราบกรันในททุกแหด่งหน เพราะ
แนด่นอนวด่าคทุณไมด่ไดห้ถผกหห้ามไมด่ใหห้บอกเลด่ามรัน แตด่กลรับถผกสด่งเสรริมใหห้บอกเลด่า

ดผสริวด่าพระเยซผไมด่ไดห้ทคาการอรัศจรรยห์เหลด่านมีนี้เพคืที่อจะพริสผจนห์ใหห้เหก็นความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ พระองคห์
ทรงรรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหห้หายและทคาใหห้คนตายเปป็นขศึนี้นดห้วยความรรักเพราะความกรทุณาของพระองคห์ แตด่ขห้อพริสผจนห์
สคาครัญทมีที่แสดงถศึงความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ หมายสคาครัญหนศึที่งเดมียวนรันี้นทมีที่ประทานใหห้ คคือการคคืนพระชนมห์ของ
พระองคห์จากพวกคนตาย ตามทมีที่พระองคห์ตรรัสชรัดเจนในมรัทธริว 12:39, 40 (และดผ รม. 1:4)

_______________



ขข้อ 32-34:
9:32 และขณะทมีที่พระเยซผและพวกสาวกกคาลรังเสดก็จ
ออกไป ดผเถริด เขาทรันี้งหลายพาคนใบห้คนหนศึที่งทมีที่มมีผมีสริง
อยผด่มาหาพระองคห์
9:33 และเมคืที่อผมีนรันี้นถผกขรับออกไปแลห้ว คนใบห้นรันี้นกก็

พผดไดห้ และคนเปป็นอรันมากกก็ประหลาดใจนรัก โดย
กลด่าววด่า “ไมด่เคยเหก็นเชด่นนมีนี้ในอริสราเอลเลย”
9:34 แตด่พวกฟารริสมีกลด่าววด่า “เขาขรับพวกผมีออกโดย
อาศรัยเจห้านายของพวกผมีเหลด่านรันี้น”

ผทีตนหนซที่งถผกขษับออกจากชายใบข้
ชายคนนมีนี้เปป็นใบห้เพราะถผกผมีตนหนศึที่งเขห้าสริง ถห้าเรายอมเชคืที่อมรัน มรันกก็นด่าจะเปป็นความจรริงทมีที่วด่าความยาก

ลคาบากหลายอยด่างของเรามมีตห้นเหตทุมาจากเหลด่าวริญญาณชรัที่วทมีที่รายลห้อมเรา เราคริดวด่าเราเชคืที่อเรคืที่องวริทยาศาสตรห์เกริน
กวด่า เจนโลกเกรินกวด่า มมีการศศึกษาเกรินกวด่าจะเชคืที่อเรคืที่องเหลด่าวริญญาณชรัที่ว แตด่ไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าพวกมรันเปป็นตห้น
เหตทุของโรคภรัยมากมายของเรา โดยเฉพาะอยด่างยริที่งโรคภรัยของจริตใจ เสห้นประสาทตด่าง ๆ ฯลฯ ดผ หนรังสคือ 
Pastor Hsi จาก Overseas Missionary Fellowship (เดริมทมีคคือ China Inland Mission) เพคืที่อจะทราบ
รายงานสมรัยใหมด่ทมีที่มมีรายละเอมียดเกมีที่ยวกรับพวกผมีในงานประกาศตด่างแดน

จงเปรมียบเทมียบคคากลด่าวหาทมีที่ชรัที่วและหมริที่นประมาทนรันี้นในขห้อ 34 กรับคคากลด่าวหาชนริดเดมียวกรันของพวกฟา
รริสมีในมรัทธริว 12:24 จงสรังเกตความแตกตด่างระหวด่างทรัศนคตริของผผห้คนทรัที่วไปกรับพวกผผห้นคาทางศาสนาตามทมีที่เราเหก็น
ในขห้อ 33 และ 34 ตรงนมีนี้และในมรัทธริว 12:23, 24 บด่อยครรันี้งวรันนมีนี้เหลด่าผผห้นคาประจคานริกายไมด่ยอมรรับนรักเทศนห์คน
หนศึที่ง ซศึที่งไดห้รรับการเจริมจากพระเจห้า เมคืที่อผผห้คนทรัที่วไปฟฝังเขาดห้วยใจยรินดมี มรันเปป็นเชด่นนรันี้นกรับมผดมีนี้ ฟปินนมียห์ เวสลมียห์ และ
บริลลมีที่ ซรันเดยห์

____________________
ขข้อ 35-38:

9:35 และพระเยซผไดห้เสดก็จไปตามบรรดานครและ
หมผด่บห้านทรันี้งหลายโดยรอบ โดยทรงสรัที่งสอนในธรรม
ศาลาทรันี้งหลายของพวกเขา และประกาศขด่าว
ประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น และทรงรรักษาททุก
ความเจก็บปฝ่วยและททุกโรคในทด่ามกลางประชาชนใหห้
หาย
9:36 และเมคืที่อพระองคห์ทอดพระเนตรเหก็นคนเปป็น
อรันมากนรันี้น พระองคห์กก็ทรงเกริดความกรทุณาตด่อเขา
ทรันี้งหลาย เพราะพวกเขาอริดโรย และถผก

กระจรัดกระจายไปโดยรอบ เหมคือนฝผงแกะทมีที่ไมด่มมีผผห้
เลมีนี้ยง
9:37 แลห้วพระองคห์ตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคห์
วด่า “งานเกก็บเกมีที่ยวนรันี้นมมีมากมายจรริง ๆ แตด่เหลด่าคน
งานกก็มมีนห้อย
9:38 เหตทุฉะนรันี้น พวกทด่านจงอห้อนวอนพระองคห์
ผผห้ทรงเปป็นเจห้าของงานเกก็บเกมีที่ยวนรันี้น เพคืที่อทมีที่พระองคห์
จะทรงสด่งบรรดาคนงานเขห้าไปในงานเกก็บเกมีที่ยวของ
พระองคห์”

ทธข่งนาขาวพรข้อมเกทีที่ยว:
ตข้องการเหลข่าผผข้เกทีที่ยว

เราคริดวด่า “บรรดานครและหมผด่บห้านทรันี้งหลาย” หมายถศึงนครและหมผด่บห้านเหลด่านรันี้นในแควห้นกาลริลมี แตด่ละ
ชทุมชนมมีธรรมศาลาแหด่งหนศึที่ง ซศึที่งปกตริแลห้วเปป็นสถานทมีที่ ๆ ผผห้คนมาชทุมนทุมกรันและเปป็นทมีที่ ๆ มมีการอด่านและสอนพระ



ราชบรัญญรัตริ จงสรังเกตวด่าพระองคห์ทรงประกาศ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” โดยยรังตรรัสอยด่างชรัดเจน
เหมคือนทมีที่พระองคห์ไดห้ตรรัสในตอนตห้นนรันี้นวด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (มธ. 4:17) พระเยซผยรังทรงเรมียก
พวกยริวเหลด่านรันี้นในฐานะประชาชาตริหนศึที่งใหห้กลรับใจจากบาปของพวกเขา ยอมรรับพระองคห์ใหห้เปป็นกษรัตรริยห์และองคห์
พระผผห้เปป็นเจห้าเชด่นเดมียวกรับพระผผห้ชด่วยใหห้รอดของพวกเขา หากพวกเขาไดห้ทคาเชด่นนรันี้น ในไมด่ชห้าพวกยริวกก็คงไดห้รรับ
อาณาจรักรของตนหลรังจากชด่วงเวลาหนศึที่งแหด่งความททุกขห์ลคาบาก และแนด่นอนวด่าหลรังจากการถผกตรศึงกางเขนของ
พระองคห์แลห้ว การถผกตรศึงกางเขนของพระองคห์และเรคืที่องอคืที่น ๆ บางเรคืที่องถผกบอกไวห้ลด่วงหนห้าอยด่างชรัดเจนเหลคือเกริน
แลห้วในภาคพรันธสรัญญาเดริมจนไมด่วด่าจะยรังไงพวกมรันตห้องเกริดขศึนี้นอยผด่ดมี (สดด. 22; อสย. 53; วว. 13:8 ฯลฯ)

อยด่างไรกก็ตาม ประชาชาตรินรันี้นคด่อย ๆ หรันมาตด่อตห้านพระครริสตห์ขณะทมีที่พระองคห์ทรงยคืนกรานใหห้กลรับใจ
ใหมด่และมมีใจดวงใหมด่ และพวกฟารริสมีและโดยเฉพาะพวกผผห้นคายริวเรริที่มทมีที่จะเกลมียดชรังพระองคห์ จนเมคืที่อเรามาถศึงบท
ทมีที่สริบเอก็ดของมรัทธริว  เราจะพบวด่าพระเยซผทรงถผกปฏริเสธและพระองคห์ทรงตริเตมียนนครใหญด่เหลด่านรันี้นทมีที่พระองคห์ไดห้
ทรงกระทคากริจอรันทรงฤทธริธิ์แลห้ว เพราะพวกเขาไมด่กลรับใจ (มธ. 11:20-24) ตรันี้งแตด่เวลานรันี้นเปป็นตห้นไป อาณาจรักร
แหด่งสวรรคห์กก็ไมด่ถผกกลด่าวอมีกตด่อไปวด่า “มาใกลห้แลห้ว” หลรังจากทมีที่พวกสาวกประกาศมรันไปทรัที่วปาเลสไตนห์ (มธ. 
10:7) และมรันถผกปฏริเสธ มรันกก็ไมด่เคยถผกกลด่าวอมีกเลยวด่า “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” ถผกประกาศ 
อาณาจรักรนรันี้นถผกเลคืที่อนออกไปแลห้วและ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” ขด่าวประเสรริฐนริรรันดรห์หนศึที่งเดมียวนรันี้นแตด่
มมีการเนห้นทมีที่อาณาจรักรหนศึที่งทมีที่เขห้ามาใกลห้แลห้ว จะไมด่ถผกประกาศอมีกจนกวด่าในสมรัยความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งนรันี้น มรัน
จะถผกประกาศโดยพวกยริวทมีที่เหลคืออยผด่ซศึที่งกลรับใจเชคืที่อกด่อนทมีที่พระเยซผเสดก็จกลรับมาเพคืที่อกด่อตรันี้งอาณาจรักรนรันี้น (มธ.
 24:14)

เราควรใครด่ครวญใหห้เยอะ ๆ เกมีที่ยวกรับความรรักอรันอด่อนโยนและความกรทุณาของพระเยซผในขห้อ 36 คทุณ
รรังเกมียจพวกคนบาปไหม? คทุณชริงชรังพวกเขาไหม? หรคือคทุณรที่คาไหห้เพคืที่อพวกเขา รรักพวกเขา และพยายามชนะพวก
เขามาถศึงพระครริสตห์เหมคือนทมีที่พระองคห์เองไดห้ทรงกระทคา?

ขห้อ 37 และ 38 คลห้ายคลศึงกรับลผกา 10:2 และยอหห์น 4:35
คทุณรรักษาคคาบรัญชานรันี้นของขห้อ 38 ไหม? คทุณอธริษฐานขอใหห้พระเจห้าสด่งเหลด่าคนงาน อาจารยห์ นรักเทศนห์ 

ผผห้ชนะจริตวริญญาณแบบสด่วนตรัวออกไปไหม? คทุณอธริษฐานเพคืที่อเหลด่านรักเทศนห์ทมีที่พระองคห์ทรงสด่งออกไปแลห้วไหม? 
(อฟ. 6:18, 19) คทุณอธริษฐานเพคืที่อเหลด่ามริชชรันนารมี เหลด่านรักเทศนห์ทางวริทยทุ และหนรังสคือพริมพห์ขด่าวประเสรริฐไหม? 
คทุณอธริษฐานเพคืที่อผผห้เขมียนคนนมีนี้ไหม อาจารยห์ทมีที่มมีภาระหนรักของคทุณ ผผห้กคาลรังพยายามอยด่างหนรักเหลคือเกรินทมีที่จะนคาขด่าว
ประเสรริฐออกไปถศึงผผห้คนมากมาย? และขณะทมีที่คทุณอธริษฐาน คทุณถวายทรรัพยห์ไหม? ขณะทมีที่คทุณอธริษฐาน จงทผลถาม
พระเจห้าวด่าพระองคห์ทรงอยากใหห้คทุณไปหรคือไมด่

คคากลด่าวตด่าง ๆ อยด่างในขห้อ 37 และ 38 ถผกทวนซนี้คาในลผกา 10:2 และยอหห์น 4:34, 35 งานเกก็บเกมีที่ยวนรันี้น
“มมีมากมาย” “เปป็นการใหญด่” และ “ขาว” เสมอ งานฟฟฟื้นฟผใหญด่ ๆ เปป็นไปไดห้เสมอ การชนะจริตวริญญาณเปป็นสริที่ง
ทมีที่ควรทคาเสมอ ดผหนรังสคือของผผห้แตด่ง, We Can Have Revival Now, เพคืที่อจะเหก็นขห้อพริสผจนห์มากมายและคคา
อธริบายเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้

ผมขอรห้องคทุณอยด่างจรริงจรังทมีที่จะใชห้เวลาเยอะ ๆ สคาหรรับบทเรมียนพระครัมภมีรห์เหลด่านมีนี้ จงอธริษฐานขอใหห้พระ



วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงนคาพาคทุณในแตด่ละกรณมี จงใครด่ครวญเกมีที่ยวกรับความจรริงเหลด่านรันี้นทมีที่คทุณไดห้เรมียนรผห้ จงใหห้หลรัก
คคาสอนทมีที่ยริที่งใหญด่เหลด่านมีนี้ฝฝังอยผด่ในความคริดของคทุณและคห้นดผขห้อพระคคาอห้างอริงททุกขห้อดห้วยใจอธริษฐาน



มษัทธริว 10
ขข้อ 1-7:

10:1 และเมคืที่อพระองคห์ทรงเรมียกสาวกสริบสองคน
ของพระองคห์ใหห้มาหาพระองคห์แลห้ว พระองคห์กก็
ประทานอคานาจใหห้พวกเขาตด่อตห้านผมีโสโครกทรันี้ง
หลาย เพคืที่อขรับพวกมรันออก และเพคืที่อรรักษาความ
เจก็บปฝ่วยททุกประเภทและโรคภรัยททุกชนริดใหห้หาย
10:2 บรัดนมีนี้ ชคืที่อตด่าง ๆ ของพวกอรัครทผตสริบสองคนมมี
ดรังนมีนี้ คนแรกชคืที่อซมีโมน ผผห้ทมีที่ถผกเรมียกวด่าเปโตร กรับอรัน
ดรผวห์นห้องชายของเขา ยากอบบทุตรชายของเศเบดมี 
กรับยอหห์นนห้องชายของเขา
10:3 ฟปีลริปและบารโธโลมริว โธมรัสและมรัทธริวคนเกก็บ
ภาษมี ยากอบบทุตรชายของอรัลเฟอรัส และเลบเบอรัสผผห้

ซศึที่งมมีนามสกทุลวด่าธรัดเดอรัส
10:4 ซมีโมนชาวคานาอรัน และยผดาสอริสคารริโอทผผห้ทมีที่
ไดห้ทรยศพระองคห์เชด่นกรัน
10:5 สริบสองคนเหลด่านมีนี้พระเยซผไดห้ทรงสด่งใหห้ออกไป
และสรัที่งพวกเขา โดยตรรัสวด่า “อยด่าเขห้าไปในทางแหด่ง
พวกคนตด่างชาตริ และพวกทด่านอยด่าเขห้าไปในนครใด
ๆ ของชาวสะมาเรมีย
10:6 แตด่จงไปหาแกะทมีที่หลงหายไปของวงศห์วาน
แหด่งอริสราเอลดมีกวด่า
10:7 และขณะทมีที่พวกทด่านไป จงประกาศ โดย
กลด่าววด่า ‘อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว’

พระเยซผทรงสข่งสริบสองคนนษัชื้นออกไป
อรัครทผตบางคนเหลด่านรันี้นไดห้รรับการทรงเรมียกแลห้วทมีละคนกด่อนหนห้านมีนี้(มธ. 4:18-22; 9:9) เทด่าทมีที่เราทราบ 

พวกเขาไดห้กลรับใจเชคืที่อแลห้วในระหวด่างงานรรับใชห้ของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาและพวกเขาเปป็นประจรักษห์พยานเกมีที่ยว
กรับงานรรับใชห้ของพระเยซผตรันี้งแตด่การรรับบรัพตริศมาของพระองคห์จากยอหห์นจนถศึงการสรินี้นพระชนมห์และการคคืน
พระชนมห์ของพระองคห์ (กริจการ 1:22) ดผเหมคือนวด่าเปโตรเปป็นผผห้แรกทมีที่ไดห้รรับการทรงเรมียกใหห้เปป็นอรัครทผต ถศึงแมห้จะ
ไมด่จคาเปป็นตห้องเปป็นผผห้แรกทมีที่รรับความรอดกก็ตาม (มธ. 4:18; มก. 1:16-20; ลก. 5:2-11) หรคือไมด่กก็เปป็นผผห้แรกในเรคืที่อง
ความสคาครัญ (ขห้อ 2; มธ. 16:18, 19; กท. 2:7) ชคืที่อของเขาถผกเรมียกวด่าเปโตร หรคือซมีโมน หรคือเคฟาส (ยอหห์น
1:42) สริบสองคนนรันี้นทมีที่ถผกเอด่ยชคืที่อในทมีที่นมีนี้กก็ถผกเอด่ยชคืที่อเชด่นกรันในมาระโก 3:14-19; ลผกา 6:12-16 มาระโก 6:7-13 
และลผกา 9:1-6 บอกเลด่าเชด่นกรันเกมีที่ยวกรับการสด่งสริบสองคนนมีนี้ออกไป นอกเหนคือจากสริบสองคนนมีนี้แลห้ว พระครัมภมีรห์
เรมียกชายอมีกหห้าคนวด่าอรัครทผต: มรัทธมีอรัส (กริจการ 1:26), เปาโลและบารนาบรัส (กริจการ 14:14), ยากอบนห้องชาย
ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า (กท. 1:19) และพระเยซผเอง (ฮบ. 3:1)

นมีที่ไมด่ใชด่การเทมีที่ยวประกาศตามปกตริ สาวกสริบสองคนนมีนี้ถผกสด่งไปทคาภารกริจหนศึที่งทมีที่สคาครัญมากเปป็นพริเศษ 
พวกเขาจะตห้องไปและเสนออาณาจรักรของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลกแกด่พวกยริวในฐานะประชาชาตริหนศึที่ง จง
สรังเกต (1) วด่าพวกเขาจะตห้องไมด่ไปหาพวกคนตด่างชาตริหรคือชาวสะมาเรมียคนใดเลยแตด่ไปหาชนอริสราเอลเทด่านรันี้น 
(ขห้อ 5, 6); (2) วด่าพวกเขาจะตห้องประกาศขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้นโดยกลด่าววด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์
มาใกลห้แลห้ว” (ขห้อ 7) ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมามาประกาศวด่า “ทด่านทรันี้งหลายจงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่า
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (มธ. 3:2) พระเยซผครริสตห์ทรงเรริที่มตห้นประกาศขด่าวสารเดมียวกรันนรันี้น (มธ. 4:17)
ในงานรรับใชห้ดห้านการรรักษาโรคและการสรัที่งสอนอรันแสนมหรัศจรรยห์ทรันี้งสรินี้นของพระองคห์ในแควห้นกาลริลมี พระองคห์ทรง
ประกาศ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” (มธ. 4:23) นรัที่นคคือ ทรงสรัที่งสอนขด่าวดมีแหด่งความรอด วด่าพวกยริว



สามารถรรับอาณาจรักรของตนไดห้ตอนนมีนี้ วด่าพระเมสสริยาหห์ผผห้ทรงสรัญญาไวห้นรันี้นของพวกเขา เชคืนี้อสายของดาวริด ไดห้
เสดก็จมาแลห้วและวด่าหลรังจากทมีที่พวกยริวในฐานะประชาชาตริหนศึที่งจะกลรับใจใหมด่และยอมรรับพระองคห์ พระครริสตห์กก็
จะทรงสถาปนาและประทรับบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริดและทรงครอบครอง

นรัที่นอาจเปป็นเหตทุผลทมีที่อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ถผกกลด่าวถศึงหลายหนในพรอรันเปปีปี่ยมลห้นเหลด่านรันี้นในคคาเทศนา
บนภผเขานรันี้น (มธ. 5:3, 10) และมรัทธริว 5:5 หมายความอยด่างเดมียวกรัน เพราะวด่าผผห้มมีใจอด่อนสทุภาพจะไดห้รรับแผด่นดริน
โลกเปป็นมรดกอยด่างบรริบผรณห์เฉพาะในการครอบครองของพระครริสตห์เทด่านรันี้น พวกเขาไมด่รรับมรันเปป็นมรดกจรริง ๆ 
ในตอนนมีนี้ ขด่าวสารนรันี้นถศึงพวกยริวเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรนรันี้นไดห้มมีตด่อไปจนกระทรัที่งทรันี้งประชาชาตรินรันี้นมมีโอกาสไดห้ยรินมรัน
แลห้ว พระเยซผทรงประกาศมรันแลห้วกด่อนหนห้านมีนี้ (มธ. 9:35) บรัดนมีนี้ในความพยายามสทุดทห้ายทมีที่จะนคาขด่าวดมีเกมีที่ยวกรับ
อาณาจรักรทมีที่ถผกเสนอนรันี้นไปถศึงทรันี้งประชาชาตรินรันี้น พระเยซผทรงสด่งอรัครทผตสริบสองคนนมีนี้ไปประกาศวด่า “อาณาจรักร
แหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (ขห้อ 7) 

ขห้อ 5 และ 6 ซศึที่งบรัญชาพวกเขาไมด่ใหห้ไปหาพวกคนตด่างชาตริหรคือชาวสะมาเรมียแตด่ไปหาคนอริสราเอล ไมด่
ไดห้หมายความวด่าพระครริสตห์ทรงรรักพวกคนตด่างชาตรินห้อยกวด่า หรคือไมด่ไดห้ทรงขวนขวายทมีที่จะใหห้คนตด่างชาตริรรับความ
รอดมากพอ ๆ กรับพวกยริว ในฐานะพระผผห้ชด่วยใหห้รอด พระเยซผทรงเปป็นแกด่พวกคนตด่างชาตริเหมคือนกรับทมีที่พระองคห์
ทรงเปป็นแกด่พวกยริว แตด่ในฐานะกษรัตรริยห์ พระเยซผทรงเปป็นเชคืนี้อสายของดาวริดจรริง ๆ และจะประทรับบนพระทมีที่นรัที่ง
ของดาวริดบรรพบทุรทุษของพระองคห์ ครอบครองเหนคือวงศห์วานของยาโคบสคืบ ๆ ไปเปป็นนริตยห์ (2 ซมอ. 7:10-16; 
ลผกา 1:32, 33) ฉะนรันี้นขด่าวประเสรริฐแหด่งความรอดจศึงดมีสคาหรรับพวกคนตด่างชาตริและพวกยริวเหมคือน ๆ กรัน แตด่
ขด่าวสารเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรนรันี้นมาถศึงพวกยริวเปป็นหลรักและเปป็นอรันดรับแรก อาณาจรักรนรันี้นมาใกลห้แลห้วและถผกเสนอ
เชด่นนรันี้นแกด่พวกยริว อยด่างไรกก็ตาม อาณาจรักรนรันี้นถผกปฏริเสธเสมียแลห้วตามทมีที่คทุณเหก็นในมรัทธริว 11:20 พวกเขาไมด่ยอม
กลรับใจใหมด่ หลรังจากนรันี้น พระเยซผกก็ทรงเรริที่มเนห้นขด่าวสารแบบสด่วนตรัวถศึงคนทรันี้งหลายใหห้มาและรรับความรอด (มธ. 
11:28-30) โดยไมด่คคานศึงถศึงการมาในทรันทมีของอาณาจรักรหนศึที่ง

ตด่อมาพระเยซผทรงบอกพวกเขาวด่าอาณาจรักรนรันี้นทมีที่บรัดนมีนี้ถผกปฏริเสธแลห้ว “ไมด่มาโดยใหห้เปป็นทมีที่สรังเกตไดห้” 
หรคือพรห้อมกรับการแสดงออกภายนอก (ลผกา 17:20) ไมด่มมีใครสามารถเหก็นอาณาจรักรนรันี้นทมีที่เขห้ามาใกลห้ไดห้ 
อาณาจรักรของพระครริสตห์จะไมด่เตริบโตอยด่างชห้า ๆ มรันจะมาในชด่วงเวลาสคาครัญสทุดยอดอรันยริที่งใหญด่ ในการเสดก็จกลรับ
มาจรริง ๆ ของพระครริสตห์พรห้อมกรับเหลด่าวริสทุทธริชนและเหลด่าทผตสวรรคห์ เมคืที่ออาณาจรักรทรันี้งปวงในขณะนมีนี้จะถผก
ทคาลายเหมคือนอยด่างทมีที่หรินกห้อนมหศึมาทมีที่ถผกตรัดออกจากภผเขาเหลด่านรันี้นโดยไมด่ใชห้มคือไดห้ทคาลายรผปจคาลองในความฝฝัน
ของเนบผครัดเนสซารห์อยด่างสรินี้นเชริงตามทมีที่ถผกอธริบายในดานริเอล 2:34, 35 บรัดนมีนี้มมีอาณาจรักรหนศึที่งของพระเจห้าซศึที่งคน 
ๆ หนศึที่งเขห้าไปโดยการบรังเกริดใหมด่ (ยอหห์น 3:3) แตด่การครอบครองแบบสด่วนตรัวของพระครริสตห์บนพระทมีที่นรัที่งของดา
วริด ตามทมีที่ทรงสรัญญาไวห้ในลผกา 1:32, 33 จะไมด่ถผกนคาเขห้ามาโดยวริธมีการของมนทุษยห์และมรันจะไมด่เขห้ามาใกลห้แบบ
มองเหก็นไดห้และแบบคด่อยเปป็นคด่อยไป

อาณาจรักรของพระเจห้าอยผด่ทด่ามกลางพวกยริว (ซศึที่งถผกแปลผริดวด่า “ภายในทด่านทรันี้งหลาย” ในลผกา 17:21) 
หลรังจากทมีที่ประชาชาตรินรันี้นปฏริเสธพระครริสตห์แลห้ว บางคนกก็ยรังตรันี้งตาคอยอาณาจรักรของพระเจห้าวด่าจะปรากฏโดย
พลรันอยผด่ (ลผกา 19:11) พระเยซผจศึงทรงยกภาพประกอบอาณาจรักรทมีที่ถผกชะลอนรันี้นโดยคคาอทุปมาเรคืที่องเงรินสริบมรินา 



(ลผกา 19:11-27) นมีที่คคือชด่วงกด่อนการถผกตรศึงกางเขนของพระองคห์ บรัดนมีนี้พระเยซผทรงอยผด่ใน “แผด่นดรินไกล” แลห้ว 
เมคืที่อพระองคห์ทรงรรับอาณาจรักรนรันี้นจากพระบริดาของพระองคห์แลห้ว พระองคห์กก็จะเสดก็จกลรับมาและครอบครอง

_________________
ขข้อ 8-16:

10:8 จงรรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหห้หาย จงรรักษาบรรดา
คนโรคเรคืนี้อนใหห้หายสะอาด จงใหห้คนตายเปป็นขศึนี้นมา 
จงขรับพวกผมีปปีศาจใหห้ออก ทด่านทรันี้งหลายไดห้รรับเปลด่า 
ๆ กก็จงใหห้เปลด่า ๆ
10:9 อยด่าจรัดหาเหรมียญทองคคา หรคือเงริน หรคือ
ทองแดงไวห้ในกระเปป๋าทรันี้งหลายของพวกทด่าน
10:10 หรคือยด่ามสคาหรรับการเดรินทางของพวกทด่าน 
หรคือเสคืนี้อคลทุมสองตรัว หรคือบรรดารองเทห้า หรคือไมห้
ตะบองทรันี้งหลาย เพราะวด่าผผห้ทคางานกก็สมควรจะไดห้
อาหารของเขา
10:11 และพวกทด่านจะเขห้าไปในนครใดหรคือเมคือง
ใดกก็ตาม จงสคืบสวนวด่าใครในทมีที่นรัที่นเปป็นคนสมควร 
และจงอาศรัยอยผด่ทมีที่นรัที่นจนกวด่าพวกทด่านจะไปจากทมีที่
นรัที่น
10:12 และเมคืที่อพวกทด่านเขห้ามาในครรัวเรคือนใด ๆ 
จงคคานรับครรัวเรคือนนรันี้น

10:13 และถห้าครรัวเรคือนนรันี้นสมควร กก็จงใหห้สรันตริสทุข
ของพวกทด่านมาสผด่ครรัวเรคือนนรันี้น แตด่ถห้าครรัวเรคือนนรันี้น
ไมด่สมควร กก็จงใหห้สรันตริสทุขของพวกทด่านกลรับคคืนมาสผด่
พวกทด่าน
10:14 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะไมด่ตห้อนรรับพวกทด่าน และ
ไมด่ฟฝังบรรดาคคาของพวกทด่าน เมคืที่อพวกทด่านออก
จากครรัวเรคือนนรันี้นหรคือนครนรันี้น จงสะบรัดผงคลมีดริน
แหด่งเทห้าของพวกทด่านออกเสมีย
10:15 เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ในวรัน
แหด่งการพริพากษานรันี้น โทษของแผด่นดรินโสโดมและ
โกโมราหห์ จะเบากวด่าโทษของนครนรันี้น
10:16 ดผเถริด เราสด่งพวกทด่านออกไปเหมคือนแกะอยผด่
ในทด่ามกลางฝผงสทุนรัขปฝ่า เหตทุฉะนรันี้นพวกทด่านจง
ฉลาดเหมคือนงผทรันี้งหลาย และไมด่มมีภรัยเหมคือนพวก
นกเขา

คสาสษัที่งตข่าง ๆ สสาหรษับการเททีที่ยวประกาศ
ของสริบสองคนนษัชื้น

เราสามารถเรมียนรผห้บทเรมียนหลายเรคืที่องจากคคาสรัที่งทรันี้งหลายของพระเยซผทมีที่ประทานใหห้แกด่สาวกเหลด่านมีนี้ แตด่
ไมด่ใชด่คคาสรัที่งททุกขห้อมมีไวห้เพคืที่อเปป็นกฎโดยรวมเพคืที่อใหห้ททุกคนปฏริบรัตริตาม สาวกเหลด่านรันี้นจะตห้องไปทรัที่วเขตแดนของ
อริสราเอลอยด่างรวดเรก็วและไมด่เสมียเวลาเปลด่าเลยเนคืที่องจากพวกเขาคงไมด่สามารถทมีที่จะครอบคลทุมเขตแดนนรันี้นไดห้
มากพอกด่อนทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดเองจะทรงตามพวกเขาเขห้าไปในสด่วนอคืที่น ๆ ของอริสราเอล (ขห้อ 23) ยกตรัวอยด่าง
เชด่น มรันไมด่จคาเปป็นวด่าจะตห้องผริดทมีที่นรักเทศนห์คนใดจะมมีเสคืนี้อคลทุมสองตรัวหรคือรองเทห้า หรคือเงรินทองสคาหรรับเปป็นคด่าใชห้
จด่ายในการเดรินทาง (ขห้อ 9, 10) จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับมาระโก 6:7-13 มรันไมด่จคาเปป็นวด่าจะตห้องผริดทมีที่จะนคาอาหารไป
ดห้วย (มาระโก 6:8) คคาสรัที่งเหลด่านมีนี้เปป็นเรคืที่องพริเศษเฉพาะเพคืที่อใหห้เขห้ากรับเหตทุการณห์ตอนนรันี้นโดยเฉพาะ และดผ ลผกา
9:1-9 เชด่นกรันและจงสรังเกตวด่าบรันทศึกเหตทุการณห์ทรันี้งสามตอนกลด่าววด่าพวกอรัครทผตไดห้รรับฤทธริธิ์เดชและสริทธริอคานาจ 
“เหนคือบรรดาผมีทรันี้งหลายและเพคืที่อรรักษาโรคตด่าง ๆ ใหห้หาย” (มธ. 10:1; มก. 6:7; ลก. 9:1) ฤทธริธิ์เดชของพวกเขา
ขยายออกไปถศึงการทคาใหห้คนตายเปป็นขศึนี้นดห้วยซนี้คา (ขห้อ 8) นมีที่เปป็นกรณมีพริเศษและพวกเขาไดห้รรับฤทธริธิ์เดชและสริทธริ



อคานาจพริเศษซศึที่งครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ไดห้รรับเสมอไปเนคืที่องจากมรันไมด่ใชด่สริที่งจคาเปป็นเสมอไป นด่าสรังเกตทมีที่วด่ายผดาส (ขห้อ 
4) พวกคนทมีที่ไมด่รรับความรอด (ยอหห์น 6:64, 70, 71) กก็ไดห้รรับฤทธริธิ์เดชนมีนี้เชด่นกรัน ดผ มรัทธริว 7:21-23

อยด่างไรกก็ตาม ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้แสดงใหห้เหก็นความสคาครัญอรันนด่ากลรัวของการใหห้ขด่าวประเสรริฐและความ
รรับผริดชอบของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ยรินขด่าวประเสรริฐ ผผห้คนจะถผกลงโทษเพราะพวกเขาไมด่ฟฝังเหลด่าผผห้สคืที่อสารของ
พระเจห้า ไมด่วด่าพวกเขาจะเปป็นใครกก็ตาม (ขห้อ 14, 15)

ขห้อ 16 แสดงใหห้เหก็นวด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายตห้องการสตริปฝัญญาฝฝ่ายสวรรคห์ แตด่กก็ควรไรห้พริษภรัย เราไมด่ไดห้ไป
โดยอาศรัยพละกคาลรังของเราเอง เราตห้องการยทุทธภรัณฑห์ทรันี้งชทุดของพระเจห้า (อฟ. 6:10-19) “เพราะวด่าศาสตราวทุธ
ทรันี้งหลายแหด่งการสงครามของพวกเราไมด่เปป็นฝฝ่ายเนคืนี้อหนรัง แตด่มมีอานทุภาพโดยทางพระเจห้าทมีที่จะทคาลายบรรดาปฟ้อม
ปราการทมีที่เขห้มแขก็งลงไดห้” (2 คร. 10:4)

__________________
ขข้อ 17-23:

10:17 แตด่จงระวรังผผห้คนไวห้ใหห้ดมี เพราะพวกเขาจะ
มอบทด่านทรันี้งหลายไวห้กรับสภาทรันี้งหลาย และพวกเขา
จะเฆมีที่ยนพวกทด่านในธรรมศาลาทรันี้งหลายของพวก
เขา
10:18 และพวกทด่านจะถผกนคาไปอยผด่ตด่อหนห้าบรรดา
เจห้าเมคืองและกษรัตรริยห์ทรันี้งหลายเพราะเหก็นแกด่เรา เพคืที่อ
จะไดห้เปป็นพยานตด่อพวกเขาและตด่อพวกคนตด่างชาตริ
10:19 แตด่เมคืที่อพวกเขามอบพวกทด่านไวห้นรันี้น อยด่าเปป็น
กรังวลวด่าพวกทด่านจะพผดอยด่างไรหรคืออะไร เพราะคคา
พผดนรันี้นจะประทานแกด่พวกทด่านในโมงยามเดมียวกรัน
นรันี้นวด่าพวกทด่านจะพผดอะไรดมี
10:20 เพราะวด่าพวกทด่านมริไดห้เปป็นผผห้ทมีที่พผด แตด่พระ
วริญญาณของพระบริดาของพวกทด่านเปป็นผผห้ซศึที่งตรรัสใน

พวกทด่าน
10:21 และพมีที่กก็จะมอบนห้องใหห้ถศึงความตาย และพด่อ
จะมอบลผก และลผก ๆ กก็จะขศึนี้นมาตด่อสผห้พด่อแมด่ของตน
และทคาใหห้พด่อแมด่ถผกประหารชมีวริต
10:22 และพวกทด่านจะถผกเกลมียดชรังโดยคนทรันี้งสรินี้น
เพราะเหก็นแกด่นามของเรา แตด่ผผห้ทมีที่อดทนไดห้จนถศึง
ทมีที่สทุด กก็จะรอดพห้นไดห้
10:23 แตด่เมคืที่อพวกเขาขด่มเหงพวกทด่านในนครนมีนี้ 
พวกทด่านจงหนมีไปยรังอมีกนครหนศึที่ง เพราะเรากลด่าว
ความจรริงแกด่พวกทด่านวด่า พวกทด่านจะยรังไมด่ไปทรัที่ว
นครตด่าง ๆ แหด่งอริสราเอล จนกวด่าบทุตรมนทุษยห์จะ
เสดก็จมา

การลองใจตข่าง ๆ ของการเททีที่ยวประกาศนทีชื้เปป็น
ภาพเลด็งถซงสมษัยความทธกขย์ลสาบากในอนาคต

จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับมรัทธริว บททมีที่ 24 และดผวด่าพระเยซผเจห้ากคาลรังตรรัสเกมีที่ยวกรับสริที่งเดมียวกรัน ดผ
วด่าขห้อ 17 ถศึง 21 สอดรรับกรับมรัทธริว 24:9-12 อยด่างไร ขห้อ 22 และมรัทธริว 24:13 ใชห้ถห้อยคคาแทบจะเหมคือนกรัน แตด่
บททมีที่ 24 เปป็นเรคืที่องเกมีที่ยวกรับ “ขรันี้นแรกแหด่งบรรดาความเจก็บปวด” (ขห้อ 8) เกมีที่ยวกรับ “สริที่งทมีที่นด่าสะอริดสะเอมียนแหด่ง
การรกรห้างวด่างเปลด่า” ซศึที่งจะถผกกระทคาโดยปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์นรันี้น (ขห้อ 15) เกมีที่ยวกรับความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่ง
เมคืที่อถศึงการสรินี้นสทุดของยทุคนมีนี้ (ขห้อ 21) ทรันี้งหมดนมีนี้กด่อนการเสดก็จกลรับมาของพระครริสตห์เพคืที่อจะครอบครองบนแผด่นดริน
โลก (มธ. 24:27-31) นรัที่นดผเหมคือนจะพริสผจนห์ใหห้เหก็นแบบไดห้ขห้อสรทุปวด่ามมีความหมายสองชรันี้นในบททมีที่สริบนมีนี้ของมรัทธริว 



สริที่งทมีที่พระเยซผตรรัสในขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้, ขห้อ 17 ถศึง 23, สด่วนหนศึที่งเปป็นเรคืที่องเกมีที่ยวกรับสาวกสริบสองคนนรันี้นทมีที่เทมีที่ยวไป
ประกาศ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” แตด่พระองคห์ทรงตรันี้งใจทมีที่จะใหห้มรันสอดรรับกรับพวกยริวเหลด่านรันี้นมากยริที่ง
กวด่าผผห้ซศึที่งจะไปเปป็นพยานในวรันทห้าย ๆ ของความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งนรันี้นโดยประกาศ “ขด่าวประเสรริฐแหด่ง
อาณาจรักรนรันี้น” เหมคือนกรันแกด่ททุกประชาชาตริกด่อนอวสานของความททุกขห์ลคาบากนรันี้นมาถศึง (มธ. 24:14) ยก
ตรัวอยด่างเชด่น มรัทธริว 10:22 อห้างอริงถศึงเวลานรันี้นอยด่างแนด่นอน ผผห้สคืที่อสารชาวยริวคนใดทมีที่มมีชมีวริตอยผด่จนถศึงอวสานของ
ความททุกขห์ลคาบากนรันี้นกก็จะ “ไดห้รรับความรอด” นรัที่นคคือ ไดห้รรับการชด่วยชมีวริตใหห้รอดจากการขด่มเหงเหลด่านรันี้นของ
ปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์นรันี้น

ขห้อ 18 อาจหมายถศึงอรัครทผตเหลด่านมีนี้ แตด่เราไมด่ถผกบอกตรงไหนเลยในพระครัมภมีรห์วด่าสริบสองคนนมีนี้ในการ
เดรินทางรอบนมีนี้ไดห้ถผกนคาตรัวไปอยผด่ตด่อหนห้าเหลด่ากษรัตรริยห์และเจห้าเมคือง เราไมด่ถผกบอกเลยในพระครัมภมีรห์วด่าในการเดริน
ทางรอบนมีนี้เพคืที่อเทมีที่ยวประกาศรอบแผด่นดรินปาเลสไตนห์ พมีที่นห้องคนใดไดห้ลทุกฮคือตด่อสผห้พมีที่นห้องอมีกคนหรคือพด่อตด่อสผห้ลผกหรคือ
ลผกทรันี้งหลายตด่อสผห้พด่อแมด่ ตามทมีที่ทรงบอกลด่วงหนห้าในขห้อ 21 ไมด่มมีใครเลยในสริบสองคนนรันี้นถผกประหารชมีวริต เพราะ
วด่าพวกเขากลรับมาและอยผด่กรับพระเยซผจนถศึงการตรศึงกางเขนของพระองคห์ เราไมด่ทราบเลยวด่าสาวกเหลด่านมีนี้ในการ
เดรินทางรอบนมีนี้เคยถผกขด่มเหงจากนครหนศึที่งไปอมีกนครตามทมีที่ทรงบอกลด่วงหนห้าในขห้อ 23

ฉะนรันี้นเราจศึงแนด่ใจไดห้วด่าในวรันทห้าย ๆ ของความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งในอนาคต พวกยริวทมีที่กลรับใจเชคืที่อจะไป
ททุกแหด่งหนเพคืที่อประกาศขด่าวประเสรริฐและจะใชห้พระคคาขห้อนมีนี้และมรัทธริว 24 เปป็นขห้อปฏริบรัตริและขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้
จะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงตามตรัวอรักษรมากขศึนี้นในกรณมีของพวกเขามากกวด่าในกรณมีของอรัครทผตสริบสองคนนมีนี้ ผมเชคืที่อ
วด่าคนอริสราเอล 144,000 คนแหด่งวริวรณห์ 7:1-8 จะกลรับใจเชคืที่อและเรริที่มเปป็นพยานเพคืที่อพระครริสตห์หลรังจากทมีที่
ครริสเตมียนทรันี้งหลายถผกรรับขศึนี้นไปอยผด่กรับพระครริสตห์แลห้วในการรรับขศึนี้นนรันี้น ขห้อพระคคาหลายตอนแสดงใหห้เหก็นวด่ายริวบาง
คนในตอนนรันี้นจะถผกเกลมียดชรังอยด่างมากโดยคนแหด่งการบาปนรันี้นผผห้ซศึที่งจะพยายามฆด่าพวกเขา ดผ ดานริเอล 7:25,
 26; 9:27; 11:36-45; มรัทธริว 24:15-22; วริวรณห์ 12:6, 13:7 พวกยริวเหลด่านมีนี้จะเปป็นดรัที่งผลแรกของประชาชาตริ
อริสราเอล (วว. 14:1-5 โดยเฉพาะขห้อ 4) นรัที่นคคือ พวกเขาจะรรับความรอดไมด่นานนรักกด่อนการกลรับใจเชคืที่อของทรันี้ง
ประชาชาตรินรันี้นซศึที่งมมีคคาทรงสรัญญาไวห้ (รม. 11:25-27) เรคืที่องนรันี้นเกมีที่ยวกรับพวกยริวทมีที่เหลคืออยผด่ซศึที่งจะประกาศพระครริสตห์
ในระหวด่างสมรัยความททุกขห์ลคาบากนรันี้นตห้องมมีการศศึกษาเพริที่มเตริม แตด่แนด่นอนวด่าพระเยซผคงจะหมายถศึงพวกเขาดห้วย
ตรงนมีนี้ในมรัทธริว 10:17-23 ในระหวด่างนมีนี้ ขอใหห้พวกเราททุกคนรรับคคาเตคือนจากขด่าวสารอรันนด่ากลรัวทมีที่ถผกใหห้ไวห้ในทมีที่นมีนี้ 
ความเกลมียดชรัง การถผกขด่มเหง การถผกลากตรัวไปตด่อหนห้าศาลเพราะความเชคืที่อของเราในพระครริสตห์ อาจเปป็นลริขริต
ของคนเหลด่านรันี้นทมีที่สรัตยห์จรริงตด่อพระครริสตห์ และมรันจะเปป็นเชด่นนรันี้นอยด่างแนด่นอนในระหวด่างสมรัยความททุกขห์ลคาบาก
นรันี้นสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่จะกลรับใจเชคืที่อในตอนนรันี้น

__________________
ขข้อ 24-33:

10:24 สาวกไมด่ใหญด่กวด่าอาจารยห์ของตน และผผห้รรับ
ใชห้ไมด่ใหญด่กวด่านายของตน
10:25 กก็พออยผด่แลห้วสคาหรรับสาวกทมีที่เขาจะไดห้เปป็น

เสมออาจารยห์ของตน และผผห้รรับใชห้เสมอนายของตน 
ถห้าพวกเขาไดห้เรมียกเจห้าของบห้านวด่าเบเอลเซบผบแลห้ว 
พวกเขาจะเรมียกคนเหลด่านรันี้นแหด่งบห้านของเขามาก



ยริที่งกวด่านรันี้นสรักเทด่าใด
10:26 เหตทุฉะนรันี้นอยด่ากลรัวพวกเขา เพราะวด่าไมด่มมีสริที่ง
ใดปปิดบรังไวห้ทมีที่จะไมด่ถผกเปปิดเผย และถผกซด่อนไวห้ทมีที่จะไมด่
เปป็นทมีที่รผห้จรัก
10:27 สริที่งทมีที่เรากลด่าวแกด่พวกทด่านในทมีที่มคืด พวกทด่าน
จงกลด่าวสริที่งนรันี้นในทมีที่สวด่าง และสริที่งใดทมีที่พวกทด่านไดห้ยริน
ในหผ พวกทด่านจงประกาศสริที่งนรันี้นบนดาดฟฟ้าบห้านทรันี้ง
หลาย
10:28 และอยด่ากลรัวคนทรันี้งหลายซศึที่งฆด่าไดห้แตด่กาย 
แตด่ไมด่สามารถทมีที่จะฆด่าจริตวริญญาณไดห้ แตด่จงกลรัว
พระองคห์ผผห้ซศึที่งทรงสามารถทมีที่จะทคาลายทรันี้งจริต
วริญญาณและรด่างกายในนรกไดห้ดมีกวด่า
10:29 นกกระจอกสองตรัวถผกขายบาทหนศึที่งมริใชด่หรคือ

และไมด่มมีตรัวหนศึที่งในพวกนกนรันี้นจะตกลงถศึงดรินไดห้ 
นอกจากพระบริดาของพวกทด่านทรงทราบ
10:30 แตด่บรรดาเสห้นผมแหด่งศมีรษะของพวกทด่านกก็
ถผกนรับไวห้แลห้วททุกเสห้น
10:31 เหตทุฉะนรันี้นพวกทด่านอยด่ากลรัวเลย พวกทด่านกก็
มมีคด่ามากกวด่านกกระจอกหลายตรัว
10:32 เหตทุฉะนรันี้นผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะยอมรรับเราตด่อหนห้า
มนทุษยห์ เราจะยอมรรับผผห้นรันี้นตด่อพระพรักตรห์พระบริดา
ของเราผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ดห้วย
10:33 แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะปฏริเสธเราตด่อหนห้ามนทุษยห์ 
เราจะปฏริเสธผผห้นรันี้นตด่อพระพรักตรห์พระบริดาของเราผผห้
ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ดห้วย

สาวกยข่อมจะถผกขข่มเหงเหมชอนอาจารยย์ของเขา
แตข่อยผข่ในความดผแลของพระเจข้าเสมอ

จงเปรมียบเทมียบ ขห้อ 24 และ 25 กรับยอหห์น 13:16; ยอหห์น 15:20 ครริสเตมียนททุกคนควรทมีที่จะเปป็นพวก
เดมียวกรันกรับพระครริสตห์ เตก็มใจทมีที่จะทนททุกขห์กรับพระครริสตห์ ดผ 1 เปโตร 2:19-24 และฮมีบรผ 13:10-14 “พระองคห์
ทรงเปป็นอยด่างไร พวกเรากก็เปป็นอยด่างนรันี้นในโลกนมีนี้” (1 ยอหห์น 4:17) 

พระเยซผทรงถผกเรมียกแลห้ววด่าเบเอลเซบผบ (ขห้อ 25) และพวกฟารริสมีจะเรมียกพระองคห์แบบนรันี้นอมีก (มธ. 
12:24) ครริสเตมียนทรันี้งหลายจศึงควรเตก็มใจทมีที่จะทนททุกขห์ในพระนามของพระองคห์

ครริสเตมียนคนใด ซศึที่งมมีความสทุขอยผด่ในนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า กก็ไมด่ตห้องกลรัวเลย (ขห้อ 28-31) ครริสเตมียนทรันี้ง
หลายอาจทนททุกขห์ ควรเตก็มใจทมีที่จะทนททุกขห์เพคืที่อพระเยซผ แตด่พวกเขาจะไมด่มมีทางทนททุกขห์เกรินกวด่าทมีที่พระองคห์ทรง
อนทุญาตเพคืที่อเกมียรตริของพระองคห์เองและเพคืที่อประโยชนห์สทุขของเรา จงเปรมียบเทมียบพระสรัญญาอรันลนี้คาคด่านมีนี้กรับโรม 
8:35-39 ครริสเตมียนควรสนใจเกมีที่ยวกรับเรคืที่องตด่าง ๆ อรันเปป็นนริรรันดรห์ เรคืที่องตด่าง ๆ ทมีที่เกมีที่ยวขห้องกรับสวรัสดริภาพของงจริต
วริญญาณทรันี้งหลาย มากเสมียจนเขาจะไมด่กลรัวผผห้ใดเลยซศึที่งฆด่าไดห้แตด่กาย (ขห้อ 28)

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 29 กรับลผกา 12:6 นกกระจอกสองตรัวขายบาทหนศึที่ง หห้าตรัวขายสองบาท นกกระจอก
อมีกตรัวนรันี้นถผกแถมใหห้ แตด่แมห้แตด่นกกระจอกตรัวเลก็ก ๆ สรักตรัวหนศึที่งกก็ไมด่รด่วงลงสผด่พคืนี้นดรินเลยโดยปราศจากการสรังเกต
และการดผแลของพระบริดาผผห้สถริตในสวรรคห์ของเราผผห้ทรงสงสารและใหห้ความรรัก เสห้นผมของคทุณถผกนรับ (ขห้อ 30) 
ไมด่มมีเลยสรักเสห้นจะถผกทคาลายโดยทมีที่พระองคห์ไมด่ทรงทราบและยรินยอม ฉะนรันี้นมรันจศึงเปป็นเรคืที่องโงด่เขลาจรริง ๆ ทมีที่จะ
วริตกกรังวลเนคืที่องจากพระองคห์ทรงดผแลเราเชด่นนรันี้น! จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับมรัทธริว 6:25-34 พระเจห้าผผห้ทรงดผแลพวกนก
กระจอกและดอกไมห้และทรงนรับเสห้นผมของคทุณจะทรงดผแลคทุณ โอ ทด่านทรันี้งหลายผผห้มมีความเชคืที่อนห้อยเออ๋ย!

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 32 กรับโรม 10:9, 10 ขห้อ 33 ไมด่ไดห้กลด่าววด่าคนทมีที่ไมด่กลด่าวยอมรรับพระครริสตห์เปป็นผผห้



หลงหาย และไมด่ไดห้หมายความเชด่นนรันี้น บางครรันี้งผผห้คนเปป็นสาวกแบบลรับ ๆ เชด่น โยเซฟชาวบห้านอารริมาเธมีย (ยอหห์น
19:38) แตด่ไดห้รรับความรอดอยด่างแทห้จรริง บางครรันี้งครริสเตมียนทรันี้งหลายกก็ปปิดซด่อนแสงสวด่างของตนภายใตห้ถรัง (มธ. 
5:15) และเกลคือของครริสเตมียนคนนรันี้นกก็สผญเสมียรสชาตริของมรันไป (มธ. 5:13) แตด่การกลด่าวยอมรรับพระครริสตห์อยด่าง
เปปิดเผยกก็หมายความวด่าพระครริสตห์จะทรงกลด่าวยอมรรับเราเชด่นกรันและเราจะมมีพยานนรันี้นของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์
วด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นเจห้าของและอห้างสริทธริธิ์ในตรัวเราตด่อพระพรักตรห์พระบริดา ขณะทมีที่คนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่กลด่าวยอมรรับ
พระครริสตห์กก็สผญเสมียความชคืที่นบานนรันี้นของการรด่วมสนริทกรับพระองคห์ไป คนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่ยอมรรับพระครริสตห์ นรัที่นคคือ 
ปฏริเสธพระองคห์ กก็จะถผกปฏริเสธ (ขห้อ 33)

______________
ขข้อ 34-37:

10:34 อยด่าคริดวด่าเราไดห้มาเพคืที่อทมีที่จะสด่งสรันตริภาพไป
บนแผด่นดรินโลก เรามริไดห้มาเพคืที่อทมีที่จะสด่งสรันตริภาพไป 
แตด่ดาบเลด่มหนศึที่งตด่างหาก
10:35 ดห้วยวด่าเราไดห้มาเพคืที่อทมีที่จะใหห้ลผกชายไมด่ลงรอย
กรับบริดาของตน และลผกสาวไมด่ลงรอยกรับมารดาของ
ตน และลผกสะใภห้ไมด่ลงรอยกรับแมด่สามมีของตน

10:36 และบรรดาคผด่อรริของผผห้หนศึที่งผผห้ใดจะเปป็นพวก
คนแหด่งครรัวเรคือนของตนเอง
10:37 ผผห้ใดทมีที่รรักบริดาหรคือมารดายริที่งกวด่าเรากก็ไมด่สม
กรับเรา และผผห้ใดทมีที่รรักบทุตรชายหรคือบทุตรสาวยริที่งกวด่า
เรากก็ไมด่สมกรับเรา

เราไมข่ควรถอยหนทีความยากลสาบาก
และการสผญเสทียเพชที่อจะตริดตามพระครริสตย์

ครริสเตมียนไมด่จคาเปป็นตห้องคาดหวรังสรันตริภายนอกเสมอไปขณะทมีที่เขารรับใชห้องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า “ในโลกนมีนี้
ทด่านทรันี้งหลายจะประสบความททุกขห์ยาก แตด่จงชคืที่นใจเถริด เราชนะโลกแลห้ว” (ยอหห์น 16:33) โลกนมีนี้เกลมียดชรังพระ
เยซผครริสตห์ พระองคห์ยรังทรง “ถผกเหยมียดหยามและถผกปฏริเสธโดยมนทุษยห์” อยผด่เหมคือนเดริม (อสย. 53:3) การขรัด
ขวางและการขด่มเหงทมีที่เหลด่าครริสเตมียนภาคพรันธสรัญญาใหมด่เผชริญยรังเปป็นเรคืที่องปกตริเหมคือนเดริม พวกครริสเตมียนแตด่
ชคืที่อจะไมด่ทนททุกขห์การขด่มเหงแตด่เหลด่าครริสเตมียนทมีที่เตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณ ทมีที่ชนะจริตวริญญาณ ผผห้ซศึที่งตด่อตห้านบาป
อยด่างเปปิดเผยและวริงวอนเหลด่าคนบาปใหห้รรับความรอดอยด่างเรด่งดด่วนกก็จะถผกเรมียกอยผด่เสมอวด่าเปป็นพวกคลรัที่งศาสนา 
พวกกด่อความยทุด่งยาก พวกหรัวรทุนแรง โลกไมด่ถผกเปลมีที่ยนเลยในสาระสคาครัญ ธรรมชาตริมนทุษยห์กก็ไมด่เปลมีที่ยนแปลงเลย 
พระเยซผเจห้ายรังทรงเรมียกรห้องเราทมีที่จะใหห้พระองคห์มากด่อนบริดา มารดา บทุตรหรคือธริดา หรคือชมีวริตเองอยผด่เหมคือนเดริม

_________________
ขข้อ 38-42:

10:38 และผผห้ใดทมีที่ไมด่รรับเอากางเขนของตน และ
ตามเรามา กก็ไมด่สมกรับเรา
10:39 ผผห้ใดทมีที่พบชมีวริตของตนจะกลรับเสมียชมีวริตนรันี้น 
และผผห้ใดทมีที่เสมียชมีวริตของตนเพราะเหก็นแกด่เรากก็จะพบ
ชมีวริตนรันี้น

10:40 ผผห้ใดทมีที่ยอมรรับทด่านทรันี้งหลายกก็ยอมรรับเรา 
และผผห้ใดทมีที่ยอมรรับเรากก็ยอมรรับพระองคห์ผผห้ทมีที่ไดห้ทรงสด่ง
เรามา
10:41 ผผห้ใดทมีที่ยอมรรับผผห้พยากรณห์ในนามของผผห้
พยากรณห์ กก็จะไดห้รรับบคาเหนก็จของผผห้พยากรณห์ และผผห้



ใดทมีที่ยอมรรับผผห้ชอบธรรมในนามของผผห้ชอบธรรม กก็
จะไดห้รรับบคาเหนก็จของผผห้ชอบธรรม
10:42 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะเอานนี้คาเยก็นสรักถห้วยหนศึที่งใหห้

คนเลก็กนห้อยเหลด่านมีนี้สรักคนหนศึที่งในนามแหด่งสาวกคน
หนศึที่ง เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า คนนรันี้น
จะขาดบคาเหนก็จของตนกก็หามริไดห้”

ราคาและบสาเหนด็จของความเปป็นสาวก
จงเปรมียบเทมียบขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้กรับมาระโก 8:34-38 และลผกา 9:23-26 ซศึที่งมมีความคลห้ายกรัน กางเขน

ในขห้อ 38 หมายถศึงการตรศึงกางเขน ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรตรศึงกางเขนเนคืนี้อหนรังและความปรารถนาตด่าง ๆ ของ
เนคืนี้อหนรัง หรันหลรังใหห้ตรัวเอง ไมด่ยอมรรับตรัวเอง เปาโลถผกตรศึงกางเขนแลห้วแกด่โลกและโลกแกด่เขาโดยกางเขนนรันี้น 
(กท. 6:14) ดผ กาลาเทมีย 2:20; 5:24 เชด่นกรัน เราควรประหารการกระทคาเหลด่านรันี้นของเนคืนี้อหนรัง (รม. 8:13) 
ครริสเตมียนททุกคนควรนรับวด่าตรัวเองตายไปแลห้ว ถผกตรศึงกางเขนกรับพระครริสตห์แลห้ว (รม. 6:6-11) อด่านคคาเทศนาของ
ผผห้แตด่ง, “Outside the Gate”, ซศึที่งใชห้ฮมีบรผ 13:10-14 ในหนรังสคือ, What It Costs to Be a Good Christian 
เราควรจดจคาไวห้วด่าเราจะตห้องอยผด่ฝฝ่ายเดมียวกรับพระผผห้ชด่วยใหห้รอดผผห้ทรงถผกตรศึงทมีที่กางเขน เปาโลกลด่าววด่า “ซศึที่งบรัดนมีนี้
ขห้าพเจห้ามมีความปปีตริยรินดมีในบรรดาความททุกขห์ยากของขห้าพเจห้าเพคืที่อพวกทด่าน และในการทคาใหห้สด่วนทมีที่ยรังขาดอยผด่ของ
บรรดาความเจก็บปวดรวดรห้าวของพระครริสตห์นรันี้นใหห้สคาเรก็จในเนคืนี้อหนรังของขห้าพเจห้า เพราะเหก็นแกด่พระกายของ
พระองคห์ ซศึที่งกก็คคือครริสตจรักร” (คส. 1:14) บรัพตริศมาแสดงภาพวด่าเราเขห้าสผด่ความตายของพระครริสตห์ (รม. 6:3) เรา
ควรนรับวด่าตรัวเองถผกตรศึงกางเขนแลห้วแกด่โลก ยรินดมีแบกรรับการถผกดด่าวด่าของพระครริสตห์

ททุกสริที่งทมีที่คทุณเคยเสมียสละเพคืที่อพระเยซผ คทุณจะไดห้รรับกลรับคคืนหลายเทด่า (ขห้อ 39; มธ. 19:27-29 เชด่นกรัน) 
ททุกคนทมีที่ชด่วยเหลคือนรักเทศนห์คนใดเพราะเหก็นแกด่พระเยซผกก็จะไดห้รรับการอวยพรดห้วยบคาเหนก็จของนรักเทศนห์คนหนศึที่ง
(ขห้อ 40, 41; ฟป. 4:17) แมห้กระทรัที่งนนี้คาเยก็นสรักถห้วยทมีที่ใหห้ในนามของสาวกคนหนศึที่งกก็จะไดห้รรับบคาเหนก็จ (ขห้อ 42)



มษัทธริว 11
ขข้อ 1:

11:1 และตด่อมาเมคืที่อพระเยซผไดห้ตรรัสสรัที่งสาวกสริบสอง
คนของพระองคห์เสรก็จแลห้ว พระองคห์กก็เสดก็จไปจากทมีที่

นรัที่นเพคืที่อจะสรัที่งสอนและประกาศในนครตด่าง ๆ ของ
พวกเขา

พระเยซผตระเวนไปทษัที่วปาเลสไตนย์
สาวกสริบสองคนนรันี้นเพริที่งไดห้รรับคคาสรัที่ง (บททมีที่ 10) และถผกสด่งไปในทด่ามกลางนครเหลด่านรันี้นของคนอริสราเอล

เทด่านรันี้น (มธ. 10:6) โดยประกาศ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” วด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว”
(มธ. 10:7) กด่อนทมีที่พระองคห์ทรงสด่งสริบสองคนนรันี้นออกไป พระเยซผทรงเรริที่มตระเวนไปทรัที่วปาเลสไตนห์แลห้ว (มธ. 
9:35-38) จงสรังเกตวด่างานนรันี้นใหญด่โตเกรินกวด่าทมีที่สาวกสริบสองคนนรันี้นจะทคาไหว (มธ. 9:37, 38; 10:23) พระเยซผจศึง
ทรงสด่งอมีกเจก็ดสริบคนออกไปทคางานเดมียวกรันนรันี้น (ลผกา 10:1-24) โดยประทานคคาสรัที่งทมีที่คลห้ายกรันกรับคคาสรัที่งทมีที่ประทาน
ใหห้แกด่สริบสองคนนมีนี้ (เปรมียบเทมียบ ลผกา 10:3-12 กรับ มธ. 10:1-16) จงตรวจดผขห้อพระคคาหลายตอนในมาระโก
และลผกาใหห้ดมี ซศึที่งคลห้ายคลศึงกรับมรัทธริว

______________________
ขข้อ 2-6:

11:2 บรัดนมีนี้เมคืที่อยอหห์นไดห้ยรินในคทุกถศึงการงานเหลด่า
นรันี้นของพระครริสตห์ ทด่านกก็สด่งสาวกสองคนของทด่าน
ไป
11:3 และทผลพระองคห์วด่า “ทด่านเปป็นผผห้ทมีที่จะมานรันี้น
หรคือ หรคือพวกเราจะตห้องเฝฟ้าคอยผผห้อคืที่น”
11:4 พระเยซผทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า “จง
ไปและแจห้งแกด่ยอหห์นอมีกครรันี้งถศึงสริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งทด่าน
ทรันี้งหลายไดห้ยรินและเหก็น

11:5 คนตาบอดไดห้รรับการมองเหก็นของพวกเขา 
และคนงด่อยเดรินไดห้ คนโรคเรคืนี้อนถผกชคาระใหห้หาย
สะอาด และคนหผหนวกกก็ไดห้ยริน คนตายแลห้วถผก
ทคาใหห้เปป็นขศึนี้นมา และคนยากจนมมีขด่าวประเสรริฐ
ประกาศแกด่พวกเขา
11:6 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะไมด่สะดทุดในเรา ผผห้นรันี้นกก็ไดห้
รรับพร”

ยอหย์นผผข้ใหข้รษับบษัพตริศมาซซที่งตริดคธกอยผข่
ไดข้รษับคสาหนธนใจจากพระเยซผ

จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับลผกา 7:19-23 ลผกาเสรริมขห้อ 21 โดยบอกเลด่าเกมีที่ยวกรับการอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ ทมีที่ถผก
กระทคาตด่อหนห้าผผห้สคืที่อสารเหลด่านรันี้น

ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมายรังเทศนาตด่อไปหลรังจากทมีที่เขาใหห้บรัพตริศมาพระเยซผและหลรังจากทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้
รอดทรงเรริที่มตห้นงานรรับใชห้ปวงชนของพระองคห์ในแควห้นยผเดมีย (ยอหห์น 3:22-24) จากนรันี้นพระเยซผไดห้เสดก็จไปจาก
แควห้นยผเดมียและเสดก็จเขห้าไปในแควห้นกาลริลมี เหก็นไดห้ชรัดวด่าเพราะพระองคห์ไมด่ประสงคห์ทมีที่จะแยด่งเกมียรตริไปจากงานรรับ
ใชห้แสนมหรัศจรรยห์ของยอหห์น (ยอหห์น 4:1-3) อยด่างไรกก็ตาม ณ เวลานรันี้นพอดมี ยอหห์นถผกจรับเขห้าคทุกและนรัที่นกก็เปป็น
เหตทุผลหนศึที่งเชด่นกรันทมีที่พระเยซผเสดก็จไปจากแควห้นยผเดมียและเขห้าไปในแควห้นกาลริลมี (มธ. 4:12) งานรรับใชห้ของพระ
เยซผในแควห้นกาลริลมีถผกศศึกษาไปแลห้วตรันี้งแตด่มรัทธริว 4:12 เรคืที่อยมาจนถศึงบทนมีนี้ ขณะเดมียวกรัน ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมากก็



ถผกเฮโรดจคาคทุกเพราะการทมีที่เขากลห้าตคาหนริบาปตด่าง ๆ ของเฮโรด ซศึที่งบาปอยด่างหนศึที่งกก็คคือการทมีที่เฮโรดไดห้รรับภรรยา
ของนห้องชายตน (มธ. 14:3-5; ลก. 3:19, 20)

ในคทุก ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเรริที่มทห้อใจแลห้ว นมีที่เปป็นการทดลองทมีที่หนรักหนาทมีที่สทุดทมีที่เหลด่าคนงานครริสเตมียน
เผชริญหลรังจากความตศึงเครมียดของงานฟฟฟื้นฟผใหญด่สรินี้นสทุดลง มมีการถดถอยเปป็นธรรมดา ดผ กรณมีของเอลมียาหห์หลรัง
จากประสบการณห์บนภผเขาคารเมล (1 พงศห์กษรัตรริยห์ 19:1-18) และการทรงดผแลอรันอด่อนโยนของพระเจห้าทมีที่มมีตด่อ
เขา อรับราฮรัม ชายผผห้ยริที่งใหญด่แหด่งความเชคืที่อ สงสรัยและลงไปในอมียริปตห์ในเวลากรันดารอาหาร (ปฐก. 12:10-20) ดา
วริด หลรังจากไดห้รรับการชด่วยใหห้พห้นอรันยริที่งใหญด่จากซาอผลและไดห้รรับพระสรัญญาอรันยริที่งใหญด่หลายประการ เรริที่มทห้อใจ
และสงสรัยและลงไปหาพวกคนฟปีลริสเตมีย (1 ซมอ. 27:1 และทรันี้งบท 27, 28 และ 29) ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาใน
คทุก ซศึที่งไมด่มมีโอกาสไดห้เทศนา ไดห้ยรินแตด่ขด่าวลคือและเรคืที่องซทุบซริบจากคนอคืที่นตด่อเกมีที่ยวกรับพระเยซผและงานรรับใชห้ของ
พระองคห์ซศึที่งอยผด่หด่างออกไปในทางทริศเหนคือในแควห้นกาลริลมี สงสรัยวด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้าหรคือไมด่ 
ซศึที่งตรัวเขาเอง, ยอหห์น, ไดห้ประกาศแลห้ววด่าพระองคห์ทรงเปป็น (ยอหห์น 1:15-18, 29-34, 36) อยด่าตคาหนริยอหห์นเลย 
พระเยซผไมด่ไดห้ทรงตคาหนริ เมคืที่อเขาสงสรัย เขากก็ทคาถผกตห้องแลห้ว เขาสด่งคนไปหาพระเยซผเพคืที่อขอพยานหลรักฐานและ
เขากก็ไดห้รรับมรัน

ขอใหห้ครริสเตมียนททุกคนรรับการปลอบประโลมใจในความอด่อนแอของชายผผห้ยริที่งใหญด่เหลด่านมีนี้ของพระเจห้า 
พระเจห้ายรังทรงเฝฟ้าดผดห้วยความเมตตาอยผด่เหนคือพวกเขา ทรงหนทุนใจพวกเขา ทรงพริสผจนห์พระองคห์เองแกด่พวกเขา 
ความทห้อใจและความสงสรัยมรักเปป็นผลพวงของความตศึงเครมียดทางประสาทและความเหนคืที่อยลห้า แตด่ถห้าคทุณเคย
สงสรัย จงนคาความสงสรัยตด่าง ๆ ของคทุณไปหาพระเยซผและใหห้โอกาสพระองคห์พริสผจนห์วด่าพระองคห์ทรงเปป็นสารพรัดทมีที่
พระองคห์ทรงอห้างวด่าเปป็น สารพรัดทมีที่คทุณเคยหวรังไวห้วด่าพระองคห์จะทรงเปป็น Charles H. Spurgeon มมีคคาบรรยาย
หนศึที่งทมีที่แสนวริเศษในหรัวขห้อ “The Minister’s Fainting Fits” หรคือ “When a Preacher Is Downcast”

ผผห้สคืที่อสารเหลด่านรันี้นไดห้เหก็นการอรัศจรรยห์ทรันี้งหลายทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 5 และจากไปและเลด่าใหห้ยอหห์นฟฝัง 
ยอหห์นไมด่เคยไดห้รรับการปลด่อยตรัวจากคทุก แตด่เราทราบวด่าเขาตายในความเชคืที่อ ไดห้รรับความมรัที่นใจและการปลอบ
ประโลมใจจากคคาพยานของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดวด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่ทรงสรัญญาไวห้นรันี้นจรริง ๆ 
และจากคคาพยานของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ยรินและไดห้เหก็นหมายสคาครัญทมีที่แสนมหรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นทมีที่มาพรห้อมกรับงานรรับ
ใชห้ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า

จงจดจคาไวห้วด่าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรงเตก็มใจเสมอทมีที่จะพริสผจนห์พระองคห์เองแกด่ผผห้คนทมีที่ซคืที่อตรงซศึที่งถผกความ
สงสรัยตด่าง ๆ รบกวน และคคาตรรัสของพระองคห์คคือ “จงมาและดผเถริด” (ยอหห์น 1:39; 1:46; 4:29; 7:17)

____________________
ขข้อ 7-15:

11:7 และขณะทมีที่พวกสาวกกคาลรังจากไป พระเยซผ
เรริที่มตรรัสกรับคนเปป็นอรันมากเกมีที่ยวกรับยอหห์นวด่า “ทด่าน
ทรันี้งหลายไดห้ออกไปในถริที่นททุรกรันดารเพคืที่อดผอะไร ดผตห้น
อห้อไหวโดยถผกลมพรัดหรคือ

11:8 แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปเพคืที่อดผอะไร คนนทุด่ง
หด่มผห้าเนคืนี้ออด่อนนริที่มหรคือ ดผเถริด คนทรันี้งหลายทมีที่นทุด่งหด่ม
ผห้าเนคืนี้ออด่อนนริที่มกก็อยผด่ในบรรดาพระราชวรังของ
กษรัตรริยห์ทรันี้งหลาย



11:9 แตด่ทด่านทรันี้งหลายไดห้ออกไปเพคืที่อดผอะไร ศาสดา
พยากรณห์คนหนศึที่งหรคือ ใชด่แลห้ว เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้ง
หลาย และยริที่งกวด่าศาสดาพยากรณห์เสมียอมีก
11:10 ดห้วยวด่านมีที่แหละคคือผผห้ทมีที่ถผกเขมียนถศึงวด่า ‘ดผเถริด 
เราสด่งทผตของเราไปขห้างหนห้าทด่าน ผผห้ซศึที่งจะเตรมียม
หนทางของทด่านไวห้ขห้างหนห้าทด่าน’
11:11 เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ใน
ทด่ามกลางบรรดาคนทมีที่เกริดจากพวกผผห้หญริง ไมด่มมีผผห้ใด
เกริดขศึนี้นทมีที่ใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา แตด่
อยด่างไรกก็ตามผผห้ทมีที่ตที่คาตห้อยทมีที่สทุดในอาณาจรักรแหด่ง

สวรรคห์กก็เปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นเสมียอมีก
11:12 และตรันี้งแตด่วรันเวลาของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศ
มาจนถศึงตอนนมีนี้ อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์กก็ผจญกรับ
ความรทุนแรง และพวกทมีที่ชอบใชห้ความรทุนแรงกก็ชริง
อาณาจรักรนรันี้นโดยใชห้กคาลรัง
11:13 เพราะศาสดาพยากรณห์เหลด่านรันี้นททุกคนและ
พระราชบรัญญรัตริไดห้พยากรณห์มาจนถศึงยอหห์น
11:14 และถห้าทด่านทรันี้งหลายจะยอมรรับสริที่งนมีนี้ ยอหห์น
คนนมีนี้แหละเปป็นเอลมียาหห์ซศึที่งจะมานรันี้น
11:15 ผผห้ทมีที่มมีหผทมีที่จะฟฝัง จงใหห้ผผห้นรันี้นฟฝังเถริด

พระเยซผทรงยกยข่องยอหย์นผผข้ใหข้รษับบษัพตริศมา
มรันเปป็นกระแสในทด่ามกลาง “ครผสอนพระครัมภมีรห์” บางทด่านทมีที่จะลดทอนตคาแหนด่งและความสคาครัญของ

ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา พวกเขาลดทอนบรัพตริศมาของยอหห์น พผดถศึงมรันราวกรับวด่ามรันเปป็นการสานตด่อของพริธมีกรรม
ตด่าง ๆ ดห้านพริธมีการของภาคพรันธสรัญญาเดริม มรันไมด่ใชด่เลย ไมด่มมีสริที่งใดทมีที่เทมียบเทด่ากรับบรัพตริศมาของยอหห์นในภาค
พรันธสรัญญาเดริม พวกเขาพผดราวกรับวด่ามมีความแตกตด่างหนศึที่งในบรัพตริศมาของยอหห์นและบรัพตริศมาของพวกอรัครทผต 
แตด่ไมด่มมีเลย ไมด่วด่าจะในรผปแบบหรคือในความหมาย บรัพตริศมาของยอหห์นเปป็นบรัพตริศมาเดมียวทมีที่พระเยซผและพวก
อรัครทผตไดห้รรับ อาจารยห์และนรักเขมียนบางทด่านชอบชวนใหห้คริดวด่าคนเหลด่านรันี้นทมีที่ยอหห์นใหห้บรัพตริศมาไมด่ไดห้รรับความรอด
อยด่างแทห้จรริง ถศึงแมห้พระครัมภมีรห์บอกวด่าเขาปฏริเสธทมีที่จะใหห้บรัพตริศมาคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่แสดงหลรักฐานของการกลรับใจ
ใหมด่อยด่างแทห้จรริง (มธ. 3:7, 8) และถศึงแมห้วด่าทผตสวรรคห์นรันี้นบอกลด่วงหนห้าเกมีที่ยวกรับเขาวด่า “ลผกหลานของอริสราเอล
หลายคน เขาจะนคาใหห้หรันกลรับมาหาองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า พระเจห้าของเขาทรันี้งหลาย” (ลผกา 1:16) บางคนสอนวด่า
เหลด่าสาวกของยอหห์นไมด่จคาเปป็นวด่าตห้องไดห้รรับความรอด โดยเชคืที่อวด่าคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้รรับการสอนและนด่าจะรรับบรัพ
ตริศมาจากอปอลโล (กริจการ 18:25; กริจการ 19:1-6) ไมด่ไดห้รรับความรอด แตด่นมีที่ไมด่ใชด่ความจรริง ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพ
ตริศมามมีบรัพตริศมาเดมียวกรันกรับทมีที่ถผกบรัญชาไวห้ในพระมหาบรัญชา (มธ. 28:19, 20; มก. 16:15, 16) มมีแผนการแหด่ง
ความรอดเดมียวกรันและหลรักคคาสอนเดมียวกรันเกมีที่ยวกรับฤทธริธิ์เดชพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เนคืที่องจากตรัวเขาเองกก็ “เตก็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์” (ลผกา 1:15) ตรันี้งแตด่ครรภห์มารดาของเขา สริที่งเดมียวกรันกรับทมีที่พวกอรัครทผตไดห้รรับใน
เวลาตด่อมาทมีที่เพก็นเทคอสตห์ (กริจการ 2:4)

ดผแผนการแหด่งความรอดของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาในยอหห์น 3:36, “ผผห้ทมีที่เชคืที่อในพระบทุตรกก็มมีชมีวริตนริรรัน
ดรห์…” ถห้อยคคาเหลด่านรันี้นในยอหห์น บททมีที่ 3 ตรันี้งแตด่ขห้อ 27 เปป็นตห้นไป เปป็นถห้อยคคาของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา เขา
ประกาศขด่าวประเสรริฐเดมียวกรันกรับทมีที่พระครริสตห์และเปาโลประกาศ มมีขด่าวประเสรริฐแทห้จรริงหนศึที่งเดมียวเทด่านรันี้นเสมอ
มา ซศึที่งถผกประกาศโดยศาสดาพยากรณห์สมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมททุกคนและคนเหลด่านรันี้นของภาคพรันธสรัญญาใหมด่ 
ตามทมีที่เราเหก็นในกริจการ 10:43, “บรรดาศาสดาพยากรณห์เปป็นพยานถศึงพระองคห์วด่า โดยพระนามของพระองคห์ ผผห้
ใดกก็ตามทมีที่เชคืที่อในพระองคห์นรันี้นจะไดห้รรับการทรงยกบาปทรันี้งหลาย” ไมด่วด่ามรันจะถผกเรมียกวด่า “ขด่าวประเสรริฐแหด่ง



อาณาจรักรนรันี้น” หรคือ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งคนทมีที่ถคือการเขห้าสทุหนรัต” หรคือ “ขด่าวประเสรริฐแหด่งคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไมด่ถคือ
การเขห้าสทุหนรัต” (กท. 2:7) มรันกก็ยรังเปป็น “ขด่าวประเสรริฐนริรรันดรห์” เดมียวกรันนรันี้นอยผด่เหมคือนเดริม (วว. 14:6), “ขด่าว
ประเสรริฐแหด่งพระคทุณของพระเจห้า” ขด่าวประเสรริฐหนศึที่งเดมียวนรันี้นของกาลาเทมีย 1:6-9 ขด่าวประเสรริฐทมีที่ถผกใหห้คคา
นริยามใน 1 โครรินธห์ 15:3, 4 สคาหรรับนรักเทศนห์ททุกคนมรันคคือ “ขด่าวประเสรริฐของขห้าพเจห้า” เหมคือนกรับทมีที่เปป็นของ
เปาโล (รม. 16:25) การแตด่งแตห้มสมีสรันสด่วนตรัวหรคือการเนห้นหนรักบางประการอาจถผกใหห้โดยนรักเทศนห์คนนรันี้น ๆ 
หรคือความตห้องการของผผห้ฟฝัง หรคือความอยากแบบกะทรันหรัน แตด่แผนการแหด่งความรอดนรันี้น ขด่าวประเสรริฐทมีที่สคาครัญ
ยริที่งนรันี้น ยรังเปป็นเหมคือนเดริมกรับยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาหรคือเปาโลหรคือคทุณหรคือผม

ยอหห์นเรริที่มตห้นสมรัยประทานภาคพรันธสรัญญาใหมด่อยด่างเหมาะสม, สมรัยประทาน “ขด่าวประเสรริฐ” ตามทมีที่
คทุณเหก็นจากการตรันี้งใจศศึกษาขห้อ 13, มาระโก 1:1, กริจการ 1:22 และจากขห้อเทก็จจรริงทมีที่วด่างานรรับใชห้ของยอหห์นใน
ขด่าวประเสรริฐแตด่ละเลด่มเรริที่มตห้นเรคืที่องราวภาคพรันธสรัญญาใหมด่ ยอหห์นเปป็นศาสดาพยากรณห์คนหนศึที่ง แตด่เปป็นมากกวด่า
ศาสดาพยากรณห์ ยริที่งใหญด่กวด่าศาสดาพยากรณห์คนใด (ขห้อ 9) เขาเปป็นผผห้เบริกทางของพระครริสตห์ (ขห้อ 10) ขห้อ 10 
ยกคคาพผดมาจากอริสยาหห์ 40:3 ซศึที่งไปดผไดห้ ดผ ลผกา 1:76, 77 เชด่นกรัน

พระเยซผตรรัสวด่าไมด่มมีมนทุษยห์คนใดทมีที่เกริดมาเปป็นใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา (ขห้อ 11) สด่วนทห้ายของขห้อ
11 ไมด่ไดห้หมายความวด่ายอหห์นจะพลาดอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ ตรงกรันขห้าม มรันหมายความวด่าในอาณาจรักรสวรรคห์
นรันี้นของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลกเมคืที่อททุกคนมมีรด่างกายทมีที่เปป็นขศึนี้นใหมด่และไดห้รรับสงด่าราศมีแลห้ว แตด่ละคนกก็จะเปป็น
ใหญด่กวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเคยเปป็นบนแผด่นดรินโลก ถศึงแมห้วด่าเขาเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์จาก
ครรภห์มารดาของเขากก็ตาม เกมีที่ยวกรับความยริที่งใหญด่ของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา ดผถห้อยคคาของทผตสวรรคห์นรันี้นในลผกา 
1:13-17 การอห้างอริงถศึงเอลมียาหห์ในขห้อ 14 ถผกอธริบายโดยลผกา 1:17 และมรัทธริว 17:10-13 ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศ
มามา “ในจริตวริญญาณและฤทธริธิ์เดชของเอลมียาหห์” ผผห้ซศึที่งนด่าจะเปป็นศาสดาพยากรณห์สมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมทมีที่ยริที่ง
ใหญด่ทมีที่สทุด ทรันี้งเอลมียาหห์และยอหห์นไมด่ไดห้เขมียนหนรังสคือใด ๆ เลย แตด่จงเปรมียบเทมียบการฟฟฟื้นฟผทมีที่แพรด่กระจายไปทรัที่วทรันี้ง
ประเทศของพวกเขาบนภผเขาคารเมล (1 พงศห์กษรัตรริยห์ 18) และรริมแมด่นนี้คาจอรห์แดน (มธ. 3:5, 6)

เกมีที่ยวกรับขห้อพระคคาตอนนมีนี้ Scofield Reference Bible กลด่าววด่า:
เปป็นใหญด่กวด่าในดห้านตคาแหนด่ง ไมด่ใชด่ในดห้านศมีลธรรม ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเปป็นใหญด่ในดห้านศมีล

ธรรมพอ ๆ กรับมนทุษยห์คนใด “ทมีที่เกริดจากผผห้หญริง” แตด่ในสด่วนของอาณาจรักรนรันี้น เขาเพริที่งประกาศไปวด่า
มรันมาใกลห้แลห้ว อาณาจรักรนรันี้นไมด่ไดห้มาในตอนนรันี้น แตด่ถผกปฏริเสธเสมีย และยอหห์นถผกทคาใหห้เปป็นมรณะ
สรักขมี และกษรัตรริยห์องคห์นรันี้นทรงถผกตรศึงกางเขนในเวลาไมด่นาน ผผห้ทมีที่เลก็กนห้อยทมีที่สทุดในอาณาจรักรนรันี้นเมคืที่อมรัน
ถผกสถาปนาในสงด่าราศมี…จะเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยฤทธริธิ์เดชและสงด่าราศมี นมีที่ไมด่ไดห้กคาลรังพผดถศึงสวรรคห์ แตด่พผดถศึง
อาณาจรักรของพระเมสสริยาหห์

ฉะนรันี้นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาจศึงเปป็นใหญด่พอ ๆ กรับมนทุษยห์คนอคืที่นใดและเมคืที่ออาณาจรักรนรันี้นมา เขากก็จะทมีที่
อรันยริที่งใหญด่ของเขาเองในมรัน แตด่อาณาจรักรของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลกยรังไมด่ถผกกด่อตรันี้ง

พระเยซผทรงเปรมียบยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาวด่าเปป็นเหมคือนเอลมียาหห์เพราะมาลาคมี 4:5, 6 หนรังสคือเลด่ม
สทุดทห้ายในภาคพรันธสรัญญาเดริมปปิดทห้ายดห้วยคคาพยากรณห์หนศึที่งวด่าเอลมียาหห์จะกลรับมายรังแผด่นดรินโลกในฐานะผผห้เบริก



ทางของการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์ นรัที่นคคือ ไมด่นาน “กด่อนการมาของวรันยริที่งใหญด่และนด่าสะพรศึงกลรัวนรันี้น 
คคือวรันของพระเยโฮวาหห์” ฉะนรันี้นภาคพรันธสรัญญาใหมด่จศึงเรริที่มตห้นอยด่างเหมาะสมดห้วยเรคืที่องราวของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพ
ตริศมาผผห้ซศึที่งมา “ในจริตวริญญาณและฤทธริธิ์เดชของเอลมียาหห์” ผผห้เบริกทางแหด่งการเสดก็จมาครรันี้งแรกของพระครริสตห์ เอลมี
ยาหห์จะมาอมีกอยด่างแทห้จรริง (มธ. 17:11) เขาอาจเปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนรันี้นในความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งนรันี้น (วว.
11:3-12) ไมด่นานกด่อน “กด่อนการมาของวรันยริที่งใหญด่และนด่าสะพรศึงกลรัวนรันี้น คคือวรันของพระเยโฮวาหห์” ซศึที่งเรริที่มตห้นทมีที่
ศศึกแหด่งอารมาเกดโดน ซศึที่งปปิดทห้ายความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งนรันี้นและตห้อนรรับการครอบครองของพระครริสตห์บน
แผด่นดรินโลก แตด่ในบางนรัย ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาไดห้ทคาใหห้พระครัมภมีรห์สคาเรก็จจรริงเกมีที่ยวกรับการกลรับมาของเอลมียาหห์ 
(ขห้อ 14; มธ. 17:12)

ขห้อ 12 อาจหมายถศึงการตด่อตห้านแบบรทุนแรงตด่ออาณาจรักรของพระครริสตห์ซศึที่งถผกแสดงออกโดยคนเหลด่า
นรันี้นทมีที่พระองคห์ทรงบรัญชาใหห้กลรับใจเสมียใหมด่ ความรทุนแรงนมีนี้สด่งผลเปป็นการตรศึงพระครริสตห์ทมีที่กางเขน พวกชอบใชห้
ความรทุนแรงอยากชริงการครอบครองบนแผด่นดรินโลกของพระเยซผไปจากพระองคห์ เฮโรดอยากเกก็บอาณาจรักรนรันี้น
ไวห้กรับตรัวเองซศึที่งจรริง ๆ แลห้วตห้องตกเปป็นของ “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” (มธ. 2:2) พวกฟารริสมีและพวกปทุโรหริตใหญด่กก็ใชห้
ความรทุนแรงเชด่นกรันในความพยายามทมีที่จะขรัดขวางพระเยซผไมด่ใหห้รรับตคาแหนด่งของพระองคห์ในฐานะกษรัตรริยห์เหนคือ
ชนชาตริยริว นมีที่ถผกใหห้ภาพประกอบโดยคคาอทุปมาและคคาสอนของพระเยซผในมรัทธริว 21:33-46; มาระโก 12:1-9; ลผก
า 20:9-19 ยริวคนอคืที่น ๆ ทมีที่ไมด่อยผด่ฝฝ่ายวริญญาณและไมด่สคานศึกผริดกก็อยากตรันี้งพระเยซผเปป็นกษรัตรริยห์โดยใชห้กคาลรังเพราะ
การอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ ของพระองคห์ เชด่น การเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้น (ยอหห์น 6:15) โดยไมด่ตระหนรักเลยวด่าพระองคห์
ตห้องถผกตรศึงกางเขนและวด่าคนเหลด่านรันี้นทมีที่มมีสด่วนในการครอบครองในอนาคตของพระองคห์บนแผด่นดรินโลกตห้อง
บรังเกริดใหมด่ (ยอหห์น 3:3, 5)

___________________
ขข้อ 16-19:

11:16 แตด่เราจะเปรมียบคนชรัที่วอายทุนมีนี้เหมคือนกรับอะไร
ดมี คนชรัที่วอายทุนมีนี้เปรมียบเหมคือนเดก็ก ๆ ซศึที่งนรัที่งในตลาด
ทรันี้งหลาย และรห้องบอกแกด่เพคืที่อน ๆ ของตน
11:17 และกลด่าววด่า ‘พวกฉรันไดห้เปฝ่าปปีปี่ใหห้พวกเธอ 
และพวกเธอมริไดห้เตห้นรคา พวกฉรันไดห้พริลาปรที่คาไหห้แกด่
พวกเธอ และพวกเธอมริไดห้ครที่คาครวญ’
11:18 ดห้วยวด่ายอหห์นไดห้มาทรันี้งไมด่ไดห้กรินหรคือดคืที่ม และ

พวกเขากลด่าววด่า ‘เขามมีผมีตนหนศึที่งเขห้าสริงอยผด่’
11:19 บทุตรมนทุษยห์ไดห้เสดก็จมาทรันี้งกรินและดคืที่ม และ
พวกเขากลด่าววด่า ‘ดผเถริด ชายผผห้กรินเตริบและดคืที่มนนี้คา
องทุด่นมาก เปป็นมริตรสหายกรับพวกคนเกก็บภาษมีและ
คนบาปทรันี้งหลาย’ แตด่พระปฝัญญากก็ปรากฏวด่าชอบ
ธรรมแลห้วโดยบทุตรทรันี้งหลายของนาง”

พวกชอบตริททีที่เยาะเยข้ยยอหย์นและพระเยซผ
ทรัศนคตริอรันเปป็นสากลของเหลด่าคนชรัที่วทมีที่ปฏริเสธพระครริสตห์คคือ ทรัศนคตริทมีที่ชอบใชห้ขห้ออห้างตด่าง ๆ (ลผกา 

14:18) ในทมีที่นมีนี้เราเรมียนรผห้วด่าพวกยริวทมีที่ชรัที่วซศึที่งไมด่ยอมฟฝังคคาเทศนาของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาไดห้ยคืนกรานวด่าเขามมีผมีสริง
ในสมรัยปฝัจจทุบรัน ผผห้คนคงกลด่าววด่ายอหห์นเปป็นคนคลรัที่งศาสนาหรคือคนบห้าหรคือคนหรัวรทุนแรงหรคือเกรินพอดมี คคาวริจารณห์นมีนี้
อาจถผกกลด่าวโดยคนเหลด่านรันี้นทมีที่เขาไมด่ยอมใหห้รรับบรัพตริศมาเพราะพวกเขาไมด่แสดงออกถศึงพยานหลรักฐานของการก



ลรับใจใหมด่ (มธ. 3:7, 8) พวกผผห้นคาของพวกยริวไมด่ยอมรรับงานรรับใชห้ของยอหห์น (มธ. 21:25) ตรงนมีนี้เชด่นกรันเราเรมียนรผห้
คคาวริจารณห์เกมีที่ยวกรับพระเยซผ พระองคห์ทรงถผกเรมียกวด่า “ชายผผห้กรินเตริบและดคืที่มนนี้คาองทุด่นมาก เปป็นมริตรสหายกรับพวก
คนเกก็บภาษมีและคนบาปทรันี้งหลาย” ดผเหมคือนเปป็นเรคืที่องนด่าตกใจทมีที่ผผห้คนวริจารณห์พระเยซผเจห้าวด่าเปป็นคนกรินเตริบและ
คนดคืที่มหนรัก ซศึที่งเราทราบวด่าไมด่เปป็นความจรริง และบอกเปป็นนรัยวด่าเพราะพระองคห์ทรงเปป็นมริตรสหายของพวกคน
เกก็บภาษมีและคนบาป พระองคห์จศึงทรงเหก็นดมีเหก็นงามกรับพวกเขาและคบหาเพคืที่อนทมีที่ไมด่ดมี เหลด่าครริสเตมียนทมีที่ซคืที่อตรง
มากทมีที่สทุดอาจคาดหมายการถผกขด่มเหงเชด่นนรันี้นไดห้ (2 ทธ. 3:12) และควรชคืที่นชมยรินดมีเมคืที่อพวกเขาถผกขด่มเหงเพราะ
เหก็นแกด่พระเยซผ (มธ. 5:10-12; ลก. 6:22, 23) สด่วนทห้ายของขห้อ 19, “แตด่พระปฝัญญากก็ปรากฏวด่าชอบธรรมแลห้ว
โดยบทุตรทรันี้งหลายของนาง” หมายความวด่าผผห้ทมีที่มมีสตริปฝัญญาอยด่างแทห้จรริงจะมองเหก็นและเขห้าใจความจรริงเกมีที่ยวกรับ
คนเหลด่านรันี้นทมีที่ดคาเนรินชมีวริตเหมคือนทมีที่พระเยซผไดห้ทรงดคาเนรินชมีวริต ความจรริงจะปรากฏในทห้ายทมีที่สทุด และคนเหลด่านรันี้นทมีที่
ดคาเนรินชมีวริตอยด่างระมรัดระวรังและดห้วยใจอธริษฐานจรริง ๆ เพคืที่อจะเปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเยซผกก็ไมด่ตห้องกลรัวคคาใสด่รห้าย
ของเหลด่าคนชรัที่วเลย

_______________
ขข้อ 20-24:

11:20 แลห้วพระองคห์กก็ทรงตรันี้งตห้นตริเตมียนนครตด่าง ๆ 
ทมีที่พระองคห์ไดห้ทรงกระทคาบรรดาการอริทธริฤทธริธิ์เปป็น
สด่วนมาก เพราะพวกเขามริไดห้กลรับใจเสมียใหมด่
11:21 “วริบรัตริแกด่เจห้า เมคืองโคราซริน วริบรัตริแกด่เจห้า 
เมคืองเบธไซดา เพราะถห้าบรรดาการอริทธริฤทธริธิ์ซศึที่งไดห้
ถผกกระทคาในพวกเจห้า ไดห้ถผกกระทคาในเมคืองไทระ
และเมคืองไซดอนแลห้ว คนทรันี้งหลายในเมคืองทรันี้งสอง
นรันี้นกก็คงจะไดห้กลรับใจเสมียใหมด่ตรันี้งนานแลห้วในผห้า
กระสอบและขมีนี้เถห้า
11:22 แตด่เรากลด่าวแกด่เจห้าทรันี้งสองวด่า ในวรันแหด่งการ

พริพากษา โทษของเมคืองไทระและเมคืองไซดอนจะ
เบากวด่าโทษของเจห้าทรันี้งสอง
11:23 และเจห้า เมคืองคาเปอรนาอทุม ซศึที่งถผกยกขศึนี้นไป
ถศึงฟฟ้าสวรรคห์ จะถผกนคาลงไปถศึงนรกตด่างหาก ดห้วยวด่า
ถห้าบรรดาการอริทธริฤทธริธิ์ซศึที่งไดห้ถผกกระทคาในเจห้านรันี้น ไดห้
ถผกกระทคาในเมคืองโสโดมแลห้ว เมคืองนรันี้นกก็คงจะไดห้
เหลคืออยผด่จนถศึงททุกวรันนมีนี้
11:24 แตด่เรากลด่าวแกด่พวกเจห้าวด่า ในวรันแหด่งการ
พริพากษา โทษของแผด่นดรินโสโดมจะเบากวด่าโทษ
ของเจห้า”

คสาเตชอนอษันนข่ากลษัวททีที่มทีไปถซงหลายนคร
ซซที่งปฏริเสธพระเยซผ

หลายนครแหด่งอริสราเอลไดห้ปฏริเสธพระเยซผแลห้ว การอริทธริฤทธริธิ์เหลด่านรันี้นของขห้อ 20 หมายถศึงการอรัศจรรยห์
ตด่าง ๆ ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 5 การเหลด่านรันี้นในมรัทธริว 10:1 การเหลด่านรันี้นในบททมีที่ 8 และ 9 และการเหลด่านรันี้นใน
มรัทธริว 4:23-25 แมห้พวกเขาไดห้เหก็นการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นและไดห้ยรินคคาเทศนาของพระเยซผแลห้ว ผผห้คนเหลด่านรันี้นกก็ไมด่
กลรับใจใหมด่ มมีการกลด่าวถศึงเปป็นพริเศษถศึงเมคืองโคราซริน เมคืองเบธไซดา (ขห้อ 21) และเมคืองคาเปอรนาอทุม (ขห้อ 23) 
วด่าเปป็นสถานทมีที่ ๆ พระองคห์ทรงกระทคาการอรัศจรรยห์สคาครัญ ๆ ความชรัที่วของเมคืองเหลด่านมีนี้ถผกกลด่าววด่าใหญด่โตกวด่า
เมคืองไทระและเมคืองไซดอน (ขห้อ 21, 22) และใจของพวกเขากก็แขก็งกระดห้างกวด่าใจของเมคืองโสโดม (ขห้อ 23, 24)
 “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” ถผกปฏริเสธแลห้ว อาณาจรักรนรันี้น ซศึที่งจนถศึงบรัดนมีนี้ถผกกลด่าววด่า “มาใกลห้แลห้ว” กก็ไมด่



ไดห้มาใกลห้แลห้วอมีกตด่อไป หลรังจากนมีนี้ไปพระครริสตห์จะทรงเทศนาวด่าผผห้คนตห้องกลรับใจเชคืที่อเปป็นรายบทุคคล และใน
ระหวด่างยทุคขด่าวประเสรริฐทรันี้งหมดนมีนี้ เราจะตห้องไมด่คาดหมายเดก็ดขาดทมีที่จะใหห้ทรันี้งประชาชาตริหรคือทรันี้งเมคืองกลรับใจเชคืที่อ

แทนทมีที่จะดรับไฟแหด่งความชรัที่วในโลกนมีนี้ เราคาดหวรังไดห้แตด่ชนะผผห้คนเปป็นรายตรัว “โดยฉทุดพวกเขาออกมา
จากไฟ โดยเกลมียดชรังแมห้แตด่เสคืนี้อผห้าทมีที่เปรอะเปฟฟื้อนโดยเนคืนี้อหนรัง” (ยผดาส 23) เมลก็ดพคืชบางเมลก็ดจะตกรริมหนทาง
โดยไมด่มมีใครสนใจ ถผกซาตานชริงเอาไป บางเมลก็ดจะตกในพคืนี้นดรินทมีที่มมีหรินเยอะ และคนเหลด่านรันี้นทมีที่ประกาศตรัววด่ารรับ
ความรอดแลห้วจะไมด่มมีการเปลมีที่ยนแปลงทมีที่เกริดขศึนี้นจรริงในจริตใจ เมลก็ดอคืที่น ๆ จะตกในทด่ามกลางหนามและคนเหลด่า
นรันี้นทมีที่รรับความรอดจรริง ๆ จะไมด่เกริดผลจนเตริบโตอยด่างแทห้จรริงเลย และบางเมลก็ดจะตกในดรินดมีและเกริดผลออกมา 
(มธ. 13:3-8, 18-23) ททุกคคาสอนของพระครัมภมีรห์เกมีที่ยวกรับประเดก็นนมีนี้แสดงใหห้เหก็นวด่าชาวโลกโดยรวมจะไมด่กลรับใจ
เชคืที่อและเฉพาะเปป็นรายบทุคคลเทด่านรันี้นจะรรับความรอด เราอาจ “ประกาศขด่าวประเสรริฐแกด่ชาวโลก” ในความ
หมายทมีที่วด่าขด่าวประเสรริฐอาจถผกประกาศแกด่ชาวโลกทรันี้งหมดไดห้ แตด่เราจะไมด่มมีทางทคาใหห้คนทรันี้งโลกกลรับใจเชคืที่อไดห้ 
ในทคานองเดมียวกรัน ไมด่มมีสริที่งทมีที่เรมียกกรันวด่า “ประชาชาตริครริสเตมียน” หนศึที่งเนคืที่องจากในประชาชาตริใดกก็ตาม เราคริดวด่า
ผผห้คนคริดเปป็นรห้อยละทมีที่นห้อยมาก ๆ เปป็นครริสเตมียนทมีที่บรังเกริดใหมด่อยด่างแทห้จรริง ยรังดมีทมีที่อเมรริกาไดห้ถผกกด่อตรันี้งบนหลรักการ
ตด่าง ๆ แบบครริสเตมียน และในความหมายนรันี้นอเมรริกาจศึงมมีความเปป็นครริสเตมียนมากกวด่าประชาชาตริสด่วนใหญด่

จงสรังเกตวด่าตรันี้งแตด่เวลานมีนี้เปป็นตห้นไป มมีการเนห้นยนี้คาทมีที่ความรอดเปป็นรายบทุคคลมากกวด่าแตด่กด่อน ดผขห้อ 28 ถศึง
30 ทมีที่พระเยซผทรงเสนอการหยทุดพรักของจริตวริญญาณแกด่ผผห้คนเปป็นรายตรัว แผนการแหด่งความรอดเปป็นเหมคือนเดริม
มาโดยตลอด แตด่ขห้อเสนอทมีที่เปป็นอาณาจรักรนรันี้นแกด่พวกยริวบรัดนมีนี้ถผกเลคืที่อนไปกด่อนแลห้ว

บรังเอริญทมีที่วด่า จงสรังเกตหลรักคคาสอนนรันี้นในขห้อ 22 และ 24 วด่าจะมมีการลงโทษหลายระดรับในการพริพากษา
และในนรกเชด่นกรัน มรันจะเบากวด่าสคาหรรับชาวเมคืองโสโดม เมคืองไทระ และเมคืองไซดอน เมคืที่อเทมียบกรับชาวเมคืองโค
ราซริน เมคืองเบธไซดา และเมคืองคาเปอรนาอทุม จงเปรมียบเทมียบนรัที่นกรับวริวรณห์ 20:12, 13, “ตามบรรดาการงาน
ของพวกเขา”

___________________
ขข้อ 25, 26:

11:25 ในเวลานรันี้นพระเยซผทรงตอบและทผลวด่า “ขห้า
พระองคห์ขอขอบพระคทุณพระองคห์ โอ ขห้าแตด่พระ
บริดา ผผห้เปป็นเจห้าแหด่งฟฟ้าสวรรคห์และแผด่นดรินโลก 
เพราะพระองคห์ไดห้ทรงปปิดบรังสริที่งเหลด่านมีนี้ไวห้จากคนมมี

ปฝัญญาและคนสทุขทุมรอบคอบ และไดห้ทรงเปปิดเผยสริที่ง
เหลด่านมีนี้แกด่พวกเดก็กอด่อน
11:26 กก็เปป็นอยด่างนรันี้น ขห้าแตด่พระบริดา เพราะเปป็นทมีที่
ชอบพระทรัยในสายพระเนตรของพระองคห์

สริที่งตข่าง ๆ ททีที่ถผกซข่อนไวข้ ไมข่ถผกเปปิดเผย
แกข่ผผข้มทีปฝัญญา แตข่แกข่พวกเดด็กอข่อน

จงสรังเกตหลรักคคาสอนอรันเปปีปี่ยมสทุขนรันี้นในขห้อ 25 พระเจห้าทรงจงใจเปปิดเผยพระองคห์เองและแผนการตด่าง 
ๆ ของพระองคห์แกด่พวกคนจนมากกวด่าพวกคนรวย แกด่คนถด่อมใจมากกวด่าคนเยด่อหยริที่ง แกด่คนทมีที่รผห้นห้อยมากกวด่าคน
มมีสตริปฝัญญาและคนสทุขทุมรอบคอบ สตริปฝัญญาและความสทุขทุมรอบคอบเปป็นเครคืที่องขรัดขวางในการทราบนนี้คาพระทรัย
ของพระเจห้าหากผผห้ใดคริดเกมีที่ยวกรับสตริปฝัญญาของตนและพศึที่งพาความรผห้ของตนแทนทมีที่จะมมีความเชคืที่อทมีที่ถด่อมใจเหมคือน



เดก็กในพระเจห้า จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับอริสยาหห์ 5:21; สทุภาษริต 3:7; 1 โครรินธห์ 1:17-29; 2:1, 2 จงสรังเกตวด่า
 “พระเจห้าไดห้ทรงเลคือกสริที่งทรันี้งหลายทมีที่โงด่เขลาของโลกเพคืที่อทคาใหห้คนมมีปฝัญญาสรับสน” และทรงเลคือกคนอด่อนแอเพคืที่อ
ทคาใหห้คนมมีอคานาจสรับสน นรัที่นเปป็นเคลก็ดลรับแหด่งหนามในเนคืนี้อของเปาโล (2 คร. 12:9, 10)

______________
ขข้อ 27:

11:27 พระบริดาของเราไดห้ทรงมอบสริที่งสารพรัดใหห้แกด่
เรา และไมด่มมีผผห้ใดรผห้จรักพระบทุตรนอกจากพระบริดา 

และไมด่มมีผผห้ใดรผห้จรักพระบริดานอกจากพระบทุตร และผผห้
ใดกก็ตามทมีที่พระบทุตรประสงคห์จะสคาแดงพระองคห์

พระเยซผตข้องเปป็นททีที่หนซที่ง
ขห้อ 27 ใหห้ภาพประกอบอมีกวด่าพระเยซผทรงเปป็นทมีที่หนศึที่งในสริที่งสารพรัดกรับพระบริดา การพริพากษาทรันี้งสรินี้นถผก

มอบไวห้แกด่พระบทุตร (ยอหห์น 5:22) ไมด่มมีผผห้ใดมาถศึงพระบริดายกเวห้นโดยพระเยซผครริสตห์ (ยอหห์น 14:6; 1 ยอหห์น 
5:12) พระเจห้าทรงวางแผนแลห้ววด่าพระเยซผครริสตห์ตห้องมมีความเปป็นเอกในสริที่งสารพรัด (คส. 1:18) จงสรรเสรริญ
พระนามทมีที่รรักของพระองคห์ พระองคห์ทรงสมควรไดห้รรับเกมียรตริและคคาสรรเสรริญทรันี้งสรินี้น สคืบ ๆ ไปเปป็นนริตยห์ เอเมน!

_________________
ขข้อ 28-30:

11:28 จงมาหาเรา ทด่านทรันี้งหลายททุกคนทมีที่ทคางาน
เหนก็ดเหนคืที่อยและแบกภาระหนรัก และเราจะใหห้การ
หยทุดพรักแกด่ทด่านทรันี้งหลาย
11:29 จงเอาแอกของเราแบกไวห้บนทด่านทรันี้งหลาย 
และจงเรมียนจากเรา เพราะวด่าเรามมีใจอด่อนสทุภาพ

และถด่อมลง และทด่านทรันี้งหลายจะพบการหยทุดพรัก
สคาหรรับจริตวริญญาณของพวกทด่าน
11:30 ดห้วยวด่าแอกของเรากก็แบกงด่าย และภาระ
ของเรากก็เบา”

การหยธดพษักของจริตวริญญาณในพระเยซผ
นมีที่เปป็นขด่าวสารสด่วนตรัวอรันแสนหวานทมีที่มาถศึงผผห้ทมีที่ทคางานหนรักและแบกภาระ พระเยซผทรงรรักคนยากจน 

(ลผกา 6:20) คนเกก็บภาษมีและเหลด่าคนบาปมากเปป็นพริเศษ (ขห้อ 19; ลผกา 15:1, 2) ผผห้แบกภาระ มรันเปป็นเรคืที่องโงด่
เขลาทมีที่ผผห้คนทมีที่ทคางานหนรักจะหรันไปหาลรัทธริคอมมริวนริสตห์และลรัทธริอเทวนริยมเหมคือนทมีที่พวกเขาไดห้กระทคาในประเทศ
รรัสเซมียและเหมคือนทมีที่กระแสแรงงานมมีแนวโนห้มทมีที่จะทคาในอเมรริกา พระเยซผครริสตห์ทรงเปป็นมริตรแทห้ของผผห้คนทมีที่
ทคางานหนรัก ขอใหห้คนเหลด่านรันี้นทมีที่มมีภาระนคาภาระเหลด่านรันี้นมามอบไวห้แกด่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้า (สดด. 50:15; 55:22) 
คคาพยานของดาวริดคคือ “คนยากจนคนนมีนี้ไดห้รห้องทผล และพระเยโฮวาหห์ไดห้ทรงสดรับฟฝังเขา และไดห้ทรงชด่วยเขาใหห้
พห้นจากความยากลคาบากทรันี้งสรินี้นของเขา” (สดด. 34:6) มมีพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุขใน 1 เปโตร 5:7 คคาเชริญของ
พระครริสตห์คคืออะไร? “จงมา” บางคนชอบสอนวด่าขห้อกคาหนดหลรักของพระครริสตห์คคือ “จงทคา” พวกเขาสอนผริด 
คนบาปทมีที่นด่าสรังเวชเออ๋ย คทุณรรับความรอดไดห้โดยการมาเพมียงเทด่านรันี้น ดผ อริสยาหห์ 1:18; 55:1; ยอหห์น 6:37; 2 เป
โตร 3:9; วริวรณห์ 22:17 บางคนคริดวด่าคน ๆ หนศึที่งไดห้รรับความรอดโดย “การเปป็น” แตด่อทุปนริสรัยไมด่เคยทคาใหห้ใครไดห้
ไปสวรรคห์ เรามา พระองคห์กก็ทรงสรห้างเรา เรามา พระองคห์กก็ประทานความชอบธรรมใหห้แกด่เรา

อยด่ากลรัวทมีที่จะรรับแอกของพระครริสตห์ไปแบกไวห้บนตรัวคทุณ (ขห้อ 29) มรันแบกงด่ายและกก็เบา “พระบรัญญรัตริ



ทรันี้งหลายของพระองคห์นรันี้นไมด่เปป็นทมีที่หนรักใจ” (1 ยอหห์น 5:3) เมคืที่อผผห้ใดดผเหมคือนจะเสมียชมีวริตของตนเพราะเหก็นแกด่
พระครริสตห์และขด่าวประเสรริฐ ผผห้นรันี้นกก็รรักษามรันไวห้จรริง ๆ (มธ. 16:25; มาระโก 8:35; ลผกา 9:24) คนบาปกก็เปป็น
ทาสของบาป และแอกของเขากก็เปป็นแอกทมีที่หนรักและรรัดแนด่น (สภษ. 13:15; ยอหห์น 8:34) คนทมีที่มมีอริสระในการดคืที่ม
กก็กลายเปป็นทาสของการดคืที่ม เชด่นเดมียวกรันความสนทุกสนาน การทคาเงริน หรคือบาปใดกก็ลด่ามคนบาปไวห้ในโซด่ตรวน 
แตด่เมคืที่อผผห้ใดกลายเปป็นทาสสมรัครของพระเยซผครริสตห์ เขากก็พบวด่าแอกของพระองคห์นรันี้นแบกงด่ายและเปป็นอริสรภาพ
และความชคืที่นบานทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดในการรรับใชห้พระองคห์

โอ พระเยซผ “ผผห้ทรงอด่อนสทุภาพและถด่อมพระทรัย”! พระองคห์ประทานการหยทุดพรักอรันหอมหวานแกด่จริต
วริญญาณจรริง ๆ!

ในพระครัมภมีรห์ของคทุณ จงดผพระคคาสามขห้อนมีนี้และขมีดเสห้นใตห้คคาสรรพนามเจก็ดอรันนรันี้นทมีที่อห้างอริงถศึงพระเยซผ: 
เรา, เรา, ของเรา, เรา, เรา, ของเรา, ของเรา พระองคห์ไมด่ไดห้ขอรห้องใหห้ผผห้ใดมาถศึงศาสนาหรคือมาถศึงความเชคืที่อแบบ
ครริสเตมียนหรคือครริสตจรักรหรคือความมมีศมีลธรรมหรคือการปฏริรผปหรคือบรัพตริศมา แตด่มาหาพระเยซผครริสตห์เอง จงสรังเกต
ความเชคืที่อมโยงระหวด่างขห้อ 27 และ 29 มมีแตด่พระบทุตรทมีที่ทรงเปปิดเผยพระบริดา ไมด่มมีใครอคืที่นสามารถทคาไดห้ คนทมีที่มมี
พระครริสตห์กก็มมีความรอด การบรังเกริดใหมด่ ใจทมีที่ถผกเปลมีที่ยนแปลง บห้านหลรังหนศึที่งในสวรรคห์และชมีวริตอรันเปป็นนริรรันดรห์ ใน
หนรังสคือของผผห้แตด่ง, Revival Appeals ดผคคาเทศนา, “Come Unto Me”



มษัทธริว 12
ขข้อ 1-8:

12:1 ในเวลานรันี้นพระเยซผเสดก็จผด่านเขห้าไปในททุด่ง
ธรัญพคืชในวรันสะบาโต และพวกสาวกของพระองคห์กก็
หริว และเรริที่มเดก็ดธรัญพคืชและกริน
12:2 แตด่เมคืที่อพวกฟารริสมีเหก็นอยด่างนรันี้น พวกเขากก็
กลด่าวแกด่พระองคห์วด่า “ดผเถริด พวกสาวกของทด่านทคา
สริที่งซศึที่งผริดพระราชบรัญญรัตริทมีที่จะกระทคาในวรันสะบา
โต”
12:3 แตด่พระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ทด่านทรันี้ง
หลายยรังไมด่ไดห้อด่านหรคือ ซศึที่งดาวริดไดห้กระทคาเมคืที่อทด่าน
หริวและพรรคพวกทมีที่อยผด่กรับทด่าน
12:4 ทด่านไดห้เขห้าไปในพระนริเวศนห์ของพระเจห้า และ
รรับประทานขนมปฝังหนห้าพระพรักตรห์ ซศึที่งผริดพระราช
บรัญญรัตริทมีที่ทด่านและพรรคพวกซศึที่งอยผด่กรับทด่านจะรรับ

ประทาน แตด่สคาหรรับพวกปทุโรหริตเทด่านรันี้น
12:5 หรคือทด่านทรันี้งหลายไมด่ไดห้อด่านในพระราช
บรัญญรัตริหรคือ ทมีที่วด่า ในวรันสะบาโตทรันี้งหลายพวก
ปทุโรหริตในพระวริหารดผหมริที่นวรันสะบาโตและไรห้ทมีที่ตริ
12:6 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ในสถานทมีที่
แหด่งนมีนี้มมีผผห้หนศึที่งเปป็นใหญด่กวด่าพระวริหาร
12:7 แตด่ถห้าทด่านทรันี้งหลายไดห้ทราบวด่าสริที่งนมีนี้มมีความ
หมายอะไรทมีที่วด่า ‘เราประสงคห์ความเมตตา และไมด่
ประสงคห์เครคืที่องสรัตวบผชา’ ทด่านทรันี้งหลายกก็คงจะไมด่
ปรรับโทษคนทมีที่ไมด่มมีความผริด
12:8 เพราะวด่าบทุตรมนทุษยห์จศึงทรงเปป็นเจห้าเปป็นใหญด่
เหนคือแมห้แตด่วรันสะบาโต”

พระเยซผเจข้าแหข่งวษันสะบาโต
“ในเวลานรันี้น” John A. Broadus กลด่าววด่าแคด่หมายถศึง ณ ชด่วงเวลานรันี้นโดยรวม ในระหวด่างการรรับใชห้

ของพระเยซผในแควห้นกาลริลมีและเมคืองคาเปอรนาอทุม บางคนเชคืที่อวด่าเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นทมีที่ถผกพรรณนาในยอหห์น บท
ทมีที่ 5 เกริดขศึนี้นระหวด่างมรัทธริว บททมีที่ 11 และ 12 จงอด่านบทนรันี้นใหห้ดมีและดผวด่าพวกฟารริสมีในประชาชาตรินรันี้นเกริดความ
ไมด่พอใจแลห้วเพราะการรรักษาชายผผห้นรันี้นใหห้หายในวรันสะบาโต ผผห้ซศึที่งปฝ่วยมาสามสริบแปดปปีแลห้ว (ยอหห์น 5:9-18) จง
สรังเกตคคากลด่าวอรันชรัดเจนทมีที่วด่าพระเยซผ “ไดห้ลด่วงกฎแหด่งวรันสะบาโต” (ยอหห์น 5:18)

“Corn” ในทมีที่นมีนี้หมายถศึงขห้าวสาลมีหรคือขห้าวบารห์เลยห์ เปป็นคคางด่าย ๆ ทมีที่หมายถศึงธรัญพคืช ไมด่ใชด่ขห้าวโพดแบบ
อเมรริกรันของเราหรคือขห้าวโพดแบบชาวอรินเดมียน ขณะทมีที่พวกสาวกเดรินไปตามเสห้นทางผด่านเขห้าไปในททุด่งนา พวกเขา
กก็ถผธรัญพคืชออกมาบห้างในมคือของตนและกรินมรัน พระราชบรัญญรัตริของโมเสสในพระราชบรัญญรัตริ 23:25 อนทุญาต
อยด่างชรัดเจนใหห้พวกเขาใชห้มคือเดก็ดรวงขห้าวไดห้ ถศึงแมห้วด่าวรันสะบาโตไมด่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อนรันี้นกก็ตาม

อยด่าสรับสนวรันสะบาโตกรับวรันอาทริตยห์ของเรา ซศึที่งเปป็นวรันขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า วรันสะบาโตของพวกยริว
คคือวรันเสารห์ วรันทมีที่เจก็ดของสรัปดาหห์ (อพย. 20:8-11) มรันเปป็นสด่วนหนศึที่งของพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการหรคือบรัญญรัตริ
ของโมเสส ซศึที่งถผกเปปิดเผยเปป็นครรันี้งแรกทมีที่ภผเขาซมีนาย (นหม. 9:13, 14; อพย. 16:23-30) พระเจห้าทรงชคาระแยก
ตรันี้งวรันสะบาโตใหห้บรริสทุทธริธิ์แลห้วตอนทมีที่พระองคห์ทรงเนรมริตสรห้างฟฟ้าสวรรคห์และแผด่นดรินโลกและทรงหยทุดพรักในวรันทมีที่
เจก็ดนรันี้น (ปฐก. 2:3) อยด่างไรกก็ตาม นมีที่ไมด่ไดห้ถผกเปปิดเผยแกด่มนทุษยห์จนกระทรัที่งภผเขาซมีนายและไมด่ไดห้ถผกบรันทศึกลงไปจน
กระทรัที่งพระราชบรัญญรัตรินรันี้นถผกเขมียนในถริที่นททุรกรันดารโดยโมเสส (อพย. 24:4) วรันสะบาโตถผกประทานใหห้เพคืที่อเปป็น
หมายสคาครัญทมีที่พริเศษอยด่างหนศึที่งแกด่พวกยริวเทด่านรันี้น (อพย. 31:13-17) ดผสริวด่าวรันสะบาโตสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมถผก



ถคือรรักษาอยด่างเครด่งครรัดขนาดไหน หห้ามไมด่ใหห้จทุดไฟในบห้านเรคือนเลยในวรันสะบาโตของพวกยริว (อพย. 35:2, 3) 
และคน ๆ หนศึที่งกก็ถผกประหารชมีวริตโดยคคาบรัญชาของพระเยโฮวาหห์โทษฐานทมีที่เกก็บฟฟนในวรันนรันี้น (กดว. 15:32-36) 
พวกฟารริสมีและพวกธรรมาจารยห์ไดห้เพริที่มการตมีความมากมายของพวกเขาเองเขห้ากรับพระราชบรัญญรัตริของพระเจห้าใน
ภาคพรันธสรัญญาเดริม และพวกเขาเปป็นคนหนห้าซคืที่อใจคดในการเครด่งครรัดถคือปฏริบรัตริกฎตด่าง ๆ ของพวกเขาจนถศึง
อรักษรตรัวเลก็กทมีที่สทุดเกมีที่ยวกรับวรันสะบาโตเชด่นเดมียวกรับพระบรัญญรัตริทรันี้งหลายของพระเจห้า แตด่กก็พลาดความสคาครัญฝฝ่าย
วริญญาณของวรันสะบาโตไปเสมียหมด วรันสะบาโตของพวกยริวทมีที่มมีลรักษณะเปป็นพริธมีการซศึที่งตามหลรังวรันแหด่งการ
ทคางานหนรักหกวรันเปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของความรอดโดยการประพฤตริ หากผผห้ใดสามารถรรักษาพระราชบรัญญรัตริในททุก
สด่วนไดห้อยด่างสมบผรณห์แบบ แนด่นอนวด่าไมด่มมีใครเคยทคาเชด่นนรันี้นไดห้เลย ดรังนรันี้นจศึงไมด่มมีผผห้ใดเคยไปถศึงการหยทุดพรักแหด่ง
สวรรคห์โดยการประพฤตริ (กริจการ 15:10; รม. 3:20; 8:3; กท. 2:16)

วรันขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า วรันอาทริตยห์ของเรา วรันแรกของสรัปดาหห์ ไมด่ใชด่วรันสะบาโตหนศึที่งและไมด่เคยถผก
เรมียกเชด่นนรันี้นในพระครัมภมีรห์เลย อรันทมีที่จรริง ไมด่มมีคคาบรัญชาเลยสรักขห้อในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ทมีที่ใหห้ถคือรรักษาวรันสะบาโต
ของพวกยริว, วรันเสารห์, หรคือใหห้ถคือรรักษาวรันแรกของสรัปดาหห์ ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้ อด่านโคโลสมี 2:13-17 ใหห้ดมี และดผวด่า
ขห้อ 16 หห้ามการปรรับโทษครริสเตมียนคนใดโดยพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการและเจาะจงเอด่ยชคืที่อ “วรันสะบาโตทรันี้ง
หลาย” ในฐานะเปป็นสด่วนหนศึที่งของพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการนรันี้นซศึที่งถผกตอกไวห้ทมีที่กางเขนของพระครริสตห์แลห้ว (คส.
2:14) และเปป็นเพมียงเงาหรคือภาพเลก็งหนศึที่งจนกระทรัที่งพระครริสตห์ไดห้เสดก็จมา (คส. 2:17) ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ตห้อง
ถคือวรันสะบาโตของพวกยริว เหมคือนกรับทมีที่พวกเขาไมด่ตห้องถคือการเขห้าสทุหนรัตและบรัญญรัตริดห้านอาหารของพวกยริวทมีที่
หห้ามการกรินเนคืนี้อสรัตวห์บางชนริด ฯลฯ พวกครริสเตมียนชาวแควห้นกาลาเทมียซศึที่งถผกนคาใหห้หลงผริดโดยพวกอาจารยห์ทมีที่ถคือ
ศาสนายริวใหห้พยายามถคือรรักษาพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการ การเขห้าสทุหนรัต ฯลฯ อมีก กก็ถผกเปาโลตคาหนริทมีที่กลรับไป
หา “การตกเปป็นทาส” และพยายามทมีที่จะถคือ “วรัน” ฯลฯ ของพระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการอมีก (กท. 4:9, 10) 
เหลด่าครริสเตมียนภาคพรันธสรัญญาใหมด่มาประชทุมกรันในวรันแรกของสรัปดาหห์เพคืที่อนมรัสการและหรักขนมปฝัง (กริจการ 
20:7) การถคือวรันขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของเราเปป็นแบบสมรัครใจและแสดงภาพความรอดโดยพระคทุณ ไมด่ใชด่โดย
การประพฤตริ เราเขห้าสผด่การหยทุดพรักฝฝ่ายวริญญาณโดยความเชคืที่อทมีที่ไมด่พศึที่งการประพฤตริ ฉะนรันี้นวรันขององคห์พระผผห้เปป็น
เจห้าจศึงมาในวรันแรกของสรัปดาหห์ จากนรันี้นควรจะตามมาดห้วยการทคางานหนรักหกวรันในสรัปดาหห์นรันี้นเพคืที่อองคห์พระผผห้
เปป็นเจห้า มริใชด่เพคืที่อทมีที่จะไดห้รรับการหยทุดพรักสะบาโต แตด่เพราะวด่าเราไดห้หยทุดพรักในพระครริสตห์แลห้ว ดผความหมายฝฝ่าย
วริญญาณทมีที่ถผกสอนในฮมีบรผ 4:9 คคาวด่า การหยทุดพรัก ในภาษากรมีกคคือ สรับบาตริสมอส ฮมีบรผ 4:10 แสดงใหห้เหก็นวด่าผผห้
หนศึที่งเขห้าสผด่การหยทุดพรักฝฝ่ายวริญญาณตอนนมีนี้และสรันตริภาพอรันสมบผรณห์โดยการหยทุดจากการประพฤตริของตรัวเองและ
พศึที่งพาพระครริสตห์ แตด่วด่า “ยรังมมีการหยทุดพรัก [สะบาโต] สคาหรรับประชาชนของพระเจห้า” (ฮบ. 4:9) ในพระคคาขห้อทมีที่
ตามมา ฮมีบรผ 4:11 จงเปลมีที่ยนคคาวด่า เพมียรพยายาม ใหห้เปป็น รมีบเรด่ง ซศึที่งเปป็นคคาแปลทมีที่ดมีกวด่า

พระราชบรัญญรัตริดห้านพริธมีการทรันี้งหมดนรันี้นมมีความหมายฝฝ่ายวริญญาณและพระเยซผทรงดศึงความสนใจของ
พวกเขาไปทมีที่มรันในขห้อ 3 ถศึง 5 เมคืที่อดาวริดและคนของเขากรินขนมปฝังหนห้าพระพรักตรห์ (1 ซมอ. 21:1-6) พวกเขากก็
ละเมริดตรัวอรักษรของพระราชบรัญญรัตริแตด่เหก็นไดห้ชรัดวด่าถคือรรักษาจริตวริญญาณของพระราชบรัญญรัตริ พวกฟารริสมีทคาตรง
กรันขห้ามเลยเกมีที่ยวกรับหลายสริที่งและจศึงถผกพระเยซผตคาหนริเชด่นนรันี้นในมรัทธริว 23:23 พวกเขาถคือรรักษาตรัวอรักษรเกมีที่ยวกรับ



การถวายสริบชรักหนศึที่งแตด่พลาดจริตวริญญาณทมีที่ถผกตห้องของการยอมจคานนแบบสรินี้นสทุดใจตด่อนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า 
ความรรัก ความเมตตา การพริพากษา ความเชคืที่อ ซศึที่งมรันควรแสดงสรัญลรักษณห์

“ตรัวอรักษรนรันี้นประหารใหห้ตาย แตด่พระวริญญาณนรันี้นประทานชมีวริต” (2 คร. 3:6) ฉะนรันี้นพวกปทุโรหริตใน
พระวริหารจศึงทคางานประจคาของตนในวรันสะบาโต (ขห้อ 5) เพราะวด่าพระเจห้าทรงบรัญชาไวห้เชด่นนรันี้น พระเยซผพระ
บทุตรของพระเจห้าและผผห้ทรงเปป็นหนศึที่งเดมียวกรับพระบริดาผผห้ไดห้ประทานพระบรัญญรัตริเหลด่านรันี้นกก็ทรงมมีสริทธริธิ์มากยริที่งกวด่า
นรันี้นสรักเทด่าใดทมีที่จะใหห้ละเมริดตรัวอรักษรของพระบรัญญรัตริขห้อใดกก็ไดห้หรคือใหห้วางพระบรัญญรัตริเหลด่านรันี้นไวห้ตด่างหากเมคืที่อ
พวกมรันถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงแลห้ว ในขห้อ 6 ถศึง 8 จงสรังเกตสริทธริอคานาจนรันี้นทมีที่พระเยซผทรงอห้างวด่าเปป็นใหญด่กวด่าพระ
วริหาร หรคือเปป็นใหญด่กวด่าพระราชบรัญญรัตริของโมเสสทรันี้งสรินี้น อด่านสริที่งทมีที่มาระโกและลผกากลด่าวเกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์ตอน
เดมียวกรันนมีนี้ (มาระโก 2:23-28; ลผกา 6:1-5)

เพคืที่อความกระจด่างเพริที่มเตริมเกมีที่ยวกรับหรัวขห้อนมีนี้ อด่านแผด่นพรับของผผห้แตด่ง, Sunday or Sabbath, Which 
Should Christians Observe? ซศึที่งเปป็นคคาตอบจากพระครัมภมีรห์สคาหรรับชาวเซเวนธห์ เดยห์ แอก็ดเวนตริสตห์, ความยาว
ยมีที่สริบสมีที่หนห้า, หรคือหนรังสคือ Twelve Tremendous Themes 

___________________
ขข้อ 9-14:

12:9 และเมคืที่อพระองคห์ไดห้เสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น 
พระองคห์กก็เขห้าไปในธรรมศาลาของพวกเขา
12:10 และดผเถริด มมีชายคนหนศึที่งซศึที่งมคือขห้างหนศึที่งของ
เขาลมีบ และคนทรันี้งหลายถามพระองคห์ โดยกลด่าววด่า
 “เปป็นการถผกตห้องตามพระราชบรัญญรัตริหรคือไมด่ทมีที่จะ
รรักษาในวรันสะบาโตทรันี้งหลาย” เพคืที่อพวกเขาจะ
หาเหตทุฟฟ้องพระองคห์ไดห้
12:11 และพระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “จะมมีผผห้ใด
ในทด่ามกลางพวกทด่านทมีที่จะมมีแกะตรัวเดมียว และถห้า
แกะตรัวนรันี้นตกลงไปในบด่อในวรันสะบาโต ผผห้นรันี้นจะไมด่
ฉทุดลากแกะตรัวนรันี้นและยกมรันออกมาหรคือ

12:12 ฉะนรันี้นมนทุษยห์คนหนศึที่งยด่อมประเสรริฐยริที่งกวด่า
แกะมากเทด่าใด เหตทุฉะนรันี้นจศึงถผกตห้องตามพระราช
บรัญญรัตริทมีที่จะกระทคาการดมีไดห้ในวรันสะบาโตทรันี้ง
หลาย”
12:13 แลห้วพระองคห์กก็ตรรัสกรับชายคนนรันี้นวด่า “จง
เหยมียดมคือของทด่านออกเถริด” และเขากก็เหยมียดมคือ
ของเขาออก และมคือนรันี้นกก็หายเปป็นปกตริเหมคือนมคือ
อมีกขห้างหนศึที่ง
12:14 แลห้วพวกฟารริสมีกก็ออกไป และเรมียกประชทุม
สมาชริกสภาเรคืที่องพระองคห์วด่า พวกเขาจะทคาลาย
พระองคห์ไดห้อยด่างไร

“ถผกตข้องตามพระราชบษัญญษัตริททีที่จะกระทสาการดทีไดข้ในวษันสะบาโต”
ในทมีที่นมีนี้พระเยซผทรงละเมริดแนวคริดของพวกฟารริสมีอมีก อยด่างนห้อยกก็คคือ เกมีที่ยวกรับวรันสะบาโต ขห้อ 9 ชวนใหห้

เราคริดวด่ามรันเปป็นวรันสะบาโตเดมียวกรันกรับทมีที่ถผกกลด่าวถศึงขห้างบน ยกเวห้นตรงทมีที่วด่าลผกาเลด่าเรคืที่องราวเดมียวกรันซศึที่งมมีสอง
เหตทุการณห์และในลผกา 6:6 กลด่าววด่า “และตด่อมาในวรันสะบาโตอมีกวรันหนศึที่งเชด่นกรัน” ดผเหมคือนวด่าพระเยซผทรงจงใจ
เลคือกทมีที่จะผลรักดรันประเดก็นนมีนี้ พระองคห์ทรงอห้างวด่าเปป็นเจห้าแหด่งวรันสะบาโต (ขห้อ 8) พระบทุตรของพระเจห้าผผห้ทรงมมี
สริทธริธิ์ทมีที่จะใหห้การตมีความของพระองคห์เองเกมีที่ยวกรับคคาบรัญชาของพระองคห์เองไดห้ สริทธริอคานาจของพระองคห์เองเปป็น
สริที่งหนศึที่งทมีที่แมห้กระทรัที่งพระผผห้ชด่วยใหห้รอดกก็ไมด่อาจออมชอมไดห้ ไมด่มมีทมีที่วด่างสคาหรรับการออมชอมหรคือการสรห้างสรันตริใน



เรคืที่องทางศาสนากรับผผห้ใดกก็ตามในโลกทมีที่ไมด่รรับรผห้ความเปป็นองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของพระเยซผครริสตห์เจห้า ดห้วยเหตทุนมีนี้ 
ครริสเตมียนคนหนศึที่งจศึงไมด่ควรรด่วมสามรัคคมีธรรมแบบครริสเตมียนตด่อไปกรับผผห้ใดทมีที่ถคือแนวคริดสมรัยใหมด่นริยม นรัที่นคคือ คนทมีที่
ไมด่ยอมรรับความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์ การไถด่โทษดห้วยพระโลหริตของพระองคห์ และสริทธริของพระองคห์ทมีที่จะ
เรมียกเอาความเชคืที่อฟฝังจากททุกคน ความเปป็นองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของพระครริสตห์เปป็นขห้อเชคืที่อพคืนี้นฐานประการหนศึที่งใน
ททุกประการ ฉะนรันี้นพระเยซผจศึงทรงเรมียกชายผผห้นรันี้นออกมา “ยคืนขห้างหนห้าในตรงกลางนมีนี้” และทรงรรักษาเขาใหห้หาย
ตด่อหนห้าผผห้คนเทด่าทมีที่จะทคาไดห้ (ลผกา 6:8) พระเยซผตห้องไดห้รรับการยอมรรับในฐานะองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าและเจห้านาย ทรง
เปป็นใหญด่กวด่าประเพณมีทรันี้งปวงของพวกเขา ทรงเปป็นใหญด่กวด่าแมห้กระทรัที่งพริธมีการเหลด่านรันี้นแหด่งพระราชบรัญญรัตริของ
โมเสส หรคือพวกเขากก็ตห้องไมด่ยอมรรับพระองคห์เลย

อยด่าคริดวด่าพวกฟารริสมีเหลด่านมีนี้สมควรไดห้รรับคคาชม จงสรังเกตวด่าพวกเขาไมด่สนใจชายผผห้นรันี้นทมีที่มคือลมีบเลย แถม
คริดวด่าเขาดห้อยกวด่าแกะตรัวหนศึที่งดห้วยซนี้คา (ขห้อ 11, 12) พวกเขาไมด่มมีความจรริงใจอยด่างแทห้จรริงในการททุด่มเทของพวก
เขาตด่อพระราชบรัญญรัตริของโมเสส ตรงกรันขห้าม พวกเขาชอบการตมีความของตรัวเองเกมีที่ยวกรับมรัน และสริทธริอคานาจ
ซศึที่งพวกเขามมีในการตมีความพระราชบรัญญรัตริ

ขห้อ 14 แสดงใหห้เหก็นความเกลมียดชรังสด่วนตรัวแบบรทุนแรงของพวกฟารริสมีทมีที่มมีตด่อพระเยซผ พวกเขาไมด่สนใจ
การอรัศจรรยห์ของพระองคห์ซศึที่งพริสผจนห์อยด่างชรัดเจนวด่าพระองคห์ทรงมาจากพระเจห้า ความรรักอรันอด่อนโยนของ
พระองคห์ทมีที่มมีใหห้แกด่ผผห้ทมีที่เจก็บชนี้คา และสริที่งดมี ๆ ทมีที่ทรงกระทคาอยด่างชรัดเจน ผผห้คนมากมายสนใจเกมีที่ยวกรับการตมีความดห้าน
หลรักคคาสอนของตนมากกวด่าทมีที่พวกเขาสนใจความเปป็นมนทุษยห์หรคือสนใจพระครริสตห์เอง ผผห้คนมากมายเปป็นแบบ๊พตริ
สหรคือเมโธดริสตห์ทมีที่เขห้มแขก็งมากกวด่าทมีที่พวกเขาเปป็นครริสเตมียนและสนใจบางเรคืที่องโดยเฉพาะซศึที่งพวกเขายศึดมรัที่นอยด่าง
หนรักแนด่นมากกวด่าทมีที่พวกเขาสนใจเกมีที่ยวกรับความรอดของจริตวริญญาณดวงหนศึที่ง พวกชอบแบด่งแยกนริกายจคานวน
มากทมีที่มมีความคริดครับแคบรรังเกมียจเหลด่าผผห้ชนะจริตวริญญาณทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดอยด่างมผดมีนี้, ทอรห์เรยห์, ฟปินนมียห์, แชพแมน 
หรคือบริลลมีที่ ซรันเดยห์ เพราะวด่าเขาแตกตด่างจากพวกเขาในประเดก็นทมีที่ไมด่สคาครัญดห้านหลรักคคาสอน รผปแบบของการใหห้
บรัพตริศมา รผปแบบของการปกครองครริสตจรักร ฯลฯ ครริสเตมียนททุกคนควรทคาสริที่งสารพรัดทมีที่พระเยซผทรงบรัญชา แตด่
มรันเปป็นบาปทมีที่ใหญด่โตมากยริที่งกวด่ากรับการผริดในเรคืที่องจริตวริญญาณเมคืที่อเทมียบกรับการผริดในเรคืที่องตรัวอรักษร พระเยซผไมด่
ทรงผริดในทรันี้งสองเรคืที่อง แตด่การมมีความคริดครับแคบซศึที่งออกมาจากความชรัที่วอรันเหก็นแกด่ตรัวของพวกฟารริสมีถผกใหห้ภาพ
ประกอบอยด่างดมีในทมีที่นมีนี้

พวกฟารริสมีทมีที่มมีใจเกลมียดชรังกคาลรังหาชด่องทมีที่จะเลด่นงานพระครริสตห์ มาระโก 3:2 กลด่าววด่า “และพวกเขา
คอยดผพระองคห์วด่า พระองคห์จะรรักษาเขาใหห้หายในวรันสะบาโตหรคือไมด่ เพคืที่อพวกเขาจะหาเหตทุฟฟ้องพระองคห์ไดห้”ดผ 
ลผกา 6:7 เชด่นกรัน จทุดประสงคห์ของพวกเขานรันี้นชรัที่ว ขห้อ 10 ในทมีที่นมีนี้แสดงใหห้เหก็นวด่าพวกเขายกหรัวขห้อนมีนี้ขศึนี้นมาเอง

การรรักษาใหห้หายทมีที่พระเยซผทรงกระทคานรันี้น “ถผกตห้องตามพระราชบรัญญรัตริ” จรริง ๆ และทคาใหห้จริตวริญญาณ
ทมีที่แทห้จรริงของพระราชบรัญญรัตริของโมเสสทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จจรริง (ขห้อ 12) มรัน “ถผกตห้องตามพระราชบรัญญรัตริ (เสมอ) ทมีที่
จะกระทคาการดมี” มรันเปป็นจทุดประสงคห์อรันจงใจของพวกฟารริสมีอยผด่แลห้วทมีที่จะฆด่าพระเยซผ (ขห้อ 14)



_________________
ขข้อ 15-21:

12:15 แตด่เมคืที่อพระเยซผทรงทราบเรคืที่องนมีนี้ พระองคห์จศึง
ทรงปลมีกตรัวออกไปจากทมีที่นรัที่น และประชาชนเปป็นอรัน
มากกก็ตามพระองคห์ไป และพระองคห์ทรงรรักษาพวก
เขาใหห้หายสรินี้นททุกคน
12:16 และทรงกคาชรับพวกเขาวด่าพวกเขาไมด่ควร
แพรด่งพรายเกมีที่ยวกรับพระองคห์
12:17 เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งไดห้ถผกกลด่าวไวห้โดยอริส
ยาหห์ศาสดาพยากรณห์ ซศึที่งกลด่าววด่า
12:18 ‘ดผเถริด ผผห้รรับใชห้ของเรา ผผห้ซศึที่งเราไดห้เลคือกสรร
ไวห้ ทมีที่รรักของเรา ผผห้ซศึที่งจริตใจของเราโปรดปราน เรา

จะเอาวริญญาณของเราสวมทด่านไวห้ และทด่านจะ
ประกาศการพริพากษาแกด่พวกคนตด่างชาตริ
12:19 ทด่านจะไมด่ทะเลาะวริวาท หรคือรห้องออก และ
ไมด่มมีผผห้ใดจะไดห้ยรินเสมียงของทด่านตามถนน
12:20 ไมห้อห้อชนี้คาแลห้วทด่านจะไมด่หรัก และไสห้ตะเกมียง
เปป็นควรันแลห้วทด่านจะไมด่ดรับ จนกวด่าทด่านจะสด่งการ
พริพากษาไปสผด่ชรัยชนะ
12:21 และในนามของทด่าน บรรดาประชาชาตริจะ
วางใจ’

พระผผข้ชข่วยใหข้รอดผผข้ทรงอข่อนโยนและเปปปี่ยมเมตตา
เมคืที่ออด่านมาระโก 3:7-11 เราพบวด่าพระเยซผทรงปลมีกตรัวไปยรังทะเลกาลริลมี เหตทุการณห์อคืที่น ๆ ทมีที่งดงามถผก

บอกเลด่าทมีที่นรัที่นเกมีที่ยวกรับฝผงชนมหาศาล การรรักษาใหห้หาย เหลด่าวริญญาณชรัที่วทมีที่ถผกขรับออก เหตทุใดพระเยซผถศึงทรง
กคาชรับพวกเขาไมด่ใหห้แพรด่งพรายเกมีที่ยวกรับพระองคห์ (ขห้อ 16)? และดผ มาระโก 3:12; 5:43 เราเชคืที่อวด่ามรันถผกอธริบาย
โดยมรัทธริว 16:20, 21; 17:9; มาระโก 9:30-32 และลผกา 9:20-22 มมีแตด่การคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์จากพวก
คนตายหลรังจากสามวรันและสามคคืนในอทุโมงคห์ฝฝังศพเทด่านรันี้น ซศึที่งถผกแสดงภาพโดยโยนาหห์ในทห้องปลาวาฬนรันี้น เปป็น
ขห้อพริสผจนห์ทมีที่แสดงใหห้เหก็นความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์ พระเยซผตรรัสเชด่นนรันี้นในมรัทธริว 12:39, 40 และเปาโลใน
โรม 1:4

การอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นของพระเยซผไมด่อาจถผกเกก็บไวห้เปป็นความลรับไดห้ (มาระโก 1:43-45; 7:36, 37) การ
อรัศจรรยห์ทรันี้งหลายประกาศตรัวพวกมรันเอง สริที่งหนศึที่งชรัดเจน: เราตห้องเชคืที่อวางใจพระเยซผในฐานะพระผผห้ชด่วยใหห้รอด 
เพราะการสรินี้นพระชนมห์และการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์ และไมด่ใชด่เพราะการอรัศจรรยห์อคืที่น ๆ ของพระองคห์เปป็น
หลรัก พระองคห์ประทานหมายสคาครัญนมีนี้เทด่านรันี้นใหห้แกด่พวกฟารริสมี (ขห้อ 38-40) ผผห้ทมีที่เปปิดใจกก็ไมด่ตห้องการการอรัศจรรยห์
อคืที่นเพริที่มเตริมเพคืที่อจะทราบวด่าพระเยซผทรงเปป็นอยด่างทมีที่พระองคห์ทรงอห้างวด่าเปป็น-พระบทุตรของพระเจห้า

จงสรังเกตคคาพผดทมีที่ยกมา (ขห้อ 17-21) จากอริสยาหห์ 42:1-4 พระคคาตอนนรันี้นถผกใหห้ไวห้เพคืที่อเปป็นคคาอธริบาย
สคาหรรับคคากคาชรับของพระองคห์แกด่ฝผงชนนรันี้นทมีที่พวกเขา “ไมด่ควรแพรด่งพรายเกมีที่ยวกรับพระองคห์” (ขห้อ 16, 17) 
พระองคห์ตห้องเสดก็จมามริใชด่เพคืที่อแสวงหาชคืที่อเสมียงแตด่เพคืที่อทคาการอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ ของพระองคห์อยด่างเงมียบ ๆ ไมด่
ทะเลาะวริวาทและไมด่สด่งเสมียงรห้องและไมด่มมีผผห้ใดไดห้ยรินพระองคห์ปฝ่าวประกาศพระองคห์เองตามทห้องถนนวด่าทรงเปป็น
กษรัตรริยห์ (ขห้อ 19)

สด่วนทห้ายของขห้อ 20, “จนกวด่าทด่านจะสด่งการพริพากษาไปสผด่ชรัยชนะ”, เหก็นไดห้ชรัดวด่าหมายถศึงการเสดก็จมา
ครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์เมคืที่อพระองคห์จะเสดก็จมาในเปลวไฟ และกระทคาการแกห้แคห้น ดห้วยใจกลห้าในตอนนรันี้น



เหมคือนทมีที่พระองคห์ทรงมมีพระทรัยอด่อนสทุภาพครรันี้งแรกนรันี้น
“ไมห้อห้อชนี้คาแลห้วทด่านจะไมด่หรัก” (ขห้อ 20) พระเยซผจะไมด่ทรงปรรับโทษคนบาปทมีที่ตที่คาชห้าทมีที่สทุด ซศึที่งเกคือบพรินาศ

ยด่อยยรับเปป็นนริตยห์ ผผห้ทมีที่อยากไดห้รรับพระเมตตา ไมห้อห้อ (นด่าจะถผกใชห้เปป็นเครคืที่องดนตรมีแบบเปฝ่า หรคือปปีปี่ ฯลฯ) ทมีที่ชนี้คาจนดผ
เหมคือนมรันจะไรห้ประโยชนห์แลห้ว เหมาะทมีที่จะถผกหรักและโยนทรินี้งไปเทด่านรันี้น พระเยซผกก็ยรังสามารถทคาใหห้มรันสมบผรณห์
และใชห้การไดห้ โมเสสในตอนนรันี้นเปป็นคนทมีที่ลห้มเหลวแลห้ว อายทุแปดสริบปปี ตห้อนแกะอยผด่ ตอนทมีที่พระเจห้าทรงทคาใหห้เขา
เปป็นผผห้ชด่วยชนชาตริอริสราเอลใหห้รอดพห้น ดผสริวด่าพระเจห้าทรงทคาอะไรกรับ Jerry McCauley หรัวขโมยตรัวแสบและหนผ
แมด่นนี้คานรันี้น, หรคือ Mel Trotter ขมีนี้เมาคนนรันี้น, หรคือมรัทธริวคนเกก็บภาษมีนรันี้น หรคือมารมียห์ชาวมรักดาลาผผห้ซศึที่งเคยมมีผมีเจก็ดตน
เขห้าสริง “นกทมีที่ปปีกหรัก” กก็บรินสผงขศึนี้นไดห้อมีก และสผงยริที่งกวด่าเดริม เมคืที่อพระเยซผทรงรรักษามรันใหห้หาย!

“ไสห้ตะเกมียงเปป็นควรันแลห้วทด่านจะไมด่ดรับ” (ขห้อ 20) นมีที่หมายถศึงไสห้ตะเกมียงทมีที่ถผกเผาไหมห้จนมรันปลด่อยแตด่
ควรันและไมด่มมีแสงสวด่างแลห้ว คนสด่วนใหญด่กก็คงดรับมรันเสมีย นรัที่นดผเหมคือนจะแสดงภาพครริสเตมียนทมีที่ไมด่ปลด่อยความ
สวด่างของตนออกไปแลห้ว อริทธริพลของเขาถผกทคาลายยด่อยยรับแลห้วเพราะการทคาตามโลกและบาป ไมด่มมีคคาพยานใด
เพคืที่อทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัยเลย มมีแตด่ควรันทมีที่ทคาใหห้เคคืองตา แตด่พระเจห้าประทานชมีวริตนริรรันดรห์ใหห้แกด่ผผห้คนทมีที่เปป็นเชด่น
นรันี้นแลห้วและพระเยซผจะไมด่มมีทางโยนพวกเขาทรินี้งเปป็นอรันขาด ไมด่วด่าพวกเขาดผเหมคือนจะไรห้คด่าหรคือสรห้างความ
ขรัดเคคืองใหห้แกด่ผผห้อคืที่นมากขนาดไหน (ยอหห์น 5:24; 6:37) สริที่งใดจะแสดงภาพไดห้ดมีกวด่าขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ใหห้เราเหก็น
พระผผห้ชด่วยใหห้รอดผผห้ทรงมมีพระทรัยอด่อนโยน ผผห้ทรงรรักคนบาป คนทมีที่ไรห้คด่า คนทมีที่ลห้มเหลว! นมีที่เปป็นขห้อพระคคาอรันเปปีปี่ยม
สงด่าราศมีทมีที่กลด่าวถศึงความรอดนริรรันดรห์ของคนเหลด่านรันี้นผผห้เชคืที่อวางใจในพระครริสตห์ รรับความรอดโดยไมด่พศึที่งการ
ประพฤตริ ไมด่สมควรไดห้รรับและเปป็นคนอธรรม (รม. 4:5-8) แทห้จรริงแลห้ว “พระองคห์ไมด่ไดห้ทรงกระทคาตด่อพวกเรา
ตามเรคืที่องบาปทรันี้งหลายของพวกเรา และไมด่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชรัที่วชห้าของพวกเรา” (สดด. 
103:10) แตด่พระองคห์ “ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อจะแสวงหาและชด่วยผผห้ซศึที่งหลงหายไปนรันี้นใหห้รอด” (ลผกา 19:10) พระองคห์
ไมด่หรักไมห้อห้อทมีที่ชนี้คาแลห้วและไมด่ดรับไสห้ตะเกมียงทมีที่เปป็นควรันแลห้ว

_______________
ขข้อ 22-32:

12:22 แลห้วมมีคนหนศึที่งถผกพามาหาพระองคห์ ซศึที่งเขามมี
ผมีตนหนศึที่งเขห้าสริงอยผด่ ตาบอดและเปป็นใบห้ และ
พระองคห์ทรงรรักษาเขาใหห้หาย จนกระทรัที่งคนตาบอด
และใบห้นรันี้นทรันี้งพผดและเหก็นไดห้
12:23 และประชาชนททุกคนกก็ประหลาดใจ และ
กลด่าววด่า “คนนมีนี้เปป็นบทุตรชายของดาวริดมริใชด่หรคือ”
12:24 แตด่เมคืที่อพวกฟารริสมีไดห้ยรินเชด่นนรันี้น พวกเขากก็
กลด่าววด่า “คนนมีนี้มริไดห้ขรับพวกผมีออก ยกเวห้นโด
ยอาศรัยเบเอลเซบผบเจห้านายของพวกผมีเหลด่านรันี้น”
12:25 และพระเยซผทรงทราบบรรดาความคริดของ

พวกเขา และตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ราชอาณาจรักร
ททุกแหด่งซศึที่งแตกแยกกรันเองกก็จะถผกนคามาสผด่การรกรห้าง
และบรรดานครหรคือครรัวเรคือนซศึที่งแตกแยกกรันเองจะ
ตรันี้งอยผด่ไมด่ไดห้
12:26 และถห้าซาตานขรับซาตานออก มรันกก็แตกแยก
กรันในตรัวมรันเอง แลห้วอาณาจรักรของมรันจะตรันี้งอยผด่
อยด่างไรไดห้
12:27 และถห้าเราโดยอาศรัยเบเอลเซบผบขรับผมีทรันี้ง
หลายออก ลผก ๆ ของทด่านทรันี้งหลายขรับพวกมรันออก
โดยอาศรัยใครเลด่า เหตทุฉะนรันี้นลผก ๆ ของทด่านทรันี้ง



หลายเองจะเปป็นผผห้ทมีที่ตรัดสรินทด่านทรันี้งหลาย
12:28 แตด่ถห้าเราขรับผมีทรันี้งหลายออกโดยพระ
วริญญาณของพระเจห้า อาณาจรักรของพระเจห้ากก็มา
ถศึงทด่านทรันี้งหลายแลห้ว
12:29 หรคือมริฉะนรันี้นคนหนศึที่งจะเขห้าไปในบห้านของคน
ทมีที่มมีกคาลรังมากและปลห้นเอาทรรัพยห์ของเขาอยด่างไรไดห้ 
ถห้าเขาไมด่จรับคนทมีที่มมีกคาลรังมากนรันี้นมรัดไวห้เสมียกด่อน และ
จากนรันี้นเขาจศึงจะปลห้นบห้านของเขาไดห้
12:30 ผผห้ทมีที่ไมด่อยผด่ฝฝ่ายเรากก็ตด่อสผห้กรับเรา และผผห้ทมีที่ไมด่

รวบรวมไวห้กรับเรากก็ทคาใหห้กระจรัดกระจายไปทรัที่ว
12:31 เพราะฉะนรันี้น เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า 
บาปและคคาหมริที่นประมาทททุกอยด่างจะโปรดยกโทษ
ใหห้มนทุษยห์ แตด่คคาหมริที่นประมาทตด่อพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์จะไมด่โปรดยกโทษใหห้มนทุษยห์
12:32 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่กลด่าวสรักคคาตด่อสผห้บทุตรมนทุษยห์ 
จะโปรดยกโทษสริที่งนมีนี้ใหห้ผผห้นรันี้น แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่กลด่าว
ตด่อสผห้พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ จะไมด่โปรดยกโทษสริที่งนมีนี้
ใหห้ผผห้นรันี้น ทรันี้งในโลกนมีนี้ หรคือในโลกทมีที่จะมานรันี้น

การหมริที่นประมาทตข่อพระวริญญาณบรริสธทธริธิ์
ขห้อความตรงนมีนี้ถผกกลด่าวถศึงในมาระโก 3:22-30 และในลผกา 11:14-23 นมีที่เปป็นการรรักษาใหห้หายอรันแสน

มหรัศจรรยห์ของชายผผห้หนศึที่งทมีที่มมีผมีตนหนศึที่งเขห้าสริง ตาบอดและเปป็นใบห้ เขาถผกผมีตนหนศึที่งเขห้าสริงจรริง ๆ และเขากก็ยอมรรับ 
เขามองไมด่เหก็นและเขาพผดไมด่ไดห้ เหก็นไดห้ชรัดวด่าความเจก็บปฝ่วยบางอยด่างของเรา อาจเปป็นการเสมียสตริมากมาย 
อาการสตริแตกบางอยด่าง และบางครรันี้งกก็ความโกรธแบบเกรินพอดมี และการตกเปป็นทาสสทุราและสารเสพตริด มมีตห้น
เหตทุมาจากการถผกผมีสริง พวกนรักเผดก็จการอยด่างมทุสโสลรินมี, ฮริตเลอรห์และสตาลริน, ในความหทุนหรันแบบเสมียสตริของ
พวกเขาเพคืที่อจะไดห้อคานาจ ดผเหมคือนจะถผกผมีสริง แนด่นอนวด่านรัที่นจะเปป็นความจรริงในวรันสทุดทห้ายเหลด่านรันี้นตามทมีที่กลด่าวไวห้
ในวริวรณห์ 16:13-16 ฝผงตรัตั๊กแตนทมีที่ออกมาจากนรกทมีที่ถผกแสดงภาพในวริวรณห์ บททมีที่ 9 ดผเหมคือนจะเปป็นพวกผมีทมีที่จะ
เขห้าสริงกองทรัพเหลด่านรันี้นของปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์

บาปซซที่งทรงอภษัยใหข้ไมข่ไดข้
พระเยซผทรงใชห้การรรักษาใหห้หายอรันแสนมหรัศจรรยห์นมีนี้เปป็นฉากหลรังสคาหรรับคคาสอนของพระองคห์เกมีที่ยวกรับ 

บาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้ (ขห้อ 31, 32) ดผเหมคือนวด่าพวกฟารริสมีเหลด่านมีนี้ไดห้ทคาบาปเชด่นนรันี้น จงสรังเกตวด่า “พระเยซผ
ทรงทราบบรรดาความคริดของพวกเขา” (ขห้อ 25) บาปหลรักของพวกเขาไมด่ไดห้อยผด่ในสริที่งทมีที่พวกเขากลด่าวแตด่ในสริที่งทมีที่
เกริดขศึนี้นในใจของพวกเขา การยกการงานเหลด่านรันี้นของพระครริสตห์วด่าเปป็นฝปีมคือของพญามารแบบทมีที่พวกเขากระทคา
ในขห้อ 24 เหก็นไดห้ชรัดวด่าไมด่ใชด่บาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้ “คคาหมริที่นประมาทตด่อพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์” ตามทมีที่มรันถผก
เรมียกในขห้อ 31, บาปทมีที่ยกโทษใหห้ไมด่ไดห้นมีนี้, ไมด่ใชด่แคด่บาปภายนอกอยด่างหนศึที่งในเรคืที่องของคคาพผด ตรงกรันขห้าม มรันอยผด่
ภายใน เปป็นการโจมตมีทมีที่หมริที่นประมาทตด่อพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ผผห้ทรงผลรักดรันคคาถามเรคืที่องการยอมรรับพระครริสตห์ใหห้
เปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอด เกมีที่ยวกรับบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น อด่านฮมีบรผ 6:4-6; 10:26-29 และ 1 ยอหห์น 5:16 เชด่น
กรัน

ขห้อเทก็จจรริงตด่อไปนมีนี้เปป็นความจรริงอยด่างชรัดเจนเกมีที่ยวกรับบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น: (1) มมีบาปซศึที่งทรง
อภรัยใหห้ไมด่ไดห้ประการเดมียวเทด่านรันี้น (ขห้อ 31) มรันไมด่ใชด่การฆาตกรรมหรคือการเลด่นชผห้หรคือการพผดสบถ ไมด่ใชด่แคด่การ
ปฏริเสธพระครริสตห์ (2) ผผห้คนทมีที่รรับความรอดแลห้วกก็ไมด่สามารถทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นเนคืที่องจากบาปทรันี้งสรินี้น
ของพวกเขาไดห้รรับการอภรัยแลห้วและพวกเขาไมด่สามารถเขห้าสผด่การปรรับโทษไดห้ (ยอหห์น 5:24; คส. 2:13) สคาหรรับผผห้



ทมีที่รรับความรอดแลห้ว ความรอดกก็เปป็นกรรมสริทธริธิ์หนศึที่งในปฝัจจทุบรันทมีที่เสรก็จสรินี้นแลห้ว พวกเขา “ถผกพริทรักษห์รรักษาโดยฤทธริธิ์
เดชของพระเจห้าโดยทางความเชคืที่อไปสผด่ความรอด” (ยอหห์น 10:28, 29; 1 เปโตร 1:5) บาปนมีนี้ถผกกระทคาโดยผผห้คน
ทมีที่หลงหายเทด่านรันี้น (3) บาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นถผกกระทคาโดยเหลด่าคนบาปทมีที่ไดห้รรับความสวด่างอรันยริที่งใหญด่แลห้ว
เทด่านรันี้น เชด่นพวกฟารริสมีเหลด่านมีนี้ผผห้ซศึที่งทราบคคาพยากรณห์เหลด่านรันี้นและไดห้เหก็นพยานหลรักฐานอรันแสนมหรัศจรรยห์แหด่ง
ฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์แลห้ว ดผการไดห้รรับความสวด่างนรันี้นซศึที่งถผกแสดงภาพในฮมีบรผ 6:4, 5 ในพระครัมภมีรห์ ฟาโรหห์ใน
สมรัยของโมเสส และยผดาสอริสคารริโอทดผเหมคือนจะทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น เหมคือนกรับทมีที่ปฏริปฝักษห์ตด่อพระ
ครริสตห์นรันี้นจะกระทคาอยด่างชรัดเจน (4) บาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นถผกเชคืที่อมโยงกรับการปฏริเสธพระครริสตห์โดยคน
บาปคนหนศึที่งเสมอ ไมด่ใชด่ททุกคนทมีที่ปฏริเสธพระครริสตห์ในฐานะพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น แตด่วด่า
แตด่ละคนอาจทคาเชด่นนรันี้น (5) บาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นเปป็นการปฏริเสธพระครริสตห์แบบสมบผรณห์และเปป็นทมีที่สทุดซศึที่ง
ชรัดเจนและหมริที่นประมาทเสมียจนมรันดผถผกและผลรักไสพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ไปเสมียเปป็นนริตยห์ จากนรันี้นพระองคห์กก็ไมด่
ทรงทคางานในใจ ไมด่นคาการฟฟ้องใจหรคือปลทุกเรห้าความปรารถนาทมีที่จะรรับความรอดอมีกตด่อไป ปกตริแลห้วคนเหลด่านรันี้นทมีที่
รผห้สศึกวด่าตนไดห้ทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นกก็ยรังไมด่ไดห้ทคา สด่วนคนทมีที่ทคาไปแลห้วนรันี้นกก็ไมด่ใสด่ใจเนคืที่องจากพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์ทรงถอนตรัวไปจากเขาแลห้ว การหรันมาหาพระเจห้าอยด่างแทห้จรริงทรันี้งหมดตห้องเกริดขศึนี้นโดยการกระทคากริจของ
พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ตด่อหรัวใจ ถห้าพระองคห์ทรงถอนตรัวไป พระเจห้ากก็ไมด่ทรงมมีตรัวแทนอคืที่นแลห้วทมีที่จะทรงฟฟ้องใจและ
ชด่วยคนบาปคนหนศึที่งใหห้รอด นมีที่อธริบายวด่าทคาไมการหมริที่นประมาทตด่อพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เปป็นเรคืที่องอรันตราย
มากกวด่าคคาพผดทมีที่ตด่อสผห้พระครริสตห์ (ขห้อ 32) พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงเปป็นโอกาสสทุดทห้ายของพระเจห้าทมีที่จะทคาใหห้คน
บาปคนหนศึที่งเชคืที่อวางใจพระครริสตห์และรรับความรอด (6) ความปรารถนาทมีที่จะรรับความรอดพริสผจนห์ใหห้เหก็นวด่าคน ๆ 
หนศึที่งยรังไมด่ไดห้ทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น (วว. 21:6; 22:17) ททุกคนทมีที่รรับเครคืที่องหมายของสรัตวห์รห้ายนรันี้นในสมรัย
ความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งกก็จะทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น เราคริดเชด่นนรันี้น เนคืที่องจากคนทรันี้งปวงจะทคาเชด่นนมีนี้
ยกเวห้นคนเหลด่านรันี้นทมีที่ชคืที่อของพวกเขาถผกจดไวห้ในหนรังสคือแหด่งชมีวริต (วว. 13:8; 14:9-11)

สคาหรรับคคาอธริบายเพริที่มเตริมเกมีที่ยวกรับบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น ดผแผด่นพรับคคาเทศนา, Crossing the 
Deadline, ผผห้แตด่งคนนมีนี้, 24 หนห้า, สคานรักพริมพห์เดมียวกรัน

หากทด่านใดอด่านขห้อความนมีนี้อยผด่ซศึที่งไมด่แนด่ใจวด่าตนรรับความรอดแลห้ว ผมกก็ขอรห้องคทุณ จงระวรังใหห้ดมีวด่าคทุณไมด่
ผลรักไสพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ไปเสมีย ถห้าพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงกระทคากริจกรับคทุณอยผด่บห้าง จงถด่อมใจเดรินตามการ
ทรงนคาของพระองคห์และรรับความรอดขณะทมีที่คทุณยรังทคาไดห้อยผด่ เกรงวด่าคทุณจะทคาบาปเชด่นนรันี้นทมีที่ไมด่มมีการยกโทษใน
โลกนมีนี้หรคือในโลกทมีที่จะมานรันี้น (ขห้อ 32)

__________________
ขข้อ 33-37:

12:33 จงกระทคาใหห้ตห้นไมห้ดมี และผลของตห้นไมห้นรันี้นดมี 
หรคือมริฉะนรันี้นจงกระทคาใหห้ตห้นไมห้เลว และผลของ
ตห้นไมห้นรันี้นเลว เพราะตห้นไมห้ถผกรผห้จรักโดยผลของมรัน
12:34 โอ ชรัที่วอายทุแหด่งงผรห้ายทรันี้งหลาย พวกทด่าน ซศึที่ง

เปป็นคนชรัที่วรห้าย จะพผดสริที่งดมี ๆ ไดห้อยด่างไร ดห้วยวด่าจาก
บรรดาสริที่งทมีที่เตก็มอยผด่ในใจ ปากกก็พผดออกมา
12:35 คนดมีกก็เอาของดมีทรันี้งหลายออกมาจากคลรังดมี
แหด่งใจนรันี้น และคนชรัที่วรห้ายกก็เอาของชรัที่วรห้ายทรันี้งหลาย



ออกมาจากคลรังชรัที่วรห้าย
12:36 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า คคาทมีที่ไมด่เปป็น
สาระททุกคคาทมีที่มนทุษยห์จะพผดนรันี้น พวกเขาจะตห้อง
ใหห้การสคาหรรับคคาเหลด่านรันี้นในวรันแหด่งการพริพากษา

12:37 เพราะวด่าโดยบรรดาคคาของทด่าน ทด่านกก็จะ
พห้นโทษไดห้ และโดยบรรดาคคาของทด่าน ทด่านจะตห้อง
ถผกปรรับโทษ”

คสาพผดของคน ๆ หนซที่งกด็เปปิดเผยใจของเขา
ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้บอกวด่ามมีอะไรผริดกรับคนทรันี้งโลก มรันคคือใจของมนทุษยห์ ความคริดทมีที่ชรัที่ว คคาพผดทมีที่ชรัที่ว การก

ระทคาทมีที่ชรัที่ว ทรันี้งหมดออกมาจากใจทมีที่ชรัที่ว เหลด่าคนชรัที่วทมีที่ยรังไมด่ไดห้บรังเกริดใหมด่ ซศึที่งพระเยซผทรงเรมียกวด่า “ชรัที่วอายทุแหด่งงผ
รห้าย” งผพริษทรันี้งหลาย จะสามารถ “พผดสริที่งดมี ๆ” หรคือทคาสริที่งดมีตด่าง ๆ ไดห้อยด่างไร? มนทุษยห์เปป็นคนชรัที่วโดยสรันดาน
เหมคือนกรับทมีที่งผหางกระดริที่งกก็เตก็มไปดห้วยพริษรห้ายโดยธรรมชาตริ การศศึกษา วรัฒนธรรม การปฏริรผปจะไมด่ทคาใหห้มนทุษยห์
คนใดเปป็นคนดมี และไมด่ทคาใหห้งผพริษตรัวใดปลอดภรัย คทุณไมด่อาจคาดหวรังผลดมีจากตห้นไมห้ชรัที่วไดห้ การดมีตด่าง ๆ จากใจทมีที่
ยรังไมด่ไดห้บรังเกริดใหมด่ เกมีที่ยวกรับเรคืที่องตห้นไมห้และผล จงสรังเกตคคาพผดของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาในมรัทธริว 3:8-10, คคา
ตรรัสของพระเยซผในมรัทธริว 7:16-20 และลผกา 6:43, 44 ดผ อริสยาหห์ 57:20; มรัทธริว 15:19 และยากอบ 3:12 เชด่น
กรัน ศาสนาชนริดใดกก็ตามทมีที่ไมด่เปลมีที่ยนแปลงจริตใจกก็ไรห้ประโยชนห์และไรห้ฤทธริธิ์เดชอยด่างสรินี้นเชริง

จงสรังเกตจากพระคคาตอนนมีนี้ถศึงความสคาครัญของคคาพผด (1) คคาพผดเปป็นตรัวบด่งชมีนี้ทมีที่ชรัดเจนทมีที่สทุดเกมีที่ยวกรับสภาพ
ของจริตใจ (ขห้อ 34) (2) มนทุษยห์จะถผกพริพากษาสคาหรรับททุกคคาพผดพลด่อย ๆ ทมีที่พวกเขาพผด (ขห้อ 36) นมีที่ชด่วยเราใหห้มอง
เหก็นความสคาครัญของการกลด่าวยอมรรับความเชคืที่อในพระครริสตห์ตด่อหนห้าผผห้คน จงเปรมียบเทมียบขห้อ 37 กรับมรัทธริว
10:32, 33 และโรม 10:9, 10

จงสรังเกตวด่าบาปกมีที่อยด่างทมีที่ทคาใหห้พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เสมียพระทรัยถผกกระทคาดห้วยลรินี้นตามทมีที่เอเฟซรัส 4:25 
ถศึง 5:4 กลด่าวไวห้: (1) การมทุสา (2) คคาเสคืที่อมทราม (3) ความขมขคืที่น (4) ความขรัดเคคือง (5) ความโกรธ (6) การ
ทะเลาะเถมียงกรัน (7) การพผดเสมียดสมี (8) การพผดเลด่นไมด่เปป็นเรคืที่อง (9) การพผดตลกหยาบโลนเกเร

บททมีที่สามของยากอบบอกเกมีที่ยวกรับความชรัที่วรห้ายถศึงตายของลรินี้น มรันกลด่าววด่า 1. เพราะลรินี้นนรันี้นชรัที่วเหลคือเกริน
ครริสเตมียนจคานวนไมด่มากนรักจศึงควรพยายามทมีที่จะเปป็น “อาจารยห์” นรัที่นคคือ ครผสอนพระครัมภมีรห์ (ขห้อ 1) 2. ถห้าผผห้ใด
พริชริตลรินี้นไดห้ เขากก็คงเปป็นคนทมีที่สมบผรณห์แบบ (ขห้อ 2) 3. “และลรินี้นนรันี้นกก็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหด่งความชรัที่วชห้า ลรินี้นกก็เปป็น
เชด่นนรันี้นทด่ามกลางบรรดาอวรัยวะของพวกเรา จนมรันทคาใหห้ทรันี้งรด่างกายเปป็นมลทรินไป และเผาไหมห้วริถมีแหด่งธรรมชาตริ 
และมรันเองกก็ตริดไฟแหด่งนรก” (ขห้อ 6) 4. ลรินี้นเปป็นอวรัยวะเดมียวของรด่างกายทมีที่ทคาใหห้เชคืที่องไมด่ไดห้ (ขห้อ 7, 8) 5. มรันเปป็น
อวรัยวะทมีที่อาจทคาใหห้ออมชอมคคาพยานของครริสเตมียนไดห้มากทมีที่สทุด (ขห้อ 9-14) ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรทมีที่จะเฝฟ้าระวรัง
ลรินี้นของตนดห้วยใจขวนขวายและอธริษฐานคคาอธริษฐานของดาวริด, “โอ ขห้าแตด่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงตรันี้งยามเฝฟ้าปาก
ของขห้าพระองคห์ ขอทรงรรักษาประตผแหด่งรริมฝปีปากของขห้าพระองคห์” (สดด. 141:3) และ “ขอใหห้บรรดาถห้อยคคา
จากปากของขห้าพระองคห์ และการตรศึกตรองแหด่งใจของขห้าพระองคห์ เปป็นทมีที่พอพระทรัยในสายพระเนตรของ
พระองคห์เถริด โอ ขห้าแตด่พระเยโฮวาหห์ กคาลรังของขห้าพระองคห์และพระผผห้ไถด่ของขห้าพระองคห์” (สดด. 19:14) จง
สรังเกตทมีที่นรัที่นอมีกครรันี้งถศึงการเชคืที่อมโยงของใจกรับลรินี้น ความหวรังเดมียวสคาหรรับครริสเตมียนคนใดทมีที่จะมมีชรัยชนะเกมีที่ยวกรับลรินี้น
ของตนกก็คคือ การทมีที่ใจของเขาไดห้รรับการชคาระใหห้สะอาดททุกวรัน



__________________
ขข้อ 38-42:

12:38 แลห้วบางคนในพวกธรรมาจารยห์และพวกฟา
รริสมีตอบ โดยกลด่าววด่า “อาจารยห์เจห้าขห้า พวกขห้าพเจห้า
อยากจะเหก็นหมายสคาครัญอรันหนศึที่งจากทด่าน”
12:39 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสแกด่พวกเขาวด่า 
“คนชรัที่วอายทุทมีที่ชรัที่วรห้ายและเลด่นชผห้แสวงหาหมายสคาครัญ
และจะไมด่โปรดใหห้หมายสคาครัญแกด่มรันเลย เวห้นไวห้แตด่
หมายสคาครัญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์
12:40 ดห้วยวด่า ‘โยนาหห์ไดห้อยผด่ในทห้องปลาวาฬนรันี้น
สามวรันและสามคคืน’ ฉรันใด บทุตรมนทุษยห์จะอยผด่ใน
ทห้องแผด่นดรินโลกสามวรันและสามคคืนฉรันนรันี้น

12:41 ชาวนมีนะเวหห์จะลทุกขศึนี้นในการพริพากษาพรห้อม
กรับคนชรัที่วอายทุนมีนี้ และจะกลด่าวโทษมรัน เพราะวด่าชาว
นมีนะเวหห์ไดห้กลรับใจเสมียใหมด่เพราะการประกาศของ
โยนาหห์ และดผเถริด ผผห้หนศึที่งทมีที่เปป็นใหญด่กวด่าโยนาหห์กก็อยผด่
ทมีที่นมีที่
12:42 นางกษรัตรริยห์แหด่งทริศใตห้จะลทุกขศึนี้นในการ
พริพากษาพรห้อมกรับคนชรัที่วอายทุนมีนี้ และจะกลด่าวโทษ
มรัน เพราะวด่าพระนางนรันี้นไดห้มาจากทมีที่สทุดปลายของ
แผด่นดรินโลกเพคืที่อจะฟฝังสตริปฝัญญาของซาโลมอน และ
ดผเถริด ผผห้หนศึที่งซศึที่งเปป็นใหญด่กวด่าซาโลมอนกก็อยผด่ทมีที่นมีที่

โยนาหย์ ภาพเลด็งหนซที่งของพระครริสตย์
การรห้องขอหมายสคาครัญใด ๆ โดยพวกฟารริสมีเหลด่านมีนี้กก็มมีลรักษณะไมด่จรริงใจ พวกเขาเพริที่งไดห้เหก็นการรรักษา

ใหห้หายทมีที่แสนมหรัศจรรยห์เชด่นนรันี้นแลห้ว (ขห้อ 22) ซศึที่งควรทมีที่จะทคาใหห้คนทมีที่มมีเหตทุผลคนใดเชคืที่อสริที่งใดกก็ตามทมีที่พระเยซผตรรัส
ความไมด่จรริงใจของพวกเขาไดห้ทคาใหห้พระเยซผตรรัสตอบแบบทมีที่พระองคห์ไดห้กระทคาในขห้อ 39 พระเยซผทรงพริสผจนห์
พระองคห์เองแกด่ใจทรันี้งหลายทมีที่ซคืที่อตรงและแสวงหาเหมคือนทมีที่พระองคห์ไดห้ทรงกระทคาแกด่โธมรัสทมีที่สงสรัยเกมีที่ยวกรับการคคืน
พระชนมห์ของพระองคห์ (ยอหห์น 20:24-29) พระองคห์ทรงสด่งพยานหลรักฐานไปใหห้ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาวด่า
พระองคห์ทรงเปป็นพระเมสสริยาหห์นรันี้นจรริง ๆ (มธ. 11:4-6) พระองคห์ตรรัสแกด่เหลด่าสาวกของยอหห์นทมีที่งทุนงงและมมีใจหริว
กระหายทมีที่ตริดตามพระองคห์มาวด่า “จงมาและดผเถริด” (ยอหห์น 1:39) และแกด่นาธานาเอลผผห้ซศึที่งยอมรรับคคาเชริญนรันี้น
เชด่นกรันวด่า “จงมาและดผเถริด” พระเยซผกก็พริสผจนห์ความรผห้ทมีที่เหนคือธรรมชาตริของพระองคห์และทรงสรัญญาการ
มหรัศจรรยห์ทมีที่ใหญด่โตมากยริที่งกวด่านมีนี้อมีก (ยอหห์น 1:46-51) ใจของผผห้ใดทมีที่ซคืที่อตรงในการแสวงหาพระเยซผกก็จะพบวด่า
พระองคห์ทรงพรห้อมทมีที่จะพริสผจนห์พระองคห์เองเหมคือนทมีที่พระองคห์ทรงสรัญญาไวห้ในยอหห์น 7:17, “ถห้าผผห้ใดตรันี้งใจกระทคา
ตามพระประสงคห์ของพระองคห์ ผผห้นรันี้นกก็จะทราบถศึงหลรักคคาสอนนรันี้นวด่า หลรักคคาสอนนรันี้นมาจากพระเจห้า หรคือวด่าเรา
กลด่าวตามใจของเราเอง” พระเยซผทรงไมด่สนทมีที่จะพริสผจนห์พระองคห์เองแกด่ผผห้ทมีที่มมีใจชรัที่วและประสงคห์รห้าย ทมีที่ไมด่อยากรรับ
ใชห้พระองคห์หากพวกเขาไดห้รผห้วด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดนรันี้น และไมด่แนด่วด่าดห้วยเหตทุนมีนี้ พระองคห์จศึงทรง
บรัญชาคนเปป็นอรันมากมริใหห้บอกเลด่าเรคืที่องนมีนี้เมคืที่อพระองคห์ทรงรรักษาพวกเขาใหห้หาย พระองคห์ไมด่ไดห้กคาลรังพยายามทมีที่
จะพริสผจนห์พระองคห์เองแกด่พวกฟารริสมี 

“หมายสคาครัญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์” ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้มมีความสคาครัญมาก ประการแรก พระเยซผ
เองตรรัสอยด่างชรัดแจห้งวด่าเรคืที่องราวเกมีที่ยวกรับโยนาหห์และปลาวาฬนรันี้นเปป็นความจรริง โยนาหห์ไดห้อยผด่ในทห้องปลานรันี้นเปป็น
เวลาสามวรันและสามคคืนจรริง ๆ คคาทมีที่แปลเปป็น ปลาวาฬ ในทมีที่นมีนี้ในฉบรับคริงเจมสห์จรริง ๆ แลห้วหมายถศึง สรัตวห์
ประหลาดทะเลขนาดใหญด่ตรัวหนศึที่ง มรันอาจเปป็นปลาวาฬตรัวหนศึที่งหรคือมรันอาจเปป็นฉลามชนริดหนศึที่งกก็ไดห้ แนด่นอนวด่า 



ตามทมีที่โยนาหห์ 1:17 กลด่าว มรันเปป็น “ปลามหศึมาตรัวหนศึที่ง” ทมีที่พระเยโฮวาหห์ทรงเตรมียมไวห้โดยเฉพาะ “เพคืที่อกลคืนโย
นาหห์เขห้าไป” “และโยนาหห์กก็อยผด่ในทห้องปลานรันี้นสามวรันและสามคคืน” พระเยซผตรรัสวด่านรัที่นเปป็นความจรริงตามตรัว
อรักษร ถห้าคทุณเชคืที่อโยนาหห์ไมด่ไดห้ คทุณกก็เชคืที่อพระครริสตห์ไมด่ไดห้ พวกสมรัยใหมด่นริยมทมีที่ไมด่ยอมรรับความถผกตห้องตามตรัว
อรักษรของหนรังสคือโยนาหห์กก็กคาลรังโจมตมีพระเยซผครริสตห์ ถห้าหนรังสคือโยนาหห์ไมด่ใชด่พระวจนะทมีที่ผริดพลาดไมด่ไดห้ของ
พระเจห้า หนรังสคือมรัทธริวกก็ไมด่ใชด่เชด่นกรัน เพราะมรันกลด่าวเรคืที่องเดมียวกรัน และถห้าบรันทศึกเหตทุการณห์นมีนี้ไมด่เปป็นความจรริง 
พระเยซผกก็ไมด่เปป็นอยด่างทมีที่พระองคห์ทรงกลด่าวอห้างวด่าเปป็น, พระบทุตรของพระเจห้า, เพราะพระเยซผตรรัสวด่ามรันเปป็น
ความจรริง

ขห้อ 40 บอกวด่าพระเยซผทรงอยผด่ในอทุโมงคห์ฝฝังศพนรันี้นนานเทด่าไร “สามวรันและสามคคืน” นมีที่มมีความสคาครัญ 
มรันแสดงใหห้เหก็นวด่าประเพณมีของคาทอลริกทมีที่วด่าพระเยซผทรงสรินี้นพระชนมห์วรันศทุกรห์ ถผกฝฝังคคืนนรันี้นและทรงเปป็นขศึนี้นเชห้า
วรันอาทริตยห์ โดยอยผด่ในอทุโมงคห์ฝฝังศพนรันี้นแคด่วรันเดมียวกรับสองคคืน ไมด่เปป็นความจรริง ความผริดพลาดนรันี้นของพวก
คาทอลริกและคนอคืที่น ๆ เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีตห้นเหตทุมาจากการตมีความผริดเกมีที่ยวกรับ “วรันสะบาโต” ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงใน
ยอหห์น 19:31 และพระคคาตอนอคืที่น ๆ วรันสะบาโตทมีที่ถผกกลด่าวถศึงนรันี้นซศึที่งไดห้เรริที่มตห้นตอนดวงอาทริตยห์ตกเมคืที่อพระเยซผ
ทรงถผกตรศึงกางเขนคคือ วรันสะบาโตประจคาปปีหรคือวรันหยทุดพรักซศึที่งเฉลริมฉลองมคืนี้อคที่คาปฝัสกาและเรริที่มตห้นเทศกาลกริน
ขนมปฝังไรห้เชคืนี้อเจก็ดวรันนรันี้นตามทมีที่ทรงบรัญชาไวห้ในอพยพ 12:14-19 วรันสะบาโตนรันี้น วรันหยทุดพรักประจคาปปีและการ
ประชทุมศรักดริธิ์สริทธริธิ์ มาในวรันหนศึที่งทมีที่กคาหนดไวห้ นรัที่นคคือ วรันทมีที่สริบหห้าของเดคือนอาบมีบ (ลนต. 23:6,7; พบญ. 16:1-8) 
ฉะนรันี้นพระเยซผทรงถผกตรศึงกางเขนในวรันพทุธ วรันทมีที่สริบสมีที่ของเดคือนอาบมีบ วรันทมีที่ลผกแกะปฝัสกานรันี้นถผกฆด่า พระองคห์ทรง
ถผกฝฝังเยก็นวรันนรันี้นและอยผด่ในอทุโมงคห์ฝฝังศพนรันี้นนานสามวรัน คคือวรันพฤหรัสบดมี วรันศทุกรห์ และวรันเสารห์ พรห้อมกรับสามคคืน
นรันี้นทมีที่มากด่อนหนห้า และทรงเปป็นขศึนี้นประมาณกด่อนรทุด่งสางเชห้าวรันอาทริตยห์ (มธ. 28:1-6) พระเยซผทรงอยผด่ในอทุโมงคห์ฝฝัง
ศพนรันี้นนานสามวรันและสามคคืน มรันอาจยาวนานกวด่านรันี้น แตด่ไมด่มมีทางนห้อยไปกวด่านรันี้นไดห้ ผมเชคืที่ออยด่างนรันี้น ตามทมีที่
มรัทธริว 12:40 กลด่าว ฉะนรันี้นพระองคห์จศึงทรงอยผด่ในอทุโมงคห์ฝฝังศพนรันี้นนานสองวรันสะบาโต-วรันหนศึที่งคคือวรันสะบาโต
ประจคาปปีซศึที่งตรงกรับวรันทมีที่สริบหห้าเดคือนอาบมีบเสมอ ในตอนตห้นของเทศกาลกรินขนมปฝังไรห้เชคืนี้อ (อพย. 12:14-16) และ
วรันสะบาโตประจคาสรัปดาหห์ของพวกยริวซศึที่งตรงกรับวรันเสารห์ วรันทมีที่เจก็ดของสรัปดาหห์ จงสรังเกตวด่าพระเยซผทรงรรับประ
ทานมคืนี้อปฝัสกา แตด่ไมด่ไดห้รรับประทานเนคืนี้อลผกแกะปฝัสกาเนคืที่องจากลผกแกะเหลด่านรันี้นกคาลรังถผกฆด่าอยผด่ขณะทมีที่พระเยซผ
กคาลรังสรินี้นพระชนมห์บนกางเขนนรันี้น เมคืที่อพระเยซผทรงถผกตรศึงอยผด่บนกางเขนนรันี้น มรันกก็เปป็น “วรันเตรมียมแหด่งปฝัสกา”
(ยอหห์น 19:14, 31)

ขห้อ 41 และ 42 แสดงใหห้เหก็นวด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่การพริพากษาแหด่งพระทมีที่นรัที่งใหญด่สมีขาว (วว. 
20:12-15) จะลทุกขศึนี้นเพคืที่อใหห้การปรรักปรคาผผห้คนทมีที่ไมด่รรับความรอดเหลด่านรันี้น ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้แสดงใหห้เหก็นวด่าโยนาหห์
เปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของพระครริสตห์และทคาใหห้เหตทุการณห์เรคืที่องการถผกปลาวาฬตรัวหนศึที่งกลคืนเขห้าไปนรันี้นมมีความสคาครัญ
อยด่างมหาศาลในฐานะภาพเลก็งหนศึที่งของการถผกฝฝังและการคคืนพระชนมห์ของพระเยซผ การคคืนพระชนมห์ฝฝ่าย
รด่างกายของพระเยซผพริสผจนห์ใหห้เหก็นความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ การคคืนพระชนมห์นมีนี้ “ตามทมีที่เขมียนไวห้ในพระ
ครัมภมีรห์” เปป็นสด่วนหนศึที่งของขด่าวประเสรริฐ (1 คร. 15:4-8) และพระเจห้าทรงอทุตสด่าหห์มากเปป็นพริเศษทมีที่มมีประจรักษห์
พยานหลายคนทมีที่ไดห้เหก็นพระครริสตห์ผผห้ทรงคคืนพระชนมห์แลห้ว



จงหมายเหตทุวด่าหนศึที่งในเหตทุผลหลรักทมีที่ตห้องมมีพวกอรัครทผตกก็คคือเพคืที่อทมีที่พวกเขาจะเปป็นประจรักษห์พยานถศึงการ
คคืนพระชนมห์นรันี้น (กริจการ 1:22) และในการเทศนาของพวกเขาพวกอรัครทผตกก็พผดถศึงการคคืนพระชนมห์นมีนี้ซนี้คาแลห้วซนี้คา
อมีก (กริจการ 2:24-36; 3:15; 4:10, 33; 5:31, 32; 23:6; 24:15, 21; 25:19) การคคืนพระชนมห์ฝฝ่ายรด่างกายจรริง 
ๆ ของพระครริสตห์มมีความสคาครัญทมีที่สทุด ปราศจากการนรันี้นการเทศนาทรันี้งสรินี้นและความเชคืที่อกก็เปลด่าประโยชนห์ (1 คร. 
15:14, 17) แผนการแหด่งความรอดกก็คงไมด่สมบผรณห์ และคงไมด่มมีใครรรับความรอดไดห้

_________________
ขข้อ 43-45:

12:43 เมคืที่อผมีโสโครกออกมาจากผผห้ใดแลห้ว มรันกก็เดริน
ทด่องไปในสถานทมีที่แหห้งแลห้งทรันี้งหลาย โดยแสวงหา
การหยทุดพรัก แตด่ไมด่พบเลย
12:44 แลห้วมรันกก็กลด่าววด่า ‘ขห้าจะกลรับไปยรังเรคือน
ของขห้าทมีที่ขห้าไดห้ออกมานรันี้น’ และเมคืที่อมรันมาถศึงแลห้ว 
มรันกก็พบวด่าเรคือนนรันี้นวด่างเปลด่า ถผกปฝัดกวาดและ

ตกแตด่งไวห้แลห้ว
12:45 แลห้วมรันจศึงไปและพาผมีอคืที่นอมีกเจก็ดผมีทมีที่ชรัที่วกวด่า
มรันเองมาดห้วยกรันกรับมรัน และพวกมรันกก็เขห้าไปและ
อาศรัยอยผด่ทมีที่นรัที่น และสภาพในตอนทห้ายของคนนรันี้นกก็
เลวรห้ายกวด่าตอนแรก จะเปป็นอยด่างนรันี้นแหละกรับคน
ชรัที่วอายทุอรันชรัที่วนมีนี้”

ปฏริรผปแตข่ไมข่ไดข้บษังเกริดใหมข่
จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับลผกา 11:24-26 มมีความแตกตด่างกรันเลก็กนห้อย
นมีที่เปป็นภาพของผผห้หลงหายคนหนศึที่งทมีที่ปฏริรผปตรัวเอง เราเรมียนรผห้วด่าวริญญาณชรัที่วบางครรันี้งกก็อาจออกไปจากคน 

ๆ หนศึที่งโดยทมีที่เขาไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อ จงสรังเกตวด่ามรันออกไปเอง มรันไมด่ไดห้ถผกขรับออก ดผเชด่นกรันวด่าวริญญาณชรัที่วตนนรันี้น
ยรังพผดถศึงคน ๆ นรันี้นอยผด่วด่าเปป็น “เรคือนของขห้า” (ขห้อ 44) เรคือนนรันี้น เมคืที่อมรันกลรับมา กก็ “วด่างเปลด่า” พระเยซผไมด่ทรง
อยผด่ทมีที่นรัที่น คน ๆ นรันี้นไมด่เคยรรับความรอดเลย อทุปนริสรัยของคนเปป็นอรันมากถผก “ปฝัดกวาดและตกแตด่ง” แตด่กก็วด่างเปลด่า
ไมด่มมีความรอดทมีที่แทห้จรริงใด ๆ  ไมด่มมีการปลอบประโลมใจทมีที่แทห้จรริง ไมด่มมีพระครริสตห์ผผห้ทรงพระชนมห์อยผด่จรริง ๆ เลย 
การปฏริรผปตรัวเองนรันี้นใชห้ไมด่ไดห้ผล ตห้องมมีพระครริสตห์สถริตอยผด่ดห้วยถศึงจะชด่วยใหห้รอดไดห้ ดผ 1 ยอหห์น 5:11-13

เราควรเหก็นวด่าพระคคาขห้อนมีนี้ไมด่ไดห้แสดงภาพผผห้หนศึที่งทมีที่รรับความรอดแลห้วซศึที่งสผญเสมียความรอดไป แตด่แสดง
ภาพผผห้หลงหายคนหนศึที่งซศึที่งวริญญาณชรัที่วตนนรันี้นสมรัครใจออกไปเองจากนรันี้นกก็กลรับมา

_________________
ขข้อ 46-50:

12:46 ขณะทมีที่พระองคห์ยรังตรรัสกรับประชาชนอยผด่นรันี้น 
ดผเถริด มารดาของพระองคห์และพวกนห้องชายของ
พระองคห์ยคืนอยผด่ขห้างนอก ประสงคห์จะสนทนากรับ
พระองคห์
12:47 แลห้วคนหนศึที่งทผลพระองคห์วด่า “ดผเถริด มารดา
ของพระองคห์และพวกนห้องชายของพระองคห์ยคืนอยผด่
ขห้างนอก ประสงคห์จะสนทนากรับพระองคห์”

12:48 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับผผห้ทมีที่ทผล
พระองคห์นรันี้นวด่า “ใครเปป็นมารดาของเรา และใคร
เปป็นพวกนห้องชายของเรา”
12:49 และพระองคห์ทรงเหยมียดพระหรัตถห์ของ
พระองคห์ไปทางพวกสาวกของพระองคห์ และตรรัสวด่า
“ดผเถริด มารดาของเราและพวกนห้องชายของเรา
12:50 ดห้วยวด่าผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะกระทคาตามนนี้คาพระทรัย



พระบริดาของเราผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ ผผห้นรันี้นแหละ เปป็นนห้องชาย และนห้องสาว และมารดาของเรา”
มารดาและพทีที่นข้องของพระเยซผกด็ไมข่ดทีกวข่า
ผผข้ใดททีที่กระทสาตามนชื้สาพระทษัยของพระเจข้า

เหตทุการณห์ตอนนมีนี้ถผกเลด่าเชด่นกรันในมาระโก 3:31-35 และลผกา 8:19-21 ในลผกาเราเรมียนรผห้วด่าฝผงชนนรันี้น
มากมายเสมียจนมารดาและนห้อง ๆ ของพระองคห์เขห้าไปใกลห้ไมด่ไดห้ (ลผกา 8:19) “พวกนห้องชาย” ของพระเยซผคคือ
พวกนห้องชายรด่วมมารดาของพระองคห์ซศึที่งชคืที่อของพวกเขาคคือ ยากอบ โยเสส ซมีโมน และยผดาส พระองคห์ทรงมมีพวก
นห้องสาวรด่วมมารดาเชด่นกรัน (มธ. 13:55, 56) คนเหลด่านมีนี้เปป็นลผก ๆ ของมารมียห์และโยเซฟ ขณะทมีที่พระเยซผทรงเปป็น
บทุตรชายของมารมียห์และของพระเจห้า พวกนห้อง ๆ เหลด่านมีนี้เหก็นไดห้ชรัดวด่ายรังไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อตอนนมีนี้และไมด่ไดห้เชคืที่อใน
พระเยซผ (ยอหห์น 7:5) เหก็นไดห้ชรัดวด่าพวกเขาไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อจนกระทรัที่งหลรังจากทมีที่พระเยซผทรงเปป็นขศึนี้นจากตาย
แลห้ว พระเยซผทรงสด่งขด่าวสารพริเศษมาถศึงพวกเขา (มธ. 28:10) พวกเขากลรับใจเชคืที่อและอยผด่ในหมผด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่เฝฟ้า
คอยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์กด่อนเพก็นเทคอสตห์ (กริจการ 1:14) พระเยซผทรงบรัญชาคนอคืที่น ๆ ใหห้ทคาสริที่งใดในการเตก็มใจ
สละทรินี้งสริที่งสารพรัด (ลผกา 14:26-33) พระองคห์เองกก็ทรงบรัญชาคนเหลด่านรันี้นทมีที่พระองคห์ทรงรรักเชด่นกรัน ดผพระสรัญญา
อรันเปปีปี่ยมสทุขของพระเยซผทมีที่ประทานใหห้แกด่อรัครทผตทรันี้งสริบสองในมรัทธริว 19:27-29 ขห้อ 29 ตรงนรันี้นแสดงใหห้เหก็นวด่า
สคาหรรับททุกคนทมีที่พวกเขาทรินี้งไวห้ขห้างหลรัง พระเจห้าจะทรงจรัดหาคนใหมด่ ๆ ทมีที่พวกเขารรักใหห้ พระเยซผทรงสละทรินี้ง
มารดาของพระองคห์เองและนห้อง ๆ ของพระองคห์เองเพคืที่อทมีที่พระองคห์จะทรงเปป็นพมีที่ชายใหญด่แกด่ททุกคนทมีที่หมายพศึที่ง
พระองคห์ และเปป็นบทุตรชายคนหนศึที่งใหห้คทุณแมด่ททุกคนไดห้พศึที่งพริง พระเยซผไมด่ทรงเปป็นบทุตรชายของนางมารมียห์เทด่านรันี้น 
พระองคห์ทรงเปป็น “บทุตรมนทุษยห์” มากยริที่งกวด่า โดยการทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระบริดา (ขห้อ 50) คน ๆ หนศึที่งกก็มมี
ความสรัมพรันธห์จรริง ๆ กรับพระเยซผผผห้ทรงเปป็นพมีที่ชายสทุดทมีที่รรักคนหนศึที่ง 

พวกคาทอลริกใหห้เหตทุผลวด่าคน ๆ หนศึที่งควรอธริษฐานตด่อนางมารมียห์เพคืที่อทมีที่นางจะอห้อนวอนตด่อพระเยซผพระ
บทุตรของนางเพคืที่อเรา แตด่ในทมีที่นมีนี้เราเหก็นวด่าครริสเตมียนคนใดทมีที่ทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้ากก็เปป็นทมีที่ยอมรรับพอ ๆ 
กรับนางมารมียห์! พระเยซผไมด่ทรงบอกเปป็นนรัยเลยวด่านางมารมียห์เปป็นมากกวด่าสตรมีครริสเตมียนทมีที่ดมีคนหนศึที่ง แนด่นอนวด่า
พระองคห์แสดงออกชรัดเจนแลห้ววด่าไมด่ควรมมีใครอธริษฐานตด่อนาง



มษัทธริว 13
ขข้อ 1, 2:

13:1 ในวรันนรันี้นเองพระเยซผเสดก็จออกไปจากบห้าน 
และประทรับนรัที่งทมีที่ชายทะเล
13:2 และประชาชนเปป็นอรันมากมาชทุมนทุมกรันมาหา

พระองคห์ ดรังนรันี้นพระองคห์จศึงเสดก็จลงไปในเรคือลคาหนศึที่ง
และประทรับนรัที่ง และบรรดาคนเหลด่านรันี้นกก็ยคืนอยผด่บน
ฝฝัปี่ง

พระเยซผทรงเทศนาจากเรชอลสาหนซที่ง
คทุณจคาไดห้วด่าหลรังจากทมีที่พระเยซผทรงรรับบรัพตริศมาแลห้ว (มธ. 3:13-17) และทรงถผกซาตานทดลอง (มธ. 

4:1-11) และทรงเทศนาในแถบแมด่นนี้คาจอรห์แดนตอนลด่างโดยทมีที่เหลด่าสาวกของพระองคห์ใหห้บรัพตริศมาคนเหลด่านรันี้นทมีที่
กลรับใจเชคืที่อ (ยอหห์น 4:1-3) พระองคห์กก็เสดก็จกลรับเขห้าไปในแควห้นกาลริลมีซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ พระองคห์ทรงเตริบโต อยด่างไร
กก็ตาม พระองคห์ทรงยห้ายทมีที่อยผด่ของพระองคห์จากเมคืองนาซาเรก็ธเมคืองเลก็กนรันี้นไปยรังเมคืองคาเปอรนาอทุม (มธ. 4:12, 
13) สารพรัดทมีที่มรัทธริวเลด่าเกมีที่ยวกรับงานรรับใชห้ปวงชนของพระองคห์เรคืที่อยมาจนถศึงเวลานมีนี้ไดห้เกริดขศึนี้นในและรอบแควห้นกา
ลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้น พรห้อมกรับถนนดมี ๆ ไมด่กมีที่เสห้นในแถบเนรินเขานรันี้น ประชากรทมีที่หนาแนด่นรอบทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้นกก็
ใชห้เรคือเปป็นวริธมีเดรินทางหลรักรอบชายฝฝัปี่งของทะเลนรันี้น เรคือในสมรัยนรันี้นมมีความสคาครัญพอ ๆ กรับรถยนตห์ในสมรัยนมีนี้เลย 
ฉะนรันี้นชคืที่อของทะเลกาลริลมีจศึงมมีกลริที่นหอมหวานของพระเยซผอยผด่รอบมรัน เนคืที่องจากเหตทุการณห์มากมายเหลคือเกรินเกมีที่ยว
กรับงานรรับใชห้ของพระองคห์ไดห้เกริดขศึนี้นโดยเชคืที่อมโยงกรับทะเลเลก็ก ๆ นรันี้น

เราคริดถศึงการทรงเรมียกของอรันดรผวห์ เปโตร ยากอบ และยอหห์นซศึที่งเปป็นชาวประมง มาเปป็นอรัครทผต (มธ. 
4:18-22) การทคาใหห้พายทุสงบ (มธ. 8:24-27) การจรับปลาไดห้อยด่างอรัศจรรยห์ในสองเหตทุการณห์แยกกรัน (ลผกา 5:4-6;
ยอหห์น 21:6-8) เราไมด่ประหลาดใจเลยทมีที่บทเพลงไพเราะหลายเพลงไดห้ถผกเขมียนเกมีที่ยวกรับ “ทะเลกาลริลมี” ผผห้คน
อาศรัยอยผด่รอบทะเลเลก็ก ๆ นรันี้นในอดมีตมากกวด่าในตอนนมีนี้ แผด่นดรินนรันี้นอทุดมสมบผรณห์และเมคืองทศบทุรมี (นครทรันี้งสริบ) อยผด่
ฝฝัปี่งหนศึที่ง และเมคืองคาเปอรนาอทุมกก็อยผด่อมีกฝฝัปี่ง ซศึที่งเปป็นนครทมีที่อทุดมสมบผรณห์ทมีที่พระเยซผทรงอาศรัยอยผด่ ทะเลสาบนรันี้นเตก็ม
ไปดห้วยปลาและเหก็นไดห้ชรัดวด่าผผห้คนมากมายหากรินโดยการจรับปลา ผผห้คนมารวมตรัวกรันรริมแมด่นนี้คาและมรันกก็งด่ายสคาหรรับ
พระเยซผทมีที่จะเทศนาแกด่พวกเขาทมีที่นรัที่น ฉะนรันี้นคนมากมายจศึงเหก็นและไดห้ยรินพระองคห์ เพราะพระเยซผทรงนรัที่งลงใน
เรคือลคาหนศึที่ง (ขห้อ 2) และ “ประชาชนเปป็นอรันมาก” ยคืนอยผด่รริมทะเลและพระเยซผทรงสรัที่งสอนพวกเขา พระเยซผทรง
เทศนาในลรักษณะเชด่นนมีนี้อยด่างนห้อยอมีกหน โดยนรัที่งอยผด่ในเรคือลคาหนศึที่ง (ลผกา 5:3)

แทนทมีที่จะยคืน พระเยซผทรงนรัที่งตรรัส พระเยซผทรงนรัที่งตอนทมีที่พระองคห์ตรรัสคคาเทศนาบนภผเขานรันี้น (มธ. 5:1) 
คคาเทศนาเหลด่านรันี้นยาว และผผห้คนกก็ประทรับใจ ไมด่ใชด่เพราะโวหารแบบมนทุษยห์หรคือทด่าทางมากเทด่ากรับโดยนนี้คาหนรัก
แหด่งคคาตรรัสของพระเจห้าเองซศึที่งพวกเขาไดห้ยรินในกรณมีเหลด่านมีนี้ พระเยซผ “ทรงยคืนขศึนี้นเพคืที่อจะอด่าน” พระครัมภมีรห์ใน
ธรรมศาลาในเมคืองนาซาเรก็ธ (ลผกา 4:16) แตด่ทรงนรัที่งลงเพคืที่อเรริที่มตรรัส (ลผกา 4:20) ในกรณมีอคืที่น ๆ อมีกพระเยซผทรง
ยคืนขณะทมีที่พระองคห์ตรรัส (ยอหห์น 7:37) เปโตรกก็ยคืนเชด่นกรันทมีที่เพก็นเทคอสตห์ (กริจการ 2:14) และเปาโลกก็ยคืนบางครรันี้ง 
(กริจการ 17:22; 21:40; 27:21)



___________________
ขข้อ 3-8, 18-23:

13:3 และพระองคห์ตรรัสหลายประการกรับพวกเขา
เปป็นคคาอทุปมา โดยกลด่าววด่า “ดผเถริด ผผห้หวด่านคนหนศึที่ง
ออกไปเพคืที่อหวด่าน
13:4 และเมคืที่อเขาหวด่าน เมลก็ดพคืชกก็ตกตามหนทาง
บห้าง และพวกนกกก็มากรินเมลก็ดพคืชเหลด่านรันี้นเสมีย
13:5 บห้างกก็ตกบนทมีที่ตด่าง ๆ ทมีที่มมีหรินเยอะ ซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ
เมลก็ดพคืชเหลด่านรันี้นมมีเนคืนี้อดรินไมด่มาก และพวกมรันงอก
ขศึนี้นทรันทมี เพราะพวกมรันมมีดรินไมด่ลศึก
13:6 และเมคืที่อดวงอาทริตยห์ขศึนี้นแลห้ว เมลก็ดพคืชเหลด่านรันี้น
กก็ถผกแผดเผา และเพราะเหตทุพวกมรันไมด่มมีราก พวก
มรันจศึงเหมีที่ยวไป
13:7 และบห้างกก็ตกทด่ามกลางตห้นหนามทรันี้งหลาย 
และตห้นหนามเหลด่านรันี้นกก็งอกขศึนี้น และปกคลทุมเมลก็ด
พคืชเหลด่านรันี้นเสมีย
13:8 แตด่เมลก็ดพคืชอคืที่น ๆ กก็ตกทมีที่ดรินดมี และเกริดผล 
หนศึที่งรห้อยเทด่าบห้าง หกสริบเทด่าบห้าง สามสริบเทด่าบห้าง
****
13:18 เหตทุฉะนรันี้น ทด่านทรันี้งหลายจงฟฝังคคาอทุปมาเรคืที่อง
ผผห้หวด่านพคืช

13:19 เมคืที่อผผห้ใดไดห้ยรินพระวจนะแหด่งอาณาจรักรนรันี้น 
และไมด่เขห้าใจพระวจนะนรันี้น แลห้วมารรห้ายกก็มา และ
ฉวยเอาเมลก็ดพคืชซศึที่งถผกหวด่านในใจของผผห้นรันี้นไปเสมีย นมีที่
แหละคคือผผห้ซศึที่งไดห้รรับเมลก็ดพคืชรริมหนทาง
13:20 และผผห้ทมีที่ไดห้รรับเมลก็ดพคืชซศึที่งตกบนทมีที่ตด่าง ๆ ทมีที่มมี
หรินเยอะ ผผห้เดมียวกรันนรันี้นเปป็นผผห้ทมีที่ไดห้ยรินพระวจนะ และ
รรับพระวจนะนรันี้นทรันทมีดห้วยความปปีตริยรินดมี
13:21 แตด่เขาไมด่มมีรากในตรัวเอง แตด่ทนอยผด่เพมียง
ชรัที่วคราว เพราะเมคืที่อเกริดการยากลคาบากหรคือการ
ขด่มเหงเพราะเหตทุพระวจนะนรันี้น ตด่อมาเขากก็สะดทุด
13:22 ผผห้ทมีที่ไดห้รรับเมลก็ดพคืชซศึที่งตกทด่ามกลางตห้นหนาม
ทรันี้งหลายนรันี้นดห้วย คคือผผห้ทมีที่ไดห้ยรินพระวจนะ และความ
กรังวลแหด่งโลกนมีนี้ และการลด่อลวงแหด่งบรรดาทรรัพยห์
สมบรัตริกก็รรัดพระวจนะนรันี้นเสมีย และเขากก็กลายเปป็นผผห้
ทมีที่ไรห้ผล
13:23 แตด่ผผห้ทมีที่ไดห้รรับเมลก็ดพคืชซศึที่งตกเขห้าไปในดรินดมีนรันี้น 
คคือผผห้ทมีที่ไดห้ยรินพระวจนะ และเขห้าใจพระวจนะนรันี้น ผผห้
ซศึที่งเกริดผลดห้วย และออกผลหนศึที่งรห้อยเทด่าบห้าง หกสริบ
เทด่าบห้าง สามสริบเทด่าบห้าง”

บรรดาคสาอธปมาเกทีที่ยวกษับอาณาจษักรแหข่งสวรรคย์
บททมีที่สริบสามนมีนี้ของมรัทธริวมมีความสคาครัญอยด่างยริที่งเพราะวด่าคคาอทุปมาเจก็ดเรคืที่องถผกใหห้ไวห้ตรงนมีนี้ในกลทุด่มเดมียว ซศึที่ง

ททุกเรคืที่องพยากรณห์ถศึงวริถมีของเหตทุการณห์ตด่าง ๆ ในระหวด่างยทุคนมีนี้ สริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งถผกสอนในบทนมีนี้ถผกพระเยซผเรมียกวด่า 
“ขห้อความลศึกลรับของอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” (ขห้อ 11) คคาอทุปมาหกเรคืที่องสทุดทห้ายลห้วนขศึนี้นตห้นดห้วยคคาตรรัสวด่า 
“อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน” จคาไวห้วด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” เปป็นคคาเรมียกหนศึที่งทมีที่ถผกใชห้เฉพาะใน
หนรังสคือมรัทธริวและไมด่มมีทมีที่อคืที่นอมีกในพระครัมภมีรห์ 

จคาไวห้วด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์นรันี้นถผกประกาศไปแลห้ววด่า “มาใกลห้แลห้ว” โดยยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา (มธ. 
3:2) โดยพระเยซผ (มธ. 4:17) โดยอรัครทผตสริบสองคนนรันี้นทมีที่ถผกสด่งไปเทมีที่ยวประกาศในททุกนครและททุกเมคืองของพวก
ยริว (มธ. 10:7) นมีที่ถผกเรมียกวด่า “ขด่าวประเสรริฐแหด่งอาณาจรักรนรันี้น” (มธ. 4:23; 9:35) แตด่พวกผผห้นคายริวปฏริเสธกษรัตรริยห์
ของตนแลห้ว (มธ. 9:3, 11, 34) เมคืที่อทรงถผกปฏริเสธแลห้ว พระเยซผจศึงทรงเรริที่มการประณามแบบชรัดเจนตด่อพวกผผห้นคา
ยริวเหลด่านรันี้น ทรงพยากรณห์ถศึงการพริพากษาทมีที่จะมมีตด่อประชาชาตรินรันี้น (มธ. 11:20-24) จากนมีนี้ไปพวกผผห้นคายริวจะตด่อ



ตห้านพระเยซผอยด่างตด่อเนคืที่องจนกระทรัที่งพวกเขาประหารชมีวริตพระองคห์ในทมีที่สทุด ฉะนรันี้นในทมีที่นมีนี้พระเยซผจศึงทรงเรริที่มเปปิด
เผยเปป็นครรันี้งแรกถศึงขห้อความลศึกลรับบางประการเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรนรันี้น อาณาจรักรนรันี้นเคย “มาใกลห้แลห้ว” แตด่บรัดนมีนี้
กก็ไมด่มาใกลห้อมีกตด่อไป ณ เวลานมีนี้ ตลอดยทุคครริสตจรักรทรันี้งหมดนมีนี้ อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ไมด่มมีอยผด่จรริงยกเวห้นในรผปแบบ
 “ขห้อความลศึกลรับ” อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์จรริง ๆ บนแผด่นดรินโลกจะถผกตรันี้งขศึนี้นเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จกลรับมาเพคืที่อ
ครอบครอง ซศึที่งถผกพรรณนาไวห้ในมรัทธริว 25:31 และทมีที่ตามมา

เราเขห้าใจวด่าบางครรันี้งคคาเรมียก “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” กก็มมีความหมายเหมคือนกรันกรับ “อาณาจรักรของ
พระเจห้า” ขณะทมีที่มรัทธริวใชห้คคาเรมียกหนศึที่ง มาระโกและลผกากก็อาจใชห้อมีกคคาเรมียกในบรริบทเดมียวกรัน

ในคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้ “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” นรันี้นดผเหมคือนจะหมายถศึงสริที่งทมีที่เราเรมียกวด่า ชาวครริสตห์ ซศึที่งรวม
ถศึงผผห้ทมีที่ประกาศตรัววด่าเปป็นครริสเตมียน ไมด่วด่าจะรรับความรอดแลห้วหรคือหลงหาย 

คคาอทุปมาเรคืที่องอคืที่น ๆ ในมรัทธริวซศึที่งพระเยซผตรรัสวด่าเปป็นภาพประกอบของอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์นรันี้นกก็เปป็น
เรคืที่องของกษรัตรริยห์องคห์นรันี้นผผห้จะทรงคริดบรัญชมีกรับเหลด่าผผห้รรับใชห้ของพระองคห์ (มธ. 18:23-25) เรคืที่องพวกคนงานในสวน
องทุด่น (มธ. 20:1-16) เรคืที่องงานเลมีนี้ยงสมรส (มธ. 22:1-14) และเรคืที่องหญริงพรหมจารมีสริบคนนรันี้น (มธ. 25:1-13) คคา
อทุปมาเหลด่านมีนี้ซศึที่งมมีการอห้างอริงอคืที่น ๆ ถศึงอาณาจรักรนรันี้นและกษรัตรริยห์แสดงใหห้เหก็นวด่ามรัทธริวเปป็นหนรังสคือทมีที่พผดถศึง
อาณาจรักรนรันี้นมากเปป็นพริเศษและวด่ามรัทธริวพผดถศึงพระเยซผวด่าทรงเปป็น “กษรัตรริยห์ของพวกยริว” โดยเฉพาะ มรัทธริวจศึง
มมีความสคาครัญในการศศึกษาเกมีที่ยวกรับคคาพยากรณห์ การเปปิดเผยตด่าง ๆ เกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์ในอนาคต คคาอทุปมาทรันี้งสริบ
เอก็ดเรคืที่องในมรัทธริวซศึที่งพระเยซผทรงเรมียกวด่าเปป็นคคาอทุปมาเกมีที่ยวกรับ “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” ใหห้ภาพชรัดเจนเกมีที่ยวกรับ
วริถมีของความเชคืที่อแบบครริสเตมียนในยทุคนมีนี้และของสภาวะของโลกเมคืที่อพระครริสตห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง

คคาพยานของคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้ทรันี้งหมดของพระเยซผกก็คคือวด่า โลกจะแยด่ลงเรคืที่อย ๆ ไมด่ใชด่ดมีขศึนี้น วด่าไมด่ใชด่ททุกคน
จะกลรับใจเชคืที่อ วด่าจะมมีขห้าวละมานอยผด่ทด่ามกลางขห้าวสาลมี กระทรัที่งจนถศึง “การสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้” จะมมีปลาเลวอยผด่ใน
อวนกรับปลาดมี เหลด่าหญริงพรหมจารมีโงด่ซศึที่งไมด่มมีนนี้คามรันเชด่นเดมียวกรับพวกหญริงพรหมจารมีทมีที่มมีปฝัญญาทมีที่มมีนนี้คามรัน กระทรัที่ง
ในตอนทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดเสดก็จมารรับเจห้าสาวของพระองคห์ (มธ. 25:1-13) จะมมีคนมากมายทมีที่ปฏริเสธคคาเชริญของ
กษรัตรริยห์นรันี้นใหห้มารด่วมงานสมรสของพระบทุตรของพระองคห์ และบางคนแมห้กระทรัที่งในตอนนรันี้นทมีที่จะพยายามเขห้าไป
โดยทมีที่ไมด่สวมเสคืนี้องานสมรส (มธ. 22:1-14) ไมด่มมีการบอกเปป็นนรัยเลยถศึงแนวคริดหลรังพรันปปีนริยมทมีที่วด่าโลกจะตห้องดมีขศึนี้น
เรคืที่อย ๆ จนกระทรัที่งยทุคพรันปปีแหด่งความชอบธรรมและความสทุขแบบสากลถผกนคาเขห้ามา ไมด่มมีสริที่งใดทมีที่มนทุษยห์ทคาไดห้ ไมด่
แมห้แตด่ขด่าวประเสรริฐของพระครริสตห์ จะเปลมีที่ยนโลกชรัที่วในปฝัจจทุบรันใหห้เปป็นโลกทมีที่ชอบธรรมหรคือเผด่าพรันธทุห์ของเหลด่าผผห้
ปฏริเสธพระครริสตห์ทมีที่ไดห้ตรศึงกางเขนพระผผห้ชด่วยใหห้รอดใหห้เปป็นชรัที่วอายทุทมีที่บรริสทุทธริธิ์ไดห้ ผผห้คนมากมายจะรรับความรอด
ตลอดยทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้ แตด่เฉพาะการเสดก็จกลรับมาของพระครริสตห์ การพริพากษาและการทคาลายคนชรัที่วเปป็นอรันมาก
และเหตทุการณห์เหนคือธรรมชาตริอคืที่น ๆ เทด่านรันี้นซศึที่งจะเกริดขศึนี้นพรห้อมกรับมรัน จะนคาอาณาจรักรของพระครริสตห์ทมีที่ทรง
สรัญญาไวห้มานานและนด่าปรารถนายริที่งนรักนรันี้นเขห้ามา

คสาอธปมาเรชที่องผผข้หวข่าน
คคาอทุปมาเรคืที่องผผห้หวด่านถผกใหห้ไวห้ในขห้อ 3 ถศึง 8 และถผกอธริบายในขห้อ 18 ถศึง 23 คคาอทุปมาเดมียวกรันนมีนี้ถผกเลด่า

และถผกอธริบายในมาระโก 4:3-20 และในลผกา 8:5-15 ซศึที่งมมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรับตอนนมีนี้ จงระวรังใหห้ดมีวด่าคทุณตมีความ



ตามทมีที่พระเยซผเองประทานใหห้ในทมีที่นมีนี้ จงสรังเกตขห้อเทก็จจรริงตด่อไปนมีนี้: “เมลก็ดพคืชนรันี้นคคือพระวจนะของพระเจห้า” (ลทุ
กา 8:11) ขด่าวประเสรริฐถผกนคาเสนอวด่าถผกประกาศแกด่ผผห้ฟฝังสมีที่ประเภท: (1) ผผห้ฟฝังทมีที่ไมด่สนใจไมด่แยแส ซศึที่งขด่าว
ประเสรริฐนรันี้นไมด่มมีผลอะไรเลยตด่อเขา เหมคือนเมลก็ดพคืชทมีที่ตกรริมหนทางซศึที่งพวกนกมาจริกไป ซาตานกก็ชริงขด่าว
ประเสรริฐออกไปจากใจของพวกผผห้ฟฝังทมีที่ไมด่เอาใจใสด่และไมด่แยแส (ขห้อ 4, 19) (2) บางคนทมีที่ดผเหมคือนรรับขด่าว
ประเสรริฐแตด่ไมด่มมีการเปลมีที่ยนแปลงจรริง ๆ ของใจ พระเยซผตรรัสถศึงบทุคคลเชด่นนรันี้นวด่า “แตด่เขาไมด่มมีรากในตรัวเอง”
(ขห้อ 21) เมคืที่อการขด่มเหงหรคือความยากลคาบากเกริดขศึนี้น คนทมีที่ประกาศตรัวแบบจอมปลอมเชด่นนรันี้นกก็สะดทุดใจ 
แนด่นอนวด่านมีที่แสดงภาพผผห้คนทมีที่สนใจในศาสนา บางคนอาจอห้างตรัววด่าเปป็นครริสเตมียน แตด่ไมด่เคยเชคืที่อวางใจพระครริสตห์
ดห้วยตรัวเองอยด่างแนด่นอนเพคืที่อรรับความรอด พวกเขาไมด่มมีรากในตรัวเอง พวกเขาไมด่รอด (ขห้อ 5, 21) (3) เมลก็ดทมีที่ตก
ทด่ามกลางตห้นหนาม (ขห้อ 7) เปป็นตรัวแทนของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ยรินพระวจนะและรรับมรันไวห้ (ขห้อ 22) ผผห้คนเชด่นนรันี้น
เหก็นไดห้ชรัดวด่ารรับความรอดแลห้ว แตด่ชมีวริตของพวกเขาไมด่เกริดผลอรันดมีเพคืที่อเจห้านายองคห์นรันี้น “ความกรังวลแหด่งโลกนมีนี้ 
และการลด่อลวงแหด่งบรรดาทรรัพยห์สมบรัตริกก็รรัดพระวจนะนรันี้นเสมีย และเขากก็กลายเปป็นผผห้ทมีที่ไรห้ผล” ผผห้คนอาจรรับความ
รอดแลห้วจรริง ๆ แตด่ “ไมด่นคาผลใด ๆ ไปสผด่ความสมบผรณห์” (ลผกา 8:14) 1 โครรินธห์ 3:12-15 แสดงใหห้เหก็นวด่า
ครริสเตมียนคนหนศึที่งอาจรอด แตด่เหมคือนดรังรอดจากไฟ โดยทมีที่การงานของเขาถผกเผาไหมห้ไปเหมคือนไมห้ หญห้าแหห้ง 
และฟาง ครริสเตมียนจคานวนมากทมีที่เคยมมีประโยชนห์ตด่อมาปลด่อยใหห้ความกรังวลของโลกนมีนี้หรคือการหลอกลวงของ
ทรรัพยห์สมบรัตริ “รรัดพระวจนะนรันี้นเสมีย” จนพวกเขา “กลายเปป็นผผห้ทมีที่ไรห้ผล” (4) บางคนไดห้ยรินพระวจนะ รรับมรันไวห้ 
เหมคือนเมลก็ดพคืชทมีที่ถผกหวด่านในดรินดมีและสะอาดและเกริดผลบรริบผรณห์ สามสริบเทด่า หกสริบเทด่า หรคือรห้อยเทด่า

สองกรณมีแรกดผเหมคือนจะพผดถศึงผผห้คนทมีที่ไมด่รรับความรอดและสองกรณมีหลรังกลด่าวถศึงครริสเตมียนทรันี้งหลาย เรา
ควรสรังเกตวด่าบางคนไมด่รอดอยด่างแนด่นอนแมห้จะเปป็นมริตรตด่อศาสนาและอาจอยผด่ในครริสตจรักรพอ ๆ กรับคนอคืที่น ๆ ทมีที่
ไมด่แยแสเลยตด่อการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นของพระครริสตห์ ขณะทมีที่ในอมีกดห้านเราตห้องแนด่ใจวด่าบางคนรรับความรอดแลห้ว
อยด่างแทห้จรริงผผห้ซศึที่งคคาพยานแบบครริสเตมียนของเขาถผกรรัดดห้วยวรัชพคืชแหด่งการทคาตามโลกและตห้นหนามแหด่งความ
โลภหรคือการทคางานหนรัก

ฉะนรันี้นขอใหห้นรักเทศนห์ททุกคนรรับคคาเตคือนวด่าไมด่ใชด่ททุกคนจะฟฝังคคาเทศนาของเขา บางคนทมีที่ดผเหมคือนจะฟฝังกก็
ไมด่เคยรรับความรอดอยด่างแทห้จรริงเลย บางคนทมีที่รอดแลห้วอยด่างแทห้จรริงกก็จะทคาใหห้เขาใจสลายเพราะไมด่เกริดผลใด ๆ 
ไปสผด่ความบรริบผรณห์เลย อยด่างไรกก็ตาม บางคนจะทคาใหห้เขาประหลาดใจอยด่างนด่ายรินดมี ดห้วยผล “รห้อยเทด่า!”

________________
ขข้อ 9-17:

13:9 ผผห้ทมีที่มมีหผทมีที่จะฟฝัง จงใหห้ผผห้นรันี้นฟฝังเถริด”
13:10 และพวกสาวกมาและทผลพระองคห์วด่า 
“ทคาไมพระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาเปป็นคคาอทุปมา”
13:11 พระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า 
“เพราะวด่าขห้อความลศึกลรับของอาณาจรักรแหด่ง
สวรรคห์โปรดใหห้ทด่านทรันี้งหลายทราบไดห้ แตด่คนเหลด่า

นรันี้นไมด่โปรดใหห้ทราบ
13:12 ดห้วยวด่าผผห้ใดกก็ตามทมีที่มมีอยผด่แลห้ว จะเพริที่มเตริมใหห้
คนนรันี้น และคนนรันี้นจะมมีเหลคือเฟฟอมากขศึนี้น แตด่ผผห้ใด
กก็ตามทมีที่ไมด่มมีนรันี้น แมห้แตด่ซศึที่งเขามมีอยผด่กก็จะตห้องเอาไป
จากเขา
13:13 เหตทุฉะนรันี้นเราจศึงกลด่าวแกด่พวกเขาเปป็นคคา



อทุปมา เพราะวด่าถศึงพวกเขาเหก็นกก็เหมคือนไมด่เหก็น 
และถศึงพวกเขาไดห้ยรินกก็เหมคือนไมด่ไดห้ยริน และพวกเขา
ไมด่เขห้าใจ
13:14 และในคนเหลด่านมีนี้คคาพยากรณห์ของอริสยาหห์กก็
สคาเรก็จจรริง ซศึที่งกลด่าววด่า ‘พวกเจห้าจะไดห้ยรินกก็จรริง และ
จะไมด่เขห้าใจ และพวกเจห้าจะดผกก็จรริง และจะไมด่รรับรผห้
13:15 เพราะวด่าใจของชนชาตรินมีนี้หยาบหนา และหผ
ของพวกเขากก็ตศึง และตาของพวกเขา พวกเขากก็ปปิด
เสมียแลห้ว เกรงวด่าในเวลาใดพวกเขาจะเหก็นดห้วยตา
ของพวกเขา และไดห้ยรินดห้วยหผของพวกเขา และจะ
เขห้าใจดห้วยใจของพวกเขา และจะหรันกลรับมา และ

เราจะรรักษาพวกเขาใหห้หาย’
13:16 แตด่ตาของทด่านทรันี้งหลายกก็ไดห้รรับพร เพราะตา
เหลด่านรันี้นมองเหก็น และหผของพวกทด่านกก็ไดห้รรับพร 
เพราะหผเหลด่านรันี้นไดห้ยริน
13:17 เพราะเรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า
พวกศาสดาพยากรณห์และผผห้ชอบธรรมเปป็นอรันมาก
ไดห้ปรารถนาทมีที่จะเหก็นสริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งทด่านทรันี้งหลาย
เหก็นอยผด่นมีนี้ และไมด่เคยไดห้เหก็นสริที่งเหลด่านรันี้น และอยาก
จะไดห้ยรินสริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งทด่านทรันี้งหลายไดห้ยริน และไมด่
เคยไดห้ยรินสริที่งเหลด่านรันี้น

เหตธใดพระเยซผตรษัสเปป็นคสาอธปมาตข่าง ๆ
เราขห้ามขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ไปเพคืที่อพริจารณาคคาอธริบายเกมีที่ยวกรับคคาอทุปมาเรคืที่องผผห้หวด่านนรันี้นทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอด

ประทานใหห้ จงสรังเกตวด่าคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้มมีไวห้เพคืที่อแสดงภาพหรคือใหห้ภาพประกอบ “ขห้อความลศึกลรับของอาณาจรักร
แหด่งสวรรคห์” (ขห้อ 11) ฉะนรันี้นคงมมีคนคริดวด่าคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้แสดงภาพการครอบครองจรริง ๆ ในอนาคตของพระ
ครริสตห์บนแผด่นดรินโลก แตด่พวกมรันไมด่ไดห้ทคาเชด่นนรันี้นยกเวห้นโดยบรังเอริญ หลรัก ๆ แลห้วสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกใหห้ภาพ
ประกอบในคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้เกริดขศึนี้นในระหวด่างยทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้ พวกมรันบอกเลด่าเกมีที่ยวกรับรผปแบบอรันลศึกลรับในปฝัจจทุบรัน
ของอาณาจรักรทมีที่ถผกเลคืที่อนออกไปนรันี้นและเหตทุการณห์ทรันี้งหลายทมีที่นคาไปสผด่อาณาจรักรนรันี้น

สริที่งเหลด่านมีนี้เปป็น “ขห้อความลศึกลรับ” เพราะพวกมรันไมด่ไดห้ถผกเปปิดเผยในภาคพรันธสรัญญาเดริม ตามทมีที่คทุณเหก็น
จากขห้อ 17 ไมด่มมีศาสดาพยากรณห์และผผห้ชอบธรรมเลยสรักคนในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมไดห้เหก็นลด่วงหนห้าถศึงยทุค
ปฝัจจทุบรัน หรคือยทุคครริสตจรักร พวกเขาไดห้เหก็นลด่วงหนห้าถศึงการเสดก็จมาครรันี้งแรกและครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์ แตด่ชด่วง
เวลาทมีที่อยผด่ระหวด่างการเสดก็จมาทรันี้งสองนรันี้นพวกเขามองไมด่เหก็น มรันไมด่ถผกบอกไวห้ลด่วงหนห้าในรายละเอมียดใดเลยใน
ภาคพรันธสรัญญาเดริม ไมด่มมีภาพทมีที่ชรัดเจนในภาคพรันธสรัญญาเดริมของสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่ระหวด่างการคคืนพระชนมห์ของ
พระครริสตห์และยทุคความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่งนรันี้น ยกเวห้นวด่าโยเอล 2:28 และทมีที่ตามมาบอกลด่วงหนห้าถศึงเพก็นเทคอสตห์
ฉะนรันี้นภาคพรันธสรัญญาเดริมจศึงไมด่อธริบายวริถมีของยทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้ บททมีที่สริบสามของมรัทธริวในบางแงด่มทุมเปป็นภาพทมีที่สคาครัญ
ทมีที่สทุดของแนวโนห้มเหลด่านรันี้นและวริถมีและอวสานของยทุคนมีนี้ทมีที่เรามมีชมีวริตอยผด่

ตามทมีที่คทุณเหก็นจากขห้อ 11 และ 16 พระพรพริเศษประการหนศึที่งถผกสรัญญาไวห้แกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่เขห้าใจคคา
พยากรณห์ทรันี้งหลาย พวกยริวสด่วนใหญด่ทมีที่ไดห้ยรินพระครริสตห์ตรรัสคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้ไมด่ไดห้เขห้าใจคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้ เหตทุผลนรันี้น
ถผกอธริบายไวห้ในขห้อ 13 ถศึง 15 พวกเขาหผตศึงและตาบอดในฝฝ่ายวริญญาณเพราะใจของพวกเขาหยาบหนา พวกเขา
จงใจปปิดตาฝฝ่ายวริญญาณของตน ไมด่อยากกลรับใจเชคืที่อหรคือรรับการเปลมีที่ยนแปลง (ขห้อ 15) คนเปป็นอรันมากไมด่อยาก
เชคืที่อวด่ายทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้ตห้องสรินี้นสทุดลงในความผริดหวรังและความลห้มเหลว ผผห้คนสด่วนใหญด่ชอบคริดถศึงอารยธรรมของเรา
วด่าเปป็นชรัยชนะอรันยริที่งใหญด่ ผผห้คนชอบไดห้ยรินวด่าตนเปป็นคนดมีโดยธรรมชาตริและวด่าเรามมีเคลก็ดลรับแหด่งความสคาเรก็จ 



ความดมีงาม และความเจรริญรทุด่งเรคืองอยผด่ในตรัวเราเอง
ผผห้คนมมีแนวคริดตด่อตห้านโดยธรรมชาตริตด่อความจรริงของแนวคริดกด่อนยทุคพรันปปี พวกเขาไมด่ชอบรผห้สศึกวด่าระบบ

ศาสนาของเรา โปรแกรมประจคานริกายและสถาบรันและความเปป็นผผห้นคาของเรา การศศึกษาสมรัยใหมด่ อารยธรรม 
วริทยาศาสตรห์ และการปกครองของเราลห้วนถผกแชด่งสาปดห้วยโรคเรคืนี้อนแหด่งบาปและตห้องลห้มเหลวอยด่างสรินี้นเชริง เหก็น
ไดห้ชรัดวด่านมีที่เปป็นเหตทุผลทมีที่ไมด่ใชด่ครริสเตมียนททุกคนทมีที่เชคืที่อพระครัมภมีรห์จะยอมรรับความจรริงทมีที่ถผกนคาเสนอในขห้อพระคคาเหลด่า
นมีนี้ ดรังนรันี้น พระเจห้าจศึงทรงสรัญญาพระพรพริเศษประการหนศึที่งสคาหรรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่ในความถด่อมใจยอมรรับคคาตรัดสริน
ของพระองคห์เกมีที่ยวกรับยทุคนมีนี้และเขห้าใจบทเรมียนฝฝ่ายวริญญาณเหลด่านมีนี้, “ขห้อความลศึกลรับของอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์”,
ตามทมีที่พวกมรันถผกเรมียกในขห้อ 11 จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับวริวรณห์ 1:3 เชด่นกรัน เปป็นการดมีทมีที่จะศศึกษาคห้นควห้าสด่วนใด
กก็ตามของพระครัมภมีรห์ แตด่มมีพระพรพริเศษในการศศึกษาคห้นควห้าและการเขห้าใจคคาพยากรณห์เหลด่านรันี้นเกมีที่ยวกรับอนาคต

___________________
ขข้อ 24-30, 36-43:

13:24 พระองคห์ตรรัสคคาอทุปมาอมีกเรคืที่องหนศึที่งแกด่เขาทรันี้ง
หลาย โดยกลด่าววด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบ
เหมคือนชายคนหนศึที่งซศึที่งไดห้หวด่านเมลก็ดพคืชดมีในนาของ
ตน
13:25 แตด่ขณะทมีที่คนทรันี้งหลายนอนหลรับอยผด่ ศรัตรผของ
คนนรันี้นไดห้มา และหวด่านขห้าวละมานทด่ามกลางขห้าว
สาลมีนรันี้น และไปตามทางของเขา
13:26 แตด่เมคืที่อตห้นขห้าวนรันี้นงอกขศึนี้น และออกรวงแลห้ว 
จากนรันี้นบรรดาขห้าวละมานกก็ปรากฏขศึนี้นดห้วย
13:27 ดรังนรันี้นพวกผผห้รรับใชห้ของเจห้าของบห้านจศึงมาและ
กลด่าวแกด่นายวด่า ‘นายเจห้าขห้า ทด่านไดห้หวด่านเมลก็ดพคืช
ดมีในนาของทด่านมริใชด่หรคือ แลห้วนานรันี้นมมีขห้าวละมาน
จากทมีที่ไหน’
13:28 นายกลด่าวแกด่พวกเขาวด่า ‘ศรัตรผคนหนศึที่งไดห้
กระทคาสริที่งนมีนี้’ พวกผผห้รรับใชห้กลด่าวแกด่นายวด่า ‘งรันี้นทด่าน
ปรารถนาจะใหห้พวกเราไปและเกก็บขห้าวละมานเหลด่า
นรันี้นไหม’
13:29 แตด่นายกลด่าววด่า ‘อยด่าเลย เกรงวด่าขณะทมีที่
พวกเจห้ากคาลรังเกก็บขห้าวละมานเหลด่านรันี้น พวกเจห้าอาจ
จะถอนรากขห้าวสาลมีขศึนี้นมาพรห้อมกรับขห้าวละมานดห้วย
13:30 จงใหห้ทรันี้งคผด่จคาเรริญขศึนี้นดห้วยกรันจนถศึงฤดผเกมีที่ยว 

และในเวลาแหด่งการเกมีที่ยวนรันี้น เราจะกลด่าวแกด่
บรรดาผผห้เกมีที่ยววด่า “พวกเจห้าจงเกก็บขห้าวละมานเหลด่า
นรันี้นกด่อน และมรัดพวกมรันเปป็นฟฝ่อนเพคืที่อเผาพวกมรัน
เสมีย แตด่จงเกก็บขห้าวสาลมีนรันี้นไวห้ในยทุห้งฉางของเรา”’”
****
13:36 แลห้วพระเยซผจศึงทรงสด่งคนเปป็นอรันมากนรันี้นใหห้
จากไป และเสดก็จเขห้าไปในบห้าน และพวกสาวกของ
พระองคห์กก็มาเฝฟ้าพระองคห์ โดยทผลวด่า “ขอโปรด
อธริบายคคาอทุปมาเรคืที่องขห้าวละมานแหด่งนานรันี้นแกด่พวก
ขห้าพระองคห์”
13:37 พระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า 
“ผผห้ทมีที่หวด่านเมลก็ดพคืชดมีนรันี้นคคือบทุตรมนทุษยห์
13:38 นานรันี้นคคือโลก เมลก็ดพคืชดมีนรันี้นคคือลผกหลาน
แหด่งอาณาจรักรนรันี้น แตด่ขห้าวละมานเหลด่านรันี้นคคือลผก
หลานของมารรห้าย
13:39 ศรัตรผทมีที่หวด่านขห้าวละมานเหลด่านรันี้นคคือพญา
มาร ฤดผเกมีที่ยวคคือการสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้ และบรรดาผผห้
เกมีที่ยวนรันี้นคคือพวกทผตสวรรคห์
13:40 เหตทุฉะนรันี้นบรรดาขห้าวละมานถผกเกก็บ
รวบรวมและถผกเผาเสมียในไฟอยด่างไร ในการสรินี้นสทุด
ของโลกนมีนี้กก็จะเปป็นอยด่างนรันี้น



13:41 บทุตรมนทุษยห์จะสด่งพวกทผตสวรรคห์ของทด่าน
ออกไป และพวกทผตนรันี้นจะรวบรวมออกไปจาก
อาณาจรักรของทด่านททุกสริที่งทมีที่ทคาใหห้สะดทุด และบรรดา
คนซศึที่งทคาความชรัที่วชห้า
13:42 และจะทรินี้งพวกเขาลงในเตาไฟ ทมีที่นรัที่นจะมมี

การรห้องไหห้และขบเขมีนี้ยวเคมีนี้ยวฟฝัน
13:43 แลห้วบรรดาผผห้ชอบธรรมจะสด่องแสงเหมคือน
ดวงอาทริตยห์ในอาณาจรักรแหด่งพระบริดาของพวกเขา 
ผผห้ทมีที่มมีหผทมีที่จะฟฝัง จงใหห้ผผห้นรันี้นฟฝังเถริด

คสาอธปมาเรชที่องขข้าวละมาน
จงศศึกษาคห้นควห้าคคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้ควบคผด่กรับคคาอธริบายทมีที่พระเยซผเองประทานใหห้ มรันเปป็นคคาอทุปมาเรคืที่องหนศึที่ง

ทมีที่อธริบายยทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้และการทมีที่มรันจะสรินี้นสทุดพรห้อมกรับการเรริที่มตห้นของอาณาจรักรทมีที่ทรงสรัญญาไวห้นรันี้น พระเยซผทรง
อธริบายรายละเอมียดเหลด่านรันี้นในขห้อ 38 และ 39, “นานรันี้นคคือโลก เมลก็ดพคืชดมีนรันี้นคคือลผกหลานแหด่งอาณาจรักรนรันี้น แตด่
ขห้าวละมานเหลด่านรันี้นคคือลผกหลานของมารรห้าย ศรัตรผทมีที่หวด่านขห้าวละมานเหลด่านรันี้นคคือพญามาร ฤดผเกมีที่ยวคคือการสรินี้น
สทุดของโลกนมีนี้ และบรรดาผผห้เกมีที่ยวนรันี้นคคือพวกทผตสวรรคห์” เรามมีวริถมีของยทุคนมีนี้ในแวบเดมียว พญามารปลผกขห้าวละมาน
ของมรัน, “ลผกหลานของมารรห้าย” ในโลกขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าในทด่ามกลางเมลก็ดพคืชดมี, “ลผกหลานแหด่ง
อาณาจรักรนรันี้น” แมห้กระทรัที่งใน “การสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้” ททุด่งนานมีนี้กก็จะมมีขห้าวละมานมากมาย มรันไมด่ใชด่ภาพของโลกทมีที่
กลรับใจเชคืที่อ ไมด่มมีความเปป็นไปไดห้เลย ตามทมีที่คคาอทุปมานมีนี้กลด่าว ทมีที่ครริสตจรักรจะทคาใหห้โลกในยทุคนมีนี้กลรับใจเชคืที่อ

คคาเรมียก “การสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้” ซศึที่งถผกใชห้เชด่นกรันในมรัทธริว 28:20 หมายถศึงการสรินี้นสทุดของยทุคนมีนี้มากกวด่า 
นรัที่นคคือ โลกและระบบทางการเมคืองในปฝัจจทุบรันนมีนี้ มรันไมด่ไดห้หมายถศึงการสรินี้นสทุดของแผด่นดรินโลกเอง นรัที่นคคือดาว
เคราะหห์โลก พระครริสตห์จะทรงมมีอาณาจรักรสวรรคห์ของพระองคห์บนแผด่นดรินโลกเดริมนมีนี้เปป็นเวลาหนศึที่งพรันปปี การ
เสดก็จมาของพระครริสตห์จะไมด่ทคาลายผคืนดริน แตด่พระเยซผจะทรงทคาลายรรัฐบาลเหลด่านรันี้นของโลกนมีนี้ การสรินี้นสทุดของ
ยทุคนมีนี้ไมด่ใชด่การรรับขศึนี้นไปของเหลด่าวริสทุทธริชน เมคืที่อพระเยซผทรงเรมียกเราขศึนี้นไปในฟฟ้าอากาศเพคืที่อพบกรับพระองคห์ แตด่
ตด่อมาหลรังจากการฮรันนมีมผนของเราในสวรรคห์และหนศึที่งพรันปปีหลรังจากพระองคห์เสดก็จกลรับมายรังแผด่นดรินโลกตามทมีที่ถผก
แสดงภาพในวริวรณห์ 19:11-21 จงเปรมียบเทมียบขห้อ 41 และ 42 กรับมรัทธริว 24:27-31 ตรงนรันี้นขห้อ 27 และ 30 
แสดงภาพการเสดก็จกลรับมาของพระครริสตห์ในสงด่าราศมีพรห้อมกรับเหลด่าพลโยธาทรันี้งสรินี้นแหด่งสวรรคห์ โดยมาเพคืที่อสผห้ศศึก
อารมาเกดโดนและกด่อตรันี้งอาณาจรักรของพระองคห์ ขห้อ 28 ของมรัทธริว 24 แสดงภาพการเขด่นฆด่ากองทรัพเหลด่านรันี้น
ของปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์พรห้อมกรับพวกนกแหด่งทห้องฟฟ้าทมีที่กรินซากศพของพวกเขาตามทมีที่ถผกเลด่าในวริวรณห์
19:17-21 ขห้อ 31 ของบททมีที่ 24 ของมรัทธริวเลด่าวด่าพระครริสตห์จะทรงสด่งเหลด่าทผตสวรรคห์ของพระองคห์ไปในททุกสด่วน
ของโลกเพคืที่อรวบรวมผผห้ถผกเลคือกสรรของพระองคห์, พวกยริว, ผผห้ซศึที่งจะถผกกระจรัดกระจายไปแลห้วเพราะพวกเขาถผก
ขด่มเหงในระหวด่างสมรัยความททุกขห์ลคาบากนรันี้น เราจศึงเหก็นวด่า “บรรดาผผห้เกมีที่ยวนรันี้นคคือพวกทผตสวรรคห์” ตามทมีที่ขห้อ 39 
กลด่าว ทผตสวรรคห์เหลด่านรันี้นจะรวบรวมเหลด่าคนชรัที่วทมีที่ยรังมมีชมีวริตอยผด่บนแผด่นดรินโลกและโยนพวกเขาลงนรก (ขห้อ 41, 
42) ทผตสวรรคห์เหลด่านรันี้นจะรวบรวมพวกยริวเหลด่านรันี้นเขห้าดห้วยกรันเพคืที่อเขห้าในอาณาจรักรของพวกเขาเชด่นกรัน (มธ.
 24:31)

ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้ อด่านมรัทธริว 25:31-46 ซศึที่งเลด่าเกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์เดมียวกรัน ตามทมีที่การศศึกษาคห้นควห้าจะ
แสดงใหห้เหก็นตด่อไป ในบททมีที่ 25 ขห้อ 31 บอกเลด่าเกมีที่ยวกรับการเสดก็จมาของบทุตรมนทุษยห์พรห้อมกรับเหลด่าทผตสวรรคห์



ของพระองคห์เพคืที่อครอบครองบนแผด่นดรินโลก (จคาไวห้วด่านมีที่คคือหลรังจากการรรับขศึนี้นไปของเหลด่าวริสทุทธริชนและหลรังจาก
ความททุกขห์ลคาบากนรันี้น) ผผห้คนของประชาชาตริเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกรวบรวมกรันมาตด่อพระพรักตรห์พระองคห์ (มธ. 25:32) จะ
ถผกรวบรวมกรันมาโดยทผตสวรรคห์เหลด่านรันี้น เราคริดเชด่นนรันี้น อาณาจรักรทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในมรัทธริว 25:34 เปป็นอาณาจรักร
เดมียวกรันกรับทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในมรัทธริว 13:41, 43 และการลงโทษในมรัทธริว 25:46 กก็เปป็นอรันเดมียวกรันกรับของมรัทธริว 
13:42 คทุณควรตรันี้งใจศศึกษาคห้นควห้าขห้อพระคคาหลายตอนเหลด่านมีนี้รด่วมกรัน คคาอทุปมาเรคืที่องอวนในขห้อ 47 ถศึง 50 เลด่า
เรคืที่องราวเดมียวกรันและควรถผกศศึกษาคห้นควห้าโดยคริดถศึงเรคืที่องนมีนี้

การพริจารณาขห้อ 41 และ 43 จะแสดงใหห้เหก็นวด่าอาณาจรักรซศึที่งถผกกลด่าวถศึงในทมีที่นมีนี้จะอยผด่บนแผด่นดรินโลก 
ทผตสวรรคห์เหลด่านรันี้นจะ “รวบรวมออกไปจากอาณาจรักรของทด่าน” พวกคนทมีที่ไมด่รอด จากนรันี้นผผห้ชอบธรรมจะสด่อง
แสงออกไปในอาณาจรักรนรันี้นโดยไมด่ถผกเคลคืที่อนยห้ายเลย นรัที่นบด่งชมีนี้วด่าอาณาจรักรนรันี้นตห้องอยผด่บนแผด่นดรินโลกนมีนี้ซศึที่งเปป็นทมีที่ 
ๆ พระเยซผจะทรงพริพากษาประชาชาตริเหลด่านรันี้นและกด่อตรันี้งอาณาจรักรของพระองคห์เอง

____________________
ขข้อ 31-32:

13:31 พระองคห์ตรรัสคคาอทุปมาอมีกเรคืที่องหนศึที่งแกด่เขาทรันี้ง
หลาย โดยกลด่าววด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบ
เหมคือนเมลก็ดมรัสตารห์ดเมลก็ดหนศึที่ง ซศึที่งชายคนหนศึที่งเอา
ไป และหวด่านในนาของตน
13:32 ซศึที่งทมีที่จรริงกก็เลก็กกวด่าเมลก็ดทรันี้งปวง แตด่เมคืที่อเมลก็ด

นรันี้นงอกขศึนี้นแลห้ว มรันกก็มมีขนาดใหญด่โตทมีที่สทุดทด่ามกลาง
ผรักทรันี้งหลาย และกลายเปป็นตห้นไมห้ จนพวกนกแหด่ง
ฟฟ้าอากาศมา และอาศรัยอยผด่ตามกริที่งกห้านของตห้นนรันี้น
ไดห้”

คสาอธปมาเรชที่องเมลด็ดมษัสตารย์ด
นมีที่เปป็นอมีกภาพหนศึที่งของวริถมีของยทุคนมีนี้ และมรันไมด่ใชด่ภาพทมีที่ดมี คคาอทุปมาเรคืที่องอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือบอกเลด่าเกมีที่ยว

กรับขห้าวละมานในทด่ามกลางขห้าวสาลมี ปลาเลวกรับปลาดมี เมลก็ดพคืชสด่วนใหญด่ของผผห้หวด่านเสมียเปลด่าไป ฯลฯ คคาอทุปมา
เหลด่านรันี้นไมด่แสดงภาพอาณาจรักรของพระครริสตห์ทมีที่กคาลรังเตริบโต ขยายตรัว และพรัฒนาจากตรัวมรันเองและยศึดครอง
โลก คคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้มรักถผกตมีความใหห้แสดงการเตริบโตทมีที่ยริที่งใหญด่และเปป็นสทุขของอาณาจรักรนรันี้นในระหวด่างยทุคนมีนี้ แตด่
เหก็นไดห้ชรัดวด่านรัที่นไมด่ใชด่เจตนาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด

ผมคริดวด่านมีที่เปป็นความหมายของคคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้ ในสมรัยพระครัมภมีรห์ครริสตจรักรเหลด่านรันี้นไดห้เรริที่มตห้นโดยการ
แคด่หวด่านเมลก็ดพคืชแหด่งขด่าวประเสรริฐ การเทศนา การสรัที่งสอน และในการทคางานแบบสด่วนตรัว พวกเขาไปททุกแหด่ง
หนเพคืที่อทคาใหห้ผผห้คนรรับความรอด นรัที่นคคือหรัวใจและแกด่นแทห้ของความเชคืที่อแบบครริสเตมียนตามภาคพรันธสรัญญาใหมด่ 
แตด่เมคืที่อยทุคชรัที่วนมีนี้วรัฒนาตด่อไป การเนห้นหนรักกก็เปลมีที่ยนจากการหวด่านเมลก็ดพคืชไปเปป็นการปลผกตห้นไมห้ แทนทมีที่จะหวด่าน
ขด่าวประเสรริฐ ผผห้คนตอนนมีนี้ใสด่ใจเกมีที่ยวกรับการสรห้างองคห์กร สถาบรัน และโปรแกรมประจคานริกาย การเตริบโตของ
นริกายโรมรันคาทอลริกเปป็นตรัวอยด่างดมีทมีที่สทุดของเรคืที่องนรันี้น ระบบอรันยริที่งใหญด่ของลคาดรับสงฆห์เหลด่านรันี้นซศึที่งตอนนมีนี้ถผกคริดวด่า
เปป็นตรัวแทนของความเชคืที่อแบบครริสเตมียนไมด่ไดห้ปรากฏเลยในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ การใชห้อคานาจแบบเจห้านาย
ประจคานริกายเหนคือเหลด่านรักเทศนห์และครริสตจรักรทรันี้งหลาย การเนห้นหนรักเรคืที่องการศศึกษาแทนทมีที่การประกาศขด่าว
ประเสรริฐและเนห้นเรคืที่องการกคาหนดทริศทางโดยเหลด่าพระสรันตะปาปา บริชอป เลขานทุการประจคานริกาย ฯลฯ 



แทนทมีที่การกคาหนดทริศทางโดยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ เนห้นเรคืที่องการสรห้างอทุปนริสรัยแทนทมีที่การบรังเกริดใหมด่-ผมคริดวด่าสริที่ง
เหลด่านมีนี้ลห้วนถผกแสดงภาพโดยการเตริบโตของตห้นไมห้ตห้นหนศึที่ง และจงสรังเกตพวกนกซศึที่งมาเกาะอยผด่ตามกริที่งกห้านเหลด่า
นรันี้น (ขห้อ 32) พวกมรันอาจมมีความหมายเดมียวกรันกรับพวกนกในขห้อ 4 มารรห้ายนรันี้นชริงเอาเมลก็ดพคืชนรันี้นออกไปจากใจ
ของผผห้คนและเชด่นเดมียวกรันซาตานนคาแนวคริดสมรัยใหมด่นริยมและความชรัที่วเขห้ามาในระบบนริกายทมีที่ใหญด่โตใด ๆ

ภาพหนศึที่งของระบบนริกายทมีที่ใหญด่โตในระหวด่างสมรัยความททุกขห์ลคาบากนรันี้นถผกใหห้ไวห้ ผมคริดวด่าในวริวรณห์บททมีที่
17 ดผเหมคือนมรันเปป็นภาพของนริกายโรมรันคาทอลริกทมีที่มาสผด่ผลทห้ายสทุดและสผงสทุดของมรัน นด่าจะพรห้อมกรับนริกายอคืที่น ๆ
ทมีที่มาเขห้ารด่วมดห้วยหลรังจากทมีที่พวกวริสทุทธริชนถผกเรมียกออกไปจากโลกแลห้ว จากนรันี้นในบททมีที่ 18 จงอด่านขห้อ 2 ทมีที่ระบบ
ชรัที่วรห้ายอรันยริที่งใหญด่นมีนี้ซศึที่งจะโผลด่หรัวขศึนี้นในกรทุงโรมเมคืที่อถศึงเวลานรันี้นถผกทผตสวรรคห์นรันี้นแชด่งสาปโดยกลด่าววด่า “บาบริโลน
มหานครลด่มจมแลห้ว ลด่มจมแลห้ว และกลายเปป็นทมีที่อยผด่อาศรัยของพวกผมีปปีศาจ และเปป็นทมีที่คทุมขรังของผมีโสโครกททุกตน 
และเปป็นกรงของนกททุกตรัวทมีที่ไมด่สะอาดและนด่าเกลมียด” ระบบทางศาสนาทมีที่ไมด่ถผกตห้องตามพระครัมภมีรห์ทมีที่ยริที่งใหญด่นรันี้น
ถผกแสดงภาพโดยตห้นไมห้นรันี้นในมรัทธริว 13:32 ผมเชคืที่อเชด่นนรันี้น และแนวคริดสมรัยใหมด่นริยมและหลรักคคาสอนเทมียมเทก็จ
และการทคาตามโลก ความเยด่อหยริที่งแบบมนทุษยห์และวริธมีการตด่าง ๆ ฝฝ่ายเนคืนี้อหนรังทมีที่เลมีที่ยงไมด่ไดห้ทมีที่จะมาพรห้อมกรับระบบ
เชด่นนรันี้น ลห้วนถผกแสดงภาพโดยพวกนกซศึที่งมาเกาะอยผด่ตามกริที่งกห้านของตห้นไมห้นรันี้น แนวคริดเนห้นรากฐาน ในการตด่อสผห้
ของมรันกรับแนวคริดสมรัยใหมด่นริยม ตห้องตด่อสผห้กรับตห้นไมห้เหลด่านรันี้นทมีที่ใหห้ทมีที่พรักพริงแกด่พวกนกทมีที่ชรัที่วรห้ายเหมคือนกรับทมีที่มรันตด่อสผห้
กรับนกเหลด่านรันี้น จงศศึกษาเรคืที่องนมีนี้ดห้วยตรันี้งใจอธริษฐานมาก ๆ พระวริญญาณทรงแตะตห้องใจคทุณไหมวด่านมีที่เปป็นการ
ตมีความทมีที่ถผกตห้องของคคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้?

จคาไวห้วด่ามากกวด่าหนศึที่งหนในพระครัมภมีรห์ ระบบอารยธรรมหรคือการปกครองแบบมนทุษยห์ถผกแสดงภาพโดย
ตห้นไมห้ตห้นหนศึที่ง ดผ ดานริเอล 4:20, 22

____________________
ขข้อ 33:

13:33 พระองคห์ตรรัสคคาอทุปมาอมีกเรคืที่องหนศึที่งแกด่เขาทรันี้ง
หลายวด่า “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือนเชคืนี้อ

ซศึที่งผผห้หญริงคนหนศึที่งเอามา และซด่อนไวห้ในแปฟ้งบดสาม
ถรัง จนแปฟ้งบดนรันี้นฟผขศึนี้นทรันี้งหมด”

คสาอธปมาเรชที่องเชชชื้อ
เชด่นเคยคคาอทุปมานมีนี้ตห้องสอดคลห้องกรับคคาอทุปมาเรคืที่องอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือในการแสดงภาพวริถมีชรัที่วรห้ายของยทุคอรัน

ชรัที่วรห้ายนมีนี้ เชคืนี้อในทมีที่นมีนี้ซศึที่งคด่อย ๆ ทคาใหห้แปฟ้งบดทรันี้งกห้อนฟผขศึนี้นไมด่ไดห้แสดงภาพขด่าวประเสรริฐทมีที่พริชริตโลกจนกระทรัที่งทรันี้ง
โลกถผกทคาใหห้เปป็นครริสเตมียน เชคืนี้อในพระครัมภมีรห์ไมด่ไดห้แสดงภาพสริที่งทมีที่ดมีแตด่สริที่งทมีที่ชรัที่วรห้าย ขนมปฝังซศึที่งถผกปรทุงใหห้ทผตสวรรคห์
เหลด่านรันี้นแมห้กระทรัที่งในเมคืองโสโดมเปป็นขนมปฝังไรห้เชคืนี้อ (ปฐก. 19:3) ขนมปฝังทมีที่รรับประทานกรับลผกแกะปฝัสกาและใน
เทศกาลเลมีนี้ยงเจก็ดวรันนรันี้นทมีที่ตามมาตห้องเปป็นขนมปฝังไรห้เชคืนี้อเนคืที่องจากมรันแสดงภาพพระเยซผ พระองคห์ผผห้ไรห้บาปของเรา
(อพย. 12:8, 15) ขนมปฝังทมีที่ถวายเปป็นเครคืที่องบผชาทมีที่แสดงภาพพระเยซผเครคืที่องบผชาของเราตห้องเปป็นขนมปฝังไรห้เชคืนี้อ
(ลนต. 2:4, 5) พระเยซผทรงบรัญชาพวกสาวกวด่า “จงเอาใจใสด่และระวรังเชคืนี้อของพวกฟารริสมีและของพวกสะดผสมีใหห้
ดมี” (มธ. 16:6-12; มก. 8:15) ฉะนรันี้นขห้อพระคคาใน 1 โครรินธห์ 5:6-8 จศึงแสดงใหห้เหก็นอยด่างชรัดเจนวด่าครริสเตมียนควร
เปป็นผผห้ทมีที่ไรห้เชคืนี้อ บาปของสมาชริกครริสตจรักรคนใดทมีที่ยรังไมด่ถผกตรัดจากการรด่วมสามรัคคมีธรรมกก็อาจนคาผผห้อคืที่นใหห้หลงเจริที่น



ไปไดห้ และฉะนรันี้น “เชคืนี้อนริดเดมียวยด่อมทคาใหห้แปฟ้งดริบฟผขศึนี้นทรันี้งกห้อน” พวกเขาไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้ชคาระเชคืนี้อนรันี้นออกไป
เสมีย เพคืที่อจะเปป็นแปฟ้งกห้อนใหมด่ทมีที่ไรห้เชคืนี้อ จงสรังเกตใหห้ดมีวด่าเชคืนี้อถผกกลด่าววด่าเปป็นตรัวแทนของ “การคริดปองรห้ายและ
ความชรัที่วชห้า” (1 คร. 5:8) ดรังนรันี้นเหก็นไดห้ชรัดวด่าเชคืนี้อในมรัทธริว 13:33 ไมด่ไดห้แสดงภาพขด่าวประเสรริฐ ตรงกรันขห้ามพระ
เยซผทรงใหห้ภาพประกอบยทุคนมีนี้วด่ามมีลรักษณะเฉพาะตรัวเปป็นการแพรด่กระจายอยด่างชห้า ๆ ของความชรัที่วและหลรักคคา
สอนเทก็จจนกระทรัที่งทรันี้งโลกจะถผกมรันทคาใหห้แปดเปฟฟื้อนไป พรห้อมกรับแนวคริดสมรัยใหมด่นริยมในแทบททุกนริกาย การทคา
ตามโลกในครริสตจรักรทรันี้งหลาย การรรักเงรินและความเยด่อหยริที่งและความไมด่เชคืที่อบนธรรมาสนห์ เราเหก็นผลลรัพธห์เหลด่า
นรันี้นของเชคืนี้อทมีที่แพรด่กระจายไป

มรันมมีนรัยสคาครัญเชด่นกรันวด่าผผห้หญริงถผกใชห้ในทมีที่นมีนี้ในการแสดงภาพการแพรด่กระจายของหลรักคคาสอนเทก็จและ
ความชรัที่ว เปป็นไปไดห้ไหมทมีที่มรันหมายถศึงการทมีที่พวกผผห้หญริงมมีสด่วนในการกด่อตรันี้งศาสนาเทมียมเทก็จอยด่าง ครริสเตมียน
วริทยาศาสตรห์ การทรงเจห้าเขห้าผมี และการถคือแนวคริดเฟมรินริสตห์ของครริสตจรักรสมรัยใหมด่? ดร. สโกฟปิลดห์กลด่าววด่า “ผผห้
หญริง ในความหมายดห้านจรริยธรรมทมีที่ไมด่ดมี เปป็นสรัญลรักษณห์ทมีที่แสดงถศึงบางสริที่งทมีที่ผริดทมีที่ผริดทางอยผด่เสมอในทางศาสนา” 
และขอใหห้เราดผทมีที่วริวรณห์ 2:20 และวริวรณห์ 17:1-6

_____________________
ขข้อ 34, 35:

13:34 สริที่งเหลด่านมีนี้ทรันี้งสรินี้น พระเยซผไดห้ตรรัสกรับคนเปป็น
อรันมากเปป็นคคาอทุปมาตด่าง ๆ และนอกจากคคาอทุปมา 
พระองคห์มริไดห้ตรรัสกรับพวกเขาเลย
13:35 เพคืที่อสริที่งนมีนี้จะสคาเรก็จซศึที่งถผกกลด่าวไวห้โดยศาสดา

พยากรณห์ผผห้นรันี้น ซศึที่งกลด่าววด่า ‘ขห้าพเจห้าจะอห้าปากของ
ขห้าพเจห้าโดยกลด่าวคคาอทุปมา ขห้าพเจห้าจะกลด่าวสริที่งทรันี้ง
หลายซศึที่งปปิดซด่อนไวห้ตรันี้งแตด่ทรงวางรากฐานของโลก’

วริถทีของยธคนทีชื้ถผกเปปิดเผย
เปป็นครษัชื้งแรก

จงสรังเกตวด่านมีที่เปป็นครรันี้งแรกในประวรัตริศาสตรห์ของโลกทมีที่วริถมีของยทุคครริสตจรักรในปฝัจจทุบรันนมีนี้ไดห้ถผกเปปิดเผย 
พระเยซผตรรัสสริที่งตด่าง ๆ ทมีที่ “ปปิดซด่อนไวห้ตรันี้งแตด่ทรงวางรากฐานของโลก” (ขห้อ 35) ฉะนรันี้นจงดผความสคาครัญของบททมีที่
13 นมีนี้ของมรัทธริว

__________________
ขข้อ 44-46:

13:44 อมีกครรันี้ง อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน
ขทุมทรรัพยห์ซด่อนไวห้ในททุด่งนา ซศึที่งเมคืที่อชายคนหนศึที่งไดห้พบ
แลห้ว เขากก็ซด่อนเสมียอมีก และเพราะความปปีตริยรินดมีจศึง
ไปและขายสรรพสริที่งซศึที่งเขามมีอยผด่ และซคืนี้อททุด่งนานรันี้น

13:45 อมีกครรันี้ง อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน
พด่อคห้าคนหนศึที่งทมีที่แสวงหาบรรดาไขด่มทุกอยด่างดมี
13:46 ผผห้ซศึที่งเมคืที่อเขาไดห้พบไขด่มทุกเมก็ดหนศึที่งทมีที่มมีราคา
มาก กก็ไปและขายสริที่งสารพรัดซศึที่งเขามมีอยผด่ และซคืนี้อ
ไขด่มทุกนรันี้น



คสาอธปมาแฝด: ขธมทรษัพยย์ททีที่ซข่อนไวข้และ
ไขข่มธกราคามาก

คทุณนด่าจะสรังเกตเหก็นแลห้ววด่าคคาอทุปมาเรคืที่องขห้าวละมาน (ขห้อ 24-30) และเรคืที่องอวน (ขห้อ 47-50) มมีความ
คลห้ายกรันมาก ๆ โดยแสดงภาพการแยกออกระหวด่างผผห้ทมีที่รอดกรับผผห้ทมีที่หลงหายซศึที่งจะยรังมมีชมีวริตอยผด่บนแผด่นดรินโลกเมคืที่อ
สรินี้นสทุดความททุกขห์ลคาบากนรันี้นเมคืที่อพระเยซผเสดก็จกลรับมาพรห้อมกรับเหลด่าวริสทุทธริชนและพวกทผตสวรรคห์เพคืที่อจะครอบ
ครอง ทรันี้งสองเรคืที่องแสดงภาพอาณาจรักรนรันี้นทมีที่ถผกเรริที่มตห้นและผผห้คนทมีที่หลงหาย (ขห้าวละมานและปลาทมีที่ไมด่ดมี) ถผก
ทคาลาย คทุณสรังเกตเหก็นแลห้วเชด่นกรันวด่าคคาอทุปมาเรคืที่องเมลก็ดมรัสตารห์ด (ขห้อ 31, 32) และเรคืที่องเชคืนี้อ (ขห้อ 33) เปป็นคคา
อทุปมาแฝดทมีที่มมีคคาสอนคลห้ายกรันมาก ฉะนรันี้นคคาอทุปมาเรคืที่องขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้ในททุด่งนาและเรคืที่องไขด่มทุกราคามากจศึง
เปป็นคคาอทุปมาแฝดทมีที่เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีความหมายเดมียวกรัน การจรับคผด่กรันของคคาอทุปมาหกเรคืที่องนมีนี้เหก็นไดห้ชรัดวด่าเปป็นแบบ
ตรันี้งใจ

คคาอทุปมาแรกในบทนมีนี้เรคืที่องผผห้หวด่านเปป็นคคาอทุปมาชนริดทมีที่แตกตด่างซศึที่งเกรริที่นนคาคคาถามทรันี้งหมดนรันี้นโดยเฉพาะ
จากมทุมมองของผผห้ชนะจริตวริญญาณ ในคคาอทุปมานรันี้นพระเยซผกคาลรังสอนเหลด่าผผห้ชนะจริตวริญญาณ (โดยเฉพาะพวก
อรัครทผต) เกมีที่ยวกรับปฏริกริรริยาทมีที่มมีตด่อขด่าวประเสรริฐซศึที่งพวกเขาควรคาดหมายไวห้ บางคนจะไมด่แยแสเลยสรักนริด; บาง
คนจะสนใจ แตด่ไมด่รรับความรอด; บางคนจะรรับความรอดแตด่ไมด่เกริดผล; บางคนจะรรับความรอดและเกริดผลมาก

คคาอทุปมาทรันี้งเจก็ดเรคืที่องรวมกรันใหห้ภาพอรันสมบผรณห์ของวริถมีของยทุคนมีนี้ หกเรคืที่องสทุดทห้ายโดยเฉพาะ (หกเปป็นเลข
ของมนทุษยห์) บอกเลด่าเรคืที่องราวอรันสอดคลห้องเกมีที่ยวกรับความเสคืที่อมทรามของอารยธรรมและการทคาใหห้เสมียและการ
บริดเบคือนขด่าวประเสรริฐ การปนกรันของสริที่งเลวกรับสริที่งดมี จคาไวห้วด่าโลกอยากไดห้พวกทมีที่ปนเกด่ง แตด่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรง
อยากไดห้พวกทมีที่แยกออกเกด่ง (2 คร. 6:14-18)

คคาอทุปมาเรคืที่องขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้ในททุด่งนา (ขห้อ 44) ถผกตมีความผริดบด่อย ขทุมทรรัพยห์นรันี้นไมด่ใชด่พระครริสตห์ พระ
ครริสตห์ไมด่ทรงถผกซด่อนไวห้ ผผห้คนไมด่ซคืนี้อพระองคห์ และหากพวกเขาพบพระองคห์ พวกเขากก็ไมด่เอาพระองคห์ไปซด่อนอมีก 
และพระครริสตห์ไมด่ทรงเปป็นไขด่มทุกราคามากดห้วย และผผห้คนไมด่ขายสริที่งสารพรัดทมีที่ตนมมีเพคืที่อจะไดห้พบพระองคห์ ผผห้คนไมด่รรับ
ความรอดโดยการประพฤตริ หรคือกระทรัที่งโดยการเสมียสละ แตด่โดยความเชคืที่อในพระครริสตห์เพมียงเทด่านรันี้น หมายเหตทุ
ของสโกฟปิลดห์เกมีที่ยวกรับคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้มมีประโยชนห์มาก ๆ ดร. สโกฟปิลดห์คริดวด่าขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้ในททุด่งนาคคือ 
ชนชาตริอริสราเอลและไขด่มทุกราคามากนรันี้นคคือครริสตจรักร พระกายและเจห้าสาวของพระครริสตห์ ซศึที่งรวมททุกคนทมีที่รอด
ไวห้แลห้ว

ดผเหมคือนเปป็นทมีที่แนด่นอนวด่าไขด่มทุกราคามากนรันี้นเปป็นตรัวแทนของผผห้ทมีที่รอดแลห้วทรันี้งหมด ซศึที่งพระครริสตห์ทรง
ทราบลด่วงหนห้าแลห้ว พระเยซผไดห้ทรงสละทรินี้งททุกสริที่งทมีที่พระองคห์เคยมมี ความมรัที่งครัที่ง สงด่าราศมี เกมียรตริยศ การรด่วมสามรัคคมี
ธรรมกรับพระบริดา สวรรคห์ทรันี้งหมด การปรบมคือยกยด่องของเหลด่าทผตสวรรคห์และสถานทมีที่อรันเปป็นสริทธริธิ์โดยชอบของ
พระองคห์ในฐานะพระผผห้สรห้างและองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า และไดห้ทรงถด่อมพระองคห์ลงเพคืที่อจะรรับสภาพของผผห้รรับใชห้ไวห้บน
พระองคห์เอง สภาพของเนคืนี้อหนรังทมีที่ผริดบาป ในความยากจน ความอรับอาย ความเศรห้าโศก และความเกลมียดชรัง 
การทดลองและการทนททุกขห์เพคืที่อทมีที่จะชนะเราไป เรามมีคด่าประเสรริฐจรริง ๆ ในสายพระเนตรของพระองคห์! เราเปป็น
ไขด่มทุกราคามากนรันี้นทมีที่พระเยซผไดห้ทรงซคืนี้อดห้วยราคาอรันแสนแพงแหด่งการทนททุกขห์และพระโลหริตของพระองคห์เอง ผม



เหก็นวด่าขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้ในททุด่งนรันี้นมมีความหมายเดมียวกรัน พระเยซผทรงทราบลด่วงหนห้าวด่าใครจะรรับความรอดและ
ทรงรรักเรามากพอทมีที่จะซคืนี้อเราดห้วยราคาอรันแสนแพง พระองคห์ไดห้ทรงสรินี้นพระชนมห์เพคืที่อรรับโทษบาปของคนทรันี้งโลก
(1 ยอหห์น 2:2) แมห้พระองคห์ทรงทราบวด่าคนทรันี้งโลกจะไมด่ยอมรรับความรอดกก็ตาม พระองคห์ทรงจด่ายคด่าททุด่งนานรันี้น
ทรันี้งหมดแลห้ว นรัที่นคคือ ผผห้คนทรันี้งโลก เพคืที่อทมีที่จะไดห้ขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้นรันี้น คนเหลด่านรันี้นทมีที่จะรรับความรอด เพราะคด่อนขห้าง
เหก็นตด่างจาก ดร. สโกฟปิลดห์ ผมจศึงขอเลคือกการตมีความทมีที่วด่าขทุมทรรัพยห์ทมีที่ซด่อนไวห้นรันี้น เชด่นเดมียวกรับไขด่มทุกราคามากนรันี้น 
เปป็นตรัวแทนของจริตวริญญาณทรันี้งหลายทมีที่จะรรับความรอดโดยพระโลหริตของพระครริสตห์

ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้มมีคด่ายริที่งนรัก “ดผเถริด พระบริดาโปรดประทานความรรักเชด่นไรแกด่พวกเรา”! (1 ยอหห์น 3:1)
_____________________

ขข้อ 47-52:
13:47 อมีกครรันี้ง อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน
อวนอรันหนศึที่งทมีที่ถผกโยนลงไปในทะเล และรวบรวม
ททุกชนริด
13:48 ซศึที่งเมคืที่ออวนนรันี้นเตก็มแลห้ว พวกเขากก็ลากขศึนี้นฝฝัปี่ง
และนรัที่งลง และรวบรวมอรันทมีที่ดมีใสด่ในภาชนะทรันี้ง
หลาย แตด่ทรินี้งอรันทมีที่เลวนรันี้นไปเสมีย
13:49 ในการสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้กก็จะเปป็นอยด่างนรันี้น 
พวกทผตสวรรคห์จะออกมา และแยกคนชรัที่วออกจาก
ทด่ามกลางคนชอบธรรม
13:50 และจะทรินี้งพวกเขาลงในเตาไฟ ทมีที่นรัที่นจะมมี

การรห้องไหห้และขบเขมีนี้ยวเคมีนี้ยวฟฝัน”
13:51 พระเยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ทด่านทรันี้งหลาย
เขห้าใจบรรดาสริที่งเหลด่านมีนี้แลห้วหรคือ” พวกเขาทผล
พระองคห์วด่า “เขห้าใจแลห้ว พระเจห้าขห้า”
13:52 แลห้วพระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “เพราะ
ฉะนรันี้นธรรมาจารยห์ททุกคนซศึที่งไดห้รรับการสรัที่งสอนถศึง
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์แลห้ว กก็เปป็นเหมคือนผผห้หนศึที่งทมีที่
เปป็นเจห้าของบห้าน ซศึที่งนคาออกมาจากคลรังของตนทรันี้ง
บรรดาของใหมด่และของเกด่า”

คสาอธปมาเรชที่องอวน
ในคคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้ เชด่นเดมียวกรับเรคืที่องขห้าวละมาน วลมี “การสรินี้นสทุดของโลกนมีนี้” หมายถศึงการสรินี้นสทุดของยทุค

นมีนี้หรคือสมรัยประทานนมีนี้ ยทุคนมีนี้ถผกเรมียกในพระครัมภมีรห์วด่า “เวลาทรันี้งหลายแหด่งพวกคนตด่างชาตรินรันี้น” (ลผกา 21:24) 
เพราะวด่าพวกคนตด่างชาตริจะมมีบทบาทสคาครัญพรห้อมกรับหอบาเบลแหด่งความสรับสนของมนทุษยห์ในเรคืที่องสงครามและ
ความวทุด่นวายและบาปจนกวด่าพระครริสตห์เสดก็จกลรับมาและรคืนี้อฟฟฟื้นพระทมีที่นรัที่งของพวกยริวทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม เวลาของ
พวกคนตด่างชาตริไดห้เรริที่มตห้นขศึนี้นแลห้วพรห้อมกรับเนบผครัดเนสซารห์ ในความหมายทมีที่จคากรัดเฉพาะมากกวด่า คคาอทุปมานมีนี้
กคาลรังพผดถศึงยทุคครริสตจรักร แตด่การสรินี้นสทุดของยทุคนมีนี้จะมา ไมด่ใชด่เมคืที่อเหลด่าวริสทุทธริชนถผกรรับขศึนี้นไป แตด่เมคืที่อพระครริสตห์
เสดก็จกลรับมาทคาลายอาณาจรักรทรันี้งหลายของโลกนมีนี้และกด่อตรันี้งอาณาจรักรของพระองคห์เองเมคืที่อสรินี้นสทุดความททุกขห์
ลคาบากนรันี้น จงเปรมียบเทมียบคคาอทุปมานมีนี้กรับคคาอทุปมาเรคืที่องขห้าวละมานในขห้อ 24 ถศึง 30 และคทุณจะเหก็นวด่าความ
หมายนรันี้นเกคือบจะเหมคือนกรัน เมคืที่อสรินี้นสทุดยทุคนมีนี้ โลกนมีนี้จะยรังมมีขห้าวละมานอยผด่ทด่ามกลางขห้าวสาลมีและปลาเลวไมด่ใชด่แคด่
ในทะเล แตด่ในอวนนรันี้นกรับปลาดมี เราถผกเตคือนความจคาอมีกวด่าเหลด่าทผตสวรรคห์เปป็นผผห้เกมีที่ยวทมีที่จะ “แยกคนชรัที่วออกจาก
ทด่ามกลางคนชอบธรรม” ขห้อ 50, เชด่นเดมียวกรับขห้อ 42, บอกวด่านรกเปป็นเตาไฟแหด่งหนศึที่งจรริง ๆ

จงสรังเกตคคาสรัที่งสคาหรรับเหลด่านรักเทศนห์และอาจารยห์ในขห้อ 52 คนเหลด่านรันี้นทมีที่เขห้าใจคคาอทุปมาเหลด่านมีนี้เกมีที่ยวกรับ



อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์และวริถมีของยทุคนมีนี้และเหตทุการณห์ตด่าง ๆ ในอนาคตทมีที่ถผกพยากรณห์ไวห้แลห้วอยด่างชรัดเจน กก็
เทศนาเกมีที่ยวกรับอดมีต นรัที่นคคือ “ของเกด่า” อยด่างเดมียวไมด่ไดห้ แตด่ตห้องเทศนาเกมีที่ยวกรับอนาคต คคือ “ของใหมด่” ดห้วย 
คนทมีที่ไมด่เขห้าใจเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรทมีที่จะมานรันี้นของพระครริสตห์และวริถมีของยทุคนมีนี้ทมีที่นคาไปสผด่มรัน ขห้อความลศึกลรับทรันี้งหลาย
เกมีที่ยวกรับอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ กก็ไมด่พรห้อมทมีที่จะเทศนาครศึที่งหนศึที่งของพระครัมภมีรห์ ฉะนรันี้น จงระวรังใหห้ดมีและ “จงศศึกษา
คห้นควห้าเพคืที่อสคาแดงตนเองใหห้เปป็นทมีที่ชอบพระทรัยพระเจห้า เปป็นคนงานทมีที่ไมด่ตห้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหด่ง
ความจรริงนรันี้นไดห้อยด่างถผกตห้อง”

_________________
ขข้อ 53-58:

13:53 และตด่อมาเมคืที่อพระเยซผไดห้ตรรัสคคาอทุปมาเหลด่า
นมีนี้เสรก็จแลห้ว พระองคห์กก็เสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น
13:54 และเมคืที่อพระองคห์เสดก็จเขห้ามาในบห้านเมคือง
ของพระองคห์เองแลห้ว พระองคห์กก็สรัที่งสอนคนทรันี้งหลาย
ในธรรมศาลาของพวกเขา จนถศึงขนาดทมีที่คนเหลด่า
นรันี้นประหลาดใจ และกลด่าววด่า “คนนมีนี้มมีสตริปฝัญญานมีนี้
และการอริทธริฤทธริธิ์เหลด่านมีนี้มาจากไหน
13:55 คนนมีนี้เปป็นลผกของชด่างไมห้นรันี้นมริใชด่หรคือ มารดา
ของเขาชคืที่อมารมียห์มริใชด่หรคือ และพวกนห้องชายของเขา
คคือ ยากอบ และโยเสส และซมีโมน และยผดาสมริใชด่

หรคือ
13:56 และพวกนห้องสาวของเขา พวกเธอททุกคนกก็
อยผด่กรับพวกเรามริใชด่หรคือ แลห้วคนนมีนี้ไดห้สริที่งทรันี้งสรินี้นเหลด่านมีนี้
มาจากไหน”
13:57 และพวกเขาจศึงหมางใจในพระองคห์ แตด่พระ
เยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ศาสดาพยากรณห์ยด่อมไมด่
ปราศจากเกมียรตริยศ เวห้นแตด่ในบห้านเมคืองของตนเอง
และในครรัวเรคือนของตนเอง”
13:58 และพระองคห์มริไดห้ทรงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์
มากทมีที่นรัที่น เพราะเหตทุความไมด่เชคืที่อของพวกเขา

เหลข่าเพชที่อนบข้านของพระเยซผไมข่เชชที่อ
และไมข่พอใจ

“บห้านเมคืองของพระองคห์เอง” (ขห้อ 54, 57) นด่าจะหมายถศึงเมคืองนาซาเรก็ธและชทุมชนเลก็ก ๆ ทมีที่พระองคห์
ทรงเตริบโตขศึนี้นมา พวกเขารผห้จรักชคืที่อและกริจการงานของโยเซฟ และมารดาและพวกนห้อง ๆ ของพระเยซผ

จงสรังเกต “พวกนห้องชายของเขา” ในขห้อ 55 ชคืที่อของพวกเขาถผกใหห้ไวห้ พวกเขาถผกกลด่าวถศึงหลายหนเลย 
เหก็นไดห้ชรัดวด่าพวกเขาไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อกด่อนการตรศึงกางเขนนรันี้น (ยอหห์น 7:5) อยด่างไรกก็ตาม พวกเขาเปป็นครริสเตมียน
หลรังจากการคคืนพระชนมห์นรันี้น และอาจกลรับใจเชคืที่อเมคืที่อพวกเขารรับฟฝังขด่าวสารเรคืที่องการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์
แลห้ว (มธ. 28:10) พวกนห้อง ๆ ของพระเยซผอยผด่ในหมผด่หนศึที่งรห้อยยมีที่สริบคนนรันี้นทมีที่รอคอยและอธริษฐานจนถศึงเพก็นเทคอส
ตห์ (กริจการ 1:14) ยากอบ หนศึที่งในพวกนห้องชายของพระองคห์ เขมียนหนรังสคือยากอบ (ยากอบ 1:1) และถผกกลด่าวถศึง
ในกาลาเทมีย 1:19 วด่าเปป็นอรัครทผตระดรับผผห้นคาคนหนศึที่ง จคาไวห้วด่ายากอบ พมีที่ชายของยอหห์น ตายไปแลห้ว (กริจการ 
12:2) ยผดาส ผผห้เขมียนหนรังสคือยผดาส อาจเปป็นนห้องชายอมีกคนของพระเยซผ (ยผดาส 1) บางคนเชคืที่อ โดยเฉพาะพวก
คาทอลริก วด่านางมารมียห์เปป็นหญริงพรหมจารมีเสมอไป ไมด่เคยเปป็นภรรยาของโยเซฟเลย และไมด่มมีบทุตรคนอคืที่น ๆ อมีก 
พวกเขาเชคืที่อวด่า “นห้อง ๆ” เหลด่านมีนี้เปป็นเพมียงลผกพมีที่ลผกนห้องของพระเยซผ แตด่นรัที่นดผเหมคือนไมด่ใชด่ความหมายของขห้อ 55 
และ 56 ตรงนมีนี้ นอกจากนมีนี้ พระเยซผกก็ทรงเปป็นเพมียง “บทุตรชายหรัวปปี” (มธ. 1:25) และหลรังจากนรันี้นมารมียห์กก็เปป็น



ภรรยาของโยเซฟจรริง ๆ ฉะนรันี้นเพลงสดทุดมี 69:8 จศึงแสดงภาพพระเยซผอยด่างชรัดเจนวด่าทรงเปป็น “คนแปลกหนห้าตด่อ
พมีที่นห้องของขห้าพระองคห์ และเปป็นคนตด่างชาตริตด่อบทุตรทรันี้งหลายแหด่งมารดาของขห้าพระองคห์” ซศึที่งคงตห้องหมายความ
วด่านางมารมียห์เปป็นมารดาของคนอคืที่น ๆ เหลด่านมีนี้ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในทมีที่นมีนี้จรริง ๆ และพวกเขาจศึงเปป็นนห้อง ๆ รด่วมมารดา
ของพระเยซผ นางมารมียห์ไมด่ใชด่สตรมีทมีที่เหนคือธรรมชาตริ นางเปป็นเพมียงหญริงทมีที่ดมีคนหนศึที่งทมีที่ถผกเลคือกใหห้เปป็นมารดาของ
พระผผห้ชด่วยใหห้รอด นางเปป็นหญริงพรหมจารมีจนกระทรัที่งพระผผห้ชด่วยใหห้รอดไดห้ประสผตริ และหลรังจากนรันี้นนางกก็เปป็น
ภรรยาของโยเซฟและเปป็นมารดาของลผกคนอคืที่น ๆ

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 57, 58 กรับมาระโก 6:1-6 และกรับลผกา 4:16-30 ซศึที่งใหห้รายละเอมียดมากขศึนี้นเยอะ
และแสดงใหห้เหก็นวด่าพวกเขาถศึงขรันี้นพยายามฆด่าพระเยซผเลย มาระโกกลด่าววด่า “พระองคห์จะกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์ทมีที่
นรัที่นไมด่ไดห้ เวห้นแตด่พระองคห์ไดห้วางพระหรัตถห์ของพระองคห์บนคนเจก็บปฝ่วยบางคน และรรักษาพวกเขาใหห้หาย” (มาระ
โก 6:5) ขณะทมีที่ตรงนมีนี้เราถผกบอกวด่า “พระองคห์มริไดห้ทรงกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์มากทมีที่นรัที่น เพราะเหตทุความไมด่เชคืที่อของ
พวกเขา” ความไมด่เชคืที่อของมนทุษยห์สามารถฉทุดรรันี้งกระทรัที่งพระหรัตถห์ของพระเจห้า! “สริที่งสารพรัดกก็เปป็นไปไดห้แกด่ผผห้ทมีที่เชคืที่อ”
(มาระโก 9:23) แตด่บางครรันี้งความไมด่เชคืที่อของเรากก็ฉทุดรรันี้งกระทรัที่งการกระทคากริจของพระครริสตห์ พระเจห้าทรงกระทคา
กริจไดห้ในเขตแดนแหด่งความเชคืที่อ ทรงปปีตริยรินดมีทมีที่จะกระทคาเชด่นนรันี้น และทรงใหห้พระองคห์เองไดห้รรับเกมียรตริในการทคา
เชด่นนรันี้น พระเจห้าไมด่สามารถ (โดยทมีที่ไมด่ทคาผริดและไมด่ใหห้พระองคห์เองไดห้รรับเกมียรตริ) กระทคากริจไดห้มากนรักในเขตแดน
แหด่งความไมด่เชคืที่อและความเหก็นแกด่ตรัว จงเชคืที่อเถริด และจงยอมใหห้พระเยซผกระทคาการอริทธริฤทธริธิ์ทรันี้งหลาย!



มษัทธริว 14
ขข้อ 1-14:

14:1 ในเวลานรันี้นเฮโรดเจห้าเมคืองไดห้ยรินถศึงชคืที่อเสมียง
ของพระเยซผ
14:2 และกลด่าวแกด่พวกคนใชห้ของทด่านวด่า “ผผห้นมีนี้
แหละเปป็นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา ทด่านไดห้เปป็นขศึนี้นมา
จากความตายแลห้ว และเหตทุฉะนรันี้นบรรดาการ
อริทธริฤทธริธิ์จศึงไดห้แสดงพวกมรันเองออกมาในตรัวทด่าน”
14:3 ดห้วยวด่าเฮโรดไดห้จรับยอหห์น และมรัดเขาไวห้ และ
ขรังเขาไวห้ในคทุก เพราะเหก็นแกด่นางเฮโรเดมียสภรรยา
ของฟปีลริปนห้องชายของตน
14:4 เพราะยอหห์นไดห้กลด่าวแกด่ทด่านวด่า “เปป็นการผริด
พระราชบรัญญรัตริทมีที่ทด่านจะรรับนางมาเปป็นภรรยา”
14:5 และเมคืที่อเฮโรดอยากจะประหารชมีวริตของ
ยอหห์น ทด่านกก็กลรัวประชาชน ดห้วยวด่าเขาทรันี้งหลาย
นรับวด่ายอหห์นเปป็นศาสดาพยากรณห์
14:6 แตด่เมคืที่อวรันฉลองวรันกคาเนริดของเฮโรดมาถศึง 
บทุตรสาวของนางเฮโรเดมียสกก็เตห้นรคาตด่อหนห้าเขาทรันี้ง
หลาย และเฮโรดกก็ชอบใจ
14:7 ดรังนรันี้นเฮโรดจศึงสรัญญาโดยคคาปฏริญาณวด่า จะ
ใหห้เธอสริที่งใดกก็ตามทมีที่เธอจะขอนรันี้น
14:8 และเธอ ซศึที่งถผกยทุยงโดยมารดาของเธอ กก็ทผล
วด่า “ขอศมีรษะของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาใสด่ถาดมา
ใหห้หมด่อมฉรันทมีที่นมีที่”

14:9 และกษรัตรริยห์กก็เศรห้าใจ แตด่อยด่างไรกก็ตามเพราะ
เหก็นแกด่คคาปฏริญาณนรันี้น และเพราะเหก็นแกด่คนทรันี้ง
หลายซศึที่งเอนกายลงรรับประทานอาหารดห้วยกรันกรับ
ทด่าน ทด่านจศึงออกคคาสรัที่งใหห้เอาศมีรษะของยอหห์นมาใหห้
แกด่เธอ
14:10 และทด่านกก็สด่งไป และตรัดศมีรษะของยอหห์นใน
คทุก
14:11 และศมีรษะของยอหห์นถผกนคาใสด่ถาดมา และ
มอบใหห้แกด่หญริงสาวนรันี้น และเธอกก็เอาศมีรษะของ
ยอหห์นไปใหห้มารดาของเธอ
14:12 และพวกสาวกของยอหห์นมา และรรับเอาศพ
ไป และฝฝังศพไวห้ และไปและทผลพระเยซผ
14:13 เมคืที่อพระเยซผทรงไดห้ยรินเรคืที่องนรันี้นแลห้ว พระองคห์
กก็เสดก็จไปจากทมีที่นรัที่นโดยลงเรคือ ไปยรังถริที่นททุรกรันดาร
แตด่ลคาพรังพระองคห์ และเมคืที่อประชาชนไดห้ยรินเกมีที่ยวกรับ
เรคืที่องนมีนี้แลห้ว พวกเขากก็ออกจากนครตด่าง ๆ เดริน
ตามพระองคห์ไป
14:14 และพระเยซผเสดก็จออกไป และทอด
พระเนตรเหก็นประชาชนเปป็นอรันมาก และทรงมมี
พระทรัยกรทุณาตด่อพวกเขา และพระองคห์ทรงรรักษา
คนปฝ่วยของพวกเขาใหห้หาย

เฮโรดฆข่ายอหย์นผผข้ใหข้รษับบษัพตริศมา
จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับมาระโก 6:14-29 และลผกา 9:7-9 “เฮโรดเจห้าเมคือง” ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในทมีที่นมีนี้ในขห้อ 1 

ตห้องไมด่ถผกสรับสนกรับเฮโรดมหาราชซศึที่งเคยเปป็นผผห้ครอบครองในแควห้นยผเดมียตอนทมีที่พระครริสตห์ประสผตริ (มธ. 2:1) 
กษรัตรริยห์เฮโรดองคห์นรันี้นตายหลรังจากนรันี้นไมด่นาน (มธ. 2:15) พระกทุมารเยซผไมด่ไดห้ถผกพากลรับมาจากอมียริปตห์จนกระทรัที่ง
เฮโรดมหาราชสรินี้นชมีพ อารเคลาอรัส บทุตรของเฮโรดมหาราช “ไดห้ครอบครองในแควห้นยผเดมียแทนเฮโรดบริดาของ
ทด่าน” (มธ. 2:22) เฮโรดเจห้าเมคืองผผห้นมีนี้กก็เปป็นบทุตรคนหนศึที่งของเฮโรดมหาราชเชด่นกรัน แตด่เขาครอบครองในแควห้นกา
ลริลมีแทนทมีที่ในแควห้นยผเดมีย นมีที่ถผกแสดงใหห้เหก็นชรัดเจนจากลผกา 23:6-8 ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาทคางานรรับใชห้ของเขา
ตด่อไป เราคริดเชด่นนรันี้น ขศึนี้นไปถศึงแมด่นนี้คาจอรห์แดนเขห้าไปในแควห้นกาลริลมีและทมีที่นรัที่นมาเผชริญหนห้ากรับเฮโรดและประณาม



บาปของเขา โจเซฟฝัสกลด่าววด่าเฮโรดสรัที่งจคาคทุกยอหห์นทมีที่มาคาเอรรัส ทริศตะวรันออกของทะเลตาย เทศกาลเลมีนี้ยงนรันี้น
นด่าจะมมีขศึนี้นในเมคืองทริเบเรมียสในแควห้นกาลริลมี ไมด่ไกลจากปลายดห้านทริศใตห้ของทะเลกาลริลมี ในทมีที่นมีนี้เฮโรดเจห้าเมคืองมมี
พระราชวรังของตน

เมคืที่อจากนรันี้นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาสด่งพวกผผห้สคืที่อสารไปหาพระเยซผ (มธ. 11:2, 3) ยอหห์นกก็อยผด่ในคทุกทมีที่
ปราสาทของเฮโรดทมีที่เมคืองมาคาเอรรัส จคาไวห้วด่างานรรับใชห้ปวงชนของพระเยซผเรคืที่อยมาจนถศึงเวลานมีนี้ลห้วนเกริดขศึนี้นใน
แควห้นกาลริลมีทรันี้งหมด เมคืที่อกริตตริศรัพทห์ของพระเยซผลคือไปถศึงหผเฮโรด จริตสคานศึกของเขากก็ถผกปลทุกเรห้า กลรัววด่าพระเยซผ
เปป็นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาทมีที่เปป็นขศึนี้นจากตาย จากมาระโก 6:20 เราพบวด่าเฮโรดกลรัวยอหห์น “โดยทราบวด่าทด่าน
เปป็นคนชอบธรรมและบรริสทุทธริธิ์” เมคืที่อเขาไดห้ยรินยอหห์นเทศนา “เฮโรดกก็ปฏริบรัตริตามหลายสริที่ง” เหก็นไดห้ชรัดวด่าถผกปลทุก
เรห้าโดยคคาสอนดห้านศมีลธรรมของยอหห์นและกลรัวคคาประณามของเขา ผผห้ใดทมีที่ถผกปลทุกเรห้าโดยคคาเทศนาทมีที่ยริที่งใหญด่
และไมด่ใสด่ใจฟฝังมรันจะเผชริญหนห้ากรับจริตสคานศึกทมีที่คอยกลด่าวหาหลายตด่อหลายครรันี้ง เหมคือนทมีที่เฮโรดไดห้เผชริญ

เหลด่านรักเทศนห์ควรใสด่ใจแบบอยด่างของยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาในการประณามบาปดห้วยใจกลห้า เราไมด่
ทราบวด่ายอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเคยเทศนาเกมีที่ยวกรับเฮโรดแกด่ผผห้อคืที่นหรคือไมด่ แตด่ยอหห์นกลด่าวชรัดเจนแกด่เฮโรดเองวด่า
 “เปป็นการผริดพระราชบรัญญรัตริทมีที่ทด่านจะรรับนางมาเปป็นภรรยา” (ขห้อ 4) ไมด่วด่ายอหห์นกลด่าวเชด่นนมีนี้ตด่อหนห้าผผห้อคืที่นหรคือ
แบบสด่วนตรัว แนด่นอนวด่านางเฮโรเดมียส หญริงชรัที่วคนนรันี้นทมีที่เขห้ามาเกมีที่ยวขห้อง ทราบเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนรันี้น ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพ
ตริศมาไมด่ใชด่พวกกระจายเรคืที่องอคืนี้อฉาว แตด่เขาพผดอยด่างชรัดเจนแกด่เฮโรดเกมีที่ยวกรับบาปตด่าง ๆ ของเฮโรดเหมคือนทมีที่เขา
ไดห้กลด่าวแกด่ฝผงชน ซศึที่งรวมถศึงพวกทหาร พวกคนเกก็บภาษมี พวกธรรมาจารยห์  และพวกฟารริสมีในงานรรับใชห้ของเขา
รริมแมด่นนี้คาจอรห์แดน (มธ. 3:1-12 และโดยเฉพาะลผกา 3:2-17) 

บทุตรสาวของนางเฮโรเดมียส (ขห้อ 6) เตห้นรคา การเตห้นรคาของเธอนด่าจะคลห้ายกรับการเตห้นบรัลเลตห์ของสมรัยนมีนี้ 
เธอเตห้นคนเดมียว การเตห้นของเธอปลทุกเรห้าและทคาใหห้เฮโรดพอใจ เธอนด่าจะแตด่งกายดห้วยเสคืนี้อผห้านห้อยชรินี้น เฮโรดและ
คนอคืที่น ๆ นด่าจะกคาลรังดคืที่มอยผด่ เพราะมรันเปป็นวรันเกริดของเฮโรด (ขห้อ 6) และพวกเขา “เอนกายลงรรับประทาน
อาหาร” (ขห้อ 9) ในการเลมีนี้ยงหนศึที่งทมีที่จรัดใหห้แกด่ “บรรดาขทุนนางของทด่าน พวกนายทหารชรันี้นผผห้ใหญด่ และคนสคาครัญ ๆ
ทรันี้งหลายแหด่งแควห้นกาลริลมี” (มาระโก 6:21) การเตห้นรคาปกตริแลห้วเกมีที่ยวขห้องกรับการคบเพคืที่อนไมด่ดมีและการดคืที่มเหลห้า 
แมห้ชคืที่อของหญริงสาวคนนรันี้นไมด่ถผกใหห้ไวห้ในพระครัมภมีรห์ จากประวรัตริศาสตรห์โลกเราเรมียนรผห้วด่าเธอชคืที่อสะโลเม ดผเหมคือน
วด่าบาปหลายชนริดรวมกรันนคาความตายมาสผด่ศาสดาพยากรณห์ผผห้ยริที่งใหญด่คนนมีนี้ ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา ความเกลมียด
ชรังของนางเฮโรเดมียสหญริงลามกผผห้คริดรห้ายคนหนศึที่ง; ความสคามะเลเทเมาของกษรัตรริยห์ตรัณหาจรัดเสเพลองคห์หนศึที่ง; 
ความหลงตรัวเองของหญริงสาวโงด่เขลาคนหนศึที่ง ผผห้ซศึที่งดมีใจทมีที่ไดห้เผยเนคืนี้อหนรังของเธอตด่อหนห้าชายกลรัดมรันกลทุด่มนรันี้น 
(เหมคือนกรับหญริงสาวทมีที่รห้องประสานเสมียง, เหลด่าผผห้ใหห้ความบรันเทริงในไนทห์คลรับ, และพวกนรักเตห้นจคานวนมากทคาเชด่น
นรันี้นอยผด่ตลอด) เพคืที่อทมีที่จะไดห้เสมียงปรบมคือของฝผงชนและผลกคาไร-ทรันี้งหมดนมีนี้รวมกรันเพคืที่อนคาความตายมาสผด่ชายผผห้มมี
จริตใจสผงสด่งคนหนศึที่งของพระเจห้า   

ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้ เราควรจดจคาไวห้วด่าความโปป๊เปลคือย การดคืที่มเหลห้า การเตห้นรคา และการไมด่มมีศาสนาไป
ดห้วยกรันเหมคือนกรับทมีที่พวกมรันเคยเปป็นในกรณมีของชนชาตริอริสราเอลทมีที่กรินและดคืที่มและเปลคือยเปลด่าและลทุกขศึนี้นเลด่น
และเตห้นไปรอบ ๆ รผปลผกวรัวทองคคานรันี้น (อพย. 32:6, 19, 25) ใครทมีที่สงสรัยความชรัที่วของการเตห้นรคาสมรัยใหมด่ควร



อด่านแผด่นพรับของผผห้แตด่ง, What’s Wrong With the Dance? เมคืที่อยอหห์นถผกตรัดศมีรษะในคทุก มรันกก็เปป็นวาระแหด่ง
ความเศรห้าโศกยริที่งนรักสคาหรรับพระเยซผ (ขห้อ 13) พระองคห์ทรงรผห้สศึกวด่าจคาเปป็นตห้องปลมีกวริเวกและอธริษฐาน กลด่าวใน
แงด่มนทุษยห์ ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาเปป็นลผกพมีที่ลผกนห้องคนหนศึที่งของพระเยซผ และทรันี้งคผด่มมีความเขห้าใจฝฝ่ายวริญญาณทมีที่ยริที่ง
ใหญด่ พระเยซผทรงรรักเขายริที่งนรัก 

ขห้อ 14 แสดงใหห้เหก็นวด่าฝผงชนหมผด่ใหญด่มาตริดตามพระเยซผเขห้าไปในทะเลทราย พระเยซผ “ทรงมมีพระทรัย
กรทุณาตด่อพวกเขา และพระองคห์ทรงรรักษาคนปฝ่วยของพวกเขาใหห้หาย” พระองคห์ไมด่ไดห้มมีเวลาสคาหรรับการอธริษฐาน
มากนรักในวรันนรันี้น พระองคห์จศึงทรงใชห้ชด่วงเวลาครศึที่งคด่อนคคืนทมีที่ตามมาเพคืที่ออธริษฐาน (ขห้อ 23, 25)

__________________
ขข้อ 15-21:

14:15 และเมคืที่อถศึงเวลาเยก็นแลห้ว พวกสาวกของ
พระองคห์กก็มาหาพระองคห์ โดยทผลวด่า “สถานทมีที่แหด่งนมีนี้
เปป็นถริที่นททุรกรันดาร และบรัดนมีนี้เวลากก็ลด่วงเลยไปแลห้ว 
ขอทรงสด่งประชาชนไปเสมียเถริด เพคืที่อพวกเขาจะไดห้
เขห้าไปในหมผด่บห้านตด่าง ๆ และซคืนี้ออาหารสคาหรรับ
ตนเอง”
14:16 แตด่พระเยซผตรรัสกรับพวกสาวกวด่า “พวกเขา
ไมด่จคาเปป็นตห้องไปจากทมีที่นมีที่ พวกทด่านจงเลมีนี้ยงพวกเขา
เถริด”
14:17 และพวกสาวกจศึงทผลพระองคห์วด่า “ทมีที่นมีที่พวก
ขห้าพระองคห์มมีแตด่ขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัว
เทด่านรันี้น”
14:18 พระองคห์จศึงตรรัสวด่า “เอาอาหารเหลด่านรันี้นมา

ใหห้เราทมีที่นมีที่เถริด”
14:19 และพระองคห์ทรงสรัที่งใหห้ประชาชนนรัที่งลงบน
หญห้า และทรงรรับขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัวนรันี้น
และทรงแหงนพระพรักตรห์ดผฟฟ้าสวรรคห์ พระองคห์ทรง
ขอบพระคทุณ และหรัก และสด่งขนมปฝังเหลด่านรันี้นใหห้
พวกสาวกของพระองคห์ และพวกสาวกกก็แจกใหห้
ประชาชน
14:20 และเขาทรันี้งหลายไดห้รรับประทานททุกคนและ
อริที่ม และพวกเขาเกก็บเศษอาหารทมีที่ยรังเหลคือนรันี้นไวห้ไดห้
สริบสองกระบทุงเตก็ม
14:21 และคนทรันี้งหลายทมีที่ไดห้รรับประทานนรันี้นมมีผผห้ชาย
ประมาณหห้าพรันคน นอกจากพวกผผห้หญริงและเดก็ก ๆ

พระเยซผทรงเลทีชื้ยงอาหารคนหข้าพษันคน
นมีที่เปป็นหนศึที่งในไมด่กมีที่เหตทุการณห์ในชมีวริตของพระครริสตห์ทมีที่ขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่มกลด่าวถศึง คทุณจะพบบรันทศึก

เหตทุการณห์นมีนี้เชด่นกรันในมาระโก 6:32-44; ลผกา 9:10-17; ยอหห์น 6:1-14 จงตรันี้งใจอด่านบรันทศึกเหตทุการณห์ทรันี้งสมีที่ตอนนมีนี้
ใหห้ดมี ขห้อ 13 บอกเราวด่าพวกเขาไดห้ออกเดรินทางไป “โดยลงเรคือ ไปยรังถริที่นททุรกรันดารแตด่ลคาพรัง” ยอหห์นบอกเราเชด่น
นมีนี้ดห้วย และวด่าการเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้นเกริดขศึนี้นในภผเขาลผกหนศึที่ง (ยอหห์น 6:1-3) “ถริที่นททุรกรันดาร” ไมด่ไดห้หมายถศึงทมีที่
แหห้งแลห้ง แตด่แคด่อยผด่หด่างไกลจากนครใหญด่ ๆ พวกเขามมี “หญห้าสด” ทมีที่นรัที่น (มาระโก 6:39) ลผกา 9:10 บอกเราวด่า
มรันเปป็นของนครหนศึที่งทมีที่ชคืที่อวด่าเบธไซดา

ทมีที่นด่าสนใจเปป็นพริเศษคคือ ยอหห์น 6:5-9 พระเยซผทรงถามฟปีลริปวด่าพวกเขาจะหาซคืนี้อขนมปฝังไดห้ทมีที่ไหนเพคืที่อ
เลมีนี้ยงผผห้คนเหลด่านรันี้น ในพระคคาตอนนรันี้นเราถผกบอกดห้วยวด่าขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัวนรันี้นเปป็นของเดก็กหนทุด่มคน
หนศึที่งซศึที่งอรันดรผวห์ไปเจอ และเราถผกบอกวด่าอรันดรผวห์กลด่าววด่า “แตด่เทด่านรันี้นจะพออะไรในทด่ามกลางคนมากอยด่างนมีนี้”



ความไมด่เชคืที่อของพวกเขาเปป็นเรคืที่องนด่าแปลก แตด่กก็ไมด่แปลกไปกวด่าความไมด่เชคืที่อของเรา! เรามมีสริทธริธิ์นห้อยจรริง
ๆ ทมีที่จะไปกลด่าวหาพวกอรัครทผต! เราทผลขอนห้อยยริที่งนรักและคาดหวรังนห้อยเหลคือเกรินจากพระเจห้า

ขอใหห้เราเรมียนรผห้บทเรมียนบางประการจากการอรัศจรรยห์ทมีที่แสนวริเศษนมีนี้เมคืที่อคนหห้าพรันคนไมด่นรับผผห้หญริงและ
เดก็กไดห้รรับการเลมีนี้ยงดผดห้วยขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัว

1. “พวกเขาไมด่จคาเปป็นตห้องไปจากทมีที่นมีที่ พวกทด่านจงเลมีนี้ยงพวกเขาเถริด” ครริสเตมียนมมีพระองคห์ผผห้ทรงเปป็น
แหลด่งทมีที่มาของสริที่งสารพรัดผผห้ทรงสามารถตอบสนองความตห้องการของผผห้คนเหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่รอบตรัวเราไดห้ “วรันทรันี้ง
หลายของทด่านเปป็นอยด่างไร กคาลรังของทด่านกก็จะเปป็นอยด่างนรันี้น” (พบญ. 33:25) จงอห้างพระสรัญญาในเพลงสดทุดมี
81:10; เยเรมมียห์ 32:27; เยเรมมียห์ 33:3; มาระโก 9:23; มาระโก 11:23, 24 ครริสเตมียนทรันี้งหลายไมด่ควร “โยน
ความรรับผริดชอบใหห้คนอคืที่น” เราสามารถรรับฤทธริธิ์เดชแหด่งสวรรคห์เพคืที่อเผชริญหนห้าปฝัญหาตด่าง ๆ ทมีที่มาสผด่เราไดห้ เรา
สามารถไดห้รรับอาหาร สตริปฝัญญา ฤทธริธิ์เดชฝฝ่ายวริญญาณทมีที่ตห้องการไดห้หากเราอห้างพระสรัญญาเหลด่านรันี้นจรริง ๆ

2. ขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัวกก็เลก็กนห้อยจรริง ๆ แตด่พวกมรันกก็เยอะเมคืที่อพระเยซผทรงอวยพรและหรัก
พวกมรัน จคาไวห้วด่าพระเจห้าทรงใชห้ไมห้เทห้าของโมเสส (อพย. 4:2-5, 29-31; 7:10) หมห้อเปลด่าและคบเพลริงในกองทรัพ
ของกริเดโอน (ผวฉ. 7:16-23) ขากรรไกรของลาตรัวหนศึที่งในมคือของแซมสรัน (ผวฉ. 15:15) “พระเจห้าไดห้ทรงเลคือก
สริที่งทรันี้งหลายทมีที่อด่อนแอของโลกเพคืที่อทคาใหห้สริที่งทรันี้งหลายซศึที่งมมีอคานาจสรับสน” (1 คร. 1:27)

3. จงแนด่ใจวด่าคทุณนคาพรสวรรคห์หรคือเสบมียงทรันี้งหลายของคทุณมาถวายแดด่พระเยซผ (ขห้อ 18) พระองคห์เพมียง
ผผห้เดมียวทรงสามารถทคาใหห้สริที่งซศึที่งคงจะเลมีนี้ยงคนไดห้คนเดมียวเลมีนี้ยงคนไดห้ถศึงหห้าพรันคน

4. ฝผงชนเหลด่านรันี้น “ถผกบรัญชา” ใหห้นรัที่งลงเปป็นกลทุด่ม ๆ อรันเปป็นระเบมียบและแถวละหห้าสริบคน (ขห้อ 19; ลผกา
9:14) การจรัดระเบมียบอรันเหมาะสม เพคืที่อหลมีกเลมีที่ยงความสรับสน เปป็นสริที่งทมีที่ถผกตห้องตามพระครัมภมีรห์

5. พระเยซผไมด่เคยรรับประทานโดยทมีที่ไมด่อวยพรอาหารมคืนี้อนรันี้น ๆ เราไมด่ควรรรับประทานโดยทมีที่ยรังไมด่
ขอบพระคทุณและทผลขอพระเจห้าใหห้อวยพรอาหารนรันี้น

6. พระเยซผทรงใหห้พวกเขาเกก็บเศษอาหารทรันี้งหมดทมีที่เหลคืออยผด่ (ยอหห์น 6:12) ไมด่มมีการสรินี้นเปลคืองเลย การ
สรินี้นเปลคืองคงเปป็นบาปอยด่างหนศึที่ง บห้านเรคือนใดทมีที่อยากใหห้พระเยซผทรงเลมีนี้ยงดผควรเกก็บเศษอาหารทมีที่เหลคือและใชห้มรัน
อยด่างระมรัดระวรังดห้วยความรรักและความกตรัญญผตด่อพระครริสตห์ พระเยซผผผห้ทรงสรห้างอาหารเพคืที่อเลมีนี้ยงคนหลายพรัน
คนโดยความคริดเดมียวทรงบรัญชาไมด่ใหห้ใชห้มรันอยด่างสรินี้นเปลคือง

7. มมีปลาและขนมปฝังเหลคือถศึงสริบสองกระบทุง ซศึที่งบด่งบอกถศึงเสบมียงอรันไรห้ขมีดจคากรัด พระเยซผทรงสามารถ
เลมีนี้ยงคนไดห้เปป็นลห้านเชด่นเดมียวกรับหห้าพรันคน

8. นมีที่เปป็นการกระทคากริจแบบเนรมริตสรห้าง คคือทคาใหห้เกริดบางสริที่งจากความวด่างเปลด่า แตด่พระเยซผทรงเปป็นผผห้ทมีที่
ไดห้เนรมริตสรห้างจรักรวาล (ยอหห์น 1:3, 10; คส. 1:16; ฮบ. 1:2) พระองคห์ทรงยศึดจรักรวาลเขห้าไวห้ดห้วยกรัน (คส. 1:17)
พระเยซผครริสตห์ทรงเปป็น “พระเจห้าผผห้ทรงมหริทธริฤทธริธิ์” (อสย. 9:6) และสสารทรันี้งหมดอยผด่ภายใตห้การควบคทุมของ
พระองคห์

หลรังจากการอรัศจรรยห์อรันแสนวริเศษนมีนี้บางคนคงอยากใชห้กคาลรังจรับพระเยซผไปตรันี้งเปป็นกษรัตรริยห์ตามทมีที่ยอหห์นบ
อกเรา (ยอหห์น 6:15) พวกเขาเรริที่มเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงเปป็นศาสดาพยากรณห์ผผห้นรันี้นทมีที่โมเสสพยากรณห์ไวห้ (พบญ. 



18:15; ยอหห์น 6:14)
ขข้อ 22-34:

14:22 และในทรันใดนรันี้นพระเยซผทรงบรังครับพวก
สาวกของพระองคห์ใหห้ลงเรคือ และขห้ามฟากไปกด่อน
พระองคห์ ขณะทมีที่พระองคห์ทรงสด่งประชาชนใหห้กลรับ
ไป
14:23 และเมคืที่อพระองคห์ทรงสด่งประชาชนใหห้กลรับ
ไปแลห้ว พระองคห์กก็เสดก็จขศึนี้นไปบนภผเขาโดยลคาพรัง
เพคืที่อจะอธริษฐาน และเมคืที่อมาถศึงเวลาเยก็นแลห้ว 
พระองคห์ยรังทรงอยผด่ทมีที่นรัที่นแตด่ผผห้เดมียว
14:24 แตด่บรัดนมีนี้เรคืออยผด่กลางทะเลแลห้ว โดยถผกคลคืที่น
ทรันี้งหลายโคลง เพราะลมนรันี้นพรัดตห้าน
14:25 และในชด่วงเวลายามทมีที่สมีที่ในเวลากลางคคืน 
พระเยซผเสดก็จไปยรังพวกเขา โดยดคาเนรินบนทะเล
14:26 และเมคืที่อพวกสาวกเหก็นพระองคห์ดคาเนรินมา
บนทะเล พวกเขากก็หวาดหวรัที่น โดยกลด่าววด่า “นรัที่น
ผมี” และพวกเขารห้องออกมาเพราะความกลรัว
14:27 แตด่ในทรันใดนรันี้นพระเยซผตรรัสกรับพวกเขา โดย
กลด่าววด่า “จงชคืที่นใจเถริด คคือเราเอง อยด่ากลรัวเลย”

14:28 และเปโตรทผลตอบพระองคห์ และกลด่าววด่า 

“พระองคห์เจห้าขห้า ถห้าเปป็นพระองคห์แลห้ว ขอทรงสรัที่งขห้า
พระองคห์ใหห้เดรินบนนนี้คามาหาพระองคห์”
14:29 และพระองคห์ตรรัสวด่า “มาเถริด” และเมคืที่อเป
โตรลงมาจากเรคือแลห้ว เขากก็เดรินบนนนี้คา เพคืที่อไปหา
พระเยซผ
14:30 แตด่เมคืที่อเขาเหก็นลมพรัดแรง เขากก็กลรัว และ
เมคืที่อกคาลรังจะจม เขากก็รห้องออกมา โดยทผลวด่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า ชด่วยขห้าพระองคห์ดห้วย”
14:31 และในทรันใดนรันี้นพระเยซผทรงเหยมียด
พระหรัตถห์ของพระองคห์ออก และจรับเขาไวห้ และตรรัส
กรับเขาวด่า “โอ เจห้า คนมมีความเชคืที่อนห้อย เจห้าสงสรัย
ทคาไม”
14:32 และเมคืที่อพระองคห์กรับเปโตรเขห้ามาในเรคือแลห้ว
ลมกก็สงบลง
14:33 แลห้วเขาทรันี้งหลายทมีที่อยผด่ในเรคือจศึงมาและ
นมรัสการพระองคห์ โดยทผลวด่า “แทห้จรริงแลห้ว 
พระองคห์ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า”
14:34 และเมคืที่อพวกเขาขห้ามฟากไปแลห้ว พวกเขากก็
มาถศึงแผด่นดรินเยนเนซาเรท

พระเยซผและเปโตรเดรินบนนชื้สา
หลรังจากการเลมีนี้ยงขนมปฝังและปลานรันี้น พระเยซผทรงบรังครับเหลด่าสาวกใหห้ลงเรคือและขห้ามทะเลกาลริลมีเลก็ก

นรันี้นกลรับไปกด่อน “ขณะทมีที่พระองคห์ทรงสด่งประชาชนใหห้กลรับไป” ดผเหมคือนวด่าพระเยซผทรงอยากใหห้เหลด่าสาวกของ
พระองคห์ไดห้พรักผด่อน เราคริดวด่าพระองคห์ไดห้ทรงพาพวกเขาเขห้าไปในถริที่นททุรกรันดารนรันี้น เพคืที่อทมีที่จะหยทุดพรักและ
อธริษฐาน แตด่ฝผงชนเหลด่านรันี้นเขห้ามาหห้อมลห้อมพวกเขา คนอคืที่น ๆ ไมด่ตระหนรักถศึงความตศึงเครมียดทมีที่มมีตด่อเสห้นประสาท
ของเหลด่าคนงานครริสเตมียน ททุกครริสตจรักรควรยคืนกรานใหห้ศริษยาภริบาลของมรันและเหลด่าคนงานทมีที่ไดห้รรับคด่าจห้างคน
อคืที่น ๆ ไดห้มมีเวลาพรักรห้อน เวลาทมีที่จะหยทุดพรัก เลด่น อธริษฐานและอด่าน ถห้าพระเยซผทรงตห้องการมรัน และสาวกสริบสอง
คนของพระองคห์ตห้องการมรัน คนอคืที่น ๆ กก็ตห้องการมรันเชด่นกรัน

ฉะนรันี้นเมคืที่อสริบสองคนนรันี้นปลมีกตรัวไปกด่อนแลห้วและพระองคห์ทรงสด่งฝผงชนกลรับไป พระเยซผกก็เสดก็จไปใชห้เวลา
สด่วนตรัวของพระองคห์กรับพระบริดาของพระองคห์ “พระองคห์กก็เสดก็จขศึนี้นไปบนภผเขาโดยลคาพรังเพคืที่อจะอธริษฐาน” (ขห้อ 
23) พระองคห์นด่าจะทรงอยผด่ทมีที่นรัที่นจนเลยตมีสามไปแลห้วซศึที่งเปป็นเวลาทมีที่ยามทมีที่สมีที่เรริที่มตห้น (ขห้อ 25) ชมีวริตอธริษฐานของพระ



เยซผเปป็นเรคืที่องทมีที่นด่าศศึกษาคห้นควห้า มรันควรเปป็นแบบอยด่างและเปป็นคคาตคาหนริแกด่เราจรริง ๆ! พระเยซผทรงรรักทมีที่จะ
อธริษฐาน พระองคห์ทรงใชห้เวลาเพคืที่ออธริษฐาน เราแนด่ใจไดห้วด่าแมห้แตด่พระเยซผกก็ทรงตห้องอธริษฐาน เรายริที่งตห้องอธริษฐาน
มากกวด่านรันี้นสรักเทด่าใด!

พวกสาวกใชห้เวลาเกคือบทรันี้งคคืนอยผด่ในเรคือลคานรันี้น ลมพรัดตห้านพวกเขาและพวกเขาแลด่นเรคือกลรับไปอมีกฟาก
ไดห้ไมด่กมีที่ไมลห์เลยจนกระทรัที่งพระเยซผทรงปรากฏแกด่พวกเขา การปรากฏตรัวของพระเยซผทคาใหห้พวกเขาหวาดหวรัที่นยริที่ง
นรัก มรันเผยใหห้เหก็นความเสคืที่อมทรามของใจมนทุษยห์จรริง ๆ ทมีที่เราหวาดหวรัที่นเมคืที่อพระครริสตห์หรคือเหลด่าทผตสวรรคห์เขห้ามา
ใกลห้ พวกเขาคริดวด่าพระเยซผเปป็นผมีตนหนศึที่งและพวกเขากก็หวาดกลรัว เราอยผด่ฝฝ่ายโลกและทคาตามโลกมากเหลคือเกริน
จนเรามองหาสริที่งชรัที่วรห้ายและไมด่มองหาสริที่งดมี ๆ

เปโตรเดรินไปบนนนี้คาจรริง ๆ อยด่าพยายามยกเหตทุผลมาอธริบายการอรัศจรรยห์เหลด่านมีนี้เลย มรันเกริดขศึนี้นเหมคือน
การอรัศจรรยห์อคืที่น ๆ ไดห้เกริดขศึนี้น นรัที่นคคือโดยความเชคืที่อ ความเชคืที่อของเปโตรลห้มเหลว “เมคืที่อเขาเหก็นลมพรัดแรง” (ขห้อ
30) ความเชคืที่อใดทมีที่มองไปทมีที่สภาพการณห์แวดลห้อมภายนอกเยอะเกรินไปกก็จะลห้มเหลว การฟฟฟื้นฟผทรันี้งหลายไมด่ไดห้เกริด
ขศึนี้นเพราะสภาพการณห์แวดลห้อมภายนอก คนทมีที่ปฝ่วยไมด่ไดห้หายดมีเพมียงเพราะวด่ากรณมีของเขาเปป็นกรณมีทมีที่งด่ายและ
พระเจห้าทรงรรักษาใหห้หายไดห้โดยปราศจากความยทุด่งยาก ไมด่เลย พระเจห้าไมด่ทรงถผกผผกมรัดโดยสภาพการณห์แวดลห้อม
จงเปรมียบเทมียบกรับปฝัญญาจารยห์ 11:4, “คนทมีที่เฝฟ้าสรังเกตลมกก็จะไมด่หวด่านพคืช และคนทมีที่จห้องมองหมผด่เมฆกก็จะไมด่เกก็บ
เกมีที่ยว” จงระลศึกถศึงคคาบรัญชาของเปาโลทมีที่ใหห้ไวห้แกด่ทริโมธมีเชด่นกรันวด่า “จงประกาศพระวจนะ จงตรันี้งใจทคาตอนทมีที่
สะดวกและตอนทมีที่ไมด่สะดวก” (2 ทธ. 4:2) ไมด่วด่าจะสะดวกหรคือไมด่ มรันกก็ไมด่เกมีที่ยวอะไรมากนรักกรับความสคาเรก็จของ
ขด่าวประเสรริฐ และลมพรัดแรงนรันี้นกก็ไมด่จคาเปป็นตห้องสด่งผลตด่อการเดรินบนนนี้คาของเปโตร มรันผริดทมีที่จะใหห้ความเชคืที่อของ
เราขศึนี้นอยผด่กรับสภาพการณห์แวดลห้อม ตรงกรันขห้าม เราควรพศึที่งพาพระเจห้าผผห้ทรงอยผด่เหนคือสภาพการณห์แวดลห้อมทรันี้งปวง
ความรอดของผผห้หนศึที่งไมด่ไดห้ขศึนี้นอยผด่กรับความรผห้สศึกของเขา ถห้าเขาเชคืที่อวางใจพระครริสตห์แลห้ว เขากก็รรับความรอดแลห้ว
ตอนทมีที่เขาไมด่รผห้สศึกวด่ารอดแลห้วมากพอ ๆกรับตอนทมีที่เขารผห้สศึกจรริง ๆ วด่ารอดแลห้ว ถห้าผผห้ใดยรังไมด่เชคืที่อวางใจพระครริสตห์ 
เขากก็ยรังไมด่ไดห้รรับความรอด ไมด่วด่าเขาจะรผห้สศึกอยด่างไรกก็ตาม ขอใหห้เราใหห้การพศึที่งพาของเราอยผด่บนพระครริสตห์เองและ
พระวจนะของพระองคห์ ถห้าพระองคห์ตรรัสแกด่เปโตรแลห้ววด่า “มาเถริด” (ขห้อ 29) เปโตรกก็มมีสริทธริธิ์ทมีที่จะคาดหวรังใหห้พระ
เยซผทรงดผแลเขา

พระเยซผตรรัสแกด่เปโตรวด่า “โอ เจห้า คนมมีความเชคืที่อนห้อย” แลห้วพระองคห์ทรงคริดอยด่างไรเกมีที่ยวกรับพวกทมีที่
เหลคือซศึที่งอยผด่ในเรคือ? กด่อนทมีที่คทุณจะวริจารณห์เปโตร คทุณมมีความเชคืที่อมากกวด่านรันี้นไหม? พระเยซผจะตรรัสอะไรกรับคทุณ
เกมีที่ยวกรับความเชคืที่อของคทุณ? จงสรังเกตคคาอธริษฐานของเปโตรในไมด่กมีที่คคานรันี้น: “พระองคห์เจห้าขห้า ชด่วยขห้าพระองคห์
ดห้วย” คคาอธริษฐานทมีที่ยคืดยาวบางครรันี้งกก็จคาเปป็นในทมีที่ลรับแตด่ไมด่คด่อยเหมาะสมในทมีที่แจห้ง

การสถริตอยผด่ดห้วยของพระเยซผสรห้างความแตกตด่างไดห้มากมาย (ขห้อ 32) จากนรันี้นพวกสาวกกก็นมรัสการพระ
เยซผในฐานะพระบทุตรของพระเจห้า ขอใหห้เราขอบคทุณพระเจห้าสคาหรรับความตศึงเครมียด ความยากลคาบาก และความ
หวาดกลรัวเมคืที่อพวกมรันนคาเรามาถศึงพระเยซผและเราพบการปลอบประโลมใจในพระองคห์



_________________
ขข้อ 35, 36:

14:35 และเมคืที่อผผห้คนในสถานทมีที่นรันี้นไดห้ทราบเกมีที่ยวกรับ
พระองคห์แลห้ว พวกเขากก็สด่งไปทรัที่วทรันี้งแผด่นดรินนรันี้นโดย
รอบ และพาบรรดาคนทมีที่เปป็นโรคภรัยมาหาพระองคห์
14:36 และทผลอห้อนวอนขอพระองคห์โปรดใหห้พวก

เขาไดห้แตะตห้องเพมียงชายฉลองพระองคห์ของ
พระองคห์เทด่านรันี้น และททุกคนทมีที่ไดห้แตะตห้องแลห้วกก็หาย
เปป็นปกตริอยด่างสมบผรณห์

พระเยซผทรงรษักษาคนเปป็นอษันมากใหข้หาย
พระเยซผทรงถผกปฏริเสธแลห้วโดยพวกผผห้นคาและโดยผผห้คนสด่วนใหญด่ แตด่ฝผงชนทมีที่เปป็นผผห้ขรัดสน ผผห้คนทมีที่ทนททุกขห์

มาฟฝังพระองคห์เมคืที่อพระองคห์เสดก็จไปทมีที่ใหมด่ ๆ เราขอบคทุณพระเจห้าไดห้ทมีที่ผผห้คนมากมายยากจน เจก็บปฝ่วย และไดห้รรับ
ความลคาบาก ปราศจากสริที่งเหลด่านมีนี้ โลกกก็คงไมด่มมีเวลาใหห้พระเยซผเลย พระองคห์ทรงเปปีปี่ยมเมตตาจรริง ๆ ทมีที่ทรงรรักเรา
ในยามทมีที่เราเจก็บปฝ่วย ยากจน และประสบความยากลคาบาก ถศึงแมห้วด่าปกตริแลห้วเราไมด่สคานศึกในพระคทุณในยามทมีที่เรา
สบายดมี มมีความสทุข เจรริญรทุด่งเรคือง และแขก็งแรง

บางคนชอบกลด่าววด่าพระเยซผทรงรรักษาใหห้หายเพมียงเพคืที่อจะพริสผจนห์ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์ ตรง
กรันขห้าม ผมกลรับเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงรรักษาใหห้หายเพราะความกรทุณาอรันยริที่งใหญด่ของพระองคห์ เชด่นในขห้อ 14 ของ
บทนมีนี้พระเยซผทรงมมีพระทรัยกรทุณาและทรงรรักษาใหห้หายเชด่นนรันี้นเพคืที่อตอบคคารห้องขอ เราทราบวด่ามรันไมด่ใชด่นนี้คา
พระทรัยของพระเจห้าเสมอไป ไมด่ดมีทมีที่สทุดเสมอไป ทมีที่จะรรักษาผผห้ทมีที่เจก็บปฝ่วยใหห้หาย บางครรันี้งคน ๆ หนศึที่งควรทมีที่จะเจก็บ
ปฝ่วยจนกวด่าเขาจะเรมียนรผห้บทเรมียนหนศึที่งทมีที่พระเจห้าทรงอยากสอน บางครรันี้งวริสทุทธริชนคนหนศึที่งของพระเจห้ากก็ลห้มปฝ่วย
เพคืที่อถวายเกมียรตริแดด่พระเจห้า บางครรันี้งพระเจห้าทรงอยากพาครริสเตมียนคนหนศึที่งไปสวรรคห์ “ซศึที่งดมีกวด่าเยอะ” แตด่
แนด่นอนวด่า พระทรัยกรทุณาของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่รรักทมีที่มมีตด่อผผห้ทมีที่ทนททุกขห์กก็เหมคือนเดริมตอนนมีนี้เหมคือนตอนทมีที่พระองคห์
เคยอยผด่บนโลก เราถวายเกมียรตริแดด่พระองคห์เสมอในการทมีที่เราวริงวอนขอความชด่วยเหลคืออรันเปปีปี่ยมเมตตาของ
พระองคห์ในความเจก็บปฝ่วยหรคือในความยากลคาบากใด ๆ



มษัทธริว 15
ขข้อ 1-9:

15:1 แลห้วพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารริสมี ซศึที่งมา
จากกรทุงเยรผซาเลก็ม มาหาพระเยซผ โดยกลด่าววด่า
15:2 “ทคาไมพวกสาวกของทด่านจศึงละเมริดประเพณมี
ของพวกผผห้อาวทุโส ดห้วยวด่าพวกเขามริไดห้ลห้างมคือของ
ตนเมคืที่อพวกเขารรับประทานอาหาร”
15:3 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า 
“ทคาไมพวกทด่านจศึงละเมริดพระบรัญญรัตริของพระเจห้า
โดยประเพณมีของพวกทด่านดห้วยเลด่า
15:4 เพราะพระเจห้าไดห้ทรงบรัญญรัตริไวห้ โดยตรรัสวด่า 
‘จงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาและมารดาของเจห้า’ และ ‘ผผห้
ใดแชด่งดด่าบริดาหรคือมารดาของตน จงใหห้ผผห้นรันี้นถผก
ประหารชมีวริต’
15:5 แตด่พวกทด่านกลด่าววด่า ‘ผผห้ใดกก็ตามจะกลด่าวแกด่
บริดาของตนหรคือมารดาของตนวด่า “สริที่งใดกก็ตามจาก

ขห้าพเจห้าซศึที่งอาจเปป็นประโยชนห์แกด่ทด่าน สริที่งนรันี้นเปป็น
ของถวายแลห้ว”
15:6 และไมด่ใหห้เกมียรตริบริดาของตนหรคือมารดาของ
ตน เขาจะเปป็นไท’ อยด่างนรันี้นแหละทด่านทรันี้งหลาย
ทคาใหห้พระบรัญญรัตริของพระเจห้าไมด่มมีผลกระทบใด ๆ 
โดยประเพณมีของพวกทด่าน
15:7 ทด่านทรันี้งหลาย พวกคนหนห้าซคืที่อใจคด อริสยาหห์
ไดห้พยากรณห์ถศึงพวกทด่านถผกแลห้ว โดยกลด่าววด่า
15:8 ‘ชนชาตรินมีนี้เขห้ามาใกลห้เราดห้วยปากของพวกเขา
และใหห้เกมียรตริเราดห้วยรริมฝปีปากของพวกเขา แตด่ใจ
ของพวกเขาอยผด่หด่างไกลจากเรา
15:9 แตด่พวกเขานมรัสการเราโดยไรห้ประโยชนห์ โดย
สอนบรรดาบทบรัญญรัตริของมนทุษยห์เปป็นหลรักคคาสอน
ทรันี้งหลาย’”

พระเยซผทรงประณามการทสาตามประเพณทีของมนธษยย์
แทนททีที่พระคษัมภทีรย์

จงเปรมียบเทมียบขห้อพระคคาตอนนมีนี้กรับมาระโก 7:1-13 ซศึที่งครบถห้วนกวด่าเลก็กนห้อย พวกธรรมาจารยห์และ
พวกฟารริสมีทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 1 มาจากกรทุงเยรผซาเลก็ม เหก็นไดห้ชรัดวด่านมีที่เปป็นพวกฟารริสมีกลทุด่มเดริมทมีที่ไดห้ประชทุมกรันเกมีที่ยว
กรับวริธมีทมีที่พวกเขาจะทคาลายพระเยซผ (มธ. 12:14) และไดห้วริจารณห์พระองคห์อยผด่ตลอด (มธ. 12:2, 38) แนด่นอนวด่านมีที่
เปป็นพวกเดมียวกรันกรับทมีที่กลด่าวหาพระองคห์วด่าขรับพวกผมีออกโดยเจห้าแหด่งพวกผมี (มธ. 12:24) เพราะเราถผกบอก
ชรัดเจนวด่านมีที่คคือพวกธรรมาจารยห์ทมีที่ลงมาจากเยรผซาเลก็มในขห้อพระคคาทมีที่กลด่าวถศึงเหตทุการณห์เดมียวกรัน, มาระโก 3:22, 
“และพวกธรรมาจารยห์ซศึที่งไดห้ลงมาจากกรทุงเยรผซาเลก็มไดห้กลด่าววด่า “ผผห้นมีนี้มมีเบเอลเซบผบเขห้าสริง” และ “โดยอาศรัยเจห้า
นายของพวกผมีเหลด่านรันี้น เขาขรับพวกผมีออก” ดผเหมคือนวด่าพวกเขาทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นแลห้ว

เมคืที่อกริตตริศรัพทห์ของพระเยซผเรริที่มเปป็นทมีที่รผห้จรักกวห้างขวาง พวกธรรมาจารยห์ทมีที่ชอบตริ พวกฟารริสมี และเหลด่าผผห้
ครอบครองชาวยริว ซศึที่งหวงแหนตคาแหนด่งผผห้นคาของตนทมีที่อยผด่เหนคือประชาชนเอามาก ๆ กก็ยกพวกพากรันมาหยรัที่งเชริง
พระเยซผ พวกเขาเกลมียดชรังพระองคห์ กลรัวพระองคห์ และในไมด่ชห้ากก็เรริที่มคริดแผนฆด่าพระองคห์ พวกเขาอยผด่รอบพระ
เยซผในแควห้นกาลริลมี คอยวริจารณห์อยผด่ตลอด มรัทธริว 9:3 กลด่าวถศึงพวกเขาวด่าอยผด่ดห้วยตอนทมีที่พระเยซผทรงรรักษาชายผผห้
ปฝ่วยเปป็นอรัมพาตคนนรันี้นใหห้หาย และลผกา 5:17 กลด่าววด่ามมี “พวกฟารริสมีและพวกธรรมาจารยห์แหด่งพระราชบรัญญรัตริ
นรัที่งอยผด่ขห้าง ๆ มมีผผห้ซศึที่งมาจากททุกเมคืองในแควห้นกาลริลมี และแควห้นยผเดมีย และกรทุงเยรผซาเลก็ม” หลายคนในพวกหนห้าซคืที่อ
ใจคดเหลด่านมีนี้ทมีที่เปป็นคนชรัที่วแตด่ภายนอกมมีศมีลธรรม เหก็นไดห้ชรัดวด่าไดห้ทคาบาปซศึที่งทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้นแลห้ว เราคริดเชด่นนรันี้น



โดยดผจากมรัทธริว 12:24-32 เราทราบวด่าจทุดประสงคห์ลรับ ๆ ของพวกเขาคคือ การฆด่าพระเยซผ (มธ. 12:14) คคา
วริจารณห์ตด่อหนห้าผผห้คนของพวกเขาในทมีที่นมีนี้เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีเจตนาทมีที่จะทคาลายความเชคืที่อมรัที่นของประชาชนเหลด่านรันี้น เพคืที่อ
ทคาใหห้ความเปป็นทมีที่นริยมในหมผด่ประชาชนของพระองคห์สรินี้นสทุดลง พวกเขาอยากรรักษาสริทธริอคานาจของตนทมีที่อยผด่เหนคือ 
และรายไดห้ของตนทมีที่มาจากประชาชนไวห้ และจศึงพยายามทมีที่จะทคาลายอริทธริพลของพระครริสตห์กด่อนประหารชมีวริต
พระองคห์

คคาถามนรันี้นในขห้อ 2 เปป็นคคาถามเกมีที่ยวกรับพวกสาวกทมีที่บางครรันี้งกก็รรับประทานโดยทมีที่ไมด่ลห้างมคือของตน แตด่
พวกเขามมีคคาวริจารณห์เดมียวกรันนรันี้นเกมีที่ยวกรับพระเยซผเชด่นกรัน ตามทมีที่ลผกา 11:38 บอกเรา จงสรังเกตขห้อเทก็จจรริงอรันโดด
เดด่นทมีที่วด่าในคราวหลรังนมีนี้ พระเยซผ ซศึที่งไดห้รรับเชริญใหห้ไปรด่วมโตบ๊ะกรับฟารริสมีคนหนศึที่ง ทรงจงใจไมด่ลห้างพระหรัตถห์ของ
พระองคห์! พระเยซผทรงตรันี้งพระทรัยแนด่วแนด่ทมีที่จะไมด่ยอมอยผด่ใตห้บรังครับประเพณมีตด่าง ๆ ของมนทุษยห์และทมีที่จะไมด่ฟฝังคคาบด่น
ของคนอธรรมทมีที่เหก็นแกด่ตรัวเหลด่านมีนี้ เราควรระมรัดระวรังทมีที่จะไมด่ทคาผริดเดก็ดขาดในความมมีอริสระของเรา แตด่เราควร
ระมรัดระวรังพอ ๆ กรันทมีที่จะไมด่กห้มหรัวใหห้แกด่เหลด่าคนชรัที่วในบาปทรันี้งหลายของพวกเขา ตามธรรมดาแลห้วมรันคงไมด่ผริดทมีที่
พระเยซผจะลห้างมคือกด่อนรรับประทานอาหาร มรันคงผริดทมีที่พระองคห์จะทรงทคาเชด่นนรันี้นในกรณมีนมีนี้หากโดยการทคาเชด่นนรันี้น
พระองคห์อาจทคาใหห้ผผห้คนเขห้าใจวด่าททุกคนควรเชคืที่อฟฝังประเพณมีนรันี้นของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารริสมี นรักเทศนห์ผผห้ยริที่ง
ใหญด่ทด่านหนศึที่งขศึนี้นไปบนธรรมาสนห์ซศึที่งตามธรรมเนมียมแลห้วผผห้รรับใชห้ตห้องสวมเสคืนี้อคลทุมตรัวหนศึที่ง เมคืที่อถผกถามวด่าเขาอยาก
ใสด่เสคืนี้อคลทุมนรันี้นหรคือไมด่ เขากก็กลด่าววด่า “ถห้าผมไมด่ตห้องใสด่ ผมกก็จะใสด่ แตด่ถห้าผมตห้องใสด่ ผมจะไมด่ใสด่”

มรันผริดไหมทมีที่จะปฏริบรัตริตามประเพณมี? ไมด่จคาเปป็นตห้องผริด มรันผริดเสมอทมีที่จะถคือประเพณมีใหห้เปป็นสริทธริอคานาจ 
มรันเหมาะสมทมีที่จะทคาใหห้มนทุษยห์พอใจทมีที่ใดกก็ตามทมีที่เราทคาเชด่นนรันี้นไดห้ในจริตสคานศึกอรันดมี โดยเปป็นทมีที่ชอบพระทรัยพระเจห้า 
มรันไมด่เหมาะสมทมีที่จะกห้มหรัวใหห้การยคืนกรานของมนทุษยห์ทมีที่วด่าประเพณมีตด่าง ๆ ของพวกเขาเปป็นคคาบรัญชาของพระเจห้า
เหมคือนทมีที่พวกฟารริสมีไดห้กระทคา

คคาตอบนรันี้นของพระเยซผกก็ทด่วมทห้นจรริง ๆ พระองคห์ทรงแสดงใหห้เหก็นอยด่างชรัดเจนวด่าประเพณมีตด่าง ๆ ของ
พวกเขาบด่อยครรันี้งละเมริดพระบรัญญรัตริของพระเจห้า (ขห้อ 3) พระองคห์ทรงใหห้ขห้อพริสผจนห์ในธรรมเนมียมของพวกเขา
เรคืที่อง “โกระบรัน” ตามทมีที่เรมียกกรันในมาระโก 7:11 พระบรัญญรัตริของพระเจห้ากลด่าวไวห้วด่า “จงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาและ
มารดาของเจห้า” และ ‘ผผห้ใดแชด่งดด่าบริดาหรคือมารดาของตน จงใหห้ผผห้นรันี้นถผกประหารชมีวริต’ ซศึที่งถผกยกมาจากอพยพ 
20:12 และเลวมีนริตริ 20:9

การใหข้เกทียรตริแกข่บริดาและมารดาหมายถซง
การไดข้รษับการเลทีชื้ยงดผจากลผก ๆ ของพวกเขา

จงสรังเกตความหมายทมีที่ใหห้ไวห้ตรงนมีนี้แกด่ “จงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาและมารดาของเจห้า” มรันหมายถศึงการปฏริบรัตริ
หนห้าทมีที่ของบทุตรหรคือธริดาใหห้ครบถห้วน แตด่โดยเฉพาะอยด่างยริที่งการเลมีนี้ยงดผพด่อแมด่ ดผแลความตห้องการตด่าง ๆ ของพวก
ทด่าน ยกตรัวอยด่างเชด่น “จงใหห้เกมียรตริพวกหญริงมด่ายทมีที่เปป็นหญริงมด่ายอยด่างแทห้จรริง” (1 ทธ. 5:3) หมายถศึงการ
สนรับสนทุนดห้านการเงรินอยด่างชรัดเจน ตามทมีที่บรริบทแสดงใหห้เหก็น ในบทเดมียวกรันนรันี้น “จงใหห้บรรดาผผห้ปกครองทมีที่
ปกครองดมีนรันี้นถผกนรับวด่าสมควรทมีที่จะไดห้รรับเกมียรตริสองเทด่า” หมายความอยด่างชรัดเจนวด่าสคาหรรับงานรรับใชห้เชด่นนรันี้น 
ความตห้องการตด่าง ๆ ฝฝ่ายรด่างกายของนรักเทศนห์ทรันี้งหลายควรไดห้รรับการเลมีนี้ยงดผ ขห้อพระคคาทมีที่ตามมากลด่าววด่า



 “เพราะพระครัมภมีรห์กลด่าววด่า ‘เจห้าอยด่าเอาตะกรห้าครอบปากวรัวตรัวผผห้ทมีที่กคาลรังนวดขห้าวอยผด่’ และ ‘ผผห้ทคางานสมควรจะ
ไดห้รรับคด่าจห้างของตน’” (1 ทธ. 5:17, 18) ในความหมายตามพระครัมภมีรห์ การใหห้เกมียรตริแกด่บริดามารดารวมถศึงการ
ดผแลพวกทด่านในยามทมีที่พวกทด่านแกด่ชราหรคือเมคืที่อพวกทด่านตห้องการการดผแล และ 1 ทริโมธมี บททมีที่ 5 โดยเฉพาะขห้อ
4 แสดงใหห้เหก็นวด่ากฎเดมียวกรันนมีนี้กก็ใชห้กรับหลานชายทรันี้งหลายทมีที่มมีปฟ้าทมีที่เปป็นมด่าย

แผนบคานาญสคาหรรับวรัยชราสด่วนใหญด่ ซศึที่งจะโยนหนห้าทมีที่ในการดผแลผผห้สผงอายทุใหห้แกด่รรัฐบาลโดยการเรมียกเกก็บ
ภาษมี ฝฝ่าฝฟนคคาบรัญชาของพระครัมภมีรห์อยด่างชรัดเจนทมีที่วด่าจงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาและมารดา

ความสคาครัญของคคาบรัญชานมีนี้ไมด่อาจถผกเนห้นเกรินพอดมีไดห้ เมคืที่อผผห้คนโดยรวมเชคืที่อฟฝังคคาบรัญชานมีนี้ พระเจห้ากก็จะ
ทรงใหห้ทรันี้งประชาชาตรินรันี้นจคาเรริญและพริทรักษห์รรักษาพวกเขาไวห้ เพราะพระสรัญญานรันี้นคคือ “เพคืที่อวรันทรันี้งหลายของเจห้า
จะไดห้ยคืนนานบนแผด่นดริน ซศึที่งพระเยโฮวาหห์พระเจห้าของเจห้าประทานใหห้แกด่เจห้า” (อพย. 20:12) การใหห้ความเคารพ
การใหห้เกมียรตริ และการเลมีนี้ยงดผพด่อแมด่โดยบทุตรหลานของพวกเขาเปป็นคทุณธรรมขรันี้นพคืนี้นฐานถศึงขนาดทมีที่จะเปป็นฉาก
หลรังใหห้แกด่ความมมีศมีลธรรมทรันี้งสรินี้น การฝฝ่าฝฟนคคาบรัญชาเหลด่านมีนี้กก็เปป็นเรคืที่องรห้ายแรงจนพระราชบรัญญรัตรินรันี้นบรัญชาไวห้ 
ตามทมีที่ยกคคาพผดมาตรงนมีนี้วด่า “ผผห้ใดแชด่งดด่าบริดาหรคือมารดาของตน จงใหห้ผผห้นรันี้นถผกประหารชมีวริต” การยกบริดาหรคือ
มารดาหรคือหญริงมด่ายทมีที่ตห้องพศึที่งพาผผห้อคืที่นในครอบครรัวใหห้สาธารณชนหรคือรรัฐบาลดผแลกก็เปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่ผริดตด่อ
พระเจห้า บาปอยด่างหนศึที่งทมีที่พคืนี้นฐานเหลคือเกรินจนหากแพรด่กระจายไปมรันกก็บอกลด่วงหนห้าถศึงการลด่มสลายของ
อารยธรรม ไมด่มมีประชาชาตริใดจะอาศรัยอยผด่อยด่างปลอดภรัยไดห้นานนรักในแผด่นดรินทมีที่องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าประทานใหห้แกด่
พวกเขาซศึที่งลผก ๆ ไมด่ใหห้เกมียรตริและไมด่เลมีนี้ยงดผพด่อแมด่ของตน พระสรัญญานมีนี้ของพระเจห้านคาเราใหห้เชคืที่อวด่าการตกเปป็น
เชลยและการกระจรัดกระจายในเวลาตด่อมาของชนชาตริอริสราเอลเปป็นเพราะบาปหลายประการซศึที่งโดยธรรมชาตริ
แลห้วเกริดขศึนี้นตด่อจากการไมด่เคารพสริทธริอคานาจในบห้านและการไมด่ใหห้เกมียรตริแกด่บริดาและมารดา ขอใหห้เราเรมียนรผห้บท
เรมียนทมีที่สคาครัญตรงนมีนี้กด่อนทมีที่เราประณามพวกฟารริสมีเพราะบาปของพวกเขาในเรคืที่องเดมียวกรันนมีนี้

แนวคริดสรังคมนริยมและคอมมริวนริสตห์ ซศึที่งสอนวด่ารรัฐบาลควรเกก็บภาษมีจากททุกคนเพคืที่อเลมีนี้ยงดผททุกคน “จาก
แตด่ละคนตามความสามารถของตน ใหห้แกด่แตด่ละคนตามความตห้องการของตน” ตามทมีที่คารห์ล มารห์กซห์สอน เหก็นไดห้
ชรัดวด่าเปป็นประเพณมีหนศึที่งของมนทุษยห์ซศึที่งฝฝ่าฝฟนหลรักพคืนี้นฐานหนศึที่งของศมีลธรรม แนด่นอนวด่าเราควรเลมีนี้ยงดผเดก็กกคาพรห้า 
เลมีนี้ยงดผคนแกด่ชราทมีที่ชด่วยเหลคือตรัวเองไมด่ไดห้ผผห้ซศึที่งไมด่มมีลผกหลานทมีที่จะเลมีนี้ยงดผพวกเขา มมีทมีที่สคาหรรับความเมตตาในการ
ดผแลคนเหลด่านรันี้นทมีที่ตห้องการและสมควรไดห้รรับความชด่วยเหลคือจากสาธารณชน แตด่ลผกหลานควรเลมีนี้ยงดผพด่อแมด่ของ
ตน โดยไมด่ปลด่อยใหห้พวกทด่านตห้องกลายเปป็นภาระของสาธารณชน “แตด่ถห้าหญริงมด่ายคนใดมมีลผกหรคือหลาน กก็ใหห้ลผก
หลานนรันี้นเรมียนรผห้ทมีที่จะแสดงความกตรัญญผทมีที่บห้านกด่อน และใหห้ตอบแทนคทุณบริดามารดาของตน เพราะวด่าสริที่งนรันี้นเปป็น
สริที่งดมีและเปป็นทมีที่ชอบตด่อพระพรักตรห์พระเจห้า” (1 ทธ. 5:4)

พวกคาทอลริกและทธกคนททีที่ใหข้สริทธริอสานาจใดของมนธษยย์
เทข่าเททียมกษับพระคษัมภทีรย์กด็ทสาบาปเหมชอนพวกฟารริสทีเหลข่านษัชื้น

ดผตรงนมีนี้สริวด่าพระเยซผทรงวางพระวจนะของพระเจห้าอยด่างไรและทรงยอมรรับประเพณมีวด่าเปป็นสริที่งทมีที่ตรงกรัน
ขห้าม ครริสตจรักรโรมรันคาทอลริกสอนวด่าประเพณมีตด่าง ๆ ของครริสตจรักรประกอบดห้วยสริทธริอคานาจควบคผด่ไปกรับพระ
ครัมภมีรห์ พระเยซผตรรัสชรัดเจนวด่าไมด่ใชด่ มรันเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่จะ ‘ทคาใหห้พระวจนะของพระเจห้าไรห้ผลโดยประเพณมี



ของพวกทด่าน’ พริธมีมริสซา การครองพรหมจรรยห์ทมีที่เรมียกรห้องเอากรับพวกบาทหลวงและแมด่ชมี การสารภาพบาป การ
อธริษฐานตด่อนางมารมียห์ ฯลฯ ลห้วนเปป็นตรัวอยด่างของบาปนรันี้นทมีที่ทรงประณามในทมีที่นมีนี้ การทคาตามประเพณมีตด่าง ๆ ทมีที่
ทคาใหห้พระวจนะของพระเจห้าไรห้ผล

พวกฟารริสมีมมีประเพณมีหนศึที่ง พวกเขาเรมียกมรันวด่า “ประเพณมีของพวกผผห้อาวทุโส” (ขห้อ 2) พระเยซผทรงเรมียก
มรันวด่า “ประเพณมีของพวกทด่าน” (ขห้อ 3) มรันคคือธรรมเนมียมเรคืที่องโกระบรัน ถห้าผผห้ใดจะอทุทริศถวายทรรัพยห์สรินของตน
แดด่พระเจห้าหรคือสด่วนใดของทรรัพยห์สรินนรันี้นซศึที่งพด่อแมด่ของเขาควรมมีสริทธริธิ์ไดห้รรับในทางศมีลธรรม พวกฟารริสมีกก็จะไมด่
อนทุญาตใหห้ผผห้นรันี้นทคาสริที่งใดตด่อไปอมีกเพคืที่อพด่อแมด่ของเขา สมมตริวด่าชายคนหนศึที่งมมีพด่อแมด่ทมีที่แกด่ชราแลห้ว เพราะเหก็นแกด่ตรัว
และหนห้าซคืที่อใจคด เขาจศึงอยากไดห้ชคืที่อวด่าเปป็นคนเครด่งศาสนา แตด่กก็ไมด่อยากประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตรินรันี้นโดย
การใหห้เกมียรตริและเลมีนี้ยงดผพด่อแมด่ของตน บทุคคลเชด่นนรันี้นกก็คงกลด่าวเพมียงวด่า “มรันคคือโกระบรัน” นรัที่นคคือ “มรันถผกอทุทริศ
ถวายแดด่พระเจห้าแลห้ว” ตรันี้งแตด่นรันี้นเปป็นตห้นไป เขากก็คงไมด่ใหห้เงรินแมห้สรักแดงเดมียวเพคืที่อเลมีนี้ยงดผพด่อแมด่ของเขา ถศึงแมห้พวก
ทด่านจะยากจนและแกด่เฒด่าหรคือถศึงกรับตห้องไปนรัที่งขอทาน กระนรันี้นพวกฟารริสมีกก็ถคือวด่าบทุคคลเชด่นนรันี้นเปป็นคนดมีทมีที่เครด่ง
ศาสนา เขาอาจถวายสริบชรักหนศึที่งเขห้าคลรังพระวริหารและของถวายทรันี้งหลายแบบทมีที่คนอคืที่น ๆ ไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้นคา
มา กระนรันี้นเขากก็ถผกถคือวด่าไดห้ทคาหนห้าทมีที่ทรันี้งหมดของตนทมีที่พศึงกระทคาตด่อพด่อแมด่ของเขาครบถห้วนแลห้วโดยการอทุทริศ
ถวายสริที่งนรันี้นแดด่พระเจห้า ไมด่วด่าพระเจห้าจะไดห้ใชห้มรันหรคือไมด่กก็ตาม

จรริง ๆ แลห้ว เราควรใหห้ความเคารพยคาเกรงตด่อพระเจห้ามากกวด่าตด่อพด่อแมด่ของเรา แตด่หนห้าทมีที่ตด่าง ๆ นรันี้นกก็
ไมด่ขรัดแยห้งกรัน พระเจห้าทรงไดห้รรับเกมียรตริมากทมีที่สทุดจากคนเหลด่านรันี้นทมีที่ใหห้เกมียรตริแกด่พด่อแมด่ของตนอยด่างเหมาะสม คน
เหลด่านรันี้นทมีที่ดผแลพด่อแมด่อยด่างเหมาะสมดห้วยแรงจผงใจทมีที่เหมาะสมกก็จะเปป็นผผห้ทมีที่สนรับสนทุนงานขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า
อยด่างเหมาะสมเชด่นกรัน และพระเจห้าจะทรงชด่วยใหห้พวกเขาสามารถทคาเชด่นนรันี้นไดห้ การทคาสริที่งหนศึที่งทมีที่ดมีไมด่เคยเปป็นขห้อ
อห้างอรันเหมาะสมในการไมด่ทคาสริที่งดมีนรันี้นซศึที่งองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรงบรัญชาไวห้ในพระวจนะของพระองคห์ พวกผผห้นคายริว 
โดยประเพณมีทรันี้งหลายของพวกเขา ไดห้ทคาใหห้คคาบรัญชาหนศึที่งทมีที่สคาครัญและมมีนนี้คาหนรักมากของพระเจห้าไรห้ผลไป

จทุดประสงคห์หลรักของพวกผผห้ครอบครองยริวประการแรกคคือ เพคืที่อทมีที่ไดห้รรับรายไดห้สคาหรรับพระวริหาร และ
สคาหรรับตรัวพวกเขาเองดห้วย เพราะวด่าพวกเขาเปป็นคนโลภมาก (มธ. 23:14, 25) ฉะนรันี้นตราบใดทมีที่พวกเขาบรังครับใชห้
ประเพณมีของตนกรับจริตสคานศึกของผผห้คนเพคืที่อผผกมรัด พวกเขาจศึงไดห้รรับสถานะแหด่งสริทธริอคานาจและไดห้รรับความนรับถคือ
และความเชคืที่อฟฝังพรห้อมกรับความเคารพยคาเกรงยริที่งนรัก พวกเขาไดห้ทคาใหห้ประเพณมีของตนเกมีที่ยวกรับการลห้างมคือกด่อน
รรับประทานอาหารเปป็นเรคืที่องทมีที่เครด่งครรัดเสมียจนรรับบมีทด่านหนศึที่ง ตามครัมภมีรห์ทรัลมทุด ประกาศไวห้วด่าการกรินโดยไมด่ลห้าง
มคือกก็แยด่พอ ๆ กรับการเลด่นชผห้เลย Dr. Broadus คริดวด่าธรรมเนมียมนรันี้นคคือ การจทุด่มทรันี้งตรัวในนนี้คากด่อนรรับประทาน
อาหารเพคืที่อทมีที่มคือจะไดห้สะอาด บาปใหญด่นรันี้นของเหลด่าผผห้นคายริวอยผด่ในการนรับวด่าถห้อยคคาของมนทุษยห์มมีความสคาครัญ
มากกวด่าพระครัมภมีรห์

ผมขอกลด่าวอมีกวด่านมีที่กก็เปป็นบาปของพวกโรมรันคาทอลริก ถห้อยคคาของเหลด่าบริดาครริสตจรักร โองการตด่าง ๆ 
ของสภาครริสตจรักรทรันี้งหลาย ขห้อเขมียนทางการของพระสรันตะปาปา ฯลฯ ถผกนรับวด่ามมีผลผผกมรัด ถศึงแมห้วด่าพวกมรัน
ขรัดแยห้งกรับพระครัมภมีรห์กก็ตาม พวกคาทอลริกหห้ามพวกบาทหลวงและแมด่ชมีไมด่ใหห้แตด่งงาน เอานนี้คาองทุด่นไปจากเหลด่า
ฆราวาสในพริธมีระลศึกถศึงองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า และในอมีกหลายเรคืที่อง พวกเขากคาหนดการตมีความพระครัมภมีรห์และสรัที่ง



ผผห้คนใหห้ยอมรรับการตมีความของพวกเขา ดรังนรันี้นในพคืนี้นทมีที่สด่วนใหญด่ของโลก พวกคาทอลริกจศึงถผกหห้ามไมด่ใหห้ศศึกษาพระ
ครัมภมีรห์ดห้วยตรัวเอง

เมคืที่องานเขมียนอคืที่นใดถผกจรับใหห้เทด่าเทมียมกรับพระครัมภมีรห์ พระครัมภมีรห์กก็ถผกทคาลายความนด่าเชคืที่อถคือ นมีที่เปป็นบาป
ของพวกคาทอลริกพรห้อมกรับคคาสอนของพวกเขาเกมีที่ยวกรับครริสตจรักรและสริทธริอคานาจของมรัน ของพวกมอรมอน 
หรคือพวกวริสทุทธริชนยทุคสทุดทห้ายทมีที่ฟฝังคคาสอนของครัมภมีรห์มอรมอน ของพวกเซเวนธห์เดยห์แอก็ดเวนตริสตห์ทมีที่เชคืที่องานเขมียน
เหลด่านรันี้นของนางไวทห์วด่าไดห้รรับการดลใจ ของครริสเตมียนวริทยาศาสตรห์ ซศึที่งถผกเรมียกเชด่นนรันี้นอยด่างผริด ๆ ในการเชคืที่อถคือ
งานเขมียนเหลด่านรันี้นของนางแมรมีที่ เบเกอรห์ เอก็ดดมีนี้ ฯลฯ ในททุกกรณมีทมีที่ผผห้ใดยอมรรับสริทธริอคานาจอคืที่นใดวด่าเทด่าเทมียมกรับ
พระครัมภมีรห์ พระครัมภมีรห์กก็ถผกทคาลายความนด่าเชคืที่อถคือ พวกผผห้นคายริวเหลด่านมีนี้กก็ทคาแบบนรันี้น

___________________
ขข้อ 10-20:

15:10 และพระองคห์ทรงเรมียกประชาชน และตรรัส
กรับพวกเขาวด่า “จงฟฝังและเขห้าใจเถริด
15:11 มริใชด่สริที่งซศึที่งเขห้าไปในปากจะทคาใหห้มนทุษยห์เปป็น
มลทริน แตด่สริที่งซศึที่งออกมาจากปากนรันี้น สริที่งนมีนี้ทคาใหห้
มนทุษยห์เปป็นมลทริน”
15:12 แลห้วพวกสาวกของพระองคห์มา และทผล
พระองคห์วด่า “พระองคห์ทรงทราบแลห้วหรคือวด่า พวก
ฟารริสมีสะดทุดหลรังจากพวกเขาไดห้ยรินคคาตรรัสนมีนี้”
15:13 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสวด่า “พคืชททุกตห้น
ซศึที่งพระบริดาของเราผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์มริไดห้ทรง
ปลผกไวห้ จะถผกถอนรากเสมีย
15:14 จงปลด่อยพวกเขาไปเถริด พวกเขาเปป็นพวก
ผผห้นคาตาบอดของคนตาบอด และถห้าคนตาบอด
นคาทางคนตาบอด ทรันี้งคผด่จะตกลงไปในคผนนี้คา”
15:15 แลห้วเปโตรตอบและทผลพระองคห์วด่า “ขอ

โปรดอธริบายคคาอทุปมานมีนี้แกด่พวกขห้าพระองคห์”
15:16 และพระเยซผตรรัสวด่า “ทด่านทรันี้งหลายยรัง
ปราศจากความเขห้าใจดห้วยหรคือ
15:17 ทด่านทรันี้งหลายยรังไมด่เขห้าใจหรคือวด่า สริที่งใดกก็ตาม
ซศึที่งเขห้าไปในปากกก็ลงไปในทห้อง และถผกถด่ายออกลง
สห้วมไป
15:18 แตด่สริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งออกจากปากกก็ออกมาจาก
ใจ และสริที่งเหลด่านรันี้นทคาใหห้มนทุษยห์เปป็นมลทริน
15:19 เพราะออกมาจากใจมมีบรรดาความคริดชรัที่ว
รห้าย การฆาตกรรม การเลด่นชผห้ การลด่วงประเวณมี 
การลรักขโมย การเปป็นพยานเทก็จ การพผดหมริที่น
ประมาท
15:20 สริที่งเหลด่านมีนี้เปป็นบรรดาสริที่งซศึที่งทคาใหห้มนทุษยห์เปป็น
มลทริน แตด่ทมีที่จะรรับประทานดห้วยมคือทมีที่ยรังไมด่ไดห้ลห้าง ไมด่
ทคาใหห้มนทุษยห์เปป็นมลทริน”

พระเยซผทรงอธริบายวข่าบาปมาจากใจ 
ไมข่ใชข่เพราะการไมข่ถชอพริธทีการตข่าง ๆ ททีที่ไมข่สสาคษัญ

จงเปรมียบเทมียบขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้กรับมาระโก 7:14-23 ในทมีที่นมีนี้พระเยซผทรงเรมียกฝผงชนมาและกคาชรับพวก
เขาตรง ๆ ใหห้ตรันี้งใจฟฝังขณะทมีที่พระองคห์เรริที่มอธริบายความโงด่เขลาของประเพณมีของพวกฟารริสมี ทมีที่สอนวด่าการกรินโดย
ไมด่ลห้างมคือทคาใหห้เปป็นมลทริน มรันยากทมีที่จะตรัดขาดผผห้คนจากประเพณมีตด่าง ๆ ทมีที่พวกเขาเกริดและเตริบโตมาภายใตห้พวก
มรัน จคาไวห้วด่าการใหห้เกมียรตริแบบไมด่สมควรแกด่ครริสตจรักรใดหรคือนริกายใดกก็แยด่งชริงเกมียรตริไปจากพระครริสตห์ ผผห้คนกลทุด่ม
ใดทมีที่คริดวด่าเหลด่านรักเทศนห์สามารถเทศนาไดห้ภายใตห้สริทธริอคานาจของครริสตจรักรหนศึที่งเทด่านรันี้น ไมด่วด่าจะเปป็นคาทอลริก 



แบบ๊พตริส หรคือพวกอคืที่น ๆ กก็จะลดทอนความตห้องการความเปป็นผผห้นคาโดยตรงและการประทานฤทธริธิ์เดชใหห้โดยพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์ คนกลทุด่มใดทมีที่ตรันี้งใจฟฝังกองบรัญชาการประจคานริกายมากเกรินไปกก็จะทคาบาปโดยการไมด่ตรันี้งใจฟฝังพระ
วจนะของพระเจห้ามากพอ นมีที่เปป็นภยรันตรายทมีที่เลวรห้ายและการสรห้างความเสมียหายของวรรณกรรมรวมีวารศศึกษา
สด่วนใหญด่ มรันเรริที่มถผกถคือวด่าเปป็นสด่วนสคาครัญและประกอบดห้วยสริทธริอคานาจ เขห้ามามมีอริทธริพลแทนทมีที่พระครัมภมีรห์ 
วรรณกรรมรวมีวารศศึกษาประจคานริกายปกตริแลห้วจศึงนคาไปสผด่บาปเดมียวกรันกรับทมีที่พวกฟารริสมีเหลด่านมีนี้ไดห้กระทคา ขอใหห้เรา
เอาพระครัมภมีรห์ใสด่ไวห้ในมคือของผผห้คนทรันี้งปวงและยคืนกรานใหห้พวกเขาถคือวด่าพระครัมภมีรห์เปป็นสริทธริอคานาจแรกและ
สทุดทห้าย

เหตทุผลสคาครัญทมีที่ทคาไมการลห้างมคือถศึงไมด่ใชด่เรคืที่องสคาครัญ และไมด่ตห้องปฏริบรัตริตามประเพณมีของพวกฟารริสมีเกมีที่ยว
กรับเรคืที่องนมีนี้ ถผกใหห้ไวห้ในขห้อ 11 การทคาใหห้พระเจห้าพอพระทรัยและศาสนาทมีที่แทห้จรริงไมด่เคยเปป็นเรคืที่องเกมีที่ยวกรับภายนอก
และกายภาพ แตด่เปป็นเรคืที่องของจริตใจ การเขห้ารด่วมกรับครริสตจรักรทรันี้งหลาย การรรับบรัพตริศมา การรด่วมการประชทุม
นมรัสการ การถวายทรรัพยห์ การเทศนาและการอธริษฐาน ความชอบธรรมโดยการประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ - 
ทรันี้งหมดนมีนี้อาจมาพรห้อมกรับใจชรัที่วทมีที่ไมด่เคยกลรับใจเชคืที่อเลย เหมคือนในกรณมีของพวกฟารริสมี เปป็นความจรริงทมีที่วด่าถห้าใจเรา
ถผกตห้อง เรากก็จะไมด่อยากทคาบาปในสริที่งทมีที่เราเอาเขห้าปาก แตด่มนทุษยห์ไมด่อาจเปป็นผผห้ชอบธรรมในสายพระเนตรของ
พระเจห้าไดห้โดยการกระทคาทมีที่ปรากฏภายนอก พระเจห้าทรงบรัญชามนทุษยห์ใหห้รรับบรัพตริศมา แตด่เฉพาะเมคืที่อมรัน
แสดงออกถศึงใจทมีที่กลรับใจใหมด่แลห้วและเชคืที่อฟฝังเทด่านรันี้น พระเจห้าทรงอยากใหห้มนทุษยห์ถวายสริบชรักหนศึที่งและของถวาย
ตด่าง ๆ แตด่เฉพาะเมคืที่อมรันเปป็นสรัญลรักษณห์ทมีที่แสดงถศึงความจรริงและความรรักในการอทุทริศถวายเทด่านรันี้น พระเจห้าทรง
อยากใหห้ผผห้คนรห้องเพลง แตด่เฉพาะเมคืที่อพวกเขาขรับรห้องดห้วยพระวริญญาณ และทรงอยากใหห้เราอธริษฐาน แตด่เฉพาะ
เมคืที่อใจเราอธริษฐานเทด่านรันี้น บาปทรันี้งปวงจรริง ๆ แลห้วมาจากใจ นมีที่เปป็นคคาอธริบายทมีที่พระเยซผประทานใหห้ในขห้อ 18 
และ 19

คคากลด่าวทมีที่วด่า “การรรักความสะอาดอยผด่ถรัดจากทางของพระเจห้า” ไมด่ใชด่พระครัมภมีรห์ จงระวรังใหห้ดมีเกรงวด่า
คทุณจะทคาบาปเดมียวกรันกรับทมีที่พวกฟารริสมีไดห้กระทคาในการทคาใหห้มรันเปป็นสด่วนหนศึที่งของทางของพระเจห้า

ขห้อ 12 แสดงใหห้เหก็นความกรังวลของเหลด่าสาวกเพราะพวกฟารริสมีไมด่พอใจ นรักเทศนห์ททุกคนตห้องเผชริญหนห้า
กรับการทดลองทมีที่จะเอาใจพวกคนสคาครัญทรันี้งชายและหญริง ในขห้อ 13 พระเยซผทรงบอกลด่วงหนห้าถศึงการแตกสลาย
ของอคานาจของพวกฟารริสมี ขห้อ 14 บอกวด่าทรันี้งพวกฟารริสมีทมีที่ตาบอดและผผห้คนของพวกเขาจะตกคผนนี้คา พระเยซผนด่าจะ
ทรงหมายถศึงการถผกทคาลายของกรทุงเยรผซาเลก็มซศึที่งเกริดขศึนี้นในปปี ค.ศ. 70 พรห้อมกรับพวกยริวทมีที่กระจรัดกระจายไปยรัง
ททุกสด่วนของแผด่นดรินโลก ตรันี้งแตด่เวลานรันี้นเปป็นตห้นมา พวกยริวกก็ไมด่มมีพระวริหารและไมด่มมีสถานทมีที่ทมีที่จะถวายเครคืที่องสรัตว
บผชา ขอใหห้เราระวรังใหห้ดมีเกรงวด่าเราอาจเปป็นผผห้นคาทมีที่ตาบอดของพวกคนตาบอด หรคือตริดตามเหลด่าผผห้นคาทมีที่ตาบอดไป 
การมมีศมีลธรรมและการปฏริบรัตริตามกฎตด่าง ๆ ไมด่ใชด่ความเชคืที่อแบบครริสเตมียน

อยด่าปลด่อยใหห้ผผห้ใดใชห้ขห้อ 11 เปป็นขห้ออห้างสคาหรรับการสผบบทุหรมีที่หรคือดคืที่มเหลห้า พระเยซผไมด่ไดห้ทรงหมายความ
เชด่นนรันี้นเลย พระองคห์ทรงหมายถศึงความเปป็นมลทรินดห้านพริธมีการ เรามมีความรรับผริดชอบทางศมีลธรรมจรริง ๆ เกมีที่ยว
กรับสริที่งทมีที่เรากรินและดคืที่ม และมมีการกระทคาทมีที่ผริดศมีลธรรมในใจซศึที่งเชคืที่อมโยงกรับการใชห้รด่างกายในทางทมีที่ผริด ความยทุด่ง
ยากเกมีที่ยวกรับเหลห้าหรคือบทุหรมีที่ไมด่ใชด่แคด่การทคาใหห้เปป็นมลทรินดห้านพริธมีการแบบทมีที่พวกยริวเหลด่านรันี้นคริดอยผด่ในหรัว การ



ทคาใหห้รด่างกายเปป็นมลทรินจรริง ๆ ในดห้านศมีลธรรมโดยการขห้องเกมีที่ยวกรับพวกหญริงโสเภณมีหรคือโดยวริธมีการอคืที่นใดเชด่น
นรันี้นกก็ถผกนรับอยด่างเครด่งครรัดวด่าเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ (1 คร. 3:16, 17; 6:19, 20) และเราไดห้
รรับคคาบรัญชาวด่า “เหตทุฉะนรันี้นไมด่วด่าพวกทด่านจะรรับประทาน หรคือจะดคืที่ม หรคือพวกทด่านจะทคาอะไรกก็ตาม จงกระทคา
สริที่งสารพรัดเพคืที่อเปป็นการถวายสงด่าราศมีแดด่พระเจห้า” (1 คร. 10:31) 

และคคาสอนทมีที่สคาครัญทมีที่สทุดเกมีที่ยวกรับมรัทธริว 15:18 และ 19 กก็คคือวด่ามนทุษยห์ตห้องรรับการเปลมีที่ยนแปลงจริตใจ 
บาปทรันี้งปวงมาจากใจ และไมด่มมีสริที่งใดทมีที่สามารถทคาใหห้คน ๆ หนศึที่งเปป็นครริสเตมียนไดห้ยกเวห้นการบรังเกริดใหมด่ การ
เปลมีที่ยนแปลงทมีที่เกริดขศึนี้นในจริตใจ

ขข้อ 21-28:
15:21 แลห้วพระเยซผเสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น และเขห้าไปใน
เขตแดนแหด่งเมคืองไทระและเมคืองไซดอน
15:22 และดผเถริด หญริงชาวคานาอรันคนหนศึที่งออกมา
จากเขตแดนเดมียวกรันนรันี้น และรห้องทผลตด่อพระองคห์ 
โดยทผลวด่า “ขอโปรดเมตตาขห้าพระองคห์เถริด โอ 
พระองคห์เจห้าขห้า พระองคห์ผผห้ทรงเปป็นบทุตรชายของดา
วริด ลผกสาวของขห้าพระองคห์ถผกรรังควานอยด่างหนรัก
ดห้วยผมีตนหนศึที่ง”
15:23 แตด่พระองคห์ไมด่ทรงตอบนางสรักคคาเดมียว และ
พวกสาวกของพระองคห์มาและอห้อนวอนพระองคห์ 
โดยทผลวด่า “ไลด่นางไปเสมียเถริด เพราะนางรห้องตามพ
วกเรามา”
15:24 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสวด่า “เรามริไดห้
ถผกสด่งมาหาผผห้ใด เวห้นแตด่แกะทมีที่หลงหายไปของวงศห์

วานแหด่งอริสราเอล”
15:25 แลห้วหญริงคนนรันี้นกก็มาและนมรัสการพระองคห์ 
โดยทผลวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดชด่วยขห้า
พระองคห์เถริด”
15:26 แตด่พระองคห์ทรงตอบและตรรัสวด่า “ไมด่สมควร
ทมีที่จะเอาอาหารของลผก ๆ และโยนอาหารนรันี้นใหห้แกด่
พวกสทุนรัข”
15:27 และผผห้หญริงนรันี้นทผลวด่า “จรริงพระองคห์เจห้าขห้า 
แตด่พวกสทุนรัขนรันี้นยด่อมกรินเศษอาหารซศึที่งตกจากโตบ๊ะ
นายทรันี้งหลายของพวกมรัน”
15:28 แลห้วพระเยซผทรงตอบและตรรัสกรับนางวด่า 
“โอ หญริงเออ๋ย ความเชคืที่อของเจห้ากก็ยริที่งใหญด่ ใหห้เปป็นไป
ตามทมีที่เจห้าปรารถนาเถริด” และลผกสาวของนางกก็
หายเปป็นปกตริตรันี้งแตด่ชรัที่วโมงนรันี้นเอง

หญริงชาวคานาอษันหรชอชาวซทีเรทียฟปนริเซทียคนหนซที่งอธริษฐานตข่อไป
ทษัชื้ง ๆ ททีที่ทข้อใจ: ลผกสาวของนางไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย

จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับมาระโก 7:24-30 ตรงนมีนี้ (ขห้อ 22) หญริงผผห้นมีนี้ถผกเรมียกวด่า “หญริงชาวคานา
อรันคนหนศึที่ง” ในมาระโก นางถผกเรมียกวด่า “ชาวกรมีก ชนชาตริซมีเรมียฟปีนริเซมีย” (มาระโก 7:26)

คทุณอธริบายทรัศนคตริของพระเยซผทมีที่มมีตด่อหญริงคนนมีนี้ไดห้ไหม? จงสรังเกตสริที่งตด่อไปนมีนี้:
1. พระครริสตห์ทรงอยากใหห้คนทรันี้งปวงทราบวด่าพระองคห์ทรงมมีพระพรพริเศษสคาหรรับพวกยริว แกด่หญริงชาว

สะมาเรมียผผห้นรันี้นทมีที่เกลมียดชรังพวกยริว พระองคห์ตรรัสวด่า “ความรอดนรันี้นเนคืที่องมาจากพวกยริว” (ยอหห์น 4:22) เปาโล
กลด่าววด่ามมีขห้อไดห้เปรมียบมหาศาลในการเปป็นยริวคนหนศึที่ง (รม. 3:1, 2) ซศึที่งในฝฝ่ายเนคืนี้อหนรัง พระครริสตห์ไดห้เสดก็จมาจาก
พวกยริว (รม. 9:5) ชนชาตริอริสราเอล ชนทมีที่เหลคืออยผด่ของประชาชาตรินรันี้น จะยรังไดห้รรับความรอด (รม. 11:26) และ
พระเจห้ามริไดห้ทรงทอดทรินี้งชนชาตริของพระองคห์ผผห้ซศึที่งพระองคห์ทรงทราบลด่วงหนห้าแลห้ว (รม. 11:1, 2)



2. แตด่แนด่นอนวด่าพระเยซผทรงทคาเปป็นไมด่แยแสหญริงชาวคานาอรันคนนมีนี้ซศึที่งพระองคห์มริไดห้รผห้สศึกเชด่นนรันี้นเลย- 
“พระองคห์ไมด่ทรงตอบนางสรักคคาเดมียว” พระองคห์ทรงมมีจทุดประสงคห์บางอยด่างในความใจจคืดใจดคาทมีที่ดผเหมคือนเชด่นนรันี้น
นอกจากนมีนี้ พระองคห์ตรรัสคคากลด่าวหนศึที่งทมีที่เกรินจรริง ซศึที่งแนด่นอนวด่าไมด่ไดห้สะทห้อนถศึงพระทรัยของพระองคห์เอง แตด่เปป็น
ความเหก็นของพวกอรัครทผตอยด่างไมด่ตห้องสงสรัย พระองคห์ตรรัสวด่า “เรามริไดห้ถผกสด่งมาหาผผห้ใด เวห้นแตด่แกะทมีที่หลงหายไป
ของวงศห์วานแหด่งอริสราเอล” เราทราบวด่านรัที่นไมด่เปป็นความจรริงตามตรัวอรักษร “พระเจห้าทรงรรักโลกยริที่งนรัก” คคือทรันี้ง
โลก จนพระองคห์ไดห้สด่งพระเยซผมา (ยอหห์น 3:16) นอกจากนมีนี้ พระองคห์ทรงเปป็นผผห้ลบลห้างพระอาชญา “เพราะบาป
ทรันี้งหลายของโลกทรันี้งสรินี้น” (1 ยอหห์น 2:2) ฉะนรันี้นพระเยซผจศึงนด่าจะกคาลรังตรรัสทรัศนคตริหนศึที่งทมีที่เปป็นเทก็จของพวกยริวเพคืที่อ
ทมีที่จะสอนพวกอรัครทผต และเพคืที่อจะทดสอบหญริงคนนมีนี้ แนด่นอนวด่าพระองคห์ทรงตรันี้งพระทรัยมาตลอดอยผด่แลห้ววด่าจะฟฝัง
นาง และนางไมด่เคยเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงถผกสด่งมาหาพวกยริวพวกเดมียว

3. พระครริสตห์ทรงจงใจทดสอบความเชคืที่อของหญริงผผห้นมีนี้ ความเชคืที่อทมีที่ไมด่ยอมทนการทดสอบกก็เปป็นความเชคืที่อ
ทมีที่ไมด่ไดห้เรคืที่อง ความเชคืที่อของอรับราฮรัมถผกทดสอบเมคืที่อเขาถผกบรัญชาใหห้ถวายอริสอรัค (ปฐก. 22:2) ความเชคืที่อของ
ชนชาตริอริสราเอลถผกทดสอบเมคืที่อผผห้คนเหลด่านรันี้นพบวด่าตรัวเองเผชริญหนห้ากรับทะเลแดงและกองทรัพของฟาโรหห์ไลด่หลรัง
พวกเขามา (อพย. 14:1-12) เอลมียาหห์อธริษฐานขอฝนเจก็ดหนกด่อนทมีที่เขาไดห้แมห้กระทรัที่งเมฆกห้อนหนศึที่งทมีที่มมีขนาดเทด่า
มคือคนเพคืที่อเปป็นพยานหลรักฐานวด่าเขาไดห้รรับการสดรับฟฝังแลห้ว (1 พงศห์กษรัตรริยห์ 18:44) ความเชคืที่อถผกพริสผจนห์และ
เตริบโตเชด่นกรันโดยการทดสอบ บด่อยครรันี้งพระเจห้าไมด่ทรงหมายความวด่า “ไมด่” เมคืที่อพระองคห์ไมด่ทรงตอบในทรันทมี 
อยด่าทห้อใจงด่ายเกรินไปเพราะเหก็นไดห้ชรัดวด่าคคาอธริษฐานของคทุณไมด่ไดห้รรับคคาตอบ ขห้อเทก็จจรริงทมีที่วด่าคทุณไมด่รผห้สศึกถศึงคคาตอบ
และไมด่เหก็นพยานหลรักฐานใด ๆ ไมด่จคาเปป็นตห้องทคาใหห้คทุณทห้อใจ แมห้ในยามทมีที่พระเจห้าดผเหมคือนจะตรรัสวด่า “ไมด่” ตด่อ
คคาอธริษฐานของคทุณ มรันกก็อาจไมด่ไดห้หมายถศึง “ไมด่” จรริง ๆ แตด่อาจเปป็นการทดสอบความเชคืที่อของคทุณเพคืที่อถวาย
เกมียรตริแดด่พระครริสตห์และเพคืที่อการชคืที่นชมยรินดมีของคทุณเอง ฉะนรันี้นจงอธริษฐานตด่อไป

ความสสาคษัญของการอธริษฐานดข้วยใจกลข้าแบบไมข่ลดละ
พระเยซผทรงใหห้ภาพประกอบทรัศนคตริอรันเหมาะสมเกมีที่ยวกรับการอธริษฐานแบบไมด่ลดละในลผกา 11:5-8 

เราถผกบอกใหห้เคาะตด่อไปแมห้ในยามทมีที่เพคืที่อนทมีที่อยผด่ขห้างในพผดวด่า “ไมด่” อยผด่ตลอด การอห้อนวอนมากเขห้าทคาใหห้เขาตห้อง
ลทุกขศึนี้นและใหห้ขนมปฝังหลายกห้อนมากเทด่าทมีที่เพคืที่อนบห้านทมีที่อห้อนวอนคนนรันี้นตห้องการ จคาไวห้วด่าเพคืที่อนคนนรันี้นทมีที่ตอนแรก
พผดวด่า “ไมด่” เปป็นตรัวแทนของพระเจห้า พระเจห้ามรักตรรัสวด่า “ไมด่” แกด่คคาอธริษฐานแรกเมคืที่อพระองคห์จะไมด่ตรรัสวด่า 
“ไมด่” แกด่คคาอธริษฐานทมีที่สามหรคือทมีที่สมีที่

พระเยซผทรงสอนสริที่งเดมียวกรันในลผกา 18:1-8 เราควรอธริษฐานอยผด่เสมอและไมด่อด่อนระอาใจแมห้ในยามทมีที่
พระเจห้าดผเหมคือนจะตอบวด่า “ไมด่” หญริงมด่ายคนนรันี้นทมีที่รห้องขอความยทุตริธรรมจากผผห้พริพากษาอธรรมคนนรันี้น ไดห้รรับคคา
ปฏริเสธในทรันทมี นางไมด่ลดละและไดห้รรับตามคคาขอของตน พระเยซผตรรัสวด่านรัที่นเปป็นวริธมีทมีที่เราจะตห้องอธริษฐานขอสริที่งทมีที่
เราตห้องการ ถห้าคทุณรผห้วด่าคทุณตห้องการสริที่งทมีที่คทุณกคาลรังทผลขอ เหมคือนหญริงชาวคานาอรันหรคือชาวซมีเรมียฟปีนริเซมียคนนมีนี้รผห้ กก็
จงอห้อนวอนตด่อไปแมห้ในยามทมีที่พระเจห้าดผเหมคือนจะตรรัสวด่า “ไมด่!” เราตห้องจดจคาไวห้วด่าแมห้กระทรัที่งพระครริสตห์เองกก็ไมด่
ไดห้รรับคคาตอบตอนทมีที่พระองคห์ทรงอธริษฐานในสวนเกทเสมนมีจนกระทรัที่งพระองคห์ทรงอธริษฐานหนทมีที่สาม โดยตรรัส
ถห้อยคคาเดริม (มธ. 26:44) พระองคห์ทรงอธริษฐานพรห้อมกรับการรห้องไหห้หนรักและนนี้คาตาไหล (ฮบ. 5:7)



จงสรังเกตทรัศนคตริของหญริงชาวคานาอรันผผห้นมีนี้ซศึที่งเปป็นทมีที่พอพระทรัยพระครริสตห์ยริที่งนรัก
1. นางยอมรรับความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์ ทรงนบนอบตด่อพระองคห์ เรมียกพระองคห์วด่าองคห์พระผผห้

เปป็นเจห้า คคาเรมียกนมีนี้หมายถศึงการนบนอบเชคืที่อฟฝังอยด่างเตก็มทมีที่ นางนมรัสการพระองคห์ (ขห้อ 25) นางเรมียกพระองคห์สาม
หนวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า” นางเรมียกพระองคห์วด่า “พระองคห์ผผห้ทรงเปป็นบทุตรชายของดาวริด” นางเชคืที่อพระครัมภมีรห์ วด่า
เชคืนี้อสายของดาวริดจะเสดก็จมาเปป็นพระเมสสริยาหห์และวด่าพระเยซผทรงเปป็นพระเมสสริยาหห์ผผห้นมีนี้ทมีที่จะครอบครองบน
พระทมีที่นรัที่งของดาวริด มรันคงไมด่ยากเลยทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดเชด่นนรันี้นจะรรักษาลผกสาวของนางใหห้หายไดห้

2. นางทคาใหห้ภาระของลผกสาวของนางเปป็นภาระของตรัวเอง นางกลด่าววด่า “ขอโปรดเมตตาขห้าพระองคห์
เถริด” (ขห้อ 22) นางอธริษฐานวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขอโปรดชด่วยขห้าพระองคห์เถริด” (ขห้อ 25) เราสามารถอห้อนวอน
เผคืที่อเหลด่าคนบาปและผผห้อคืที่นไดห้อยด่างสรัมฤทธริธิ์ผลเมคืที่อเราเอาภาระตด่าง ๆ ของพวกเขามาไวห้บนตรัวเราเอง คคาอธริษฐาน
อห้อนวอนเผคืที่อทมีที่สรัมฤทธริธิ์ผลโดยปราศจากใจทมีที่รรับภาระกก็เปป็นเรคืที่องผริดธรรมดา หากเปป็นไปไดห้ พระเยซผตรรัสวด่า “สริที่ง
ใดกก็ตามทมีที่พวกทด่านปรารถนา เมคืที่อพวกทด่านอธริษฐาน จงเชคืที่อวด่าพวกทด่านไดห้รรับสริที่งเหลด่านรันี้นแลห้ว และพวกทด่านจะมมี
สริที่งเหลด่านรันี้น” (มาระโก 11:24) คคาอธริษฐานทมีที่ปราศจากความปรารถนาทมีที่จรริงใจกก็เปป็นความหนห้าซคืที่อใจคด

3. ความมทุด่งมรัที่นของนางทมีที่จะไดห้รรับการสดรับฟฝังถผกแสดงใหห้เหก็น นาง “รห้องทผลตด่อพระองคห์” (ขห้อ 22) 
“นางรห้องตามพวกเรามา” (ขห้อ 23) นาง “นมรัสการพระองคห์” (ขห้อ 25) นางทคาใหห้พวกสาวกไมด่พอใจ นางทคาตรัว
เปป็นจทุดเดด่นของผผห้คนโดยการรห้องไหห้นนี้คาตาไหลและอห้อนวอน แมห้วด่านางอาจดผเหมคือนคลรัที่งศาสนาหรคือเสมียสตริไป
แลห้ว นางกก็ไดห้รรับคคาตอบแกด่คคาอธริษฐานของนาง!

4. นางนบนอบเชคืที่อฟฝังอยด่างถด่อมใจ นางยอมรรับททุกสริที่งทมีที่พระเยซผตรรัส นางไมด่ไดห้โกรธเมคืที่อพระองคห์ตรรัสวด่า
พระองคห์เสดก็จมาหาพวกยริวกด่อน (ขห้อ 24) นางไมด่ไดห้ขรัดเคคืองใจเมคืที่อพระองคห์ทรงเปรมียบพวกคนตด่างชาตริวด่าเปป็น
เหมคือนสทุนรัข (ขห้อ 26) นางกลด่าววด่า “จรริงพระองคห์เจห้าขห้า” เมคืที่อดผเหมคือนพระองคห์ทรงบอกนางวด่านางไมด่ควรคด่าแกด่
พระพรใดและไมด่สมควรไดห้รรับสริที่งใดจากพระหรัตถห์ของพระองคห์เลย แมห้ไมด่สมควรไดห้รรับ นางกก็ยคืนกราน ชด่างเหมคือน
กรับบทุตรนห้อยหลงหายคนนรันี้นผผห้กลด่าววด่า “ลผก…ไมด่สมควรทมีที่จะถผกเรมียกวด่าเปป็นลผกของทด่านอมีกตด่อไป ใหห้ลผกเปป็น
เหมคือนลผกจห้างคนหนศึที่งของทด่านเถริด” (ลผกา 15:18, 19) ผผห้คนไดห้รรับคคาตอบแกด่คคาอธริษฐานของตน ไมด่ใชด่เพราะวด่า
พวกเขาควรคด่า แตด่เพราะวด่าพวกเขายอมรรับความไมด่ควรคด่าของตน และเชคืที่อวางใจทรันี้ง ๆ ทมีที่ไมด่ควรคด่าเชด่นนรันี้น

5. ความเชคืที่อเปป็นคทุณธรรมทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดของนาง สริที่งนรันี้นทมีที่พระเยซผทรงชมเชยมากทมีที่สทุด (ขห้อ 28) “แตด่
โดยปราศจากความเชคืที่อ เปป็นไปไมด่ไดห้ทมีที่จะเปป็นทมีที่พอพระทรัยพระองคห์…” (ฮบ. 11:6) หญริงผผห้นมีนี้เชคืที่อในพระครริสตห์ไมด่
วด่าสภาพการณห์แวดลห้อมจะเปป็นเชด่นไร นางเชคืที่อวด่าพระองคห์จะทรงตอบแมห้วด่าพวกอรัครทผตพยายามทมีที่จะไลด่นางไป 
นางเชคืที่อวด่าพระองคห์จะทรงตอบแมห้ดผเหมคือนพระองคห์ไมด่แยแส แมห้ถห้อยคคาของพระองคห์เองในตอนแรกดผเหมคือน
เยก็นชาขนาดนรันี้น

ขอใหห้เรากลด่าวดห้วยใจยคาเกรงวด่าบางครรันี้งครริสเตมียนทรันี้งหลายควรทมีที่จะโตห้แยห้งกรับพระเจห้าในการอธริษฐาน
เหมคือนหญริงผผห้นมีนี้ไดห้กระทคา ถห้าลผก ๆ ตห้องการขนมปฝัง พวกสทุนรัขกก็อาจไดห้เศษขนมปฝัง หากนางเปป็นสทุนรัขตรัวหนศึที่ง 
พระองคห์กก็ทรงเปป็นนายของนางอยผด่ดมี “พวกสทุนรัขนรันี้นยด่อมกรินเศษอาหารซศึที่งตกจากโตบ๊ะนายทรันี้งหลายของพวกมรัน”
(ขห้อ 27) นางโตห้แยห้งกรับพระเจห้า โมเสสกก็ทคาเชด่นนรันี้นในอพยพ 32:11-14 เขาทคาใหห้พระเจห้าทรงเปลมีที่ยนแผนการ



ของพระองคห์จรริง ๆ กษรัตรริยห์เฮเซคมียาหห์กก็ทคาแบบนรันี้นเชด่นกรันเมคืที่อพระเจห้าทรงวางแผนทมีที่จะใหห้เขาตาย (อสย. 
38:1-8) อมีกครรันี้งทมีที่พระเจห้าทรงเปลมีที่ยนเจตนาทมีที่ทรงตรันี้งพระทรัยไวห้แลห้วของพระองคห์ในการตอบคคาอธริษฐาน เราควร
มมีใจกลห้ามากขศึนี้นในการอธริษฐาน องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าทรง “วด่างด่าย” เหมคือนทมีที่ครริสเตมียนไดห้รรับคคาบรัญชาใหห้เปป็น (ยาก
อบ 3:17) “พระองคห์จะไมด่ทรงดทุวด่าเสมอ” (สดด. 103:9) จงมมีใจกลห้ามากขศึนี้นในการอธริษฐานของคทุณ อยด่าดคืนี้อรรันี้น
เกมีที่ยวกรับความประสงคห์ของคทุณแตด่จงไมด่ลดละในการทผลขอสริที่งทมีที่คทุณตห้องการเมคืที่อคทุณมมีความมรัที่นใจวด่ามรันอยผด่ภายใน
พระสรัญญาเหลด่านรันี้นของพระเจห้าทมีที่มมีแกด่ลผก ๆ ทมีที่รรักของพระองคห์ เราถผกสอนใหห้อธริษฐานวด่า “ขห้าแตด่พระบริดาของ
เราทรันี้งหลาย” ถห้าเราเปป็นแคด่สทุนรัขทมีที่นด่าสงสาร เรากก็เปป็นสทุนรัขของพระองคห์และเรามมีบรรดาพระสรัญญาอรันบรริสทุทธริธิ์ทมีที่
พระองคห์จะไมด่ทรงปฏริเสธเลยหากเราอห้างพระสรัญญาเหลด่านรันี้น

__________________
ขข้อ 29-31:

15:29 และพระเยซผจศึงเสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น และเขห้า
มาใกลห้ทะเลกาลริลมี และเสดก็จขศึนี้นไปบนภผเขา และ
ประทรับนรัที่งทมีที่นรัที่น
15:30 และประชาชนเปป็นอรันมากมาหาพระองคห์ 
พรห้อมกรับพวกเขามมีคนเหลด่านรันี้นทมีที่เปป็นคนงด่อย คน
ตาบอด คนใบห้ คนพริการ และคนอคืที่น ๆ อมีกมากมาย

และวางพวกเขาลงแทบพระบาทของพระเยซผ และ
พระองคห์ทรงรรักษาพวกเขาใหห้หาย
15:31 จนถศึงขนาดทมีที่คนเหลด่านรันี้นอรัศจรรยห์ใจ เมคืที่อ
พวกเขาเหก็นคนใบห้พผดไดห้ คนพริการหายเปป็นปกตริ คน
งด่อยเดรินไดห้ และคนตาบอดมองเหก็นไดห้ และเขาทรันี้ง
หลายกก็ถวายสงด่าราศมีแดด่พระเจห้าแหด่งอริสราเอล

พระเยซผทรงเทศนาแกข่ฝผงชนเปป็นอษันมากและทรงรษักษาใหข้หาย
มาระโก 7:31-37 มมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรันและเพริที่มเขห้าไปอมีก สถานทมีที่ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 29 อยผด่ใกลห้ทศบทุรมี 

(คคากรมีก “เดคาพอลริส” หมายถศึง สริบนคร) บนฝฝัปี่งตะวรันตกของทะเลกาลริลมี (มาระโก 7:31) การรรักษาใหห้หายทมีที่
พริเศษเฉพาะตอนหนศึที่งถผกกลด่าวถศึงในมาระโก 7:32-36 ซศึที่งคทุณควรอด่าน มรันเปป็นไปไมด่ไดห้เลยทมีที่จะเกก็บเรคืที่องการ
อรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นทมีที่พระเยซผไดห้ทรงกระทคาไวห้เปป็นความลรับ

ความเมตตาของพระเยซผกก็ยริที่งใหญด่ตามทมีที่แสดงใหห้เหก็นในทมีที่นมีนี้ (1) พระองคห์ทรงนรัที่งลงตด่อหนห้าผผห้คนเหลด่านรันี้น
พระเยซผไมด่เคยถอนตรัวไปจากคนเหลด่านรันี้นทมีที่ตห้องการพระองคห์เลย (2) พระองคห์ทรงรรักษาททุกคนทมีที่ถผกพามาทมีที่นมีที่เพคืที่อ
รรับการรรักษาใหห้หาย ฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์มมีไมด่จคากรัด ความเมตตากก็ของพระองคห์กก็ไมด่จคากรัดเชด่นกรัน พระองคห์ไมด่
เคยเบคืที่อทมีที่จะทคาการดมี แมห้วด่าคนเหลด่านมีนี้ไมด่สคานศึกในพระคทุณกก็ตาม ไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่า คนเหลด่านมีนี้บางคนในเวลาตด่อ
มาเกลมียดชรังพระองคห์และรห้องขอใหห้ตรศึงกางเขนพระองคห์ คนเปป็นอรันมากตริดตามพระองคห์แคด่เพคืที่อทมีที่จะไดห้ขนมปฝัง
และปลาและไดห้เหก็นการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้น Matthew Henry เรมียกใหห้เราดผวด่าบาปนคาคคาแชด่งสาปใดมาสผด่เผด่าพรันธทุห์
มนทุษยห์ (ขห้อ 30) เชด่น “คนงด่อย คนตาบอด คนใบห้ คนพริการ” ฯลฯ และดผวด่าพระเยซผทรงกระทคากริจใดบห้าง (ขห้อ 
31) พวกฟารริสมีเกลมียดชรังพระครริสตห์แตด่เหลด่าสามรัญชน ซศึที่งไดห้เหก็นการอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ ของพระองคห์ “ถวายสงด่าราศมี
แดด่พระเจห้าแหด่งอริสราเอล” (ขห้อ 31) พวกนรักเทศนห์ทมีที่ถคือแนวคริดสมรัยใหมด่นริยม พวกอาจารยห์มหาวริทยาลรัยทมีที่ไมด่เชคืที่อ 
พวกจองหอง พวกโลภมาก พวกมมีอคานาจมาก พวกมมีกคาลรังมากในหมผด่มนทุษยห์ไมด่ถวายเกมียรตริแดด่พระครริสตห์และเยห้ย
หยรันพระองคห์ แตด่ผผห้คนทรัที่วไปทมีที่นคาภาระตด่าง ๆ ของตนมามอบไวห้กรับพระองคห์กก็ยรังสรรเสรริญพระองคห์อยผด่



จงสรังเกตคคาเรมียก “ประชาชนเปป็นอรันมาก” (ขห้อ 30) และ “คนเหลด่านรันี้น” (ขห้อ 31) ประมาณยมีที่สริบสาม
ครรันี้งในขด่าวประเสรริฐของมรัทธริว คคาเรมียกตด่าง ๆ เชด่นนรันี้นพรรณนาถศึงฝผงชนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ยรินพระเยซผ ฉะนรันี้นจง
หมายเหตทุวด่างานฟฟฟื้นฟผทมีที่จรัดในเตก็นทห์หรคือพลรับพลาหลรังใหญด่ หรคือหอประชทุมประจคาเมคืองทมีที่แออรัดไปดห้วยผผห้คนหรคือ
การเทศนาในทมีที่โลด่งแจห้งแกด่ฝผงชน กก็มมีลรักษณะคลห้ายกรับการเทศนาของพระเยซผมากกวด่าการประชทุมนมรัสการในค
รริสตจรักรแบบปกตริทมีที่เงมียบขรศึม งานฟฟฟื้นฟผตด่าง ๆ การเทศนาทมีที่ประกาศขด่าวประเสรริฐแกด่ผผห้คนมากมาย ควรเปป็นเปฟ้า
หมายขณะทมีที่เราเดรินตามพระเยซผและพยายามทมีที่จะเชคืที่อฟฝังยอหห์น 14:12, “การงานเหลด่านรันี้นซศึที่งเรากระทคานรันี้น เขา
กก็จะกระทคาเชด่นกรัน และเขาจะกระทคาการงานทรันี้งหลายทมีที่ยริที่งใหญด่กวด่านมีนี้อมีก เพราะวด่าเราจะไปยรังพระบริดาของ
เรา”

__________________
ขข้อ 32-39:

15:32 แลห้วพระเยซผทรงเรมียกพวกสาวกของ
พระองคห์มาหาพระองคห์ และตรรัสวด่า “เรามมีความ
กรทุณาตด่อคนเหลด่านมีนี้ เพราะพวกเขาคห้างอยผด่กรับเรา
เปป็นเวลาสามวรันแลห้วตอนนมีนี้ และไมด่มมีอาหารกริน 
และเราจะไมด่สด่งพวกเขาไปเมคืที่อยรังอดอาหารอยผด่ 
เกรงวด่าพวกเขาจะสรินี้นแรงลงตามทาง”
15:33 และพวกสาวกของพระองคห์ทผลพระองคห์วด่า 
“ในถริที่นททุรกรันดารนมีนี้พวกเราจะหาอาหารจากทมีที่ไหน
พอเพคืที่อเลมีนี้ยงคนเปป็นอรันมากขนาดนมีนี้ใหห้อริที่มไดห้”
15:34 และพระเยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “พวกทด่านมมี
ขนมปฝังกมีที่กห้อน” และพวกเขาทผลวด่า “มมีเจก็ดกห้อนกรับ
ปลาเลก็ก ๆ สองสามตรัว”
15:35 และพระองคห์ตรรัสสรัที่งประชาชนใหห้นรัที่งลงบน

พคืนี้นดริน
15:36 และพระองคห์ทรงรรับขนมปฝังเจก็ดกห้อนนรันี้นและ
ปลาเหลด่านรันี้นมา และทรงขอบพระคทุณ และทรงหรัก
อาหารเหลด่านรันี้น และสด่งใหห้พวกสาวกของพระองคห์ 
และพวกสาวกกก็แจกใหห้ประชาชน
15:37 และเขาทรันี้งหลายไดห้รรับประทานททุกคนและ
อริที่ม และพวกเขาเกก็บเศษอาหารทมีที่ยรังเหลคือนรันี้นไวห้ไดห้
เจก็ดกระบทุงเตก็ม
15:38 และพวกเขาทมีที่ไดห้รรับประทานนรันี้นมมีผผห้ชายสมีที่
พรันคน นอกจากพวกผผห้หญริงและเดก็ก ๆ
15:39 และพระองคห์ทรงสด่งประชาชนใหห้กลรับไป 
และเสดก็จลงเรคือ และเขห้ามาในเขตแดนแหด่งเมคือง
มรักดาลา

การเลทีชื้ยงคนสทีที่พษันคนดข้วยขนมปฝังเจด็ดกข้อน
กษับ “ปลาเลด็ก ๆ สองสามตษัว”

การเลมีนี้ยงคนสมีที่พรันคนนมีนี้ถผกเลด่าตรงนมีนี้และในมาระโก 8:1-9 ขณะทมีที่การเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้นถผกกลด่าวถศึง
โดยขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่ม

นมีที่เปป็นอมีกเหตทุการณห์ทมีที่แยกจากกรันอยด่างสรินี้นเชริง แตด่คลห้ายกรันมากกรับการเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้น ในกรณมี
หนศึที่งมมีขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลาสองตรัว ในอมีกกรณมีนมีนี้มมีขนมปฝังเจก็ดกห้อนกรับปลาเลก็ก ๆ สองสามตรัว ในกรณมีหนศึที่งมมี
ผผห้ชายประมาณหห้าพรันคน ยรังไมด่รวมผผห้หญริงและเดก็ก (มธ. 14:21) ขณะทมีที่ในอมีกกรณมีนมีนี้มมีผผห้ชายสมีที่พรันคน ยรังไมด่นรับผผห้
หญริงและเดก็ก (มธ. 15:38)

การกระทคากริจของพระเยซผกรับเหลด่าสาวกทมีที่ไมด่เชคืที่อของพระองคห์สอนอะไรเราหลายอยด่าง การใสด่ใจดผแล



แบบไรห้ขมีดจคากรัดทมีที่พระองคห์ทรงมมีในการฝฝึกฝนอรัครทผตเหลด่านมีนี้เปป็นเวลาประมาณสามปปีครศึที่งบอกเปป็นนรัยวด่าเหลด่านรัก
เทศนห์ควรไดห้รรับการฝฝึกฝนอยด่างถมีที่ถห้วน ผผห้ดผแล นรัที่นคคือ ศริษยาภริบาล ไมด่ควรเปป็น “คนทมีที่รรับเชคืที่อใหมด่ ๆ เกรงวด่าเมคืที่อ
ถผกยกตรัวขศึนี้นแลห้วดห้วยความเยด่อหยริที่ง เขาจะลห้มลงในการปรรับโทษของพญามาร” (1 ทธ. 3:6) ในททุกเหตทุการณห์
พระเยซผทรงเรมียกเหลด่าสาวกของพระองคห์ใหห้ใสด่ใจตด่อบทเรมียนฝฝ่ายวริญญาณทมีที่เกมีที่ยวขห้อง เมคืที่อพระองคห์ตรรัสคคาอทุปมา
หนศึที่ง พระองคห์กก็ทรงตมีความมรันใหห้พวกเขาฟฝังแบบสด่วนตรัวในภายหลรัง เมคืที่อพระองคห์ทรงทคาการอรัศจรรยห์หนศึที่ง 
พระองคห์กก็ทรงพยายามทมีที่จะเสรริมความเชคืที่อของพวกเขาใหห้แขก็งแกรด่งกด่อนเพคืที่อทมีที่พวกเขาจะไดห้คาดหวรังมรันและ
เรมียนรผห้เคลก็ดลรับแหด่งฤทธริธิ์เดช ดผ ขห้อ 32 และ 33 ในการเชคืที่อมโยงนมีนี้จงสรังเกตวด่าพระองคห์ตรรัสถศึงเรคืที่องนรันี้นในภาย
หลรังเพคืที่อตอกยนี้คาบทเรมียนนรันี้น ๆ (มธ. 16:8-11) การทคาใหห้นรักเทศนห์คนหนศึที่ง หรคือผผห้นคาทางศาสนาคนหนศึที่งเตริบโต 
เปป็นเรคืที่องทมีที่จรริงจรัง ตห้องใชห้เวลาและการสรัที่งสอนและการดผแล ชายคนใดทมีที่พระเจห้าทรงเรมียกใหห้เทศนาหรคือสรัที่งสอน
ตห้องเตก็มใจทมีที่จะเรมียนรผห้และเตริบโตเหมคือนทมีที่อรัครทผตทรันี้งสริบสองคนนมีนี้ตห้องทคา

จงสรังเกตตรัวเลขเหลด่านรันี้นทมีที่เกมีที่ยวขห้องในการเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้นกรับสมีที่พรันคนนมีนี้ ขนมปฝังหห้ากห้อนกรับปลา
สองตรัวรวมกรันเปป็นเลขเจก็ด เลขแหด่งความสมบผรณห์แบบ จากนรันี้นมมีขนมปฝังเจก็ดกห้อนเพคืที่อเลมีนี้ยงคนสมีที่พรันคนนรันี้นและ
จคานวนของปลาไมด่ถผกกลด่าวถศึง มมีสริบสองกระบทุงทมีที่เตก็มไปดห้วยอาหารซศึที่งเกก็บรวบรวมมาไดห้หลรังจากเลมีนี้ยงหห้าพรันคน
นรันี้นแลห้ว (มธ. 14:20) ซศึที่งบด่งบอกวด่ามมีอาหารเหลคือเฟฟอและเผคืที่อไวห้อมีกสคาหรรับพวกยริว เนคืที่องจากสริบสองเปป็นเลขของ
พวกยริว หลรังจากเลมีนี้ยงคนสมีที่พรันคนนรันี้นแลห้ว มมีอาหารเหลคือเกก็บไวห้ไดห้เจก็ดกระบทุงเตก็ม ซศึที่งบด่งบอกวด่ามมีความบรริบผรณห์
เหลคือไวห้สคาหรรับททุกคน พวกคนตด่างชาตริเชด่นเดมียวกรับพวกยริว เนคืที่องจากเจก็ดเปป็นเลขแหด่งความครบบรริบผรณห์ ตรัวเลข
แหด่งความสมบผรณห์แบบ

ในกรณมีนมีนี้ เหมคือนในการเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้น พระเยซผ (1) ทรงบรัญชาฝผงชนนรันี้นใหห้นรัที่งลงเปป็นแถวอยด่างมมี
ระเบมียบ (ขห้อ 35) (2) พระองคห์ทรงขอบพระคทุณและหรักอาหารนรันี้น (ขห้อ 36) (3) พระองคห์ทรงใชห้เหลด่าสาวกใหห้
แจกจด่ายอาหารนรันี้น พระครริสตห์ผผห้ทรงสามารถทคาสริที่งสารพรัดไดห้โดยลคาพรัง ทรงเลคือกใชห้เราในงานรรับใชห้แหด่งการทคาใหห้
กลรับคคืนดมีกรันของพระองคห์! พระเจห้าทรงอนทุญาตใหห้เรานคาพระพรนรันี้นซศึที่งพระองคห์ทรงเสนอใหห้โดยไมด่คริดคด่าเหลคือ
เกรินไปสผด่ผผห้คนมากมาย (4) พระเยซผทรงระมรัดระวรังมาก ๆ ทมีที่จะใหห้เกก็บขนมปฝังและปลาทมีที่ทรงหรักแลห้วของพวกเขา
ซศึที่งไมด่ถผกรรับประทานไวห้ มรันเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่จะใชห้สรินี้นเปลคืองแมห้กระทรัที่งสริที่งทมีที่พระเจห้าประทานใหห้เราอยด่าง
บรริบผรณห์ขนาดนรันี้น

ขห้อ 39 กลด่าววด่าพระเยซผเสดก็จมายรังเขตแดนแหด่งเมคืองมรักดาลา นมีที่คคือนครเลก็ก ๆ ใกลห้กรับชายฝฝัปี่งตะวรันตก
ตอนกลางของทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ นรันี้น มรันอยผด่ทางใตห้ของเมคืองเบธไซดา และเคยเปป็นบห้านของมารมียห์ชาวมรักดาลา ผผห้
ซศึที่งพระครริสตห์ทรงขรับผมีเจก็ดตนออกจากตรัวนาง (ลผกา 8:2) คทุณประทรับใจไหมกรับนครและเมคืองมากมายทมีที่อยผด่ลห้อม
รอบทะเลกาลริลมีเลก็ก ๆ นมีนี้ในสมรัยของพระครริสตห์? จงศศึกษาแผนทมีที่ของปาเลสไตนห์ในสมรัยของพระครริสตห์ เขตแดน
ของแควห้นกาลริลมีคงมมีประชากรอาศรัยอยผด่หนาแนด่นจรริง ๆ ในตอนนรันี้น เศษซากปรรักหรักพรังจากหลายนครถผกพบทมีที่
นรัที่นตอนนมีนี้ อยด่างไรกก็ตาม เขตแดนนรันี้นในตอนนมีนี้คด่อนขห้างแหห้งแลห้งและรองรรับประชากรไดห้จคานวนนห้อยมาก ๆ 
ยกเวห้นในทมีที่ ๆ พวกยริวสมรัยใหมด่กคาลรังเรริที่มทคาการชลประทานและพรัฒนามรันแลห้วตอนนมีนี้

คคาแชด่งสาปหนศึที่งตกอยผด่บนแผด่นดรินปาเลสไตนห์ เหมคือนอยด่างทมีที่บาปไดห้แชด่งสาปแผด่นดรินโลกทรันี้งหมดใน



ระดรับทมีที่นห้อยกวด่า ปาเลสไตนห์ตอนนมีนี้ไมด่ใชด่ “แผด่นดรินทมีที่มมีนนี้คานมและนนี้คาผศึนี้งไหลบรริบผรณห์” อยด่างทมีที่มรันเคยเปป็นแลห้ว
(อพย. 33:3, 13:5) ไมด่มมีใครจะไดห้พบพวงองทุด่นแหด่งเอชโคลห์ทมีที่นรัที่นแลห้วตอนนมีนี้ (กดว. 13:23)



มษัทธริว 16
ขข้อ 1-4:

16:1 พวกฟารริสมีกรับพวกสะดผสมีไดห้มาเชด่นกรัน และ
ทดลองโดยขอรห้องใหห้พระองคห์สคาแดงหมายสคาครัญ
อรันหนศึที่งจากสวรรคห์ใหห้แกด่พวกเขา
16:2 พระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า 
“เมคืที่อถศึงเวลาเยก็นแลห้ว ทด่านทรันี้งหลายกลด่าววด่า
 ‘อากาศจะโปรด่งดมี เพราะฟฟ้าสมีแดง’
16:3 และในเวลาเชห้าวด่า ‘วรันนมีนี้จะเกริดพายทุฝน 
เพราะฟฟ้าสมีแดงและมรัว’ โอ ทด่านทรันี้งหลาย พวกคน

หนห้าซคืที่อใจคด ทด่านทรันี้งหลายสามารถแยกแยะผริว
หนห้าของทห้องฟฟ้านรันี้นไดห้ แตด่ทด่านทรันี้งหลายไมด่สามารถ
แยกแยะบรรดาหมายสคาครัญแหด่งกาลสมรัยตด่าง ๆ
16:4 คนชรัที่วอายทุทมีที่ชรัที่วและเลด่นชผห้แสวงหาหมายสคาครัญ
และจะไมด่โปรดใหห้หมายสคาครัญแกด่มรันเลย เวห้นแตด่
หมายสคาครัญของโยนาหห์ศาสดาพยากรณห์” และ
พระองคห์ทรงทรินี้งพวกเขาไวห้ และเสดก็จจากไป

พวกฟารริสทีและพวกสะดผสทีทดลองพระเยซผ
ขอหมายสสาคษัญหนซที่งจากสวรรคย์

และดผ มาระโก 8:10-12 จงสรังเกตวด่าพระคคาตอนนมีนี้กลด่าววด่า “พวกฟารริสมีกรับพวกสะดผสมีไดห้มาเชด่นกรัน” นมีที่
บด่งบอกวด่าคนเหลด่านมีนี้เปป็นพวกฟารริสมีและพวกธรรมาจารยห์พวกเดริมทมีที่มาจากกรทุงเยรผซาเลก็มและขรัดขวางงานรรับใชห้
ทรันี้งหมดของพระเยซผในแควห้นกาลริลมี ความเปป็นศรัตรผของพวกเขาคงถผกปลทุกเรห้าโดยการทมีที่พระองคห์ทรงกลด่าวโทษ
ชมีวริตและคคาสอนและการไมด่ยอมกลรับใจใหมด่ของพวกเขาในคคาเทศนาบนภผเขานรันี้น (มธ. 5:20; 6:5, 16; 7:15-23)
จากนรันี้นการขรัดขวางของพวกฟารริสมีถผกกลด่าวถศึงไปแลห้วในมรัทธริว 9:11; 12:2, 14, 24, 38; 15:1 และทมีที่ตามมา 
พวกเขาเกลมียดชรังพระเยซผ กคาลรังคริดแผนการฆด่าพระเยซผและเหก็นไดห้ชรัดวด่าบางคนไดห้ทคาบาปทมีที่ทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้นรันี้น
แลห้ว ตามคคาตรรัสของพระเยซผ ไมด่มมีความจรริงใจในคคาขอของพวกเขาเลย

จงสรังเกตวด่าพวกสะดผสมีมากรับพวกฟารริสมีคราวนมีนี้ พวกสะดผสมีและพวกฟารริสมีเปป็นศรัตรผคผด่อาฆาตกรัน ตามทมีที่
คทุณเหก็นจากกริจการ 23:6-10 พวกฟารริสมีเชคืที่อในภาคพรันธสรัญญาเดริมทรันี้งหมด เชคืที่อเรคืที่องการอรัศจรรยห์ตด่าง ๆ เชคืที่อ
เรคืที่องการฟฟฟื้นคคืนชมีพของคนตาย และระมรัดระวรังมากทมีที่สทุดทมีที่จะถคือรรักษาตรัวอรักษรภายนอกของพระราชบรัญญรัตริ ถศึง
แมห้วด่าตรัวพวกเขาเองปกตริแลห้วไมด่ไดห้บรังเกริดใหมด่และพลาดความหมายฝฝ่ายวริญญาณของพระครัมภมีรห์ไปกก็ตาม ในทาง
กลรับกรัน พวกสะดผสมีเปป็นพวกชอบยกเหตทุผลทมีที่ไมด่เชคืที่อเรคืที่องวริญญาณทรันี้งหลายหรคือเรคืที่องทผตสวรรคห์ ไมด่เชคืที่อเรคืที่องการ
ฟฟฟื้นคคืนชมีพของคนตาย ครผสอนศาสนาสองพรรคนมีนี้คอยตด่อสผห้ขรัดขวางกรันตลอดในทด่ามกลางพวกยริว แตด่ในทมีที่นมีนี้ทรันี้ง
สองพวกรวมหรัวกรันตด่อสผห้พระเยซผ ในทคานองเดมียวกรัน เฮโรดและปอนทริอรัสปปีลาตซศึที่งเปป็นศรัตรผคผด่อาฆาตกก็กลายเปป็น
มริตรในการตด่อสผห้ขรัดขวางพระครริสตห์ของพวกเขา (ลผกา 23:6-12; กริจการ 4:25-27) เพลงสดทุดมีบททมีที่สองบอกลด่วง
หนห้าถศึงทรัศนคตรินมีนี้ วด่าเหลด่าคนชรัที่วจะรวมหรัวกรันตด่อสผห้พระเยซผ ไมด่มมีความเกลมียดชรัง ไมด่มมีการตด่อสผห้ขรัดขวางแบบทมีที่
กระทคาตด่อพระครริสตห์ซศึที่งทคาใหห้พวกสะดผสมีและพวกฟารริสมีรด่วมมคือกรัน

พวกเขารห้องขอหมายสคาครัญหนศึที่งจากสวรรคห์ เนคืที่องจากพวกเขาอห้างวด่ายศึดมรัที่นอยด่างเครด่งครรัดในพระราช
บรัญญรัตริของโมเสส เราจศึงคริดวด่าพวกเขากคาลรังรห้องขอแผด่นดรินไหว ไฟ ควรัน เมฆและพระสทุรเสมียงทมีที่ยรินไดห้ของ
พระเจห้า แบบทมีที่เคยเกริดขศึนี้นทมีที่ภผเขาซมีนายตอนทมีที่ประทานพระราชบรัญญรัตริ (อพย. 19:17-19; 20:1) ประสบการณห์



ยริที่งใหญด่นรันี้นถผกพผดถศึงหลายหนในพระครัมภมีรห์ ยกตรัวอยด่างเชด่น พระราชบรัญญรัตริ 4:11-13; 33:2; ผผห้วรินริจฉรัย 5:5; 
เพลงสดทุดมี 68:8, 17, และนาฮผม 1:5 มรันทคาใหห้เผด่าพรันธทุห์ยริวทรันี้งหมดประทรับใจตลอดหลายปปีเหลด่านรันี้นและจศึงถผก
กลด่าวถศึงอมีกในฮมีบรผ 12:18-21 อยด่างไรกก็ตาม พระคคาตอนนรันี้นแสดงใหห้เหก็นวด่าครริสเตมียนภาคพรันธสรัญญาใหมด่ไมด่
เผชริญหนห้ากรับพระราชบรัญญรัตริบนภผเขาซมีนายพรห้อมกรับประสบการณห์ทรันี้งหลายทมีที่นด่าสะพรศึงและนด่ากลรัวเหลด่านรันี้น
ของมรัน แตด่ตรงกรันขห้าม เราเผชริญหนห้ากรับความเปป็นไปไดห้อรันเปปีปี่ยมสทุขของกรทุงเยรผซาเลก็มแหด่งสวรรคห์ ซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ ทมีที่
ชทุมนทุมอรันใหญด่และครริสตจรักรของบทุตรหรัวปปีจะรวมตรัวกรันกรับพระเยซผ (ฮบ. 12:22-24) พวกฟารริสมีและพวกสะดผสมี
อาจรห้องขอหมายสคาครัญเหลด่านรันี้นแบบทมีที่ภผเขาซมีนาย

แตด่คคาขอของพวกเขากก็ไมด่จรริงใจสรินี้นดมี ขห้อ 1 กลด่าววด่าพวกเขามา “ทดลอง” พระองคห์ พวกเขาตรันี้งใจทมีที่จะ
หลอกลด่อพระองคห์ใหห้ตรรัสบางสริที่งทมีที่พวกเขาจะกลด่าวโทษไดห้ หากพระองคห์ทรงกระทคาการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้น พวก
เขากก็คงกลด่าววด่ามรันเปป็นมาจากซาตาน เหมคือนทมีที่พวกเขากลด่าววด่าพระองคห์ไดห้กระทคาตอนทมีที่พระองคห์ทรงขรับพวกผมี
ออก (มธ. 12:24) หากพระองคห์ปฏริเสธ พวกเขากก็จะกลด่าววด่าพวกเขาจะไมด่ยอมเชคืที่อในพระองคห์ พวกเขาเปป็นพวก
หนห้าซคืที่อใจคดและพระเยซผทรงบอกพวกเขาเชด่นนรันี้นอยด่างชรัดเจน (ขห้อ 3) พวกเขาเปป็นชรัที่วอายทุทมีที่ชรัที่วและเลด่นชผห้ (ขห้อ 
4) และความหนห้าซคืที่อใจคดของพวกเขาในการขอหมายสคาครัญกก็มมีอยผด่ตด่อไปจนถศึงการตรศึงกางเขนนรันี้น เมคืที่อพระเยซผ
ทรงอยผด่บนกางเขนนรันี้น เมคืที่อพวกเขากลด่าววด่าพวกเขาจะยอมเชคืที่อในพระองคห์หากพระองคห์ทรงลงมาจากกางเขน
นรันี้น (มธ. 27:42)

พวกเขาเปป็นพวกหนห้าซคืที่อใจคดเพราะพระเยซผทรงใหห้หลรักฐานททุกอยด่างแลห้วเกมีที่ยวกรับฤทธริธิ์เดชของ
พระองคห์พรห้อมกรับการอรัศจรรยห์แสนวริเศษหลายประการ การเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้น การเลมีนี้ยงคนสมีที่พรันคนนรันี้น การ
รรักษาคนเจก็บปฝ่วยใหห้หาย การทคาใหห้คนพริการหายดมี การเดรินไปบนนนี้คา ฯลฯ เราคริดวด่าพระเยซผทรงกระทคาการ
อรัศจรรยห์ไปเปป็นพรัน ๆ ครรันี้งแลห้ว จากขห้อพระคคาอห้างอริงมากมายเหลด่านรันี้นเกมีที่ยวกรับฝผงชนมหาศาลทมีที่มาหาพระองคห์
พรห้อมกรับคนงด่อย คนตาบอด คนใบห้ คนพริการของพวกเขา ยกตรัวอยด่างเชด่น มรัทธริว 12:15; 14:14 และ 15:30 
พระเยซผไมด่ไดห้แสดงหลรักฐานเพริที่มเตริมใด ๆ เพราะพวกเขาไมด่จรริงใจและคงไมด่ยอมเชคืที่อพยานหลรักฐานใด ๆ ทมีที่อาจ
ประทานใหห้เลย ถห้าเราเชคืที่อสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่พระเจห้าทรงบอกเรา เรากก็อาจคาดหมายใหห้พระองคห์แสดงใหห้เราเหก็น
มากกวด่าเดริมไดห้ ถห้าเราไมด่ยอมเชคืที่อสริที่งเหลด่านรันี้นทมีที่เราไดห้รรับแลห้ว ซศึที่งพริสผจนห์ถศึงฤทธริธิ์เดชของพระเจห้า ความเปป็นพระเจห้า
ของพระบทุตรของพระองคห์และสริทธริอคานาจแหด่งพระวจนะของพระองคห์ เรากก็คงไมด่ยอมเชคืที่อแมห้ผผห้หนศึที่งเปป็นขศึนี้นจาก
ตาย เหมคือนกรับทมีที่พวกพมีที่นห้องทมีที่เปป็นคนชรัที่วของเศรษฐมีผผห้นรันี้นในนรกไมด่ยอมเชคืที่อ (ลผกา 16:31)

บางคนคงอยากแกห้ตรัวใหห้พวกยริวทมีที่ปฏริเสธพระครริสตห์ แตด่พวกเขาไมด่มมีขห้อแกห้ตรัวเลยนอกจากใจทมีที่บาปหนา
ของตรัวเอง เหมคือนทมีที่เหลด่าคนบาปวรันนมีนี้ไมด่เคยมมีเหตทุผลดมี ๆ ทมีที่ฟฝังขศึนี้นเลยในการปฏริเสธพระครริสตห์

พวกถคือแนวคริดสมรัยใหมด่กลด่าววด่าพวกเขาไมด่เชคืที่อเรคืที่องความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์เพราะไมด่มมีพยาน
หลรักฐานทางวริทยาศาสตรห์ พวกเขาโกหก มมีพยานหลรักฐานมากมายสคาหรรับใจททุกดวงทมีที่ถด่อมลงและชอกชนี้คาวด่า
พระเยซผทรงเปป็นสารพรัดทมีที่พระองคห์ทรงอห้างวด่าเปป็น-พระเจห้า, พระผผห้สรห้างในรผปกายมนทุษยห์; พยานหลรักฐานทมีที่วด่า
พระครัมภมีรห์เปป็นสารพรัดทมีที่พระเยซผตรรัสวด่ามรันเปป็น-พระวจนะทมีที่ผริดพลาดไมด่ไดห้ของพระเจห้า ความไมด่เชคืที่อเกริดขศึนี้นไมด่ใชด่
เพราะวด่าไมด่มมีพยานหลรักฐาน แตด่เพราะใจดคืนี้อรรันี้นทมีที่บาปหนาและมมีอคตริซศึที่งปปิดตายตด่อพระครริสตห์



ทรันี้งพวกฟารริสมีทมีที่เนห้นรผปแบบพริธมีการและคริดวด่าตรัวเองชอบธรรม ผผห้ซศึที่งไมด่รผห้สศึกวด่าตรัวเองจคาเปป็นตห้องมาหา
พระครริสตห์เพคืที่อรรับความรอด และพวกสะดผสมีทมีที่ไมด่เชคืที่อ ผผห้ซศึที่งไมด่ยอมรรับสริที่งทมีที่อรัศจรรยห์ในพระครริสตห์และพระครัมภมีรห์ จะ
ตห้องยคืนแบบไมด่มมีขห้อแกห้ตรัวทมีที่การพริพากษานรันี้นในฐานะคนบาปทมีที่ปฏริเสธพระครริสตห์และถผกปรรับโทษ

พวกฟารริสมีอห้างวด่าสามารถอด่านหมายสคาครัญเหลด่านรันี้นแหด่งดรินฟฟ้าอากาศไดห้ ฉะนรันี้นพวกเขาชด่างเบาปฝัญญา
จรริง ๆ ทมีที่กลด่าววด่าพวกเขามองไมด่เหก็นขห้อพริสผจนห์เพมียงพอวด่าพระเยซผทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า พระผผห้ชด่วยใหห้
รอดนรันี้น ความเศรห้าพระทรัยอรันลศึกลนี้คาของพระเยซผทมีที่มมีตด่อความหนห้าซคืที่อใจคดของพวกเขาถผกแสดงออกโดยการทมีที่
พระองคห์ “ถอนพระทรัยลศึก ๆ ในวริญญาณของพระองคห์” เพราะเรคืที่องนรันี้น ตามทมีที่มมีบอกไวห้ในมาระโก 8:12

แตด่จงสรังเกตวด่าพระเยซผไมด่เคยอห้างวด่าการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นเปป็นขห้อพริสผจนห์อรันเดก็ดขาดวด่าพระองคห์ทรงเปป็น
พระบทุตรของพระเจห้า ผผห้พยากรณห์คนอคืที่น ๆ กก็ทคาการอรัศจรรยห์หลายประการ ความเปป็นพระเจห้าของพระครริสตห์จะ
ตห้องถผกพริสผจนห์ในทมีที่สทุดโดยหมายสคาครัญหนศึที่งเดมียวนรันี้น นรัที่นคคือ การสรินี้นพระชนมห์และการถผกฝฝังและการคคืนพระชนมห์
ของพระองคห์ โดยเฉพาะการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์ มรันคคือหมายสคาครัญของโยนาหห์ (ขห้อ 4) แบบเดมียวกรับทมีที่ถผก
กลด่าวถศึงในมรัทธริว 12:39, 40 โยนาหห์เปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของพระครริสตห์ และการทมีที่เขาอยผด่ในทห้องปลาวาฬสามวรัน
สามคคืนกก็เปป็นภาพเลก็งหนศึที่งของการถผกฝฝังและการคคืนพระชนมห์ของพระเยซผจากพวกคนตาย

________________
ขข้อ 5-12:

16:5 และเมคืที่อพวกสาวกของพระองคห์มาถศึงฝฝัปี่งขห้าง
โนห้น พวกเขาไดห้ลคืมเอาขนมปฝังไป
16:6 แลห้วพระเยซผจศึงตรรัสกรับพวกเขาวด่า “จงเอาใจ
ใสด่และระวรังเชคืนี้อของพวกฟารริสมีและของพวกสะดผสมี
ใหห้ดมี”
16:7 และพวกเขายกเหตทุผลกรันในทด่ามกลางพวก
เขาเอง โดยกลด่าววด่า “นมีที่เปป็นเพราะวด่าพวกเราไมด่ไดห้
เอาขนมปฝังมา”
16:8 ซศึที่งเมคืที่อพระเยซผทรงรรับรผห้แลห้ว พระองคห์กก็ตรรัส
กรับพวกเขาวด่า “โอ ทด่านทรันี้งหลาย ผผห้มมีความเชคืที่อนห้อย
ทคาไมพวกทด่านจศึงยกเหตทุผลในทด่ามกลางพวกทด่าน
เอง เพราะวด่าพวกทด่านไมด่ไดห้เอาขนมปฝังมา

16:9 พวกทด่านยรังไมด่เขห้าใจหรคือ และจคาไมด่ไดห้หรคือ
เรคืที่องขนมปฝังหห้ากห้อนกรับคนหห้าพรันคนนรันี้น และพวก
ทด่านไดห้เกก็บกมีที่กระบทุง
16:10 หรคือขนมปฝังเจก็ดกห้อนกรับคนสมีที่พรันคนนรันี้น และ
พวกทด่านไดห้เกก็บกมีที่กระบทุง
16:11 ทคาไมพวกทด่านไมด่เขห้าใจวด่า เรามริไดห้กลด่าวกรับ
พวกทด่านเรคืที่องขนมปฝัง แตด่เพคืที่อพวกทด่านจะระวรังเชคืนี้อ
ของพวกฟารริสมีและของพวกสะดผสมีใหห้ดมี”
16:12 แลห้วพวกเขากก็เขห้าใจวด่า พระองคห์มริไดห้สรัที่งพวก
เขาใหห้ระวรังเชคืนี้อขนมปฝัง แตด่ใหห้ระวรังหลรักคคาสอนของ
พวกฟารริสมีและของพวกสะดผสมี

พระเยซผทรงเตชอนเหลข่าสาวกใหข้ระวษังเชชชื้อ
ของพวกฟารริสทีและพวกสะดผสที

ความเชคืที่ออรันนห้อยนริดของพวกสาวกเปป็นเรคืที่องนด่าสะเทคือนใจจรริง ๆ พวกเขาคริดวด่าพระเยซผกคาลรังตคาหนริ
พวกเขาทมีที่ไมด่ไดห้นคาขนมปฝังมาดห้วย พระองคห์ทรงแสดงใหห้เหก็นฤทธริธิ์อคานาจของพระองคห์แลห้วสองหน โดยเลมีนี้ยง
อาหารคนหห้าพรันคนและจากนรันี้นกก็เลมีนี้ยงคนสมีที่พรันคน พระองคห์ทรงบอกพวกเขาแลห้ววด่า “อยด่าขวนขวายหาอาหารทมีที่



ยด่อมเสคืที่อมสผญไป” (ยอหห์น 6:27) วด่า “มนทุษยห์จะมมีชมีวริตอยผด่โดยอาหารอยด่างเดมียวไมด่ไดห้” (มธ. 4:4) วด่ามนทุษยห์ควร
แสวงหาอาณาจรักรของพระเจห้าและความชอบธรรมของพระองคห์กด่อน และวด่าอาหารและเสคืนี้อผห้าจะถผกเพริที่มเตริมใหห้
(มธ. 6:33) กระนรันี้นพวกเขากก็คริดวด่าพระองคห์ทรงเปป็นหด่วงเรคืที่องทมีที่พวกเขานคาขนมปฝังตริดตรัวมาดห้วย แตด่ความเชคืที่อ
ของพวกเขาไมด่ไดห้นห้อยไปกวด่าความเชคืที่อของเราเลย นด่าจะมากกวด่าของเราดห้วยซนี้คา

ขอใหห้เราตรันี้งปณริธานทมีที่จะวริตกกรังวลนห้อยลงเกมีที่ยวกรับอาหารและเปป็นหด่วงมากขศึนี้นเกมีที่ยวกรับสริที่งเหลด่านรันี้นของ
พระเจห้า นรัที่นคคือวริถมีทางแหด่งความเชคืที่อ พระเจห้าไมด่ทรงขอใหห้เราไปโดยไมด่มมีอาหาร พระองคห์ทรงขอใหห้เราไวห้วางใจ
พระองคห์เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนรันี้นตด่างหาก เราควรอธริษฐานเกมีที่ยวกรับเรคืที่องอาหาร “ขอโปรดประทานอาหารประจคาวรันแกด่
ขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายในกาลวรันนมีนี้” แตด่ในสด่วนของอนาคตพระองคห์ตรรัสวด่า “...อยด่ากระวนกระวายถศึงชมีวริตของตน
วด่า พวกทด่านจะเอาอะไรกริน หรคือพวกทด่านจะเอาอะไรดคืที่ม และอยด่ากระวนกระวายถศึงรด่างกายของตนวด่า พวก
ทด่านจะเอาอะไรนทุด่งหด่ม ชมีวริตสคาครัญยริที่งกวด่าอาหารมริใชด่หรคือ และรด่างกายสคาครัญยริที่งกวด่าเครคืที่องนทุด่งหด่มมริใชด่หรคือ” (มธ. 
6:25) พระบริดาผผห้สถริตในสวรรคห์ของเราทรงทราบวด่าเราตห้องการสริที่งใด

ขห้อ 9 และ 10 แสดงใหห้เหก็นวด่าถห้าเหลด่าสาวกไดห้ใครด่ครวญอยด่างทมีที่พวกเขาควรกระทคาเกมีที่ยวกรับ
ประสบการณห์อรันเปปีปี่ยมสทุขเหลด่านรันี้นในการเลมีนี้ยงคนหห้าพรันคนนรันี้นและสมีที่พรันคนนรันี้น พวกเขากก็คงมมีความเชคืที่อมากขศึนี้น
ไปแลห้ว ถห้าเรานรับพระพรตด่าง ๆ ของเรา ใครด่ครวญเกมีที่ยวกรับสริที่งทมีที่พระเจห้าทรงกระทคาเพคืที่อเราแลห้วในอดมีต ระลศึกถศึง
คคาตอบทมีที่มาสผด่คคาอธริษฐาน เรากก็จะเตริบโตในความเชคืที่อ ความไมด่สคานศึกในพระคทุณและการไมด่ขอบพระคทุณเปป็น
รากฐานสคาหรรับความไมด่เชคืที่อ คคาสรรเสรริญกด่อใหห้เกริดความเชคืที่อ ยริที่งเราขอบคทุณพระเจห้าสคาหรรับพระพรตด่าง ๆ ใน
อดมีตและถวายเกมียรตริแดด่พระองคห์ดห้วยการระลศึกถศึงพระพรตด่าง ๆ ของพระองคห์ เรากก็ยริที่งแนด่ใจวด่าพระองคห์จะไมด่มมี
วรันไปจากเราหรคือทอดทรินี้งเราและวด่าพระพรทรันี้งหลายของพระองคห์จะมมีตด่อไปแกด่คนเหลด่านรันี้นผผห้วางใจพระองคห์ หาก
พวกเขาตรศึกตรองเกมีที่ยวกรับพระพรเหลด่านรันี้นในอดมีต พวกเขากก็คงไมด่หวาดกลรัวตอนนมีนี้เกมีที่ยวกรับอาหาร แตด่สรรเสรริญ
พระเจห้าทมีที่พระองคห์สามารถจรัดหาสริที่งใดกก็ตามทมีที่พวกเขาตห้องการ หากจคาเปป็น

“เชคืนี้อของพวกฟารริสมีและของพวกสะดผสมี” หมายถศึงหลรักคคาสอนของพวกฟารริสมีและพวกสะดผสมี (ขห้อ 6 
และ 12) เชคืนี้อ จคาเปป็นตห้องหมายถศึง ความชรัที่ว เนคืที่องจากยมีสตห์เปป็นการเตริบโตของเชคืนี้อราหรคือจทุลรินทรมียห์ ดผเหมคือนวด่า
สริที่งมมีชมีวริตชนริดทมีที่คลห้ายกรันเปป็นเหตทุใหห้ขนมปฝังฟผขศึนี้น นนี้คาองทุด่นบด่ม และเนคืนี้อสรัตวห์เนด่าเสมีย ตอนทมีที่พวกเขาไปเยมีที่ยมโลท 
เหลด่าทผตสวรรคห์กรินขนมปฝังทมีที่ไมด่มมีเชคืนี้อ (ปฐก. 19:3) เทศกาลปฝัสกาจะตห้องมาพรห้อมกรับขนมปฝังไรห้เชคืนี้อ (อพย. 12:8)
เชคืนี้อเปป็นภาพของ “การคริดปองรห้ายและความชรัที่วชห้า” (1 คร. 5:8) ขห้อพระคคาตอนนรันี้นกลด่าววด่าครริสเตมียนทรันี้งหลาย
ควรทมีที่จะไรห้เชคืนี้อเนคืที่องจากพระครริสตห์ทรงเปป็นตรัวแทนของปฝัสกาของเรา เชคืนี้อในแปฟ้งนรันี้นแสดงภาพการแพรด่กระจาย
ของหลรักคคาสอนและวริธมีปฏริบรัตริอรันชรัที่วรห้าย (มธ. 13:33) จงสรังเกตสริที่งนมีนี้: ความชรัที่วรห้ายแพรด่กระจายอยด่างเปป็น
ธรรมชาตริ แตด่ความดมีไมด่เคยทคาเชด่นนรันี้นเลย แอปเปปิฟื้ลดมีทมีที่อยผด่ทด่ามกลางแอปเปปิฟื้ลเนด่าไมด่เคยทคาใหห้แอปเปปิฟื้ลไมด่ดมีเหลด่า
นรันี้นกลายเปป็นดมี สริที่งดมีไมด่เคยแพรด่กระจายอยด่างเปป็นธรรมชาตริเลย แอปเปปิฟื้ลเนด่าลผกหนศึที่งในหมผด่แอปเปปิฟื้ลดมีหลายลผกกก็
ทคาใหห้ลผกอคืที่น ๆ เนด่าจรริง ๆ ความชรัที่วรห้ายแพรด่กระจายอยด่างเปป็นธรรมชาตริ โดยเฉพาะจทุลรินทรมียห์และเชคืนี้อโรคทรันี้ง
หลายทมีที่ทคาใหห้เนด่าเปฟปี่อย เนคืที่องจากธรรมชาตริทรันี้งหมดอยผด่ภายใตห้คคาแชด่งสาปเชด่นเดมียวกรับมนทุษยชาตริ เพราะบาป พคืช
พรรณทมีที่เปป็นวรัชพคืชกก็แพรด่กระจายอยด่างเปป็นธรรมชาตริ ขณะทมีที่พคืชพรรณทมีที่มมีประโยชนห์ตห้องไดห้รรับการเพาะปลผกและ



การดผแลรรักษา มมีแนวโนห้มในทางทมีที่เสคืที่อมลงในธรรมชาตริทรันี้งสรินี้น โดยเฉพาะอยด่างยริที่งในมนทุษยห์ ใจมนทุษยห์เปป็นแปลง
เพาะเมลก็ดพรันธทุห์ตามธรรมชาตริสคาหรรับบาปแบบเดมียวกรับทมีที่รด่างกายมนทุษยห์เปป็นแปลงเพาะเมลก็ดพรันธทุห์ตามธรรมชาตริ
สคาหรรับโรคภรัย สริที่งดมีจะกห้าวหนห้าไปในทด่ามกลางมนทุษยห์กก็โดยวริธมีแบบเหนคือธรรมชาตริเทด่านรันี้น เนคืที่องจากสริที่งดมีไมด่ใชด่
เรคืที่องธรรมชาตริสคาหรรับมนทุษยห์ และมนทุษยห์กก็ไมด่ไดห้เปป็นคนดมีโดยธรรมชาตริ แตด่มนทุษยห์ตามธรรมชาตริกก็เสคืที่อมทราม
พรห้อมกรับแนวโนห้มทมีที่ตริดตรัวมาไปสผด่บาป จนบาปแพรด่กระจายไปในทด่ามกลางมนทุษยห์เหมคือนทมีที่เชคืนี้อหรคือยมีสตห์กระทคา
ในแปฟ้งดริบ ฉะนรันี้นความคริดมนทุษยห์จศึงมมีความพรห้อมโดยธรรมชาตริทมีที่จะรรับเอาหลรักคคาสอนเทก็จ เหลด่าสาวกจศึงไดห้
รรับคคาเตคือนใหห้ระวรังเชคืนี้อของพวกฟารริสมีและพวกสะดผสมี

หลรักคคาสอนเทก็จ เชด่นเดมียวกรับเชคืนี้อ มมีแนวโนห้มทมีที่จะมาแบบ “ลรับ ๆ”, “โดยไมด่รผห้ตรัว” (2 เปโตร 2:1; ยผ
ดาส 4) ความไมด่เชคืที่อคคืบคลานเขห้ามากด่อนทมีที่เราทราบเรคืที่อง เราดผดซรับหลรักคคาสอนเทก็จโดยไมด่รผห้ตรัว ไมด่มมีครริสเตมียน
คนใดปลอดภรัยหากเขาเอาตรัวไปอยผด่ในทมีที่ ๆ เขาไดห้ยรินคคาสอนเทก็จอยผด่ตลอด ขอใหห้นรักเรมียนแตด่ละทด่านระวรังเชคืนี้อ
แหด่งหลรักคคาสอนเทก็จใหห้ดมีและตระหนรักวด่าเขามมีแนวโนห้มตริดตรัวมาตรันี้งแตด่เกริดไปสผด่ความชรัที่วรห้ายในเรคืที่องของหลรักคคา
สอนเชด่นเดมียวกรับในเรคืที่องของชมีวริต

_________________
ขข้อ 13-17:

16:13 เมคืที่อพระเยซผเสดก็จเขห้ามาในเขตแดนแหด่ง
เมคืองซมีซารมียาฟปีลริปปปี พระองคห์กก็ทรงถามพวกสาวก
ของพระองคห์ โดยตรรัสวด่า “คนทรันี้งหลายพผดกรันวด่า 
เราซศึที่งเปป็นบทุตรมนทุษยห์คคือผผห้ใด”
16:14 และพวกเขาทผลวด่า “บางคนวด่าพระองคห์ทรง
เปป็นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา แตด่บางคนวด่าเปป็นเอลมี
ยาหห์ และคนอคืที่น ๆ วด่าเปป็นเยเรมมียห์ หรคือเปป็นคนหนศึที่ง
ในพวกศาสดาพยากรณห์”
16:15 พระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “แตด่พวกทด่าน
วด่าเราเปป็นผผห้ใด”

16:16 และซมีโมนเปโตรตอบและทผลวด่า “พระองคห์
ทรงเปป็นพระครริสตห์นรันี้น พระบทุตรของพระเจห้าผผห้ทรง
พระชนมห์อยผด่”

พระครริสตห์เปป็นรากฐานแหด่งครริสตจรักร
16:17 และพระเยซผทรงตอบและตรรัสกรับเขาวด่า 
“ทด่านไดห้รรับพร ซมีโมนบทุตรชายของโยนาเออ๋ย เพราะ
วด่าเนคืนี้อหนรังและโลหริตมริไดห้เปปิดเผยสริที่งนมีนี้แกด่ทด่าน แตด่
พระบริดาของเราผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ตด่างหาก

คสาสารภาพอษันยริที่งใหญข่ของเปโตร
“Coasts” (ขห้อ 13) หมายถศึงเขตแดน เมคืองซมีซารมียาฟปีลริปปปีเปป็นเมคืองหนศึที่งทมีที่อยผด่ไปทางเหนคือของทะเลกา

ลริลมีประมาณยมีที่สริบหห้าหรคือสามสริบไมลห์ จคาไวห้วด่าจนถศึงตอนนมีนี้งานรรับใชห้นมีนี้ของพระเยซผลห้วนอยผด่ในเขตแดนเลก็ก ๆ รอบ
ทะเลกาลริลมี

คคาถามนมีนี้ของพระเยซผ (ขห้อ 13) ไมด่ใชด่เพราะวด่าพระองคห์ไมด่ทราบวด่าผผห้คนกลด่าวอะไร แตด่ตรงกรันขห้ามเหก็นไดห้
ชรัดวด่าเพคืที่อจะทดสอบสาวกเหลด่านรันี้น โดยเฉพาะเฮโรดทมีที่คริดวด่าพระเยซผเปป็นยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาทมีที่เปป็นขศึนี้นจาก
ตายเพราะจริตสคานศึกทมีที่รผห้สศึกผริดของเฮโรดเอง (มธ. 14:2) ยอหห์นและพระเยซผไดห้เทศนาใจความหลรักเดมียวกรันวด่า 
“ทด่านทรันี้งหลายจงกลรับใจเสมียใหมด่ เพราะวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์มาใกลห้แลห้ว” (มธ. 3:2; 4:17) เชด่นเดมียวกรันทรันี้งคผด่



มมีเหลด่าสาวกทมีที่ไดห้รรับบรัพตริศมา คนเปป็นอรันมากกคาลรังคาดหมายเอลมียาหห์ทมีที่จะกลรับมายรังแผด่นดรินโลก (มธ.
 27:47-49; ยอหห์น 1:21) การคาดหมายนมีนี้มมีพคืนี้นฐานอยผด่บนคคากลด่าวทมีที่ชรัดเจนแหด่งคคาพยากรณห์นรันี้นในมาลาคมี 4:5, 
6 เอลมียาหห์จะมาอมีก เหก็นไดห้ชรัดวด่าไมด่นานกด่อนวรันนรันี้นขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า ในยทุคความททุกขห์ลคาบากใหญด่ยริที่ง เชคืที่อ
กรันวด่าเขานด่าจะเปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในวริวรณห์ 11:3 คนเกคือบทรันี้งปวงยอมรรับวด่าพระเยซผทรง
เปป็นศาสดาพยากรณห์ผผห้หนศึที่ง คนสด่วนใหญด่ไมด่เชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดนรันี้น นรัที่นคคือพระบทุตรของ

“แตด่พวกทด่านวด่าเราเปป็นผผห้ใด” พระเยซผทรงถาม คคาตอบของเปโตรในขห้อ 16 เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระเยซผ
ยริที่งนรัก คคาตรรัสของพระเยซผ “ทด่านไดห้รรับพร” ไมด่ไดห้หมายความวด่า “เปโตร ทด่านจะไดห้รรับบคาเหนก็จสคาหรรับคคากลด่าว
นมีนี้” แตด่จรริง ๆ แลห้วหมายความวด่า “ทด่านไดห้รรับพรแลห้วในการทมีที่ทด่านไดห้รรับการเปปิดเผยนมีนี้” พระเยซผยรังไมด่ไดห้
สรินี้นพระชนมห์บนกางเขนและยรังไมด่ไดห้เปป็นขศึนี้นจากตาย และความเชคืที่อมรัที่นอรันแนด่นอนทมีที่เปโตรมมีกก็ไมด่ใชด่ผลลรัพธห์ของ
สตริปฝัญญาของเขาเองหรคือการทมีที่เขาชรัที่งนนี้คาหนรักหลรักฐานเหลด่านรันี้น แตด่เปป็นการเปปิดเผยหนศึที่งจากพระเจห้าตด่างหาก 
เราตห้องจดจคาไวห้วด่าตอนนมีนี้เรามมีพยานหลรักฐานวด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้ามากกวด่าทมีที่ผผห้คนสมรัยนรันี้นมมี
ตรันี้งเยอะ พยานหลรักฐานเรคืที่องการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตายตามทมีที่เปาโลใหห้ไวห้ใน 1 โครรินธห์ 
15:1-8 กก็ยากทมีที่จะตห้านทานไดห้ พยานหลรักฐานทรันี้งสรินี้นนรันี้นถผกตรวจสอบซนี้คาแลห้วซนี้คาอมีกและหลายรห้อยปปีทมีที่ผด่านไปกก็ยรัง
พริสผจนห์ใหห้เหก็นตด่อไปวด่าพระครริสตห์ทรงเปป็นสารพรัดทมีที่พระองคห์ทรงอห้างวด่าเปป็น-การสคาเรก็จจรริงของคคาพยากรณห์ทรันี้ง
หลาย, ใจความหลรักของพระครัมภมีรห์, พระบทุตรของพระเจห้า, พระผผห้ชด่วยใหห้รอดของโลก พยานหลรักฐานนรันี้นมมี
ทด่วมทห้น แตด่มรันยรังเปป็นความจรริงอยผด่เหมคือนเดริมวด่าความเชคืที่อมรัที่นทมีที่ไวห้วางใจวด่าพระเยซผทรงเปป็นพระครริสตห์ผผห้นรันี้น พระ
บทุตรของพระเจห้า ถผกใหห้ไวห้โดยองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าเอง (ดผ 1 ยอหห์น 5:1) ไมด่มมีผผห้ใดสามารถมาหาพระครริสตห์ไดห้
นอกจากวด่าพระบริดาทรงชรักนคาเขามา (ยอหห์น 6:44 และดผ ยอหห์น 6:37 วรรคแรก) เหลด่านรักเทศนห์และคนงาน
ครริสเตมียนทรันี้งหลายตห้องตระหนรักวด่าตห้องมมีการกระทคากริจแบบเหนคือธรรมชาตริในใจของคนบาป การฟฟ้องใจเปป็น
พระราชกริจหนศึที่งของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ แบบเดมียวกรับการกลรับใจเชคืที่ออยด่างแทห้จรริง พระเจห้าอาจทรงอนทุญาตใหห้
เราถผกใชห้การในการทคาใหห้เกริดการฟฟ้องใจและการตรัดสรินใจ แตด่การบรังเกริดใหมด่เปป็นเหตทุการณห์ทมีที่เหนคือธรรมชาตริ 
ความคริดแบบธรรมชาตริทมีที่ไมด่ไดห้รรับความชด่วยเหลคือซศึที่งเปป็นศรัตรผกรับพระเจห้า (รม. 8:7; 1 คร. 2:14) ไมด่สามารถ
เขห้าใจสริที่งเหลด่านรันี้นของพระเจห้า ไมด่สามารถไดห้รรับความไวห้วางใจวด่าจะเชคืที่อเพราะพยานหลรักฐาน ไมด่วด่าจะเขห้มแขก็ง
ขนาดไหน วด่าพระเยซผทรงเปป็นพระครริสตห์ผผห้นรันี้น อยด่างไรกก็ตาม แตด่ละคนไดห้รรับความสวด่างมากกวด่าทมีที่เขาตริดตาม 
พวกคนทมีที่ไมด่เชคืที่อและพวกอเทวนริยมมรักเปป็นพวกทมีที่เฉลมียวฉลาดมาก ๆ ทมีที่กลายเปป็นคนโงด่เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้ ความเยด่อ
หยริที่งและบาปอคืที่น ๆ ทคาใหห้พระเจห้ามอบพวกเขาไวห้กรับจริตใจอรันเลวทรามจนพวกเขาอาจเชคืที่อคคาโกหกหนศึที่งและถผก
ลงพระอาชญา (รม. 1:28; 2 ธส. 2:10-12) จงสรังเกตวด่าพระเจห้าประทานความเชคืที่อผริด ๆ เชด่นนรันี้น ความมคืดบอด
และจริตใจอรันเลวทรามเชด่นนรันี้นมาสผด่ผผห้คนเหลด่านรันี้นเทด่านรันี้น “เพราะพวกเขาไมด่ไดห้รรับความรรักแหด่งความจรริงไวห้” (2 
ธส. 2:10) และเพราะวด่า “พวกเขาไมด่เหก็นชอบทมีที่จะจดจคาพระเจห้าไวห้ในความรผห้ของพวกเขา” (รม. 1:28) หรัวสมอง
ของผผห้คนเรริที่มผริดปกตริเพราะหรัวใจของพวกเขาผริดปกตริ มมีการเปปิดเผยแกด่ความคริดของเปโตรแลห้ววด่าพระเยซผทรง
เปป็นพระครริสตห์ผผห้นรันี้น พระบทุตรของพระเจห้าผผห้ทรงพระชนมห์อยผด่ เพราะวด่าใจของเขากคาลรังแสวงหาทมีที่จะทคาใหห้พระเจห้า
พอพระทรัย



ขข้อ 18-20:
16:18 และเรากลด่าวแกด่ทด่านดห้วยวด่า ทด่านคคือเปโตร 
และบนศริลานมีนี้เราจะสรห้างครริสตจรักรของเราไวห้ และ
ประตผทรันี้งหลายแหด่งนรกจะไมด่มมีชรัยชนะตด่อครริสตจรักร
นรันี้นเลย
16:19 และเราจะมอบบรรดาลผกกทุญแจของ
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ใหห้แกด่ทด่าน และสริที่งใดกก็ตามทมีที่

ทด่านจะผผกมรัดบนแผด่นดรินโลก กก็จะถผกผผกมรัดใน
สวรรคห์ และสริที่งใดกก็ตามทมีที่ทด่านจะปลด่อยบนแผด่นดริน
โลก กก็จะถผกปลด่อยในสวรรคห์”
16:20 แลห้วพระองคห์ทรงกคาชรับพวกสาวกของ
พระองคห์วด่า พวกเขาไมด่ควรบอกผผห้ใดวด่า พระองคห์
ทรงเปป็นพระเยซผผผห้เปป็นพระครริสตห์นรันี้น

ครริสตจษักรถผกกข่อขซชื้นบนพระครริสตย์ผผข้ทรงเปป็นศริลานษัชื้น
เกมีที่ยวกรับขห้อ 18 Scofield Bible มมีหมายเหตทุนมีนี้:

มมีการเลด่นคคาในภาษากรมีกในคคาตรรัสทมีที่วด่า “ทด่านคคือเปโตร (เปะตรอส-ตรงตรัวคคือ ‘ศริลาเลก็ก ๆ 
กห้อนหนศึที่ง’) และบนศริลานมีนี้ (เปะตรา) เราจะสรห้างครริสตจรักรของเราไวห้” พระองคห์ไมด่ทรงสรัญญาวด่าจะ
สรห้างครริสตจรักรของพระองคห์บนเปโตร แตด่บนพระองคห์เอง เหมคือนทมีที่เปโตรเองระมรัดระวรังทมีที่จะบอก
เรา (1 ปต. 2:4-9) 

เปโตรเปป็นหรินกห้อนหนศึที่งทมีที่คลอนแคลนไดห้ แตด่พระครริสตห์เองทรงเปป็นศริลามรัที่นคง หรินรากฐานนรันี้น ซศึที่งครริสต
จรักรถผกกด่อขศึนี้นบนนรันี้น (1 คร. 3:11)

ครริสตจรักรไมด่ถผกกด่อขศึนี้นบนเปโตร คคากลด่าวอห้างของพวกโรมรันทมีที่วด่าครริสตจรักรคาทอลริกถผกกด่อขศึนี้นบนเปโต
รกก็เปป็นคคาพผดหมริที่นประมาท เพราะจรริง ๆ แลห้วมรันไมด่ยอมรรับสริที่งทมีที่พระครริสตห์กคาลรังตรรัสในทมีที่นมีนี้ วด่าครริสตจรักรถผกกด่อ
ขศึนี้นบนพระครริสตห์เอง 1 โครรินธห์ 3:10 และ 11 กลด่าววด่า “ตามพระคทุณของพระเจห้าซศึที่งไดห้โปรดประทานแกด่
ขห้าพเจห้า เหมคือนเปป็นนายชด่างผผห้ชคานาญ ขห้าพเจห้าไดห้วางรากฐานลงแลห้ว และอมีกคนหนศึที่งกก็มากด่อสรห้างบนรากฐาน
นรันี้น แตด่ขอททุกคนจงระวรังใหห้ดมีวด่าเขาจะกด่อสรห้างบนรากฐานนรันี้นอยด่างไร เพราะวด่าผผห้ใดจะวางรากฐานอคืที่นนอกจาก
รากฐานทมีที่วางไวห้แลห้วไมด่ไดห้ ซศึที่งคคือพระเยซผครริสตห์” ไมด่อาจมมีรากฐานอคืที่นใดไดห้นอกจากพระครริสตห์ ผผห้ทรงเปป็นศริลานรันี้น

จงหมายเหตทุขห้อเทก็จจรริงเหลด่านมีนี้ (1) ไมด่มมีพยานหลรักฐานทางประวรัตริศาสตรห์ทมีที่เดก็ดขาดเลยวด่าเปโตรเคยไป
ทมีที่กรทุงโรม (2) ไมด่มมีการกลด่าวถศึงในพระครัมภมีรห์เลยวด่าเขาเคยอยผด่ทมีที่กรทุงโรม แตด่มมีกลด่าววด่าเขาเคยอยผด่ทมีที่บาบริโลน ซศึที่งอยผด่
อมีกทริศเลยจากกรทุงเยรผซาเลก็ม (1 ปต. 5:13) (3) เปาโล ซศึที่งเขมียนไปถศึงกรทุงโรม ใชห้บททมีที่ 16 ทรันี้งบทของหนรังสคือโรม
เพคืที่อฝากความคริดถศึงไปยรังครริสเตมียนหลายคนจรริง ๆ ตามชคืที่อ เหตทุใดเขาถศึงไมด่ฝากความคริดถศึงไปหาเปโตร ถห้าเปโต
รอยผด่ทมีที่นรัที่นและเปป็นบริชอปแหด่งกรทุงโรม ตามทมีที่พวกคาทอลริกกลด่าวอห้าง? (4) เมคืที่อเปาโลไปทมีที่กรทุงโรมตามทมีที่บรรยายไวห้
ในกริจการ 28 มมีเลด่าวด่าเขาไปพบกรับเหลด่าผผห้นคาครริสเตมียน แตด่ไมด่มมีการกลด่าวถศึงเปโตรเลย! เปโตรไมด่ไดห้อยผด่ทมีที่กรทุงโรม

ความหมายของคสาวข่า “ครริสตจษักร”
แตด่พยานหลรักฐานทมีที่ดมีทมีที่สทุดทมีที่ครริสตจรักรโรมรันคาทอลริกไมด่ไดห้ถผกกด่อขศึนี้นบนเปโตรกก็คคือวด่าพระครัมภมีรห์ไมด่เคย

กลด่าวถศึงองคห์กรมนทุษยห์ใดเลยทมีที่เปป็นเหมคือนครริสตจรักรโรมนรันี้นทมีที่ทคาตามโลกและละทรินี้งความเชคืที่อ และมรันไมด่เหมคือน
กรับรผปแบบภาคพรันธสรัญญาใหมด่อรันเรมียบงด่ายเลยของครริสตจรักรทห้องถริที่นทรันี้งหลายทมีที่เปป็นอริสระ

ความหมายของคคาวด่า ครริสตจรักร มมีความสคาครัญ ในพระครัมภมีรห์มรันไมด่เคยหมายถศึงนริกายหนศึที่งเลย การใชห้



คคาเรมียก ครริสตจรักร ของเราในวลมีอยด่าง “ครริสตจรักรโรมรันคาทอลริก” หรคือวลมี “ครริสตจรักรเมโธดริสตห์” กก็ไมด่ถผกตห้อง
ตามพระครัมภมีรห์เลย จคาไวห้วด่าคคาวด่า “ครริสตจรักร” ไมด่เคยหมายถศึงนริกาย พวกคาทอลริกไมด่ใชด่ครริสตจรักรของพระ
ครริสตห์ พวกแบบ๊พตริสไมด่ใชด่ครริสตจรักรของพระครริสตห์ กลทุด่มทมีที่แยกตรัวออกซศึที่งเรมียกตรัวเองวด่า “ครริสตจรักรของพระ
ครริสตห์” กก็ไมด่ไดห้เปป็นเชด่นนรันี้น คคากลด่าวอห้างของพวกเอพริสโคพรัล, พวกกรมีกคาทอลริก, พวกเซเวนธห์เดยห์แอดเวนตริสตห์ 
หรคือกลทุด่มนริกายอคืที่นใด วด่าพวกเขาเปป็น “ครริสตจรักรแทห้” กก็ไมด่เปป็นความจรริง คคาวด่า ครริสตจรักร ตามทมีที่ใชห้ในพระ
ครัมภมีรห์ ไมด่เคยหมายถศึงนริกายใดเลยสรักครรันี้ง คคานมีนี้หมายถศึง “ชทุมนทุมชนหนศึที่งทมีที่ถผกเรมียกออกมา” มรันถผกใชห้หลายครรันี้ง
ในภาคพรันธสรัญญาใหมด่เพคืที่อหมายถศึงชทุมนทุมชนทห้องถริที่นทรันี้งหลาย อยด่าง “ครริสตจรักรทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม” “ครริสตจรักร
ทมีที่กรทุงโรม” “ครริสตจรักรของพระเจห้าทมีที่เมคืองโครรินธห์” “ครริสตจรักรทรันี้งหลายแหด่งแควห้นกาลาเทมีย” และ “ครริสตจรักร
ทรันี้งเจก็ดแหด่งแควห้นเอเชมีย” จงสรังเกตวด่าชทุมนทุมชนทห้องถริที่นหลายแหด่งตด่างถผกเรมียกวด่าครริสตจรักรแหด่งหนศึที่ง ไมด่ใชด่พรรค
หรคือสาขาของครริสตจรักรแมด่แหด่งหนศึที่ง ชทุมนทุมชนทห้องถริที่นแตด่ละแหด่งถคือวด่าเปป็นครริสตจรักรหนศึที่งทมีที่แยกตรัวออกมาโดย
สมบผรณห์

แตด่ชทุมนทุมชนของพระครริสตห์ซศึที่งจะถผกเรมียกออกไปพบกรับพระครริสตห์เมคืที่อการรรับขศึนี้นมาถศึงและจะรวมตรัวกรัน
ในกรทุงเยรผซาเลก็มแหด่งสวรรคห์กก็ถผกเรมียกวด่าครริสตจรักรหนศึที่งเชด่นกรัน (ฮบ. 12:22, 23) ครริสตจรักรในความหมายนรันี้น
รวมผผห้ทมีที่รอดแลห้วททุกคนเขห้าไวห้ ในความหมายนมีนี้คคาวด่า ครริสตจรักร มมีความหมายเดมียวกรันกรับพระกายของพระครริสตห์
ตามทมีที่คทุณจะเหก็นจากเอเฟซรัส 1:22, 23 และโคโลสมี 1:18 นรัที่นเปป็นความหมายทมีที่คคาวด่า ครริสตจรักร ถผกใชห้ในทมีที่นมีนี้ มรัน
หมายถศึงชทุมนทุมชนใหญด่นรันี้นของครริสเตมียนทรันี้งหลายผผห้ซศึที่งจะถผกเรมียกออกไปพบกรับพระครริสตห์ บทุตรหรัวปปีททุกคนผผห้ซศึที่ง
ชคืที่อของพวกเขาถผกจดไวห้ในสวรรคห์แลห้ว (ฮบ. 12:23)

ตอนนทีชื้พระครริสตย์กสาลษังสรข้างครริสตจษักรของพระองคย์
จงสรังเกตคคาวด่า “เราจะสรห้าง” อมีก หากแปลตรงตรัวใหห้ดมีขศึนี้น มรันคคือ “เราจะกคาลรังสรห้าง” ซศึที่งบด่งบอกถศึง

กระบวนการหนศึที่งทมีที่ตด่อเนคืที่อง องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไมด่ไดห้กคาลรังพผดถศึงตห้นกคาเนริดหรคือการเรริที่มตห้นของครริสตจรักรของ
พระองคห์ แตด่ตรรัสถศึงกระบวนการแหด่งการเตริบโตของมรัน บางคนแยห้งวด่าครริสตจรักรไดห้ “ถผกกด่อตรันี้ง” ในระหวด่างงาน
รรับใชห้ของพระครริสตห์ตอนทมีที่พระองคห์ทรงเรมียกพวกอรัครทผตหรคือคนอคืที่น ๆ ออกมาซศึที่งพวกเขาไดห้รรับบรัพตริศมาจาก
ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา  แตด่พวกเขาคริดถศึงเรคืที่องทมีที่เปป็นฝฝ่ายโลกและเรคืที่องประจคานริกายทมีที่ขห้อพระคคาตรงนมีนี้ไมด่ไดห้กลด่าว
ถศึงเลยแมห้แตด่นริดเดมียว ดร. สโกฟปิลดห์และนรักวริชาการทมีที่ดมีทด่านอคืที่น ๆ พผดถศึงเพก็นเทคอสตห์วด่าเปป็นวรันเกริดของครริสต
จรักร อยด่างไรกก็ตาม พระครัมภมีรห์ไมด่เคยกลด่าวถศึงจทุดใดเลยสรักครรันี้งวด่าเปป็นเวลาทมีที่ครริสตจรักรไดห้ถผกกด่อตรันี้งหรคือถคือกคาเนริด
หรคือเรริที่มตห้น ถห้าพระครัมภมีรห์ไมด่เคยบอกวด่ามรันไดห้เรริที่มตห้นเมคืที่อไร มรันกก็เปป็นเรคืที่องโงด่เขลาทมีที่เราจะมรัวโตห้เถมียงเกมีที่ยวกรับมรัน 
ผผห้คนทมีที่กคาหนดเวลาหนศึที่งใหห้เปป็นการเรริที่มตห้นของครริสตจรักรปกตริแลห้วกก็มมีเจตนาทมีที่จะใชห้มรันเพคืที่อเสรริมหลรักคคาสอนอคืที่น
หรคือเพคืที่อสด่งเสรริมนริกายเฉพาะเจาะจงของพวกเขาเอง ดผเหมคือนชรัดเจนจาก 1 โครรินธห์ 15:51 และ 1 เธสะโลนริกา
4:14-17 วด่าผผห้ทมีที่รอดแลห้วททุกคนแหด่งททุกยทุคสมรัยจะถผกรวบรวมกรันขศึนี้นไปพบกรับพระครริสตห์และจะรวมตรัวกรันทมีที่กรทุง
เยรผซาเลก็มแหด่งสวรรคห์ตามทมีที่บรรยายไวห้ในฮมีบรผ 12:22, 23 หากเปป็นเชด่นนรันี้น ฉะนรันี้นจริตวริญญาณดวงแรกทมีที่รรับความ
รอด (ไมด่วด่าจะเปป็นอาดรัมหรคือเอวา เราคริด) กก็เปป็นการเรริที่มตห้นของครริสตจรักร พระกายนรันี้นของพระครริสตห์

ถศึงอยด่างไรแลห้ว พระครริสตห์กก็กคาลรังสรห้างครริสตจรักรของพระองคห์อยผด่ตอนนมีนี้ การเตริบโตของครริสตจรักรนมีนี้ 



หรคือพระกายของพระครริสตห์ หรคือ “ครอบครรัวของพระเจห้า” (อฟ. 2:19) หรคือ “โครงรด่าง” (อฟ. 2:21) หรคือ 
“วริหารอรันบรริสทุทธริธิ์ในองคห์พระผผห้เปป็นเจห้า” (อฟ. 2:21) หรคือ “ทมีที่สถริตของพระเจห้าโดยทางพระวริญญาณ” (อฟ. 
2:22) กก็กคาลรังเกริดขศึนี้นอยผด่ตอนนมีนี้ ตามทมีที่พรรณนาไวห้ในเอเฟซรัส 2:19-22 และ 1 เปโตร 2:5-8 จงสรังเกตจากขห้อ
พระคคาเหลด่านมีนี้วด่าโครงรด่างนมีนี้กคาลรังเตริบโตหรคือกคาลรังถผกสรห้างอยผด่ตอนนมีนี้ พระเยซผกคาลรังกด่อสรห้างครริสตจรักรหรคือชทุมนทุม
ชนของพระองคห์ซศึที่งเปป็นผผห้คนทมีที่รรับความรอดแลห้ว กคาลรังสรห้างมรันบนศริลานรันี้น นรัที่นคคือพระเยซผครริสตห์เอง ครริสเตมียน
แตด่ละคนเปป็น “ศริลาทมีที่มมีชมีวริต” 1 โครรินธห์ 12:12-27 พผดถศึงการเตริบโตนมีนี้แหด่งพระกายของพระครริสตห์ และขห้อ 13 
ตรงนรันี้นกลด่าววด่า ‘เราททุกคนถผกใหห้บรัพตริศมาเขห้าในกายเดมียว’ โดยพระวริญญาณ จงเขห้าใจความหมายนรันี้นใหห้ชรัดเจน
ตรงนมีนี้ เราแตด่ละคนเปป็นเหมคือนอริฐหรคือหรินกห้อนหนศึที่งทมีที่ถผกฝฝังเขห้าในกคาแพงและกลายเปป็นสด่วนหนศึที่งของกคาแพงนรันี้น 
พระครริสตห์โดยทางพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงใสด่ผผห้เชคืที่อใหมด่แตด่ละคนเขห้าในสริที่งปลผกสรห้างฝฝ่ายวริญญาณนมีนี้และผผห้นรันี้นกก็ไดห้
รรับบรัพตริศมา นรัที่นคคือถผกฝฝังจรริง ๆ ตามตรัวอรักษร เขห้าในพระกายของพระครริสตห์ กลายเปป็นสด่วนหนศึที่งของมรัน 1 โค
รรินธห์ 12:13 ไมด่ไดห้พผดถศึงการทมีที่คน ๆ หนศึที่งไดห้รรับบรัพตริศมาดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เพคืที่อการรรับใชห้ ถผกปกคลทุมหรคือ
ถผกลห้อมรอบ หรคือถผกทด่วมทห้นดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ แทนทมีที่จะเปป็นเชด่นนรันี้น มรันบอกวด่าครริสเตมียนแตด่ละคนถผกใสด่
เขห้าในกายนรันี้นและถผกฝฝัง และฉะนรันี้นจศึงกลายเปป็นสด่วนหนศึที่งแหด่งพระกายของพระครริสตห์ นริเวศฝฝ่ายวริญญาณซศึที่ง
พระองคห์กคาลรังกด่อสรห้าง ซศึที่งกก็คคือครริสตจรักรของพระองคห์ คคาวด่า รรับบรัพตริศมา ถผกใชห้ในเชริงเปรมียบเปรยในทมีที่นมีนี้ คน ๆ 
หนศึที่งถผกฝฝังในเชริงเปรมียบเปรยเขห้าในพระกายของพระครริสตห์และถผกปกคลทุมดทุจหรินกห้อนหนศึที่งถผกฝฝังในกคาแพงหนศึที่ง 
คน ๆ หนศึที่งถผกปกคลทุมในเชริงเปรมียบเปรยเชด่นกรันดห้วยพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เมคืที่อพระองคห์ทรงถผกเทออกมาบนเราใน
ฤทธริธิ์เดชทมีที่ชนะจริตวริญญาณ แตด่นรัที่นกก็เปป็นคนละเรคืที่องกรันเลย แนด่นอนวด่าการรรับบรัพตริศมาตามตรัวอรักษรจรริง ๆ กก็คคือ
ตอนทมีที่คน ๆ หนศึที่งในฝฝ่ายรด่างกายถผกฝฝังในนนี้คา

สริที่งสคาครัญทมีที่ตห้องจคาไวห้เกมีที่ยวกรับคคาวด่า ครริสตจรักร ตามทมีที่ใชห้ตรงนมีนี้กก็คคือวด่า ผผห้ทมีที่รรับความรอดแลห้วททุกคนเปป็น
สด่วนหนศึที่งของครริสตจรักรนรันี้น

เราเชคืที่อเรคืที่องชทุมนทุมชนทห้องถริที่นทรันี้งหลาย ครริสตจรักรภาคพรันธสรัญญาใหมด่ทรันี้งหลาย แบบทมีที่พวกเขาเคยมมีใน
สมรัยพระครัมภมีรห์ แตด่นรัที่นไมด่ใชด่สริที่งทมีที่พระคคาขห้อนมีนี้กคาลรังพผดถศึง ประตผแหด่งนรกบางครรันี้งกก็มมีชรัยจรริง ๆ ตด่อชทุมนทุมชนทห้อง
ถริที่นทรันี้งหลาย แมห้กระทรัที่งตด่อนริกายทรันี้งหลายดห้วย แตด่ประตผเหลด่านรันี้นไมด่สามารถมมีชรัยตด่อพระกายนมีนี้ของพระครริสตห์ไดห้
ซศึที่งพระองคห์จะทรงเรมียกออกไปเมคืที่อการรรับขศึนี้นนรันี้นมาถศึง

ดผหนรังสคือของผผห้แตด่ง, Twelve Tremendous Themes, บทนรันี้นทมีที่มมีชคืที่อวด่า “‘Churches’ and ‘the 
Church’” สคาหรรับรายละเอมียดเพริที่มเตริมในทมีที่นมีนี้ นอกจากนมีนี้ดผหนรังสคือของเขา, The Power of Pentecost, 
สคาหรรับพยานหลรักฐานทมีที่มมีรายละเอมียดวด่าครริสตจรักรไมด่ไดห้ถคือกคาเนริดทมีที่เพก็นเทคอสตห์ วด่ามรันรวมเหลด่าวริสทุทธริชนภาค
พรันธสรัญญาเดริมเชด่นเดมียวกรับเหลด่าวริสทุทธริชนภาคพรันธสรัญญาใหมด่ ดผคคาอธริบายตรงนรันี้นเกมีที่ยวกรับ 1 โครรินธห์ 12:13 
และการใชห้คคาเรมียก รรับบรัพตริศมา อรันหลากหลายของภาคพรันธสรัญญาใหมด่

เปโตรไมข่ไดข้รษับสริทธริอสานาจในฐานะพระสษันตะปาปา
“บรรดาลผกกทุญแจของอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 19 กก็ยากทมีที่จะอธริบาย ดผเหมคือนวด่าเป

โตรไดห้รรับโอกาสในการเทศนาเปป็นครรันี้งแรกทมีที่เพก็นเทคอสตห์แกด่พวกยริว และวด่าเขากก็ไดห้รรับโอกาสในการเทศนาครรันี้ง



แรกแกด่พวกคนตด่างชาตริเชด่นกรัน (โครเนลริอรัสและคนในบห้านของเขา) หลรังจากการคคืนพระชนมห์ของพระครริสตห์ ถศึง
อยด่างไรแลห้ว มรันกก็หมายความวด่าพระเจห้าทรงตรันี้งพระทรัยใหห้เหลด่าอรัครทผตของพระองคห์ คนอคืที่น ๆ เชด่นเดมียวกรับเป
โตร ไดห้มมีสริทธริอคานาจแบบทมีที่นรักเทศนห์คนอคืที่น ๆ ไมด่มมี พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ไดห้ประทานฤทธริธิ์เดชบางอยด่างและสริทธริ
อคานาจใหห้แกด่พวกเขาซศึที่งพระองคห์ไมด่ประทานใหห้แกด่ผผห้อคืที่นทมีที่ไมด่ใชด่พวกอรัครทผต Dr. Mantey นรักวริชาการดห้านภาษา
กรมีกทมีที่ผผห้คนรผห้จรักดมี กลด่าววด่า “จะถผกผผกมรัด” และ “จะถผกปลด่อย” อาจแปลไดห้วด่า “จะถผกผผกมรัดไปแลห้ว” และ “จะ
ถผกปลด่อยไปแลห้ว” ซศึที่งบด่งบอกวด่าพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์จะแคด่เปปิดเผยแกด่พวกอรัครทผตใหห้ทราบถศึงสริที่งซศึที่งถผกผผกมรัดแลห้ว
หรคือถผกปลด่อยแลห้วในสวรรคห์

คคากลด่าวอห้างของโรมรันคาทอลริกวด่าการผผกมรัดและการปลด่อยในทมีที่นมีนี้ซศึที่งประทานใหห้แกด่เปโตรไดห้ทคาใหห้เขา
เปป็นพระสรันตะปาปาองคห์หนศึที่ง ผผห้มมีอคานาจทมีที่จะชด่วยใหห้รอดหรคือลงพระอาชญาไดห้ และทมีที่จะปกครองครริสเตมียนทรันี้ง
ปวง และวด่าพระสรันตะปาปาททุกคนแหด่งโรมไดห้รรับมรดกสริทธริอคานาจนมีนี้ กก็เปป็นเรคืที่องทมีที่ไมด่มมีบอกไวห้ในพระครัมภมีรห์เลย 
จงหมายเหตทุขห้อพริสผจนห์ตด่อไปนมีนี้ทมีที่หรักลห้างคคากลด่าวอห้างเรคืที่องพระสรันตะปาปา

1. เปโตรเองไมด่เคยอห้างวด่ามมีสริทธริอคานาจใดเลยเหนคืออรัครทผตคนอคืที่น ๆ
2. ทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม ในการประชทุมของพวกอรัครทผต ยากอบดผเหมคือนจะเปป็นประธานและใหห้คคาตรัดสริน

ชมีนี้ขาด (กริจการ 15:13-21) เขากลด่าววด่า “การตรัดสรินของขห้าพเจห้ากก็คคือวด่า…”
3. เปาโลกลด่าวชรัดเจนวด่าเปโตรไมด่ไดห้สอนสริที่งใหมด่แกด่เขา หรคือ “ไมด่ไดห้เพริที่มเตริมสริที่งหนศึที่งสริที่งใดใหห้แกด่ขห้าพเจห้า

เลย” (กท. 2:6) และวด่ายากอบ เปโตร และยอหห์น “ผผห้ซศึที่งดผเหมคือนวด่าเปป็นเสาหลรัก” (จงหมายเหตทุวด่ายากอบถผก
กลด่าวถศึงกด่อนเปโตร, กท. 2:9) กก็เหก็นพห้องตรงกรันวด่าเปาโลมมีอริสระทมีที่จะไปหาพวกคนตด่างชาตริเหมคือนกรับทมีที่พวกเขา
จะไปหาพวกยริว

4. เปาโลตคาหนริเปโตรซศึที่ง ๆ หนห้าอยด่างเปปิดเผย และจากนรันี้นกก็ไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้าใหห้เขมียนเรคืที่องนมีนี้
ลงไป (กท. 2:11-14) ดผเหมคือนวด่าพระเจห้าทรงอยากพริสผจนห์ใหห้เราเหก็นตรงนมีนี้วด่าเปโตรกก็ผริดพลาดไดห้ในเรคืที่องความ
เชคืที่อและเรคืที่องศมีลธรรม ไมด่มมีสริทธริอคานาจใด ๆ กก็ตามทมีที่เกรินเลยอรัครทผตคนอคืที่น ๆ

5. ถห้าในมรัทธริว 16:19 พระเยซผประทานอคานาจพริเศษใหห้แกด่เปโตรในการผผกมรัดและการปลด่อย ในยอหห์น
20:21-23 พระองคห์กก็ประทานสริทธริอคานาจเดมียวกรันนรันี้นใหห้แกด่อรัครทผตททุกคนอยด่างเจาะจงมากยริที่งกวด่า พระองคห์ตรรัส
วด่า “...พระบริดาของเราทรงสด่งเรามาแลห้วฉรันใด เรากก็สด่งทด่านทรันี้งหลายไปฉรันนรันี้น” และเมคืที่อพระองคห์ไดห้ตรรัสสริที่งนมีนี้
แลห้ว พระองคห์ทรงระบายลมหายใจออกบนพวกเขา และตรรัสกรับพวกเขาวด่า “ทด่านทรันี้งหลายจงรรับพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์เถริด บาปตด่าง ๆ ของผผห้ใดกก็ตามทมีที่ทด่านทรันี้งหลายยกใหห้ บาปเหลด่านรันี้นกก็จะถผกยกเสมียใหห้แกด่คนเหลด่านรันี้น และ
บาปของผผห้ใดกก็ตามทมีที่ทด่านทรันี้งหลายไมด่ยกใหห้ บาปเหลด่านรันี้นกก็ยรังอยผด่กรับผผห้นรันี้น” อรัครทผตททุกคนเหลด่านรันี้นถผกสด่งไป
เหมคือนกรับทมีที่พระบริดาไดห้สด่งพระเยซผมา ททุกคนเหลด่านรันี้นมมีการทรงนคาของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เพคืที่อทมีที่พวกเขาจะ
สามารถบอกผผห้คนทมีที่กลรับใจใหมด่แลห้วไดห้วด่าบาปของคนเหลด่านรันี้นไดห้รรับการยกโทษแลห้ว บอกคนเหลด่านรันี้นทมีที่ยรังไมด่กลรับ
ใจไดห้วด่าบาปของพวกเขายรังไมด่ไดห้รรับการยกโทษ แตด่เปโตรไมด่มมีสริทธริอคานาจพริเศษมากไปกวด่าอรัครทผตคนอคืที่นใด และ
ไมด่มมีอรัครทผตคนใดเลยเคยอห้างวด่ามมีฤทธริธิ์หรคือสริทธริอคานาจทมีที่ถผกกลด่าวอห้างโดยพระสรันตะปาปาของโรม

6. อยด่างไรกก็ตาม คคากลด่าวอห้างของพระสรันตะปาปาคนใดวด่าไดห้รรับสริทธริอคานาจใดจากอรัครทผตคนใดเปป็น



มรดก ไมด่วด่าจะเปโตรหรคือคนอคืที่น ๆ กก็ไมด่ไดห้รรับการยคืนยรันเลยสรักคคาจากพระครัมภมีรห์ เปโตรไมด่ไดห้เปป็นพระ
สรันตะปาปา ไมด่มมีบอกลด่วงหนห้าเลยวด่าพระสรันตะปาปาคนใดเปป็นผผห้แทนของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก คคากลด่าว
อห้างวด่ามมีสริทธริอคานาจเชด่นนรันี้นกก็เปป็นการยศึดอคานาจ พระเยซผไมด่เคยบอกใบห้เลยวด่าจะมมีตคาแหนด่งหนศึที่งในฐานะเจห้านาย
หรคือพระสรันตะปาปาของครริสตจรักร หรคือวด่าผผห้ใดจะไดห้รรับมรดกหรคือไดห้รรับเลคือกใหห้รรับตคาแหนด่งนรันี้น

7. แตด่คคาตอบทมีที่ดมีทมีที่สทุดทมีที่ใหห้แกด่การตมีความของคาทอลริกเกมีที่ยวกรับมรัทธริว 16:18 และ 19 กก็อยผด่ในมรัทธริว 
18:18 และ 19 ทมีที่นรัที่นพระเยซผประทานสริทธริอคานาจเดมียวกรันเลยอยด่างชรัดเจนใหห้แกด่ครริสเตมียนสองหรคือสามคนใด 
ทมีที่มาประชทุมกรันในพระนามของพระเยซผเหมคือนทมีที่ประทานใหห้แกด่เปโตรในทมีที่นมีนี้! ฉะนรันี้นมรัทธริว 16:18, 19 จศึงไมด่อาจ
มมีไวห้เพคืที่อใหห้สริทธริอคานาจแบบพระสรันตะปาปาแกด่เปโตรหรคือเหลด่าพระสรันตะปาปาแหด่งครริสตจรักรคาทอลริก

ขห้อ 20 ดผเหมคือนแปลก พระเยซผทรงกระทคาการอรัศจรรยห์หลายครรันี้งและทรงรบเรห้าใหห้เกก็บเรคืที่องเหลด่านรันี้น
ไวห้เปป็นความกลรับ (มธ. 12:16; มก. 1:44; 5:43 ฯลฯ) เหตทุผลนด่าจะเปป็นเพราะวด่าพระเยซผทรงอยากใหห้ผผห้คนเรริที่ม
เชคืที่อเกมีที่ยวกรับความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์โดยหมายสคาครัญสทุดยอดหนศึที่งเดมียวนรันี้นทมีที่พระองคห์ไดห้ประทานใหห้-การ
คคืนพระชนมห์ฝฝ่ายรด่างกายของพระองคห์จากพวกคนตาย (มธ. 12:39, 40; 16:4) งานหลรักของพวกอรัครทผตหลรัง
จากเพก็นเทคอสตห์คคือการเปป็นพยานเรคืที่องการคคืนพระชนมห์ของพระเยซผครริสตห์ (กริจการ 1:22) ดผสริวด่าการคคืน
พระชนมห์ของพระครริสตห์ถผกกลด่าวถศึงกมีที่ครรันี้งโดยพวกอรัครทผตในหนรังสคือกริจการ

ขข้อ 21-26:
16:21 ตรันี้งแตด่เวลานรันี้นมา พระเยซผทรงเรริที่มสคาแดงแกด่
พวกสาวกของพระองคห์วด่า พระองคห์จะตห้องเสดก็จไป
ยรังกรทุงเยรผซาเลก็ม และจะทนททุกขห์หลายประการ
จากพวกผผห้อาวทุโสและพวกปทุโรหริตใหญด่และพวกธร
รมาจารยห์ และจะถผกประหารชมีวริตเสมีย และจะทรง
ถผกชทุบใหห้เปป็นขศึนี้นมาใหมด่ในวรันทมีที่สาม
16:22 แลห้วเปโตรจรับพระองคห์ไวห้ และเรริที่มทผลทห้วง
พระองคห์ โดยทผลวด่า “ใหห้สริที่งนมีนี้อยผด่หด่างไกลจาก
พระองคห์เถริด พระองคห์เจห้าขห้า สริที่งนมีนี้จะไมด่เกริดขศึนี้นแกด่
พระองคห์เลย”
16:23 แตด่พระองคห์ทรงหรันพระพรักตรห์ และตรรัสกรับ
เปโตรวด่า “เจห้าจงถอยไปขห้างหลรังเรา ซาตานเออ๋ย 
เจห้าเปป็นเครคืที่องกมีดขวางแกด่เรา เพราะเจห้าไมด่มมีความ
คริดอยผด่ทมีที่สริที่งตด่าง ๆ ทมีที่เปป็นของพระเจห้า แตด่สริที่งเหลด่านรันี้น

ทมีที่เปป็นของมนทุษยห์”
16:24 แลห้วพระเยซผจศึงตรรัสกรับพวกสาวกของ
พระองคห์วด่า “ถห้าผผห้ใดปรารถนาจะตามเรามา ใหห้ผผห้
นรันี้นปฏริเสธตรัวเอง และรรับแบกกางเขนของตน และ
ตามเรามา
16:25 เพราะวด่าผผห้ใดกก็ตามทมีที่ปรารถนาจะเอาชมีวริต
ของตนรอด จะเสมียชมีวริตนรันี้น และผผห้ใดกก็ตามทมีที่
ปรารถนาจะเสมียชมีวริตของตนเพราะเหก็นแกด่เรา กก็จะ
พบชมีวริตนรันี้น
16:26 เพราะผผห้ใดจะไดห้ประโยชนห์อะไร ถห้าผผห้นรันี้นจะ
ไดห้โลกทรันี้งสรินี้น และตห้องสผญเสมียจริตวริญญาณของ
ตนเอง หรคือผผห้นรันี้นจะเอาอะไรมาแลกกรับจริตวริญญาณ
ของตน

พระเยซผบอกลข่วงหนข้าถซงการถผกตรซงกางเขนของพระองคย์
ทรงตสาหนริเปโตร

พระเยซผไดห้เสดก็จเขห้ามาในโลกนมีนี้เพคืที่อมทุด่งหนห้าไปสผด่กางเขนนรันี้น (ขห้อ 21) เพราะทราบถศึงความชรัที่วแหด่งใจ



มนทุษยห์ (ยอหห์น 2:24) พระองคห์ทรงทราบวด่าพระองคห์จะถผกปฏริเสธและถผกฆด่าตายตามทมีที่มมีบอกไวห้ลด่วงหนห้าในภาค
พรันธสรัญญาเดริม พระองคห์ทรงใหห้มมีเขมียนไวห้เกมีที่ยวกรับพระองคห์เองนานแลห้วกด่อนหนห้าวด่าพระองคห์จะทรงสรินี้นพระชนมห์
เพคืที่อคนบาปทรันี้งหลาย (สดด. 22; อสย. 53 ฯลฯ) อริสยาหห์ 50:6, 7 แสดงใหห้เหก็นวด่าพระเยซผทรงตรันี้งพระทรัยแนด่วแนด่
ในการสละทรินี้งสวรรคห์โดยตรันี้งพระพรักตรห์อยด่างหรินเหลก็กไฟมทุด่งสผด่กางเขนนรันี้น ดผการเชคืที่อมโยงอมีกครรันี้งระหวด่างการคคืน
พระชนมห์ในขห้อ 21 กรับคคาบรัญชานรันี้นในขห้อ 20 การคคืนพระชนมห์จากตายเปป็นสริที่งจคาเปป็นสคาหรรับพระเยซผเพคืที่อทมีที่จะ
ชด่วยคนบาปทรันี้งหลายใหห้รอดและจะพริสผจนห์ใหห้เหก็นวด่าพระองคห์ทรงเปป็นพระบทุตรของพระเจห้า

คคาตอบของเปโตรในขห้อ 22 เปป็นแบบมนทุษยห์และเปป็นธรรมชาตริ เนคืนี้อหนรังถอยหนมีจากการทนททุกขห์ ความ
อรับอาย และความลห้มเหลว เราอยากไดห้ความสคาเรก็จแทนความลห้มเหลว ความมรัที่งครัที่งแทนความยากจน การทคา
ตามใจชอบแทนการยอมจคานน

ในขห้อ 23 เหตทุใดพระเยซผทรงเรมียกเปโตรวด่า “ซาตาน”? เพราะการทดลองนรันี้นทมีที่มาทางเปโตรในทมีที่นมีนี้เปป็น
มาจากซาตาน การทดลองเดมียวกรันกรับทมีที่ซาตานนคามากด่อนหนห้านมีนี้ในถริที่นททุรกรันดาร การทดลองทรันี้งสามนรันี้นในมรัทธริว
4:1-11 ขศึนี้นถศึงจทุดสทุดยอดในขห้อเสนอของซาตานทมีที่จะยกอาณาจรักรนรันี้นทมีที่พระเยซผทรงปรารถนาใหห้แกด่พระองคห์
โดยทมีที่ไมด่ตห้องไปทมีที่กางเขนนรันี้น ถห้าพระเยซผถผกขรัดขวางไมด่ใหห้ไปถศึงกางเขนนรันี้นไดห้ ซาตานกก็จะชนะททุกศศึกทมีที่ตด่อสผห้จริต
วริญญาณมนทุษยห์ททุกคนและความพรินาศเปป็นนริตยห์คงจะเปป็นชะตากรรมของเผด่าพรันธทุห์มนทุษยห์ทรันี้งหมด การทดลองใหห้
หลมีกเลมีที่ยงกางเขนนรันี้นเปป็นการทดลองเดมียวกรันกรับทมีที่ตริดตามพระครริสตห์ไปจนถศึงลมหายใจสทุดทห้ายของพระองคห์ 
พวกคนทมีที่ผด่านไปมากลด่าวแกด่พระเยซผวด่า “ถห้าเจห้าเปป็นบทุตรของพระเจห้า จงลงมาจากกางเขนเถริด” (มธ. 27:40) 
พวกปทุโรหริตใหญด่และพวกผผห้อาวทุโสกลด่าววด่า “ใหห้เขาลงมาจากกางเขนเดมีดี๋ยวนมีนี้เถริด และพวกเราจะเชคืที่อเขา” (มธ. 
27:41, 42) พวกโจร “กก็ยรังกลด่าวคคาเดมียวกรันตด่อพระองคห์” (มธ. 27:44) อรันทมีที่จรริง การตด่อสผห้ในสวนเกทเสมนมีกก็
เพราะเรคืที่องนมีนี้ ความเศรห้าโศกกคาลรังจะฆด่าพระเยซผจรริง ๆ ในคคืนนรันี้น “จริตใจของเราโศกเศรห้ายริที่งนรัก แทบจะตายไดห้
เลย” (มธ. 26:38) พระโลหริตกคาลรังแตกผด่านทางรผขทุมขนแลห้วเมคืที่อพระเยซผทรงอธริษฐานวด่า “ถห้าเปป็นไดห้ขอใหห้ถห้วยนมีนี้
เลคืที่อนพห้นไปจากขห้าพระองคห์เถริด” (มธ. 26:39) ถห้วยนรันี้นทมีที่พระองคห์ทรงหมายถศึงคคือความตายคคืนนรันี้นในสวน ภาระ
แหด่งบาปทรันี้งหลายของโลกและความเศรห้าโศกกคาลรังฆด่าพระเยซผ และมรันเปป็นแผนการของซาตานทมีที่จะโกงกางเขน
นรันี้นโดยปลด่อยใหห้พระผผห้ชด่วยใหห้รอดตายกด่อนทมีที่คคาพยากรณห์เหลด่านรันี้นจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงไดห้ ถห้าพระครริสตห์ไมด่ไดห้
สรินี้นพระชนมห์ “ตามทมีที่เขมียนไวห้ในพระครัมภมีรห์” และไมด่ไดห้ถผกทคาใหห้เปป็นขศึนี้นจากตาย “ตามทมีที่เขมียนไวห้ในพระครัมภมีรห์”
(1 คร. 15:3, 4) พระครริสตห์กก็คงชด่วยใครใหห้รอดไมด่ไดห้ ฮมีบรผ 5:7 กลด่าวชรัดเจนวด่าพระเยซผทรงอธริษฐานขอเพคืที่อทมีที่จะ
ถผกชด่วยใหห้รอดจากความตายคคืนนรันี้น และคคาอธริษฐานของพระองคห์ไดห้รรับคคาตอบ พระเยซผกคาลรังอธริษฐานพรห้อมกรับ
นนี้คาพระทรัยของพระเจห้า ไมด่ใชด่ขรัดตด่อนนี้คาพระทรัยของพระองคห์ ไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าคคาอธริษฐานของพระองคห์ไดห้รรับ
การสดรับฟฝังเมคืที่อทผตสวรรคห์องคห์หนศึที่งมาและปรนนริบรัตริพระองคห์ (ลผกา 22:43) พระองคห์ทรงไดห้รรับพละกคาลรังเหนคือ
ธรรมชาตริทมีที่จะมมีชมีวริตอยผด่จนถศึงวรันพรทุด่งนมีนี้และชดใชห้คด่าบาปของมนทุษยห์ตามทมีที่มมีพยากรณห์ไวห้ อยด่างไรกก็ตาม ซาตานกก็
ไมด่ไดห้ลดละการทดลองตด่าง ๆ ของมรันจนถศึงทมีที่สทุดและใชห้หลายคนมาทดลองพระเยซผใหห้ลงมาจากกางเขนนรันี้น

จงสรังเกตวด่าขห้อ 24 ถศึง 26 กลด่าววด่าสาวกททุกคนทมีที่อยากตริดตามพระเยซผตห้องมมีทรัศนคตริเดมียวกรันกรับทมีที่พระ
เยซผทรงมมี จงพริจารณาพรห้อมกรับพระคคาตอนนมีนี้ มาระโก 8:31-38 และลผกา 9:22-26 ซศึที่งมมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรัน จง



สรังเกตวด่าพระเยซผกคาลรังสนทนากรับผผห้คนทมีที่เปป็นสาวกแลห้ว ไมด่มมีใครตห้องพยายามทมีที่จะตริดตามพระเยซผจนกวด่าเขาไดห้
กลรับใจเชคืที่อ ถผกสรห้างใหมด่ บรังเกริดใหมด่แลห้ว แตด่หลรังจากทมีที่ผผห้หนศึที่งเปป็นครริสเตมียนแลห้ว หากเขาอยากทคาตามแบบของ
พระเยซผ เขากก็ตห้องคาดหมายการตรศึงตรัวเองทมีที่กางเขน พระครริสตห์ทรงเปป็นแบบอยด่างของเรา (ยอหห์น 14:12;
 20:21; 1 ปต. 2:21) ถห้าพระองคห์ทรงทนททุกขห์ เรากก็ควรทนททุกขห์เชด่นกรัน “ผผห้รรับใชห้กก็ไมด่ใหญด่กวด่านายของตน”
(ยอหห์น 15:20) “ถห้าพวกเราทนความททุกขห์ยาก พวกเรากก็จะครอบครองรด่วมกรับพระองคห์ดห้วย” (2 ทธ. 2:12) ถห้า
โลกไดห้เกลมียดชรังพระเยซผ เรากก็ควรคาดหมายวด่าโลกจะเกลมียดชรังเรา (ยอหห์น 15:18) เราถผกรบเรห้าใหห้ออกไปนอก
ประตผเมคืองกรับพระเยซผ แบกรรับการถผกเหยมียดหยามของพระองคห์ (ฮบ. 13:13) เปาโลกลด่าววด่า “ขห้าพเจห้าถผกตรศึง
ไวห้กรับพระครริสตห์แลห้ว” (กท. 2:20)

บรัพตริศมาแสดงภาพไมด่ใชด่แคด่การสรินี้นพระชนมห์ของพระครริสตห์ แตด่ความตายของผผห้เชคืที่อนรันี้นตด่อความหวรัง 
แผนการ และความทะเยอทะยานทรันี้งหลายของเขา ตายตด่อการทคาตามชอบใจของเขาเอง ตายตด่อชมีวริตของเขา
เอง (รม. 6:1-11) เราไดห้รรับคคาบรัญชาวด่า “ในทคานองเดมียวกรัน พวกทด่านจงถคือวด่า พวกทด่านเองไดห้ตายตด่อบาปอยด่าง
แทห้จรริง แตด่ดคารงชมีวริตอยผด่ตด่อพระเจห้า โดยทางพระเยซผครริสตห์องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” (รม. 6:11) ถห้าคทุณมมี
ความจรริงใจตอนทมีที่คทุณไดห้รรับบรัพตริศมา คทุณกก็ตรัดสรินใหห้ตรัวคทุณเองรรับโทษประหารชมีวริตแลห้ว ตรันี้งแตด่วรันนรันี้นเปป็นตห้นมา
คทุณควรเปป็นผผห้ทมีที่ถผกสรห้างใหมด่ มมีชมีวริตอยผด่ในพระครริสตห์เทด่านรันี้น เปาโลกลด่าววด่า “การมมีชมีวริตอยผด่กก็คคือพระครริสตห์” (ฟป. 
1:21)

นรัที่นไมด่ใชด่เรคืที่องนด่าเศรห้าเชด่นกรัน ไมด่ใชด่ความลห้มเหลวแตด่เปป็นชรัยชนะ ชรัยชนะและความสทุขทมีที่แทห้จรริงหนศึที่ง
เดมียวทมีที่มาสผด่ครริสเตมียนคนใดกก็มาในการยอมจคานนชมีวริตของเขาและการทคาตามใจตรัวเองมอบถวายไวห้แกด่พระครริสตห์
“ผผห้ใดกก็ตามทมีที่ปรารถนาจะเอาชมีวริตของตนรอด จะเสมียชมีวริตนรันี้น” (ขห้อ 25) แตด่เมคืที่อผผห้ใดเสมียชมีวริตของตนเพคืที่อพระ
ครริสตห์ เขากก็พบชมีวริตนรันี้น โดยการกลายเปป็นทาสสมรัครของพระเยซผ โดยไมด่มมีการทคาตามใจชอบของตรัวเราเลย เรา
กก็เขห้าสผด่อริสรภาพ ความชคืที่นบานและชรัยชนะอรันเตก็มเปปีปี่ยมทมีที่สทุดทมีที่เปป็นไปไดห้สคาหรรับมนทุษยห์คนหนศึที่ง! บาปทคาใหห้ตกเปป็น
ทาส; พระครริสตห์ทรงทคาใหห้เปป็นไท การทคาตามใจชอบของเราเองนคาไปสผด่ความยทุด่งยาก ความปวดรห้าวใจ และการ
ตกเปป็นทาส การยอมจคานนความประสงคห์ของเราเองทรันี้งหมดตด่อพระครริสตห์หมายถศึงอริสรภาพและสรันตริสทุขอรัน
สมบผรณห์

ขห้อ 24 หมายความวด่าผผห้ใดทมีที่ตริดตามพระครริสตห์ตห้องปรรับโทษตรัวเองใหห้ตาย จากนรันี้นเมคืที่อตรัวเองตายแลห้วบน
กางเขนนรันี้น เขากก็ตริดตามพระครริสตห์ไดห้ แตด่ในลผกา 9:23 พระเยซผตรรัสวด่าการไมด่ยอมรรับตรัวเองและการตรศึงกางเขน
ตรัวเองตห้องมา “ททุกวรัน” เราตห้องถวายตรัวเองใหมด่ททุกวรัน เตก็มใจอมีกทมีที่จะแบกรรับการเยห้ยหยรันของโลกและทมีที่จะสละ
ทรินี้งทางของเราเอง ถห้าคทุณทคาแบบนมีนี้ไปแลห้วครรันี้งเดมียว คทุณกก็นด่าจะตห้องทคามรันอมีกตอนนมีนี้

ขห้อ 26 แสดงใหห้เหก็นบางสริที่งเกมีที่ยวกรับคทุณคด่าของจริตวริญญาณดวงหนศึที่ง จริตวริญญาณดวงเดมียวกก็มมีคด่ามากกวด่า
โลกทรันี้งหมด! ชด่างเปป็นความสผญเสมียอรันนด่าสงสารหากผผห้ใดไดห้รรับชคืที่อเสมียง ความมรัที่งครัที่ง อคานาจ และความสทุขฝฝ่ายโลก
แตด่มมีจริตวริญญาณทมีที่หลงหายและนด่าสงสารและตห้องไปอยผด่ในนรกชรัที่วนริรรันดรห์ หด่างไกลจากพระเจห้า ในความทรมาน!
ขอพระเจห้าทรงโปรดชด่วยเราทมีที่จะรรักคนบาปทรันี้งหลายและชนะพวกเขาขณะทมีที่เราทคาไดห้

________________



ขข้อ 27, 28:
16:27 ดห้วยวด่าบทุตรมนทุษยห์จะเสดก็จมาในสงด่าราศมีของ
พระบริดาของพระองคห์ พรห้อมกรับเหลด่าทผตสวรรคห์
ของพระองคห์ และเวลานรันี้นพระองคห์จะประทาน
บคาเหนก็จแกด่ททุกคนตามบรรดาการงานของคน ๆ 
นรันี้น

16:28 เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า มมีบาง
คนทมีที่ยคืนอยผด่ทมีที่นมีที่ ซศึที่งจะไมด่ลรินี้มรสแหด่งความตาย 
จนกวด่าพวกเขาจะเหก็นบทุตรมนทุษยห์เสดก็จมาในราช
อาณาจรักรของทด่าน”

พระเยซผตรษัสถซงการเสดด็จมาแบบทรงสงข่าราศทีของพระองคย์
และการจสาแลงพระกายททีที่จะแสดงภาพมษัน

บคาเหนก็จทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในขห้อ 27 ไมด่ไดห้หมายถศึงความรอด ความรอดเปป็นของฟรมี และนอกจากนมีนี้ เราไดห้
รรับบคาเหนก็จสคาหรรับการงานของเรา 1 โครรินธห์ 3:12-15 บอกวด่าครริสเตมียนทรันี้งหลายจะไดห้รรับบคาเหนก็จตามการงาน
ทมีที่ดมีของตน คนเหลด่านรันี้นทมีที่รรับความรอดและไมด่มมีการงานทมีที่ดมีเลยกก็จะ “รอด แตด่เหมคือนอยด่างรอดจากไฟ” คคา
อทุปมาเรคืที่องเงรินตะลรันตห์ (มธ. 25:14-30) และเรคืที่องเงรินมรินา (ลผกา 19:11-27) ใหห้บรันทศึกเกมีที่ยวกรับบคาเหนก็จของเรา
และบด่งบอกวด่าเราจะเขห้าสผด่บคาเหนก็จเหลด่านรันี้นในระหวด่างการครอบครองยทุคพรันปปีบนแผด่นดรินโลกหลรังจากทมีที่พระเยซผ
เสดก็จมา

เวลาทมีที่ถผกเจาะจงในมรัทธริว 16:27 ไมด่ใชด่การเสดก็จมาในฟฟ้าอากาศเพคืที่อจะรรับเหลด่าวริสทุทธริชนของพระองคห์
ไปเมคืที่อการรรับขศึนี้นนรันี้นมาถศึง แตด่หมายถศึงการเสดก็จมาของพระองคห์พรห้อมกรับเหลด่าวริสทุทธริชนและพวกทผตสวรรคห์ใน
สงด่าราศมีของพระองคห์เมคืที่อนรัยนห์ตาททุกดวงจะเหก็นพระองคห์ การเสดก็จกลรับมานรันี้นทมีที่ถผกแสดงภาพในวริวรณห์ 19:11 
และทมีที่ตามมา เมคืที่อพระครริสตห์จะเสดก็จมาปราบศรัตรผทรันี้งปวงและครอบครองบนแผด่นดรินโลก เวลานรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึง
ในมรัทธริว 24:27-31, 25:31 และในยผดาส 14 นรัที่นจะเกริดขศึนี้นหลรังจากการรรับขศึนี้นและหลรังจากความททุกขห์ลคาบาก
ใหญด่ยริที่งนรันี้น เมคืที่อพระเยซผเสดก็จมา เมคืที่อนรันี้นบคาเหนก็จของพระองคห์กก็จะอยผด่กรับพระองคห์ พวกอรัครทผตจะนรัที่งบนทมีที่นรัที่งสริบ
สองทมีที่พริพากษาชนชาตริอริสราเอลสริบสองเผด่า (มธ. 19:28) เมคืที่อนรันี้นบางคนจะครอบครองเหนคือหห้าเมคือง บางคน
เหนคือสริบเมคือง (ลผกา 19:17, 19)

เมคืที่อตรรัสถศึงการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระองคห์ในสงด่าราศมีของพระองคห์แลห้ว จากนรันี้นพระองคห์กก็ประทาน
ขห้อ 28 มรันทคาใหห้หลายคนสรับสนงทุนงง แตด่มรันไมด่จคาเปป็นเลย สาวกบางคนเหลด่านรันี้นทมีที่ยคืนอยผด่ทมีที่นรัที่นไดห้เหก็นบทุตรมนทุษยห์
เสดก็จมาในอาณาจรักรของพระองคห์กด่อนทมีที่พวกเขาตายหรคือ? ไมด่ใชด่แบบตรงตรัวแตด่พวกเขาไดห้เหก็นในเชริงสรัญลรักษณห์ 
บทถรัดไปบอกวด่าพวกเขาไดห้เหก็นเชด่นนรันี้นอยด่างไร พวกเขาไดห้เหก็นพระองคห์จคาแลงพระกายตด่อหนห้าพวกเขาและใน
สงด่าราศมีของพระองคห์แบบเดมียวกรับทมีที่พระองคห์จะเปป็นเมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง นมีที่ถผกรรับรองเมคืที่อเปโตรเลด่า
เกมีที่ยวกรับมรันโดยไดห้รรับการดลใจจากพระเจห้า (2 ปต. 1:16-18) จงตรันี้งใจอด่านพระคคาตอนนรันี้นใหห้ดมี เพราะวด่ามรันอธริ
บายมรัทธริว 16:28 อยด่างแนด่นอน การจคาแลงพระกายนมีนี้มมีไวห้เพคืที่อใหห้ภาพประกอบ “ฤทธริธิ์เดชและการเสดก็จมาของ
พระเยซผครริสตห์องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของพวกเรา” ทมีที่นรัที่นพวกสาวก “ไดห้เปป็นพวกสรักขมีพยานแหด่งอานทุภาพของ
พระองคห์” (2 ปต. 1:16)

ขอใหห้นมีที่ใหห้ภาพประกอบขห้อเทก็จจรริงทมีที่วด่าขห้อพระคคาตอนใดทมีที่เขห้าใจยากอาจถผกอธริบายโดยขห้อพระคคาตอน



อคืที่น ๆ หากเราหมรัที่นอธริษฐานและยอมใหห้พระวริญญาณนคาทางเราไปถศึงขห้อพระคคาเหลด่านรันี้นและตมีความขห้อพระคคา
เหลด่านรันี้น

บทเรมียนนมีนี้ทคาใหห้ผมตห้องศศึกษาคห้นควห้าหนรักมาก มรันควรคด่าแกด่การศศึกษาคห้นควห้าหลายวรันของคทุณพรห้อม
กรับการอธริษฐานเยอะ ๆ โปรดคห้นดผขห้อพระคคาอห้างอริงททุกขห้อ ทบทวนขห้อพระคคาเหลด่านรันี้นอยด่างจรริงจรัง ขอใหห้เพลง
สดทุดมี 119:16 เปป็นคคาปฏริญาณของคทุณ



มษัทธริว 17
ขข้อ 1-8:

17:1 และหลรังจากหกวรันแลห้ว พระเยซผทรงพาเป
โตร ยากอบ และยอหห์นนห้องชายของยากอบ และ
พาพวกเขาขศึนี้นไปบนภผเขาสผงแตด่ลคาพรัง
17:2 และพระกายของพระองคห์กก็ถผกเปลมีที่ยนไปตด่อ
หนห้าพวกเขา และพระพรักตรห์พระองคห์กก็ทอแสง
เหมคือนดวงอาทริตยห์ และฉลองพระองคห์ของ
พระองคห์กก็ขาวผด่องดทุจแสงสวด่าง
17:3 และดผเถริด โมเสสและเอลมียาหห์กก็มาปรากฏแกด่
พวกเขา กคาลรังเฝฟ้าสนทนากรับพระองคห์
17:4 แลห้วเปโตรจศึงตอบและทผลพระเยซผวด่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า ซศึที่งพวกขห้าพระองคห์อยผด่ทมีที่นมีที่กก็ดมี ถห้า
พระองคห์ทรงพระประสงคห์ ใหห้พวกขห้าพระองคห์ทคา
พลรับพลาสามหลรังทมีที่นมีที่ สคาหรรับพระองคห์หลรังหนศึที่ง 

และสคาหรรับโมเสสหลรังหนศึที่ง และสคาหรรับเอลมียาหห์
หลรังหนศึที่ง”
17:5 ขณะทมีที่เปโตรยรังทผลอยผด่ ดผเถริด เมฆสทุกใสกห้อน
หนศึที่งมาปกคลทุมพวกเขาไวห้ และดผเถริด มมีพระสทุรเสมียง
หนศึที่งออกมาจากเมฆนรันี้น ซศึที่งตรรัสวด่า “ทด่านผผห้นมีนี้เปป็น
บทุตรทมีที่รรักของเรา ผผห้ซศึที่งเราโปรดปรานมาก เจห้าทรันี้ง
หลายจงฟฝังทด่านเถริด”
17:6 และเมคืที่อพวกสาวกไดห้ยรินพระสทุรเสมียงนรันี้นแลห้ว 
พวกเขากก็ซบหนห้าของตนกราบลง และกลรัวยริที่งนรัก
17:7 และพระเยซผเสดก็จมาและถผกตห้องพวกเขา 
และตรรัสวด่า “จงลทุกขศึนี้นเถริด และอยด่ากลรัวเลย”
17:8 และเมคืที่อพวกเขาแหงนตาของตนขศึนี้นดผ พวก
เขากก็ไมด่เหก็นผผห้ใด ยกเวห้นพระเยซผองคห์เดมียว

การจสาแลงพระกาย
จคาไวห้วด่าขห้อ 28 ของบททมีที่แลห้วควรเปป็นเนคืนี้อหาของบททมีที่ 17 เนคืที่องจากมรันกคาลรังพผดถศึงเรคืที่องเดมียวกรัน จง

เปรมียบเทมียบกรับมาระโก 9:2-13 และลผกา 9:28-36 ในกรณมีเหลด่านรันี้นพระสรัญญานรันี้นถผกรวมอยผด่ในบทเดมียวกรัน
พรห้อมกรับการสคาเรก็จจรริงนรันี้น จงตรันี้งใจอด่านบรันทศึกเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นเกมีที่ยวกรับการจคาแลงพระกาย การจคาแลงพระ
กายเปป็นภาพ ๆ หนศึที่งของ “บทุตรมนทุษยห์เสดก็จมาในราชอาณาจรักรของทด่าน” (มธ. 16:28) และอรัครทผตเปโตร ซศึที่ง
เขมียนโดยไดห้รรับการดลใจ กลด่าววด่าหลรักคคาสอนเรคืที่องการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์ไมด่ตริดตาม “นริทานตด่าง 
ๆ ทมีที่บรรจงแตด่งขศึนี้นมาอยด่างเจห้าเลด่หห์” เนคืที่องจากตรัวเขา ยากอบและยอหห์นไดห้เปป็น “พวกสรักขมีพยานแหด่งอานทุภาพ
ของพระองคห์” ใน “ภผเขาอรันบรริสทุทธริธิ์นรันี้น” ซศึที่งเปป็นทมีที่ ๆ พระเยซผทรงจคาแลงพระกาย (2 ปต. 1:16-18) ความ
สคาครัญของการจคาแลงพระกายนรันี้นกก็คคือวด่ามรันใหห้ภาพอรันเปปีปี่ยมสงด่าราศมีของการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์ใน
อานทุภาพของพระองคห์ จงเปรมียบเทมียบบรันทศึกเหตทุการณห์เหลด่านมีนี้เกมีที่ยวกรับการจคาแลงพระกายกรับภาพของพระเยซผ
ในวริวรณห์ 1:13-16 เมคืที่อ “สมีพระพรักตรห์พระองคห์เหมคือนดวงอาทริตยห์ทมีที่ฉายแสงดห้วยกคาลรังของดวงอาทริตยห์นรันี้น” เมคืที่อ 
“พระบาทของพระองคห์เหมคือนทองเหลคืองเงางาม ราวกรับวด่าพระบาทนรันี้นไดห้ถผกหลอมในเตาไฟ” และ “พระเนตร
ของพระองคห์เหมคือนเปลวเพลริง” จากนรันี้นเมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง ในวริวรณห์ 19:11-16 เราเหก็นแวบหนศึที่ง
ของสงด่าราศมีของพระองคห์อมีกและเราเชคืที่อวด่าพระองคห์ทรงมมีลรักษณะเชด่นนรันี้นบนภผเขาแหด่งการจคาแลงพระกายนรันี้น 
การจคาแลงพระกายนรันี้นแสดงภาพฤทธริธิ์เดชและสงด่าราศมีแหด่งการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระองคห์

บรันทศึกเหตทุการณห์ทรันี้งสามเรคืที่องในมรัทธริว มาระโก และลผกาตด่างเพริที่มเตริมใหห้แกด่กรันและกรัน มรันคคือหกวรันเตก็ม 
ๆ หลรังจากพระสรัญญานรันี้นในมรัทธริว 16:28 เมคืที่อพวกเขาขศึนี้นไปบนภผเขานรันี้น (ขห้อ 1 และมาระโก 9:2) แตด่ลผกากลด่าว



วด่า “ตด่อมาประมาณแปดวรัน” มรัทธริวและมาระโกกคาลรังนรับวรันเตก็ม ๆ เหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่ตรงกลาง ลผกานรับสองสด่วนนรันี้น
ของวรันทรันี้งหลาย และเราเชคืที่อวด่าวลมีทมีที่ลผกาใชห้กก็เปป็นสคานวนหนศึที่งทมีที่มรักถผกใชห้เรมียกเพคืที่อหมายถศึงสรัปดาหห์

มรัทธริวและมาระโกแคด่บอกวด่าพระเยซผเสดก็จขศึนี้นไปในภผเขาลผกหนศึที่งแตด่ลคาพรัง (ขห้อ 1 และมาระโก 9:2) 
ขณะทมีที่ลผกาบอกเราวด่าพระองคห์เสดก็จขศึนี้นไปอธริษฐานและวด่า “ขณะทมีที่พระองคห์ทรงอธริษฐานอยผด่ วรรณพระพรักตรห์
พระองคห์กก็ถผกเปลมีที่ยนไป” ฯลฯ เนคืที่องจากพระเยซผทรงอธริษฐานกด่อนทมีที่พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เสดก็จลงมาบนพระองคห์
(ลผกา 3:21, 22) ทรงอธริษฐานทรันี้งคคืนกด่อนทมีที่พระองคห์ทรงแตด่งตรันี้งอรัครทผตสริบสองคนของพระองคห์ (ลผกา 6:12, 13) 
ทรงอธริษฐานในสวนเกทเสมนมีกด่อนการถผกจรับกทุม การไตด่สวน และการถผกตรศึงกางเขนของพระองคห์ มรันจศึงไมด่
แปลกทมีที่พระองคห์ทรงอธริษฐานในทมีที่นมีนี้กด่อนทมีที่พระองคห์ทรงจคาแลงพระกาย

เปโตร ยากอบ และยอห์นไปกรับพระครริสตห์ยรังภผเขาแหด่งการจคาแลงพระกายนรันี้น สามคนนมีนี้ไดห้รรับการทรง
เลคือกเปป็นพริเศษในฐานะสรักขมีพยานในกรณมีนมีนี้เหมคือนทมีที่พวกเขาเปป็นในกรณมีอคืที่น ๆ (มธ. 26:37; มก. 5:37) “ใน
ปากของพยานสองหรคือสามคน ททุกคคาจศึงจะเปป็นทมีที่เชคืที่อถคือไดห้” (2 คร. 13:1) เปโตรแสดงใหห้เหก็นวด่าพวกอรัครทผตใชห้
คคาพยานของพวกเขาในฐานะสรักขมีพยานอยด่างไร (2 ปต. 1:16-18) ไมด่แนด่สาวกคนอคืที่น ๆ อาจอยผด่ทมีที่นรัที่นตอนทรง
จคาแลงพระกายดห้วย แตด่มรันคงตห้องหมายถศึงการปปีนขศึนี้นภผเขาลผกหนศึที่งและคงหมายถศึงการอธริษฐาน และไมด่ตห้อง
สงสรัยเลยวด่าพวกเขาไมด่กระตคือรคือรห้นทมีที่จะรด่วมการประชทุมอธริษฐาน ครริสเตมียนมากมายจรริง ๆ พลาดประสบการณห์
แหด่งการจคาแลงพระกายนรันี้นไปเพราะหลมีกเลมีที่ยงการประชทุมอธริษฐาน!

พระเยซผในสภาพทมีที่ทรงจคาแลงพระกายคงเปป็นภาพทมีที่เปปีปี่ยมสงด่าราศมีมากทมีที่สทุดจรริง ๆ ทมีที่ตามนทุษยห์เคยเหก็น 
“พระพรักตรห์พระองคห์กก็ทอแสงเหมคือนดวงอาทริตยห์” แหลด่งของแสงสวด่าง และเปป็นธรรมดาทมีที่ “ฉลองพระองคห์ของ
พระองคห์กก็ขาวผด่องดทุจแสงสวด่าง” (ขห้อ 2) พระเยซผคงปรากฏเชด่นนรันี้นอยผด่เสมอในสวรรคห์เนคืที่องจากพระองคห์ทรงเปป็น
ความสวด่างนรันี้นจรริง ๆ โมเสส ผผห้ซศึที่งไดห้พบกรับพระครริสตห์ทมีที่นรัที่นแลห้ว เคยลงมาจากภผเขาซมีนายพรห้อมกรับใบหนห้าทมีที่
ทอแสงจนเขาเอาผห้ามาคลทุมหนห้าตรัวเอง (อพย. 34:29-35) แตด่เหมคือนกรับทมีที่ Matthew Henry เตคือนใจเรา 
ใบหนห้าของโมเสสทอแสงพรห้อมกรับสงด่าราศมีทมีที่ถผกสะทห้อนมาเหมคือนดวงจรันทรห์ ขณะทมีที่พระครริสตห์เองทรงสด่องแสง 
พระคคาตอนนมีนี้บอกเรา “เหมคือนดวงอาทริตยห์” โมเสสเคยเหก็นพระเจห้าแลห้วแตด่พระครริสตห์ทรงเปป็นพระเจห้าเอง

ลผกากลด่าววด่า “วรรณพระพรักตรห์พระองคห์กก็ถผกเปลมีที่ยนไป” (ลผกา 9:29) นมีที่เกริดขศึนี้นขณะทมีที่พระเยซผทรง
อธริษฐาน ไมด่แนด่ขณะทมีที่เปโตร ยากอบ และยอหห์นมองดผ พระพรักตรห์ทมีที่เศรห้าของพระเยซผกก็เรริที่มเปลมีที่ยนแปลง แทนทมีที่
จะเปป็นบทุรทุษผผห้โศกเศรห้าและคทุห้นเคยกรับความระทมททุกขห์ พระเมษโปดกของพระเจห้าผผห้ทรงทนททุกขห์ พระเยซผในขณะ
นรันี้นทรงเรริที่มปรากฏเหมคือนทมีที่พระองคห์จะทรงปรากฏเมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาในสงด่าราศมีของพระองคห์, “สริงโตแหด่งเผด่า
ยผดาหห์” (วว. 5:5), “ดวงอาทริตยห์แหด่งความชอบธรรม” (มลค. 4:2), “พระมหากษรัตรริยห์แหด่งกษรัตรริยห์ทรันี้งปวงและ
เจห้านายแหด่งเจห้านายทรันี้งปวง” (วว. 19:16) ชด่างเปป็นสงด่าราศมีทมีที่ยริที่งใหญด่จรริง ๆ กรับการไดห้เหก็นพระพรักตรห์ทมีที่
เปลมีที่ยนแปลงนรันี้นของพระเยซผ! พวกเราทมีที่รรักพระองคห์จะเหก็นพระพรักตรห์นรันี้นสรักวรันหนศึที่ง เปโตร ยากอบ และยอหห์น
เคยชรินกรับการไดห้เหก็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่ทนททุกขห์ บรัดนมีนี้พวกเขาไดห้เหก็นพระองคห์แบบทมีที่พระองคห์จะทรงเปป็นเมคืที่อ
พระองคห์ทรงครอบครอง



โมเสสและเอลทียาหย์ททีที่การจสาแลงพระกายนษัชื้น
โมเสสและเอลมียาหห์อยผด่ทมีที่นรัที่นดห้วย เพราะเหตทุใด? พวกเขากคาลรังสนทนากรับพระเยซผ (ขห้อ 3) บทสนทนา

ของพวกเขาเกมีที่ยวขห้องกรับ “การจากไป” (หรคือความมรณา) ของพระครริสตห์ซศึที่งพระองคห์จะทรงทคาใหห้สคาเรก็จทมีที่กรทุง
เยรผซาเลก็ม (ลผกา 9:31) โลกสวรรคห์ทราบเกมีที่ยวกรับความมรณาของพระครริสตห์เพคืที่อเหลด่าคนบาปซศึที่งกคาลรังจะมา มรัน
เปป็นหรัวขห้อทมีที่ดผดซรับความคริดและบทสนทนาของพวกเขาทมีที่นรัที่น และโมเสสและเอลมียาหห์ไดห้รรับอนทุญาตใหห้มาและพบ
กรับพระเยซผและพวกอรัครทผตบนภผเขาแหด่งการจคาแลงพระกายนรันี้นเพคืที่อพผดคทุยกรับพระเยซผเรคืที่องการสรินี้นพระชนมห์ของ
พระองคห์! กลโกธาและความรรักทมีที่ถผกแสดงออกทมีที่นรัที่นและพระโลหริตทมีที่หลรัที่งรรินทมีที่นรัที่นเปป็นใจความหลรักของบรรดา
บทเพลงของครริสเตมียน หรัวขห้อแหด่งคคาสรรเสรริญของครริสเตมียน รากฐานแหด่งความมรัที่นใจของครริสเตมียน ชด่างยริที่งใหญด่
จรริง ๆ ทมีที่ในสวรรคห์พวกวริสทุทธริชนและเหลด่าทผตสวรรคห์อรัศจรรยห์ใจและปรารถนาทมีที่จะพผดคทุยเกมีที่ยวกรับเหตทุการณห์ทมีที่อยผด่
เหนคือสริที่งสารพรัดนรันี้น! เหลด่าวริสทุทธริชนจะสรรเสรริญพระครริสตห์ตลอดไปเปป็นนริตยห์สคาหรรับการไถด่โดยพระโลหริต (วว.
 5:8-10) 

เชคืที่อกรันวด่าโมเสสและเอลมียาหห์ไดห้รรับเลคือกใหห้เปป็นสรักขมีพยานแหด่งสวรรคห์นมีนี้เพคืที่อเปป็นตรัวแทนของพระราช
บรัญญรัตริและพวกศาสดาพยากรณห์ เอลมียาหห์ไดห้รรับรด่างกายทมีที่มมีสงด่าราศมีแลห้วเนคืที่องจากเขาไมด่ไดห้เสมียชมีวริตแตด่ถผกรรับขศึนี้น
ไป (2 พงศห์กษรัตรริยห์ 2:11) โมเสสไดห้ตายไปและศพของเขาถผกฝฝังไวห้โดยเหลด่าทผตสวรรคห์ รด่างนรันี้นถผกเกก็บรรักษาไวห้
เพคืที่อทมีที่โมเสสจะไดห้ใชห้มรัน ณ เวลานมีนี้ไหม? หรคือวด่าโมเสส “ไดห้ถผกหด่ม” ดห้วยรด่างกายหนศึที่งชรัที่วคราวจนกวด่าจะถศึงการ
ฟฟฟื้นคคืนชมีพนรันี้น? ผมไมด่ทราบ โมเสสและเอลมียาหห์ถผกใชห้ในทมีที่นมีนี้เพคืที่อเปป็นสรักขมีพยานแหด่งสวรรคห์เกมีที่ยวกรับการจคาแลง
พระกายของพระครริสตห์ซศึที่งแสดงภาพการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระองคห์ ดรังนรันี้นอาจเปป็นไดห้วด่าโมเสสและเอลมียาหห์
จะเปป็นพยานสองคนนรันี้นทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในวริวรณห์ 11:3-12 ผผห้จะเปป็นสรักขมีพยานกด่อนการเสดก็จกลรับมาของพระผผห้ชด่วย
ใหห้รอดในสงด่าราศมีของพระองคห์ซศึที่งถผกแสดงภาพแลห้วโดยการจคาแลงพระกายของพระองคห์ นอกจากนมีนี้ เอลมียาหห์
ตห้องกลรับมายรังแผด่นดรินโลกตามทมีที่มมีบอกไวห้แลห้วในมาลาคมี 4:5, 6 และตามทมีที่พระเยซผตรรัสไวห้ชรัดเจนในบทนมีนี้ (ขห้อ
11) ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมามาในจริตวริญญาณและฤทธริธิ์เดชของเอลมียาหห์ (ลผกา 1:17) และพระเยซผทรงอห้างอริงถศึง
เรคืที่องนรันี้นตรงนมีนี้ในขห้อ 12 แตด่เอลมียาหห์กก็ตห้องมาจรริง ๆ อยผด่ดมี ไมด่แนด่สองคนนมีนี้ทมีที่เปป็นตรัวแทนของพระราชบรัญญรัตริและ
พวกศาสดาพยากรณห์ จะเปป็นพยานแกด่ชาวโลกทมีที่เปป็นคนอธรรมในกลางความททุกขห์ลคาบากนรันี้นทมีที่มากด่อนการเสดก็จ
กลรับมาของพระครริสตห์ในสงด่าราศมีของพระองคห์

โดยคคาเสนอแนะของเปโตรวด่าจะสรห้างพลรับพลาสามหลรัง (ขห้อ 4) ใหห้พระเยซผ เอลมียาหห์ และโมเสส เปโต
รกก็ตรันี้งใจดมีแตด่ไมด่มมีปฝัญญา พวกเขาตห้องกลรับไปสผด่หทุบเขาแหด่งการทนททุกขห์ พระครริสตห์ตห้องกลรับไปถผกตรศึงกางเขน 
บริดาทมีที่มมีบทุตรชายทมีที่ถผกผมีสริงและเปป็นบห้าคนนรันี้น กคาลรังรอคอยใหห้ใครสรักคนไปรรักษาเขาใหห้หาย (ขห้อ 15) นรัที่นเปป็นเพมียง
สรัญลรักษณห์หนศึที่งของบาปทรันี้งปวงเหลด่านรันี้น ความเศรห้าโศกเสมียใจ และความเจก็บไขห้ของโลกนมีนี้ทมีที่ไมด่อาจถผกรรักษาใหห้
หายไดห้ นอกจากวด่าพระเยซผทรงไปตด่อกรับแผนการของพระบริดา สผด่กางเขนนรันี้น มงกทุฎทรันี้งหลายไมด่มากด่อนกางเขน
ทรันี้งหลาย การครอบครองไมด่มากด่อนการทนททุกขห์ ความสทุขมมีแกด่ครริสเตมียนผผห้ทมีที่เรมียนรผห้และทคาใจยอมรรับความคริดทมีที่
วด่าโลกนมีนี้ไมด่ใชด่บห้านของเขา เชด่นเดมียวกรับอรับราฮรัม อริสอรัค และยาโคบ ขอใหห้เราพอใจทมีที่จะเปป็นผผห้อาศรัยอยผด่บนโลกนมีนี้ 
คนตด่างถริที่น และผผห้สรัญจร ทมีที่แสวงหาดรินแดนทมีที่ดมีกวด่าเมคืที่อพระเยซผจะทรงพาเรากลรับมาเพคืที่อทคาใหห้พระสรัญญาเหลด่า



นรันี้นสคาเรก็จจรริง (ฮบ. 11:8-16) พระครริสตห์ไมด่อาจอยผด่ตด่อพรห้อมกรับวรรณพระพรักตรห์ทมีที่ถผกเปลมีที่ยนของพระองคห์ซศึที่งสด่อง
แสงดทุจดวงอาทริตยห์ในสงด่าราศมีแหด่งการจคาแลงพระกายนรันี้นและละเลยโลกทมีที่พระองคห์ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อทนททุกขห์ ตาย 
และชด่วยพวกเขาใหห้รอด 

นอกจากนมีนี้ เปโตรกก็คริดผริดในการใหห้โมเสสและเอลมียาหห์อยผด่ระดรับเดมียวกรับพระเยซผ พวกเขาเปป็นศาสดา
พยากรณห์ พระองคห์ทรงเปป็นพระบทุตรทมีที่บรังเกริดมาองคห์เดมียวของพระเจห้า พวกเขาเปป็นคนบาปทมีที่อด่อนแอ รรับความ
รอดโดยพระโลหริตทมีที่จะตห้องหลรัที่งรริน พระองคห์ทรงเปป็นพระผผห้ชด่วยใหห้รอดนรันี้น ผผห้ทรงไรห้บาป ดผเหมคือนพระเจห้าทรงตคา
หนริเปโตรในการตรรัสจากสวรรคห์วด่า “ทด่านผผห้นมีนี้เปป็นบทุตรทมีที่รรักของเรา… เจห้าทรันี้งหลายจงฟฝังทด่านเถริด” และพระเยซผ
ทรงยคืนอยผด่ลคาพรัง พระเจห้าจะไมด่ทรงยอมใหห้ศาสดาพยากรณห์หรคือทผตสวรรคห์หนห้าไหนมายคืนเทด่าเทมียมกรับพระครริสตห์
เดก็ดขาด

สงข่าราศทีของพระครริสตย์มาพรข้อมกษับหมผข่เมฆ
จงสรังเกต “เมฆสทุกใส” กห้อนนรันี้นในขห้อ 5 การเผยใหห้ประจรักษห์ของการสถริตอยผด่ดห้วยของพระเจห้ามรักมา

พรห้อมกรับหมผด่เมฆ การสถริตอยผด่ดห้วยของพระเจห้าไดห้นคาทางชนชาตริอริสราเอล ปกปฟ้องพวกเขาและปกอยผด่เหนคือพวก
เขาในเสาเมฆตอนกลางวรันและเสาไฟตอนกลางคคืน (อพย. 13:21, 22; 40:38; กดว. 14:14) เมคืที่อพลรับพลาถผก
ตรันี้งขศึนี้น “แลห้วมมีเมฆกห้อนหนศึที่งมาปกคลทุมเตก็นทห์แหด่งชทุมนทุมชนไวห้ และสงด่าราศมีของพระเยโฮวาหห์กก็อยผด่เตก็มพลรับพลา
นรันี้น” (อพย. 40:34) องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าไดห้ทรงปรากฏแกด่โมเสส “ในเมฆหนาทศึบกห้อนหนศึที่ง” (อพย. 19:9) เมคืที่อ
พระเยซผทรงลอยขศึนี้นไปสผด่สวรรคห์ “มมีเมฆกห้อนหนศึที่งคลทุมพระองคห์ใหห้พห้นสายตาของพวกเขา” (กริจการ 1:9) เมคืที่อ
พระองคห์เสดก็จมาอมีกทมีเพคืที่อจะครอบครอง “ดผเถริด พระองคห์เสดก็จมาพรห้อมกรับหมผด่เมฆ และนรัยนห์ตาททุกดวงจะเหก็น
พระองคห์” (วว. 1:7) หมผด่เมฆสทุกใสควรเปป็นทมีที่นด่าชคืที่นบานแกด่ครริสเตมียน เนคืที่องจากพวกมรันถผกเชคืที่อมโยงเชด่นนรันี้นใน
พระครัมภมีรห์กรับสงด่าราศมีและการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองของพระครริสตห์

มรันคคือ “เมฆสทุกใส” กห้อนหนศึที่งทมีที่ปกคลทุมพระครริสตห์ในสงด่าราศมีแหด่งการจคาแลงพระกายของพระองคห์ 
พระเจห้าไดห้ทรงเผยพระองคห์เองใหห้ประจรักษห์บนภผเขาซมีนายตอนประทานพระราชบรัญญรัตริใน “เมฆหนาทศึบกห้อน
หนศึที่ง” (อพย. 19:16) แตด่ภาพอรันนด่ากลรัวนรันี้นไมด่ใชด่ภาพของเมฆสทุกใสกห้อนหนศึที่งแตด่เปป็นภาพของควรันไฟทมีที่พลทุด่งขศึนี้น
(อพย. 19:18) และ “ความมคืดทศึบ” (อพย. 20:21) ความมคืดของเมฆกห้อนนรันี้นเปป็นสด่วนหนศึที่งทมีที่สคาครัญของความ
เปป็นสรัญลรักษณห์ซศึที่งพระเจห้าทรงตรันี้งพระทรัยทมีที่จะสคืที่อในการประทานพระราชบรัญญรัตรินรันี้น

เมคืที่อโมเสสบอกชนอริสราเอลรทุด่นใหมด่กด่อนเขห้าไปในแผด่นดรินทมีที่ทรงสรัญญาไวห้นรันี้นเกมีที่ยวกรับการประทานพระ
ราชบรัญญรัตริ เขากก็เตคือนใจพวกเขาวด่ามรันมาพรห้อมกรับ “ความมคืด หมผด่เมฆ และความมคืดทศึบ” (พบญ. 4:11 และดผ 
พบญ. 5:22; อพย. 20:21 ดห้วย) พระเจห้าในหมผด่เมฆแหด่งความมคืดทศึบเหลด่านรันี้นทรงเปป็นพระเจห้าแหด่งการพริพากษา 
พระเจห้าแหด่งพระราชบรัญญรัตริ 2 ซามผเอล 22:10, 12; เพลงสดทุดมี 18:11; 97:2 ลห้วนแสดงภาพพระเจห้าวด่าทรงเปปิด
เผยพระองคห์เองในหมผด่เมฆแหด่งความมคืดเพคืที่อทคาลายเหลด่าศรัตรผของพระองคห์ เหก็นไดห้ชรัดวด่าพระเจห้า ตามทมีที่ถผกแสดง
ภาพในพระราชบรัญญรัตริ ทรงหนห้าบศึนี้งใสด่เผด่าพรันธทุห์มนทุษยห์ทมีที่ชรัที่วและมมีความผริดจากหมผด่เมฆมคืดแหด่งการลงโทษทมีที่คทุกคาม
แตด่ในพระเยซผครริสตห์เจห้า พระเจห้าทรงยรินี้มใหห้แกด่เหลด่าคนบาปจากหมผด่เมฆทมีที่สทุกใส เตก็มไปดห้วยพระเมตตาและความ
สวด่าง ชด่างชรัดเจนเหลคือเกรินทมีที่โดยพระราชบรัญญรัตริไมด่มมีเนคืนี้อหนรังใดถผกนรับวด่าชอบธรรมในสายพระเนตรของ



พระองคห์เลย (รม. 3:20; กท. 3:11) และวด่าพระเยซผเองทรงเปป็นทางเดมียวนรันี้นไปถศึงพระเจห้า (ยอหห์น 14:6; กริจการ
4:12; 1 ยอหห์น 5:11, 12) คนเหลด่านรันี้นทมีที่ปฏริเสธพระองคห์ตห้องเผชริญหนห้ากรับความบผดบศึนี้งแหด่งการพริพากษาและหมผด่
เมฆดคามคืดแหด่งการตอบแทน ดห้วยเหตทุนมีนี้เราจศึงไมด่ถผกบอกวด่าหมผด่เมฆจะสทุกใสหรคือดคามคืดในการเสดก็จมาครรันี้งทมีที่สอง
ของพระครริสตห์เมคืที่อพระองคห์ “เสดก็จมาพรห้อมกรับหมผด่เมฆ” จะมมีหมผด่เมฆแหด่งการพริพากษาสคาหรรับเหลด่าคนบาปแตด่
หมผด่เมฆแหด่งสงด่าราศมีสคาหรรับเหลด่าวริสทุทธริชน

ความคริดทมีที่นด่าสนใจกก็คคือวด่า เสาเมฆตอนกลางวรันและเสาไฟตอนกลางคคืนนรันี้นซศึที่งปกคลทุมชนชาตริอริสราเอล
และนคาทางพวกเขาในถริที่นททุรกรันดารเปป็นเมฆแหด่งพระเมตตา ไมด่ใชด่เมฆมคืดแหด่งภผเขาซมีนายและพระราชบรัญญรัตริ 
เมฆทรันี้งสองนรันี้นปรากฏใหห้พวกเขาเหก็น นคาทางพวกเขาและปกปฟ้องพวกเขากด่อนทมีที่พวกเขาไดห้รรับพระราชบรัญญรัตริ
และหลรังจากทมีที่พวกเขาละเมริดพระราชบรัญญรัตรินรันี้นเหมคือนกรัน ในทคานองเดมียวกรัน พระเจห้าในพระเมตตาของ
พระองคห์กก็ทรงอวยพรเรา หมผด่ชนของพระองคห์ เพราะความเมตตาของพระองคห์และไมด่ใชด่ตามบรรดาความชรัที่วชห้า
ของเรา (สดด. 103:10)

จงสรังเกตวด่าพระเจห้าตรรัสสองครรันี้งสองคราออกมาจากเมฆสองกห้อน “ออกมาจากทด่ามกลางเพลริง จาก
เมฆ และจากความมคืดทศึบ” (พบญ. 5:22) พระเจห้าตรรัสดห้วยเสมียงทมีที่ยรินไดห้และประทานบรัญญรัตริสริบประการนรันี้น 
พระราชบรัญญรัตรินรันี้น ซศึที่งนด่าสะพรศึงกลรัวในความชอบธรรมของมรัน บรัญชาใหห้บรรดาคนบาปตห้องรรับโทษถศึงตาย แตด่
ในทมีที่นมีนี้พระเจห้าตรรัสดห้วยเสมียงทมีที่ยรินไดห้ออกมาจากเมฆสทุกใสกห้อนหนศึที่ง โดยตรรัสวด่า “ทด่านผผห้นมีนี้เปป็นบทุตรทมีที่รรักของเรา ผผห้
ซศึที่งเราโปรดปรานมาก” พระเจห้าตรรัสในความชอบธรรมและในการพริพากษาในพระราชบรัญญรัตรินรันี้น แตด่ในพระ
เยซผพระองคห์ทรงยรินี้มพรห้อมกรับความเมตตา! คนทรันี้งปวงผผห้อยผด่ภายใตห้พระราชบรัญญรัตริกก็อยผด่ภายใตห้คคาแชด่งสาปหนศึที่ง 
เพราะมมีเขมียนไวห้วด่า “ททุกคนทมีที่ไมด่ไดห้กระทคาตามททุกขห้อความซศึที่งเขมียนไวห้ในหนรังสคือแหด่งพระราชบรัญญรัตริตด่อไปกก็ตห้อง
ถผกสาปแชด่ง” (กท. 3:10) แตด่จงสรรเสรริญพระนามของพระองคห์ “พระครริสตห์ทรงไถด่พวกเราใหห้พห้นจากการสาป
แชด่งแหด่งพระราชบรัญญรัตริแลห้ว” (กท. 3:13) พระเจห้าทรงพอพระทรัยยริที่งนรักในพระครริสตห์และเราททุกคนทมีที่อยผด่ใน
พระองคห์กก็เปป็นทมีที่พอพระทรัยยริที่งนรักตด่อพระเจห้า “พระองคห์ทรงบรันดาลใหห้พวกเราเปป็นทมีที่ชอบพระทรัยในผผห้ทรงเปป็น
ทมีที่รรักนรันี้น ในพระองคห์นรันี้น พวกเราไดห้รรับการไถด่โดยทางพระโลหริตของพระองคห์ การอภรัยโทษบาปของพวกเรา ตาม
ความมรัที่งครัที่งทรันี้งหลายแหด่งพระคทุณของพระองคห์” (อฟ. 1:6, 7) จงสรังเกตคคาวด่า “ผผห้ซศึที่งเราโปรดปรานมาก” (ขห้อ 5) 
กรับ “เปป็นทมีที่ชอบพระทรัยในผผห้ทรงเปป็นทมีที่รรักนรันี้น ในพระองคห์นรันี้น พวกเราไดห้รรับการไถด่โดยทางพระโลหริตของ
พระองคห์” พระคคาทรันี้งสองตอนนรันี้นกลด่าวถศึงพระครริสตห์ ผผห้เดมียวทมีที่ความชอบธรรมของพระองคห์เปป็นทมีที่พอพระทรัยพระ
บริดา!

ตรงนมีนี้ตด่อหนห้าโมเสสซศึที่งพระราชบรัญญรัตริไดห้ประทานใหห้โดยทางเขา และตด่อหนห้าเอลมียาหห์ ซศึที่งเปป็นตรัวแทน
คนหนศึที่งของพวกศาสดาพยากรณห์ พระบริดาในเสมียงทมีที่ยรินไดห้ทรงบรัญชาเราใหห้ฟฝังพระบทุตรของพระองคห์ผผห้ซศึที่ง
พระองคห์ทรงโปรดปรานยริที่งนรัก ความกลรัวและการหมอบกราบของอรัครทผตทรันี้งสาม (ขห้อ 6) เปป็นเหมคือนของยอหห์น
ในครรันี้งทมีที่สองนรันี้นเมคืที่อบนเกาะปฝัทมอสเขาไดห้เหก็นพระเยซผอมีกในสงด่าราศมีของพระองคห์ (วว. 1:17) จงสรังเกตความ
กลรัวนรันี้นทมีที่บรรดาคนบาปจะมมีเมคืที่อพระองคห์เสดก็จมาครรันี้งทมีที่สองตามทมีที่ถผกใหห้ภาพประกอบโดยเสมียงครที่คาครวญทมีที่ถผก
บอกไวห้แลห้วในวริวรณห์ 1:7 จงสรังเกตคคาตรรัสของขห้อ 5 กรับคคาตรรัสจากสวรรคห์เมคืที่อพระเยซผทรงรรับบรัพตริศมา (มธ. 



3:17) ทรันี้งสองครรันี้งพระเจห้าตรรัสวด่า “ทด่านผผห้นมีนี้เปป็นบทุตรทมีที่รรักของเรา ผผห้ซศึที่งเราโปรดปรานมาก” 
_______________________

ขข้อ 9-13:
17:9 และขณะทมีที่พวกเขาลงมาจากภผเขา พระเยซผ
ทรงกคาชรับพวกเขา โดยตรรัสวด่า “อยด่าบอกเรคืที่องนริมริต
นมีนี้แกด่ผผห้ใด จนกวด่าบทุตรมนทุษยห์จะเปป็นขศึนี้นมาจากความ
ตาย”
17:10 และพวกสาวกของพระองคห์กก็ทผลถาม
พระองคห์ โดยทผลวด่า “แลห้วทคาไมพวกธรรมาจารยห์จศึง
กลด่าววด่า เอลมียาหห์จะตห้องมากด่อน”
17:11 และพระเยซผทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขา

วด่า “แทห้จรริง เอลมียาหห์ตห้องมากด่อน และทคาใหห้สริที่ง
สารพรัดกลรับคคืนสผด่สภาพเดริม
17:12 แตด่เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า เอลมียาหห์นรันี้น
ไดห้มาแลห้ว และพวกเขาไมด่ไดห้รผห้จรักทด่าน แตด่ไดห้ทคาแกด่
ทด่านสริที่งใดกก็ตามทมีที่พวกเขาไดห้ปรารถนา บทุตรมนทุษยห์
จะตห้องทนททุกขห์จากพวกเขาเชด่นเดมียวกรัน”
17:13 แลห้วพวกสาวกจศึงเขห้าใจวด่า พระองคห์ไดห้ตรรัส
แกด่พวกเขาเลก็งถศึงยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา

พระเยซผสนทนาเรชที่องการจสาแลงพระกายนษัชื้น
กษับพวกสาวก

พระเยซผทรงกคาชรับพวกเขาอมีก เหมคือนทมีที่พระองคห์ทรงกคาชรับบด่อย ๆ กด่อนหนห้านมีนี้ ไมด่ใหห้พผดเรคืที่องการ
อรัศจรรยห์ทรันี้งหลายของพระองคห์ ฤทธริธิ์เดชของพระองคห์ ความเปป็นพระเจห้าของพระองคห์กรับผผห้อคืที่น (มธ. 16:20; มก. 
1:44; 5:43)

พวกอรัครทผตตห้องไมด่บอกเลด่าเกมีที่ยวกรับการจคาแลงพระกายนรันี้นจนกวด่าหลรังจากทมีที่พระครริสตห์ทรงเปป็นขศึนี้นจาก
ตายแลห้ว (ขห้อ 9) พวกเขาเชคืที่อฟฝังคคาบรัญชาของพระองคห์ตามทมีที่เราเรมียนรผห้ในลผกา 9:36 พระเยซผทรงถผกพวกยริว
ปฏริเสธแลห้วในฐานะกษรัตรริยห์ของพวกเขา บทุตรของดาวริด ฉะนรันี้น แกด่พวกยริวเหลด่านมีนี้ทมีที่เปป็นคนชรัที่ว ตรันี้งแตด่นมีนี้ไป 
พระองคห์ทรงเสนอพยานหลรักฐานเดมียวเทด่านรันี้นทมีที่แสดงถศึงความเปป็นพระเจห้าและความเปป็นพระเมสสริยาหห์ของ
พระองคห์ นรัที่นคคือ การทมีที่พระองคห์ทรงเปป็นขศึนี้นจากตายหลรังวรันทมีที่สาม ซศึที่งเปป็นหมายสคาครัญของศาสดาพยากรณห์โย
นาหห์ (มธ. 12:39, 40; 16:4)

หลรังจากไดห้เหก็นเอลมียาหห์ในภาพการจคาแลงพระกายนรันี้นแลห้ว พวกอรัครทผตกก็ทผลขอคคาอธริบายเกมีที่ยวกรับ
มาลาคมี 4:5, 6 (ดผ ขห้อ 10) พระเยซผทรงตอบวด่าแทห้จรริงแลห้วเอลมียาหห์ตห้องมาจรริง ๆ การอรัศจรรยห์หลายประการจะ
ถผกกระทคาและใจของพด่อหลายคนจะถผกหรันมาหาลผก ๆ และใจของลผก ๆ จะหรันมาหาพด่อของพวกเขา เหก็นไดห้ชรัด
วด่าโดยคคาพยานและการอรัศจรรยห์เหลด่านรันี้นของเอลมียาหห์ซศึที่งเปป็นหนศึที่งในพยานสองคนนรันี้นกด่อนถศึงวรันยริที่งใหญด่และนด่า
กลรัวนรันี้นขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้า (วว. 11:3-12) จงเปรมียบเทมียบวริวรณห์ 11:6 กรับฤทธริธิ์เดชทมีที่ประทานใหห้แกด่เอลมียาหห์
ใน 1 พงศห์กษรัตรริยห์ 17:1 แตด่ขห้อ 12 กลด่าวถศึงยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาตามทมีที่ขห้อ 13 อธริบาย ยอหห์นเปป็นศาสดา
พยากรณห์ชนริดเดมียวกรับเอลมียาหห์ มาลาคมี 4:5, 6 จะมมีการสคาเรก็จจรริงสองชรันี้น มรันถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงแลห้วในเชริง
เปรมียบเปรยในยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมาผผห้ซศึที่งมาแลห้ว “ในอารมณห์และฤทธริธิ์เดชของเอลมียาหห์” (ลผกา 1:17) อยด่างไร
กก็ตาม มรันจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงตามตรัวอรักษรโดยเอลมียาหห์ (ขห้อ 12) 

มมีบทเรมียนหนศึที่งทมีที่ปลอบประโลมใจเรามากทมีที่สทุดในขห้อเทก็จจรริงทมีที่วด่าสาวกเหลด่านรันี้นรผห้จรักโมเสสและเอลมียาหห์ 



เราจะไมด่ตห้องถผกแนะนคาใหห้รผห้จรักกรันเมคืที่อเราไปถศึงสวรรคห์แตด่ “เวลานรันี้นขห้าพเจห้าจะรผห้แจห้งเหมคือนอยด่างทมีที่ทรงรผห้จรัก
ขห้าพเจห้าดห้วย” (1 คร. 13:12) ในทคานองเดมียวกรัน ผผห้มาเยคือนทรันี้งสองนรันี้นจากสวรรคห์ทราบวด่ากคาลรังเกริดอะไรขศึนี้นบน
แผด่นดรินโลกและทราบเกมีที่ยวกรับการตรศึงกางเขนทมีที่จะมานรันี้นของพระผผห้ชด่วยใหห้รอด “การจากไปของพระองคห์ ซศึที่ง
พระองคห์จะทคาใหห้สคาเรก็จทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม” (ลผกา 9:31) บรรดาคนทมีที่เรารรักทมีที่ไดห้ลด่วงหนห้าเราไปกด่อนแลห้วรผห้วด่ากคาลรัง
เกริดอะไรขศึนี้นบนโลก พวกเขาพผดกรับเราไมด่ไดห้แตด่พวกเขาเปป็นพยานหมผด่ใหญด่ทมีที่อยผด่ลห้อมรอบเรา (ฮบ. 12:1) พวกเขา
ชคืที่นชมยรินดมีตด่อหนห้าเหลด่าทผตสวรรคห์เมคืที่อคนบาปคนหนศึที่งกลรับใจใหมด่ (ลผกา 15:7, 10) โลกทมีที่เรามองไมด่เหก็นไมด่ไดห้อยผด่
หด่างไกลและพวกเขามมีความสทุขจรริง ๆ ทมีที่ไดห้อยผด่กรับพระผผห้ชด่วยใหห้รอดทมีที่นรัที่น! ดผคคาเทศนาของผผห้แตด่ง “Tears in 
Heaven” ในหนรังสคือ “And God Remembered…” และคคาเทศนา “Spectators in the Heavenly 
Grandstand” ในหนรังสคือ The Scarlet Sin and Other Revival Sermons ทมีที่พผดถศึงความรผห้ทมีที่เหลด่าวริสทุทธริชน
ในสวรรคห์มมีเกมีที่ยวกรับพวกเราบนแผด่นดรินโลก

_________________
ขข้อ 14-21:

17:14 และเมคืที่อพระเยซผกรับพวกสาวกมาถศึง
ประชาชนแลห้ว มมีชายคนหนศึที่งมาหาพระองคห์ โดย
คทุกเขด่าลงตด่อพระองคห์ และทผลวด่า
17:15 “พระองคห์เจห้าขห้า ขอทรงพระเมตตาแกด่บทุตร
ชายของขห้าพระองคห์ ดห้วยวด่าเขาเปป็นคนบห้า และมมี
ความททุกขห์เวทนามาก เพราะเขาตกไฟบด่อย ๆ และ
ตกนนี้คาบด่อย ๆ
17:16 และขห้าพระองคห์ไดห้พาเขามาหาพวกสาวก
ของพระองคห์ และพวกเขารรักษาเขาใหห้หายไมด่ไดห้”
17:17 แลห้วพระเยซผทรงตอบและตรรัสวด่า “โอ คน
ชรัที่วอายทุทมีที่ขาดความเชคืที่อและมมีทริฐริชรัที่ว เราจะตห้องอยผด่
กรับทด่านทรันี้งหลายนานเทด่าใด เราจะตห้องอดทนกรับ
ทด่านทรันี้งหลายนานเทด่าใด จงพาเดก็กนรันี้นมาหาเราทมีที่นมีที่
เถริด”
17:18 และพระเยซผตรรัสหห้ามผมีนรันี้น และมรันกก็ออกไป

จากเขา และเดก็กนรันี้นกก็หายเปป็นปกตริตรันี้งแตด่ชรัที่วโมงนรันี้น
เอง
17:19 แลห้วพวกสาวกมาเฝฟ้าพระเยซผเปป็นการสด่วน
ตรัว และทผลวด่า “ทคาไมพวกขห้าพระองคห์ขรับผมีนรันี้นออก
ไมด่ไดห้”
17:20 และพระเยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “เพราะเหตทุ
ความไมด่เชคืที่อของพวกทด่าน เพราะเรากลด่าวความ
จรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ถห้าพวกทด่านมมีความเชคืที่อเทด่า
เมลก็ดมรัสตารห์ดเมลก็ดหนศึที่ง พวกทด่านจะกลด่าวแกด่ภผเขา
นมีนี้วด่า ‘จงเลคืที่อนจากทมีที่นมีที่ไปยรังสถานทมีที่โนด่น’ และมรันกก็
จะเลคืที่อน และไมด่มมีสริที่งใดทมีที่จะเปป็นไปไมด่ไดห้สคาหรรับ
พวกทด่านเลย
17:21 แตด่ผมีชนริดนมีนี้จะไมด่ยอมออก เวห้นแตด่โดยการ
อธริษฐานและการอดอาหาร”

บธตรชายททีที่เปป็นบข้าของบริดาคนหนซที่งไดข้รษับการรษักษาใหข้หาย
พระเยซผนด่าจะทรงทราบวด่ามมีคนตห้องการพระองคห์มากเหลคือเกรินทมีที่ตมีนเขานรันี้น นมีที่เปป็นเหตทุผลมากพอทมีที่วด่า

ทคาไมพวกเขาไมด่สามารถสรห้างพลรับพลาสามหลรังและอยผด่ตด่อบนภผเขานรันี้นไดห้
จงสรังเกต “ประชาชน” (ขห้อ 14) มรันคงเปป็นฝผงชนหมผด่ใหญด่กลทุด่มเดริมนรันี้นทมีที่ไดห้ตริดตามพระองคห์ไปทรัที่วแควห้น

กาลริลมี พรห้อมกรับผผห้คนกลทุด่มอคืที่นบห้าง พวกเขาไดห้ตริดตามพระองคห์มาตรันี้งแตด่เหตทุการณห์ในมรัทธริว 4:24, 25 และถผก



กลด่าวถศึงหลรังจากนรันี้นในมรัทธริว 5:1, 8:1, 18; 9:8, 36; 11:7; 12:15; 13:2, 34, 36; 14:14, 15, 19, 22, 23; 
15:30, 32, 33, 35, 36, 39 บางครรันี้งฝผงชนกลทุด่มนมีนี้ถผกพผดถศึงในฐานะ “ผผห้คนมากมาย” บางครรันี้งกก็ในฐานะ “ฝผงชน
หมผด่ใหญด่” บางครรันี้งกก็ในรผปพหผพจนห์

อด่านในมาระโก 9:14-29 และในลผกา 9:37-43 ซศึที่งมมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรัน เกมีที่ยวกรับการรรักษาเดก็กชายผผห้นมีนี้ใหห้
หาย ฝผงชนทรันี้งหมดนรันี้นตคืที่นเตห้นอยด่างมาก (มาระโก 9:15) บทุตรชายนรันี้นเปป็นคนบห้า (ขห้อ 15) ถผก “ผมีใบห้” ตนหนศึที่งเขห้า
สริง (มาระโก 9:17) อรัครทผตทรันี้งเกห้าคนนรันี้นทมีที่ไมด่ไดห้ขศึนี้นไปบนภผเขานรันี้นเพคืที่อเหก็นภาพการจคาแลงพระกายกก็รรักษาเดก็ก
ชายคนนรันี้นใหห้หายไมด่ไดห้ ขห้อ 16 เปป็นขห้อทมีที่นด่าเศรห้า ชด่างเปป็นคคากลด่าวโทษครริสเตมียนทรันี้งหลายจรริง ๆ! จงเปรมียบเทมียบ
มรันกรับลผกา 11:6 ครริสเตมียนโดยเฉลมีที่ยไมด่มมีขนมปฝังนรันี้นใหห้เหลด่าคนบาป ฤทธริธิ์เดชทมีที่จะชด่วยเหลคือคนเหลด่านรันี้นทมีที่ททุกขห์
รห้อน ชายผผห้นรันี้นทคาถผกแลห้วในการพาบทุตรชายของตนมาหาเหลด่าสาวกของพระเยซผ คนเหลด่านรันี้นทมีที่ตริดตามพระ
ครริสตห์ควรมมีฤทธริธิ์เดชของพระครริสตห์ เมคืที่อเราอยากสด่งผผห้คนใหห้ไปเสมียทรันี้ง ๆ ทมีที่ทห้องวด่าง เพราะการขาดความเชคืที่อและ
การขาดฤทธริธิ์เดชของเรา พระเยซผกก็อยากตรรัสแกด่เราเหมคือนทมีที่พระองคห์ไดห้ตรรัสแกด่สริบสองคนนรันี้นวด่า “พวกเขาไมด่
จคาเปป็นตห้องไปจากทมีที่นมีที่ พวกทด่านจงเลมีนี้ยงพวกเขาเถริด” (มธ. 14:16) ตด่อมา ในกรณมีเชด่นนรันี้น หลรังจากทมีที่พระเยซผ
ทรงจากไปแลห้ว พวกอรัครทผตและครริสเตมียนคนอคืที่น ๆ กก็มมีความเชคืที่อนรันี้นทมีที่จะรรักษาใหห้หาย (กริจการ 3:1-8; 5:15, 
16; 8:7; 9:32-42; 19:12; 28:8, 9) ผผห้คนมมีภาระมากมายเหลคือเกรินและครริสเตมียนทรันี้งหลายควรทมีที่จะมมีฤทธริธิ์เดช
จากพระเจห้าเพคืที่อทมีที่จะชด่วยเหลคือ ไมด่ใชด่คนปฝ่วยททุกคนจะไดห้รรับการรรักษาใหห้หายและไมด่ใชด่ผผห้หลงหายททุกคนจะรรับ
ความรอด แตด่แนด่นอนวด่าเราจะทคาไดห้มากกวด่าเดริมหากเรามมีความเชคืที่อในพระเจห้า

จงสรังเกตคคาตคาหนริของพระเยซผในขห้อ 17 และ 20 อยด่าแกห้ตรัวใหห้สาวกเหลด่านมีนี้ พวกเขาคงขรับผมีนรันี้นออกไป
ไดห้แลห้วหากไมด่ใชด่เพราะความไมด่เชคืที่อของพวกเขา “แตด่โดยปราศจากความเชคืที่อ เปป็นไปไมด่ไดห้ทมีที่จะเปป็นทมีที่พอพระทรัย
พระองคห์” (ฮบ. 11:6) การมมีความเชคืที่อเพคืที่อจะรรับสริที่งวริเศษหลายประการเปป็นคคาบรัญชาทมีที่จรริงจรังของพระเยซผ 
(มาระโก 11:22) อด่านบทสนทนานรันี้นระหวด่างพระเยซผกรับบริดาผผห้นรันี้นทมีที่ใหห้ไวห้ในมาระโก 9:21-24 ตรงนรันี้นในขห้อ 23 
พระเยซผทรงใหห้คคาสรัญญาทมีที่นด่าทศึที่งวด่า “สริที่งสารพรัดกก็เปป็นไปไดห้แกด่ผผห้ทมีที่เชคืที่อ” นรัที่นเปป็นพระสรัญญาหนศึที่งอรันเปป็นสากลและ
ไมด่ถผกจคากรัดอยผด่ทมีที่นรัที่นหรคือทมีที่อคืที่นใดยกเวห้นโดยเรคืที่องของความเชคืที่อ เราควรทมีที่จะอธริษฐานเหมคือนทมีที่บริดาผผห้นรันี้นไดห้กระทคา 
พรห้อมนนี้คาตาวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า ขห้าพระองคห์เชคืที่อ ขอพระองคห์โปรดชด่วยเกมีที่ยวกรับการขาดความเชคืที่อของขห้า
พระองคห์ดห้วยเถริด” (มาระโก 9:24)

ความไมด่เชคืที่อในทมีที่นมีนี้เปป็นบาปอยด่างหนศึที่งและบด่งบอกวด่าบด่อยครรันี้งเราสามารถพริชริตความไมด่เชคืที่อของเราไดห้ 
เรามมีความเชคืที่อไดห้ หากเราทคาสริที่งทมีที่ถผกตห้องนรันี้น “ความเชคืที่อจศึงมาโดยการไดห้ยริน และการไดห้ยรินกก็มาโดยพระวจนะ
ของพระเจห้า” (รม. 10:17) หากพวกเขาไดห้ตรศึกตรองพระครัมภมีรห์อยด่างทมีที่พวกเขาควรกระทคา พวกเขากก็คงมมีความ
เชคืที่อมากขศึนี้นไปแลห้ว ความเชคืที่อเปป็นของประทานหนศึที่งของพระเจห้า บด่อยครรันี้งถผกประทานใหห้เปป็นคคาตอบแกด่คคา
อธริษฐานเหมคือนทมีที่ประทานมรันใหห้อยด่างชรัดเจนแกด่บริดาคนนมีนี้ผผห้อธริษฐานวด่า “พระองคห์เจห้าขห้า…ขอพระองคห์โปรดชด่วย
เกมีที่ยวกรับการขาดความเชคืที่อของขห้าพระองคห์ดห้วยเถริด” (มาระโก 9:24) ถห้าสาวกเกห้าคนนมีนี้ไดห้ไปกรับพระเยซผและอมีก
สามคนนรันี้นขศึนี้นไปในภผเขานรันี้นเพคืที่อจะอธริษฐาน พวกเขากก็อาจมมีความเชคืที่อพอเพคืที่อรรับพระพรนมีนี้เมคืที่อพวกเขากลรับลงมา
ความไมด่เชคืที่อเปป็นบาปอยด่างหนศึที่ง บาปอยด่างหนศึที่งทมีที่เราหลมีกเลมีที่ยงไดห้



การศศึกษาคห้นควห้าอยด่างเหมาะสมและการใครด่ครวญพระวจนะของพระเจห้า สรรเสรริญพระเจห้าสคาหรรับ
พระพรทรันี้งหลายในอดมีต ความเชคืที่อฟฝังตด่อพระบรัญชาตด่าง ๆ ของพระเจห้า คคาอธริษฐานทมีที่จรริงจรังและนบนอบเชคืที่อฟฝัง
อยผด่เสมอจะทคาใหห้ความเชคืที่อเตริบโต ความเชคืที่อเปป็นสด่วนหนศึที่งของผลของพระวริญญาณ (กท. 5:22) คนเหลด่านรันี้นทมีที่เตก็ม
เปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณกก็จะมมีความเชคืที่อเพริที่มขศึนี้น ดผสริวด่าการเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณและความเชคืที่อถผกเชคืที่อมโยง
กรันในกรณมีของสเทเฟน (กริจการ 6:5, 8) และในกรณมีของบารนาบรัส (กริจการ 11:24) จงสรังเกตความเชคืที่อมโยง
กรันของความเชคืที่อและคคาอธริษฐานในขห้อ 20 และ 21 และในมาระโก 9:29 แนด่นอนทมีที่สทุดวด่าการอธริษฐานแบบไมด่
ลดละ ไมด่หยทุดหยด่อน และถวายตรัวทคาใหห้เกริดความเชคืที่อทมีที่พอพระทรัยตด่อพระเจห้า ถห้าสาวกเหลด่านมีนี้ไดห้อธริษฐานอยด่างทมีที่
พวกเขาควรกระทคา พวกเขากก็คงมมีความเชคืที่อเพคืที่อการรรักษาเดก็กชายคนนรันี้นใหห้หาย ดผหนรังสคือของผผห้แตด่ง PRAYER-
Asking and Receiving ในบททมีที่มมีชคืที่อวด่า “Have Faith in God” สคาหรรับวริธมีทมีที่จะทคาใหห้ความเชคืที่อเตริบโต

สคาเนาครัดลอกสมรัยโบราณบางฉบรับของภาคพรันธสรัญญาใหมด่ภาษากรมีกตรัดขห้อ 21 และคคาวด่า “และการ
อดอาหาร” ออกไปจากมาระโก 9:29 ในพระครัมภมีรห์ฉบรับ American Standard Version ถห้อยคคาเหลด่านมีนี้จศึงถผก
ตรัดออกไป อยด่างไรกก็ตาม แมห้หากวด่าขห้อ 21 ถผกตรัดออกไป นรัที่นกก็ไมด่ไดห้เปลมีที่ยนแปลงขห้อเทก็จจรริงทมีที่วด่าการอดอาหาร
มรักถผกแนะนคาใหห้กระทคารด่วมกรับการอธริษฐานในพระครัมภมีรห์ อทุปนริสรัยทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดในพระครัมภมีรห์รวมการอดอาหาร
เขห้าไวห้กรับการอธริษฐาน (มธ. 9:15; กริจการ 13:2, 3; 2 คร. 11:27) และมรันไมด่เปลมีที่ยนแปลงคคาสอนทมีที่ชรัดเจนและ
โดดเดด่นของพระเยซผทมีที่วด่าพวกสาวกลห้มเหลวเพราะความไมด่เชคืที่อ (ขห้อ 20) วด่าความไมด่เชคืที่อนมีนี้ไมด่เปป็นทมีที่พอพระทรัยตด่อ
พระเยซผ (ขห้อ 17) และวด่าความไมด่เชคืที่อเปป็นผลมาจากการขาดการอธริษฐาน (มาระโก 9:29)

  อยด่าใหห้เราสงสรัยวด่าเดก็กคนนมีนี้ถผกผมีตนหนศึที่งสริงจรริง ๆ หรคือไมด่ เหลด่าวริญญาณชรัที่วอยผด่รอบตรัวเรา มรักเปป็นเหตทุ
ใหห้เกริดโรคภรัยตด่าง ๆ เชด่น การเสมียสตริ (ขห้อ 15; มธ. 8:28; ลก. 8:27, 29, 35) เหลด่าวริญญาณชรัที่วบางครรันี้งกก็เปป็น
ตรัวการของความตาบอดและความเปป็นใบห้ (มธ. 12:22) เหลด่านมีนี้เปป็นกรณมีทมีที่ทรักษะทางการแพทยห์รรักษาใหห้หายไมด่
ไดห้และมมีหลายกรณมีเชด่นนรันี้นในวรันนมีนี้

เราควรเชคืที่อขห้อ 20 ตามตรัวอรักษร พระเยซผตรรัสสริที่งเดมียวกรันอมีกในมรัทธริว 21:21, 22; มาระโก 9:23, และ
มาระโก 11:23, 24 พระสรัญญาเหลด่านรันี้นกลด่าวชรัดเจนวด่ามมีไวห้สคาหรรับ “ผผห้ใดกก็ตาม” วด่ามรันเกมีที่ยวขห้องกรับคคาขอใด
กก็ตาม “สริที่งใดกก็ตามทมีที่พวกทด่านปรารถนา” และ “สริที่งใดกก็ตาม”  ไมด่มมีการบอกใบห้เลยวด่าพระสรัญญาเหลด่านรันี้นมมีไวห้
สคาหรรับพวกอรัครทผตเทด่านรันี้นหรคือแมห้กระทรัที่งสคาหรรับยทุคนรันี้นเทด่านรันี้น พระเจห้าไมด่ทรงเปลมีที่ยนแปลงหลรักการทรันี้งหลาย
ของพระองคห์ในสด่วนของคคาอธริษฐานทมีที่ไดห้รรับคคาตอบ ความเชคืที่อมมีคด่าประเสรริฐตด่อพระเจห้าในสมรัยประทานหนศึที่งพอ 
ๆ กรับในอมีกสมรัยหนศึที่ง สคาหรรับพระสรัญญาอคืที่น ๆ ทมีที่ไดห้รรับพระพรเชด่นนรันี้นในเรคืที่องคคาตอบทมีที่ไมด่จคากรัดทมีที่มมีตด่อคคาอธริษฐาน
แหด่งความเชคืที่อ ดผเพลงสดทุดมี 81:10, เยเรมมียห์ 33:3, ยอหห์น 14:13, 14; 16:23, 24 และ 1 ยอหห์น 3:22 ทมีที่คคาอรัน
เปปีปี่ยมสทุขนรันี้น “สริที่งใดกก็ตาม” ถผกใชห้อมีก

______________________
ขข้อ 22, 23:

17:22 และขณะทมีที่พระองคห์กรับพวกสาวกอาศรัยอยผด่
ในแควห้นกาลริลมี พระเยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “บทุตร

มนทุษยห์จะถผกทรยศใหห้อยผด่ในมคือของคนทรันี้งหลาย
17:23 และเขาทรันี้งหลายจะประหารชมีวริตทด่านเสมีย 



และในวรันทมีที่สามทด่านจะถผกชทุบใหห้เปป็นขศึนี้นมาใหมด่” และพวกสาวกกก็เปป็นททุกขห์ยริที่งนรัก
พระเยซผทรงบอกลข่วงหนข้าถซงการถผกตรซงกางเขนของพระองคย์อทีก

พระผผห้ชด่วยใหห้รอดทรงผลรักดรันเขห้าสผด่ใจของเหลด่าสาวกอมีกถศึงความแนด่นอนเกมีที่ยวกรับการถผกทรยศ การ
สรินี้นพระชนมห์ และการคคืนพระชนมห์ของพระองคห์ ดผมาระโก 9:30-32 และลผกา 9:43-45 เชด่นกรัน พระเยซผไมด่ทรง
ประหลาดพระทรัย แตด่ทรงทราบมาตรันี้งแตด่ตห้นวด่าจทุดจบจะเปป็นเชด่นไร และทรงจงใจสละพระองคห์เองใหห้
สรินี้นพระชนมห์เพคืที่อเหลด่าคนบาป คราวนมีนี้สาวกเหลด่านรันี้นกก็ยรังไมด่เขห้าใจความจคาเปป็นของการสรินี้นพระชนมห์ของพระองคห์ 
(มาระโก 9:32) ไมด่ยอมรรับคคาตรรัสของพระองคห์วด่าเปป็นขห้อเทก็จจรริงหนศึที่ง เพราะพวกเขาไมด่ไดห้คาดหมายการคคืน
พระชนมห์ของพระองคห์จากพวกคนตายแมห้กระทรัที่งในตอนทมีที่พระองคห์ทรงถผกตรศึงกางเขน (ลผกา 24:11-24 และโดย
เฉพาะยอหห์น 20:9) พวกเขาไมด่เขห้าใจและกลรัวทมีที่จะทผลถามพระเยซผวด่าพระองคห์ทรงหมายความวด่าอะไร (มาระโก
9:32; ลผกา 9:45) พวกเขาเศรห้าใจมาก ๆ (ขห้อ 23) เราคริดวด่าความเหนมียมอายของพวกเขาเปป็นเพราะการทมีที่พระ
เยซผทรงตคาหนริเปโตรในมรัทธริว 16:22, 23 เพราะคคาถามเดมียวกรันนรันี้น

พระเยซผไมด่เคยลคืมเลยสรักชรัที่วขณะวด่าพระองคห์จะตห้องตาย ฝผงชนเหลด่านรันี้นทมีที่ตริดตามพระเยซผไปทรัที่ว อยาก
ใหห้พระเยซผรรักษาคนเจก็บปฝ่วยของพวกเขาใหห้หายและทคาใหห้พวกเขาอริที่มทห้อง หลอกพระเยซผไมด่ไดห้เลยและพวกเขา
ไมด่ควรหลอกเหลด่านรักเทศนห์วรันนมีนี้ โลกทมีที่ชรัที่วและไมด่มมีใจบรังเกริดใหมด่นมีนี้เปป็นศรัตรผของพระเยซผครริสตห์ และมรันเปป็นศรัตรผ
ของครริสเตมียนททุกคนทมีที่สรัตยห์ซคืที่ออยด่างทมีที่เขาควรจะเปป็น (ยอหห์น 15:18-24) พระเยซผทรงทราบใจทมีที่ชรัที่วของ
มนทุษยชาตริ แตด่ความชรัที่วนรันี้นไมด่ไดห้เปป็นทมีที่ประจรักษห์ชรัดอยด่างเตก็มทมีที่ในสายตาของเราจนกระทรัที่งมรันไดห้ตรศึงพระบทุตรของ
พระเจห้าผผห้เปป็นทมีที่รรักทมีที่กางเขน

ขห้อพระคคาตอนนมีนี้บอกเปป็นนรัยวด่าพระเยซผทรงปฏริเสธพระองคห์เอง ทรงตรศึงพระองคห์เองททุกวรันทมีที่กางเขน
เหมคือนทมีที่พระองคห์ทรงบรัญชาครริสเตมียนทรันี้งหลายใหห้กระทคา (ลผกา 9:23) นรัที่นคคือ พระองคห์ทรงยรินยอมททุกวรันตด่อการ
ตรศึงกางเขนทมีที่จะมานรันี้นและทรงเผชริญหนห้ามรันดห้วยใจชคืที่นบานและความมทุด่งมรัที่น (อสย. 50:6, 7)

_________________
ขข้อ 24-27:

17:24 และเมคืที่อพระองคห์กรับพวกสาวกมาถศึงเมคืองคา
เปอรนาอทุมแลห้ว พวกคนเกก็บคด่าบคารทุงพระวริหารมา
หาเปโตร และกลด่าววด่า “อาจารยห์ของพวกทด่านไมด่
เสมียคด่าบคารทุงพระวริหารหรคือ”
17:25 เปโตรกลด่าววด่า “เสมีย” และเมคืที่อเปโตรเขห้ามา
ในบห้าน พระเยซผทรงถามเขากด่อน โดยตรรัสวด่า 
“ทด่านคริดอะไร ซมีโมนเออ๋ย บรรดากษรัตรริยห์ของแผด่น
ดรินโลกเกก็บภาษมีหรคือสด่วยจากผผห้ใด จากโอรสทรันี้ง
หลายของพระองคห์เอง หรคือจากพวกคนตด่างชาตริ”

17:26 เปโตรทผลพระองคห์วด่า “จากพวกคนตด่าง
ชาตริ” พระเยซผจศึงตรรัสกรับเขาวด่า “ถห้าเชด่นนรันี้นโอรส
ทรันี้งหลายกก็เปป็นไท
17:27 แตด่อยด่างไรกก็ตาม เกรงวด่าเราทรันี้งหลายทคาใหห้
พวกเขาสะดทุด ทด่านจงไปทมีที่ทะเล และตกเบก็ด และ
จรับปลาตรัวแรกทมีที่ขศึนี้นมา และเมคืที่อทด่านเปปิดปากของ
มรันแลห้ว ทด่านจะพบเงรินแผด่นหนศึที่ง จงเอาเงรินนรันี้น 
และใหห้แกด่พวกเขาสคาหรรับเรากรับทด่านเถริด”



พระเยซผและเงรินคข่าบสารธงพระวริหาร; การอษัศจรรยย์
เรชที่องเงรินในปากปลาตษัวหนซที่ง

“พวกคนเกก็บคด่าบคารทุงพระวริหาร” (ขห้อ 24) เปป็นพวกคนเกก็บภาษมีในเมคืองคาเปอรนาอทุม พวกคนเกก็บ
ภาษมีเปป็นพวกคนโลภมาก เปป็นทมีที่เกลมียดชรังอยด่างมากในหมผด่พวกยริว ถศึงแมห้วด่ามรัทธริวหรคือเลวมี หนศึที่งในอรัครทผตสริบสอง
คนนรันี้น เคยเปป็นคนเกก็บภาษมีกก็ตาม (มธ. 9:9; 10:3) จคาไวห้วด่ามรัทธริวกก็มาจากเมคืองนมีนี้ คคือเมคืองคาเปอรนาอทุม และ
พวกคนเกก็บภาษมีคนอคืที่น ๆ ทมีที่ยรังไมด่ไดห้กลรับใจเชคืที่อ ซศึที่งอาจเปป็นคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้รรับประทานอาหารกรับพระเยซผหลรัง
จากการทรงเรมียกของมรัทธริว (มธ. 9:10) เปป็นพวกคนในทมีที่นมีนี้ทมีที่ถามเรคืที่องเงรินบคารทุงนรันี้นจากเปโตร พวกคนเกก็บภาษมีนมีนี้
อาจเปป็นญาตริและนด่าจะเปป็นพวกคนรผห้จรักและมริตรสหายของอรัครทผตบางคน เปป็นไปไดห้วด่าพวกเขารผห้จรักพระเยซผมา
ตรันี้งแตด่เดก็ก คคือตรันี้งแตด่พระองคห์ทรงเตริบโตขศึนี้นในเมคืองนาซาเรก็ธ ซศึที่งอยผด่ไมด่ไกลจากเมคืองคาเปอรนาอทุม และตอนนมีนี้ทรง
ใหห้เมคืองคาเปอรนาอทุมเปป็นเหมคือนบห้านของพระองคห์มาพรักใหญด่ ๆ แลห้วและไดห้เทศนาทมีที่นรัที่นหลายครรันี้งแลห้ว โดย
กระทคาการอรัศจรรยห์ทมีที่ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดบางประการของพระองคห์แลห้วตามทมีที่คทุณเหก็นจากมรัทธริว 4:13; 9:1; 11:23, 24 
นรัที่นชด่วยอธริบายขห้อ 25 เราคริดวด่ามรันไมด่ใชด่ธรรมเนมียมปฏริบรัตริทมีที่พวกคนเกก็บภาษมีจะเรมียกเกก็บภาษมีจากพวกคนทมีที่พวก
เขารรักมาใหห้รรัฐบาลโรม

คคาถามเรคืที่องสด่วยหรคือเงรินภาษมีถผกยกขศึนี้นมาอมีกในภายหลรังโดยพวกฟารริสมีและพวกสะดผสมี (มธ. 22:15-21) 
ทมีที่นรัที่นพระเยซผทรงใหห้คคามรัที่นอยด่างชรัดเจนวด่าททุกคนควร “เหตทุฉะนรันี้นสริที่งเหลด่านรันี้นซศึที่งเปป็นของซมีซารห์จงถวายแกด่ซมีซารห์” 
ควรสนรับสนทุนรรัฐบาลทมีที่ปกปฟ้องเราดห้วยเงรินภาษมี คคาสอนนมีนี้ถผกรรับรองเพริที่มเตริมในโรม 13:1-7 โดยเฉพาะขห้อ 7 จง
สรังเกตในขห้อ 27 ความปรารถนาของพระเยซผทมีที่จะไมด่ทคาใหห้พวกคนเกก็บภาษมีทมีที่ยรังไมด่รรับความรอดตห้องสะดทุด 
ครริสเตมียนแตด่ละคนควรระวรังมากเปป็นพริเศษทมีที่จะไมด่ทคาใหห้ผผห้ใดสะดทุดในเรคืที่องเงริน ๆ ทอง ๆ เราควรยอมทมีที่จะใหห้ตรัว
เองถผกเอาเปรมียบและรรับความผริดจากผผห้อคืที่นมากกวด่าทมีที่จะไปขศึนี้นโรงขศึนี้นศาลกรับครริสเตมียนดห้วยกรันหรคือมมีขห้อพริพาททมีที่
ไมด่งามในเรคืที่องเงริน ๆ ทอง ๆ (1 คร. 6:1-8) ในคคาเทศนาบนภผเขานรันี้น พระเยซผทรงเตคือนมากเปป็นพริเศษวด่าเราควร
“ปรองดองกรับคผด่ความของทด่านโดยเรก็ว” (มธ. 5:25) และคคาสอนนรันี้นกก็คคือวด่าถห้าพมีที่นห้องคนใดมมีเรคืที่องกรับเรา (นรัที่นคคือ 
ถห้าเราตริดคห้างเงรินใด ๆ กรับเขา) มรันกก็จะขรัดขวางคคาอธริษฐานของเรา (มธ. 5:23, 24) ทมีที่วด่าพระเยซผตรรัสถศึงเรคืที่องเงริน
โดยเฉพาะกก็ถผกแสดงใหห้เหก็นในพระคคาขห้อทมีที่ตามมา (มธ. 5:26) มรัทธริว 5:40-42 ใหห้ขห้อปฏริบรัตริเพริที่มเตริมเกมีที่ยวกรับวด่า
เราควรรผห้สศึกอยด่างไรตด่อการหลมีกเลมีที่ยงการทคาผริดในสริที่งทมีที่เราตริดคห้างผผห้คนหรคือในสริที่งทมีที่พวกเขาคริดวด่าเราตริดคห้าง โดย
ใหห้มากกวด่าทมีที่พวกเขาขอ

มรันเรริที่มปรากฏชรัดเจนวด่าพระเยซผทรงอทุตสด่าหห์มากเหลคือเกรินในการฝฝึกฝนอรัครทผตเหลด่านมีนี้ จงสรังเกตวด่า
พระองคห์ทรงอนทุญาตใหห้เปโตรมมีสด่วนรด่วมในการอรัศจรรยห์นมีนี้เกมีที่ยวกรับเงรินในปากปลาตรัวนรันี้นและไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่า
โดยการนมีนี้เปโตรไมด่เคยลคืมคคาสอนอรันเปปีปี่ยมสทุขนรันี้นเลยของพระผผห้ชด่วยใหห้รอดเกมีที่ยวกรับการเสมียภาษมี การหลมีกเลมีที่ยง
การทคาผริด และการชดใชห้หนมีนี้ของตน

ขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้ใหห้ภาพประกอบเชด่นกรันถศึงความยากจนของพระเยซผ “เพราะพวกทด่านรผห้จรักพระคทุณ
ของพระเยซผครริสตห์องคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของพวกเราวด่า ถศึงแมห้วด่าพระองคห์เคยเปป็นผผห้มรัที่งมมี แตด่เพราะเหก็นแกด่พวกทด่าน
พระองคห์ไดห้ทรงกลายเปป็นคนยากจน เพคืที่อพวกทด่านโดยความยากจนของพระองคห์ จะไดห้เปป็นคนมรัที่งมมี” (2 คร. 



8:9) ไมด่มมีเงรินทอง ไมด่มมีทมีที่ ๆ จะวางศมีรษะของพระองคห์จรริง ๆ (มธ. 8:20) พระเยซผทรงยากจนพอ ๆ กรับมนทุษยห์คน
ใดทมีที่เคยมมีชมีวริตอยผด่ เหลด่านรักเทศนห์และเหลด่าคนงานครริสเตมียนทมีที่ตห้องมมีเงรินเดคือนประจคา บห้านสวย ๆ รถ เงรินเพคืที่อจด่าย
คด่าเทอมลผก ควรถผกทคาใหห้ถด่อมใจโดยความยากจนของพระเยซผ  และเราททุกคนควรรรักพระองคห์มากยริที่งขศึนี้นเพราะ
พระทรัยกรทุณาอยด่างไมด่มมีทมีที่สรินี้นสทุดของพระองคห์เนคืที่องจากเพราะเหก็นแกด่เราพระองคห์จศึงกลายเปป็นผผห้ทมีที่ยากจน



มษัทธริว 18
ขข้อ 1-10:

18:1 ในเวลาเดมียวกรันนรันี้นพวกสาวกมาเฝฟ้าพระเยซผ 
โดยทผลวด่า “ใครเปป็นใหญด่ทมีที่สทุดในอาณาจรักรแหด่ง
สวรรคห์”
18:2 และพระเยซผทรงเรมียกเดก็กเลก็ก ๆ คนหนศึที่งมา
หาพระองคห์ และตรันี้งเขาไวห้ในทด่ามกลางพวกเขา
18:3 และตรรัสวด่า “เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้ง
หลายวด่า ถห้าพวกทด่านไมด่กลรับใจ และกลายเปป็น
เหมคือนเดก็กเลก็ก ๆ พวกทด่านจะเขห้าในอาณาจรักรแหด่ง
สวรรคห์ไมด่ไดห้เลย
18:4 เหตทุฉะนรันี้น ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะถด่อมตรัวลงเหมคือน
เดก็กเลก็กคนนมีนี้ ผผห้เดมียวกรันนรันี้นจะเปป็นใหญด่ทมีที่สทุดใน
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์
18:5 และผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะรรับเดก็กเลก็กเชด่นนมีนี้คนหนศึที่ง
ในนามของเรา กก็รรับเรา
18:6 แตด่ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะทคาคนหนศึที่งในผผห้เลก็กนห้อย
เหลด่านมีนี้ซศึที่งเชคืที่อในเราใหห้หลงผริด ซศึที่งจะเอาหรินโมด่กห้อน
ใหญด่ผผกทมีที่คอของผผห้นรันี้น และผผห้นรันี้นจะถผกถด่วงนนี้คาในทมีที่
ลศึกแหด่งทะเลกก็จะดมีกวด่า

18:7 วริบรัตริแกด่โลกนมีนี้เพราะบรรดาเหตทุใหห้หลงผริด 
ดห้วยวด่าจคาเปป็นทมีที่เหตทุใหห้หลงผริดทรันี้งหลายมา แตด่วริบรัตริ
แกด่ผผห้นรันี้นทมีที่กด่อเหตทุใหห้เกริดความหลงผริดนรันี้น
18:8 ฉะนรันี้นถห้ามคือของทด่านหรคือเทห้าของทด่านทคาใหห้
ทด่านหลงผริด จงตรัดพวกมรันออก และโยนพวกมรันทรินี้ง
เสมียจากทด่าน ซศึที่งทด่านจะเขห้าสผด่ชมีวริตเปป็นงด่อยหรคือเปป็น
คนมคือดห้วน กก็ยรังดมีกวด่าการมมีสองมคือหรคือสองเทห้าทมีที่
จะถผกทรินี้งเขห้าในไฟซศึที่งไหมห้อยผด่เปป็นนริตยห์
18:9 และถห้าตาของทด่านทคาใหห้ทด่านหลงผริด จงควรัก
มรันออก และโยนมรันทรินี้งเสมียจากทด่าน ซศึที่งทด่านจะเขห้า
สผด่ชมีวริตดห้วยตาขห้างเดมียวยรังดมีกวด่าการมมีสองตาทมีที่จะถผก
ทรินี้งเขห้าในไฟนรก
18:10 จงระวรังใหห้ดมีวด่า ทด่านทรันี้งหลายอยด่าเหยมียด
หยามคนหนศึที่งในผผห้เลก็กนห้อยเหลด่านมีนี้ เพราะเรากลด่าว
แกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ในสวรรคห์พวกทผตสวรรคห์ของ
เขาทรันี้งหลายมองดผพระพรักตรห์พระบริดาของเราผผห้ซศึที่ง
ทรงสถริตในสวรรคห์อยผด่เสมอ

พระเยซผทรงสอนบทเรทียนหนซที่งจาก
เดด็กเลด็ก ๆ คนหนซที่ง

มาระโก 9:33-37 และลผกา 9:46-48 ควรถผกอด่านโดยเชคืที่อมโยงกรับขห้อพระคคาตอนนมีนี้เพคืที่อความกระจด่าง
แจห้งเพริที่มเตริม เหตทุการณห์นมีนี้เกริดขศึนี้นในเมคืองคาเปอรนาอทุม (มาระโก 9:33) สาเหตทุทมีที่ทคาใหห้เกริดคคาถามในขห้อ 1 กก็คคือ
วด่าสาวกเหลด่านรันี้นขณะเดรินไปบนถนน “ไดห้เถมียงกรันในทด่ามกลางพวกเขาเองวด่า คนไหนจะเปป็นใหญด่ทมีที่สทุด” (มาระ
โก 9:34) พระเยซผทรงถามพวกเขาวด่าพวกเขาคทุยกรันเรคืที่องอะไรอยผด่ พวกเขาละอายใจ การซรักไซห้ของพระองคห์
ทคาใหห้เกริดคคาถามนมีนี้ในทมีที่สทุดวด่า “ใครเปป็นใหญด่ทมีที่สทุดในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” คคาตอบของพระเยซผมมีความกรทุณา
มากทมีที่สทุด แทนทมีที่จะตคาหนริพวกเขาอยด่างรทุนแรงเพราะความเยด่อหยริที่งและความเหก็นแกด่ตรัวของพวกเขา พระองคห์
ทรงใชห้เวลาทมีที่จะสรัที่งสอนบทเรมียนเรคืที่องความยริที่งใหญด่ทมีที่แทห้จรริงแกด่พวกเขาซศึที่งถผกแสดงออกตรงนมีนี้ในขห้อ 2 ถศึง 4

ครริสเตมียนทรันี้งหลายควรเปป็นเหมคือนเดก็กเลก็ก ๆ ในหลาย ๆ ดห้าน ประการแรก เดก็ก ๆ มมีความไรห้เดมียงสา
มากกวด่าและไรห้อทุบายโดยธรรมชาตริมากกวด่าพวกคนทมีที่มมีอายทุมากกวด่า หนทางเดมียวทมีที่คนทมีที่โตแลห้วคนใดจะกลาย
เปป็นเหมคือนเดก็ก ๆ ในความหมายทมีที่แทห้จรริงกก็คคือ โดยการกลรับใจเชคืที่อ เขาตห้องมมีการเปลมีที่ยนแปลงของจริตใจ นรัที่นคคือ 



รรับการบรังเกริดใหมด่ ผผห้ทมีที่บรังเกริดใหมด่แลห้วกก็เปป็นเหมคือนเดก็กโดยธรรมชาตริ
ประการทมีที่สอง ความยริที่งใหญด่แบบครริสเตมียนขศึนี้นอยผด่กรับความถด่อมใจ (ขห้อ 4) คนเหลด่านรันี้นทมีที่แสวงหาความ

ยริที่งใหญด่กก็ไมด่พบมรัน “และผผห้ใดกก็ตามทมีที่ใครด่จะเปป็นเอกเปป็นตห้นในทด่ามกลางพวกทด่าน จะเปป็นผผห้รรับใชห้ของททุกคน”
(มาระโก 10:44; มธ. 20:27) “ผผห้ใดกก็ตามทมีที่ยกตรัวเองขศึนี้นจะถผกเหยมียดลง และผผห้ทมีที่ถด่อมตรัวลงนรันี้นจะไดห้รรับการยก
ขศึนี้น” (ลผกา 14:11; 18:14) “เพราะวด่าผผห้ใดกก็ตามทมีที่ปรารถนาจะเอาชมีวริตของตนรอด จะเสมียชมีวริตนรันี้น แตด่ผผห้ใดกก็ตาม
ทมีที่ปรารถนาจะเสมียชมีวริตของตนเพราะเหก็นแกด่เรา ผผห้นรันี้นจะไดห้ชมีวริตรอด” (ลผกา 9:24) “ผผห้ใดปรารถนาจะเปป็นคนตห้น 
ผผห้เดมียวกรันนรันี้นเองจะเปป็นคนทห้ายสทุด และเปป็นผผห้รรับใชห้ของททุกคน” พระผผห้ชด่วยใหห้รอดตรรัสเชด่นนรันี้นในคราวเดมียวกรัน 
ตามทมีที่ถผกกลด่าวถศึงในมาระโก 9:35 ครริสเตมียนแตด่ละคนควรเปป็นผผห้เขห้าสด่วนในความถด่อมใจของพระครริสตห์ (ฟป. 
2:3-9)

ดห้วยความอดทนอยด่างมากพระเยซผทรงสอนบทเรมียนเรคืที่องความถด่อมใจนมีนี้แกด่เหลด่าสาวกของพระองคห์ 
ความสคาครัญของเรคืที่องนมีนี้ไมด่อาจถผกตมีคด่าเกรินจรริงไดห้ และนรักเทศนห์ทรันี้งหลายกก็ตห้องการมรันมากกวด่าทมีที่ผผห้คนสด่วนใหญด่
ตห้องการ ผผห้คนมากมายเหลคือเกรินรรักเหลด่านรักเทศนห์ พวกเขามมีตคาแหนด่งผผห้นคาทมีที่พวกเขาถผกความเยด่อหยริที่งทดลองเปป็น
ธรรมดา ดห้วยเหตทุนมีนี้เหลด่านรักเทศนห์หนทุด่ม ๆ จศึงไมด่ควรถผกแตด่งตรันี้งใหห้รรับตคาแหนด่งศริษยาภริบาลในทรันทมี ผผห้ดผแลคนหนศึที่ง
ไมด่ควรเปป็น “คนทมีที่รรับเชคืที่อใหมด่ ๆ เกรงวด่าเมคืที่อถผกยกตรัวขศึนี้นแลห้วดห้วยความเยด่อหยริที่ง เขาจะลห้มลงในการปรรับโทษของ
พญามาร” (1 ทธ. 3:6) เปโตร ยากอบ ยอหห์น และอรัครทผตคนอคืที่น ๆ ไมด่เหมาะทมีที่จะเปป็นผผห้นคาจนกวด่าพวกเขาไดห้
เรมียนรผห้เคลก็ดลรับแหด่งความถด่อมใจนมีนี้ เหลด่านรักเทศนห์หนทุด่ม ๆ ควรทมีที่จะฟฝังเหลด่านรักเทศนห์ทมีที่สผงวรัยกวด่า ควรเตก็มใจทมีที่จะ
เรมียนรผห้บทเรมียนเรคืที่องความถด่อมใจ เอลมีชาเปป็นคนใชห้ของเอลมียาหห์กระทรัที่งในการเทนนี้คาใหห้เอลมียาหห์ลห้างมคือของตน (2 
พงศห์กษรัตรริยห์ 3:11) ทริโมธมี ทริตรัส เอปาโฟรดริทรัส และนรักเทศนห์คนอคืที่น ๆ อมีกมากมายไปกรับเปาโลเพคืที่อทมีที่จะเชคืที่อฟฝังคคา
สรัที่งตด่าง ๆ ของเขา เรมียนรผห้จากเขา เขมียนจดหมายใหห้เขา ฯลฯ (กริจการ 16:1-3; ทริตรัส 1:5; ฟป. 2:25) แมห้กระทรัที่ง
เปาโลในตอนแรกกก็ไดห้รรับการสนรับสนทุนและการชมีนี้ทางจากบารนาบรัส (กริจการ 9:26, 27; 11:25, 26, 30) ส
เทเฟนผผห้ยริที่งใหญด่ ผผห้ซศึที่งกลายเปป็นนรักเทศนห์ทมีที่ยอดเยมีที่ยมและเปป็นมรณะสรักขมีครริสเตมียนคนแรก (กริจการ บททมีที่ 7) กก็
เรริที่มตห้นในฐานะผผห้ชด่วย หรคือผผห้รรับใชห้คนหนศึที่ง ซศึที่งคอยปรนนริบรัตริพวกหญริงมด่ายในเยรผซาเลก็ม (กริจการ 6:1-6) ผผห้รรับใชห้
หรคือผผห้ชด่วยอมีกคนคคือ ฟปีลริป ซศึที่งกลายเปป็นผผห้ประกาศขด่าวประเสรริฐทมีที่ยริที่งใหญด่ (กริจการ 8:5-40) คทุณเหก็นแลห้ววด่าทคาไม
พระเยซผถศึงใชห้เวลาสามปปีครศึที่งเพคืที่อฝฝึกฝนอรัครทผตเหลด่านมีนี้และทคาไมเหลด่านรักเทศนห์หรคือคนงานครริสเตมียนทมีที่ยรังหนทุด่ม
ตห้องใชห้เวลาเพคืที่อเตรมียมตรัวสคาหรรับงานรรับใชห้ของตน

เดด็ก ๆ ททีที่รผข้ผริดชอบแลข้วตข้องรษับความรอด
การกลรับใจเชคืที่อของเดก็กถผกสอนอยด่างชรัดเจนโดยพระผผห้ชด่วยใหห้รอดในพระคคาตอนนมีนี้ พระเยซผกคาลรังตรรัสถศึง

การกลรับใจเชคืที่อ (ขห้อ 3) ครริสเตมียนทรันี้งหลายจะตห้องรรับเดก็กเลก็ก ๆ ไวห้เหมคือนเดก็กคนนรันี้นทมีที่พระเยซผกคาลรังใชห้เปป็น
ตรัวอยด่าง ในฐานะครริสเตมียนคนหนศึที่งในทด่ามกลางพวกเขา (ขห้อ 4, 5) เดก็กชายเลก็ก ๆ คนนรันี้นทมีที่พระเยซผทรงใชห้ (ทรง
เรมียกวด่า “เขา” ในขห้อ 2) เปป็นตรัวอยด่างหนศึที่งทมีที่เปป็นภาพเลก็งของ “ผผห้เลก็กนห้อย (คนอคืที่น ๆ) ซศึที่งเชคืที่อในเรา” เดก็กชายคน
นรันี้นไดห้เชคืที่อวางใจในพระครริสตห์ในฐานะพระผผห้ชด่วยใหห้รอดแลห้วและจศึงเปป็นครริสเตมียนคนหนศึที่ง ในบทถรัดไปเราพบบาง
คนซศึที่งไดห้รรับการหนทุนใจเพราะเหตทุการณห์นมีนี้ ซศึที่งพาเดก็กเลก็ก ๆ มาหาพระเยซผ และพระเยซผไดห้ประทานอรัญมณมีเมก็ด



งามนรันี้นแหด่งมรัทธริว 19:14, “จงยอมใหห้พวกเดก็กเลก็ก ๆ เขห้ามาหาเรา…” เราจะตห้องยอมใหห้เดก็กเลก็ก ๆ มาหาพระ
ครริสตห์ ไมด่ใชด่หห้ามพวกเขา อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ประกอบดห้วยคนเชด่นเดก็กเลก็ก ๆ เหลด่านรันี้นทมีที่มาหาพระครริสตห์แลห้ว
จรริง ๆ

อยด่าเขห้าใจผริด เดก็กเลก็ก ๆ ตห้องกลรับใจเชคืที่อเหมคือนคนทมีที่โตแลห้ว หากพวกเขาอยากเปป็นครริสเตมียน เดก็ก
ทารกทมีที่ไมด่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมี ผผห้ซศึที่งไมด่เคยทคาบาปแบบรผห้ตรัวกก็ไมด่เปป็นครริสเตมียน ทารกรรับความรอดไมด่ไดห้ ถศึงแมห้วด่าเขาถผก
พริทรักษห์รรักษาใหห้ปลอดภรัยโดยพระโลหริตของพระครริสตห์จนกระทรัที่งเขามมีอายทุถศึงวรัยทมีที่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมีแลห้ว เราเชคืที่อวด่า
เดก็กทารกทรันี้งหลายทมีที่ตายไปกก็ไปสวรรคห์ และเราอริงความหวรังนมีนี้บน 1 โครรินธห์ 15:22, 2 ซามผเอล 12:23 และขห้อ
พระคคาตอนอคืที่น ๆ สริที่งสารพรัดทมีที่ผผห้ใดไดห้เสมียไปในอาดรัมกก็ถผกซคืนี้อคคืนแลห้วในพระครริสตห์ ฉะนรันี้นไมด่มมีผผห้ใดพรินาศเลยเพราะ
ความแปดเปฟฟื้อนทมีที่รรับมรดกมา แตด่เพราะบาปของเขาเอง นอกจากนมีนี้ พระคคาตอนนมีนี้กก็สอนอยด่างชรัดเจนวด่าองคห์
พระผผห้เปป็นเจห้า “ไมด่ทรงประสงคห์ทมีที่จะใหห้ผผห้หนศึที่งผผห้ใดพรินาศเลย” (2 ปต. 3:9) วด่าพระองคห์ “ไมด่มมีความพอใจในความ
ตายของผผห้ทมีที่ตายนรันี้นเลย” (อสค. 18:32) กระทรัที่งวด่าพระองคห์ไดห้ทรงไถด่โทษบาปใหห้คนทรันี้งโลกแลห้ว (1 ยอหห์น 2:2) 
พวกเดก็กทารกทมีที่ไมด่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมีกก็ปลอดภรัย แตด่ไมด่ใชด่รรับความรอด เมคืที่อพวกเขาเรริที่มมาถศึงเวลาของการทคาบาป
แบบรผห้ตรัวตด่อพระเจห้า และถศึงวรัยทมีที่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมี พวกเขากก็กลายเปป็นคนบาปทมีที่หลงหายและตห้องรรับการบรังเกริดใหมด่
โดยความเชคืที่อในพระครริสตห์ เหมคือนกรับทมีที่คนบาปทมีที่ใจแขก็งกระดห้างมากทมีที่สทุดตห้องรรับ พระเจห้าทรงมมีแผนการแหด่ง
ความรอดหนศึที่งเดมียวเทด่านรันี้น แบบเดมียวกรันสคาหรรับเดก็กอายทุเจก็ดขวบหรคือผผห้ใหญด่อายทุเจก็ดสริบ แบบเดมียวกรันสคาหรรับ
เดก็กสาวทมีที่บรริสทุทธริธิ์ทมีที่สทุดหรคืออาชญากรหรคือผผห้ไมด่เชคืที่อทมีที่ตที่คาชห้าทมีที่สทุด 

พระครัมภมีรห์ไมด่กคาหนดระดรับอายทุใดทมีที่เดก็ก ๆ เรริที่มรผห้จรักผริดชอบชรัที่วดมี มรันแตกตด่างไปตามเดก็กแตด่ละคน ขศึนี้นอยผด่
กรับความสวด่าง คคาสรัที่งสอน และประสบการณห์ทมีที่พวกเขาไดห้รรับแลห้ว บางคนอห้างวด่าไดห้กลรับใจเชคืที่อตอนอายทุสมีที่ขวบ ลผก
ๆ ทรันี้งหกคนของผผห้เขมียนคนนมีนี้ไดห้ประกาศตรัววด่าเชคืที่อวางใจพระครริสตห์ตอนทมีที่พวกเขาอายทุยรังไมด่ถศึงหห้าและหกขวบและ
ใหห้พยานหลรักฐานมากมายวด่าพวกเขารอดแลห้ว การสรัที่งสอนดห้วยตรันี้งใจอธริษฐาน การฝฝึกวรินรัย การประชทุมนมรัสการ
รด่วมกรับครริสตจรักร และการประชทุมในครอบครรัวอาจทคาใหห้เดก็กคนหนศึที่งมองเหก็นวด่าเขาตห้องการพระผผห้ชด่วยใหห้รอด
แตด่เนริที่น ๆ กวด่าทมีที่เขาจะเหก็นไดห้โดยวริธมีอคืที่น

 จคาไวห้วด่าคน ๆ หนศึที่งไมด่จคาเปป็นตห้องรผห้เยอะเพคืที่อทมีที่จะรรับความรอด จงสรังเกตการกลรับใจเชคืที่อแบบทรันควรัน
ของโจรผผห้นรันี้นบนกางเขน (ลผกา 23:39-43) ของหญริงคนนรันี้นทมีที่เปป็นคนบาป (ลผกา 7:36-50) ของนายคทุกคนนรันี้นทมีที่
เมคืองฟปีลริปปปีพรห้อมกรับทรันี้งครอบครรัวของเขา (กริจการ 16:25-34) ของโครเนลริอรัสและผผห้คนในบห้านของเขา (กริจการ
10:34-48) จงศศึกษาการกลรับใจเชคืที่อในพระครัมภมีรห์ในทรันี้งภาคพรันธสรัญญาเดริมและใหมด่และคทุณจะตระหนรักวด่ามรันไมด่
ตห้องใชห้ความรผห้เยอะแยะเลยเพคืที่อทมีที่จะรรับความรอด ถห้าผผห้ใดทราบวด่าตนเปป็นคนบาปและเชคืที่อวางใจพระเจห้าวด่าจะ
ทรงยกโทษและชด่วยใหห้รอดโดยความเมตตาของพระองคห์ นรัที่นกก็เพมียงพอแลห้วเพคืที่อทมีที่จะรรับความรอด ความเชคืที่อใดกก็
เปป็นความเชคืที่อทมีที่ชด่วยใหห้รอดเมคืที่อใจทมีที่สคานศึกผริดรรับสารภาพบาปทรันี้งหลายของมรันและพศึที่งพาพระเจห้าเพคืที่อรรับการยก
โทษ จคาไวห้วด่าเหลด่าวริสทุทธริชนภาคพรันธสรัญญาเดริมไดห้รรับความรอดเหมคือนทมีที่เรารรับความรอด ถศึงแมห้วด่าพวกเขามมีพระ
ครัมภมีรห์ไมด่เยอะและมมีแนวคริดทมีที่รริบหรมีที่มาก ๆ เกมีที่ยวกรับการสรินี้นพระชนมห์ของพระครริสตห์ เดก็ก ๆ ตห้องกลรับใจใหมด่และ
เชคืที่อวางใจเหมคือนคนทมีที่โตแลห้ว แตด่พวกเขาตห้องทคาเชด่นนรันี้นอยด่างแนด่นอนขณะทมีที่ยรังเลก็กมาก ๆ หากพวกเขาไดห้รรับ



การสรัที่งสอนอยด่างชรัดเจนวด่าพวกเขาเปป็นคนบาป วด่าพระเจห้าทรงรรักพวกเขา วด่าพระครริสตห์ไดห้สรินี้นพระชนมห์เพคืที่อพวก
เขา

คนมากมายทคาบาปใหญด่โตนรันี้นของการขรัดขวางไมด่ใหห้เดก็ก ๆ มารรับความรอด (ขห้อ 6) จงสรังเกตคคาเตคือนทมีที่
นด่ากลรัวนรันี้นทมีที่พระเยซผประทานใหห้ในขห้อ 6 ถศึง 8 ถห้าคทุณเปป็นเหตทุใหห้เดก็กเลก็ก ๆ คนใดทมีที่เชคืที่อวางใจในพระครริสตห์แลห้ว
ตห้องสะดทุดและสงสรัย เปป็นเหตทุใหห้เขาเลคืที่อนการรรับบรัพตริศมาและการเปป็นสมาชริกครริสตจรักรออกไป คทุณกก็ทคาบาปทมีที่
เลวรห้ายอยด่างหนศึที่งซศึที่งคทุณจะตห้องทนททุกขห์เพราะมรัน พด่อแมด่ควรระมรัดระวรังมากเปป็นพริเศษทมีที่จะไมด่ทคาบาปนมีนี้ คทุณพด่อ
ทมีที่รรักของผมไดห้ขรัดขวางผมไมด่ใหห้เขห้ารด่วมกรับครริสตจรักรหนศึที่งเมคืที่อผมกลรับใจเชคืที่อตอนอายทุประมาณเกห้าขวบ ทด่านออก
จะสงสรัยเลก็กนห้อยเกมีที่ยวกรับการกลรับใจเชคืที่อของผม โดยคริดวด่าผมไมด่ไดห้รรับความรอดจรริง ๆ

มมีพยานหลรักฐานในพระครัมภมีรห์วด่าศาสดาพยากรณห์ซามผเอลนด่าจะกลรับใจเชคืที่อตอนทมีที่ยรังเปป็นเดก็กเลก็กมาก ๆ 
(1 ซมอ. 3:15) ตรันี้งแตด่เดก็กทริโมธมีรผห้จรักพระครัมภมีรห์ซศึที่งทคาใหห้เขามมีปฝัญญาไปสผด่ความรอด (2 ทธ. 3:15) จคาไวห้วด่าเดก็กเลก็ก
คนนมีนี้ทมีที่อยผด่กรับพระเยซผเปป็นครริสเตมียนคนหนศึที่ง ซศึที่งเชคืที่อในพระครริสตห์แลห้ว (ขห้อ 6) 

รข่างกายททีที่จษับตข้องไดข้ททีที่จะตกนรก
การตรรัสถศึงการทคาผริดตด่าง ๆ หรคือการเปป็นเหตทุใหห้ผผห้คนสะดทุดหรคือทคาบาปไดห้นคาพระเยซผใหห้ประทานขห้อ 7 

ถศึง 9 พวกคนทมีที่โต ๆ แลห้วอาจเปป็นเหตทุใหห้เดก็กคนหนศึที่งสะดทุดเมคืที่อถศึงจทุดทมีที่ตห้องรรับความรอดและไมด่มารรับความรอด 
บาปเชด่นนรันี้นอาจเปป็นเหตทุใหห้ผผห้อด่านบางคนพลาดทางแหด่งความรอดนรันี้นไปและไปสผด่นรกแหด่งหนศึที่งทมีที่มมีไฟลทุกไหมห้อยผด่
เปป็นนริตยห์ (ขห้อ 8, 9) มนทุษยห์รรักบาปและนรัที่นเปป็นเหตทุวด่าทคาไมพวกเขาถศึงปฏริเสธพระครริสตห์ (ยอหห์น 3:18-21) มรัน
ชด่างสคาครัญจรริง ๆ ทมีที่คทุณตห้องยอมเสมียเพคืที่อนคนใด งานใด แมห้แตด่อวรัยวะสด่วนใดของรด่างกายของคทุณไปแทนทมีที่จะ
ตห้องเสมียจริตวริญญาณของคทุณไป! ถห้าผผห้ทมีที่ยรังไมด่รรับความรอดคนใดเหก็นบทเรมียนนมีนี้ ผมขออห้อนวอนคทุณ อยด่าขายจริต
วริญญาณของคทุณเพคืที่อจะสนองตรัณหาของตา หรคือมคือ หรคือเทห้า และเขห้าสผด่ไฟทมีที่ลทุกไหมห้เปป็นนริตยห์นรันี้น

จงสรังเกตวด่าพระเยซผทรงสอนในทมีที่นมีนี้วด่าผผห้คนพรห้อมกรับรด่างกายทมีที่จรับตห้องไดห้จะไปสผด่นรก ณ เวลานมีนี้เฉพาะจริต
วริญญาณทรันี้งหลายเทด่านรันี้นทมีที่ไปสผด่นรกขณะทมีที่รด่างกายของผผห้คนทมีที่ไมด่รรับความรอดเนด่าเปฟปี่อยอยผด่ในหลทุมศพ กระทรัที่งตอน
นมีนี้เหลด่าวริญญาณในนรกกก็มมีความรผห้สศึกและประสาทสรัมผรัสททุกอยด่างของรด่างกาย ตามทมีที่คทุณเหก็นในกรณมีของเศรษฐมีผผห้
นรันี้นทมีที่เหก็น กระหายนนี้คา รผห้สศึกถศึงเปลวไฟเหลด่านรันี้น ไดห้ยริน จคาไดห้ พผด (ลผกา 16:19-31) แตด่เมคืที่อถศึงการฟฟฟื้นคคืนชมีพของ
พวกคนตายทมีที่ไมด่รรับความรอด ความตายและนรกจะสด่งคคืนทรันี้งรด่างกายทมีที่ตายไปแลห้วและจริตวริญญาณเหลด่านรันี้น 
และพวกเขาจะออกมาเพคืที่อรรับการพริพากษา (วว. 20:12-15) พรห้อมกรับรด่างกายจรริง ๆ ทมีที่จรับตห้องไดห้ พวกเขาจะ
ปรากฏตรัวตด่อพระพรักตรห์พระครริสตห์ เมคืที่อหรัวเขด่าจรริง ๆ จะคทุกลงและลรินี้นจรริง ๆ จะรรับสารภาพ (รม. 14:11; ฟป. 
2:10, 11) จากนรันี้นทรันี้งจริตวริญญาณและรด่างกายกก็จะลงไปสผด่นรก พระเยซผทรงเตคือนเราอยด่างชรัดเจนเกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้
ในมรัทธริว 10:28 กด่อนถศึงการพริพากษานรันี้น ชายสองคน “สรัตวห์รห้ายนรันี้น” หรคือปฏริปฝักษห์ตด่อพระครริสตห์ และผผห้
พยากรณห์เทก็จของเขาจะถผกโยนทรินี้งทรันี้งเปป็นลงในนรก (วว. 19:20) การตมีความแบบซคืที่อตรงใด ๆ ของมรัทธริว 18:8, 
9 ตห้องยอมรรับมรันวด่าพระเยซผทรงสอนเรคืที่องนรกแหด่งหนศึที่งจรริง ๆ ทมีที่มมีไฟลทุกไหมห้อยผด่จรริง ๆ สคาหรรับรด่างกายมนทุษยห์ทมีที่
จรับตห้องไดห้จรริง ๆ มรันเปป็นเรคืที่องอรันตรายและชรัที่วทมีที่จะยกเหตทุผลมาอธริบายคคาตรรัสทมีที่ชรัดเจนเหลด่านรันี้นของพระผผห้ชด่วยใหห้
รอด



เหลข่าทผตสวรรคย์ผผข้พริทษักษย์
เหลด่าทผตสวรรคห์ผผห้พริทรักษห์คอยดผแลเดก็กเลก็ก ๆ (ขห้อ 10) นรัที่นถผกสอนเกมีที่ยวกรับพวกเดก็กเลก็ก ๆ ทมีที่รรับความรอด

แลห้วหรคือมรันถผกสอนเชด่นกรันเกมีที่ยวกรับพวกเดก็กทารกทมีที่ไมด่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมีและพวกเดก็กทมีที่ไมด่รรับความรอด? เราคริดวด่า
มรันถผกสอนเกมีที่ยวกรับเดก็กเลก็กททุกคน แตด่เราไมด่ทราบ ขอบคทุณพระเจห้าสคาหรรับคคาสอนนมีนี้เกมีที่ยวกรับเหลด่าทผตสวรรคห์ผผห้
พริทรักษห์ ครริสเตมียนททุกคนไดห้รรับการอารรักขาโดยเหลด่าทผตสวรรคห์ (สดด. 34:7) ดผเปป็นพริเศษวด่าทผตสวรรคห์กมีที่องคห์
อารรักขาเอลมีชาศาสดาพยากรณห์ของพระเจห้า (2 พงศห์กษรัตรริยห์ 6:13-17) มมีทผตสวรรคห์หลายลห้านองคห์ (วว. 5:11) 
หนห้าทมีที่สด่วนหนศึที่งของพวกเขาคคือการดผแลมนทุษยห์ โดยเฉพาะการปรนนริบรัตริรรับใชห้ทมีที่กระทคาตด่อ “ทายาททรันี้งหลายแหด่ง
ความรอด” (ฮบ. 1:14) เราคริดวด่าเหลด่าทผตสวรรคห์ผผห้พริทรักษห์ถผกตรันี้งใจไวห้เปป็นหลรักใหห้ดผแลผผห้คนทมีที่รรับความรอดแลห้ว ถศึง
แมห้วด่าในความเมตตายริที่งใหญด่ของพระองคห์ พระเจห้าอาจทรงใหห้พวกเขาปกปฟ้องผผห้คนทมีที่ยรังไมด่ไดห้รรับความรอดอยผด่
หลายหน เหมคือนกรับทมีที่พระวริญญาณของพระองคห์ทรงวริงวอนยาวนานกรับผผห้คนทมีที่ยรังไมด่รรับความรอด เหลด่าทผต
สวรรคห์ขศึนี้นไปและลงมา เหก็นไดห้ชรัดวด่าอารรักขาและทคางานบนแผด่นดรินโลกและรายงานในสวรรคห์ (ปฐก. 28:12)

_____________________
ขข้อ 11-14:

18:11 เพราะวด่าบทุตรมนทุษยห์ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อชด่วยผผห้ซศึที่ง
ไดห้หลงหายไปนรันี้นใหห้รอด
18:12 ทด่านทรันี้งหลายคริดอยด่างไร ถห้าผผห้ใดมมีแกะอยผด่
หนศึที่งรห้อยตรัว และตรัวหนศึที่งในพวกแกะหลงหายไป ผผห้
นรันี้นจะไมด่ละแกะเกห้าสริบเกห้าตรัวไวห้ และขศึนี้นไปบนภผเขา
ทรันี้งหลาย และแสวงหาตรัวซศึที่งหายไปนรันี้นหรคือ

18:13 และถห้าเขาพบแกะตรัวนรันี้น เรากลด่าวความ
จรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า เขาจะปปีตริยรินดมีเรคืที่องแกะตรัว
นรันี้นยริที่งกวด่าแกะเกห้าสริบเกห้าตรัวซศึที่งไมด่ไดห้หลงหายไปนรันี้น
18:14 อยด่างนรันี้นแหละ ไมด่ไดห้เปป็นนนี้คาพระทรัยพระ
บริดาของทด่านทรันี้งหลายผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์ ทมีที่คน
หนศึที่งในผผห้เลก็กนห้อยเหลด่านมีนี้จะพรินาศเลย

คสาอธปมาเรชที่องแกะททีที่หลงหายไป
จงเปรมียบเทมียบเรคืที่องนมีนี้กรับเรคืที่องแกะทมีที่หลงหายในลผกา 15:3-7 พระเยซผ “ไดห้เสดก็จมาเพคืที่อชด่วยผผห้ซศึที่งไดห้หลง

หายไปนรันี้นใหห้รอด” ททุกคนทมีที่หลงหายไปซศึที่งรวมถศึงเดก็กเลก็ก ๆ ดห้วย ผผห้ทมีที่หลงหายไปนรันี้นคคือ “ผผห้เลก็กนห้อยเหลด่านมีนี้” ทมีที่
พระเยซผกคาลรังตรรัสถศึงในพระคคาตอนนมีนี้ (ขห้อ 14) เชด่นเดมียวกรับคนอคืที่น ๆ นมีที่เปป็นการตด่อเนคืที่องของเรคืที่องทมีที่พระองคห์ตรรัส
ในตอนตห้นของบทนมีนี้

เดก็ก ๆ ไมด่ถวายเงรินมากนรักแกด่ครริสตจรักร อริทธริพลของพวกเขาไมด่กวห้างใหญด่มากนรัก ไมด่มมีใครทราบไดห้
อยด่างแนด่นอนวด่าเดก็กคนหนศึที่งจะมมีคด่ามากนรักหรคือไมด่ในโลกนมีนี้ มมีเหตทุผลมากมายวด่าทคาไมเดก็ก ๆ ถศึงถผกปลด่อยปละ
ละเลยโดยคนเหลด่านรันี้นทมีที่ถวายตรัวใหห้แกด่การชนะจริตวริญญาณ ดผเหมคือนพวกเดก็ก ๆ นด่าจะมมีเวลาและโอกาส
มากกวด่าทมีที่จะรรับความรอด ใจของพวกเขาไมด่ถผกทคาใหห้แขก็งกระดห้างมากนรักในบาป พวกเขาไมด่มมีความผริดมาก
ขนาดนรันี้น นรกและการลงโทษชรัที่วนริรรันดรห์ดผเหมคือนจะอยผด่ใกลห้คนบาปทมีที่สผงวรัยแลห้วมากกวด่าอยผด่ใกลห้คนบาปทมีที่ยรังเยาวห์
วรัย แตด่พระเยซผทรงสอนวด่าเดก็กเลก็ก ๆ แตด่ละคนควรถผกเสาะหาเพคืที่อพระครริสตห์เหมคือนแกะหลงตรัวหนศึที่งทมีที่อยผด่บน
ภผเขา อรันทมีที่จรริง พระผผห้ชด่วยใหห้รอดทรงอนทุมานจากขห้อ 12 วด่าคน ๆ หนศึที่งควรใหห้การใสด่ใจดผแลนห้อยลงแกด่ครริสเตมียน
ทมีที่มรัที่นคงแลห้วเกห้าสริบเกห้าคนและมากขศึนี้นแกด่การชนะจริตวริญญาณเดก็กคนเดมียวนรันี้นทมีที่ยรังไมด่รรับความรอด



พระเจห้าไมด่ทรงอริที่มพระทรัยกรับเกห้าสริบเกห้าตรัวนรันี้น พระองคห์ทรงอยากไดห้ทรันี้งหนศึที่งรห้อยตรัวนรันี้น ททุกคนมมีคด่าตด่อ
พระเจห้า เดก็กเลก็ก ๆ คนหนศึที่งกก็มมีคด่า อาชญากรคนหนศึที่งกก็มมีคด่า พวกคนนด่าสรังเวช พวกคนโสมม พวกคนทมีที่ไมด่รผห้ พวก
คนชรัที่วกก็มมีคด่า พระเจห้าทรงอยากใหห้เราไปถศึงพวกคนทมีที่อยผด่ขอบนอก ในลผกา 14:21-24 ผผห้รรับใชห้คนนรันี้นไดห้รรับคคา
บรัญชาใหห้พาเขห้ามาไมด่เพมียงคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้รรับเชริญในตอนแรก แตด่ใหห้พา “คนยากจน และคนพริการ และคนงด่อย 
และคนตาบอด” มารด่วมงานเลมีนี้ยงนรันี้นดห้วย เขาจะตห้องไปไมด่เพมียงตามทห้องถนนแตด่ตามตรอกซอกซอยของนครนรันี้น
เขาจะตห้อง “ออกไปตามบรรดาทางใหญด่และรรันี้วตห้นไมห้ทรันี้งหลาย [ของแถบชนบท] และบรังครับพวกเขาใหห้เขห้ามา” 
ตราบใดทมีที่ยรังมมีเดก็กคนหนศึที่งทมีที่ยรังไมด่รรับความรอด ครผสอนรวมีและนรักเทศนห์ททุกคนกก็มมีงานสคาครัญทมีที่ตห้องทคา

_____________________
ขข้อ 15-20:

18:15 ยริที่งกวด่านรันี้น ถห้าพมีที่นห้องของทด่านคนหนศึที่งจะ
ทคาการละเมริดตด่อทด่าน จงไปและแจห้งขห้อผริดพลาด
ของเขานรันี้นสองตด่อสองเทด่านรันี้น ถห้าเขาจะฟฝังทด่าน 
ทด่านกก็ไดห้พมีที่นห้องของทด่านคคืนมาแลห้ว
18:16 แตด่ถห้าเขาไมด่ยอมฟฝังทด่าน แลห้วจงนคาคนหนศึที่ง
หรคือสองคนไปพรห้อมกรับทด่าน เพคืที่อในปากของพยาน
สองคนหรคือสามคน ททุกคคาจะเปป็นหลรักฐานไดห้
18:17 และถห้าเขาจะละเลยทมีที่จะฟฝังคนเหลด่านรันี้น จง
ไปแจห้งความนรันี้นตด่อครริสตจรักร แตด่ถห้าเขาละเลยทมีที่จะ
ฟฝังครริสตจรักร จงถคือเสมียวด่า สคาหรรับทด่าน เขาเปป็น
เหมคือนคนตด่างชาตริและคนเกก็บภาษมี

18:18 เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า สริที่งใด
กก็ตามทมีที่พวกทด่านจะผผกมรัดบนแผด่นดรินโลก กก็จะถผก
ผผกมรัดในสวรรคห์ และสริที่งใดกก็ตามทมีที่พวกทด่านจะ
ปลด่อยบนแผด่นดรินโลก กก็จะถผกปลด่อยในสวรรคห์
18:19 อมีกครรันี้ง เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ถห้าสอง
คนในพวกทด่านจะตกลงรด่วมใจกรันบนแผด่นดรินโลก
เกมีที่ยวกรับสริที่งหนศึที่งสริที่งใดทมีที่ทรันี้งสองคนนรันี้นจะทผลขอ สริที่ง
นรันี้นจะถผกกระทคาใหห้ทรันี้งสองคนนรันี้นโดยพระบริดาของ
เราผผห้ซศึที่งทรงสถริตในสวรรคห์
18:20 ดห้วยวด่าสองคนหรคือสามคนประชทุมกรันทมีที่ไหน 
ๆ ในนามของเรา เรากก็อยผด่ทด่ามกลางพวกเขาทมีที่นรัที่น”

วริธทีรษับมชอกษับเพชที่อนครริสเตทียนคนหนซที่ง
ททีที่ทสาการละเมริด

พระผผห้ชด่วยใหห้รอดตรรัสแลห้ววด่าเราควรระมรัดระวรังทมีที่จะไมด่ทคาใหห้ผผห้ใดขรัดเคคืองใจหรคือเปป็นเหตทุใหห้เขาตห้อง
สะดทุด (ขห้อ 6, 7) การอยผด่ในการรด่วมสามรัคคมีธรรมกรับครริสเตมียนคนอคืที่น ๆ เปป็นเรคืที่องทมีที่สคาครัญมากเสมียจนการทคาบาป
เกมีที่ยวกรับเรคืที่องนมีนี้หมายความวด่าคคาอธริษฐานตด่าง ๆ ของเราจะถผกขรัดขวาง (มธ. 5:23, 24; 6:14, 15; มาระโก 
11:25, 26; ลผกา 6:35-38) แมห้แตด่ทรัศนคตริทมีที่ผริดของหรัวใจซศึที่งเปป็นเหตทุใหห้เกริดความโกรธกรับพมีที่นห้องคนหนศึที่งโดยไมด่มมี
เหตทุ หรคือซศึที่งเปป็นเหตทุใหห้ผผห้ใดเรมียกเขาวด่า “คนไรห้ปฝัญญา” หรคือ “เจห้าโงด่” กก็อาจมมีความผริดพอ ๆ กรับฆาตกรคนหนศึที่ง
ในสายพระเนตรของพระเจห้า (มธ. 5:21, 22) มรันจศึงเปป็นเรคืที่องทมีที่สคาครัญจรริง ๆ ทมีที่ครริสเตมียนทรันี้งหลายจะยอมรรับ
ความแตกตด่างของกรันและกรัน

“ถห้าพมีที่นห้องของทด่านคนหนศึที่งจะทคาการละเมริดตด่อทด่าน” - และเขาจะทคาอยด่างแนด่นอน! พมีที่นห้องของทด่านกก็
เปป็นมนทุษยห์พอ ๆ กรับทมีที่ทด่านเปป็น! ไมด่ชห้ากก็เรก็วมนทุษยห์สองคนใดทมีที่ถผกจรับมาอยผด่ดห้วยกรันกก็จะมมีบางสริที่งทมีที่เขาทรันี้งสองไมด่
เหก็นพห้องตรงกรันอยด่างสมบผรณห์ ครริสเตมียนทมีที่ดมีทมีที่สทุดในโลกกก็ยรังทคาผริดพลาดกรันไดห้ เขห้าใจผริดกรันไดห้ หรคือทคาบาปกรันไดห้



ยากอบ ยอหห์น และสาวกคนอคืที่น ๆ กก็เปป็นกรัน พวกอรัครทผตไมด่เหก็นพห้องตรงกรันและโตห้เถมียงกรันวด่าใครจะเปป็นใหญด่
ทมีที่สทุด (มาระโก 9:34) ยากอบและยอหห์นเสาะหาสริที่งทมีที่สาวกคนอคืที่น ๆ มองวด่าเปป็นขห้อไดห้เปรมียบทมีที่ไมด่เปป็นธรรมเมคืที่อ
มารดาของเขาทรันี้งสองทผลขอทมีที่แรก ๆ ใหห้พวกเขาในอาณาจรักรนรันี้น (มธ. 20:20-24) เปาโลและบารนาบรัสมมีเรคืที่อง
ผริดใจกรันอยด่างรทุนแรงเกมีที่ยวกรับวด่าพวกเขาควรพายอหห์นมาระโกไปดห้วยกรันกรับพวกเขาหรคือไมด่ ผผห้ซศึที่งเคยทรินี้งพวกเขา
ไปครรันี้งหนศึที่งกด่อนหนห้านมีนี้ (กริจการ 15:36-40) เปโตรและเปาโลกก็มมีการไมด่เหก็นพห้องตรงกรันอยด่างรทุนแรงในเรคืที่องหลรัก
คคาสอนหนศึที่งทมีที่จรริงจรัง และตด่อหนห้าคนอคืที่นดห้วย (กท. 2:11-14) นางยผโอเดมีย และนางสรินทริเค ซศึที่งเปป็นสตรมีทมีที่เมคืองฟปี
ลริปปปี เหก็นไดห้ชรัดวด่ามมีความเขห้าใจผริดและความแตกตด่างหลายประการทมีที่คนอคืที่นทราบกรันและตห้องสะสางใหห้
เรมียบรห้อยในความรรักแบบครริสเตมียน (ฟป. 4:2) ในทด่ามกลางเหลด่าวริสทุทธริชนทมีที่เมคืองโครรินธห์ ครริสเตมียนบางคนไป
ฟฟ้องรห้องผผห้อคืที่นซศึที่งเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งและนคาความเสคืที่อมเสมียมาสผด่ครริสตจรักร (1 คร. 6:1-8) พวกคนเลมีนี้ยงสรัตวห์ของอรับ
ราฮรัมและพวกคนเลมีนี้ยงสรัตวห์ของโลททะเลาะกรัน (ปฐก. 13:7) ยาโคบและเอซาวกก็มมีปฝัญหากรัน ยาโคบกรับลาบรันกก็
เชด่นเดมียวกรัน โยเซฟกรับพวกพมีที่ ๆ ของเขากก็ดห้วย โมเสส อริสอรัค ดาวริด เนหะมมียห์ และวริสทุทธริชนสมรัยภาคพรันธสรัญญา
เดริมอมีกหลายคนกก็มมีปฝัญหาในการรรับมคือกรับพวกชอบกด่อความยทุด่งยากและผผห้กระทคาความผริด มรันสคาครัญจรริง ๆ ทมีที่
ครริสเตมียนควรทราบวริธมีรรับมคือกรับคนเหลด่านรันี้นทมีที่ทคาผริดตด่อเขา

ครริสเตมียนคนหนศึที่งควรทคาอยด่างไรในกรณมีทมีที่ใครสรักคนทคาผริดตด่อเขา? ขรันี้นตอนแรกคคือ “จงไปและแจห้งขห้อ
ผริดพลาดของเขานรันี้นสองตด่อสองเทด่านรันี้น” (ขห้อ 15) จงใหห้โอกาสผผห้ใดกก็ตามไดห้แกห้ไขความผริดของเขาหรคือใหห้เขาไดห้
เลด่าเรคืที่องจากฝฝัปี่งของเขากด่อนทมีที่คทุณไปบอกคนอคืที่น เกห้าในสริบของเรคืที่องซทุบซริบ ความรผห้สศึกไมด่ดมี และการรด่วมสามรัคคมี
ธรรมทมีที่ขาดตอนในหมผด่ครริสเตมียนคงถผกหลมีกเลมีที่ยงไดห้ ผมเชคืที่ออยด่างนรันี้น หากครริสเตมียนทรันี้งหลายมทุด่งมรัที่นทมีที่จะไมด่บอกผผห้
อคืที่นเกมีที่ยวกรับบาปตด่าง ๆ ของใครสรักคนจนกวด่าพวกเขาเขห้าหาผผห้กระทคาความผริดนรันี้นดห้วยใจทมีที่ซคืที่อตรงและใจกรทุณา
เสมียกด่อนเพคืที่อจะฟฝังความจากฝฝัปี่งของเขา อยด่าบอกคนอคืที่นจนกวด่าคทุณบอกผผห้นรันี้นทมีที่ทคาผริดตด่อคทุณแลห้วหรคือผผห้ทมีที่คทุณคริดวด่า
ไดห้ทคาผริดตด่อคทุณ ปกตริแลห้วการกระทคาผริดนรันี้นไมด่ไดห้เลวรห้ายเหมคือนทมีที่คทุณไดห้คริดไวห้ บางครรันี้งมรันกก็ไมด่เคยเกริดขศึนี้นเลย แตด่
คทุณคริดไปเองวด่ามรันเกริด บางครรันี้งมมีเหตทุผลอรันเพมียงพอทมีที่จะอธริบายมรัน และบางครรันี้งผผห้ทมีที่กระทคาความผริดนรันี้นกก็ใจเยก็น
ลงแลห้วและเสมียใจ จะเกริดผลดมีอยด่างมากหากครริสเตมียนเขห้าหาครริสเตมียนอมีกคนแบบเงมียบ ๆ และเปป็นสด่วนตรัว แมห้
หากวด่าไมด่เกริดผลดมีอะไรเลย คทุณกก็สามารถคห้นพบความจรริงแบบครบถห้วน เหก็นมทุมมองของอมีกคน และมมีจริตสคานศึก
วด่าคทุณไดห้พยายามอยด่างซคืที่อตรงแลห้ว หากคทุณไมด่ทคาเชด่นนมีนี้ คทุณกก็ทคาผริดตด่อพระเจห้าและบางครรันี้งกก็ทคาใหห้คคาอธริษฐาน
ตด่าง ๆ ของคทุณเปลด่าประโยชนห์ (มธ. 5:23, 24) อรันทมีที่จรริง เราควรเขห้าหาพมีที่นห้องคนนรันี้นทรันทมี กด่อนดวงอาทริตยห์ตก 
หากทคาไดห้ (อฟ. 4:26) เพคืที่อทมีที่จะไมด่เกริดความขมขคืที่นขศึนี้นในใจของคทุณ

จงสรังเกตจทุดมทุด่งหมายทมีที่สคาครัญของการเขห้าหาแบบสด่วนตรัวนมีนี้: “ทด่านกก็ไดห้พมีที่นห้องของทด่านคคืนมาแลห้ว” ถห้าผผห้
ใดทคาผริดตด่อคทุณ การเขห้าหาของคทุณไมด่ควรมมีจทุดประสงคห์ทมีที่จะแกห้เผก็ด แตด่เพคืที่อจะไดห้พมีที่นห้องของคทุณคคืนมา ถห้าคทุณไดห้พมีที่
นห้องของคทุณคคืนมาและเสมียเงรินหนศึที่งเหรมียญหรคือสริบเหรมียญ หรคือรห้อยเหรมียญสหรรัฐ คทุณกก็ไดห้กคาไรเยอะแลห้ว จงยก
โทษอยด่างรวดเรก็วและดห้วยใจเมตตาเหมคือนกรับทมีที่คทุณหวรังวด่าจะไดห้รรับการยกโทษ (ลผกา 6:36, 37) หนศึที่งในแรงจผงใจ
แรก ๆ ของครริสเตมียนททุกคนควรจะเปป็นการคงไวห้ซศึที่งความรรักฉรันทห์พมีที่นห้องและการรด่วมสามรัคคมีธรรมแหด่งพระกาย
ของพระครริสตห์ มรันเปป็นบาปทมีที่เลวรห้ายทมีที่จะปลด่อยใหห้ยคืดเยคืนี้อหรคือกด่อใหห้เกริดความแตกแยกและการวริวาทในหมผด่



ครริสเตมียนและในครริสตจรักรทรันี้งหลายของพระครริสตห์
จงสรังเกตเชด่นกรันวด่าใครควรเปป็นฝฝ่ายเขห้าหา-ผผห้ทมีที่ถผกละเมริด (ขห้อ 15) แตด่มรัทธริว 5:24 แสดงใหห้เหก็นวด่าผผห้

ทมีที่ทคาการละเมริดกก็ควรเขห้าหาอมีกฝฝ่ายเชด่นกรัน คทุณควรไปคคืนดมีกรันกรับพมีที่นห้องของคทุณ ไมด่วด่าคทุณหรคือเขาเปป็นผผห้กระทคา
ผริด อรันทมีที่จรริง คคาสอนของพระคคาตอนนมีนี้กก็คคือวด่าครริสเตมียนคนใดทมีที่การรด่วมสามรัคคมีธรรมของตนกรับครริสเตมียนอมีกคน
ถผกทคาใหห้ขาดตอนดห้วยเหตทุผลใด ๆ ควรทคาเตก็มทมีที่ในทรันทมีเพคืที่อทมีที่จะทคาใหห้การรด่วมสามรัคคมีธรรมนรันี้นกลรับดมีดรังเดริม ไมด่
วด่าใครจะเปป็นฝฝ่ายผริดกก็ตาม พระครัมภมีรห์ไมด่กลด่าวอะไรเลยเกมีที่ยวกรับการทมีที่ครริสเตมียนตด่างฝฝ่ายตด่างมาเจอกรันครศึที่งทาง 
ตรงกรันขห้าม ครริสเตมียนแตด่ละคนควรกระตคือรคือรห้นทมีที่จะไปจนสทุดทางหากจคาเปป็นเพคืที่อทมีที่จะมมีการเหก็นพห้องตรงกรัน
และเพคืที่อทมีที่จะทคามากกวด่าทมีที่ตนถผกเรมียกเอาหรคือรห้องขอ (มธ. 5:39, 48) อยด่าไปฟฟ้องรห้องพมีที่นห้องครริสเตมียนดห้วยกรัน 
ถศึงแมห้เขาตริดคห้างคทุณจรริง ๆ กก็ตาม ตรงกรันขห้าม จงยอมใหห้ตรัวเองถผกเอาเปรมียบ อยด่าสผห้รบกรับพมีที่นห้องของคทุณทมีที่คริดวด่า
คทุณควรไปกรับเขาหนศึที่งไมลห์และคทุณไมด่คริดเชด่นนรันี้น ตรงกรันขห้าม จงไปกรับเขาสองไมลห์ จงไดห้พมีที่นห้องของคทุณคคืนมา!

ขรันี้นตอนทมีที่สอง หากการเขห้าหาแบบสด่วนตรัวใชห้ไมด่ไดห้ผล กก็คคือการพา “คนหนศึที่งหรคือสองคนไปพรห้อมกรับ
ทด่าน เพคืที่อในปากของพยานสองคนหรคือสามคน ททุกคคาจะเปป็นหลรักฐานไดห้” พมีที่นห้องสด่วนใหญด่สามารถถผกชนะใจ
กลรับมาเปป็นเพคืที่อนกรันเหมคือนเดริมไดห้หากเราเขห้าหาพวกเขาแบบสด่วนตรัว พรห้อมกรับความปรารถนาอรันจรริงจรังทมีที่จะ
ทคาใหห้พระครริสตห์พอพระทรัยและมมีสรันตริสทุข บางครรันี้งเรากก็ชนะพวกเขาไมด่ไดห้แตด่พวกเขายรังยคืนกรานทมีที่จะทคาผริดตด่อไป
ซศึที่งสด่งผลเสมียตด่อผผห้อคืที่นและกลายเปป็นเรคืที่องสด่วนรวมจนมรันตห้องถผกจรัดการ ในกรณมีเชด่นนรันี้น คคาขอรห้องของคนอคืที่น ๆ 
อาจชด่วยทคาใหห้พมีที่นห้องคนหนศึที่งทมีที่ทคาบาปอยผด่กลรับมาทคาหนห้าทมีที่ของตนและรด่วมสามรัคคมีธรรมอมีก หากไมด่เปป็นเชด่นนรันี้น 
เหลด่าพยานทมีที่มมีความคริดอยผด่ฝฝ่ายพระวริญญาณกก็จะไดห้ยรินททุกคคาเพคืที่อทมีที่จะไมด่มมีความเขห้าใจผริดเกมีที่ยวกรับสริที่งทมีที่เกริดขศึนี้น 
พระครัมภมีรห์เรมียกรห้องใหห้มมีพยานสองหรคือสามคนกด่อนทมีที่ผผห้ใดจะถผกปรรับโทษ (พบญ. 17:6) มมีการคะยรันี้นคะยอเปป็น
พริเศษทมีที่ไมด่ควรมมีการฟฝังคคากลด่าวหาใด ๆ ทมีที่ปรรักปรคานรักเทศนห์คนหนศึที่งเลย ยกเวห้นเมคืที่อมมีคคาพยานของพยานสอง
หรคือสามคน (1 ทธ. 5:19) ดรังนรันี้นเราจศึงเหก็นวด่าเรคืที่องนรันี้นไมด่ใชด่การทะเลาะเบาะแวห้งแบบสด่วนตรัวลห้วน ๆ ไมด่มมีใคร
ควรถผกทคาใหห้เปป็นผผห้ทมีที่ถผกขรับออกไปในหมผด่ครริสเตมียนทรันี้งหลายโดยทมีที่ไมด่มมีพยานหลรักฐานเพมียงพอ

ขรันี้นตอนทมีที่สามกก็คคือนมีที่: ถห้าพมีที่นห้องคนนรันี้นไมด่อาจถผกชนะกลรับมาโดยผผห้ทมีที่ถผกกระทคาผริดหรคือโดยผผห้อคืที่นทมีที่ไป
ขอรห้องเขาและฟฝังความจากฝฝัปี่งของเขาแลห้ว เรคืที่องนรันี้นกก็ควรถผกบอกเลด่าแกด่ครริสตจรักร ถห้านรัที่นดผเหมคือนเปป็นวริธมีทมีที่
ยาวนานและยากทมีที่จะแสดงใหห้เหก็นวด่าคน ๆ หนศึที่งเปป็นผผห้กระทคาผริด กก็จงจดจคาไวห้วด่าพระเจห้าทรงอยากใหห้เราวด่องไวทมีที่
จะยกโทษและเชคืที่องชห้าทมีที่จะกลด่าวโทษและพระองคห์ไมด่อยากใหห้เกริดความแตกแยกโดยไมด่จคาเปป็นในหมผด่ครริสเตมียน 
ตามพระคคาตอนนมีนี้ การทมีที่ครริสตจรักรใดจะเพริกถอนการรด่วมสามรัคคมีธรรมไปจากครริสเตมียนคนหนศึที่งควรเปป็น
เหตทุการณห์หนศึที่งทมีที่เกริดขศึนี้นนห้อยครรันี้งมาก ๆ และเฉพาะหลรังจากทมีที่มมีการพยายามอยด่างระมรัดระวรังมาก ๆ แลห้วทมีที่จะ
ชนะผผห้ทมีที่กระทคาผริดนรันี้นกลรับมาสผด่การรด่วมสามรัคคมีธรรมและการทคาหนห้าทมีที่ของครริสเตมียน พระเยซผไดห้ประทาน
แผนการนมีนี้สคาหรรับผผห้คนและครริสตจรักรทรันี้งหลาย และเราควรปฏริบรัตริตามมรันอยด่างระมรัดระวรัง

จคาไวห้วด่าบางครรันี้งพระเจห้ากก็ทรงอยากใหห้ผผห้คนถผกขรับออกไปจากครริสตจรักรทรันี้งหลายจรริง ๆ เมคืที่อพวกเขามมี
ความผริดในเรคืที่องบาปทมีที่นด่าเกลมียดไมด่ยอมเลริกและไมด่สคานศึกผริด คคาบรัญชาของเปาโลเกมีที่ยวกรับบทุคคลผผห้หนศึที่งถผกใหห้ไวห้ใน
1 โครรินธห์ บททมีที่หห้า โดยเฉพาะขห้อ 3, 5, 7 และ 13 แนด่นอนวด่าพระเจห้าไมด่อยากใหห้ครริสตจรักรของพระองคห์เหก็น



ชอบกรับความชรัที่ว ทรัที่วดรินแดนนมีนี้มมีครริสตจรักรหลายแหด่งทมีที่ไมด่ถวายเกมียรตริแดด่พระเจห้าโดยการมมีเหลด่าผผห้ชด่วย ผผห้อารรักขา
ผผห้อาวทุโส ครผสอนรวมี สมาชริกคณะกรรมการดห้านการเงริน และผผห้ดผแลทรรัพยห์สรินซศึที่งไมด่มมีความเปป็นครริสเตมียนเลยใน
ชมีวริตประจคาวรันของพวกเขา และซศึที่งความไมด่ซคืที่อตรงหรคือการทคาตามโลกของพวกเขา การดคืที่มเหลห้า การเลด่นพนรัน 
การใชห้คคาพผดหยาบคาย และการรรักเงรินของพวกเขาไมด่ถวายเกมียรตริแดด่พระนามของพระครริสตห์และทคาใหห้ครริสต
จรักรเสมียหาย ครริสตจรักรมากมายควรเกก็บกวาดบห้านใหห้สะอาด แตด่พวกเขาตห้องทคาเชด่นนรันี้นในวริธมีตามพระครัมภมีรห์
และหลรังจากมมีการฟฟ้องใจ การสคานศึกผริด และการอธริษฐานทมีที่ตรวจคห้นใจมากทมีที่สทุดแลห้ว และทคาเชด่นนรันี้นในจริต
วริญญาณทมีที่ถผกบรัญชาไวห้ตรงนมีนี้ หาทางทมีที่จะไดห้พมีที่นห้องผผห้นรันี้นกลรับคคืนมาและไมด่หวรังทมีที่จะขรับเขาออกไป

เราควรสรังเกตตรงนมีนี้เชด่นกรันวด่าคคาวด่า “ครริสตจรักร” ในพระคคาตอนนมีนี้หมายถศึงชทุมนทุมชนหนศึที่งสมรัยภาคพรันธ
สรัญญาใหมด่ของครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่สามารถรรับเหลด่าสมาชริกและเพริกถอนจากการเปป็นสมาชริกดห้วย สคาหรรับการ
รรับสมาชริกครริสตจรักรทรันี้งหลาย ดผกรณมีของโครเนลริอรัสและผผห้คนในบห้านของเขา (กริจการ 10:47) ทมีที่พวกเขาไดห้รรับ
การเหก็นชอบทมีที่จะรรับบรัพตริศมา ไมด่วด่าจะโดยการลงคะแนนเสมียงแบบทางการหรคือโดยการยรินยอมรด่วมกรัน และ
กริจการ 18:27, โรม 16:2 ทมีที่จดหมายหลายฉบรับถผกสด่งไป โดยขอรห้องใหห้ทมีที่ประชทุมเหลด่านรันี้นรรับอปอลโลและเฟบมีไวห้
กริจการ 9:26-28 บอกวด่าเปาโลพยายามทมีที่จะเขห้ารด่วมกรับสาวกเหลด่านรันี้นทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็ม ตอนแรกถผกปฏริเสธ และ
จากนรันี้นกก็ถผกรรับไวห้เพราะคคาพยานของบารนาบรัส

ขห้อ 18 เตคือนความจคาเราเกมีที่ยวกรับพระสรัญญานรันี้นในมรัทธริว 16:19 เหก็นไดห้ชรัดวด่ามรันถผกประทานใหห้แกด่พวก
อรัครทผตเปป็นหลรัก พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรงเปปิดเผยแกด่พวกเขาวด่าสริที่งใดเปป็นนนี้คาพระทรัยของพระเจห้าทมีที่จะปลด่อยหรคือ
ผผกมรัด ทมีที่จะอนทุญาตหรคือหห้าม

ขห้อ 19 เปป็นพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุขเกมีที่ยวกรับการอธริษฐาน จงสรังเกตวด่าในกรณมีนมีนี้การเหก็นพห้องตรงกรันใน
หมผด่ครริสเตมียนเปป็นเงคืที่อนไขเดมียวเทด่านรันี้น ไมด่ใชด่ความเชคืที่อเหมคือนในมาระโก 11:24 ไมด่ใชด่ความเพมียรเหมคือนในลผกา 
11:5-8 และลผกา 18:7, 8 ไมด่ใชด่การทผลขอในพระนามของพระเยซผเหมคือนในยอหห์น 14:13, 14 ไมด่ใชด่การเขห้า
สนริทในพระองคห์เหมคือนในยอหห์น 15:7 หรคือการทคาตามนนี้คาพระทรัยของพระองคห์เหมคือนใน 1 ยอหห์น 3:22 ถห้า
พระเจห้าทรงเรมียกรห้องใหห้เงคืที่อนไขทรันี้งหมดนมีนี้ถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริงอยด่างสมบผรณห์ครบถห้วนในแตด่ละกรณมีเพคืที่อทมีที่จะคคา
อธริษฐานของเราจะไดห้รรับคคาตอบ เรากก็คงแทบจะไมด่ไดห้รรับสริที่งใดจากพระเจห้าเลย พระองคห์ทรงทราบความอด่อนแอ
ของเราและทรงใหห้เงคืที่อนไขทมีที่แตกตด่างกรันไป โดยปกตริแลห้วทรงเรมียกรห้องใหห้ทคาตามเงคืที่อนไขเดมียวนรันี้นเทด่านรันี้นในพระ
สรัญญาหนศึที่งทมีที่ประทานใหห้ ถห้าคทุณทคาตามพระสรัญญาขห้อใดในพระวจนะของพระเจห้า คทุณกก็ปลอดภรัยในการคาด
หวรังใหห้พระเจห้าทรงตอบ พระเจห้าทรงอยากใหห้เราอธริษฐานมากเสมียจนพระองคห์ทรงเสนอพระพรใหญด่โตหลาย
ประการแกด่เราบนเงคืที่อนไขทรันี้งหลายทมีที่เรมียบงด่ายมาก ๆ ถห้าเราทคาตามเงคืที่อนไขหนศึที่งไมด่ไดห้ในกรณมีหนศึที่ง ไมด่แนด่เราอาจ
ทคาตามอมีกเงคืที่อนไขหนศึที่งไดห้และไดห้รรับพระพรนรันี้น พระเจห้าทรงอยากใหห้เราอธริษฐานมากจรริง ๆ!

จรริง ๆ แลห้ว ถห้าเราเรริที่มทคาไดห้ตามขห้อกคาหนดหนศึที่งซศึที่งพระเจห้าทรงตรันี้งไวห้ เรากก็เขห้าใกลห้พระองคห์มากขศึนี้นเรคืที่อย 
ๆ และเขห้าใกลห้สริที่งสารพรัดทมีที่เหลคือทมีที่จะทคาใหห้พระองคห์พอพระทรัย ครริสเตมียนสองคนทมีที่เอาสริที่งทมีที่ขวางกรันี้นระหวด่างพวก
เขาออกไปใหห้พห้นทางเพคืที่อทมีที่พวกเขาจะเหก็นพห้องตรงกรันไดห้อยด่างสมบผรณห์ในใจ โดยอยากไดห้รรับบางสริที่ง กก็จะฟาดฟฝัน
ความเหก็นแกด่ตรัวของพวกเขาไปแลห้วจนพวกเขานด่าจะสามารถทผลขอสริที่งนรันี้นเพราะเหก็นแกด่พระเยซผ ไมด่ใชด่เหก็นแกด่ตรัว



พวกเขาเอง เมคืที่อนรันี้นใจของพวกเขากก็จะไมด่กลด่าวโทษพวกเขา และพวกเขาจะทราบวด่าพวกเขากคาลรังทคาสริที่งตด่าง ๆ 
ตามนนี้คาพระทรัยของพระเจห้า อยด่างนห้อยกก็ในเรคืที่องของการรด่วมสามรัคคมีธรรม เมคืที่อยกโทษใหห้ผผห้อคืที่น พวกเขากก็จะมมี
ความเชคืที่อมากขศึนี้นอยด่างแนด่นอนเพคืที่อรรับการยกโทษ อรันทมีที่จรริง เมคืที่อครริสเตมียนทรันี้งหลายเหก็นพห้องตรงกรันจรริง ๆ ในใจ 
พวกเขากก็ทคาใหห้พระราชบรัญญรัตริทรันี้งสรินี้นสคาเรก็จจรริงแลห้ว เพราะวด่าความรรักคคือการสคาเรก็จจรริงของพระราชบรัญญรัตริ 
(รม. 13:10; กท. 5:14) 

ขห้อ 19 ไมด่ไดห้กลด่าววด่า ถห้าสองคนตกลงทมีที่จะอธริษฐาน แตด่ถห้าเขาสองคนเหก็นพห้องตรงกรันเกมีที่ยวกรับสริที่งหนศึที่งสริที่ง
ใดทมีที่พวกเขาทผลขอ คนสองคนอาจตกลงทมีที่จะอธริษฐานเกมีที่ยวกรับบางสริที่งแตด่ในใจของพวกเขาไมด่เหก็นพห้องตรงกรัน
เกมีที่ยวกรับมรัน นรัที่นคคือ ไมด่อยากใหห้มรันเกริดขศึนี้นเหมคือนกรันและเพคืที่อจทุดประสงคห์เดมียวกรัน การเหก็นพห้องตรงกรันดห้วยรริม
ฝปีปากไมด่ไดห้หมายถศึงการเหก็นพห้องตรงกรันในใจเสมอไป

ขห้อ 20 กคาลรังกลด่าวถศึงเรคืที่องเดริมคคือ ความรรักฉรันทห์พมีที่นห้องและการเหก็นพห้องตรงกรัน ขห้อ 20 ชด่างเปป็นการ
ปลอบประโลมใจสคาหรรับผผห้คนกลทุด่มเลก็ก ๆ ทมีที่มาประชทุมอธริษฐานรด่วมกรัน สคาหรรับชรันี้นเรมียนพระครัมภมีรห์ หรคือสคาหรรับค
รริสตจรักรเลก็ก ๆ ทมีที่ แมห้วด่าทห้อใจและอด่อนกคาลรังและไมด่มมีฝผงชนและอทุปกรณห์และความเปป็นผผห้นคาทมีที่เขห้มแขก็ง แตด่ยรังรด่วม
ประชทุมกรันในพระนามของพระเยซผ ขอใหห้ครผสอนรวมีแตด่ละคนทมีที่ทห้อใจผผห้ซศึที่งมมีนรักเรมียนแคด่คนหรคือสองคนจดจคาไวห้
และอห้างพระสรัญญาอรันเปปีปี่ยมสทุขนมีนี้ พระเยซผทรงนรัที่งอยผด่ทมีที่นรัที่นเคมียงขห้างคทุณขณะทมีที่คทุณสอนคนหนศึที่งหรคือสองคน พระ
เยซผทรงรด่วมประชทุมดห้วยในการประชทุมอธริษฐานนรันี้นทมีที่มมีแคด่สองหรคือสามคน! พระคคาขห้อนมีนี้แสดงใหห้เหก็นวด่าไมด่จคาเปป็น
ตห้องมมีขมีดจคากรัดในเรคืที่องขนาดของครริสตจรักรภาคพรันธสรัญญาใหมด่แหด่งหนศึที่งทมีที่เหมาะสม พระครริสตห์สามารถรด่วม
ประชทุมกรันคนสองหรคือสามคนไดห้พอ ๆ กรับทมีที่พระองคห์ทรงรด่วมประชทุมกรับหลายพรันคนนรันี้นในครริสตจรักรทมีที่กรทุง
เยรผซาเลก็ม

______________________
ขข้อ 21-35:

18:21 แลห้วเปโตรมาหาพระองคห์ และทผลวด่า 
“พระองคห์เจห้าขห้า พมีที่นห้องคนหนศึที่งของขห้าพระองคห์จะ
กระทคาบาปตด่อขห้าพระองคห์สรักกมีที่ครรันี้ง และขห้า
พระองคห์ควรจะยกโทษใหห้เขา ถศึงเจก็ดครรันี้งหรคือ”
18:22 พระเยซผตรรัสกรับเขาวด่า “เรามริไดห้กลด่าวแกด่
ทด่านวด่า ถศึงเจก็ดครรันี้ง แตด่ถศึงเจก็ดสริบครรันี้งคผณดห้วยเจก็ด
18:23 เหตทุฉะนรันี้น อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์จศึงเปรมียบ
เหมคือนกษรัตรริยห์องคห์หนศึที่ง ซศึที่งทรงประสงคห์จะคริดบรัญชมี
กรับบรรดาผผห้รรับใชห้ของทด่าน
18:24 และเมคืที่อทด่านไดห้ตรันี้งตห้นทคาการคริดบรัญชมีนรันี้น คน
หนศึที่งถผกพามาเฝฟ้าทด่าน ซศึที่งเปป็นหนมีนี้ทด่านหนศึที่งหมคืที่นตะ
ลรันตห์

18:25 แตด่เพราะเขาไมด่มมีเงรินจะใชห้หนมีนี้ เจห้านายของ
เขาจศึงสรัที่งใหห้ขายตรัวเขา กรับภรรยาของเขา และลผก 
ๆ ของเขา และทรันี้งหมดทมีที่เขามมีอยผด่นรันี้น และชคาระเงริน
ใชห้หนมีนี้
18:26 ฉะนรันี้นผผห้รรับใชห้คนนรันี้นจศึงกราบลงและนมรัสการ
ทด่าน โดยทผลวด่า ‘ทด่านเจห้าขห้า ขอโปรดอดทนกรับ
ขห้าพเจห้าเถริด และขห้าพเจห้าจะใชห้หนมีนี้ทรันี้งสรินี้นใหห้ทด่าน’
18:27 แลห้วเจห้านายของผผห้รรับใชห้คนนรันี้นมมีใจกรทุณา 
และปลด่อยตรัวเขาไป และโปรดยกหนมีนี้ใหห้เขา
18:28 แตด่ผผห้รรับใชห้คนเดมียวกรันนรันี้นออกไป และพบคน
หนศึที่งทมีที่เปป็นเพคืที่อนผผห้รรับใชห้ดห้วยกรัน ซศึที่งเปป็นหนมีนี้เขาอยผด่
หนศึที่งรห้อยเดนารริอรัน และเขาลงมคือจรับคนนรันี้น และ



บมีบคอของคนนรันี้น โดยกลด่าววด่า ‘จงใชห้หนมีนี้ทมีที่เจห้าตริด
คห้างอยผด่ใหห้ขห้า’
18:29 และเพคืที่อนผผห้รรับใชห้คนนรันี้นไดห้กราบลงแทบเทห้า
ของเขา และอห้อนวอนเขาวด่า ‘ขอโปรดอดทนกรับขห้า
เถริด และขห้าจะใชห้หนมีนี้ทรันี้งสรินี้นใหห้เจห้า’
18:30 แตด่เขาไมด่ยอม แตด่ไปและโยนผผห้รรับใชห้คนนรันี้น
เขห้าไปในคทุก จนกวด่าผผห้รรับใชห้คนนรันี้นจะใชห้หนมีนี้ใหห้
18:31 ดรังนรันี้นเมคืที่อพวกเพคืที่อนผผห้รรับใชห้เหก็นสริที่งทมีที่ไดห้ทคา
นรันี้น พวกเขากก็สลดใจยริที่งนรัก และมาและกราบทผล
เจห้านายของพวกเขาถศึงททุกสริที่งทมีที่ไดห้ทคานรันี้น
18:32 แลห้วเจห้านายของเขา หลรังจากทด่านไดห้ทรง
เรมียกเขามา จศึงกลด่าวแกด่เขาวด่า ‘โอ เจห้าผผห้รรับใชห้ชรัที่ว 

เราไดห้โปรดยกหนมีนี้ทรันี้งหมดนรันี้นใหห้เจห้าแลห้ว เพราะเจห้า
ไดห้อห้อนวอนเรา
18:33 เจห้าควรจะมมีความกรทุณาตด่อเพคืที่อนผผห้รรับใชห้ของ
เจห้าดห้วย เหมคือนเราไดห้สงสารเจห้ามริใชด่หรคือ’
18:34 และเจห้านายของเขากก็กรรินี้ว และมอบเขาไวห้
แกด่พวกเจห้าหนห้าทมีที่ใหห้ทรมาน จนกวด่าเขาจะชดใชห้
ทรันี้งหมดทมีที่ตริดคห้างใหห้แกด่ทด่าน
18:35 พระบริดาของเราผผห้ทรงสถริตในสวรรคห์จะทรง
กระทคาแกด่ทด่านทรันี้งหลายอยด่างนรันี้นดห้วย ถห้าทด่านทรันี้ง
หลายแตด่ละคนไมด่ยกโทษบรรดาการละเมริดของพมีที่
นห้องของพวกทด่านจากใจของพวกทด่าน”

พระเยซผทรงสอนเรชที่องการยกโทษ
ลผกา 17:3, 4 คลห้ายกรับขห้อ 21 และ 22 ตรงนมีนี้ คคาสอนทมีที่ชรัดเจนของพระคคาสองขห้อนมีนี้เปป็นเรคืที่องทมีที่ไมด่อาจ

ปฏริเสธไดห้ ผผห้คนมากมายรผห้สศึกวด่าถห้าพมีที่นห้องคนใดทคาบาปตด่อผผห้ใดซนี้คาถศึงสามครรันี้ง มรันกก็ไมด่ควรไดห้รรับการยกโทษแลห้ว เป
โตรใจกวห้างมากกวด่าและเตก็มใจทมีที่จะยกโทษใหห้ถศึงเจก็ดครรันี้ง (ขห้อ 21) แตด่พระเยซผตรรัสอยด่างชรัดเจนวด่าเขาควรไดห้รรับ
การยกโทษอยด่างนห้อย “เจก็ดสริบครรันี้งคผณดห้วยเจก็ด” หรคือ 490 ครรันี้ง จรริง ๆ แลห้ว นรัที่นหมายถศึงจคานวนครรันี้งทมีที่ไมด่จคากรัด 
ถห้าคทุณยกโทษใหห้พมีที่นห้องของคทุณ 490 ครรันี้ง คทุณกก็นด่าจะมมีนริสรัยชอบยกโทษใหห้และไมด่เกก็บความพยาบาทไวห้ จคาไวห้วด่า
ครริสเตมียนคนหนศึที่งไมด่ควรเปป็นเหมคือนคนทมีที่ยรังไมด่รอดในโลกทมีที่ชรัที่วนมีนี้

คคาอทุปมาทมีที่โดดเดด่นนมีนี้ของพระเยซผในขห้อ 23 ถศึง 34 มมีคคาสอนหนศึที่งทมีที่เราตห้องไมด่พลาดไป “กษรัตรริยห์” องคห์
นรันี้น (ขห้อ 23) เปป็นตรัวแทนของพระเจห้า คนทมีที่ถผกพาตรัวมาเขห้าเฝฟ้าพระองคห์ซศึที่งเปป็นหนมีนี้หนศึที่งหมคืที่นตะลรันตห์คคือ ใครกก็ไดห้
ในพวกเรา หนศึที่งหมคืที่นตะลรันตห์คงเปป็นเงรินจคานวนมหาศาล เงรินตะลรันตห์หนศึที่งมมีคด่าประมาณ 1,940 เหรมียญสหรรัฐ 
ทองคคาตะลรันตห์หนศึที่งมมีคด่าประมาณ 29,000 เหรมียญสหรรัฐ ฉะนรันี้นแมห้กระทรัที่งเงรินหมคืที่นตะลรันตห์คงจะเทด่ากรับ 19 ลห้าน
เหรมียญสหรรัฐเปป็นอยด่างตที่คา! นรัที่นใหห้ภาพประกอบวด่าพระเจห้าทรงรผห้สศึกอยด่างไรเกมีที่ยวกรับบาปทรันี้งหลายของเราทมีที่กระทคา
ตด่อพระองคห์ เราเปป็นหนมีนี้พระองคห์มหาศาล มากกวด่าทมีที่เราจะจด่ายไหว มากกวด่าทมีที่ใครอคืที่นใดเคยเปป็นหนมีนี้เรา ขห้อ 25 
แสดงใหห้เหก็นวด่าเราควรไดห้รรับสริที่งใดอยด่างสาสม ถห้าพระเจห้าจะทรงพรากสริที่งสารพรัดทมีที่เรามมีไป- ชมีวริตของเรา 
ครอบครรัวของเรา ทรรัพยห์สริที่งของของเรา-และโยนจริตวริญญาณของเราทรินี้งในนรก มรันกก็ไมด่มากไปกวด่าทมีที่เราสมควร
ไดห้รรับอยด่างสาสมเลย! โอ ความชรัที่วของเรานรันี้นชด่างลนี้คาลศึกจรริง ๆ! บาปของเราทมีที่กระทคาตด่อพระเจห้านรันี้นชด่างเลวรห้าย
จรริง ๆ!

ขห้อ 26 แสดงใหห้เหก็นทรัศนคตริซศึที่งเราหลายคนมมีตด่อพระเจห้าเมคืที่อเรามาขอการยกโทษ ตอนนรันี้นผมรผห้ตรัววด่าผม
เปป็นหนมีนี้พระเจห้ามากมายขนาดไหน แตด่เพราะไมด่ทราบถศึงความชรัที่วแหด่งใจของผม ผมจศึงสรัญญาวด่าจะเปป็นทมีที่พอ
พระทรัยพระองคห์ สรัญญาวด่าจะดคาเนรินชมีวริตใหห้ถผกตห้อง และไมด่ทคาใหห้พระองคห์เสมียเกมียรตริอมีกเลย ผมไมด่ไดห้รรักษาคคา



สรัญญาเหลด่านรันี้นของผม ผมคริดวด่า ไมด่มมีใครเคยรรักษาคคาสรัญญาแบบนรันี้นไดห้อยด่างสมบผรณห์แบบเลย
ขห้อ 27 แสดงใหห้เหก็นวด่าพระเจห้าทรงรผห้สศึกอยด่างไรตด่อบาปทรันี้งหลายของเรา เพราะมมีพระทรัยกรทุณา กษรัตรริยห์

องคห์นรันี้นจศึง “ปลด่อยตรัวเขาไป และโปรดยกหนมีนี้ใหห้เขา” เมคืที่อเราไดห้พบสรันตริสทุขกรับพระเจห้า เรากก็ไดห้พบมรัน ไมด่ใชด่
เพราะวด่าเราจะชดใชห้หนมีนี้ในเวลาอรันควร แตด่เพราะการยกโทษแบบใหห้เปลด่า หนมีนี้นรันี้นถผกลบออกไปแลห้วโดยการ
ชดใชห้ของอมีกผผห้หนศึที่ง นรัที่นคคือพระเยซผครริสตห์

บรัดนมีนี้จงเปรมียบเทมียบการทคาผริดของคน ๆ หนศึที่งทมีที่กระทคาตด่ออมีกคนและวด่ามรันเปป็นอยด่างไรในสายพระเนตร
ของพระเจห้าตามทมีที่ถผกแสดงภาพในขห้อ 28 ขนาดของความผริดนรันี้นถผกแสดงภาพใหห้เปป็น “หนศึที่รห้อยเดนารริอรัน” 
กระนรันี้นจริตใจทมีที่เคมียดแคห้นและผผกพยาบาทของการไมด่ยอมยกโทษใหห้ในสด่วนของคนหนศึที่งทมีที่มมีตด่ออมีกคนถผกแสดง
ภาพในขห้อ 28 และ 29 หลรังจากความเมตตาอรันบรริบผรณห์ของพระเจห้าทมีที่มมีตด่อเรา เรากก็ดผเหมคือนเปป็นผผห้ทมีที่เลก็กนห้อย 
ใจแคบ ไมด่สคานศึกในพระคทุณจรริง ๆ ในสายพระเนตรของพระเจห้าเมคืที่อเราโกรธและมมีใจขมขคืที่นตด่อพมีที่นห้องคนหนศึที่งทมีที่
ทคาผริดตด่อเรา บาปของเราทมีที่กระทคาตด่อพระเจห้าเปป็นเหมคือนหนมีนี้หนศึที่งหมคืที่นตะลรันตห์ (ขห้อ 24) บาปอคืที่น ๆ ทมีที่กระทคาตด่อ
เรา เมคืที่อเทมียบกรันแลห้ว กก็ไมด่มากไปกวด่าหนศึที่งรห้อยเหรมียญเดนารริอรัน

ทรัศนคตริของโลกภายนอกทมีที่มมีตด่อครริสเตมียนคนหนศึที่งทมีที่ไมด่ยอมยกโทษใหห้และไมด่สามารถดคาเนรินชมีวริตอยด่างมมี
สรันตริกรับผผห้อคืที่นไดห้กก็ถผกแสดงใหห้เหก็นในขห้อ 31 ความรรักฉรันทห์พมีที่นห้องเปป็นคทุณธรรมแบบครริสเตมียนประการเดมียวทมีที่คนทมีที่
ชรัที่วมากทมีที่สทุดบนโลกใหห้การยอมรรับและเหก็นคทุณคด่าวด่าเหมาะสมกรับครริสเตมียน (ยอหห์น 13:35) โลกมมีความมรัที่นใจ
นห้อยมากในครริสเตมียนคนใดทมีที่ยกโทษใหห้ไมด่ไดห้

ทรัศนคตริของกษรัตรริยห์องคห์นมีนี้ทมีที่มมีตด่อผผห้รรับใชห้ของเขาในขห้อ 34 เปป็นตรัวแทนของความรผห้สศึกทมีที่พระเจห้าทรงมมีตด่อ
กระทรัที่งลผก ๆ ของพระองคห์เอง ผผห้ซศึที่งไมด่ยอมยกโทษใหห้ “บรรดาการละเมริดของพมีที่นห้องของพวกทด่านจากใจของพวก
ทด่าน” ครริสเตมียนคนใดทมีที่ไมด่ยอมยกโทษกก็ถผกลริขริตใหห้ตห้องรรับโทษบางอยด่างและพระพริโรธของพระเจห้า ไมด่มมีทางทมีที่จะ
วรัดไดห้ถศึงความเสมียหายอรันไรห้ทมีที่สรินี้นสทุดและบาปทมีที่ตริดตามมาเพราะการไมด่ยอมยกโทษใหห้ คคาอธริษฐานทมีที่ถผกขรัดขวาง 
(1 ปต. 3:1-7) การทคาใหห้พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์เสมียพระทรัย (อฟ. 4:30-32) และสริที่งชรัที่วรห้ายอมีกนรับไมด่ถห้วนตามหลรัง
ใจทมีที่ไมด่ยอมยกโทษใหห้

สมมตริวด่าคทุณ ณ เวลานมีนี้ปปิดประตผหห้องของคทุณ คทุกเขด่าลงและทผลขอพระเจห้าใหห้ตรวจคห้นใจของคทุณ หากมมี
เศษเสมีนี้ยวหนศึที่งของการไมด่ยอมยกโทษใหห้หรคือความพยาบาทหรคือความขมขคืที่นตด่อผผห้ใดบนโลก คทุณกก็ควรยกโทษใหห้
มรันทมีที่นมีที่และตอนนมีนี้อยด่างเตก็มทมีที่เพราะเหก็นแกด่พระครริสตห์และวางใจพระองคห์วด่าจะทรงยกโทษใหห้คทุณเชด่นกรันสคาหรรับ
การละเมริดทรันี้งสรินี้นของคทุณและขอใหห้การยกโทษนรันี้นออกมา “จากใจของคทุณ” อยด่างแทห้จรริง



มษัทธริว 19
ขข้อ 1, 2:

19:1 และตด่อมาเมคืที่อพระเยซผตรรัสถห้อยคคาเหลด่านมีนี้
เสรก็จแลห้ว พระองคห์กก็เสดก็จออกจากแควห้นกาลริลมี 
และเขห้ามาในเขตแดนแหด่งแควห้นยผเดมียฟากแมด่นนี้คา

จอรห์แดนขห้างโนห้น
19:2 และประชาชนเปป็นอรันมากไดห้ตามพระองคห์ไป 
และพระองคห์ทรงรรักษาพวกเขาใหห้หายทมีที่นรัที่น

พระเยซผเสดด็จจากแควข้นกาลริลทีไปยษังแควข้นยผเดทีย
นมีที่ทคาเครคืที่องหมายกคากรับจทุดเปลมีที่ยนหนศึที่งในงานรรับใชห้ขององคห์พระผผห้เปป็นเจห้าของเรา กด่อนหนห้านมีนี้ พระเยซผ

ตอนเปป็นเดก็กไดห้เสดก็จขศึนี้นไปยรังกรทุงเยรผซาเลก็มกรับผผห้ปกครองของพระองคห์ททุกปปีเมคืที่อถศึงเทศกาลปฝัสกา (ลผกา 2:41) 
จากนรันี้นตด่อมา เมคืที่ออายทุประมาณสามสริบปปี พระเยซผกก็เสดก็จขห้ามแมด่นนี้คาจอรห์แดนไปเพคืที่อรรับบรัพตริศมาจากยอหห์น (มธ.
3:13) หลรังจากนมีนี้ พระเยซผทรงอยผด่ตด่อชรัที่วระยะหนศึที่งในแควห้นยผเดมียเพคืที่อเทศนาและสรัที่งสอนผผห้เชคืที่อซศึที่งรรับบรัพตริศมาจาก
เหลด่าสาวกของพระองคห์แลห้ว (ยอหห์น 3:22, 23; 4:1-3) จากนรันี้นพระองคห์กก็เสดก็จไปยรังแควห้นกาลริลมี และจรริง ๆ 
แลห้วงานรรับใชห้ทรันี้งหมดของพระองคห์ตามทมีที่บรันทศึกไวห้ในหนรังสคือมรัทธริวเรคืที่อยมาจนถศึงเวลานมีนี้กก็อยผด่โดยรอบทะเลกาลริลมี
โดยมมีกองบรัญชาการอยผด่ทมีที่เมคืองคาเปอรนาอทุม อยด่างไรกก็ตาม พระองคห์ไดห้เสดก็จไปยรังกรทุงเยรผซาเลก็มเปป็นประจคาเพคืที่อ
รด่วมเทศกาลเลมีนี้ยงบางเทศกาลและเปป็นทมีที่รผห้จรักแกด่ประชาชาตรินรันี้นทรันี้งหมดเพราะคคาสรัที่งสอนและการอรัศจรรยห์หลาย
ประการของพระองคห์ ในบทนมีนี้พระเยซผเสดก็จไปยรังแควห้นยผเดมียและในไมด่ชห้าจะทรงอยผด่ในกรทุงเยรผซาเลก็มเพคืที่อเสนอ
พระองคห์เองในฐานะกษรัตรริยห์ของพวกยริว (มธ. 21:1-11) เหตทุการณห์ตด่าง ๆ รทุดหนห้าไปสผด่การตรศึงกางเขนนรันี้น

จากขห้อมผลดห้านบน มรันคงงด่ายสคาหรรับคทุณทมีที่จะมองเหก็นวด่างานรรับใชห้บนโลกของพระเยซผไมด่ไดห้อยผด่ในและ
รอบกรทุงเยรผซาเลก็มเปป็นหลรัก แตด่อยผด่ในแควห้นกาลริลมี อรัครทผตทรันี้งสริบสองคนและเหลด่าผผห้ตริดตามโดยตรงของพระองคห์
เปป็นชาวแควห้นกาลริลมี (กริจการ 2:7, 8; มาระโก 14:70)

เราจะสรังเกตเหก็นโดยการเปรมียบเทมียบขด่าวประเสรริฐทรันี้งสมีที่เลด่มวด่ามรัทธริวและมาระโกใหห้ความใสด่ใจมากทมีที่สทุด
แกด่งานรรับใชห้ของพระเยซผในแควห้นกาลริลมีและเลก็กนห้อยแกด่พระราชกริจของพระองคห์ในแควห้นยผเดมียและกรทุง
เยรผซาเลก็ม ผมคริดวด่าลผกาใหห้ความใสด่ใจมากกวด่าแกด่งานรรับใชห้ในกรทุงเยรผซาเลก็ม ยอหห์นกก็ใหห้มากกวด่าเยอะ เทศกาล
เลมีนี้ยงเหลด่านรันี้นทมีที่กรทุงเยรผซาเลก็มถผกกลด่าวถศึงบด่อยครรันี้งในยอหห์น (ยอหห์น 2:13; 5:1; 7:2, 8, 10; 13:1 ฯลฯ) สริที่งทมีที่
พระเยซผทรงกระทคาและตรรัส และเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นทมีที่เทศกาลเลมีนี้ยงเหลด่านมีนี้ถผกเลด่าในขด่าวประเสรริฐของยอหห์น แตด่
หลรัก ๆ แลห้วถผกละไวห้ในมรัทธริวยกเวห้นเหตทุการณห์เหลด่านรันี้นของสรัปดาหห์ทมีที่มากด่อนการตรศึงกางเขนนรันี้น ขห้อ 2 กลด่าวถศึง
ฝผงชนหมผด่ใหญด่ทมีที่ตริดตามพระเยซผมาในเขตแดนใหมด่นรันี้น บรัดนมีนี้พระเยซผทรงเปป็นทมีที่รผห้จรักไปทรัที่วทรันี้งประชาชาตรินรันี้น ผผห้คน
มากมายจะรวมตรัวกรันโดยเรก็วทมีที่ใดกก็ตามทมีที่พระองคห์เสดก็จไป ไมด่แนด่ผผห้คนมากมายเหลด่านมีนี้กคาลรังเดรินทางไปยรัง
เยรผซาเลก็มเพคืที่อรด่วมเทศกาลปฝัสกา พระเมตตาของพระเยซผถผกแสดงใหห้เหก็นอมีกในการรรักษาผผห้คนมากมายใหห้หาย

_______________
ขข้อ 3-12:

19:3 พวกฟารริสมีมาหาพระองคห์ดห้วย โดยทดลอง
พระองคห์ และกลด่าวแกด่พระองคห์วด่า “ผผห้ชายจะหยด่า

ภรรยาของตนเพราะเหตทุใด ๆ กก็ตาม เปป็นการถผก
ตห้องตามพระราชบรัญญรัตริหรคือไมด่”



19:4 และพระองคห์ทรงตอบและตรรัสกรับพวกเขาวด่า
“พวกทด่านไมด่ไดห้อด่านหรคือวด่า ผผห้ซศึที่งไดห้ทรงสรห้างมนทุษยห์
ในเรริที่มแรกนรันี้น ‘ไดห้ทรงสรห้างพวกเขาใหห้เปป็นชายและ
หญริง’
19:5 และตรรัสวด่า ‘เพราะเหตทุนมีนี้ผผห้ชายจะจากบริดา
มารดา และจะไปผผกพรันเขห้ากรับภรรยาของเขา และ
เขาทรันี้งสองจะเปป็นเนคืนี้ออรันเดมียวกรัน’
19:6 ดรังนรันี้น เขาทรันี้งสองจศึงไมด่เปป็นสองตด่อไป แตด่เปป็น
เนคืนี้ออรันเดมียวกรัน เหตทุฉะนรันี้นซศึที่งพระเจห้าไดห้ทรงผผกพรัน
กรันแลห้ว อยด่าใหห้มนทุษยห์ทคาใหห้พรากจากกรันเลย”
19:7 พวกเขาจศึงกลด่าวแกด่พระองคห์วด่า “ถห้าอยด่างนรันี้น
ทคาไมโมเสสไดห้สรัที่งใหห้มอบหนรังสคือแหด่งการหยด่าใหห้ 
และใหห้หยด่าภรรยาไดห้”
19:8 พระองคห์ตรรัสแกด่พวกเขาวด่า “โมเสสไดห้ยอมใหห้
ทด่านทรันี้งหลายหยด่าภรรยาของตน เพราะเหตทุความ
แขก็งกระดห้างแหด่งใจของทด่านทรันี้งหลาย แตด่ตรันี้งแตด่เรริที่ม
แรกนรันี้นกก็มริไดห้เปป็นอยด่างนรันี้น

19:9 และเรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ผผห้ใดกก็ตามทมีที่
จะหยด่าภรรยาของตน หากไมด่ใชด่เพราะการลด่วง
ประเวณมี และจะไปแตด่งงานกรับหญริงคนอคืที่น เขากก็
เลด่นชผห้ และผผห้ใดกก็ตามทมีที่แตด่งงานกรับหญริงซศึที่งถผกหยด่า
แลห้วนรันี้นกก็เลด่นชผห้”
19:10 พวกสาวกของพระองคห์ทผลพระองคห์วด่า “ถห้า
กรณมีของผผห้ชายเปป็นเชด่นนรันี้นกรับภรรยาของเขา การ
สมรสกก็ไมด่ดมีเลย”
19:11 แตด่พระองคห์ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “มริใชด่ททุกคน
สามารถรรับถห้อยคคานมีนี้ไดห้ ยกเวห้นคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ถผก
มอบไวห้ใหห้
19:12 ดห้วยวด่ามมีขรันทมีบางคน ซศึที่งเปป็นขรันทมีตรันี้งแตด่
กคาเนริดจากครรภห์มารดาของตน และมมีขรันทมีบางคน 
ซศึที่งถผกมนทุษยห์กระทคาใหห้เปป็นขรันทมี และมมีขรันทมีบางคน 
ซศึที่งกระทคาตรัวเองใหห้เปป็นขรันทมีเพราะเหก็นแกด่
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ ใครสามารถรรับไดห้ กก็จงใหห้
เขารรับเอาเถริด”

พระเยซผทรงตอบพวกฟารริสทีเกทีที่ยวกษับการหยข่ารข้าง
“พวกฟารริสมี” (ขห้อ 3) นมีที่บด่งบอกวด่าพวกฟารริสมีของทรันี้งประชาชาตรินรันี้นรวมหรัวกรันตด่อสผห้พระครริสตห์ และวด่าคน

เหลด่านมีนี้มาโดยเปป็นตรัวแทนของคณะนรันี้นทรันี้งหมด ซศึที่งยรังคงมทุด่งมรัที่นทมีที่จะหลอกลด่อใหห้พระเยซผตริดกรับ ทมีที่จะทรยศ
พระองคห์ ทมีที่จะฆด่าพระองคห์เหมคือนทมีที่พวกเขาไดห้วางแผนไวห้มาโดยตลอด (มธ. 12:14; ยอหห์น 5:16-18) คคาถามนรันี้น
ถผกถามอยด่างไมด่จรริงใจ “โดยทดลองพระองคห์” คคาถามนรันี้นคคือ “การหยด่ารห้าง ‘เพราะเหตทุใด ๆ กก็ตาม’ เปป็นการถผก
ตห้องตามพระราชบรัญญรัตริหรคือไมด่” ดผหมายเหตทุกด่อนหนห้านมีนี้เกมีที่ยวกรับมรัทธริว 5:31, 32 มาระโก 10:1-12 มมีเนคืนี้อหา
คลห้ายกรัน และดผลผกา 16:18, 1 โครรินธห์ 7:10-15

จงสรังเกตวด่าพระเยซผทรงยอมรรับบรันทศึกเหตทุการณห์ในหนรังสคือปฐมกาลเรคืที่องการเนรมริตสรห้างและทรง
รรับรองมรันวด่าเปป็นความจรริง (ขห้อ 4-6) สภาพในสวนเอเดนนรันี้นทมีที่มมีชายหนศึที่งคนและหญริงหนศึที่งคนบด่งชมีนี้วด่าพระเจห้า
ทรงตรันี้งพระทรัยใหห้ชายหนศึที่งคนและหญริงหนศึที่งคนอยผด่คผด่กรันและกรัน-วด่าพระองคห์ไมด่ทรงชอบการมมีภรรยาหลายคนหรคือ
การหยด่ารห้าง พวกผผห้ชายในสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมไดห้รรับอนทุญาตใหห้มมีภรรยาไดห้มากกวด่าหนศึที่งคน พระเจห้าไมด่ไดห้
ทรงตคาหนริอรับราฮรัม ยาโคบ ดาวริด และคนอคืที่น ๆ ทมีที่มมีภรรยามากกวด่าหนศึที่งคน และไมด่มมีคคาบรัญชาทรัที่วไปเกมีที่ยวกรับ
เรคืที่องนมีนี้ ในภาคพรันธสรัญญาใหมด่  การมมีภรรยาคนเดมียวเปป็นเงคืที่อนไขหนศึที่งของการเปป็นผผห้ดผแลหรคือศริษยาภริบาลของค
รริสตจรักรหนศึที่ง (1 ทธ. 3:2) แตด่เหก็นไดห้ชรัดวด่าครริสเตมียนสมรัยภาคพรันธสรัญญาใหมด่คนใด ซศึที่งกลรับใจเชคืที่อแลห้วจากโลก
คนตด่างชาตริ บางครรันี้งกก็มมีภรรยามากกวด่าหนศึที่งคน บด่อยครรันี้งมรันไมด่ใชด่เรคืที่องทมีที่นด่าแนะนคาใหห้กระทคาหรคือถผกตห้องดห้วยซนี้คา



ทมีที่ชายคนใดจะทรินี้งภรรยาบางคนของตนกรับลผก ๆ ของพวกเขาเมคืที่อเขากลายเปป็นครริสเตมียนแลห้ว  แตด่ชายทมีที่เปป็น
แบบนรันี้นไมด่สามารถกลายเปป็นผผห้ดผแลของครริสตจรักรทรันี้งหลายเพคืที่อวางแบบอยด่างใหห้ผผห้อคืที่นไดห้

พวกผผห้ชายชาวยริวสมรัยภาคพรันธสรัญญาเดริมถผกสด่งเสรริมใหห้แตด่งงานกรับภรรยาของพมีที่นห้องผผห้ชายทมีที่ตายไป 
(พบญ. 25:5-10; นางรผธ 4:5-10) มมีการใหห้ขห้อปฏริบรัตริทมีที่เฉพาะเจาะจงหลายประการเกมีที่ยวกรับกรณมีทมีที่ชายคนใด
ปรารถนาทมีที่จะมมีภรรยาเพริที่มเตริมนอกเหนคือจากคนแรก (อพย. 21:10) จคาไวห้วด่านมีที่อยผด่ภายใตห้พระราชบรัญญรัตริของ
โมเสส ขณะเดมียวกรัน แผนการอรันสมบผรณห์แบบของพระเจห้ากก็คคือ ทมีที่ชายคนเดมียวจะรรักและแตด่งงานกรับหญริงคน
เดมียว และทมีที่ทรันี้งสองคนไมด่ควรแยกจากกรันจนกวด่าจะตาย การจรัดแจงในอทุดมคตริซศึที่งพระเจห้าเองไดห้ทรงสถาปนาใน
สวนเอเดนบด่งบอกเชด่นนรันี้น เหมคือนทมีที่พระเยซผทรงพริสผจนห์ใหห้เหก็นในขห้อพระคคาเหลด่านมีนี้

ขห้อ 5 และ 6 แสดงใหห้เหก็นวด่าสายใยมนทุษยห์ทมีที่ใกลห้ชริดทมีที่สทุดคคือระหวด่างสามมีกรับภรรยา วด่าการสมรสทมีที่
เหมาะสมจรริง ๆ ทคาใหห้คนสองคนกลายเปป็นคนเดมียวกรัน เขาทรันี้งสองถผกรวมเปป็นหนศึที่งเดมียวในจริตใจและในความ
สนใจโดยพระหรัตถห์ของพระเจห้าจนมรันคงเปป็นอาชญากรรมทมีที่จะแยกเขาทรันี้งสองออกจากกรัน ในการสมรสตามพระ
ครัมภมีรห์ภรรยาตห้องอยผด่ใกลห้ชริดมากกวด่าบริดาและมารดา (ขห้อ 5 ซศึที่งยกคคาพผดมาจากปฐก. 2:24) นมีที่คคือเหตทุผลทมีที่ดมีทมีที่สทุด
ของพระเจห้าในการไมด่สนรับสนทุนการหยด่ารห้าง มนทุษยห์ไมด่ควรแยกสริที่งทมีที่พระเจห้าทรงเชคืที่อมตริดกรันแลห้ว

การมมีภรรยาหลายคนไดห้รรับอนทุญาตใหห้กระทคาไดห้ในภาคพรันธสรัญญาเดริม และการหยด่ารห้างกก็เชด่นกรัน แตด่
การหยด่ารห้างนมีนี้ถผก “ยอม” เทด่านรันี้น (ขห้อ 8) ไมด่เคยถผกบรัญชา ไมด่เคยไดห้รรับการเหก็นชอบเลย พวกฟารริสมีเรมียกมรันวด่า
เปป็นคคา “สรัที่ง…ใหห้หยด่าภรรยาไดห้” (ขห้อ 7) แตด่พวกเขาคริดผริด การหยด่ารห้างแคด่ถผก “ยอม” เทด่านรันี้นเพราะใจทมีที่แขก็ง
กระดห้างของพวกยริว (ขห้อ 8) การอนทุญาตใหห้หยด่ารห้างไดห้ทมีที่ถผกกลด่าวถศึงตรงนมีนี้ถผกใหห้ไวห้ในพระราชบรัญญรัตริ 24:1-4-จง
หมายเหตทุพระคคาตอนนมีนี้ไวห้ การหยด่ารห้างทมีที่ไดห้รรับอนทุญาตใหห้กระทคาไดห้ในภาคพรันธสรัญญาเดริมคด่อนขห้างเปป็นแบบไมด่มมี
เงคืที่อนไข หรคือ “เพราะเหตทุใด ๆ กก็ตาม” การหยด่ารห้างหมายถศึงสริทธริธิ์ทมีที่จะแตด่งงานใหมด่กรับคนอคืที่นเสมอ

กด่อนทมีที่คทุณศศึกษาขห้อ 9 จงตรันี้งใจอด่านลผกา 16:18 และมาระโก 10:11, 12 ซศึที่งกลด่าวเรคืที่องเดมียวกรัน แตด่ตรัด 
“หากไมด่ใชด่เพราะการลด่วงประเวณมี” ออกไป ในวลมี “ผผห้ใดกก็ตามทมีที่จะหยด่าภรรยาของตน” มาระโกเสรริม “และไป
แตด่งงานกรับหญริงคนอคืที่น” การหยด่ารห้างไมด่ใชด่การเลด่นชผห้ แตด่เมคืที่อมรันใหห้ขห้ออห้างสคาหรรับการแตด่งงานใหมด่ และเมคืที่อการ
หยด่ารห้างนรันี้นไมด่มมีเหตทุตามพระครัมภมีรห์ มรันกก็เปป็นเหตทุใหห้เกริดการเลด่นชผห้ เมคืที่อชายคนใดหยด่าภรรยาของตนผผห้ซศึที่งเปป็นเนคืนี้อ
หนรังของเขาเองและแตด่งงานกรับหญริงอมีกคน การแตด่งงานทมีที่สองนรันี้นกก็เปป็นการเลด่นชผห้ หรคือถห้าชายอมีกคนแตด่งงานกรับ
หญริงคนนรันี้นทมีที่ถผกหยด่า ชายคนนรันี้นซศึที่งรรับภรรยาของชายอมีกคนมา กก็ทคาการเลด่นชผห้ กลด่าวอมีกนรัยหนศึที่ง การสมรสทมีที่แทห้
จรริงไมด่ถผกทคาลายโดยกระดาษแผด่นหนศึที่งจรริง ๆ ซศึที่งกลด่าววด่าหญริงคนนรันี้นและชายคนนรันี้นเปป็นอริสระตามกฎหมายจาก
กรันและกรันแลห้ว ถห้าการสมรสไมด่ถผกทคาลายโดยการลด่วงประเวณมี พระเจห้ากก็ยรังทรงถคือวด่าเขาทรันี้งสองแตด่งงานกรันอยผด่
ตอนทมีที่พวกเขาแยกจากกรัน ดรังนรันี้นเมคืที่อคนใดคนหนศึที่งแตด่งงานใหมด่ คน ๆ นรันี้นกก็ทคาการเลด่นชผห้

จงหมายเหตทุขห้อยกเวห้นเดมียวในทมีที่นมีนี้: “หากไมด่ใชด่เพราะการลด่วงประเวณมี” ตามพระคคาตอนนมีนี้ ชายคนหนศึที่ง
ไดห้รรับอนทุญาตใหห้หยด่าภรรยาของตนไดห้เพราะการลด่วงประเวณมี ในกรณมีนรันี้น เขาถผกนรับวด่าไมด่มมีความผริด แนด่นอนวด่า
ขห้อปฏริบรัตริเดมียวกรันนมีนี้นด่าจะใชห้ไดห้กรับการทมีที่หญริงคนหนศึที่งจะหยด่าสามมีของตนเชด่นกรัน ในสมรัยพระครัมภมีรห์ พวกผผห้ชาย
เปป็นฝฝ่ายทมีที่อยากหยด่า เนคืที่องจากพวกผผห้หญริงตห้องพศึที่งพาสามมีและปกตริแลห้วไมด่มมีหนทางทมีที่จะเลมีนี้ยงชมีพตนเองไดห้ ในสมรัย



ปฝัจจทุบรัน พวกผผห้หญริงไมด่ตห้องพศึที่งพาผผห้ชาย และพวกผผห้หญริงกก็ฟฟ้องหยด่ามากกวด่าพวกผผห้ชายเยอะ ไมด่วด่าจะยรังไง พระผผห้
ชด่วยใหห้รอดตรรัสวด่า ในกรณมีของการลด่วงประเวณมี การหยด่ารห้างกก็อนทุญาตใหห้ทคาไดห้ และการหยด่ารห้าง ในภาษาและ
การใชห้งานของพระครัมภมีรห์ กก็หมายถศึงสริทธริธิ์ทมีที่จะแตด่งงานใหมด่ไดห้ เมคืที่อคผด่สมรสของผผห้ใดมมีความผริดอยด่างชรัดเจนในการ
ลด่วงประเวณมี ผผห้นรันี้นกก็มมีสริทธริธิ์ทมีที่จะขอหยด่าและแตด่งงานไดห้อมีก การหยด่ารห้างไมด่ถผกบรัญชาในกรณมีเชด่นนรันี้น แตด่ไดห้รรับ
อนทุญาตใหห้กระทคาไดห้

อะไรเปป็นความแตกตด่างระหวด่างการเลด่นชผห้กรับการลด่วงประเวณมี? อยด่าถผกหลอกโดยคคานริยามอรันเพห้อฝฝัน
ทรันี้งหลาย บางคนคริดวด่าการลด่วงประเวณมีเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งของผผห้คนทมีที่ยรังไมด่แตด่งงาน และการเลด่นชผห้เปป็นบาปของ
ผผห้คนทมีที่แตด่งงานแลห้ว แตด่พระคคาตอนนมีนี้ไมด่กลด่าวเชด่นนรันี้นเลย และคคากรมีกเหลด่านรันี้นกก็ไมด่ไดห้หมายความเชด่นนรันี้นดห้วย 
การลด่วงประเวณมีจรริง ๆ แลห้วหมายถศึงการเปป็นคนแพศยา เหก็นไดห้ชรัวด่ามรันเปป็นคคาทมีที่แรงกกวด่าการเลด่นชผห้เสมียอมีก การ
เลด่นชผห้อาจเกมีที่ยวขห้องกรับการทคาบาปหนเดมียวเทด่านรันี้น ขณะทมีที่คคาวด่าการลด่วงประเวณมีถผกใชห้กรับหญริงคนหนศึที่งทมีที่ปลด่อยตรัว
ไปกรับชมีวริตอรันนด่าละอาย มรันเปป็นบาปเดมียวกรัน เฉพาะคคาเรมียกเหลด่านรันี้นทมีที่ถผกใชห้บด่งชมีนี้วด่าภรรยาคนใดทมีที่ถผกนคาไปสผด่การ
เลด่นชผห้หนเดมียวอาจจะไดห้รรับการยกโทษและถผกรรับตรัวกลรับมา แตด่ผผห้ใดทมีที่ใชห้ชมีวริตในบาปแบบถอนตรัวไมด่ขศึนี้นแลห้วกก็อาจ
ถผกหยด่าไดห้อยด่างเหมาะสม

จงสรังเกตวด่าคคาเรมียกนรันี้นทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดทรงใชห้เกมีที่ยวกรับคน ๆ หนศึที่งทมีที่แตด่งงานกรับภรรยาหรคือสามมีคนทมีที่
สองหลรังจากหยด่า (หากไมด่ใชด่เพราะการลด่วงประเวณมี) กก็คคือวด่าเขา “เลด่นชผห้” ผมคริดวด่าแนวคริดกก็คคือ ทคาผริดหนเดมียว 
ไมด่ใชด่หลายหน คคาเรมียกสมรัยใหมด่ทมีที่วด่า “ใชห้ชมีวริตในการเลด่นชผห้” ไมด่ใชด่สริที่งทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดตรรัส และไมด่ใชด่สริที่งทมีที่
พระองคห์ทรงหมายถศึง ชายทมีที่หยด่ารห้างอยด่างไมด่เหมาะสมซศึที่งแตด่งงานใหมด่กก็ทคาการเลด่นชผห้เมคืที่อเขารรับภรรยาอมีกคน 
การสมรสใหมด่นรันี้นในตอนแรกกก็เปป็นการเลด่นชผห้ เพราะวด่าชายคนนรันี้นในความเปป็นจรริงกก็แตด่งงานแลห้ว แตด่มรันเปป็น
ความผริดพลาดทมีที่จะคริดวด่าการสมรสกด่อนหนห้านรันี้นยรังมมีผลตด่อไปอยผด่ขณะทมีที่คน ๆ หนศึที่งอยผด่กรินกรับภรรยาคนทมีที่สองแลห้ว
เนคืที่องจากการลด่วงประเวณมี (การเลด่นชผห้แบบตด่อเนคืที่อง) ทคาลายการสมรสหนศึที่งและใหห้สริทธริธิ์ทมีที่จะหยด่ารห้าง ฉะนรันี้นการ
เลด่นชผห้ของการสมรสหนทมีที่สองจศึงทคาลายการสมรสแรกนรันี้นอยด่างแนด่นอน หลรังจากนรันี้นเปป็นตห้นไปมรันคงจะไมด่เหมาะ
สมทมีที่จะพผดถศึงการทมีที่ชายคนหนศึที่งมมี “ภรรยาทมีที่มมีชมีวริตอยผด่สองคน” หรคือพผดถศึงการทมีที่หญริงคนหนศึที่งมมี “สามมีทมีที่มมีชมีวริตอยผด่
สองคน” แบบทมีที่เราพผดในบางครรันี้ง ในกรณมีเชด่นนรันี้น พระครัมภมีรห์กก็พผดถศึง ไมด่ใชด่สามมีสองคนของหญริงคนนรันี้น แตด่พผดถศึง
“สามมีคนกด่อนของนาง” (พบญ. 24:4) ฉะนรันี้นในภาษาตามพระครัมภมีรห์ คนเหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่ตด่อไปในการสมรสหนทมีที่
สองจศึงไมด่ไดห้กคาลรังใชห้ชมีวริตในการเลด่นชผห้ การหยด่ารห้างเปป็นสริที่งทมีที่เลวรห้าย และเมคืที่อการสมรสนรันี้นไมด่ถผกทคาลายแลห้วโดย
การลด่วงประเวณมี การทคาลายมรันเพคืที่อการสมรสหนทมีที่สองในสด่วนของฝฝ่ายใดฝฝ่ายหนศึที่งกก็เปป็นเหตทุใหห้เกริดการเลด่นชผห้ 
นรัที่นเปป็นบาปอรันเลวรห้าย แตด่มรันไมด่ใชด่บาปหนศึที่งทมีที่ทรงอภรัยใหห้ไมด่ไดห้ ไมด่ใชด่บาปหนศึที่งซศึที่งไมด่มมีการยกโทษใหห้ หรคือไมด่มมี
หนทางแกห้ไข มรันอาจถผกสารภาพตด่อพระเจห้าและรรับการยกโทษไดห้ หลรังจากการสมรสหนทมีที่สองเสรก็จสรินี้นลงและ
เปป็นทมีที่แนด่นอนแลห้ว บาปนรันี้น แมห้มรันจะนด่าเศรห้าใจ กก็เปป็นเรคืที่องทมีที่ชด่วยไมด่ไดห้ มรันอาจถผกสารภาพและรรับการยกโทษไดห้
มรันไมด่อาจถผกแกห้ไขไดห้

นรักเทศนห์บางคนยคืนกรานวด่าการสมรสหนทมีที่สองทรันี้งปวงควรถผกทคาลาย และททุกฝฝ่ายทมีที่เกมีที่ยวขห้องควรกลรับ
ไปหาคผด่ครองคนกด่อนของตน ในประการแรก บด่อยครรันี้งนมีที่เปป็นสริที่งทมีที่ทคาไมด่ไดห้ การสมรสหนทมีที่สองเหลด่านรันี้นบด่อยครรันี้ง



ทคาใหห้เกริดลผก ๆ แลห้ว และชายคนหนศึที่งไมด่สามารถโยนทรินี้งความรรับผริดชอบของตนทมีที่มมีตด่อหญริงคนนรันี้นผผห้ซศึที่งไดห้สละทรินี้ง
สริที่งสารพรัดเพคืที่อเขาแลห้ว และไมด่อาจทรินี้งความรรับผริดชอบของเขาทมีที่มมีตด่อลผก ๆ ของเขาเองดห้วย เชด่นเคย หากฝฝ่าย
หนศึที่งเตก็มใจทมีที่จะทรินี้งการสมรสหนทมีที่สองเพคืที่อกลรับไปหาการสมรสแรก คผด่สมรสคนกด่อนบด่อยครรันี้งกก็ไมด่เตก็มใจ ผมขอ
กลด่าววด่า การทคาลายการสมรสหนทมีที่สองทรันี้งหมดและกลรับไปหาการสมรสแรกเหลด่านรันี้นคงเปป็นเรคืที่องทมีที่เปป็นไปไมด่ไดห้ 
ทมีที่สคาครัญยริที่งไปกวด่านรันี้น ตามพระวจนะของพระเจห้า มรันคงเปป็นบาปอยด่างหนศึที่ง แมห้กระทรัที่งภายใตห้พระราชบรัญญรัตริ
ของโมเสส ซศึที่งผด่อนปรนมากกวด่าความชอบธรรมของภาคพรันธสรัญญาใหมด่ จนการหยด่ารห้างไดห้รรับอนทุญาตใหห้
กระทคาไดห้เพราะความแขก็งกระดห้างของใจของผผห้คน ภรรยาทมีที่ถผกหยด่ากก็ถผกหห้ามอยด่างเดก็ดขาดไมด่ใหห้กลรับไปหาสามมี
คนกด่อนของนางหลรังจากทมีที่นางไดห้แตด่งงานกรับชายอมีกคนแลห้วและเปป็นอริสระจากการสมรสหนทมีที่สองนรันี้นโดยการ
หยด่ารห้างหรคือไมด่กก็ความตาย! (พบญ. 24:3, 4)

พระคคาตอนนรันี้นมมีความสคาครัญมาก ๆ จคาไวห้วด่ามรันคงเปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่จะทคาลายการสมรสหนทมีที่สอง
เหมคือนกรับทมีที่มรันเปป็นบาปทมีที่จะทคาลายการสมรสหนแรก ถห้าผผห้ใดอด่านขห้อความนมีนี้และมมีความผริดในบาปของการหยด่า
รห้างทมีที่ไมด่เหมาะสม-ไมด่ไดห้เกริดขศึนี้นเพราะการลด่วงประเวณมี-และแตด่งงานใหมด่แลห้ว ตามทมีที่พระผผห้ชด่วยใหห้รอดตรรัส คทุณกก็
มมีความผริดแลห้วเรคืที่องการเลด่นชผห้ในการแตด่งงานหนทมีที่สองนรันี้น แตด่การเลด่นชผห้นรันี้นเปป็นการกระทคาทมีที่เกริดขศึนี้นแลห้วในอดมีต 
การสมรสหนกด่อนนรันี้นถผกทคาลายแลห้ว การทคาลายการสมรสในปฝัจจทุบรันและกลรับไปหาการสมรสแรกกก็คงเปป็นบาป
อยด่างหนศึที่ง หนห้าทมีที่ของคทุณคคือ สารภาพบาปในอดมีตของคทุณตด่อองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าและวางใจพระองคห์วด่าจะทรงยก
โทษมรัน จากนรันี้นจงระวรังทมีที่คทุณจะปกปฟ้องการสมรสในปฝัจจทุบรันนรันี้นใหห้บรริสทุทธริธิ์และไมด่ถผกทคาลาย

จคาไวห้วด่าการสมรสเปป็นสริที่งทมีที่บรริสทุทธริธิ์ สริที่งทมีที่พระเจห้าทรงผผกพรันเขห้าดห้วยกรันแลห้ว อยด่าใหห้มนทุษยห์ทคาใหห้พรากจาก
กรันเลย ถห้าคทุณแตด่งงานแลห้ว ฉะนรันี้นจงไปจากบริดาและมารดา และจงเกาะตริดกรับคผด่ครองของคทุณดทุจเนคืนี้อหนรังเดมียว
1 โครรินธห์ 7:10-15 สอนอยด่างชรัดเจนวด่าการสมรสไมด่ควรถผกทคาลายเพราะฝฝ่ายหนศึที่งเปป็นครริสเตมียนและอมีกฝฝ่ายไมด่
เปป็น พระคคาตอนนรันี้นใน 1 โครรินธห์ อห้างอริงถศึงคคาสอนของพระเยซผตรงนมีนี้ 1 โครรินธห์ 7:12 หมายความวด่าเปาโลไดห้รรับ
การดลใจเพริที่มเตริม โดยใหห้คคาสรัที่งสอนเพริที่มเตริมจากสริที่งทมีที่พระเยซผประทานใหห้แลห้ว 1 โครรินธห์ 7:15 แสดงใหห้เหก็นวด่า
บางครรันี้งครริสเตมียนคนหนศึที่งกก็ไมด่อาจขรัดขวางคผด่สมรสทมีที่ยรังไมด่รรับความรอดไมด่ใหห้ไปจากตนไดห้ แตด่กก็ไมด่จคาเปป็นตห้องขอ
หยด่าหรคือแตด่งงานใหมด่

เหลด่าสาวกขรัดขคืนตด่อแนวคริดเรคืที่องการสมรสโดยทมีที่ไมด่มมีอริสรภาพทมีที่จะหยด่ารห้าง (ขห้อ 10) โดยกลด่าววด่าถห้า
ตห้องเปป็นเชด่นนรันี้น “การสมรสกก็ไมด่ดมีเลย” การตมีความแบบเขห้มงวดทมีที่กระทคาตด่อกฎนมีนี้ของพระเยซผเกมีที่ยวกรับการหยด่า
รห้างเปป็นสริที่งทมีที่สรห้างความขรัดเคคืองใหห้แกด่ความคริดฝฝ่ายเนคืนี้อหนรัง แมห้กระทรัที่งแกด่เหลด่านรักเทศนห์สมรัยใหมด่ เหมคือนทมีที่เกริด
ขศึนี้นกรับสริบสองคนนมีนี้ เหลด่านรักเทศนห์และพวกผผห้นคาสมรัยใหมด่ทมีที่ทคาตามโลกมรักสนรับสนทุนการหยด่ารห้างเพราะสาเหตทุของ
การเมาสทุรา ความโหดรห้ายทารทุณ การไมด่เอาใจใสด่ดผแล หรคือแมห้กระทรัที่งเพราะความเขห้ากรันไมด่ไดห้ พวกเขาคริดผริด 
กระทรันี้งการสมรสกก็เปป็นมาจากพระเจห้า (ฮบ. 13:4) การสมรสไมด่ใชด่บาปอยด่างหนศึที่ง (1 คร. 7:28) แตด่บางคนอาจ
รรับใชห้พระครริสตห์ไดห้ดมีขศึนี้นหากพวกเขารผห้สศึกวด่าไดห้รรับการทรงนคาอยด่างชรัดเจนทมีที่จะไมด่แตด่งงาน เพคืที่อทมีที่จะใหห้องคห์พระผผห้
เปป็นเจห้าเปป็นทมีที่หนศึที่งในททุกสริที่ง เปาโลทคาเชด่นนรันี้น (1 คร. 7:29-40) ไมด่ใชด่ททุกคนทมีที่สามารถรรับคคากลด่าวนมีนี้ไดห้ (ขห้อ 11) 
การแตด่งงานกก็ดมีกวด่ามมีใจเรด่ารห้อน (1 คร. 7:9) แตด่พระเจห้าทรงประสงคห์ใหห้ชายบางคนเปป็นขรันทมี บางคนเกริดมาโดย



ไมด่สามารถทมีที่จะแตด่งงานไดห้หรคือไมด่มมีกะจริตกะใจทมีที่จะแตด่งงาน (ขห้อ 12) บางคนถผกทคาใหห้ไมด่สามารถปฏริบรัตริหนห้าทมีที่
เหลด่านรันี้นของการสมรสไดห้เพราะการผด่าตรัดดห้านรด่างกาย นรัที่นเปป็นความจรริงในสมรัยโบราณเกมีที่ยวกรับพวกคนรรับใชห้
เพศชายบางคนในราชสคานรักของกษรัตรริยห์ทรันี้งหลาย มมีการบอกเปป็นนรัยหลายประการวด่าดานริเอลเปป็นขรันทมีคนหนศึที่ง 
(ดนล. 1:3, 9, 10) บางคนทคาใหห้ตรัวเองเปป็นขรันทมีเพราะเหก็นแกด่อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ (ขห้อ 12) เหก็นไดห้ชรัดวด่านมีที่ไมด่
ไดห้หมายถศึงฝฝ่ายรด่างกาย แตด่หมายถศึงชายทรันี้งหลายทมีที่ เชด่นเดมียวกรับเปาโล ตรันี้งปณริธานแนด่วแนด่ในใจของพวกเขาทมีที่จะ
ใหห้การรรับใชห้พระเจห้ามาเปป็นอรันดรับหนศึที่งและทมีที่จะสละทรินี้งความเพลริดเพลรินและความรรับผริดชอบของครอบครรัวเพคืที่อ
ทมีที่จะทคาใหห้พระครริสตห์พอพระทรัยเทด่านรันี้น จงตรันี้งใจพริจารณาคคาบรัญชานมีนี้ของพระเยซผ: “ใครสามารถรรับไดห้ กก็จงใหห้เขา
รรับเอาเถริด” และคคาตรรัสของพระองคห์ในขห้อ 11, “มริใชด่ททุกคนสามารถรรับถห้อยคคานมีนี้ไดห้ ยกเวห้นคนเหลด่านรันี้นทมีที่ไดห้ถผก
มอบไวห้ใหห้” พระเจห้าทรงประสงคห์ใหห้ชายสด่วนใหญด่และหญริงสด่วนใหญด่ควรแตด่งงาน

_______________
ขข้อ 13-15:

19:13 แลห้วมมีพวกเดก็กเลก็ก ๆ ถผกพามาหาพระองคห์ 
เพคืที่อพระองคห์จะทรงวางพระหรัตถห์ของพระองคห์บน
พวกเขา และอธริษฐาน และพวกสาวกกก็หห้ามปราม
พวกเขาไวห้
19:14 แตด่พระเยซผตรรัสวด่า “จงยอมใหห้พวกเดก็กเลก็ก 

ๆ เขห้ามาหาเรา และอยด่าหห้ามพวกเขาเลย เพราะวด่า
อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ยด่อมเปป็นของคนเชด่นนรันี้น”
19:15 และพระองคห์ทรงวางพระหรัตถห์ของพระองคห์
บนพวกเดก็กเลก็ก ๆ นรันี้น และเสดก็จไปจากทมีที่นรัที่น

เดด็กเลด็ก ๆ ถผกพามาหาพระเยซผ
เราคริดวด่าเหตทุการณห์ตอนนมีนี้เกริดขศึนี้นเปป็นธรรมดา อรันเปป็นผลมาจากคคาสอนของพระเยซผในบททมีที่แลห้ว (มธ. 

18:1-14) เมคืที่อเรมียนรผห้วด่าพระเยซผทรงรรักเดก็กเลก็ก ๆ มากขนาดนรันี้นและทรงตมีคด่าของเดก็ก ๆ สผงขนาดนรันี้น ผผห้คนจศึง
อยากใหห้พระเยซผแตะตห้องลผก ๆ ของตนเปป็นธรรมดา เพคืที่ออวยพรพวกเขา หรคืออธริษฐานเผคืที่อพวกเขา (ขห้อ 13) 
โปรดสรังเกตวด่าไมด่มมีกลด่าวตรงนมีนี้เลยเกมีที่ยวกรับการใหห้เดก็ก ๆ รรับบรัพตริศมา จงเปรมียบเทมียบพระคคาตอนนมีนี้กรับมาระโก 
10:13-16 ทมีที่เราถผกบอกวด่าพระเยซผทรงอห้คู่มพวกเขาไวห้ในอห้อมแขนของพระองคห์และอวยพรเดก็กเหลด่านรันี้น พระคคา
ตอนทมีที่มมีเนคืนี้อหาคลห้ายกรันในลผกา 18:15-17 เรมียกเดก็กเลก็ก ๆ เหลด่านรันี้นทมีที่ถผกพามาหาพระเยซผตรงนมีนี้วด่าเดก็กทารก 
ไมด่มมีกรณมีของการใหห้บรัพตริศมาเดก็กทารกในภาคพรันธสรัญญาใหมด่ (แนด่นอนวด่าคทุณทราบวด่าบรัพตริศมาของครริสเตมียน
ไมด่ไดห้ถผกสอนหรคือถผกปฏริบรัตริในภาคพรันธสรัญญาเดริม) เหลด่านรักเทศนห์พระครัมภมีรห์ปฏริเสธทมีที่จะใหห้บรัพตริศมาผผห้ใดยกเวห้น
คนทรันี้งหลายทมีที่ไดห้กลรับใจจากบาปแลห้วอยด่างจรริงใจ เชคืที่อวางใจในพระครริสตห์เพคืที่อรรับความรอด มรันเปป็นเชด่นนรันี้นกรับ
ยอหห์นผผห้ใหห้รรับบรัพตริศมา (มธ. 3:7-9) กรับฟปีลริป (กริจการ 8:37) กรับเปโตร (กริจการ 10:47) บรัพตริศมาแสดงภาพการ
เปลมีที่ยนแปลงของจริตใจ การถผกฝฝังตด่อบาป การฟฟฟื้นคคืนชมีพสผด่ชมีวริตใหมด่ (รม. 6:3-5; คส. 2:12) 

บางคนกลด่าววด่าพวกเดก็กทารกนด่าจะรรับบรัพตริศมาดห้วยตอนทมีที่ผผห้คนในบห้านรรับบรัพตริศมาในภาคพรันธสรัญญา
ใหมด่ แตด่มรันหาเปป็นเชด่นนรันี้นไมด่ ในบห้านของนายคทุกผผห้นรันี้น คนเหลด่านรันี้นทมีที่รรับบรัพตริศมาไดห้ฟฝังพระวจนะของพระเจห้าททุก
คน (กริจการ 16:32) และททุกคนชคืที่นชมยรินดมี โดยเชคืที่อในพระเจห้า (กริจการ 16:34) ผผห้คนในบห้านของลริเดมียนด่าจะมมีแตด่
พวกคนรรับใชห้ ไมด่มมีการกลด่าวถศึงสามมีสรักคนเลยดห้วยซนี้คา แนด่นอนวด่าไมด่มมีเดก็ก ๆ เลย นางเปป็นนรักธทุรกริจ เปป็นแมด่คห้า



(กริจการ 16:14, 15) การทมีที่พระเยซผทรงอวยพรเดก็กเลก็ก ๆ หรคือการทมีที่เหลด่านรักเทศนห์รรับเดก็ก ๆ ไวห้ในอห้อมแขนของ
ตนและอธริษฐานเผคืที่อพวกเขากก็เปป็นเรคืที่องทมีที่เหมาะสม แตด่การนรับใหห้พวกเดก็กทารกทมีที่ไมด่รผห้ผริดชอบชรัที่วดมีเปป็นสมาชริกค
รริสตจรักรและปลด่อยใหห้พวกเขาเตริบโตขศึนี้นโดยคริดไปเองวด่าพวกเขาโอเคกรับพระเจห้าโดยไมด่มมีการเปลมีที่ยนแปลงของ
จริตใจ ไมด่เคยเชคืที่อวางใจพระครริสตห์ดห้วยตรัวเองเลย และการบริดเบคือนบรัพตริศมาเชด่นนรันี้น ซศึที่งควรเปป็นการประกาศตรัว
ตด่อหนห้าผผห้คนของผผห้เชคืที่อคนหนศึที่งในพระครริสตห์ กก็เปป็นบาปอยด่างหนศึที่งทมีที่ไมด่มมีพระคคาตอนใดแกห้ตรัวใหห้เลย

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 14 กรับคคากลด่าวทมีที่คลห้ายกรันในมาระโก 10:14 และลผกา 18:16 จงพยายามทด่องจคา
ตอนใดตอนหนศึที่งในทรันี้งสามตอนนมีนี้ ถห้าจะใหห้ดมีคคือขห้อ 14 ตรงนมีนี้ เนคืที่องจากคทุณกคาลรังศศึกษาหนรังสคือมรัทธริวอยผด่ และจง
ใชห้พระคคาขห้อนมีนี้ในการชนะจริตวริญญาณสด่วนตรัวกรับเดก็ก ๆ

______________________
ขข้อ 16-26: 

19:16 และดผเถริด คนหนศึที่งมาและทผลพระองคห์วด่า 
“ทด่านอาจารยห์ผผห้ประเสรริฐ ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาดมี
ประการใดเพคืที่อขห้าพเจห้าจะมมีชมีวริตนริรรันดรห์”
19:17 และพระองคห์ตรรัสกรับเขาวด่า “ทด่านเรมียกเรา
วด่าประเสรริฐทคาไมเลด่า ไมด่มมีผผห้ใดประเสรริฐนอกจาก
พระองคห์ผผห้เดมียว นรัที่นคคือพระเจห้า แตด่ถห้าทด่าน
ปรารถนาจะเขห้าสผด่ชมีวริต กก็จงรรักษาพระบรัญญรัตริทรันี้ง
หลายไวห้”
19:18 เขาทผลพระองคห์วด่า “คคือพระบรัญญรัตริขห้อใด
บห้าง” พระเยซผตรรัสวด่า “เจห้าอยด่ากระทคาการ
ฆาตกรรม เจห้าอยด่าเลด่นชผห้ เจห้าอยด่าลรักทรรัพยห์ เจห้าอยด่า
เปป็นพยานเทก็จ
19:19 จงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาของเจห้าและมารดาของ
เจห้า และเจห้าจงรรักเพคืที่อนบห้านของเจห้าเหมคือนตนเอง”
19:20 คนหนทุด่มนรันี้นทผลพระองคห์วด่า “สริที่งเหลด่านมีนี้
ขห้าพเจห้าไดห้ถคือรรักษาไวห้ททุกประการตรันี้งแตด่วรัยหนทุด่มของ
ขห้าพเจห้ามา ขห้าพเจห้ายรังขาดอะไรอมีกบห้าง”
19:21 พระเยซผตรรัสแกด่เขาวด่า “ถห้าทด่านปรารถนา
จะเปป็นคนดมีพรห้อม จงไปและขายบรรดาสริที่งของซศึที่ง

ทด่านมมีอยผด่ และแจกจด่ายใหห้คนยากจน และทด่านจะมมี
ทรรัพยห์สมบรัตริในสวรรคห์ และจงมาและตามเราไป”
19:22 แตด่เมคืที่อคนหนทุด่มนรันี้นไดห้ยรินถห้อยคคานรันี้น เขากก็
จากไปเปป็นททุกขห์ เพราะเขามมีทรรัพยห์สริที่งของเปป็นอรัน
มาก
19:23 แลห้วพระเยซผตรรัสกรับพวกสาวกของพระองคห์
วด่า “เรากลด่าวความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า คนมรัที่งมมี
จะเขห้าในอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ดห้วยความยาก
ลคาบาก
19:24 และอมีกครรันี้ง เรากลด่าวแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า ตรัว
อผฐจะลอดรผเขก็มกก็งด่ายกวด่าคนมรัที่งมมีจะเขห้าใน
อาณาจรักรของพระเจห้า”
19:25 เมคืที่อพวกสาวกของพระองคห์ไดห้ยรินดรังนรันี้น 
พวกเขากก็ประหลาดใจยริที่งนรัก โดยทผลวด่า “ถห้าอยด่าง
นรันี้นใครจะรอดไดห้”
19:26 แตด่พระเยซผทอดพระเนตรดผพวกเขา และ
ตรรัสกรับพวกเขาวด่า “สคาหรรับมนทุษยห์สริที่งนมีนี้เปป็นไปไมด่ไดห้
แตด่สคาหรรับพระเจห้าสริที่งสารพรัดกก็เปป็นไปไดห้”

ขธนนางหนธข่มผผข้มษัที่งมที
เหตทุการณห์เดมียวกรันนมีนี้ถผกเลด่าในมาระโก 10:17-30 และลผกา 18:18-30 กรณมีนรันี้นในลผกา 10:25-29 ไมด่ใชด่

เรคืที่องเดมียวกรัน แตด่ใหห้ความสวด่างทมีที่สคาครัญ จงเปรมียบเทมียบบรันทศึกเหตทุการณห์ทรันี้งสามตอนของมรัทธริว มาระโก และลผก



า ทรันี้งสามเลด่าวด่าชายผผห้นมีนี้เปป็นคนมรัที่งมมีมาก ๆ หรคือมมีทรรัพยห์สริที่งของมหาศาล มรัทธริวกลด่าวเพมียงวด่าเขาเปป็นคนหนทุด่ม (ขห้อ
20, 22) และวด่าเขามมีทรรัพยห์สริที่งของเปป็นอรันมาก (ขห้อ 22) ลผกากลด่าวเพมียงวด่าเขาเปป็นขทุนนาง (ลผกา 18:18) ดรังนรันี้น
เราจศึงเรมียกเขาวด่า “ขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมี” มาระโก 10:17 แสดงใหห้เหก็นความกระวนกระวายใจและความถด่อมใจ
ของชายหนทุด่มคนนมีนี้: “คนหนศึที่งวริที่งมา และคทุกเขด่าลงตด่อพระพรักตรห์พระองคห์” เมคืที่อชายทมีที่มรัที่งมมีคนหนศึที่งวริที่งมาและ
คทุกเขด่า คทุณกก็แนด่ใจไดห้วด่าเขาจรริงจรัง อยด่างไรกก็ตาม ความเยด่อหยริที่งทมีที่เหก็นแกด่ตรัวเขห้าขรันี้นมรณะถผกเปปิดเผยในขห้อ 16 ซศึที่ง
แสดงใหห้เหก็นชรัดเจนวด่าชายผผห้มรัที่งมมีคนนมีนี้ไมด่ไดห้ถาม เหมคือนายคทุกชาวฟปีลริปปปีผผห้นรันี้น วด่า “ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาอะไรจศึงจะ
รอดไดห้” แตด่กลรับถามวด่า “ขห้าพเจห้าจะตห้องทคาดมีประการใดเพคืที่อขห้าพเจห้าจะมมีชมีวริตนริรรันดรห์” เขาอยากไดห้รรับความ
รอดโดยความดมีของตรัวเอง เขาเลคือกความรอดโดยการประพฤตริแทนทมีที่ความรอดโดยพระคทุณ นมีที่เปป็นบาปนรันี้นของ
คาอรินผผห้ซศึที่งนคาพคืชผลแหด่งผคืนดรินมา ซศึที่งเปป็นตรัวแทนของการทคางานหนรักของเขาเอง แทนเครคืที่องสรัตวบผชาทมีที่นอง
เลคือด ซศึที่งเปป็นตรัวแทนของการไถด่โทษของพระครริสตห์ (ปฐก. 4:3-5) ใจมนทุษยห์มมีแนวโนห้มตามธรรมชาตริทมีที่จะหรักเห
ไปจากความถด่อมใจ การรรับสารภาพ การกลรับใจใหมด่ และการเชคืที่อวางใจทมีที่ตห้องมมีในการยอมรรับพระครริสตห์เปป็นผผห้
แบกรรับบาปของเราไป มนทุษยห์อยากไปสวรรคห์โดยคทุณความดมีของตรัวเอง นมีที่เปป็นบาปนรันี้นของพวกฟารริสมีซศึที่งถผกแสดง
ภาพอยด่างชรัดเจนเหลคือเกรินโดยพระเยซผในลผกา 18:9-14 แนวคริดนมีนี้เกมีที่ยวกรับความรอดอยผด่ทมีที่ใจกลางของศาสนา
เทมียมเทก็จทรันี้งปวง มรันใหห้เกมียรตริมนทุษยห์แทนทมีที่จะถวายเกมียรตริพระเจห้า มรันยกชผคทุณความดมีแทนทมีที่พระโลหริตนรันี้น มรัน
ทคาใหห้มนทุษยห์เปป็นใหญด่ การงานของมนทุษยห์เปป็นใหญด่ คนเหลด่านรันี้นทมีที่เชคืที่อวด่าคน ๆ หนศึที่งไดห้รรับความรอด หรคือรอดสด่วน
หนศึที่งโดยการเปป็นสมาชริกครริสตจรักร บรัพตริศมา หรคือชมีวริตทมีที่ดมี กก็คลห้ายกรันมากกรับขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนมีนี้ จงพยายาม
เขห้าใจทรัศนคตริของขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนมีนี้ เพราะวด่านรัที่นเปป็นเหตทุผลสคาหรรับคคาตอบทมีที่พระเยซผประทานใหห้แกด่เขา 
จงเปรมียบเทมียบคคาถามของเขากรับคคาถามของพวกยริวทมีที่เพก็นเทคอสตห์ (กริจการ 2:37) กรับคคาถามของนายคทุกคนนรันี้น
ทมีที่เมคืองฟปีลริปปปี (กริจการ 16:30) และคคาถามของคนเหลด่านรันี้นทมีที่ซรักถามในยอหห์น 6:28 นายคทุกชาวฟปีลริปปปีคนนรันี้น ซศึที่ง
ถผกฟฟ้องใจอยด่างลนี้คาลศึก อยากทราบเพมียงวด่าเขาตห้องทคาสริที่งใดเพคืที่อจะรรับความรอด คคาตอบของเปาโลตรงนรันี้นจศึง
เปป็นตห้นแบบและคคาตอบโดยตรงซศึที่งเขห้ากรันเสมอ

การเชคืที่อวางใจและพศึที่งพาในพระเยซผครริสตห์เจห้าเปป็นแผนการแหด่งความรอดเดมียวของพระเจห้า (ปฐก. 15:6;
ยอหห์น 1:12; 3:14-18, 36; 5:24; 6:40, 47; ลผกา 7:50; กริจการ 10:43; 13:38, 39; อฟ. 2:8, 9) พระเยซผ
ประทานคคาตอบเดมียวกรันใหห้แกด่ผผห้ซรักถามเหลด่านรันี้นในยอหห์น 6:29 การเชคืที่อวางใจพระครริสตห์เปป็นงานทมีที่แทห้จรริงนรันี้นทมีที่
พระเจห้าทรงตห้องการ มมีบางสริที่งทมีที่คน ๆ หนศึที่งตห้องทคาเพคืที่อจะรรับความรอด แตด่มรันคคือการเชคืที่อ

ในกริจการ 2:37 ผผห้ซรักถามเหลด่านรันี้นอยากทราบไมด่เพมียงวด่าตห้องทคาอะไรเพคืที่อจะรรับความรอด แตด่ตห้องทคา
อะไรเพคืที่อทมีที่จะมมีฤทธริธิ์เดชของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ซศึที่งไดห้ลงมาบนครริสเตมียนเหลด่านรันี้นทมีที่อยผด่ทมีที่นรัที่น และเปป็นสริที่งทมีที่กคาลรัง
ถผกกลด่าวถศึงในคคาเทศนาของเปโตร ดรังนรันี้นเปโตรจศึงไมด่เพมียงใหห้แผนการแหด่งความรอด แตด่เสห้นทางแหด่งความเชคืที่อ
ฟฝังหลรังจากความรอด (บรัพตริศมา) ซศึที่งเปป็นสริที่งจคาเปป็นหากคน ๆ หนศึที่งอยากไดห้รรับของประทานของพระวริญญาณ
บรริสทุทธริธิ์ซศึที่งถผกสรัญญาไวห้ตรงนรันี้น (กริจการ 2:38, 39) การเปรมียบเทมียบตด่าง ๆ ตห้องแสดงใหห้เหก็นวด่าการกลรับใจใหมด่
และความเชคืที่อตด่างเกมีที่ยวขห้องกรับอมีกฝฝ่าย พวกมรันไมด่ใชด่สองแผนการแหด่งความรอด แตด่เปป็นแผนการเดมียวกรัน พวก
มรันไมด่ใชด่สองขรันี้นตอนแยกจากกรันในแผนการแหด่งความรอดนรันี้น เมคืที่อนายคทุกคนนรันี้นเชคืที่อในพระครริสตห์เพคืที่อรรับความ



รอด เขากก็กลรับใจใหมด่แลห้ว เมคืที่อผผห้ซรักถามเหลด่านรันี้นทมีที่เพก็นเทคอสตห์กลรับใจใหมด่ เรากก็ทราบวด่าพวกเขาไดห้เชคืที่อแลห้ว 
การกลรับใจใหมด่และความเชคืที่อเปป็นคคาเรมียกทมีที่ตด่างกรันซศึที่งพรรณนาถศึงการเชคืที่อวางใจดห้วยใจทมีที่สคานศึกผริดของคน ๆ 
หนศึที่งผผห้ยอมรรับพระครริสตห์

แตด่ขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนมีนี้ไมด่เตก็มใจทมีที่จะกลรับใจใหมด่ ไมด่ไดห้กคาลรังแสวงหาทมีที่จะเชคืที่อวางใจในพระครริสตห์ เขา
ไมด่ไดห้เรมียกพระเยซผวด่าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าหรคือพระครริสตห์หรคือพระผผห้ชด่วยใหห้รอดหรคือบทุตรของดาวริดหรคือพระบทุตร
ของพระเจห้า เขาแคด่เรมียกพระองคห์วด่า “ทด่านอาจารยห์ผผห้ประเสรริฐ” ซศึที่งเปป็นเพมียงคคาทมีที่ใชห้เรมียกอาจารยห์ ไมด่มากไปกวด่า
รรับบมี ทรันี้งหมดทมีที่ขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนมีนี้อยากไดห้กก็คคือ อาจารยห์คนหนศึที่งทมีที่เปป็นคนดมี มมีสตริปฝัญญา และเปป็นมนทุษยห์ผผห้ซศึที่ง
บอกเขาไดห้วด่าตห้องทคาสริที่งดมีใดบห้างเพคืที่อทมีที่ตรัวเขาเองจะไดห้รรับความรอด เขาอยากไดห้รรับความรอดโดยการประพฤตริ 
การงานของเขาเอง เพคืที่อทมีที่เขาจะไดห้รรับความดมีความชอบ และฉะนรันี้นพระเยซผจศึงประทานคคาตอบเดมียวนรันี้นทมีที่เปป็นไป
ไดห้แกด่เขา

คนทมีที่อยากไดห้รรับความรอดโดยการทคาดมีตห้องรรักษาพระราชบรัญญรัตริททุกสด่วน คนทมีที่ไมด่เคยทคาบาปเลยกก็คง
ไมด่ตห้องการพระผผห้ชด่วยใหห้รอด คนทมีที่ถคือรรักษาพระราชบรัญญรัตริไดห้อยด่างสมบผรณห์แบบกก็คงเปป็นคนทมีที่สมบผรณห์แบบ จคา
ไวห้วด่าถห้าผผห้ใดไมด่ยอมรรับการไถด่โทษทมีที่พระเยซผครริสตห์ทรงเสนอใหห้ อมีกทางเลคือกเดมียวกก็คคือความสมบผรณห์แบบเดก็ดขาด
ในททุกความคริด คคาพผด การกระทคา และแรงกระตทุห้นททุกชรัที่วขณะของชมีวริต ไมด่มมีบทุคคลใดทมีที่เคยมมีชมีวริตอยผด่ เวห้นแตด่พระ
เยซผ ทมีที่รรักษาพระราชบรัญญรัตรินมีนี้ไดห้ทรันี้งหมด พวกยริวรรักษาไมด่ไดห้ (กริจการ 15:10) ไมด่มมีใครอคืที่นจะไดห้รรับความรอดเลย
โดยการรรักษาพระราชบรัญญรัตริ (รม. 3:20; กท. 3:11) ททุกคนทมีที่หมายพศึที่งความชอบธรรมของมนทุษยห์เพคืที่อรรับความ
รอดกก็จะตห้องพรินาศเปป็นนริตยห์แนด่นอนหากพวกเขาขาดจากความสมบผรณห์แบบขรันี้นเดก็ดขาดตรันี้งแตด่เกริดจนตายในททุก
ความคริด คคาพผด และการกระทคาททุกชรัที่วขณะของชมีวริตของพวกเขา

จงสรังเกตคคาตคาหนริของพระเยซผในสด่วนแรกของขห้อ 17 “ทด่านเรมียกเราวด่าประเสรริฐทคาไมเลด่า ไมด่มมีผผห้ใด
ประเสรริฐนอกจากพระองคห์ผผห้เดมียว นรัที่นคคือพระเจห้า” พระเยซผทรงประเสรริฐ แตด่นรัที่นกก็เพราะวด่าพระองคห์ทรงเปป็น
พระเจห้า ไมด่มมีมนทุษยห์ทมีที่บาปหนาคนใดเปป็นผผห้ประเสรริฐ ถห้าพระเยซผเปป็นแคด่อาจารยห์คนหนศึที่ง มรันกก็โงด่เขลาทมีที่จะเรมียก
พระองคห์วด่าประเสรริฐ ถห้าพระองคห์ประเสรริฐ ขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนรันี้นกก็ควรเรมียกพระองคห์วด่า “พระองคห์เจห้าขห้า” 
ไปแลห้ว และควรทผลขอความรอดของพระเจห้าแทนทมีที่ความรอดแบบมนทุษยห์

‘คน ๆ หนศึที่งตห้องถคือรรักษาพระบรัญญรัตริขห้อใดบห้างเพคืที่อจะเขห้าสผด่ชมีวริต?’ ชายหนทุด่มผผห้นมีนี้ถาม คคาตอบของพระ
เยซผในขห้อ 18 และ 19 ประกอบดห้วยศริลาแผด่นทมีที่สองนรันี้นของพระราชบรัญญรัตริ นรัที่นคคือหกขห้อสทุดทห้ายของบรัญญรัตริสริบ
ประการนรันี้น โดยละเรคืที่องความโลภไวห้ (อพย. 20:12-17) พระเยซผทรงกลด่าวถศึงเฉพาะสด่วนนรันี้นของบรัญญรัตริสริบ
ประการทมีที่เกมีที่ยวขห้องกรับเพคืที่อนบห้านของเรา ไมด่ใชด่พรันธะหนห้าทมีที่โดยตรงของเราทมีที่มมีตด่อพระเจห้าในบรัญญรัตริสมีที่ขห้อแรกนรันี้น
จากนรันี้นพระองคห์ทรงสรทุปยด่อคคาบรัญชาเหลด่านมีนี้ในถห้อยคคาทมีที่วด่า “เจห้าจงรรักเพคืที่อนบห้านของเจห้าเหมคือนตนเอง” (ขห้อ 19
ซศึที่งยกมาจาก ลนต. 19:18) ในมรัทธริว 22:37-40 พระเยซผทรงสรทุปยด่อบรัญญรัตริสมีที่ขห้อแรกนรันี้นในขห้อเดมียว คคือคคาบรัญชา
ทมีที่ใหห้รรักพระเจห้าดห้วยสรินี้นสทุดใจ สทุดจริต และสทุดความคริด พระองคห์ทรงสรทุปยด่อพระบรัญญรัตริหกขห้อหลรังนรันี้นในคคาบรัญชา
ทมีที่ใหห้รรักเพคืที่อนบห้านของทด่านเหมคือนตนเอง เราถผกบอกทมีที่นรัที่นวด่าสองขห้อนมีนี้สรทุปยด่อพระราชบรัญญรัตริและศาสดา
พยากรณห์ทรันี้งสรินี้น ในลผกา 10:25-29 คคาสอนเดมียวกรันนมีนี้ถผกใหห้ไวห้แกด่นรักกฎหมายอมีกคนผผห้ซศึที่งอยากไดห้รรับความรอด



โดยการถคือรรักษาพระราชบรัญญรัตริ
จงสรังเกตความแยบยลของคคาตอบของพระเยซผ พระองคห์กคาลรังใชห้พระราชบรัญญรัตริเพคืที่อทคาใหห้เกริดการฟฟ้อง

ใจเพคืที่อแสดงใหห้ชายหนทุด่มผผห้นรันี้นเหก็นวด่าเขาตห้องการพระครริสตห์ นรัที่นเปป็นสาเหตทุทมีที่ประทานพระราชบรัญญรัตริใหห้ และมรัน
ไมด่ไดห้มมีไวห้เพคืที่อชด่วยมนทุษยห์ใหห้รอดเลย (รม. 3:20) เชด่นเคย จงสรังเกตวด่าพระเยซผทรงละคคาบรัญชาทมีที่วด่า “เจห้าอยด่า
โลภ” ซศึที่งชายหนทุด่มผผห้นมีนี้ไดห้ละเมริดอยด่างเลวรห้ายในสายพระเนตรของพระเยซผผผห้ทรงทราบใจของเขา พระบรัญญรัตริสริบ
ประการสมีที่ขห้อถผกใหห้ไวห้ตามลคาดรับ (ขห้อ 18) แตด่ “จงใหห้เกมียรตริแกด่บริดาของเจห้าและมารดาของเจห้า” ถผกใหห้ไวห้หลรังสทุด 
พระเยซผจะทรงสาธริตใหห้เหก็นในทางปฏริบรัตริเกมีที่ยวกรับคคาถามเรคืที่องความโลภซศึที่งดมีกวด่าการโตห้เถมียงกรับชายผผห้นมีนี้ทมีที่นด่าจะ
กลด่าววด่าเขาไมด่ใชด่คนโลภ เหมคือนกรับทมีที่เขาคงไมด่ยอมรรับวด่าเขาเปป็นคนนรับถคือรผปเคารพ บผชาความมรัที่งครัที่งของตน 
และไดห้ละเมริดบรัญญรัตริสองขห้อแรกนรันี้นไปแลห้ว และไมด่ไดห้รรักพระเจห้าดห้วยสรินี้นสทุดใจ ความคริด และจริตของเขา

ขทุนนางหนทุด่มผผห้นมีนี้ไดห้พยายามอยด่างจรริงจรังทมีที่จะปฏริบรัตริตามตรัวอรักษรของพระราชบรัญญรัตริ และเหมคือนทมีที่ผผห้คน
มากมายกระทคา เขาไดห้พยายามทมีที่จะโนห้มนห้าวตรัวเองใหห้เชคืที่อวด่าชมีวริตของเขาไรห้ขห้อครหาและเปป็นทมีที่พอพระทรัย
พระเจห้า แตด่จริตสคานศึกทมีที่ตามหลอกหลอนและไมด่สบายใจกก็ทคาใหห้เขาถามวด่า “ขห้าพเจห้ายรังขาดอะไรอมีกบห้าง” 
จริตสคานศึกนรันี้นไดห้ทคาใหห้เขาวริที่งมาคทุกเขด่าลงตด่อหนห้าพระเยซผพรห้อมกรับความรผห้สศึกวด่าตนยรังขาดอยผด่ แตด่กก็มทุด่งมรัที่นทมีที่จะ
สมควรไดห้รรับความรอดโดยการทคาดมีของตน คคาตอบของพระเยซผ (ขห้อ 21) มมีไวห้เพคืที่อเปปิดเผยบาปของเขา เหมคือนทมีที่
มรันไดห้เปปิดเผยแลห้ว คคาวด่า ดมีพรห้อม หมายถศึงครบถห้วน เปป็นผผห้ใหญด่ ขห้อพริสผจนห์ทมีที่แสดงใหห้เหก็นวด่าเขารรักพระเจห้าดห้วยสรินี้น
สทุดใจของเขาและรรักเพคืที่อนบห้านของเขาเหมคือนตนเองกก็คงอยผด่ในการขายสริที่งทมีที่เขามมี (มาระโก 10:21 กลด่าววด่า
 “ขายสริที่งใดกก็ตามซศึที่งทด่านมมีอยผด่” ขณะทมีที่ลผกา 18:22 กลด่าววด่า “จงไปขายบรรดาสริที่งของซศึที่งทด่านมมีอยผด่”) พระเยซผไมด่
ไดห้ใหห้การทคาเชด่นนมีนี้เปป็นสริที่งสคาครัญตด่อการรรับความรอด ตรงกรันขห้าม การทคาเชด่นนมีนี้คงเปป็นสริที่งสคาครัญตด่อการพริสผจนห์วด่า
คน ๆ หนศึที่งไดห้ถคือรรักษาพระราชบรัญญรัตริทรันี้งหมด ไมด่มมีใครกลด่าวอห้างไดห้วด่าตนรรักเพคืที่อนบห้านเหมคือนรรักตนเองตราบใด
ทมีที่อมีกคนหนศึที่งมมีกรินนห้อยกวด่าทมีที่เขามมี และไมด่มมีใครกลด่าวอห้างไดห้วด่าตนรรักพระเจห้าดห้วยสรินี้นสทุดใจ ความคริด และจริตตราบ
ใดทมีที่คน ๆ นรันี้นรรักทรรัพยห์สริที่งของมากกวด่าคคาบรัญชาของพระเจห้า

ชายหนทุด่มผผห้นมีนี้จากไปดห้วยความเศรห้าใจ เศรห้าใจเพราะบาปของเขาในเรคืที่องความโลภ แตด่กก็ยรังมทุด่งมรัที่น เขารรัก
ทรรัพยห์สริที่งของของเขามากกวด่าทมีที่เขารรักพระเจห้าหรคือมนทุษยห์ อรันทมีที่จรริง เขาไมด่ไดห้ถคือรรักษาพระบรัญญรัตริขห้อแรกนรันี้นเลย
ดห้วยซนี้คา แนด่นอนวด่าในใจของเขาเขาไมด่ไดห้ถคือรรักษาพระบรัญญรัตริขห้อใดเลยอยด่างสมบผรณห์ครบถห้วน เนคืที่องจากความ
เกลมียดชรังคคือการฆด่าคน (1 ยอหห์น 3:15; มธ. 5:18-21) ตรัณหาคคือการเลด่นชผห้ (มธ. 5:27, 28) และบาปทรันี้งปวงอยผด่
ในใจ (มธ. 15:19) คนทมีที่ละเมริดจทุดหนศึที่งของพระราชบรัญญรัตริกก็ “มมีความผริดในพระราชบรัญญรัตริทรันี้งหมด” (ยากอบ 
2:10) ความมรัที่งมมีเปป็นสริที่งหนศึที่งทมีที่ขรัดขวางการรรับความรอดอยด่างชรัดเจน (ขห้อ 22) การรรักเงรินเปป็นรากเหงห้าของความ
ชรัที่วรห้ายททุกชนริด (1 ทธ. 6:10) และไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าอมีกหลายพรันคนรรักทรรัพยห์สริที่งของของตนมากเสมียจนพวกเขา
ไมด่ยอมเชคืที่อวางใจพระครริสตห์ และจากไปดห้วยความเศรห้าใจ

ผผห้คนไมด่ไดห้พรินาศเพราะตนเปป็นคนโลภ แตด่เพราะความไมด่เชคืที่อในพระครริสตห์ กระนรันี้นความโลภมรักทคาใหห้ใจ
ของคน ๆ หนศึที่งแขก็งกระดห้าง และถห้าเขาตห้องเลคือกระหวด่างการรรักเงรินเปป็นอรันดรับแรกหรคือการรรักพระครริสตห์เปป็น
อรันดรับแรก เขากก็มรักปฏริเสธพระครริสตห์ “การลด่อลวงแหด่งบรรดาทรรัพยห์สมบรัตริ” มรักรรัดพระวจนะ (มธ. 13:22) การ



รรักเงรินและการไขวด่ควห้าหาเงรินทคาใหห้ใจแขก็งกระดห้างมากเสมียจนมมีแตด่ฤทธริธิ์เดชเหนคือธรรมชาตริและอรัศจรรยห์ของพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์เทด่านรันี้นทมีที่สามารถนคาชายมรัที่งมมีคนหนศึที่งมาถศึงการฟฟ้องใจและการกลรับใจใหมด่ไดห้ การใหห้อผฐตรัวหนศึที่ง
ลอดรผเขก็มกก็คงเปป็นการอรัศจรรยห์หนศึที่งซศึที่งกรับพระเจห้านรันี้นใชด่วด่าจะเปป็นไปไมด่ไดห้ (ขห้อ 26) พระเจห้าตห้องทคาการอรัศจรรยห์
หนศึที่งในการชด่วยคนมรัที่งมมีคนหนศึที่งใหห้รอด คคือการอรัศจรรยห์หนศึที่งทมีที่ยริที่งใหญด่กวด่าตอนทมีที่คนอคืที่น ๆ รรับความรอด ขห้อ 25 
แสดงใหห้เหก็นการรผห้จรักแยกแยะของสาวกเหลด่านรันี้น พวกเขาเหก็นวด่าคนจนคนหนศึที่งกก็อาจเปป็นคนโลภพอ ๆ กรับ
คนรวยคนหนศึที่ง ถห้ามรันตห้องใชห้การอรัศจรรยห์หนศึที่งเพคืที่อชด่วยคนรวยคนหนศึที่งใหห้รอด มรันกก็ตห้องใชห้การอรัศจรรยห์หนศึที่งเพคืที่อ
ชด่วยใครอคืที่นใดใหห้รอด

___________________
ขข้อ 27-30:

19:27 แลห้วเปโตรตอบและทผลพระองคห์วด่า “ดผเถริด 
ขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายไดห้สละสริที่งสารพรัด และไดห้ตามพ
ระองคห์มา ฉะนรันี้นขห้าพระองคห์ทรันี้งหลายจศึงจะไดห้อะไร
บห้าง”
19:28 และพระเยซผตรรัสกรับพวกเขาวด่า “เรากลด่าว
ความจรริงแกด่ทด่านทรันี้งหลายวด่า พวกทด่านซศึที่งไดห้ตาม
เรามา ในการสรห้างสริที่งสารพรัดขศึนี้นใหมด่คราวเมคืที่อบทุตร
มนทุษยห์จะนรัที่งในพระทมีที่นรัที่งแหด่งสงด่าราศมีของพระองคห์

นรันี้น พวกทด่านจะไดห้นรัที่งบนบรัลลรังกห์สริบสองทมีที่เชด่นกรัน 
โดยพริพากษาคนอริสราเอลสริบสองเผด่า
19:29 และททุกคนทมีที่ไดห้สละบห้าน หรคือพมีที่นห้องชาย
หญริง หรคือบริดามารดา หรคือภรรยา หรคือบทุตรทรันี้ง
หลาย หรคือทมีที่ดริน เพราะเหก็นแกด่นามของเรา จะไดห้
รรับผลหนศึที่งรห้อยเทด่า และจะไดห้ชมีวริตนริรรันดรห์เปป็นมรดก
19:30 แตด่หลายคนทมีที่เปป็นคนตห้นจะกลรับเปป็นคน
สทุดทห้าย และทมีที่เปป็นคนสทุดทห้ายจะกลรับเปป็นคนตห้น”

พระเยซผทรงสษัญญาบสาเหนด็จนริรษันดรย์
สสาหรษับการตริดตามพระองคย์

กด่อนหนห้านรันี้นพวกอรัครทผตไมด่ใชด่คนมรัที่งมมี ถศึงกระนรันี้นพวกเขากก็ไดห้สละทรินี้งทรรัพยห์สริที่งของของตนเพคืที่อพระเยซผ
เหมคือนอยด่างทมีที่พระองคห์ไดห้ทรงขอใหห้ขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนรันี้นกระทคา มรัทธริว (หรคือเลวมี) ไดห้สละทรินี้งตคาแหนด่งดมี ๆ 
ของตนในฐานะคนเกก็บภาษมี (มธ. 9:9) เปโตร อรันดรผวห์ ยากอบ และยอหห์นไดห้สละทรินี้งบริดา อวนจรับปลา และเรคือ
ของตน (มธ. 4:18-22) เราแนด่ใจไดห้วด่าในใจของพวกเขา พวกเขาแตด่ละคน ยกเวห้นยผดาส ไดห้มอบถวายทรันี้งหมด
จรริง ๆ พระเยซผตรรัสวด่า “ผผห้ใดกก็ตามในพวกทด่านทมีที่มริไดห้สละสริที่งสารพรัดทมีที่ตนมมีอยผด่ ผผห้นรันี้นจะเปป็นสาวกของเราไมด่ไดห้”
(ลผกา 14:33) การทดสอบทมีที่เครด่งครรัดทมีที่สทุดของความเปป็นสาวกไดห้ถผกใหห้แกด่พวกเขาแลห้วเมคืที่อพระเยซผทรงสด่งสริบสอง
คนนรันี้นออกไป (มธ. บททมีที่ 10 โดยเฉพาะขห้อ 22-42) และดผลผกา 9:23-26; 14:26-33 พวกเขาไมด่ไดห้กคาลรังวางใจ
ในการประพฤตริของตนเพคืที่อรรับความรอด และไมด่ตห้องสงสรัยเลยวด่าพวกเขาเขห้าใจแลห้วเกมีที่ยวกรับการตกเปป็นเหยคืที่ออรัน
แยบยลของความโลภของขทุนนางหนทุด่มผผห้มรัที่งมมีคนนรันี้น แตด่สริที่งทมีที่พวกเขาทผลถามตอนนมีนี้ (ขห้อ 27) สด่วนหนศึที่งกก็เปป็นการ
ขอคคาอธริบายพระสรัญญานรันี้นของพระเยซผในขห้อ 21 เนคืที่องจากความรอดไมด่อาจไดห้มาโดยการประพฤตริดมี แลห้วคน
เหลด่านรันี้นทมีที่สละทรินี้งสริที่งสารพรัดเพคืที่อพระเยซผจะไดห้รรับสริที่งใด?

พวกอรัครทผตเองไดห้รรับการรรับประกรันวด่าในการครอบครองจรริง ๆ ของพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก พวกเขา
จะไดห้นรัที่งบนบรัลลรังกห์สริบสองทมีที่พริพากษาชนอริสราเอลสริบสองเผด่า (ขห้อ 28) พระคคาขห้อนมีนี้จะตห้องถผกตมีความแบบตรง



ตรัว มรันจะถผกทคาใหห้สคาเรก็จจรริง พรห้อมกรับอริสยาหห์ 1:26 เมคืที่อพระเยซผ เชคืนี้อสายผผห้ยริที่งใหญด่นรันี้นของดาวริด เสดก็จกลรับมา
เพคืที่อประทรับบนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด นรัที่นถผกสรัญญาไวห้ใน 2 ซามผเอล 7:10-16, 1 พงศาวดาร 17:9-14 และเพลง
สดทุดมี 89:3, 4, 36 เวลานรันี้น ‘คราวเมคืที่อบทุตรมนทุษยห์จะนรัที่งในพระทมีที่นรัที่งแหด่งสงด่าราศมีของพระองคห์นรันี้น’ ถผกบอกไวห้
อยด่างชรัดเจนในมรัทธริว 25:31 หลรังจากพระครริสตห์เสดก็จมาในฟฟ้าอากาศและทรงเรมียกเหลด่าวริสทุทธริชนของพระองคห์
ออกไป พระองคห์จะเสดก็จกลรับมาในภายหลรังพรห้อมกรับพวกเราในหมผด่เมฆ และนรัยนห์ตาททุกดวงจะเหก็นพระองคห์ 
และจากนรันี้นพระองคห์จะประทรับบนพระทมีที่นรัที่งแหด่งสงด่าราศมีของพระองคห์ ชนชาตริอริสราเอลจะไดห้รรับความรอดเมคืที่อถศึง
ตอนนรันี้น (รม. 11:26; พบญ. 30:1-6) ประชาชาตริอริสราเอลจะคคืนสผด่สภาพเดริม และพระครริสตห์จะทรงครอบครอง
บนพระทมีที่นรัที่งของดาวริด (อสย. บททมีที่ 11; ยรม. 23:3-8; อสค. 36:24-28; ศคย. 14:9) วริสทุทธริชนคนอคืที่น ๆ เชด่น
เดมียวกรับอรัครทผตเหลด่านมีนี้จะครอบครองในตอนนรันี้นกรับพระครริสตห์บนแผด่นดรินโลก (ดนล. 7:13, 14, 18;  ลผกา
19:17, 19; วว. 5:10; 20:4, 6)

จงสรังเกตวลมี “ในการสรห้างสริที่งสารพรัดขศึนี้นใหมด่” นรัที่นไมด่ไดห้หมายถศึงการสรห้างขศึนี้นใหมด่ของจริตวริญญาณของ
คน ๆ หนศึที่ง แตด่หมายถศึงการสรห้างขศึนี้นใหมด่ของประชาชาตริอริสราเอลและของระเบมียบทางการเมคืองและสรังคม
ทรันี้งหมดบนแผด่นดรินโลกในการครอบครองแบบสด่วนพระองคห์ของพระครริสตห์ จงเปรมียบเทมียบนมีที่กรับวลมี “เวลาทรันี้ง
หลายแหด่งการตรันี้งขศึนี้นใหมด่ของสริที่งสารพรัด ซศึที่งพระเจห้าไดห้ตรรัสไวห้โดยปากของศาสดาพยากรณห์ผผห้บรริสทุทธริธิ์ของพระองคห์
ททุกคน ตรันี้งแตด่เรริที่มสรห้างโลก” (กริจการ 3:21) นรัที่นกก็ถผกกลด่าววด่าจะเกริดขศึนี้นหลรังจากการเสดก็จกลรับมาของพระครริสตห์
เชด่นกรัน จงเปรมียบเทมียบคคากลด่าวนมีนี้กรับกริจการ 15:16 เชด่นกรัน จะมมี “การสรห้างขศึนี้นใหมด่” “การตรันี้งขศึนี้นใหมด่” ของ
อาณาจรักรของดาวริดเมคืที่อพระครริสตห์ทรงครอบครองเหนคือพวกยริว เชคืนี้อสายกษรัตรริยห์นรันี้นและวงศห์วานของดาวริดและ
ระเบมียบทางการเมคืองและสรังคมทรันี้งหมดจะถผก “สรห้างขศึนี้นอมีก” พระครัมภมีรห์หลายตอนกลด่าว เมคืที่อถศึงตอนนรันี้นพวก
อรัครทผตกก็จะไดห้นรัที่งบนบรัลลรังกห์สริบสองทมีที่พริพากษาชนอริสราเอลสริบสองเผด่า

จงหมายเหตทุวด่าการครอบครองกรับพระครริสตห์นมีนี้เปป็นบคาเหนก็จอยด่างหนศึที่ง นมีที่นด่าจะเปป็นบคาเหนก็จทมีที่พระครริสตห์
ทรงสรัญญาไวห้ในมรัทธริว 16:27 เมคืที่อพระองคห์เสดก็จกลรับมาเพคืที่อครอบครอง มรันไมด่ใชด่ความรอด เราทราบวด่าความ
รอดเปป็นเรคืที่องทมีที่ถผกสะสางแลห้วเมคืที่อผผห้หนศึที่งเชคืที่อวางใจในพระครริสตห์ ตามทมีที่พระคคาหลายตอนแสดงใหห้เหก็น ขห้อ 29 
แสดงใหห้เหก็นวด่าครริสเตมียนททุกคนจะไดห้รรับการตอบแทนรห้อยเทด่าสคาหรรับสริที่งสารพรัดทมีที่พวกเขาสละทรินี้งเพคืที่อพระเยซผ 
และนอกเหนคือจากนรันี้นแลห้ว พวกเขาจะมมีชมีวริตนริรรันดรห์โดยการเชคืที่อวางใจในพระครริสตห์

ฉะนรันี้นอยด่าใหห้เรากลรัวทมีที่จะทรินี้งสริที่งสารพรัดและตริดตามพระเยซผ ไมด่มมีใครเคยขาดททุนโดยการเชคืที่อวางใจ
พระองคห์หรคือโดยการถวายแดด่พระองคห์หรคือทนททุกขห์เพคืที่อพระองคห์ เนคืที่องจากพระครริสตห์จะทรงครอบครอง เรากก็
จะครอบครองกรับพระองคห์ดห้วย หากเราทนททุกขห์กรับพระองคห์ (2 ทธ. 2:12) จงมมีใจกลห้าทมีที่จะสละทรินี้งเพคืที่อพระเยซผ 
โดยรผห้วด่าพระองคห์ทรงสรัญญาบคาเหนก็จอรันเปปีปี่ยมสทุขไวห้แลห้ว! แตด่ขห้อ 30 เตคือนใจเราวด่าบคาเหนก็จนรันี้นจะไมด่เปป็นไปตาม
มาตรฐานของมนทุษยห์ บางคนทมีที่คริดวด่าตรัวเองเปป็นคนตห้นอาจเปป็นคนสทุดทห้าย และบางคนทมีที่เปป็นคนสทุดทห้ายอาจรรับ
บคาเหนก็จของตนกด่อน จงสรรเสรริญพระเจห้าทมีที่พระเยซผเจห้า ผผห้ทรงทราบใจททุกดวง (ยอหห์น 2:24, 25) และทราบการ
งานของเรา (ตามทมีที่พระองคห์ตรรัสแกด่ครริสตจรักรแตด่ละแหด่งของทรันี้งเจก็ดแหด่งนรันี้นในแควห้นเอเชมีย, วว. บททมีที่ 2 และ 3) 
จะประทานบคาเหนก็จใหห้แตด่ละคนตามทมีที่เขาสมควรไดห้รรับ



มษัทธริว 20
ขข้อ 1-16:

20:1 “ดห้วยวด่าอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน
ผผห้ชายคนหนศึที่งทมีที่เปป็นเจห้าของบห้าน ซศึที่งไดห้ออกไปเวลา
เชห้าตรผด่เพคืที่อจห้างพวกคนงานเขห้าไปในสวนองทุด่นของตน
20:2 และเมคืที่อเขาไดห้ตกลงกรับพวกคนงานวด่าวรันละ
หนศึที่งเดนารริอรันแลห้ว เขาจศึงสด่งพวกเขาใหห้เขห้าไปใน
สวนองทุด่นของเขา
20:3 และเขากก็ออกไปอมีกประมาณเวลาสามโมง
เชห้า และเหก็นคนอคืที่น ๆ ยคืนอยผด่เฉย ๆ ในตลาด
20:4 และกลด่าวกรับพวกเขาวด่า ‘ทด่านทรันี้งหลายจง
เขห้าไปในสวนองทุด่นดห้วยเถริด และสริที่งใดกก็ตามทมีที่
ยทุตริธรรม เราจะใหห้พวกทด่าน’ และพวกเขากก็ไปตาม
ทางของพวกเขา
20:5 เขากก็ออกไปอมีกประมาณเวลาเทมีที่ยงวรันและ
เวลาบด่ายสามโมง และกระทคาแบบเดมียวกรัน
20:6 และประมาณเวลาบด่ายหห้าโมงเขากก็ออกไป 
และพบคนอคืที่น ๆ ยคืนอยผด่เฉย ๆ และกลด่าวแกด่พวก
เขาวด่า ‘ทคาไมพวกทด่านยคืนอยผด่ทมีที่นมีที่เฉย ๆ ตลอดวรัน’
20:7 พวกเขากลด่าวแกด่เขาวด่า ‘เพราะไมด่มมีใครจห้าง
พวกขห้าพเจห้า’ เขากลด่าวแกด่พวกเขาวด่า ‘ทด่านทรันี้ง
หลายจงเขห้าไปในสวนองทุด่นดห้วยเถริด และสริที่งใดกก็ตาม
ทมีที่ยทุตริธรรม พวกทด่านจะไดห้รรับสริที่งนรันี้น’
20:8 ดรังนรันี้น เมคืที่อมาถศึงเวลาเยก็น เจห้าของสวนองทุด่นจศึง
กลด่าวแกด่คนตห้นเรคือนของเขาวด่า ‘จงเรมียกบรรดาคน
งานมา และใหห้คด่าจห้างของพวกเขาแกด่เขาทรันี้งหลาย 
เรริที่มตห้นตรันี้งแตด่คนสทุดทห้ายจนถศึงคนแรก’

20:9 และเมคืที่อพวกเขาทมีที่รรับจห้างประมาณเวลาบด่าย
หห้าโมงนรันี้นมา พวกเขากก็ไดห้รรับคนละหนศึที่งเดนารริอรัน
20:10 แตด่เมคืที่อพวกคนแรก ๆ มา พวกเขาคาดวด่า
พวกเขาควรจะไดห้รรับมากกวด่านรันี้น และพวกเขาไดห้
รรับคนละหนศึที่งเดนารริอรันเชด่นกรัน
20:11 และเมคืที่อพวกเขาไดห้รรับเงรินไปแลห้ว พวกเขากก็
บด่นตด่อวด่าเจห้าของบห้าน
20:12 โดยกลด่าววด่า ‘คนเหลด่านมีนี้ทมีที่มาหลรังสทุดไดห้
ทคางานแคด่ชรัที่วโมงเดมียว และทด่านไดห้ใหห้พวกเขาเทด่า
กรันกรับพวกเรา ผผห้ซศึที่งไดห้แบกภาระและความรห้อนของ
กลางวรัน’
20:13 แตด่เจห้าของบห้านกก็ตอบคนหนศึที่งในพวกเขา 
และกลด่าววด่า ‘สหายเออ๋ย เรามริไดห้ทคาผริดใด ๆ แกด่
ทด่านเลย ทด่านไดห้ตกลงกรับเราแลห้ววรันละหนศึที่งเดนารริ
อรันมริใชด่หรคือ
20:14 จงเอาสริที่งทมีที่เปป็นของทด่าน และไปตามทาง
ของทด่านเถริด เราปรารถนาทมีที่จะใหห้คนทมีที่มาทคางาน
หลรังสทุดนมีนี้เชด่นเดมียวกรับทด่าน
20:15 ไมด่ถผกตห้องตามพระราชบรัญญรัตริหรคือทมีที่เราจะ
กระทคากรับสริที่งทมีที่เปป็นของเราเองตามความปรารถนา
ของเรา แววตาของทด่านชรัที่วรห้ายเพราะเราใจดมีหรคือ’
20:16 อยด่างนรันี้นแหละคนสทุดทห้ายจะกลรับเปป็นคนตห้น
และคนตห้นจะกลรับเปป็นคนสทุดทห้าย ดห้วยวด่าผผห้ทมีที่ไดห้รรับ
เชริญกก็มาก แตด่ผผห้ทมีที่ถผกเลคือกกก็นห้อย”

คสาอธปมาเรชที่องคนงานในสวนองธข่น
“ดห้วยวด่า” เชคืที่อมบททมีที่ 20 กรับขห้อทห้าย ๆ ของบททมีที่ 19 มรัทธริว 19:27-30 พผดถศึงบคาเหนก็จทรันี้งหลายของคน

เหลด่านรันี้นทมีที่สละทรินี้งสริที่งสารพรัดและตริดตามพระครริสตห์หรคือรรับใชห้พระองคห์ และคคาอทุปมานมีนี้กลด่าวถศึงหรัวขห้อเดมียวกรัน 
โดยเสรริมความกระจด่างเขห้าไป จงเปรมียบเทมียบขห้อ 16 กรับมรัทธริว 19:30 ดผเหมคือนวด่าพระเยซผกคาลรังทวนซนี้คาคคาสอน
เดริม



“อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์เปรมียบเหมคือน…” นมีที่เปป็นอมีกหนศึที่งคคาอทุปมาเกมีที่ยวกรับ “อาณาจรักรแหด่งสวรรคห์” คคา
อทุปมาเหลด่านมีนี้เกมีที่ยวกรับอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ใหห้ภาพประกอบเสห้นทางของยทุคปฝัจจทุบรันนมีนี้ในการเชคืที่อมโยงกรับ
อาณาจรักรอนาคตทมีที่ถผกเลคืที่อนออกไปนรันี้น สาเหตทุทมีที่ตห้องมมีการกลด่าวคคาอทุปมาหนศึที่งเกมีที่ยวกรับอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์ตรง
นมีนี้กก็คคือวด่าพระเยซผกคาลรังตรรัสกรับเหลด่าสาวกของพระองคห์เกมีที่ยวกรับอาณาจรักรในอนาคตนรันี้นและบคาเหนก็จเหลด่านรันี้น
ของอรัครทผตสริบสองคนและคนอคืที่น ๆ ในวรันนรันี้น (มธ. 19:28, 29) จคาไวห้วด่าพระเยซผทรงสรัญญาวด่าพระองคห์จะ
ประทรับ “ในพระทมีที่นรัที่งแหด่งสงด่าราศมีของพระองคห์” และวด่าอรัครทผตทรันี้งสริบสองคนจะ “ไดห้นรัที่งบนบรัลลรังกห์สริบสองทมีที่
เชด่นกรัน โดยพริพากษาคนอริสราเอลสริบสองเผด่า” อยด่าปลด่อยใหห้ความคริดเหก็นทมีที่มมีมากด่อนหนห้าขรัดขวางไมด่ใหห้คทุณ
ยอมรรับคคาสอนแบบตรงตรัวของพระเยซผในพระคคาตอนนรันี้น คคาสอนแบบตรงตรัวนรันี้นเปป็นฉากหลรังสคาหรรับคคาอทุปมานมีนี้
เกมีที่ยวกรับอาณาจรักรแหด่งสวรรคห์และของคคาทผลขอในเวลาตด่อมาของยากอบและยอหห์นทมีที่อยากไดห้ทมีที่แรก ๆ ใน
อาณาจรักรนรันี้น (ขห้อ 21)

เราถผกบอกวด่า “เจห้าของบห้าน” นรันี้นผผห้ซศึที่งเปป็นเจห้าของททุด่งนานรันี้นในมรัทธริว 13:27, 37 คคือ “บทุตรมนทุษยห์” 
“เจห้าของบห้าน” ซศึที่งเปป็นเจห้าของสวนองทุด่นและสด่งพวกคนใชห้และบทุตรชายของเขาไปเกก็บคด่าเชด่าในมรัทธริว 21:35 เหก็น
ไดห้ชรัดวด่าคคือพระบริดา ในทมีที่นมีนี้ (ขห้อ 1) มรันเปป็นความคริดเดมียวกรันและครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่ทคางานหนรักเพคืที่อพระบริดากก็
ทคางานหนรักเพคืที่อพระบทุตรในสวนองทุด่นนรันี้นซศึที่งเปป็นของทรันี้งคผด่ เวลากลางวรันถผกแบด่งครด่าว ๆ ออกเปป็นสริบสองชรัที่วโมง 
เรริที่มตห้นตอนดวงอาทริตยห์ขศึนี้นและสรินี้นสทุดตอนดวงอาทริตยห์ตก ชรัที่วโมงทมีที่สาม (ขห้อ 3) นด่าจะประมาณเกห้าโมงตรง 
ชรัที่วโมงทมีที่หกนด่าจะเปป็นเทมีที่ยงวรัน ชรัที่วโมงทมีที่เกห้านด่าจะประมาณบด่ายสามโมงตรง (ขห้อ 5) ชรัที่วโมงทมีที่สริบเอก็ดคงจะเปป็น
หนศึที่งชรัที่วโมงกด่อนดวงอาทริตยห์ตก เจห้าของบห้านคนนรันี้นจห้างเหลด่าคนงาน ณ เวลาเหลด่านมีนี้ทรันี้งหมด กรับคนกลทุด่มแรกนรันี้นทมีที่
ทคางานทรันี้งวรัน เขาตกลงวด่าจะจด่าย “วรันละหนศึที่งเดนารริอรัน” (ขห้อ 2) กรับคนอคืที่น ๆ ทมีที่เหลคือเขาแคด่สรัญญาวด่า “สริที่งใด
กก็ตามทมีที่ยทุตริธรรม เราจะใหห้พวกทด่าน” (ขห้อ 4, 5, 7) ในการจด่ายคด่าจห้าง คนตห้นเรคือนผผห้นรันี้นถผกสรัที่งใหห้เรมียกพวกคนงาน
มาและจด่ายคด่าจห้างแกด่พวกเขา “เรริที่มตห้นตรันี้งแตด่คนสทุดทห้ายจนถศึงคนแรก” (ขห้อ 8) พระเจห้ามรักจด่ายใหห้คนสทุดทห้ายกด่อน
และจด่ายใหห้คนตห้นหลรังสทุด (ขห้อ 16; มธ. 19:30)

คคาวด่า penny ตรงนมีนี้หมายถศึงเงรินเดนารริอรันของโรม ซศึที่งเทมียบเทด่ากรับสริบหห้าหรคือสริบเจก็ดเซก็นตห์ครศึที่ง ในสมรัย
นรันี้นเปป็นคด่าจห้างรายวรันสคาหรรับคนงานหรคือทหารคนหนศึที่ง มรันเปป็นคด่าจห้างทมีที่นด่าพอใจ ซศึที่งตกลงกรันแลห้วโดยคนงาน
เหลด่านรันี้นลด่วงหนห้า (ขห้อ 2) อยด่างไรกก็ตาม เจห้าของบห้านกก็ใหห้คด่าจห้างเตก็มวรันแกด่คนสทุดทห้ายเหลด่านรันี้นทมีที่ทคางานแคด่หนศึที่ง
ชรัที่วโมงเทด่านรันี้น (ขห้อ 9) นมีที่เปป็นพระคทุณของเจห้าของบห้าน ไมด่ใชด่คทุณความดมีของคนงานคนนรันี้น คนงานพวกแรก ๆ นรันี้น
บด่นตด่อวด่าเจห้าของบห้าน (ขห้อ 11, 12) พวกเขาไมด่พอใจกรับความใจกวห้างของเขาทมีที่มมีตด่อผผห้อคืที่น และคริดวด่าตนควรจะไดห้
รรับมากกวด่านมีนี้

พระผผห้ชด่วยใหห้รอดทรงประสงคห์ทมีที่จะประทานบทเรมียนหลายเรคืที่องตรงนมีนี้ ขอใหห้พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ทรง
โปรดชด่วยเราทมีที่จะเรมียนรผห้บทเรมียนเหลด่านมีนี้ บทเรมียนบางเรคืที่องมมีดรังตด่อไปนมีนี้:

1. บคาเหนก็จสคาหรรับการรรับใชห้พระครริสตห์จะถผกตรัดสรินโดยพระองคห์และไมด่ใชด่โดยสตริปฝัญญาของมนทุษยห์ 
“คนมากมายทมีที่เปป็นคนตห้น” ในสายตาของมนทุษยห์จะไมด่เปป็นคนตห้นในสายพระเนตรของพระเจห้า มรันไมด่เปป็นการ
ฉลาดเลยทมีที่เราจะเปรมียบเทมียบเหลด่าผผห้รรับใชห้หรคือครริสเตมียนทรันี้งหลาย อปอลโล เปโตร เปาโล ฯลฯ โดยตรัดสรินวด่าคน



นมีนี้ยริที่งใหญด่ทมีที่สทุดและคนนมีนี้เลก็กนห้อยทมีที่สทุด เนคืที่องจากไมด่มมีใครในพวกเราทมีที่ทราบใจหรคือผลลรัพธห์ในตอนทห้ายและคทุณคด่า
ในเชริงเปรมียบเทมียบของการงานของพวกเขา 1 โครรินธห์ 4:1-7 ใหห้คคาสอนทมีที่ชรัดเจน ทมีที่นรัที่นเราถผกบอกวด่าความสรัตยห์
ซคืที่อเปป็นคทุณธรรมยริที่งใหญด่นรันี้นทมีที่ไดห้รรับบคาเหนก็จ (1 คร. 4:2) วด่าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าเองทรงเปป็นผผห้ทมีที่ตรัดสริน (1 คร. 4:4) 
วด่าเราจะตห้องไมด่ตรัดสรินจนกวด่าองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าเสดก็จมา โดยนคาสริที่งทรันี้งหลายทมีที่ปปิดซด่อนอยผด่มาถศึงความสวด่าง คคือ
บรรดาความคริดมทุด่งหมายแหด่งใจทรันี้งหลาย (1 คร. 4:5) วด่าเราจศึงไมด่ควรผยองขศึนี้นเพคืที่อยกคนหนศึที่งเหยมียดอมีกคนหนศึที่ง
(1 คร. 4:6) วด่าสริที่งดมีใด ๆ กก็ตามทมีที่เรามมี เรากก็ไดห้รรับจากผผห้อคืที่นและเปป็นสริที่งทมีที่พระเจห้าประทานใหห้ เราจศึงไมด่ควรโอห้อวด 
(1 คร. 4:7)

มนทุษยห์มรักใหห้ความดมีความชอบแกด่เราซศึที่งเราไมด่สมควรไดห้รรับ ในยอหห์น 4 มมีการเลด่าเกมีที่ยวกรับการฟฟฟื้นฟผแสน
มหรัศจรรยห์นรันี้นในเมคืองสริคารห์เมคืที่อหญริงทมีที่บด่อนนี้คานรันี้นและคนอคืที่นอมีกหลายคนไดห้รรับความรอด กระนรันี้นพวกสาวกกก็ไดห้
รรับคคาเตคือนจากพระผผห้ชด่วยใหห้รอดวด่าททุด่งนาเหลด่านรันี้นทมีที่ “ขาวพรห้อมเกมีที่ยว” เหลคือเกรินนรันี้นไดห้ถผกเพาะหวด่านโดยผผห้อคืที่น 
และพระองคห์ตรรัสวด่า “และในสริที่งนมีนี้ถห้อยคคานรันี้นเปป็นความจรริงคคือ ‘คนหนศึที่งหวด่านและอมีกคนหนศึที่งเกมีที่ยว’ เราสด่งทด่าน
ทรันี้งหลายไปเกมีที่ยวสริที่งทมีที่พวกทด่านมริไดห้ลงแรงทคา คนอคืที่น ๆ ไดห้ลงแรงทคา และพวกทด่านไดห้เขห้าสด่วนในบรรดาการ
ลงแรงของพวกเขา” (ยอหห์น 4:37, 38) ในงานฟฟฟื้นฟผใหญด่ ๆ หลายครรันี้งชายคนหนศึที่งหรคือสองคนไดห้รรับความดมี
ความชอบมากทมีที่สทุดเมคืที่องานรรับใชห้ของเขาหลรัก ๆ แลห้วเปป็นการเกก็บเกมีที่ยวในทมีที่ ๆ คนอคืที่นไดห้หวด่านไวห้ และเขห้าในการ
ลงแรงของผผห้อคืที่น ฉะนรันี้นพระเจห้าเพมียงผผห้เดมียวทรงสามารถประเมรินคด่าบคาเหนก็จเหลด่านรันี้นทมีที่คนงานแตด่ละคนสมควรไดห้
รรับ

2. เมคืที่อถศึงเวลา คนสทุดทห้ายมรักมากด่อน เราไดห้รรับคคาสรัญญาวด่าจะไดห้เกก็บเกมีที่ยว “ในเวลาอรันควร… ถห้าพวก
เราไมด่ถอดใจ” (กท. 6:9) แตด่เวลาทมีที่แนด่ชรัดนรันี้นของการเกก็บเกมีที่ยวของเราไมด่ถผกบอกไวห้ บด่อยครรันี้งขนมปฝังทมีที่ถผกโยนไป
บนนนี้คาจะกลรับมา “หลรังจากผด่านไปหลายวรัน” (ปญจ. 11:1) บางครรันี้งมรันกก็กลรับมาในทรันทมี พวกคนงานในชรัที่วโมง
ทมีที่สริบเอก็ดนรันี้นไดห้รรับคด่าจห้างกด่อน

3. ทรันี้งความรอดและบคาเหนก็จลห้วนเปป็นมาโดยพระคทุณ เหก็นไดห้ชรัดในกรณมีนมีนี้วด่าคนงานเหลด่านรันี้นทมีที่ทคางานแคด่
ชรัที่วโมงเดมียว คนอคืที่น ๆ ทมีที่ทคางานแคด่หนศึที่งสด่วนสมีที่ของวรัน คนอคืที่น ๆ ทมีที่ทคางานครศึที่งวรัน และคนอคืที่น ๆ ทมีที่ทคางานสามสด่วน
สมีที่ของวรัน ไมด่ไดห้สมควรไดห้รรับคด่าจห้างเตก็มวรัน ฉะนรันี้นบคาเหนก็จของพวกเขาจศึงเปป็นโดยพระคทุณ แตด่จากลผกา 17:7-10 
ซศึที่งเปป็นคคาอทุปมาอมีกเรคืที่องเกมีที่ยวกรับเหลด่าคนใชห้ซศึที่งพระเยซผประทานใหห้ในเวลาประมาณเดมียวกรันกรับคคาอทุปมาเรคืที่องนมีนี้ 
เหก็นไดห้ชรัดวด่าเราไมด่เคยสมควรไดห้รรับบคาเหนก็จทรันี้งปวงนรันี้นทมีที่พระครริสตห์ประทานใหห้เลย เราไดห้รรับคคาบรัญชาวด่าหลรังจาก
ทมีที่เรา “ไดห้กระทคาสริที่งสารพรัดเหลด่านรันี้นซศึที่งทรงบรัญชาไวห้แกด่พวกทด่านนรันี้น” เราควรกลด่าววด่า “พวกขห้าพเจห้าเปป็นผผห้รรับใชห้
ทมีที่ไมด่มมีผลประโยชนห์ตด่อนาย” (ลผกา 17:10) ในการสรัที่งสอนพวกอรัครทผตสริบสองคนนรันี้นเกมีที่ยวกรับบคาเหนก็จในมรัทธริว 
19:28, 29 พระเยซผไมด่ทรงเหก็นสมควรทมีที่จะแสดงการแบด่งแยกชรัดเจนระหวด่างพระพรเหลด่านรันี้นทมีที่เหลด่าคนงานทมีที่
สรัตยห์ซคืที่อจะไดห้รรับในอาณาจรักรทมีที่ถผกสรห้างขศึนี้นใหมด่นรันี้นเมคืที่อพระองคห์ทรงครอบครองบนพระทมีที่นรัที่งของพระองคห์ กรับ
ชมีวริตนริรรันดรห์ ครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่ไดห้สละทรินี้งสริที่งสารพรัดและตริดตามพระครริสตห์ “จะไดห้รรับผลหนศึที่งรห้อยเทด่า และจะ
ไดห้ชมีวริตนริรรันดรห์เปป็นมรดก” (มธ. 19:29) เราทราบจากคคาตรรัสทมีที่ชรัดเจนหลายตอนวด่าความรอด ชมีวริตนริรรันดรห์ เปป็น
สริที่งทมีที่พระเจห้าประทานใหห้ฟรมี ๆ ในทรันทมี และคงอยผด่ชรัที่วนริรรันดรห์แกด่คนเหลด่านรันี้นทมีที่เชคืที่อเทด่านรันี้น (ยอหห์น 3:15, 16, 18, 



36; 5:24; 6:40, 47; 1 ยอหห์น 5:11-15) วด่าชมีวริตนริรรันดรห์เปป็นมาโดยพระคทุณลห้วน ๆ ในทคานองเดมียวกรัน ถห้าผผห้ใด
ถวายเงรินหนศึที่งดอลลารห์และไดห้รรับกลรับคคืนหนศึที่งรห้อยดอลลารห์ หรคือเสมียเพคืที่อนคนหนศึที่งไปและไดห้เพคืที่อนเพริที่มหนศึที่งรห้อย
คน ตามทมีที่ทรงสรัญญาไวห้ตรงนมีนี้ นรัที่นกก็เปป็นพระคทุณเชด่นกรัน

แนด่นอนวด่า ความรอดและบคาเหนก็จทรันี้งหลายเปป็นสองเรคืที่องทมีที่แยกจากกรันอยด่างสรินี้นเชริง ความรอดมาโดย
การเชคืที่อ และบคาเหนก็จมาโดยการรรับใชห้ แตด่ทรันี้งสองสริที่งกก็เปป็นตรัวแทนอยด่างเหมาะสมของพระเมตตาของพระเจห้า 
ไมด่ใชด่ตามทมีที่เราสมควรไดห้รรับจรริง ๆ ไมด่แปลกทมีที่เราถผกบอกวด่าแมห้หากวด่ารด่างกายของเราเปป็นเครคืที่องบผชาทมีที่มมีชมีวริตททุก
วรันจรริง ๆ โดยทมีที่ไมด่มมีความประสงคห์และวริถมีทางของเราเลย กระนรันี้นมรันกก็เปป็นเพมียง “การรรับใชห้ทมีที่เหมาะสม” ของ
เรา (รม. 12:1, 2) มรันเปป็นความจรริงทมีที่วด่า “พระองคห์ไมด่ไดห้ทรงกระทคาตด่อพวกเราตามเรคืที่องบาปทรันี้งหลายของพวก
เรา และไมด่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชรัที่วชห้าของพวกเรา” (สดด. 103:10) คนงานสด่วนใหญด่เหลด่านรันี้นไมด่
ไดห้สมควรไดห้รรับคด่าจห้างของตนจรริง ๆ และไมด่มมีพวกเราเลยสรักคนทมีที่สมควรไดห้รรับสริที่งดมีสารพรัดเหลด่านรันี้นทมีที่พระเจห้าจะ
ประทานใหห้เรา อยด่างไรกก็ตาม เราตห้องไมด่ลคืมวด่าบคาเหนก็จทรันี้งหลายจะมมีสรัดสด่วนตามขนาดของการงานและการเสมีย
สละของเรา เหมคือนทมีที่ถผกสอนอยด่างชรัดเจนในมรัทธริว 16:27, 1 โครรินธห์ 3:12-15 และวริวรณห์ 22:12 พระครริสตห์จะ
ไมด่เพมียงจด่ายใหห้ครริสเตมียนททุกคนสคาหรรับการลงแรงของเขา แตด่จะทรงจด่ายเกรินใหห้เขา

4. ในฐานะบทเรมียนทมีที่สมีที่ ขอใหห้เราระวรังการอริจฉาเหลด่าคนงานครริสเตมียน ดผเหมคือนมมีความยทุตริธรรมใน
เสมียงรห้องของคนเหลด่านมีนี้ “ซศึที่งไดห้แบกภาระและความรห้อนของกลางวรัน” (ขห้อ 12) และรผห้สศึกวด่าตนควรไดห้รรับ
มากกวด่าคนอคืที่น ๆ ทมีที่ทคานห้อยกวด่า เหลด่าคนงานทมีที่สอนรวมีหรคืออยผด่คณะนรักรห้องหรคือทคางานทางศาสนาอคืที่น ๆ มา
ตลอดหลายปปีมรักมมีใจอริจฉาพวกคนทมีที่มาใหมด่ซศึที่งไดห้รรับความสนใจมากกวด่า สผบฉมีดชมีวริตใหมด่เขห้าในงานนรันี้นและไดห้รรับ
ตคาแหนด่งผผห้นคา เหลด่านรักเทศนห์ทมีที่สผงวรัยกวด่ามรักอริจฉาพวกศริษยาภริบาลหรคือผผห้ประกาศขด่าวประเสรริฐทมีที่ยรังหนทุด่ม ๆ ผผห้ซศึที่ง
ไมด่ไดห้สละแรงกายในการศศึกษาคห้นควห้าหรคือเสมียสละเหมคือนทมีที่พวกผผห้อาวทุโสกวด่าของพวกเขาไดห้กระทคา แตด่ความ
อริจฉาทรันี้งหมดนรันี้นเปป็นบาปอยด่างหนศึที่ง เราไมด่มมีสริทธริธิ์ทมีที่จะคริดเกมีที่ยวกรับสริที่งตด่าง ๆ ทมีที่เราสมควรไดห้รรับ เราททุกคนไดห้รรับ
แลห้วจากองคห์พระผผห้เปป็นเจห้าหลายเทด่ามากกวด่าทมีที่เราเคยสมควรไดห้รรับ ถห้าใจของเราหด่วงใยจรริง ๆ เกมีที่ยวกรับการ
ทคางานของพระครริสตห์ใหห้สคาเรก็จและถวายเกมียรตริแดด่พระองคห์ เรากก็ควรชคืที่นบานดห้วยใจยรินดมีเมคืที่อเหลด่าคนงานใหมด่ ๆ
เขห้ามา แมห้จะเปป็นในชรัที่วโมงทมีที่สริบเอก็ดของวรันกก็ตาม “ในการใหห้เกมียรตริ จงแสดงความเคารพตด่อกรันและกรัน” (รม. 
12:10) เปป็นแผนการของพระเจห้าเกมีที่ยวกรับงานของครริสเตมียน นมีที่เปป็นจทุดทดสอบทมีที่รห้ายแรง ในทมีที่นมีนี้เราตห้องเผยใหห้
ประจรักษห์ถศึงพระคทุณของครริสเตมียน ในทมีที่นมีนี้ความทะเยอทะยานสด่วนตรัวและความเหก็นแกด่ตรัวแสดงตรัวพวกมรันออก
มาในพวกเราสด่วนใหญด่

เราคริดวด่าการประยทุกตห์ใชห้โดยตรงของคคาอทุปมานมีนี้คคือ กรับพวกอรัครทผต พวกเขาตห้องเขห้าใจวด่าคนงานอคืที่น ๆ 
อมีกหลายคนจะมาภายหลรังพวกเขาซศึที่งจะมมีสริทธริธิ์ไดห้รรับตคาแหนด่งสผง ๆ ในอาณาจรักรของพระครริสตห์ เปาโลยรังไมด่ไดห้
กลรับใจเชคืที่อเลยในตอนนรันี้น แตด่เขากก็จะไมด่ลห้าหลรังอรัครทผตเหลด่านมีนี้เลยในเรคืที่องของประทาน และมมีการงานทมีที่บรริบผรณห์
มากกวด่าพวกเขาททุกคน (1 คร. 15:9, 10; 2 คร. 11:5, 23-28) พระเจห้าทรงมมีทมีที่ใหญด่โตในอาณาจรักรนรันี้นสคาหรรับมผ
ดมีนี้ พวกอรัครทผตตห้องไมด่คริดวด่าเพราะพวกเขาจะไดห้นรัที่งบนบรัลลรังกห์สริบสองทมีที่ในอริสราเอล คนอคืที่น ๆ ทมีที่มาทมีหลรังอาจไมด่
ไดห้รรับและไมด่สมควรไดห้รรับเกมียรตริยศทมีที่ยริที่งใหญด่จากพระเจห้าเมคืที่อพระองคห์ประทานบคาเหนก็จ



การประยทุกตห์ใชห้อมีกประการทมีที่ประทานใหห้แกด่อรัครทผตเหลด่านมีนี้ตอนนมีนี้นด่าจะเกมีที่ยวขห้องกรับพวกคนตด่างชาตริ 
พวกครริสเตมียนยริว แมห้กระทรัที่งพวกอรัครทผต เชคืที่องชห้ามาก ๆ ทมีที่จะยอมรรับเหลด่าครริสเตมียนทมีที่เปป็นคนตด่างชาตริใหห้อยผด่ใน
ฐานะเดมียวกรันกรับพวกครริสเตมียนยริว (กริจการ 10; 11:1-3) พวกผผห้กลรับใจเชคืที่อทมีที่เปป็นยริวในเวลาตด่อมามรักเฝฟ้ามอง
พวกครริสเตมียนทมีที่เปป็นคนตด่างชาตริดห้วยใจอริจฉา โดยรผห้สศึกวด่าคนเหลด่านรันี้นเปป็นพวกทมีที่มาใหมด่ จศึงไมด่มมีภผมริหลรังอรันเหมาะ
สมเกมีที่ยวกรับพระราชบรัญญรัตริซศึที่งชนชาตริอริสราเอลมมี แมห้กระทรัที่งเหลด่าผผห้นคาครริสเตมียนทมีที่เปป็นยริวกก็มรักมมีแนวโนห้มในเวลา
ตด่อมาทมีที่จะยคืนกรานใหห้พวกคนตด่างชาตริเขห้าสทุหนรัตและกลายเปป็นยริวจรริง ๆ กด่อนทมีที่พวกเขาจะเปป็นครริสเตมียนไดห้ 
(กริจการ 15:1, 2) หนรังสคือกาลาเทมียถผกเขมียนขศึนี้นเพคืที่อตอบพวกถคือศาสนายริวเหลด่านมีนี้ พระเยซผกคาลรังเตคือนเหลด่าสาวก
ของพระองคห์ตรงนมีนี้และคนรทุด่นตด่อ ๆ ไปไมด่ใหห้อริจฉาคนเหลด่านรันี้นทมีที่มาทมีหลรังในสวนองทุด่นนรันี้นเพคืที่อทคางาน เราตห้องการ
คคาเตคือนนมีนี้ตอนนมีนี้ มมีความไมด่ไวห้วางใจทมีที่แพรด่กระจายเกมีที่ยวกรับครริสเตมียนทรันี้งหลายทมีที่ประกาศตรัววด่ารรับความรอดแลห้ว
ในวรัยชรา และหลายคนเชคืที่อวด่าการกลรับใจเชคืที่อขณะนอนปฝ่วยใกลห้ตายเปป็นเรคืที่องทมีที่เปป็นไปไมด่ไดห้แมห้จะมมีกรณมีของโจร
คนนรันี้นบนกางเขนกก็ตาม (ลผกา 23:39-43) ขอใหห้เราชคืที่นชมยรินดมีในพระเมตตาของพระเจห้าทมีที่มมีแกด่ผผห้อคืที่นแทนทมีที่จะมมี
ความชรัที่วในใจของเราทมีที่จะอริจฉาผผห้อคืที่นทมีที่ไดห้รรับพระพรหลายประการ

เกมีที่ยวกรับประเดก็นนมีนี้จงจดจคาบาปนรันี้นของโยนาหห์ ทมีที่โกรธเพราะพระเจห้าทรงยกโทษใหห้ชาวเมคืองนมีนะเวหห์
เหลด่านรันี้น (โยนาหห์ บททมีที่ 4) คนอริสราเอลบางคนอริจฉาเมคืที่อผผห้อาวทุโสเจก็ดสริบคนนรันี้นเตก็มเปปีปี่ยมดห้วยพระวริญญาณและ
พยากรณห์ (กดว. 11:16-29) แมห้แตด่ยอหห์นกก็หห้ามคนอคืที่น ๆ ไมด่ใหห้ขรับพวกผมีออก ถศึงแมห้พวกเขากคาลรังทคาการนรันี้นใน
พระนามของพระเยซผและควรไดห้รรับการยกยด่องกก็ตาม (มาระโก 9:38-40; ลผกา 9:49, 50) นมีที่เปป็นบาปนรันี้นดห้วย 
ของพมีที่ชายคนนรันี้นทมีที่ไมด่เตก็มใจทมีที่บทุตรนห้อยหลงหายผผห้นรันี้นควรไดห้รรับการยกโทษ ไดห้กรินเลมีนี้ยงและไดห้กลรับคคืนสผด่สภาพเดริม
โดยผผห้เปป็นบริดานรันี้น (ลผกา 15:25-32) ขอพระเจห้าทรงโปรดหห้ามไมด่ใหห้ตาของเราชรัที่วเพราะพระเจห้าทรงประเสรริฐ
และทรงกระทคากริจกรับผผห้อคืที่นดห้วยพระเมตตาอรันบรริบผรณห์ (ขห้อ 15)

จงเปรมียบเทมียบขห้อ 16 กรับมรัทธริว 22:14 หลายคนไดห้รรับเชริญใหห้มารรับความรอด แตด่เฉพาะคนเหลด่านรันี้นทมีที่
หรันมาพศึที่งพระครริสตห์ในความเชคืที่ออยด่างสรินี้นสทุดใจเทด่านรันี้นไดห้รรับเลคือกใหห้เปป็นลผก ๆ ของพระเจห้า ไดห้รรับเลคือกใหห้รรับ
ความรอด (มาระโก 13:20; รม. 16:13; 2 ธส. 2:13)

ในคคาอทุปมานมีนี้เกมีที่ยวกรับสวนองทุด่น พระเยซผทรงฟาดอยด่างแรงเขห้าทมีที่ลรัทธริสรังคมนริยม

______________
กลางคคืนถผกแบด่งออกเปป็นสมีที่ยามตามธรรมเนมียมของกองทรัพโรมรัน ซศึที่งขณะนรันี้นปกครองโลก
และยศึดครองปาเลสไตนห์ การแบด่งชด่วงเวลากลางคคืนออกเปป็นหลายยามนมีนี้ถผกระบทุไวห้อยด่าง
ชรัดเจนมากขศึนี้นในมาระโก 13:35, 36 ซศึที่งกลด่าววด่า “เหตทุฉะนรันี้น ทด่านทรันี้งหลายจงเฝฟ้าระวรังอยผด่ 
เพราะทด่านไมด่รผห้วด่าเจห้าของบห้านจะมาเมคืที่อไร จะมาเวลาคที่คา หรคือเทมีที่ยงคคืน หรคือเวลาไกด่ขรัน หรคือ
รทุด่งเชห้า กลรัววด่าจะมาฉรับพลรันและจะพบทด่านนอนหลรับอยผด่”



จงหมายเหตทุวด่ายามเหลด่านรันี้นไดห้แกด่ยามคที่คา คคือตรันี้งแตด่ดวงอาทริตยห์ตกจนถศึงเวลาประมาณสาม
ททุด่มตรง; ยามเทมีที่ยงคคืน คคือตรันี้งแตด่สามททุด่มจนถศึงเทมีที่ยงคคืน; ยามไกด่ขรัน คคือตรันี้งแตด่เทมีที่ยงคคืนจนถศึง
ประมาณตมีสาม; และยามเชห้า คคือตรันี้งแตด่ตมีสามจนถศึงดวงอาทริตยห์ขศึนี้น จงพริจารณาความหมาย
โดยนรัยนมีนี้ พระเยซผทรงเตคือนแลห้ววด่าการเสดก็จมาของพระองคห์อาจเปป็นเมคืที่อไรกก็ไดห้หลรังจากทมีที่
พระองคห์ไดห้เสดก็จจากไปแลห้ว 117
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นนี้คามรันทมีที่ใชห้สคาหรรับใหห้ความสวด่างในสมรัยของพระครริสตห์คคือนนี้คามรันมะกอก คคาภาษากรมีกทมีที่ถผกใชห้
ในทมีที่นมีนี้สคาหรรับตะเกมียง ในภาษากรมีกแบบตรงตรัวคคือคบเพลริง พวกหญริงพรหมจารมีทมีที่เปป็นคนโงด่กก็
เอาไสห้ตะเกมียงบริดหรคือถรักหรคือคบเพลริงไป ซศึที่งอาจทคาดห้วยใยปฝ่าน เพคืที่อเปป็นแสงสวด่างชรัที่วคราวซศึที่ง
จะดรับลงในเวลาไมด่นาน พวกหญริงพรหมจารมีทมีที่มมีปฝัญญากก็เสมียบคบไฟนมีนี้ ตามธรรมเนมียมสมรัย
นรันี้น ในภาชนะขนาดเลก็กทมีที่ใสด่นนี้คามรันมะกอก นนี้คามรันนรันี้นไมด่มมีคทุณสมบรัตริในการระเบริดแตด่เมคืที่อถผก
ดผดซศึมเขห้าไปในไสห้ตะเกมียงนรันี้น จะแผดเผาดห้วยแสงเรคืองรองทมีที่สมที่คาเสมอ นนี้คามรันนมีนี้เปป็น
สรัญลรักษณห์ของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์และถผกใชห้เชด่นนรันี้นหลายครรันี้งในพระครัมภมีรห์ พวกปทุโรหริตไดห้
รรับการเจริมดห้วยนนี้คามรันเพคืที่อบด่งบอกวด่าพวกเขาไดห้รรับเลคือกจากพระเจห้าและถผกเจริมดห้วยพระ
วริญญาณบรริสทุทธริธิ์สคาหรรับงานตด่าง ๆ ของพวกเขา (ลนต. 8:12; 1 ซมอ. 10:1; สดด. 89:20; 
133:2) ในทคานองเดมียวกรัน ในอริสยาหห์ 61:1 ทมีที่มมีพยากรณห์ไวห้วด่าพระเยซผควรไดห้รรับฤทธริธิ์เดชของ
พระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ คคาวด่า เจริม กก็ถผกใชห้ (ดผ ลผกา 4:18-21 ดห้วย) นนี้คามรันนรันี้นเปป็นภาพเลก็งหนศึที่ง
ของพระวริญญาณบรริสทุทธริธิ์ 118

118 John R. Rice, op. cit., p 402


