คคคำออุปมคำของพระเยซซูครริสตต

อธธิบายโดย
ดร. จอหห์น อารห์. ไรซห์
และ
ดร. เดวธิด เอช. ซอเรนสสัน

เรรียบเรรียงจากหนสังสสือ
กษสัตรธิยห์ของพวกยธิว
(ขข่าวประเสรธิฐของพระเยซซูครธิสตห์เรรียบเรรียงโดยทข่านมสัทธธิว)
สงวนลธิขสธิทธธิธิ์ 1955
โดย ดร. จอหห์น อารห์. ไรซห์
https://www.swordofthelord.com/
และ
บบุตรมนบุษยห์
(ขข่าวประเสรธิฐของพระเยซซูครธิสตห์เรรียบเรรียงโดยทข่านลซูกา)
สงวนลธิขสธิทธธิธิ์ 1971
โดย ดร. จอหห์น อารห์. ไรซห์
https://www.swordofthelord.com/
และ
ททาความเขข้าใจพระคสัมภรีรห์
(อธธิบายขข้อพระคสัมภรีรห์แบบแบบ๊พตธิสอธิสระ)
โดย ดร. เดวธิด เอช. ซอเรนสสัน
ปรสับปรบุงครสัรั้งทรีที่สอง
สงวนลธิขสธิทธธิธิ์ 2007
นอรห์ธสตารห์ มธินธิสตรรีสรั้ ห์
1820 ถ. เวสตห์ มอรห์แกน
ดธิวลสัธ, มธินเนโซตข้า 55811
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เรสือน 2 หลสังในพายบุแรง
การยกโทษใหข้แกข่คนทรีที่เปป็นหนรีเรั้ งธิน 50 บาทและแกข่คนทรีที่เปป็นหนรีเรั้ งธิน
คนทรีที่มรีกทาลสังมาก
ผซูหข้ วข่านพสืช
ความลสับแหข่งพสืช
ขข้าวละมานของซาตานทรีที่อยซูข่ในนาของพระเยซซู
พสันธบุห์ผกสั กาดเมลล็ดหนนที่งซนที่งงอกขนรั้นแลข้วเปป็นตข้นไมข้ใหญข่
เชสือรั้ ของผซูทข้ ทาอาหาร
ขบุนทรสัพยห์ซนที่งซข่อนไวข้ทรีที่ทบุข่งนา (คสือคนอธิสราเอล)
มบุกดาเมล็ดหนนงที่ มรีราคามาก (คสือครธิสตจสักร)
การเลสือกปลาในอวน (คสือคนทรีที่รอดในสมสัย 7 ปป)
คนทรีที่เรรียนรซูข้แลข้วทรีที่เอาของออกมาจากคลสังของตน
สหายของเจข้าบข่าวทรีที่ยสังไมข่ไดข้อดอาหาร
การเอาทข่อนผข้าทอใหมข่มาปะเสสือรั้ เกข่า
นรั้ทาองบุนข่ ใหมข่กสับถบุงหนสังเกข่า
ชสัที่วอายบุทรีที่บข่น
คนทรีที่รสับการยกหนรีรั้แลข้วทรีที่ไมข่ยอมยกหนรีรั้ใหข้แกข่คนอสืนที่
วธิธรีรซูข้จสักเพสืที่อนบข้านของตน
ผรีโสโครกกสับเรสือนทรีที่กวาดออกไปแลข้ว
คนโงข่เขลาทรีที่มรีปปัญหา
การเตรรียมพรข้อม กสับ การเลธินเลข่อ
ตข้นมะเดสืที่อทรีที่ไมข่เกธิดผล
ผซูทข้ รีที่ชนะทรีที่งานเลรีรั้ยง
คนโฉดเขลา 3 คน
ลซูกแกะทรีที่หายไป เงธินหนนงที่ บาททรีที่หายไป และลซูกชายทรีที่โศกเศรข้า
ความเฉลรียวฉลาดของคนตข้นเรสือน
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การถข่อมใจ
แมข่มข่ายกสับผซูข้พธิพากษา
คนฟารธิสรีทรีที่เยข่อหยธิที่งกสับคนเกล็บภาษรีทรีที่ถข่อมตสัวลง
การแกข้ไขการเปป็นมลทธิน
ลซูกจข้างกสับคข่าจข้างของตน
ลซูกชาย 2 คนทรีที่เปลรีที่ยนใจ
ชาวสวนทรีที่ดบุรข้าย
คนรสับเชธิญในงานเลรีรั้ยงทรีที่ไมข่มรีเสสืรั้อสทาหรสับงาน
ตข้นมะเดสืที่อและอนาคต
หญธิงพรหมจารรี ตะเกรียง และการเตรรียมไวข้พรข้อม
เจข้านายองคห์หนนงที่ ผซูรข้ สับใชข้ 10 คน และเงธิน 10 มธินา
นสักเดธินทาง ผซูข้รสับใชข้ 3 คน และ 8 ตะลสันตห์
การแยกแกะออกจากแพะ

เรรือน 2 หลบังในพคำยอุแรง
มธ 7:24-27 ลก 6:47-49
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 7:24-27:
ในพระคทาตอนนรีรั้พระเยซซูกทาลสังตอกยรั้ทาคทาสอนตข่างๆของขข้อ 13-23 คนมากมายไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐและ
ไมข่เคยททาอะไรตข่อจากนสัรั้นเลย คทาวข่า “ประพฤตธิตาม” ไมข่ไดข้หมายถนงการดรีตาข่ งๆทรีที่ผซูข้คนบางครสัรั้งกล็หวสังวข่าตนจะ
รอดไดข้โดยการดรีเหลข่านสัรั้น ตรงกสันขข้ามพระเยซซูทรงหมายถนง การประพฤตธิตามพระประสงคห์ของพระเจข้าโดยการ
วางใจเชสืที่อในพระครธิสตห์เพสืที่อทรีจที่ ะไดข้รบสั ความรอด (ยอหห์น 6:29) คสือ ผซูข้นสัรั้นทรีที่วางใจเชสืที่อในพระครธิสตห์, หสันเสรียจาก
บาปตข่างๆของตน, “เชสืที่อขข่าวประเสรธิฐ” (โรม 10:16) การดรีนสัรั้นของคนมรีปปัญญาทรีที่ถซูกกลข่าวถนงในขข้อ 24 กล็คสือวข่า
เขา “สรข้างเรสือนของตนไวข้บนศธิลา” ศธิลานสัรั้นคสือพระครธิสตห์ คนมรีปปัญญาผซูข้นสัรั้นพนที่งพาพระครธิสตห์เพสืที่อทรีที่จะไดข้รสับความ
รอดและพสักสงบในพระองคห์ จงเปรรียบเทรียบ “คนมรีปปัญญา” ผซูข้นรีรั้กสับ “หญธิงพรหมจารรีทรีที่มรีปปัญญา” เหลข่านสัรั้นใน
มสัทธธิว 25:4 “ความยทาเกรงพระเยโฮวาหห์เปป็นทรีที่เรธิที่มตข้นของปปัญญา” (สภษ. 9:10) ศธิลานสัรั้นคสือพระเยซซู “เพราะวข่า
ผซูข้ใดจะวางรากอสืที่นอรีกไมข่ไดข้แลข้ว นอกจากทรีวที่ างไวข้แลข้วคสือพระเยซซูครธิสตห์” (1 คร. 3:11) “ศธิลานสัรั้นคสือพระครธิสตห์”
(1 คร. 10:4) ดซู อธิสยาหห์ 28:16; มสัทธธิว 16:18; 1 เปโตร 2:6-8 เชข่นกสัน
บข้านของคบุณถซูกสรข้างอยซูข่บนพระครธิสตห์ผซูข้ทรงเปป็นศธิลานสัรั้นหรสือไมข่? หากใชข่กล็จงชสืที่นชมยธินดรีวสันนรีรั้ทรีที่คบุณเปป็น
ลซูกคนหนนที่งของพระเจข้าแลข้วและไดข้รสับความรอดตลอดไปเปป็นนธิตยห์
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 6:47-49:
ตรงนรีรั้พระเยซซูตรสัสถนงอบุปนธิสสัยของครธิสเตรียน คนหนนที่งอาจมรีอบุปนธิสสัยแบบทรีที่จะทนตข่อพายบุและการทดลอง
ตข่างๆในชรีวธิตไดข้ มสันตข้องอาศสัยความรสัก, การใหข้อภสัย, และความถข่อมใจ โดยหวสังบทาเหนล็จจากพระเจข้าและไมข่ใชข่
จากมนบุษยห์, แจกจข่ายแกข่ผซูข้ทรีที่ไมข่แจกจข่ายใหข้แกข่เรา, รสักคนเหลข่านสัรั้นทรีที่เกลรียดชสังเรา, มรีใจเมตตาเพราะวข่าพระเจข้าทรง
พระเมตตา ขอพระเจข้าทรงโปรดประทานอบุปนธิสสัยแบบนสัรั้นใหข้แกข่เราดข้วยเถธิด จากนสัรั้นเมสืที่อพายบุแหข่งการทดลอง,
ความยากจนหรสือความเจล็บปป่วยหรสือการขข่มเหงเขข้ามาในชรีวธิต เรสือนแหข่งอบุปนธิสสัยและการรสับใชข้ของเราจะตสัรั้ง
มสัที่นคงอยซูข่ไดข้
มรีพายบุหลายลซูกรอคอยครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย เปาโลและบารนาบสัสกลสับไปยสังเมสืองเหลข่านสัรั้นทรีที่พวกเขาเคย
ไปเยสือนมากข่อนและสอนเหลข่าผซูข้เชสืที่อใหมข่วข่า “เราทททั้งหลายจจาตต้องทนความยากลจาบากมากจนกวว่าจะไดต้เขต้าใน
อาณาจทกรของพระเจต้า” (กธิจการ 14:22) การทดลองดซูความเชสืที่อนสัรั้นมรีคข่าอสันประเสรธิฐ 1 เปโตร 1:7 กลข่าวไวข้
และเรา “อยว่าประหลาดใจททที่ทว่านตต้องไดต้รบท ความททุกขข์ยากอยว่างแสนสาหทสเปป็นการลองใจ เหมมือนหนนที่งวว่า
เหตทุการณข์อทนประหลาดไดต้เกกิดขนทั้นกทบทว่าน” (1 เปโตร 4:12) อบุปนธิสสัยทรีที่เปป็นเหมสือนพระครธิสตห์ในความรสักทรีมที่ รีตข่อผซูข้
อสืที่น, ในการใหข้อภสัย, ในความถข่อมใจ, ความเมตตากรบุณาและการเปป็นพยาน จะทนพายบุเหลข่านสัรั้นไดข้

กคำรยกโทษใหห้แกก่คนททที่เปป็นหนทนี้เงริน 50 เหรทยญเดนคำรริอนบั
และแกก่คนททที่เปป็นหนทนี้เงริน 500 เหรทยญเดนคำรริอนบั
ลก 7:41-50
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 7:41-50:
พระเยซซูทรงยกภาพประกอบเพสืที่อแสดงใหข้เหล็นความแตกตข่างระหวข่างทสัศนคตธิของฟารธิสครี นนสัรั้นทรีที่เชธิญ
พระองคห์มารสับประทานอาหารทรีที่บข้านและหญธิงผซูข้นรีรั้ทรีที่รข้องไหข้แทบพระบาทของพระองคห์และจบุบพระบาทและใชข้
นรั้ทามสันหอมชโลมพระบาทนสัรั้น! ชายคนหนนที่งมรีลซูกหนรีรั้สองคน และเขายกหนรีรั้ใหข้ทสัรั้งคซูข่ – ชายคนทรีที่เปป็นหนรีรั้หข้ารข้อยเห
รรียญเดนารธิอสันและคนทรีที่เปป็นหนรีรั้หข้าสธิบเหรรียญเดนารธิอสัน เดนารธิอสันคสือคข่าแรงหนนที่งวสัน ดซู มสัทธธิว 20:2 ใครจะรสักเจข้า
หนรีรั้มากกวข่า? ฟารธิสรีคนนสัรั้นตอบวข่า “คนททที่เจต้าหนททั้ไดต้โปรดยกหนททั้ใหต้มากกวว่า” จากนสัรั้นพระเยซซูกล็ทรงเตสือนความจทา
ฟารธิสรีคนนสัรั้น โดยถข้อยคทาทรีกที่ รบุณาแตข่เสรียดแทงวข่า เขาไมข่ไดข้แสดงการตข้อนรสับทรีที่แขกคนหนนที่งสมควรไดข้รสับแกข่พระ
เยซซูเลย, ไมข่ไดข้ใหข้นรั้ทาแกข่พระองคห์เพสืที่อลข้างพระบาทของพระองคห์ ซนที่งเปปปื้อนฝบุป่นจากการเดธินตามเสข้นทางทรีที่ไมข่ไดข้ปซูดข้วย
หธินและสวมรองเทข้าแตะ (ในบข้านทบุกหลสังมสันเปป็นธรรมเนรียมปกตธิทรีที่จะถอดรองเทข้าและลข้างเทข้า)
ในโลกตะวสันออกมสันเคยเปป็นและยสังเปป็นธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิอยซูข่เหมสือนเดธิมทรีที่จะทสักทายแขกทรีที่มาเยสือนหรสือ
แขกผซูข้มรีเกรียรตธิดวข้ ยการจบุบทรีที่แกข้มทสัรั้งสองขข้าง แตข่ซรีโมนคนฟารธิสรีผซูข้นรีรั้มธิไดข้ทสักทายพระเยซซูเชข่นนสัรั้นเลย
มสันเปป็นธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิทรีที่จะใหข้นรั้ทามสันมะกอกสสักเลล็กนข้อยแกข่แขกเพสืที่อใหข้เขาใชข้ลซูบผมของตนและหวรีผม
หลสังจากการเดธินทางมาไกล แตข่พระเยซซูไมข่ไดข้รสับการปฏธิบสัตธิเชข่นนสัรั้นเลย แตข่ความรสักของหญธิงคนหนนที่งผซูข้ไดข้รสับการ
ยกโทษ ผซูข้จบุบพระบาทของพระองคห์และชโลมพระบาทนสัรั้นดข้วยนรั้ทามสัน กล็เปป็นภาพทรีที่แสดงถนงความรสักอสันยธิที่งใหญข่
กวข่าทรีฟที่ ารธิสรีคนนสัรั้นมรี
และนรีที่คสือหญธิงอรีกคนหนนที่งทรีที่ไดข้รสับความรอด พระเยซซูตรสัสอยข่างชสัดเจนวข่า “ความผกิดบาปของเจต้าโปรด
ยกเสทยแลต้ว” และพระองคห์ตรสัสอรีกวข่า “ความเชมืที่อของเจต้าไดต้ทจาใหต้เจต้ารอด จงไปเปป็นสทุขเถกิด” (ลซูกา 7:50) ดสังนสัรั้น
เราจนงทราบวข่าเธอไดข้วางใจเชสืที่อพระครธิสตห์และไดข้รสับความรอดแลข้ว
จงหมายเหตบุคทาถามในขข้อ 49 “คนนททั้เปป็นใครแมต้ความผกิดบาปกก็ยกใหต้ไดต้” ผซูข้คนถามอยข่างนรีรั้เชข่นกสันตอนทรีที่
พระเยซซูทรงรสักษาคนเปป็นอสัมพาตคนนสัรั้นทรีที่ถซูกหยข่อนลงมาทางชข่องบนหลสังคา (ลซูกา 5:21) เพราะวข่าถข้าพระเยซซู
ทรงยกโทษบาปไดข้ พระองคห์กล็ไมข่ใชข่แคข่ศาสดาพยากรณห์คนหนนที่งแลข้ว แตข่เปป็นพระเจข้าพระบบุตร พระผซูข้ชข่วยใหข้รอด

คนททที่มทกคคำลบังมคำก
มธ 12:22-37 มก 3:22-30
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 12:22-32:
ขข้อความตรงนรีรั้ถซูกกลข่าวถนงในมาระโก 3:22-30 และในลซูกา 11:14-23 นรีที่เปป็นเหตบุการณห์ตอนทรีที่คนถซูกผรีสธิง
คนหนนที่งซนที่งตาบอดและเปป็นใบข้ไดข้รสับการรสักษาใหข้หายอยข่างนข่าอสัศจรรยห์ เขาถซูกผรีตนหนนที่งเขข้าสธิงจรธิงๆ เขามองไมข่
เหล็นและพซูดไมข่ไดข้ เหล็นไดข้ชสัดวข่าความเจล็บปป่วยบางอยข่างของเรา เชข่น การเสรียสตธิ, การเปป็นโรคประสาท, และบาง

ครสังรั้ กล็การเปป็นคนขรีรั้โมโหเกธินขนาด และการตกเปป็นทาสเหลข้าและบบุหรรีที่นสัรั้น มรีสาเหตบุมาจากการถซูกผรีสธิง พวกผซูข้นทา
เผดล็จการตข่างๆ เชข่น มบุสโสลธินรี, ฮธิตเลอรห์และสตาลธิน ซนที่งเขาเหลข่านรีรั้กระหายอทานาจอยข่างบข้าคลสัที่ง กล็ดเซู หมสือนถซูกผรีสธิง
เชข่นกสัน แนข่นอนวข่านรีที่จะเปป็นจรธิงในยบุคสบุดทข้ายตามทรีที่กลข่าวไวข้ในวธิวรณห์ 16:13-16 ฝซูงตสัตั๊กแตนทรีอที่ อกมาจากนรกทรีที่
ถซูกกลข่าวถนงในวธิวรณห์บททรีที่ 9 ดซูเหมสือนจะเปป็นพวกผรีปปศาจทรีที่จะเขข้าสธิงกองทสัพเหลข่านสัรั้นของปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์
พระเยซซูทรงใชข้การรสักษาอสันนข่ามหสัศจรรยห์นรีรั้เพสืที่อสอนเกรีที่ยวกสับ “บคำปททที่ทรงอภบัยใหห้ไมก่ไดห้” (ขข้อ 31, 32)
ดซูเหมสือนวข่าพวกฟารธิสรีเหลข่านสัรั้นไดข้กระททาบาปเชข่นนสัรั้นแลข้ว จงสสังเกตวข่า “พระเยซซูทรงทราบความคธิดของเขา”
(ขข้อ 25) บาปหลสักๆของพวกเขาไมข่ใชข่สธิที่งทรีที่พวกเขากลข่าวออกมาแตข่เปป็นสธิที่งทรีที่เกธิดขนรั้นในใจของพวกเขา การยกพระ
ราชกธิจเหลข่านสัรั้นของพระครธิสตห์วข่าเปป็นของพญามารเหมสือนกสับทรีที่พวกเขากระททาในขข้อ 24 เหล็นไดข้ชสัดวข่าไมก่ใชก่บาป
ทรีทที่ รงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้ “คทาหมธิที่นประมาทพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์” อยข่างทรีที่เรรียกกสันในขข้อ 31 ซนที่งเปป็นบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้
ไมข่ไดข้นรีรั้ ไมข่ใชข่แคข่บาปภายนอกทางคทาพซูดเทข่านสัรั้น ตรงกสันขข้าม มสันเปป็นบาปภายใน เปป็นการโจมตรีแบบหมธิที่น
ประมาทตข่อพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิผธิ์ ซูข้ทรงฟฟ้องใจมนบุษยห์ใหข้ตอข้ นรสับพระครธิสตห์เปป็นพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอด สข่วนทรีกที่ ลข่าวถนง
บาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้น อข่านฮรีบรซู 6:4-6; 10:26-29 และ 1 ยอหห์น 5:16
ขข้อเทล็จจรธิงตข่อไปนรีรั้เปป็นความจรธิงอยข่างเหล็นไดข้ชสัดในสข่วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกสับบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้น: (1) มรี
บาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้เพรียงหนนที่งเดรียวเทข่านสัรั้น (ขข้อ 31) มสันไมข่ใชข่การฆาตกรรมหรสือการเลข่นชซูข้หรสือการพซูดสบถ
และไมข่ใชข่แคข่การปฏธิเสธพระครธิสตห์ (2) คนทรีรที่ อดแลข้วไมข่สามารถททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้นเพราะวข่าบาป
ทสัรั้งหมดของพวกเขาไดข้รบสั การอภสัยแลข้วเรรียบรข้อยและพวกเขาไมข่สามารถถซูกปรสับโทษไดข้อรีกเลย (ยอหห์น 5:24;
คส. 2:13) สทาหรสับคนทรีที่รอดแลข้ว ความรอดคสือกรรมสธิทธธิธิ์ในปปัจจบุบสันทรีที่เสรล็จสมบซูรณห์แลข้ว พวกเขา “เปป็นผซูข้ทรีที่ฤทธธิธิ์
เดชของพระเจข้าไดข้ทรงคบุข้มครองไวข้ดวข้ ยความเชสืที่อใหข้ถนงความรอด” (ยอหห์น 10:28, 29; 1 ปต. 1:5) ความบาปนรีรั้
ถซูกกระททาโดยคนทรีที่ยสังไมข่รอดเทข่านสัรั้น (3) บาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นรีรั้ถซูกกระททาโดยคนบาปทสัรั้งหลายทรีที่ไดข้รสับความ
สวข่างอสันยธิที่งใหญข่แลข้วอยข่างพวกฟารธิสรีเหลข่านรีรั้ทรีที่รซูข้จกสั คทาพยากรณห์เหลข่านสัรั้นและไดข้เหล็นหลสักฐานอสันมหสัศจรรยห์แหข่ง
ฤทธธิธิ์เดชของพระครธิสตห์แลข้ว การไดข้รสับความสวข่างแลข้วถซูกกลข่าวถนงในฮรีบรซู 6:4, 5 ในพระคสัมภรีรห์ ฟาโรหห์ในสมสัย
ของโมเสส, และยซูดาส อธิสคารธิโอทดซูเหมสือนจะไดข้กระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้น ซนที่งปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์จะ
กระททาเชข่นกสัน (4) บาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นรีรั้ถซูกเชสืที่อมโยงกสับการทรีที่คนบาปคนใดปฏธิเสธพระครธิสตห์เสมอ ไมข่ใชข่ทบุก
คนทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ในฐานะพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดกระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นรีรั้ แตข่วข่าแตข่ละคนอาจททาเชข่นนสัรั้น
(5) บาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นครีรั้ สือ การปฏธิเสธพระครธิสตห์แบบเปป็นการตสัดสธินใจทรีที่เดล็ดขาดและหมธิที่นประมาทจนถนง
ขนาดดซูหมธิที่นและขสับไลข่พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ไปเสรียตลอดกาล จากนสัรั้นพระองคห์กล็ไมข่ทรงฟฟ้องใจหรสือปลบุกเรข้าใหข้เกธิด
ความปรารถนาทรีที่จะไดข้ความรอดอรีกตข่อไป ปกตธิแลข้วคนเหลข่านสัรั้นทรีที่รซูข้สนกวข่าตนไดข้กระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้ไป
แลข้วนสัรั้นกล็ยสังไมข่ไดข้กระททา สข่วนคนทรีที่ไดข้กระททากล็ไมข่สนใจไยดรีแลข้วเพราะวข่าพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิทธิ์ รงออกหข่างไปจาก
เขาเสรียแลข้ว การกลสับใจมาหาพระเจข้าอยข่างแทข้จรธิงทสัรั้งหมดลข้วนตข้องเกธิดขนรั้นโดยการกระททากธิจของพระวธิญญาณ
บรธิสบุทธธิธิ์ทรีที่หสัวใจ หากพระองคห์ทรงถอนตสัวออกไปเสรียแลข้ว พระเจข้ากล็ไมข่ทรงมรีตวสั แทนอสืที่นทรีที่จะฟฟ้องใจและชข่วยคน
บาปคนหนนที่งใหข้รอดไดข้ นรีที่อธธิบายวข่าททาไมการหมธิที่นประมาททรีที่กระททาตข่อพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์ถนงเปป็นเรสืที่องทรีที่
อสันตรายรข้ายแรงกวข่าถข้อยคทาทรีที่กลข่าวรข้ายตข่อพระครธิสตห์ (ขข้อ 32) พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิทธิ์ รงเปป็นโอกาสสบุดทข้ายทรีที่จะ

ททาใหข้คนบาปคนหนนที่งเชสืที่อวางใจพระครธิสตห์และไดข้รสับความรอด (6) ความปรารถนาทรีที่จะไดข้รสับความรอดเปป็น
เครสืที่องพธิสซูจนห์วาข่ คนๆนสัรั้นยสังไมข่ไดข้กระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้น (วว. 21:6; 22:17) ทบุกคนทรีที่รบสั เครสืที่องหมาย
ของสสัตวห์ราข้ ยนสัรั้นในยบุคความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้นจะกระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้นสัรั้น (เราเชสืที่อเชข่นนสัรั้น) เพราะ
วข่าทบุกคนจะรสับเครสืที่องหมายนสัรั้นยกเวข้นคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ชสืที่อของพวกเขาถซูกจดไวข้ในหนสังสสือแหข่งชรีวธิตแลข้ว (วว. 13:8;
14:9-11)
หากผซูข้ใดอข่านขข้อความเหลข่านรีรั้อยซูข่และไมข่แนข่ใจวข่าตนรอดแลข้ว ผมกล็ขอรข้องคบุณทรีจที่ ะไมข่ขสับไลข่พระวธิญญาณ
บรธิสบุทธธิธิ์ไปเสรีย หากพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์ทรงฟฟ้องใจคบุณแมข้เพรียงสสักนธิดเดรียว จงถข่อมใจททาตามการทรงนทาของ
พระองคห์และรสับความรอดขณะทรีที่คบุณยสังมรีโอกาส เกรงวข่าคบุณจะกระททาบาปเชข่นนสัรั้นทรีที่ไมข่มรีการยกโทษใหข้ในโลกนรีรั้
หรสือในโลกหนข้า (ขข้อ 32)
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 12:33-37:
ขข้อเหลข่านรีรั้บอกเราวข่าคนทสัรั้งโลกมรีอะไรผธิดปกตธิ มสันคสือใจของมนบุษยห์นสัที่นเอง ความคธิดชสัวที่ รข้าย, คทาพซูดชสัที่วๆ,
การกระททาชสัที่วๆ, ทสัรั้งหมดนรีรั้ลข้วนออกมาจากใจทรีที่ชวสัที่ รข้าย คนชสัวที่ ๆทรีที่ยสังไมข่ไดข้ถซูกสรข้างใหมข่ทรีที่พระเยซซูทรงเรรียกวข่า
“ชาตธิงซูราข้ ย” จะ “กลข่าวสธิที่งดรี” หรสือททาสธิที่งดรีตข่างๆไดข้อยข่างไร? มนบุษยห์นสัรั้นชสัที่วโดยสสันดานเหมสือนกสับงซูพธิษทรีที่มรีพธิษมา
ตสังรั้ แตข่เกธิด การศนกษา, วสัฒนธรรม, การปฏธิรซูปจะไมข่ททาใหข้คนเปป็นคนดรีหรสือททาใหข้งซูพธิษเปป็นสสัตวห์ปลอดภสัย คบุณจะ
คาดหวสังผลดรีจากตข้นไมข้ชสัที่วไมข่ไดข้ หรสือคาดหวสังการกระททาดรีจากใจทรีที่ไมข่ไดข้ถซูกสรข้างใหมข่ไมข่ไดข้ ในเรสืที่องตข้นไมข้และผล
นสัรั้น จงสสังเกตถข้อยคทาของยอหห์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตธิศมาในมสัทธธิว 3:8-10, ของพระเยซซูในมสัทธธิว 7:16-20 และลซูกา
6:43, 44 ดซู อธิสยาหห์ 57:20; มสัทธธิว 15:19 และยากอบ 3:12 เชข่นกสัน ศาสนาในรซูปแบบใดกล็ตามทรีไที่ มข่ไดข้
เปลรีที่ยนแปลงจธิตใจกล็ไรข้ประโยชนห์และขาดฤทธธิธิ์เดชโดยสธิรั้นเชธิง
จงสสังเกตความสทาคสัญของถข้อยคทาจากพระคทาตอนนรีรั้ (1) ถข้อยคทาเปป็นเครสืที่องบข่งชรีรั้ทรีที่ชสัดเจนทรีที่สบุดเกรีที่ยวกสับ
สภาพของหสัวใจ (ขข้อ 34) (2) มนบุษยห์จะถซูกพธิพากษาเพราะคทาพซูดไรข้สาระทบุกคนทรีที่พวกเขากลข่าว (ขข้อ 36) นรีที่ชข่วย
เราใหข้เหล็นความสทาคสัญของการกลข่าวยอมรสับตข่อหนข้าคนอสืที่นวข่าเราเชสืที่อในพระครธิสตห์ จงเปรรียบเทรียบขข้อ 37 กสับ
มสัทธธิว 10:32, 33 และโรม 10:9, 10
จงสสังเกตวข่าบาปกรีที่อยข่างทรีที่ททาใหข้พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิเธิ์ สรียพระทสัยถซูกกระททาโดย “ลธิรั้น” ตามทรีที่กลข่าวไวข้ใน
เอเฟซสัส 4:25 ถนง 5:4: (1) การโกหก, (2) คทาหยาบคาย, (3) ความขมขสืที่น, (4) ความขสัดเคสือง, (5) ความโกรธ,
(6) การทะเลาะเถรียงกสัน, (7) การพซูดเสรียดสรี, (8) การพซูดเลข่นไมข่เปป็นเรสืที่อง, (9) การพซูดตลกหยาบโลนเกเร
บททรีที่สามของหนสังสสือยากอบบอกเกรีที่ยวกสับความชสัที่วรข้ายยธิที่งนสักของลธิรั้น มสันกลข่าววข่า, 1. เพราะลธิรั้นนสัรั้นชสัที่ว
เหลสือเกธิน ครธิสเตรียนหลายคนจนงไมข่ควรพยายามทรีจที่ ะเปป็น “อาจารยห์” นสัที่นคสือครซูสอนพระคสัมภรีรห์ (ขข้อ 1) 2. หากผซูข้
ใดสามารถพธิชตธิ ลธิรั้นไดข้ เขากล็จะเปป็นคนทรีที่สมบซูรณห์แบบ (ขข้อ 2) 3. “และลธิรั้นนสัรั้นกล็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหข่งการชสัวที่ ชข้าซนที่ง
ตสังรั้ อยซูข่ในบรรดาอวสัยวะของเรา เปป็นเหตบุใหข้ทสัรั้งกายเปป็นมลทธินไป ททาใหข้วธิถรีแหข่งธรรมชาตธิเผาไหมข้ และมสันเองกล็
ตธิดไฟจากนรก” (ขข้อ 6) 4. ลธิรั้นเปป็นอวสัยวะทรีที่ททาใหข้เชสืที่องไมข่ไดข้ของรข่างกาย (ขข้อ 7, 8) 5. มสันเปป็นอวสัยวะทรีที่อาจ
ททาลายคทาพยานของครธิสเตรียนไดข้มากทรีที่สบุด (ขข้อ 9-14) ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรระวสังลธิรั้นของตนและอธธิษฐานคทา
อธธิษฐานของดาวธิดทรีวที่ ข่า “โอ ขข้าแตข่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงตสัรั้งยามเฝฟ้าปากของขข้าพระองคห์ ขอรสักษาประตซูรธิมฝปปาก

ของขข้าพระองคห์” (เพลงสดบุดรี 141:3) และ “โอ ขข้าแตข่พระเยโฮวาหห์ กทาลสังของขข้าพระองคห์และพระผซูข้ไถข่ของขข้า
พระองคห์ ขอใหข้ถข้อยคทาจากปากของขข้าพระองคห์ และการรทาพนงในจธิตใจเปป็นทรีที่พอพระทสัยในสายพระเนตรของ
พระองคห์เถธิด” (เพลงสดบุดรี 19:14) จงสสังเกตอรีกครสัรั้งถนงความเชสืที่อมโยงกสันของใจและลธิรั้น ความหวสังเดรียวทรีที่
ครธิสเตรียนจะมรีชสัยชนะในเรสืที่องลธิรั้นของตนไดข้กล็คสือ การทรีที่ใจของเขาไดข้รสับการชทาระลข้างใหข้สะอาดทบุกวสัน

ผซูห้หวก่คำนพรืช
มธ 13:3-8, 18-23 มก 4:4-8, 15-20 ลก 8:5-8, 12-15
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:3-8, 18-23:
บททรีที่สธิบสามนรีรั้ของมสัทธธิวมรีความสทาคสัญมากๆเพราะวข่าตรงนรีรั้ในกลบุข่มเดรียวเราไดข้เหล็นคทาอบุปมาเจล็ดเรสืที่อง ซนที่ง
ทบุกเรสืที่องพยากรณห์ถนงเหตบุการณห์ตาข่ งๆทรีที่เกธิดขนรั้นในระหวข่างยบุคสมสัยนรีรั้ สธิที่งตข่างๆทรีที่ถซูกสอนในบทนรีรั้ถซูกเรรียกโดยพระเยซซู
วข่าเปป็น “ขข้อความลนกลสับของอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” (ขข้อ 11) คทาอบุปมาหกเรสืที่องสบุดทข้ายลข้วนขนรั้นตข้นดข้วยวลรี
“อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์เปรรียบเหมสือน” หรสือ “ถซูกเปรรียบวข่าเหมสือนกสับ” จงจทาไวข้วาข่ “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์”
เปป็นคทาเรรียกอยข่างหนนที่งทรีที่ถซูกใชข้ในหนสังสสือมสัทธธิวเทข่านสัรั้นและไมข่มรีทรีที่อสืที่นเลยในพระคสัมภรีรห์
จทาไวข้วข่าอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์ไดข้ถซูกประกาศวข่า “มาใกลข้แลข้ว” โดยยอหห์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตธิศมา (มธ. 3:2),
โดยพระเยซซู (มธ. 4:17), โดยอสัครสาวกสธิบสองคนนสัรั้นทรีที่ถซูกใชข้ออกไปประกาศตามเมสืองและชนบทตข่างๆของพวก
ยธิว (มธ. 10:7) นรีที่ถซูกเรรียกวข่า “ขข่าวประเสรธิฐแหข่งอาณาจสักรนสัรั้น” (มธ. 4:23; 9:35) แตข่พวกผซูนข้ ทายธิวไดข้ปฏธิเสธพระ
มหากษสัตรธิยห์ของตนเสรีย (มธ. 9:3, 11, 34) เมสืที่อทรงถซูกปฏธิเสธ พระเยซซูจนงทรงเรธิที่มประณามพวกผซูข้นทายธิวเหลข่านสัรั้น
โดยทรงพยากรณห์ถนงการพธิพากษาทรีที่จะมาสซูข่ประชาชาตธินสัรั้น (มธ. 11:20-24) หลสังจากนรีรั้ไป พวกผซูข้นทายธิวจะตข่อตข้าน
พระเยซซูอยข่างตข่อเนสืที่องจนกระทสังที่ พวกเขาททาใหข้พระองคห์ถซูกประหารในทรีที่สดบุ ดสังนสัรั้นตรงนรีรั้พระเยซซูจนงทรงเรธิที่มเปปิด
เผยเปป็นครสัรั้งแรกเกรีที่ยวกสับขข้อลนกลสับบางอยข่างของอาณาจสักรนสัรั้น อาณาจสักรนสัรั้นเคย “มาใกลข้แลข้ว” แตข่บสัดนรีรั้มสันกล็ไมข่
มาใกลข้แลข้วอรีกตข่อไป ปปัจจบุบสันนรีรั้ ตลอดจนสธิรั้นยบุคครธิสตจสักร อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์กล็ไมข่มรีตวสั ตนนอกจากในรซูปแบบ
“ขข้อลนกลสับ” อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์ทรีที่แทข้จรธิงบนแผข่นดธินโลกจะถซูกสถาปนาเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาครอบ
ครอง ตามทรีที่มพรี รรณนาไวข้ในมสัทธธิว 25:31 และขข้อตข่อๆไป
เราเขข้าใจวข่าบางครสังรั้ คทาวข่า “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” กล็มรีความหมายคลข้ายกสับ “อาณาจสักรของพระเจข้า”
ขณะทรีที่มสัทธธิวใชข้คทาเรรียกอยข่างหนนที่ง มาระโกและลซูกากล็อาจใชข้คทาเรรียกอสืที่นๆในบรธิบทเดรียวกสัน
ในคทาอบุปมาเหลข่านรีรั้ “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” ดซูเหมสือนจะหมายถนงสธิที่งทรีที่พวกเราเรรียกวข่า อาณาจสักรของ
ชาวครธิสตห์ (Christendom) ซนที่งรวมพวกครธิสเตรียนทรีที่ยอมรสับแตข่ปากเขข้าไวข้ดวข้ ย ไมข่วข่าทรีรที่ อดแลข้วหรสือทรีที่ยสังไมข่รอด
กล็ตาม
คทาอบุปมาอสืที่นๆในมสัทธธิวทรีพที่ ระเยซซูตรสัสกล็เปป็นภาพประกอบของอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์เกรีที่ยวกสับกษสัตรธิยห์ทจรีที่ ะ
คธิดบสัญชรีกสับพวกผซูรข้ สับใชข้ของเขา (มธ. 18:23-35), เกรีที่ยวกสับพวกคนงานในสวนองบุข่น (มธ. 20:1-16), เกรีที่ยวกสับการ
เลรีรั้ยงสมรส (มธ. 22:1-14) และเกรีที่ยวกสับหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนสัรั้น (มธ. 25:1-13) คทาอบุปมาเหลข่านรีรั้ซนที่งอข้างอธิงถนง
อาณาจสักรนสัรั้นและพระมหากษสัตรธิยห์องคห์นสัรั้นหลายครสัรั้งกล็แสดงใหข้เหล็นวข่ามสัทธธิวเปป็นหนสังสสือทรีที่พดซู ถนงอาณาจสักรนสัรั้น

และแสดงใหข้เหล็นวข่ามสัทธธิวกลข่าวถนงพระเยซซูในฐานะ “กษสัตรธิยห์ของพวกยธิว” เปป็นพธิเศษ มสัทธธิวจนงมรีความสทาคสัญใน
การศนกษาคทาพยากรณห์, การเปปิดเผยตข่างๆเกรีที่ยวกสับเหตบุการณห์ตข่างๆในอนาคต คทาอบุปมาสธิบเอล็ดเรสืที่องในมสัทธธิวทรีที่
พระเยซซูทรงเรรียกวข่า คทาอบุปมา “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” ใหข้ภาพทรีที่ชดสั เจนเกรีที่ยวกสับเสข้นทางของความเชสืที่อแบบ
ครธิสเตรียนในยบุคสมสัยนรีรั้และของสภาพของโลกเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จมาเปป็นครสัรั้งทรีที่สอง
คทาพยานของคทาอบุปมาเหลข่านรีรั้ทสัรั้งหมดของพระเยซซูคสือคทาพยานทรีวที่ ข่า โลกจะเลวรข้ายลงเรสืที่อยๆ ไมข่ใชข่ดรีขนรั้น ,
วข่าไมข่ใชข่ทกบุ คนจะกลสับใจเชสืที่อ, วข่าจะมรีขข้าวละมานอยซูข่ทข่ามกลางขข้าวสาลรี กระทสัที่งไปจนถนง “การสธิรั้นสบุดของโลก” จะ
มรีปลาทรีที่ไมข่ดอรี ยซูข่ในอวนกสับปลาดรี, หญธิงพรหมจารรีโงข่เขลาทรีที่ไมข่มรีนรั้ทามสันเชข่นเดรียวกสับหญธิงพรหมจารรีทรีที่มรีปปัญญาพรข้อม
กสับนรั้ทามสัน แมข้ในยามทรีที่พระผซูข้ชข่วยใหข้รอดเสดล็จมารสับเจข้าสาวของพระองคห์ (มธ. 25:1-13) จะมรีคนมากมายทรีที่
ปฏธิเสธคทาเชธิญของพระมหากษสัตรธิยให์ หข้มายสังงานอภธิเษกสมรสของพระบบุตรของพระองคห์และมรีบางคนถนงขนาดจะ
พยายามเขข้าไปโดยไมข่สวมเครสืที่องแตข่งกายสทาหรสับงานแตข่ง (มธ. 22:1-14) ไมข่มรีการบอกเปป็นนสัยถนงแนวความคธิด
เรสืที่องหลสังยบุคพสันปปเลยทรีที่วข่าโลกจะดรีขนรั้นเรสืที่อยๆจนกระทสัที่งยบุคพสันปปแหข่งความชอบธรรมและความสบุขของคนทสัรั้งโลก
ถซูกนทาเขข้ามา ไมข่มรีสธิที่งใดทรีที่มนบุษยห์ททาไดข้ ไมข่แมข้แตข่ขข่าวประเสรธิฐของพระครธิสตห์ ทรีจที่ ะเปลรีที่ยนแปลงโลกปปัจจบุบสันทรีที่ชสัที่ว
รข้ายนรีรั้ใหข้กลายเปป็นโลกทรีที่ชอบธรรม หรสือเปลรีที่ยนเผข่าพสันธบุห์ของเหลข่าผซูข้ปฏธิเสธพระครธิสตห์ทรีที่ไดข้ตรนงพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดทรีที่
กางเขนใหข้กลายเปป็นชสัที่วอายบุทรีที่บรธิสทบุ ธธิธิ์ไดข้ คนมากมายจะไดข้รสับความรอดตลอดยบุคปปัจจบุบสันนรีรั้ แตข่เฉพาะการเสดล็จ
กลสับมาของพระครธิสตห์, การพธิพากษานสัรั้นและการททาลายลข้างคนชสัวที่ จทานวนมหาศาลและเหตบุการณห์อนสืที่ ๆทรีที่เหนสือ
ธรรมชาตธิซนที่งจะมาพรข้อมกสับมสันเทข่านสัรั้น จะนทาอาณาจสักรของพระครธิสตห์ทรีที่เราปรารถนาและทรีที่พระเจข้าทรงสสัญญา
ไวข้มานานเขข้ามา
คทาอบุปมาเรสืที่องผซูข้หวข่านถซูกใหข้ไวข้ในขข้อ 3 ถนง 8 และถซูกอธธิบายในขข้อ 18 ถนง 23 คทาอบุปมาเดรียวกสันนรีรั้ถซูก
รายงานและถซูกอธธิบายในมาระโก 4:3-20 และในลซูกา 8:5-15 ซนที่งมรีเนสืรั้อหาสอดคลข้องกสับตอนนรีรั้ จงระวสังทรีคที่ บุณจะ
ททาความเขข้าใจการตรีความทรีพที่ ระเยซซูประทานใหข้ จงสสังเกตขข้อเทล็จจรธิงตข่อไปนรีรั้ : “เมลล็ดพสืชนสัรั้นคสือพระวจนะของ
พระเจข้า” (ลซูกา 8:11) ขข่าวประเสรธิฐถซูกประกาศแกข่คนฟปังสรีที่ประเภท: (1) คนฟปังทรีที่สะเพรข่าและไมข่แยแส ซนที่งขข่าว
ประเสรธิฐนสัรั้นไมข่มรีผลอะไรตข่อพวกเขาเลย เหมสือนกสับเมลล็ดพสืชทรีที่ตกรธิมหนทางซนที่งพวกนกมาเกล็บไป ดสังนสัรั้นซาตาน
จนงเอาขข่าวประเสรธิฐออกไปจากใจของผซูข้ฟปังทสัรั้งหลายทรีที่ไมข่สนใจไยดรี (ขข้อ 4, 19) (2) บางคนทรีที่ดซูเหมสือนรสับขข่าว
ประเสรธิฐแตข่ไมข่มกรี ารเปลรีที่ยนแปลงจธิตใจอยข่างแทข้จรธิง พระเยซซูตรสัสถนงคนประเภทนรีรั้วข่า “ไมข่มรีรากในตสัวเอง” (ขข้อ
21) เมสืที่อการขข่มเหงหรสือความยบุข่งยากเกธิดขนรั้นคนปลอมทรีที่รสับแตข่ปากเชข่นนสัรั้นกล็สะดบุด แนข่นอนวข่านรีที่เปป็นภาพของคน
ทสัรั้งหลายทรีที่สนใจในศาสนา อาจอข้างวข่าตนเปป็นครธิสเตรียน แตข่ไมข่เคยเชสืที่อวางใจพระครธิสตห์เพสืที่อรสับความรอดเลย
พวกเขาไมข่มรีรากในตสัวเอง พวกเขาไมข่ไดข้รสับความรอด (ขข้อ 5, 21) (3) เมลล็ดพสืชนสัรั้นทรีที่หลข่นทข่ามกลางหนาม (ขข้อ 7)
เปป็นตสัวแทนของคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้ยธินพระวจนะและรสับมสันไวข้ (ขข้อ 22) คนเชข่นนสัรั้นเหล็นไดข้ชสัดวข่าไดข้รสับความรอด แตข่
ชรีวธิตของพวกเขาไมข่เกธิดผลดรีสทาหรสับพระผซูข้เปป็นนาย “ความกสังวลตามธรรมดาโลก และการลข่อลวงแหข่งทรสัพยห์
สมบสัตธิกรล็ สัดพระวจนะนสัรั้นเสรีย และเขาจนงไมข่เกธิดผล” หลายคนอาจรอดแลข้วจรธิงๆแตข่ “ผลของเขาไมข่เตธิบโต” (ลซูกา
8:14) 1 โครธินธห์ 3:12-15 แสดงใหข้เหล็นวข่าครธิสเตรียนคนหนนที่งอาจรอดแลข้ว เหมสือนกสับรอดจากไฟ โดยทรีกที่ ารงาน
ของเขาถซูกเผาไหมข้เหมสือนไมข้, หญข้าแหข้งและฟาง ครธิสเตรียนจทานวนมากทรีที่เคยมรีประโยชนห์ตอข่ มากลสับยอมใหข้ความ

กสังวลตข่างๆตามธรรมดาโลกหรสือการลข่อลวงแหข่งทรสัพยห์สมบสัตธิมา “รสัดพระวจนะนสัรั้น” จนพวกเขา “กลายเปป็นคน
ทรีที่ไมข่เกธิดผล” (4) บางคนไดข้ยธินพระวจนะ, รสับมสันไวข้เหมสือนเมลล็ดพสืชทรีตที่ กในดธินดรีทรีที่สะอาดและเกธิดผลบรธิบซูรณห์
สามสธิบเทข่า, หกสธิบเทข่าหรสือรข้อยเทข่า
สองกรณรีแรกดซูเหมสือนจะหมายถนงคนทรีที่ไมข่รอดและสองกรณรีหลสังหมายถนงพวกครธิสเตรียน เราควรสสังเกต
วข่าบางคนกล็ไมข่รอดจรธิงๆแมข้เปป็นมธิตรตข่อศาสนาและอาจอยซูข่ในครธิสตจสักร เหมสือนกสับคนอสืที่นๆทรีที่ไมข่แยแสเลยตข่อการ
อสัศจรรยห์ตข่างๆของพระครธิสตห์ ขณะทรีที่ในทางกลสับกสัน เราตข้องแนข่ใจวข่าบางคนกล็รอดแลข้วอยข่างแทข้จรธิงซนที่งคทาพยาน
แบบครธิสเตรียนของพวกเขาถซูกรสัดไวข้ดวข้ ยวสัชพสืชแหข่งการรสักโลกและหนามแหข่งความโลภหรสือการททางาน
เหนล็ดเหนสืที่อย
จากนสัรั้นจงใหข้ผซูข้ประกาศขข่าวประเสรธิฐทบุกคนรสับคทาเตสือนวข่า ไมข่ใชข่ทกบุ คนจะฟปังขข่าวประเสรธิฐทรีที่เขาประกาศ
บางคนทรีที่ดเซู หมสือนฟปังจรธิงๆแลข้วไมข่เคยรสับความรอดเลย บางคนทรีที่รอดแลข้วจรธิงๆจะททาใหข้เขาเสรียใจโดยการไมข่เกธิด
ผลใดๆเลย อยข่างไรกล็ตาม บางคนจะททาใหข้เขาประหลาดใจอยข่างยธินดรี โดยเกธิดผล “รข้อยเทข่า !”
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 8:5-8, 12-15:
พระคทาตอนนรีรั้มรีเนสืรั้อหาเหมสือนกสับในมสัทธธิว 13 จงสสังเกต: “เมลก็ดพมืชนททั้นไดต้แกว่พระวจนะของพระเจต้า”
(ขข้อ 11) การประกาศและเปป็นพยานเรสืที่องขข่าวประเสรธิฐจนงเปป็นการหวข่านเมลล็ดพสืช ภาพเปรรียบนรีรั้ถซูกใชข้บข่อยๆใน
ขข้อพระคสัมภรีรห์ตาข่ งๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกสับการนทาวธิญญาณ เชข่นในเพลงสดบุดรี 126:5, 6: “บรรดาผผต้ททที่หวว่านดต้วยนทั้จาตาจะ
ไดต้เกทที่ยวดต้วยเสทยงโหว่รต้องอยว่างชมืที่นบาน ผผต้ทรทที่ ต้องไหต้ออกไปหอบหกิทั้วเมลก็ดพมืชอทนมทคว่าจะกลทบบต้านดต้วยเสทยงโหว่รต้อง
อยว่างชมืที่นบาน นจาฟฟ่อนขต้าวของตนมาดต้วย” และอธิสยาหห์ 32:20 กลข่าววข่า “ทว่านททที่หวว่านอยผว่ขต้างหต้วงนทั้จาทททั้งปวงกก็
เปป็นสทุข ผผต้ททที่ปลว่อยใหต้ตทนวทวและตทนลาเททที่ยวอยผว่อยว่างอกิสระ” และปปัญญาจารยห์ 11:1: “จงโยนขนมปปังของเจต้าลง
บนนทั้จา เพราะอทกหลายวทนเจต้าจะพบมทนไดต้” และขข้อ 4-6 ทรีตที่ ามมากล็กลข่าววข่า: “ผผต้ใดเฝฝ้าสทงเกตลมกก็จะไมว่หวว่าน
พมืช และผผต้ททที่มองเมฆกก็จะไมว่เกก็บเกทที่ยว เจต้าไมว่ทราบทางของวกิญญาณวว่าไปทางไหน และกระดผกมทขนทั้นในมดลผกของ
หญกิงททที่มทครรภข์อยว่างไรฉทนใด เจต้ากก็จะไมว่ทราบถนงกกิจการของพระเจต้าผผต้ทรงกระทจาสกิที่งสารพทดฉทนนททั้น เวลาเชต้าเจต้าจง
หวว่านพมืชของเจต้า และพอเวลาเยก็นกก็อยว่าหดมมือของเจต้าเสทย เพราะเจต้าหาทราบไมว่วว่าการไหนจะเจรกิญ การนททั้หรมือ
การนททั้น หรมือการทททั้งสองจะเจรกิญดทเหมมือนกทน” นรีที่กถล็ ซูกเนข้นยรั้ทาในกาลาเทรีย 6:8, 9: “ผผต้ททที่หวว่านในยว่านเนมืทั้อหนทงของ
ตน กก็จะเกทที่ยวเกก็บความเปปปื่อยเนว่าจากเนมืทั้อหนทงนททั้น แตว่ผทผต้ ทที่หวว่านในยว่านพระวกิญญาณ กก็จะเกทที่ยวเกก็บชทวกิตนกิรนท ดรข์
จากพระวกิญญาณนททั้น อยว่าใหต้เราเมมืที่อยลต้าในการทจาดท เพราะวว่าถต้าเราไมว่ทต้อใจแลต้ว เรากก็จะเกทที่ยวเกก็บในเวลาอทน
สมควร”
มรีกฎตามพระคสัมภรีรห์อยซูข่ขข้อหนนที่งทรีที่วข่า “คนททที่หวว่านเพทยงเลก็กนต้อยกก็จะเกทที่ยวเกก็บไดต้เพทยงเลก็กนต้อย คนททที่
หวว่านมากกก็จะเกทที่ยวเกก็บไดต้มาก” (2 คร. 9:6) คนทสัรั้งหลายทรีหที่ วข่านเมลล็ดพสืชมากกวข่ากล็เกล็บเกรีที่ยวผลผลธิตไดข้มากกวข่า
ชาวประมงทรีที่จมบุข่ คสันเบล็ดในนรั้ทามากกวข่ากล็จสับปลาไดข้เยอะกวข่า ครธิสเตรียนทรีที่รข้อนรนในการเปป็นพยานแกข่ผซูข้คนจทานวน
มากกวข่ากล็นทาวธิญญาณไดข้มากกวข่า
เรานทาวธิญญาณทบุกคนไมข่ไดข้ แตข่เราทบุกคนนทาวธิญญาณใครสสักคนไดข้

ททาไมตข้องเปป็นคทาอบุปมา? ประการแรก เพราะวข่า “...ขต้อความลนกลทบแหว่งอาณาจทกรของพระเจต้าทรง
โปรดใหต้ทว่านทททั้งหลายรผไต้ ดต้ แตว่สจาหรทบคนอมืที่นนททั้นไดต้ใหต้เปป็นคจาอทุปมา เพมืที่อเมมืที่อเขาดผกก็ไมว่เหก็น และเมมืที่อเขาไดต้ยกินกก็ไมว่
เขต้าใจ” (ขข้อ 10) คทาอบุปมาจะบอกความหมายของมสันแกข่เฉพาะหสัวใจทรีที่แสวงหาและเชสืที่อเทข่านสัรั้น
จากนสัรั้นคทาอบุปมาตข่างๆมรีเสนข่หห์ของเรสืที่องราว, มรีสรีสสัน, จดจทางข่าย, ททาใหข้ความจรธิงฝป่ายวธิญญาณปรากฏชสัด
แจข้งและประทสับใจแกข่ความคธิดฝป่ายวธิญญาณ จงดซูสธิที่งทรีที่พระเยซซูตรสัสเกรีที่ยวกสับคทาอบุปมาตข่างๆในมสัทธธิว 13:10-14
และจงอธธิษฐานขอใหข้คบุณ “มทหผเพมืที่อททที่จะฟปัง”
มรีคนสรีที่ประเภททรีที่ไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐ เมลล็ดพสืชบางอสันตก “ตามหนทาง” และบนเสข้นทางทรีที่อยซูข่บนขอบ
ของทบุข่งนา ดธินนสัรั้นแขล็ง ผซูข้คนเดธินเหยรียบบนเมลล็ดเหลข่านสัรั้น และพวกนกมากธินเมลล็ดเหลข่านสัรั้นไป ดสังนสัรั้นบางครสัรั้งขข่าว
ประเสรธิฐกล็ตกบนใจของคนทสัรั้งหลายทรีที่ยบุข่งอยซูข่และไมข่สนใจ พวกเขาไมข่มรี “หผเพมืที่อททที่จะฟปัง” และดสังนสัรั้นซาตานจนงชธิง
พระวจนะออกไปจากใจของพวกเขากข่อนทรีที่มสันจะแตกหนข่อและเกธิดผลแหข่งขข่าวประเสรธิฐ
แตข่เราตข้อง “หวว่านอยผว่ขต้างหต้วงนทั้จาททงทั้ ปวง” ในปาเลสไตนห์ทรีที่มรีเนธินเขาเยอะและแหข้งแลข้ง พวกเขาหวข่าน
เมลล็ดพสืชในดธินดรีทรีที่อยซูข่ขข้างหข้วยเลล็กๆทบุกหข้วย เชข่นเดรียวกสับในหบุบเขาแมข่นรั้ทาจอรห์แดน ดสังนสัรั้นเราจนงตข้องหวข่านเมลล็ด
พสืชขข่าวประเสรธิฐ “แกว่คนทททั้งปวง” และใครจะรซูวข้ ข่า “การไหนจะเจรกิญ การนททั้หรมือการนททั้น หรมือการทททั้งสองจะ
เจรกิญดทเหมมือนกทน” (ปญจ. 11:6) คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไมข่ยอมใสข่ใจฟปังมากนสักและทรีที่อาจไมข่เคยไดข้รบสั ความรอดเลย
อยข่างนข้อยกล็ควรฟปังขข่าวประเสรธิฐกข่อนทรีพที่ วกเขาตกนรก!
เมลล็ดพสืชบางอสัน “ตกททที่หกิน” (ขข้อ 6) เมสืที่อเมลล็ดพสืชเรธิที่มเปปยก มสันกล็จะแตกหนข่อแตข่กล็เหรีที่ยวแหข้งไปในไมข่ชข้า,
ไมข่อาจหยสัที่งรากไดข้ และจะตายภายใตข้ดวงอาทธิตยห์ เมลล็ดเหลข่านรีรั้คสือคนทรีที่ “ไดต้ยกินแลต้วกก็รทบพระวจนะนททั้นดต้วยความ
ปรทดท” นสัที่นคสือ พวกเขาคธิดในแงข่ดรีเกรีที่ยวกสับชรีวธิตครธิสเตรียน พวกเขาอาจเชสืที่อความจรธิงทรีที่ถซูกประกาศและยอมรสับมสัน
ในสมองของพวกเขา แตข่ไมข่มรีการกลสับใจใหมข่, ไมข่มรีการเปลรีที่ยนใจมาหาพระเยซซูในความเชสืที่อทรีที่ชข่วยใหข้รอดไดข้เลย
และในคราวทรีที่ประสบความยากลทาบาก เพราะไมข่มกรี ารกลสับใจใหมข่และไมข่มรีการบสังเกธิดใหมข่อยข่าอสัศจรรยห์ พวกเขา
จนงหลงไปจากความเชสืที่อมสัที่นและหลสักการตข่างๆของตนเสรีย พวกเขาไมข่ไดข้หลงไปจากพระครธิสตห์ เพราะพวกเขาไมข่
เคยไดข้รจซูข้ สักพระองคห์ในใจของพวกเขาเลย
เราตข้องจดจทาไวข้วข่าการยอมรสับความจรธิงดข้วยสมองไมข่ใชข่ความรอด “ทว่านเชมืที่อวว่ามทพระเจต้าองคข์เดทยว นทที่น
กก็ดอท ยผว่แลต้ว แมต้พวกปปีศาจกก็เชมืที่อเชว่นกทน และกลทวจนตทวสทที่น” (ยากอบ 2:19) ตราบใดทรีที่เมลล็ดพสืชนสัรั้นยสังอยซูข่บนพสืรั้นผธิว
และไมข่หยสัที่งรากลงไปในจธิตวธิญญาณ คนๆนสัรั้นกล็ยสังไมข่ไดข้รสับความรอดเลย
เมลล็ดพสืชบางอสัน “ตกททที่กลางตต้นหนาม ตต้นหนามกก็งอกขนทั้นมาดต้วยปกคลทุมเสทย” (ขข้อ 7) แมข้วาข่ เมลล็ดพสืช
นสัรั้นแตกหนข่อและมรีรากแลข้วกล็ตาม งสัรั้นเมลล็ดพสืชเหลข่านรีรั้จนงตข้องเปป็นตสัวแทนของคนทสัรั้งหลายทรีที่ไดข้ตข้อนรสับพระครธิสตห์
แลข้วและกลสับใจเชสืที่อแลข้ว แตข่แลข้ว “ความปรารภปรารมยข์ ทรทพยข์สมบทตกิ ความสนทุกสนานแหว่งชทวกิตนททั้กก็ปกคลทุมเขา
ผลของเขาจนงไมว่เตกิบโต” (ขข้อ 14) พวกเขาเปป็นผซูข้ทรีที่ไดข้รสับความรอดแลข้ว, บสังเกธิดใหมข่แลข้ว, ทรีที่เปป็นครธิสเตรียนทารก
พวกเขาอยซูข่ฝป่ายเนสืรั้อหนสัง, ไมข่ใชข่ฝาป่ ยวธิญญาณ พวกเขาจนงตข้องกธินนมและไมข่ใชข่อาหารแขล็ง (1 คร. 3:1-3) คนเหลข่า
นรีรั้เปป็นครธิสเตรียนทรีที่การงานของพวกเขาจะถซูกพบวข่าเปป็น “ไมต้ หญต้าแหต้งและฟาง” ณ บสัลลสังกห์พพธิ ากษาของพระ
ครธิสตห์ และดสังนสัรั้นการงานตข่างๆของพวกเขาจนงจะถซูกเผาไหมข้จนหมด แมข้วาข่ พวกเขา “รอด แตว่เหมมือนดทงรอด

จากไฟ” (1 คร. 3:12-15) และแมข้แตข่ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่เปป็นผซูข้ใหญข่มากกวข่า หากพวกเขาไมข่ระวสังตสัว กล็อาจถซูก
พบวข่าตสัวเองถซูก “ความปรารภปรารมยข์ ทรทพยข์สมบทตกิ ความสนทุกสนานแหว่งชทวกิตนททั้กก็ปกคลทุมเขา ผลของเขาจนงไมว่
เตกิบโต”
ดสังนสัรั้น คนอยข่างดาวธิดอาจตกในการเลข่นชซูข้และการฆาตกรรม และคนอยข่างเยโฮชาฟปัทอาจออมชอม และ
คนอยข่างซาโลมอนอาจหลงไปกสับการทดลองของความหรซูหราและภรรยาหลายคนและการนสับถสือรซูปเคารพ ดสัง
นสัรั้นคนอยข่างเปโตรอาจพซูดสบถและปฏธิเสธพระครธิสตห์และเลธิกการรสับใชข้ หรสือคนอยข่างมาระโกอาจทธิรั้งบารนาบสัส
และเปาโลในการเดธินทางไปประกาศในตข่างแดน หรสือคนอยข่างเดมาสอาจทธิรั้งเปาโลไวข้ในคบุกไดข้
คนเราอาจ “ถผกรทดดต้วยความกทงวลตว่างๆ” นสัที่นดซูเหมสือนไมข่ใชข่สธิที่งชสัที่วรข้าย แตข่คนเราอาจกลบุข้มใจและวธิตก
กสังวลเกรีที่ยวกสับภาระตข่างๆมากเสรียจนเขาไมข่อธธิษฐาน ไมข่รสับอาหารฝป่ายวธิญญาณจากพระวจนะ ไมข่ปปตธิยธินดรีในองคห์
พระผซูข้เปป็นเจข้า ไมข่มรีฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ ความกสังวลถสือเปป็นบาปอยข่างหนนที่ง มารธาททาผธิดทรีที่ “ยทุว่งใน
การปรนนกิบทตกิมาก” (ลซูกา 10:40) และไมข่ไดข้นสัที่งแทบพระบาทของพระเยซซูเพสืที่อเรรียนรซูข้เหมสือนมารรียห์
จงระวสังทรีที่จะไมข่วตธิ กกสังวลเกรีที่ยวกสับโลกนรีรั้มากเกธินไป
และคนเราอาจ “ถผกรทดดต้วย...ทรทพยข์สมบทตกิ” หรสือเหมสือนอยข่างทรีที่พระเยซซูตรสัสไวข้ในขข้อความคลข้ายๆกสัน
ในมสัทธธิว 13:22 วข่า “การลว่อลวงแหว่งทรทพยข์สมบทตกิ” และดสังนสัรั้นครธิสเตรียนจนงถซูกเตสือนใหข้ระวสัง “ความโลภ ซนที่ง
เปป็นการนทบถมือรผปเคารพ” (คส. 3:5) และ “การรทกเงกินนททั้นเปป็นรากเหงต้าแหว่งความชทวที่ ทททั้งสกิทั้น” (หรสือ ความชสัที่วรข้าย
ทบุกชนธิด) (1 ทธ. 6:10) และผซูข้รสับใชข้ของพระเจข้าทรีอที่ ยากเกธิดผลจะตข้องไมข่ “เปป็นคนโลภมทกไดต้” (1 ทธ. 3:3)
และคนหนนที่งอาจพบวข่าชรีวธิตครธิสเตรียนของตนถซูกรสัดดข้วย “ความสนทุกสนานแหว่งชทวตกิ นททั้” และดสังนสัรั้น “ผล
ของเขาจนงไมว่เตกิบโต” พระเจข้าทรงตข้องการใหข้ลซูกๆของพระองคห์มรีความสบุขแตข่ไมข่หลงระเรธิงกสับความสบุขหรสือความ
เพลธิดเพลธิน เพราะบรรดาคนบาปทรีที่อยซูข่รอบตสัวเรานสัรั้นหลงทางและไรข้ซนที่งความหวสัง แนข่นอนวข่าความเพลธิดเพลธินทสัรั้ง
สธิรั้นของเรานสัรั้นควรถซูกจทากสัดดข้วยความหข่วงใยทรีที่มรีตอข่ ดวงวธิญญาณทสัรั้งหลาย พระเจข้าทรงเลรีรั้ยงดซูลซูกๆของพระองคห์
ดข้วยอาหาร แตข่อาหารไมข่ควรเปป็นเรสืที่องหลสัก พระเจข้าประทานครอบครสัวทรีที่มรีความสบุขและความรสักใครข่ปรองดอง
ใหข้แกข่ครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย และ “ผผต้ทรงสวมความเมตตาและพระกรทุณาเปป็นมงกทุฎใหต้ทว่าน” (สดด. 103:4) เราควร
มรีความสบุขกสับความสนบุกสนานเพลธิดเพลธินตข่างๆตามทรีที่พระเจข้าประทานใหข้ แตข่เราไมข่ควรทบุข่มเทชรีวตธิ ของเราใหข้แกข่
ความสนบุกสนานเพลธิดเพลธิน “สว่วนผผต้หญกิงททที่ปลว่อยตทวในการสนทุกสนานนททั้น กก็ตายแลต้วทททั้งเปป็นๆอยผว่” (1 ทธ. 5:6)
ดสังนสัรั้นการสาละวนอยซูข่กสับความสนบุกสนาน หรสือการหาเงธินแบบเอาเปป็นเอาตาย หรสือการวธิตกกสังวลเกรีที่ยวกสับงาน
หรสือเสสืรั้อผข้า หรสือทรสัพยห์สธิที่งของตข่างๆหรสือหนรีรั้สธิน อาจขสัดขวางการเกธิดผลของครธิสเตรียนไดข้ ดสังนสัรั้นจนงมรีครธิสเตรียน
หลายคนทรีที่ไมข่เคยมรีการเฝฟ้าเดรีที่ยวในครอบครสัวเลย ครธิสเตรียนทรีที่สซูบบบุหรรีที่ ครธิสเตรียนทรีที่คบหากสับคนทรีที่หยาบโลนลามก
และเขข้าโรงหนสัง และครธิสเตรียนทรีที่ไมข่เคยนทาวธิญญาณเลย “ผลของเขาจนงไมว่เตกิบโต”
แตข่สธิที่งดรีทรีที่สดบุ นสัรั้นมาหลสังสบุด! ขอบคบุณพระเจข้าทรีที่เมลล็ดพสืชบางอสัน “ตกททดที่ กินดท จนงงอกขนทั้นเกกิดผลรต้อยเทว่า”
(ขข้อ 8) ขข้อความคลข้ายๆกสันในมสัทธธิว 13:23 กลข่าววข่า “...คนนททั้นกก็เกกิดผลรต้อยเทว่าบต้าง หกสกิบเทว่าบต้าง สามสกิบเทว่า
บต้าง” สสัดสข่วนของการเกธิดผลนสัรั้นไมข่เทข่ากสันเสมอไป แตข่มสันกล็ยสังเปป็นความจรธิงเหมสือนเดธิมทรีที่วข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่หวข่าน
ดข้วยนรั้ทาตาจะเกล็บเกรีที่ยวในความชสืที่นชมยธินดรี มสันยสังเปป็นความจรธิงเหมสือนเดธิมทรีที่วข่าทบุกคนสามารถนทาวธิญญาณบางคน

ไดข้ เราจะตข้องหวข่านเมลล็ดพสืช “รกิมทางนทั้จาทททั้งปวง” เราจะตข้องนทาขข่าวประเสรธิฐไปประกาศ “แกว่คนทททั้งปวง” เรา
อาจรข้องไหข้เพราะคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ปฏธิเสธขข่าวประเสรธิฐ และอาจทบุกขห์ใจทรีที่บางคนทรีที่ไดข้รสับความรอดแลข้วไมข่เปป็น
ครธิสเตรียนทรีที่เกธิดผลอยข่างเตล็มทรีที่ แตข่ขอบคบุณพรเจข้าทรียที่ สังมรีคนอสืที่นๆอรีกทรีที่ไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐจะเกธิดผลอยข่างบรธิบซูรณห์
ดสังนสัรั้น ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายเออ๋ย จงหวข่านเมลล็ดพสืชตข่อไป และอยข่าทข้อใจทรีจที่ ะนทาวธิญญาณ

ควคำมลบับแหก่งพรืช
มก 4:26-29
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มคำระโก 4:26-29:
ขณะทรีที่พระองคห์ทรงเรธิที่มตรสัสคทาอบุปมาอรีกเรสืที่องทรีที่คลข้ายๆกสันเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรของพระเจข้า กล็มรีคทาหนนที่งทรีที่
เชสืที่อมโยงกสับเนสืรั้อหากข่อนหนข้า (ภาษาอสังกฤษ So is the kingdom of God "อาณาจสักรของพระเจข้ากล็เปป็นเชก่น
นบันี้น") พระเยซซูจนงตรสัสตข่อไปวข่า 26 พระองคห์ตรสัสวข่า "อาณาจสักรของพระเจข้าเปรรียบเหมสือนชายคนหนนที่งหวข่านพสืช
ลงในดธิน 27 แลข้วกลางคสืนกล็นอนหลสับและกลางวสันกล็ตสืที่นขนรั้น ฝป่ายพสืชนสัรั้นจะงอกจทาเรธิญขนรั้นอยข่างไรเขากล็ไมข่รซูข้ นรีที่เปป็น
อรีกครสัรั้งทรีคที่ ทาอบุปมาเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรนสัรั้นถซูกนทาเสนอ มรีความสอดคลข้องและการประยบุกตห์ใชข้กสับครธิสตจสักรอยซูข่อยข่าง
ไมข่ตอข้ งสงสสัย
ความจรธิงทรีที่ยธิที่งใหญข่กวข่ากล็คสือ อสัศจรรยห์แหข่งเมลล็ดพสืชอรีกครสัรั้ง ในการทรีที่มสันแตกหนข่อและงอกขนรั้นเปป็นชรีวธิต
ใหมข่ไดข้อยข่างไร หลสังจากทรีที่เราปลซูกพสืชแลข้ว ถนงแมข้เราจะเฝฟ้าดซูมสันทสัรั้งกลางวสันและกลางคสืน แตข่เรากล็ไมข่รจซูข้ รธิงๆวข่ามสัน
งอกเงยขนรั้นและเตธิบโตไดข้อยข่างไร
พระเยซซูจนงตรสัสตข่อไปวข่า 28 เพราะแผข่นดธินเองททาใหข้พชสื งอกจทาเรธิญขนรั้นเปป็นลทาตข้นกข่อน ภายหลสังกล็ออก
รวง แลข้วกล็มรีเมลล็ดขข้าวเตล็มรวง 29 ครสัรั้นสบุกแลข้วเขากล็ไปเกรีที่ยวเกล็บทรีเดรียว เพราะวข่าถนงฤดซูเกรีที่ยวแลข้ว" พระองคห์ทรง
นทาแนวคธิดหลสักของคทาอบุปมานรีรั้มาถนงบทสรบุป เมลล็ดพสืชทรีที่ถซูกปลซูกในดธินกล็เกธิดผลเมสืที่อถนงเวลาอสันควร มสันงอกขนรั้นเปป็น
หนข่อเลล็กๆซนที่งวสัฒนาจนเปป็นลทาตข้น พรข้อมกสับรวงขข้าว จากนสัรั้นกล็มรีเมลล็ดขข้าวเตล็มรวง พอถนงเวลาอสันเหมาะสม กล็มรี
การเกล็บเกรีที่ยว
ความหมายสทาหรสับพวกเราคสือ เราประกาศขข่าวประเสรธิฐ, แจกใบปลธิว และเปป็นพยาน เหมสือนคนทรีที่
หวข่านพสืช (พระวจนะ) ในดธิน (ใจของผซูข้ฟปัง) เราไมข่รวซูข้ ข่าคนทรีที่เราไปประกาศจะกลสับใจเชสืที่อพระเยซซูครธิสตห์หรสือไมข่
เมสืที่อเราททาหนข้าทรีที่ในการประกาศขข่าวประเสรธิฐของเราเสรล็จ เรากล็หมดหนข้าทรีที่แลข้ว เรากลสับมานอนหลสับสบายไดข้
ในระหวข่างนรีรั้ พระวจนะอาจ "คข่อยๆ" ททางานในใจของคนๆนสัรั้น และเกธิดผลใหข้เกล็บเกรีที่ยว (คนๆนสัรั้นกลสับใจเชสืที่อพระ
เยซซูและรสับความรอดจรธิงๆ) เมสืที่อถนงเวลา นอกจากนรีรั้ กวข่าคนๆหนนที่งจะกลสับใจเชสืที่อพระเยซซูจรธิงๆ ตข้องใชข้เวลา

ขห้คำวละมคำนของซคำตคำนททที่อยซูก่ในนคำของพระเยซซู
มธ 13:24-30, 36-43
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:24-30, 36-43:
จงศนกษาคทาอบุปมานรีรั้รข่วมกสับคทาอธธิบายทรีพที่ ระเยซซูเองประทานใหข้ มสันเปป็นคทาอบุปมาหนนที่งทรีที่อธธิบายยบุคสมสัย
ปปัจจบุบสันนรีรั้และการทรีที่มสันจะสธิรั้นสบุดลงอยข่างไรพรข้อมกสับการเรธิที่มตข้นของอาณาจสักรนสัรั้นทรีที่ทรงสสัญญาไวข้ พระเยซซูทรง
อธธิบายรายละเอรียดตข่างๆในขข้อ 38 และ 39, “นานสัรั้นไดข้แกข่โลก สข่วนเมลล็ดพสืชดรีไดข้แกข่ลกซู หลานแหข่งอาณาจสักร แตข่
ขข้าวละมานไดข้แกข่ลซูกหลานของมารรข้าย ศสัตรซูผซูข้หวข่านขข้าวละมานไดข้แกข่พญามาร ฤดซูเกรีที่ยวไดข้แกข่การสธิรั้นสบุดของโลก
นรีรั้ และผซูข้เกรีที่ยวนสัรั้นไดข้แกข่พวกทซูตสวรรคห์” เราไดข้ทราบถนงเสข้นทางของยบุคสมสัยนรีรั้จากการอข่านเพรียงสองขข้อนรีรั้ พญา
มารปลซูกขข้าวละมานของมสัน, “ลซูกหลานของมารรข้าย” ในโลกขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทข่ามกลางเมลล็ดพสืชดรี, “ลซูก
หลานแหข่งอาณาจสักรนสัรั้น” แมข้ใน “การสธิรั้นสบุดของโลกนรีรั้” ทบุข่งนานสัรั้นกล็จะมรีขข้าวละมานอยซูข่มากมาย มสันไมข่ใชข่ภาพ
ของการทรีที่คนทสัรั้งโลกถซูกเปลรีที่ยนมาเปป็นครธิสเตรียน ตามทรีที่กลข่าวไวข้ในคทาอบุปมานรีรั้ มสันเปป็นไปไมข่ไดข้เลยทรีที่ครธิสตจสักรจะ
เปลรีที่ยนคนทสัรั้งโลกใหข้กลสับใจเชสืที่อพระเยซซูไดข้ในยบุคสมสัยนรีรั้
คทาวข่า “การสธิรั้นสบุดของโลกนรีรั้” ซนที่งถซูกใชข้ในมสัทธธิว 28:20 เชข่นกสัน จรธิงๆแลข้วหมายถนงการสธิรั้นสบุดของยบุคนรีรั้
คสือระบบทางการเมสืองในปปัจจบุบสันนรีรั้ มสันไมข่ไดข้หมายถนงการสธิรั้นสบุดลงของแผข่นดธินโลกเอง คสือดาวเคราะหห์โลก พระ
ครธิสตห์จะทรงมรีอาณาจสักรสวรรคห์ของพระองคห์บนแผข่นดธินโลกใบเดธิมนรีรั้เปป็นเวลาหนนที่งพสันปป การเสดล็จมาของพระ
ครธิสตห์จะไมข่ททาลายผสืนแผข่นดธินโลก แตข่พระเยซซูจะทรงททาลายรสัฐบาลตข่างๆของโลกนรีรั้เสรีย การสธิรั้นสบุดของยบุคนรีรั้ไมข่ไดข้
เกธิดขนรั้นตอนทรีที่เหลข่าวธิสบุทธธิชนถซูกรสับขนรั้นไป เมสืที่อพระเยซซูทรงเรรียกพวกเราใหข้ขนรั้นไปในฟฟ้าอากาศเพสืที่อพบกสับพระองคห์
แตข่เกธิดขนรั้นหลสังจากการสมรสของเราในสวรรคห์กสับพระองคห์แลข้วและหนนที่งพสันปปหลสังจากทรีพที่ ระองคห์เสดล็จกลสับมายสัง
แผข่นดธินโลกนรีตรั้ ามทรีที่ถซูกแสดงใหข้เหล็นในวธิวรณห์ 19:11-21 จงเปรรียบเทรียบขข้อ 41 และ 42 กสับมสัทธธิว 24:27-31 ใน
มสัทธธิวขข้อ 27 และ 30 กลข่าวถนงการเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์ในสงข่าราศรีพรข้อมกสับเหลข่าพลโยธาทสัรั้งสธิรั้นแหข่ง
สวรรคห์ โดยมาเพสืที่อตข่อสซูข้ในศนกแหข่งอารมาเกดโดนและสถาปนาอาณาจสักรของพระองคห์ ขข้อ 28 ของมสัทธธิว 24 นทา
เสนอภาพของการฆข่าฟปันเหลข่ากองทสัพของปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์พรข้อมกสับบรรดานกในอากาศทรีที่มารบุมทนรั้งซากศพ
ของพวกเขาเหมสือนทรีที่มรีบอกไวข้ในวธิวรณห์ 19:17-21 ขข้อ 31 ของมสัทธธิวบททรีที่ 24 บอกวข่าพระครธิสตห์จะทรงใชข้เหลข่า
ทซูตสวรรคห์ของพระองคห์ไปยสังทบุกสข่วนของโลกเพสืที่อรวบรวมบรรดาผซูข้ทรีที่ถซูกเลสือกสรรไวข้ นสัที่นคสือพวกยธิว ซนที่งในตอนนสัรั้น
จะถซูกกระจสัดกระจายไปเพราะถซูกขข่มเหงในระหวข่างชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น ดสังนสัรั้นเราจนงเหล็นวข่า “ผซูข้
เกรีที่ยวนสัรั้นไดข้แกข่พวกทซูตสวรรคห์” เหมสือนกสับทรีที่ขข้อ 39 กลข่าวไวข้ พวกทซูตสวรรคห์จะรวบรวมเหลข่าคนชสัที่วทรีที่ยสังมรีชรีวตธิ
อยซูข่บนแผข่นดธินโลกและโยนเขาเหลข่านสัรั้นลงไปในนรก (ขข้อ 41, 42) ทซูตสวรรคห์เหลข่านสัรั้นจะรวบรวมพวกยธิวเขข้ามา
เพสืที่อเขข้าในอาณาจสักรของพวกเขาเชข่นกสัน (มธ. 24:31)
เพสืที่อเชสืที่อมโยงกสับเรสืที่องนรีรั้ จงอข่านมสัทธธิว 25:31-46 ซนที่งเลข่าถนงเหตบุการณห์ตอนเดรียวกสัน ดสังทรีที่เราจะศนกษาตข่อ
ไป ในบททรีที่ 25 ขข้อ 31 บอกเราถนงการเสดล็จมาของบบุตรมนบุษยห์พรข้อมกสับเหลข่าทซูตสวรรคห์ของพระองคห์เพสืที่อครอบ
ครองบนแผข่นดธินโลกนรีรั้ (จทาไวข้วข่านรีที่เกธิดขนรั้นหลสังจากการรสับขนรั้นไปของเหลข่าวธิสบุทธธิชนและหลสังจากความทบุกขห์ลทาบาก
นสัรั้น) ประชากรของประชาชาตธิเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูกรวบรวมกสันมาเขข้าเฝฟ้าพระองคห์ (มธ. 25:32) จะถซูกรวบรวมกสันเขข้า

มาโดยเหลข่าทซูตสวรรคห์ เราคธิดเชข่นนสัรั้น อาณาจสักรนสัรั้นทรีที่ถซูกกลข่าวถนงในมสัทธธิว 25:34 เปป็นอาณาจสักรเดรียวกสันกสับทรีที่
ถซูกกลข่าวถนงในมสัทธธิว 13:41, 43 และการลงโทษนสัรั้นในมสัทธธิว 25:46 กล็เปป็นอสันเดรียวกสันกสับของมสัทธธิว 13:42 คบุณ
ควรตสังรั้ ใจศนกษาพระคทาตอนเหลข่านรีรั้รข่วมกสัน คทาอบุปมาเรสืที่องอวนในขข้อ 47-50 บอกเลข่าเรสืที่องราวเดรียวกสัน และเรา
ควรศนกษามสันโดยคธิดถนงเรสืที่องนรีรั้ดข้วย
เมสืที่อเราพธิจารณาขข้อ 41 และ 43 เราจะเหล็นวข่าอาณาจสักรทรีที่ถซูกพซูดถนงตรงนรีรั้จะอยซูข่บนแผข่นดธินโลก พวกทซูต
สวรรคห์จะ “เกล็บกวาด...ออกไปจากอาณาจสักรของทข่าน” นสัที่นคสือ เกล็บกวาดคนทรีที่ไมข่รอดออกไป จากนสัรั้นผซูข้ชอบ
ธรรมจะสข่องแสงในอาณาจสักรนสัรั้นโดยไมข่ถซูกเคลสืที่อนยข้ายออกไปอรีกเลย นสัที่นบอกเปป็นนสัยวข่าอาณาจสักรนสัรั้นตข้องอยซูข่บน
แผข่นดธินโลกนรีรั้ซนที่งเปป็นทรีที่ๆพระเยซซูจะทรงพธิพากษาประชาชาตธิเหลข่านสัรั้นและสถาปนาอาณาจสักรของพระองคห์เองขนรั้น
มา

พบันธอุตผบักกคำดเมลล็ดหนนที่งซนที่งงอกขนนี้นแลห้วเปป็นตห้นไมห้ใหญก่
มธ 13:31-32 มก 4:30-32 ลก 13:18-19
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:31-32:
นรีที่เปป็นอรีกภาพหนนที่งทรีที่แสดงถนงเสข้นทางของยบุคนรีรั้ และมสันไมข่ใชข่ภาพทรีที่ดเรี ลย คทาอบุปมาเรสืที่องอสืที่นๆทรีที่เหลสือบอก
เลข่าถนงขข้าวละมานทรีที่อยซูข่ทาข่ มกลางขข้าวสาลรี, ปลาไมข่ดรีทรีที่อยซูข่กบสั ปลาดรี, เมลล็ดพสืชสข่วนใหญข่ของผซูข้หวข่านพสืชเสรียเปลข่าไป
ฯลฯ คทาอบุปมาเหลข่านรีรั้ไมข่ไดข้แสดงภาพของอาณาจสักรของพระครธิสตห์ทรีที่เตธิบโตขนรั้น, ขยายใหญข่ขนรั้น และพสัฒนาตสัวมสัน
เองและยนดครองโลก คทาอบุปมานรีรั้มสักถซูกตรีความวข่าแสดงถนงการเตธิบโตอสันยธิที่งใหญข่ของอาณาจสักรนสัรั้นในระหวข่างยบุคนรีรั้
แตข่เหล็นไดข้ชสัดวข่านสัที่นไมข่ใชข่เจตนาของพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดเลย
ผมคธิดวข่าตข่อไปนรีรั้คสือ ความหมายของคทาอบุปมานรีรั้ ในสมสัยพระคสัมภรีรห์ ครธิสตจสักรตข่างๆไดข้เรธิที่มตข้นขนรั้นโดยการ
หวข่านเมลล็ดพสืชแหข่งขข่าวประเสรธิฐเทข่านสัรั้น การเทศนา, การสสัที่งสอนและการเปป็นพยานสข่วนตสัว พวกเขาไปทบุกหน
ทบุกแหข่งเพสืที่อชข่วยผซูข้คนใหข้ไดข้รสับความรอด นสัที่นคสือหสัวใจและแกข่นแทข้แหข่งความเชสืที่อแบบครธิสเตรียนตามพระคสัมภรีรห์
ใหมข่ แตข่ขณะทรีที่ยบุคสมสัยทรีที่ชสัที่วรข้ายนรีรั้ดทาเนธินตข่อไป ความสทาคสัญกล็ถซูกเปลรีที่ยนจากการหวข่านเมลล็ดพสืชไปยสังการปลซูก
ตข้นไมข้แทน แทนทรีที่จะหวข่านขข่าวประเสรธิฐ ผซูข้คนในปปัจจบุบสันกลสับสนใจเกรีที่ยวกสับการสรข้างองคห์กรประจทานธิกาย,
สถาบสันและโปรแกรมการศนกษาตข่างๆ การเตธิบโตของนธิกายโรมสันคาทอลธิกคสือตสัวอยข่างทรีที่ดทรี รีที่สบุดของเรสืที่องนรีรั้ ระบบ
บาทหลวงทรีมที่ รีลทาดสับชสัรั้นตข่างๆซนที่งบสัดนรีรั้ถซูกคธิดวข่าเปป็นตสัวแทนของความเชสืที่อแบบครธิสเตรียนไมข่เคยปรากฏในพระ
คสัมภรีรห์ใหมข่เลย การทรีที่นธิกายเปป็นนายเหนสือเหลข่านสักเทศนห์และครธิสตจสักร, การเนข้นความสทาคสัญเรสือที่ งการศนกษาแทน
การประกาศขข่าวประเสรธิฐและการสสัที่งการโดยเหลข่าสสันตะปาปา, บธิชอป, เลขานบุการประจทานธิกายตข่างๆ ฯลฯ
แทนการทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์, การเนข้นเรสืที่องการสรข้างอบุปนธิสสัยทรีที่ดรีแทนการถซูกสรข้างใหมข่ – สธิที่งเหลข่านรีรั้
ลข้วนถซูกแสดงภาพโดยการเตธิบโตของตข้นไมข้ตข้นหนนที่ง นรีที่คสือสธิที่งทรีที่ผมคธิด และจงสสังเกตนกเหลข่านสัรั้นทรีที่มาเกาะในกธิที่ง
กข้านเหลข่านสัรั้น (ขข้อ 32) พวกมสันอาจมรีความหมายเหมสือนกสับนกเหลข่านสัรั้นในขข้อ 4 กล็ไดข้ มารรข้ายชธิงเมลล็ดพสืชออกไป
จากใจของผซูข้คนและซาตานนทาลสัทธธิสมสัยใหมข่นธิยมและความชสัวที่ รข้ายเขข้ามาในระบบใดกล็ตามทรีที่ใหญข่โต

ผมคธิดวข่า ภาพของระบบนธิกายใหญข่โตในชข่วงความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้นถซูกใหข้ไวข้ในวธิวรณห์ บททรีที่ 17 มสันดซู
เหมสือนเปป็นภาพๆหนนที่งของนธิกายโรมสันคาทอลธิกทรีที่ออกผลสบุดทข้ายทรีที่สซูงสบุดของมสัน โดยอาจมรีนกธิ ายอสืที่นๆเขข้ามารข่วม
วงดข้วยหลสังจากทรีพที่ วกวธิสบุทธธิชนถซูกรสับขนรั้นออกไปจากโลกแลข้ว จากนสัรั้นในวธิวรณห์บททรีที่ 18 จงอข่านขข้อ 2 ทรีที่บอกวข่า
ระบบชสัที่วรข้ายอสันยธิที่งใหญข่นรีรั้ซนที่งจะมรีฐานทรีที่มสัที่นอยซูข่ในโรมในขณะนสัรั้นถซูกแชข่งสาปโดยทซูตสวรรคห์องคห์นสัรั้นทรีที่กลข่าววข่า “บา
บธิโลนมหานครลข่มจมแลข้ว ลข่มจมแลข้ว กลายเปป็นทรีที่อาศสัยของผรีปปศาจ เปป็นทรีที่คบุมขสังของผรีโสโครกทบุกอยข่าง และ
เปป็นกรงของนกทอุกอยก่คำงทรีที่ไมข่สะอาดและนข่าเกลรียด” ผมเชสืที่อวข่าระบบศาสนาอสันยธิที่งใหญข่ทรีที่ไมข่ไดข้ตามพระคสัมภรีรห์ถซูก
แสดงภาพเปป็นตข้นไมข้นสัรั้นในมสัทธธิว 13:32 และลสัทธธิสมสัยใหมข่นธิยมและหลสักคทาสอนเทรียมเทล็จและการรสักโลก, ความ
เยข่อหยธิที่งของมนบุษยห์และวธิธรีการตข่างๆตามเนสืรั้อหนสังทรีที่มาพรข้อมกสับระบบดสังกลข่าวอยข่างหลรีกเลรีที่ยงไมข่ไดข้ถซูกแสดงภาพ
โดยนกเหลข่านสัรั้นซนที่งมาเกาะและททารสังอยซูข่ในกธิที่งกข้านของตข้นไมข้นสัรั้น การเนข้นหลสักคทาสอนเดธิมในการตข่อสซูข้กสับลสัทธธิสมสัย
ใหมข่นธิยม ตข้องตข่อตข้านตข้นไมข้เหลข่านสัรั้นทรีที่ใหข้ทรีที่พกสั พธิงแกข่ฝซูงนกชสัวที่ รข้าย เหมสือนกสับทรีที่มสันตข่อสซูข้กสับฝซูงนกเหลข่านสัรั้น จง
ศนกษาเรสืที่องนรีรั้โดยตสังรั้ ใจอธธิษฐาน พระวธิญญาณทรงบอกคบุณหรสือไมข่วาข่ นรีที่เปป็นการตรีความทรีที่ถซูกตข้องของคทาอบุปมานรีรั้ ?
จทาไวข้วข่าในพระคสัมภรีรรห์ ะบบแหข่งอารยธรรมและการปกครองของมนบุษยห์ถซูกแสดงภาพโดยตข้นไมข้มากกวข่า
หนนที่งครสัรั้ง ดซู ดาเนรียล 4:20, 22
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 13:18-19:
คทาอบุปมานรีรั้กล็ถซูกใหข้ไวข้ในมสัทธธิว 13:31, 32 เชข่นกสัน และในมาระโก 4:30-32 ในมสัทธธิวพระเยซซูทรงใชข้คทา
วข่า “อาณาจทกรแหว่งสวรรคข์” ตรงนรีพรั้ ระองคห์ตรสัสวข่า “อาณาจทกรของพระเจต้า” ซนที่งหมายถนงสธิที่งเดรียวกสัน นสัที่นคสือ เรา
คธิดวข่าคทาอบุปมานรีรั้เลข่าถนงพสัฒนาการของอาณาจสักรแหข่งชาวครธิสตห์ผซูข้ออกปากยอมรสับวข่าเชสืที่อพระเยซซู คสืออาณาจสักร
นสัรั้นซนที่งทข้ายทรีที่สดบุ แลข้วจะเปป็นอาณาจสักรสวรรคห์ทรีที่สมบซูรณห์แบบของพระเจข้า
แนข่นอนวข่าภาพตรงนรีรั้แสดงใหข้เหล็นวข่ากธิจกรรมของครธิสเตรียนเรธิที่มตข้นในตอนแรกเปป็นการหวข่านเมลล็ดพสืช
แหข่งขข่าวประเสรธิฐและการชข่วยผซูข้คนใหข้ไดข้รสับความรอด แตข่เสสืที่อมถอยไปสซูข่การสรข้างสถาบสันตข่างๆและนธิกายตข่างๆ
การออกไปประกาศขข่าวประเสรธิฐแกข่คนทสัรั้งปวงถซูกแสดงเปป็นภาพในคทาอบุปมาเรสืที่องผซูข้หวข่านในลซูกา 8:415 และการนทาขข่าวประเสรธิฐไปประกาศแกข่บรรดาคนบาปผซูข้หลงหายกล็ถซูกเรรียกวข่าเปป็นการหวข่านเมลล็ดพสืชเชข่นกสัน
ในเพลงสดบุดรี 126:5, 6: “บรรดาผผต้ททที่หวว่านดต้วยนทั้จาตาจะไดต้เกทที่ยวดต้วยเสทยงโหว่รต้องอยว่างชมืที่นบาน ผผต้ททที่รต้องไหต้ออกไป
หอบหกิทั้วเมลก็ดพมืชอทนมทคาว่ จะกลทบบต้านดต้วยเสทยงโหว่รต้องอยว่างชมืนที่ บาน นจาฟฟ่อนขต้าวของตนมาดต้วย” อธิสยาหห์บททรีที่ 32
เรธิที่มตข้นดข้วยคทาพยากรณห์แสนมหสัศจรรยห์เกรีที่ยวกสับพระครธิสตห์จอมกษสัตรธิยห์ผซูข้ทจรีที่ ะเสดล็จมาครอบครอง, พระองคห์ผซูข้จะ
ทรงเปป็น “เหมมือนททที่กจาบทงจากลม เปป็นททที่คทุต้มใหต้พต้นจากพายทุฝน” ฯลฯ และจากนสัรั้นขข้อ 20 กล็ปปิดทข้ายบทนสัรั้นโดย
กลข่าววข่า “ทว่านททที่หวว่านอยผว่ขต้างหต้วงนทั้จาทททั้งปวงกก็เปป็นสทุข ผผต้ททที่ปลว่อยใหต้ตทนวทวและตทนลาเททที่ยวอยผว่อยว่างอกิสระ” แนข่นอน
วข่าความหมายกล็คสือ ความสบุขมรีแกข่คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ออกไปประกาศขข่าวดรีทรีที่วาข่ พระครธิสตห์ไดข้ทรงสธิรั้นพระชนมห์เพสืที่อคน
บาปทสัรั้งหลายและทรงอยากยกโทษและชข่วยพวกเขาใหข้ไดข้รสับความรอด
และอธิสยาหห์ 52:7 ซนที่งถซูกยกขข้อความมาในโรม 10:15 กลข่าววข่า “เทต้าของผผต้ประกาศขว่าวประเสรกิฐมา กก็
งามสทกเทว่าใดททที่บนภผเขา ผผต้โฆษณาสทนตกิภาพ ผผต้ประกาศขว่าวประเสรกิฐแหว่งสกิที่งอทนประเสรกิฐ ”

อยข่างไรกล็ตาม เหมสือนกสับทรีที่คทาอบุปมาสข่วนใหญข่เกรีที่ยวกสับอาณาจสักรนสัรั้นสอน มรีแนวโนข้มทรีจที่ ะหลงไปสซูข่หลสัก
คทาสอนเทรียมเทล็จและสซูญเสรียขข้อความแหข่งขข่าวประเสรธิฐนสัรั้นและวธิธรีการตข่างๆและความรข้อนรนแหข่งความเชสืที่อแบบ
ครธิสเตรียนตามพระคสัมภรีรห์ใหมข่ เราพบขข้าวละมานถซูกหวข่านอยซูข่ทาข่ มกลางขข้าวสาลรี เราพบปลาไมข่ดรีอยซูข่ในอวนรข่วม
กสับปลาดรี เราพบหญธิงพรหมจารรีโงข่เขลาทรีที่ไมข่มรีนรั้ทามสันอยซูข่รข่วมกสับหญธิงพรหมจารรีทรีที่มรีปปัญญาและมรีนรั้ทามสันแหข่งความ
รอด ซนที่งรอคอยเจข้าบข่าวทรีที่จะเสดล็จมา ในขข้อความถนงครธิสตจสักรทสัรั้งเจล็ดแหข่งแควข้นเอเชรีย เราพบวข่าครธิสเตรียนทสัรั้ง
หลายของพระเจข้ากลายเปป็นพวกอบุข่นๆและสซูญเสรียความรสักดสัรั้งเดธิมของพวกเขาและยอมรสับพวกครซูสอนเทล็จ ดสัง
นสัรั้นในคทาอบุปมาเรสืที่องเมลล็ดมสัสตารห์ดจนงมรีคทาพยากรณห์หนนที่ง: พวกสาวกทรีที่ไดข้เรธิที่มตข้นภายใตข้พระบสัญชาทรีที่ใหข้ประกาศ
ขข่าวประเสรธิฐแกข่คนทสัที่วโลกจะมรีแนวโนข้มทรีที่จะปลซูกตข้นไมข้ตข่างๆแทนทรีที่จะหวข่านเมลล็ดพสืชแหข่งขข่าวประเสรธิฐ !
ในความฝปันของเนบซูคสัดเนสซารห์ในดาเนรียล 4 ตข้นไมข้ใหญข่ตข้นหนนที่งเปป็นภาพแสดงถนงอาณาจสักรของเขา,
การจสัดระเบรียบของเขาและความเปป็นกษสัตรธิยห์และการสถาปนาการปกครองของเขา ดสังนสัรั้นในทรีที่ๆเคยมรีเพรียง
ชบุมนบุมชนตข่างๆในทข้องถธิที่นทรีที่เปป็นพวกครธิสเตรียนทรีที่ประกาศขข่าวประเสรธิฐทบุกหนทบุกแหข่ง บสัดนรีรั้กลสับมรีองคห์กรประจทา
นธิกายตข่างๆเตธิบโตขนรั้นมา, สถาบสันตข่างๆทรีที่สนใจแตข่การเอาตสัวเองใหข้รอดแทนทรีที่จะนนกถนงหนข้าทรีที่หลสักในการ
ประกาศขข่าวประเสรธิฐ ในองคห์กรเชข่นนสัรั้น พวกครซูสอนเทล็จกล็แหข่กสันเขข้าไป พวกเขาอยากไดข้ตทาแหนข่ง ดข้วยถข้อยคทา
หลอกลวงพวกเขาจะคข้ากทาไรจากผซูข้คน พวกเขาเปป็นเลขานบุการประจทานธิกายและบธิชอปและคารห์ดธินสัลและ
สสันตะปาปาทรีที่อยซูข่ทาข่ มกลาง “นกเหลว่านททั้นในอากาศททมที่ าทจารทงอาศทยอยผว่ตามกกิที่งกต้าน” ของตข้นไมข้นสัรั้น
ภาพๆนรีรั้ถซูกสานตข่อในวธิวรณห์ 18 ในสบุดยอดศาสนจสักรทรีที่ยธิที่งใหญข่นสัรั้นซนที่งจะเปป็นครธิสตจสักรทางการประจทารสัฐ
ของปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์ทจรีที่ ะมาผซูข้นสัรั้น วธิวรณห์ 18:2 กลข่าววข่า “ทว่านไดต้รต้องประกาศดต้วยเสทยงกนกกต้องวว่า “บาบกิ
โลนมหานครลว่มจมแลต้ว ลว่มจมแลต้ว กลายเปป็นททที่อาศทยของผทปปีศาจ เปป็นททที่คทุมขทงของผทโสโครกททุกอยว่าง และเปป็นก
รงของนกททุกอยว่างททที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทยด” ดสังนสัรั้นบาบธิโลนฝป่ายวธิญญาณ, ครธิสตจสักรโลกซนที่งจะมาในยบุคแหข่ง
ความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น, จะเปป็น “ททที่อาศทยของผทปปีศาจ เปป็นททที่คทุมขทงของผทโสโครกททุกอยว่าง และเปป็นกรงของนกททุก
อยว่างททที่ไมว่สะอาดและนว่าเกลทยด” ขอใหข้เราระวสังแนวโนข้มอสันตรายนสัรั้นของการหสันไปสซูข่องคห์กรและสถาบสันตข่างๆ
แทนทรีที่จะหสันไปสซูข่งานหลสักเดรียวทรีที่ยธิที่งใหญข่ของความเชสืที่อแบบครธิสเตรียนตามพระคสัมภรีรให์ หมข่ – นสัที่นคสือ การแพรข่
ขข้อความแหข่งขข่าวประเสรธิฐไปยสังทบุกหนทบุกแหข่ง

เชรือนี้ ของผซูห้ทคคำอคำหคำร
มธ 13:33
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:33:
อรีกครสังรั้ ทรีที่คทาอบุปมานรีรั้ตอข้ งสอดคลข้องกสับคทาอบุปมาอสืที่นๆทรีที่เหลสือในการแสดงภาพของเสข้นทางทรีที่ชวสัที่ รข้ายของ
ยบุคทรีที่ชวสัที่ รข้ายนรีรั้ เชสืรั้อตรงนรีรั้ทรีที่คข่อยๆททาใหข้แปฟ้งดธิบฟซูขนรั้นทสัรั้งกข้อนไมข่ไดข้แสดงภาพขข่าวประเสรธิฐทรีที่พธิชตธิ โลกจนกระทสัที่งคน
ทสัรั้งโลกถซูกททาใหข้เปป็นครธิสเตรียนกสันหมด เชสืรั้อในพระคสัมภรีรห์ไมข่ไดข้เปป็นภาพของความดรี แตข่เปป็นภาพของความชสัที่วรข้าย
ขนมปปังซนที่งถซูกปรบุงใหข้ทซูตสวรรคห์เหลข่านสัรั้นแมข้แตข่ในเมสืองโสโดมกล็เปป็นขนมปปังไรข้เชสืรั้อ (ปฐก. 19:3) ขนมปปังทรีที่ถซูกรสับ
ประทานกสับลซูกแกะปปัสกาและในเทศกาลเลรีรั้ยงอรีกเจล็ดวสันทรีที่ตามมานสัรั้นตข้องเปป็นขนมปปังไรข้เชสืรั้อเนสืที่องจากมสันเปป็น

ภาพของพระเยซซู ผซูข้ทรงไมข่มรีบาปของเรา (อพย. 12:8, 15) ขนมปปังทรีที่ถซูกถวายเปป็นเครสืที่องบซูชาทรีที่แสดงภาพของ
พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นเครสืที่องสสัตวบซูชาของเราตข้องเปป็นขนมปปังไรข้เชสืรั้อ (ลนต. 2:4, 5) พระเยซซูทรงบสัญชาพวกสาวกวข่า
“จงระวสังเชสืรั้อของพวกฟารธิสรีและพวกสะดซูสรี” (มธ. 16:6-12; มาระโก 8:15) จากนสัรั้นขข้อความใน 1 โครธินธห์ 5:6-8
กล็แสดงออกอยข่างชสัดเจนวข่าครธิสเตรียนควรเปป็นผซูข้ทรีที่ไรข้เชสืรั้อ ความบาปของสมาชธิกครธิสตจสักรคนหนนที่งทรีที่ถซูกยอมใหข้
รข่วมสามสัคครีธรรมไดข้อยซูข่อาจนทาคนอสืที่นๆใหข้หลงผธิดไปดข้วย และดสังนสัรั้น “เชสืรั้อขนมเพรียงนธิดเดรียวยข่อมททาใหข้แปฟ้งดธิบฟซู
ทสัรั้งกข้อน” พวกเขาไดข้รสับบสัญชาใหข้กทาจสัดเชสืรั้อนสัรั้นออกไปเสรีย เพสืที่อทรีที่จะเปป็นแปฟ้งดธิบกข้อนใหมข่ทรีที่ไรข้เชสืรั้อ จงสสังเกตเปป็น
พธิเศษวข่าเชสืรั้อถซูกกลข่าววข่าเปป็นตสัวแทนของ “ความชสัที่วชข้าเลวทราม” (1 คร. 5:8) ดสังนสัรั้นมสันจนงชสัดเจนวข่าเชสืรั้อใน
มสัทธธิว 13:33 ไมข่ไดข้เปป็นภาพของขข่าวประเสรธิฐ ตรงกสันขข้ามพระเยซซูทรงยกภาพประกอบยบุคนรีรั้วข่ามรีลกสั ษณะ
เปป็นการแพรข่กระจายอยข่างชข้าๆของความชสัวที่ และหลสักคทาสอนเทรียมเทล็จ จนกระทสัที่งคนทสัรั้งโลกจะถซูกปนเปปปื้อนดข้วย
มสัน พรข้อมกสับลสัทธธิสมสัยใหมข่นธิยมในเกสือบทบุกนธิกาย, การรสักโลกในครธิสตจสักรทสัรั้งหลาย, การรสักเงธินและความเยข่อ
หยธิที่งและความไมข่เชสืที่อบนธรรมาสนห์, เราเหล็นผลลสัพธห์ตาข่ งๆของเชสืรั้อนสัรั้นทรีที่แพรข่กระจายไป
มสันสทาคสัญดข้วยทรีวที่ ข่าผซูข้หญธิงถซูกใชข้ตรงนรีรั้เพสืที่อแสดงภาพการแพรข่กระจายของหลสักคทาสอนเทล็จและความชสัที่ว
เปป็นไปไดข้ไหมวข่า มสันอข้างอธิงถนงการมรีสข่วนของพวกผซูข้หญธิงในการกข่อตสังรั้ ศาสนาเทรียมเทล็จตข่างๆ เชข่น ครธิสเตรียน
วธิทยาศาสตรห์, การทรงเจข้าเขข้าผรี, และการทรีที่ครธิสตจสักรสมสัยใหมข่เนข้นบทบาทของเพศหญธิง? ดร.สโกฟปิลดห์ กลข่าววข่า
“ในความหมายในทางไมข่ดรี ผซูข้หญธิงมสักเปป็นสสัญลสักษณห์ของอะไรบางอยข่างทรีที่อยซูข่ผดธิ ทรีที่ผธิดทางในเรสืที่องทางศาสนา”
และแนะนทาใหข้ศนกษาวธิวรณห์ 2:20 และวธิวรณห์ 17:1-6

ขอุนทรบัพยตซนที่งซก่อนไวห้ททที่ทอุก่งนคำ (ครือคนอริสรคำเอล)
มธ 13:44
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:44:
คบุณนข่าจะสสังเกตเหล็นแลข้ววข่าคทาอบุปมาเรสืที่องขข้าวละมาน (ขข้อ 24-30) และเรสืที่องอวน (ขข้อ 47-50) มรี
ลสักษณะทรีคที่ ลข้ายกสันมากๆ โดยแสดงภาพของการแยกจากกสันระหวข่างผซูทข้ รีที่รอดและผซูข้ทรีที่ไมข่รอดทรีจที่ ะมรีชรีวตธิ อยซูข่บน
แผข่นดธินโลกตอนสธิรั้นความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้นเมสืที่อพระเยซซูเสดล็จกลสับมาพรข้อมกสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนและพวกทซูตสวรรคห์
เพสืที่อครอบครอง ทสัรั้งคซูข่แสดงภาพอาณาจสักรนสัรั้นทรีที่ถซูกเรธิที่มตข้นและบรรดาผซูข้ทรีที่ไมข่รอด (ขข้าวละมานและปลาทรีที่ไมข่ด)รี ถซูก
ททาลาย คบุณสสังเกตเหล็นแลข้วเชข่นกสันวข่าคทาอบุปมาเรสืที่องเมลล็ดมสัสตารห์ด (ขข้อ 31, 32) และเรสืที่องเชสืรั้อนสัรั้น (ขข้อ 33) เปป็น
คทาอบุปมาแฝดทรีที่มรีคทาสอนคลข้ายกสันมากๆ ดสังนสัรั้นคทาอบุปมาเรสืที่องขบุมทรสัพยห์ทรีที่ซข่อนไวข้ในทบุข่งนาและเรสืที่องไขข่มบุกทรีที่มรีราคา
มากจนงเปป็นคทาอบุปมาแฝดทรีที่มรีความหมายเหมสือนกสันอยข่างชสัดเจน การจสับคซูข่คทาอบุปมาหกเรสืที่องนรีรั้เหล็นไดข้ชสัดวข่าเปป็นการ
จงใจ
คทาอบุปมาเรสืที่องแรกในบทนรีรั้ทรีที่เปป็นเรสืที่องของผซูข้หวข่านเปป็นคทาอบุปมาชนธิดทรีที่แตกตข่างออกไปโดยเกรธินที่ นทาคทาถาม
ทสัรั้งหมดนสัรั้นโดยเฉพาะจากมบุมมองของผซูข้ทรีที่นทาวธิญญาณ พระเยซซูในขณะนสัรั้นกทาลสังสอนเหลข่าผซูข้ทรีที่นทาวธิญญาณ (โดย
เฉพาะอยข่างยธิที่งพวกอสัครสาวก) เกรีที่ยวกสับปฏธิกธิรธิยาทรีที่มรีตอข่ ขข่าวประเสรธิฐซนที่งพวกเขาควรคาดวข่าจะเจอ บางคนจะไมข่

สนใจไยดรีแมข้แตข่นธิดเดรียว บางคนจะสนใจ แตข่ไมข่ไดข้รสับความรอด บางคนจะไดข้รสับความรอดแตข่ไมข่เกธิดผล และบาง
คนจะไดข้รสับความรอดและเกธิดผลมาก
คทาอบุปมาทสัรั้งเจล็ดเรสืที่องนรีรั้รวมกสันใหข้ภาพอสันสมบซูรณห์ของเสข้นทางของยบุคนรีรั้ โดยเฉพาะอยข่างยธิที่งหกเรสืที่อง
สบุดทข้าย (หกเปป็นเลขของมนบุษยห์) บอกเลข่าถนงความเสสืที่อมทรามลงของอารยธรรมและการบธิดเบสือนขข่าวประเสรธิฐ ,
การปนของไมข่ดรีเขข้ากสับของดรี จงจทาไวข้วข่าชาวโลกอยากไดข้คนทรีที่ปรสับตสัวใหข้เขข้ากสันเกข่ง แตข่องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรง
อยากไดข้คนทรีที่แยกออกจากกสันเกข่ง (2 คร. 6:14-18)
คทาอบุปมาเรสืที่องขบุมทรสัพยห์ทรีที่ซข่อนไวข้ในทบุข่งนา (ขข้อ 44) มสักถซูกตรีความผธิดอยซูข่บข่อยๆ ขบุมทรสัพยห์นสัรั้นไมข่ใชข่พระ
ครธิสตห์ พระครธิสตห์ไมข่ไดข้ถซูกซข่อนไวข้ มนบุษยห์ไมข่ไดข้ซสืรั้อพระองคห์ และหากพวกเขาพบพระองคห์แลข้ว พวกเขากล็ไมข่เอา
พระองคห์ไปซข่อนไวข้อรีก และพระครธิสตห์ไมข่ใชข่ไขข่มบุกทรีที่มรรี าคามากดข้วย และผซูข้คนไมข่ขายทบุกสธิที่งทรีที่ตนมรีเพสืที่อทรีที่จะพบพระ
องคห์ คนทสัรั้งหลายไมข่ไดข้รสับความรอดโดยการประพฤตธิ หรสือแมข้แตข่โดยการเสรียสละสธิที่งตข่างๆ แตข่โดยความเชสืที่อใน
พระครธิสตห์เพรียงเทข่านสัรั้น คทาอธธิบายของ ดร. สโกฟปิลดห์เกรีที่ยวกสับคทาอบุปมาเหลข่านรีรั้มรีประโยชนห์มากๆ ดร. สโกฟปิลดห์คดธิ
วข่า ขบุมทรสัพยห์ทรีที่ถซูกซข่อนไวข้ในทบุข่งนานรีรั้ คสือชนชาตธิอธิสราเอลและไขข่มบุกทรีที่มรีราคามากนสัรั้นคสือครธิสตจสักร, พระกายและ
เจข้าสาวของพระครธิสตห์ ซนที่งรวมผซูข้ทรีที่รอดแลข้วทบุกคนเขข้าไวข้ดวข้ ย

มอุกดคำเมล็ดหนนที่งมทรคำคคำมคำก (ครือครริสตจบักร)
มธ 13:45-46
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:45-46:
ดซูเหมสือนเปป็นทรีที่แนข่นอนวข่าไขข่มบุกทรีที่มรีราคามากนสัรั้นเปป็นตสัวแทนของทบุกคนทรีที่ไดข้รสับความรอด ซนที่งถซูกทราบ
ลข่วงหนข้าแลข้วโดยพระครธิสตห์ พระเยซซูทรงสละทธิรั้งทบุกสธิที่งทรีที่พระองคห์เคยมรี ความมสัที่งคสัที่ง, สงข่าราศรี, เกรียรตธิยศ,
สามสัคครีธรรมกสับพระบธิดา, ทบุกสธิที่งแหข่งสวรรคห์, การแซข่ซข้องสรรเสรธิญของเหลข่าทซูตสวรรคห์และสถานะโดยชอบของ
พระองคห์ในฐานะพระผซูข้สรข้างและองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า, และทรงถข่อมพระองคห์ลงมารสับสภาพผซูข้รสับใชข้คนหนนที่ง, คสือ
สภาพเนสืรั้อหนสังทรีที่เตล็มไปดข้วยความบาป, ในความยากจน, ความอสับอาย, ความทบุกขห์โศกและความเกลรียดชสัง, การ
ทดลองและความทบุกขห์เพสืที่อทรีที่จะไดข้พวกเราไป เรามรีคาข่ มากจรธิงๆในสายพระเนตรของพระองคห์! เราเปป็นไขข่มบุกทรีที่มรี
ราคามากทรีพที่ ระเยซซูทรงซสืรั้อดข้วยราคาอสันแสนแพงแหข่งการทบุกขห์ทรมานอสันโหดรข้ายและพระโลหธิตของพระองคห์
เอง ผมเหล็นวข่าขบุมทรสัพยห์ทรีที่ถซูกซข่อนในทบุข่งนานสัรั้นมรีความหมายแบบเดรียวกสัน พระเยซซูทรงทราบลข่วงหนข้าวข่าใครจะรสับ
ความรอดและทรงรสักเราพอทรีจที่ ะซสืรั้อเราดข้วยราคาอสันแสนเจล็บปวด พระองคห์ทรงสธิรั้นพระชนมห์เพสืที่อบาปของคนทสัรั้ง
โลก (1 ยอหห์น 2:2) แมข้พระองคห์ทรงทราบวข่าคนทสัรั้งโลกจะไมข่ยอมรสับความรอดกล็ตาม พระองคห์ทรงจข่ายคข่าทบุข่งนา
นสัรั้นทสัรั้งหมดแลข้ว นสัที่นคสือ ทสัรั้งโลก เพสืที่อทรีที่จะไดข้ขบุมทรสัพยห์ทรีที่ถซูกซข่อนไวข้นสัรั้น คสือคนเหลข่านสัรั้นทรีที่จะรสับความรอด เพราะเหล็น
ตข่างเลล็กนข้อยจาก ดร. สโกฟปิลดห์ ผมขอเลสือกการตรีความทรีที่วาข่ ขบุมทรสัพยห์ทรีที่ถซูกซข่อนไวข้นสัรั้น เชข่นเดรียวกสับไขข่มบุกทรีที่มรีราคา
มากนสัรั้น เปป็นตสัวแทนของดวงวธิญญาณเหลข่านสัรั้นทรีที่จะรสับความรอดโดยพระโลหธิตของพระครธิสตห์
พระคทาขข้อเหลข่านรีรั้มรีคข่าประเสรธิฐยธิที่ง “จงดซูเถธิด พระบธิดาทรงโปรดประทานความรสักแกข่เราทสัรั้งหลายเพรียง
ไร!” (1 ยอหห์น 3:1)

กคำรเลรือกปลคำในอวน (ครือคนททที่รอดในสมบัย 7 ปป)
มธ 13:47-50
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:47-50:
ในคทาอบุปมานรีรั้เชข่นเดรียวกสับในคทาอบุปมาเรสืที่องขข้าวละมาน วลรีทวรีที่ ข่า “การสธิรั้นสบุดของโลก” หมายถนง การสธิรั้น
สบุดของยบุคนรีรั้ ยบุคนรีรั้ถซูกเรรียกในพระคสัมภรีรห์วาข่ เปป็น “เวลากทาหนดของคนตข่างชาตธิ” (ลซูกา 21:24) เพราะวข่าคนตข่าง
ชาตธิจะมรีบทบาทสทาคสัญกวข่าในการสรข้างความสสับสนแหข่งสงครามและความยากลทาบากและความบาป จนกระทสัที่ง
พระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาและทรงททาใหข้พวกยธิวกลสับมามรีบทบาทอรีกครสังรั้ ทรีที่เยรซูซาเลล็ม เวลากทาหนดของคนตข่างชาตธิ
ไดข้เรธิที่มตข้นขนรั้นพรข้อมกสับเนบซูคสัดเนสซารห์ ในความหมายทรีที่จทากสัดยธิที่งขนรั้น คทาอบุปมานรีรั้กทาลสังพซูดถนงยบุคครธิสตจสักร แตข่การ
สธิรั้นสบุดของยบุคนรีรั้จะมา ไมข่ใชข่ตอนทรีที่พวกวธิสทบุ ธธิชนถซูกรสับขนรั้นไป แตข่ตอนทรีที่พระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาเพสืที่อททาลาย
อาณาจสักรเหลข่านสัรั้นของโลกนรีรั้และเพสืที่อสถาปนาอาณาจสักรของพระองคห์เองตอนสธิรั้นความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น จง
เปรรียบเทรียบคทาอบุปมานรีรั้กสับคทาอบุปมาเรสืที่องขข้าวละมานในขข้อ 24-30 และคบุณจะเหล็นวข่าความหมายเกสือบเปป็นแบบ
เดรียวกสันเลย ตอนสธิรั้นยบุคนรีรั้ โลกนรีรั้กจล็ ะยสังมรีขข้าวละมานอยซูข่ทาข่ มกลางขข้าวสาลรีและปลาไมข่ดรีซนที่งไมข่ไดข้อยซูข่ในทะเล
เทข่านสัรั้น แตข่อยซูข่ในอวนกสับปลาทรีที่ดรีดวข้ ย เราถซูกเตสือนความจทาอรีกครสังรั้ วข่าพวกทซูตสวรรคห์เปป็นผซูข้เกรีที่ยวทรีที่จะ “แยกคนชสัที่ว
ออกจากคนชอบธรรม” ขข้อ 50 เชข่นเดรียวกสับขข้อ 42 บอกวข่านรกเปป็นเตาไฟจรธิงๆ

คนททที่เรทยนรซูแห้ ลห้วททที่เอคำของออกมคำจคำกคลบังของตน
มธ 13:52
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 13:52:
จงสสังเกตขข้อปฏธิบสัตธิเหลข่านสัรั้นสทาหรสับบรรดานสักเทศนห์และอาจารยห์ในขข้อ 52 คนทสัรั้งหลายทรีที่เขข้าใจคทาอบุปมา
เหลข่านรีรั้เกรีที่ยวกสับอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์และเสข้นทางของยบุคนรีรั้และเหตบุการณห์ตาข่ งๆในอนาคตซนที่งถซูกพยากรณห์ไวข้
อยข่างชสัดเจนแลข้ว ไมข่เพรียงตข้องเทศนาเกรีที่ยวกสับอดรีต นสัที่นคสือ “ของเกข่า” เทข่านสัรั้น แตข่ตอข้ งเทศนาเกรีที่ยวกสับอนาคต นสัที่น
คสือ “ของใหมข่” ดข้วย คนทรีที่ไมข่เขข้าใจเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรทรีที่จะมานสัรั้นของพระครธิสตห์และเสข้นทางของยบุคนรีรั้ทรีที่นทาไปสซูข่
มสัน, ขข้อลนกลสับตข่างๆเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์, กล็ไมข่พรข้อมทรีที่จะเทศนาครนที่งหนนที่งของพระคสัมภรีรห์ เหตบุฉะนสัรั้น จง
ระวสังและ “จงหมสัที่นศนกษาคข้นควข้าเพสืที่อสทาแดงตนเองใหข้เปป็นทรีที่ชอบพระทสัยพระเจข้า เปป็นคนงานทรีที่ไมข่ตข้องละอาย
แยกแยะพระวจนะแหข่งความจรธิงนสัรั้นไดข้อยข่างถซูกตข้อง”

สหคำยของเจห้คำบก่คำวททที่ยงบั ไมก่ไดห้อดอคำหคำร
มธ 9:14-15 มก 2:18-20 และ ลก 5:33-35
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับคคคำออุปมคำนทนี้:
พวกฟารธิสรีเจาะจงวธิพากษห์วธิจารณห์พระเยซซูทรีที่ไมข่ถสืออดอาหาร โดยเรรียกพระองคห์วาข่ เปป็นคนกธินเตธิบ , คนดสืมที่
นรั้ทาองบุข่นมาก, และคบหาสมาคมกสับพวกคนบาป (มธ. 11:19; ลซูกา 7:34) พระเยซซูไมข่ไดข้ทรงตข่อตข้านการถสืออด

อาหาร การถสืออดอาหารของยอหห์นและพวกสาวกของเขาคงเปป็นเรสืที่องทรีที่พอพระทสัยพระเจข้าเปป็นแนข่เพราะมสันไมข่
ถซูกตธิเตรียนตรงไหนเลย อยข่างไรกล็ตาม การถสืออดอาหารของพวกฟารธิสรีนสัรั้นเปป็นการหนข้าซสืที่อใจคด (มธ. 6:16; ลซูกา
18:12) เหมสือนกสับทรีที่ถซูกประณามในอธิสยาหห์ 58:3-5 อยข่างไรกล็ตาม พวกสาวกของพระเยซซูกล็ไมข่ไดข้ถซูกสอนใหข้ถสือ
อดอาหารเพราะวข่าพระองคห์ ผซูข้ทรงเปป็นเจข้าบข่าวนสัรั้น ยสังอยซูข่กสับพวกเขา เวลาแหข่งความทบุกขห์ใจของพวกเขา แหข่ง
การรอคอยฤทธธิธิ์เดชฝป่ายวธิญญาณและการทรีพที่ วกเขาถซูกขข่มเหงจะมาหลสังจากทรีที่เจข้าบข่าวนสัรั้นทรงถซูกพาตสัวไปแลข้ว
แลข้วพวกเขาจะถสืออดอาหารเมสืที่อถนงเวลานสัรั้น ขข้อ 15 บอกเปป็นนสัยวข่าพวกสาวกคงถสืออดอาหารแนข่ๆในระหวข่าง
การรอคอยกข่อนถนงวสันเพล็นเทคอสตห์นสัรั้นหลสังจากทรีพที่ ระเยซซูทรงถซูกรสับขนรั้นไปเพรียงไมข่นาน (กธิจการ 1:12-14) เปาโล
ถสืออดอาหารเชข่นเดรียวกสัน โดยอธธิษฐานขอฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ (กธิจการ 9:9, 11, 17) ตข่อมาบา
รนาบสัส, เปาโลและนสักเทศนห์และอาจารยห์คนอสืที่นๆกล็ถสืออดอาหารขณะทรีที่พวกเขาอธธิษฐานและรอคอยตข่อพระ
พสักตรห์พระเจข้า (กธิจการ 13:1-3)

กคำรเอคำทก่อนผห้คำทอใหมก่มคำปะเสรือนี้ เกก่คำ
และนนี้คคำองอุก่นใหมก่กบับถอุงหนบังเกก่คำ
มธ 9:16-17 มก 2:18-21 ลก 5:33-36
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับคคคำออุปมคำ 2 เรรืที่องนทนี้:
ภาพประกอบหรสือคทาอบุปมาสองเรสืที่องนรีรั้ทรีที่พระเยซซูทรงใชข้มรีบสันทนกอยซูข่ในมสัทธธิว 9:16, 17; มาระโก 2:21,
22 และลซูกา 5:36-39 แนข่นอนวข่าคบุณคงเหล็นแลข้ววข่าหนสังสสือขข่าวประเสรธิฐสามเลข่ม – มสัทธธิว, มาระโก, ลซูกา –
บอกเลข่าเรสืที่องราวเดรียวกสัน ขณะทรีที่ยอหห์นเลข่าเหตบุการณห์หลายอยข่างทรีที่แตกตข่างออกไป รวมถนงคทาเทศนาและคทาสอน
ตข่างๆของพระเยซซูทรีที่ไมข่ไดข้ใหข้ไวข้ในสามเลข่มนรีรั้ดข้วย ดข้วยเหตบุนรีรั้เอง มสัทธธิว, มาระโก, และลซูกาจนงถซูกเรรียกวข่า “หนสังสสือ
ขข่าวประเสรธิฐทรีที่มรีเนสืรั้อหาคลข้ายกสัน” คสือเปป็นหนสังสสือขข่าวประเสรธิฐทรีที่มรีเคข้าโครงเรสืที่องคลข้ายกสันมากๆ
คทาอบุปมาสองเรสืที่องนรีรั้ในมสัทธธิว 9:16,17 มรีความหมายเดรียวกสัน “เสสืรั้อเกข่า” ในขข้อ 16 คสือ พธิธรีการตข่างๆ
ของพระราชบสัญญสัตธิของโมเสส รวมถนงประเพณรีและธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิตข่างๆทรีที่พวกฟารธิสรีสรข้างขนรั้นเพธิที่มเตธิมเขข้ากสับ
พระราชบสัญญสัตธิดวข้ ย พวกเขาอยากใหข้พระเยซซูตรีความตามพวกเขาในเรสืที่องสะบาโต, ปฏธิบสัตธิตามธรรมเนรียมของ
พวกเขาในการถสืออดอาหาร, ถสือวข่าการเขข้าสบุหนสัตเปป็นสธิที่งสทาคสัญยธิที่ง รวมถนงเรสืที่องระบบปบุโรหธิตและการถวายสสัตว
บซูชาตข่างๆดข้วย หลายครสัรั้งพวกเขาโตข้แยข้งกสับพระเยซซูเพราะวข่าพระองคห์ไมข่ทรงททาใหข้คทาสอนของพระองคห์
สอดคลข้องกสับประเพณรีตข่างๆของพวกเขาหรสือเขข้ากสันกสับสข่วนทรีที่เปป็นพธิธรีการแหข่งพระราชบสัญญสัตธิของโมเสส นรีที่เปป็น
ความจรธิงเกรีที่ยวกสับสะบาโต (มธ. 12:1-14), เกรีที่ยวกสับการลข้างมสือ, เกรีที่ยวกสับธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิเรสืที่อง “โกระบสัน”
(มสัทธธิว 15:1-11; มาระโก 7:1-13) ดสังนสัรั้นพระเยซซูจนงกทาลสังอธธิบายตรงนรีรั้วข่าพระองคห์มธิไดข้เสดล็จมาเพรียงเพสืที่อทรีจที่ ะ
ปฏธิบสัตธิตนใหข้สอดคลข้องกสับธรรมเนรียมตข่างๆของพวกฟารธิสรีและอยซูข่ใตข้บสังคสับและเปป็นสข่วนหนนที่งของพระราชบสัญญสัตธิ
ในเรสืที่องพธิธกรี าร ตรงกสันขข้าม พระองคห์ไดข้เสดล็จมาเพสืที่อทรีจที่ ะนทาพสันธสสัญญาอสันใหมข่ถอดดข้ามมาใหข้ พระเยซซูมธิไดข้เสดล็จ
มาเพสืที่อทรีที่ปะเขข้ากสับพระราชบสัญญสัตธิซนที่งลข้มเหลวทรีที่จะชข่วยมนบุษยห์ใหข้ไดข้รสับความรอดเพราะเหตบุความอข่อนแอของเนสืรั้อ

หนสังทรีที่บาป (โรม 7:10-14; 8:3) ตรงกสันขข้าม พระองคห์ไดข้เสดล็จมาแลข้วตอนนรีรั้เพสืที่อทรีที่จะททาใหข้ภาพเลล็งและพธิธรีการ
ทบุกอยข่างสทาเรล็จจรธิงและนทาพสันธสสัญญาใหมข่นสัรั้นเขข้ามา
เมสืที่อพระครธิสตห์ทรงสธิรั้นพระชนมห์ กล็ไมข่มรีการถวายสสัตวบซูชาอรีกตข่อไปแลข้ว เมสืที่อพระองคห์ทรงเปป็นขนรั้นจากตาย
และเสดล็จขนรั้นไปสซูข่เบสืรั้องขวาพระหสัตถห์ของพระเจข้า ระบบปบุโรหธิตกล็ไมข่มรีความจทาเปป็นอรีกตข่อไปเนสืที่องจากพระองคห์ทรง
เปป็นมหาปบุโรหธิตของเราแลข้ว (ฮบ. 4:14-16; 7:25; 9:11-15) เนสืที่องจากบสัดนรีรั้หลสักคทาสอนเรสืที่องการบสังเกธิดใหมข่และ
การเขข้าสบุหนสัตทางใจปรากฏชสัดเจนแลข้ว การเขข้าสบุหนสัตทางเนสืรั้อหนสังจนงไมข่ใชข่สธิที่งทรีที่ครธิสเตรียนแหข่งพระคสัมภรีรห์ใหมข่
ตข้องปฏธิบสัตธิ ทสัรั้งหนสังสสือกาลาเทรียและหนสังสสือฮรีบรซูไดข้ถซูกเขรียนขนรั้นเพสืที่ออธธิบายอยข่างชสัดเจนวข่าพระราชบสัญญสัตธิทรีที่เปป็น
พธิธรีการไดข้ททาหนข้าทรีที่ของมสันสทาเรล็จแลข้วในการยกตสัวอยข่างประกอบความจรธิงฝป่ายวธิญญาณ บสัดนรีรั้พระครธิสตห์ไดข้เสดล็จ
มาและททาใหข้พระราชบสัญญสัตธิทรีที่เปป็นพธิธรีการสทาเรล็จแลข้ว พสันธสสัญญาใหมข่มรีอทานาจมากกวข่าพสันธสสัญญาเกข่า และดรี
กวข่าดข้วย จงอข่านกาลาเทรีย 4:22-31 ซนที่งแสดงใหข้เหล็นพสันธสสัญญาสองแบบนสัรั้น, ระบบทรีที่แตกตข่างกสันสองระบบนสัรั้น
คสือ พระราชบสัญญสัตธิและพระคบุณ พระเยซซูไดข้ทรงนทาเสสืรั้อผข้าชบุดใหมข่มาใหข้แลข้ว มสันไมข่ใชข่การปะซข่อมประเพณรีตข่างๆ
ของพวกฟารธิสรี พระองคห์ทรงสลสัดทธิรั้งพธิธรีการตข่างๆ, การเขข้าสบุหนสัต, การถวายสสัตวบซูชาตข่างๆ ฯลฯ ของพระราช
บสัญญสัตธิทรีที่เปป็นพธิธรีการแลข้ว พระองคห์ไมข่ไดข้เอานรั้ทาองบุข่นใหมข่แหข่งขข่าวประเสรธิฐใสข่เขข้าไปในถบุงหนสังเกข่านสัรั้น ดซู ฮรีบรซู 8:713 เชข่นกสัน
แนข่นอนวข่าคบุณเขข้าใจวข่าภาคพสันธสสัญญาเดธิมไดข้รบสั การดลใจพอๆกสับภาคพสันธสสัญญาใหมข่และสอนเรสืที่อง
ความรอดโดยพระคบุณ, และบอกลข่วงหนข้าถนงการสธิรั้นพระชนมห์ของพระครธิสตห์เพสืที่อคนบาปทสัรั้งหลาย (ปฐก. 15:6;
อสย. 53; กจ. 10:43) แตข่คทาสอนเหลข่านสัรั้นไดข้ถซูกพวกฟารธิสรีเพธิกเฉยเปป็นสข่วนใหญข่และพวกเขาปฏธิบสัตธิตนใหข้
สอดคลข้องกสับตสัวหนสังสสือของพระราชบสัญญสัตธิโดยไมข่เขข้าใจความหมายนสัรั้น (ดซู ขข้อ 13) พระเยซซูทรงนทาระบบการ
จสัดการแบบใหมข่เขข้ามาแลข้ว พระเยซซูมธิไดข้ทรงกทาจสัดทธิงรั้ พระราชบสัญญสัตธิของโมเสส แตข่ทรงททาใหข้พธิธรีการเหลข่านสัรั้นทรีที่
เปป็นภาพเลล็งถนงพระองคห์สทาเรล็จจรธิงแลข้ว เรายสังควรเรรียนภาคพสันธสสัญญาเดธิมอยซูข่เหมสือนเดธิม (ลซูกา 24:25-27;
ยอหห์น 5:39, 46; รม. 15:4; 1 คร. 10:11; 2 ทธ. 3:16) อยข่างไรกล็ตาม เราไมข่จทาเปป็นตข้องปฏธิบสัตธิตามพธิธกรี าร
ตข่างๆของภาคพสันธสสัญญาเดธิมทรีเที่ กรีที่ยวขข้องกสับการเขข้าสบุหนสัต, การรสับประทานอาหาร, สะบาโตแบบตข่างๆ ฯลฯ
(คส. 2:13-17)
“ถบุงหนสัง” ในมสัทธธิว 9:17 คสือถบุงหนสังทรีที่มสักเปป็นหนสังแพะและถซูกเยล็บเขข้าอยข่างดรีเพสืที่อใชข้บรรจบุนรั้ทาองบุข่น ถบุง
หนสังทรีที่ถซูกฟอกมาใหมข่ๆจะยสืดตสัวไดข้และไมข่ฉรีกขาดหากนรั้ทาองบุข่นถซูกหมสัก แตข่หนสังทรีที่เกข่ากวข่าจะฉรีกขาดหากเอานรั้ทาองบุข่น
ใหมข่ใสข่เขข้าไป ดสังนสัรั้นขข่าวประเสรธิฐของพระครธิสตห์และคทาสอนของพระองคห์จงน ยธิที่งใหญข่เกธินกวข่าทรีจที่ ะถซูกหข่อหบุข้มอยซูข่
ภายในพธิธกรี ารและธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิและประเพณรีเหลข่านสัรั้นของพวกฟารธิสรี พระองคห์ผซูข้ทรงเปป็นผซูข้ออกพระราช
บสัญญสัตธิ ทรงถอดเสสืรั้อผข้าเกข่านสัรั้นและเอาถบุงหนสังเกข่านสัรั้นออกไป ซนที่งใชข้พระราชบสัญญสัตธิทรีที่เปป็นพธิธรีการเปป็นพาหนะเพสืที่อ
นทาไปสซูข่ความจรธิงฝป่ายวธิญญาณ และทรงใชข้ของใหมข่ในเวลาทรีพที่ ระองคห์ทรงเลสือกแลข้ว และเมสืที่อพระองคห์ทรงใชข้งาน
ของเกข่าเหลข่านสัรั้นเสรล็จตามจบุดประสงคห์ของพระองคห์แลข้ว

ชบัที่วอคำยอุททที่บก่น
มธ 11:16-19 ลก 7:29-35
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 11:16-19:
คนชสัวที่ ทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์มรีทสัศนคตธิทรีที่เหมสือนกสัน คสือ ชอบใชข้ขข้ออข้างตข่างๆ (ลซูกา 14:18) ตรงนรีรั้เราเรรียนรซูข้
วข่าพวกยธิวทรีที่เปป็นคนชสัที่วซนที่งไมข่อยากฟปังคทาเทศนาของยอหห์นผซูข้ใหข้บสัพตธิศมา กล็ยสืนกรานวข่าเขามรีผรีเขข้าสธิง ในสมสัย
ปปัจจบุบสันผซูข้คนคงกลข่าววข่ายอหห์นเปป็นคนคลสัที่งศาสนาหรสือเพรีรั้ยนหรสือเสรียสตธิไปแลข้ว คทาวธิพากษห์วจธิ ารณห์นรีรั้อาจถซูกกลข่าว
โดยคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไมข่ยอมรสับบสัพตธิศมาเพราะวข่าพวกเขาไมข่ไดข้แสดงใหข้เหล็นหลสักฐานของการกลสับใจใหมข่เลย (มธ.
3:7, 8) พวกผซูนข้ ทาของคนยธิวไมข่ยอมรสับการรสับใชข้ของยอหห์น (มธ. 21:25) ตรงนรีรั้เราเรรียนรซูข้คทาวธิพากษห์วจธิ ารณห์เกรีที่ยว
กสับพระเยซซูเชข่นกสัน พระองคห์ทรงถซูกเรรียกวข่าเปป็น “คนกธินเตธิบและดสืที่มนรั้ทาองบุข่นมาก เปป็นมธิตรสหายกสับคนเกล็บภาษรี
และคนบาป” ดซูเหมสือนเปป็นเรสืที่องนข่าตกใจทรีคที่ นเหลข่านสัรั้นวธิพากษห์วจธิ ารณห์พระเยซซูเจข้าวข่าเปป็นคนกธินเตธิบและคนดสืที่ม
จสัด ซนที่งเราทราบวข่าไมข่เปป็นความจรธิงเลย และพวกเขากล็บอกเปป็นนสัยวข่าโดยการคบหาสมาคมกสับพวกคนเกล็บภาษรี
และคนบาป พระองคห์จนงทรงเหล็นชอบกสับคนเหลข่านสัรั้นและคบคนไมข่ดรี ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่สสัตยห์จรธิงคาดหวสังไดข้
เลยวข่าจะเจอกสับการขข่มเหงแบบนสัรั้น (2 ทธ. 3:12) และควรชสืที่นชมยธินดรีเมสืที่อพวกเขาถซูกขข่มเหงเพราะเหล็นแกข่พระ
เยซซู (มธ. 5:10-12; ลก. 6:22, 23) สข่วนทข้ายของมสัทธธิว 11:19 ทรีกที่ ลข่าววข่า “พระปปัญญากล็ปรากฏวข่าชอบธรรม
แลข้วโดยผลแหข่งพระปปัญญานสัรั้น” หมายความวข่า คนทรีที่มรีปปัญญาอยข่างแทข้จรธิงจะเหล็นและเขข้าใจความจรธิงเกรีที่ยวกสับ
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ดทาเนธินชรีวตธิ เหมสือนกสับทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา ความจรธิงจะเผยออกมาในทรีที่สบุด และคนเหลข่านสัรั้นทรีที่
ดทาเนธินชรีวธิตอยข่างระมสัดระวสังและเปปปี่ยมดข้วยการอธธิษฐานอยข่างแทข้จรธิงเพสืที่อททาใหข้พระเยซซูพอพระทสัยกล็ไมข่จทาเปป็นตข้อง
กลสัวคทากลข่าวรข้ายตข่างๆของคนชสัที่ว

คนททที่รบับกคำรยกหนทแนี้ ลห้วททที่ไมก่ยอมยกหนทนี้ใหห้แกก่คนอรืนที่
มธ 18:21-35
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 18:21-35:
ลซูกา 17:3,4 คลข้ายคลนงกสับขข้อ 21 และ 22 ตรงนรีรั้ คทาสอนทรีที่ชดสั เจนของพระคทาสองขข้อนรีรั้เปป็นสธิที่งทรีที่เราไมข่
อาจปฏธิเสธไดข้เลย หลายคนรซูข้สนกวข่าหากพรีที่นข้องคนใดททาบาปผธิดซรั้ทาเดธิมกสับคนๆหนนที่งถนงสามครสัรั้ง เขากล็ไมข่ควรไดข้รสับ
การยกโทษ เปโตรใจกวข้างกวข่าและเตล็มใจทรีที่จะยกโทษใหข้ถนงเจล็ดครสัรั้ง (ขข้อ 21) แตข่พระเยซซูตรสัสอยข่างชสัดเจนวข่าคนๆ
นสัรั้นควรไดข้รสับการยกโทษอยข่างนข้อย “เจล็ดสธิบครสัรั้งคซูณดข้วยเจล็ด” หรสือ 490 ครสังรั้ อสันทรีจที่ รธิงแลข้ว ในทางปฏธิบสัตธินสัที่น
หมายถนงจทานวนครสัรั้งทรีที่ไมข่จทากสัด หากคบุณยกโทษใหข้พรีที่นข้องของคบุณ 490 ครสัรั้ง คบุณกล็นข่าจะมรีนธิสสัยชอบยกโทษใหข้แลข้ว
และเลธิกนธิสสัยเจข้าคธิดเจข้าแคข้น จทาไวข้วข่าครธิสเตรียนไมข่ควรเปป็นเหมสือนคนทรีที่ไมข่รอดในโลกทรีที่ชวสัที่ นรีรั้
คทาอบุปมาทรีที่โดดเดข่นของพระเยซซูในขข้อ 23 ถนง 34 มรีคทาสอนหนนที่งทรีที่เราไมข่ควรพลาด “กษสัตรธิยห์” องคห์นสัรั้น
(ขข้อ 23) เปป็นตสัวแทนของพระเจข้า คนทรีที่ถซูกพาตสัวมาหาพระองคห์ซนที่งเปป็นหนรีรั้หนนที่งหมสืที่นตะลสันตห์คสือ ใครกล็ไดข้ในพวก
เรา หนนที่งหมสืที่นตะลสันตห์คงเทข่ากสับเงธินปรธิมาณมหาศาล เงธินตะลสันตห์หนนที่งมรีคข่าเทข่ากสับประมาณ 1,940 ดอลลารห์สหรสัฐ

ทองคทาตะลสันตห์หนนที่งมรีคข่าเทข่ากสับประมาณ 29,000 ดอลลารห์สหรสัฐ ดสังนสัรั้น แมข้แตข่เงธินหนนที่งหมสืที่นตะลสันตห์กล็คงเทข่ากสับ
อยข่างนข้อย 19 ลข้านดอลลารห์สหรสัฐ! นสัที่นแสดงภาพประกอบวข่าพระเจข้าทรงรซูข้สนกอยข่างไรเกรีที่ยวกสับบาปทสัรั้งหลายของ
เราทรีที่กระททาตข่อพระองคห์ เราตธิดหนรีรั้พระองคห์มากมายมหาศาล มากกวข่าทรีที่เราจะจข่ายไหว มากกวข่าทรีใที่ ครอสืที่นใดเคย
ตธิดหนรีรั้เรา ขข้อ 25 แสดงใหข้เหล็นถนงสธิที่งทรีที่เราสมควรไดข้รบสั อยข่างสาสม หากพระเจข้าจะทรงเอาทบุกสธิที่งทรีที่เรามรีไปจาก
เรา – ชรีวตธิ ของเรา, ครอบครสัวของเรา, ทรสัพยห์สธิที่งของๆเรา – และโยนจธิตวธิญญาณของเราลงไปในนรก มสันกล็ยสังไมข่
สมกสับทรีที่เราสมควรไดข้รสับอยข่างสาสมเลย! โอข้ ความชสัที่วของเราชข่างลรั้ทาลนกยธิที่งนสัก! ความบาปของเราทรีที่กระททาผธิดตข่อ
พระเจข้าชข่างเลวรข้ายเหลสือเกธิน!
ขข้อ 26 แสดงใหข้เหล็นทข่าทรีทรีที่พวกเราหลายคนเคยมรีตข่อพระเจข้าตอนทรีที่เรามาขอใหข้พระองคห์ยกโทษใหข้ ตอน
นสัรั้นผมรซูข้ตวสั วข่าผมตธิดหนรีรั้พระเจข้าเยอะมากเหลสือเกธิน เพราะไมข่รซูข้ถนงความชสัที่วแหข่งจธิตใจของผม ผมจนงไดข้สสัญญาวข่าจะ
ททาใหข้พระองคห์พอพระทสัย, สสัญญาวข่าจะดทาเนธินชรีวธิตในทางทรีที่ถซูก, และไมข่ททาใหข้พระองคห์เสสืที่อมเสรียเกรียรตธิอรีก แตข่ผม
กล็มธิไดข้รกสั ษาคทาสสัญญาเหลข่านสัรั้นของผม ผมคธิดวข่าไมข่มใรี ครเคยรสักษาคทาสสัญญาแบบนสัรั้นไดข้อยข่างสมบซูรณห์แบบ
ขข้อ 27 แสดงใหข้เหล็นวข่าพระเจข้าทรงรซูสข้ นกอยข่างไรเกรีที่ยวกสับบาปทสัรั้งหลายของเรา เพราะทรงรซูข้สนกสงสาร
กษสัตรธิยห์องคห์นสัรั้นจนง “โปรดยกหนรีรั้ปลข่อยตสัวเขาไป” เมสืที่อเราไดข้พบสสันตธิสบุขกสับพระเจข้า เรากล็พบมสันไมข่ใชข่เพราะวข่าเรา
จะชทาระหนรีรั้เมสืที่อถนงเวลาทรีที่กทาหนด แตข่เพราะการยกโทษทรีพที่ ระองคห์ประทานใหข้เราเปลข่าๆ หนรีรั้นสัรั้นถซูกชทาระแลข้วโดย
อรีกผซูข้หนนที่ง นสัที่นคสือพระเยซซูครธิสตห์
คราวนรีรั้จงเปรรียบเทรียบการกระททาผธิดทรีที่ชายคนหนนที่งกระททาตข่ออรีกคนหนนที่งและพระเจข้าทรงเหล็นมสัน
อยข่างไรในขข้อ 28 ขนาดของความผธิดนสัรั้นถซูกแสดงภาพเปป็น “หนนที่งรข้อยเดนารธิอสัน” กระนสัรั้นจธิตใจทรีที่เจข้าคธิดเจข้าแคข้น
และไมข่ยอมยกโทษใหข้ทรีที่ชายคนหนนที่งมรีตข่ออรีกคนกล็ถซูกแสดงเปป็นภาพในขข้อ 28 และ 29 หลสังจากทรีที่พระเจข้าทรงยก
โทษใหข้เราอยข่างบรธิบซูรณห์แลข้ว เราจะดซูใจแคบ, ใจรข้าย, อกกตสัญญซูในสายพระเนตรของพระเจข้ามากขนาดไหนเมสืที่อ
เราโมโหและมรีใจขมขสืที่นตข่อพรีที่นข้องคนหนนที่งทรีที่ททาผธิดตข่อเรา ความบาปของเราทรีที่กระททาตข่อพระเจข้าเปป็นเหมสือนหนรีรั้
หนนที่งหมสืที่นตะลสันตห์ (ขข้อ 24) ความบาปอสืที่นๆทรีที่คนกระททาผธิดตข่อเราเมสืที่อเทรียบกสันแลข้วกล็ไมข่มากกวข่าหนนที่งรข้อยเดนารธิ
อสัน
ทสัศนคตธิของชาวโลกทรีที่มรีตข่อครธิสเตรียนคนหนนที่งทรีที่ไมข่ยอมยกโทษใหข้และไมข่สามารถดทาเนธินชรีวธิตอยข่างปกตธิ
สบุขกสับคนอสืที่นๆไดข้กล็ถซูกแสดงใหข้เหล็นในขข้อ 31 ความรสักแบบพรีที่นข้องเปป็นคบุณลสักษณะแบบครธิสเตรียนอยข่างหนนที่งทรีที่คน
ชสัวที่ ทรีที่สบุดบนแผข่นดธินโลกกล็ยสังตระหนสักและใหข้คบุณคข่าวข่าเหมาะแกข่ครธิสเตรียน (ยอหห์น 13:35) ชาวโลกยข่อมไมข่มสัที่นใจ
ในตสัวครธิสเตรียนคนใดทรีที่ไมข่รจซูข้ สักยกโทษ
ทสัศนคตธิของกษสัตรธิยอห์ งคห์นรีรั้ทรีที่มรีตข่อผซูข้รบสั ใชข้ของเขาในขข้อ 34 เปป็นตสัวแทนของวธิธรีทพรีที่ ระเจข้าทรงรซูข้สกน ตข่อกระ
ทสัที่งลซูกๆของพระองคห์เองทรีที่ไมข่ยอมยกโทษ “ใหข้แกข่พรีที่นข้องของทข่านดข้วยใจกวข้างขวาง” ครธิสเตรียนคนใดทรีที่ไมข่ยอมยก
โทษใหข้กล็ถซูกลธิขธิตใหข้เจอกสับการลงโทษบางอยข่างและพระพธิโรธของพระเจข้า ไมข่มรีทางทรีที่เราจะวสัดความเสรียหายอสัน
ไรข้ขรีดจทากสัดและความบาปทรีที่เกธิดขนรั้นตข่อจากการไมข่ยกโทษใหข้ คทาอธธิษฐานทรีที่ถซูกขสัดขวาง (1 ปต. 3:1-7), การททาใหข้
พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิเธิ์ สรียพระทสัย (อฟ. 4:30-32), และความชสัที่วรข้ายอสืที่นๆอรีกนสับไมข่ถข้วนเกธิดขนรั้นตข่อจากใจทรีที่ไมข่ยอม
ยกโทษใหข้

สมมตธิวข่าคบุณปปิดประตซูหข้องของคบุณเดรีดี๋ยวนรีรั้, คบุกเขข่าลงและทซูลขอพระเจข้าใหข้ตรวจคข้นใจของคบุณ หากมรี
การไมข่ยอมยกโทษใหข้หรสือการอาฆาตแคข้นหรสือความขมขสืที่นตข่อบบุคคลใดกล็ตามบนแผข่นดธินโลก คบุณกล็ควรยกโทษใหข้
ทรีที่นรีที่เดรีดี๋ยวนรีรั้เพราะเหล็นแกข่พระครธิสตห์และวางใจพระองคห์วาข่ จะทรงยกโทษใหข้คบุณเชข่นกสันสทาหรสับการละเมธิดทบุกอยข่าง
ของคบุณและขอใหข้มสันออกมา “จากใจของคบุณ” อยข่างแทข้จรธิงดข้วยเถธิด

วริธทรซูห้จบักเพรือที่ นบห้คำนของตน
ลก 10:25-37
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 10:25-37:
คทาวข่า นทกกฎหมาย ไมข่ไดข้หมายถนง พวกทนายความทรีที่วาข่ ความในชสัรั้นศาล แตข่เปป็นนสักเรรียนและผซูข้
เชรีที่ยวชาญเกรีที่ยวกสับพระราชบสัญญสัตธิของโมเสส, พระคสัมภรีรเห์ ดธิม และผซูข้คงแกข่เรรียนคนนสัรั้นถามคทาถามหนนที่งกสับพระ
เยซซูวข่า “ขต้าพเจต้าจะตต้องทจาประการใดเพมืที่อจะไดต้ชวท กิตนกิรทนดรข์เปป็นมรดก” จงหมายเหตบุสองสธิที่งทรีที่เจสืออยซูข่ในคทาตอบ
ของพระเยซซู สธิที่งหนนที่งกล็คสือวข่าชายคนนรีรั้กลข่าวเชข่นนรีรั้ดวข้ ยความไมข่จรธิงใจ “เพมืที่อทดลองพระเยซผ” อรีกสธิที่งหนนที่งกล็คสือวข่า
เขาอยากไดข้วธิธทรี รีที่จะไดข้ชวรี ธิตนธิรนสั ดรห์โดยการกระททา: “ขต้าพเจต้าจะตต้องทจาประการใดเพมืที่อจะไดต้ชทวตกิ นกิรทนดรข์เปป็น
มรดก”
ดสังนสัรั้นเนสืที่องจากชายผซูข้นรีรั้เปป็นนสักเรรียนเกรีที่ยวกสับพระราชบสัญญสัตธิของภาคพสันธสสัญญาเดธิม พระเยซซูจนงทรง
ขอใหข้เขาสรบุปยข่อหนข้าทรีที่พนงกระททาตามทรีที่มรีกลข่าวไวข้ในพระราชบสัญญสัตธิ
ชายผซูข้นรีรั้เปป็นนสักเรรียนพระราชบสัญญสัตธิทรีที่เกข่งคนหนนที่ง และเขาตอบโดยยกขข้อความจากพระราชบสัญญสัตธิ 6:5
และจากนสัรั้นกล็ยกเลวรีนธิตธิ 19:18 และมสันถซูกตข้องแลข้วทรีที่สองขข้อนรีรั้สรบุปยข่อพระราชบสัญญสัตธิทสัรั้งสธิรั้นของพระเจข้า และ
มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่ “ความรทกจนงเปป็นททที่ใหต้พระราชบทญญทตกิสจาเรก็จแลต้ว” (โรม 13:10) และยากอบ 2:8 กล็เรรียก
“จงรทกเพมืที่อนบต้านเหมมือนรทกตนเอง” วข่า “พระราชบทญญทตกิแหว่งพระมหากษทตรกิยข์” และ 1 ยอหห์น 4:8 กลข่าววข่า
“พระเจต้าทรงเปป็นความรทก” และอรีกครสังรั้ 1 ยอหห์น 2:10 บอกเราวข่า “ผผต้ททที่รกท พทที่นต้องของตนกก็อยผว่ในความสวว่าง”
ดสังนสัรั้นความชอบธรรมทสังรั้ สธิรั้นจนงถซูกสรบุปยข่ออยซูข่ในพระบสัญชานรีรั้ทรีที่ใหข้รสักพระเจข้าดข้วยสธิรั้นสบุดใจ, ความคธิด, จธิตและ
กทาลสังของคบุณและทรีที่ใหข้รสักเพสืที่อนบข้านของตนเหมสือนรสักตสัวเอง
แตข่นรีที่เปป็นแผนการแหข่งความรอดอยข่างหนนที่งหรสือไมข่? พระเยซซูตรสัสแกข่ชายคนนสัรั้นวข่า “ทว่านตอบถผกแลต้ว
จงกระทจาอยว่างนททั้นแลต้วทว่านจะไดต้ชทวตกิ ” และเรากล็เขข้าใจวข่าพระครธิสตห์ทรงหมายถนงชรีวตธิ ฝป่ายวธิญญาณ ไมข่ใชข่ความ
ตายฝป่ายวธิญญาณ
ใชข่แลข้วครสับ นรีที่คสือแผนการแหข่งความรอดอยข่างหนนที่ง แตข่มสันมรีไวข้เฉพาะสทาหรสับคนทสัรั้งหลายทรีที่สมบซูรณห์แบบ
เทข่านสัรั้น! และไมข่มรีผซูข้ใดทรีที่สมบซูรณห์แบบนสับตสัรั้งแตข่สวนเอเดนเปป็นตข้นมาเวข้นแตข่พระเยซซูเจข้าเอง! มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่
หากผซูข้ใดไมข่เคยททาบาปเลย เขากล็คงไมข่ตข้องการการยกโทษบาป หากผซูข้ใดเกธิดมาเปป็นคนดรีตสัรั้งแตข่แรก เขากล็คงไมข่
ตข้องรสับการบสังเกธิดใหมข่ หากผซูข้ใดไมข่เคยออกหข่างไปจากพระเจข้าเลย เขากล็คงไมข่ตอข้ งกลสับมาหาพระเจข้า เปาโลไดข้
รสับการดลใจใหข้เตสือนความจทาเราวข่า “โมเสสไดต้เขทยนเรมืที่องความชอบธรรมซนที่งมทพระราชบทญญทตกิเปป็นมผลฐานวว่า
‘คนใดททที่ประพฤตกิตามสกิที่งเหลว่านททั้นจะไดต้ชทวกิตโดยการประพฤตกินททั้น’” (โรม 10:5) และในขข้อนสัรั้นเขาอข้างอธิงถนงเลวรี

นธิตธิ 18:5 แตข่ความชอบธรรมนสัรั้นเปป็นความชอบธรรมแหข่งความสมบซูรณห์แบบซนที่งไมข่มรีผซูข้ใดมรีอยซูใข่ นตสัวเอง แผนการ
นสัรั้นเพสืที่อทรีที่จะไดข้ชรีวตธิ นธิรสันดรห์มรีไวข้สทาหรสับคนทสัรั้งหลายทรีที่ไมข่เคยททาบาปเลย และไมข่มรีใครเลยทรีที่ดทาเนธินชรีวธิตอยซูข่บนโลก
ในขณะนรีรั้ทรีที่ไมข่เคยททาบาปเลย
เหตบุใดพระเยซซูจนงทรงใหข้คทาตอบนรีรั้แกข่เขา? เพราะวข่า “พระราชบทญญทตกิจนงเปป็นครผของเราซนที่งนจาเรามาถนง
พระครกิสตข์” (กท. 3:24) การเรรียนรซูเข้ กรีที่ยวกสับความสมบซูรณห์แบบทรีที่พระราชบสัญญสัตธิเรรียกรข้องเทข่ากสับเปป็นการฟฟ้องใจ
ในทสันทรีสทาหรสับใครกล็ตามทรีที่จรธิงใจและพธิจารณาเกรีที่ยวกสับมสัน
ดสังนสัรั้นนสักกฎหมายคนนรีรั้จนงรซูข้สนกในทสันทรีวาข่ ตนตข้อง “แกต้ตทว” และเขากลข่าววข่า “แลต้วใครเปป็นเพมืที่อนบต้าน
ของขต้าพเจต้า” และจากนสัรั้นคทาอบุปมาเรสืที่องชาวสะมาเรรียจนงตามมา
คทาอบุปมาเรสืที่องชาวสะมาเรรียทรีที่ดถรี ซูกใหข้ไวข้ในหนสังสสือลซูกาเทข่านสัรั้น และไมข่ปรากฏในหนสังสสือขข่าวประเสรธิฐ
เลข่มอสืที่นๆทรีที่เหลสือ และมสันถซูกใหข้ไวข้เพสืที่อตอบคทาถามของนสักกฎหมายคนนสัรั้นทรีที่คธิดวข่าตสัวชอบธรรมซนที่ง “ปรารถนาจะ
แกต้ตวท ” และกลข่าวแกข่พระเยซซูวข่า “แลต้วใครเปป็นเพมืที่อนบต้านของขต้าพเจต้า” (ขข้อ 29) หากผซูข้ใดจะรสักเพสืที่อนบข้าน
เหมสือนรสักตสัวเอง งสัรั้นคงมรีอยซูข่ไมข่กรีที่คนแนข่ๆ! ไมข่ใชข่เลยครสับ พระเยซซูตรสัสวข่ามสันตข้องรวมถนงคนแปลกหนข้า, คน
ตข่างดข้าว, หรสือแมข้แตข่ศสัตรซู, แมข้แตข่คนทรีที่เปป็นชนชาตธิอสืที่นทรีที่เขาไมข่มรีสายสสัมพสันธห์เกรีที่ยวขข้องเลยดข้วย และดสังนสัรั้นพระองคห์
จนงทรงยกคทาอบุปมาเรสืที่องชาวสะมาเรรียทรีที่ดนรี รีรั้
“มทชายคนหนนที่งลงไปจากกรทุงเยรผซาเลก็มจะไปยทงเมมืองเยรทโค” มสันคสือการ “ลง” ไปจรธิงๆ ในระยะทาง
22 ไมลห์นสัรั้นคนๆหนนที่งตข้องลงจากความสซูง 2,400 ฟบุตเหนสือระดสับนรั้ทาทะเลลงไปสซูข่ความสซูง 1,200 ฟบุตตที่ทากวข่าระดสับ
นรั้ทาทะเล เขา “ถผกพวกโจรปลต้น” และเหตบุการณห์นรีรั้อาจเกธิดขนรั้นเพราะวข่าประเทศนสัรั้นสข่วนใหญข่เปป็นทรีที่แหข้งแลข้ง,
หบุบเขาลนก, เนธินเขาตข่างๆ และเปป็นทรีที่ซข่อนตสัวสทาหรสับพวกโจรและพวกปลข้น
เพสืที่อแสดงใหข้เหล็นความแตกตข่าง พระเยซซูตรสัสวข่าปบุโรหธิตคนหนนที่งผข่านมาทางนสัรั้น “เมมืที่อเหก็นคนนททั้นกก็เดกิน
เลยไปเสทยอทกฟากหนนที่ง คนหนนที่งในพวกเลวทกก็ทจาเหมมือนกทน เมมืที่อมาถนงททที่นทที่นและเหก็นแลต้วกก็เลยไปเสทยอทกฟากหนนที่ง”
แนข่นอนวข่าความหมายโดยนสัยตรงนรีรั้กล็คสือ หากคบุณอยากรซูจข้ รธิงๆวข่า “ขต้าพเจต้าจะตต้องทจาประการใดเพมืที่อจะไดต้ชทวตกิ นกิ
รทนดรข์เปป็นมรดก” เหมสือนอยข่างทรีที่นสักกฎหมายคนนสัรั้นถามในขข้อ 25 ทสัรั้งปบุโรหธิตและคนเลวรีกล็ใหข้คทาตอบไมข่ไดข้ พระ
ราชบสัญญสัตธิทรีที่เปป็นพธิธรีการใหข้ชรีวธิตนธิรนสั ดรห์ไมข่ไดข้ ชรีวธิตของยธิวทรีที่เปป็นคนดรีไมข่สามารถใหข้ชรีวธิตนธิรนสั ดรห์ไดข้ตามมาตรฐาน
ใดๆของมนบุษยห์ จงหมายเหตบุชาวสะมาเรรียคนนรีรั้ พวกคนสะมาเรรียเปป็นทรีที่เกลรียดชสังของคนยธิว คนสะมาเรรียหยธิบมสือ
หนนที่งยสังอาศสัยอยซูรข่ อบๆภซูเขาเกรธิซธิมในปปัจจบุบสันทรีที่นาบลสัส (Nablus) และมรีธรรมศาลาแหข่งหนนที่งอยซูข่ทรีที่นสัที่น มรีคนสะมา
เรรียแคข่ประมาณสามรข้อยคนอยซูข่ทนรีที่ สัที่นตอนนรีรั้ พวกเขาเปป็นลซูกผสมของพวกคนบาบธิโลนทรีที่ถซูกพาเขข้ามาอยซูข่ทรีที่นสัที่นตอน
ทรีพที่ วกยธิวถซูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย พวกเขามรีพระคสัมภรีรห์หข้าเลข่มแรกของโมเสสแตข่ไมข่มรีหนสังสสือเลข่มอสืที่นๆของภาค
พสันธสสัญญาเดธิม พวกเขาอข้างวข่าเมสืองหลวงทรีที่แทข้จรธิงสทาหรสับประชากรของพระเจข้าควรจะเปป็นภซูเขาเกรธิซธิม ไมข่ใชข่
เยรซูซาเลล็ม พวกยธิวในสมสัยนสัรั้นเกลรียดชสังคนพวกนรีรั้มากเหลสือเกธินจนกข่อนสมสัยพระครธิสตห์ไมข่นาน ยอหห์น ฮธิรคานสัส ผซูข้
เปป็นมหาปบุโรหธิตทรีที่กรบุงเยรซูซาเลล็ม ไดข้นทาพวกยธิวไปยสังภซูเขาเกรธิซธิมและททาลายวธิหารของคนสะมาเรรีย ชสืที่อเรรียกทรีที่แยข่
ทรีที่สดบุ ทรีที่พวกยธิวจะใชข้เรรียกใครๆไดข้กล็คสือ “ชาวสะมาเรรีย” เหมสือนกสับทรีที่พวกเขาเรรียกพระเยซซู (ยอหห์น 8:48) แมข้แตข่
ยากอบและยอหห์นกล็เสนอแนะวข่าตนจะ “ขอไฟลงมาจากสวรรคข์ เผาผลาญ” หมซูข่บข้านแหข่งหนนที่งของชาวสะมาเรรีย

(ลซูกา 9:51-54) ดสังนสัรั้น ทข่ามกลางชนชาตธิทสัรั้งหมดทรีที่ชาวสะมาเรรียไมข่มรีทางทรีที่จะรสักไดข้แนข่ๆกล็คงเปป็นคนยธิว ดสังนสัรั้น
การกระททาของชาวสะมาเรรียทรีที่ดรีคนนรีรั้จนงกข้าวขข้ามสายสสัมพสันธห์ใดๆของครอบครสัว , เชสืรั้อชาตธิ หรสือความเปป็นญาตธิ
หรสือมธิตรภาพ
พระเยซซูเจข้ากทาลสังใชข้ความชอบธรรมแหข่งพระราชบสัญญสัตธิเพสืที่อแสดงใหข้เหล็นวข่ามสันมรีมาตรฐานอยข่างหนนที่งทรีที่
ไมข่มรีผซูข้ใดสามารถไปถนงไดข้โดยปราศจากพระครธิสตห์ ชาวสะมาเรรียทรีที่ดรีคนนรีรั้ “มทใจเมตตา” ดสังนสัรั้นมสันจนงไมข่ใชข่ความ
ชอบธรรมทรีเที่ ปป็นพธิธรีการ เขาเอาผข้าผสันแผล เอานรั้ทามสันและนรั้ทาองบุข่นเทใสข่บาดแผลนสัรั้น เขาพาชายผซูข้บาดเจล็บไปเขข้า
พสักในโรงแรม, จข่ายคข่าโรงแรมใหข้, เสนอตสัวทรีที่จะจข่ายสทาหรสับคข่าใชข้จาข่ ยใดๆทรีที่จะมรีในอนาคต!
อสันทรีจที่ รธิงแลข้ว ความชอบธรรมทรีที่ถซูกแสดงเปป็นภาพตรงนรีรั้เปป็นความชอบธรรมทรีที่สมบซูรณห์แบบซนที่งปฏธิบสัตธิ
ตามมาตรฐานเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูกตสัรั้งไวข้ในคทาเทศนาบนภซูเขานสัรั้น การรสักพระเจข้าอยข่างแทข้จรธิงดข้วยสธิรั้นสบุดใจ, ความคธิด
และจธิตและรสักเพสืที่อนบข้านของคบุณเหมสือนรสักตสัวเอง, การ“รทกศทตรผของทว่าน จงอวยพรแกว่ผผต้ททที่สาปแชว่งทว่าน จงทจาดท
แกว่ผผต้ททที่เกลทยดชทงทว่าน และจงอธกิษฐานเพมืที่อผผต้ททที่ปฏกิบทตกิตว่อทว่านอยว่างเหยทยดหยามและขว่มเหงทว่าน” ตามทรีทที่ รง
บสัญชาไวข้ในมสัทธธิว 5:44 และ “ทว่านทททั้งหลายจงเปป็นคนดทรอบคอบ เหมมือนอยว่างพระบกิดาของทว่านผผต้ทรงสถกิตใน
สวรรคข์เปป็นผผต้ดทรอบคอบ” ในมสัทธธิว 5:48 เปป็นความชอบธรรมทรีที่สมบซูรณห์แบบทรีที่ไมข่มรีใครเคยไปถนงเลยนอกจาก
พระเยซซูครธิสตห์
ผมไมข่ไดข้กลข่าววข่ามาตรฐานนรีรั้เปป็นสธิที่งผธิด ผมแคข่กลข่าววข่าไมข่มใรี ครสามารถไปถนงมสันไดข้เทข่านสัรั้น การทรีที่จะไดข้
ชรีวธิตนธิรนสั ดรห์โดยการรสักษาพระราชบสัญญสัตธิกล็คงหมายถนงการเปป็นคนทรีที่สมบซูรณห์แบบไรข้ทรีที่ตธิ ดสังนสัรั้นพระราชบสัญญสัตธิจนง
เปป็น “ครผเพมืที่อนจาเรามาถนงพระครกิสตข์” และพระเยซซูทรงประสงคห์ใหข้เปป็นเชข่นนสัรั้นตอนทรีที่พระองคห์ตรสัสคทาอบุปมานรีรั้
และมสันมรีความหมายหนนที่งอยข่างแนข่นอนวข่าชาวสะมาเรรียผซูข้นรีรั้เปป็นภาพเลล็งถนงพระเยซซู เหมสือนกสับทรีที่พวกคน
สะมาเรรียเปป็นคนตข่างดข้าวในสายตาของพวกยธิว พระครธิสตห์กทล็ รงมาจากอรีกโลกหนนที่ง และเปป็นคนละโลกกสับทรีที่เรา
อาศสัยอยซูข่เชข่นกสัน พระองคห์ทรงมาจากเบสืรั้องบน เราทบุกคนมาจากเบสืรั้องลข่าง พระครธิสตห์ทรงมรีความเมตตากรบุณาตข่อ
คนยากจน, พวกคนบาปทรีที่หมดสภาพ, คนทรีที่ไดข้รสับบาดเจล็บเพราะพวกขโมยและพวกโจรทรีที่มาจากซาตานและ
พวกผรีปปศาจของมสัน พระครธิสตห์ทรงเอาผข้าพสันแผลและทรงเอานรั้ทามสันและนรั้ทาองบุข่นเทใสข่บาดแผลเหลข่านสัรั้น นรั้ทามสันนรีรั้
นข่าจะเลล็งถนงพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์ทรีที่เสดล็จมาตอนทรีที่เรารสับความรอด นรั้ทาองบุข่นนข่าจะเปป็นภาพของการชสืที่นชมยธินดรี
และความสบุขของครธิสเตรียน และจงหมายเหตบุวข่าชาวสะมาเรรียคนนรีรั้ใหข้ชายบาดเจล็บผซูข้นรีรั้ “ขนทั้นขทที่สทตวข์ของตนเอง” โอข้
คนบาปไมข่ตข้องเดธินไปสวรรคห์เลยเหมสือนอยข่างทรีที่คนเลรีรั้ยงแกะคนนสัรั้นแบกแกะนสัรั้นบนบข่าของเขาในลซูกา 15:1-7
และเหมสือนกสับทรีที่ชาวสะมาเรรียทรีที่ดผรี ซูข้นรีรั้ใหข้ชายบาดเจล็บคนนรีรั้ขนรั้นขรีที่สสัตวห์ของตนเอง พระครธิสตห์กล็ทรงรสับประกสัน
แนข่นอนวข่าเราจะไดข้ไปสวรรคห์ งานนสัรั้นเปป็นภาระของพระองคห์ ไมข่ใชข่ของเรา
จงหมายเหตบุวข่าทรีที่โรงแรมนสัรั้นใบแจข้งหนรีรั้ถซูกจข่ายลข่วงหนข้าแลข้ว เราไดข้รสับความรอดเพราะพระเยซซูทรงจข่าย
มสันแลข้ว ไมข่ใชข่เพราะวข่าเราจข่ายมสัน และพระราชกธิจในการชข่วยใหข้รอดของพระครธิสตห์กถล็ ซูกสานตข่อในฐานะมหา
ปบุโรหธิตของเราทรีคที่ อยอธธิษฐานอข้อนวอนเผสืที่อเราเสมอไป เหมสือนกสับทรีที่ชาวสะมาเรรียทรีที่ดรีผซูข้นสัรั้นไดข้เสนอตสัวทรีที่จะจข่ายใบ
แจข้งหนรีรั้ใดๆกล็ตามในอนาคต โอข้ ขอบคบุณพระเจข้า ผมไดข้รสับความรอดแลข้วและพระองคห์ทรงรสักษาผมไวข้ในความ

รอดนรีรั้ บาปตข่างๆของผมในอดรีตถซูกชทาระหมดแลข้ว และหากมรีสธิที่งใดอสืที่นอรีกทรีที่จะตข้องถซูกชทาระ พระเยซซูเจข้ากล็ทรง
รสับปากวข่าจะทรงจสัดการเรสืที่องนสัรั้นใหข้เรา
เหมสือนกสับทรีที่เปาโลไดข้เขรียนหาฟปเลโมนเกรีที่ยวกสับทาสทรีที่หนรีไป คสือโอเนสธิมสัส และกลข่าววข่าหากเขา “เปป็น
หนททั้อะไรทว่าน ทว่านจงคกิดเอาจากขต้าพเจต้าเถกิด” พระเยซซูเจข้าผซูข้ทรงเปป็นทรีที่รสักกล็เอาบาปทสัรั้งหมดของเรา, ภาระ
ทสัรั้งหมดของเรา, ความอข่อนแอและความลข้มเหลวทสัรั้งหมดของเราคธิดเอากสับบสัญชรีของพระองคห์แลข้ว “เราททุกคนไดต้
เจกิที่นไปเหมมือนแกะ เราททุกคนตว่างไดต้หทนไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาหข์ทรงวางลงบนทว่านซนที่งความชทที่ว
ชต้าของเราททุกคน” (อสย. 53:6) และอรีกครสัรั้ง “เพราะวว่าพระเจต้าไดต้ทรงกระทจาพระองคข์ผทผต้ รงไมว่มทบาป ใหต้เปป็น
ความบาปเพราะเหก็นแกว่เรา เพมืที่อเราจะไดต้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจต้าทางพระองคข์” (2 คร. 5:21) ดสังนสัรั้นเรา
จนงสามารถกลข่าวไดข้อยข่างแทข้จรธิงวข่า “การตทสอนอทนทจาใหต้เราทททั้งหลายปลอดภทยนททั้นตกแกว่ทว่าน ททตที่ ต้องฟกชทั้จานททั้นกก็
ใหต้เราหายดท” โอข้ พระเยซซูทรงเปป็นผซูข้เดรียวเทข่านสัรั้นทรีที่กระททาไดข้ตามมาตรฐานของการเปป็นชาวสะมาเรรียทรีที่ดครี นนสัรั้น
และการงานทรีที่แสนวธิเศษทสัรั้งหมดของชาวสะมาเรรียทรีที่ดผรี ซูข้นรีรั้กล็ถซูกสรบุปยข่อในขข้อ 37 เขาคสือ “คนนททั้นแหละททที่
ไดต้แสดงความเมตตาแกว่เขา”

ผทโสโครกกบับเรรือนททที่กวคำดออกไปแลห้ว
มธ 12:43-45 ลก 11:24-26
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 11:24-26:
นรีที่ไมข่ใชข่เรสือที่ งราวของคนๆหนนที่งทรีที่กลสับใจมาหาพระเจข้าและตข่อมาหลงไปททาบาป ไมข่ใชข่เลยครสับ นรีที่เปป็นกรณรี
ทรีวที่ ข่าผรีโสโครกตนนรีรั้ออกจากชายคนหนนที่งโดยสมสัครใจ มสันไมข่ไดข้ถซูกขสับออก มสัน “ออกไป” ผมคธิดวข่าเราอาจกลข่าว
ไดข้วข่าซาตานบางครสังรั้ กล็อยซูข่ฝป่ายศรีลธรรม นสัที่นคสือ ศรีลธรรมแตข่ภายนอก ซนที่งปราศจากพระครธิสตห์ เหมสือนกสับทรีที่บข่อย
ครสังรั้ มสันอยซูข่ฝป่ายความบาปทสัรั้งหลายทรีที่เลวทรามทรีที่สบุด ฟารธิสรีทรีที่ไมข่ไดข้กลสับใจใหมข่ ทรีปที่ ฏธิเสธพระครธิสตห์และเกลรียดชสัง
พระองคห์ กล็ตกอยซูข่ในอทานาจของพญามารมากพอๆกสับคนขรีรั้เมา, คนลข่วงประเวณรี, หญธิงแพศยา ดสังนสัรั้นบางครสัรั้ง
วธิญญาณชสัวที่ จนงอาจออกไปจากคนๆหนนที่งตามใจปรารถนาของมสันหรสือตามใจพญามารผซูข้เปป็นนายของมสัน นสัที่นคสือ
ซาตาน
แตข่ตรงนรีรั้เราเหล็นเชข่นกสันถนงความลข้มเหลวของศรีลธรรมใดๆหรสือความชอบธรรมใดๆซนที่งเปป็นผลผลธิตของใจ
ทรีที่ไมข่ไดข้ถซูกสรข้างใหมข่ คสือ ปณธิธานตข่างๆของเขาเอง ไมข่มรีคนตธิดเหลข้าหรสือขรีรั้เมาคนไหนเคยอยซูข่รอดปลอดภสัยจากการ
แชข่งสาปของสบุราจนกวข่าการเปลรีที่ยนแปลงของใจภายในตสัวเขาททาใหข้เขามรีแรงจซูงใจและการชข่วยเหลสือฝป่าย
วธิญญาณเพสืที่อทรีจที่ ะเปป็นคนดรีไดข้ มรีคนมากมายเคยบอกผมวข่าพวกเขาไดข้ปฏธิญาณทรีที่จะไมข่ยบุข่งเกรีที่ยวกสับเหลข้าแตข่พวก
เขากล็ททาไมข่ไดข้! ชายคนหนนที่งเคยบอกผมวข่าเขาไดข้สาบานตข่อแมข่ของเขาโดยใหข้คทาสสัตยห์, เขรียนคทาปฏธิญาณนสัรั้นออก
มา, จากนสัรั้นกล็ใชข้มดรี กรรีดเนสืรั้อของตนและเอาปากกาจบุข่มเลสือดของเขาและลงนามในคทาปฏธิญาณนสัรั้นดข้วยเลสือดของ
เขาเอง วข่าเขาจะไมข่ลธิรั้มรสเหลข้าอรีกเลย และในอรีกไมข่กชรีที่ สัที่วโมงตข่อมาเขากล็เมาอรีก
ผซูข้คนไมข่ไดข้เปป็นคนทรีที่ดรีขนรั้นไดข้ดข้วยตสัวเอง เสข้นทางของสสันดานมนบุษยห์ทตรีที่ ที่ทาทรามมรีแตข่จะลงเหวตลอด เวข้นแตข่
มสันจะถซูกจสับกบุมอยข่างเหนสือธรรมชาตธิ ยซูดาสอธิสคารธิโอทเหล็นไดข้ชสัดวข่าเปป็นคนทรีที่ไวข้ใจไดข้ และสะอาดในแงข่ศรีลธรรม

เมสืที่อทบุกคนในกลบุข่มอสัครสาวกยธินยอมใหข้เขาเปป็นเหรสัญญธิกประจทากลบุข่ม แตข่เขากลสับกลายเปป็นหสัวขโมยและเปป็นผซูข้
ทรยศตข่อพระเยซซูและสบุดทข้ายแลข้ว หลสังจากทรีที่เขาไดข้กระททาบาปทรีที่ทรงอภสัยใหข้ไมข่ไดข้แลข้ว เขากล็ปลธิดชรีพตสัวเอง ตรง
นรีพรั้ ระคสัมภรีรบห์ อกเราวข่าวธิญญาณชสัที่วตนนสัรั้นพซูดอะไร มสันตสัรั้งใจแนข่วแนข่วข่า “ขต้าจะกลทบไปยทงเรมือนของขข้าททที่ไดต้ออก
มานททั้น” มสันไมข่ไดข้พดซู ถนงลซูกคนหนนที่งของพระเจข้า ซนที่งเปป็นทรีที่ประทสับของพระวธิญญาณของพระเจข้า
ขข้อ 25 กลข่าววข่า “และเมมืที่อมาถนงกก็เหก็นเรมือนนททั้นกวาดและตกแตว่งไวต้แลต้ว” แตข่ขข้อความคลข้ายๆกสันใน
มสัทธธิว 12:44 กลข่าววข่า “...เมมืที่อมทนมาถนงกก็เหก็นเรมือนนททั้นวว่าง กวาดและตกแตว่งไวต้แลต้ว”
จงสสังเกตวข่าความบาปอยข่างหนนที่ง ซนที่งถซูกเกล็บงทาไวข้หรสือถซูกปลข่อยใหข้อยซูข่ตข่อไปในใจ กล็รวบรวมความบา
ปอสืที่นๆเขข้ามาหามสัน คนทรีที่หยาบคาย โดยเอข่ยพระนามของพระเจข้าอยข่างไรข้สาระ กล็อาจเปป็นคนทรีที่ลามกและไมข่
เคารพหรสือใหข้เกรียรตธิผซูข้หญธิงเชข่นกสัน คนทรีที่โกหกกล็อาจลสักขโมยดข้วย และดสังนสัรั้นคนทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์และตสัดสธินใจ
ทรีจที่ ะททาผธิดในเรสืที่องใหญข่นรีรั้กล็ยธินยอมใหข้ใจของตนททาบาป และวธิญญาณชสัที่วตนนรีรั้ในเรสืที่องเลข่าเปรรียบเทรียบนรีรั้ของพระ
เยซซูจนง “ไปรทบเอาผทอมืที่นอทกเจก็ดผทราต้ ยกวว่ามทนเอง แลต้วกก็เขต้าไปอาศทยททที่นทที่น และในททที่สทุดคนนททั้นกก็ตกททที่นทที่งรต้ายกวว่าตอน
แรก” คนทรีที่เสพยากล็อาจดสืที่มเหลข้ากข่อนทรีที่เขาเสพยา อาชญากรทรีที่ปลข้นธนาคารกล็อาจขโมยฝาครอบลข้อรถหรสือวธิทยบุ
หรสือสธิที่งของชธิรั้นเลล็กๆกข่อนในตอนแรก คนทรีกที่ ข่อเหตบุฆาตกรรมกล็มครี วามเกลรียดชสังอยซูข่ในใจของตนกข่อน มรีพสัฒนาการ
ของความชสัที่วรข้ายซนที่งเปป็นสธิที่งทรีที่หนรีไมข่พข้นเมสืที่อคนใดเกล็บงทาบาปบางอยข่างเอาไวข้, ยอมใหข้ความชสัวที่ บางอยข่างอยซูข่ตอข่ ไป
โดยปราศจากการตทาหนธิและปราศจากการกลสับใจใหมข่ การกลสับเนสืรั้อกลสับตสัวเปป็นคนดรีและการมรีศรีลธรรมลข้วนลข้ม
เหลวเมสืที่อปราศจากพระครธิสตห์

คนโงก่เขลคำททที่มทปปัญหคำ
ลก 12:13-21
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 12:13-21:
พระคสัมภรีรไห์ มข่ไดข้บอกเราวข่าคทาขอของชายผซูข้นรีรั้มรีเหตบุอสันควรหรสือไมข่ทรีที่อยากใหข้พระเยซซูเปป็นคนกลางแทน
เขา อาจเปป็นไดข้วข่าพรีชที่ ายคนนสัรั้นเปป็นลซูกคนโตสบุดและตามทรีที่เขรียนไวข้ในพระราชบสัญญสัตธิของโมเสส เขาจนงมรีสธิทธธิธิ์บาง
อยข่างในมรดกนสัรั้นในฐานะบบุตรหสัวปปทรีที่ลซูกคนอสืที่นๆไมข่มรี ดสังนสัรั้นทรีที่ดธินของตระกซูลจนงตข้องถซูกสข่งตข่อจากบบุตรหสัวปปไปสซูข่
บบุตรหสัวปปเพสืที่อทรีที่จะมรีความมสัที่นคงและความถาวรในเสข้นเขตแดนและในประเพณรีตข่างๆและชรีวตธิ ของประชาชาตธิ
อาจเปป็นไดข้วข่าบบุตรคนหนนที่งยนดสข่วนแบข่งมรดกไปมากกวข่าสข่วนของเขา เราไมข่ทราบเรสืที่องนรีรั้ ประเดล็นสทาคสัญกล็คสือวข่า
เมสืที่อใดกล็ตามทรีที่ททาไดข้ ประชากรของพระเจข้าควรตกลงเรสืที่องดสังกลข่าวโดยใชข้ความรสักและความกรบุณา ไมข่ใชข่โดย
กฎหมายตข่างๆและตบุลาการตข่างๆ และพระเยซซูตรสัสวข่าเราตข้องไมข่เลสือกขข้างในเหตบุการณห์เชข่นนสัรั้น พระองคห์ทรงบอก
พวกเขาวข่า เรสืที่องทรีสที่ ทาคสัญกวข่าเยอะเลยกล็คสือ พวกเขาควร “ระวทงและเวต้นเสทยจากความโลภ” เพราะหากวข่าชาย
คนนสัรั้นควรไดข้รบสั มรดกทสังรั้ หมดทรีที่เขาปรารถนา เขากล็อาจแยข่กวข่าเดธิมเพราะบาปเรสืที่องความโลภ ชรีวธิตของคนๆหนนที่ง ,
ความสบุขของเขา, อธิทธธิพลของเขา, สวสัสดธิภาพของเขา ไมข่ไดข้ขนรั้นอยซูข่กสับ “ของบรกิบผรณข์ซนที่งเขามทอยผว่นททั้น” บข่อยครสังรั้
ขนาดไหนทรีที่เราเรรียนรซูวข้ าข่ “ทรทพยข์สมบทตกิมทปปีกแนว่นอนททเดทยว” (สภษ. 23:5) และครธิสเตรียนทสัรั้งหลายไดข้รสับคทา
แนะนทาวข่า “...ถต้าเรามทอาหารและเสมืทั้อผต้า กก็ใหต้เราพอใจดต้วยของเหลว่านททั้นเถกิด” (1 ทธ. 6:8)

ในลซูกา 12:15 พระเยซซูเจข้าทรงเตสือนใหข้ระวสังเรสืที่องความโลภ คราวนรีรั้พระองคห์ทรงยกตสัวอยข่างหนนที่ง
ประกอบ
มรีหลายสธิที่งทรีที่นาข่ ชมเชยเกรีที่ยวกสับเศรษฐรีคนนรีรั้ ความจรธิงกล็คสือวข่า ความมสัที่งคสัที่งโดยทสัที่วไปนสัรั้นเปป็นสสัญลสักษณห์ทรีที่
แสดงถนงความขยสันขสันแขล็ง ชาวนาทรีที่เกธิดผลผลธิตมากกวข่าชาวนาอรีกคนกล็มกสั ททางานหนสักกวข่า และสรข้างรสัวรั้ รอบ
ขอบชธิดของตนดรีกวข่า, และไถนาของตนแตข่เชข้ากวข่า และใชข้เวลาและความอบุตสาหะมากกวข่าคนอสืที่น กฎของพระ
คสัมภรีรห์เรสืที่องการหวข่านและการเกรีที่ยวและการยกยข่องเรสืที่องการประหยสัดมสัธยสัสถห์และความขยสันขสันแขล็งแสดงใหข้เหล็น
วข่าคนทรีที่ไดข้ความมสัที่งคสัที่งมาอยข่างซสืที่อตรงกล็สมควรไดข้รสับความเคารพนสับถสืออยข่างมาก นรีที่ททาใหข้เรานนกถนงกรณรีของโยบ,
อสับราฮสัม, ยาโคบ, ดาวธิด, ซาโลมอน, และโยเซฟชาวบข้านอารธิมาเธรีย – คนทรีรที่ สักพระเจข้าเหลข่านรีรั้ทบุกคนทรีที่เปป็น
คนรวย ใหข้เราถสือวข่าชายผซูข้นรีรั้เปป็นคนทรีที่ททางานหนสัก ทรีที่เกล็บหอมรอมรธิบอยข่างตสัรั้งใจ
เราตข้องขอชมเขาทรีที่เขาระมสัดระวสังมากๆทรีจที่ ะเกล็บรสักษาสธิที่งทรีที่ไรข่นาของเขาผลธิตออกมา เขาไดข้สรข้างยบุข้งฉาง
เพสืที่อเกล็บรสักษาผลแหข่งไรข่นาของเขา พระคสัมภรีรไห์ มข่เคยเหล็นชอบกสับคนทรีที่ใชข้จข่ายสบุรบุข่ยสบุรข่าย, คนทรีที่ไมข่รซูข้จกสั เกล็บหอม
รอมรธิบ, คนทรีที่เกรียจครข้าน
เราจะถสือวข่าชายผซูข้นรีรั้ไดข้มาซนที่งสธิที่งทรีที่คนโลภอยากจะไดข้ แตข่ทวข่า เขาททาสธิที่งทรีที่ผธิดพลาดจรธิงๆ! เขาคธิดวข่าตนจะ
อยซูข่ไดข้อรีกหลายปปเพสืที่อทรีที่จะชสืที่นชมสธิที่งทรีที่เขาเหนสืที่อยยากกวข่าจะไดข้มา ผมคธิดวข่าเขาคงรซูข้สกน วข่าคราวนรีรั้เขาจะไดข้พสัก
เกษรียณเสรียทรีหลสังจากชรีวธิตทรีที่เหนสืที่อยยากตรากตรทา แตข่ อนธิจจา เขากทาลสังคธิดเกรีที่ยวกสับอาหารสทาหรสับกระเพาะและ
เสสืรั้อผข้าสทาหรสับคลบุมตสัวและบข้านสทาหรสับรข่างกายของตน --- โดยไมข่คดธิ ถนงเกรีที่ยวกสับสวสัสดธิภาพชสัที่วนธิรสันดรห์แหข่งจธิต
วธิญญาณของเขาเลย ดสังนสัรั้นพระเจข้าจนงตรสัสวข่าเขาเปป็นคนโงข่ – คนโงข่เพราะเขาตายไปโดยทรีที่ไมข่ไดข้เตรรียมตสัว และ
เขาเปป็นคนโงข่ทรีที่ใชข้เวลาและความคธิดและแรงกายเยอะเหลสือเกธินไปกสับการสะสมเงธินทองและทรสัพยห์สธินสทาหรสับ
อนาคต โอข้ ความขยสันของเขาคงจะดรีกวข่านรีรั้เยอะหากเขาไดข้จสัดการเรสืที่องความรอดของตนใหข้แนข่นอนและหากเขา
ไดข้ใชข้ทรสัพยห์สธิที่งของๆตนเพสืที่อทรีจที่ ะมรีทรสัพยห์สมบสัตธิในสวรรคห์ แตข่เขากล็มธิไดข้ททาเชข่นนสัรั้นเลย
และบทเรรียนสทาหรสับเรสืที่องนรีรั้กล็คสือ: “คนททที่สที่จาสมทรทพยข์สมบทตกิไวต้สจาหรทบตทว และมกิไดต้มทที่งมทจจาเพาะพระเจต้ากก็
เปป็นเชว่นนททั้นแหละ” โอข้ ครธิสเตรียนเออ๋ย อยข่าใหข้ใจของคบุณจดจข่ออยซูข่กสับสธิที่งตข่างๆซนที่งเปป็นของโลกนรีรั้ แตข่จงสะสมทรสัพยห์
สมบสัตธิไวข้สทาหรสับตสัวคบุณเองในสวรรคห์เถธิด

กคำรเตรทยมพรห้อม กบับ กคำรเลรินเลก่อ
มธ 24:42-51 ลก 12:35-48
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 24:42-51:
จงเปรรียบเทรียบคทาอบุปมานรีรั้กสับคทาอบุปมาทรีที่พระเยซซูทรงใหข้ไวข้ในลซูกา 19:11-27 ซนที่งใหข้รายละเอรียดมากกวข่า
แนข่นอนวข่าคทาสอนโดยทสัวที่ ไปนสัรั้นเหมสือนกสัน พระครธิสตห์ไดข้เสดล็จจากไปแลข้วเพสืที่อไปรสับอาณาจสักรนสัรั้นมาจากพระบธิดา
ของพระองคห์ เมสืที่อเหลข่าศสัตรซูของพระองคห์ถซูกททาใหข้เปป็นแทข่นรองพระบาทของพระองคห์ พระเยซซูกล็จะเสดล็จกลสับมา
เพสืที่อครอบครอง การเสดล็จมาของพระองคห์จะเกธิดขนรั้นอยข่างฉสับพลสัน, ไมข่มรีใครคาดคธิด จงสสังเกตบทาเหนล็จในขข้อ 47
จงเปรรียบเทรียบมสันกสับอสันทรีที่ถซูกกลข่าวถนงในมสัทธธิว 25:21, 23, และลซูกา 19:17-19

คทาเตสือนสตธิทรีที่จรธิงจสังถซูกใหข้ไวข้ในขข้อ 42 และ 46 ครธิสเตรียนจนงถซูกบสัญชาวข่า “เหตบุฉะนสัรั้นจงเฝฟ้าระวสังอยซูข่
เพราะทข่านไมข่รซูข้วาข่ องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าของทข่านจะเสดล็จมาเวลาใด” พระเยซซูอาจเสดล็จมาวสันนรีรั้! เราถซูกบอกวข่า
“เหตบุฉะนสัรั้น ทข่านทสัรั้งหลายจงเตรรียมพรข้อมไวข้เชข่นกสัน เพราะในโมงทรีที่ทาข่ นไมข่คธิดไมข่ฝปันนสัรั้นบบุตรมนบุษยห์จะเสดล็จมา”
หากเรามรีงานอะไรตข้องททา, คนทรีที่เรารสักทรีที่เราตข้องนทามาถนงพระครธิสตห์, เพสืที่อนบข้านทรีที่เราตข้องเตสือนอยข่างจรธิงจสัง,
ฉะนสัรั้นในพระนามของพระเยซซูใหข้เราททามสันเดรีดี๋ยวนรีรั้! ในโมงยามทรีที่เราไมข่คดธิ บบุตรมนบุษยห์จะเสดล็จมา
คทาเตสือนทรีที่จรธิงจสังในขข้อ 44 ถซูกกลข่าวซรั้ทาโดยพระเยซซูหลายตข่อหลายครสัรั้ง ดซู มสัทธธิว 25:13, มาระโก
13:35, 37 และลซูกา 21:34, 36 เหลข่าครธิสเตรียนทรีที่ดรีทรีที่สดบุ ในโลกกล็ไมข่ไดข้กทาลสังคาดหวสังการเสดล็จมาของพระเยซซู
อยข่างทรีที่พวกเขาควรคาดหวสัง “เพราะในโมงทรีที่ทข่านไมข่คดธิ ไมข่ฝปันนสัรั้น” (ขข้อ 44) พระเยซซูตรสัสวข่าพระองคห์จะเสดล็จมา
จงจทาเรสืที่องของหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนสัรั้น หข้าคนนสัรั้นทรีที่มรีปปัญญาอยข่างแทข้จรธิงและมรีนรั้ทามสันอยซูข่ในตะเกรียงของตน แตข่กล็
ยสังสะลนมสะลสือและหลสับไป (มธ. 25:5) เราไมข่มรีทางรซูข้ไดข้วข่าพระเยซซูจะเสดล็จมาเมสืที่อไหรข่ หากเรามรีแผนการใด
สทาหรสับวสันพรบุงข่ นรีรั้เรากล็อาจประหลาดใจไดข้ ดสังนสัรั้นใหข้เราวางแผนการตข่างๆเฉพาะอสันทรีที่เรายธินดรีทรีที่มสันจะเสรียแผนไดข้
เมสืที่อพระองคห์เสดล็จมา ใหข้เราเฝฟ้าระวสังและอธธิษฐานและระวสังตสัวใหข้ดรีเกรงวข่าพระองคห์จะเสดล็จมาโดยทรีที่เราไมข่ทสัน
ระวสังตสัว
หนข้าทรีที่ตาข่ งๆของครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่สสัตยห์ซสืที่อและมรีปปัญญาถซูกบข่งบอกในขข้อ 45-51 มสันจะเปป็นเรสืที่องนข่า
เศรข้าสสักเพรียงใดสทาหรสับคนทรีที่เปป็นผซูข้รสับใชข้คนหนนที่งของพระเจข้าแตข่ยสังรสักโลกและทะเยอทะยานและสาละวนอยซูข่กสับ
สธิที่งของตข่างๆของโลกนรีรั้และไมข่ไดข้กทาลสังรอคอยนายของตนผซูข้เสดล็จมาจากสวรรคห์! คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ททางานอยข่างซสืที่อตรง
เพสืที่อพระเยซซูและสาละวนททางานจนกวข่าพระองคห์เสดล็จมากล็คาดหวสังไดข้วาข่ พระองคห์จะทรงตสัรั้งพวกเขาใหข้เปป็นผซูข้
“ดซูแลบรรดาขข้าวของของทข่านทบุกอยข่าง” (ขข้อ 47) ผมคธิดวข่านรีที่หมายความวข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่สสัตยห์ซสืที่อตอนนรีรั้ในการก
ระททาตามพระประสงคห์ของพระเจข้าจะครอบครองกสับพระเยซซูเมสืที่อพระองคห์เสดล็จกลสับมา
แตข่บางคนเปป็น “ผซูข้รบสั ใชข้ชสัที่ว” (ขข้อ 48) นรีที่หมายถนงคนทรีที่รอดแลข้วหรสือไมข่? ผมไมข่รซูข้ แนข่นอนวข่าความหมาย
โดยนสัยกล็คสือวข่าแมข้แตข่ครธิสเตรียนคนใดทรีที่หลงไปรสักโลกและททาความบาป โดยละเลยทรีที่จะททากธิจของพระครธิสตห์ กล็จะ
ไมข่พรข้อมเลยทรีที่จะเผชธิญหนข้าพระเยซซู และจะอสับอายตข่อพระพสักตรห์พระองคห์และจะถซูกพระองคห์ลงโทษ
จงพธิจารณา 1 ยอหห์น 2:28: “และบสัดนรีรั้ลซูกเลล็กๆทสัรั้งหลายเออ๋ย จงดทารงอยซูข่ในพระองคห์ เพสืที่อวข่าเมสืที่อ
พระองคห์ทรงมาปรากฏ เราทสัรั้งหลายจะไดข้มรีใจกลข้า และไมข่มรีความละอายจทาเพาะพระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดล็จมา”
นรีที่บอกเปป็นนสัยถนงความจรธิงฝป่ายวธิญญาณทรีที่ยธิที่งใหญข่ประการหนนที่ง: คนเหลข่านสัรั้นทรีที่รอคอยการเสดล็จมาของ
พระเยซซูอยข่างแทข้จรธิงกล็จะชทาระชรีวตธิ ของตนใหข้บรธิสบุทธธิธิ์ “และทบุกคนทรีที่มรีความหวสังเชข่นนรีรั้ในพระองคห์ กล็ยอข่ มชทาระตน
ใหข้บรธิสบุทธธิเธิ์ หมสือนอยข่างทรีที่พระองคห์ทรงบรธิสบุทธธิธิ์” (1 ยอหห์น 3:3) แนข่นอนวข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่รอคอยการเสดล็จมาของ
พระครธิสตห์ไดข้ทบุกเมสืที่อยข่อมรซูข้วาข่ มรีเวลาเหลสืออยซูข่ไมข่มากแลข้วทรีเที่ ราจะนทาวธิญญาณ และคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีใจรอคอยการ
เสดล็จมาของพระครธิสตห์อยข่างแทข้จรธิง (ไมข่ใชข่แคข่โตข้เถรียงเกรีที่ยวกสับเรสืที่องนรีรั้ แตข่รอคอยการเสดล็จมาของพระองคห์และ
คาดหวสังใหข้มสันเกธิดขนรั้น) กล็จะรรีบเรข่งมากกวข่าในการนทาวธิญญาณ
แนข่นอนวข่ามสันถซูกบอกเปป็นนสัยวข่าเหลข่านสักนทาวธิญญาณผซูข้ยธิที่งใหญข่ทรีที่สดบุ เทข่าทรีที่โลกนรีรั้เคยเหล็นมาลข้วนเปป็นพวกทรีที่
เชสืที่อในการเสดล็จมากข่อนยบุคพสันปป บบุคคลเหลข่านรีรั้คสือ สเปอรห์เจรียน, มซูด,รีรั้ อารห์. เอ. ทอรห์เรยห์, เจ. วธิลเบอรห์ แชพแมน,

บธิลลรีที่ ซสันเดยห์ ในสมสัยของเราคสือ แจล็ค ไฮลสห์ ผมรซูข้จกสั ศธิษยาภธิบาลหลายทข่านทรีที่ผมเชสืที่อวข่าเปป็นศธิษยาภธิบาลของครธิสต
จสักรสธิบหรสือสธิบสองแหข่งทรีที่นทาวธิญญาณเกข่งทรีที่สดบุ ในโลก และพวกเขาทบุกคนลข้วนเชสืที่อเรสืที่องการเสดล็จมากข่อนยบุคพสันปป
และสอนและเทศนาวข่าพระเยซซูอาจเสดล็จมาไดข้ทบุกเมสืที่อ ผมไดข้รจซูข้ สักกสับเหลข่าผซูข้ประกาศขข่าวประเสรธิฐทรีที่ยธิที่งใหญข่สข่วน
ใหญข่ในชข่วงสามสธิบปปในอเมรธิกาและอสังกฤษ และเกสือบไมข่มรีขข้อยกเวข้นเลยพวกเขาไดข้ประกาศและเชสืที่อวข่าพระเยซซู
อาจเสดล็จมาไดข้ทบุกเมสืที่อ ดสังนสัรั้นการรอคอยพระเยซซูอยข่างจรธิงใจและจรธิงจสังจนงมสักชข่วยครธิสเตรียนทสัรั้งหลายใหข้ขยสันขสัน
แขล็งในงานทรีที่พระผซูข้ชข่วยใหข้รอดทรงมอบไวข้แกข่เรา ซนที่งเราจะเหล็นพระองคห์ในไมข่ชาข้ และเปป็นผซูข้ทรีที่เราจะตข้องใหข้การดข้วย
โอข้ อยข่าใหข้เราตข้องละอายเลย แตข่ขอใหข้พระองคห์ทรงเหล็นชอบกสับเหลข่าดวงวธิญญาณทรีที่เรานทามาถวาย!
ผมอดทรีที่จะกลข่าวไมข่ไดข้วข่าพวกทรีที่กทาหนดวสันทรีที่พระองคห์จะเสดล็จมามสักพลาดผลกระทบอสันดรีของความจรธิง
เรสืที่องการเสดล็จมากข่อนยบุคพสันปปนรีรั้ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่มสัวแตข่ใชข้เวลาทสัรั้งหมดของตนไปกสับการพยายามทรีที่จะพธิสซูจนห์จาก
รายงานขข่าวตข่างๆและดข้วยวธิธรีอสืที่นๆวข่าพวกเขารซูข้เลยวข่าพระครธิสตห์จะเสดล็จมาเมสืที่อไหรข่ กล็มกสั ใชข้สถธิตธิและรายงาน
ตข่างๆของตนเปป็นขข้ออข้างในเรสืที่องความพข่ายแพข้และการไรข้ซนที่งฤทธธิธิ์เดชของพวกเขาและการทรีพที่ วกเขานทาวธิญญาณ
มาไดข้นข้อยเหลสือเกธิน! วธิธทรี รีที่เราจะมรีการชทาระใหข้บรธิสบุทธธิธิ์และการดลใจจากความหวสังอสันเปปปี่ยมสบุขนสัรั้นแหข่งการเสดล็จ
มาของพระครธิสตห์ในชรีวธิตของเรา กล็คสือการรอคอยการเสดล็จมาของพระเยซซูทบุกวสัน เพรียงเพราะวข่าพระองคห์ตรสัส
แลข้ววข่าพระองคห์จะเสดล็จมา และพระองคห์ทรงบสัญชาเราแลข้วใหข้เฝฟ้าระวสัง! ดสังนสัรั้น ครธิสเตรียนเออ๋ย จงเฝฟ้าระวสัง! ในวสัน
ทรีที่คณ
บุ ไมข่คธิดไมข่ฝปัน บบุตรมนบุษยห์จะเสดล็จมา
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 12:35-48:
คทาเทศนาของพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดดทาเนธินตข่อไป เนสืที่องจากทรสัพยห์สมบสัตธิของครธิสเตรียนจะตข้องอยซูข่ในสวรรคห์
และเนสืที่องจากเขาจะตข้องไมข่พะวงมากเกธินไปเกรีที่ยวกสับความตข้องการตข่างๆประจทาวสันและความมสัที่นคงในอนาคตบน
แผข่นดธินโลก เขาจนงควรตสัรั้งตาคอยการเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์ จงเปรรียบเทรียบพระคทาตอนนรีรั้กสับมสัทธธิว 24,
มาระโก 13 และกสับลซูกา 17:22-27 โอข้ งานสมรสอสันยธิที่งใหญข่แหข่งสวรคห์ถซูกวางแผนไวข้แลข้ว และพระครธิสตห์ทรง
เปป็นเจข้าบข่าว เราควรรอคอยการเสดล็จกลสับมาของพระองคห์อยข่างใจจดใจจข่อ! ภาพประกอบนสัรั้นถซูกใหข้ไวข้ในคทา
อบุปมาเรสืที่องหญธิงพรหมาจารรีสธิบคนนสัรั้นเชข่นกสันในมสัทธธิวบททรีที่ 25 และตรงนรีรั้เราถซูกเตสือนสตธิใหข้เปป็นเหมสือนพวกผซูข้รสับ
ใชข้ทรีที่นสัที่งตสืที่นอยซูข่ตอนกลางคสืน, ใหข้ตะเกรียงจบุดอยซูข่เสมอ, สวมใสข่เสสืรั้อผข้า, พรข้อมทรีจที่ ะพบกสับนายของเราและปรนนธิบสัตธิ
พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดล็จมา และเราตข้องเฝฟ้าระวสังไมข่วาข่ จะเปป็นเวลาสองยาม คสือตสัรั้งแตข่สามทบุมข่ จนถนงเทรีที่ยงคสืน
หรสือในเวลาสามยาม คสือตสังรั้ แตข่เทรีที่ยงคสืนจนถนงตรีสาม
เวลากลางคสืนถซูกแสดงใหข้เปป็นเวลาทรีที่พระเยซซูอาจเสดล็จมาเพราะวข่าผซูข้คนนข่าจะหลสับอยซูข่ในเวลานสัรั้น พวก
เขาไมข่คาดคธิดวข่าจะมรีคนมาเยสือนในเวลานสัรั้น และการเสดล็จมาของพระครธิสตห์เพสืที่อมารสับคนของพระองคห์เองจะเกธิด
ขนรั้นอยข่างฉสับพลสันและไมข่มรีใครคาดคธิด และเหมสือนกสับทรีที่ขโมยอาจแอบเขข้าไปในเรสือนหลสังหนนที่งตอนกลางคสืนและ
ไมข่มรีใครจะทราบไดข้วาข่ ขโมยนสัรั้นจะมาเวลาใด พระครธิสตห์กจล็ ะเสดล็จมา “ในโมงททที่ทาว่ นไมว่คกิดไมว่ฝปัน” ขข้อ 40 กลข่าวไวข้
เหล็นไดข้ชสัดมากๆ วข่าไมข่มใรี ครสามารถบอกลข่วงหนข้าหรสือททานายไดข้วข่าพระครธิสตห์จะเสดล็จมารสับคนของ
พระองคห์เองเมสืที่อไหรข่ – จะกะประมาณกล็ยสังททาไมข่ไดข้เลยดข้วยซรั้ทา พระองคห์อาจเสดล็จมาขณะทรีที่ผซูข้เขรียนเขรียนถข้อยคทา
เหลข่านรีรั้อยซูข่ พระองคห์อาจไมข่เสดล็จมาอรีกหลายรข้อยปปเลยกล็ไดข้ – ผมไมข่รซูข้ ไมข่มใรี ครรซูข้ นสัที่นถซูกกลข่าวอยข่างชสัดเจนเหลสือ

เกธินในมสัทธธิว 24:36 และมาระโก 13:32 มสัทธธิวกลข่าววข่า “แตว่วทนนททั้น โมงนททั้น ไมว่มทใครรผต้ ถนงบรรดาทผตสวรรคข์ใน
สวรรคข์กก็ไมว่รผต้ รผต้แตว่พระบกิดาของเราองคข์เดทยว” และมาระโกเสรธิมวข่า “...ถนงบรรดาทผตสวรรคข์ในสวรรคข์หรมือพระ
บทุตรกก็ไมว่รผต้”
มสันเปป็นเรสืที่องปกตธิธรรมดาทรีมที่ นบุษยห์จะอยากรซูวข้ าข่ พระเยซซูจะเสดล็จกลสับมาเมสืที่อไหรข่ ดสังนสัรั้นผซูข้คนจนงไดข้
พยายามโดยใชข้หลายวธิธรีเหลสือเกธินเพสืที่อทรีที่จะคธิดออกวข่าพระครธิสตห์จะเสดล็จมาเมสืที่อไหรข่ วสันตข่างๆถซูกกทาหนดซรั้ทาแลข้วซรั้ทา
อรีกเมสืที่ออาจารยห์หลายคนยสืนยสันอยข่างมสัที่นใจวข่าพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดจะเสดล็จมา ทบุกคนลข้มเหลวหมด ไมข่มรีใครรซูข้ ไมข่มรี
ใครถซูกคาดวข่าจะรซูข้ไดข้ เมสืที่อพวกสาวกกลข่าววข่า “พระองคข์เจต้าขต้า พระองคข์จะทรงตททั้งราชอาณาจทกรขนทั้นใหมว่ใหต้แกว่
อกิสราเอลในครททั้งนททั้หรมือ” พระองคห์ตรสัสตอบพวกเขาอยข่างชสัดเจนวข่า “ไมว่ใชว่ธรทุ ะของทว่านททที่จะรผต้เวลาและวาระซนที่ง
พระบกิดาไดต้ทรงกจาหนดไวต้โดยสกิทธกิอจานาจของพระองคข์” (กธิจการ 1:6, 7) พวกเขากลสับไดข้รสับบสัญชาใหข้รอคอย
ฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิสธิ์ ทาหรสับการนทาวธิญญาณและเพสืที่อนทาขข่าวประเสรธิฐไปประกาศแกข่คนทสัรั้งปวง
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่กทาหนดวสันตข่างๆสทาหรสับการเสดล็จมาของพระครธิสตห์กล็สรข้างความเสรียหายใหญข่โตตข่องาน
ของพระครธิสตห์ ประการแรก บางคนถนงกสับผธิดหวสังและหมดกทาลสังใจและเลธิกรอคอยใหข้พระครธิสตห์เสดล็จมาเพราะ
วข่าพระองคห์ไมข่ไดข้เสดล็จมาในเวลาทรีที่อาจารยห์บางคนคธิดไปเอง คนอสืที่นๆกล็ใชข้ความหวสังเรสืที่องการเสดล็จมาอยข่างฉสับ
พลสันของพระครธิสตห์เปป็นขข้ออข้างทรีที่จะไมข่นทาวธิญญาณ พวกเขากลข่าววข่า “การละทกิทั้งความจรกิง” ครสังรั้ ใหญข่กทาลสังเกธิด
ขนรั้นแลข้ว, วข่าผซูข้คนทสัรั้งหลายถซูกความบาปปปิดตา, วข่าเรามรีการฟปนปื้ ฟซูตอนนรีรั้ไมข่ไดข้แลข้ว นสัที่นเปป็นคทาพซูดเหลวไหลและพวก
เขาคธิดผธิด ในความจรธิงกล็คสือ หากพระเยซซูจะเสดล็จมาภายในวสันถสัดไปหลสังจากทรีคที่ บุณอข่านขข้อความนรีรั้ (อยข่างทรีที่
พระองคห์อาจเสดล็จมา หรสือกระทสัที่งกข่อนหนข้านสัรั้นเสรียอรีก) พระสสัญญาทบุกขข้อในพระคสัมภรีรกห์ ล็ยสังเปป็นความจรธิงอยซูข่
เหมสือนเดธิม ฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์กล็ยสังมรีใหข้อยซูข่เหมสือนเดธิม ขข่าวประเสรธิฐกล็ยสังเปป็นฤทธธิธิ์เดชของพระเจข้า
ซนที่งนทาไปสซูข่ความรอดแกข่ทกบุ คนทรีที่เชสืที่ออยซูข่เหมสือนเดธิม มสันยสังเปป็นความจรธิงอยซูข่เหมสือนเดธิมทรีที่วาข่ ผซูข้ทรีที่รข้องไหข้ออกไปหอบ
หธิรั้วเมลล็ดพสืชอสันมรีคข่าจะกลสับบข้านดข้วยเสรียงโหข่รข้องอยข่างชสืที่นบาน นทาฟป่อนขข้าวของตนมาดข้วย (เพลงสดบุดรี 126:6)
ตรงกสันขข้าม พระเจข้าทรงอยากใหข้เราคาดหวสังใหข้พระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดเสดล็จกลสับมาดข้วยใจยธินดรี ซนที่งพระองคห์อาจเสดล็จ
มาไดข้ทบุกเมสืที่อและเราควรเตรรียมตสัวไวข้ใหข้พรข้อม นสัที่นคสือทข่าทรีปกตธิสทาหรสับครธิสเตรียนคนใดกล็ตามในยบุคสมสัยนรีรั้
แตข่เปโตรกลข่าววข่า “พระองคข์เจต้าขต้า พระองคข์ไดต้ตรทสคจาอทุปมานททั้นแกว่พวกขต้าพระองคข์หรมือ หรมือตรทสแกว่
คนทททั้งปวง” ดสังนสัรั้นพระเยซซูจนงทรงใสข่คทาอบุปมานรีรั้เขข้าไปใหข้เหมาะกสับคนงานครธิสเตรียนทสัรั้งหลายโดยเฉพาะมากกวข่า
คสือแกข่เหลข่าอสัครสาวกและแกข่เราทสัรั้งหลายทรีที่ประกาศพระวจนะ พระองคห์ทรงเลข่าถนงคนตข้นเรสือนทรีที่สสัตยห์ซสืที่อและมรี
ปปัญญาคนหนนที่งซนที่งนายของเขาตสัรั้งไวข้ใหข้ดแซู ลกธิจการงานทสัรั้งหมดของเขาตอนทรีที่นายผซูข้นรีรั้ไมข่อยซูข่ หากเขายสังสสัตยห์ซสืที่ออยซูข่
ตอนทรีที่นายของเขากลสับมา “นายจะตททั้งเขาไวต้ใหต้ดผแลบรรดาขต้าวของทททั้งสกิทั้นของทว่าน” นรีที่คลข้ายกสับคทาอบุปมาเรสืที่อง
เงธินมธินาในลซูกา 19:11-27 ในพระคทาตอนนสัรั้นชายคนทรีที่เงธินมธินาของเขาไดข้เพธิที่มอรีกสธิบมธินากล็ถซูกแตข่งตสัรั้งใหข้เปป็นผซูข้
ครองสธิบเมสือง จากนสัรั้นคนทรีที่เงธินมธินาของเขาไดข้เพธิที่มอรีกหข้ามธินากล็ถซูกแตข่งตสัรั้งใหข้ครอบครองหข้าเมสือง
แนข่นอนวข่าตรงนรีรั้องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าตรสัสถนงบทาเหนล็จตข่างๆสทาหรสับครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีปที่ รนนธิบสัตธิพระองคห์
คสือบทาเหนล็จตามสสัดสข่วนการงานตข่างๆของเรา แนข่นอนวข่านรีที่เปป็นสธิที่งทรีที่อสัครสาวกเปาโลหมายถนงเชข่นกสันตอนทรีที่เขาถซูก
ดลใจใหข้เขรียนวข่า “เหตทุฉะนททั้นเราตททั้งเปฝ้าของเราวว่า จะอยผใว่ นกายนททั้กก็ดท หรมือไมว่อยผว่กดก็ ท เรากก็จะเปป็นททที่พอพระททยของ

พระองคข์ เพราะวว่าจจาเปป็นททที่เราททุกคนจะตต้องปรากฏตทวททที่หนต้าบทลลทงกข์พพกิ ากษาของพระครกิสตข์ เพมืที่อททุกคนจะไดต้
รทบสมกทบการททที่ไดต้ประพฤตกิในรว่างกายนททั้ แลต้วแตว่จะดทหรมือชทวที่ เพราะเหตทุททที่เรารผต้จกท ความนว่าเกรงขามขององคข์พระ
ผผต้เปป็นเจต้า เราจนงชทกชวนคนทททั้งหลาย...” (2 คร. 5:9-11) และเวลาแหข่งการพธิพากษานสัรั้นถซูกพซูดถนงอยข่างเฉพาะ
เจาะจงใน 1 โครธินธห์ 3:10-15 คนใดทรีกที่ ารงานของตนตสัรั้งอยซูข่ไดข้จะไดข้รบสั บทาเหนล็จ คนใดทรีกที่ ารงานของตนถซูกเผา
ไหมข้ไปและไรข้คข่า “จะรอด แตว่เหมมือนดทงรอดจากไฟ” แมข้วข่าเขาจะไมข่ไดข้รสับบทาเหนล็จกล็ตาม
ขข้อ 46 คงหมายความวข่าองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงตสัรั้งใจใหข้บางสข่วนของคทาเทศนานรีรั้มรีไวข้สทาหรสับพวกผซูข้นทายธิว
ในสมสัยของพระองคห์ดวข้ ยและสทาหรสับพวกผซูข้นทาประจทานธิกาย, สสันตะปาปา, บาทหลวงและบธิชอปแหข่งยบุคนรีรั้ทรีที่ตข้อง
ใหข้การสทาหรสับความเปป็นผซูข้นทาฝป่ายวธิญญาณแมข้หากวข่าพวกเขาไมข่รอดกล็ตาม แนข่นอนวข่าผซูข้นทาทางศาสนาเชข่นนสัรั้นจะ
ถซูก “ตทดออก” (ขสับไลข่ไป) และถซูกกทาหนดใหข้ “ไดต้รทบสว่วนของตนกทบพวกคนททที่ไมว่เชมืที่อ” และพระเยซซูคงหมายถนง ยซู
ดาสอธิสคารธิโอท ดข้วยเชข่นกสันซนที่งขณะนสัรั้นอยซูข่กสับพระองคห์ตอนทรีพที่ ระองคห์ตรสัสคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้
แตข่ขข้อ 47 และ 48 สอนเราทสัรั้งหลายทรีที่เปป็นครธิสเตรียนวข่าคนทรีที่รพซูข้ ระประสงคห์ขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าแลข้ว
และมธิไดข้กระททาตามกล็จะถซูกเฆรีที่ยนมาก และคนทรีที่ไดข้รสับโอกาสมากกวข่า, มรีหนข้าทรีที่รสับผธิดชอบมากกวข่า, กล็จะถซูก
ลงโทษมากกวข่าตอนทรีที่เขาเจอกสับพระครธิสตห์หากเขาไมข่เปป็นคนสสัตยห์ซสืที่อ และคนทรีที่มรีขข้อมซูลนข้อยกวข่า , มรีโอกาสนข้อย
กวข่า, กล็จะถซูกลงโทษนข้อยกวข่าหากเขาลข้มเหลว
โอข้ เราควรใชข้โอกาสทบุกอยข่างทรีมที่ รีในการรสับใชข้อยข่างจรธิงจสัง!

ตห้นมะเดรืที่อททที่ไมก่เกริดผล
ลก 13:6-9
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 13:6-9:
บทเรรียนตรงนรีรั้คลข้ายกสับอสันทรีที่อยซูข่ในอธิสยาหห์ 5:1-7 ทรีที่สวนองบุข่นซนที่งถซูกปลซูกไวข้นสัรั้น “คมือวงศข์วานอกิสราเอล”
สวนองบุข่นนสัรั้นไดข้ออกผลเปป็นลซูกองบุข่นเปรรีรั้ยวและไมข่ออกผลดรีเลยสทาหรสับเจข้าของและดสังนสัรั้นอธิสราเอลจนงตข้องถซูก
กวาดตข้อนไปเปป็นเชลยในการพธิพากษา มสันคลข้ายกสับคทาอบุปมาเรสืที่องเจข้าของสวนทรีที่ตข้องการผลจากสวนองบุข่นของเขา
ซนที่งถซูกใหข้ไวข้ในมสัทธธิว 21:33-43 คทาอบุปมานสัรั้นพระองคห์ตรสัสเลล็งถนงพวกปบุโรหธิตใหญข่และพวกฟารธิสรี (มธ. 21:45)
และมสันพยากรณห์ไวข้วาข่ อาณาจสักรทรีที่ทรงสสัญญาไวข้นสัรั้นจะถซูกเอาไปจากพวกยธิวทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ และขข่าว
ประเสรธิฐจะถซูกประกาศแกข่พวกคนตข่างชาตธิ
แนข่นอนวข่ามรีการประยบุกตห์ใชข้สวข่ นบบุคคลเชข่นกสัน ตข้นมะเดสืที่อตข้นหนนที่งในสวนองบุข่นนสัรั้นไมข่ไดข้เกธิดผลปปแลข้วปปเลข่า
ดสังนสัรั้นคนมากมายจนงไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐและไมข่กลสับใจใหมข่ ในทรีสที่ บุดพระเจข้ากล็ทรงหมดความอดทน แตข่พระผซูข้ชข่วย
ใหข้รอดทรีที่นาข่ รสักกล็ยสังทรงอข้อนวอนเพสืที่อเหลข่าคนบาปทรีที่จะไดข้รสับโอกาสอรีกหน แลข้วถข้าพวกเขาไมข่กลสับใจใหมข่ พวกเขา
กล็จะถซูกททาลาย
พระเยซซูมธิไดข้ทรงททาลายตข้นมะเดสืที่อตข้นเดรียวนสัรั้นทรีที่ไมข่ไดข้เกธิดผล เหมสือนอยข่างทรีที่มรีบอกไวข้ในมาระโก 11:1214 และในมสัทธธิว 21:18-22 คทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์ (มธ. 25:14-30) และเรสืที่องเงธินมธินา (ลก. 19:11-27) สอน
เชข่นกสันวข่าคนทสัรั้งหลายตข้องใหข้การสทาหรสับโอกาสตข่างๆและพระพรตข่างๆทรีที่พระเจข้าประทานใหข้อยข่างบรธิบซูรณห์แกข่

พวกเขา และคนทสัรั้งหลายตข้องใชข้หรสือไมข่กล็ถซูกลงโทษสทาหรสับความลข้มเหลวทรีที่จะใชข้โอกาสและของประทานเหลข่า
นสัรั้นซนที่งพระเจข้าประทานใหข้แกข่เหลข่าผซูข้รสับใชข้ของพระองคห์อยข่างบรธิบซูรณห์
องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระกรบุณาตข่อคนเหลข่านสัรั้นเหลสือเกธินทรีที่ททาใหข้พระองคห์ผดธิ หวสัง! ความเมตตาและ
ความอดกลสัรั้นพระทสัยนสัรั้นถซูกยกภาพประกอบในถข้อยคทาของผซูข้รสักษาสวนองบุข่นคนนสัรั้นทรีที่ไดข้กลข่าวแกข่นายผซูข้นสัรั้นวข่า
“นายเจต้าขต้า ขอเอาไวต้ปปีนททั้อทก ใหต้ขต้าพเจต้าพรวนดกินเอาปทุปุ๋ยใสว่ แลต้วถต้ามทนเกกิดผลกก็ดอท ยผว่ ถต้าไมว่เกกิดผล ภายหลทงทว่าน
จงโคว่นมทนเสทย”
ชายทรีที่มรีชสืที่อเสรียงคนหนนที่งไดข้คบหาสมาคมกสับพวกคนชอบเยาะเยข้ยและพวกคนไมข่เชสืที่อและเขาไดข้ปรสับ
เปลรีที่ยนแผนการตข่างๆของตนและคทาเทศนาของตนเพสืที่อทรีที่จะใหข้คนเหลข่านสัรั้นรข่วมมสือกสับเขาตข่อไปไดข้ ใครบางคนทรีที่
เดสือดรข้อนใจจนงกลข่าววข่า “ททาไมพระเจข้าไมข่ทรงลงโทษเขาเพราะการออมชอมของเขานะ?” เราไดข้ตอบกลสับไปวข่า
“คบุณอยากใหข้พระเจข้าลงโทษคบุณครสังรั้ แรกทรีที่คณ
บุ ททาผธิดไหมครสับ? คบุณไมข่อยากใหข้ความอดทนและความเมตตาอสัน
เปปปี่ยมดข้วยความรสักของพระเจข้าจสัดการกสับคบุณและเรรียกคบุณซรั้ทาแลข้วซรั้ทาอรีกกข่อนทรีที่จะนทาการพธิพากษามาใหข้มากกวข่า
หรสือครสับ?” ไมข่มรีใครในพวกเราสสักคนจะอยซูข่ตข่อไปไดข้โดยทรีที่ไมข่ถซูกลงโทษหากพระเจข้าไมข่ทรงเปปปี่ยมดข้วยความเมตตา
และอดกลสัรั้นพระทสัย พระองคห์ทรงเรรียกโยนาหห์เปป็นครสัรั้งทรีที่สองใหข้ปรนนธิบสัตธิพระองคห์ พระองคห์ทรงใหข้อภสัยดาวธิด
และอวยพรเขาหลสังจากบาปอสันใหญข่โต หลสังจากทรีที่อสัครสาวกเปโตรไดข้สบถสาบานและปฏธิเสธพระเยซซูและเลธิก
การรสับใชข้ พระเยซซูกล็ทรงไปตามหาเขาดข้วยพระองคห์เองและทรงเรรียกเขาใหข้กลสับเขข้ามาในการรสับใชข้ของพระองคห์
ขอบคบุณพระเจข้าสทาหรสับความเมตตาของพระองคห์ ซนที่งพระองคห์ทรงตข่อเวลาใหข้อยข่างยาวนานบข่อยๆกข่อนทรีที่
พระองคห์ทรงนทาการพธิพากษามาสซูข่ผซูข้รสับใชข้คนใดทรีที่ไมข่สสัตยห์ซสืที่อ

ผซูห้ททที่ชนะททที่งคำนเลทยนี้ ง
ลก 14:7-14
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 14:7-14:
งานเลรีรั้ยงสมรสจะเปป็นการชบุมนบุมทรีที่คข่อนขข้างเปป็นทางการ และทรีที่งานเลรีรั้ยงนรีรั้จะมรีพวกญาตธิๆและเหลข่ามธิตร
สหายทรีที่เปป็นคนสทาคสัญ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ใกลข้ชดธิ กสับครอบครสัวนสัรั้นมากทรีที่สบุด, เปป็นทรีที่รสักมากทรีที่สดบุ และควรทรีจที่ ะไดข้รบสั
เกรียรตธิมากทรีที่สบุด กล็จะนสัที่งใกลข้หสัวโตบ๊ะ มสันเปป็นเรสืที่องปกตธิธรรมดาทรีทที่ บุกคนจะอยากไดข้รบสั เกรียรตธินสัรั้น ความเหล็นแกข่ตสัว
คสือหสัวใจหลสักของบาปและการยกยข่องตสัวเองเปป็นสข่วนทรีที่โดดเดข่นทรีที่สบุดของสสันดานมนบุษยห์ทรีที่อยซูข่ฝป่ายเนสืรั้อหนสัง มสัน
ไมข่ใชข่เรสืที่องปกตธิธรรมดาทรีที่คนทสัรั้งหลายจะรสักเพสืที่อนบข้านของตนเหมสือนรสักตสัวเอง เหมสือนอยข่างทรีที่พระเยซซูไดข้ทรง
บสัญชาไวข้ในการสรบุปยข่อพระราชบสัญญสัตธิ (ลซูกา 10:27); การปฏธิบสัตธิตข่อผซูข้อสืที่นในแบบทรีที่ทข่านทสัรั้งหลายอยากใหข้พวก
เขาปฏธิบสัตธิตข่อพวกทข่าน (มธ. 7:12; ลก. 6:31) เปป็นสธิที่งทรีที่กระททาไดข้ยากยธิที่ง ภายในขอบเขตอสันเหมาะสม มสันเปป็น
เรสืที่องดรีทรีที่จะหาโอกาสทรีที่จะประสบความสทาเรล็จ, ทรีที่จะททาดรีเยอะๆ, ทรีจที่ ะเจรธิญกข้าวหนข้า, ทรีจที่ ะไดข้รสับการเลสืที่อนขสัรั้น แตข่
มสันไมข่ใชข่เรสือที่ งดรีทรีที่ผซูข้คนจะแสวงหาเกรียรตธิยศสทาหรสับตสัวเองซนที่งพวกเขามธิไดข้ลงแรง
ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายมรีความลทาบากเกรีที่ยวกสับเรสืที่องนสัรั้น เปาโลชมเชยทธิโมธรีใหข้ชาวเมสืองฟปลธิปปปเหลข่านสัรั้นฟปังวข่า
“เพราะวว่าขต้าพเจต้าไมว่มทผใผต้ ดททที่มทนทั้จาใจเหมมือนทกิโมธท ซนที่งจะเอาใจใสว่ในททุกขข์สทุขของทว่านอยว่างแทต้จรกิง เพราะวว่าคนทททั้ง

หลายยว่อมแสวงหาประโยชนข์ของตนเอง ไมว่ไดต้แสวงหาประโยชนข์ของพระเยซผครกิสตข์” (ฟป. 2:20, 21) มรีเจข้าหนข้า
ทรีที่ครธิสตจสักรและนสักเทศนห์หลายคนทรีที่เปป็นเหมสือนกสับดธิโอเตรเฟส ซนที่ง “อยากจะเปป็นใหญว่เปป็นโตทว่ามกลางพวก
เขา” (3 ยอหห์น 9) และแมข้แตข่ยากอบและยอหห์นกล็ใหข้มารดาของตนมาขอรข้องพระเยซซู โดยอยากทรีที่จะใหข้ตสัวเอง
เปป็นทรีที่หนนที่ง โดยอยซูข่เบสืรั้องขวาพระหสัตถห์และเบสืรั้องซข้ายพระหสัตถห์ในอาณาจสักรของพระครธิสตห์!
มสันจะดรีกวข่าเยอะสสักเพรียงใดทรีจที่ ะพนที่งพาพระเจข้าสทาหรสับเกรียรตธิยศและสทาหรสับการเลสืที่อนขสัรั้น ดรีกวข่าทรีจที่ ะ
แสวงหาสธิที่งเหลข่านสัรั้นสทาหรสับตสัวเอง
บข่อยครสัรั้งสสักเพรียงใดทรีที่เราไดข้รสับคทาเตสือนในพระคสัมภรีรห์วาข่ : “ความเยว่อหยกิที่งเดกินหนต้าการถผกทจาลาย และ
จกิตใจททยที่ โสนจาหนต้าการลต้ม” (สภษ. 16:18) และ “ความถว่อมใจเดกินอยผว่ขต้างหนต้าเกทยรตกิ” (สภษ. 15:33) “ททุกคน
ททที่มทความเยว่อหยกิที่งในใจกก็เปป็นททที่นว่าสะอกิดสะเอทยนตว่อพระเยโฮวาหข์” (สภษ. 16:5) “พระเจต้าทรงตว่อสผต้ผทผต้ ทที่หยกิที่ง
จองหอง แตว่ทรงประทานพระคทุณแกว่คนททที่ใจถว่อม” (ยก. 4:6) และ “ทว่านทททั้งหลายจงถว่อมตทวในสายพระเนตร
ขององคข์พระผผต้เปป็นเจต้า และพระองคข์จะทรงยกชผทาว่ นขนทั้น” (ยก. 4:10)
ในวธิกฤตธิคราวหนนที่ง ผซูข้นทาครธิสเตรียนทข่านหนนที่งซนที่งมรีอภธิสธิทธธิธิ์ใหญข่โตมากและมรีอธิทธธิพลทสัที่วประเทศไดข้ขข่มขซูข่วข่า
จะไมข่มใรี ครไดข้รสับการยอมรสับหรสือมรีประโยชนห์อยข่างกวข้างขวางโดยปราศจากการเหล็นชอบของเขา พระเจข้าไดข้ทรง
นทาครธิสเตรียนผซูข้นข่าสงสารคนนรีรั้ใหข้ตอบกลสับเขาดข้วยถข้อยคทาจากเพลงสดบุดรี 75:6 และ 7 วข่า “เพราะการยกขนทั้นนททั้น
มกิไดต้มาจากทกิศตะวทนออกหรมือทกิศตะวทนตก และมกิใชว่มาจากทกิศใตต้แตว่พระเจต้าทรงเปป็นผผต้พกิพากษา พระองคข์ทรงใหต้
คนหนนที่งลง และทรงยกอทกคนหนนที่งขนทั้น” อธิทธธิพลและการกลข่าวรข้ายตข่างๆของชายผซูข้นสัรั้นทรีที่อยากควบคบุมคนอสืที่นๆไดข้
ลข้มเหลวไปและพระเจข้าทรงปรากฏวข่าสสัตยห์ซสืที่อ
เราถซูกเตสือนสตธิใน 1 เปโตร 5:6 วข่า “เหตทุฉะนททั้น ทว่านทททั้งหลายจงถว่อมใจลงภายใตต้พระหทตถข์อทนทรงฤทธกิธ
ของพระเจต้า เพมืที่อพระองคข์จะไดต้ทรงยกทว่านขนทั้นเมมืที่อถนงเวลาอทนควร” เพลงสดบุดรี 37 กล็ปลอบประโลมใจไดข้อยข่างดรี
สทาหรสับคนทสัรั้งปวงทรีที่พนที่งพาพระเจข้าใหข้ดซูแลเรสืที่องความเจรธิญรบุงข่ เรสืองและเกรียรตธิยศของทบุกคนทรีที่รกสั และวางใจ
พระองคห์

คนโฉดเขลคำ 3 คน
ลก 14:15-24
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 14:15-24:
ในมสัทธธิว 22:1-14 มรีคทาอบุปมาทรีที่คลข้ายๆกสัน แตข่เนสืที่องจากมสัทธธิวเนข้นพระเยซซูใหข้เปป็นกษสัตรธิยห์ผซูข้จะเสดล็จมา
นสัรั้นของพวกยธิว พระองคห์จนงไดข้ประทานคทาอบุปมาในกรณรีนสัรั้นทรีที่มรีเนสืรั้อหาเกรีที่ยวกสับกษสัตรธิยห์องคห์หนนที่งทรีที่จดสั งานเลรีรั้ยง
สมรสใหข้แกข่โอรสของพระองคห์ คทาอบุปมาทสัรั้งสองเรสืที่องนรีรั้มรีลสักษณะทรีที่คลข้ายกสัน ในทรีนที่ รีรั้พระเยซซูทรงใชข้เรสือที่ งของการ
เลรีรั้ยงคราวนสัรั้นทรีที่พระองคห์ทรงเปป็นแขกรสับเชธิญ เพสืที่อเนข้นยรั้ทาวข่าจบุดประสงคห์ใหญข่ของการเสดล็จมาของพระครธิสตห์เขข้า
มาในโลกกล็คสือ เพสืที่อชข่วยคนบาปทสัรั้งหลายใหข้ไดข้รสับความรอด (1 ทธ. 1:15) และหนข้าทรีที่หลสักอยข่างเดรียวของบรรดา
ผซูข้รบสั ใชข้ของพระองคห์คสือ การออกไปเชธิญชวนคนทสัรั้งหลายใหข้เขข้ามายสังการเลรีรั้ยงนรีรั้

จงหมายเหตบุวข่าผซูข้รสับใชข้คนเดรียวทรีที่ถซูกกลข่าวถนงตรงนรีรั้คสือ คนทรีอที่ อกไปเชธิญชวนผซูข้คนใหข้มายสังการเลรีรั้ยงใหญข่นรีรั้
เขาจะตข้องเชธิญชวนคนเหลข่านสัรั้นทรีที่เคยไดข้รสับคทาเชธิญมากข่อนแลข้ว เขาจะตข้องเชธิญชวน “คนจน คนพกิการ คนงว่อย
และคนตาบอด” เขาจะตข้องไปยสังบข้านทบุกหลสังในเมสือง จากนสัรั้นกล็ออกไปตามถนนใหญข่และตรอกนข้อย โอข้ การ
เลรีรั้ยงแหข่งสวรรคห์จะมรีแขกเยอะแยะเตล็มไปหมด ผซูข้รบสั ใชข้คนนสัรั้นจะตข้องไปดข้วยความเรข่งดข่วนขนาดนสัรั้น, การโนข้มนข้าว
ขนาดนสัรั้น, ความรสักขนาดนสัรั้น, ความพากเพรียรขนาดนสัรั้น; เขาจะตข้อง “เรว่งเรต้าพวกเขาใหต้เขต้ามา” พระเยซซูตรสัสวข่า
“เพมืที่อเรมือนของเราจะเตก็ม”
เราถซูกเตสือนความจทาวข่าวธิธรีนใรีรั้ นการนทาวธิญญาณแบบสข่วนตสัว – ตสัวตข่อตสัว, บข้านตข่อบข้าน – คสือรซูปแบบทรีที่
เหลข่าครธิสเตรียนภาคพสันธสสัญญาใหมข่ตข้องปฏธิบสัตธิตาม และเราไดข้อาข่ นวข่าในกรบุงเยรซูซาเลล็ม “ททใที่ นพระวกิหารและตาม
บต้านเรมือน เขาไดต้สทที่งสอนและประกาศขว่าวประเสรกิฐของพระเยซผครกิสตข์ ททุกๆวทนมกิไดต้ขาด” (กธิจการ 5:42) และ
เปาโลเตสือนความจทาพวกผซูข้ปกครองทรีที่เอเฟซสัสวข่าในชข่วงสามปปทรีที่เขาอยซูข่ทรีที่นสัที่น เขาไมข่มรีความผธิดใดๆแลข้วสทาหรสับคน
บาปคนใดกล็ตามจากเมสืองเอเฟซสัสทรีที่ตกนรก เขากลข่าววข่า “ขต้าพเจต้า...ไดต้ชททั้แจงใหต้ทาว่ นเหก็นกทบไดต้สทที่งสอนทว่านตว่อ
หนต้าคนทททั้งปวงและตามบต้านเรมือน” (กธิจการ 20:20) เขากลข่าววข่า “เหตทุฉะนททั้นจงตมืที่นตทวอยผว่และจจาไวต้วว่า ขต้าพเจต้า
ไดต้สทที่งสอนเตมือนสตกิทว่านททุกคนดต้วยนทั้จาตาไหล ทททั้งกลางวทนกลางคมืนตลอดสามปปีมกิไดต้หยทุดหยว่อน” (กธิจการ 20:31)
มสันถซูกบอกเปป็นนสัยอยข่างชสัดเจนในคทาอบุปมานรีรั้ เชข่นเดรียวกสับในคทาอบุปมาเรสืที่องแกะหลงและเหรรียญทรีที่หายไป
วข่าไมข่มรีการลบมลทธินทรีที่จทากสัด, วข่าองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า “ไมว่ทรงประสงคข์ทจทที่ ะใหต้ผผต้หนนที่งผผต้ใดพกินาศเลย แตว่ทรง
ปรารถนาททที่จะใหต้คนทททั้งปวงกลทบใจเสทยใหมว่” (2 ปต. 3:9) นอกจากนรีรั้มสันยสังถซูกบอกเปป็นนสัยดข้วยวข่าเราควรไปหา
คนทรีที่เราเคยชวนแลข้วซรั้ทาแลข้วซรั้ทาอรีก
ขข้ออข้างของคนเหลข่านสัรั้นทรีที่พระเยซซูทรงยกใหข้ดตซู รงนรีรั้ชาข่ งโงข่เขลาเสรียจรธิง! ชายคนหนนที่งตข้องไปดซูทรีที่ดนธิ ทรีที่เขา
ซสืรั้อไวข้แลข้วตอนเวลามสืรั้อเยล็น เขาไมข่ไดข้เหล็นมสันหรสือกข่อนทรีที่เขาซสืรั้อมสันแลข้ว? แนข่นอนวข่าเขาไดข้เหล็นมสันแลข้ว และเขาไป
พรบุข่งนรีรั้ไมข่ไดข้หรสือ? และเวลาเยล็น, เวลามสืรั้อเยล็น, เปป็นเวลาทรีที่เหมาะสมทรีที่สบุดหรสือทรีที่จะไปดซูทรีที่ดนธิ ? เหล็นไดข้ชสัดวข่าขข้ออข้าง
นรีรั้ไมข่จรธิงใจ
มสันเปป็นแบบเดรียวกสันกสับชายคนนสัรั้นทรีที่มรีววสั หข้าคซูข่และเขาจะไปผซูกพวกมสันเขข้าดข้วยกสันขณะทรีที่เรธิที่มคที่ทามสืดแลข้ว
คสือวสัวทสัรั้งสธิบตสัวนสัรั้น เพสืที่อลองดซูพวกมสัน! และชายคนนสัรั้นทรีที่ไดข้แตข่งงานกสับภรรยาคนหนนที่งแลข้วกล็ยข่อมอยากทรีที่จะพาเธอ
ออกไปเฉลธิมฉลองและอยากใหข้เพสืที่อนๆของเขาไดข้เหล็นเจข้าสาวคนสวยของเขา ขข้ออข้างเหลข่านรีรั้เหล็นไดข้ชสัดวข่าไมข่
จรธิงใจ เหมสือนอยข่างทรีที่พระเยซซูทรงอยากใหข้เราเหล็นเชข่นนสัรั้น เพราะวข่าขข้ออข้างตข่างๆทรีที่ผซูข้คนยกขนรั้นมาเพสืที่อทรีที่จะไมข่มา
หาพระครธิสตห์และวางใจพระองคห์นสัรั้นกล็ไมข่จรธิงใจเสมอ พวกมสันเปป็นขข้ออข้าง ไมข่ใชข่เหตบุผล พระองคห์ทรงบอกเราใน
ยอหห์น 3:19-21 วข่าเหตบุผลทรีที่แทข้จรธิงทรีที่ผซูข้คนไมข่มาหาพระครธิสตห์กล็คสือ:
“หลทกของการพกิพากษามทอยว่างนททั้ คมือความสวว่างไดต้เขต้ามาในโลกแลต้ว แตว่มนทุษยข์ไดต้รกท ความมมืดมากกวว่า
รทกความสวว่าง เพราะกกิจการของเขาชทที่ว เพราะททุกคนททที่ประพฤตกิชวทที่ กก็เกลทยดความสวว่าง และไมว่มาถนงความสวว่าง
ดต้วยกลทววว่าการกระทจาของตนจะถผกตจาหนกิ แตว่ผผต้ททที่ประพฤตกิตามความจรกิงกก็มาสผว่ความสวว่าง เพมืที่อจะใหต้การ
กระทจาของตนปรากฏวว่า ไดต้กระทจาการนททั้นโดยพนงที่ พระเจต้า”

ดสังนสัรั้นเราจนงไมข่ควรหาทางทรีที่จะตอบขข้ออข้างทสัรั้งหมดทรีที่ผคซูข้ นจะหยธิบยกขนรั้นมาเพสืที่อทรีที่จะใชข้ชรีวตธิ ในความบาป
และปฏธิเสธพระครธิสตห์ พวกเขาถซูกควรบอกซนที่งๆหนข้าวข่าขข้ออข้างตข่างๆของพวกเขานสัรั้นไมข่จรธิงใจและฟปังไมข่ขนรั้น
จงสสังเกตคทาเตสือนทรีที่จรธิงจสังนสัรั้นในขข้อ 24: “เพราะเราบอกเจต้าวว่า ในพวกคนทททั้งหลายททที่ไดต้รทบเชกิญไวต้นททั้น
ไมว่มทสทกคนหนนที่งจะไดต้ลกิทั้มเครมืที่องของเราเลย” ความชสัวที่ ของคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์และคทาเชธิญชวนแสน
อข่อนหวานของพระองคห์ใหข้มาสซูข่ความรอดถซูกแสดงในคทาอบุปมาทรีที่คลข้ายกสัน คสือมสัทธธิว 22:5-7 ขข้อเหลข่านรีรั้บอกเราวข่า
“แตว่เขากก็เพกิกเฉยและไปเสทย คนหนนที่งไปไรว่นาของตน อทกคนหนนที่งกก็ไปทจาการคต้าขาย ฝฟ่ายพวกนอกนททั้นกก็จบท พวก
ผผต้รบท ใชต้ของทว่าน ทจาการอทปยศตว่างๆแลต้วฆว่าเสทย แตว่ครททั้นกษทตรกิยข์องคข์นททั้นไดต้ยกินแลต้ว ทว่านกก็ทรงพระพกิโรธ จนงรทบสทที่ง
ใหต้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหลว่านททั้น และเผาเมมืองเขาเสทย”
ดสังนสัรั้นจนงมรีความชสัวที่ ฝป่ายศรีลธรรมในการปฏธิเสธพระครธิสตห์และขข้ออข้างทรีที่ไมข่จรธิงใจเหลข่านสัรั้นออกมาจากใจทรีที่
ชสัวที่

ลซูกแกะททที่หคำยไป เงรินหนนที่งบคำทททที่หคำยไป
และลซูกชคำยททที่โศกเศรห้คำ
ลก 15:1-32
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 15:1-32:
คคคำออุปมคำเรรืที่องแกะททที่หลงหคำย:
ในมสัทธธิว 18:12 และ 13 พระเยซซูทรงเลข่าคทาอบุปมาเรสืที่องแกะทรีที่หลงหายในสองขข้อนสัรั้นซรั้ทาอยข่างสสัรั้นๆ เหล็น
ไดข้ชสัดวข่ามสันเปป็นการเลข่าซรั้ทาและในชข่วงเวลาทรีแที่ ตกตข่างกสัน และในการเชสืที่อมโยงกสับเดล็กเลล็กๆเหลข่านสัรั้นทรีที่มาหา
พระองคห์ แตข่เนสืที่องจากขข่าวประเสรธิฐทรีที่เรรียบเรรียงโดยทข่านลซูกามรีการเนข้นยรั้ทามากกวข่าในการทรีที่พระครธิสตห์ทรงเปป็น
บบุตรมนบุษยห์, มนบุษยห์ผซูข้ทรงเปป็นแบบอยข่างของเรา, ตข้นแบบของเรา, ดสังนสัรั้นจนงมรีการเนข้นยรั้ทามากกวข่าในเรสืที่องการนทา
วธิญญาณซนที่งเปป็นงานหลสักของเราในฐานะครธิสเตรียน และในทรีที่นรีรั้คทาอบุปมาเรสืที่องแกะทรีที่หลงหายถซูกใหข้ไวข้พรข้อมกสับ
เสนข่หห์ทรีที่มากกวข่าและพรข้อมกสับรายละเอรียดและการประยบุกตห์ใชข้ทรีที่มากกวข่า
เพราะวข่าผซูข้เลรีรั้ยงแกะคนหนนที่งจะใสข่ใจทรีที่จะนทาแกะตสัวหนนที่งทรีที่หลงหายไปกลสับมา มากกวข่าทรีที่จะดซูแลแกะตสัว
อสืที่นๆอรีกเกข้าสธิบเกข้าตสัวทรีอที่ ยซูข่ในปป่าแตข่ปลอดภสัย พระองคห์กทล็ รงหมายความวข่า คนงานครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรใชข้
เวลาในการนทาวธิญญาณดวงหนนที่งทรีที่หลงหายไปมากกวข่าทรีที่จะมาคอยดซูแลสมาชธิกครธิสตจสักรเกข้าสธิบเกข้าคน เพลง
ครธิสเตรียนทรีที่โดข่งดสังเพลงหนนที่งรข้องวข่า “แกะเกข้าสธิบเกข้าตสัวนอนสบาย/ ในคอกพข้นอสันตราย” แตข่พระคทาขข้อนรีรั้ไมข่ไดข้
กลข่าววข่าแกะเกข้าสธิบเกข้าตสัวนสัรั้น “อยซูข่ในคอกพข้นอสันตราย” ไมข่ใชข่ครสับ ผซูข้เลรีรั้ยงแกะคนนสัรั้นยอมทธิรั้ง “เกต้าสกิบเกต้าตทวนททั้น
ไวต้ททที่กลางททุว่งหญต้า และไปเททที่ยวหาตทวททที่หายไปนททั้น...” บางคนจะกลข่าววข่า “เรามาททาใหข้ทบุกคนในครธิสตจสักรไดข้รสับ
การฟปปื้นฟซูและถซูกสอนกข่อนดรีกวข่า และจากนสัรั้นเราจนงจะสามารถมรีการฟปปื้นฟซูและนทาวธิญญาณไดข้” ไมข่ใชข่ครสับ เมสืที่อ
คบุณททาใหข้ทบุกคนในครธิสตจสักรประพฤตธิถซูกตข้องทบุกอยข่าง มสันกล็ไมข่ใชข่การฟปปื้นฟซูแลข้ว มสันจะเปป็นยบุคพสันปปแลข้ว !

ศธิษยาภธิบาลบางทข่านจะตสัดพข้อวข่าเงธินเดสือนของเขามาจากพวกสมาชธิกและคนเหลข่านสัรั้นกล็คาดหวสังทรีที่จะไดข้
เวลาและความสนใจของเขา ศธิษยาภธิบาลทรีที่เปป็นแบบนสัรั้นควรเรธิที่มททางานเพสืที่อองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าและคาดหวสังใหข้
องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าจข่ายเงธินเดสือนใหข้เขา และจากนสัรั้นกล็ททาสธิที่งทรีพที่ ระเยซซูเจข้าทรงตข้องการเปป็นอสันดสับแรก และนสัที่นกล็คสือ
การชข่วยคนบาปทสัรั้งหลายใหข้ไดข้รสับความรอด! แผนการของพระเจข้าในพระมหาบสัญชาทรีพที่ ระเยซซูประทานใหข้ใน
มสัทธธิว 28:19, 20 กล็คอสื วข่า ผซูข้คนทสัรั้งหลายควรถซูกนทาวธิญญาณ, ถซูกททาใหข้เปป็นสาวก, จากนสัรั้นกล็รสับบสัพตธิศมาโดยทสันทรี
และจากนสัรั้นกล็ถซูกสอนใหข้ “ถมือรทกษาสกิที่งสารพทดซนที่งเราไดต้สทที่งพวกทว่านไวต้” จงสสังเกตวข่า เราไมข่ไดข้ถซูกบสัญชาใหข้สอน
หลทกคจาสอนแกข่เหลข่าผซูข้เชสืที่อใหมข่ทสันทรี แตข่ใหข้สอนหนต้าททที่ นสัที่นกล็คสือ ใหข้เขาเหลข่านสัรั้นปฏธิบสัตธิตามพระมหาบสัญชานสัรั้นเอง
ดข้วย หนข้าทรีแที่ รกของผซูข้เชสืที่อใหมข่ทบุกคนกล็คสือ หลสังจากไดข้กลข่าวรสับเชสืที่อพระครธิสตห์และปฏธิบสัตธิตามแบบอยข่างของ
พระองคห์ในการรสับบสัพตธิศมาในฐานะเปป็นการใหข้คทามสัที่นตข่อหนข้าคนอสืที่นๆแลข้ว เขากล็ตข้องพยายามชข่วยเหลสือคนอสืที่นๆ
ใหข้ไดข้รสับความรอดและรสับบสัพตธิศมาและนทาวธิญญาณเชข่นกสัน
ผซูข้รบสั ใชข้บางทข่านอข้างวข่าตสัวเองรซูข้สนกวข่าถซูกเรรียกใหข้ “เลรีรั้ยงดซูฝซูงแกะ” แตข่จงจทาไวข้วข่ากสับพระเยซซูเจข้าแลข้วแกะ
หลงหายตสัวหนนที่งควรไดข้รสับความสนใจมากกวข่า “คนชอบธรรมเกต้าสกิบเกต้าคนททที่ไมว่ตต้องการกลทบใจใหมว่” และเมสืที่อ
พระเยซซูทรงบอกเปโตรวข่า “จงเลททั้ยงแกะของเราเถกิด” เหล็นไดข้ชสัดวข่าพระองคห์ทรงหมายถนงการเปป็นพยานและการ
เทศนาแกข่คนอสืที่นๆในวสันเพล็นเทคอสตห์นสัรั้นเมสืที่อสามพสันคนไดข้รสับความรอด
คทาอบุปมาเรสืที่องแกะทรีที่หลงหายนรีรั้เปป็นภาพของการนทาวธิญญาณในฐานะเปป็นกธิจธบุระแบบบบุคคลตข่อบบุคคล,
ความพยายามแบบบข้านตข่อบข้าน มรีสถานทรีที่สทาหรสับการประกาศขข่าวประเสรธิฐในทรีที่สาธารณะกล็จรธิงและมสันเปป็นสธิที่ง
สทาคสัญ แตข่มสันไมข่มรีทางแทนทรีที่การเตสือนแบบคนตข่อคนและการวธิงวอนและการเชธิญชวนโดยครธิสเตรียนทสัรั้งหลายไดข้
จทาไวข้วข่าเมสืที่อพระเยซซูตรสัสในพระมหาบสัญชานสัรั้นวข่าเราควรออกไปและ “ประกาศขว่าวประเสรกิฐ” ใน
มาระโก 16:15 พระองคห์กล็กทาลสังตรสัสไมข่ใชข่เกรีที่ยวกสับการเทศนาแกข่ทรีที่ประชบุมใหญข่แตข่เกรีที่ยวกสับการอข้อนวอนตข่อคน
เปป็นคนๆไป นสัที่นคสือ “แกว่มนทุษยข์ททุกคน” และเปาโลสามารถเตสือนความจทาพวกผซูข้ปกครองจากเมสืองเอเฟซสัสไดข้วข่า
“ขต้าพเจต้า...ไดต้ชททั้แจงใหต้ทาว่ นเหก็นกทบไดต้สทที่งสอนทว่านตว่อหนต้าคนทททั้งปวงและตามบต้านเรมือน” (กธิจการ 20:20) และ
คนเหลข่านสัรั้นสข่วนใหญข่ทรีที่ไดข้รบสั ความรอดภายใตข้การรสับใชข้ของพระครธิสตห์ ทรีที่เราไดข้อข่านเกรีที่ยวกสับเรสืที่องราวของพวกเขา
ในหนสังสสือขข่าวประเสรธิฐเลข่มตข่างๆ กล็ถซูกนทาวธิญญาณเปป็นคนๆไป
ลองคธิดถนงนธิโคเดมสัส, หญธิงผซูข้นสัรั้นทรีที่เมสืองสธิคารห์ในยอหห์นบททรีที่ 4, หญธิงคนนสัรั้นทรีที่ถซูกจสับฐานลข่วงประเวณรีแบบ
คาหนสังคาเขา, หญธิงคนบาปผซูข้นสัรั้นทรีที่รข้องไหข้ทรีที่พระบาทของพระองคห์ในเรสือนของฟารธิสรีคนนสัรั้น, บารทธิเมอสัสตาบอดทรีที่
อยซูข่ขข้างถนน, และศสักเครียสคนเกล็บภาษรีผซูข้นสัรั้น ลองคธิดถนงฟปลธิป (ยอหห์น 1:43) ทรีพที่ ระเยซซู “ทรงพบ”, “เลวท ซนที่งนทที่ง
อยผว่ททที่ดาว่ นเกก็บภาษท”; จงคธิดถนงคนเปป็นโรคเรสืรั้อนผซูข้นสัรั้น, หญธิงชาวซรีเรรียฟปนธิเซรียผซูข้นสัรั้น, คนผรีเขข้าทรีที่เมสืองกาดาราผซูข้นสัรั้น,
โจรคนนสัรั้นบนกางเขน! วธิธรีหลสักทรีที่จะนทาวธิญญาณทสัรั้งหลายคสือ แบบตสัวตข่อตสัว มสันถซูกยกภาพประกอบเชข่นนสัรั้นในคทา
อบุปมาเรสืที่องการเลรีรั้ยงใหญข่ และมสันเปป็นเชข่นนสัรั้นในทรีที่นรีรั้ดข้วย การนทาวธิญญาณมรีไวข้สทาหรสับครธิสเตรียนทบุกคน และวธิธรี
หลสักทรีที่เราจะนทาวธิญญาณผซูข้คนไดข้คอสื แบบตสัวตข่อตสัว
ความพยายามแบบตสืตั๊อไมข่เลธิกและเรข่งดข่วนเปป็นสธิที่งจทาเปป็นในการนทาวธิญญาณผซูข้หลงหาย ครธิสตจสักรในกรบุง
เยรซูซาเลล็มตสืตั๊อไมข่เลธิกในการเรรียกแบบบข้านตข่อบข้าน โดยไปแลข้วไปอรีก “ททที่ในพระวกิหารและตามบต้านเรมือน เขาไดต้สทที่ง

สอนและประกาศขว่าวประเสรกิฐของพระเยซผครกิสตข์ ททุกๆวทนมกิไดต้ขาด” (กธิจการ 5:42) ในคทาอบุปมาเรสืที่องการเลรีรั้ยง
สมรสพระเยซซูทรงเลข่าเกรีที่ยวกสับกษสัตรธิยห์องคห์หนนที่งทรีที่ “ใชต้พวกผผต้รทบใชต้ไปตามผผต้ททที่ไดต้รบท เชกิญมาในงานอภกิเษกสมรสนททั้น
แตว่เขาไมว่ใครว่จะมา ทว่านยทงใชต้พวกผผต้รทบใชต้อมืที่นไปอทก รทบสทที่งวว่า ‘ใหต้บอกผผต้รทบเชกิญนททั้นวว่า ดผเถกิด เราไดต้จดท การเลททั้ยงไวต้
แลต้ว วทวและสทตวข์ขทุนแลต้วของเรากก็ฆว่าไวต้เสรก็จ สกิที่งสารพทดกก็เตรทยมไวต้พรต้อม จงมาในพกิธทอภกิเษกสมรสนททั้เถกิด ’” (มธ.
22:3, 4)
บางคนไดข้กลข่าววข่า “ททาไมใครบางคนถนงควรไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐซรั้ทาสองหนดข้วยในเมสืที่อบางคนไมข่เคย
ไดข้ยธินเลยสสักหนดข้วยซรั้ทา?” นสัที่นฟปังดซูมรีปปัญญาแตข่มสันไมข่ใชข่เลย แทบไมข่เคยมรีใครรสับความรอดครสังรั้ แรกทรีพที่ วกเขา
ไดข้ยธินขข่าวประเสรธิฐ และแผนการของพระเจข้ากล็คอสื วข่าเราควรไปอยข่างตสืตั๊อไมข่เลธิก ซรั้ทาแลข้วซรั้ทาอรีก เพสืที่อเตสือนและ
อข้อนวอนและเชธิญชวนผซูข้หลงหาย เราควรมรีความไมข่ลดละและความหข่วงใยถนงขนาดนสัรั้นทรีที่จะ “เรว่งเรต้าเขาใหต้เขต้า
มา” (ลซูกา 14:23)
ดร. ทอม มาโลน แหข่งครธิสตจสักรเอมมานซูเอลแบบ๊พตธิส ในปอนเทรียค, มธิชธิแกน, เลข่าใหข้ฟปังวข่าเขาและคน
อสืที่นๆในครธิสตจสักรของเขาไปเยรีที่ยมบข้านหลสังหนนที่งอยข่างไมข่ลดละและไมข่สามารถททาใหข้ใครทรีที่อยซูข่ทรีที่นสัที่นใหข้มาเขข้ารข่วม
ประชบุมนมสัสการไดข้เลย จากนสัรั้นเขาถซูกเรรียกไปในเหตบุฉบุกเฉธินหนนที่ง เขาและผซูข้ชข่วยของเขาไปยสังบข้านหลสังนสัรั้น และใน
การไปเยสือนครสัรั้งทรีที่หข้าโดยคนงานเหลข่านสัรั้น สามคน คสือ ผซูข้เปป็นแมข่และลซูกชายและลซูกสาวทรีโที่ ตแลข้วของเธอ ไดข้รสับ
ความรอด จากนสัรั้นพวกเขาทบุกคนมาเพสือที่ รสับเชสืที่อพระครธิสตห์และปฏธิบสัตธิตามแบบอยข่างของพระองคห์ในการรสับบสัพ
ตธิศมา
กข่อนทรีที่เดล็กคนหนนที่งเกธิดเขข้ามาในโลก คนเปป็นแมข่กล็มรีอาการแพข้ทอข้ ง และชข่วงเวลาแหข่งความซนมเศรข้าบาง
ครสังรั้ และความไมข่สะดวกเปป็นเวลาหลายเดสือน; เสสืรั้อผข้าใสข่ไมข่พอดรีตวสั ; เธอรซูสข้ นกวข่าตสัวเองนข่าเกลรียด; เธออาจกธิน
อาหารแลข้วรซูสข้ นกไมข่อรข่อย; เธออาจขรีรั้หงบุดหงธิดงข่ายหรสืออารมณห์เสรีย บข่อยครสัรั้งผธิวอาจจะคลรั้ทาขนรั้นและตข้องรอคอยเปป็น
เวลานานกวข่าจะเจล็บทข้องและเผชธิญกสับความเจล็บปวดเมสืที่อตข้องคลอดบบุตร เราควรคาดหวสังวข่าจะนทาวธิญญาณผซูข้คน
ไปสวรรคห์โดยปราศจากความหข่วงใยหรสือนรั้ทาตาหรสือความเหล็นอกเหล็นใจอยข่างสบุดซนรั้งเลยหรสือครสับ? ควรทรีจที่ ะมรีใคร
คาดหวสังวข่าจะนทาวธิญญาณไดข้โดยปราศจากการถซูกบอกปปัดและขข้ออข้างแบบไมข่จรธิงใจและการตข่อตข้านอยข่างเปปิด
เผยทรีที่พระเยซซูเจข้าทรงบอกลข่วงหนข้าแลข้วในคทาอบุปมาเรสืที่องการเลรีรั้ยงใหญข่และเรสืที่องการเลรีรั้ยงสมรสของกษสัตรธิยห์หรสือ
ครสับ? เมสืที่อผซูข้หวข่านหวข่านเมลล็ดพสืช บางเมลล็ดกล็ตกรธิมหนทางและพวกนกกล็มาเอามสันไป และซาตานกล็เอาขข่าว
ประเสรธิฐออกไปจากใจของบางคนทรีที่ไดข้ยธิน จากนสัรั้นมรีใจของบางคนทรีที่แขล็งกระดข้างเสรียจนพวกเขาไมข่ยอมกลสับใจ
เชสืที่อ และบางคนทรีที่ยอมกลสับใจเชสืที่อแลข้ว แตข่ “ผลของเขาไมว่เตกิบโต” (ลซูกา 8:14) แตข่ผซูข้เลรีรั้ยงแกะจะชสืที่นชมยธินดรี
ขนาดไหนเมสืที่อเขาพบแกะของเขาและนทามสันกลสับมาบข้าน!
เราควรเหล็นในคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ทรีที่พระเยซซูทรงสอนวข่าพระองคห์ทรงอยากไดข้คนบาปทรีที่หลงหายทบุกคนใน
โลก ในการเชสืที่อมโยงกสับคทาอบุปมาเรสืที่องแกะทรีที่หลงหายนรีรั้ ในมสัทธธิว 18:14 พระเยซซูกล็ตรสัสวข่า “อยว่างนททั้นแหละ พระ
บกิดาของทว่านผผต้ทรงสถกิตในสวรรคข์ ไมว่ทรงปรารถนาใหต้ผผต้เลก็กนต้อยเหลว่านททั้สทกคนหนนที่งพกินาศไปเลย” ดสังนสัรั้นแมข้วาข่ มรี
เกข้าสธิบเกข้าตสัวทรีที่อยซูข่ปลอดภสัยแลข้ว พระองคห์กล็ทรงอยากไดข้แกะตสัวเดรียวนสัรั้นทรีที่หลงหายไป

และเชข่นเดรียวกสันใน 2 เปโตร 3:9 เราถซูกบอกวข่าพระองคห์ “ไมว่ทรงประสงคข์ทจทที่ ะใหต้ผผต้หนนที่งผผต้ใดพกินาศเลย
แตว่ทรงปรารถนาททที่จะใหต้คนทททั้งปวงกลทบใจเสทยใหมว่” เราเหล็นตรงนรีรั้วข่าพระเยซซูทรงมรีความเมตตากรบุณาอสันหา
ทรีที่สดบุ มธิไดข้สทาหรสับคนบาปทรีที่หลงหายไปไกลทรีที่สบุด และพระองคห์ทรงอยากไดข้คนๆนสัรั้นเชข่นกสัน
คบุณแมข่ยสังสาวทข่านหนนที่งเกธิดแทข้งลซูก และเธอรข้องไหข้สะอนกสะอสืรั้นอยข่างปวดรข้าว เรากลข่าวแกข่เธอวข่า “คบุณมรี
ลซูกสองคน คบุณยสังสาวอยซูข่ เดรีดี๋ยวคบุณกล็มรีลซูกอรีกไดข้นะ อยข่ารข้องไหข้เลย” แตข่เธอกล็กลข่าวขณะยสังสะอนกสะอสืรั้นวข่า “ฉสันรซูข้
คข่ะ แตข่ฉสันกล็อยากไดข้ลซูกคนนสัรั้นดข้วย!” เราแนข่ใจวข่า พระเยซซูกล็ทรงรซูสข้ นกเชข่นนสัรั้นเกรีที่ยวกสับคนบาปทบุกคนทรีที่หลงหายไป
ในโลก และเรากล็ควรรซูสข้ นกแบบนสัรั้นเชข่นกสัน
ภาพผซูข้เลรีรั้ยงแกะแบกแกะนสัรั้นบนบข่า ชข่างเปป็นภาพแหข่งความรอดอสันแสนชสืที่นใจ! ทสัรั้งหมดนรีรั้เปป็นมาโดย
พระคบุณและไมข่ใชข่คบุณความดรีหรสือการงานใดๆของมนบุษยห์เลย! แกะนสัรั้นถซูกวางอยข่างปลอดภสัยบนบข่าของผซูข้เลรีรั้ยง
แกะ มสันไมข่จทาเปป็นตข้องรซูข้ทางกลสับบข้าน มสันไมข่จทาเปป็นตข้องวธิที่งใหข้เรล็วกวข่าพวกสบุนสัขปป่า มสันไมข่จทาเปป็นตข้องสสัตยห์ซสืที่อใน
ความพยายามของมสัน มสันแคข่นอนพสักบนบข่าของผซูข้เลรีรั้ยงแกะนสัรั้นและถซูกแบกกลสับบข้าน
“แกะ” บางตสัวยสืนหลสังขดหลสังแขล็งในการประชบุมอธธิษฐาน และเกธิดความเขข้าใจผธิดๆขนรั้นมา พวกเขา
กลข่าววข่า “ฉสันมบุข่งมสัที่นทรีที่จะททาใหข้สวรรคห์เปป็นบข้านของฉสัน!” และ “ฉสันอยากใหข้ทบุกคนอธธิษฐานเผสืที่อฉสันเพสืที่อทรีที่ฉสันจะ
เปป็นคนทรีที่สสัตยห์ซสืที่อตข่อไป” ผซูคข้ นไมข่ไดข้ไปสวรรคห์เพราะความตสัรั้งใจแนข่วแนข่เดล็ดเดรีที่ยวหรสือเพราะวข่าพวกเขาเปป็นคนทรีที่
สสัตยห์ซสืที่อ และในการทรีที่จะไปถนงมาตรฐานของพระเจข้าสทาหรสับความชอบธรรมนสัรั้น ไมข่มใรี ครในพวกเราสสักคนทรีที่เปป็น
คนสสัตยห์ซสืที่อ และไมข่มรีใครในพวกเราสสักคนทรีที่เปป็นคนชอบธรรมแมข้กระทสัที่งแคข่สธิบนาทรีในความบรธิสบุทธธิทธิ์ รีที่สมควรไดข้ไป
สวรรคห์ ไมข่เลยครสับ ความชอบธรรมของเราคสือ ความชอบธรรมของพระครธิสตห์! “ดต้วยวว่าซนที่งทว่านทททั้งหลายรอดนททั้น
กก็รอดโดยพระคทุณเพราะความเชมืที่อ และมกิใชว่โดยตทวทว่านทททั้งหลายเอง แตว่พระเจต้าทรงประทานใหต้ ความรอดนททั้น
จะเนมืที่องดต้วยการกระทจากก็หามกิไดต้ เพมืที่อมกิใหต้คนหนนที่งคนใดอวดไดต้” (อฟ. 2:8, 9)
ดสังนสัรั้นพระเยซซูจนงตรสัสไดข้วาข่ “แกะของเรายว่อมฟปังเสทยงของเรา และเรารผจต้ ทกแกะเหลว่านททั้น และแกะนททั้น
ตามเรา เราใหต้ชทวกิตนกิรนท ดรข์แกว่แกะนททั้น และแกะนททั้นจะไมว่พกินาศเลย...” (ยอหห์น 10:27, 28) และพระองคห์ตรสัสตข่อ
ไปวข่าไมข่มรีผซูข้ใดสามารถเอาแกะตสัวหนนที่งของพระองคห์ออกไปจากพระหสัตถห์ของพระครธิสตห์หรสือเอาแกะตสัวหนนที่งออก
ไปจากพระหสัตถห์ของพระบธิดาไดข้! ความมสัที่นคงปลอดภสัยของลซูกคนหนนที่งของพระเจข้าไมข่ไดข้อยซูใข่ นคบุณความดรีหรสือ
ความชอบธรรมของเขาเอง แตข่อยซูใข่ นความปลอดภสัยทรีที่มสัที่นคงของการถซูกแบกอยซูข่บนบข่าของพระผซูข้เลรีรั้ยงนสัรั้น
โอข้ แกะเออ๋ย หากคบุณอยากไปถนงสวรรคห์อยข่างปลอดภสัย อยข่าพนที่งพาสตธิปปัญญาของคบุณเองทรีที่จะเดธินไปใน
เสข้นทางทรีที่ถซูก คบุณเคยหลงไปจากเสข้นทางนสัรั้นมากข่อนแลข้ว อยข่าวางใจในพละกทาลสังของตสัวคบุณเอง มรีพวกสบุนสัขปป่า
อยซูข่ลข้อมรอบซนที่งแขล็งแรงมากกวข่าคบุณ สวรรคห์ไมข่ใชข่สธิที่งทรีที่เราไดข้มาเพราะเราคซูข่ควร เราไดข้สวรรคห์เพราะพระเยซซูไดข้ทรง
ซสืรั้อมสันมาใหข้แกข่คนของพระองคห์
มสันไมข่ใชข่ภาพทรีแที่ สดงถนงความรสักของพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดทรีที่แสดงตข่อคนของพระองคห์ ทรีที่พระองคห์ทรงแบก
เราบนบข่าของพระองคห์หรอกหรสือครสับ? พระองคห์ไมข่ทรงถสือสาเลยตอนทรีที่ยอหห์นผซูข้เปป็นทรีที่รสัก ในอาหารมสืรั้อสบุดทข้าย
นสัรั้น ขยสับทรีที่นสัที่งของเขาเขข้ามาใกลข้ๆและวางศรีรษะของเขาบนหนข้าอกของพระเยซซู! (ยอหห์น 13:23) พระองคห์ไมข่ทรง
ขสัดเคสืองเลยเมสืที่อผซูข้หญธิงคนนสัรั้นทรีที่เปป็นคนบาปคนหนนที่งมารข้องไหข้เหนสือพระบาทของพระองคห์ในเรสือนของฟารธิสรีคน

นสัรั้นและจากนสัรั้นกล็ลาข้ งพระบาทของพระองคห์ดวข้ ยนรั้ทาตา, เชล็ดพระบาทนสัรั้นดข้วยเสข้นผมแหข่งศรีรษะของเธอ, จบุบ
พระบาทของพระองคห์และชโลมพระบาทนสัรั้นดข้วยนรั้ทามสัน พระผซูข้ชข่วยใหข้รอดผซูข้ทรงเปป็นขนรั้นจากตายแลข้วทรงเชธิญ
ชวนโธมสัสใหข้เอามสือมาสสัมผสัสสรีขข้างของพระเยซซูเพสืที่อคลทาบาดแผลนสัรั้นและเอานธิรั้วของเขาแหยข่ในรอยตะปซูนสัรั้น และ
ทราบวข่าพระองคห์ทรงเปป็นขนรั้นจากตายแลข้วจรธิงๆ โอข้ เราทบุกคนทรีพที่ ระครธิสตห์ไดข้ทรงซสืรั้อแลข้วดข้วยพระโลหธิตของ
พระองคห์กเล็ ปป็นทรีที่รสักยธิที่งตข่อพระทสัยของพระองคห์จรธิงๆ!
เราอข่านวข่าผซูข้เลรีรั้ยงแกะคนนรีรั้ “ยกแกะขนทั้นใสว่บว่าแบกมาดต้วยความเปรมปรทดกิธ” และเขา “เชกิญพวกมกิตร
สหายและเพมืที่อนบต้านใหต้มาพรต้อมกทน พผดกทบเขาวว่า ‘จงยกินดทกทบขต้าพเจต้าเถกิด’” เพราะวข่าการนทาวธิญญาณเปป็นจบุด
ประสงคห์หลสักหนนที่งเดรียวแหข่งการรสับสภาพกายมนบุษยห์และการสธิรั้นพระชนมห์บนกางเขนนสัรั้นของพระครธิสตห์ ดสังนสัรั้นมสัน
จนงตข้องเปป็นความชสืที่นบานหลสักของพระองคห์อยข่างแนข่นอน ฮรีบรซู 12:2 บอกเราวข่าพระเยซซู “เพราะเหก็นแกว่ความ
ยกินดทททที่มทอยผว่ตรงหนต้านททั้น พระองคข์ไดต้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมือวว่าความละอายไมว่เปป็นสกิที่งสจาคทญอะไร...” และใน
ยอหห์น 4:32 เมสืที่อพวกสาวกคะยสัรั้นคะยอพระองคห์ใหข้รสับประทานอาหาร หลสังจากทรีพที่ ระองคห์ไดข้ทรงนทาวธิญญาณ
หญธิงชาวสะมาเรรียคนนสัรั้นแลข้ว พระเยซซูกล็ตรสัสแกข่พวกเขาวข่า “เรามทอาหารรทบประทานททที่ทาว่ นทททั้งหลายไมว่รผต้!”
การนทาวธิญญาณคนๆหนนที่งมาไดข้กล็ดกรี วข่าอาหารสทาหรสับพระเยซซูเจข้า
และ “พวกมกิตรสหายและเพมืที่อนบต้าน” ของผซูข้เลรีรั้ยงแกะคนนรีรั้คสือใครกสัน ทรีที่มารข่วมยธินดรีกสับเขาดข้วย? โอข้
แนข่นอนวข่านสัที่นเปป็นภาพของเหลข่าวธิสบุทธธิชนในสวรรคห์ เพราะขข้อ 7 กลข่าววข่า “เราบอกทว่านทททั้งหลายวว่า เชว่นนททั้น
แหละ จะมทความปรทดใท นสวรรคข์เพราะคนบาปคนเดทยวททที่กลทบใจใหมว่ มากกวว่าคนชอบธรรมเกต้าสกิบเกต้าคนททที่ไมว่
ตต้องการกลทบใจใหมว่” ดรี.แอล.มซูดรีรั้, แซม โจนสห์, บธิลลรีที่ ซสันเดยห์, อารห์ เอ ทอรห์เรยห์, เจ. วธิลเบอรห์ แชพแมน, และทรซู
เอตตห์และสเปอรห์เจรียนและทาลเมจและคนอสืที่นๆทบุกคนทรีที่รสักทรีจที่ ะเหล็นคนบาปทสัรั้งหลายไดข้รสับความรอดบนแผข่นดธิน
โลก ขณะนรีรั้พวกเขาซนที่งอยซูข่ในสวรรคห์กล็ชนสืที่ ชมยธินดรีเมสืที่อพวกเขาไดข้ยธินขข่าวดรีเหลข่านรีรั้
จทาไวข้วข่าเปาโลตสัรั้งตาคอยอยข่างใจจดใจจข่อทรีที่จะมรีความชสืที่นชมยธินดรีทจรีที่ ะไดข้เหล็นคนเหลข่านสัรั้นทรีที่เขานทา
วธิญญาณมาไดข้ในสวรรคห์ ใน 1 เธสะโลนธิกา 2:19, 20 เขากลข่าววข่า “เพราะอะไรเลว่าจะเปป็นความหวทง หรมือความ
ยกินดท หรมือมงกทุฎแหว่งความชมืที่นชมยกินดทของเรา จจาเพาะพระพทกตรข์พระเยซผครกิสตข์องคข์พระผผต้เปป็นเจต้าของเรา เมมืที่อ
พระองคข์จะเสดก็จมา กก็มกิใชว่ทาว่ นทททั้งหลายดอกหรมือ เพราะวว่าทว่านทททั้งหลายเปป็นสงว่าราศทและความยกินดทของเรา”
และเราจทาไดข้วข่าดาเนรียล 12:3 สสัญญาไวข้วาข่ “บรรดาคนททที่ฉลาดจะสว่องแสงเหมมือนแสงฟฝ้า และบรรดาผผต้
ททที่ไดต้ใหต้คนเปป็นอทนมากมาสผว่ความชอบธรรมจะสว่องแสงเหมมือนอยว่างดาวเปป็นนกิตยข์นกิรทนดรข์” โอข้ ความชสืที่นชมยธินดรี
หลสักในสวรรคห์ ณ ตอนนรีรั้และไปตลอดชสัที่วนธิรนสั ดรห์กาลคสือ ทรีที่ดวงวธิญญาณทสัรั้งหลายไดข้รสับความรอด!
คคคำออุปมคำเรรืที่องเหรทยญททที่หคำยไป:
หญธิงคนหนนที่งมรีเหรรียญเงธินสธิบเหรรียญ เหรรียญทรีที่วาข่ นรีรั้อาจถซูกเรรียกวข่า ดรทคมา, เดนารกิอทน หรสือเหรรียญเพล็นนรี
มสันอาจมรีคข่าเทข่ากสับแปดเพนซห์ ตามสกบุลเงธินของประเทศอสังกฤษ; หากใชข้มาตรฐานทองคทา อาจเทข่ากสับ 15 เซล็นตห์
ตามสกบุลเงธินของอเมรธิกา; แตข่มซูลคข่าของมสันในสมสัยนสัรั้นกล็สซูงกวข่าในปปัจจบุบสันมากนสัก มสันมรีคข่าเทข่ากสับคข่าแรงของการ
ททางานตลอดทสัรั้งวสัน อยข่างทรีที่เหล็นในมสัทธธิว 20:2 และวธิวรณห์ 6:6 บางคนคธิดวข่ามสันอาจเปป็นเงธินสธินสอด ซนที่งเจข้าของ
รสักมาก และอาจถซูกรข้อยเหมสือนลซูกปปัดเขข้ากสับเชสือกเสข้นหนนที่งและสวมเปป็นสรข้อยคอหรสือสวมบนหนข้าผากกล็ไดข้ กอรห์

เดท (Gordet) คธิดวข่า “หญธิงคนนรีรั้ททางานหนสักเพสืที่อทรีที่จะเกล็บเงธินกข้อนเลล็กๆนรีรั้ไวข้สทาหรสับใชข้ในยามฉบุกเฉธินหรสือในยาม
ทรีที่ขาดแคลนจรธิงๆ” ไมข่วข่าจะยสังไง เงธินนรีรั้กล็มรีคข่าตข่อหญธิงผซูข้นรีรั้มากกวข่าทรีที่เราจะคธิดไดข้ เงธินสามสธิบเหรรียญนรีรั้กล็มรีคข่า
เทข่ากสับราคาของทาสคนหนนที่ง (ศคย. 11:12) เงธินสามสธิบเหรรียญถซูกจข่ายใหข้แกข่ยซูดาสคนทรยศ และเงธินนสัรั้นกล็เพรียง
พอทรีที่จะซสืรั้อทบุข่งของชข่างหมข้อไดข้ ไมข่วาข่ จะยสังไง เหรรียญนสัรั้นกล็มรีคข่ามากตข่อหญธิงคนนรีรั้ และเธอเสาะหามสันดข้วยความ
เดสือดรข้อนใจยธิที่งนสัก
เธอ “จะไมว่จดทุ เททยนกวาดเรมือนคต้นหาใหต้ละเอทยดจนกวว่าจะพบหรมือ?” – “จทุดเททยน” เพราะวข่าในบข้านทรีที่
ททาจากกข้อนหธินและไมข่มรีหนข้าตข่างนอกจากประตซูทรีที่ปลข่อยใหข้แสงสวข่างเขข้ามาเทข่านสัรั้น มสันกล็คงมสืด “กวาดเรมือน” เห
รอ? ใชข่แลข้วครสับ เพราะวข่าในซอกมบุมหรสือในชข่องวข่างระหวข่างกข้อนหธินเหลข่านสัรั้นในพสืรั้นเธออาจพบเหรรียญนสัรั้น พระ
เยซซูกล็ทรงเสาะหาคนบาปทสัรั้งหลายอยข่างเรข่งดข่วนเชข่นนสัรั้น และเราควรออกไปเสาะหาพวกเขาอยข่างเรข่งดข่วนเชข่นกสัน
และคทากลข่าวอสันเปปปี่ยมสบุขนสัรั้นกล็ถซูกกลข่าวซรั้ทาอรีกครสัรั้ง: “เชว่นนททั้นแหละ เราบอกทว่านทททั้งหลายวว่า จะมทความ
ปรทดใท นพวกทผตสวรรคข์ของพระเจต้า เพราะคนบาปคนเดทยวททที่กลทบใจใหมว่”
คคคำออุปมคำเรรืที่องบอุตรททที่หคำยไป:
คทาอบุปมานรีรั้เปป็นสข่วนหนนที่งของคทาอธธิบายอยข่างละเอรียดทรีพที่ ระเยซซูประทานใหข้วข่าททาไมและดข้วยวธิธรีใด
พระองคห์ถนงทรงรสับคนบาปทสัรั้งหลาย, รสักพวกเขา, ใหข้อภสัยพวกเขา, รสับพวกเขาไวข้ในฐานะลซูกๆของพระเจข้า
เหมสือนกสับทรีที่แกะทรีที่หลงหายนสัรั้นเปป็นภาพของคนบาปคนหนนที่ง, เหมสือนกสับทรีที่เหรรียญทรีที่หายไปนสัรั้นเปป็นภาพของคน
บาปคนหนนที่ง ในทรีที่นรีรั้บบุตรชายทรีที่สบุรบุข่ยสบุราข่ ยคนนรีรั้กล็เปป็นภาพของคนบาปทรีที่หลงหายไปคนหนนที่งเชข่นกสัน บบุตรคนโตเปป็น
ภาพของพวกฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์ทรีที่ชอบวธิจารณห์เหลข่านรีรั้ซนที่งศาสนาของพวกเขาเปป็นเพรียงการรสักษา
มาตรฐานตข่างๆแหข่งคบุณความดรีและความชอบธรรมแบบมนบุษยห์ โดยไมข่มรีความเมตตาใหข้แกข่บรรดาคนบาป, ไมข่มรี
การลบมลทธิน, ไมข่มรีการยกโทษใหข้, ไมข่มรีการคสืนดรีกสัน
จงหมายเหตบุวข่าพระเยซซูเจข้าทรงแสดงภาพอยข่างชสัดเจนขนาดไหนถนงทสัศนคตธิในหสัวใจและสภาพของคน
บาปทรีที่หลงหายคนหนนที่ง หากนรีที่เปป็นเพรียงเรสืที่องเลข่าเกรีที่ยวกสับเดล็กผซูข้ชายคนหนนที่งทรีที่กลายเปป็นคนหสัวขบถ, ไมข่เชสืที่อฟปัง,
เกลรียดชสังหลสักการตข่างๆของพข่อของเขาและวธิถรีชรีวธิตของเขาและมบุข่งมสัที่นทรีที่จะททาตามใจตสัวเองไมข่วข่าจะตข้องแลกดข้วย
อะไรกล็ตาม เรากล็อาจโทษผซูข้เปป็นพข่อไดข้อยข่างเหมาะสม พระคสัมภรีรสห์ อนวข่า: “จงฝฝึกเดก็กในทางททที่เขาควรจะเดกินไป
และเมมืที่อเขาชราแลต้ว เขาจะไมว่พรากจากทางนททั้น” (สภษ. 22:6) เราสามารถเลรีรั้ยงลซูกใหข้เตธิบโตใน “การสทที่งสอน”
(นสัที่นคสือ การฝฝึกวธินสัย) และ “การตทกเตมือนตามหลทกขององคข์พระผผต้เปป็นเจต้า” (อฟ. 6:4) มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่
“ความฟกชทั้จาดจาเขทยวของบาดแผลกก็ชจาระความชทวที่ เสทย การโบยตทกระทจาใหต้สว่วนลนกททที่สทุดสะอาดสะอต้าน” (สภษ.
20:30) บบุตรชายทรีที่ชสัที่วของเอลรีผซูข้ชราดทาเนธินชรีวธิตในทางทรีผที่ ธิดเพราะวข่า เหมสือนกสับทรีที่ศาสดาพยากรณห์ของพระเจข้า
บอกเอลรีวข่าพระเจข้าตรสัสวข่า เขา “...ใหต้เกทยรตกิแกว่บทุตรชายทททั้งสองของเจต้าเหนมือเรา...” (1 ซมอ. 2:29) และคทาแชข่ง
สาปทรีที่คงอยซูข่เปป็นนธิตยห์ไดข้ตกแกข่ครอบครสัวของเขา “เพราะความชทวที่ ชต้าซนที่งเขารผต้แลต้ว เพราะบทุตรชายทททั้งสองของเขา
ประพฤตกิเลวรต้าย และเขากก็มกิไดต้หต้ามปราม” (1 ซมอ. 3:13) และอาโดนรียาหห์ โอรสของดาวธิดไดข้กระททาผธิด
เหมสือนกสับอสับซาโลมโอรสอรีกคนของเขาดข้วย เพราะวข่า “...พระราชบกิดาของทว่านกก็ไมว่เคยขทดใจทว่านดต้วยถามวว่า
“ทจาไมเจต้ากระทจาเชว่นนททั้เชว่นนททั้น”…” (1 พกษ. 1:6) พข่อทรีที่เชสืที่อฟปังพระเจข้าในการฝฝึกวธินสัย, ในการเปป็นแบบอยข่าง, ใน

การสสัที่งสอนอยข่างสมที่ทาเสมอ, สามารถไดข้รสับความชข่วยเหลสือของพระเจข้าในการเลรีรั้ยงดซูลซูกๆและสามารถททาใหข้พวก
เขาเตธิบโตเปป็นคนดรีไดข้
แตข่ความชอบธรรมของลซูกๆของคนๆหนนที่ง ซนที่งถซูกสอนโดยพข่อและแมข่ของพวกเขา กล็เปป็นเพรียงความชอบ
ธรรมในเชธิงเปรรียบเทรียบเทข่านสัรั้น และในทรีที่นรีรั้คทาอบุปมานรีรั้แสดงภาพของคนบาปคนหนนที่งทรีที่ออกหข่างไปจากพระเจข้า
ความชอบธรรมแบบทรีที่พระเจข้าตข้องการนสัรั้น คสือความชอบธรรมทรีที่สมบซูรณห์แบบ และไมข่มรีมนบุษยห์คนใดปฏธิบสัตธิตาม
ขข้อกทาหนดนสัรั้นไดข้ และพระเจข้าไมข่ไดข้ทรงลข้มเหลว และจะโทษพระเจข้ากล็ไมข่ไดข้เพราะวข่ามนบุษยห์เปป็นคนบาป และดสัง
นสัรั้นในคทาอบุปมานรีรั้ ผซูข้เปป็นบธิดาจนงไมข่ใชข่ฝป่ายผธิด
และพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดไมข่ไดข้ทรงสอนวข่าพวกฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์เปป็นครธิสเตรียนอยซูข่แลข้วเพราะวข่า
พวกเขาเปป็นคนมรีศรีลธรรม, ยนดมสัที่นตามบสัญญสัตธิ, เครข่งศาสนา พระองคห์ตรสัสอยข่างชสัดเจนมากทรีที่สบุดในทรีที่อสืที่นเกรีที่ยวกสับ
ความบาปตข่างๆของพวกเขา แตข่ในทรีที่นครีรั้ ทาอบุปมานรีรั้มรีเนสืรั้อหาเกรีที่ยวกสับการทรีพที่ ระครธิสตห์ทรงรสักคนบาป, ทรงตข้อนรสับ
พวกเขา, ทรงใหข้อภสัยพวกเขา, และเกรีที่ยวกสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่คสัดคข้านการทรีที่พระองคห์ทรงตข้อนรสับคนบาป
บบุตรชายทรีที่เกเรคนนรีรั้เอาทรสัพยห์สมบสัตธิทสัรั้งหมดทรีที่บธิดาจสัดเตรรียมไวข้และทสัรั้งหมดทรีที่เขาจะไดข้รบสั เปป็นมรดกใน
ภายหลสังไปโดยไมข่ขอบคบุณเลยสสักคทา แตข่นสัที่นไมข่ใชข่วธิธรีของคนบาปทสัรั้งหลายในทบุกหนทบุกแหข่งหรสือครสับ? ความดรีงาม
ของพระเจข้ามรีไวข้เพสืที่อชสักนทาคนทสัรั้งหลายใหข้กลสับใจเสรียใหมข่ (โรม 2:4) มสันไมข่แปลกและชสัที่วหรสือ และมสันไมข่แสดงใหข้
เหล็นถนงการแปลกแยกอสันนข่าเกลรียดและความมสืดบอดและความเหล็นแกข่ตสัวของใจทรีที่ยสังไมข่ถซูกสรข้างใหมข่หรสือ ทรีที่
มนบุษยห์หายใจเอาอากาศของพระเจข้าเขข้าไปและกธินอาหารของพระเจข้าและไดข้รสับภรรยาและลซูกๆ, คนทรีที่เขารสัก,
สบุขภาพและหนข้าทรีที่การงาน, ความสะดวกสบายตข่างๆ, หรสือแมข้แตข่ความหรซูหราฟบุป่มเฟปอยตข่างๆ และไมข่เคย
ขอบคบุณพระเจข้าเลยและไมข่รซูข้สนกวข่าตนมรีหนข้าทรีที่ๆจะตข้องแสวงหาพระเจข้าหรสือปรนนธิบสัตธิพระองคห์?
และบบุตรชายคนนรีรั้ตข้องไปใหข้ไกลจากบธิดา คบุณเหล็นไหมครสับ วข่าคนบาปทสัรั้งหลายไมข่อยากมรีสามสัคครีธรรม
กสับพระเจข้า เหมสือนกสับทรีที่พระเยซซูตรสัสไวข้ในยอหห์น 3:19-21 วข่า “หลทกของการพกิพากษามทอยว่างนททั้ คมือความสวว่าง
ไดต้เขต้ามาในโลกแลต้ว แตว่มนทุษยข์ไดต้รทกความมมืดมากกวว่ารทกความสวว่าง เพราะกกิจการของเขาชทที่ว เพราะททุกคนททที่
ประพฤตกิชทที่วกก็เกลทยดความสวว่าง และไมว่มาถนงความสวว่าง ดต้วยกลทววว่าการกระทจาของตนจะถผกตจาหนกิ แตว่ผผต้ททที่
ประพฤตกิตามความจรกิงกก็มาสผว่ความสวว่าง เพมืที่อจะใหต้การกระทจาของตนปรากฏวว่า ไดต้กระทจาการนททั้นโดยพนงที่
พระเจต้า”
ดสังนสัรั้น คนบาปทรีที่หลงหายทบุกคนจนงเปป็น “บทุตรแหว่งการไมว่เชมืที่อฟปัง” (อฟ. 2:2) เมสืที่ออาดสัมไดข้กลายเปป็นคน
บาปคนหนนที่งแลข้ว เขากล็อยากซข่อนตสัวเสรียจากพระเจข้า ดสังนสัรั้นคนทสัรั้งหลายทรีที่ยสังไมข่ไดข้กลสับใจเชสืที่อจนงไมข่รสักพระคสัมภรีรห์,
ไมข่ชอบบทเพลงสรรเสรธิญตข่างๆ, ไมข่ชอบคบหาสมาคมกสับพวกครธิสเตรียนทรีที่รสักพระเจข้า ไมข่เลยครสับ เชข่นเดรียวกสับ
พวกวสัยรบุข่นในปปัจจบุบสันทรีที่รสักสนบุกและไมข่ถซูกฝฝึกวธินสัย โดยออกจากบข้านไปเพสืที่อไปใหข้พข้นจากการถซูกบสังคสับควบคบุม ,
การฝฝึกวธินสัย, การตสักเตสือนของพข่อแมข่, คนบาปทสัรั้งหลายเองกล็จงใจไปใหข้พข้นเสรียจากพระเจข้าเชข่นกสัน มนบุษยชาตธิทงสัรั้
มวลลข้วนอยซูข่ใน “เมมืองไกล” นสัรั้น คสือมนบุษยห์ทรีที่ไดข้ถซูกสรข้างตามแบบพระฉายของพระเจข้าและพระเจข้าทรงหมาย
พระทสัยทรีจที่ ะใหข้เขาเปป็นเพสืที่อนคซูข่คธิดรข่วมแบข่งปปันความสบุขกสับพระองคห์ กลสับกลายเปป็นคนแปลกหนข้า , คนตข่างดข้าว,
คนตข่างชาตธิ, และศสัตรซู!

มสันดซูเหมสือนเปป็นความเขลาของคนโงข่ไหมครสับทรีที่ชายหนบุข่มผซูข้นรีรั้ผลาญทรสัพยห์ของตนไปกสับการใชข้ชวรี ธิต
สบุรยบุข่ สบุราข่ ย? โอข้ แตข่มนบุษยห์ไมข่ไดข้ททาแบบนสัรั้นอยซูข่ทบุกวสันหรอกหรสือครสับ? มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่ “คนโงว่และเงกินของ
เขาอยผว่ไดต้ไมว่นานกก็ตอต้ งจากกทน” แตข่มสันกล็เปป็นความจรธิงเชข่นกสันทรีที่วข่าคนชสัวที่ มรีแนวโนข้มทรีที่จะสซูญเสรียชรีวธิตคซูอข่ สันแสนสบุข
ของตน, สซูญเสรียการอยซูรข่ ข่วมกสันกสับลซูกๆของเขา, และแมข้แตข่สซูญเสรียธบุรกธิจและเกสือบทบุกสธิที่งอสันเปป็นทรีที่รสักของเขาไป
บข่อยครสัรั้งเหลสือเกธินทรีที่ในงานประกาศและชข่วยเหลสือผซูข้ขสัดสน เราไดข้พบกสับพวกขอทานและคนขรีรั้เมาและคนทรีที่สสังคม
ไมข่เอาแลข้วซนที่งครสัรั้งหนนที่งเคยเปป็นทนายความทรีที่มรีชสืที่อเสรียง, หรสือสมาชธิกวบุฒธิสภา, หรสือผซูข้พพธิ ากษาในศาล, หรสืออดรีตนสัก
ธบุรกธิจผซูข้บรธิหาร หรสือคนหนนที่งซนที่งเคยรที่ทารวยมากข่อน นรีที่เปป็นภาพทรีที่แทข้จรธิงของอธิทธธิพลและวธิถรีแหข่งความบาป
จากนสัรั้น “เกกิดกทนดารอาหารยกิที่งนทกททวที่ เมมืองนททั้น” – การกสันดารอาหารยข่อมมาถนงเสมอ! ไมข่ชาข้ กล็เรล็วพระ
คสัมภรีรห์จะถซูกพบวข่าเปป็นความจรธิง: “หนทางของคนละเมกิดกก็ยากนทก” (สภษ. 13:15) และคทาเตสือนทรีที่วาข่ “...จงรผต้
แนว่เถกิดวว่า บาปของทว่านกก็จะตามททน” (กดว. 32:23) ตข้องถซูกพบวข่าใชข้ไดข้ผลเสมอ โอข้ คนบาปทสัรั้งหลายพบวข่า
“คว่าจต้างของความบาปคมือความตาย” (โรม 6:23) และ “เมมืที่อบาปโตเตก็มททที่แลต้ว กก็นจาไปสผว่ความตาย” (ยากอบ
1:15)
รซูปการณห์ออกมาเชข่นนสัรั้นกข่อนเปป็นอสันดสับแรก เพราะวข่านสัที่นคสือวธิธกรี ารททางานของความบาป นสักพนสันทรีที่
อยากรที่ทารวยโดยไมข่ตอข้ งททางานกล็ไมข่รที่ทารวย คนทรีที่ดมสืที่ แลข้วดสืที่มอรีกเพสือที่ ผซูกมธิตรและเพธิที่มธบุรกธิจของตนกล็อาจสซูญเสรีย
ธบุรกธิจของตนไป คนทรีใที่ ชข้ชรีวตธิ เพสืที่อความสนบุกสนานกล็อาจลงเอยดข้วยความทบุกขห์ระทม ความบาปกล็เหมสือนเพลธิงไหมข้
ทรีที่ หากไมข่ถซูกควบคบุม กล็เผาททาลายตนกรามบข้านชข่องและเมสืองใหญข่ตข่างๆ มสันเหมสือนกสับมะเรล็งซนที่ง หากไมข่ถซูกฆข่าใหข้
ตายหรสือถซูกเอาออกไปโดยใชข้วธธิ รีผข่าตสัด กล็จะลบุกลามและนทามาซนที่งความตายทรีที่ไมข่อาจหลรีกเลรีที่ยงไดข้
แตข่ความชอบธรรมของพระเจข้ากล็ตกเปป็นเดธิมพสันดข้วยเชข่นกสัน และพระเจข้าเองกล็ดซูเหมสือนจะรสับประกสันวข่า
คนทรีจที่ งใจดสือรั้ ดนงตข่อไปในทางบาปตข้องไดข้รสับการลงโทษ, ตข้องพบวข่าความบาปไมข่ไดข้ใหข้สธิที่งดรีใดๆ; เขาตข้องพบวข่าไมข่
ชข้ากล็เรล็วมรีวสันพธิพากษา และคนทรีที่ไมข่เรรียนรซูข้บทเรรียนเหลข่านรีรั้ทสัรั้งสธิรั้นในชรีวธิตนรีรั้กล็จะไดข้เรรียนรซูข้มสันในชรีวตธิ ถสัดไปของเขา
อยข่างแนข่นอน
บสัดนรีรั้เพสืที่อนๆของเขาทรีที่เคยชข่วยเหลสือเขาในความโงข่เขลาของเขาและใชข้จข่ายเงธินของเขาไปไหนเสรียแลข้ว ?
พวกเขาหายหสัวไปหมดแลข้ว “ไมว่มทใครใหต้เขาเลย” คนชงเหลข้าและเพสืที่อนรข่วมดสืที่มเปป็นเพสืที่อนรสักเหลสือเกธินขณะทรีที่
คนๆหนนที่งใชข้จาข่ ยเงธินของตนเพสืที่อความสนบุกสนานของพวกเขา เมสืที่อคนๆนสัรั้นกลายเปป็นคนขรีรั้เมาและขอทาน เมสืที่อเงธิน
ของเขาหมดและความนข่านสับถสือของเขาและแมข้แตข่การนสับถสือตสัวเองของเขากล็หมดไปดข้วย แลข้วเพสืที่อนดสืที่มของเขา
ชข่วยเขาใหข้เลธิกเหลข้า, ไดข้ธรบุ กธิจของเขากลสับคสืนมา, ไดข้ครอบครสัวทรีที่เสรียไปแลข้วกลสับคสืนมาไหม? แลข้วคนชงเหลข้า, คน
บข่มเหลข้า, คนกลสัที่นเหลข้า, นสักการเมสืองทรีที่คอยจสัดหาเหลข้าใหข้ฝซูงชนหายหสัวไปไหนหมด? ไมข่เลย บสัดนรีรั้คนบาปผซูข้ตกตที่ทา
ทรีที่มาถนงหายนะทรีที่สบุดปลายถนนตข้องไปหานสักเทศนห์, ไปหาพวกครธิสเตรียนทรีที่ใหข้ความชข่วยเหลสือ, ไปหาพวกคนทรีที่รสัก
พระเจข้าเพสืที่อขอความชข่วยเหลสือในการกลสับคสืนดรีกสันกสับพระเจข้า เพสืที่อทรีที่จะไดข้อบุปนธิสสัยทรีที่ดรีของเขา, ความมรีประโยชนห์
ของเขา, ความสบุขของเขากลสับคสืนมา เมสืที่อยซูดาสกลสับไปหาพวกปบุโรหธิตใหญข่พรข้อมกสับเงธินสามสธิบเหรรียญนสัรั้นทรีที่ลบุก
ไหมข้เหมสือนไฟในใจและจธิตสทานนกผธิดชอบของเขา และกลข่าววข่า “ขต้าพเจต้าไดต้ทรยศโลหกิตททที่ไรต้ความผกิดแลต้ว!” และ

อยากสทานนกผธิดทรีที่ไดข้ทรยศตข่อพระเยซซู พวกปบุโรหธิตใหญข่ทรีที่ไรข้หสัวใจกล็กลข่าววข่า “การนททั้นเปป็นธทุระอะไรของเรา เจต้า
ตต้องรทบธทุระเอาเอง” (มสัทธธิว 27:4)
ขณะอยซูข่ในคอกหมซูนสัรั้นในสภาพหธิวโซ, ผธิดหวสัง, ปวดรข้าวใจ บบุตรทรีที่สบุรบุข่ยสบุดรข่ายผซูข้นรีรั้กล็ “สจานนกตทว” ไมข่มรีใคร
อยซูใข่ นสภาพจธิตปกตธิเมสืที่อเขาททาบาปตข่อไปจนหสัวใจแตกสลาย บสัดนรีรั้เขาเหล็นสธิที่งตข่างๆอยข่างทรีที่พวกมสันเปป็นแลข้ว :
ความบาปไมข่นทามาซนที่งความสบุข; การสนบุกสนานเฮฮาไมข่ททาใหข้มรีเพสืที่อนแทข้ ความสนบุกสนานแหข่งความบาปไมข่จรีรสัง
ยสัที่งยสืน บสัดนรีรั้เขาตระหนสักถนงความดรีงาม, ความกรบุณาอสันเกธิดจากใจทรีปที่ รารถนาดรี, ความรสักทรีที่ทบุข่มเทของบธิดาของ
เขา และทบุกขห์ใจทรีที่เขาไดข้ททาผธิดตข่อบธิดา บสัดนรีรั้เขาเหล็นแลข้ววข่าเพสืที่อนๆทรีที่รวข่ มททาบาปเปป็นเพสืที่อนจอมปลอม บสัดนรีรั้สถาน
ทรีๆที่ เปป็นบข้านเกข่ากล็ดซูเหมสือนเปป็นทรีที่ๆปลอดภสัยเหลสือเกธิน และสภาพแวดลข้อมกล็แสนสบุขเหลสือเกธินจนเขาอธิจฉาแมข้แตข่
พวกคนรสับใชข้ทรีที่มรีอยซูข่เหลสือเฟปอขณะทรีที่เขาจะมาอดตายอยซูข่นรีที่! พวกคนบาปทรีที่ไมข่รซูข้จกสั คธิดควรตสัรั้งใจฟปังคทาเตสือนสตธิของ
อธิสยาหห์ 1:18 ทรีวที่ ข่า “มาเถกิด ใหต้เราสผต้ความกทน” คนทรีที่สทานนกตสัวจะเหล็นความโงข่เขลาแหข่งบาปตข่างๆของตน
จงสรรเสรธิญพระเจข้าทรีที่หลายตข่อหลายครสังรั้ พระองคห์ทรงนทาคนทสัรั้งหลายใหข้สทานนกตสัวโดยการพธิพากษาทรีที่
รบุนแรง มสันเปป็นเรสืที่องงข่ายทรีจที่ ะนทาพข่อทรีที่ใจสลายคนหนนที่งใหข้มาวางใจในพระครธิสตห์ขณะทรีที่เขาคบุกเขข่าลงขข้างหลบุมศพ
ลซูกชายทารกของเขา คนหนบุข่มสาวทรีที่ไดข้รสับแผลฟกชรั้ทาและรข้องไหข้ดข้วยใจสทานนกผธิดหลสังจากอบุบสัตธิเหตบุทางรถยนตห์กล็
ถซูกนทาวธิญญาณมาถนงองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้งข่าย รายงานของคบุณหมอทข่านหนนที่งทรีที่วข่าคนบาปผซูข้โชกโชน, คนขาย
เหลข้า, และนสักโทษเปป็นโรคหสัวใจและอาจอยซูข่ไดข้ไมข่ถนงหกเดสือนททาใหข้เขาตข้องใชข้คนมาตามนสักเทศนห์ผซูข้นรีรั้ และดข้วย
นรั้ทาตาอดรีตนสักโทษคนนสัรั้นกล็แสวงหาองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า
และมสันชข่างเปป็นเรสืที่องทรีที่นข่ายธินดรีทรีที่เหลข่านสักเทศนห์ของพระเจข้าสามารถเทศนาเรสืที่องความบาปและนรกและ
การพธิพากษาและบอกคทาเตสือนตข่างๆของพระเจข้า และเลข่าถนงตสัวอยข่างตข่างๆของพระเจข้าเพสืที่อทรีคที่ นทสัรั้งหลายทรีที่อยซูข่ใน
ความบาปจะไดข้เปป็นเหมสือนบบุตรทรีที่สบุรบุข่ยสบุราข่ ยคนนรีรั้ ทรีที่ “สทานนกตสัว” เมสืที่อถซูกฟฟ้องใจ คนๆหนนที่งกล็กลสับใจใหมข่ไดข้ และ
ชายหนบุข่มผซูข้นรีรั้ตข้องเรรียนรซูข้เกรีที่ยวกสับคข่าจข้างของความบาปเปป็นอสับดสับแรก และจากนสัรั้นเขากล็จะสามารถซาบซนรั้งถนง
ความรสักและการใหข้อภสัยของบธิดาของเขาไดข้! มสันคงไมข่เปป็นเรสืที่องราวทรีที่สมบซูรณห์ครบถข้วน, ไมข่เปป็นขข่าวประเสรธิฐทรีที่
เพรียงพอ, หากนสักเทศนห์คนใดเทศนาเกรีที่ยวกสับการกลสับมาแบบมรีความสบุขของบบุตรสบุรบุข่ยสบุราข่ ยคนนรีรั้แตข่ไมข่เอข่ยถนงเรสืที่อง
ราวทสัรั้งหมดเกรีที่ยวกสับหลายปปเหลข่านสัรั้นทรีที่เสรียไปเปลข่าๆ, การใชข้ชวรี ธิตสบุรยบุข่ สบุราข่ ย, หญธิงแพศยาและพวกขรีรั้เมาและเลข้า
หมซูและความอดอยาก ขข่าวประเสรธิฐไมข่เพรียงแคข่บอกวข่าพระเยซซูทรงชข่วยใหข้รอดเทข่านสัรั้น แตข่บอกดข้วยวข่าพระองคห์
ทรงชข่วยคนบาปทสัรั้งหลายใหข้รอด และขข่าวประเสรธิฐไมข่ใชข่เพรียงแคข่วข่าพวกเขาจะมรีชรีวตธิ นธิรสันดรห์เทข่านสัรั้นแตข่วาข่ พวก
เขา “จะไมว่พกินาศ” มสันเปป็นการดรีทจรีที่ ะเทศนาวข่าผซูข้ทรีที่ “เชมืที่อในพระบทุตรกก็มทชวท กิตนกิรทนดรข์” แตข่สธิที่งทรีที่ซสืที่อตรงจรธิงๆกล็คอสื
การเทศนาสข่วนทรีที่เหลสือของขข้อเดรียวกสันนสัรั้นดข้วย: “ผผต้ททที่ไมว่เชมืที่อในพระบทุตรกก็จะไมว่เหก็นชทวกิต แตว่พระพกิโรธของ
พระเจต้าตกอยผว่กทบเขา” (ยอหห์น 3:36)
คราวนรีรั้คสือคทาปณธิธานทรีที่บรธิสบุทธธิธิ์ “จจาเราจะลทุกขนทั้นไปหาบกิดาเรา และพผดกทบทว่านวว่า “บกิดาเจต้าขต้า ขต้าพเจต้า
ไดต้ทจาผกิดตว่อสวรรคข์และทจาผกิดตว่อหนต้าทว่านดต้วย ขต้าพเจต้าไมว่สมควรจะไดต้ชอมืที่ วว่าเปป็นลผกของทว่านตว่อไป ขอทว่านใหต้
ขต้าพเจต้าเปป็นเหมมือนลผกจต้างของทว่านคนหนนที่งเถกิด” และเขากล็ททาตามนสัรั้นทสันทรี

ผมเคยนนกภาพเสข้นทางยาวกลสับบข้าน, ความกสังวล, ยข่างกข้าวทรีที่เหนสืที่อยลข้า บธิดาจะตข้อนรสับเขาและใหข้อภสัย
เขาไหม หรสือบธิดาจะเยาะเยข้ยเขาไหม? แตข่ขณะทรีที่ผมตรนกตรองตข่อไป ผมกล็สสังเกตเหล็นวข่ามสันไมข่ใชข่ระยะทางไกล
เลยทรีที่จะกลสับบข้าน เดล็กหนบุข่มผซูข้นสัรั้นอาจอยซูข่ไกลบข้านถนงหนนที่งพสันไมลห์ แตข่เทข่าทรีที่เกรีที่ยวขข้องกสับคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ มสันเปป็น
เพรียงกข้าวเดรียวเทข่านสัรั้น หากผซูข้ใดทรีที่จมลนกอยซูข่ในบาปกลสับใจและหสันหนข้ามาหาพระเจข้า พระองคห์กล็ทรงอยซูข่ทนรีที่ สัที่น !
จทาไวข้วข่าหสัวขข้อหลสักของบทนรีรั้คสือ “ชายคนนททั้ตต้อนรทบคนบาป” ดสังนสัรั้นบธิดาซนที่งรอคอยอยข่างสสัตยห์ซสืที่อ ดข้วย
ความรสัก, อธธิษฐานและรอคอยการกลสับมาของลซูกชายทรีที่หลงหาย กล็เหล็นเขา “เมมืที่อเขายทงอยผว่แตว่ไกล บกิดาแลเหก็น
เขากก็มทความเมตตา จนงวกิงที่ ออกไปกอดคอจทุบเขา” บบุตรทรีสที่ บุรบุข่ยสบุราข่ ยผซูข้นรีรั้สารภาพบาปของตน, ความไมข่คซูข่ควรของ
ตน เขากลข่าววข่า “ขต้าพเจต้าไดต้ทจาผกิดตว่อสวรรคข์และตว่อสายตาของทว่านดต้วย ขต้าพเจต้าไมว่สมควรจะไดต้ชมืที่อวว่าเปป็นลผก
ของทว่านอทกตว่อไป” แตข่บธิดากล็ขสัดจสังหวะเขากข่อนทรีที่เขาจะเสนอไดข้ เหมสือนกสับทรีที่เขาไดข้ปฏธิญาณไวข้วข่าจะททา วข่าเขา
จะเปป็นแคข่คนรสับใชข้คนหนนที่ง
ดสังนสัรั้นคนบาปตข้องมาหาพระเยซซูเพสืที่อรสับความรอดและการยกโทษ ในฐานะคนทรีที่ไมข่คซูข่ควร ในฐานะคนทรีที่
สทานนกผธิด พระครธิสตห์ทรงสธิรั้นพระชนมห์เพสืที่อชข่วยคนบาปทสัรั้งหลายใหข้รอด (1 ทธ. 1:15) และไมข่ใชข่คนอสืที่นเลย มรีแตข่
คนบาปททที่สจานนกผกิดเทข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รบสั ความรอด เหมสือนคนเกล็บภาษรีคนนสัรั้นในลซูกา 18:9-14, เหมสือนโจรคนนสัรั้นในลซูก
า 23:39-43 คนเหลข่านสัรั้นไมข่ไดข้รสับความรอด คสือผซูข้ทรีที่มาในพระวธิหารเหมสือนกสับฟารธิสรีทรีที่คธิดวข่าตสัวเองชอบธรรมและ
เหมสือนกสับขบุนนางหนบุข่มผซูข้มสัที่งมรีคนนสัรั้นทรีที่ถามวข่า “...ขต้าพเจต้าจะตต้องทจาดทประการใดจนงจะไดต้ชทวตกิ นกิรทนดรข์?” (มธ.
19:16) พระครธิสตห์ทรงตข้อนรสับคนบาปทสัรั้งหลาย แตข่เฉพาะคนบาปทรีที่สทานนกผธิดเทข่านสัรั้น ทรีที่ไมข่พนที่งคบุณความดรีของตสัว
เอง
บอุตรททที่สอุรอุก่ยสอุรคำก่ ยคนนบันี้นไดห้รบับสริที่งใด?
1. บธิดากลข่าววข่า “จงรทบไปเอาเสมืทั้ออยว่างดทททที่สทุดมาสวมใหต้เขา” ดสังนสัรั้นทบุกคนทรีที่วางใจเชสืที่อพระครธิสตห์เพสืที่อรสับ
ความรอดจนงมรีเสสืรั้อแหข่งความชอบธรรมของพระครธิสตห์สวมอยซูรข่ อบตสัวเขา อธิสยาหห์ 61:10 กลข่าวถนงเรสืที่องนรีรั้ดสังนรีรั้:
“ขต้าพเจต้าจะเปรมปรทดกิธอยว่างยกิที่งในพระเยโฮวาหข์ จกิตใจของขต้าพเจต้าจะลกิงโลดในพระเจต้าของขต้าพเจต้า เพราะ
พระองคข์ไดต้ทรงสวมขต้าพเจต้าดต้วยเสมืทั้อผต้าแหว่งความรอด พระองคข์ทรงคลทุมขต้าพเจต้าดต้วยเสมืทั้อแหว่งความชอบธรรม
อยว่างเจต้าบว่าวประดทบตทวดต้วยเครมืที่องประดทบ และอยว่างเจต้าสาวตกแตว่งตทวดต้วยเพชรนกิลจกินดา” มรีกลข่าวไวข้เกรีที่ยวกสับ
พวกเราทบุกคนทรีที่ไดข้พนที่งพาพระครธิสตห์เพสืที่อรสับความรอดวข่า “คนทททั้งหลายซนที่งพระเจต้าทรงโปรดยกความชทวที่ ชต้าของ
เขาแลต้ว และพระเจต้าทรงกลบเกลมืที่อนบาปของเขาแลต้วกก็เปป็นสทุข บทุคคลททที่องคข์พระผผต้เปป็นเจต้ามกิไดต้ทรงถมือโทษบาป
ของเขากก็เปป็นสทุข” (โรม 4:7, 8)
เสสืรั้ออสันชอบธรรมนสัรั้นถซูกแสดงเปป็นภาพในคทาอบุปมาเรสืที่องกษสัตรธิยห์องคห์นสัรั้นทรีที่จดสั การเลรีรั้ยงสมรสใหข้แกข่โอรส
ของเขาใน มสัทธธิว 22 ชายคนหนนที่งทรีที่อยากเขข้ารข่วมงานดข้วย “มกิไดต้สวมเสมืทั้อสจาหรทบงานสมรส” และเขากล็ถซูกขสับไลข่
ออกไป (มธ. 22:11-13) ไมข่มรีทางทรีที่จะไปสวรรคห์ไดข้โดยทรีที่มธิไดข้สวมเสสืรั้อผข้าแหข่งความชอบธรรมของพระครธิสตห์
บารทธิเมอสัสคนตาบอดนสัรั้นไมข่ไดข้เปป็นภาพนรีรั้หรสือเมสืที่อพระเยซซูทรงเรรียกเขาและเขา “ทกิทั้งผต้าหว่มเสทยลทุกขนทั้น
มาหาพระเยซผ” (มาระโก 10:50)? เขาทธิรั้งผข้าขรีรั้รธิรั้วของขอทานไปเสรีย บสัดนรีรั้ดวข้ ยตาทรีที่มองเหล็นไดข้แลข้วเขาจนงสามารถ
แตข่งตสัวดรีกวข่าขอทานไดข้

2. บธิดากลข่าววข่า “เอาแหวนมาสวมนกิทั้วมมือ” เมสืที่อเสสืรั้อนสัรั้นถซูกสวมลงบนตสัวเขาแลข้วโดยทรีที่เขาไมข่ตข้องขยสับนธิรั้ว
มสือเลย เนสืที่องจากมสันเปป็นภาพของความชอบธรรมทรีที่เขาไดข้รสับ ไมข่ใชข่การงานตข่างๆของเขาเอง ดสังนสัรั้นแมข้แตข่แหวนกล็
ถซูกนทามาสวมใหข้นธิรั้วมสือเขา มสันเปป็นเครสืที่องหมายของความเปป็นบบุตร เขาอยซูข่ในครอบครสัวแลข้ว ดสังนสัรั้นเราจนงเปป็น
“ทายาทของพระเจต้า และเปป็นทายาทรว่วมกทบพระครกิสตข์” (โรม 8:17) พระเยซซูไมข่ทรงละอายทรีที่จะเรรียกเราวข่าพรีที่
นข้อง (ฮบ. 2:11) ชข่างเปป็นเรสืที่องนข่าชสืที่นใจทรีที่ไดข้อาข่ นวข่า “จงดผเถกิด พระบกิดาทรงโปรดประทานความรทกแกว่เราทททั้ง
หลายเพทยงไร ททที่เราจะไดต้ชอมืที่ วว่าเปป็นบทุตรของพระเจต้า เหตทุททที่โลกไมว่รผต้จกท เราทททั้งหลาย กก็เพราะเขาไมว่รผต้จทกพระองคข์
ทว่านททที่รกท ทททั้งหลาย บทดนททั้เราททงทั้ หลายเปป็นบทุตรของพระเจต้า และยทงไมว่ปรากฏวว่าตว่อไปเบมืทั้องหนต้าเราจะเปป็นอยว่างไร
แตว่เรารผต้วาว่ เมมืที่อพระองคข์เสดก็จมาปรากฏนททั้น เราทททั้งหลายจะเปป็นเหมมือนพระองคข์ เพราะวว่าเราจะเหก็นพระองคข์
อยว่างททที่พระองคข์ทรงเปป็นอยผว่นททั้น” (1 ยอหห์น 3:1,2) และเรามาในฐานะผซูข้ทรีที่ไมข่คซูข่ควรเหมสือนบบุตรสบุรบุข่ยสบุราข่ ยคนนสัรั้น
เพสืที่อทรีจที่ ะถซูกตข้อนรสับโดยความเมตตาและพระคบุณของพระเจข้าเขข้ามาอยซูข่ในครอบครสัวของพระเจข้า
พระคสัมภรีรฉห์ บสับแปลบางเลข่ม เชข่น Revised Standard Version, ฉบทบ N.E.B., และ Good News
for Modern Man ไมข่เพรียงบสังอาจเปลรีที่ยนยอหห์น 3:16 ใหข้กลข่าววข่า “พระเจต้าไดต้ประทานพระบทุตรองคข์เดทยวของ
พระองคข์” โดยตสัดทธิรั้งคทาวข่า “ททที่บทงเกกิดมา” มสันเปป็นการสสันนธิษฐานทรีที่ไมข่ยทาเกรงพระเจข้าทรีที่จะคาดเดาเกรีที่ยวกสับ
ตข้นฉบสับ แตข่มสันยสังผธิดมหสันตห์ดวข้ ยในเรสืที่องหลสักคทาสอน: พระเยซซูไมข่ทรงเปป็นพระบบุตรองคห์เดรียวของพระเจข้า
พระองคห์ทรงเปป็นผซูข้เดรียวทรีที่ถซูกใหข้กทาเนธิดเปป็นรข่างกายโดยพระเจข้าโดยปราศจากบธิดาทรีที่เปป็นมนบุษยห์ ในการบสังเกธิดครสัรั้ง
ทรีที่สองของเรา ครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย “บทงเกกิดโดยพระวกิญญาณ” และดสังนสัรั้นเราจนงไดข้กลายเปป็นผซูข้ทรีที่ “รทบสว่วนใน
สภาพของพระองคข์” (2 ปต. 1:4)
3. และบธิดากลข่าววข่า “เอารองเทต้ามาสวมใหต้เขา” เหมสือนกสับเจข้าชายองคห์หนนที่งจะถซูกแตข่งตสัวโดยเหลข่าผซูข้
ชข่วยของเขา พวกเขากล็เอารองเทข้ามาสวมใหข้เทข้าทรีที่เหนสืที่อยลข้าของบบุตรสบุรบุข่ยสบุราข่ ยผซูข้นรีรั้ ดสังนสัรั้นคนบาปจนงไมข่เพรียงไดข้รสับ
ความชอบธรรมของพระครธิสตห์และตทาแหนข่งของบบุตรคนหนนที่งเทข่านสัรั้น แตข่การเดธินของเขากล็ถซูกเปลรีที่ยนแปลงดข้วย
เมสืที่อเขาหสันมาหาพระครธิสตห์ พระเจข้ากล็ประทานรองเทข้าคซูข่ใหมข่ใหข้แกข่เขา! บบุตรสบุรบุข่ยสบุราข่ ยผซูข้นรีรั้แนข่นอนวข่าคราวนรีรั้ตงสัรั้ ใจ
ทรีจที่ ะอาศสัยอยซูข่ทรีที่บข้านเพสืที่อเอาใจบธิดาของเขา ทรีจที่ ะเดธินในความประสงคห์ของบธิดาแลข้ว ดสังนสัรั้นคนบาปทรีที่สทานนกผธิดทรีที่มา
หาพระครธิสตห์จนงมรีการเปลรีที่ยนความคธิดและทสัศนคตธิทรีที่ควรแสดงออกเปป็นการดทาเนธินชรีวธิตแบบใหมข่ บสัดนรีรั้ครธิสเตรียน
ควร “ใหต้ความรอดของตนเกกิดผลดต้วยความเกรงกลทวตทวสทที่น เพราะวว่าพระเจต้าเปป็นผผต้ทรงกระทจากกิจอยผว่ภายใน
ทว่าน ทททั้งใหต้ทาว่ นมทใจปรารถนาและใหต้ประพฤตกิตามชอบพระททยของพระองคข์” (ฟป. 2:12, 13) เขาควรททาใหข้
ความรอดทรีพที่ ระเจข้าไดข้ใสข่ไวข้ในตสัวเขาแลข้ว “เกกิดผล”
หลสังจากทรีที่คนๆหนนที่งรอดแลข้วเขากล็จะยสังพบการขสัดแยข้งอยซูข่ภายใน เขาจะพบวข่า “เนมืทั้อหนทงตว่อสผต้กทบพระ
วกิญญาณ” เชข่นเดรียวกสับเปาโล เขาจะพบวข่า “คมือเมมืที่อใดขต้าพเจต้าตททั้งใจจะกระทจาความดท ความชทที่วกก็ยทงตกิดอยผใว่ นตทว
ขต้าพเจต้า” (โรม 7:21) และเขาไมข่สามารถกระททาสธิที่งเหลข่านสัรั้นทรีที่เขาอยากกระททาไดข้ แตข่เชข่นเดรียวกสับเปาโล เขาอาจ
โหยหายทรีที่จะไดข้รสับการชข่วยใหข้พข้น เชข่นเดรียวกสับคทาอธธิษฐานทรีที่สทานนกผธิดของดาวธิดในเพลงสดบุดรี 51 เขาอาจแสดง
ใหข้เหล็นวข่าความบาปททาใหข้เขาทบุกขห์ใจและไมข่พอใจ เชข่นเดรียวกสับเปโตร เขาอาจออกไปรข้องไหข้อยข่างขมขสืที่นหลสังจาก
ไดข้ททาบาป (ลซูกา 22:62) แตข่ความรอดควรสข่งผลตข่อการดทาเนธินชรีวธิตอยข่างเหล็นไดข้ชสัด

รองเทข้าทรีที่บบุตรสบุรยบุข่ สบุราข่ ยผซูข้นสัรั้นสวม – มรีไวข้เพสืที่ออะไร? แนข่นอนวข่ามสันสสืที่อถนงการนทาวธิญญาณ พรข้อมกสับ
ยบุทธภสัณฑห์ทสัรั้งชบุดของพระเจข้า ครธิสเตรียนถซูกเตสือนสตธิใหข้ “เอาขว่าวประเสรกิฐแหว่งสทนตกิสทุข ซนที่งเปป็นเหตทุใหต้เกกิดความ
พรทที่งพรต้อมมาสวมเปป็นรองเทต้า” (อฟ. 6:15) เพราะพระมหาบสัญชาสอนวข่าผซูข้เชสืที่อใหมข่ทบุกคนควรถซูกสอนทสันทรี “ใหต้
ถมือรทกษาสกิที่งสารพทด” ทรีพที่ ระเยซซูไดข้ทรงบสัญชาพวกอสัครสาวกเกรีที่ยวกสับการนทาวธิญญาณ (มธ. 28:20) ดสังนสัรั้นบบุตร
สบุรยบุข่ สบุราข่ ยคนนสัรั้นทรีที่กลสับมาและไดข้รสับการยกโทษแลข้วจนงไดข้รสับรองเทข้าคซูข่ใหมข่นรีรั้ของการออกไปประกาศขข่าว
ประเสรธิฐ “และใหต้ผผต้ททที่ไดต้ยกินกลว่าววว่า “เชกิญมาเถกิด”” (วว. 22:17) “ความรทกดททั้งเดกิม” นสัรั้น (วว. 2:4) ซนที่งครธิสต
จสักรทรีที่เมสืองเอเฟซสัสไดข้สซูญเสรียไปแลข้วคสือ ความอบอบุข่นและความรข้อนรนในการประกาศขข่าวประเสรธิฐและความ
หข่วงใยทรีที่มรีตข่อเหลข่าคนบาปผซูข้หลงหายทรีที่นข่าสงสารทรีที่เราควรฟซูมฟปักและรสักษาไวข้อยข่างระมสัดระวสัง พสันธะหนข้าทรีที่และ
ความชสืที่นบานของการนทาวธิญญาณมาถนงผซูข้เชสืที่อใหมข่ในทสันทรี และดสังนสัรั้นคนถซูกผรีเขข้าสธิงทรีที่เมสืองกาดาราทรีพที่ ระเยซซูทรง
ขสับผรีกองออกไปแลข้วนสัรั้นจนงถซูกปฏธิเสธ เมสืที่อเขาอยากไปกสับพระเยซซูดข้วยเพสืที่อทรีที่จะอยซูใข่ หข้หข่างจากผซูข้คนทรีที่ไรข้หสัวใจเหลข่า
นสัรั้นทรีที่ขอเลสือกฝซูงสบุกรของตนมากกวข่าการถซูกรสักษาใหข้หาย พระเยซซูทรงบอกเขาวข่า “จงกลทบไปบต้านเรมือนของตทว
และบอกถนงเรมืที่องการใหญว่ซนที่งพระเจต้าไดต้ทรงกระทจาแกว่เจต้า” และพระคสัมภรีรห์กลข่าววข่า “แลต้วคนนททั้นกก็ไปประกาศ
แกว่คนทททั้งเมมืองถนงเหตทุการณข์ใหญว่ยกิที่งททพที่ ระเยซผไดต้ทรงกระทจาแกว่ตน” (ลซูกา 8:39)
4. บบุตรสบุรยบุข่ สบุราข่ ยทรีที่กลสับมานสัรั้นบสัดนรีรั้กล็รข่วมรสับประทานในการเลรีรั้ยงนสัรั้นทรีที่บข้านของบธิดา บธิดานสัรั้นกลข่าววข่า
“จงเอาลผกวทวอต้วนพทมาฆว่าเลททั้ยงกทน เพมืที่อความรมืที่นเรกิงยกินดทเถกิด เพราะวว่าลผกของเราคนนททั้ตายแลต้ว แตว่กลทบเปป็นอทก
หายไปแลต้ว แตว่ไดต้พบกทนอทก” และเราอข่านวข่า “เขาทททั้งหลายตว่างกก็เรกิที่มมทความรมืนที่ เรกิงยกินดท” ความอดอยากนสัรั้นไดข้
จบสธิรั้นลงแลข้ว! การอดตายนสัรั้นไดข้ผาข่ นพข้นไปแลข้ว เพราะวข่าความรอดมธิไดข้หมายถนงการไดข้รบสั การยกโทษบาปและ
การไถข่จากความทบุกขห์ทรมานชสัที่วนธิรสันดรห์เทข่านสัรั้น มสันยสังหมายถนงการเขข้าสซูข่ชรีวธิตทรีบที่ รธิบซูรณห์และเปปปี่ยมสบุขดข้วย ผซูข้เลรีรั้ยง
แกะคนนสัรั้นชสืที่นชมยธินดรีเมสืที่อเขาพบแกะของเขา หญธิงคนนสัรั้นทรีที่ททาเหรรียญเงธินอสันหนนที่งหายกล็ชสืที่นชมยธินดรีเมสืที่อเธอพบ
เหรรียญนสัรั้น และชวนเพสืที่อนบข้านของเธอใหข้มารข่วมชสืนที่ ชมยธินดรีกสับเธอดข้วย มรีความชสืที่นบานครสัรั้งใหญข่ในสวรรคห์เมสืที่อ
คนบาปคนหนนที่งกลสับใจใหมข่ และดสังนสัรั้นเราจนงควรมรีความสบุขบนโลกนรีรั้ดข้วยเชข่นกสัน เมสืที่อผซูข้ใดมาหาพระครธิสตห์ เขา
ควรกลข่าวยอมรสับพระครธิสตห์อยข่างเปปิดเผยและควรไดข้รสับการทสักทาย, การแสดงความยธินดรี, การอวยพร, การจสับ
มสือและการสวมกอดจากคนเหลข่านสัรั้นทรีที่รสักเขา ความรอดเปป็นชข่วงเวลาแหข่งการชสืที่นชมยธินดรี
เหมสือนกสับทรีที่ผซูข้เลรีรั้ยงแกะคนนสัรั้นและหญธิงผซูข้นสัรั้นในบทนรีรั้ไดข้ชสืที่นชมยธินดรีเมสืที่อสธิที่งทรีที่หายไปนสัรั้นถซูกพบแลข้ว บธิดาผซูข้
นรีรั้และคนอสืที่นๆกล็ยธินดรีเมสืที่อบบุตรสบุรยบุข่ สบุราข่ ยผซูข้นรีรั้กลสับมา และเขากล็ชสืที่นชมยธินดรีกสับพวกเขา
และเขาไดข้รสับประทาน “ลผกวทวอต้วนพท” คบุณเหล็นไหมวข่า ในลซูกแกะปปัสกานสัรั้นพระเยซซูทรงถซูกแสดงภาพใน
ฐานะพระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอด ลซูกแกะปปัสกามสืรั้อหนนที่งเปป็นภาพของความรอด แตข่หลสังจากนสัรั้น พธิธกรี ารของยธิวกล็ตข้องมรีการ
เลรีรั้ยงเจล็ดวสันของขนมปปังไรข้เชสืรั้อ ซนที่งแสดงภาพทบุกสธิที่งของชรีวตธิ ครธิสเตรียนคนหนนที่ง ครธิสเตรียนคนนสัรั้นมรีสะบาโตหนนที่งใน
ตอนแรกเมสืที่อเขารสับประทานพระเมษโปดกแหข่งปปัสกานสัรั้น และเขามรีสะบาโตหนนที่งในสวรรคห์รออยซูข่ เพราะวข่าเขาจะ
ไดข้รสับประทานพระครธิสตห์ ผซูข้ทรงเปป็นขนมปปังไรข้เชสืรั้อนสัรั้น ไปตลอดชรีวธิตของเขา!
ดสังนสัรั้นในพลสับพลาและในพระวธิหาร ทางดข้านขวาของทรีที่บรธิสบุทธธิธิ์นสัรั้น มรีโตบ๊ะขนมปปังหนข้าพระพสักตรห์วางอยซูข่
และทรีที่นสัที่นขนมปปังสธิบสองกข้อนกล็ถซูกวางทบุกวสันสะบาโต (ลนต. 24:5-9) พระครธิสตห์จนงทรงเปป็นขนมปปังแหข่งชรีวธิต และ

ครธิสเตรียนกล็รสับประทานพระองคห์ไดข้ตลอด มรีความหมายทรีที่ยธิที่งใหญข่อยซูข่ในขข้อเทล็จจรธิงทรีที่วข่าบสัพตธิศมา ซนที่งเปป็นการฝปัง
คนบาปทรีที่เปป็นคนเกข่านสัรั้นในเชธิงสสัญลสักษณห์และการเปป็นขนรั้นเพสืที่อดทาเนธินในความใหมข่ของชรีวธิต – และเรารสับบสัพตธิศมา
เพรียงครสังรั้ เดรียวเทข่านสัรั้น แตข่พธิธรรี ะลนกถนงองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าถซูกกระททาซรั้ทาแลข้วซรั้ทาอรีก เพราะวข่าเราเปป็นผซูข้เขข้าสข่วนใน
พระเยซซูเจข้าตลอดชรีวธิตของเรา และครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรกธินเลรีรั้ยงบนพระองคห์
โอข้ วสันแสนสบุขเหลข่านสัรั้นเพรียงแคข่เรธิที่มตข้นเทข่านสัรั้นสทาหรสับบบุตรสบุรบุข่ยสบุราข่ ยคนนรีรั้ และการกธินเลรีรั้ยงในวสันนสัรั้นทรีที่
เขากลสับมาบข้านกล็จะดทาเนธินตข่อไปตลอดหลายปปนสัรั้นในบข้านของบธิดาผซูข้นสัรั้น
พทที่ชคำยคนนบันี้นเปรทยบไดห้กบับพวกฟคำรริสทททที่ไมก่อยคำกใหห้คนบคำปไดห้รบับกคำรยกโทษและรบับควคำมรอด (ขห้อ 25-32):
ตรงนรีรั้พระเยซซูกทาลสังตอบคทาบข่นของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีอยซูข่เหมสือนเดธิมทรีที่วข่า “คนนททั้ตต้อนรทบ
คนบาปและกกินดต้วยกทนกทบเขา” (ขข้อ 2) พรีที่ชายคนนสัรั้นเปป็นตสัวแทนของฟารธิสรีพวกเดรียวกสันนรีรั้ วธิบสัตธิอสันแรกจากแปด
วธิบสัตธินสัรั้นทรีที่พระเยซซูทรงประกาศแกข่พวกฟารธิสรีในมสัทธธิว 23 คสือวธิบสัตธินรีรั้: “วกิบทตกิแกว่เจต้า พวกธรรมาจารยข์และพวกฟา
รกิสท คนหนต้าซมืที่อใจคด ดต้วยวว่าพวกเจต้าปปิดประตผอาณาจทกรแหว่งสวรรคข์ไวต้จากมนทุษยข์ เพราะพวกเจต้าเองไมว่ยอม
เขต้าไป และเมมืที่อคนอมืที่นจะเขต้าไป พวกเจต้ากก็ขทดขวางไวต้” (มธ. 23:13) พวกฟารธิสรีเองไมข่อยากไดข้รสับความรอด พวก
เขาไมข่อยากใหข้คนอสืที่นไดข้รสับความรอดดข้วย พระองคห์อาจตรสัสเกรีที่ยวกสับพวกสะดซูสรีเหมสือนกสับทรีที่พระองคห์ตรสัสเกรีที่ยวกสับ
พวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีกล็ไดข้ ตข่อมา ขณะทรีที่เปโตรและยอหห์นประกาศแกข่ประชาชน “ปทุโรหกิตททงทั้ หลายกทบ
นายทหารรทกษาพระวกิหารและพวกสะดผสทมาหาทว่านทททั้งสอง ดต้วยเขาเปป็นททุกขข์รต้อนใจ เพราะทว่านทททั้งสองไดต้สทที่ง
สอน และประกาศแกว่คนทททั้งหลายถนงเรมืที่องการเปป็นขนทั้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซผ ” (กธิจการ 4:18) พวก
ผซูข้นทาชาวยธิวแบบเดรียวกสันนรีรั้กล็ขสัดขวางเปาโล โดยหข้าม “โดยททที่ขทดขวางไมว่ใหต้เราประกาศแกว่คนตว่างชาตกิเพมืที่อจะใหต้
พวกนททั้นรอดไดต้ เพมืที่อ ‘ใหต้การบาปของเขาเตก็มเปปีปื่ยมเสมอ…” (1 ธส. 2:16)
พระเยซซูเจข้าทรงยอมใหข้พชรีที่ ายคนนสัรั้นพซูดเหมสือนอยข่างทรีที่พวกฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์คงจะพซูดออกมา
เขาบข่นตข่อบธิดาของตนวข่า “ดผเถกิด ขต้าพเจต้าไดต้ปรนนกิบทตกิทว่านกทที่ปปีมาแลต้ว และมกิไดต้ละเมกิดคจาบทญชาของทว่านสทกขต้อ
หนนที่งเลย แมต้แตว่เพทยงลผกแพะสทกตทวหนนที่งทว่านกก็ยทงไมว่เคยใหต้ขต้าพเจต้า เพมือที่ จะเลททั้ยงกทนเปป็นททที่รมืที่นเรกิงยกินดทกทบเพมืที่อนฝผง
ของขต้าพเจต้า” พวกผซูนข้ ทายธิวเหลข่านรีรั้กล็พดซู ถนงตสัวเองแบบนรีรั้ พวกเขาเปป็นเหมสือนฟารธิสรีคนนสัรั้นในพระวธิหารทรีพที่ ระเยซซู
ทรงพรรณนาในลซูกา 18:9-14 พวกเขาเปป็นเหมสือนขบุนนางหนบุข่มผซูข้มสัที่งมรีคนนสัรั้นทรีที่อข้างวข่าตนไดข้ถสือรสักษาบสัญญสัตธิทกบุ ขข้อ
มาตสัรั้งแตข่เดล็ก (ลซูกา 18:18-22; มธ. 19:16-30; มาระโก 10:17-31) แตข่เชข่นเดรียวกสับนธิโคเดมสัส แมข้วข่าจะมรีความ
ถซูกตข้องในทางพธิธรีการภายนอกสสักเพรียงใด พวกเขากล็มรีใจชสัวที่ อยซูข่ดรี เหมสือนกสับทรีที่พระเยซซูไดข้บอกคนหนนที่งในพวกเขา
คสือ นธิโคเดมสัส วข่า “ทว่านทททั้งหลายตต้องบทงเกกิดใหมว่” คนเหลข่านรีรั้กล็ปฏธิเสธพระผซูข้ชข่วยใหข้รอด, มรีใจชสัวที่ , และสบุดทข้าย
แลข้วจะใหข้พระผซูข้ชวข่ ยใหข้รอดถซูกประหารชรีวตธิ ยอหห์นไดข้กลข่าวแกข่พวกฟารธิสรีและพวกสะดซูสรีทรีที่เปป็นคนแบบนรีรั้วข่า “โอ
เจต้าชาตกิงรผ ต้าย ใครไดต้เตมือนเจต้าใหต้หนทจากพระอาชญาซนที่งจะมาถนงนททั้น เหตทุฉะนททั้นจงพกิสผจนข์การกลทบใจของเจต้าดต้วย
ผลททที่เกกิดขนทั้น” (มธ. 3:7, 8; ลซูกา 3:7) พวกเขากทาลสังอข้างวข่า: “พวกเรามทอทบราฮทมเปป็นบกิดา” พวกเขามธิไดข้แสวงหา
และไมข่ไดข้อยากทรีที่จะบสังเกธิดใหมข่ ทรีจที่ ะมรีพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดเปป็นของตสัวเอง
เราแนข่ใจไดข้เลยวข่าพรีที่ชายคนนสัรั้นไมข่ไดข้เปป็นคนดรีอยข่างทรีที่เขากลข่าวอข้าง และพวกฟารธิสรีทรีที่เขาเปป็นตสัวแทนกล็ไมข่
ไดข้เปป็นคนดรีเชข่นกสัน มสันไมข่เปป็นความจรธิงทรีวที่ ข่า: “และมกิไดต้ละเมกิดคจาบทญชาของทว่านสทกขต้อหนนที่งเลย” แทนทรีที่จะดรีใจ

กสับความสบุขของบธิดาและคทาตอบสทาหรสับคทาอธธิษฐานของบธิดาของเขา พรีชที่ ายคนนรีรั้กลสับโมโห แทนทรีที่จะมรีใจกรบุณา
ตข่อนข้องชายแทข้ๆของตสัวเองและชสืที่นชมยธินดรีทรีที่นข้องไดข้กลสับมาแลข้ว พรีที่ชายคนนรีรั้กลสับอยากใหข้บบุตรคนเลล็กผซูข้นรีรั้ถซูก
ตสัดขาดและถซูกขสับไลข่ไปเสรีย แมข้แตข่เอซาวทรีที่ยาโคบนข้องชายของเขาไดข้ททาผธิดตข่อเขาอยข่างรข้ายแรงเหลสือเกธินกล็ยสังททา
ดรีกวข่านสัรั้นเลย (ปฐก. 33:4) ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีเหลข่านรีรั้เปป็นความชอบธรรมแตข่
เพรียงภายนอก ไมข่ใชข่ความชอบธรรมทรีที่หสัวใจ เขาไมข่สนความสบุขของบธิดาหรสือสวสัสดธิภาพของนข้องชาย และพระ
เยซซูจนงทรงใชข้เขาเปป็นภาพทรีที่แสดงถนงพวกฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์ทรีที่บข่นวข่าพระเยซซู “ตต้อนรทบคนบาปและกกิน
ดต้วยกทนกทบเขา”
เราเกรงวข่าสมาชธิกครธิสตจสักรมากมายเปป็นพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีในเรสืที่องนรีรั้ พวกเขาอยากไดข้แตข่
การประชบุมนมสัสการทรีที่เปป็นทางการและสซูงสข่ง, ดนตรรีคลาสสธิค, พรข้อมกสับคทาเทศนาแบบเรรียงความทรีที่สข่งเสรธิม
เชาวนห์ปปัญญานธิดหนข่อยจากธรรมาสนห์ พวกเขาไมข่อยากไดข้การประชบุมนมสัสการแบบทรีที่เหมาะสมกสับความตข้องการ
และรสนธิยมของพวกคนยากจนและชาวโลก พวกเขาไมข่อยากไดข้การเชธิญชวนคนบาปทสัรั้งหลายในทรีที่ประชบุมอยข่าง
ตข่อเนสืที่องและอข้อนวอนพวกเขาใหข้มาหาพระครธิสตห์ พวกเขาไมข่อยากไดข้อารมณห์ตข่างๆอสันลนกซนรั้งซนที่งมสักถซูกแสดงออก
มาเมสืที่อมรีคทาเทศนาจากพระคสัมภรีรห์ทรีที่ชดสั เจน, เฉรียบคมและเมสืที่อคนบาปทสัรั้งหลายกลสับใจใหมข่และมาหาพระครธิสตห์
และบรรดาผซูข้ทรรีที่ สักพระเจข้ากล็ชนสืที่ ชมยธินดรี
ครธิสตจสักรใหญข่แหข่งหนนที่งเอารถบสัสออกไปรสับเดล็กๆดข้อยโอกาสและคนหนบุข่มสาวและครอบครสัวตข่างๆทรีที่
ไมข่มรรี ถยนตห์จากใกลข้และไกล เพสืที่อทรีพที่ วกเขาจะไดข้มาฟปังขข่าวประเสรธิฐ เดล็กๆเหลข่านสัรั้นมสักสข่งเสรียงดสังในเชข้าวสัน
อาทธิตยห์อสันเงรียบสงบทรีที่มรีการประชบุมนมสัสการ พวกเขาไมข่ไดข้แตข่งตสัวเรรียบรข้อยกสันทบุกคน คทาเทศนาถซูกปรสับใหข้
เหมาะกสับ “คนจน คนพกิการ คนงว่อยและคนตาบอด” ทรีถที่ ซูกพามาจากทบุกหนทบุกแหข่งและหลายคนไดข้รสับความ
รอด เศรษฐรีคนหนนที่งทรีที่จองหอง เมสืที่อไดข้เหล็นฝซูงชนเหลข่านสัรั้นทรีที่อยซูข่รอบตสัวเขาหลสังเสรล็จสธิรั้นการนมสัสการกล็กลข่าวแกข่ศธิษ
ยาภธิบาลวข่า “พวกเราจะททายสังไงกสับเดล็กสกปรกพวกนรีรั้ดรี?”
ศธิษยาภธิบาลผซูข้นสัรั้นกล็ตอบวข่า “ผมจะรสักพวกเขาอยข่างหมดหสัวใจของผมไงลข่ะครสับ!”
ฟารธิสรีคนนสัรั้นตอบกวข่า “ถข้าเดล็กพวกนรีรั้อยซูข่ ผมกล็จะไป!” และเขากล็ไปจรธิงๆ และครธิสตจสักรนสัรั้นกล็ยสังนทา
วธิญญาณฝซูงชนมหาศาลตข่อไปในแบบทรีที่ททาลายสถธิตธิ
พวกฟารธิสรีและธรรมาจารยห์สมสัยใหมข่บางคนอยากใหข้ศธิษยาภธิบาลใชข้เวลาทสัรั้งหมดทรีที่เขามรีในการ
เยรีที่ยมเยรียนและคอยดซูแลสมาชธิกในครธิสตจสักร และพวกเขากล็เจล็บแคข้นใจเมสืที่อศธิษยาภธิบาลใชข้เวลาไปกสับการออก
แสวงหาผซูข้หลงหายและนทาวธิญญาณพวกเขาและใหข้คทาปรนกษาพวกเขา, ชข่วยพวกเขาใหข้ไดข้รสับความรอด และนสัก
รข้องทรีที่ทสันสมสัยบางคนกล็เจล็บแคข้นใจเมสืที่อคณะนสักรข้องประสานเสรียงตข้อนรสับบางคนเหลข่านรีรั้ทรีที่ไมข่ไดข้รสับการฝฝึกหสัด, แตข่ง
ตสัวไมข่เรรียบรข้อยแตข่เปป็นเหลข่าดวงวธิญญาณทรีจที่ รธิงจสังและเชสืที่อแลข้วทรีที่ไดข้พบพระครธิสตห์แลข้ว พวกฟารธิสรีและธรรมาจารยห์
บางคนวธิพากษห์วธิจารณห์งานฟปปื้นฟซูตาข่ งๆและเหลข่าผซูข้ประกาศขข่าวประเสรธิฐ ทสัรั้งหมดนรีรั้ททาใหข้พระทสัยของพระผซูข้ชวข่ ยใหข้
รอดโศกเศรข้าสสักปานใด คสือผซูข้ทไรีที่ มข่อยากใหข้คนเหลข่านสัรั้นไดข้รสับความรสักและถซูกเสาะหาและถซูกนทาวธิญญาณและไดข้
รสับการสสัที่งสอน ซนที่งพระครธิสตห์ไดข้ทรงสธิรั้นพระชนมห์เพสืที่อคนเหลข่านรีรั้ คสือพวกคนเกล็บภาษรีและพวกคนบาป ผซูข้ซนที่งเปป็น
ทรีรที่ สักยธิที่งตข่อพระทสัยของพระครธิสตห์

ควคำมเฉลทยวฉลคำดของคนตห้นเรรือน
ลก 16:1-13
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 16:1-9:
คนตข้นเรสือนของคนทรีที่มสัที่งมรีคนหนนที่งเปป็นเหมสือนกสับผซูข้จสัดการโรงงานหรสือเหรสัญญธิกของบรธิษสัท คนตข้นเรสือนผซูข้
นรีรั้กทาลสังจะถซูกไลข่ออกดข้วยขข้อกลข่าวหาทรีที่ไมข่ระบบุชสัดเจนทรีที่วาข่ เขาไดข้ผลาญทรสัพยห์ของนายของเขา และคนตข้นเรสือนผซูข้นรีรั้
จะททาอยข่างไรดรี? เขาตข้องใชข้เวลาทรีที่ตนมรีเหลสืออยซูข่ในตทาแหนข่งคนตข้นเรสือนเพสืที่อผซูกมธิตรกสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่จะตข้อนรสับ
เขาเขข้าไปอยซูข่ในเรสือนของพวกเขาเมสืที่อเขาถซูกไลข่ออก เราคธิดวข่าเขาแกข่เกธินกวข่าทรีจที่ ะขบุดดธินแลข้ว เขาไมข่อยากเปป็น
ขอทาน เขารซูข้วข่าเขาตข้องใชข้โอกาสตข่างๆเดรีดี๋ยวนรีรั้เพสืที่อผซูกมธิตรกสับคนทสัรั้งหลายเพสืที่อทรีที่เขาจะไดข้มรีบข้านอยซูข่
พระเยซซูไมข่ไดข้กทาลสังพซูดถนงความถซูกตข้องของการกระททาของคนตข้นเรสือนผซูข้นรีรั้ อาจเปป็นไดข้วข่าคนตข้นเรสือนผซูข้นรีรั้
ไดข้รสับสธิทธธิอทานาจในแบบทรีที่วข่าเขามรีสธิทธธิธิ์อสันสมบซูรณห์ทรีที่จะตสัดสธินใจวข่าเขาจะคธิดคข่าเชข่าเทข่าไหรข่, จะตข้องชทาระเงธินเทข่า
ไหรข่สทาหรสับใบแจข้งหนรีรั้ตข่างๆ หสัวหนข้าคนรสับใชข้ของอสับราฮสัมกล็มรีสธิทธธิธิ์จสัดการทรสัพยห์สธินทสัรั้งหมดของอสับราฮสัม (ปฐก.
24:10) ดสังนสัรั้นเขาจนงสามารถตสัดสธินใจไดข้วาข่ เขาควรเอาอซูฐไปกรีที่ตวสั เพสืที่อใชข้ในการเดธินทางของเขา, เขาควรเอา
เครสืที่องเพชรอะไรบข้างมอบใหข้แกข่เรเบคาหห์และแกข่ลาบสันและแกข่มารดาของเธอ (ปฐก. 24:53) แตข่หากคนตข้นเรสือน
ผซูข้นรีรั้ไมข่ซสืที่อสสัตยห์ในการจสัดการทรสัพยห์สธินของนายของเขา นสัที่นกล็ไมข่ใชข่ประเดล็นตรงนรีรั้ พระเยซซูเจข้ากทาลสังตรสัสวข่าเหมสือน
กสับทรีที่ชายผซูข้นรีรั้ใชข้โอกาสทสัรั้งหมดทรีที่มรีเพสืที่อททาใหข้เขามรีมธิตรสหายสทาหรสับอนาคต โดยใชข้เงธินทองหรสือสธิที่งของตข่างๆเพสืที่อ
จบุดประสงคห์นสัรั้น ครธิสเตรียนกล็ควรใชข้เงธินของตนเพสืที่อ “กระทจาตทวใหต้มทมกิตรสหายดต้วยทรทพยข์สมบทตกิอธรรม เพมืที่อเมมืที่อ
ทว่านพลาดไป เขาทททั้งหลายจะไดต้ตอต้ นรทบทว่านไวต้ในททที่อาศทยอทนถาวรเปป็นนกิตยข์ ” (ขข้อ 9) คนตข้นเรสือนอธรรมผซูข้นรีรั้ จาก
มบุมมองของผลประโยชนห์สข่วนตสัว กล็กระททาอยข่างมรีปปัญญา “ดต้วยวว่าลผกทททั้งหลายของโลกนททั้ ตามกาลสมทยเดทยวกทน
เขาใชต้สตกิปปัญญาฉลาดกวว่าลผกของความสวว่างอทก” พระเยซซูตรสัส (ขข้อ 8)
ผมขอกลข่าววข่าเงธินทรีที่ใชข้เพสืที่อการนทาวธิญญาณจะรสับประกสันวข่าเราจะมรีเพสืที่อนๆในสวรรคห์และพวกเขาจะ
ทสักทายเราอยข่างดรีใจทรีที่นสัที่น! ดาเนรียล 12:3 กลข่าววข่า “บรรดาคนทรีที่ฉลาดจะสข่องแสงเหมสือนแสงฟฟ้า และบรรดาผซูข้ทรีที่
ไดข้ใหข้คนเปป็นอสันมากมาสซูข่ความชอบธรรมจะสข่องแสงเหมสือนอยข่างดาวเปป็นนธิตยห์นธิรสันดรห์”
โอข้ เราควรใชข้เงธินและสธิที่งตข่างๆและเวลาและพรสวรรคห์ตข่างๆเพสืที่อททาใหข้เรามรีมธิตรสหายทรีที่จะตข้อนรสับเรา
“ไวต้ในททที่อาศทยอทนถาวรเปป็นนกิตยข์” ! หข้านาทรีหลสังจากทรีคที่ นๆหนนที่งเสรียชรีวธิต มสันกล็ไมข่สทาคสัญแลข้ววข่าเขาจะมรีแคข่เศษ
ขนมปปังชธิรั้นหนนที่งหรสือสเตบ๊กเนสืรั้ออยข่างดรีไวข้รสับประทาน, วข่าเขานสัที่งรถลธิมซูซรีนหรสือรถเกข่าๆ สธิที่งทรีจที่ ะสทาคสัญในโลกหนข้ากล็
คสือวข่าคบุณใชข้เงธินของคบุณ, พรสวรรคห์ตาข่ งๆ, ความพยายามตข่างๆ, เวลาทรีที่จะชข่วยผซูข้คนใหข้ไดข้รบสั ความรอดหรสือไมข่
เพสืที่อทรีพที่ วกเขาจะไดข้ตข้อนรสับคบุณในอาณาจสักรสวรรคห์นสัรั้น!
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 16:10-13: ทคำงเลรือกระหวก่คำงพระเจห้คำและเงรินทอง
คทาวข่า “เงกินทอง” ตรงนรีรั้แคข่หมายถนงเงธินและสธิที่งของตข่างๆ และเงธินกล็สทาคสัญนข้อยกวข่าความชอบธรรมและ
ความสบุขและการเปปปี่ยมดข้วยพรนธิรนสั ดรห์ตงสัรั้ เยอะ แตข่หากคบุณไมข่สตสั ยห์ซสืที่อในวธิธรีทรีที่คณ
บุ ใชข้เงธินและสธิที่งของตข่างๆเพสืที่อนทา
ขข่าวประเสรธิฐออกไป คบุณกล็คงไมข่สตสั ยห์ซสืที่อในการประกาศขข่าวประเสรธิฐเองหรสือในการททาสธิที่งยธิที่งใหญข่บางอยข่างซนที่ง
แสดงถนงความเมตตา หากคบุณไมข่สตสั ยห์ซสืที่อในของเลล็กนข้อย คบุณกล็จะไมข่สสัตยห์ซสืที่อในของมากดข้วย

หากผซูข้ใดไมข่สตสั ยห์ซสืที่อในเรสืที่องของเงธิน ททาไมพระเจข้าจะทรงอนบุญาตใหข้ครธิสเตรียนสสักคนมรีทรสัพยห์สมบสัตธิทรีที่แทข้
จรธิงแหข่งความจรธิงฝป่ายวธิญญาณ, ความชสืที่นชมยธินดรีในองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า, ฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์และ
ความเปป็นผซูข้นทาฝป่ายวธิญญาณดข้วยลข่ะครสับ?
เงธินอยซูข่ในมสือของเราเพรียงชสัที่วคราวเทข่านสัรั้น “แผว่นดกินโลกกทบสรรพสกิที่งในโลกนททั้นเปป็นของพระเยโฮวาหข์ ททงทั้
พกิภพกทบบรรดาผผต้ทอทที่ ยผว่ในพกิภพนททั้น” (เพลงสดบุดรี 24:1) “ทว่านทททั้งหลายจงจจาพระเยโฮวาหข์พระเจต้าของทว่านทททั้ง
หลาย เพราะวว่าพระองคข์ทรงเปป็นผผต้ใหต้กจาลทงแกว่ทว่านททที่จะไดต้ทรทพยข์สมบทตกินททั้” (พบญ. 8:18) ความจรธิงนสัรั้นถซูกแสดง
เปป็นภาพในคทาอบุปมาเรสืที่องเงธินมธินาเหลข่านสัรั้น (ลซูกา 19:11-27) และคทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์เหลข่านสัรั้น (มธ. 25:1430) โอข้ หากเงธินทรีที่ขอยสืมมานสัรั้นทรีที่พระเจข้าทรงอนบุญาตใหข้คบุณใชข้เพรียงไมข่กวรีที่ สันไมข่ถซูกใชข้อยข่างสสัตยห์ซสืที่อ ททาไมพระเจข้าจะ
ประทานกรรมสธิทธธิธิ์และความมสัที่งมรีนธิรสันดรห์ทรีที่ครธิสเตรียนสสักคนอาจไดข้รสับสทาหรสับตสัวเองและมรีทรีที่บสัลลสังกห์พธิพากษาของ
พระครธิสตห์เลข่า? ตรงนรีรั้องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าไมข่ไดข้กทาลสังตรสัสเกรีที่ยวกสับการไดข้รสับความรอดแตข่เกรีที่ยวกสับการไดข้รบสั
บทาเหนล็จอสันเปปปี่ยมสบุขในสวรรคห์โดยวธิธรีทรีที่เราใชข้เงธินและสธิที่งของตข่างๆบนโลกนรีรั้
มสันเปป็นเรสืที่องนข่าสะเทสือนใจทรีที่เงธินกลายเปป็นนายไดข้ เงธินเปป็นผซูข้รสับใชข้ทรีที่ดรีแตข่เปป็นนายทรีที่แยข่ ขข้อ 13 มสักถซูก
ตรีความวข่าคนเราไมข่สามารถปรนนธิบสัตธิพระเจข้าและซาตานไดข้ แนข่นอนวข่านสัที่นเปป็นความจรธิง แตข่นสัที่นไมข่ใชข่สธิที่งทรีพที่ ระคทา
ขข้อนรีรั้หมายถนง พระคทาขข้อนรีรั้กลข่าววข่าในชรีวธิตนรีรั้คบุณไมข่สามารถใหข้เงธินมากข่อน, สธิที่งของตข่างๆมากข่อน, ความเจรธิญ
รบุงข่ เรสืองมากข่อน, ธบุรกธิจของคบุณมากข่อน และในขณะเดรียวกสันกล็ใหข้พระเจข้ามากข่อนไดข้ คบุณจะรสักฝป่ายหนนที่งและเกลรียด
อรีกฝป่ายหนนที่ง หรสือไมข่คบุณกล็จะยนดมสัที่นตข่อฝป่ายหนนที่งและดซูหมธิที่นอรีกฝป่ายหนนที่ง
โอข้ ครธิสเตรียนเออ๋ย จงระวสังทรีจที่ ะไมข่ถซูกครอบงทาโดยสธิที่งตข่างๆ, ในเงธิน, ในหนข้าทรีที่การงาน, ในทรสัพยห์สธิที่งของ
ตข่างๆ คบุณเหล็นไหมวข่า ความโลภเปป็นการนสับถสือรซูปเคารพ (คส. 3:5) และ “คนเหลว่านททั้นททที่อยากรที่จารวยกก็ตกอยผว่ใน
การทดลองและตกิดบว่วงแรต้ว และในตทณหาหลายอยว่างอทนโฉดเขลาและเปป็นภทยแกว่ตทว” (1 ทธ. 6:9)

กคำรถก่อมใจ
ลก 17:7-10
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 17:7-10:
เปาโลรซูข้วาข่ เพราะการสทาแดงอสันมากมายเหลข่านสัรั้น เขาอาจเยข่อหยธิที่งเกธินตสัวไดข้ ดสังนสัรั้นพระเจข้าจนงไดข้
ประทานหนามในเนสืรั้อใหข้แกข่เขา เมสืที่อทบุกสธิที่งทรีที่เรามรีและเปป็นถซูกซสืรั้อและถซูกจข่ายคข่าแลข้วดข้วยราคาอสันแสนแพง และ
เมสืที่อเราเปป็นหนรีรั้ชสัที่วนธิรสันดรห์ตอข่ พระผซูข้ชข่วยใหข้รอดแลข้ว เรากล็บสังอาจเหลสือเกธินทรีที่จะคธิดวข่าเรานสัรั้นคซูข่ควรเปป็นพธิเศษและ
วข่าพระเจข้าทรงเปป็นหนรีรั้บบุญคบุณเราเพราะการปรนนธิบสัตธิอสันจธิตั๊บจบ๊อยของเราทรีที่เรากระททาใหข้แกข่พระองคห์
ดร. บบ๊อบ โจนสห์ ซรีเนรียรห์ เคยกลข่าวไวข้วาข่ “อยข่ากลข่าววข่าคนบางคนททางานของคนสธิบคน งานของทบุกคน
คสือทสังรั้ หมดทรีที่คนๆนสัรั้นกระททาไดข้เพสืที่อพระเยซซู” และพระเจข้าผซูข้ทรงพธิพากษาใจเราและทรงเกล็บบสันทนกทบุกอยข่างไวข้
จะทรงรสับประกสันวข่าทบุกคนทรีที่ปรนนธิบสัตธิพระองคห์จะไมข่ขาดบทาเหนล็จเลย! “เพราะวว่าถต้าเราไมว่ทต้อใจแลต้ว เรากก็จะ
เกทที่ยวเกก็บในเวลาอทนสมควร” (กท. 6:9)

แมก่มก่คำยกบับผซูห้พพริ คำกษคำ
ลก 18:1-8
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 18:1-8:
การอธธิษฐานไมข่เพรียงเปป็นสธิที่งดรีทรีที่นข่ากระททาเทข่านสัรั้น แตข่เราควรททที่จะอธธิษฐาน เราไมข่เพรียงควรทรีที่จะอธธิษฐาน
บข่อยๆเทข่านสัรั้นแตข่วาข่ เราควรทรีที่จะอธธิษฐานอยผว่เสมอ ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายไมข่ควรทรีที่จะทข้อใจ, ไมข่ควรทรีจที่ ะถอดใจ, ไมข่
ควรทรีจที่ ะหยบุดอข้อนวอนตข่อพระเจข้าสทาหรสับสธิที่งทรีที่พวกเขาตข้องการ
โรม 12:12 กลข่าววข่าครธิสเตรียนควรเปป็นผซูข้ทรีที่ “อดทนตว่อความยากลจาบาก จงขะมทกเขมต้นอธกิษฐาน” นสัที่น
คสือ เราควรตสืนที่ ตสัวอยซูข่เสมอในการอธธิษฐาน
ในโคโลสรี 4:2 เราไดข้รบสั คทาบสัญชาวข่า “จงขะมทกเขมต้นในการอธกิษฐาน จงเฝฝ้าระวทงอยผว่ในการนททั้นดต้วย
ขอบพระคทุณ” ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรมรีเวลาอธธิษฐานประจทา คสือเวลาทรีที่พวกเขาไมข่ททาอยข่างอสืนที่ เลยนอกจาก
อธธิษฐาน และจากนสัรั้นพวกเขาควรอธธิษฐานในชข่วงเวลาทรีที่เหลสือ ไมข่วาข่ พวกเขาจะททาสธิที่งอสืที่นใดกล็ตาม และเหมสือน
อยข่างทรีที่ขข้อ 7 ตรงนรีรั้กลข่าวไวข้ ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรอธธิษฐาน “ทททั้งกลางวทนกลางคมืน” ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายตข้องเฝฟ้า
ระวสังและอธธิษฐาน นสัที่นคสือ ตสืที่นอยซูใข่ นเวลากลางคสืนเพสืที่ออข้อนวอนตข่อพระเจข้า และการอธธิษฐานควรมาพรข้อมกสับ
การขอบพระคบุณดข้วย
เอเฟซสัส 6:18 กลข่าววข่าครธิสเตรียนควรสวมยบุทธภสัณฑห์ทสัรั้งชบุดของพระเจข้า “จงอธกิษฐานวกิงวอนททุกอยว่าง
และจงขอโดยพระวกิญญาณททุกเวลา ทททั้งนททั้จงระวทงตทวดต้วยความเพทยรททุกอยว่าง จงอธกิษฐานเพมืที่อวกิสทุทธกิชนททุกคน”
จงหมายเหตบุคทาวข่า “ทบุก” เหลข่านสัรั้น: “ททุกเวลา”, “อธกิษฐานวกิงวอนททุกอยว่าง”, “ดต้วยความเพทยรททุก
อยว่าง”, และ “เพมืที่อวกิสทุทธกิชนททุกคน” และจงหมายเหตบุการวธิงวอนอยข่างตข่อเนสืที่อง: “ททุกเวลา... วกิงวอน...ความ
เพทยร...อธกิษฐาน...” และบางทรีพระคทาทรีกที่ ลข่าวดข้วยใจกลข้ามากกวข่านรีรั้เสรียอรีกคสือ 1 เธสะโลนธิกา 5:17, “จง
อธกิษฐานอยว่างสมที่จาเสมอ” (จงอธธิษฐานโดยไมข่หยบุดเลย) นสัที่นกล็คสือ ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายควรอธธิษฐานอยซูข่ตลอดเวลา
ทสัรั้งกลางวสันและกลางคสืน
นสัที่นจทาเปป็นตข้องหมายความวข่าชรีวตธิ การอธธิษฐานควรหลสัที่งไหลออกมาจากจธิตใตข้สทานนกเหมสือนกสับทรีที่ออกมา
จากจธิตสทานนก คบุณแมข่ลซูกอข่อนยข่อมมรีความหข่วงใยโดยธรรมชาตธิและการเฝฟ้าระวสังจนเธอคอยฟปังเสรียงลซูกนข้อยขณะ
ทรีที่เธอหลสับอยซูข่และเธอไดข้ยธินแมข้เพรียงเสรียงครางทรีที่เบาทรีที่สบุด ครธิสเตรียนไมข่ควรเปป็นหข่วงเรสืที่องความรอดของคนบาปทสัรั้ง
หลายทรีที่เขาอธธิษฐานเผสืที่อเหมสือนกสับคบุณแมข่ลซูกอข่อนจะตข้องคอยเอาผข้าหข่มคลบุมตสัวลซูกนข้อยของเธอในตอนกลางคสืน
หรสือ?
เราควรเปป็นครธิสเตรียนทรีที่ดรีแมข้ในยามทรีที่เราไมข่ไดข้สตธิ ไมข่วข่าเราจะกทาลสังคธิดถนงมสันหรสือไมข่กล็ตาม และคทา
อธธิษฐานของฟารธิสรีคนนสัรั้นมรีประโยชนห์อะไร ซนที่งเปป็นเพรียงการแสดงออกใหข้คนเหล็นและไดข้ยธินเทข่านสัรั้น หากมสันไมข่ไดข้
ออกมาจากกข้นบนรั้งของหสัวใจทรีที่รข้องทซูลตข่อพระเจข้าทสัรั้งกลางวสันและกลางคสืน?
เหตบุฉะนสัรั้น นสัที่นจนงหมายความวข่าคทาอธธิษฐานทรีที่มาพรข้อมกสับสธิที่งตข่างๆทรีที่ควรมาพรข้อมกสับการอธธิษฐาน เชข่น
การตธิดสนธิทอยซูใข่ นพระครธิสตห์ จนงเปป็นสธิที่งเดรียวเทข่านสัรั้นทรีที่เราถซูกบสัญชาใหข้กระททาอยซูข่ตลอดเวลา

ผซูห้พริพคำกษคำอธรรมคนนบันี้นตอบวก่คำ: พระเจห้คำจะไมก่ทรงตอบคคคำอธริษฐคำนคนของพระองคตหรรือ?
ในคทาอบุปมาเรสืที่องคนตข้นเรสือนอธรรมผซูข้นสัรั้น ชายทรีรที่ สักโลกคนนสัรั้น ซนที่งบางทรีอาจประพฤตธิตวสั โดยไมข่มรีหลสักการ
มากนสัก ถซูกยกใหข้เปป็นตสัวอยข่างหนนที่งแกข่ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายในขข้อเทล็จจรธิงหนนที่งเดรียวทรีที่วาข่ เขาใชข้เงธินและตทาแหนข่ง
หนข้าทรีที่ของตนทรีที่มรีอยซูตข่ อนนรีรั้ เพสืที่อทรีที่จะมรีบข้านสทาหรสับตสัวเขาเองในภายภาคหนข้า ดสังนสัรั้นครธิสเตรียนทสัรั้งหลายจนงควรใชข้
เงธิน, สธิที่งของตข่างๆ, ทรสัพยห์สมบสัตธิ, ตทาแหนข่งหนข้าทรีที่, เพสืที่อททาใหข้แนข่ใจวข่าเรามรีคนเหลข่านสัรั้นทรีที่จะตข้อนรสับเราอยข่างดรีใจ
เขข้าในทรีที่อาศสัยอสันถาวรเปป็นนธิตยห์เหลข่านสัรั้น ดสังนสัรั้นตรงนรีรั้ผซูข้พพธิ ากษาอธรรมคนหนนที่งจนงถซูกเปรรียบในแบบทรีที่ตรงขข้ามกสับ
พระเจข้าเพสืที่อแสดงใหข้เหล็นวข่าหากความเพรียรพยายามบรรลบุผลแมข้กสับคนชสัที่วทรีที่เหล็นแกข่ตสัวคนหนนที่ง การวธิงวอนของลซูก
คนหนนที่งของพระเจข้าจะไมข่เปป็นทรีที่สดสับฟปังและไดข้รสับคทาตอบหรสือ? ผซูข้พพธิ ากษาชสัที่วคนนรีรั้ไมข่ไดข้ยทาเกรงพระเจข้า, ไมข่มรี
หลสักศรีลธรรม, ไมข่มรีความเหล็นอกเหล็นใจตข่อหญธิงมข่ายคนหนนที่งทรีที่เดสือดรข้อน, แตข่เกรงวข่าเขาจะระอาใจเพราะการทรีที่
นางมาหาบข่อยๆ เขาจนงตอบคทารข้องทบุกขห์ของหญธิงมข่ายผซูข้นรีรั้ ในพระคสัมภรีรห์ฉบสับแปล American Standard
Version ผซูข้พพธิ ากษาคนนรีรั้ถซูกยกคทาพซูดวข่า “เกรงวว่านางจะทจาใหต้เราเหนก็ดเหนมืที่อยดต้วยการททที่นางมาหาอยผว่ตลอด”
และพระบธิดาในสวรรคห์ของเราจะไมข่ทรง “แกต้แคต้นใหต้คนททที่พระองคข์ไดต้ทรงเลมือกไวต้ ผผต้รอต้ งถนงพระองคข์ทททั้งกลางวทน
กลางคมืนหรมือ พระองคข์จะอดพระททยไวต้ชต้านานหรมือ เราบอกทว่านทททั้งหลายวว่า พระองคข์จะทรงแกต้แคต้นใหต้เขาโดย
เรก็ว”
พระเยซซูตรสัสตรงนรีรั้เกรีที่ยวกสับการอธธิษฐาน “กลางวทนกลางคมืน” (ขข้อ 7) เนหะมรียห์เองกล็อธธิษฐานเชข่นนสัรั้น:
“เพมืที่อจะทรงฟปังคจาอธกิษฐานของผผต้รทบใชต้ของพระองคข์ ซนที่งขต้าพระองคข์ทผลอธกิษฐานตว่อพระพทกตรข์พระองคข์ ณ บทดนททั้
ทททั้งกลางวทนและกลางคมืน” (นหม. 1:6) ความสบุขมรีแกข่ครธิสเตรียนผซูข้นสัรั้นทรีที่บางครสัรั้งไดข้อธธิษฐานตลอดทสัรั้งคสืนหรสือทรีที่บาง
ครสังรั้ ไดข้ละเลยอาหารเพสืที่อทรีที่จะแสวงหาพระพสักตรห์ของพระเจข้า! โคโลสรี 4:2 กลข่าววข่า ครธิสเตรียนควร “ขะมทกเขมต้น
ในการอธกิษฐาน จงเฝฝ้าระวทงอยผว่ในการนททั้น” นสัที่นคสือ เขาควรเฝฟ้ายามตอนกลางคสืนในการอธธิษฐาน
เรามสักไมข่คข่อยใสข่ใจตข่อคทาบสัญชานรีรั้ทรีที่ถซูกกลข่าวซรั้ทาบข่อยๆและคทาขอรข้องทรีที่ใหข้อธธิษฐานอยข่างตข่อเนสืที่อง ใน 2
พงศาวดาร 7:14 ในพระสสัญญาของพระเจข้าสทาหรสับการฟปนปื้ ฟซู การรสักษาแผข่นดธินนสัรั้นใหข้หายตข้องอาศสัยการทรีที่
ประชากรของพระเจข้า “แสวงหาหนต้าของเรา” และอธิสยาหห์ 40:28-32 กลข่าววข่าพระเจข้าประทานพลสังใหข้แกข่ผซูข้
เหนสืที่อยอข่อนและแกข่คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไมข่มรีเรรีที่ยวแรง พระองคห์กทล็ รงเพธิที่มพละกทาลสังใหข้ เพราะวข่า “เขาทททั้งหลายผผต้รอ
คอยพระเยโฮวาหข์จะเสรกิมเรทที่ยวแรงใหมว่ เขาจะบกินขนทั้นดต้วยปปีกเหมมือนนกอกินทรท เขาจะวกิที่งและไมว่เหนก็ดเหนมืที่อย เขา
จะเดกินและไมว่อว่อนเปลททั้ย” ในเพลงสดบุดรี 37:7 เราถซูกบอกใหข้ “เพทยรรอคอยพระองคข์อยผ”ว่ อรีกครสัรั้งในเพลงสดบุดรี 27
เราจะตข้องเรรียนรซูวข้ ข่า “จงรอคอยพระเยโฮวาหข์เถกิด”
เมสืที่อคนๆหนนที่งทรีที่มรีแขกมาหาโดยทรีที่เขาไมข่ไดข้คาดคธิดและเขาไมข่มรีอาหารจะเลรีรั้ยงแขกนสัรั้นมาอข้อนวอนเพสืที่อน
คนหนนที่งตอนเทรีที่ยงคสืนโดยกลข่าววข่า “...ขอใหต้ฉทนยมืมขนมปปังสามกต้อนเถกิด” ตอนแรกเขากล็ไมข่ไดข้รสับมสัน แตข่พระเยซซู
ตรสัสวข่า “เราบอกทว่านทททั้งหลายวว่า แมต้เขาจะไมว่ลทุกขนทั้นหยกิบใหต้คนนททั้นเพราะเปป็นมกิตรสหายกทน แตว่วาว่ เพราะ
ววิงวอนมากเขข้า เขาจนงจะลทุกขนทั้นหยกิบใหต้ตามททที่เขาตต้องการ” (ลซูกา 11:8) ความสสัตยห์ซสืที่อทสัรั้งสธิรั้นของเราในการรข่วม
ประชบุมกสับครธิสตจสักร, หรสือการอข่านพระวจนะของพระเจข้า, การเฝฟ้าเดรีที่ยวในครอบครสัวของเรา, การถวายสธิบลด
ของเรา, ไมข่ไดข้ททาใหข้คนบาปทสัรั้งหลายไดข้รสับ “ขนมปปังนสัรั้น” (พระเยซซู) เทข่ากสับการวธิงวอนมากเขข้า!

กข่อนวสันเพล็นเทคอสตห์นสัรั้น พวกสาวก “รว่วมใจกทนอธกิษฐานอต้อนวอนตว่อเนมืที่อง” (กธิจการ 1:14) และมรีสอง
ครสังรั้ เอเฟซสัส 6:18 กล็เนข้นยรั้ทาเรสืที่องการอข้อนวอน
อาจเปป็นไดข้วข่าบข่อยครสัรั้งหากพระเจข้าไมข่ทรงหวงพระพรนสัรั้นไวข้ชวสัที่ ระยะเวลาหนนที่ง เรากล็ไมข่แสวงหาการสถธิต
อยซูข่ของพระองคห์และไมข่ชสืที่นชมยธินดรีกสับการทรงอยซูข่ดข้วยของพระองคห์ ดสังนสัรั้นหากพระองคห์ทรงหวงไวข้ชวสัที่ ระยะเวลา
หนนที่ง คสือพรนสัรั้นทรีที่เราปรารถนาและตข้องการ เรากล็ตข้องยธิที่งอข้อนวอนอยข่างจรธิงจสังมากขนรั้นไปอรีก
เราถซูกบอกวข่าพระเจข้าจะทรง “แกต้แคต้นใหต้คนททที่พระองคข์ไดต้ทรงเลมือกไวต้” ครธิสเตรียนจะตข้องไมข่ททาชสัวที่
ตอบแทนความชสัที่ว และเราไดข้รบสั คทาบสัญชาวข่า “อยว่าทจาการแกต้แคต้น แตว่จงมอบการนททั้นไวต้แลต้วแตว่พระเจต้าจะทรง
ลงพระอาชญา” (โรม 12:19) เราจะตข้องททาดรีตอข่ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่เกลรียดชสังเราและอธธิษฐานเผสืที่อคนเหลข่านสัรั้นทรีที่
ปฏธิบสัตธิหยาบชข้าตข่อเราและขข่มเหงเรา (มธ. 5:44) พระเจข้าตรสัสวข่า “องคข์พระผผต้เปป็นเจต้าตรทสวว่า การแกต้แคต้นเปป็น
ของเรา เราเองจะตอบสนอง” (โรม 12:19) ดสังนสัรั้นเมสืที่อกษสัตรธิยห์เฮเซครียาหห์และอธิสยาหห์กางจดหมายขซูข่ฉบสับนสัรั้นของ
เซนนาเคอรธิบตข่อพระพสักตรห์พระเจข้าในพระวธิหาร พระเจข้ากล็ทรงแกข้แคข้นใหข้พวกเขาและอธิสราเอลและทรงลงโทษ
คนตข่างชาตธิทรีที่โอข้อวดนสัรั้นโดยทรงสสังหาร 185,000 คนในคข่ายของคนอสัสซรีเรรียในคสืนนสัรั้น (อธิสยาหห์ 37 และ 2
พงศาวดาร 32)! มสันเปป็นเชข่นนรีรั้กสับโคราหห์และคนอสืที่นๆดข้วยทรีที่ไดข้กบฏตข่อโมเสสและสมคบคธิดกสันเพสืที่อตข่อตข้านการ
เปป็นผซูข้นทาของเขา พอสธิรั้นคทาพซูดของโมเสส พระเจข้ากล็ทรงใหข้พนสืรั้ ดธินเปปิดออกและพวกเขากล็ลงไปในหลบุมนสัรั้นทสัรั้งเปป็น
(กดว. 16:33)
ดาวธิดจะใหข้พระเจข้าชข่วยเหลสือกล็ไดข้ในการแกข้แคข้นชาวศธิกลากและในการเอาครอบครสัวและขข้าวของทรีที่
พวกคนอามาเลขเอาไปกลสับคสืนมา (1 ซมอ. 27) ครธิสเตรียนแมข้ในยามทรีที่ตนทนทบุกขห์ดข้วยนรั้ทามสือของคนอสืที่นอาจ
กลข่าวไดข้วาข่ “ทว่านจงพต้นจากการรทกเงกิน จงพอใจในสกิที่งททที่ทว่านมทอยผว่ เพราะวว่าพระองคข์ไดต้ตรทสไวต้แลต้ววว่า “เราจะไมว่
ละทว่านหรมือทอดทกิทั้งทว่านเลย” เพมืที่อวว่าเราทททั้งหลายจะกลว่าวดต้วยใจกลต้าวว่า ‘องคข์พระผผต้เปป็นเจต้าทรงเปป็นพระผผต้ชว่วย
ของขต้าพเจต้า ขต้าพเจต้าจะไมว่กลทว มนทุษยข์จะทจาอะไรแกว่ขต้าพเจต้าไดต้เลว่า’” (ฮบ. 13:5, 6) พระเจข้าผซูข้ทรงนสับผมทบุก
เสข้นบนศรีรษะของลซูกๆของพระองคห์และผซูข้ทรงเฝฟ้าดซูนกกระจอกตสัวหนนที่งรข่วงลงสซูข่พนสืรั้ ดธินดข้วยพระทสัยเมตตาและ
ผซูข้ทรงตกแตข่งดอกไมข้ปป่าดข้วยความชสืที่นบานและเอาใจใสข่ จะทรงดซูแลคนของพระองคห์ทวรีที่ างใจพระองคห์อยข่าง
แนข่นอน!
จงหมายเหตบุขข้อ 8 อรีกครสังรั้ : “แตว่เมมืที่อบทุตรมนทุษยข์มา ทว่านจะพบความเชมืที่อในแผว่นดกินโลกหรมือ” พระเยซซูดซู
เหมสือนจะตรสัสเชข่นนสัรั้นอยข่างเศรข้าพระทสัย จงหมายเหตบุวาข่ ในทรีที่นรีรั้การอธธิษฐานแบบไมข่ลดละถซูกนสับวข่าเปป็นความเชสืที่อ
เมสืที่อพระเยซซูเจข้าเสดล็จกลสับมา พระองคห์จะทรงพบครธิสเตรียนจทานวนมากทรีมที่ รีความเชสืที่อแบบนสัรั้นไหม คสือคนเหลข่านสัรั้น
ทรีที่ยดน มสัที่นรอคอยพระเจข้าอยข่างไมข่ลดละ? การขาดฤทธธิธิ์เดชของเรา, การขาดพรในการนทาวธิญญาณของเรา, มรีตข้น
เหตบุมาจากการขาดการอธธิษฐานแบบไมข่ลดละของเรา

คนฟคำรริสทททที่เยก่อหยริที่งกบับคนเกล็บภคำษทททที่ถก่อมตบัวลง
ลก 18:9-14
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 18:9-14:
จงหมายเหตบุวข่าฟารธิสรีผซูข้นรีรั้ “นนกในใจของตนอธกิษฐาน” (อธธิษฐานดสังนรีรั้กสับตสัวเขาเอง) ผมคธิดวข่าเราอาจ
กลข่าวไดข้วาข่ นรีที่แสรข้งททาเปป็นคทาอธธิษฐานหนนที่งเทข่านสัรั้นเอง มสันเปป็นการอธธิษฐานในแบบทรีที่คนทสัที่วไปยอมรสับกสันแตข่ไมข่ใชข่
แบบของคทาอธธิษฐานทรีที่พระคสัมภรีรห์สอน เพราะวข่าการอธธิษฐานหมายถนงการทซูลขอและชายผซูข้นรีรั้ไมข่ไดข้ขอสธิที่งใดเลย
ตรงกสันขข้าม เขา “อธกิษฐานดทงนททั้กทบตทวเขาเอง” มสันเปป็นการพซูดคนเดรียวมากกวข่าหรสือเปลข่า? เขาแสดงความยธินดรี
ใหข้กสับตสัวเอง เขามรีความสบุขกสับรซูปแบบแหข่งความชอบธรรมของเขา สธิที่งทรีที่เขาเรรียกวข่าเปป็นคทาอธธิษฐานนสัรั้นจรธิงๆแลข้ว
คสือการโอข้อวดของเขา เขากลข่าววข่า “ขต้าพระองคข์ขอบพระคทุณพระองคข์ ททขที่ ต้าพระองคข์ไมว่เหมมือนคนอมืที่น... และไมว่
เหมมือนคนเกก็บภาษทคนนททั้” แนข่ทรีเดรียว ดซูภายนอกเขาเปป็นคนชอบธรรม และแมข้แตข่ความเทรีที่ยงธรรมในทางพธิธรีทรีที่
เปป็นทางการกล็ยสังดรีกวข่าความบาป มสันเปป็นการดรีทรีที่จะอธธิษฐาน, ทรีจที่ ะใหข้, ทรีที่จะเปปปี่ยมดข้วยคบุณธรรมแทนทรีจที่ ะเปป็นคน
ชอบเลข่นชซูข้, เหมสือนกสับทรีที่คนเกล็บภาษรีหลายคนไดข้กระททาและชายผซูข้นรีรั้อาจกระททาดข้วย แตข่ความชอบธรรมทรีพที่ อ
พระทสัยพระเจข้าตข้องเปป็นความชอบธรรมทรีที่ใจ พระเยซซูตรสัสวข่า “บทุคคลผผต้ใดหกิวกระหายความชอบธรรม ผผต้นททั้น
เปป็นสทุข” (มธ. 5:6) การรสักพระเจข้าดข้วยสธิรั้นสบุดใจของคบุณและรสักเพสืที่อนบข้านเหมสือนรสักตสัวคบุณเองกล็ททาใหข้พระราช
บสัญญสัตธิสทาเรล็จ (มธ. 22:36-40; ลซูกา 10:25-28; โรม 13:8-10)
แตข่ถนงกระนสัรั้นกล็ดรี ความชอบธรรมแบบมนบุษยห์ทสัรั้งสธิรั้นกล็ไมข่อาจททาใหข้พระเจข้าผซูข้ทรงสมบซูรณห์แบบพอพระทสัย
ไดข้ มสันกล็แคข่ชอบธรรมเมสืที่อเทรียบกสับคนอสืที่นๆเทข่านสัรั้น: เชข่นระหวข่างฟารธิสรีคนนรีรั้กสับคนเกล็บภาษรีคนนรีรั้ ฟารธิสรีคนนรีรั้กล็เปป็น
คนชอบธรรม; แตข่หากระหวข่างเขากสับพระเจข้า เขากล็เปป็นคนบาปทรีที่หลงหายทรีที่นข่าสมเพชคนหนนที่งผซูข้มรีใจเสสืที่อมทราม
ความชอบธรรมทสัรั้งหมดของเขาเปป็นเหมสือนผข้าขรีรั้รธิรั้วสกปรก (อธิสยาหห์ 64:6) บางทรีเขาอาจไมข่ไดข้ขโมยแตข่เขากล็โลภ
อยากไดข้ แมข้หากวข่าเขาไมข่ไดข้ประพฤตธิเลข่นชซูข้ เขากล็อยากไดข้หญธิงอสืที่นทรีที่ไมข่ใชข่ภรรยาของเขา เขาไมข่ไดข้ฆข่าแตข่บางทรีเขา
อาจเกลรียดชสังใครบางคนและเปป็นฆาตกรคนหนนที่งในใจของเขากล็ไดข้ (1 ยอหห์น 3:15) ดสังนสัรั้นมสันจนงปรากฏวข่าผลทรีที่ดรี
ไมข่อาจออกมาจากตข้นไมข้ทรีที่ชวสัที่ ไดข้และ “การไถนาของคนชทที่วเปป็นบาป” (สภษ. 21:4) ไมข่มรีความชอบธรรมใดเลยทรีที่
เปป็นทางการซนที่งอยซูข่ภายนอกของเขาทรีที่สามารถททาใหข้พระเจข้าพอพระทสัยไดข้เมสืที่อเขามรีใจทรีที่ไมข่สทานนกผธิด, สสันดานทรีที่
เสสืที่อมทรามซนที่งยสังไมข่ไดข้บสังเกธิดใหมข่
ฟารธิสรีคนนรีรั้อาจเปป็นคนทรีที่ไรข้ทรีที่ตธิทางภายนอกเหมสือนเซาโลแหข่งทารห์ซสัสกข่อนทรีที่เขาไดข้รสับความรอด (กธิจการ
23:1; กธิจการ 24:16; 2 ทธ. 1:3; ฟป. 3:4-6) แตข่เขากล็จะยสังเปป็นเหมสือนเซาโลอยซูข่เหมสือนเดธิม – คนบาปทรีที่หลง
หายคนหนนที่ง หรสือเขาอาจดซูผธิวเผธินเปป็นคนชอบธรรมเหมสือนอยข่างพวกฟารธิสรีสข่วนใหญข่, พวกคนหนข้าซสืที่อใจคด,
เหมสือนอยข่างทรีที่พระเยซซูทรงเรรียกพวกเขาซรั้ทาๆในมสัทธธิว 23 ทรีที่คอยหาโอกาสทรีที่จะดซูเปป็นคนชอบธรรมในสายตา
มนบุษยห์ เขาอาจเปป็นเหมสือนกสับอบุโมงคห์ฝปังศพทรีที่ถซูกฉาบปซูนขาวซนที่งเตล็มไปดข้วยกระดซูกคนตายและความโสโครกทสัรั้ง
ปวง เหมสือนอยข่างทรีที่พระเยซซูทรงกลข่าวหาพวกเขาบางคน (มธ. 23:27) ไมข่วาข่ จะยสังไง คทาอธธิษฐานของเขากล็ไมข่เปป็น
ทรีที่ยอมรสับ

เปาโลกลข่าวถนงพวกยธิวทรีที่เปป็นคนดรีวข่า “พทนที่ ต้องทททั้งหลาย ความปรารถนาในจกิตใจของขต้าพเจต้าและคจา
วกิงวอนขอตว่อพระเจต้าเพมืที่อคนอกิสราเอลนททั้น คมือขอใหต้เขารอด ขต้าพเจต้าเปป็นพยานใหต้เขาวว่า เขามทความ
กระตมือรมือรต้นททจที่ ะปรนนกิบทตกิพระเจต้า แตว่หาไดต้เปป็นตามปปัญญาไมว่ เพราะวว่าเขาไมว่รผต้จทกความชอบธรรมของพระเจต้า
แตว่อตทุ สว่าหข์จะตททั้งความชอบธรรมของตนขนทั้น เขาจนงไมว่ไดต้ยอมอยผใว่ นความชอบธรรมของพระเจต้า” (โรม 10:1-3)
และพระครธิสตห์เอง “ทรงเปป็นจทุดจบของพระราชบทญญทตกิเพมืที่อความชอบธรรมแกว่ทกทุ คนททที่เชมืที่อ” เหมสือนกสับทรีที่กลข่าว
ในพระคทาขข้อถสัดไป ดสังนสัรั้นเมสืที่อผซูข้ใดกลสับใจเชสืที่อและมรีพระครธิสตห์ พวกเราทสัรั้งหลายทรีที่เปป็นครธิสเตรียนกล็ควรมรี “ความ
ชอบธรรมของพระราชบทญญทตกิจะไดต้สจาเรก็จในพวกเรา ผผต้ไมว่ดจาเนกินตามฝฟ่ายเนมืทั้อหนทง แตว่ตามฝฟ่ายพระวกิญญาณ”
(โรม 8:4)
ฟารธิสรีผซูข้นข่าสมเพชคนนรีรั้ไมข่ไดข้ถซูกนสับวข่าเปป็นผซูข้ชอบธรรม, ไมข่ไดข้รบสั ความรอด เหมสือนอยข่างคนเกล็บภาษรีคน
นสัรั้น ตามทรีกที่ ลข่าวไวข้ในขข้อ 14
วธิธรีทรีที่เรรียบงข่ายและไดข้ผลทรีที่จกสั รวรรดธิโรมมรีในการเกล็บภาษรี คสือ การจข้างคนนอกเพสือที่ ชข่วยเกล็บภาษรี ชายผซูข้ทรีที่
มรีหนข้าทรีรที่ สับผธิดชอบในการเกล็บภาษรีในพสืรั้นทรีที่ใหญข่แหข่งหนนที่งกล็ตข้องนทาสข่งภาษรีตามจทานวนทรีที่กทาหนด เขาจะตกลงกสับ
คนอสืที่นๆวข่าเขาจะเอาหมซูข่บข้านนรีรั้หรสือหมซูข่บข้านนสัรั้นและคนเกล็บภาษรีคนนสัรั้นกล็มรีสธิทธธิอทานาจทรีที่จะเกล็บภาษรีจากชาวบข้าน
เงธินภาษรีทรีที่เขาเกล็บไดข้เกธินกวข่าปรธิมาณทรีที่เขาตข้องนทาสข่ง เขากล็จะเกล็บเงธินนสัรั้นไวข้กสับตสัวเอง ดสังนสัรั้นมสันจนงไมข่นข่าแปลกใจ
เลยทรีที่วาข่ พวกฟารธิสพรี ซูดถนงพวกคนเกล็บภาษรีวข่าเปป็น “คนฉต้อโกง” (ขข้อ 11) หรสือศสักเครียสผซูข้นสัรั้น ซนที่งเปป็นนายดข่านภาษรี
กล็เปป็นคนมสัที่งมรี (ลซูกา 19:2) และจธิตสทานนกผธิดชอบของเขากล็ททาใหข้เขาตข้องพซูดออกมาวข่า “ถต้าขต้าพระองคข์ไดต้ฉต้อโกง
ของของผผต้ใด ขต้าพระองคข์ยอมคมืนใหต้เขาสทที่เทว่า” (ลซูกา 19:8) นอกจากนรีรั้ มสันไมข่ใชข่เรสืที่องนข่าแปลกใจเลยทรีที่วข่าพวกคน
เกล็บภาษรีเปป็นทรีที่เกลรียดชสังของชาวยธิว และพวกฟารธิสรีกล็คธิดวข่ามสันเปป็นเรสืที่องทรีที่เลวรข้ายมากทรีที่ใครสสักคนจะรข่วมรสับ
ประทานอาหารกสับพวกคนเกล็บภาษรีเหลข่านรีรั้และมรีสามสัคครีธรรมกสับพวกเขา (มธ. 9:11; มก. 2:16; ลก. 5:30 และ
ลก. 19:7)
จงสสังเกตวลรีทรีที่ถซูกใชข้เปป็นประจทา – “พวกคนเกก็บภาษทและคนบาป” ซนที่งบข่งบอกวข่าพวกคนเกล็บภาษรีทรีที่โลภ
โมโทสสันและผธิดศรีลธรรมไดข้บรีบบสังคสับคนอสืที่นๆและคบหาสมาคมกสับพวกหญธิงแพศยาและคนบาปทรีที่นข่าเกลรียดคน
อสืที่นๆ และเมสืที่อพวกคนเกล็บภาษรีและคนบาปเขข้ามาใกลข้พระเยซซูเพสืที่อทรีที่จะฟปังพระองคห์ (เชข่นใน ลซูกา 15:1, 2) พวก
ฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์กล็บข่นตข่อวข่า พวกคนเกล็บภาษรีโดยทสัที่วไปแลข้วเปป็นทรีที่นข่ารสังเกรียจของบรรดาคนทรีที่มรีศรีล
ธรรมและเครข่งศาสนา
แตข่ในเรสืที่องนรีรั้คนเกล็บภาษรีคนหนนที่งมาทรีที่พระวธิหารเพสืที่อทรีที่จะอธธิษฐาน จงสสังเกตความตรงขข้ามทรีที่พระเยซซูทรง
แสดงใหข้เหล็นในคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้เมสืที่อพระองคห์ตรสัสวข่า “สจาหรทบบางคนททที่ไวต้ใจในตทวเองวว่าเปป็นคนชอบธรรม และไดต้
ดผถผกคนอมืที่นนททั้น” ชายคนหนนที่ง เทข่าทรีที่เราทราบ มรีชสืที่อเสรียงดรีเยรีที่ยมในเรสืที่องการมรีศรีลธรรมและศาสนา สข่วนอรีกคนหนนที่ง
นสัรั้นถซูกมองวข่าเปป็นคนบาปทรีที่รข้ายกาจผซูข้กระททาผธิดตข่อพระเจข้าและมนบุษยห์ และเขานข่าจะเปป็นเชข่นนสัรั้นจรธิงๆ
จงหมายเหตบุวข่าคนเกล็บภาษรีผซูข้นรีรั้ไดข้อธธิษฐานวข่าอยข่างไร: เขายสืน “อยผว่แตว่ไกล” เราตสัดสธินวข่าเขาไมข่รซูข้สนก
สบายใจทรีที่ตข้องมาอยซูข่ในพระวธิหารและเขาไมข่ไดข้มาทรีที่นสัที่นบข่อยนสักเพสืที่อทรีที่จะอธธิษฐาน เขาไมข่มรีคทาพซูดสวยหรซูแบบฟารธิ
สรีทรีที่เหล็นวข่าตสัวเองชอบธรรมคนนสัรั้น ไมข่มรีความมสัที่นใจของฟารธิสรีผซูข้นสัรั้นทรีที่จะแหงนดซูฟาฟ้ พรข้อมกสับความมสัที่นใจทรีที่วาข่

พระเจข้าทรงพอพระทสัยยธิที่งนสักกสับการมรีศรีลธรรมภายนอกของเขา ความสทานนกผธิดทรีที่อยซูข่ลนกในใจของเขาถซูก
หมายเหตบุในวลรีทวรีที่ ข่า “แตว่ตทอกของตน” เขามรีความเสรียใจแบบทรีที่ชอบพระทสัยพระเจข้าซนที่งนทาไปสซูข่การกลสับใจใหมข่
เชข่นเดรียวกสับบบุตรสบุรยบุข่ สบุราข่ ยคนนสัรั้น เขาเรธิที่มสทานนกตสัวและตสัดสธินใจเดล็ดขาดวข่าจะรสับสารภาพความผธิดบาปของตน
และคทาอธธิษฐานของคนเกล็บภาษรีผซูข้นรีรั้กล็ไมข่ใชข่คทาพซูดซรั้ทาซากทรีที่แสดงถนงความชอบธรรมของตน เขาอข้อนวอนวข่า “ขต้า
แตว่พระเจต้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกว่ขต้าพระองคข์ผผต้เปป็นคนบาปเถกิด ”
คนบาปคนใดกล็ตามทรีที่มาหาพระเจข้าเพสืที่อขอความเมตตากล็สามารถไดข้รสับความเมตตาหากเขายอมรสับเรสืที่อง
ความผธิดบาปของตน โรม 10:13 กลข่าววข่า “เพราะวว่า ‘ผผใต้ ดททที่จะรต้องออกพระนามขององคข์พระผผต้เปป็นเจต้ากก็จะ
รอด’” นรีที่บอกเปป็นนสัยวข่า แมข้คนๆหนนที่งไมข่มรีขข้อมซูลมากนสักเกรีที่ยวกสับพระเจข้า, ไมข่มรีความรซูมข้ ากมายเกรีที่ยวกสับพระคสัมภรีรห์
(เหมสือนคนเกล็บภาษรีผซูข้นรีรั้) เขากล็มาหาพระเยซซูดข้วยความซสืที่อตรงในใจของเขาไดข้เพสืที่อขอการยกโทษ
คนเกล็บภาษรีผซูข้นรีรั้มรีความเชสืที่อหรสือไมข่? มรีสธิครสับ คทาอธธิษฐานของเขาเองนสัที่นแหละคสือความเชสืที่อ เขาเชสืที่อวข่ามรี
พระเจข้าองคห์หนนที่งและเขากล็รข้องทซูลตข่อพระองคห์ เขาหวสังวข่าพระเจข้าจะทรงมรีความเมตตาตข่อเขา และเขากล็ทซูลขอ
ความเมตตานสัรั้น ไมข่วาข่ เขาจะเขข้าใจดรีหรสือไมข่เกรีที่ยวกสับแผนการอสัศจรรยห์ของพระเจข้าทรีที่จะใหข้มรีพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดองคห์
หนนที่งผซูข้ทรงรสับแบกความบาปของเราไปในพระกายของพระองคห์เองบนตข้นไมข้นสัรั้น เรากล็ไมข่ทราบ เมสืที่อคนปป่วยคน
หนนที่งไปหาหมอ เขากล็ไมข่จทาเปป็นตข้องรซูข้หรอกวข่าเขาตข้องการยาแบบไหน หากเขาไปหาหมอทรีที่รสักษาถซูกโรค เขากล็จะ
ไดข้ยารสักษาทรีตที่ รงกสับโรค และคนบาปผซูข้หลงหายคนหนนที่งไมข่จทาเปป็นตข้องเขข้าใจหลสักคทาสอนทสัรั้งหมดเกรีที่ยวกสับความ
รอดอยข่างถข่องแทข้ หากเขามาหาพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดทรีรที่ สักษาโรคบาปของเขาไดข้และพนที่งพาพระองคห์
พระองคห์ประทานการยกโทษใหข้ทสันทรี พระเยซซูตรสัสวข่า “คนนททั้แหละเมมืที่อกลทบลงไปยทงบต้านของตนกก็นทบวว่า
ชอบธรรม” เขาถซูกนสับวข่าเปป็นคนชอบธรรมแลข้วเรรียบรข้อย ความเมตตาของพระเจข้าไมข่เพรียงยกโทษบาปเทข่านสัรั้น
แตข่ยสังเอาความผธิดบาปนสัรั้นไปเสรียและคนๆนสัรั้นกล็ถซูกนสับวข่าเปป็นคนชอบธรรม โดยทรีพที่ ระเจข้าทรงใสข่ความชอบธรรม
ไวข้ในใจของเขาแลข้ว!
อยข่าใหข้เราลสืมบทเรรียนของคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ทรีที่ถซูกกลข่าวถนงในขข้อ 14: “เพราะวว่าททุกคนททที่ยกตทวขนทั้นจะตต้อง
ถผกเหยทยดลง แตว่ททุกคนททที่ไดต้ถว่อมตทวลงจะตต้องถผกยกขนทั้น” ไมข่มใรี ครสามารถรอดไดข้โดยความชอบธรรมของตสัวเอง
ไมข่วาข่ เขาจะมสัที่นใจในความชอบธรรมของตนมากสสักเพรียงใดกล็ตาม แตข่คนทรีที่บาปหนามากทรีที่สดบุ ในโลกกล็สามารถรสับ
ความรอดไดข้หากเขามาหาพระเจข้าในฐานะคนบาปผซูข้หนนที่ง, พนที่งพาพระเจข้าเพสืที่อขอความเมตตา, โดยทางพระเยซซู
ครธิสตห์

กคำรแกห้ไขกคำรเปป็นมลทริน
มธ 15:10-20 มก 7:14-23
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 15:10-20:
จงเปรรียบเทรียบพระคทาขข้อเหลข่านรีรั้กสับ มาระโก 7:14-23 ในพระคทาตอนนรีรั้พระเยซซูทรงเรรียกประชาชนหมซูข่
ใหญข่นสัรั้นมาและทรงกทาชสับพวกเขาอยข่างแขล็งแรงใหข้ฟปังใหข้ดรีขณะทรีที่พระองคห์ทรงเรธิที่มอธธิบายความโงข่เขลาแหข่ง
ประเพณรีของพวกฟารธิสรี ทรีที่สอนวข่าคนทรีที่รสับประทานอาหารโดยไมข่ลข้างมสือกข่อนกล็เปป็นมลทธิน มสันเปป็นเรสืที่องยากทรีที่ผคซูข้ น

จะถอนตสัวเสรียจากประเพณรีตาข่ งๆทรีพที่ วกเขาเกธิดและโตมาพรข้อมกสับพวกมสัน จทาไวข้วาข่ เกรียรตธิยศอสันใดทรีที่เรายกใหข้แกข่
ครธิสตจสักรใดหรสือนธิกายใดอยข่างไมข่สมควรกล็เทข่ากสับเปป็นการพรากเกรียรตธิไปจากพระครธิสตห์ ใครกล็ตามทรีที่คดธิ วข่านสัก
เทศนห์ตข้องเทศนาภายใตข้สทธิ ธธิอทานาจของครธิสตจสักรเทข่านสัรั้น ไมข่วาข่ จะเปป็นคาทอลธิก , แบบ๊พตธิส ฯลฯ กล็จะลดทอน
ความจทาเปป็นทรีที่จะตข้องพนที่งพาการทรงนทาโดยตรงและฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ ครธิสเตรียนกลบุข่มใดกล็ตามทรีที่
ฟปังสภาประจทานธิกายของตนมากเกธินไปกล็จะททาบาปโดยการไมข่ตสัรั้งใจฟปังพระวจนะของพระเจข้าอยข่างเพรียงพอ นรีที่
เปป็นภสัยอสันตรายและความเสรียหายอยข่างรข้ายแรงทรีที่เกธิดจากหนสังสสือสอนรวรีฯสข่วนใหญข่ มสันเรธิที่มถซูกมองวข่าเปป็นสธิที่ง
สทาคสัญและประกอบดข้วยสธิทธธิอทานาจ โดยมรีอทธิ ธธิพลและเขข้ามาแทนทรีที่พระคสัมภรีรห์เอง หนสังสสือสอนรวรีประจทานธิกาย
จนงมสักนทาไปสซูข่ความบาปแบบเดรียวกสับทรีที่พวกฟารธิสรีเหลข่านรีรั้ไดข้กระททา ขอใหข้เราเอาพระคสัมภรีรห์ใสข่ไวข้ในมสือของทบุกคน
และยสืนกรานใหข้พวกเขาใชข้พระคสัมภรีรห์เปป็นสธิทธธิอทานาจอสันดสับแรกและอสันดสับสบุดทข้าย
เหตบุผลสทาคสัญทรีวที่ ข่าททาไมการลข้างมสือไมข่ใชข่เรสืที่องสทาคสัญและประเพณรีของพวกฟารธิสรีกไล็ มข่ใชข่สธิที่งทรีที่เราตข้อง
ปฏธิบสัตธิตาม ถซูกใหข้ไวข้ในขข้อ 11 การททาใหข้พระเจข้าพอพระทสัยและศาสนาทรีที่แทข้จรธิงไมข่เคยเปป็นเรสืที่องของสธิที่งทรีที่อยซูข่
ภายนอกและดข้านกายภาพเปป็นหลสัก แตข่มสันเปป็นเรสืที่องของจธิตใจ การเขข้ารข่วมกสับครธิสตจสักร, การรสับบสัพตธิศมา, การ
เขข้ารข่วมประชบุมนมสัสการ, การถวายทรสัพยห์, การเทศนาและการอธธิษฐาน, ความชอบธรรมตามกฎบสัญญสัตธิ –
ทสัรั้งหมดนรีรั้อาจมาพรข้อมกสับใจชสัที่วทรีไที่ มข่ไดข้ถซูกสรข้างใหมข่กล็ไดข้ เหมสือนกสับในกรณรีของพวกฟารธิสรีเหลข่านสัรั้น มสันเปป็นความ
จรธิงทรีที่วาข่ หากเรามรีใจทรีที่ถซูกตข้อง เรากล็จะไมข่อยากททาบาปในสธิที่งทรีที่เรารสับประทานเขข้าไป แตข่มนบุษยห์ไมข่สามารถเปป็นคน
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจข้าไดข้ผาข่ นทางการกระททาตข่างๆทรีอที่ ยซูข่ภายนอก พระเจข้าทรงบสัญชาคนทสัรั้ง
หลายใหข้รสับบสัพตธิศมา แตข่กล็เฉพาะเมสืที่อมสันแสดงออกถนงหสัวใจทรีที่เชสืที่อฟปังและการทรีที่คนๆนสัรั้นกลสับใจใหมข่แลข้วเทข่านสัรั้น
พระเจข้าทรงอยากใหข้คนทสัรั้งหลายถวายทรสัพยห์และสธิบลด แตข่เฉพาะเมสืที่อมสันเปป็นสสัญลสักษณห์ทรีที่แสดงถนงความจรธิงและ
ความรสักในการแยกตสัรั้งใหข้บรธิสบุทธธิธิ์เทข่านสัรั้น พระเจข้าทรงอยากใหข้คนทสัรั้งหลายรข้องเพลง แตข่กล็เฉพาะเมสืที่อพวกเขารข้อง
เพลงดข้วยพระวธิญญาณเทข่านสัรั้น, และทรีที่จะอธธิษฐาน แตข่กล็เฉพาะเมสืที่อหสัวใจอธธิษฐานดข้วยเทข่านสัรั้น ความบาปทสัรั้งสธิรั้น
ลข้วนมาจากใจอยข่างแทข้จรธิง นรีที่เปป็นคทาอธธิบายทรีที่พระเยซซูประทานใหข้ในขข้อ 18 และ 19
คทาพสังเพยทรีวที่ ข่า “ความสะอาดเปป็นอสันดสับสองรองจากการเปป็นอยข่างพระเจข้า” ไมข่ใชข่ขข้อพระคสัมภรีรห์ จง
ระวสังใหข้ดรีเกรงวข่าคบุณจะททาบาปแบบเดรียวกสับทรีที่พวกฟารธิสรีไดข้กระททาในการททาใหข้มสันเปป็นสข่วนหนนที่งของการเปป็น
อยข่างพระเจข้า
ขข้อ 12 แสดงใหข้เหล็นความกสังวลของพวกสาวกเพราะพวกฟารธิสรีไมข่พอใจ นสักเทศนห์ทบุกคนตข้องเผชธิญหนข้า
กสับการทดลองทรีที่จะเอาใจพวกคนสทาคสัญ ในขข้อ 13 พระเยซซูทรงบอกลข่วงหนข้าถนงอทานาจของพวกฟารธิสรีทรีที่จะถซูก
ททาลาย ขข้อ 14 บอกวข่าทสัรั้งพวกฟารธิสรีและเหลข่าศธิษยห์ของพวกเขาจะตกลงไปในบข่อ พระเยซซูนข่าจะทรงหมายถนง
การทรีกที่ รบุงเยรซูซาเลล็มถซูกททาลายในปป ค.ศ. 70 โดยทรีพที่ วกยธิวถซูกกระจสัดกระจายไปยสังทบุกสข่วนของแผข่นดธินโลก นสับ
แตข่นสัรั้นเปป็นตข้นมาพวกยธิวกล็ไมข่มพรี ระวธิหารและไมข่มรีสถานทรีที่ถวายเครสืที่องบซูชาอรีกเลย ขอใหข้เราระวสังตสัวใหข้ดรีเกรงวข่า
เราจะเปป็นผซูข้นทาตาบอดของคนตาบอด หรสือตธิดตามผซูนข้ ทาทรีที่ตาบอด การมรีศรีลธรรมและการปฏธิบสัตธิตามกฎตข่างๆ
ไมข่ใชข่ความเชสืที่อแบบครธิสเตรียน

อยข่าใหข้ผซูข้ใดใชข้ขข้อ 11 มาเปป็นขข้ออข้างทรีที่จะสซูบบบุหรรีที่หรสือดสืที่มเหลข้า พระเยซซูไมข่ไดข้ทรงหมายความเชข่นนสัรั้นเลย
พระองคห์ทรงหมายถนงความสะอาดตามบทบสัญญสัตธิ เรามรีความรสับผธิดชอบฝป่ายศรีลธรรมเกรีที่ยวกสับสธิที่งทรีที่เราดสืที่มและรสับ
ประทาน และใจทรีที่ผดธิ ศรีลธรรมกล็มรีความเชสืที่อมโยงกสับการใชข้รข่างกายในทางทรีที่ผธิด ปปัญหาเกรีที่ยวกสับเหลข้าและบบุหรรีที่กล็
ไมข่ใชข่แคข่การททาใหข้เปป็นมลทธินเหมสือนอยข่างทรีที่พวกยธิวเหลข่านสัรั้นคธิด การททาใหข้ราข่ งกายเปป็นมลทธินจรธิงๆนสัรั้นโดยการมรี
สสัมพสันธห์ทางเพศกสับหญธิงแพศยาหรสือโดยวธิธรีอสืที่นใดกล็ถซูกนสับวข่าเปป็นความบาปในภาคพสันธสสัญญาใหมข่ (1 คร. 3:16,
17; 6:19, 20) และเราไดข้รบสั คทาบสัญชาวข่า “เหตบุฉะนสัรั้นเมสืที่อทข่านจะรสับประทาน จะดสืที่ม หรสือจะททาอะไรกล็ตาม จง
กระททาเพสือที่ เปป็นการถวายพระเกรียรตธิแดข่พระเจข้า” (1 คร. 10:31)
และคทาสอนทรีสที่ ทาคสัญทรีที่สบุดเกรีที่ยวกสับมสัทธธิว 15:18 และ 19 กล็คอสื วข่ามนบุษยห์ตอข้ งไดข้รบสั การเปลรีที่ยนแปลงทรีที่ใจ
ความบาปทสัรั้งสธิรั้นลข้วนมาจากใจ และไมข่มรีสธิที่งใดสามารถททาใหข้คนๆหนนที่งเปป็นครธิสเตรียนไดข้นอกจากการบสังเกธิดใหมข่
นสัที่นคสือการเปลรีที่ยนแปลงทรีที่เกธิดขนรั้นในหสัวใจ

ลซูกจห้คำงกบับคก่คำจห้คำงของตน
มธ 20:1-16
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 20:1-16:
คทาวข่า “ดข้วยวข่า” เชสืที่อมบททรีที่ 20 กสับขข้อทข้ายๆของบททรีที่ 19 มสัทธธิว 19:27-30 กลข่าวถนงบทาเหนล็จตข่างๆของ
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่สละทธิรั้งทบุกสธิที่งและตธิดตามพระครธิสตห์หรสือปรนนธิบสัตพธิ ระองคห์ และคทาอบุปมานรีรั้กล็กลข่าวถนงหสัวขข้อเดธิม
โดยใหข้ความกระจข่างเพธิที่มเตธิม จงเปรรียบเทรียบขข้อ 16 กสับมสัทธธิว 19:30 ดซูเหมสือนวข่าพระเยซซูกทาลสังยรั้ทาคทาสอน
เดรียวกสัน
“อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์เปรรียบเหมสือน...” นรีที่เปป็นอรีกหนนที่งคทาอบุปมา “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” คทาอบุปมา
เหลข่านรีรั้เกรีที่ยวกสับอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์ใหข้ภาพประกอบเสข้นทางของยบุคปปัจจบุบสันในความเกรีที่ยวขข้องกสับอาณาจสักรใน
อนาคตนสัรั้นทรีที่ถซูกเลสืที่อนออกไป สาเหตบุทรีที่พระองคห์ตรสัสคทาอบุปมาหนนที่งเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์ในทรีที่นรีรั้กล็คสือวข่า
พระองคห์เพธิที่งตรสัสแกข่เหลข่าสาวกของพระองคห์เกรีที่ยวกสับอาณาจสักรนสัรั้นในอนาคตและบทาเหนล็จตข่างๆของอสัครสาวก
สธิบสองคนนสัรั้นและคนอสืที่นๆในวสันนสัรั้น (มธ. 19:28, 29) จทาไวข้วาข่ พระเยซซูทรงสสัญญาแลข้ววข่าพระองคห์จะประทสับใน
“พระทรีที่นสัที่งแหข่งสงข่าราศรีของพระองคห์” และอสัครสาวกทสัรั้งสธิบสองคนจะ “ไดข้นสัที่งบนบสัลลสังกห์สธิบสองทรีที่ พธิพากษาชน
อธิสราเอลสธิบสองตระกซูล” อยข่าใหข้ความคธิดเหล็นทรีที่คบุณมรีอยซูข่กข่อนแลข้วมาททาใหข้คบุณไมข่ยอมรสับคทาสอนจรธิงๆของพระ
เยซซูในพระคทาตอนดสังกลข่าว คทาสอนจรธิงๆนสัรั้นเปป็นพสืรั้นหลสังของคทาอบุปมานรีรั้เกรีที่ยวกสับอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์และของ
คทาทซูลขอในเวลาตข่อมาของยากอบและยอหห์นทรีที่อยากเปป็นใหญข่ในอาณาจสักรนสัรั้น (ขข้อ 21)
เราถซูกบอกวข่า “เจข้าของบข้าน” ทรีที่เปป็นเจข้าของนานสัรั้นในมสัทธธิว 13: 27, 37 คสือ “บบุตรมนบุษยห์” “เจข้าของ
บข้าน” ทรีที่เปป็นเจข้าของสวนองบุข่นและสข่งพวกคนรสับใชข้และบบุตรของเขาไปเกล็บคข่าเชข่าในมสัทธธิว 21:35 เหล็นไดข้ชสัดวข่าคสือ
พระบธิดา ตรงนรีรั้ (ขข้อ 1) มสันเปป็นความคธิดเดรียวกสันและครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีทที่ ทางานหนสักเพสืที่อพระบธิดากล็ททางาน
หนสักเพสืที่อพระบบุตรในสวนองบุข่นนสัรั้นซนที่งเปป็นของทสัรั้งสองพระองคห์ เวลากลางวสันถซูกแบข่งออกครข่าวๆออกเปป็นสธิบสอง
ชสัวที่ โมง โดยเรธิที่มตสัรั้งแตข่ดวงอาทธิตยห์ขนรั้นและสธิรั้นสบุดเมสืที่อดวงอาทธิตยห์ตก สามโมงเชข้า (ขข้อ 3) นข่าจะเทข่ากสับประมาณเกข้า

โมงตรง หกโมงกล็เทข่ากสับเทรีที่ยงวสัน, เกข้าโมงกล็จะเทข่ากสับประมาณบข่ายสามโมงตรง (ขข้อ 5) สธิบเอล็ดโมงกล็จะเทข่ากสับ
อรีกหนนที่งชสัที่วโมงกข่อนดวงอาทธิตยห์ตก ณ ทบุกโมงเหลข่านรีรั้เจข้าของบข้านไดข้วข่าจข้างพวกคนงาน กสับคนงานกลบุข่มแรกทรีที่ไดข้
ททางานตลอดทสัรั้งวสัน เขาตกลงวข่าจะจข่าย “วสันละเดนารธิอสัน” (ขข้อ 2) กสับคนอสืที่นๆทรีที่เหลสือเขากล็แคข่สสัญญาวข่า “เราจะ
ใหข้คาข่ จข้างแกข่พวกทข่านตามสมควร” (ขข้อ 4, 5, 7) พอถนงตอนจข่ายคข่าจข้าง เจข้าพนสักงาน (คนตข้นเรสือน) กล็ถซูกสสัที่งใหข้
เรรียกคนงานเหลข่านสัรั้นมาและจข่ายคข่าจข้าง “ตสัรั้งแตข่คนมาททางานสบุดทข้าย จนถนงคนทรีที่มาแรก” (ขข้อ 8) พระเจข้าทรง
จข่ายคนทรีที่มาสบุดทข้ายกข่อนและจข่ายคนทรีที่มากข่อนเปป็นอสันดสับสบุดทข้ายอยซูข่บข่อยๆ (ขข้อ 16; มธ. 19:30)
คทาวข่า เดนารกิอทน ตรงนรีรั้หมายถนงเงธินเดนารธิอสันของโรม ซนที่งมรีคข่าเทข่ากสับสธิบหข้าหรสือสธิบเจล็ดเซล็นตห์ครนที่ง ซนที่งใน
สมสัยนสัรั้นเปป็นคข่าแรงหนนที่งวสันสทาหรสับผซูข้ใชข้แรงงานหรสือทหาร มสันเปป็นคข่าจข้างทรีที่นาข่ พอใจ ซนที่งผซูข้ใชข้แรงงานเหลข่านสัรั้นตกลง
ไวข้กข่อนลข่วงหนข้า (ขข้อ 2) อยข่างไรกล็ตาม เจข้าของบข้านกล็ใหข้คข่าจข้างเตล็มวสันแกข่คนงานคนสบุดทข้ายทรีที่ททางานเพรียงหนนที่ง
ชสัวที่ โมง (ขข้อ 9) นรีที่เปป็นความกรบุณา (พระคบุณ) ของเจข้าของบข้าน ไมข่ใชข่คบุณความดรีของคนงานคนนสัรั้นๆ คนงานพวก
แรกบข่นตข่อวข่าเจข้าของบข้าน (ขข้อ 11, 12) พวกเขาไมข่พอใจกสับความใจกวข้างทรีที่เขามรีตข่อคนงานคนอสืที่นๆ และคธิดเอา
เองวข่าพวกเขาควรจะไดข้คข่าจข้างมากกวข่านสัรั้น
พระเยซซูทรงประสงคห์ทรีที่จะสอนบทเรรียนหลายเรสืที่องแกข่เราตรงนรีรั้ ขอพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ทรงโปรดชข่วย
เราเรรียนรซูข้บทเรรียนเหลข่านรีรั้ดข้วยเถธิด บทเรรียนบางอสันเหลข่านรีรั้ ไดข้แกข่:
1. บทาเหนล็จตข่างๆสทาหรสับการปรนนธิบสัตธิพระครธิสตห์จะถซูกตสัดสธินโดยพระองคห์และไมข่ใชข่โดยสตธิปปัญญาของ
มนบุษยห์ “คนมากมายทรีที่เปป็นคนตข้น” ในสายตาของมนบุษยห์จะไมข่เปป็นคนตข้นในสายพระเนตรของพระเจข้า มสันไมข่
เปป็นการฉลาดทรีที่เราจะเปรรียบเทรียบพวกผซูข้รสับใชข้หรสือครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย, อปอลโล, เปโตร, เปาโล ฯลฯ โดยตสัดสธิน
วข่าคนนรีรั้ยธิที่งใหญข่ทรีที่สบุดและคนนรีรั้ตที่ทาตข้อยทรีที่สดบุ เนสืที่องจากไมข่มพรี วกเราสสักคนทรีที่ทราบใจหรสือผลลสัพธห์และมซูลคข่าในเชธิง
เปรรียบเทรียบของการงานตข่างๆของพวกเขา 1 โครธินธห์ 4:1-7 ใหข้คทาสอนทรีที่ชดสั เจน ในพระคทาขข้อเหลข่านสัรั้นเราถซูก
บอกวข่าความสสัตยห์ซสืที่อเปป็นคบุณธรรมยธิที่งใหญข่ทรีที่ไดข้รสับบทาเหนล็จ (1 คร. 4:2), วข่าองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าเองทรงเปป็นผซูข้ทรีที่
ตสัดสธิน (1 คร. 4:4), วข่าเราจะตข้องไมข่ตสัดสธินจนกวข่าองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าเสดล็จมา โดยจะทรงเปปิดเผยสธิที่งเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูก
ปปิดซข่อนไวข้, และทรงเผยความในใจของคนทสัรั้งปวงดข้วย (1 คร. 4:5), วข่าเราไมข่ควรยกคนหนนที่งคนใดขข่มผซูข้อสืที่น (1
คร. 4:6), วข่าสธิที่งดรีใดๆกล็ตามทรีที่เรามรีนสัรั้นเรากล็ไดข้รบสั มาจากผซูข้อสืที่นและเปป็นสธิที่งทรีที่พระเจข้าประทานใหข้ ดสังนสัรั้นเราจนงไมข่ควร
โอข้อวด (1 คร. 4:7)
ผซูข้คนมสักใหข้ความดรีความชอบแกข่เราซนที่งเราไมข่สมควรไดข้รบสั ในยอหห์น 4 มรีเลข่าเรสืที่องการฟปปื้นฟซูอสันมหสัศจรรยห์
ในสธิคารห์เมสืที่อหญธิงทรีที่บข่อนรั้ทานสัรั้นและคนอสืที่นๆอรีกมากมายไดข้รสับความรอด กระนสัรั้นพระเยซซูกล็ทรงเตสือนพวกสาวกวข่าทบุข่ง
นาเหลข่านสัรั้นทรีที่ “ขาวถนงเวลาเกรีที่ยวแลข้ว” นสัรั้นไดข้ถซูกลงแรงโดยผซูข้อสืที่น และพระองคห์ตรสัสวข่า “เพราะในเรสืที่องนรีรั้คทาทรีที่
กลข่าวไวข้นรีรั้เปป็นความจรธิง คสือ ‘คนหนนที่งหวข่านและอรีกคนหนนที่งเกรีที่ยว’ เราใชข้ทข่านทสัรั้งหลายไปเกรีที่ยวสธิที่งทรีที่ทาข่ นมธิไดข้
ลงแรงททา คนอสืที่นไดข้ลงแรงททา และทข่านไดข้ประโยชนห์จากแรงของเขา” (ยอหห์น 4:37, 38) ในงานฟปปื้นฟซูใหญข่ๆ
หลายงาน ชายคนหนนที่งหรสือสองคนไดข้รสับความดรีความชอบสข่วนใหญข่ในเมสืที่องานรสับใชข้ของเขาหลสักๆแลข้วเปป็นการ
เกรีที่ยวในทรีที่ๆคนอสืที่นๆไดข้หวข่านไวข้แลข้ว และไดข้ประโยชนห์จากแรงงานของผซูข้อสืที่น ดสังนสัรั้นพระเจข้าเพรียงผซูข้เดรียวเทข่านสัรั้นทรง
สามารถประเมธินบทาเหนล็จทรีที่คนงานแตข่ละคนสมควรไดข้รบสั

2. เมสืที่อถนงเวลาทรีที่กทาหนด คนสบุดทข้ายกล็มกสั มากข่อน เราไดข้รสับคทาทรงสสัญญาวข่าจะไดข้เกรีที่ยว “ในเวลาอสัน
สมควร...ถข้าเราไมข่ทข้อใจ” (กท. 6:9) แตข่เวลาทรีที่แนข่ชสัดแหข่งการเกรีที่ยวของเรานสัรั้นไมข่ถซูกบอกไวข้ บข่อยครสัรั้งขนมปปังทรีที่ถซูก
โยนลงไปบนนรั้ทาจะกลสับมา “หลสังจากผข่านไปหลายวสัน” (ปญจ. 11:1) บางครสัรั้งมสันกล็กลสับมาในทสันทรี พวกคนงาน
ในชสัวที่ โมงทรีที่สธิบเอล็ด (หข้าโมงเยล็น) ไดข้รสับคข่าจข้างกข่อน
3. ความรอดและบทาเหนล็จตข่างๆเปป็นมาโดยพระคบุณทสัรั้งคซูข่ เหล็นไดข้ชสัดวข่าในกรณรีนรีรั้ทรีที่คนงานเหลข่านสัรั้นทรีที่
ททางานแคข่ชสัที่วโมงเดรียว, บางคนทรีที่ไดข้ททางานหนนที่งสข่วนสรีที่ของวสัน, บางคนทรีที่ไดข้ททางานครนงที่ วสัน, และบางคนทรีที่ไดข้ททางาน
สามสข่วนสรีที่ของวสัน พวกเขากล็ไมข่สมควรไดข้รสับคข่าจข้างเตล็มวสันเลย ดสังนสัรั้นบทาเหนล็จของพวกเขาจนงเปป็นมาโดยพระคบุณ
แตข่จากลซูกา 17:7-10 คทาอบุปมาอรีกเรสืที่องหนนที่งเกรีที่ยวกสับผซูข้รสับใชข้เหลข่านสัรั้นทรีที่พระเยซซูตรสัสในเวลาเดรียวกสับคทาอบุปมาเรสืที่อง
นรีรั้ เหล็นไดข้ชสัดวข่าพวกเราไมข่เคยสมควรไดข้รสับบทาเหนล็จทสัรั้งสธิรั้นทรีที่พระครธิสตห์ประทานใหข้เลย หลสังจากทรีที่เราไดข้ “กระททา
สธิที่งสารพสัดซนที่งทรงบสัญชาไวข้แกข่” เรานสัรั้น เรากล็ไดข้รสับบสัญชาใหข้กลข่าววข่า “ขข้าพเจข้าทสัรั้งหลายเปป็นผซูข้รสับใชข้ทรีที่ไมข่มรีบบุญคบุณ
ตข่อนาย” (ลซูกา 17:10) ในคทาสสัที่งสอนทรีที่ประทานใหข้แกข่อสัครสาวกสธิบสองคนนสัรั้นเกรีที่ยวกสับบทาเหนล็จตข่างๆในมสัทธธิว
19:28, 29 พระเยซซูไมข่ทรงเหล็นวข่าสมควรทรีจที่ ะสรข้างความแตกตข่างทรีที่เหล็นเดข่นชสัดระหวข่างพระพรเหลข่านสัรั้นทรีที่เหลข่า
คนงานทรีที่สสัตยห์ซสืที่อจะไดข้รบสั ในอาณาจสักรทรีที่ถซูกสรข้างใหมข่นสัรั้นเมสืที่อพระองคห์ทรงครอบครองบนพระทรีที่นสัที่งของพระองคห์ ,
กสับชรีวตธิ นธิรสันดรห์ ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่ไดข้สละทธิรั้งทบุกสธิที่งและตธิดตามพระครธิสตห์ “จะไดข้ผลรข้อยเทข่า และจะไดข้ชวรี ธิตนธิ
รสันดรห์เปป็นมรดก” (มธ. 19:29) เราทราบจากคทาตรสัสทรีที่ชดสั เจนหลายครสัรั้งวข่าความรอด, ชรีวธิตนธิรนสั ดรห์, เปป็นสธิที่งทรีที่
พระเจข้าประทานใหข้เปลข่าๆ, ในทสันทรี, และตลอดชสัที่วนธิรนสั ดรห์แกข่คนทสัรั้งหลายทรีที่เชสืที่อเทข่านสัรั้น (ยอหห์น 3:15, 16, 18,
36; 5:24; 6:40, 47; 1 ยอหห์น 5:11-15), วข่าชรีวตธิ นธิรสันดรห์เปป็นมาโดยพระคบุณลข้วนๆ ในททานองเดรียวกสัน หากผซูข้ใด
ใหข้เงธินหนนที่งดอลลารห์และไดข้กลสับมาหนนที่งรข้อยดอลลารห์ หรสือเสรียเพสืที่อนไปหนนที่งคนและไดข้มาเพธิที่มอรีกหนนที่งรข้อยคน ตาม
ทรีทที่ รงสสัญญาไวข้ตรงนรีรั้ นสัที่นกล็เปป็นพระคบุณเชข่นกสัน
ทรีที่แนข่นอนกล็คสือวข่า ความรอดและบทาเหนล็จตข่างๆเปป็นสองสธิที่งทรีที่แยกจากกสันอยข่างสธิรั้นเชธิง ความรอดมาจาก
การเชสืที่อ และบทาเหนล็จตข่างๆมาจากการรสับใชข้ แตข่ทสัรั้งสองสธิที่งนรีรั้เปป็นตสัวแทนทรีที่เหมาะสมของความเมตตาของพระเจข้า
ไมข่ใชข่สธิที่งทรีที่เราสมควรไดข้รสับอยข่างแทข้จรธิงเลย ไมข่นข่าแปลกเลยทรีที่เราถซูกบอกวข่า แมข้หากวข่ารข่างกายของเราเปป็นเครสืที่อง
บซูชาทรีที่มรีชวรี ธิตทบุกวสันจรธิงๆ โดยทรีที่เราไมข่ททาตามความประสงคห์และวธิธกรี ารตข่างๆของเราเองเลย มสันกล็ยสังเปป็น “การ
ปรนนธิบสัตธิอสันสมควร” ของเราทสัรั้งหลายอยซูข่ดรี (โรม 12:1, 2) มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่ “พระองคห์มธิไดข้ทรงกระททาตข่อ
เราตามเรสือที่ งบาปของเรา หรสือทรงสนองตามความชสัวที่ ชข้าของเรา” (สดด. 103:10) คนงานเหลข่านสัรั้นสข่วนใหญข่ไมข่
สมควรไดข้รสับคข่าจข้างของพวกเขาอยข่างแทข้จรธิง และไมข่มพรี วกเราเลยสสักคนทรีที่สมควรไดข้รสับสธิที่งดรีๆทสัรั้งหมดทรีที่พระเจข้า
จะประทานใหข้เรา อยข่างไรกล็ตาม เราตข้องไมข่ลสืมวข่าบทาเหนล็จตข่างๆจะเปป็นตามสสัดสข่วนแหข่งการททางานหนสักและการ
เสรียสละของเราดสังทรีที่ถซูกสอนอยข่างชสัดเจนในมสัทธธิว 16:27, 1 โครธินธห์ 3:12-15 และวธิวรณห์ 22:12 พระครธิสตห์จะไมข่
เพรียงจข่ายครธิสเตรียนทบุกคนสทาหรสับการททางานหนสักของเขาเทข่านสัรั้น แตข่จะจว่ายเพกิที่มใหข้เขาดข้วย
4. บทเรรียนทรีที่สรีที่กล็คสือ ใหข้เราระวสังความขรีรั้อธิจฉาของคนงานครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย ดซูเหมสือนมรีความความ
ยบุตธธิ รรมอยซูข่บข้างในการรข้องตรีโพยตรีพายของคนงานเหลข่านรีรั้ทรีที่ “ททางานตรากตรทากลางแดดตลอดวสัน” (ขข้อ 12)
และรซูข้สกน วข่าพวกเขาควรไดข้รสับมากกวข่าคนอสืที่นๆทรีทที่ ทางานนข้อยกวข่า เหลข่าคนททางานทรีที่สอนรวรีและอยซูข่ในคณะนสักรข้อง

ประสานเสรียงหรสือกธิจกรรมอสืที่นๆมานานหลายปปมสักรซูข้สนกอธิจฉาพวกคนทรีที่มาใหมข่ทรีที่ไดข้รสับความสนใจมากกวข่า , สรข้าง
ชรีวธิตชรีวาใหข้แกข่งานรสับใชข้นสัรั้นๆและไดข้รสับตทาแหนข่งผซูข้นทา เหลข่านสักเทศนห์ทรีที่อาวบุโสกวข่ามสักอธิจฉาพวกศธิษยาภธิบาลหรสือผซูข้
ประกาศขข่าวประเสรธิฐหนบุข่มๆทรีที่ประสบความสทาเรล็จซนที่งไมข่ไดข้ลงแรงหนสักหรสือศนกษาคข้นควข้าหรสือเสรียสละเหมสือน
อยข่างทรีที่ผซูข้อาวบุโสกวข่าเหลข่านสัรั้นไดข้กระททา แตข่ความขรีรั้อธิจฉาแบบนสัรั้นทสัรั้งสธิรั้นเปป็นความบาปอยข่างหนนที่ง เราไมข่มรีสธิทธธิธิ์ทจรีที่ ะ
คธิดเกรีที่ยวกสับสธิที่งตข่างๆทรีที่เราสมควรไดข้รสับ พวกเราทบุกคนไดข้รสับจากองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าอยข่างบรธิบซูรณห์เหลสือลข้นเกธินกวข่า
ทรีที่เราสมควรไดข้รบสั แลข้ว หากใจของเราหข่วงใยเกรีที่ยวกสับการททางานของพระครธิสตห์ใหข้สทาเรล็จและถวายเกรียรตธิ
พระองคห์ตอข่ ไป เรากล็ควรชสืนที่ ชมยธินดรีเมสืที่อคนงานใหมข่ๆเขข้ามา แมข้ในชสัที่วโมงทรีที่สธิบเอล็ดของวสัน (หข้าโมงเยล็น) กล็ตาม
“สข่วนการทรีที่ใหข้เกรียรตธิแกข่กสันและกสันนสัรั้น จงถสือวข่าผซูข้อสืที่นดรีกวข่าตสัว” (โรม 12:10) เปป็นแผนการของพระเจข้าเกรีที่ยวกสับ
งานของครธิสเตรียน นรีที่เปป็นจบุดทดสอบหนนที่งทรีที่สทาคสัญยธิที่ง ตรงนรีรั้เราตข้องสทาแดงออกถนงพระคบุณแบบครธิสเตรียน ตรงนรีรั้
ความทะเยอทะยานสข่วนตสัวและความเหล็นแกข่ตสัวสทาแดงตสัวพวกมสันเองออกมาในพวกเราสข่วนใหญข่
เราคธิดวข่าการประยบุกตห์ใชข้โดยตรงของคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้คสือ ใชข้กสับพวกอสัครสาวก พวกเขาตข้องเขข้าใจวข่าคน
งานคนอสืที่นๆอรีกจทานวนมากจะมาภายหลสังพวกเขาซนที่งจะมรีสธิทธธิธิ์ในตทาแหนข่งสซูงๆในอาณาจสักรของพระครธิสตห์ เปาโล
ยสังไมข่ไดข้กลสับใจเชสืที่อดข้วยซรั้ทาในขณะนสัรั้น กระนสัรั้นเขากล็ไมข่ไดข้ดข้อยกวข่าพวกอสัครสาวกเหลข่านรีรั้เลยในเรสืที่องของประทาน
และททางานหนสักมากกวข่าพวกเขาทบุกคนดข้วย (1 คร. 15:9, 10; 2 คร. 11:5, 23-28) พวกอสัครสาวกตข้องไมข่คดธิ วข่า
เพราะพวกเขาจะนสัที่งบนบสัลลสังกห์สธิบสองทรีที่ในอธิสราเอล คนอสืที่นๆทรีที่มาทรีหลสังอาจไมข่ไดข้และไมข่สมควรไดข้รบสั เกรียรตธิยธิที่ง
ใหญข่จากพระเจข้าเมสืที่อพระองคห์ประทานบทาเหนล็จตข่างๆใหข้
การประยบุกตห์ใชข้อกรี แบบทรีที่ประทานใหข้แกข่อสัครสาวกเหลข่านรีรั้กล็จะเกรีที่ยวขข้องกสับพวกคนตข่างชาตธิ พวก
ครธิสเตรียนยธิว, แมข้แตข่พวกอสัครสาวกกล็ตาม, แทบไมข่คข่อยอยากยอมรสับพวกครธิสเตรียนตข่างชาตธิใหข้อยซูข่ในเกณฑห์เดรียว
กสับพวกครธิสเตรียนยธิว (กธิจการ 10; 11:1-3) พวกยธิวทรีที่กลสับใจเชสืที่อในเวลาตข่อมามสักเฝฟ้าดซูพวกครธิสเตรียนตข่างชาตธิ
ใหมข่ๆดข้วยใจอธิจฉา โดยรซูข้สกน วข่าคนเหลข่านสัรั้นเปป็นพวกทรีที่มาใหมข่ ดข้วยเหตบุนรีรั้จนงไมข่มรีภซูมธิหลสังอสันเหมาะสมในเรสืที่องพระ
ราชบสัญญสัตธิเหมสือนทรีที่ชนชาตธิอธิสราเอลมรี แมข้แตข่พวกผซูนข้ ทาครธิสเตรียนยธิวกล็มรีแนวโนข้มทรีที่จะยสืนกรานใหข้พวกคนตข่างชาตธิ
เขข้าสบุหนสัตและกลายเปป็นยธิวอยข่างแทข้จรธิงกข่อนทรีพที่ วกเขาจะเปป็นครธิสเตรียนไดข้ (กธิจการ 15:1, 2) หนสังสสือกาลาเทรีย
ถซูกเขรียนขนรั้นเพสืที่อตอบพวกถสือลสัทธธิยธิวเหลข่านรีรั้ พระเยซซูกทาลสังเตสือนพวกสาวกของพระองคห์ตรงนรีรั้และผซูข้เชสืที่อรบุข่นตข่อๆมา
ไมข่ใหข้อธิจฉาคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มาทรีหลสังในสวนองบุข่นนสัรั้นเพสืที่อทรีที่จะททางาน เราตข้องการคทาเตสือนนรีรั้ในปปัจจบุบสัน มรีคนมากมาย
ทรีที่ไมข่เชสืที่อใจพวกครธิสเตรียนทรีที่บอกวข่าตนไดข้รสับความรอดเมสืที่อพวกเขาอายบุมากแลข้ว และหลายคนกล็เชสืที่อวข่าการกลสับใจ
กข่อนสธิรั้นใจเปป็นเรสืที่องทรีที่เปป็นไปไมข่ไดข้ทสัรั้งๆทรีที่มรีกรณรีของโจรกลสับใจคนนสัรั้นบนกางเขน (ลซูกา 23:39-43) ขอใหข้เรา
ชสืที่นชมยธินดรีในความเมตตาของพระเจข้าทรีที่มรีใหข้แกข่คนอสืที่นๆแทนทรีที่จะมรีความชสัวที่ ในใจเราทรีที่จะอธิจฉาคนอสืที่นๆเมสืที่อพวก
เขาไดข้รบสั พระพรตข่างๆ
พอถนงจบุดนรีรั้ใหข้เราจดจทาบาปของโยนาหห์ทรีที่โมโหเพราะพระเจข้าไดข้ทรงยกโทษชาวนรีนะเวหห์เหลข่านสัรั้น (โย
นาหห์ บททรีที่ 4) คนอธิสราเอลบางคนอธิจฉาเมสืที่อผซูข้ใหญข่เจล็ดสธิบคนนสัรั้นเตล็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณและพยากรณห์ (กดว.
11:16-29) แมข้แตข่ยอหห์นกล็หข้ามคนอสืที่นๆทรีที่ขสับผรีออก แมข้วข่าพวกเขากทาลสังททาแบบนสัรั้นในพระนามของพระเยซซูและ
ควรไดข้รสับคทายกยข่องกล็ตาม (มาระโก 9:38-40; ลซูกา 9:49, 50) นรีที่เปป็นความบาปของพรีที่ชายคนนสัรั้นเชข่นกสันทรีที่ไมข่

เตล็มใจทรีที่จะใหข้บบุตรสบุรยบุข่ สบุราข่ ยผซูข้นสัรั้นไดข้รสับการยกโทษ, ไดข้รวข่ มกธินเลรีรั้ยง และไดข้รบสั การตข้อนรสับกลสับมาโดยบธิดาของ
เขา (ลซูกา 15:25-32) ขอพระเจข้าทรงโปรดหข้ามไมข่ใหข้เรามรีนสัยนห์ตาชสัวที่ (อธิจฉาตารข้อน) เพราะวข่าพระเจข้าทรง
ประเสรธิฐและทรงปฏธิบสัตธิกสับผซูข้อสืที่นดข้วยความเมตตาอสันบรธิบซูรณห์ (ขข้อ 15)
จงเปรรียบเทรียบขข้อ 16 กสับมสัทธธิว 22:14 คนมากมายไดข้รสับเชธิญใหข้มารสับความรอด แตข่เฉพาะคนเหลข่า
นสัรั้นทรีที่หสันมาหาพระครธิสตห์อยข่างสธิรั้นสบุดใจในความเชสืที่อเทข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รสับเลสือกใหข้เปป็นลซูกของพระเจข้า คสือถซูกเลสือกใหข้มา
รสับความรอด (มาระโก 13:20; โรม 16:13; 2 ธส. 2:13)

ลซูกชคำย 2 คนททที่เปลทยที่ นใจ
มธ 21:28-32
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 21:28-32:
ความกลข้าในการพซูดตรงๆของพระเยซซูเปป็นสธิที่งทรีที่มหสัศจรรยห์ พระองคห์ไมข่ไดข้หาชข่องทรีที่จะสรข้างสสันตธิ พระองคห์
ทรงรบุกไลข่พวกฟารธิสรีชวสัที่ เหลข่านรีรั้จนกวข่าพวกเขาจะตข้อนรสับพระองคห์เปป็นพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดหรสือไมข่กตล็ รนงพระองคห์เสรีย
ทรีกที่ างเขน! กสับคนบาปทบุกคนกล็เชข่นกสัน พระเยซซูจะไมข่ทรงสรข้างสสันตธินอกจากคนบาปคนนสัรั้นจะยอมจทานนอยข่างสธิรั้น
สบุดใจ เราตข้องอยซูข่ฝป่ายพระครธิสตห์หรสือไมข่กล็ตอข่ ตข้านพระองคห์, ตข้องรสักพระองคห์หรสือไมข่กล็เกลรียดชสังพระองคห์ (มธ.
6:24; 12:30) พระเยซซูจะไมข่ทรงยอมเปป็นแคข่อาจารยห์คนหนนที่งเทข่านสัรั้น พระองคห์ทรงเปป็นพระบบุตรของพระเจข้าและ
ทรงเรรียกรข้องใหข้ผซูข้คนนมสัสการพระองคห์ในฐานะพระเจข้าและเชสืที่อฟปังพระองคห์ในฐานะองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า นรีที่เปป็นคทา
อบุปมาสสัรั้นๆทรีพที่ ระเยซซูเองทรงอธธิบาย บบุตรชายสองคนนรีรั้ (ขข้อ 28) เปป็นตสัวแทนของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิ
สรีฝาป่ ยหนนที่ง; พวกคนเกล็บภาษรีและหญธิงโสเภณรี คสือเหลข่าคนบาปทรีที่ตที่ทาทรามทรีที่สบุดอรีกฝป่ายหนนที่ง พวกฟารธิสรีและพวกธร
รมาจารยห์เปป็นเหมสือนบบุตรชายคนนสัรั้นทรีที่กลข่าววข่า “ขข้าพเจข้าไปขอรสับ” แตข่กล็ไมข่ไป พวกคนเกล็บภาษรีและหญธิงโสเภณรี
ซนที่งพากสันกลสับใจเชสืที่อภายใตข้การรสับใชข้อสันเปปปี่ยมดข้วยความรสักและเรรียบงข่ายของพระเยซซู และทรีที่ตอข้ นรสับพระองคห์เปป็น
องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าและพระครธิสตห์ กล็เปป็นเหมสือนบบุตรชายคนนสัรั้นทรีที่กลข่าววข่า “ขข้าพเจข้าไมข่ไป” แตข่ภายหลสังไดข้กลสับ
ใจและไปปรนนธิบสัตธิบธิดาของตน คนเกล็บภาษรีและหญธิงโสเภณรีทรีที่กลสับใจใหมข่อยข่างจรธิงใจกล็ดรีกวข่าคนมรีศรีลธรรมทรีที่คธิด
วข่าตสัวเองชอบธรรมและเยข่อหยธิที่งทรีที่สบุดทรีที่ไมข่กลสับใจใหมข่และไมข่เคยบสังเกธิดใหมข่เลย จงเปรรียบเทรียบสข่วนทข้ายของขข้อ
31 กสับ “ถข้าความชอบธรรมของทข่านไมข่ยธิที่งกวข่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรี ทข่านจะไมข่มรี
วสันไดข้เขข้าในอาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” (มธ. 5:20) นรีที่เปป็นคทาสอนเดรียวกสับทรีที่พระเยซซูประทานใหข้แกข่นธิโคเดมสัสใน
ยอหห์น 3:1-7 และในคทาอบุปมาเรสืที่องฟารธิสรีและคนเกล็บภาษรีคนนสัรั้นในลซูกา 18:9-14
ตามทรีที่กลข่าวไวข้ในขข้อ 32 ทข่าทรีทรีที่ไมข่ยอมเชสืที่อและไมข่เชสืที่อฟปังทรีที่มรีตข่อขข่าวประเสรธิฐกล็พสธิ ซูจนห์ถนงใจทรีที่ชสัที่ว ขอใหข้ผซูข้
อข่านทบุกทข่านจทาไวข้วข่าการเมาเหลข้าหรสือเลข่นชซูข้หรสือขโมยของหรสือฆข่าคนกล็ไมข่ใชข่บาปทรีที่ราข้ ยแรงเทข่ากสับการปฏธิเสธพระ
เยซซูครธิสตห์
อรีกครสัรั้งทรีพที่ ระเยซซูทรงเชสืที่อมโยงการรสับใชข้ของยอหห์นผซูข้ใหข้รสับบสัพตธิศมากสับการรสับใชข้ของพระองคห์เอง คน
เหลข่านสัรั้นทรีที่ตข่อตข้านยอหห์นกล็จะตข่อตข้านพระเยซซูเชข่นกสัน มสันควรเปป็นเชข่นนสัรั้นดข้วยเกรีที่ยวกสับนสักเทศนห์ทรีที่ดรีทบุกคนและครซู
สอนขข่าวประเสรธิฐ ขอพระเจข้าทรงโปรดชข่วยเราทรีที่จะอยซูข่ในนรั้ทาพระทสัยของพระเจข้า, เตล็มลข้นดข้วยฤทธธิธิ์เดชของ

พระองคห์, ซสืที่อตรงตข่อหลสักคทาสอนของพระองคห์จนกระทสัที่งพระองคห์จะทรงยสืนยสันตสัวพระองคห์เองวข่าเปป็นพวกเดรียว
กสับเรา และคนทสัรั้งหลายทรีที่ปฏธิเสธเรากล็จะปฏธิเสธพระครธิสตห์, ขณะทรีที่คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ตข้อนรสับเรากล็จะตข้อนรสับพระ
ครธิสตห์ (มธ. 10:14, 15, 40, 41)

ชคำวสวนททที่ดอุรคำห้ ย
มธ 21:33-46 มก 12:1-12 ลก 20:9-19
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 20:9-19:
พระคทาทรีที่มรีเนสืรั้อหาคลข้ายกสันคสือ มสัทธธิว 21:33-46 และมาระโก 12:1-12 ในทรีที่นรีรั้ชนชาตธิอธิสราเอลถซูก
เปรรียบวข่าเปป็นเหมสือนกสับสวนองบุข่นแหข่งหนนที่ง, สวนองบุข่นของพระเจข้า, ซนที่งถซูกปลข่อยเชข่าหรสือถซูกมอบใหข้อยซูข่ในความ
ดซูแลของพวกธรรมาจารยห์, พวกฟารธิสรีและพวกปบุโรหธิตใหญข่ ไมข่ตข้องสงสสัยเลยวข่าพระเยซซูทรงหมายถนงสธิที่งทรีที่คนอสืที่นๆ
กล็คงจะนนกออก – คทาสอนในภาคพสันธสสัญญาเดธิมทรีที่วาข่ ชนชาตธิอธิสราเอลเปป็นสวนองบุข่นของพระเยโฮวาหห์เชข่นในอธิส
ยาหห์ 5:1-7 การดซูแลทรีที่เปปปี่ยมดข้วยความรสักของพระเจข้าทรีที่มใรี หข้แกข่ประชากรของพระองคห์และแผข่นดธิน, ความเจรธิญ
รบุงข่ เรสืองและความสบุขของพวกเขา ถซูกเลข่าซรั้ทา แตข่แทนทรีที่จะออกผลองบุข่นดรีๆ มสันกลสับออกลซูกเปป็นผลองบุข่นเปรรีรั้ยว และ
ดข้วยเหตบุนรีรั้เองพระเจข้าจนงทรงยอมใหข้สวนองบุข่นนสัรั้นถซูกเหยรียบยที่ทา
พระเจข้าทรงหมายความวข่าพระองคห์ทรงอนบุญาตใหข้การพธิพากษาตกใสข่ประชากรเหลข่านสัรั้นและการตก
เปป็นเชลยในบาบธิโลน จงระลนกถนงอธิสยาหห์ 5:7: “เพราะวว่าสวนองทุว่นของพระเยโฮวาหข์จอมโยธาคมือวงศข์วาน
อกิสราเอล และคนยผดาหข์เปป็นหมผว่ไมต้ททที่พระองคข์ทรงชมืที่นพระททย” ธรรมาจารยห์และฟารธิสรีเหลข่านรีรั้ถซูกนสับวข่าเปป็นพวกผซูข้
เชข่า, คนเชข่าสวนทรีที่ถซูกตสัรั้งใหข้ดซูแลแผข่นดธินและประชากรนสัรั้น และพวกเขาควรมรีผลนทามาถวายแดข่พระเจข้า คสือ
บรรดาผลแหข่งความชอบธรรมและคทาสอนตามแบบพระเจข้า แตข่พวกเขากล็ไมข่ไดข้ททาแบบนสัรั้นเลย พวกเขาไมข่ไดข้
ถสือวข่าสวนองบุข่นนสัรั้นเปป็นขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า แตข่ถสือวข่ามสันเปป็นมณฑลของพวกเขาเอง เหมสือนอยข่างทรีที่ผซูข้ปกครอง
ตามแบบชาวโลกคนอสืที่นๆกระททา คบุณไมข่ตข้องประหลาดใจเลยกสับวธิบสัตธิแปดอยข่างนสัรั้นทรีที่พระเยซซูตรสัสแกข่พวกธรรมา
จารยห์และฟารธิสใรี นมสัทธธิว 23
ในขข้อ 10 เราพบวข่าผซูข้รสับใชข้คนนสัรั้นถซูกสข่งไปหาคนเชข่าสวนเหลข่านสัรั้นเพสืที่อเกล็บคข่าเชข่าสทาหรสับผลเหลข่านสัรั้น นสัที่น
หมายความวข่า พวกศาสดาพยากรณห์ไดข้ถซูกสข่งไปหาชนชาตธิอธิสราเอลเพสืที่ออข้อนวอนประชากรเหลข่านสัรั้นใหข้รสักและ
ปรนนธิบสัตธิพระเจข้าทรีที่แทข้จรธิง, ถวายผลแหข่งความเชสืที่อฟปังและการนมสัสการและความสวามธิภสักดธิธิ์แดข่พระองคห์ ศาสดา
พยากรณห์คนแลข้วคนเลข่าไดข้ถซูกสข่งไปและแตข่ละคนถซูกปฏธิเสธ จากนสัรั้นเจข้าของสวนนสัรั้นไดข้สข่งบบุตรผซูข้เปป็นทรีที่รสักของเขา
ไป นสัที่นหมายความวข่าคราวนรีรั้พระเจข้าทรงสข่งพระครธิสตห์พระผซูข้ชข่วยใหข้รอดมา พระเยซซูทรงทราบวข่าพวกเขาจะ
กลข่าววข่า “มาเถกิด ใหต้เราฆว่าเขาเสทย เพมืที่อมรดกจะตกกทบเรา” ดสังนสัรั้นพระเยซซูเจข้าจนงทรงเปปิดเผยใจของคนชสัที่วเหลข่า
นรีรั้ พระองคห์ทรงทราบวข่าพวกเขาเกลรียดชสังพระองคห์และอยากฆข่าพระองคห์
จากนสัรั้นจะเกธิดอะไรขนรั้นกสับพวกคนเชข่าสวนเหลข่านรีรั้? พวกเขาจะถซูกททาลายและสวนองบุข่นนสัรั้นจะถซูกยกใหข้
แกข่ผซูข้อสืที่น นสัที่นหมายความวข่าในปป ค.ศ. 70 ทธิตสสั และกองทสัพโรมของเขาจะททาลายเยรซูซาเลล็มและประชากรจะถซูก

กระจสัดกระจายไปทสัที่วโลก ขข่าวประเสรธิฐจะถซูกมอบใหข้แกข่คนตข่างชาตธิ และพระเจข้าจะทรงมรีผซูข้นทาฝป่ายวธิญญาณคน
อสืที่นๆมาแทนทรีที่พวกยธิวทรีที่เปป็นคนใหญข่คนโต
ขข้อความในขข้อ 17 ถซูกยกมาจากเพลงสดบุดรี 118:22 พระครธิสตห์มสักถซูกแสดงภาพวข่าเปป็นเหมสือนกข้อนหธิน
หรสือศธิลา ศธิลาใหญข่นสัรั้นในถธิที่นทบุรกสันดารซนที่งไดข้ถซูกตรีและปลข่อยนรั้ทาออกมาใหข้ฝซูงชนเปป็นภาพของพระครธิสตห์ เพราะวข่า
1 โครธินธห์ 10:4 กลข่าววข่าชนชาตธิอธิสราเอล “ไดต้ดมืที่มนทั้จาซนที่งไหลออกมาจากศกิลาฝฟ่ายจกิตวกิญญาณททที่ตดกิ ตามเขามา
ศกิลานททั้นคมือพระครกิสตข์”
ตามคทาแกข้ฝปันนสัรั้นของเนบซูคสัดเนสซารห์ทรีที่ฝปันเกรีที่ยวกสับจสักรวรรดธิตาข่ งๆ “หกิน... ถผกตทดมกิใชว่ดวต้ ยมมือ” กข้อนนสัรั้น
ซนที่งจะหลข่นใสข่เทข้าของปฏธิมากรยสักษห์อสันนสัรั้นและบดขยรีรั้มสันจนแหลกเปป็นผบุยผง จากนสัรั้นหธินกข้อนนสัรั้นกล็เตล็มแผข่นดธินโลก
– ศธิลานสัรั้นจะเปป็นพระครธิสตห์ในอาณาจสักรของพระองคห์ (ดนล. 2:44, 45) เราคธิดวข่าพระเยซซูทรงมรีภาพนสัรั้นอยซูข่ใน
หสัวตอนทรีที่พระองคห์ตรสัสวข่า “ผผต้ใดลต้มททบศกิลานททั้น ผผต้นททั้นจะตต้องแตกหทกไป แตว่ศกิลานททั้นจะตกททบผผต้ใด กก็จะบดขยททั้ผผต้นททั้น
จนแหลกเปป็นผทุยผง”
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่โจมตรีหธินนสัรั้นจะแตกหสักไป แตข่ในวสันแหข่งการพธิพากษาพระครธิสตห์จะทรงบดขยรีรั้คนเหลข่านสัรั้น
ทรีที่เกลรียดชสังพระองคห์และปฏธิเสธพระองคห์จนแหลกเปป็นผบุยผง พระครธิสตห์ทรงเปป็น “ศกิลาอทนมทชทวตกิ อยผว่ ซนที่งมนทุษยข์ไดต้
ปฏกิเสธไมว่ยอมรทบแลต้ว แตว่วว่าพระเจต้าทรงเลมือกไวต้ และทรงคว่าอทนประเสรกิฐ” (1 ปต. 2:4) เราทสัรั้งหลายทรีเที่ ปป็นศธิลา
ทรีที่มรีชวรี ธิตกล็ถซูกสรข้างขนรั้นบนรากฐานนสัรั้น เปป็น “พระนกิเวศฝฟ่ายวกิญญาณ”
พระครธิสตห์ยสังทรงเปป็น “ศกิลามทุมเอก” เชข่นเดรียวกสับ “เปป็นศกิลาททที่ทจาใหต้สะดทุด และเปป็นกต้อนหกินททที่ทจาใหต้ขทุว่น
เคมืองใจ” แกข่เหลข่าคนชสัที่วดข้วย (1 ปต. 2:4-8) พระครธิสตห์ ไมข่ใชข่เปโตร, ไมข่ใชข่คทาสารภาพบางอยข่าง, ทรงเปป็นราก
ฐานของครธิสตจสักร “เพราะวว่าผผต้ใดจะวางรากอมืที่นอทกไมว่ไดต้แลต้ว นอกจากททวที่ างไวต้แลต้วคมือพระเยซผครกิสตข์” (1 คร.
3:11)
จงใหข้ทบุกคนทรีที่ไดข้ดทารงตทาแหนข่งตข่างๆทรีที่มรีความรสับผธิดชอบพธิจารณาการพธิพากษาอสันนข่ากลสัวทรีที่จะตกแกข่คน
เหลข่านสัรั้นทรีที่ใชข้ตทาแหนข่งผซูข้นทาฝป่ายวธิญญาณของตนในทางทรีที่ผดธิ การลงโทษอสันนข่ากลสัวตข้องตกแกข่คนเหลข่านสัรั้นทรีที่
บธิดเบสือนขข่าวประเสรธิฐ บางคนมาในคราบแกะ “แตว่ภายในเขารต้ายกาจดทุจสทุนทขปฟ่า” พระเยซซูตรสัสไวข้ในมสัทธธิว
7:15 คนไมข่เชสืที่อบางคนสวมเสสืรั้อคลบุมบธิชอป พวกอาจารยห์สอนศาสนาในโรงเรรียนพระครธิสตธรรมและวธิทยาลสัย
พระคสัมภรีรทห์ สัรั้งหลายจรธิงๆแลข้วมสักเปป็นเหลข่าศสัตรซูของพระครธิสตห์และพระคสัมภรีรห์, ผซูข้เชข่าสวนทรีที่ไมข่ยอมมอบผลของ
สวนองบุข่นนสัรั้นใหข้แกข่เจข้าของสวนและทรีที่อยากฆข่าบบุตรคนนสัรั้นเสรีย พวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีชสัที่วทรีไที่ มข่ยอมเชสืที่อใน
ความเปป็นพระเจข้าและสธิทธธิอทานาจของพระเยซซูครธิสตห์มรีคนมากมายในโลกศาสนาทรีที่เดธินตามรอยของพวกเขาและ
พวกเขาจะเจอกสับการพธิพากษาแบบเดรียวกสันภายใตข้ความกรธิวรั้ ของพระเจข้า
ขข้อ 19 และทรีที่ตามมาบอกเราวข่าพวกปบุโรหธิตใหญข่และพวกธรรมาจารยห์ “รผอต้ ยผว่วาว่ พระองคข์ไดต้ตรทสคจา
อทุปมานททั้นกระทบพวกเขาเอง”

คนรบับเชริญในงคำนเลทนี้ยงททที่ไมก่มทเสรือนี้ สคคำหรบับงคำน
มธ 22:1-14
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 22:1-14:
คทาอธธิบายนรีรั้คลข้ายกสับเรสืที่องทรีที่ถซูกใหข้ไวข้ในลซูกา 14:16-24 จงสสังเกตความแตกตข่างเหลข่านรีรั้ ในเรสืที่องนรีรั้กลข่าวถนง
“กษสัตรธิยห์องคห์หนนที่ง ซนที่งไดข้จดสั พธิธรีอภธิเษกสมรสสทาหรสับราชโอรสของทข่าน” ขณะทรีที่คทาอบุปมาในลซูกานสัรั้นกลข่าววข่า “มรี
ชายคนหนนที่งไดข้ททาการเลรีรั้ยงใหญข่” ราชโอรสของกษสัตรธิยให์ นมสัทธธิวคสือ “ชายคนหนนที่ง” นสัรั้นในลซูกา ขข่าวประเสรธิฐทรีที่
เรรียบเรรียงโดยมสัทธธิวแสดงภาพพระเยซซูในฐานะกษสัตรธิยห์ของพวกยธิวทรีที่จะเสดล็จมานสัรั้น และความคธิดเรสืที่องอาณาจสักร
นสัรั้นไมข่ไดข้ถซูกเนข้นยรั้ทาในลซูกาเทข่ากสับในมสัทธธิว ในทรีที่นรีรั้กษสัตรธิยห์ถซูกแสดงภาพวข่าสข่งกองทสัพของพระองคห์ออกไปเพสืที่อ
ททาลายพวกฆาตกรทรีที่ฆข่าพวกผซูข้รบสั ใชข้ของพระองคห์ (พวกศาสดาพยากรณห์) และเพสืที่อเผาเมสืองของพวกเขาเสรีย (ขข้อ
7) ขณะทรีที่เรสืที่องนรีรั้ถซูกเวข้นไวข้โดยคทาอบุปมาในลซูกา 14:16-24 นรีที่ถซูกตสัรั้งใจใหข้หมายถนงกรบุงเยรซูซาเลล็มโดยเฉพาะ ขณะทรีที่
ขข่าวประเสรธิฐทรีที่เรรียบเรรียงโดยลซูกามรีการประยบุกตห์ใชข้ทรีที่กวข้างกวข่า สข่วนของคทาอบุปมานรีรั้ทรีที่กลข่าวถนงเสสืรั้อสทาหรสับงาน
สมรส (ขข้อ 11-13) ถซูกเวข้นไวข้ในลซูกา คทาอบุปมาตข่างๆเปป็นเพรียงภาพประกอบ พระเยซซูทรงคธิดคทาอบุปมาเหลข่านรีรั้ของ
พระองคห์ขนรั้นมาเอง พระองคห์นข่าจะเลข่าคทาอบุปมาเรสืที่องเดรียวกสันนรีรั้ซรั้ทาหลายๆครสัรั้งใหข้ฝซูงชนทรีที่แตกตข่างกสันไปฟปังในหลาย
วาระทรีที่แตกตข่างกสัน โดยทรงดสัดแปลงมสันใหข้เขข้ากสับโอกาส เหมสือนกสับทรีที่เหลข่านสักเทศนห์ในปปัจจบุบสันเทศนาคทาเทศนา
เดธิมซรั้ทาๆในหสัวขข้อเดธิมๆและดสัดแปลงพวกมสันใหข้เหมาะกสับโอกาส พระเยซซูทรงสอนหลายเรสืที่องเหลสือเกธินจนคทา
สอนทบุกเรสืที่องไมข่สามารถถซูกใสข่ไวข้ในขข่าวประเสรธิฐเลข่มใดเลข่มหนนที่งหรสือใสข่ไวข้ในทบุกเลข่มไดข้ (ยอหห์น 20:30, 31;
21:25)
“อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์เปรรียบเหมสือน...” นรีที่เปป็นคทาอบุปมาหนนที่งทรีที่ตรีความเสข้นทางของเหตบุการณห์ตาข่ งๆ
จนกวข่าพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมา “กษสัตรธิยห์องคห์หนนที่ง” ทรีที่วาข่ นรีรั้คสือ พระเจข้าพระบธิดา “ราชโอรสของทข่าน” คสือพระ
เยซซูครธิสตห์ “พธิธอรี ภธิเษกสมรส” จะเกธิดขนรั้นตข่อจากการรสับขนรั้นไปของพวกวธิสบุทธธิชนเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จมาในฟฟ้า
อากาศเพสือที่ มารสับเราทสังรั้ หลาย ครธิสตจสักรถซูกเปรรียบวข่าเปป็นเหมสือนเจข้าสาวคนหนนที่ง (2 คร. 11:2; อฟ. 5:27) หลสัง
จากการรสับขนรั้นไปนสัรั้น เมสืที่อเราถซูกรสับขนรั้นไปพบกสับพระครธิสตห์ในฟฟ้าอากาศ เราจะไมข่ไปจากพระองคห์อกรี เลย (1 ธส.
4:17) ดสังนสัรั้นนสัที่นจนงอาจถซูกเปรรียบไดข้วข่าเปป็นเหมสือนกสับการสมรส ดซู วธิวรณห์ 19:7-9 ซนที่งบข่งบอกวข่าการสมรสนสัรั้นเกธิด
ขนรั้นในสวรรคห์ในระหวข่างชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งบนแผข่นดธินโลกและกข่อนพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมา
กสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนและพวกทซูตสวรรคห์ อยข่าสสับสนเรสืที่องนรีรั้กสับภาพเปรรียบเดรียวกสัน (การสมรส) ทรีที่ถซูกใชข้เกรีที่ยวกสับนคร
เยรซูซาเลล็มแหข่งสวรรคห์เมสืที่อมสันลงมาจากสวรรคห์สซูข่แผข่นดธินโลกใหมข่หลสังจากทรียที่ บุคพสันปปสธิรั้นสบุดลง (วว. 21:2) ภาพ
เปรรียบของการสมรสกล็ถซูกใชข้เกรีที่ยวกสับพระเยโฮวาหห์และชนชาตธิอธิสราเอลในภาคพสันธสสัญญาเดธิมเชข่นกสัน (อสย.
54:5; ยรม. 3:14; ฮชย. 2:19, 20)
ตรงนรีรั้เปป็นการกลข่าวซรั้ทาความจรธิงของคทาอบุปมาเรสืที่องทรีที่มากข่อนหนข้าทรีที่เกรีที่ยวกสับเจข้าของบข้านทรีที่ตข้องการผล
จากสวนองบุข่นของเขา (มธ. 21:33-43) ผซูข้รบสั ใชข้เหลข่านสัรั้นเปป็นตสัวแทนของพวกศาสดาพยากรณห์ทรีที่ไดข้ถซูกสข่งมายสัง
ชนชาตธิอธิสราเอลซรั้ทาแลข้วซรั้ทาเลข่า คทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ พรข้อมกสับคทาสอนของมสันเกรีที่ยวกสับราชโอรสของกษสัตรธิยห์และงาน
อภธิเษกสมรสและเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรส แสดงใหข้เหล็นอยข่างชสัดเจนวข่าศาสดาพยากรณห์เหลข่านสัรั้นทบุกคนไดข้เทศนา

แผนการแหข่งความรอดเดรียวกสับทรีที่ใหข้ไวข้ในภาคพสันธสสัญญาใหมข่ ดซู ลซูกา 24:25-27, 44; ยอหห์น 5:46; และโดย
เฉพาะอยข่างยธิที่ง กธิจการ 10:43
“แตข่เขาไมข่ใครข่จะมา” (ขข้อ 3) มสันเปป็นการตอบสนองของเหลข่าคนบาปทรีที่มรีตข่อพระคบุณของพระเจข้าและ
มสันเปป็นเชข่นนสัรั้นเหมสือนเดธิมในปปัจจบุบสัน คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ตอบรสับคทาเชธิญกล็เปป็นขข้อยกเวข้น “ดข้วยผซูข้ทรีที่ไดข้รสับเชธิญกล็มาก แตข่
ผซูข้ททรีที่ รงเลสือกกล็นข้อย” (ขข้อ 14) ดซู ยอหห์น 1:11 และ ยอหห์น 5:40 เหลข่านสักเทศนห์และอาจารยห์ควรทราบลข่วงหนข้า
วข่าชาวโลกจะไมข่รสับความรอดทบุกคน เราสามารถฉบุดบางคนออกมาจากไฟไดข้ (ยซูดาส 23) แตข่เราไมข่สามารถดสับไฟ
แหข่งความบาปในโลกนรีรั้ไดข้ เมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาในคราวสธิรั้นยบุค จะมรีขข้าวละมานอยซูข่ทาข่ มกลางขข้าวสาลรี,
ปลาทรีที่ไมข่ดอรี ยซูข่ในอวน, เชสืรั้ออยซูข่ในแปฟ้งดธิบ, พวกนกทรีที่ไมข่ดรีในตข้นไมข้แหข่งสถาบสันทางศาสนาตข่างๆ (มธ. บททรีที่ 13) คน
เหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รบสั เชธิญอยซูข่กข่อนแลข้ว (ขข้อ 3) กล็ถซูกเรรียกมากข่อน พระครธิสตห์เสดล็จมาหาพวกยธิวกข่อน พระองคห์ไดข้ทรง
เลสือกชนชาตธิอธิสราเอลใหข้เปป็นประชาชาตธิหนนที่งทรีที่ถซูกเลสือกสรรมาตลอดหลายรข้อยปปและไดข้ทรงสข่งพวกศาสดา
พยากรณห์ของพระองคห์มาหาพวกเขา พระองคห์ไดข้ประทานพระราชบสัญญสัตธิและเหลข่าศาสดาพยากรณห์และพระ
คสัมภรีรห์ภาคพสันธสสัญญาเดธิมใหข้แกข่พวกเขา (โรม 3:1, 2; 9:4, 5) พวกเขาไดข้รสับฝากไวข้มากเหลสือเกธิน พระองคห์จนงจะ
ทรงเรรียกเอาจากพวกเขามาก (ลซูกา 12:47, 48)
จงสสังเกตวข่าขข่าวประเสรธิฐไดข้ถซูกปฏธิเสธอยข่างไร (ขข้อ 5)
1. “เขากล็เพธิกเฉยเสรีย” ผซูข้คนไมข่เหล็นความบาปหรสือความตายและความรอดเปป็นเรสืที่องทรีที่จรธิงจสัง มสันเปป็น
ความผธิดพลาดอยข่างมหสันตห์ (ฮบ. 2:1-3) ความพยายามแรกของซาตานคสือ การเอาเมลล็ดพสืชแหข่งขข่าวประเสรธิฐ
ออกไปจากใจ (มธ. 13:4, 19)
2. พวกเขา “ไปเสรีย” (ตามทางของพวกเขา) ทางของมนบุษยห์เองเปป็นทางแหข่งความบาป (อสย. 53:6;
55:7, 8) เราตข้องสละทธิรั้งทางของเราเองเพสืที่อทรีที่จะไดข้รบสั ความรอด “มรีทางหนนที่งซนที่งคนเราดซูเหมสือนถซูก แตข่มสันสธิรั้นสบุด
ลงทรีทที่ างของความมรณา” (สภษ. 14:12) ตสังรั้ แตข่อาดสัมไดข้ททาบาป เดล็กทบุกคนทรีที่เกธิดมากล็ถซูกททาใหข้แปดเปปปื้อนดข้วย
บาปจนความคธิดตามเนสืรั้อหนสังคสือ ความเปป็นศสัตรซูกสับพระเจข้าและไมข่สามารถททาใหข้พระเจข้าพอพระทสัยไดข้ (รม. 8:7;
1 คร. 15:21, 22) ผซูข้คนทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์กล็เปป็นเหมสือนคนเหลข่านรีรั้ทรีที่ “ไปตามทางตข่างๆของพวกเขา” การไป
ตามทางของคบุณเองหมายถนงความตาย ผซูข้คนรสักทางชสัวที่ ของตสัวเองและยนดความบาปไวข้แนข่น นสัที่นเปป็นเหตบุวข่าททาไม
พวกเขาจนงถซูกปรสับโทษ (ยอหห์น 3:18-21)
3. คนหนนที่งไป “ไรข่นาของตน อรีกคนหนนที่งกล็ไปททาการคข้าขาย” มสันเปป็นความบาปไหมทรีที่จะไปททานาหรสือ
ททางานในรข้านคข้า? มสันเปป็นความบาปทรีที่ใครสสักคนจะททาเชข่นนสัรั้นแทนทรีที่จะวางใจเชสืที่อพระครธิสตห์ มสันเปป็นความบาปทรีที่
จะกธินหรสือนอนหรสือใหข้ความสนใจกสับสธิที่งอสืที่นใดกล็ตามในโลกกข่อนทรีที่จะใสข่ใจเรสืที่องความรอดแหข่งจธิตวธิญญาณของคบุณ
พระเยซซูทรงสอนวข่าคนๆนสัรั้นเปป็นคนโงข่ คสือผซูข้ทรีที่ใสข่ใจเรสืที่องอาหารและเครสืที่องดสืที่มเมสืที่อเขาไมข่ไดข้มสัที่งมรีจทาเพาะพระเจข้า
(ลซูกา 12:16-21) แมข้แตข่ “การไถนาของคนชสัที่วกล็เปป็นความบาป” (สภษ. 21:4) และอรีกครสังรั้ “สธิที่งใดกล็ตามทรีที่ไมข่ไดข้
เกธิดจากความเชสืที่อกล็เปป็นบาปทสัรั้งสธิรั้น” (โรม 14:23) ตามทรีที่ขข้อพระคสัมภรีรห์เหลข่านรีรั้กลข่าว ทบุกความคธิด, คทาพซูดและ
การกระททาของคนบาปผซูข้ปฏธิเสธพระครธิสตห์กล็ไมข่เปป็นทรีที่พอพระทสัยตข่อพระเจข้า เพราะวข่า “แตข่ถข้าไมข่มรีความเชสืที่อแลข้ว
จะเปป็นทรีที่พอพระทสัยของพระองคห์กล็ไมข่ไดข้เลย” (ฮบ. 11:6) หากการททาไรข่ไถนาหรสือคข้าขายอยซูข่ในทรีที่อสันเหมาะสม

ของมสัน มสันกล็เปป็นรองตข่อจากความรอดและการยอมเชสืที่อฟปังพระประสงคห์ของพระเจข้า หากสธิที่งเหลข่านรีรั้มากข่อนการ
ททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทสัย สธิที่งดรีๆเหลข่านรีรั้กล็กลายเปป็นความชสัวที่ รข้าย ดสังนสัรั้นการรสักภรรยาหรสือบบุตรหรสือบธิดา
มารดาหรสือเพสืที่อนบข้านนสัรั้นเปป็นสธิที่งทรีที่ดรีและทรงบสัญชาใหข้เรากระททา แตข่หากความรสักนสัรั้นมากข่อนความรสักทรีที่มใรี หข้แกข่
พระเจข้า มสันกล็เปป็นบาปอยข่างหนนที่ง (ลซูกา 14:26) จงจทาไวข้วข่ามสันเปป็นบาปอยข่างหนนที่งทรีที่จะไปตามทางของคบุณเองและ
ใสข่ใจไรข่นาหรสือสธินคข้าของคบุณหากวข่าคบุณไมข่มรีสสันตธิสบุขกสับพระเจข้ากข่อนและอยซูข่ในพระประสงคห์อสันดรีของพระองคห์
4. ขข้อ 6 กลข่าวถนงวธิธทรี รีที่พวกยธิวปฏธิบสัตธิอยข่างหยาบชข้าตข่อเหลข่าศาสดาพยากรณห์ของพระเจข้า พวกเขา
“ททาการอสัปยศตข่างๆแลข้วฆข่าเสรีย” มสันยสังแสดงใหข้เราเหล็นหสัวใจของคนทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ดวข้ ย คนเหลข่านสัรั้นทรีที่
ปฏธิเสธพระครธิสตห์กล็เปป็นฆาตกรในใจและมรีความผธิดในเรสืที่องความตายของพระครธิสตห์ คนบาปคนใดทรีที่ไมข่ยอม
ตข้อนรสับพระครธิสตห์ใหข้เปป็นพระผซูข้ชข่วยใหข้รอด หากพระเยซซูทรงอยซูตข่ รงหนข้าเขาและทรงคาดคสัรั้นเขา คนๆนสัรั้นกล็จะ
เกลรียดชสังพระองคห์และตรนงพระองคห์ทกรีที่ างเขนเหมสือนกสับทรีที่พวกผซูข้นทายธิวเหลข่านรีรั้ไดข้กระททาผซูข้มรีศรีลธรรมแตข่ภายนอก
เราคธิดถนงการปฏธิเสธพระครธิสตห์วาข่ เปป็นบาปอยข่างหนนที่งทรีที่นข่านสับถสือมากๆ แตข่มสันเลวรข้ายกวข่าฆาตกรรมและเปป็น
ความบาปนสัรั้นเองทรีที่ไดข้นทาไปสซูข่การตรนงพระครธิสตห์ทกรีที่ างเขน
ขข้อ 7 เปป็นคทาพยากรณห์หนนที่งเกรีที่ยวกสับสธิที่งทรีที่จะเกธิดขนรั้นกสับเยรซูซาเลล็ม จงเปรรียบเทรียบมสันกสับมสัทธธิว 23:3439; 24:1, 2; ลซูกา 21:20-24 ความพธินาศของกรบุงเยรซูซาเลล็มทรีที่ถซูกพยากรณห์ไวข้นรีรั้ไดข้เกธิดขนรั้นจรธิงแลข้วในปป ค.ศ. 70
เมสืที่อกรบุงนสัรั้นไดข้กบฏและถซูกลข้อมและถซูกตรีแตกโดยกองทสัพโรมภายใตข้ทธิตสสั ยธิวจทานวนมหาศาลไดข้ถซูกฆข่าตายและ
พวกยธิวทรีที่เหลสือกล็ถซูกกระจสัดกระจายไปทสัที่วโลก
อยข่างไรกล็ตาม ขข้อ 7 เปป็นภาพของพระพธิโรธของพระเจข้าทรีที่มรีตข่อคนบาปทบุกคนทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์
หลสังจากคทาเชธิญหลายครสังรั้ ทรีที่สข่งไปยสังพวกแรกทรีที่ไดข้รสับเชธิญ ซนที่งเปป็นภาพแสดงถนงพวกยธิว (ขข้อ 3, 4) ผซูข้รบสั ใชข้
เหลข่านสัรั้นกล็ไดข้รบสั คทาบสัญชาใหข้ไปเชธิญคนทสัรั้งปวงทรีที่พวกเขาพบเจอ (ขข้อ 9, 10) ในสข่วนแรกของขข่าวประเสรธิฐทรีเที่ รรียบ
เรรียงโดยมสัทธธิว สธิบสองคนนสัรั้นกล็ถซูกสสัที่งไมข่ใหข้ไปหาพวกคนตข่างชาตธิหรสือคนสะมาเรรียกข่อน แตข่ใหข้ไปหา “แกะหลง
ของวงศห์วานอธิสราเอลดรีกวข่า” (มธ. 10:5, 6) นรีที่ดซูเหมสือนจะเปป็นนโยบายของพระเยซซูเชข่นกสัน ตอนทรีที่พระองคห์ทรง
เสนออาณาจสักรนสัรั้นใหข้แกข่ชนชาตธิอธิสราเอล (มธ. 15:24) แตข่ประชาชาตธิยธิวนสัรั้นไมข่ยอมใหข้พระครธิสตห์เปป็นกษสัตรธิยห์,
ไมข่กลสับใจจากบาปทสัรั้งหลายของพวกเขา, และดสังนสัรั้นพระองคห์จงน ทรงเรธิที่มเชธิญชวนคนทบุกคนใหข้มาหาพระองคห์ คสือ
คนทสัรั้งปวงทรีที่เหนล็ดเหนสืที่อยและแบกภาระหนสัก (มธ. 11:28-30) พระเยซซูเองทรงปฏธิบสัตธิตามแผนการนสัรั้นซนที่งผซูข้รสับใชข้
เหลข่านสัรั้นถซูกบสัญชาใหข้ปฏธิบสัตธิตามและไดข้ปฏธิบสัตธิตามจรธิงๆดสังทรีที่ถซูกบอกในขข้อ 9 และ 10 พระองคห์ทรงตข้อนรสับพวก
คนเกล็บภาษรีและพวกหญธิงโสเภณรี, คนตข่างชาตธิและชาวสะมาเรรีย, คสือทบุกคนทรีที่ยอมกลสับใจใหมข่ มสันเปป็นเชข่นนสัรั้น
เชข่นกสันจนทบุกวสันนรีรั้ คทาอบุปมานรีรั้ไมข่ไดข้หมายความวข่าพระเจข้าเคยปฏธิเสธผซูข้ทรีที่สทานนกผธิดอยข่างจรธิงใจ แตข่มรีไวข้เพสืที่อแสดง
ใหข้เหล็นวข่าพระเจข้าทรงสทาแดงพระเมตตาพธิเศษมากขนาดไหนแกข่พวกยธิว คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไมข่ฟปังขข่าวประเสรธิฐกข่อน
อาจสซูญเสรียโอกาสของตนไปกล็ไดข้ มรีคนอสืที่นๆอรีกมากมายทรีที่ยากจนและบาปหนาทรีที่ตข้องการขข่าวประเสรธิฐ ขอบคบุณ
พระเจข้าทรีที่งานสมรสนสัรั้นจะเตล็มไปดข้วยแขกทรีที่มารข่วมงาน ทบุกคนไดข้รสับเชธิญ พระเจข้าไมข่ทรงประสงคห์ใหข้ผซูข้หนนที่งผซูข้ใด
พธินาศเลย (2 ปต. 3:9) แตข่ไมข่ใชข่ทบุกคนทรีที่ไดข้รสับเชธิญจะยอมมา (ขข้อ 14)

งานสมรสนสัรั้นหมายถนงการพบกสันอสันเปปปี่ยมสงข่าราศรีของพระครธิสตห์กบสั เหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์ในฟฟ้า
อากาศเมสืที่อพระองคห์เสดล็จมาเปป็นครสัรั้งทรีที่สอง (1 ธส. 4:13-18) เสสืรั้อสทาหรสับงานสมรสนสัรั้นคสือความรอด ครธิสเตรียน
ทบุกคนถซูกปกคลบุมดข้วยความชอบธรรมของพระครธิสตห์ พระองคห์ “ทรงเปป็นจบุดจบของพระราชบสัญญสัตธิ เพสืที่อใหข้ทกบุ
คนทรีที่มรีความเชสืที่อไดข้รสับความชอบธรรม” (โรม 10:4) ครธิสเตรียนทบุกคนใหข้สสันดานบาปของตนถซูกปกคลบุม, ถซูกซข่อน,
และถซูกชทาระคข่าแลข้ว จนบาปทสัรั้งหลายของเขาไมข่ถซูกนทามาปรสับโทษเขาอรีกตข่อไป (โรม 4:5-8) ความชอบธรรมของ
เราเองเปป็นเพรียงเศษผข้าขรีรั้รธิรั้วสกปรกๆ (อสย. 64:6) แตข่เนสืที่องจากพระครธิสตห์ไดข้ทรงสธิรั้นพระชนมห์รสับโทษบาปแทน
เราแลข้ว ความชอบธรรมของพระองคห์จนงถซูกใสข่เขข้าในบสัญชรีของเรา เสสืรั้อแหข่งความชอบธรรมนรีรั้ถซูกแสดงเปป็นภาพ
โดยเสสืรั้อตสัวใหมข่นสัรั้นทรีที่บธิดาสวมใหข้บบุตรสบุรบุข่ยสบุรข่ายคนนสัรั้น (ลก. 15:22) เมสืที่อบารทธิเมอสัสผซูข้ตาบอดคนนสัรั้นถซูกรสักษาใหข้
หายแลข้ว เขากล็โยนเสสืรั้อผข้าขอทานของตนทธิรั้งไป (มาระโก 10:50) เหมสือนกสับผซูข้เชสืที่อใหมข่ทรีที่ไมข่พนที่งพาชรีวธิตของตนอรีก
ตข่อไป แตข่พสักพธิงอยข่างปลอดภสัยอยซูข่ในพระราชกธิจทรีที่เสรล็จสธิรั้นแลข้วของพระครธิสตห์ กษสัตรธิยห์แหข่งบาบธิโลนไดข้ยกชซูศรรี ษะ
ของเยโฮยาครีน, ตสัรั้งเขาบนบสัลลสังกห์หนนที่ง, เปลรีที่ยนเสสืรั้อผข้านสักโทษของเขาและเยโฮยาครีน “ไดข้รสับประทานทรีที่โตบ๊ะเสวย
ของกษสัตรธิยห์เปป็นปกตธิทบุกวสันตลอดชรีวธิต” (2 พกษ. 25:27-30) แนข่นอนวข่านรีที่เปป็นภาพของลซูกของพระเจข้าคนหนนที่ง
ทรีที่ไดข้รสับการยกโทษแลข้ว; บาปตข่างๆของเขาถซูกปกคลบุมแลข้วดข้วยความชอบธรรมของพระครธิสตห์และเขาไดข้รสับ
ประทานจากโตบ๊ะของพระเจข้า เราจะครอบครองกสับพระองคห์ดข้วย! เสสืรั้อผข้างดงามเหลข่านสัรั้นทรีที่เยรซูซาเลล็ม, นคร
บรธิสบุทธธิธิ์นสัรั้น, จะสวมใสข่เมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จมาครอบครอง (อสย. 52:1) แสดงถนงความชอบธรรมซนที่งจะเปป็นเสสืรั้อผข้า
ของเหลข่าวธิสบุทธธิชนในงานเลรีรั้ยงสมรสนสัรั้น ในอธิสยาหห์ 61:10 ศาสดาพยากรณห์ผซูข้นสัรั้นชสืที่นชมยธินดรีทรีที่ “พระองคห์ไดข้ทรง
สวมขข้าพเจข้าดข้วยเสสืรั้อผข้าแหข่งความรอด พระองคห์ทรงคลบุมขข้าพเจข้าดข้วยเสสืรั้อแหข่งความชอบธรรม” นสัที่นมรีความหมาย
เดรียวกสับเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรสนสัรั้นของมสัทธธิว 22:11, 12
บางคนจะพยายามรอดโดยการงานตข่างๆของตสัวเองและไมข่พนที่งพระโลหธิต เหมสือนทรีที่คาอธินไดข้กระททา
(ปฐก. 4:3-5) และเหมสือนกสับฟารธิสรีคนนสัรั้นทรีที่ไปอธธิษฐานทรีที่พระวธิหาร (ลซูกา 18:10-12) แตข่คนบาปทรีที่ชสัที่วและนข่า
สสังเวชเมสืที่อถซูกปกคลบุมในเสสืรั้องานสมรสนสัรั้นแหข่งความชอบธรรมของพระครธิสตห์ กล็ดดซู รีในสายพระเนตรของพระเจข้า
มากกวข่าฟารธิสรีคนนสัรั้นทรีที่อธธิษฐาน, ถวายสธิบลด, ถสืออดอาหาร, และไปครธิสตจสักรในความดรีของเขาเอง
ผซูข้คนสมสัยนรีรั้โอข้อวดเสรียงดสังเกรีที่ยวกสับความดรีของตสัวเอง และพวกเขามรีขข้ออข้างเยอะแยะไปหมด แตข่พวกคน
ดรีมรีศรีลธรรมทรีที่เหล็นวข่าตสัวเองชอบธรรมทบุกคนกล็จะ “พซูดไมข่ออก” (ขข้อ 12) จะไมข่มรีขข้ออข้างเลยเมสืที่อคนบาปทรีที่ปฏธิเสธ
พระครธิสตห์ไดข้พบกสับพระเจข้า!
ขข้อ 13 เปป็นภาพของนรกจรธิงๆ คสือสถานทรีที่แหข่ง “ทรีที่มสืดภายนอก” ซนที่งเปป็นทรีที่ๆมรีการรข้องไหข้และขบเขรีรั้ยว
เครีรั้ยวฟปัน นรกเปป็นสถานทรีที่แหข่งความมสืด เหมสือนกสับทรีที่ถซูกกลข่าวถนงเชข่นกสันในยซูดาส 13
จงเปรรียบเทรียบขข้อ 14 กสับมสัทธธิว 20:16 นรกเปป็นสถานทรีที่ๆนข่ากลสัวมากเหลสือเกธินจนมรีการทรมานอยซูข่
หลายระดสับ “ผซูข้ทรีที่ไดข้รสับเชธิญกล็มาก” นสัที่นคสือ ทบุกคนไดข้รสับเชธิญใหข้มายสังงานเลรีรั้ยงสมรสนรีรั้ “ผซูข้ทรีที่ทรงเลสือกกล็นข้อย”;
ไมข่มรีผซูข้ใดสามารถเขข้าไปในงานเลรีรั้ยงสมรสนรีรั้ไดข้นอกจากคนเหลข่านสัรั้นทรีที่เตล็มใจรสับเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรสนสัรั้นลข่วงหนข้า
โดยความเชสืที่อ

ตห้นมะเดรือที่ และอนคำคต
มธ 24:32-35 มก 13:28-31 ลก 21:29-33
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 21:29-33:
จงเปรรียบเทรียบพระคทาตอนนรีรั้กสับมสัทธธิว 24:32, 33; มาระโก 13:28, 29 อยข่าสสับสนชข่วงเวลาทรีที่พระองคห์
ทรงหมายถนง นรีที่เปป็น “สกิทั้นความททุกขข์ลจาบากแหว่งวทนเหลว่านททั้นแลต้ว” (มธ. 24:29) นรีที่คสือหลสังจากทรีพที่ วกเขาจะ “เหก็น
บทุตรมนทุษยข์เสดก็จมาในเมฆ ทรงฤทธานทุภาพและสงว่าราศทเปป็นอทนมาก” (ลซูกา 21:27) จทาไวข้วข่าเหลข่าผซูข้เชสืที่อชาวยธิว
สนใจเรสืที่องการกลสับสซูข่สภาพเดธิมของประชาชาตธิอธิสราเอลและนรีที่คสือพระพรทรีที่ทรงสสัญญาไวข้ตรงนรีรั้ เมสืที่อพระผซูข้ชข่วยใหข้
รอดทรงปรากฏ เมสืที่อนสัรั้นตามทรีที่กลข่าวไวข้ในมสัทธธิว 24:31 “พระองคข์จะทรงใชต้เหลว่าทผตสวรรคข์ของพระองคข์มาดต้วย
เสทยงแตรอทนดทงยกิที่งนทก ใหต้รวบรวมคนทททั้งปวงททพที่ ระองคข์ทรงเลมือกสรรไวต้แลต้วจากลมทททั้งสทที่ทกิศนททั้น ตททั้งแตว่ททที่สทุดฟฝ้าขต้าง
นททั้จนถนงททที่สทุดฟฝ้าขต้างโนต้น” และนทาพวกเขากลสับคสืนสซูข่ปาเลสไตนห์ นสัที่นคสือการรวบรวมชนชาตธิอธิสราเอลกลสับมาซนที่งมรี
บอกลข่วงหนข้าไวข้ในอธิสยาหห์ 11:10-16, ในเยเรมรียห์ 23:1-8, ในพระราชบสัญญสัตธิ 30:1-6, และในกธิจการ 15:16
“ชทวที่ อายทุนททั้” ทรีที่ “จะไมว่ลว่วงลทบไปจนกวว่าสกิที่งทททั้งปวงนททั้จะสจาเรก็จ” ในขข้อ 32 คสืออะไร? ดร.สโกฟปิลดห์กลข่าว
เกรีที่ยวกสับ “ชทวที่ อายทุนททั้” ไวข้ในพระคทาตอนทรีที่มรีเนสืรั้อหาคลข้ายกสัน, มสัทธธิว 24:34:
คทากรรีก เกเนอา, นธิยามหลสักของคทานรีรั้คสือ “เชสืรั้อชาตธิ, ชนธิด, ครอบครสัว, ตระกซูล, สายพสันธบุห์” ทรีวที่ ข่าคทาๆนรีรั้
ถซูกใชข้ในความหมายนรีรั้กแล็ นข่นอนเพราะวข่าไมข่มรีสกสั อยข่างเลยใน “สธิที่งทสัรั้งปวงนรีรั้” นสัที่นคสือ การประกาศเรสืที่องอาณาจสักร
นสัรั้นไปทสัที่วโลก, ความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่ง, การเสดล็จกลสับมาขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าในสงข่าราศรีทปรีที่ รากฏแกข่ตา, และ
การรวบรวมเหลข่าผซูข้ถซูกเลสือกสรรกลสับมา, ไดข้เกธิดขนรั้นเมสืที่อกรบุงเยรซูซาเลล็มถซูกททาลายโดยทธิตสัสในปป ค.ศ. 70 ดสังนสัรั้น
พระสสัญญานรีรั้กล็คสือวข่าชสัที่วอายบุนรีรั้ – ประชาชาตธินรีรั้ หรสือครอบครสัวนรีรั้ของอธิสราเอล – จะถซูกพธิทสักษห์รกสั ษาไวข้สทาหรสับ
“สธิที่งทสัรั้งปวงนรีรั้”; พระสสัญญาหนนที่งซนที่งถซูกททาใหข้สทาเรล็จจรธิงแลข้วอยข่างมหสัศจรรยห์จนถนงทบุกวสันนรีรั้

หญริงพรหมจคำรท ตะเกทยง และกคำรเตรทยมไวห้พรห้อม
มธ 25:1-13
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 25:1-13:
นรีที่เปป็นอรีกหนนที่งคทาอบุปมาเรสืที่อง “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” คสือคทาอบุปมาตข่างๆทรีอที่ ธธิบายอาณาจสักรในอนาคต
นสัรั้นของพระครธิสตห์บนแผข่นดธินโลก ไมข่วาข่ จะเปป็นรซูปแบบทรีที่ลนกลสับของอาณาจสักรนสัรั้นในปปัจจบุบสัน (มธ. 13:11) หรสือ
แบบทรีที่ผมชอบคธิดวข่ามสันเปป็นมากกวข่า ทรีที่แสดงใหข้เหล็นเสข้นทางของยบุคนรีรั้และเหตบุการณห์ตาข่ งๆทรีที่มากข่อนอาณาจสักรนสัรั้น
องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงยกภาพประกอบเหตบุการณห์ตาข่ งๆทรีที่เกธิดขนรั้น ณ จบุดๆหนนที่งกข่อนทรีที่อาณาจสักรแหข่ง
สวรรคห์นสัรั้นจะถซูกสถาปนา จบุดทรีที่วาข่ นสัรั้นคสือ เวลาแหข่งการรสับขนรั้นไปเมสืที่อพระครธิสตห์จะเสดล็จมาในฟฟ้าอากาศเพสือที่ มารสับ
เหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์ (1 ธส. 4:16-17) นรีที่ถซูกบอกชสัดเจนในขข้อ 13 นรีที่เปป็นภาพประกอบเกรีที่ยวกสับเพสืที่อนเจข้า
สาว (หญธิงพรหมจารรีเหลข่านสัรั้น) ทรีที่ออกไปพบกสับเจข้าบข่าว พระเยซซูเองทรงเปป็นเจข้าบข่าวตามทรีพที่ ระองคห์ตรสัสไวข้เองใน
มสัทธธิว 9:15 วธิสบุทธธิชนทบุกคนจะตข้องถซูกถวายแดข่พระครธิสตห์ “เปป็นพรหมจารรีบรธิสบุทธธิธิ์” (2 คร. 11:2) พรข้อมกสับกาย

ทรีที่ถซูกชบุบใหข้เปป็นขนรั้นใหมข่ของเราและวธิญญาณทรีที่ไดข้รสับสงข่าราศรีแลข้ว เราจะพบกสับพระองคห์ “ไมข่มรีจบุดดข่างพรข้อย รธิวรั้
รอย หรสือมลทธินใดๆเลย”
เราควรสสังเกตเหล็นวข่าในคทาอบุปมานรีรั้ไมข่มรีใครเลยถซูกกลข่าวถนงนอกจากหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนรีรั้ เจข้าสาวไมข่
ถซูกเอข่ยถนง; พวกแขกทรีที่มารข่วมงานแตข่งกล็ไมข่ถซูกกลข่าวถนง ทบุกคนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกสับการรสับขนรั้นไปของเหลข่าวธิสบุทธธิชนถซูก
เปป็นตสัวแทนโดยหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนรีรั้ โดยหข้าคนมรีปปัญญาและอรีกหข้าคนเปป็นคนโงข่ ใหข้เราเรรียนรซูข้บทเรรียนหนนที่ง
โดยสธิที่งทรีที่พระองคห์ไมข่กลข่าวถนงและโดยสธิที่งทรีที่พระองคห์ทรงกลข่าวถนง
ในทรีที่อนสืที่ ๆ สามรีไดข้รสับคทาบสัญชาใหข้รสักภรรยาของตน “เหมสือนอยข่างทรีที่พระครธิสตห์ทรงรสักครธิสตจสักร และทรง
ประทานพระองคห์เองเพสืที่อครธิสตจสักร” (อฟ. 5:25) ดสังนสัรั้นครธิสตจสักร ซนที่งรวมถนงผซูข้ทรีที่รอดแลข้วทบุกคน จนงถซูกแสดง
ภาพเปป็นเจข้าสาวของพระครธิสตห์ แตข่ในพระคทาตอนนสัรั้น ไมข่มรีการกลข่าวถนงพวกเพสืที่อนเจข้าสาวหรสือพวกแขกทรีที่มารข่วม
งานเลย อรีกครสัรั้งในคทาอบุปมาเรสืที่องงานเลรีรั้ยงสมรส เมสืที่อกษสัตรธิยห์องคห์นสัรั้นจสัดงานอภธิเษกสมรสใหข้แกข่ราชโอรสของทข่าน
(มธ. 22:1-14) กษสัตรธิยห์องคห์นสัรั้นกล็เปป็นตสัวแทนของพระบธิดา; ราชโอรสผซูข้นสัรั้นกล็เปป็นตสัวแทนของพระเยซซูครธิสตห์; และ
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่มากล็ถซูกเรรียกวข่าเปป็น “แขก” ไมข่มรีการกลข่าวถนงเจข้าสาว หรสือพวกเพสืที่อนเจข้าสาวเลย มสันจนงปรากฏ
ชสัดเจนวข่าครธิสเตรียนทสัรั้งหลายถซูกแสดงภาพในพระคทาตอนหนนที่งเปป็นเจข้าสาวของพระครธิสตห์, ในอรีกตอนหนนที่งเปป็น
พวกแขกทรีที่มารข่วมงานสมรส, และในเรสืที่องนรีรั้เปป็นพวกเพสืที่อนเจข้าสาวทรีที่มรีปปัญญา มสันใชข้ภาพประกอบหลายรซูปแบบ
เพสืที่อทรีจที่ ะททาใหข้ความจรธิงตข่างๆเกรีที่ยวกสับการรสับขนรั้นไปปรากฏชสัดเจน บนหลสักการเดรียวกสันนรีรั้พระครธิสตห์กล็ทรงถซูก
เรรียกโดยหลายชสืที่อเรรียก: สธิงโตแหข่งตระกซูลยซูดาหห์, พระเมษโปดกของพระเจข้า, อธิมมานซูเอล, พระครธิสตห์, องคห์พระ
ผซูข้เปป็นเจข้า, พระเยซซู, บบุตรมนบุษยห์, พระบบุตรของพระเจข้า ทสัรั้งหมดนรีรั้เปป็นองคห์บรธิสบุทธธิธิ์องคห์เดรียวกสัน ดสังนสัรั้นหญธิง
พรหมจารรีทรีที่มรีปปัญญาเหลข่านรีรั้, พวกแขกทรีที่สวมเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรส, และเจข้าสาวจนงเปป็นภาพของคนกลบุข่มเดรียวกสัน
คสือ บรรดาผซูข้ทรีที่ไดข้รสับความรอด
“หญกิงพรหมจารทสธิบคน” อยข่าตรีความคทาวข่า หญกิงพรหมจารท เปป็นเชธิงเปรรียบเทรียบ พวกเพสืที่อนเจข้าสาวเปป็น
หญธิงพรหมจารรี คทาวข่า หญกิงพรหมจารท ตรงนรีรั้ไมข่มรีความหมายในเชธิงสสัญลสักษณห์ บางคนคธิดวข่าหญธิงทบุกคนเหลข่านรีรั้
เปป็นตสัวแทนของผซูข้ทรีที่ไดข้รสับความรอดเพราะคทาวข่า หญกิงพรหมจารท ถซูกใชข้ แตข่นสัที่นไมข่เปป็นความจรธิงเลย พระคสัมภรีรห์ไมข่
เคยกลข่าวตรงไหนเลยวข่าหญกิงพรหมจารทหมายถนงผซูข้ทรีที่ไดข้รสับความรอด จงระวสังเกรีที่ยวกสับการเพธิที่มความหมายเชธิง
เปรรียบเทรียบและฝป่ายวธิญญาณเขข้าไปในพระวจนะของพระเจข้าในทรีที่ๆบรธิบทนสัรั้นไมข่อนบุญาตอยข่างชสัดเจนใหข้กระททา
เชข่นนสัรั้น พระเจข้าทรงสงวนคทาวข่า หญกิงพรหมจารท ไวข้สทาหรสับการใชข้ในความหมายตรงตสัว ซนที่งเกรีที่ยวขข้องกสับมารดา
ของพระบบุตรของพระองคห์ตอนทรีพที่ ระองคห์ตรสัสวข่า “ดซูเถธิด หญธิงพรหมจารรีคนหนนที่งจะตสัรั้งครรภห์ และคลอดบบุตรชาย
คนหนนที่ง และเขาจะเรรียกนามของทข่านวข่า อธิมมานซูเอล” (อสย. 7:14) หญธิงพรหมจารรีทรีที่มรีปปัญญาหข้าคนนสัรั้นเปป็น
ตสัวแทนของผซูข้ทรีที่ไดข้รสับความรอด หญธิงพรหมจารรีโงข่หข้าคนนสัรั้นเปป็นตสัวแทนของผซูข้ทรีที่ไมข่ไดข้รสับความรอด ความแตกตข่าง
กล็คอสื วข่าคนทรีที่มรีปปัญญาเหลข่านสัรั้น “ไดข้เอานรั้ทามสันใสข่ภาชนะไปกสับตะเกรียงของตนดข้วย” ขณะทรีที่พวกคนโงข่เหลข่านสัรั้น
“หาไดข้เอานรั้ทามสันไปดข้วยไมข่”
นรั้ทามสันทรีใที่ ชข้เพสืที่อใหข้ความสวข่างในสมสัยของพระครธิสตห์คสือ นรั้ทามสันมะกอก คทากรรีกทรีใที่ ชข้ตรงนรีรั้สทาหรสับ ตะเกทยง
จรธิงๆแลข้วหมายถนง คบเพลกิง พวกหญธิงพรหมจารรีโงข่แคข่เอาเชสือกถสักมาททาเปป็นคบเพลธิง หรสืออาจเปป็นเชสือกปอมา

ใชข้ใหข้ความสวข่างชสัวที่ คราวซนที่งจะดสับไปในไมข่ชข้า พวกหญธิงพรหมจารรีมรีปปัญญาเอาคบเพลธิงอสันนรีรั้ใสข่ไวข้ในภาชนะเลล็กๆ
ทรีที่มรีนรั้ทามสันมะกอกตามธรรมเนรียมปฏธิบสัตธิในสมสัยนสัรั้น นรั้ทามสันนสัรั้นไมข่มรีฤทธธิธิ์ททาใหข้ระเบธิดแตข่เพราะถซูกดซูดซนมเขข้าไปขข้าง
ในปอนสัรั้น มสันจนงลบุกไหมข้และใหข้แสงสวข่างทรีที่สมที่ทาเสมอ นรั้ทามสันนรีรั้เปป็นสสัญลสักษณห์ของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิแธิ์ ละถซูกใชข้
เชข่นนรีรั้หลายครสัรั้งในพระคสัมภรีรห์ พวกปบุโรหธิตถซูกเจธิมดข้วยนรั้ทามสันเพสืที่อบข่งบอกวข่าพวกเขาไดข้ถซูกพระเจข้าทรงเลสือกและ
ถซูกเจธิมดข้วยพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์สทาหรสับงานตข่างๆของพวกเขา (ลนต. 8:12; 1 ซมอ. 10:1; สดด. 89:20; 133:2)
ในททานองเดรียวกสัน ในอธิสยาหห์ 61:1 ทรีที่มรีพยากรณห์ไวข้วาข่ พระเยซซูจะถซูกเจธิมดข้วยฤทธธิธิ์เดชของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์
คทาวข่า เจกิม กล็ถซูกใชข้ (ดซู ลซูกา 4:18-21 เชข่นกสัน) นรั้ทามสันนสัรั้นเปป็นภาพเลล็งถนงพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์
ในกรณรีนรีรั้มสันไมข่ไดข้หมายถนงการรสับบสัพตธิศมาดข้วยพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์หรสือการเตล็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณ
เหมสือนอยข่างในกธิจการ 1:5; 2:4; 4:31; ฯลฯ แตข่หมายถนงพระราชกธิจทรีที่ชข่วยใหข้รอดของพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ ทบุก
คนทรีที่ถซูกสรข้างใหมข่กล็ถซูกเปลรีที่ยนแปลงโดยพระวธิญญาณของพระเจข้า คสือ “บสังเกธิดจาก...พระวธิญญาณ” (ยอหห์น 3:5;
ดซู ทธิตสสั 3:5 เชข่นกสัน) ทบุกคนทรีที่รอดแลข้วยข่อมมรีพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์อยซูใข่ นตสัวเขา (โรม 5:5; 8:9; 1 คร. 6:19, 20;
2 คร. 6:16) พวกหญธิงพรหมจารรีมรีปปัญญาคสือ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่บสังเกธิดใหมข่แลข้ว ถซูกสรข้างใหมข่แลข้วโดยพระวธิญญาณ
บรธิสบุทธธิธิ์ พรข้อมกสับมรีพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์สถธิตอยซูใข่ นพวกเขา พวกเธอมรีนรั้ทามสันอยซูข่ในภาชนะของพวกเธอ พวกหญธิง
พรหมจารรีโงข่ “หาไดข้เอานรั้ทามสันไปดข้วยไมข่” นสัที่นกล็คสือ พวกเธอไมข่เคยไดข้บสังเกธิดใหมข่เลย พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ไมข่ไดข้
สถธิตอยซูข่ในตสัวพวกเธอ
จงระวสังทรีที่คณ
บุ จะไมข่ถซูกหลอกโดยคนเหลข่านสัรั้นทรีที่อยากเปลรีที่ยนพระคทาตอนนรีรั้ใหข้หมายถนง การแตกแยก แหข่ง
พระกายของพระครธิสตห์แทนทรีที่จะหมายถนง การรทบขนทั้นไป บางครสัรั้งพวกเขากลข่าววข่าหญธิงพรหมจารรีโงข่เหลข่านสัรั้นเปป็น
ภาพของคนทรีที่กลสับใจเชสืที่อแลข้วซนที่งไมข่ไดข้อยซูข่ฝป่ายวธิญญาณ ไมข่เตล็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ และไมข่ “ไดข้รสับบสัพตธิศ
มาดข้วยพระวธิญญาณ” และกลข่าววข่าคนทรีรที่ อดแลข้วเหลข่านสัรั้นทบุกคนจะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสัง บางครสังรั้ กล็มรีคนสอนดข้วยวข่า
หากคนๆนสัรั้นไมข่เปป็นคนทรีที่ไรข้บาปและสมบซูรณห์แบบ พระครธิสตห์กล็จะทรงทธิรั้งเขาไวข้ขข้างหลสังเมสืที่อพระองคห์เสดล็จมารสับ
เหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์ แมข้วข่าเขากลสับใจเชสืที่ออยข่างแทข้จรธิงแลข้วกล็ตาม คทาสอนดสังกลข่าวขสัดแยข้งกสับพระวจนะ
ของพระเจข้าอยข่างสธิรั้นเชธิง พระเจข้าจะทรงททาใหข้เราสมบซูรณห์แบบเมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมารสับเรา (ฟป. 3:20, 21) เมสืที่อ
พระครธิสตห์เสดล็จมารสับเจข้าสาวของพระองคห์ พระองคห์จะไมข่ทรงพอพระทสัยทรีจที่ ะฉรีกแขนขข้างหนนที่งออกและขาขข้าง
หนนที่งออกและทธิรั้งรข่างกายของผซูข้ทรีที่เปป็นทรีที่รสักของพระองคห์ไวข้ ไมข่เลยครสับ พระกายทสัรั้งหมดของพระครธิสตห์จะถซูกรสับไป
พรข้อมกสับพระครธิสตห์
อสันทรีจที่ รธิงแลข้ว การรสับขนรั้นไปของเหลข่าวธิสบุทธธิชนเปป็นสข่วนหนนที่งของความรอดนสัรั้นทรีที่ถซูกซสืรั้อใหข้เราแลข้วบน
กางเขนนสัรั้น รข่างกายทสังรั้ หลายของเรารอคอยอยข่างใจจดใจจข่อ “ปรารถนาใหข้บบุตรทสัรั้งหลายของพระเจข้า
ปรากฏ...วข่าสรรพสธิที่งเหลข่านสัรั้น (รข่างกาย) จะไดข้รอดจากอทานาจแหข่งความเปปปี่อยเนข่า และจะเขข้าในเสรรีภาพซนที่งมรีสงข่า
ราศรีแหข่งบบุตรทสัรั้งหลายของพระเจข้าดข้วย” สรรพสธิที่งทสัรั้งปวงครที่ทาครวญ “คอยจะเปป็นอยข่างบบุตร คสือทรีที่จะทรงไถข่กาย
ของเราทสัรั้งหลายไวข้” (โรม 8:19-23) การไถข่ของเราถซูกททาใหข้มสัที่นคงแนข่นอนแลข้วโดยการสธิรั้นพระชนมห์ของพระ
ครธิสตห์, และการไถข่ของเราจะไมข่สมบซูรณห์จนกวข่ารข่างกายนรีรั้ถซูกไถข่ ในความหมายนสัรั้น การรสักษาใหข้หายฝป่ายรข่างกาย
อยซูใข่ นการลบมลทธินนสัรั้นและสบุขภาพอสันสมบซูรณห์แบบกล็ถซูกซสืรั้อใหข้เราแลข้วทบุกคน แตข่เราไมข่สามารถอข้างสธิทธธิใธิ์ นมสันไดข้

อยข่างเตล็มทรีที่จนกวข่าพระเยซซูทรงชบุบครธิสเตรียนทรีที่ตายแลข้วใหข้เปป็นขนรั้นและเปลรีที่ยนแปลงครธิสเตรียนทรีที่ยสังมรีชรีวธิตอยซูข่ พระ
วธิญญาณบรธิสบุทธธิอธิ์ งคห์เดรียวกสันนรีรั้ผซูข้ทรงเปลรีที่ยนแปลงใจมนบุษยห์ในการทรงสรข้างใหมข่กล็ไดข้ทรงชบุบพระครธิสตห์ใหข้เปป็นขนรั้น
จากตายแลข้วและจะทรง “กระททาใหข้กายซนที่งตข้องตายของทข่าน เปป็นขนรั้นมาใหมข่ดข้วย” (โรม 8:11) ไมข่มรีผซูข้ทรรีที่ อดแลข้ว
สสักคนเดรียวจะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสังเมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมารสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์; ไมข่มรีศพสสักศพเดรียวของ
ครธิสเตรียนทรีที่ตายไปแลข้วจะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสัง “เราจะไมข่ลข่วงหลสับหมดททุกคน แตข่เราจะถซูกเปลรีที่ยนแปลงใหมข่หมด
ในชสัวที่ ขณะเดรียว ในพรธิบตาเดรียว เมสืที่อเปป่าแตรครสัรั้งสบุดทข้าย เพราะวข่าจะมรีเสรียงแตร และคนทรีที่ตายแลข้วจะเปป็นขนรั้น
มาปราศจากเปปปี่อยเนข่า แลข้วเราทสัรั้งหลายจะถซูกเปลรีที่ยนแปลงใหมข่” (1 คร. 15:51, 52) พวกหญธิงพรหมจารรีมรี
ปปัญญาทรีที่มรีนรั้ทามสันเปป็นภาพของคนทสัรั้งหลายทรีที่รอดแลข้วโดยพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์และมรีพระวธิญญาณบรธิสทบุ ธธิธิ์สถธิตอยซูข่
ภายใน คนเหลข่านสัรั้นทบุกคนจะถซูกรสับขนรั้นไปพรข้อมกสับพระเยซซูและถซูกพาเขข้าไปในงานเลรีรั้ยงสมรสนสัรั้นเมสืที่อพระองคห์
เสดล็จมา
“พวกเธอททุกคนกก็พากทนงว่วงเหงาและหลทบไป” (ขข้อ 5) นรีที่เปป็นขข้อเทล็จจรธิงอยข่างหนนที่งทรีที่แปลกประหลาด
พวกหญธิงพรหมจารรีมรีปปัญญาและพวกหญธิงพรหมจารรีโงข่ตาข่ งถซูกพบวข่าหลสับอยซูข่เหมสือนกสัน ทสังรั้ สองพวกมรีความผธิด
บางทรีในรซูปลสักษณห์ภายนอกอาจมรีความแตกตข่างนข้อยมาก มสันจะเปป็นเชข่นนสัรั้นดข้วยเมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมา พระเยซซู
ตรสัสวข่า “ในโมงทรีทที่ ข่านไมข่คธิดไมข่ฝปันนสัรั้นบบุตรมนบุษยห์จะเสดล็จมา” (มธ. 24:44) อาจเปป็นไปไดข้วข่าเหลข่าครธิสเตรียนทรีที่ดรี
ทรีที่สดบุ ในโลกกล็จะประหลาดใจกสับการเสดล็จมาอยข่างฉสับพลสันของพระครธิสตห์เพสืที่อเรรียกเหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์
ออกไปพบกสับพระองคห์ในฟฟ้าอากาศ แมข้วข่าพวกเขาไดข้ตงสัรั้ ตารอคอยเหตบุการณห์นสัรั้นดข้วยใจอธธิษฐานมานานหลายปป
กล็ตาม มสันเปป็นขข้อเทล็จจรธิงอยข่างหนนที่งทรีที่นข่าเศรข้า ซนที่งถซูกบอกลข่วงหนข้าในพระคสัมภรีรห์แลข้วตรงนรีรั้ วข่าครธิสตจสักรทสัรั้งหลาย
และครธิสเตรียนโดยทสัที่วไปจะไมข่สสัตยห์ซสืที่ออยข่างทรีที่พวกเขาควรสสัตยห์ซสืที่อเวลาทรีที่พระเยซซูเสดล็จมา ครธิสเตรียนจทานวนนสับไมข่
ถข้วนจะอยซูข่ในสถานทรีที่ตาข่ งๆทรีพที่ วกเขาไมข่ควรอยซูข่, ประกอบอาชรีพทรีที่เปป็นความบาป, ชอบความสนบุกสนานตข่างๆทรีที่
อาจเปป็นความบาป, คบหาสมาคมกสับคนทรีที่หลซูข่เกรียรตธิพระครธิสตห์, และจะถซูกพบวข่า “งข่วงเหงาและหลสับไป” ตอน
ทรีพที่ ระองคห์เสดล็จมา คทาเตสือนมากมายถซูกใหข้ไวข้ในพระคสัมภรีรเห์ พสืที่อทรีที่ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายจะระวสังตสัวเกรงวข่าเราจะ
ละอายตข่อพระพสักตรห์พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดล็จมา (1 ยอหห์น 2:28) หรสือทรีที่จะเฝฟ้าระวสังและอธธิษฐานเกรงวข่าเรา
จะเขข้าในการทดลอง (มาระโก 14:38) หรสือทรีที่จะ “ระวสังตสัวใหข้ดรี เกลสือกวข่าในเวลาหนนที่งเวลาใดใจของทข่านจะลข้น
ไปดข้วยอาการกธินและดสืที่ม และดข้วยการเมา และดข้วยคธิดกสังวลถนงชรีวตธิ นรีรั้ แลข้วเวลานสัรั้นจะมาถนงทข่านโดยไมข่ทสันรซูตข้ สัว”
(ลซูกา 21:34) และคทาเตสือนตข่างๆทรีที่คลข้ายกสัน
แตข่จงสรรเสรธิญพระเจข้า หญธิงพรหมจารรีมรีปปัญญาเหลข่านรีรั้ทรีที่มรีนรั้ทามสันในภาชนะของตนไมข่ไดข้ถซูกทธิรั้งไวข้ขข้าง
หลสัง พวกเธอไดข้ละเลยหนข้าทรีที่ของตนและรซูข้สนกอสับอายขายหนข้าอยข่างไมข่ตข้องสงสสัย ตะเกรียงของพวกเธอมรีควสันดทา
เหมสือนอยข่างทรีที่ของเราเปป็นบข่อยๆ แตข่พวกเธอไดข้ลบุกขนรั้นและตกแตข่งตะเกรียงของตน (ขข้อ 7) และเขข้าไปในงาน
สมรสนสัรั้น (ขข้อ 10) ผซูข้ทรรีที่ อดแลข้ว ซนที่งมรีอบุปนธิสสัยและชรีวธิตทรีที่ไมข่สมบซูรณห์แบบ ไมข่คซูข่ควรเหมสือนอยข่างเราๆ จะถซูกรสับขนรั้น
ไปตอนทรีที่เกธิดการรสับขนรั้นและจะไปกสับพระครธิสตห์เขข้าในงานสมรสนสัรั้น จบุดเดข่นทรีที่เปป็นตสัวตสัดสธินคสือนรั้ทามสันนสัรั้นใน
ภาชนะเหลข่านสัรั้น นสัที่นคสือ พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ผซูข้ทรงสถธิตอยซูข่ภายใน เพราะวข่าพระองคห์ทรงอยซูข่ภายในผซูข้ทรีที่รอดแลข้ว
ทบุกคน โดยเสดล็จมาในตอนทรีที่เราถซูกสรข้างใหมข่

“ครสันรั้ เวลาเททที่ยงคมืนกล็มรีเสรียงรข้องมาวข่า ‘ดซูเถธิด เจข้าบข่าวมาแลข้ว จงออกมารสับทข่านเถธิด’” (ขข้อ 6) คทาวข่า
เททที่ยงคมืน มรีนรั้ทาหนสักมากเพราะวข่ามสันจะเปป็นเชข่นนสัรั้นเมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมา พวกคนทรีที่เชสืที่อเรสืที่องการเสดล็จมาหลสังยบุค
พสันปปไดข้สอนวข่าหลสังจากทรีที่เรานทายบุคพสันปปแหข่งความชอบธรรม, สสันตธิภาพ, ความเจรธิญรบุข่งเรสือง, และความเปป็น
อยข่างพระเจข้าเขข้ามาในทสัที่วทสัรั้งโลกแลข้ว เมสืที่อนสัรั้นพระเยซซูจะเสดล็จมา แตข่พระคสัมภรีรห์ไมข่ไดข้สอนเชข่นนสัรั้นเลย พระเยซซูจะ
เสดล็จมาตอนเทรีที่ยงคสืน, เวลาเทรีที่ยงคสืนเมสืที่อโลกมรีสงครามแทนทรีที่จะมรีสสันตธิภาพ, ความบาปแทนทรีที่จะเปป็นความชอบ
ธรรม, ลสัทธธิสมสัยใหมข่นธิยมและการรสักโลกในครธิสตจสักรทสัรั้งหลายแทนทรีที่จะเปป็นการฟปปื้นฟซูตข่างๆและการเตล็มลข้นดข้วย
พระวธิญญาณ, ความไมข่เชสืที่อแทนทรีที่จะเปป็นความเชสืที่อ เมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมาโลกนรีรั้จะอยซูข่ในเวลาเทรีที่ยงคสืนแหข่งความ
มสืดฝป่ายวธิญญาณ คทาสอนนรีรั้ถซูกพบในทรีที่อสืที่นดข้วย เมสืที่อพระเยซซูเสดล็จมา ทบุงข่ นานสัรั้นจะมรีขข้าวละมานมากมายพอๆ
กสับขข้าวสาลรี (มธ. 13:24-30, 36-43) ในอวนนสัรั้นจะมรีปลาดรีและปลาทรีที่ไมข่ดรีดวข้ ย (มธ. 13:47-50) เชสืรั้อขนม นสัที่นคสือ
ความชสัวที่ , ความไมข่เชสืที่อ, และความบาปจะอยซูข่ในแปฟ้งดธิบขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า (มธ. 13:33) แทนทรีที่จะหวข่านเมลล็ด
พสืชแหข่งขข่าวประเสรธิฐ โลกจะเปป็นตข้นไมข้ตข่างๆทรีที่เตธิบโตแหข่งการถสือนธิกายและพวกนกสกปรกทรีที่ชธิงเอาเมลล็ดพสืชไป
จากใจมนบุษยห์จะมาททารสังอาศสัยอยซูข่ในกธิที่งกข้านเหลข่านสัรั้น (มธ. 13:31, 32) ดซู “นกทบุกอยข่างทรีไที่ มข่สะอาดและนข่า
เกลรียด” (วว. 18:2) ดซู ตข้นไมข้ทรีที่เปป็นอทานาจครอบครองของมนบุษยห์ทรีที่ททาตามอทาเภอใจทรีที่เพธิกเฉยกฎของพระเจข้า, ใน
ดาเนรียล บททรีที่ 4 การเสดล็จมาของพระครธิสตห์ในฟฟ้าอากาศเพสืที่อมารสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์เปป็นเหมสือน
“ดาวประจทารบุงข่ อสันสบุกใส” (วว. 22:16) ซนที่งปรากฏขนรั้นในเวลากลางคสืน
“บรรดาหญธิงพรหมจารรีเหลข่านสัรั้นททุกคนกล็ลบุกขนรั้นตกแตข่งตะเกรียงของตน” (ขข้อ 7) พวกหญธิงโงข่กล็คาดหวสัง
วข่าจะไดข้ไปดข้วย หนนที่งในความจรธิงทรีที่นข่าเศรข้าทรีที่สบุดทรีที่ถซูกสอนในพระคสัมภรีรกห์ ล็คสือวข่า ผซูข้คนมากมายคาดหวสังวข่าจะไดข้ไป
สวรรคห์ ซนที่งพวกเขาจะผธิดหวสัง พวกเขาพนที่งพาเชสือกปอของตนแหข่งการรสับเชสืที่อแบบมนบุษยห์และความชอบธรรมแบบ
มนบุษยห์แทนทรีที่จะพนที่งพานรั้ทามสันแหข่งพระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์, การบสังเกธิดแบบเหนสือธรรมชาตธิจากเบสืรั้องบน เมสืที่อเทรียบ
กสันแลข้ว มรีนข้อยคนนสักทรีที่เขข้าไปทางประตซูคสับแคบและมรีคนมากมายเขข้าไปในทางกวข้าง (มธ. 7:13, 14) คน
มากมายจะยกคบุณความดรีของตนมาอข้างตข่อองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า โดยอข้อนวอนขอทรีที่จะเขข้าไป (มธ. 7:22, 23) แตข่
พระเยซซูจะตอบกลสับไปวข่า “เราไมข่เคยรซูข้จกสั พวกเจข้าเลย” การบสังเกธิดใหมข่, การเปลรีที่ยนแปลงแบบเหนสือธรรมชาตธิ
ของหสัวใจ, เปป็นสธิที่งทรีที่ขาดไมข่ไดข้เลยเพสืที่อทรีที่คนๆหนนที่งจะมรีทรีที่ในงานเลรีรั้ยงสมรสนสัรั้น มสันถซูกแสดงภาพตรงนรีรั้โดยนรั้ทามสันนสัรั้น
ในภาชนะเหลข่านสัรั้น มสันถซูกแสดงภาพในมสัทธธิว 22:11, 12 ในฐานะเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรส บางคนพยายามทรีที่จะ
เขข้ามาโดยไมข่สวมเสสืรั้อสทาหรสับงานสมรสนสัรั้น แตข่จะถซูกโยนออกไปในทรีที่มสืดภายนอกทรีที่มรีการรข้องไหข้และขบเขรีรั้ยวเครีรั้ยว
ฟปัน (มธ. 22:13) บางคนจะอยากเขข้าไปในงานสมรสนสัรั้นโดยปราศจากนรั้ทามสันแหข่งความรอดนสัรั้นแตข่ละถซูกทธิรั้งไวข้ขข้าง
นอก
ศาสนาทรีที่พงนที่ ผซูข้อสืที่นจะไมข่ชข่วยเลยเมสืที่อถนงวสันนสัรั้น คทาอธธิษฐานของผซูข้เปป็นแมข่, การยกบาปทรีที่ถซูกเสนอใหข้โดย
พวกบาทหลวง, พธิธรีของการททาใหข้เปป็นครธิสเตรียนหรสือบสัพตธิศมา ทสัรั้งหมดนรีรั้จะไมข่ชวข่ ยอะไรเลยเมสืที่อถนงตอนนสัรั้น พวก
หญธิงพรหมจารรีมรีปปัญญาเหลข่านสัรั้นมรีนรั้ทามสันไมข่พอสทาหรสับคนอสืที่น พวกหญธิงพรหมจารรีโงข่เหลข่านสัรั้นไมข่อาจขอยสืมไดข้
“ผซูข้ทพรีที่ รข้อมอยซูข่แลข้วกล็ไดข้เขข้าไปกสับทข่านในพธิธรีสมรสนสัรั้น แลข้วประตซูกล็ปปิด” (ขข้อ 10) การเสดล็จมาของพระ
ครธิสตห์ในฟฟ้าอากาศเพสือที่ มารสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์จะเกธิดขนรั้นอยข่างฉสับพลสัน จะไมข่มรีเวลาทรีที่จะกลสับใจใหมข่ ,

ไมข่มรีเวลาทรีที่จะรสับความรอดเมสืที่อถนงตอนนสัรั้นและไปพรข้อมกสันกสับคนทรีที่พวกเขารสัก นรีที่ไมข่ไดข้หมายความวข่าคนเหลข่านสัรั้น
ทรีที่ถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสังตอนรสับขนรั้นไปจะไมข่สามารถรสับความรอดไดข้เลย ตามทรีที่กลข่าวไวข้ในขข้อ 10 หญธิงพรหมจารรีโงข่
เหลข่านสัรั้น “ไปซสืรั้อ” ภายหลสังพวกเธอกล็มาอรีก โดยรข้องเรรียกขอเขข้าไปและพวกเธอนข่าจะซสืรั้อนรั้ทามสันมาแลข้ว แตข่ประตซู
กล็ปปิดแลข้ว – ไมข่ใชข่ประตซูแหข่งความรอด แตข่เปป็นประตซูเขข้าสซูข่พกิธสท มรสนสัรั้น ประตซูสซูข่พธิธสรี มรสนสัรั้นจะถซูกปปิดทสันทรีเมสืที่อ
พระครธิสตห์ทรงรสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์ไป หลสังจากนสัรั้น คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รสับความรอดกล็ตข้องอยซูข่ตอข่ ไปบน
แผข่นดธินโลกในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้น คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้ปฏธิเสธพระครธิสตห์และยสังมรีชรีวตธิ อยซูข่เมสืที่อ
พระเยซซูเสดล็จมาจะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสัง คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ยสังมรีชรีวตธิ อยซูข่ทรีที่ไมข่ไดข้กระททาบาปทรีที่ทรงใหข้อภสัยไมข่ไดข้นสัรั้นอาจรสับ
ความรอดไดข้อยซูข่หากพวกเขาประสงคห์ คนแบบนสัรั้นบางคนจะรสับความรอดและบางคนจะไมข่รสับความรอด แตข่
แนข่นอนวข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ยสังมรีชรีวตธิ อยซูข่ทรีที่วางใจพระครธิสตห์เพสืที่อรสับความรอดกล็จะไดข้รสับความรอด จากนสัรั้นคนเหลข่านสัรั้น
ทรีที่ไดข้นรั้ทามสันแหข่งความรอดหลสังจากทรีที่เจข้าบข่าวนสัรั้นเสดล็จมาแลข้วกล็จะถซูกทธิรั้งไวข้นอกพธิธสรี มรสนสัรั้นและอยซูข่บนแผข่นดธินโลก
ตข่อไปในชข่วงเวลาอสันนข่ากลสัวแหข่งการขข่มเหงและความมสืดจนกวข่าพวกเขาจะตายตามธรรมชาตธิ หรสือถซูกฆข่าตาย
เพราะความเชสืที่อของพวกเขาในพระครธิสตห์ หรสือจนกวข่าพระเยซซูเสดล็จกลสับมาพรข้อมกสับเหลข่าวธิสบุทธธิชนและพวกทซูต
สวรรคห์เมสืที่อสธิรั้นสบุดความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้น
จงระวสังทรีจที่ ะสสังเกตเหล็นวข่าไมข่มรีขข้อพระคสัมภรีรให์ ดเลยสสัญญาเรสืที่องโอกาสแกข้ตวสั ทรีที่จะไดข้รสับความรอดหลทง
จากททใที่ ครกก็ตามตายไปโดยปราศจากพระครกิสตข์ โอกาสทรีที่จะรสับความรอดในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้นมรี
ใหข้แกข่ผซูข้ทรีที่ยสังมรีชวรี ธิตอยซูข่เทข่านสัรั้น หลสักคทาสอนทรีที่ไมข่ถซูกตข้องตามพระคสัมภรีรเห์ รสืที่องการเปป็นขนรั้นจากตายแบบเหมารวมและ
การพธิพากษาแบบเหมารวมเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมานสัรั้นแพรข่หลายเหลสือเกธินจนมสันเปป็นเรสืที่องยากทรีที่ผซูข้คนจะ
ยอมรสับคทาสอนทรีที่เรรียบงข่ายและชสัดเจนของพระเยซซูทรีที่วข่าผซูข้ทรรีที่ อดแลข้วจะถซูกรสับขนรั้นไปกข่อนสธิรั้นสบุดยบุคนรีรั้ และทรีที่วข่าโลก
จะดทาเนธินตข่อไปโดยปราศจากพวกเขาชสัที่วระยะเวลาหนนที่งกข่อนทรีที่พระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาเพสืที่อทรีจที่ ะครอบครอง และ
นานกข่อนการพธิพากษาสบุดทข้ายนสัรั้นของคนทรีที่ไมข่รอดซนที่งตายไปแลข้ว
“เราไมข่รซูข้จกสั ทข่าน” (ขข้อ 12) เปป็นสธิที่งทรีที่เจข้าบข่าวสสักคนจะพซูดเปป็นปกตธิในเมสืองหนนที่งของโลกตะวสันออกเมสืที่อ
เลยเวลาเทรีที่ยงคสืนไปแลข้ว แขกแปลกหนข้าทรีที่เขาไมข่ไดข้คาดหมายไวข้มาเคาะประตซูและรข้องขอเขข้าไป ปราศจากไฟ
ถนน, ปราศจากการปกปฟ้องของตทารวจแบบสมสัยใหมข่, ในชข่วงเวลาขนรั้นวสันใหมข่ผซูข้คนกล็จะไมข่เปปิดประตซูตข้อนรสับคนทรีที่
เขาไมข่รซูข้จกสั และพวกคนแปลกหนข้าทรีที่เขาไมข่ไดข้คาดหมายไวข้ องคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงใชข้คทาพซูดนรีรั้เพสืที่อยกภาพประกอบ
วข่าการรสับขนรั้นไปของเหลข่าวธิสบุทธธิชนจะเปป็นเหตบุการณห์ทรีที่เกธิดขนรั้นฉสับพลสันและมรีแตข่คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รสับความรอดแลข้ว
กข่อนหนข้านรีรั้เทข่านสัรั้นจะถซูกรสับขนรั้นไป คนอสืที่นๆอรีกมากมายซนที่งพบวข่าคนทรีที่ตนรสักไดข้จากไปแลข้วและตสัวเองถซูกทธิรั้งไวข้ขข้าง
หลสัง จะอยากถซูกรสับขนรั้นไปอยข่างบข้าคลสัที่งแตข่จะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสัง “จะทรงรสับคนหนนที่ง ทรงละคนหนนที่ง” นรีที่เปป็นการ
แยกออกทรีที่ถซูกแสดงภาพในมสัทธธิว 24:40, 41
ดข้วยเหตบุนรีรั้ ขอใหข้เราตสัรั้งใจฟปังการประยบุกตห์ใชข้ทพรีที่ ระผซูข้ชข่วยใหข้รอดประทานใหข้ในขข้อ 13 พระคทาขข้อนสัรั้น
หมายความวข่าเราควรเตรรียมตสัวใหข้พรข้อม แนข่นอนวข่าความหมายโดยนสัยทรีที่ชสัดเจนของมสันกล็คสือวข่า พระผซูข้ชข่วยใหข้
รอดจะเสดล็จมารสับคนของพระองคห์ไดข้ทบุกเมสืที่อ เฉพาะคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีนรั้ทามสันอยซูข่ในภาชนะของตน, นรั้ทามสันแหข่งความ

รอด, พระวธิญญาณบรธิสบุทธธิธิ์ผซูข้ทรงอยซูข่ดวข้ ยเสมอไป ผซูข้ทรงสรข้างใหมข่และสถธิตอยซูข่ภายในผซูข้เชสืที่อ; เฉพาะคนเหลข่านรีรั้
เทข่านสัรั้นจะถซูกรสับไปตอนรสับขนรั้นและคนทรีที่ไมข่รอดทบุกคนจะถซูกทธิรั้งไวข้ขข้างหลสัง
ขข้อ 13 เตสือนความจทาเราอรีกครสัรั้งใหข้เฝฟ้าระวสัง เนสืที่องจากเราไมข่ทราบวข่าพระเยซซูจะเสดล็จมาเมสืที่อไหรข่ นสัที่นมรี
ความหมายชสัดเจนวข่าพระเยซซูอาจเสดล็จมาไดข้ทบุกเมสืที่อ และวข่าไมข่มรีใครสามารถทราบไดข้แมข้เวลาครข่าวๆวข่าพระเยซซู
จะเสดล็จมาเมสืที่อไหรข่

เจห้คำนคำยองคตหนนที่ง ผซูห้รบับใชห้ 10 คน และเงริน 10 มรินคำ
ลก 19:11-27
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ ลซูกคำ 19:11-27:
จงหมายเหตบุดรีๆถนงจบุดประสงคห์และฉากหลสังของคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ พระเยซซูกทาลสังเสดล็จเขข้าใกลข้กรบุง
เยรซูซาเลล็ม บางคนคธิดวข่าพระองคห์จะเสดล็จไปยสังกรบุงเยรซูซาเลล็มเพสืที่อยนดอาณาจสักรบนโลกและสถาปนาอธิสราเอลขนรั้น
ใหมข่และนสัที่งบนพระทรีที่นสัที่งของดาวธิด พวกเขารซูวข้ ข่าการกลสับสซูข่สภาพเดธิมของอาณาจสักรนสัรั้นไดข้ถซูกสสัญญาไวข้แกข่ดาวธิดใน
2 ซามซูเอล 7:10-17 และใน 1 พงศาวดาร 17:7-17 มสันไมข่ไดข้ถซูกสสัญญาไวข้วาข่ การสสืบทอดราชบสัลลสังกห์ของดาวธิด
นสัรั้นจะตข่อเนสืที่องแตข่วข่าในอนาคตพระเจข้าจะทรงสถาปนาพระทรีที่นสัที่งนสัรั้นตลอดไปเปป็นนธิตยห์
อธิสยาหห์ 11 บอกลข่วงหนข้าวข่าอาณาจสักรเชข่นนสัรั้นจะถซูกสถาปนาโดย “หนว่อแตกออกมาจากตอแหว่งเจสซท
จะมทกงกิที่ งอกออกมาจากรากทททั้งหลายของเขา” (ขข้อ 1) พระพรแหข่งอาณาจสักรนสัรั้นถซูกบอกเลข่าอยข่างงดงามในอธิส
ยาหห์บททรีที่ 35 เยเรมรียห์ 23:1-8 บอกเลข่าถนงการคสืนสซูข่สภาพเดธิมของอาณาจสักรแสนวธิเศษนสัรั้นโดย “พระเยโฮวาหข์
เปป็นความชอบธรรมของเรา” มรีหลายครสัรั้งในเอเสเครียล บททรีที่ 34, 36 และ 37 เลข่าถนงการคสืนสซูข่สภาพเดธิมนรีรั้และมรี
การอข้างอธิงตข่างๆถนงมสันตลอดทสัรั้งภาคพสันธสสัญญาเดธิมทสัรั้งหมด
ทซูตสวรรคห์องคห์นสัรั้น ในการประกาศแกข่มารรียห์หญธิงพรหมจารรีวาข่ เธอจะคลอดบบุตรชายคนหนนที่ง ไดข้กลข่าววข่า
“พระเจต้าซนที่งเปป็นองคข์พระผผต้เปป็นเจต้า จะทรงประทานพระททที่นทที่งของดาวกิดบรรพบทุรทุษของทว่านใหต้แกว่ทว่าน และทว่าน
จะครอบครองวงศข์วานของยาโคบสมืบไปเปป็นนกิตยข์ และอาณาจทกรของทว่านจะไมว่รจผต้ ทกสกิทั้นสทุดเลย” (ลซูกา 1:32, 33)
ดสังนสัรั้นผซูข้คนเหลข่านสัรั้นจนงไมข่ผธิดทรีที่คดธิ วข่าจะมรีอาณาจสักรหนนที่งของพระเจข้าบนแผข่นดธินโลกและวข่าพระเยซซูจะ
ทรงครอบครอง พวกเขาผธิดทรีที่คดธิ วข่า “อาณาจทกรของพระเจต้าจะปรากฏโดยพลทน” ดสังนสัรั้นในลซูกา 17:20, 21
“เมมืที่อพวกฟารกิสททลผ ถามพระองคข์วว่า อาณาจทกรของพระเจต้าจะมาถนงเมมืที่อไร พระองคข์ตรทสตอบเขาวว่า “อาณาจทกร
ของพระเจต้าไมว่มาโดยใหต้เปป็นททที่สทงเกตไดต้” นสัที่นคสือ มสันจะไมข่เปป็นพสัฒนาการทางการเมสืองทรีที่ผซูข้คนจะตามรอยและ
เหล็นมสันพสัฒนาขนรั้นมาไดข้ พระองคห์ตรสัสวข่า “อาณาจทกรของพระเจต้าอยผว่ภายในทว่านทททั้งหลาย” นสัที่นคสือ บสัดนรีรั้เรา
สามารถเขข้าในอาณาจสักรของพระเจข้าในฝป่ายวธิญญาณไดข้โดยการวางใจเชสืที่อในพระครธิสตห์แตข่วาข่ การสทาแดงตสัวตข่อ
สาธารณชนและการเสรล็จสมบซูรณห์ครบถข้วนของอาณาจสักรนสัรั้นและวสันขององคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าเมสืที่อพระครธิสตห์ทรง
ครอบครองบนแผข่นดธินโลกรอคอยการเสดล็จกลสับมาในอนาคตของพระครธิสตห์
มสันเปป็นเรสืที่องนข่าสนใจทรีที่วาข่ อสัครสาวกสธิบสองคนนสัรั้นเองกล็กทาลสังคธิดวข่าพระครธิสตห์จะทรงททาใหข้อธิสราเอลกลสับ
สซูข่สภาพเดธิมและสถาปนาอาณาจสักรของพระองคห์เดรีดี๋ยวนรีรั้เลย ดสังนสัรั้นในกธิจการ 1:6 “เมมืที่อเขาทททั้งหลายไดต้ประชทุม

พรต้อมกทน เขาจนงทผลถามพระองคข์วว่า “พระองคข์เจต้าขต้า พระองคข์จะทรงตทงทั้ ราชอาณาจทกรขนทั้นใหมว่ใหต้แกว่อกิสราเอล
ในครทงทั้ นททั้หรมือ”” และพระองคห์ทรงบอกพวกเขาอยข่างชสัดเจนตรงนสัรั้นเลยวข่า “ไมว่ใชว่ธรทุ ะของทว่านททที่จะรผเต้ วลาและ
วาระซนที่งพระบกิดาไดต้ทรงกจาหนดไวต้โดยสกิทธกิอจานาจของพระองคข์” พวกเขาจะตข้องไมข่เสาะแสวงหาทรีจที่ ะรซูข้เวลาแหข่ง
การเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์ซนที่งไมข่มรีผซูข้ใดสามารถรซูข้ไดข้ แตข่พวกเขาควรใสข่ใจมากทรีที่สบุดเกรีที่ยวกสับการนทาวธิญญาณ
ตข่างหาก: “แตว่ทว่านทททั้งหลายจะไดต้รบท พระราชทานฤทธกิธเดช เมมืที่อพระวกิญญาณบรกิสททุ ธกิธจะเสดก็จมาเหนมือทว่าน และ
ทว่านทททั้งหลายจะเปป็นพยานฝฟ่ายเราทททั้งในกรทุงเยรผซาเลก็ม ททวที่ แควต้นยผเดทย แควต้นสะมาเรทย และจนถนงททที่สทุดปลาย
แผว่นดกินโลก” พระองคห์ตรสัสไวข้ใน กธิจการ 1:7, 8
ตรงนรีรั้ในขข้อ 12 คสือโครงรข่างงข่ายๆของแผนการของพระเจข้าเกรีที่ยวกสับอาณาจสักรนสัรั้น: “มทเจต้านายองคข์หนนที่ง
ไปเมมืองไกล เพมืที่อจะรทบอจานาจมาครองอาณาจทกรแลต้วจะกลทบมา” พระเยซซูเสดล็จไปสซูข่สวรรคห์แลข้ว ทรีที่นสัที่น ณ เบสืรั้อง
ขวาพระหสัตถห์ของพระบธิดา เมสืที่อถนงเวลาทรีที่กทาหนดไวข้ พระองคห์จะทรงรสับอาณาจสักรนสัรั้นและจะเสดล็จกลสับมา ดสังนสัรั้น
อาณาจสักรนสัรั้นในการปรากฏแจข้งตข่อสาธารณชนและความครบสมบซูรณห์จนงรอคอยการเสดล็จกลสับมาดข้วยตสัวเอง
พรข้อมพระกายของพระเยซซูครธิสตห์มายสังแผข่นดธินโลก
เราทรีที่ขณะนรีรั้มรีชรีวธิตอยซูข่ในยบุคภาคพสันธสสัญญาใหมข่เปป็นเหมสือนผซูข้รสับใชข้สธิบคนนสัรั้นทรีที่ดซูแลทรสัพยห์สธินใหข้เจข้านาย
คนนสัรั้น, พระผซูข้เปป็นนายของเรา, ขณะทรีที่พระองคห์เสดล็จไปสซูข่สวรรคห์แลข้ว โดยดซูแลทรสัพยห์สธินจนกวข่าพระองคห์จะเสดล็จ
กลสับมาเพสืที่อรสับเราขนรั้นไปกสับพระองคห์สทาหรสับฮสันนรีมซูนและงานเลรีรั้ยงสมรสและบสัลลสังกห์พธิพากษาของพระครธิสตห์และ
จากนสัรั้นกล็กลสับมาเพสืที่อรสับอาณาจสักรนสัรั้น
คทาวข่า “มกินา” เปป็นคทากรรีกทรีที่หมายถนงสธิบสองออนซห์ครนที่ง และทองคทาทรีที่มากขนาดนสัรั้นกล็จะมรีคข่ามากๆ
แตข่ละคนตข้องใชข้เงธินมธินานรีรั้ในการคข้าขายและดซูวาข่ เขาจะไดข้กทาไรมาใหข้เจข้านายผซูข้นสัรั้นมากขนาดไหน จากนสัรั้นการคธิด
บสัญชรีเมสืที่อเจข้านายผซูข้นสัรั้นกลสับมาแลข้ว หลสังจากไดข้รบสั อาณาจสักรนสัรั้นแลข้ว กล็เปป็นเหมสือนบสัลลสังกห์พธิพากษาของพระ
ครธิสตห์เมสืที่อครธิสเตรียนทสัรั้งหลายตข้องเผชธิญหนข้ากสับองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้า บสัลลสังกห์พธิพากษานสัรั้นของพระครธิสตห์ถซูกแสดง
ภาพใน 1 โครธินธห์ 3:11-15 แนข่นอนวข่านรีที่มรีไวข้สทาหรสับครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่ถซูกสรข้างอยซูข่บนรากฐานแหข่งพระเยซซู
ครธิสตห์เทข่านสัรั้น และการงานของทบุกคนจะถซูกทดสอบดข้วยไฟ ทองคทาและเงธินและเพชรพลอยจะคงอยซูข่ตข่อไป ไมข้ ,
หญข้าแหข้งและฟางจะถซูกเผาไหมข้ไป “ถต้าการงานของผผต้ใดถผกเผาไหมต้ไป ผผต้นททั้นกก็จะขาดคว่าตอบแทนแตว่ตวท เขาเอง
จะรอด แตว่เหมมือนดทงรอดจากไฟ”
2 โครธินธห์ 5:10 บอกเราวข่า “เพราะวว่าจจาเปป็นททที่เราททุกคนจะตต้องปรากฏตทวททที่หนต้าบทลลทงกข์พกิพากษาของ
พระครกิสตข์ เพมืที่อททุกคนจะไดต้รทบสมกทบการททที่ไดต้ประพฤตกิในรว่างกายนททั้ แลต้วแตว่จะดทหรมือชทวที่ ” เปาโลททางานหนสักเพสืที่อ
ทรีจที่ ะ “เปป็นททที่พอพระททยของพระองคข์” (ขข้อ 9) และเขารซูข้จสัก “ความนว่าเกรงขามขององคข์พระผผต้เปป็นเจต้า” ของ
ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายทรีที่การงานตข่างๆของพวกเขาจะถซูกเผาไหมข้ไปและทรีที่จะไดข้รสับในกายของตนตามสธิที่งทรีที่ไดข้กระททา
ทสัรั้งเลวและดรี
ผซูข้รบสั ใชข้คนหนนที่งไดข้ใชข้เงธินทรีที่ตนไดข้รบสั จนเขาไดข้มาอรีกสธิบมธินาและเจข้านายคนนสัรั้นทรีที่บสัดนรีรั้ไดข้กลายเปป็นกษสัตรธิยห์
แลข้วกล็ตรสัสวข่า “เพราะเจต้าสทตยข์ซมืที่อในของเลก็กนต้อย เจต้าจงมทอจานาจครอบครองสกิบเมมืองเถกิด” นสัที่นคสือ การจสัดการ
เงธินบางสข่วนของเจข้านายของเขาไมข่ไดข้ยธิที่งใหญข่เทข่ากสับอภธิสธิทธธิธิ์ตอนนรีรั้ของการไดข้ครองสธิบเมสืองแลข้ว และเราคธิดวข่า

สธิบเมสืองทรีที่วข่านสัรั้นหมายความตามนสัรั้นจรธิงๆเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จมาครอบครอง ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายกล็จะชข่วย
พระองคห์ครอบครองบนแผข่นดธินโลก เราถซูกบอกวข่าพวกอสัครสาวกสธิบสองคนนสัรั้นจะนสัที่งบนบสัลลสังกห์สธิบสองทรีที่
พธิพากษาสธิบสองตระกซูลของอธิสราเอล (มธ. 19:28) และเปาโลเขรียนถนงทธิโมธรีวข่า “ถต้าเราทนความททุกขข์ทรมาน
เรากก็จะไดต้ครองรว่วมกทบพระองคข์ดวต้ ย” (2 ทธ. 2:12)
เงธินมธินาของผซูข้รสับใชข้คนทรีที่สองไดข้มาเพธิที่มอรีกหข้ามธินาและเจข้านายผซูข้นสัรั้น ผซูข้บสัดนรีรั้เปป็นกษสัตรธิยห์แลข้ว กล็ตรสัสวข่า
“เจต้าจงครอบครองหต้าเมมืองเถกิด” ขอใหข้เราเนข้นยรั้ทาอรีกครสัรั้งวข่าความสบุขและความมรีประโยชนห์ชวสัที่ นธิรสันดรห์ของ
ครธิสเตรียนในสวรรคห์จะขนรั้นอยซูข่กสับการรสับใชข้ของเขาบนโลกนรีรั้ ความรอดเปป็นของฟรรีและทบุกคนกล็รสับความรอดโดย
ทางพระโลหธิตของพระครธิสตห์เหมสือนกสัน โดยพระคบุณและไมข่พนที่งการประพฤตธิ แตข่หลสังจากทรีพที่ ระองคห์ทรงชข่วยเรา
ใหข้รอดแลข้ว พระเจข้าจะประทานบทาเหนล็จแกข่เราสทาหรสับการรสับใชข้ของเราเชข่นกสัน
ผซูข้รบสั ใชข้คนทรีที่สามเขข้ามารายงาน เขานทาเงธินมธินานสัรั้นกลสับมา เขาไดข้เอาผข้าหข่อเกล็บมสันไวข้ เขาไมข่ไดข้ใหข้ความ
เคารพเจข้านายผซูข้นรีรั้แตข่เรรียกทข่านวข่าเปป็นคนเขข้มงวดและกลข่าวหาทข่านวข่าเปป็นคนไมข่ซสืที่อสสัตยห์ เขามรีใจกบฏ จากนสัรั้น
กษสัตรธิยห์องคห์นรีรั้กตล็ รสัสดข้วยความกรบุณาวข่า “เหตทุไฉนเจต้ามกิไดต้ฝากเงกินของเราไวต้ททที่ธนาคารเลว่า เมมืที่อเรามาจะไดต้รทบเงกิน
ของเรากทบดอกเบททั้ยดต้วย” ทบุกคนไมข่มรีสธิทธธิธิ์ทรีที่จะไดข้รสับดอกเบรีรั้ยสทาหรสับเงธินทรีที่เขาไดข้ลงทบุนไปหรสือ? และพระเจข้าไมข่
ทรงมรีสธิทธธิทธิ์ รีที่จะไดข้รบสั กทาไรอะไรบข้างจากทสัรั้งหมดทรีพที่ ระองคห์ไดข้ทรงลงทบุนในตสัวเราผซูข้เปป็นลซูกๆของพระองคห์หรสือ ? ดสัง
นสัรั้นชายผซูข้นรีรั้จงน ถซูกเอาเงธินทรีที่เขามรีอยซูข่ไปเสรียจากเขาและเขากล็จะเปป็นภาพของครธิสเตรียนทรีที่เหล็นการงานตข่างๆของตน
ถซูกเผาไหมข้ไปทรีที่บสัลลสังกห์พธิพากษาของพระครธิสตห์ และเขาไดข้รสับความรอด “แตว่เหมมือนดทงรอดจากไฟ”
เจข้านายผซูข้นรีรั้มรีบข้านทรีที่ดธินและคนรสับใชข้ แตข่ชาวเมสือง “ชทงทว่านผผต้นททั้น จนงใชต้คณะทผตตามไปทผลทว่านวว่า ‘เราไมว่
ตต้องการใหต้ผผต้นททั้ครอบครองเรา’ ” (ขข้อ 14) คราวนรีรั้คทาอบุปมานรีรั้ไมข่ไดข้กลข่าวถนงครธิสเตรียนทสัรั้งหลายแตข่กลข่าวถนงพวกคน
บาปทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ และบสัรั้นปลายทรีที่พระองคห์ทรงสสัญญาแกข่พวกเขานสัรั้นกล็เปป็นเรสืที่องนข่าเศรข้า : “ฝฟ่ายพวกศทตรผ
ของเราททที่ไมว่ตอต้ งการใหต้เราครอบครองเขานททั้น จงพาเขามาททที่นทที่และฆว่าเสทยตว่อหนต้าเรา” (ขข้อ 27)
นรีที่เปป็นโครงรข่างแสนวธิเศษของการเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์ในสงข่าราศรี, หลสังจากการรสับขนรั้นไป, และ
ของศนกอารมาเกดโดนนสัรั้นทรีที่พระองคห์ทรงททาลายเหลข่ากองทสัพของพวกศสัตรซูของพระองคห์, และการพธิพากษาพวก
คนตข่างชาตธิ, ดสังทรีที่ทรงบอกลข่วงหนข้าไวข้ในมสัทธธิว 25:31-46 และเหลข่าคนบาปทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์ตอข้ งตกนรก และ
คนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีชรีวตธิ อยซูข่บนแผข่นดธินโลกหลสังจากพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมากล็จะถซูกททาลายในทสันทรีอยข่างชสัดเจน

นบักเดรินทคำง ผซูห้รบับใชห้ 3 คน และ 8 ตะลบันตต
มธ 25:14-30
คคคำอธริบคำย “คคคำออุปมคำเรรืที่องเงรินตะลบันตต”:
พระคทาตอนนรีรั้ควรถซูกพธิจารณารข่วมกสับลซูกา 19:11-27 ทรีที่พระเยซซูทรงเลข่าคทาอบุปมาทรีที่คลข้ายๆกสัน คทาอบุปมา
นสัรั้นถซูกกลข่าวกข่อนบนถนนทรีที่เขข้าใกลข้กรบุงเยรซูซาเลล็ม (ลซูกา 19:28) คสือ สองสามวสันกข่อนหนข้านสัรั้น คทาอบุปมาเรสืที่องเงธิน
ตะลสันตห์ถซูกกลข่าวภายหลสังในกรบุงเยรซูซาเลล็ม ในคทาอบุปมาของลซูกา เราพบเงกินมกินาถซูกกลข่าวถนงแทนทรีที่จะเปป็นเงกินตะ
ลทนตข์ สธิบมธินาถซูกใหข้แกข่ผซูข้รสับใชข้สธิบคน คนละหนนที่งมธินา อยข่างไรกล็ตาม สามคนเทข่านสัรั้นถซูกกลข่าวถนงอยข่างเฉพาะ

เจาะจง; สองคนไดข้รสับคทาสสัญญาวข่าจะไดข้รสับบทาเหนล็จอสันดรี พรข้อมกสับคทาชม เชข่นในคทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้ และผซูข้รสับใชข้ทรีที่ไมข่
สสัตยห์ซสืที่อคนหนนที่งถซูกปรสับโทษ
สคคำหรบับครริสเตทยนทบันี้งหลคำย, บคคำเหนล็จหลคำยระดบับ
เมรืที่อพระครริสตตเสดล็จกลบับมคำ
นรีที่กล็เปป็นคทาอบุปมา “อาณาจสักรแหข่งสวรรคห์” เชข่นกสัน แมข้วข่าถข้อยคทาเหลข่านสัรั้น (ขข้อ 14) ไมข่ไดข้อยซูข่ในตข้นฉบสับ
กระนสัรั้นตข่อจากคทาอบุปมาเรสืที่องหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนสัรั้น มสันกล็กลข่าวถนงใจความหลสักทรีที่เปป็นคทาพยากรณห์เหมสือนกสัน
คทาอบุปมาเรสืที่องหญธิงพรหมจารรีสธิบคนนสัรั้นเปป็นภาพของการรสับขนรั้นไปของเหลข่าวธิสบุทธธิชน, การเสดล็จมาของพระครธิสตห์
ในฟฟ้าอากาศเพสือที่ รสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่พระองคห์ทรงรสักขนรั้นไป, ขณะทรีที่คทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้เปป็นภาพของการคธิดบสัญชรีของ
พระองคห์เมสืที่อพระองคห์เสดล็จกลสับมา
สทาหรสับครธิสเตรียนทสัรั้งหลาย นรีที่ไมข่ไดข้เปป็นภาพของ “บสัลลสังกห์พพธิ ากษาของพระครธิสตห์” หรอกหรสือ ซนที่งเรา
ครธิสเตรียนทบุกคนตข้องไปปรากฏหนข้าบสัลลสังกห์นสัรั้น “เพสืที่อทบุกคนจะไดข้รบสั สมกสับการทรีที่ไดข้ประพฤตธิในรข่างกายนรีรั้ แลข้วแตข่
จะดรีหรสือชสัวที่ ” (2 คร. 5:10)? ดสังนสัรั้นจนงเหล็นไดข้ชสัดวข่าเหลข่าวธิสบุทธธิชนทรีที่บสังเกธิดใหมข่แลข้วของพระเจข้า, ซนที่งถซูกรสับขนรั้นไป
ในสวรรคห์ในรข่างกายทรีที่ไดข้รบสั สงข่าราศรี, ไดข้รบสั ความรอดแลข้ว, ยสังตข้องถซูกพธิพากษาอยซู,ข่ โดยการงานตข่างๆของเราตข้อง
ถซูกเผยใหข้ประจสักษห์ การพธิพากษานสัรั้น, ไมข่ใชข่สทาหรสับความรอดแตข่สทาหรสับบทาเหนล็จตข่างๆ, ถซูกแสดงภาพอยข่าง
ชสัดเจนเชข่นกสันใน 1 โครธินธห์ 3:11-15 ในพระคทาตอนนสัรั้นเราเรรียนรซูข้วาข่ หลสังจากการวางรากฐานแลข้ว, ซนที่งกล็คสือพระ
ครธิสตห์, เราทบุกคนกล็ควรระมสัดระวสังวข่าเราสรข้างชรีวตธิ ประจทาวสันอยข่างไร ทบุกการกระททาของครธิสเตรียนจะถซูกทดสอบ
ดข้วยไฟและถซูกแสดงใหข้เหล็นวข่าเปป็น “ไมข้ หญข้าแหข้ง ฟาง” หรสือ “ทองคทา เงธิน เพชรพลอย” หากการงานของผซูข้ใด
ถซูกเผาไหมข้ไป เขากล็จะขาดบทาเหนล็จแมข้อยซูข่ในสวรรคห์กตล็ าม แตข่ “ตสัวเขาเองจะรอด แตข่เหมสือนดสังรอดจากไฟ” แตข่
ผซูข้ใดทรีที่การงานของเขาทนไฟไดข้ เขากล็จะ “ไดข้คาข่ ตอบแทน” คบุณเหล็นแลข้ววข่าผซูข้รสับใชข้ทรีที่สตสั ยห์ซสืที่อสองคนนสัรั้นเปป็นภาพ
ของครธิสเตรียน, ทรีที่ไดข้รสับความรอดแลข้ว, ซนที่งไดข้รสับบทาเหนล็จสทาหรสับความสสัตยห์ซสืที่อ
เราไมข่จทาเปป็นตข้องหารายละเอรียดเยอะแยะในคทาอบุปมาทบุกเรสืที่องซนที่งไมข่ไดข้ถซูกแสดงภาพอยซูข่ในคทาอบุปมานสัรั้นๆ
คทาอบุปมานรีรั้กทาลสังสอนความจรธิงประการหนนที่งอยข่างชสัดเจน วข่าครธิสเตรียนทสัรั้งหลายจะถซูกพธิพากษาสทาหรสับการงาน
ตข่างๆของตนและไดข้รบสั บทาเหนล็จสทาหรสับการงานทรีที่ดรีตาข่ งๆ สทาหรสับครธิสเตรียนสข่วนใหญข่แลข้ว เวลาพธิพากษานรีรั้จะเปป็น
บสัลลสังกห์พพธิ ากษาของพระครธิสตห์, หลสังจากการรสับขนรั้นไปของพวกวธิสทบุ ธธิชนเมสืที่อเราทสัรั้งหลายถซูกรสับขนรั้นไปพบกสับองคห์
พระผซูข้เปป็นเจข้าในสวรรคห์ ผมคธิดวข่าเราจะเขข้าสซูข่บทาเหนล็จเหลข่านสัรั้นทรีที่นสัที่นซนที่งถซูกกทาหนดไวข้ใหข้เรา อยข่างแนข่นอนมากขนรั้น
เมสืที่อเรากลสับมากสับพระครธิสตห์เพสืที่อครอบครองรข่วมกสับพระองคห์บนแผข่นดธินโลกนรีรั้
อยข่างไรกล็ตาม ในเนสืรั้อหาสข่วนใหญข่ของขข่าวประเสรธิฐทรีที่เรรียบเรรียงโดยมสัทธธิว มรีการเนข้นยรั้ทาเกรีที่ยวกสับยธิวเปป็น
พธิเศษ ดสังนสัรั้นคทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์นรีรั้จนงเปป็นภาพของการพธิพากษาคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีชรีวธิตอยซูรข่ อดพข้นยบุคความ
ทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น และจะเผชธิญหนข้ากสับพระครธิสตห์หลสังจากการเสดล็จกลสับมาของพระองคห์
นรีที่ชดสั เจนเปป็นพธิเศษในคทาอบุปมาทรีที่มรีเนสืรั้อหาคลข้ายกสันในลซูกา 19:11-27 ในคทาอบุปมานสัรั้นชายทรีที่กลสับมา “ไดข้
รสับอทานาจครองอาณาจสักรกลสับมาแลข้ว” (ลซูกา 19:15) กล็ประทานบทาเหนล็จเปป็นตทาแหนข่งตข่างๆในทสันทรีใหข้แกข่เหลข่า
คนรสับใชข้ทรีที่สสัตยห์ซสืที่อเพสืที่อครอบครองหข้าเมสือง, สธิบเมสือง ฯลฯ, เขข้าในการครอบครองของพระองคห์และเขข่นฆข่าพวก

ศสัตรซูทรีที่ไมข่ยอมใหข้พระองคห์ครอบครองเหนสือพวกเขา (ลซูกา 19:17, 19, 27) ดสังนสัรั้นคทาอบุปมานรีรั้จนงเปป็นภาพของการ
คธิดบสัญชรีทรีที่พระเยซซูจะทรงกระททากสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีชรีวตธิ รอดพข้นชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้นมาไดข้
หากเราจทาไดข้วาข่ คทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้มกรี ารประยบุกตห์ใชข้แบบพธิเศษกสับพวกยธิวและวข่าพวกยธิวสข่วนใหญข่จะไมข่รสับ
ความรอดจนกวข่าจะถนงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น มสันกล็ดเซู หมสือนเปป็นเรสืที่องทรีที่เขข้าใจไดข้มากขนรั้นวข่า คทาอบุปมาเรสืที่อง
เงธินตะลสันตห์นรีรั้นข่าจะกลข่าวถนงบทาเหนล็จตข่างๆสทาหรสับผซูข้ทรีที่รอดแลข้วรวมถนงการพธิพากษาสทาหรสับคนทรีที่ไมข่รอดเชข่นกสัน
ทสัรั้งหมดนรีใรั้ นพระคทาตอนเดรียวกสันและคทาอบุปมาเรสืที่องเดรียวกสัน
ในบทเดรียวกสันนรีรั้ คทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์ถซูกตามมาตธิดๆดข้วยเรสืที่องของการเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์
ในสงข่าราศรี เพสืที่อทรีจที่ ะประทสับบนพระทรีที่นสัที่งของพระองคห์และพธิพากษาคนเหลข่านสัรั้นทรีที่มรีชรีวธิตอยซูข่บนแผข่นดธินโลก
อยข่างไรกล็ตาม เรากล็ตอข้ งไมข่พลาดบทเรรียนนรีรั้ เราเองกล็จะเผชธิญกสับการพธิพากษาสทาหรสับการงานตข่างๆของ
เราเชข่นกสัน และทรีที่บสัลลสังกห์พธิพากษาของพระครธิสตห์เมสืที่อเราอยซูข่ในสวรรคห์แลข้วพรข้อมกสับรข่างกายทรีที่ไดข้รสับสงข่าราศรีแลข้ว
เรากล็จะเหล็นการงานจอมปลอมตข่างๆถซูกเผาไหมข้ไปและเราจะไดข้รสับคทาชมและบทาเหนล็จสทาหรสับการงานทรีที่ดรีตาข่ งๆทรีที่
ทนไฟไดข้
กคำรประยอุกตตใชห้แบบพริเศษกบับชนชคำตริอริสรคำเอล
ในคทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์นรีรั้ ทสัรั้งผซูข้รบสั ใชข้ทรีที่สสัตยห์ซสืที่อและผซูข้รสับใชข้ทรีที่ชวสัที่ ถซูกเรรียกวข่าผซูรข้ สับใชข้ในมสัทธธิว 25:14
ชายผซูข้ทรีที่เดธินทางไปยสังเมสืองไกล “จนงเรรียกพวกผซูข้รสับใชข้ของตนมา” ดสังทรีที่คบุณจะเหล็นในภายหลสัง คทาวข่า ผผต้รทบใชต้ ตรงนรีรั้
ไมข่ไดข้จทาเปป็นตข้องหมายถนงเฉพาะผซูข้ทรีที่รอดแลข้วเทข่านสัรั้น แทนทรีที่จะเปป็นเชข่นนสัรั้น คทาวข่า ของตน ถซูกใชข้อยข่างทรีที่มสันถซูกใชข้ใน
ยอหห์น 1:11 ซนที่งผมคธิดวข่าหมายถนง พวกยธิว และหมายถนงคนอสืที่นๆทรีที่พระครธิสตห์ทรงมรีสธิทธธิอทานาจเหนสือพวกเขา
เพราะวข่าพระองคห์ทรงเปป็นผซูข้เนรมธิตสรข้างสรรพสธิที่งทสัรั้งปวง คนบาปเปป็นของพระครธิสตห์, ควรถวายสวามธิภสักดธิตธิ์ ข่อ
พระครธิสตห์, แมข้วข่าเขาไมข่ไดข้ถวายมสันกล็ตาม แตข่ในรซูปแบบหนนที่งทรีที่พธิเศษ ผผต้ททที่เปป็นของพระครธิสตห์คสือ พวกยธิว พวกยธิว
เปป็นประชากรทรีที่ถซูกเลสือกสรร (โรม 9:4, 5; 11:1, 2, 28, 29) พวกเขาไดข้รบสั ฝากพระดทารสัสของพระเจข้า พวกเขา
ไดข้รสับพระราชทานพระราชบสัญญสัตธิ, พธิธรีกรรมตข่างๆและพธิธรีการตข่างๆของภาคพสันธสสัญญาเดธิม, ระบบปบุโรหธิต,
พลสับพลา, และพระสสัญญาตข่างๆของพระเมสสธิยาหห์ผซูข้ทรีที่จะเสดล็จมานสัรั้น พระครธิสตห์ไดข้เสดล็จมาจากพวกยธิวตามฝป่าย
เนสืรั้อหนสัง ดข้วยเหตบุนรีรั้ คทาอบุปมาเรสืที่องนรีรั้จนงดซูเหมสือนจะมรีไวข้สทาหรสับพวกยธิวเปป็นพธิเศษ
จทาไวข้วข่าพวกยธิวในฐานะประชาชาตธิหนนที่งไดข้ตสัรั้งตารอคอย, ไมข่ใชข่การเสดล็จกลสับมาของพระครธิสตห์เพสืที่อรสับ
เหลข่าวธิสบุทธธิชนของพระองคห์และการรสับขนรั้นไป, แตข่รอคอยการเสดล็จกลสับมาของพระองคห์เพสืที่อทรีที่จะครอบครอง,
สถาปนาพระทรีที่นสัที่งของพระองคห์ในกรบุงเยรซูซาเลล็มซนที่งเปป็นทรีที่ๆดาวธิดเคยปกครอง, และการรวบรวมกลสับมาและการ
คสืนสซูข่สภาพเดธิมของชนชาตธิอธิสราเอล ยธิวสข่วนใหญข่จะไมข่รสับความรอดจนกวข่าหลสังจากการรสับขนรั้นไปนสัรั้น มสันไมข่ใชข่
เรสืที่องแปลกทรีที่ในบทนรีรั้ทสัรั้งสองมบุมมองถซูกใหข้ไวข้ เหลข่าวธิสบุทธธิชนทรีรที่ อคอยการรสับขนรั้นไปนสัรั้นถซูกใหข้ไวข้ในคทาอบุปมาเรสืที่อง
หญธิงพรหมจารรีสธิบคนนสัรั้น (ขข้อ 1-13) ขณะทรีที่พวกยธิวทรีที่รอคอยอาณาจสักรนสัรั้นเปป็นพธิเศษถซูกใหข้ไวข้ในคทาอบุปมาเรสืที่อง
ชายผซูข้นรีรั้และเหลข่าผซูข้รสับใชข้ของเขาและเงธินตะลสันตห์เหลข่านสัรั้น (ขข้อ 14-30)
ชนชาตธิอธิสราเอลเคยชธินกสับการถซูกพซูดถนงในฐานะผซูข้รสับใชข้ของพระเจข้า, สวนองบุข่นของพระเจข้า, บบุตรของ
พระเจข้า ฯลฯ จงหมายเหตบุวาข่ พระครธิสตห์ตรสัสถนงบทุตรชายสองคนในมสัทธธิว 21:28-32 บบุตรชายคนหนนที่งนสัรั้นเปป็น

ภาพของพวกหญธิงโสเภณรีและพวกคนเกล็บภาษรีทรีที่กลสับมาและรสับความรอด; บบุตรชายอรีกคนนสัรั้นเปป็นภาพของพวก
ฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์ทไรีที่ มข่ไดข้กลสับใจใหมข่และจะพลาดอาณาจสักรของพระเจข้าไป ในมสัทธธิว 21:33-45 พระ
เยซซูไดข้ประทานคทาอบุปมาทรีที่เปป็นภาพของพวกฟารธิสรีและพวกธรรมาจารยห์, พวกผซูข้ปกครองชาวยธิว, ในฐานะเปป็นผซูข้
เชข่าสวนของพระเจข้าทรีทที่ รงตสัรั้งไวข้เหนสือสวนองบุข่นของพระองคห์ กระนสัรั้นผซูข้เชข่าสวนเหลข่านสัรั้นกล็ถซูกแสดงภาพวข่าถซูกขสับไลข่
ออกไปและในคทาอบุปมาเดรียวกสันนรีรั้พวกธรรมาจารยห์และพวกฟารธิสรีกล็เหล็นตสัวเองถซูกแสดงภาพวข่าเปป็นคนทรีที่ไมข่รอด
ภาคพสันธสสัญญาเดธิมประกาศไวข้วาข่ “เพราะวข่าสวนองบุข่นของพระเยโฮวาหห์จอมโยธาคสือวงศห์วานอธิสราเอล” (อสย.
5:7) ชนชาตธิอธิสราเอลถซูกกลข่าวอยข่างเฉพาะเจาะจงวข่าเปป็นผซูข้รสับใชข้ของพระเจข้าในอธิสยาหห์ 41:8, 9; 44:1, 2, 21;
45:4; 49:3 และพระคทาขข้ออสืที่นๆ ตอนกลข่าวแกข่หญธิงชาวซรีเรรียฟปนธิเซรีย หรสือหญธิงคานาอสันผซูข้นสัรั้น พระเยซซูทรงเรรียก
พวกยธิววข่าเปป็นลผก ขณะทรีที่พวกคนตข่างชาตธิถซูกแสดงภาพวข่าเปป็นพวกสทุนทข (มธ. 15:26) ดข้วยเหตบุนรีรั้ มสันจนงดซูเหมสือน
วข่าในคทาอบุปมานรีรั้พระเยซซูทรงหมายถนงพวกยธิวเปป็นพธิเศษ และเวลาทรีที่คทาอบุปมานรีรั้จะสทาเรล็จจรธิงนสัรั้นจะเปป็นตอนทรีที่พระ
ครธิสตห์เสดล็จกลสับมาเพสืที่อครอบครอง
“และฝากทรสัพยห์สมบสัตธิของเขาไวข้” (ขข้อ 14) พระเจข้าไดข้ทรงฝากทรสัพยห์สมบสัตธิของพระองคห์ไวข้ในมสือของ
พวกยธิว ในความหมายหนนที่ง ภาคพสันธสสัญญาเดธิมไดข้ถซูกเขรียนโดยพวกยธิว; ภาคพสันธสสัญญาใหมข่ไดข้ถซูกเขรียนโดย
พวกยธิว พระทรีที่นสัที่งทรีพที่ ระครธิสตห์จะทรงครอบครองเมสืที่อพระองคห์เสดล็จกลสับมาคสือ พระทรีนที่ สัที่งของดาวธิด ผซูข้เปป็นกษสัตรธิยห์
ยธิวองคห์หนนที่ง มารดาของพระครธิสตห์กล็เปป็นหญธิงชาวยธิวคนหนนที่ง พวกอสัครสาวกทรีที่จะครอบครองกสับพระครธิสตห์โดยนสัที่ง
บนบสัลลสังกห์สธิบสองทรีที่พธิพากษาชนอธิสราเอลสธิบสองตระกซูลกล็ลข้วนเปป็นคนยธิว ดสังนสัรั้นเราจนงไมข่จทาเปป็นตข้องประหลาด
ใจทรีที่เรรียนรซูข้วาข่ พวกยธิวจะเปป็นผซูข้นทาสารแหข่งขข่าวประเสรธิฐในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้น อสัครสาวก
สธิบสองคนนสัรั้นทรีที่ถซูกสข่งไปทสัที่วอธิสราเอลเพสืที่อประกาศขข่าวประเสรธิฐแหข่งอาณาจสักรนสัรั้น (มธ. 10:6, 7) เปป็นภาพเลล็ง
ของพวกยธิวทรีจที่ ะประกาศขข่าวประเสรธิฐในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้น จงเปรรียบเทรียบมสัทธธิว 10
กสับมสัทธธิว 24 และนรีที่กล็จะเรธิที่มปรากฏชสัดเจน โดยเฉพาะอยข่างยธิที่งมสัทธธิว 10:16-23 เมสืที่อเทรียบกสับมสัทธธิว 24:9-14
วธิวรณห์ 12:17 เลข่าวข่าซาตานจะเกลรียดชสังเชสืรั้อสายทรีที่เหลสืออยซูข่ของหญธิงนสัรั้น, ชนชาตธิอธิสราเอล, “ทรีรที่ สักษาพระบสัญญสัตธิ
ของพระเจข้า และยนดถสือคทาพยานของพระเยซซูครธิสตห์” พวกยธิวจะมรี “คทาพยานของพระเยซซูครธิสตห์” ในชข่วงเวลา
ทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น นอกจากนรีรั้พยานสองคนนสัรั้นแหข่งวธิวรณห์ 11:3, 4 กล็นข่าจะเปป็นยธิวและพวกเขาจะใหข้คทาพยานของ
ตน: “เขาจะพยากรณห์ตลอดพสันสองรข้อยหกสธิบวสัน นบุข่งหข่มดข้วยผข้ากระสอบ” คบุณเหล็นแลข้ววข่าคทาอบุปมานรีรั้มรีการ
ประยบุกตห์ใชข้แบบพธิเศษกสับพวกยธิว อยข่างไรกล็ตาม บทเรรียนตข่างๆในทรีที่นรีรั้กล็ดสรี ทาหรสับพวกเราทบุกคนเชข่นกสัน พระครธิสตห์
ทรงปฏธิบสัตธิกสับพวกยธิวและคนตข่างชาตธิเหมสือนๆกสันบนแผนการแหข่งความรอดและในเรสืที่องของบทาเหนล็จตข่างๆ
จงสสังเกตวข่า “ตามความสามารถของแตข่ละคน” (ขข้อ 15) คนเราไมข่ไดข้มครี วามสามารถตข่างๆเทข่ากสัน
พระเจข้าไมข่ทรงคาดหวสังสธิที่งเดรียวกสันจากทบุกคน พระเจข้าทรงคาดหวสังความสสัตยห์ซสืที่อในทบุกคน แตข่พระองคห์ประทาน
ใหข้บางคนไดข้หข้าตะลสันตห์, บางคนไดข้สองตะลสันตห์, และบางคนไดข้ตะลสันตห์เดรียว คนเหลข่านสัรั้นทรีที่พระองคห์ประทานใหข้
มากกวข่า พระเจข้ากล็ทรงคาดหวสังไวข้มากกวข่า (ลซูกา 12:47; มธ. 10:15; 11:22, 24; มาระโก 6:11; ลซูกา 10:12,
14)

ทบันี้งผซูห้ททที่รอดแลห้วและผซูห้ททที่ไมก่รอดไดห้รบับคคคำเตรือนเรรืที่องกคำรใหห้กคำรตก่อพระเจห้คำ
เราสสังเกตเหล็นไดข้วข่าในทรีที่นรีรั้โดยเฉพาะในกรณรีนรีรั้พระเยซซูไมข่ทรงแบข่งแยกระหวข่างความรอดและบทาเหนล็จ
ตข่างๆ เรารซูวข้ ข่าความรอดเปป็นมาโดยพระคบุณลข้วนๆ “จะเนสืที่องดข้วยการกระททากล็หามธิไดข้ เพสืที่อมธิใหข้คนหนนที่งคนใดอวด
ไดข้” (อฟ. 2:9) และ “เพสืที่อผซูข้ใดทรีที่เชสืที่อในพระบบุตรนสัรั้นจะไมข่พธินาศ แตข่มรีชวรี ธิตนธิรนสั ดรห์” (ยอหห์น 3:16) แตข่นสัที่นไมข่ใชข่
ความจรธิงพธิเศษทรีพที่ ระเยซซูกทาลสังสอนในทรีที่นรีรั้ พระองคห์กทาลสังสอนเรสืที่องการใหข้การไดข้ตข่อพระเจข้า อยข่างไรกล็ตาม เหล็น
ไดข้ชสัดวข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รสับหข้าตะลสันตห์และสองตะลสันตห์ และโดยความขยสันขสันแขล็งอสันเกธิดจากความรสักไดข้ททาใหข้
เงธินนสัรั้นเพธิที่มเปป็นสองเทข่า กล็เปป็นภาพของบรรดาผซูข้ทรีที่รอดแลข้วทรีที่ททางานเพสืที่อพระครธิสตห์ ขข้อเทล็จจรธิงทรีที่วข่าพวกเขาไดข้รสับ
ของประทานเหลข่านสัรั้นของพระเจข้า, เรรียกพระองคห์วาข่ เปป็นนายอยข่างเตล็มใจ, พยายามทรีที่จะททาตามพระประสงคห์ของ
พระองคห์, ไดข้นทาผลทรีพที่ วกเขาไดข้มากลสับมาถวายแดข่พระองคห์พรข้อมกสับความชสืนที่ ชมยธินดรี, กล็บข่งบอกวข่าพวกเขาเปป็น
ตสัวแทนของบรรดาผซูข้ทรีที่รอดแลข้ว ในทางกลสับกสัน ชายผซูข้นสัรั้นทรีที่ไดข้รบสั หนนที่งตะลสันตห์ “ไดข้ขบุดหลบุมซข่อนเงธินของนายไวข้”
(ขข้อ 18) ขข้อ 24 แสดงใหข้เหล็นวข่าชายผซูข้ทรีที่ไดข้ตะลสันตห์เดรียวในกรณรีนรีรั้ไมข่มรีความรสักใหข้แกข่นายของตนเลย, ไมข่มรีความ
ไวข้วางใจในตสัวทข่าน, ไมข่มรีการยอมจทานนตข่อความประสงคห์ของทข่าน นรีที่ไมข่ใชข่ภาพของคนๆหนนที่งทรีที่ไดข้รบสั ความรอด
แลข้ว
นรีที่เปป็นความจรธิงประการหนนที่งทรีที่แปลกประหลาดเกรีที่ยวกสับชข่วงเวลาทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น คนเหลข่านสัรั้นทรีที่
ปรนนธิบสัตธิพระเจข้าในเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่ง, ความปวดรข้าวใจ, และการขข่มเหงกล็จะททาเชข่นนสัรั้นออกมา
จากใจ ทบุกวสันนรีรั้อาจมรีคนหนข้าซสืที่อใจคดจทานวนมากในครธิสตจสักรทสัรั้งหลาย ซนที่งกลข่าวยอมรสับตข่อหนข้าคนทสัรั้งหลาย
และอยข่างเปปิดเผยวข่าตนเปป็นครธิสเตรียนทรีที่ดรีกวข่าทรีพที่ วกเขาเปป็นจรธิงๆ หรสืออข้างตสัวเหมสือนยซูดาสอธิสคารธิโอท วข่าเปป็นลซูก
ของพระเจข้าในเมสืที่อพวกเขาเปป็นลซูกของพญามาร ทบุกวสันนรีรั้คนทสัรั้งหลายไดข้รบสั คทายกยข่องจากคนจทานวนมากเมสืที่อพวก
เขาถซูกคธิดวข่าเปป็นครธิสเตรียนทรีที่ดรี ในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้นมสันจะแตกตข่างไปเลยอยข่างนข่าเศรข้าใจ
ยธิที่งคนๆนสัรั้นเปป็นครธิสเตรียนทรีที่ดรีมากเทข่าไร เขากล็จะยธิที่งมรีโอกาสทรีที่จะตายเพสืที่อความเชสืที่อของตนมากเทข่านสัรั้น เมสืที่อนสัรั้น
ปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์ “จะใหข้วสธิ บุทธธิชนขององคห์ผซูข้สซูงสบุดนสัรั้นอธิดหนาระอาใจ” (ดนล. 7:25), จะ “ททาสงครามกสับวธิ
สบุทธธิชนและชนะ” (ดนล. 7:21; วว. 13:7) คนมากมายจะถซูกฆข่าเพราะความเชสืที่อของตน (ศคย. 14:1, 2; มธ.
24:9, 22; วว. 11:7; 13:15; 20:4) เมสืที่อถนงตอนนสัรั้นผซูข้คนจะถสือวข่าเปป็นเกรียรตธิทรีที่ไดข้สวมเครสืที่องหมายของปฏธิปปักษห์ตข่อ
พระครธิสตห์ไวข้ทรีที่มสือหรสือหนข้าผาก (วว. 13:16) แนวคธิดทรีที่ไมข่ยอมรสับการมรีอยซูข่ของพระเจข้าจะเปป็นทรีที่นธิยม พวกยธิวจะ
เปป็นทรีที่เกลรียดชสังเชข่นเดรียวกสับทรีที่ครธิสเตรียนทสัรั้งปวงจะถซูกเกลรียดชสัง และจะไมข่มรีเหตบุผลใดเลยทรีที่ใครสสักคนจะยอมรสับ
วข่าตนเปป็นครธิสเตรียนหากวข่าในใจเขาๆไมข่ไดข้เปป็นจรธิงๆ
ดสังนสัรั้นในชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้น เชข่นเดรียวกสับในยบุคสมสัยอสืที่นๆแหข่งการพลรีชพรี เพสืที่อ
ความเชสืที่อและการขข่มเหง คนเหลข่านสัรั้นทรีที่อข้างตสัววข่าเปป็นครธิสเตรียนจะสสัตยห์ซสืที่อมากกวข่าทรีพที่ วกเขาเปป็นอยซูข่ในยบุคสมสัยทรีที่
สะดวกสบายและเจรธิญรบุข่งเรสืองเหลข่านรีรั้เมสืที่อการไดข้ชสืที่อวข่าเปป็นครธิสเตรียนนสัรั้นเปป็นเรสืที่องทรีที่ผซูข้คนนธิยมกสัน ความหนข้าซสืที่อใจ
คดเปป็นบาปของศาสนาทรีที่ผซูข้คนนธิยม, ไมข่ใชข่บาปของความเชสืที่อแบบครธิสเตรียนทรีที่ถซูกขข่มเหง, ไมข่ใชข่บาปของบรรดาผซูทข้ รีที่
พลรีชรีพเพสืที่อความเชสืที่อ ดข้วยเหตบุนรีรั้เอง ในระหวข่างชข่วงเวลาแหข่งความทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น เมสืที่อคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูกแสดง
ภาพไวข้ตรงนรีรั้ถซูกททาลาย คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ยสืนหยสัดอยข่างเปปิดเผยเพสืที่อพระเจข้า กล็จะเปป็นเชข่นนสัรั้นจรธิงๆในหสัวใจของพวก

เขา คนทรีที่ถซูกแสดงภาพโดยผซูรข้ สับใชข้ทรีที่เกรียจครข้านคนนรีรั้ ซนที่งดซูหมธิที่นนายของตนและไมข่ปรนนธิบสัตธิทข่าน จะเปป็นคนทรีที่ไมข่
ไดข้รสับความรอด
ผซูห้สบัตยตซรืที่อจะไดห้รบับบคคำเหนล็จโดยกคำรครอบครองกบับพระครริสตต
จงหมายเหตบุคทาชมเชยทรีที่องคห์ผซูข้เปป็นนายประทานใหข้แกข่ผซูข้รสับใชข้สองคนนสัรั้น คสือคนหนนที่งทรีที่ไดข้หข้าตะลสันตห์และ
ททาใหข้เพธิที่มขนรั้นอรีกหข้าตะลสันตห์และคนนสัรั้นทรีที่ไดข้สองตะลสันตห์ และททาใหข้เพธิที่มขนรั้นอรีกสองตะลสันตห์ ทสัรั้งคซูข่ไดข้รสับคทาชมเชยเห
มสือนๆกสัน, เทรียบแบบคทาตข่อคทา, สทาหรสับความสสัตยห์ซสืที่อ (ขข้อ 21 และ 23) และไดข้รบสั คทาทรงสสัญญาเรสืที่องบทาเหนล็จทรีที่
คลข้ายๆกสัน ในสายพระเนตรของพระเจข้าคบุณธรรมอสันยธิที่งใหญข่คสือ ความสสัตยห์ซสืที่อ ดข้วยเหตบุนรีรั้เองเราจะพบวข่าหลาย
คนทรีที่เปป็นคนสบุดทข้ายจะเปป็นคนตข้นและคนตข้นจะเปป็นคนสบุดทข้าย (มธ. 19:30; 20:16) คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ดซูเหมสือนวข่ายธิที่ง
ใหญข่ในตอนนรีรั้จะถซูกแซงหนข้าโดยคนอสืที่นๆอรีกมากมายทรีไที่ มข่ดซูยธิที่งใหญข่เลยในสายตามนบุษยห์ พระเจข้าทรงรซูข้จกสั คนเหลข่า
นสัรั้นทบุกคนทรีที่เปป็นของพระองคห์และพระองคห์จะประทานเกรียรตธิยศใหข้แกข่ผซูข้ทรีที่สมควรไดข้รบสั , ใหข้แกข่ผซูข้ทรีที่สสัตยห์ซสืที่อทรีที่ไดข้ททา
สข่วนของตนกสับสธิที่งทรีที่พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกข่พวกเขา บบุคคลทรีที่สสัตยห์ซสืที่อในของเลล็กนข้อยกล็เปป็นสบุข เขาจะเปป็นผซูข้
ครอบครองเหนสือของมาก
จงหมายเหตบุบทาเหนล็จทรีที่ประทานใหข้ “เราจะตสัรั้งเจข้าใหข้ดซูแลของมาก” จทาไวข้วาข่ คทาอบุปมานรีรั้เปป็นภาพของ
พระเยซซูทรีที่เสดล็จกลสับมาเพสืที่อครอบครองบนแผข่นดธินโลก ครธิสเตรียนทสัรั้งหลายจะครอบครองกสับพระครธิสตห์บนแผข่น
ดธินโลก (2 ทธ. 2:12; วว. 2:26, 27; 5:10; 20:4) “เราทสัรั้งหลายจะครอบครองกสับพระองคห์บนแผข่นดธินโลก” นรีที่
ยธิที่งเปป็นจรธิงเปป็นพธิเศษเกรีที่ยวกสับพวกยธิว (อสย. 14:1, 2) อสัครสาวกสธิบสองคนนสัรั้นจะนสัที่งบนบสัลลสังกห์หลายทรีที่ (มธ.
19:28) และคนอสืที่นๆจะครอบครองในฐานะเจข้านายรข่วมกสับพระครธิสตห์อยข่างไมข่ตอข้ งสงสสัย (อสย. 1:26; 32:1)
พระพรเหลข่านสัรั้นซนที่งจะตกเปป็นของพวกวธิสบุทธธิชนแหข่งชข่วงเวลาทบุกขห์ลทาบากนสัรั้นถซูกพรรณนาไวข้ในวธิวรณห์ 7:14-17
บทาเหนล็จนสัรั้นจะอยซูข่บนแผข่นดธินโลกในระหวข่างการครอบครองของพระครธิสตห์ดวข้ ยพระองคห์เอง เมสืที่อความทบุกขห์
ลทาบากนสัรั้นสธิรั้นสบุดลง เหล็นไดข้ชสัดวข่าคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ไดข้รสับความรอดระหวข่างชข่วงเวลาทบุกขห์ลทาบากนสัรั้นจะพลาดการรสับ
ขนรั้นไปในสวรรคห์ แตข่จะไมข่มกรี ารแบข่งแยกความแตกตข่างในภายหลสังระหวข่างพวกเขากสับพวกวธิสบุทธธิชนทรีพที่ รข้อมตอน
ทรีที่มกรี ารรสับขนรั้นไปนสัรั้น, ไมข่มรีการแบข่งแยกหลสังจากทรีที่พระครธิสตห์เสดล็จกลสับมาและวธิสบุทธธิชนทสัรั้งปวงอยซูข่ดวข้ ยกสันใน
อาณาจสักรของพระองคห์บนแผข่นดธินโลก เมสืที่อนสัรั้นแตข่ละคนจะไดข้รสับบทาเหนล็จตามทรีที่เขาสมควรไดข้รสับและครอบครอง
รข่วมกสับพระครธิสตห์
ผซูห้รบับใชห้ชบัที่วและเกทยจครห้คำน
จงพธิจารณาการพธิพากษาผซูข้รสับใชข้ทรีที่ไมข่สตสั ยห์ซสืที่อคนนรีรั้ ขข้อกลข่าวหาตข่างๆทรีเที่ ขากลข่าวหานายของตนในขข้อ 24
และ 25 แสดงใหข้เหล็นใจชสัที่วของเขา นรีที่เปป็นภาพของทสัศนคตธิของบรรดาคนทรีที่ไมข่รอดทรีพที่ วกเขามรีตข่อพระครธิสตห์ พวก
เขาเกลรียดชสังพระองคห์ พวกเขาจนงกลข่าวหาพระองคห์ ซาตานสอนมนบุษยห์อยซูข่เสมอวข่าพระเจข้าไมข่ยบุตธธิ รรม, วข่า
พระเจข้าทรงเรรียกรข้องเกธินกวข่าสธิที่งทรีที่ถซูกตข้อง, วข่าการปรนนธิบสัตธิองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าไมข่เหล็นมรีดรีอะไร มสันไดข้หลอกลวง
มนบุษยห์ชายหญธิงคซูข่แรกนสัรั้นในสวนเอเดน โดยบอกเปป็นนสัยวข่าพระเจข้ากทาลสังหวงสธิที่งดรีๆไวข้จากพวกเขา (ปฐก. 3:1-6)
พวกยธิวทรีที่กลสับสสัตยห์ไดข้ททาบาปในการเชสืที่อคทาใสข่รข้ายนสัรั้นทรีที่วาข่ “ทรีจที่ ะปรนนธิบสัตธิพระเจข้ากล็เปลข่าประโยชนห์” (มลค.
3:14) คนชสัที่วไมข่ชอบทรีที่จะเชสืที่อในนรก, ไมข่ชอบทรีที่จะยอมรสับขข้อเทล็จจรธิงเรสืที่องความบาป, โดยเฉพาะอยข่างยธิที่งเกลรียด

ชสังหลสักคทาสอนเรสืที่องความเสสืที่อมทรามของมนบุษยห์ พวกเขาไมข่ชอบคทาสอนทรีที่วาข่ มนบุษยห์ตข้องรสับการบสังเกธิดใหมข่ มนบุษยห์
ชอบอข้างตสัววข่าเปป็นคนดรี ดสังนสัรั้นชายผซูข้นรีรั้จนงอข้างตสัววข่าเปป็นคนซสืที่อตรงและดซูหมธิที่นนายของตน คนบาปทสัรั้งหลายถนง
ขนาดปฏธิเสธสธิทธธิของพระเจข้าในฐานะพระผซูข้สรข้างและพยายามทรีจที่ ะตสัดพระเจข้าออกไปจากจสักรวาลของพระองคห์
ดข้วยซรั้ทา จรธิงๆแลข้วนรีที่เปป็นภซูมธิหลสังแบบลสับๆของคนเหลข่านสัรั้นทรีที่เชสืที่อในวธิวสัฒนาการและใชข้ขข้ออข้างตข่างๆนานาเพสืที่อ
พยายามทรีที่จะตสัดทธิรั้งเรสืที่องพระเจข้าผซูข้ทรงเปป็นบบุคคลหนนที่งและการเนรมธิตสรข้างมนบุษยห์ซนที่งเปป็นการกระททาโดยตรงของ
พระเจข้า รวมถนงคนเหลข่านสัรั้นทรีที่อยากตสัดทธิรั้งหลสักคทาสอนเรสืที่องนรกทรีที่เปป็นไฟจรธิงๆและการทรมานชสัวที่ นธิรสันดรห์ มนบุษยห์
อยากทรีที่จะททาใหข้พระเจข้าแหข่งพระคสัมภรีรเห์ ปป็น “...คนใจแขล็ง เกรีที่ยวผลทรีที่ทาข่ นมธิไดข้หวข่าน เกล็บสที่ทาสมทรีที่ทข่านมธิไดข้โปรย”
นสัที่นเปป็นอรีกหนนที่งคทากลข่าวรข้ายตข่อพระเจข้าผซูข้ประเสรธิฐและแสดงใหข้เหล็นความวธิปรธิตของใจมนบุษยห์
คทาตอบของพระเยซซูสอนวข่าความเกรียจครข้านและความชสัวที่ เปป็นสธิที่งเดรียวกสัน การเปป็นคนเกรียจครข้านเปป็น
ความบาปอยข่างหนนที่ง การไมข่ปรนนธิบสัตธิพระเจข้าดข้วยสธิรั้นสบุดใจ, ความคธิด, จธิตใจ, และกทาลสังของคบุณเปป็นความบาป
อยข่างหนนที่ง จงพธิจารณาขข้อ 26 และ 27 คนทรีที่ไมข่เตล็มใจทรีที่จะรสับรซูข้พระครธิสตห์เปป็นองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้ากล็ไมข่ควรหายใจ
เอาอากาศของพระเจข้าเขข้าไป, ไมข่ควรกธินอาหารทรีพที่ ระเจข้าทรงจสัดหาใหข้, ไมข่ควรชสืที่นชมยธินดรีกสับพระพรตข่างๆทรีที่
พระเจข้าประทานใหข้อยข่างบรธิบซูรณห์ มสันเปป็นความโงข่เขลาและความชสัที่วทรีที่จะพยายามหลรีกหนรีความรสับผธิดชอบทรีที่มรีตอข่
พระเจข้าหลสังจากทรีพที่ ระองคห์ไดข้ทรงสรข้างเรา, เลรีรั้ยงดซูเรา, และประทานทบุกสธิที่งทรีที่เราตข้องการวสันตข่อวสัน ชายผซูข้นรีรั้ไมข่ไดข้
ยอมรสับวข่าเจข้านายของเขาเปป็นคนยบุตธิธรรมและไมข่รสับรซูข้หนข้าทรีที่ของตนทรีที่มรีตอข่ นาย นรีที่แสดงใหข้เหล็นวข่าชายทรีที่ถซูกแสดง
เปป็นภาพผซูข้นรีรั้เปป็นคนทรีที่ไมข่ไดข้รสับความรอด บสังเอธิญทรีที่วาข่ มสันแสดงใหข้เหล็นถนงความสทาคสัญของหลสักคทาสอนพสืนรั้ ฐาน
ตข่างๆทรีที่ยธิที่งใหญข่เรสืที่องการเนรมธิตสรข้างโดยตรง, ความรสับผธิดชอบตข่อพระเจข้า, การพธิพากษาและนธิรสันดรห์กาล คนทสัรั้ง
หลายทรีที่ไมข่เชสืที่อหลสักคทาสอนพสืรั้นฐานเหลข่านรีรั้กล็ไมข่พรข้อมทรีที่จะรสับฟปังแผนการแหข่งความรอด
อยข่าใหข้ผซูข้ใดคธิดวข่าตนสามารถนทาวธิญญาณผซูข้คนไดข้อยข่างเหมาะสมนอกเสรียจากวข่าเขาประกาศความจรธิง
เหลข่านสัรั้นซนที่งททาใหข้เกธิดการฟฟ้องใจ, ความรซูสข้ นกถนงการรสับผธิดชอบตข่อพระเจข้า, และการกลสับใจจากบาป ดข้วยเหตบุนรีรั้
นสักเทศนห์ทสัรั้งหลายจนงควรมรีใจกลข้า, พซูดตรงๆ, ชสัดเจน, และเนข้นยรั้ทาในคทาสอนของพระคสัมภรีรห์และการปรสับโทษ
ความบาป โดยเตสือนคนบาปทสัรั้งหลายเกรีที่ยวกสับการพธิพากษา การเทศนาเรสืที่องความรสักของพระเจข้าอยข่างเดรียวนสัรั้น
ไมข่เพรียงพอ เราตข้องเทศนาดข้วยวข่า “พระเจข้าของเรานสัรั้นทรงเปป็นเพลธิงทรีที่เผาผลาญ” (ฮบ. 12:29); วข่า “การตกอยซูข่
ในอบุข้งพระหสัตถห์ของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมห์นสัรั้นเปป็นทรีที่นข่าหวาดกลสัว” (ฮบ. 10:31); วข่า “มรีขข้อกทาหนดสทาหรสับมนบุษยห์
ไวข้แลข้ววข่าจะตข้องตายหนหนนที่ง และหลสังจากนสัรั้นกล็จะมรีการพธิพากษา” (ฮบ. 9:27) ในพระคสัมภรีรห์ พระราชบสัญญสัตธิ
มากข่อนพระคบุณ, การฟฟ้องใจกข่อนการกลสับใจใหมข่, การปรสับโทษกข่อนการททาใหข้กลสับคสืนดรีกสัน อยข่าใหข้ผซูข้ใดลดทอน
ความสทาคสัญของความจรธิงขสัรั้นพสืรั้นฐานอสันยธิที่งใหญข่เหลข่านสัรั้นแหข่งความเชสืที่อแบบครธิสเตรียน, ความเปป็นพระเจข้าของ
พระครธิสตห์, การอข้างสธิทธธิธิ์ของพระองคห์ในตสัวมนบุษยห์ทบุกคน, ความแนข่นอนเกรีที่ยวกสับการพธิพากษาความบาป, ความ
เสสืที่อมทรามของมนบุษยห์ทบุกคน, ความจทาเปป็นทรีที่จะตข้องรสับการบสังเกธิดใหมข่ จากนสัรั้นเราจนงสามารถประกาศเรสืที่องความ
รสักของพระเจข้าไดข้เชข่นกสัน และมสันจะททาใหข้เกธิดผลลสัพธห์ตาข่ งๆ เราสามารถเทศนาเรสืที่องการเสรียสละและการเสนอ
ความเมตตาของพระครธิสตห์หลสังจากเทศนาเรสืที่องการพธิพากษา และเจอคนมากมายทรีที่รสซูข้ นกถนงความตข้องการของ
ตน

จงเปรรียบเทรียบขข้อ 30 กสับ มสัทธธิว 22:13, 2 เปโตร 2:17 และยซูดาส 13 มรีขข้อพระคสัมภรีรห์หลายขข้อทรีที่บอก
ลข่วงหนข้าอยข่างชสัดเจนถนงความทรมานอสันนข่ากลสัวของคนทรีที่ไมข่รอดและการถซูกตสัดขาดจากพระเจข้าชสัที่วนธิรนสั ดรห์
หากคทาอบุปมาเรสืที่องเงธินตะลสันตห์มรีการประยบุกตห์ใชข้แบบพธิเศษใดๆกสับพวกยธิวในระหวข่างชข่วงทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น
ชายผซูข้มรีตะลสันตห์เดรียวคนนสัรั้นกล็ตข้องเปป็นภาพของพวกยธิวทรีที่มสักกบฏ และขข้อ 30 กล็ตข้องบข่งบอกวข่าพวกยธิวบางคนทรีที่มรี
ชรีวธิตอยซูใข่ นตอนนสัรั้นจะไมข่รสับความรอดเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมา นรีที่เปป็นความจรธิง โรม 11:26 กลข่าววข่า “พวก
อธิสราเอลทสัรั้งปวงกล็จะไดข้รสับความรอด” นสัที่นคสือ ยธิวทบุกคนทรีที่มรีชรีวตธิ อยซูข่ทจรีที่ ะถซูกเหลสือไวข้ใหข้มรีชรีวตธิ อยซูข่บนแผข่นดธินโลก
แตข่เอเสเครียล 20:33-38 แสดงใหข้เหล็นวข่าเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมา พระองคห์จะทรงพบกสับชนชาตธิอธิสราเอลใน
ถธิที่นทบุรกสันดารและทรีที่นสัที่นพระองคห์จะทรง “ชทาระพวกกบฏเสรียจากทข่ามกลางเจข้า ทสังรั้ ผซูข้ละเมธิดตข่อเรา เราจะนทาเขา
ออกจากแผข่นดธินทรีที่เขาไปอาศสัยอยซูข่นสัรั้น แตข่เขาจะไมข่ไดข้เขข้าไปในแผข่นดธินอธิสราเอล” ดสังนสัรั้นพวกกบฏจะถซูกชทาระ
ออกไปกข่อน ตข่อจากนสัรั้น “พวกอธิสราเอลทสัรั้งปวง”, คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูกเหลสือไวข้ซนที่งยสังมรีชรีวตธิ อยซูข่, จะไดข้รสับความรอด

กคำรแยกแกะออกจคำกแพะ
มธ 25:31-46
คคคำอธริบคำยสคคำหรบับ มบัทธริว 25:31-46:
พระครริสตตจะประทบับบนพระททที่นบัที่งททที่กรอุงเยรซูซคำเลล็มและ
พริพคำกษคำพวกคนตก่คำงชคำตริททที่มทชทวริตอยซูหก่ ลบังจคำกเสดล็จกลบับมคำเพรืที่อครอบครอง
นรีที่ยสังเปป็นคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศเหมสือนเดธิม (มธ. 24:3) ซนที่งเปป็นเนสืรั้อหาของบททรีที่ 24 และ 25
ของมสัทธธิว
จงสสังเกตวข่าพระคทาตอนนรีรั้ไมข่ใชข่คทาอบุปมาหนนที่งแตข่เปป็นคทาพยากรณห์หนนที่งทรีที่ชสัดเจนและแนข่นอน โดยบอกลข่วง
หนข้าในถข้อยคทาของพระผซูข้ชข่วยใหข้รอดเองวข่าจะเกธิดอะไรขนรั้นเมสืที่อพระองคห์เสดล็จกลสับมายสังแผข่นดธินโลก เวลาทรีที่ถซูกพซูด
ถนงนสัรั้นเปป็นเวลาเดรียวกสับทรีที่ถซูกแสดงภาพในคทาอบุปมาลข่าสบุด นสัที่นคสือ “เมสืที่อบบุตรมนบุษยห์จะเสดล็จมาในสงข่าราศรีของ
พระองคห์พรข้อมกสับเหลข่าทซูตสวรรคห์อสันบรธิสบุทธธิธิ์ทสัรั้งปวง”
ขข้อ 31 กลข่าวชสัดเจนจนหมดขข้อสงสสัยใดๆวข่าพระครธิสตห์จะประทสับบนพระทรีที่นสัที่งอสันรบุข่งเรสืองของพระองคห์
เมสืที่อไหรข่ มสันคสือตอนทรีที่พระองคห์เสดล็จมาในสงข่าราศรี พระทรีนที่ สัที่งของพระครธิสตห์จะอยซูข่ทกรีที่ รบุงเยรซูซาเลล็ม (มรีคาหห์ 4:7, 8),
พระทรีที่นสัที่งของดาวธิด (2 ซมอ. 7:16; อสย. 9:7; ลซูกา 1:32, 33)
ขข้อ 32 เรธิที่มตข้นเรสืที่องราวเกรีที่ยวกสับการพธิพากษาทรีที่ยธิที่งใหญข่ อยข่างไรกล็ตาม นรีที่ไมข่ใชข่การพธิพากษาทรีที่ยธิที่งใหญข่ครสังรั้
สบุดทข้าย มสันไมข่ใชข่ “การพธิพากษาแบบเหมารวม” การเปรรียบเทรียบเพรียงเลล็กนข้อยแสดงใหข้เหล็นวข่ามสันไมข่ใชข่การ
พธิพากษาเดรียวกสับทรีที่ถซูกกลข่าวถนงในวธิวรณห์ 20:11-15 การพธิพากษานรีรั้ในมสัทธธิว 25 เกธิดขนรั้นเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับ
มาเพสืที่อครอบครอง การพธิพากษาในวธิวรณห์ 20 เกธิดขนรั้นหลทงจากการสกิทั้นสทุดของการครอบครองในยบุคพสันปปนสัรั้นแลข้ว
การพธิพากษานรีรั้มรีไวข้สทาหรสับผซูข้คนแหข่งประชาชาตธิทสัรั้งปวงทรีที่ยสังมรีชรีวตธิ อยซูข่บนแผข่นดธินโลกเมสืที่อพระครธิสตห์เสดล็จกลสับมา
ไมข่มรีการกลข่าวถนงการชบุบใหข้คนตายเปป็นขนรั้นเลยในทรีที่นรีรั้ แตข่การพธิพากษาในวธิวรณห์ 20 มรีไวข้สทาหรสับพวกคนทรีที่ไมข่รอด
ซนที่งตายไปแลข้ว ในทรีที่นรีรั้มรีการกลข่าวถนงคนสามจทาพวก นสัที่นคสือ “ฝซูงแกะ” (พวกคนตข่างชาตธิทรีที่ไดข้รบสั ความรอด), พวก

แพะ (พวกคนตข่างชาตธิทรีที่ไมข่ไดข้รสับความรอด), และ “พวกพรีที่นข้อง” (พวกยธิว) การพธิพากษาในวธิวรณห์ 20 มรีไวข้
สทาหรสับคนทรีที่ไมข่รอดเทข่านสัรั้น, และทบุกคนถซูกปรสับโทษ, ถซูกพธิพากษา “ตามการกระททาตข่างๆของพวกเขา” การเปป็น
ขนรั้นจากตายของครธิสเตรียนทสัรั้งหลายจะเกธิดขนรั้นไปแลข้วหนนที่งพสันปปกข่อนหนข้านสัรั้น (วว. 20:5, 6) การพธิพากษานรีรั้ใน
มสัทธธิว 25 จะเกธิดขนรั้นบนแผข่นดธินโลก โดยเหล็นไดข้ชสัดวข่าพระเยซซูประทสับบนพระทรีที่นสัที่งแหข่งสงข่าราศรีของพระองคห์ทรีที่
กรบุงเยรซูซาเลล็ม การพธิพากษาในวธิวรณห์ 20 จะเกธิดขนรั้นทรีที่ไหนสสักแหข่งในอวกาศโดยทรีพที่ ระเยซซูประทสับอยซูข่บน
พระทรีที่นสัที่งใหญข่สรีขาว “และแผข่นดธินโลกและฟฟ้าอากาศกล็หนรีไปจากพระพสักตรห์พระองคห์” (วว. 20:11) แนข่นอน
วข่าการพธิพากษาทสัรั้งสองนรีรั้ไมข่ใชข่อสันเดรียวกสัน คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ถซูกโยนลงไปในนรกในทรีที่นรีรั้จะถซูกชบุบใหข้เปป็นขนรั้นในเวลาตข่อ
มา (“ความตายและนรกกล็สข่งคสืนคนทสัรั้งหลายทรีที่อยซูข่ในทรีที่เหลข่านสัรั้น” – วว. 20:13) และถซูกปรสับโทษตข่อหนข้าผซูข้อสืที่นทรีที่
การพธิพากษาทรีพที่ ระทรีที่นสัที่งใหญข่สรีขาวนสัรั้น
“บรรดาประชาชาตธิตาข่ งๆ” (ขข้อ 32) ไมข่ไดข้บข่งบอกถนงการพธิพากษาประชาชาตธิตข่างๆแบบแยกเปป็น
ประชาชาตธิๆไป มสันไมข่ไดข้หมายความวข่าประชาชาตธิหนนที่งจะไดข้รสับความรอดทสังรั้ ประชาชาตธิและอรีกประชาชาตธิหนนที่ง
ถซูกปรสับโทษ ตรงกสันขข้ามมสันหมายถนงการพธิพากษาผซูข้คน, บบุคคลทสัรั้งหลายของประชาชาตธิทสัรั้งปวง ประชาชาตธิตาข่ งๆ
ไมข่สามารถถซูกปรสับโทษใหข้เขข้าไปอยซูข่ในไฟไดข้ (ขข้อ 41) ประชาชาตธิตาข่ งๆไมข่ไปเยรีที่ยมคนปป่วย, เอานรั้ทาหรสืออาหารไป
ใหข้ผซูข้คน ฯลฯ และไมข่ไดข้รสับบทาเหนล็จเปป็นพระพรตข่างๆทรีที่คงทนถาวรเปป็นนธิตยห์ ไมข่มรีรฐสั บาลอสืที่นใดจะตสัรั้งอยซูข่ไดข้หลสังจาก
พระครธิสตห์เสดล็จมาเพสืที่อสถาปนาอาณาจสักรของพระองคห์ ดสังทรีพที่ ระคสัมภรีรกห์ ลข่าวไวข้อยข่างชสัดเจน (ดนล. 2:35, 45)
รสัฐบาลของพระครธิสตห์ตงสัรั้ อยซูข่เพรียงหนนที่งเดรียวและตข้องททาลายรสัฐบาลอสืที่นทสัรั้งหมด ไมข่เลยครสับ การพธิพากษานรีรั้มรีไวข้
สทาหรสับบบุคคลตข่างๆ, จากประชาชาตธิทสัรั้งปวง, ผซูข้คนทรีที่มรีชวรี ธิตอยซูข่ซนที่งจะรอดพข้นความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้นมาไดข้
จงหมายเหตบุวข่าพอถนงตอนนรีรั้ศนกแหข่งอารมาเกดโดนจะสธิรั้นสบุดลงไปแลข้วและกองทสัพทสังรั้ หมดของปฏธิปปักษห์
ตข่อพระครธิสตห์จะถซูกททาลายไปแลข้ว (วว. 19:20, 21) ในทรีที่นรีรั้ประชากรของแผข่นดธินโลกจะถซูกพธิพากษา, คสือ พวก
คนตข่างชาตธิทรีที่ไดข้รสับความรอด (ฝซูงแกะ), พวกคนตข่างชาตธิทรีที่ไมข่ไดข้รสับความรอด (พวกแพะ), และ “พวกพรีที่นข้อง”
ของพระครธิสตห์ (พวกยธิว) จงสสังเกตอรีกครสังรั้ วข่าสธิที่งทรีผที่ ซูข้คนกระททาในชข่วงความทบุกขห์ลทาบากใหญข่ยธิที่งนสัรั้นเพสืที่อพระครธิสตห์
และเพสืที่อผซูข้คนของพระองคห์จะแสดงถนงจธิตใจของพวกเขาอยข่างแทข้จรธิง มสันจะไมข่ใชข่ชวข่ งเวลาทรีผที่ ซูข้คนจะหวสังวข่าจะไดข้
ประโยชนห์อะไรโดยการหลอกลวงและความหนข้าซสืที่อใจคด ผซูข้คนจะทนทบุกขห์เพราะการเขข้าสข่วนกสับพวกยธิว , ทน
ทบุกขห์เพราะการเปป็นพยานเพสืที่อพระครธิสตห์ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่เกลรียดชสังปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์ ทรีที่ตข่อกรเขาและเสรีที่ยงทรีที่
จะททาใหข้เขาโกรธ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่ใหข้ความชข่วยเหลสือประชากรทรีที่ถซูกเลสือกสรรของพระเจข้า , พวกยธิว, กล็จะททาเชข่นนสัรั้น
เพราะหสัวใจทรีที่เปป็นครธิสเตรียนอยข่างแทข้จรธิง มนบุษยห์ไมข่อาจถซูกพธิพากษาตอนนรีรั้ไดข้โดยการกระททาตข่างๆทางศาสนา
ของพวกเขา เนสืที่องจากผซูข้คนนธิยมทรีที่จะททาตสัวดรี, ดซูเหมสือนเปป็นครธิสเตรียน, และไมข่นธิยมทรีที่จะดซูเปป็นคนทรีที่ไมข่เชสืที่อเรสืที่อง
การมรีอยซูข่ของพระเจข้า, ทรีที่จะดซูเปป็นคนไรข้ศรีลธรรม แตข่ผซูข้คนจะททากลสับกสันเลยในระหวข่างชข่วงความทบุกขห์ลทาบากใหญข่
ยธิที่งนสัรั้น คนเหลข่านสัรั้นทรีที่เขข้าสข่วนกสับชนชาตธิอธิสราเอลประชากรของพระเจข้าจะททาเชข่นนสัรั้นเพราะวข่าพวกเขาถซูกนทาพา
โดยพระเจข้าและททาเชข่นนสัรั้นจากหสัวใจทรีที่จรธิงใจ
วธิวรณห์ 12:6 บอกวข่าหญธิงผซูข้นสัรั้นซนที่งเปป็นตสัวแทนของชนชาตธิอธิสราเอลจะหนรีเขข้าไปในถธิที่นทบุรกสันดารและ
พระเจข้าจะทรงจสัดเตรรียมสถานทรีที่ไวข้ใหข้นาง “เพสืที่อนางจะไดข้รสับการเลรีรั้ยงดซูอยซูข่ทรีที่นสัที่นตลอดพสันสองรข้อยหกสธิบวสัน”

และวธิวรณห์ 12:14 และ 16 กล็กลข่าวถนงเรสืที่องเดรียวกสัน พระเจข้าจะทรงจสัดเตรรียมสถานทรีที่หนนที่งไวข้สทาหรสับพวกยธิวทรีที่หนรี
ไปนสัรั้น ซนที่งวธิที่งหนรีเอาชรีวธิตรอดจากปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่หนรีมาจากกรบุงเยรซูซาเลล็มเหมสือนกสับทรีที่พวก
เขาถซูกบสัญชาใหข้กระททาเมสืที่อสธิที่งนข่าสะอธิดสะเอรียนทรีที่กข่อใหข้เกธิดความรกรข้างวข่างเปลข่านสัรั้นมาตสัรั้งอยซูข่ (มธ. 24:15-21)
จะพบมธิตรสหายทรีเที่ ปป็นคนตข่างชาตธิผซูข้ซนที่งหสัวใจของเขาเหลข่านสัรั้นพระเจข้าไดข้ทรงเปปิดออกเพสืที่อตข้อนรสับพวกเขาและ
ปกปฟ้องพวกเขา ขข้อ 34 ถนง 40 แสดงใหข้เหล็นวข่าพวกครธิสเตรียนทรีที่เปป็นคนตข่างชาตธิเหลข่านรีรั้จะไดข้รสับการตข้อนรสับและ
ไดข้รสับบทาเหนล็จเมสืที่อพระองคห์เสดล็จกลสับมาเพราะการทรีที่พวกเขาอยซูข่ฝป่ายเดรียวกสับ “พวกพรีที่นข้อง” ทรีรที่ สักของพระองคห์ ,
พวกยธิว, ผซูข้เปป็นทรีที่รสักยธิที่งของพระเจข้า, ผซูข้ถซูกเลสือกสรรอยข่างมหสัศจรรยห์เหลสือเกธิน, และไมข่เคยถซูกขสับไลข่ออกไปเลย
ในทางกลสับกสัน พวกคนตข่างชาตธิทรีที่รบสั เครสืที่องหมายของปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์และชข่วยปฏธิบสัตธิตาม
นโยบายตข่างๆของเขาในการททาลายพวกยธิวกล็จะอยซูข่ฝาป่ ยตรงขข้ามกสับพระเจข้า ชรีวตธิ ของพวกเขาจะสะทข้อนใหข้เหล็น
สภาพจธิตใจของพวกเขา วธิวรณห์ 13:8 บข่งบอกวข่าทบุกคนบนแผข่นดธินโลกจะนมสัสการปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์ยกเวข้น
คนเหลข่านสัรั้น ‘ทรีที่ชอสืที่ ของพวกเขาถซูกจดไวข้ในหนสังสสือแหข่งชรีวธิต’ ความหมายโดยนสัยทรีที่ชดสั เจนของพระคทาขข้อนรีรั้กล็คสือวข่า
การอยซูข่ฝาป่ ยปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์กล็เทข่ากสับเปป็นการถซูกปรสับโทษเปป็นนธิตยห์ และการตข่อตข้านปฏธิปปักษห์ตข่อพระครธิสตห์
อยข่างเปปิดเผยและการเขข้าสข่วนกสับประชากรของพระเจข้ากล็เปป็นเครสืที่องพธิสซูจนห์อสันแนข่ชสัดถนงความรอด คนแหข่งการ
บาปนสัรั้นจะเปป็นซาตานทรีที่มารสับสภาพมนบุษยห์ คนเหลข่านสัรั้นทรีที่กบฏตข่อมสันและปกปฟ้องพวกยธิวใหข้พข้นจากโทสะของมสัน
กล็จะอยซูข่ฝป่ายพระครธิสตห์ นสัที่นนข่าจะเปป็นเหตบุทรีที่วข่าททาไมพระครธิสตห์ถนงตรสัสเชข่นนสัรั้นกสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่จะเปป็นมธิตรกสับพวก
ยธิวในตอนนสัรั้น และคนเหลข่านสัรั้นทรีที่จะไมข่ยอมททาเชข่นนสัรั้น
เราตข้องเขข้าใจอยข่างชสัดเจนในการศนกษาขข้อพระคสัมภรีรเห์ หลข่านรีรั้วข่าพระเจข้าไมข่ไดข้ทรงเปลรีที่ยนแปลงแผนการ
แหข่งความรอดเลย ผซูข้คนไมข่ไดข้รสับความรอดอยข่างแทข้จรธิงโดยการไปเยรีที่ยมคนทรีที่ตธิดคบุก การกระทจาดทไมว่ไดต้ชวว่ ยใหต้
รอด พระวจนะของพระเจข้ากลข่าวไวข้แลข้วอยข่างชสัดเจน เราถซูกบอกครสัรั้งแลข้วครสังรั้ เลข่าวข่า “ไมข่มรีเนสืรั้อหนสังคนหนนที่งคนใด
เปป็นผซูข้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจข้าไดข้โดยการประพฤตธิตามพระราชบสัญญสัตธิ” (โรม 3:20; กท. 2:16),
วข่า “พระองคห์ไดข้ทรงชข่วยเราใหข้รอด มธิใชข่ดวข้ ยการกระททาทรีที่ชอบธรรมของเราเอง แตข่พระองคห์ทรงพระกรบุณา”
(ทธิตสัส 3:5) และ “จะเนสืที่องดข้วยการกระททากล็หามธิไดข้ เพสืที่อมธิใหข้คนหนนที่งคนใดอวดไดข้” (อฟ. 2:9) ผซูข้คนไมข่ไดข้รบสั ความ
รอดโดยการประพฤตธิดรี และมสันไมข่ปลอดภสัยดข้วยทรีจที่ ะตสัดสธินผซูข้คนในชสัวที่ อายบุนรีรั้โดยการททาดรี พระเจข้าเทข่านสัรั้นทรง
ทอดพระเนตรเหล็นจธิตใจ และเราไดข้รบสั บสัญชาวข่า “อยข่ากลข่าวโทษเขา เพสืที่อทข่านจะไมข่ตข้องถซูกกลข่าวโทษ” (มธ. 7:1)
พระเยซซูเทข่านสัรั้นทรงทราบทบุกอยข่างเกรีที่ยวกสับผซูข้คนและทรงสามารถพธิพากษาคนทรีรที่ อดและคนทรีที่ไมข่รอดไดข้อยข่าง
เหมาะสม และพระองคห์จะทรงททาเชข่นนสัรั้นในการพธิพากษาทรีที่ถซูกแสดงภาพตรงนรีรั้ นอกจากนรีรั้ จบุดยสืนของผซูข้คนวข่าอยซูข่
ฝป่ายเดรียวกสันหรสือตรงขข้ามกสับพระเจข้าจะปรากฏชสัดเจนในชข่วงเวลาทบุกขห์ลทาบากเหลข่านสัรั้นมากกวข่าตอนนรีรั้ และจะ
แสดงภาพจธิตใจไดข้อยข่างแทข้จรธิงมากกวข่า
มสันเปป็นความจรธิงทรีที่วาข่ ทบุกสธิที่งทรีที่เรากระททาแมข้กระทสัที่งในตอนนรีรั้ ในพระนามของพระเยซซูเพสืที่อเหลข่าสาวกของ
พระองคห์ จะไดข้รสับบทาเหนล็จราวกสับวข่ามสันถซูกกระททาเพสืที่อพระครธิสตห์ (มธ. 10:40-42) แตข่ไมข่ใชข่วาข่ สธิที่งดรีๆทบุกอยข่างถซูก
กระททาในตอนนรีรั้ในพระนามของพระครธิสตห์ การกระททาดรีมากมายถซูกกระททาในนามของศาสนาเทรียมเทล็จหรสือ

ความชอบธรรมในสายตาตสัวเอง สทาหรสับการกระททาดรีเชข่นนสัรั้นไมข่มรีใครไดข้รสับบทาเหนล็จจากพระเจข้าเลย พวกฟารธิสรี
ททาสธิที่งดรีๆทสังรั้ หมดของตน “เปป็นการอวดใหข้คนเหล็น” (มธ. 23:5)
ขข้อ 34 เปป็นหลสักฐานทรีที่ชดสั เจนวข่าเมสืที่อพระเยซซูทรงพธิพากษาบรรดาผซูข้มรีชรีวตธิ อยซูข่จากทบุกประชาชาตธิเมสืที่อ
พระองคห์เสดล็จกลสับมายสังแผข่นดธินโลก เหลข่าผซูข้ทรีที่รอดแลข้วจะเขข้าปรรีดรีรวข่ มสบุขกสับองคห์พระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขาใน
ทสันทรี (ขข้อ 21, 23) และเขข้าใน “ราชอาณาจสักรซนที่งไดข้ตระเตรรียมไวข้สทาหรสับทข่านทสัรั้งหลายตสัรั้งแตข่แรกสรข้างโลก”
และทรีที่แนข่นอนพอๆกสันกล็คสือ ขข้อ 41 และ 46 แสดงใหข้เหล็นวข่าพวกคนตข่างชาตธิทรีที่มรีชรีวตธิ อยซูข่ทรีที่จะปฏธิเสธพระครธิสตห์ใน
ชข่วงเวลาทบุกขห์ลทาบากนสัรั้น และมาเผชธิญหนข้ากสับพระองคห์ในฐานะผซูข้ทรีที่ไมข่รอด จะถซูกโยนลงไปในไฟนรกทสันทรี จง
สสังเกตคทาวข่า ไฟ ในขข้อ 41 และคทาวข่า เปป็นนกิตยข์ ในขข้อ 41 และ 46 นสัที่นเปป็นภาพทรีที่ชสัดเจนของนรก เราควรเขข้าใจ
มสันตามทรีที่คทานรีรั้ปรากฏ นรกเปป็นความทรมานเปป็นนธิตยห์ในไฟจรธิงๆสทาหรสับคนเหลข่านสัรั้นทรีที่ปฏธิเสธพระครธิสตห์
แมข้กระทสัที่งกข่อนยบุคพสันปป กข่อนการพธิพากษาครสัรั้งสบุดทข้ายนสัรั้น นรกตอนนรีรั้กล็เปป็นบนงไฟแลข้ว เหมสือนอยข่างทรีที่เรา
เหล็นตรงนรีรั้

