
ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานลซูกา

ททาความเขข้าใจพระคคัมภรีรต

(อธริบายขข้อพระคคัมภรีรตแบบแบบ๊พตริสอริสระ)

โดย ดร. เดวริด เอช. ซอเรนสคัน

นอรตธสตารต มรินริสตรรีร สต

(พคันธกริจของครริสตจคักรแบบ๊พตริสนอรตธสตารต)

1820 ถ. เวสตต มอรตแกน

ดริวลคัธ, มรินเนโซตข้า 55811

218-726-0209



ปรคับปรรุงครคัร งทรีที่สอง

สงวนลริขสริทธริธ  2007

นอรตธสตารต มรินริสตรรีร สต

1820 ถ. เวสตต มอรตแกน

ดริวลคัธ, มรินเนโซตข้า 55811

มริชชคันนารรีชาวอเมรริกคันควรตริดตขอ ดร. เดวริด ซอเรนสคัน

เพพที่อขออนรุญาตกขอนใชข้เนพรอหาอธริบายขข้อพระคคัมภรีรตนรีร

davidsorenson@juno.com

mailto:davidsorenson@juno.com


ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานลซูกา

บทนนน: ขข่นวประเสรริฐของลลกน อยย่างททที่ชชที่อททที่บอกไวว้ ถถูกเขทยนโดยลถูกา แนย่นอนททที่เขาเปป็น
เพชที่อนรย่วมเดดินทางของเปาโลดดังททที่ระบบุไวว้หลายตอนในหนดังสชอกดิจการซซที่งเขากป็เขทยนดว้วย เขาอาจ
เปป็นลถูสดิอดัสผถูว้ถถูกเอย่ยถซงในโรม 16:21 เหป็นไดว้ชดัดวย่าเขาเปป็นยดิวนดิยมกรทกจากเมชองอดันทดิโอกหรชอเมชอง
ใกลว้เคทยง แนย่นอนททที่ชชที่อลถูกาไมย่ใชย่ชชที่อแบบยดิว แตย่เมชที่ออย่านงานเขทยนของเขามดันกป็บย่งบอกถซงมรดก
ตกทอดแบบยดิวของเขา เขายดังประกอบอาชทพแพทยย์ดว้วยดดังททที่เปาโลกลย่าวไวว้ในโคโลสท 4:14

ขย่าวประเสรดิฐของเขาอาจถถูกเขทยนขซขึ้นในปท ค.ศ. 60 กวย่าๆ มทสดิที่งบย่งชทขึ้ตามประเพณทดว้วยวย่า 
นย่าถถูกเขทยนขซขึ้นในเมชองอเลป็กซานเดรทย ประเทศอทยดิปตย์ อยย่างไรกป็ตาม หากเปป็นเชย่นนดัขึ้นจรดิง มดันกป็
อาจถถูกเขทยนหลดังจากททที่เปาโลเสทยชทวดิตแลว้วและลถูกาไปจากเขาแลว้ว มทผถูว้เสนอวย่าขย่าวประเสรดิฐของ
ลถูกาเปป็นเรชที่องของ ‘พระองคย์ผถูว้ทรงเปป็นมนบุษยย์ในสภาพพระเจว้า’ ซซที่งแตกตย่างจากขย่าวประเสรดิฐของ
ยอหย์นซซที่งถถูกเขทยนททหลดังซซที่งเปป็นเรชที่องของ ‘พระองคย์ผถูว้ทรงเปป็นพระเจว้าในสภาพมนบุษยย์’ วลทสสาคดัญ
ของหนดังสชอเลย่มนทขึ้อาจจะเปป็น ‘บบุตรมนบุษยย์’ ซซที่งปรากฏยทที่สดิบหกครดัขึ้ง ในการนสาเสนอดว้านททที่เปป็น
มนบุษยย์ของการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา ลถูกาสชบพงศย์พดันธบุย์ของพระเยซถูยว้อนกลดับไปถซง
อาดดัม โดยใหว้รายละเอทยดเกทที่ยวกดับมารดาของพระองคย์ ชย่วงวดัยทารกของพระองคย์ และชย่วงวดัยเดป็ก
ของพระองคย์ แมว้จะนสาเสนอดว้านททที่เปป็นมนบุษยย์ของพระเยซถู แตย่ลถูกากป็ไมย่ลชมททที่จะยอมรดับความเปป็น
พระเจว้าของพระครดิสตย์ดดังททที่ระบบุไวว้ใน 1:32-35 บางททขว้อสสาคดัญของขย่าวประเสรดิฐเลย่มนทขึ้คชอ ลถูกา 
19:10 “เพราะวย่าบบุตรมนบุษยย์ไดว้มาเพชที่อจะแสวงหาและชย่วยผถูว้ททที่หลงหายไปนดัขึ้นใหว้รอด”

*****
ภนพรวมของลลกน 1: ครซที่งแรกของลถูกา 1 นสาเสนอ (1) บทนสาสถูย่ขย่าวประเสรดิฐเลย่มนทขึ้ (2) 

เหตบุการณย์ตย่างๆเกทที่ยวกดับเศคารดิยาหย์และเอลทซาเบธ และ (3) การประกาศขย่าวดทแกย่นางมารทยย์โดย   



กาเบรทยลเกทที่ยวกดับการตดัขึ้งครรภย์แบบหญดิงพรหมจารทททที่จะเกดิดขซขึ้นกดับนาง ครซที่งหลดังของบทแรกนทขึ้นสา
เสนอการเจอกดันระหวย่างนางมารทยย์และนางเอลทซาเบธ นางเอลทซาเบธไมย่เพทยงสรรเสรดิญนางมารทยย์
เทย่านดัขึ้น แตย่นางมารทยย์ยดังสรรเสรดิญพระเจว้าในบทเพลงสรรเสรดิญของนางอทกดว้วย เนชขึ้อหาสย่วนทว้าย
ของบทนทขึ้นสาเสนอรายละเอทยดเกทที่ยวกดับกสาเนดิดของยอหย์นและคสาสรรเสรดิญแดย่พระเจว้าททที่มทลดักษณะ
เปป็นคสาพยากรณย์ของบดิดาเขา

ลก 1:1-4 มมีหลายคนไดด้เรมียบเรมียงเรรรื่องราวเหลล่านนนั้น ซซรื่งเปป็นทมีรื่เชรรื่อไดด้อยล่างแนล่นอนใน
ทล่ามกลางเราทนนั้งหลาย 2 ตามทมีรื่เขาผผด้ไดด้เหป็นกนบตาเองตนนั้งแตล่ตด้น และเปป็นผผด้ประกาศพระวจนะนนนั้น
ไดด้แสดงใหด้เรารผด้ 3 เรมียนทล่านเธโอฟมีลนส ทมีรื่เคารพอยล่างสผง ขด้าพเจด้าเองกป็ไดด้รผด้ท ทกสสรื่งอยล่างถผกตด้องตนนั้งแตล่
ตด้น จซงไดด้เหป็นดมีดด้วยทมีรื่จะเรมียบเรมียงเรรรื่องตามลลาดนบฝากใหด้ทล่านดด้วย 4 เพรรื่อทล่านจะไดด้รผด้แนล่นอนอนน
เกมีรื่ยวกนบเรรรื่องราวเหลล่านนนั้น ซซรื่งมมีผผด้แจด้งใหด้ทล่านทราบแลด้ว

ลซูกาเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่เขากทาลคังจะเขรียนโดยเรรียกชพที่อผซูข้รคับขขาวประเสรริฐเลขมนรีร  คพอ ผซูข้หนนที่งทรีที่ชพที่อเธ
โอฟทลดัส เราทราบเกรีที่ยวกคับชายผซูข้นรีรนข้อยมาก แตขมรีความหมายหลายอยขางสพที่อออกมาจากชพที่อของเขา 
ชพที่อนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา ‘เพพที่อนของพระเจข้า’ หรพออาจเปป็น ‘ผซูข้เปป็นทรีที่รคักของพระเจข้า’ มคันเกริด
จากคทากรรีกสองคทา (เธะออส คพอ พระเจข้า และ ฟทลอส คพอ เพพที่อน) เราเหป็นชคัดเจนวขาอยขางนข้อยเธโอ
ฟรีลคัสกป็เปป็นยริวนริยมกรรีก บางคนเสนอวขาเขาเปป็นคนตขางชาตริไปเลย อยขางไรกป็ตาม พระคคัมภรีรตใหมขกป็
สพที่อวขาเขาเปป็นยริวนริยมกรรีก ขณะทรีที่มคัทธริวถพอวขาผซูข้อขานของเขาเปป็นพวกยริว แตขกคับลซูกามริไดข้เปป็นเชขนนคัรน
อาจเปป็นไดข้วขาเธโอฟรีลคัสเปป็นชาวกรรีกทรีที่อาจหคันมาเขข้ารรีตเปป็นยริว ไมขวขาจะในกรณรีใด ดซูเหมพอนลซูกา
จะเขรียนถนงคนอพที่นๆทรีที่มรีความคริดแบบเดรียวก คัน นคัที่นคพอ มรีภซูมริหลคังเปป็นคนตขางชาตริ แตขกป็แสวงหา
พระเจข้า เธโอฟรีลคัสคนเดรียวกคันนรีร ยคังเปป็นผซูข้รคับหนคังสพอกริจการดข้วย บางคนเสนอวขาเขาเปป็นผซูข้เชพที่อคน
หนนที่งทรีที่รทที่ารวยซนที่งคอยใหข้เงรินสนคับสนรุนลซูกาในชขวงทรีที่เขาเขรียนหนคังสพอ

ลซูกาเรริที่มตข้นโดยกลขาววขาเขาตคัรงใจทรีที่จะ “เรรียบเรรียงเรพที่องตามลทาดคับ” (นคัที่นคพอ นทาเสนอบคันทนก
ทรีที่เรรียงตามลทาดคับเหตรุการณต) นคัที่นคพอ “เรพที่องราวเหลขานคัรน ซนที่งเปป็นทรีที่เชพที่อไดข้อยขางแนขนอนในทขามกลาง
เราทคัรงหลาย” คทาทรีที่แปลวขา เรรรื่องราว (ดทเอเกซดิส) มรีความหมายวขา ‘เรพที่องเลขา’ หรพอ ‘การเลขาเรพที่อง’ ขขาว
ประเสรริฐของลซูกากป็เปป็นแบบนคัรนจรริงๆ มคันเปป็นประวคัตริชรีวริตของพระเยซซูทรีที่เรรียงตามลทาดคับเหตรุการณต



ความเหป็นสรุดทข้ายของขข้อ 1 “ซนที่งเปป็นทรีที่เชพที่อไดข้อยขางแนขนอนในทขามกลางเราทคัรงหลาย” มรีความหมาย
วขา ‘ซนที่งเราเชพที่อถพออยขางสรุดใจ’ ดคังนคัรน ลซูกาจนงเรริที่มทรีที่จะเขรียนบคันทนกทางประวคัตริศาสตรตเกรีที่ยวกคับชรีวริต
และการรคับใชข้ของพระเยซซูเพพที่อเปป็นประโยชนตแกขเธโอฟรีลคัสและทรุกคนทรีที่จะอขานบคันทนกของเขาใน
ภายหลคัง

เขายคังเขรียนตขอไปวขาแหลขงขข้อมซูลหลคักของเขากป็มาจากคนเหลขานคัรนทรีที่ “ไดข้เหป็นกคับตาเอง
ตคัรงแตขตข้น และเปป็นผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรนไดข้แสดงใหข้เรารซูข้” วลรีหลคังนรีร  (“ผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรน
ไดข้แสดงใหข้เรารซูข้”) นขาจะเปป็นคทาขยายของคนกลรุขมแรก นคัที่นคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ไดว้เหป็นกดับตา ในชคัรน
ศาล ไมขมรีคทาพยานใดทรีที่มรีนทร าหนคักมากไปกวขาคทาพยานของประจคักษตพยาน (คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้เปป็น
ประจคักษตพยานกป็กลายเปป็นผซูข้ประกาศพระวจนะนคัรนในเวลาตขอมา)

ลซูกาอธริบายตขอไปวขาเขาตคัรงใจทรีที่จะเขรียน “ตามลทาดคับ” (นคัที่นคพอ ลทาดคับเหตรุการณตกขอนหลคัง) 
เพราะเขา “ไดข้รซูข้ทรุกสริที่งอยขางถซูกตข้องตคัรงแตขตข้น” คทาทรีที่แปลวขา อยล่างถผกตด้อง (อาครดิโบส) มรีความหมาย
วขา ‘ถซูกตข้อง’ หรพอ ‘แมขนยทา’ ลซูกาจนงมรีครุณสมบคัตริเพรียบพรข้อมทรีที่จะเขรียนเรพที่องราวดคังกลขาว เขามรีความ
เขข้าใจทรีที่ถซูกตข้องและแมขนยทาเกรีที่ยวกคับทรุกสริที่งทรีที่เกริดขนรนในชรีวริตและการรคับใชข้ของพระเยซซู “ตคัรงแตขตข้น” 
วลรีหลคังนรีรมรีความหมายวขา ‘ตคัรงแตขแรกเรริที่มแหขงการประสซูตริของพระเยซซู’

บทนทาของขขาวประเสรริฐเลขมนรีรปริดทข้ายดข้วยคทาทคักทาย “ทขานเธโอฟรีลคัสทรีที่เคารพอยขางสซูง” เขา
ใสขคทายกยของผซูข้รคับของเขาเขข้าไปดข้วย โดยบอกเปป็นนคัยวขาคนๆนรีรอยขางนข้อยกป็เปป็นผซูข้ทรีที่มรีศรีลธรรมและ
อยซูขฝขายวริญญาณและอาจมรีชาตริตระกซูลสซูงดข้วย จรุดประสงคตหลคักของขขาวประเสรริฐเลขมนรีรกป็คพอ เพพที่อทรีที่
เธโอฟรีลคัสจะไดข้ “รซูข้แนขนอน” เกรีที่ยวกคับสริที่งเหลขานคัรนทรีที่เขาไดข้ถซูกสอนมาแลข้ว นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาเธโอฟรีลคัส
เปป็นคนชคัรนสซูงทรีที่ไดข้กลคับใจรคับเชพที่อพระเยซซูครริสตตจนไดข้รคับความรอด บคัดนรีรลซูกาจนงเขรียนขขาว
ประเสรริฐของเขาเพพที่อเสรริมรากฐานเขาใหข้แขป็งแรงยริ ที่งขนรนดข้วยรายงานอคันถซูกตข้องเกรีที่ยวกคับชรีวริตและ
การรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา คทาทรีที่แปลวขา รผด้ (เอะพดิกดิโนสโค) มรีความหมายหนนที่งวขา ‘มรี
ความรซูข้อคันถซูกตข้องแมขนยทา’ พระวจนะของพระเจข้าเปป็นบคันทนกความจรริงทรีที่ถซูกตข้องแมขนยทาจรริงๆ นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงการไมขมรีขข้อผริดพลาดของมคัน เรพที่องเลขาอคันถซูกตข้องแมขนยทาจนงเรริที่มตข้นดข้วยประการฉะนรีร

ลก 1:5 ในรนชกาลเฮโรด กษนตรสยย์ของยผเดมีย มมีปทโรหสตคนหนซรื่งชรรื่อเศคารสยาหย์ อยผล่ใน
เวรอาบมียาหย์ ภรรยาของเศคารสยาหย์ชรรื่อเอลมีซาเบธ อยผล่ในตระกผลอาโรน บคันทนกของลซูกาเกรีที่ยวกคับชรีวริต



และการรคับใชข้ของพระเยซซูเลขาเรพที่อง “ตคัรงแตขตข้น” จรริงๆ เขาเรริที่มตข้นดข้วยเหตรุการณตตขางๆทรีที่นขาอคัศจรรยต
ซนที่งเกริดกคับเศคารริยาหตและเอลรีซาเบธ เราจนงทราบภซูมริหลคังทางประวคัตริศาสตรตชคัดเจน มคันเปป็นในสมคัย
กขอนการเสรียชรีวริตของเฮโรดมหาราช ผซูข้เปป็นกษคัตรริยตทรีที่โรมแตขงตคัรงใหข้ครองแควข้นยซูเดรีย (เปป็นทรีที่คาด
กคันวขาเฮโรดเสรียชรีวริตในปรีทรีที่ 4 กขอน ค.ศ.)

ในเวลานคัรน “มรีปรุโรหริตคนหนนที่งชพที่อเศคารริยาหต อยซู ขในเวรอาบรียาหต” นอกจากนรีรภรรยาของเขา
เอลรีซาเบธ ยคังสพบเชพรอสายมาจากอาโรนดข้วย เวรอาบรียาหตหมายถนง ยรีที่สริบสรีที่เวรของพวกปรุโรหริตตาม
ทรีที่ดาวริดไดข้แตขงตคัรงใน 1 พงศาวดาร 24 เวรอาบรียาหตเปป็นเวรทรีที่แปดจากทคัรงยรีที่สริบสรีที่เวร

ลก 1:6 มรีการกลขาวถนงอรุปนริสคัยดข้านศรีลธรรมและจริตวริญญาณของสามรีภรรยาคซูขนรีรทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าดข้วย เขาทนนั้งสองเปป็นคนชอบธรรมจลาเพาะพระพนกตรย์พระเจด้า และ
ดลาเนสนตามพระบนญญนตสและกฎทนนั้งปวงขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไมล่มมีทมีรื่ตสเลย ความชอบธรรมทรีที่ถซูกยก
ใหข้เปป็นของเศคารริยาหตและเอลรีซาเบธนรีรนขาจะเปป็นความชอบธรรมในทางตทาแหนขงและทางบรุคคล 
เขาทคัรงสองนขาจะเหมพอนอคับราฮคัมตรงทรีที่พวกเขาไดข้วางใจในพระเจข้าผซูข้ทรงเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด
ของพวกเขาและพระองคตทรงนคับวขานคัที่นเปป็นความชอบธรรมสทาหรคับพวกเขา อยขางไรกป็ตาม เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นคนชอบธรรมในดข้านอรุปนริสคัยดข้วยจากการทรีที่มรีเขรียนไวข้วขาพวกเขาดทาเนรินตามพ
ระบคัญญคัตริและกฎทคัรงปวงขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไมขมรีทรีที่ตริเลย ไมขใชขวขาพวกเขาไมขมรีบาป แตขการ
ดทาเนรินกคับพระเจข้าของพวกเขานคัรนไมขมรีขข้อครหาไดข้เลย นรีที่แหละเปป็นคนแบบทรีที่พระเจข้าทรงใชข้งาน

ลก 1:7 แตล่เขาไมล่มมีบทตร เพราะวล่านางเอลมีซาเบธเปป็นหมนน และเขาทนนั้งสองกป็ชรา
แลด้ว เราเหป็นรายละเอรียดเกรีที่ยวกคับชรีวริตสขวนตคัวของพวกเขา พวกเขาไมขมรีบรุตร นางเอลรีซาเบธเปป็น
หมคัน นอกจากนรีร  พวกเขายคัง “ชราแลข้ว” ความหมายตรงตคัวกป็คพอ พวกเขามรีอายรุเยอะแลข้ว ดข้วย เดรีดี๋ยว
เราจะเหป็นการอคัศจรรยตชคัดเจนยริที่งขนรนจากขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขานรีร  เชขนเดรียวกคับนางซาราหตในสมคัยโบราณ 
พระเจข้าจะทรงททาใหข้เกริดการตคัรงครรภตแบบนขาอคัศจรรยต ไมขใชขเหมพอนนางมารรียตทรีที่การตคัรงครรภตของ
นางเกริดขนรนขณะทรีที่นางเปป็นหญริงพรหมจารรี แตขโดยการใหข้นางตคัรงครรภตทคัรงๆทรีที่นางอายรุเยอะแลข้ว

ลก 1:8-10 ตล่อมาขณะทมีรื่เศคารสยาหย์ทลาหนด้าทมีรื่ปทโรหสตเขด้าเฝด้าพระเจด้า เมรรื่อทล่านอยผล่เวร
ประจลาการของทล่าน 9 ทล่านไดด้สลากตามธรรมเนมียมของปทโรหสต ตด้องเขด้าไปในพระวสหารขององคย์



พระผผด้เปป็นเจด้าเพรรื่อเผาเครรรื่องหอมบผชา 10 สล่วนบรรดาประชาชนกป็อธสษฐานอยผล่ภายนอกในเวลาเผา
เครรรื่องหอมนนนั้น 

จรุดสนใจของเรพที่องนรีร เรริที่มมรีรายละเอรียดชคัดเจนมากยริที่งขนรน เวลากทาหนดทรีที่เศคารริยาหตจะตข้อง
เขข้าไปปรนนริบคัตริในพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้มาถนงแลข้วดคังทรีที่มรีเขรียนไวข้ว ขา “อยซูขเวรประจทาการ
ของทขาน” (ขข้อสคันนริษฐานทรีที่แพรขหลายกป็คพอวขา ‘เวรประจทาการ’ กป็คพอ หนนที่งสคัปดาหตซนที่งในสคัปดาหต
นคัรนปรุโรหริตคนหนนที่งตข้องจากบข้านมาและปรนนริบคัตริทรีที่พระวริหารเปป็นเวลาหนนที่งสคัปดาหตเตป็มๆ นคั ที่นคพอ 
วคันสะบาโตถนงวคันสะบาโต คพอ สองครคัร งตขอปรี ดซูเหมพอนจะมรีขข้อบขงชรีร เกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร ในคทาบรรยาย
เกรีที่ยวกคับเวรประจทาการในพระคคัมภรีรตเดริม) ถนงแมข้มริไดข้มรีก ทาหนดไวข้ในพระคคัมภรีรตเดริม แตขพวก
ปรุโรหริตกป็ไดข้จคัดตคัรงระบบหนนที่งขนรนมาซนที่งมรีฉลากสรีที่อคันโดยแตขละอคันระบรุงานตขางๆทรีที่เฉพาะเจาะจงใน
หนข้าทรีที่ปรุโรหริต เราเหป็นไดข้วขาคราวนรีรฉลากของเศคารริยาหตกป็คพอ เขา “ตข้องเขข้าไปในพระวริหารของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อเผาเครพที่องหอมบซูชา” นอกจากนรีร  ขณะทรีที่เศคารริยาหตเผาเครพที่องหอมบซูชาอยซูข
ภายในพระวริหารทรีที่แทขนเผาเครพที่องหอมบซูชาอยซูขนคัรน “บรรดาประชาชนกป็อธริษฐานอยซูขภายนอกใน
เวลาเผาเครพที่องหอมนคัรน” (ไมขตอนเชข้ากป็ตอนเยป็น) หลคังจากใหข้รายละเอรียดเกรีที่ยวกคับสถานทรีที่และเวลา
แลข้ว ลซูกากป็บรรยายตขอไปวขาเกริดอะไรขนรนในเวลาตขอมา

ลก 1:11-13 ทผตสวรรคย์องคย์หนซรื่งขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้ามาปรากฏแกล่เศคารสยาหย์ ยรนอยผล่ทมีรื่
ขด้างขวาแทล่นเผาเครรรื่องหอมบผชา 12 เมรรื่อเศคารสยาหย์เหป็นกป็ตกใจกลนว 13 แตล่ทผตสวรรคย์องคย์นนนั้นกลล่าว
แกล่ทล่านวล่า "เศคารสยาหย์เออ๋ย อยล่ากลนวเลย ดด้วยไดด้ทรงฟนงคลาอธสษฐานของทล่านแลด้ว นางเอลมีซาเบธ
ภรรยาของทล่านจะมมีบทตรเปป็นผผด้ชาย และทล่านจะตนนั้งชรรื่อบทตรนนนั้นวล่า ยอหย์น

ขณะกทาลคังททาหนข้าทรีที่ของตนเกรีที่ยวกคับการเผาเครพที่องหอมบซูชาอยซูขนคัรน “ทซูตสวรรคตองคตหนนที่ง
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ามาปรากฏแกขเศคารริยาหต ยพนอยซูขทรีที่ขข้างขวาแทขนเผาเครพที่องหอมบซูชา” (ขข้อมซูลทรีที่
เทรีที่ยงตรงและเฉพาะเจาะจงนรีรของลซูกาบขงบอกถนงแหลขงขข้อมซูลซนที่งเปป็นประจคักษตพยานผซูข้หนนที่ง เหป็นไดข้
ชคัดวขาเขาเกป็บรายละเอรียดทรุกเมป็ดจากคนทรีที่ไดข้เหป็นเหตรุการณตนรีร ) เศคารริยาหตตกใจกลคัวยริที่งนคัก 

เชขนเดรียวกคับทรีที่มคักเกริดขนรนบขอยๆเมพที่อทซูตสวรรคตตนหนนที่งปรากฏตคัว มรีสองสริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจน 
(1) คนๆนคัรนจะเกริดความกลคัวเมพที่อไดข้เจอกคับผซูข้นทาสารทรีที่บรริสรุทธริธ ยริที่งของพระเจข้า (2) ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร เมพที่อ



ปรากฏแกขคนๆหนนที่งทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้ากป็กลขาวแกขเขาทคันทรีวขา “อยขากลคัวเลย” นรีที่เปป็นหลคัก
ฐานทรีที่ชคัดเจนซนที่งแสดงวขาพระเจข้าทรงฟคังและตอบคทาอธริษฐาน “ดข้วยไดข้ทรงฟคังคทาอธริษฐานของทขาน
แลข้ว” เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาทคัรงสองไดข้อธริษฐานขอบรุตรมาเปป็นเวลาหลายปรี พระเจข้าทรงมรีแผนการของ
พระองคตจนงทรงยคับยคัรงไมขตอบจนกวขาเวลาทรีที่ครบกทาหนดบรริบซูรณตไดข้มาถนง คราวนรีรคทาอธริษฐานของ
พวกเขาจะไดข้รคับคทาตอบในแบบทรีที่นขาอคัศจรรยตยริที่ง เขาทคัรงสองจะมรีบรุตรชายคนหนนที่งและบรุตรนคัรนจะ
ถซูกตคัรงชพที่อวขายอหตน

ลก 1:14-17 ทล่านจะมมีความปรมีดาและยสนดมี และคนเปป็นอนนมากจะเปรมปรมีดสดิ์ทมีรื่บทตรนนนั้น
บนงเกสดมา 15 เพราะวล่าเขาจะเปป็นใหญล่ในสายพระเนตรขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า เขาจะไมล่ดรรื่มนลนั้าองทล่น
หรรอเหลด้าเลย และเขาจะประกอบไปดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ตนนั้งแตล่ครรภย์มารดา 16 เขาจะนลาคน
อสสราเอลหลายคนใหด้หนนกลนบมาหาองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า พระเจด้าของเขาทนนั้งหลาย 17 เขาจะนลาหนด้า
พระองคย์โดยแสดงอารมณย์และฤทธสดิ์เดชอยล่างเอลมียาหย์ ใหด้พล่อกลนบครนดมีกนบลผกและคนทมีรื่ไมล่เชรรื่อฟนงใหด้
กลนบไดด้ปนญญาของคนชอบธรรม เพรรื่อจนดเตรมียมชนชาตสหนซรื่งไวด้ใหด้สมแกล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า"

ทซูตสวรรคตตนนรีรบรรยายตขอไปถนงความเปรีที่ยมสรุขของบรุตรทรีที่จะเกริดมาของเขาทคัรงสอง พวก
เขาจะไมขเพรียงชพที่นชมยรินดรีพรข้อมกคับคนอพที่นอรีกมากมายเทขานคัรน แตขบรุตรคนนรีรจะ “เปป็นใหญขในสาย
พระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” ดข้วย การเปป็นคนยริ ที่งใหญขในสายตามนรุษยตนคัรนกป็เรพที่องหนนที่ง แตขมคัน
จะเลริศกวขาสคักเทขาใดหากไดข้เปป็นใหญขในสายพระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ถนงแมข้ไมขไดข้ระบรุไวข้
วขาเขาจะเปป็นเหมพอนนาศรีรต แตขเขากป็จะไมขดพที่ม “นทราองรุขนหรพอเหลข้าเลย” เหมพอนพวกนาศรีรต ความ
บรริสรุทธริธ ของชรีวริตเขาจะสอดคลข้องกคับการทรีที่เขาจะ “ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ตคัรงแตข
ครรภตมารดา”

มรีความเหป็นหลายประการทรีที่ควรกลขาวตรงนรีร  (1) คนเหลขานคัรนทรีที่จะเปป็นใหญขในสาย
พระเนตรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าจะไมขดพที่มเครพที่องดพที่มมนนเมาเลย (2) ชรีวริตทรีที่สะอาดบรริสรุทธริธ เปป็นสริที่งทรีที่
ตข้องมากขอนการประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  (3) ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเปป็นผซูข้เดรียวทรีที่ถซูก
บคันทนกไวข้ในพระคคัมภรีรตวขาประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ตคัรงแตขครรภตมารดา เราอาจ
สคันนริษฐานไดข้วขาพระเยซซูกป็ทรงเปป็นเชขนนรีรดข้วยถนงแมข้พระคคัมภรีรตไมขไดข้กลขาวไวข้ชคัดเจนกป็ตาม การรคับ



ใชข้ของเขาสขวนหนนที่งแลข้วกป็คพอการนทาคนอริสราเอลหลายคน “ใหข้หคันกลคับมาหาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า 
พระเจข้าของเขาทคัรงหลาย” (นรีที่สพที่อวขาคนมากมายในอริสราเอลตอนนคัรนกป็เหมพอนกคับตอนนรีรทรีที่จทาเปป็น
ตข้องหคันกลคับมาหาพระเจข้าของพวกเขา)

ทรีที่เฉพาะเจาะจงยริที่งกวขานคัรนกป็คพอวขา ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาจะ “นทาหนข้าพระองคตโดยแสดง
อารมณตและฤทธริธ เดชอยขางเอลรียาหต ใหข้พขอกลคับคพนดรีกคับลซูกและคนทรีที่ไมขเชพที่อฟคังใหข้กลคับไดข้ปคัญญา
ของคนชอบธรรม เพพที่อจคัดเตรรียมชนชาตริหนนที่งไวข้ใหข้สมแกของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า"” แมข้กระทคั ที่งในตอน
แรกนรีร  เรากป็เหป็นถนงความสคัมพคันธตระหวขางยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมากคับการททาใหข้คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับ
เอลรียาหตสทาเรป็จในฐานะเปป็นผซูข้เบริกทางพระครริสตต มรีการอข้างอริงชคัดเจนถนงมาลาครี 3:1 และ 4:5-6 และ
อริสยาหต 40:1-3 การรคับใชข้หลคักของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาจะเปป็นการเตรรียมทางไวข้สทาหรคับพระ
เยซซูครริสตต ผซูข้จะเสดป็จตามเขามาในไมขชข้า

ลก 1:18 เศคารสยาหย์จซงทผลทผตสวรรคย์วล่า "ขด้าพเจด้าจะรผด้แนล่ไดด้อยล่างไร เพราะขด้าพเจด้ากป็
ชราและภรรยากป็อายทมากแลด้ว" ดข้วยความตกใจกลคัวและอาจสงสคัยดข้วยถนงสริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร ไดข้
กลขาว เขาจนงถามทซูตสวรรคตผซูข้นรีร วขาเขาจะทราบแนขไดข้อยขางไรวขาสริที่งนรีร จะเกริดขนรนจรริง อรีกครคัร งทรีที่เขา
กลขาววขาทคัรงเขาและภรรยาตขางกป็อายรุมากแลข้ว

ลก 1:19-20 ฝล่ายทผตสวรรคย์นนนั้นจซงตอบทล่านวล่า "เราครอกาเบรมียลซซรื่งยรนอยผล่เฉพาะพระ
พนกตรย์พระเจด้า และทรงใชด้ใหด้มาพผดและนลาขล่าวดมีนมีนั้มาแจด้งกนบทล่าน 20 ดผเถสด เพราะทล่านมสไดด้เชรรื่อ
ถด้อยคลาของเรา ถซงเรรรื่องทมีรื่จะสลาเรป็จตามกลาหนด ทล่านกป็จะเปป็นใบด้ แลด้วไมล่สามารถพผดไดด้ จนถซงวนนทมีรื่
การณย์เหลล่านมีนั้จะบนงเกสดขซนั้น" ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร ไดข้เปริดเผยตคัวตนทรีที่แทข้จรริงของเขาวขาเปป็นกาเบรรียลซนที่งยพน
อยซูขเฉพาะพระพคักตรตพระเจข้า เขาถซูกพซูดถนงสรีที่ครคัร งในพระคคัมภรีรต สองครคัร งในบทนรีรและสองครคัร งใน
หนคังสพอดาเนรียล เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาเปป็นหนนที่งในอคัครเทวทซูตาธริบดรีจากการทรีที่ (1) เขามรีชพที่อและ (2) เขา
ยพนอยซูขเฉพาะพระพคักตรตพระเจข้า เพพที่อตอบคทาถามของเศคารริยาหต กาเบรรียลจนงประกาศวขาเขาจะเปป็น
ใบข้และพซูดไมขไดข้จนกวขาจะถนงวคันนคัรนทรีที่สริที่งเหลขานรีร จะเกริดขนรนจรริง กาเบรรียลกลขาววขาเขาตข้องเปป็นใบข้
เพราะเขาไมขเชพที่อ เราจนงเขข้าใจวขาพระเจข้าทรงมองความไมขเชพที่ออยขางไร



ลก 1:21-22 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่คอยเศคารสยาหย์ กป็ประหลาดใจ เพราะทล่านอยผล่ในพระ
วสหารชด้านาน 22 เมรรื่อทล่านออกมาแลด้วกป็พผดกนบเขาไมล่ไดด้ คนทนนั้งหลายจซงหยนรื่งรผด้วล่าทล่านไดด้เหป็นนสมสตใน
พระวสหาร เพราะทล่านใชด้ใบด้กนบเขาและยนงเปป็นใบด้อยผล่ ขณะเดรียวกคัน ผซูข้คนทรีที่มารวมตคัวกคันกป็ประหลาด
ใจวขาททาไมเศคารริยาหตถนงอยซูขในพระวริหารนานเหลพอเกริน เมพที่อเขาออกมาในทรีที่สรุดและพซูดไมขไดข้ พวก
เขาจนงสรรุปเอาเองวขาเขาไดข้เหป็นนริมริต

ลก 1:23-25 ตล่อมาเมรรื่อหมดเวรของทล่านแลด้ว ทล่านกป็กลนบไปบด้าน 24 ภายหลนงนางเอลมี
ซาเบธภรรยาของทล่านกป็ตนนั้งครรภย์ แลด้วไปซล่อนตนวอยผล่หด้าเดรอนพผดวล่า 25 "องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง
กระทลาเชล่นนมีนั้แกล่ขด้าพเจด้า ในวนนทมีรื่พระองคย์ไดด้ทอดพระเนตรดผขด้าพเจด้า เพรรื่อนลาความอดสผของ
ขด้าพเจด้าทมีรื่มมีอยผล่ทล่ามกลางคนทนนั้งปวงไปเสมีย" ทคันทรีทรีที่งานรคับใชข้ตามเวรประจทาการของเขาเสรป็จสริรน 
เศคารริยาหตกป็กลคับบข้าน หลคังจากนคัรนไมขนาน นางเอลรีซาเบธกป็ตคัรงครรภตและไปซขอนตคัว บางคนเสนอ
วขานางพยายามทรีที่จะปริดบคังทข้องทรีที่โตขนรนเรพที่อยๆ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอวขานางไป
เกป็บตคัวเพพที่อความสรุภาพเรรียบรข้อย สขวนหนนที่งกป็เพพที่อขอบพระครุณพระเจข้าทรีที่ทรงขจคัดความอดสซูของ
นางไปเสรียในฐานะเปป็นหญริงหมคัน และสขวนหนนที่งกป็เพพที่อพคักผขอนในระหวขางทรีที่นางตคัรงครรภต

ลก 1:26-27 เมรรื่อถซงเดรอนทมีรื่หก พระเจด้าทรงใชด้ทผตสวรรคย์กาเบรมียลนนนั้น ใหด้มายนงเมรอง
หนซรื่งในแควด้นกาลสลมี ชรรื่อนาซาเรป็ธ 27 มาถซงหญสงพรหมจารมีคนหนซรื่งทมีรื่ไดด้หมนนั้นกนนไวด้กนบชายคนหนซรื่ง
ชรรื่อโยเซฟ เปป็นคนในวงศย์วานดาวสด หญสงพรหมจารมีนนนั้นชรรื่อมารมียย์

ภาพเหตรุการณตเปลรีที่ยนไปอยขางสริรนเชริง ในเดพอนทรีที่หกของการตคัรงครรภตของนางเอลรีซาเบธ 
คราวนรีรพระเจข้าทรงใชข้กาเบรรียลไปยคัง “เมพองหนนที่งในแควข้นกาลริลรี ชพที่อนาซาเรป็ธ มาถนงหญริง
พรหมจารรีคนหนนที่งทรีที่ไดข้หมคัรนกคันไวข้กคับชายคนหนนที่งชพที่อโยเซฟ เปป็นคนในวงศตวานดาวริด หญริง
พรหมจารรีนคัรนชพที่อมารรียต” คราวนรีรจรุดสนใจเปลรีที่ยนไปยคังภาคเหนพอและแควข้นกาลริลรีแลข้ว ทรีที่นคั ที่นเอ
งกาเบรรียลไดข้ปรากฏตคัวแกขหญดิงพรหมจารทคนหนนที่งนามวขามารรียต คทาทรีที่แปลวขา หญสงพรหมจารมี 
(พารเธะนอส) หมายความวขา ‘หญริงพรหมจารรี’ พรข้อมกคับความหมายทคัรงหมดทรีที่สพที่อออกมาของมคัน 
มคันสพที่อชคัดเจนถนงผซูข้ทรีที่ไมขเคยมรีเพศสคัมพคันธตกคับผซูข้ใดเลยดคังทรีที่มารรียตไดข้กลขาวไวข้ในขข้อ 34 นรีที่จนงเปป็นการปซู
พพรนทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับการตคัรงครรภตของหญริงพรหมจารรีและการใหข้ก ทาเนริดทารกโดยหญริงพรหมจารรี 



คทาทรีที่แปลวขา หมนนั้น (มเนสเตะอถูโอ) บขงบอกถนงผซูข้ทรีที่ไดข้หมคัรนหมายไวข้เพพที่อทรีที่จะแตขงงาน ถนงแมข้จะมรี
ความหมายคลข้ายกคับการหมคัรนหมายในปคัจจรุบคัน แตขมคันกป็สพที่อชคัดเจนถนงการเปป็นพรหมจารรี นอกจาก
นรีร  ธรรมเนรียมของยริวยคังถพอวขาการหมคัรนเปป็นสริที่งทรีที่เทรียบเทขากคับการแตขงงานแลข้วในทางกฎหมายถนง
แมข้วขาทคัรงสองฝขายยคังไมขไดข้สมสซูขกคันเปป็นสามรีภรรยากป็ตาม

ลก 1:28 ทผตสวรรคย์มาถซงหญสงพรหมจารมีนนนั้นแลด้ววล่า "เธอผผด้ซซรื่งเปป็นทมีรื่ทรง
โปรดปรานมาก จงจลาเรสญเถสด องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงสถสตอยผล่กนบเธอ เธอไดด้รนบพระพรทล่ามกลาง
สตรมีทนนั้งปวง" เมพที่อปรากฏตคัวแกขนางมารรียต กาเบรรียลกป็ยกยของนางทคันทรี คทายกยของทรีที่นางไดข้รคับนคัรนมรี
พพรนฐานอยซูขบน (1) ความบรริสรุทธริธ ของนางและ (2) การทรีที่นางถซูกพระเจข้าเลพอกสรรเพพที่อใหข้ก ทาเนริด
พระบรุตรของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา จงจลาเรสญเถสด (ไคโร) ปกตริแลข้วมคักแปลเปป็น ‘จงชพที่นชมยรินดรี
เถริด’ มากกวขา เพราะเหตรุใดนขะหรพอ กป็เพราะนางเปป็นผซูข้ซนที่ง “เปป็นทรีที่ทรงโปรดปรานมาก” องคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าทรงสถริตอยซูขกคับนาง นางไดข้รคับพระพรทขามกลางสตรรีทคัรงปวงอยขางแทข้จรริง พระเจข้าไดข้ทรง
เลพอกนางเพพที่อใหข้ก ทาเนริดพระบรุตรของพระองคต นางจนงไดข้รคับพระพรในตอนนคัรนและจะไดข้รคับ
พระพรทขามกลางสตรรีทคัรงปวงจรริงๆ ไมขมรีผซูข้หญริงคนอพที่นอรีกแลข้วในตลอดนริรคันดรตกาลทรีที่จะไดข้รคับ
สริทธริพริเศษเชขนนคัรน

ลก 1:29 เมรรื่อมารมียย์เหป็นทผตสวรรคย์องคย์นนนั้น เธอกป็ตกใจเพราะคลาของทผตนนนั้น และรลาพซง
วล่าคลากลล่าวนนนั้นจะหมายวล่าอะไร แนขนอนอยซูขแลข้วทรีที่นางมารรียต “ตกใจเพราะคทาของทซูตนคัรน และรทาพนง
วขาคทากลขาวนคัรนจะหมายวขาอะไร” ความหมายกป็คพอวขา นางททาตคัวไมขถซูกและพยายามทรีที่จะปะตริดปะ
ตขอเรพที่องราวทคัรงหมดนรีร

ลก 1:30-33 แลด้วทผตสวรรคย์จซงกลล่าวแกล่เธอวล่า "มารมียย์เออ๋ย อยล่ากลนวเลย เพราะเธอเปป็นทมีรื่
พระเจด้าทรงโปรดปรานแลด้ว ทซูตสวรรคตตนนรีร  คพอ กาเบรรียล ไดข้กลขาวคทาพซูดประจทาตคัวของเขา “อยขา
กลคัวเลย” เขาใหข้ความมคั ที่นใจนางอรีกครคัร งวขานาง “เปป็นทรีที่พระเจข้าทรงโปรดปรานแลข้ว” (คทาทรีที่แปลวขา 
โปรดปราน (คารดิส) เปป็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลเปป็น ‘พระครุณ’) จากนคัรนเขากป็ประกาศขขาวทางการของ
เขาตขอไป 31 ดผเถสด เธอจะตนนั้งครรภย์และคลอดบทตรชายคนหนซรื่ง จงตนนั้งชรรื่อบทตรนนนั้นวล่า เยซผ 32 บทตร
นนนั้นจะเปป็นใหญล่ และจะทรงเรมียกวล่าเปป็นบทตรของพระเจด้าสผงสทด พระเจด้าซซรื่งเปป็นองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า 



จะทรงประทานพระทมีรื่นนรื่งของดาวสดบรรพบทรทษของทล่านใหด้แกล่ทล่าน 33 และทล่านจะครอบครอง
วงศย์วานของยาโคบสรบไปเปป็นนสตยย์ และอาณาจนกรของทล่านจะไมล่รผด้จนกสสนั้นสทดเลย"

การตคัรงครรภตของนางมารรียตจะไมขเพรียงเปป็นเรพที่องอคัศจรรยตเทขานคัรน แตขพระองคตผซูข้ทรีที่นางจะใหข้
กทาเนริดจรริงๆแลข้วจะทรงเปป็นพระเมสสริยาหตแหขงอริสราเอลดข้วย นคัที่นคพอ พระบรุตรของพระเจข้าสซูงสรุด 
พระเยซซู พระผซูข้ชขวยใหข้รอดของโลก พระองคตจะทรงเปป็นผซูข้ยริ ที่งใหญขจรริงๆ โดยทรงประทคับบน
พระทรีที่นคัที่งของดาวริดบรรพบรุรรุษของพระองคต ในฐานะทรีที่ทรงเปป็นพระเมสสริยาหต พระองคตจะทรง
ครอบครองตลอดไปเปป็นนริตยตเหนพอวงศตวานอริสราเอล อาณาจคักรของพระองคตจะไมขรซูข้สริรนสรุดเลย 
นางมารรียตก ทาลคังจะกลายเปป็นมารดาของพระมหากษคัตรริยตแหขงกษคัตรริยตทคัรงปวง พระเจข้าผซูข้ทรงมหริทธริ
ฤทธริธ  องคตสคันตริราช ผซูข้ครองจคักรวาล พระผซูข้สรข้างและผซูข้ทรงพริพากษาทรีที่พวกเขารอคอยมานาน

ลก 1:34 ฝล่ายมารมียย์ทผลทผตสวรรคย์นนนั้นวล่า "เหตทการณย์นนนั้นจะเปป็นไปอยล่างไรไดด้ เพราะ
ขด้าพเจด้ายนงหาไดด้รล่วมกนบชายใดไมล่" เราคงไดข้แตขจรินตนาการถนงความประหลาดใจเหลพอประมาณ
ของหญริงสาวผซูข้นรีร  นางไมขเพรียงตกใจสรุดขรีดเมพที่อไดข้ยรินขขาวนรีร เทขานคัรน แตขยริที่งไปกวขานคัรนนางยคังเปป็นหญริง
พรหมจารรีทรีที่นางตคัรงใจไวข้วขาจะเปป็นเชขนนคัรนตขอไปจนกวขานางจะแตขงงานดข้วย นางจนงไดข้แตขโพลขง
ออกมาวขา “เหตรุการณตนคัรนจะเปป็นไปอยขางไรไดข้ เพราะขข้าพเจข้ายคังหาไดข้รขวมกคับชายใดไมข”

ลก 1:35 ทผตสวรรคย์จซงตอบเธอวล่า "พระวสญญาณบรสสททธสดิ์จะเสดป็จลงมาบนเธอ และ
ฤทธสดิ์เดชของผผด้สผงสทดจะปกเธอ เหตทฉะนนนั้นองคย์บรสสททธสดิ์ทมีรื่จะบนงเกสดมานนนั้นจะไดด้เรมียกวล่า พระบทตร
ของพระเจด้า กาเบรรียลอธริบายถนงการทรีที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะ “เสดป็จลงมาบนเธอ และฤทธริธ เดช
ของผซูข้สซูงสรุดจะปกเธอ” การตคัรงครรภตของนางจะเปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระเจข้า มคัน
จะเปป็นเรพที่องเหนพอธรรมชาตริ เพราะวขาเปป็นมาจากพระเจข้า “เหตรุฉะนคัรนองคตบรริสรุทธริธ ทรีที่จะบคังเกริดมา
นคัรนจะไดข้เรรียกวขา พระบรุตรของพระเจข้า” แนขนอนทรีที่องคตบรริสรุทธริธ นรีร จะเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า

ลก 1:36-37 ดผเถสด ถซงนางเอลมีซาเบธ ญาตสของเธอชราแลด้ว กป็ยนงตนนั้งครรภย์มมีบทตรเปป็นชาย
ดด้วย บนดนมีนั้ นางนนนั้นทมีรื่คนเขาถรอวล่าเปป็นหญสงหมนนกป็มมีครรภย์ไดด้หกเดรอนแลด้ว 37 เพราะวล่าไมล่มมีสสรื่งหนซรื่ง
สสรื่งใดซซรื่งพระเจด้าทรงกระทลาไมล่ไดด้" กาเบรรียลยคังแจข้งใหข้มารรียตทราบอรีกวขา เอลรีซาเบธญาตริของนางกป็
ตคัรงครรภตแลข้วและจะใหข้ก ทาเนริดบรุตรชายดข้วย ตอนนรีรนางกป็ตคัรงครรภตไดข้หกเดพอนแลข้วสทาหรคับนางทรีที่



เคยไดข้ชพที่อวขาเปป็นหญริงหมคันมากขอน เราควรหมายเหตรุไวข้วขาคทาทรีที่แปลวขา ญาตส (สบุกเกะเนส) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘ญาตริคนสนริท’ หรพอ ‘ญาตริ’ เหป็นไดข้ชคัดวขานางเอลรีซาเบธอยซูขในตระกซูลเลวรีและนาง
มารรียตอยซูขในตระกซูลยซูดาหต เหป็นไดข้ชคัดวขามรีการสมรสขข้ามตระกซูลระหวขางสองครอบครคัวนรีรซนที่งกป็มริไดข้
ระบรุไวข้เปป็นอพที่นในพระคคัมภรีรต เปป็นไปไดข้ทรีที่วขานางเอลรีซาเบธอาจเปป็นปข้าคนหนนที่ง นางอาจแกขพอทรีที่จะ
เปป็นมารดาของนางมารรียตไดข้ หรพอถนงขนาดเปป็นยายไดข้เลยทรีเดรียว ความเหป็นทรีที่ตามมานคัรนกป็ลนกซนร ง
จรริงๆ “เพราะวขาไมขมรีสริที่งหนนที่งสริที่งใดซนที่งพระเจข้าทรงกระททาไมขไดข้”

ลก 1:38 สล่วนมารมียย์จซงทผลวล่า "ดผเถสด ขด้าพเจด้าเปป็นหญสงคนใชด้ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า 
ขอใหด้บนงเกสดแกล่ขด้าพเจด้าตามคลาของทล่านเถสด" แลด้วทผตสวรรคย์นนนั้นจซงจากเธอไป เราเหป็นถนงจริต
วริญญาณทรีที่อขอนหวานและนอบนข้อมตามแบบของพระเจข้าของนางมารรียตในคทาตอบของนางทรีที่ใหข้แกข
ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร  “ดซูเถริด ขข้าพเจข้าเปป็นหญริงคนใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ขอใหข้บคังเกริดแกขขข้าพเจข้าตาม
คทาของทขานเถริด” เหป็นไดข้ชคัดวขานางเตป็มใจททาสริที่งใดกป็ตามทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงก ทาหนดใหข้นางกระททา ถนง
แมข้การทรงเลพอกนางถพอวขาเปป็นเกรียรตริใหญขยริที่ง แตขมคันกป็จะเปป็นเวลาแหขงความไมขแนขนอนครคัร งใหญข
ซนที่งกป็เกริดขนรนจรริง จากนคัรนทซูตสวรรคตผซูข้นรีร กป็จากไป

ลก 1:39-40 คราวนนนั้นมารมียย์จซงรมีบออกไปถซงเมรองหนซรื่งในแถบภผเขาแหล่งยผเดมีย 40 แลด้ว
เขด้าไปในเรรอนของเศคารสยาหย์ทนกทายปราศรนยนางเอลมีซาเบธ ในขณะนคัรน คพอเวลาหลคังจากทรีที่กาเบรรี
ยลมาประกาศขขาวแกขนางเรพที่องการทรีที่นางจะตคัรงครรภตขณะยคังเปป็นหญริงพรหมจารรี นางมารรียตกป็ “รรีบ” 
ออกไปทางใตข้จากเมพองนาซาเรป็ธไปยคังแควข้นยซูเดรียทรีที่เปป็นเนรินเขาซนที่งเปป็นทรีทๆี่ นางเอลรีซาเบธและเศคา
รริยาหตอาศคัยอยซูข นางไดข้เขข้าไปในบข้านของพวกเขาและ “ทคักทายปราศรคัยนางเอลรีซาเบธ” คทาทรีที่แปล
วขา ทนกทายปราศรนย (อดัสปาซอไม) มรีความหมายงขายๆวขา ‘ทคักทาย’

ลก 1:41 ตล่อมาเมรรื่อนางเอลมีซาเบธไดด้ยสนคลาปราศรนยของมารมียย์ ทารกในครรภย์ของเขา
กป็ดสนั้น และนางเอลมีซาเบธกป็เตป็มไปดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ บทนรีร เตป็มไปดข้วยเหตรุการณตอคัศจรรยต
มากมายซนที่งเกรีที่ยวขข้องกคับการจะเปป็นแมขคนในไมขชข้าของทคัรงนางมารรียตและนางเอลรีซาเบธ เมพที่อนางเอ
ลรีซาเบธไดข้ยรินคทาทคักทายของนางมารรียต “ทารกในครรภตของเขากป็ดริรน” เราควรหมายเหตรุไวข้วขาตคัว
อขอนทรีที่อยซูขในครรภตนางเอลรีซาเบธไมขไดข้ถซูกเรรียกวขา ‘กข้อนเนพรอเยพที่อทรีที่ยคังไมขถพอวขาเปป็นชรีวริต’ ถนงแมข้ยคังไมข



ไดข้ถพอกทาเนริดออกมา แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาทารกคนนรีร เปป็นคนๆหนนที่งแลข้ว และถนงแมข้ออกจะลนกลคับแตข
ทารกนรีรกป็ดริรนดข้วยความตพที่นเตข้นทรีที่ไดข้อยซู ขตขอหนข้านางมารรียตและพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุข้มครรภตอยซู ข ตามทรีที่ลซูก
า 1:15 ไดข้กลขาวไวข้ ยอหตนกป็ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ แลข้ว ถนงแมข้ยคังไมขเกริดออกมา แตขเขา
โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ตพที่นเตข้นทรีที่ไดข้อยซูขใกลข้องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา นอกจากนรีร  นางเอลรี
ซาเบธในตอนนคัรนกป็ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เชขนกคัน เราควรหมายเหตรุไวข้วขานางมริไดข้พซูด
ภาษาแปลกๆหรพอมรีการสทาแดงแบบคารริสมาตริกในรซูปแบบอพที่นใดทคัรงนคัรน เหตรุการณตสขวนใหญขใน
พระคคัมภรีรตทรีที่ผซูข้คนประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไมขมรีหมายสทาคคัญ การมหคัศจรรยต หรพอพลคัง
พริเศษอพที่นใดประกอบเลย

ลก 1:42-45 จซงรด้องเสมียงดนงวล่า "ทล่านไดด้รนบพรทล่ามกลางสตรมีทนนั้งปวง และผผด้บนงเกสดจาก
ครรภย์ของทล่านกป็ไดด้รนบพระพรดด้วย 43 เปป็นไฉนขด้าพเจด้าจซงไดด้ความโปรดปรานเชล่นนมีนั้ ครอมารดา
ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าไดด้มาหาขด้าพเจด้า 44 เพราะดผเถสด พอเสมียงปราศรนยของทล่าน
เขด้าหผขด้าพเจด้า ทารกในครรภย์ของขด้าพเจด้ากป็ดสนั้นดด้วยความยสนดมี 45 สตรมีทมีรื่ไดด้เชรรื่อกป็เปป็นสทข เพราะวล่า
จะสลาเรป็จตามพระดลารนสจากองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทมีรื่มาถซงเขา"

นางเอลรีซาเบธจนงกลขาวดข้วยเสรียงดคังทคันทรีเพพที่ออวยพรนางมารรียต เราควรหมายเหตรุไวข้วขา ทซูต
สวรรคตมริไดข้บอกเศคารริยาหตและนางเอลรีซาเบธเลยวขามารดาของพระเมสสริยาหตจะเปป็นผซูข้ใด (ในทาง
กลคับกคัน กาเบรรียลไดข้แจข้งใหข้นางมารรียตทราบเรพที่องการตคัรงครรภตอคันนขาอคัศจรรยตของนางเอลรีซาเบธ) 
อยขางไรกป็ตาม การทรีที่นางประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ททาใหข้นางเกริดความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับ
นางมารรียต สภาพของนาง และพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุข้มครรภตอยซู ข ดข้วยเหตรุนรีร เพราะความรซูข้อคันประกอบ
ดข้วยพระวริญญาณนคัรน นางเอลรีซาเบธจนงอวยพรนางมารรียตตขอไปวขา “ทขานไดข้รคับพรทขามกลางสตรรีทคัรง
ปวง และผซูข้บคังเกริดจากครรภตของทขานกป็ไดข้รคับพระพรดข้วย” นางเอลรีซาเบธโดยฤทธริธ เดชพระ
วริญญาณจนงทราบวขานางมารรียตก ทาลคังจะเปป็นมารดาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของนาง คพอ พระเมสสริ
ยาหต ดคังนคัรนนางจนงรข้องออกมาวขา “เปป็นไฉนขข้าพเจข้าจนงไดข้ความโปรดปรานเชขนนรีร  คพอมารดาของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าไดข้มาหาขข้าพเจข้า” นางตกตะลนงพรนงเพรริดยริ ที่งนคัก ถนงแมข้นางมารรียตอขอน
กวขานางเปป็นเวลาหลายปรี และไมขไดข้เปป็นเชพรอสายปรุโรหริตเหมพอนกคับนาง แตขนางกป็อวยพรนางมารรียต



นางบอกนางมารรียตวขา “พอเสรียงปราศรคัยของทขานเขข้าหซูขข้าพเจข้า ทารกในครรภตของขข้าพเจข้ากป็ดริรนดข้วย
ความยรินดรี” เพราะความเขข้าใจอคันเกริดจากพระวริญญาณของพระเจข้าและการเปรีที่ยมลข้นของพระองคต 
นางจนงอวยพรนางมารรียตตขอไปพรข้อมกคับความรซูข้ทรีที่มรีแตขพระองคตเทขานคัรนทรีที่ทรงประทานใหข้ไดข้ “สตรรี
ทรีที่ไดข้เชพที่อกป็เปป็นสรุข” นางเอลรีซาเบธไมขมรีทางรซูข้เลยถนงความเชพที่อของนางมารรียตในขข้อ 38 เวข้นเสรียแตข
พระวริญญาณของพระเจข้าทรงเปริดเผยใหข้นางไดข้รซูข้ ดคังนคัรน นางจนงกลขาวเสรริมวขา “เพราะวขาจะสทาเรป็จ
ตามพระดทารคัสจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรีที่มาถนงเขา”

คทาทรีที่แปลวขา สลาเรป็จ (เทะเละอดิโอซดิส) มรีความหมายวขา ‘เกริดขนรนจรริง’ นางเอลรีซาเบธโดยการ
ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดข้แจข้งใหข้นางมารรียตทราบและใหข้ความมคั ที่นใจแกขนางวขา สริที่งทรีที่ไดข้
แจข้งใหข้นางทราบแลข้วนคัรนจะเกริดขนรนจรริง นรีที่ตข้องเปป็นมาจากพระเจข้าแนขๆเพพที่อยพนยคันกคับนางมารรียตถนง
สริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นคัรนไดข้แจข้งแกขนางแลข้ว ตอนนคัรนนางเอลรีซาเบธยคังไมขรซูข้ดข้วยซทราวขานางมารรียตไดข้พบ
กคับทซูตสวรรคตผซูข้นคัรน กระนคัรนญาตริของนาง คพอ นางเอลรีซาเบธ โดยฤทธริธ เดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็
ยพนยคันกคับนางวขาเหตรุการณตเหลขานคัรนจะเกริดขนรนจรริง

ลก 1:46-55 อาจเพราะประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เชขนกคัน (ถนงแมข้ไมขมรีบอกไวข้) 
นางมารรียตจนงตอบกลคับคทาอวยพรของนางเอลรีซาเบธดข้วยคทาสรรเสรริญทรีที่เรรียกก คันวขา ‘magnificat’ 
นางจนงเปริดใจของนางออกในการสรรเสรริญพระเจข้า 

นางมารมียย์จซงวล่า "จสตใจของขด้าพเจด้ากป็ยกยล่ององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า เหป็นไดข้ชคัดถนงความถขอมใจ
อยขางสรุดๆของนางมารรียต นางททาไดข้แตขยกยขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากคับสริที่งทรีที่ไดข้เกริดขนรน นางไมขแสวงหา
คทายกยของสทาหรคับตคัวเองเลย 47 และวสญญาณของขด้าพเจด้ากป็เกสดความปมีตสยสนดมีในพระเจด้า พระผผด้
ชล่วยใหด้รอดของขด้าพเจด้า นางมองพระเจข้าวขาทรงเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของนาง เหป็นไดข้ชคัดถนงความ
สคัมพคันธตฝขายวริญญาณระหวขางนางกคับพระผซูข้สรข้างของนาง นางไวข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวย
ใหข้รอดอยขางชคัดเจน อรีกครคัร งทรีที่ความถขอมใจของนางปรากฏชคัดเจน 48 เพราะพระองคย์ทรงหล่วงใย
ฐานะอนนยากตลรื่าแหล่งหญสงคนใชด้ของพระองคย์ นางมองตคัวเองวขาเปป็นหญริงคนใชข้คนหนนที่งตขอพระ
พคักตรตพระเจข้า กระนคัรนนางกป็ยอมรคับวขาพระเจข้าไดข้ทรงหขวงใยนาง แนขนอนทรีที่โดยการทรงนทาของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ  นางจนงพยากรณตวขา เพราะดผเถสด ตนนั้งแตล่นมีนั้ไปคนททกชนรื่วอายทจะเรมียกขด้าพเจด้าวล่า



ผาสทก นางมารรียตตระหนคักถนงความหมายอคันลนกซนร งของสภาพของนางและพระองคตผซูข้ทรีที่นางอรุข้ม
ครรภตอยซูข นางจนงททาไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้า 49 เพราะวล่าผผด้ทรงฤทธสดิ์ไดด้ทรงกระทลาการใหญล่กนบ
ขด้าพเจด้า พระนามของพระองคย์กป็บรสสททธสดิ์ นางยอมรคับเรพที่องฤทธริธ เดชอคันไมขรซูข้สริรนสรุดของพระองคต
และการประกอบกริจในตคัวของนาง โดยกลขาวดข้วยวขาทคัรงหมดลข้วนถซูกกระททาในความบรริสรุทธริธ ดรีงาม
ทคัรงสริรน พระนามของพระองคย์กป็บรสสททธสดิ์จรริงๆ

ขณะทรีที่นางกลขาวคทาสรรเสรริญตขอไป นางกป็ททาไดข้แตขสรรเสรริญพระนามของพระผซูข้ชขวยใหข้
รอดของนาง 50 พระกรทณาของพระองคย์มมีแกล่บรรดาผผด้ยลาเกรงพระองคย์ ททกชนรื่วอายทสรบๆไป ชขาง
เปป็นความรซูข้อคันแสนวริเศษ พระเมตตาของพระเจข้ามรีแผขขยายไปถนงผซูข้ใดกป็ตามทรีที่ยทาเกรงพระองคตไมขวขา
เวลาใดกป็ตาม นอกจากนรีร  51 พระองคย์ทรงสลาแดงฤทธสดิ์ดด้วยพระกรของพระองคย์ พระองคย์ทรง
กระทลาใหด้คนทมีรื่มมีใจเยล่อหยสรื่งแตกฉานซล่านเซป็นไป 52 พระองคย์ทรงถอดเจด้านายจากพระทมีรื่นนรื่ง และ
ทรงยกผผด้นด้อยขซนั้น นางมารรียตพซูดไดข้จากประสบการณต พระเจข้ามริไดข้ทรงเลพอกผซูข้หญริงคนหนนที่งจากพวก
ชนชคัรนสซูงหรพอพวกคนมรีตระกซูลในสมคัยนคัรน พระองคตไดข้ทรงเลพอกนางผซูข้เปป็นหญริงสาวบรริสรุทธริธ ทรีที่
ถขอมใจคนหนนที่งจากเมพองบข้านนอกในแควข้นกาลริลรี ในททานองเดรียวก คัน 53 พระองคย์ทรงโปรดใหด้คน
อดอยากอสรื่มดด้วยสสรื่งดมี และพระองคย์ทรงกระทลาใหด้คนมนรื่งมมีไปมรอเปลล่า ไมขใชขหญริงชาตริดรีมรีตระกซูลทรีที่
มคั ที่งคคั ที่งทรีที่พระองคตทรงประทานอภริสริทธริธ นรีร ใหข้ แตขเปป็นหญริงสาวยากจนคนหนนที่งทรีที่ยากจนฝขายวริญญาณ
ทรีที่พระองคตทรงประทานเกรียรตริเชขนนคัรนใหข้ 

54 พระองคย์ทรงชล่วยอสสราเอลผผด้รนบใชด้ของพระองคย์ ครอทรงจดจลาพระกรทณาของพระองคย์ 
55 ทมีรื่มมีตล่ออนบราฮนมและตล่อเชรนั้อสายของทล่านเปป็นนสตยย์ ตามทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสไวด้กนบบรรพบทรทษของ
เรา" จรุดสนใจตอนนรีร เปลรีที่ยนไปทรีที่มรดกประจทาชาตริของนางในฐานะยริวคนหนนที่งแลข้ว นางมารรียต
สรรเสรริญพระเจข้าทรีที่ทรงชขวยอริสราเอลผซูข้รคับใชข้ของพระองคต โดยทรงระลนกถนงพระเมตตาทรีที่ทรงมรี
ตขอพวกเขา (นขาสคังเกตตรงทรีที่วขานางมารรียตเรรียกอริสราเอลไดข้อยขางถซูกตข้องวขาเปป็นผซูข้รคับใชข้ของพระเยโฮ
วาหต อริสยาหตเรรียกอริสราเอลบขอยๆวขาเปป็นผซูข้รคับใชข้ของพระเยโฮวาหต (เชขน อริสยาหต 41:8, 44:21) นาง
กลขาวสคัรนๆแบบรวมๆถนงพระสคัญญาเหลขานคัรนทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากคับ “อคับราฮคัมและตขอเชพรอสาย
ของทขานเปป็นนริตยต” นางรซูข้วขาสริที่งทรีที่เกริดขนรนกคับนางเปป็นการททาใหข้พระสคัญญาเหลขานคัรนสทาเรป็จโดยตรง



ลก 1:56 มารมียย์อาศนยอยผล่กนบนางเอลมีซาเบธประมาณสามเดรอน แลด้วจซงกลนบไปยนงบด้าน
ของตน นางมารรียตจนงพคักอยซูขกคับนางเอลรีซาเบธเปป็นเวลา “ประมาณสามเดพอน” กขอนกลคับไปบข้าน
ของนาง มคันเปป็นธรรมเนรียมทางการแพทยตของชาวยริวทรีที่จะตข้องรอใหข้ผขานไปสามเดพอนกขอนถนงจะ
บอกไดข้อยขางแนขนอนวขาหญริงคนหนนที่งตคัรงครรภตจรริงๆ มารรียตกป็เหมพอนกคับนางเอลรีซาเบธทรีที่ไดข้รคับคทา
ยพนยคันถนงความแนขนอนของทรุกสริที่งทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงเปริดเผยแกขพวกนางแลข้ว ทคันใดนคัรน 
นางกป็กลคับบข้านกขอนกทาหนดคลอดของนางเอลรีซาเบธเพรียงนริดเดรียว

ลก 1:57-60 ครนนั้นเวลาซซรื่งนางเอลมีซาเบธจะคลอดบทตรครบถด้วนแลด้ว นางกป็คลอดบทตร
เปป็นชาย 58 เพรรื่อนบด้านและญาตสพมีรื่นด้องของนางไดด้ยสนวล่า องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสลาแดงพระมหา
กรทณาแกล่นาง เขาทนนั้งหลายกป็พากนนเปรมปรมีดสดิ์ดด้วย 59 ตล่อมาครนนั้นถซงวนนทมีรื่แปดแลด้ว เขากป็พากนนมาใหด้
ทารกนนนั้นเขด้าสทหนนต และเขาจะใหด้ชรรื่อทารกนนนั้นวล่า เศคารสยาหย์ ตามชรรื่อบสดา 60 ฝล่ายมารดาจซงตอบวล่า
"ไมล่ใชล่ แตล่ตด้องใหด้ชรรื่อวล่ายอหย์น"

กทาหนดคลอดของนางเอลรีซาเบธไดข้มาถนงแลข้ว และนางกป็ “คลอดบรุตรเปป็นชาย” บรรดา
เพพที่อนบข้านและญาตริๆของนางซนที่งในระหวขางนคัรนไดข้ยรินมาวขา “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงสทาแดงพระ
มหากรรุณาแกขนาง เขาทคัรงหลายกป็พากคันเปรมปรรีดริธ ดข้วย” ดคังทรีที่ปฏริบคัตริกคันเปป็นธรรมเนรียมในหมซูขยริวทรีที่
เครขงครคัด พวกเขาพาทารกนข้อยเพศชายอายรุแปดวคันผซูข้นรีร ไปเขข้าสรุหนคัต ตามคทาสคัที่งทรีที่ไดข้ทรงประทาน
ไวข้แกขอคับราฮคัมในปฐมกาล 17:12 ธรรมเนรียมของรคับบรีก ทาหนดใหข้มรีคนสริบคนอยซูขดข้วยในเหตรุการณต
พริเศษครคัร งนรีร  พวกเพพที่อนบข้านและญาตริๆจนงถซูกเอขยถนง (ถนงแมข้คทาทรีที่แปลวขา ญาตสพมีรื่นด้อง (สบุกเกะเนส) 
ปกตริแลข้วแปลวขา ‘ญาตริ’ กป็ตาม) ดคังทรีที่ปฏริบคัตริกคันเปป็นธรรมเนรียมมาตคัรงแตขสมคัยนางรซูธและโบอาส 
(นางรซูธ 4:17) เหลขามริตรสหายและญาตริพรีที่นข้องเหลขานรีร เปป็นธรุระใหข้ในการตคัรงชพที่อเดป็กนข้อยคนนรีรตอนทรีที่
เขาเขข้าสรุหนคัต เพพที่อเปป็นเกรียรตริแกขบริดาของเขา พวกเขาจนงลงมตริเอกฉคันทตโดยตคัรงชพที่อเดป็กคนนรีร วขา เศคา
รดิยาหย์ มารดาของเขาจนงทข้วงทคันทรีวขา “ไมขใชข แตขตข้องใหข้ชพที่อวขายอหตน” ยอหตนมรีความหมายวขา ‘พระ
เยโฮวาหตทรงเปป็นผซูข้ประทานทรีที่เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา’ หรพอความหมายงขายๆกวขานคัรนกป็คพอ ‘ไดข้รคับจาก
พระเยโฮวาหต’ ซนที่งยอหตนกป็เปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ



ลก 1:61-63 เขาพากนนตอบนางวล่า "ไมล่มมีผผด้ใดในพวกญาตสของทล่านทมีรื่มมีชรรื่ออยล่างนนนั้น" 
62 แลด้วเขาจซงใชด้ใบด้กนบบสดา ถามวล่าทล่านอยากจะใหด้บทตรนนนั้นชรรื่ออะไร 63 บสดาจซงขอกระดานชนวน
มาเขมียนวล่า "ชรรื่อของบทตรครอยอหย์น" คนทนนั้งหลายกป็ประหลาดใจนนก

พวกเขาจนงรรีบทคักทข้วงทคันทรีวขา “ไมขมรีผซูข้ใดในพวกญาตริของทขานทรีที่มรีชพที่ออยขางนคัรน” ดคังนคัรนพวก
เขาจนงขอคทาแนะนทาจากเศคารริยาหต ซนที่งตอนนรีรกป็ยคังพซูดไมขไดข้เหมพอนเดริม บางคนเสนอวขาตอนนคัรนเขา
กป็ไมขไดข้ยรินดข้วยเพราะวขาพวกเขาสขงสคัญญาณมพอบอกเขา อยขางไรกป็ตาม คทาทรีที่แปลวขา ใชด้ใบด้ (เอป็นเนะ
อถูโอ) กป็มรีความหมายงขายๆ นคัที่นคพอ พวกเขาพยคักหนข้าใหข้เขาหรพอหคันไปยคังเศคารริยาหต เขาจนงททามพอไมข้
ขอกระดานชนวนมาเขรียนและยพนยคันวขาชพที่อของเดป็กคนนรีรคพอ ยอหย์น จรริงๆ บรรดาคนทรีที่อยซู ขทรีที่นคัที่นจนง
ประหลาดใจยริที่งนคัก แตขบริดามารดาของเดป็กคนนรีร ไมข เพราะเปป็นชพที่อทรีที่พวกเขาไดข้รคับคทาสคัที่งจากพระเจข้า
ใหข้ตคัรงใหข้แกขเดป็กคนนรีร

ลก 1:64-66 ในทนนใดนนนั้นปากและลสนั้นของทล่านกป็ครนดมีอมีก แลด้วทล่านกลล่าวสรรเสรสญ
พระเจด้า 65 บรรดาเพรรื่อนบด้านของทล่านกป็บนงเกสดความกลนว และเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนั้นกป็เลรรื่องลรอไป
ทนรื่วแถบภผเขาแควด้นยผเดมีย 66 บรรดาคนทมีรื่ไดด้ยสนกป็จดจลาไวด้ในใจและวล่า "ทารกนนนั้นจะเปป็นอยล่างไร
หนอ" และพระหนตถย์ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าอยผล่กนบเขา

ในทคันใดนคัรนปากของเขากป็เปริดออกและลริรนของทขานกป็คพนดรีอรีก “แลข้วทขานกลขาวสรรเสรริญ
พระเจข้า” คทาสรรเสรริญพระเจข้าของเขานคัรนอาจเปป็นสริที่งทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตคัรงแตขขข้อ 68 เปป็นตข้นไป ดข้วย
เหตรุนรีร  ความยทาเกรงองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้บคังเกริดแกขคนทคัรงปวงทรีที่อาศคัยอยซูขบข้านใกลข้เรพอนเครียง 
นอกจากนรีร  เรพที่องราวทคัรงหมดกป็แพรขสะพคัดไปทคั ที่วแถบภซูเขาแควข้นยซูเดรีย เมพที่อขขาวแพรขสะพคัดไป ผซูข้คนกป็
จดจทาไวข้ในใจและพซูดกคันวขา “ทารกนคัรนจะเปป็นอยขางไรหนอ” ดคังทรีที่มรีบรรยายไวข้บขอยๆ โดยเฉพาะ
ในสมคัยฟพร นฟซูของประวคัตริศาสตรตพระคคัมภรีรตเดริม พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ตรคัสไวข้วขา “พระหคัตถตของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าอยซูขกคับเขา”

ลก 1:67 ฝล่ายเศคารสยาหย์ผผด้เปป็นบสดาประกอบไปดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์แลด้วไดด้
พยากรณย์วล่า บคัดนรีร  เศคารริยาหตกป็ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เชขนกคัน นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่เขา
มริไดข้พซูดเปป็นภาษาแปลกๆหรพอสทาแดงพฤตริกรรมแบบพวกคารริสมาตริกเลย นอกจากสรรเสรริญ



พระเจข้าอยขางมรีพลคัง โดยพยากรณต (กลขาวออกไป) ถนงสริที่งทรีที่ไดข้ถซูกเปริดเผยแกขเขาแลข้วโดยกาเบรรียล
กขอนหนข้านคัรน

ลก 1:68-70 เขาเรริที่มตข้นโดยการสรรเสรริญพระเจข้า "จงสรรเสรสญองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า 
พระเจด้าของพวกอสสราเอล ดด้วยวล่าพระองคย์ไดด้ทรงเยมีรื่ยมเยมียนและชล่วยไถล่ชนชาตสของพระองคย์ 
พระเจข้าไดข้ทรงเยรีที่ยมเยรียนพวกเขาจรริงๆในเหตรุการณตเหลขานคัรนทรีที่เพริที่งเกริดขนรนไปนคัรน จากนคัรนเขากป็
กลขาวเปป็นเชริงคทาพยากรณตวขาพระองคตจะทรงไถขชนชาตริของพระองคตดข้วย นอกจากนรีร  พระเจข้า 
69 ไดด้ทรงชผเขาแหล่งความรอดขซนั้นมาเพรรื่อเราในวงศย์วานของดาวสดผผด้รนบใชด้ของพระองคย์ วลรี “เขา 
(สคัตวต) แหขงความรอด” นขาจะหมายถนงเพลงสดรุดรี 18:2 ทรีที่ดาวริดเรรียกพระเจข้าวขาเปป็น “เขาแหขงความ
รอดของขข้าพระองคต” มคันเปป็นสทานวนเปรรียบเทรียบในสมคัยนคัรนทรีที่หมายถนงชคัยชนะและการชขวยใหข้
พข้น นอกจากนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาเศคารริยาหตไมขไดข้ก ทาลคังพซูดถนงยอหตนผซูข้เปป็นลซูกนข้อยทรีที่เกริดมาอยขาง
อคัศจรรยตของตน เพราะวขาเขาเกริดมาจากบริดามารดาทรีที่เปป็นครอบครคัวปรุโรหริต

แทข้จรริงแลข้วเขาก ทาลคังหมายถนงพระเยซซู ผซูข้ทรงเปป็นวงศตวานของดาวริด (นคัที่นคพอ ตระกซูลยซูดาหต) 
ทรีที่เปป็นตข้นวงศตของนางมารรียต แนขนอนทรีที่นางไดข้แบขงปคันเรพที่องนรีรกคับนางเอลรีซาเบธและเศคารริยาหตถนง
สริที่งทรีที่ทซูตสวรรคตผซูข้นคัรนไดข้แจข้งแกขนางเกรีที่ยวกคับการตคัรงครรภตแบบหญริงพรหมจารรีของนางและพระองคต
ผซูข้ทรีที่จะทรงประสซูตริ เขากลขาวตขอไปวขาสริที่งเหลขานรีรทคัรงหมดไดข้ถซูกพยากรณตไวข้มานานแลข้ว 70 ตามทมีรื่
พระองคย์ไดด้ตรนสไวด้ตนนั้งแตล่เรสรื่มสรด้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณย์บรสสททธสดิ์ของพระองคย์ 
ตคัรงแตขปฐมกาล 3:15 เปป็นตข้นมา เหลขาผซูข้เขรียนพระคคัมภรีรตเดริมไดข้พยากรณตไวข้ถนงการเสดป็จมาของพระ
ผซูข้ทรงเจริมของพระเจข้า คพอ พระเมสสริยาหต บคัดนรีรพระองคตกป็ใกลข้จะเสดป็จมาแลข้ว

ลก 1:71-75 เศคารริยาหตเขข้าใจถนงความหมายตขางๆทรีที่สพที่อออกมาของการเสดป็จมาของพระ
เมสสริยาหตของพวกยริว (เราตข้องไมขลพมวขาขณะนคัรนชนชาตริอริสราเอลถซูกครอบครองโดยกองทคัพของ
โรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังและปราศจากพระเจข้า เชขนเดรียวกคับความคริดสขวนใหญขเกรีที่ยวกคับพระเมสสริ
ยาหตของคนสมคัยนคัรน เขาเองกป็รอคอยพระเมสสริยาหตใหข้มาปลดแอกทรราชยตของโรมทริรงไป) ดคังนคัรน
เขาจนงประกาศอยขางมรีความหวคังตขอไปวขา เราจะรอดพด้นจากพวกศนตรผของเราทนนั้งหลาย และพด้นจาก
มรอของคนทนนั้งปวงทมีรื่ชนงเรา เหป็นไดข้ชคัดวขาเศคารริยาหตเขข้าใจวขาบรุตรทรีที่ยคังไมขเกริดมาของนางมารรียตคพอ



พระเมสสริยาหตและเขาปรารถนาใหข้พระองคตปลดแอกของชาวโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังทริ รงไป 72 จะ
ทรงสลาแดงพระกรทณาซซรื่งทรงสนญญาแกล่บรรพบทรทษของเรา และทรงระลซกถซงพนนธสนญญาบรสสททธสดิ์
ของพระองคย์ 73 ครอคลาปฏสญาณซซรื่งพระองคย์ไดด้ทรงกระทลาไวด้กนบอนบราฮนมบรรพบทรทษของเรา เศคา
รริยาหตจนงทซูลขอพระเมตตาของพระเจข้าและขอใหข้พระองคตทรงกระททาตามทรีที่ไดข้ทรงสคัญญาไวข้ก คับ
อคับราฮคัม

เศคารริยาหตประกาศตขอไปวขา 74 วล่าเมรรื่อเราทนนั้งหลายพด้นจากมรอศนตรผของเราแลด้ว จะทรง
โปรดใหด้เราปรนนสบนตสพระองคย์โดยปราศจากความกลนว 75 ดด้วยความบรสสททธสดิ์และดด้วยความชอบ
ธรรมจลาเพาะพระพนกตรย์พระองคย์ตลอดชมีวสตของเรา แนขนอนทรีที่เศคารริยาหตไดข้อธริษฐานขอเรพที่องนรีรมา
นาน อยขางไรกป็ตาม มคันกป็ไมขใชขแผนการตอนนรีรของพระเจข้าทรีที่จะททาตามคทาขอนคัรน มคันไมขใชขคทาขอทรีที่
ผริด แตขมคันไมขใชขแผนการของพระเจข้าทรีที่จะใหข้สริที่งนคัรนเกริดขนรนในตอนนดัขึ้น และมคันกป็ไมขไดข้เกริดขนรน
จรริงๆ กระนคัรน เราเหป็นไดข้ชคัดถนงความปรารถนาตามแบบของพระเจข้าของเศคารริยาหตทรีที่จะปรนนริบคัตริ
พระเจข้าดข้วยความบรริสรุทธริธ และความชอบธรรม

ลก 1:76-79 ทล่านทารกเออ๋ย เขาจะเรมียกทล่านวล่าเปป็นศาสดาพยากรณย์ของผผด้สผงสทด เพราะ
วล่าทล่านจะนลาหนด้าองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าเพรรื่อจะจนดเตรมียมมรรคาของพระองคย์ไวด้ คราวนรีร เศคารริยาหต
เปลรีที่ยนมาพซูดถนงบรุตรชายทารกทรีที่เกริดมาอยขางอคัศจรรยตซนที่งอยซูขตรงหนข้าเขาบข้าง ดคังทรีที่กาเบรรียลไดข้แจข้ง
ใหข้เขาทราบลขวงหนข้าเมพที่อประมาณเกข้าเดพอนกขอนหนข้านคัรน (1:13-17) บคัดนรีร เขากป็ประกาศใหข้ทรุกคน
ไดข้ยรินวขาบรุตรของเขา คพอ ยอหตน จะไดข้ชพที่อวขา “เปป็นศาสดาพยากรณตของผซูข้สซูงสรุด เพราะวขาทขานจะนทา
หนข้าองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อจะจคัดเตรรียมมรรคาของพระองคตไวข้” นรีที่เปป็นคทาพซูดเดรียวก คับทรีที่กาเบรรียลไดข้
กลขาวไวข้ดคังทรีที่มรีพยากรณตไวข้ในอริสยาหต 11:3, 40:3 และมาลาครี 3:1 นขาสคังเกตวขาเศคารริยาหตเทรียบเทขา
พระเยโฮวาหตแหขงหนคังสพออริสยาหตวขาทรงเทรียบเทขากคับคทาวขา ‘องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ ในสมคัยนคัรน 
แนขนอนทรีที่ชพที่อเรรียกนรีรถซูกใชข้กคับพระเยซซู นอกจากนรีร  พระองคตผซูข้ทรีที่ยอหตนจะนทาหนข้ากป็ถซูกเรรียกชคัดเจนวขา
เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า

ดคังนคัรนการรคับใชข้ทรีที่จะเกริดขนรนของยอหตนจนงเปป็นการททา 77 ใหด้ชนชาตสของพระองคย์มมีความรผด้
ถซงความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา วลรีสรุดทข้ายนรีรอาจแปลใหมขไดข้วขา ‘ในการทรงยกบาปของ



เขา’ คทาทรีที่แปลวขา การทรงยกบาป (อาเฟะซดิส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ปลดปลขอย’ เหมพอนกคับทรีที่
เราไดข้รคับการปลดปลขอยใหข้พข้นจากความบาปของเราแลข้ว พรข้อมกคับความผริดและโทษทรีที่ตข้องรคับ
ดข้วย เราจนงถซูกชขวยใหข้รอดเพราะการนคัรน เศคารริยาหตบรรยายรายละเอรียดเกรีที่ยวกคับความรอดไดข้อยขาง
ถซูกตข้องแลข้ว เขากลขาวเสรริมอรีกวขานรีที่เปป็นมา 78 โดยพระทนยเมตตากรทณาแหล่งพระเจด้าของเรา
แนขทรีเดรียว ความรอดของเราแผขออกมาจากพระเมตตาอคันอขอนโยนของพระเจข้า สงขาราศรีจงมรีแดข
พระองคตตลอดไปเปป็นนริตยต วลรีทรีที่วขา แสงอรทณจากเบรนั้องสผงจซงมาเยมีรื่ยมเยมียนเรา กป็เปป็นสทานวน
ไพเราะทรีที่จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘แสงกลางวคันจากสวรรคตไดข้ปรากฏแกขเราแลข้ว’ การรคับใชข้ของ
ยอหตนกป็คพอ เพพที่อเตรรียมทางสทาหรคับ “แสงอรรุณจากเบพรองสซูง” พระเยซซูไดข้เสดป็จมาเปป็นความสวขาง
ของโลกนรีรอยขางแทข้จรริงและการประสซูตริของพระองคตกป็เปป็นเหมพอนดวงตะวคันทรีที่สาดแสงผขานหมซูข
เมฆแหขงความมพดมริด ชขางเปป็นเครพที่องเตพอนความจทาอคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีทรีที่การเสดป็จมาของพระเยซซู
เปป็นเหมพอนการขนรนของดวงอาทริตยตในแตขละวคันสทาหรคับเรา

เราไมขทราบชคัดเจนวขาเศคารริยาหตก ทาลคังหมายถนงยอหตนหรพอพระเยซซูตรงนรีร  บรริบทโดยรวมกป็
สพที่อวขานรีที่หมายถนงยอหตน แตขบรริบทกขอนหนข้ากป็สพที่อถนงพระเยซซู อคันทรีที่จรริงแลข้วทคัรงพระเยซซูและยอหตน
ตขางกป็มรีการรคับใชข้เดรียวกคัน นคัที่นคพอ 79 เพรรื่อจะสล่องสวล่างแกล่คนทนนั้งหลายผผด้อยผล่ในทมีรื่มรด และในเงาแหล่ง
ความตาย เพรรื่อจะนลาเทด้าของเราไปในทางสนนตสสทข" ไมขวขาในกรณรีใด มรีการสพที่อถนงอริสยาหต 60:1-3 
และ 42:7 อยขางชคัดเจน รวมถนงเพลงสดรุดรี 23:4 ดข้วย โดยทรุกขข้อนรีรตขางพซูดถนงพระเยโฮวาหตหรพอการ
เสดป็จมาของพระองคต

ลก 1:80 ฝล่ายทารกนนนั้นกป็ไดด้เจรสญวนยขซนั้น และจสตวสญญาณกป็มมีกลาลนงทวมีขซนั้น และไป
อาศนยในถสรื่นททรกนนดารจนถซงวนนทมีรื่ทล่านจะไดด้มาปรากฏแกล่ชนชาตสอสสราเอล ลซูกาใหข้เพรียงคทาบรรยาย
สคัรนๆเกรีที่ยวกคับยอหตนตคัรงแตขตอนนคัรนจนถนงเรริที่มตข้นการรคับใชข้ของเขา เขาจะเตริบโตขนรนตามธรรมชาตริ 
แตขลซูกากลขาวดข้วยวขายอหตนจะ “จริตวริญญาณมรีก ทาลคังทวรีขนรน” เขาเรริที่มเขข้มแขป็งฝขายวริญญาณ พระเจข้า
ทรงเหป็นวขาไมขสมควรทรีที่จะสขงเขาใหข้ไปเรรียนรซูข้จากพวกรคับบรีทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม แตขทรงใชข้เขาไปเรรียน
รซูข้ในถริที่นทรุรกคันดารเหมพอนกคับทรีที่ทรงกระททากคับโมเสสและเซาโลแหขงเมพองทารตซคัส ทรีที่นคั ที่นเองเขาไดข้
รคับอริทธริพลและถซูกสอนโดยพระวริญญาณของพระเจข้าแทนทรีที่จะไดข้รคับอริทธริพลจากการเมพองแบบ



ศาสนาอคันหยรุมหยริมและหลคักศาสนศาสตรตแบบประเดรีดี๋ยวประดด๋าวในสมคัยนคัรน ไมขมรีบอกไวข้วขาเปป็น
ถริที่นทรุรกคันดารไหน ถนงแมข้บางคนคริดวขามคันเปป็นถริที่นทรุรกคันดารแหขงมาโอนใกลข้กคับเฮโบรนกป็ตาม 
เหป็นไดข้ชคัดวขาเขาททาเชขนนรีรหลคังจากทรีที่เขาโตเปป็นหนรุขมแลข้วและจากบข้านไป และอาจหลคังจากทรีที่บริดา
มารดาของเขาเสรียชรีวริตแลข้ว

*****
ภนพรวมของลลกน 2: บทททที่เราคบุว้นเคยนทขึ้นสาเสนอการประสถูตดิของพระเยซถูและเหตบุการณย์

ตย่างๆททที่เกทที่ยวขว้องกดับมดัน เนชขึ้อหาสย่วนหลดังของบทททที่ 2 นทขึ้สรบุปยย่อชย่วงปทแรกๆของการรดับใชว้ของพระ
เยซถู คสายกยย่องของนางอดันนาไดว้ถถูกกลย่าวถซงพรว้อมกดับเหตบุการณย์ททที่พระวดิหารตอนททที่พระเยซถูอายบุสดิบ
สองปท

ลก 2:1-3 อยผล่มาคราวนนนั้น มมีรนบสนรื่งจากซมีซารย์ ออกนสตนส ใหด้จดทะเบมียนสลามะโนครนวทนรื่ว
ทนนั้งแผล่นดสน “อยซูขมาคราวนคัรน” คพอชขวงเวลาเดรียวกคับในบททรีที่หนนที่งและกทาเนริดของยอหตน จคักรพรรดริ
โรมทรีที่ครองราชยตอยซู ขตอนนคัรน คพอ ซรีซารต ออกคัสตคัส มรีรคับสคัที่งใหข้จดทะเบรียนสทามะโนครคัวทคั ที่วทคัรง
จคักรวรรดริ (นคัที่นคพอ ทคั ที่วโลกทรีที่มรีผซูข้คนอาศคัยอยซูข) จรริงๆแลข้วรคับสคัที่งนรีร กป็มรีออกมากขอนหนข้านรีร เปป็นเวลา
หลายปรีแลข้ว แตขความยรุขงยากทรีที่เกริดขนรนในจคักรวรรดริไดข้ททาใหข้การบคังคคับใชข้เกริดความลขาชข้า พระเจข้าไดข้
ทรงททาใหข้เกริดสคันตริสรุขซนที่งททาใหข้เหตรุการณตตขางๆประจวบเหมาะจนรายละเอรียดทรุกอยขางในคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับการเสดป็จมาของพระครริสตตเปป็นจรริงทรุกประการ มคันถนงเวลาครบก ทาหนดแลข้ว
จรริงๆ คทาทรีที่แปลวขา จดทะเบมียนสลามะโนครนว (อาปอกราโฟ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ขนรนทะเบรียน’ 
หรพอ ‘ขนรนบคัญชรี’ มคันเปป็นการจดทะเบรียนสทามะโนครคัวโดยมรีจรุดประสงคตในการเรรียกเก ป็บภาษรี
โรมตข้องการบคันทนกประวคัตริของทรุกคนในจคักรวรรดริของมคันเพพที่อเกป็บภาษรีคนเหลขานคัรน ดคังนคัรนพวก
เขาจนงถซูกสคัที่งใหข้เดรินทางไปยคังเมพองเกริดของตน ทรีที่เฉพาะเจาะจงยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอ 2 (นมีรื่เปป็นครนนั้งแรก
ทมีรื่ไดด้จดทะเบมียนสลามะโนครนว เมรรื่อคมีรสนสอนสเปป็นเจด้าเมรองซมีเรมีย) ชพที่อภาษาละตรินของเขาคพอ คริรรินริอคัส 
จคักรพรรดริโรมผซูข้นรีรมรีอทานาจปกครองเหนพอแควข้นยซูเดรียนข้อย 3 คนทนนั้งปวงตล่างคนตล่างไดด้ไปขซนั้น
ทะเบมียนยนงเมรองของตน ดคังนคัรน โยเซฟ ในฐานะเปป็นชายทรีที่เคารพกฎหมาย จนงไปยคัง “เมพองของ



ตน” (นคัที่นคพอ บข้านเกริดของเขาหรพออาจเปป็นทรีที่ดรินมรดกของครอบครคัว) โยเซฟผซูข้เปป็นคนตระกซูลยซู
ดาหตและเปป็นเชพรอสายของดาวริด จนงเตรรียมตคัวตามหนข้าทรีที่เพพที่อเดรินทางไปยคังเบธเลเฮม เมพองของดาวริด

ลก 2:4-5 ฝล่ายโยเซฟกป็ขซนั้นไปจากเมรองนาซาเรป็ธแควด้นกาลสลมีถซงเมรองของดาวสด ชรรื่อ
เบธเลเฮมแควด้นยผเดมียดด้วย (เพราะวล่าเขาเปป็นวงศย์วานและเชรนั้อสายของดาวสด) 5 เขาไดด้ไปกนบมารมียย์ทมีรื่
เขาไดด้หมนนั้นไวด้แลด้ว เพรรื่อจะขซนั้นทะเบมียนและนางมมีครรภย์ เหป็นไดข้ชคัดวขา มรีเวลากทาหนดไวข้สทาหรคับการ
จดทะเบรียนสทามะโนครคัวครคัร งนรีร ของรคัฐบาลและโยเซฟกป็เลพอกไมขไดข้วขาเขาจะเดรินทางไดข้เมพที่อไร ดคัง
นคัรนมารรียตผซูข้เปป็นภรรยาทรีที่เขาไดข้หมคัรนไวข้แลข้วจนงเกพอบถนงกทาหนดคลอดแลข้ว อาจเปป็นไดข้วขาโยเซฟตคัรงใจ
ไวข้แลข้วทรีที่จะพามารรียตไปดข้วยเพพที่อทรีที่จะพานางออกไปจากเมพองนาซาเรป็ธสทาหรคับการคลอดบรุตรของ
นางทรีที่ใกลข้จะมาถนง บรรดาเพพที่อนบข้านของพวกเขาตขางกป็ทราบวขานางทข้องแลข้วและรซูข้วขานางตคัรงทข้อง
กขอนทรีที่พวกเขาจะแตขงงานกคันอยขางเปป็นทางการ และไมขเขข้าใจวขานางตคัรงครรภตไดข้อยขางไรและเพราะ
เหตรุใด

ดข้วยเหตรุนรีร  เพพที่อทรีที่จะมริใหข้นางตข้องเจอกคับคทาเหยรียดหยามดซูแคลนเพริที่มอรีก เขาจนงพานางไป
ดข้วย ดคังนคัรนในฐานะเปป็นเชพรอสายของดาวริด เหป็นไดข้ชคัดวขานางยคังไงตข้องไปอยซูขแลข้ว พระเจข้าทรงจคัด
เตรรียมเพพที่อใหข้คทาพยากรณตในมรีคาหต 5:2 สทาเรป็จซนที่งในขข้อนคัรนเมพที่อกวขา 500 ปรีกขอนไดข้พยากรณตไวข้วขา
พระเมสสริยาหตจะเสดป็จมาประสซูตริทรีที่ไหน เบธเลเฮม เปป็นคทาฮรีบรซูทรีที่มรีความหมายตรงตคัววขา ‘บข้าน
ขนมปคัง’ ซนที่งอาจเปป็นคทาพยากรณตอข้างอริงถนงการทรีที่พระเยซซูทรงเปป็นอาหารทรีที่ลงมาจากสวรรคตและ
ทรงเปป็นอาหารแหขงชรีวริต

คทาทรีที่แปลวขา หมนนั้นไวด้แลด้ว (มเนสเตะอถูโอ) มรีความหมายวขา ‘หมคัรนหมาย’ หรพอสคัญญาไวข้แลข้ว
วขาจะแตขงงานกคัน มคันคลข้ายกคับการหมคัรนหมายในปคัจจรุบคัน คทานรีร กป็สพที่อชคัดเจนแลข้ววขาพวกเขายคังมริไดข้
แตขงงานกคัน มารรียตเปป็น “ภรรยาทรีที่ไดข้หมคัรนไวข้” ของเขาและมริใชขภรรยาของเขา พวกเขายคังมริไดข้รขวม
หลคับนอนกคัน กระนคัรน นางกป็ทข้องแกขใกลข้คลอดเตป็มทรี

ลก 2:6-7 เมรรื่อเขาทนนั้งสองยนงอยผล่ทมีรื่นนรื่น กป็ถซงเวลาทมีรื่มารมียย์จะประสผตสบทตร 7 นางจซง
ประสผตสบทตรชายหนวปมี เอาผด้าอด้อมพนนและวางไวด้ในรางหญด้า เพราะวล่าไมล่มมีทมีรื่วล่างใหด้เขาในโรงแรม 
บางครคัร งประเพณรีกป็ชวนใหข้เราคริดวขาโยเซฟกคับมารรียตมาถนงตอนใกลข้คทที่าในคพนทรีที่พระเยซซูประสซูตริ 



อยขางไรกป็ตาม ขข้อความตรงนรีรกป็บอกชคัดเจนวขานางคลอดบรุตรในตอนกลางวคัน “เมพที่อเขาทคัรงสองยคัง
อยซูขทรีที่นคัที่น” เบธเลเฮมเปป็นสถานทรีที่เลป็กๆมาโดยตลอด

คทาทรีที่แปลวขา โรงแรม (คาตาลถูมา) อาจสพที่อถนงสถานทรีที่สาธารณะสทาหรคับใหข้คนมาพคักหรพอมคัน
อาจหมายถนงหข้องรคับแขกกป็ไดข้ ไมขวขาในกรณรีใด ตอนนคัรนไมขมรีหข้องพคักอคันเหมาะสมเลย เหตรุผล
เดรียวกคันทรีที่นทาพาโยเซฟและมารรียตไปทรีที่นคั ที่น (การจดทะเบรียนสทามะโนครคัวของโรมซนที่งจะมรีขนรน) ยขอม
นทาพาคนอพที่นๆอรีกมากมายไปยคังเบธเลเฮมในฐานะทรีที่พวกเขาเปป็นเชพรอสายของดาวริด โยเซฟและมา
รรียตจนงตข้องพคักคข้างคพนในคอกสคัตวตถนงแมข้พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกตรงไหนเลยวขาเปป็นเชขนนคัรน แนขนอนทรีที่
คนเชพที่อวขาเปป็นเชขนนคัรนเพราะรางหญว้าซนที่งเปป็นเปลใหข้อาหารหรพอคอกสทาหรคับสคัตวต ประเพณรีบางชริรน
กป็เชพที่อวขา ‘คอกสคัตวต’ คพอ ถทราหนนที่งซนที่งอยซูขใกลข้เครียง ถนงแมข้ไมขมรีคทาพซูดทรีที่สพที่อเชขนนคัรนในพระคคัมภรีรตกป็ตาม
วลรีทรีที่กลขาวชคัดเจนถนง “บรุตรชายหคัวปรี” ของมารรียตกป็สพที่อวขา นางมรีบรุตรคนอพที่นๆอรีกในภายหลคัง ซนที่งนางกป็
มรีจรริงๆ “ผข้าอข้อม” หมายถนงผข้าแถบทรีที่บรรดาแมขๆชาวยริวใชข้หขอลซูกนข้อยของตน มารรียตรซูข้วขานางถนง
กทาหนดคลอดแลข้ว และนางกป็ตข้องเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการคลอดของนาง

ลก 2:8-9 ในแถบนนนั้น มมีคนเลมีนั้ยงแกะอยผล่ในททล่งนา เฝด้าฝผงแกะของเขาในเวลากลางครน 
ขณะเดรียวกคัน ในแถบภซูเขาของแควข้นยซูเดรียทรีที่อยซู ขลข้อมรอบ พวกคนเลรีรยงแกะกป็ “อยซูขในทรุขงนา เฝข้าฝซูง
แกะของเขาในเวลากลางคพน” บางคนถพอทรรศนะทรีที่วขา พวกคนเลรีรยงแกะอยซูขเฝข้าฝซูงแกะของตนใน
ทรุขงตอนกลางคพนจนถนงปลายฤดซูรข้อนและตข้นฤดซูใบไมข้รขวงเทขานคัรน พอฤดซูหนาวมาถนง พวกเขากป็จะ
นทาพวกแกะเขข้าไปในคอกแกะตอนกลางคพน ดคังนคัรนบางคนจนงคริดวขาการประสซูตริของพระเยซซูเกริด
ขนรนในชขวงเวลานรีรของปรี คพอ ใกลข้กคับเทศกาลสรุคคท (นคัที่นคพอ เทศกาลอยซูขเพริง) ซนที่งเปป็นเวลาทรีที่พระบรุตร
ของพระเจข้าเสดป็จมาและตคัรงพลคับพลาอาศคัยอยซูขทขามกลางพวกเรา (ยอหตน 1:14)

ไมขวขาในกรณรีใด คพนนคัรนเอง 9 ดผเถสด มมีทผตสวรรคย์ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้ามาปรากฏแกล่เขา 
และรนศมมีขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าสล่องลด้อมรอบเขา และเขากลนวนนก ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา 
ดผเถสด (อดิดออถู) ซนที่งเปป็นคทาสคัที่งทรีที่อยซูขในรซูปอดรีต มคันมรีความหมายวขา ‘ดซูสริ!!!’ นรีที่สพที่อถนงการปรากฏตคัวฉคับ
พลคันของ “ทซูตสวรรคตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (ตลอดการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา เหตรุ
การณตสทาคคัญๆทรุกครคัร งจะมรีการปรากฏตคัวหรพอการชขวยเหลพอของพวกทซูตสวรรคต เชขน การประกาศ



เรพที่องการตคัรงครรภตพระองคต การประสซูตริของพระองคต การถซูกทดลองกขอนทรงเรริที่มรคับใชข้ ทรีที่เกทเส
มนรี การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต และการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระองคต นอกจากนรีร  การ
เสดป็จกลคับมาจากสวรรคตของพระองคตกป็จะมาพรข้อมกคับเหลขาทซูตสวรรคตผซูข้มรีฤทธริธ ของพระองคตดข้วย) 
ทคั ที่วพระคคัมภรีรตใหมข คทาทรีที่แปลวขา สงล่าราศมี (ดอซา) มรีความหมายวขา แสงสวขางจข้าจนเกพอบททาใหข้
ตาบอด แนขทรีเดรียวทรีที่สงขาราศรีนคัรน “สของลข้อมรอบเขา” แนขนอนทรีที่พวกคนเลรีรยงแกะทรีที่ถขอมใจเหลขานรีร
 “กลคัวนคัก” หากแปลตรงตคัวแลข้วพวกเขากป็ ‘ตกใจกลคัวเปป็นอคันมาก’ พวกเขากลคัวจนททาตคัวไมขถซูก

ลก 2:10-11 ฝล่ายทผตสวรรคย์องคย์นนนั้นกลล่าวแกล่เขาวล่า "อยล่ากลนวเลย เพราะดผเถสด เรานลา
ขล่าวดมีมายนงทล่านทนนั้งหลาย ครอความปรมีดมียสรื่งซซรื่งจะมาถซงคนทนนั้งปวง เชขนเดรียวกคับทรีที่พวกทซูตสวรรคตททา
บขอยๆเมพที่อปรากฏตคัวแกขผซูข้คนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า คทากลขาวแรกของทซูตสวรรคตผซูข้นรีรคพอ “อยขา
กลคัวเลย” เขามรีขขาวดรีจรริงๆมาแจข้งใหข้ทราบ คทาทรีที่แปลวขา นลาขล่าวดมีมายนงทล่านทนนั้งหลาย (เอะวดังเกะลดิ
โซ) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่บขอยครคัร งแปลเปป็น ‘ประกาศขขาวประเสรริฐ’ มคันไมขเพรียงเปป็น “ความยรินดรียริ ที่ง”
(นคัที่นคพอ ความยรินดรีใหญขโต) เทขานคัรน แตขมคันยคัง “มาถนงคนทคัรงปวงดข้วย” ในการประกาศขขาวเรพที่องการ
ประสซูตริของพระครริสตตกป็มรีการกลขาวดข้วยวขา การเสดป็จมาของพระองคตนคัรนจะเปป็นพระพรแกขคนทคัรง
ปวง การรคับใชข้ของพระองคตจะมรีมายคังชนชาตริอริสราเอลและจะมรีไปถนงทรีที่สรุดปลายแผขนดรินโลกดข้วย

11 เพราะวล่าในวนนนมีนั้พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของทล่านทนนั้งหลาย ครอพระครสสตย์เจด้า มาบนงเกสดทมีรื่
เมรองดาวสด ถนงแมข้ขณะนคัรนเปป็นชขวงกลางดนก แตขวคันของคนฮรีบรซูกป็เรริที่มตข้นตอนดวงอาทริตยตตกของวคัน
กขอนหนข้า ดคังนคัรน มคันจนงเปป็น “วคันนรีร ” แลข้ว แนขนอนทรีที่เมพองดาวริดหมายถนง เบธเลเฮมซนที่งพวกคนเลรีรยง
แกะกป็ทราบดรี เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลขานรีร ไมขเพรียงเปป็นยริวเทขานคัรน แตขยคังเปป็นคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าดข้วย พวกเขากป็เหมพอนกคับยริวทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าคนอพที่นๆทรีที่รอคอยและโหยหา
พระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอมานานเพพที่อทรีที่จะทรงชขวยชนชาตริของพวกเขาใหข้พข้นจากกทาปคัร นเหลป็ก
ของโรม พวกเขาเพริที่งไดข้ยรินวขาพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานานไดข้เสดป็จมาประสซูตริในคพนนคัรน
แลข้วในเบธเลเฮมทรีที่อยซูขใกลข้เครียง ขขาวนรีรคงเปป็นเรพที่องนขาตพที่นเตข้นยริที่งนคัก

คทาทรีที่แปลวขา พระครสสตย์ (ครดิสตอส) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘พระองคตผซูข้ทรงไดข้รคับการเจริม’ 
ซนที่งเปป็นความหมายตรงตคัวของคทาฮรีบรซู เมสสดิยาหย์ (นขาสคังเกตวขาคทาวขา เมสสดิยาหย์ ปรากฏเพรียงแคข



สองครคัร งในพระคคัมภรีรตภาษาอคังกฤษ โดยทคัรงสองครคัร งอยซูขในหนคังสพอดาเนรียล 9:25-26 โดยหมายถนงผซูข้
ครอบครองทรีที่จะเสดป็จมาของอริสราเอล อยขางไรกป็ตาม ในรซูปภาษาฮรีบรซูของคทาๆนรีร  คทาๆนรีรกป็ปรากฏ
สามสริบแปดครคัร งในพระคคัมภรีรตเดริม) พระองคตผซูข้ทรีที่เพริที่งประสซูตริไมขเพรียงเปป็นพระเมสสริยาหตเทขานคัรน แตข
ยคังเปป็นองคย์พระผถูว้เปป็นเจว้า ซนที่งสทาหรคับพวกกรรีกแลข้วกป็สพที่อถนงพระเจข้า

ลก 2:12 นมีรื่จะเปป็นหมายสลาคนญแกล่ทล่านทนนั้งหลาย ครอทล่านจะไดด้พบพระกทมารนนนั้นพนน
ผด้าอด้อมนอนอยผล่ในรางหญด้า" ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร ไดข้ใหข้หมายสทาคคัญทรีที่เฉพาะเจาะจงแกขพวกเขา พวกเขา
จะพบพระกรุมารในเบธเลเฮม “พคันผข้าอข้อมนอนอยซู ขในรางหญข้า” แนขนอนทรีที่ในคพนนคัรนมรีเดป็กทารก
คนอพที่นๆอรีกในเบธเลเฮม แตขเบาะแสของพวกเขากป็คพอวขา พระองคตทรีที่พวกเขาตามหาควร (1) นอน
อยซูขในรางหญข้าและ (2) มรีผข้าอข้อมพคันกาย ซนที่งเปป็นผข้าแถบทรีที่ใชข้หขอตคัวเดป็กทารกแรกเกริด

ลก 2:13-14 ทนนใดนนนั้น มมีชาวสวรรคย์หมผล่หนซรื่งมาอยผล่กนบทผตสวรรคย์องคย์นนนั้นรล่วมสรรเสรสญ
พระเจด้าวล่า วลรีทรีที่วขา ชาวสวรรคย์หมถูย่หนซที่ง มรีความหมายตรงตคัววขา ‘กองทคัพแหขงสวรรคต’ มคันเปป็นคทา
ศคัพทตทางทหารทรีที่สพที่อถนงกองทหารขนาดใหญข ในกรณรีนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นทซูตสวรรคต
จทานวนมหาศาล บางคนอข้างวขาทซูตสวรรคตเหลขานรีรแคขสรรเสรริญพระเจข้าและมริไดข้รข้องเพลงเหมพอน
อยขางทรีที่เราคริดกคัน อยขางไรกป็ตาม คทาทรีที่แปลวขา สรรเสรสญ (ไอเนะโอ) กป็มริไดข้หมายถนง ‘สรรเสรริญ’ 
เทขานคัรน แตขยคังหมายถนง ‘รข้องเพลงสรรเสรริญ’ ดข้วย ถนงแมข้มริไดข้กลขาวไวข้ชคัดเจน แตขมคันกป็สพที่อวขาพวกเขา
รข้องเพลงสรรเสรริญพระเจข้าจรริงๆโดยรข้องวขา 14 "รนศมมีภาพจงมมีแดล่พระเจด้าในทมีรื่สผงสทด และบนแผล่น
ดสนโลกสนนตสสทขจงมมีทล่ามกลางมนทษยย์ทนนั้งปวงซซรื่งทรงโปรดปรานนนนั้น" บทเพลงของพวกเขามรี
ลคักษณะสองประการ พวกเขาถวายสงขาราศรีแดขพระเจข้าในสวรรคตและทซูลขอใหข้เกริดสคันตริสรุขแกข
แผขนดรินโลก องคตสคันตริราชไดข้มาบคังเกริดแลข้ว นอกจากนรีร  สคันถวไมตรรีของพระเจข้าทรีที่มรีตขอมนรุษยชาตริ
กป็ก ทาลคังถซูกสทาแดงในการเสดป็จมาของพระบรุตรของพระองคตดข้วย ในคพนนคัรนพระเจข้าทรง “สทาแดง
ความรคักของพระองคตแกขเราทคัรงหลาย” ในการปรากฏตคัวของพระบรุตรของพระองคต มคันเปป็น
สคันถวไมตรรีทรีที่มรีตขอมนรุษยตจรริงๆ

ลก 2:15 ตล่อมาเมรรื่อทผตสวรรคย์เหลล่านนนั้นไปจากเขาขซนั้นสผล่สวรรคย์แลด้ว พวกเลมีนั้ยงแกะไดด้
พผดกนนวล่า "บนดนมีนั้ใหด้เราไปยนงเมรองเบธเลเฮม ดผเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนั้นนนนั้น ซซรื่งองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรง



แจด้งแกล่เรา" หลคังจากไดข้สรรเสรริญและถวายสงขาราศรีแดขพระเจข้าเพราะความรคักอคันยริที่งใหญขทรีที่
พระองคตไดข้ทรงรคักเราแลข้ว แมข้ในยามทรีที่เราตายในการละเมริดและความบาปทคัรงหลาย ทซูตสวรรคต
เหลขานคัรนกป็จากไปและกลคับสซูขสวรรคต เหลขาคนเลรีรยงแกะทรีที่ตกตะลนงจนงพซูดกคันวขา “บคัดนรีร ใหข้เราไปยคัง
เมพองเบธเลเฮม ดซูเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนนคัรน ซนที่งองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงแจข้งแกขเรา” หากพระเจข้าทรง
เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาในการประกาศใหข้พวกเขาทราบถนงการประสซูตริของพระบรุตรของพระองคต
แลข้วเชขนนรีร  พวกเขากป็ตคัรงใจทรีที่จะไปดซูใหข้เหป็นกคับตา

ลก 2:16-18 เขากป็รมีบไปแลด้วพบนางมารมียย์กนบโยเซฟและพบพระกทมารนนนั้นนอนอยผล่ใน
รางหญด้า 17 ครนนั้นเขาไดด้เหป็นแลด้ว จซงเลล่าเรรรื่องซซรื่งเขาไดด้ยสนถซงพระกทมารนนนั้น 18 คนทนนั้งปวงทมีรื่ไดด้ยสนกป็
ประหลาดใจดด้วยเนรนั้อความทมีรื่คนเลมีนั้ยงแกะไดด้บอกแกล่เขา

พวกเขามาดข้วยความเรขงรรีบ พวกเขาไมขชคักชข้าเลย พวกเขารซูข้จคักเมพองเบธเลเฮมดรีพอจนรซูข้วขา
รางหญข้านคัรน (และอาจแคขคอกสคัตวตเทขานคัรน) อยซูขทรีที่ไหน ทรีที่นคั ที่นเองพวกเขาไดข้พบครอบครคัวอคัน
บรริสรุทธริธ ดคังทรีที่พวกทซูตสวรรคตไดข้แจข้งแกขพวกเขา หลคังจากไดข้เหป็นพระกรุมารผซูข้ทรงเปป็นพระครริสตตแลข้ว
พวกเขากป็ททาไดข้แตขประกาศขขาวนรีร ไปทคั ที่วเมพองเบธเลเฮมและพพรนทรีที่โดยรอบ พวกเขาตขางตพที่นเตข้นกคับ
การไดข้พบพระครริสตตแลข้วและพวกเขากป็อยากบอกทรุกคน

ชขางเปป็นภาพทรีที่งดงามทรีที่วขาคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้พบพระผซูข้ชขวยใหข้รอดในภายหลคังกป็พากคันตพที่น
เตข้นเชขนกคัน เมพที่อพวกเขาบอกคนอพที่นๆไปทคั ที่วชรุมชนเลป็กๆของตน พวกเขากป็พากคันประหลาดใจกคับ
สริที่งทรีที่พวกคนเลรีรยงแกะไดข้เลขาใหข้พวกเขาฟคัง การเปป็นพยานครคัร งแรกเกรีที่ยวกคับพระครริสตตจนงไดข้เรริที่มตข้น
ขนรนแลข้วในคพนนคัรนเองทรีที่พระองคตประสซูตริ

ลก 2:19 นรีที่สพที่อใหข้เหป็นวขาตอนนคัรนกป็เปป็นเวลาเชข้าแลข้ว เชขนเดรียวกคับทรีที่พวกครุณแมขสขวน
ใหญขกระททา นางมารรียตกป็เกป็บเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระบรุตรของนางไปคริด ฝล่ายนางมารมียย์กป็
เกป็บบรรดาสสรื่งเหลล่านมีนั้ไวด้ในใจ และรลาพซงอยผล่

ลก 2:20 ดคังนคัรนคนเลมีนั้ยงแกะจซงกลนบไปยกยล่องสรรเสรสญพระเจด้า เพราะเหตทการณย์ทนนั้ง
ปวงซซรื่งเขาไดด้ยสนและไดด้เหป็น ดนงไดด้กลล่าวไวด้แกล่เขาแลด้ว เราคงไดข้แตขสงสคัยวขาคนเลรีรยงแกะทรีที่ถขอมใจ



และดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีร ไดข้เจอกคับพระเยซซูและมรีการรคับใชข้ในเวลาตขอมาหรพอไมข เรา
ขอสคันนริษฐานวขาคทาตอบคพอ ใชข

ลก 2:21-24 ครนนั้นครบแปดวนนแลด้ว เปป็นวนนใหด้พระกทมารนนนั้นเขด้าสทหนนต เขาจซงใหด้นามวล่า 
เยซผ ตามซซรื่งทผตสวรรคย์ไดด้กลล่าวไวด้กล่อนยนงมสไดด้ปฏสสนธสในครรภย์ 22 เมรรื่อวนนทลาพสธมีชลาระตนวของนาง
มารมียย์ตามพระราชบนญญนตสของโมเสสเสรป็จลงแลด้ว เขาทนนั้งหลายจซงนลาพระกทมารไปยนงกรทง
เยรผซาเลป็มจะถวายแดล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า 23 (ตามทมีรื่เขมียนไวด้แลด้วในพระราชบนญญนตสขององคย์พระผผด้
เปป็นเจด้าวล่า "บทตรชายททกคนทมีรื่เบสกครรภย์ครนนั้งแรก จะไดด้เรมียกวล่าเปป็นผผด้บรสสททธสดิ์ถวายแดล่องคย์พระผผด้
เปป็นเจด้า") 24 และถวายเครรรื่องบผชาตามทมีรื่ไดด้ตรนสสนรื่งไวด้แลด้วในพระราชบนญญนตสขององคย์พระผผด้เปป็น
เจด้าครอ `นกเขาคผล่หนซรื่ง หรรอนกพสราบหนทล่มสองตนว'

ในฐานะเปป็นชาวยริวทรีที่เครขงครคัดและดทาเนรินตามทางของพระเจข้า โยเซฟและนางมารรียตจนง
ปฏริบคัตริตามพระราชบคัญญคัตริของโมเสสอยขางระมคัดระวคัง ดคังนคัรนเมพที่อพระเยซซูมรีอายรุไดข้แปดวคันแลข้ว 
พระองคตจนงทรงถซูกใหข้เขข้าสรุหนคัตตามทรีที่ก ทาหนดไวข้ ดซู เลวรีนริตริ 12:3 ตามธรรมเนรียมของชาวยริว วคัน
นคัรนเองพระองคตทรงถซูกตคัรงชพที่ออยขางเปป็นทางการวขา เยซซู (“ตามซนที่งทซูตสวรรคตไดข้กลขาวไวข้กขอนยคังมริไดข้
ปฏริสนธริในครรภต”) พระคคัมภรีรตมริไดข้กลขาวไวข้วขานางมารรียตหรพอโยเซฟมรีครอบครคัวใกลข้ชริดในหรพอ
รอบเมพองเบธเลเฮมหรพอไมข เราอาจสคันนริษฐานไดข้วขามรีเพราะวงศตวานครอบครคัวของพวกเขากป็สพบ
เชพรอสายมาจากทรีที่นคั ที่น อาจเปป็นไดข้วขานางมารรียตไดข้รคับความชขวยเหลพออยซูขบข้างในการดซูแลพระบรุตรทรีที่
เพริที่งเกริดของนาง

อรีกครคัร งทรีที่พวกเขาปฏริบคัตริตามคทาสคัที่งในพระคคัมภรีรตอยขางระมคัดระวคัง นคัที่นคพอ “เมพที่อวคันททาพริธรี
ชทาระตคัวของนางมารรียตตามพระราชบคัญญคัตริของโมเสสเสรป็จลงแลข้ว” (นคัที่นคพอ สามสริบสามวคัน
สทาหรคับเดป็กเพศชายตามทรีที่มรีก ทาหนดไวข้ในเลวรีนริตริ 12:4-6) ดคังนคัรน นางมารรียตและโยเซฟจนงพา
พระองคตไปยคังพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อ “ถวายแดของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” ตามทรีที่มรีเขรียนไวข้ใน
อพยพ 13:12 พวกเขาถวายพระองคตแดของคตพระผซูข้เปป็นเจข้า จากนคัรนกป็ไถขพระองคตคพนดข้วยเครพที่องถวาย
บซูชาตามทรีที่ก ทาหนดไวข้ (กคันดารวริถรี 18:15)



ขข้อความทรีที่ยกมาในขข้อ 23 มาจากอพยพ 13:12 ตามทรีที่เลวรีนริตริ 12:6-8 ไดข้กลขาวไวข้ นางมารรียต
และโยเซฟไดข้ถวายนกเขาคซูขหนนที่ง หรพอไมขกป็นกพริราบหนรุขมสองตคัว พระคคัมภรีรตมริไดข้บอกวขาเปป็นคซูข
ไหน นอกจากนรีร  ตามทรีที่เลวรีนริตริ 12:6-8 ระบรุไวข้ ตคัวเลพอกแรกนคัรนกป็คพอ เพพที่อทรีที่ผซูข้เปป็นมารดาจะถวายลซูก
แกะตคัวหนนที่ง และนกเขาตคัวหนนที่งหรพอนกพริราบหนรุขมตคัวหนนที่ง อยขางไรกป็ตาม หากนางไมขสามารถหา
ลซูกแกะมาไดข้ นางกป็สามารถถวายนกเขาคซูขหนนที่ง หรพอไมขกป็นกพริราบหนรุขมสองตคัวกป็ไดข้ นางเลพอกอคัน
หลคัง ซนที่งบขงบอกถนงฐานะทรีที่ยากจนของเขาทคัรงสอง

ลก 2:25-26 ดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งในกรทงเยรผซาเลป็มชรรื่อสสเมโอน เปป็นคนชอบธรรมและ
เกรงกลนวพระเจด้า และคอยเวลาซซรื่งพวกอสสราเอลจะไดด้รนบความบรรเทาททกขย์ และพระวสญญาณ
บรสสททธสดิ์ทรงสถสตกนบทล่าน 26 พระวสญญาณบรสสททธสดิ์ไดด้ทรงสลาแดงแกล่ทล่านวล่า ทล่านจะไมล่ตายจนกวล่า
จะไดด้เหป็นพระครสสตย์ขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า

ขณะเดรียวกคัน เหป็นไดข้ชคัดวขามรีชายชราคนหนนที่งทรีที่อาศคัยอยซู ขในกรรุงเยรซูซาเลป็มชพที่อวขา สริเมโอน 
เขาถซูกบรรยายวขาเปป็น (1) คนชอบธรรม ซนที่งบขงบอกวขาเขาเปป็นคนชอบธรรมไมขเพรียงในดข้าน
อรุปนริสคัยของตนเทขานคัรน แตขยคังในฐานะของเขาตขอพระพคักตรตพระเจข้าดข้วย เขานขาจะไวข้วางใจใน
พระเจข้าพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเขาแลข้ว เขายคังถซูกบรรยายดข้วยวขา (2) “คอยเวลาซนที่งพวกอริสราเอลจะ
ไดข้รคับความบรรเทาทรุกขต” วลรีทรีที่วขา “อริสราเอลจะไดข้รคับความบรรเทาทรุกขต” เปป็นสทานวนแบบยริวทรีที่
หมายถนงการเสดป็จมาของพระเมสสริยาหต เราอาจกลขาวไดข้วขา สริเมโอนกทาลคังโหยหาการปรากฏตคัว
ของพระองคต นอกจากนรีร  (3) “พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงสถริตกคับทขาน” ดข้วย นรีที่เปป็นคทาพซูดในพระ
คคัมภรีรตเดริมทรีที่เทรียบเทขากคับ ‘การประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ’ ในพระคคัมภรีรตใหมข กลขาวโดย
สรรุปกป็คพอ สริเมโอนเปป็นชายทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าซนที่งพระเจข้าทรงพอพระทคัยในตคัวเขามาก 
ดคังนคัรน พระเจข้าจนงไดข้ทรงเปริดเผยแกขเขาโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ วขา เขาจะไมขตายจนกวขาจะไดข้
เหป็นพระเมสสริยาหต

ลก 2:27-32 สสเมโอนเขด้าไปในพระวสหารโดยพระวสญญาณทรงนลา และเมรรื่อบสดามารดา
ไดด้นลาพระกทมารเยซผเขด้าไป เพรรื่อจะกระทลาแกล่พระกทมารตามธรรมเนมียมแหล่งพระราชบนญญนตส 28     
สสเมโอนจซงอทด้มพระกทมาร และสรรเสรสญพระเจด้าวล่า 29 "ขด้าแตล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า บนดนมีนั้พระองคย์



ทรงใหด้ผผด้รนบใชด้ของพระองคย์ไปเปป็นสทขตามพระดลารนสของพระองคย์ 30 เพราะวล่าตาของขด้า
พระองคย์ไดด้เหป็นความรอดของพระองคย์แลด้ว 31 ซซรื่งพระองคย์ไดด้ทรงจนดเตรมียมไวด้ตล่อหนด้าบรรดา
ชนชาตสทนนั้งหลาย 32 เปป็นสวล่างสล่องแสงแกล่คนตล่างชาตสและเปป็นสงล่าราศมีของพวกอสสราเอล ชนชาตส
ของพระองคย์"

ดคังนคัรน เมพที่อนางมารรียตและโยเซฟพาพระเยซซู (ผซูข้ทรงมรีอายรุไดข้เพรียงหนนที่งเดพอนกวขาๆเทขานคัรน) 
ไปยคังพระวริหารเพพที่อททาการถวายและการไถขอยขางเปป็นทางการ ตามทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 22-24 คพอ “เพพที่อ
จะกระททาแกขพระกรุมารตามธรรมเนรียมแหขงพระราชบคัญญคัตริ” พระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ทรงเปริดเผย
แกขสริเมโอนวขาทารกนข้อยผซูข้นรีรคพอ พระครริสตต สริเมโอนจนงอรุข้มพระกรุมารเยซซู “และสรรเสรริญพระเจข้า” 
คทาทรีที่แปลวขา สรรเสรสญ (เอะอถูลอเกะโอ) นอกจากแปลวขา ‘อวยพร’ แลข้วยคังแปลไดข้ดข้วยวขา
 ‘สรรเสรริญ’ สริเมโอนททาเชขนนคัรนจรริงๆ เขาจนงอธริษฐานและทซูลพระเจข้าวขาบคัดนรีร เขาสามารถ “ไป
เปป็นสรุขตามพระดทารคัสของพระองคต” เขาไดข้เหป็นความรอดของพระเจข้าเองก คับตาแลข้ว ขณะทรีที่เขา
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  เขากป็บรรยายถนงพระเยซซูผซูข้เปป็นทารกวขา ทรงเปป็น (1) ความ
รอดของพระเจข้า (2) “ความสวขางสของแสงแกขคนตขางชาตริ” (3) “และเปป็นสงขาราศรีของพวก
อริสราเอล ชนชาตริของพระองคต” แนขนอนทรีที่พวกศาสดาพยากรณตไดข้พยากรณตไวข้แลข้ววขาพระองคตผซูข้
จะเสดป็จมาจะทรงเปป็นความสวขางใหข้แกขโลกนรีร  ดซู อริสยาหต 9:2, 40:1, 49:6, เพลงสดรุดรี 43:3, ดาเนรียล
2:22

ลก 2:33-35 ฝล่ายโยเซฟกนบมารดาของพระกทมารกป็ประหลาดใจ เพราะถด้อยคลาซซรื่งทล่าน
ไดด้กลล่าวถซงพระกทมารนนนั้น 34 แลด้วสสเมโอนกป็อวยพรแกล่เขา แลด้วกลล่าวแกล่นางมารมียย์มารดาของพระ
กทมารนนนั้นวล่า "ดผกล่อนทล่าน ทรงตนนั้งพระกทมารนมีนั้ไวด้เปป็นเหตทใหด้หลายคนในพวกอสสราเอลลด้มลงหรรอ
ยกตนนั้งขซนั้น และจะเปป็นหมายสลาคนญซซรื่งคนปฏสเสธ 35 เพรรื่อความคสดในใจของคนเปป็นอนนมากจะไดด้
ปรากฏแจด้ง (เออ ถซงจสตใจของทล่านเองกป็ยนงจะถผกดาบแทงทะลทดด้วย)"

ทคัรงโยเซฟและนางมารรียตตขางกป็ “ประหลาดใจ เพราะถข้อยคทาซนที่งทขานไดข้กลขาวถนงพระกรุมาร
นคัรน” แตขสริเมโอนยคังพซูดไมขจบ เขาอวยพรทคัรงคซูขตขอไปและเสรริมดข้วยคทาพยากรณตทรีที่เปป็นลางดข้วย “ดซู
กขอนทขาน ทรงตคัรงพระกรุมารนรีร ไวข้เปป็นเหตรุใหข้หลายคนในพวกอริสราเอลลข้มลงหรพอยกตคัรงขนรน และจะ



เปป็นหมายสทาคคัญซนที่งคนปฏริเสธ” ถนงแมข้พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต แตขหนทางทรีที่พระเจข้าไดข้ทรง
วางไวข้นคัรนกป็จะไมขใชขเรพที่องงขาย คนมากมายจะหคันมาตขอสซูข้พระองคตและลข้มทคับพระองคตราวกคับวขา
พระองคตทรงเปป็นหรินทรีที่ททาใหข้ขคัดเคพองและหรินทรีที่ททาใหข้สะดรุด กระนคัรนคนอพที่นๆอรีกมากมายกป็จะลรุกขนรน
อรีก โดยนรีที่อาจสพที่อถนงการเปป็นขนรนจากตายของผซูข้เชพที่อทคัรงหลาย ทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอ การลรุกขนรน
ฝขายวริญญาณเมพที่อคนมากมายกลคับใจเชพที่อพระองคต พระองคตจะทรงเปป็นหมายสทาคคัญหนนที่งแกขชนชาตริ
อริสราเอลจรริงๆ ถนงแมข้คนมากมายจะพซูดตขอสซูข้พระองคตกป็ตาม

ยริที่งกวขานคัรน สริเมโอนพยากรณตแกขนางมารรียตโดยเฉพาะดข้วยวขา ดาบ (เชริงเปรรียบเปรย) จะแทง
ทะลรุจริตใจของนาง แนขนอนทรีที่เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนเมพที่อนางเหป็นพระบรุตรหคัวปรีของนางถซูกปฏริเสธ
และถซูกตรนงกางเขนตขอหนข้าตขอตานาง ในการททาเชขนนคัรน ความคริดของคนเปป็นอคันมากกป็จะถซูกเปริด
เผย ทคัรงเพพที่อเปป็นประโยชนตและเปป็นโทษ

ลก 2:36-38 ยนงมมีผผด้พยากรณย์หญสงคนหนซรื่งชรรื่ออนนนา บทตรสาวฟานผเอลในตระกผลอาเซอรย์
นางเปป็นคนชรามากแลด้ว มมีสามมีตนนั้งแตล่ยนงเปป็นสาวพรหมจารมีอยผล่ และอยผล่ดด้วยกนนเจป็ดปมี 37 แลด้วกป็เปป็น
มล่ายมาจนถซงอายทแปดสสบสมีรื่ปมี นางมสไดด้ไปจากพระวสหารเลย อยผล่รนบใชด้พระเจด้าดด้วยการถรออดอาหาร
และอธสษฐาน ทนนั้งกลางครนกลางวนน 38 ในขณะนนนั้นผผด้หญสงคนนมีนั้กป็เขด้ามาขอบพระคทณองคย์พระผผด้เปป็น
เจด้าเชล่นกนน และกลล่าวถซงพระกทมารใหด้คนทนนั้งปวงทมีรื่คอยการทรงไถล่อยผล่ในกรทงเยรผซาเลป็มฟนง

ในเวลาเดรียวกคับทรีที่สริเมโอนไดข้พยากรณตเกรีที่ยวกคับทารกเยซซูแลข้ว พระเจข้ากป็ทรงใชข้วริสรุทธริชนทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอรีกคนมาเพพที่อถวายเกรียรตริพระบรุตรของพระองคตเพริที่มอรีก เราไมขทราบ
มากนคักเกรีที่ยวกคับนางเวข้นเสรียแตขวขานางอคันนาผซูข้นรีร เปป็นหญริงผซูข้พยากรณตตระกซูลอาเชอรต นางเปป็นหญริง
ชราแลข้ว บางคนถพอทรรศนะทรีที่วขา นางเปป็นมขายมาแปดสริบสรีที่ปรีแลข้วหลคังจากไดข้แตขงงานเปป็นเวลาเจป็ด
ปรี อยขางไรกป็ตาม นคัที่นกป็จะททาใหข้นางมรีอายรุประมาณ 110 ปรีหรพอประมาณนคัรน ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้
มากกวขากป็คพอ นางอายรุแปดสริบสรีที่ปรีในตอนนคัรน สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คพอ การอรุทริศตคัวตามแบบของพระเจข้า
ของหญริงผซูข้เปป็นทรีที่รคักคนนรีร  พระคคัมภรีรตกลขาววขานาง “มริไดข้ไปจากพระวริหารเลย” นรีที่อาจสพที่อวขานางไดข้
รคับทรีที่พคักอาศคัยอยซูขทรีที่นคัที่นหรพอนางอาจใชข้เวลาสขวนใหญขของนางไปกคับการปรนนริบคัตริพระเจข้า “ดข้วย



การถพออดอาหารและอธริษฐาน ทคัรงกลางคพนและกลางวคัน” นรีที่คพอ ผซูข้หญริงคนหนนที่งทรีที่ทคัรงชรีวริตของนาง
ทรุขมเทใหข้กคับการปรนนริบคัตริองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า

โดยการทรงจคัดเตรรียมพระเจข้าทรงนทานางมายคังพพรนทรีที่ของพระวริหารทรีที่โยเซฟ นางมารรียต และ
พระเยซซูผซูข้เปป็นทารกอยซูขในตอนนคัรน คทาทรีที่แปลวขา ขณะนนนั้น (โฮรา) มรีความหมายวขา ‘ ณ เวลานคัรน’ 
เชขนเดรียวกคับในกรณรีของสริเมโอน เหป็นไดข้ชคัดวขาโดยการทรงนทาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ นาง 
“ขอบพระครุณองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเชขนกคัน และกลขาวถนงพระกรุมารใหข้คนทคัรงปวงทรีที่คอยการทรงไถขอยซูข
ในกรรุงเยรซูซาเลป็มฟคัง” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมากป็คพอวขา นางกลขาวถนงพระองคตในฐานะเปป็นพระเมสสริยาหต 
คนเหลขานคัรนทรีที่รอคอยการทรงไถขในกรรุงเยรซูซาเลป็มคพอ คนทคัรงหลายทรีที่โหยหาการทรงชขวยใหข้พข้น
ของพระเจข้าในพระเมสสริยาหต

ลก 2:39-40 ครนนั้นโยเซฟกนบนางมารมียย์ไดด้กระทลาการทนนั้งปวงตามพระราชบนญญนตสของ
องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าเสรป็จแลด้ว จซงกลนบไปถซงนาซาเรป็ธเมรองของตนในแควด้นกาลสลมี 40 พระกทมารนนนั้นกป็
เจรสญวนย และเขด้มแขป็งขซนั้นฝล่ายจสตวสญญาณ ประกอบดด้วยสตสปนญญา และพระคทณของพระเจด้าอยผล่กนบ
ทล่าน

ขณะอยซูขทรีที่พระวริหารในกรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขาไดข้กระททา “การทคัรงปวงตามพระราชบคัญญคัตริ
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (พริธรีชทาระตคัวของนางมารรียต การถวายและการไถขคพนบรุตรหคัวปรีของนาง 
และการถวายเครพที่องบซูชาและพริธรีตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับนางมารรียตและพระเยซซู) ลทาดคับเวลานคัรนไมข
ชคัดเจน จากบคันทนกของมคัทธริว เรารซูข้วขาพวกเขาไปยคังอรียริปตตชคั ที่วระยะเวลาหนนที่ง สริที่งทรีที่มรีบคันทนกไวข้ตรงนรีร
เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นภาพรวม พวกเขากลคับไปยคังเมพองเบธเลเฮมเพราะวขาพระเยซซูอายรุแคขเดพอนกวขาๆ
เทขานคัรน พวกเขาจนงใชข้เวลาสคักระยะทรีที่นคั ที่น จากนคัรน เหตรุการณตตขางๆเกรีที่ยวกคับพวกนคักปราชญตและเฮโร
ดกป็เกริดขนรนและในเวลานคัรนเอง พวกเขาจนงหนรีไปยคังอรียริปตต หลคังจากนคัรน พวกเขากป็กลคับไปยคังทรีที่อาศคัย
เดริมในแควข้นกาลริลรี คพอ “กลคับไปถนงนาซาเรป็ธเมพองของตน” มคันไมขใชขเมพองมรดกของพวกเขา แตข
เปป็นทรีที่ๆพวกเขาไดข้มาอาศคัยอยซู ข

ทรีที่นคัที่นเองพระเยซซูทรงเตริบโตเขข้าสซูขวคัยหนรุขมและกลายเปป็นผซูข้ใหญขตขอไป นขาสคังเกตวขาพระองคต
ไมขเพรียงวคัฒนาเตริบโตในดข้านรขางกายเทขานคัรน แตขยคัง “เขข้มแขป็งขนรนฝขายจริตวริญญาณ ประกอบดข้วยสตริ



ปคัญญา” ดข้วย ขข้อความทรีที่ถซูกเนข้นตรงนรีรถซูกตข้องแลข้ว แทนทรีที่จะมรุขงเนข้นเรพที่องการเขข้มแขป็งฝขายรขางกาย 
พระองคตทรงถซูกฝนกหคัดใหข้มรีความเขข้มแขป็งในฝขายจริตวริญญาณและสตริปคัญญา “และพระครุณของ
พระเจข้าอยซูขกคับทขาน”

ลก 2:41-42 ฝล่ายบสดามารดาเคยขซนั้นไปยนงกรทงเยรผซาเลป็มในการเลมีนั้ยงเทศกาลปนสกาททกปมีๆ
42 เมรรื่อพระกทมารมมีพระชนมายทสสบสองพรรษา เขาทนนั้งหลายกป็ขซนั้นไปยนงกรทงเยรผซาเลป็มตาม
ธรรมเนมียมการเลมีนั้ยงนนนั้น

ในฐานะเปป็นยริวทรีที่เครขงและดทาเนรินตามทางของพระเจข้า นางมารรียตและโยเซฟ “เคยขนรนไปยคัง
กรรุงเยรซูซาเลป็มในการเลรีรยงเทศกาลปคัสกาทรุกปรๆี ” (ภายใตข้พระราชบคัญญคัตริของโมเสส ผซูข้ชายทรุกคน
ตข้องไปยคังพระวริหารเพพที่อรขวมเทศกาลเลรีรยงสทาคคัญๆ คพอ เทศกาลปคัสกา/กรินขนมปคังไรข้เชพรอ เทศกาล
เพป็นเทคอสตต และเทศกาลอยซูขเพริง (พระราชบคัญญคัตริ 16:16) พระคคัมภรีรตมริไดข้ระบรุวขาโยเซฟททาเชขนนคัรน
เพพที่อทคัรงครอบครคัวหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม การไปรขวมเทศกาลเลรีรยงสทาหรคับผซูข้หญริงกป็แลข้วแตขความ
สมคัครใจและเลพอกทรีที่จะไปรขวมหรพอไมขไปกป็ไดข้ ไมขวขาในกรณรีใด พวกเขาทคัรงครอบครคัวกป็ไปรขวมเท
ศกาลปคัสกาทรุกปรีในฤดซูใบไมข้ผลริ) ถนงแมข้บางคนไดข้พยายามตรีความเรพที่องทรีที่พระเยซซูเสดป็จไปตอนอายรุ
สริบสองปรี แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาเดป็กชายยริวไมขไดข้กลายเปป็น ‘บรุตรแหขงพระบคัญญคัตริ’ จนกวขาพวกเขามรีอายรุ
สริบสามปรี อยขางไรกป็ตาม นางมารรียตและโยเซฟกป็พยายามทรีที่จะฝนกหคัดพระเยซซูในทางทรีที่พระองคตควร
จะดทาเนรินไปและหมคั ที่นพาพระองคตมากคับพวกเขาดข้วยปรีละครคัร งทรีที่พระวริหารเพพที่อใหข้พระองคตทรงครุข้น
เคยกคับมคัน

ลก 2:43-45 เมรรื่อครบกลาหนดวนนเลมีนั้ยงกนนแลด้ว ขณะเขากลาลนงกลนบไป พระกทมารเยซผกป็ยนง
คด้างอยผล่ในกรทงเยรผซาเลป็ม ฝล่ายโยเซฟกนบมารดาของพระองคย์กป็ไมล่รผด้ 44 แตล่เพราะเขาทนนั้งสองคสดวล่า
พระกทมารนนนั้นอยผล่ในหมผล่คนทมีรื่มาดด้วยกนน เขาจซงเดสนทางไปไดด้วนนหนซรื่ง แลด้วหาพระก ทมารในหมผล่ญาตส
พมีรื่นด้องและพวกคนทมีรื่รผด้จนกกนน 45 เมรรื่อไมล่พบ พวกเขาจซงกลนบไปเทมีรื่ยวหาพระองคย์ทมีรื่กรทงเยรผซาเลป็ม

ครบกทาหนดวคันเลรีรยงทรีที่วขานรีร กป็คพอ การครบกทาหนดเจป็ดวคันสทาหรคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ
ทรีที่ตขอจากเทศกาลปคัสกา เหป็นไดข้ชคัดวขาคนกลรุขมใหญขจากแควข้นกาลริลรีไดข้เดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม
เปป็นหมซูขคณะ ขณะทรีที่นางมารรียตและโยเซฟเดรินทางกลคับไปพรข้อมก คับคณะของพวกเขา ทคัรงสองกป็หา



พระเยซซูไมขเจอในหมซูขคนทรีที่มาดข้วยนคัรน พวกเขาคริดวขาพระองคตทรงอยซูขกคับพวกญาตริพรีที่นข้องในกลรุขมนคัรน
อยขางไรกป็ตาม หลคังจากเดรินทางไปไดข้วคันหนนที่งเตป็มๆแลข้ว พวกเขากป็พบวขาพระองคตมริไดข้ทรงอยซูขกคับผซูข้
ใดในกลรุขมคนเลย ทคัรงสองจนงเดรินทางกลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อตามหาพระองคต

ลก 2:46-50 ตล่อมาครนนั้นหามาไดด้สามวนนแลด้ว จซงพบพระกทมารนนรื่งอยผล่ในพระวสหาร
ทล่ามกลางพวกอาจารยย์ ฟนงและไตล่ถามพวกอาจารยย์เหลล่านนนั้นอยผล่ 47 คนทนนั้งปวงทมีรื่ไดด้ยสนกป็ประหลาด
ใจในสตสปนญญาและคลาตอบของพระกทมารนนนั้น 48 ฝล่ายเขาทนนั้งสองเมรรื่อเหป็นพระกทมารแลด้วกป็
ประหลาดใจ มารดาจซงถามพระกทมารวล่า "ลผกเออ๋ย ทลาไมจซงทลาแกล่เราอยล่างนมีนั้ ดผเถสด พล่อกนบแมล่
แสวงหาเปป็นททกขย์นนก" 49 พระกทมารจซงตอบเขาทนนั้งสองวล่า "ทล่านเทมีรื่ยวหาฉนนทลาไม ทล่านไมล่ทราบ
หรรอวล่า ฉนนตด้องกระทลาพระราชกสจแหล่งพระบสดาของฉนน" 50 เขาทนนั้งสองกป็ไมล่เขด้าใจคลาซซรื่งพระ
กทมารกลล่าวแกล่เขา

สามวคันทรีที่วขานรีรอาจหมายถนงวคันทรีที่สามนคับตคัรงแตขพวกเขาไปจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม หรพอมคันอาจ
หมายถนงสามวคันในการเทรีที่ยวตามหาทคั ที่วกรรุงเยรซูซาเลป็มหลคังจากวกกลคับมาแลข้วกป็ไดข้ หากเปป็นใน
กรณรีหลคัง เขาทคัรงสองกป็คงแทบบข้าไปเลยเมพที่อพวกเขาพบพระองคตในทรีที่สรุด เหตรุการณตในพระวริหาร
เกรีที่ยวกคับพวกอาจารยย์ดข้านพระราชบคัญญคัตริกป็เปป็นเรพที่องนขาสนใจ สภาซานเฮดรรินของยริวนคั ที่งประชรุม
กคันในรซูปครนที่งวงกลม ทรีที่อยซู ขดข้านหนข้ากป็คพอ ‘พวกอาจารยต’ ดข้านพระราชบคัญญคัตริผซูข้ซนที่งนคั ที่งเปป็นสามแถว
รซูปครนที่งวงกลมเชขนกคัน โดยแตขละแถวกป็อยซูขตทที่ากวขาแถวกขอนหนข้า ‘พวกอาจารยต’ เหลขานรีร  (แปลจากคทา
กรรีก ดดิดาสคาลอส ซนที่งจรริงๆแลข้วแปลวขา ‘พวกอาจารยต’) เปป็นพวกนคักวริชาการและนคักปราชญตแหขง
อริสราเอล อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูทรงประทคับนคัที่งอยซูขกคับพวกนคักวริชาการดข้านพระราชบคัญญคัตริเหลขานรีร
และถามและตอบคทาถามตขางๆ ทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่นดข้วยนขาจะเปป็นรคับบรีผซูข้ยริที่งใหญขฮริลเลล และชคัมไม แตข
พระองคตผซูข้ทรงยริที่งใหญขกวขาสองคนนรีรกป็อยซูขทรีที่นคัที่น “คนทคัรงปวงทรีที่ไดข้ยรินกป็ประหลาดใจในสตริปคัญญา
และคทาตอบของพระกรุมารนคัรน”

ขณะทรีที่พระเยซซูก ทาลคังอภริปรายดข้านศาสนศาสตรตก คับพวกรคับบรีชพที่อกข้องแหขงศาสนายริวอยขางถนง
พรริกถนงขริง นางมารรียตและโยเซฟกป็พบพระองคตในทรีที่สรุด แนขนอนทรีที่มารดาของพระองคตซนที่งนขาจะ
โมโหหคัวฟคัดหคัวเหวรีที่ยงแทบบข้าตทาหนริพระองคตวขา “ลซูกเอด๋ย ททาไมจนงททาแกขเราอยขางนรีร  ดซูเถริด พขอกคับแมข



แสวงหาเปป็นทรุกขตนคัก” พระเยซซูไดข้ทรงถซูกยกชซูใหข้อยซู ขในทรีที่ประชรุมอภริปรายเกรีที่ยวกคับสริที่งตขางๆเกรีที่ยว
กคับพระบริดาในสวรรคตและเปป็นพระบริดาทรีที่แทข้จรริงของพระองคต พระองคตไดข้ทรงกลคับไปอยซู ขใน
เขตแดนทรีที่พระองคตไดข้จากมา

อาจดข้วยความคริดถนงบข้านหนขอยๆ พระองคตทรงตพที่นเตข้นกคับการไดข้ตรคัสถนงเรพที่องตขางๆของ
พระเจข้า จากมรุมมองนคัรนเอง เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงลพมครอบครคัวของพระองคตบนโลกนรีรไปเสรีย
สนริท อาจเปป็นไดข้วขาจากมรุมมองนคัรนเองพระองคตจนงทรงตอบนางมารรียตและโยเซฟดข้วยความไรข้เดรียง
สาและปราศจากการไมขใหข้ความเคารพวขา “ทขานเทรีที่ยวหาฉคันททาไม ทขานไมขทราบหรพอวขา ฉคันตข้อง
กระททาพระราชกริจแหขงพระบริดาของฉคัน” (คทาวขา “ทราบ” ตรงนรีรคพอ เอะอทโด) ประโยคนรีรแปลตรง
ตคัวไดข้วขา ‘พวกทขานไมขทราบหรพอวขาฉคันตข้องอยซูขใน (พระนริเวศ) แหขงพระบริดาของฉคัน’ อยขางไร
กป็ตาม นางมารรียตและโยเซฟกป็ไมขไดข้คริดในระนาบเดรียวกคัน พวกเขาจนง “ไมขเขข้าใจคทาซนที่งพระกรุมาร
กลขาวแกขเขา”

ลก 2:51-52 แลด้วพระกทมารกป็ลงไปกนบเขาไปยนงเมรองนาซาเรป็ธ อยผล่ใตด้ความปกครองของ
เขา มารดากป็เกป็บเรรรื่องราวทนนั้งหมดนนนั้นไวด้ในใจ 52 พระเยซผกป็ไดด้จลาเรสญขซนั้นในดด้านสตสปนญญา ในดด้าน
รล่างกาย และเปป็นทมีรื่ชอบจลาเพาะพระเจด้า และตล่อหนด้าคนทนนั้งปวงดด้วย

เมพที่อกลคับไปบข้านทรีที่เมพองนาซาเรป็ธ พระองคตกป็ทรง “อยซูขใตข้ความปกครองของเขา” เราเหป็น
ชคัดเจนถนงความเชพที่อฟคังอคันบรริสรุทธริธ ของบรุตรทรีที่ชอบธรรมคนหนนที่ง นอกจากนรีรนางมารรียตกป็ททาเหมพอนทรีที่
เคยททานคัที่นคพอ “เกป็บเรพที่องราวทคัรงหมดนคัรนไวข้ในใจ” นรีที่สพที่อถนงจริตใจทรีที่เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณา อขอนสรุภาพ
และเงรียบสงบของนาง เมพที่อพระเยซซูทรงเจรริญวคัยเปป็นหนรุขม พระองคตกป็ทรงจทาเรริญขนรน “ในดข้านสตริ
ปคัญญา ในดข้านรขางกาย” เราควรหมายเหตรุไวข้วขาสริที่งทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตรงนรีรคพอ การเจรริญเตริบโตในดข้าน
สตริปคัญญาของพระองคต พระองคตทรงจทาเรริญขนรนในดข้านความรซูข้อยขางแนขนอน อยขางไรกป็ตาม พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ตรคัสชคัดเจนวขาการเจรริญเตริบโตของพระองคตนคัรนเปป็นในดข้านสตริปคัญญา นรีที่เปป็นบท
เรรียนทรีที่สพที่อสทาหรคับเราในทรุกวคันนรีรดข้วย นอกจากนรีร  พระองคตกป็ทรง “เปป็นทรีที่ชอบจทาเพาะพระเจข้า และ
ตขอหนข้าคนทคัรงปวงดข้วย” คทาทรีที่แปลวขา เปป็นทมีรื่ชอบ (คารดิส) ปกตริแลข้วมรีความหมายวขา ‘พระครุณ’ 
ความหมายตรงนรีรกป็คพอวขา พระเยซซูทรงจทาเรริญขนรนในดข้านความสงขางามและความกรรุณา พระองคตไมข



เพรียงทรงมรีความชอบธรรมแหขงสตริปคัญญาเทขานคัรน แตขยคังมรีความสงขางามและความกรรุณาแหขง
พระครุณดข้วย มคันปรากฏชคัดแจข้งตขอทคัรงพระเจข้าและใครกป็ตามทรีที่รซูข้จคักพระองคต แมข้ขณะทรีที่ยคังเปป็นหนรุขม
นข้อย แตขพระเยซซูกป็ทรงเปป็นแบบอยขางของความชอบธรรมและความสงขางามแหขงสตริปคัญญา

*****
ภนพรวมของลลกน 3: การรดับใชว้ของยอหย์นผถูว้ใหว้รดับบดัพตดิศมาถถูกนสาเสนอตามมาดว้วยการใหว้

บดัพตดิศมาพระเยซถู จากนดัขึ้นลถูกาจซงแสดงวงศย์วานของนางมารทยย์ โดยสชบยว้อนไปถซงอาดดัม
ลก 3:1-2 เมรรื่อปมีทมีรื่สสบหด้าในรนชกาลทสเบรสอนส ซมีซารย์ ปอนทสอนสปมีลาตเปป็นเจด้าเมรองยผเดมีย 

เฮโรดเปป็นเจด้าเมรองกาลสลมี ฟมีลสปนด้องชายของเฮโรดเปป็นเจด้าเมรองอสทผเรมียกนบบรสเวณแควด้นตราโคนสตสส 
ลมีซาเนมียสเปป็นเจด้าเมรองอาบมีเลน  2 อนนนาสกนบคายาฟาสเปป็นมหาปทโรหสต คราวนนนั้นพระวจนะของ
พระเจด้ามาถซงยอหย์นบทตรชายเศคารสยาหย์ในถสรื่นททรกนนดาร

จากนคัรนจรุดสนใจกป็เปลรีที่ยนกลคับมาทรีที่ยอหตน ตอนนรีรพระเยซซูกป็ทรงเปป็นผซูข้ใหญขแลข้ว โดยมรีอายรุ
ประมาณสามสริบปรีโดยยอหตนมรีอายรุแกขกวขาประมาณ 6 เดพอน พระคคัมภรีรตไมขไดข้ระบรุชคัดถนงลทาดคับ
เวลาทรีที่ชคัดเจน มคันเปป็นปรีทรีที่สริบหข้าแหขงรคัชกาลทริเบรริอคัส ซรีซารต ปอนทริอคัสปรีลาตเปป็นเจข้าเมพองแหขง
แควข้นยซูเดรีย เฮโรด อคันทริพาส (บรุตรชายของเฮโรดมหาราช) เปป็นเจข้าเมพองแหขงแควข้นกาลริลรี ขณะทรีที่ฟรี
ลริปนข้องชายของเขาเปป็นเจข้าเมพองครองแควข้นอริทซูเรรีย และลริซาเนรียสเปป็นเจข้าเมพองครองแควข้นอาบรี
เลน ‘เจข้าเมพอง’ (tetrarchies) ทรีที่วขานรีร เปป็นการแบขงอาณาจคักรของเฮโรดมหาราชออกเปป็นสขวนๆใหข้แกข
บรุตรชายทคัรงหลายของเขาหลคังจากทรีที่เขาเสรียชรีวริตแลข้ว พวกเขาเปป็นผซูข้ครองแควข้นทรีที่ไดข้รคับอนรุญาตจาก
พวกโรมภายใตข้ปรีลาตและกรินอาณาบรริเวณตคัรงแตขเลบานอนและซรีเรรียไปทางทริศเหนพอและลงใตข้
เรพที่อยไปโดยรวม ‘ปาเลสไตนต’ ดข้วย ลซูการะบรุชขวงเวลาในประวคัตริศาสตรตรวมถนงผซูข้นทาทางการเมพอง
ตอนนคัรนไดข้อยขางถซูกตข้อ

นอกจากนรีร  ลซูการะบรุวขาใครเปป็นมหาปรุโรหริตประจทาการในขณะนคัรนดข้วย นขาสคังเกตวขามรีการ
เอขยถนงชายสองคน “อคันนาสและคายาฟาส” มรีคนเสนอหลายทฤษฎรีวขาเพราะเหตรุใดจนงตข้องมรีสอง
คน ฝขายหนนที่งเชพที่อวขาสองคนนรีร เปป็นมหาปรุโรหริตรขวมโดยสลคับกคันททาหนข้าทรีที่รขวมกคันปรีเวข้นปรี อยขางไร
กป็ตาม ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอทรรศนะทรีที่วขา ปรีลาตไดข้ปลดอคันนาสจากตทาแหนขงมหาปรุโรหริต
ดข้วยเหตรุผลทางการเมพองและตคัรงคายาฟาส ลซูกเขยของเขาขนรนดทารงตทาแหนขงแทน โดยหลคักการแลข้ว



พวกยริวจนงนคับถพออคันนาสอยซูข แตขดข้วยความจทาเปป็นกป็เลยตข้องจทาใจยอมรคับคายาฟาส ดซู ยอหตน 11:49 
และ 18:13

ไมขวขาในกรณรีใด มคันกป็เปป็นชขวงเวลานรีร เองทรีที่ “พระวจนะของพระเจข้ามาถนงยอหตนบรุตรชายเศ
คารริยาหตในถริที่นทรุรกคันดาร” คทาทรีที่แปลวขา ถสรื่นททรกนนดาร (เอะเรมอส) เปป็นคทาเดรียวกคับในลซูกา 1:80 
เหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นถริที่นทรุรกคันดารแหขงแควข้นยซูเดรียซนที่งเปป็นทรีที่ๆเขาเตริบโตขนรนมา

ลก 3:3-6 แลด้วยอหย์นจซงไปทนรื่วบรสเวณรอบแมล่นลนั้าจอรย์แดน ประกาศเรรรื่องบนพตสศมาอนน
สลาแดงการกลนบใจใหมล่ เพรรื่อจะทรงยกความผสดบาปเสมียไดด้ 4 ตามทมีรื่มมีเขมียนไวด้แลด้วในหนนงสรอ
ถด้อยคลาของอสสยาหย์ศาสดาพยากรณย์วล่า "เสมียงผผด้รด้องในถสรื่นททรกนนดารวล่า `จงเตรมียมมรรคาแหล่งองคย์
พระผผด้เปป็นเจด้า จงกระทลาหนทางของพระองคย์ใหด้ตรงไป 5 หทบเขาททกแหล่งจะถมใหด้เตป็ม ภผเขาและ
เนสนททกแหล่งจะใหด้ตลรื่าลง ทางคดจะกลายเปป็นทางตรง และทางทมีรื่ขรทขระจะกลายเปป็นทางราบ 6 เนรนั้อ
หนนงทนนั้งปวงจะไดด้เหป็นความรอดของพระเจด้า'"

การรคับใชข้และการประกาศของยอหตนจนงเรริที่มขนรนดคังนรีร  มคันเปป็นการจคัดเตรรียมสทาหรคับการรคับ
ใชข้ทรีที่จะเรริที่มในไมขชข้าของพระครริสตต ขขาวสารทรีที่เขาประกาศคพอเรพที่องการกลคับใจใหมข นอกจากนรีร  
ยอหตนยคังใหข้บคัพตริศมารซูปแบบหนนที่งซนที่งไมขใชขแบบของครริสเตรียนและไมขใชขตามพระราชบคัญญคัตริดข้วย 
แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน มคันกลคับเปป็นการประกาศใหข้คนอพที่นรซูข้วขาตนยอมรคับขขาวสารของยอหตน นคัที่น
คพอ การกลคับใจใหมข

วลรี “เรพที่องบคัพตริศมาอคันสทาแดงการกลคับใจใหมข เพพที่อจะทรงยกความผริดบาปเสรียไดข้” เปป็นสริที่ง
ทรีที่นขาออกความเหป็น นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาบคัพตริศมาของยอหตนยกโทษบาปไดข้ คทาสทาคคัญคพอคทาวขา 
เพชที่อ มคันแปลจากคทาบรุพบท เอะอดิส ปกตริแลข้วคทาๆนรีรแปลเปป็น ‘เขข้าสซูข’ ดคังนคัรนความหมายตรงนรีรกป็คพอ 
‘เพราะ’ ยกตคัวอยขางเชขน คทาวขา เพชที่อ (เอะอดิส) อาจใชข้ในความหมายทรีที่วขา ‘ประกาศจคับนาย ก ขว้อหา
ปลข้นธนาคาร’ นรีที่ไมขไดข้หมายความวขา นาย ก ถซูกประกาศจคับเพชที่อกขอเหตรุปลข้นธนาคาร แตขเขาถซูก
ประกาศจคับเพราะเขาไดข้กขอเหตรุปลข้นธนาคารตขางหาก นรีที่เปป็นความหมายของขข้อความในขข้อนรีร  บคัพ
ตริศมาของยอหตนมรีมาเพราะการกลคับใจใหมขและการยกโทษบาปทรีที่เกริดขนรนตามมา ยอหตนใหข้บคัพตริศ
มาเพราะวขาผซูข้คนตอบรคับตขอขข้อความเรพที่องการกลคับใจใหมขทรีที่เขาประกาศเพราะวขาพระมหากษคัตรริยต



และอาณาจคักรของพระองคตนคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว บคัพตริศมาของพวกเขาเปป็นคทาพยานตขอหนข้าผซูข้คนถนง
สริที่งทรีที่ไดข้เกริดขนรนแลข้วในจริตใจของพวกเขา ถนงแมข้ในทางเทคนริคแลข้วจะไมขใชขบคัพตริศมาแบบ
ครริสเตรียน แตขในทางหลคักการแลข้วมคันกป็คลข้ายกคันอยขางมาก คทาทรีที่แปลวขา ยกความผสดบาป (อาเฟะ
ซดิส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘การยกโทษ’

ลซูกาจนงยกขข้อความจากอริสยาหต 40:3 ซนที่งกลขาวชคัดเจนถนงศาสดาพยากรณตผซูข้นคัรนทรีที่จะเปป็นผซูข้เบริก
ทางของพระครริสตต ความหมายกป็คพอวขา ชนชาตริอริสราเอลจะตข้องเตรรียมหนทางของพระมหา
กษคัตรริยตของพวกเขาทรีที่จะเสดป็จมาและททาใหข้ทางนคัรนเหมาะ (นคัที่นคพอ ตรง) สทาหรคับการมาถนงของ
พระองคต ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขาในฝขายวริญญาณ (ซนที่งคนมากมายในตอนนคัรนไมขเขข้าใจ) กป็คพอวขา 
การเตรรียมทรีที่วขานรีร คพอ การเตรรียมใจในการกลคับใจใหมข ความเชพที่อ และการยอมจทานนตขอพระผซูข้สรข้าง
และพระมหากษคัตรริยตของพวกเขา ขข้อพระคคัมภรีรตทรีที่ยกมาในขข้อ 5 จะสทาเรป็จจรริงๆในยรุคพคันปรีเมพที่อ
สภาพภซูมริประเทศของอริสราเอลจะถซูกเปลรีที่ยนแปลงไปอยขางสริรนเชริง อยขางไรกป็ตาม การประยรุกตตใชข้
ฝขายวริญญาณในตอนนคัรนกป็คพอ การเตรรียมตคัวใหข้พรข้อมสทาหรคับการเสดป็จมาของพระเมสสริยาหตและ
การททาใหข้หนทางของพระองคตนคัรนราบเรรียบและเปป็นเสข้นตรง กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ จงเตรรียมตคัวใจ
ฝขายวริญญาณของพวกทขานใหข้พรข้อมสทาหรคับการเสดป็จมาถนงในเรป็วๆนรีรของพระองคต อยขาปลขอยใหข้มรี
สริที่งกรีดขวางฝขายวริญญาณใดๆสทาหรคับการมาถนงของพระองคตเลย วลรีสรุดทข้ายในขข้อ 6 กลขาวลขวงหนข้า
ชคัดเจนถนงความรอดของพระเจข้าทรีที่จะมายคัง “เนพรอหนคังทคัรงปวง” (ผซูข้คนทคัรงปวง)

ลก 3:7-9 ยอหย์นจซงกลล่าวแกล่ประชาชนทมีรื่ออกมารนบบนพตสศมาจากทล่านวล่า "โอ เจด้าชาตส
งผรด้าย ใครไดด้เตรอนเจด้าใหด้หนมีจากพระอาชญาซซรื่งจะมาถซงนนนั้น 8 เหตทฉะนนนั้น จงพสสผจนย์การกลนบใจ
ของเจด้าดด้วยผลทมีรื่เกสดขซนั้น อยล่าเรสรื่มนซกเหมาเอาในใจวล่าตนวมมีอนบราฮนมเปป็นบสดา เพราะเราบอกเจด้าทนนั้ง
หลายวล่า พระเจด้าทรงฤทธสดิ์สามารถจะใหด้บทตรเกสดขซนั้นกนบอนบราฮนมจากกด้อนหสนเหลล่านมีนั้ไดด้ 9 บนดนมีนั้
ขวานวางไวด้ทมีรื่โคนตด้นไมด้แลด้ว และททกตด้นทมีรื่ไมล่เกสดผลดมีจะตด้องตนดเสมียแลด้วโยนทสนั้งในกองไฟ"

ขข้อความทรีที่ยอหตนประกาศนคัรนรรุนแรง เขาไมขออมมพอเลย ขณะทรีที่เขาเทศนา ฝซูงชนกป็แหขกคันมา
ฟคังและรคับบคัพตริศมาจากเขา เขาจนงเทศนาอยขางเผป็ดรข้อนวขา “โอ เจข้าชาตริงซูรข้าย ใครไดข้เตพอนเจข้าใหข้หนรี
จากพระอาชญาซนที่งจะมาถนงนคัรน” ในฝซูงชนทรีที่แหขกคันมานคัรนไมขไดข้มรีเพรียงคนทรีที่กลคับใจอยขางแทข้จรริง



เทขานคัรน แตขยคังมรีพวกคนหนข้าซพที่อใจคดเครขงศาสนาและพวกเสแสรข้งดข้วย เขาเรรียกคนเหลขานคัรนวขา 
“เจข้าชาตริงซูรข้าย” (พระเยซซูทรงเรรียกพวกฟารริสรีเชขนนรีรหลายครคัร งเหมพอนกคัน ดซู มคัทธริว 3:7 และ 12:34) 
นรีที่เทขากคับเขาถามคนพวกนคัรนอยขางประชดประชคันวขา ‘ใครเตพอนพวกเจข้าถนงการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน’

อยขางไรกป็ตาม เขาสคัที่งคนพวกนคัรนวขา “จงพริสซูจนตการกลคับใจของเจข้าดข้วยผลทรีที่เกริดขนรน” ขข้อ
พริสซูจนตเรพที่องการกลคับใจใหมขนคัรนงขายนริดเดรียว หากมรีการกลคับใจใหมขจรริงๆ มคันกป็ตข้องแสดงออกมาใน
ผลของการกลคับใจนคัรน เขาตทาหนริคนพวกนคัรนทรีที่พซูดวขา “เรามรีอคับราฮคัมเปป็นบริดา” พวกฟารริสรีทรีที่เยขอ
หยริที่งเชพที่อวขาตนเปป็นบรุตรของอคับราฮคัม ดคังนคัรนพวกเขาจนงมรีความเหนพอกวขาในดข้านศรีลธรรมและจริต
วริญญาณ แตขยอหตนกป็ปรามพวกเขาอยขางแรงวขา “พระเจข้าทรงฤทธริธ สามารถจะใหข้บรุตรเกริดขนรนกคับอคับ
ราฮคัมจากกข้อนหรินเหลขานรีร ไดข้” ความหมายกป็คพอวขา พระเจข้าทรงสามารถสรข้างเชพรอสายของผซูข้คนทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าไดข้โดยปราศจากทคัศนคตริทรีที่เหป็นวขาตคัวชอบธรรมซนที่งเปป็นของคน
อริสราเอลมากมายในสมคัยนคัรน (พระองคตทรงททาเชขนนคัรนจรริงๆในครริสตจคักรของคนตขางชาตริ)

ทรีที่เปป็นลางบอกเหตรุยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอวขา เขาเตพอนวขา “บคัดนรีรขวานวางไวข้ทรีที่โคนตข้นไมข้แลข้ว 
และทรุกตข้นทรีที่ไมขเกริดผลดรีจะตข้องตคัดเสรียแลข้วโยนทริรงในกองไฟ” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมาอยขางชคัดเจนกป็คพอ
วขา พระพริโรธของพระเจข้าใกลข้จะตกบนชนชาตริอริสราเอลเตป็มทรีแลข้ว สริที่งทรีที่อาจถซูกสพที่อดข้วยกป็คพอ การ
พริพากษาทรีที่จะมาเพราะการปฏริเสธพระครริสตตซนที่งสทาเรป็จในปรี ค.ศ. 70 โดยนทรามพอของตริตคัส ขวานยคัง
ไมขไดข้ถซูกจาม แตขมคันกป็ถซูกจขอตรงรากของตข้นไมข้แลข้ว สคัญลคักษณตดคัรงเดริมอยขางหนนที่งของชนชาตริ
อริสราเอลกป็คพอ ตข้นมะกอกเทศ ประเพณรีในการปลซูกพพชสวนของแควข้นนคัรนกป็คพอวขา เมพที่อตข้นมะกอก
เทศตข้นใดไมขยอมออกผลหรพอออกผลเลว มคันกป็จะถซูกโคขนลงและถซูกไปใชข้เปป็นฟพน อริสราเอลตกอยซู ข
ในภาวะเสรีที่ยงทรีที่จะเจอกคับพระพริโรธของพระเจข้าเตป็มทรี พระมหากษคัตรริยตของพวกเขาใกลข้จะเสดป็จมา
แลข้ว ขขาวสารทรีที่พวกเขาไดข้ยรินคพอ เรพที่องการกลคับใจใหมข นรีที่สพที่อวขาหากพวกเขาไมขกลคับใจใหมข การ
พริพากษาของพระเจข้าทรีที่จะตกบนพวกเขากป็เกริดขนรนไดข้ทรุกเมพที่อ นรีที่อาจเปป็นการอข้างอริงถนงอริสยาหต 11:1 
แบบแฝงๆ ซนที่งในขข้อนคัรนศาสดาพยากรณตอริสยาหตพยากรณตวขา จะมรีหนขอแตกออกมาจากตอ (คพอ 
โคนตข้นทรีที่เหลพอ) ของเจสซรีและจะมรีกริที่งงอกออกมาจากรากทคัรงหลายของเขา ราชวงศตกษคัตรริยตของดา
วริดนคัรนไดข้ถซูกโคขนลงเรรียบรข้อยแลข้ว โดยรอคอยการมาถนงของพระเมสสริยาหต นรีที่สพที่อตรงนรีร วขาขวานจะ
ถซูกจามลงบนตข้นมะกอกเทศแหขงชนชาตริอริสราเอลอรีกครคัร ง



ลก 3:10-14 ฝล่ายประชาชนจซงถามทล่านวล่า "เราจะตด้องทลาประการใด" 11 ทล่านจซงตอบ
เขาวล่า "ผผด้ใดมมีเสรนั้อสองตนว จงปนนใหด้แกล่คนไมล่มมี และใครมมีอาหาร จงปนนใหด้เหมรอนกนน" 12 พวกเกป็บ
ภาษมีกป็มาขอรนบบนพตสศมาดด้วย และถามทล่านวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า พวกขด้าพเจด้าตด้องทลาประการใด" 
13 ทล่านจซงตอบเขาวล่า "เจด้าทนนั้งหลายอยล่าเกป็บภาษมีเกสนพสกนด" 14 ฝล่ายพวกทหารถามทล่านดด้วยวล่า 
"พวกขด้าพเจด้าเลล่า จะตด้องทลาประการใด" ทล่านตอบเขาวล่า "อยล่ากดขมีรื่ผผด้ใด อยล่าหาความใสล่ผผด้ใด แตล่
จงพอใจในคล่าจด้างของตน"

เหป็นไดข้ชคัดวขาเกริดการฟข้องใจในสขวนของพวกคนทรีที่มาฟคังเขา “ฝขายประชาชนจนงถามทขานวขา 
"เราจะตข้องททาประการใด"” มรีคนสามประเภทซคักถามเขา ไดข้แกข (1) พวกประชาชนธรรมดา คทาทรีที่
แปลวขา ประชาชน (ออคลอส) มรีความหมายวขา ‘ฝซูงชน’ หรพอ ‘พวกคนธรรมดา’ ขขาวสารทรีที่มาถนง
พวกเขานคัรนเรรียบงขายชคัดเจน จงเตป็มใจทรีที่จะใหข้แกขบรรดาคนทรีที่ขคัดสน มคันคพอแกขนแทข้ของการดทาเนริน
ในความรคัก (2) พวกเกป็บภาษท คพอพวกคนทรีที่ททางานใหข้กคับพวกโรมตามสคัญญาจข้างเพพที่อเกป็บรวบรวม
ภาษรีใหข้กคับพวกโรม ในกรณรีของอริสราเอลศตวรรษแรก คนพวกนรีร เปป็นยริวทรีที่ตกลงททางานใหข้กคับ
พวกโรมโดยการเกป็บภาษรีของพวกโรมใหข้ไดข้โดยใชข้วริธรีใดกป็ไดข้ทรีที่จทาเปป็น คนพวกนรีรถซูกมองอยขางถซูก
ตข้องวขาเปป็นคนไรข้ยางอายและถนงขนาดไมขซพที่อสคัตยตเลยดข้วยซทรา หลคังจากไดข้ยรินยอหตนเทศนาวขา
อาณาจคักรสวรรคตมาใกลข้แลข้วและพวกเขาตข้องกลคับใจใหมข คนกลรุขมหนนที่งกป็ถามยอหตนดข้วยคทาถาม
เดรียวกคันวขา “อาจารยตเจข้าขข้า พวกขข้าพเจข้าตข้องททาประการใด” (คทาทรีที่แปลวขา อาจารยย์ (ดดิดาสคาลอส) 
แปลไดข้ดข้วยวขา ‘ครซู’) คทาตอบของยอหตนทรีที่มรีใหข้แกขพวกเขากป็คพอ “เจข้าทคัรงหลายอยขาเกป็บภาษรีเกริน
พริกคัด” ในฐานะเปป็นพนคักงานสคัญญาจข้างของรคัฐบาลโรม พวกคนเกป็บภาษรีหลายคนกป็จะขซูดรรีดภาษรี
ใหข้มากทรีที่สรุด ‘เทขาทรีที่ตลาดจะรคับไหว’ มคันกลายเปป็นโบนคัสสทาหรคับพวกเขาซนที่งรคัฐบาลโรมไมขสนใจ 
คทาเตพอนสตริของยอหตนในกรณรีนรีร จรริงๆแลข้วกป็คพอ ‘จงเปป็นคนซพที่อสคัตยต’ อยขาเรรียกเกป็บภาษรีเกรินกวขาทรีที่ไดข้
ก ทาหนดไวข้แลข้ว

จากนคัรน (3) พวกทหาร กป็เขข้ามาหายอหตน คนพวกนรีรอาจเปป็นพวกทหารโรมในพพรนทรีที่ดคัง
กลขาว อยขางไรกป็ตาม ทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอ พวกเขาเปป็นทหารยริวภายใตข้บคังคคับบคัญชาของเฮโรด
เจข้าเมพองกาลริลรีหรพอฟรีลริปเจข้าเมพองอริทซูเรรีย ถนงแมข้พวกโรมถพออทานาจเดป็ดขาด แตขพวกเขากป็อนรุญาตใหข้



มรีพวกเจข้าหนข้าทรีที่รคักษาความสงบเรรียบรข้อยประจทาทข้องถริที่นเชขนกคัน พวกทหารทรีที่วขานขาจะหมายถนงคน
เหลขานรีร  ไมขวขาในกรณรีใด หลคังจากไดข้ยรินขขาวสารของยอหตนเกรีที่ยวกคับการกลคับใจใหมขแลข้ว พวกเขากป็
ถามยอหตนดข้วยคทาถามเดรียวกคันวขา “พวกขข้าพเจข้าเลขา จะตข้องททาประการใด” คทาตอบของยอหตนนคัรนกป็
เรรียบงขายจรริงๆ นรีที่เทขากคับเขาตอบวขา ‘จงททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง’ กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ เขาเตพอนคน
เหลขานคัรนมริใหข้เอาเปรรียบผซูข้อพที่นในการกระททารรุนแรงตขอผซูข้อพที่น (นคัที่นคพอ รคังแกพวกเขา) อยขาใสขความ
เทป็จผซูข้ใดเลย จงพอใจในคขาจข้างของตน พวกทหารมคักขนรนชพที่อในเรพที่องการบขนเกรีที่ยวกคับคขาจข้างของตน 
คทากทาชคับนรีรกป็มรีมายคังคนในปคัจจรุบคันดข้วย

ลก 3:15-18 เมรรื่อคนทนนั้งหลายกลาลนงคอยพระครสสตย์อยผล่ และไดด้ใครล่ครวญถซงยอหย์นวล่า ตนว
ทล่านเปป็นพระครสสตย์หรรอมสใชล่ 16 ยอหย์นจซงตอบเขาทนนั้งหลายวล่า "เราใหด้เจด้ารนบบนพตสศมาดด้วยนลนั้ากป็
จรสง แตล่จะมมีพระองคย์หนซรื่งเสดป็จมาทรงมมีอสทธสฤทธสดิ์ยสรื่งกวล่าเราอมีก ซซรื่งเราไมล่คผล่ควรแมด้จะแกด้สายฉลอง
พระบาทของพระองคย์ พระองคย์นนนั้นจะทรงใหด้เจด้าทนนั้งหลายรนบบนพตสศมาดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์
และดด้วยไฟ 17 พระหนตถย์ของพระองคย์ถรอพลนรื่วพรด้อมแลด้วเพรรื่อจะทรงชลาระลานขด้าวของพระองคย์
ใหด้ทนรื่ว และเพรรื่อจะเกป็บขด้าวไวด้ในยทด้งฉางของพระองคย์ แตล่พระองคย์จะทรงเผาแกลบดด้วยไฟทมีรื่ไมล่รผด้
ดนบ" 18 ยอหย์นจซงประกาศตนกเตรอนอมีกหลายประการแกล่คนทนนั้งหลาย

ดข้วยเหตรุนรีร  คนทนนั้งหลาย (ลาออส) กทาลคังคอยอยซูข ความหมายกป็คพอวขา พวกเขากทาลคังรอคอย
พระเมสสริยาหต ยอหตนไดข้กระททาการรคับใชข้ของตนดรีทรีเดรียว พวกยริวจทานวนมากทรีที่มาฟคังเขาตขางมรีใจ
จดจขอรอคอยการเสดป็จมาถนงในไมขชข้าของพระเมสสริยาหตของพวกเขา อคันทรีที่จรริงแลข้ว หลายคน
ใครย่ครวญ (นคัที่นคพอ ไตรขตรอง) วขาจรริงๆแลข้วยอหตนเปป็นพระเมสสริยาหตหรพอไมข เขารรีบปฏริเสธความ
คริดนคัรนทคันทรี คทาตอบของเขานคัรนทคัรงมรีพลคังและเรรียบงขาย “เราใหข้เจข้ารคับบคัพตริศมาดข้วยนทรากป็จรริง แตขจะ
มรีพระองคตหนนที่งเสดป็จมาทรงมรีอริทธริฤทธริธ ยริที่งกวขาเราอรีก ซนที่งเราไมขคซูขควรแมข้จะแกข้สายฉลองพระบาท
ของพระองคต พระองคตนคัรนจะทรงใหข้เจข้าทคัรงหลายรคับบคัพตริศมาดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ และดข้วย
ไฟ”

ถนงแมข้จะยอมรคับตทาแหนขงของตนวขาเปป็นผซูข้นทาฝขายวริญญาณโดยการใหข้รคับบคัพตริศมา แตขเขากป็
ใหข้ตคัวเองอยซูขในทรีที่อคันเหมาะสม เขาไมขคซูขควรทรีที่จะ ‘แกข้สายฉลองพระบาท’ ของพระเมสสริยาหต (ใน



ความหมายตรงตคัวแลข้ว สายฉลองพระบาททรีที่วขานรีร กป็คพอ สายหนคังของรองเทข้าแตะของคนๆหนนที่ง 
มคันเปป็นหนข้าทรีที่ของผซูข้รคับใชข้ทรีที่จะแกข้สายรคัดรองเทข้าของเจข้านายของตน) ยอหตนจนงกลขาวถนงความทรีที่ตน
ดข้อยกวขาพระเมสสริยาหตของเขา วลรีทรีที่พซูดถนงการรคับบคัพตริศมาดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ นขาจะหมาย
ถนงการจรุขมผซูข้เชพที่อทคัรงหลายเขข้าในพระกายของพระครริสตตซนที่งเกริดขนรนครคัร งแรกในวคันเพป็นเทคอสตตและ
การถพอกทาเนริดของครริสตจคักร (ดซูคทาอธริบายของ 1 โครรินธต 12:12-13) วลรีทรีที่พซูดถนงการรคับบคัพตริศมา
ดข้วยไฟนขาจะหมายถนงการสทาแดงทรีที่มองเหป็นไดข้ของพระวริญญาณในวคันเพป็นเทคอสตตใน กริจการ 2:3
ความหมายของเหตรุการณตตอนนคัรนกป็คพอ การสทาแดงภายนอกทรีที่มองเหป็นไดข้ของพระวริญญาณ ซนที่ง
รคับรองความจรริงแทข้ของพระราชกริจฝขายวริญญาณทรีที่คนมองไมขเหป็นในการนทาผซูข้เชพที่อทคัรงหลายเขข้าใน
พระกายของพระครริสตตในวคันนคัรน

ภาพเปรรียบเรพที่องพลคั ที่วในพระหคัตถตของพระเมสสริยาหต ซนที่งชทาระลานขข้าวของพระองคตใหข้ทคั ที่ว 
รวบรวมขข้าวไวข้ในยรุข้งฉางและเผาแกลบนคัรนตขางเกรีที่ยวขข้องกคับวริธรีปฏริบคัตริทางการเกษตรของคนใน
ตะวคันออกกลาง ขข้าวสาลรีถซูกนวด (เอาเนพรอในของขข้าวออกจากเปลพอกนอกทรีที่เปป็นแกลบ) โดยการ
โยนมคันขนรนฟข้าพรข้อมกคับอรุปกรณตทรีที่เรรียกวขา พลดัที่ว เนพรอในของขข้าวซนที่งหนคักกวขากป็ตกลงบนพพรนผริวแขป็ง
ทรีที่เรรียกวขา ลานนวดขข้าว และแกลบทรีที่มรีนทร าหนคักเบากวขากป็ถซูกลมพคัดกระจายไป จากนคัรนเนพรอในของ
ขข้าวซนที่งถซูกนวดแลข้วกป็ถซูกเกป็บรวบรวมและนทาไปเกป็บไวข้ใชข้ในโอกาสตขอไป หลคังจากเสรป็จสริรน
กระบวนการนรีร แลข้ว แกลบกป็ถซูกรวบรวมและนทาไปเผาไฟ การประยรุกตตใชข้ภาพเปรรียบทคัรงเรพที่องนรีรกป็
คพอวขา พระเมสสริยาหตใกลข้จะเสดป็จมาแลข้วเพพที่อททาการเกป็บเกรีที่ยวใหข้เสรป็จสริรน ธคัญพพชซนที่งเปป็นทรีที่ตข้องการ
กป็จะถซูกเกป็บไวข้ตขางหากเพพที่อไวข้ใชข้ประโยชนตและแกลบกป็ถซูกเผาไฟ สริที่งทรีที่ยอหตนนขาจะกทาลคังกลขาวอยซูขกป็
คพอวขา พระครริสตต (นคัที่นคพอ พระเมสสริยาหต) ใกลข้จะเสดป็จมาแลข้วเพพที่อเกป็บเกรีที่ยวประชากรของพระองคต
และพริพากษาพวกทรีที่เหลพอ มคันเปป็นการปริดทข้ายคทาเทศนาของเขาเรพที่องการกลคับใจใหมขเพพที่อเตรรียม
พรข้อมสทาหรคับพระเมสสริยาหตทรีที่จะเสดป็จมา คนเหลขานคัรนทรีที่เตรรียมตคัว (ผขานทางการกลคับใจใหมขตาม
แบบของพระเจข้า) กป็จะเขข้าในอาณาจคักรของพระองคต สขวนคนเหลขานคัรนทรีที่ไมขไดข้เตรรียมตคัวไวข้ (นคัที่น
คพอ แกลบ) กป็จะถซูกททาลาย ภาพรวมทรีที่ใหญขกวขากป็คพอวขา พระครริสตตในการเสดป็จมาของพระองคตจะ
ทรงรคับคนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นของพระองคตไวข้และจะทรงพริพากษาบรรดาคนอธรรม การประยรุกตตใชข้
เกรีที่ยวกคับอวสานกาลกป็นขาจะหมายถนงการรคับขนรนของครริสตจคักรซนที่งตามมาดข้วยยรุคเจป็ดปรี (สทาหรคับพวก



อริสราเอลแลข้ว มคันกป็คพอการละเวข้นพวกยริวทรีที่เชพที่อในยรุคเจป็ดปรีไวข้ และการพริพากษาพวกคนทรีที่เหลพอ) 
ยอหตนจนงเทศนาเรพที่องทรีที่คลข้ายๆกคันอรีกหลายเรพที่องใหข้ประชาชนฟคัง

ลก 3:19-20 ฝล่ายเฮโรดเจด้าเมรอง เมรรื่อถผกยอหย์นวล่าตสเตมียนเพราะเรรรื่องนางเฮโรเดมียภรรยา
ของนด้องชายชรรื่อฟมีลสป และเพราะการชนรื่วทนนั้งหมดทมีรื่เฮโรดไดด้กระทลานนนั้น 20 เฮโรดยนงทลาความชนรื่วนมีนั้
เพสรื่มกนบทมีรื่ไดด้ทลามาแลด้ว ครอไดด้จนบยอหย์นจลาไวด้ในคทก

ขณะเดรียวกคัน ยอหตนไดข้ตดิเตทยนเฮโรด อคันทริพาส เฮโรดไดข้มรีสคัมพคันธตสวาทกคับภรรยานข้อง
ชายของตน (นางเฮโรเดรียส) และนางกป็ยข้ายเขข้ามาอยซูขดข้วยกคันกคับเขาในเวลาตขอมา นอกจากนรีร  
ยอหตนยคังกลข้าตริเตรียนเฮโรดในเรพที่องความบาปอพที่นๆในชรีวริตของเขาอรีกดข้วย ดคังนคัรน เพพที่อเพริที่มเขข้ากคับ
ความชคั ที่วอพที่นๆของตน เฮโรดยคังไดข้สคัที่งจทาครุกยอหตนดข้วย

ลก 3:21-22 อยผล่มาเมรรื่อคนทนนั้งปวงรนบบนพตสศมา และพระเยซผทรงรนบบนพตสศมาดด้วย ขณะ
เมรรื่อทรงอธสษฐานอยผล่ ทด้องฟด้ากป็แหวกออก 22 และพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ทรงรผปสนณฐานเหมรอน
นกเขาไดด้ลงมาบนพระองคย์ และพระสทรเสมียงมาจากฟด้าสวรรคย์วล่า "ทล่านเปป็นบทตรทมีรื่รนกของเรา เรา
ชอบใจทล่านมาก"

ลซูกาบคันทนกเกรีที่ยวกคับบคัพตริศมาของพระเยซซู มคันมรีรายละเอรียดนข้อยกวขาในหนคังสพอมคัทธริวหรพอ
มาระโก อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาการบคัพตริศมานรีร เกริดขนรนกขอนทรีที่ยอหตนถซูกขคังครุก พระองคตทรง
อธริษฐานทรีที่นคั ที่นขณะทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา ในเวลานคัรนเอง “ทข้องฟข้ากป็แหวกออก
และพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงรซูปสคัณฐานเหมพอนนกเขาไดข้ลงมาบนพระองคต” นขาสคังเกตวขาพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ผซูข้ไมขทรงปรากฏแกขตาทรงสทาแดงพระองคตในรซูปแบบทรีที่มองเหป็นไดข้ตรงนรีร เหมชอน
นกเขา พระเจข้าพระบริดาตรคัสวขา การทรีที่พระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมานคัรนกป็เปป็นทรีที่พอพระทคัยพระองคต
มากๆ บคัพตริศมาของพระเยซซูเปป็นแบบอยขางใหข้กคับพวกเรา ‘เพพที่อกระททาตามสริที่งชอบธรรมทรุก
ประการ’ (มคัทธริว 3:15) พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา โดยทรงวางแบบอยขางทรีที่วขามคันเปป็นการถซูกตข้องทรีที่
เราจะปฏริบคัตริตามแบบอยขางของพระองคตในการรคับบคัพตริศมาในนทรา

ลก 3:23-38 เมรรื่อพระเยซผทรงมมีพระชนมายทประมาณสามสสบพรรษา (ตามความคาด
หมายของคนทนนั้งหลาย) เขด้าใจวล่าเปป็นบทตรโยเซฟ ซซรื่งเปป็นบทตรเฮลมี 24 ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธนต ซซรื่งเปป็น



บทตรเลวมี ซซรื่งเปป็นบทตรเมลคมี ซซรื่งเปป็นบทตรยนนนาย ซซรื่งเปป็นบทตรโยเซฟ 25 ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธาธมีอนส ซซรื่ง
เปป็นบทตรอาโมส ซซรื่งเปป็นบทตรนาอผม ซซรื่งเปป็นบทตรเอสลมี ซซรื่งเปป็นบทตรนนกกาย 26 ซซรื่งเปป็นบทตรมาอาท 
ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธาธมีอนส ซซรื่งเปป็นบทตรเสเมอสน ซซรื่งเปป็นบทตรโยเซฟ ซซรื่งเปป็นบทตรยผดาหย์ 27 ซซรื่งเปป็นบทตร
โยอนนนา ซซรื่งเปป็นบทตรเรซา ซซรื่งเปป็นบทตรเศรทบบาเบล ซซรื่งเปป็นบทตรเชอนลทสเอล ซซรื่งเปป็นบทตรเนรมี 28 ซซรื่ง
เปป็นบทตรเมลคมี ซซรื่งเปป็นบทตรอนดดมี ซซรื่งเปป็นบทตรโคสนม ซซรื่งเปป็นบทตรเอลมาดนม ซซรื่งเปป็นบทตรเอรย์ 29 ซซรื่ง
เปป็นบทตรโยซมี ซซรื่งเปป็นบทตรเอลมีเอเซอรย์ ซซรื่งเปป็นบทตรโยรสม ซซรื่งเปป็นบทตรมนทธนต ซซรื่งเปป็นบทตรเลวมี 30 ซซรื่ง
เปป็นบทตรสสเมโอน ซซรื่งเปป็นบทตรยผดาหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรโยเซฟ ซซรื่งเปป็นบทตรโยนาน ซซรื่งเปป็นบทตรเอลมียาคสม
31 ซซรื่งเปป็นบทตรเมเลอา ซซรื่งเปป็นบทตรเมนนนน ซซรื่งเปป็นบทตรมนทตะธา ซซรื่งเปป็นบทตรนาธนน ซซรื่งเปป็นบทตร
ดาวสด 32 ซซรื่งเปป็นบทตรเจสซมี ซซรื่งเปป็นบทตรโอเบด ซซรื่งเปป็นบทตรโบอาส ซซรื่งเปป็นบทตรสนลโมน ซซรื่งเปป็น
บทตรนาโชน 33 ซซรื่งเปป็นบทตรอนมมมีนาดนบ ซซรื่งเปป็นบทตรราม ซซรื่งเปป็นบทตรเฮสโรน ซซรื่งเปป็นบทตรเปเรศ 
ซซรื่งเปป็นบทตรยผดาหย์ 34 ซซรื่งเปป็นบทตรยาโคบ ซซรื่งเปป็นบทตรอสสอนค ซซรื่งเปป็นบทตรอนบราฮนม ซซรื่งเปป็นบทตรเท
ราหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรนาโฮรย์ 35 ซซรื่งเปป็นบทตรเสรทก ซซรื่งเปป็นบทตรเรกผ ซซรื่งเปป็นบทตรเปเลก ซซรื่งเปป็นบทตรเอ
เบอรย์ ซซรื่งเปป็นบทตรเชลาหย์ 36 ซซรื่งเปป็นบทตรเคนนน ซซรื่งเปป็นบทตรอารฟนคชาด ซซรื่งเปป็นบทตรเชม ซซรื่งเปป็น
บทตรโนอาหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรลาเมค 37 ซซรื่งเปป็นบทตรเมธผเสลาหย์ ซซรื่งเปป็นบทตรเอโนค ซซรื่งเปป็นบทตรยาเรด 
ซซรื่งเปป็นบทตรมาหะลาเลล ซซรื่งเปป็นบทตรเคนนน 38 ซซรื่งเปป็นบทตรเอโนช ซซรื่งเปป็นบทตรเสท ซซรื่งเปป็นบทตร
อาดนม ซซรื่งเปป็นบทตรพระเจด้า

ตรงนรีรลซูกาสพบยข้อนวงศตตระกซูลของพระเยซซูผขานทางนางมารรียตมารดาของพระองคต ตอนนคัรน
ทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมาและเรริที่มตข้นการรคับใชข้ปวงชน พระองคตกป็ทรง “มรีพระชนมายรุประมาณ
สามสริบพรรษา” ซนที่งเปป็นอายรุตามบคัญญคัตริของพวกเลวรีทรีที่พวกปรุโรหริตเรริที่มการปรนนริบคัตริรคับใชข้ของ
ตน ลซูกากลขาวอยขางระมคัดระวคังวขาพระเยซซูถซูก “เขข้าใจวขาเปป็น” บรุตรโยเซฟ

วงศตตระกซูลนรีร เรริที่มตข้นโดยการสพบยข้อนกลคับไปจากมารรียตผขานบริดาของนางคพอ เฮลท (อคันทรีที่จรริง
แลข้วโยเซฟเปป็นลซูกเขยของเฮลรี บคันทนกของมคัทธริวกลขาวชคัดเจนวขาบริดาของโยเซฟคพอ ยาโคบ ลทาดคับ
พงศตพคันธรุตของมคัทธริวนคัรนแสดงใหข้เหป็นวงศตตระกซูลของโยเซฟ สขวนของลซูกาแสดงใหข้เหป็นวงศต
ตระกซูลของนางมารรียต ทคัรงสองคนตขางสพบเชพรอสายมาจากดาวริด วงศตตระกซูลนรีรสพบยข้อนไปถนงดาวริด



โดยตรงในขข้อ 31 จากนคัรนมคันกป็สพบยข้อนผขานยซูดาหตและไปจนถนงอคับราฮคัม ขณะทรีที่วงศตตระกซูลของโย
เซฟในหนคังสพอมคัทธริวเรริที่มตข้นแคขดข้วยอคับราฮคัม แตขบคันทนกของลซูกาสพบยข้อนวงศตตระกซูลทรีที่ดทาเนรินตาม
แบบของพระเจข้านรีร ไปถนงอาดคัม “ซนที่งเปป็นบรุตรพระเจข้า” นรีที่สอดคลข้องก คับใจความหลคักของหนคังสพอ
ลซูกาทรีที่วขาพระเยซซูทรงเปป็นบรุตรมนรุษยต ซนที่งเปป็นชพที่อเรรียกทรีที่พระองคตทรงใชข้เรรียกตคัวเองบขอยๆ

*****
ภนพรวมของลลกน 4: บทททที่สทที่ของหนดังสชอลถูกานสาเสนอการเรดิที่มตว้นพดันธกดิจของพระเยซถู 

เหตบุการณย์ททที่สสาคดัญสทที่ประการถถูกใหว้รายละเอทยดไวว้ (1) การทดลองพระครดิสตย์โดยพญามาร (2) การ
เทศนาอดันเผป็ดรว้อนของพระองคย์ในธรรมศาลาททที่เมชองนาซาเรป็ธ (3) การททที่พระองคย์ขดับผทออกททที่เมชอง
คาเปอรนาอบุม และ (4) การรดักษาแมย่ยายของเปโตรและคนอชที่นๆ

ลก 4:1-2 พระเยซผประกอบดด้วยพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ไดด้เสดป็จกลนบไปจากแมล่นลนั้า
จอรย์แดน และพระวสญญาณไดด้ทรงนลาพระองคย์ไปในถสรื่นททรกนนดาร 2 ทรงถผกพญามารทดลองถซงสมีรื่
สสบวนน ในวนนเหลล่านนนั้นพระองคย์มสไดด้เสวยอะไรเลย และเมรรื่อสสนั้นสมีรื่สสบวนนแลด้ว พระองคย์ทรงอยาก
พระกระยาหาร

บทบรรยายนรีร เลขาเรพที่องตขอจากการรคับบคัพตริศมาของพระเยซซูใน 3:21-22 พระองคตเสดป็จกลคับ
ไปโดย “ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” เราจนงอาจกลขาวไดข้วขาการอคัศจรรยตตขางๆและฤทธริธ เดช
ของพระเจข้าทรีที่ปรากฏชคัดในการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูนคัรนเปป็นมาโดยการฤทธริธ เดชแหขงการ
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  “เพราะวขาพระเจข้ามริไดข้ทรงประทานพระวริญญาณอยขาง
จทากคัดแดขพระองคต” (ยอหตน 3:34) มรีสริที่งหนนที่งทรีที่แนขนอน พระเยซซูมริไดข้ตรคัสเปป็นภาษาแปลกๆ ทคัรงๆทรีที่
พระองคตทรงประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  แงขมรุมหนนที่งของการประกอบไปดข้วยพระ
วริญญาณกป็ปรากฏชคัดในการทรีที่ “พระวริญญาณไดข้ทรงนทาพระองคต” เมพที่อผซูข้ใดประกอบไปดข้วยพระ
วริญญาณ เขากป็ถซูกพระวริญญาณควบครุมดข้วย ถดิที่นทบุรกดันดารทรีที่วขานรีรนขาจะหมายถนงถริที่นทรุรกคันดารแหขง
แควข้นยซูเดรียใกลข้กคับแมขนทร าจอรตแดนซนที่งเปป็นทรีทๆี่ ยอหตนเตริบโตขนรนมา ทรีที่นคั ที่นเองเหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
ทรงใชข้เวลาตามลทาพคังกคับพระเจข้าในการเตรรียมตคัวสทาหรคับการรคับใชข้ของพระองคตทรีที่จะมา พระองคต
มริไดข้เสวยอะไรเลยเปป็นเวลาสรีที่สริบวคัน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต “ทรงถซูกพญามารทดลอง” ทคัรงใน
ระหวขางและหลคังจากสรีที่สริบวคันนคัรนทรีที่พระองคตทรงอดอาหารในถริที่นทรุรกคันดารนคัรน ดซูเหมพอนจะเหป็น



ไดข้ชคัดวขาพญามารจะหาโอกาสโจมตรีแมข้ในยามทรีที่คนๆหนนที่งใชข้เวลาตามลทาพคังก คับพระเจข้า เมพที่อครบสรีที่
สริบวคันนคัรนแลข้ว พระองคตกป็ทรงหริว

ลก 4:3-4 พญามารจซงทผลพระองคย์วล่า "ถด้าทล่านเปป็นพระบทตรของพระเจด้า จงสนรื่งกด้อน
หสนนมีนั้ใหด้กลายเปป็นขนมปนง" 4 ฝล่ายพระเยซผตรนสตอบมารวล่า "มมีพระคนมภมีรย์เขมียนไวด้วล่า `มนทษยย์จะ
บลารทงชมีวสตดด้วยอาหารสสรื่งเดมียวกป็หามสไดด้ แตล่บลารทงดด้วยพระวจนะททกคลาของพระเจด้า'"

เหป็นไดข้ชคัดวขาซาตานคอยสคังเกตสภาพรขางกายของเรา ถนงแมข้ตคัวมคันเองจะเปป็นวริญญาณ แตข
มคันกป็รคับรซูข้ไดข้ถนงความหริวโซอยขางรรุนแรงของพระเยซซู ดข้วยเหตรุนรีรมคันจนงใชข้โอกาสนคัรนเปป็นเครพที่องมพอ
เพพที่อทดลองพระเยซซู ใหข้เราสคังเกตวขามคันเขข้าหาพระเยซซูอยขางไรในตอนแรก “ถข้าทขานเปป็นพระบรุตร
ของพระเจข้า จงสคัที่งกข้อนหรินนรีร ใหข้กลายเปป็นขนมปคัง” มคันใชข้กลยรุทธตเดรียวกคับทรีที่ใชข้ในสวนเอเดน มคัน
เรริที่มตข้นดข้วยการสรข้างความสงสคัย จนถนงทรุกวคันนรีรพญามารกป็เปป็นผซูข้สรข้างความสงสคัยเหมพอนเดริม 
บางทรีในสภาพทรีที่อขอนกทาลคังของพระเยซซู มคันกป็คริดวขามคันจะททาใหข้พระเยซซูทรงยอมแพข้ไดข้ โดยยรุใหข้
พระองคตสรข้างขนมปคังจากกข้อนหริน คทาตอบของพระเยซซูนคัรนทคัรงลนกซนร งและเรรียบงขาย พระองคตทรง
ยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 8:3 “มนรุษยตจะบทารรุงชรีวริตดข้วยอาหารสริที่งเดรียวกป็หามริไดข้ แตขบทารรุง
ดข้วยพระวจนะทรุกคทาของพระเจข้า'” พระองคตทรงตอบโตข้การโจมตรีของซาตานดข้วยพระคคัมภรีรต เหป็น
ไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงจดจทาพระวจนะของพระเจข้าไวข้ขนรนใจ นอกจากนรีร  พระองคตตรคัสหลคักการทรีที่ลนก
ซนร งวขาเรพที่องตขางๆของชรีวริตนคัรนกป็เปป็นเรพที่องฝขายจริตวริญญาณมากกวขาเปป็นเรพที่องของรขางกาย (ใหข้เรา
สคังเกตวขาพระเยซซูทรงเนข้นเรพที่องบรรดาถว้อยคสาของพระเจข้าในการตรคัสถนง “พระวจนะทรุกคทาของ
พระเจข้า”

การดลใจของพระคคัมภรีรตนคัรนอยซูขในระดคับถข้อยคทาเลย นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาการเกป็บรคักษาไวข้ของ
พระคคัมภรีรตกป็อยซูขในระดคับถข้อยคทาดข้วย แหลขงเดรียวของพระคคัมภรีรตทรีที่มรีอยซู ขกป็คพอ สทาเนาตขางๆทรีที่ถซูกเกป็บ
รคักษาไวข้ของพระคคัมภรีรต นคั ที่นอยซูขในตข้นฉบคับดคัรงเดริมทรีที่รคับมาของพระคคัมภรีรต ตข้นฉบคับสมคัยใหมขแบบ
ชอบจคับผริดไมขไดข้มรีอยซูขกขอนปลายศตวรรษทรีที่สริบเกข้าเลย และไดข้เปลรีที่ยนแปลงหลายตขอหลายครคัร ง
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษนคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมา)



ลก 4:5-8 แลด้วพญามารจซงนลาพระองคย์ขซนั้นไปยนงภผเขาทมีรื่สผง สลาแดงบรรดาราช
อาณาจนกรทนรื่วพสภพในขณะเดมียวใหด้พระองคย์ทอดพระเนตร 6 แลด้วพญามารไดด้ทผลพระองคย์วล่า 
"อลานาจทนนั้งสสนั้นนมีนั้และสงล่าราศมีของราชอาณาจนกรนนนั้นเราจะยกใหด้แกล่ทล่าน เพราะวล่ามอบเปป็นสสทธสไวด้
แกล่เราแลด้ว และเราปรารถนาจะใหด้แกล่ผผด้ใดกป็จะใหด้แกล่ผผด้นนนั้น 7 เหตทฉะนนนั้น ถด้าทล่านจะกราบนมนสการ
เรา สรรพสสรื่งนนนั้นจะเปป็นของทล่านทนนั้งหมด" 8 ฝล่ายพระเยซผตรนสตอบมารวล่า "อด้ายซาตาน จงถอย
ไปขด้างหลนงเรา เพราะมมีพระคนมภมีรย์เขมียนไวด้วล่า `จงนมนสการองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของ
ทล่าน และปรนนสบนตสพระองคย์แตล่ผผด้เดมียว'"

ซาตานยคังไมขจบ ถนงแมข้บางคนในปคัจจรุบคันไดข้พยายามทรีที่จะระบรุภซูเขาทรีที่พระองคตทรงถซูก
ทดลองวขาเปป็นลซูกไหน แตขพระคคัมภรีรตกป็มริไดข้ระบรุไวข้ อยขางไรกป็ตาม และไมขวขาทรีที่ไหนกป็ตาม พญามาร
กป็ “สทาแดงบรรดาราชอาณาจคักรทคั ที่วพริภพในขณะเดรียวใหข้พระองคตทอดพระเนตร” บางคนพยายาม
เสนอวขาพญามารไดข้แสดงใหข้พระเยซซูเหป็นภาพชนชาตริตขางๆในสมคัยนคัรนทรีที่ตกอยซูขภายใตข้การ
ปกครองของโรม (คทาทรีที่แปลวขา พสภพ คพอ ออยคออถูเมะเน ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา โลกทรีที่มรีผซูข้คน
อาศคัยอยซูขและเปป็นสทานวนทรีที่หมายถนงจคักรวรรดริโรม) อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่อาจเปป็นไปไดข้ดข้วยกป็คพอวขา 
พญามารแสดงใหข้พระเยซซูเหป็นระบบของโลกทรีที่แสดงออกมาตคัรงแตขสมคัยบาบริโลนตอนตข้นมาจนถนง
ปคัจจรุบคัน ในบคันทนกของมคัทธริวมรีเสรริมดข้วยวขาซาตานแสดงใหข้พระองคตเหป็น “ทคัรงความรรุขงเรพองของ
ราชอาณาจคักรเหลขานคัรน” (มคัทธริว 4:8) ซาตานเปป็นพระของโลกนรีรและเปป็นผซูข้ครอบครองมคันดข้วย มคัน
จนงเสนออาณาจคักรทรีที่ปราศจากพระเจข้าใหข้แกขพระเยซซูหากพระองคตเพรียงยอมกราบนมคัสการมคัน

อรีกครคัร งในการพยายามทดลองพระเยซซู (ในการทรีที่พระองคตทรงยอมรคับการดซูหมริที่นเหยรียด
หยามแบบผซูข้รคับใชข้ พระองคตไดข้ทรงถอดเสพรอคลรุมแหขงอทานาจกษคัตรริยตของพระองคตออก) พญามาร
ไดข้ทดลองพระองคตดข้วยอาณาจคักรตขางๆของโลกนรีร  “อทานาจทคัรงสริรนนรีร และสงขาราศรีของราชอาณาจคักร
นคัรนเราจะยกใหข้แกขทขาน เพราะวขามอบเปป็นสริทธริไวข้แกขเราแลข้ว และเราปรารถนาจะใหข้แกขผซูข้ใดกป็จะ
ใหข้แกขผซูข้นคัรน” ซาตานเปป็นผซูข้มรุสาและอะไรกป็ตามทรีที่มคันพซูดกป็เปป็นสริที่งนขาสงสคัย อยขางไรกป็ตาม พระเยซซู
มริไดข้ทรงทข้าทายมคันดข้วยสาระสทาคคัญของสริที่งทรีที่มคันเสนอใหข้ หากสมมตริวขาสริที่งทรีที่ซาตานกลขาวไวข้เปป็น



ความจรริง เรากป็เหป็นอะไรบางอยขางเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรของมคัน คทาทรีที่แปลวขา อลานาจ (เอป็กซออถูซทอา) 
และมรีความหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’

สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอวขาพระเจข้าไดข้ทรงอนรุญาตใหข้ซาตานมรีสริทธริอทานาจเหนพอประชาชาตริตขางๆ
ของแผขนดรินโลกในฐานะเปป็นพระของโลกนรีรและเปป็นเจข้าแหขงอทานาจในยขานอากาศในยรุคปคัจจรุบคัน 
และจรริงอยขางทรีที่เปาโลไดข้เขรียนไวข้ในหนคังสพอเอเฟซคัส อาณาจคักรของซาตานกป็กวข้างใหญขไพศาล
พรข้อมกคับเทพผซูข้ครอบครอง ศคักดริเทพ เทพผซูข้ครองพริภพในโมหะความมพดแหขงโลกนรีร  และเหลขา
วริญญาณทรีที่ชคั ที่วในสถานฟข้าอากาศ หากสริที่งทรีที่ซาตานพซูดไวข้เปป็นความจรริง มคันกป็มรีสริทธริธ ทรีที่จะมอบสริทธริ
อทานาจและอทานาจใหข้แกขผซูข้อพที่นไดข้เมพที่อพวกเขาปรนนริบคัตริรคับใชข้มคัน เราจนงเหป็นวขาเพราะเหตรุใดระบบ
ของโลกจนงมคักเสพที่อมทรามและชคั ที่วรข้ายยริที่งนคัก ซาตานเสนออทานาจใหญขยริที่งและสริทธริอทานาจใหข้แกขคน
เหลขานคัรนทรีที่เตป็มใจปรนนริบคัตริรคับใชข้มคัน

เหยพที่อลขอทรีที่มคันใชข้กคับพระเยซซู (ผซูข้ทรงอขอนกทาลคังฝขายเนพรอหนคังเพราะการอดอาหารและการทรีที่
พระองคตทรงรคับการดซูหมริที่นเหยรียดหยาม) นคัรนงขายนริดเดรียว “เหตรุฉะนคัรน ถข้าทขานจะกราบนมคัสการ
เรา สรรพสริที่งนคัรนจะเปป็นของทขานทคัรงหมด” อยขางไรกป็ตาม เราเหป็นถนงคทาโกหกของพญามารตรงนรีร  
อทานาจและสริทธริอทานาจใดกป็ตามทรีที่มคันมรีกป็เปป็นแคขเพราะพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้มคันมรีไดข้เทขานคัรน สริทธริ
อทานาจเหลขานคัรนไมขใชขของมคันทรีที่จะยกใหข้แกขผซูข้ใดไดข้ สริทธริในยกใหข้ผซูข้ใดสรุดทข้ายแลข้วกป็เปป็นของ
พระเจข้า อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงทราบดรีพอๆกคับมคันวขาเวลานคัรนกทาลคังจะมาถนงเมพที่อพระองคต (พระ
เยซซู) จะทรงถซูกยกชซูใหข้สซูงยริที่งและเขขาทรุกเขขาจะครุกกราบลงและลริรนทรุกลริรนจะกลขาวยอมรคับวขา
พระองคตทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเพพที่อถวายเกรียรตริแดขพระบริดา ดคังนคัรนขข้อเสนอของซาตานจนงไมขมรี
อะไรเลย มคันเสนอแตขความพนงพอใจเพรียงชคั ที่วครซูขชคั ที่วยามซนที่งมาพรข้อมกคับความสซูญเสรียชคั ที่วนริรคันดรต มคัน
ททาเชขนนคัรนมาจนถนงทรุกวคันนรีร  ความจรริงกป็คพอ พระเยซซูไมขเพรียงไมขยอมททาบาปเทขานคัรน แตขพระองคต
ทรงททาบาปไมขไดข้ดข้วย พระองคตทรงเปป็นพระเจข้า

คทาตอบของพระองคตทคัรงมรีพลคังและเรรียบงขายอรีกครคัร ง พระองคตทรงสคัที่งซาตานใหข้ไปอยซูขขข้าง
หลคังพระองคต จากนคัรนพระองคตทรงยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:13 “จงนมคัสการองคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของทขาน และปรนนริบคัตริพระองคตแตขผซูข้เดรียว'” พระเยซซูทรงทราบวขาพระองคต
เองทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า ซาตานกป็รซูข้เรพที่องนคัรนดรีเชขนกคัน



ลก 4:9-13 แลด้วมารจซงนลาพระองคย์ไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม และใหด้พระองคย์ประทนบอยผล่ทมีรื่
ยอดหลนงคาพระวสหาร แลด้วทผลพระองคย์วล่า "ถด้าทล่านเปป็นพระบทตรพระเจด้า จงโจนลงไปจากทมีรื่นมีรื่เถสด
10 เพราะพระคนมภมีรย์มมีเขมียนไวด้วล่า `พระองคย์จะรนบสนรื่งเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระองคย์ในเรรรื่องทล่าน ใหด้
ปด้องกนนรนกษาทล่านไวด้' 11 และ `เหลล่าทผตสวรรคย์จะเอามรอประคองชผทล่านไวด้ เกรงวล่าในเวลาหนซรื่ง
เวลาใดเทด้าของทล่านจะกระแทกหสน'" 12 พระเยซผจซงตรนสตอบมารวล่า "มมีคลากลล่าวไวด้วล่า `อยล่า
ทดลององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน'" 13 เมรรื่อพญามารทลาการทดลองททกอยล่างสสนั้น
แลด้ว จซงละพระองคย์ไปชนรื่วคราว

ซาตานยคังไมขยอมเลริกลข้มความพยายาม แตขกป็ททาตขอไปไดข้ไมขนาน พระเยซซูทรงยอมใหข้มคัน
พาพระองคตไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มและพระวริหาร ทรีที่นคั ที่นเองซาตานไดข้พาพระองคตขนรนไปยคัง “ยอด
หลคังคาพระวริหาร” (เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นจรุดทรีที่สซูงทรีที่สรุดของพระวริหารซนที่งอยซู ขเหนพอฐานพระวริหารและ
หรุบเขาขริดโรนทรีที่อยซูขเบพรองลขาง จรุดนคัรนอยซูขสซูงประมาณสามรข้อยฟรุตจากพพรนดข้านลขาง) ซาตานจนง
พยายามทดลองพระเยซซูอรีกครคัร ง “ถข้าทขานเปป็นพระบรุตรพระเจข้า จงโจนลงไปจากทรีที่นรีที่เถริด” นรีที่เปป็นอรีก
ครคัร งทรีที่ซาตานพยายามหวขานเมลป็ดพคันธรุตแหขงความสงสคัย มคันยคังเปป็นกลยรุทธตพพรนฐานของพญามาร
จนถนงทรุกวคันนรีร  นรีที่เทขากคับมคันทข้าทายพระเยซซูใหข้พริสซูจนตวขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
จรริงๆ นอกจากนรีร  ซาตานยคังปรคับตคัวโดยใชข้กลยรุทธตของพระเยซซูดข้วย มคันยกขข้อพระคคัมภรีรต (เพลง
สดรุดรี 91:11-12) ใหข้พระเยซซูฟคัง ถนงแมข้จะยกแบบผริดๆกป็ตาม อยขางไรกป็ตาม ซาตานไมขยกวลรีทรีที่วขา 
“ใหข้ระแวดระวคังทขานในทางทคัรงปวงของทขาน” มรีความเหป็นหลายประการทรีที่ชคัดเจน (1) นรีที่เทขากคับ
ซาตานบอกพระเยซซูวขา โดดลงไปเลยสริ เพลงสดรุดรี 91 กลขาววขา เหลขาทซูตสวรรคตจะแบกทขานไวข้
เกรงวขาเทข้าของทขานจะกระแทกหริน (2) พญามารรซูข้ขข้อพระคคัมภรีรตและพรข้อมทรีที่จะบริดเบพอนมคันเพพที่อ
จรุดประสงคตของมคันเอง มคันททาเชขนนคัรนมาจนถนงทรุกวคันนรีร ในลคัทธริและศาสนาเทรียมเทป็จมากมาย (3) 
มคันจงใจตคัดบางสขวนออกซนที่งมคันกป็ททาจนถนงทรุกวคันนรีร ในพระคคัมภรีรตเวอรตชคั ที่นตขางๆทรีที่ถซูกบริดเบพอน

พระเยซซูทรงปริดกคัรนการโจมตรีของพญามารดข้วยพระวจนะของพระเจข้าอรีกครคัร ง พระองคต
ทรงยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:16 “อยขาทดลององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของทขาน'” 
อยขางทรีที่ยากอบเขรียนไวข้ในยากอบ 4:7 “จงตขอสซูข้กคับพญามาร และมคันจะหนรีไปจากทขาน” นคัที่นคพอสริที่ง



ทรีที่เกริดขนรนเลย ถนงแมข้มคันดคันทรุรคังในการทดลองพระเยซซูตขอไป แตขพญามารกป็ไมขไดข้พากเพรียรพยายาม 
มคันยอมแพข้ในทรีที่สรุด เมพที่อผซูข้คนของพระเจข้าตขอสซูข้มคัน โดยเฉพาะการตขอสซูข้ดข้วยพระคคัมภรีรต พญามารกป็
จะยอมแพข้และไปทรีที่อพที่นในทรีที่สรุด พระเยซซูทรงถซูกทดลองในทรุกประการเหมพอนก คับพวกเรา กระนคัรน
พระองคตกป็ยคังทรงปราศจากบาป นขาสคังเกตดข้วยวขาการจากไปของพญามารนคัรนไมขใชขการจากไป
แบบถาวร มคัน “ละพระองคตไปชคั ที่วคราว” ในแบบเดรียวกคัน มคันจะกลคับมาทดลองเราอรีกถนงแมข้มคัน
พขายแพข้กป็ตาม

ลก 4:14-15 พระเยซผไดด้เสดป็จกลนบไปดด้วยฤทธสดิ์เดชแหล่งพระวสญญาณยนงแควด้นกาลสลมี และ
กสตตสศนพทย์ของพระองคย์เลรรื่องลรอไปตามถสรื่นโดยรอบ 15 พระองคย์ทรงสนรื่งสอนในธรรมศาลาตล่างๆ
ของเขา และไดด้รนบความสรรเสรสญจากคนทนนั้งปวง หลคังจากไดข้รคับชคัยชนะแลข้ว พระเยซซู “ไดข้เสดป็จ
กลคับไปดข้วยฤทธริธ เดชแหขงพระวริญญาณยคังแควข้นกาลริลรี” ขขาวแพรขสะพคัดไปอยขางรวดเรป็วเกรีที่ยวกคับ
ฤทธริธ เดชและสริทธริอทานาจฝขายวริญญาณของพระองคต พระองคตจนงทรง “สคั ที่งสอนในธรรมศาลาตขางๆ
ของเขา และไดข้รคับความสรรเสรริญจากคนทคัรงปวง”

ลก 4:16 พระองคตจนงเสดป็จกลคับไปยคังบข้านเมพองของพระองคต คพอ เมรองนาซาเรป็ธ เปป็น
ทมีรื่ซซรื่งพระองคย์ทรงเจรสญวนยขซนั้น ถนงแมข้จะไมขใชขสถานทรีที่ๆพระองคตประสซูตริ แตขกป็เปป็นเมพองทรีที่พระองคต
ทรงเตริบโตขนรนมาจนเปป็นผซูข้ใหญข มคันสทาคคัญตรงทรีที่วขา พระองคย์เสดป็จเขด้าไปในธรรมศาลาในวนน       
สะบาโตตามเคย พระเยซซูทรงชอบอยซูขในธรรมศาลาในวคันสะบาโต พระองคตทรงสคัตยตซพที่อตขอสริที่ง
ตขางๆทรีที่เปป็นของพระเจข้า หากเราอยากเปป็นเหมพอนพระฉายพระบรุตรของพระองคต นรีที่ก ป็เปป็นแบบ
อยขางทรีที่ชคัดเจนอยขางหนนที่งสทาหรคับเราจนถนงทรุกวคันนรีร

พระองคตจนงทรงยรนขซนั้นเพรรื่อจะอล่านพระคนมภมีรย์ เปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริในธรรมศาลาทรีที่นาย
ธรรมศาลาจะอนรุญาตใหข้อรีกคนอขานพระคคัมภรีรตหากคนนคัรนขออขาน พระคคัมภรีรตสมคัยนคัรนถซูกเกป็บไวข้
ตรงดข้านหนข้าของธรรมศาลาในทรีที่พริเศษ เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงขออนรุญาตเพพที่อทรีที่จะอขานพระ
คคัมภรีรตและพระองคตกป็ไดข้รคับอนรุญาต พระองคตจนงทรงยชนขซขึ้นเพพที่อทรีที่จะอขานดข้วยความเคารพทรีที่มรีตขอ
พระวจนะของพระเจข้า เหมพอนกคับทรีที่เปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริมาตคัรงแตขกขอนสมคัยของเนหะมรียต (เนหะ
มรียต 8:5 และ 9:3)



ลก 4:17-21 เขาจซงสล่งพระคนมภมีรย์อสสยาหย์ศาสดาพยากรณย์ใหด้แกล่พระองคย์ เมรรื่อพระองคย์
ทรงคลมีรื่หนนงสรอนนนั้นออก กป็คด้นพบขด้อทมีรื่เขมียนไวด้วล่า 18 `พระวสญญาณแหล่งองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าสถสตอยผล่
บนขด้าพเจด้า เพราะวล่าพระองคย์ไดด้ทรงเจสมตนนั้งขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขล่าวประเสรสฐแกล่คนยากจน 
พระองคย์ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าใหด้รนกษาคนทมีรื่ชอกชลนั้าระกลาใจ ใหด้รด้องประกาศอสสรภาพแกล่บรรดาเชลย 
ใหด้ประกาศแกล่คนตาบอดวล่าจะไดด้เหป็นอมีก ใหด้ปลล่อยผผด้ฟกชลนั้าเปป็นอสสระ 19 และใหด้ประกาศปมีแหล่ง
ความโปรดปรานขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้า' 20 แลด้วพระองคย์ทรงมด้วนหนนงสรอสล่งครนใหด้แกล่เจด้าหนด้าทมีรื่ 
แลด้วทรงนนรื่งลงและตาของคนทนนั้งปวงในธรรมศาลากป็เพล่งดผพระองคย์ 21 พระองคย์จซงเรสรื่มตรนสแกล่เขา
วล่า "คนมภมีรย์ตอนนมีนั้ทมีรื่ทล่านไดด้ยสนกนบหผของทล่านกป็สลาเรป็จในวนนนมีนั้แลด้ว"

ไมขเปป็นทรีที่แนขชคัดวขาพระเยซซูทรงขอหนคังสพอมข้วนอริสยาหตหรพอไมข ถนงแมข้มคันดซูเหมพอนจะสพที่อ
เชขนนคัรนกป็ตาม ไมขวขาในกรณรีใด หนคังสพออริสยาหตกป็ถซูกนทามาใหข้พระองคตและพระองคตกป็ทรงเปริดไปยคัง
สขวนทรีที่ปคัจจรุบคันเราเรรียกวขาอริสยาหต 61 พระองคตทรงอขานขข้อ 1 และสขวนแรกของขข้อ 2 จากบทนคัรน 
เหป็นไดข้ชคัดวขาขข้อพระคคัมภรีรตตอนทรีที่วขานรีรมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต โดยพซูดถนงการเสดป็จมาทคัรง
สองครคัร งไปพรข้อมๆกคัน การเสดป็จกลคับไปยคังแควข้นกาลริลรีของพระองคตนคัรนประกอบไปดข้วยฤทธริธ เดช
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  (กริตตริศคัพทตของพระองคตไดข้เลพที่องลพอไปเพราะเหตรุนรีร ) บคัดนรีรพระองคตทรง
ยพนขนรนและอธริบายจากพระคคัมภรีรตวขาเพราะเหตรุใด พระวริญญาณแหขงองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าสถริตอยซูขบน
พระองคต (ในพระคคัมภรีรตเดริมนคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่เทรียบเทขากคับการประกอบไปดข้วยพระวริญญาณ) แตขทรีที่
สทาคคัญยริที่งกวขานคัรนกป็คพอวขา พระองคตทรงระบรุพระองคตเองวขาเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่ทรงสคัญญาไวข้มา
นาน นข้อยคนนคักทรีที่เขข้าใจเรพที่องนคัรนแมข้ในสมคัยนคัรน ถนงกระนคัรนพระองคตกป็ทรงหยรุดอขานกลางขข้อ 2 ซนที่ง
เปป็นทรีที่ๆคทาพยากรณตเปลรีที่ยนจากการเสดป็จมาครคัร งแรกของพระองคต (ในพระครุณ) ไปเปป็นการเสดป็จ
มาครคัร งทรีที่สองของพระองคต (ในพระพริโรธ)

ตลอดการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซู พระองคตทรงประกาศขขาวประเสรริฐแกขคนยากจน 
(นคัที่นคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่มรีฐานะตทที่าตข้อย) พระองคตทรงรคักษาคนทรีที่ชอกชทราระกทาใจ (นคัที่นคพอการทรีที่
พระองคตทรงชรุบคนตายใหข้เปป็นขนรนอรีกหลายตขอหลายครคัร ง) พระองคตทรงประกาศอริสรภาพจรริงๆ
(ตรงตคัวคพอ ‘การยกโทษใหข้’) แกขคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกบาปพคันธนาการไวข้ พระองคตทรงประทานการ



มองเหป็นใหข้แกขคนตาบอด พระองคตทรงปลดปลขอยคนเหลขานคัรนทรีที่ฟกชทราเพราะภาระแหขงความบาป 
พระองคตทรงประกาศปรีแหขงความโปรดปรานขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า (นคัที่นคพอ “ดซูเถริด บคัดนรีร เปป็นเวลา
อคันชอบ ดซูเถริด บคัดนรีร เปป็นวคันแหขงความรอด” (2 โครรินธต 6:2)

วลรีทรีที่วขา “ใหข้ปลขอยผซูข้ฟกชทราเปป็นอริสระ” ไมขไดข้มาจากอริสยาหต 61:1 แตขมาจาก 42:7 หรพออาจ
เปป็น 58:6 มากกวขา มคันเปป็นธรรมเนรียมปฏริบคัตริทรีที่ยอมรคับกคันไดข้ในสมคัยนคัรนทรีที่นคักอธริบายพระคคัมภรีรต
ชาวยริวจะดนงจากขข้อพระคคัมภรีรตตอนอพที่นๆเพพที่อสนคับสนรุนประเดป็นของตนซนที่งพระเยซซูกป็ทรงททาเชขน
นคัรนอยขางชคัดเจน

เมพที่อพระองคตทรงอขานจบ “พระองคตทรงมข้วนหนคังสพอสขงคพนใหข้แกขเจข้าหนข้าทรีที่ แลข้วทรงนคัที่งลง
และตาของคนทคัรงปวงในธรรมศาลากป็เพขงดซูพระองคต” ตาของทรุกคนทรีที่อยซู ขทรีที่นคัที่นตขางเพขงมองทรีที่
พระองคต ฤทธริธ เดชในการฟข้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรีที่เตป็มลข้นอยซูขในพระองคตไดข้นทาพระวจนะ
ของพระเจข้าเจาะลนกเขข้าไปในจริตใจของพวกเขาดข้วยความไพเราะและฤทธริธ เดชของพระเจข้า พระ
เยซซูจนงทรงประยรุกตตใชข้ขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีรกคับพระองคตเอง “พระองคตจนงเรริที่มตรคัสแกขเขาวขา "คคัมภรีรต
ตอนนรีรทรีที่ทขานไดข้ยรินกคับหซูของทขานกป็สทาเรป็จในวคันนรีรแลข้ว"” เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงออกความเหป็น
เพริที่มเตริมซนที่งมริไดข้บคันทนกไวข้เปป็นอพที่น อยขางไรกป็ตาม ประเดป็นทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ขข้อพระคคัมภรีรตทรีที่ถซูก
อขานไปนคัรนซนที่งบรรยายถนงการรคับใชข้ของพระเมสสริยาหต ก ทาลคังถซูกททาใหข้สทาเรป็จในวคันนคัรนเอง ขณะทรีที่
พวกเขาไดข้ยรินมคันถซูกอขาน การรคับใชข้ปวงชนของพระองคตไดข้เรริที่มตข้นขนรนแลข้ว นรีที่สพที่อวขาพวกเขาไมข
ยอมรคับพระองคตในฐานะพระเมสสริยาหต

ลก 4:22 คนทนนั้งปวงกป็เปป็นพยานรนบรองคลาของพระองคย์ และประหลาดใจดด้วย
ถด้อยคลาอนนประกอบดด้วยคทณซซรื่งออกมาจากพระโอษฐย์ของพระองคย์ และวล่า "คนนมีนั้เปป็นบทตรชาย
ของโยเซฟมสใชล่หรรอ" เมพที่อพวกเขาไดข้ยรินพระองคต ผซูข้คนในบข้านเมพองของพระองคตเองกป็เปป็นพยาน
และประหลาดใจ “ดข้วยถข้อยคทาอคันประกอบดข้วยครุณซนที่งออกมาจากพระโอษฐตของพระองคต” ถนงแมข้
พระเยซซูทรงเปรีที่ยมดข้วยพละกทาลคังจากการประกอบไปดข้วยพระวริญญาณ แตขพระองคตกป็ทรง
ประกอบดข้วยครุณเชขนกคัน ความหมายกป็คพอวขา ถข้อยคทาของพระองคตนคัรนกป็มรีความกรรุณาดข้วย พวกเขา
ตขางใครขครวญถนงการทรีที่พระองคตทรงเปป็นบรุตรชายของโยเซฟ (ชขางไมข้ประจทาทข้องถริที่น) ไมขเปป็นทรีที่



แนขชคัดวขาปขานนรีร โยเซฟเสรียชรีวริตไปแลข้วหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีบคันทนกวขาเขายคังมรีชรีวริตอยซูขหลคัง
จากนคัรนเลย เขานขาจะเสรียชรีวริตไปแลข้ว ประเดป็นทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ชาวเมพองของพระเยซซูตขาง
ประหลาดใจทรีที่พระองคตทรงเปรีที่ยมดข้วยโวหาร มรีพลคัง และมรีความรซูข้ดรีในพระคคัมภรีรต ทคัรงๆทรีที่ไดข้รคับการ
เลรีรยงดซูมาในฐานะบรุตรชายของชขางไมข้ ‘ทรีที่เปป็นคนใชข้แรงงาน’

ลก 4:23-30 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจะกลล่าวคลาสทภาษสตขด้อนมีนั้แกล่เราเปป็น
แนล่ ครอวล่า `หมอจงรนกษาตนวเองเถสด ครอบรรดาการซซรื่งเราไดด้ยสนวล่า ทล่านไดด้กระทลาในเมรองคาเปอร
นาอทม จงกระทลาในเมรองของตนทมีรื่นมีรื่ดด้วย'" 24 พระองคย์ตรนสวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้ง
หลายวล่า ไมล่มมีศาสดาพยากรณย์คนใดไดด้รนบการตด้อนรนบในบด้านเมรองของตน 25 แตล่เราบอกความ
จรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า มมีหญสงมล่ายหลายคนในพวกอสสราเอลคราวเอลมียาหย์ เมรรื่อทด้องฟด้าปสดเสมียถซง
สามปมีกนบหกเดรอนจซงเกสดกนนดารอาหารมากทนรื่วแผล่นดสน 26 และเอลมียาหย์มสไดด้รนบใชด้ใหด้ไปหาหญสง
มล่ายคนใด เวด้นแตล่หญสงมล่ายคนหนซรื่งในบด้านศาเรฟนทแควด้นเมรองไซดอน 27 และมมีคนโรคเรรนั้อน
หลายคนในพวกอสสราเอลคราวเอลมีชาศาสดาพยากรณย์ แตล่ไมล่มมีผผด้ใดไดด้รนบการรนกษาใหด้หายโรคนนนั้น
เลย เวด้นแตล่นาอามานชาวซมีเรมีย" 28 เมรรื่อคนทนนั้งปวงในธรรมศาลาไดด้ยสนดนงนนนั้นกป็โกรธยสรื่งนนก 29 จซง
ลทกขซนั้นผลนกพระองคย์ออกจากเมรอง พาไปยนงแงล่ของเงรนั้อมเขาทมีรื่เมรองของเขา ซซรื่งตนนั้งอยผล่บนเนสนนนนั้น 
หมายจะผลนกพระองคย์ลงไป 30 แตล่พระองคย์ทรงดลาเนสนผล่านทล่ามกลางเขาพด้นไป

แมข้กระนคัรน พระเยซซูกป็ทรงทราบใจของพวกเขา (แนขนอนทรีที่โดยพระวริญญาณของพระเจข้า
และเพราะเตริบโตขนรนมาทรีที่นคัที่น) พระองคตจนงทรงยกคทาสรุภาษริตของยริวใหข้พวกเขาฟคังโดยทรงทราบวขา
มรีอะไรอยซูขในใจของพวกเขา “หมอจงรคักษาตคัวเองเถริด” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเคยไดข้ยรินการ
อคัศจรรยตตขางๆทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททาแลข้วในเมพองคาเปอรนาอรุมทางตอนเหนพอ ดข้วยเหตรุนรีร  พวก
เขาจนงคริดในใจวขา “จงกระททาในเมพองของตนทรีที่นรีที่ดข้วย'” คนมากมายเหป็นพระองคตวขาเปป็นเหมพอนกคับ
นคักแสดงคคั ที่นเวลา พวกเขาไดข้ยรินถนงสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททาทรีที่อพที่นแลข้ว ตอนนรีรพวกเขาเลยอยาก
เหป็นทรีที่นคัที่นบข้าง พระองคตจนงทรงยกคทาสรุภาษริตอรีกขข้อใหข้พวกเขาฟคัง “ไมขมรีศาสดาพยากรณตคนใดไดข้
รคับการตข้อนรคับในบข้านเมพองของตน” อรีกครคัร งทรีที่พระองคตทรงทราบใจของพวกเขา พวกเขาอยาก
เหป็นการอคัศจรรยตตขางๆและมายากล เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขสนใจความจรริงฝขายวริญญาณเลย



พระเยซซูจนงทรงแสดงการประยรุกตตใชข้ทรีที่แทงใจดทา พวกเขาไดข้ยรินมาแลข้ววขาพระองคตไดข้ทรง
กระททาการอคัศจรรยตหลายประการในเมพองคาเปอรนาอรุม เมพองคาเปอรนาอรุมอยซู ขตรงขอบของ
ชรุมชนชาวยริวในแควข้นนคัรน พวกโรมมรีสทานคักงานเกป็บภาษรีอยซูขทรีที่นคัที่นและอาจมรีพวกทหารกทาลคังสทารอง
ประจทาการอยซูขทรีที่นคัที่นดข้วย ในความคริดของพวกยริวจทานวนมากแลข้ว มคันจนงเปป็นเมพองของคนตขางชาตริ
มากกวขาของพวกยริว พระเยซซูทรงเขข้าใจประเดป็นนคัรนดรีและสพที่อใหข้พวกเขาเขข้าใจอยขางชคัดเจน

พระองคตทรงยกเรพที่องประกอบสองเรพที่องจากพระคคัมภรีรตเดริม (1) พระองคตตรคัสถนงสมคัยนคัรนทรีที่
เอลรียาหต (1 พงษตกษคัตรริยต 17) ไดข้เลรีรยงดซูหญริงมขายในบข้านศาเรฟคัทอยขางนขาอคัศจรรยต โดยผขานเลยหญริง
มขายชาวยริวจทานวนมากไป พระองคตตคัรงขข้อสคังเกตวขาหญริงคนนรีร เปป็นชาวไซดอน ซนที่งเปป็นเมพองของคน
ตขางชาตริ จากนคัรน (2) พระเยซซูตรคัสถนงเรพที่องของเอลรีชาและนาอามาน โดยกลขาววขาเอลรีชาผขานเลยคน
โรคเรพร อนจทานวนมากในอริสราเอลไปโดยรคักษานาอามานผซูข้เปป็นชาวซรีเรรียและเปป็นคนตขางชาตริใหข้
หาย ประเดป็นของพระองคตนคัรนเรรียบงขายชคัดเจน คนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขในเมพองคาเปอรนาอรุมซนที่งมรี
ลคักษณะเปป็นคนตขางชาตริไดข้รคับพระกรรุณาของพระองคตมากกวขาบรรดาคนทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างใน
เมพองนาซาเรป็ธของพวกยริว

ดคังนคัรน คนเหลขานคัรนในธรรมศาลาในวคันสะบาโตนคัรนจนงเดพอดดาลและ “ลรุกขนรนผลคักพระองคต
ออกจากเมพอง” โดยพาพระองคตไปยคังหนข้าผาหมายจะผลคักพระองคตลงไปตาย เราควรหมายเหตรุไวข้
ในการทรีที่พวกเขาถซูกแทงใจดทาและความโกรธแคข้นของพวกเขา พวกเขาไดข้เพริกเฉยตขอเงพที่อนไขตาม
บทบคัญญคัตริทรีที่สทาคคัญสองประการของยริวทรีที่หข้ามมริใหข้ประหารชรีวริตผซูข้ใดโดยปราศจากกระบวนการ
อคันเหมาะสมแถมยคังพยายามททาเชขนนคัรนในวคันสะบาโตดข้วย อยขางไรกป็ตาม เงพที่อนไขทคัรงสองประการ
นรีร จะถซูกละเมริดในอรีกสามปรีตขอมาเมพที่อพระเยซซูทรงถซูกประหารชรีวริตจรริงๆ นขาอคัศจรรยตยริที่งทรีที่พระองคต
"ทรงดทาเนรินผขานทขามกลางเขาพข้นไป” พระคคัมภรีรตมริไดข้ระบรุชคัดวขาพระองคตทรงหนรีพข้นไปไดข้หรพอ
แคขหคันไปและโดยฤทธริธ เดชของพระเจข้ากป็ทรงดทาเนรินจากไป คนเหลขานคัรนในเมพองนาซาเรป็ธอยาก
เหป็นการอคัศจรรยตในวคันนคัรน และพระเยซซูมริไดข้ทรงททาใหข้พวกเขาผริดหวคัง ถนงแมข้จะไมขใชขในแบบทรีที่
พวกเขาคริดไวข้กป็ตาม

ลก 4:31-32 พระองคย์เสดป็จลงไปถซงเมรองคาเปอรนาอทมแควด้นกาลสลมี และไดด้สนรื่งสอนเขา
ทนนั้งหลายททกวนนสะบาโต 32 คนทนนั้งปวงกป็อนศจรรยย์ใจดด้วยการสอนของพระองคย์ เพราะคลาของ



พระองคย์ประกอบดด้วยอลานาจ พระองคตจนงทรงเดรินทางขนรนไปทางทริศตะวคันออกเฉรียงเหนพอเปป็น
ระยะทางมากกวขาสามสริบไมลตไปยคังเมพองคาเปอรนาอรุม ทรีที่นคั ที่นเองพระองคต “ไดข้สคัที่งสอนเขาทคัรง
หลายทรุกวคันสะบาโต” พระองคตทรงไดข้รคับการตอบรคับทรีที่นคั ที่นดรีกวขา แตข “คนทคัรงปวงกป็อคัศจรรยตใจ
ดข้วยการสอนของพระองคต เพราะคทาของพระองคตประกอบดข้วยอทานาจ” เพราะพระองคตทรง
ประกอบไปดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  คทาสอนและคทาเทศนาของพระเยซซูจนงประกอบไปดข้วยสริทธริ
อทานาจฝขายวริญญาณ (คทาทรีที่แปลวขา อลานาจ คพอ เอป็กซออถูซทอา ซนที่งมรีความหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’)

ลก 4:33-37 มมีชายคนหนซรื่งในธรรมศาลาทมีรื่มมีผมีโสโครกเขด้าสสง เขารด้องเสมียงดนง 34 กลล่าว
วล่า "ไฮด้ พระเยซผชาวนาซาเรป็ธ ปลล่อยเราไวด้ เราเกมีรื่ยวขด้องอะไรกนบทล่านเลล่า ทล่านมาเพรรื่อจะทลาลายเรา
หรรอ เรารผด้วล่าทล่านเปป็นผ ผด้ใด ทล่านครอองคย์บรสสททธสดิ์ของพระเจด้า" 35 พระเยซผจซงตรนสหด้ามมนนวล่า "จง
นสรื่งเสมีย ออกมาจากเขาซส" เมรรื่อผมีนนนั้นไดด้ทลาใหด้เขาลด้มลงทล่ามกลางประชาชนแลด้ว กป็ออกมาจากเขา 
แตล่มสไดด้ทลาอนนตรายเขาเลย 36 คนทนนั้งปวงกป็ประหลาดใจนนกพผดกนนวล่า "คลานมีนั้เปป็นอยล่างไรหนอ 
เพราะวล่าทล่านไดด้สนรื่งผมีโสโครกดด้วยสสทธสอลานาจและดด้วยฤทธสดิ์เดช มนนกป็ออกมา" 37 กสตตสศนพทย์ของ
พระองคย์จซงไดด้เลรรื่องลรอไปททกตลาบลทมีรื่อยผล่รอบนนนั้น

ทรีที่ธรรมศาลานคัรนในเมพองคาเปอรนาอรุมมรีชายคนหนนที่ง “ทรีที่มรีผรีโสโครกเขข้าสริง” คทาทรีที่แปลวขา ผมี
(ไดมอนดิออน) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ demon และมรีความหมายเดรียวกคัน เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วขาคนๆนรีร เขข้ารขวมประชรุมทรีที่ธรรมศาลาเปป็นประจทา เหมพอนทรีที่เกริดกคับคนทคัรงหลายทรีที่ถซูกผรีสริง เจข้าผรี
ตนนรีรพซูดโดยใชข้เสรียงของชายคนนรีร  ผรีตนนรีร รข้องเสรียงดคังวขา “ไฮข้ พระเยซซูชาวนาซาเรป็ธ ปลขอยเราไวข้ 
เราเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานเลขา ทขานมาเพพที่อจะททาลายเราหรพอ เรารซูข้วขาทขานเปป็นผซูข้ใด ทขานคพอองคต
บรริสรุทธริธ ของพระเจข้า”

ผรีตนนรีร รซูข้วขาผซูข้ใดสถริตอยซูขทขามกลางพวกมคัน นขาสคังเกตวขาผรีตนนรีร เรรียกตคัวมคันเองวขา “พวกเรา” 
ซนที่งเปป็นคทาพหซูพจนต ไมขเปป็นทรีที่แนขชคัดวขามรีคนอพที่นๆอรีกในธรรมศาลานคัรนทรีที่ถซูกผรีสริงหรพอมคันกทาลคังพซูดถนง
อาณาจคักรของผรีโสโครกโดยรวม มคันกคังวลวขาพระเยซซูไดข้เสดป็จมาเพพที่อทรีที่จะพริพากษาพวกมคันเดรีดี๋ยว
นคัรนเลย พวกมคันคริดวขาพวกมคันยคังเหลพอเวลาอรีกเยอะ



พระเยซซูจนงตรคัสสทาทคับผรีตนนรีร และสคัที่งใหข้มคันออกมาจากชายคนนคัรน (ดข้วยเหตรุผลซนที่งไมขเปป็นทรีที่
ทราบแนขชคัด เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกผรีมรีแนวโนข้มทรีที่จะชอบสริงรขางกายมนรุษยต) ผรีตนนรีรยอมททาตามคทาสคัที่ง 
แตขกป็ยคังแผลงฤทธริธ ทริรงทข้ายไวข้ โดยททาใหข้ชายคนนคัรนชคักและทรุขมเขาลข้มลง เราจนงเหป็นไดข้ชคัดถนงอทานาจ
และความสามารถของพวกผรี

ประชาชนในธรรมศาลาตขางพากคันประหลาดใจและพซูดกคันถนงฤทธริธ เดชและสริทธริอทานาจ
ของพระเยซซูในการทรีที่พระองคตทรงสคัที่งพวกผรีโสโครกและพวกมคันกป็เชพที่อฟคัง กริตตริศคัพทตของพระองคต
จนงเลพที่องลพอไป “ทรุกตทาบลทรีที่อยซู ขรอบนคัรน

ลก 4:38-39 ฝล่ายพระองคย์ทรงลทกขซนั้นออกจากธรรมศาลา เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของซมีโมน
แมล่ยายซมีโมนปล่วยเปป็นไขด้หนนก เขาทนนั้งหลายจซงอด้อนวอนพระองคย์ใหด้ชล่วยหญสงนนนั้น 39 พระองคย์ทรง
ยรนอยผล่ขด้างคนเจป็บ ทรงหด้ามไขด้ ไขด้กป็หาย และในทนนใดนนนั้นแมล่ยายของซมีโมนกป็ล ทกขซนั้นปรนนสบนตสเขา
ทนนั้งหลาย แมขยายของซรีโมนเปโตรอาศคัยอยซู ขในเมพองคาเปอรนาอรุม ขข้อนรีรสามารถหคักลข้างคทาสอนของ
บางคนทรีที่เชพที่อวขาเปโตรครองตคัวเปป็นโสด แมย่ยายของเขาปขวยเปป็นไขข้หนคัก มรีคนไปตามพระเยซซูและ
พระองคตทรงยพนอยซูขขข้างคนเจป็บ “ทรงหข้ามไขข้ ไขข้กป็หาย และในทคันใดนคัรนแมขยายของซรีโมนกป็ลรุกขนรน
ปรนนริบคัตริเขาทคัรงหลาย” เหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตนรีร เกริดขนรนกขอนการทรงเรรียกเปโตรใหข้เปป็นสาวกดคัง
ทรีที่กลขาวไวข้ใน 5:11 บางทรีพระเยซซูอาจทรงเตรรียมจริตใจของเปโตรโดยทรงกระททากริจแมข้กระทคั ที่งใน
ครอบครคัวของเขาเอง

ลก 4:40-41 ครนนั้นเวลาตะวนนยอแสง ใครมมีคนเจป็บเปป็นโรคตล่างๆกป็พามาหาพระองคย์ 
พระองคย์กป็ทรงวางพระหนตถย์ถผกตด้องเขาททกคน ใหด้เขาหายโรค 41 ผมีกป็ออกมาจากคนหลายคนดด้วย 
รด้องวล่า "ทล่านเปป็นพระครสสตย์พระบทตรของพระเจด้า" ฝล่ายพระองคย์กป็ทรงหด้ามมสใหด้มนนพผด เพราะวล่า
มนนรผด้แลด้ววล่าพระองคย์เปป็นพระครสสตย์ พอตกเยป็น คนอพที่นๆอรีกมากมายทรีที่เจป็บปขวยดข้วยโรคตขางๆกป็ถซูก
นทามายคังพระองคตและ “พระองคตกป็ทรงวางพระหคัตถตถซูกตข้องเขาทรุกคน ใหข้เขาหายโรค” นอกจากนรีร  
พวกผรีกป็ถซูกขคับออกจากคนจทานวนมากซนที่งพวกมคันกป็ยอมรคับทคันทรีวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด “พระ
ครริสตตพระบรุตรของพระเจข้า” ไมขเปป็นทรีที่ทราบแนขชคัดวขาเพราะเหตรุใดพระเยซซูถนงทรงตข้องการใหข้เกป็บ



เรพที่องนรีร เปป็นความลคับไวข้กขอน อาจเปป็นไปไดข้วขาเวลาทรีที่พระองคตจะทรงเปริดเผยพระองคตเองในฐานะ
พระเมสสริยาหตแกขปวงชนยคังมาไมขถนง

ลก 4:42-44 ครนนั้นรทล่งเชด้าพระองคย์เสดป็จออกไปยนงทมีรื่เปลมีรื่ยว ประชาชนเทมีรื่ยวเสาะหา
พระองคย์ ครนนั้นพบแลด้วกป็หนล่วงเหนมีรื่ยวพระองคย์ไวด้ไมล่ใหด้ไปจากเขา 43 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า
"เราตด้องไปประกาศเรรรื่องอาณาจนกรของพระเจด้าแกล่เมรองอรรื่นดด้วย เพราะวล่าทมีรื่เราไดด้รนบใชด้มากป็เพราะ
เหตทนมีนั้เอง" 44 พระองคย์ทรงประกาศในธรรมศาลาทนรื่วแควด้นกาลสลมี พอรรุขงเชข้าวคันตขอมา พระเยซซูกป็
เสดป็จออกไปยคังทรีที่เปลรีที่ยวโดยรอบ กระนคัรน ประชาชนในเมพองคาเปอรนาอรุมกป็เทรีที่ยวเสาะหา
พระองคต พบพระองคต และขอรข้องใหข้พระองคตทรงอยซู ขตขอกคับพวกเขา พระเยซซูทรงปฏริเสธโดยตรคัส
วขา “เราตข้องไปประกาศเรพที่องอาณาจคักรของพระเจข้าแกขเมพองอพที่นดข้วย เพราะวขาทรีที่เราไดข้รคับใชข้มากป็
เพราะเหตรุนรีร เอง” พระองคตจนงทรงเทศนาในธรรมศาลาอพที่นๆของแควข้นกาลริลรี

*****
ภนพรวมของลลกน 5: บทททที่หว้าของหนดังสชอลถูการวบรวมเหตบุการณย์ททที่เกทที่ยวขว้องกดันหว้าหรชอ

หกเหตบุการณย์ในการรดับใชว้เบชขึ้องตว้นของพระเยซถูทดัที่วแควว้นกาลดิลท ไดว้แกย่ (1) การจดับปลาไดว้อยย่างนย่า
อดัศจรรยย์และการทรงเรทยกเปโตร ยากอบ และยอหย์น (2) การรดักษาคนโรคเรชขึ้อนคนหนซที่งใหว้หาย 
(3) คนเปป็นอดัมพาตททที่ถถูกหยย่อนลงมาทางหลดังคาไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (4) การทรงเรทยกเลวท 
(มดัทธดิว) (5) คสาตอบของพระเยซถูททที่มทตย่อคสาวดิพากษย์วดิจารณย์ และ (6) คสาอบุปมาเรชที่องเสชขึ้อและถบุงหนดัง
ใหมย่

ลก 5:1-5 ตล่อมาครนนั้นเมรรื่อประชาชนกลาลนงเบมียดเสมียดพระองคย์เพรรื่อฟนงพระวจนะของ
พระเจด้า พระองคย์ทรงยรนอยผล่ทมีรื่ฝนรื่งทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นเรรอ
สองลลาจอดอยผล่รสมฝนรื่งทะเลสาบนนนั้น แตล่ชาวประมงขซนั้นจากเรรอแลด้วกลาลนงซนกอวนอยผล่ 3 พระองคย์จซง
เสดป็จลงเรรอลลาหนซรื่ง เปป็นเรรอของซมีโมน และทรงขอใหด้เขาถอยไปจากฝนรื่งหนล่อยหนซรื่ง แลด้วพระองคย์
ทรงนนรื่งลงสอนประชาชนจากเรรอนนนั้น 4 เมรรื่อพระองคย์ตรนสสอนเสรป็จแลด้ว จซงตรนสแกล่ซมีโมนวล่า "จง
ถอยออกไปทมีรื่นลนั้าลซกหยล่อนอวนตล่างๆลงจนบปลา" 5 ซมีโมนทผลตอบพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า 



ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายทอดอวนครนยนงรทล่ง ไมล่ไดด้อะไรเลย แตล่ขด้าพระองคย์จะหยล่อนอวนลงตามพระ
ดลารนสของพระองคย์"

นรีที่ยคังเปป็นตอนแรกๆของการรคับใชข้ของพระเยซซูอยซู ข พระองคตยคังทรงประทคับอยซูขในแควข้นกาลริ
ลรีและทะเลสาบเยนเนซาเรท (กาลริลรี) ฝซูงชนแหขกคันมาเพพที่อทรีที่จะฟคังพระองคตและเหป็นการอคัศจรรยต
ตขางๆของพระองคต ขณะทรีที่พระองคตทรงสอนอยซูขทรีที่รริมนทรา พระองคตกป็เสดป็จลงเรพอลทาหนนที่งของชาว
ประมงคนหนนที่งในพพรนทรีที่และทรงขอใหข้เขาถอยเรพอไปจากฝคัที่งหนขอยหนนที่ง (เพพที่อทรีที่พระองคตจะทรงใชข้
เรพอลทานรีร เปป็นธรรมาสนตสคัที่งสอน) ทรีที่นคัที่นเอง “พระองคตทรงนคัที่งลงสอนประชาชนจากเรพอนคัรน”

หลคังจากทรงสคัที่งสอนเสรป็จแลข้ว พระองคตกป็ทรงสคัที่งเปโตร (อยซูขในรซูปประโยคคทาสคัที่ง) “จงถอย
ออกไปทรีที่นทร าลนกหยขอนอวนตขางๆลงจคับปลา” เปโตรทคักทข้วงวขาพวกเขา (ซนที่งเปป็นชาวประมงทรีที่หา
ปลาเปป็นอาชรีพและจคับปลาขาย) ทอดอวนตลอดทคัรงคพน (ซนที่งเปป็นเวลาในการหาปลา) และจคับปลา
ไมขไดข้เลย อยขางไรกป็ตาม ตอนนรีรกป็เรริที่มสายแลข้วและอาจเกพอบเทรีที่ยงแลข้วดข้วย แมข้กระนคัรนเปโตรกป็ตอบ
กลคับไปวขา “แตขขข้าพระองคตจะหยขอนอวนลงตามพระดทารคัสของพระองคต”

ลก 5:6-11 เมรรื่อเขาหยล่อนลงแลด้ว กป็ลด้อมปลาไวด้เปป็นอนนมาก จนอวนของเขาขาด 7 เขา
จซงทลาสลาคนญแกล่ผผด้รล่วมงานทมีรื่อยผล่ในเรรออมีกลลาหนซรื่งใหด้มาชล่วย เขากป็มาชล่วย แลด้วไดด้ปลาเตป็มเรรอทนนั้งสอง
ลลา จนเรรอเรสรื่มจมลง 8 ฝล่ายซมีโมนเปโตรเมรรื่อเหป็นดนงนนนั้น กป็กราบลงทมีรื่พระชานทของพระเยซผทผลวล่า
"โอ พระองคย์เจด้าขด้า ขอเสดป็จไปใหด้หล่างจากขด้าพระองคย์เถสด เพราะวล่าขด้าพระองคย์เปป็นคนบาป"
9 เพราะวล่าเขากนบคนทนนั้งหลายทมีรื่อยผล่ดด้วยกนนประหลาดใจดด้วยปลาเปป็นอนนมากทมีรื่เขาจนบไดด้นนนั้น
10 ยากอบและยอหย์นบทตรชายของเศเบดมี ผผด้รล่วมงานกนบซมีโมนกป็ประหลาดใจเหมรอนกนน พระเยซผ
ตรนสแกล่ซมีโมนวล่า "อยล่ากลนวเลย ตนนั้งแตล่นมีนั้ไปทล่านจะเปป็นผผด้จนบคน" 11 เมรรื่อเขานลาเรรอมาถซงฝนรื่งแลด้ว เขา
กป็ละทสนั้งสสรื่งสารพนด และตามพระองคย์ไป

เหป็นไดข้ชคัดวขาการอคัศจรรยตหนนที่งก ทาลคังเกริดขนรน พวกเขาจคับปลาไดข้เปป็นจทานวนมาก “จนอวน
ของเขาขาด” เปโตร (กคับผซูข้ชขวยอรีกคนทรีที่ไมขถซูกระบรุชพที่อ) กป็เรรียกเพพที่อนรขวมงานในเรพออรีกลทาหนนที่งทรีที่อยซู ข
ตริดกคัน (ซนที่งอาจยคังเกยหาดอยซูข) ใหข้มาชขวย เมพที่อคนเหลขานคัรนมาแลข้ว ปลาทรีที่จคับไดข้กป็เยอะเสรียจนเรพอทคัรง
สองลทาเรริที่มจมลง



จรุดประสงคตของการอคัศจรรยตนรีร เรริที่มปรากฏชคัดเจน ประการแรก เมพที่อไดข้เหป็นฤทธริธ เดชอคัน
แสนอคัศจรรยตเชขนนคัรนเปโตรกป็เกริดอาการฟข้องใจตขอพระพคักตรตพระเจข้าผซูข้บรริสรุทธริธ ทรีที่เสดป็จมารคับสภาพ
เนพรอหนคังผซูข้ทรงอยซูขตขอหนข้าเขา เขาททาไดข้แตขเพรียงลข้มตคัวลงตขอพระพคักตรตพระเยซซูและโพลขงออกมาวขา
“โอ พระองคตเจข้าขข้า ขอเสดป็จไปใหข้หขางจากขข้าพระองคตเถริด เพราะวขาขข้าพระองคตเปป็นคนบาป” ทคัรง
เขาและเพพที่อนรขวมงาน คพอยากอบและยอหตน ผซูข้เปป็นบรุตรชายของเศเบดรี ตขางพากคันประหลาดใจ นคัที่น
ยริที่งนขาประทคับใจเขข้าไปใหญขเมพที่อเราเหป็นวขาชายเหลขานรีร เปป็นชาวประมงมพออาชรีพ

พระเยซซูทรงใชข้การอคัศจรรยตนรีร เพพที่อเปป็นโอกาสในการเปลรีที่ยนแปลงทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขานคัรน 
พระองคตทรงเรรียกเปโตร ยากอบและยอหตนใหข้เขข้าสซูขการรคับใชข้ “อยขากลคัวเลย ตคัรงแตขนรีร ไปทขานจะ
เปป็นผซูข้จคับคน” พอเอาเรพอขนรนฝคัที่งเสรป็จ “เขากป็ละทริรงสริที่งสารพคัด และตามพระองคตไป” เราเหป็นถนงภาพ
ประกอบทรีที่ชคัดเจนของการเปป็นสาวก การอรุทริศตคัว และความสคัตยตซพที่อ นอกจากนรีร  ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขา
พวกเขาละทริรงสริที่งสารพคัดกป็ยริที่งนขายกยของมากขนรนไปอรีกเพราะพวกเขาเพริที่งจคับปลาไดข้เยอะทรีที่สรุดเทขาทรีที่
เคยจคับมาไดข้ในอาชรีพการเปป็นชาวประมงของตน ถนงกระนคัรนพวกเขากป็ละทริรงทรุกสริที่งเพพที่อตริดตามพระ
เยซซูไป บางคนไดข้บรรยายถนงความเชพที่อ (faith)ไวข้วขา forsaking all, I trust Him  (สละทดิขึ้งสดิที่ง
สารพดัด ขว้าวางใจพระองคย์)

ลก 5:12-15 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงอยผล่ในเมรองหนซรื่ง ดผเถสด มมีคนเปป็นโรคเรรนั้อนเตป็มทนนั้งตนว 
เมรรื่อเขาเหป็นพระเยซผกป็ซบหนด้าลงถซงดสน อด้อนวอนทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า เพมียงแตล่
พระองคย์จะโปรดกป็จะทรงบนนดาลใหด้ขด้าพระองคย์สะอาดไดด้" 13 พระองคย์ทรงยรรื่นพระหนตถย์ถผกตด้อง
เขาแลด้วตรนสวล่า "เราพอใจแลด้ว จงสะอาดเถสด" ในทนนใดนนนั้นโรคเรรนั้อนของเขากป็หาย 14 พระองคย์จซง
กลาชนบเขาไมล่ใหด้บอกผผด้ใด และตรนสวล่า "แตล่จงไปแสดงตนวแกล่ปทโรหสต และถวายเครรรื่องบผชาสลาหรนบ
คนทมีรื่หายโรคเรรนั้อนแลด้วตามซซรื่งโมเสสไดด้สนรื่งไวด้ เพรรื่อเปป็นหลนกฐานตล่อคนทนนั้งหลายวล่าเจด้าหายโรค
แลด้ว" 15 แตล่กสตตสศนพทย์ของพระองคย์ยสรื่งเลรรื่องลรอไป และประชาชนเปป็นอนนมากมาชทมนทมกนนเพรรื่อจะ
ฟนงพระองคย์ และรนบการรนกษาโรคตล่างๆของเขา

ถนงแมข้วขาพระองคตไดข้ทรงรคักษาคนทรีที่เจป็บไขข้ไปมากมายแลข้ว (4:40) ในแควข้นนคัรน แตขในเมพอง
หนนที่งทรีที่ไมขถซูกระบรุชพที่อไวข้ในแควข้นกาลริลรี “มรีคนเปป็นโรคเรพรอนเตป็มทคัรงตคัว เมพที่อเขาเหป็นพระเยซซูกป็ซบ



หนข้าลงถนงดรินอข้อนวอนทซูลพระองคตวขา "พระองคตเจข้าขข้า เพรียงแตขพระองคตจะโปรดกป็จะทรงบคันดาล
ใหข้ขข้าพระองคตสะอาดไดข้"” เราควรหมายเหตรุไวข้วขา (1) ชายผซูข้นรีร ไมขเพรียงเปป็นโรคเรพรอนเทขานคัรน แตขยคัง
เปป็นโรคเรพรอนเตป็มทดัขึ้งตดัวดข้วย (2) แมข้กระนคัรนเขากป็ไมขสงสคัยเลยเกรีที่ยวกคับความสามารถของพระเยซซู
ในการรคักษาเขาใหข้หาย เขาหขวงเพรียงเรพที่องเดรียววขาพระเยซซูจะทรงยอมรคักษาเขาหรพอไมข ดคังนคัรนเขา
จนง “อข้อนวอนพระองคต” (คพอ อธริษฐานตขอพระองคต) (3) ความเชพที่อในสขวนของเขานคัรนเขข้มแขป็งและ
ปรากฏชคัดเจน ความหวคังเดรียวทรีที่เขามรีอยซู ขกป็คพอ การหคันมาวางใจในพระเยซซู พระเยซซูจนง “ทรงยพที่น
พระหคัตถตถซูกตข้องเขาแลข้วตรคัสวขา "เราพอใจแลข้ว จงสะอาดเถริด" ในทคันใดนคัรนโรคเรพรอนของเขากป็
หาย” ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาสริที่งทรีที่ททาใหข้พระเยซซูทรงกระททากริจอยขางนขาอคัศจรรยตคพอ ความเชพที่ออคันเรรียบ
งขายของชายคนนรีรทรีที่มรีในพระองคต ความหวคังเดรียวของเขาคพอ การวางใจพระเยซซู นคั ที่นแหละทรีที่ททาใหข้
พระเยซซูทรงรคักษาเขาใหข้หาย

พระเยซซูจนงทรงสคัที่งเขาใหข้ไปหาปรุโรหริตและปฏริบคัตริตามบคัญญคัตริตขางๆของพวกเลวรี (ในเลวรี
นริตริ 13-14) เกรีที่ยวกคับพริธรีชทาระตามทรีที่มรีก ทาหนดไวข้ “เพพที่อเปป็นหลคักฐานตขอคนทคัรงหลาย” วลรีสรุดทข้ายนรีร
สอนอะไรเราหลายอยขาง พระเยซซูไมขเพรียงทรงรคักษาเขาใหข้หายเพราะความเมตตากรรุณาและเพราะ
ชายโรคเรพรอนคนนรีรวางใจพระองคตเทขานคัรน แตขเพพที่อเปป็นคทาพยานตขอพวกปรุโรหริตเชพรอสายอาโรนดข้วย 
เมลป็ดพคันธรุตแหขงการกลคับใจรคับเชพที่อของพวกเขาก ทาลคังถซูกหวขานอยซูข ดคังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ในกริจการ 6:7 
หลายปรีตขอมาปรุโรหริตกลรุขมใหญข “ไดข้เชพที่อฟคังในความเชพที่อนคัรน” นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงกทาชคับ
ชายผซูข้นรีรมริใหข้บอกผซูข้ใดวขาใครรคักษาเขาใหข้หาย เวลาแหขงการเปริดเผยพระองคตตขอสาธารณชนยคังมาไมข
ถนง ยคังตข้องมรีการเตรรียมการอรีกเยอะ กระนคัรน กริตตริศคัพทตของพระองคตกป็เลพที่องลพอไปทคั ที่วแวขนแควข้นนคัรน
จนฝซูงชนหมซูขใหญขไดข้มาฟคังพระองคตและรคับการรคักษาใหข้หายจากโรคตขางๆของพวกเขา

ลก 5:16 เราเหป็นแบบอยขางของพระบรุตรของพระองคตตรงนรีร  แตล่พระองคย์เสดป็จออก
ไปในทมีรื่เปลมีรื่ยว และทรงอธสษฐาน พระเยซซูไดข้เสดป็จมาเพพที่อททาความรซูข้จคักกคับทรุขงหญข้า ปขาไมข้ และ
หรุบเขาเปป็นอยขางดรี คทาทรีที่แปลวขา ทมีรื่เปลมีรื่ยว (เอะเรมอส) มรีความหมายวขา ทรีทๆี่ ไมขมรีคนอยซูข หรพอเราอาจ
เรรียกไดข้วขาเปป็น ‘ขข้างนอกในชนบท’ ความจรริงทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขากป็คพอวขาพระองคตทรงใชข้เวลาตามลทาพคัง
กคับพระเจข้าเพพที่ออธริษฐาน



ลก 5:17 คราวนนนั้นวนนหนซรื่งเมรรื่อพระองคย์ทรงสนรื่งสอนอยผล่ มมีพวกฟารสสมีและพวกธรรมา
จารยย์ฝล่ายพระราชบนญญนตสนนรื่งอยผล่ดด้วย เปป็นผผด้มาจากททกเมรองในแควด้นกาลสลมี แควด้นยผเดมีย และจากกรทง
เยรผซาเลป็ม ฤทธสดิ์เดชขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้ากป็สถสตอยผล่เพรรื่อจะรนกษาเขาใหด้หายโรค ถนงแมข้การรคับใชข้ใน
ตอนแรกของพระเยซซูเกริดขนรนในแควข้นกาลริลรีเปป็นหลคัก แตขขขาวเกรีที่ยวกคับพระเยซซูและการรคับใชข้ของ
พระองคตกป็แพรขสะพคัดไปจนถนงกรรุงเยรซูซาเลป็มและพวกผซูข้ใหญขแหขงศาสนายริว ดคังนคัรน “พวกฟารริสรี
และพวกธรรมาจารยตฝขายพระราชบคัญญคัตริ”  ไมขใชขจากแคขพพรนทรีที่โดยรอบเทขานคัรน แตขจากทรุกเมพองใน
แควข้นกาลริลรี แควข้นยซูเดรีย และกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่อยซู ขทางใตข้ดข้วยกป็โผลขมาเพพที่อสคังเกตการณตสริที่งทรีที่ก ทาลคัง
เกริดขนรน

ในวคันนคัรนเองขณะทรีที่พระองคตก ทาลคังทรงสคัที่งสอนอยซูข “ฤทธริธ เดชขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากป็สถริต
อยซูขเพพที่อจะรคักษาเขาใหข้หายโรค” การอคัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูไมขเพรียงเปป็นการกระททากริจซนที่งแสดง
ถนงพระเมตตากรรุณาของพระองคตเทขานคัรน แตขยคังเปป็นสริที่งทรีที่ยพนยคันและแจข้งใหข้พวกผซูข้ใหญขแหขง
อริสราเอลทราบดข้วยวขาพระเมสสริยาหตและพระมหากษคัตรริยตของพวกเขาสถริตอยซู ขทขามกลางพวกเขา
แลข้ว

ลก 5:18-20 และดผเถสด มมีผผด้หามคนอนมพาตคนหนซรื่งนอนบนทมีรื่นอน และเขาหาชล่องทมีรื่จะ
หามคนอนมพาตนนนั้นเขด้ามาวางตรงพระพนกตรย์ของพระองคย์ 19 เมรรื่อหาชล่องเอาเขด้ามาไมล่ไดด้เพราะ
คนมาก เขาจซงขซนั้นไปบนดาดฟด้าหลนงคาบด้านหยล่อนคนอนมพาตลงมา ทนนั้งทมีรื่นอนตามชล่องกระเบรนั้อง
ตรงกลางหมผล่คนตล่อพระพนกตรย์พระเยซผ 20 เมรรื่อพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นความเชรรื่อของเขาทนนั้ง
หลาย พระองคย์จซงตรนสกนบคนอนมพาตวล่า "บทรทษเออ๋ย บาปของเจด้าไดด้รนบการอภนยแลด้ว"

ในวคันนคัรนเอง ชายคนหนนที่งทรีที่เปป็นอคัมพาตถซูกพามาหาพระเยซซู ไมขเปป็นทรีที่แนขชคัดวขามคันเปป็น
เพราะความเชพที่อของเขาหรพอของเพพที่อนๆของเขาทรีที่จซูงใจพวกเขาใหข้พาเขามาหาพระเยซซู อยขางไร
กป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาเพพที่อนๆของเขานคัรนไมขยขอทข้อจรริงๆในการพยายามพาเขาใหข้มาอยซู ขตขอพระพคักตรต
พระเยซซู กระนคัรนเพราะฝซูงชนจทานวนมหาศาลพวกเขาจนงตข้องหาวริธรีอพที่นเพพที่อเขข้าถนงพระเยซซู พระเยซซู
ก ทาลคังสคัที่งสอนอยซูขในบข้าน (มรีการพซูดถนงดาดฟด้าหลนงคาบด้าน ถนงแมข้คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (โดมา) กป็แปลไดข้
ดข้วยวขา ‘อาคารหลคังหนนที่ง’ ซนที่งเปป็นอาคารแบบใดกป็ไดข้ ไมขวขาในกรณรีใด เพพที่อนๆของชายอคัมพาตคน



นรีรกป็หามเขาบนททที่นอนของเขา (นคัที่นคพอ เปลเลป็กๆหรพอแครข) ขนรนไปบนหลคังคาของบข้านหลคังนคัรน ขข้อ
เทป็จจรริงทรีที่วขาวคัสดรุมรุงหลคังคาคพอ กระเบพรอง (ซนที่งใชข้กคันแพรขหลายในโลกของชาวโรมและแถบ
เมดริเตอรตเรเนรียน) กป็บขงบอกวขาหลคังคานรีรถซูกยาชคันไวข้ อยขางไรกป็ตาม ยาชคันอาจมรีอยซูขนข้อยในบรริเวณ
นคัรนของหลคังคา กระนคัรน พวกเขากป็สามารถรพรอกระเบพรองทรีที่จทาเปป็นออกไปและหยขอนเพพที่อนของพวก
เขาลงไปตามชของจนไปถนงทรีที่ๆพระเยซซูประทคับอยซูข มคันเปป็นการกระททาทรีที่ยากลทาบากและตข้องใชข้
ความพยายามเปป็นพริเศษอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกเขาตคัรงใจทรีที่จะใหข้เพพที่อนของพวกเขาไดข้รคับการรคักษา
ใหข้หาย

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูซนที่งเขข้าใจการกระททาทคัรงหมดนรีรและเหป็นความเชพที่อของพวกเขากป็ตรคัส
แกขชายคนนคัรนวขา “บรุรรุษเอด๋ย บาปของเจข้าไดข้รคับการอภคัยแลข้ว” ตรงนรีร เราจนงเหป็นความสคัมพคันธตทรีที่
ชคัดเจนระหวขางการยกโทษบาปและความเชพที่อ

ลก 5:21-26 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมีเรสรื่มคสดในใจวล่า "คนนมีนั้ทมีรื่พผดหมสรื่น
ประมาทเปป็นผผด้ใดเลล่า ใครจะยกความผสดบาปไดด้เวด้นแตล่พระเจด้าเทล่านนนั้น" 22 แตล่เมรรื่อพระเยซผทรง
ทราบความคสดของเขา พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ไฉนทล่านทนนั้งหลายจซงคสดในใจอยล่างนมีนั้

พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีทรีที่อยซู ขทรีที่นคัที่นซนที่งมาจากกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อมาดซูเหตรุการณตเหลขา
นรีรตขางตกตะลนงอข้าปากคข้าง พวกเขาเรริที่มพซูดกคันวขา “ใครจะยกความผริดบาปไดข้เวข้นแตขพระเจข้าเทขานคัรน”
นคัที่นเปป็นขข้อสรรุปทรีที่พระเยซซูทรงอยากใหข้พวกเขาคริด สขวนหนนที่งของเหตรุการณตทรีที่เพริที่งเกริดขนรนนรีรกป็เพพที่อ
แสดงใหข้เหป็นความเปป็นพระเจข้าของพระองคตผซูข้ประทคับอยซู ขตขอหนข้าพวกเขา นขาเศรข้าทรีที่พวกเขามองไมข
เหป็น แทนทรีที่จะตระหนคักวขาพระเจข้าทรงอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว พวกเขากลคับททาไดข้แตขกลขาวหา
พระองคตวขาพซูดหมริที่นประมาท

แนขนอนทรีที่พระเยซซูทรงทราบถนงความคริดทรีที่มพดบอดของพวกเขา ดคังนคัรนพระองคตจนงตรคัสถาม
วขา 23 ทมีรื่จะวล่า `บาปของเจด้าไดด้รนบการอภนยแลด้ว' หรรอจะวล่า `จงลทกขซนั้นเดสนไปเถสด' นนนั้นขด้างไหนจะ
งล่ายกวล่ากนน 24 แตล่เพรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะไดด้รผด้วล่า บ ทตรมนทษยย์มมีฤทธสดิ์อลานาจในโลกทมีรื่จะโปรดยกความ
ผสดบาปไดด้" (พระองคย์จซงตรนสสนรื่งคนอนมพาตวล่า) "เราสนรื่งเจด้าวล่า จงลทกขซนั้นยกทมีรื่นอนไปบด้านของเจด้า
เถสด" 25 ในทนนใดนนนั้น เขาจซงลทกขซนั้นตล่อหนด้าคนทนนั้งปวง ยกทมีรื่นอนซซรื่งเขาไดด้นอนนนนั้น กลนบไปบด้าน



ของตน พลางรด้องสรรเสรสญพระเจด้า 26 คนทนนั้งปวงกป็อนศจรรยย์ใจและไดด้สรรเสรสญพระเจด้า ตล่างเตป็ม
ไปดด้วยความกลนวและพผดวล่า "วนนนมีนั้เราไดด้เหป็นสสรื่งแปลกประหลาด" ประเดป็นของพระเยซซูนคัรนทคัรง
เรรียบงขายและชคัดเจน มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงยกโทษบาปไดข้ และมรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรง
รคักษาใหข้หายไดข้ พระองคตไดข้ทรงกระททาทคัรงสองอยขาง มรีแตขหคัวใจทรีที่มพดบอดเพราะความไมขเชพที่อ
เทขานคัรนทรีที่ไมขอาจเขข้าใจสริที่งนรีร ไดข้

พวกคนทรีที่เหลพอในหมซูขฝซูงชนวคันนคัรนกป็อคัศจรรยตใจยริที่งนคัก แตขพวกเขากป็สรรเสรริญพระเจข้า พวก
เขาออกความเหป็นวขาพวกเขาไดข้เหป็น “สริที่งแปลกประหลาด” ในวคันนคัรน คทาทรีที่แปลวขา สสรื่งแปลก
ประหลาด (พาราดอซอส) มรีความหมายวขา ‘เหลพอเชพที่อ’ หรพอ ‘เยรีที่ยมสรุดๆ’ เหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนนคัรนกป็
เปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ (คทาภาษาอคังกฤษ paradox กป็มาจากคทานรีร )

ลก 5:27-29 ภายหลนงเหตทการณย์เหลล่านมีนั้พระองคย์ไดด้เสดป็จออกไป และทอดพระเนตรเหป็น
คนเกป็บภาษมีคนหนซรื่ง ชรรื่อเลวมีนนรื่งอยผล่ทมีรื่ดล่านเกป็บภาษมี พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "จงตามเรามาเถสด" 28
เขากป็ละทสนั้งสสรื่งสารพนด ลทกขซนั้นตามพระองคย์ไป 29 เลวมีไดด้จนดใหด้มมีการเลมีนั้ยงใหญล่ในเรรอนของตนเพรรื่อ
เปป็นเกมียรตสยศแกล่พระองคย์ มมีคนมากมายเปป็นคนเกป็บภาษมีและคนอรรื่นๆมาเอนกายลงรนบประทาน
ดด้วยกนน

หลคังจากนคัรน (เวลาไมขไดข้ระบรุไวข้ชคัดเจน) พระเยซซูกป็ทรงพบกคับ “คนเกป็บภาษรีคนหนนที่ง ชพที่อเลวรี
นคัที่งอยซูขทรีที่ดขานเกป็บภาษรี” คนเกป็บภาษรีของโรมเปป็นนายหนข้า (ในกรณรีนรีรคพอ ยริวคนหนนที่งดคังทรีที่ระบรุไวข้ใน
ชพที่อเลวรี) ทรีที่ตกลงทรีที่จะรขวมงานกคับพวกโรมในฐานะเปป็นคนเกป็บภาษรีตามสคัญญาจข้าง กลขาวในคทาพซูด
ปคัจจรุบคันกป็คพอ เขาเปป็นเจข้าหนข้าทรีที่สรรพากรนคัที่นเอง หากนคัที่นยคังไมขเปป็นภาระหนคักพอ เราควรจทาไวข้วขา
ในการททาเชขนนคัรน เลวรีกป็ไดข้ตกลงทรีที่จะเปป็นนายหนข้าใหข้ก คับรคัฐบาลโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคังและ
ปกครองชนชาตริของพวกเขาโดยใชข้ก ทาลคัง นอกจากนรีร  พวกโรมกป็หคันเสรียไปอรีกทางโดยเปริดโอกาส
ใหข้พวกนายหนข้าเกป็บภาษรีของพวกเขาเรรียกเกป็บภาษรีในอคัตราเทขาใดกป็ไดข้ทรีที่ตลาดรคับไหว โดยเอาเงริน
สขวนเกรินทรีที่เรรียกเกป็บไดข้เขข้ากระเปด๋าตคัวเอง เราจนงกลขาวไดข้วขาพวกคนเกป็บภาษรีไมขใชขคนทรีที่เปป็นทรีที่นริยม
ชมชอบ กระนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสกคับเลวรี (หรพอเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ มคัทธริว) วขา “จงตามเรามาเถริด” การ
ทรงเรรียกทรีที่พระเยซซูทรงมรีตขอเลวรีนคัรนไมขใชขคทาขอรข้อง แตขเปป็นคทาสคัที่ง ประโยคนรีรอยซูขในรซูปคทาสคัที่ง



เหป็นไดข้ชคัดวขา องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราตรคัสดข้วยสริทธริอทานาจฝขายวริญญาณเพราะวขาเลวรี 
“ละทริรงสริที่งสารพคัด ลรุกขนรนตามพระองคตไป” ทคันทรี ถนงแมข้สภาพการณตแวดลข้อมของเขาจะแตกตขาง
จากเปโตร ยากอบ และยอหตนกขอนหนข้านรีร ในบทนรีร  แตขเขากป็เหมพอนกคับคนเหลขานคัรนตรงทรีที่เขาละทริรง
สริที่งสารพคัดและตริดตามพระเยซซูไป ในการททาเชขนนคัรน เขากป็เทขากคับทริรงธรุรกริจททาเงรินไปเสรีย แตขนรีที่เปป็น
อรีกครคัร งทรีที่การเปป็นสาวกนคัรนเรริที่มตข้นดข้วยความเตป็มใจทรีที่จะมอบถวายทรุกสริที่ง

ดข้วยเหตรุนรีร  เลวรี (มคัทธริว) จนงจคัดใหข้มรีการเลรีรยงใหญขในบข้านของตนซนที่งบขงบอกวขาเขาเปป็นคนมรี
ฐานะ เขาไมขเพรียงเชริญพระเยซซูเทขานคัรน แตขยคัง “มรีคนมากมายเปป็นคนเกป็บภาษรีและคนอพที่นๆมา
เอนกายลงรคับประทานดข้วยกคัน”

ลก 5:30-32 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์ของเขา และพวกฟารสสมีกระซสบบล่นตสพวกสาวกของ
พระองคย์วล่า "เหตทไฉนพวกทล่านมากสนและดรรื่มรล่วมกนบพวกเกป็บภาษมีและพวกคนบาป" 31 พระเยซผ
ตรนสตอบเขาวล่า "คนปกตสไมล่ตด้องการหมอ แตล่คนเจป็บตด้องการหมอ 32 เรามสไดด้มาเพรรื่อจะเรมียกคนทมีรื่
เหป็นวล่าตนวชอบธรรม แตล่มาเรมียกคนบาปใหด้กลนบใจเสมียใหมล่"

อาจเปป็นไปไดข้วขานรีที่เปป็นเมพองเดรียวกคับทรีที่พระเยซซูทรงรคักษาชายทรีที่เปป็นอคัมพาตใหข้หาย คพอ คน
ทรีที่ถซูกหยขอนลงมาทางหลคังคา แตขกป็หลคังจากนคัรนไมขนาน เปป็นไปไดข้ทรีที่วขาพวกธรรมาจารยตและพวกฟา
รริสรีพวกเดรียวกคันนรีรทรีที่วริจารณตพระองคตทรีที่ยกโทษบาปของชายคนนคัรนตอนนรีรกป็ยริที่งวริจารณตหนคักกวขาเดริม 
พวกเขาถามพระองคตดข้วยใจทรีที่จข้องจคับผริดอยขางเหป็นไดข้ชคัดวขา “เหตรุไฉนพวกทขานมากรินและดพที่มรขวม
กคับพวกเกป็บภาษรีและพวกคนบาป” ถนงแมข้พวกเขาพซูดความจรริงอยซู ขหนขอยหนนที่งตรงทรีที่วขาพระเยซซูทรง
ประทคับนคัที่งในทรีที่ของพวกคนมคักเยาะเยข้ย แตขพวกเขากป็พลาดความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขกวขาไปในเรพที่องทรีที่วขา
พระองคตทรงเขข้าถนงจริตใจของพวกคนบาป ขข้อยกเวข้นเดรียวของกฎเรพที่องการแยกตคัวจากพวกคนบาป
กป็คพอ เมพที่อเราจะนทาขขาวประเสรริฐไปยคังพวกเขา นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่วขา พวกฟารริสรีชอบตริทรีที่มรีใจแขป็ง
กระดข้างและคริดวขาตคัวเองชอบธรรมเหลขานรีร ไดข้เปริดเผยใหข้เหป็นถนงการทรีที่ตนขาดความเขข้าใจฝขาย
วริญญาณอยขางสริรนเชริง

พระเยซซูตรคัสตอบดข้วยความจรริงทรีที่ทริที่มแทงจริตใจ “คนปกตริไมขตข้องการหมอ แตขคนเจป็บ
ตข้องการหมอ” จากนคัรนดข้วยความชคัดแจข้งเหมพอนกคับแสงทรีที่สของผขานทะลรุหมอก พระองคตกป็ตรคัสวขา 
“เรามริไดข้มาเพพที่อจะเรรียกคนทรีที่เหป็นวขาตคัวชอบธรรม แตขมาเรรียกคนบาปใหข้กลคับใจเสรียใหมข” แกขนแทข้



แหขงการรคับใชข้ของพระเยซซูจนงถซูกนทาเสนอออกมาในรซูปแบบทรีที่กลคั ที่นกรองแลข้ว มคันยคังสพบเนพที่องตขอมา
จนถนงทรุกวคันนรีร ในพระมหาบคัญชา

ลก 5:33-35 เขาทนนั้งหลายทผลพระองคย์วล่า "ทลาไมพวกศสษยย์ของยอหย์นถรออดอาหาร
เนรองๆและอธสษฐานอด้อนวอน และศสษยย์ของพวกฟารสสมีกป็ถรอเหมรอนกนน แตล่สาวกของทล่านกสนและ
ดรรื่ม" 34 ฝล่ายพระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านจะใหด้สหายของเจด้าบล่าวอดอาหารเมรรื่อเจด้าบล่าวยนงอยผล่กนบ
เขากระนนนั้นหรรอ 35 แตล่วนนนนนั้นจะมาถซงเมรรื่อเจด้าบล่าวจะตด้องจากสหายไป ในวนนนนนั้นสหายจะถรออด
อาหาร"

นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่ดข้วยใจทรีที่จข้องจคับผริดอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีบขนวขา 
“ททาไมพวกศริษยตของยอหตนถพออดอาหารเนพองๆและอธริษฐานอข้อนวอน และศริษยตของพวกฟารริสรีกป็
ถพอเหมพอนกคัน แตขสาวกของทขานกรินและดพที่ม” คทาถามนรีรไมขใชขคทาถามแบบจรริงใจ พวกเขาไมขไดข้
ตข้องการคทาตอบ แตขตข้องการโอกาสทรีที่จะททาใหข้พระเยซซูขายหนข้ามากกวขา พวกเขาไดข้ตคัดสรินใจแลข้วทรีที่
จะตขอตข้านพระองคต สริที่งทรีที่พวกเขาสพที่อออกมากป็คพอ พวกศริษยตของยอหตนและพวกศริษยตของพวกเขา
เองตขางแสดงความเลพที่อมใสออกมาใหข้เหป็นภายนอกโดยการอดอาหารและการอธริษฐาน พวกสาวก
ของพระเยซซูมริไดข้กระททาเชขนนคัรน คทาตอบของพระเยซซูอาจเปป็นปรริศนาสทาหรคับพวกเขา ถนงแมข้วขาเมพที่อ
มองยข้อนกลคับไปแลข้วมคันกป็ชคัดเจนสทาหรคับพวกเขา พระองคตทรงยกภาพประกอบของงานเลรีรยง
แตขงงาน ผซูข้เขข้ารขวมงานจะไมขอดอาหาร (ซนที่งเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถนงการถขอมจริตถขอมใจและการ
ปฏริเสธตนเอง) ตขอหนข้าเจข้าบขาว งานแตขงงานเปป็นชขวงเวลาแหขงความชพที่นชมยรินดรีเปป็นอยขางมาก 
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกป็ตรคัสเปป็นเชริงพยากรณตวขา เวลานคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อเจข้าบขาวจะถซูกพรากไป
จากพวกเขา เมพที่อนคัรนพวกเขาจะอดอาหาร ครริสตจคักรยรุคตข้นกป็ททาเชขนนคัรนจรริงๆ

ลก 5:36-39 พระองคย์ยนงตรนสคลาอทปมาขด้อหนซรื่งแกล่เขาดด้วยวล่า "ไมล่มมีผผด้ใดฉมีกทล่อนผด้าจาก
เสรนั้อใหมล่มาปะเสรนั้อเกล่า ถด้าทลาอยล่างนนนั้นเสรนั้อใหมล่นนนั้นจะขาดเสมียไป ทนนั้งทล่อนผด้าทมีรื่เอามาจากเสรนั้อใหมล่นนนั้น
กป็จะไมล่สมกนบเสรนั้อเกล่าดด้วย 37 ไมล่มมีผผด้ใดเอานลนั้าองทล่นใหมล่มาใสล่ในถทงหนนงเกล่า ถด้าทลาอยล่างนนนั้นนลนั้าองทล่น
ใหมล่จะทลาใหด้ถทงหนนงเกล่าขาดไป และนลนั้าองทล่นจะรนรื่ว ถทงหนนงกป็จะเสมียไปดด้วย 38 แตล่นลนั้าองทล่นใหมล่ตด้อง



ใสล่ในถทงหนนงใหมล่ ทนนั้งสองจะถนอมรนกษาดด้วยกนนไดด้ 39 ไมล่มมีผผด้ใดเมรรื่อดรรื่มนลนั้าองทล่นเกล่าแลด้ว จะอยากไดด้
นลนั้าองทล่นใหมล่ทนนทมี เพราะเขาวล่า `ของเกล่านนนั้นกป็ดมีกวล่า'"

ในบรริบทเดรียวกคันนคัรนและอาจมรีผซูข้ฟคังพวกเดริมดข้วยคพอพวกคนชอบจคับผริดเหลขานคัรน พระเยซซู
ทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งทรีที่มรีสามสขวน พระองคตตรคัสวขาคนเรายขอมไมขเยป็บผข้าชริรนทรีที่ทอเสรป็จ
ใหมขๆลงบนเสพรอผข้าตคัวเกขา ปคัญหากป็คพอผข้าชริรนใหมข (ซนที่งอาจเปป็นผข้าขนสคัตวตหรพอผข้าลรินริน) จะหดตคัวใน
ไมขชข้า โดยททาใหข้รอยตะเขป็บทรีที่มคันถซูกเยป็บเขข้าไปนคัรนฉรีกขาดยริที่งกวขาเดริม ในททานองเดรียวกคัน พระองคต
ตรคัสวขานทร าองรุขนทรีที่ถซูกยทที่าใหมขๆยขอมไมขถซูกใสขไวข้ในถรุงหนคังเกขา ถรุงหนคังทรีที่วขานรีร คพอถรุงหนคังทรีที่ถซูกออกแบบ
มาเพพที่อบรรจรุนทร าหรพอผลริตภคัณฑตทรีที่เปป็นนทราผลไมข้

เมพที่อนทราองรุขนถซูกใสขไวข้ในถรุงหนคังดคังกลขาว แกบ๊สทรีที่เกริดจากการหมคักกป็จะททาใหข้ถรุงหนคังขยายตคัว
ออก ถรุงหนคังเกขากป็จะตนงอยซูขแลข้วและอาจแหข้งแตกแลข้วดข้วย นทราองรุขนใหมขในถรุงหนคังเกขากป็จะททาใหข้ถรุง
หนคังนคัรนปรริแตกและจะเสรียไปทคัรงนทร าองรุขนและถรุงหนคัง ในแบบเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสวขานทร าองรุขนเกขา
ยขอมดรีกวขานทร าองรุขนใหมข (เราควรหมายเหตรุไวข้วขาคทาทรีที่แปลวขา นลนั้าองทล่น (ออยนอส) สามารถหมายถนง
นทราองรุขนแบบทรีที่หมคักแลข้วและแบบทรีที่ยคังไมขหมคักไดข้ดข้วย พวกยริวจนถนงทรุกวคันนรีรมรีวริธรีการผลริตนทราองรุขน
แบบททที่ยดังไมย่หมดักทรีที่ใสแจด๋ว มคันนขารคับประทานมากกวขานทราองรุขนทรีที่ยคังไมขกลคั ที่นกรองแบบดริบๆเปป็น
ไหนๆ)

ความจรริงอคันยริที่งใหญขกวขาทรีที่พระเยซซูก ทาลคังสอนพวกคนชอบตริแบบเปป็นปรริศนากป็คพอวขา ตคัว
ตนใหมขเอรีที่ยมกทาลคังจะมาถนงในไมขชข้า พวกคนใหญขคนโตแหขงอริสราเอลกทาลคังปฏริเสธพระมหา
กษคัตรริยตของพวกเขาดคังทรีที่ไดข้คาดไวข้ ดคังนคัรนพระเยซซูก ทาลคังตรคัสเปป็นนคัยถนงสริที่งทรีที่อยซูขไมขไกลแลข้ว นคัที่นคพอ 
ครริสตจคักรของคนตขางชาตริ มคันจะไมขถซูกปะเขข้ากคับอริสราเอลหรพอถซูกเทลงในถรุงหนคังเกขาแหขงศาสนา
ยริว แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน ในพระสตริปคัญญาอคันไมขมรีทรีที่สริรนสรุดของพระเจข้า มคันจะเปป็นสริที่งใหมขและ
แยกออกจากอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้างและเปป็นของเกขาทรีที่แหข้งกรคัง ความเหป็นสรุดทข้ายในขข้อ 39 
ตรงกคับแนวคริดเรพที่องของเกขาและของใหมข ถนงแมข้วขาพระราชบคัญญคัตริและศาสนายริวในพระคคัมภรีรตเดริม
เปป็นของเกขา แตขประเดป็นสทาคคัญกวขาในบรริบทโดยรวมกป็คพอวขา ครริสตจคักรทรีที่จะมานคัรนจะดรีกวขาเหมพอน
กคับทรีที่นทร าองรุขนเกขา (ทรีที่ถซูกกลคั ที่นแลข้ว) ยขอมดรีกวขานทร าองรุขนใหมข (ทรีที่ดริบและยคังไมขถซูกกลคั ที่น)

*****



ภนพรวมของลลกน 6: ครซที่งแรกของลถูกา 6 นสาเสนอการประจดันหนว้าหลายครดัขึ้งระหวย่างพระ
เยซถูและพวกฟารดิสทททที่ชอบจดับผดิด จากนดัขึ้นพระองคย์ทรงเรทยกและแตย่งตดัขึ้งสาวกสดิบสองคนของ
พระองคย์อยย่างเปป็นทางการ จากนดัขึ้นลถูกานสาเสนอบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับคสาเทศนาผถูว้เปป็นสบุขของ
พระเยซถู ในครซที่งหลดังของบทนทขึ้ เนชขึ้อหาททที่ตรงกดับบดันทซกของมดัทธดิวเรชที่องคสาเทศนาบนภถูเขามะกอก
เทศกป็ดสาเนดินตย่อไป พระเยซถูทรงมทคสาสดัที่งหลายประการ คสาสดัที่งเหลย่านทขึ้เปป็นสย่วนสสาคดัญของพระราช
บดัญญดัตดิของพระครดิสตย์ (กาลาเททย 6:2)

ลก 6:1 ตล่อมาในวนนสะบาโตวนนทมีรื่สอง หลนงจากวนนแรกนนนั้น พระองคย์กลาลนงเสดป็จไป
ทมีรื่ในนา และพวกสาวกของพระองคย์กป็เดป็ดรวงขด้าวขยมีนั้กสน บทนรีร เรริที่มตข้นดข้วยการกลขาววขา “ในวคันสะ
บาโตวคันทรีที่สอง หลคังจากวคันแรกนคัรน” มรีคนเหป็นตขางกคันไปเกรีที่ยวกคับความหมายของวลรีตรงนรีร  บางทรี
ความหมายงขายๆกป็คพอวขา ‘วคันสะบาโตแรก’ ของปรีเปป็นวคันสะบาโตแรกของปรีพลเมพองและ ‘วคันสะ
บาโตทรีที่สอง’ เปป็นวคันสะบาโตแรกของปรีศาสนา ซนที่งมาถนงในฤดซูใบไมข้ผลริ หรพอ อาจหมายถนงวคัน   
สะบาโตทรีที่สองหลคังจากวคันขข้างขนรนของเดพอนนคัรนๆกป็ไดข้

ไมขวขาจะในกรณรีใด ในวคันสะบาโตนคัรนเอง พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตไดข้เดรินไป
ในทรีที่นา คทาทรีที่แปลวขา ขด้าว (สตาคบุส) นขาจะหมายถนงธคัญพพชทคั ที่วๆไป โดยอาจเปป็นขข้าวสาลรี (ขข้าวโพด
หวานอยขางทรีที่คนอเมรริกคันรซูข้จคักในปคัจจรุบคันเปป็นพพชทรีที่พบเฉพาะในซรีกโลกตะวคันตก) พวกเขาจนงเดป็ด
รวงขข้าว บดขยรีรมคันในมพอเพพที่อ 'นวด' มคัน จากนคัรนกป็กรินมคันแบบดริบๆ

ลก 6:2 บางคนในพวกฟารสสมีจซงกลล่าวแกล่เขาวล่า "ทลาไมพวกทล่านจซงทลาการซซรื่งพระ
ราชบนญญนตสหด้ามไวด้ในวนนสะบาโต" พวกฟารริสรีทรีที่เหป็นจนงวริพากษตวริจารณตพระเยซซูและพวกสาวก
ทคันทรีโดยถามวขา “ททาไมพวกทขานจนงททาการซนที่งพระราชบคัญญคัตริหข้ามไวข้ในวคันสะบาโต” มรีความเหป็น
หลายประการตรงนรีร  (1) ตามทรีที่พระราชบคัญญคัตริ 23:25 ไดข้กลขาวไวข้ เพพที่อนบข้านคนหนนที่งสามารถใชข้
มพอเดป็ดรวงขข้าวไดข้ (แมข้ใชข้เครียวเกรีที่ยวไมขไดข้กป็ตาม) พพชผลของคนๆหนนที่งภายใตข้พระราชบคัญญคัตริของ
โมเสสตข้องมรีใหข้สทาหรคับนคักเดรินทางทรีที่ยากจนรคับประทานไดข้เสมอ (2) พระราชบคัญญคัตริอนรุญาตใหข้
เดรินทางไดข้เปป็นระยะทางจทากคัดในวคันสะบาโต พวกฟารริสรีไมขมรีปคัญหากคับเรพที่องนคัรนเลย (3) สริที่งทรีที่พวก
เขากลขาวหาพระเยซซูและพวกสาวกจรริงๆกป็คพอ 'การททางาน' ในการเดป็ดรวงขข้าวมารคับประทาน สริที่งทรีที่



พวกเขากคังวลกป็คพอ ความเขข้าใจตามประเพณทของพวกเขาในเรพที่องพระราชบคัญญคัตริ หรพอกลขาวสคัรนๆกป็
คพอ ประเพณรีของพวกเขานคัที่นเอง พระราชบคัญญคัตริไมขไดข้ถซูกละเมริดเลย อยขางไรกป็ตาม ขข้อปลรีกยขอย
ของประเพณรีทรีที่คนสรข้างขนรนมาของศาสนายริวในสมคัยนคัรนตขางหากทรีที่ถซูกละเมริด

ลก 6:3-5 พระเยซผตรนสตอบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายยนงไมล่ไดด้อล่านเรรรื่องนมีนั้อมีกหรรอ ทมีรื่ดาวสด
ไดด้กระทลาเมรรื่ออดอยาก ทนนั้งทล่านและพรรคพวกดด้วย 4 ครอทล่านไดด้เขด้าไปในพระนสเวศของพระเจด้า 
และรนบประทานขนมปนงหนด้าพระพนกตรย์ทนนั้งใหด้พรรคพวกดด้วย ซซรื่งพระราชบนญญนตสหด้ามไมล่ใหด้ใคร
รนบประทานเวด้นแตล่พวกปทโรหสตเทล่านนนั้น" 5 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "บทตรมนทษยย์เปป็นเจด้าเปป็น
ใหญล่เหนรอวนนสะบาโตดด้วย"

พระเยซซูตรคัสตอบพวกฟารริสรีชอบตริ โดยกลขาววขาดาวริดเองไดข้รคับประทานขนมปดังหนว้าพระ
พดักตรย์ (ขนมปคังทรีที่ถซูกแยกตคัรงไวข้) ทรีที่พลคับพลา ดซู 1 ซามซูเอล 21:1 ขนมปคังทรีที่ถซูกแยกตคัรงไวข้นรีร จะใหข้รคับ
ประทานไดข้กป็ตขอเมพที่อในกรณรีทรีที่คนหริวจรริงๆเทขานคัรน ประเดป็นสทาคคัญตรงนรีรกป็คพอวขา วคันสะบาโตสรข้าง
มาสทาหรคับมนรุษยต และมริใชขมนรุษยตสทาหรคับวคันสะบาโต พวกฟารริสรีไดข้ใหข้ขข้อปลรีกยขอยแหขงประเพณรี
แบบยริวของพวกเขามรีคขาเทรียบเทขากคับพระวจนะของพระเจข้า นคั ที่นเปป็นภาระหนคักยริที่งกวขาพระราช
บคัญญคัตริเสรียอรีก จากนคัรนพระเยซซูทรงนทาเสนอหลคักการทรีที่สทาคคัญยริที่งกวขา นคัที่นคพอ “บรุตรมนรุษยตเปป็นเจข้า
เปป็นใหญขเหนพอวคันสะบาโตดข้วย” ประเดป็นกป็คพอวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นใหญขกวขาวคันสะบาโต 
อคันทรีที่จรริงแลข้วพระองคตทรงเปป็นผซูข้ทรีที่สรข้างมคันขนรนมาดข้วยซทรา ดซูเหมพอนความจรริงนคัรนจะเขข้าหซูซข้ายทะลรุหซู
ขวาพวกเขา

ลก 6:6-7 ตล่อมาในวนนสะบาโตอมีกวนนหนซรื่ง พระองคย์เสดป็จเขด้าไปในธรรมศาลาและสนรื่ง
สอน ทมีรื่นนรื่นมมีชายคนหนซรื่งมรอขวาลมีบ 7 ฝล่ายพวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมีคอยดผพระองคย์วล่า 
พระองคย์จะทรงรนกษาเขาในวนนสะบาโตหรรอไมล่ เพรรื่อจะหาเหตทฟด้องพระองคย์ไดด้

ในอรีกวคันสะบาโตหนนที่งซนที่งมริไดข้ระบรุเจาะจงไวข้พระเยซซู “เสดป็จเขข้าไปในธรรมศาลาและสคั ที่ง
สอน” ในวคันสะบาโตนคัรนเอง “มรีชายคนหนนที่งมพอขวาลรีบ” พวกฟารริสรีทรีที่ชอบจคับผริดไมขสนใจชาย
พริการผซูข้นขาสงสารคนนรีร เลยและยขอมไมขสงสารเขาดข้วย พวกเขากลคับจข้องจคับผริดพระเยซซู “วขา
พระองคตจะทรงรคักษาเขาในวคันสะบาโตหรพอไมข เพพที่อจะหาเหตรุฟข้องพระองคตไดข้” ปคัญหาทรีที่เกริดกคับ



พวกฟารริสรีไมขใชขความเขข้าใจพระราชบคัญญคัตริของโมเสสแบบอนรุรคักษตนริยมของพวกเขา แตขเปป็นใจทรีที่
แขป็งกระดข้างของพวกเขา มคันถซูกสทาแดงออกมาผขานทางการขาดความกรรุณาสงสารของพวกเขา
และจริตใจทรีที่ชอบจคับผริดแบบไมขหยรุดหยขอน

ลก 6:8 แตล่พระองคย์ทรงทราบความคสดของเขา จซงตรนสแกล่คนมรอลมีบนนนั้นวล่า "จงลทก
ขซนั้นมายรนอยผล่ขด้างหนด้า" เขากป็ลทกขซนั้นยรน เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงบคันทนกไวข้
วขา “ พระองคตทรงทราบความคริดของเขา” พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าไมขเพรียงทรง
สคัพพคัญญซูเทขานคัรน แตขในฐานะพระเจข้าพระองคตยคังทรงทราบใจของมนรุษยตดข้วย ดซู ยอหตน 2:25 และ 2
พงศาวดาร 6:30 ดคังนคัรน พระองคตจนงสคัที่งชายมพอลรีบคนนรีร ใหข้ลรุกขนรนและยพนตรงกลางธรรมศาลานคัรน 
ชายผซูข้นรีรกป็ททาตาม

ลก 6:9-11 แลด้วพระเยซผตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "เราจะถามทล่านทนนั้งหลายวล่า ในวนนสะ
บาโตถผกตด้องตามพระราชบนญญนตสทลาการดมีหรรอทลาการรด้าย จะชล่วยชมีวสตดมีหรรอจะผลาญชมีวสตเสมียดมี" 
10 พระองคย์จซงทอดพระเนตรดผททกคนโดยรอบ แลด้วตรนสกนบชายคนนนนั้นวล่า "จงเหยมียดมรอออก
เถสด" เขากป็กระทลาตาม และมรอของเขากป็หายเปป็นปกตสเหมรอนมรออมีกขด้างหนซรื่ง 11 แตล่คนเหลล่านนนั้น
ตล่างกป็มมีความเดรอดดาล และปรซกษากนนวล่าจะกระทลาอยล่างไรแกล่พระเยซผไดด้

จากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงททาใหข้พวกเขาตริดกคับ พระองคตตรคัสถามแบบไมขตข้องการคทาตอบวขา 
“ในวคันสะบาโตถซูกตข้องตามพระราชบคัญญคัตริททาการดรีหรพอททาการรข้าย จะชขวยชรีวริตดรีหรพอจะผลาญ
ชรีวริตเสรียดรี" พระองคตทรงเลขนงานพวกเขาอยซูขหมคัดแลข้วและพวกเขากป็รซูข้ดรี บางทรีอาจดข้วยความสงสาร
และอาจเพพที่อเลขนงานใจทรีที่ชอบตริของพวกฟารริสรีทรีที่อยซู ขในทรีที่นคัรน พระองคตจนงสคัที่งชายอาภคัพผซูข้นรีร วขา “จง
เหยรียดมพอออกเถริด” ทคันใดนคัรน “มพอของเขากป็หายเปป็นปกตริเหมพอนมพออรีกขข้างหนนที่ง”

เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงกระททากริจทรีที่ตามองเหป็นเลย พระองคตแคขตรคัสสคัที่งชายมพอลรีบ
คนนรีร ใหข้ยพที่นมพอของเขาออกเทขานคัรน การรคักษาอคันอคัศจรรยตของพระองคตไดข้เกริดขนรนโดยทรีที่พระองคตไมข
ไดข้แตะตข้องชายผซูข้นคัรนเลยดข้วยซทรา ดข้วยพระเมตตา ฤทธานรุภาพ และสริทธริอทานาจแหขงความเปป็น
พระเจข้าพระองคตไดข้ทรงททาการรคักษาโดยไมขไดข้ใชข้พระหคัตถตเลยตขอหนข้าตขอตาพวกฟารริสรีทรีที่ชอบ
จคับผริด ลซูกากลขาววขา “คนเหลขานคัรนตขางกป็มรีความเดพอดดาล” คทาทรีที่แปลวขา ความเดรอดดาล (อานอเอทย) 



มรีความหมายตรงตคัววขา เสรียสตริ พวกเขากลายเปป็นเหมพอนคนบข้าในความโกรธของตน พวกเขา
ปรนกษากคันเองวขาพวกเขาควรททาอยขางไรดรีกคับพระเยซซู ดข้วยใจทรีที่แขป็งกระดข้างของตน พวกเขาแทบ
ไมขสนเลยวขาชายมพอลรีบคนหนนที่งเพริที่งไดข้รคับการรคักษาใหข้หาย พวกเขามคัวแตขหขวงประเพณรีตขางๆทรีที่แขป็ง
กระดข้างของตน และกฎตขางๆทรีที่เปป็นเครพที่องผซูกมคัด และการทรีที่พระเยซซูทรงเพริกเฉยตขอกฎเหลขานรีร และ
เมรินเฉยตขอพวกเขา

ลก 6:12-13 ตล่อมาคราวนนนั้นพระองคย์เสดป็จไปทมีรื่ภผเขาเพรรื่อจะอธสษฐาน และไดด้อธสษฐาน
ตล่อพระเจด้าครนยนงรทล่ง 13 ครนนั้นรทล่งเชด้าแลด้วพระองคย์ทรงเรมียกสาวกของพระองคย์ แลด้วทรงเลรอกสสบ
สองคนออกจากหมผล่สาวกนนนั้น ทมีรื่พระองคย์ทรงเรมียกวล่า อนครทผต

ตขอมาหลคังจากนคัรนไมขนาน (“ตขอมาคราวนคัรน”) พระเยซซู “เสดป็จไปทรีที่ภซูเขาเพพที่อจะอธริษฐาน 
และไดข้อธริษฐานตขอพระเจข้าคพนยคังรรุขง” หากเราตข้องการทรีที่จะเปป็นตามพระฉายพระบรุตรของพระองคต
นรีที่กป็เปป็นแบบอยขางหนนที่งใหข้เราปฏริบคัตริตาม อยขางไรกป็ตาม เราควรหมายเหตรุไวข้วขา ถนงแมข้บางครคัร งพระ
เยซซูทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนในการอธริษฐาน แตขมคันกป็ไมขใชขขคัรนตอนปฏริบคัตริปกตริของพระองคต 
พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดใหข้คนพคักผขอนในตอนกลางคพน กระนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขามรีเรพที่องทรีที่จทาเปป็นมากๆ
และพระเยซซูทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนเพพที่ออธริษฐานเกรีที่ยวกคับมคัน

วคันตขอมาพระเยซซูทรงเรรียกพวกสาวกใหข้มาหาพระองคตและจากสาวกกลรุขมใหญขนคัรน
พระองคตไดข้ทรง “เลพอกสริบสองคนออกจากหมซูขสาวกนคัรน ทรีที่พระองคตทรงเรรียกวขา อคัครทซูต” ขข้อมซูล
ตรงนรีร เผยใหข้เหป็นสาเหตรุทรีที่วขาททาไมพระองคตถนงทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพนในการอธริษฐาน บางคน
เสนอวขาพระองคตทรงขอการทรงนทาวขาพระองคตควรเลพอกใครดรี อยขางไรกป็ตาม หากเรายอมรคับ
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตซนที่งมาพรข้อมกคับความทรงสคัพพคัญญซู พระองคตกป็ทรงทราบอยซูขแลข้ววขา
พระองคตจะทรงเลพอกใคร นอกจากนรีร  การทรีที่พระวริญญาณของพระเจข้าทรงนทาพระองคตกป็ยริที่งใหข้การ
ทรงนทาแกขพระองคตเพริที่มอรีกดข้วย อยขางไรกป็ตาม อาจเปป็นไปไดข้วขาพระองคตทรงใชข้เวลาตลอดทคัรงคพน
ในการอธริษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงททางานในใจคนเหลขานรีร เพพที่อทรีที่พวกเขาจะเตป็มใจยอมรคับการทรง
เรรียกของพระองคต นอกจากนรีร  พระองคตอาจทรงอธริษฐานขอพระครุณใหข้แกขพวกเขาในความยรุขงยาก
ทรีที่จะตามมาอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ดข้วย



เหป็นไดข้ชคัดวขาตอนนคัรนมรีสาวกมากกวขาสริบสองคน อยขางไรกป็ตาม จากคนกลรุขมใหญขนรีร  
พระองคตทรงเลพอกสริบสองคน ชขางเปป็นเกรียรตริอคันยริที่งใหญขทรีที่แตขละคนเหลขานรีรถซูกเลพอก (เหป็นไดข้ชคัดวขา
มรีคนหนนที่งถซูกเลพอกมาดข้วย โดยรซูข้วขาเขาจะทรยศพระองคตเมพที่อถนงเวลาทรีที่ก ทาหนดไวข้แลข้ว มคันเปป็นสขวน
หนนที่งของแผนการจคัดเตรรียมของพระเจข้า) แตขละคนเหลขานรีรถซูกเรรียกวขา อนครทผต คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน 
(อาพอสตอลอส) หมายถนง 'ผซูข้สขงสารทรีที่ถซูกใชข้ไป' ความหมายอพที่นๆของคทานรีรกป็มรีขนรนตามมา เชขน การ
เปป็นประจคักษตพยานถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระครริสตต เปป็นตข้น แตขสริบสองคนนรีร ไดข้กลายเปป็นผซูข้
สขงสารทรีที่ถซูกเลพอกเปป็นพริเศษและถซูกใชข้ไปของพระเยซซูครริสตต ทคัรงกขอนและโดยเฉพาะอยขางยริที่งหลคัง
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต

ลก 6:14-16 ครอซมีโมน (ทมีรื่พระองคย์ทรงใหด้ชรรื่ออมีกวล่า เปโตร) อนนดรผวย์นด้องชายของเปโตร 
ยากอบและยอหย์น ฟมีลสปและบารโธโลมสว 15 มนทธสวและโธมนส ยากอบบทตรชายของอนลเฟอนส ซมีโม
นทมีรื่เรมียกวล่า เศโลเท 16 ยผดาสนด้องชายของยากอบ และยผดาสอสสคารสโอททมีรื่เปป็นผผด้ทรยศพระองคย์
ดด้วย

สริบสองคนนรีร  ไดข้แกข (1) “ซรีโมน (ทรีที่พระองคตทรงใหข้ชพที่ออรีกวขา เปโตร)” ชพที่อ ซทโมน มาจาก
ชพที่อฮรีบรซูในพระคคัมภรีรตเดริม สดิเมโอน นอกจากชพที่อนรีร  พระเยซซูทรงตคัรงชพที่อเขาอรีกวขา เปโตร ซนที่งในภาษา
กรรีกแปลวขา ศริลาหรพอหรินกข้อนหนนที่ง (เขายคังมรีชพที่ออรีกวขา เคฟาส ซนที่งเปป็นภาษาอาราเมค (ภาษาซรีเรรีย) 
ของคทาวขาศริลาหรพอหริน) แนขทรีเดรียวทรีที่เปโตรจะเปป็น 'ศริลา' แหขงพละกทาลคังและความเปป็นผซูข้นทาสทาหรคับ
พวกอคัครทซูตยรุคตข้น โดยเฉพาะหลคังจากการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระครริสตต

นข้องชายของเขา (2) อดันดรถูวย์ กป็ไดข้รคับการทรงเรรียกดข้วย ชพที่อ อดันดรถูวย์ มรีความหมายตรงตคัววขา 
'แบบผซูข้ชาย' เขากคับเปโตรเปป็นชาวเมพองเบธไซดาในแควข้นกาลริลรี เขาถซูกพซูดถนงสริบสองครคัร งในพระ
คคัมภรีรตใหมข

พรีที่นข้องอรีกสองคนถซูกเอขยถนง คนแรกคพอ (3) ยากอบ ถซูกพซูดถนง ชพที่อ ยากอบ เปป็นชพที่อกรรีกทรีที่
เทรียบเทขากคับชพที่อฮรีบรซู ยาโคบ และมรีความหมายวขา 'ผซูข้แยขงชริง' ยากอบคนนรีร  (มรีสาวกเดขนๆหลายคนทรีที่
ชพที่อยากอบ) เปป็นบรุตรชายของเศเบดรี ตขอมาเขากลายเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อยากอบใหญข ตขอมาเขาไดข้กลาย
เปป็นศริษยาภริบาลรขวมของครริสตจคักรทรีที่จะมาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มพรข้อมกคับเปโตร เขาถซูกเฮโรดจคับตคัวไป
ในกริจการ 12 และถซูกฆขาตาย



นข้องชายของเขา (4) ยอหย์น กป็เปป็นบรุตรชายของเศเบดรีเชขนกคัน ชพที่อยอหย์น เปป็นรซูปแบบสคัรนลง
ของชพที่อภาษาฮรีบรซูทรีที่ยาวกวขา โยนาธาน ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา 'พระเยโฮวาหตทรงเปป็นผซูข้ใหข้ทรีที่
เปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา' แนขนอนทรีที่เขาเปป็นสาวกซนที่งเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ 'ผซูข้ทรีที่พระเยซซูทรงรคัก' และตขอมา
เขากป็เปป็นผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐของยอหตน

(5) ฟทลดิป กป็ถซูกเรรียกวขาเปป็นอคัครทซูตดข้วย ชพที่อของเขามรีทรีที่มาจากภาษากรรีกและมรีความหมาย
ตรงตคัววขา 'คนรคักมข้า' เขาไมขนขาเปป็นฟรีลริปคนเดรียวกคับทรีที่เปป็นหนนที่งในพวกผซูข้ชขวยและตขอมากป็เปป็นผซูข้
ประกาศขขาวประเสรริฐ (บางคนสงสคัยวขาเขาเปป็นนข้องชายของบารโธโลมริวหรพอไมขเพราะวขาเขาถซูก
จคับคซูขกคันเหมพอนกคับเปโตรกคับอคันดรซูวตและยากอบกคับยอหตน คนอพที่นกป็สคันนริษฐานวขาพวกเขาถซูกจคับคซูข
กคันแบบนรีรตอนทรีที่พระเยซซูทรงใชข้พวกเขาไปเปป็นคซูขๆ) ตขอมาคพอ (6) บารโธโลมดิว ซนที่งเปป็นความหมาย
ตรงตคัววขา บรุตรชายของ 'โธโลมริว' หรพอ 'ปโตเลมรี' มรีคนคริดวขาเขาเปป็นคนเดรียวกคันกคับนาธานาเอล 
ชพที่อหลคังนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา 'ของขวคัญของพระเจข้า' (ขขาวประเสรริฐของยอหตนระบรุชพที่อนาธานา
เอลแทนชพที่อบารโธโลมริว และเปป็นขขาวประเสรริฐเดรียวเทขานคัรนทรีที่ใชข้ชพที่อนาธานาเอล)

(7) มดัทธดิว มรีความหมายตรงตคัววขา 'ของขวคัญของพระเยโฮวาหต' คนเชพที่อกคันวขามคัทธริวเปป็นคน
เดรียวกคันกคับเลวรี (มคัทธริว 9:9) ซนที่งเปป็นผซูข้ทรีที่พระเยซซูทรงเรรียกใหข้เปป็นสาวกคนหนนที่งในลซูกา 5:27 เขายคัง
ถซูกระบรุวขาเปป็นบรุตรของอคัลเฟอคัสในขขาวประเสรริฐของมาระโกดข้วย (มาระโก 2:14) (8) โธมดัส ถซูก
ระบรุเปป็นคนตขอมาและชพที่อของเขามรีความหมายตรงตคัววขา 'ฝาแฝด' ดคังนคัรนเราเหป็นไดข้วขาเขาจนงอาจ
เปป็นฝาแฝดของมคัทธริวหรพอยากอบ (9) ยากอบคนทรีที่สองถซูกพซูดถนงซนที่งเปป็นบรุตรอคัลเฟอคัสเชขนกคัน เหป็น
ไดข้ชคัดวขาเขาเปป็นนข้องชายคนหนนที่งของมคัทธริว ถนงแมข้บางคนคริดวขามรีอคัลเฟอคัสมากกวขาหนนที่งคนกป็ตาม 
(ซนที่งเปป็นชพที่อทรีที่ใชข้แพรขหลายในสมคัยนคัรน) ตขอมาเขาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ 'ยากอบนข้อย' 

(10) ซทโมน อรีกคนไดข้รคับการทรงเรรียกพรข้อมกคับหมายเหตรุเพริที่มเตริมทรีที่วขาเขามรีอรีกชพที่อคพอ เศโล
เท ชพที่อเรรียกนคัรนมาจากคทาทรีที่ใชข้นข้อยกวขาคพอ เศโลท (zealot) ซนที่งมรีความหมายวขามรีความรข้อนรน (เพพที่อ
พระเจข้า) คทาภาษาอคังกฤษ  'zealous' กป็เชพที่อมโยงอยขางมากกคับคทาๆนรีร  (11) “ยซูดาสนข้องชายของยาก
อบ” ถซูกระบรุชพที่อเปป็นคนตขอมา เชพที่อกคันวขาเขาเปป็นนข้องชายของยากอบนข้อยผซูข้เปป็นบรุตรชายของอคัลเฟ
อคัส แนขนอนทรีที่ชพที่อ ยถูดาส มาจากชพที่อตระกซูลยถูดาหย์ เชพที่อกคันวขาเขาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อธคัดเดอคัสหรพอเลบเบ
อคัส (มคัทธริว 10:3, มาระโก 3:18) ยซูดาสนขาจะเปป็นคนแตขงหนคังสพอจดหมายฝากของยซูดาส (12) คน



สรุดทข้ายคพอ ยถูดาส อดิสคารดิโอท ทคัรงนามสกรุลของเขาและอรุปนริสคัยของเขาถซูกระบรุไวข้ อริสคารริโอท 
แปลวขา 'จากเครริโอท' ซนที่งเปป็นเมพองๆหนนที่งในตอนใตข้ของแควข้นยซูดาหต เขาเปป็นคนเดรียวในสริบสอง
คนนรีรทรีที่ไมขไดข้มาจากแควข้นกาลริลรี นคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมาและตลอดไปเขากป็เปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อ “คน
ทรยศ”
    ลก 6:17-19 แลด้วพระองคย์กนบอนครทผตกป็ลงมายรน ณ ทมีรื่ราบแหล่งหนซรื่ง พรด้อมกนบหมผล่สาวก
ของพระองคย์ และประชาชนเปป็นอนนมากซซรื่งมาจากทนรื่วแควด้นยผเดมีย กรทงเยรผซาเลป็ม และจากตลาบล
ชายทะเลในเขตเมรองไทระและเมรองไซดอน เพรรื่อจะฟนงพระองคย์และใหด้พระองคย์ทรงรนกษาโรค
ของเขา 18 และบรรดาคนทมีรื่ตด้องทนททกขย์เพราะผมีโสโครก เขากป็ไดด้รนบการรนกษาใหด้หาย
ดด้วย 19 ประชาชนตล่างกป็พยายามทมีรื่จะถผกตด้องพระองคย์ เพราะวล่ามมีฤทธสดิ์ซล่านออกจากพระองคย์
รนกษาเขาใหด้หายททกคน

หลคังจากแตขงตคัรงอคัครทซูตสริบสองคนจากสาวกกลรุขมใหญขทรีที่ตริดตามพระองคตมาแลข้ว พระเยซซูกป็
เสดป็จลงจากภซูเขาลซูกนคัรน โดยบางคนคริดวขาเปป็นทรีที่ราบสซูงทรีที่พระองคตตรคัสคทาเทศนาบนภซูเขา คนอพที่นกป็
ถพอทรรศนะทรีที่วขามคันคพอทรีที่ราบรริมชายฝคัที่งเพราะวขาฝซูงชนเปป็นอคันมากจาก “ตทาบลชายทะเลในเขต
เมพองไทระและเมพองไซดอน” ตขางพากคันมาฟคังพระองคต บรริบทตขอไปนรีรสอดคลข้องกคับของมคัทธริว 5 
ซนที่งเปป็นคทาเทศนาบนภซูเขา บคันทนกของลซูกากป็มรีเนพรอหาคลข้ายคลนงกคัน แตขอาจเปป็นอรีกเหตรุการณตหนนที่งทรีที่
แยกตขางหากโดยมรีขข้อความเหมพอนกคันกป็ไดข้ ไมขวขาในกรณรีใดฝซูงชนจทานวนมหาศาลกป็ไมขเพรียงมา
จากแควข้นยซูเดรียและกรรุงเยรซูซาเลป็มซนที่งอยซู ขหขางออกไปทางใตข้เทขานคัรน แตขยคังมาจากพพรนทรีที่ชายฝคัที่งของ
เลบานอนทรีที่อยซูขทางทริศตะวคันตกเฉรียงเหนพอดข้วย คนเหลขานรีรนขาจะเปป็นคนตขางชาตริ

กริตตริศคัพทตของพระองคตในการรคักษาโรคและการขคับผรีโสโครกออกยริ ที่งดนงดซูดคนมากคันใหญข 
พระคคัมภรีรตระบรุวขา “ประชาชนตขางกป็พยายามทรีที่จะถซูกตข้องพระองคต เพราะวขามรีฤทธริธ ซขานออกจาก
พระองคตรคักษาเขาใหข้หายทรุกคน” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์ (ดถูนามดิส) ปกตริแลข้วกป็แปลวขา 'อทานาจ' เชขนเดรียว
กคับในครคัร งอพที่นๆแคขการมาถซูกตข้องพระเยซซูกป็สขงตขอฤทธริธ เดชในการเยรียวยารคักษาแลข้ว

ลก 6:20-23 พระองคย์ทอดพระเนตรแลดผเหลล่าสาวกของพระองคย์ตรนสวล่า "ทล่านทนนั้ง
หลายทมีรื่เปป็นคนยากจนกป็เปป็นสทข เพราะวล่าอาณาจนกรของพระเจด้าเปป็นของทล่าน 21 ทล่านทนนั้งหลายทมีรื่



อดอยากเวลานมีนั้กป็เปป็นสทข เพราะวล่าทล่านจะไดด้อสรื่มหนลา ทล่านทนนั้งหลายทมีรื่รด้องไหด้เวลานมีนั้กป็เปป็นสทข เพราะ
วล่าทล่านจะไดด้หนวเราะ 22 ทล่านทนนั้งหลายจะเปป็นสทขเมรรื่อคนทนนั้งหลายจะเกลมียดชนงทล่าน และจะไลล่ทล่าน
ออกจากพวกเขา และจะประณามทล่าน และจะเหยมียดชรรื่อของทล่านวล่าเปป็นคนชนรื่วชด้า เพราะทล่านเหป็น
แกล่บทตรมนทษยย์ 23 ในวนนนนนั้นทล่านทนนั้งหลายจงชรรื่นชม และเตด้นโลดดด้วยความยสนดมี เพราะ ดผเถสด 
บลาเหนป็จของทล่านมมีบรสบผรณย์ในสวรรคย์ เพราะวล่าบรรพบทรทษของเขาไดด้กระทลาอยล่างนนนั้นแกล่พวก
ศาสดาพยากรณย์เหมรอนกนน

ขข้อความตอนนรีรมรีเนพรอหาสอดคลข้องกคับมคัทธริว 5 ซนที่งเปป็นคทาเทศนาบนภซูเขา นรีที่อาจเปป็น
เหตรุการณตตอนเดรียวกคันหรพอเปป็นตอนอพที่นทรีที่พระเยซซูทรงสคัที่งสอนเชขนนคัรนกป็ไดข้ เราตข้องเขข้าใจวขาคทา
พยากรณตนรีร จะสทาเรป็จจรริงๆในอาณาจคักรของพระเจข้าในอนาคตซนที่งเปป็นทรีที่รซูข้จคักในอรีกชพที่อคพอ ยรุคพคันปรี 
(วริวรณต 20:4-6) พระเยซซูทรงตข้องการหนรุนใจพวกประชาชนทรีที่ถขอมใจและดทาเนรินตามทางของ
พระเจข้าและเปป็นผซูข้ทรีที่ตข้องการมรีชรีวริตอยซู ขเพพที่อพระเจข้าและรอคอยอาณาจคักรของพระองคตอยขางอดทน
“ทขานทคัรงหลายทรีที่เปป็นคนยากจนกป็เปป็นสรุข เพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้าเปป็นของทขาน” ประเดป็น
หลคักกป็คพอวขา ถนงแมข้ประชากรของพระเจข้าอาจเปป็นคนยากจนและมรีฐานะตทที่าตข้อยในชรีวริตนรีร  แตขเมชที่อ
ถซงตอนนดัขึ้น (ในยรุคพคันปรีทรีที่จะมา) พวกเขาจะไดข้ขนรนครอบครองกคับพระครริสตต

“ทขานทคัรงหลายทรีที่อดอยากเวลานรีรกป็เปป็นสรุข เพราะวขาทขานจะไดข้อริที่มหนทา” ถนงแมข้ประชากร
ของพระเจข้าอาจตข้องปากกคัดตรีนถรีบเพพที่อหาเลรีรยงชรีพในตอนนรีร  แตขเมชที่อถซงตอนนดัขึ้น เราจะไดข้อริที่มหนทา
ในทรุกดข้าน “ทขานทคัรงหลายทรีที่รข้องไหข้เวลานรีรกป็เปป็นสรุข เพราะวขาทขานจะไดข้หคัวเราะ” ถนงแมข้ประชากร
ของพระเจข้าตข้องเจอกคับความเดพอดรข้อน ความยากลทาบาก และความโศกเศรข้าในตอนนรีร  แตขเมชที่อถซง
ตอนนดัขึ้น (ในวคันนคัรนเมพที่อพระครริสตตทรงขนรนครอบครอง) เราจะหคัวเราะ

“ทขานทคัรงหลายจะเปป็นสรุขเมพที่อคนทคัรงหลายจะเกลรียดชคังทขาน และจะไลขทขานออกจากพวกเขา
และจะประณามทขาน และจะเหยรียดชพที่อของทขานวขาเปป็นคนชคั ที่วชข้า เพราะทขานเหป็นแกขบรุตรมนรุษยต” 
เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูทรงหมายถนงการขขมเหงทรีที่จะเกริดขนรนและอยขางนข้อยกป็เปป็นการตขอตข้านทรีที่จะเกริด
ขนรนเพราะเหป็นแกขพระองคต อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงหนรุนใจเราแมข้กระทคั ที่งในตอนนรีรวขา “จง
ชพที่นชม และเตข้นโลดดข้วยความยรินดรี เพราะ ดซูเถริด บทาเหนป็จของทขานมรีบรริบซูรณตในสวรรคต เพราะวขา



บรรพบรุรรุษของเขาไดข้กระททาอยขางนคัรนแกขพวกศาสดาพยากรณตเหมพอนกคัน” พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้เรา
ชพที่นชมยรินดรีแมข้ในยามทรีที่เผชริญกคับการขขมเหงในตอนนรีร  เพราะวขาเมชที่อถซงตอนนดัขึ้นเราจะไดข้รคับบทาเหนป็จ
ใหญขยริที่งในสวรรคต (เราควรหมายเหตรุไวข้วขาอาณาจคักรของพระเจข้า (นคัที่นคพอ ยรุคพคันปรี) จรริงๆแลข้วเปป็น
ระยะหนนที่งของสวรรคตทรีที่จะมา)

นอกจากนรีร  เมพที่อเราสซูข้ทนการขขมเหงเพราะเหป็นแกขพระนามของพระองคต เรากป็เปป็นพวกเดรียว
กคับเหลขาศาสดาพยากรณตสมคัยโบราณ สริที่งทรีที่สพที่อตรงนรีรกป็คพอวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ในยรุคนรีร ยอมทนการ
ขขมเหงเพราะเหป็นแกขพระเยซซูจะไดข้รคับบทาเหนป็จคลข้ายกคับพวกศาสดาพยากรณตทรีที่ถซูกขขมเหงและพลรี
ชรีพในอดรีต มรีบทาเหนป็จสทาหรคับคนชอบธรรมจรริงๆ

ประเดป็นสทาคคัญของคทาเทศนาความสรุขอคันเปรีที่ยมลข้นนรีรกป็คพอ การมองโดยความเชพที่อไปทรีที่วคัน
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรีที่จะมาพรข้อมกคับพระพร บทาเหนป็จ และการยกชซู เมพที่อถนงตอนนคัรน มคันกป็จะครุข้ม
กคับทรีที่เราไดข้ลงแรงไป เราจนงมรีความหวคังใหญขยริที่ง

ลก 6:24-26 แตล่วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่มนรื่งมมี เพราะวล่าเจด้าไดด้รนบสสรื่งทมีรื่เลด้าโลมใจ
แลด้ว 25 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่อสรื่มหนลาแลด้ว เพราะวล่าเจด้าจะอดอยาก วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายทมีรื่หนวเราะ
เวลานมีนั้ เพราะวล่าเจด้าจะเปป็นททกขย์และรด้องไหด้ 26 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลายเมรรื่อคนทนนั้งหลายจะยอวล่าเจด้าดมี 
เพราะบรรพบทรทษของเขาไดด้กระทลาอยล่างนนนั้นแกล่ผผด้พยากรณย์เทป็จเหมรอนกนน

พระเยซซูจนงตรคัสถนงดข้านตรงขข้ามบข้าง คนเหลขานคัรนทรีที่ในชรีวริตนรีรดทาเนรินชรีวริตในความอธรรม 
ความสนรุกสนาน ทรคัพยตสรินเงรินทอง และการมรีหนข้ามรีตาจรริงๆแลข้วกป็ไดข้รคับบทาเหนป็จของตนแลข้ว ใน
ภายภาคหนข้าไมขมรีสริที่งดรีใดๆรอคอยพวกเขาอยซูขแลข้ว พระองคตตรคัสถนงวริบคัตริสรีที่ประการ “แตขวริบคัตริแกขเจข้า
ทคัรงหลายทรีที่มคั ที่งมรี เพราะวขาเจข้าไดข้รคับสริที่งทรีที่เลข้าโลมใจแลข้ว” สทาหรคับคนมากมายทรีที่รทที่ารวย พวกเขาไดข้ขนรน
ไปถนงจรุดสซูงสรุดของตนแลข้ว ในยรุคทคัรงหลายทรีที่จะมาเหตรุการณตจะพลริกผคันไปเลย คนทคัรงหลายทรีที่มคั ที่งมรี
ตอนนรีร จะไมขมคั ที่งมรีเมพที่อถนงตอนนคัรน คนทรีที่อริที่มหนทาและชพที่นชมยรินดรีในตอนนรีร จะเปป็นแบบนคัรนเชขน
เดรียวกคัน ในวคันนคัรน (ก) ไมขวขาจะเปป็นจากนรก หรพอ (ข) จากฐานะอคันตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรนคัรน 
พวกเขาจะเปป็นทรุกขตและรข้องไหข้ ในแบบเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสเตพอนถนงการทรีที่ “คนทคัรงหลาย” (นคัที่น
คพอ พวกชาวโลก) ยอวขาเปป็นคนดรี พระองคตตรคัสวขาคนเหลขานคัรนกป็ยกยของพวกผซูข้พยากรณตเทป็จในสมคัย
กขอนเชขนกคัน จนถนงทรุกวคันนรีร  ชาวโลกตขางกป็ใหข้เกรียรตริ 'พวกพระสงฆต' หคัวสมคัยใหมข ทรีที่ไมขเชพที่อและ



ละทริรงความจรริง ขณะทรีที่เกลรียดชคังเหลขานคักเทศนตทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรต คทาเตพอนของพระองคตกป็คพอ ใหข้
ระวคังเมพที่อชาวโลกกลขาวชพที่นชมศาสนาหนนที่งและผซูข้นทาของมคัน โลกยขอมรซูข้จคักคนทรีที่เปป็นของมคันเอง

ลก 6:27-29 แตล่เราบอกทล่านทนนั้งหลายทมีรื่กลาลนงฟนงอยผล่วล่า จงรนกศนตรผของทล่าน จงทลาดมีแกล่ผผด้ทมีรื่
เกลมียดชนงทล่าน 28 จงอวยพรแกล่คนทมีรื่แชล่งดล่าทล่าน จงอธสษฐานเพรรื่อคนทมีรื่เคมีรื่ยวเขป็ญทล่าน 29 ผผด้ใดตบ
แกด้มของทล่านขด้างหนซรื่ง จงหนนอมีกขด้างหนซรื่งใหด้เขาดด้วย และผผด้ใดรสบเอาเสรนั้อคลทมของทล่านไป ถด้าเขาจะ
เอาเสรนั้อดด้วยกป็อยล่าหวงหด้าม

พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาสคัที่งชรุดหนนที่งซนที่งขคัดแยข้งกคับธรรมชาตริมนรุษยต แทนทรีที่จะตอบโตข้คน
เหลขานคัรนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา พระองคตทรงสคัที่งเราใหข้รคักพวกเขา พระองคตทรงขยายความเรพที่องนรีร โดย
ใชข้หลายวริธรี

“จงรคักศคัตรซูของทขาน จงททาดรีแกขผซูข้ทรีที่เกลรียดชคังทขาน” นรีที่ตรงขข้ามกคับปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริ
ของมนรุษยตจรริงๆ การตอบสนองตามเนพรอหนคังกป็คพอ การเกลรียดชคังคนเหลขานคัรนทรีที่เกลรียดเราและททาชคั ที่ว
ตอบแทนพวกเขาดข้วย แตขพระองคตทรงเสรริมอรีก “จงอวยพรแกขคนทรีที่แชขงดขาทขาน” ความหมายกป็คพอ 
การพซูดสริที่งทรีที่ดรีกคับหรพอเกรีที่ยวกคับคนเหลขานคัรนทรีที่พซูดจาใหข้รข้ายกคับเราหรพอเกรีที่ยวกคับเรา นอกจากนรีร  
พระองคตทรงกทาชคับเราวขา “จงอธริษฐานเพพที่อคนทรีที่เครีที่ยวเขป็ญทขาน” คทาทรีที่แปลวขา เคมีรื่ยวเขป็ญ (เอะเปเระ
อาโซ) มรีความหมายวขา กลขาวหาอยขางผริดๆหรพอปฏริบคัตริตขอคนอพที่นอยขางโหดรข้าย ในททานองเดรียวกคัน 
พระเยซซูทรงสคัที่งเราวขา “ผซูข้ใดตบแกข้มของทขานขข้างหนนที่ง จงหคันอรีกขข้างหนนที่งใหข้เขาดข้วย” นรีที่ไมขไดข้หมาย
ถนงการเยาะเยข้ย แตขหมายถนงการไมขตอบโตข้ตขางหาก พระองคตทรงกทาชคับเราอรีกวขา “และผซูข้ใดรริบเอา
เสพรอคลรุมของทขานไป ถข้าเขาจะเอาเสพรอดข้วยกป็อยขาหวงหข้าม” (เสชขึ้อคลบุม คพอเครพที่องแตขงกายปกตริ และ
เสชขึ้อทรีที่วขานรีรมรีความหมายตรงตคัววขา ชรุดชคัรนใน)

สริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนนรีร ไมขใชขการยอมคนและปลขอยใหข้ใครมาเหยรียบยทที่าเราไดข้ตามชอบใจ 
แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ในการดทาเนรินชรีวริตแตขละวคันของเรานคัรน เราควรรคักแมข้แตขคนเหลขา
นคัรนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ บทเรรียนสทาหรคับเรากป็คพอ การหลรีกเลรีที่ยงความ
คริดทรีที่จะตอบโตข้หรพอเอาคพน ในทางกลคับกคัน สริที่งทรีที่เราควรททากป็คพอ การททาดรีตขอเหลขาศคัตรซูของเรา 
อวยพรพวกเขา อธริษฐานเผพที่อพวกเขา และมรีความเอพรอเฟพร อตขอพวกเขา ความเกลรียดชคังทรีที่มรีใหข้ก คับ



ศคัตรซูซนที่งเปป็นปฏริกริรริยาปกตริของมนรุษยตทรีที่บาปหนา คพอ มะเรป็งทรีที่ก คัดกรินผซูข้ทรีที่เกลรียดชคังและมรีแตขกขอใหข้เกริด
ความเกลรียดชคังมากยริที่งขนรนระหวขางทคัรงสองฝขายทรีที่เกรีที่ยวขข้อง ในทางกลคับกคันการรคักแมข้คนทรีที่เปป็นศคัตรซู 
คพอ ยาทาทรีที่บรรเทาบาดแผลทรีที่สรุดทข้ายแลข้วจะททาลายชรีวริตไปตลอดกาล ดคังนคัรนจนงมรีสตริปคัญญายริที่ง
ใหญขในคทาสอนนรีร

ลก 6:30-31 จงใหด้แกล่ททกคนทมีรื่ขอจากทล่าน และถด้าใครไดด้รสบเอาของของทล่านไป อยล่าทวง
เอาครน 31 จงปฏสบนตสตล่อผผด้อรรื่นอยล่างทมีรื่ทล่านปรารถนาใหด้เขาปฏสบนตสตล่อทล่าน

พระเยซซูตรคัสตขอไปถนงเรพที่องเดริม “จงใหข้แกขทรุกคนทรีที่ขอจากทขาน” นรีที่นขาจะหมายถนงพวก
ขอทานทรีที่มรีอยซูขทคั ที่วทรุกหนทรุกแหขงในสมคัยนคัรน พวกเขาซนที่งมคักเปป็นคนพริการหรพอไรข้สมรรถภาพเพราะ
สงครามไดข้แตขหาเลรีรยงชรีพโดยการขอทาน พระเยซซูตรคัสวขาเราควรใหข้แกขผซูข้ทรีที่ขอจากเราเชขนนคัรน แมข้
วขาคนๆนคัรน “ไดข้รริบเอาของของทขานไป อยขาทวงเอาคพน” ความหมายกป็คพอวขา เมพที่อใครสคักคนมรีของๆ
เรา เรากป็ไมขตข้องทวงคชนจากเขา ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การรคักผซูข้อพที่นจะแสดงออกมาใน (ก) 
ความเอพรอเฟพร อเผพที่อแผข, (ข) การมรีความอดทน และ (ค) การเปป็นคนกรรุณาในเรพที่องทคั ที่วๆไป

พระองคตจนงตรคัสสรรุปสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงสอนมาจนถนงบคัดนรีรดข้วยสริที่งทรีที่เรรียกวขา กฎทองคทา 
“จงปฏริบคัตริตขอผซูข้อพที่นอยขางทรีที่ทขานปรารถนาใหข้เขาปฏริบคัตริตขอทขาน” การดทาเนรินชรีวริตเชขนนคัรนไมขเพรียง
แฝงไวข้ดข้วยจริตใจทรีที่เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณาเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นการฉลาดอยขางมากดข้วย เรามคัก
ดทาเนรินชรีวริตดข้วยมรุมมองทรีที่สคัรนๆและคคับแคบโดยเรรียกรข้อง 'สริทธริธ ' ของเราหรพอระบายตคัณหาอคันเหป็น
แกขตคัวของเราโดยไมขสนใจผลกระทบระยะยาว สตริปคัญญาแบบพระเจข้าสอนเราใหข้ปฏริบคัตริตขอผซูข้อพที่น
อยขางทรีที่เราอยากใหข้เขาปฏริบคัตริตขอเรา เมพที่อเราคริดอะไรสคัรนๆ ททาอะไรรรุนแรง เรรียกรข้องสริทธริธ ของตน 
และแกข้เผป็ด มคันกป็อาจจะยข้อนกลคับมาหาเราอรีก

ลก 6:32-35 แมด้วล่าทล่านทนนั้งหลายรนกผผด้ทมีรื่รนกทล่าน จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไรแกล่ทล่าน ถซงแมด้คน
บาปกป็ยนงรนกผผด้ทมีรื่รนกเขาเหมรอนกนน 33 ถด้าทล่านทนนั้งหลายทลาดมีแกล่ผผด้ทมีรื่ทลาดมีแกล่ทล่าน จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไร
แกล่ทล่าน เพราะวล่าคนบาปกป็กระทลาเหมรอนกนน 34 ถด้าทล่านทนนั้งหลายใหด้ยรมเฉพาะแตล่ผผด้ทมีรื่ทล่านหวนงจะ
ไดด้ครนจากเขาอมีก จะนนบวล่าเปป็นคทณอะไรแกล่ทล่าน ถซงแมด้คนบาปกป็ยนงใหด้คนบาปยรมโดยหวนงวล่าจะไดด้
รนบครนจากเขาอมีกเทล่ากนน 35 แตล่จงรนกศนตรผของทล่านทนนั้งหลาย และทลาการดมีตล่อเขา จงใหด้เขายรมโดย



ไมล่หวนงทมีรื่จะไดด้ครนอมีก บลาเหนป็จของทล่านทนนั้งหลายจซงจะมมีบรสบผรณย์ และทล่านทนนั้งหลายจะเปป็นบทตร
ของผผด้สผงสทด เพราะวล่าพระองคย์ยนงทรงโปรดแกล่คนอกตนญญผและคนชนรื่ว

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูไมขทรงจบแคขนรีร  ปคัญญาแบบโลกนคัรนมคักจะหยริบยพที่นความกรรุณาใหข้
เพรียงเพราะมคันมคักจะมรีการตอบแทน ดคังนคัรนแรงจซูงใจจรริงๆแลข้วจนงมรีลคักษณะเหป็นแกขตคัว การรคักคน
ทรีที่รคักเรานคัรนไมขมรีครุณธรรมยริที่งใหญขแตขประการใด แมข้แตขชาวโลกกป็ททาแบบนคัรน นคัที่นกป็เปป็นจรริงสทาหรคับ
การททาดรีตขอคนทรีที่ททาดรีตขอเรา และใหข้ยพมแกขคนทรีที่เราหวคังวขาจะไดข้รคับตอบแทนเชขนกคัน ในแตขละกรณรี
นรีร  พระเยซซูตรคัสวขาแมข้แตขคนบาปกป็ททาแบบเดรียวกคัน

พอใกลข้ถนงขข้อสรรุปของเนพรอหาตอนนรีร  พระเยซซูกป็ตรคัสสรรุปโดยวกกลคับไปทรีทๆี่ พระองคตไดข้
ทรงเรริที่มไวข้ “แตขจงรคักศคัตรซูของทขานทคัรงหลาย และททาการดรีตขอเขา จงใหข้เขายพมโดยไมขหวคังทรีที่จะไดข้
คพนอรีก” แกขนแทข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา เราควรดทาเนรินชรีวริตแบบไมขเหป็นแกขตคัวมากกวขาแบบเหป็นแกขตคัว 
แบบแรกคพอ แกขนแทข้ของความบรริสรุทธริธ  ขณะทรีที่แบบหลคังนคัรนเปป็นแกขนแทข้ของความบาป แบบแรก
เปป็นแกขนแทข้ของมนรุษยตใหมข แบบหลคังคพอ แกขนแทข้ของเนพรอหนคัง แบบแรกเปป็นแกขนแทข้ของการ
ดทาเนรินตามแบบของพระเจข้า สขวนแบบหลคังเปป็นแกขนแทข้ของโลก การดทาเนรินชรีวริตตามแบบของ
พระเจข้าเชขนนคัรนจะททาใหข้บทาเหนป็จของเราทคัรงตอนนรีรและในสวรรคตเปป็นบทาเหนป็จทรีที่ใหญขยริที่ง

เมพที่อเราจคัดการชรีวริตของเราเชขนนคัรน เรากป็กลายเปป็นบรุตรของผซูข้สซูงสรุดในทางปฏริบคัตริ พระเยซซู
ทรงปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีร โดยตรคัสวขา พระองคย์ นคัที่นคพอ พระบริดาในสวรรคต “ทรงโปรดแกขคน
อกตคัญญซูและคนชคั ที่ว” หากพระเจข้าผซูข้ยริที่งใหญขของเราทรงเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาเชขนนคัรน (และพระองคต
ทรงเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ) เราในฐานะประชากรของพระองคตกป็ควรมรีทคัศนคตริแบบนคัรนเชขนกคัน

ลก 6:36-37 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงมมีความเมตตากรทณา เหมรอนอยล่างพระบสดา
ของทล่านมมีพระทนยเมตตากรทณา 37 อยล่าวสนสจฉนยโทษเขา และทล่านทนนั้งหลายจะไมล่ไดด้ถผกวสนสจฉนยโทษ
อยล่ากลล่าวโทษเขา และทล่านทนนั้งหลายจะไมล่ถผกกลล่าวโทษ จงยกโทษใหด้เขา และทล่านจะไดด้รนบการ
อภนยโทษ 



เนพรอหาตอนถคัดมา ถนงแมข้จะเปป็นเรพที่องใหมข แตขกป็มรีพพรนฐานอยซูขบนเรพที่องทรีที่แลข้ว มคันยคังสานตขอ
ใจความหลคักทรีที่ใหญขกวขาอยซูขเหมพอนเดริม เชขนเดรียวกคับทรีที่พระบริดาในสวรรคตของเราทรงเปรีที่ยมดข้วย
พระเมตตา เรากป็ไดข้รคับบคัญชาวขา “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรงหลายจงมรีความเมตตากรรุณา” เชขนกคัน

ในหลคักการหนนที่งทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคัน เราถซูกกทาชคับวขา “อยขาวรินริจฉคัยโทษเขา และทขานทคัรงหลายจะ
ไมขไดข้ถซูกวรินริจฉคัยโทษ” บรริบททรีที่ใหญขกวขากป็คพอ กฎทองคทาในการปฏริบคัตริตขอผซูข้อพที่นอยขางทรีที่เราอยากใหข้
เขาปฏริบคัตริตขอเรา ไมขมรีใครชอบถซูกวริพากษตวริจารณต คทาเตพอนสตริงขายๆของพระเยซซูกป็คพอ จงหลรีกเลรีที่ยง
การวริพากษตวริจารณตคนอพที่นและทขานจะไมขถซูกวริพากษตวริจารณต (คทาทรีที่แปลวขา วสนสจฉนยโทษ (ครดิโน) ใน
บรริบทนรีรมรีความหมายพพรนๆวขา ชอบตริคนอพที่น) พระเยซซูมริไดข้ทรงหข้ามการมรีใจทรีที่รซูข้จคักแยกแยะผริดถซูก 
ในทางกลคับกคัน ในยอหตน 7:24 พระองคตทรงบคัญชาใหข้เรามรีใจแยกแยะผริดถซูกดข้วยซทรา จรริงๆแลข้ว
พระองคตก ทาลคังหมายถนงทดัศนคตดิทรีที่ชอบจคับผริดตขางหาก

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้ระวคังใจทรีที่ชอบกลขาวโทษคนอพที่นดข้วยเมพที่อพระองคต
ตรคัสวขา “อยขากลขาวโทษเขา และทขานทคัรงหลายจะไมขถซูกกลขาวโทษ” นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่ เราตข้องไมขลพม
บรริบททรีที่ใหญขกวขาเรพที่องกฎทองคทาและการรคักแมข้แตขคนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเรา การหลรีกเลรีที่ยงการกลขาว
โทษคนอพที่นจะไมขเพรียงททาใหข้เราไมขถซูกกลขาวโทษเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นการประยรุกตตใชข้บคัญญคัตริแหขง
ความรคักดข้วย ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงบคัญชาเพริที่มอรีกวขา “จงยกโทษใหข้เขา และทขานจะไดข้
รคับการอภคัยโทษ” นรีที่ไมขเพรียงเปป็นสขวนหนนที่งของบคัญญคัตริแหขงความรคักและบคัญญคัตริของพระครริสตต
เทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นสตริปคัญญาตามแบบของพระเจข้าดข้วย เมพที่อเรามรีใจทรีที่ชอบยกโทษใหข้ เรากป็จะไดข้
รคับการยกโทษเชขนกคัน

ลก 6:38 ถนงแมข้จะเปป็นเรพที่องใหมข แตขเนพรอหาทรีที่ตามมานรีรกป็เปป็นสขวนหนนที่งของบรริบทกขอน
หนข้าอยขางเหป็นไดข้ชคัด พระองคตทรงบคัญชาเราวขา จงใหด้ และทล่านจะไดด้รนบดด้วย และในตนกของทล่านจะ
ไดด้รนบตวงดด้วยทะนานถด้วนยนดสนรื่นแนล่นพผนลด้นใสล่ใหด้ อรีกครคัร งทรีที่หลคักการสทาคคัญเรพที่องการปฏริบคัตริตขอผซูข้
อพที่นอยขางทรีที่เราอยากใหข้เขาปฏริบคัตริตขอเรายคังคงอยซูขเหมพอนเดริม หลคักการนรีรมรีความเปป็นสากล เมพที่อเราใหข้
แกขผซูข้อพที่น เขากป็มคักจะใหข้เราเชขนกคัน นรีที่เปป็นความจรริงไมขวขาเราจะใหข้แกขมนรุษยตหรพอใหข้แดขพระเจข้า ใน
กรณรีของพระเจข้า แนขนอนทรีที่พระองคตทรงสามารถใหข้เรากลคับมามากกวขาทรีที่เราจะใหข้พระองคตไดข้



หลายเทขายริที่งนคัก พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบทรีที่พบเหป็นไดข้ทคั ที่วไปเพพที่ออธริบายหลคักการนรีร เพริที่มเตริม 
พระองคตตรคัสถนงทะนานหรพอภาชนะทรีที่ใชข้ตวงวคัดอยขางหนนที่ง ธคัญพพชทรีที่ถซูกเทลงไปในทะนานดคัง
กลขาวเมพที่อมคันถซูกเขยขาและถซูกกดลงไป กป็จะอยซูขตคัวและมรีทรีที่วขางใหข้ใสขเพริที่มไดข้อรีก

ความหมายตรงนรีรกป็คพอวขา ใจทรีที่เอพรอเฟพร อเผพที่อแผขจะไดข้รคับกลคับมามากยริที่งกวขาทรีที่เราใหข้ไป เมพที่อเรา
ใหข้ธคัญพพชตะกรข้าหนนที่งแกขอรีกคน ในเวลาอคันเหมาะสม ความกรรุณานคัรนกป็จะไดข้รคับการตอบแทน แตข
ดข้วยทะนานทรีที่ถข้วนยคัดสคัที่นแนขนพซูนลข้น นรีที่กป็เปป็นจรริงอยขางแนขนอนเมพที่อเราใหข้แดขพระเจข้า พระองคตจะ
ทรงประทานกลคับมาใหข้เรามากกวขาทรีที่เราถวายแดขพระองคตเชขนกคัน นรีที่กป็เปป็นจรริงเมพที่อเราใหข้แกขผซูข้อพที่น
ดข้วย พระองคตทรงปริดทข้ายคทาสอนนรีรโดยตรคัสวขา เพราะวล่าทล่านจะตวงใหด้เขาดด้วยทะนานอนนใด จะ
ตวงใหด้ทล่านดด้วยทะนานอนนนนนั้น" คทาทรีที่แปลวขา ตวง (เมะตเระโอ) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ 
'meter' มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการวคัดขนาดหรพอการวคัดตวง อรีกครคัร งทรีที่หลคักการทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ เมพที่อเรามรี
ใจทรีที่ชอบใหข้และเอพรอเฟพร อเผพที่อแผข เรากป็จะไดข้รคับการตวงกลคับมาอรีกทรีในภายหลคังในแบบเดรียวก คัน 
(และอาจเพริที่มใหข้ดข้วย) นรีที่เปป็นจรริงในการถวายแดขพระเจข้าเหมพอนกคับในการใหข้แกขมนรุษยต

ลก 6:39 พระองคย์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายเปป็นคลาอทปมาดด้วยวล่า "คนตาบอดจะนลาทาง
คนตาบอดไดด้หรรอ ทนนั้งสองจะไมล่ตกลงไปในบล่อหรรอ สล่วนทมีรื่เหลรอของบทนมีนั้มมีคลาอทปมาหลายเรรรื่อง
ซซรื่งอาจถผกกลล่าวในโอกาสเดมียวกนนนมีนั้กป็ไดด้ (ดซู ลซูกา 7:1) ขขาวประเสรริฐของลซูกาไมขไดข้แสดงการ
ประยรุกตตใชข้โดยตรง ถนงแมข้ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวแสดงกป็ตาม “คนตาบอดจะนทาทางคนตาบอด
ไดข้หรพอ ทคัรงสองจะไมขตกลงไปในบขอหรพอ” ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริว (15:14) เหป็นไดข้ชคัดวขา การ
ประยรุกตตใชข้กป็มรีไวข้ปรคักปรทาพวกฟารริสรีซนที่งเปป็นผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่ตาบอดและมรีพวกสาวกทรีที่ตาบอด

ลก 6:40 ในคทาอรุปมาอรีกเรพที่องซนที่งไมขมรีการประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจน พระเยซซูทรงสอนวขา 
ศสษยย์ไมล่ใหญล่กวล่าครผ แตล่ศสษยย์ททกคนทมีรื่ไดด้รนบการฝซกสอนครบแลด้วกป็จะเปป็นเหมรอนครผของตน คทาทรีที่
แปลวขา ครบ (คาทารทดิโซ) มรีความหมายดข้วยวขา 'สมบซูรณต' หรพอ 'ครบถข้วน' จรริงๆแลข้วมคันมรีความ
หมายแบบสมคัยใหมขกวขาวขา 'เปป็นผซูข้ใหญข' โดยในกรณรีนรีรคพอ เปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ คทาตรคัสทรีที่คลข้ายๆ
กคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ถซูกพบในมคัทธริว 10:24 และยอหตน 15:20



ลก 6:41-42 เหตทไฉนทล่านมองดผผงทมีรื่ในตาพมีรื่นด้องของทล่าน แตล่ไมล่ยอมพสจารณาไมด้ทนนั้ง
ทล่อนทมีรื่อยผล่ในตาของทล่านเอง 42 เหตทไฉนทล่านจซงจะพผดกนบพมีรื่นด้องของทล่านวล่า `พมีรื่นด้องเออ๋ย ใหด้เราเขมีรื่ย
ผงออกจากตาของเธอ' แตล่ทมีรื่จรสงทล่านเองยนงไมล่เหป็นไมด้ทนนั้งทล่อนทมีรื่อยผล่ในตาของทล่าน ทล่านคนหนด้าซรรื่อ
ใจคด จงชนกไมด้ทนนั้งทล่อนออกจากตาของทล่านกล่อน แลด้วทล่านจะเหป็นไดด้ถนนดจซงจะเขมีรื่ยผงออกจากตาพมีรื่
นด้องของทล่านไดด้

พระเยซซูทรงยกภาพประกอบตขอไปเพพที่อเสรริมเรพที่องทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไปแลข้ว นคั ที่นคพอ ใจทรีที่
ชอบจคับผริด พระองคตทรงยกภาพประกอบเพพที่อแสดงถนงความโงขเขลาของการจข้องจคับผริดมากเกรินไป
โดยใชข้เรพที่องเหลวไหลเรพที่องหนนที่ง พระองคตตรคัสถนงชายคนหนนที่งทรีที่มรีผง นคัที่นคพอ แกลบหรพอฟางเสข้น
หนนที่งในตาของตน ชายอรีกคนทรีที่มรี ไมว้ทดัขึ้งทย่อน อยซูขในตาของตนกป็เสนอตคัวทรีที่จะเขรีที่ยผงออกจากตา
ของชายคนนรีร  คทาทรีที่แปลวขา ไมด้ทนนั้งทล่อน (ดอคอส) มรีความหมายวขา ไมข้ขพที่อทรีที่ใชข้รองรคับนทราหนคัก
โครงสรข้างในตคัวอาคาร การประยรุกตตใชข้กป็อาจเปป็นไดข้วขา คนทรีที่มรีขข้อบกพรของเยอะแยะในชรีวริตของ
ตนมคักจะเตป็มใจยริที่งนคักทรีที่จะชรีร ใหข้เหป็นขข้อบกพรของเลป็กนข้อยของคนอพที่น พระเยซซูทรงเรรียกคนเชขนนรีรวขา
เปป็น คนหนว้าซชที่อใจคด ซนที่งจรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา คนจอมปลอม เมพที่อพริจารณาบรริบททรีที่มากขอน
หนข้าซนที่งยกเหตรุผลโตข้แยข้งการมรีใจทรีที่ชอบตคัดสรินวริพากษตวริจารณตคนอพที่น ไมข้ทคัรงทขอนในตาของคนหนข้า
ซพที่อใจคดกป็อาจหมายถนง ใจทรีที่ชอบตคัดสรินวริพากษตวริจารณตคนอพที่น คนแบบนรีรมคักเทรีที่ยวคอยหาขข้อ
บกพรของในตคัวคนอพที่น ขข้อบกพรของเหลขานคัรนเปป็นเหมพอนผงเมพที่อเทรียบกคับไมข้ทคัรงทขอนของใจทรีที่ชอบ
จคับผริด

ลก 6:43-45 ดด้วยวล่าตด้นไมด้ดมียล่อมไมล่เกสดผลเลว หรรอตด้นไมด้เลวยล่อมไมล่เกสดผลดมี 44 เพราะ
วล่าจะรผด้จนกตด้นไมด้ท ทกตด้นไดด้กป็เพราะผลของมนน เพราะวล่าเขายล่อมไมล่เกป็บผลมะเดรรื่อจากตด้นไมด้มมีหนาม 
หรรอยล่อมไมล่เกป็บผลองทล่นจากพทล่มไมด้หนาม 45 คนดมีกป็ยล่อมเอาของดมีออกจากคลนงดมีแหล่งใจของตน 
และคนชนรื่วกป็ยล่อมเอาของชนรื่วออกจากคลนงชนรื่วแหล่งใจของตน ดด้วยใจเตป็มดด้วยอะไร ปากกป็พผดออกมา
อยล่างนนนั้น

วกกลคับมามาเรพที่องการดทาเนรินชรีวริตในแตขละวคัน พระเยซซูกป็ทรงใชข้ภาพประกอบของการปลซูก
พพชสวนซนที่งคนเหลขานคัรนทรีที่ฟคังพระองคตยขอมเขข้าใจเปป็นอยขางดรี ดรินแดนปาเลสไตนตเปป็นทรีที่ปลซูกสวนตข้น



มะกอกเทศ ตข้นมะเดพที่อ และตข้นอพที่นๆทรีที่ออกผลนขารคับประทาน ตข้นไมข้ดรีคพอ ตข้นเหลขานคัรนทรีที่ถซูกเพาะ
พคันธรุตหลคังจากเวลาหลายสริบปรีเพพที่อทรีที่จะออกผลอคันนขารคับประทานออกมาเยอะๆ ตข้นไมข้เลวกป็นขาจะ
เปป็นตข้นในปขาทรีที่ออกผลไมขอรขอยหรพอออกผลนข้อย ในมรุมมองของคนอเมรริก คัน ลองนนกถนงตข้น
แอปเปริร ลทรีที่ถซูกเพาะเลรีรยงมาเปป็นอยขางดรีกคับตข้นแอปเปริร ลปขาสริครคับ ผลของตข้นแบบแรกมรีรสหวาน
อรขอย สขวนผลของตข้นแบบหลคังมรีรสฝาดขมจนตข้องบข้วนทริรงในทคันทรี นอกจากนรีร  เถาองรุขนกป็ออกผล
เปป็นลซูกองรุขนและตข้นมะเดพที่อกป็ออกผลเปป็นผลมะเดพที่อ ไมขมรีใครจะเกป็บผลมะเดพที่อจากตข้นไมข้มรีหนาม 
หรพอผลองรุขนจากพรุขมไมข้หนาม

ในแบบเดรียวกคัน สริที่งทรีที่อยซูขในใจมนรุษยตกป็ออกมาจากใจเขา คทาทรีที่แปลวขา ของดมี ตรงนรีร  (อา
กาธอส) เปป็นคทางขายๆแตขมรีความหมายกวข้างขวางโดยสพที่อถนงสริที่งทรีที่ดรีงามทคัรงปวง มคันสพที่อถนงครุณธรรม 
ความเปป็นเลริศ เกรียรตริ และความชอบธรรม รวมถนงสริที่งทรีที่นขาอภริรมยต เปป็นทรีที่ชอบใจ และโดดเดขนดข้วย 
การถซูกเรรียกวขา ดท ในพระคคัมภรีรตกป็เปป็นสริที่งทรีที่ประเสรริฐจรริงๆ พระเยซซูทรงสอนวขาคนดทยขอมเอาของดรี
ออกจากคลคังดรีแหขงใจของตนเหมพอนกคับทรีที่ตข้นไมข้ดรียขอมออกผลดรี สขวนคนชคั ที่วกป็ททาสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้าม 
คทาทรีที่แปลวขา ชนรื่ว (พอเนรอส) มรีความหมายโดยทคั ที่วไปวขาผริด ชคั ที่วรข้าย และเลว บางครคัร งคทานรีรกป็ใชข้เพพที่อ
หมายถนงซาตาน

เราจะรซูข้จคักใจคนๆหนนที่งไดข้กป็จากสริที่งทรีที่ออกมาจากปากของเขา “ดข้วยใจเตป็มดข้วยอะไร ปากกป็
พซูดออกมาอยขางนคัรน” เปป็นความจรริงทรีที่ปากของเราเปริดเผยถนงสภาพฝขายวริญญาณของใจเรา ถนงแมข้เรา
ไมขสามารถมองเหป็นใจของอรีกคนไดข้ แตขปากของเขากป็เผยใหข้เหป็นถนงสริที่งทรีที่อยซูขในนคัรนไดข้เปป็นอยขางดรี

ลก 6:46-49 เหตทไฉนทล่านทนนั้งหลายจซงเรมียกเราวล่า `พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์เจด้าขด้า' แตล่
ไมล่กระทลาตามทมีรื่เราบอกนนนั้น 47 ททกคนทมีรื่มาหาเราและฟนงคลาของเรา และกระทลาตามคลานนนั้น เรา
จะแจด้งใหด้ทล่านทนนั้งหลายรผด้วล่า เขาเปรมียบเหมรอนผ ผด้ใด 48 เขาเปรมียบเหมรอนคนหนซรื่งทมีรื่สรด้างเรรอน เขา
ขทดลซกลงไป แลด้วตนนั้งรากบนศสลา และเมรรื่อนลนั้ามาทล่วม กระแสนลนั้าไหลเชมีรื่ยวกระทบกระทนรื่ง แตล่ทลาใหด้
เรรอนนนนั้นหวนรื่นไหวไมล่ไดด้ เพราะไดด้ตนนั้งรากบนศสลา 49 สล่วนคนทมีรื่ไดด้ยสนและมสไดด้กระทลาตาม เปรมียบ
เหมรอนคนหนซรื่งทมีรื่สรด้างเรรอนบนดสนไมล่กล่อราก เมรรื่อกระแสนลนั้าไหลเชมีรื่ยวกระทบกระทนรื่ง เรรอนนนนั้นกป็
พนงทลายลงทนนทมี และความพสนาศของเรรอนนนนั้นกป็ใหญล่ยสรื่งนนก"



พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนเรพที่องนรีร โดยสรรุปประเดป็นสทาคคัญทรีที่สรุดใหข้เราฟคัง สริที่งทรีที่บขงบอกถนง
ความเปป็นเจข้านายของพระองคตในชรีวริตของเรากป็คพอ ความเชพที่อฟคังของเราทรีที่มรีตขอพระองคต พระเยซซู
ตรคัสคทาถามปลายเปริดแบบงขายๆวขา “เหตรุไฉนทขานทคัรงหลายจนงเรรียกเราวขา `พระองคตเจข้าขข้า พระองคต
เจข้าขข้า' แตขไมขกระททาตามทรีที่เราบอกนคัรน”

จากนคัรนพระองคตกป็ทรงสอนคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งทรีที่เขข้าใจงขายแตขกป็ทริที่มแทงจริตใจ ณ จรุดนรีร  คน
มคักเขข้าใจคทาอรุปมาเรพที่องนรีรผริดบขอยๆ พระองคตมริไดข้ก ทาลคังทรงสอนในกรณทนทขึ้วขาพระองคตทรงเปป็นศริลา
(ถนงแมข้เรพที่องนรีรถซูกสอนอยขางชคัดเจนทรีที่อพที่นกป็ตาม) แตขพระองคตทรงใชข้ภาพประกอบของศริลา ดริน
ธรรมดา และการสรข้างเรพอนเพพที่ออธริบายถนงเรพที่องการเชพที่อฟคัง

พระองคตทรงยกสองเหตรุการณตขนรนมา เหตรุการณตแรกกป็คพอคนๆหนนที่ง (1) มาหาพระองคต (2) 
ฟคังคทาของพระองคต (ตรงตคัวคพอ บรรดาถว้อยคสาของพระองคต) (3) และกระททาตาม พระเยซซูทรง
เปรรียบคนๆนรีรวขาเปป็นเหมพอนกคับ “คนหนนที่งทรีที่สรข้างเรพอน เขาขรุดลนกลงไป แลข้วตคัรงรากบนศริลา” พายรุ
ใหญขพคัดมา กระแสนทราในแมขนทร าทรีที่อยซูขขข้างเรพอนกป็นทร าขนรนสซูงอยขางรวดเรป็ว และไหลเขข้ามาทขวมกระทบ
กระทคั ที่งเรพอนนคัรนอยขางรรุนแรง อยขางไรกป็ตาม กระแสนทรานคัรนกป็ไมขอาจททาใหข้เรพอนนคัรนหวคั ที่นไหวไดข้ 
“เพราะไดข้ตคัรงรากบนศริลา” (คทาทรีที่แปลวขา ตนนั้งราก (เธะเมะลดิออโอ) หมายถนง รากฐานของอาคาร)

ในทางกลคับกคัน พระเยซซูตรคัสถนงชายอรีกคนทรีที่ (1) ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขกป็สพที่ออยขางชคัดเจนวขา
เขามาหาพระองคตเชขนกคัน (2) ฟคังบรรดาถข้อยคทาของพระองคต แตข (3) มริไดข้กระททาตาม (นคัที่นคพอ ไมข
เชพที่อฟคัง เพริกเฉย ไมขสนใจถข้อยคทาของพระองคต) พระเยซซูทรงเปรรียบวขาเขาเปป็นเหมพอนกคับชายคน
หนนที่งทรีที่สรข้างเรพอนของตนขข้างแมขนทร าสายเดรียวกคันแตขสรข้างบนดรินเลยโดยไมขลทาบากในการขรุดเพพที่อ
สรข้างรากฐานอคันแขป็งแรง เมพที่อพายรุพคัดมา ซนที่งททาใหข้นทร าในแมขนทร าไหลเชรีที่ยวและกระทบกระทคั ที่งเรพอน
นคัรน “เรพอนนคัรนกป็พคังทลายลงทคันทรี และความพรินาศของเรพอนนคัรนกป็ใหญขยริที่งนคัก”

ความแตกตขางระหวขางสองคนนรีรกป็ชคัดเจน ทคัรงคซูขไดข้มาหาพระเยซซูและทคัรงคซูขตขางกป็ไดข้ยรินพระ
วจนะของพระองคต อยขางไรกป็ตาม มรีเพรียงคนเดรียวทรีที่ทรุขมเทเวลาและแรงกายในการทสาตามพระ
บคัญชาตขางๆของพระองคตจรริงๆ ชรีวริตของเขา ครอบครคัวของเขา และการรคับใชข้ของเขาตคัรงมคั ที่นคงอยซูข
ไดข้ขณะทรีที่ความพรินาศของอรีกคนนคัรนใหญขยริที่งนคัก บทเรรียนสทาคคัญโดยเฉพาะเมพที่อพริจารณาบรริบทใกลข้
เครียงกป็คพอ การทสาตามพระวจนะของพระองคต ดซูขข้อ 46 การมาหาพระครริสตตนคัรนเปป็นเรพที่องหนนที่ง สขวน



การเชพที่อฟคังพระองคต โดยททาสริที่งทคัรงปวงทรีที่พระองคตไดข้ทรงบคัญชาเราไวข้กป็เปป็นอรีกเรพที่องเลย คทาถามทรีที่
พระเยซซูตรคัสถามทรีที่วขา “เหตรุไฉนทขานทคัรงหลายจนงเรรียกเราวขา `พระองคตเจข้าขข้า พระองคตเจข้าขข้า' แตขไมข
กระททาตามทรีที่เราบอกนคัรน” ยคังใชข้ไดข้อยซูขโดยเฉพาะจนถนงทรุกวคันนรีร

*****
ภนพรวมของลลกน 7: บทททที่เจป็ดของลถูกานสาเสนอหว้าเหตบุการณย์ในการรดับใชว้ของพระเยซถูใน

แควว้นกาลดิลท: (1) คนใชว้ของนายรว้อยไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (2) บบุตรของหญดิงมย่ายคนหนซที่งถถูกชบุบ
ใหว้เปป็นขซขึ้นจากตาย (3) พวกศดิษยย์ของยอหย์นมาซดักถามพระเยซถูและคสาตอบของพระองคย์ (4) คสา
ตอบของพระเยซถูททที่ทรงมทตย่อพวกฟารดิสทททที่ชอบจดับผดิด และ (5) พระเยซถูทรงประทดับในบว้านของซท
โมนคนฟารดิสท

ลก 7:1 เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนั้นใหด้คนทนนั้งหลายฟนงเสรป็จแลด้ว พระองคย์จซงเสดป็จ
เขด้าไปในเมรองคาเปอรนาอทม เวลาและสถานทรีที่ของขข้อนรีรคพอ หลคังการเทศนาบนภซูเขาในบททรีที่แลข้ว
และยคังอยซูขในแควข้นกาลริลรีอยซูข คพอ เมพองคาเปอรนาอรุม

ลก 7:2-5 มมีผผด้รนบใชด้ของนายรด้อยคนหนซรื่งทมีรื่นายรนกมากปล่วยเกรอบจะตายแลด้ว 3 เมรรื่อ
นายรด้อยไดด้ยสนถซงพระเยซผ จซงใชด้ผผด้ใหญล่บางคนของพวกยสวใหด้ไปอด้อนวอนเชสญพระองคย์เสดป็จมา
รนกษาผผด้รนบใชด้ของตน 4 เมรรื่อเขาเหลล่านนนั้นมาถซงพระเยซผแลด้ว เขากป็อด้อนวอนพระองคย์ดด้วยใจรด้อนรน
วล่า "นายรด้อยนนนั้นเปป็นคนสมควรทมีรื่พระองคย์จะกระทลาการนนนั้นใหด้ทล่าน 5 เพราะวล่าทล่านรนกชนชาตส
ของเราและทล่านไดด้สรด้างธรรมศาลาใหด้เรา"

นรีที่เปป็นบคันทนกเกรีที่ยวกคับนายรข้อยชาวโรมคนหนนที่งทรีที่มรีใจเมตตากรรุณาตขอชาวยริว โดยเขามรีผซูข้รคับ
ใชข้คนหนนที่งทรีที่ปขวยเกพอบจะตายแลข้ว เมพที่อเขาไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซู เขากป็ใชข้พวกผซูข้ใหญขของพวกยริว
ไป (อาจเปป็นพวกทรีที่อยซูขในธรรมศาลาประจทาทข้องถริที่น) อข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จมาและรคักษาผซูข้รคับ
ใชข้อคันเปป็นทรีที่รคักของตนใหข้หาย พวกผซูข้นทาชาวยริวเหลขานรีรมาอข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จไปในทคันทรี 
โดยกลขาววขานายรข้อยคนนรีร เปป็นคนทรีที่สมควร อคันทรีที่จรริงแลข้ว เขาไดข้สรข้างธรรมศาลาหลคังหนนที่งใหข้พวก
เขาดข้วย เพราะเขารคักพวกยริว (นคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่หายากจรริงๆสทาหรคับขข้าราชการชาวโรมสคักคน)



ลก 7:6-8  พระเยซผจซงเสดป็จไปกนบเขา เมรรื่อพระองคย์ไปเกรอบจะถซงบด้านแลด้ว นายรด้อย
จซงใชด้เพรรื่อนฝผงไปหาพระองคย์ทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า อยล่าลลาบากเลย เพราะวล่าขด้าพระองคย์เปป็นคน
ไมล่สมควรทมีรื่จะรนบเสดป็จพระองคย์เขด้าใตด้ชายคาของขด้าพระองคย์ 7 เพราะเหตทนนนั้น ขด้าพระองคย์จซงคสด
เหป็นวล่าไมล่สมควรทมีรื่ขด้าพระองคย์จะไปหาพระองคย์ดด้วย แตล่ขอพระองคย์ทรงตรนสสนรื่ง และผผด้รนบใชด้ของ
ขด้าพระองคย์กป็จะหายโรค 8 ดด้วยวล่าขด้าพระองคย์อยผล่ใตด้วสนนยทหาร แตล่กป็ยนงมมีทหารอยผล่ใตด้บนงคนบบนญชา
ของขด้าพระองคย์ ขด้าพระองคย์จะบอกแกล่คนนมีนั้วล่า `ไป' เขากป็ไป บอกแกล่คนนนนั้นวล่า `มา' เขากป็มา บอก
ผผด้รนบใชด้ของขด้าพระองคย์วล่า `จงทลาสสรื่งนมีนั้' เขากป็ทลา"

เราเหป็นถนงอรุปนริสคัยของชายคนนรีร ไดข้ในสริที่งตขอไปนรีร  ขณะทรีที่พระเยซซูและพวกยริวทรีที่ตริดตามมา
ใกลข้จะถนงบข้านของนายรข้อยคนนรีรแลข้ว เขากป็ใชข้พวกเพพที่อนๆใหข้มาหาพระองคต (นรีที่สพที่อวขานายรข้อยคนนรีร
ยคังอยซูขขข้างเตรียงของผซูข้รคับใชข้สรุดทรีที่รคักของเขา) ขข้อความทรีที่เขาสขงมากป็เผยใหข้เหป็นหลายสริที่งเชขนกคัน 
“พระองคตเจข้าขข้า อยขาลทาบากเลย เพราะวขาขข้าพระองคตเปป็นคนไมขสมควรทรีที่จะรคับเสดป็จพระองคตเขข้า
ใตข้ชายคาของขข้าพระองคต เพราะเหตรุนคัรน ขข้าพระองคตจนงคริดเหป็นวขาไมขสมควรทรีที่ขข้าพระองคตจะ
ไปหาพระองคตดข้วย” เหป็นไดข้ชคัดถนงความถขอมใจอยขางแทข้จรริงของชายคนนรีร  ถนงแมข้เขามรีสริทธริอทานาจ
มากในฐานะเปป็นขข้าราชการคนหนนที่งของโรม แตขเขากป็เหป็นวขาตนเปป็นคนตทที่าตข้อยตขอเบพรองพระพคักตรต
พระเยซซู

สารของเขามรีตขอไปวขา “แตขขอพระองคตทรงตรคัสสคัที่ง และผซูข้รคับใชข้ของขข้าพระองคตกป็จะหาย
โรค ดข้วยวขาขข้าพระองคตอยซูขใตข้วรินคัยทหาร แตขกป็ยคังมรีทหารอยซูขใตข้บคังคคับบคัญชาของขข้าพระองคต ขข้า
พระองคตจะบอกแกขคนนรีรวขา `ไป' เขากป็ไป บอกแกขคนนคัรนวขา `มา' เขากป็มา บอกผซูข้รคับใชข้ของขข้า
พระองคตวขา `จงททาสริที่งนรีร ' เขากป็ททา"” เหป็นไดข้ชคัดถนงความเชพที่ออคันเรรียบงขายแตขลนกซนร งของชายผซูข้นรีร  ดคังทรีที่
จะถซูกกลขาวในไมขชข้า พระเยซซูทรงกระททากริจเพราะความเชพที่อของเขา

ลก 7:9-10 เมรรื่อพระเยซผทรงไดด้ยสนคลาเหลล่านนนั้นแลด้ว กป็ประหลาดพระทนยดด้วยคนนนนั้น จซง
ทรงเหลมียวหลนงตรนสกนบประชาชนทมีรื่ตามพระองคย์มาวล่า "เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า แมด้ในพวก
อสสราเอล เราไมล่เคยพบความเชรรื่อมากเทล่านมีนั้" 10 ฝล่ายคนทมีรื่รนบใชด้มานนนั้นเมรรื่อกลนบไปถซงบด้านกป็ไดด้เหป็น
ผผด้รนบใชด้นนนั้นหายเปป็นปกตสแลด้ว



พระเยซซูทรงประหลาดพระทคัยยริที่งนคัก โดยตรคัสวขาพระองคต “ไมขเคยพบความเชพที่อมากเทขานรีร ”
แมข้ในอริสราเอล มคันยริที่งนขาประหลาดมากขนรนตรงทรีที่วขาอริสราเอลเปป็นพลไพรขของพระเจข้า ขณะทรีที่พวก
โรมเปป็นคนตขางชาตริทรีที่ไมขมรีพระเจข้า นรีที่เปป็นคนตขางชาตริทรีที่ถซูกหาวขาไมขมรีพระเจข้า แตขเขากลคับมรีความเชพที่อ
มากยริที่งกวขาพวกยริวทรีที่เครขงครคัดนขาเลพที่อมใสเสรียอรีก พวกเพพที่อนๆของนายรข้อยกลคับมาและ “ไดข้เหป็น
ผซูข้รคับใชข้นคัรนหายเปป็นปกตริแลข้ว” เหป็นไดข้ชคัดวขา (1) ความถขอมใจและ (2) ความเชพที่ออคันลนกซนร งของนาย
รข้อยชาวโรมผซูข้นรีร ไดข้ททาใหข้พระเยซซูทรงรคักษาโรคแมข้กระทคั ที่งจากระยะไกล

ลก 7:11-13 ตล่อมาในวนนรทล่งขซนั้นพระองคย์เสดป็จไปยนงเมรองหนซรื่งชรรื่อนาอสน เหลล่าสาวกของ
พระองคย์กนบคนเปป็นอนนมากกป็ไปดด้วยกนนกนบพระองคย์ 12 เมรรื่อพระองคย์มาใกลด้ประตผเมรองนนนั้น ดผเถสด 
มมีคนหามศพชายหนทล่มคนหนซรื่งมา เปป็นบทตรชายคนเดมียวของแมล่ และนางกป็เปป็นหญสงมล่าย ชาวเมรอง
เปป็นอนนมากมากนบหญสงนนนั้น 13 เมรรื่อองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทอดพระเนตรเหป็นมารดานนนั้น พระองคย์
ทรงเมตตากรทณาเขาและตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่ารด้องไหด้"

วคันตขอมา พระเยซซูไดข้เสดป็จไปเปป็นระยะทางไกล (นขาจะโดยการเดริน) ไปยคังเมพองนาอริน (ขข้อ
นรีรอาจอขานไดข้วขา 'ตขอมาในอทกหลายวดันตย่อมา...' ซนที่งจะใหข้เวลาพอทรีที่พระเยซซูและพวกสาวก กคับ “คน
เปป็นอคันมาก” ทรีที่ตริดตามพระองคตมาไดข้เดรินทางไปไดข้) พอมาถนงประตซูเมพองนาอริน พระองคตกป็ทรง
พบกคับขบวนแหขงานศพทรีที่ก ทาลคังเดรินทางไปททาการฝคังศพ ลซูกาบคันทนกตขอไปวขาชายหนรุขมทรีที่ตายแลข้วนรีร
เปป็นบรุตรคนเดรียวของมารดาทรีที่เปป็นหญริงมขาย เมพที่อพระเยซซูทอดพระเนตรเหป็นมารดาผซูข้โศกเศรข้าคนนรีร
“พระองคตทรงเมตตากรรุณาเขาและตรคัสแกขเขาวขา "อยขารข้องไหข้"” มรีความเหป็นสองประการตามมา 
(1) เหป็นไดข้ชคัดถนงความเมตตากรรุณาของพระเยซซู ถนงแมข้บางครคัร งพระองคตทรงกระททาการอคัศจรรยต
เพพที่อรคับรองความเปป็นพระเจข้าของพระองคต แตขตรงนรีรพระองคตทรงกระททากริจเพราะทรงมรีพระทคัย
เมตตากรรุณาอยขางเหป็นไดข้ชคัด (2) วลรี “อยขารข้องไหข้” เปป็นคทาสคัที่ง ซนที่งสพที่อวขาพระเยซซูอาจตรคัสสคัที่งนาง
อยขางอขอนโยนแตขหนคักแนขนวขา 'หยรุดรข้องไหข้เถริด'

ลก 7:14-17 แลด้วพระองคย์เสดป็จเขด้าไปใกลด้ถผกตด้องโลง คนหามศพนนนั้นกป็หยทดยรนอยผล่ 
พระองคย์จซงตรนสวล่า "ชายหนทล่มเออ๋ย เราสนรื่งเจด้าวล่า ล ทกขซนั้นเถสด" 15 คนทมีรื่ตายนนนั้นกป็ลทกขซนั้นนนรื่งเรสรื่มพผด 
พระองคย์จซงทรงมอบชายหนทล่มใหด้แกล่มารดาของเขา 16 ฝล่ายคนทนนั้งปวงมมีความกลนวและเขา



สรรเสรสญพระเจด้าวล่า "ทล่านศาสดาพยากรณย์ผผด้ยสรื่งใหญล่ไดด้เกสดขซนั้นทล่ามกลางเรา" และ "พระเจด้าไดด้
เสดป็จมาเยมีรื่ยมเยมียนชนชาตสของพระองคย์แลด้ว" 17 และกสตตสศนพทย์ของพระองคย์ไดด้เลรรื่องลรอไปตลอด
ทนรื่วแควด้นยผเดมีย และทนรื่วแวล่นแควด้นลด้อมรอบ

พระเยซซูจนงเสดป็จไปทรีที่โลง (แครขทรีที่ใชข้แบกผซูข้ตายไปยคังหลรุมศพของเขา) และทรงถซูกตข้องโลง
นคัรน เหลขาคนทรีที่หามโลงนคัรนกป็หยรุดเดรินทคันทรี จากนคัรนพระเยซซูตรคัสวขา “ชายหนรุขมเอด๋ย เราสคัที่งเจข้าวขา ลรุก
ขนรนเถริด” ทคันใดนคัรนชายหนรุขมทรีที่ตายแลข้วกป็ลรุกขนรนนคัที่งและเรริที่มพซูด พระเยซซูจนงทรงมอบเขาใหข้แกขมารดา
ของเขา

ปฏริกริรริยาของคนในชรุมชนนคัรนเปป็นการผสมกคันระหวขางความกลคัว (นขาจะเปป็นความเกรง
กลคัวพระเจข้า) และการสรรเสรริญพระเจข้า มรีมตริอคันเปป็นเอกฉคันทตวขา (1) “ทขานศาสดาพยากรณตผซูข้ยริที่ง
ใหญขไดข้เกริดขนรนทขามกลางเรา” และ (2) “พระเจข้าไดข้เสดป็จมาเยรีที่ยมเยรียนชนชาตริของพระองคตแลข้ว” 
คทาพซูดทคัรงสองประการนรีร เปป็นจรริง ในความหมายหนนที่งพระเยซซูทรงเปป็นศาสดาพยากรณต และใน
พระองคตนคัรน พระเจข้าไดข้เสดป็จมาเยรีที่ยมเยรียนชนชาตริของพระองคตแลข้วจรริงๆ ถนงแมข้ตอนนคัรนพวกเขา
อาจไมขรซูข้ตคัว แตขพระเยซซูกป็ทรงเปป็นพระเจข้าทรีที่ประทคับอยซูขกคับพวกเขา ใครจะชรุบใหข้คนตายเปป็นขนรนไดข้
นอกจากพระเจข้าเทขานคัรน

วลรีทรีที่พซูดถนง “กริตตริศคัพทตของพระองคต” อาจแปลตรงตคัวไดข้วขา 'คทานรีร เกรีที่ยวกคับพระองคต' คทาทรีที่
แปลวขา กสตตสศนพทย์ คพอ ลอกอส ซนที่งปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น 'ถข้อยคทา' เราควรหมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาการ
อคัศจรรยตครคัร งนรีร เกริดขนรนในแควข้นกาลริลรี (ถนงแมข้จะเปป็นแถบดข้านใตข้ของแควข้นนรีรกป็ตาม) อยขางไรกป็ตาม 
มรีบคันทนกไวข้วขาคทาๆนรีร  (กริตตริศคัพทต) ของพระองคต “ไดข้เลพที่องลพอไปตลอดทคั ที่วแควข้นยซูเดรีย และทคั ที่วแวขน
แควข้นลข้อมรอบ” ขขาวเรพที่องพระเยซซูไดข้แพรขสะพคัดไปไกลเกรินกวขาทรีที่การรคับใชข้ของพระองคตไปถนง
จวบจนขณะนคัรนเสรียอรีก

ลก 7:18-20 ฝล่ายพวกศสษยย์ของยอหย์นกป็ไดด้เลล่าเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนั้นใหด้ทล่านฟนง 19 ยอหย์น
จซงเรมียกศสษยย์ของทล่านสองคน ใชด้เขาไปหาพระเยซผทผลถามวล่า "ทล่านเปป็นผผด้ทมีรื่จะมานนนั้นหรรอ หรรอเรา
จะตด้องคอยผผด้อรรื่น" 20 เมรรื่อคนทนนั้งสองนนนั้นมาถซงพระองคย์แลด้วเขาทผลวล่า "ยอหย์นผผด้ใหด้รนบบนพตสศมาใชด้
ขด้าพเจด้ามาหาทล่านใหด้ถามวล่า `ทล่านเปป็นผผด้ทมีรื่จะมานนนั้นหรรอ หรรอเราจะตด้องคอยผผด้อรรื่น'"



จรุดสนใจตอนนรีรวกกลคับไปทรีที่ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาผซูข้ซนที่งตอนนรีรถซูกจทาครุกโดยเฮโรดผซูข้เปป็น
เจข้าเมพอง (ลซูกา 3:19) เหลขาศริษยตของยอหตนมาหาเขาในครุกและเลขาใหข้เขาฟคังถนงทรุกสริที่งทรีที่พวกเขา
ไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับพระเยซซู ยอหตนจนงใชข้ศริษยตสองคนของเขาไปหาพระเยซซูพรข้อมก คับคทาถามทรีที่วขา “ทขาน
เปป็นผซูข้ทรีที่จะมานคัรนหรพอ หรพอเราจะตข้องคอยผซูข้อพที่น'” คทาถามนรีร ไมขไดข้ซคับซข้อนอะไรเลย ทขานเปป็นพระ
เมสสริยาหตใชขไหม

ลก 7:21-23 คทาตอบในทคันทรีของพระเยซซู ถข้าหากวขามรีกป็ไมขไดข้ถซูกบคันทนกไวข้ อยขางไรกป็ตาม
ในเวลานนนั้น พระองคย์ไดด้ทรงรนกษาคนเจป็บเปป็นอนนมากใหด้หายจากความเจป็บและโรคตล่างๆและใหด้พด้น
จากวสญญาณชนรื่ว และคนตาบอดหลายคนพระองคย์ไดด้ทรงรนกษาใหด้เหป็นไดด้ ถนงแมข้มริไดข้เอขยถนงชคัดเจน 
แตขพระเยซซูกป็ทรงททาใหข้คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตสทาเรป็จตขอหนข้าตขอตาพวกเขาตามทรีที่มรี
เขรียนไวข้ในอริสยาหต 29:18 พระองคตจนงตรคัสตอบพวกศริษยตของยอหตนไปวขา 22 แลด้วพระเยซผตรนส
ตอบศสษยย์สองคนนนนั้นวล่า "จงไปแจด้งแกล่ยอหย์นตามซซรื่งทล่านไดด้เหป็นและไดด้ยสนครอวล่า คนตาบอดกป็หาย
บอด คนงล่อยเดสนไดด้ คนโรคเรรนั้อนหายสะอาด คนหผหนวกไดด้ยสน คนตายแลด้วเปป็นขซนั้นมา และขล่าว
ประเสรสฐกป็ประกาศแกล่คนอนาถา (ดซู อริสยาหต 35:5-6, 63:1-3 ดข้วย)

พระเยซซูทรงททาใหข้คทาพยากรณตทรีที่ประยรุกตตไดข้ก คับพระเมสสริยาหตเทขานคัรนสทาเรป็จ พระราชกริจ
อคันแสนอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตจนงเปป็นคทาตอบสทาหรคับคทาถามของยอหตนแลข้ว แมข้มริไดข้ระบรุไวข้
แตขกป็มรีสพที่อไวข้วขาผซูข้ใดทรีที่ศนกษาพระคคัมภรีรตกป็จะไดข้ขข้อสรรุปแบบนรีร เชขนกคัน พระองคตตรคัสปริดทข้ายดข้วยพระ
สคัญญาวขา 23 บทคคลผผด้ใดไมล่เหป็นวล่าเราเปป็นอทปสรรค ผผด้นนนั้นเปป็นสทข" เราจะเขข้าใจขข้อความนรีรไดข้ดรีทรีที่สรุด
กป็จากบรริบทเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตทรีที่ขข้อความนรีรถซูกนทาเสนอ ผซูข้ทรีที่เปป็นสรุขจรริงๆกป็คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่
เตป็มใจยอมรคับพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและพระเมสสริยาหตของตน โดยไมขปฏริเสธ
พระองคต คทาทรีที่แปลวขา เหป็นวล่า...เปป็นอทปสรรค (สกดันดาลดิดโซ) มรีความหมายวขา ‘สะดรุด’ ผซูข้ทรีที่เปป็นสรุ
ขจรริงๆกป็คพอ คนทคัรงหลายจนถนงทรุกวคันนรีรทรีที่เตป็มใจหคันมาพนที่งพระองคต ไวข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้
ชขวยใหข้รอดและองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า โดยไมขสนวขาชาวโลกจะคริดอยขางไร

ลก 7:24-27 เมรรื่อผผด้สล่งขล่าวทนนั้งสองของยอหย์นไปแลด้ว พระองคย์จซงตนนั้งตด้นตรนสกนบ
ประชาชนถซงยอหย์นวล่า "ทล่านทนนั้งหลายไดด้ออกไปในถสรื่นททรกนนดารเพรรื่อดผอะไร ดผตด้นอด้อไหวโดยถผก



ลมพนดหรรอ 25 แตล่ทล่านทนนั้งหลายไดด้ไปดผอะไร ดผคนนทล่งหล่มผด้าเนรนั้ออล่อนนสรื่มหรรอ ด ผเถสด คนนทล่งหล่มผด้า
งดงามและอยผล่อยล่างดมีวสเศษยล่อมอยผล่ในราชสลานนก 26 แตล่ทล่านทนนั้งหลายออกไปดผอะไร ดผศาสดา
พยากรณย์หรรอ แนล่ทมีเดมียว เราบอกทล่านวล่า ยสรื่งกวล่าศาสดาพยากรณย์อมีก 27 ครอผผด้นนนั้นเองทมีรื่พระคนมภมีรย์
ไดด้เขมียนถซงวล่า `ดผเถสด เราใชด้ทผตของเราไปขด้างหนด้าทล่าน ผผด้นนนั้นจะเตรมียมมรรคาของทล่านไวด้ขด้างหนด้า
ทล่าน'

มรีหลายคนไดข้ยรินความเหป็นของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีใหข้ก คับพวกศริษยตของยอหตน พระเยซซูจนงตรคัส
ถนงยอหตนเพริที่มเตริมอรีก โดยทรงทบทวนวขาในตอนเรริที่มตข้นของการรคับใชข้ของยอหตน ฝซูงชนเปป็นอคัน
มากไดข้แหขกคันไปฟคังเขาในถริที่นทรุรกคันดาร จากมรุมมองนคัรนเอง พระเยซซูตรคัสถามคทาถามสามประการ
ทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบเพพที่อตอกยทราประเดป็นๆหนนที่ง ประการแรก พระองคตตรคัสถามวขา “ทขานทคัรงหลาย
ไดข้ออกไปในถริที่นทรุรกคันดารเพพที่อดซูอะไร ดซูตข้นอข้อไหวโดยถซูกลมพคัดหรพอ” ถนงแมข้บางคนไดข้พยายาม
ทรีที่จะใสขความหมายฝขายวริญญาณเขข้าไปในคทาถามนรีร  แตขพระองคตแคขเพรียงตรคัสถามวขา ‘พวกทขานออก
ไปในชนบทไปดซูอะไร วคัชพพชทรีที่งอเพราะถซูกลมพคัดหรพอ’ คทาตอบตขอคทาถามนคัรนกป็ชคัดเจนอยซูขแลข้ว 
ใครๆกป็ไปดซูสริที่งนคัรนเมพที่อไรกป็ไดข้

จากนคัรนพระองคตกป็ตรคัสถามอรีกคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบพรข้อมกคับภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามบข้าง 
“แตขทขานทคัรงหลายไดข้ไปดซูอะไร ดซูคนนรุขงหขมผข้าเนพรออขอนนริที่มหรพอ” คทาตอบของคทาถามนรีรกป็ชคัดเจนอยซูข
แลข้วเหมพอนเดริม ผซูข้คนไดข้ยรินแลข้ววขายอหตนสวมเสพรอผข้าททาดข้วยขนอซูฐและคาดเอวดข้วยหนคังสคัตวตซนที่ง
ถพอวขาเปป็นเครพที่องแตขงกายของคนบข้านนอกหรพอคนททางานทรีที่หยาบกรข้าน พระเยซซูตรคัสถนงสริที่งทรีที่ตรง
กคันขข้ามวขาคนเหลขานคัรนทรีที่ “นรุขงหขมผข้างดงาม” (นคัที่นคพอ แตขงกายดข้วยเสพรอผข้าสวยงามราคาแพง) และอยซูข
อยล่างดมีวสเศษ (นคัที่นคพอ อยขางหรซูหราฟรุขมเฟพอย) กป็ททาอยขางนคัรนในราชสทานคัก เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นไมขใชข
เหตรุผลทรีที่พวกเขาเดรินทางไปในถริที่นทรุรกคันดารเพพที่อไปหายอหตน

คทาถามทรีที่สามของพระเยซซูนทาไปสซูขปลายทางของคทาถามทคัรงหมดนรีร  “แตขทขานทคัรงหลายออก
ไปดซูอะไร ดซูศาสดาพยากรณตหรพอ แนขทรีเดรียว เราบอกทขานวขา ยริที่งกวขาศาสดาพยากรณตอรีก” คทาตอบ
สทาหรคับคทาถามทรีที่สามของพระเยซซูนรีร กป็ถซูกสพที่ออยขางชคัดเจน แนขนอนทรีที่ฝซูงชนชาวยริวทรีที่อยากรซูข้อยากเหป็น
ตขางเดรินทางไปดซูผซูข้ทรีที่พวกเขามองวขาเปป็นศาสดาพยากรณต ถนงแมข้ศาสดาพยากรณตผซูข้นรีร จะแตขงกายใน



ชรุดคนททางานกป็ตาม แตขบคัดนรีรพระเยซซูทรงออกความเหป็นอยขางเฉพาะเจาะจงยริที่งขนรน ยอหตนเปป็น
มากกวขาศาสดาพยากรณตธรรมดาๆ!

“คพอผซูข้นคัรนเองทรีที่พระคคัมภรีรตไดข้เขรียนถนงวขา `ดซูเถริด เราใชข้ทซูตของเราไปขข้างหนข้าทขาน ผซูข้นคัรนจะ
เตรรียมมรรคาของทขานไวข้ขข้างหนข้าทขาน'” พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขายอหตนททาใหข้คทาพยากรณตในมาลาครี
3:1 สทาเรป็จ ในขข้อนคัรนผซูข้นทาสารคนนคัรนเปป็นผซูข้ทรีที่จะนทาหนข้าพระเมสสริยาหต ถนงแมข้พระเยซซูมริไดข้ทรงใหข้
ขข้อสรรุปทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับคทาเทศนานรีร  แตขใครกป็ตามทรีที่คริดเปป็นอยขางชคัดเจนกป็คงปะตริดปะตขอไดข้ ยอหตน
ไดข้มาเพพที่อเตรรียมทางใหข้แกขพระเมสสริยาหต พระเยซซูไดข้ทรงกระททากริจตขางๆของพระเมสสริยาหตตขอ
หนข้าตขอตาพวกเขาแลข้ว ความรซูข้เกรีที่ยวกคับพระคคัมภรีรตบวกกคับความเชพที่อแบบเรรียบงขายกป็จะนทาไปสซูขขข้อ
สรรุปเดรียวเทขานคัรน พระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต

ลก 7:28 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ในบรรดาคนทมีรื่บนงเกสดจากผผด้หญสงมานนนั้น ไมล่มมี
ศาสดาพยากรณย์ผผด้ใดใหญล่กวล่ายอหย์นผผด้ใหด้รนบบนพตสศมา แตล่วล่าผผด้ตลรื่าตด้อยทมีรื่สทดในอาณาจนกรของ
พระเจด้ากป็ใหญล่กวล่ายอหย์นเสมียอมีก" พระเยซซูตรคัสตขอไปวขาไมขเคยมรีผซูข้ใดเกริดมาทรีที่เปป็นศาสดาพยากรณต
ทรีที่ยริที่งใหญขกวขายอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา แตขจากนคัรนพระองคตทรงเสรริมความเหป็นทรีที่ขคัดแยข้งก คันเองไวข้
ดข้วย “แตขวขาผซูข้ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็ใหญขกวขายอหตนเสรียอรีก” ความหมายตรงนรีรอาจ
เปป็นไดข้วขาแมข้แตขคนทรีที่ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนกป็จะมรีฐานะยริที่งใหญขกวขาทรีที่ยอหตนมรีขณะ
รคับใชข้อยซูขบนโลกนรีร  นรีที่สพที่อถนง (1) ความยริที่งใหญขของอาณาจคักรนคัรน และ (2) เหป็นไดข้ชคัดวขาจะมรีการจคัด
อคันดคับเมพที่อถนงตอนนคัรนดข้วย (เพราะมรีการกลขาวถนงผซูข้ทรีที่ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดในอาณาจคักรนคัรน) คนอพที่นๆกป็ถพอ
ทรรศนะทรีที่วขาพระเยซซูเพรียงแคขตรคัสถนงความทรุกขตยากในตอนนคัรนของยอหตนซนที่งตริดครุกอยซูข ทรรศนะ
แรกเปป็นตคัวเลพอกทรีที่คนชอบมากกวขา

ลก 7:29 ฝล่ายคนทนนั้งปวงเมรรื่อไดด้ยสน รวมทนนั้งพวกเกป็บภาษมีดด้วย กป็ไดด้รนบวล่าพระเจด้า
ยทตสธรรมโดยทมีรื่เขาไดด้รนบบนพตสศมาของยอหย์นแลด้ว บรรดาคนทรีที่ฟคังพระเยซซู (คนทคัรงปวง ซนที่งรวมถนง
พวกคนเกป็บภาษรีซนที่งไมขเปป็นทรีที่ชพที่นชอบดข้วย) จนง “รคับวขาพระเจข้ายรุตริธรรม” ความหมายกป็คพอวขา พวก
เขาประกาศหรพอถพอวขาพระเจข้าทรงยรุตริธรรม เราควรหมายเหตรุดข้วยวขาคนเหลขานรีร ไดข้รคับบคัพตริศมาจาก
ยอหตนแลข้ว ซนที่งบขงบอกถนงจริตใจทรีที่โอนอขอนเขข้าหาสริที่งตขางๆของพระเจข้าและเตป็มใจทรีที่จะแสดงใหข้เหป็น
ถนงการกลคับใจใหมขตขอหนข้าผซูข้คนเพพที่อเตรรียมพรข้อมสทาหรคับพระเมสสริยาหตทรีที่จะเสดป็จมา



ลก 7:30-35 แตล่พวกฟารสสมีและพวกนนกพระราชบนญญนตสปฏสเสธพระประสงคย์ของ
พระเจด้าสลาหรนบเขา โดยทมีรื่มสไดด้รนบบนพตสศมาจากยอหย์น 31 และองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "เหตท
ฉะนนนั้นเราจะเปรมียบคนยทคนมีนั้เหมรอนกนบอะไรดมี และเขาเหมรอนอะไร 32 เปรมียบเหมรอนเดป็กนนรื่งทมีรื่
กลางตลาดรด้องแกล่เพรรื่อนวล่า `พวกฉนนไดด้เปล่าปมีรื่ใหด้พวกเธอ และเธอมสไดด้เตด้นรลา พวกฉนนไดด้พสลาป
รลรื่าไหด้ใหด้แกล่พวกเธอ และพวกเธอมสไดด้รด้องไหด้' 33 ดด้วยวล่ายอหย์นผผด้ใหด้รนบบนพตสศมากป็ไมล่ไดด้รนบ
ประทานขนมปนงหรรอดรรื่มนลนั้าองทล่น และทล่านทนนั้งหลายวล่า `เขามมีผมีเขด้าสสงอยผล่' 34 ฝล่ายบทตรมนทษยย์มาทนนั้ง
กสนและดรรื่ม และทล่านทนนั้งหลายวล่า `ดผเถสด นมีรื่เปป็นคนกสนเตสบและดรรื่มนลนั้าองทล่นมาก เปป็นมสตรสหายกนบ
พวกคนเกป็บภาษมีและพวกคนบาป' 35 แตล่พระปนญญากป็ปรากฏวล่าชอบธรรมแลด้วโดยบรรดาผล
แหล่งพระปนญญานนนั้น"

ในภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามอยขางเหป็นไดข้ชคัด พวกคนใหญขโตทรีที่เครขงศาสนาในสมคัยนคัรน คพอ “แตข
พวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายปฏริเสธพระประสงคตของพระเจข้าสทาหรคับเขา โดยทรีที่มริไดข้รคับบคัพตริศ
มาจากยอหตน” คทาทรีที่แปลวขา นนกกฎหมาย (นอมดิคอส) หมายถนง คนเหลขานคัรนทรีที่ศนกษาบคัญญคัตริของ
โมเสสซนที่งสขวนใหญขแลข้วเปป็นคนเครขงศาสนา ซนที่งตรงขข้ามกคับความหมายในปคัจจรุบคันของพวกทนาย 
พวกนคักกฎหมายสมคัยนคัรนวขาไปแลข้วกป็เหมพอนพวกธรรมาจารยต นคั ที่นคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่คคัดลอกและ
ตรีความพระคคัมภรีรตเดริมเปป็นอาชรีพ คทาทรีที่แปลวขา ปฏสเสธ (อาเธะเตะโอ) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ปคัด
ทริรง’ หรพอ ‘ไมขสนใจไยดรี’ ความหมายกป็คพอวขา ผซูข้ประกอบวริชาชรีพเปป็นนคักศาสนาเหลขานรีร ไมขแยแส ปคัด
ทริรง และปฏริเสธพระประสงคต (หรพอนทราพระทคัย) ของพระเจข้าในสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกเขา นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงใจไมขเชพที่อและแขป็งกระดข้างซนที่งตรงขข้ามกคับการกลคับใจใหมขอยขางเปริดเผยดคังทรีที่กลขาวไวข้ขข้าง
บน

พระเยซซูตรคัสถนงพวกเขาอยขางซนที่งๆหนข้า พระองคตทรงเรรียกพวกเขาวขาเปป็น “คนยรุคนรีร ” จาก
นคัรนพระองคตกป็ทรงเปรรียบพวกเขาวขาเปป็นเหมพอนกคับคนโงขเขลาและหนข้าซพที่อใจคด พระองคตทรงยก
ตคัวอยขางเหตรุการณตของเดป็กๆทรีที่หยาบคายและหนข้าไมขอายในทรีที่สาธารณะ ในแงขหนนที่งพวกเขาดขาวขา
พระเยซซูและพวกสาวกวขาไมขททาตคัวสนรุกสนานและขณะเดรียวกคันกป็ไมขททาตคัวนขาเลพที่อมใสดข้วย กลขาว
โดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขาพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตวริพากษตวริจารณตยอหตน   



ยอหตนมาในสภาพสมถะ โดยรคับประทานอาหารทรีที่เรรียบงขายทรีที่สรุดซนที่งหาไดข้ในธรรมชาตริ (ตคั ตกแตน
และนทราผนรงปขา) พวกเขาจนงเหมาเอาวขายอหตนมรีผรีสริง ในทางกลคับกคัน พระเยซซูและพวกสาวกกป็รคับ
ประทานอาหารตามปกตริ พวกคนหนข้าซพที่อใจคดเหลขานรีร เรรียกพระองคตวขา คนกดินเตดิบ และ ดชที่มนสขึ้า
องบุย่นมาก ทรีที่ชอบเทรีที่ยวสทามะเลเทเมา ความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาถซูกเสรริมดข้วยใจทรีที่แขป็งกระดข้าง
ของตน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสสคัรนๆวขา “พระปคัญญากป็ปรากฏวขาชอบธรรมแลข้วโดยบรรดาผล
แหขงพระปคัญญานคัรน” นคัที่นคพอ ใหข้ดซูทรีที่ผลดรีกวขา

ลก 7:36-40 มมีคนหนซรื่งในพวกฟารสสมีเชสญพระองคย์ไปเสวยพระกระยาหารกนบเขา 
พระองคย์กป็เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของคนฟารสสมีคนนนนั้น แลด้วเอนพระกายลง 37 และดผเถสด มมีผผด้หญสงคน
หนซรื่งในเมรองนนนั้นซซรื่งเปป็นหญสงชนรื่ว เมรรื่อรผด้วล่าพระเยซผทรงเอนพระกายลงเสวยอยผล่ในบด้านของคนฟารสสมี
นนนั้น นางจซงถรอผอบนลนั้ามนนหอม 38 มายรนอยผล่ขด้างหลนงใกลด้พระบาทของพระองคย์ เรสรื่มรด้องไหด้นลนั้าตา
ไหลชลาระพระบาทและเอาผมเชป็ด จทบพระบาทของพระองคย์ และชโลมพระบาทดด้วยนลนั้ามนนหอม
นนนั้น 39 ฝล่ายคนฟารสสมีทมีรื่ไดด้เชสญพระองคย์เมรรื่อเหป็นแลด้วกป็นซกในใจวล่า "ถด้าทล่านนมีนั้เปป็นศาสดาพยากรณย์กป็
จะรผด้วล่า หญสงผ ผด้นมีนั้ทมีรื่ถผกตด้องกายของทล่านเปป็นผผด้ใดและเปป็นคนอยล่างไร เพราะนางเปป็นคนชนรื่ว" 40 ฝล่าย
พระเยซผตรนสตอบเขาวล่า "ซมีโมนเออ๋ย เรามมีอะไรจะพผดกนบทล่านบด้าง" เขาทผลวล่า "ทล่านอาจารยย์เจด้าขด้า 
เชสญพผดไปเถสด”

ในบรริบทเดรียวกคันนรีร  และนขาจะมรีผซูข้ฟคังกลรุขมเดรียวกคันดข้วย พระเยซซูทรงตอบรคับคทาเชริญใหข้ไป
รคับประทานอาหารทรีที่บข้านของฟารริสรีคนหนนที่ง พอนคั ที่งลงรคับประทานอาหาร ผซูข้หญริงคนหนนที่งทรีที่ชพที่อ
เสรียงไมขดรี (นขาจะเปป็นหญริงโสเภณรีประจทาทข้องถริที่นคนหนนที่ง) ถพอ “ผอบนทรามคันหอม” มา (แมข้วขา
เหตรุการณตนรีรมรีลคักษณะคลข้ายกคับเหตรุการณตในมคัทธริว 26:6 แตขมคันกป็เปป็นเวลาหลายปรีกขอนหนข้านคัรน
และไมขใชขเหตรุการณตเดรียวกคัน) ในสมคัยนคัรนเชพที่อกคันวขาผอบเปป็นภาชนะทรีที่ดรีทรีที่สรุดสทาหรคับบรรจรุนทร ามคัน
หอมทรีที่มรีคขามาก ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขผอบและนทรามคันหอมนรีรกป็นขาจะมรีมซูลคขามหาศาล การททาใหข้
ผอบแตกนขาจะหมายถนงการแกะฝาปริดของมคันออก หญริงทรีที่มรีชพที่อเสรียงในทางไมขดรีคนนรีรมาทรีที่เรพอน
ของคนฟารริสรีคนนรีรโดยไมขไดข้รคับเชริญและยพนรข้องไหข้อยซู ขขข้างหลคังพระเยซซู (นรีที่สพที่อถนงนทราตาแหขงการก
ลคับใจใหมขซนที่งเกริดขนรนเพราะใจทรีที่รซูข้สนกผริดแตขกป็ไมขแขป็งกระดข้าง) จากนคัรนนางกป็เรริที่มลข้างพระบาทของ



พระองคตดข้วยนทราตาของนาง ใชข้ผมของนางเชป็ด จรุบพระบาทของพระองคต และชโลมพระบาททคัรง
สองขข้างดข้วยนทรามคันหอมในผอบนคัรน

ซรีโมนผซูข้เปป็นเจข้าภาพของพระองคตเหป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรนและคริดในใจตคัวเองวขา “ถข้าทขานนรีร เปป็น
ศาสดาพยากรณตกป็จะรซูข้วขา หญริงผซูข้นรีรทรีที่ถซูกตข้องกายของทขานเปป็นผซูข้ใดและเปป็นคนอยขางไร เพราะนาง
เปป็นคนชคั ที่ว” เหป็นไดข้ชคัดวขามรีใจทรีที่ชอบตคัดสรินและวริจารณตคนอพที่นอยซู ขภายในตคัวฟารริสรีผซูข้นรีร  ซนที่งตรงกคัน
ขข้ามกคับหญริงทรีที่หคัวใจแตกสลายผซูข้นรีรทรีที่ดข้วยนทราตาแหขงการฟข้องใจ ความชอกชทรา และการกลคับใจใหมข
ไดข้มาและปรนนริบคัตริพระเยซซู พระเยซซูตรคัสแกขเขาวขาพระองคตทรงมรีอะไรจะกลขาวแกขเขา

ลก 7:41-43 พระองคย์จซงตรนสวล่า "เจด้าหนมีนั้คนหนซรื่งมมีลผกหนมีนั้สองคน คนหนซรื่งเปป็นหนมีนั้เงสน
หด้ารด้อยเหรมียญเดนารสอนน อมีกคนหนซรื่งเปป็นหนมีนั้เงสนหด้าสสบเหรมียญ 42 เมรรื่อเขาไมล่มมีอะไรจะใชด้หนมีนั้แลด้ว 
ทล่านจซงโปรดยกหนมีนั้ใหด้เขาทนนั้งสองคน เพราะฉะนนนั้นจงบอกเราวล่า ในสองคนนนนั้น คนไหนจะรนกเจด้า
หนมีนั้มากกวล่า 43 ซมีโมนจซงทผลตอบวล่า "ขด้าพเจด้าเหป็นวล่า คนทมีรื่เจด้าหนมีนั้ไดด้โปรดยกหนมีนั้ใหด้มากกวล่า" 
พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "ทล่านคสดเหป็นถผกแลด้ว"

พระองคตทรงเลขาเรพที่องเกรีที่ยวกคับชายสองคนทรีที่เปป็นหนรีร เจข้าหนรีรคนหนนที่ง คนหนนที่งเปป็นหนรีร  “หข้า
รข้อยเหรรียญเดนารริอคัน อรีกคนหนนที่งเปป็นหนรีร เงรินหข้าสริบเหรรียญ” (หนนที่งเดนารดิอดัน มรีคขาเทขากคับคขาแรง
หนนที่งวคัน) ทคัรงคซูขเปป็นหนรีรกข้อนโต ทคัรงคซูขตขางกป็ชทาระหนรีรของตนไมขไหว ดคังนคัรนเจข้าหนรีรผซูข้นรีร จนงยกหนรีร ใหข้เขา
ทคัรงสอง พระเยซซูจนงตรคัสถามซรีโมนฟารริสรีผซูข้นรีร วขา “ในสองคนนคัรนคนไหนจะรคักเจข้าหนรีรมากกวขา” ซรี
โมนสรรุปเอาวขาเปป็นผซูข้ทรีที่เจข้าหนรีร ยกหนรีร ใหข้มากกวขา พระเยซซูทรงยอมรคับวขาเขาคริดถซูกแลข้ว

ลก 7:44-50 พระองคย์จซงทรงเหลมียวหลนงดผผผด้หญสงนนนั้น และตรนสแกล่ซมีโมนวล่า "ทล่านเหป็นผผด้
หญสงนมีนั้หรรอ เราไดด้เขด้ามาในบด้านของทล่าน ทล่านมสไดด้ใหด้นลนั้าลด้างเทด้าของเรา แตล่นางไดด้เอานลนั้าตาชลาระ
เทด้าของเรา และไดด้เอาผมของตนเชป็ด 45 ทล่านมสไดด้จทบเรา แตล่ผผด้หญสงนมีนั้ตนนั้งแตล่เราเขด้ามามสไดด้หยทดจทบ
เทด้าของเรา 46 ทล่านมสไดด้เอานลนั้ามนนชโลมศมีรษะของเรา แตล่นางไดด้เอานลนั้ามนนหอมชโลมเทด้าของเรา
47 เหตทฉะนนนั้น เราบอกทล่านวล่า ความผสดบาปของนางซซรื่งมมีมากไดด้โปรดยกเสมียแลด้วเพราะนางรนก
มาก แตล่ผผด้ทมีรื่ไดด้รนบการยกโทษนด้อย ผผด้นนนั้นกป็รนกนด้อย" 48 พระองคย์จซงตรนสแกล่นางวล่า "ความผสดบาป
ของเจด้าโปรดยกเสมียแลด้ว" 49 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่เอนกายอยผล่ดด้วยกนนกนบพระองคย์ เรสรื่มนซกในใจวล่า 



"คนนมีนั้เปป็นใครแมด้ความผสดบาปกป็ยกใหด้ไดด้" 50 พระองคย์จซงตรนสแกล่ผผด้หญสงนนนั้นวล่า "ความเชรรื่อของ
เจด้าไดด้ทลาใหด้เจด้ารอด จงไปเปป็นสทขเถสด"

จากนคัรนพระเยซซูทรงปลขอยหมดัดสดังหาร พระองคตตรคัสวขาเมพที่อพระองคตเสดป็จเขข้ามาในบข้าน
ของเขา ซรีโมนมริไดข้แสดงการกระททาอคันเปรีที่ยมดข้วยความกรรุณาเหมพอนอยขางทรีที่หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีร
ไดข้กระททาเลย  พระองคตตรคัสวขาความบาปของนางนคัรนมรีมาก แตขมคันกป็ไดข้รคับการยกโทษเพราะวขา
นางรคักมาก อยขางไรกป็ตาม สทาหรคับคนทรีที่ไดข้รคับการยกโทษนข้อย (นคัที่นคพอ ซรีโมนคนฟารริสรี) คนนคัรนกป็
รคักนข้อย นรีที่เปป็นภาพทรีที่ขคัดแยข้งกคันอยขางชคัดเจน หญริงทรีที่บาปหนาและมรีชพที่อเสรียงไมขดรีผซูข้นรีร ไดข้รคับการยก
โทษมาก นางจนงรคักพระองคตมาก สขวนซรีโมนคนฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมกป็ไดข้รคับการยกโทษ
บาปของตนนข้อย หรพออคันทรีที่จรริงแลข้วมริไดข้รคับการยกโทษบาปเลย เขาจนงรคักพระเยซซูนข้อย พระองคตจนง
ทรงหคันไปยคังผซูข้หญริงคนนรีรและยกโทษความบาปของนาง นรีที่ททาใหข้พวกแขกเหรพที่อทรีที่มารขวมสทารคับ
ตขางฮพอฮาขณะทรีที่พวกเขาถามกคันวขา “คนนรีร เปป็นใครแมข้ความผริดบาปกป็ยกใหข้ไดข้” พระเยซซูตรคัสปริด
ทข้ายเรพที่องนรีร โดยตรคัสวขาความเชพที่อของหญริงผซูข้นรีร ไดข้ชขวยนางใหข้รอด พระองคตจนงทรงปลขอยนางไป
อยขางสคันตริ

บทเรรียนเหลขานรีรชคัดเจน พระเจข้าทรงมรีพระเมตตาตขอคนบาปทคัรงหลายทรีที่กลคับใจใหมขดข้วยใจ
ถขอมขณะทรีที่พระองคตทรงแสดงความเมตตานข้อยตขอพวกนคักศาสนาทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างและคริดวขาตน
ชอบธรรม นอกจากนรีร ในการเสนอประเดป็นนรีรของพระองคต พระเยซซูไดข้ทรงยกโทษคนทรีที่บาปหนา
คนหนนที่งดข้วย อคันแสดงใหข้เหป็นอยขางชคัดเจนถนงหลคักการเรพที่องความรอดโดยความเชพที่อ ตลอดทคัรงบทนรีร
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตไดข้ถซูกสพที่อออกมาอยขางชคัดเจน พระองคตไดข้ทรงรคักษาคนเจป็บปขวย 
พระองคตทรงชรุบคนตายใหข้เปป็นขนรน พระองคตทรงทราบความคริดของคนทคัรงหลาย พระองคตทรงยก
โทษบาป เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตตข้องเปป็นพระเมสสริยาหตแนขๆ!

*****
ภนพรวมของลลกน 8: เนชขึ้อหาสย่วนแรกของบทททที่แปดของหนดังสชอลถูกานสาเสนอคสาอบุปมาททที่

สสาคดัญหลายเรชที่องและการอดัศจรรยย์อยย่างหนซที่งในการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา โดยรวม
ถซงคสาอบุปมาเรชที่องผถูว้หวย่านพชช คสาอบุปมาเรชที่องเททยน และการททที่พระเยซถูทรงทสาใหว้คลชที่นทะเลสงบ ใน
เนชขึ้อหาสย่วนหลดังของบทนทขึ้ การอดัศจรรยย์อทกสามประการของพระเยซถูถถูกเอย่ยถซงอยย่างละเอทยด นดัที่น



คชอ (1) พวกผทถถูกขดับออกจากชายชาวเมชองกาดารา (2) หญดิงททที่โลหดิตตกไดว้รดับการรดักษาใหว้หาย (3) 
และลถูกสาวของนายธรรมศาลาถถูกชบุบใหว้เปป็นขซขึ้นจากตายขณะอยถูย่ททที่เตทยงนอน

ลก 8:1-3 ตล่อมาภายหลนงพระองคย์กป็เสดป็จไปตามททกบด้านททกเมรอง ทรงประกาศขล่าว
ประเสรสฐแหล่งอาณาจนกรของพระเจด้า สาวกสสบสองคนนนนั้นกป็อยผล่กนบพระองคย์ 2 พรด้อมกนบผผด้หญสงบาง
คนทมีรื่มมีวสญญาณชนรื่วออกจากนางและทมีรื่หายโรคตล่างๆ ครอมารมียย์ทมีรื่เรมียกวล่าชาวมนกดาลา ทมีรื่ไดด้ทรงขนบผมี
ออกจากนางเจป็ดผมี 3 และโยอนนนาภรรยาของคผซา ตด้นเรรอนของเฮโรด และซผซนนนา และผผด้หญสง
อรรื่นๆหลายคนทมีรื่เคยปรนนสบนตสพระองคย์ดด้วยการถวายสสรื่งของของเขา

เหป็นไดข้ชคัดวขาหลคังจากเหตรุการณตเหลขานคัรนในบททรีที่ 7 ไมขนาน เหตรุการณตเหลขานรีร ไดข้เกริดขนรน 
พระเยซซูเสดป็จตระเวนไป “ตามทรุกบข้านทรุกเมพอง” ของแควข้นกาลริลรีตขอไปโดยเทศนาและ “ประกาศ
ขขาวประเสรริฐ” แหขงอาณาจคักรของพระเจข้า ขขาวสารเบพรองตข้นของพระองคต ซนที่งเหมพอนกคับของยอหตน
มรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรของพระเจข้า นคั ที่นคพอ การเสดป็จมาถนงของพระมหากษคัตรริยตและอาณาจคักร
ของพระเจข้าทรีที่ไดข้ทรงสคัญญาไวข้นานแลข้ว ขณะทรีที่พระองคตเสดป็จตระเวนไปทคั ที่ว พวกสาวกสริบสอง
คนทรีที่ไดข้ทรงเลพอกไวข้กป็อยซูขกคับพระองคตดข้วยพรข้อมกคับ “ผซูข้หญริงบางคนทรีที่มรีวริญญาณชคั ที่วออกจากนาง
และทรีที่หายโรคตขางๆ”

หญริงเหลขานคัรนทรีที่ถซูกเอขยชพที่อรวมถนงมารรียตชาวมคักดาลา โยอคันนา และซซูซคันนา พรข้อมก คับหญริง
คนอพที่นๆอรีกหลายคน นขาหมายเหตรุไวข้วขาผรีเจป็ดตนไดข้ถซูกขคับออกจากมารรียต ทรีที่สทาคคัญอรีกเรพที่องกป็คพอวขา 
โยอดันนาทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีร เปป็นภรรยาของตข้นเรพอนของเฮโรด ชพที่อของนางแปลวขา ‘พระเยโฮวาหตทรง
เปป็นผซูข้ประทานใหข้ซนที่งเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา’ ชพที่อซถูซดันนา แปลวขา ‘ดอกลริลลรีที่’ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกนาง
ทรุกคนตขางเคยเปป็นทรุกขตทรมานเพราะถซูกพวกผรีรบกวนหรพอถซูกพวกมคันเขข้าสริง หญริงเหลขานรีรดข้วยใจ
กตคัญญซูจนงจคัดหาสทาหรคับความจทาเปป็นตขางๆในดข้านวคัตถรุของพระเยซซูเพราะพวกนาง “ปรนนริบคัตริ
พระองคตดข้วยการถวายสริที่งของของเขา”

ลก 8:4-8 เมรรื่อประชาชนเปป็นอนนมากอยผล่พรด้อมกนน และคนกลาลนงมาหาพระองคย์จากททก
เมรอง พระองคย์จซงตรนสเปป็นคลาอทปมาวล่า 5 "มมีผผด้หวล่านคนหนซรื่งออกไปหวล่านเมลป็ดพรชของตน และ
เมรรื่อเขาหวล่าน เมลป็ดพรชนนนั้นกป็ตกตามหนทางบด้าง ถผกเหยมียบยลรื่า และนกในอากาศมากสนเสมีย 6 บด้างกป็



ตกทมีรื่หสน และเมรรื่องอกขซนั้นแลด้วกป็เหมีรื่ยวแหด้งไปเพราะทมีรื่ไมล่ชรนั้น 7 บด้างกป็ตกทมีรื่กลางตด้นหนาม ตด้นหนาม
กป็งอกขซนั้นมาดด้วยปกคลทมเสมีย 8 บด้างกป็ตกทมีรื่ดสนดมี จซงงอกขซนั้นเกสดผลรด้อยเทล่า" ครนนั้นพระองคย์ตรนส
อยล่างนนนั้นแลด้ว จซงทรงรด้องวล่า "ใครมมีหผฟนงไดด้ จงฟนงเถสด"

ในเวลาประมาณเดรียวกคันเมพที่อ “ประชาชนเปป็นอคันมากอยซู ขพรข้อมกคัน และคนกทาลคังมาหา
พระองคตจากทรุกเมพอง” พระองคตกป็ทรงสอนคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพช เมลป็ดพพชสรีที่ชนริดถซูกเอขยถนง 
ขณะทรีที่ผซูข้หวขานคนหนนที่งไดข้ออกไปหวขานพพชในไรขนาของตน เมลป็ดพพชไดข้ตกลงในดรินสรีที่ประเภททรีที่
ตขางกคัน (เราควรสคังเกตวขาการปลซูกพพชสมคัยนคัรนใชข้วริธรี ‘หวขานกระจาย’ นคัที่นคพอ การหวขานเมลป็ดดข้วย
มพอจากถรุงทรีที่แบกไป เมลป็ดพพชจนงหลขนในวริถรีรซูปจคันทรตเสรีร ยวขณะทรีที่ผซูข้หวขานเดรินไป)

(1) ประเภทแรกคพอ “รริมหนทาง” นรีที่หมายถนงถนน ทางเดริน หรพอดรินแนขนเพราะคนสคัญจร
ผขานไปมา เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นทางทรีที่อยซูขตามขอบของไรขนา มคันเปป็นดรินแขป็งและพวกนกกป็ลงมาจริก
กรินเมลป็ดพพช (2) เมลป็ดอพที่นๆกป็ตกลงบนพพรนดรินทรีที่มรีหรินเยอะ เหป็นไดข้ชคัดวขามคันไมขไดข้มรีแตขหรินเพราะวขา
เมลป็ดพพชทรีที่หลขนลงไปบนพพรนดรินนคัรนงอกเงยและเตริบโต มคันจนงหมายถนงดรินตพรนๆทรีที่ปกคลรุมชคัรนหริน 
(หรพอแผขนหรินซนที่งพบเหป็นไดข้พพรนทรีที่หลายแหขงทคั ที่วอริสราเอล) ซนที่งอยซูขใตข้ผริวดรินเพรียงนริดเดรียว อยขางไร
กป็ตาม เมลป็ดทรีที่เพริที่งงอกขนรนมานคัรนกป็เหรีที่ยวแหข้งไปในทคันใดเพราะไมขมรีความชพรน ในดรินทรีที่ตพรนเชขนนคัรน 
ดวงอาทริตยตกป็ททาใหข้ความชพรนใดทรีที่มรีอยซูขระเหยไปในทคันทรี ดรินจนงเรริที่มอรุขนอยขางรวดเรป็วและแหข้งเพราะ
ดวงอาทริตยตเนพที่องจากชคัรนหรินทรีที่อยซูขขข้างใตข้ (3) เมลป็ดอพที่นๆกป็ตกลงทขามกลางวคัชพพชทรีที่มรีหนามเยอะซนที่งกป็
งอกเงยขนรนเชขนกคันและปกคลรุมเมลป็ดพพชทรีที่ตข้องการ (4) สรุดทข้าย บางเมลป็ดกป็ตกลงในดรินดรีและงอก
ขนรนและเกริดผลรข้อยเทขา ไมขมรีระบรุไวข้วขาเปป็นพพชชนริดใด แตขนขาจะเปป็นธคัญพพชซนที่งออกผลไดข้เปป็นรข้อย
เทขาของเมลป็ดทรีที่ปลซูกลงไป

พระเยซซูตรคัสสรรุปสขวนแรกของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรดข้วยคทาเตพอนทรีที่วขา “ใครมรีหซูฟคังไดข้ จงฟคังเถริด”
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ จงตคัรงใจฟคังใหข้ดรี

ลก 8:9-11 เหลล่าสาวกจซงทผลถามพระองคย์วล่า "คลาอทปมานนนั้นหมายความอยล่างไร" 

10 พระองคย์จซงตรนสวล่า "ขด้อความลซกลนบแหล่งอาณาจนกรของพระเจด้าทรงโปรดใหด้ทล่านทนนั้งหลายรผด้ไดด้ 



แตล่สลาหรนบคนอรรื่นนนนั้นไดด้ใหด้เปป็นคลาอทปมา เพรรื่อเมรรื่อเขาดผกป็ไมล่เหป็น และเมรรื่อเขาไดด้ยสนกป็ไมล่เขด้าใจ 11 คลา
อทปมานนนั้นกป็อยล่างนมีนั้ เมลป็ดพรชนนนั้นไดด้แกล่พระวจนะของพระเจด้า

พวกสาวกของพระองคตจนงซคักถามพระองคตเกรีที่ยวกคับความหมายของคทาอรุปมานรีร  คทาตอบของ
พระเยซซูนคัรนกป็ชวนใหข้ฉรุกคริดพอๆกคับเปป็นปรริศนาใหข้ขบคริด พระองคตตรคัสวขาขข้อความลนกลคับแหขง
อาณาจคักรนคัรนทรงโปรดใหข้พวกสาวกของพระองคตรซูข้ไดข้ คทาทรีที่แปลวขา ขด้อความลซกลนบ (มบุสเตรดิออน) 
มรีความหมายวขาสริที่งทรีที่ไมขปรากฏชคัดแจข้งหรพอจนถนงบคัดนรีร ยคังไมขถซูกเปริดเผยอยขางเตป็มทรีที่ คทาตรคัสตขอไปนรีร
แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงหมายพระทคัยใหข้พวกสาวกของพระองคตเขข้าใจความหมายของ
คทาอรุปมาเรพที่องนรีรขณะทรีที่ทรงททาใหข้มคันคลรุมเครพอสทาหรคับคนอพที่นๆ

คนอชที่นทรีที่วขานรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาหมายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้าง เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
ก ทาลคังหมายถนงอริสยาหต 6:9-10 ในสองขข้อนคัรนศาสดาพยากรณตอริสยาหตไดข้กลขาวลขวงหนข้าวขาพระเจข้า
จะทรงประทานใหข้แกขชนชาตริอริสราเอลทรีที่ใจแขป็งกระดข้างซนที่งตา หซู และความคริดอคันรคับรซูข้ไดข้แตขกป็ไมข
อาจเขข้าใจไดข้เพราะวขาพระเจข้าไดข้ทรงปริดบคังประสาทสคัมผคัสเหลขานคัรนไวข้ มคันเปป็นการพริพากษาของ
พระองคตทรีที่ทรงมรีตขอชนชาตริอริสราเอลทรีที่ดพรอดข้านและไมขเชพที่อตลอดหลายศตวรรษซนที่งไดข้ททาใหข้ใจของ
ตนแขป็งกระดข้างตขอพระเจข้าของพวกเขา

ทรีที่สทาคคัญยริที่งไปอรีกกป็คพอวขา พระเยซซูทรงททาใหข้ความหมายของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรปรากฏชคัดเจน
ตขอพวกสาวกของพระองคตซนที่งเปริดใจของตนออกและมรีใจทรีที่เปริดรคับ นอกจากนรีร  เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วขาพระเยซซูทรงอธริบายคทาสอนทรีที่เปป็นเชริงเปรรียบเทรียบอยซู ขบขอยๆ โดยเปริดโอกาสใหข้แตขละคน
ตรีความตามความคริดของตคัวเองนข้อยมาก พระองคตทรงเรริที่มตข้นคทาอธริบายนคัรนโดยตรคัสวขา “เมลป็ดพพช
นคัรนไดข้แกขพระวจนะของพระเจข้า” เหป็นไดข้ชคัดวขาคทาอรุปมานรีรมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับการปลซูกพระวจนะของ
พระเจข้าไวข้ในใจของมนรุษยต

ลก 8:12-15 ทมีรื่ตกตามหนทางไดด้แกล่คนเหลล่านนนั้นทมีรื่ไดด้ยสน แลด้วพญามารมาชสงเอาพระ
วจนะจากใจของเขา เพรรื่อไมล่ใหด้เขาเชรรื่อและรอดไดด้ 13 ซซรื่งตกทมีรื่หสนนนนั้นไดด้แกล่คนเหลล่านนนั้นทมีรื่ไดด้ยสน
แลด้วกป็รนบพระวจนะนนนั้นดด้วยความปรมีดมี แตล่ไมล่มมีราก เชรรื่อไดด้แตล่ชนรื่วคราว เมรรื่อถผกทดลองเขากป็หลงเสมีย
ไป 14 ทมีรื่ตกกลางหนามนนนั้นไดด้แกล่คนเหลล่านนนั้นทมีรื่ไดด้ยสนแลด้วออกไป และความปรารภปรารมยย์ 



ทรนพยย์สมบนตส ความสนทกสนานแหล่งชมีวสตนมีนั้กป็ปกคลทมเขา ผลของเขาจซงไมล่เตสบโต 15 และซซรื่งตก
ทมีรื่ดสนดมีนนนั้น ไดด้แกล่คนเหลล่านนนั้นทมีรื่ไดด้ยสนพระวจนะดด้วยใจซรรื่อสนตยย์และดมีแลด้วกป็จดจลาไวด้ จซงเกสดผลดด้วย
ความเพมียร

นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูตรคัสซทราถนงเมลป็ดพพชสรีที่ประเภทกขอนหนข้า โดยทรงอธริบายความหมาย
ฝขายวริญญาณของแตขละประเภทไวข้ดข้วย (1) “ทรีที่ตกตามหนทาง” จนถนงทรุกวคันนรีรกป็คพอ คนเหลขานคัรนทรีที่
อาจไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า กระนคัรนซาตานกป็เหมพอนนกตคัวหนนที่งทรีที่มาและชริงเอาพระวจนะนคัรน
ไป มคันอาจเปป็นการเบนความสนใจหรพอคทาสอนเทป็จทรีที่ถซูกออกแบบมาเพพที่อททาใหข้พระวจนะของ
พระเจข้าเปป็นหมคันไป สริที่งนรีรถซูกททาเปป็นประจทาในครริสตจคักรทรีที่มรีแนวคริดเปริดกวข้างทคัรงหลายและ
อริทธริพลตขางๆทรีที่ปราศจากพระเจข้าของชาวโลก พญามารจนงขคัดขวางพวกเขามริใหข้รคับเชพที่อเกรงวขา
พวกเขาจะไดข้รคับความรอด

คทาอรุปมานรีรจนงถซูกใหข้ความหมายอยขางชคัดเจน มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการเผยแพรขขขาวประเสรริฐ 
ผขานทางพระวจนะของพระเจข้าเขข้าไปในใจของคนทคัรงหลายเพพที่อความรอดของพวกเขา พญามาร
ถซูกระบรุวขาเปป็นศคัตรซูผซูข้หนนที่งทรีที่พยายามอยขางแขป็งขคันทรีที่จะขคัดขวางการซนมซคับความจรริงโดยใชข้ทรุกวริธรีทรีที่
จทาเปป็น การตขอสซูข้นรีร ยคังดทาเนรินอยซูขตลอดมาจนถนงทรุกวคันนรีร

(2) ประเภททรีที่สองคพอ เมลป็ดทรีที่ตกลงบนดรินตพรนซนที่งมรีชคัรนหรินอยซูขขข้างใตข้ ซนที่งพบเหป็นไดข้ทคั ที่วไปใน
อริสราเอล พระเยซซูทรงเปรรียบสถานการณตนรีร วขาเปป็นเหมพอนกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ยรินพระวจนะของ
พระเจข้าจรริงๆและรคับมคันไวข้ดข้วยความยรินดรี เมพที่อเราเทรียบเรพที่องนรีรกคับคทาอรุปมาแรก เราตข้องไมขลพมวขา
เมลป็ดพพชไดข้แตกหนขอและงอกเงยขนรนจรริงๆ ซนที่งบขงบอกถนงชรีวริตใหมข สริที่งทรีที่ดซูเหมพอนถซูกสพที่อกป็คพอ คน
ประเภทหนนที่งซนที่งไมขเพรียงไดข้ยรินพระวจนะเทขานคัรน แตขยคังรคับไวข้ เชพที่อ และรอดแลข้วดข้วย 

อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานรีร  “ไมขมรีราก เชพที่อไดข้แตขชคั ที่วคราว เมพที่อถซูกทดลองเขากป็หลงเสรียไป” 
เหป็นไดข้ชคัดวขาคนพวกนรีรคพอ คนทรีที่รอดแลข้ว แตขเพราะขาดหรพอไมขมรีอรุปนริสคัยทรีที่ลนกพอ พวกเขาจนง
ดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนไดข้เพรียงชคั ที่วคราว กขอนทรีที่จะสะดรุดและหลงเสรียไป พวกเขาไมขมรีราก พวกเขามรี
ความลนกเพรียงเลป็กนข้อย พวกเขาสะดรุดไดข้ในเวลาไมขนาน เกริดความทข้อใจ หรพอไมขกป็พขายแพข้ตขอความ
ยรุขงยากตขางๆซนที่งยขอมเกริดขนรนอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ในชรีวริตครริสเตรียน พวกเขาลข้มเลริกไปเฉยๆ พวกเขา
รอดไหม ใชขพวกเขารอด แตขพวกเขาเกริดผลใหข้กคับนายของตนไหม ไมขเลย



ความหมายทรีที่ลนกซนร งกวขาของคทาอรุปมานรีร เรริที่มปรากฏใหข้เหป็นตรงนรีร  มคันเปป็นเหตรุทรีที่วขาททาไมคน
ของพระเจข้ามากมายจนงไมขเกริดผลอะไรเปป็นชริรนเปป็นอคันเลยในชรีวริตครริสเตรียนของตน พวกเขารอด
แลข้วแตขกลคับถอยหลคังไปในเวลาไมขนาน ยอมแพข้ และกลคับไปหาชาวโลก โดยไมขเกริดผลถวายพระ
ครริสตตเลย พวกเขาขาดหลคักการเรพที่องความชอบธรรมในการททาสริที่งทรีที่พวกเขาควรกระททา ทคัรงกขอน
และหลคังจากทรีที่พวกเขารอดแลข้ว ดคังนคัรน ถนงแมข้วขารอดแลข้ว แตขพวกเขากป็ไมขเคยเปป็นครริสเตรียนทรีที่เกริด
ผลถวายนายของตนเลย การทดลองไมขวขาจะในรซูปของการทดสอบหรพอการลขอลวงใหข้ททาชคั ที่วตขาง
ขคัดขวางพวกเขามริใหข้เกริดผล คทาทรีที่แปลวขา หลงเสมียไป (อาฟดิสเตมดิ) มรีความหมายหนนที่งวขา ‘ถอนตคัว’ 
หรพอ ‘ละทริรง’ พวกเขาเลริกรคับใชข้พระเจข้าไปเฉยๆ พวกเขาไมขมรีราก อรุปนริสคัย และความกลข้าหาญทรีที่
จะสซูข้ทนชรีวริตครริสเตรียน

(3) ประเภททรีที่สามคพอ เมลป็ดทรีที่ตกลงในทขามกลางตข้นหนาม เหมพอนประเภทกขอนหนข้ามคันกป็
งอกเงยขนรน ชรีวริตใหมขไดข้ถพอกทาเนริดขนรนมาแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเปป็นคนทรีที่รอดแลข้ว อยขางไรกป็ตาม
ตรงนรีรพระเยซซูทรงนริยามครริสเตรียนอรีกประเภททรีที่ถนงแมข้วขารอดแลข้วแตขกป็เกริดผลนข้อยหรพอไมขเกริดผล
เลยถวายนายของตน พวกเขาไดข้ยริน เชพที่อแลข้วอยขางชคัดเจน และออกไป กระนคัรนชรีวริตครริสเตรียนของ
พวกเขากป็เรริที่มถซูกปกคลรุมดข้วย “ความปรารภปรารมยต ทรคัพยตสมบคัตริ ความสนรุกสนานแหขงชรีวริตนรีร ” 
ผลของเขาจนงไมขเตริบโต

มรีสามประเภทยขอยถซูกเอขยถนง (ก) ความปรารภปรารมภย์  ซนที่งหมายถนง ‘ความกระวนกระวาย
ตขางๆ’ หรพอ ‘ความวริตกกคังวลตขางๆ’ (ข) ทรดัพยย์สมบดัตดิ ซนที่งอาจหมายถนงแนวคริดวคัตถรุนริยมดข้วย และ 
(ค) ความสนบุกสนาน ซนที่งแปลมาจากคทาวขา เฮดอเน อคันเปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ hedonism 
(แนวคริดตคักตวงความสรุขใหข้ตนเอง) มคันเกรีที่ยวขข้องกคับการมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อความสนรุกสนาน ความ
รพที่นเรริง การพคักผขอนหยขอนใจ และความบคันเทริงในชรีวริต ผลกป็คพอ คนเหลขานคัรนไมขเกริดผลจนถนงการ
เปป็นผซูข้ใหญข คทาทรีที่แปลวขา เตสบโต (เทะเละสฟอเระโอ) นอกจากหมายถนงผลของพพชทรีที่โตเตป็มทรีที่แลข้ว 
ยคังหมายถนงการทรีที่หญริงตคัรงครรภตทรีที่มรีอายรุครรภตครบแลข้วดข้วย นรีที่จนงหมายถนง ไมขมรีผลออกมาทคัรงๆทรีที่ครบ
กทาหนดแลข้ว

คนเหลขานคัรนทรีที่จคัดอยซูขในประเภทนรีรมคัวแตขยรุขงกคับสริที่งตขางๆของชรีวริต ไมขวขาจะเปป็นปคัญหาตขางๆ
ของชรีวริต วคัตถรุสริที่งของตขางๆของชรีวริต และโดยเฉพาะอยขางยริที่งความสนรุกสนานแหขงชรีวริตจนพวกเขา



ไมขเคยเกริดผลอะไรถวายแดขนายของตนเลย พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงสภาพทรีที่เกริดขนรน
ในยรุคครริสตจคักรในสมคัยปคัจจรุบคันทรีที่เราอยซู ขนรีร  ครริสเตรียนสขวนใหญขมคัวแตขยรุขงอยซูขกคับการททาสริที่งใดกป็ตาม
เกรินกวขาทรีที่จะเกริดผลถวายนายของตนในการนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระครริสตต

(4) สรุดทข้าย พระเยซซูทรงบรรยายถนงเมลป็ดพพชทรีที่ตกลงบนดรินดรีวขาเปป็นผซูข้ทรีที่มรี “ใจซพที่อสคัตยตและ
ใจทรีที่ดรี” คทาทรีที่แปลวขา ซรรื่อสนตยย์ (คาลอส) มคักถซูกแปลเปป็น ‘ดรี’ ในความหมายทรีที่วขา ‘ทรีที่เปป็นเลริศ’ หรพอ ‘มรี
ครุณภาพทรีที่ดรีเกรินมาตรฐาน’ คทาทรีที่สองทรีที่แปลวขา ดมี (อากาธอส) เกรีที่ยวขข้องกคับครุณสมบคัตริตขางๆทรีที่อยซูข
ภายในมากกวขา มคันอาจหมายความวขา ชอบธรรม หรพอมรีเกรียรตริกป็ไดข้ ตรงนรีรมคันหมายถนงอรุปนริสคัยฝขาย
วริญญาณของคนเหลขานคัรนทรีที่เกริดผล พวกเขาไมขเพรียงแซงหนข้าพวกพรีที่นข้องทรีที่ไมขเอาใจใสขของตน
เทขานคัรน แตขพวกเขายคังททาเชขนนคัรนเพราะอรุปนริสคัยภายใน คพอ วรินคัยฝขายวริญญาณทรีที่จะททาสริที่งทรีที่พวกเขา
ควรกระททาดข้วย คนเหลขานรีร ไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า (โดยเชพที่อมคันอยขางเหป็นไดข้ชคัด) และจดจลาไวด้
คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (คาเทะโค) มรีความหมายวขา ‘ยนดไวข้มคั ที่น’ จนถนงขนาดนทาไปปฏริบคัตริจรริงๆ นรีที่สพที่อ
ชคัดเจนถนงความเชพที่อฟคัง

ตรงนรีรคพอ คนทคัรงหลายทรีที่ไดข้ยรินพระวจนะ วางใจพระครริสตต และเชชที่อฟดังพระวจนะหลคังจาก
นคัรนเปป็นตข้นไป คนเหลขานรีร เปป็นผซูข้ทรีที่เกริดผลถวายนายของตน โดยเกริดผลดข้วยความเพทยร คทาหลคังนรีรมรี
ความหมายวขาความเพรียรพยายาม ความหนคักแนขนมคั ที่นคง และความสคัตยตซพที่อ ตลอดชคั ที่วชรีวริตของ
พวกเขาๆอาจนทาวริญญาณคนไดข้มากถนงหนนที่งรข้อยคนมาถนงพระครริสตต

สรรุปกป็คพอ คทาอรุปมานรีรคพอเหตรุผลทรีที่วขาททาไม (1) คนมากมายจนงไมขไดข้รคับความรอด (2) แตขทรีที่
ชคัดเจนยริที่งกวขานคัรนกป็คพอ มคันเปป็นคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งทรีที่วขาททาไมครริสเตรียนสขวนใหญขถนงไมขเกริดผล ถนง
แมข้วขาอคัครทซูตเปาโลไดข้เขรียนถนงผลทรีที่อยซู ขภายในของพระวริญญาณในกาลาเทรีย 5 แลข้ว แตขตรงนรีรผลทรีที่
วขาดซูเหมพอนจะเปป็นผลทรีที่ปรากฏภายนอกอยขางเหป็นไดข้ชคัด หรพอเปป็นการเกริดผลตขอๆไป (เราจทาไดข้วขา
รข้อยเทขา) ครริสเตรียนมากมายเกริดผลนข้อยหรพอไมขเกริดผลเลยถวายนายของตนเพราะขาดความลนกฝขาย
วริญญาณ คนอพที่นๆกป็ไมขยอมเกริดผลเพราะสริที่งตขางๆทรีที่เบนความสนใจ ความสาละวนวรุขนวายตขางๆ 
และความสนรุกสนานแหขงชรีวริต อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีที่มรีความลนกแหขงอรุปนริสคัยทรีที่จะททาสริที่งทรีที่
พวกเขาควรกระททาหลคังจากไดข้รคับความรอดแลข้วและเตป็มใจเชพที่อฟคังพระวจนะของพระเจข้า กป็



พากเพรียรพยายามในการ “เกริดผลดข้วยความเพรียร” พวกเขาถวายเกรียรตริแดขพระบริดาดคังทรีที่พระเยซซู
ไดข้ตรคัสไวข้ในยอหตน 15:8 ตลอดชรีวริตของพวกเขาๆนทาวริญญาณคนมากมายมาถนงพระครริสตต
 ลก 8:16-18 ไมล่มมีผผด้ใดเมรรื่อจทดเทมียนแลด้วจะเอาภาชนะครอบไวด้ หรรอวางไวด้ใตด้เตมียง แตล่ตนนั้ง
ไวด้ทมีรื่เชสงเทมียน เพรรื่อคนทนนั้งหลายทมีรื่เขด้ามาจะเหป็นแสงสวล่างไดด้ 17 ดด้วยวล่าไมล่มมีสสรื่งใดทมีรื่ซล่อนไวด้ซซรื่งจะไมล่
ปรากฏแจด้ง และไมล่มมีสสรื่งใดทมีรื่ปสดบนงไวด้ซซรื่งจะไมล่รผด้จะไมล่ตด้องแพรล่งพราย 18 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้ง
หลายจะฟนงอยล่างไรกป็จงเอาใจจดจล่อ เพราะวล่าผผด้ใดมมีอยผล่แลด้วจะทรงเพสรื่มเตสมใหด้แกล่ผผด้นนนั้นอมีก แตล่ผผด้ใด
ไมล่มมี แมด้ซซรื่งเขาคสดวล่ามมีอยผล่นนนั้นจะทรงเอาไปจากเขา"

พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงดลใจลซูกาใหข้บคันทนกคทาอรุปมาอรีกเรพที่องในบรริบทเดรียวก คันนคัรนซนที่ง
เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นเรพที่องของการแผขแสงสวขางแหขงขขาวประเสรริฐ พระองคตทรงสอนเรพที่องงขายๆนรีรซนที่งใน
สมคัยนคัรนกป็เปป็นเรพที่องปกตริ คพอ การจรุดเทรียน ไมขมรีใครทรีที่สตริดรๆี จะเอาอะไรมาครอบเทรียนนคัรน หรพอเอา
มคันไปไวข้ใตข้เตรียง แตขเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้วกป็ถซูกนทาไปวางไวข้บนเชดิงเททยน เพพที่อทรีที่ทรุกคนทรีที่เขข้ามาจะไดข้รคับ
ประโยชนตจากแสงสวขางนคัรน การประยรุกตตใชข้เรพที่องนรีรกคับการแผขแสงแหขงขขาวประเสรริฐโดยไมขปริด
ซขอนมคันไวข้ภายในจนงเปป็นเรพที่องทรีที่ชคัดเจนเหลพอเกริน

บางทรีสริที่งทรีที่เปป็นปรริศนากป็คพอ พระเยซซูตรคัสตขอมาวขา “ไมขมรีสริที่งใดทรีที่ปริดบคังไวข้ซนที่งจะไมขรซูข้จะไมข
ตข้องแพรขงพราย” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอ การพริพากษาทรีที่จะมาซนที่งวริธรีการใชข้ชรีวริตของเราจะถซูกเปริดเผยใหข้
ทรุกคนทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่นไดข้เหป็น  อาจเปป็นไดข้วขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงใสขเรพที่องนรีร ไวข้ในบรริบทเดรียวกคันกคับ
คทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพชและเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้ว ครริสเตรียนสขวนใหญขเกริดผลนข้อย โดยอข้างเหตรุผล
หลายอยขางวขาททาไมพวกเขาถนงไมขเกริดผล แตขในวคันนคัรนทรีที่บคัลลคังกตพริพากษา ความบาปทรีที่ปริดซขอนไวข้
ทรุกอยขางของพวกเขาในการไมขกระททากป็จะถซูกเปริดเผย โดยในกรณรีนรีรกป็คพอ การปริดซขอนความสวขาง
ของตนไวข้

จากนคัรนพระองคตตรคัสเปป็นลางมากยริที่งขนรนวขา ในวคันนคัรน บทาเหนป็จทรีที่ควรตกเปป็นของเราอาจถซูก
มอบใหข้แกขคนอพที่นแทน บทาเหนป็จของการนทาวริญญาณคนอพที่นมาถนงพระครริสตตซนที่งควรตกเปป็นของเรา
ในวคันนคัรนจะถซูกมอบใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่เกริดผลจรริงๆ โดยสของแสงแหขงขขาวประเสรริฐออกไป นรีที่
สพที่อวขาทรีที่บคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต คนมากมายจะตข้องเสรียบทาเหนป็จขณะทรีที่คนอพที่นๆจะไดข้รคับ
การปซูนบทาเหนป็จอยขางงาม พระเยซซูทรงเตพอนถนงวคันนคัรนอยขางจรริงจคัง



ลก 8:19-21 ครนนั้งนนนั้นมารดาและพวกนด้องชายของพระองคย์มาหาพระองคย์ แตล่เขด้าไปถซง
พระองคย์ไมล่ไดด้เพราะคนมาก 20 มมีคนทผลพระองคย์วล่า "มารดาและนด้องชายของพระองคย์ยรนอยผล่
ขด้างนอกปรารถนาจะพบพระองคย์" 21 แตล่พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "มารดาของเรา และพมีรื่นด้อง
ของเราครอคนเหลล่านนนั้นทมีรื่ไดด้ฟนงพระวจนะของพระเจด้าและกระทลาตาม"

อรีกครคัร งทรีที่ในชขวงเวลาเดรียวกคันนคัรน ครอบครคัวของพระเยซซูไดข้มาหาพระองคต (รวมถนงมารดา
และนข้องๆของพระองคตดข้วย ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขานางมารรียตมรีบรุตรคนอพที่นๆอรีก) อยขางไรกป็ตาม มรีคนอยซูข
มากจนพวกเขาไมขอาจเขข้าถนงพระองคตไดข้ อยขางไรกป็ตาม มรีคนไปทซูลพระองคตวขาครอบครคัวของ
พระองคตอยากพบพระองคต (นขาจะเปป็นไปไดข้วขาพระเยซซูไดข้ทรงใหข้เกรียรตริพวกเขาและเสดป็จออกไป
พบพวกเขาจรริงๆถนงแมข้ไมขมรีระบรุไวข้อยขางเจาะจงตรงนรีรกป็ตาม) อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงถพอ
โอกาสนรีร เพพที่อสอนความจรริงประการหนนที่งทรีที่เรรียบงขายแตขทริที่มแทงใจ “มารดาของเรา และพรีที่นข้องของ
เราคพอคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ฟคังพระวจนะของพระเจข้าและกระททาตาม” ดคังนคัรนพระองคตจนงตรคัสวขา คน
ทคัรงหลายทรีที่พระองคตทรงรคักคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขเพรียงไดข้ยรินพระวจนะเทขานคัรน แตขยคังกระทสาตาม 
(เชพที่อฟคังพระวจนะ) ดข้วย นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่บรริบทตรงนรีร ยคังเกรีที่ยวขข้องกคับคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพชและ
คนเหลขานคัรนทรีที่เกริดผลดข้วยความเพรียรพรข้อมกคับแสงทรีที่สของสวขางออกไป กลขาวในแงขทรีที่กวข้างกวขานคัรน 
พระเยซซูจรริงๆแลข้วกป็ตรคัสวขา คนเหลขานคัรนซนที่งเปป็นทรีที่รคักของพระองคตกป็คพอ คนทคัรงหลายทรีที่ประพฤตริ
ตามพระวจนะของพระเจข้าจรริงๆ นคั ที่นคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคังพระวจนะ การเชพที่อเปป็นสริที่งหนนที่ง แตข
การเชพที่อฟคังตขอจากนคัรนกป็เปป็นอรีกเรพที่องเลยทรีเดรียว

ลก 8:22-25 อยผล่มาวนนหนซรื่งพระองคย์เสดป็จลงเรรอกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์ แลด้ว
พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ใหด้เราขด้ามทะเลสาบไปฟากขด้างโนด้น" เขากป็ถอยเรรอออกไป 23 เมรรื่อกลาลนง
แลล่นไปพระองคย์ทรงบรรทมหลนบ และบนงเกสดพายทกลด้ากลางทะเลสาบ นลนั้าเขด้าเรรออยผล่นล่ากลนวจะมมี
อนนตราย 24 เขาจซงมาปลทกพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายกลาลนงจะ
พสนาศอยผล่แลด้ว" พระองคย์จซงทรงตรรื่นขซนั้นหด้ามลมและคลรรื่น แลด้วคลรรื่นลมกป็หยทดเงมียบสงบทมีเดมียว 
25 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ความเชรรื่อของเจด้าอยผล่ทมีรื่ไหน" เขาเหลล่านนนั้นกลนวและประหลาดใจพผด
กนนวล่า "ทล่านผผด้นมีนั้เปป็นผผด้ใดจซงสนรื่งบนงคนบลมและนลนั้าไดด้ และลมกนบนลนั้านนนั้นกป็เชรรื่อฟนงทล่าน”



บคันทนกของลซูกาตรงนรีรดซูเหมพอนจะบขงบอกวขาเหตรุการณตตขอไปนรีร เกริดขนรนในภายหลคัง อยขางไร
กป็ตามบคันทนกของมาระโก (มาระโก 4:35) ดซูเหมพอนจะบขงบอกวขามคันเกริดขนรนในวคันเดรียวกคันนคัรนเลย
(คทาทรีที่แปลวขา อยผล่มาวนนหนซรื่ง (มดิอา) มรีความหมายวขา ‘วคันหนนที่ง’) ไมขวขาจะในกรณรีใด พระเยซซูกป็เสดป็จ
ลงเรพอลทาหนนที่งบนทะเลกาลริลรีพรข้อมกคับพวกสาวกและออกเรพอแลขนไปยคังอรีกฝคัที่ง  (เหป็นไดข้ชคัดวขาพวก
เขาอยซูขในเมพองคาเปอรนาอรุมทางชายฝคัที่งตอนเหนพอและตคัรงใจทรีที่จะลของเรพอไปทางทริศตะวคันออก
เฉรียงใตข้ไปยคังชายฝคัที่งดข้านตะวคันออกซนที่งเปป็นทรีทๆี่ พระเยซซูจะทรงจคัดการกคับชายทรีที่เปป็นบข้านทรีที่เมพองกา
ดารา)

ขณะยคังอยซูขระหวขางทาง พายรุรรุนแรงลซูกหนนที่งไดข้พคัดโหมขนรนมา และมข้วนตคัวลงจากทรีที่ราบสซูง
ทรีที่อยซูขตริดกคันลงบนทะเลกาลริลรี พายรุลซูกนรีรมรีความรรุนแรงมากเสรียจนนทราทขวมเขข้าเรพอและพวกเขาตกอยซูข
ในอคันตรายทรีที่เรพอจะลขมไดข้ อาจเปป็นไดข้วขาเจข้าแหขงอทานาจในฟข้าอากาศไดข้ททาใหข้เกริดพายรุลซูกนรีรขนรนเพพที่อ
หมายจะโจมตรีพระเยซซู พวกสาวกหลายคนซนที่งเปป็นชาวประมงทรีที่ชทที่าชองยขอมมองฟข้าอากาศออก
และไมขคาดคริดวขาจะเกริดพายรุรรุนแรงแนขนอน แตขกลคับกลายเปป็นวขา พระเยซซูทรงใชข้พายรุลซูกนรีร เพพที่อ
ถวายเกรียรตริแดขพระองคตเอง

ขณะเดรียวกคันพระเยซซูไดข้เสดป็จไปบรรทมหลคับในเรพอแลข้ว (ตามทรีที่บคันทนกของมาระโกไดข้
กลขาวไวข้ คพอ มาระโก 4:38) พวกเขารรีบไปปลรุกพระองคตทคันทรี ใหข้เราสคังเกตวขาพวกเขาปลรุกพระ
องคตซทร าๆโดยทซูลวขา “อาจารยตเจข้าขข้า อาจารยตเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าทคัรงหลายกทาลคังจะพรินาศอยซูขแลข้ว” พระเยซซู
จนงทรงลรุกขนรนและ “หข้ามลมและคลพที่น แลข้วคลพที่นลมกป็หยรุดเงรียบสงบทรีเดรียว” ทคัรงความเปป็นมนรุษยต
และความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซูปรากฏชคัดเจน ในความเปป็นมนรุษยตของพระองคตๆ ทรงตข้องการ
การพคักผขอน แตขในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงสคัที่งใหข้พายรุทรีที่รรุนแรงลซูกหนนที่งสงบและมคัน
กป็ททาตาม

จากนคัรนพระเยซซูทรงหคันไปหาพวกสาวกและเตพอนสตริพวกเขาวขา “ความเชพที่อของพวกเจข้า
อยซูขทรีที่ไหน” นรีที่สพที่อวขาพวกเขานขาจะไวข้วางใจพระองคตไดข้ตลอดเวลา ทรีที่พวกเขาตข้องททากป็แคขทซูลขอการ
ชขวยเหลพอจากพระองคต นรีที่เปป็นบทเรรียนหนนที่งทรีที่อยซู ขมาจนถนงทรุกวคันนรีร  เมพที่อเกริดวริกฤตริ ทรีที่เราตข้องททากป็แคข
ขอความชขวยเหลพอจากพระองคต ถนงแมข้พวกสาวกไดข้วางใจพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดแลข้ว 
แตขพวกเขากป็ไมขเคยเหป็นชายคนหนนที่งหข้ามลมพายรุดข้วยเสรียงของตนมากขอนเลย พวกเขาจนงครรุขนคริด



ดข้วยความเกรงกลคัววขา “ทขานผซูข้นรีร เปป็นผซูข้ใดจนงสคัที่งบคังคคับลมและนทราไดข้ และลมกคับนทรานคัรนกป็เชพที่อฟคังทขาน”
บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขาพระเยซซูทรงเปป็นยริที่งกวขามนรุษยตคนหนนที่งจรริงๆ พระองคตทรงเปป็นพระเจข้า
ผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยต พระองคตผซูข้ทรงสรข้างลมและคลพที่นทรงสามารถททาใหข้มคันสงบไดข้ตามใจ
สคัที่ง

ลก 8:26-27 เขาแลล่นไปถซงแขวงชาวเมรองกาดาราทมีรื่อยผล่ตรงขด้ามกาลสลมี 27 เมรรื่อพระองคย์
เสดป็จขซนั้นบกแลด้ว มมีชายคนหนซรื่งจากเมรองนนนั้นมาพบพระองคย์ คนนนนั้นมมีผมีเขด้าสสงอยผล่นานแลด้ว และมสไดด้
สวมเสรนั้อ มสไดด้อยผล่เรรอน แตล่อยผล่ตามอทโมงคย์ฝนงศพ

พอพวกเขานทาเรพอขนรนฝคัที่งหลคังจากลมพายรุสงบแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาอยซูขบนชายฝคัที่งทริศ
ตะวคันออกของทะเลกาลริลรี เขตแดนนคัรนมรีชพที่อวขา เมพองกาดาราและมรีคนตขางชาตริอยซูขเปป็นสขวนใหญข ทรีที่
นคัที่นเองพระเยซซูทรงพบกคับ “ชายคนหนนที่งจากเมพองนคัรนมาพบพระองคต คนนคัรนมรีผรีเขข้าสริงอยซูขนานแลข้ว
และมริไดข้สวมเสพรอ มริไดข้อยซูขเรพอน แตขอยซูขตามอรุโมงคตฝคังศพ” คทาทรีที่แปลวขา ผมี (ไดมอนดิออน) หมายถนง 
‘พวกปรีศาจ’ ซนที่งเปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ demons พวกมคันเปป็นวริญญาณทรีที่ตกสวรรคต และเปป็น
ทหารราบแหขงอาณาจคักรของซาตาน

นขาสคังเกตวขาชายผซูข้นรีรทรีที่มรีผทสริงสวมเสพรอผข้านข้อยชริรนและไมขชอบอยซูขในบข้านเรพอน มคันจนงมรีความ
สคัมพคันธตกคันระหวขางการเปลพรองผข้า การแตขงตคัวโปบ๊ๆ การไมขมรีบข้านอยซูข และพญามาร นอกจากนรีร  ชาย
คนนรีรยคังชอบอยซูขตามอรุโมงคตฝคังศพมากกวขาดข้วย ความเกรีที่ยวขข้องกคันระหวขางความตาย พวกภซูตผรี และ
ซาตานจนงถซูกบรรยายใหข้เหป็น (การทรีที่คนในปคัจจรุบคันถพอเทศกาลฮคัลโลวรีนจนงมรีความคลข้ายคลนงก คัน
อยขางใกลข้ชริด)

ลก 8:28-29 ครนนั้นเหป็นพระเยซผเขากป็โหล่รด้อง และกราบลงตรงพระพนกตรย์พระองคย์ รด้อง
เสมียงดนงวล่า "ขด้าแตล่พระเยซผบทตรของพระเจด้าสผงสทด ขด้าพระองคย์เกมีรื่ยวขด้องอะไรกนบทล่านเลล่า ขอ
พระองคย์อยล่าทรมานขด้าพระองคย์" 29 (ทมีรื่พผดเชล่นนมีนั้กป็เพราะพระองคย์ไดด้สนรื่งผมีโสโครกใหด้ออกมาจาก
ตนวคนนนนั้น ดด้วยวล่าผมีนนนั้นแผลงฤทธสดิ์ในตนวเขาบล่อยๆ และเขาถผกจลาดด้วยโซล่ตรวน แตล่เขาไดด้หนกเครรรื่อง
จลานนนั้นเสมีย แลด้วผมีกป็นลาเขาไปในทมีรื่เปลมีรื่ยว)



พอเหป็นพระเยซซู ชายคนนรีรทรีที่มรีผรีหลายตคัวเขข้าสริงกป็ (1) รข้องเสรียงดคัง และ (2) กราบลงตรงพระ
พคักตรตพระเยซซู นขาสคังเกตตรงทรีที่วขาผรีตนนรีรพซูดออกมาโดยใชข้เสรียงของชายผซูข้นรีร จรริงๆ นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
พวกผรีควบครุมชายผซูข้นรีร จนถนงขนาดใชข้ประโยชนตจากเสรียงของเขาไดข้ บางทรีเหตรุผลหนนที่งทรีที่พวกผรีชอบ
สริงสซูขรขางกายมนรุษยตและควบครุมรขางกายพวกเขากป็คพอวขา พวกมคันจะไดข้สพที่อสารกคับมนรุษยตไดข้โดยตรง 
ผรีตนนรีรทรีที่พซูดผขานชายคนนรีรรข้องออกมาวขา “ขข้าแตขพระเยซซูบรุตรของพระเจข้าสซูงสรุด ขข้าพระองคต
เกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานเลขา ขอพระองคตอยขาทรมานขข้าพระองคต” ขณะเดรียวกคันพระเยซซูไดข้ตรคัสสคัที่ง
ใหข้ผรี (เหลขานคัรน) ออกไปจากชายผซูข้นรีร

มรีความเหป็นหลายประการตามมา (1) ถนงแมข้คนอพที่นๆไมขเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด แตข
พวกผรีเหลขานรีรกป็เขข้าใจอยขางแนขนอน พวกมคันรซูข้จคักพระองคตในสวรรคตเมพที่อหลายยรุคสมคัยนานมาแลข้ว 
พวกมคันรซูข้วขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าผซูข้สซูงสรุด นขาแปลกตรงทรีที่วขาผซูข้ฟคังสขวนใหญขของ
พระเยซซูไมขเคยคริดเรพที่องนคัรนออกเลย (2) ดซูเหมพอนวขาพวกผรีจะกลคัวเมพที่อไดข้พบกคับพระเยซซูในการรคับ
ใชข้ของพระองคตวขาพระองคตจะทรงทริรงพวกมคันลงนรกเดรีดี๋ยวนคัรนเลย นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพวกมคันเขข้าใจ
ชะตากรรมสรุดทข้ายของตนและรซูข้วขาพระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้ (3) นคัที่นจนงเปป็นเหตรุ
วขาททาไมพวกมคันจนงกลคัววขาพระเยซซูจะทรงทรมานพวกมคัน

ทรีที่นขาสนใจเพริที่มเตริมกป็คพอวขาคนทรีที่ถซูกผรีควบครุมกป็ถซูกพวกมคัน ‘ครอบครอง’ ตามใจปรารถนา
ของพวกมคัน นอกจากนรีร เมพที่อชายผซูข้นรีรถซูก ‘เขข้าสริง/ครอบครอง’ เขากป็มรีพละกทาลคังเหนพอธรรมชาตริ ถนง
แมข้คนอพที่นจะพคันธนาการเขาเพพที่อควบครุมเขา แตขเขากป็มรีพละกทาลคังทรีที่จะหคักโซขตรวนไดข้ นรีที่สพที่อชคัดเจน
วขาโดยอทานาจของพญามาร คนกป็สามารถมรีพละกทาลคังเหนพอธรรมชาตริไดข้

ลก 8:30-31 ฝล่ายพระเยซผตรนสถามมนนวล่า "เจด้าชรรื่ออะไร" มนนทผลตอบวล่า "ชรรื่อกอง" ดด้วย
วล่ามมีผมีหลายตนเขด้าสสงอยผล่ในตนวเขา  31 ผมีนนนั้นจซงอด้อนวอนขอพระองคย์มสใหด้สนรื่งใหด้มนนลงไปยนงนรกขทม
ลซก

แนขนอนทรีที่พระเยซซูทรงรซูข้จคักพวกวริญญาณชคั ที่วทรีที่พระองคตก ทาลคังทรงสนทนาอยซูขดข้วย กระนคัรน
เพพที่อเหป็นแกขคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขดข้วย พระองคตจนงตรคัสถามชพที่อของผรีตนนคัรน พวกมคันตอบกลคับมาวขา 
กอง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เละเกะโอน) เปป็นศคัพทตทางทหารของพวกโรมซนที่งหมายถนงหนขวยหนนที่งของ
ทหารจทานวนมาก ถนงแมข้ขนาดของกองทหารนรีรแตกตขางไปตลอดหลายศตวรรษ แตขในสมคัยของอ



อกคัสตคัส ทหาร “กอง” หนนที่งของโรมกป็ประกอบดข้วยทหารราบ 6,100 นายและทหารมข้า 726 นาย 
รวมทคัรงหมดเปป็นทหาร 6,826 นาย

สริที่งทรีที่นขาจะถซูกสพที่อตรงนรีรมากกวขากป็คพอวขาผรีจสานวนมากไดข้เขข้าสริงชายผซูข้นรีร  นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาผรี
มากกวขาหนนที่งตนสามารถเขข้าสริงคนๆหนนที่งไดข้ ในกรณรีนรีร  จทานวนทรีที่แนขชคัดไมขไดข้ถซูกพซูดถนง
พวกผรีเหลขานรีร จนงอข้อนวอนพระเยซซูมริใหข้พระองคต “สคัที่งใหข้มคันลงไปยคังนรกขรุมลนก” คทาทรีที่แปลวขา นรก
ขทมลซก (อาบบุซซอส) หรพอ ‘abyss’ นขาจะหมายถนงนรก พวกมคันรซูข้วขาพระเยซซูทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะ
ลงโทษพวกมคันเดรีดี๋ยวนคัรนไดข้เลยและพวกมคันกป็อข้อนวอนมริใหข้พระองคตกระททาเชขนนคัรน พระเยซซูทรง
ยอมตามคทาขอ โดยอาจเปป็นเพราะวขาในแผนการทรีที่ยริที่งใหญขกวขาของพระเจข้า เวลาทรีที่จะททาเชขนนคัรนยคัง
มาไมขถนง

ลก 8:32-34 ตลาบลนนนั้นมมีสทกรฝผงใหญล่กลาลนงหากสนอยผล่ทมีรื่ภผเขา ผมีเหลล่านนนั้นไดด้อด้อนวอน
พระองคย์ขออนทญาตใหด้มนนเขด้าสสงในฝผงสทกร พระองคย์กป็ทรงอนทญาต 33 ผมีเหลล่านนนั้นจซงออกมาจาก
คนนนนั้น แลด้วเขด้าอยผล่ในตนวสทกร สทกรทนนั้งฝผงกป็วสรื่งพทล่งกระโดดจากหนด้าผาชนนลงไปในทะเลสาบสลาลนก
นลนั้าตาย 34 ฝล่ายคนเลมีนั้ยงสทกรเมรรื่อเหป็นเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนั้น ตล่างกป็หนมีไปเลล่าเรรรื่องนนนั้นทนนั้งในเมรองและ
นอกเมรอง

บนเนรินเขาทรีที่อยซูขใกลข้เครียงมรีสรุกรฝซูงหนนที่งหากรินอยซูขตามไหลขเขาทรีที่อยซูขตริดกคับทะเลกาลริลรี เมพอง
กาดาราจรริงๆแลข้วกป็เปป็นจรุดเรริที่มตข้นเขตแดนของคนตขางชาตริและพวกชาวนากป็ไมขรคังเกรียจการเลรีรยง
สรุกร พวกผรีจนงขอพระเยซซูใหข้ทรงอนรุญาตใหข้พวกมคันเขข้าสริงในสคัตวตเหลขานคัรน พระเยซซูทรงอนรุญาต
และพวกผรีกป็ออกจากชายคนนคัรนและเขข้าสริงในสรุกรเหลขานคัรน เราไมขทราบแนขชคัดวขาเกริดอะไรขนรนกคัน
แนข แตขฝซูงสคัตวตเหลขานคัรนกป็ตกใจมากๆกคับการถซูกสริงโดยผรีโสโครกเหลขานคัรนจนพวกมคันวริที่งพรุขง
กระโดดจากไหลขเขาลงทะเลและจมนทราตายหมดทรุกตคัว

พระเยซซูไมขเพรียงสขงพวกผรีออกไปเทขานคัรน แตขนขาจะทรงรซูข้วขาจะเกริดอะไรขนรนกคับสรุกรเหลขานคัรน
พระองคตยคังทรงแสดงใหข้เหป็นความรคังเกรียจของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคนเหลขานคัรนทรีที่เลรีรยงสคัตวตมลทริน
เปป็นอาหารดข้วย คนเหลขานคัรนทรีที่เลรีรยงสรุกรกป็รรีบหนรีเขข้าไปในเมพองกาดาราและเลขาใหข้คนทคัรงหลายทคัรง
ในเมพองและในชนบทฟคัง



ลก 8:35-36 คนทนนั้งหลายจซงออกไปดผเหตทการณย์ทมีรื่เกสดขซนั้น และเมรรื่อเขามาถซงพระเยซผ กป็
เหป็นคนนนนั้นทมีรื่มมีผมีออกจากตนวนทล่งหล่มผด้ามมีสตสอารมณย์ดมี นนรื่งใกลด้พระบาทพระเยซผ เขาทนนั้งหลายกป็พากนน
กลนว 36 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้เหป็น กป็เลล่าใหด้เขาทนนั้งหลายฟนงถซงเรรรื่องคนทมีรื่ผมีสสงไดด้หายปกตสอยล่างไร

ดคังนคัรน พวกคนอยากรซูข้อยากเหป็นจากในเมพองกป็ออกมาดซูวขาเกริดอะไรขนรน พวกเขาพบพระเยซซู
และชายคนนคัรนทรีที่พวกผรีไดข้ออกจากตคัวแลข้ว ใหข้เราสคังเกตวขาเขาถซูกบรรยายอยขางไร (1) เขานคัที่งใกลข้
พระบาทพระเยซซู (2) เขานรุขงหขมผข้า และ (3) เขามรีสตริอารมณตดรี สริที่งทรีที่ตรงกคันขข้ามกคับชาวโลกจนงถซูก
บรรยายตรงนรีร  คทาทรีที่แปลวขา มมีสตสอารมณย์ดมี (โซฟรอเนะโอ) บางครคัร งกป็แปลวขา ‘มรีสตริสตคัง’ ความ
หมายกป็คพอ การควบครุมจริตใจของตนไดข้อยขางสมบซูรณต

คนอพที่นๆทรีที่ไดข้เหป็นเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนกขอนหนข้ากป็ “เลขาใหข้เขาทคัรงหลายฟคังถนงเรพที่องคนทรีที่ผรีสริง
ไดข้หายปกตริอยขางไร” วลรีทรีที่กลขาววขา ทมีรื่ผมีสสง จรริงๆแลข้วกป็แปลจากคทาวขา ไดมอนดิสเธะอดิส ซนที่งมาจาก
รากคทา ไดมอนดิซอไม และอยซูขในรซูปประธานถซูกกระททา คทารากนรีร  (ไดมอนดิซอไม) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ‘ถซูกททาใหข้เปป็นผรีปรีศาจ’ โดยเฉพาะในรซูปประธานถซูกกระททา ตข้นฉบคับกรรีกไมขไดข้กลขาว
จรริงๆถนงการ ‘ถซูกผรีสริง’ ไมขวขาจะในกรณรีใด ชายคนนรีรกป็เคยถซูกพวกผรีสริงสซูขซนที่งพวกมคันไดข้ควบครุมทคัรง
ชรีวริตของเขา คทาสรุดทข้าย หายปกตส แปลจากคทาธรรมดาๆทรีที่วขา โซโซ ซนที่งประมาณรข้อยละ 90 ในพระ
คคัมภรีรตใหมขถซูกแปลเปป็น ‘ไดข้รคับความรอด’ ดคังนคัรน ชายผซูข้นขาสงสารคนนรีรไมขเพรียงถซูกปลดปลขอยจาก
พวกผรีเทขานคัรน แตขเขายคังไดข้รคับความรอดดข้วย!

ลก 8:37-39 ชาวเมรองกาดาราและคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผล่ตามชนบทโดยรอบ จซงอด้อนวอน
พระองคย์ใหด้ไปเสมียจากเขา เพราะวล่าเขากลนวยสรื่งนนก พระองคย์จซงเสดป็จลงเรรอกลนบไป 38 คนทมีรื่ผมีออก
จากตนวนนนั้นอด้อนวอนขอตสดตามพระองคย์ แตล่พระเยซผตรนสสนรื่งเขาใหด้ไปวล่า 39 "จงกลนบไปบด้านเรรอน
ของตนว และบอกถซงเรรรื่องการใหญล่ซซรื่งพระเจด้าไดด้ทรงกระทลาแกล่เจด้า" แลด้วคนนนนั้นกป็ไปประกาศแกล่คน
ทนนั้งเมรองถซงเหตทการณย์ใหญล่ยสรื่งทมีรื่พระเยซผไดด้ทรงกระทลาแกล่ตน

พวกคนในทข้องถริที่นซนที่งเหป็นแลข้ววขาเกริดอะไรขนรนจนงพากคันหวาดกลคัวดคังทรีที่บรรยายไวข้ในขข้อ 35
พวกเขาจนงอข้อนวอนพระเยซซูใหข้เสดป็จไปเสรียจากเขตแดนของพวกเขา พระองคตทรงยอมททาตามทรีที่
พวกเขาขอและเสดป็จกลคับไปลงเรพอลทาทรีที่พระองคตประทคับนคั ที่งมา นขาสคังเกตตรงทรีที่วขาเมพที่อไดข้เหป็นฤทธริธ



เดชของพระเจข้ามรีชคัยตขอซาตานทขามกลางพวกเขาๆกลคับขอใหข้พระเยซซูเสดป็จไปเสรีย เหป็นไดข้ชคัดวขา
พวกเขาสนใจในการททาใหข้ซาตานพอใจมากกวขาการตข้อนรคับพระครริสตต เหป็นไดข้ชคัดวขาซาตานไดข้
ปริดบคังความคริดของพวกเขาและททาใหข้ใจของพวกเขาแขป็งกระดข้าง

ขณะเดรียวกคัน ชายทรีที่ไดข้รคับความรอดผซูข้นรีร และไดข้หลรุดพข้นจากอทานาจของซาตานกป็อข้อนวอน
ขอตริดตามพระเยซซูไปดข้วย แตขพระเยซซูกป็ทรงกทาชคับใหข้เขากลคับไปบข้านและเลขาใหข้คนในชรุมชนของ
เขาฟคังถนง “เรพที่องการใหญขซนที่งพระเจข้าไดข้ทรงกระททาแกขเจข้า” เขาจนงททาเชขนนคัรนและ “ประกาศแกขคน
ทคัรงเมพองถนงเหตรุการณตใหญขยริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททาแกขตน” คทาทรีที่แปลวขา ประกาศ (เครบุสโซ) 
ปกตริแลข้วกป็แปลเปป็น ‘ประกาศหรพอเทศนา’ เขากลคับไปยคังชรุมชนของตนและประกาศเรพที่องพระเยซซู
แกขพวกเขา เรพที่องรองลงมากป็คพอวขา พระเยซซูมริไดข้ทรงอนรุญาตใหข้เขาตริดตามพระองคตไปดข้วยซนที่งกป็คง
เปป็นพระพรอคันยริที่งใหญข แตขพระองคตทรงใชข้เขากลคับไปยคังสถานทรีที่ๆประกาศยากเพพที่อเปป็นพยานคน
หนนที่งทรีที่นคัที่น และเขากป็กระททาตาม

ลก 8:40-42 ตล่อมาเมรรื่อพระเยซผเสดป็จกลนบมาแลด้ว ประชาชนกป็ตด้อนรนบพระองคย์ดด้วย
ความยสนดมี เพราะเขาทนนั้งหลายคอยทล่าพระองคย์อยผล่ 41 ดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งชรรื่อไยรนส เปป็นนายธรรม
ศาลา มากราบลงทมีรื่พระบาทพระเยซผ อด้อนวอนพระองคย์ใหด้เสดป็จเขด้าไปในเรรอนของเขา 42 เพราะ
วล่าเขามมีบทตรสาวคนเดมียว อายทประมาณสสบสองปมี และบทตรสาวนนนั้นนอนปล่วยอยผล่เกรอบจะตาย เมรรื่อ
พระองคย์เสดป็จไปนนนั้น ประชาชนเบมียดเสมียดพระองคย์

ตรงขข้ามกคับชาวเมพองกาดาราทรีที่ปฏริเสธพระเยซซู พอเสดป็จขข้ามทะเลกลคับมายคังแควข้นกาลริลรี 
“ประชาชนกป็ตข้อนรคับพระองคตดข้วยความยรินดรี เพราะเขาทคัรงหลายคอยทขาพระองคตอยซูข” มคัทธริว 9:1 
บขงบอกวขาพระเยซซูเสดป็จกลคับไปยคังบข้านเมพองของพระองคตซนที่งนขาจะเปป็นเมพองคาเปอรนาอรุม (ถนง
แมข้วขาพระองคตไดข้ทรงเตริบโตขนรนมาในเมพองนาซาเรป็ธ แตขระยะเวลาหลายปรีแหขงการรคับใชข้ปวงชน
ของพระองคตกป็ดซูเหมพอนจะเกริดขนรนจากทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม) ทรีที่นคัที่นเองพระองคตทรงพบกคับนาย
ธรรมศาลาคนหนนที่งซนที่งมากราบลงทรีที่พระบาทของพระเยซซูและอข้อนวอนพระองคตใหข้เสดป็จไปยคัง
บข้านของเขา บรุตรสาวคนเดรียวของเขาซนที่งมรีอายรุสริบสองปรีก ทาลคังปขวยใกลข้ตาย ขณะเดรียวกคัน คนอพที่นๆ
กป็เบรียดเสรียดพระเยซซู



ลก 8:43-44 มมีผผด้หญสงคนหนซรื่งเปป็นโรคตกเลรอดไดด้สสบสองปมีมาแลด้ว และไดด้ใชด้ทรนพยย์
ทนนั้งหมดของเธอเปป็นคล่าหมอ ไมล่มมีผผด้ใดรนกษาใหด้หายไดด้  44 ผผด้หญสงนนนั้นแอบมาขด้างหลนงถผกตด้องชาย
ฉลองพระองคย์ และในทนนใดนนนั้นเลรอดทมีรื่ตกกป็หยทด

ในฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดพระเยซซูอยซู ขนคัรนมรีผซูข้หญริงคนหนนที่งซนที่ง “เปป็นโรคตกเลพอดไดข้สริบสองปรีมา
แลข้ว” (เลพอดประจทาเดพอน) ขข้อนรีรบรรยายตขอไปวขานางไดข้หมดเงรินไปกคับคขาหมอเพราะอยากไดข้รคับ
การรคักษาใหข้หาย นขาสคังเกตวขาคทาทรีที่แปลวขา รนกษาใหด้หาย ตรงนรีรคพอ เธะราเพะอถูโอ และมรีความหมาย
วขาถซูกรคักษาใหข้หาย นางแอบมาขข้างหลคังพระเยซซูและ “ถซูกตข้องชายฉลองพระองคต” และทคันใดนคัรน
เลพอดทรีที่ตกกป็หยรุด

ลก 8:45-46 พระเยซผจซงตรนสถามวล่า "ใครไดด้ถผกตด้องเรา" เมรรื่อคนทนนั้งหลายไดด้ปฏสเสธ เป
โตรกนบคนทมีรื่อยผล่ดด้วยกนนจซงทผลวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า กป็เปป็นเพราะประชาชนเบมียดเสมียดพระองคย์ และ
พระองคย์ยนงทรงถามอมีกหรรอวล่า `ใครไดด้ถผกตด้องเรา' 46 แตล่พระเยซผตรนสวล่า "มมีผผด้หนซรื่งไดด้ถผกตด้องเรา 
เพราะเรารผด้สซกวล่าฤทธสดิ์ไดด้ซล่านออกจากตนวเรา"

พระเยซซูจนงตรคัสถามทคันทรีวขา “ใครไดข้ถซูกตข้องเรา” ไมขมรีใครตอบ เปโตรจนงเตพอนสตริพระเยซซู
วขาฝซูงชนมากมายเบรียดเสรียดพระองคตอยซู ข ททาไมพระองคตถนงอยากรซูข้ดข้วยวขาใครบคังเอริญถซูกตข้อง
พระองคต คทาตอบของพระเยซซูกป็คพอ “มรีผซูข้หนนที่งไดข้ถซูกตข้องเรา เพราะเรารซูข้สนกวขาฤทธริธ ไดข้ซขานออกจาก
ตคัวเรา” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์ คพอ ดถูนามดิส ซนที่งปกตริแลข้วแปลวขา ‘ฤทธริธ เดช’ พระเยซซูทรงทราบวขาฤทธริธ
เดชในการรคักษาใหข้หายไดข้ซขานออกจากพระองคตแลข้ว

ลก 8:47-48 เมรรื่อผผด้หญสงนนนั้นเหป็นวล่าจะซล่อนตนวไวด้ไมล่ไดด้แลด้ว เธอกป็เขด้ามาตนวสนรื่นกราบลง
ตรงพระพนกตรย์พระองคย์ ทผลพระองคย์ตล่อหนด้าคนทนนั้งปวงวล่า เธอไดด้ถผกตด้องพระองคย์เพราะเหตทอะไร
และไดด้หายโรคในทนนใดนนนั้น 48 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ลผกสาวเออ๋ย จงมมีกลาลนงใจเถสด ความเชรรื่อ
ของเจด้าไดด้กระทลาใหด้เจด้าหายโรคแลด้ว จงไปเปป็นสทขเถสด"

หญริงคนนคัรนทรีที่ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายรซูข้ตคัววขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงนางและดข้วยความ
อคับอายนางจนงกข้มกราบตขอพระพคักตรตพระองคต นางเลขาเรพที่องความเจป็บปขวยของนางใหข้ฟคังอยขา
งอายๆ การทรีที่นางไดข้ถซูกตข้องพระองคต และการทรีที่นางไดข้รคับการรคักษาใหข้หายในทคันทรี สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อ



อยขางชคัดเจนกป็คพอวขา หญริงผซูข้นขาสงสารคนนรีรดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายแตขลนกซนร งไดข้มาหาพระเยซซู 
โดยเพรียงถซูกตข้องพระองคต เพราะรซูข้วขาการสคัมผคัสเชขนนคัรนนขาจะททาใหข้นางหายโรค

พระเยซซูตรคัสแกขนางอยขางมรีเมตตาวขา “ลซูกสาวเอด๋ย จงมรีก ทาลคังใจเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้
กระททาใหข้เจข้าหายโรคแลข้ว จงไปเปป็นสรุขเถริด” ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา คทาทรีที่แปลวขา หายโรค คพอคทาวขา โซ
โซ อรีกแลข้ว ซนที่งแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ไดข้รคับความรอด’ นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสกคับนางวขา ‘ความเชพที่อของ
เจข้าไดข้ชขวยใหข้เจข้ารอดแลข้ว’ ดคังนคัรน หลคักการแหขงความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดจนงถซูกนทาเสนออยขางชคัดเจน
อรีกครคัร ง

ลก 8:49-50 เมรรื่อพระองคย์กลาลนงตรนสอยผล่ มมีคนหนซรื่งมาจากบด้านนายธรรมศาลา บอกเขาวล่า
"ลผกสาวของทล่านตายเสมียแลด้ว ไมล่ตด้องรบกวนทล่านอาจารยย์ตล่อไป" 50 ฝล่ายพระเยซผเมรรื่อไดด้ยสนจซง
ตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่ากลนวเลย จงเชรรื่อเทล่านนนั้นและลผกจะหายดมี"

ขณะเดรียวกคัน บางคนจากบข้านของไยรคัส (นายธรรมศาลา) ไดข้มาถนงและแจข้งใหข้เขาทราบวขา
บรุตรสาวของเขาไดข้เสรียชรีวริตแลข้ว พวกเขาจนงบอกเขาวขา “ไมขตข้องรบกวนทขานอาจารยตตขอไป” 
อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพระเยซซูทรงไดข้ยรินเชขนนคัรน พระองคตกป็ตรคัสวขา “อยขากลคัวเลย จงเชพที่อเทขานคัรนและ
ลซูกจะหายดรี” อรีกครคัร งทรีที่คทาทรีที่แปลวขา หายดมี (โซโซ) มรีความหมายตรงตคัววขาไดข้รคับความรอด ความ
เชพที่อและภาพรวมทคัรงหมดของความรอดจนงเชพที่อมโยงกคันเหมพอนเดริม

ลก 8:51-53 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในเรรอน พระองคย์ไมล่ทรงยอมใหด้ผผด้ใดเขด้าไป เวด้นแตล่
เปโตร ยากอบ ยอหย์น และบสดามารดาของเดป็กนนนั้น 52 คนทนนั้งหลายจซงรด้องไหด้รลรื่าไรเพราะเดป็กนนนั้น 
แตล่พระองคย์ตรนสวล่า "อยล่ารด้องไหด้เลย เขาไมล่ตาย แตล่นอนหลนบอยผล่" 53 คนทนนั้งปวงกป็พากนนหนวเราะ
เยาะพระองคย์ เพราะรผด้วล่าเดป็กนนนั้นตายแลด้ว

พระเยซซูเสดป็จไปกคับบริดาทรีที่หคัวใจสลายคนนรีรยคังเรพอนของเขา พระองคตมริทรงยอมใหข้ผซูข้ใด
เขข้าไปดข้วยยกเวข้นเปโตร ยากอบและยอหตน พรข้อมกคับบริดามารดาของเดป็กสาว ทรีที่อยซู ขขข้างนอกคพอ
พวกเพพที่อนบข้าน ญาตริพรีที่นข้องและมริตรสหายทรีที่ตามธรรมเนรียมของชาวตะวคันออกกลางแลข้ว พวกเขา
กป็ยพนรข้องไหข้และรทที่าไหข้เพพที่อแสดงความเหป็นอกเหป็นใจตขอบริดามารดาทรีที่ทรุกขตโศก พระเยซซูตรคัสกคับ



พวกเขาวขา “อยขารข้องไหข้เลย เขาไมขตาย แตขนอนหลคับอยซูข” นคัที่นททาใหข้พวกคนทรีที่มารวมตคัวกคันตขางพา
กคัน “หคัวเราะเยาะพระองคต”

ลก 8:54-56 ฝล่ายพระองคย์ทรงไลล่คนทนนั้งหมดออกไป แลด้วทรงจนบมรอเดป็กนนนั้น ตรนสวล่า 
"ลผกเออ๋ย จงลทกขซนั้นเถสด" 55 แลด้วจสตวสญญาณกป็กลนบเขด้าในเดป็กนนนั้น เขากป็ลทกขซนั้นทนนทมี พระองคย์จซงตรนส
สนรื่งใหด้เอาอาหารมาใหด้เขากสน 56 ฝล่ายบสดามารดาของเดป็กนนนั้นกป็ประหลาดใจ แตล่พระองคย์ทรงกลาชนบ
เขาไมล่ใหด้บอกผผด้ใดใหด้รผด้เหต ทการณย์ซซรื่งเปป็นมานนนั้น

ดคังทรีที่ไดข้กลขาวไวข้แลข้วกขอนหนข้านรีร  พระเยซซูทรงไลขคนทคัรงหมดออกไป จากนคัรนพระองคตกป็ทรง
จคับมพอเดป็กนคัรนและตรคัสวขา “ลซูกเอด๋ย จงลรุกขนรนเถริด” จริตวริญญาณของเธอกป็กลคับเขข้ารขางและเธอกป็ลรุกขนรน
ทคันทรี คทาทรีที่แปลวขา ลทกขซนั้น (อานดิสเตมดิ) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ยพนขนรน’ เหป็นไดข้ชคัดวขาเธอททาเชขนนคัรน
จรริงๆ ไมขมรีคทาถามเลยสทาหรคับการอคัศจรรยตนรีรทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททาไป เดป็กสาวคนนรีรไมขเพรียงตพที่น
จากหลคับเทขานคัรน แตขยคังลรุกขนรนยพนดข้วย พระเยซซูจนงตรคัสสคัที่งใหข้พวกเขานทาอาหารมาใหข้เธอรคับ
ประทาน แนขนอนทรีที่พระองคตทรงททาเชขนนรีร เพพที่อเธอจะไดข้มรีเรรีที่ยวแรงและเพพที่อเปป็นขข้อพริสซูจนตถนงการ
อคัศจรรยตทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททา เราไมขทราบชคัดเจนวขาเดป็กคนนรีร ไดข้เสรียชรีวริตแลข้วจรริงๆหรพอไมข 
พระเยซซูตรคัสในขข้อ 52 วขาเธอยคังไมขตาย เพรียงแตขหลคับไปเทขานคัรน (ซนที่งอาจเปป็นคทาทรีที่ใชข้เรรียกแทน
ความตายกป็ไดข้) กระนคัรนสทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขทรีที่นคัที่น ไมขมรีขข้อสงสคัยเลยวขาเธอไดข้ตายไปแลข้ว ไมข
วขาจะในกรณรีใด การอคัศจรรยตใหญขกป็ไดข้เกริดขนรนแลข้ว

ดคังทรีที่เกริดขนรนอยซูขบขอยๆ พระเยซซูทรงกทาชคับมริใหข้พวกเขาบอกเลขาสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นแกขคน
อพที่นๆ ในทางตรงกคันขข้าม พระองคตไดข้ทรงก ทาชคับใหข้ชายชาวเมพองกาดาราผซูข้นคัรนไปบอกเลขาแกขผซูข้อพที่น 
ความแตกตขางอาจเปป็นเชขนนรีร  เมพองกาดาราเปป็นเขตแดนของคนตขางชาตริ พระเยซซูไมขทรงมรีปคัญหา
กคับการทรีที่คนตขางชาตริไดข้ยรินขขาวประเสรริฐ อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพริจารณาอริสยาหต 6:9-10 พระองคตอาจ
ทรงประสงคตใหข้ความรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคตถซูกปริดซขอนไวข้จากชนอริสราเอลสย่วนใหญย่ทรีที่ใจแขป็ง
กระดข้าง

*****



ภนพรวมของลลกน 9: ขณะททที่การรดับใชว้ของพระเยซถูดสาเนดินตย่อไป พระองคย์กป็ทรงใชว้พวก
สาวกสดิบสองคนใหว้ออกไปหยดิบยชที่นอาณาจดักรนดัขึ้นแกย่ชนชาตดิอดิสราเอลอยย่างเปป็นทางการ บทนทขึ้ยดังมท
บดันทซกของลถูกาเกทที่ยวกดับการเลทขึ้ยงอาหารคนหว้าพดันคนดว้วย ความจรดิงททที่สสาคดัญสองประการยดังถถูกนสา
เสนอดว้วย: (1) คสาประกาศของเปโตรวย่าจรดิงๆแลว้วพระเยซถูทรงเปป็นผถูว้ใด นดัที่นคชอ พระเมสสดิยาหย์ (2)
และคสาประกาศของพระเยซถูถซงการตรซงกางเขนททที่ใกลว้จะเกดิดขซขึ้นของพระองคย์ พระองคย์ยดังทรง
เสนอหลดักเกณฑย์พชขึ้นฐานสสาหรดับการเปป็นสาวกดว้วย สบุดทว้าย บดันทซกของลถูกาเรชที่องการจสาแลงพระ
กายของพระองคย์กป็ถถูกนสาเสนอ ในเนชขึ้อหาครซที่งหลดังของลถูกา 9 มทลสาดดับเหตบุการณย์ประมาณหก
เหตบุการณย์ในการรดับใชว้ของพระเยซถู นดัที่นคชอ (1) พวกสาวกททที่ขาดฤทธดิธเดช (2) พระเยซถูตรดัสลย่วง
หนว้าถซงการสดิขึ้นพระชนมย์ของพระองคย์อทกครดัขึ้ง (3) คสาเทศนาเรชที่องเดป็กเลป็กๆ (4) คสาตสาหนดิของพระ
เยซถูเกทที่ยวกดับการแตกแยกเลป็กนว้อยๆ (5) การเดดินทางครดัขึ้งสบุดทว้ายไปยดังกรบุงเยรถูซาเลป็ม (6) และการ
ทดสอบการเปป็นสาวกสามครดัขึ้ง

ลก 9:1-2 พระองคย์ทรงเรมียกสาวกสสบสองคนของพระองคย์มาพรด้อมกนน แลด้วทรง
ประทานใหด้เขามมีอลานาจและสสทธสอลานาจเหนรอผมีทนนั้งปวงและรนกษาโรคตล่างๆใหด้หาย 2 แลด้วพระองคย์
ทรงใชด้เขาไปประกาศอาณาจนกรของพระเจด้า และรนกษาคนปล่วยเจป็บใหด้หาย

ชขวงเวลานรีร เปป็นประมาณครนที่งทางของการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูแลข้ว หลคังจากทรง
ประกาศเทศนาและททาการอคัศจรรยตตขางๆเปป็นเวลาหลายเดพอนทคั ที่วอริสราเอล บคัดนรีรพระองคตกป็ทรงใชข้
สาวกสริบสองคนออกไป (มคัทธริว 10:6 กลขาวชคัดเจนวขาคนเหลขานรีรถซูกใชข้ไปยคังพวกแกะหลงหายแหขง
อริสราเอลโดยเฉพาะ) ในการทรงใชข้พวกเขาออกไป ลซูกาบคันทนกวขาพระองคต “ประทานใหข้เขามรี
อทานาจและสริทธริอทานาจเหนพอผรีทคัรงปวงและรคักษาโรคตขางๆใหข้หาย” นขาสคังเกตวขาพระเยซซูทรง
ประทานใหข้แกขสริบสองคนนรีรทคัรงอลานาจ (ดถูนามดิส) และ สสทธสอลานาจ (เอป็กซออถูซทอา) เหนพอผรีทคัรงปวง 
นรีที่สพที่อถนงอริทธริพลและอทานาจทรีที่ซาตานมรีเหนพอชนชาตริอริสราเอลในสมคัยนคัรน พระเยซซูยคังทรงประทาน
อทานาจใหข้แกขพวกสาวกเพพที่อ “รคักษาโรคตขางๆใหข้หาย” ดข้วย ทคัรงหมดนรีรนขาจะมรีไวข้เพพที่อรคับรองความ
จรริงแทข้ของขข้อความของพวกเขาตขอหนข้าคนเหลขานคัรนทรีที่พวกเขาประกาศ

ขข้อความของทคัรงสริบสองคนขณะทรีที่พวกเขากระจายไปทรีละสองคน (มาระโก 6:7) กป็เปป็นสริที่ง
ทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ มคันคพอการ “ประกาศอาณาจคักรของพระเจข้า” เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเปป็นขข้อความ



สทาหรคับพวกยริว จะวขาไปแลข้วมคันกป็เปป็นขข้อความเดรียวกคับของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา นคั ที่นคพอ จง
กลคับใจเสรียใหมขเพราะวขาพระมหากษคัตรริยตไดข้เสดป็จมาแลข้วและอาณาจคักรของพระองคตกป็มาใกลข้แลข้ว
พระเยซซูจะทรงนทาเสนอพระองคตเองอยขางเปป็นทางการตขอชนชาตริอริสราเอลในอรีกหนนที่งปรีครนที่งถคัดมา
ในวคันอาทริตยตนคัรนกขอนเทศกาลปคัสกา เมพที่อพระองคตทรงขรีที่ลาตคัวหนนที่งเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม อยขางไรกป็ตาม
ณ เวลานรีร  พระองคตทรงใชข้พวกสาวกออกไปเพพที่อประกาศเรพที่องการเสดป็จมาถนงของพระองคตและ
หยริบยพที่นอาณาจคักรนคัรนแกขอริสราเอลในพระนามของพระองคต ดคังทรีที่เหตรุการณตตขางๆจะเผยใหข้เหป็นใน
ไมขชข้า พวกเขาไมขเพรียงปฏริเสธพระองคตและเหลขาผซูข้นทาสารของพระองคตเทขานคัรน แตขยคังปฏริเสธขข้อ
เสนอเรพที่องอาณาจคักรนคัรนของพระองคตอรีกดข้วย พวกเขาจนงก ทาหนดชะตากรรมของตคัวเองแลข้ว ดคังทรีที่
ไดข้ระบรุไวข้ในขข้อ 22 พระองคตจนงทรงเตพอนพวกสาวกลขวงหนข้าวขา เสข้นทางไปสซูขกางเขนของ
พระองคตบคัดนรีรกป็เปป็นสริที่งทรีที่หลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้แลข้ว

ลก 9:3-5 พระองคย์จซงตรนสสนรื่งเขาวล่า "อยล่าเอาอะไรไปใชด้ตามทาง เชล่น ไมด้เทด้า หรรอ
ยล่าม หรรออาหาร หรรอเงสน หรรอเสรนั้อคลทมสองตนว 4 และถด้าเขด้าไปในเรรอนไหน จงอาศนยอยผล่ในเรรอน
นนนั้นจนกวล่าจะไป 5 ผผด้ใดไมล่ตด้อนรนบพวกทล่าน เมรรื่อทล่านจะไปจากเมรองนนนั้น จงสะบนดผงคลมีดสนจาก
เทด้าของทล่านออกสล่อใหด้เหป็นความผสดของเขา"

พระเยซซูทรงสคัที่งสริบสองคนนรีร เพริที่มเตริมวขาพวกเขาควรปฏริบคัตริตคัวอยขางไรขณะทรีที่พวกเขาเดริน
ทางไปทคั ที่วอริสราเอล กลขาวโดยสรรุปกป็คพอ พวกเขาตข้องไมขเอาอะไรตริดตคัวไปดข้วยเลย “ไมข้เทข้า หรพอ
ยขาม หรพออาหาร หรพอเงริน หรพอเสพรอคลรุมสองตคัว” คทาทรีที่แปลวขา ยล่าม (เพรา) มรีความหมายตรงตคัววขา 
‘เปข้สะพายหลคัง’ หรพอ ‘กระเปด๋าเดรินทาง’

หลคักการทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา พวกเขาตข้องออกไปโดยวางใจพระเจข้าวขาจะทรงตอบสนองความ
จทาเปป็นตขางๆของตน พวกเขายคังถซูกสคัที่งเพริที่มเตริมอรีกวขา เมพที่อเขข้าไปในชรุมชนใด พวกเขาตข้องอยซู ขใน
สถานทรีที่เดรียวเทขานคัรนจนกวขาพวกเขาจะไปยคังทรีที่ตขอไป หากเมพองใดปฏริเสธพวกเขาและขข้อความของ
พวกเขา พวกเขากป็ตข้อง “สะบคัดผงคลรีดรินจากเทข้าของทขานออกสขอใหข้เหป็นความผริดของเขา” พวกยริว
ในสมคัยนคัรนมองวขาผงคลรีดรินเปป็นสริที่งมลทริน มคันกลายเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงความเปป็นมลทรินของ
คนตขางชาตริ ดคังนคัรนการสะบคัดผลคลรีดรินจากเทข้าของตนใสขผซูข้อพที่นจนงเปป็นการถพอวขาอรีกฝขายเปป็นคนตขาง



ชาตริ มคันเปป็นสริที่งทรีที่พวกยริวเขข้าใจกคันเปป็นสากลวขาเปป็นการถพอวขาอรีกฝขายเปป็นเหมพอนคนตขางชาตริและจนง
เปป็นการแยกออกจากอรีกฝขายอยขางเปป็นทางการ

ลก 9:6 เหลล่าสาวกจซงออกไปตามเมรองตล่างๆประกาศขล่าวประเสรสฐ และรนกษาคน
ปล่วยเจป็บททกแหล่งใหด้หาย สริบสองคนนรีร จนงเดรินทางไปตามเมพองตขางๆของแควข้นยซูเดรียและแควข้นกาลริลรี
“ประกาศขขาวประเสรริฐ และรคักษาคนเจป็บปขวยทรุกแหขงใหข้หาย” ขขาวประเสรริฐทรีที่พวกเขาประกาศกป็
คพอ เรพที่องทรีที่วขาพระเจข้าจะทรงฟพร นฟซูอาณาจคักรของพวกยริวขนรนใหมขภายใตข้พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระมหา
กษคัตรริยตดคังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 2 พวกเขารคักษาคนเจป็บปขวยใหข้หายหลคักๆแลข้วกป็เพพที่อรคับรองสริทธริอทานาจ
แหขงขข้อความของพวกเขา (ถนงแมข้จะเปป็นเพราะความกรรุณาดข้วยกป็ตาม)

ลก 9:7-9 ฝล่ายเฮโรดเจด้าเมรองไดด้ยสนเรรรื่องเหตทการณย์ทนนั้งปวงซซรื่งพระองคย์ไดด้ทรงกระทลา
นนนั้น จซงคสดสงสนยมาก เพราะบางคนวล่ายอหย์นเปป็นขซนั้นมาจากความตาย 8 บางคนกป็วล่าเปป็นเอลมียาหย์มา
ปรากฏ คนอรรื่นวล่าเปป็นศาสดาพยากรณย์โบราณกลนบเปป็นขซนั้นมาอมีก 9 เฮโรดจซงวล่า "ยอหย์นนนนั้นเราไดด้
ตนดศมีรษะแลด้ว แตล่คนนมีนั้ทมีรื่เราไดด้ยสนเหตทการณย์ของเขาอยล่างนมีนั้ครอผผด้ใดเลล่า" แลด้วเฮโรดจซงหาโอกาสทมีรื่
จะเหป็นพระองคย์

ขณะเดรียวกคัน “เฮโรดเจข้าเมพอง” กป็ไดข้ยรินเรพที่องของพระเยซซูและการรคับใชข้ของพระองคต (เฮ
โรดเจข้าเมพองเปป็นบรุตรของเฮโรดมหาราชผซูข้ซนที่งมรีรคับสคั ที่งใหข้ประหารเดป็กทารกทรีที่ไมขมรีความผริดทรีที่เมพอง
เบธเลเฮมหลคังจากทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงประสซูตริแลข้ว พอเฮโรดมหาราชเสรียชรีวริต พวกโรมกป็ไดข้แตขงตคัรง
บรุตรชายของเขาใหข้เปป็นเจข้าเมพอง (ขนรนครองหนนที่งในสรีที่ของอาณาจคักรกขอนหนข้าของบริดาของเขา) 
ครองแควข้นกาลริลรีและแควข้นเปเรอา เขานรีที่เองทรีที่เปป็นคนตคัดศรีรษะยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา) ลซูกา
บคันทนกวขาเฮโรดผซูข้นรีร  “คริดสงสคัยมาก” เขาไดข้ยรินคนบางคนเสนอวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูกป็คพอยอหตนผซูข้
ใหข้รคับบคัพตริศมาซนที่งเปป็นขนรนจากตายแลข้ว คนอพที่นๆกป็อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นเอลรียาหตทรีที่มาปรากฏ มรี
คนอพที่นๆอรีกทรีที่อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นหนนที่งในพวกศาสดาพยากรณตทรีที่ไดข้เปป็นขนรนจากตายแลข้ว เฮโร
ดรซูข้วขาเขาไดข้ตคัดศรีรษะยอหตนไปแลข้ว อยขางไรกป็ตามบคัดนรีร เขาครรุขนคริดวขา “แตขคนนรีรทรีที่เราไดข้ยริน
เหตรุการณตของเขาอยขางนรีรคพอผซูข้ใดเลขา” และเขากป็ปรารถนาทรีที่จะพบพระองคต ไมขมรีบคันทนกวขาเขาเคยไดข้
พบพระองคตจนกระทคั ที่งในตอนทรีที่พระองคตใกลข้จะถซูกตรนงกางเขน



ลก 9:10-11 ครนนั้นอนครทผตกลนบมาแลด้ว เขาทผลพระองคย์ถซงบรรดาการซซรื่งเขาไดด้กระทลานนนั้น
พระองคย์จซงพาเขาไปยนงทมีรื่เปลมีรื่ยวแตล่ลลาพนงใกลด้เมรองทมีรื่เรมียกวล่าเบธไซดา 11 แตล่เมรรื่อประชาชนรผด้แลด้ว
จซงตามพระองคย์ไป พระองคย์ทรงตด้อนรนบเขา ตรนสสนรื่งสอนเขาถซงอาณาจนกรของพระเจด้า และททกคน
ทมีรื่ตด้องการใหด้หายโรคพระองคย์กป็ทรงรนกษาใหด้

ลซูกามริไดข้บคันทนกระยะเวลาทรีที่พวกอคัครทซูตไดข้ออกไปประกาศขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจคักร
นคัรน เขาไมขไดข้ระบรุดข้วยถนงการตอบสนองของชนชาตริอริสราเอลตขอขข้อความของพวกเขา แนขนอนทรีที่
มรีหลายคนไดข้ตข้อนรคับพวกเขาไวข้ดข้วยความยรินดรี อยขางไรกป็ตาม ยอหตน 1:12 กป็กลขาวชคัดเจนวขาการ
ตอบสนองโดยรวมกป็เกริดขนรนในเชริงปฏริเสธ พระเยซซูจนงทรง “พาเขาไปยคังทรีที่เปลรีที่ยวแตขลทาพคังใกลข้
เมพองทรีที่เรรียกวขาเบธไซดา” (นรีที่เปป็นหมซูขบข้านทรีที่ประกอบอาชรีพประมงบนชายฝคัที่งทะเลกาลริลรี ซนที่งเปป็น
บข้านของอคันดรซูวต ฟรีลริป เปโตร และยอหตน) การปรากฏตคัวของพระเยซซูทรีที่นคั ที่นเรริที่มเปป็นทรีที่ทราบกคันใน
เวลาไมขนานและฝซูงชนมหาศาลกป็แหขกคันมา พระเยซซูจนง “ตรคัสสคัที่งสอนเขาถนงอาณาจคักรของพระเจข้า 
และทรุกคนทรีที่ตข้องการใหข้หายโรคพระองคตกป็ทรงรคักษาใหข้”

ลก 9:12-17 ครนนั้นกลาลนงจะเยป็นแลด้ว สาวกสสบสองคนมาทผลพระองคย์วล่า "ขอใหด้ประชาชน
ไปตามเมรองตล่างๆและชนบททมีรื่อยผล่แถบนมีนั้ หาทมีรื่พนกนอนและหาอาหารรนบประทาน เพราะทมีรื่เราอย ผล่นมีนั้
เปป็นทมีรื่เปลมีรื่ยว" 13 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "พวกทล่านจงเลมีนั้ยงเขาเถสด" เขาทผลวล่า "เราไมล่มมีอะไร
มาก มมีแตล่ขนมปนงหด้ากด้อนกนบปลาสองตนว เวด้นเสมียแตล่เราจะไปซรนั้ออาหารสลาหรนบคนทนนั้งปวงนมีนั้" 
14 เพราะวล่าคนเหลล่านนนั้นนนบแตล่ผผด้ชายไดด้ประมาณหด้าพนนคน พระองคย์จซงสนรื่งเหลล่าสาวกของ
พระองคย์วล่า "จงใหด้คนทนนั้งปวงนนรื่งลงเปป็นหมผล่ๆ ราวหมผล่ละหด้าสสบคน" 15 เขากป็กระทลาตาม ครอใหด้คน
ทนนั้งปวงนนรื่งลง 16 เมรรื่อพระองคย์ทรงรนบขนมปนงหด้ากด้อนกนบปลาสองตนวนนนั้นแลด้ว กป็แหงนพระพนกตรย์ดผ
ฟด้าสวรรคย์ขอบพระคทณ แลด้วหนกสล่งใหด้แกล่เหลล่าสาวก ใหด้เขาแจกแกล่ประชาชน 17 เขาไดด้กสนอสรื่มททก
คน แลด้วเขาเกป็บเศษอาหารทมีรื่ยนงเหลรอนนนั้นไดด้สสบสองกระบทง

วคันกป็ลขวงเลยไปมากแลข้ว พวกสาวกมาหาพระองคตและขอใหข้พระองคตสขงฝซูงชนไปเพพที่อทรีที่
คนเหลขานคัรนจะไดข้ไปหาทรีที่พคักคข้างคพนและอาหาร แนขนอนทรีที่ไมขมรีทคัรงสองอยขางในทะเลทรายนคัรน 
พระเยซซูซนที่งทรงทราบแลข้ววขาพระองคตจะทรงททาอะไรกป็ตรคัสสคัที่งใหข้พวกสาวกใหข้อาหารแกขฝซูงชนรคับ



ประทาน พวกสาวกรซูข้วขาพวกตนมรีเพรียงขนมปคังหข้ากข้อน (ขนาดเทขาขนมปคังแฮมเบอรตเกอรต) และ
ปลาเลป็กๆสองตคัว อาหารเหลขานรีร เปป็นของเดป็กชายคนหนนที่งตามทรีที่บคันทนกของยอหตนไดข้ระบรุไวข้ 
(ยอหตน 6:9) พระเยซซูเพรียงตรคัสสคัที่งใหข้พวกสาวกจคัดประชาชนทรีที่มรีผซูข้ชายหข้าพคันคน (แนขนอนทรีที่ยคังไมข
รวมผซูข้หญริงและเดป็ก) ใหข้นคัที่งลงเปป็นกลรุขมๆละหข้าสริบคน จากนคัรนพระองคตทรงหยริบขนมปคังหข้ากข้อน
และปลาสองตคัวนคัรน แหงนพระพคักตรตดซูฟข้าสวรรคต และอวยพรอาหารเหลขานคัรน จากนคัรนพระองคต
ทรงหคักขนมปคังและใหข้พวกสาวกแจกมคันแกขประชาชน มรีอาหารเพรียงพอสทาหรคับทรุกคนและทรุก
คนกป็กรินอริที่ม การอคัศจรรยตครคัร งนรีร ยริที่งอคัศจรรยตมากขนรนเพราะวขาพวกเขาเกป็บอาหารทรีที่เหลพอไดข้ถนงสริบสอง
กระบรุง มรีผซูข้เสนอวขา สริบสองกระบรุงนคัรนเปป็นอาหารสทาหรคับพวกสาวกสริบสองคน แตขสริบสอง
กระบรุงนรีรนขาจะถซูกยกใหข้เดป็กชายคนนคัรนทรีที่ไดข้อนรุญาตใหข้พระเยซซูทรงใชข้อาหารกลางวคันของเขา
มากกวขา แนขนอนทรีที่พระเจข้าทรงประทานกลคับคพนใหข้มากกวขาทรีที่เราจะถวายแดขพระองคตไดข้

ลก 9:18-21 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กลาลนงอธสษฐานอยผล่แตล่ลลาพนง เหลล่าสาวกอยผล่กนบพระองคย์ 
พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "คนทนนั้งปวงพผดกนนวล่า เราเปป็นผผด้ใด" 19 เหลล่าสาวกทผลตอบวล่า "เขาวล่า
เปป็นยอหย์นผผด้ใหด้รนบบนพตสศมา บางคนวล่าเปป็นเอลมียาหย์ แตล่คนอรรื่นวล่าเปป็นคนหนซรื่งในพวกศาสดา
พยากรณย์โบราณเปป็นขซนั้นมาใหมล่" 20 พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "แลด้วพวกทล่านเลล่าวล่าเราเปป็นผผด้
ใด" เปโตรทผลตอบวล่า "เปป็นพระครสสตย์ของพระเจด้า" 21 พระองคย์จซงกลาชนบสนรื่งเขามสใหด้บอกความนมีนั้
แกล่ผผด้ใด

หลคังจากนคัรน พระเยซซูกป็เสดป็จไปแตขลทาพคังเพพที่ออธริษฐานซนที่งเปป็นบทเรรียนสทาหรคับเรามาจนถนง
ทรุกวคันนรีร  จากนคัรนพระองคตตรคัสถามพวกสาวกวขา “คนทคัรงปวงพซูดกคันวขา เราเปป็นผซูข้ใด” พระเยซซูทรง
ทราบคทาตอบของคทาถามของพระองคตแลข้ว แตขพระองคตทรงประสงคตใหข้พวกสาวกตอบคทาถามนรีร
มากกวขา พวกเขาตอบตามทรีที่เขข้าใจกคันในสมคัยนคัรนวขาบางคนกลขาววขาพระองคตทรงเปป็นยอหตนผซูข้ใหข้
รคับบคัพตริศมา บข้างกป็เอลรียาหต และบางคนกป็ยคังคริดวขาพระองคตทรงเปป็นศาสดาพยากรณตผซูข้หนนที่งทรีที่เปป็น
ขนรนจากตายแลข้ว พระเยซซูจนงทรงหคันไปหาพวกเขาและถามพวกเขาตรงๆวขา “แลข้วพวกทขานเลขาวขา
เราเปป็นผซูข้ใด” คทาตอบของเปโตรกป็ออกมาตรงๆ “เปป็นพระครริสตตของพระเจข้า” พระองคตทรงทราบ
เรพที่องนรีรดรีและพวกเขากป็ทราบดรี แตขเวลาทรีที่จะนทาเสนอพระองคตเองตขอพวกอริสราเอลอยขางเปป็น



ทางการยคังมาไมขถนง ดคังนคัรน พระองคตจนงทรงสคัที่งพวกเขามริใหข้พวกเขาประกาศเรพที่องนคัรนแกขผซูข้ใดตขอ ขข้อ
ตขอมานขาจะชขวยไขปรริศนานคัรนไดข้ ดซู ความเหป็นสทาหรคับมคัทธริว 16:13-20 ดข้วย

ลก 9:22 พระเยซซูจนงทรงประกาศเปป็นครคัร งแรกในขขาวประเสรริฐของลซูกาวขา "บทตร
มนทษยย์จะตด้องทนททกขย์ทรมานหลายประการ พวกผผด้ใหญล่ พวกปทโรหสตใหญล่ และพวกธรรมาจารยย์
จะปฏสเสธทล่าน ในทมีรื่สทดทล่านจะตด้องถผกประหารชมีวสต แตล่ในวนนทมีรื่สามทล่านจะทรงถผกชทบใหด้เปป็นขซนั้น
มาใหมล่” หลคังจากการรคับรซูข้สทาคคัญทรีที่สรุดในขข้อ 21 แลข้ววขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต พวกสาวกอาจ
พลาดความหมายของสริที่งทรีที่พระองคตทรงแจข้งใหข้ทราบในตอนนรีร  พวกเขาไดข้เทรีที่ยวตระเวนไปทคั ที่ว
อริสราเอลประกาศขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจคักรนคัรนและพระมหากษคัตรริยตองคตนคัรนดข้วย ชนอริสราเอล
สขวนใหญขไดข้ปฏริเสธขขาวสารนคัรนแลข้ว ถนงแมข้วขาการปฏริเสธพระครริสตตครคัร งสรุดทข้ายอยขางเปป็นทางการ
จะยคังไมขเกริดขนรนจนกวขาพระองคตไดข้ไปยพนอยซูขตขอหนข้าสภาซานเฮดรรินอรีกประมาณหนนที่งปรีครนที่งตขอมา 
แตขการทรีที่ชนชาตริอริสราเอลปฏริเสธพระมหากษคัตรริยตของตนนคัรนกป็ชคัดเจนแลข้ว

บคัดนรีรพระเยซซูก ทาลคังมรุขงหนข้าไปสซูขกลโกธาแลข้ว พระองคตไดข้ทรงหยริบยพที่นขข้อเสนอแหขง
อาณาจคักรนคัรนแกขชนชาตริอริสราเอลแลข้ว พวกเขาสขวนใหญขตขางกป็ปฏริเสธขข้อเสนอนคัรน บคัดนรีรพระ
พคักตรตของพระองคตกป็ตรงแนขวเหมพอนหรินเหลป็กไฟมรุขงสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็มและกางเขนทรีที่จะรอคอย
พระองคตอยซูขทรีที่นคัที่น (เราควรหมายเหตรุไวข้วขาในความทรงสคัพพคัญญซูและการทรงทราบลขวงหนข้าของ
พระองคตๆทรงทราบวขามคันตข้องเปป็นเชขนนคัรน กระนคัรนพระองคตกป็ไดข้ทรงเสนอพระองคตเองตขอชนชาตริ
อริสราเอลไปมากมายแลข้ว ขข้อเสนอของพระองคตถซูกปฏริเสธไปแลข้ว) เราควรหมายเหตรุดข้วยวขาใน
ตรงนรีรและทรีที่อพที่น (ต.ย. ลซูกา 9:44, 18:31-34) พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงการสริรนพระชนมต
และการฟพร นคพนพระชนมตทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต แมข้กระนคัรน พวกสาวกของพระองคตกป็ดซูเหมพอน
จะไมขเขข้าใจเรพที่องนรีร จนกระทคั ที่งเหตรุการณตทคัรงปวงไดข้เกริดขนรนแลข้ว

ลก 9:23 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า "ถด้าผผด้ใดจะใครล่ตามเรามา ใหด้ผผด้นนนั้น
เอาชนะตนวเอง และรนบกางเขนของตนแบกททกวนน และตามเรามา ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสถนง
หลคักเกณฑตของการเปป็นสาวกแบบตขอเนพที่อง เปป็นครคัร งแรกในขขาวประเสรริฐของลซูกาทรีที่กางเขนถซูกเอขย
ถนง เสข้นทางแหขงการเปป็นสาวกไมขไดข้โรยดข้วยกลรีบกรุหลาบ เมพที่อพริจารณาถนงสริที่งทรีที่รอคอยอยซูขเบพรองหนข้า



(กลโกธาและการขขมเหงในเวลาตขอมา) พระเยซซูกป็ตรคัสวขาหากผซูข้ใดจะตามพระองคตไป มรีสามสริที่งทรีที่
เขาตข้องกระททา: (1) เอาชนะตคัวเอง การเอาชนะ (ปฏริเสธ) ตคัวเองและการมรีวรินคัยในตคัวเองเปป็นขคัรน
ตอนหนนที่งทรีที่สทาคคัญของการเปป็นสาวกของพระเยซซูครริสตตอยขางแทข้จรริง (2) จากนคัรนพระเยซซูตรคัสวขา
เขาตข้อง “รคับกางเขนของตนแบกทรุกวคัน”

กางเขนเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงความอคับอาย ความตาย การดซูหมริที่นเหยรียดหยาม และการ
ขขมเหง (ภายใตข้การครอบครองของโรม การตรนงกางเขนไมขใชขเรพที่องผริดปกตริ พวกยริวเขข้าใจดรีถนงภาพ
เปรรียบของการรคับกางเขนของตนแบก มคันเทรียบไดข้ก คับความตาย) การเปป็นสาวกกทาหนดใหข้คนๆ
หนนที่งตข้องเตป็มใจทรีที่จะทนการดซูหมริที่นเหยรียดหยามเพราะพระครริสตตและสริที่งสะดรุดเพราะขขาวประเสรริฐ
(3) ขคัรนตอนสรุดทข้ายของการเปป็นสาวกคพอ การตริดตามพระองคตไป เสข้นทางนรีร ไมขเคยโรยดข้วยกลรีบ
กรุหลาบและจะไมขมรีวคันเปป็นเชขนนคัรนจนกวขาพระองคตเสดป็จกลคับมา

ลก 9:24-25 พระเยซซูจนงตรคัสถนงสริที่งทรีที่ขคัดแยข้งกคันเองหลายอยขางของประสบการณตการเปป็น
ครริสเตรียน เพราะวล่าผผด้ใดใครล่จะเอาชมีวสตรอด ผผด้นนนั้นจะเสมียชมีวสต แตล่ผผด้ใดจะเสมียชมีวสตเพราะเหป็นแกล่เรา ผผด้
นนนั้นจะไดด้ชมีวสตรอด ความหมายกป็คพอวขา คนทรีที่เสาะแสวงหาผลประโยชนตเพพที่อชรีวริตของตคัวเองกป็มรีแนว
โนข้มทรีที่จะพรินาศไป (คทาทรีที่แปลวขา เสมีย (อปอลลถูมดิ) เปป็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลเปป็น ‘พรินาศ’) อยขางไร
กป็ตามเมพที่อผซูข้ใดเตป็มใจทรีที่จะเสรียชรีวริตของตนเพราะเหป็นแกขพระครริสตต เขากป็จะรคักษามคันไวข้ไดข้ การ
ประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา ในการมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อตคัวเอง จรุดจบกป็คพอความสซูญเสรีย ในการมรีชรีวริต
อยซูขเพพที่อพระเยซซูครริสตต กป็มรีบทาเหนป็จใหญขยริที่ง บทเรรียนนรีร ไมขใชขเรพที่องของวริธรีการรคับความรอดมาก
เทขากคับเปป็นเรพที่องของบทาเหนป็จของการเปป็นสาวกหลคังจากไดข้รคับความรอดแลข้ว บทาเหนป็จนคัรนจะไมขมา
ในชรีวริตนรีร  แตขจะมาหลคังจากนคัรน

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสถามคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ 25 เพราะถด้าผผด้ใดจะไดด้
สสรื่งของสสนั้นทนนั้งโลกแตล่ตด้องเสมียตนวของตนเองหรรอถผกทสนั้งเสมีย ผผด้นนนั้นจะไดด้ประโยชนย์อะไร คทาทรีที่แปลวขา 
ไดด้ประโยชนย์ (โอเฟะเละโอ) มรีความหมายวขา ‘ไดข้ก ทาไร’ พระเยซซูจนงทรงอภริปรายถนงเรพที่องนรีร โดยใชข้
คทาศคัพทตเกรีที่ยวกคับเงริน ผลประโยชนต และก ทาไร คทาถามทรีที่ทรงถามในตอนนคัรนกป็ยคังทริที่มแทงใจผซูข้คนมา
จนถนงทรุกวคันนรีร  คนทรีที่ไดข้สริที่งของสริรนทคัรงโลกจะไดข้ประโยชนย์อะไรเมพที่อเขาตายไปแลข้วตกนรก การไดข้



สริที่งของสริรนทคัรงโลกหมายถนงการไดข้เปป็นคนรวยทรีที่สรุดในโลกหรพอถนงขนาดเปป็นเจข้าของโลกทคัรงหมด
เลย กระนคัรน เมพที่อปราศจากพระครริสตต ความตายในนรกกป็ททาใหข้ทรุกอยขางไรข้ผล มรีเพรียงชรีวริตเดรียว อรีก
เดรีดี๋ยวกป็ผคันผขาน มรีแตขสริที่งทรีที่ททาเพพที่อพระครริสตตจะยคั ที่งยพนนาน

ลก 9:26 เพราะถด้าผผด้ใดมมีความอายเพราะเราและถด้อยคลาของเรา บทตรมนทษยย์กป็จะมมี
ความอายเพราะผผด้นนนั้น เมรรื่อทล่านมาดด้วยสงล่าราศมีของทล่านเองและของพระบสดาและของเหลล่าท ผต
สวรรคย์บรสสททธสดิ์ พระเยซซูตรคัสสคัที่งสอนตขอไปโดยบรรยายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่มรีความอายเพราะ
พระองคตและถข้อยคทาของพระองคต ในวคันนคัรน พระองคตจะทรงมรีความอายเพราะคนเหลขานคัรนเมพที่อ
พระองคตเสดป็จมาดข้วยฤทธริธ เดชและสงขาราศรี พรข้อมกคับเหลขาทซูตสวรรคตบรริสรุทธริธ  นรีที่สพที่อถนงการเสดป็จมา
ครคัร งทรีที่สองของพระองคต นรีที่สพที่อดข้วยวขาคนเหลขานคัรนทรีที่มรีความละอายในพระองคตและถข้อยคทาของ
พระองคตในตอนนทขึ้จะประสบกคับความละอายเมชที่อถซงตอนนดัขึ้น (ใหข้เราสคังเกตอรีกครคัร งถนงการทรีที่พระ
เยซซูทรงเนข้นยทราเรพที่องถว้อยคสาของพระองคต นรีที่ไมขเพรียงสพที่อถนงการดลใจดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรต
เทขานคัรนแตขสพที่อถนงการเกป็บรคักษาไวข้ในดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรตดข้วย)

ลก 9:27 แตล่เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า มมีบางคนทมีรื่ยรนอยผล่ทมีรื่นมีรื่ ซซรื่งยนงจะไมล่รผด้
รสความตายจนกวล่าจะไดด้เหป็นอาณาจนกรของพระเจด้า" ขณะเดรียวกคัน พระเยซซูกป็ทรงบขงบอกวขามรี
บางคนทรีที่นคั ที่น “ซนที่งยคังจะไมขรซูข้รสความตายจนกวขาจะไดข้เหป็นอาณาจคักรของพระเจข้า” เราควร
หมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูทรงใหข้คทาสคัญญาเรพที่องนรีรแกขบางคนในพวกสาวกของพระองคตเทขานคัรน 
พระองคตมริไดข้ก ทาลคังตรคัสถนงครริสตจคักรหรพอวคันเทศกาลเพป็นเทคอสตตทรีที่จะมาถนง แตขมรีเพรียงสาวกทรีที่
ทรงเลพอกไวข้เพรียงสองสามคนเทขานคัรนทรีที่จะไดข้เหป็นภาพใหข้ดซูลขวงหนข้าของอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน 
พระองคตจนงตรคัสถนงการจทาแลงพระกายของพระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในอรีกประมาณหนนที่งสคัปดาหตตขอ
มา

ลก 9:28-32 ตล่อมาภายหลนงพระองคย์ไดด้ตรนสคลาเหลล่านนนั้นประมาณแปดวนน พระองคย์จซง
ทรงพาเปโตร ยอหย์น และยากอบขซนั้นไปบนภผเขาเพรรื่อจะอธสษฐาน 29 ขณะทมีรื่พระองคย์กลาลนง
อธสษฐานอยผล่ วรรณพระพนกตรย์ของพระองคย์กป็เปลมีรื่ยนไป และฉลองพระองคย์กป็ขาวเปป็นมนนระยนบ



30 ดผเถสด มมีชายสองคนสนทนาอยผล่กนบพระองคย์ ครอโมเสส และเอลมียาหย์  31 ผผด้มาปรากฏดด้วยสงล่าราศมี
และกลล่าวถซงการมรณาของพระองคย์ ซซรื่งจะสลาเรป็จในกรทงเยรผซาเลป็ม 32 ฝล่ายเปโตรกนบคนทมีรื่อยผล่ดด้วย
นนนั้นกป็งล่วงเหงาหาวนอน แตล่เมรรื่อเขาตาสวล่างขซนั้นแลด้วเขากป็ไดด้เหป็นสงล่าราศมีของพระองคย์ และเหป็นชาย
สองคนนนนั้นทมีรื่ยรนอยผล่กนบพระองคย์

แปดวคันตขอมา พระเยซซูทรงพาเปโตร ยอหตนและยากอบขนรนไปบนภซูเขาลซูกหนนที่งเพพที่อจะ
อธริษฐาน นรีที่นขาจะเปป็นภซูเขาเฮอรตโมน มคันตคัรงอยซูขทางตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี ในภซูมริศาสตรต
ปคัจจรุบคัน มคันอยซูขใกลข้กคับพรมแดนของเลบานอนและซรีเรรีย มคันมรีความสซูงถนง 9,200 ฟรุตเหนพอระดคับ
นทราทะเล สาวกทคัรงสามคนคพอ เปโตร ยากอบและยอหตนถซูกเปรรียบวขาเปป็นเหมพอนกคับคนวงในจาก
ทคัรงสริบสองคนนคัรน คพอ เปป็นผซูข้ทรีที่พระเยซซูทรงไวข้วางใจมากทรีที่สรุดนคั ที่นเอง

บนภซูเขานคัรนเองขณะพระองคตทรงอธริษฐานอยซูข “วรรณพระพคักตรตของพระองคตกป็เปลรีที่ยนไป 
และฉลองพระองคตกป็ขาวเปป็นมคันระยคับ” รซูปลคักษณตภายนอกแหขงพระพคักตรตของพระองคตกป็
เปลรีที่ยนแปลงไปและฉลองพระองคตกป็เปลรีที่ยนเปป็นสรีขาวสรุกใสและเปลขงแสงออกมา คทาทรีที่แปลวขา 
ขาวเปป็นมนนระยนบ (เอป็กซาสตราพโต) มรีความหมายวขาแสงทรีที่เปลขงประกายหรพอการสของแสงเจริดจข้า 
ในตอนนคัรน โมเสสและเอลรียาหตไดข้ปรากฏตคัวและสนทนากคับพระองคต พวกเขากลขาวอยขางเฉพาะ
เจาะจงถนง “การมรณาของพระองคตซนที่งจะสทาเรป็จในกรรุงเยรซูซาเลป็ม” คทาทรีที่แปลวขา การมรณา (เอป็กซอ
ดอส) คพอคทาวขา exodus ทรีที่เราครุข้นเคย มคันมรีความหมายวขา ‘การออกเดรินทาง’ มากกวขาหมายถนงความ
ตาย เหป็นไดข้ชคัดวขาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมทคัรงสองคนนรีร  เมพที่อไดข้พบกคับพระเยซซูบนภซูเขาลซูกนรีร  กป็
กลขาวชคัดเจนถนงการจากไปทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต

ขณะเดรียวกคัน สาวกทคัรงสามคนทรีที่เพริที่งตพที่นจากหลคับยาวกป็เหป็นพระเยซซูในสงขาราศรีแหขงการ
จทาแลงพระกายของพระองคตกคับโมเสสและเอลรียาหตทรีที่สนทนากคับพระองคตอยซูข ในวคันนคัรนพวกเขาไดข้
มรีโอกาสเหป็นสงขาราศรีแหขงอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมาและพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนใน
สงขาราศรีของพระองคต คทาพยากรณตของพระเยซซูในขข้อ 27 ไดข้สทาเรป็จแลข้ว



ลก 9:33-36 ตล่อมาเมรรื่อสองคนนนนั้นกลาลนงลาไปจากพระองคย์ เปโตรจซงทผลพระเยซผวล่า 
"พระอาจารยย์เจด้าขด้า ซซรื่งเราอยผล่ทมีรื่นมีรื่กป็ดมี ใหด้พวกขด้าพระองคย์ทลาพลนบพลาสามหลนง สลาหรนบพระองคย์
หลนงหนซรื่ง สลาหรนบโมเสสหลนงหนซรื่ง สลาหรนบเอลมียาหย์หลนงหนซรื่ง" เปโตรไมล่เขด้าใจวล่าตนวไดด้พผดอะไร
34 เมรรื่อเขากลาลนงพผดคลาเหลล่านมีนั้ มมีเมฆมาคลทมเขาไวด้ และเมรรื่อเขด้าอยผล่ในเมฆนนนั้นเขากป็กลนว  35 มมีพระ
สทรเสมียงออกมาจากเมฆนนนั้นวล่า "ผผด้นมีนั้เปป็นบทตรทมีรื่รนกของเรา จงฟนงทล่านเถสด" 36 เมรรื่อพระสทรเสมียงนนนั้น
สงบแลด้ว พระเยซผทรงสถสตอยผล่องคย์เดมียว เขาทนนั้งสามกป็เกป็บเรรรื่องนมีนั้ไวด้ และในกาลครนนั้งนนนั้นเขามสไดด้บอก
เหตทการณย์ซซรื่งเขาไดด้เหป็นแกล่ผผด้ใด

เปโตรซนที่งเปป็นคนใจรข้อนกป็เสนอทคันทรีวขาพวกเขาควรสรข้าง “พลคับพลาสามหลคัง” บนภซูเขา
ลซูกนคัรน หลคังหนนที่งสทาหรคับพระเยซซู และอรีกสองหลคังทรีที่เหลพอสทาหรคับโมเสสและเอลรียาหต ตอนนคัรนเขา
ไมขรซูข้ตคัววขาเขาไดข้ททาเรพที่องผริดพลาดครคัร งใหญขไปขนาดไหน อยขางไรกป็ตาม ในตอนนคัรนพระเจข้าไดข้ทรง
ใหข้เมฆกข้อนหนนที่งลอยมาอยซูขเหนพอพวกเขาและพวกเขากป็ตกใจกลคัวเมพที่อเมฆกข้อนนคัรนมาคลรุมพวกเขา
ไวข้ มรีเสรียงหนนที่งออกมาจากเมฆกข้อนนคัรนและพซูดวขา “ผซูข้นรีร เปป็นบรุตรทรีที่รคักของเรา จงฟคังทขานเถริด” หลคัง
จากนคัรนในทคันทรี “พระเยซซูทรงสถริตอยซูของคตเดรียว” พระเจข้าไดข้ทรงแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนถนงความโงขเข
ลาของเปโตร ไมขวขาจะเกริดอะไรขนรนพระเยซซูกป็ไมขควรถซูกใหข้คขาเทขาเทรียมกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ดข้อยกวขา
แมข้จะเปป็นคนมรีชพที่อเสรียงกป็ตาม คพอแมข้แตขโมเสสและเอลรียาหต ภาพแหขงสงขาราศรีและอาณาจคักรทรีที่จะ
มานคัรนทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นกป็มรีพลคังมากเสรียจนสาวกทคัรงสามคนมริไดข้เลขาใหข้ผซูข้ใดฟคังเปป็นเวลานานหลคัง
จากนคัรน อคันทรีที่จรริงกป็แลข้วกป็จนกระทคั ที่งหลคังจากการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตแลข้ว

ลก 9:37-40 ตล่อมาวนนรทล่งขซนั้นเมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกลงมาจากภ ผเขาแลด้ว มมีคน
มากมายมาพบพระองคย์ 38 ดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งในหมผล่ประชาชนนนนั้นรด้องวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขอ
พระองคย์ทรงโปรดทอดพระเนตรบทตรชายของขด้าพเจด้า เพราะวล่าขด้าพเจด้ามมีบทตรคนเดมียว 39 และ 
ดผเถสด ผมีมนกจะเขด้าสสงเขา เดป็กกป็โหล่รด้องขซนั้นทนนทมี ผมีทลาใหด้เดป็กนนนั้นชนกดสนั้น นลนั้าลายฟผมปาก ทลาใหด้ตนวฟกชลนั้า
ไมล่ใครล่ออกจากเขาเลย 40 ขด้าพเจด้าไดด้ขอเหลล่าสาวกของพระองคย์ใหด้ขนบมนนออกเสมีย แตล่เขากระทลา
ไมล่ไดด้"



เวลาทรีที่ถซูกระบรุไวข้คพอ วคันตขอมา นคัที่นคพอ หลคังจากการจทาแลงพระกายของพระองคตแลข้ว เมพที่อ
พวกเขาลงมาจากภซูเขาลซูกนคัรน พระองคตกป็ทรงเจอกคับคนมากมาย โดยรวมถนงชายคนหนนที่งทรีที่มา
อข้อนวอนพระองคตเพพที่อบรุตรชายของตนดข้วย เราควรหมายเหตรุไวข้วขาความเจป็บปขวยของบรุตรชายคน
เดรียวของเขานรีร เกริดจากผรีโสโครกตนหนนที่ง ‘อาชรีพทรีที่ใหข้ความชขวยเหลพอทคัรงหลาย’ ในปคัจจรุบคัน
พยายามทรีที่จะวรินริจฉคัยปคัญหาตขางๆของมนรุษยตในแงขทางการแพทยตหรพอไมขกป็ในแงขจริตวริทยา เหป็นไดข้
ชคัดในพระคคัมภรีรตวขาความเจป็บปขวยหลายประการเกริดจากพวกผรีและกริจกรรมของซาตาน ตรงนรีรผรี
โสโครกตนนรีรมคักททาใหข้เดป็กคนนรีรโหขรข้องขนรนทคันทรี ชคักดริรนชคักงอ และนทราลายฟซูมปาก นอกจากนรีรผรีตน
นรีร ยคังไมขยอมปลขอยเดป็กชายผซูข้นรีร ไปจากเงพรอมมพอของมคันงขายๆดข้วย

(เราไดข้เหป็นถนงโลกของวริญญาณ พระคคัมภรีรตนคัรนกลขาวชคัดเจน สริที่งทรีที่มคักถซูกเรรียกวขาเปป็นความ
ผริดปกตริ อาการ หรพอโรคอคันทรีที่จรริงแลข้วอาจเปป็นกริจกรรมของผรี มคันปรากฏชคัดเจนในสมคัยนคัรน ถนง
แมข้วขาซาตานยคังมรีอทานาจนคัรนอยซูข แตขเราควรหมายเหตรุไวข้วขาประชากรโลกไดข้ทวรีจทานวนขนรนหลายเทขา
ตคัวนคับตคัรงแตขสมคัยของพระเยซซูในขณะทรีที่อาณาจคักรของซาตานยคังมรีขนาดและจทานวนเทขาเดริมอยซูข ดคัง
นคัรนในปคัจจรุบคัน ซาตานอาจเปลรีที่ยนจากการททารข้ายผซูข้คนเปป็นรายบรุคคลไปเปป็นการมรีอริทธริพลตขอ
ประชากรหมซูขใหญขผขานทางสพที่อตขางๆ การศนกษา และการปกครองแลข้ว แมข้กระนคัรน หลายสริที่งทรุกวคัน
นรีรทรีที่ถซูกวรินริจฉคัยใหข้เปป็นความผริดปกตริทางจริตหรพอโรคภคัยไขข้เจป็บอาจเปป็นกริจกรรมของพวกผรีโสโครก
กป็ไดข้)

บริดาทรีที่เปป็นทรุกขตผซูข้นรีร จนงมาหาพระเยซซูโดยบขนวขาพวกสาวกของพระองคตไมขสามารถขคับผรี
โสโครกตนนคัรนออกไดข้

ลก 9:41-43 พระเยซผตรนสตอบวล่า "โอ คนในยทคทมีรื่ขาดความเชรรื่อและมมีทสฐสชนรื่ว เราจะตด้อง
อยผล่กนบเจด้าทนนั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจด้านานเทล่าใด จงพาบทตรของทล่านมาทมีรื่นมีรื่เถสด" 42 เมรรื่อเดป็ก
นนนั้นกลาลนงมา ผมีกป็ทลาใหด้เขาลด้มชนกดสนั้นใหญล่ แตล่พระเยซผตรนสสลาทนบผมีโสโครกนนนั้นและทรงรนกษาเดป็กใหด้
หาย แลด้วสล่งครนใหด้บสดาเขา 43 คนทนนั้งปวงกป็ประหลาดใจนนกเพราะฤทธสดิ์เดชอนนใหญล่ยสรื่งของพระเจด้า 
แตล่เมรรื่อเขาทนนั้งหลายยนงประหลาดใจอยผล่เพราะเหตทการณย์ทนนั้งปวงซซรื่งพระเยซผไดด้ทรงกระทลานนนั้น 
พระองคย์จซงตรนสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า



มองเผรินๆแลข้ว อาจดซูเหมพอนวขาพระเยซซูทรงวริจารณตพวกสาวกของพระองคตอยซู ข แตขเหป็นไดข้
ชคัดวขาพระองคตก ทาลคังเนข้นความสนใจของพระองคตไปทรีที่พวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อ โดยในกรณรีนรีร อาจเปป็นบริดา
ของเดป็กชายผซูข้นคัรนกป็ไดข้ “โอ คนในยรุคทรีที่ขาดความเชพที่อและมรีทริฐริชคั ที่ว เราจะตข้องอยซูขกคับเจข้าทคัรงหลายและ
อดทนเพราะพวกเจข้านานเทขาใด” คทาทรีที่แปลวขา ขาดความเชรรื่อ (อาพดิสทอส) มรีความหมายวขา ‘ทรีที่ไมข
เชพที่อ’ อาจเปป็นไดข้วขาชายคนนคัรนมาหาพระเยซซูมริใชขเพพที่อขอใหข้พระองคตรคักษามากเทขากคับเพพที่อบขนเกรีที่ยว
กคับการทรีที่พวกสาวกขาดฤทธริธ เดช นรีที่เทขากคับพระเยซซูทรงถอนหายใจตรคัสวขา ‘เราตข้องทนกคับคนชคั ที่ว
อายรุทรีที่ไมขมรีความเชพที่ออรีกนานเทขาใด’ พระองคตจนงตรคัสสคัที่งใหข้พาเดป็กคนนคัรนมาหาพระองคต

ขณะทรีที่เดป็กคนนคัรนถซูกพามาหาพระเยซซู ผรีตนนคัรนซนที่งอาจรซูข้ตคัววขาเดรีดี๋ยวจะเกริดอะไรขนรน จนง
เหวรีที่ยงเดป็กคนนคัรนลง “และททาใหข้เขาลข้มชคักดริรนใหญข” คทาทรีที่แปลวขา ชนกดสนั้น (ซบุสพาราสโซ) มรีความ
หมายวขา ชคักกระตรุก ขณะนคัรนพระเยซซู “ตรคัสสทาทคับผรีโสโครกนคัรน” และทรงรคักษาเดป็กนคัรนใหข้หาย 
ฝซูงชนจนง “ประหลาดใจนคักเพราะฤทธริธ เดชอคันใหญขยริที่งของพระเจข้า” คทาทรีที่แปลวขา ฤทธสดิ์เดชอนนใหญล่
ยสรื่ง (เมะกาเละอทออเทส) ถซูกใชข้เพรียงสามครคัร งในพระคคัมภรีรตใหมขและมรีความหมายวขา ‘ความยริที่ง
ใหญข’ หรพอ ‘เดชานรุภาพ’ คทาทรีที่แปลวขา ประหลาดใจ (เอป็คพเลสโซ) มรีความหมายวขา ‘ตกตะลนง’ 
ขณะทรีที่ฝซูงชนสงสคัยในการอคัศจรรยตทรีที่พวกเขาไดข้เหป็น พระเยซซูกป็ทรงหคันไปหาพวกสาวกของ
พระองคตและทรงสอนสริที่งตขอไปนรีร

ลก 9:44-45 "จงใหด้คลาเหลล่านมีนั้เขด้าหผของทล่าน เพราะวล่าบทตรมนทษยย์จะตด้องถผกมอบไวด้ใน
เงรนั้อมมรอของคนทนนั้งหลาย" 45 แตล่คลาเหลล่านนนั้นสาวกหาไดด้เขด้าใจไมล่ ความกป็ถผกซล่อนไวด้จากเขา เพรรื่อ
เขาจะไมล่ไดด้เขด้าใจ และเขาไมล่กลด้าถามพระองคย์ถซงคลานนนั้น

เปป็นครคัร งทรีที่สองในขขาวประเสรริฐของลซูกาทรีที่มรีบคันทนกไวข้วขาพระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าแกขพวก
สาวกวขาพระองคตจะทรงสริรนพระชนมตในอรีกไมขนาน พระองคตทรงเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่พระองคตจะตรคัสกคับ
พวกเขาตขอไปดข้วยคทาสคัที่งทรีที่วขา จงใหข้คทาเหลขานรีร ฝคังลนกในหซูของพวกทขาน (นคัที่นคพอ ‘จงจทาไวข้ถนงสริที่งทรีที่เรา
จะกลขาวตขอไปนรีร ’) “เพราะวขาบรุตรมนรุษยตจะตข้องถซูกมอบไวข้ในเงพรอมมพอของคนทคัรงหลาย” คทาทรีที่แปล
วขา ถผกมอบไวด้ (พาราดดิโดมดิ) มคักถซูกแปลเปป็น ‘ถซูกทรยศ’ ดข้วยเชขนกคัน ความหมายชคัดเจนทรีที่พระเยซซู



ตรคัสลขวงหนข้ากป็คพอวขา วคันนคัรนกทาลคังจะมาถนงในไมขชข้าเมพที่อพระองคตจะทรงถซูกทรยศและถซูกมอบไวข้แกข
พวกศคัตรซูของพระองคต พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าถนงเรพที่องนรีรแลข้วในลซูกา 9:22

พระเยซซูก ทาลคังทรงเตรรียมจริตใจพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับเรพที่องสะเทพอนใจอยขางมากทรีที่จะ
เกริดกคับพวกเขาในไมขชข้า นคัที่นคพอ การทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุมและถซูกตรนงกางเขน อยขางไรกป็ตาม 
ณ เวลานรีร  ดซูเหมพอนวขาพระองคตทรงอยซูขบนจรุดสซูงสรุดของการรคับใชข้ของพระองคตแลข้ว ฝซูงชนตขาง
หข้อมลข้อมพระองคต พระองคตทรงกระททาการอคัศจรรยตไดข้อยขางอริสระ พวกสาวกเชพที่อวขาพระองคตทรง
เปป็นพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้า พวกเขาไมขเขข้าใจวขาทคัรงๆทรีที่พระองคตทรงยริที่งใหญขและเปรีที่ยม
ดข้วยฤทธริธ เดชขนาดนรีร  พระองคตจะทรงถซูกทรยศและถซูกมอบไวข้แกขพวกศคัตรซูไดข้อยขางไร ดคังนคัรน “คทา
เหลขานคัรนสาวกหาไดข้เขข้าใจไมข ความกป็ถซูกซขอนไวข้จากเขา เพพที่อเขาจะไมขไดข้เขข้าใจ” อยขางไรกป็ตาม 
พวกเขาไมขกลข้าถามพระเยซซูวขาพระองคตตรคัสเชขนนคัรนเพพที่อจะสพที่อวขาอะไร

ลก 9:46-48 แลด้วเหลล่าสาวกกป็เกสดเถมียงกนนวล่า ในพวกเขาใครจะเปป็นใหญล่ทมีรื่สทด 47 ฝล่าย
พระเยซผทรงหยนรื่งรผด้ความคสดในใจของเขา จซงใหด้เดป็กคนหนซรื่งยรนอย ผล่ใกลด้พระองคย์  48 แลด้วตรนสกนบเขา
วล่า "ถด้าผผด้ใดจะรนบเดป็กเลป็กๆคนนมีนั้ในนามของเรา ผ ผด้นนนั้นกป็ไดด้รนบเรา และผผด้ใดไดด้รนบเรา ผผด้นนนั้นกป็ไดด้รนบ
พระองคย์ผผด้ทรงใชด้เรามา เพราะวล่าในพวกทล่านทนนั้งหลาย ผ ผด้ใดเปป็นผผด้ตลรื่าตด้อยทมีรื่สทด ผผด้นนนั้นแหละเปป็น
ผผด้ใหญล่"

หลคังจากนคัรนไมขนาน พวกสาวกกป็เรริที่มถกเถรียงกคันวขาคนใดในพวกเขา “จะเปป็นใหญขทรีที่สรุด” 
ความไมขเปป็นผซูข้ใหญขของพวกเขาจนงปรากฏชคัดเจน มรินขาพระเยซซูถนงคขอยๆสอนพวกเขาถนงความจรริง
ฝขายวริญญาณตขางๆ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขายคังไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ พระเยซซูทรงเปริดเผยอรีกครคัร ง
ถนงความเปป็นพระเจข้าของพระองคตโดยการหยคั ที่งรซูข้แมข้กระทคั ที่งความคริดของพวกเขาในขณะนคัรน 
พระองคตจนงทรงถพอโอกาสนรีร เพพที่อสอนบทเรรียนหนนที่งเกรีที่ยวกคับเรพที่องความถขอมใจและการปฏริเสธ
ตนเอง พระองคตจนง “ใหข้เดป็กคนหนนที่งยพนอยซู ขใกลข้พระองคต” พระเยซซูทรงดรุพวกสาวกแบบเบาๆโดย
ตรคัสวขา “ถข้าผซูข้ใดจะรคับเดป็กเลป็กๆคนนรีร ในนามของเรา ผซูข้นคัรนกป็ไดข้รคับเรา และผซูข้ใดไดข้รคับเรา ผซูข้นคัรนกป็ไดข้
รคับพระองคตผซูข้ทรงใชข้เรามา”



ประเดป็นทรีที่พระเยซซูก ทาลคังสพที่อกป็คพอวขา เดป็ก (เลป็ก) คนนรีร  (ไพดดิออน) ไมขไดข้เปป็นคนถพอตคัวและ
ไมขมรียศถาบรรดาศคักดริธ ใดๆ กระนคัรนการรคับคนถขอมใจเชขนนคัรนในพระนามของพระเยซซูกป็เทขากคับ
เปป็นการรคับพระองคต กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ยศถาบรรดาศคักดริธ ของมนรุษยตและความยริที่งใหญขทรีที่คนถพอ
เอาไมขมรีความหมายอะไรเลยตขอพระเจข้า แมข้แตขเดป็กเลป็กๆคนหนนที่งในพระนามของพระครริสตตกป็
สทาคคัญ นอกจากนรีร  พระเยซซูตรคัสวขาผซูข้ใดกป็ตามทรีที่รคับพระองคต กป็รคับพระองคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมา การ
รคับพระครริสตตกป็เปป็นการรคับพระบริดาของพระองคต ดคังนคัรน การหคันมาหาพระครริสตตกป็เปป็นการหคันมา
หาพระเจข้า ดซูความเหป็นเพริที่มเตริมไดข้สทาหรคับมคัทธริว 18

พระเยซซูตรคัสสรรุปประเดป็นนรีร โดยยกภาพประกอบหลคักการตามพระคคัมภรีรตกวข้างๆทรีที่วขาความ
ถขอมใจนทาหนข้าเกรียรตริ (สรุภาษริต 15:33) หรพอผซูข้ใดทรีที่ยอมถขอมตคัวลงจะไดข้รคับเกรียรตริ (มคัทธริว 23:12, 1 
เปโตร 5:6) “เพราะวขาในพวกทขานทคัรงหลาย ผซูข้ใดเปป็นผซูข้ตทที่าตข้อยทรีที่สรุด ผซูข้นคัรนแหละเปป็นผซูข้ใหญข” 
พระองคตทรงใหข้ความสทาคคัญมากๆเกรีที่ยวกคับความถขอมใจ พระองคตทรงเกลรียดชคังการถพอตคัวของ
มนรุษยตอยขางทรีที่สรุด

ลก 9:49-50 ฝล่ายยอหย์นทผลพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า พวกขด้าพระองคย์เหป็นผผด้หนซรื่ง
ขนบผมีออกในพระนามของพระองคย์ และขด้าพระองคย์ไดด้หด้ามเขาเสมีย เพราะเขาไมล่ตามพวกเรามา"
50 พระเยซผตรนสแกล่เขาวล่า "อยล่าหด้ามเขาเลย เพราะวล่าผผด้ใดไมล่เปป็นฝล่ายตล่อสผด้เรา กป็เปป็นฝล่ายเราแลด้ว”

ในเวลาใกลข้เครียงกคัน และอาจในบทสนทนาเดรียวกคันเลยดข้วย ยอหตนรายงานวขาพวกเขาไดข้
เหป็นคนๆหนนที่งขคับพวกผรีออกในพระนามของพระเยซซู พวกสาวกตทาหนริชายคนนคัรนเพราะวขา “เขา
ไมขตามพวกเรามา” พระเยซซูตรคัสตอบวขา “อยขาหข้ามเขาเลย เพราะวขาผซูข้ใดไมขเปป็นฝขายตขอสซูข้เรา กป็เปป็น
ฝขายเราแลข้ว” สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอวขาชายคนนรีรสอดคลข้องกคับพระเยซซูในเรพที่องหลคักคทาสอนและการ
ปฏริบคัตริ อยขางไรกป็ตาม พวกสาวกกป็ไมขพอใจเพราะวขาชายคนนรีรมริไดข้อยซูขในสมาคมของพวกเขา พวก
เขาจนงไมขอยากขข้องเกรีที่ยวอะไรกคับชายคนนคัรน แตขพระเยซซู (ซนที่งตรคัสเปป็นนคัยวขาชายคนนรีรสอดคลข้องกคับ
พระประสงคตตขางๆของพระองคตอยขางครบถข้วน) กป็ทรงอวยพรงานของเขา คนทรีที่ไลขตามความจรริง
เดรียวกคัน ความเชพที่อมคั ที่นเดรียวกคันและเปข้าหมายเดรียวกคันในงานของขขาวประเสรริฐ กป็เปป็นพคันธมริตร
จรริงๆและไมขใชขปฏริปคักษต



ลก 9:51 ตล่อมาครนนั้นจวนเวลาทมีรื่พระองคย์จะทรงถผกรนบขซนั้นไป พระองคย์ทรงมทล่งพระ
พนกตรย์แนล่วไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม จรุดเปลรีที่ยนสทาคคัญในพระชนมตชรีพและการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราจนงมาถนงแลข้ว ถนงแมข้ไมขมรีการระบรุชขวงเวลาทรีที่เฉพาะเจาะจง แตขบคัดนรีรพระเยซซูกป็ทรงอยซูขใน
 ‘ชขวงทางตรงกขอนถนงเสข้นชคัย’ แหขงการรคับใชข้ของพระองคตแลข้ว การเรริที่มตข้นแหขงจรุดจบไดข้เรริที่มขนรน
แลข้ว พระองคตไดข้ทรงนทาเสนอพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอลแลข้ว คนมากมายไดข้ตข้อนรคับ
พระองคตดข้วยใจยรินดรีแลข้ว แตขชนชาตริอริสราเอลสขวนใหญขโดยเฉพาะพวกคนใหญขคนโตตขางพากคัน
ปฏริเสธพระองคต พระองคตทรงทราบวขาเสข้นทางสซูขกางเขนจนงอยซูขใกลข้แลข้ว พระองคตจนงทรงเรริที่มตข้นสริที่ง
ทรีที่จะกลายเปป็นการเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายของพระองคตสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็ม มคันตข้องใชข้เวลาหลายเดพอน
กวขาทรีที่เหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ในสขวนทรีที่เหลพอของหนคังสพอลซูกาจะเกริดขนรน แตขบคัดนรีรพระองคต
ทรงมรุขงหนข้าสซูขกลโกธาแลข้ว

วลรีทรีที่วขา “ตขอมาครคัรนจวนเวลาทรีที่พระองคตจะทรงถซูกรคับขนรนไป” อาจแปลอยขางถซูกตข้องไดข้วขา 
‘และวคันทรีที่พระองคตจะเสดป็จขนรนไปนคัรนกป็มาถนงแลข้ว’ บางคนสคันนริษฐานวขาการทรีที่พระองคต “จะทรง
ถซูกรคับขนรนไป” นคัรนหมายถนงการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตของพระองคตทรีที่จะเกริดขนรน แนขนอนทรีที่นคั ที่นเปป็นไปไดข้
ถนงแมข้วขามรีหลายสริที่งทรีที่ตข้องเกริดขนรนกขอนทรีที่เหตรุการณตนคัรนจะเกริดขนรนกป็ตาม แตขวขาในบรริบทนรีรมคันอาจ
หมายถนงการเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายของพระองคตขนรนไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อใหข้เหตรุการณตตขางๆทรีที่เปป็น
จรุดสซูงสรุดไดข้เกริดขนรนทรีที่นคัที่นกป็ไดข้ ในบรริบทนคัรนทรีที่เปป็นไปไดข้มากกวขา ใหข้เราสคังเกตวขา “พระองคตทรงมรุขง
พระพคักตรตแนขวไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม”

นรีที่อาจสอดคลข้องกคับอริสยาหต 50:7 “เพราะวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าจะทรงชขวยขข้าพเจข้า 
เพราะฉะนคัรนขข้าพเจข้าจนงจะไมขขายหนข้า เพราะฉะนคัรนขข้าพเจข้าจนงตคัรงหนข้าของขข้าพเจข้าอยขาง
หรินเหลป็กไฟ และขข้าพเจข้าทราบวขาขข้าพเจข้าจะไมขไดข้อาย” ภาพใหญขกป็คพอวขาพระเยซซูทรงทราบวขามรี
อะไรรออยซูขเบพรองหนข้า พระองคตทรงทราบวขากางเขนนคัรน ความตายของพระองคต และการฝคังไวข้
ก ทาลคังจะมา และหลคังจากนคัรนกป็คพอ การทรีที่พระองคตเสดป็จขนรนกลคับไปยคังพระบริดาของพระองคต 
พระองคตจนงทรงเรริที่มตข้นการเดรินทางครคัร งนรีรดข้วยใจมรุขงมคั ที่นและไมขยอมแพข้

ลก 9:52-56 และพระองคย์ทรงใชด้ผผด้สล่งขล่าวลล่วงหนด้าไปกล่อน เขากป็เขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่ง
หนซรื่งของชาวสะมาเรมียเพรรื่อจะเตรมียมไวด้ใหด้พระองคย์ 53 ชาวบด้านนนนั้นไมล่รนบรองพระองคย์ เพราะดผ



เหมรอนวล่าพระองคย์กลาลนงทรงมทล่งพระพนกตรย์ไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม 54 และเมรรื่อสาวกของพระองคย์ ครอ
ยากอบและยอหย์นไดด้เหป็นดนงนนนั้น เขาทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์พอพระทนยจะใหด้ขด้าพระองคย์
ขอไฟลงมาจากสวรรคย์ เผาผลาญเขาเสมียอยล่างเอลมียาหย์ไดด้กระทลานนนั้นหรรอ" 55 แตล่พระองคย์ทรง
เหลมียวมาหด้ามปรามเขา และตรนสวล่า "ทล่านไมล่รผด้วล่าทล่านมมีจสตใจทลานองใด 56 เพราะวล่าบทตรมนทษยย์
มสไดด้มาเพรรื่อทลาลายชมีวสตมนทษยย์ แตล่มาเพรรื่อชล่วยเขาทนนั้งหลายใหด้รอด" แลด้วพระองคย์กนบเหลล่าสาวกกป็
เลยไปทมีรื่หมผล่บด้านอมีกแหล่งหนซรื่ง

เสข้นทางทรีที่ถซูกเลพอกจากแควข้นกาลริลรีจะนทาพาพวกเขาผขานแควข้นสะมาเรรีย พระเยซซูจนงทรงใชข้
พวกผซูข้สขงขขาวไป ซนที่งนขาจะเปป็นสาวกของพระองคต (ยากอบและยอหตน) เพพที่อเตรรียมการสทาหรคับการ
เสดป็จไปถนงของพระองคต อยขางไรกป็ตาม เมพที่อชาวสะมาเรรียรซูข้วขาจรุดหมายปลายทางของพระองคตคพอ
กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขากป็ไมขยอมตข้อนรคับพระองคต ความเปป็นปฏริปคักษตระหวขางพวกยริวและคนสะมา
เรรียนคัรนเปป็นเหมพอนถนนทรีที่ไมขมรีทางมาบรรจบกคันไดข้ พวกยริวมองคนสะมาเรรียวขาเปป็นพวกลซูกครนที่งทรีที่
ดข้อยกวขาและละทริรงความจรริง พวกสะมาเรรียไดข้ตคัรงพระวริหารของตคัวเองไวข้บนภซูเขาเกรริซริมและมอง
วขามคันเปป็นพระวริหาร ‘ทรีที่ถซูกตข้อง’ ดคังนคัรนพวกเขาจนงมองพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มวขาเปป็นคซูขแขขง 
เพราะพระเยซซูก ทาลคังมรุขงหนข้าไปถพอเทศกาลเลรีรยงทรีที่พระวริหารทรีที่เหมาะสมในกรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขา
จนงรคังเกรียจพระองคต

ยากอบและยอหตนตขางเดพอดดาลและเสนอใหข้พระเยซซูทรงเรรียกไฟลงมาจากสวรรคตเพพที่อเผา
ผลาญพวกคนอกตคัญญซูเหลขานรีร  เหมพอนกคับทรีที่เอลรียาหตไดข้กระททาใน 2 พงษตกษคัตรริยต 1:10 ในทางกลคับ
กคันพระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขาโดยตรคัสวขา “ทขานไมขรซูข้วขาทขานมรีจริตใจททานองใด” พระองคตตรคัสวขา
พระองคต “มริไดข้มาเพพที่อททาลายชรีวริตมนรุษยต แตขมาเพพที่อชขวยเขาทคัรงหลายใหข้รอด” พระองคตจนงทรง
ตทาหนริทคัศนคตริทรีที่เจข้าคริดเจข้าแคข้นของพวกเขา พระองคตและพวกสาวกจนงเดรินทางตขอไปยคังหมซูขบข้าน
อรีกแหขงหนนที่ง

ลก 9:57-62 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกกลาลนงเดสนทางไป มมีคนหนซรื่งทผลพระองคย์วล่า
"พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์เสดป็จไปทางไหน ขด้าพระองคย์จะตามพระองคย์ไปทางนนนั้น" 58 พระเยซผ
ตรนสแกล่เขาวล่า "สทนนขจสนั้งจอกยนงมมีโพรง และนกในอากาศกป็ยนงมมีรนง แตล่บทตรมนทษยย์ไมล่มมีทมีรื่ทมีรื่จะวาง



ศมีรษะ 59 พระองคย์ตรนสแกล่อมีกคนหนซรื่งวล่า "จงตามเรามาเถสด" แตล่คนนนนั้นทผลตอบวล่า "พระองคย์
เจด้าขด้า ขอทรงโปรดใหด้ขด้าพระองคย์ไปฝนงศพบสดาขด้าพระองคย์กล่อน" 60 พระเยซผจซงตรนสกนบเขาวล่า
"ปลล่อยใหด้คนตายฝนงคนตายของเขาเองเถสด แตล่สล่วนทล่านจงไปประกาศอาณาจนกรของพระเจด้า" 
61 อมีกคนหนซรื่งทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขด้าพระองคย์จะตามพระองคย์ไป แตล่ขออนทญาตใหด้ขด้า
พระองคย์ไปลาคนทมีรื่อยผล่ในบด้านของขด้าพระองคย์กล่อน" 62 พระเยซผตรนสกนบเขาวล่า "ผผด้ใดเอามรอจนบคนน
ไถแลด้วหนนหนด้ากลนบเสมีย ผผด้นนนั้นกป็ไมล่สมควรกนบอาณาจนกรของพระเจด้า"

บทนรีรปริดทข้ายดข้วยคนสามคนทรีที่อาสาตริดตามพระเยซซูหรพอไมขกป็พระเยซซูทรงเรรียกพวกเขา ใน
แตขละกรณรี พระองคตทรงกทาหนดครุณสมบคัตริหลายประการและการเสรียสละในเรพที่องตขางๆของการ
เปป็นสาวก ขณะทรีที่พระองคตและพวกสาวกเดรินทางตขอไป ชายคนหนนที่งกป็มาพบพระองคตและทซูลวขา 
“พระองคตเจข้าขข้า พระองคตเสดป็จไปทางไหน ขข้าพระองคตจะตามพระองคตไปทางนคัรน” คทาตอบของ
พระเยซซูจรริงๆแลข้วกป็คพอ ‘ดคังนคัรนทขานจะประสบกคับความยากลทาบาก’ พระองคตทรงสคังเกตเหป็นวขา
พระองคตเองกป็ไมขมรีทรีทๆี่ จะเรรียกวขาบข้าน “สรุนคัขจริรงจอกยคังมรีโพรง และนกในอากาศกป็ยคังมรีรคัง แตขบรุตร
มนรุษยตไมขมรีทรีที่ทรีที่จะวางศรีรษะ” การตริดตามพระเยซซูไปหมดทคัรงตคัวกป็มคักหมายถนงการเสรียสละสริที่ง
อทานวยความสะดวกตขางๆของชรีวริตทรีที่คนอพที่นๆไมขเหป็นคขา

ในอรีกกรณรี พระเยซซูทรงเรรียกชายผซูข้หนนที่งโดยตรคัสวขา “จงตามเรามาเถริด” ชายผซูข้นรีร จนงเทขากคับ
พซูดวขา ‘โอเค แตขขอใหข้ขข้าพระองคตจคัดการกคับธรุระตขางๆในครอบครคัวกขอน’ คทาตอบของเขากป็คพอ 
“พระองคตเจข้าขข้า ขอทรงโปรดใหข้ขข้าพระองคตไปฝคังศพบริดาขข้าพระองคตกขอน” พระเยซซูตรคัสวขา 
“ปลขอยใหข้คนตายฝคังคนตายของเขาเองเถริด แตขสขวนทขานจงไปประกาศอาณาจคักรของพระเจข้า” นรีที่
ไมขใชขตคัวอยขางของการมรีใจทรีที่แขป็งกระดข้าง แตขพระเยซซูก ทาลคังตรคัสสอนวขาหากผซูข้ใดอยากเปป็นผซูข้
ประกาศขขาวประเสรริฐ เขากป็ตข้องเตป็มใจเสรียสละครอบครคัวและสายสคัมพคันธตตขางๆของมคัน ชายคนนรีร
อาจคริดวขา ขอใหข้ขข้าพระองคตอยซูขกคับบริดากขอนจนกวขาเขาจะเสรียชรีวริต จากนคัรนขข้าพระองคตจนงจะมา
ปรนนริบคัตริพระองคต บขอยครคัร งทรีที่การรคับใชข้จะททาใหข้คนๆหนนที่งตข้องหขางบข้านและครอบครคัวไป การ
ตริดตามพระองคตไปหมดทคัรงตคัวเรรียกรข้องใหข้คนๆหนนที่งเตป็มใจทรีที่จะเสรียสละเรพที่องดคังกลขาวดข้วย



สรุดทข้ายชายอรีกคนมาและอาสาตริดตามพระเยซซูไป อยขางไรกป็ตาม เขาอยากกลคับไปบข้าน
และกลขาวอทาลาครอบครคัวและมริตรสหายกขอน พระเยซซูทรงถพอโอกาสนรีรตรคัสวขา “ผซูข้ใดเอามพอจคับคคัน
ไถแลข้วหคันหนข้ากลคับเสรีย ผซูข้นคัรนกป็ไมขสมควรกคับอาณาจคักรของพระเจข้า” พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบ
ของการททาไรขไถนาทรีที่เปป็นจรริงจนถนงทรุกวคันนรีร  คนไถทรีที่ตข้องการไถนาใหข้เกริดรอยไถทรีที่เปป็นเสข้นตรง
และขนานกคันตข้องจคับจข้องสายตาทรีที่จรุดสคังเกตจรุดหนนที่งทรีที่อยซู ขขข้างหนข้าตลอด หากเขาหคันไปมองขข้าง
หลคังขณะกทาลคังไถนา รอยไถกป็จะบริดเบรีรยวอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้ คทาทรีที่แปลวขา สมควร (เอะอถูเธะ
ทอส) มรีความหมายวขา ‘มรีประโยชนต’ หรพอ ‘ถซูกวางในตทาแหนขงทรีที่ดรีแลข้ว’ ประเดป็นของพระองคตกป็
คพอวขา คนทรีที่เขข้าสซูขการรคับใชข้จะตข้องไมขคริดทรีที่จะลข้มเลริกและหคันกลคับ นคั ที่นคพอ หคันกลคับไปมอง คนเชขน
นคัรนไมขมรีประโยชนตในงานของพระเจข้า

บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา การเปป็นสาวก ในระดคับทรีที่สซูงสรุดนคัรน กป็คพอการปรนนริบคัตริพระ
มหากษคัตรริยตในการรคับใชข้เตป็มเวลา มคันอาจหมายถนงการยอมเสรียสละทรคัพยตสริที่งของและสายสคัมพคันธต
ของครอบครคัว และมคันกลายเปป็นความรคับผริดชอบชคั ที่วชรีวริตทรีที่คนๆนคัรนไมขอาจหคันกลคับไดข้

*****
ภนพรวมของลลกน 10: บทททที่สดิบของหนดังสชอลถูกานสาเสนอเหตบุการณย์สสาคดัญสทที่เหตบุการณย์

ขณะททที่พระเยซถูเสดป็จมบุย่งหนว้าเขว้าไปในแควว้นยถูเดทย (1) ภารกดิจของเจป็ดสดิบคนนดัขึ้นและการกลดับมา
ของพวกเขา (2) พระเยซถูทรงพบกดับนดักกฎหมายททที่ชอบจดับผดิดคนหนซที่ง (3) คสาอบุปมาเรชที่องชาวสะมา
เรทยผถูว้ใจดท (4) การจถูว้จทขึ้ระหวย่างมารทยย์และมารธา

ลก 10:1 ภายหลนงเหตทการณย์เหลล่านมีนั้ องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงตนนั้งสาวกอรรื่นอมีกเจป็ดสสบคน
ไวด้และใชด้เขาออกไปทมีละสองคนๆ ใหด้ลล่วงหนด้าพระองคย์ไปกล่อน ใหด้เขด้าไปททกเมรองและททกตลาบลทมีรื่
พระองคย์จะเสดป็จไปนนนั้น ในบททรีที่ 9 พระเยซซูไดข้ทรงใชข้สริบสองคนนคัรนไปทคั ที่วแควข้นกาลริลรี ตอนนรีรพอ
พระองคตเสดป็จมาถนงแควข้นยซูเดรีย พระองคตกป็ทรงใชข้สาวกอพที่นๆอรีกเจป็ดสริบคนไปเปป็นคซูขๆไปยคังสถานทรีที่
ตขางๆทรีที่พระองคตจะเสดป็จไป พวกเขาซนที่งเปป็นเหมพอนยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาจะไปในฐานะผซูข้เบริก
ทาง โดยเตรรียมชรุมชนตขางๆใหข้พรข้อมสทาหรคับการรคับใชข้สรุดทข้ายของพระองคตซนที่งจะมรีขนรนในไมขชข้า

ททาไมพระองคตทรงใชข้เจป็ดสริบคนทรีที่นรีที่และใชข้เพรียงสริบสองคนในแควข้นกาลริลรี อาจเปป็นไดข้
วขาทรีที่นคัที่นมรีประชากรเยอะกวขา อาจเปป็นไดข้วขาแควข้นยซูเดรียเปป็นทรีที่มคั ที่นของพวกคนใหญขคนโตแหขง



อริสราเอล และจะไดข้รคับความจรริงในระดคับทรีที่เขข้มขข้นกวขา อาจเปป็นไดข้วขาผซูข้คนทรีที่นคัที่นมรีใจแขป็งกระดข้าง
ยริที่งกวขาชาวแควข้นกาลริลรี นรีที่อาจเปป็นไปไดข้ทคัรงหมด อยขางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จจรริงกป็คพอวขา เมพที่อเหตรุการณต
ตขางๆไตขระดคับขนรนสซูขจรุดสซูงสรุดทรีที่กลโกธาหลคังจากนคัรนไมขนาน คนสขวนใหญขในแควข้นยซูเดรียกป็ปฏริเสธ
พระองคตไปเรรียบรข้อยแลข้ว

ลก 10:2 ในบรริบทของการสขง 'นคักเทศนต' เจป็ดสริบคนออกไปนคัรน พระเยซซูกป็ตรคัสวขา 
"การเกป็บเกมีรื่ยวนนนั้นเปป็นการใหญล่นนกหนา แตล่คนงานยนงนด้อยอยผล่ เหตทฉะนนนั้นพวกทล่านจงอด้อนวอน
พระองคย์ผผด้ทรงเปป็นเจด้าของการเกป็บเกมีรื่ยวนนนั้น ใหด้สล่งคนงานมาในการเกป็บเกมีรื่ยวของพระองคย์ นรีที่เปป็น
คทาตรคัสเดรียวกคับทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไวข้ในมคัทธริว 9:36-37 ถนงแมข้วขาอาจเปป็นคนละโอกาสกป็ตาม

อาจมรีภาพชมลขวงหนข้าในทางคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับเจป็ดสริบคนนรีร  ซนที่งเปป็นภาพของนคักเทศนต
หนรุขมชาวยริว 144,000 คนทรีที่จะกระจายตคัวไปทคั ที่วโลกในชขวงยรุคเจป็ดปรี เพพที่อประกาศขขาวประเสรริฐ
ของพระครริสตต ดซูเหมพอนวขาจะเปป็นเชขนนรีร จรริงๆเมพที่อดซูขข้อ 19

ลก 10:3-12 ไปเถอะ ดผเถสด เราใชด้ทล่านทนนั้งหลายไปดทจลผกแกะอยผล่ทล่ามกลางฝผงสทนนข
ปล่า 4 อยล่าเอาไถด้เงสน หรรอยล่าม หรรอรองเทด้าไป และอยล่าคลานนบผผด้ใดตามทา 5 ถด้าทล่านจะเขด้าไปใน
เรรอนใดๆจงพผดกล่อนวล่า `ใหด้ความสทขมมีแกล่เรรอนนมีนั้เถสด' 6 ถด้าลผกแหล่งสนนตสสทขอยผล่ทมีรื่นนรื่น สนนตสสทขของ
ทล่านจะอยผล่กนบเขา ถด้าหาไมล่ สนนตสสทขของทล่านจะกลนบอยผล่กนบทล่านอมีก 7 จงอาศนยอยผล่ในเรรอนนนนั้น กสน
และดรรื่มของซซรื่งเขาจะใหด้นนนั้นดด้วยวล่าผผด้ทลางานสมควรจะไดด้รนบคล่าจด้างของตน อยล่าเทมีรื่ยวจากเรรอนนมีนั้
ไปเรรอนโนด้น 8 ถด้าทล่านจะเขด้าไปในเมรองใดๆและเขารนบรองทล่านไวด้ จงกสนของทมีรื่เขาตนนั้งใหด้ 9 และจง
รนกษาคนปล่วยในเมรองนนนั้นใหด้หาย และแจด้งแกล่เขาวล่า `อาณาจนกรของพระเจด้ามาใกลด้ทล่านทนนั้งหลาย
แลด้ว' 10 ถด้าทล่านจะเขด้าไปในเมรองใดๆและเขาไมล่รนบรองทล่านไวด้ จงออกไปทมีรื่กลางถนนของเมรอง
นนนั้นกลล่าววล่า 11 `ถซงแมด้ผงคลมีดสนแหล่งเมรองของเจด้าทนนั้งหลายทมีรื่ตสดอยผล่กนบเรา เรากป็จะสะบนดออกเปป็นทมีรื่
แสดงวล่า เราไมล่เหป็นพด้องกนบเจด้า แตล่เจด้าทนนั้งหลายจงเขด้าใจความนมีนั้เถสด ครออาณาจนกรของพระเจด้ามา
ใกลด้เจด้าทนนั้งหลายแลด้ว' 12 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า โทษของเมรองโสโดมในวนนนนนั้นจะเบากวล่าโทษ
ของเมรองนนนั้น



คทาสคัที่งของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอเจป็ดสริบคนนรีรคขอนขข้างคลข้ายคลนงกคับทรีที่พระองคตไดข้ทรงประทาน
ไวข้แกขสริบสองคนนคัรนในบททรีที่ 9 พระองคตทรงเกรริที่นนทาคทาสคัที่งตขางๆของพระองคตโดยทรงเตพอนพวก
เขาวขาพระองคตก ทาลคังใชข้พวกเขาไปดรุจ “ลซูกแกะทขามกลางฝซูงสรุนคัขปขา” ผซูข้นทาสารแหขงขขาวประเสรริฐ
มคักพบเจอกคับฝซูงสรุนคัขปขาแหขงอาณาจคักรของซาตานเมพที่อพวกเขาปขาวประกาศสารแหขงการทรงไถข

เชขนเดรียวกคับในลซูกา 9 พวกเขาไดข้รคับคทาสคัที่งวขาอยขานทาสริที่งของใดๆตริดตคัวไปดข้วยเลย โดย
วางใจพระเจข้าวขาจะทรงตอบสนองความจทาเปป็นตขางๆของพวกเขา พวกเขาตข้องไมขคสานดับผซูข้ใดตาม
ทาง นคัที่นคพอ ไมขตข้องหยรุดแวะพซูดครุยขณะทรีที่พวกเขาเดรินไป ภารกริจของพวกเขานคัรนมรีความเรขงดขวน
อยซูขในตคัว เมพที่อพวกเขามาถนงเมพองทรีที่ตนไดข้รคับมอบหมาย พวกเขากป็ถซูกสคัที่งใหข้หาเรพอนๆหนนที่งและ
กลขาวกขอนอพที่นเลยวขา “ใหข้ความสรุขมรีแกขเรพอนนรีร เถริด” หากพระบรุตรแหขงสคันตริสรุข (นคัที่นคพอ พระ
วริญญาณของพระเยซซู) ทรงสถริตอยซูขทรีที่นคัที่น พวกเขากป็จะไดข้รคับการตข้อนรคับ หาไมขแลข้ว พวกเขากป็จะ
ถซูกไลขไปเสรีย พวกเขาถซูกสคัที่งใหข้อยซูขในเรพอนนคัรนขณะทรีที่พวกเขายคังอยซูขในชรุมชนนคัรน โดยรคับประทาน
สริที่งทรีที่ถซูกจคัดหาใหข้สทาหรคับพวกเขา พวกเขาถซูกสคัที่งอรีกวขาอยขาไปบข้านอพที่นๆ โดยอยซูขแตขในบข้านหลคังแรก
ทรีที่ตข้อนรคับพวกเขา พระเยซซูตรคัสวขา “ดข้วยวขาผซูข้ททางานสมควรจะไดข้รคับคขาจข้างของตน”

เปาโลจะยกคทาสรุภาษริตนคัรนตขอไปใน 1 ทริโมธรี 5:18 ซนที่งเกรีที่ยวขข้องกคับคขาตอบแทนสทาหรคับการ
รคับใชข้ในตทาแหนขงศริษยาภริบาล เมพที่อเมพองใดตข้อนรคับ 'พวกมริชชคันนารรี' เหลขานรีร  โดยเลรีรยงดซูพวกเขา 
พวกเขากป็จะตข้องรคักษาความเจป็บปขวยของคนเหลขานรีรและประกาศวขา “อาณาจคักรของพระเจข้ามาใกลข้
ทขานทคัรงหลายแลข้ว” มคันเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆเพราะวขาพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนจะเสดป็จผขาน
เมพองเหลขานคัรนในไมขชข้า นอกจากนรีร  พระองคตจะทรงยพที่นขข้อเสนอแหขงอาณาจคักรนคัรนคพนแกขชนชาตริ
อริสราเอลภายใตข้การปกครองของพระองคตเปป็นครคัร งสรุดทข้ายอยขางเปป็นทางการในไมขชข้า นขาเศรข้า
สทาหรคับพวกเขาทรีที่พวกเขาปฏริเสธขข้อเสนอดคังกลขาว

อยขางไรกป็ตาม เมพที่อเมพองใดปฏริเสธพวกเขาและขข้อความทรีที่พวกเขาประกาศ พวกเขากป็ถซูกสคัที่ง
ใหข้ออกไปตามทข้องถนนของเมพองนคัรนและสะบคัดผงคลรีดรินทรีที่ตริดเทข้าพวกเขาออก ดซูความเหป็นเกรีที่ยว
กคับลซูกา 9:5 นอกจากนรีร  พวกเขาตข้องเตพอนความจทาเมพองนคัรนวขา ทคัรงๆทรีที่พวกเขาปฏริเสธ แตขอาณาจคักร
ของพระเจข้ากป็มาใกลข้พวกเขาแลข้ว ถนงแมข้พวกเขาพลาดมคันไปกป็ตาม พระเยซซูทรงเสรริมคทาเตพอนทริรง
ทข้ายไวข้วขา “โทษของเมพองโสโดมในวคันนคัรนจะเบากวขาโทษของเมพองนคัรน” ถนงแมข้วขาพระเจข้าไดข้ทรง



พริพากษาเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหตเพราะความชคั ที่วชข้าของชาวเมพองเหลขานคัรน แตขพระเยซซูกป็
ตรคัสเตพอนวขาชรุมชนตขางๆทรีที่ปฏริเสธขข้อเสนอแหขงการทรงไถขของพระองคตจะเจอกคับชะตากรรมทรีที่
เลวรข้ายยริที่งกวขาในวคันแหขงการพริพากษานคัรน

ลก 10:13-15 วสบนตสแกล่เจด้า เมรองโคราซสน วสบนตสแกล่เจด้า เมรองเบธไซดา เพราะถด้าการ
มหนศจรรยย์ซซรื่งไดด้กระทลาทล่ามกลางเจด้าไดด้กระทลาในเมรองไทระและเมรองไซดอน คนในเมรองทนนั้งสอง
จะไดด้นทล่งหล่มผด้ากระสอบ นนรื่งบนขมีนั้เถด้า กลนบใจเสมียใหมล่นานมาแลด้ว 14 แตล่ในการพสพากษานนนั้น โทษ
ของเมรองไทระและเมรองไซดอนจะเบากวล่าโทษของเจด้า 15 ฝล่ายเจด้าเมรองคาเปอรนาอทม ซซรื่งไดด้ถผก
ยกขซนั้นเทมียมฟด้า เจด้าจะตด้องลงไปถซงนรกตล่างหาก

ในบรริบทนรีร  พระเยซซูทรงประกาศวริบคัตริแกขหลายเมพองในแควข้นกาลริลรีทรีที่พระองคตทรงครุข้นเคยดรี
เหลพอเกริน เราทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกคับเมพองโคราซดินนอกเสรียจากวขามคันเปป็นเมพองหนนที่งในแควข้นกาลริ
ลรี เบธไซดาเปป็นหมซูขบข้านชาวประมงเลป็กๆบนทะเลกาลริลรีซนที่งเปป็นทรีที่อยซู ขของเปโตร อคันดรซูวต ยอหตน
และฟรีลริป นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาถนงแมข้เมพองเหลขานรีร ไดข้เหป็นพระราชกริจของพระเจข้าทรีที่กระททาโดยพระหคัตถต
ของพระเยซซูแลข้ว แตขพวกเขากป็ปฏริเสธมคันและพระองคต พระเยซซูทรงออกความเหป็นตขอไปวขาหาก
พระราชกริจเดรียวกคันนรีร ไดข้กระททาในเมพองไทระและเมพองไซดอน คนในเมพองทคัรงสองกป็คงกลคับใจ
ใหมขไปนานแลข้ว นขาสคังเกตวขาทคัรงเมพองไทระและเมพองซรีโดนเปป็นเมพองของคนตขางชาตริในเลบานอน
เรพที่องนขาประหลาดกป็คพอวขาคนตขางชาตริทรีที่ไมขนคับถพอพระเจข้าเหลขานรีรคงกลคับใจใหมขหากพวกเขาไดข้เหป็น
การอคัศจรรยตเหลขานคัรนทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา พวกยริวทรีที่คริดวขาตคัวเองดทาเนรินตามทางของพระเจข้าใน
ชรุมชนเหลขานรีรซนที่งไดข้เหป็นการรคับใชข้กขอนหนข้านรีรของพระเยซซูตขางพากคันปฏริเสธพระองคต พระเยซซูตรคัส
เตพอนตขอไปวขา “แตขในการพริพากษานคัรนโทษของเมพองไทระและเมพองไซดอนจะเบากวขา” โทษของ
เมพองโคราซรินและเมพองเบธไซดา

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสกลขาวโทษเมพองคาเปอรนาอบุมทรีที่เยขอหยริที่งและโอหคัง มคันเปป็น
หมซูขบข้านแหขงหนนที่งบนทะเลกาลริลรีเชขนกคันซนที่งเปป็นทรีที่ๆพระเยซซูทรงใชข้เวลาสขวนใหญขในการรคับใชข้ตอน
แรกๆของพระองคต ชพที่อคาเปอรนาอบุม มรีความหมายตรงตคัววขา ‘เมพองแหขงการปลอบประโลม’ 
เพราะททาเลของมคันบนทะเลกาลริลรี ลมทะเลของมคัน การยกตคัวสซูงของมคัน และทริวทคัศนตของมคัน มคัน
จนงเปป็นสถานทรีที่แหขงหนนที่งทรีที่ดนงดซูดชาวอริสราเอลทคัรงหลายทรีที่มรีปคัญญายข้ายไปอยซูขทรีที่นคัที่นไหว กระนคัรนถนง



แมข้จะเปป็นสถานทรีที่นขาอยซูขอาศคัย แตขความเยขอหยริที่งและความมคั ที่งมรีของเมพองนรีรกป็ททาใหข้มคันปฏริเสธพระ
ครริสตตและขขาวสารของพระองคต คทาเตพอนของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอพวกเขากป็คพอวขา ถนงแมข้จะถซูกยกตคัว
สซูง แตขพวกเขาจะถซูกโยนทริรงลงไปในนรก!

ลก 10:16 ผผด้ทมีรื่ฟนงทล่านทนนั้งหลายกป็ไดด้ฟนงเรา ผผด้ทมีรื่เกลมียดชนงทล่านทนนั้งหลายกป็เกลมียดชนงเรา ผผด้
ทมีรื่เกลมียดชนงเรากป็เกลมียดชนงผผด้ทมีรื่ทรงใชด้เรามา" เหป็นไดข้ชคัดวขา กขอนสขงพวกเขาออกไป พระองคตไดข้
บอกแกขเจป็ดสริบคนนคัรนวขา คนทรีที่ฟคังพวกเขากป็ฟคังพระองคต ในแบบเดรียวกคัน คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธ
พวกเขาจรริงๆแลข้วกป็ก ทาลคังปฏริเสธพระองคตและพระองคตในสวรรคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมา

ลก 10:17-19 ฝล่ายสาวกเจป็ดสสบคนนนนั้นกลนบมาดด้วยความปรมีดมีทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ถซงผมี
ทนนั้งหลายกป็ไดด้อยผล่ใตด้บนงคนบของพวกขด้าพระองคย์โดยพระนามของพระองคย์" 18 พระองคย์ตรนสกนบ
เขาทนนั้งหลายวล่า "เราไดด้เหป็นซาตานตกจากสวรรคย์เหมรอนฟด้าแลบ 19 ดผเถสด เราไดด้ใหด้พวกทล่านมมี
อลานาจเหยมียบงผรด้ายและแมลงปล่อง และมมีอลานาจใหญล่ยสรื่งกวล่ากลาลนงศนตรผ ไมล่มมีสสรื่งหนซรื่งสสรื่งใดจะทลา
อนนตรายแกล่ทล่านไดด้เลย

ไมขมรีการเอขยถนงวขาพวกเขาไดข้ออกไปนานขนาดไหน อยขางไรกป็ตาม หลคังจากททาการรคับใชข้
ของตนเสรป็จ เจป็ดสริบคนนคัรนกป็กลคับมาหาพระเยซซูดข้วยใจยรินดรีทรีที่วขาแมข้แตขพวกผรีกป็อยซูขใตข้บคังคคับ
พระนามของพระเยซซู (คทาทรีที่แปลวขา ผมีทนนั้งหลาย คพอ ไดมอนดิออน ซนที่งหมายถนง พวกผรีปรีศาจ)

พระเยซซูตรคัสตอบกลคับไปวขา “เราไดข้เหป็นซาตานตกจากสวรรคตเหมพอนฟข้าแลบ” บางคน
เขข้าใจวขานรีที่หมายถนงซาตานซนที่งถซูกขคับออกจากสวรรคตเมพที่อมคันและพวกทซูตสวรรคตทรีที่ชคั ที่วรข้ายทรีที่ตริดตาม
มคันสซูญเสรียฐานคันดรแรกของตนไป คนอพที่นๆกป็เขข้าใจวขามคันหมายถนงการทรีที่มคันถซูกเนรเทศในทรีที่สรุด
จากการปรากฏตคัวในฐานะเปป็นผซูข้กลขาวโทษพวกพรีที่นข้องดคังทรีที่ระบรุไวข้ในวริวรณต 12:9 อยขางไรกป็ตาม 
การผคันของคทากรริยา ไดด้เหป็น (เธะโอเระโอ) กป็อยซูขในรซูปกาลไมขสมบซูรณตและประธานเปป็นผซูข้กระททา 
มคันอาจแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ตอนนคัรนเรากทาลคังเหป็นซาตานรขวงเหมพอนฟข้าแลบ’ หลคักไวยากรณตดซูเหมพอน
จะมรีแนวโนข้มไปทางทรรศนะแรกมากกวขา เหป็นไดข้ชคัดวขาความหมายหลคักกป็คพอวขา เมพที่อเจป็ดสริบคน
นคัรนกลคับมาดข้วยความยรินดรีในชคัยชนะของตนทรีที่มรีเหนพอซาตาน พระเยซซูกป็ตรคัสวขากขอนหนข้านคัรน
พระองคตไดข้ทรงเหป็นความพขายแพข้ในตอนแรกของซาตาน ซนที่งบขงบอกแลข้วถนงจรุดจบของมคัน



เพราะวขาขข้อ 19 ถซูกเอขยหลคังจากทรีที่เจป็ดสริบคนนคัรนไดข้กลคับมาและททาการรคับใชข้ของตนเสรป็จ
แลข้ว มคันจนงมรีนคัยเชริงพยากรณตดข้วย ยริว 144,000 คนนคัรนในยรุคเจป็ดปรีจะไดข้รคับการปกปข้องใหข้พข้นจาก
อคันตรายเชขนกคันเมพที่อพวกเขาถซูกประทคับตราโดยพระเจข้าทรีที่หนข้าผากของตนตลอดระยะเวลาทรีที่พวก
เขาออกรคับใชข้ ดซูวริวรณต 7:4, 14:1 ลซูกา 10:19 จนงสพที่อวขา 144,000 คนนคัรนอาจเปป็นผซูข้นทาสารของ
อาณาจคักรทรีที่จะมาถนงในตอนนคัรนเหมพอนกคับทรีที่เจป็ดสริบคนนรีร เปป็นในสมคัยนคัรน ดคังนคัรน สทาหรคับ 144,000 
คนในตอนนคัรน “ไมขมรีสริที่งหนนที่งสริที่งใดจะททาอคันตราย” พวกเขาไดข้เลยจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะ
เสรป็จสริรน

ลก 10:20 แตล่วล่าอยล่าเปรมปรมีดสดิ์ในสสรื่งนมีนั้ ครอทมีรื่พวกผมีอยผล่ใตด้บนงคนบของทล่าน แตล่จงเปรม
ปรมีดสดิ์เพราะชรรื่อของทล่านจดไวด้ในสวรรคย์" แตขพระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหป็นถนงสริที่งทรีที่สทาคคัญยริที่งกวขา พวกเขาไมข
ควรยรินดรีทรีที่สรุดเพราะมรีชคัยชนะเหนพอซาตาน แตขพวกเขาควรยรินดรี “เพราะชพที่อของทขานจดไวข้ใน
สวรรคต” ถนงแมข้ไมขไดข้เอขยชพที่อออกมา แตขเหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่หมายถนงหนคังสพอแหขงชรีวริตของพระเมษ
โปดก นคัที่นแหละทรีที่ควรเปป็นเหตรุใหข้เปรมปรรีดริธ  ทคัรงสทาหรคับพวกเขาและพวกเราดข้วย!

ลก 10:21-22 ในโมงนนนั้นเอง พระเยซผทรงมมีความเปรมปรมีดสดิ์ในพระวสญญาณ จซงตรนสวล่า 
"โอ ขด้าแตล่พระบสดา ผผด้เปป็นเจด้าแหล่งฟด้าสวรรคย์และแผล่นดสนโลก ขด้าพระองคย์ขอบพระคทณพระองคย์ทมีรื่
พระองคย์ไดด้ทรงปสดบนงสสรื่งเหลล่านมีนั้ไวด้จากคนมมีปนญญาและคนสทขทมรอบคอบ และไดด้ทรงเปสดเผยสสรื่ง
เหลล่านมีนั้แกล่ทารกนด้อย ขด้าแตล่พระบสดา ทมีรื่เปป็นอยล่างนนนั้นกป็เพราะเปป็นทมีรื่ชอบพระทนยในสายพระเนตร
ของพระองคย์ 22 พระบสดาของเราไดด้ทรงมอบสสรื่งสารพนดใหด้แกล่เรา และไมล่มมีใครรผด้วล่าพระบ ทตรเปป็นผผด้
ใดนอกจากพระบสดา และไมล่มมีใครรผด้วล่าพระบสดาเปป็นผ ผด้ใดนอกจากพระบทตร และผผด้ทมีรื่พระบทตร
ประสงคย์จะสลาแดงใหด้รผด้"

จากนคัรนพระเยซซูทรงมรีความเปรมปรรีดริธ และขอบพระครุณพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตสทาหรคับ
ภาพขคัดแยข้งกคันทรีที่พระองคตก ทาลคังจะนทาเสนอ ความเขข้าใจในความจรริงฝขายวริญญาณอคันลนกซนร งเชขนนคัรน
ไดข้ถซูกปริดซขอนไวข้ตลอดหลายยรุคสมคัยจากพวกคนใหญขคนโตในสคังคม โดยเฉพาะคนในสคังคม
พวกยริวในสมคัยนคัรน แตขพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกทรีที่จะประทานความเขข้าใจฝขายวริญญาณใหข้แกขทารกนว้อย 
(หรพอเดป็กๆ) ดคังทรีที่ทรงเหป็นวขาดรีในสายพระเนตรของพระองคต ภาพทรีที่ขคัดแยข้งก คันนรีร ยคังคงมรีอยซูขมาจนถนง



ทรุกวคันนรีร  ความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน รวมถนงแผนการของพระเจข้าสทาหรคับวคันนรีร
ตขางผขานเลยขข้ามหคัวพวกคนมรีการศนกษา พวกคนชคัรนสซูง และบรรดาผซูข้นทาในสคังคม แตขพระเจข้าไดข้
ทรงประทานความเขข้าใจดคังกลขาวใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่บขอยครคัร งเปป็นเหลขาผซูข้เชพที่อพระคคัมภรีรตทรีที่ไมขมรีใคร
รซูข้จคักและไมขมรีชพที่อเสรียง แนขนอนทรีที่พวกสาวกเปป็นคนแบบพวกหลคังในสมคัยนคัรน พวกนคักเรรียนพระ
คคัมภรีรตทรีที่มรีหลคักขข้อเชพที่อแบบดคัรงเดริมกป็เปป็นเชขนนคัรนในปคัจจรุบคัน เราเขข้าใจภาพรวมใหญขของ
ประวคัตริศาสตรตรวมถนงสริที่งตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน ชาวโลกกลคับไมขรซูข้เรพที่องอะไรเลย

กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงยริที่งขนรน พระเยซซูทรงประกาศวขาพระเจข้าพระบริดาไดข้ทรงมอบความ
จรริงดคังกลขาวแกขพระองคต มนรุษยชาตริสขวนใหญขในขณะนดัขึ้นไมขรซูข้วขาพระบรุตรทรงเปป็นผซูข้ใด มรีแตขพระ
บริดาทรีที่ทรงมรีความรซูข้ดคังกลขาว นอกจากนรีร  มรีแตขพระบรุตรเทขานคัรนทรีที่ทรงรซูข้จคักพระบริดาอยขางถของแทข้ แตข
พระเจข้าไดข้ทรงประทานสริทธริแกขพระเยซซูทรีที่จะเปริดเผยความจรริงดคังกลขาวแกขคนเหลขานคัรนทรีที่พระองคต
ทรงประสงคต ซนที่งในกรณรีนรีรคพอ พวกสาวกของพระองคต

ลก 10:23-24 พระองคย์ทรงเหลมียวหลนงไปทางเหลล่าสาวกตรนสเฉพาะแกล่พวกเขาวล่า 
"นนยนย์ตาทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้เหป็นการณย์ซซรื่งพวกทล่านไดด้เหป็นกป็เปป็นสทข 24 เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า 
ศาสดาพยากรณย์หลายคน และกษนตรสยย์หลายองคย์ ปรารถนาจะเหป็นซซรื่งทล่านทนนั้งหลายเหป็นอยผล่นมีนั้ แตล่
เขามสเคยไดด้เหป็น และอยากจะไดด้ยสนซซรื่งทล่านทนนั้งหลายไดด้ยสน แตล่เขามสเคยไดด้ยสน"

อรีกครคัร งทรีที่ในบรริบทนคัรน พระเยซซูทรงหคันไปหาพวกสาวกของพระองคตเปป็นการสขวนตคัวและ
ตรคัสวขา “นคัยนตตาทคัรงหลายทรีที่ไดข้เหป็นการณตซนที่งพวกทขานไดข้เหป็นกป็เปป็นสรุข” ตลอดหลายศตวรรษ มรี
ศาสดาพยากรณตและกษคัตรริยตมากมายทรีที่อยากเหป็นสริที่งทรีที่พวกเขากทาลคังเหป็น นคัที่นคพอ พระเมสสริยาหต
ผซูข้ทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตซนที่งอยซูขตขอหนข้าพวกเขา พวกสาวกของพระองคตมรีสริทธริพริเศษในการ
ไดข้ยรินพระองคตตรคัสและสคัที่งสอน พวกสาวกชขางมรีอภริสริทธริธ อะไรเชขนนรีร  แนขนอนทรีที่พวกเขาไมขเหป็นคขา
มคันอยขางถของแทข้ในตอนนคัรน

ลก 10:25-27 ดผเถสด มมีนนกพระราชบนญญนตสคนหนซรื่งยรนขซนั้นทดลองพระองคย์ทผลถามวล่า 
"อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าจะตด้องทลาประการใดเพรรื่อจะไดด้ชมีวสตนสรนนดรย์เปป็นมรดก" 26 พระองคย์ตรนส
ตอบเขาวล่า "ในพระราชบนญญนตสมมีคลาเขมียนวล่าอยล่างไร ทล่านไดด้อล่านเขด้าใจอยล่างไร" 27 เขาทผลตอบวล่า



"จงรนกองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของเจด้าดด้วยสทดจสตสทดใจของเจด้า ดด้วยสทดกลาลนงและสสนั้นสทด
ความคสดของเจด้า และจงรนกเพรรื่อนบด้านเหมรอนรนกตนเอง"

หลคังจากนคัรน เหตรุการณตทรีที่นขาสนใจเหตรุการณตหนนที่งไดข้เกริดขนรน พระเยซซูไดข้ทรงใชข้สริบสองคน
นคัรนไปทคั ที่วแควข้นกาลริลรีและเจป็ดสริบคนนคัรนไปทคั ที่วแควข้นยซูเดรียแลข้ว นคักกฎหมายคนหนนที่ง (แหขงบคัญญคัตริ
ของโมเสส) ยขอมเคยไดข้ยรินกลรุขมหนนที่งในพวกนรีร เทศนาและอาจไดข้ยรินพระเยซซูเองดข้วย เขาจนงมาเพพที่อ
ทดลองพระองคต ความหมายกป็คพอ เพพที่อทดสอบพระองคต หรพอเพพที่อทดลองและอาจลขอใหข้พระองคต
ตริดกคับดข้วย นคักกฎหมายคนนรีรอาจมรีความคริดทรีที่จะเลขนงานพระเยซซูและหวคังวขาจะยกชซูตคัวเอง ดคังนคัรน
คทาถามของเขาจนงไมขนขาจะมรีความจรริงใจ แตขนขาจะเปป็นเครพที่องมพอทรีที่ใชข้เพพที่อลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับใน
ขข้อปลรีกยขอยทางบคัญญคัตริมากกวขา คทาถามทรีที่วขา “อาจารยตเจข้าขข้า ขข้าพเจข้าจะตข้องททาประการใดเพพที่อจะ
ไดข้ชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก” เปป็นคทาถามทรีที่ถซูกคริดมาดรีทรีเดรียว คทากรริยาทรีที่แปลวขา ทลา (พอยเอะโอ) อยซูข
ในรซูปอดรีตกาลซนที่งสพที่อถนงการกระททาเดรียว ความหมายกป็คพอ ‘ขข้าพเจข้าตข้องททาสริที่งเดทยวใดเพพที่อทรีที่จะไดข้
รคับชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก’ นคักกฎหมายผซูข้ชอบจคับผริดคนนรีร ไมขนขาจะสนใจจรริงๆเกรีที่ยวกคับการรคับชรีวริต
นริรคันดรต เขาสนใจแตขจะหลอกลขอใหข้พระเยซซูตอบผริดตามทรีที่ตนหวคังเพพที่อจะไดข้โจมตรีพระองคต

พระเยซซูทรงปคัดปข้องการลขอใหข้ตริดกคับของคนๆนรีรโดยตรคัสถามวขา พระคคัมภรีรตกลขาวอะไร 
นคักกฎหมายทรีที่โอหคังคนนรีรตอบโดยยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 6:3 และเลวรีนริตริ 19:18 “จงรคัก
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้เปป็นพระเจข้าของเจข้าดข้วยสรุดจริตสรุดใจของเจข้า ดข้วยสรุดก ทาลคังและสริรนสรุดความคริด
ของเจข้า และจงรคักเพพที่อนบข้านเหมพอนรคักตนเอง” คทาตอบของพระเยซซูคขอนขข้างเปป็นปรริศนาและมรี
เลขหตเหลรีที่ยมพอๆกคับทรีที่นคักกฎหมายจอมเจข้าเลขหตคนนรีรพยายามจะเปป็น

ลก 10:28 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านตอบถผกแลด้ว จงกระทลาอยล่างนนนั้นแลด้วทล่าน
จะไดด้ชมีวสต" ในการทรงยอมรคับถนงความถซูกตข้องของขข้อพระคคัมภรีรตทรีที่ถซูกยกมา พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา
 “จงกระททาอยขางนคัรนแลข้วทขานจะไดข้ชรีวริต” เมพที่ออขานเผรินๆมคันอาจดซูเหมพอนสพที่อวขาพระเยซซูก ทาลคัง
สนคับสนรุนเรพที่องความรอดโดยการประพฤตริ แมข้จะภายใตข้พระราชบคัญญคัตริกป็ตาม อยขางไรกป็ตาม 
บรริบทใหญขและหลคักไวยากรณตกป็ไขสริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสจรริงๆใหข้กระจขางแจข้ง ขณะทรีที่นคักกฎหมายคน
นรีร ไดข้ใชข้คทากรริยารซูปอดรีตกาล (ซนที่งสพที่อถนงการกระททาเดรียว) ในการพยายามทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ 



แตขพระเยซซูทรงใชข้รซูปปคัจจรุบคันกาลสทาหรคับคทาวขา กระทลา (พอยเอะโอ) คทาหลคังนรีรสพที่อถนงการกระททาทรีที่
ตขอเนพที่อง ดคังนคัรนสริที่งทรีที่พระเยซซูสพที่อกป็คพอ จงททาสริที่งเหลขานรีร ใหข้ไดข้ตลอด และทขานจะมรีชรีวริต กลขาวอรีกนคัย
หนนที่ง จงรคักษาพระราชบคัญญคัตริใหข้ไดข้ทคัรงหมด อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีมนรุษยตคนใดเคยรคักษาพระราช
บคัญญคัตริไดข้เลยและนคัที่นแหละประเดป็นสทาคคัญ การรคักษาพระราชบคัญญคัตริดคังทรีที่นคักกฎหมายคนนรีรหวคัง
ไวข้กป็เปป็นเหมพอนทางตคันเพราะธรรมชาตริมนรุษยตทรีที่บาปหนา นคักกฎหมายทรีที่ยะโสคนนรีร ไดข้พยายามทรีที่
จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับ แตขพระเยซซูไมขเพรียงทรงเลขนงานชายผซูข้นรีร กลคับเทขานคัรน แตขในการททาเชขนนคัรน
พระองคตยคังทรงสพที่อถนงสภาพทรีที่หลงหายของเขาดข้วย

ลก 10:29 แตล่คนนนนั้นปรารถนาจะแกด้ตนวจซงทผลพระเยซผวล่า "แลด้วใครเปป็นเพรรื่อนบด้าน
ของขด้าพเจด้า" ชายผซูข้นรีร ยคังพยายามทรีที่จะหาเหตรุเขข้าขข้างตคัวเองตขอไป เมพที่อพซูดถนงการรคักเพพที่อนบข้าน
เหมพอนรคักตคัวเอง เขากป็ถามกลคับวขา “แลข้วใครเปป็นเพพที่อนบข้านของขข้าพเจข้า” นรีที่จนงเปป็นทรีที่มาของคทา
อรุปมาอคันเลพที่องชพที่อทรีที่สรุดเรพที่องหนนที่งของพระเยซซู คพอ เรพที่องชาวสะมาเรรียทรีที่ดรี เราควรหมายเหตรุไวข้ว ขา คทา
อรุปมาเรพที่องนรีร เปป็นคทาตอบใหข้กคับการกดดคันไมขหยรุดยคัรงของนคักกฎหมายทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีร
นรีที่สพที่อเพริที่มเตริมวขานคักกฎหมายคนนรีรถซูกนทาเสนอในรซูปของตคัวละครสองคนแรกทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบ
ธรรมในคทาอรุปมานรีร  มรีแตขชาวสะมาเรรียทรีที่จริตใจดรี และมรีฐานะดข้อยกวขาทางสคังคมทรีที่แสดงออกวขาเปป็น
เพพที่อนบข้านอยขางแทข้จรริง ปรุโรหริตและเลวรีทรีที่โอข้อวด (ซนที่งเปป็นเพพที่อนรขวมอาชรีพเดรียวกคับนคักกฎหมายคน
นรีร ) ไมขใชขเพพที่อนบข้านทรีที่ดรีอยขางแนขนอน พระเยซซูจนงทรงสพที่อชคัดเจนวขาชายผซูข้นรีร  ถนงแมข้จะเปป็นคนเครขง
ศาสนา นขาเลพที่อมใส และมพอถพอสากปากถพอศรีล แตขเขากป็มรีใจแขป็งกระดข้างไดข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริ 
และเขาจนงไมขไดข้อยซูขในกลรุขมคนทรีที่จะไดข้รคับชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก

ลก 10:30-37 พระเยซผตรนสตอบวล่า "มมีชายคนหนซรื่งลงไปจากกรทงเยรผซาเลป็มจะไปยนงเมรอง
เยรมีโค และเขาถผกพวกโจรปลด้น โจรนนนั้นไดด้แยล่งชสงเสรนั้อผด้าของเขาและททบตมี แลด้วกป็ละทสนั้งเขาไวด้เกรอบ
จะตายแลด้ว 31 เผอสญปทโรหสตคนหนซรื่งเดสนลงไปทางนนนั้น เมรรื่อเหป็นคนนนนั้นกป็เดสนเลยไปเสมียอมีกฟาก
หนซรื่ง 32 คนหนซรื่งในพวกเลวมีกป็ทลาเหมรอนกนน เมรรื่อมาถซงทมีรื่นนรื่นและเหป็นแลด้วกป็เลยไปเสมียอมีกฟากหนซรื่ง
33 แตล่ชาวสะมาเรมียคนหนซรื่งเมรรื่อเดสนมาถซงคนนนนั้น ครนนั้นเหป็นแลด้วกป็มมีใจเมตตา 34 เขด้าไปหาเขาเอาผด้า
พนนบาดแผลใหด้ พลางเอานลนั้ามนนกนบนลนั้าองทล่นเทใสล่บาดแผลนนนั้น แลด้วใหด้เขาขซนั้นขมีรื่สนตวย์ของตนเองพามา



ถซงโรงแรมแหล่งหนซรื่ง และรนกษาพยาบาลเขาไวด้ 35 วนนรทล่งขซนั้นเมรรื่อจะไป เขากป็เอาเงสนสองเดนารสอนน
มอบใหด้เจด้าของโรงแรม บอกเขาวล่า `จงรนกษาเขาไวด้เถสด และเงสนทมีรื่จะเสมียเกสนนมีนั้ เมรรื่อกลนบมาฉนนจะ
ใชด้ใหด้ 36 ในสามคนนนนั้น ทล่านคสดเหป็นวล่า คนไหนปรากฏวล่าเปป็นเพรรื่อนบด้านของคนทมีรื่ถผกพวกโจร
ปลด้น" 37 เขาทผลตอบวล่า "ครอคนนนนั้นแหละทมีรื่ไดด้แสดงความเมตตาแกล่เขา" พระเยซผจซงตรนสกนบเขา
วล่า "ทล่านจงไปทลาเหมรอนอยล่างนนนั้นเถสด"

คทาอรุปมาเรพที่องชาวสะมาเรรียทรีที่ดรีนรีร เปป็นเรพที่องทรีที่เราครุข้นเคยจรริงๆ การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็
ใชข้กคับนคักศาสนามพออาชรีพทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้าง นคั ที่นคพอ นคักกฎหมายคนนรีร  พวกนคักกฎหมายในสมคัย
นคัรนในแควข้นยซูเดรียเปป็นพวกทรีที่ตรีความพระราชบคัญญคัตริของโมเสสเปป็นอาชรีพ พวกเขาเปป็นทรีที่รซูข้จคักใน
ฐานะธรรมาจารยตดข้วย พวกเขาททางานรขวมมพอกคับพวกปรุโรหริตและพวกฟารริสรีในการเปลรีที่ยนแปลง 
เพริที่มเตริม และตคัดทอนพระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภรีรตเดริม นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาปรุโรหริตและเลวรีทรีที่ใจจพด
ใจดทาเปป็นแบบฉบคับเฉพาะของเพพที่อนรขวมอาชรีพของพวกเขา นคัที่นคพอ พวกนคักกฎหมายและ            
ธรรมจารยต

เหยพที่อทรีที่เคราะหตรข้ายซนที่งถซูกปลข้นกลางทางคนนรีรถซูกสพที่อชคัดเจนวขาเปป็นยริวคนหนนที่ง เพราะวขาตอน
นคัรนเขากทาลคังเดรินทางจากกรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังเมพองเยรรีโค พวกนคักศาสนามพออาชรีพทรีที่ใชข้พระราช
บคัญญคัตริของโมเสสไมขแสดงความกรรุณาตขอเขาเลย ถนงแมข้เขาจะเปป็นยริวกป็ตาม แตขชาวสะมาเรรียทรีที่มรี
ฐานะทางสคังคมดข้อยกวขาคนหนนที่ง ซนที่งพวกยริวแสดงความดซูแคลนอยขางเปริดเผย ไดข้แสดงความกรรุณา
ตขอเขา เขาไมขเพรียงแวะเพพที่อชขวยเหลพอชายผซูข้เคราะหตรข้ายคนนรีร เทขานคัรน แตขยคังอรุตสขาหตเสรียสละตคัวเองมา
ชขวยเหลพอชายผซูข้นรีร ดข้วย ถนงแมข้ชายผซูข้เคราะหตรข้ายจะเปป็นยริวและเขาเองเปป็นชาวสะมาเรรียกป็ตาม

พระเยซซูจนงทรงหคันมาหาคซูขปรคับของพระองคต คพอ นคักกฎหมายคนนรีร  และตรคัสถามวขา คน
ไหนเปป็นเพพที่อนบข้านจรริงๆ ชายคนนคัรนตอบไดข้เพรียงวขา “คพอคนนคัรนแหละทรีที่ไดข้แสดงความเมตตาแกข
เขา” คทาตอบของพระเยซซูนคัรนกป็ทริที่มแทงใจเขา “ทขานจงไปททาเหมพอนอยขางนคัรนเถริด” นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
นคักศาสนามพออาชรีพคนนรีร ยคังขาดครุณธรรมขข้อนรีรทรีที่เขาอข้างวขามรี ถนงแมข้จะเปป็นคนทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบ
ธรรม แตขเขากป็ไดข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริในเรพที่องการขาดความเมตตา เขาจนงถซูกปรคับโทษในฐานะ
เปป็นผซูข้ละเมริดพระราชบคัญญคัตริ



ลก 10:38-42 และตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กนบเหลล่าสาวกกลาลนงเดสนทางไป พระองคย์จซงทรง
เขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่งหนซรื่ง มมีผผด้หญสงคนหนซรื่งชรรื่อมารธาตด้อนรนบพระองคย์ไวด้ในเรรอนของเธอ  39 มาร
ธามมีนด้องสาวชรรื่อมารมียย์ มารมียย์กป็นนรื่งใกลด้พระบาทพระเยซผฟนงถด้อยคลาของพระองคย์ดด้วย 40 แตล่มารธา
ยทล่งในการปรนนสบนตสมากจซงมาทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ไมล่สนพระทนยหรรอ ซซรื่งนด้อง
สาวของขด้าพระองคย์ปลล่อยใหด้ขด้าพระองคย์ทลาการปรนนสบนตสแตล่คนเดมียว ขอพระองคย์สนรื่งเขาใหด้มา
ชล่วยขด้าพระองคย์เถสด" 41 แตล่พระเยซผตรนสตอบเธอวล่า "มารธา มารธา เออ๋ย เธอกระวนกระวายและ
รด้อนใจดด้วยหลายสสรื่งนนก 42 สสรื่งซซรื่งตด้องการนนนั้นมมีแตล่สสรื่งเดมียว มารมียย์ไดด้เลรอกเอาสล่วนดมีนนนั้น ใครจะชสง
เอาไปจากเธอไมล่ไดด้”

เหตรุการณตสรุดทข้ายของบทนรีร  ในรซูปแบบทรีที่นรุขมนวลกวขา กป็พซูดถนงความผริดพลาดแบบคลข้ายๆ
กคัน “หมซูขบข้านแหขงหนนที่ง” ทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีรกป็คพอ หมซูขบข้านเบธานรีซนที่งอยซูขชายขอบดข้านตะวคันออกของกรรุง
เยรซูซาเลป็มซนที่งเปป็นทรีทๆี่ มารรียตและมารธาอาศคัยอยซู ข ดซู ยอหตน 11:1 มารรียตนคัที่งลงและซนมซคับสริที่งทรีที่พระเยซซู
สคัที่งสอน ในทางกลคับกคัน มารธาพรีที่สาวของเธอกป็สาละวนอยซูขกคับการเปป็นเจข้าบข้านทรีที่ดรี เธอยรุขงกคับงาน
ครคัวและเสดิรย์ฟของวขางและอาหาร มารรียตสนใจสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นฝขายวริญญาณ มารธากคังวลกคับความ
จทาเปป็นตขางๆในโมงนคัรน นอกจากนรีร  มารธากป็เรริที่มโมโหทรีที่มารรียตปลขอยใหข้เธอจคัดการเรพที่องงานครคัว
ขณะทรีที่เธอนคัที่งฟคังแทบพระบาทพระเยซซูสบายๆ เธอเขข้าไปหาพระเยซซูและบขนเกรีที่ยวกคับการทรีที่นข้อง
สาวของเธอหนรีงานมาและขอใหข้พระองคตสคัที่งมารรียตใหข้ลรุกขนรนมาชขวยงานบข้าง นรีที่สพที่อถนงการสคังเวชตคัว
เองดข้วยเชขนกคันในสขวนของมารธา

พระเยซซูทรงพยายามทรีที่จะแกข้ไขความแตกตขาง นรีที่สพที่อวขาการทรีที่พระองคตทรงเรรียกมารธาสอง
ครคัร งนคัรนเปป็นการตทาหนริแบบนรุขมนวลและอขอนโยน โดยเกพอบจะในนทราเสรียงถอนหายใจเลย พระเยซซู
ทรงเขข้าใจวขามารธา “กระวนกระวายและรข้อนใจดข้วยหลายสริที่งนคัก” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระองคต
ทรงรคับรซูข้วขานางมรีหลายเรพที่องใหข้กคังวลและเปป็นหขวงในฐานะเปป็นเจข้าบข้านทรีที่ดรี อยขางไรกป็ตาม พระองคต
ทรงบขงบอกอยขางนรุขมนวลวขาบางสริที่งกป็สทาคคัญกวขาสริที่งอพที่นๆ นคัที่นคพอ “สริที่งซนที่งตข้องการนคัรนมรีแตขสริที่งเดรียว”
(นคัที่นคพอ สริที่งทรีที่จทาเปป็น) มารรียตไดข้เลพอกเอา “สขวนดรีนคัรน” นคัที่นคพอ การตคัดสรินใจเลพอกทรีที่ฉลาดกวขาในการ



นคัที่งใกลข้พระบาทพระเยซซู ความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่ถซูกถขายทอดใหข้นคัรน “ใครจะชริงเอาไปจากเธอไมข
ไดข้”

นรีที่สพที่อวขาถนงแมข้บขอยครคัร งชรีวริตเรามรีเรพที่องใหข้ตข้องกคังวลและมรีสริที่งจทาเปป็นหลายอยขาง แตขเรพที่องฝขาย
วริญญาณกป็สทาคคัญกวขา ถนงแมข้จะกระททาผริดในระดคับทรีที่รรุนแรงนข้อยกวขามาก แตขมารธากป็เหมพอนกคับนคัก
กฎหมายคนนคัรนทรีที่สนใจแตขเรพที่องภายนอกและพลาดเรพที่องฝขายวริญญาณไป มารรียตเลพอกอยขางหลคังโดย
ใชข้สตริปคัญญา นคัที่นจะเปป็นสริที่งทรีที่คงอยซูขไปตลอดกาล

*****
ภนพรวมของลลกน 11: ครซที่งแรกของลถูกา 11 มทคสาสอนสสาคดัญๆหลายประการขององคย์พระผถูว้

เปป็นเจว้าของเราในเรชที่องการอธดิษฐาน จากนดัขึ้นพระองคย์ทรงขดับผทออกและอธดิบายเกทที่ยวกดับอาณาจดักร
ของซาตานและจบุดจบของมดัน เนชขึ้อหาสย่วนหลดังของลถูกา 11 มทความโดดเดย่นเพราะวย่าพระเยซถูทรง
ตสาหนดิพวกชนชดัขึ้นสถูงททที่เครย่งศาสนาและหนว้าซชที่อใจคดในสมดัยนดัขึ้น มดันเตป็มไปดว้วยความตซงเครทยด
และการโตว้เถทยง พระเยซถูทรงถอดหนว้ากากพวกนดักศาสนาททที่โอว้อวดและทสาตดัวนย่าเลชที่อมใสและ
พวกเขากป็ไมย่ชอบททที่พระองคย์ทรงทสาเชย่นนดัขึ้น

ลก 11:1 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงอธสษฐานอยผล่ในทมีรื่แหล่งหนซรื่ง พอจบแลด้วสาวกของ
พระองคย์คนหนซรื่งทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขอสอนพวกขด้าพระองคย์ใหด้อธสษฐาน เหมรอน
ยอหย์นไดด้สอนพวกศสษยย์ของตน" เวลามริไดข้ถซูกระบรุไวข้นอกเสรียจากวขาพระเยซซูก ทาลคังอธริษฐาน “อยซูข
ในทรีที่แหขงหนนที่ง” มคันอาจเรรียงตามลทาดคับเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนในหนคังสพอเลขมนรีรหรพอไมขกป็เปป็นเวลาอพที่น
กป็ไดข้ ไมขวขาจะในกรณรีใด เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่พซูดถนงชรีวริตในการอธริษฐานของพระเยซซู สริที่งทรีที่ปรากฏ
ชคัดเจนถซูกพซูดถนง พระเยซซูทรงใชข้เวลาในการอธริษฐานซนที่งสทาคคัญสทาหรคับพระองคตเพราะวขาพระองคต
เองทรงเปป็นพระเจข้า ไมขวขาความเปป็นมนรุษยตหรพอความเปป็นพระเจข้าของพระองคตมรีสขวนรขวมในการ
อธริษฐานกป็ไมขใชขเรพที่องสทาคคัญ พระเยซซูทรงใชข้เวลาเยอะในการมรีสามคัคครีธรรมก คับพระบริดาผซูข้สถริตใน
สวรรคตของพระองคต นรีที่จนงเปป็นแบบอยขางสทาหรคับเรา

เมพที่อรซูข้เชขนนคัรน พวกสาวกจนงเขข้ามาเฝข้าพระองคตและขอพระองคตใหข้ทรงสอนพวกเขา
อธริษฐาน เหป็นไดข้ชคัดวขา ยอหตน (ผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา) ไดข้ททาแบบเดรียวกคันกคับพวกศริษยตของเขา เราควร
หมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาพวกสาวกมริไดข้ถามพระเยซซูเกรีที่ยวกคับวริธรีการเทศนา วริธรีเรรียนพระคคัมภรีรต หรพอวริธรี



ททาการอคัศจรรยตตขางๆ แตขพวกเขาถามพระองคตถนงวริธรีการอธริษฐาน ดคังนคัรนความสทาคคัญของการ
อธริษฐานจนงถซูกเนข้นยทรา

ลก 11:2-4 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "เมรรื่อทล่านอธสษฐานจงวล่า `ขด้าแตล่พระบสดาของขด้า
พระองคย์ทนนั้งหลาย ผผด้สถสตในสวรรคย์ ขอใหด้พระนามของพระองคย์เปป็นทมีรื่เคารพสนกการะ ขอใหด้
อาณาจนกรของพระองคย์มาตนนั้งอยผล่ นลนั้าพระทนยของพระองคย์สลาเรป็จในสวรรคย์อยล่างไร กป็ใหด้สลาเรป็จบน
แผล่นดสนโลกเหมรอนกนนอยล่างนนนั้น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจลาวนนแกล่ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลาย
ททกๆวนน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผสดของขด้าพระองคย์ทนนั้งหลาย ดด้วยวล่าขด้าพระองคย์ยกความผสดของ
ททกคนทมีรื่ทลาผสดตล่อขด้าพระองคย์นนนั้น ขออยล่าทรงนลาขด้าพระองคย์เขด้าไปในการทดลอง แตล่ขอใหด้ขด้า
พระองคย์พด้นจากความชนรื่วรด้าย'"

พระเยซซูทรงตอบกลคับดข้วยสริที่งทรีที่เรรียกกคันตามประเพณรีวขา คทาอธริษฐานขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
อยขางไรกป็ตาม บรริบทกป็แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขาสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงเสนอนคัรนเปป็นคทาอธริษฐานตคัวอยขาง 
หรพอเปป็นตคัวอยขางของวริธรีทรีที่ผซูข้เชพที่อทคัรงหลายควรอธริษฐาน ดคังนคัรนจนงมรีวลรีทรีที่วขา “เมพที่อทขานอธริษฐาน จง
วขา” มคันไมขใชขคทาสคัที่งใหข้ทของคทาอธริษฐานนรีรซทร าๆเหมพอนอยขางทรีที่หลายกลรุขมศาสนากระททาจนถนงทรุกวคัน
นรีร  แตขพระเยซซูทรงนทาเสนอโครงรขางครขาวๆของคทาอธริษฐานตคัวอยขางตขางหาก

คทาอธริษฐานตคัวอยขางนรีร เรริที่มตข้นดข้วยการทซูลเรรียกพระเจข้าในสวรรคต พระองคตทรงถซูกเรรียกวขา 
พระบริดา ซนที่งสพที่อถนงความเปป็นบรุตรของผซูข้ทรีที่ทซูลขอ นรีที่สพที่อวขาคนทรีที่ไมขไดข้เปป็นบรุตรคนหนนที่งของพระเจข้า
ผขานทางพระครริสตต (ดซู ยอหตน 1:12) กป็ไมขมรีสริทธริธ เขข้ามาอยซูขตขอหนข้าพระเจข้า จากนคัรนคทาอธริษฐานนรีรกป็
เรริที่มตข้นโดยการสรรเสรริญพระเจข้า คทาทรีที่แปลวขา เปป็นทมีรื่เคารพสนกการะ (ฮากดิอดัดโซ) ในความหมาย
พพรนๆทรีที่สรุด กป็หมายถนงการถซูกชทาระแยกตคัรงไวข้ มคันสพที่อถนงแนวคริดเรพที่องความบรริสรุทธริธ โดยตรง ดคังนคัรน 
พระเยซซูจนงทรงอธริษฐานวขา ‘พระนามของพระองคตนคัรนบรริสรุทธริธ ’ มคันจนงเปป็นรซูปแบบหนนที่งของการ
สรรเสรริญ จากนคัรนพระองคตกป็ทรงทซูลขอนทราพระทคัยของพระเจข้า “ขอใหข้อาณาจคักรของพระองคตมา
ตคัรงอยซูข นทร าพระทคัยของพระองคตสทาเรป็จในสวรรคตอยขางไร กป็ใหข้สทาเรป็จบนแผขนดรินโลกเหมพอนกคัน
อยขางนคัรน” นรีที่สพที่อถนงการยอมใหข้เปป็นไปตามนทราพระทคัยของพระเจข้า ดคังนคัรน ชรีวริตการอธริษฐานแตขละ



วคันของเราจนงควรเปป็นการยอมตามนทราพระทคัยของพระเจข้าอยขางตขอเนพที่อง นคัที่นคพอ ไมขใชขตามใจ
ปรารถนาของขข้าพระองคต แตขใหข้เปป็นไปตามนทราพระทคัยของพระองคต

จากนคัรนพระเยซซูทรงสอนเราใหข้นทาเสนอความจทาเปป็นตขางๆของเราตขอพระบริดาผซูข้สถริตใน
สวรรคตของเรา “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจทาวคันแกขขข้าพระองคตทคัรงหลายทรุกๆวคัน” นรีที่สพที่อถนง
การดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อ เมพที่อเรานทาเสนอความจทาเปป็นตขางๆของเราตขอพระเจข้า เรากป็วางใจ
พระองคตและนคัที่นกป็เปป็นการดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อ

พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “ขอทรงโปรดยกบาปผริดของขข้าพระองคตทคัรงหลาย ดข้วยวขาขข้า
พระองคตยกความผริดของทรุกคนทรีที่ททาผริดตขอขข้าพระองคตนคัรน” หากไมขใชขดข้วยเหตรุผลอพที่นแลข้ว นรีที่กป็เปป็น
คทาอธริษฐานแบบอยขางทรีที่ดรีแบบหนนที่ง พระเยซซูทรงไมขมรีบาป การทรีที่พระองคตตรคัสถนงการขอการยก
โทษเหป็นไดข้ชคัดวขามรีไวข้เพพที่อประโยชนตของพวกสาวก นรีที่จนงสพที่อชคัดเจนถนงการขอการยกโทษบาป
อยขางตขอเนพที่องเหมพอนทรีที่ระบรุไวข้ใน 1 ยอหตน 1:9 ถนงแมข้เราไดข้รคับการยกโทษบาปทคัรงหมดแลข้วใน
ตทาแหนขงของเราในพระครริสตต แตขความบาปกป็ยคังททาใหข้ชรีวริตของเราแปดเปพร อนไดข้อยซูข ดคังนคัรน เราจนง
ตข้องสารภาพบาปและขอการยกโทษเพพที่อทรีที่จะมรีสามคัคครีธรรมกคับพระเจข้าไดข้ นรีที่สพที่อดข้วยวขา เราควร
เตป็มใจทรีที่จะยกโทษคนเหลขานคัรนทรีที่ตริดคข้างเรา ถนงแมข้คทาทรีที่แปลวขา ทลาผสด (ออเฟะอดิโล) มรีความหมายวขา
‘เปป็นหนรีรอรีกคน’ แตขนรีที่กป็สพที่อเรพที่องการยกโทษการกระททาผริดของผซูข้อพที่นมากกวขา นรีที่สพที่ออรีกถนงเงพที่อนไข
เรพที่องการมรีใจยกโทษใหข้ในสขวนของเราเพพที่อทรีที่พระเจข้าจะทรงยกโทษใหข้เราในสขวนของพระองคย์

สรุดทข้าย มรีคทาขอสองประการ คทาขอแรกคพอ การขอการทรงนทา “ขออยขาทรงนทาขข้าพระองคต
เขข้าไปในการทดลอง” คทาทรีที่แปลวขา การทดลอง (เพะอดิราสมอส) จรริงๆแลข้วหมายถนง ‘การทดสอบ’
หรพอ ‘ความยากลทาบากตขางๆ’ มคันอาจแปลไดข้อรีกวขา ‘ขออยขาทรงนทาเราเขข้าในความยากลทาบาก
ตขางๆ’ สรุดทข้ายในขขาวประเสรริฐของลซูกา มรีคทาขอเรพที่องการชขวยใหข้พข้นจากความชคั ที่วรข้าย คทาทรีที่แปลวขา 
ความชนรื่วรด้าย (พอเนรอส) มรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ‘ความเดพอดรข้อน’ ซนที่งนขาจะใชขความหมายตรง
นรีร  ดคังนคัรน เนพรอหาสขวนทข้ายของคทาอธริษฐานตคัวอยขางนรีร จนงเปป็น ‘ขออยขาทรงนทาเราเขข้าในความยาก
ลทาบากตขางๆ แตขขอทรงชขวยเราใหข้พข้นจากความเดพอดรข้อน’

ลก 11:5-8 พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ผผด้ใดในพวกทล่านมมีมสตรสหายคนหนซรื่ง และจะไป
หามสตรสหายนนนั้นในเวลาเทมีรื่ยงครนพผดกนบเขาวล่า `เพรรื่อนเออ๋ย ขอใหด้ฉนนยรมขนมปนงสามกด้อนเถสด 



6 เพราะเพรรื่อนของฉนนคนหนซรื่งเพสรื่งเดสนทางมาหาฉนน และฉนนไมล่มมีอะไรจะใหด้เขารนบประทาน' 
7 ฝล่ายมสตรสหายทมีรื่อยผล่ขด้างในจะตอบวล่า `อยล่ารบกวนฉนนเลย ประตผกป็ปสดเสมียแลด้ว ทนนั้งพวกลผกกป็นอน
รล่วมเตมียงกนบฉนนแลด้ว ฉนนจะลทกขซนั้นหยสบใหด้ทล่านไมล่ไดด้' 8 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า แมด้เขาจะไมล่ลทก
ขซนั้นหยสบใหด้คนนนนั้นเพราะเปป็นมสตรสหายกนน แตล่วล่าเพราะวสงวอนมากเขด้า เขาจซงจะลทกขซนั้นหยสบใหด้
ตามทมีรื่เขาตด้องการ

ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งเกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตขอไป 
พระองคตทรงนทาเสนอเรพที่องของชายผซูข้หนนที่งทรีที่ไปหาเพพที่อนบข้านของตนตอนเทรีที่ยงคพนและขอขนมปคัง
สามกข้อน (เพพที่อนฝซูงโผลขมากลางดนกและเขาไมขมรีอะไรจะรคับรองคนเหลขานคัรน) เพพที่อนบข้านของเขาทรีที่
ถซูกปลรุกใหข้ตพที่นจากหลคับกป็ไมขใหข้ความรขวมมพอ เขาบอกใหข้ชายคนนรีรไปเสรีย เขาปริดบข้านแลข้วสทาหรคับ
คพนนคัรน ครอบครคัวเขาหลคับกคันหมดแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาในหข้องเดรียวกคันและอาจบนเตรียงเดรียวกคันดข้วย
วลรีทรีที่วขา “ฉคันจะลรุกขนรนหยริบใหข้ทขานไมขไดข้” มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ฉคันลรุกขนรนไมขไดข้แลข้ว’

หลคังจากแสดงภาพเหตรุการณตแลข้ว พระเยซซูกป็ทรงนทาเสนอประเดป็นของพระองคตตขอไป 
เพพที่อนบข้านทรีที่งขวงเหงาหาวนอนไมขเตป็มใจทรีที่จะใหข้ความชขวยเหลพอถนงแมข้วขาคนทรีที่มาเคาะประตซูเปป็น
เพพที่อนของเขากป็ตาม อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสวขา “แตขวขาเพราะวริงวอนมากเขข้า เขาจนงจะลรุกขนรน
หยริบใหข้ตามทรีที่เขาตข้องการ” คทาทรีที่แปลวขา วสงวอนมากเขด้า (อาไนเดะเอทย) เปป็นกรุญแจไขคทาอรุปมาเรพที่อง
นรีร  มคันมรีความหมายตรงตคัววขา ‘โดยไมขละอาย’ หรพอ ‘ความไรข้ยางอาย’ นรีที่สพที่อถนงการตพตอไมขเลริก เพพที่อน
บข้านขรีร เซาผซูข้นรีร ไดข้ปฏริเสธคทาขอของเขาไปแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาคนทรีที่มาเคาะประตซูยคังรข้องขอตขอไป 
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ  เพพที่อนบข้านทรีที่เดพอดรข้อนผซูข้นรีร ยคังเคาะประตซูและอข้อนวอนเพพที่อนบข้านขรีร เซาของ
เขาตขอไปไมขหยรุดจนกระทคั ที่งเขาลรุกขนรนมาชขวยเขาจนไดข้

ลก 11:9-10 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จงขอแลด้วจะไดด้ จงหาแลด้วจะพบ จงเคาะแลด้วจะ
เปสดใหด้แกล่ทล่าน 10 เพราะวล่าททกคนทมีรื่ขอกป็จะไดด้ ททกคนทมีรื่แสวงหากป็จะพบ และททกคนทมีรื่เคาะกป็จะเปสด
ใหด้เขา

พระเยซซูตรคัสสคัที่งสอนเกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตขอไป การประยรุกตตใชข้จนงปรากฏชคัดเจน ใน
บรริบทของมริตรสหายทรีที่ตพตอไมขเลริกคนนรีร  พระเยซซูทรงสอนวขา “จงขอแลข้วจะไดข้ จงหาแลข้วจะพบ จง



เคาะแลข้วจะเปริดใหข้แกขทขาน” การผคันคทากรริยาในประโยคนรีรชขวยเราใหข้เขข้าใจไดข้มากทรีที่สรุด ในแตขละ
กรณรี (จงขอ, จงหา, จงเคาะ) คทากรริยาเหลขานรีรถซูกผคันในรซูปปคัจจรุบคันกาล ประธานเปป็นผซูข้กระททา และ
อยซูขในรซูปคทาสคัที่ง รซูปปคัจจรุบคันกาลสพที่อถนงการกระททาทรีที่ตขอเนพที่อง ดคังนคัรน สริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสสอนจรริงๆ
แลข้วกป็คพอ ‘จงขอตขอไปแลข้วจะไดข้’ นคั ที่นสอดคลข้องกคับคทาอรุปมาทรีที่พระองคตเพริที่งตรคัสไปอยขางเหมาะสม
ทรีเดรียว ในคทาอรุปมานคัรนคนทรีที่มาขอกป็ขอตขอไปอยขางเหป็นไดข้ชคัด

พระเยซซูทรงหมายเหตรุเพริที่มเตริมสามดข้านของการอธริษฐาน (1) การขอสทาหรคับความจทาเปป็น
ตขางๆ (2) การแสวงหาการทรงนทา (3) การเคาะเพพที่อใหข้ประตซูถซูกเปริด อยขางไรกป็ตาม ในแตขละกรณรี 
นรีที่สพที่อถนงความจทาเปป็นในการอธริษฐานตขอไป โดยไมขยอมแพข้ ตขอมาพระองคตตรคัสสอนความจรริงนรีร
ตรงๆในลซูกา 18:1 “คนทคัรงหลายควรอธริษฐานอยซูขเสมอ ไมขอขอนระอาใจ”

ลก 11:11-13 มมีผผด้ใดในพวกทล่านทมีรื่เปป็นบสดา ถด้าบทตรขอขนมปนงจะเอากด้อนหสนใหด้เขาหรรอ 
หรรอถด้าขอปลาจะเอางผใหด้เขาแทนปลาหรรอ 12 หรรอถด้าเขาขอไขล่จะเอาแมลงปล่องใหด้เขาหรรอ 

13 เพราะฉะนนนั้น ถด้าทล่านทนนั้งหลายเองผผด้เปป็นคนชนรื่ว ยนงรผด้จนกใหด้ของดมีแกล่บ ทตรของตน ยสรื่งกวล่านนนั้นสนก
เทล่าใด พระบสดาของทล่านผผด้ทรงสถสตในสวรรคย์ จะทรงประทานพระวสญญาณบรสสททธสดิ์แกล่ผผด้ทมีรื่ขอตล่อ
พระองคย์"

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนเกรีที่ยวกคับการอธริษฐานตรงนรีรดข้วยอรีกบทเรรียนจากชรีวริตประจทาวคัน
พระองคตทรงยกตคัวอยขางบรุตรคนหนนที่งทรีที่มาหาบริดาเพพที่อขออาหาร ในกรณรีนรีรคพอ ขนมปคัง ปลา หรพอ
ไขขสคักฟอง บริดาคนไหนจะใหข้กข้อนหรินแกขบรุตรทรีที่มาขอขนมปคัง หรพอบริดาคนไหนจะใหข้งซูเมพที่อบรุตร
ของเขามาขอปลา นอกจากนรีรบริดาคนไหนจะใหข้แมงปของเมพที่อบรุตรของเขามาขอไขข คทาตอบนคัรน
ชคัดเจนอยซูขแลข้ว บริดาทรีที่ดรียขอมจะใหข้แตขสริที่งทรีที่ดรีทรีที่สรุดแกขบรุตรของตน

พระเยซซูจนงทรงประยรุกตตใชข้คทาตอบทรีที่ชคัดเจนนคัรนกคับเรพที่องการอธริษฐาน หากเราทรีที่เปป็นคนบาป
ใหข้สริที่งดรีๆแกขลซูกๆของเรา พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตจะทรงประทานสริที่งทรีที่ดรียริที่งกวขานคัรนสคักเทขาใดเมพที่อ
เราทซูลขอ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงไปไกลยริที่งกวขานคัรนและทรงประยรุกตตใชข้เรพที่องนรีรกคับพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  รซูปกาลของคทาทรีที่แปลวขา ประทาน (ดดิโดมดิ) คพอ อนาคตกาล ดคังนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขา
พระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงเหตรุการณตตขางๆทรีที่ยคังไมขเกริดขนรน ความเชพที่อมโยงกคันระหวขางพระวริญญาณ



บรริสรุทธริธ และการอธริษฐานจนงถซูกสอนอยขางชคัดเจน เมพที่อพริจารณาคทาสอนเกรีที่ยวกคับเรพที่องพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ในพระคคัมภรีรตใหมข พระเยซซูกป็นขาจะกทาลคังหมายถนงการประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  
พระวริญญาณเสดป็จเขข้ามาสถริตภายในตคัวเราเมพที่อเราไดข้รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม การประกอบ
ดข้วยพระวริญญาณไมขไดข้ดทารงอยซูขถาวรและทคั ที่วพระคคัมภรีรตใหมขเราเหป็นวขาปกตริแลข้วมคันเกรีที่ยวขข้องกคับ
การอธริษฐาน ดคังนคัรน บทเรรียนหนนที่งจนงถซูกนทาเสนอทรีที่วขาการอธริษฐานนคัรนมากขอนการประกอบดข้วย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ

ลก 11:14-15 พระองคย์ทรงกลาลนงขนบผมีใบด้ และตล่อมาเมรรื่อผมีออกแลด้ว คนใบด้จซงพผดไดด้ และ
ประชาชนกป็ประหลาดใจ 15 แตล่บางคนในพวกเขาพผดวล่า "คนนมีนั้ขนบผมีออกไดด้โดยใชด้อลานาจของเบ
เอลเซบผลนายผมีนนนั้น"

ลซูกาเลขาถนงอรีกเหตรุการณตหนนที่งโดยไมขระบรุเวลาหรพอสถานทรีที่ๆเฉพาะเจาะจง พระเยซซูทรงขคับ
ผรีตนหนนที่งออกจากชายผซูข้หนนที่งซนที่งผรีนคัรนไดข้ททาใหข้เขาเปป็นใบด้ คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (โคฟอส) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ไมขวของไว ในการไดข้ยรินหรพอการพซูด มคันอาจหมายถนงทคัรงการเปป็นใบข้และการเปป็นหซูหนวก
ตรงนรีรมรีระบรุไวข้วขาหลคังจากนคัรนคนใบข้คนนรีรกป็พซูดไดข้

อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างและชอบจคับผริดกป็กลขาววขาการอคัศจรรยตของ
พระองคตเปป็นฝรีมพอของ “เบเอลเซบซูลนายผรีนคัรน” คทาวขา เบเอลเซบผล ในภาษากรรีก (เบะเอป็ลเสะบถูบ) 
แปลวขา ‘เจข้าแหขงเรพอนนคัรน’ อยขางไรกป็ตาม ในภาษาอาราเมคซนที่งเปป็นทรีที่มาของคทาๆนรีร  มคันหมายความ
วขา ‘เจข้าแหขงแมลงวคัน’ บางคนคริดวขากขอนสมคัยพระคคัมภรีรตใหมข คทานรีรมรีความหมายในเชริงประชด
ประชคันวขา ‘เจข้าแหขงสข้วม’ อยขางไรกป็ตาม นรีที่กป็ประยรุกตตใชข้กคับซาตานอยขางชคัดเจน พวกยริวทรีที่ใจแขป็ง
กระดข้างและชอบจคับผริดจนงถพอวขาการอคัศจรรยตของพระเยซซูเกริดจากฤทธริธ อทานาจของพญามาร

ลก 11:16-20 คนอรรื่นๆทดลองพระองคย์ โดยขอจากพระองคย์ใหด้เหป็นหมายสลาคนญจาก
สวรรคย์ 17 แตล่พระองคย์ทรงทราบความคสดของเขา จซงตรนสกนบเขาวล่า "ราชอาณาจนกรใดๆซซรื่ง
แตกแยกกนนเองกป็จะรกรด้างไป ครนวเรรอนใดๆซซรื่งแตกแยกกนบครนวเรรอนกป็จะลล่มสลาย 18 และถด้า
ซาตานแกล่งแยล่งกนนระหวล่างมนนเอง อาณาจนกรของมนนจะตนนั้งอยผล่อยล่างไรไดด้ เพราะทล่านทนนั้งหลายวล่า
เราขนบผมีออกโดยเบเอลเซบผล 19 ถด้าเราขนบผมีออกโดยเบเอลเซบผลนนนั้น พวกพด้องของทล่านทนนั้งหลาย



ขนบมนนออกโดยอลานาจของใครเลล่า เหตทฉะนนนั้นพวกพด้องของทล่านเองจะเปป็นผผด้ตนดสสนกลล่าวโทษพวก
ทล่าน 20 แตล่ถด้าเราขนบผมีออกดด้วยนสนั้วพระหนตถย์ของพระเจด้า อาณาจนกรของพระเจด้ากป็มาถซงทล่านแลด้ว

ในททานองเดรียวกคัน “คนอพที่นๆทดลองพระองคต โดยขอจากพระองคตใหข้เหป็นหมายสทาคคัญจาก
สวรรคต” ดคังทรีที่เปาโลจะเขรียนไวข้ในเวลาตขอมาวขา พวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อแสวงหาหมายสทาคคัญตขางๆ (1 โค
รรินธต 1:22) เหป็นไดข้ชคัดวขาตรงนรีร เปป็นแบบนคัรนจรริงๆ

เราควรหมายเหตรุไวข้วขา พระเยซซูทรงทราบความคริดของพวกเขา ซนที่งสพที่อถนงความเปป็นพระเจข้า
ของพระองคตอรีกครคัร ง พระองคตจนงทรงใชข้คทาสรุภาษริตงขายๆเพพที่อททาลายความคริดทรีที่บริดเบพอนของคน
เหลขานคัรน ครคัวเรพอนทรีที่แตกแยกยขอมไมขตคัรงอยซูขไดข้ หากซาตานกทาลคังขคับผรีออกจากอาณาจคักรของมคัน 
อาณาจคักรของมคันกป็จะตคัรงอยซูขไมขไดข้นาน พระองคตจนงทรงททาลายขข้อกลขาวหาโงขๆของพวกทรีที่วขา
พระองคตทรง “ขคับผรีออกโดยใชข้อทานาจของเบเอลเซบซูล”

แตขจากนคัรนพระองคตกป็ทรงเลขนงานพวกเขากลคับดข้วยการเหนป็บแนม พระองคตตรคัสถาม
เหมพอนในการโตข้วาทรีวขา “ถข้าเราขคับผรีออกโดยเบเอลเซบซูลนคัรน พวกพข้องของทขานทคัรงหลายขคับมคัน
ออกโดยอทานาจของใครเลขา” พวกยริวททาพริธรีไลขผรีเพพที่อทรีที่จะขคับพวกผรีออก พระองคตจนงตรคัสถามวขา
 ‘หากเราขคับพวกผรีออกโดยใชข้ซาตาน แลข้วพวกทขานขคับผรีออกโดยใชข้วริธรีใด’ วลรีสรุดทข้าย “เหตรุ
ฉะนคัรนพวกพข้องของทขานเองจะเปป็นผซูข้ตคัดสรินกลขาวโทษพวกทขาน” อาจหมายถนงพวกผรีทรีที่ถซูกขคับออก
มา พวกมคันสามารถตคัดสรินไดข้วขาใครเปป็นผซูข้ขคับพวกมคันออกมา พระองคตทรงททาใหข้พวกเขาเปป็น
เหมพอนคนทรีที่โตข้เถรียงในเรพที่องเหลวไหลไรข้สาระ

พระเยซซูจนงทรงชรีร ใหข้เหป็นวขา หากพระองคตทรงขคับพวกผรีออกดข้วยนริรวพระหคัตถตของพระเจข้า 
อาณาจคักรของพระเจข้าในรซูปของพระมหากษคัตรริยตกป็ไดข้มาถนงพวกเขาแลข้ว พระองคตทรงสพที่อชคัดเจน
วขา (1) การอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตเปป็นมาโดยฤทธริธ เดชของพระเจข้า (2) อาณาจคักรของพระเจข้า
ในรซูปของพระมหากษคัตรริยตไดข้มาอยซู ขทขามกลางพวกเขาแลข้ว และ (3) พวกเขาพลาดทคัรงมคันและ
พระองคตไป

ลก 11:21-23 เมรรื่อผผด้มมีกลาลนงมากคนหนซรื่งถรออาวทธเฝด้าบด้านของตนอยผล่ สสรื่งของของเขากป็
ปลอดภนย 22 แตล่เมรรื่อคนมมีกลาลนงมากกวล่าเขามาตล่อสผด้ชนะเขา คนนนนั้นกป็ชสงเอาเครรรื่องอาว ทธทมีรื่เขาไดด้



วางใจนนนั้นไปเสมีย แลด้วแบล่งปนนของทมีรื่เขาไดด้รสบเอาไปนนนั้น 23 ผผด้ทมีรื่ไมล่อยผล่ฝล่ายเรากป็เปป็นปฏสปนกษย์ตล่อเรา 
และผผด้ทมีรื่ไมล่รวบรวมไวด้กนบเรากป็เปป็นผผด้กระทลาใหด้กระจนดกระจายไป

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายเหตรุการณตตอนนรีร โดยกลขาววขา พระองคตผซูข้สถริตในเรานคัรนเปป็นใหญขกวขาผซูข้
นคัรนทรีที่อยซูขในโลก พระองคตทรงยกภาพประกอบของชายทรีที่แขป็งแรงคนหนนที่ง (คพอ ซาตาน) เฝข้า
คฤหาสนตของตน อยขางไรกป็ตาม เมพที่อผซูข้หนนที่งทรีที่แขป็งแรงกวขา (คพอ พระเยซซู) ไดข้มาถนง พระองคตกป็ทรง
ตขอสซูข้ชนะเขาและชริงเอาทรคัพยตของอรีกฝขายไปไดข้ การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา ซาตานและ
อาณาจคักรของมคันไมขอาจตคัรงอยซูขไดข้เมพที่อเจอกคับฤทธริธ เดชของพระเยซซู ดคังนคัรน ผซูข้ทรีที่ไมขอยซูขฝขายพระเยซซูกป็
เปป็นฝขายตขอสซูข้พระองคต คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขรวบรวมผซูข้คนใหข้มาหาพระองคตจรริงๆแลข้วกป็ก ทาลคังททาใหข้
ผซูข้คนกระจคัดกระจายไป นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงพวกนคักศาสนาจอมปลอมทรีที่จรริงๆแลข้วททาใหข้ผซูข้คน
กระจคัดกระจายไปจากพระเจข้ามากกวขาทรีที่จะดนงคนเหลขานคัรนมาหาพระองคต

ลก 11:24-26 เมรรื่อผมีโสโครกออกมาจากผผด้ใดแลด้ว มนนกป็ทล่องเทมีรื่ยวไปในทมีรื่กนนดารเพรรื่อ
แสวงหาทมีรื่หยทดพนก และเมรรื่อไมล่พบมนนจซงกลล่าววล่า `ขด้าจะกลนบไปยนงเรรอนของขด้าทมีรื่ไดด้ออกมานนนั้น' 25
และเมรรื่อมาถซงกป็เหป็นเรรอนนนนั้นกวาดและตกแตล่งไวด้แลด้ว 26 มนนจซงไปรนบเอาผมีอรรื่นอมีกเจป็ดผมีรด้ายกวล่ามนน
เอง แลด้วกป็เขด้าไปอาศนยอยผล่ทมีรื่นนรื่น และในทมีรื่สทดคนนนนั้นกป็เลวรด้ายกวล่าตอนแรก"

คทาอรุปมาเรพที่องตขอมานรีรคขอนขข้างเปป็นปรริศนา อยขางไรกป็ตาม บรริบททรีที่มากขอนหนข้ากป็จะชขวยไข
ความกระจขางใหข้ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อผขานเรพที่องขข้างบนนรีรกป็คพอ ความไรข้ประโยชนตของศาสนา คนมากมาย
เทรีที่ยวสคัที่งสอนคนในนามของศาสนาทคัรงทรีที่จรริงๆแลข้วพวกเขาก ทาลคังททาใหข้ผซูข้คนกระจคัดกระจายไปจาก
พระเจข้ามากกวขาทรีที่จะดนงพวกเขามาหาพระองคต เมพที่อเราเหป็นเชขนนคัรนและในเรพที่องพวกผรีทรีที่ถซูกขคับออก 
พระเยซซูกป็ทรงสอนเพริที่มเตริมถนงเรพที่องนคัรน พระองคตตรคัสถนงผรีตนหนนที่งทรีที่ออกจากชายคนหนนที่ง (อาจออก
ไปอยขางเตป็มใจหรพอไมขกป็ออกแบบหลอกๆผขานทางนคักศาสนาและนคักไลขผรีจอมปลอม)

พอเวลาผขานไป เจข้าผรีตนนคัรนกป็ตคัดสรินใจกลคับเขข้ารขาง (นรีที่สพที่ออรีกครคัร งถนงความปรารถนาทรีที่
ชคัดเจนของพวกผรีทรีที่จะสริงสซูขในรขางกายมนรุษยต) พอกลคับมายคังคนทรีที่เมพที่อกขอนมคันเคยเขข้าสริง “กป็เหป็น
เรพอนนคัรนกวาดและตกแตขงไวข้แลข้ว” คทาสรุดทข้าย (ตกแตล่งไวด้แลด้ว) ททาใหข้เราเหป็นอะไรบางอยขาง มคัน
แปลมาจากคทาวขา คอสเมะโอ ซนที่งหมายถนงเครพที่องสทาอางทรีที่ใชข้แตขงหนข้า นรีที่สพที่อวขาคนๆนรีรทรีที่มคันเคยสริงไดข้



ใชข้ศาสนาเปป็นเครพที่องสทาอางในการปฏริรซูปตคัวเอง อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาไมขมรีการเปลรีที่ยนแปลง
และการถซูกสรข้างใหมขอยขางแทข้จรริงเกริดขนรนเลย ดคังนคัรน เจข้าผรีโสโครกตนนรีรจนงเทรีที่ยวไปรวบรวมพวกผรี
อรีกเจป็ดตนทรีที่รข้ายกาจยริที่งกวขาตคัวมคันเองและพวกมคันกป็ยข้ายเขข้าไปอยซูขในตคัวคนเครขงศาสนาเคราะหตรข้าย
คนนรีร  สภาพในภายหลคังของเขากป็เลวรข้ายยริที่งกวขาตอนแรก นรีที่สพที่อถนงความเปลขาประโยชนตของความ
ชอบธรรมในตคัวเองทรีที่เกริดจากการเครขงศาสนาและการปฏริรซูปตคัวเอง สริที่งเหลขานรีร ไมขมรีอทานาจอะไร
เลยเหนพอพญามาร

ลก 11:27-28 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ยนงตรนสคลาเหลล่านนนั้น มมีผผด้หญสงคนหนซรื่งในหมผล่ประชาชน
รด้องทผลพระองคย์วล่า "ครรภย์ซซรื่งปฏสสนธสพระองคย์และหนวนมทมีรื่พระองคย์เสวยนนนั้นกป็เปป็นสทข" 28 แตล่
พระองคย์ตรนสวล่า "มสใชล่เชล่นนนนั้น แตล่คนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้ยสนพระวจนะของพระเจด้า และไดด้ถรอรนกษาพระ
วจนะนนนั้นไวด้ กป็เปป็นสทข"

ในเวลาเดรียวกคันและบรริบทเดรียวกคันนคัรน หญริงคนหนนที่งไดข้รข้องออกมาและพซูดวขา “ครรภตซนที่ง
ปฏริสนธริพระองคตและหคัวนมทรีที่พระองคตเสวยนคัรนกป็เปป็นสรุข” นางอาจรซูข้จคักหรพอไมขรซูข้จคักนางมารรียตผซูข้
เปป็นมารดาของพระเยซซูกป็ไดข้ ไมขวขาจะยคังไง ดซูเหมพอนนางสรรเสรริญผซูข้ทรีที่ไดข้ใหข้ก ทาเนริดและเลรีรยงดซูพระ
เยซซูมา อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงบขายเบรีที่ยงคทาสรรเสรริญใดๆทรีที่คนจะใหข้แกขมารดาของพระองคต นรีที่
ควรททาใหข้คนเหลขานคัรนทรีที่จะเทริดทซูนและบซูชานางมารรียตไดข้ฉรุกคริด

คทาตอบของพระเยซซูนคัรนทคัรงสคัรนกระชคับและตรงประเดป็น “มริใชขเชขนนคัรน แตขคนทคัรงหลายทรีที่
ไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้า และไดข้ถพอรคักษาพระวจนะนคัรนไวข้ กป็เปป็นสรุข” พระพรของพระเจข้า
จนถนงทรุกวคันนรีรมรีใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่ไมขเพรียงฟคังพระวจนะของพระเจข้าเทขานคัรน แตขยคังกระททาตาม
ดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ถรอรนกษา (ฟถูลาซโซ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ปกปข้อง’ หรพอ ‘ถพอปฏริบคัตริ’ ความ
หมายในบรริบทนรีรกป็คพอ ‘กระททาตาม’ ในททานองเดรียวกคัน พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ตรคัสแบบเดรียวกคันใน
วริวรณต 1:3, 22:7, 14 พระพรของพระเจข้าตลอดทรุกยรุคสมคัยมรีใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคังพระวจนะ
ของพระองคต ความเชพที่อฟคังมรีความสทาคคัญตขอพระเจข้ามากกวขาผซูข้ทรีที่คลอดพระบรุตรของพระองคตทรีที่เมพอง
เบธเลเฮมเสรียอรีก



ลก 11:29-30 เมรรื่อคนทนนั้งปวงประชทมแนล่นขซนั้น พระองคย์ตนนั้งตด้นตรนสวล่า "คนยทคนมีนั้เปป็นคนชนรื่ว
มมีแตล่แสวงหาหมายสลาคนญ และจะไมล่โปรดใหด้หมายสลาคนญแกล่เขา เวด้นไวด้แตล่หมายสลาคนญของโยนาหย์
ศาสดาพยากรณย์เทล่านนนั้น 30 ดด้วยวล่าโยนาหย์ไดด้เปป็นหมายสลาคนญแกล่ชาวนมีนะเวหย์ฉนนใด บทตรมนทษยย์จะ
เปป็นหมายสลาคนญแกล่คนยทคนมีนั้ฉนนนนนั้น

เวลาหรพอสถานทรีที่ไมขไดข้ถซูกระบรุไวข้ แตขมคันอยซูขในบรริบทของเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนกขอน
หนข้าในบทนรีรอยขางแนขนอน พระเยซซูไดข้ทรงตอบขข้อกลขาวหาทรีที่วขาพระองคตทรงขคับผรีออกโดยใชข้
อทานาจของพญามารไปแลข้ว คราวนรีร เมพที่อฝซูงชนแหขกคันมาฟคังพระองคตเพริที่มมากขนรน พระองคตกป็ทรง
เตพอนวขา “คนยรุคนรีร เปป็นคนชคั ที่ว มรีแตขแสวงหาหมายสทาคคัญ” นรีที่นขาจะเปป็นคทาตอบใหข้แกขขข้อ 16 ทรีที่พวก
ยริวทรีที่ชอบจคับผริดขอหมายสทาคคัญจากพระองคตเพพที่อพริสซูจนตสริทธริอทานาจและความเปป็นของแทข้ของ
พระองคต ใน 1 โครรินธต 1:22 เปาโลจะกลขาวในภายหลคังวขาพวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อชอบขอหมายสทาคคัญเปป็น
ปกตริ มคันมรีแตขจะเผยใหข้เหป็นถนงใจทรีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา หมายสลาคนญ (เซเมะอดิ
ออน) มรีความหมายดข้วยวขา ‘การอคัศจรรยต’

ในบรริบทนรีร  พระเยซซูทรงเตพอนวขา หมายสทาคคัญเดรียวเทขานคัรนทรีที่พวกเขาจะไดข้รคับกป็คพอ หมาย
สทาคคัญของโยนาหตศาสดาพยากรณต โยนาหตเปป็นหมายสทาคคัญทรีที่แสดงถนงการพริพากษาใหข้แกขชาวนรีนะ
เวหตฉคันใด “บรุตรมนรุษยตจะเปป็นหมายสทาคคัญแกขคนยรุคนรีรฉคันนคัรน” โยนาหตอยซูขในทข้องปลาวาฬตคัวนคัรน
สามวคันสามคพน (มคัทธริว 12:39-40) นรีที่สพที่อชคัดเจน (โดยเฉพาะจากขขาวประเสรริฐของมคัทธริว) วขาพระ
เยซซูจะทรงอยซูขในอรุโมงคตฝคังศพเปป็นเวลาสามวคันสามคพน หมายสทาคคัญทรีที่ทรงสคัญญาไวข้กป็คพอ การฟพร น
คพนพระชนมตของพระองคต มคันเปป็นหมายสทาคคัญพพรนๆและเปป็นตคัวรคับรองตคัวตนของพระองคตและ
ขข้อความทรีที่พระองคตประกาศ (นรีที่สพที่อดข้วยวขาพระเยซซูทรงอยซูขในอรุโมงคตฝคังศพสามวคันสามคพนจรริงๆ นรีที่
ชขวยหคักลข้างความเชพที่อทรีที่วขาวคันศรุกรตเปป็นวคันทรีที่พระองคตทรงสริรนพระชนมตและบขงบอกวขาวคันนคัรนตข้อง
ถอยหลคังยข้อนไปอรีกในสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรน โดยอาจเปป็นวคันพรุธหรพอวคันพฤหคัสฯ)

ลก 11:31-32 นางกษนตรสยย์ฝล่ายทสศใตด้จะลทกขซนั้นในวนนพสพากษาพรด้อมกนบคนยทคนมีนั้ และจะ
กลล่าวโทษคนในยทคนมีนั้ ดด้วยวล่าพระนางนนนั้นไดด้มาจากทมีรื่สทดปลายแผล่นดสนโลกเพรรื่อจะฟนงสตสปนญญา
ของซาโลมอน และดผเถสด ซซรื่งใหญล่กวล่าซาโลมอนกป็มมีอยผล่ทมีรื่นมีรื่ 32 ชนชาวนมีนะเวหย์จะลทกขซนั้นในวนน



พสพากษาพรด้อมกนบคนยทคนมีนั้ และจะกลล่าวโทษคนในยทคนมีนั้ ดด้วยวล่าชาวนมีนะเวหย์ไดด้กลนบใจใหมล่เพราะ
คลาประกาศของโยนาหย์ และดผเถสด ซซรื่งใหญล่กวล่าโยนาหย์มมีอยผล่ทมีรื่นมีรื่

พระเยซซูตรคัสตขอไปอรีกวขาในวคันพริพากษานคัรน (อาจเปป็นวคันพริพากษาชนชาตริอริสราเอลเมพที่อ
พระครริสตตเสดป็จกลคับมา) นางกษคัตรริยตฝขายทริศใตข้จะ “ลรุกขนรนในวคันพริพากษาพรข้อมกคับคนยรุคนรีร ” นรีที่นขา
จะหมายถนงราชรินรีแหขงเชบา ซนที่งมรีบคันทนกไวข้ในสมคัยซาโลมอน (1 พงศตกษคัตรริยต 10 และ 2 พงศาวดาร
9) นางซนที่งเปป็นกษคัตรริยตของคนตขางชาตริไดข้มาและเหป็นพระวริหารทรีที่ซาโลมอนไดข้สรข้างขนรนถวายแดข
พระเยโฮวาหตพระเจข้า นางจนงกลายเปป็นผซูข้เชพที่อคนหนนที่ง นางในฐานะเปป็นผซูข้เชพที่อคนตขางชาตริจะลรุกขนรน
ในวคันนคัรนเพพที่อใหข้การเปป็นพยานปรคักปรทาพวกผซูข้นทาชาวยริวในชคั ที่วอายรุคนนคัรนเมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมา
เพพที่อพริพากษาชนชาตริอริสราเอล นางไดข้มาฟคังสตริปคัญญาของซาโลมอน แตข “ซนที่งใหญขกวขาซาโลมอ
นกป็มรีอยซูขทรีที่นรีที่” นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงเปป็นใหญขกวขาซาโลมอน ชายทรีที่มรีสตริปคัญญามากทรีที่สรุดเทขาทรีที่
เคยมรีมา

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขา ชนชาวนรีนะเวหต ซนที่งเปป็นคนตขางชาตริ จะลรุกขนรน
เปป็นพยานปรคักปรทาชนชาตริอริสราเอลในวคันนคัรน เพพที่อกลขาวโทษพวกเขา ตอนทรีที่โยนาหตไปประกาศ
ขขาวประเสรริฐทรีที่นคั ที่น ชาวเมพองนรีนะเวหตไดข้กลคับใจใหมขและหคันมาหาพระเจข้า พวกเขาซนที่งเปป็นคนตขาง
ชาตริจะเปป็นพยานในวคันนคัรนสทาหรคับการดทาเนรินคดรีปรคับโทษอริสราเอล โยนาหตซนที่งเปป็นนคักเทศนตไดข้
ไปทรีที่นคั ที่นและชาวนรีนะเวหตทคัรงเมพองไดข้กลคับใจ กระนคัรน “ซนที่งใหญขกวขาโยนาหตมรีอยซูขทรีที่นรีที่” ถนงแมข้เขาอาจ
เปป็นนคักเทศนตทรีที่ยริที่งใหญขทรีที่สรุดในประวคัตริศาสตรตชาวยริว แตขพระองคตผซูข้ทรงประทคับอยซูขทขามกลางพวก
เขาในตอนนคัรนกป็ทรงเปป็นใหญขกวขาเสรียอรีก

ลก 11:33-36 ไมล่มมีผผด้ใดเมรรื่อจทดเทมียนแลด้วจะตนนั้งไวด้ในทมีรื่กลาบนง หรรอเอาถนงครอบไวด้ แตล่ตนนั้งไวด้
บนเชสงเทมียน เพรรื่อคนทนนั้งหลายทมีรื่เขด้ามาจะเหป็นแสงสวล่างไดด้ 34 ตาเปป็นประทมีปของรล่างกาย เหตท
ฉะนนนั้นเมรรื่อตาของทล่านดมี ทนนั้งตนวกป็เตป็มไปดด้วยความสวล่าง แตล่เมรรื่อตาของทล่านชนรื่ว ทนนั้งตนวของทล่านกป็
เตป็มไปดด้วยความมรด 35 เหตทฉะนนนั้น จงระวนงใหด้ดมีไมล่ใหด้ความสวล่างซซรื่งอยผล่ในทล่านเปป็นความมรด
นนรื่นเอง 36 เหตทฉะนนนั้น ถด้ากายทนนั้งสสนั้นของทล่านเตป็มดด้วยความสวล่าง ไมล่มมีทมีรื่มรดเลย กป็จะสวล่างตลอด 
เหมรอนอยล่างแสงสวล่างของเทมียนทมีรื่สล่องมาใหด้ทล่าน"



ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องเทรียนทรีที่ถซูกซขอนไวข้ ความจรริงทรีที่ยริ ที่ง
ใหญขกวขากป็คพอวขา พระองคตผซูข้ทรงเปป็นความสวขางแหขงโลกนรีร ไดข้อยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว กระนคัรน 
พวกเขากป็พยายามททาทรุกวริถรีทางเพพที่อปริดบคังความสวขางนคัรน การเอาเทรียนทรีที่ถซูกจรุดแลข้วไปไวข้ใตข้ถคังกป็
เปป็นการททาเรพที่องโงขๆ ความพยายามของพวกเขาทรีที่จะปริดบคังความสวขางของพระองคตกป็เปป็นเชขนนคัรน

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาทรีที่คลข้ายๆกคันเกรีที่ยวกคับตา วลรีทรีที่วขา “ตาเปป็น
ประทรีปของรขางกาย” มรีความหมายวขา หนว้าตย่างแหขงรขางกายของเราคพอ ดวงตาของเรา มคันเปป็นชของ
ทรีที่เปริดรคับแสงสวขางเขข้ามา พระองคตตรคัสตขอไปวขา เมพที่อตาของเราดท (นคัที่นคพอ สรุขภาพดรี คทาทรีที่แปลเชขน
นคัรน (ฮาพลออบุส) มรีความหมายวขา ‘สมบซูรณต’ หรพอ ‘ปกตริดรี’) เรากป็เหป็นแสงสวขาง (“ทคัรงตคัวกป็เตป็มไป
ดข้วยความสวขาง”) ในทางกลคับกคัน เมพที่อตาขข้างหนนที่งชดัที่ว (นคัที่นคพอ เปป็นโรค) คนๆนคัรนกป็เหป็นแสงนข้อยห
รพอไมขเหป็นแสงสวขางเลยอคันกขอใหข้เกริดความมพดสทาหรคับคนๆนคัรน

ประเดป็นของพระองคตนคัรนงขายนริดเดรียว “เหตรุฉะนคัรน จงระวคังใหข้ดรีไมขใหข้ความสวขางซนที่งอยซูขใน
ทขานเปป็นความมพดนคัที่นเอง” คทาทรีที่แปลวขา ใน (เอป็น) อาจแปลไดข้วขา ‘กคับ’ หรพอ ‘ทขามกลาง’ ในบรริบท
นรีร  พระเยซซูตรคัสเตพอนพวกเขาเกรงวขาความสวขางนคัรนทรีที่อยซูขทขามกลางพวกเขาจะกลายเปป็นความมพด
สทาหรคับพวกเขา พวกผซูข้นทาทางศาสนาในสมคัยนคัรนกป็เปป็นเชขนนคัรนเลย ถนงแมข้วขาพระองคตผซูข้ทรงเปป็น
ความสวขางไดข้สถริตอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว แตขตาฝขายวริญญาณของพวกเขากป็ถซูกปริดไวข้จนมองไมข
เหป็นความสวขางนคัรน ในการปริดบคังความสวขางนคัรน พวกเขาจนงกลายเปป็นคนตาบอดฝขายวริญญาณแลข้ว

ความเหป็นสรุดทข้ายของพระองคตในขข้อ 36 อาจมรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตมากกวขา แนขนอนทรีที่
วขารขางกายแหขงชนชาตริอริสราเอลทคัรงหมดในสมคัยนคัรนมริไดข้เตป็มไปดข้วยความสวขางของพระองคต 
อยขางไรกป็ตาม วคันนคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมาและชนชาตริอริสราเอลทคัรงหมดจะไดข้รคับ
ความรอด เมพที่อถนงตอนนคัรน ทนนั้งกายกป็จะสวล่างตลอด เหมรอนอยล่างแสงสวล่างของเทมียนทมีรื่สล่องมาใหด้
ทล่าน นขาเสรียดายทรีที่วขา คนชคั ที่วอายรุนคัรนจะไมขไดข้เหป็นวคันนคัรน

ลก 11:37-38 เมรรื่อพระองคย์ยนงตรนสอยผล่ คนหนซรื่งในพวกฟารสสมีอด้อนวอนพระองคย์ใหด้เสวย
กนบเขา พระองคย์จซงเสดป็จเขด้าไปทรงเอนพระกายลง 38 ฝล่ายคนฟารสสมีเมรรื่อเหป็นพระองคย์มสไดด้ทรงลด้าง
กล่อนเสวยกป็ประหลาดใจ



ขณะเดรียวกคัน “คนหนนที่งในพวกฟารริสรีอข้อนวอนพระองคตใหข้เสวยกคับเขา พระองคตจนงเสดป็จ
เขข้าไปทรงเอนพระกายลง” คทาทรีที่แปลวขา เสวย (อารดิสตาโอ) ปกตริแลข้วมรีความหมายตรงตคัววขา ‘รคับ
ประทานอาหารเชข้า’ ถนงแมข้ในเวลาตขอมามคันเปลรีที่ยนเปป็นมรีความหมายเพรียง ‘รคับประทานอาหาร’ 
กป็ตาม อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพริจารณาบรริบทของเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนกขอนหนข้าการรคับประทาน
อาหารมพรอนรีร  มคันกป็ไมขนขาใชขเวลาเชข้าตรซูข

เหตรุการณตรคับประทานอาหารมพรอนรีร เปป็นฉากสทาหรคับเหตรุการณตทรีที่เหลพอของบทนรีรทรีที่พระเยซซู
ทรงโจมตรีพวกนคักศาสนาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดในสมคัยนคัรน ดคังทรีที่บคันทนกไวข้ในขข้อ 38 เจข้าบข้านซนที่งเปป็นคน
ฟารริสรีสคังเกตแบบชอบจคับผริดวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงลข้างกขอนเสวย ความแตกตขางในดข้านความเขข้าใจ
เปป็นเรพที่องสทาคคัญ ฟารริสรีคนนรีรไมขไดข้รคังเกรียจเรพที่องสรุขอนามคัยของพระเยซซูหรพอการขาดสรุขอนามคัย แตข
เขาไมขพอใจทรีที่พระเยซซูเพริกเฉยพริธรีชทาระลข้างซนที่งเปป็นขข้อบคังคคับแหขงประเพณรีของพวกยริว ประเพณรีนรีร
จรริงๆแลข้วกป็มรีนคัยเชริงศาสนา นอกจากนรีร  พวกยริวยคังถพอวขาประเพณรีตขางๆของตนมรีฐานะสซูงสขงกวขา
พระราชบคัญญคัตริของพระเจข้าเลยดข้วย พวกเขากป็ไมขตขางจากพวก ‘พระสงฆต’ ในปคัจจรุบคันทรีที่เนข้นยทราวริธรี
การตขางๆทรีที่ถซูกตข้องทางการเมพอง และความยรุตริธรรมทางสคังคม แตขกลคับเพริกเฉยตขอพระวจนะของ
พระเจข้า พวกฟารริสรีใหข้ความสทาคคัญเหลพอเกรินกคับพริธรีชทาระลข้างภายนอก สทาหรคับพวกเขา นรีที่เปป็นความ
ศคักดริธ สริทธริธ ทรีที่แทข้จรริงและเปป็นความบรริสรุทธริธ ของชรีวริต ดคังนคัรน ฟารริสรีคนนรีรตกใจทรีที่พระเยซซูมริไดข้ปฏริบคัตริ
ตามพริธรีชทาระลข้างเองตขอหนข้าคนอพที่นๆกขอนรคับประทานอาหาร

ลก 11:39-41 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสกนบเขาวล่า "เจด้าพวกฟารสสมียล่อมชลาระถด้วยชาม
ภายนอก แตล่ภายในของเจด้าเตป็มไปดด้วยความโลภและความชนรื่วรด้าย 40 คนโฉดเขลา ผผด้ทมีรื่ไดด้สรด้าง
ภายนอกกป็ไดด้สรด้างภายในดด้วยมสใชล่หรรอ 41 แตล่จงใหด้ทานตามซซรื่งเจด้ามมีอยผล่ภายใน และดผเถสด สสรื่ง
สารพนดกป็บรสสททธสดิ์แกล่เจด้าทนนั้งหลาย

ถนงแมข้ชายคนนรีรมริไดข้พซูดอะไร แตขพระเยซซูกป็ทรงทราบความคริดของเขา พระองคตจนงตรคัส
ตอบอยขางรรุนแรง พระองคตตรคัสวขาพวกฟารริสรีหขวงแตขเรพที่องการชทาระลข้างภายนอก พระองคตทรงยก
ภาพประกอบเพพที่อแสดงใหข้เหป็นวขาพวกเขาลข้างภายนอกของถข้วยและถาด แตขภายในกป็ยคังสกปรก
โสโครกอยซูขเหมพอนเดริม ความหมายกป็คพอวขา คนๆหนนที่งอาจลข้างภายนอกของชามหรพอถข้วยทรีที่ใชข้เสริรตฟ
และเพริกเฉยตขอภายในซนที่งสทาคคัญทรีที่สรุด ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขา โดยตรคัสวขา



ภายในพวกเขานคัรน “เตป็มไปดข้วยความโลภและความชคั ที่วรข้าย” คทาทรีที่แปลวขา ความโลภ (ฮารปาเก) มรี
ความหมายวขา การปลข้นสะดม การจรีรปลข้น การขซูขกรรโชก และการฉข้อฉล หลคักๆแลข้วกป็คพอ พระเยซซู
ทรงเทรียบเทขาพวกเขากคับพวกโจรทรีที่ชคั ที่วรข้าย เราตข้องไมขลพมวขาพระองคตก ทาลคังตทาหนริพวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาในสมคัยนคัรน คพอ พวกฟารริสรี

พระองคตมริไดข้หยรุดแคขนคัรน พระองคตตรคัสตขอไปวขา “คนโฉดเขลา ผซูข้ทรีที่ไดข้สรข้างภายนอกกป็ไดข้
สรข้างภายในดข้วยมริใชขหรพอ” คทาทรีที่แปลวขา คนโฉดเขลา (อาฟโรน) ถซูกเลพอกมาเปป็นอยขางดรี มคันไมขไดข้
สพที่อถนงความไมขเอาใจใสขมากเทขากคับ ‘โงขและไมขรซูข้เรพที่องรซูข้ราว’ ประเดป็นของพระองคตทคัรงเรรียบงขายและ
เฉรียบคม พระเจข้าผซูข้ทรงสรข้างภายนอกมนรุษยตกป็ทรงสรข้างภายในดข้วย ดคังนคัรน พวกเขาควรสนใจเรพที่อง
ใจของมนรุษยตมากกวขา

คทาแนะนทาของพระเยซซูนคัรนเรรียบงขาย “แตขจงใหข้ทานตามซนที่งเจข้ามรีอยซูขภายใน” คทาทรีที่แปลวขา 
ทาน (เอะเละเอมอซถูเน) จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘เปรีที่ยมดข้วยเมตตา’ หรพอ ‘เหป็นอกเหป็นใจ’ วลรีทรีที่
วขา “ตามซนที่งเจข้ามรีอยซูข” มรีความหมายตรงตคัววขา ‘สริที่งทรีที่อยซูขภายใน’ กลขาวอรีกนคัยหนนที่ง พระเยซซูตรคัสวขา
 “จงเปรีที่ยมดข้วยเมตตาจากภายใน’ เราตข้องไมขลพมวขานรีที่ยคังอยซูขในบรริบทรวม (กขอนหนข้านคัรนในบทนรีร ) 
ของคนเหลขานคัรนทรีที่วริจารณตพระเยซซูทรีที่ทรงขคับพวกผรีออก พวกฟารริสรีมคัวแตขสนใจเรพที่องการปฏริบคัตริตาม
ประเพณรีภายนอกของพวกยริวมากกวขาการมรีใจเมตตาตขอคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขรอบกายพวกเขา เมพที่อการ
เปลรีที่ยนแปลงจริตใจเกริดขนรน “ดซูเถริด สริที่งสารพคัดกป็บรริสรุทธริธ แกขเจข้าทคัรงหลาย”

ลก 11:42-44 แตล่วสบนตสแกล่เจด้า พวกฟารสสมี ดด้วยวล่าพวกเจด้าถวายสสบชนกหนซรื่งของสะระแหนล่
และขมสนั้นและผนกททกอยล่าง และไดด้ละเวด้นการพสพากษาและความรนกของพระเจด้าเสมีย สสรื่งเหลล่านนนั้น
พวกเจด้าควรไดด้กระทลาอยผล่แลด้ว แตล่สสรื่งอรรื่นนนนั้นกป็ไมล่ควรละเวด้นดด้วย  43 วสบนตสแกล่เจด้า พวกฟารสสมี ดด้วยวล่า
พวกเจด้าชอบทมีรื่นนรื่งอนนมมีเกมียรตสในธรรมศาลาและชอบใหด้เขาคลานนบทมีรื่กลางตลาด 44 วสบนตสแกล่เจด้า พวก
ธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมี คนหนด้าซรรื่อใจคด ดด้วยวล่าเจด้าทนนั้งหลายเปป็นเหมรอนทมีรื่ฝนงศพซซรื่งมสไดด้
ปรากฏ และคนทมีรื่เดสนเหยมียบทมีรื่นนรื่นกป็ไมล่รผด้วล่ามมีอะไร"

การโจมตรีดข้วยความโกรธของพระเยซซูดทาเนรินตขอไป “แตขวริบคัตริแกขเจข้า พวกฟารริสรี ดข้วยวขา
พวกเจข้าถวายสริบชคักหนนที่งของสะระแหนขและขมริรนและผคักทรุกอยขาง และไดข้ละเวข้นการพริพากษาและ



ความรคักของพระเจข้าเสรีย” คทากลขาวโทษทรีที่รรุนแรงกวขากป็คพอวขา พวกนคักศาสนาในสมคัยนคัรนใหข้ความ
สทาคคัญกคับรายละเอรียดภายนอกตขางๆและไมขสนใจความจรริงพพรนฐานตขางๆ เชขน การพดิพากษา (คพอ 
การททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง) และความรดักของพระเจว้า (คพอ การเปรีที่ยมดข้วยเมตตา) เมพที่อมองใกลข้ๆ พระเยซซูกป็
ตรคัสตอบวขาพวกฟารริสรีนคัรนจรุกจริกจซูข้จรีรจนถนงขนาดทรีที่พวกเขาถวายสริบชคักหนนที่งของเครพที่องเทศเลป็กๆทรีที่
โตในชของหนข้าตขางของตน คพอ สะระแหนขและสมรุนไพรอพที่นๆ นรีที่ดซูเหมพอนจะชวนใหข้เรานนกถนงเรพที่อง
ผงและไมข้ทคัรงทขอน พวกเขามคัวแตขสนใจเรพที่องเลป็กๆนข้อยๆทรีที่เปป็นเรพที่องภายนอก จนไมขสนใจความจรริง
ใหญขๆทรีที่เปป็นรากฐานสทาคคัญ คพอ ความชอบธรรม และความเหป็นอกเหป็นใจตามแบบของพระเจข้า
พระเยซซูตรคัสวขา พวกเขาควรททาอยขางหลคังเหมพอนกคับทรีที่ททาอยขางแรกดข้วย นรีที่เปป็นคทาสอนในพระ
คคัมภรีรตใหมขทรีที่ยพนยคันชคัดเจนถนงเรพที่องการถวายสริบชคักหนนที่ง บางคนอข้างวขามคันเปป็นเรพที่องของพระราช
บคัญญคัตริเทขานคัรน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงรคับรองเรพที่องนคัรน ถนงขนาดการถวายสริบชคักหนนที่งตข้นผคัก
เลป็กๆนข้อยๆเลย แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา พวกฟารริสรีใหข้ความสทาคคัญกคับเรพที่องเลป็กๆและ
พลาดเรพที่องใหญขๆ

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูกป็ไมขทรงยอมอขอนขข้อใหข้ “วริบคัตริแกขเจข้า พวกฟารริสรี ดข้วยวขาพวก
เจข้าชอบทรีที่นคั ที่งอคันมรีเกรียรตริในธรรมศาลาและชอบใหข้เขาคทานคับทรีที่กลางตลาด” ทรีที่นคั ที่งอคันมรีเกรียรตริใน
สมคัยนคัรนคพอ ทรีที่นคั ที่งครนที่งวงกลมทรีที่ยกตคัวขนรนซนที่งอยซูขดข้านหนข้าของธรรมศาลา มคันเปป็นทรีที่นคั ที่งทรีที่สงวนไวข้
สทาหรคับพวกคนสทาคคัญของธรรมศาลานคัรนๆ การคทานคับทรีที่กลางตลาดกป็คงเทรียบไดข้กคับการทคักทายใน
ปคัจจรุบคันทรีที่ใครบางคนอาจพซูดวขา ‘อรรุณสวคัสดริธ ครคับ ทขานศาสนาจารยต’ ในทรีที่สาธารณะ คทากลขาวหา
ของพระเยซซูนคัรนมรุขงตรงเขข้าสซูขหคัวใจของเรพที่องเลย คนเหลขานรีร เปป็นพวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่เยขอหยริที่ง ขรีร
อวด และแสรข้งททาตคัวนขาเลพที่อมใส พวกเขาททาธรุรกริจในศาสนาเพพที่อความเยขอหยริที่งในชรีวริตและการไดข้
รคับการนคับหนข้าถพอตาทรีที่มคันนทามาใหข้

พวกเขาจนงเหมพอนกคับททาใหข้พระเยซซูหายใจไมขออก พระองคตจนงตรคัสวริบคัตริทรีที่สามแกขพวกเขา 
“วริบคัตริแกขเจข้า พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรี คนหนข้าซพที่อใจคด” พระองคตทรงใสขคนอรีกประเภท
เขข้ามา คพอ พวกธรรมาจารยย์ คนพวกนรีร เปป็นนคักคคัดลอกมพออาชรีพทรีที่จคัดการ คคัดลอก ตรีความ และออก
ความเหป็นอยขางเปป็นทางการเกรีที่ยวกคับขข้อพระคคัมภรีรตเดริม พวกเขาเปป็น ‘นคักวริชาการ’ ทางศาสนามพอ
อาชรีพในสมคัยนคัรน พระเยซซูทรงใชข้ธรรมเนรียมปฏริบคัตริทรีที่พวกเขาเสนอและทรงใชข้มคันเลขนงานพวก



เขากลคับ พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีถพอวขาการเหยรียบไปบนทรีที่ฝคังศพเปป็นเรพที่องมลทรินและ
เปป็นการผริดบคัญญคัตริ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงเปรรียบความมพดบอดฝขายวริญญาณของพวกเขาวขา
เปป็นเหมพอนกคับใครสคักคนทรีที่เดรินไปบนทรีที่ฝคังศพทรีที่ไมขไดข้ถซูกททาเครพที่องหมายไวข้ พวกเขาจนงเปป็นมลทริน
โดยทรีที่พวกเขาไมขรซูข้ตคัวดข้วยซทรา

ลก 11:45 นนกพระราชบนญญนตสคนหนซรื่งทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ซซรื่งทล่านวล่า
อยล่างนนนั้น ทล่านกป็ตสเตมียนพวกเราดด้วย" ในเวลาตขอมา นดักกฎหมายคนหนนที่งกป็ตอบกลคับดข้วยความไมข
พอใจ คทาทรีที่แปลวขา นนกกฎหมาย (นอมดิคอส) หมายถนง พวกธรรมาจารยตทรีที่เชรีที่ยวชาญในพระราช
บคัญญคัตริของโมเสส พวกเขาสนใจแตขเรพที่องความหมายโดยนคัยของพระราชบคัญญคัตริของเลวรีและ
คริดคข้นการประยรุกตตใชข้แบบตขางๆทรีที่เปป็นภาระซนที่งตขอมาเปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อประเพณรีตขางๆ ชายคนนรีรจนง
เทขากคับพซูดวขา ‘อาจารยต ทขานกป็ดซูถซูกเราดข้วย!’ คทาทรีที่แปลวขา อาจารยย์ (ดดิดาสคาลอส) ไมขจทาเปป็นตข้องสพที่อ
ถนงการใหข้ความเคารพพระเยซซู มคันมรีความหมายตรงตคัวแคขเพรียงวขา ‘อาจารยต’ มคันอาจสพที่อดข้วยวขานทร า
เสรียงของเขาอาจเปป็นอะไรกป็ไดข้แตขไมขใชขการใหข้ความเคารพ

ลก 11:46-52 พระองคย์ตรนสวล่า "วสบนตสแกล่เจด้า พวกนนกพระราชบนญญนตสดด้วย เพราะพวกเจด้า
เอาของหนนกทมีรื่แบกยากนนกวางบนมนทษยย์ แตล่สล่วนพวกเจด้าเองกป็ไมล่จนบตด้องของหนนกนนนั้นเลยแมด้แตล่
นสนั้วเดมียว 47 วสบนตสแกล่เจด้าทนนั้งหลาย เพราะเจด้ากล่ออทโมงคย์ฝนงศพของพวกศาสดาพยากรณย์ และ
บรรพบทรทษของเจด้าเองกป็ไดด้ฆล่าศาสดาพยากรณย์นนนั้น 48 ดนงนนนั้นพวกเจด้าจซงเปป็นพยานวล่าเจด้าเหป็นชอบ
ในการของบรรพบทรทษของเจด้า ดด้วยวล่าเขาไดด้ฆล่าพวกศาสดาพยากรณย์นนนั้น แลด้วพวกเจด้ากป็กล่ออทโมงคย์
ฝนงศพใหด้ 49 เหตทฉะนนนั้น พระปนญญาของพระเจด้ากป็ตรนสดด้วยวล่า `เราจะใชด้พวกศาสดาพยากรณย์และ
อนครทผตไปหาเขา และเขาจะฆล่าเสมียบด้าง และขล่มเหงบด้าง' 50 เพรรื่อคนยทคนมีนั้แหละจะตด้องรนบผสดชอบ
ในเรรรื่องโลหสตของบรรดาศาสดาพยากรณย์ ซซรื่งตด้องไหลออกตนนั้งแตล่แรกสรด้างโลก 51 ครอตนนั้งแตล่โลหสต
ของอาแบล จนถซงโลหสตของเศคารสยาหย์ทมีรื่ถผกฆล่าตายระหวล่างแทล่นบผชากนบพระวสหาร เราบอกความ
จรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า คนยทคนมีนั้จะตด้องรนบผสดชอบในโลหสตนนนั้น 52 วสบนตสแกล่เจด้า พวกนนกพระราช
บนญญนตส ดด้วยวล่าเจด้าไดด้เอาลผกกทญแจแหล่งความรผด้ไปเสมีย ครอพวกเจด้าเองกป็ไมล่เขด้าไป และคนทมีรื่กลาลนง
เขด้าไปนนนั้นเจด้ากป็ไดด้ขนดขวางไวด้"



พระเยซซูทรงตอบโตข้ดข้วยวริบคัตริอรีกสามประการ โดยคราวนรีรพรุขงเปข้าไปทรีที่พวกนคักกฎหมาย
โดยเฉพาะ พระองคตตรคัสวขา “วริบคัตริแกขเจข้า พวกนคักกฎหมายดข้วย เพราะพวกเจข้าเอาของหนคักทรีที่แบก
ยากนคักวางบนมนรุษยต แตขสขวนพวกเจข้าเองกป็ไมขจคับตข้องของหนคักนคัรนเลยแมข้แตขนริรวเดรียว” พระองคต
ตรคัสถนงกฎและขข้อปลรีกยขอยไมขรซูข้จบทรีที่พวกเขาออกมาเรพที่อยๆเหมพอนกลรุขมนริตริบคัญญคัตริในสมคัยนรีร  
อยขางไรกป็ตาม ทคัรงหมดนรีรลข้วนอข้างพระนามพระเจข้าและลข้วนเปป็นขข้อปลรีกยขอยของประเพณรีตขางๆ 
เชขน การลข้างมพอทรีที่พระเยซซูเพริที่งละเลยไป นอกจากนรีร  เชขนเดรียวกคับพวกออกกฎหมายในปคัจจรุบคัน ถนง
แมข้คนพวกนรีรจะออกกฎระเบรียบหลายชคัรนมากขนรนเรพที่อยๆ แตขพวกเขาเองกป็ไมขปฏริบคัตริตามกฎเหลขานคัรน
เลย พวกเขาเปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดอยขางแทข้จรริง

พระเยซซูทรงตรงประเดป็นมากยริที่งขนรนในคทากลขาวโทษของพระองคต พระองคตทรงกลขาวโทษ
วขาพวกเขาสรข้างอนรุสาวรรียตบนหลรุมฝคังศพของเหลขาศาสดาพยากรณตในอดรีต กระนคัรนในการททาเชขน
นคัรน พวกเขามรีแตขจะดนงความสนใจไปยคังเรพที่องทรีที่วขาบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ฆขาศาสดาพยากรณต
เหลขานคัรน ในการททาเชขนนคัรนพวกเขากป็เทขากคับเหป็นชอบในการทรีที่บรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ฆขาศาสดา
พยากรณตเหลขานคัรน จากนคัรนพระองคตกป็ตรคัสถนงสริที่งทรีที่เหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นบทสนทนาระหวขางพระองคต
และพระบริดาของพระองคตเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  (พระปคัญญาของพระเจข้าทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีร ไมขใชขขข้อความ
ตอนใดตอนหนนที่งทรีที่ยกมาจากพระคคัมภรีรต แตขกป็ยกใหข้เปป็นคทาตรคัสของพระเจข้า คทาอธริบายเดรียวเทขานคัรน
กป็คพอวขา พระเยซซูทรงทราบความเหป็นตขางๆของพระบริดาของพระองคตและอาจทรงถกเรพที่องนรีรกคับ
พระองคตไปกขอนหนข้านคัรนดข้วย) ในบรริบทนคัรน พระเยซซูทรงบขงบอกวขาพระเจข้าไดข้ตรคัสไวข้กขอนแลข้ว 
ถนงแมข้พระองคตจะทรงใชข้พวกศาสดาพยากรณตมา แตขประชากรของพระองคตกป็จะขขมเหงและเขขน
ฆขาพวกเขา

โลหริตของศาสดาพยากรณตหลายคนทรีที่พลรีชรีพตลอดประวคัตริศาสตรตจะถซูกเรรียกเอาจากคนรรุขน
นคัรน ในไมขชข้าพวกเขาจะฆขาพระองคตผซูข้ทรงเปป็นศาสดาพยากรณตใหญข กลขาวอยขางเฉพาะเจาะจงยริที่ง
ขนรนกป็คพอ พระเยซซูตรคัสถนงการฆขาอาแบล (โดยทรงเปรรียบเขาวขาเปป็นเหมพอนศาสดาพยากรณตคน
หนนที่ง) ตลอดมาจนถนง “เศคารริยาหตทรีที่ถซูกฆขาตายระหวขางแทขนบซูชากคับพระวริหาร” วลรีหลคังนรีรหมายถนง
ความตายของเศคารริยาหตในลานพระวริหารตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ใน 2 พงศาวดาร 24:22 พระเยซซูตรคัส



เตพอนวขาความผริดในเรพที่องโลหริตทรีที่ไหลออกของศาสดาพยากรณตทรุกคนทรีที่พลรีชรีพจะถซูกเรรียกเอาจาก
คนรรุขนนคัรน ในอรีกไมขนานพวกเขาจะฆขาพระองคตผซูข้ไดข้ทรงใชข้ศาสดาพยากรณตเหลขานคัรนมา

พระเยซซูจนงทรงโจมตรีพวกนคักกฎหมายทรีที่เยขอหยริที่งอรีกครคัร ง “วริบคัตริแกขเจข้า พวกนคักกฎหมาย 
ดข้วยวขาเจข้าไดข้เอาลซูกกรุญแจแหขงความรซูข้ไปเสรีย” ลซูกกรุญแจแหขงความรซูข้ ถนงแมข้ไมขไดข้ถซูกนริยามไวข้ในขข้อ
พระคคัมภรีรตตอนนรีร  แตขนขาจะเปป็นความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้า เพราะวขา
พระเยซซูทรงเปป็นลซูกกรุญแจทรีที่ไขสซูขความจรริงทคัรงมวลจรริงๆ อยขางทรีที่เปาโลจะเขรียนในเวลาตขอมาใน 1 
โครรินธต 1:30 วขา สทาหรคับเราพระองคตทรงถซูกททาใหข้เปป็น “ปคัญญา ความชอบธรรม การแยกตคัรงไวข้ 
และการไถขโทษ” พวกนคักศาสนามพออาชรีพ คพอ พวกธรรมาจารยตและพวกนคักกฎหมายไดข้ททาใหข้
พระคคัมภรีรตคลรุมเครพอจนพวกเขาไดข้เอาความเขข้าใจใดๆเกรีที่ยวกคับพระมหากษคัตรริยตทรีที่ทรงอยซูขทขามกลาง
พวกเขาออกไป พวกเขาไมขเพรียงไมขยอมเขข้าอาณาจคักรสวรรคตเทขานคัรน แตขพวกเขายคังพยายามขคัด
ขวางผซูข้ใดกป็ตามทรีที่พยายามทรีที่จะเขข้าไปดข้วย

ลก 11:53-54 เมรรื่อพระองคย์ยนงตรนสคลาเหลล่านนนั้นแกล่เขา พวกธรรมาจารยย์และพวกฟารสสมีกป็
ตนนั้งตด้นยนรื่วเยด้าพระองคย์อยล่างรทนแรง หมายใหด้ตรนสตล่อไปหลายประการ 54 คอยหวนงจนบผสดในพระ
ดลารนสของพระองคย์ เพรรื่อเขาจะฟด้องพระองคย์ไดด้

ไมขจทาเปป็นตข้องกลขาวเลยวขา พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีตขางเจป็บแคข้นทรีที่พระเยซซูตรคัส
กลขาวโทษพวกเขาเชขนนคัรน พวกเขาจนง “ตคัรงตข้นยคั ที่วเยข้าพระองคตอยขางรรุนแรง หมายใหข้ตรคัสตขอไป
หลายประการ” ความหมายกป็คพอวขา พวกเขาเรริที่มถกเถรียงและโตข้แยข้งกคับพระองคตดข้วยความโกรธ 
“คอยหวคังจคับผริดในพระดทารคัสของพระองคต เพพที่อเขาจะฟข้องพระองคตไดข้” พวกเขาหวคังทรีที่จะลขอใหข้
พระเยซซูตริดกคับโดยการตรคัสอะไรบางอยขางทรีที่พวกเขาสามารถใชข้เลขนงานพระองคตไดข้ อยขางไรกป็ตาม
เวลานคัรนยคังไมขมาถนง

*****
ภนพรวมของลลกน 12: พระเยซถูบดันทซกตย่อไปเกทที่ยวกดับบทเรทยนตย่างๆและความจรดิงตย่างๆ

จากการรดับใชว้ของพระเยซถู นทที่คชอบดันทซกเกทที่ยวกดับ (1) คสาเตชอนถซงการพดิพากษาททที่จะมา (2) คสาเตชอน
เกทที่ยวกดับการพถูดหมดิที่นประมาทพระวดิญญาณบรดิสบุทธดิธ  (3) และคสาเทศนาเรชที่องวดัตถบุนดิยมพรว้อมกดับการ
มทใจจดจย่อททที่มดันเททยบกดับการสสที่าสมทรดัพยย์ไวว้ในสวรรคย์ เนชขึ้อหาครซที่งหลดังของลถูกา 12 เชชที่อมตย่ออยย่าง



นบุย่มนวลจากสถานททที่ๆทรดัพยย์ของเราควรอยถูย่ (คชอ สวรรคย์) ไปยดังสดิที่งททที่จะเกดิดขซขึ้นในอวสานกาล มท
การเนว้นชดัดเจนเกทที่ยวกดับการเฝว้าระวดังและการรอคอยการเสดป็จมาขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา 
นอกจากนทขึ้ มทการอว้างอดิงชดัดเจนถซงบสาเหนป็จตย่างๆในอาณาจดักรททที่จะมาของพระครดิสตย์สสาหรดับคน
เหลย่านดัขึ้นททที่ไดว้ปรนนดิบดัตดิพระองคย์ตอนนทขึ้ บทนทขึ้ปดิดทว้ายดว้วยคสาโตว้แยว้งททที่มทไปถซงคนเหลย่านดัขึ้นททที่ขดัด
ขวางการรดับใชว้ของพระเยซถู โดยเตชอนถซงการพดิพากษาททที่จะมา 

ลก 12:1-3 ในระหวล่างนนนั้นคนเปป็นอนนมากนนบไมล่ถด้วนชทมนทมเบมียดเสมียดกนนอยผล่ พระองคย์
ทรงตนนั้งตด้นตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์กล่อนวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจงระวนงเชรนั้อของพวกฟารสสมี ซซรื่ง
เปป็นความหนด้าซรรื่อใจคด 2 เพราะวล่าไมล่มมีสสรื่งใดปสดบนงไวด้ทมีรื่จะไมล่ตด้องเปสดเผย หรรอการลนบทมีรื่จะไมล่เผย
ใหด้ประจนกษย์ 3 เหตทฉะนนนั้น สสรื่งสารพนดซซรื่งพวกทล่านไดด้กลล่าวในทมีรื่มรดจะไดด้ยสนในทมีรื่สวล่าง และซซรื่งไดด้
กระซสบในหผทมีรื่หด้องสล่วนตนวจะตด้องประกาศบนดาดฟด้าหลนงคาบด้าน

หลคังจากทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสโจมตรีพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยต และพวกนคักกฎหมายในบท
กขอนหนข้าไปแลข้ว “คนเปป็นอคันมากนคับไมขถข้วนชรุมนรุมเบรียดเสรียดกคันอยซูข” เพพที่อมาฟคังพระองคต พระ
เยซซูตรคัสเตพอนคนเหลขานคัรนทรีที่มาฟคังในบรริบทนคัรนวขา “ทขานทคัรงหลายจงระวคังเชพรอของพวกฟารริสรี ซนที่ง
เปป็นความหนข้าซพที่อใจคด” พวกฟารริสรีนขาจะยคังอยซูขในกลรุขมคนทรีที่มาฟคังดข้วย พระเยซซูไมขทรงมรีความ
เหป็นใจสทาหรคับคนเหลขานคัรนเลย พระองคตทรงใชข้คทาทรีที่เหป็นภาพชคัดมากๆสองคทาเพพที่อบรรยายถนงพวก
เขา คทาแรกคพอ คทาวขาเชชขึ้อ (หรพอยรีสตต) ยรีสตต เมพที่อถซูกนทาไปใสขในกข้อนแปข้งดริบ กป็แผขกระจายและ
แทรกซนมไปทคั ที่วกข้อนแปข้งนคัรน ทคั ที่วพระคคัมภรีรตทคัรงเลขม เชพรอมคักเปป็นสคัญลคักษณตของความบาป พวกฟารริ
สรีไมขนขามองขข้ามความเชพที่อมโยงดคังกลขาว พระเยซซูทรงเปรรียบอริทธริพลของพวกเขาวขาเปป็นเหมพอนกคับ
อริทธริพลของยรีสตตทรีที่แผขกระจายไปทคั ที่ววคัฒนธรรมทางศาสนาในสมคัยนคัรน ประการทรีที่สอง พระเยซซู
ทรงเปรรียบพวกคนสทาคคัญทางศาสนาเหลขานรีร วขาเปป็นเหมพอนคนหนว้าซชที่อใจคด พวกเขาแสรข้งททาตคัว
เปป็นคนเครขงศาสนาและนขาเลพที่อมใส ทคัรงๆทรีที่จรริงๆแลข้วพวกเขาเปป็นพวกจอมปลอม คทาทรีที่แปลวขา 
ความหนด้าซรรื่อใจคด (ฮถูพอครดิซดิส) มรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ‘นคักแสดง’ หรพอ ‘คนทรีที่แสดงตคัววขา
เปป็นอะไรทรีที่เขาไมขไดข้เปป็น’ กลขาวสคัรนๆกป็คพอ พวกฟารริสรีเปป็นพวกเสแสรข้ง กระนคัรน พระเยซซูกป็ตรคัส
เตพอนวขา ความเครขงครคัดในความเชพที่อแบบจอมปลอมและการเสแสรข้งทางศาสนาเชขนนคัรนสามารถ
แพรขกระจายไดข้อยขางงขายดาย



ในบรริบทนคัรน พระองคตตรคัสวขา ทรุกสริที่งทรีที่ถซูกปริดบคังหรพอปริดซขอนไวข้สคักวคันหนนที่งจะถซูกเปริดเผย 
ความเชพที่อมโยงนคัรนปรากฏชคัดเจนแลข้ว ไมขชข้ากป็เรป็ว ศาสนาจอมปลอมทรีที่เสแสรข้งจะถซูกเปริดเผยและ
เปริดโปง มคันเปป็นจรริงในตอนนคัรน มคันเปป็นจรริงในปคัจจรุบคัน มคันยริที่งจะเปป็นจรริงอยขางแนขนอนในวคัน
พริพากษา

ความเหป็นสรุดทข้ายของพระเยซซูในเรพที่องนรีรกป็สอนอะไรเรา พระองคตตรคัส (อาจกคับพวกฟารริสรี
โดยตรง) วขาสริที่งทรีที่พวกเขาพซูดกคันในทรีที่ลคับสคักวคันหนนที่งจะเปป็นทรีที่ทราบโดยทคั ที่วกคัน สริที่งทรีที่อาจถซูกสพที่อใน
บรริบทนรีรกป็คพอวขา พวกฟารริสรีรซูข้ถนงความหนข้าซพที่อใจคดของตนดรีและพวกเขากป็คริดหาวริธรีเสแสรข้งตขอไป
ในทรีที่ลคับ ทรีที่เปป็นลางมากยริที่งขนรนกป็คพอคทาวขา หว้องสย่วนตดัว มคันอาจหมายถนงหข้องลคับทรีที่คนๆหนนที่งอาจใชข้
เพพที่อททาเรพที่องผริดศรีลธรรมกป็ไดข้ นรีที่นขาจะสพที่อวขาพวกฟารริสรีเปป็นพวกนคักตข้มตรุด๋นในระดคับตทที่าทรีที่สรุด แมข้แตข
จนถนงทรุกวคันนรีร  พวกกทามะลอทางศาสนากป็ถซูกเปริดโปงในเรพที่องความบาปของตนไมขชข้ากป็เรป็ว สพที่อ
ตขางๆสมคัยนรีร รคับประกคันไดข้วขามคันถซูกประกาศบนดาดฟข้าหลคังคาบข้าน

ลก 12:4-5 มสตรสหายของเราเออ๋ย เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า อยล่ากลนวผผด้ทมีรื่ฆล่าไดด้แตล่กาย 
และภายหลนงไมล่มมีอะไรทมีรื่จะทลาไดด้อมีก 5 แตล่เราจะเตรอนใหด้ทล่านรผด้วล่าควรจะกลนวผ ผด้ใด จงกลนวพระองคย์
ผผด้ทรงฆล่าแลด้วกป็ยนงมมีฤทธสดิ์อลานาจทมีรื่จะทสนั้งลงในนรกไดด้ แทด้จรสงเราบอกทล่านวล่า จงกลนวพระองคย์นนนั้น
แหละ

คราวนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูไมขเพรียงเปลรีที่ยนหคัวขข้อสนทนาเทขานคัรน แตขยคังเปลรีที่ยนกลรุขมคนทรีที่
พระองคตทรงสนทนาดข้วย ใหข้เราสคังเกตวขาคราวนรีรพระองคตตรคัสกคับมดิตรสหายของพระองคต คทา
แนะนทาของพระองคตนคัรนทคัรงเรรียบงขายและลนกซนร ง อยขากลคัวคนเหลขานคัรนทรีที่ฆขาไดข้แตขกาย พอพวกเขาททา
สทาเรป็จแลข้ว พวกเขากป็ททาอะไรตขอไปไมขไดข้อรีก แตขพระเยซซูตรคัสเตพอนวขาเราควรกลคัวพระเจข้าผซูข้ทรง
สามารถไมขเพรียงเอาชรีวริตเราไปไดข้เทขานคัรน แตขยคังทรงมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะทริรงลงไปในนรกไดข้ดข้วย คทา
ทรีที่แปลวขา นรก ตรงนรีร  (เกะเอป็นนา) เปป็นคทานขาสนใจ มคันเปป็นรซูปกรรีกของคทาฮรีบรซู ฮดินโนม ซนที่งหมาย
ถนงหรุบเขาแหขงฮรินโนม (หรพอ เกเฮนนา) บนขอบดข้านตะวคันตกของกรรุงเยรซูซาเลป็มสมคัยโบราณ ขยะ
มซูลฝอยและซากสคัตวตตายของเมพองนคัรนกป็ถซูกโยนลงไปในนคัรนและถซูกเผาไฟ ไฟทรีที่นคั ที่นลรุกไหมข้ตลอด 
มคันจนงเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่เหมาะสมของพวกคนชคั ที่วและความพรินาศสรุดทข้ายของพวกเขา คทาเตพอนใหข้
ระวคังการพริพากษาชคั ที่วนริรคันดรตในนรกโดยองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราจนงปรากฏชคัดเจน



ลก 12:6-7 นกกระจอกหด้าตนวเขาขายสองบาทมสใชล่หรรอ และนกนนนั้นแมด้สนกตนวเดมียว 
พระเจด้ามสไดด้ทรงลรมเลย 7 ถซงผมของทล่านทนนั้งหลายกป็ทรงนนบไวด้แลด้วททกเสด้น เหตทฉะนนนั้น อยล่ากลนวเลย
ทล่านทนนั้งหลายกป็ประเสรสฐกวล่านกกระจอกหลายตนว

ในการออกนอกเรพที่องซนที่งกป็เกรีที่ยวโยงกคัน พระเยซซูทรงนทาเสนอสริที่งทรีที่ใหข้ก ทาลคังใจประชากรของ
พระเจข้าไดข้ พระองคตทรงใชข้ภาพประกอบทรีที่เหป็นบขอย คพอ พวกนกทรีที่ถซูกขายในตลาด เงรินบาทหนนที่ง 
(a farthing) เปป็นเหรรียญๆหนนที่งทรีที่มรีมซูลคขานข้อย มคันอาจเปรรียบไดข้ก คับเศษตคังคตในระบบเศรษฐกริจ
ปคัจจรุบคัน ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริว (10:29) พระเยซซูตรคัสถนงนกกระจอกสองตคัวทรีที่ขายในราคา
บาทหนนที่ง ตรงนรีรนกกระจอกหข้าตคัวทรีที่ขายในราคาสองบาทกป็ยริที่งเปป็นการตขอรองทรีที่ครุข้มไปใหญข แตข
ประเดป็นกป็คพอวขา นกกระจอกดคังกลขาวถซูกนคับวขามรีคขานข้อยนริดจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสวขา 
“และนกนคัรนแมข้สคักตคัวเดรียว พระเจข้ามริไดข้ทรงลพมเลย” นขาอคัศจรรยตทรีที่พระเจข้าทรงใสขพระทคัยในสคัตวต
เลป็กๆทรีที่มรีอยซูขทรุกหนทรุกแหขงอยขางนกกระจอก พระองคตทรงตระหนคักถนงพวกมคันทรุกตคัวเลย! ทรีที่
อคัศจรรยตยริที่งกวขากป็คพอวขา พระเจข้าทรงทราบดข้วยวขาบนศรีรษะเรามรีผมอยซูขกรีที่เสข้น สทาหรคับคนมากมาย
แลข้ว นคัที่นกป็เปป็นการนคับแบบไมขหวาดไมขไหว กระนคัรนพระเจข้ากป็ทรงรซูข้จคักผมของเราทรุกเสข้น บทเรรียน
ทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา เรามรีคขาตขอพระเจข้ามากยริที่งกวขานกกระจอกตคัวนข้อยๆทรีที่นขาสงสารตคัวหนนที่ง 
สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นคนทรีที่พระองคตไดข้ทรงซพรอไวข้แลข้วดข้วยพระโลหริตของพระองคต เราจะมรีคขา
มากยริที่งกวขาสคักเทขาใดตขอพระบริดาของเราผซูข้สถริตในสวรรคตผซูข้ทรงเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณา

ลก 12:8-9 และเราบอกทล่านทนนั้งหลายดด้วยวล่า ผผด้ใดทมีรื่จะรนบเราตล่อหนด้ามนทษยย์ บทตรมนทษยย์
กป็จะรนบผผด้นนนั้นตล่อหนด้าเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระเจด้าดด้วย 9 แตล่ผผด้ทมีรื่ปฏสเสธเราตล่อหนด้ามนทษยย์ เราจะ
ปฏสเสธผผด้นนนั้นตล่อหนด้าเหลล่าทผตสวรรคย์ของพระเจด้า

ดซูเหมพอนวขาเรพที่องทรีที่พซูดถนงตรงนรีรจะวกกลคับไปทรีที่คทาเตพอนกขอนหนข้านรีรทรีที่ใหข้กลคัวพระเจข้า 
ทขามกลางคทาเตพอนทรีที่ททาใหข้เราตาสวขางเชขนนคัรน พระเยซซูกป็ทรงใหข้เหตรุผลทรีที่เราควรมรีก ทาลคังใจในทาง
ของพระเจข้าไดข้ พระองคตทรงอธริบายวขา “ผซูข้ใดทรีที่จะรคับเราตขอหนข้ามนรุษยต บรุตรมนรุษยตกป็จะรคับผซูข้นคัรนตขอ
หนข้าเหลขาทซูตสวรรคตของพระเจข้าดข้วย” ชขางเปป็นสริทธริพริเศษกคับการถซูกยอมรคับโดยพระเยซซูครริสตตเอง
ตขอพวกทซูตสวรรคตของพระองคตในสวรรคต เงพที่อนไขงขายๆกป็คพอ การออกปากยอมรคับพระองคตตขอ



หนข้ามนรุษยตในตอนนรีร  อยขางไรกป็ตาม การปฏริเสธพระองคตตขอหนข้ามนรุษยตในตอนนรีรกป็จะททาใหข้
พระองคตปฏริเสธผซูข้นคัรนตขอหนข้าพวกทซูตสวรรคตของพระองคตในสวรรคต เรพที่องหลคังนรีรนขาจะหมายถนงคน
เหลขานคัรนทรีที่เพริกเฉยและปคัดทริรงพระครริสตต จนงเปป็นการปฏริเสธพระองคต มคันไมขนขาจะหมายถนงพวก
ครริสเตรียนทรีที่อขอนแอทรีที่ไมขมรีอรุปนริสคัยหรพอความกลข้าทรีที่จะยอมรคับพระองคตตขอหนข้าคนอพที่น พวกเขาจะ
พลาดพระพรในการไดข้รคับการยอมรคับจากพระเยซซูในสวรรคต แตขนรีที่ไมขนขาจะหมายถนงคนเหลขานคัรนทรีที่
ถซูกพระองคต ‘ปฏริเสธ’ ทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจมากยริที่งขนรนกป็คพอทรีที่มาของคทาทรีที่แปลวขา ปฏสเสธ (อารเนะ
ออไม) มคันมรีความหมายวขา ‘ไมขยอมรคับ’ หรพอ ‘ปคัดทริรง’ ดคังนคัรน ความหมายทรีที่นขาใชขมากทรีที่สรุดกป็คพอ 
คนเหลขานคัรนทรีที่ไมขยอมรคับเชพที่อพระครริสตต เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาจะถซูกพระองคตปฏริเสธในวคันนคัรน!

ลก 12:10 ผผด้ใดจะกลล่าวรด้ายตล่อบทตรมนทษยย์ จะทรงโปรดยกโทษใหด้ผผด้นนนั้นไดด้ แตล่ถด้าผผด้ใด
จะกลล่าวหมสรื่นประมาทตล่อพระวสญญาณบรสสททธสดิ์ จะทรงโปรดยกโทษใหด้ผผด้นนนั้นไมล่ไดด้

ในททานองเดรียวกคัน พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปถนงการพซูดหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระองคตตรคัสวขาคทาพซูดทรีที่ไมขเหมาะสมทรีที่กลขาวรข้ายพระองคตจะไดข้รคับการยกโทษ แตขการพซูดหมริที่น
ประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะไมขไดข้รคับการยกโทษ การหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อาจ
มรีไดข้ในสองรซูปแบบ (1) ดคังทรีที่ระบรุไวข้ในบรริบท การกลขาวรข้ายพระวริญญาณบรริสรุทธริธ โดยตรงหรพอ
การเอขยพระนามพระองคตเลขนๆอาจเปป็นสขวนหนนที่งของความบาปนรีร  (2) ฮรีบรซู 6 ดซูเหมพอนจะชขวยใหข้
ความกระจขางมากยริที่งขนรน โดยเตพอนถนงคนเหลขานคัรนทรีที่ลข้อเลขนกคับพระครริสตต ทรีเลขนทรีจรริงกคับการวางใจ
พระองคต และไมขเอาจรริงเอาจคังกคับการททางานของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในใจของตน

เหป็นไดข้ชคัดวขาจะมรีเวลาหนนที่งทรีที่พระวริญญาณจะทรงหคันไปเสรียจากคนเหลขานคัรนและจะตรคัสวขา
‘เชริญตามใจเจข้า’ เมพที่อไมขทรงฟข้องใจและนทาพาพวกเขามาถนงพระผซูข้ชขวยใหข้รอดอรีกตขอไปแลข้ว พวก
เขาจนงพบวขาตคัวเองตกอยซูขในสภาพทรีที่ความบาปของตนไมขอาจไดข้รคับการยกโทษไดข้เลย การดซูหมริที่น
พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในใจของตนหรพอการพซูดหมริที่นประมาทพระองคตนคับวขาเปป็น
เรพที่องรข้ายแรงจรริงๆ คนๆหนนที่งสามารถมาถนงพระครริสตตไดข้กป็โดยการททางานของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ในใจของคนๆนคัรน การใหข้พระวริญญาณของพระเจข้าถอยหขางไปกป็เทขากคับเปป็นการททาใหข้
ตนเองถอยหขางไปจากพระเจข้าถาวรเลย!



ลก 12:11-12 เมรรื่อเขาพาพวกทล่านเขด้าในธรรมศาลา หรรอตล่อหนด้าเจด้าเมรอง และผผด้ทมีรื่มมี
อลานาจ อยล่ากระวนกระวายวล่าจะตอบอยล่างไรหรรออะไร หรรอจะกลล่าวอะไร 12 เพราะวล่าพระ
วสญญาณบรสสททธสดิ์จะทรงโปรดสอนทล่านในเวลาโมงนนนั้นเองวล่า ทล่านควรจะพผดอะไรบด้าง"

พระเยซซูทรงเสรริมความเขข้าใจเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  
พระองคตตรคัสเตพอนวขาเมพที่อประชากรของพระองคตถซูกลากตคัวใหข้ไปอยซู ขตขอหนข้าพวกผซูข้มรีอทานาจในยาม
ถซูกขขมเหง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ  “จะทรงโปรดสอนทขานในเวลาโมงนคัรนเองวขา ทขานควรจะพซูด
อะไรบข้าง” เหป็นไดข้ชคัดวขาบรริบทเกรีที่ยวขข้องกคับพวกยริว เพราะมรีการพซูดถนงการถซูกพาตคัวไปอยซู ขตขอหนข้า
ธรรมศาลา การประยรุกตตใชข้อาจเปป็นการขขมเหงทรีที่จะเกริดขนรนซนที่งผซูข้เชพที่อสมคัยพระคคัมภรีรตใหมขยรุคตข้นจะ
เผชริญอยขางแนขนอน แนขนอนทรีที่มคันเกริดขนรนจรริงในหนคังสพอกริจการเมพที่อพวกอคัครทซูตบางครคัร งไดข้รคับสตริ
ปคัญญาจากพระเจข้าเพพที่อพซูดกคับเหลขาปฏริปคักษตของพวกเขา

อยขางไรกป็ตาม ดซูเหมพอนวขาจะมรีการสพที่อความหมายในเชริงอวสานกาลดข้วย ขขาวประเสรริฐ
ของมาระโกตอนทรีที่พซูดถนงคทาสอนบนภซูเขามะกอกเทศ (13:11) กป็กลขาวชคัดเจนถนงเหตรุการณตตขางๆใน
ยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงสอนวขาพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในตอนนดัขึ้นจะไดข้รคับคทาทรีที่ตข้องพซูดจากพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ เมพที่อพวกเขาเผชริญกคับการตขอตข้านและการขขมเหงในชขวงวคันสรุดทข้ายนคัรน คทาพซูดแบบเดรียวกคัน
กป็มรีกลขาวไวข้ในลซูกา 21:15 ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาอยซูขในบรริบทดข้านอวสานกาล คพอ ในชขวงยรุคเจป็ดปรี นรีที่เปป็น
อรีกครคัร งทรีที่เราควรใหข้ความเคารพยทาเกรงตขอพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ

ลก 12:13-15 และมมีผผด้หนซรื่งในหมผล่คนทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขอสนรื่งพมีรื่ชายของ
ขด้าพเจด้าใหด้แบล่งมรดกใหด้กนบขด้าพเจด้า" 14 แตล่พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "บทรทษเออ๋ย ใครไดด้ตนนั้งเราใหด้
เปป็นตทลาการ หรรอเปป็นผผด้แบล่งมรดกใหด้ทล่าน" 15 แลด้วพระองคย์จซงตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า "จงระวนง
และเวด้นเสมียจากความโลภ เพราะวล่าชมีวสตของบทคคลใดๆมสไดด้อยผล่ในของบรสบผรณย์ซซรื่งเขามมีอยผล่นนนั้น"

เหป็นไดข้ชคัดวขาในวคันเดรียวกคันนคัรนตขอหนข้าฝซูงชนกลรุขมเดริม มรีคนหนนที่งเดรินออกมาและบขนตขอ
พระองคต พระเยซซูจนงถพอโอกาสนรีร เพพที่อนทาเสนอคทาสอนทรีที่สทาคคัญยริที่งกวขาเกรีที่ยวกคับเรพที่องฝขายวริญญาณ
เทรียบกคับเรพที่องทางวคัตถรุและความไมขสลคักสทาคคัญของอยขางหลคังเมพที่อเทรียบกคับอยขางแรก



ชายคนหนนที่งมาหาพระเยซซู และบขนวขาพรีที่ชายของเขาไมขยอมแบขงมรดกของเขากคับตน พระ
เยซซูดข้วยความละเหรีที่ยใจอยขางเหป็นไดข้ชคัดตรคัสตอบกลคับไปวขา “บรุรรุษเอด๋ย ใครไดข้ตคัรงเราใหข้เปป็นตรุลาการ
หรพอเปป็นผซูข้แบขงมรดกใหข้ทขาน” คทาทรีที่แปลวขา ตทลาการ (ดดิคาสเทส) มรีความหมายวขา 
‘อนรุญาโตตรุลาการ’ ในบรริบทเดรียวก คันนคัรน พระเยซซูเตพอนตขอไปเกรีที่ยวกคับความโลภ ชายทรีที่มาบขนคน
นรีร เหป็นไดข้ชคัดวขามคัวแตขสนใจเรพที่องวคัตถรุสริที่งของ และเพราะการถกเถรียงดข้วยเรพที่องดคังกลขาว เขาจนง
บาดหมางกคับพรีที่ชายของตน ดข้วยสตริปคัญญาของพระเจข้าพระเยซซูจนงตรคัสวขา “ชรีวริตของบรุคคลใดๆ
มริไดข้อยซูขในของบรริบซูรณตซนที่งเขามรีอยซู ขนคัรน” บทเรรียนนคัรนกป็เขข้าใจงขายๆ ความอริที่มเอมทรีที่แทข้จรริงและความ
มคั ที่งคคั ที่งแหขงชรีวริตไมขไดข้อยซูขในทรคัพยตสริที่งของทรีที่เรามรี ทรคัพยตสริที่งของในมรุมมองทรีที่ใหญขกวขาของชรีวริตและนริ
รคันดรตกาลมรีความหมายนข้อยมากๆ กระนคัรนชาวโลกกป็มรีชรีวริตอยซูขเพพที่อทรดัพยย์สดิที่งของและตขอสซูข้กคันเพพที่อ
แยขงชริงทรดัพยย์สดิที่งของ

ลก 12:16-21 และพระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซรื่งใหด้เขาฟนงวล่า "ไรล่นาของเศรษฐมีคน
หนซรื่งเกสดผลบรสบผรณย์มาก 17 เศรษฐมีคนนนนั้นจซงคสดในใจวล่า `เราจะทลาอยล่างไรดมี เพราะวล่าเราไมล่มมีทมีรื่ทมีรื่
จะเกป็บผลของเรา' 18 เขาจซงคสดวล่า `เราจะทลาอยล่างนมีนั้ ครอจะรรนั้อยทด้งฉางของเราเสมีย และจะสรด้างใหมล่
ใหด้โตขซนั้น แลด้วเราจะรวบรวมขด้าวและสมบนตสทนนั้งหมดของเราไวด้ทมีรื่นนรื่น 19 แลด้วเราจะวล่าแกล่จสตใจของ
เราวล่า "จสตใจเออ๋ย เจด้ามมีทรนพยย์สมบนตสมากเกป็บไวด้พอหลายปมี จงอยผล่สบาย กสน ดรรื่ม และรรรื่นเรสงเถสด"'
20 แตล่พระเจด้าตรนสแกล่เขาวล่า `เจด้าคนโงล่ ในครนวนนนมีนั้ชมีวสตของเจด้าจะตด้องเรมียกเอาไปจากเจด้า แลด้วของ
ซซรื่งเจด้าไดด้รวบรวมไวด้นนนั้นจะเปป็นของใครเลล่า' 21 คนทมีรื่สลรื่าสมทรนพยย์สมบนตสไวด้สลาหรนบตนว และมสไดด้
มนรื่งมมีจลาเพาะพระเจด้ากป็เปป็นเชล่นนนนั้นแหละ"

กลขาวตขอไปในบรริบทเดริมและชายขรีรบขนทรีที่โงขเขลาคนนคัรนอาจฟคังอยซูขดข้วย พระเยซซูจนงทรงเลขา
คทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งเพพที่อเสรริมความจรริงทรีที่เพริที่งตรคัสสอนไป พระองคตทรงเลขาเรพที่องเกรีที่ยวกคับชายทรีที่
รทที่ารวยคนหนนที่งซนที่งไดข้สทารวจทรคัพยตสรินของตนและกลขาวโอข้อวดกคับตคัวเองวขา “จริตใจเอด๋ย เจข้ามรีทรคัพยต
สมบคัตริมากเกป็บไวข้พอหลายปรี จงอยซูขสบาย กริน ดพที่ม และรพที่นเรริงเถริด” กระนคัรน คพนนคัรนเองพระเจข้าทรง
เอาชรีวริตของเขาไป “เจข้าคนโงข ในคพนวคันนรีรชรีวริตของเจข้าจะตข้องเรรียกเอาไปจากเจข้า แลข้วของซนที่งเจข้าไดข้
รวบรวมไวข้นคัรนจะเปป็นของใครเลขา” สริที่งหนนที่งทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา เศรษฐรีโงขคนนคัรนจะไมขไดข้เอาทรคัพยตสริน



ของตนตริดตคัวไปไดข้เลย คนอพที่นจะไดข้มคันไปแทน นรีที่ททาใหข้เรานนกถนงเรพที่องคนสองคนทรีที่เฝข้าดซูขบวนแหข
งานศพของคนมคั ที่งมรีคนหนนที่ง คนหนนที่งถามอรีกคนวขา 'ฉคันอยากรซูข้จคังวขาเขาทริรงทรคัพยตสรินไวข้เทขาไร' อรีก
คนกป็ตอบกลคับไปวขา 'ทคัรงหมดทรีที่เขามรีนขะแหละ'

การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพที่องนรีร  โดยเฉพาะในบรริบททรีที่ใหญขกวขากป็ปรากฏชคัดเจน คนทรีที่มรี
ทรคัพยตสมบคัตริเฉพาะแคขในชรีวริตนรีรกป็เปป็นคนโงข ในไมขชข้าเขาจะสซูญเสรียมคันไปทคัรงหมด การสทที่าสม
ทรคัพยตไวข้ในชรีวริตนรีร เปป็นความโงขเขลาเมพที่อคนๆนคัรนมริไดข้มคั ที่งมรีจทาเพาะพระเจข้า

ลก 12:22-23 และพระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า "เหตทฉะนนนั้นเราบอกทล่าน
ทนนั้งหลายวล่า อยล่ากระวนกระวายถซงชมีวสตของตนวล่าจะเอาอะไรกสน และอยล่ากระวนกระวายถซง
รล่างกายของตนวล่าจะเอาอะไรนทล่งหล่ม 23 เพราะวล่าชมีวสตสลาคนญยสรื่งกวล่าอาหาร และรล่างกายสลาคนญยสรื่ง
กวล่าเครรรื่องนทล่งหล่ม

ดคังนคัรน พระองคตตรคัสสอนตขอไปในบรริบทเดรียวกคันนรีรวขา เราไมขควรวริตกกคังวลเกรีที่ยวกคับสริที่ง
ตขางๆของชรีวริตนรีร  คทาทรีที่แปลวขา กระวนกระวาย (เมะรดิมนาโอ) มรีความหมายวขา 'กคังวล' หรพอ 
'กระวนกระวายใจ' แนขนอนทรีที่บขอยครคัร งเรามคักเปป็นกคังวลเกรีที่ยวกคับสดิที่งตย่างๆของชรีวริต นคัที่นคพอ ขข้าวปลา
อาหาร เสพรอผข้า คขานทร าคขาไฟ ฯลฯ พระเยซซูตรคัสสคัรนๆวขาชรีวริตเปป็นยริที่งกวขาอาหาร และรขางกายของเรากป็
เปป็นยริที่งกวขาเสพรอผข้าทรีที่เราสวมใสขอยขางภาคภซูมริใจ

ลก 12:24-27 จงพสจารณาดผอมีกา มนนมสไดด้หวล่าน มสไดด้เกมีรื่ยว และมสไดด้มมียทด้งหรรอฉาง แตล่
พระเจด้ายนงทรงเลมีนั้ยงมนนไวด้ ทล่านทนนั้งหลายกป็ประเสรสฐกวล่านกมากทมีเดมียว 25 มมีใครในพวกทล่าน โดย
ความกระวนกระวาย อาจตล่อความสผงใหด้ยาวออกไปอมีกศอกหนซรื่งไดด้หรรอ 26 เหตทฉะนนนั้น ถด้าสสรื่งเลป็ก
นด้อยทมีรื่สทดยนงทลาไมล่ไดด้ ทล่านยนงจะกระวนกระวายถซงสสรื่งอรรื่นทลาไมอมีกเลล่า 27 จงพสจารณาดอกไมด้วล่ามนน
งอกเจรสญขซนั้นอยล่างไร มนนไมล่ทลางาน มนนไมล่ปนรื่นดด้าย แตล่เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ซาโลมอนเมรรื่อ
บรสบผรณย์ดด้วยสงล่าราศมี กป็มสไดด้ทรงเครรรื่องงามเทล่าดอกไมด้นมีนั้ดอกหนซรื่ง

พระเยซซูตรคัสตขอไปโดยใชข้ภาพประกอบทรีที่พบเหป็นไดข้ชคัดเจนจากโลกธรรมชาตริ นกกามริไดข้
ปลซูกหรพอเกป็บเกรีที่ยว แตขพระเจข้ากป็ทรงเลรีรยงดซูพวกมคัน “ทขานทคัรงหลายกป็ประเสรริฐกวขานกมากทรีเดรียว” 
พระองคตตรคัสถามคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบวขา เราจะสซูงขนรนอรีกสคักศอกหนนที่งไดข้อยขางไรโดยความ



กระวนกระวาย บางครคัร งผซูข้คนกป็อยากทรีที่จะมรีรซูปรขางหนข้าตาทรีที่แตกตขางไปจากเดริม คนหนนที่งอาจยพน
เขยขงเพพที่อททาใหข้ตคัวเองดซูสซูงขนรนเลป็กนข้อย บางคนอาจถนงขนาดสวมรองเทข้าทรีที่เสรริมสข้นดข้วยซทรา แตขไมขมรี
ใครสามารถเสรริมศอกหนนที่ง (18 นริรว) เขข้าไปไดข้ ไมขวขาพวกเขาจะพยายามสคักเทขาไรกป็ตาม คทาแนะนทา
ของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรกป็เขข้าใจงขาย “เหตรุฉะนคัรน ถข้าสริที่งเลป็กนข้อยทรีที่สรุดยคังททาไมขไดข้ ทขานยคังจะ
กระวนกระวายถนงสริที่งอพที่นททาไมอรีกเลขา” คทาตอบนรีรทคัรงชคัดเจนและลนกซนร ง

พระเยซซูทรงบรรยายถนงดอกลริลลรีที่ตขอไป พวกมคันไมขไดข้ตกแตขงตคัวเองใหข้สวย กระนคัรน 
กษคัตรริยตทรีที่รทที่ารวยทรีที่สรุด คพอ ซาโลมอนทรีที่บรริบซูรณตดข้วยสงขาราศรี กป็เทรียบไมขไดข้เลยกคับความงามตาม
ธรรมชาตริของพวกมคัน ดคังนคัรน เหตรุใดเราจนงวริตกกคังวลและจรุกจริกจซูข้จรีร เกรีที่ยวกคับรซูปกายภายนอกของเรา
อยขางโงขๆโดยไมขจทาเปป็นเลย พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างเราอยขางทรีที่เราเปป็นอยซูขแลข้ว

ลก 12:28 แมด้วล่าพระเจด้าทรงตกแตล่งหญด้าทมีรื่ททล่งนาอยล่างนนนั้น ซซรื่งเปป็นอยผล่วนนนมีนั้และรทล่งขซนั้น
ตด้องทสนั้งในเตาไฟ โอ ผผด้ทมีรื่มมีความเชรรื่อนด้อย พระองคย์จะทรงตกแตล่งทล่านมากยสรื่งกวล่านนนั้นสนกเทล่าใด 

ความจรริงอคันยริที่งใหญขนคัรนกป็เปป็นเรพที่องงขายๆ หากพระเจข้าทรงดซูแลตข้นหญข้าซนที่งเปป็นอยซู ขวคันนรีรและ
สซูญสลายไปในวคันพรรุขงนรีร  พระองคตจะทรงยริที่งดซูแลเรามากกวขานคัรนสคักเทขาใด ปคัญหาของเรากป็คพอ การ
ทรีที่เราขาดความเชพที่อในพระองคต พระองคตจะทรงดซูแลเราแนขๆ ความโงขเขลาของเรากป็คพอ การวริตก
กคังวลและการกระวนกระวายเกรีที่ยวกคับทรคัพยตสริที่งของตขางๆ (เตาไฟทรีที่วขานรีร  เทขาทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับหญข้า กป็
คพอ เตาอบขนาดเลป็กทรีที่พวกยริวใชข้อบขนมปคังในแตขละวคัน หญข้าทรีที่ตากแดดจากแสงดวงอาทริตยตใน
แถบเมดริเตอรตเรเนรียนจนแหข้งกป็ถซูกรวบรวมมาใชข้เปป็นเชพรอไฟทรีที่อบขนมปคัง)

ลก 12:29-31 ทล่านทนนั้งหลายอยล่าเสาะหาวล่าจะกสนอะไรดมีหรรอจะดรรื่มอะไรและอยล่ามมีใจ
สงสนยเลย 30 เพราะวล่าคนททกประเทศทนรื่วโลกเสาะหาสสรื่งของทนนั้งปวงนมีนั้ แตล่วล่าพระบสดาของทล่านทนนั้ง
หลายทรงทราบแลด้ววล่าทล่านตด้องการสสรื่งเหลล่านมีนั้ 31 แตล่ทล่านทนนั้งหลายจงแสวงหาอาณาจนกรของ
พระเจด้า แลด้วจะทรงเพสรื่มเตสมสสรื่งทนนั้งปวงเหลล่านมีนั้ใหด้แกล่ทล่าน

ดคังนคัรน พระเยซซูทรงพยายามททาใหข้เรามรีมรุมมองทรีที่ถซูกตข้อง พระองคตทรงบคัญชาเราวขา อยขา
เสาะแสวงหาทรคัพยตสริที่งของตขางๆของชรีวริต คทาเตพอนสตริของพระองคต “และอยขามรีใจสงสคัยเลย” มรี
ความหมายวขา อยขากระวนกระวายดข้วยเรพที่องเหลขานคัรน พระองคตตรคัสตขอไปวขาชาวโลกตขางเสาะ



แสวงหาสริที่งเหลขานคัรนมาโดยตลอด ความจรริงกป็คพอวขา พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของเราทรงทราบวขา
เราจทาเปป็นตข้องใชข้สริที่งเหลขานรีร

อยขางไรกป็ตาม ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา จรุดสนใจของเราควรอยซูขทรีที่ “จงแสวงหา
อาณาจคักรของพระเจข้า แลข้วจะทรงเพริที่มเตริมสริที่งทคัรงปวงเหลขานรีร ใหข้แกขทขาน” วลรีทรีที่วขา “อาณาจคักรของ
พระเจข้า” อยซูขในบรริบทของพวกยริว คพอ การแสวงหาและเตรรียมการสทาหรคับพระมหากษคัตรริยตและ
อาณาจคักรทรีที่จะมาของพระองคต สทาหรคับครริสตจคักรทรีที่เปป็นคนตขางชาตริในยรุคสมคัยนรีร  ความหมายตรงนรีร
กป็ถซูกสรรุปไดข้เปป็น การแสวงหาสริที่งตขางๆของพระเจข้าและพระราชกริจของพระเจข้า จากนคัรนพระองคตกป็
จะทรงตอบสนองความจทาเปป็นตขางๆในดข้านวคัตถรุของเราเอง เราตข้องใชข้ความเชพที่ออยขางมากเพพที่อทรีที่จะ
ซนมซคับความจรริงขข้อนรีร ไดข้จรริงๆ สริที่งตขางๆทรีที่คอยกดดคันเราในชรีวริตดซูเหมพอนจะมรีความสทาคคัญมากกวขา
พระราชกริจของพระเจข้าอยซูขบขอยๆ กระนคัรน พระเยซซูกป็ทรงสอนวขาเราควรใหข้สริที่งตขางๆของพระเจข้ามา
เปป็นอคันดคับหนนที่ง เมพที่อททาเชขนนคัรน พระเจข้ากป็จะทรงตอบสนองในสริที่งจทาเปป็นตขางๆของเรา

ลก 12:32-34 ฝผงแกะเลป็กนด้อยเออ๋ย อยล่ากลนวเลย เพราะวล่าพระบสดาของทล่านชอบพระทนยทมีรื่
จะประทานอาณาจนกรนนนั้นใหด้แกล่ทล่าน 33 จงขายของทมีรื่ทล่านมมีอยผล่และทลาทาน จงกระทลาถทงใสล่เงสน
สลาหรนบตนซซรื่งไมล่รผด้เกล่า ครอใหด้มมีทรนพยย์สมบนตสไวด้ในสวรรคย์ซซรื่งไมล่เสรรื่อมสผญไป ทมีรื่ขโมยมสไดด้เขด้ามาใกลด้ 
และทมีรื่ตนวมอดมสไดด้ทลาลายเสมีย 34 เพราะวล่าทรนพยย์สมบนตสของทล่านอยผล่ทมีรื่ไหน ใจของทล่านกป็อยผล่ทมีรื่นนรื่น
ดด้วย

ในการตรคัสปริดทข้ายคทาสอนตอนนรีร  พระเยซซูตรคัสคทาใหข้ก ทาลคังใจแกขพวกสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อของ
พระองคต “ฝซูงแกะเลป็กนข้อยเอด๋ย อยขากลคัวเลย เพราะวขาพระบริดาของทขานชอบพระทคัยทรีที่จะประทาน
อาณาจคักรนคัรนใหข้แกขทขาน” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเจข้าทรงปรารถนาอยขางยริที่งทรีที่จะประทาน
อาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่ทรงสคัญญาไวข้นานแลข้วนคัรนแกขเรา

สริที่งทรีที่ตามมานรีรอาจมรีความหมายเชริงเปรรียบเทรียบมากกวขาตรงตคัว ในการทรีที่พระองคตทรงสคัที่ง
ใหข้พวกเขาขายทรุกสริที่งทรีที่ตคัวเองมรีและแจกจขายแกขผซูข้อพที่นนคัรน กรุญแจถซูกพบในประโยคถคัดมา “จง
กระททาถรุงใสขเงรินสทาหรคับตนซนที่งไมขรซูข้เกขา คพอใหข้มรีทรคัพยตสมบคัตริไวข้ในสวรรคตซนที่งไมขเสพที่อมสซูญไป ทรีที่
ขโมยมริไดข้เขข้ามาใกลข้ และทรีที่ตคัวมอดมริไดข้ททาลายเสรีย” ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การสทที่าสมทรคัพยต
ไวข้ในสวรรคตโดยการปรนนริบคัตริพระมหากษคัตรริยตในชรีวริตนรีร  สริที่งทรีที่เราไดข้ลงทรุนไวข้ทรีที่นคั ที่นจะไมขตกอยซูขใน



อคันตรายทรีที่จะเสพที่อมสซูญไปไดข้เลยไมขวขาจะดข้วยสาเหตรุใดกป็ตาม แนขนอนทรีที่วขา การลงทรุนทรีที่ยริที่งใหญข
ทรีที่สรุดทรีที่คนเราสามารถกระททาไดข้กป็คพอ การลงทรุนในสวรรคตโดยการปรนนริบคัตริองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
ตอนนทขึ้! นอกจากนรีร  “ทรคัพยตสมบคัตริของทขานอยซูขทรีที่ไหน ใจของทขานกป็อยซูขทรีที่นคัที่นดข้วย” หากทรคัพยตสมบคัตริ
ของเราอยซูขในสวรรคต ซนที่งไดข้ถซูกลงทรุนไวข้ทรีที่นคั ที่นแลข้ว ใจของเรากป็จะอยซูขทรีที่นคัที่นดข้วย เราจะปรารถนาทรีที่จะ
ไดข้ไปอยซูขทรีที่นคัที่น ในทางกลคับกคัน หากทรคัพยตสมบคัตริของเราอยซูขในโลกนรีร  ใจของเรากป็จะอยซูขทรีที่นรีที่ ความ
จรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ สตริปคัญญาของการลงทรุนในสวรรคต

ลก 12:35-36 ทล่านทนนั้งหลายจงคาดเอวของทล่านไวด้ และใหด้ตะเกมียงของทล่านจทดอยผล่ 
36 พวกทล่านเองจงเหมรอนคนทมีรื่คอยรนบนายของตน เมรรื่อนายจะกลนบมาจากงานสมรส เพรรื่อเมรรื่อ
นายมาเคาะประตผแลด้ว เขาจะเปสดใหด้นายทนนทมีไดด้

ภาพเปรรียบหลายประการถซูกนทามาใชข้ปนกคัน วลรีทรีที่วขา “ทขานทคัรงหลายจงคาดเอวของทขานไวข้ 
และใหข้ตะเกรียงของทขานจรุดอยซูข” อยซูขในรซูปคทาสคัที่ง สทาหรคับพวกยริวแลข้ว มคันนขาจะชวนใหข้นนกถนงความ
รรีบเรขงของคพนทรีที่ททาพริธรีปคัสกาทรีที่พวกยริวกป็ตข้องคาดเอวเชขนกคัน ภาพเปรรียบของการคาดเอวนคัรนมาจาก
ธรรมเนรียมทรีที่ปฏริบคัตริก คันยาวนานในตะวคันออกกลางซนที่งเกรีที่ยวกคับเสพรอคลรุมยาวทรีที่พวกเขาสวมกคันเปป็น
ประจทา เมพที่อพวกผซูข้ชายออกไปททางาน ไปรบ เดรินทาง หรพอททากริจกรรมใดกป็ตาม เสพรอคลรุมของพวก
เขากป็ถซูก 'คาดเอว' นคัที่นคพอ ถลกขนรนและคาดไวข้ดข้วยเขป็มขคัดเสข้นหนนที่งเพพที่อทรีที่จะททากริจกรรมอะไรบาง
อยขาง มคันเปป็นภาพเปรรียบทรีที่แสดงถนงการเตรรียมพรข้อมซนที่งเขข้าใจไดข้อยขางชคัดเจน สขวนการใหข้ตะเกรียง
จรุดอยซูขกป็มาจากการใชข้ตะเกรียงนทรามคัน (มะกอก) ทรีที่ใชข้เปป็นปกตริในสมคัยนคัรน ตะเกรียงพวกนรีรถซูกใชข้ใน
ตอนกลางคพนเหมพอนไฟฉายพกพา โดยเฉพาะในการเดรินทาง ตะเกรียงพวกนรีรตข้องใชข้เวลาและ
ความใสขใจเพพที่อทรีที่จะใหข้ไสข้ตะเกรียงจรุดอยซูขและลรุกไหมข้อยซูขไดข้อยขางเหมาะสม อรีกครคัร งทรีที่ภาพเปรรียบนรีร
สพที่อถนงการเตรรียมพรข้อม โดยในกรณรีนรีรคพอ การเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเดรินทางตอนกลางคพน อาจ
มรีการสพที่อถนงคทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูทรงสอนเกรีที่ยวกคับหญริงพรหมจารรีสริบคนและตะเกรียงของพวกเธอ
ในมคัทธริว 25 ดคังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 36 ดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นมรีความหมายเชริงอวสานกาลเหมพอนอยขาง
ทรีที่ตรงนรีร เปป็นดข้วย

ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขากป็ดซูเหมพอนจะเปป็นคทาเตพอนสตริสทาหรคับพวกผซูข้เชพที่อยริวทรีที่ไดข้รคับความ
รอดในชขวงยรุคเจป็ดปรีซนที่งตข้องทนความทรุกขตลทาบากในชขวงเวลาดคังกลขาว สขวนพระเยซซูซนที่งหลคังจากรคับ



ครริสตจคักรขนรนไปจากโลกนรีรแลข้ว กป็จะทรงรขวมวงกคับครริสตจคักรทรีที่งานเลรีรยงอภริเษกสมรสของพระ
เมษโปดก เหป็นไดข้ชคัดวขาสริที่งนรีร จะเกริดขนรนในสวรรคตขณะทรีที่ยรุคเจป็ดปรีทวรีความรรุนแรงบนแผขนดรินโลก
เบพรองลขาง ดซู วริวรณต 19:7-9 จากนคัรนพระองคตจะเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง
เพพที่อชขวยชนชาตริอริสราเอลทรีที่เชพที่อใหข้พข้นจากชขวงเวลาทรีที่เปป็นความทรุกขตใจของยาโคบ เหป็นไดข้ชคัดวขา
นคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงเมพที่อพระองคตตรคัสถนงพวกเขาทรีที่รอคอยองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของต
น “เมพที่อนายจะกลคับมาจากงานสมรส” มคันคพอชขวงเวลานคัรนเองทรีที่พระเยซซูจะเสดป็จมายคังเรพอนของ
เพพที่อนเจข้าสาว (คพอ ชนชาตริอริสราเอล)

คทาสคัที่งทรีที่ทรงมรีแกขชนชาตริอริสราเอลทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนกป็คพอ “เมพที่อนายมาเคาะประตซูแลข้ว เขาจะ
เปริดใหข้นายทคันทรีไดข้” อรีกครคัร งทรีที่ประเดป็นสทาคคัญกวขากป็คพอ การเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเสดป็จกลคับมา
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา หากจะประยรุกตตใชข้ ความจรริงนรีรกป็เปป็นจรริงสทาหรคับครริสตจคักรทรีที่รอ
คอยการเสดป็จกลคับมาขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราในวคันนรีร เชขนเดรียวกคัน ชนชาตริอริสราเอลในวคัน
นคัรนโดยเฉพาะถซูกสคัที่งใหข้เตรรียมพรข้อมสทาหรคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคต

ลก 12:37-38 ผผด้รนบใชด้ซซรื่งนายมาพบกลาลนงคอยเฝด้าอยผล่กป็เปป็นสทข เราบอกความจรสงแกล่ทล่าน
ทนนั้งหลายวล่า นายนนนั้นจะคาดเอวไวด้และใหด้ผผด้รนบใชด้เหลล่านนนั้นเอนกายลงและนายนนนั้นจะมาปรนนสบนตส
เขา 38 ถด้านายมาเวลาสองยามหรรอสามยาม และพบผผด้รนบใชด้อยผล่อยล่างนนนั้น ผผด้รนบใชด้เหลล่านนนั้นกป็จะ
เปป็นสทข

การเสดป็จกลคับมาของพระเยซซูครริสตตนคัรนแบขงออกเปป็นสองระยะ การรคับขนรนเปป็นสริที่งทรีที่เกริดขนรน
ไดข้ทรุกเมพที่อสทาหรคับครริสตจคักรของคนตขางชาตริทรีที่เชพที่อ อยขางไรกป็ตาม ชนชาตริอริสราเอลสขวนใหญขจะไมข
กลคับใจเชพที่อจนกวขาจะถนงชขวงยรุคเจป็ดปรี จรุดสนใจของคทาสอนของพระเยซซู ณ จรุดนรีรกป็คพอ การเตรรียม
พรข้อมของพวกเขาสทาหรคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคตเมพที่อสริรนยรุคเจป็ดปรี ดคังนคัรนจนงมรีพระสคัญญาไวข้
วขา “ผซูข้รคับใชข้ซนที่งนายมาพบกทาลคังคอยเฝข้าอยซูขกป็เปป็นสรุข” เชขนเดรียวกคับทรีที่ครริสตจคักรตข้องคอยเฝข้ารอการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตในการรคับขนรนกขอนยรุคเจป็ดปรี ชนชาตริอริสราเอลทรีที่กลคับใจเชพที่อในวคันนคัรนกป็
ถซูกสคัที่งใหข้เฝข้าคอยการเสดป็จกลคับมาของพระองคตเมพที่อสริรนยรุคเจป็ดปรีเชขนกคัน สขวนทรีที่พซูดถนงการทรีที่พระองคต
ทรงคาดเอวพระองคตเองและปรนนริบคัตริพวกเขาในการรคับประทานอาหารนคัรนกป็นขาจะเปป็นภาพ



เปรรียบทรีที่แสดงถนงพวกอริสราเอลทรีที่เชพที่อซนที่งไดข้รคับพระพรจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา ณ 
รรุขงอรรุณแหขงอาณาจคักรนคัรนเมพที่อยรุคพคันปรีมาถนง

สองยามและสามยามหมายถนง กะเฝข้ายามในตอนกลางคพนของพวกทหารยริว โดยยามทรีที่
สองเปป็นเวลาตคัรงแตขสามทรุขมถนงเทรีที่ยงคพน และยามทรีที่สามคพอ ตคัรงแตขเทรีที่ยงคพนถนงตรีสาม เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่
สพที่อถนงความมพด นคัที่นคพอ เวลาทรีที่ไมขนขาจะมรีใครมาถนง นรีที่อาจสพที่อถนงการทรีที่พระเยซซูจะเสดป็จมาดข้วยสงขา
ราศรีในชขวงเวลาทรีที่มพดมริดทรีที่สรุดของยรุคเจป็ดปรี โดยเฉพาะเมพที่อพซูดถนงชนชาตริอริสราเอล บทเรรียนทรีที่สทาคคัญ
กป็คพอ ใหข้พวกเขาเตรรียมพรข้อมไวข้

ลก 12:39-40 ใหด้เขด้าใจอยล่างนมีนั้เถอะวล่า ถด้าเจด้าของบด้านลล่วงรผด้ไดด้วล่าขโมยจะมาเวลาไหน เขา
จะตรรื่นอยผล่และระวนงไมล่ใหด้ทะลวงเรรอนของเขาไดด้ 40 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายจงเตรมียมตนวไวด้ใหด้
พรด้อมดด้วย เพราะบทตรมนทษยย์เสดป็จมาในโมงทมีรื่ทล่านไมล่คสดไมล่ฝนน"

เกรงวขาจะมรีผซูข้ใดสงสคัย ความหมายเชริงอวสานกาลของขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีรจนงถซูกยพนยคันเมพที่อ
พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบของขโมยทรีที่ยของมาในตอนกลางคพน บทเรรียนตรงนรีร จนงปรากฏชคัดเจน 
เจข้าของบข้านทรีที่สงสคัยวขาขโมยจะขนรนบข้านกป็จะเฝข้าระวคังและเตรรียมพรข้อมไวข้ พระเยซซูจนงทรงยพนยคัน
การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขา “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรงหลายจงเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อมดข้วย เพราะบรุตร
มนรุษยตเสดป็จมาในโมงทรีที่ทขานไมขคริดไมขฝคัน”

การประยรุกตตใชข้ทรีที่มรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตนรีร ยริที่งชคัดเจนมากยริที่งขนรนเมพที่ออคัครทซูตเปาโลและเป
โตรใชข้ภาพเปรรียบแบบเดรียวกคันนรีร ในการพซูดถนงการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต เปาโลพซูดถนงเรพที่อง
นรีร ใน 1 เธสะโลนริกา 5:2 ในขข้อนคัรน บรริบททรีที่มากขอนหนข้านริดเดรียวกป็พซูดถนงเรพที่องการรคับขนรน การเรริที่ม
ตข้นของยรุคเจป็ดปรีจะถซูกนทาหนข้าโดยการรคับขนรน คทาเตพอนสตริของพระเยซซูทรีที่วขา “เหตรุฉะนคัรน ทขานทคัรง
หลายจงเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อมดข้วย” จนงเนข้นยทราการเกริดขนรนไดข้ทรุกเมพที่อของการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคตในการรคับขนรน และจนงเปป็นทรรศนะทรีที่เชพที่อเรพที่องการรคับขนรนกขอนยรุคเจป็ดปรี

ในอรีกบรริบททรีที่คลข้ายกคัน เปโตรใชข้ภาพเปรรียบเดรียวกคันของการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต
วขาเปป็นเหมพอนขโมยทรีที่ยของมาในตอนกลางคพน (2 เปโตร 3:10) อยขางไรกป็ตาม ในขข้อนคัรนบรริบทมริไดข้
พซูดถนงการรคับขนรน แตขพซูดถนงการเสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง
กขอนเขข้าสซูขยรุคพคันปรี ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขาในลซูกา 12:39-40 กป็คพอ คทาเตพอนสตริใหข้ประชากรของ



พระเจข้าเฝข้าระวคังการเสดป็จกลคับมาไดข้ทรุกเมพที่อขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขา สทาหรคับครริสตจคักร 
มคันกป็คพอการรคับขนรนกขอนเขข้าสซูขยรุคเจป็ดปรี สทาหรคับชนชาตริอริสราเอล ซนที่งคนสขวนใหญขในพวกเขาจะกลคับ
ใจเชพที่อในชขวงยรุคเจป็ดปรี คทาเตพอนสตรินรีร กป็เหมพอนกคัน อยขางไรกป็ตาม การเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต
เพพที่อมารคับพวกเขาจะเกริดขนรนเมพที่อสริรนยรุคเจป็ดปรีเมพที่อพระองคตเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขา
ราศรีใหญขยริที่งเพพที่อสถาปนาอาณาจคักรของพระองคต

ลก 12:41 ฝล่ายเปโตรทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า พระองคย์ไดด้ตรนสคลาอทปมานนนั้นแกล่
พวกขด้าพระองคย์หรรอ หรรอตรนสแกล่คนทนนั้งปวง" พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงใชข้คทาถามนรีรของเปโตร
เพพที่อชขวยใหข้พระเยซซูสามารถตรคัสคทาอรุปมาอรีกเรพที่องซนที่งพซูดถนงเรพที่องเดรียวก คันนรีร  คทาถามของเขาทรีที่วขา 
“พระองคตเจข้าขข้า พระองคตไดข้ตรคัสคทาอรุปมานคัรนแกขพวกขข้าพระองคตหรพอ หรพอตรคัสแกขคนทคัรงปวง” 
เปป็นคทาถามทรีที่นขาสนใจ ตคัรงแตขขข้อ 22 ไปจนถนงขข้อ 40 เหป็นไดข้ชคัดวขาผซูข้ทรีที่ฟคังพระเยซซูคพอ พวกสาวกของ
พระองคตเทขานคัรน เปโตรสงสคัยวขา พระพรทรีที่ทรงสคัญญาไวข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่รอคอยและเฝข้าระวคัง
การเสดป็จกลคับมาของพระองคต (ขข้อ 37) รวมถนงคทาสคัที่งอพที่นๆทรีที่พระองคตตรคัสในบรริบทเดรียวกคันนคัรนมรี
มาถนงพวกเขาเทขานคัรนหรพอมรีมาถนงคนอพที่นๆอรีกมากมายดข้วย พระเยซซูตรคัสตอบผขานทางคทาอรุปมาตขอ
ไปนรีร

ลก 12:42-44 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "ใครเปป็นคนตด้นเรรอนสนตยย์ซรรื่อและฉลาด ทมีรื่นาย
ไดด้ตนนั้งไวด้เหนรอพวกคนใชด้สลาหรนบแจกอาหารตามเวลา 43 เมรรื่อนายมาพบเขากระทลาอยผล่อยล่างนนนั้น 
ผผด้รนบใชด้ผผด้นนนั้นกป็จะเปป็นสทข 44 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า นายจะตนนั้งเขาไวด้ใหด้ดผแลบรรดา
ขด้าวของทนนั้งสสนั้นของทล่าน

เราควรระลนกไวข้วขา พวกสาวกยคังไมขซนมซคับความจรริงทรีที่วขา อรีกไมขนาน พระเยซซูจะทรงถซูก
พรากไปจากพวกเขากขอนดข้วยความตายเปป็นอคันดคับแรก จากนคัรนกป็ดข้วยการเสดป็จขนรนสซูขสวรรคต เหป็น
ไดข้ชคัดวขาตอนนรีรพระองคตก ทาลคังปซูพพรนสทาหรคับความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขกวขา นคัที่นคพอ การเสดป็จมาครคัร งทรีที่สอง
ของพระองคต

คทาอรุปมานรีร เปป็นเรพที่องของเจข้านายผซูข้ครองทรีที่ดรินคนหนนที่ง นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงการจากไปของเจข้านาย
ผซูข้นคัรน ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้กป็ตาม ขณะทรีที่เขาไมขอยซูข เขากป็มอบหมายใหข้คนรคับใชข้คนหนนที่งทรีที่เขาไดข้



เลพอกสรรไวข้เพพที่อจคัดการกริจธรุระตขางๆตอนทรีที่เขาไมขอยซูข วลรีทรีที่พซูดถนงคนรคับใชข้คนนรีรทรีที่ถซูก “ตคัรงไวข้เหนพอ
พวกคนใชข้สทาหรคับแจกอาหารตามเวลา” กป็เปป็นเรพที่องนขาสนใจ นรีที่สพที่อวขาคนรคับใชข้ทรีที่ถซูกเลพอกสรรคนนรีร
มรีหนข้าทรีที่รคับผริดชอบในการจคัดสรรอาหารใหข้แกขพวกคนใชข้ในบข้านทรีที่เหลพอขณะทรีที่นายไมขอยซูขตาม
เวลาทรีที่เหมาะสม กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ เจข้านายผซูข้ครองคฤหาสนตนรีร ไมขเพรียงมอบหมายความรคับผริด
ชอบใหข้แกขคนรคับใชข้ของเขาเทขานคัรน แตขยคังใหข้เขาไดข้ใชข้วริจารณญาณและเสรรีภาพในการปรนนริบคัตริ
รคับใชข้นายขณะทรีที่นายไมขอยซูขดข้วย

หากเมพที่อนายผซูข้นคัรนกลคับมาและพบผซูข้รคับใชข้ของตนจคัดการกริจธรุระตขางๆของเขาอยขางมรีสตริ
ปคัญญาและอยขางยรุตริธรรม ผซูข้รคับใชข้คนนคัรนกป็จะไดข้รคับพระพรจรริงๆ (เมพที่อพริจารณาบรริบททรีที่มากขอน
หนข้า การกระทสาอยถูย่นคัรนอาจหมายถนงการเตรรียมพรข้อมสทาหรคับการกลคับมาของนายของตน โดยเฝข้า
ระวคังและรอคอย ดคังทรีที่ระบรุไวข้ในขข้อ 40) การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพที่องนรีรนคัรนกป็ดซูเหมพอนชคัดเจน เมพที่อ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จกลคับมา จะมรีพระพรใหญขยริที่งสทาหรคับบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตทรีที่
รดับใชว้พระองคตอยขางสคัตยตซพที่อขณะทรีที่พระองคตไมขอยซูข

ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสวขา “เราบอกความจรริงแกขทขานทคัรงหลายวขา นายจะตคัรงเขาไวข้ใหข้
ดซูแลบรรดาขข้าวของทคัรงสริรนของทขาน” เหป็นไดข้ชคัดวขามรีความเกรีที่ยวขข้องกคันระหวขางคทาพซูดตรงนรีรกคับ
ความจรริงทรีที่คลข้ายกคันในหนคังสพอวริวรณต ยกตคัวอยขางเชขน ในวริวรณต 5:10 มรีคทากลขาวไวข้วขา “เราทคัรงหลาย
จะไดข้ครอบครองแผขนดรินโลก” คนเหลขานคัรนทรีที่มรีสขวนในการฟพร นจากความตายครคัร งแรกจะครอบ
ครองรขวมกคับพระองคตตามทรีที่วริวรณต 20:6 ไดข้กลขาวไวข้

ในวริวรณต 22:5 มรีคทากลขาวลขวงหนข้าไวข้วขา บรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตในอาณาจคักรนริรคันดรต
นคัรนจะครอบครองรขวมกคับพระองคตตลอดไปเปป็นนริตยต คทาอรุปมาเรพที่องผซูข้รคับใชข้หลายคนทรีที่ไดข้รคับ
อทานาจในการครอบครองหลายเมพองเมพที่อเจข้านายของพวกเขากลคับมา (มคัทธริว 25:14-30 และลซูกา 
19:12-19) อข้างอริงชคัดเจนถนงความจรริงเดรียวกคันนรีร

การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญกวขากป็สพที่อชคัดเจนวขา ผซูข้คนของพระเจข้าในยรุคนรีรทรีที่ปรนนริบคัตริรคับใชข้
พระองคตอยขางสคัตยตซพที่อในตอนนรีร จะไดข้รคับบทาเหนป็จเปป็นยศถาบรรดาศคักดริธ ทรีที่ใหญขยริที่งกวขาเดริมเมพที่อ
พระองคตเสดป็จกลคับมา เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเกรีที่ยวขข้องกคับการครอบครองรขวมกคับพระองคตในอาณาจคักร
ของพระองคต



ลก 12:45-48 แตล่ถด้าผผด้รนบใชด้นนนั้นจะคสดในใจวล่า `นายของขด้าคงจะมาชด้า' แลด้วจะตนนั้งตด้นโบยตมี
ผผด้รนบใชด้ชายหญสงและกสนดรรื่มเมาไป 46 นายของผผด้รนบใชด้ผผด้นนนั้นจะมาในวนนทมีรื่เขาไมล่คสด ในโมงทมีรื่เขา
ไมล่รผด้ และจะทลาโทษเขาถซงสาหนส ทนนั้งจะขนบไลล่เขาใหด้ไปอย ผล่กนบคนทมีรื่ไมล่เชรรื่อ 47 ผผด้รนบใชด้นนนั้นทมีรื่ไดด้รผด้นลนั้าใจ
ของนาย และมสไดด้เตรมียมตนวไวด้ มสไดด้กระทลาตามนลนั้าใจนาย จะตด้องถผกเฆมีรื่ยนมาก 48 แตล่ผผด้ทมีรื่มสไดด้รผด้ 
แลด้วไดด้กระทลาสสรื่งซซรื่งสมจะถผกเฆมีรื่ยน กป็จะถผกเฆมีรื่ยนนด้อย ผผด้ใดไดด้รนบมาก จะตด้องเรมียกเอาจากผผด้นนนั้น
มาก และผผด้ใดไดด้รนบฝากไวด้มาก กป็จะตด้องทวงเอาจากผผด้นนนั้นมาก

คราวนรีรพระองคตตรคัสถนงภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามบข้าง คราวนรีร เปป็นผซูข้รคับใชข้คนเดรียวกคันทรีที่มรีทคัศนคตริ
แบบสบายๆเกรีที่ยวกคับการกลคับมาของนายของตน เขาอวดเบขงใชข้เสรรีภาพของตนเหนพอเพพที่อนผซูข้รคับ
ใชข้และไมขใชข้อภริสริทธริธ ทรีที่ตนไดข้รคับเพพที่อรคับใชข้นายของตน เมพที่อนายของเขากลคับมาโดยทรีที่เขาไมขรซูข้เนพรอ
รซูข้ตคัว ผซูข้รคับใชข้ทรีที่สะเพรขาคนนรีรกป็จะถซูกนายของเขาลงโทษ เขาถซูก “ททาโทษถนงสาหคัส” (นคัที่นคพอ ถซูก
ตคัดขาดจากเพพที่อนผซูข้รคับใชข้และถซูกตราหนข้าวขาเปป็นคนทรีที่ไวข้ใจไมขไดข้) ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา คน
ทมีรื่ไมล่เชรรื่อ (อาพดิสทอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘คนทรีที่ไมขสคัตยตซพที่อ’ แนขนอนทรีที่ชายผซูข้นรีร ผลาญทรคัพยตนาย
ของตน เขาจนงถซูกมองวขาเปป็นคนไมขสคัตยตซพที่อ

เราเหป็นความแตกตขางทรีที่สทาคคัญตรงนรีร  บรริบทของคทาอรุปมาทคัรงเรพที่องเกรีที่ยวขข้องกคับบรรดาผซูข้รคับ
ใชข้ทรีที่อยซูขในเรพอนของนาย หากจะประยรุกตตใชข้ คทาอรุปมานรีรกป็ดซูเหมพอนจะไมขไดข้พซูดถนงคนทรีที่ไมขรอด แตข
พซูดถนงบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระเจข้าและการวางตคัวของพวกเขาขณะทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไมขอยซูข ตรงนรีร
ผซูข้รคับใชข้ทรีที่ประมาทเลรินเลขอถซูกนายของตนเฆรีที่ยนเมพที่อเขากลคับมา เมพที่อเชพที่อมโยงคทาอรุปมาเรพที่องนรีรกคับ
เรพที่องอวสานกาลอพที่นๆทรีที่เรารซูข้ การประยรุกตตใชข้กป็อาจหมายถนงบคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต 
บทาเหนป็จตขางๆทรีที่ถซูกเอขยถนงดข้านบนจะถซูกมอบใหข้ทรีที่บคัลลคังกตนคัรนอยขางเหป็นไดข้ชคัด การลงโทษผซูข้รคับใชข้ทรีที่
ขรีร เกรียจและประมาทเลรินเลขอกป็จะมรีขนรนทรีที่นคัที่นเชขนกคัน ในสมคัยพระคคัมภรีรต ผซูข้รคับใชข้ทรีที่ไมขสคัตยตซพที่อกป็
สามารถถซูกเฆรีที่ยนตรีไดข้ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่บคัลลคังกตนคัรนจะไมขไดข้มรีการเฆรีที่ยนตรีรขางกายอยขางแนขนอน แตขมรี
สพที่อชคัดเจนวขานคัที่นจะเปป็นเวลาแหขงการคริดบคัญชรีอยขางสาสม

กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ ผซูข้รคับใชข้ทรีที่เกรียจครข้านและประมาท (1) “รซูข้นทร าใจของนาย” (2) 
“มริไดข้เตรรียมตคัวไวข้” (3) และมริไดข้กระททา “ตามนทราใจนาย” มรีครริสเตรียนกรีที่คนทรุกวคันนรีรทรีที่มรีครุณสมบคัตริ



ตรงตามสามขข้อนรีร  พวกเขาจะเจอกคับประสบการณตอคันไมขนขาอภริรมยตทรีที่บคัลลคังกตพริพากษานคัรน 
นอกจากนรีร  ตอนนรีรพวกเขากป็ยอมทริรงบทาเหนป็จและยศถาบรรดาศคักดริธ ทรีที่อาจเปป็นของพวกเขาไดข้ชคั ที่วนริ
รคันดรตกาลเพราะความประมาทในเรพที่องฝขายวริญญาณดข้วย ความหมายเหลขานรีรทรีที่สพที่อออกมาตรงนรีรจนง
ชวนใหข้เราฉรุกคริด

พระเยซซูตรคัสตขอไปเกรีที่ยวกคับคนเหลขานคัรนทรีที่มริไดข้รซูข้นทร าใจของนาย พวกเขาจะถซูกเฆรีที่ยนนข้อยกวขา
คนเหลขานคัรนทรีที่รซูข้แลข้วและไมขสนใจนทราใจของนาย อาจมรีการขข้ามไปยคังขอบเขตของการพริพากษา
สทาหรคับคนทรีที่ไมขรอดดข้วย ไมขวขาในกรณรีใด นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงระดคับการลงโทษทรีที่แตกตขางกคันทรีที่การ
พริพากษาตขางๆทรีที่จะมานคัรน คนทรีที่ไมขเชพที่อกป็จะเผชริญกคับการพริพากษาแบบนรีร เชขนกคันโดยขนรนอยซูขกคับ
ระดคับความรซูข้ของตน นรีที่สพที่อดข้วยถนงระดคับทรีที่แตกตขางกคันของการตรีสอนสทาหรคับบรรดาผซูข้รคับใชข้ของ
พระเจข้าทรีที่บคัลลคังกตพริพากษานคัรน

หลคักการทรีที่กวข้างกวขาจนงถซูกระบรุไวข้ “ผซูข้ใดไดข้รคับมาก จะตข้องเรรียกเอาจากผซูข้นคัรนมาก” ในฝขาย
วริญญาณแลข้ว การประยรุกตตใชข้กป็ปรากฏชคัดเจน สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้รคับความจรริงมากกวขา ความ
รซูข้เกรีที่ยวกคับนทราพระทคัยของพระเจข้ามากกวขา โอกาสและความสามารถทรีที่มากกวขา พระเจข้ากป็จะทรง
เรรียกเอาจากคนเหลขานคัรนมากกวขา สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่อาศคัยอยซูขในยรุคทรีที่ความรซูข้เกรีที่ยวกคับความจรริง
ตามพระคคัมภรีรตและนทราพระทคัยของพระเจข้ามรีอยซูขเตป็มไปหมด พระเจข้ากป็จะทรงเรรียกเอาจากพวกเขา
มากกวขาบางคนทรีที่นขาสงสารซนที่งไมขเคยทรีที่จะทราบอะไรมากนคักเกรีที่ยวกคับนทราพระทคัยของพระเจข้า

ลก 12:49-50 เรามาเพรรื่อจะทสนั้งไฟลงบนแผล่นดสนโลก และเราจะปรารถนาอะไรเลล่า ถด้าหาก
ไฟนนนั้นไดด้ตสดขซนั้นแลด้ว 50 เราจะตด้องรนบบนพตสศมาอยล่างหนซรื่ง เราเปป็นททกขย์มากจนกวล่าจะสลาเรป็จ

นทราเสรียงของการเทศนาสคัที่งสอนของพระเยซซูตอนนรีร เปลรีที่ยนไปแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
ก ทาลคังตรคัสกคับคนเหลขานคัรนทรีที่มรีนริสคัยชอบจคับผริด นรีที่ยริ ที่งถซูกสพที่อออกมาในขข้อ 54 ตรงทรีที่พระเยซซูทรงใสขคทา
เตพอนทรีที่นขากลคัวอรีกอคันเขข้าไป ไฟทรีที่พระองคตตรคัสถนงนขาจะหมายถนงการพริพากษา พระองคตตรคัสเปป็น
นคัยวขาไฟแหขงการพริพากษาไดข้ถซูกจรุดขนรนแลข้ว จากนคัรนพระองคตตรคัสเปป็นเชริงปรริศนาถนงบคัพตริศมาทรีที่
พระองคตทรงเผชริญในตอนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตมริไดข้ก ทาลคังตรคัสถนงบคัพตริศมาในนทรา แตขมคันนขา
จะหมายถนงความทรุกขตทรมานและการสริรนพระชนมตทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต คทาตรคัสทรีที่วขา “เราเปป็น
ทรุกขตมากจนกวขาจะสทาเรป็จ” จรริงๆแลข้วกป็เปป็นคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยซูขแลข้ว 



เราอาจแปลคทาพซูดตรงนรีร ไดข้ใหมขวขา 'เราจะถซูกขคัดขวางไดข้อยขางไรจนกวขาจะสทาเรป็จ' กลขาวอรีกนคัยหนนที่ง
กป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขา พระองคตก ทาลคังมรุขงหนข้าสซูขบคัพตริศมาแหขงกางเขนและไมขมรีสริที่งใดจะขคัดขวาง
พระองคตไดข้จนกวขาสริที่งนคัรนจะสทาเรป็จ

ลก 12:51-53 ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า เรามาเพรรื่อจะใหด้เกสดสนนตสภาพในโลกหรรอ เราบอกทล่าน
วล่า มสใชล่ แตล่จะใหด้แตกแยกกนนตล่างหาก 52 ดด้วยวล่าตนนั้งแตล่นมีนั้ไปหด้าคนในเรรอนหนซรื่งกป็จะแตกแยกกนน 
ครอสามตล่อสองและสองตล่อสาม 53 พล่อจะแตกแยกจากลผกชาย และลผกชายจะแตกแยกจากพล่อ แมล่
จากลผกสาว และลผกสาวจากแมล่ แมล่สามมีจากลผกสะใภด้ และลผกสะใภด้จากแมล่สามมี"

สทาหรคับขข้อสคันนริษฐานทรีที่วขาภารกริจของพระเยซซูกป็คพอ การนทาสคันตริสรุขมานคัรน พระองคตตรคัส
ตอบวขา “เราบอกทขานวขา มริใชข แตขจะใหข้แตกแยกกคันตขางหาก” พระองคตตรคัสลขวงหนข้าอยขางถซูกตข้อง
แลข้ววขาตคัวพระองคตเองและการรคับใชข้ของพระองคตจากนรีร เปป็นตข้นไปจะนทามาซนที่งการแตกแยกแมข้
กระทคั ที่งในครอบครคัว สริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงกป็คพอวขา อคันทรีที่จรริงแลข้วขขาวประเสรริฐจะนทามาซนที่งการ
แตกแยก มคันททาใหข้เกริดเชขนนคัรนแลข้วทขามกลางพวกยริว บางคนเชพที่อและบางคนกป็ไมขเชพที่อ บางคนไดข้
รคับความรอดและบางคนกป็ไมข ขขาวประเสรริฐนทามาซนที่งการแตกแยกจรริงๆ มคันแยกความจรริงออกจาก
ความเทป็จ ในแบบเดรียวกคัน หลคักคทาสอนกป็แบขงแยกดข้วย มคันแยกความจรริงออกจากความเทป็จเชขนกคัน

ลก 12:54-56 และพระองคย์ตรนสกนบประชาชนอมีกวล่า "เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายเหป็นเมฆเกสดขซนั้น
ในทสศตะวนนตก ทล่านกป็กลล่าวทนนทมีวล่า `ฝนจะตก' และกป็เปป็นอยล่างนนนั้นจรสง 55 เมรรื่อทล่านเหป็นลมพนดมา
แตล่ทสศใตด้ ทล่านกป็วล่า `จะรด้อนจนด' และกป็เปป็นจรสง 56 เจด้าคนหนด้าซรรื่อใจคด เจด้าทนนั้งหลายรผด้จนกวสจนยความ
เปป็นไปของแผล่นดสนและทด้องฟด้า แตล่เหตทไฉนพวกเจด้าวสจนยความเปป็นไปของยทคนมีนั้ไมล่ไดด้

ในคทาตรคัสทรีที่มรีตขอฝซูงชนทรีที่ฟคังพระองคตอยซูขนคัรน พระเยซซูตรคัสวขาพวกเขามรีความสามารถทรีที่จะ
คาดการณตสภาพอากาศไดข้ พวกเขารซูข้รซูปแบบของลมและรซูข้วขาลมนคัรนจะนทาอะไรมา ลมทรีที่พคัดมาจาก
ทะเลเมดริเตอรตเรเนรียนกป็นขาจะหมายถนงฝนทรีที่จะตก ลมทรีที่พคัดมาจากทะเลทรายทางทริศใตข้กป็ยขอมหมาย
ถนงอากาศรข้อน จากนคัรนพระองคตกป็ทรงดนงการประยรุกตตใชข้ทรีที่เฉรียบคม หลคังจากเรรียกพวกเขาอรีกครคัร ง
วขา คนหนข้าซพที่อใจคด (ดซู ขข้อ 1) พระองคตทรงออกความเหป็นวขาพวกเขาดซูสภาพอากาศออก แตขพวก
เขากลคับไมขสามารถทรีที่จะแยกแยะกาลสมคัยทรีที่พวกเขาอยซู ขไดข้ กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ พวกเขา



ไมขรซูข้เลยวขาพระเมสสริยาหตของพวกเขาทรงอยซูขตขอหนข้าพวกเขาแลข้วโดยทรีที่พระองคตทรงหยริบยพที่น
อาณาจคักรของพระเจข้าใหข้แกขพวกเขา

ลก 12:57-59 เหตทไฉนเจด้าทนนั้งหลายไมล่ตนดสสนเอาเองวล่าสสรื่งไรเปป็นสสรื่งทมีรื่ถผก 58 เพราะเมรรื่อเจด้า
กนบโจทกย์พากนนไปหาผผด้พสพากษา จงอทตสล่าหย์หาชล่องทมีรื่จะปรองดองกนบเขาเมรรื่อยนงอยผล่กลางทาง 
เกลรอกวล่าเขาจะฉทดลากเจด้าเขด้าไปถซงผผด้พสพากษา และผผด้พสพากษาจะมอบเจด้าไวด้กนบผผด้คทม และผผด้คทมจะ
ขนงเจด้าไวด้ในเรรอนจลา 59 เราบอกเจด้าวล่า เจด้าจะออกจากทมีรื่นนรื่นไมล่ไดด้จนกวล่าจะไดด้ใชด้หนมีนั้ครบททก
สตางคย์"

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาสอนตรงนรีรดข้วยภาพประกอบทรีที่ยกมาจากระบบศาลยรุตริธรรมใน
สมคัยนคัรน พระองคตตรคัสคทาถามทรีที่วขา “เหตรุไฉนเจข้าทคัรงหลายไมขตคัดสรินเอาเองวขาสริที่งไรเปป็นสริที่งทรีที่ถซูก” 
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ททาไมเจข้าทคัรงหลายถนงคริดไมขออกวขาสริที่งใดถซูก (นคัที่นคพอ วขากทาลคังเกริดอะไรขนรนอยซูข)

ในกฎหมายแพขงสมคัยนคัรน ผซูข้ใดทรีที่ไมขสามารถหรพอไมขยอมชดใชข้หนรีรของตนสามารถถซูกพาตคัว
ไปขนรนศาลเพพที่อรคับการตคัดสรินในเรพที่องหนรีรทรีที่ยคังมริไดข้ชดใชข้ หากเขายคังไมขสามารถหรพอไมขยอมชทาระ
หนรีรอยซูขอรีก ผซูข้พริพากษากป็สามารถสคัที่งใหข้เขาถซูกครุมขคังในเรพอนจทาไดข้จนกวขาเขาจะหาวริธรีมาใชข้หนรีร ไดข้ ใน
บรริบทนคัรน พระเยซซูทรงเตพอนวขา ลซูกหนรีรผซูข้นคัรนควรหาวริธรีประนรีประนอมเรพที่องหนรีรของตนเกรงวขาเมพที่อ
ถซูกพาตคัวไปขนรนศาลแลข้ว การพริพากษาทรีที่รรุนแรงยริที่งกวขาจะตามมา การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา 
คนเหลขานคัรนทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างควรหาวริธรีประนรีประนอมหนรีรบาปของตนกคับพระเจข้า หากพวกเขา
รอตขอไป พวกเขากป็จะประสบกคับชะตากรรมทรีที่เลวรข้ายยริที่งกวขาในการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน

*****
ภนพรวมของลลกน 13: ถซงแมว้ไมย่ระบบุเวลาชดัดเจน แตย่เหป็นไดว้ชดัดวย่าพระเยซถูทรงอยถูย่ในชย่วงปท

สบุดทว้ายของการรดับใชว้ของพระองคย์ โดยทรงมบุย่งหนว้าสถูย่กลโกธา บทททที่สดิบสามมทคสาอบุปมาหลายเรชที่อง 
โดยเฉพาะเรชที่องททที่เกทที่ยวกดับอาณาจดักรของพวกยดิวททที่ทรงสดัญญาไวว้มานาน มทคสาพยากรณย์เกทที่ยวกดับการ
พดิพากษาของพระเจว้าททที่จะมทตย่อชนชาตดิอดิสราเอลในชดัที่วอายบุคนนดัขึ้นและการตดัขึ้งตาคอยวดันขององคย์
พระผถูว้เปป็นเจว้าดว้วย



ลก 13:1-5 ขณะนนนั้น มมีบางคนอยผล่ทมีรื่นนรื่นเลล่าเรรรื่องชาวกาลสลมี ซซรื่งปมีลาตเอาโลหสตของเขา
ระคนกนบเครรรื่องบผชาของเขา ใหด้พระองคย์ฟนง 2 พระเยซผจซงตรนสตอบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า
ชาวกาลสลมีเหลล่านนนั้นเปป็นคนบาปยสรื่งกวล่าชาวกาลสลมีอรรื่นๆทนนั้งปวง เพราะวล่าเขาไดด้ททกขย์ทรมานอยล่างนนนั้น
หรรอ 3 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า มสใชล่ แตล่ถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้กลนบใจเสมียใหมล่กป็จะตด้องพสนาศ
เหมรอนกนน 4 หรรอสสบแปดคนนนนั้นซซรื่งหอรบทมีรื่สสโลอนมไดด้พนงทนบเขาตายเสมียนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายคสดวล่า 
เขาเปป็นคนบาปยสรื่งกวล่าคนทนนั้งปวงทมีรื่อาศนยอยผล่ในกรทงเยรผซาเลป็มหรรอ 5 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า มสใชล่ 
แตล่ถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้กลนบใจเสมียใหมล่จะตด้องพสนาศเหมรอนกนน"

ในเวลาและสถานทรีที่ๆไมขระบรุชคัดเจน บรุคคลทรีที่ไมขระบรุนาม (อาจเปป็นพวกฟารริสรีหรพอพวกธร
รมาจารยตทรีที่ถซูกพซูดถนงในบททรีที่แลข้วกป็ไดข้) ไดข้นทาเรพที่องทรีที่โจษจคันไปทคั ที่วมาทซูลใหข้พระเยซซูทราบ ชาวกาลริ
ลรี ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขามรีสขวนเกรีที่ยวขข้องในการลรุกฮพอตขอตข้านโรม ไดข้ถซูกทางการโรมจคับกรุมตคัวในกรรุง
เยรซูซาเลป็ม โดยอาจเปป็นลานชคัรนนอกของพระวริหาร เหป็นไดข้ชคัดวขาปรีลาตไดข้สคัที่งฆขาพวกกบฏเหลขานคัรน
และเอาเลพอดของพวกเขาระคนกคับสคัตวตทรีที่ถซูกฆขาเปป็นเครพที่องถวายบซูชา เมพที่อพริจารณาจากคทาตอบทรีที่
คขอนขข้างรรุนแรงของพระเยซซู อาจเปป็นไดข้วขาพวกคนทรีที่นทาเรพที่องนรีรมาทซูลพระองคตก ทาลคังพยายามหลอก
ลขอใหข้พระองคตตริดกคับ พวกเขาอาจหวคังวขาพระเยซซูจะทรงเขข้าขข้างพวกกาลริลรีทรีที่ถซูกฆขาตายและจะไดข้
เอาเรพที่องนรีร ไปรายงานใหข้ปรีลาตทราบ หรพอถข้าเกริดพระองคตทรงเขข้าขข้างปรีลาต พวกเขากป็จะไดข้ททาใหข้
พระองคตเสรียชพที่อในสายตาของประชาชนทรีที่เหป็นใจชาวกาลริลรีทรีที่โดนฆขาเหลขานคัรน

อยขางไรกป็ตาม คทาตอบของพระเยซซูกป็ไมขไดข้เปป็นไปตามทรีที่พวกเขาคาดไวข้ พระองคตตรคัสถาม
วขา “ทขานทคัรงหลายคริดวขาชาวกาลริลรีเหลขานคัรนเปป็นคนบาปยริที่งกวขาชาวกาลริลรีอพที่นๆทคัรงปวง เพราะวขาเขา
ไดข้ทรุกขตทรมานอยขางนคัรนหรพอ” จากนคัรนพระองคตจนงทรงปลขอยหมดัดสดังหาร “เราบอกทขานทคัรงหลาย
วขา มริใชข แตขถข้าทขานทคัรงหลายมริไดข้กลคับใจเสรียใหมขกป็จะตข้องพรินาศเหมพอนกคัน” ประเดป็นของพระองคต
นคัรนชคัดเจน หากพวกเขาไมขยอมกลคับใจเสรียใหมข พวกเขากป็จะเผชริญกคับชะตากรรมทรีที่เลวรข้ายยริที่งกวขา
โดยพระหคัตถตของพระเจข้า

พระองคตตรคัสตขอไปโดยยกเหตรุการณตทรีที่เพริที่งเกริดไป หอรบทรีที่ตคัรงอยซูขตริดกคับสระนทราสริโลอคัมใน
กรรุงเยรซูซาเลป็มไดข้พคังลงมา ททาใหข้คนสริบแปดคนเสรียชรีวริต พระองคตตรคัสถามอรีกวขา “ทขานทคัรงหลายคริด



วขา เขาเปป็นคนบาปยริที่งกวขาคนทคัรงปวงทรีที่อาศคัยอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลป็มหรพอ” อรีกครคัร งทรีที่คทาตอบของ
พระองคตทรีที่ทริที่มแทงจริตใจของคนเหลขานคัรนทรีที่ฟคังพระองคตกป็คพอ “แตขถข้าทขานทคัรงหลายมริไดข้กลคับใจเสรีย
ใหมขจะตข้องพรินาศเหมพอนกคัน” ความจรริงขข้อนรีร ยคังใชข้ไดข้อยซูขจนถนงทรุกวคันนรีร  บทเรรียนสทาคคัญสทาหรคับ
ชาวโลกทรีที่ตขอตข้านและไมขเชพที่อกป็เปป็นแบบเดรียวกคัน นคัที่นคพอ หากพวกเขาไมขกลคับใจเสรียใหมข พวกเขากป็
จะพรินาศเชขนกคัน

ลก 13:6-9 พระองคย์ตรนสคลาอทปมาตล่อไปนมีนั้วล่า "คนหนซรื่งมมีตด้นมะเดรรื่อตด้นหนซรื่งปลผกไวด้ใน
สวนองทล่นของตน และเขามาหาผลทมีรื่ตด้นนนนั้นแตล่ไมล่พบ  7 เขาจซงวล่าแกล่คนทมีรื่รนกษาสวนองทล่นวล่า `ดผเถสด 
เรามาหาผลทมีรื่ตด้นมะเดรรื่อนมีนั้ไดด้สามปมีแลด้ว แตล่ไมล่พบ จงโคล่นมนนเสมีย จะใหด้ดสนรกไปเปลล่าๆทลาไม' 8 แตล่
ผผด้รนกษาสวนองทล่นตอบเขาวล่า `นายเจด้าขด้า ขอเอาไวด้ปมีนมีนั้อมีก ใหด้ขด้าพเจด้าพรวนดสนเอาปทอ๋ยใสล่  9 แลด้วถด้า
มนนเกสดผลกป็ดมีอยผล่ ถด้าไมล่เกสดผล ภายหลนงทล่านจงโคล่นมนนเสมีย'"

บางทรีอาจเพราะเหตรุการณตดคังกลขาว พระเยซซูจนงทรงนทาเสนอคทาอรุปมาตขอไปนรีร  “คนหนนที่งมรี
ตข้นมะเดพที่อตข้นหนนที่งปลซูกไวข้ในสวนองรุขนของตน และเขามาหาผลทรีที่ตข้นนคัรนแตขไมขพบ” เจข้าของสวน
ไดข้ไปบอกใหข้คนทรีที่ดซูแลสวนองรุขนวขาเขาไดข้มาหาผลจากตข้นมะเดพที่อนรีร ไดข้สามปรีแลข้ว เพราะไมขพบผล 
เขาจนงสคัที่งคนงานของเขาใหข้โคขนตข้นมะเดพที่อนรีร เสรีย มรีผซูข้เสนอหลายความเหป็นเกรีที่ยวกคับความหมายของ
คทาอรุปมานรีร  มรีผซูข้กลขาววขาตข้นมะเดพที่อบางชนริดไมขออกผลสรุกจนกวขาจะผขานไปสามปรีกขอน บางคนกป็
เปรรียบวขาชขวงเวลาสามปรีนคัรนหมายถนงชขวงเวลาในการรคับใชข้ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรีที่ทรงมรี
ตขอพวกยริว พวกยริวสขวนใหญขไมขออกผลถวายพระองคตเลย คทาอรุปมานรีรอาจสพที่อถนงบทสนทนา
ระหวขางพระบริดาและพระบรุตรเกรีที่ยวกคับความไมขเชพที่อของชนชาตริอริสราเอล หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง 
พระเยซซูกป็ทรงอข้อนวอนพระบริดาใหข้ทรงโปรดใหข้เวลาพวกเขามากกวขานรีรอรีกนริด

ตอนทข้ายของคทาอรุปมานรีร  ผซูข้ดซูแลสวนองรุขนไดข้อข้อนวอนเจข้าของสวนใหข้เขาใหข้เวลามคันอรีก 
จนถนงสริรนปรีนรีร  เขาจะพรวนดรินและใสขปรุด๋ยมคัน หากมคันเกริดผล กป็ดรีไป หากไมขเกริดผล มคันกป็จะถซูกโคขน
ลง ความสอดคลข้องกคับอริสยาหต 5:1-7 ทรีที่สวนองรุขนคพออริสราเอล กป็ปรากฏชคัดเจน เมพที่อเชพที่อมโยงกคับคทา
เตพอนกขอนหนข้าทรีที่ใหข้กลคับใจใหมข ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็ดซูเหมพอนจะเปป็น หากอริสราเอลไมขกลคับใจ
และเกริดผล มคันกป็จะเผชริญกคับการพริพากษาทรีที่เกริดขนรนไดข้ทรุกเมพที่อ มคันมาถนงจรริงๆในปรี ค.ศ. 70



ลก 13:10-13 พระองคย์กลาลนงทรงสนรื่งสอนอยผล่ทมีรื่ธรรมศาลาแหล่งหนซรื่งในวนนสะบาโต  11 และ
ดผเถสด มมีหญสงคนหนซรื่งซซรื่งมมีผมีเขด้าสสงทลาใหด้พสการมาสสบแปดปมีแลด้ว หลนงโกง ยรดตนวขซนั้นไมล่ไดด้เลย  

12 เมรรื่อพระเยซผทอดพระเนตรเหป็นเขา จซงเรมียกและตรนสกนบเขาวล่า "หญสงเออ๋ย ตนวเจด้าหายพด้นจาก
โรคของเจด้าแลด้ว" 13 พระองคย์ทรงวางพระหนตถย์บนเขา และในทนนใดนนนั้นเขากป็ยรดตนวตรงไดด้ และ
สรรเสรสญพระเจด้า

บางทรีอาจเพพที่อยกภาพประกอบสภาพฝขายวริญญาณของชนชาตริอริสราเอล และเพพที่อเนข้นยทรา
ประเดป็นของพระเยซซู พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จนงทรงดลใจลซูกาใหข้บคันทนกเหตรุการณตตขอไปนรีร  ดคังทรีที่
พระองคตทรงกระททาเปป็นประจทา พระเยซซูก ทาลคังสคัที่งสอนอยซูขในธรรมศาลาในวคันสะบาโต ในวคันสะ
บาโตนคัรนเอง มรีผซูข้หญริงคนหนนที่งซนที่งพริการมาสริบแปดปรี นางหลคังโกงและยพดตคัวขนรนไมขไดข้เลย แนขนอน
ทรีที่ดข้วยความสงสารและอาจเพพที่อตอกยทราความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขา พระองคตจนงตรคัสกคับนางวขา “หญริงเอด๋ย
ตคัวเจข้าหายพข้นจากโรคของเจข้าแลข้ว” หลคังจากตรคัสเชขนนคัรนพระองคตกป็ทรงวางพระหคัตถตบนตคัวนาง 
“และในทคันใดนคัรนเขากป็ยพดตคัวตรงไดข้ และสรรเสรริญพระเจข้า”

ลก 13:14 แตล่นายธรรมศาลากป็เครองใจ เพราะพระเยซผไดด้ทรงรนกษาโรคในวนนสะบาโต
จซงวล่าแกล่ประชาชนวล่า "มมีหกวนนทมีรื่ควรจะทลางาน เหตทฉะนนนั้นในหกวนนนนนั้นจงมาใหด้รนกษาโรคเถสด แตล่
ในวนนสะบาโตนนนั้นอยล่าเลย" เมพที่อเหป็นวขาเกริดอะไรขนรน นายธรรมศาลาจนงเดพอดดาลทรีที่พระเยซซูทรง
รคักษาโรคในวคันสะบาโต เขาตทาหนริพระเยซซูในททานองนขาเลพที่อมใส โดยบอกพระองคตวขามรีหกวคันทรีที่
ควรจะททางาน แตขไมขใชขในวคันสะบาโต

ลก 13:15-17 แตล่องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสตอบเขาวล่า "คนหนด้าซรรื่อใจคด เจด้าทนนั้งหลายททก
คนไดด้แกด้วนวแกด้ลาจากคอกมนนพาไปใหด้กสนนลนั้าในวนนสะบาโตมสใชล่หรรอ 16 ดผเถสด ฝล่ายหญสงผผด้นมีนั้เปป็น
บทตรมีของอนบราฮนม ซซรื่งซาตานไดด้ผผกมนดไวด้สสบแปดปมีแลด้ว ไมล่ควรหรรอทมีรื่จะใหด้เขาหลทดพด้นจากเครรรื่อง
จลาจองอนนนมีนั้ในวนนสะบาโต" 17 เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนั้นแลด้ว บรรดาคนทมีรื่เปป็นปฏสปนกษย์กนบ
พระองคย์ตด้องขายหนด้า และประชาชนทนนั้งหลายกป็เปรมปรมีดสดิ์เพราะสรรพคทณความดมีทมีรื่พระองคย์ไดด้
ทรงกระทลา



ดข้วยความเดพอดดาลยริที่งกวขา พระเยซซูจนงทรงตอบกลคับไปเพราะการมรีใจแขป็งกระดข้างและ
ความมพดบอดของผซูข้นทาทางศาสนาคนนรีร  พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาอยขางรรุนแรงวขา แมข้
กระทคั ที่งในวคันสะบาโต พวกเขาทรุกคนกป็ยคังแกข้วคัวแกข้ลาพาพวกมคันไปกรินนทราเลย พระองคตจนงตรคัส
ถามอยขางทริที่มแทงจริตใจพวกเขาวขา “ฝขายหญริงผซูข้นรีร เปป็นบรุตรรีของอคับราฮคัม ซนที่งซาตานไดข้ผซูกมคัดไวข้สริบ
แปดปรีแลข้ว ไมขควรหรพอทรีที่จะใหข้เขาหลรุดพข้นจากเครพที่องจองจทาอคันนรีร ในวคันสะบาโต” พระองคตทรง
ททาใหข้พวกคนชอบตริทรีที่หนข้าซพที่อใจคดถนงกคับผงะ อคันทรีที่จรริงแลข้ว พวกเขากป็ขายหนข้าเมพที่อเจอคทาตทาหนริ
ของพระเยซซู ขณะเดรียวกคัน พวกประชาชนกป็เปรมปรรีดริธ เพราะ “สรรพครุณความดรีทรีที่พระองคตไดข้ทรง
กระททา”

มรีหลายเรพที่องทรีที่ควรออกความเหป็น (1) บทนรีรทคัรงบทจนถนงจรุดนรีร ไดข้พซูดถนงใจทรีที่แขป็งกระดข้างและ
ไมขยอมกลคับใจใหมขของพวกคนใหญขคนโตในอริสราเอล เรายริที่งเหป็นเรพที่องนรีรชคัดเจนในเหตรุการณตนรีร  นรีที่
จนงเปป็นเหตรุใหข้พระเยซซูทรงหยริบเรพที่องนรีรมาเปป็นประเดป็น และพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ทรงรคับประกคัน
วขาเรพที่องนรีรตข้องถซูกบคันทนกลงในพระคคัมภรีรต มคันสอดคลข้องก คันกคับบรริบทใหญขของบทนรีร เปป็นอยขางดรี

(2) ทรีที่นขาสนใจกป็คพอวขา พระเยซซูทรงยกใหข้ความเจป็บปขวยของหญริงนขาสงสารผซูข้นรีร เปป็นฝรีมพอ
ของซาตาน นางมริไดข้เปป็นโรคทรีที่เกริดกคับอวคัยวะสขวนใด อยขางไรกป็ตาม อาการพริการของนางกป็เปป็นผล
โดยตรงของกริจกรรมของผรี เราจนงเขข้าใจวขาความเจป็บปขวยทางรขางกายบางประการเปป็นฝรีมพอของ
ซาตานมากกวขาทรีที่จะเกริดขนรนเพราะความบกพรของของอวคัยวะ นอกจากนรีร  ‘พวกรคักษาโดยใชข้
ศรคัทธา’ ในปคัจจรุบคันซนที่งเชรีที่ยวชาญในการรคักษาแบบหลอกๆและใชข้อทานาจของโลกวริญญาณกป็ชอบ
 ‘รคักษา’ ผซูข้คนทรีที่มรีอาการเจป็บปขวยแบบนคัรน ดซูเหมพอนวขา ‘คนรคักษาโรค’ เชขนนคัรนในปคัจจรุบคันในบาง
กรณรีกป็รคักษาโรคไดข้จรริงๆโดยอาศคัยอทานาจของผท มริใชขฤทธริธ เดชของพระเจข้า ในหลายกรณรีอคันทรีที่จรริง
พวกเขากป็ขคับผรีออกโดยใชข้อทานาจของซาตานเองเลย โดยพวกเขาเปป็นสรุดยอดคนเจข้าเลขหตทรีที่หลอก
ลวงคนอพที่นและตคัวเองกป็ถซูกหลอกเชขนกคัน พวกเขาจนงชขวยเผยแพรขความเชพที่อแบบครริสเตรียนแบบจอม
ปลอมออกไปโดยหลอกลวงคนเปป็นอคันมาก

ซาตานสามารถททาใหข้เกริดความเจป็บปขวยบางอยขางไดข้จรริงๆ พวกนคักตข้มตรุด๋นทรีที่รคักษาโรคจนง 
‘รคักษาโรค’ โดยใชข้อทานาจของซาตาน อคันเปป็นการททาใหข้ความเชพที่อแบบครริสเตรียนจอมปลอมของ
พวกเขาดซูนขาเชพที่อถพอและหลอกลวงคนเปป็นอคันมาก คนรคักษาโรคดคังกลขาวไมขเคย ‘รคักษา’ คนทรีที่เปป็น



โรคเกรีที่ยวกคับอวคัยวะใหข้หายไดข้เลย เกพอบทรุกครคัร งคทากลขาวอข้างของพวกเขาจะเปป็นเกรีที่ยวกคับการรคักษา
คนทรีที่มรีปคัญหาเกรีที่ยวกคับกระดซูกใหข้หาย มรีความคลข้ายคลนงกคันอยขางเหป็นไดข้ชคัดระหวขางสริที่งทรีที่เกริดขนรนใน
ทรุกวคันนรีรกคับสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงยกใหข้เปป็นฝรีมพอของพญามาร

ลก 13:18-19 พระองคย์จซงตรนสวล่า "อาณาจนกรของพระเจด้าเหมรอนสสรื่งใด และเราจะเปรมียบ
อาณาจนกรนนนั้นกนบอะไรดมี 19 กป็เปรมียบเหมรอนเมลป็ดพนนธทย์ผนกกาดเมลป็ดหนซรื่ง ทมีรื่คนหนซรื่งไดด้เอาไปปลผก
ในสวนของตน มนนงอกขซนั้นเปป็นตด้นใหญล่ และนกในอากาศมาอาศนยอยผล่ตามกสรื่งกด้านของตด้นนนนั้น"

อรีกครคัร งทรีที่บรริบททรีที่ใหญขกวขาชขวยใหข้ความกระจขางแกขคทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูทรงสอนในลทาดคับ
ตขอไป วลรี “เมพที่อพระองคตตรคัสคทาเหลขานคัรนแลข้ว” เชพที่อมโยงสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนตขอไปกคับสริที่งทรีที่พระองคตไดข้
ทรงสอนแลข้ว ลซูกาบคันทนกคทาอรุปมาเรพที่องเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดตรงนรีร  คทาอรุปมานรีรมรีอยซูขในมคัทธริว 13:31-32
และมาระโก 4:30-32 เชขนกคัน แนวคริดหลคักคพอ “อาณาจคักรของพระเจข้า” ถนงแมข้บางคนทรุกวคันนรีร จะ
ตรีความใหข้เปป็นฝขายวริญญาณและมองในเชริงอรุปมาอรุปไมยวขาอาณาจคักรนรีรหมายถนงยรุคครริสตจคักรและ 
‘พระกายของพระครริสตต’ โดยทคั ที่วไป แตขจรริงๆแลข้วมคันมรีความหมายทรีที่เจาะจงถนงพวกยริวและมรี
ลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตโดยเฉพาะ ดคังทรีที่คทาๆนรีรสพที่อ อาณาจคักรของพระเจข้าหมายถนง อาณาจคักรทรีที่
พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาไวข้ก คับพวกอริสราเอลมานานแลข้ว จรุดสนใจหลคักของมคันกป็คพอ พระมหา
กษคัตรริยตและการเสดป็จกลคับมาของพระองคต

อาณาจคักรของพวกยริวไดข้ถซูกระงคับไวข้ชคั ที่วคราวตคัรงแตขสมคัยการกวาดตข้อนไปยคังกรรุงบาบริโลน
ครคัร งสรุดทข้ายในปรี 586 กขอน ค.ศ. ขณะทรีที่พระครริสตตและพระมหากษคัตรริยตทรงอยซู ขในขคัรนตอนการ
หยริบยพที่นอาณาจคักรนคัรนกลคับคพนแกขชนชาตริอริสราเอลโดยเนข้นเรพที่องฝขายวริญญาณเปป็นหลคัก มริใชขเรพที่อง
การเมพองเหมพอนอยขางทรีที่พวกเขาคริด พวกเขาปฏริเสธพระองคตและปฏริเสธอาณาจคักรนคัรนดข้วย อยขางไร
กป็ตาม คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับอาณาจคักรนคัรนจะสทาเรป็จเมพที่อพระมหากษคัตรริยตเสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุ
ภาพและสงขาราศรียริที่งใหญข โดยยรุคเจป็ดปรีสริรนสรุดลงและเรริที่มตข้นยรุคพคันปรี ดคังนคัรน ขณะทรีที่พระเยซซูทรง
สอนคทาอรุปมานรีรและคทาอรุปมาเรพที่องอพที่นๆ พระองคตกป็ก ทาลคังมองผขานเลนสตของพวกยริว ทคัรงในสภาพ
ปคัจจรุบคันตอนนคัรนทรีที่พวกเขามรีใจแขป็งกระดข้างและมองไปยคังอาณาจคักรนคัรนในอนาคตในยรุคพคันปรีดข้วย

เมพที่อเหป็นเชขนนคัรนแลข้ว คทาอรุปมาเรพที่องเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดจนงมรีความหมายเชริงเปป็นคทาพยากรณต 
คทาอรุปมาเรพที่องนรีรบรรยายถนงการทรีที่ชายคนหนนที่งเอาเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเมลป็ดหนนที่งไปปลซูกในสวนของ



ตน พอเวลาผขานไป มคันกป็เตริบโตกลายเปป็นตข้นใหญขโดยมรีพวกนกในอากาศเขข้ามาอาศคัยอยซู ข เมลป็ด
พคันธรุตผคักกาดถพอไดข้วขาเปป็นเมลป็ดพพชทรีที่มรีขนาดเลป็กมากๆ กระนคัรน ภายใตข้สภาวะอคันเหมาะสม มคันกป็
สามารถโตกลายเปป็นตข้นใหญขจนมรีขนาดความสซูงเทรียบเทขาตข้นไมข้เลย

เหป็นไดข้ชคัดวขาคทาอรุปมานรีรพซูดถนงการทรีที่เมลป็ดพคันธรุตแหขงอาณาจคักรนคัรนเปป็นผซูข้เชพที่อกลรุขมเลป็กๆทรีที่สคัก
วคันหนนที่งจะเตริบโตจนกลายเปป็นอาณาจคักรทรีที่กวข้างใหญขไพศาล ซนที่งปกคลรุมทคั ที่วทคัรงแผขนดรินโลกเมพที่อ
พระครริสตตเสดป็จกลคับมา การเอขยถนงพวกนกในอากาศทรีที่เขข้ามาอยซูขอาศคัยทรีที่ตข้นนคัรนกป็อาจมรีความหมาย
ดคังตขอไปนรีร  กขอนทรีที่การครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตตจะสริรนสรุดลง จะมรีบางคนทรีที่เกริดมาใน
ชขวงเวลานคัรนซนที่งไมขยอมกลคับใจรคับเชพที่อและในทรีที่สรุดพวกเขาจะกขอการกบฏในสงครามของโกกและ
มาโกก ดซู วริวรณต 20:7-9

ลก 13:20-21 พระองคย์ตรนสอมีกวล่า "เราจะเปรมียบอาณาจนกรของพระเจด้ากนบสสรื่งใด 21 กป็
เปรมียบเหมรอนเชรนั้อ ซซรื่งผผด้หญสงคนหนซรื่งเอาเจรอลงในแปด้งสามถนงจนแปด้งนนนั้นฟผขซนั้นทนนั้งหมด"

คทาอรุปมาซนที่งเปป็นคทาพยากรณตทรีที่คลข้ายๆกคันถซูกนทาเสนอตรงนรีร  เมพที่อพริจารณาอาณาจคักรทรีที่ถซูก
บรรยายถนงไปแลข้วขข้างบน พระเยซซูกป็ทรงใสขคทาอรุปมาปรริศนาอรีกเรพที่องเขข้าไป เชพรอ (คพอ ยรีสตต) ในพระ
คคัมภรีรตปกตริแลข้วกป็หมายถนงความบาป เชพรอเพรียงนริดเดรียวกป็สามารถททาใหข้แปข้งดริบทคัรงกข้อนฟซูขนรนไดข้ 
ตรงนรีรผซูข้หญริงคนหนนที่งเอาเชพรอนริดเดรียวใสขในแปข้งขนมสามกข้อนและในทรีที่สรุดแปข้งดริบแตขละกข้อนกป็ฟซู
ขนรนเพพที่อนทาไปอบททาขนมปคัง การประยรุกตตใชข้กป็อาจหมายถนงอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนอรีกแลข้ว เมพที่อถนง
ตอนนคัรน ความบาปแมข้เพรียงเลป็กนข้อยทรีที่แทรกซนมผขานลซูกหลานทรีที่ถพอก ทาเนริดขนรนในเวลานคัรนจะททาใหข้
ทคั ที่วทคัรงอาณาจคักรนคัรนฟซูขนรน จนนทาไปสซูขสงครามของโกกและมาโกกดคังทรีที่กลขาวไวข้ขข้างบนแลข้ว

บางคนพยายามทรีที่จะประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาสองเรพที่องขข้างบนกคับยรุคครริสตจคักรและผลกระทบ
ของเชพรอกคับการละทริรงความจรริงในครริสตจคักร อยขางไรกป็ตาม การททาเชขนนคัรนกป็เทขากคับถพอวขาครริสต
จคักรเปป็นอาณาจคักรนคัรนซนที่งภาพรวมทคัรงหมดของพระคคัมภรีรตแสดงใหข้เหป็นชคัดเจนวขามคันไมขจรริง การ
ละทริรงความจรริงทรีที่ถซูกพซูดถนงตรงนรีร จะเกริดขนรนในอาณาจคักรนคัรน ไมขใชขในครริสตจคักร ในการประยรุกตต
ใชข้แบบกวข้างๆแนขนอนทรีที่มรีความคลข้ายคลนงหลายประการกคับยรุคครริสตจคักร แตขการประยรุกตตใชข้แบบ
ทรีที่สรุดแลข้วกป็เปป็นเรพที่องอวสานกาล



ลก 13:22-24 พระองคย์เสดป็จไปตามบด้านตามเมรองสนรื่งสอนเขา และทรงดลาเนสนไปยนงกรทง
เยรผซาเลป็ม 23 มมีคนหนซรื่งทผลถามพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า คนทมีรื่รอดนนนั้นนด้อยหรรอ" พระองคย์
ตรนสแกล่เขาทนนั้งหลายวล่า 24 "จงเพมียรเขด้าไปทางประตผคนบแคบ เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า คน
เปป็นอนนมากจะพยายามเขด้าไป แตล่จะเขด้าไมล่ไดด้

ขณะทรีที่พระเยซซูเสดป็จเดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตกป็ทรงสคัที่งสอนในเมพองและ
หมซูขบข้านตขางๆ นรีที่นขาจะเปป็นการเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายของพระองคตไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่ระบรุไวข้ใน
ยอหตน 11 ความจรริงทรีที่ถซูกนทามาพซูดถนงตรงนรีรแบบตริดกคันไมขใชขเรพที่องบคังเอริญ แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ทรงตคัรงใจนทามคันมาใสขตรงนรีร ในบรริบทของสริที่งทรีที่เพริที่งมากขอนหนข้า (เรพที่องเมลป็ดพคันธรุตผคักกาดเลป็กจริดี๋ว)

มรีบางคนทซูลถามพระเยซซูวขา “พระองคตเจข้าขข้า คนทรีที่รอดนคัรนนข้อยหรพอ” พระเยซซูมริไดข้ใหข้คทา
ตอบตรงๆ แตขพระองคตตรคัสตอบผขานทางบทเรรียนเชริงอรุปมาหลายประการ พระองคตตรคัสกขอนอพที่น
เลยวขา “จงเพรียรเขข้าไปทางประตซูคคับแคบ เพราะเราบอกทขานทคัรงหลายวขา คนเปป็นอคันมากจะ
พยายามเขข้าไป แตขจะเขข้าไมขไดข้” คทาทรีที่แปลวขา เพมียร แปลมาจากคทาวขา อาโกนดิซอไม ซนที่งมรีความ
หมายอยขางหนนที่งวขา ‘ดริรนรน’ หรพอ ‘หคักโหม’ เหมพอนกคับนคักกรรีฑา คทาทรีที่แปลวขา คนบแคบ (สเตะนอส)
มรีความหมายวขาเลป็กหรพอแคบ บางคนพยายามเสนอวขานรีที่อาจเปป็นประตซูเลป็กทรีที่ใชข้เขข้าเมพองหลคังจากทรีที่
ประตซูใหญขถซูกปริดแลข้วในยามกลางคพน นคั ที่นอาจเปป็นไปไดข้

การประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็มรีหลายประการ (1) ความจรริงเรพที่องความรอดไมขไดข้อยซูขใน
ศาสนาสายหลคักหรพอวคัฒนธรรมทรีที่คนนริยมชมชอบ นคั ที่นเปป็นความจรริงในสมคัยนคัรนและยริที่งเปป็นจรริงใน
ปคัจจรุบคัน (2) เชขนเดรียวกคับทรีที่เมลป็ดพคันธรุตแหขงอาณาจคักรนคัรนมรีขนาดเลป็กและคนเหลขานคัรนทรีที่เขข้าใจมคันกป็มรี
จทานวนนข้อยจรริงๆเมพที่อเปรรียบเทรียบกคันแลข้ว ประตซูสซูขความรอดกป็ไมขเปป็นทรีที่รซูข้จคักแพรขหลายเชขนกคัน คน
มากมายพากเพรียรทรีที่จะเขข้าสซูขอาณาจคักรแหขงความรอดและไมขเคยไปหาประตซูเลป็กทรีที่คคับแคบคพอ พระ
ครริสตตเลย พวกเขาเขข้าไปทางประตซูใหญขซนที่งกป็คพอ ศาสนาและวคัฒนธรรมทรีที่ผซูข้คนนริยม และสรุดทข้ายกป็
ลงเอยในนรก มคันเปป็นเชขนนคัรนในสมคัยของพระเยซซู โดยสขวนใหญขแลข้วกป็เกริดกคับพวกอริสราเอลทรีที่ไมข
เชพที่อ มคันเปป็นจรริงในทรุกวคันนรีรดข้วย



ลก 13:25-29 เมรรื่อเจด้าบด้านลทกขซนั้นปสดประตผแลด้ว และทล่านทนนั้งหลายเรสรื่มยรนอยผล่ภายนอกเคาะ
ทมีรื่ประตผวล่า `นายเจด้าขด้าๆ ขอเปสดใหด้ขด้าพเจด้าเถสด' และเจด้าบด้านนนนั้นจะตอบทล่านทนนั้งหลายวล่า `เราไมล่รผด้
จนกเจด้าวล่าเจด้ามาจากไหน' 26 ขณะนนนั้นทล่านทนนั้งหลายเรสรื่มจะวล่า `ขด้าพเจด้าไดด้กสนไดด้ดรรื่มกนบทล่าน และ
ทล่านไดด้สนรื่งสอนทมีรื่ถนนของพวกขด้าพเจด้า' 27 เจด้าบด้านนนนั้นจะวล่า `เราบอกเจด้าทนนั้งหลายวล่า เราไมล่รผด้จนก
เจด้าวล่าเจด้ามาจากไหน เจด้าผผด้กระทลาความชนรื่วชด้า จงไปเสมียใหด้พด้นหนด้าเรา' 28 เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะ
เหป็นอนบราฮนม อสสอนค ยาโคบ และบรรดาศาสดาพยากรณย์ในอาณาจนกรของพระเจด้า แตล่ตนวทล่านเอง
ถผกขนบไลล่ไสสล่งออกไปภายนอก ทมีรื่นนรื่นจะมมีการรด้องไหด้ขบเขมีนั้ยวเคมีนั้ยวฟนน 29 จะมมีคนมาจากทสศ
ตะวนนออก ทสศตะวนนตก ทสศเหนรอ ทสศใตด้ จะมาเอนกายลงในอาณาจนกรของพระเจด้า

จากนคัรน ในฐานะเปป็นคทาตอบทรีที่สองสทาหรคับคทาถามในขข้อ 23 พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมา
อรีกเรพที่องซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขามรีนคัยเชริงอวสานกาล พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของเจข้าของบข้านคนหนนที่งผซูข้
ซนที่งเมพที่อถนงเวลาเขข้านอนเขากป็ปริดประตซูใสขกลอนบข้านของตนในคพนนคัรน เหลขาผซูข้รคับใชข้ซนที่งนขาจะเขข้า
ประตซูขณะทรีที่มคันยคังเปริดอยซูข กป็ถซูกกคันไวข้อยซูขนอกบข้านในคพนทรีที่หนาวเหนป็บ มรีการอข้างอริงอยขางชคัดเจนถนง
สริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้เกรีที่ยวกคับพระองคตวขาทรงเปป็นประตซูในยอหตน 10 บรรดาผซูข้รคับใชข้ปลอมเหลขา
นรีรซนที่งไปเทรีที่ยวในเมพองจนดนกดพที่น กป็กลคับมาพบวขาประตซูปริดแลข้ว พวกเขาจนงรข้องวขา “`นายเจข้าขข้าๆ ขอ
เปริดใหข้ขข้าพเจข้าเถริด' และเจข้าบข้านนคัรนจะตอบทขานทคัรงหลายวขา `เราไมขรซูข้จคักเจข้าวขาเจข้ามาจากไหน'”

คทาอรุปมานรีรสอดคลข้องอยขางชคัดเจนกคับสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนในมคัทธริว 7:21-23 โปรด
สคังเกตวขาพระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรกคับบรรดาคนทรีที่ฟคังพระองคตโดยตรง “ขณะนคัรนทขานทคัรง
หลายเรริที่มจะวขา `ขข้าพเจข้าไดข้กรินไดข้ดพที่มกคับทขาน และทขานไดข้สคัที่งสอนทรีที่ถนนของพวกขข้าพเจข้า'” พระ
เยซซูทรงเปลรีที่ยนตคัวอยขางจากพวกผซูข้รคับใชข้ปลอมในคทาอรุปมานรีรมายคังคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขตขอหนข้า
พระองคต พระองคตทรงแจข้งแกขพวกเขาตขอไปวขา “เราบอกเจข้าทคัรงหลายวขา เราไมขรซูข้จคักเจข้าวขาเจข้ามาจาก
ไหน เจข้าผซูข้กระททาความชคั ที่วชข้า จงไปเสรียใหข้พข้นหนข้าเรา'” การประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ เกรีที่ยวกคับ
คนเหลขานคัรนจนถนงทรุกวคันนรีรทรีที่พลาดความรอดไป นรีที่อาจสพที่อถนงคทาอข้อนวอนของพวกเขาทรีที่การ
พริพากษาทรีที่พระทรีที่นคั ที่งใหญขสรีขาว จะไมขมรีพระเมตตาในวคันนคัรนเลย



แตขบรริบททรีที่อยซูขตริดกคันกป็สพที่อชคัดเจนถนงชนชาตริอริสราเอลเพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้าจะถซูก
สถาปนาเมพที่อพระมหากษคัตรริยตเสดป็จกลคับมา นรีที่อาจอข้างอริงอยขางเฉพาะเจาะจงถนงการพริพากษา
ชนชาตริอริสราเอล (ในเวลานคัรนซนที่งถซูกชรุบใหข้เปป็นขนรนจากตาย) เมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมากขอนเขข้าสซูข
ยรุคพคันปรีนริดเดรียว ใหข้เราสคังเกตวขาพระเยซซูทรงบรรยายถนงการรทที่าไหข้และการขบเขรีรยวเครีรยวฟคันเมพที่อ
พวกยริวทรีที่ไมขรอดจากทรุกยรุคสมคัย (และในสมคัยของพระองคตดข้วย) ไดข้เหป็นบรรพบรุรรุษของพวกยริวเขข้า
สซูขอาณาจคักรนคัรนและพวกเขาถซูกขคับไลขออกไป วลรีทรีที่พซูดถนงการทรีที่คนเหลย่านดัขึ้นทรีที่มาจากทรุกทริศและนคัที่ง
ในอาณาจคักรนคัรนกป็อาจหมายถนง (1) พวกยริวทรีที่ไดข้รคับการไถขซนที่งถซูกรวบรวมมาในการกลคับคพนสซูข
สภาพเดริมในทรีที่สรุดของชนชาตริอริสราเอลเมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมา หรพอ (2) อาจเปป็นชนตขางชาตริ
ทรีที่ไดข้รคับการไถขจากทรุกทริศของแผขนดรินโลกทรีที่เขข้าสซูขอาณาจคักรนคัรนในวคันนคัรน ทรรศนะหลคังนรีร ยริที่งททาใหข้
พวกยริวทรีที่ไมขรอดขมขพที่นเมพที่อพวกเขาพลาดอาณาจคักรนคัรนทรีที่พวกเขาเสาะหามานานไปเสรีย การ
ประยรุกตตใชข้ทรีที่ใหญขกวขากป็คพอเรพที่องความรอดและความเรขงดขวนของการเตรรียมตคัวไวข้ใหข้พรข้อม ทคัรง
พวกยริวและคนตขางชาตริ แตขกลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ มคันหมายถนงพวกยริวโดยรวมๆและโดย
เฉพาะพวกยริวในสมคัยของพระเยซซู

ลก 13:30 ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสคทาพซูดทรีที่ดซูขคัดแยข้งก คันอคันโดขงดคังของพระองคต 
และดผเถสด จะมมีผผด้ทมีรื่เปป็นคนสทดทด้ายกลนบเปป็นคนตด้น และผผด้ทมีรื่เปป็นคนตด้นกลนบเปป็นคนสทดทด้าย" การ
ประยรุกตตใชข้แบบเฉพาะเจาะจงนคัรนไมขชคัดเจน แตขพระเยซซูอาจทรงหมายถนงพวกคนตขางชาตริทรีที่เชพที่อใน
อาณาจคักรนคัรนซนที่งถซูกยกชซูใหข้ไดข้ตทาแหนขงใหญขโต ผซูข้ซนที่งกลคับใจเชพที่อหลคังจากพคันธสคัญญาทรีที่พระเจข้าทรง
กระททาไวข้กคับอริสราเอลตคัรงนาน หรพอพระองคตอาจทรงหมายถนงเหลขาผซูข้รคับใชข้ทรีที่ไมขมรีใครรซูข้จคักแตขกป็สคัตยต
ซพที่อซนที่งไดข้รคับบทาเหนป็จในอาณาจคักรนคัรน คนเหลขานรีรแตกตขางอยขางชคัดเจนจากพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่
โดขงดคัง คนพวกนคัรน ถนงแมข้ไดข้รคับความรอด แตขกป็กข้าวขนรนสซูขตทาแหนขงใหญขโตไดข้โดยใชข้การเมพอง 
พรสวรรคต หรพอความบคังเอริญมากกวขาโดยการเชพที่อฟคัง และดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อและการรคับใชข้
พระเจข้าอยขางแทข้จรริง

ลก 13:31-33 ในวนนนนนั้นเอง มมีพวกฟารสสมีบางคนมาทผลพระองคย์วล่า "ทล่านจงไปจากทมีรื่นมีรื่
เถสด เพราะวล่าเฮโรดจะใครล่ประหารชมีวสตของทล่านเสมีย" 32 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า "จงไปบอก
สทนนขจสนั้งจอกนนนั้นวล่า `ดผเถสด เราขนบผมีออกและรนกษาโรคในวนนนมีนั้และพรทล่งนมีนั้ แลด้ววนนทมีรื่สามเราจะทลาการ



ใหด้สลาเรป็จ' 33 แตล่วล่าจลาเปป็นซซรื่งเราจะเดสนไปวนนนมีนั้ พรทล่งนมีนั้ และมะรรนนมีนั้ เพราะวล่าศาสดาพยากรณย์จะ
ถผกฆล่านอกกรทงเยรผซาเลป็มกป็หามสไดด้

เฮโรดทรีที่ถซูกพซูดถนงนรีรคพอ เฮโรดเจข้าเมพองผซูข้ซนที่งอทานาจปกครองของเขารวมถนงแควข้นกาลริลรีดข้วย 
ดคังนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูยคังประทคับอยซูขในแควข้นนคัรนอยซูข ถนงแมข้จะกทาลคังมรุขงหนข้าไปยคังกรรุง
เยรซูซาเลป็มกป็ตาม พวกฟารริสรีจนงเกริดความอยากรซูข้อยากเหป็นจรริงๆ (ตคัวพวกเขาเองกป็ก ทาลคังวางแผน
กทาจคัดพระเยซซูอยซูข) โดยเตพอนพระองคตเกรีที่ยวกคับเฮโรด บางทรีพวกเขาหวคังทรีที่จะททาใหข้พระองคตกลคัว
กป็ไดข้ ไมขวขาจะยคังไง พระเยซซูกป็ตรคัสตอบวขาพระองคตจะทรงกระททาการอคัศจรรยตตขางๆตขอไปใน
ระหวขางนรีร  “แลข้ววคันทรีที่สามเราจะททาการใหข้สทาเรป็จ” พระองคตจนงตรคัสแบบมรีนคัยแฝงถนงการ
สริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตทรีที่จะเกริดขนรนของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา สลาเรป็จ (เทะเละอดิออ
โอ) มรีความหมายวขา ‘สมบซูรณต’ ‘เสรป็จสริรน’ และ ‘สทาเรป็จลรุลขวง’ แนขนอนทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
ทรงกระททาพระราชกริจบนโลกนรีรของพระองคตสทาเรป็จแลข้วจรริงๆบนกางเขนนคัรน โดยถนงจรุดสซูงสรุดทรีที่
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต คทาตรคัสของพระเยซซูบนกางเขนนคัรน “สทาเรป็จแลข้ว” (ยอหตน 
19:30) กป็ใกลข้เครียงทางไวยากรณตกคับคทาตรคัสตรงนรีรของพระองคต

พระองคตทรงบรรยายตขอไปวขาการวริที่งแขขงของพระองคตยคังไมขเสรป็จสริรนเพราะวขาพระองคตยคัง
ตข้องเดรินไปวคันนรีร  พรรุขงนรีร และมะรพนนรีร  พระองคตไมขทรงหวาดกลคัววขาจะถซูกเฮโรดฆขาในแควข้นกาลริลรี
แตขอยขางใดเพราะวขาพระองคตทรงทราบจากประวคัตริศาสตรตและในคทาพยากรณตวขา “เพราะวขาศาสดา
พยากรณตจะถซูกฆขานอกกรรุงเยรซูซาเลป็มกป็หามริไดข้” คทาตรคัสนรีรสพที่อความหมายในเชริงประชดประชคัน
ดข้วย มคันเกริดขนรนตามนคัรนจรริงๆในประวคัตริศาสตรต อรีกไมขนานมคันจะเปป็นจรริงอรีกครคัร งทรีที่กลโกธา

ลก 13:34-35 โอ เยรผซาเลป็มๆ ทมีรื่ไดด้ฆล่าบรรดาศาสดาพยากรณย์และเอาหสนขวด้างผผด้ทมีรื่ไดด้รนบใชด้
มาหาเจด้าใหด้ถซงตาย เราใครล่จะรวบรวมลผกของเจด้าไวด้เนรองๆ เหมรอนแมล่ไกล่กกลผกอยผล่ใตด้ปมีกของมนน 
แตล่เจด้าไมล่ยอมเลยหนอ 35 ดผเถสด `บด้านเมรองของเจด้าจะถผกละทสนั้งใหด้รกรด้างแกล่เจด้า' และเราบอกความ
จรสงแกล่เจด้าทนนั้งหลายวล่า เจด้าจะไมล่ไดด้เหป็นเราอมีกจนกวล่าเวลานนนั้นจะมาถซงเมรรื่อเจด้าจะกลล่าววล่า `ขอใหด้
พระองคย์ผผด้เสดป็จมาในพระนามขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเจรสญ'"



ขณะนคัรนพระเยซซูยคังไมขนขาเสดป็จถนงกรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้ว กระนคัรน พระองคตกป็ทรงรทที่าไหข้เพราะ
กรรุงนคัรนซนที่งเปป็นของประชากรของพระองคต ในบรริบทนคัรนเองพระองคตตรคัสวขา “โอ เยรซูซาเลป็มๆ ทรีที่
ไดข้ฆขาบรรดาศาสดาพยากรณตและเอาหรินขวข้างผซูข้ทรีที่ไดข้รคับใชข้มาหาเจข้าใหข้ถนงตาย เราใครขจะรวบรวม
ลซูกของเจข้าไวข้เนพองๆ เหมพอนแมขไกขกกลซูกอยซูขใตข้ปรีกของมคัน แตขเจข้าไมขยอมเลยหนอ” ในดข้านหนนที่ง 
พระเยซซูทรงรทที่าไหข้ความจรริงตามประวคัตริศาสตรตทรีที่วขากรรุงเยรซูซาเลป็ม ซนที่งเปป็นมหานครแหขงชนชาตริ
อริสราเอล ไดข้ฆขาศาสดาพยากรณตไปมากมาย โดยการตรคัสเชขนนคัรน ความเปป็นพระเจข้าของพระองคต
จนงปรากฏชคัดเจน พระองคตจนงทรงครทที่าครวญทรีที่วขาพระองคตในฐานะพระเจข้าใครขทรีที่จะรวบรวมพวก
เขาไวข้ดข้วยพระเมตตา กระนคัรนพวกเขากป็ปฏริเสธดข้วยใจทรีที่แขป็งกระดข้าง

พระองคตจนงทรงประกาศอยขางเปป็นคทาพยากรณตวขา “ดซูเถริด ‘บข้านเมพองของเจข้าจะถซูกละทริรงใหข้
รกรข้างแกขเจข้า’ และเราบอกความจรริงแกขเจข้าทคัรงหลายวขา เจข้าจะไมขไดข้เหป็นเราอรีกจนกวขาเวลานคัรนจะมา
ถนงเมพที่อเจข้าจะกลขาววขา ‘ขอใหข้พระองคตผซูข้เสดป็จมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรริญ’” 
แนขนอนทรีที่ในอรีกไมขถนงสรีที่สริบปรีตขอมา กรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูกททาใหข้รกรข้างโดยพวกโรมภายใตข้การนทา
ของตริตคัส

ในสขวนทรีที่พซูดถนงการทรีที่พวกเขาถวายสาธรุการแดขพระองคตในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า 
บางคนถพอทรรศนะทรีที่วขามคันอาจหมายถนงการเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางผซูข้มรีชคัยของพระองคตซนที่งจะ
เกริดขนรนหลคังจากนคัรนไมขนาน อยขางไรกป็ตาม ขข้อความทรีที่ยกมาจากเพลงสดรุดรี 118:26 นรีรนขาจะหมายถนง
การเสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วยสงขาราศรีหลคังจากสงครามอารมาเกดโดนแลข้ว นคั ที่นดซูเหมพอนจะ
สอดคลข้องกคับบรริบทใหญขมากกวขา

*****
ภนพรวมของลลกน 14: บทททที่สดิบสทที่ของลถูกา หลดังจากบดันทซกอทกเหตบุการณย์เกทที่ยวกดับการรดักษา

โรคในวดันสะบาโตของพระเยซถูแลว้ว กป็นสาเสนอคสาอบุปมาหลายเรชที่องทดัขึ้งขนาดสดัขึ้นและยาว พระเยซถู
ตรดัสถซงการมทใจถย่อมและคสาอบุปมาเรชที่องงานเลทขึ้ยงใหญย่พรว้อมกดับความหมายโดยนดัยของมดันททที่สชที่อถซง
ขย่าวประเสรดิฐ พระองคย์ยดังทรงนสาเสนอคสาอบุปมาสดัขึ้นๆอทกหลายเรชที่องททที่พถูดถซงแงย่มบุมสสาคดัญของการ
เปป็นสาวก



ลก 14:1 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในบด้านของขทนนางคนหนซรื่งในพวกฟารสสมีใน
วนนสะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร เขาทนนั้งหลายคอยมองดผพระองคย์ ไมขมรีการระบรุสถานทรีที่ไวข้ แตข
บางคนคริดวขาเนพรอหาในบททรีที่สริบสรีที่ของหนคังสพอลซูกาเกริดขนรนในแควข้นกาลริลรี กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็
คพอ เวลาทรีที่เกริดขนรนเปป็นวคันสะบาโต เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูไดข้รคับเชริญไปรขวมรคับประทานอาหารทรีที่
บข้านของ “ขรุนนางคนหนนที่งในพวกฟารริสรี” เหป็นไดข้ชคัดวขา คนอพที่นๆกป็ไดข้รคับเชริญดข้วย รวมถนงพวกฟารริ
สรีคนอพที่นๆและพวกนคักกฎหมาย (ขข้อ 3) เรารซูข้วขาพวกเขามารวมตคัวกคันททาไมจากวลรีทรีที่วขา “เขาทคัรง
หลายคอยมองดซูพระองคต” วลรีหลคังนรีรมรีความหมายวขา 'พวกเขาคอยจข้องจคับผริดพระองคต' (คพอ ดข้วยใจ
ทรีที่ชอบจคับผริด)

ลก 14:2-4 ดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งเปป็นโรคมานนลนั้าอยผล่ตล่อพระพนกตรย์พระองคย์ 3 พระเยซผ
จซงตรนสถามพวกนนกพระราชบนญญนตสและพวกฟารสสมีวล่า "ถด้าจะรนกษาคนปล่วยในวนนสะบาโตจะผสด
พระราชบนญญนตสหรรอไมล่" 4 เขาทนนั้งหลายกป็นสรื่งอยผล่ พระองคย์ทรงรนบและรนกษาคนนนนั้นใหด้หาย แลด้วกป็
ใหด้เขาไป

เหป็นไดข้ชคัดวขาในกลรุขมผซูข้ทรีที่มารขวมรคับประทานอาหารครคัร งนรีรมรีชายคนหนนที่ง “เปป็นโรคมานนทรา” 
นคัที่งอยซูขดข้วย เราไมขทราบชคัดเจนถนงอาการเจป็บปขวยของโรคมานนลนั้านรีร  คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ฮถูดโรพดิคอส) 
เปป็นการรวมกคันของคทาวขา 'นทร า' (ฮถูดโรส) และคทาวขา 'เหป็น' ความหมายรวมๆกป็คพอ คนทรีที่มรีนทร าใน
รขางกายแบบไมขสมสขวน จนงททาใหข้รขางกายเขาบวมนทราหรพอทข้องอพด ไมขวขาจะในกรณรีใด มคันกป็เปป็นโรค
ทรีที่ไมขควรเปป็น เมพที่อเหป็นปคัญหานคัรน พระเยซซูจนงทรงหคันไปยคังคนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขรอบกายพระองคตซนที่ง
เปป็นผซูข้ทรีที่พระองคตทราบวขามรีทคัศนคตริชอบจข้องจคับผริด พระองคตตรคัสถามวขา “ถข้าจะรคักษาคนปขวยในวคัน
สะบาโตจะผริดพระราชบคัญญคัตริหรพอไมข” บางทรีพวกเขาอาจไดข้ยรินวขาพระเยซซูทรงหคักลข้างคทาวริพากษต
วริจารณตของนายธรรมศาลาคนนคัรนในวคันทรีที่พระองคตทรงรคักษาโรคในวคันสะบาโตไปแลข้วในบททรีที่ 
13 (และพวกเขาอาจอยซูขในเหตรุการณตนคัรนเองดข้วย) พวกเขาจนงตคัดสรินใจไมขพซูดอะไรดรีกวขา พวกเขา
ไมขกลข้าสขงเสรริมใหข้ททาเชขนนคัรน และพวกเขากป็ไมขกลข้าประณามการททาเชขนนคัรนดข้วย พระเยซซูทรง
ททาใหข้พวกเขาตกอยซูขในสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกจรริงๆ พระองคตจนงทรงรคับคนทรีที่ปขวยเปป็นโรค
นคัรน “และรคักษาคนนคัรนใหข้หาย แลข้วกป็ใหข้เขาไป”



ลก 14:5-6 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "คนไหนในพวกทล่าน ถด้าจะมมีลาหรรอวนว
ตกบล่อ จะไมล่รมีบฉทดลากมนนออกในวนนสะบาโตหรรอ" 6 เขาทนนั้งหลายตอบขด้อนมีนั้ไมล่ไดด้

จากนคัรนพระองคตทรงหคันไปหาพวกเขาและตรคัสถามวขา “คนไหนในพวกทขาน ถข้าจะมรีลา
หรพอวคัวตกบขอ จะไมขรรีบฉรุดลากมคันออกในวคันสะบาโตหรพอ” คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยซูขแลข้ว พวกเขาจะ
ททาเชขนนคัรนแนขๆหากเหตรุการณตนคัรนเกริดขนรน นรีที่จนงสพที่อถนงครุณความดรีของการรคักษาโรคชายผซูข้เคราะหต
รข้ายคนนรีร ใหข้หาย ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอการทรีที่พวกเขาบริดเบพอนแนวคริดเรพที่องวคันสะบาโตอยขาง
คนหนข้าซพที่อใจคด พวกเขามรีความนขาเลพที่อมใสแตขเพรียงภายนอก แตขฝขายวริญญาณพวกเขากป็เปป็นคนทรีที่
มรีใจแขป็งกระดข้าง ถนงแมข้พวกเขายคังมรีใจแขป็งกระดข้างและจข้องจคับผริดอยซู ขเหมพอนเดริม แตข “เขาทคัรงหลาย
ตอบขข้อนรีร ไมขไดข้”

ลก 14:7-10 ฝล่ายพระองคย์เมรรื่อทอดพระเนตรเหป็นคนทนนั้งหลายทมีรื่รนบเชสญนนนั้นไดด้เลรอกเอาทมีรื่
อนนมมีเกมียรตส พระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาแกล่เขาวล่า 8 "เมรรื่อผผด้ใดเชสญทล่านไปในการเลมีนั้ยงสมรส อยล่า
เอนกายลงในทมีรื่อนนมมีเกมียรตส เกลรอกวล่าเขาไดด้เชสญคนมมีเกมียรตสมากกวล่าทล่านอมีก 9 และเจด้าภาพทมีรื่ไดด้
เชสญทล่านทนนั้งสองนนนั้นจะมาพผดกนบทล่านวล่า `จงใหด้ทมีรื่นนรื่งแกล่ทล่านผผด้นมีนั้เถสด' แลด้วทล่านจะตด้องเรสรื่มเลรรื่อนลง
มาทมีรื่ตลรื่าไดด้รนบความอดสผ 10 แตล่เมรรื่อทล่านไดด้รนบเชสญแลด้ว จงไปเอนกายลงในทมีรื่ตลรื่ากล่อน เพรรื่อวล่าเมรรื่อเจด้า
ภาพทมีรื่ไดด้เชสญทล่านมาพผดกนบทล่านวล่า `สหายเออ๋ย เชสญเลรรื่อนไปนนรื่งทมีรื่อนนมมีเกมียรตส' แลด้วทล่านจะไดด้
เกมียรตสตล่อหนด้าคนทนนั้งหลายทมีรื่เอนกายลงรนบประทานดด้วยกนนนนนั้น

คทาอรุปมาตขอไปนรีรมรีตข้นเหตรุมาจากทคัศนคตริอพที่นๆทรีที่พระเยซซูทรงสคังเกตเหป็นในการรคับ
ประทานอาหารในวคันสะบาโตนรีร  เมพที่อทรงมองดซูคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้รคับเชริญ พระองคตทรงสคังเกตเหป็น
วขา “คนทคัรงหลายทรีที่รคับเชริญนคัรนไดข้เลพอกเอาทรีที่อคันมรีเกรียรตริ” คทาทรีที่แปลวขา ทมีรื่อนนมมีเกมียรตส (พโรโตคลดิเซทย)
ไมขไดข้หมายถนงหข้อง แตขหมายถนงตทาแหนขงทรีที่นคัที่งในโตบ๊ะรคับประทานอาหารเยป็นแบบเปป็นทางการ 
ขณะทรีที่พวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายรวมตคัวกคันในตอนนคัรนเพพที่อการรคับประทานอาหารเยป็นแบบ
เปป็นทางการ เหป็นไดข้ชคัดวขาบางคนไดข้เลพอกเอาทรีที่นคั ที่งทรีที่โดดเดขนในทางสคังคมมากทรีที่สรุด หากเจข้าภาพ
ของมพรออาหารนคัรน (หนนที่งในฟารริสรีคนสทาคคัญ) นคัที่งในทรีที่มรีเกรียรตริมากทรีที่สรุด คนกป็เชพที่อกคันวขาการนคัที่งทรีที่ขข้าง
ซข้ายหรพอขข้างขวาของเขา และโดยเฉพาะขข้างขวาของเขาถพอวขาเปป็นทรีทๆี่ มรีเกรียรตริ มคันสพที่อถนงสถานะ



ทางสคังคมและการเปป็นทรีที่นคับหนข้าถพอตา เหป็นไดข้ชคัดวขา การไตขเตข้าเพพที่อยกระดคับสถานะทางการเมพอง
และสคังคม รวมถนงการแกขงแยขงกคันดข้วยเรพที่องเลป็กๆนข้อยๆกป็เกริดขนรนกคับพวกฟารริสรีทรีที่โอข้อวดและพวก
นคักกฎหมายในสมคัยนคัรนดข้วย ในสมคัยนรีรกป็เปป็นแบบนคัรนเชขนกคัน มคันแสดงออกถนงความเยขอหยริที่งใน
ชรีวริต

บทเรรียนงขายๆของพระเยซซูกป็คพอวขา พวกเขาควรเลพอกทรีที่นคั ที่งทรีที่ตทที่าตข้อยทางสคังคมทรีที่สรุดดรีกวขา 
โดยอาจเปป็นทรีที่ปลายโตบ๊ะหรพอไกลจากเจข้าภาพมากทรีที่สรุด พระองคตทรงประยรุกตตใชข้เรพที่องนรีร ในบรริบท
ของการเลรีรยงสมรส (คทาอรุปมาเรพที่องตขอๆไปกป็จะเรริที่มจากเรพที่องนรีร ) ดคังนคัรนในคทาอรุปมานรีร  พระเยซซูทรง
สอนวขาแขกควรไปทรีที่ตทที่าสรุด (นขาปรารถนาทางสคังคมนข้อยทรีที่สรุด) ในการเลรีรยงนคัรน

การนคัที่งในทรีที่อคันมรีเกรียรตริกป็เสรีที่ยงทรีที่จะถซูกเชริญใหข้ยข้ายซนที่งจะททาใหข้อคับอายขายหนข้ายริ ที่งกวขา จะดรี
กวขาเยอะหากจะเรริที่มในทรีที่ๆตทที่าตข้อยและถซูกรคับเชริญใหข้ขนรนไปนคัที่งในทรีที่ๆสซูงขนรน ในขข้อ 10 คทาทรีที่แปลวขา 
เกมียรตส (ดอซา) คพอคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา 'สงขาราศรี (ความหมายกป็คพอวขา หลคังจากไดข้รคับเชริญใหข้ขนรน
ไปนคัที่งในทรีที่ๆสซูงขนรนแลข้ว แขกคนนคัรนกป็สามารถรพที่นเรริงในกลรุขมคนทรีที่มรีสถานะทางสคังคมทรีที่สซูงกวขาไดข้)

ลก 14:11 การประยรุกตตใชข้และบทเรรียนใหญขของคทาอรุปมานรีรกป็คพอ เพราะวล่าผผด้ใดทมีรื่ไดด้ยก
ตนวขซนั้นจะตด้องถผกเหยมียดลง และผผด้ทมีรื่ถล่อมตนวลงนนนั้นจะไดด้รนบการยกขซนั้น" หลคักการทรีที่ลนกซนร งของคทา
กลขาวทรีที่ดซูเหมพอนขคัดแยข้งกคันในพระคคัมภรีรตจนงถซูกเอขยถนงตรงนรีร  พระเจข้าทรงอวยพรคนทรีที่ใจถขอมและ
ไมขมรีเวลาใหข้กคับพวกคนขรีรอวดหรพอเยขอหยริที่ง ดซู สรุภาษริต 15:33, ยากอบ 4:6, 1 เปโตร 5:5-6 ฯลฯ

ลก 14:12-14 ฝล่ายพระองคย์ตรนสกนบคนทมีรื่เชสญพระองคย์วล่า "เมรรื่อทล่านจะทลาการเลมีนั้ยง จะ
เปป็นกลางวนนหรรอเวลาเยป็นกป็ตาม อยล่าเชสญเฉพาะเหลล่ามสตรสหาย หรรอพมีรื่นด้องหรรอญาตสหรรอเพรรื่อน
บด้านทมีรื่มนรื่งมมี เกลรอกวล่าเขาจะเชสญทล่านอมีก และทล่านจะไดด้รนบการตอบแทน 13 แตล่เมรรื่อทล่านทลาการ
เลมีนั้ยง จงเชสญคนจน คนพสการ คนงล่อย คนตาบอด 14 และทล่านจะเปป็นสทขเพราะวล่าเขาไมล่มมีอะไรจะ
ตอบแทนทล่าน ดด้วยวล่าทล่านจะไดด้รนบตอบแทนเมรรื่อคนชอบธรรมเปป็นขซนั้นมาจากความตายแลด้ว"

นรีที่นทาไปสซูขคทาอรุปมา/บทเรรียนอรีกเรพที่องทรีที่สคัมพคันธตก คันในบทนรีร  พระเยซซูจนงทรงสอนวขา ในการ
จคัดงานเลรีรยง อยขาเชริญมริตรสหาย ญาตริพรีที่นข้องและโดยเฉพาะเพพที่อนบข้านทรีที่รทที่ารวย พวกเขาสามารถ
ตอบแทนนทราใจไดข้ แตขพระองคตทรงสอนวขา “จงเชริญคนจน คนพริการ คนงขอย คนตาบอด” ขณะทรีที่



คทาอรุปมา/บทเรรียนเปป็นชรุดๆนรีรดทาเนรินตขอไป เราจะเหป็นวขาพระเยซซูทรงใชข้ภาพประกอบของการรคับ
ประทานอาหารเยป็นเพพที่อสอนความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขานคัรนเยอะ หลคักๆแลข้วพระองคต
มริไดข้ก ทาลคังสอนวขาผซูข้คนของพระเจข้าควรเปริดบข้านตข้อนรคับพวกคนทรีที่ถซูกเหยรียบยทที่าในหมซูขชาวโลก ถนง
แมข้วขานคัที่นอาจเปป็นการประยรุกตตใชข้แบบรองลงมากป็ตาม (คนจน คนพริการ คนงขอย คนตาบอด เปป็น
ตคัวแทนของคนทรีที่อยซูขในสถานะทางสคังคมทรีที่ตทที่ากวขาทคัรงในสมคัยนคัรนและในปคัจจรุบคัน) อยขางไรกป็ตาม 
การประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การนทาอาหารคพอ ขขาวประเสรริฐไปยคังผซูข้คนทรีที่อยซู ขใน
ชนชคัรนทางสคังคมทรีที่ตทที่ากวขา พวกคนทรีที่รทที่ารวย มรีอทานาจ และมรีเสข้นสายทางสคังคมปกตริแลข้วกป็ไมขสนใจ
ขขาวประเสรริฐ แตขบขอยครคัร งบรรดาคนยากจนจะสนใจ

ผลลคัพธตกป็คพอวขา “และทขานจะเปป็นสรุขเพราะวขาเขาไมขมรีอะไรจะตอบแทนทขาน” คนเหลขานรีร
ไมขมรีปคัญญาตอบแทนไดข้ แตขพระเจข้าจะทรงอวยพรเราเปป็นการตอบแทน นอกจากนรีร  พระเจข้าจะไมข
เพรียงอวยพรเราในชรีวริตนรีร เทขานคัรน แตขพระองคตจะทรงประทานบทาเหนป็จเพริที่มใหข้อรีก “เมพที่อคนชอบ
ธรรมเปป็นขนรนมาจากความตายแลข้ว” ในการรคับใชข้ในปคัจจรุบคัน เรามคักถซูกลองใจใหข้พยายามนทา
วริญญาณพวกคนรวย โดยรซูข้วขาสริบชคักหนนที่งของพวกเขาจะเปป็นเงรินถวายกข้อนโตในวคันอาทริตยต พระ
เยซซูทรงแนะนทาใหข้ททาสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้าม ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาวขา “การเปป็นขนรนจากตายของคนชอบ
ธรรม” วลรีนรีร ไมขปรากฏทรีที่อพที่นเลยในพระคคัมภรีรต อยขางไรกป็ตาม มคันนขาจะหมายถนงการพริพากษาเหลขา
นคัรนทรีที่เชพที่อมโยงกคับการเปป็นขนรนจากตายครคัร งแรก สทาหรคับครริสตจคักร นคั ที่นคพอ บคัลลคังกตพริพากษาของ
พระครริสตต สทาหรคับชนชาตริอริสราเอลทรีที่กลคับใจเชพที่อ การพริพากษาของพวกเขาจะเกริดขนรนเมพที่อพระ
ครริสตตเสดป็จกลคับมา คทาอรุปมาเรพที่องตขอไปสพที่อความหมายตขอเนพที่องจากคทาอรุปมา/บทเรรียนเหลขานรีร

ลก 14:15-16 ฝล่ายคนหนซรื่งทมีรื่เอนกายลงรนบประทานดด้วยกนน เมรรื่อไดด้ยสนคลาเหลล่านนนั้นจซงทผล
พระองคย์วล่า "ผผด้ทมีรื่จะรนบประทานอาหารในอาณาจนกรของพระเจด้ากป็เปป็นสทข" 16 พระองคย์ตรนสกนบ
เขาวล่า "ยนงมมีชายคนหนซรื่งไดด้ทลาการเลมีนั้ยงใหญล่ และไดด้เชสญคนเปป็นอนนมาก

ขณะทรีที่พระเยซซูทรงประทคับนคั ที่งทรีที่โตบ๊ะพรข้อมกคับพวกฟารริสรีและพวกนคักกฎหมายทรีที่มารวมตคัว
กคัน สริที่งทรีที่คนหนนที่งทซูลตขอพระองคตกป็กระตรุข้นใหข้เกริดคทาอรุปมาอรีกเรพที่องทรีที่ททาใหข้เราเหป็นอะไรหลายอยขาง 
มคันเปป็นคทาอรุปมาเกรีที่ยวกคับงานเลรีรยงเชขนกคัน แขกคนหนนที่งซนที่งอาจอยากแสดงความนขาเลพที่อมใสแบบ
หลอกๆและอาจพซูดขนรนมาเพพที่อจะเปป็นจรุดสนใจดข้วย จนงออกความเหป็นวขา “ผซูข้ทรีที่จะรคับประทานอาหาร



ในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็เปป็นสรุข” พระเยซซูทรงตอบกลคับไปโดยการเลขาเรพที่องๆหนนที่งซนที่งมรีเนพรอหา
วขา “ยคังมรีชายคนหนนที่งไดข้ททาการเลรีรยงใหญข และไดข้เชริญคนเปป็นอคันมาก” คทาทรีที่แปลวขา เชสญ (คาเละโอ)
มรีความหมายตรงตคัววขา 'เรรียก' หรพอ 'เชริญ' คนมากมาย จรุดสนใจของคทาอรุปมาตขอไปนรีร เปลรีที่ยนจาก
ความโงขเขลาของคนๆเดรียว (ความเยขอหยริที่งในชรีวริต) ไปเปป็นความโงขเขลาของคนทคัรงชาตริบข้าง (การ
ทรีที่ชนชาตริอริสราเอลเพริกเฉยตขอคทาเชริญของพระครริสตต) ถนงแมข้มรีการประยรุกตตใชข้ก คับการประกาศขขาว
ประเสรริฐในระดคับบรุคคลอยขางแนขนอน แตขการประยรุกตตใชข้โดยตรงกป็คพอ กคับชนชาตริอริสราเอลและ
การทรีที่พวกเขาเพริกเฉยตขอขข้อเสนออคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาครุณของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีแกขพวกเขา คพอ 
ความรอด

ลก 14:17-20 เมรรื่อถซงเวลาเลมีนั้ยงแลด้ว เขากป็ใชด้ผผด้รนบใชด้ของตนไปบอกคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้รนบ
เชสญไวด้แลด้ววล่า `เชสญมาเถสด เพราะสสรื่งสารพนดเตรมียมไวด้พรด้อมแลด้ว' 18 บรรดาคนทนนั้งหลายกป็เรสรื่มพา
กนนขอตนว คนแรกบอกเขาวล่า `ขด้าพเจด้าไดด้ซรนั้อนาไวด้และจะตด้องไปดผนานนนั้น ขด้าพเจด้าขอตนวเถอะ' 
19 อมีกคนหนซรื่งวล่า `ขด้าพเจด้าไดด้ซรนั้อวนวไวด้หด้าคผล่และจะตด้องไปลองดผวนวนนนั้น ขด้าพเจด้าขอตนวเถอะ' 20 อมีก
คนหนซรื่งวล่า `ขด้าพเจด้าพซรื่งแตล่งงานใหมล่ เหตทฉะนนนั้นขด้าพเจด้าไปไมล่ไดด้'

ใหข้เราสคังเกตภาพรวมของคทาอรุปมาเรพที่องนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นคทาอรุปมาอรุปไมยเพพที่อแสดงถนง
คทาเชพรอเชริญอคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตขอชนชาตริอริสราเอลในการเลรีรยงแหขงความ
รอดและการตข้อนรคับพระมหากษคัตรริยตของพวกเขา เมพที่อวกกลคับมาทรีที่คทาอรุปมาเรพที่องนรีร เอง เราตข้องไมข
ลพมวขาคทาเชริญใหข้มารขวมงานเลรีรยงนรีร ไดข้ถซูกสขงไปแลข้ว จากนคัรนเจข้าภาพของงานเลรีรยงนรีรกป็สขงผซูข้รคับใชข้ของ
เขาไปเตพอนความจทาพวกเขาเปป็นรายบรุคคลวขาถนงเวลาแลข้ว “เชริญมาเถริด เพราะสริที่งสารพคัดเตรรียมไวข้
พรข้อมแลข้ว” ผซูข้รคับใชข้คนนรีรอาจหมายถนงยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา หรพอมคันอาจหมายถนงพระเยซซูเอง
เลยกป็ไดข้

แขกทรีที่ไดข้รคับเชริญตขางกป็ปฏริเสธคทาเชริญใหข้มารขวมงานเลรีรยงนรีร โดยยกขข้ออข้างตขางๆนานา “คน
แรกบอกเขาวขา ‘ขข้าพเจข้าไดข้ซพรอนาไวข้และจะตข้องไปดซูนานคัรน ขข้าพเจข้าขอตคัวเถอะ” เมพที่อเราดซูขข้ออข้างนรีร
ดรีๆเรากป็จะเหป็นวขามคันเปป็นเพรียงเหตรุผลทรีที่เตป็มไปดข้วยคทาโกหก ไมขมรีใครไมขวขาจะในสมคัยนคัรนหรพอตอน
นรีรทรีที่ลงทรุนในอสคังหารริมทรคัพยตโดยไมขไปดซูมคันเสรียกขอน ขข้ออข้างทรีที่ปริดบคังทคัศนคตริทรีที่แทข้จรริงจนงไมขมรี



เหตรุผลเลยจนเหมพอนกคับเปป็นการดซูถซูกเลยดข้วยซทรา ความจรริงทรีที่เรรียบงขายกป็คพอวขา ผซูข้ทรีที่ไดข้รคับเชริญคนนรีร
ไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับเจข้าภาพใจดรีทรีที่เชริญเขา

แขกรคับเชริญคนทรีที่สองกป็ยกขข้ออข้างทรีที่วขา “ขข้าพเจข้าไดข้ซพรอวคัวไวข้หข้าคซูขและจะตข้องไปลองดซูวคัวนคัรน 
ขข้าพเจข้าขอตคัวเถอะ” ภาพเปรรียบในปคัจจรุบคันกป็คงเปป็น 'ขข้าพเจข้าซพรอรถมพอสองไวข้แลข้วหข้าคคัน ขข้าพเจข้า
ตข้องไปดซูวขารถพวกนคัรนรซูปรขางหนข้าตาเปป็นยคังไง' ไมขมรีใครจะททาแบบนคัรนในปคัจจรุบคัน และไมขมรีใครจะ
ซพรอวคัวในสมคัยนคัรนโดยไมขตรวจสอบมคันใหข้ดรีกขอนอยขางแนขนอน มคันเปป็นเพรียงคทาโกหกหนข้าดข้านๆทรีที่
ใชข้เปป็นขข้ออข้าง มคันเปป็นการหยาบคายอยขางเหป็นไดข้ชคัด แถมโงขอรีกตขางหาก นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่แขกรคับ
เชริญคนนรีรไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับเจข้าภาพผซูข้ใจดรีซนที่งไดข้เชริญเขาใหข้มารขวมงานเลรีรยงโดยทรีที่เขาไมข
ตข้องเสรียอะไรเลย เขาไมขเพรียงปฏริเสธเจข้าภาพผซูข้นรีร เทขานคัรน แตขเขายคังปฏริเสธอาหารฟรรีของตนดข้วย

แขกรคับเชริญคนทรีที่สามอข้างวขา “ขข้าพเจข้าพนที่งแตขงงานใหมข เหตรุฉะนคัรนขข้าพเจข้าไปไมขไดข้” บาง
คนอข้างวขาคนๆนรีร เปป็นคนเดรียวทรีที่พซูดความจรริง กระนคัรน มรีเจข้าสาวหมาดๆทรีที่ไหนไมขอยากเปป็นแขกรคับ
เชริญในงานเลรีรยงของเจข้าภาพทรีที่มรีแตขคนรซูข้จคักไมขวขามคันจะเสรียตคังคตหรพอไมขเสรียตคังคตกป็ตาม ขข้ออข้างนรีรจนง
เปป็นขข้ออข้างทรีที่ไมขไดข้เรพที่องแถมไมขจรริงใจดข้วย เหตรุผลทรีที่แทข้จรริงกป็คพอวขา แขกรคับเชริญผซูข้นรีร ไมขอยาก
เกรีที่ยวขข้องอะไรกคับเจข้าภาพคนนคัรน

การประยรุกตตใชข้โดยตรงกป็คพอ กคับชนชาตริอริสราเอลและการทรีที่พวกเขาปฏริเสธขข้อเสนอแหขง
ความรอดอคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้า ทรีที่แยขยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอ พวกเขาปฏริเสธพระองคต
ดข้วย เราเหป็นชคัดเจนถนงการประยรุกตตใชข้ก คับผซูข้คนในปคัจจรุบคันทรีที่ปฏริเสธขขาวประเสรริฐเชขนกคัน

ลก 14:21-24 ผผด้รนบใชด้นนนั้นจซงกลนบมาเลล่าเนรนั้อความใหด้เจด้านายฟนง นายเจด้าของบด้านกป็โกรธ 
จซงสนรื่งผผด้รนบใชด้วล่า `จงออกไปโดยเรป็วตามถนนใหญล่และตรอกนด้อยในเมรอง พาคนจน คนพสการ คน
งล่อย และคนตาบอดเขด้ามาทมีรื่นมีรื่' 22 แลด้วผผด้รนบใชด้จซงบอกวล่า `นายเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าไดด้กระทลาตามทล่าน
สนรื่งแลด้ว และยนงมมีทมีรื่วล่างอยผล่' 23 เจด้านายจซงสนรื่งผผด้รนบใชด้นนนั้นวล่า `จงออกไปตามทางใหญล่และรนนั้วตด้นไมด้ทนนั้ง
หลาย และเรล่งเรด้าเขาใหด้เขด้ามาเพรรื่อเรรอนของเราจะเตป็ม 24 เพราะเราบอกเจด้าวล่า ในพวกคนทนนั้ง
หลายทมีรื่ไดด้รนบเชสญไวด้นนนั้น ไมล่มมีสนกคนหนซรื่งจะไดด้ลสนั้มเครรรื่องของเราเลย'"



พอผซูข้รคับใชข้กลคับมารายงานใหข้นายทราบ เจข้าภาพผซูข้นรีรกป็สคัที่งผซูข้รคับใชข้ของเขาวขา “จงออกไปโดย
เรป็วตามถนนใหญขและตรอกนข้อยในเมพอง พาคนจน คนพริการ คนงขอย และคนตาบอดเขข้ามาทรีที่นรีที่” 
ผซูข้รคับใชข้คนนคัรนกป็กลคับมาและกลขาววขาเขาไดข้ททาตามนคัรนแลข้ว “และยคังมรีทรีที่วขางอยซูข” ดคังนคัรน เจข้านายผซูข้นรีร
จนงกลขาววขา “จงออกไปตามทางใหญขและรคัร วตข้นไมข้ทคัรงหลาย และเรขงเรข้าเขาใหข้เขข้ามาเพพที่อเรพอนของ
เราจะเตป็ม” เชขนเดรียวกคับในคทาอรุปมากขอนหนข้า พวกคนจน คนพริการ คนงขอย และคนตาบอดคพอ 
พวกคนทรีที่ไมขมรีทรีที่ยพนในสคังคมสมคัยนคัรน ภาพรวมกป็คพอ เมพที่อคทาเชริญถซูกปฏริเสธโดยผซูข้รคับพวกแรก มคันกป็
จะถซูกสขงไปยคังคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกมองวขาดข้อยกวขา การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา เมพที่อผซูข้คนปฏริเสธ
คทาเชริญแหขงพระครุณของพระเจข้า พระเจข้ากป็ทรงหคันไปเสรียจากชนชาตริอริสราเอลไปยคังคนตขางชาตริ ค
รริสตจคักรคนตขางชาตริจนงถซูกสพที่อตรงนรีร แบบลขวงหนข้า พระเยซซูตรคัสอยขางเปป็นลางบอกเหตรุวขา “ในพวก
คนทคัรงหลายทรีที่ไดข้รคับเชริญไวข้นคัรน ไมขมรีสคักคนหนนที่งจะไดข้ลริรมเครพที่องของเราเลย”

คทาเชริญใหข้มาหาพระครริสตตจะเปลรีที่ยนจากพวกยริวเปป็นคนตขางชาตริในไมขชข้า ยริวเหลขานคัรนทรีที่ไดข้
เหป็นการรคับใชข้ของพระครริสตตก คับตาและปฏริเสธพระองคตจะพรินาศ ขณะทรีที่พวกคนตขางชาตริทรีที่ดข้อย
กวขาจะรพที่นเรริงในงานเลรีรยงแหขงความรอด นคัที่นคพอการประยรุกตตใชข้หลคักของคทาอรุปมา (เหลขา) นรีร  
อยขางไรกป็ตาม มรีการประยรุกตตใชข้แบบรองลงมาดข้วย คพอ การทรีที่ผซูข้คนจนถนงทรุกวคันนรีร ยกขข้ออข้างตขางๆ
และปฏริเสธขขาวประเสรริฐ บางคนกป็ถนงขนาดประยรุกตตใชข้หลคักการทรีที่สพที่อเปป็นนคัยเหลขานรีรกคับความ
พยายามในการประกาศตขางๆ เชขน พคันธกริจรถบคัส เปป็นตข้น (ซนที่งกป็ไมขผริด) ความเหมพอนและการ
ประยรุกตตใชข้เหลขานรีร จนงปรากฏชคัดเจนเหลพอเกริน

ลก 14:25-27 คนเปป็นอนนมากไดด้ไปกนบพระองคย์ พระองคย์จซงทรงเหลมียวหลนงตรนสกนบเขา
วล่า 26 "ถด้าผผด้ใดมาหาเรา และไมล่ชนงบสดามารดา บทตรภรรยา และพมีรื่นด้องชายหญสง แมด้ทนนั้งชมีวสตของ
ตนเองดด้วย ผผด้นนนั้นจะเปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้ 27 ผผด้ใดมสไดด้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผผด้นนนั้นจะ
เปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้

หลคังจากเสดป็จออกมาจากการรคับประทานอาหารเยป็นมพรอนคัรนพรข้อมกคับคทาสอนทรีที่ทริที่มแทงใจ
แลข้ว พระเยซซูกป็ทรงหคันไปยคังฝซูงชนทรีที่ตริดตามพระองคตมาและสอนบทเรรียนหนนที่งซนที่งเปป็นปรริศนามาก
ทรีที่สรุด พระองคตตรคัสวขา “ถข้าผซูข้ใดมาหาเรา และไมขชคังบริดามารดา บรุตรภรรยา และพรีที่นข้องชายหญริง แมข้
ทคัรงชรีวริตของตนเองดข้วย ผซูข้นคัรนจะเปป็นสาวกของเราไมขไดข้” ขข้อความสขวนหลคังนรีรหมายถนงครอบครคัว



ของคนๆนคัรนและตคัวเขาเองดข้วยอยขางชคัดเจน กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เขข้าใจคทาตรคัสทรีที่เปป็นปรริศนานรีรถซูกพบใน
คทาวขา ชนง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (มดิเสะโอ) เปป็นคทาทรีที่ทคัรงกวข้างและยพดหยรุขน มคันสพที่อความหมายหลาย
ประการไลขตคัรงแตข (1) การเกลรียดชคังผซูข้อพที่นอยขางขมขพที่น (ความหมายทคั ที่วไป) ไปจนถนง (2) การรคังเกรียจ
คนอพที่น (หรพอสริที่งใดสริที่งหนนที่ง) ไปจนถนง (3) การชอบสริที่งใดสริที่งหนนที่ง (หรพอคนใดคนหนนที่ง) มากกวขาอรีก
สริที่งหรพออรีกคน อคันหลคังสรุดนรีรคพอความหมายทรีที่เหมาะสมสทาหรคับตรงนรีร

นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา หากเราไมขเตป็มใจเลพอกพระองคตมากกวขาครอบครคัวของเรา และตคัว
เราเองดข้วย เรากป็จะไมขมรีวคันเปป็นสาวกไดข้เลย (เราควรหมายเหตรุไวข้วขา มรีความแตกตขางกคันระหวขาง
การเปป็นผซูข้เชพที่อกคับการเปป็นสาวก สาวกทรุกคนเปป็นผซูข้เชพที่อ แตขไมขใชขผซูข้เชพที่อทรุกคนเปป็นสาวก) ผซูข้รคับใชข้
พระเยซซูครริสตตจทานวนมากตข้องเลพอกการปรนนริบคัตริพระองคตใหข้มรีความสทาคคัญยริ ที่งกวขาครอบครคัว ยก
ตคัวอยขางเชขน มริชชคันนารรีสขวนใหญขตข้องละครอบครคัวไวข้ชคั ที่วคราวเพพที่อเดรินทางไปยคังแดนไกลและใชข้
ชรีวริตในมาตรฐานทรีที่ตทที่ากวขาทรีที่พวกเขาเคยมรีตอนอยซูขทรีที่บข้าน ดคังนคัรนมคันกป็เทขากคับพวกเขาชคังสายสคัมพคันธต
กคับครอบครคัวและตคัวเองดข้วยเพพที่อกลายเปป็นสาวกของพระเยซซูครริสตต

พระเยซซูทรงกลขาวในอรีกแบบในขข้อตขอไป (27) “ผซูข้ใดมริไดข้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผซูข้
นคัรนจะเปป็นสาวกของเราไมขไดข้” ความหมายตรงนรีรกป็สอดคลข้องและขยายความประเดป็นกขอนหนข้า 
(การชคังครอบครคัว ฯลฯ) การแบกกางเขนของตนเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง (1) ความยรุขงยาก 
ปคัญหา ความทรุกขต การขขมเหง และความอคับอาย แนขนอนทรีที่มคันเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนง (2) การ
ตรนงกางเขน ถนงแมข้ไมขใชขวริธรีปฏริบคัตริของยริว แตขพวกยริวกป็ทราบดรีวขาพวกโรมมคักบคังคคับใหข้นคักโทษทรีที่จะ
ถซูกตรนงกางเขนแบกกางเขนของตคัวเองไปยคังสถานทรีที่ตรนงกางเขน (เหมพอนกคับทรีที่พระเยซซูทรง
กระททา) ความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขกวขาทรีที่พระเยซซูทรงยกเปป็นภาพประกอบกป็คพอวขา การเปป็นสาวกและการ
รคับใชข้พระองคตไมขเพรียงเกรีที่ยวขข้องกคับการตริดตามพระองคตไปเทขานคัรน (เหมพอนกคับทรีที่ฝซูงชนทรีที่มากคับ
พระองคตก ทาลคังททาอยซูขในขณะนคัรน) แตขเกรีที่ยวขข้องกคับการเสรียสละ ความยรุขงยาก การถซูกขขมเหง และอาจ
หมายถนงความตายดข้วย การปรนนริบคัตริพระองคตในฐานะเปป็นสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อนคัรนไมขใชขเรพที่องงขายเลย 
มคันเปป็นจรริงในตอนนคัรนและในปคัจจรุบคันดข้วย



ลก 14:28-30 ดด้วยวล่าในพวกทล่านมมีผผด้ใดเมรรื่อปรารถนาจะสรด้างปด้อม จะไมล่นนรื่งลงคสดราคาดผ
เสมียกล่อนวล่า จะมมีพอสรด้างใหด้สลาเรป็จไดด้หรรอไมล่ 29 เกรงวล่าเมรรื่อลงรากแลด้ว และกระทลาใหด้สลาเรป็จไมล่ไดด้ 
คนทนนั้งปวงทมีรื่เหป็นจะเรสรื่มเยาะเยด้ยเขา 30 วล่า `คนนมีนั้ตนนั้งตด้นกล่อ แตล่ทลาใหด้สลาเรป็จไมล่ไดด้'

คทาอรุปมาเรพที่องตขอไปใหข้ภาพประกอบของสริที่งทรีที่พระองคตเพริที่งตรคัสสอนไป สรรุปแลข้วกป็คพอ 
พระเยซซูทรงสอนวขา ‘หากทขานตข้องการทรีที่จะเปป็นสาวก ทขานกป็ควรนคัที่งลงและคริดตข้นทรุนกขอน’ คทา
อรุปมาแรกทรีที่สอนเรพที่องนรีรกป็ใชข้ภาพประกอบของโครงการกขอสรข้าง โดยในกรณรีนรีรคพอ การสรข้างปข้อม 
โครงการกขอสรข้างใดๆกป็ตามตข้องมรีการวางแผนและคริดลขวงหนข้าเพพที่อทรีที่จะททาใหข้มคันเสรป็จสมบซูรณตไดข้
อยขางเหมาะสม ความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขกวขาซนที่งพระเยซซูทรงสอนในบรริบทนรีรกป็คพอ การคริดวขาเราตข้องแลก
ดข้วยอะไรบข้างเพพที่อทรีที่จะเปป็นสาวก/ผซูข้รคับใชข้ของพระองคต

ลก 14:31-33 หรรอมมีกษนตรสยย์องคย์ใดเมรรื่อจะยกกองทนพไปทลาสงครามกนบกษนตรสยย์อรรื่น จะ
มสไดด้นนรื่งลงคสดดผกล่อนหรรอวล่า ทมีรื่ตนมมีพลทหารหมรรื่นหนซรื่งจะสผด้กนบกองทนพทมีรื่ยกมารบสองหมรรื่นนนนั้นไดด้
หรรอไมล่ 32 ถด้าสผด้ไมล่ไดด้ เมรรื่อยนงอย ผล่หล่างกนนกป็จะใชด้พวกทผตไปขอเปป็นไมตรมีกนน 33 กป็เชล่นนนนั้นแหละ ผผด้ใด
ในพวกทล่านทมีรื่มสไดด้สละสสรื่งสารพนดทมีรื่ตนมมีอยผล่ จะเปป็นสาวกของเราไมล่ไดด้

ในบรริบทเดรียวกคันนรีร  พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาอรีกเรพที่องทรีที่คลข้ายๆกคัน เรพที่องนรีร เปป็นเรพที่องของ
กษคัตรริยตองคตหนนที่งทรีที่วางแผนจะไปททาสงคราม บทเรรียนนรีรกป็ชคัดเจน เขาตข้องคริดกขอนวขาทรคัพยากรทาง
ทหารของตนนคัรนเพรียงพอทรีที่จะมรีชคัยในการสซูข้รบนรีร ไดข้ไหม มริฉะนคัรน เขากป็ควรขอเปป็นไมตรรีกคันดรีกวขา

นรีที่กป็เชขนกคันทรีที่เปป็นเรพที่องของการคริดใหข้ดรีวขาการเปป็นสาวกนคัรนตข้องแลกดข้วยอะไรบข้าง หากเรา
ไมขยอมเสรียสละทรุกสริที่งทรีที่เรามรีเพราะเหป็นแกขพระองคต เรากป็ไมขเหมาะทรีที่จะเปป็นสาวก (ถนงแมข้มริไดข้ระบรุ
ไวข้ตรงนรีร  แตขมคันกป็สพที่อชคัดเจนทรีที่อพที่นวขาบทาเหนป็จของการเปป็นสาวกนคัรนไมขมรีในตอนนรีร  แตขในการเปป็น
ขนรนจากตายของคนชอบธรรม เมพที่อถนงตอนนคัรน จะมรีบทาเหนป็จใหญขยริที่ง การจคัดการชรีวริตของตคัวเอง
จนถนงขนาดเสรียครอบครคัว ทรคัพยตสริที่งของ และแมข้กระทคั ที่งชรีวริตของตคัวเองเปป็นสริที่งทรีที่ททาไดข้โดยความ
เชพที่อ โดยมองเหป็นพระสคัญญาแตขไกล)



ลก 14:34-35 เกลรอเปป็นสสรื่งดมี แตล่ถด้าแมด้เกลรอนนนั้นหมดรสเคป็มไปแลด้ว จะทลาใหด้กลนบเคป็มอมีก
อยล่างไรไดด้ 35 จะใชด้เปป็นปทอ๋ยใสล่ดสนกป็ไมล่ไดด้ จะหมนกไวด้กนบกองม ผลสนตวย์ทลาปทอ๋ยกป็ไมล่ไดด้ แตล่เขากป็ทสนั้งเสมีย
เทล่านนนั้น ใครมมีหผ จงฟนงเถสด"

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดข้วยคทาอรุปมาอรีกเรพที่องทรีที่ดซูเหมพอนเปป็นปรริศนา เกลพอไมข
เพรียงถซูกใชข้ปรรุงรสอาหารเทขานคัรน แตขยคังใชข้ถนอมอาหารดข้วย มคันเปป็นสริที่งทรีที่ดรี แตขเมพที่อเกลพอสซูญเสรีย
ความสามารถในการปรรุงรสหรพอถนอมอาหารไป มคันกป็ไมขมรีคขามากแลข้ว กองมซูลสคัตวตเปป็นทรีที่ๆไวข้
กองขยะมซูลฝอยและนทราทริรงจากเมพอง

กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสอนจนงอยซูขในบรริบทของมคันอรีกครคัร ง คทา
อรุปมาเรพที่องกขอนๆและคทาเตพอนสตริพซูดถนงเรพที่องการเปป็นสาวก นคั ที่นคพอ ครุณสมบคัตริตขางๆ ปคัญหา การเตรรี
ยมพรข้อม และการททาใหข้สทาเรป็จ การทรีที่คนๆหนนที่งสคัญญาวขาจะเปป็นสาวกจากนคัรนกป็ลข้มเลริกเสรียหรพอไมขกป็
ทข้อถอยจนงเหมพอนกคับเกลพอทรีที่สซูญเสรียรสชาตริของมคันไป มคันกป็ไมขดรีเทขาไรแลข้ว บทเรรียนสทาคคัญของ
สริบเอป็ดขข้อสรุดทข้ายนรีรจนงเปป็นลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่สทาคคัญของการเปป็นสาวก (ผซูข้รคับใชข้) ทรีที่แทข้จรริงของ
พระเยซซูครริสตต มคันไมขใชขสริที่งทรีที่เราจะรคับเอาแบบเลขนๆ มรีหลายสริที่งทรีที่ตข้องแลก ตข้องมรีการคริดวางแผน
ลขวงหนข้าและการเตรรียมการ การเลริกเสรียหลคังจากไดข้เรริที่มแลข้วกป็เปป็นความขายหนข้า

*****
ภนพรวมของลลกน 15: ดถูเหมชอนวย่าลถูกา 15 จะเปป็นเนชขึ้อหาตย่อเนชที่องของการเผชดิญหนว้า

ระหวย่างพระเยซถูกดับพวกฟารดิสทในบทททที่แลว้ว หลดังจากถถูกวดิพากษย์วดิจารณย์ในเรชที่องททที่พระองคย์ทรงมท
ปฏดิสดัมพดันธย์กดับพวกคนบาป พระเยซถูจซงตรดัสตอบกลดับไปดว้วยคสาอบุปมาสามเรชที่องซซที่งเปป็นททที่รถูว้จดักกดัน
ดท: คสาอบุปมาเรชที่องแกะหลงหาย คสาอบุปมาเรชที่องเหรทยญเงดินหาย และคสาอบุปมาเรชที่องบบุตรหลงหาย ทดัขึ้ง
สามเรชที่องเสนอประเดป็นเดทยว มทความชชที่นชมยดินดทในสวรรคย์เมชที่อคนบาปคนหนซที่งกลดับใจใหมย่ คสา
อบุปมาสามเรชที่องนทขึ้ถถูกเปรทยบวย่าเปป็นเหมชอนกดับ คนเลทขึ้ยงแกะ แมย่บว้าน และบดิดา หรชอเหมชอนกดับแกะ 
สมบดัตดิ และบบุตรผถูว้เปป็นททที่รดัก ตดัวเลขนดัขึ้นไลย่จากหนซที่งในรว้อย ไปยดังหนซที่งในสดิบ ไปยดังหนซที่งในสอง บท
เรทยนสสาคดัญกป็คชอวย่ามทความชชที่นชมยดินดทททที่คนบาปคนหนซที่งไดว้กลดับใจเสทยใหมย่ มทการพถูดถซงชนชาตดิ
อดิสราเอลแบบอบุปมาอบุปไมยดว้วยของการททที่พวกเขาปฏดิเสธครดิสตจดักรคนตย่างชาตดิททที่จะมาเพราะการ
คดิดวย่าตนชอบธรรม



ลก 15:1-2 ครนนั้งนนนั้นบรรดาคนเกป็บภาษมีและพวกคนบาปกป็เขด้ามาใกลด้เพรรื่อจะฟนงพระองคย์
2 ฝล่ายพวกฟารสสมีและพวกธรรมาจารยย์บล่นวล่า "คนนมีนั้ตด้อนรนบคนบาปและกสนดด้วยกนนกนบเขา"

บทนรีร เรริที่มตข้นดข้วยคทาวขา ครดัขึ้งนดัขึ้น ซนที่งแสดงใหข้เหป็นถนงความตขอเนพที่องจากบททรีที่แลข้ว ในบททรีที่
แลข้วพระเยซซูทรงเผชริญหนข้ากคับพวกฟารริสรีทรีที่หนข้าซพที่อใจคดและพระองคตทรงตคัรงครุณสมบคัตริตขางๆ
สทาหรคับการเปป็นสาวก เหป็นไดข้ชคัดวขาหลคังจากนคัรนไมขนาน “บรรดาคนเกป็บภาษรีและพวกคนบาปกป็เขข้า
มาใกลข้เพพที่อจะฟคังพระองคต”

คนเกป็บภาษรีเปป็นพนคักงานรคับจข้างของรคัฐบาลโรมซนที่งมรีหนข้าทรีที่เกป็บภาษรีในนามของโรม ใน
บรริบทนรีร  พวกเขาเปป็นยริวทรีที่รขวมมพอกคับชาวโรมซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคัง พวกเขาจนงแสดงการสวามริภคักดริธ
ตขอพวกโรม นอกจากนรีร  พวกเขายคังขนรนชพที่อในเรพที่องความหนข้าเลพอด ความโลภและความขรีรโกงดข้วย 
พวกเขาจนงเปป็นทรีที่เกลรียดชคังในหมซูขพรีที่นข้องชาวยริวดข้วยกคัน และพวกฟารริสรีทรีที่โอข้อวดกป็มองพวกเขาวขาไมข
ตขางจากคนบาปทคั ที่วๆไป ดคังนคัรนคนทรีที่รวมตคัวกคันมาฟคังพระเยซซูในวคันนคัรนจนงเปป็นพวกคนเกป็บภาษรีซนที่ง
เปป็นทรีที่เกลรียดชคังและคนอพที่นๆทรีที่ใชข้ชรีวริตในความบาปของตนอยขางเปริดเผย

พอเหป็นวขาคนทรีที่มาฟคังพระเยซซูเปป็นคนพวกใด “ฝขายพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตบขนวขา 
“คนนรีรตข้อนรคับคนบาปและกรินดข้วยกคันกคับเขา” คทาพซูดนรีร ไมขเพรียงแสดงถนงการแบขงชนชคัรนวรรณะทาง
สคังคมเทขานคัรน แตขยคังสพที่อถนงทคัศนคตริทรีที่วขาพระเยซซูทรงดนงดซูดไดข้แตขพวกคนชคัรนตทที่าของสคังคม นคัที่นคพอ 
พวกคนบาปและพวกคนทรีที่สคังคมไมขตข้องการ แมข้วขานรีที่เปป็นคทาพซูดวริพากษตวริจารณตคนเหลขานคัรนทรีที่พระ
เยซซูทรงดนงดซูด แตขมคันกป็สพที่อถนงคทาวริพากษตวริจารณตพระเยซซูเองดข้วย พระองคตทรงคบหาพวกคนบาป 
คทาทรีที่แปลวขา บล่น (ไดกอกกบุดโซ) มรีความหมายวขากระซริบกระซาบระหวขางกคันโดยอาจมรีการปข้อง
ปากดข้วย

ดข้วยทรงทราบวขาพวกเขากทาลคังพซูดอะไรกคันและจริตใจทรีที่ชอบจคับผริดของพวกเขา พระเยซซูจนง
ทรงตอบกลคับไปดข้วยคทาอรุปมาเรรียงก คันสามเรพที่อง โดยทรุกเรพที่องสพที่อถนงประเดป็นเดรียวกคัน มรีความชพที่นชม
ยรินดรีเมพที่อคนบาปคนหนนที่งกลคับใจเสรียใหมขทขามกลางคนเหลขานคัรนทรีที่ดทาเนรินตามแบบของพระเจข้าอยขาง
แทข้จรริง ดคังนคัรน พระเยซซูจนงไมขทรงประหวคั ที่นพรคัที่นพรนงเกรีที่ยวกคับการพยายามนทาวริญญาณคนเหลขานคัรนทรีที่
ดทาเนรินชรีวริตในความบาปอยขางเปริดเผย



ลก 15:3-6 พระองคย์จซงตรนสคลาอทปมาใหด้เขาฟนงดนงตล่อไปนมีนั้วล่า 4 "ในพวกทล่านมมีคนใดทมีรื่
มมีแกะรด้อยตนว และตนวหนซรื่งหายไป จะไมล่ละเกด้าสสบเกด้าตนวนนนั้นไวด้ทมีรื่กลางททล่งหญด้า และไปเทมีรื่ยวหาตนวทมีรื่
หายไปนนนั้นจนกวล่าจะไดด้พบหรรอ 5 เมรรื่อพบแลด้วเขากป็ยกขซนั้นใสล่บล่าแบกมาดด้วยความเปรมปรมีดสดิ์ 6 เมรรื่อ
มาถซงบด้านแลด้ว จซงเชสญพวกมสตรสหายและเพรรื่อนบด้านใหด้มาพรด้อมกนน พผดกนบเขาวล่า `จงยสนดมีกนบ
ขด้าพเจด้าเถสด เพราะขด้าพเจด้าไดด้พบแกะของขด้าพเจด้าทมีรื่หายไปนนนั้นแลด้ว'

คทาอรุปมาเรพที่องแรกในสามเรพที่องนรีร เปป็นเรพที่องของคนเลรีรยงแกะคนหนนที่งซนที่งมรีแกะหนนที่งรข้อยตคัว 
เมพที่อรซูข้วขาแกะตคัวหนนที่งหายไป คนเลรีรยงแกะผซูข้นรีร จนงทริรงแกะเกข้าสริบเกข้าตคัวไวข้และไปเสาะหาแกะของเขา
ทรีที่หายไปนคัรนจนกระทคั ที่งพบมคัน คทาอรุปมานรีรถซูกนทาเสนอในรซูปคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ โดยถาม
วขามรีคนเลรีรยงแกะคนใดในพวกเขาทรีที่จะไมขททาแบบนคัรนเหมพอนกคัน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เมพที่อพบ
แลข้วเขากป็ยกขนรนใสขบขาแบกมาดข้วยความเปรมปรรีดริธ ” พอมาถนงบข้านแลข้วคนเลรีรยงแกะผซูข้นรีร กป็จะเรรียก
เพพที่อนๆและเพพที่อนบข้านและชวนพวกเขามา “ยรินดรีก คับขข้าพเจข้าเถริด เพราะขข้าพเจข้าไดข้พบแกะของ
ขข้าพเจข้าทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว”

นขาสนใจตรงทรีที่วขา ในการเลขาเรพที่องนรีร  พระเยซซูกป็ตรคัสเปป็นนคัยดข้วยวขาแมข้แตขพวกปฏริปคักษตทรีที่ชอบ
จคับผริดของพระองคตกป็คงททาแบบนคัรนเหมพอนกคัน เมพที่อเราเหป็นวขาพระเยซซูทรงเปป็นพระผซูข้เลรีรยงใหญข มคัน
กป็สพที่อชคัดเจนวขาพระองคตเองทรงเสาะแสวงหาแกะตคัวเดรียวทรีที่หลงหายไปในฝซูงแกะของพระองคต 
บทเรรียนสทาคคัญกป็คพอ ความชพที่นชมยรินดรีในการไดข้พบและการกลคับมาของแกะตคัวเดรียวทรีที่หลงหายไป
นคัรน

ลก 15:7 พระเยซซูจนงทรงเสนอการประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณ เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า 
เชล่นนนนั้นแหละ จะมมีความปรมีดมีในสวรรคย์เพราะคนบาปคนเดมียวทมีรื่กลนบใจใหมล่ มากกวล่าเพราะคน
ชอบธรรมเกด้าสสบเกด้าคนทมีรื่ไมล่ตด้องการกลนบใจใหมล่ เราเหป็นชคัดเจนถนงพระทคัยของพระเจข้าและ
ทคัศนคตริของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคนบาปทคัรงหลายทรีที่กลคับใจใหมข คทาอรุปมานรีร เกรีที่ยวขข้องโดยตรงกคับ
ตอนตข้นของบทนรีรและคทาวริพากษตวริจารณตทรีที่พระเยซซูทรงไดข้รคับเพราะพระองคตทรงปรนนริบคัตริคนบาป
ทคัรงหลายอยขางเหป็นไดข้ชคัด มรีความปรรีดรีในสวรรคตเมพที่อคนบาปคนหนนที่งเชขนนคัรนกลคับใจใหมข แมข้วขา
พระเจข้าทรงพอพระทคัยกคับบรรดาคนชอบธรรมโดยทคั ที่วไป (แกะเกข้าสริบเกข้าตคัวนคัรน) แตขมรีความปรรีดรี



เมพที่อคนบาปคนหนซที่งกลคับใจใหมข (อาจมรีการประชดประชคันพวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมซนที่ง
อยซูขในกลรุขมผซูข้ฟคังพระองคตดข้วย พวกเขาคริดวขาตคัวเองไมขจทาเปป็นตข้องกลคับใจใหมข) แมข้วขาพระเจข้าไมขไดข้
ถซูกเอขยถนงโดยตรง แตขพซูดถนงสวรรคตโดยทคั ที่วไป แตขกป็ดซูเหมพอนจะสพที่อชคัดเจนวขาพระเจข้าเองกป็ทรง
ชพที่นชมยรินดรีเมพที่อคนบาปทคัรงหลายกลคับใจใหมข

คทาทรีที่แปลวขา กลนบใจใหมล่ (เมะตานอเอะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา การเปลรีที่ยนความคริด
ของตคัวเอง ในบรริบทเกรีที่ยวกคับความบาป มคันมรีความหมายวขาการเปลรีที่ยนความคริดในเรพที่องการเกลรียด
ชคังความบาปของตน มคันสพที่อถนงการหคันเสรียจากความบาปนคัรน ความหมายทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ การหคัน
เสรียจากบาปเพพที่อเขข้าหาพระเจข้า ไดข้สะทข้อนใหข้เหป็นถนงการเปลรีที่ยนแปลงครคัร งใหญขในใจมนรุษยตใน
สขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระเจข้า

ลก 15:8-9 หญสงคนใดทมีรื่มมีเหรมียญเงสนสสบเหรมียญ และเหรมียญหนซรื่งหายไป จะไมล่จทด
เทมียนกวาดเรรอนคด้นหาใหด้ละเอมียดจนกวล่าจะพบหรรอ 9 เมรรื่อพบแลด้ว จซงเชสญเหลล่ามสตรสหายและ
เพรรื่อนบด้านใหด้มาพรด้อมกนน พผดวล่า `จงยสนดมีกนบขด้าพเจด้าเถสด เพราะขด้าพเจด้าไดด้พบเหรมียญเงสนทมีรื่หาย
ไปนนนั้นแลด้ว'

พระเยซซูจนงเรริที่มตรคัสคทาอรุปมาเรพที่องทรีที่สองทรีที่มรีการประยรุกตตใชข้แบบเดรียวก คันและอยซูขในบรริบท
เดรียวกคันดข้วย คทาอรุปมานรีรถซูกนทาเสนอในรซูปคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบอรีกแลข้วโดยสพที่อวขาพวกผซูข้ฟคัง
พระองคตกป็คงททาแบบเดรียวกคัน พระเยซซูจนงทรงเลขาเรพที่องหญริงคนหนนที่งทรีที่มรีเหรรียญเงรินสริบเหรรียญ

คทาทรีที่แปลวขา “เหรรียญเงริน” (ดราคเม) หมายถนงเหรรียญเงรินของกรรีกซนที่งคลข้ายกคับเหรรียญเดนารริ
อคันของโรม ซนที่งปกตริแลข้วในพระคคัมภรีรตใหมขเรรียกวขาเหรรียญเงริน ไมขวขาจะในกรณรีใด เงรินจทานวนนรีรกป็มรี
คขาเทขากคับคขาแรงหนนที่งวคันในสมคัยนคัรน ดคังนคัรน เหรรียญดรคัคมาสริบเหรรียญจนงเปป็นเงรินจทานวนมากทรีที่ผซูข้
หญริงคนนรีร เกป็บหอมรอมรริบมาไดข้ พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปวขาเมพที่อเหรรียญเงรินเหรรียญหนนที่งหายไป 
หญริงคนนรีรกป็กวาดเรพอนคข้นหาจนกระทคั ที่งนางพบมคัน โดยนางถนงกคับจรุดเทรียนเพพที่อชขวยใหข้ตคัวเองเหป็น
ไดข้ชคัดเจนยริที่งขนรนดข้วย

พอเจอเหรรียญทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว หญริงคนนรีรกป็เรรียกเพพที่อนๆและเพพที่อนบข้าน (เหมพอนในคทา
อรุปมาเรพที่องทรีที่แลข้ว) และชวนคนเหลขานคัรนมา “จงยรินดรีกคับขข้าพเจข้าเถริด เพราะขข้าพเจข้าไดข้พบเหรรียญ



เงรินทรีที่หายไปนคัรนแลข้ว” อรีกครคัร งทรีที่ในการนทาเสนอคทาอรุปมาเรพที่องนรีร ในรซูปแบบของคทาถามทรีที่ไมขตข้องการ
คทาตอบ พระเยซซูจนงทรงสพที่อวขาแมข้แตขพวกคนทรีที่วริจารณตพระองคตกป็คงททาแบบเดรียวกคัน

ลก 15:10 ในรซูปแบบทรีที่คขอนขข้างคลข้ายกคับคทาอรุปมาเรพที่องกขอนหนข้า พระเยซซูตรคัสตขอไป
วขา เชล่นนนนั้นแหละ เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จะมมีความปรมีดมีในพวกทผตสวรรคย์ของพระเจด้า เพราะ
คนบาปคนเดมียวทมีรื่กลนบใจใหมล่" อรีกครคัร งทรีที่การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชคัดเจนคพอ การทรีที่มรีความปรรีดรีในสวรรคต
เมพที่อคนบาปคนหนนที่งกลคับใจใหมข พระเยซซูตรคัสวขาพวกทซูตสวรรคตของพระเจข้าเองกป็มรีความปรรีดรีเนพที่อง
ในโอกาสนรีร  เหมพอนทรีที่คทาอรุปมานรีรบรรยายวขาพวกญาตริสนริทมริตรสหายของผซูข้หญริงคนนรีรไดข้รคับเชริญใหข้
มารขวมยรินดรีดข้วย พวกทซูตสวรรคตของพระเจข้ากป็ยขอมเปป็นผซูข้ทรีที่สนริทสนมกคับพระองคตเชขนกคัน พวกเขากป็
ชพที่นชมยรินดรีรขวมไปกคับพระองคตดข้วยเมพที่อคนบาปแมข้เพรียงคนเดทยวกลคับใจใหมข นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่การ
ประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาเรพที่องนรีรกป็คพอ การยกเหตรุผลสนคับสนรุนการรคับใชข้ของพระเยซซูทรีที่มรีตขอพวกคน
บาปซนที่งเปป็นเรพที่องทรีที่พระองคตทรงถซูกวริพากษตวริจารณต

ลก 15:11 พระองคย์ตรนสวล่า "ชายคนหนซรื่งมมีบทตรชายสองคน พระเยซซูจนงทรงเรริที่มนทา
เสนอคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งทรีที่มรีชพที่อเสรียงมากทรีที่สรุดของพระองคต นคั ที่นคพอ เรพที่องบรุตรนข้อยหลงหาย เราควร
หมายเหตรุไวข้วขาลทาดคับตคัวเลขไลขมาตคัรงแตขหนนที่งในรข้อย มาหนนที่งในสริบ จนมาถนงหนนที่งในสอง นอกจาก
นรีรบรริบทซนที่งเกรีที่ยวขข้องกคับพวกฟารริสรีทรีที่ชอบวริพากษตวริจารณตการรคับใชข้ของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอคน
บาปกป็ยคังอยซูขเหมพอนเดริม มรีคนประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาทรีที่เราครุข้นเคยนรีรหลากหลายรซูปแบบมาตลอดหลาย
ปรี อยขางไรกป็ตาม การประยรุกตตใชข้แบบหนนที่งซนที่งมรีแฝงอยซู ขกป็มคักถซูกมองขข้าม อรีกครคัร งทรีที่บรริบทเรพที่องคน
บาปชขวยใหข้เราเขข้าใจ ตลอดหลายยรุคหลายสมคัยจรริงๆแลข้วมรีคนเพรียงสองสาย (นคัที่นคพอ บรุตรสอง
แบบ) ตคัรงแตขสมคัยปฐมกาลเปป็นตข้นมามรีเชพรอสายทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า โดยเรริที่มตคัรงแตขอาแบล 
และในสมคัยพระเยซซูกป็คพอพวกยริว ในทางกลคับกคัน สายทรีที่ไมขดทาเนรินตามทางของพระเจข้า คพอ ตคัรงแตข
คาอรินไลขมาจนถนงฮามและนริมโรด ไดข้กขอใหข้เกริดชนตขางชาตริทรีที่ไมขดทาเนรินตามทางของพระเจข้า

คทาอรุปมานรีรอาจกทาลคังพซูดถนงในเชริงอรุปมาอรุปไมยวขา อรีกไมขนานคนตขางชาตริจทานวนมากจะ
กลคับใจและหคันมาหาพระเจข้าผขานทางพระครริสตตในครริสตจคักรทรีที่จะมานคัรน พวกยริวทรีที่คริดวขาตคัวเอง
เปป็นคนชอบธรรมซนที่งมรีพวกฟารริสรีเปป็นแบบอยขางกป็จะเดพอดดาลเหมพอนกคับบรุตรคนโตในคทาอรุปมาทรีที่
ตามมานรีร  การประยรุกตตใชข้ทรีที่สพที่อออกมากป็คพอวขา จะมรีความปรรีดรีในสวรรคตเมพที่อคนบาปทรีที่เปป็นคนตขาง



ชาตริหคันมาหาพระเจข้าโดยทางพระครริสตต แมข้วขาพวกยริวทรีที่เปป็นเหมพอนคนฟารริสรีจะวริพากษตวริจารณตใน
เรพที่องนคัรนดคังทรีที่ระบรุไวข้ในหนคังสพอกริจการ แตขพระเจข้าพระบริดากป็ทรงชพที่นชมยรินดรี

ลก 15:12-16 บทตรคนนด้อยพผดกนบบสดาวล่า `บสดาเจด้าขด้า ขอทรนพยย์ทมีรื่ตกเปป็นสล่วนของ
ขด้าพเจด้าเถสด' บสดาจซงแบล่งสมบนตสใหด้แกล่บทตรทนนั้งสอง 13 ตล่อมาไมล่กมีรื่วนน บทตรคนนด้อยนนนั้นกป็รวบรวม
ทรนพยย์ทนนั้งหมดแลด้วไปเมรองไกล และไดด้ผลาญทรนพยย์ของตนทมีรื่นนรื่นดด้วยการเปป็นนนกเลง  14 เมรรื่อใชด้
ทรนพยย์หมดแลด้วกป็เกสดกนนดารอาหารยสรื่งนนกทนรื่วเมรองนนนั้น เขาจซงเรสรื่มขนดสน 15 เขาไปอาศนยอยผล่กนบชาว
เมรองนนนั้นคนหนซรื่ง และคนนนนั้นกป็ใชด้เขาไปเลมีนั้ยงหมผทมีรื่ททล่งนา  16 เขาใครล่จะไดด้อสรื่มทด้องดด้วยฝนกถนรื่วทมีรื่หมผ
กสนนนนั้น แตล่ไมล่มมีใครใหด้อะไรเขากสน

คทาอรุปมานรีร เปป็นเรพที่องทรีที่เราครุข้นเคยดรี บริดาผซูข้มรีปคัญญาและมรีความอดทนผซูข้หนนที่งมรีบรุตรชายสอง
คน บรุตรคนเลป็กพอถนงอายรุทรีที่ตคัดสรินใจไดข้กป็ขอมรดกของตนเดรีดี๋ยวนคัรนเลย แนขนอนทรีที่ดข้วยความลคังเล
และเศรข้าใจ บริดาผซูข้นรีร ไดข้แบขงมรดกใหข้แกขบรุตรทดัขึ้งสองคนตามสคัดสขวนทรีที่พวกเขาควรไดข้รคับ แมข้ไมขมรี
ระบรุไวข้ แตขบรุตรคนโตกป็ยคังอยซูขทรีที่บข้านภายใตข้สริทธริอทานาจของบริดาของตนและปรนนริบคัตริเขาทรีที่นคั ที่น

ขณะเดรียวกคัน บรุตรคนเลป็กกป็เดรินทางไปยคังเมพองไกล “และไดข้ผลาญทรคัพยตของตนทรีที่นคั ที่นดข้วย
การเปป็นนคักเลง” คทาทรีที่แปลวขา เปป็นนนกเลง (อาโซทอส) มรีความหมายวขา การใชข้ชรีวริตในทางเสเพล
และผริดศรีลธรรม ขข้อ 30 บขงบอกวขาเขาไดข้ผลาญทรคัพยตของตนไปกคับบรรดาหญริงแพศยา ไมขวขาเขา
จะจขายเงรินใหข้แกขพวกหญริงโสเภณรีหรพอแคขกรินดพที่มกคับพวกผซูข้หญริงทรีที่รคักสนรุก แตขบรุตรคนเลป็กผซูข้นรีร กป็
ปลขอยตคัวททาการลามก ททาการโสโครกทรุกอยขางดข้วยความละโมบ เอเฟซคัส 4:19 บขงบอกวขานรีที่เปป็น
ลคักษณะเฉพาะของพวกคนตขางชาตริทรีที่ไมขรอดซนที่งมรีอยซูขทคั ที่วโลก

ขณะเดรียวกคัน หลคังจากผลาญทรคัพยตของตนไปหมดแลข้ว การก คันดารอาหารกป็เกริดขนรนใน
แผขนดรินนคัรนทรีที่เขาอาศคัยอยซูข เขาเผชริญกคับความยากลทาบากและอยซูขๆ ชายหนรุขมทรีที่ดพรอรคัรนคนนรีรกป็พบวขาตคัว
เองตกอยซูขในสภาพอคับจนถนงขรีดสรุด บรรดาเพพที่อนสาวรคักสนรุกของเขาตขางพากคันหมดความสนใจใน
ตคัวเขาเมพที่อเงรินเขาหมด ดข้วยความอบจนหนทาง ชายหนรุขมหคัวขบถคนนรีรกป็หางานไดข้จากนายชาวตขาง
ชาตริคนหนนที่งซนที่งใหข้เขาททาหนข้าทรีที่ใหข้อาหารสรุกร (พวกคนทรีที่ฟคังพระเยซซูคพอ พวกยริวและพวกฟารริสรี 
การใหข้อาหารสรุกรกป็นขาจะเปป็นเรพที่องนขารคังเกรียจในสายตาของพวกเขาเปป็นพริเศษ) อยขางไรกป็ตาม เขา



กป็เรริที่มหริวเสรียจนเขาอยากรคับประทานอาหารหยาบๆทรีที่พวกสรุกรกริน ไมขมรีใครสน (เราควรหมายเหตรุ
ไวข้วขาพวกยริวสมคัยนคัรนมองคนตขางชาตริวขาเปป็นเหมพอนสรุกร)

ลก 15:17-19 เมรรื่อเขารผด้สลานซกตนวแลด้วจซงพ ผดวล่า `ลผกจด้างของบสดาเรามมีมาก ยนงมมีอาหารกสน
อสรื่มและเหลรออมีก สล่วนเราจะมาตายเสมียเพราะอดอาหาร 18 จลาเราจะลทกขซนั้นไปหาบสดาเรา และพผด
กนบทล่านวล่า "บสดาเจด้าขด้า ขด้าพเจด้าไดด้ผสดตล่อสวรรคย์และผสดตล่อหนด้าทล่านดด้วย 19 ขด้าพเจด้าไมล่สมควรจะ
ไดด้ชรรื่อวล่าเปป็นลผกของทล่านตล่อไป ขอทล่านใหด้ขด้าพเจด้าเปป็นเหมรอนลผกจด้างของทล่านคนหนซรื่งเถสด"'

ดคังทรีที่เหตรุการณตดข้านบนเผยใหข้เหป็น ชายหนรุขมทรีที่เปป็นคนบาปคนนรีร ในยามทรีที่อคับจนหนทาง
เพราะความบาปกป็ “รซูข้สทานนกตคัว” เขารซูข้ตคัววขาเขาตกตทที่าถนงขนาดไหนและเขาจทาไดข้วขาพวกผซูข้รคับใชข้ของ
บริดาเขาทรีที่เขาเคยไมขเหป็นคขามรีอาหารเหลพอรคับประทาน เขาเรรียนรซูข้อยขางเจป็บแสบวขาทางของผซูข้ละเมริด
นคัรนยากลทาบาก การเปลรีที่ยนใจอยขางสริรนเชริงไดข้เกริดขนรน เขาตคัรงใจวขาจะกลคับไปหาบริดาของตน และรคับ
สารภาพความบาปของตน เชขนเดรียวกคับดาวริดในสมคัยโบราณ เขารซูข้วขาความบาปของตนไมขไดข้ผริด
ตขอบริดาของตนเทขานคัรนแตขผริดตขอพระเจข้าเองดข้วย ดคังนคัรน ในการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริง เขาจนง
ตคัรงใจวขาจะกลคับไปโดยถขอมตคัวของเขาตขอหนข้าบริดาของตน ความตคัรงใจของเขากป็คพอ เสนอตคัวตขอ
บริดาไมขใชขในฐานะบรุตรคนหนนที่งอรีกตขอไป แตขในฐานะผซูข้รคับใชข้คนหนนที่ง

ลก 15:20-24 แลด้วเขากป็ลทกขซนั้นไปหาบสดาของตน แตล่เมรรื่อเขายนงอยผล่แตล่ไกล บสดาแลเหป็นเขากป็
มมีความเมตตา จซงวสรื่งออกไปกอดคอจทบเขา 21 ฝล่ายบทตรนนนั้นจซงกลล่าวแกล่บสดาวล่า `บสดาเจด้าขด้า ขด้าพเจด้า
ไดด้บาปตล่อสวรรคย์และตล่อสายตาของทล่านดด้วย ขด้าพเจด้าไมล่สมควรจะไดด้ชรรื่อวล่าเปป็นลผกของทล่านอมีก
ตล่อไป' 22 แตล่บสดาสนรื่งผผด้รนบใชด้ของตนวล่า `จงรมีบไปเอาเสรนั้ออยล่างดมีทมีรื่สทดมาสวมใหด้เขา และเอาแหวน
มาสวมนสนั้วมรอ กนบเอารองเทด้ามาสวมใหด้เขา 23 จงเอาลผกวนวอด้วนพมีมาฆล่าเลมีนั้ยงกนน เพรรื่อความรรรื่นเรสง
ยสนดมีเถสด 24 เพราะวล่าลผกของเราคนนมีนั้ตายแลด้ว แตล่กลนบเปป็นอมีก หายไปแลด้ว แตล่ไดด้พบกนนอมีก' เขาทนนั้ง
หลายตล่างกป็เรสรื่มมมีความรรรื่นเรสงยสนดมี

ดคังนคัรน ชายหนรุขมมคักกบฏทรีที่บาปหนาคนนรีรจนง “ลรุกขนรนไปหาบริดาของตน” บริดาของเขาซนที่ง
เหป็นเขากลคับมาขณะทรีที่เขายคังอยซูขแตขไกลจนง “มรีความเมตตา จนงวริที่งออกไปกอดคอจรุบเขา” บรุตรคนนรีร
ซนที่งกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริงกป็อข้อนวอนบริดาของตนวขา “ขข้าพเจข้าไดข้ททาผริดตขอสวรรคตและตขอสายตา



ของทขานดข้วย ขข้าพเจข้าไมขสมควรจะไดข้ชพที่อวขาเปป็นลซูกของทขานอรีกตขอไป'” แตขบริดาของเขากป็สคัที่ง
บรรดาผซูข้รคับใชข้ของตนวขา “จงรรีบไปเอาเสพรออยขางดรีทรีที่สรุดมาสวมใหข้เขา และเอาแหวนมาสวมนริรวมพอ 
กคับเอารองเทข้ามาสวมใหข้เขา” (นรีที่สพที่อวขาเขากลคับบข้านมาเทข้าเปลขา และแทบจะไมขมรีเสพรอผข้าสวมใสข
ดข้วยซทรา) นอกจากนรีร  บริดาของเขาไดข้สคัที่งใหข้เอา “ลซูกวคัวอข้วนพรี” มาฆขาเลรีรยงกคัน (เหป็นไดข้ชคัดวขาลซูกวคัว
อข้วนพรีถซูกเกป็บเตรรียมพรข้อมไวข้สทาหรคับการเฉลริมฉลองใหญข) บริดาทรีที่มรีความชพที่นชมยรินดรีจนงประกาศวขา
“เพราะวขาลซูกของเราคนนรีรตายแลข้ว แตขกลคับเปป็นอรีก หายไปแลข้ว แตขไดข้พบกคันอรีก'” พวกเขาจนงเรริที่ม
เฉลริมฉลองกคัน

เหป็นไดข้ชคัดวขามรีความสอดคลข้องกคันกคับทคัรงครริสตจคักรคนตขางชาตริทรีที่จะมาและการกลคับใจใหมข
ของแตขละบรุคคลดข้วย เชขนเดรียวกคับทรีที่พวกคนตขางชาตริไดข้ตายแลข้วตขอพระเจข้า ในพระครริสตตพวกเขา
กป็กลคับมามรีความสคัมพคันธตก คับพระเจข้าพระบริดาแลข้วเชขนกคัน เชขนเดรียวกคัน เมพที่อคนหนนที่งคนใดมาถนง
พระครริสตต เราทรีที่ตายแลข้วในการละเมริดและความบาปพระองคตกป็ทรงททาใหข้มรีชรีวริตขนรนใหมขแลข้วเชขน
กคัน เมพที่อกขอนเราตายแลข้วตขอพระเจข้า แตขในพระครริสตต เราไดข้ถซูกฟพร นฟซูใหข้กลคับเขข้าสซูขชรีวริตฝขายวริญญาณ
รขวมกคับพระเจข้า ดคังทรีที่คทาอรุปมาเรพที่องกขอนๆแสดงใหข้เหป็นอยขางชคัดเจน มรีความชพที่นชมยรินดรีในสวรรคต
เมพที่อพวกเราแตขละคนกลคับใจใหมขมาหาพระครริสตต ดคังนคัรนเราจนงอาจสรรุปไดข้วขา เมพที่อเรานทาวริญญาณผซูข้
อพที่นมาถนงพระครริสตตในยรุคนรีร  เรากป็ททาใหข้สวรรคตเปป็นทรีที่ๆมรีความชพที่นชมยรินดรีเรพที่อยไป

ลก 15:25-28 ฝล่ายบทตรคนใหญล่นนนั้นกลาลนงอยผล่ทมีรื่ททล่งนา เมรรื่อเขากลนบมาใกลด้บด้านแลด้วกป็ไดด้ยสน
เสมียงมโหรมีและเตด้นรลา 26 เขาจซงเรมียกผผด้รนบใชด้คนหนซรื่งมาถามวล่า เขาทลาอะไรกนน  27 ผผด้รนบใชด้จซงตอบ
เขาวล่า `นด้องของทล่านกลนบมาแลด้ว และบสดาไดด้ใหด้ฆล่าลผกวนวอด้วนพมี เพราะไดด้ลผกกลนบมาโดย
สวนสดสภาพ' 28 ฝล่ายพมีรื่ชายกป็โกรธไมล่ยอมเขด้าไป บสดาจซงออกมาชนกชวนเขา

ขณะเดรียวกคัน บรุตรคนโตเมพที่อรซูข้วขาเกริดอะไรขนรนกป็เรริที่มโมโห “ฝขายพรีที่ชายกป็โกรธไมขยอม
เขข้าไป” ในดข้านหนนที่ง เหป็นไดข้ชคัดวขามรีความไมขเปป็นผซูข้ใหญขตามเนพรอหนคังและการขรีรงอน กระนคัรนในอรีก
ดข้านหนนที่ง อาจมรีภาพแสดงใหข้เหป็นลขวงหนข้าเชริงพยากรณตทรีที่เปป็นอรุปมาอรุปไมยดข้วย ชนชาตริอริสราเอล
ทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมในไมขชข้าจะไมขยอมเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับครริสตจคักรทรีที่จะเกริดขนรนและฐานคน
ตขางชาตริทรีที่เพริที่มมากขนรนเรพที่อยๆ เพราะความแขป็งกระดข้างฝขายวริญญาณและความเดพอดดาลของตน 
จนถนงทรุกวคันนรีรพวกเขากป็ไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับครริสตจคักร



ลก 15:29-30 แตล่เขาบอกบสดาวล่า `ดผเถสด ขด้าพเจด้าไดด้ปรนนสบนตสทล่านกมีรื่ปมีมาแลด้ว และมสไดด้
ละเมสดคลาบนญชาของทล่านสนกขด้อหนซรื่งเลย แมด้แตล่เพมียงลผกแพะสนกตนวหนซรื่งทล่านกป็ยนงไมล่เคยใหด้ขด้าพเจด้า 
เพรรื่อจะเลมีนั้ยงกนนเปป็นทมีรื่รรรื่นเรสงยสนดมีกนบเพรรื่อนฝผงของขด้าพเจด้า 30 แตล่เมรรื่อลผกคนนมีนั้ของทล่าน ผผด้ไดด้ผลาญ
สสรื่งเลมีนั้ยงชมีพของทล่านโดยคบหญสงโสเภณมีมาแลด้ว ทล่านยนงไดด้ฆล่าลผกวนวอด้วนพมีเลมีนั้ยงเขา'

บรุตรคนโตทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีร  ซนที่งเดพอดดาลเพราะความบาปของนข้อง จนงบขนตขอ
บริดาอยขางขมขพที่นวขาเขาไดข้รคับใชข้บริดามาตลอดหลายปรี และเชพที่อฟคังคทาบคัญชาของบริดามาตลอด 
นอกจากนรีร เขาบขนอรีกวขาบริดาไมขเคยจคัดงานเลรีรยงใหข้เขาเลย เขาไมขอาจเขข้าใจไดข้วขาบริดายอมฆขาลซูกวคัว
อข้วนพรีและชพที่นชมยรินดรีไดข้อยขางไรในเมพที่อนข้องชายทรีที่บาปหนาของเขาซนที่งไดข้ผลาญสมบคัตริของบริดาไป
กคับพวกหญริงแพศยาแลข้วกลคับมาบข้าน

ลก 15:31-32 บสดาจซงตอบเขาวล่า `ลผกเออ๋ย เจด้าอยผล่กนบเราเสมอ และสสรื่งของทนนั้งหมดของเรากป็
เปป็นของเจด้า 32 แตล่สมควรทมีรื่เราจะรรรื่นเรสงและยสนดมี เพราะนด้องของเจด้าคนนมีนั้ตายแลด้ว แตล่กลนบเปป็น
ขซนั้นอมีก หายไปแลด้วแตล่ไดด้พบกนนอมีก'"

บริดาผซูข้เปรีที่ยมดข้วยความกรรุณาจนงอธริบายใหข้บรุตรทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมฟคังวขา เขาอยซูขกคับบริดา
เสมอและทรุกอยขางทรีที่เขามรีกป็เปป็นของบรุตร กระนคัรนเปป็นการสมควร (คพอ จทาเปป็น) ทรีที่บรุตรคนโตจะดรีใจ
และเปรมปรรีดริธ เพราะการกลคับใจใหมขของนข้องชายของเขา บรุตรคนเลป็กเหมพอนกคับตายแลข้วตขอบริดา
ของตน แตขเมพที่อกลคับใจใหมข บคัดนรีร เขากป็มรีชรีวริตอยซูขแลข้ว เขาไดข้หายไปและเมพที่อเขากลคับมาหาบริดาของ
ตนบคัดนรีร เขากป็ถซูกพบแลข้ว

ความคลข้ายคลนงกคับคทาอรุปมาเรพที่องกขอนๆจนงปรากฏอยขางเหป็นไดข้ชคัด ในแตขละกรณรี เมพที่อสริที่งทรีที่
หายไปถซูกพบ กป็มรีความชพที่นชมยรินดรี พระเยซซูทรงเรริที่มตข้นดข้วยตคัวอยขางทรีที่ชคัดเจนมากกวขา นคัที่นคพอ แกะ
ทรีที่หลงหายและเงรินทรีที่หายไป พระองคตทรงปริดทข้ายดข้วยเรพที่องบรุตรทรีที่หลงหาย เหป็นไดข้ชคัดวขาเรพที่องหลคัง
นรีรกป็คพอ คนบาปทรีที่หลงหาย ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้อยขางชคัดเจนเหมพอนกคับในคทาอรุปมาสองเรพที่องกขอนหนข้า
แตขมคันกป็สพที่ออยขางชคัดเจนวขามรีความชพที่นชมยรินดรีในสวรรคตเมพที่อบรุตรนข้อยหลงหายคนนรีร ไดข้กลคับใจใหมข
และกลคับมา



การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคคัญสองเรพที่องจนงปรากฏตรงนรีร  (1) ในการเสนอคทาอรุปมาสามเรพที่องนรีร
อยขางมรีชคัรนเชริง พระเยซซูทรงสอนอยขางชคัดเจนวขาพระเจข้าทรงชพที่นชมยรินดรีเพราะบรรดาคนบาปทรีที่
กลคับใจใหมข พระองคตจนงทรงตรคัสแทงใจดทาพวกฟารริสรีทรีที่วริพากษตวริจารณตพระองคตทรีที่ทรงรคับใชข้พวก
คนบาป (2) การประยรุกตตใชข้ทรีที่เปป็นไปไดข้ของคทาอรุปมาทคัรงสามเรพที่องนรีร  ผขานทางคทาอรุปมาอรุปไมย กป็
แสดงใหข้เหป็นภาพลขวงหนข้าของชนชาตริอริสราเอลทรีที่ชอบธรรมในสายตาตนเอง ซนที่งเหมพอนกคับบรุตร
คนโตทรีที่คริดวขาตคัวเองดรี และไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับการกลคับใจใหมขของพวกคนตขางชาตริทรีที่บาป
หนาในครริสตจคักรทรีที่จะมานคัรน

*****
ภนพรวมของลลกน 16: บทเรทยนสสาคดัญสองเรชที่องถถูกนสาเสนอในบทนทขึ้พรว้อมกดับความเหป็น

อชที่นๆททที่สดัขึ้นกวย่า บรดิบทใหญย่ของบทกย่อนๆพถูดถซงการททที่พระเยซถูทรงตย่อวย่าพวกฟารดิสทททที่ใจแขป็ง
กระดว้างและหนว้าซชที่อใจคด รถูปแบบนดัขึ้นดถูเหมชอนจะตย่อมาในบทนทขึ้ดว้วย คสาอบุปมาเรชที่องแรกในบทนทขึ้
พถูดถซงคนตว้นเรชอนอธรรม อทกเรชที่องคชอ เรชที่องของเศรษฐทกดับลาซารดัส ทดัขึ้งสองเรชที่องดถูเหมชอนจะพถูดถซง
พวกผถูว้นสาททที่โอว้อวดและคดิดวย่าตดัวเองชอบธรรมในสมดัยนดัขึ้น ระหวย่างบทเรทยนสองเรชที่องนทขึ้และการ
ประยบุกตย์ใชว้ของมดัน พระเยซถูทรงแทรกคสาตรดัสสดัขึ้นๆเกทที่ยวกดับการหยย่ารว้าง

ลก 16:1 พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์อมีกวล่า "ยนงมมีเศรษฐมีทมีรื่มมีคนตด้น
เรรอนคนหนซรื่ง และมมีคนมาฟด้องเศรษฐมีวล่า คนตด้นเรรอนนนนั้นผลาญสมบนตสของทล่านเสมีย บทนรีร เรริที่มตข้น
ดข้วยคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งซนที่งพระเยซซูตรคัสแกขพวกสาวกของพระองคตโดยตรง อยขางไรกป็ตาม หลคังจาก
ทรงเลขาเรพที่องนรีร เสรป็จแลข้ว (ขข้อ 14) เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกฟารริสรีกป็ไดข้ยรินคทาอรุปมานรีรดข้วย บรริบทใหญขดซู
เหมพอนจะปรากฏชคัดเจน พระเยซซูทรงตคัรงใจใหข้พวกเขาไดข้ยริน บทกขอนๆไดข้นทาเสนอการทรีที่พระเยซซู
ทรงจคัดการกคับพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยต และพวกนคักกฎหมายทรีที่ชอบวริพากษตวริจารณต ใจแขป็ง
กระดข้าง และคริดวขาตคัวเองชอบธรรม นคัที่นคพอพวกชนชคัรนสซูงของอริสราเอลในสมคัยนคัรน ดซูเหมพอนพวก
เขาจะเปป็นตคัวละครในคทาอรุปมานรีรดข้วย

คทาอรุปมานรีร เรริที่มตข้นดข้วยการทรีที่พระเยซซูทรงเลขาเรพที่องเกรีที่ยวกคับชายรทที่ารวยคนหนนที่งทรีที่มรีคนตข้น
เรพอนคนหนนที่ง คนตข้นเรพอนคพอผซูข้ทรีที่ถซูกแตขงตคัรงโดยคนๆหนนที่งใหข้ดซูแลกริจการของตน ปคัจจรุบคันตทาแหนขง
นรีรคงเรรียกไดข้วขาผซูข้จคัดการธรุรกริจ ไมขวขาจะในกรณรีใด คนตข้นเรพอนคนนรีรกป็ถซูกกลขาวหาวขาผลาญสมบคัตริ



นายของตน วลรีหลคังนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา ‘ททาใหข้ขข้าวของ (ทรคัพยตสริที่งของ) กระจคัดกระจายไป’ 
นรีที่อาจหมายความวขาชายคนนรีรก ทาลคังยคักยข้ายถขายเททรคัพยตสมบคัตรินายของตนเพพที่อผลประโยชนตของตคัว
เอง

ลก 16:2-7 เศรษฐมีจซงเรมียกคนตด้นเรรอนนนนั้นมาวล่าแกล่เขาวล่า `เรรรื่องราวทมีรื่เราไดด้ยสนเกมีรื่ยวกนบ
เจด้านนนั้นเปป็นอยล่างไร จงสล่งบนญชมีหนด้าทมีรื่ตด้นเรรอนของเจด้า เพราะวล่าเจด้าจะเปป็นคนตด้นเรรอนตล่อไปไมล่ไดด้'
3 คนตด้นเรรอนนนนั้นคสดในใจวล่า `เราจะทลาอะไรดมี เพราะนายจะถอดเราเสมียจากหนด้าทมีรื่ตด้นเรรอน จะขทด
ดสนกป็ไมล่มมีกลาลนง จะขอทานกป็อายเขา 4 เรารผด้แลด้ววล่าจะทลาอะไรดมี เพรรื่อเมรรื่อเราถ ผกถอดจากหนด้าทมีรื่ตด้น
เรรอนแลด้ว เขาจะรนบเราไวด้ในเรรอนของเขาไดด้' 5 คนนนนั้นจซงเรมียกลผกหนมีนั้ของนายมาททกคน แลด้วถาม
คนแรกวล่า `ทล่านเปป็นหนมีนั้นายขด้าพเจด้ากมีรื่มากนด้อย' 6 เขาตอบวล่า `เปป็นหนมีนั้นลนั้ามนนรด้อยถนง' คนตด้นเรรอน
จซงบอกเขาวล่า `เอาบนญชมีของทล่านนนรื่งลงเรป็วๆแลด้วแกด้เปป็นหด้าสสบถนง' 7 แลด้วเขากป็ถามอมีกคนหนซรื่งวล่า 
`ทล่านเปป็นหนมีนั้กมีรื่มากนด้อย' เขาตอบวล่า `เปป็นหนมีนั้ขด้าวสาลมีรด้อยกระสอบ' คนตด้นเรรอนจซงบอกเขาวล่า 
`จงเอาบนญชมีของทล่านแกด้เปป็นแปดสสบ'

เจข้านายผซูข้ครองทรคัพยตสรินเมพที่อไดข้ยรินขขาวกป็เผชริญหนข้ากคับคนตข้นเรพอนของตนและขอใหข้เขาสขง
มอบสมรุดบคัญชรี “เพราะวขาเจข้าจะเปป็นคนตข้นเรพอนตขอไปไมขไดข้” ผซูข้จคัดการทรีที่คดโกงคนนรีร เมพที่อถซูก
ไตขสวนจนงคริดสคักครซูขวขาตนควรททาอยขางไรดรี เขารซูข้วขาเขากทาลคังจะตกงาน เขาไมขพรข้อมทรีที่จะททางานทรีที่
ตข้องใชข้แรง แถมเขารคังเกรียจการไปนคัที่งขอทานดข้วย

ดข้วยเหตรุนรีร  เขาจนงคริดแผนหนนที่งขนรนมาเพพที่อทรีที่เขาจะไดข้เปป็นเพพที่อนกคับพวกลซูกหนรีรนายของตน 
“คนนคัรนจนงเรรียกลซูกหนรีรของนายมาทรุกคน” ในแตขละกรณรี เขาถามวขาพวกเขาเปป็นหนรีรนายของตน
เทขาไร จากนคัรนในแตขละกรณรี เขาจนงลดหนรีรคนเหลขานคัรนเปป็นเงรินจทานวนมาก

ลก 16:8-9 แลด้วเศรษฐมีกป็ชมคนตด้นเรรอนอธรรมนนนั้น เพราะเขาไดด้กระทลาโดยความ
ฉลาด ดด้วยวล่าลผกทนนั้งหลายของโลกนมีนั้ ตามกาลสมนยเดมียวกนน เขาใชด้สตสปนญญาฉลาดกวล่าลผกของความ
สวล่างอมีก 9 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า จงกระทลาตนวใหด้มมีมสตรสหายดด้วยทรนพยย์สมบนตสอธรรม เพรรื่อเมรรื่อ
ทล่านพลาดไป เขาทนนั้งหลายจะไดด้ตด้อนรนบทล่านไวด้ในทมีรื่อาศนยอนนถาวรเปป็นนสตยย์



คทาวขา นาย ในทรีที่นรีร เปป็นคทานขาสนใจ นรีที่ไมขไดข้หมายถนงพระเยซซู นายในทรีที่นรีรคพอ เจข้าของเรพอนนคัรน
พอไดข้ยรินวขาคนตข้นเรพอนของตนไดข้ททาอะไรลงไป นายผซูข้นรีร กป็ชมเขา มคันไมขใชขเพราะความซพที่อตรง
ของเขา แตขเพราะความเจข้าเลขหตของเขา แมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาคนตข้นเรพอนคนนรีรตกงาน
จรริงๆ แตขในการสทาแดงความกรรุณาตขอพวกลซูกหนรีรนายของตน เขากป็ททาใหข้คนเหลขานคัรนซาบซนร งใน
บรุญครุณและไดข้กลายเปป็นเพพที่อนกคับคนเหลขานคัรน วลรีสรุดทข้ายของขข้อนรีร  “ดข้วยวขาลซูกทคัรงหลายของโลกนรีร  
ตามกาลสมคัยเดรียวกคัน เขาใชข้สตริปคัญญาฉลาดกวขาลซูกของความสวขางอรีก” เปป็นสริที่งทรีที่เราควร
หมายเหตรุไวข้ เปป็นไปไดข้ทรีที่วขาคทาพซูดนรีรถซูกเอขยโดยเศรษฐรีเจข้าของทรคัพยตสรินผซูข้นคัรน (พระเยซซูมริไดข้ทรงใสข
ความเหป็นสขวนตคัวเขข้าไปจนกระทคั ที่งขข้อตขอไป) ความหมายกป็คพอวขา ชาวโลกมคักมรีเลขหตเหลรีที่ยมในการ
ททาสริที่งตขางๆมากกวขาผซูข้คนของพระเจข้าเยอะ

พระเยซซูมริไดข้ทรงกทาลคังชมคนตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นรีรอยขางทรีที่ปรากฏในตอนแรก แตขพระองคต
ก ทาลคังแสดงใหข้เหป็นถนงความคดโกงเปป็นปกตริในสมคัยนคัรน ไมขใชขแคขในคนตข้นเรพอนอธรรมคนนรีร
เทขานคัรน แตขในเศรษฐรีคนนรีรดข้วย แมข้วขาเศรษฐรีคนนรีรถซูกคนตข้นเรพอนของตนลบเหลรีที่ยม แตขเขากป็ตข้อง
ยอมรคับวขาคนตข้นเรพอนผซูข้นรีร เจข้าเลขหตจรริงๆ

คทาอรุปมานรีรมรีลคักษณะเปป็นปรริศนาหากเราตรีความสริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัสตรงนรีร เพรียงเผรินๆ แตขเพ
ราะพวกฟารริสรีกป็คอยฟคังอยซูข พระองคตจนงนขาจะตรคัสคทาพซูดตขอไปนรีร ในเชริงประชดประชคัน “จงกระททา
ตคัวใหข้มรีมริตรสหายดข้วยทรคัพยตสมบคัตริอธรรม เพพที่อเมพที่อทขานพลาดไป เขาทคัรงหลายจะไดข้ตข้อนรคับทขาน
ไวข้ในทรีที่อาศคัยอคันถาวรเปป็นนริตยต” อาจเปป็นไดข้วขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสเปป็นนคัยวขา พวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัว
เองชอบธรรมเหลขานรีรกป็ไมขตขางอะไรจากเศรษฐรีคนนคัรน แมข้วขาคนตข้นเรพอนของเขาปฏริบคัตริตขอเขาอยขาง
ไมขซพที่อสคัตยต แตขเขากป็ประทคับใจกคับความมรีเลขหตเหลรีที่ยมของคนตข้นเรพอน ซนที่งเปริดเผยใหข้เหป็นวขาตคัว
เศรษฐรีเองกป็ไมขใชขคนซพที่อตรงสคักเทขาไร นรีที่สพที่อเพริที่มเตริมดข้วยวขาพวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตนชอบธรรมกป็ไมข
ตขางกคัน

ลก 16:10-12 คนทมีรื่สนตยย์ซรรื่อในของเลป็กนด้อยทมีรื่สทดจะสนตยย์ซรรื่อในของมากดด้วย และคนทมีรื่
อสนตยย์ในของเลป็กนด้อยทมีรื่สทดจะอสนตยย์ในของมากเชล่นกนน 11 เหตทฉะนนนั้น ถด้าทล่านทนนั้งหลายไมล่สนตยย์ซรรื่อ
ในทรนพยย์สมบนตสอธรรม ใครจะมอบทรนพยย์สมบนตสอนนแทด้ใหด้แกล่ทล่านเลล่า  12 และถด้าทล่านทนนั้งหลายมสไดด้
สนตยย์ซรรื่อในของของคนอรรื่น ใครจะมอบทรนพยย์อนนแทด้ใหด้เปป็นของของทล่านเลล่า



พระเยซซูจนงทรงเขข้าสซูขบทเรรียนทรีที่สทาคคัญตขอไป อรุปนริสคัยนคัรนแบขงแยกกคันไมขไดข้ “คนทรีที่สคัตยตซพที่อ
ในของเลป็กนข้อยทรีที่สรุดจะสคัตยตซพที่อในของมากดข้วย” คนทรีที่สคัตยตซพที่อ (และเปป็นคนทรีที่ชอบธรรมอยขาง
แทข้จรริง) จะเปป็นคนสคัตยตซพที่อไมขวขาจะในของเลป็กนข้อยหรพอของมาก นอกจากนรีร  บททดสอบวขาคนๆ
หนนที่งจะสามารถไดข้รคับความไวข้วางใจใหข้ดซูแลเรพที่องใหญขๆไดข้หรพอไมขกป็คพอ เขาสคัตยตซพที่อในเรพที่องเลป็ก
นข้อยหรพอไมข ในทางกลคับกคัน “คนทรีที่อสคัตยตในของเลป็กนข้อยทรีที่สรุดจะอสคัตยตในของมากเชขนกคัน” คนทรีที่
คดโกง ไมขสคัตยตซพที่อ หรพอไมขชอบธรรมในเรพที่องเลป็กนข้อยกป็จะททาแบบเดรียวกคันในเรพที่องใหญขๆดข้วย 
อรุปนริสคัยเปป็นสริที่งทรีที่แบขงแยกไมขไดข้ ความชอบธรรมกป็คพอความชอบธรรมไมขวขาเรพที่องนคัรนเปป็นเรพที่องเลป็ก
หรพอเรพที่องใหญข คนเราไมขใชขเปป็นแบบหนนที่งยามอยซูขลทาพคังและเปป็นอรีกแบบเมพที่ออยซู ขตขอหนข้าผซูข้อพที่น เขา
เปป็นอยขางทรีที่เขาเปป็น ผซูข้มรีสริทธริออกเสรียงเลพอกตคัรงในปคัจจรุบคันควรนทาหลคักการนรีร ไปประยรุกตตใชข้เชขนกคัน
ยามลงคะแนน

พระเยซซูตรคัสตขอไปเพราะเหป็นแกขพวกฟารริสรีทรีที่คอยฟคังอยซูข โดยทรงแสดงการประยรุกตตใชข้ทรีที่
เฉพาะเจาะจงมากขนรน “ถข้าทขานทคัรงหลายไมขสคัตยตซพที่อในทรคัพยตสมบคัตริอธรรม ใครจะมอบทรคัพยต
สมบคัตริอคันแทข้ใหข้แกขทขานเลขา” ในคทาอรุปมานรีรตลอดทคัรงเรพที่อง พระเยซซูทรงใชข้คทาทรีที่แปลวขา ทรนพยย์
สมบนตส (มดัมโมนาส) มคันหมายถนงความมคั ที่งมรี ทรคัพยตสริน หรพอความรทที่ารวย หลายครคัร งคทาๆนรีรถซูกใชข้รขวม
กคับคทาวขาอธรรม ถนงแมข้วขาเงรินหรพอทรคัพยตสมบคัตริไมขไดข้เปป็นสริที่งทรีที่ชคั ที่วรข้ายในตคัวมคันเอง แตขการรคักมคันกป็
เปป็นสริที่งชคั ที่วรข้าย (1 ทริโมธรี 6:9-10) เงรินเปป็นสริที่งกลางๆในทางศรีลธรรม อยขางไรกป็ตาม คนทรีที่โลภมากกป็
มคักเปป็นคนอธรรมในการไขวขควข้าหาเงรินหรพอการจคัดการกคับมคัน ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา คน
เหลขานคัรนทรีที่ไมขสคัตยตซพที่อในเรพที่องเงรินๆทองๆกป็จะไมขสคัตยตซพที่อในเรพที่องอพที่นดข้วย พวกฟารริสรีทรีที่คดโกงอยขาง
เหป็นไดข้ชคัด ซนที่งกป็ไมขตขางจากคนตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นคัรนหรพอนายของเขา กป็ตข้องรคับความจรริงฝขาย
วริญญาณขข้อนรีร เชขนกคัน มคันเปป็นคทาตทาหนริทรีที่แทงใจดทาซนที่งพวกเขากป็ไมขไดข้พลาดไป ขข้อ 14 บคันทนกวขา
หลคังจากนคัรนพวกเขากป็เยาะเยว้ยพระองคต

หากพวกเขาไมขสคัตยตซพที่อในสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นของคนอพที่น ใครจะมอบใหข้พวกเขาดซูแลของๆ
พวกเขาเองเลขา วลรีหลคังนรีรมรีความหมายวขา ‘ของตคัวเอง’ ใครจะฝากทรคัพยตสรินของตคัวเองใหข้ใครบาง
คนทรีที่แสดงตคัวออกมาวขาเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยตกคับทรคัพยตสมบคัตริของอรีกคน บทเรรียนฝขายวริญญาณทรีที่
สทาคคัญกป็คพอวขา พระเจข้าจะไมขทรงฝากความจรริงฝขายวริญญาณอคันยริที่งใหญขไวข้กคับคนเหลขานคัรนทรีที่เหป็น



ชคัดๆแลข้ววขาเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยต ความหมายทรีที่สพที่อออกมากป็คพอวขา ทรคัพยตสมบคัตริทรีที่แทข้จรริงนคั ที่นคพอ พระ
วจนะของพระเจข้า นคัที่นคพอ ขขาวประเสรริฐและความจรริง จะถซูกสงวนไวข้จากพวกฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัว
ชอบธรรมแตขเปป็นคนไมขซพที่อสคัตยตในเรพที่องฝขายวริญญาณ นรีที่สพที่อเพริที่มเตริมดข้วยวขาในใจพวกเขาๆกป็รซูข้จคัก
ความจรริงนคัรน แตขกป็ปฏริบคัตริตขอความจรริงนคัรนอยขางคดโกงโดยการแสดงตคัวตขอหนข้าผซูข้คนวขาเปป็นฟารริสรี
ทรีที่โอข้อวดและคริดวขาตคัวชอบธรรม

ลก 16:13 นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพวกฟารริสรี ถนงแมข้ภายนอกจะดซูนขาเลพที่อมใสและเปป็นคนชอบ
ธรรมอยขางโอข้อวด แตขจรริงๆแลข้วพวกเขากป็คดโกงในการททาธรุรกริจของตน พวกเขากป็ไมขตขางจากคน
ตข้นเรพอนอธรรมผซูข้นคัรนหรพอนายทรีที่มรีเลขหตเหลรีที่ยมของเขา ดข้วยพพรนหลคังดคังกลขาว พระเยซซูจนงตรคัสความ
จรริงทรีที่ลนกซนร งประการหนนที่ง ไมล่มมีผผด้รนบใชด้ผผด้ใดจะปรนนสบนตสนายสองนายไดด้ เพราะวล่าจะชนงนายขด้าง
หนซรื่ง และจะรนกนายอมีกขด้างหนซรื่งหรรอจะนนบถรอนายฝล่ายหนซรื่ง และจะดผหมสรื่นนายอมีกฝล่ายหนซรื่ง ทล่าน
จะปรนนสบนตสพระเจด้าและจะปรนนสบนตสเงสนทองพรด้อมกนนไมล่ไดด้" ในกรณรีนรีร  นายทรีที่เราตข้องเลพอก
ปรนนริบคัตริคพอ เงริน หรพอไมขกป็พระเจข้า เราไมขสามารถปรนนริบคัตริทคัรงสองอยขางไดข้ การไขวขควข้าหา
ทรคัพยตสรินเงรินทองกป็คพอ การใหข้มคันเปป็นนายของตน หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง เขากป็จะไมขมรีวคันปรนนริบคัตริ
พระเจข้าเลย ในทางกลคับกคัน เพพที่อทรีที่จะปรนนริบคัตริพระเจข้า เราตข้องเตป็มใจทรีที่จะวางการไลขตามทรคัพยตสริน
เงรินทองไวข้ตขางหาก พระเจข้าอาจทรงอวยพรเราในระหวขางนรีร  แตขการไขวขควข้าหามคันกป็เทขากคับใหข้มคัน
เปป็นนายของเรา นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาฟารริสรีหลายคนกป็มรีความผริดแบบลคับๆโทษฐานไขวขควข้าหาเงรินทอง
ขณะทรีที่แสรข้งททาตคัววขาดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอยขางนขาเลพที่อมใส

ลก 16:14-15 ฝล่ายพวกฟารสสมีทมีรื่มมีใจรนกเงสน เมรรื่อไดด้ยสนคลาเหลล่านนนั้นแลด้วจซงเยาะเยด้ยพระองคย์ 
15 แตล่พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "เจด้าทนนั้งหลายเปป็นผผด้ทมีรื่ทลาทมีดผเปป็นคนชอบธรรมตล่อหนด้ามนทษยย์ แตล่
พระเจด้าทรงทราบจสตใจของเจด้าทนนั้งหลาย ดด้วยวล่าซซรื่งเปป็นทมีรื่นนบถรอมากทล่ามกลางมนทษยย์ กป็ยนงเปป็นทมีรื่
สะอสดสะเอมียนในสายพระเนตรของพระเจด้า

พวกฟารริสรีทรีที่ไดข้ยรินคทาตรคัสของพระเยซซูกป็ไมขพลาดความหมายทรีที่แฝงอยซูขในสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริที่ง
ทรงสอนไป พวกเขาจนงเยาะเยด้ยพระองคต คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เอป็คมบุคเทรดิดโซ) มรีความหมายวขา 
‘เยาะเยข้ยโดยการมองแบบเหยรียดๆ เยข้ยหยคัน หรพอดซูถซูก’ เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเขข้าใจความหมายของ



เรพที่องทรีที่พระเยซซูเพริที่งทรงสอนไปและพวกเขากป็เยาะเยข้ยมคัน พระเยซซูตรคัสตอบวขา “เจข้าทคัรงหลายเปป็นผซูข้
ทรีที่ททาทรีดซูเปป็นคนชอบธรรมตขอหนข้ามนรุษยต แตขพระเจข้าทรงทราบจริตใจของเจข้าทคัรงหลาย” พวกเขา
แสดงออกใหข้เหป็นภายนอกวขาเปป็นคนชอบธรรม แตขพระเจข้าทรงทราบความหนข้าซพที่อใจคดของพวก
เขา ถนงแมข้พวกเขาเปป็นทรีที่นคับหนข้าถพอตาอยขางสซูงโดยมนรุษยต แตขพวกเขากป็เปป็นทรีที่สะอริดสะเอรียน
สทาหรคับพระเจข้า ถนงแมข้ภายนอกดซูเปป็นคนชอบธรรม นขาเลพที่อมใส และดทาเนรินตามทางของพระเจข้า 
แตขพวกผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีรกป็เปป็นคนหนข้าซพที่อใจคด

ลก 16:16-17 มมีพระราชบนญญนตสและศาสดาพยากรณย์มาจนถซงยอหย์น ตนนั้งแตล่นนนั้นมาเขากป็
ประกาศเรรรื่องอาณาจนกรของพระเจด้า และคนทนนั้งปวงกป็ชสงกนนเขด้าไปในอาณาจนกรนนนั้น 17 ฟด้าและดสน
จะลล่วงไปกป็งล่ายกวล่าทมีรื่พระราชบนญญนตสสนกจทดหนซรื่งจะขาดตกไป

ในการนทาไปสซูขประเดป็นตขอไปของพระองคต พระเยซซูกป็ตรคัสคทาพซูดหนนที่งทรีที่นขาสนใจ พระองคต
ตรคัสถนง “พระราชบคัญญคัตริและศาสดาพยากรณต” และการทรีที่พวกมคันขยายตขอมาจนถนงยอหตน วลรี
 “พระราชบคัญญคัตริและศาสดาพยากรณต” กป็เปป็นคทายขอทรีที่หมายถนงพระคคัมภรีรตภาคพคันธสคัญญาเดริม 
ความเหป็นของพระเยซซูบขงบอกวขาทคัรงสองนรีร เปป็นสริทธริอทานาจเรพที่อยมาจนถนงสมคัยของยอหตน (ผซูข้ใหข้รคับ
บคัพตริศมา) “ตคัรงแตขนคัรนมาเขากป็ประกาศเรพที่องอาณาจคักรของพระเจข้า และคนทคัรงปวงกป็ชริงกคันเขข้าไปใน
อาณาจคักรนคัรน” พระเยซซูจนงระบรุถนงจรุดจบของพระคคัมภรีรตเดริมพรข้อมก คับการมาถนงของยอหตนและ
ขข้อความของเขาเรพที่องอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมานคัรน คทาทรีที่แปลวขา ชสงกนน (บดิอดัดโซ) เปป็นคทาทรีที่นขา
สนใจ มคันมรีความหมายวขา ‘การบคังคคับ’ หรพอ ‘ความรรุนแรง’ สริที่งทรีที่พระเยซซูก ทาลคังตรคัสนรีรนขาจะหมาย
ถนงการปนกคันระหวขางการประชดประชคันและการเสรียดสรี ความหมายกป็คพอวขา นคับตคัรงแตขสมคัยของ
ยอหตน คนมากมายกทาลคังเบรียดเสรียดและแกขงแยขงกคันเขข้าไปในอาณาจคักรนคัรน นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่เราตข้อง
ไมขลพมวขาพวกผซูข้ฟคังทรีที่เปป็นปฏริปคักษตก คับพระองคตคพอ พวกฟารริสรี นรีที่สพที่อวขาบางคนเคยไดข้ยรินขข้อความทรีที่
ยอหตนประกาศแลข้วและเชพที่อมคันแบบผริวเผริน อยขางไรกป็ตาม แทนทรีที่พวกเขาจะยอมเชพที่อฟคังความจรริง
ฝขายวริญญาณของพระครริสตต พวกเขากลคับพยายามทรีที่จะหาทางเขข้าไปในอาณาจคักรนคัรนโดยพนที่งครุณ
ความดรีของตคัวเอง

ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูตรคัสความจรริงอคันยริที่งใหญขตขอไปนรีรอาจดข้วยนทราเสรียงประชด
ประชคัน “ฟข้าและดรินจะลขวงไปกป็งขายกวขาทรีที่พระราชบคัญญคัตริสคักจรุดหนนที่งจะขาดตกไป” จรุดหนนที่งคพอ 



‘เขาสคัตวต’ หรพอสขวนเลป็กๆของตคัวอคักษรภาษาฮรีบรซู (คพอ พยคัญชนะ) มคันกป็เหมพอนกคับขรีดขวางบนตคัว
อคักษร ‘t’ ในภาษาอคังกฤษ ความจรริงอคันยริที่งใหญขทรีที่วขาสวรรคตและแผขนดรินโลกจะลขวงไปกขอนทรีที่แมข้
แตขจรุดๆหนนที่งของพระวจนะของพระเจข้าจะเสรียไปกป็ปรากฏชคัดเจน พระเยซซูตรคัสคทาพซูดคลข้ายๆกคันนรีร
ในมคัทธริว 5:18 และ 25:35 การประยรุกตตใชข้ในบรริบทมคักถซูกมองขข้ามไป นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซู
ก ทาลคังเผชริญหนข้ากคับพวกผซูข้ฟคังทรีที่ชอบวริจารณตและคริดวขาตคัวชอบธรรมในหมซูขพวกฟารริสรีทรีที่มารวมตคัว
กคัน นรีที่สพที่อวขาพวกเขาซนที่งฝขาฝพนพระราชบคัญญคัตริและหนคังสพอศาสดาพยากรณต ซนที่งเปป็นพระวจนะของ
พระเจข้า ก ทาลคังพยายามทรีที่จะเขข้าสซูขอาณาจคักรแหขงพระเจข้าโดยไมขใชข้วริธรีตามพระคคัมภรีรต พระเยซซูตรคัสวขา
สวรรคตและแผขนดรินโลกจะลขวงไปกขอนทรีที่สริที่งนคัรนจะเกริดขนรน ความรอดไมขไดข้เปป็นมาโดยการ
ประพฤตริทรีที่ชอบธรรมแบบภายนอก แตขโดยการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริงและความเชพที่อในการทรง
ไถขของพระเจข้า (นรีที่สพที่ออรีกครคัร งถนงการดลใจดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรตเชขนกคัน)

ลก 16:18 เหป็นไดข้ชคัดวขาเนพรอหาตรงนรีร เปป็นเรพที่องของการหยขารข้าง ดซูเหมพอนวขามคันถซูก
แทรกตรงกลางระหวขางบทเรรียนทรีที่สทาคคัญสองเรพที่องซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาเกรีที่ยวเนพที่องกคับการหยขารข้าง 

อยขางไรกป็ตาม เมพที่อเราระลนกวขาบรริบทเปป็นตคัวตรีความพระคคัมภรีรตทรีที่สทาคคัญทรีที่สรุด กรุญแจทรีที่ชขวย
ใหข้เราเขข้าใจเรพที่องนรีรจนงอยซูขในบรริบท เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสกคับพวกฟารริสรีทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง 
สริที่งทรีที่พระองคตก ทาลคังจะตรคัสตขอไปกป็ไมขใชขคทาสอนทรีที่ครอบคลรุมเรพที่องการแตขงงาน การหยขารข้าง หรพอ
การแตขงงานใหมขแตขอยขางใด แตขพระเยซซูนขาจะกทาลคังตทาหนริพวกฟารริสรีดข้วยเรพที่องความบาปอรีก
ประการในชรีวริตของพวกเขา ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ แตขมคันกป็สพที่อชคัดเจนวขาพวกเขาหลายคนมรีความผริด
ในเรพที่องทรีที่พระเยซซูก ทาลคังจะตรคัสถนงตขอไป นคัที่นคพอ การหยขารข้าง

ดข้วยพพรนหลคังดคังกลขาว พระเยซซูจนงตรคัสวขา ผผด้ใดหยล่าภรรยาของตน แลด้วไปมมีภรรยาใหมล่กป็ผสด
ประเวณมี และผผด้ใดรนบหญสงทมีรื่สามมีไดด้หยล่าแลด้วมาเปป็นภรรยาของตนกป็ผสดประเวณมีดด้วย นรีที่เปป็นอรีกครคัร ง
ทรีที่นรีที่ไมขใชขบทเรรียนทรีที่ครอบคลรุมเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  อยขางไรกป็ตาม ดข้วยทรงพยายามทรีที่จะฟข้องใจพวกผซูข้
ฟคังทรีที่ชคั ที่วชข้าของพระองคต (พวกฟารริสรี) พระเยซซูจนงตอกยทราประเดป็นเรพที่องพระประสงคย์ททที่สมบถูรณย์แบบ
ของพระเจข้าในเรพที่องนรีร  (ดซูความเหป็นเกรีที่ยวกคับ มคัทธริว 19:5-9 และพระราชบคัญญคัตริ 24:1-2 เกรีที่ยวกคับ
พระประสงคย์เชดิงอนบุญาตของพระเจข้าในเรพที่องนรีร ) เมพที่อพริจารณาทรุกสริที่งแลข้ว การทรีที่ใครสคักคนจะหยขาคซูข
สมรสของตนตามอทาเภอใจและไปแตขงงานกคับแฟนของตนกป็เปป็นการผริดประเวณรี



นอกจากนรีร  การทรีที่ผซูข้หญริงสคักคนทรีที่มรีความผริดในเรพที่องนอกใจสามรีและหยขารข้างเขา จากนคัรนกป็
แตขงงานใหมขกคับแฟนของเธอกป็เทขากคับการเปป็นผริดประเวณรีตขอไป ในมคัทธริว 19:5-9 พระเยซซูกป็ทรง
ใหข้ขข้อยกเวข้นไวข้ดข้วยสทาหรคับฝขายทรีที่ไมขผริดเหมพอนกคับทรีที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดข้ทรงกระททาในพระ
ราชบคัญญคัตริ 24:1-2 การทรีที่คนทรีที่หยขารข้างมาจะแตขงงานใหมขไมขเคยเปป็นพระประสงคตอคันสมบซูรณต
แบบของพระเจข้าเลย แตขมคันเปป็นสริที่งทรีที่กระททาไดข้ภายใตข้ขข้อยกเวข้นทรีที่เขข้มงวดมากๆตามทรีที่มรีบรรยายไวข้

บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขาในบรริบทกป็คพอวขา พวกฟารริสรีหลายคนมรีความผริดในเรพที่องผริดประเวณรี
เชขนนคัรนในชรีวริตสขวนตคัวของตน ถนงแมข้จะแสรข้งวขาตคัวเปป็นคนชอบธรรม แตขพวกเขากป็ไมขเพรียงมรี
ความผริดในเรพที่องการคดโกงในการททาธรุรกริจของตนดคังทรีที่ระบรุไวข้ในตอนตข้นของบทนรีร เทขานคัรน แตข
พวกเขายคังมรีความผริดในเรพที่องความอธรรมในชรีวริตสมรสของตนดข้วย

ลก 16:19-21 ยนงมมีเศรษฐมีคนหนซรื่งนทล่งหล่มผด้าสมีมล่วงและผด้าปล่านเนรนั้อละเอมียด รนบประทาน
อาหารอยล่างประณมีตททกวนนๆ 20 และมมีคนขอทานคนหนซรื่งชรรื่อลาซารนส เปป็นแผลทนนั้งตนว นอนอยผล่ทมีรื่
ประตผรนนั้วบด้านของเศรษฐมี 21 และเขาใครล่จะกสนเศษอาหารทมีรื่ตกจากโตต๊ะของเศรษฐมีนนนั้น แมด้สทนนขกป็
มาเลมียแผลของเขา

เรพที่องราวตขอไปนรีร  ถนงแมข้บขอยครคัร งมคักถซูกเรรียกรวมๆวขาเปป็นคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่ง แตขจรริงๆแลข้ว
มคันกป็เปป็นเรพที่องทรีที่เกริดขนรนจรริง คทาอรุปมาเรพที่องอพที่นๆไมขมรีการเอขยชพที่อบรุคคลอยขางเจาะจงเลย คพอ ลาซารคัส 
จากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงเลขาเรพที่องของเศรษฐรีคนหนนที่ง (อรีกครคัร งทรีที่เราตข้องไมขลพมวขา พระองคตทรงตทาหนริ
พวกฟารริสรีทรีที่รทที่ารวยในบทกขอนๆ นคัที่นนขาจะใชขการประยรุกตตใชข้ของเรพที่องราวตรงนรีร ) การแตขงกายดข้วย
ผข้าสรีมขวงและผข้าปขานเนพรอละเอรียดกป็บขงบอกถนงการมรีฐานะรทที่ารวยเหมพอนกคับการรคับประทานอาหาร
อยขางประณรีตทรุกวคัน (การรคับประทานอาหารอยขางกษคัตรริยต) ในทางกลคับกคัน กป็มรีขอทานคนหนนที่งซนที่ง
นอนอยซูขทรีที่ประตซูรคัร วบข้านของเศรษฐรี ทรีที่นคั ที่นเองเขาหาเลรีรยงชรีพดข้วยการเปป็นขอทาน ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาเขา
“นอนอยซูข” กป็บขงบอกวขาเขาเปป็นคนพริการ นอกจากนรีร  รขางกายทรีที่นขาสงสารของเขากป็เตป็มไปดข้วยแผล
อรีกดข้วย แผลทรีที่วขานรีร คพอ แผลพรุพอง ชขางเปป็นภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันเหลพอเกริน เศรษฐรีคนนคัรนใชข้ชรีวริตอยขาง
กษคัตรริยตบนกองเงรินกองทองของตคัวเอง สขวนลาซารคัสกป็เปป็นเศษมนรุษยตผซูข้นขาสมเพชเวทนา ลาซารคัส
หวคังวขาจะไดข้รคับเศษอาหาร (คพอ ขยะ) จากโตบ๊ะของเศรษฐรี ขณะทรีที่เศรษฐรีเดรินผขานไปผขานมา เขา



ยขอมสคังเกตเหป็นขอทานผซูข้นขาสมเพชคนนรีรซนที่งนอนอยซูขนอกประตซูรคัร วคฤหาสนตอคันโอขอขาของตนและ
มองเขาดข้วยสายตารคังเกรียจ

ลก 16:22-26 อยผล่มาคนขอทานนนนั้นตายและเหลล่าทผตสวรรคย์ไดด้นลาเขาไปไวด้ทมีรื่อกของอนบรา
ฮนม ฝล่ายเศรษฐมีนนนั้นกป็ตายดด้วย และเขากป็ฝนงไวด้ 23 แลด้วเมรรื่ออยผล่ในนรกเปป็นททกขย์ทรมานยสรื่งนนก เศรษฐมี
นนนั้นจซงแหงนดผเหป็นอนบราฮนมอยผล่แตล่ไกล และลาซารนสอยผล่ทมีรื่อกของทล่าน  24 เศรษฐมีจซงรด้องวล่า `อนบรา
ฮนมบสดาเจด้าขด้า ขอเอป็นดผขด้าพเจด้าเถสด ขอใชด้ลาซารนสมาเพรรื่อจะเอาปลายนสนั้วจทล่มนลนั้ามาแตะลสนั้นของ
ขด้าพเจด้าใหด้เยป็น ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าตรลาททกขย์ทรมานอยผล่ในเปลวไฟนมีนั้' 25 แตล่อนบราฮนมตอบวล่า `ลผกเออ๋ย 
เจด้าจงระลซกวล่าเมรรื่อเจด้ายนงมมีชมีวสตอยผล่ เจด้าไดด้ของดมีสลาหรนบตนว และลาซารนสไดด้ของเลว แตล่เดมีดี๋ยวนมีนั้เขาไดด้
รนบความเลด้าโลม แตล่เจด้าไดด้รนบความททกขย์ทรมาน 26 นอกจากนนนั้น ระหวล่างพวกเรากนบพวกเจด้ามมีเหว
ใหญล่ตนนั้งขวางอยผล่ เพรรื่อวล่าถด้าผผด้ใดปรารถนาจะขด้ามไปจากทมีรื่นมีรื่ถซงเจด้ากป็ไมล่ไดด้ หรรอถด้าจะขด้ามจากทมีรื่นนรื่น
มาถซงเรากป็ไมล่ไดด้'

พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปถนงการทรีที่ชายทคัรงสองไดข้เสรียชรีวริตลง เราไดข้เหป็นภาพอคันนขาชพที่นใจ
ของการทรีที่คนชอบธรรมจากโลกนรีร ไป (นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงความรอดและความชอบธรรมทรีที่ทรง
ประทานใหข้แกขลาซารคัส) พวกทซูตสวรรคตไดข้มาและพาเขาไปยคังอกของอคับราฮคัม วลรีหลคังนรีรถนงแมข้
มริไดข้ถซูกเอขยถนงในพระคคัมภรีรตทรีที่อพที่นอรีกเลย แตขกป็เปป็นคทาทคั ที่วไปทรีที่หมายถนงสวรรคต ทรีที่เจาะจงยริที่งไปกวขา
นคัรนกป็คพอ เมพองบรมสรุขเกษม ซนที่งเปป็นทรีที่ของคนชอบธรรมทรีที่ไดข้ตายไปแลข้วในสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม 
เหป็นไดข้ชคัดวขามคันอยซูขตรงใจกลางของแผขนดรินโลก นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาอคับราฮคัมกป็อยซูขทรีที่นคัที่นในตอนนคัรน มคัน
เปป็นทรีที่ๆเทรียบไดข้กคับสวรรคตในพระคคัมภรีรตเดริม โดยเฉพาะสทาหรคับพวกยริวทรีที่ไดข้รคับความรอด

ในทางกลคับกคัน เมพที่อเศรษฐรีคนนคัรนไดข้เสรียชรีวริต เขากป็ตพที่นขนรนในนรก คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน คพอ ฮา
เดส มคันเปป็นคทาเรรียกรวมๆทรีที่ใชข้เรรียกสถานทรีที่สทาหรคับคนทรีที่ตายไปแลข้ว เมพองบรมสรุขเกษมนขาจะเปป็น
พพรนทรีที่สทาหรคับวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมทรีที่รอดแลข้ว สขวนเนพรอทรีทๆี่ เหลพอกป็คพอ สถานทรีทๆี่ มรีไฟและ
การทรมาน เหป็นไดข้ชคัดวขาฮาเดสอยซูขตรงใจกลางของแผขนดรินโลก (ตขอมาพระเยซซูจะทรงนทาเชลยไป
เปป็นเชลยอรีก (บรรดาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริม) จากเมพองบรมสรุขเกษม โดยทรงพาพวกเขาไป



สวรรคตในชขวงเวลาระหวขางการสริรนพระชนมตของพระองคตและการฟพร นคพนพระชนมต ดซู เอเฟซคัส 
4:8-10) เศรษฐรีผซูข้นรีรซนที่งอยซูขในนรกกป็ “เปป็นทรุกขตทรมานยริที่งนคัก” ในเปลวเพลริงทรีที่เผาผลาญ

เขาอข้อนวอนบริดาอคับราฮคัม (ซนที่งสพที่อวขาเขาเปป็นยริวและเหป็นไดข้ชคัดวขาเขามรีวริธรีสพที่อสารกคับอคับรา
ฮคัมไดข้) ใหข้ใชข้ลาซารคัสนทาหยดนทรามาแตะลริรนเขาใหข้เยป็น (เขายคังมรีทขาทรีเปป็นอคตริตขอลาซารคัสอยซูขเหมพอน
เดริม) เราไดข้เหป็นถนงความทรุกขตทรมานของผซูข้ทรีที่อยซู ขในนรก อคับราฮคัมกลขาวแกขเศรษฐรีผซูข้นรีร วขาตอนทรีที่เขายคัง
มรีชรีวริตอยซูขบนโลก เขากป็ไดข้บทาเหนป็จของเขาแลข้ว บคัดนรีรลาซารคัสกทาลคังไดข้บทาเหนป็จของตนซนที่งจะคงอยซูข
ตลอดไปเปป็นนริตยต (นรีที่เปป็นสริที่งทรีที่ขคัดแยข้งกคันเหลพอเกริน เศรษฐรีทรีที่ไมขรอดผซูข้นรีร อาจไดข้สคัมผคัสบทาเหนป็จใน
ชรีวริตนรีร  แตขมคันกป็คงอยซูขเพรียงชคั ที่วคราวและเขาเอามคันตริดตคัวไปไมขไดข้เลย สขวนคนของพระเจข้า ทรีที่ถนง
แมข้วขาอยซูขในฐานะทรีที่ตทที่าตข้อย จะไดข้รคับบทาเหนป็จของตนในสวรรคตซนที่งจะคงอยซู ขตลอดไปเปป็นนริตยต) 
นอกจากนรีร  อคับราฮคัมชรีร ใหข้เหป็นวขามรีเหวใหญขตคัรงขวางอยซูขระหวขางพพรนทรีที่ทคัรงสองสขวนของฮาเดสและ
ไมขมรีใครสามารถขข้ามจากฝคัที่งหนนที่งไปยคังอรีกฝคัที่งไดข้

ลก 16:27-31 เศรษฐมีนนนั้นจซงวล่า `บสดาเจด้าขด้า ถด้าอยล่างนนนั้นขอทล่านใชด้ลาซารนสไปยนงบด้านบสดา
ของขด้าพเจด้า 28 เพราะวล่าขด้าพเจด้ามมีพมีรื่นด้องหด้าคน ใหด้ลาซารนสเปป็นพยานแกล่เขา เพรรื่อมสใหด้เขามาถซงทมีรื่
ทรมานนมีนั้' 29 แตล่อนบราฮนมตอบเขาวล่า `เขามมีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณย์นนนั้นแลด้ว ใหด้เขาฟนงคน
เหลล่านนนั้นเถสด' 30 เศรษฐมีนนนั้นจซงวล่า `มสไดด้ อนบราฮนมบสดาเจด้าขด้า แตล่ถด้าคนหนซรื่งจากหมผล่คนตายไปหาเขา
เขาจะกลนบใจเสมียใหมล่' 31 อนบราฮนมจซงตอบเขาวล่า `ถด้าเขาไมล่ฟนงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณย์ 
แมด้คนหนซรื่งจะเปป็นขซนั้นมาจากความตาย เขากป็จะยนงไมล่เชรรื่อ'"

เศรษฐรีผซูข้นรีร อยซูขๆ กป็เรริที่มเปป็นหขวงพรีที่นข้องหข้าคนของตนซนที่งยคังมรีชรีวริตอยซู ขบนแผขนดรินโลก เขาขอใหข้
อคับราฮคัมใชข้ลาซารคัสกลคับขนรนไปเพพที่อ “เปป็นพยานแกขเขา” นรีที่เปป็นครคัร งแรกในชรีวริตทรีที่เขาเรริที่มเปป็นหขวง
ดวงวริญญาณทรีที่หลงหาย  แตขตอนนรีรมคันกป็สายเกรินไปแลข้ว คทาตอบของอคับราฮคัมกป็ททาใหข้เราเขข้าใจ
หลายอยขาง นรีที่เทขากคับเขากลขาววขา ‘พวกเขามรีพระคคัมภรีรตแลข้ว ใหข้พวกเขาฟคังพระคคัมภรีรตเถริด’ เศรษฐรีผซูข้
นรีร ยคังยพนกรานวขาหากคนหนนที่งจากหมซูขคนตายไมขกลคับไป พวกพรีที่นข้องของเขากป็จะไมขยอมกลคับใจใหมข
คทาตอบของอคับราฮคัมยคังเปป็นจรริงอยซู ขจนถนงทรุกวคันนรีร  หากผซูข้ใดไมขยอมฟคังพระวจนะของพระเจข้า (ตรง
นรีรหมายถนงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณต) “แมข้คนหนนที่งจะเปป็นขนรนมาจากความตาย เขากป็จะยคังไมข



เชพที่อ'” เรพที่องนขาเศรข้ากป็คพอวขาเมพที่อพระเยซซูทรงเปป็นขนรนจากตายแลข้ว พวกยริวทรีที่ใจแขป็งกระดข้างและรทที่ารวย
กป็ไมขยอมเชพที่ออยซูขดรี

เรพที่องนรีร เผยใหข้เราเหป็นอะไรหลายอยขางซนที่งไมขถซูกเอขยถนงทรีที่อพที่นในพระคคัมภรีรตเกรีที่ยวกคับนรก เมพอง
บรมสรุขเกษม พวกทซูตสวรรคตทรีที่พาวริสรุทธริชนไปสวรรคต และพระวจนะของพระเจข้า อยขางไรกป็ตาม 
บรริบทในขณะนคัรนกป็คพอ พวกฟารริสรีทรีที่ใจแขป็งกระดข้าง (พรข้อมกคับพวกยริวคนอพที่นๆทรีที่รทที่ารวย) ความ
หมายทรีที่สพที่อออกมาอยขางชคัดเจนกป็คพอวขา ถนงแมข้พวกเขาจะเปป็นคนทรีที่มรีหนข้ามรีตาเหมพอนเศรษฐรีผซูข้นคัรน 
แตขพวกเขากป็ลงเรพอลทาเดรียวกคันกคับเขา ถนงแมข้วขาพวกเขาจะแสรข้งททาตคัวเปป็นคนเดขนดคัง ชอบธรรมใน
สายตาตคัวเอง และนคับถพอศาสนา แตขพวกเขากป็จะตรงดริที่งสซูขนรกเมพที่อพวกเขาเสรียชรีวริต

*****
ภนพรวมของลลกน 17: ตรงนทขึ้เราเหป็นการผสมกดันของคสาสอนโดยตรงของพระเยซถูเกทที่ยวกดับ

ความเชชที่อ คสาอบุปมาเรชที่องการรดับใชว้ การอดัศจรรยย์หนซที่งในการรดักษาคนโรคเรชขึ้อนสดิบคนใหว้หาย และ
คสาสอนโดยตรงเกทที่ยวกดับการมาถซงของอาณาจดักรของพระเจว้า

ลก 17:1-2 พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกอมีกวล่า "จลาเปป็นตด้องมมีเหตทใหด้หลงผสด แตล่วสบนตสแกล่
ผผด้ทมีรื่กล่อเหตทใหด้เกสดความหลงผสดนนนั้น 2 ถด้าเอาหสนโมล่แปด้งผผกคอคนนนนั้นถล่วงเสมียทมีรื่ทะเล กป็ดมีกวล่าใหด้เขา
นลาผผด้เลป็กนด้อยเหลล่านมีนั้คนหนซรื่งใหด้หลงผสด

บทนรีร เรริที่มตข้นดข้วยการทรีที่เหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบคันทนกไวข้ตขอไปนรีร เกริดขนรนตขอจากบททรีที่ 16 
โดยตรง (ในบททรีที่แลข้ว พระเยซซูทรงตทาหนริพวกฟารริสรีทรีที่ชอบวริจารณตและใจแขป็งกระดข้าง) ขข้อนรีร แปล
ตรงตคัวไดข้วขา ‘ไมขเปป็นทรีที่อนรุญาตทรีที่เหตรุใหข้หลงผริดนคัรนจะไมขเกริดขนรน’ ความหมายรวมๆกป็คพอวขา ‘เปป็น
ไปไดข้ทรีที่วขาเหตรุหลงผริดจะเกริดขนรน’ อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงเตพอนเกรีที่ยวกคับการเปป็นคนนคัรนทรีที่กขอใหข้
เกริดเหตรุหลงผริด เราเขข้าใจถนงความจรริงจคังของคทาเตพอนนรีรของพระองคตมากขนรนในขข้อ 2 คนทรีที่เปป็นเหตรุ
ใหข้ “ผซูข้เลป็กนข้อยเหลขานรีรคนหนนที่ง”ใหข้หลงผริดถซูกเอาหรินโมขผซูกคอและถขวงเสรียทรีที่ทะเลกป็ดรีเสรียกวขา ความ
หมายทรีที่สพที่อออกมานคัรนกป็ชคัดเจน สทาหรคับคนทรีที่กระททาผริดเชขนนคัรน ใหข้เขาเจอกคับจรุดจบอคันนขากลคัวเชขน
นคัรนกป็ดรีเสรียกวขา

ในขขาวประเสรริฐของมคัทธริวและมาระโก (มคัทธริว 18:16 และมาระโก 9:42) วลรีทรีที่วขา “ทรีที่เชพที่อ”
กป็ถซูกใสขเขข้าไปดข้วย การกระททาผริดตขอผซูข้เลป็กนข้อยสคักคนหนนที่งอาจหมายถนง เดป็กคนหนนที่งทรีที่เชพที่อ มคันอาจ



หมายถนงทารกในพระครริสตต (นคัที่นคพอ ครริสเตรียนใหมข) บรริบททรีที่ตามมาดซูเหมพอนจะสนคับสนรุน
ทรรศนะทรีที่สองมากกวขา ไมขวขาจะยคังไง พระเยซซูกป็ทรงสอนวขามคันเปป็นเรพที่องรข้ายแรงทรีที่จะกระททาผริด
ตขอผซูข้เชพที่อใหมข (ไมขวขาคนนคัรนจะมรีอายรุเทขาไรกป็ตาม) มคันเปป็นเรพที่องรข้ายแรงทรีที่โดยความสะเพรขาของเรา 
ความโงขเขลาของเรา หรพอความบาปของเราทรีที่จะททาลายครริสเตรียนใหมข การพริพากษาของพระเจข้า
จนงถซูกสพที่อในขข้อความนรีร

ลก 17:3-4 จงระวนงตนวใหด้ดมี ถด้าพมีรื่นด้องทลาการละเมสดตล่อทล่าน จงเตรอนเขา และถด้าเขากลนบ
ใจแลด้ว จงยกโทษใหด้เขา 4 แมด้เขาจะทลาการละเมสดตล่อทล่านวนนหนซรื่งเจป็ดหน และจะกลนบมาหาทล่าน
ทนนั้งเจป็ดหนในวนนเดมียวนนนั้น แลด้ววล่า `ฉนนกลนบใจแลด้ว' จงยกโทษใหด้เขาเถสด"

ในบรริบทเดรียวกคับขข้างบน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “จงระวคังตคัวใหข้ดรี ถข้าพรีที่นข้องททาการละเมริด
ตขอทขาน จงเตพอนเขา และถข้าเขากลคับใจแลข้ว จงยกโทษใหข้เขา” คทาทรีที่แปลวขา เตรอน (เอะพดิตดิมาออโอ)
เปป็นคทาทรีที่นขาสนใจ ความหมายของคทากรรีกนรีร ไมขไดข้รรุนแรงเทขากคับทรีที่คทาแปลภาษาอคังกฤษสพที่อ นรีที่สพที่อถนง
ความหมายเรพที่องการเผชริญกคับปคัญหา แตขในความหมายของการเตพอนสตริมากกวขา นรีที่จนงเทขากคับพระ
เยซซูตรคัสวขา หากผซูข้ใดละเมริดตขอเรา จงไปครุยกคับเขาเกรีที่ยวกคับมคัน หากผซูข้นคัรนกลคับใจใหมข กป็จงยกโทษ
ใหข้เขา สริที่งสทาคคัญกป็คพอวขา จะยกโทษใหข้กป็ตขอเมพที่อมรีการกลคับใจใหมขเสรียกขอน การกลคับใจยขอมมากขอน
การยกโทษใหข้ นอกจากนรีร  พระเยซซูตรคัสสอนตขอไปอรีกวขา หากพรีที่นข้องของเราละเมดิดตขอเราเจป็ดหน
ในวคันเดรียว (และถข้าเขากลคับใจใหมข) เรากป็ตข้องยกโทษใหข้เขา

ทรีที่นขาสนใจกป็คพอคทาทรีที่แปลวขา ละเมสด (ฮามารทาโน) เปป็นคทาทคั ที่วไปทรีที่แปลวขา ‘ททาบาป’ คทาทรีที่
แปลวขา ยกโทษใหด้ (อาฟดิเอมดิ) ตรงนรีรถนงแมข้มคักแปลเปป็น ‘ยกโทษใหข้’ แตขมคันกป็มรีความหมายแบบ
พพรนๆมากกวขาคพอ ‘ไปสขง’ หรพอ ‘ทริรงไวข้’ หรพอ ‘ปลขอยไป’ ความหมายกป็คพอ ‘กป็แคขปลขอยมคันไปเสรีย’ 
สริที่งทรีที่พระเยซซูนขาจะสอน ณ จรุดนรีรกป็คพอ เมพที่อพรีที่นข้องคนหนนที่งททาบาปตขอเรา (และกลคับใจใหมข) กป็จง
ปลขอยมคันไปเสรีย นคั ที่นไมขจทาเปป็นตข้องหมายความวขาเราตข้องมรีความสรุขกคับสถานการณตนคัรนๆ แตข
หมายความวขาเราควรปลขอยใหข้เรพที่องทคัรงหมดผขานไปเสรียดรีกวขา การใชข้คทาวขา ยกโทษครคัร งแรกในขข้อ 3
เปป็นคทาสคัที่ง อยขางไรกป็ตาม การใชข้คทาวขา ยกโทษ ครคัร งสรุดทข้ายในทข้ายขข้อ 4 จรริงๆแลข้วกป็อยซูขในรซูป



อนาคตกาล นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา วคันนคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อถข้าพรีที่นข้องของทขานกระททาผริดตขอทขาน
เจป็ดหนในวคันเดรียว ทขานจะยกโทษใหข้เขา

ลก 17:5-6 ฝล่ายอนครทผตทผลองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า "ขอพระองคย์โปรดใหด้ความเชรรื่อของ
พวกขด้าพเจด้ามากยสรื่งขซนั้น" 6 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าจซงตรนสวล่า "ถด้าพวกทล่านมมีความเชรรื่อเทล่าเมลป็ดพนนธทย์
ผนกกาดเมลป็ดหนซรื่ง ทล่านกป็จะสนรื่งตด้นสทกะมสนนมีนั้ไดด้วล่า `จงถอนขซนั้นออกไปปนกในทะเล' และมนนจะเชรรื่อ
ฟนงทล่าน

เมพที่อพริจารณาถนงเรพที่องทรีที่ตามมา พวกสาวกจนงตอบวขา “ขอพระองคตโปรดใหข้ความเชพที่อของ
พวกขข้าพเจข้ามากยริที่งขนรน” พวกเขายอมรคับแนวคริดเรพที่องการมรีใจยกโทษเชขนนคัรน แตขพวกเขากป็รซูข้วขา
พวกเขาไมขไดข้มรีใจยกโทษในระดคับทรีที่พระเยซซูตรคัสวขาสคักวคันหนนที่งพวกเขาจะมรีใจยกโทษระดคับนคัรน 
ดคังนคัรน พวกเขาจนงขอพระองคตใหข้พวกเขามรีความเชพที่อเพริที่มมากขนรน คทาตอบของพระเยซซู ซนที่งตอนแรก
ดซูเหมพอนเปป็นปรริศนา แตขกป็สพที่อถนงความจรริงฝขายวริญญาณอคันยริที่งใหญข เมลป็ดพคันธรุตผคักกาดนคัรนมรีขนาด
เลป็ก กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเยซซูตรคัสวขา หากทขานมรีความเชพที่อทรีที่แทข้จรริงสคักนริด ทขานกป็สามารถททา
สริที่งอคัศจรรยตตขางๆไดข้

พระองคตทรงใชข้การพซูดเกรินจรริงเพพที่อบรรยายถนงความจรริงขข้อนรีร  ตข้นสรุกะมรินทรีที่ถอนตคัวเองขนรน
ออกไปปคักในทะเลตามคทาสคัที่งของคนๆหนนที่งกป็คงเปป็นการอคัศจรรยตใหญขจรริงๆ โดยการใชข้ภาพ
เปรรียบ พระเยซซูจนงทรงสอนวขา ความเชพที่ออคันเรรียบงขายสามารถททาใหข้เกริดการอคัศจรรยตอคันยริที่งใหญขไดข้ 
ความเชพที่อเองไมขใชขผซูข้ททาการอคัศจรรยต พระเจข้าตขางหากทรีที่ทรงเปป็นผซูข้กระททาการอคัศจรรยต อยขางไร
กป็ตาม ความเชพที่อสามารถททาใหข้พระเจข้าทรงกระททาสริที่งตขางๆอคันเหลพอเชพที่อไดข้ (ปกตริแลข้วความเชพที่อกป็
สทาแดงโดยการอธริษฐาน) เราตข้องไมขลพมวขาบรริบทในขณะนคัรนกป็คพอ การทรีที่พวกสาวกไมขยอมเชพที่อคทา
พยากรณตของพระเยซซูทรีที่วขาสคักวคันหนนที่งพวกเขาจะยกโทษใครสคักคนเจป็ดหนไดข้ในวคันเดรียว บทเรรียน
ทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขา เมพที่อเราวางใจองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าในสริที่งตขางๆทรีที่เราคริดวขาเปป็นไปไมขไดข้ พระองคตกป็ทรง
จคัดเตรรียมสริที่งตขางๆทรีที่ชขวยใหข้เราททาสริที่งนคัรนจนสทาเรป็จไดข้

ลก 17:7-10 ในพวกทล่านมมีคนใดทมีรื่มมีผผด้รนบใชด้ไถนาหรรอเลมีนั้ยงแกะ เมรรื่อผผด้รนบใชด้คนนนนั้นกลนบ
มาจากททล่งนาจะบอกเขาทมีเดมียววล่า `เชสญเอนกายลงรนบประทานเถสด' 8 หรรอจะไมล่บอกเขาวล่า `จงหา



ใหด้เรารนบประทานและคาดเอวไวด้ปรนนสบนตสเรา จนเราจะกสนและดรรื่มอสรื่มแลด้ว และภายหลนงเจด้าจง
คล่อยกสนและดรรื่มเถสด' 9 นายจะขอบใจผผด้รนบใชด้นนนั้นเพราะผผด้รนบใชด้ไดด้ทลาตามคลาสนรื่งหรรอ เราคสดวล่าไมล่  
10 ฉนนใดกป็ดมี เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายไดด้กระทลาสสรื่งสารพนดซซรื่งทรงบนญชาไวด้แกล่ทล่านนนนั้น กป็จงพผดดด้วยวล่า 
`ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายเปป็นผผด้รนบใชด้ทมีรื่ไมล่มมีบทญคทณตล่อนาย ขด้าพเจด้าไดด้กระทลาตามหนด้าทมีรื่ซซรื่งขด้าพเจด้าควร
กระทลาเทล่านนนั้น'"

คทาอรุปมาเรพที่องตขอมานรีรดซูเหมพอนจะเชพที่อมโยงกคับบรริบทกขอนหนข้าโดยตรงและไมขใชขบรริบททรีที่
ตามมา คทาอรุปมานรีร จนงไมขนขาจะอยซูขโดยลทาพคัง แตขเชพที่อมโยงกคับความคริดตขางๆทรีที่มากขอนหนข้า (พวกเขา
ไดข้รคับการยกโทษแลข้วและจทาเปป็นตข้องวางใจพระเจข้าวขาจะทรงประทานพระครุณใหข้พวกเขายกโทษ
ผซูข้อพที่นไดข้เชขนกคัน) พระเยซซูทรงเลขาตขอไปถนงเรพที่องเชริงอรุปมาเกรีที่ยวกคับนายคนหนนที่งทรีที่มรีผซูข้รคับใชข้คนหนนที่ง 
เมพที่อผซูข้รคับใชข้ททางานกลางแจข้งเสรป็จ นายกป็คงไมขบอกใหข้เขาไปพคักผขอนและกรินขข้าว แตขนายกป็คงสคัที่ง
ผซูข้รคับใชข้ของตนใหข้จคัดเตรรียมอาหารใหข้นายของเขากย่อน หลดังจากนดัขึ้นผซูข้รคับใชข้จนงไดข้รคับอนรุญาตใหข้ไป
พคักผขอนและรคับประทานอาหารของตนไดข้ พระเยซซูจนงตรคัสถามวขา นายผซูข้นคัรนจะขอบใจผซูข้รคับใชข้ของ
ตนทรีที่ททาสริที่งทรีที่เขาไดข้รคับคทาสคัที่งมาหรพอ พระองคตตรคัสตอบเองวขา “เราคริดวขาไมข” (นคัที่นคพอ คงไมขหรอก)

ประเดป็นสทาคคัญของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรกป็คพอสริที่งตขอไปนรีร  นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา เมพที่อเราไดข้ททา
สริที่งทรีที่เราไดข้รคับคทาสคัที่งใหข้กระททา เราควรพซูดวขา “ขข้าพเจข้าทคัรงหลายเปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่ไมขมรีบรุญครุณตขอนาย 
ขข้าพเจข้าไดข้กระททาตามหนข้าทรีที่ซนที่งขข้าพเจข้าควรกระททาเทขานคัรน'” ความหมายกป็คพอวขาเราควรตระหนคัก
วขา เมพที่อเราททาสริที่งทรีที่เราถซูกสคัที่งใหข้กระททา เรากป็แคขกระททาตามหนข้าทรีที่ของเราเทขานคัรน เราไมขควรคาดหวคัง
วขาจะไดข้รคับคทาขอบครุณ อยขางไรกป็ตาม ตามธรรมชาตริของมนรุษยตแลข้ว เราอาจรซูข้สนกไมขพอใจทรีที่ไมขไดข้
รคับคทาขอบครุณสทาหรคับความพยายามของเรา

บทเรรียนสทาคคัญเมพที่อพริจารณาถนงบรริบททรีที่ใหญขกวขากป็คพอวขา เราควรเตป็มใจทรีที่จะมรีใจทรีที่ยกโทษ
ใหข้แมข้ในยามทรีที่เราไมขไดข้รคับคทาขอบครุณหรพอการยอมรคับทรีที่เราคริดวขาเราสมควรไดข้รคับ การละเมริดอาจ
มาจากคนเหลขานคัรนทรีที่เราปรนนริบคัตริเพราะการไมขรซูข้จคักสทานนกบรุญครุณของพวกเขา อยขางไรกป็ตาม เรากป็
ถซูกสคัที่งใหข้มรีจริตใจทรีที่ถซูกตข้องตขอคนเหลขานคัรน หากจทาเปป็น จงวางใจพระเจข้าสทาหรคับพระครุณทรีที่จะกระททา
เชขนนคัรนไดข้ แนขนอนทรีที่ปคัญหาทรีที่เกริดขนรนระหวขางบรุคคลสามารถกลายเปป็นภซูเขาทรีที่ดซูเหมพอนยากทรีที่จะ



เอาชนะไดข้ บทเรรียนสทาคคัญทรีที่พระเยซซูทรงสอนกป็คพอ การยอมยกโทษและวางใจพระเจข้าสทาหรคับ
พระครุณทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้ แมข้ในยามทรีที่มคันเกรีที่ยวขข้องกคับผซูข้นทาทรีที่อกตคัญญซูทรีที่ปกครองเราอยซูขกป็ตาม

ลก 17:11-19 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์กลาลนงเสดป็จไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม พระองคย์จซงเสดป็จเลมียบ
ระหวล่างแควด้นสะมาเรมียและกาลสลมี 12 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าไปในหมผล่บด้านแหล่งหนซรื่ง มมีคนเปป็นโรค
เรรนั้อนสสบคนมาพบพระองคย์ยรนอยผล่แตล่ไกล 13 และสล่งเสมียงรด้องวล่า "เยซผนายเจด้าขด้า โปรดไดด้เมตตา
ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายเถสด" 14 เมรรื่อพระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นแลด้วจซงตรนสแกล่เขาวล่า "จงไปแสดงตนว
แกล่พวกปทโรหสตเถสด" ตล่อมาเมรรื่อกลาลนงเดสนไป เขาทนนั้งหลายกป็หายสะอาด 15 ฝล่ายคนหนซรื่งในพวกนนนั้น 
เมรรื่อเหป็นวล่าตนวหายโรคแลด้ว จซงกลนบมาสรรเสรสญพระเจด้าดด้วยเสมียงดนง 16 และกราบลงทมีรื่พระบาท
ของพระองคย์ ขอบพระคทณพระองคย์ คนนนนั้นเปป็นชาวสะมาเรมีย 17 ฝล่ายพระเยซผตรนสวล่า "มมีสสบคน
หายสะอาดมสใชล่หรรอ แตล่เกด้าคนนนนั้นอยผล่ทมีรื่ไหน 18 ไมล่เหป็นผผด้ใดกลนบมาสรรเสรสญพระเจด้า เวด้นไวด้แตล่
คนตล่างชาตสคนนมีนั้" 19 แลด้วพระองคย์ตรนสกนบคนนนนั้นวล่า "จงลทกขซนั้นไปเถสด ความเชรรื่อของเจด้าไดด้
กระทลาใหด้ตนวเจด้าหายปกตส"

เหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนตขอมาเหป็นไดข้ชคัดวขาเกริดขนรนกขอนบทเรรียนตขางๆทรีที่พระเยซซูตรคัสสอนในบท
กขอนๆ อยขางไรกป็ตาม ลซูกานขาจะใสขมคันไวข้ตรงนรีร เพราะวขามคันนทาเสนอความจรริงประการหนนที่งทรีที่
เกรีที่ยวขข้องกคัน นคัที่นคพอ การมรีจริตใจทรีที่ถซูกตข้อง ซนที่งในกรณรีนรีรคพอ การมรีใจขอบพระครุณ ลซูกาบคันทนกวขา 
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายของพระองคตแบบไมขยขอทข้อไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม “พระองคต
จนงเสดป็จเลรียบระหวขางแควข้นสะมาเรรียและกาลริลรี” (ความหมายกป็คพอวขา พระองคตทรงเสดป็จผขาน
ระหวย่างแควข้นสะมาเรรียและแควข้นกาลริลรี) บรริบทกลขาวชคัดเจนวขาพระองคตทรงเสดป็จเขข้าไปใน
หมซูขบข้านแหขงหนนที่งของชาวสะมาเรรีย (ขข้อ 12 และ 16) ทรีที่นคัที่นเองคนโรคเรพรอนสริบคนไดข้มาพบพระ
องคตและรข้องทซูลวขา “เยซซูนายเจข้าขข้า โปรดไดข้เมตตาขข้าพเจข้าทคัรงหลายเถริด” สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจนกป็คพอ
วขา (1) คนโรคเรพรอนผซูข้นขาสงสารเหลขานรีร รซูข้เกรีที่ยวกคับพระเยซซูและกริตตริศคัพทตของพระองคต พวกเขาอาจ
ไมขเขข้าใจทรุกอยขางเกรีที่ยวกคับวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด แตขพวกเขากป็รซูข้วขาพระองคตทรงมรีความสามารถทรีที่
จะรคักษาพวกเขาใหข้หายไดข้ (2) ดคังนคัรน ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายพวกเขาจนงรข้องทซูลพระเยซซูใหข้
พระองคตทรงชขวยใหข้พข้น ความงดงามแหขงความเชพที่อกป็คพอ มคันเรรียบงขายขนาดนคัรนเลย พวกเขามรีเรพที่อง



จทาเปป็นจรริงๆ พวกเขารซูข้วขาพระเยซซูทรงสามารถตอบสนองความจทาเปป็นของพวกเขาไดข้ พวกเขาจนง
รข้องทซูลพระองคตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย

ขณะทรีที่พวกเขาไปหาปรุโรหริตตามทรีที่พระเยซซูทรงสคัที่งพวกเขา “ตขอมาเมพที่อก ทาลคังเดรินไป เขาทคัรง
หลายกป็หายสะอาด” นขาเศรข้าทรีที่คนเดรียวในสริบคนนคัรนกลคับมาสรรเสรริญพระเจข้าและขอบพระครุณ
พระเยซซู นขาแปลกตรงทรีที่วขาเขาเปป็นชาวสะมาเรรีย พระเยซซูตรคัสดข้วยความเศรข้าพระทคัยวขา “มรีสริบคน
หายสะอาดมริใชขหรพอ แตขเกข้าคนนคัรนอยซูขทรีที่ไหน” พระเยซซูจนงตรคัสกคับคนโรคเรพรอนใจกตคัญญซูทรีที่ไดข้รคับ
การรคักษาใหข้หายแลข้ววขา “จงลรุกขนรนไปเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้กระททาใหข้ตคัวเจข้าหายปกตริ” สริที่งทรีที่สพที่อ
กป็คพอวขาชายผซูข้มรีใจกตคัญญซูผซูข้นรีร ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายมากกวขารขางกาย เขาหายทคัรงกายและจริตวริญญาณ
เลย นขาสคังเกตตรงทรีที่คทาทรีที่แปลวขา หายปกตส คพอ โซโซ ปกตริแลข้วมคันแปลวขา ‘ไดข้รคับความรอด’ เขาไมข
เพรียงหายโรคแลข้วเทขานคัรน แตขเขายคังไดข้รคับความรอดดข้วย! นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่วขาความเชพที่อในพระครริสตต
คพอ ขข้อกทาหนดทรีที่แทข้จรริงสทาหรคับความรอด

อาจเปป็นไปไดข้วขาการใสขเรพที่องความกตคัญญซูและความอกตคัญญซูนรีร เขข้ามากป็เชพที่อมโยงกคับคทา
อรุปมาทรีที่มากขอนหนข้านริดเดรียว เราตข้องไมขลพมวขาในคทาอรุปมานคัรนพระเยซซูทรงสอนวขาเราควรมรีจริตใจทรีที่
ถซูกตข้องแมข้ในยามทรีที่การแสดงความกตคัญญซูถซูกมองขข้ามไป พระองคตทรงบรรยายวขาทคัรงพระองคต
และพระบริดากป็ทรงถซูกหยามเกรียรตริแบบนคัรนเปป็นประจทาเชขนกคัน บทเรรียนทรีที่สพที่อกป็คพอวขาเราควร
ระมคัดระวคังทรีที่จะขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรคับพระพรอคันอรุดมของพระองคตเสมอ

ลก 17:20-21 เมรรื่อพวกฟารสสมีทผลถามพระองคย์วล่า อาณาจนกรของพระเจด้าจะมาถซงเมรรื่อไร 
พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "อาณาจนกรของพระเจด้าไมล่มาโดยใหด้เปป็นทมีรื่สนงเกตไดด้ 21 และเขาจะไมล่พผด
วล่า `มาดผนมีรื่' หรรอ `ไปดผโนล่น' เพราะ ดผเถสด อาณาจนกรของพระเจด้าอยผล่ภายในทล่านทนนั้งหลาย"

หลคังจากนคัรนในเวลาและสถานทรีทๆี่ ไมขระบรุไวข้ (ถนงแมข้จะเปป็นชขวงปลายของการรคับใชข้ของ
พระองคตกป็ตาม) พระเยซซูกป็ทรงเผชริญหนข้าอรีกครคัร งกคับพวกฟารริสรีทรีที่อยากรซูข้วขา “อาณาจคักรของพระเจข้า
จะมาถนงเมพที่อไร” พวกผซูข้ฟคังพระองคตมรีใจแขป็งกระดข้างและอาจมรีแรงจซูงใจทรีที่ไมขซพที่อตรงในการถาม
พระองคตเชขนนคัรน ดคังนคัรน เหมพอนทรีที่พระองคตทรงกระททาบขอยๆในสถานการณตเชขนนคัรน คทาตอบของ
พระองคตจนงเปป็นปรริศนาในสายตาของพวกเขา “อาณาจคักรของพระเจข้าไมขมาโดยใหข้เปป็นทรีที่สคังเกต
ไดข้” (เราไมขควรลพมวขาทคัรงพวกฟารริสรีและพระเยซซูตขางกป็เขข้าใจชคัดเจนถนงแนวคริดเกรีที่ยวกคับอาณาจคักร



ของพระเจข้า มคันคพอการสถาปนาอาณาจคักรของพวกยริวขนรนใหมขโดยมรีพระเมสสริยาหตของพวกเขา
ขนรนครอบครองเหนพอประชาชาตริทคัรงหลายตลอดไปเปป็นนริตยต เราเขข้าใจมคันโดยพริจารณาภาพรวม
ของคทาสอนดข้านอวสานกาลของพระคคัมภรีรตใหมขวขาเปป็นยรุคพคันปรีเมพที่อพระครริสตตเสดป็จกลคับมาเพพที่อ
ครอบครองและปกครอง) คทาตอบของพระเยซซูกป็คพอวขา อาณาจคักรนคัรนจะไมขมาโดยการมองหามคัน
เพรียงเทขานคัรน นอกจากนรีร  พระองคตตรคัสเตพอนวขาอาณาจคักรนคัรนไมขไดข้อยซูขทรีที่นรีที่หรพอทรีที่นคั ที่นเหมพอนอยขางทรีที่
บางคนในสมคัยนคัรนจะอข้าง แตขพระองคตตรคัสเสรริมอยขางเปป็นปรริศนาวขา “ดซูเถริด อาณาจคักรของพระเจข้า
อยซูขภายในทขานทคัรงหลาย”

กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาตอบของพระองคตอยซู ขในคทาทรีที่แปลวขา ภายใน (เอป็นทอส) มรีความ
หมายวขา 'อยซูขทขามกลาง' พระเยซซูตรคัสตอบอยขางถซูกตข้องแลข้ว เพราะวขาพระมหากษคัตรริยตเองทรง
ประทคับอยซูขทขามกลางพวกเขาถนงแมข้พวกเขาไมขรคับรซูข้มคันหรพอพระองคตกป็ตาม พวกเขากทาลคังมองหา
อาณาจคักรนคัรน (นคัที่นคพอ คอยสคังเกตการณตเกรีที่ยวกคับมคัน) กระนคัรน พวกเขากลคับมองไมขเหป็นขข้อเทป็จจรริง
ทรีที่วขาพระมหากษคัตรริยตแหขงอาณาจคักรนคัรนทรงประทคับอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว

ลก 17:22-25 พระองคย์ตรนสกนบเหลล่าสาวกวล่า "วนนนนนั้นจะมาถซงเมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะใครล่
เหป็นวนนของบทตรมนทษยย์สนกวนนหนซรื่ง แตล่จะไมล่เหป็น 23 เขาจะพผดกนบทล่านทนนั้งหลายวล่า `มาดผนมีรื่' หรรอ
`ไปดผโนล่น' อยล่าออกไป อยล่าตามเขา 24 ดด้วยวล่าเปรมียบเหมรอนฟด้าแลบ เมรรื่อแลบออกจากฟด้าขด้าง
หนซรื่ง กป็สล่องสวล่างไปถซงฟด้าอมีกขด้างหนซรื่ง บทตรมนทษยย์กป็จะเปป็นอยล่างนนนั้นแหละในวนนของพระองคย์ 
25 กล่อนนนนั้นจลาเปป็นทมีรื่พระองคย์จะตด้องทนททกขย์ทรมานหลายประการ และคนยทคนมีนั้จะปฏสเสธ
พระองคย์

วลรีทรีที่สทาคคัญวลรีตขอไปคพอ “พระองคตตรคัสกคับเหลขาสาวกวขา” พวกเขานขาจะไดข้ยรินคทาถามของ
พวกฟารริสรี คทาสคัที่งของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีตขอพวกเขานคัรนเปป็นคนละนทราเสรียงกคันเลย ใจของพวกเขานคัรน
เปริดรคับ พระเยซซูจนงทรงประทานความเขข้าใจทรีที่พระองคตไดข้ทรงเกป็บงทาไวข้จากพวกฟารริสรีแกขพวกเขา 
อรีกครคัร งทรีที่คทาถามสทาคคัญเกรีที่ยวขข้องกคับอาณาจคักรของพระเจข้าและมคันจะมาถนงเมพที่อไร

พระเยซซูทรงเรริที่มเตรรียมตคัวพวกเขาใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีที่จะมาเปป็นอคันดคับแรก นคั ที่นคพอการ
ทรุกขตทรมานและการเสดป็จจากไปของพระองคต จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่วคันเวลาเหลขานคัรนจะมาเมพที่อพวกเขา



จะเสาะแสวงหาวคันเวลาทรีที่พระองคตทรงเคยอยซู ขทขามกลางพวกเขาและจะไมขพบวคันเวลาเหลขานคัรน
แลข้ว นอกจากนรีรคนอพที่นๆกป็จะอข้างวขาพระเมสสริยาหตทรงอยซูขทรีที่นรีที่หรพอทรีที่โนขน คทาสคัที่งของพระองคตนคัรน
ชคัดเจน “อยขาออกไป อยขาตามเขา” เมพที่อเรามองคทาสอนดข้านอวสานกาลของพระคคัมภรีรตใหมข เรากป็
เขข้าใจไดข้อยขางชคัดเจนถนงเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรนกขอนการมาถนงของอาณาจคักรนคัรน (ยรุคพคันปรี) นรีที่
จนงเทขากคับวขาพระเยซซูทรงกระโดดขข้ามชขวงประวคัตริศาสตรตครริสตจคักรไปยคังเวลานคัรนทรีที่พระองคตเสดป็จ
มาครคัร งทรีที่สองดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรี

จากมรุมมองดคังกลขาว พระองคตจนงตรคัสพยากรณตวขา “ดข้วยวขาเปรรียบเหมพอนฟข้าแลบ เมพที่อแลบ
ออกจากฟข้าขข้างหนนที่ง กป็สของสวขางไปถนงฟข้าอรีกขข้างหนนที่ง บรุตรมนรุษยตกป็จะเปป็นอยขางนคัรนแหละในวคัน
ของพระองคต” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขาวคันของพระองคต (นคัที่นคพอ การเสดป็จ
กลคับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพ) จะเปป็นเหมพอนฟข้าแลบ จะมาจากทข้องฟข้า จะสวขางไสว จะ
เกริดขนรนอยขางฉคับพลคัน จะเปรีที่ยมดข้วยฤทธริธ เดชอคันใหญขยริที่ง นอกจากนรีร  มคันจะปรากฏใหข้ทรุกคนเหป็นไดข้ 
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสเสรริมสคัรนๆวขากขอนอพที่นพระองคตตข้อง “ทนทรุกขตทรมานหลายประการ 
และคนยรุคนรีร จะปฏริเสธพระองคต” ถนงแมข้จะเปป็นปรริศนา แตขพระองคตกป็ตรคัสชคัดเจนถนงการถซูกตรนง
กางเขนซนที่งจะมาถนงในไมขชข้า

ลก 17:26-30 ในสมนยของโนอาหย์เหตทการณย์ไดด้เปป็นมาแลด้วอยล่างไร ในสมนยของบทตร
มนทษยย์กป็จะเปป็นไปอยล่างนนนั้นดด้วย 27 เขาไดด้กสนและดรรื่ม ไดด้สมรสกนนและไดด้ยกใหด้เปป็นสามมีภรรยากนน 
จนถซงวนนนนนั้นทมีรื่โนอาหย์ไดด้เขด้าในนาวา และนลนั้าไดด้มาทล่วมลด้างผลาญเขาเสมียทนนั้งสสนั้น 28 ในสมนยของโล
ทกป็เหมรอนกนน เขาไดด้กสนดรรื่ม ซรนั้อขาย หวล่านปลผก กล่อสรด้าง 29 แตล่ในวนนนนนั้นทมีรื่โลทออกไปจากเมรองโส
โดม ไฟและกลามะถนนไดด้ตกจากฟด้ามาเผาผลาญเขาเสมียทนนั้งสสนั้น 30 ในวนนทมีรื่บทตรมนทษยย์จะมาปรากฏ
กป็เปป็นเหมรอนอยล่างนนนั้น

พระเยซซูตรคัสเปรรียบเทรียบตขอไปวขาวคันแหขงบรุตรมนรุษยตนคัรนจะเปป็นเหมพอนกคับ (1) สมคัยของ
โนอาหตและ (2) สมคัยของโลท นคัที่นคพอ การเสดป็จกลคับมาของพระองคตจะมรีลคักษณะสอดคลข้องก คับ
เหตรุการณตเหลขานคัรน ในทคัรงสองกรณรี มนรุษยตดทาเนรินชรีวริตในความชคั ที่วชข้าใหญขหลวง ในทคัรงสองกรณรี มรี



การพริพากษาในเชริงททาลายลข้างซนที่งเกริดขนรนฉคับพลคัน ในแตขละกรณรี มรีคนเพรียงกลรุขมเลป็กๆทรีที่ถซูกชขวยใหข้
รอด

พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าตขอไปวขา “ในสมคัยของโนอาหตเหตรุการณตไดข้เปป็นมาแลข้วอยขางไร ใน
สมคัยของบรุตรมนรุษยตกป็จะเปป็นไปอยขางนคัรนดข้วย” 'สมคัยของบรุตรมนรุษยต' สพที่อชคัดเจนถนงการเสดป็จกลคับ
มาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพ (หลคังสริรนยรุคเจป็ดปรี) จะมรีความคลข้ายคลนงอยขางมากในสมคัยนคัรนกคับ
ทคัศนคตริของคนสขวนมากในสมคัยของโนอาหต นอกจากความชคั ที่วชข้าอคันดกดพที่นตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ใน
ปฐมกาล 6 แลข้ว จะมรีทคัศนคตริแบบประมาทดข้วย

สมคัยนคัรนโนอาหตไดข้เทศนาเรพที่องการกลคับใจใหมขและความชอบธรรมเปป็นเวลาหนนที่งรข้อยยรีที่สริบ
ปรี ชาวโลกตขางกป็ไมขสนใจเขา พวกเขา “ไดข้กรินและดพที่ม ไดข้สมรสกคันและไดข้ยกใหข้เปป็นสามรีภรรยา
กคัน จนถนงวคันนคัรนทรีที่โนอาหตไดข้เขข้าในนาวา และนทราไดข้มาทขวมลข้างผลาญเขาเสรียทคัรงสริรน” นรีที่สพที่อชคัดเจน
วขาทคัศนคตริและการททาลายลข้างแบบเดรียวกคันจะเกริดขนรนในชขวงยรุคเจป็ดปรีโดยปริดทข้ายดข้วยการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต

ในสมคัยของโลทเหตรุการณตกป็เปป็นแบบเดรียวกคัน คนสมคัยนคัรนไมขเพรียงชคั ที่วชข้าเทขานคัรน (โดย
เฉพาะเรพที่องการรคักรขวมเพศ) แตขดข้วยการทรีที่พวกเขาไมขสนใจพระเจข้า พวกเขายคังกรินดพที่ม ซพรอขาย 
หวขานปลซูก และกขอสรข้าง เศรษฐกริจของเมพองโสโดมในขณะนคัรนรรุขงเรพองสรุดๆ ผซูข้คนใชข้ชรีวริตในความ
สนรุกสนานและความมคั ที่งคคั ที่ง โดยไมขแยแสตขอการพริพากษาของพระเจข้าทรีที่จะมาถนงเลย กระนคัรน
พระเจข้ากป็ทรงททาลายพวกเขาเสรียสริรน

“ในวคันทรีที่บรุตรมนรุษยตจะมาปรากฏกป็เปป็นเหมพอนอยขางนคัรน” มรีหลายความเหป็นทรีที่ตข้องชรีรแจง (1)
คทาทรีที่แปลวขา ปรากฏ (อาพอคาลบุพโต) เปป็นรซูปกรริยาของคทาวขา apocalypse ซนที่งถซูกแปลเปป็น 'วริวรณต' 
สริที่งทรีที่หมายถนงนรีรกป็คพอ การเปริดเผยของพระเยซซูครริสตตในการเสดป็จกลคับมาของพระองคตในวคันของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า (2) นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงสภาพฝขายศรีลธรรม ฝขายวริญญาณ และสภาพทางเศรษฐกริจใน
วคันนคัรน ความคลข้ายคลนงกคันระหวขางสมคัยของโนอาหตและสมคัยของโลทกคับสมคัยปคัจจรุบคันนคัรนกป็ชคัดเจน
เหลพอเกริน แนขนอนทรีที่เราเขข้าใกลข้เวลานคัรนแลข้ว

ลก 17:31-37 ในวนนนนนั้นคนทมีรื่อยผล่บนดาดฟด้าหลนงคาบด้าน และของของเขาอยผล่ในบด้าน อยล่า
ใหด้เขาลงมาเกป็บของนนนั้นไป และคนทมีรื่อยผล่ตามททล่งนา อยล่าใหด้เขากลนบมาเหมรอนกนน 32 จงระลซกถซง



ภรรยาของโลทนนนั้นเถสด 33 ผผด้ใดอทตสล่าหย์เอาชมีวสตของตนรอด ผผด้นนนั้นจะเสมียชมีวสต แตล่ผผด้ใดจะสผด้เสมียชมีวสต 
ผผด้นนนั้นจะไดด้ชมีวสตรอด 34 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ในครนวนนนนนั้นจะมมีชายสองคนนอนในทมีรื่นอนอนน
เดมียวกนน จะทรงรนบคนหนซรื่ง จะทรงละคนหนซรื่ง 35 ผผด้หญสงสองคนจะโมล่แปด้งดด้วยกนน จะทรงรนบคน
หนซรื่ง จะทรงละคนหนซรื่ง 36 ชายสองคนจะอยผล่ในททล่งนา จะทรงรนบคนหนซรื่ง จะทรงละคนหนซรื่ง" 
37 เขาจซงทผลถามพระองคย์วล่า "จะเกสดขซนั้นทมีรื่ไหน พระองคย์เจด้าขด้า" พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า 
"ซากศพอยผล่ทมีรื่ไหน ฝผงนกอสนทรมีจะตอมกนนอยผล่ทมีรื่นนรื่น"

เราจะเขข้าใจขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีร ไดข้กป็ตขอเมพที่อเราระลนกวขา พระเยซซูก ทาลคังตรคัสกคับพวกผซูข้ฟคังทรีที่
เปป็นยริว สริที่งทรีที่พระองคตตรคัสถนงตขอไปจนงมรีไวข้เพพที่อประโยชนตของพวกยริวในสมคัยนคัรน เราไมขควรลพมวขา
ชนอริสราเอลสขวนใหญขจะไมขยอมกลคับใจรคับเชพที่อจนกวขาจะถนงหลคังการรคับขนรนของครริสตจคักร และ
พวกเขาจะตข้องทนทรุกขตในยรุคเจป็ดปรี นรีที่เปป็นจรริงอยขางแนขนอนสทาหรคับพวกยริวทรีที่อยซูขในแผขนดรินนคัรนเมพที่อ
ถนงตอนนคัรน พระเยซซูทรงนทาเสนอเรพที่องราวตขอไปนรีร จากมรุมมองดคังกลขาว

เมพที่อพวกยริวทรีที่เชพที่อ (ซนที่งไดข้รซูข้จคักกคับพระคคัมภรีรตใหมขและคทาสอนของพระเยซซูเปป็นครคัร งแรก) 
ตระหนคักวขาจะเกริดอะไรขนรนในอริสราเอลในชขวงยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูกป็ทรงออกคทาสคัที่งตขอไปนรีร  สรรุป
งขายๆกป็คพอ พระองคตตรคัสวขา จงหนรีไปใหข้เรป็วเทขาทรีที่ททาไดข้ ในมคัทธริว 24:16 พระเยซซูตรคัสวขา จงหนรีไป
ทรีที่ภซูเขา กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ จงออกไปขข้างนอกใหข้เรป็วทรีที่สรุดเทขาทรีที่ททาไดข้ การพริพากษาทรีที่รรุนแรงกวขา
ซนที่งนขาจะเกริดจากนทรามพอของปฏริปคักษตตขอพระครริสตต ใกลข้จะมาถนงเตป็มทรีแลข้ว พระองคตตรคัสเตพอนวขา 
“จงระลนกถนงภรรยาของโลทนคัรนเถริด” นางชคักชข้าและหคันกลคับไปอคันนทาไปสซูขความพรินาศของนาง
เอง คทาก ทาชคับสทาหรคับพวกยริวทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนเมพที่อพวกเขารซูข้วขากทาลคังเกริดอะไรขนรนกป็คพอ ใหข้มรุขงหนข้าไปทรีที่
ภซูเขาเรป็วทรีที่สรุดเทขาทรีที่จะททาไดข้ เชขนเดรียวกคับโลท คนเหลขานคัรนทรีที่ในวคันนคัรนจะพยายามรคักษาชรีวริตของ
ตน อยขางทรีที่พวกเขารซูข้ก คัน จะสซูญเสรียทรุกสริที่ง คนเหลขานคัรนทรีที่ยอมสซูญเสรียตคัวเองเพราะเหป็นแกขพระ
ครริสตตกป็จะถซูกพริทคักษตรคักษาไวข้ในวคันนคัรน

บรริบททรีที่อยซูขตริดกคันดทาเนรินตขอไป (เหตรุการณตตขางๆเปป็นเรพที่องของพวกอริสราเอลในชขวงยรุคเจป็ด
ปรี และตรงนรีร ไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับการรคับขนรน) คพนวคันนคัรนทรีที่วขานขาจะหมายถนง วคันคพนอคันมพดมริด
แหขงยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงบรรยายถนงเหตรุการณตปกตริทคั ที่วไปสามเหตรุการณตทรีที่วขาหนนที่งในสองคนจะ



 “ถซูกเอาตคัวไป สขวนอรีกคนถซูกปลขอยทริรงไวข้” (สองคนบนเตรียง สองคนโมขแปข้งดข้วยกคัน และสองคน
ทรีที่ททางานในทรุขงนา) กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เขข้าใจเรพที่องราวทคัรงหมดนรีรอยซูขในขข้อ 37 พวกสาวกถามวขา “จะเกริด
ขนรนทรีที่ไหน พระองคตเจข้าขข้า” นคั ที่นคพอ พวกเขาจะถซูกพาตคัวไปทรีที่ไหน คทาตอบทรีที่เปป็นลางของพระเยซซูกป็
คพอ “ซากศพอยซูขทรีที่ไหน ฝซูงนกอรินทรรีจะตอมกคันอยซูขทรีที่นคัที่น” บรริบทบขงบอกชคัดเจนถนงการพริพากษาทรีที่
เปป็นหายนะครคัร งใหญข ขข้อบขงชรีร เพริที่มเตริมอยซูขในวริวรณต 19:17,21 ฉากหลคังของเหตรุการณตในตอนนคัรนคพอ
อารมาเกดโดนและซากศพทรีที่กองเกลพที่อนกลาด พวกนกทรีที่กรินซากศพจะถซูกพระเจข้าใชข้ใหข้ไปเกป็บ
กวาดซากศพเหลขานคัรน นรีที่นขาจะใชขสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงตรงนรีร  คนเหลขานคัรน 'ทรีที่ถซูกพาตคัวไป' ใน
บรริบทนรีรคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่จะพรินาศในวคันนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขามคันจะเปป็นชขวงเวลาแหขงการพริพากษา
ครคัร งใหญขในอริสราเอลเมพที่อปฏริปคักษตตขอพระครริสตตหคันมาลข้างแคข้นชนชาตริอริสราเอลกขอนหนข้าการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตและสงครามอารมาเกดโดน

ภาพรวมทรีที่ใหญขกวขากป็คพอ พระเยซซูก ทาลคังตรคัสสอนพวกสาวกถนงเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรน
กขอนการมาถนงของอาณาจคักรของพระเจข้า สมคัยนคัรนจะเปป็นเหมพอนสมคัยของโนอาหตและโลท แตขการ
พริพากษา (โดยเฉพาะสทาหรคับคนเหลขานคัรนในอริสราเอลในชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรี) จะรรุนแรงยริที่ง
นคัก คทาสคัที่งของพระเยซซูสทาหรคับพวกยริวทรีที่เชพที่อในวคันนคัรนกป็คพอ ใหข้เฝข้าระวคังและเตรรียมตคัวพรข้อมทรีที่จะ
หนรีการพริพากษานคัรนซนที่งจะตกลงบนกรรุงเยรซูซาเลป็มเปป็นพริเศษในวคันนคัรน

*****
ภนพรวมของลลกน 18: บทททที่สดิบแปดของลถูกานสาเสนอหกเหตบุการณย์ในการรดับใชว้ชย่วงทว้าย

ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา: (1) คสาอบุปมาเรชที่องผถูว้พดิพากษาอธรรม (2) คสาอบุปมาเรชที่องคนฟารดิสท
และคนเกป็บภาษท (3) การททที่พระเยซถูทรงตว้อนรดับเดป็กๆ (4) เรชที่องขบุนนางหนบุย่มผถูว้รสที่ารวย (5) การททที่พระ
เยซถูตรดัสลย่วงหนว้าถซงการสดิขึ้นพระชนมย์ของพระองคย์ (6) และการรดักษาชายตาบอดคนหนซที่ง

ลก 18:1-5 พระองคย์ตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซรื่งใหด้เขาฟนงเพรรื่อสอนวล่า คนทนนั้งหลายควร
อธสษฐานอยผล่เสมอ ไมล่อล่อนระอาใจ 2 พระองคย์ตรนสวล่า "ในนครหนซรื่งมมีผผด้พสพากษาคนหนซรื่งทมีรื่มสไดด้
เกรงกลนวพระเจด้า และมสไดด้เหป็นแกล่มนทษยย์ 3 ในนครนนนั้นมมีหญสงมล่ายคนหนซรื่งมาหาผผด้พสพากษาผผด้นนนั้น
พผดวล่า `ขอแกด้แคด้นศนตรผของขด้าพเจด้าใหด้ขด้าพเจด้าเถสด' 4 ฝล่ายผผด้พสพากษานนนั้นไมล่ยอมทลาจนชด้านาน แตล่



ภายหลนงเขานซกในใจวล่า `แมด้วล่าเราไมล่เกรงกลนวพระเจด้าและไมล่เหป็นแกล่มนทษยย์ 5 แตล่เพราะแมล่มล่ายคน
นมีนั้มากวนเราใหด้ลลาบาก เราจะแกด้แคด้นใหด้เขา เพรรื่อมสใหด้นางมารบกวนบล่อยๆใหด้เรารลาคาญใจ'"

เวลาหรพอสถานทรีที่มริไดข้ถซูกระบรุอยขางเจาะจง แตขเหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นชขวงปลายในการรคับใชข้
ของพระเยซซู ในเวลานคัรน “พระองคตตรคัสคทาอรุปมาเรพที่องหนนที่งใหข้เขาฟคังเพพที่อสอนวขา คนทคัรงหลายควร
อธริษฐานอยซูขเสมอ ไมขอขอนระอาใจ” คทาอรุปมานรีรถซูกเกรริที่นนทาพรข้อมกคับบทเรรียนของมคัน คทากรริยา 
“อธริษฐาน” ถซูกนทาเสนอในรซูปปคัจจรุบคันกาลและประธานถซูกกระททา บทเรรียนนรีร จนงมรีความหมายวขา 
'คนทคัรงหลายควรอธดิษฐานอยย่างตย่อเนชที่องเสมอ' คทาทรีที่แปลวขา อล่อนระอาใจ (เอป็คคาเคะโอ) มรีความ
หมายวขา 'เหนพที่อยลข้า' 'หมดแรง' หรพอ 'ลข้มเหลว' ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา เราควรอธริษฐานตขอ
ไปเรพที่อยๆเกรีที่ยวกคับเรพที่องๆหนนที่งและไมขเลริกลข้มไปเมพที่อคทาตอบไมขไดข้มาในทคันทรี

เพพที่อจรุดประสงคตดคังกลขาว พระเยซซูจนงทรงเลขาเรพที่องหนนที่งเกรีที่ยวกคับผถูว้พดิพากษาคนหนนที่งในเมพองๆ
หนนที่ง (ในเมพองของยริวแตขละเมพองซนที่งมรีผซูข้ชายมากกวขาหนนที่งรข้อยยรีที่สริบคน จะมรี 'สภาซานเฮดรริน' ทรีที่
ประกอบดข้วยชายยรีที่สริบสามคน ในหมซูขบข้านๆหนนที่งทรีที่มรีผซูข้ชายนข้อยกวขาหนนที่งรข้อยยรีที่สริบคน จะมรีผซูข้
พริพากษาสามคนทรีที่ถซูกแตขงตคัรงไวข้ เหป็นไดข้ชคัดวขามคันเปป็นแบบนคัรนตรงนรีร  ชายผซูข้นรีรทคัรงไมขเกรงกลคัว
พระเจข้าและกป็ไมขเหป็นแกขหนข้ามนรุษยต หญริงมขายคนหนนที่งในหมซูขบข้านนรีรมรีเรพที่องทรุกขตรข้อนกคับอรีกคนและ
นทาเรพที่องนคัรนไปบอกผซูข้พริพากษาคนนรีร  โดยขอใหข้เขาตคัดสรินความใหข้ คทาทรีที่แปลวขา แกด้แคด้น (เอป็คดดิเคะ
โอ) จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขาการแกข้ตขาง ผซูข้พริพากษาคนนรีร ไมขแยแสนาง อยซูขพคักหนนที่ง เขายคังกลข้ายอม
รคับกคับตคัวเองวขา “เพราะหญริงมขายคนนรีรมากวนเราใหข้ลทาบาก เราจะแกข้แคข้นใหข้เขา เพพที่อมริใหข้นางมา  
รบกวนบขอย ๆ ใหข้เรารทาคาญใจ”

ลก 18:6-8 และองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "จงฟนงคลาทมีรื่ผผด้พสพากษาอธรรมนมีนั้ไดด้
พผด 7 พระเจด้าจะไมล่ทรงแกด้แคด้นใหด้คนทมีรื่พระองคย์ไดด้ทรงเลรอกไวด้ ผผด้รด้องถซงพระองคย์ทนนั้งกลางวนน
กลางครนหรรอ พระองคย์จะอดพระทนยไวด้ชด้านานหรรอ 8  เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า พระองคย์จะทรง
แกด้แคด้นใหด้เขาโดยเรป็ว แตล่เมรรื่อบทตรมนทษยย์มา ทล่านจะพบความเชรรื่อในแผล่นดสนโลกหรรอ"

หลคังจากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงนทาเสนอการประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีร  กขอนอพที่นเลยพระองคตมริไดข้
ก ทาลคังเปรรียบวขาพระเจข้าทรงเปป็นเหมพอนผซูข้พริพากษาอธรรมคนนรีร  แตขโดยการเปรรียบใหข้เหป็นความตขาง 



พระองคตทรงเสนอประเดป็นวขา หากผซูข้พริพากษาอธรรมคนนรีร ยคังใสขใจตขอคนๆหนนที่งทรีที่มาขอความชขวย
เหลพอตลอด “พระเจข้าจะไมขทรงแกข้แคข้นใหข้คนทรีที่พระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้ ผซูข้รข้องถนงพระองคตทคัรงกลาง
วคันและกลางคพนหรพอ พระองคตจะอดพระทคัยไวข้ชข้านานหรพอ” คทาทรีที่แปลวขา เลรอกไวด้ (เอป็คเลป็คทอส) 
ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา 'ทรีที่ถซูกเลพอกไวข้' ในบรริบทนรีรหมายถนงประชากรของพระเจข้าโดยทคั ที่วไป

ความจรริงทรีที่สทาคคัญของคทาอรุปมานรีรกป็ชคัดเจน พระเจข้าทรงใสขพระทคัยตขอคนเหลขานคัรนทรีที่มาเขข้า
เฝข้าพระองคตเรพที่อยๆโดยการอธริษฐาน ถนงแมข้วขาในตอนแรกพระองคตไมขทรงตอบกป็ตาม หากผซูข้
พริพากษาทรีที่เปป็นคนอธรรมอยขางเปริดเผยยอมชขวยเหลพอคนๆหนนที่งทรีที่มาขอใหข้เขาชขวยตลอด พระเจข้าผซูข้
ชอบธรรมจะยริที่งทรงตอบมากกวขานคัรนสคักเทขาใด พระเจข้าในพระปคัญญาและอทานาจเดป็ดขาดสซูงสรุด
ของพระองคตอาจทรง “อดพระทคัยไวข้ชข้านาน” ก คับเรา กระนคัรน เรากป็ “ควรอธริษฐานอยซูขเสมอ ไมข
อขอนระอาใจ” บทเรรียนงขายๆกป็คพอ การอธริษฐานตขอไปเรพที่อยๆ อยขาลข้มเลริก วลรีสรุดทข้าย “พระองคตจะ
ทรงแกข้แคข้นใหข้เขาโดยเรป็ว” อาจไมขเกรีที่ยวกคับวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าจะทรงตอบคทาอธริษฐานเมชที่อไร
มากเทขากคับวขาพระองคตจะตอบอยย่างไร ถนงแมข้พระองคตอาจทรงอดพระทคัยไวข้ชข้านานในการตอบคทา
อธริษฐาน แตขเมพที่อพระองคตทรงตอบ มคันกป็มคักมาแบบรวดเรป็ว

คทาอรุปมา/บทเรรียนนรีรปริดทข้ายดข้วยความเหป็นแบบเปป็นปรริศนาของพระเยซซูทรีที่วขา “แตขเมพที่อบรุตร
มนรุษยตมา ทขานจะพบความเชพที่อในแผขนดรินโลกหรพอ” ถนงแมข้บางคนอาจพยายามนทาคทาตรคัสนรีร ไป
ประยรุกตตใชข้ในเชริงอวสานกาล แตขความหมายของมคันนขาจะเปป็นแบบทคั ที่วๆไปมากกวขา การอธริษฐาน
ตขอไปเรพที่อยๆเหมพอนอยขางทรีที่คทาอรุปมานรีร ไดข้สอนไวข้กป็จะกลายเปป็นความเชพที่อทรีที่เพริที่มมากขนรน บางทรีพระ
เยซซูอาจทรงถามคทาถามนรีรอยขางเหนพที่อยพระทคัยเกรีที่ยวกคับการเสดป็จกลคับมาของพระองคต เมพที่อถนงตอน
นคัรนพระองคตจะทรงพบความเชพที่อเชขนนคัรนซนที่งจทาเปป็นสทาหรคับการอธริษฐานอยขางตขอเนพที่องไหม

ลก 18:9-14 สลาหรนบบางคนทมีรื่ไวด้ใจในตนวเองวล่าเปป็นคนชอบธรรม และไดด้ดผถผกคนอรรื่นนนนั้น
พระองคย์ตรนสคลาอทปมานมีนั้วล่า 10 "มมีชายสองคนขซนั้นไปอธสษฐานในพระวสหาร คนหนซรื่งเปป็นพวกฟารส
สมี และคนหนซรื่งเปป็นพวกเกป็บภาษมี 11 คนฟารสสมีนนนั้นยรนนซกในใจของตนอธสษฐานวล่า `ขด้าแตล่พระเจด้า 
ขด้าพระองคย์ขอบพระคทณพระองคย์ ทมีรื่ขด้าพระองคย์ไมล่เหมรอนคนอรรื่นซซรื่งเปป็นคนฉด้อโกง คนอธรรม 
และคนลล่วงประเวณมี และไมล่เหมรอนคนเกป็บภาษมีคนนมีนั้ 12 ในสนปดาหย์หนซรื่งขด้าพระองคย์ถรออดอาหาร



สองหน และของสารพนดซซรื่งขด้าพระองคย์หาไดด้ ขด้าพระองคย์ไดด้เอาสสบชนกหนซรื่งมาถวาย' 13 ฝล่ายคน
เกป็บภาษมีนนนั้นยรนอยผล่แตล่ไกล ไมล่แหงนดผฟด้า แตล่ตมีอกของตนวล่า `ขด้าแตล่พระเจด้า ขอทรงโปรดพระ
เมตตาแกล่ขด้าพระองคย์ผผด้เปป็นคนบาปเถสด' 14 เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า คนนมีนั้แหละเมรรื่อกลนบลงไปยนง
บด้านของตนกป็นนบวล่าชอบธรรมยสรื่งกวล่าอมีกคนหนซรื่งนนนั้น เพราะวล่าททกคนทมีรื่ยกตนวขซนั้นจะตด้องถผกเหยมียด
ลง แตล่ททกคนทมีรื่ไดด้ถล่อมตนวลงจะตด้องถผกยกขซนั้น"

อรีกครคัร งทรีที่ลซูกาบคันทนกลขวงหนข้าถนงใจความหลคักของคทาอรุปมาหนนที่ง เปข้าหมายทรีที่ชคัดเจนของ
พระเยซซูกป็คพอ พวกฟารริสรีทรีที่เยขอหยริที่งและชอบธรรมในสายตาของตน พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จนงทรง
บขงบอกวขาคทาอรุปมานรีรมรีเปข้าหมายทรีที่ “บางคนทรีที่ไวข้ใจในตคัวเองวขาเปป็นคนชอบธรรม และไดข้ดซูถซูกคน
อพที่นนคัรน” ในการททาเชขนนคัรน พระองคตไมขเพรียงใหข้คทาจทากคัดความเกรีที่ยวกคับพวกฟารริสรีอยขางชคัดเจน
เทขานคัรน แตขรวมถนงพวกนคักศาสนามากมายจนถนงทรุกวคันนรีรดข้วย พวกเขา (1) ไวข้ใจในตคัวเอง (2) พวก
เขาคริดวขาตคัวเองเปป็นคนชอบธรรม และ (3) พวกเขาดซูถซูกคนอพที่น

เพพที่อบรรลรุจรุดประสงคตดคังกลขาว พระเยซซูจนงทรงเลขาเรพที่องๆหนนที่งเกรีที่ยวกคับชายสองคนทรีที่ขนรนไป
ยคังพระวริหารเพพที่ออธริษฐาน คนหนนที่งเปป็นฟารริสรี สขวนอรีกคนเปป็นคนเกป็บภาษรี ฝขายหลคังไมขเพรียงถซูกมอง
วขาเปป็นพวกชนชคัรนตทที่าเทขานคัรน แตขยคังเปป็นคนคดโกงทรีที่ททางานรขวมกคับพวกโรมในฐานะเปป็นคนรคับจข้าง
เกป็บภาษรีดข้วย กลขาวสคัรนๆกป็คพอ เขาถซูกดซูถซูก ในทางตรงกคันขข้าม พวกฟารริสรีมองวขาตคัวเองเปป็นชนชคัรน
สซูงในสคังคมของพวกยริว ไมขเพรียงเพราะการยนดมคั ที่นในหลคักศาสนายริวอยขางเครขงครคัดเทขานคัรน แตข
เพราะการทรีที่พวกเขาคริดวขาตนมรีหลคักศรีลธรรมทรีที่เหนพอกวขาดข้วย

เมพที่อเหป็นถนงภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันดคังกลขาว ฟารริสรีคนนรีร จนงยพนและอธริษฐานอยขางนขาเลพที่อมใส โดย
เตพอนความจทาพระเจข้าถนงความเหนพอกวขาของเขาเมพที่อเทรียบกคับคนเกป็บภาษรีผซูข้นรีรทรีที่ยพนขข้างๆซนที่งเปป็นทรีที่
เกลรียดชคัง การโอข้อวดในความชอบธรรมของตนจนงปรากฏชคัดเจนเมพที่อเขาขอบครุณพระเจข้าวขาเขาไมข
ไดข้เปป็นคนฉข้อโกง คนอธรรม หรพอเปป็นคนลขวงประเวณรี “และไมขเหมพอนคนเกป็บภาษรีคนนรีร ” ซนที่งสพที่อ
วขาคนเกป็บภาษรีคนนรีรอาจมรีความผริดในเรพที่องขข้างบนทคัรงหมด นอกจากนรีร  ฟารริสรีคนนรีร ยคังเตพอนความจทา
พระเจข้าอยขางเยขอหยริที่งดข้วยวขา เขาอดอาหารสองครคัร งตขอสคัปดาหตและถวายสริบชคักหนนที่งจากทรุกสริที่ง เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูมริไดข้ทรงวริจารณตการปฏริบคัตริตขางๆของฟารริสรีคนนรีร  แตขทรงวริจารณต
ทคัศนคตริของเขามากกวขา เขาเปป็นคนชอบธรรมในสายตาตคัวเอง ฟารริสรีทรีที่โอข้อวดคนนรีร เปป็นแบบอยขาง



ทรีที่ชคัดเจนของพวกคนใหญขคนโตแหขงอริสราเอลในสมคัยนคัรน ถนงแมข้ภายนอกพวกเขาดซูนขาเลพที่อมใส แตข
พวกเขากป็ชอบธรรมในสายตาตคัวเองและเปป็นคนเยขอหยริที่ง มคันแสดงออกมาเปป็นใจทรีที่แขป็งกระดข้าง
และการแยกตคัวออกจากพระเจข้า

ในทางกลคับกคัน คนเกป็บภาษรีผซูข้นรีร  ซนที่งขนรนชพที่อในเรพที่องวริธรีปฏริบคัตริทรีที่มริชอบ กลคับไมขกลข้าเงยหนข้า
มองดซูฟข้าดข้วยความถขอมใจและการกลคับใจใหมขอยขางเหป็นไดข้ชคัด ดข้วยความอคับอาย การถซูกฟข้องใจ 
และความรซูข้สนกผริด เขาไดข้แตขกข้มหนข้าและรข้องออกมาวขา “ขข้าแตขพระเจข้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแกข
ขข้าพระองคตผซูข้เปป็นคนบาปเถริด” (การตรีอกของตนนขาจะเปป็นการแสดงออกถนงความโศกเศรข้าโดยไมข
ไดข้ตคัรงใจ เขารซูข้วขาเขามรีความผริดจทาเพาะพระพคักตรตพระเจข้าและเปป็นทรุกขตโศกเพราะเรพที่องนคัรน ความ
เสรียใจตามอยขางพระเจข้าเพราะความบาปของเขาจนงปรากฏชคัดเจน)

พระเยซซูทรงประกาศวขา คนเกป็บภาษรีผซูข้มรีความผริดคนนรีรตขางหากทรีที่กลคับบข้านไปแลข้วถซูกนคับวขา
ชอบธรรม เขาซนที่ง (1) ในการกลคับใจใหมขอยขางแทข้จรริง และ (2) ความเชพที่ออคันแทข้จรริงไดข้มาหา
พระเจข้าเพพที่อขอพระเมตตา (และกป็สพที่อถนงความรอดดข้วย) พระเยซซูทรงสพที่ออยขางชคัดเจนวขา คนเกป็บ
ภาษรีคนนรีรตขางหากทรีที่เปป็นทรีที่ชอบพระทคัยพระเจข้า และไมขใชขคนฟารริสรีทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรม 
นอกจากนรีร  พระองคตทรงสพที่อวขาคทาอธริษฐานทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขและความเชพที่อในสขวนของ
คนเกป็บภาษรีผซูข้นรีร กป็เพรียงพอแลข้วสทาหรคับความรอด พระองคตตรคัสปริดทข้ายดข้วยบทเรรียนทรีที่ทริ ที่มแทงใ
จ “เพราะวขาทรุกคนทรีที่ยกตคัวขนรนจะตข้องถซูกเหยรียดลง แตขทรุกคนทรีที่ไดข้ถขอมตคัวลงจะตข้องถซูกยกขนรน” 
แทข้จรริงทรีที่ “พระเจข้าทรงตขอสซูข้ผซูข้ทรีที่หยริที่งจองหอง แตขทรงประทานพระครุณแกขคนทรีที่ใจถขอม” (ยากอบ 
4:6) ดซู มคัทธริว 23:12 ดข้วย ภาพทรีที่ขคัดแยข้งกคันเองของความเชพที่อแบบครริสเตรียนจนงถซูกนทาเสนอ ความ
ชอบธรรมในสายตาตคัวเองจรริงๆแลข้วกป็เปป็นการอธรรม ขณะทรีที่การกลคับใจใหมขจากความบาปและ
ความเชพที่อในพระเจข้าผซูข้ทรงพระเมตตากลคับนทามาซนที่งความชอบธรรมทรีที่แทข้จรริง

ลก 18:15-17 แลด้วเขาอทด้มทารกมาหาพระองคย์ เพรรื่อจะใหด้พระองคย์ทรงถผกตด้องทารกนนนั้น 
แตล่เหลล่าสาวกเมรรื่อเหป็นเขด้ากป็หด้ามเขา 16 แตล่พระเยซผทรงเรมียกเขามา แลด้วตรนสวล่า "จงยอมใหด้เดป็ก
เลป็กๆเขด้ามาหาเรา อยล่าหด้ามเขาเลย เพราะวล่าอาณาจนกรของพระเจด้ายล่อมเปป็นของคนเชล่นเดป็กเหลล่า
นนนั้น 17 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ผผด้หนซรื่งผผด้ใดมสไดด้รนบอาณาจนกรของพระเจด้าเหมรอนเดป็ก
เลป็กๆ ผผด้นนนั้นจะเขด้าในอาณาจนกรนนนั้นไมล่ไดด้"



เหป็นไดข้ชคัดวขาในขณะเดรียวกคัน (และบรริบทเดรียวกคันดข้วย) บางคนไดข้นทาพวกเดป็กทารกมาหา
พระองคต โดยปรารถนาใหข้พระองคตทรงถซูกตข้องทารกเหลขานคัรน (ไมขมรีบรรยายไวข้วขาพวกเขาตข้องการ
ใหข้พระองคตทรงถซูกตข้องเพราะเหตรุใด อยขางไรกป็ตาม สริที่งหนนที่งทรีที่ชคัดเจนกป็คพอวขา พวกเขาไมขไดข้มาเพพที่อ
ใหข้พระเยซซูทรงประพรมนทราบนเดป็กเหลขานคัรน) พวกสาวกซนที่งอาจคริดวขาพระเยซซูคงไมขตข้องการถซูก
รบกวนโดยไมขจทาเปป็น จนงตขอวขาพขอแมขของเดป็กเหลขานคัรน

กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจบทเรรียนนรีรถซูกพบในบรริบททรีที่มากขอนหนข้า ไมขใชขพวกคนใหญขคน
โตทรีที่เครขงศาสนาทรีที่จะไดข้อยซูขในอาณาจคักรแหขงสวรรคต แตขเปป็นพวกคนใจถขอม เชขน เดป็กเลป็กๆเหลขานรีร  
ตขางหาก พระเยซซูจนงทรงเรรียกพขอแมขเดป็กซนที่งถซูกตทาหนริ (และเดป็กๆเหลขานคัรนมาดข้วย) และตรคัสวขา “จง
ยอมใหข้เดป็กเลป็กๆเขข้ามาหาเรา อยขาหข้ามเขาเลย เพราะวขาอาณาจคักรของพระเจข้ายขอมเปป็นของคนเชขน
เดป็กเหลขานคัรน” คทาทรีที่แปลวขา ยอม (อาฟดิเอมดิ) ในบรริบทนรีร จรริงๆแลข้วหมายความวขา ‘อนรุญาต’ สริที่งทรีที่
พระเยซซูก ทาลคังสอนอยซูขนรีร ไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับการทรีที่เดป็กเลป็กๆไดข้รคับความรอดหรพอรคับบคัพตริศมา 
แตขบทเรรียนของพระองคตนคัรนกป็งขายๆ ตขางจากรซูปแบบของการชอบธรรมในสายตาตคัวเองแบบเยขอ
หยริที่งของศาสนายริวซนที่งแพรขหลายในสมคัยนคัรน อาณาจคักรของพระเจข้าจะถซูกอยซูขอาศคัยโดยคนเหลขานคัรน
ทรีที่มรีฐานะตทที่าตข้อยซนที่งแสดงใหข้เหป็นเปป็นภาพโดยเดป็กเลป็กๆเหลขานรีร

ประเดป็นนรีร ยริที่งถซูกสพที่อชคัดเจนยริที่งขนรนเมพที่อพระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เราบอกความจรริงแกขทขานทคัรง
หลายวขา ผซูข้หนนที่งผซูข้ใดมริไดข้รคับอาณาจคักรของพระเจข้าเหมพอนเดป็กเลป็กๆ ผซูข้นคัรนจะเขข้าในอาณาจคักรนคัรนไมข
ไดข้” ความจรริงอคันยริที่งใหญขขข้อนรีรถซูกบรรยายเปป็นภาพในตคัวคนเกป็บภาษรีคนนคัรนในหลายขข้อกขอนหนข้า
นรีร  เฉพาะคนเหลขานคัรนทรีที่ยอมกลคับใจใหมขดข้วยความถขอมใจตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้าดข้วยความเชพที่อ
อคันเรรียบงขายในพระองคตเทขานคัรนทรีที่จะเขข้าในอาณาจคักรนคัรน (นคัที่นคพอ สวรรคต) บทเรรียนนรีรสอนเกรีที่ยวกคับ
การกลคับใจใหมข ความถขอมใจ และความเชพที่ออคันเรรียบงขาย มคันเปป็นการตทาหนริรซูปแบบทรีที่ชอบธรรม
ในสายตาตนเอง และทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างของศาสนายริวซนที่งแพรขหลายในขณะนคัรน

ลก 18:18-23 มมีขทนนางผผด้หนซรื่งทผลถามพระองคย์วล่า "ทล่านอาจารยย์ผผด้ประเสรสฐ ขด้าพเจด้าจะ
ทลาประการใดจซงจะไดด้ชมีวสตนสรนนดรย์เปป็นมรดก" 19 พระเยซผตรนสถามคนนนนั้นวล่า "ทล่านเรมียกเราวล่า
ประเสรสฐทลาไม ไมล่มมีใครประเสรสฐเวด้นแตล่พระเจด้าองคย์เดมียว 20 ทล่านรผด้จนกพระบนญญนตสแลด้วซซรื่งวล่า 
`อยล่าลล่วงประเวณมีผนวเมมียเขา อยล่าฆล่าคน อยล่าลนกทรนพยย์ อยล่าเปป็นพยานเทป็จ จงใหด้เกมียรตสแกล่บสดา



มารดาของตน'" 21 คนนนนั้นจซงทผลวล่า "ขด้อเหลล่านมีนั้ขด้าพเจด้าไดด้ถรอรนกษาไวด้ตนนั้งแตล่เปป็นเดป็กๆมา" 22 เมรรื่อ
พระเยซผทรงไดด้ยสนอยล่างนนนั้นพระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านยนงขาดสสรื่งหนซรื่ง จงไปขายบรรดาสสรื่งของ
ซซรื่งทล่านมมีอยผล่และแจกจล่ายใหด้คนอนาถา ทล่านจซงจะมมีทรนพยย์สมบนตสในสวรรคย์ แลด้วจงตามเรามา" 

23 แตล่เมรรื่อเขาไดด้ยสนอยล่างนนนั้นกป็เปป็นททกขย์นนก เพราะเขาเปป็นคนมนรื่งมมีมาก
เชขนเดรียวกคับทรีที่เกริดขนรนในหลายบทในหนคังสพอลซูกา พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงดลใจลซูกาใหข้

ใสขเหตรุการณตตขางๆและคทาอรุปมาตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคันไวข้ดข้วยกคัน ไมขสทาคคัญวขาเหตรุการณตนรีร เกริดขนรนใน
ชขวงเวลาเดรียวกคันหรพอไมข สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขา ลซูกาใสขเรพที่องนรีร ไวข้ในบรริบทเดรียวกคับ (1) คทาอรุปมาเรพที่อง
หญริงมขายทรีที่เปป็นทรุกขตรข้อน (2) คนฟารริสรีและคนเกป็บภาษรีคนนคัรน และ (3) เหตรุการณตทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับ
เดป็กเลป็กๆ ในแตขละกรณรี บทเรรียนกป็คพอวขา พระเจข้าทรงพอพระทคัยกคับความเชพที่ออคันถขอมใจ และ
ไมขใชขการชอบธรรมในสายตาตคัวเอง ในบรริบทเดรียวก คันนคัรน ลซูกาบคันทนกเรพที่องราวตขอไปนรีร  (ซนที่งเหป็น
ไดข้ชคัดวขาไมขใชขคทาอรุปมา)

ขรุนนาง (หนรุขม) ผซูข้รทที่ารวยคนหนนที่ง ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นคนทรีที่มรีทรคัพยตสรินเงรินทองและเปป็นคน
สทาคคัญ ไดข้มาหาพระเยซซูและถามวขา “ทขานอาจารยตผซูข้ประเสรริฐ ขข้าพเจข้าจะททาประการใดจนงจะไดข้
ชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมรดก” คนหนรุขมทรีที่คริดวขาตคัวเองแนขคนนรีร  โดยการถามคทาถามนรีร  จนงเผยใหข้เหป็นถนง
การขาดการแยกแยะฝขายวริญญาณของตน จรุดสนใจของเขาอยซู ขทรีที่วขาเขาสามารถทสาอะไรไดข้เพพที่อทรีที่จะ
ไดข้รคับชรีวริตนริรคันดรต ทคัศนคตริทรีที่เยขอหยริที่งและคริดวขาตคัวเองชอบธรรมแบบเดรียวกคับของฟารริสรีคนนคัรนทรีที่
พระวริหารจนงปรากฏชคัดเจน พระเยซซูจนงทรงตอบเขาอยขางอข้อมๆและเปป็นปรริศนา พระองคตทรง
ตทาหนริเขาอยขางมรีชคัรนเชริง โดยตรคัสถามวขาททาไมเขาถนงเรรียกพระองคตวขา ผซูข้ประเสรริฐ โดยระบรุวขาไมขมรีผซูข้
ใดประเสรริฐยกเวข้นพระเจข้า (เหป็นไดข้ชคัดจากคทาตอบแบบอข้อมๆของพระองคตวขาพระองคตมริไดข้ทรง
เหป็นอกเหป็นใจชายผซูข้นรีร เลย) จากนคัรนพระองคตจนงทรงเตพอนความจทาชายหนรุขมทรีที่อวดเกขงคนนรีรถนง
บคัญญคัตริหข้าขข้อจากบคัญญคัตริสริบประการ ชายผซูข้นรีรประกาศอยขางโอข้อวดในความชอบธรรมของตนวขา
เขาไดข้ถพอรคักษาบคัญญคัตริเหลขานรีร ไดข้ทรุกขข้อตคัรงแตขเขายคังเปป็นเดป็ก เชขนเดรียวกคับฟารริสรีคนนคัรนในพระวริหาร
เขากป็เปป็นโรคชอบธรรมในสายตาตคัวเองเหมพอนกคัน หากไมขใชขเพราะเรพที่องอพที่นแลข้ว ชายผซูข้นรีร กป็มรีความ
ผริดแนขนอนในเรพที่องการเปป็นพยานเทป็จอยขางนข้อยกป็สคักครคัร งในชรีวริตของเขา กระนคัรนเขากป็ยคังคริดวขาตคัว
เองชอบธรรมอยซูขดรี



คทาตอบของพระเยซซูเปป็นสริที่งทรีที่ชายผซูข้นรีร ไมขอยากไดข้ยริน หลคักๆแลข้วกป็คพอ พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้เขา
ถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระพคักตรตพระเจข้า จากนคัรนกป็ตามพระองคตไป พระเยซซูมริไดข้ก ทาลคังสอนวขาหนทาง
ทรีที่นทาไปสซูขชรีวริตนริรคันดรตนคัรนเปป็นมาโดยการขายทรคัพยตสริที่งของทรีที่ตนมรีและแจกจขายใหข้สาธารณะกรุศล 
แตขบทเรรียนทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอวขา ชายทรีที่คริดวขาตคัวเองชอบธรรมคนนรีรจทาเปป็นตข้องถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระ
พคักตรตพระเจข้าเพพที่อทรีที่จะไดข้พบพระครุณในสายพระเนตรของพระเจข้า พระเจข้าไมขทรงประทคับใจกคับ
การชอบธรรมในสายตาตนเอง ดซู อริสยาหต 64:6

ลก 18:24-25 เมรรื่อพระเยซผทอดพระเนตรเหป็นเขาเปป็นททกขย์นนก พระองคย์จซงตรนสวล่า "คน
มนรื่งมมีจะเขด้าในอาณาจนกรของพระเจด้ากป็ยากจรสงหนา 25 เพราะวล่าตนวอผฐจะรอดรผเขป็มกป็งล่ายกวล่าคน
มนรื่งมมีจะเขด้าในอาณาจนกรของพระเจด้า"

นคัที่นไมขใชขสริที่งทรีที่ขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีรอยากไดข้ยริน เขาจากไปอยขางโศกเศรข้า ในบรริบท
นคัรน พระเยซซูทรงออกความเหป็นวขา “คนมคั ที่งมรีจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้ากป็ยากจรริงหนา” มคัน
ไมขใชขเรพที่องทรีที่เปป็นไปไมขไดข้ทรีที่คนรวยจะไดข้รคับความรอด แตขการถขอมตคัวลงตขอเบพรองพระพคักตรต
พระเจข้าดข้วยการกลคับใจใหมขและความเชพที่ออคันเรรียบงขายกป็เปป็นสริที่งจทาเปป็นทรีที่พวกคนมคั ที่งมรีสขวนใหญขไมข
อยากจะททา

ในบรริบทเดรียวกคันนรีร  พระเยซซูตรคัสคทาสรุภาษริตหนนที่งทรีที่เปป็นความจรริง “เพราะวขาตคัวอซูฐจะรอดรซู
เขป็มกป็งขายกวขาคนมคั ที่งมรีจะเขข้าในอาณาจคักรของพระเจข้า” ความหมายกป็ชคัดเจน มคันไมขใชขเรพที่องงขายเลยทรีที่
คนรวยจะรคับความรอด มคันเปป็นไปไดข้ แตขไมขนขาจะเกริดขนรน บางคนเชพที่อวขา “รซูเขป็ม” ทรีที่วขานรีร อาจเปป็น
ประตซูทรีที่เปริดตอนกลางคพนซนที่งอยซู ขในประตซูใหญขของเมพองอรีกทรี การทรีที่อซูฐสคักตคัวจะเขข้าประตซูนรีร ไดข้นคัรน 
มคันกป็ตข้องยขอตคัวลงบนเขขาของมคันและคลานเขข้าไป ลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่ดพรอรคัรนของอซูฐกป็ททาใหข้พวก
มคันไมขอยากททาเชขนนคัรน ในแบบเดรียวกคัน ลคักษณะเฉพาะตคัวทรีที่เยขอหยริที่งและชอบธรรมในสายตาตคัว
เองของพวกคนรวยแหขงโลกนรีรกป็ททาใหข้พวกเขาสขวนใหญขไมขอยากกลคับใจมาหาพระครริสตตอยขาง
แทข้จรริง

ลก 18:26-27 ฝล่ายคนทนนั้งหลายทมีรื่ไดด้ยสนจซงวล่า "ถด้าอยล่างนนนั้นใครจะรอดไดด้" 27 แตล่พระองคย์
ตรนสวล่า "สสรื่งทมีรื่มนทษยย์ทลาไมล่ไดด้ พระเจด้าทรงกระทลาไดด้"



พวกสาวกเขข้าใจถนงความหมายทรีที่พระเยซซูตข้องการจะสพที่อ พวกเขาจนงตอบกลคับดข้วยความ
อคัศจรรยตใจวขา “ถข้าอยขางนคัรนใครจะรอดไดข้” พระเยซซูตรคัสตอบวขา ถนงแมข้หลายสริที่งอาจดซูเปป็นไปไมขไดข้
ในสายตามนรุษยต แตขมคันกป็เปป็นไปไดข้จรริงๆสทาหรคับพระเจข้า ในคทาตอบของพระองคตจนงมรีความหวคัง 
ถนงแมข้มคันอาจดซูเปป็นไปไมขไดข้ทรีที่ใครบางคนจะรคับความรอด แตขพระเยซซูตรคัสวขา มคันไมขใชขสริที่งทรีที่เปป็น
ไปไมขไดข้สทาหรคับพระเจข้า พระองคตทรงสามารถเปลรีที่ยนจริตใจมนรุษยตไดข้ โดยนทาพวกเขามาถนงการ  
กลคับใจใหมข

ลก 18:28-30 เปโตรจซงทผลวล่า "ดผเถสด ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายไดด้สละทสนั้งสสรื่งสารพนด ตสดตาม
พระองคย์มา" 29 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า ถด้าผผด้ใดไดด้สละ
เรรอน หรรอบสดามารดา หรรอพมีรื่นด้อง หรรอภรรยา หรรอบทตร เพราะเหป็นแกล่อาณาจนกรของ
พระเจด้า 30 ในเวลานมีนั้ผผด้นนนั้นจะไดด้รนบตอบแทนหลายเทล่า และในโลกหนด้าจะไดด้ชมีวสตนสรนนดรย์"

เปโตรผซูข้หรุนหคันพลคันแลขน ซนที่งไดข้ยรินคทาวริจารณตของพระเยซซูเกรีที่ยวกคับคนมคั ที่งมรีจนงตอบกลคับไป
วขา “ดซูเถริด ขข้าพระองคตทคัรงหลายไดข้สละทริรงสริที่งสารพคัด ตริดตามพระองคตมา” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ นรีที่
เทขากคับเปโตรกลขาววขา ‘อยขาลพมนะพระองคตวขา เราไดข้สละทริรงทรุกสริที่งเหมพอนกคับทรีที่พระองคตทรงบอก
ชายผซูข้นรีรแลข้ว’ นรีที่เปป็นการปซูพพรนสทาหรคับการทรีที่พระเยซซูจะตรคัสหนรุนใจพวกสาวกของพระองคต 
พระองคตตรคัสวขาเมพที่อคนๆหนนที่งไดข้ทริรงครอบครคัวและบข้านเพพที่อททางานของพระเจข้า (นคัที่นคพอ เพราะเหป็น
แกขอาณาจคักรของพระเจข้า) เขากป็จะไดข้รคับพระพรทคัรงตอนนรีรและในสวรรคต พระเจข้าทรงดซูแลบรรดา
ผซูข้รคับใชข้ของพระองคต ทคัรงดข้วยพระพรตขางๆในชรีวริตนรีร และบทาเหนป็จตขางๆในสวรรคต ถนงแมข้การรคับใชข้
ของครริสเตรียนในสายตามนรุษยตดซูเหมพอนเปป็นการเสรียสละ แตขพระเยซซูไดข้ทรงสคัญญาแลข้ววขาจะทรง
อวยพรคนเหลขานคัรนทรีที่ปรนนริบคัตริพระองคตเชขนนคัรนทคัรงในตอนนรีรและตลอดชคั ที่วนริรคันดรต

ลก 18:31-34 พระองคย์ทรงพาสาวกสสบสองคนไปกนบพระองคย์แลด้วตรนสกนบเขาวล่า "ดผเถสด 
เราทนนั้งหลายจะขซนั้นไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม และสสรื่งสารพนดซซรื่งเหลล่าศาสดาพยากรณย์ไดด้เขมียนไวด้วล่าดด้วย
บทตรมนทษยย์นนนั้นจะสลาเรป็จ 32 ดด้วยวล่าบทตรมนทษยย์นนนั้นจะตด้องถผกมอบไวด้กนบคนตล่างชาตส และเขาจะ
เยาะเยด้ยทล่าน กระทลาหยาบคายแกล่ทล่าน ถล่มนลนั้าลายรดทล่าน 33 เขาจะโบยตมีและฆล่าทล่านเสมีย แลด้วใน



วนนทมีรื่สามทล่านจะเปป็นขซนั้นมาใหมล่" 34 ฝล่ายเหลล่าสาวกมสไดด้เขด้าใจในสสรื่งเหลล่านนนั้นเลย และคลานนนั้นกป็ถผก
ซล่อนไวด้จากเขา และเขาไมล่รผด้เนรนั้อความซซรื่งพระองคย์ตรนสนนนั้น

‘ชขวงวริที่งระยะสรุดทข้าย’ ของการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระเยซซูเกพอบจะมาถนงแลข้ว พระองคต
เกพอบทรีที่จะเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มสทาเรป็จแลข้ว พระองคตทรงพยายามทรีที่จะเตรรียมตคัว
พวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนในไมขชข้าทรีที่นคั ที่น แตขพวกเขาไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่พระองคตก ทาลคัง
ตรคัสอยซูข พระองคตจนงตรคัสกคับพวกเขาวขา “ดซูเถริด เราทคัรงหลายจะขนรนไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม และสริที่ง
สารพคัดซนที่งเหลขาศาสดาพยากรณตไดข้เขรียนไวข้วขาดข้วยบรุตรมนรุษยตนคัรนจะสทาเรป็จ” คทาพยากรณตทรุกขข้อ
เกรีที่ยวกคับความทรุกขตทรมานทรีที่จะเกริดขนรน การสริรนพระชนมต และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต
ใกลข้จะสทาเรป็จแลข้วในรายละเอรียดเลป็กนข้อยทรีที่สรุดของมคัน

ดข้วยรายละเอรียดทรีที่แมขนยทา พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้ากคับพวกสาวกวขาพระองคตจะ “ถซูกมอบไวข้
กคับคนตขางชาตริ” (นคัที่นคพอ พวกโรม) “และเขาจะเยาะเยข้ยทขาน กระททาหยาบคายแกขทขาน ถขมนทราลาย
รดทขาน เขาจะโบยตรีและฆขาทขานเสรีย แลข้วในวคันทรีที่สามทขานจะเปป็นขนรนมาใหมข” ในอรีกไมขถนงสอง
สคัปดาหต ทรุกสริที่งเหลขานรีร จะสทาเรป็จ พระเยซซูตรคัสชคัดเจนไมขเพรียงถนงการสริรนพระชนมตทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรน
อยขางละเอรียดเทขานคัรน แตขทรีที่สทาคคัญยริที่งไปกวขานคัรน พระองคตยคังตรคัสถนงการฟพร นคพนพระชนมตซนที่งจะเกริด
ขนรนในเวลาตขอมาดข้วย พระองคตทรงเตพอนพวกสาวกถนงสริที่งทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรน

กระนคัรน ไมขมรีใครในพวกเขาเขข้าใจสริที่งทรีที่พระองคตก ทาลคังตรคัสถนง นอกจากนรีร  นรีที่สพที่อชคัดเจนวขา
พระเจข้าทรงปริดบคังเรพที่องเหลขานรีร ไวข้มริใหข้พวกเขาเขข้าใจจนกวขาหลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพน
พระชนมตแลข้ว ดซู ลซูกา 24:25 บางทรีพระเจข้าทรงทราบวขาพวกเขาจะหาทางยคับยคัรงมริใหข้พระเยซซูถซูก
จคับกรุมและสริรนพระชนมตหากพวกเขาเขข้าใจวขาจะเกริดอะไรขนรน (เปโตรในเกทเสมนรีกป็พอรซูข้อยซูขบข้าง 
แตขกป็ถซูกขคัดขวางมริใหข้เขข้ามาแทรกแซงมากไปกวขานรีร ) พระองคตจนงทรงปริดซขอนเรพที่องนรีร ไวข้จากพวกเขา

ลก 18:35-43 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้เมรองเยรมีโค มมีคนตาบอดคนหนซรื่งนนรื่งขอทาน
อยผล่รสมหนทาง  36 เมรรื่อเขาไดด้ยสนเสมียงประชาชนเดสนผล่านไป จซงถามวล่าเรรรื่องอะไรกนน 37 คนพวกนนนั้น
จซงบอกเขาวล่า พระเยซผชาวนาซาเรป็ธเสดป็จไป 38 คนตาบอดนนนั้นจซงรด้องวล่า "ทล่านเยซผ บทตรดาวสด
เจด้าขด้า ขอทรงเมตตาขด้าพระองคย์เถสด" 39 คนทมีรื่เดสนไปขด้างหนด้านนนั้นจซงหด้ามเขาใหด้นสรื่ง แตล่เขายสรื่งรด้อง



ขซนั้นวล่า "บทตรดาวสดเจด้าขด้า ขอทรงเมตตาขด้าพระองคย์เถสด" 40 พระเยซผทรงประทนบยรนอยผล่สนรื่งใหด้พา
คนตาบอดมาหาพระองคย์ เมรรื่อเขามาใกลด้แลด้ว พระองคย์ทรงถามเขา 41 วล่า "เจด้าปรารถนาจะใหด้เรา
ทลาอะไรใหด้เจด้า" เขาทผลวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า โปรดใหด้ขด้าพระองคย์เหป็นไดด้" 42 พระเยซผตรนสแกล่เขาวล่า
"จงเหป็นเถสด ความเชรรื่อของเจด้าไดด้กระทลาใหด้ตนวเจด้าหายปกตส" 43 ในทนนใดนนนั้นเขากป็เหป็นไดด้ และ
ตามพระองคย์ไปพลางถวายเกมียรตสแดล่พระเจด้า และเมรรื่อคนทนนั้งปวงไดด้เหป็นเชล่นนนนั้นกป็สรรเสรสญ
พระเจด้า

ขณะทรีที่พระเยซซูก ทาลคังเดรินทางครคัร งสรุดทข้ายไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตกป็เสดป็จเขข้าใกลข้เมพอง
เยรรีโคบนทรีที่ราบของแมขนทร าจอรตแดน ตรงเขตรอบนอกของเมพองมรีขอทานตาบอดคนหนนที่งนคั ที่ง
ขอทานอยซูข (ขขาวประเสรริฐของมาระโกระบรุวขาชายคนนรีรคพอ บารทริเมอคัส) เมพที่อเขาไดข้ยรินฝซูงชนทรีที่เดริน
ทางมากคับพระเยซซูเดรินผขาน เขากป็ถามวขาเกริดอะไรขนรน “คนพวกนคัรนจนงบอกเขาวขา พระเยซซูชาวนาซา
เรป็ธเสดป็จไป” เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ บารทริเมอคัส ขอทานตาบอดผซูข้นขาสงสาร เคยไดข้ยรินเรพที่องของพระเยซซู
มากขอนแลข้ว เขาอาจไมขเขข้าใจทรุกสริที่งทรีที่ตข้องรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคต แตขเขากป็รซูข้อยซูขสริที่งหนนที่ง พระเยซซูทรง
ททาใหข้เขากลคับมามองเหป็นไดข้ เขาจนงรข้องออกไปดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายวขา “ทขานเยซซู บรุตรดาวริด
เจข้าขข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด”

บางคนในคณะรขวมเดรินทางกคับพระเยซซู โดยอาจเปป็นพวกสาวกของพระองคตดข้วยซทรากป็
ตทาหนริเขา นคัที่นคพอพวกเขาบอกเขาวขา ‘หรุบปากเสรีย’ อยขางไรกป็ตาม นคัที่นยริที่งกระตรุข้นใหข้เขารข้องเสรียงดคัง
ยริที่งขนรนไปอรีกวขา “บรุตรดาวริดเจข้าขข้า ขอทรงเมตตาขข้าพระองคตเถริด” (นขาสคังเกตวขาชายผซูข้นรีรมองเหป็นถนง
เชพรอพระวงศตกษคัตรริยตของพระเยซซูและเหป็นวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต) บารทริเมอคัสไมขสงสคัย
เลยวขาพระเยซซูทรงสามารถรคักษาเขาใหข้หายไดข้ หากพระองคตทรงประสงคย์

พระเยซซูจนงทรงหยรุดเดรินและสคัที่งใหข้พาตคัวขอทานคนนรีรมาหาพระองคต จากนคัรนพระองคตตรคัส
ถามเขาวขา “เจข้าปรารถนาจะใหข้เราททาอะไรใหข้เจข้า" เขาทซูลวขา "พระองคตเจข้าขข้า โปรดใหข้ขข้าพระองคต
เหป็นไดข้” ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายเขาขอใหข้พระเยซซูทรงททาสริที่งทรีที่มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ททาไดข้ พระ
เยซซูตรคัสเพรียงวขา “จงเหป็นเถริด ความเชพที่อของเจข้าไดข้กระททาใหข้ตคัวเจข้าหายปกตริ” นขาสคังเกตวขาความเชพที่อ
อคันเรรียบงขายเปป็นสริที่งทรีที่นทาการรคักษามาสซูขชายผซูข้นรีร  แตขทรีที่สทาคคัญยริที่งไปกวขานคัรนกป็คพอ ความเชพที่อเดรียวกคันนคัรน



ในพระเยซซูไดข้ชขวยเขาใหข้รอด พระเยซซูตรคัสเชขนนคัรน โดยทรงใหข้คนทคัรงปวงไดข้ยรินชคัดเจน นรีที่เปป็นอรีก
ครคัร งทรีที่หลคักการอคันลนกซนร งเรพที่องความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดถซูกนทาเสนอ หากพระเยซซูทรงเปป็นพระเจข้า การ
อข้อนวอนพระองคตดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายกป็คพอทคัรงหมดทรีที่จทาเปป็นสทาหรคับการชขวยใหข้พข้น ไมขวขาจะ
เปป็นการรคักษาทางดข้านรขางกายหรพอความรอดฝขายวริญญาณ

หลคังจากนคัรน บารทริเมอคัสกป็มองเหป็นไดข้ เรริที่มตริดตามพระเยซซูเขข้าไปในเมพอง และสรรเสรริญ
พระเจข้า คนเหลขานคัรนในเมพองเยรรีโคจนงกลายเปป็นประจคักษตพยานถนงสริที่งทรีที่ไดข้เกริดขนรนและสรรเสรริญ
พระเจข้าเชขนเดรียวกคัน อาจเปป็นไดข้วขาศคักเครียสกป็ไดข้ยรินเรพที่องของพระเยซซูในระหวขางนคัรนดข้วย

*****
ภนพรวมของลลกน 19: เนชขึ้อหาสย่วนแรกของบทททที่สดิบเกว้าของหนดังสชอลถูกานสาเสนอสดิที่งททที่นย่า

จะเปป็นสดัปดาหย์สบุดทว้ายของการรดับใชว้ขององคย์พระผถูว้เปป็นเจว้าของเรา เหตบุการณย์สสาคดัญสอง
เหตบุการณย์ถถูกนสาเสนอ: (1) การพบกดันของพระเยซถูกดับศดักเคทยส และ (2) คสาอบุปมาเรชที่องเงดินสดิบมดินา 
เนชขึ้อหาสย่วนหลดังของลถูกา 19 จนถซง 20 นสาเสนอการเสดป็จเขว้ากรบุงเยรถูซาเลป็มอยย่างผถูว้มทชดัยของพระ
เยซถู ความโศกเศรว้าของพระองคย์ททที่ทรงมทตย่อความแขป็งกระดว้างฝย่ายวดิญญาณของกรบุงนทขึ้ การชสาระ
พระวดิหารของพระองคย์ และการททที่สดิทธดิอสานาจของพระองคย์ถถูกตดัขึ้งคสาถามในเวลาตย่อมาเพราะการ
ทสาเชย่นนดัขึ้น

ลก 19:1-6 ฝล่ายพระเยซผจซงเสดป็จเขด้าเมรองเยรมีโคและกลาลนงจะทรงผล่านไป 2 ดผเถสด มมีชาย
คนหนซรื่งชรรื่อศนกเคมียส ผผด้ซซรื่งเปป็นนายดล่านภาษมีและเปป็นคนมนรื่งมมี  3 ศนกเคมียสพยายามจะดผใหด้เหป็นพระ
เยซผวล่าพระองคย์เปป็นผผด้ใด แตล่ดผไมล่เหป็นเพราะคนแนล่น ดด้วยเขาเปป็นคนเตมีนั้ย 4 เขาจซงวสรื่งไปขด้างหนด้าขซนั้น
ตด้นมะเดรรื่อเพรรื่อจะไดด้เหป็นพระองคย์ เพราะวล่าพระองคย์จะเสดป็จไปทางนนนั้น 5 เมรรื่อพระเยซผเสดป็จมา
ถซงทมีรื่นนรื่น พระองคย์ทรงแหงนพระพนกตรย์ดผศนกเคมียสแลด้วตรนสแกล่เขาวล่า "ศนกเคมียสเออ๋ย จงรมีบลงมา 
เพราะวล่าเราจะตด้องพนกอยผล่ในบด้านของทล่านวนนนมีนั้" 6 แลด้วเขากป็รมีบลงมาตด้อนรนบพระองคย์ดด้วยความ
ปรมีดมี

หลคังจากไดข้ทรงรคักษาบารทริเมอคัสตรงขอบเมพองเยรรีโคแลข้ว ตอนนรีรพระเยซซู “จนงเสดป็จเขข้า
เมพองเยรรีโคและกทาลคังจะทรงผขานไป” นรีที่ไมขไดข้หมายความวขา พระองคตเสดป็จเขข้าเมพองนรีร และผขานออก



ไปเลย แตขหมายความวขา พระองคตทรงดทาเนรินเขว้าเมพองเยรรีโคโดยตรงเลย ในเมพองนคัรนมรีคนเกป็บภาษรี
ใหข้แกขรคัฐบาลโรมคนหนนที่งอาศคัยอยซู ขชพที่อวขา ศคักเครียส นอกจากนรีร เขาไดข้กลายเปป็นคนมคั ที่งมรีเพราะ
ประกอบอาชรีพอคันมริชอบนรีร  (คนเกป็บภาษรี คพอ คนทรีที่รคับจข้างเกป็บภาษรีใหข้แกขโรม เมพที่อพวกยริวประกอบ
อาชรีพนรีร  พวกเขากป็ถซูกมองวขาเปป็นคนททางานรขวมกคับพวกโรม นอกจากนรีร  พวกโรมยคังอนรุญาตใหข้
พวกเขาขซูดรรีดภาษรีโดยใชข้วริธรีใดกป็ไดข้ ดคังนคัรนพวกเขาจนงถซูกมองอยขางถซูกตข้องแลข้ววขาเปป็นคนขรีรโกง 
หนข้าเลพอด และโลภมาก พวกคนเกป็บภาษรีไดข้รคับอนรุญาตใหข้เกป็บเงรินภาษรีสขวนเกรินจากทรีที่พวกเขา
ขซูดรรีดมาไดข้ตามโควตาทรีที่โรมก ทาหนดไวข้ดข้วย) ดคังนคัรน พวกคนเกป็บภาษรีจนงถซูกมองในทางเสรียๆหายๆ

ลซูกาบคันทนกวขาศคักเครียสผซูข้นรีร เปป็นคนตคัวเตรีรย เพราะฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดกคันรอบกายพระเยซซู เขา
จนงปรีนขนรนตข้นมะเดพที่อเพพที่อทรีที่จะไดข้เหป็นพระเยซซูผซูข้ทรีที่เขาเคยไดข้ยรินมาชคัดๆ เมพที่อพระเยซซูเสดป็จมาถนงสถาน
ทรีที่ๆอยซูขตริดกคับตข้นไมข้นคัรน พระองคตกป็ทรงหยรุดเดริน ทรงแหงนพระพคักตรตขนรนไป และตรคัสวขา “ศคักเครียส
เอด๋ย จงรรีบลงมา เพราะวขาเราจะตข้องพคักอยซูขในบข้านของทขานวคันนรีร ” เราเหป็นถนงความทรงสคัพพคัญญซู
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา เหป็นไดข้ชคัดวขาทคัรงพระเยซซูและศคักเครียสตขางไมขเคยพบกคันมากขอน 
กระนคัรน พระเยซซูกป็ทรงทราบวขาศคักเครียสอยซูขบนตข้นไมข้ตข้นไหนและพระองคตทรงรซูข้จคักชพที่อของเขาดข้วย
ศคักเครียสคงประหลาดใจมากๆ กระนคัรน “เขากป็รรีบลงมาตข้อนรคับพระองคตดข้วยความปรรีดรี” เราไมข
ทราบแนขชคัดวขาศคักเครียสไดข้ตข้อนรคับพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเขาเดรีดี๋ยวนคัรนเลยหรพอไมข 
อยขางไรกป็ตาม จริตใจทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขอยขางชคัดเจนของเขากป็ดซูเหมพอนจะบขงชรีร เชขนนคัรนเชขน
เดรียวกคับในขข้อ 9

ลก 19:7-10 เมรรื่อคนทนนั้งปวงเหป็นแลด้วเขากป็พากนนบล่นวล่า "พระองคย์เขด้าไปพนกอยผล่กนบคน
บาป" 8 ฝล่ายศนกเคมียสยรนทผลองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า "ดผเถสด พระองคย์เจด้าขด้า ทรนพยย์สสรื่งของของขด้า
พระองคย์ ขด้าพระองคย์ยอมใหด้คนอนาถาครซรื่งหนซรื่ง และถด้าขด้าพระองคย์ไดด้ฉด้อโกงของของผผด้ใด ขด้า
พระองคย์ยอมครนใหด้เขาสมีรื่เทล่า" 9 พระเยซผตรนสกนบเขาวล่า "วนนนมีนั้ความรอดมาถซงครอบครนวนมีนั้แลด้ว 
เพราะคนนมีนั้เปป็นลผกของอนบราฮนมดด้วย 10 เพราะวล่าบทตรมนทษยย์ไดด้มาเพรรื่อจะแสวงหาและชล่วยผผด้ทมีรื่
หลงหายไปนนนั้นใหด้รอด"



ขณะเดรียวกคัน ฝซูงชนตขางกป็บขนพนมพทาวขาพระเยซซูไดข้เสดป็จไปเปป็นแขกของคนทรีที่ใครๆกป็รซูข้วขา
เปป็นคนบาป อยขางไรกป็ตาม ศคักเครียสกป็แสดงออกถนงผลอคันสมกคับการกลคับใจใหมข เขาเสนอทรีที่จะ
มอบทรคัพยตสมบคัตริครนที่งหนนที่งของตนใหข้แกขบรรดาคนยากจนทรีที่อยซูขในพพรนทรีที่นคัรน เขาถนงขนาดเสนอทรีที่จะ
ชดใชข้คพนใหข้ถนงสรีที่เทขาแกขคนเหลขานคัรนทรีที่เขาเคยฉข้อโกงในฐานะคนเกป็บภาษรีดข้วย (พระราชบคัญญคัตริใน
พระคคัมภรีรตเดริมก ทาหนดใหข้ชดใชข้เพรียงรข้อยละ 120 ดซู เลวรีนริตริ 6:5 อยขางไรกป็ตาม บางคนกป็คริดวขาเขา
หมายถนงการประยรุกตตใชข้ อพยพ 22:1 ทรีที่พซูดถนงการชดใชข้สรีที่เทขา) ไมขวขาจะยคังไง ศคักเครียสกป็แสดงใหข้
เหป็นถนงการเปลรีที่ยนแปลงจริตใจครคัร งใหญข

พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขา “วคันนรีรความรอดมาถนงครอบครคัวนรีร แลข้ว” นรีที่ไมขไดข้หมายถนงความรอด
ของศคักเครียสเพราะการกระททาดรีตขางๆทรีที่เขาเสนอ แตขความเตป็มใจของเขาทรีที่จะชดใชข้และทดแทนใหข้
กป็เปป็นผลทรีที่เกริดจากใจทรีที่ถซูกสรข้างใหมข เมพที่อผซูข้ใดบคังเกริดใหมขแลข้ว เขากป็มรีความเตป็มใจทรีที่จะททาสริที่งทรีที่ถซูก
ตข้อง

วลรีสรุดทข้าย “เพราะคนนรีร เปป็นลซูกของอคับราฮคัมดข้วย” อาจเปป็นคทาตอบทรีที่ทรงมรีตขอคทาวริจารณตทรีที่
พระเยซซูทรงไดข้รคับเพราะการเขข้าหา ‘คนบาป’ คนหนนที่ง ถนงแมข้จะเปป็นคนบาปจรริงๆ แตขศคักเครียสใน
ฐานะยริวคนหนนที่งกป็เปป็นผซูข้มรีสริทธริไดข้รคับความรอด (มาถนงพวกยริวกขอน) พระเยซซูทรงทราบวขาหคัวใจ
ของเขานคัรนเปริดรคับ นอกเหนพอจากนคัรน เขายคังเปป็นบรุตรคนหนนที่งของอคับราฮคัมดข้วย ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขา
เขากทาลคังแสวงหาความจรริง พระเยซซูทรงเปป็นคทาตอบของเขา

เพราะสริที่งเหลขานรีรทคัรงหมด พระเยซซูจนงตรคัสสรรุปดข้วยคทาตรคัสทรีที่เปป็นอมตะของพระองคต “เพราะ
วขาบรุตรมนรุษยตไดข้มาเพพที่อจะแสวงหาและชขวยผซูข้ทรีที่หลงหายไปนคัรนใหข้รอด” ศคักเครียสซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขา
เปป็นคนบาปและหลงหาย เปป็นเหตรุผลนคัรนทรีที่พระเยซซูไดข้เสดป็จมา พระองคตเสดป็จมาเพพที่อชขวยคนบาปทรีที่
หลงหายใหข้รอด ศคักเครียสคพอตคัวอยขางทรีที่แสดงใหข้เหป็นชคัดเจนถนงเรพที่องนรีร  แตขพระเยซซูทรงใชข้สภาพทรีที่
บาปหนาของชายผซูข้นรีร เปป็นโอกาสอคันแสนวริเศษเพพที่อทรีที่จะเนข้นยทราเหตรุผลทรีที่วขาททาไมพระองคตถนงไดข้
เสดป็จมาแตขแรก จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่ในอรีกหนนที่งสคัปดาหต พระองคตจะทรงททาใหข้พระประสงคตนคัรนสทาเรป็จ
บนกางเขนนคัรน

ลก 19:11-14 เมรรื่อเขาทนนั้งหลายไดด้ยสนเหตทการณย์นนนั้น พระองคย์ไดด้ตรนสคลาอทปมาเรรรื่องหนซรื่งใหด้
เขาฟนงตล่อไป เพราะพระองคย์เสดป็จมาใกลด้กรทงเยรผซาเลป็มแลด้ว และเพราะเขาทนนั้งหลายคสดวล่า



อาณาจนกรของพระเจด้าจะปรากฏโดยพลนน 12 เหตทฉะนนนั้นพระองคย์จซงตรนสวล่า "มมีเจด้านายองคย์หนซรื่ง
ไปเมรองไกล เพรรื่อจะรนบอลานาจมาครองอาณาจนกรแลด้วจะกลนบมา 13 ทล่านจซงเรมียกผผด้รนบใชด้ของทล่าน
สสบคนมามอบเงสนไวด้แกล่เขาสสบมสนา สนรื่งเขาวล่า `จงเอาไปคด้าขายจนเราจะกลนบมา' 14 แตล่ชาวเมรอง
ชนงทล่านผผด้นนนั้น จซงใชด้คณะทผตตามไปทผลทล่านวล่า `เราไมล่ตด้องการใหด้ผผด้นมีนั้ครอบครองเรา'

ลซูกากลขาวชคัดเจนวขาคทาอรุปมาตขอไปนรีรถซูกเอขยขนรนขณะทรีที่พระองคตยคังทรงอยซูขในเมพองเยรรีโคและ
นขาจะยคังอยซูขทรีที่บข้านของศคักเครียสดข้วย (เมพองเยรรีโคคขอนขข้างอยซูข “ใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม”) ฝซูงชน (และ
พวกสาวกของพระองคตดข้วยแนขนอน) ไดข้มาถนงขข้อสรรุปทรีที่วขาพระเยซซูทรงเปป็นพระมหากษคัตรริยตของ
พวกเขาและขณะทรีที่พระองคตเสดป็จเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขากป็คริดวขาอาณาจคักรของพระเจข้าจนง
นขาจะปรากฏในไมขชข้าแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาคริดวขาพระเยซซู เมพที่อเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มแลข้ว จะ
ทรงควทที่าอทานาจของโรมและประกาศการกอบกซู ข้อาณาจคักรยริวเดรีดี๋ยวนคัรนเลย พวกยริวขณะนคัรนกทาลคัง
โหยหาการกอบกซู ข้ทางการเมพองเพพที่อนทาอาณาจคักรและพระมหากษคัตรริยตของพวกเขากลคับคพนมา พวก
เขาเหป็นวขาพระเยซซูทรงเปป็นทางออกแหขงความปรารถนาของพวกเขา อยขางไรกป็ตาม มรุมมองของ
พวกเขากป็เปป็นเรพที่องเกรีที่ยวกคับการเมพองและประเทศชาตริ ไมขมรีจริตใจทรีที่แสดงถนงการกลคับใจใหมขและ
การกลคับมาหาพระเจข้าของพวกเขาในความจรริงเลย เมพที่อเหป็นถนงพพรนหลคังเชขนนคัรนแลข้ว พระเยซซูจนง
ทรงเอขยคทาอรุปมาตขอไปนรีร  มคันจะเรริที่มเหป็นไดข้ชคัดวขาคทาอรุปมานรีรพยากรณตลขวงหนข้าถนงการจากไปในไมข
ชข้าของพระองคต การเสดป็จกลคับมา และเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคต ดคังนคัรน คทาอรุปมานรีร จนงมรีลคักษณะเกรีที่ยวขข้องกคับอวสานกาลอยขางชคัดเจน

พระเยซซูทรงเลขาเรพที่องของ “เจข้าชายองคตหนนที่ง” (นคัที่นคพอ ชายผซูข้หนนที่งซนที่งสพบเชพรอสายมาจาก
กษคัตรริยต) ผซูข้ซนที่งเดรินทางไปยคังเมพองไกล “เพพที่อจะรคับอทานาจมาครองอาณาจคักรแลข้วจะกลคับมา” (นขา
สนใจตรงทรีที่วขา ตามประวคัตริศาสตรตแลข้ว อารคริเลาสต บรุตรชายของเฮโรด จรริงๆแลข้วกป็ไดข้เดรินทางจาก
กรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังกรรุงโรมเพพที่อรคับอาณาจคักรยริวในปาเลสไตนตและกลคับมาแลข้วเพพที่อรคับมคัน 
เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนเมพที่อพระเยซซูยคังทรงเปป็นเดป็กเลป็กๆในเมพองนาซาเรป็ธและนรีที่กป็เปป็นเรพที่องทรีที่ทรุกคน
ทราบดรี ดคังนคัรน บรรดาผซูข้ฟคังพระเยซซูจนงเขข้าใจความเชพที่อมโยงกคันของคทาอรุปมานรีรกคับเรพที่องนคัรนไดข้เปป็น
อยขางดรี เรพที่องนคัรนไดข้เกริดขนรนจรริงๆขณะทรีที่พวกเขายคังมรีชรีวริตอยซู ข) กขอนทรีที่เจข้านายคนนรีรจะไป พระเยซซูทรง
เลขาวขาเขา “เรรียกผซูข้รคับใชข้ของทขานสริบคนมามอบเงรินไวข้แกขเขาสริบมรินา” คทาทรีที่แปลวขา มสนา (มนา) คพอ 



หนขวยวคัดนทราหนคักเงริน ดคังนคัรนมคันจนงเปป็นเงรินปรริมาณหนนที่ง มรินาหนนที่งจนงเทรียบไดข้ก คับเงรินสริบออนซต
กวขาๆ ขข้อ 15 กลขาวชคัดเจนวขาเงริน (money) ทรีที่วขานรีร จรริงๆแลข้วเปป็นแรขเงริน (silver)

ไมขวขาในกรณรีใด เจข้านายผซูข้นรีร ไดข้มอบเงรินจทานวนหนนที่งไวข้แกขพวกผซูข้รคับใชข้ของเขาเพพที่อทรีที่พวก
เขาจะนทามคันไปลงทรุน จากนคัรนเขากป็สคัที่งพวกผซูข้รคับใชข้ของเขาวขา “จงเอาไปคข้าขายจนเราจะกลคับมา” 
บางคนคริดวขานรีที่หมายถนง การครอบครองในความหมายทางทหาร และไดข้ประยรุกตตใชข้ความหมาย
ดคังกลขาวกคับความเชพที่อแบบครริสเตรียนในปคัจจรุบคัน อยขางไรกป็ตาม ทคัรงบรริบทและความหมายของคทาๆ
นรีร ไมขไดข้เปริดโอกาสใหข้ตรีความเชขนนคัรนเลย คทาทรีที่แปลวขา เอาไปคด้าขาย (พรดักมาเตะอถูออไม) มรีความ
หมายวขา ‘ททาธรุรกริจตขอไป’ โดยเฉพาะการททาธรุรกริจของนายธนาคารหรพอพขอคข้า ดคังนคัรนสรรุปกป็คพอ เจข้า
นายผซูข้นรีร ไดข้สคัที่งใหข้พวกผซูข้รคับใชข้ของเขานทาเงรินไปลงทรุนในยามทรีที่เขาไมขอยซูข

อยขางไรกป็ตาม ชาวเมพองกป็เกลรียดชคังเจข้านายผซูข้นรีร  นอกจากนรีร  พอเขาเดรินทางไป พวกเขากป็ “ใชข้
คณะทซูตตามไปทซูลทขานวขา `เราไมขตข้องการใหข้ผซูข้นรีรครอบครองเรา'” (1) เราเหป็นไดข้ชคัดถนงการ
ประยรุกตตใชข้ภาพเปรรียบนรีรกคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา การเสดป็จจากไปของพระองคต และความ
เกลรียดชคังของพวกอริสราเอลสขวนใหญขซนที่งเปป็นประชากรของพระองคตทรีที่มรีตขอพระองคต (2) นขาสนใจ
อรีกตรงทรีที่วขาพวกยริวไดข้ททาแบบนคัรนจรริงๆกคับอารเคเลาสตเมพที่อหลายปรีกขอนหนข้านคัรน บรริบทใหญขของคทา
อรุปมานรีร จนงไดข้ถซูกกทาหนดไวข้อยขางชคัดเจนแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงพระองคตเอง การ
เสดป็จจากไปในไมขชข้าของพระองคต ความเกลรียดชคังและการปฏริเสธของพวกอริสราเอลทรีที่มรีตขอ
พระองคต

ลก 19:15 ตล่อมาเมรรื่อทล่านไดด้รนบอลานาจครองอาณาจนกรกลนบมาแลด้ว ทล่านจซงสนรื่งใหด้เรมียก
ผผด้รนบใชด้ทนนั้งหลายทมีรื่ทล่านไดด้ใหด้เงสนไวด้นนนั้นมา เพรรื่อจะไดด้รผด้วล่าเขาท ทกคนคด้าขายไดด้กลาไรกมีรื่มากนด้อย 

มรีความจรริงเชริงอวสานกาลทรีที่สทาคคัญหลายประการอยซู ขในขข้อนรีร  (ความจรริงเหลขานรีร เปป็นเรพที่อง
สทาคคัญจรริงๆเพราะวขาพระเยซซูจะเสดป็จจากไปในไมขชข้าแลข้ว นรีที่สพที่อชคัดเจนถนงบรริบทเกรีที่ยวกคับการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต) (1) เจข้านายผซูข้นรีร ไดข้เดรินทางกลคับมา นคั ที่นคพอ การเสดป็จกลคับมาขององคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าของเราจนงถซูกกลขาวถนงลขวงหนข้าอยขางชคัดเจน (2) พระองคตเสดป็จกลคับมาจากเมพองหลวงแหขง
สวรรคต โดยทรงไดข้รคับอาณาจคักรนคัรนมาแลข้ว นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาเมพที่อพระเยซซูเสดป็จกลคับมา พระองคตจะ
ทรงมรีสริทธริอทานาจจากพระบริดาในสวรรคตเพพที่อสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตบนแผขนดรินโลกนรีร  



(3) จะมรีการคริดบคัญชรีผซูข้รคับใชข้เหลขานคัรนทรีที่เจข้านายผซูข้นรีร ไดข้ฝากทรคัพยตของเขาไวข้ แนขนอนทรีทๆี่ บคัลลคังกต
พริพากษาของพระครริสตต จะมรีการคริดบคัญชรีสทาหรคับผซูข้รคับใชข้แตขละคนของพระครริสตตในยรุคนรีร  “เพพที่อ
ทรุกคนจะไดข้รคับสมกคับการทรีที่ไดข้ประพฤตริในรขางกายนรีร  แลข้วแตขจะดรีหรพอชคั ที่ว” (2 โครรินธต 5:10) (คทาทรีที่
แปลวขา เงสน ในทรีที่นรีรคพอ อารกถูรดิออน ซนที่งคพอเงรินทรีที่เปป็นแรขเงริน) (4) เจข้านายผซูข้นรีร จนงกลคับมาและขอทราบ
วขา “เขาทรุกคนคข้าขายไดข้ก ทาไรกรีที่มากนข้อย” เขาอยากรซูข้วขาพวกผซูข้รคับใชข้ของเขาไดข้ลงทรุนเงรินของเขา
อยขางไรยามทรีที่เขาไมขอยซูข กลขาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คพอ เขาอยากรซูข้วขาพวกเขาไดข้ก ทาไรมาเทขาไรตอนทรีที่
เขาไมขอยซูข

การประยรุกตตใชข้นรีร กป็ชคัดเจนเหลพอเกริน สคักวคันหนนที่งพระเยซซูจะทรงขอทราบวขาเราไดข้ก ทาไรมา
ใหข้พระองคตเทขาไรในยามทรีที่พระองคตไมขอยซูข องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรามริไดข้ทรงฝากเงรินไวข้ก คับเรา แตข
พระองคตทรงใหข้เรารคับฝากบางสริที่งทรีที่มรีคขายริที่งกวขานคัรนมาก และนคัที่นคพอขขาวประเสรริฐ แนขนอนทรีที่เรามรี
ทรคัพยตสมบคัตรินรีร ในภาชนะดริน นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาทรีที่บคัลลคังกตพริพากษานคัรน เราจะตข้องใหข้การวขาเราไดข้
ลงทรุนขขาวประเสรริฐและนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระเยซซูครริสตตอยขางไร

ลก 19:16-17 ฝล่ายคนแรกมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เงสนมสนาหนซรื่งของทล่านไดด้กลาไรสสบมสนา' 
17 ทล่านจซงพผดกนบเขาวล่า `ดมีแลด้ว เจด้าเปป็นผผด้รนบใชด้ทมีรื่ดมี เพราะเจด้าสนตยย์ซรรื่อในของเลป็กนด้อย เจด้าจงมมี
อลานาจครอบครองสสบเมรองเถสด'

ผซูข้รคับใชข้คนแรกยพนอยซูขตขอหนข้าเขาและใหข้การ (ดซู โรม 14:10,12) เขารายงานวขาเงรินลงทรุนตคัรง
ตข้นของเขาจทานวนหนนที่งมรินาไดข้ก ทาไรมาสริบมรินาใหข้นายของเขา การประยรุกตตใชข้กป็ปรากฏชคัดเจน 
สคักวคันหนนที่ง เราจะยพนอยซูขตขอเบพรองพระพคักตรตพระเยซซูครริสตตและใหข้การเกรีที่ยวกคับกทาไรทรีที่เราจะถวาย
แดขพระองคตสทาหรคับการทรีที่ทรงฝากขขาวประเสรริฐไวข้กคับเรา เรากลขาวไดข้ไหมวขา เราไดข้นทาคนสริบคน
มาถนงพระครริสตตในชคั ที่วชรีวริตของเรา

เจข้านายผซูข้นรีร กลขาววขา “ดรีแลข้ว เจข้าเปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่ดรี เพราะเจข้าสคัตยตซพที่อในของเลป็กนข้อย เจข้าจงมรี
อทานาจครอบครองสริบเมพองเถริด'” มรีการสพที่อชคัดเจนวขาเมพที่อเรายพนอยซูขหนข้าพระพคักตรตพระเยซซูครริสตตทรีที่
บคัลลคังกตพริพากษานคัรนสคักวคันหนนที่ง บทาเหนป็จของพระองคตสทาหรคับการรคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อจะเปป็นตทาแหนขง
ตขางๆทรีที่แสดงถนงสริทธริอทานาจในอาณาจคักรของพระองคต ในวริวรณต 20:4 และ 6 ซนที่งบรริบทกลขาว
ชคัดเจนถนงยรุคพคันปรี (อาณาจคักรของพระครริสตต) บรรดาผซูข้รคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อของพระครริสตตจะครอบ



ครองรย่วมกดับพระองคย์ในวคันนคัรนในอาณาจคักรของพระองคตเปป็นเวลาหนนที่งพคันปรี และจากนคัรนใน
วริวรณต 22 ซนที่งบรริบทกลขาวถนงอาณาจคักรนริรคันดรต กป็มรีบคันทนกไวข้วขาบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระองคตจะ 
“ครอบครองสพบๆไปเปป็นนริตยต”

สริที่งทรีที่สพที่ออยขางชคัดเจนกป็คพอวขา ผซูข้คนของพระเจข้าทรุกวคันนรีรทรีที่ปรนนริบคัตริพระองคตอยขางสคัตยตซพที่อ 
โดยเฉพาะในเรพที่องของการไดข้มาซนที่งผลตอบแทนของการลงทรุนขขาวประเสรริฐในผซูข้อพที่น (นคัที่นคพอ 
การนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระครริสตต) จะไดข้รคับบทาเหนป็จในอาณาจคักรของพระองคต (นคัที่นคพอ ยรุค
พคันปรีเรพที่อยไปจนเขข้าในอาณาจคักรนริรคันดรตนคัรน) นรีที่สพที่อวขาบางสขวนของบทาเหนป็จนคัรนจะเปป็นการครอบ
ครองพพรนทรีที่บางสขวนในอาณาจคักรของพระองคต โดยในกรณรีนรีรคพอ สริบเมพอง

ลก 19:18-19 คนทมีรื่สองมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เงสนมสนาหนซรื่งของทล่านไดด้กลาไรหด้ามสนา' 
19 ทล่านจซงพผดกนบเขาเหมรอนกนนวล่า `เจด้าจงครอบครองหด้าเมรองเถสด'

ผซูข้รคับใชข้คนทรีที่สองถซูกเรรียกตคัวมาใหข้การและเขากป็รายงานวขาเขาไดข้ลงทรุนเงรินมรินาหนนที่งของ
นายไปแลข้วและไดข้ก ทาไรมาหข้ามรินา เจข้านายผซูข้นรีร จนงชมเชยเขาเชขนกคันและใหข้เขาไดข้อทานาจครอบ
ครองหข้าเมพองในอาณาจคักรของเขา นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่การประยรุกตตใชข้ปรากฏคขอนขข้างชคัดเจน สทาหรคับ
ผซูข้รคับใชข้เหลขานคัรนของพระครริสตตทรีที่ในตอนนรีรสรข้างผลตอบแทนแกขการลงทรุนแหขงขขาวประเสรริฐของ
พระองคต (นคัที่นคพอ นทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถนงพระครริสตต) จะมรีบทาเหนป็จมหาศาลในอาณาจคักรของ
พระองคต นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่สขวนหนนที่งแลข้วมคันจะถซูกแสดงออกในการไดข้รคับตทาแหนขงทรีที่แสดงถนงยศ
และสริทธริอทานาจในอาณาจคักรของพระองคต

เหป็นไดข้ชคัดวขาบทาเหนป็จขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราในวคันนคัรนจะขนรนอยซูขกคับ (1) การรคับใชข้
อยขางสคัตยตซพที่อ พระองคตไดข้ทรงฝากสริที่งมรีคขาไวข้กคับเรา งานรคับใชข้ของเราอาจดซูเหมพอน “เลป็กนข้อย
มากๆ” แตขเมพที่อเรากระททาการรคับใชข้ทรีที่พระองคตไดข้ทรงมอบหมายแกขเราอยขางสคัตยตซพที่อ พระองคตกป็จะ
ทรงปซูนบทาเหนป็จแกขเราในวคันนคัรนอยขางสคัตยตซพที่อ (2) หลคักเกณฑตอรีกอยขางสทาหรคับการประทาน
บทาเหนป็จกป็คพอ เราเกริดผลเพพที่อพระเยซซูครริสตตจรริงๆมากแคขไหน คนเหลขานคัรนทรีที่ททามากกวขากป็จะไดข้รคับ
บทาเหนป็จมากกวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ททานข้อยกวขากป็จะไดข้รคับบทาเหนป็จนข้อยกวขา ดซู วริวรณต 22:12

ลก 19:20-26 อมีกคนหนซรื่งมาบอกวล่า `ทล่านเจด้าขด้า ดผเถสด นมีรื่เงสนมสนาหนซรื่งของทล่าน ซซรื่ง
ขด้าพเจด้าไดด้เอาผด้าหล่อเกป็บไวด้ 21 เพราะขด้าพเจด้ากลนวทล่าน ดด้วยวล่าทล่านเปป็นคนเขด้มงวด ทล่านเกป็บผลซซรื่ง



ทล่านมสไดด้ลงแรง และเกมีรื่ยวทมีรื่ทล่านมสไดด้หวล่าน' 22 ทล่านจซงตอบเขาวล่า `เจด้าผผด้รนบใชด้ชนรื่ว เราจะปรนบโทษ
เจด้าโดยคลาของเจด้าเอง เจด้ากป็รผด้หรรอวล่าเราเปป็นคนเขด้มงวด เกป็บผลซซรื่งเรามสไดด้ลงแรง และเกมีรื่ยวทมีรื่เรา
มสไดด้หวล่าน 23 กป็เหตทไฉนเจด้ามสไดด้ฝากเงสนของเราไวด้ทมีรื่ธนาคารเลล่า เมรรื่อเรามาจะไดด้รนบเงสนของเรากนบ
ดอกเบมีนั้ยดด้วย' 24 แลด้วทล่านสนรื่งคนทมีรื่ยรนอยผล่ทมีรื่นนรื่นวล่า `จงเอาเงสนมสนาหนซรื่งนนนั้นไปจากเขา ใหด้แกล่คนทมีรื่มมี
สสบมสนา' 25 (คนเหลล่านนนั้นบอกทล่านวล่า `ทล่านเจด้าขด้า เขามมีสสบมสนาแลด้ว') 26 `เราบอกเจด้าทนนั้งหลายวล่า 
ททกคนทมีรื่มมีอยผล่แลด้วจะเพสรื่มเตสมใหด้เขาอมีก แตล่ผผด้ทมีรื่ไมล่มมีแมด้วล่าซซรื่งเขามมีอยผล่นนนั้นจะตด้องเอาไปจากเขา

ผซูข้รคับใชข้อรีกคนไดข้มาใหข้การ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่เขาททาไดข้กป็เพรียงยอมรคับดข้วยนทราเสรียงอขอยๆวขา
เขาไมขไดข้ททาอะไรเลยกคับสริที่งทรีที่เจข้านายไดข้ฝากไวข้ก คับเขา เขาเอาเงรินมรินานคัรนไปซขอนไวข้ จากนคัรนเขากป็
เรริที่มคริดหาขข้ออข้างวขาเขากลคัวนายและคริดวขานายเปป็นคนเขข้มงวด ดคังนคัรน ขข้ออข้างของเขากป็คพอวขา เขากป็
แคขเอาเงรินลงทรุนของนายไปซขอนไวข้และมริไดข้ททาอะไรกคับมคันเลย

เจข้านายผซูข้นรีร จนงเกริดโทสะและถามเขาอยขางรรุนแรงวขาททาไมเขาถนงไมขเอาเงรินไปฝากไวข้กคับ
ธนาคารและอยขางนข้อยกป็ไดข้รคับดอกเบรีรยนริดหนขอยเปป็นกทาไร เขาจนงสคัที่งใหข้เอาเงรินมรินาหนนที่งไปจาก
ผซูข้รคับใชข้ชคั ที่วคนนรีร และมอบใหข้แกขคนทรีที่มรีสริบมรินา (เราควรระลนกไวข้วขาในทรุกกรณรี เงรินทรีที่วขานรีร เปป็นของ
เจข้านายผซูข้นรีร ) เขาจนงสคัที่งใหข้เอาเงรินเหลขานรีร ไปใหข้แกขคนทรีที่รซูข้จคักวริธรีททาใหข้เกริดผลกทาไร

การประยรุกตตใชข้ขข้อสรรุปของคทาอรุปมานรีร จนงปรากฏชคัดเจน คนเหลขานคัรนทรีที่ในชรีวริตนรีร ใชข้ชรีวริต
อยขางประมาทและเสรียโอกาสในการปรนนริบคัตริพระเยซซูครริสตตจะตข้องใหข้การตขอพระองคตในวคันนคัรน 
2 โครรินธต 5:10 ในสขวนทรีที่พซูดถนงบคัลลคังกตพริพากษานคัรน กป็พซูดถนงบรรดาผซูข้รคับใชข้ของพระครริสตตทรีที่ไดข้
ประพฤตริตคัวแยขๆ และไดข้รคับสริที่งแยขๆ ตามมา นอกจากนรีร  1 โครรินธต 3:12-15 ซนที่งนทาเสนออรีกแงขมรุม
หนนที่งของบคัลลคังกตพริพากษาของพระครริสตต กป็บขงบอกวขาบางคนในวคันนคัรนจะ “ขาดคขาตอบแทน”

คทาอรุปมานรีรสพที่อความหมายชคัดเจน มคันพซูดถนงการรคับใชข้พระครริสตตอยขางสคัตยตซพที่อขณะทรีที่
พระองคตไมขอยซูขและบทาเหนป็จของพระองคตสทาหรคับคนเหลขานคัรนในเวลาทรีที่พระองคตเสดป็จกลคับมา คน
เหลขานคัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบคัตริพระองคตอยขางสคัตยตซพที่อจะไดข้รคับบทาเหนป็จอยขางอรุดมในวคันนคัรน คนเหลขานคัรนทรีที่
ปลขอยโอกาสในการรคับใชข้ใหข้ผขานเลยไปกป็จะไมขไดข้รคับบทาเหนป็จอะไรเลยในวคันนคัรน พระเยซซูทรงนทา
เสนอคทาสรุภาษริตหนนที่งทรีที่เปป็นความจรริงเกรีที่ยวกคับเรพที่องนคัรน คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบคัตริพระองคตอยขาง



สคัตยตซพที่อจะไดข้รคับมากยริที่งกวขาเดริม คนเหลขานคัรนทรีที่ทริรงโอกาสในการรคับใชข้พระองคตกป็จะเสรียโอกาสนคัรน
ไป (นคัที่นคพอ พวกเขาจะขาดคขาตอบแทน) เมพที่อพริจารณาถนงความยาวนานของนริรคันดรตกาลและ
โอกาสทรีที่จะไดข้บทาเหนป็จหรพอขาดบทาเหนป็จ คนทรีที่รอบคอบกป็ททาไดข้แตขอรุทริศตคัวเพพที่อปรนนริบคัตริพระเยซซู
ครริสตตดข้วยความสามารถทคัรงหมดทรีที่เขามรีในตอนนรีร

ลก 19:27 ฝล่ายพวกศนตรผของเราทมีรื่ไมล่ตด้องการใหด้เราครอบครองเขานนนั้น จงพาเขามาทมีรื่
นมีรื่และฆล่าเสมียตล่อหนด้าเรา'" จากนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสถนงการประยรุกตตใชข้ในทางตรงกคันขข้ามของคทา
อรุปมาเรพที่องนรีร  (การประยรุกตตใชข้แบบแรกเกรีที่ยวขข้องกคับบทาเหนป็จสทาหรคับการรคับใชข้ขณะทรีที่พระองคตไมข
อยซูข) อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นศคัตรซูของเจข้านายผซูข้นรีร  ซนที่งไมขยอมรคับเขาใหข้ครอบครองพวกเขา 
กป็จะถซูกรวบรวมมาประหารชรีวริต

อรีกครคัร งทรีที่การประยรุกตตใชข้เรริที่มปรากฏชคัดเจน พวกอริสราเอลสขวนใหญขไมขยอมรคับพระครริสตต
อยขางชคัดเจน พวกเขาไมขอยากเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับพระองคต ดคังนคัรน พระองคตจนงตรคัสอยขางเปป็นลาง
บอกเหตรุถนงความพรินาศทรีที่ใกลข้จะเกริดขนรนของพวกเขา คทาพยากรณตนรีร จะสทาเรป็จในปรี ค.ศ. 70 เมพที่อพวก
โรมททาลายกรรุงเยรซูซาเลป็มภายใตข้การนทาของตริตคัส โดยเขขนฆขาชาวยริวหลายแสนคน คทาพยากรณตนรีร
จะสทาเรป็จในทข้ายทรีที่สรุดในชขวงทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรี ซนที่งเปป็นเวลาทรุกขตใจของยาโคบ เมพที่อพวกยริวทรีที่ไมข
เชพที่อจะเผชริญกคับชะตากรรมทรีที่คลข้ายๆกคันโดยนทรามพอของปฏริปคักษตของพระครริสตต

ลก 19:28-29 เมรรื่อพระองคย์ตรนสคลาเหลล่านนนั้นแลด้ว พระองคย์ทรงดลาเนสนนลาหนด้าเขาไปจะขซนั้น
ไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม 29 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้หมผล่บด้านเบธฟายมีและหมผล่บด้านเบธานมีบน
ภผเขาซซรื่งเรมียกวล่า มะกอกเทศ พระองคย์ทรงใชด้สาวกสองคนของพระองคย์ไป

หลคังจากเสรป็จสริรนการรคับใชข้ของพระองคตในและรอบๆเมพองเยรรีโคแลข้ว (ในแอขงหรุบเขาของ
แมขนทร าจอรตแดน) พระเยซซูกป็ทรงเรริที่มเดรินทางขนรนไปยคังแผขนดรินสซูงของแควข้นยซูเดรียซนที่งเปป็นทรีที่ตคัรงของ
กรรุงเยรซูซาเลป็ม บนถนนของเมพองเยรรีโค ขณะทรีที่ผซูข้คนเดรินทางเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็ม มรีหมซู ขบข้านเลป็กๆ
สองหมซูขบข้านตคัรงอยซูข หมซูขบข้านแหขงแรกคพอ เบธฟายรี (ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา ‘บข้านแหขงมะเดพที่อทรีที่ยคัง
ไมขสรุก’ ทรีที่อยซูขใกลขๆ้ กคันและอยซูขใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็มมากกวขานริดหนขอย (ประมาณสองไมลต) คพอ หมซูข
บข้านเบธานรี (ซนที่งมรีความหมายตรงตคัววขา ‘บข้านแหขงผลอรินทผลคัม’) เปป็นบข้านของมารรียต มารธา และ



ลาซารคัส ซนที่งอยซูขดข้านหลคังของภซูเขามะกอกเทศ ซนที่งอยซู ขทางทริศตะวคันออกของกรรุงเยรซูซาเลป็มดข้วย ทรีที่
นคัที่นเองพระเยซซูทรงใชข้สาวกสองคนเขข้าไปในหมซูขบข้านเบธานรีเพพที่อหาสคัตวตมาใหข้พระองคตขรีที่

ลก 19:30-34 สนรื่งวล่า "จงเขด้าไปในหมผล่บด้านทมีรื่อยผล่ตรงหนด้า เมรรื่อเขด้าไปแลด้วจะพบลผกลาตนว
หนซรื่งผผกอยผล่ ทมีรื่ยนงไมล่เคยมมีใครขซนั้นขมีรื่เลย จงแกด้มนนจผงมาเถสด 31 ถด้ามมีผผด้ใดถามทล่านวล่า `ทล่านแกด้มนน
ทลาไม' จงบอกเขาวล่า `เพราะองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงประสงคย์ลผกลานมีนั้'" 32 สาวกทมีรื่รนบใชด้นนนั้นไดด้ไป
พบเหมรอนทมีรื่พระองคย์ตรนสแกล่เขาแลด้ว 33 เมรรื่อเขากลาลนงแกด้ลผกลานนนั้น พวกเจด้าของกป็ถามเขาวล่า "ทล่าน
แกด้ลผกลาทลาไม" 34 ฝล่ายเขาตอบวล่า "องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงประสงคย์ลผกลานมีนั้"

มรีการเตรรียมการไวข้เพพที่อททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 สทาเรป็จ พระเยซซูทรงใชข้สาวก
สองคนนรีร ไปหาลซูกลาตคัวหนนที่งซนที่งถซูกผซูกไวข้อยซู ขในหมซูขบข้านเบธานรี ซนที่งเปป็นลาทรีที่ยคังไมขเคยมรีใครขรีที่มา
กขอนและนทามคันมาใหข้พระองคต (ในสขวนทรีที่พซูดถนงลซูกลาตคัวนรีร  บางคนออกความเหป็นวขาองคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราไมขเพรียงทรงประสซูตริจากหญริงพรหมจารรี และทรงใชข้อรุโมงคตฝคังศพทรีที่ไมขเคยใชข้ฝคังศพใคร
มากขอนเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทรงใชข้ลซูกลาทรีที่ไมขเคยมรีใครขรีที่มคันมากขอนดข้วย) ดข้วยทรงเหป็นลขวงหนข้า
วขาพวกเขาอาจถซูกทคักทข้วง พระเยซซูจนงทรงสคัที่งพวกเขาวขาหากมรีใครถามวขาพวกเขากทาลคังททาอะไรกป็
ใหข้ตอบไปวขา “`เพราะองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงประสงคตลซูกลานรีร '” เหตรุการณตกป็เกริดขนรนตามนคัรนจรริงๆ 
พอพวกเขาไปเจอลซูกลาตคัวหนนที่งถซูกผซูกไวข้อยซู ข ตามทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้ลขวงหนข้าและแกข้มคัดมคัน 
“พวกเจข้าของกป็ถามเขาวขา "ทขานแกข้ลซูกลาททาไม"” พวกเขาตอบไปตามทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงสคัที่งพวกเขา
ไวข้และพวกเจข้าของกป็พอใจกคับคทาตอบของพวกเขา นคัที่นเกพอบเรรียกไดข้วขาเปป็นการอคัศจรรยตหนนที่งเลย 
การเดรินจากมาพรข้อมกคับลซูกลาของคนๆหนนที่งกป็เทรียบไดข้กคับเปป็นการขโมยเลย กระนคัรน เมพที่อสาวก
สองคนนคัรนตอบไปตามทรีที่ไดข้รคับสคัที่งมา กป็ไมขมรีใครทคักทข้วงการกระททาของพวกเขาตขอไปอรีก ตอนนคัรน
พวกเขาอาจยคังไมขรซูข้ แตขพวกเขากป็ก ทาลคังททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 เปป็นจรริง ซนที่งเปป็นคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหตอยขางชคัดเจน

ลก 19:35-36 แลด้วเขากป็จผงลผกลามาถซงพระเยซผและเอาเสรนั้อของตนปผลงบนหลนงลา และ
เชสญพระเยซผขซนั้นทรงลานนนั้น 36 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จไป เขาทนนั้งหลายกป็เอาเสรนั้อผด้าของตนปผลงตาม
หนทาง



พอเชริญพระเยซซูขนรนทรงลานคัรน การอคัศจรรยตอรีกอยขางกป็เกริดขนรน ลซูกลาทรีที่ไมขเคยมรีใครขนรนขรีที่มา
กขอนเปป็นสคัตวตทรีที่ไมขครุข้นกคับการถซูกขรีที่ ซนที่งตามสคัญชาตญาณแลข้วจะขคัดขพนและพยายามเหวรีที่ยงผซูข้ขรีที่ใหข้
ตกลงจากหลคังมคัน ในทรีที่นรีร เจข้าสคัตวตตคัวนรีร ยอมจทานนและยอมรคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระผซูข้สรข้างมคัน
กขอนทรีที่จะเชริญพระเยซซูใหข้ทรงลาตคัวนคัรน พวกสาวกไดข้ททาอานแบบลวกๆใหข้พระองคตจากเสพรอผข้าของ
พวกเขา นอกจากนรีร  “เมพที่อพระองคตเสดป็จไป เขาทคัรงหลายกป็เอาเสพรอผข้าของตนปซูลงตามหนทาง” 
การกระททาเชขนนคัรนถซูกสงวนไวข้สทาหรคับกษคัตรริยตหรพอผซูข้มรีชคัยชนะในสงครามเทขานคัรน พวกเขาเขข้าใจ
ความหมายของสริที่งทรีที่พวกเขากระททาเพราะวขาพวกเขาเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด นคั ที่นคพอ กษคัตรริยต
ของพวกยริว

ลก 19:37-38 เมรรื่อพระองคย์เสดป็จมาใกลด้ทมีรื่ซซรื่งจะลงไปจากภผเขามะกอกเทศแลด้ว เหลล่าสาวก
ททกคนมมีความเปรมปรมีดสดิ์เพราะบรรดามหกสจซซรื่งเขาไดด้เหป็นนนนั้น จซงเรสรื่มสรรเสรสญพระเจด้าเสมียงดนง 38
วล่า "ขอใหด้พระมหากษนตรสยย์ผผด้ทมีรื่เสดป็จมาในพระนามขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงพระเจรสญ จงมมี
สนนตสสทขในสวรรคย์ และทรงสงล่าราศมีในทมีรื่สผงสทด"

เมพที่อพวกเขาเขข้าใกลข้กรรุงเยรซูซาเลป็มจากหมซูขบข้านเบธานรี (จากทริศตะวคันออก) โดยลงจากภซูเขา
มะกอกเทศมรุขงหนข้าสซูขกรรุงเยรซูซาเลป็ม (ประมาณครนที่งไมลต) “เหลขาสาวกทรุกคนมรีความเปรมปรรีดริธ
เพราะบรรดามหกริจซนที่งเขาไดข้เหป็นนคัรน จนงเรริที่มสรรเสรริญพระเจข้าเสรียงดคัง” ทรีที่อยซู ขในฝซูงชนนคัรนคพอ คน
มากกวขาพวกสาวกสริบสองคนนคัรน พวกสาวกจทานวนมหาศาล โดยบางคนถนงขนาดมาไกลจาก
แควข้นกาลริลรีซนที่งไดข้ตริดตามพระเยซซูมาพรข้อมกคับพวกสาวกจากเมพองเยรรีโค หมซูขบข้านเบธานรี (และยขอม
มรีมารรียต มารธา และลาซารคัสดข้วยแนขๆ) และแวขนแควข้นโดยรอบบคัดนรีรกป็เบรียดเสรียดกคันหข้อมลข้อมพระ
เยซซู

พวกสาวกของพระองคตทรีที่มารวมตคัวกคันนรีร ไดข้ขข้อสรรุปแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
จรริงๆ คพอ กษคัตรริยตแหขงอริสราเอลทรีที่พวกเขารอคอยมานาน พวกเขาจนงรข้องออกมาขณะทรีที่ฝซูงชนทรีที่มรี
พระเยซซูทรงนทาขบวนมรุขงหนข้าสซูขประตซูทางเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม “ขอใหข้พระมหากษคัตรริยตผซูข้ทรีที่เสดป็จมาใน
พระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพระเจรริญ จงมรีสคันตริสรุขในสวรรคต และทรงสงขาราศรีในทรีที่
สซูงสรุด” (ดคังทรีที่จะระบรุไวข้ในไมขชข้า นรีที่ไมขใชขกลรุขมคนผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอล คนพวกนรีร เปป็นพวกสาวก
ของพระองคต บรรดาผซูข้เชพที่อทรีที่คาดหวคังวขาพระองคตจะทรงขนรนครองบคัลลคังกตของพระองคตทรีที่กรรุง



เยรซูซาเลป็มเดทดี๋ยวนดัขึ้นเลย) พวกเขาสรรเสรริญพระองคตในฐานะกษคัตรริยต โดยยอมรคับวขาพระองคตเสดป็จ
มาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ดคังนคัรน พวกสาวกของพระองคตจนงไมขเพรียงเหป็นผซูข้นทาทางการ
เมพองคนหนนที่งเทขานคัรน แตขยคังเหป็นผซูข้นทาฝขายวริญญาณคนหนนที่งดข้วย พวกเขาจนงทซูลขอสคันตริสรุขในสวรรคต
และสงขาราศรีใน (หรพออาจ แดข) พระองคตผซูข้สซูงสรุด

ลก 19:39-40 ฝล่ายฟารสสมีบางคนในหมผล่ประชาชนนนนั้นทผลพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า จง
หด้ามเหลล่าสาวกของทล่าน" 40 พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "เราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า ถซงคนเหลล่านมีนั้จะ
นสรื่งเสมีย ศสลาทนนั้งหลายกป็ยนงจะสล่งเสมียงรด้องทนนทมี"

อยขางไรกป็ตาม ขณะทรีที่พระเยซซูเสดป็จเขข้าใกลข้ประตซูเมพองกรรุงนรีร  พวกฟารริสรีในฝซูงชนกป็ไมข
พลาดความหมายของสริที่งทรีที่ฝซูงชนกทาลคังโหขรข้องประกาศ พวกเขามาหาพระเยซซูและบอกพระองคตวขา
“อาจารยตเจข้าขข้า จงหข้ามเหลขาสาวกของทขาน” นรีที่ไมขเพรียงฝขาฝพนจริตสทานนกของพวกเขาเทขานคัรน ซนที่งเผย
ใหข้เหป็นถนงความไมขเชพที่อของพวกเขา แตขมคันยคังฝขาฝพนมตริสขวนใหญขของพวกผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอล
ดข้วย พวกเขามองพระเยซซูวขาเปป็นผซูข้กขอความวรุขนวายและไมขอยากยรุขงเกรีที่ยวอะไรกคับพระองคต การทรีที่
พวกเขาใชข้คทาวขา อาจารยย์ ไมขไดข้สพที่อถนงความเคารพนคับถพอเลย ความหมายตรงตคัวของคทาๆนรีรกป็แคข 
‘ครซู’ พวกเขาอาจใชข้คทาๆนรีรดข้วยนทราเสรียงเยาะเยข้ยมากกวขา

คทาตอบทรีที่เปรีที่ยมดข้วยความหมายลนกซนร งของพระเยซซูทรีที่มรีตขอพวกเขากป็คพอ “เราบอกทขานทคัรง
หลายวขา ถนงคนเหลขานรีร จะนริที่งเสรีย ศริลาทคัรงหลายกป็ยคังจะสขงเสรียงรข้องทคันทรี” พระเยซซูก ทาลคังจะนทาเสนอ
พระองคตเองอยขางเปป็นทางการตขอพวกผซูข้หลคักผซูข้ใหญขในอริสราเอลในฐานะกษคัตรริยตของพวกเขา พวก
สาวกมองเหป็นเชขนนคัรนและชพที่นชมยรินดรี คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นตคัวแทนของพวกคนใหญขคนโตแหขง
อริสราเอลกป็เหป็นเชขนนคัรนดข้วยและปฏริเสธขข้อเสนอนคัรน พระเยซซูตรคัสเปป็นนคัยวขา หากพวกเขานริที่งเงรียบ 
บรรดากข้อนหรินทรีที่กระจคัดกระจายอยซูขทคั ที่วภซูมริประเทศนคัรนทรีที่เตป็มไปดข้วยหรินกป็จะสขงเสรียงรข้องออกมา 
บางคนคริดวขาเพราะพวกยริวบางคนมองคนตขางชาตริวขาเปป็นเหมพอนกข้อนหรินทคั ที่วๆไป พระเยซซูจนงอาจ
ทรงใชข้คทาอรุปมาอรุปไมยนรีร ในการตรคัสถนงการกลคับใจเชพที่อของคนตขางชาตริจทานวนมากซนที่งจะถวาย
เกรียรตริแดขพระองคตจรริงๆ

พระองคตก ทาลคังเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางเปป็นทางการ (และเปป็นครคัร งสรุดทข้าย) ของ
พระองคต พระองคตเสดป็จมาเพพที่อนทาเสนอพระองคตเองในฐานะกษคัตรริยตแหขงอริสราเอล คนสขวนนข้อย



ในหมซูขพวกสาวกทรีที่เชพที่อของพระองคตยอมรคับพระองคตในฐานะดคังกลขาว คนสขวนใหญขตขางปฏริเสธ
พระองคต ดซู ยอหตน 1:11

ลก 19:41-44 ครนนั้นพระองคย์เสดป็จมาใกลด้ทอดพระเนตรเหป็นกรทงแลด้ว กป็กนนแสงสงสารกรทง
นนนั้น 42 ตรนสวล่า "ถด้าเจด้า ครอเจด้าเอง รผด้ในกาลวนนนมีนั้วล่า สสรื่งอะไรจะใหด้สนนตสสทข แตล่เดมีดี๋ยวนมีนั้สสรื่งนนนั้นบนงซล่อน
ไวด้จากตาของเจด้าแลด้ว 43 ดด้วยวล่าเวลาจะมาถซงเจด้า เมรรื่อศนตรผของเจด้าจะกล่อเชสงเทสนตล่อสผด้เจด้า และลด้อม
ขนงเจด้าไวด้ททกดด้าน 44 แลด้วจะเหวมีรื่ยงเจด้าลงใหด้ราบบนพรนั้นดสน กนบลผกทนนั้งหลายของเจด้าซซรื่งอยผล่ในเจด้า 
และเขาจะไมล่ปลล่อยใหด้ศสลาซด้อนทนบกนนไวด้ภายในเจด้าเลย เพราะเจด้าไมล่ไดด้รผด้เวลาทมีรื่พระองคย์เสดป็จมา
เยมีรื่ยมเจด้า"

พระเยซซูเสดป็จเขข้าใกลข้กรรุงนรีร  ซนที่งเปป็นสถานทรีที่ๆพระองคตในฐานะพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้นาน
มาแลข้วใหข้เปป็นโมรรียาหต (กคับอคับราฮคัม) ซนที่งเปป็นเมพองทรีที่พระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้สทาหรคับพระวริหาร
ของพระองคต คพอเปป็นเมพองทรีที่ตคัรงแตขนคัรนเปป็นตข้นมาไดข้เปป็นเมพองหลวงของประชากรของพระองคต 
กระนคัรน ขณะทรีที่พระองคตทรงทอดพระเนตรเหป็นกรรุงนรีร  พระองคตกป็ “กคันแสงสงสารกรรุงนคัรน” ขณะ
นคัรนพระองคตคงเกริดอารมณตหลายอยขางปคัที่นปขวนอยซูขภายใน พระองคตทรงรคักกรรุงเยรซูซาเลป็ม ซนที่งเปป็น
เมพองทรีที่พระองคตไดข้ทรงเลพอกไวข้ กระนคัรน พระองคตทรงทราบถนงความมพดบอดฝขายวริญญาณและการ
ปฏริเสธทรีที่รออยซูขเบพรองหนข้า พระองคตก ทาลคังเสดป็จมาหาพวกของพระองคตอยขางเปป็นทางการและพวก
เขาจะไมขตข้อนรคับพระองคต พระองคตทรงทราบเรพที่องนรีรดรีและมคันททาใหข้พระองคตเศรข้าพระทคัยจนถนง
กคับกคันแสง

ดข้วยความเศรข้าพระทคัย พระองคตจนงทรงรทที่าไหข้ใหข้แกขกรรุงเยรซูซาเลป็ม “ถข้าเจข้า คพอเจข้าเอง รซูข้ใน
กาลวคันนรีร วขา สริที่งอะไรจะใหข้สคันตริสรุข แตขเดรีดี๋ยวนรีรสริที่งนคัรนบคังซขอนไวข้จากตาของเจข้าแลข้ว” พระเยซซูทรง
ทราบถนงความยริที่งใหญขของอาณาจคักรนคัรนทรีที่พระองคตก ทาลคังทรงยพที่นเสนอแกขชนชาตริอริสราเอลและกรรุง
เยรซูซาเลป็มอยขางเปป็นทางการ พระองคตทรงทราบถนงสคันตริสรุขอคันยริ ที่งใหญขและความรรุขงเรพองทรีที่จะมาใน
อาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่พระองคตก ทาลคังยพที่นเสนอ กระนคัรนนขาเศรข้าทรีที่วขาสริที่งเหลขานคัรนไดข้ถซูกปริดซขอนไวข้
จากตาของพวกเขา แนขนอนทรีที่พวกเขามรีตาทรีที่มองเหป็นไดข้ แตขกป็มองไมขเหป็นและไมขยอมรคับรซูข้ความ
จรริงทรีที่อยซูขตรงหนข้าพวกเขา



พระเยซซูตรคัสตขอไปดข้วยความเศรข้าพระทคัยวขา วคันเวลาเหลขานคัรนกทาลคังจะมาถนงกรรุงเยรซูซาเลป็ม
เมพที่อ “ศคัตรซูของเจข้าจะกขอเชริงเทรินตขอสซูข้เจข้า และลข้อมขคังเจข้าไวข้ทรุกดข้าน แลข้วจะเหวรีที่ยงเจข้าลงใหข้ราบบน
พพรนดริน กคับลซูกทคัรงหลายของเจข้าซนที่งอยซูขในเจข้า และเขาจะไมขปลขอยใหข้ศริลาซข้อนทคับกคันไวข้ภายในเจข้า
เลย” พระองคตตรคัสลขวงหนข้าถนงการปริดลข้อมและการลขมสลายของกรรุงเยรซูซาเลป็มโดยนทรามพอพวกโรม
อรีกสรีที่สริบปรีนคับจากนรีรซนที่งกรรุงนรีร จะถซูกททาลายยขอยยคับและชาวยริวนคับลข้านๆคนจะพรินาศ กขอนทรีที่
เหตรุการณตทคัรงหมดจะจบลง พวกโรมทรีที่ปลข้นสะดมกรรุงนรีร  จะไมขปลขอยใหข้ศริลาของพระวริหารซข้อน
ทคับกคันกข้อนหนนที่งเหนพออรีกกข้อนเลย

เหตรุผลของเรพที่องทคัรงหมดกป็คพอวขา พวกเขาไมขรซูข้ “เวลาทรีที่พระองคตเสดป็จมาเยรีที่ยมเจข้า” นคั ที่นคพอ 
พวกเขาในความมพดบอดฝขายวริญญาณของตนไมขรซูข้เลยวขาผซูข้ทรีที่เสดป็จมาเยรีที่ยมพวกเขาคพอ พระผซูข้สรข้าง 
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า และพระมหากษคัตรริยตของพวกเขา พวกเขาปฏริเสธพระองคตอยขางชคั ที่วชข้าและพระ
บริดาในสวรรคตของพระองคตจนงทรงสขงการพริพากษาอคันรข้ายแรงมา

ลก 19:45-46 ฝล่ายพระองคย์เสดป็จเขด้าในพระวสหาร แลด้วทรงเรสรื่มขนบไลล่คนทนนั้งหลายทมีรื่ซรนั้อ
ขายอยผล่นนนั้น 46 ตรนสแกล่เขาวล่า "มมีพระวจนะเขมียนไวด้วล่า `นสเวศของเราเปป็นนสเวศสลาหรนบอธสษฐาน' 
แตล่เจด้าทนนั้งหลายมากระทลาใหด้เปป็น `ถลนั้าของพวกโจร'"

ประตซูทางเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่พระองคตเสดป็จเขข้าไปนคัรนนทาไปสซูขบรริเวณพระวริหารโดยตรง
จากทริศเหนพอและทริศตะวคันออก พอเสดป็จเขข้าไปในพระวริหาร พระเยซซูกป็ “ทรงเรริที่มขคับไลขคนทคัรง
หลายทรีที่ซพรอขายอยซูขนคัรน ตรคัสแกขเขาวขา "มรีพระวจนะเขรียนไวข้วขา `นริเวศของเราเปป็นนริเวศสทาหรคับ
อธริษฐาน' แตขเจข้าทคัรงหลายมากระททาใหข้เปป็น `ถทราของพวกโจร'"” นรีที่เปป็นการชทาระพระวริหารครคัร งทรีที่
สองของพระเยซซู พระองคตเคยทรงททาเชขนนคัรนมากขอนตอนเรริที่มการรคับใชข้ของพระองคตตามทรีที่มรี
บคันทนกไวข้ในยอหตน 2:13 นขาสคังเกตตรงทรีที่วขาพระเยซซูทรงเรรียกพระวริหารของพระเจข้าทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มวขาเปป็นนริเวศของพระองคย์โดยทรงยกขข้อความจากอริสยาหต 56:7

พวกยริวถซูกกทาหนดใหข้นทาหลายสริที่งทรีที่เฉพาะเจาะจงมาเปป็นเครพที่องถวายบซูชา ไลขตคัรงแตขสกรุลเงริน
แบบฮรีบรซูคพอเงรินเชเขล ไปจนถนงสคัตวตบางอยขาง เชขน นกเขาและวคัวหนรุขม คนเหลขานรีร จทานวนมากเดริน
ทางมาจากแดนไกล พวกเขาไมขสามารถนทาเครพที่องถวายบซูชาเหลขานคัรนรขวมเดรินทางมาดข้วยไดข้ ดคังนคัรน
พวกปรุโรหริตจนงเปริดโอกาสใหข้พวกนคักธรุรกริจชาวยริวขายของเหลขานคัรนในลานพระวริหารไดข้เพพที่อ



อทานวยความสะดวก อยขางไรกป็ตาม พอเวลาผขานไป พวกเขากป็เรริที่มคดโกง โดยคริดราคาแพงๆและ
ขซูดรรีดพวกนคักเดรินทางทรีที่ไมขรซูข้อริโหนขอริเหนข พระเยซซูทรงตทาหนริพวกพขอคข้าหนข้าเลพอดโลภมากทรีที่
คดโกงเหลขานรีร  บางคนคริดวขาพวกเขาเสพที่อมทรามจนถนงขนาดขายสริที่งของตขางๆในพระวริหารใหข้แกข
พวกนคักทของเทรีที่ยวเลยดข้วยซทรา

ลก 19:47-48 พระองคย์ทรงสนรื่งสอนในพระวสหารททกวนน แตล่พวกปทโรหสตใหญล่ พวกธรรมา
จารยย์ และคนสลาคนญของพลเมรองไดด้หาชล่องทมีรื่จะประหารพระองคย์เสมีย 48 แตล่เขาไมล่พบชล่องทางทมีรื่
จะกระทลาอะไรไดด้ เพราะวล่าคนทนนั้งปวงชอบฟนงพระองคย์มาก

ขณะเดรียวกคัน ในชขวงวคันแรกๆของสคัปดาหตสรุดทข้ายของพระองคต พระเยซซูทรงสคัที่งสอนทรุก
วคันในพระวริหาร โดยไมขไดข้รคับอนรุญาตหรพอความเหป็นชอบจากพวกปรุโรหริตใหญข พวกเขาจนงหา
โอกาสกทาจคัดพระองคต ซนที่งเผยใหข้เหป็นถนงธรรมชาตริอคันชคั ที่วรข้ายในใจของพวกเขา กระนคัรนในฐานะ
เปป็นนคักการเมพอง พวกเขาจนงรซูข้ตคัววขาตกอยซูขในสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออก พวกประชาชน “ชอบ
ฟคังพระองคตมาก” ดคังนคัรนพวกเขาจนงกลคัวทรีที่จะจคับกรุมพระองคตอยขางเปริดเผยตขอหนข้าประชาชน

*****
ภนพรวมของลลกน 20: บทนทขึ้เรดิที่มตว้นดว้วยการททที่พระเยซถูทรงถถูกทว้าทายวย่าพระองคย์ทรง

เทศนาสดัที่งสอนโดยอาศดัยสดิทธดิอสานาจใด เนชขึ้อหาสย่วนใหญย่ของลถูกา 20 พถูดถซงการเผชดิญหนว้า
ระหวย่างพระเยซถูกดับพวกศดัตรถูของพระองคย์ททที่พระวดิหารในสดัปดาหย์สบุดทว้ายของพระชนมย์ชทพของ
พระองคย์กย่อนจะถซงกลโกธา มทการประจดันหนว้าสทที่ครดัขึ้งถถูกระบบุไวว้ (1) คสาอบุปมาเรชที่องสวนองบุย่น (2) 
คสาถามเกทที่ยวกดับการสย่งสย่วย (3) คสาถามเกทที่ยวกดับการเปป็นขซขึ้นจากตาย (4) และการททที่พระเยซถูทรง
เผชดิญหนว้าพวกเขาเกทที่ยวกดับเพลงสดบุดท 110

ลก 20:1-2 ตล่อมาวนนหนซรื่งเมรรื่อพระองคย์กลาลนงทรงสนรื่งสอนคนทนนั้งปวงในพระวสหารและ
ประกาศขล่าวประเสรสฐ พวกปทโรหสตใหญล่ พวกธรรมาจารยย์ และพวกผผด้ใหญล่มาพบพระองคย์ 2 และ
ทผลพระองคย์วล่า "จงบอกพวกเราเถสด ทล่านกระทลาการเหลล่านมีนั้โดยสสทธสอนนใด หรรอใครใหด้สสทธสนมีนั้แกล่
ทล่าน"



ถนงแมข้จะเจอกคับการเปป็นปฏริปคักษตและการบคังคคับขขมขซูขของพวกผซูข้นทา แตขพระเยซซูกป็ “ทรงสคัที่ง
สอนคนทคัรงปวงในพระวริหาร” และประกาศขขาวประเสรริฐแกขฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคัน เราควรจทาไวข้วขา
มคันเปป็นชขวงเวลาหลายวคันกขอนเทศกาลปคัสกาซนที่งเปป็นตอนทรีที่พระวริหารคราครทที่าไปดข้วยพวกยริวนคับ
หมพที่นๆคนทรีที่เดรินทางมาจากทคั ที่วโลก นคัที่นยริที่งททาใหข้พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลวข้าวรุขนใจมากขนรนไปอรีก นขา
สคังเกตวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงทคัรงสคัที่งสอนและเทศนา (ขขาวประเสรริฐ) ในชขวงวคันทข้ายๆ
ของพระองคต การรคับใชข้นคัรนจะดทาเนรินตขอมาผขานครริสตจคักรทรีที่จะมาและบรรดาเจข้าหนข้าทรีที่ของครริสต
จคักร

ขณะทรีที่พระเยซซูทรงสคัที่งสอนและเทศนาอยซูขในพระวริหารในชขวงตข้นของสคัปดาหตนคัรน “พวก
ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต และพวกผซูข้ใหญขมาพบพระองคต” พวกเขาอาจคริดวขาในการพาพวก
ผซูข้นทามาพรข้อมกคัน พวกเขาจะมรีสริทธริอทานาจทางศรีลธรรมทรีที่จะททาใหข้พวกประชาชนเชพที่อและขขมพระ
เยซซูไปดข้วยในขณะเดรียวกคัน ไมขมรีคนใดในพวกเขากลข้าเผชริญหนข้ากคับพระเยซซูตคัวตขอตคัว ดคังนคัรนพวก
เขาจนงพากคันมาเปป็นตคัวแทนคณะเพพที่อทข้าทายพระองคต

แนขนอนทรีที่พวกเขาคงตกลงกคันมาแลข้วลขวงหนข้าวขาจะเผชริญหนข้ากคับพระองคตดข้วยวริธรีใด พวก
เขาจนงมาหาพระเยซซูอยขางสงขาผขาเผยและถามพระองคตวขา “จงบอกพวกเราเถริด ทขานกระททาการเหลขา
นรีร โดยสริทธริอคันใด หรพอใครใหข้สริทธรินรีรแกขทขาน” พระเยซซูทรงรรุกรานเขข้ามาในถริที่นของพวกเขา 
พระองคตไดข้ทรงขคับไลขคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้รคับอนรุญาตจากพวกปรุโรหริตใหข้อยซู ขในพระวริหารไดข้ออกไป
จากทรีที่นคัที่น นอกจากนรีรพระองคตยคังกลข้าทรีที่จะสคัที่งสอนและเทศนาอยขางเปริดเผยแกขฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคัน
เพพที่อรขวมถพอเทศกาลปคัสกาในสริที่งทรีที่พวกเขาปฏริเสธอยขางเปริดเผยดข้วย เราคงนนกภาพออกถนงความ
เดพอดดาลและความวข้าวรุขนขณะทรีที่พวกเขาขอทราบอยขางโกรธๆวขาพระองคตก ทาลคังททาสริที่งเหลขานคัรนโดย
อาศคัยสริทธริอทานาจของผซูข้ใด พวกเขานขาจะถามอยขางหาเรพที่องดข้วย พวกเขาหคัวฟคัดหคัวเหวรีที่ยงดข้วยความ
โกรธและความเกลรียด ‘ไอข้หมอนรีที่คริดวขามคันเปป็นใคร’ แนขนอนทรีที่พวกเขาไมขรซูข้เลยถนงขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขา
พระองคตทรงเปป็นเจข้าแหขงพระวริหารนคัรน

ลก 20:3-8 พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "เราจะถามทล่านทนนั้งหลายสนกขด้อหนซรื่งดด้วย จงตอบ
เราเถสด 4 ครอบนพตสศมาของยอหย์นนนนั้นมาจากสวรรคย์หรรอมาจากมนทษยย์" 5 เขาจซงปรซกษากนนวล่า "ถด้า
เราจะวล่า `มาจากสวรรคย์' ทล่านจะถามวล่า `เหตทไฉนทล่านจซงไมล่เชรรื่อยอหย์นเลล่า' 6 แตล่ถด้าเราจะวล่า `มา



จากมนทษยย์' คนทนนั้งปวงกป็จะเอาหสนขวด้างเรา เพราะเขาทนนั้งหลายถรอกนนวล่ายอหย์นเปป็นศาสดา
พยากรณย์" 7 เขาจซงตอบวล่าเขาไมล่ทราบวล่ามาจากไหน 8 พระเยซผจซงตรนสกนบเขาวล่า "เราจะไมล่บอก
ทล่านทนนั้งหลายเหมรอนกนนวล่า เรากระทลาการเหลล่านมีนั้โดยสสทธสอนนใด"

พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาวข้าวรุขนใจหนคักยริที่งกวขาเดริม พระองคตทรงตอบพวกเขาตขอหนข้า
ประชาชนดข้วยคทาถามหนนที่งทรีที่พวกเขาไมขกลข้าตอบ พระองคตทรงทายคทาปรริศนานรีรแกขพวกปฏริปคักษตทรีที่
โกรธแคข้นพระองคตวขา “บคัพตริศมาของยอหตนนคัรนมาจากสวรรคตหรพอมาจากมนรุษยต” พระเยซซูทรง
ทราบถนงความยรุขงยากของสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกนรีรทรีที่พระองคตทรงททาใหข้พวกเขาตกอยซูขใน
สภาวะดคังกลขาว ดข้วยพระปคัญญาอคันไมขรซูข้สริรนสรุดของพระองคตๆทรงททาใหข้พวกเขานริที่งอคัรน โดยไมขรซูข้วขา
จะททาอะไรตขอดรี

พวกผซูข้นทาแหขงพระวริหารเขข้าใจดรีวขาหากพวกเขากลขาววขาบคัพตริศมาของยอหตนมาจากสวรรคต 
(นคัที่นคพอ เปป็นของพระเจข้า) พระเยซซูกป็จะทรงถามกลคับวขา “เหตรุไฉนทขานจนงไมขเชพที่อยอหตนเลขา” (นรีที่
ททาใหข้เราเหป็นวขาพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลไมขยอมรคับขข้อความทรีที่ยอหตนไดข้ประกาศเชขนกคันเมพที่อเขามา
ประกาศเรพที่องการกลคับใจใหมขเพพที่อเตรรียมพรข้อมสทาหรคับอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนและพระมหากษคัตรริยต
แหขงอาณาจคักรนคัรน) ในทางกลคับกคัน พวกเขารซูข้ดข้วยวขาหากพวกเขาตอบวขาบคัพตริศมาของยอหตนเปป็น
ของมนรุษยต (นคัที่นคพอ ไมขไดข้เปป็นของพระเจข้า) พวกเขากป็จะยริที่งเดพอดรข้อนหนคักกวขาเดริม พวกเขากลคัววขา
จะถซูกพวกประชาชนเอาหรินขวข้าง “เพราะเขาทคัรงหลายถพอกคันวขายอหตนเปป็นศาสดาพยากรณต” (เรา
เหป็นอรีกถนงการแตกออกเปป็นสองฝขายระหวขางพวกประชาชนกคับพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอล ฝขายแรก
เปริดรคับตขอการกระททากริจของพระเจข้าทขามกลางพวกเขา สขวนฝขายหลคังตขางกป็ไมขยอมรคับมคัน)

ดข้วยความงรุนงงยริที่งกวขาเดริม พวกเขาจนงตอบไดข้แตขเพรียงวขา “เขาไมขทราบวขามาจากไหน” เชขน
เดรียวกคับพวกนคักการเมพองจอมลพที่นไหลทรีที่พวกเขาเปป็น พวกเขาโกหกเพพที่อทรีที่จะไดข้ความไดข้เปรรียบ
ทางการเมพอง พวกเขารซูข้จคักความจรริง แตขไมขกลข้ายอมรคับมคัน พระเยซซูจนงปลขอยใหข้พวกเขาตกอยซูขใน
สภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออกตขอไป และพระองคตทรงตอบอยขางทรีเลขนทรีจรริงวขา “เราจะไมขบอก
ทขานทคัรงหลายเหมพอนกคันวขา เรากระททาการเหลขานรีร โดยสริทธริอคันใด” พวกเขาพยายามทรีที่จะขขมขวคัญ
พระเยซซู แตขกลคับพขายแพข้ตขอพระปคัญญาอคันทรงสคัพพคัญญซูและหลคักเหตรุผลของพระองคต พวกเขาจนง



ถอยกลคับไปเพพที่อคริดแผนเลขนงานพระองคตตขอไป และพระเยซซูกป็ทรงสคัที่งสอนอยขางเปริดเผยในพระ
วริหารตขอไป

ลก 20:9-16 แลด้วพระองคย์ตนนั้งตด้นตรนสคลาอทปมาใหด้คนทนนั้งหลายฟนงดนงตล่อไปนมีนั้วล่า "ยนงมมี
ชายคนหนซรื่งไดด้ทลาสวนองทล่นและใหด้ชาวสวนเชล่า แลด้วกป็ไปเมรองไกลเสมียชด้านาน  10 เมรรื่อถซงเวลาแลด้ว
จซงใชด้ผผด้รนบใชด้คนหนซรื่งไปหาคนเชล่าสวนเหลล่านนนั้น เพรรื่อเขาทนนั้งหลายจะไดด้มอบผลจากสวนอง ทล่นแกล่เขา
บด้าง แตล่คนเชล่าสวนนนนั้นไดด้เฆมีรื่ยนตมีผผด้รนบใชด้คนนนนั้นและไลล่ใหด้กลนบไปมรอเปลล่า 11 แลด้วเจด้าของสวนจซง
ใชด้ผผด้รนบใชด้อมีกคนหนซรื่ง แตล่คนเชล่าสวนไดด้เฆมีรื่ยนตมีและทลาการนล่าอนปยศตล่างๆแกล่ผ ผด้รนบใชด้นนนั้นดด้วย และไดด้
ไลล่ใหด้กลนบไปมรอเปลล่า 12 แลด้วเจด้าของสวนจซงใชด้คนทมีรื่สามไปและคนเชล่าสวนนนนั้นกป็ทลาใหด้เขาบาดเจป็บ
แลด้วผลนกไสออกไป 13 ฝล่ายเจด้าของสวนองทล่นจซงวล่า `เราจะทลาอยล่างไรดมี เราจะใชด้บทตรชายทมีรื่รนกของ
เราไป เมรรื่อเหป็นบทตรนนนั้นพวกเขาคงจะเคารพนนบถรอ' 14 แตล่พวกคนเชล่าสวนเมรรื่อเหป็นบทตรนนนั้นกป็
ปรซกษากนนวล่า `คนนมีนั้แหละเปป็นทายาท มาเถสด ใหด้เราฆล่าเขาเสมีย เพรรื่อมรดกจะตกกนบเรา' 15 แลด้วเขา
กป็ผลนกบทตรนนนั้นออกไปนอกสวนองทล่นฆล่าเสมีย เหตทฉะนนนั้นเจด้าของสวนองทล่นจะทลาอยล่างไรกนบเขาเหลล่า
นนนั้น 16 ทล่านจะมาฆล่าคนเชล่าสวนเหลล่านนนั้นเสมีย แลด้วจะเอาสวนองทล่นนนนั้นใหด้ผผด้อรรื่นเชล่า" คนทนนั้งหลาย
เมรรื่อไดด้ยสนดนงนนนั้นจซงวล่า "ขอพระเจด้าอยล่ายอมใหด้เปป็นเชล่นนนนั้นเลย"

อรีกครคัร งทรีที่เวลาในขณะนคัรนคพอ สคัปดาหตสรุดทข้ายของพระเยซซู สขวนสถานทรีที่คพอ บรริเวณพระ
วริหาร คนทรีที่ฟคังพระองคตคพอ พวกผซูข้นทายริวทรีที่เปป็นปฏริปคักษต ไดข้แกข พวกฟารริสรี พวกสะดซูสรี พวกปรุโรหริต 
และพวกธรรมาจารยต สรรุปงขายๆกป็คพอ พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอล คทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูก ทาลคังจะตรคัสนรีรสพที่อ
ความหมายกลขาวโทษอริสราเอลอยขางชคัดเจน อริสยาหต 5 กลขาวชคัดเจนวขาคทาเรรียกอยขางหนนที่งทรีที่พระเจข้า
ทรงใชข้เรรียกอริสราเอลคพอ สวนองรุขน ยริวคนใดทรีที่ครุข้นเคยกคับพระคคัมภรีรตยขอมรซูข้จคักเรพที่องนรีรดรี ดคังทรีที่คทาอรุปมา
เรพที่องนรีรจะเผยใหข้เหป็น เหป็นไดข้ชคัดวขาสวนองรุขนนรีรคพอ อริสราเอลในสมคัยนคัรน พวกชาวสวนคพอ เหลขาผซูข้นทา
ของอริสราเอล พวกผซูข้รคับใชข้คพอ พวกศาสดาพยากรณต และบรุตรชายทรีที่รคักคพอ พระบรุตรของพระเจข้า
ดคังทรีที่ไดข้ระบรุไวข้ สวนองรุขนทรีที่ปลซูกไวข้นรีรหมายถนงอริสราเอลอยขางเหป็นไดข้ชคัด เจข้าของสวนองรุขนทรีที่เดรินทาง
จากไปหาใชขใครอพที่นนอกจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าเอง พวกคนเชขาสวนคพอ พวกผซูข้นทาของอริสราเอล
ตลอดหลายศตวรรษ พวกผซูข้รคับใชข้ทรีที่ถซูกสขงมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าคพอ พวกศาสดา



พยากรณตและการทรีที่พวกเขาถซูกปฏริบคัตริอยขางหยาบชข้าโดยพวกอริสราเอล บรุตรชายผซูข้เปป็นทรีที่รคักยขอม
หมายถนงพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บคังเกริดมาของพระเจข้า คพอ พระเยซซูครริสตต การสมคบคริดก คันของพวก
คนเชขาสวนซนที่งคริดรข้ายตขอบรุตรผซูข้นคัรนสพที่อชคัดเจนถนงเจตนาของพวกผซูข้นทายริวทรีที่จะฆขาพระเยซซู พวกเขา
กทาลคังททาเชขนนคัรนอยซูขเลย กระทคั ที่งกขอนสคัปดาหตสรุดทข้ายนคัรนดข้วยซทรา

พระเยซซูทรงบรรยายตขอไปวขาพวกคนเชขาสวนไดข้ฆขาบรุตรผซูข้เปป็นทรีที่รคักคนนคัรนจรริงๆ พระองคต
จนงตรคัสถามวขา “เหตรุฉะนคัรนเจข้าของสวนองรุขนจะททาอยขางไรกคับเขาเหลขานคัรน” พระองคตทรงตอบ
คทาถามทรีที่พระองคตทรงถามเองวขา “ทขานจะมาฆขาคนเชขาสวนเหลขานคัรนเสรีย แลข้วจะเอาสวนองรุขนนคัรน
ใหข้ผซูข้อพที่นเชขา”

ความหมายทรีที่เปป็นคทาพยากรณตถซูกสพที่ออยขางชคัดเจน พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงแมข้
ผขานทางคทาอรุปมา วขาชนชาตริอริสราเอลเผชริญกคับโอกาสทรีที่จะถซูกททาลายเพราะการตรนงกางเขน
พระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้า ความพรินาศของพวกเขาจะเกริดขนรนในอรีกสรีที่สริบปรีตขอมาเมพที่อตริตคัสบรุก
มาททาลายอริสราเอลจรริงๆ นอกจากนรีร  แผขนดรินอริสราเอลยคังจะถซูกมอบใหข้แกขผซูข้อพที่นดข้วย (นคัที่นคพอ พวก
คนตขางชาตริ) เมพที่อตริตคัสบดขยรีรการกบฏของพวกยริวในปรี ค.ศ. 70 พวกยริวทรีที่เหลพอเกพอบทรุกคนถซูก
บคังคคับกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย และแผขนดรินนคัรนกป็ตกอยซูขในมพอของคนตขางชาตริเปป็นเวลาเกพอบหนนที่ง
พคันเกข้ารข้อยปรี พวกคนฟคังทรีที่เปป็นปฏริปคักษตตขอพระเยซซูเขข้าใจดรีถนงความหมายทรีที่สพที่อออกมาจากคทาอรุปมา
เรพที่องนรีร  พวกเขาโพลขงออกมาวขา “ขอพระเจข้าอยขายอมใหข้เปป็นเชขนนคัรนเลย” (ตรงตคัวกป็คพอ ‘ขออยขาใหข้
เปป็นเชขนนคัรนเลย’)

ลก 20:17-18 ฝล่ายพระองคย์ทรงเพล่งดผเขาและตรนสวล่า "เหตทฉะนนนั้นพระวจนะซซรื่งเขมียนไวด้
นนนั้นหมายความอยล่างไรกนนซซรื่งวล่า `ศสลาซซรื่งชล่างกล่อไดด้ปฏสเสธเสมีย ไดด้กลนบกลายเปป็นศสลามทมเอกแลด้ว' 
18 ผผด้ใดลด้มทนบศสลานนนั้น ผผด้นนนั้นจะตด้องแตกหนกไป แตล่ศสลานนนั้นจะตกทนบผผด้ใด กป็จะบดขยมีนั้ผ ผด้นนนั้นจนแหลก
เปป็นผทยผง"

พระเยซซูตรคัสปริดทข้ายคทาอรุปมาใหญขนรีรดข้วยคทาอรุปมาอรีกเรพที่อง พระองคตทรงยกขข้อความจาก
เพลงสดรุดรี 118:22 “ศริลาซนที่งชขางกขอไดข้ปฏริเสธเสรีย ไดข้กลคับกลายเปป็นศริลามรุมเอกแลข้ว” (นรีที่อข้างอริงถนง
ประเพณรีของยริว เมพที่อพระวริหารถซูกกขอสรข้าง ศริลามรุมเอกไดข้ถซูกสขงมาลขวงหนข้าและพวกชขางกขอไดข้เอา
มคันไวข้ตขางหาก โดยไมขรซูข้วขามคันคพอศริลามรุมเอก และททามคันหายไป เมพที่อถนงเวลาทรีที่จะเอาศริลามรุมเอกมา



ประกอบ พวกเขากป็หามคันไมขเจอแลข้ว ในทรีที่สรุด พวกเขากป็พบมคันในพงหญข้าวคัชพพช โดยมคันถซูกทริรงไวข้
ขข้างๆบรริเวณพพรนทรีที่กขอสรข้าง พวกเขาตข้องเศรข้าใจทรีที่พวกเขาไดข้ปฏริเสธศริลามรุมเอกทรีที่พวกเขารอคอยมา
นาน การอข้างอริงถนงการปฏริเสธพระครริสตตโดยพวกผซูข้นทาอริสราเอลซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้าจนงปรากฏ
ชคัดเจนเหลพอเกริน

พระเยซซูทรงเปรรียบพระองคตเองวขาเปป็นเหมพอนศริลามรุมเอกกข้อนนคัรน อคัครทซูตเปาโลกป็เรรียก
พระครริสตตเชขนนคัรนในเอเฟซคัส 2:20 เชขนเดรียวกคับเปโตรใน กริจการ 4:10-11 พระองคตตรคัสลขวงหนข้า
อยขางเปป็นลางบอกเหตรุตขอไปวขา “ผซูข้ใดลข้มทคับศริลานคัรน ผซูข้นคัรนจะตข้องแตกหคักไป แตขศริลานคัรนจะตกทคับผซูข้
ใด กป็จะบดขยรีรผซูข้นคัรนจนแหลกเปป็นผรุยผง” คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธพระองคตและเหป็นวขาพระองคตเปป็น
หรินสะดรุดและเปป็นศริลาทรีที่ททาใหข้ขคัดเคพองใจกป็จะถซูกพระองคตบดขยรีรสคักวคันหนนที่งในการพริพากษา 
นอกจากนรีร  พวกยริวซนที่งจะตรนงพระองคตอยขางโหดเหรีร ยมในไมขชข้า กป็จะถซูกบดขยรีร เปป็นผรุยผงเมพที่อพระเจข้า
ทรงพริพากษาพวกเขา

การกลขาวถนงศริลานคัรนทรีที่ตกทคับบางคนยขอมอข้างอริงถนง ดาเนรียล 2:34, 44-45 เมพที่อพระเยซซูครริสตต
เสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง โดยทรงททาลายพวกคนอธรรมและสถาปนา
อาณาจคักรของพระองคต ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธพระองคต ไมขวขาในตอน
นคัรนหรพอตอนทรีที่พระองคตเสดป็จมา กป็จะถซูกพระองคตททาลาย ยรุคแหขงพระครุณคพอตอนนรีร  แตขมคันจะไมขคง
อยซูขไมขตลอดกาล ขข้อเสนอแหขงความรอดอคันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของพระเจข้ายคังมรีอยซู ข แตขวคันนคัรน
กทาลคังจะมาเมพที่อพระครุณของพระองคตจะเปลรีที่ยนเปป็นพระพริโรธ

ลก 20:19-21 ฝล่ายพวกปทโรหสตใหญล่และพวกธรรมาจารยย์รผด้อย ผล่วล่า พระองคย์ไดด้ตรนสคลา
อทปมานนนั้นกระทบพวกเขาเอง จซงอยากจะจนบพระองคย์ในเวลานนนั้นแตล่เขากลนวประชาชน 20 เขาจซง
ตามดผพระองคย์ และใชด้คนใหด้ปลอมเปป็นเหมรอนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวนงจะจนบผสดในพระ
ดลารนสของพระองคย์ เพรรื่อจะมอบพระองคย์ไวด้ในอลานาจและอาชญาของเจด้าเมรอง 21 คนเหลล่านนนั้นจซง
ทผลถามพระองคย์วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ขด้าพเจด้าทนนั้งหลายทราบอยผล่วล่า ทล่านกลล่าวและสนรื่งสอนลด้วนแตล่
ความจรสงและมสไดด้เลรอกหนด้าผผด้ใด แตล่สนรื่งสอนทางของพระเจด้าจรสงๆ



พวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยต (พวกผซูข้นทาแหขงพระวริหาร และหมายรวมถนง
อริสราเอลเองดข้วย) ไมขไดข้พลาดถนงความหมายทรีที่สพที่อออกมา พวกเขา “รซูข้อยซู ขวขา พระองคตไดข้ตรคัสคทา
อรุปมานคัรนกระทบพวกเขาเอง” พวกเขาจนง “อยากจะจคับพระองคตในเวลานคัรน” อยขางไรกป็ตาม เพราะ
พวกเขาเปป็นนคักการเมพอง พวกเขาจนงขขมใจไวข้กขอนเพราะพวกเขากลคัวปฏริกริรริยาตอบสนองของพวก
ประชาชน ดคังนคัรนพวกเขาจนงใชข้บางคนไปสอดแนมพระองคตโดยหวคังจคับผริดคทาตรคัสของพระองคต
เพพที่อทรีที่จะตคัรงขข้อหาพระองคตไดข้ตขอหนข้าผซูข้วขาของโรม (ปรีลาต) นขาสนใจตรงทรีที่วขาคนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกใชข้
ไปนคัรน “ปลอมเปป็นเหมพอนคนชอบธรรม” นรีที่สพที่อชคัดเจนวขาพวกเขาเปป็นคนอรีกแบบเลย

อยขางไรกป็ตาม ดข้วยหวคังวขาจะหลอกลขอใหข้พระเยซซูกลขาวคทาตรคัสทรีที่แสดงถนงการกบฏตขอโรม 
พวกคนสอดแนมทรีที่จอมปลอมเหลขานรีร จนงตข้องแสรข้งททาตคัวเปป็นคนชอบธรรมและเขข้าขข้างพระเยซซู 
พวกเขาเปป็น ‘สายลคับเพพที่อหาขขาวกรอง’ ใหข้กคับพวกผซูข้มรีอทานาจของยริว พวกเขากป็เหมพอนกคับพวกผซูข้นทา
ของตนทรีที่เปป็นคนคดโกง (ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวกลขาววขาคนพวกนรีร เปป็นพวกของเฮโรด นคัที่นคพอ 
พวกยริวทรีที่รขวมมพอกคับพวกโรม) นอกจากนรีร  แทนทรีที่จะเผชริญกคับความโกรธเกรรีร ยวของพวกประชาชน
ทรีที่พระเยซซูถซูกจคับกรุม พวกเขาหวคังวขาจะผลคักภาระใหข้แกขผซูข้วขาราชการของโรม พวกเขาเปป็นชาตริงซูรข้าย
จรริงๆ

ลก 20:22-26 การทมีรื่จะสล่งสล่วยใหด้แกล่ซมีซารย์นนนั้นถผกตด้องตามพระราชบนญญนตสหรรอไมล่" 
23 ฝล่ายพระองคย์ทรงหยนรื่งรผด้อ ทบายของเขาจซงตรนสแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายทดลองเราทลาไม 24 จง
ใหด้เราดผเงสนตราเหรมียญหนซรื่งเถสด รผปและคลาจารซกนมีนั้เปป็นของใคร" เขาทผลตอบวล่า "ของซมีซารย์"
25 แลด้วพระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "ของของซมีซารย์จงถวายแกล่ซมีซารย์ และของของพระเจด้าจงถวายแดล่
พระเจด้า" 26 คนเหลล่านนนั้นจนบผสดในพระดลารนสของพระองคย์ตล่อหนด้าประชาชนไมล่ไดด้ และเขากป็
ประหลาดใจในพระดลารนสตอบของพระองคย์จซงนสรื่งไป

ดคังนคัรน ‘พวกคนสอดแนม’ เหลขานรีร จนงมาหาพระเยซซู โดยแสรข้งททาตคัวเปป็นยริวทรีที่อยซู ขฝขาย
พระองคต เชขนเดรียวกคับคนมากมายเหลพอเกริน พวกเขาททาตคัวเหมพอนไมขพอใจกคับการตกอยซูขใตข้ภาระ
แหขงการปกครองของโรม โดยเฉพาะเรพที่องการเกป็บภาษรีในอคัตราทรีที่สซูง พวกเขาจนงททาเปป็นมาออเซาะ
พระเยซซู โดยเอขยปากชมพระองคตเสรียยกใหญข พวกเขาพยายามททาใหข้พระเยซซูเผลอ โดยเรรียก



พระองคตวขา อาจารยย์เจว้าขว้า และแสดงความเลพที่อมใสแบบหลอกๆโดยบอกพระองคตวขาทรุกสริที่งทรีที่
พระองคตทรงสคัที่งสอนนคัรนถซูกตข้อง พวกเขายคังพยายามทรีที่จะททาใหข้พระองคตชอบพระทคัยพวกเขาโดย
เอขยปากชมพระองคตในเรพที่องอรุปนริสคัยอคันซพที่อตรงของพระองคตดข้วย นคั ที่นคพอ พระองคตไมขทรงลทาเอรียง 
และไมขเหป็นแกขหนข้าผซูข้ใดดข้วย จากนคัรนพวกเขายคังยกยของพระองคตอรีกวขาพระองคตทรงสคัที่งสอนทาง
ของพระเจข้าอยขางแทข้จรริง (ตรงตคัวคพอ ในความจรริง) พวกเขาไมขเชพที่อคทาทรีที่ตคัวเองพซูดสคักคทา แตขหวคังวขา
จะหลอกลขอใหข้พระเยซซูหลงเชพที่อวขาพวกเขาอยซูขขข้างเดรียวกคับพระองคตและจงรคักภคักดรีตขอพระองคต 
พวกเขาจนงหวคังวขาพระองคตจะกลขาวอะไรบางอยขางทรีที่แสดงถนงการกบฏซนที่งพวกเขาสามารถใชข้
ปรคักปรทาพระองคตตขอหนข้าพวกโรมไดข้

ดคังนคัรน พวกเขาจนงมาพรข้อมกคับคทาถามทรีที่ตอบยาก “การทรีที่จะสขงสขวยใหข้แกขซรีซารตนคัรนถซูกตข้อง
ตามพระราชบคัญญคัตริหรพอไมข” สย่วยทรีที่วขานรีรคพอ ภาษรีประจทาปรีทรีที่พวกโรมเรรียกเกป็บจากบข้านเรพอน ทรีที่ดริน 
และบรุคคล มคันกป็คงไมขตขางจากภาษรีอสคังหารริมทรคัพยตในปคัจจรุบคัน ถนงแมข้วขาในกรณรีนรีร  ภาษรีนรีรนทาสขง
รคัฐบาลกลางของโรมกป็ตาม พวกปฏริปคักษตของพระเยซซูถามวขามคันถซูกตข้องตามบคัญญคัตริของยดิวหรพอไมข
ทรีที่พวกยริวจะจขายภาษรีเชขนนคัรนแกขโรม

หากพระเยซซูตรคัสตอบวขา ‘ไมขถซูกตข้อง’ พวกเขากป็มรีมซูลเหตรุทรีที่จะกลขาวหาพระองคตวขาคริดกบฏ
และลรุกฮพอตขอตข้านโรมไดข้ (พวกโรมอขอนไหวจคัดกคับการกขอความไมขสงบเชขนนรีร และรรีบลงมพอเพพที่อ
ปราบปรามการกระททาใดกป็ตามทรีที่บขงชรีรวขาเปป็นการกบฏในเรพที่องภาษรี) อยขางไรกป็ตาม ถข้าพระเยซซูตรคัส
ตอบวขา ‘ถซูกตข้อง’ พวกเขากป็สามารถปขาวประกาศเรพที่องนคัรนตขอหนข้าประชาชนทคั ที่วไปไดข้ โดยททาใหข้
พระองคตเสรียความนริยม พวกเขาคริดวขาตนททาใหข้พระองคตตกอยซูขในสภาวะกลพนไมขเขข้าคายไมขออก
แลข้ว ไมขวขาพระองคตจะตอบแบบไหน พวกเขากป็คริดวขาพระองคตจะเสรป็จพวกเขาแนขๆ

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซู “ทรงหยคั ที่งรซูข้อรุบายของเขาจนงตรคัสแกขเขาวขา "ทขานทคัรงหลายทดลองเรา
ททาไม” พระองคตทรงเหป็นทะลรุปรรุโปรขงถนงแผนการของพวกเขา พระองคตจนงทรงขอเงดินตราเหรทยญ
หนซที่ง ตรงตคัวแลข้วนรีที่คพอเหรรียญเดนารริอคันของโรม ซนที่งเปป็นเหรรียญเงริน และเชพที่อก คันวขามรีคขาประมาณ
คขาแรงหนนที่งวคันในสมคัยนคัรน พระองคตตรคัสถามวขา “รซูปและคทาจารนกนรีร เปป็นของใคร” แนขนอนทรีที่เหรรียญ
ตราแบบเปป็นทางการของโรมยขอมมรีรซูปเหมพอนของซรีซารตและคทาจารนกทางการของโรมสลคักไวข้อยซู ข 
ดคังนคัรนเหรรียญดคังกลขาวจนงเปป็นของโรมอยขางเปป็นทางการ พวกปฏริปคักษตของพระเยซซูตอบไดข้แตขเพรียง



วขา ของซทซารย์ พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาตริดกคับแลข้ว พระองคตตรคัสแกขพวกเขาวขา “ของของซรีซารต
จงถวายแกขซรีซารต และของของพระเจข้าจงถวายแดขพระเจข้า” ดข้วยพระปคัญญาอคันไมขรซูข้สริรนสรุด 
พระองคตทรงตอบคทาถามหลอกลขอของพวกเขา พระองคตตรคัสไดข้อยขางถซูกตข้องเลยและทรงหลรุดจาก
กคับดคักของพวกเขามาไดข้อยขางสบายๆ

พวกเขาจนง “จคับผริดในพระดทารคัสของพระองคตตขอหนข้าประชาชนไมขไดข้” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็
คพอ พวกเขาไมขพบอะไรทรีที่จะใชข้เลขนงานพระองคตไดข้ ไมขวขาจะตขอหนข้าประชาชนหรพอพวกโรม พวก
เขาไดข้แตขสคัที่นศรีรษะดข้วยความทนที่ง พวกเขาคริดไมขออกแลข้ววขาจะเอาอะไรมาลขอใหข้พระองคตตริดกคับอรีก

ลก 20:27-33 ยนงมมีพวกสะดผสมีบางคนมาหาพระองคย์ ซซรื่งเขาทนนั้งหลายวล่าการฟรนั้นขซนั้นมาจาก
ความตายนนนั้นไมล่มมี เขาจซงทผลถามพระองคย์ 28 วล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า โมเสสไดด้เขมียนสนรื่งขด้าพเจด้าทนนั้ง
หลายไวด้วล่า `ถด้าชายผผด้ใดตายและมมีภรรยา แตล่ไมล่มมีบทตร กป็ใหด้นด้องชายรนบพมีรื่สะใภด้นนนั้นไวด้เปป็นภรรยา
ของตน เพรรื่อสรบเชรนั้อสายของพมีรื่ชายไวด้' 29 ยนงมมีพมีรื่นด้องผผด้ชายเจป็ดคน พมีรื่หนวปมีมมีภรรยาแลด้วกป็ตายไมล่มมี
บทตร 30 แลด้วนด้องทมีรื่สองกป็รนบหญสงนนนั้นเปป็นภรรยา แลด้วเขากป็ตายไมล่มมีบทตร 31 ทมีรื่สามนนนั้นกป็รนบหญสง
นนนั้นเปป็นภรรยา ทนนั้งเจป็ดคนกป็เหมรอนกนนไมล่มมีบทตร แลด้วกป็ตาย 32 ทมีรื่สทดผผด้หญสงนนนั้นกป็ตายดด้วย 33 เหตท
ฉะนนนั้น ในวนนทมีรื่จะฟรนั้นขซนั้นมาจากความตาย หญสงนนนั้นจะเปป็นภรรยาของใคร ดด้วยนางไดด้เปป็นภรรยา
ของชายทนนั้งเจป็ดนนนั้นแลด้ว"

หลคังจากลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับในเรพที่องบทบคัญญคัตริหรพอการเมพองไมขไดข้ พวกปฏริปคักษตคนอพที่นๆ
กป็มาและพยายามลขอพระองคตใหข้ตริดกคับดข้วยคทาถามทางศาสนศาสตรตคทาถามหนนที่ง พวกสะดซูสรีเปป็น
นริกายหรพอคณะหนนที่งทรีที่มรีแนวคริดเปริดกวข้างในศาสนายริวสมคัยนคัรน ชพที่อของพวกเขามาจากคทาฮรีบรซู ศา
โดก ซนที่งแปลวขา ‘ชอบธรรม’ ชพที่อของคณะของพวกเขาจนงมรีความหมายทรีที่ขคัดแยข้งวขา ‘พวกคนทรีที่ชอบ
ธรรม’ จรริงๆแลข้วพวกเขาเปป็นคนชอบธรรมในสายตาตนเอง ตขางจากพวกฟารริสรีทรีที่เปป็นพวกหคัวเกขา
และยนดหลคักศาสนศาสตรตแบบเดริมในการปฏริบคัตริตามหลคักศาสนายริวของพวกเขา พวกสะดซูสรีเปป็น
พวกหคัวใหมข พวกเขาไมขเชพที่อวขาพระคคัมภรีรตเดริมเปป็นพระวจนะของพระเจข้าทรีที่ไดข้รคับการดลใจ 

นอกจากนรีร  พวกเขายคังไมขยอมรคับเรพที่องอคัศจรรยตตขางๆ เชขน การเปป็นขนรนจากตายของรขางกาย 



ชรีวริตหลคังความตาย และการมรีอยซู ขจรริงของพวกทซูตสวรรคต พวกเขาไมขตขางจากพวกนคักศาสนศาสตรต
ทรีที่มรีแนวคริดเปริดกวข้างในปคัจจรุบคัน

หลคังจากพขายแพข้ตขอคทาตอบอคันชาญฉลาดของพระเยซซูในเรพที่องภาษรี พวกผซูข้นทาจนงสขงคณะผซูข้
แทนทรีที่เปป็นพวกสะดซูสรีไปพรข้อมกคับคทาถามลขอหลอกคทาถามหนนที่ง ซนที่งเปป็นหคัวใจหลคักของนริกายของ
พวกเขา พวกเขาหวคังวขาจะททาใหข้พระเยซซูสคับสนและจะไดข้เปริดโปงพระองคตวขาไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับสริที่งทรีที่
พระองคตตรคัสถนง

พวกเขาจนงมาพรข้อมกคับคทาถามสมมตริคทาถามหนนที่งซนที่งอริงจากธรรมเนรียมของยริวเกรีที่ยวกคับการ
ทรีที่ชายคนหนนที่งแตขงงานกคับพรีที่สะใภข้ของตนในกรณรีทรีที่นางเปป็นหญริงมขายและไมขมรีบรุตร ดซู พระราช
บคัญญคัตริ 25:5-6 พวกเขากรุเรพที่องเหลวไหลเกรีที่ยวกคับพรีที่นข้องเจป็ดคนขนรนมา หลคังจากคนแรกตาย คนทรีที่
สองกป็แตขงงานกคับภรรยาของคนแรก ตามมาดข้วยคนทรีที่สามเรพที่อยมาจนถนงคนทรีที่เจป็ด (เรพที่องนรีรนขาจะถซูก
ใชข้โดยพวกสะดซูสรีมานานและการทรีที่พวกเขาโตข้เถรียงก คับพวกฟารริสรีเพพที่อโตข้แยข้งเรพที่องการเปป็นขนรนจาก
ตาย) พวกเขาจนงถามพระเยซซูวขา “ในวคันทรีที่จะฟพร นขนรนมาจากความตาย หญริงนคัรนจะเปป็นภรรยาของ
ใคร ดข้วยนางไดข้เปป็นภรรยาของชายทคัรงเจป็ดนคัรนแลข้ว” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขามรีเจตนาทรีที่จะลขอใหข้พระ
เยซซูตริดกคับอรีกครคัร งดข้วยคทาถามสมมตริของพวกเขา เพพที่อทรีที่จะแสดงใหข้เหป็นวขาพระองคตไมขรซูข้วขาพระองคต
ก ทาลคังตรคัสเรพที่องอะไรอยซูข

ลก 20:34-36 พระเยซผตรนสตอบเขาวล่า "คนในโลกนมีนั้มมีการสมรสกนน และยกใหด้เปป็นสามมี
ภรรยากนน 35 แตล่เขาเหลล่านนนั้นทมีรื่สมควรจะลทถซงโลกหนด้า และลทถซงการฟรนั้นขซนั้นมาจากความตาย ไมล่มมี
การสมรสกนน หรรอยกใหด้เปป็นสามมีภรรยากนน 36 และเขาจะตายอมีกไมล่ไดด้ เพราะเขาเปป็นเหมรอนทผต
สวรรคย์ เปป็นบทตรของพระเจด้า ดด้วยวล่าเปป็นลผกแหล่งการฟรนั้นขซนั้นมาจากความตาย

อรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงตอบพวกเขาในแบบทรีที่พวกเขาไมขไดข้คาดคริดไวข้มากขอน และททาใหข้
คทาถามหลอกลขอของพวกเขาเปป็นหมคันไป พระองคตตรคัสเสรริมเรพที่องราวอคันลนกซนร งเกรีที่ยวกคับชรีวริตใน
สวรรคตดข้วย วลรีทรีที่วขา “ทรีที่สมควรจะลรุถนงโลกหนข้า” เปป็นวลรีทรีที่นขาสนใจ ความหมายตรงตคัวของวลรีนรีร กป็
คพอ ‘คนเหลขานคัรนทรีที่ถพอวขาสมควรทรีที่จะไดข้ไปถนงชรีวริตนริรคันดรต’ (นคัที่นคพอ คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกนคับวขาเปป็นคน
ชอบธรรมแลข้ว) คนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขในสวรรคต “ไมขมรีการสมรสกคัน หรพอยกใหข้เปป็นสามรีภรรยากคัน” นรีที่
สพที่อวขาอยขางนข้อยชรีวริตสมรสในเรพที่องทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับรขางกายจะไมขคงอยซูขตขอไปในรขางกายทรีที่ไดข้รคับสงขา



ราศรีของเรา นรีที่สพที่อเพริที่มเตริมอรีกวขา เมพที่อถนงตอนนคัรนเราอาจเปป็นสริที่งทรงสรข้างทรีที่ไมขมรีเพศกป็ไดข้ “เหมพอน
พวกทซูตสวรรคต” ความหมายกป็คพอ เราจะเปป็นแบบเดรียวกคับพวกทซูตสวรรคต ซนที่งบขงบอกวขาพวกเขากป็
เปป็นสริที่งทรงสรข้างทรีที่ไมขมรีเพศเชขนกคัน นอกจากนรีร  พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา คนเหลขานคัรนทรีที่ถซูกชรุบใหข้เปป็น
ขนรนจากตาย (นคัที่นคพอ มรีชรีวริตนริรคันดรต) จะไมขประสบกคับความตายอรีกตขอไป ในวคันนคัรนเราจะเปป็น “ลซูก
แหขงการฟพร นขนรนมาจากความตาย”

ลก 20:37-38 แตล่คนทมีรื่ตายจะถผกชทบใหด้เปป็นขซนั้นมาใหมล่นนนั้น โมเสสกป็ยนงไดด้สลาแดงในเรรรื่อง
พทล่มไมด้ ครอทมีรื่ไดด้เรมียกองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่า `เปป็นพระเจด้าของอนบราฮนม เปป็นพระเจด้าของอสสอนค และ
เปป็นพระเจด้าของยาโคบ' 38 พระองคย์มสไดด้ทรงเปป็นพระเจด้าของคนตาย แตล่ทรงเปป็นพระเจด้าของคน
เปป็น ดด้วยวล่าจลาเพาะพระเจด้าคนททกคนเปป็นอยผล่"

พระเยซซูทรงททาลายทรรศนะของพวกสะดซูสรีทรีที่ไมขเชพที่อเรพที่องการเปป็นขนรนจากตายตขอไป 
พระองคตทรงอข้างอริงไปยคัง อพยพ 3:6 ทรีที่พระเจข้าไดข้ตรคัสกคับโมเสสวขา “เรา`เปป็นพระเจข้าของอคับราฮคัม
เปป็นพระเจข้าของอริสอคัค และเปป็นพระเจข้าของยาโคบ'” ประเดป็นกป็งขายนริดเดรียว ตลอดคทาตรคัสของ
พระเจข้าทรีที่ตรคัสกคับโมเสส พระองคตทรงใชข้คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาล อคับราฮคัม อริสอคัคและยาโคบตาย
ไปตคัรงนานแลข้ว กระนคัรน พระเจข้าทรงเรรียกพระองคตเองวขาเปป็นพระเจข้าของพวกเขาในรซูปปคัจจรุบคัน
กาล ซนที่งสพที่อถนงชรีวริตทรีที่ดทาเนรินอยซูขเรพที่อยไปของพวกเขา พระเยซซูจนงตรคัสอยขางฉลาดวขา “พระองคตมริไดข้
ทรงเปป็นพระเจข้าของคนตาย แตขทรงเปป็นพระเจข้าของคนเปป็น” อคับราฮคัม อริสอคัคและยาโคบ แมข้ตาย
ไปนานแลข้วกระทคั ที่งในสมคัยของโมเสส แตขพวกเขากป็ยคังมรีชรีวริตอยซูขทรีที่ไหนสคักแหขงในขณะนคัรน วลรีหลคัง
“ดข้วยวขาจทาเพาะพระเจข้าคนทรุกคนเปป็นอยซูข” อาจแปลไดข้วขา ‘เพราะวขาคนเหลขานรีรทรุกคนกทาลคังมรีชรีวริตอยซูข
ตขอเบพรองพระพคักตรตพระองคต’ นคั ที่นคพอ อคับราฮคัม อริสอคัค และยาโคบยคังมรีชรีวริตอยซู ขจทาเพาะพระพคักตรต
พระเจข้า จะมรีการเปป็นขนรนจากตาย สรรเสรริญพระเจข้า

ลก 20:39-40 ธรรมาจารยย์บางคนจซงทผลวล่า "อาจารยย์เจด้าขด้า ทล่านพผดดมีแลด้ว" 40 หลนงจาก
นนนั้น พวกเขากป็ไมล่กลด้าจะทผลถามพระองคย์ตล่อไปอมีก

พวกเขาเสรป็จพระองคตอรีกแลข้ว พวกหคัวใหมขในเมพองพยายามทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตริดกคับแตข
พวกเขากป็ลข้มเหลวเหมพอนกคับทรีที่พรรคพวกของพวกเขา คพอ พวกเฮโรด ไดข้ลข้มเหลวเชขนกคัน พวกธร



รมาจารยตทรีที่ถซูกเอขยถนงนรีรนขาจะเปป็นพวกฟารริสรี ซนที่งถนงแมข้วขาพวกเขาเกลรียดชคังพระเยซซู แตขกป็ชมพระองคต
ทรีที่ทรงเลขนงานคซูขอรริของพวกเขา คพอ พวกสะดซูสรีจนหนข้าหงาย อยขางไรกป็ตาม หลคังจากนคัรนเปป็นตข้นมา
ไมขมรีผซูข้นทายริวคนไหนกลข้าถามคทาถามพระองคตตขอไปอรีก

ลก 20:41-44 พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "ทมีรื่คนทนนั้งหลายวล่า พระครสสตย์ทรงเปป็นบทตรของ
ดาวสดนนนั้นเปป็นไดด้อยล่างไร 42 ดด้วยวล่าทล่านดาวสดเองไดด้กลล่าวไวด้ในหนนงสรอสดทดมีวล่า `องคย์พระผผด้เปป็นเจด้า
ตรนสกนบองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้าวล่า จงนนรื่งทมีรื่ขวามรอของเรา  43 จนกวล่าเราจะกระทลาใหด้ศนตรผ
ของทล่านเปป็นแทล่นรองเทด้าของทล่าน' 44 ดาวสดยนงไดด้ทรงเรมียกทล่านวล่าเปป็นองคย์พระผผด้เปป็นเจด้า ทล่านจะ
เปป็นบทตรของดาวสดอยล่างไรไดด้"

จากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงเลขนงานพวกผซูข้นทาทรีที่โอข้อวดในพระวริหารกลคับบข้าง โดยเฉพาะพวกธร
รมาจารยตทรีที่อยซูขตรงนคัรน พระองคตทรงถามคทาถามของพระองคตเองซนที่งไมขเหลพอขข้อสงสคัยเลยวขา
พระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด พระเยซซูตรคัสถามวขาททาไมมรีกลขาวไวข้วขาพระครริสตตจะเปป็นบรุตรของดาวริด จาก
นคัรนพระองคตกป็ทรงยกขข้อความจากเพลงสดรุดรี 110:1 ซนที่งพวกรคับบรีเหป็นพข้องตรงกคันวขาเปป็นคทา
พยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าตรคัสกคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของขข้าพเจข้าวขา จง
นคัที่งทรีที่ขวามพอของเรา จนกวขาเราจะกระททาใหข้ศคัตรซูของทขานเปป็นแทขนรองเทข้าของทขาน” ในขข้อนรีรดาวริด
เรรียกพระเยโฮวาหตพระเจข้าวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา พระเยซซูจนงตรคัสถามวขา “ดาวริดยคังไดข้
ทรงเรรียกทขานวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ทขานจะเปป็นบรุตรของดาวริดอยขางไรไดข้”

(คทาตอบของคทาถามนรีรอยซูขตรงทรีที่วขา ‘องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ (Lord) คทาทรีที่สองของขข้อ 42 (ซนที่งแตก
ตขางจากพระเยโฮวาหต “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” (LORD) คทาแรก) คพอ พระเยซซูในฐานะพระเมสสริยาหต 
ดาวริดจนงเรรียกพระองคตวขาเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขา นคั ที่นจะเกริดขนรนสคักวคันหนนที่งเมพที่อพระครริสตต
เสดป็จกลคับมาและดาวริดถซูกสถาปนาเปป็นกษคัตรริยตแหขงอริสราเอล ภายใตข้การปกครองในฐานะพระ
มหากษคัตรริยตของพระเยซซูทคั ที่วโลก ถนงแมข้วขาพระเยซซูทรงสพบเชพรอสายมาจากดาวริดและถพอไดข้วขาเปป็น
บรุตรของเขา แตขพระองคตกป็ยคังทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของดาวริดอยซู ขดรี ดคังนคัรน พระเยซซูจนงทรงเปป็น
ทคัรงบรุตรของดาวริดและเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเขาดข้วยในเวลาเดรียวก คัน)

นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่พระเยซซูทรงเลขนงานพวกปฏริปคักษตของพระองคตคพน พวกเขาพยายามทรีที่จะลขอ
ใหข้พระองคตตริดกคับไมขดข้วยวริธรีใดกป็วริธรีหนนที่ง แตขพวกเขาตข้องจากไปอยขางททาอะไรไมขถซูก เสรียรคังวคัด 



และสคับสน พวกเขาไมขอาจยพนอยซูขตขอหนข้าสตริปคัญญา หลคักเหตรุผล และฤทธริธ เดชแบบพระเจข้าของ
พระองคตไดข้

ลก 20:45-47 ขณะทรีที่เหตรุการณตนรีร ก ทาลคังจะจบลง พระเยซซูกป็ทรงยริงกระสรุนอรีกนคัดทริรงทข้าย 
ความกลข้าหาญของพระองคต เมพที่อเทรียบกคับสริทธริอทานาจแบบมนรุษยตของพวกศคัตรซูของพระองคตแลข้วกป็
ถซูกเสรริมดข้วยความรรุนแรงของสริที่งทรีที่พระองคตก ทาลคังจะตรคัสตขอไป เมรรื่อคนทนนั้งหลายกลาลนงฟนงอยผล่ 
พระองคย์จซงตรนสกนบเหลล่าสาวกของพระองคย์วล่า พระองคตตรคัสเตพอนดข้วยเสรียงอคันดคังเพพที่อใหข้ทรุกคน
ไดข้ยรินวขา 46 "จงระวนงพวกธรรมาจารยย์ใหด้ดมี ผผด้ทมีรื่ชอบสวมเสรนั้อยาวเดสนไปมา ชอบใหด้คนคลานนบกลาง
ตลาด ชอบนนรื่งทมีรื่สผงในธรรมศาลาและทมีรื่อนนมมีเกมียรตสในการเลมีนั้ยง 47 เขารสบเอาเรรอนของหญสงมล่าย 
และอธสษฐานโอด้อวดเสมียยรดยาว เขาทนนั้งหลายนนนั้นจะไดด้รนบความฉสบหายมากยสรื่งขซนั้น" พวกธรรมาจาร
ยตเปป็นผซูข้คคัดลอกพระคคัมภรีรตเปป็นอาชรีพ พวกเขาถซูกมองวขาเปป็นผซูข้เชรีที่ยวชาญดข้านพระคคัมภรีรตและสริที่ง
ตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพระคคัมภรีรต บางครคัร งพวกเขากป็ถซูกเรรียกวขานคักกฎหมายเพราะความรซูข้ของพวกเขา
ในเรพที่องบคัญญคัตริของโมเสส

อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงกลขาวโทษพวกเขาวขาเปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดซนที่งพวกเขากป็เปป็น
จรริงๆ เสพรอยาวในทรีที่นรีร เปป็นชรุดสทาหรคับกษคัตรริยต ปรุโรหริต และคนทรีที่มรียศถาบรรดาศคักดริธ  กลขาวอรีกนคัย
หนนที่งกป็คพอ พวกธรรมาจารยตปรารถนาทรีที่จะนทาเสนอตคัวเองวขาเปป็นคนสทาคคัญผขานเสพรอผข้าของตน พวก
เขาชอบถซูกเรรียกวขา ‘ศาสนาจารยต’ ในทรีที่สาธารณะ พวกเขาอยากไดข้ทรีที่นคั ที่งทรีที่สงวนไวข้สทาหรคับ ‘พวก   
วรีไอพรี’ ในธรรมศาลาและตามงานเลรีรยงตขางๆ กระนคัรน พระเยซซูตรคัสวขา พวกคนหนข้าซพที่อใจคดขรีรอวด
เหลขานรีรชอบปอกลอกหญริงมขายทรีที่ยากจน ขณะทรีที่แสรข้งอธริษฐานตขอหนข้าผซูข้คนไปในเวลาเดรียวกคัน คน
พวกนรีร เปป็นพวกหนข้าไหวข้หลคังหลอกจรริงๆ พระเยซซูไมขทรงเมตตาหรพอนคับถพอคนเหลขานรีร เลย 

นอกจากนรีรพระองคตยคังทรงประกาศเรพที่องนรีร ใหข้เปป็นทรีที่ทราบทคั ที่วกคันและใหข้พวกเขาไดข้ยรินดข้วย 
ทรุกสริที่งถซูกกทาหนดไวข้แลข้ว ในอรีกไมขกรีที่วคันพวกเขาจะขอใหข้โรมตรนงกางเขนพระองคต พระเยซซูทรง
พยายามทรีที่จะททาใหข้แนขใจวขามคันจะเกริดขนรนจรริง

วลรีสรุดทข้ายทรีที่พระองคตตรคัสวขา พวกคนหนข้าไหวข้หลคังหลอกทรีที่เครขงศาสนาเหลขานรีร จะไดข้รคับ
พระอาชญา (นคัที่นคพอ การปรคับโทษ) มากยริที่งขนรนนคัรนกป็ชขวยใหข้เราเขข้าใจวขา จะมรีการพริพากษาในระดคับ



ทรีที่แตกตขางกคันไป คนเหลขานคัรนทรีที่ททาใหข้พระนามของพระเจข้าเสพที่อมเสรียโดยการแสรข้งททาตคัวเครขง
ศาสนาจะถซูกพริพากษาหนคักกวขาพวกคนบาปคนอพที่นๆในนรก

*****
ภนพรวมของลลกน 21: ถซงแมว้เรดิที่มตว้นดว้วยเรชที่องเงดินถวายของหญดิงมย่าย แตย่สย่วนททที่เหลชอของ

ลถูกา 21 กป็มทเนชขึ้อหาเชดิงอวสานกาลและมทเนชขึ้อหาเกทที่ยวกดับการเทศนาททที่ภถูเขามะกอกเทศเปป็นหลดัก
ลก 21:1-4 พระองคย์เงยพระพนกตรย์ทอดพระเนตรเหป็นคนมนรื่งมมีทนนั้งหลายนลาเงสนมาใสล่ใน

ตผด้เกป็บเงสนถวาย 2 พระองคย์ทอดพระเนตรเหป็นหญสงมล่ายคนหนซรื่งเปป็นคนจนนลาเหรมียญทองแดงสอง
อนนมาใสล่ดด้วย 3 พระองคย์ตรนสวล่า "เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า หญสงมล่ายจนคนนมีนั้ไดด้ใสล่ไวด้
มากกวล่าคนทนนั้งปวงนมีนั้ 4 เพราะวล่าคนทนนั้งปวงนมีนั้ไดด้เอาเงสนเหลรอใชด้ของเขามาใสล่ถวายแดล่พระเจด้า แตล่ผผด้
หญสงนมีนั้ขนดสนทมีรื่สทด ยนงไดด้เอาเงสนทมีรื่มมีอยผล่สลาหรนบเลมีนั้ยงชมีวสตของตนมาใสล่จนหมด"

บทนรีร เรริที่มตข้นดข้วยเรพที่องของหญริงมขายในพระวริหาร เราตข้องไมขลพมวขาบทนรีรทคัรงบทเลขาถนง
เหตรุการณตในชขวงสคัปดาหตสรุดทข้ายของการรคับใชข้ของพระเยซซู สถานทรีที่กป็คพอ บรริเวณตซูข้เกป็บเงรินถวาย
ของพระวริหาร สขวนชขวงเวลากป็คพอ หลคังจากการเผชริญหนข้าเหลขานคัรนในบททรีที่แลข้ว

เรพที่องนรีรสพที่อความหมายชคัดเจน พวกคนรวยทรีที่ใหข้การสนคับสนรุนพระวริหารเพพที่อผลประโยชนต
ทางการเมพองกป็ถวายทรคัพยตแกขพระวริหารแบบโอข้อวดและเอาหนข้า พวกเขานขาจะสนใจในผลประ
โยชนตเลป็กๆนข้อยๆทรีที่จะเกริดขนรนตามมา ในทางกลคับกคัน หญริงมขายยากจนคนหนนที่งไดข้ถวายเหรมียญ
ทองแดง (เลป็พตอน) สองอคันซนที่งเปป็นเหรรียญทองแดงขนาดเลป็กมซูลคขาเลป็กนข้อย ตซูข้เกป็บเงรินถวายเปป็น
หรีบใสขเงรินถวายจากประชาชนภายในบรริเวณพระวริหารซนที่งมรีไวข้ใสขเงรินถวาย พวกยริวทรีที่มคั ที่งมรีกป็ถวาย
ทรคัพยตเพพที่อทรีที่จะใหข้คนอพที่นเหป็นและเพพที่อผลประโยชนตทางการเมพอง หญริงมขายยากจนคนนรีรถวายทรคัพยต
จากใจของนางทรีที่นมคัสการพระเจข้า

คทาทรีที่แปลวขา ขนดสนทมีรื่สทด (ฮบุสเตะเรมา) มรีความหมายวขา ‘ขาดแคลน’ ถนงแมข้วขาเงรินทรีที่นาง
ถวายนคัรนมรีคขาเพรียงเลป็กนข้อย (บางคนคริดวขาเปป็นเงรินบทานาญของนาง) แตขพระเยซซูกป็ตรคัสวขานาง “ไดข้
เอาเงรินทรีที่มรีอยซูขสทาหรคับเลรีรยงชรีวริตของตนมาใสขจนหมด” คทาทรีที่แปลวขา เลมีนั้ยงชมีพ (บดิออส) มรีความหมาย
ตรงตคัววขา ‘ชรีวริต’ และในบรริบทนรีรจนงนขาจะมรีความหมายวขา ‘การดทารงชรีวริต’ นางถวายจนหมดตคัว



จรริงๆ นางเปป็นแบบอยขางทรีที่แสดงถนงยริวทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า สขวนคนอพที่นๆทรีที่เหลพอแสดงถนง
พวกอริสราเอลทรีที่เปป็นชนชคัรนสซูงและมรีฐานะรทที่ารวยซนที่งไดข้ปฏริเสธพระเยซซู พระเจข้าทรงเหป็นแกขคนพวก
แรก ไมขใชขคนพวกหลคัง

ลก 21:5-7 เมรรื่อบางคนพผดชมพระวสหารวล่าไดด้ตกแตล่งไวด้ดด้วยศสลางามและเครรรื่องถวาย 
พระองคย์จซงตรนสวล่า 6 "สสรื่งเหลล่านมีนั้ทมีรื่ทล่านทนนั้งหลายเหป็น วนนหนซรื่งศสลาทมีรื่ซด้อนทนบกนนอยผล่ทมีรื่นมีรื่ซซรื่งจะไมล่ถผก
ทลาลายลงกป็หามสไดด้" 7 เขาทนนั้งหลายทผลถามพระองคย์วล่า "พระอาจารยย์เจด้าขด้า เหตทการณย์เหลล่านมีนั้จะ
บนงเกสดขซนั้นเมรรื่อไร สสรื่งไรเปป็นหมายสลาคนญวล่าการณย์ทนนั้งปวงนมีนั้จวนจะบนงเกสดขซนั้น"

ขณะเดรียวกคัน ผซูข้คนในฝซูงชนกป็กทาลคังชพที่นชมกคับพระวริหารของยริวทรีที่ถซูกสรข้างขนรนใหมข ถนงแมข้วขา
โครงสรข้างเดริมมรีอายรุยข้อนไปถนงสมคัยของเอสรา แตขเฮโรดมหาราชซนที่งประมาณหข้าสริบปรีกขอนหนข้า
นคัรนไดข้เรริที่มการบซูรณะปฏริสคังขรณตพระวริหารครคัร งใหญข กขอนถนงสคัปดาหตสรุดทข้ายนรีร ในพระชนมตชรีพของ
พระเยซซู พระวริหารหลคังนรีรกป็ไดข้ถซูกสรข้างขนรนใหมขจนกลายเปป็นสถาปคัตยกรรมระดคับโลกและเปป็น
ความภาคภซูมริใจของอริสราเอลอยขางแทข้จรริง มคันถซูกถพอวขาเปป็นหนนที่งในสถานทรีทๆี่ ควรไปเยรีที่ยมชมใน
จคักรวรรดริโรม พระวริหารนรีร ไมขเพรียงมรีขนาดใหญขโตมหนมาเทขานคัรน แตขยคัง “ตกแตขงไวข้ดข้วยศริลางาม
และเครพที่องถวาย” อรีกตขางหาก วลรีหลคังนรีรหมายถนงความงดงามของศริลปะการกขออริฐกขอตนกพรข้อมกคับ
การประดคับประดาดข้วยแผขนทองคทา

ในบรริบทนคัรนและเมพที่อบคังเอริญไดข้ยรินคทาพซูดในเชริงชพที่นชมของคนอพที่น พระเยซซูจนงตรคัสวขา “สริที่ง
เหลขานรีรทรีที่ทขานทคัรงหลายเหป็น วคันหนนที่งศริลาทรีที่ซข้อนทคับกคันอยซูขทรีที่นรีที่ซนที่งจะไมขถซูกททาลายลงกป็หามริไดข้” นขา
เศรข้าทรีที่คทาพยากรณตนคัรนจะสทาเรป็จในอรีกสรีที่สริบปรีตขอมาเมพที่อพวกโรมภายใตข้การนทาของตริตคัสบรุกมา
ททาลายกรรุงเยรซูซาเลป็ม กรรุงนรีรถซูกเผา รวมถนงพระวริหารดข้วย เมพที่อซากปรคักหคักลงเรริที่มเยป็นลง พวกทหาร
โรมกป็รพร อศริลาแตขละกข้อนออกจรริงๆเพพที่อคข้นหาทองคทาทรีที่ละลายและไหลลงตามซากปรคักหคักพคังเหลขา
นคัรน ความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขาทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงกป็คพอวขา การพริพากษาอคันรข้ายแรงกทาลคังจะมาถนงกรรุง
เยรซูซาเลป็ม มคันเกริดขนรนจรริงๆโดยฝรีมพอของตริตคัส อยขางไรกป็ตาม การพริพากษาทรีที่อาจรข้ายแรงยริที่งกวขาจะ
ตกบนอริสราเอลในชขวงระยะสรุดทข้ายของยรุคเจป็ดปรี นคั ที่นคพอสริที่งทรีที่เนพรอหาสขวนใหญขของขข้อความในบท
นรีรตข้องการจะสพที่อ



พวกสาวกถามดข้วยความไมขอยากจะเชพที่อวขา “เหตรุการณตเหลขานรีร จะบคังเกริดขนรนเมพที่อไร สริที่งไร
เปป็นหมายสทาคคัญวขาการณตทคัรงปวงนรีรจวนจะบคังเกริดขนรน” พวกเขากป็เหมพอนกคับยริวสขวนใหญขทรีที่ภาค
ภซูมริใจในพระวริหารของตน ความคริดทรีที่วขามคันจะถซูกททาลายจนสริรนซากกป็ททาใหข้พวกเขาถนงกคับอนรง 
นอกจากนรีร  เหมพอนอยขางทรีที่เปป็นแบบฉบคับของพวกยริว พวกเขาขอหมายสสาคดัญจากพระเยซซูวขา
เหตรุการณตนรีร จะเกริดขนรนเมพที่อไร คทาถามนรีรกลายเปป็นตคัวจรุดประกายใหข้เกริดการเทศนาบนภซูเขามะกอก
เทศนรีร  ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวบคันทนกวขาคทาตรคัสตขอไปนรีรถซูกเอขยจากภซูเขามะกอกเทศอคันเปป็นทรีที่มา
ของชพที่อคทาเทศนานรีร

ลก 21:8-9 พระองคย์จซงตรนสวล่า "ระวนงใหด้ดมี อยล่าใหด้ผผด้ใดลล่อลวงทล่านใหด้หลง ดด้วยวล่าจะมมี
หลายคนมาตล่างอด้างนามของเราและวล่า `เราเปป็นพระครสสตย์' และวล่า `เวลานนนั้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว' ทล่าน
ทนนั้งหลายอยล่าตามเขาไปเลย 9 เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะไดด้ยสนถซงการสงครามและการจลาจล อยล่าตกใจ
กลนว เพราะวล่าสสรื่งเหลล่านนนั้นจลาตด้องเกสดขซนั้นกล่อน แตล่ทมีรื่สทดปลายยนงจะไมล่มาทนนทมี"

พระเยซซูทรงเกรริที่นนทาสริที่งทรีที่พระองคตจะตรคัสตขอไปดข้วยคทาเตพอนทรีที่วขาในอนาคต คนมากมาย
จะมาในพระนามของพระองคตและถนงขนาดอข้างวขาเปป็นพระครริสตตผซูข้นคัรนดข้วยซทรา บรริบทใหญขจะ
แสดงใหข้เหป็นวขาพระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงวคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ระยะแรกของชขวงเวลาดคังกลขาว
เปป็นทรีที่รซูข้จคักในชพที่อยรุคเจป็ดปรี ดคังนคัรน เราจะยริที่งเขข้าใจคทาตรคัสของพระองคตมากยริที่งขนรนหากเราไมขลพมวขา
เหตรุการณตสขวนใหญขทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงตรงนรีรจะเกริดขนรนในชขวงยรุคเจป็ดปรี นอกจากนรีร  นรีที่ยคังเกรีที่ยวขข้องกคับ
พวกยริวอยขางชคัดเจน คนทรีที่ฟคังพระองคตอยซู ขคพอพวกยริว โดยไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับครริสตจคักร 
นอกจากนรีร ในชขวงยรุคเจป็ดปรี จรุดสนใจของพระเจข้าจะเปลรีที่ยนจากครริสตจคักรกลคับไปทรีที่อริสราเอล สรุด
ทข้ายแลข้วครริสตจคักรจะไมขอยซูขในชขวงยรุคเจป็ดปรีไมขวขาจะในเหตรุการณตใดกป็ตาม ดคังนคัรน เมพที่อเรามองคทา
เทศนาตขอไปนรีรจากมรุมมองของพวกยริวจะชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาเทศนานรีร ไดข้

ในบรริบทนรีร  พระเยซซูตรคัสเตพอนเพริที่มเตริมวขาจะมรีขขาวลพอเรพที่องสงครามและการจลาจลตย่างๆ คทา
หลคังนรีรหมายถนงการลรุกฮพอขนรนของพลเมพองและความโกลาหล พระเยซซูก ทาลคังตรคัสถนงระยะแรกๆของ
ยรุคเจป็ดปรีและการลรุกฮพอขนรนในโลกของคนตขางชาตริอยขางเหป็นไดข้ชคัด ดซู วริวรณต 6

เราจะเขข้าใจมากยริที่งขนรนถข้าเราไมขลพมวขาพระเยซซูก ทาลคังใหข้ขข้อปฏริบคัตริแกขพวกผซูข้เชพที่อยริวใน
อริสราเอลในชย่วงยรุคเจป็ดปรี เราควรหมายเหตรุไวข้วขาในชขวงยรุคเจป็ดปรี พวกยริวจทานวนมหาศาลทคัรงใน



แผขนดรินอริสราเอลและทคั ที่วโลกจะกลคับใจรคับเชพที่อพระครริสตต พระเยซซูก ทาลคังตรคัสความเหป็นสขวนใหญข
ของพระองคตกคับคนเหลขานรีร อยซูข จากมรุมมองนคัรนเอง พระเยซซูตรคัสวขา ไมขวขาจะมรีรายงานขขาววขาเกริด
สงครามขนรนทคั ที่วโลกและการจลาจลในหมซูขคนตขางชาตริในชขวงยรุคเจป็ดปรีอยขางไรกป็ตาม “แตขทรีที่สรุดปลาย
ยคังจะไมขมาทคันทรี”

ลก 21:10-11 แลด้วพระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "`ประชาชาตสจะลทกขซนั้นตล่อสผด้ประชาชาตส ราช
อาณาจนกรตล่อสผด้ราชอาณาจนกร ' 11 ทนนั้งจะเกสดแผล่นดสนไหวใหญล่ในทมีรื่ตล่างๆ และจะเกสดกนนดารอาหาร
และโรคระบาดอยล่างรด้ายแรง และจะมมีความวสบนตสอนนนล่ากลนว และหมายสลาคนญใหญล่ๆจากฟด้าสวรรคย์

พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าตขอไปเกรีที่ยวกคับสภาพการณตอคันโกลาหลตขางๆซนที่งจะเกริดขนรนในวคันนคัรน 
ไมขเพรียงจะเกริดสงครามขนรนทคั ที่วโลกเมพที่อปฏริปคักษตตขอพระครริสตตขนรนเรพองอทานาจเทขานคัรน โดยการออก
ไปพริชริตชนชาตริตขางๆ แตขจะเกริดเหตรุการณตโกลาหลขนรนในธรรมชาตริดข้วย ถนงแมข้วขามรีแผขนดรินไหว 
การกคันดารอาหาร และโรคระบาดเกริดขนรนมาตลอดยามทรีที่มรีการสงคราม แตขเมพที่อถนงตอนนคัรนมคันจะ
ทวรีความรรุนแรงขนรนจนถนงระดคับทรีที่ไมขเคยมรีใครประสบพบเจอมากขอนเลยในประวคัตริศาสตรตมนรุษยต 
นอกจากนรีร  จะเกริดความโกลาหลอคันนขากลคัวขนรนในดวงดาวตขางๆบนทข้องฟข้าดข้วยซนที่งททางานอยขาง
เทรีที่ยงตรงมาตลอดจนถนงบคัดนรีร  พระเยซซูมริไดข้ตรคัสชคัดเจนวขาจะเกริดอะไรขนรน อยขางไรกป็ตาม ในชขวง
เวลาสทาคคัญคพอ ตอนกลาง และตอนปลายของยรุคเจป็ดปรี ขข้อพระคคัมภรีรตตอนอพที่นๆกป็กลขาวถนงเหตรุการณต
รรุนแรงตขางๆทรีที่เกริดขนรนในฟข้าสวรรคต ดซู ลซูกา 21:25, มคัทธริว 24:29, วริวรณต 6:12-14 ฯลฯ

ลก 21:12-15 แตล่กล่อนเหตทการณย์เหลล่านนนั้นเขาจะจนบทล่านไวด้ และจะขล่มเหงทล่านและมอบ
ทล่านไวด้ในธรรมศาลาและในคทก และพาทล่านไปตล่อหนด้ากษนตรสยย์และเจด้าเมรองเพราะเหตทนามของเรา
13 การนนนั้นจะเกสดแกล่ทล่านเพรรื่อทล่านจะไดด้เปป็นพยาน 14 เหตทฉะนนนั้น ทล่านทนนั้งหลายตด้องปลงใจไวด้วล่า 
จะไมล่คสดนซกกล่อนวล่าจะแกด้ตนวอยล่างไร 15 ดด้วยวล่าเราจะใหด้ปากและปนญญาแกล่ทล่าน ซซรื่งศนตรผทนนั้งหลาย
ของทล่านจะตล่อตด้านและคนดคด้านไมล่ไดด้

พระเยซซูตรคัสพยากรณตตขอไปวขาในชขวงเวลานคัรน (ยรุคเจป็ดปรี) พวกผซูข้เชพที่อชาวยริวจะถซูกจคับกรุม 
ถซูกขขมเหงและถซูกนทาไปขคังครุก นขาสนใจตรงทรีที่วขาการขขมเหงบางอยขางจะเกริดขนรนโดยนทรามพอของ
ธรรมศาลาตขางๆเองเมพที่อพวกเขาระบายความโกรธลงบนยริวคนอพที่นๆทรีที่ไดข้กลคับใจรคับเชพที่อพระครริสตต



แลข้ว แมข้กระทคั ที่ง ณ เวลานรีร  ยคังมรีการพริจารณาทรีที่จะออกกฎหมายในอริสราเอลเพพที่อหข้ามมริใหข้พวกยริว
หคันมารคับเชพที่อพระครริสตตเลยดข้วยซทรา พระเยซซูทรงพยากรณตวขา ทขามกลางการขขมเหงดคังกลขาว มคันจะ
กลายเปป็นโอกาสทรีที่พวกเขาจะเปป็นพยานเรพที่องพระครริสตตตขอหนข้าคนเหลขานคัรนทรีที่ขขมเหงพวกเขา พระ
เยซซูทรงเตพอนพวกเขาลขวงหนข้ากขอนจะถนงวคันนคัรนวขา ไมขตข้องตระเตรรียมการไวข้กขอนวขาจะตอบ
อยขางไร เพราะวขาพระองคตโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะทรงประทานสตริปคัญญาและการพซูดจา
คลของแคลขวแกขพวกเขาเองเพพที่อทรีที่จะททาใหข้พวกศคัตรซูของพวกเขาอนรง (บางคนสคันนริษฐานวขาคทาตรคัสนรีร
มรีถนงพวกครริสเตรียนยรุคตข้นและการทรีที่พวกเขาถซูกพวกยริวขขมเหง แนขนอนทรีที่มรีการประยรุกตตใชข้เชขนนคัรน
กป็ไดข้ แตขบรริบทใหญขกป็ชรีรไปยคังเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขนรนในยรุคเจป็ดปรีกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระ
ครริสตตนริดเดรียว)

ลก 21:16-19 แมด้แตล่บสดามารดาญาตสพมีรื่นด้องและมสตรสหายจะทรยศทล่าน และพวกเขาจะ
ฆล่าบางคนในพวกทล่านเสมีย 17 คนทนนั้งปวงจะเกลมียดชนงทล่านเพราะเหตทนามของเรา 18 แตล่ผมของ
ทล่านสนกเสด้นหนซรื่งจะเสมียไปกป็หามสไดด้ 19 ทล่านจะไดด้ชมีวสตรอดโดยความอดทนของทล่าน

พระเยซซูตรคัสเตพอนตขอไปวขาในวคันนคัรนสริที่งทรีที่จะเกริดขนรนกคับพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวกป็คพอ “แมข้แตขบริดา
มารดาญาตริพรีที่นข้องและมริตรสหายจะทรยศทขาน และพวกเขาจะฆขาบางคนในพวกทขานเสรีย คนทคัรง
ปวงจะเกลรียดชคังทขานเพราะเหตรุนามของเรา” กระนคัรน สทาหรคับบางคนผมของพวกเขาสคักเสข้นจะไมข
เสรียไปเลย นรีที่นขาจะหมายถนงพวกนคักเทศนตยริว 144,000 คนทรีที่จะไดข้รคับเครพที่องหมายของพระเจข้าบน
หนข้าผากจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะเสรป็จสริรน ถนงแมข้เปป็นทรีที่เกลรียดชคังโดยชาวโลกและปฏริปคักษต
ตขอพระครริสตต แตขจนกวขาการรคับใชข้ของพวกเขาจะเสรป็จสริรน ผมสคักเสข้นของพวกเขากป็จะไมขเสรียไป
เลย

ถนงแมข้วขาโลกในตอนนคัรนอาจกทาลคังลขมสลายและการขขมเหงอคันรรุนแรงจะเกริดขนรนในเวลาอคัน
ใกลข้ แตขพระเยซซูกป็ทรงแนะนทาผซูข้เชพที่อทคัรงหลายในวคันนคัรนวขา “ทขานจะไดข้ชรีวริตรอดโดยความอดทน
ของทขาน” คทาทรีที่แปลวขา ความอดทน (ฮถูพอมอเท) มรีความหมายวขาการสซูข้ทนดข้วยความเพรียรพยายาม
ความหมายใหญขกป็คพอวขา เมพที่อถนงตอนนคัรนพวกเขาควรสซูข้ทนความทรุกขตลทาบากในยรุคเจป็ดปรีและการ
ขขมเหงดข้วยความมคั ที่นใจอยซูขลนกๆ พระเจข้าทรงควบครุมสริที่งตขางๆอยซูขและพระเยซซูใกลข้จะเสดป็จมาแลข้ว



ลก 21:20-24 เมรรื่อทล่านเหป็นกองทนพทนนั้งหลายมาตนนั้งลด้อมรอบกรทงเยรผซาเลป็ม เมรรื่อนนนั้นจงรผด้วล่า
วสบนตสของกรทงนนนั้นกป็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว 21 เวลานนนั้นใหด้ผผด้ทมีรื่อยผล่ในแควด้นยผเดมียหนมีไปยนงภผเขาและผผด้ทมีรื่อยผล่ใน
กรทงใหด้ออกไป และผผด้ทมีรื่อยผล่บด้านนอกอยล่าใหด้เขด้ามาในกรทง 22 เพราะวล่าเวลานนนั้นเปป็นวนนแหล่งการแกด้
แคด้นเพรรื่อจะใหด้สสรื่งสารพนดทมีรื่เขมียนไวด้นนนั้นสลาเรป็จ 23 แตล่ในวนนเหลล่านนนั้นวสบนตสแกล่หญสงทมีรื่มมีครรภย์หรรอมมี
ลผกอล่อนกสนนมอยผล่ เพราะวล่าจะมมีความททกขย์รด้อนใหญล่หลวงบนแผล่นดสน และจะทรงพระพสโรธแกล่
พลเมรองนมีนั้ 24 เขาจะลด้มลงดด้วยคมดาบ และตด้องถผกกวาดเอาไปเปป็นเชลยทนรื่วททกประชาชาตส และ
คนตล่างชาตสจะเหยมียบยลรื่ากรทงเยรผซาเลป็ม จนกวล่าเวลากลาหนดของคนตล่างชาตสนนนั้นจะครบถด้วน

ในบรริบททรีที่ใหญขกวขาของยรุคเจป็ดปรี พระเยซซูทรงพยากรณตถนงการทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูก
ททาลายในทรีที่สรุด (อรีกครคัร งทรีที่บางคนไดข้ประยรุกตตใชข้คทาตรคัสนรีรกคับการททาลายกรรุงนรีร ในปรี ค.ศ. 70 
อยขางไรกป็ตาม บรริบทตามมาทรีที่อยซูขตริดกคัน (ขข้อ 25-28) กลขาวชคัดเจนวขาชขวงเวลานคัรนเกริดขนรนกขอนการ
เสดป็จกลคับมาของพระครริสตตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง) เหป็นไดข้ชคัดวขาชขวงเวลาดคังกลขาว
เปป็นตอนอวสานกาลและกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตต

ขข้อ 20 อาจมรีจรุดเรริที่มตข้นตคัรงแตขเนริที่นๆเลย คพอ ชขวงกลางยรุคเจป็ดปรี ถนงแมข้วขามคันนขาจะเปป็นชขวง
ปลายๆยรุคเจป็ดปรีมากกวขากป็ตาม ไมขวขาจะในกรณรีใด ในชขวงครนที่งหลคังของยรุคเจป็ดปรีนคัรน พญามารและ
สคัตวตรข้ายนคัรนจะระบายความโกรธของพวกมคันลงบนอริสราเอลและกรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนมองวขานรีที่
เปป็นการรรุกรานของรคัสเซรียตามคทาพยากรณตในเอเสเครียล 37 ซนที่งจะเกริดขนรนในชขวงเวลาดคังกลขาว คน
อพที่นๆกป็คริดวขามคันหมายถนงความเกรรีร ยวกราดของสคัตวตรข้ายนคัรนและกองทคัพของมคันทรีที่มรีตขออริสราเอล
หลคังจากหคักพคันธสคัญญาของมคันกคับพวกเขาในตอนกลางของยรุคเจป็ดปรี ไมขวขาจะในกรณรีใด กรรุง
เยรซูซาเลป็มกป็จะถซูกปริดลข้อมโดยบรรดากองทคัพทรีที่เปป็นปฏริปคักษต

คทาสคัที่งของพระเยซซูทรีที่มรีตขอพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในวคันนคัรนกป็คพอ จงหนรีไปยคังภซูเขาเมพที่อพวกเขาเหป็น
เหตรุการณตเหลขานรีรคขอยๆเกริดขนรน เพราะวขามคันจะเปป็นชขวงเวลานรีร เองทรีที่ความโกรธของพญามารและ
สคัตวตรข้ายจะถซูกเทลงบนอริสราเอล “เพพที่อจะใหข้สริที่งสารพคัดทรีที่เขรียนไวข้นคัรนสทาเรป็จ”

การมาบรรจบกคันของพระพริโรธของพระเจข้ากคับความเกรรีร ยวกราดของพญามารจะเกริดขนรน
กคับกรรุงเยรซูซาเลป็มในวคันนคัรน พระเยซซูตรคัสเตพอนผซูข้เชพที่อทคัรงหลายใหข้ออกไป โดยเรป็ว! พระองคตทรง



เตพอนคนเหลขานคัรนทรีที่แกขชราและคนทรีที่มรีลซูกเลป็กๆเปป็นพริเศษ เพราะวขาพวกเขาอาจหนรีไมขพข้น “ความ
ทรุกขตรข้อนใหญขหลวงบนแผขนดริน และจะทรงพระพริโรธแกขพลเมพองนรีร ” นทร าองรุขนสรุดทข้ายแหขง
พระพริโรธของพระเจข้าจะถซูกยทที่าบนกรรุงเยรซูซาเลป็ม คนมากมายจะถซูกฆขาตายหรพอถซูกจคับไปเปป็นเชลย 
“และคนตขางชาตริจะเหยรียบยทที่ากรรุงเยรซูซาเลป็ม จนกวขาเวลากทาหนดของคนตขางชาตรินคัรนจะครบถข้วน”

“เวลากทาหนดของคนตขางชาตริ” นรีรนขาจะเรริที่มตข้นแลข้วในสมคัยดาเนรียลเมพที่อกรรุงเยรซูซาเลป็มถซูกยนด
ครองโดยบาบริโลนในปรี 605 กขอนครริสตกาล จะวขาไปแลข้วกรรุงเยรซูซาเลป็มกป็ตกอยซูขใตข้การครอบ
ครองของคนตขางชาตรินคับแตขนคัรนเปป็นตข้นมา แมข้จวบจนถนงทรุกวคันนรีร  ประมาณหนนที่งในสามของกรรุงนรีร
กป็ถซูกครอบครองโดยพวกอาหรคับและมรีมคัสยริดของมรุสลริมตคัรงอยซูขหลายแหขงบนยอดพระวริหาร ชขวง
เวลานรีรจะสริรนสรุดลงเมพที่อสริรนยรุคเจป็ดปรีซนที่งในชขวงเวลาดคังกลขาวกรรุงเยรซูซาเลป็มจะถซูกครอบครองโดย
กองกทาลคังของคนตขางชาตริในทรีที่สรุดแมข้เปป็นชขวงเวลาสคัรนๆกป็ตาม 'เวลากทาหนดของคนตขางชาตริ' ใน
ฐานะเปป็นยรุคสมคัยหนนที่งนคัรน จนงนขาจะกรินเวลาตคัรงแตขสมคัยของดาเนรียลเรพที่อยมาจนสริรนยรุคเจป็ดปรี

ลก 21:25-28 จะมมีหมายสลาคนญทมีรื่ดวงอาทสตยย์ ทมีรื่ดวงจนนทรย์ และทมีรื่ดวงดาวทนนั้งปวง และบน
แผล่นดสนกป็จะมมีความททกขย์รด้อนตามชาตสตล่างๆ ซซรื่งมมีความฉงนสนเทล่หย์เพราะเสมียงกซกกด้องของทะเล
และคลรรื่น 26 จสตใจมนทษยย์กป็จะสลบไสลไปเพราะความกลนว และเพราะสนงหรณย์ถซงเหตทการณย์ซซรื่งจะ
บนงเกสดในโลก ดด้วยวล่า `บรรดาสสรื่งทมีรื่มมีอลานาจในทด้องฟด้าจะสะเทรอนสะทด้านไป' 27 เมรรื่อนนนั้นเขาจะ
เหป็นบทตรมนทษยย์เสดป็จมาในเมฆ ทรงฤทธานทภาพและสงล่าราศมีเปป็นอนนมาก 28 เมรรื่อเหตทการณย์ทนนั้ง
ปวงนมีนั้เรสรื่มจะบนงเกสดขซนั้นนนนั้น จงยรดตนวและผงกศมีรษะขซนั้น ดด้วยการไถล่ทล่านใกลด้จะถซงแลด้ว"

ณ เวลานคัรนเองและในบรริบทนคัรน “จะมรีหมายสทาคคัญทรีที่ดวงอาทริตยต ทรีที่ดวงจคันทรต และทรีที่
ดวงดาวทคัรงปวง และบนแผขนดรินกป็จะมรีความทรุกขตรข้อนตามชาตริตขาง ๆ ซนที่งมรีความพริศวงงงงวยเพราะ
เสรียงกนกกข้องของทะเลและคลพที่น” มคัทธริว 24:29 ระบรุวขาชขวงเวลานคัรนเปป็น “สริรน (ภายหลคัง) ความทรุกขต
ลทาบากแหขงวคันเหลขานคัรนแลข้ว” เหตรุการณตโกลาหลตขางๆเหลขานรีร ในฟข้าสวรรคตจะเกริดขนรน เหป็นไดข้ชคัดวขา
เหตรุการณตสรุดทข้ายทรีที่จะเกริดขนรนกขอนการเสดป็จกลคับมาของพระเยซซูนริดเดรียวจะมรีความวรุขนวายครคัร ง
ใหญขในฟข้าสวรรคตเปป็นลางบอกเหตรุ อรีกครคัร งทรีที่มคัทธริว 24:29 บรรยายวขาดวงอาทริตยตและดวงจคันทรต
จะอคับแสงและดวงดาวตขางๆจะดซูเหมพอนรขวงหลขนจากฟข้าสวรรคต ตลอดทรุกยรุคสมคัย ความ



สมทที่าเสมอและความเทรีที่ยงตรงดรุจนาฬริกาของดวงดาวตขางๆบนทข้องฟข้าจะถซูกรบกวนอยขางฉคับพลคัน 
ดวงดาวตขางๆทรีที่หลขนจากทข้องฟข้าอาจเปป็นฝนอรุกกาบาตหรพอฝนดาวตกครคัร งใหญข ไมขวขาจะในกรณรีใด
โลกในตอนนคัรนจะดซูเหมพอนใกลข้ถนงกาลอวสาน

จะวขาไปแลข้วมคันกป็ใชข สทาหรคับชาวโลกทรีที่ไมขเชพที่อแลข้ววคันและเวลานคัรนจะนขาสะพรนงกลคัวจน
ททาใหข้ผซูข้คนเปป็นลมลข้มพคับไปดข้วยความกลคัวในสริที่งทรีที่ก ทาลคังเกริดขนรน จะไมขเพรียงมรีความโกลาหลวรุขนวาย
ใหญขโตเกริดขนรนทคั ที่วแผขนดรินโลกเทขานคัรนเมพที่ออารยธรรมอยขางทรีที่พวกเขารซูข้จคักก ทาลคังลขมสลาย แตข 
“บรรดาสริที่งทรีที่มรีอทานาจในทข้องฟข้าจะสะเทพอนสะทข้านไป” ผซูข้คนปฏริเสธพระเจข้า แตขพวกเขากป็ไมขรซูข้
ครุณคขาความเทรีที่ยงตรงดรุจนาฬริกาของดวงดาวตขางๆในทข้องฟข้า ในชขวงวคันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรีนคัรน 
พวกเขาจะตพที่นขนรนมาพบวขาดวงอาทริตยตไมขไดข้ขนรนสซูขขอบฟข้า นอกจากนรีร  บรรดาหนคังสยองขวคัญเกรีที่ยว
กคับอรุกกาบาตทรีที่พรุขงชนแผขนดรินโลกกป็ดซูเหมพอนจะกลายเปป็นของจรริง

ณ เวลานคัรน “เขาจะเหป็นบรุตรมนรุษยตเสดป็จมาในเมฆ ทรงฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปป็นอคัน
มาก” ฮคัลเลลซูยา! มคันจะเปป็นวคันทรีที่ยริที่งใหญขขนาดไหนเมพที่อพระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นกษคัตรริยตทรงมข้าขข้ามขอบ
ฟข้ามาเพพที่อครองโลกทรีที่เตป็มไปดข้วยบาป ดซู วริวรณต 19:11-21 และ 2 เธสะโลนริกา 1:7-10

ณ เวลานคัรนและในบรริบทนคัรนเอง พระเยซซูทรงประทานความหวคังใหญขยริที่งใหข้แกขบรรดาพรีที่
นข้องชาวยริวทรีที่เชพที่อซนที่งจะไดข้รคับความทรุกขตยากในวคันนคัรน คทาแนะนทาทรีที่พระองคตทรงใหข้แกขพวกเขากป็คพอ
“เมพที่อเหตรุการณตทคัรงปวงนรีร เรริที่มจะบคังเกริดขนรนนคัรน จงยพดตคัวและผงกศรีรษะขนรน ดข้วยการไถขทขานใกลข้จะถนง
แลข้ว” ถนงแมข้พวกเขาจะไดข้เผชริญกคับความเลวรข้ายทรีที่สรุดแหขงยรุคเจป็ดปรีมาแลข้ว แตขยริวเหลขานรีรทรีที่ไดข้กลคับ
ใจรคับเชพที่อพระครริสตตในชขวงเวลาทรีที่มพดมนทรีที่สรุดของตนนคัรนจะไดข้เหป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและพระ
มหากษคัตรริยตของพวกเขาทรงมข้าขข้ามขอบฟข้ามา ฮคัลเลลซูยา! พระผซูข้ชขวยใหข้รอดผซูข้ยริที่งใหญขของเรา!

ลก 21:29-33 พระองคย์ตรนสคลาอทปมาแกล่เขาวล่า "จงดผตด้นมะเดรรื่อและตด้นไมด้ทนนั้งปวง
เถสด 30 เมรรื่อผลสใบออกแลด้ว ทล่านทนนั้งหลายกป็เหป็นและรผด้อย ผล่เองวล่าฤดผรด้อนจวนจะถซงแลด้ว 31 เชล่นนนนั้น
แหละ เมรรื่อทล่านทนนั้งหลายเหป็นเหตทการณย์เหลล่านนนั้นเกสดขซนั้น กป็ใหด้รผด้วล่าอาณาจนกรของพระเจด้าใกลด้จะถซง
แลด้ว 32 เราบอกความจรสงแกล่ทล่านทนนั้งหลายวล่า คนในชนรื่วอายทนมีนั้จะไมล่ลล่วงลนบไปจนกวล่าสสรื่งทนนั้งปวงนมีนั้
จะสลาเรป็จ 33 ฟด้าและดสนจะลล่วงไป แตล่ถด้อยคลาของเราจะสผญหายไปหามสไดด้เลย



บรริบทตอนนรีรอยซูขดรีๆกป็เปลรีที่ยน ขณะทรีที่กขอนหนข้านรีรพระเยซซูไดข้ทรงพยากรณตถนงเหตรุการณตอคัน
นขากลคัวในชขวงทข้ายๆของยรุคเจป็ดปรี โดยเฉพาะสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับชนชาตริอริสราเอลและการเสดป็จ
กลคับมาของพระองคต คราวนรีรพระองคตทรงเปลรีที่ยนจรุดสนใจ ถนงแมข้ไมขมรีหมายสทาคคัญใดๆทรีที่จะมา
กขอนการรคับขนรน แตขมคันจะมรีอยขางแนขนอนสทาหรคับชนชาตริอริสราเอลกขอนการเสดป็จกลคับมาของ
พระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่ง พระเยซซูจนงทรงบรรยายถนงหมายสทาคคัญเชขนนคัรนหนนที่ง
อยขาง พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของตข้นมะเดพที่อตข้นหนนที่งซนที่งถซูกเชพที่อมโยงก คับประเทศอริสราเอล
เสมอมา นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่ชนชาตริอริสราเอลเปป็นจรุดสนใจของคทาอรุปมานรีร

พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบงขายๆจากธรรมชาตริ (นคัที่นคพอ ตข้นมะเดพที่อหรพอตข้นไมข้อพที่นใดกป็ตาม) 
เมพที่อตข้นไมข้ตข้นหนนที่งผลริใบ “ทขานทคัรงหลายกป็เหป็นและรซูข้อยซูขเองวขาฤดซูรข้อนจวนจะถนงแลข้ว” ฤดซูหนาวไดข้
ผขานพข้นไปแลข้ว ฤดซูใบไมข้ผลริไดข้มาถนงแลข้ว และฤดซูรข้อนกป็จวนใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดข้วยทรงอข้างอริงภาพ
เปรรียบนรีร  พระเยซซูตรคัสวขา “เชขนนคัรนแหละ เมพที่อทขานทคัรงหลายเหป็นเหตรุการณตเหลขานคัรนเกริดขนรน กป็ใหข้รซูข้วขา
อาณาจคักรของพระเจข้าใกลข้จะถนงแลข้ว” ฤดซูหนาวแหขงยรุคเจป็ดปรีไดข้จบสริรนลงแลข้ว ฤดซูใบไมข้ผลริแหขง
การเสดป็จกลคับมาของพระครริสตตกป็ไดข้มาถนงแลข้ว และอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่พวกเขารอคอยมา
นาน (นคัที่นคพอ ยรุคพคันปรี) กป็เกพอบจะมาถนงแลข้ว พระองคตตรคัสตขอไปวขาคนชคั ที่วอายรุนคัรนจะไมขลขวงลคับไป
กขอนทรีที่สริที่งทคัรงปวงนรีร  (นคัที่นคพอ ไมขใชขแคขยรุคเจป็ดปรีและการเสดป็จกลคับมาของพระครริสตตเทขานคัรน แตขการ
สถาปนาอาณาจคักรของพระองคตโดยสมบซูรณตดข้วย) จะเกริดขนรน

นคับตคัรงแตขปรี 1948 เปป็นตข้นบางคนไดข้พยายามทรีที่จะประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรกคับการกอบกซู ข้รคัฐ
อริสราเอลในแผขนดรินนคัรน (15 พฤษภาคม ค.ศ. 1948) เหป็นไดข้ชคัดวขาคนมากกวขาหนนที่งชคั ที่วอายรุไดข้ผขาน
มาแลข้วกป็ผขานมา อยขางไรกป็ตาม วลรีสทาคคัญกป็คพอ “สริที่งทคัรงปวงนรีร ” พระเยซซูตรคัสกคับพวกยริวทรีที่เชพที่อซนที่ง
เผชริญกคับยรุคเจป็ดปรีโดยเฉพาะวขาเมพที่อพวกเขาไดข้เหป็นสริที่งทดัขึ้งปวงทรีที่พระองคตเพริที่งทรงพยากรณตไปนคัรน
เกริดขนรน พวกเขากป็อรุขนใจไดข้วขาฤดซูรข้อนแหขงอาณาจคักรนคัรนเกพอบจะมาถนงแลข้ว

ดข้วยทรงมรีพระสคัญญาเชขนนคัรน พระองคตกป็ทรงมรีพระสคัญญาทรีที่ยริ ที่งใหญขกวขานคัรนเสรียอรีก “ฟข้า
และดรินจะลขวงไป แตขถข้อยคทาของเราจะสซูญหายไปหามริไดข้เลย” ถนงแมข้วขาแผขนดรินโลกในปคัจจรุบคัน
และสวรรคตในปคัจจรุบคันนรีร จะลขวงลคับไปสคักวคันหนนที่ง (2 เปโตร 3:12 และ วริวรณต 21:1) แตขถว้อยคสาของ
พระเจข้าจะไมขสซูญหายไปเลย นขาสนใจตรงทรีที่วขาพระเยซซูตรคัสถนงถว้อยคสาของพระองคตในรซูปคทานาม



พหซูพจนต (words) พระองคตมริไดข้ก ทาลคังตรคัสถนงพระวจนะของพระองคตในแบบรวมๆ แตขทรงหมาย
ถนงทรุกถข้อยคทาทรีที่รวมกคันเปป็นพระวจนะนคัรนตขางหาก เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตก ทาลคังหมายถนงการดลใจ
ในดข้านถข้อยคทาของพระคคัมภรีรต แตขยริที่งไปกวขานคัรน พระองคตก ทาลคังหมายถนงการเกป็บรดักษาไวว้ในดว้าน
ถว้อยคสาของพระคคัมภรีรต พระเจข้าไดข้ทรงพริทคักษตรคักษาทบุกถว้อยคสาของพระวจนะของพระองคตไวข้แลข้ว 
(ใหข้เราสคังเกตวขาพระองคตทรงเนข้นเรพที่องถว้อยคสาและไมขใชขแคขเนพรอหา) เราเชพที่อวขานคัที่นอยซูขในตข้นฉบคับ
ของพระคคัมภรีรตทรีที่เรารคับสพบทอดตขอกคันมา ผซูข้คนทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรตในครริสตจคักรทคัรงหลายทรีที่เชพที่อพระ
คคัมภรีรตตลอดทรุกยรุคสมคัยไดข้ถซูกพระวริญญาณบรริสรุทธริธ นทาพาในการยอมรคับสารบบพระคคัมภรีรตและทรุก
ถข้อยคทาของตข้นฉบคับทรีที่พวกเขาไดข้รคับมา ดซู ยอหตน 17:8

ลก 21:34-36 แตล่จงระวนงตนวใหด้ดมี เกลรอกวล่าในเวลาหนซรื่งเวลาใดใจของทล่านจะลด้นไปดด้วย
อาการกสนและดรรื่ม และดด้วยการเมา และดด้วยคสดกนงวลถซงชมีวสตนมีนั้ แลด้วเวลานนนั้นจะมาถซงทล่านโดย
ไมล่ทนนรผด้ตนว 35 เพราะวล่าวนนนนนั้นจะมาดทจบล่วงแรด้วถซงคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผล่ทนรื่วพรนั้นแผล่นดสนโลก 36 เหตท
ฉะนนนั้นจงเฝด้าระวนงและอธสษฐานอยผล่ททกเวลา เพรรื่อทล่านทนนั้งหลายจะสมควรทมีรื่จะพด้นเหตทการณย์ทนนั้งปวง
ซซรื่งจะบนงเกสดมานนนั้น และจะยรนอยผล่ตล่อหนด้าบทตรมนทษยย์ไดด้"

พระเยซซูทรงใหข้คทาเตพอนเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับวคันนคัรน พระองคตทรงเตพอนใหข้ระวคังการสาละวน
อยซูขกคับการหาความสรุขใสขตคัวไปจนถนงปคัญหาตขางๆในชรีวริตมากเกรินจน “เวลานคัรนจะมาถนงทขานโดย
ไมขทคันรซูข้ตคัว” วลรีทรีที่วขา “ลข้นไปดข้วยอาการกรินและดพที่ม และดข้วยการเมา” มรีความหมายวขาการดพที่มเหลข้า
เมามายและความโงขเขลาของการททาเชขนนคัรน ในบรริบทนรีรซนที่งมรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณตถนงยรุคเจป็ดปรี
อยขางเหป็นไดข้ชคัด พระองคตอาจก ทาลคังทรงเตพอนพวกยริวในเวลานคัรนทรีที่อาจพยายามดพที่มใหข้ลพมความทรุกขต
ทรีที่พวกเขาเผชริญ พระองคตทรงเตพอนใหข้พวกเขาเฝข้าระวคังไวข้ “เพราะวขาวคันนคัรนจะมาดรุจบขวงแรข้วถนง
คนทคัรงปวงทรีที่อยซูขทคั ที่วพพรนแผขนดรินโลก” 

คทาแนะนทาตามแบบของพระเจข้าทรีที่พระองคตทรงใหข้แกขพวกเขากป็คพอ “เหตรุฉะนคัรนจงเฝข้าระวคัง
และอธริษฐานอยซูขทรุกเวลา เพพที่อทขานทคัรงหลายสมควรทรีที่จะพข้นเหตรุการณตทคัรงปวงซนที่งจะบคังเกริดมานคัรน 
และจะยพนอยซูขตขอหนข้าบรุตรมนรุษยตไดข้” กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจคทาตรคัสนรีรกป็อยซูขทรีที่เราตข้องรซูข้วขา พระเยซซู
ก ทาลคังตรคัสกคับพวกยริวทรีที่เชพที่อในยรุคเจป็ดปรีและไมขใชขกคับครริสตจคักร ตรงนรีร ไมขมรีการเอขยถนงการรคับขนรน ไมข
วขากขอน กลาง หรพอหลคังยรุคเจป็ดปรีเลย



ลก 21:37-38 กลางวนนพระองคย์ทรงสนรื่งสอนในพระวสหาร และกลางครนกป็เสดป็จออกไป
ประทนบทมีรื่ภผเขาชรรื่อมะกอกเทศ 38 คนทนนั้งปวงกป็มาหาพระองคย์ในพระวสหารแตล่เชด้าตรผล่เพรรื่อจะฟนง
พระองคย์

จรุดสนใจเปลรีที่ยนกลคับมาทรีที่ชขวงวคันทข้ายๆของพระเยซซู ตลอดทคัรงสคัปดาหตนคัรน พระองคตทรงสคัที่ง
สอนในพระวริหาร พระองคตทรงหลคับนอนทรีที่ภซูเขามะกอกเทศ ยซูดาสกป็สคังเกตเหป็นเชขนนคัรนและพา
พวกศคัตรซูของพระเยซซูไปทรีที่สวนเกทเสมนรี กระนคัรนในชขวงเวลาหลายวคันกขอนหนข้านคัรน “คนทคัรงปวงกป็
มาหาพระองคตในพระวริหารแตขเชข้าตรซูข เพพที่อจะฟคังพระองคต” นคั ที่นจะสริรนสรุดลงในไมขชข้า

*****
ภนพรวมของลลกน 22: ครซที่งแรกของลถูกา 22 มทเนชขึ้อหาตดัขึ้งแตย่ชย่วงวดันสบุดทว้ายของการรดับใชว้

ของพระเยซถูไปจนถซงวดันสบุดทว้ายกย่อนถซงตอนจบ เนชขึ้อหาททที่ถถูกบดันทซกไวว้ตรงนทขึ้คชอ การเตรทยมการ
และการทสาพดิธทศทลระลซก ครซที่งหลดังของลถูกา 22 นสาเสนอพระเยซถูในสวนเกทเสมนท การทรยศและ
จดับกบุมพระองคย์ การปฏดิเสธของเปโตร และการไตย่สวนพระเยซถูโดยพวกผถูว้นสายดิว

ลก 22:1 เทศกาลเลมีนั้ยงขนมปนงไรด้เชรนั้อทมีรื่เรมียกวล่าปนสกามาใกลด้แลด้ว จรริงๆแลข้วลซูกาเทรียบ
เทขาพริธรีปคัสกากคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ พริธรีปคัสกาคพอ วคันทรีที่ 14 เดพอนนริสาน ตามมาดข้วยการถพอ
เทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอเปป็นเวลาเจป็ดวคัน เราควรเขข้าใจวขาพริธรีปคัสกาถพอวขาเปป็นวคันสะบาโตใหญย่ 
กระนคัรนมคันอาจตรงกคับวคันใดกป็ไดข้ในสคัปดาหตเพราะวขามคันเปป็นวคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานเสมอ (เราตข้อง
ไมขลพมวขาปฏริทรินคนฮรีบรซูเปป็นปฏริทรินจคันทรคตริทรีที่ปรีหนนที่งมรี 360 วคัน และไมขสอดคลข้องกคับปฏริทรินแบบจซู
เลรียสของชาวตะวคันตกทรีที่เราครุข้นเคย)

วคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานจะตรงกคับปลายเดพอนมรีนาคมจนถนงกลางเดพอนเมษายน ดคังนคัรนมคันจนง
เปป็นชขวงเวลาฤดซูใบไมข้ผลริและใกลข้กคับเวลาทรีที่ดวงอาทริตยตโคจรรอบเสข้นศซูนยตสซูตรพอดรี ททาใหข้มรีกลาง
วคันเทขากคับกลางคพน (vernal equinox) ดคังนคัรน วคันในตอนนคัรนจนงมรีแสงแดดสริบสองชคั ที่วโมง และดวง
อาทริตยตขนรนและตกประมาณ 6 โมงเชข้าและ 6 โมงเยป็นตามลทาดคับ

ลก 22:2 พวกปทโรหสตใหญล่กนบพวกธรรมาจารยย์หาชล่องทางวล่าเขาจะฆล่าพระองคย์ไดด้
อยล่างไร เพราะเขากลนวประชาชน ขณะทรีที่สคัปดาหตสรุดทข้ายในพระชนมตชรีพขององคตพระผซูข้เปป็น



เจข้าของเราไดข้เรริที่มตข้นขนรนแลข้ว บรรดาผซูข้นทาแหขงอริสราเอลไดข้เปลรีที่ยนจากการปฏริเสธพระเยซซูไปเปป็น
ความเกลรียดชคัง โดยตคัรงใจทรีที่จะฆขาพระองคต กระนคัรน “พวกปรุโรหริตใหญขกคับพวกธรรมาจารยต” กป็เปป็น
นคักการเมพองและเปป็นนคักการเมพองประเภทขรีรขลาดดข้วย เพราะวขาพวกเขารซูข้วขาพระเยซซูทรงเปป็นทรีที่
นริยมชมชอบในหมซูขประชาชน พวกเขาจนงไมขกลข้าจคับกรุมพระองคตตขอหนข้าประชาชนหรพอในตอน
กลางวคันแสกๆ พวกเขาไมขลพมวขาพวกประชาชนไดข้ตะโกนวขาโฮซคันนาถวายพระองคตในวคันอาทริตยต
นคัรนขณะทรีที่พระองคตทรงขรีที่ลาเขข้ากรรุง โดยสรรเสรริญพระองคตในฐานะพระมหากษคัตรริยตแหขง
อริสราเอล พวกเขาจนงหาวริธรีทรีที่แยบยลกวขานคัรนเพพที่อจคับกรุมและกทาจคัดพระองคตเสรีย

ลก 22:3-6 ฝล่ายซาตานเขด้าดลใจยผดาสทมีรื่เรมียกวล่าอสสคารสโอททมีรื่นนบเขด้าในพวกสาวกสสบ
สองคน 4 ยผดาสไดด้ไปปรซกษากนบพวกปทโรหสตใหญล่และพวกนายทหารวล่า จะทรยศพระองคย์ใหด้เขา
ไดด้ดด้วยวสธมีใด 5 คนเหลล่านนนั้นดมีใจ และตกลงกนบยผดาสวล่าจะใหด้เงสน 6 ยผดาสจซงใหด้สนญญา และคอยหา
โอกาสทมีรื่จะทรยศพระองคย์ใหด้แกล่เขาเมรรื่อวล่างคน

ขณะเดรียวกคัน ธาตรุแทข้ของยซูดาส อริสคารริโอท (ยซูดาสแหขงเครริโอธ) กป็เรริที่มเผยออกมา ลซูกา
บคันทนกวขา “ฝขายซาตานเขข้าดลใจยซูดาสทรีที่เรรียกวขาอริสคารริโอท” นรีที่ไมขนขาจะใชขการถซูกผรีสริงมากเทขากคับ
ไดข้รคับอริทธริพลจากมคัน ยอหตนกลขาวไวข้ใน 13:2 วขา “พญามารไดข้ดลใจยซูดาสอริสคารริโอท บรุตรชาย
ของซรีโมน ใหข้ทรยศพระองคต” ความหมายทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขาซาตานมรีอริทธริพลตขอผซูข้สมรซูข้รขวมคริดทรีที่
เตป็มใจ มคันมรีอริทธริพลตขอใจของเขาเพพที่อทรยศพระเยซซู ถนงแมข้วขามรีการยรุยงของซาตานอยขางเหป็นไดข้ชคัด
แตขยซูดาสกป็รขวมมพอกคับมคันดข้วยความเตป็มใจ ทคัรงสองฝขายตขางมรีความผริดพอๆกคันในการทรยศองคตพระ
ผซูข้เปป็นเจข้าของเรา

ยซูดาสจนงไปพบกคับพวกผซูข้นทาแหขงพระวริหาร โดยสมคบคริดกคับพวกเขาเพพที่อหาวริธรีทรยศพระ
เยซซูแบบเหมาะๆใหข้แกขพวกเขา พวกนายทหารประจทาพระวริหารคพอ พวกตทารวจประจทาพระวริหารผซูข้
ซนที่งททางานใหข้กคับพวกปรุโรหริตใหญขโดยตรง ลซูกาบคันทนกวขา “คนเหลขานคัรนดรีใจ” ความหมายตรงตคัวกป็
คพอ พวกเขาชพที่นชมยรินดรี ยซูดาสเสนอการโจมตททรีที่พวกเขาแสวงหาพอดรี พวกเขาจนงตกลงจขายเงรินใหข้
เขาเปป็นเงรินสดเมพที่อจคับกรุมพระเยซซูไดข้ ยซูดาสสคัญญา (นคัที่นคพอ ตกลงตามนคัรน) ตคัรงแตขนคัรนเปป็นตข้นมาเขากป็
“คอยหาโอกาสทรีที่จะทรยศพระองคตใหข้แกขเขาเมพที่อวขางคน” เหป็นไดข้ชคัดจากวลรีหลคังนรีร วขา ขข้อตกลงนรีรมรี
พพรนฐานอยซูขบนการทรยศแบบลคับๆ พวกเขาไมขอยากจคับกรุมพระเยซซูตขอหนข้าประชาชน ยซูดาสรซูข้จคัก



นริสคัยประจทาวคันของพระเยซซู เขารซูข้วขาพระองคตทรงคข้างแรมทรีที่ไหนขณะประทคับอยซู ขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม 
นคัที่นคพอ ภซูเขามะกอกเทศและสวนเกทเสมนรีโดยเฉพาะ

ลก 22:7-13 พอถซงวนนกสนขนมปนงไรด้เชรนั้อ เมรรื่อเขาตด้องฆล่าลผกแกะสลาหรนบปนสกา 
8 พระองคย์จซงทรงใชด้เปโตรและยอหย์นไปสนรื่งวล่า "จงไปจนดเตรมียมปนสกาใหด้เราทนนั้งหลายกสน" 9 เขา
ทผลถามพระองคย์วล่า "พระองคย์ทรงปรารถนาจะใหด้ขด้าพระองคย์ทนนั้งหลายจนดเตรมียมทมีรื่ไหน" 
10 พระองคย์ตรนสตอบเขาวล่า "ดผเถสด เมรรื่อทล่านเขด้าไปในกรทงกป็จะมมีชายคนหนซรื่งทผนหมด้อนลนั้ามาพบ
ทล่าน เขาจะเขด้าไปเรรอนไหน จงตามเขาไปในเรรอนนนนั้น 11 จงพผดกนบเจด้าของเรรอนวล่า `พระอาจารยย์
ใหด้ถามทล่านวล่า "หด้องทมีรื่เราจะกสนปนสกากนบเหลล่าสาวกของเราไดด้นนนั้นอยผล่ทมีรื่ไหน"' 12 เจด้าของเรรอนจะ
ชมีนั้ใหด้ทล่านเหป็นหด้องใหญล่ชนนั้นบนทมีรื่ตกแตล่งไวด้แลด้ว ทมีรื่นนรื่นแหละจงจนดเตรมียมไวด้เถสด" 13 เขาทนนั้งสองจซง
ไปและพบเหมรอนคลาทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสแกล่เขา แลด้วไดด้จนดเตรมียมปนสกาไวด้พรด้อม

วคันกขอนถนงวคันทรีที่ 14 เดพอนนริสานไดข้มาถนงแลข้ว มคันเปป็นวคันกขอนเทศกาลปคัสกา (เราตข้องไมขลพม
วขาวคันของคนฮรีบรซูเรริที่มตข้นตอนดวงอาทริตยตตก) เมพที่อพวกเขาทซูลถามพระเยซซูวขาพวกเขาจะรคับประ
ทานปคัสกาทรีที่ไหน พระเยซซูจนงทรงใชข้เปโตรและยอหตนเขข้าไปในกรรุง พระองคตตรคัสก คับพวกเขาวขา
พวกเขาจะเจอชายคนหนนที่งทซูนหมข้อนทรา ความหมายตรงนรีรจนงนขาจะเปป็นไดข้วขาปกตริแลข้วงานแบกนทรา
กลคับบข้านเปป็นงานของผซูข้หญริง การทรีที่ผซูข้ชายททางานเชขนนคัรนจนงเปป็นอะไรทรีที่แปลก พวกเขาจนงไดข้รคับคทา
สคัที่งใหข้ตามชายผซูข้นรีร ไปทรีที่บข้านของเขา พอไปถนงทรีที่บข้านนคัรน พวกเขากป็ไดข้รคับคทาสคัที่งใหข้แจข้งแกขเขาวขา 
“`พระอาจารยตใหข้ถามทขานวขา "หข้องทรีที่เราจะกรินปคัสกากคับเหลขาสาวกของเราไดข้นคัรนอยซูขทรีที่ไหน"” (คทา
ทรีที่แปลวขา เจด้าของเรรอน (อออดิคอเดะสปอเทส) มรีความหมายวขา ‘เจข้าของบข้าน’ คทาทรีที่แปลวขา หด้อง
ใหญล่ชนนั้นบน (คาทาลถูมา) มรีความหมายวขา หข้องรคับประทานอาหารสทาหรคับแขก) เหป็นไดข้ชคัดวขาองคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าทรงจคัดเตรรียมเจข้าของเรพอนผซูข้นรีร  เพราะวขาเมพที่อเปโตรและยอหตนททาตามทรีที่ไดข้รคับสคัที่ง ชาย
ผซูข้นรีรกป็พาพวกเขาไปยคัง “หข้องใหญขชคัรนบนทรีที่ตกแตขงไวข้แลข้ว” ความหมายกป็คพอวขา หข้องๆนรีร ไดข้ถซูกจคัด
เตรรียมโตบ๊ะและทรีที่นคั ที่งไวข้พรข้อมแลข้วสทาหรคับการถพอเทศกาลปคัสกา

เพราะวขาตอนนคัรนมรีพวกยริวนคับพคันๆคนเดรินทางจากเมพองตขางๆมายคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อรขวม
เทศกาลปคัสกาในแตขละปรี และแนขนอนทรีที่พวกนคักธรุรกริจยริวยขอมจคัดเตรรียมหข้องไวข้ใหข้เชขาแกขพวกผซูข้มา



เยพอนเพพที่อจรุดประสงคตดคังกลขาว เหป็นไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นหข้องทรีที่รองรคับการนคัรนจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม 
เจข้าของเรพอนผซูข้นรีร กป็ยอมใหข้พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตใชข้หข้องนคัรนโดยไมขคริดเงริน เขาอาจ
เปป็นผซูข้เชพที่อและดรีใจมากๆทรีที่ไดข้หยริบยพที่นหข้องทรีที่เขาจคัดเตรรียมไวข้ใหข้แกขพวกสาวกของพระเยซซู ชขางเปป็น
อภริสริทธริธ จรริงๆทรีที่ไดข้หยริบยพที่นบข้านของตคัวเองสทาหรคับชขวงเวลาทรีที่สทาคคัญยริที่งเชขนนรีร

พอไดข้หข้องมาแลข้วเปโตรและยอหตนจนงไปซพรอหาอาหารและจคัดเตรรียมสริที่งตขางๆสทาหรคับการ
ถพอเทศกาลปคัสกาคพนนคัรนในหข้องชคัรนบนนคัรน

ลก 22:14-15 เมรรื่อถซงเวลาพระองคย์ทรงเอนพระกายลงเสวยพรด้อมกนบอนครทผตสสบสองคน 
15 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "เรามมีความปรารถนาอยล่างยสรื่งทมีรื่จะกสนปนสกานมีนั้กนบพวกทล่าน กล่อนเราจะ
ตด้องทนททกขย์ทรมาน

เวลาทรีที่วขานขาจะเปป็นตอนหคัวคทที่า อาจเปป็นเวลาหลคังหกโมงเยป็นไปแลข้ว ดวงอาทริตยตอาจใกลข้ตก
แลข้วหรพอตกไปแลข้วกป็ไดข้ ความมพดเรริที่มกขอตคัว ณ โมงนคัรน “พระองคตทรงเอนพระกายลงเสวยพรข้อม
กคับอคัครทซูตสริบสองคน” ขณะทรีที่พวกเขาเตรรียมพรข้อมทรีที่จะรคับประทาน พระเยซซูกป็ตรคัสวขา “เรามรี
ความปรารถนาอยขางยริที่งทรีที่จะกรินปคัสกานรีรกคับพวกทขาน กขอนเราจะตข้องทนทรุกขตทรมาน” วลรี “เรามรี
ความปรารถนาอยขางยริที่ง” นรีร เปป็นสทานวนแบบฮรีบรซูทรีที่มรีความหมายวขา ‘เรารอปคัสกานรีรมานานแลข้ว’ 
หรพอ ‘เราโหยหาทรีที่จะรคับประทานปคัสกานรีร ’ กคับพวกทขาน พระองคตตรคัสพยากรณตอรีกครคัร งแบบเปป็น
ขข้อเทป็จจรริงวขา พระองคตจะทรงทนทรุกขตทรมานในไมขชข้า

ลก 22:16-18 ดด้วยเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า เราจะไมล่กสนปนสกานมีนั้อมีกจนกวล่าจะสลาเรป็จใน
อาณาจนกรของพระเจด้า" 17 พระองคย์ทรงหยสบถด้วย ขอบพระคทณแลด้วตรนสวล่า "จงรนบถด้วยนมีนั้แบล่งกนน
ดรรื่ม 18 เพราะเราบอกทล่านทนนั้งหลายวล่า เราจะไมล่ดรรื่มนลนั้าองทล่นจากเถาองทล่นตล่อไปอมีกจนกวล่าอาณาจนกร
ของพระเจด้าจะมา"

พระเยซซูทรงหมายเหตรุไวข้วขา “เราจะไมขกรินปคัสกานรีรอรีกจนกวขาจะสทาเรป็จในอาณาจคักรของ
พระเจข้า” นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพระองคตจะไมขทรงรคับประทานอาหารอรีกจนกวขาอาณาจคักรนคัรนจะ
มาเพราะวขาพระองคตทรงรคับประทานรขวมกคับพวกสาวกหลคังทรงฟพร นคพนพระชนมตตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้
ใน 24:30 และยอหตน 21:15 แตขนรีที่หมายความวขาพระองคตจะไมขทรงรคับประทานปดัสกาอรีกจนกวขา



มคันจะสทาเรป็จในอาณาจคักรของพระเจข้า นรีที่สพที่อวขาอาณาจคักรนคัรนใกลข้จะมาถนงแลข้ว อยขางไรกป็ตาม พระ
เยซซูกป็ทรงทราบ (และเราดข้วยเมพที่อมองยข้อนกลคับไป) วขาสริที่งนคัรนจะไมขสทาเรป็จจนกวขาพระองคตจะเสดป็จ
กลคับมาและสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตแลข้ว พระเยซซูจนงทรงหยริบถข้วยนคัรนทรีที่ใชข้ดพที่มรขวมกคันและ
ทรงสคัที่งพวกเขาใหข้แบขงกคันดพที่ม (เราควรหมายเหตรุไวข้วขา แมข้วขาถข้วยนคัรนมรี “ไวนต” อยซูข แตขมคันกป็เปป็นไวนต
แบบไมขหมคัก (นทร าองรุขน) พวกยริวทคัรงในสมคัยนคัรนและในปคัจจรุบคันมรีวริธรีเตรรียมนทราองรุขนแบบไมขหมคักทรีที่ใส
แจด๋ว พระเยซซูไมขมรีทางยพที่นเหลข้าใหข้เดป็ดขาด ดซู ฮาบากรุก 2:15

ลก 22:19-20 พระองคย์ทรงหยสบขนมปนง ขอบพระคทณแลด้วหนกสล่งใหด้แกล่เขาทนนั้งหลายตรนส
วล่า "นมีรื่เปป็นกายของเรา ซซรื่งไดด้ใหด้สลาหรนบทล่านทนนั้งหลาย จงกระทลาอยล่างนมีนั้ใหด้เปป็นทมีรื่ระลซกถซงเรา"
20 เมรรื่อรนบประทานแลด้ว จซงทรงหยสบถด้วยกระทลาเหมรอนกนนตรนสวล่า "ถด้วยนมีนั้เปป็นพนนธสนญญาใหมล่
โดยโลหสตของเราซซรื่งเทออกเพรรื่อทล่านทนนั้งหลาย

ตอนนคัรนเอง “พระองคตทรงหยริบขนมปคัง ขอบพระครุณแลข้วหคักสขงใหข้แกขเขาทคัรงหลายตรคัสวขา 
“นรีที่เปป็นกายของเรา ซนที่งไดข้ใหข้สทาหรคับทขานทคัรงหลาย จงกระททาอยขางนรีร ใหข้เปป็นทรีที่ระลนกถนงเรา” ปคัสกา
มพรอสรุดทข้ายนรีร ไดข้กลายเปป็นพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายและเปป็นการถพอพริธรีศรีลระลนกครคัร งแรกขององคต
พระผซูข้เปป็นเจข้า เหป็นไดข้ชคัดวขาการทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงขนมปคังไรข้เชพรอวขาเปป็นพระกายของพระองคตนคัรน
เปป็นเชริงสคัญลคักษณต ขนมปคังนคัรนไมขไดข้ถซูกเปลรีที่ยนเปป็นพระกายของพระองคตจรริงๆ หรพอเปป็นทคัรงสอง
อยขางในเวลาเดรียวกคันดข้วย พระองคตทรงขอบพระครุณกขอนรคับประทานซนที่งกป็เปป็นแบบอยขางสทาหรคับ
เราจนถนงทรุกวคันนรีร  จากนคัรนพระองคตทรงหยริบขนมปคังไรข้เชพรอขนรนมาชริรนหนนที่ง โดยตรคัสวขามคันเปป็น
สคัญลคักษณตแสดงถนงพระกายของพระองคต มคันไมขไดข้เปลรีที่ยนเปป็นพระกายของพระองคตแบบอคัศจรรยต
แตขอยขางใด พระกายของพระองคตยคังอยซู ขตขอหนข้าพวกเขาเหมพอนเดริม เหป็นไดข้ชคัดวขาการทรีที่พระองคต
ตรคัสถนงขนมปคังนคัรนวขาเปป็นพระกายของพระองคตเปป็นเชริงสคัญลคักษณต

พระองคตทรงททาแบบเดรียวกคันกคับถข้วยนคัรน (ทรีที่ใสขนทร าองรุขน) นอกจากนรีรพระองคตตรคัสวขา “ถข้วยนรีร
เปป็นพคันธสคัญญาใหมขโดยโลหริตของเราซนที่งเทออกเพพที่อทขานทคัรงหลาย” เหป็นไดข้ชคัดวขาผลแหขงเถาองรุขน
นรีร เปป็นสดัญลดักษณย์แสดงถซงพระโลหริตของพระเยซซู นรีที่สพที่อชคัดเจนดข้วยวขาพระโลหริตอคันมรีคขาประเสรริฐ
นคัรนกทาลคังจะหลคั ที่งออกเพพที่อเรา อยขางไรกป็ตาม ประเดป็นสทาคคัญกวขาทรีที่พระเยซซูทรงหมายถนงกป็คพอวขา พระ
โลหริตของพระองคตทรีที่จะหลคั ที่งออกในไมขชข้านคัรนจะเปป็นสริที่งทรีที่ยพนยคัน 'พคันธสคัญญาใหมย่'



พระเจข้ากทาลคังจะททาพคันธสคัญญาใหมขกคับมนรุษยชาตริ ดคังทรีที่มรีพยากรณตไวข้มานานในอริสยาหต 
61:8, เยเรมรียต 31:31-34 ฯลฯ คทาทรีที่แปลวขา พนนธสนญญา (ดดิอาเธเค) มรีความหมายตามนคัรนเลย หลคักๆ
แลข้วมคันหมายถนงขข้อตกลงหรพอสคัญญาอยขางเปป็นทางการระหวขางคนสองฝขาย มคันมรีความหมายก
วข้างๆวขาคทาสคัญญาทรีที่เปป็นทางการ นขาสนใจตรงทรีที่วขาในสมคัยโบราณ มคันเปป็นเรพที่องปกตริทรีที่พคันธสคัญญา
ฉบคับหนนที่งจะถซูกประทคับตราดข้วยเลพอดของทคัรงสองฝขาย ซนที่งแสดงถนงความศคักดริธ สริทธริธ ของขข้อตกลงทรีที่
พวกเขากระททาระหวขางกคัน คทาวขา ดดิอาเธเค มรีความหมายดข้วยวขา 'พรินคัยกรรม' เหมพอนกคับใน 'ความ
ประสงคตสรุดทข้ายและพคันธสคัญญา' อรีกครคัร งทรีที่นรีที่หมายถนงเอกสารคทาสคัญญาทรีที่เปป็นทางการและ
ศคักดริธ สริทธริธ  พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาพคันธสคัญญาใหมขทรีที่พระองคตจะทรงกระททานคัรนจะอยซูขในพระโลหริต
ของพระองคต พระโลหริตอคันมรีคขายริที่งของพระองคตไมขเพรียงเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถนงการกระททา
สคัญญาฉบคับนรีร เทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นแกขนแทข้ของสคัญญานรีร เลยดข้วย ถนงแมข้วขามคันไดข้กลายเปป็น
สคัญลคักษณตจรริงๆแตขมคันกป็เปป็นพชขึ้นฐานแหขงการททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรม การยกโทษเรา และการ
ททาใหข้เราไดข้คพนดรีกคันกคับพระเจข้าอรีกดข้วย มคันไดข้กลายเปป็นพพรนฐานแหขงจบุดยชนของเราจทาเพาะพระ
พคักตรตพระเจข้า พระโลหริตของพระองคตจนงเปป็นเอกลคักษณตเฉพาะแหขงพคันธสคัญญาใหมขนรีรซนที่งก ทาลคังจะ
มรีผลในไมขชข้า

ลก 22:21-23 แตล่ดผเถสด มรอของผผด้ทมีรื่จะทรยศเรากป็อยผล่กนบเราบนโตต๊ะ 22 เพราะบทตรมนทษยย์
จะเสดป็จไปเหมรอนไดด้ทรงดลารสไวด้แตล่กล่อนแลด้ว แตล่วสบนตสแกล่ผผด้นนนั้นทมีรื่ทรยศพระองคย์" 23 เหลล่าสาวกจซง
เรสรื่มถามกนนและกนนวล่า จะเปป็นใครในพวกเขาทมีรื่จะกระทลาการนนนั้น

หลคังจากไดข้ตรคัสความจรริงเกรีที่ยวกคับสวรรคตอคันลนกซนร งเชขนนคัรนไปแลข้ว พระเยซซูกป็ทรงเปลรีที่ยน
จากเรพที่องฝขายวริญญาณมาสซูขเรพที่องทางการเมพองทรีที่เปป็นจรริงในปคัจจรุบคัน ดข้วยความทรงสคัพพคัญญซู 
พระองคตจนงตรคัสลขวงหนข้าอยขางเปริดเผยวขา “ดซูเถริด มพอของผซูข้ทรีที่จะทรยศเรากป็อยซูขกคับเราบนโตบ๊ะ” 
ทขามกลางความจรริงทรีที่ลนกซนร งเชขนนคัรน พระเยซซูกป็ทรงทริรงระเบริดตซูมใหญขโดยตรคัสวขาหนนที่งในเหลขาสาวก
ทรีที่พระองคตทรงเลพอกสรรไวข้ก ทาลคังจะทรยศพระองคต นอกจากนรีร  มพอของคนทรยศนคัรนกป็อยซูขบนโตบ๊ะ
นคัรนดข้วยขณะทรีที่พระองคตตรคัสอยซูขนคัรน (เราคงนนกภาพออกวขายซูดาสมรีปฏริกริรริยาอยขางไรและเขาคงรรีบ
ถอนมพอออกจากโตบ๊ะเขข้าหาตคัวอยขางเรป็ว)



พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เพราะบรุตรมนรุษยตจะเสดป็จไปเหมพอนไดข้ทรงดทารริไวข้แตขกขอนแลข้ว แตข
วริบคัตริแกขผซูข้นคัรนทรีที่ทรยศพระองคต” มรีหลายความเหป็นตามมา (1) คทาทรีที่แปลวขา ไป (พอเระอถูออไม) มรี
ความหมายวขา 'จากไป ---จากชรีวริตนรีร ' พระองคตตรคัสเปป็นนคัยอยขางชคัดเจนวขาจะเกริดอะไรขนรน (2) พระ
เยซซูตรคัสเสรริมอรีกวขาการสริรนพระชนมตของพระองคตนคัรนเปป็นสริที่งทรีที่ทรงดลารสไวด้แลด้ว ความหมายทรีที่แฝง
อยซูขในคทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ฮอรดิดโซ) กป็คพอวขา การสริรนพระชนมตของพระองคตถซูกก ทาหนดไวข้ลขวงหนข้า
แลข้ว มคันถซูกกทาหนดไวข้ลขวงหนข้าแลข้วในพระดทารริของพระเจข้ากขอนทรงสรข้างโลกนรีร เสรียดข้วยซทรา

ถนงแมข้วขาพวกสาวกอาจไมขเขข้าใจความหมายของทรุกสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริที่งตรคัสไปนคัรน แตขเหป็นไดข้
ชคัดวขาพวกเขาเขข้าใจคทาเตพอนของพระองคตเกรีที่ยวกคับการทรยศพระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้า พวก
เขาจนงซคักถามกคันและกคันวขาใครกคันจะททาเรพที่องเลวรข้ายเชขนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขายซูดาสกป็แสรข้ง (กลบ
เกลพที่อนเตป็มทรีที่) และตามนทราไปกคับพวกสาวกทรีที่เหลพอดข้วย สาวกอรีกสริบเอป็ดคนทรีที่เหลพอไมขเคยจคับไดข้มา
กขอนเลยวขาคนทรีที่จะททาเชขนนคัรนคพอใคร

ลก 22:24-27 มมีการเถมียงกนนดด้วยวล่าจะนนบวล่าใครในพวกเขาเปป็นใหญล่ทมีรื่สทด 25 พระองคย์จซง
ตรนสแกล่เขาวล่า "กษนตรสยย์ของคนตล่างชาตสยล่อมเปป็นเจด้าเหนรอเขา และผผด้ทมีรื่มมีอลานาจเหนรอเขานนนั้น เขา
เรมียกวล่าผผด้มมีพระคทณ 26 แตล่พวกทล่านจะหาเปป็นอยล่างนนนั้นไมล่ ผผด้ใดในพวกทล่านทมีรื่เปป็นใหญล่ทมีรื่สทด ใหด้ผผด้
นนนั้นเปป็นเหมรอนผผด้เลป็กนด้อยทมีรื่สทด และผผด้ใดเปป็นนาย ใหด้ผผด้นนนั้นเปป็นเหมรอนคนรนบใชด้ 27 ดด้วยวล่าใครเปป็น
ใหญล่กวล่า ผผด้ทมีรื่เอนกายลงรนบประทานหรรอผผด้รนบใชด้ ผผด้ทมีรื่เอนกายลงรนบประทานมสใชล่หรรอ แตล่วล่าเราอยผล่
ทล่ามกลางทล่านทนนั้งหลายเหมรอนผผด้รนบใชด้

ขณะเดรียวกคัน ความเปป็นมนรุษยตและแมข้แตขความไมขเปป็นผซูข้ใหญขของพวกสาวกกป็เผยออกมา 
ในเยป็นวคันนคัรนเอง พวกเขาเรริที่มทรีที่จะถกเถรียงกคันวขาใครจะเปป็นใหญขทรีที่สรุดในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรน เหป็น
ไดข้ชคัดวขานรีที่เปป็นเรพที่องทรีที่พวกเขาถกเถรียงกคันมานาน แมข้แตขมารดาของพวกเขาบางคนยคังเขข้ามา
เกรีที่ยวขข้องในการถกเถรียงนรีรดข้วย พวกเขาถกเถรียงกคันดข้วยเรพที่องนรีรมาตคัรงแตขกขอนพระเยซซูเสดป็จเขข้ากรรุง
เยรซูซาเลป็มอยขางผซูข้มรีชคัยเมพที่อวคันอาทริตยตกขอนหนข้านคัรน ดซู มคัทธริว 20:21-28 และมาระโก 10:42-45

ดข้วยความเหนพที่อยใจพระเยซซูจนงทรงตทาหนริพวกเขาทรุกคน โดยประกาศวขาแมข้กระทคั ที่งในสมคัย
นคัรนบรรดากษคัตรริยตชาวตขางชาตริกป็ครอบครองพวกเขา (นคัที่นคพอ พวกโรม) นอกจากนรีร  คนเหลขานคัรนทรีที่



มรีสริทธริอทานาจเชขนนคัรนกป็ถซูกเรรียกดข้วยวขา ผถูว้มทพระคบุณ ของประชาชาตริเหลขานคัรนทรีที่พวกเขาปกครอง
(นคัที่นคพอ คนตขางชาตริทรีที่ไมขนคับถพอพระเจข้าปกครองเหนพอชนชาตริอพที่นๆ โดยอข้างวขาเปป็นผซูข้มรีพระครุณของ
พวกเขา) อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสกคับพวกสาวกของพระองคตวขามคันจะไมขเปป็นเชขนนคัรนกคับพวก
เขา (ในอาณาจคักรทรีที่จะมานคัรนของพระองคต)

แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน “ผซูข้ใดในพวกทขานทรีที่เปป็นใหญขทรีที่สรุด ใหข้ผซูข้นคัรนเปป็นเหมพอนผซูข้เลป็กนข้อย
ทรีที่สรุด และผซูข้ใดเปป็นนาย ใหข้ผซูข้นคัรนเปป็นเหมพอนคนรคับใชข้” ( ณ เวลานคัรนเอง ตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ในขขาว
ประเสรริฐเลขมอพที่นๆ ทรีที่พระเยซซูทรงหคันไปลข้างเทข้าพวกสาวกของพระองคต โดยแสดงใหข้เหป็นวขา
พระองคตผซูข้ทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขานคัรนมรีหคัวใจของผซูข้รคับใชข้) บทเรรียนทรีที่สทาคคัญกวขากป็
คพอวขา ความยริที่งใหญขทรีที่แทข้จรริงถซูกแสดงใหข้เหป็นเปป็นแบบอยขางในการรคับใชข้ผซูข้อพที่น มคันเปป็นความจรริง
ฝขายวริญญาณประการหนนที่งทรีที่ดซูเหมพอนขคัดแยข้งก คันเอง

ในบรริบทนคัรน พระเยซซูตรคัสถามวขา “ดข้วยวขาใครเปป็นใหญขกวขา ผซูข้ทรีที่เอนกายลงรคับประทาน
หรพอผซูข้รคับใชข้” คทาตอบของคทาถามนคัรนชคัดเจนอยซูขแลข้ว “ผซูข้ทรีที่เอนกายลงรคับประทานมริใชขหรพอ แตขวขาเรา
อยซูขทขามกลางทขานทคัรงหลายเหมพอนผซูข้รคับใชข้” อคันทรีที่จรริงแลข้วในพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายนคัรนพระเยซซู
ไดข้ทรงนทาอาหารมาเสริรตฟพวกเขาดข้วย ถนงแมข้วขาพระองคตทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า แตขพระองคตกป็
ไมขทรงถพอวขาเปป็นเรพที่องตทที่าตข้อยทรีที่พระองคตจะปรนนริบคัตริเหลขาผซูข้รคับใชข้ของพระองคต พระองคตทรงแสดง
ใหข้เหป็นเปป็นภาพถนงความจรริงทรีที่พระองคตทรงสอน มคันเปป็นคทาตอบทรีที่ชคัดเจนสทาหรคับการถกเถรียงอคัน
ไรข้สาระของพวกสาวก เมพที่อมองยข้อนกลคับไป สาวกคนทรีที่เปป็นผซูข้ใหญขกวขาในหมซูขพวกเขากป็คงอคับอาย
ขายหนข้าจรริงๆสทาหรคับความโงขเขลาของตน

ลก 22:28-30 ฝล่ายทล่านทนนั้งหลายเปป็นคนทมีรื่ไดด้อยผล่กนบเราในเวลาทมีรื่เราถผกทดลอง 29 และ
พระบสดาของเราไดด้ทรงจนดเตรมียมอาณาจนกรมอบใหด้แกล่เราอยล่างไร เรากป็จะจนดเตรมียมอาณาจนกร
มอบใหด้แกล่ทล่านทนนั้งหลายเหมรอนกนน 30 ครอทล่านทนนั้งหลายจะกสนและดรรื่มทมีรื่โตต๊ะของเราในอาณาจนกร
ของเรา และจะนนรื่งบนทมีรื่นนรื่งพสพากษาพวกอสสราเอลสสบสองตระกผล"

อยขางไรกป็ตาม ในบรริบทเดรียวกคันนคัรน พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา สริบสองคนนคัรนไดข้อยซูขตขอมากคับ
พระองคตในเวลาทรีที่พระองคตทรงถผกทดลอง คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (เพะอดิราสมอส) มรีความหมายวขา 
‘ความทรุกขตลทาบาก’ พวกเขาไดข้อยซู ขกคับพระองคตจรริงๆในยามทรีที่พวกศคัตรซูของพระองคตมาโจมตรี



พระองคตเปป็นประจทา ดคังนคัรน เมพที่อเหป็นถนงความสคัตยตซพที่อเชขนนคัรนของพวกเขา พระองคตจนงทรงประกาศ
วขา “และพระบริดาของเราไดข้ทรงจคัดเตรรียมอาณาจคักรมอบใหข้แกขเราอยขางไร เรากป็จะจคัดเตรรียม
อาณาจคักรมอบใหข้แกขทขานทคัรงหลายเหมพอนกคัน” นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพระเยซซูจะทรงประทาน
อาณาจคักรหนนที่งใหข้แกขพวกเขา แตขพระเจข้าไดข้ทรงประทานทคั ที่วทคัรงพริภพใหข้แกขพระองคตเพพที่อทรีที่จะเปป็น
อาณาจคักรของพระองคต และพวกสาวกในวคันนคัรนจะไดข้ขนรนครอบครองรขวมกคับพระองคตใน
อาณาจคักรนคัรน ในฐานะเปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อ ในวคันนคัรนพวกเขาจะไมขเพรียงกรินและดพที่มทรีที่โตบ๊ะของ
พระองคตในอาณาจคักรของพระองคตเทขานคัรน แตขพวกเขาจะ “นคัที่งบนทรีที่นคั ที่งพริพากษาพวกอริสราเอลสริบ
สองตระกซูล” ดข้วย

เหป็นไดข้ชคัดวขาจรุดสนใจตรงนรีรคพอ การครอบครองในยรุคพคันปรีของพระครริสตตหลคังจากการ
เสดป็จกลคับมาของพระองคต นรีที่เปป็นอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่ถซูกพยากรณตไวข้มานานแลข้ว ในวคันนคัรน
อคัครทซูตทคัรงสริบสองคน (ยกเวข้นยซูดาส อริสคารริโอท) จะไดข้รคับอภริสริทธริธ ในการนคัที่งบนทรีที่นคัที่งพริพากษา
และตคัดสรินความตขางๆทรีที่เกริดขนรนในแตขละวคันของชนชาตริอริสราเอล เหป็นไดข้ชคัดวขาคนเหลขานคัรนทรีที่
ปรนนริบคัตริพระครริสตตอยขางสคัตยตซพที่อในชรีวริตนรีร  จะไดข้รคับบทาเหนป็จเปป็นตทาแหนขงตขางๆทรีที่ประกอบดข้วย
สริทธริอทานาจในวคันนคัรน บางทรีเพราะวขาสาวกทคัรงสริบสองคนเปป็นยริวและไดข้เผชริญกคับการตขอตข้านจาก
พวกยริวโดยตรงในสมคัยพระเยซซู ในวดันนดัขึ้นพวกเขาจนงจะไดข้ขนรนครอบครองเหนพอชนชาตริอริสราเอล 
พระคคัมภรีรตใหมขตลอดทคัรงเลขมยคังสพที่อดข้วยวขาบรรดาครริสเตรียนทรีที่เปป็นผซูข้รคับใชข้ทรีที่สคัตยตซพที่อของพระเจข้ากป็จะ
ไดข้ขนรนครอบครองรขวมกคับพระองคตในวคันนคัรนเชขนเดรียวกคัน

ลก 22:31-32 และองคย์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนสวล่า "ซมีโมน ซมีโมนเออ๋ย ดผเถสด ซาตานไดด้ขอพวก
ทล่านไวด้เพรรื่อจะฝนดรล่อนพวกทล่านเหมรอนฝนดขด้าวสาลมี 32 แตล่เราไดด้อธสษฐานเผรรื่อตนวทล่าน เพรรื่อความ
เชรรื่อของทล่านจะไมล่ไดด้ขาด และเมรรื่อทล่านไดด้หนนกลนบแลด้ว จงชผกลาลนงพมีรื่นด้องทนนั้งหลายของทล่าน"

พวกเขาใกลข้จะรคับประทานอาหารมพรอสรุดทข้ายเสรป็จเรรียบรข้อยแลข้ว ตอนเยป็นไดข้เปลรีที่ยนเปป็น
เวลาคทที่าแลข้ว หลคังจากทรงสคัที่งสอนแบบเจาะลนกและกทาราบความไมขรซูข้จคักโตของพวกสาวกไป
พรข้อมๆกคัน บคัดนรีรพระเยซซูทรงเปลรีที่ยนจรุดสนใจมาทรีที่เปโตรบข้าง พระองคตตรคัสแกขเขาโดยเรรียกชพที่อเขา
สองครคัร งเพพที่อเปป็นการเนข้นยทราวขา “ซาตานไดข้ขอพวกทขานไวข้เพพที่อจะฝคัดรขอนพวกทขานเหมพอนฝคัดขข้าว
สาลรี” การอข้างอริงถนงการฝคัดรขอนเหมพอนขข้าวสาลรีในปคัจจรุบคันกป็เทรียบไดข้กคับ ‘การนวดขข้าว’ กลขาวอรีก



นคัยหนนที่งกป็คพอ พระเยซซูทรงบอกเปโตรวขา พญามารตข้องการทรีที่จะไดข้ตคัวเขาและก ทาจคัดเขาใหข้สริรนซาก 
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสบอกเปโตรวขาพระองคตไดข้อธริษฐานเผพที่อเขาแลข้วเพพที่อทรีที่วขาความเชพที่อของ
เขาจะไดข้ไมขเสรียไป

ชขางเปป็นอภริสริทธริธ เหลพอเกรินทรีที่ไดข้พระเยซซูอธริษฐานเผพที่อ! ไมขมรีคทาอธริษฐานใดทรีที่ยริที่งใหญขกวขานคัรน
อรีกแลข้ว พระองคตมริไดข้ทรงอธริษฐานใหข้เปโตรหลรีกเลรีที่ยงการทดสอบนคัรน แตขพระองคตทรงอธริษฐาน
ใหข้ความเชพที่อของเขาจะไมขเสรียไป เรพที่องสรุดทข้ายทรีที่พระเยซซูทรงอธริษฐานกป็คพอวขา เมพที่อเปโตรหดันกลดับ
แลว้ว เขากป็จะชซูก ทาลคังพวกพรีที่นข้องของเขา ความหมายกป็คพอวขา เมพที่อเปโตรหดันกลดับมาจากการถซูกพญา
มารทดสอบ เขากป็จะชซูก ทาลคังพรีที่นข้องคนอพที่นๆ

แนขนอนทรีที่พระเจข้าทรงยอมใหข้เราประสบกคับความยากลทาบากในชรีวริตเพพที่อทรีที่วขาเราจะไดข้ชซู
ก ทาลคังคนอพที่นๆตขอซนที่งเผชริญกคับความยากลทาบากแบบเดรียวกคัน มรีขข้อคริดทรีที่วริเศษหลายประการทรีที่เราไดข้
รคับจากเรพที่องนรีร  (1) ซาตานจะทดสอบผซูข้คนของพระเจข้าจรริงๆ ลองดซูโยบเปป็นตคัวอยขางกป็ไดข้ (2) เรามรี
พระองคตผซูข้ทรงเสนอความแทนเราซนที่งประทคับอยซู ขเบพรองขวาพระหคัตถตของพระบริดาซนที่งอธริษฐานเผพที่อ
เราอยซูข ชขางเปป็นสริทธริพริเศษจรริงๆ! ดซู โรม 8:34 และ 1 ยอหตน 2:21 (3) พระเจข้าอาจทรงยอมใหข้ความ
ทรุกขตยากแมข้กระทคั ที่งจากซาตานเกริดขนรนกคับเราไดข้ เพพที่อทรีที่วขาเราจะชซูก ทาลคังคนอพที่นๆไดข้ในภายหลคัง

ลก 22:33-34 ฝล่ายเขาจซงทผลพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขด้าพระองคย์พรด้อมแลด้วทมีรื่จะไป
กนบพระองคย์ ถซงจะตด้องตสดคทกและถซงความตายกป็ดมี" 34 พระองคย์ตรนสวล่า "เปโตรเออ๋ย เราบอกทล่าน
วล่าวนนนมีนั้กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะปฏสเสธวล่าไมล่รผด้จนกเราถซงสามครนนั้ง"

การ ‘ฝคัดรขอน’ ทรีที่พระเยซซูตรคัสถนงยขอมหมายถนงการทรีที่เขาปฏริเสธพระเยซซูในเวลาตขอมาใน
คทที่าคพนนคัรน เปโตรซนที่งปกตริแลข้วเปป็นคนหรุนหคันพลคันแลขนกป็ประกาศวขา เขาพรข้อมทรีที่จะ “ไปกคับ
พระองคต ถนงจะตข้องตริดครุกและถนงความตายกป็ดรี” เมพที่อไดข้ยรินเชขนนคัรนพระเยซซูกป็ตรคัสอยขางถอนพระทคัย
วขา “เปโตรเอด๋ย เราบอกทขานวขาวคันนรีรกขอนไกขขคัน ทขานจะปฏริเสธวขาไมขรซูข้จคักเราถนงสามครคัร ง” วคันใหมข
ตามปฏริทรินไดข้เรริที่มตข้นแลข้วเมพที่อดวงอาทริตยตตก พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขากขอนทรีที่ไกขตคัวผซูข้ขคันตอนดวง
อาทริตยตขนรน เปโตรกป็จะปฏริเสธวขาเขาไมขรซูข้จคักพระเยซซูเลยดข้วยซทราถนงสามครคัร ง นขาเศรข้าทรีที่มคันกลายเปป็น
จรริง



ลก 22:35-38 พระองคย์จซงตรนสถามเหลล่าสาวกวล่า "เมรรื่อเราไดด้ใชด้ทล่านทนนั้งหลายออกไปโดย
ไมล่มมีถทงเงสน ไมล่มมียล่าม ไมล่มมีรองเทด้านนนั้น ทล่านขนดสนสสรื่งใดบด้างหรรอ" เขาทนนั้งหลายทผลตอบวล่า
"หามสไดด้" 36 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "แตล่เดมีดี๋ยวนมีนั้ใครมมีถทงเงสนใหด้เอาไปดด้วย และยล่ามกป็ใหด้เอาไป
เหมรอนกนน และผผด้ใดทมีรื่ไมล่มมีดาบกป็ใหด้ขายเสรนั้อคลทมของตนไปซรนั้อดาบ 37 ดด้วยเราบอกทล่านทนนั้งหลาย
วล่า พระวจนะซซรื่งเขมียนไวด้แลด้วนนนั้นตด้องสลาเรป็จในเรา ครอวล่า `ทล่านถผกนนบเขด้ากนบบรรดาผผด้ละเมสด' 
เพราะวล่าคลาพยากรณย์ทมีรื่เลป็งถซงเรานนนั้นจะสลาเรป็จ" 38 เขาทผลตอบวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ดผเถสด มมีดาบส
องเลล่ม" พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "พอเสมียทมีเถอะ"

พระเยซซูทรงทราบวขาเวลาของพระองคตใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระองคตจนงทรงออกความเหป็น
สรุดทข้ายทรีที่โตบ๊ะรคับประทานอาหารนคัรน หคัวขข้อทรีที่พระองคตตรคัสถนงเรริที่มมรีนทร าเสรียงทรีที่นขากลคัว พระองคตทรง
เตพอนความจทาพวกเขาวขาเมพที่อพระองคตทรงใชข้พวกเขาไปกขอนหนข้านรีร โดยปราศจาก “ถรุงเงริน ไมขมรี
ยขาม ไมขมรีรองเทข้านคัรน ทขานขคัดสนสริที่งใดบข้างหรพอ” ในการเดรินทางเทรีที่ยวประกาศหลายตขอหลายครคัร ง
ของพวกเขาๆไมขขคัดสนสริที่งใดเลยและพวกเขากป็ทราบดรี อยขางไรกป็ตาม บคัดนรีรพระเยซซูทรงเตพอนวขา 
หากพวกเขามรีเงรินกป็ใหข้พกตริดตคัวไปดข้วย และหากพวกเขาไมขมรี กป็ใหข้ขายเสพรอผข้าของตนเพพที่อเอาเงริน
ไปซพรอดาบ “ดข้วยเราบอกทขานทคัรงหลายวขา พระวจนะซนที่งเขรียนไวข้แลข้วนคัรนตข้องสทาเรป็จในเรา คพอวขา 
`ทขานถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริด' เพราะวขาคทาพยากรณตทรีที่เลป็งถนงเรานคัรนจะสทาเรป็จ”

มรีหลายความเหป็นตามมา (1) ถนงแมข้วขาพวกเขาไมขขคัดสนสริที่งใดเลยขณะทรีที่พวกเขารคับใชข้
พระองคตกขอนหนข้านคัรน แตขเวลานคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้วทรีที่ตข้องมรีการใชข้ก ทาลคัง ชรีวริตและการรคับใชข้ของพวก
เขากทาลคังจะเปลรีที่ยนจากหนข้ามพอเปป็นหลคังมพอ นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพวกเขาตข้องหคันไปใชข้อาวรุธเพพที่อ
ปข้องกคันตคัว แตขความจรริงทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอวขา สริที่งตขางๆจะเปลรีที่ยนแปลงไปในทางทรีที่เลวรข้ายยริ ที่งขนรนใน
สขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกสาวก (2) พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนวขา อริสยาหต 53:12 กทาลคังจะ
สทาเรป็จในพระองคต ในวคันถคัดไปพระองคตจะทรงถซูกนคับเขข้าก คับบรรดาผซูข้ละเมริดจรริงๆ นคั ที่นคพอ 
พระองคตจะทรงถซูกมองและถซูกปฏริบคัตริในฐานะอาชญากรธรรมดาคนหนนที่ง (3) พระองคตตรคัสลขวง
หนข้าสคัรนๆวขาทรุกสริที่งทรีที่ไดข้ถซูกเขรียนไวข้แลข้วเกรีที่ยวกคับพระองคตก ทาลคังจะมาถนงบทสรรุป คทาทรีที่แปลวขา สลาเรป็จ 



(เทะลอส) มรีความหมายทคั ที่วๆไปวขา ‘บทสรรุป’ เปป็นความจรริงทรีที่หลายสริที่งทรีที่มรีพยากรณตไวข้เกรีที่ยวกคับ
พระเยซซูจะสทาเรป็จภายในอรีกไมขกรีที่ชคั ที่วโมงของวคันทรีที่จะมานคัรน ทรุกสริที่งจะสทาเรป็จภายในเวลาไมขกรีที่วคัน

พอไดข้ยรินเชขนนคัรนพวกสาวกกป็ตอบกลคับไปวขา “"พระองคตเจข้าขข้า ดซูเถริด มรีดาบสอง
เลขม"” (เหป็นไดข้ชคัดวขาดาบเลขมหนนที่งเปป็นของเปโตร) เมพที่อหาดซูในหมซูขพวกเขาแลข้ว พวกเขากป็หาดาบมา
ไดข้สองเลขม (ดาบของเปโตรอาจมรีไวข้เพพที่อหคัที่นเนพรอลซูกแกะในพริธรีปคัสกาซนที่งเขาไดข้รคับมอบหมายหนข้าทรีที่
ในการจคัดเตรรียม ดคังนคัรน ยอหตนจนงอาจเปป็นคนทรีที่มรีดาบอรีกเลขมทรีที่เหลพอ) คทาตอบของพระเยซซูกป็คพอ
 “พอเสรียทรีเถอะ” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ‘ไมขตข้องกคังวล’ ดาบสองเลขมกป็มากเกรินพอแลข้ว พระเยซซู
มริไดข้ทรงยรุใหข้พวกเขาพกอาวรุธตริดตคัว แตขพระองคตก ทาลคังเตพอนพวกเขาใหข้เตรรียมพรข้อมสทาหรคับ
เหตรุการณตทรีที่จะเกริดขนรนในไมขชข้า แตขกลคับกลายเปป็นวขา แมข้แตขดาบของเปโตรกป็ไมขจทาเปป็นตข้องใชข้เลย

ลก 22:39-41 ฝล่ายพระองคย์เสดป็จออกไปยนงภผเขามะกอกเทศตามเคย และเหลล่าสาวกของ
พระองคย์กป็ตามพระองคย์ไปดด้วย 40 เมรรื่อมาถซงทมีรื่นนรื่นแลด้ว พระองคย์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวล่า "จง
อธสษฐานเพรรื่อมสใหด้เขด้าในการทดลอง" 41 แลด้วพระองคย์ดลาเนสนไปจากเขาไกลประมาณขวด้างหสนตก
และทรงคทกเขล่าลงอธสษฐาน

หลคังจากบทสรรุปของพระกระยาหารมพรอสรุดทข้ายนคัรน พระเยซซูกป็เสดป็จออกไป “ตามเคย” 
ความหมายกป็คพอวขา ‘พระองคตเสดป็จไปดคังทรีที่ทรงปฏริบคัตริเปป็นประจทา’ นคั ที่นคพอ ไปยคังภซูเขามะกอกเทศ  
ยซูดาสรซูข้จคักนริสคัยของพระองคตดรี และเขาจนงรซูข้วขาจะพาพวกเจข้าหนข้าทรีที่ไปจคับพระองคตไดข้ทรีที่ไหน พวก
สาวกกป็ตริดตามพระองคตไปทรีที่นคั ที่น ขขาวประเสรริฐของยอหตน (บททรีที่ 15-17) นทาเสนอคทาสอนอคันลนกซนร ง
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราขณะทรีที่พวกเขาเดรินทอดนของจากกรรุงเยรซูซาเลป็มไปยคังภซูเขาลซูกนคัรน พอ
ไปถนงทรีที่นคั ที่น พระเยซซูกป็ทรงเตพอนพวกเขาวขา “จงอธริษฐานเพพที่อมริใหข้เขข้าในการทดลอง” พระองคตทรง
ทราบวขาจะเกริดอะไรขนรนในไมขชข้า แตขพวกเขาไมขทราบ

นอกจากนรีร  คทาก ทาชคับนรีร ยคังเปป็นความจรริงทรีที่ลนกซนร งมาจนถนงปคัจจรุบคัน เมพที่อเราอธริษฐาน เรากป็หลรีก
เลรีที่ยงการทดลองไดข้ เมพที่อเราตริดสายพระบริดาอยซู ข พญามารกป็ไมขอาจเขข้าถนงเราไดข้ เพราะสายไมขวขาง 
หลคังจากนคัรนพระเยซซูกป็ทรงปลรีกตคัวไปจากพวกสาวกไกลประมาณขวข้างหรินตก ทรงครุกเขขาและเรริที่ม
อธริษฐาน ถนงแมข้วขาพระคคัมภรีรตไมขไดข้สคัที่งใหข้เราครุกเขขาลงอธริษฐาน แตขเรากป็ควรหมายเหตรุไวข้วขาพระ



เยซซูทรงแสดงความเคารพยทาเกรงตขอพระพคักตรตพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของพระองคตเมพที่อ
พระองคตทรงเขข้าสซูขการอธริษฐานทรีที่รข้อนรนทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมาในประวคัตริศาสตรต

ลก 22:42 วล่า "พระบสดาเจด้าขด้า ถด้าพระองคย์พอพระทนย ขอใหด้ถด้วยนมีนั้เลรรื่อนพด้นไปจากขด้า
พระองคย์เถสด แตล่อยล่างไรกป็ดมีอยล่าใหด้เปป็นไปตามใจขด้าพระองคย์ แตล่ใหด้เปป็นไปตามพระทนยของ
พระองคย์เถสด" พระเยซซูทรงทราบดรีวขามรีอะไรรอคอยพระองคตอยซู ข ในความทรงสคัพพคัญญซูของ
พระองคตและการทรงทราบลขวงหนข้า พระองคตจนงทรงทราบถนงความเกลรียดชคังทรีที่พระองคตจะเผชริญ
ในไมขชข้า พระองคตทรงทราบถนงการปฏริเสธทรีที่พระองคตจะทรงประสบในอรีกไมขกรีที่ชคั ที่วโมงขข้างหนข้า 
พระองคตทรงทราบถนงความทรุกขตทรมานฝขายรขางกายทรีที่รอคอยอยซูขเบพรองหนข้า พระองคตทรงทราบวขา
สาวกสขวนใหญขทรีที่สคัตยตซพที่อจะทอดทริรงพระองคตไป พระองคตทรงทราบวขาในวคันถคัดไปพระองคตจะ
ทรงกลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกขเราทคัรงๆทรีที่พระองคตไมขทรงมรีบาปเลย เมพที่อพระบริดาในสวรรคต
ของพระองคตทรงวางลงบนพระองคตซนที่งความชคั ที่วชข้าของเราทรุกคน พระองคตจนงทรงทราบวขาพระ
บริดาในสวรรคตผซูข้ทรงเปป็นทรีที่รคักและทรงสภาพนริรคันดรตจะทรงทอดทริรงพระองคตเมพที่อพระองคตทรงถซูก
แขวนอยซูขระหวขางสวรรคตและแผขนดรินโลก โดยถซูกมนรุษยตปฏริเสธและถซูกพระเจข้าทอดทริรง พระองคต
ทรงทราบวขาในวคันนคัรนเองพระองคตจะทรงประสบกคับความเจป็บปวดแหขงความตาย พระองคตทรง
ทราบถนงสริที่งเหลขานรีรทคัรงสริรน

ดคังนคัรนในความเปป็นมนรุษยตของพระองคต พระองคตจนงทรงหวาดกลคัวสริที่งทรีที่รอคอยอยซูขเบพรอง
หนข้า แนขนอนทรีที่พระเยซซูในฐานะทรีที่ทรงเปป็นมนรุษยตทรงประสบกคับความกลคัว ความกระวนกระวาย 
และความหวาดหวคั ที่น ในฐานะทรีที่ทรงเปป็นมนรุษยต สริที่งทรีที่รออยซูขเบพรองหนข้ากป็ททาใหข้พระองคตหวาดกลคัว 
ดคังนคัรนในความเปป็นมนรุษยตของพระองคตๆ จนงทรงรข้องออกมาวขา “พระบริดาเจข้าขข้า ถข้าพระองคตพอ
พระทคัย ขอใหข้ถข้วยนรีร เลพที่อนพข้นไปจากขข้าพระองคตเถริด” พระองคตทรงถซูกทดลองเหมพอนก คับเราทรุก
ประการ กระนคัรนในอรุปนริสคัยทรีที่ชอบธรรมและความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พระองคตจนงทรง
นอบนข้อมตขอพระบริดาของพระองคต พระองคตทรงอธริษฐานตขอไปวขา “แตขอยขางไรกป็ดรีอยขาใหข้เปป็นไป
ตามใจขข้าพระองคต แตขใหข้เปป็นไปตามพระทคัยของพระองคตเถริด” การตขอสซูข้ซนที่งหนคักหนายริที่งกวขา
กางเขนกทาลคังจะเขข้ามา ถนงแมข้วขาความทรุกขตทรมานฝขายรขางกายจะหนคักหนาสาหคัสยริที่งกวขาในวคันถคัด
ไป แตขความเจป็บปวดรวดรข้าวฝขายวริญญาณกป็เกริดขนรนในสวนเกทเสมนรี



ลก 22:43-44 ทผตสวรรคย์องคย์หนซรื่งจากสวรรคย์มาปรากฏแกล่พระองคย์ชล่วยชผกลาลนงพระองคย์ 
44 เมรรื่อพระองคย์ทรงเปป็นททกขย์มากนนกพระองคย์ยสรื่งปลงพระทนยอธสษฐาน พระเสโทของพระองคย์
เปป็นเหมรอนโลหสตไหลหยดลงถซงดสนเปป็นเมป็ดใหญล่

พระเจข้าพระบริดาซนที่งทรงทราบถนงความเจป็บปวดรวดรข้าวทรีที่พระบรุตรอคันเปป็นทรีที่รคักของ
พระองคตก ทาลคังประสบอยซูข พระองคตจนงทรงใชข้ทซูตสวรรคตตนหนนที่งซนที่งปรากฏตคัว “จากสวรรคตมา
ปรากฏแกขพระองคตชขวยชซูก ทาลคังพระองคต” ดข้วยพระทคัยเมตตากรรุณาและพระปคัญญาอคันไมขรซูข้สริรนสรุด
ของพระองคต พระเจข้าจนงทรงสขงกองหนรุนจากสวรรคตมาเพพที่อชซูก ทาลคังพระเยซซูใหข้มรีก ทาลคังทรีที่จะสซูข้ตขอไป 
ผซูข้นทาสารจากเบพรองบนเปป็นกทาลคังใจทรีที่มาจากบข้าน โดยมาเพพที่อหนรุนใจพระเยซซูใหข้สซูข้ตขอไป

กระนคัรน “เมพที่อพระองคตทรงเปป็นทรุกขตมากนคักพระองคตยริ ที่งปลงพระทคัยอธริษฐาน” ถนงแมข้วขา
ความทรุกขตทรมานฝขายรขางกายยคังไมขไดข้เรริที่มตข้น แตขพระเยซซูซนที่งทรงเปป็นทรุกขตในพระทคัยกป็ทรง
อธริษฐานอยขางหนคักตขอพระบริดาในสวรรคตของพระองคต มรีบางคนเสนอวขาพระองคตก ทาลคังตขอสซูข้กคับ
พญามารอยซูขในขณะนคัรน อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีขข้อความใดตรงนรีรหรพอทรีที่อพที่นเลยทรีที่สพที่อความหมายเชขน
นคัรน การโจมตรีของพญามารยคังมริไดข้เรริที่มตข้นขนรนถนงแมข้วขามคันจะเรริที่มแนขๆในไมขชข้า “พระเสโทของ
พระองคตเปป็นเหมพอนโลหริตไหลหยดลงถนงดรินเปป็นเมป็ดใหญข” เราควรหมายเหตรุไวข้วขาขข้อความตรงนรีร
ทคัรงภาษาอคังกฤษและภาษากรรีกไมขไดข้กลขาววขาพระเสโทของพระองคตเปป็นเลพอดหยดใหญข แตขพระ
เสโทของพระองคต “เปป็นเหมพอน” โลหริตหยดใหญขตขางหาก

พระองคตทรงอธริษฐานอยขางหนคักจนพระองคตทรงเหงพที่อออกเยอะมาก มคันสพที่อถนงวริกฤตริทรีที่
ใกลข้เขข้ามา มคันอาจเปป็นเสข้นเลพอดฝอยแตกและมรีเลพอดปนออกมาก คับเหงพที่อของพระองคต แตขทรีที่เปป็นไป
ไดข้มากกวขากป็คพอวขา พระองคตทรงเหงพที่อออกเยอะมากในชขวงเวลาวริกฤตริเชขนนคัรนจนมคันดซูเหมพอนวขา
พระองคตก ทาลคังโลหริตไหล วริกฤตริครคัร งใหญขทรีที่สรุดแหขงการทรงสภาพอยซูขตลอดกาลนริรคันดรตของ
พระองคตไดข้เรริที่มขนรนแลข้ว

ลก 22:45-46 เมรรื่อทรงอธสษฐานเสรป็จและลทกขซนั้นแลด้ว พระองคย์เสดป็จมาถซงเหลล่าสาวก พบ
เขานอนหลนบอยผล่ดด้วยกลาลนงททกขย์โศก 46 พระองคย์จซงตรนสกนบเขาวล่า "นอนหลนบทลาไม จงลทกขซนั้น
อธสษฐานเพรรื่อทล่านจะไมล่เขด้าในการทดลอง"



พระเจข้าทรงประทานกทาลคังเสรริมใหข้ในเวลาทรีที่พระองคตตข้องการ พระองคตจนงทรง “ลรุกขนรน
แลข้ว พระองคตเสดป็จมาถนงเหลขาสาวก” พระองคตตข้องเศรข้าใจทรีที่ทรง “พบเขานอนหลคับอยซู ขดข้วยกทาลคัง
ทรุกขตโศก” เปป็นทรีที่เขข้าใจไดข้วขาตอนนคัรนมคันเปป็นเวลาดนกแลข้ว พวกเขาเหนพที่อยมาทคัรงวคันแลข้ว แถมกขอน
หนข้านคัรนพวกยคังรคับประทานอาหารมพรอปคัสกามาอริที่มแปลข้อรีกตขางหาก นอกจากนรีรพวกเขากป็เหป็นและ
อาจไดข้ยรินคทาอธริษฐานอคันโศกเศรข้าของพระองคตอยซู ขไกลๆดข้วย บางทรีนทร าตาอาจไหลเอขอตาของพวก
เขาเมพที่อพวกเขารคับรซูข้ถนงความเจป็บปวดรวดรข้าวทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขาก ทาลคังประสบอยซูข 
กระนคัรนในความอขอนแอของพวกเขาๆกป็พขายแพข้ตขอการนอน พระองคตจนงทรงปลรุกพวกเขาและ
เตพอนสตริพวกเขาอรีกครคัร งวขา “จงลรุกขนรนอธริษฐานเพพที่อทขานจะไมขเขข้าในการทดลอง”

ลก 22:47-48 พระองคย์ตรนสยนงไมล่ทนนขาดคลา ดผเถสด มมีคนเปป็นอนนมาก และผผด้ทมีรื่ชรรื่อวล่า ยผดาส 
เปป็นคนหนซรื่งในสาวกสสบสองคนนลาหนด้าเขามา ยผดาสเขด้ามาใกลด้พระเยซผเพรรื่อจทบพระองคย์ 48 แตล่
พระเยซผตรนสถามเขาวล่า "ยผดาส ทล่านจะทรยศบทตรมนทษยย์ดด้วยการจทบหรรอ"

ขณะทรีที่พระองคตก ทาลคังตรคัสอยซูขนคัรน คนหมซูขใหญขของพวกปรุโรหริตใหญข พวกตทารวจประจทา
พระวริหาร พวกทหาร และยซูดาสกป็มาถนง เขารซูข้จคักสถานทรีที่นคัรนดรี ดคังนคัรน ภายใตข้การครอบคลรุมของ
ความมพดและการพข้นจากสายตาผซูข้คน เขาจนงพาพวกศคัตรซูของพระเยซซูไปทรีที่นคั ที่น ยซูดาสจนง “นทาหนข้า
เขามา ยซูดาสเขข้ามาใกลข้พระเยซซูเพพที่อจรุบพระองคต” เขาไดข้ตกลงก คับพวกเจข้าหนข้าทรีที่แลข้ววขาในความมพด
เขาจะระบรุตคัวพระเยซซูแกขพวกเขาโดยการจรุบแบบหลอกๆ พระเยซซูซนที่งทรงทราบวขากทาลคังเกริดอะไร
ขนรนจนงตรคัสคทาถามแทงใจดทายซูดาสวขา “ยซูดาส ทขานจะทรยศบรุตรมนรุษยตดข้วยการจรุบหรพอ” การกระททา
นคัรนเสรป็จสริรนลงแลข้ว การทรยศพระเยซซูสทาเรป็จแลข้ว

ลก 22:49-51 เมรรื่อคนทนนั้งปวงทมีรื่อยผล่รอบพระองคย์เหป็นวล่าจะเกสดเหตทอะไรตล่อไป เขาจซงทผล
ถามพระองคย์วล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ใหด้เราเอาดาบฟนนเขาหรรอ" 50 และมมีคนหนซรื่งในเหลล่าสาวก ไดด้
ฟนนผผด้รนบใชด้คนหนซรื่งของมหาปทโรหสต ถผกหผขด้างขวาของเขาขาด 51 แตล่พระเยซผตรนสวล่า "พอเสมียทมี
เถอะ" แลด้วพระองคย์ทรงถผกตด้องใบหผคนนนนั้นใหด้เขาหาย

พวกสาวกมองออกทคันทรีวขากทาลคังเกริดอะไรขนรน บางทรีพวกเขาอาจจทาไดข้วขาเยป็นวคันนคัรนพระ
เยซซูตรคัสอะไรเกรีที่ยวกคับดาบ พวกเขาจนงถามวขา “พระองคตเจข้าขข้า ใหข้เราเอาดาบฟคันเขาหรพอ” กลขาวอรีก



นคัยหนนที่งกป็คพอ เราควรสซูข้ไหม มรีคนหนนที่งสซูข้จรริงๆ (เปโตร ตามทรีที่บคันทนกไวข้ในยอหตน 18:10) เขาชคักดาบ
ออกมาและเหวรีที่ยงมคันไปทรีที่ศรีรษะคนหนนที่งทรีที่อยซู ขใกลข้เครียงอยขางแรง เขาอาจมรีเจตนาทรีที่จะฟคันศรีรษะ
ชายคนนคัรนใหข้ขาดหรพออยขางนข้อยกป็ททาใหข้เกริดบาดแผลปางตาย เหป็นไดข้ชคัดวขาชายคนนคัรนกข้มศรีรษะ
หลบและเปโตรฟคันโดนแคขหซูของเขาซนที่งถซูกฟคันขาด แตขพระเยซซูกลคับสคัที่งใหข้พวกเขายอมจทานน 
ความหมายของวลรีทรีที่วขา “พอเสรียทรีเถอะ” กป็คพอ ‘อะไรจะเกริดกป็ปลขอยใหข้มคันเกริดเถริด’ หลคังจากนคัรน
พระเยซซูกป็ทรงแตะตข้องทรีที่หซูของชายผซูข้นคัรน (ผซูข้รคับใชข้ของมหาปรุโรหริต) และรคักษาเขาใหข้หาย แมข้ใน
ยามทรีที่พระองคตทรงถซูกทรยศและถซูกจคับกรุม องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ยคังทรงวางตคัวอยขางนขา
ประทคับใจและทรงสทาแดงพระกรรุณาใหญขยริที่ง เมพที่อพระองคตทรงถซูกตขอวขา พระองคตกป็มริไดข้ทรง
ตอบโตข้

ลก 22:52-53 ฝล่ายพระเยซผตรนสแกล่พวกปทโรหสตใหญล่ พวกนายทหารรนกษาพระวสหาร และ
พวกผผด้ใหญล่ทมีรื่ออกมาจนบพระองคย์นนนั้นวล่า "ทล่านทนนั้งหลายเหป็นเราเปป็นโจรหรรอจซงถรอดาบถรอตะบอง
ออกมา 53 เมรรื่อเราอยผล่กนบทล่านทนนั้งหลายในพระวสหารททกๆวนน ทล่านกป็มสไดด้ยรรื่นมรอออกจนบเรา แตล่เวลานมีนั้
เปป็นทมีของทล่านและเปป็นอลานาจแหล่งความมรด"

พระเยซซูจนงทรงหคันไปหาพวกปรุโรหริตใหญขและพวกคซูขอรริของพระองคต พระองคตตรคัสถาม
เพรียงวขา “ทขานทคัรงหลายเหป็นเราเปป็นโจรหรพอจนงถพอดาบถพอตะบองออกมา” ดคังทรีที่อริสยาหตไดข้พยากรณต
ไวข้นานมาแลข้ววขา “พระองคตทรงถซูกนคับเขข้ากคับบรรดาผซูข้ละเมริด” (อริสยาหต 53:12) ดข้วยคทาตรคัสเชริง
ประชดประชคัน พระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาพระองคตไดข้ทรงสคัที่งสอนอยขางเปริดเผยใน
พระวริหารตอนกลางวคันแสกๆและพวกเขาไมขไดข้พยายามจคับกรุมพระองคต แตขธาตรุแทข้ของพวกเขา
ไดข้ถซูกเผยออกมาแลข้ว ดรุจนคักการเมพองขรีรขลาดตาขาวทรีที่แอบสมคบคริดกคัน และเชขนเดรียวกคับนายใหญข
ของพวกเขา คพอ พญามาร วริธรีปฏริบคัตริการของพวกเขาตข้องอาศคัยความมพดและอทานาจของความมพด 
พวกเขากระททากริจในความมพดเพราะวขากริจการของพวกเขานคัรนชคั ที่ว พวกเขาไมขนขาจะหลงประเดป็นทรีที่
พระเยซซูทรงเสนอ

ลก 22:54-57 เขากป็จนบพระองคย์พาเขด้าไปในบด้านมหาปทโรหสต เปโตรตสดตามไปหล่างๆ 
55 เมรรื่อเขากล่อไฟทมีรื่กลางลานบด้านและนนรื่งลงดด้วยกนนแลด้ว เปโตรกป็นนรื่งอยผล่ทล่ามกลางเขา 56 มมีสาวใชด้



คนหนซรื่งเหป็นเปโตรนนรื่งอยผล่ใกลด้ไฟ จซงเพล่งดผแลด้ววล่า "คนนมีนั้ไดด้อยผล่กนบผผด้นนนั้นดด้วย" 57 แตล่เปโตรปฏสเสธ
พระองคย์วล่า "แมล่เออ๋ย คนนนนั้นขด้าไมล่รผด้จนก"

ในยามเทรีที่ยงคพนซนที่งเปป็นเวลาแหขงความมพดพวกเขากป็จนบพระองคย์ คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน (ซบุลลดัม
บาโน) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ฉวยไป’ พระเยซซูจนงทรงถซูกฉวยไวข้และถซูกจคับกรุม ตอนแรกพวก
เขาพาพระองคต “เขข้าไปในบข้านมหาปรุโรหริต” ตอนกลางดนก แตข “เปโตรตริดตามไปหขางๆ” นรีที่สพที่อวขา
พวกสาวกทรีที่เหลพอตขางพากคันหนรีไป (ยอหตนกลขาวไวข้ใน 18:15 วขาเขาตริดตามพระเยซซูไปดข้วย) ขณะ
ทรีที่พระเยซซูก ทาลคังถซูกไตขสวนอยซูขในบข้านหลคังนคัรน เปโตรและยอหตนกป็นคัที่งลงทรีที่ลานบข้านขข้างนอก ซนที่ง
ตรงนรีร เรรียกวขาลานบว้าน ตรงนคัรนเองมรีบางคนไดข้กขอกองไฟขนรน มคันเปป็นฤดซูใบไมข้ผลริและอยซูขในแถบ
เทพอกเขาแควข้นยซูเดรีย มคันเปป็นเวลากลางดนกและตอนนคัรนอากาศหนาว เปโตรจนงนคัที่งลงทขามกลางพวก
เขารอบกองไฟนคัรน

ขณะเดรียวกคัน สาวใชข้คนหนนที่ง (ซนที่งอาจเปป็นสาวใชข้ของมหาปรุโรหริต) เพขงดซูเปโตร จากนคัรนกป็
รข้องขนรนโดยอาจชรีรนริรวไปทรีที่เขาดข้วยวขา “คนนรีรไดข้อยซูขกคับผซูข้นคัรนดข้วย” ความลข้มเหลวของเปโตรใกลข้จะ
เกริดขนรนแลข้ว ทคันใดนคัรนเขากป็ “ปฏริเสธพระองคตวขา "แมขเอด๋ย คนนคัรนขข้าไมขรซูข้จคัก"” หากกลขาวโดยใชข้
ภาษาพซูดในปคัจจรุบคันแลข้ว มคันเหมพอนกคับเขาพซูดวขา ‘ครุณผซูข้หญริง ผมไมขเคยพบชายคนนคัรนมากขอนเลย’ 
คทากรรีกทรีที่แปลวขา รผด้จนก (เอะอดิโด) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘ชายตาแล’ นรีที่เทขากคับเปโตรพซูดวขา ‘ขข้าไมข
เคยชายตาแลพระองคตเลย’

ลก 22:58 สนกครผล่หนซรื่ง มมีอมีกคนหนซรื่งเหป็นเปโตรจซงวล่า "เจด้าเปป็นคนหนซรื่งในพวกนนนั้น
ดด้วย" เปโตรจซงวล่า "พล่อเออ๋ย ขด้ามสไดด้เปป็น" หลคังจากนคัรนไมขนาน อรีกคนกป็กลขาววขา “เจข้าเปป็นคนหนนที่ง
ในพวกนคัรนดข้วย” เจข้าเปป็นสาวกคนหนนที่งของพระองคตดข้วย! พอไดข้ยรินเชขนนคัรนเปโตรกป็ตอบแบบเนข้น
ยทราวขา “พขอเอด๋ย ขข้ามริไดข้เปป็น” เปโตรปฏริเสธพระองคตเปป็นครคัร งทรีที่สองแลข้ว ในสภาพจริตใจตอนนคัรนของ
เขา เขาคงไมขรซูข้ตคัวดข้วยซทราวขาเขากทาลคังททาอะไรอยซูข

ลก 22:59-62 อยผล่มาประมาณอมีกชนรื่วโมงหนซรื่งมมีอมีกคนหนซรื่งยรนยนนแขป็งแรงวล่า "แนล่แลด้ว คน
นมีนั้อยผล่กนบเขาดด้วย เพราะเขาเปป็นชาวกาลสลมี" 60 แตล่เปโตรพผดวล่า "พล่อเออ๋ย ทมีรื่ทล่านวล่านนนั้นขด้าไมล่รผด้เรรรื่อง" 
เมรรื่อเปโตรกลาลนงพผดยนงไมล่ทนนขาดคลา ในทนนใดนนนั้นไกล่กป็ขนน 61 องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงเหลมียวดผเปโตร 



แลด้วเปโตรกป็ระลซกถซงคลาขององคย์พระผผด้เปป็นเจด้าซซรื่งพระองคย์ไดด้ตรนสไวด้แกล่เขาวล่า "กล่อนไกล่ขนน ทล่านจะ
ปฏสเสธเราถซงสามครนนั้ง" 62 แลด้วเปโตรกป็ออกไปขด้างนอกรด้องไหด้เปป็นททกขย์นนก

ประมาณหนนที่งชคั ที่วโมงตขอมา (ตอนนรีร เวลาคงเกพอบใกลข้รรุขงแลข้ว) มรีอรีกคนหนนที่ง “ยพนยคันแขป็ง
แรงวขา "แนขแลข้ว คนนรีรอยซูขกคับเขาดข้วย เพราะเขาเปป็นชาวกาลริลรี"” พวกเขารซูข้ไดข้อยขางไรวขาเปโตรเปป็น
ชาวกาลริลรี อาจเปป็นเพราะสทาเนรียงของเขา กาลริลรีเปป็นเขตแดนชนบท เยรซูซาเลป็มเปป็นนครหลวง ผซูข้คน
จากแควข้นกาลริลรีมรีสทาเนรียงและวริธรีการพซูดทรีที่แตกตขาง พอไดข้ยรินเชขนนคัรนเปโตรกป็ตอบกลคับไปวขา “พขอ
เอด๋ย ทรีที่ทขานวขานคัรนขข้าไมขรซูข้เรพที่อง” หรพอถอดความไดข้วขา ‘ครุณครคับ ผมไมขรซูข้วขาครุณกทาลคังพซูดเรพที่องอะไร
อยซูข!’ “เมพที่อเปโตรกทาลคังพซูดยคังไมขทคันขาดคทา ในทคันใดนคัรนไกขกป็ขคัน” ขณะทรีที่ฟข้าเรริที่มสาง ไกขตคัวผซูข้ตคัว
หนนที่งทรีที่อยซูขใกลข้เครียงกป็ขคัน สริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงพยากรณตไวข้เมพที่อคพนกขอนหนข้าไดข้กลายเปป็นจรริง

ปขานนรีรพระเยซซูไดข้ถซูกพาตคัวไปยคังทางเขข้าบข้านของมหาปรุโรหริตแลข้วและคงเหป็นคนเหลขานคัรน
ทรีที่นคัที่งผริงไฟอยซูขนอกบข้าน เมพที่อไกขตคัวนคัรนขคัน พระองคตกป็ทรงหคันมาและ “ทรงเหลรียวดซูเปโตร” ความ
หมายกป็คพอ พระองคตทรงจข้องมองเขาตรงๆ แนขนอนทรีที่เปโตรรคับรซูข้ไดข้และทคันใดนคัรนเขากป็จทาไดข้วขา
พระเยซซูตรคัสไวข้เมพที่อเยป็นนคัรนวขาอะไรเกรีที่ยวกคับการทรีที่เขาจะปฏริเสธพระองคตสามครคัร งกขอนรรุขงสาง

บคัดเดรีดี๋ยวนคัรนทรุกสริที่งกป็พลคันเขข้าสซูขความคริดของเปโตร นคั ที่นคพอ สายตาของพระเยซซู ไกขทรีที่ขคัน 
การตระหนคักวขาเขาไดข้ปฏริเสธพระเยซซูสามครคัร งแลข้ว และการทรีที่เขาจทาไดข้วขาพระเยซซูไดข้ตรคัสลขวงหนข้า
ไวข้แลข้ววขาจะเปป็นเชขนนคัรน เขาคงรซูข้สนกทริที่มแทงใจนขาดซู เขาจนง “ออกไปขข้างนอกรข้องไหข้เปป็นทรุกขตนคัก” 
ในยามทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการใครสคักคนมากทรีที่สรุด เขากลคับททาใหข้พระองคตผริดหวคังอยขางนขาเศรข้าใจ

ลก 22:63-65 ฝล่ายคนทมีรื่คทมพระเยซผกป็เยาะเยด้ยโบยตมีพระองคย์ 64 และเมรรื่อเขาเอาผด้าผผกปสด
พระเนตรของพระองคย์แลด้ว เขาจซงตบพระพนกตรย์พระองคย์ถามพระองคย์วล่า "จงพยากรณย์เถอะวล่า 
ใครตบเจด้า" 65 และเขาพผดคลาหมสรื่นประมาทแกล่พระองคย์อมีกหลายประการ

ยขอหนข้านรีรอาจบรรยายถนงเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรนในบข้านของมหาปรุโรหริตขณะทรีที่เปโตรก ทาลคัง
ปฏริเสธพระเยซซูอยซูขในลานบข้าน “ฝขายคนทรีที่ครุมพระเยซซูกป็เยาะเยข้ยโบยตรีพระองคต” คทาทรีที่แปลวขา โบยตมี 
(เดะโร) มรีความหมายวขา ‘ซข้อม’ หรพอ ‘ทรุบตรีอยขางไมขปราณรี’ กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พวกเขาอาจ
เยาะเยข้ยพระองคตจากนคัรนกป็ผลคัดกคันซข้อมพระองคต นอกจากนรีรพวกเขายคังเอาผข้าปริดพระเนตรพระองคต



และตบพระพคักตรตพระองคตดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ตบ (ทบุพโท) มรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ชกดข้วยหมคัด 
กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พวกเขาชกพระพคักตรตพระเยซซูขณะทรีที่พระองคตทรงถซูกปริดพระเนตรไวข้อยซู ข 
จากนคัรนพวกเขากป็ถามพระองคตแบบเยข้ยหยคันวขา “จงพยากรณตเถอะวขาใครตบเจข้า” ความชคั ที่วรข้ายและ
ความเกลรียดชคังของพวกเขาปรากฏชคัดเจนขณะทรีที่พวกเขาทรุบตรีพระองคตอยขางหมริที่นประมาท เทขาทรีที่
เปป็นไปไดข้ พวกศคัตรซูของพระองคตคงไดข้รคับการดลใจจากนรกขณะทรีที่พญามารและพวกสมรุนของ
มคันเฝข้าดซูเหตรุการณตนรีรดข้วยความกระหยริที่มยริรมยของ เราคงไดข้แตขนนกภาพวขาคนพวกนรีรทรีที่ทรุบตรีพระองคตจะ
ถซูกจคัดการอยขางไรเมพที่อสคักวคันหนนที่งพวกเขาจะครุกเขขาตขอเบพรองพระพคักตรตพระองคตทรีที่การพริพากษาทรีที่
พระทรีที่นคัที่งใหญขสรีขาว

ลก 22:66 ครนนั้นรทล่งเชด้าพวกผ ผด้ใหญล่ของพลเมรองกนบพวกปทโรหสตใหญล่ และพวกธรรมา
จารยย์ไดด้ประชทมกนน และเขาพาพระองคย์เขด้าไปในศาลสผงของเขา และพผดวล่า ปขานนรีรทข้องฟข้าเรริที่ม
สวขางแลข้ว พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลและพวกปรุโรหริตใหญข “ไดข้ประชรุมกคัน และเขาพาพระองคต
เขข้าไปในศาลสซูงของเขา” นรีที่นขาจะหมายความวขาพวกเขาพาพระองคตเขข้าไปอยซูขตขอหนข้าสภาซานเฮ
ดรริน คทาทรีที่แปลวขา ศาลสผง คพอ ซถูเนะดรดิออน ซนที่งหมายถนงคณะผซูข้ปกครองทางการของอริสราเอลภาย
ใตข้พวกโรม มคันประกอบดข้วยสมาชริกเจป็ดสริบคนและสถานทรีที่ประชรุมอยขางเปป็นทางการของมคันกป็อยซูข
ภายในบรริเวณพระวริหาร

ลก 22:67-70 "ถด้าทล่านเปป็นพระครสสตย์ จงบอกเราเถสด" แตล่พระองคย์ทรงตอบเขาวล่า "ถซง
เราจะบอกทล่าน ทล่านกป็จะไมล่เชรรื่อ 68 และถซงเราถามทล่าน ทล่านกป็จะไมล่ตอบเรา และจะไมล่ปลล่อยใหด้เรา
ไป 69 แตล่ตนนั้งแตล่นมีนั้ไปบทตรมนทษยย์จะนนรื่งขด้างขวาของพระเจด้าผผด้ทรงฤทธานทภาพ" 70 คนทนนั้งปวงจซง
ถามวล่า "ทล่านเปป็นบทตรของพระเจด้าหรรอ" พระองคย์ตรนสแกล่เขาวล่า "กป็ทล่านวล่าแลด้ววล่าเราเปป็น"

ถนงแมข้วขาพระองคตไดข้ถซูกไตขสวนและถซูกซข้อมโดยคนเหลขานคัรนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับมหาปรุโรหริต
แลข้ว แตขตอนนรีรพระองคตก ทาลคังจะถซูกไตขสวนอยขางเปป็นทางการโดยสภาซานเฮดรริน (เหป็นไดข้ชคัดวขา
ขขาวไดข้แพรขสะพคัดไปถนงพวกสมาชริกสภาซานเฮดรรินแลข้วในตอนกลางคพน ‘เราจคับเขาไดข้แลข้ว เรา
จะเจอกคันตอนยทที่ารรุขง’) ดคังนคัรนเมพที่อพวกเขามาประชรุมกคัน พวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยตกป็
ถามพระองคตอยขางอวดเบขงวขา “ถข้าทขานเปป็นพระครริสตต จงบอกเราเถริด” พระเยซซูจนงทรงตอบกลคับไป



วขา “ถนงเราจะบอกทขาน ทขานกป็จะไมขเชพที่อ และถนงเราถามทขาน ทขานกป็จะไมขตอบเรา และจะไมขปลขอย
ใหข้เราไป” พระเยซซูทรงบอกพวกเขาตรงๆวขาถนงแมข้วขาพระองคตทรงบอกพวกเขาวขาพระองคตทรง
เปป็นพระครริสตต พวกเขากป็จะไมขยอมเชพที่อ นอกจากนรีร  หากพระองคตพยายามทรีที่จะพซูดครุยกคับพวกเขา 
มคันกป็จะเปลขาประโยชนต

อยขางไรกป็ตาม พระองคตตรคัสเสรริมวขา “แตขตคัรงแตขนรีร ไปบรุตรมนรุษยตจะนคัที่งขข้างขวาของพระเจข้า
ผซูข้ทรงฤทธานรุภาพ” พระเยซซูทรงบอกพวกเขาวขา ในไมขชข้าพระองคตจะทรงประทคับนคัที่ง ณ เบพรองขวา
พระหคัตถตของพระเจข้าพรข้อมกคับทรุกสริที่งทรีที่บขงบอกถนงยศศคักดริธ และฤทธานรุภาพดคังกลขาว ถนงแมข้วขา
พระองคตมริไดข้ทรงใหข้คทาตอบตรงๆตขอคทาถามของพวกเขาทรีที่ถามวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
หรพอไมข แตขพระองคตกป็ทรงตอบอยขางชคัดเจนโดยใชข้คทาพซูดอพที่นวขา ‘ใชขแลข้ว’

พวกเขาตขางพรข้อมใจกคันถามอรีกวขา “ทขานเปป็นบรุตรของพระเจข้าหรพอ” จะวขาไปแลข้วพวกผซูข้นทา
แหขงอริสราเอลกป็ถามคทาถามทรีที่ถซูกตข้องแลข้ว พวกเขาไดข้ถามไปแลข้ววขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต
หรพอไมข และคราวนรีรพวกเขาถามวขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าหรพอไมข อยขางไรกป็ตาม 
พวกเขาไมขไดข้ถามเพราะอยากรซูข้จรริงๆ แตขพวกเขากทาลคังมองหาสริที่งทรีที่ออกมาจากพระโอษฐตของ
พระองคตทรีที่จะใชข้ปรคักปรทาพระองคตไดข้ตขางหาก พระองคตทรงทราบดรีและแทนทรีที่จะใหข้คทาตอบทรีที่พวก
เขาแสวงหาแกขพวกเขา พระองคตกลคับทรงถามพวกเขากลคับไปวขา “กป็ทขานวขาแลข้ววขาเราเปป็น” กลขาว
อรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ‘นคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่พวกทขานพซูดเกรีที่ยวกคับเรา’ วลรี ‘กป็ทขานวขาแลข้ว’ เปป็นสทานวนทรีที่สพที่อความ
หมายวขา ‘ใชขแลข้ว’ ถนงแมข้วขาพระเยซซูทรงใหข้คทาตอบแบบคลรุมเครพอ แตขพระองคตกป็ไดข้ทรงยพนยคัน
คทาถามของพวกเขาวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต พระบรุตรของพระเจข้าหรพอไมข พวกเขากป็เขข้าใจ
วขาพระองคตทรงหมายถนงอะไรดข้วย

ลก 22:71 พวกเขาไดข้สริที่งทรีที่พวกเขาตข้องการแลข้ว เขาทนนั้งหลายจซงวล่า "เราตด้องการพยาน
อะไรอมีกเลล่า เพราะวล่าพวกเราไดด้ยสนจากปากของเขาเองแลด้ว" ศาลเตรีรยของพวกเขาจนงยรุตริลงดข้วย
ประการฉะนรีร  มคันกรินเวลาไมขถนงหข้านาทรีดข้วยซทรา พวกเขารซูข้แลข้ววขาควรททาอะไรกคับพระองคต แตขพวก
เขาไมขมรีสริทธริอทานาจตามกฎหมายทรีที่จะประหารชรีวริตพระองคตไดข้ มรีแตขพวกโรมทรีที่มรีสริทธริธ ททาเชขนนคัรน
ไดข้ ดคังนคัรนตามทรีที่ระบรุไวข้ในบทตขอไป พวกเขาจนงรรีบนทาตคัวพระเยซซูไปยคังคฤหาสนตของผซูข้วขาราชการ
ของโรมเพพที่อขอสริทธริอทานาจนคัรน



*****
ภนพรวมของลลกน 23: ครซที่งแรกของลถูกา 23 นสาเสนอการพดิจารณาคดทพระเยซถูตย่อหนว้าพวก

ผถูว้มทอสานาจปกครอง พระเยซถูทรงถถูกพาตดัวไปอยถูย่ตย่อหนว้าปทลาต จากนดัขึ้นกป็ถถูกสย่งตดัวไปหาเฮโรด ทดัขึ้ง
สองคนไมย่พบเหตบุททที่จะตว้องประหารชทวดิตพระองคย์ อยย่างไรกป็ตาม พวกยดิวกป็กดดดันปทลาตอยย่างหนดัก
ใหว้ประหารชทวดิตพระองคย์ซซที่งเขากป็ยอมทสาตาม เนชขึ้อหาครซที่งหลดังของลถูกา 23 นสาเสนอการตรซง
กางเขนพระครดิสตย์พรว้อมกดับเหตบุการณย์ตย่างๆททที่เกดิดขซขึ้นดว้วย และตามมาดว้วยการฝดังพระศพของ
พระองคย์

ลก 23:1-2 เขาทนนั้งปวงจซงลทกขซนั้นพาพระองคย์ไปหาปมีลาต 2 และเขาเรสรื่มฟด้องพระองคย์วล่า 
"เราไดด้พบคนนมีนั้ยทยงชนชาตสของเราและหด้ามมสใหด้สล่งสล่วยแกล่ซมีซารย์ และวล่าตนวเองเปป็นพระครสสตย์
กษนตรสยย์องคย์หนซรื่ง"

“เขาทคัรงปวง” ทรีที่วขานรีรนขาจะหมายถนง สภาซานเฮดรริน ซนที่งรวมถนงพวกมหาปรุโรหริต พวกธร
รมาจารยต และบรรดาคนทรีที่ตริดตามพวกเขาไป คนทรีที่ไมขนขาจะอยซูขในกลรุขมนรีรดข้วยกป็คพอ นริโคเดมคัส และ
โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรีย ซนที่งทคัรงคซูขไมขเหป็นดข้วยกคับการกระททาของพวกเขา ขณะนคัรนเปป็นเวลาเชข้าตรซูข
อยซูข ในลซูกา 22:66 ตอนนคัรนยคังเปป็นเวลารรุขงเชข้าอยซูข การไตขสวนพระเยซซูตขอหนข้าสภาซานเฮดรรินกป็ใชข้
เวลาแคขสคัรนๆ เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้ เมพที่อพวกเขาไปถนงทรีที่พทานคักของปรีลาต พวกเขากป็ตข้องปลรุกปรีลาตใหข้ลรุก
จากเตรียง ปรีลาตนขาจะอาศคัยอยซูขทรีที่หอคอยอคันโตนริโอซนที่งเปป็นคขายทหารประจทาการของโรมเมพที่ออยซู ขใน
กรรุงเยรซูซาเลป็ม มคันอยซูขตริดกคับบรริเวณพระวริหารโดยตรง ดคังนคัรนพวกเขาจนงไมขตข้องเดรินทางไกลเพพที่อพา
พระเยซซูไป

ทรีที่นคัที่นเองพวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลกป็เรริที่มกลขาวหาพระเยซซูหลายประการตขอหนข้าปรีลาต คทา
กลขาวหาของพวกเขามรีอยซูขสามเรพที่อง (1) “เราไดข้พบคนนรีรยรุยงชนชาตริของเรา” ขข้อกลขาวหานรีรนขาจะ
หมายความวขา พระเยซซูก ทาลคังยรุยงใหข้เกริดการจลาจลในหมซูขประชาชนเพพที่อตขอตข้านรคัฐบาลโรม ขข้อ
กลขาวหานรีร เปป็นเรพที่องโกหกและไมขมรีมซูลความจรริงเลย ขณะทรีที่ในศาลเตรีรยของพวกเขาเอง พวกเขาถาม
พระเยซซูวขาทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าและพระครริสตตหรพอไมข แตขพอมาอยซูขตขอหนข้าเหลขา
ขข้าราชการโรม พวกเขากลคับตคัรงขข้อหาพระเยซซูวขาเปป็นกบฏ (2) “เราไดข้พบคนนรีร ...และหข้ามมริใหข้สขง
สขวยแกขซรีซารต” นรีที่เปป็นขข้อกลขาวหาทรีที่รข้ายแรงทรีที่สรุด



คทาทรีที่แปลวขา สล่วย (ฟอรอส) หมายถนง ภาษรีของโรม พวกเขาจนงกลขาวหาพระเยซซูวขามรีสขวน
สนคับสนรุนมริใหข้ชทาระภาษรีแกขโรม หากนรีที่เปป็นความจรริง นคั ที่นกป็เปป็นขข้อหาทรีที่รข้ายแรงจรริงๆ อยขางไร
กป็ตาม นรีที่กป็เปป็นเรพที่องโกหกหนข้าดข้านๆตามเคย ในทางตรงกคันขข้าม กขอนหนข้านรีรหลายวคัน เมพที่อคนเหลขา
นรีรทรีที่กลขาวหาพระองคตพยายามทรีที่จะหลอกลขอใหข้พระองคตตริดกคับในคทาตรคัสของพระองคตเอง พระเยซซู
ยคังตรคัสอยซูขเลยวขาควรเสรียภาษรีทรีที่ควรเสรียแกขโรม ดซู ลซูกา 20:22-25 ขข้อกลขาวหานรีร เปป็นเรพที่องโกหก และ
ทรุกคนกป็รซูข้ดรีรวมถนงปรีลาตดข้วย พวกโรมอขอนไหวมากๆตขอเรพที่องดคังกลขาว และเครพอขขายขขาวกรอง
ของพวกเขากป็รซูข้เชขนกคันวขาไมขมรีการยรุยงมริใหข้เสรียภาษรีภายใตข้การนทาของเยซซูชาวนาซาเรป็ธผซูข้นรีร เลย (3) 
สรุดทข้าย พวกยริวกลขาวหาวขาพระเยซซูตรคัสวขา “ตคัวเองเปป็นพระครริสตตกษคัตรริยตองคตหนนที่ง”

ถนงแมข้วขาเนพรอแทข้ของขข้อกลขาวหานรีรจะเปป็นความจรริง แตขในการรคับใชข้ของพระองคตไมขเคยมรี
สคักครคัร งเลยทรีที่พระเยซซูประกาศตคัวอยขางเปริดเผยวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตตหรพอเปป็นกษคัตรริยตแหขง
อริสราเอล ในทางกลคับกคัน พระองคตทรงพยายามทรีที่จะเกป็บความจรริงนคัรนไวข้เปป็นความลคับมาตลอด 
อยขางไรกป็ตาม พวกผซูข้นทายริวกป็เขข้าใจดรีถนงความหมายทางการเมพองของพระครริสตตผซูข้นคัรน มคันสพที่อถนงการ
ลข้มลข้างการปกครองของโรมและเทรียบไดข้ก คับการลรุกฮพอและกขอการกบฏตขอโรม นรีที่เปป็นขข้อกลขาวหา
ทรีที่รข้ายแรงเชขนกคัน

แตขปรีลาตไมขใชขคนไมขรซูข้ประสรีประสา ลางสคังหรณตของเขาคงบอกเขาแลข้ววขาเรพที่องนรีรมคันมรี
อะไรไมขชอบมาพากลกคับการทรีที่เขาถซูกพวกยริวปลรุกใหข้ลรุกจากเตรียงแตขเชข้าตรซูข  ทคัรงเขาและพวกผซูข้นทายริว
ไมขไดข้มรีความรคักตขอกคันอยซูขแลข้ว เขารซูข้วขาพวกเขาไมขไดข้จงรคักภคักดรีตขอโรมอยซูขแลข้ว ขข้อกลขาวหาทางการ
เมพองทรีที่พวกเขาใชข้ปรคักปรทาพระเยซซูคงททาใหข้เขาเกริดความสงสคัยมากขนรนไปอรีก นอกจากนรีร  เครพอขขาว
ขขาวกรองของเขากป็ไมขไดข้เปริดเผยอะไรแกขเขาเลยทรีที่ททาใหข้เขาตข้องสนใจตรนกตรองขข้อกลขาวหาของ
พวกเขา

ลก 23:3 ปมีลาตจซงถามพระองคย์วล่า "ทล่านเปป็นกษนตรสยย์ของพวกยสวหรรอ" พระองคย์
ตรนสตอบทล่านวล่า "กป็ทล่านวล่าแลด้วนมีรื่" ปรีลาตจนงถามพระเยซซูวขา “ทขานเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริวหรพอ” ปรี
ลาตอาจถามพระองคตในเชริงเหยรียดหยามหนขอยๆ เขาคริดวขาตคัวเองรซูข้อยซูขแลข้ววขาพระองคตจะทรงตอบ
อะไร คทาตอบทรีที่เปป็นปรริศนาของพระเยซซูกป็คพอ “กป็ทขานวขาแลข้วนรีที่” นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘ทขานวขา
เองนะ ไมขใชขเรา’



ลก 23:4-5 ปมีลาตจซงวล่าแกล่พวกปทโรหสตใหญล่กนบประชาชนวล่า "เราไมล่เหป็นวล่าคนนมีนั้มมี
ความผสด" 5 เขาทนนั้งหลายยสรื่งกลล่าวแขป็งแรงวล่า "คนนมีนั้ยทยงพลเมรองใหด้วทล่นวาย และสนรื่งสอนทนรื่วตลอดยผ
เดมีย ตนนั้งแตล่กาลสลมีจนถซงทมีรื่นมีรื่"

ถนงแมข้วขาปรีลาตไมขเขข้าใจเรพที่องราวทคัรงหมดวขาเกริดอะไรขนรน แตขลางสคังหรณตทางการเมพองของ
เขากป็บอกเขาวขาเยซซูผซูข้นรีร ไมขไดข้เปป็นภคัยครุกคามอะไรตขอโรมเลยในเรพที่องการกขออาชญากรรม แนขนอน
ทรีที่เขาเคยไดข้ยรินเรพที่องของพระองคตมากขอน แตขไมขเคยเปป็นเรพที่องการกขอการกบฏ การไมขยอมเสรียภาษรี 
หรพอการกขอการจลาจลเลย แตขปรีลาตนขาจะสงสคัย (และเขากป็คริดถซูกแลข้ว) วขาพวกยริวเกลรียดชคัง
พระองคตดข้วยเหตรุผลอคันนขาสมเพชของพวกเขาและแคขอยากไดข้รคับการอนรุมคัตริจากโรมเพพที่อทรีที่จะ
ประหารชรีวริตพระองคตเทขานคัรน เรพที่องทคัรงหมดมคันมรีเทขานรีร เองและปรีลาตกป็มองออกอยขางทะลรุปรรุโปรขง 
เขาจนงพซูดวขา “เราไมขเหป็นวขาคนนรีรมรีความผริด” คทาทรีที่แปลวขา ความผสด (ไอตดิออน) มรีความหมายวข
า ‘อาชญากรรมทรีที่สมควรตคัรงขข้อหา’ ปรีลาตจนงไมขสนใจทรีที่จะพริจารณาคดรีของพวกเขา

กระนคัรน เขายริที่งประหลาดใจยริที่งกวขาเดริมเมพที่อพวกเขากลขาวหาพระเยซซูวขา “คนนรีร ยรุยงพลเมพอง
ใหข้วรุขนวาย และสคัที่งสอนทคั ที่วตลอดยซูเดรีย ตคัรงแตขกาลริลรีจนถนงทรีที่นรีที่” ขข้อกลขาวหายคังเหมพอนเดริมแตขมรีการ
แตขงเตริมใสขสรีนริดหนขอย ความหมายของวลรีทรีที่วขา ‘ยรุยงพลเมพองใหข้วรุขนวาย’ มรีความหมายเหมพอนเดริม
คพอ การปลรุกปคัที่นทางการเมพองใหข้เกริดการจลาจล คทาทรีที่แปลวขา ยผเดมีย (ยถูดาย) หมายถนงพพรนทรีที่ทาง
ภซูมริศาสตรตของอริสราเอลโดยรวม นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่สคัญชาตญาณทางการเมพองของปรีลาตคงททาใหข้เขา
คริดสงสคัยอรีกวขาททาไมพวกผซูข้นทายริว ซนที่งปกตริแลข้วเกลรียดชคังโรมและการปกครองของมคันเสรียยริ ที่งกวขา
อะไร ถนงกระตพอรพอรข้นเหลพอเกรินในการกลขาวหาคนหนนที่งในพวกของตนวขาปลรุกปคัที่นใหข้กขอการกบฏ
ตขอโรม

ลก 23:6-7 เมรรื่อปมีลาตไดด้ยสนถซงแควด้นกาลสลมี ทล่านจซงถามวล่าคนนมีนั้เปป็นชาวกาลสลมีหรรอ 
7 เมรรื่อทราบแลด้ววล่าพระองคย์ทรงเปป็นคนอยผล่ในทด้องทมีรื่ของเฮโรด ทล่านจซงสล่งพระองคย์ไปหาเฮโรด ผผด้
กลาลนงอยผล่ในกรทงเยรผซาเลป็มในเวลานนนั้น

พอรซูข้วขาพระเยซซูมาจากแควข้นกาลริลรี ปรีลาตกป็เหป็นโอกาสทรีที่จะปลดปลขอยตคัวเองใหข้พข้นจาก
ความยรุขงยากทางศรีลธรรมและการเมพองนรีร  ในสขวนของเขาแลข้ว ปรีลาตกป็อยากปลขอยพระเยซซูใหข้พข้นๆ



ไปเสรียทรี เขารซูข้วขาพระเยซซูไมขมรีความผริดในเรพที่องใดเลย กระนคัรน ดข้วยเหตรุผลทางการเมพอง เขาเหป็น
วขาการเอาใจพวกผซูข้นทายริวกป็จะเปป็นประโยชนตตขอตคัวเขาเอง ดคังนคัรนปรีลาตจนงตคัดสรินใจทรีที่จะสขงตขอความ
ยรุขงยากของตนใหข้แกขเฮโรดซนที่งเผอริญอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลป็มขณะนคัรนพอดรี ดคังนคัรน ปรีลาตจนงโยนปคัญหา
ของตนใหข้แกขเฮโรด

มรีเฮโรดสรีที่คนถซูกเอขยถนงในพระคคัมภรีรต คนทรีที่ยริ ที่งใหญขทรีที่สรุดกป็คพอ เฮโรดมหาราชผซูข้ซนที่งพยายามทรีที่
จะประหารชรีวริตเดป็กทารกทรีที่เบธเลเฮมตอนทรีที่พระเยซซูทรงประสซูตริ เฮโรดอคันทริพาสบรุตรของเขาไดข้
ถซูกแตขงตคัรงเปป็นเจข้าครองแควข้นกาลริลรีโดยพวกโรม เขาคพอเฮโรดทรีที่ถซูกพซูดถนงในขข้อพระคคัมภรีรตตอนนรีร  
เขาเปป็นผซูข้นทายริวทรีที่เปป็นหรุขนเชริดภายใตข้อทานาจกทากคับดซูแลของผซูข้วขาราชการโรม

ลก 23:8-9 เมรรื่อเฮโรดไดด้เหป็นพระเยซผกป็มมีความยสนดมีมาก ดด้วยนานมาแลด้วทล่านอยากจะ
พบพระองคย์ เพราะไดด้ยสนถซงพระองคย์หลายประการ และหวนงวล่าคงจะไดด้เหป็นพระองคย์ทลาการ
อนศจรรยย์บด้าง 9 ทล่านจซงซนกถามพระองคย์เปป็นหลายขด้อ แตล่พระองคย์หาทรงตอบประการใดไมล่

เฮโรดซนที่งอาจไมขรซูข้วขาปรีลาตแคขอยากใหข้ตคัวเองหลรุดจากสถานการณตคคับขคันดคังกลขาว กลคับ
ยรินดรีทรีที่ไดข้เจอพระเยซซู ในฐานะเปป็นผซูข้ครองแควข้นกาลริลรี เขาจนงไดข้ยรินเรพที่องของพระองคตมาเยอะ ดคัง
นคัรนเขาจนง “ดข้วยนานมาแลข้วทขานอยากจะพบพระองคต เพราะไดข้ยรินถนงพระองคตหลายประการ และ
หวคังวขาคงจะไดข้เหป็นพระองคตททาการอคัศจรรยตบข้าง” ความสนใจของเฮโรดไมขใชขเรพที่องฝขายวริญญาณ
หรพอเรพที่องทางการเมพองแตขอยขางใด เขาแคขอยากไดข้รคับความบคันเทริงเรริงใจจากพระเยซซูเทขานคัรน เมพที่อ
พระเยซซูไมขยอมใหข้ความรขวมมพอ “ทขานจนงซคักถามพระองคตเปป็นหลายขข้อ” พระเยซซูเพรียงแคขประทคับ
ยพนอยขางเงรียบๆและไมขสนใจคทาถามทรีที่อวดเบขงของเขา

ลก 23:10-12 ฝล่ายพวกปทโรหสตใหญล่และพวกธรรมาจารยย์กป็ยรนขซนั้นฟด้องพระองคย์แขป็งแรง
มาก 11 เฮโรดกนบพวกทหารของทล่านกระทลาตล่อพระองคย์อยล่างดผหมสรื่น เยาะเยด้ย เอาเสรนั้อทมีรื่งามยสรื่ง
สวมใหด้พระองคย์ และสล่งกลนบไปหาปมีลาตอมีก 12 ฝล่ายปมีลาตกนบเฮโรดครนดมีกนนในวนนนนนั้น ดด้วยแตล่กล่อน
เปป็นศนตรผกนน

ขณะเดรียวกคันพวกปรุโรหริตใหญขและพวกธรรมาจารยตกป็ถขอมาถนงทรีทๆี่ พวกโรมไดข้พาพระเยซซู
ไปและพวกเขากป็ไมขยอมเงรียบ ในทางตรงกคันขข้าม พวกเขา “กป็ยพนขนรนฟข้องพระองคตแขป็งแรงมาก” 



ชขางเปป็นภาพทรีที่ตรงขข้ามกคันเสรียจรริงๆ พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นองคตสคันตริราชทรงประทคับยพนอยซู ขทรีที่นคัที่นใน
ความสงบเงรียบอคันนขาเกรงขาม สขวนพวกปฏริปคักษตของพระองคตกลคับยพนดขาวขาพระองคตไมขหยรุด ใน
เมพที่อพระเยซซูทรงเพริกเฉยตขอการไตขสวนของเฮโรด เขากคับลซูกนข้องของเขาจนงตคัดสรินใจทรีที่จะใหข้ความ
บคันเทริงตคัวเองโดยใชข้พระเยซซูเปป็นเครพที่องมพอ คทาทรีที่แปลวขา กระทลาตล่อพระองคย์อยล่างดผหมสรื่น (เอป็กซอ
อถูเธะเนะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ดซูหมริที่นเหยรียดหยาม’ พวกเขาหคันมาเลขนงานพระองคต ดคังนคัรน 
พวกเขาจนง “เยาะเยข้ย เอาเสพรอทรีที่งามยริที่งสวมใหข้พระองคต” คทาทรีที่แปลวขา งามยสรื่ง (ลดัมพรอส) มรีความ
หมายวขา ‘หรซูหรา’ หรพอ ‘งดงามวริจริตร’ พวกเขาลข้อเลรียนพระองคตโดยใชข้คทากลขาวหาของพวกผซูข้นทา
ยริวทรีที่กลขาวหาพระองคตวขาทรงเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริว ดคังนคัรนพวกเขาจนงเยาะเยข้ยและลข้อเลรียน
พระองคตดข้วยเรพที่องนคัรน อริสยาหต 53:3 กทาลคังถซูกททาใหข้สทาเรป็จขณะทรีที่พวกเขาเยาะเยข้ยพระองคต

เฮโรดอยซูขในถริที่นของปรีลาต เขาอาจจทาไดข้ดข้วยถนงความปคัที่นปขวนทางการเมพองทรีที่เกริดขนรนเมพที่อเขา
ตคัดศรีรษะของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเมพที่อหลายปรีกขอนหนข้านคัรน แทนทรีที่จะเอาคอตคัวเองไปเสรีที่ยงใน
เรพที่องทางการเมพอง (พระเยซซูยคังมริไดข้ถซูกปรคับโทษ) เฮโรดจนงสขงพระองคตกลคับไปหาปรีลาต เรพที่องนรีร
เปป็นเผพอกรข้อนทางการเมพองเกรินกวขาทรีที่เขาจะจคัดการไหว

เฮโรดพอใจทรีที่ปรีลาตยคังไวข้หนข้าเขาและตทาแหนขงของเขา (เขาอาจไมขรซูข้วขาปรีลาตแคขก ทาลคัง
พยายามโยนเผพอกรข้อนทางการเมพองมาใหข้เขา) ดคังนคัรน ทคัรงสองฝขายจนงกลคับมาเปป็นเพพที่อนกคันเหมพอน
เดริมหลคังจากบาดหมางกคันมากขอน ชขางเปป็นความยรุตริธรรมทรีที่วริปรริตจรริงๆ นคักการเมพองทรีที่ตรีสองหนข้า
สองคนนรีร ไดข้กลคับมาเปป็นเพพที่อนกคันเพราะความขรีรขลาดตาขาว ทคัรงสองคนไมขกลข้าพอทรีที่จะตคัดสรินใหข้
พระเยซซูพข้นจากขข้อกลขาวหาเหลขานคัรนทรีที่พวกผซูข้นทายริวยกขนรนปรคักปรทาพระองคต ทคัรงคซูขมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะ
ททาเชขนนคัรนไดข้ แตขทคัรงคซูขไมขมรีอรุปนริสคัยหรพอความกลข้าทรีที่จะททาเชขนนคัรนไดข้

ลก 23:13-15 ปมีลาตจซงสนรื่งพวกปทโรหสตใหญล่ พวกขทนนางและประชาชนใหด้ประชทมพรด้อม
กนน 14 จซงกลล่าวแกล่เขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายไดด้พาคนนมีนั้มาหาเราฟด้องวล่าเขาไดด้ยทยงประชาชน ดผเถสด เรา
ไดด้สรบถามตล่อหนด้าทล่านทนนั้งหลาย และไมล่เหป็นวล่าคนนมีนั้มมีความผสดในขด้อทมีรื่ทล่านทนนั้งหลายฟด้องเขานนนั้น 
15 และเฮโรดกป็ไมล่เหป็นวล่าเขามมีความผสดดด้วย เพราะเราไดด้สล่งพวกทล่านทนนั้งหลายไปหาเฮโรด ดผเถสด 
คนนมีนั้ไมล่ไดด้ทลาผสดอะไรซซรื่งสมควรจะมมีโทษถซงตาย



พระเยซซูจนงทรงถซูกสขงตคัวกลคับไปจากทรีที่ๆเฮโรดพทานคักอยซู ขไปยคังศาลปรรีโทเรรียมของปรีลาต 
ดข้วยความโมโหและความเหนพที่อยหนขายอยขางเหป็นไดข้ชคัด เขาจนงเทศนาสคัที่งสอนพวกผซูข้นทายริว “ทขานทคัรง
หลายไดข้พาคนนรีรมาหาเราฟข้องวขาเขาไดข้ยรุยงประชาชน ดซูเถริด เราไดข้สพบถามตขอหนข้าทขานทคัรงหลาย 
และไมขเหป็นวขาคนนรีรมรีความผริดในขข้อทรีที่ทขานทคัรงหลายฟข้องเขานคัรน และเฮโรดกป็ไมขเหป็นวขาเขามรีความ
ผริดดข้วย เพราะเราไดข้สขงพวกทขานทคัรงหลายไปหาเฮโรด ดซูเถริด คนนรีร ไมขไดข้ททาผริดอะไรซนที่งสมควรจะ
มรีโทษถนงตาย” เฮโรดกลคับโยนเผพอกรข้อนมาทรีที่ปรีลาตเหมพอนเดริม ปรีลาตไมขไดข้โกรธเฮโรดมาก
เทขากคับทรีที่เขาโกรธพวกยริวทรีที่ไมขยอมลดราวาศอกเสรียทรี หากพวกเขายอมถอนขข้อกลขาวหาตขางๆของ
ตน เรพที่องทคัรงหมดกป็คงจบไปแลข้ว

ลก 23:16-19 เหตทฉะนนนั้น เมรรื่อเราเฆมีรื่ยนเขาแลด้ว เรากป็จะปลล่อยเสมีย" 17 (เพราะทล่านตด้อง
ปลล่อยคนหนซรื่งใหด้เขาทนนั้งหลายในเทศกาลเลมีนั้ยงนนนั้น) 18 แตล่คนทนนั้งปวงรด้องขซนั้นพรด้อมกนนวล่า "กลาจนด
คนนมีนั้เสมีย และจงปลล่อยบารนบบนสใหด้เราเถสด" 19 (บารนบบนสนนนั้นตสดคทกอยผล่เพราะกล่อการจลาจลทมีรื่เกสด
ขซนั้นในกรทงและการฆาตกรรม)

ปรีลาตจนงประกาศคทาตคัดสรินของตนเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีร  “เมพที่อเราเฆรีที่ยนเขาแลข้ว เรากป็จะปลขอย
เสรีย” คทาทรีที่แปลวขา เฆมีรื่ยน คพอ ไพเดะอถูโอ มคันมรีความหมายอยขางหนนที่งวขา ‘สคัที่งสอนโดยใชข้การลงโทษ
ทางกาย’ กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ ปรีลาตกลขาววขา ‘เราจะสคัที่งสอนเขาใหข้ไดข้รคับบทเรรียนเพพที่อทรีที่จะไมขมา  
กวนใจเราอรีกโดยเฆรีที่ยนตรีเขา จากนคัรนเรากป็จะปลขอยตคัวเขาไป’

ตลอดระยะเวลาหลายปรี พวกโรมซนที่งในความพยายามทรีที่จะเอาใจพวกยริวทรีที่ชอบกขอความ
วรุขนวายซนที่งเปป็นผซูข้ทรีที่พวกเขาปกครองอยซูข จนงคริดคข้นธรรมเนรียมหนนที่งขนรนมา คพอ การปลขอยตคัวนคักโทษ
ชาวยริวคนหนนที่งเพพที่อเปป็นการเอาใจทางการเมพอง ปกตริแลข้วพวกเขาจะททาเชขนนรีร ในชขวงวคันสทาคคัญๆ
ทางศาสนาในอริสราเอล มคันเปป็นชขวงถพอเทศกาลปคัสกา ปรีลาตจนงเสนอทรีที่จะปลขอยตคัวพระเยซซูเพราะ
ธรรมเนรียมนรีร  (เขาอาจมรีจรุดประสงคตอพที่นแฝงอยซูข เทขาทรีที่เกรีที่ยวกคับพวกโรมแลข้ว ชายอรีกคนทรีที่เปป็น
อคันตรายกวขาเยอะถซูกจทาครุกไวข้อยซูข เขาคพอบารคับบคัส แนขนอนทรีที่ปรีลาตหวคังทรีที่จะประหารชรีวริตเขาเสรีย 
เขาจนงพยายามทรีที่จะเอาใจพวกยริวโดยการปลขอยพระเยซซูใหข้แกขพวกเขา)

พวกผซูข้นทายริวกป็ใชขวขาจะมรีเลขหตเหลรีที่ยมทางการเมพองนข้อยกวขาปรีลาต พวกเขามองออกวขาปรีลา
ตกทาลคังพยายามททาอะไรอยซูข ในสขวนของพวกเขาแลข้ว พวกเขาหวคังวขาบารคับบคัสจะถซูกปลขอยตคัว เขา



เปป็นยริวทรีที่รคักชาตริ และมรีสไตลตเปป็นของตนเอง ถนงแมข้วขาจะเปป็นอาชญากรเพราะการกระททาของตน
กป็ตาม ในทางกลคับกคัน พวกเขากป็เกลรียดชคังพระเยซซูอยขางสรุดจริตสรุดใจ พวกเขายอมททาไดว้ทบุกอยย่าง
เพพที่อทรีที่จะกทาจคัดพระองคต ดคังนคัรน “คนทคัรงปวงรข้องขนรนพรข้อมกคันวขา "กทาจคัดคนนรีร เสรีย และจงปลขอยบา
รคับบคัสใหข้เราเถริด"”

บารคับบคัสเปป็นสขวนหนนที่งของขบวนการใตข้ดรินยริว เขาและคนอพที่นๆในขณะนคัรนกทาลคังซของสรุม
กทาลคังพลเพพที่อททาสงครามกองโจรตขอตข้านการปกครองของโรมในดรินแดนปาเลสไตนต เขาเปป็นสขวน
หนนที่งของขบวนการตขอตข้านเลป็กๆ ในแงขหนนที่งเขาเปป็นโรบรินฮซูดของพวกยริว บรุคคลเชขนนคัรนเปป็นทรีที่นริยม
ในหมซูขพวกยริว พวกเขาเปป็นพวกแบขงแยกทรีที่ยคังตขอสซูข้กคับพวกโรมทรีที่มาครอบครองซนที่งเปป็นทรีที่เกลรียดชคัง 
ดคังนคัรน บารคับบคัสจนงถซูกตคัรงขข้อหาและอาจถซูกตคัดสรินวขามรีความผริดขข้อหาฆาตกรรม กขอความวรุขนวาย 
และปลข้นทรคัพยต (ดซู ยอหตน 18:40) เขานคัที่งอยซูขในครุกและรอคอยการพริจารณาคดรีและอาจถซูกพวกโรม
จคับตรนงกางเขน

ลก 23:20-21 ฝล่ายปมีลาตยนงมมีนลนั้าใจจะใครล่ปลล่อยพระเยซผจซงพผดกนบเขาอมีก 21 แตล่คนเหลล่า
นนนั้นกลนบตะโกนรด้องวล่า "ตรซงเขาเสมีย ตรซงเขาเสมียทมีรื่กางเขนเถสด"

ปรีลาตยคังอยากทรีที่จะปลขอยตคัวพระเยซซูมากกวขาเหมพอนเดริม ดคังนคัรน เขาจนงลรุกขนรนและอธริบาย
ความคริดของเขาแกขพวกผซูข้นทายริว แตขคนเหลขานคัรนและฝซูงชนทรีที่มารวมตคัวกคันกป็รข้องตะโกนขนรนวขา “ตรนง
เขาเสรีย ตรนงเขาเสรียทรีที่กางเขนเถริด” แนขนอนทรีที่ตอนนรีร เปป็นเวลาใกลข้เชข้าแลข้วและคนในเมพองเรริที่มลรุกขนรน
ททามาหากรินแลข้ว พวกผซูข้นทายริวจนงสขงลซูกสมรุนไปทคั ที่วเพพที่อชรุมนรุมพวกอคันธพาลประจทากรรุงใหข้มารวมตคัว
กคันประทข้วงตขอหนข้าปรีลาต ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาบางคนทรีที่มรีสขวนเกรีที่ยวขข้องกคับพวกผซูข้นทาไดข้ปลรุกปคัที่นฝซูง
ชนใหข้กขอมป็อบ

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาปรีลาตมรีสริทธริอทานาจเตป็มทรีที่ๆจะททาอะไรกป็ไดข้กคับพระเยซซูตามทรีที่เขา
ปรารถนา เขาไดข้รคับการแตขงตคัรงจากโรมและตข้องใหข้การตขอโรม ไมขใชขตขอกลรุขมการเมพองทข้องถริที่น
ของพวกยริว อยขางไรกป็ตาม โรมกป็อขอนไหวมากๆตขอความไรข้เสถรียรภาพทางการเมพองภายในแควข้น
ปกครองตขางๆของตน หนข้าทรีที่รคับผริดชอบอยขางหนนที่งของผซูข้วขาราชการโรมกป็คพอ การรคักษาความสงบ
และความเปป็นระเบรียบเรรียบรข้อยในเขตปกครองทรีที่ตนดซูแล มคันจะสขงผลเสรียตขอประวคัตริการททางาน
ของปรีลาตหากเกริดการจลาจลทางการเมพองขนรนในกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังนคัรน ปรีลาตจนงอขอนไหวมากๆตขอ



บรรยากาศทางการเมพองภายในกรรุงเยรซูซาเลป็ม ดคังทรีที่จะเหป็นชคัดเจนในไมขชข้า แรงจซูงใจของปรีลาตใน
การผคันแปรความยรุตริธรรมทคัรงหมดนรีรกป็คพอ อนาคตทางการเมพองของตคัวเอง ดคังนคัรน เรพที่องการเมพอง
และความกข้าวหนข้าทางการเมพองของเขาจนงกลายเปป็นเกณฑตการตคัดสรินใจของเขามากกวขาหลคักการ
หรพอความยรุตริธรรม

ลก 23:22-23 ปมีลาตจซงถามเขาครนนั้งทมีรื่สามวล่า "ตรซงทลาไม เขาไดด้ทลาผสดประการใด เราไมล่
เหป็นเขาทลาผสดอะไรทมีรื่สมควรจะมมีโทษถซงตาย เหตทฉะนนนั้นเมรรื่อเราเฆมีรื่ยนเขาแลด้วกป็จะปลล่อยเสมีย" 
23 ฝล่ายคนทนนั้งปวงกป็เรล่งเรด้าเสมียงดนงใหด้ตรซงพระองคย์เสมียทมีรื่กางเขน และเสมียงของพวกเขาและของ
พวกปทโรหสตใหญล่นนนั้นกป็มมีชนย

จริตสทานนกดข้านศรีลธรรมของปรีลาตยคังบขงชรีรอยซูขวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้บรริสรุทธริธ และควรถซูกปลขอย
ตคัวไป ดคังนคัรน “ปรีลาตจนงถามเขาครคัร งทรีที่สามวขา "ตรนงททาไม เขาไดข้ททาผริดประการใด เราไมขเหป็นเขาททา
ผริดอะไรทรีที่สมควรจะมรีโทษถนงตาย เหตรุฉะนคัรนเมพที่อเราเฆรีที่ยนเขาแลข้วกป็จะปลขอยเสรีย” นคัที่นททาใหข้ฝซูงชน
ยริวทรีที่มารวมตคัวกคันใตข้เฉลรียงบข้านเขาเดพอดดาลขนรนทคันทรี พวกเขาตะโกนโหขรข้องดคังยริที่งกวขาเดริม “ใหข้
ตรนงพระองคตเสรียทรีที่กางเขน” พวกปรุโรหริตใหญขเปป็นตคัวชซูโรงในการรข้องขอใหข้ททาเชขนนคัรน ปรีลาตกป็นขา
จะมองออกเชขนกคัน ถนงแมข้วขาเขาไมขใหข้ความสนใจตขอพวกนคักศาสนาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดขรีรอวดเหลขานรีร  
แตขเขากป็รซูข้วขาคนเหลขานรีรมรีอริทธริพลทางการเมพองอยขางมาก พวกเขาอาจยรุยงใหข้เกริดความยรุขงยากแกขเขา
มากขนรนและเขากป็รซูข้ดรี
 ลก 23:24-26 ปมีลาตจซงสนรื่งใหด้เปป็นไปตามทมีรื่เขาทนนั้งหลายปรารถนา 25 ทล่านจซงปลล่อยคนทมีรื่
เขาขอนนนั้น ซซรื่งตสดคทกอยผล่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แตล่ทล่านไดด้มอบพระเยซผไวด้ตามใจ
เขา 26 เมรรื่อเขาพาพระองคย์ออกไป เขาเกณฑย์ซมีโมนชาวไซรมีนทมีรื่มาจากบด้านนอก แลด้วเอากางเขน
วางบนเขาใหด้แบกตามพระเยซผไป

ถนงแมข้จะเปป็นนคักการเมพองทรีที่เกขงกาจ แตขปรีลาตกป็เผยใหข้เหป็นถนงความเสพที่อมทรามดข้านศรีลธรรม
ของตคัวเอง เขาอขานเกมขาดในเรพที่องทางการเมพอง แตขเขากป็ไมขมรีอรุปนริสคัย ในฐานะทรีที่เปป็นนคักการเมพอง
ทรีที่ขรีรขลาดและเจข้าเลขหตในดข้านศรีลธรรม เขาจนงยอมจทานนตขอความประสงคตของพวกผซูข้นทายริว เขาจนง 
“สคัที่งใหข้เปป็นไปตามทรีที่เขาทคัรงหลายปรารถนา” คทาทรีที่แปลวขา ปรารถนา (ไอเทมา) มรีความหมายไดข้



ดข้วยวขา ‘เรรียกรข้อง’ เขายอมททาตามคทารข้องขอของพวกเขาเพราะผลประโยชนตทางการเมพองลข้วนๆ 
ถนงแมข้มคันจะขคัดตขอผลประโยชนตอคันใหญขกวขาของจคักรวรรดริโรม แตขเขากป็ปลขอยตคัวบารคับบคัสดข้วย
ตามทรีที่คนเหลขานคัรนรข้องขอ “แตขทขานไดข้มอบพระเยซซูไวข้ตามใจเขา”

ทรุกอยขางไดข้ถซูกจคัดเตรรียมไวข้พรข้อมแลข้ว ซาตานและผซูข้สมรซูข้รขวมคริดในหมซูขผซูข้นทายริวไดข้บรรลรุ
ตามความประสงคตของพวกเขาแลข้ว พระเยซซูก ทาลคังมรุขงหนข้าสซูขกางเขนแลข้ว พวกเขาหารซูข้ไมขวขาสริที่งทรีที่
พวกเขาคริดวขาเปป็นชคัยชนะอคันยริที่งใหญขของตนจะกลคับกลายเปป็นความพขายแพข้ราบคาบในไมขชข้า 
ซาตานในฐานะงซูไดข้ททาใหข้สข้นเทข้าของพระเยซซูฟกชทราแลข้ว อยขางไรกป็ตาม กขอนจะเรริที่มตข้นสคัปดาหต
ใหมข พระเยซซูกป็จะทรงเหยรียบหคัวซาตานโดยการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตและอทานาจแหขง
พระโลหริตทรีที่ไหลออกของพระองคต ศนกยขอมมรีการเพลรีที่ยงพลทรา แตขสงครามจะถซูกมรีชคัยในไมขชข้า

ดข้วยเหตรุนรีร  เมพที่อไดข้รคับอนรุญาตจากโรมแลข้วดคังทรีที่พวกเขาตข้องการ ทคัรงพวกยริวและทหารโรม
จนงลากตคัวพระเยซซูไปยคังสถานทรีที่ตรนงกางเขน มคันเปป็นธรรมเนรียมของโรมทรีที่จะใหข้นคักโทษลาก
กางเขนของตนไปยคังแดนประหาร อยขางไรกป็ตาม ขณะนคัรนพระเยซซูกป็ทรงหมดแรงแลข้วเพราะ
ความทรุกขตทรมานทรีที่พระองคตไดข้เผชริญมาตลอดกวขาสริบชคั ที่วโมง ไมขมรีตรงไหนในพระคคัมภรีรตทรีที่บอก
วขาพระองคตทรงเปป็นลมลข้มพคับ อยขางไรกป็ตาม พวกโรมคงเหป็นวขาพระองคตทรงหมดสภาพแลข้วและ
ดข้วยความหขวงใยแบบซาดริสมตพวกเขาจนงไมขอยากใหข้พระองคตสริรนใจกขอนการถซูกตรนงทรีที่กางเขน ดคัง
นคัรน พวกเขาจนงเกณฑตชายคนหนนที่งทรีที่เผอริญผขานมาแถวนคัรน “ซรีโมนชาวไซรรีน” ดคังนคัรนพวกเขาจนง 
“เอากางเขนวางบนเขาใหข้แบกตามพระเยซซูไป” (ไซรรีนเปป็นเมพองหนนที่งในแอฟรริกาเหนพอใน
ประเทศลริเบรีย บางคนจนงสคันนริษฐานวขาชายคนนรีร เปป็นคนผริวดทา นคัที่นอาจเปป็นไปไดข้ อยขางไรกป็ตาม ทรีที่
นคัที่นกป็มรีประชากรยริวอาศคัยอยซูขเปป็นอคันมากดข้วย ซรีโมนคนนรีรจนงอาจเปป็นแคขยริวคนหนนที่งทรีที่มาเยพอนกรรุง
เยรซูซาเลป็มเพพที่อรขวมถพอเทศกาลศคักดริธ สริทธริธ ทรีที่จะมาถนงเทขานคัรน)

ลก 23:27-31 มมีคนเปป็นอนนมากตามพระองคย์ไป ทนนั้งพวกผผด้หญสงทมีรื่พสลาปและครลรื่าครวญ
เพราะพระองคย์ 28 พระเยซผจซงหนนพระพนกตรย์มาทางเขาตรนสวล่า "ธสดาเยรผซาเลป็มเออ๋ย อยล่ารด้องไหด้
เพราะเราเลย แตล่จงรด้องไหด้เพราะตนเอง และเพราะลผกทนนั้งหลายของตนเถสด 29 ดด้วยวล่า ดผเถสด จะมมี
เวลาหนซรื่งทมีรื่เขาทนนั้งหลายจะวล่า `ผผด้หญสงเหลล่านนนั้นทมีรื่เปป็นหมนน และครรภย์ทมีรื่มสไดด้ปฏสสนธส และหนวนมทมีรื่
มสไดด้ใหด้ดผดเลย กป็เปป็นสทข' 30 คราวนนนั้นเขาจะเรสรื่มกลล่าวแกล่ภผเขาทนนั้งหลายวล่า `จงลด้มทนบเราเถสด' และ



แกล่เนสนเขาวล่า `จงปกคลทมเราไวด้' 31 เพราะวล่าถด้าเขาทลาอยล่างนมีนั้เมรรื่อไมด้สด อะไรจะเกสดขซนั้นเมรรื่อไมด้แหด้ง
แลด้วเลล่า"

ขณะทรีที่พระเยซซูและพวกทหารทรีที่เดรินตามมาก ทาลคังมรุขงหนข้าไปสซูขสถานทรีที่ตรนงกางเขน “มรีคน
เปป็นอคันมากตามพระองคตไป ทคัรงพวกผซูข้หญริงทรีที่พริลาปและครทที่าครวญเพราะพระองคต” มคันเปป็น
ธรรมเนรียมอยขางหนนที่งทรีที่เพพที่อนๆและครอบครคัวจะรข้องไหข้ครทที่าครวญใหข้ก คับการเสรียชรีวริตของบรุคคล
อคันเปป็นทรีที่รคักของพวกเขา บขอยครคัร งจะมรีการจข้างคนอพที่นๆใหข้มาททาเชขนนรีรดข้วยเพพที่อแสดงใหข้เหป็นวขานรีที่
เปป็นความสซูญเสรียครคัร งใหญขจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม การรข้องไหข้ครทที่าครวญดคังกลขาวถพอวขาเปป็นเรพที่องผริด
กฎหมายสทาหรคับคนทรีที่ถซูกปรคับโทษใหข้เสรียชรีวริต ดคังนคัรน คนเหลขานคัรนจากกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่ตริดตาม
พระองคตไปกป็ททาเชขนนคัรนโดยเสรีที่ยงชรีวริตของตน การรข้องไหข้ครทที่าครวญของพวกเขาจนงเปป็นเรพที่องนขาทนที่ง
มากยริที่งขนรน

ขณะทรีที่พระองคตทรงถขอสคังขารไปทรีที่กลโกธา พระเยซซูกป็ทรงหคันไปหาพวกเขาและตรคัสวขา 
“ธริดาเยรซูซาเลป็มเอด๋ย อยขารข้องไหข้เพราะเราเลย แตขจงรข้องไหข้เพราะตนเอง และเพราะลซูกทคัรงหลาย
ของตนเถริด” พระเยซซูทรงทราบดรีถนงการพริพากษาทรีที่จะตกลงบนกรรุงเยรซูซาเลป็ม พระองคตจนงทรง
เตพอนวขา ในการพริพากษาทรีที่จะมานคัรน คนทรีที่ไมขเคยมรีบรุตรเลยกป็จะดรีเสรียกวขาคนทรีที่มรีบรุตร พระองคตตรคัส
ถนงการสทาเรป็จของโฮเชยา 10:8 และอาจเปป็นอริสยาหต 2:19 ดข้วย วคันนคัรนกทาลคังจะมาถนงในไมขชข้าเมพที่อ
อริสราเอลจะรข้องตขอภซูเขาทคัรงหลายดข้วยความกลคัววขา “จงลข้มทคับเราเถริด' และแกขเนรินเขาวขา `จง
ปกคลรุมเราไวข้'”

พระเยซซูนขาจะกทาลคังหมายถนงพระพริโรธของพระเจข้าทรีที่จะมาผขานทางพวกโรมซนที่งจะเกริดกคับ
อริสราเอลในปรี ค.ศ. 67-70 มคันอาจสพที่อความหมายเชริงพยากรณตถนงยรุคเจป็ดปรีและวคันขององคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าดข้วย พระองคตตรคัสปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดข้วยคทาสรุภาษริตอคันเปป็นปรริศนาวขา “เพราะวขาถข้าเขา
ททาอยขางนรีร เมพที่อไมข้สด อะไรจะเกริดขนรนเมพที่อไมข้แหข้งแลข้วเลขา” นรีที่นขาจะหมายความวขา หากพวกเขากทาลคัง
ขขมเหงเราจนถนงตายในชขวงเวลาแหขงความสงบสรุขและความเจรริญรรุขงเรพองแลข้ว เมพที่อการพริพากษา
ของพระเจข้าตกลงมา มคันจะเปป็นอยขางไร คทาสรุภาษริตนรีรมรีลคักษณะเปป็นคทาเตพอน การตรีสอนอยขาง
รรุนแรงกทาลคังจะตกลงบนอริสราเอล มคันเกริดขนรนจรริงๆในปรี ค.ศ. 67-70 นรีที่เปป็นอรีกครคัร งทรีที่มคันอาจสพที่อ
ความหมายเพริที่มเตริมถนงยรุคเจป็ดปรีดข้วย



ลก 23:32 มมีอมีกสองคนทมีรื่เปป็นผผด้รด้ายซซรื่งเขาไดด้พามาจะประหารเสมียพรด้อมกนบพระองคย์ 
เชขนเดรียวกคับในหนคังสพอขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอ มรีบคันทนกไวข้วขาพระเยซซูทรงถซูกปลง

พระชนมตพรข้อมกคับผถูว้รว้าย (นคัที่นคพอ อาชญากร) สองคน บางคนเสนอวขา คนเหลขานรีร เปป็นสมาชริกกอง
โจรของบารคับบคัส โดยพระเยซซูตข้องรคับโทษแทนบารคับบคัส ไมขวขาจะในกรณรีใด อริสยาหต 53:12 กป็
สทาเรป็จอยขางชคัดเจนเมพที่อพระเยซซู “ทรงถซูกนคับเขข้าก คับบรรดาผซูข้ละเมริด”

ลก 23:33 เมรรื่อมาถซงสถานทมีรื่แหล่งหนซรื่งซซรื่งเรมียกวล่า กะโหลกศมีรษะ เขากป็ตรซงพระองคย์ไวด้
ทมีรื่กางเขนทมีรื่นนรื่น พรด้อมกนบผผด้รด้ายสองคนนนนั้น ขด้างขวาพระหนตถย์คนหนซรื่ง และขด้างซด้ายอมีกคนหนซรื่ง

กลรุขมคนทรีที่จะรขวมในเหตรุการณตตรนงกางเขนจนงเดรินทางมาถนงสถานทรีทๆี่ ก ทาหนดไวข้แลข้วนอก
กทาแพงกรรุงเยรซูซาเลป็ม ฉบคับแปลภาษาอคังกฤษแปลชพที่อสถานทรีที่นรีร วขา Calvary คทาทรีที่แปลเชขนนคัรน 
(ครานดิออน) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘กะโหลกศรีรษะ’ สถานทรีที่นคัรนจนงถซูกเรรียกวขา ‘สถานทรีที่กะโหลก
ศรีรษะ’ โดยอาจเปป็นเพราะวขาชคัรนหรินทรีที่โผลขออกมาทรีที่นคั ที่นมรีรซูปรขางคลข้ายกคับกะโหลกศรีรษะมนรุษยต มคัน
อาจไมขใชขเรพที่องบคังเอริญทรีที่พระเจข้าทรงก ทาหนดใหข้สถานทรีที่ดคังกลขาวเปป็นทรีที่สทาหรคับการสริรนพระชนมตของ
พระบรุตรของพระองคตเพพที่อเปป็นเครพที่องถวายบซูชา ทรีที่นคั ที่นเองพระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
ไดข้ทรงถซูกตรนงกางเขนพรข้อมกคับอาชญากรสองคนนคัรน โดยพระองคตทรงถซูกตรนงอยซู ขตรงกลาง

ลก 23:34 ฝล่ายพระเยซผจซงทรงอธสษฐานวล่า "ขด้าแตล่พระบสดา ขอโปรดอภนยโทษเขา 
เพราะวล่าเขาไมล่รผด้วล่าเขาทลาอะไร" เขากป็เอาฉลองพระองคย์จนบสลากแบล่งปนนกนน

ทขามกลางความเกลรียดชคัง วาจาผรรุสวาท และความโหดรข้ายทารรุณเชขนนคัรน พระลคักษณะอคัน
บรริสรุทธริธ ศคักดริธ สริทธริธ ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็เผยออกมา แทนทรีที่จะทรงตอบโตข้คนเหลขานคัรนทรีที่
ทรุบตรีพระองคตและบคังคคับใหข้พระองคตตข้องสริรนพระชนมต พระองคตกลคับตรคัสดข้วยพระครุณอคันเหลพอลข้น
วขา “ขข้าแตขพระบริดา ขอโปรดอภคัยโทษเขา เพราะวขาเขาไมขรซูข้วขาเขาททาอะไร” 1 เปโตร 2:21-24 นขา
จะมรีพพรนฐานอยซูขบนคทาตรคัสนรีร  ดข้วยพระครุณและพระเมตตาพระเยซซูทรงทซูลขอพระบริดาของพระองคต
ใหข้ยกโทษคนเหลขานคัรนทรีที่ทรมานพระองคต พระองคตทรงเปรีที่ยมดข้วยพระครุณจรริงๆ (นรีที่เปป็นบคันทนกเดรียว
เทขานคัรนทรีที่พซูดถนงการยกโทษในครคัร งนรีร  ขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอไมขไดข้เอขยถนงมคันเลย) ขณะ



เดรียวกคัน ตรงใตข้กางเขน พวกทหารโรมทรีที่หยาบชข้ากป็ก ทาลคังพนคันกคันวขาใครจะไดข้ขข้าวของสขวนตคัว
ของพระองคตไป ในการททาเชขนนคัรนพวกเขาจนงททาใหข้เพลงสดรุดรี 22:18 สทาเรป็จโดยไมขรซูข้ตคัว

ลก 23:35-37 คนทนนั้งปวงกป็ยรนมองดผ พวกขทนนางกป็เยาะเยด้ยพระองคย์ดด้วยวล่า "เขาชล่วยคน
อรรื่นใหด้รอดไดด้ ถด้าเขาเปป็นพระครสสตย์ของพระเจด้าทมีรื่ทรงเลรอกไวด้ ใหด้เขาชล่วยตนวเองเถสด" 36 พวก
ทหารกป็เยาะเยด้ยพระองคย์ดด้วย เขด้ามาเอานลนั้าองทล่นเปรมีนั้ยวสล่งใหด้พระองคย์  37 แลด้ววล่า "ถด้าทล่านเปป็น
กษนตรสยย์ของพวกยสว จงชล่วยตนวเองใหด้รอดเถสด"

ผซูข้ชมสามแบบและปฏริกริรริยาของพวกเขาถซูกระบรุถนง กลรุขมแรก คพอ (1) “คนทคัรงปวงกป็ยพนมอง
ดซู” คนพวกนรีรนขาจะเปป็นประชาชนในกรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนในพวกเขาอาจสขงเสรียงเชรียรตพระเยซซู
ขณะทรีที่พระองคตทรงลาเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มเมพที่อวคันอาทริตยตทรีที่แลข้วกป็ไดข้ อยขางไรกป็ตาม เชขนเดรียวกคับชาว
โลกในปคัจจรุบคัน พวกเขาเปป็นเพรียงคนทรีที่ยพนมองดซูโดยไมขแยแสอะไร พวกเขาแคขมามรุงดซูเหตรุการณตทรีที่
เกริดขนรนและอข้าปากคข้างเทขานคัรน แตขนอกเหนพอจากนคัรนแลข้ว พวกเขากป็ไมขสนใจพระองคตผซูข้ทรงถซูกตรนง
อยซูขตรงนคัรนโดยหลคั ที่งพระโลหริตของพระองคตและสริรนพระชนมตเพพที่อพวกเขา ผขานมายรีที่สริบศตวรรษ
แลข้วกป็ไมขมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลงสคักเทขาไร

จากนคัรน (2) “พวกขรุนนางกป็เยาะเยข้ยพระองคตดข้วย” พวกขรุนนางทรีที่วขานรีรนขาจะเปป็นพวก
ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต และพวกผซูข้อาวรุโส ซนที่งเปป็นบรรดาผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอล พวกเขารซูข้
วขาเกริดอะไรขนรนในศาลเตรีรยซนที่งมรีการพริจารณาคดรีเสรป็จสริรนไปเมพที่อคพน พวกเขารซูข้วขาพระองคตทรง
ยอมรคับแบบกลายๆวขาทรงเปป็นพระครริสตตผซูข้นคัรน ดคังนคัรนพวกเขาจนงยริที่งซทร าเตริมพระองคตโดยเยาะเยข้ย
พระองคตขณะทรีที่พระองคตทรงทนทรุกขตและพระโลหริตไหล พวกเขากลขาววขา “เขาชขวยคนอพที่นใหข้รอด
ไดข้ ถข้าเขาเปป็นพระครริสตตของพระเจข้าทรีที่ทรงเลพอกไวข้ ใหข้เขาชขวยตคัวเองเถริด” เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขา
รซูข้จคักขข้อความสทาคคัญเกรีที่ยวกคับความรอดทรีที่พระเยซซูทรงประกาศ กระนคัรน พวกเขากป็เยาะเยข้ยพระองคต
อยขางชคั ที่วชข้าดข้วยขข้อความแหขงความรอดนคัรน มรีแตขพระเมตตาของพระเจข้าและการทรีที่พระเยซซูทรงทซูล
ขอใหข้พระบริดาทรงยกโทษพวกเขาเทขานคัรนทรีที่อาจชขวยใหข้คนเหลขานรีร ไมขตข้องไปอยซูขในทรีที่ๆรข้อนทรีที่สรุด
ในนรก

สรุดทข้าย (3) “พวกทหารกป็เยาะเยข้ยพระองคตดข้วย เขข้ามาเอานทราองรุขนเปรรีร ยวสขงใหข้พระองคต” 
จากคนทคัรงสามกลรุขมนรีร  คนเหลขานรีรอาจไดข้รคับโทษนข้อยทรีที่สรุด เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้พวกเขาไมขนขาจะรซูข้วขา



กทาลคังเกริดอะไรขนรนและผซูข้ใดกทาลคังถซูกตรนงกางเขน พวกเขาแคขททาตามคทาสคัที่งและกทาลคังตรนงกางเขนยริว
คนหนนที่งทรีที่ถซูกปรคับโทษถนงตายเทขานคัรน กระนคัรน พวกเขากป็รขวมวงกคับคนอพที่นๆ ในการเยาะเยข้ย
พระองคตดข้วย พวกเขาอาจจทาไดข้จากการพริจารณาคดรีตขอหนข้าปรีลาตและเฮโรดวขา พระเยซซูทรงอข้าง
ตคัววขาเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริวหรพอไมข พวกเขาจนงเยาะเยข้ยพระองคตวขา “ถข้าทขานเปป็นกษคัตรริยตของพวก
ยริว จงชขวยตคัวเองใหข้รอดเถริด”

พวกเขานขาจะลข้อเลรียนพวกยริวมากกวขาพระเยซซูเอง พวกเขากป็ตามนทราไปกคับชาวโลกดข้วย 
คนอพที่นๆกป็ปฏริเสธพระครริสตตและกลขาวคทาหมริที่นประมาทพระองคต พวกเขากป็ททาแบบเดรียวกคัน อรีกครคัร ง
ทรีที่หลายรข้อยปรีผขานไปและไมขคขอยมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลง (นทราองรุขนเปรรีร ยวทรีที่พวกเขายพที่นใหข้คพอ สขวน
ผสมระหวขางนทราองรุขนเปรรีร ยวและนทราสข้มสายชซูทรีที่พวกทหารไดข้รคับปคันสขวน นรีที่อาจเปป็นการเยาะเยข้ย
แบบหนนที่งกป็ไดข้เพราะมคันคพอการเอาเครพที่องดพที่มของทหารธรรมดาๆใหข้แกขคนทรีที่อข้างตคัวเปป็นกษคัตรริยต)

ลก 23:38 และมมีคลาเขมียนไวด้เหนรอพระองคย์ดด้วยเปป็นอนกษรกรมีก ลาตสน และฮมีบรผวล่า "ผผด้นมีนั้
เปป็นกษนตรสยย์ของพวกยสว" ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้ตรงนรีร  แตขปรีลาตคพอคนทรีที่สคัที่งใหข้เขรียนคสาจารซกนคัรนไวข้
(ยอหตน 19:19) พวกโรมมรีธรรมเนรียมในการจารนกขข้อกลขาวหาอาชญากรเวลาทรีที่จะประหารชรีวริตเขา
ปกตริคทาทรีที่จารนกไวข้คพอ ความผริดของอาชญากร ชพที่อของเขา และทรีที่อยซู ขของเขา ขขาวประเสรริฐสรีที่เลขมนทา
เสนอทคัรงสามอยขางนรีร  ตรงนรีรมรีแตขขข้อกลขาวหาระบรุไวข้เทขานคัรน นคัที่นคพอ จงใจเปป็นกบฏ การอข้างตคัววขาเปป็น
กษคัตรริยตองคตหนนที่งของแควข้นทรีที่เลป็กนข้อยอยขางยซูเดรีย โดยไมขไดข้รคับการแตขงตคัรงจากโรม ถพอวขาเปป็นการ
กบฏ ปรีลาตสคัที่งใหข้เขรียนขข้อกลขาวหาไวข้เปป็นภาษาฮรีบรซู (ตรงตคัวคพอ อาราเมค) เพพที่อทรีที่ยริวทรุกคนจะไดข้
อขานมคัน เขรียนเปป็นภาษาลาตรินในฐานะเปป็นภาษาทางการของโรม และภาษากรรีกเพพที่อทรีที่ใครๆกป็อขาน
มคันไดข้ ถนงแมข้วขาจะระบรุขข้อกลขาวหาเพพที่อเปป็นเหตรุใหข้ประหารชรีวริตพระองคตไดข้ แตขปรีลาตกป็รขวมวงใน
การเยาะเยข้ยดข้วยโดยระบรุวขาพระเยซซูเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริว เชขนเดรียวกคับพวกลซูกนข้องของเขาคพอ 
พวกทหาร การเยาะเยข้ยของเขาอาจมรุขงไปทรีที่พวกยริวมากกวขาพระเยซซู ถนงแมข้ไดข้รคับแตขงตคัรงใหข้เปป็นผซูข้
ปกครองเหนพอพวกเขา แตขพวกโรมกป็ไมขไดข้มรีความรคักใหข้แกขพวกยริว การเยาะเยข้ยพระเยซซูในฐานะ
กษคัตรริยตของพวกเขากป็เทขากคับเปป็นการเยาะเยข้ยชนชาตริอริสราเอลโดยรวมและเยาะเยข้ยพระเจข้าของ
พวกเขา



ลก 23:39-43 ฝล่ายคนหนซรื่งในผผด้รด้ายทมีรื่ถผกตรซงไวด้จซงพผดหยาบชด้าตล่อพระองคย์วล่า "ถด้าทล่าน
เปป็นพระครสสตย์ จงชล่วยตนวเองกนบเราใหด้รอดเถสด" 40 แตล่อมีกคนหนซรื่งหด้ามปรามเขาวล่า "เจด้ากป็ไมล่เกรง
กลนวพระเจด้าหรรอ เพราะเจด้าเปป็นคนถผกโทษเหมรอนกนน 41 และเรากป็สมกนบโทษนนนั้นจรสง เพราะเราไดด้
รนบสมกนบการทมีรื่เราไดด้กระทลา แตล่ทล่านผผด้นมีนั้หาไดด้กระทลาผสดประการใดไมล่" 42 แลด้วคนนนนั้นจซงทผลพระ
เยซผวล่า "พระองคย์เจด้าขด้า ขอพระองคย์ทรงระลซกถซงขด้าพระองคย์เมรรื่อพระองคย์เสดป็จเขด้าในอาณาจนกร
ของพระองคย์" 43 ฝล่ายพระเยซผทรงตอบเขาวล่า "เราบอกความจรสงแกล่เจด้าวล่า วนนนมีนั้เจด้าจะอยผล่กนบเรา
ในเมรองบรมสทขเกษม"

ขณะทรีที่วคันเรริที่มลขวงเลยไปเรพที่อยๆ อาชญากรคนหนนที่งในสองคนนคัรนทรีที่ถซูกตรนงกางเขนพรข้อม
กคับพระเยซซูกป็รขวมผสมโรงไปกคับเสรียงเยาะเยข้ยของผซูข้คนเบพรองลขางดข้วย คทาทรีที่แปลวขา พผดหยาบชด้า (บ
ลาสเฟเมะโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา พซูดหมริที่นประมาท ในกรณรีนรีร  โจรคนนรีร เยาะเยข้ยวขา “ถข้าทขาน
เปป็นพระครริสตต จงชขวยตคัวเองกคับเราใหข้รอดเถริด” เหมพอนกคับทรีที่พวกผซูข้นทาแหขงอริสราเอลและพวกโรม
ไดข้กระททา เขาเองกป็พซูดหมริที่นประมาทพระบรุตรของพระเจข้าดข้วย

อยขางไรกป็ตาม โจรอรีกคนเรริที่มตระหนคักวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดและก ทาลคังเกริด
อะไรขนรนกคันแนข เขาจนงตทาหนริสหายของเขาโดยบอกวขาพวกเขาทคัรงคซูขตกอยซูขในสถานการณตเดรียวกคัน 
เขาทคัรงคซูขก ทาลคังจะตาย เขาบอกอรีกวขาเขาทคัรงสองกทาลคังทนทรุกขตอยขางสาสมแลข้วกคับความผริดทรีที่พวกเขา
ไดข้กขอ “แตขทขานผซูข้นรีรหาไดข้กระททาผริดประการใดไมข” คทาทรีที่แปลวขา ความผสดประการใด (อาทอพอส) 
มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ผริดทรีที่ผริดทาง’ โจรคนนคัรนทรีที่กลคับใจตระหนคักวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็น
พระเมสสริยาหต คทากลขาวอข้างของพระเยซซูในเรพที่องดคังกลขาวไมขไดข้ผริดทรีที่ผริดทางเลย มคันไมขไดข้ผริด
ประการใดเลย โจรคนนคัรนจนงกลขาวยอมรคับวขาพระเยซซูทรงเปป็นกษคัตรริยตของพวกยริว

เพราะรซูข้วขาในไมขชข้าพวกเขาทคัรงสามจะตข้องตาย โจรทรีที่กลคับใจคนนคัรนจนง ‘รข้องออกพระนาม
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ ดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขาย เขา“ทซูลพระเยซซูวขา "พระองคตเจข้าขข้า ขอพระองคต
ทรงระลนกถนงขข้าพระองคตเมพที่อพระองคตเสดป็จเขข้าในอาณาจคักรของพระองคต"” ชายคนนรีร ไมขเพรียงดซู
ออกวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดเทขานคัรน แตขดข้วยความเชพที่ออคันเรรียบงขายเขายคังทซูลขอพระเยซซู
ใหข้ทรงระลนกถนงเขาในอาณาจคักรของพระองคตดข้วย นอกจากนรีร  ชายผซูข้นรีร ยคังเผยใหข้เหป็นถนงการรคับรซูข้วขา



พระเยซซูจะทรงฟพร นคพนพระชนมตในไมขชข้าดข้วย ในฐานะเปป็นพระเมสสริยาหต เขารซูข้วขาพระองคตจะทรง
เปป็นขนรนจากตายเพพที่อครอบครองในอาณาจคักรของพระองคต สริที่งทรีที่พวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอลไมขอยาก
จะยอมรคับ โจรผซูข้นขาสงสารทรีที่กลคับใจคนนรีรกลคับเขข้าใจอยขางชคัดเจน บางทรีเมพที่อเขากลคับใจมาหาพระ
เยซซู พระเจข้ากป็ทรงชขวยใหข้เขาเขข้าใจความจรริงทรีที่ยริ ที่งใหญขเพริที่มขนรน

พระเยซซูทรงหคันมาทางเขาและตรคัสวขา “เราบอกความจรริงแกขเจข้าวขา วคันนรีร เจข้าจะอยซูขกคับเราใน
เมพองบรมสรุขเกษม” ถนงแมข้คทาวขา เมรองบรมสทขเกษม (พาราเดะอดิซอส) มรีความหมายรวมๆวขา
สวรรคต  แตขตรงนรีรมคันอาจหมายถนงสถานทรีที่สมคัยพระคคัมภรีรตเดริมซนที่งเปป็นทรีที่ของผซูข้ชอบธรรมทรีที่เสรียชรีวริต
ไปแลข้ว บางคนเทรียบเทขามคันกคับอกของอคับราฮคัมดคังทรีที่ระบรุไวข้ในลซูกา 16:23 นอกจากนรีร  ขข้ออข้างอริงใน
เอเฟซคัส 4:9 ทรีที่พซูดถนง “เบพรองตทที่าของแผขนดรินโลก” อาจหมายถนงสถานทรีที่เดรียวกคัน เมพที่อรวมๆกคันแลข้ว 
ดซูเหมพอนวขากขอนการตรนงกางเขนทรีที่กลโกธา บรรดาวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมกป็ไปอยซูขทรีที่สถานทรีที่
ชคั ที่วคราวนรีรทรีที่เรรียกวขา เมพองบรมสรุขเกษม ซนที่งเหป็นไดข้ชคัดวขาตคัรงอยซูขตรงใจกลางของแผขนดรินโลก เหป็นไดข้
ชคัดวขามคันอยซูขตริดกคับสถานทรีที่ของคนทรีที่ไมขรอดซนที่งเสรียชรีวริตไปแลข้วซนที่งเรรียกวขา ฮาเดส

สริที่งทรีที่นขาสนใจเพริที่มเตริมกป็คพอวขา พระเยซซูทรงบอกชายผซูข้นรีร วขา ในวคันนคัรนเองเขาจะไปอยซูขกคับ
พระองคตทรีที่นคั ที่น นอกจากนรีร  เหป็นไดข้ชคัดวขาโจรผซูข้นรีร ไมขไดข้ททาอะไรเลยเพพที่อทรีที่จะไดข้รคับความรอดนคัรน เขา
ไมขเพรียงททาดรีอะไรไมขไดข้แลข้วเทขานคัรน แตขเขายคังเปป็นอาชญากรทรีที่ตข้องโทษประหารชรีวริตดข้วย ครุณ
ความดรีอยขางเดรียวของเขากป็คพอ ความเชพที่อในพระเยซซูซนที่งเขาไดข้แสดงออกเมพที่อไมขกรีที่นาทรีกขอนหนข้านคัรน

ลก 23:44-45 เวลานนนั้นประมาณเวลาเทมีรื่ยง กป็บนงเกสดความมรดทนรื่วทนนั้งแผล่นดสนจนถซงบล่ายสาม
โมง 45 ดวงอาทสตยย์กป็มรดไป มล่านในพระวสหารกป็ขาดตรงกลาง

เหตรุการณตนรีร เกริดขนรนตอนประมาณเทรีที่ยงของวคันรข้ายนคัรน “เวลาเทรีที่ยง” (ชคั ที่วโมงทรีที่หก) ของ
นาฬริกาฮรีบรซูคพอเวลาเทรีที่ยงวคัน มรีลางบอกเหตรุเกริดขนรนกป็คพอ “บคังเกริดความมพดทคั ที่วทคัรงแผขนดรินจนถนงบขาย
สามโมง  ดวงอาทริตยตกป็มพดไป” มรีความมพดตคัรงแตขเทรีที่ยงวคันจนถนงบขายสามโมงวคันนคัรน คทาทรีที่แปลวขา 
แผล่นดสน (เก) สามารถหมายถนง ทคั ที่วโลกกป็ไดข้ มคันอาจหมายถนงแผขนดรินนคัรน (เชขนเดรียวกคับในความ
หมายแบบพระคคัมภรีรตเดริม คพอ แผขนดรินอริสราเอล) เราไมขทราบชคัดเจนวขานรีที่เปป็นความหมายไหน 
อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจนกป็คพอวขา พระเจข้าทรงททาใหข้ทข้องฟข้ามพดเหนพอกรรุงเยรซูซาเลป็ม วลรีหลคัง
ทรีที่พซูดถนงดวงอาทริตยตมพดไปนขาจะสนคับสนรุนความหมายทรีที่วขา ทคั ที่วทคัรงแผขนดรินโลก เนพที่องจากพระองคต



ทรงเปป็นความสวขางของโลก พระเจข้าจนงอาจทรงบคัญชาใหข้ดวงอาทริตยตมพดไป อาจเปป็นไดข้ดข้วยวขา
พระเจข้าทรงโปรดมริใหข้พระบรุตรของพระองคตตข้องทนความรข้อนของดวงอาทริตยต การตรนงกางเขน
ของโรมนคัรนททาใหข้เกริดความทรุกขตทรมานจากการทรีที่รขางกายผซูข้ถซูกตรนงขาดนทราและการตข้องตาก
แสงแดดอคันแผดเผาของดวงอาทริตยตในแถบเมดริเตอรตเรเนรียน ไมขวขาจะในกรณรีใด พระเจข้ากป็ทรง
โปรดใหข้พระเยซซูไมขตข้องเจอกคับความทรุกขตทรมานดคังกลขาว

นอกจากนรีร  “มขานในพระวริหารกป็ขาดตรงกลาง” ไมขวขาจะเพราะแผขนดรินไหวทรีที่เกริดขนรนใน
ตอนนคัรนหรพอเพราะพระเจข้าเปป็นผซูข้กระททา มขานนคัรนกป็ขาดตรงกลาง คนเชพที่อกคันวขา ณ ตอนนคัรนมรีการ
ทอผข้ามขานทคับชคัรนเดริมมาตลอดหลายปรี มขานในพระวริหารจนงอาจมรีความหนาไดข้ถนงสรีที่นริรว บางคนคาด
การณตวขาแมข้จะใชข้มข้าหลายตคัวชขวยกคันดนงมขานนคัรนกป็ไมขขาด หากไมขใชขเพราะมขานนคัรนขาดโดยการ
อคัศจรรยตและเปป็นการจคัดเตรรียมของพระเจข้าแลข้ว เรากป็เหป็นถนงความหมายทรีที่ยริที่งใหญขอรีกประการ 
ความบาปไมขตข้องถซูกชทาระโดยอาศคัยพระวริหารบนโลกนรีรอรีกตขอไปแลข้ว โดยการทรงททาใหข้มขานขาด
พระเจข้ากป็ทรงเลริกใชข้งานพระวริหารของพวกยริวแลข้ว ทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุดของมคันจนงไมขมรีการสถริตอยซูขของ
พระเจข้าอรีกตขอไปแลข้ว จรุดศซูนยตกลางของมคันวขางเปลขาเสรียแลข้ว ดคังทรีที่ฮรีบรซู 9 และ 10 แสดงใหข้เหป็น
ชคัดเจน บคัดนรีร จรุดสนใจเปลรีที่ยนไปยคังพระวริหารในสวรรคตแลข้วและการถวายพระเยซซูเปป็นเครพที่องบซูชา
นอกคขายนคัรน

ลก 23:46 พระเยซผทรงรด้องเสมียงดนงตรนสวล่า "พระบสดาเจด้าขด้า ขด้าพระองคย์ฝากจสต
วสญญาณของขด้าพระองคย์ไวด้ในพระหนตถย์ของพระองคย์" ตรนสอยล่างนนนั้นแลด้ว จซงทรงปลล่อยพระ
วสญญาณจสตออกไป

ลซูกาบคันทนกวขาจากนคัรนพระเยซซู “ทรงรข้องเสรียงดคัง” เขาไมขไดข้ระบรุวขาพระองคตทรงรข้องวขา
อะไร อยขางไรกป็ตาม มคันอาจเปป็นเสรียงรข้องวขาเพราะเหตรุใดพระบริดาจนงทรงทอดทริรงพระองคต (มคัทธริว
27:46) หรพอมคันอาจเปป็นดคังทรีที่ยอหตนไดข้บคันทนกไวข้ “สทาเรป็จแลข้ว” (ยอหตน 19:30) อยขางไรกป็ตาม ลซูกา
บคันทนกรายละเอรียดอยขางหนนที่งซนที่งมริไดข้ถซูกระบรุไวข้โดยขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอ พระเยซซูจนงทรง
ยกขข้อความจากเพลงสดรุดรี 31:5 “พระบริดาเจข้าขข้า ขข้าพระองคตฝากจริตวริญญาณของขข้าพระองคตไวข้ใน
พระหคัตถตของพระองคต” พอตรคัสจบ พระองคตกป็สริรนพระชนมต



ลก 23:47-49 ฝล่ายนายรด้อยเมรรื่อเหป็นเหตทการณย์ซซรื่งบนงเกสดขซนั้นนนนั้น จซงสรรเสรสญพระเจด้าวล่า 
"แทด้จรสงทล่านผผด้นมีนั้เปป็นคนชอบธรรม" 48 คนทนนั้งปวงทมีรื่มาชทมนทมกนนเพรรื่อจะดผการณย์นมีนั้ เมรรื่อเหป็นแลด้วกป็
พากนนตมีอกของตนวกลนบไป 49 คนทนนั้งปวงทมีรื่รผด้จนกพระองคย์และพวกผ ผด้หญสงซซรื่งไดด้ตามพระองคย์มา
จากกาลสลมี กป็ยรนอยผล่แตล่ไกล มองดผเหตทการณย์เหลล่านมีนั้

ในฐานะเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า พระผซูข้สรข้างสวรรคตและแผขนดรินโลกไดข้สริรนพระชนมต
แลข้ว พระเจข้าจนงทรงททาใหข้คนเหลขานคัรนทรีที่อยซูขใกลข้เครียงเกริดอาการฟข้องใจ (1) นายรข้อยชาวโรมทรีที่ยพน
เฝข้าอยซูข เมพที่อไดข้เหป็นเหตรุการณตทรีที่เกริดขนรน กป็ไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้าและรข้องออกมาวขา “แทข้จรริงทขานผซูข้
นรีร เปป็นคนชอบธรรม” เขาเกริดอาการฟข้องใจและเรริที่มเชพที่อแลข้ว เขาจนงไดข้แตขสรรเสรริญพระเจข้า (2) 
พวกประชาชนทคั ที่วไปทรีที่ยพนมรุงดซูเหตรุการณตทรีที่ผขานพข้นไปบคัดนรีรกป็ “พากคันตรีอกชกหคัวของตคัวกลคับไป” 
นรีที่สพที่อวขาพวกเขาไมขเพรียงเกริดอาการฟข้องใจเพราะสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นเทขานคัรน แตขพวกเขายคังโศกเศรข้า
เสรียใจและอาจถนงขคัรนกลคับใจใหมขดข้วย นอกจากนรีร  เมพที่อพวกเขาเกริดอาการฟข้องใจเพราะสริที่งทรีที่ตนไดข้
เหป็น และอาจเชพที่อแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด พวกเขาบางคนอาจไดข้รคับความรอดจรริงๆกป็ไดข้ พวก
เขาอาจกลคัวดข้วยเมพที่อรซูข้วขาพระเจข้าจะทรงตอบแทนใหข้สมกคับสริที่งทรีที่ถซูกกระททาลงไป พวกเขาจนงกลคับ
บข้านไปดข้วยอาการฟข้องใจ ถซูกเปลรีที่ยนแปลง และบางคนกป็กลคับใจเชพที่อ (3) คนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นผซูข้เชพที่อ
แลข้วและไดข้ตริดตามพระองคตไปทรีที่นคั ที่นกป็ยพนนริที่งอคัรนอยซูข พวกเขารซูข้สนกสคับสน อาจหวาดกลคัวและตคัวแขป็ง
ทพที่อดข้วย พวกเขาอาจยพนอยซูขแตขไกลและพยายามททาความเขข้าใจกคับเรพที่องราวทคัรงหมดทรีที่เกริดขนรน

ลก 23:50-52 และดผเถสด มมีชายคนหนซรื่งชรรื่อโยเซฟ ทล่านเปป็นสมาชสกสภา เปป็นคนดมีและชอบ
ธรรม 51 (ทล่านมสไดด้ยอมเหป็นดด้วยในมตสและการกระทลาของเขาทนนั้งหลาย) ทล่านเปป็นชาวบด้านอารสมา
เธมียหมผล่บด้านพวกยสว และเปป็นผผด้คอยทล่าอาณาจนกรของพระเจด้า 52 ชายคนนมีนั้จซงเขด้าไปหาปมีลาตขอ
พระศพพระเยซผ

ขณะเดรียวกคัน โยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรีย (เมพองหนนที่งในแถบภซูเขาเอฟราอริม)ไดข้ไปขอพระ
ศพของพระเยซซูจากปรีลาต ตรงนรีร เขาถซูกบรรยายวขาเปป็น (1) สมาชดิกสภา ซนที่งเมพที่อรวมกคับขข้อ 51 แลข้ว
กป็ดซูเหมพอนจะบขงบอกวขาเขาเปป็นสมาชริกคนหนนที่งของสภาซานเฮดรริน แตขเขาออกเสรียงคคัดคข้านการ
ปรคับโทษพระเยซซู เขายคังถซูกบรรยายดข้วยวขาเปป็น (2) คนดรี คทานรีร ยคังตทที่ากวขาทรีที่เปป็นจรริงนคัก มรีคทาชมไมขกรีที่



อยขางทรีที่ยริที่งใหญขไปกวขาการถซูกชมวขาเปป็นคนดรี (3) นอกจากนรีร  เขาเปป็นคนชอบธรรมดข้วย นรีที่นขาจะ
หมายถนงอรุปนริสคัยของเขาในฐานะเปป็นคนทรีที่ชอบธรรม ถนงแมข้วขามคันอาจหมายถนงการทรีที่เขาถซูกนคับวขา
เปป็นคนชอบธรรมดข้วยในความหมายของโรม 4-5 สรุดทข้าย (4) เขาเปป็นคนทรีที่โดยความเชพที่อ “คอยทขา
อาณาจคักรของพระเจข้า” นคั ที่นเทรียบเทขากคับการทรีที่คนในพระคคัมภรีรตเดริมรอคอยพระเมสสริยาหต เหมพอน
กคับทรีที่ทรุกวคันนรีร เรารอคอยการเสดป็จมาครคัร งทรีที่สองของพระองคต ความหมายกป็คพอวขา เขาโหยหาและ
คอยทขาพระมหากษคัตรริยตองคตนคัรนและอาณาจคักรของพระองคต

ลก 23:53-56 เมรรื่อเชสญพระศพลงแลด้ว เขาจซงเอาผด้าปล่านพนนหทด้มไวด้ แลด้วเชสญพระศพไป
ประดสษฐานไวด้ในอทโมงคย์ ซซรื่งเจาะไวด้ในศสลาทมีรื่ยนงมสไดด้วางศพผผด้ใดเลย 54 วนนนนนั้นเปป็นวนนจนดเตรมียม 
และวนนสะบาโตกป็เกรอบจะถซงแลด้ว 55 ฝล่ายพวกผผด้หญสงทมีรื่ตามพระองคย์มาจากแควด้นกาลสลมีกป็ตามไป
และไดด้เหป็นอทโมงคย์ ทนนั้งไดด้เหป็นเขาวางพระศพของพระองคย์ไวด้อยล่างไรดด้วย 56 แลด้วเขากป็กลนบไป
จนดแจงเครรรื่องหอมกนบนลนั้ามนนหอม ในวนนสะบาโตนนนั้นเขากป็หยทดการไวด้ตามพระบนญญนตส

พอไดข้รคับอนรุญาตใหข้เอาพระศพของพระเยซซูไปไดข้ โยเซฟ (และนริโคเดมคัสดคังทรีที่ระบรุไวข้ใน
ยอหตน 19:39) กป็เตรรียมพระศพของพระเยซซูสทาหรคับการฝคัง ตามธรรมเนรียมของพวกยริว พวกเขาหขอ
พระศพนคัรนในผข้าปขาน และใสขเครพที่องหอมสทาหรคับฝคังศพลงไปดคังทรีที่ระบรุไวข้ในยอหตน 19 จากนคัรน
พวกเขากป็วางพระศพของพระเยซซู “ในศริลาทรีที่ยคังมริไดข้วางศพผซูข้ใดเลย” นขาสคังเกตวขาพระเยซซูทรง
ประสซูตริโดยหญริงพรหมจารรีและถซูกฝคังในอรุโมงคตพรหมจารรี

วคันจคัดเตรรียมทรีที่วขานรีรซนที่งมากขอนวคันสะบาโตทรีที่จะมานคัรนอาจหมายถนงการจคัดเตรรียมสทาหรคับ
เทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอซนที่งจะเรริที่มตข้นทคันทรีหลคังเทศกาลปคัสกา มคันเปป็นธรรมเนรียมของพวกยริวทรีที่
จะเรรียกวคันใหญขนคัรนวขา 'วคันสะบาโต' พระเยซซูนขาจะสริรนพระชนมตในวคันพรุธหรพอวคันพฤหคัสของ
สคัปดาหตนคัรน มคันกป็จะไดข้เวลาทรีที่พระองคตทรงถซูกฝคังไวข้สามวคันสามคพนพอดรีตามทรีที่ระบรุไวข้ในมคัทธริว 
12:40 การตคัรงสมมตริฐานวขาวคันสะบาโตทรีที่จะมานรีร เปป็นวคันเสารตจนงเปป็นเรพที่องทรีที่ผริดพลาด มคันเปป็นการ
มองธรรมเนรียมของยริวผขานทางสายตาของคนตขางชาตริ การถพอเทศกาลวคันศรุกรตศคักดริธ สริทธริธ  (Good 
Friday) ไมขไดข้มรีตข้นกทาเนริดมาจากการตรีความพระคคัมภรีรตทรีที่ถซูกตข้อง จรริงๆแลข้วมคันมรีรากเหงข้ามาจาก
พระศาสนจคักรคาธอลริกพรข้อมกคับวคันอพที่นๆของ 'สคัปดาหตศคักดริธ สริทธริธ ' ซนที่งไมขถซูกตข้องตามพระคคัมภรีรต



พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงดลใจพวกผซูข้หญริงทรีที่มาจากแควข้นกาลริลรีใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพระเยซซู
ทรงถซูกฝคังไวข้ทรีที่ไหนและอยขางไร จากนคัรนพระองคตทรงททาใหข้แนขใจวขาลซูกาไดข้บคันทนกรายละเอรียดนคัรน
ดข้วย ทรุกอยขางถซูกจคัดเตรรียมไวข้แลข้วอยขางดรีเพพที่อยพนยคันเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูซนที่งจะเกริด
ขนรนในไมขชข้า

ผซูข้หญริงทรีที่มรีใจเชพที่อและดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีร  (มารรียตชาวมคักดาลา มารรียตภรรยา
ของเศเบดรี และคนอพที่นๆ) ไดข้กลคับไปยคังทรีที่ๆพวกนางพคักอยซู ขในกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อจคัดเตรรียมเครพที่อง
หอมกคับนทรามคันหอมสทาหรคับฝคังพระศพ โดยตคัรงใจวขาจะกลคับไปชโลมพระศพแตขเชข้าตรซูขในวคันตข้น
สคัปดาหต ขณะเดรียวกคัน ทคัรงวคันสะบาโตพริเศษของเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอและวคันสะบาโตปกตริกป็
ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดคังนคัรน พวกนางจนงหยรุดพคักในสองวคันนคัรนตามพระบคัญญคัตริ

*****
ภนพรวมของลลกน 24: ครซที่งแรกของบทททที่ 24 นสาเสนอบดันทซกของลถูกาเกทที่ยวกดับการฟชขึ้นคชน

พระชนมย์ ซซที่งแตกตย่างจากขย่าวประเสรดิฐเลย่มอชที่นๆตรงททที่นสาเสนอรายละเอทยดเกทที่ยวกดับเหตบุการณย์บน
ถนนเอมมาอถูสดว้วย พอเหตบุการณย์บนถนนเอมมาอถูสจบ กป็ตามดว้วยการปรากฏตดัวของพระเยซถูแกย่
เหลย่าสาวกหลดังทรงฟชขึ้นคชนพระชนมย์แลว้ว จากนดัขึ้นลถูกากป็นสาเสนอบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับพระมหา
บดัญชา และปดิดทว้ายดว้วยบดันทซกของเขาเกทที่ยวกดับการเสดป็จขซขึ้นสถูย่สวรรคย์

ลก 24:1 แตล่เชด้ามรดในวนนตด้นสนปดาหย์ ผผด้หญสงเหลล่านนนั้นจซงนลาเครรรื่องหอมทมีรื่เขาไดด้จนด
เตรมียมไวด้มาถซงอทโมงคย์ และคนอรรื่นกป็มาพรด้อมกนบเขา การบรรยายทรีที่เรริที่มตข้นใน 23:55 ตขอเนพที่องมา
จนถนงตรงนรีร  พวกผซูข้หญริงทรีที่ถซูกเอขยถนงในขข้อนคัรนไดข้ตพที่นขนรนแตขเชข้ามพด “ในวคันตข้นสคัปดาหต ผซูข้หญริงเหลขา
นคัรนจนงนทาเครพที่องหอมทรีที่เขาไดข้จคัดเตรรียมไวข้มาถนงอรุโมงคต” วลรีทรีที่แปลวขา “เชข้ามพด” มรีความหมายวขา 'พอ
รรุขงสาง' มรีความหมายวขา ‘ตอนดวงอาทริตยตขนรน’ นขาสคังเกตวขาพวกนางไดข้เหป็นอรุโมงคตฝคังศพอยขาง
ชคัดเจนใน 23:55 รคับรองไดข้วขาพวกนางไปไมขผริดอรุโมงคตแนข พวกนางอยซูขทรีที่นคัที่นในเยป็นวคันนคัรนทรีที่พระ
เยซซูทรงถซูกฝคังและพวกนางสคังเกตเหป็นอยขางชคัดเจน บคัดนรีร ในเชข้าตรซูขวคันนคัรน “ผซูข้หญริงเหลขานคัรนจนงนทา
เครพที่องหอมทรีที่เขาไดข้จคัดเตรรียมไวข้มาถนงอรุโมงคต” เครพที่องหอมทรีที่ว ขานรีรคพอ เครพที่องหอมทรีที่ใชข้ในการฝคังศพ
เพพที่อกลบกลริที่นแหขงความตาย มคันเปป็นวริธรีหนนที่งในการใหข้เกรียรตริแกขผซูข้ตาย ซนที่งไมขตขางจากการนทา
ดอกไมข้ไปวางทรีที่หลรุมศพในปคัจจรุบคัน



ลก 24:2-3 เขาเหลล่านนนั้นเหป็นกด้อนหสนกลสนั้งออกพด้นจากปากอทโมงคย์แลด้ว 3 และเมรรื่อเขด้าไป
มสไดด้เหป็นพระศพของพระเยซผเจด้า

พอไปถนงทรีที่อรุโมงคตฝคังศพ “เขาเหลขานคัรนเหป็นกข้อนหรินกลริรงออกพข้นจากปากอรุโมงคตแลข้ว” เปป็น
ทรีที่เขข้าใจกคันวขากข้อนหรินทรงกลมทรีที่ใชข้ปริดปากอรุโมงคตฝคังศพนคัรนวางอยซูขบนรของทรีที่ถซูกเจาะเขข้าไปในหริน 
อยขางไรกป็ตาม รของนคัรนกป็มรีลคักษณะเอรียงเพพที่อทรีที่วขาการเอากข้อนหรินทรีที่มรีนทร าหนคักมากนคัรนออกจะตข้องกลริรง
มคันขนรนเขา การททาเชขนนคัรนไดข้จะตข้องใชข้พละกทาลคังมหาศาล ซนที่งแนขนอนวขาตข้องเปป็นพละกทาลคังแบบ
เหนพอมนรุษยต ถนงแมข้จะใชข้ทรีมคนหรพอมข้าลาก หรินกข้อนนคัรนกป็ไมขอาจถซูกเคลพที่อนยข้ายไดข้ เวข้นเสรียแตขอาศคัย
ฤทธริธ เดชของพระเจข้า ขขาวประเสรริฐของมคัทธริวบคันทนกวขาพวกทหารถซูกสคัที่งใหข้เฝข้ายามอยซูขทรีที่อรุโมงคตนคัรน
ขข้อเทป็จจรริงดคังกลขาวกป็ปริดโอกาสการทรีที่พวกสาวกจะแหขกคันมายกกข้อนหรินนคัรนออกไปไดข้ (ดคังทรีที่พวก
ผซูข้นทายริวกลขาวหาอยขางผริดๆในเวลาตขอมา)

ถนงแมข้หากพระเยซซูมริไดข้ทรงสริรนพระชนมตตอนทรีที่พระองคตทรงถซูกฝคัง แตขพระองคตกป็คงไมข
ทรงมรีแรงพอทรีที่จะเคลพที่อนหรินกข้อนนคัรนออกไปไดข้ ยริที่งพระองคตทรงถซูกหขอตคัวดข้วยผข้าหขอศพดข้วยแลข้ว
ยริที่งเปป็นไปไมขไดข้เลย นอกจากนรีร  ดข้วยพระกายทรีที่บาดเจป็บและอขอนลข้า ยริที่งเปป็นไปไมขไดข้เลยทรีที่พระองคต
ทรงกลริรงหรินกข้อนนคัรนออกไปไดข้ นคั ที่นจนงเปป็นเหตรุทรีที่วขาททาไมพระคคัมภรีรตถนงใหข้รายละเอรียดเยอะแยะ
เพพที่อยพนยคันขข้อเทป็จจรริงเรพที่องการสริรนพระชนมตของพระเยซซู ขข้อเทป็จจรริงทรีที่เรรียบงขายกป็คพอวขา พระเยซซูไดข้
ทรงสริรนพระชนมตแลข้วจรริงๆ พระองคตไดข้ตายไปแลข้ว! ดคังนคัรน อรีกทางเลพอกหนนที่งทรีที่เปป็นไปไดข้กป็คพอวขา 
หรินกข้อนนคัรนไดข้ถซูกเคลพที่อนยข้ายออกไปโดยฤทธริธ เดชของพระเจข้า เรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระ
ครริสตตทคัรงสริรนลข้วนเปป็นเรพที่องทรีที่นขาอคัศจรรยต พระองคตไมขเพรียงทรงเปป็นขนรนจากตายเทขานคัรน แตขพระองคต
ไดข้ทรงททาเชขนนคัรนอยขางนขาอคัศจรรยตดข้วย

ในเวลาตขอมา พวกผซูข้หญริง (มารรียตมารดาของยากอบ มารรียตชาวมคักดาลา โยอคันนา สตรรีชาว
แควข้นกาลริลรีคนอพที่นๆ และอาจเปป็นมารธาและมารรียตชาวบข้านเบธานรี) กป็มา “และเมพที่อเขข้าไปมริไดข้เหป็น
พระศพของพระเยซซูเจข้า”

ลก 24:4-7 ตล่อมาเมรรื่อเขากลาลนงคสดฉงนดด้วยเหตทการณย์นนนั้น ดผเถสด มมีชายสองคนยรนอยผล่
ใกลด้เขา เครรรื่องนทล่งหล่มแพรวพราว  5 ฝล่ายผผด้หญสงเหลล่านนนั้นกลนวและซบหนด้าลงถซงดสน ชายสองคนนนนั้น
จซงพผดกนบเขาวล่า "พวกทล่านแสวงหาคนเปป็นในพวกคนตายทลาไมเลล่า 6 พระองคย์ไมล่อยผล่ทมีรื่นมีรื่ แตล่ทรง



เปป็นขซนั้นมาแลด้ว จงระลซกถซงคลาทมีรื่พระองคย์ไดด้ตรนสกนบทล่านทนนั้งหลายเมรรื่อพระองคย์ยนงอยผล่ในแควด้นกาลสลมี 
7 วล่า `บทตรมนทษยย์จะตด้องถผกมอบไวด้ในมรอของคนบาป และตด้องถผกตรซงทมีรื่กางเขน และวนนทมีรื่สามจะ
เปป็นขซนั้นมาใหมล่'"

เราคงไดข้แตขนนกภาพวขาพวกนางจะสคับสนและประหลาดใจมากขนาดไหน พวกนางรซูข้วขา
ตนมาถซูกอรุโมงคตแลข้ว พวกนางรซูข้วขาพระเยซซูไดข้ทรงถซูกฝคังไวข้ทรีที่นคั ที่นเมพที่อสามคพนกขอนหนข้านคัรน แตขบคัดนรีร
พวกนางกลคับมาพบอรุโมงคตวขางเปลขา! ดคังนคัรน “ตขอมาเมพที่อเขากทาลคังคริดฉงนดข้วยเหตรุการณตนคัรน ดซูเถริด 
มรีชายสองคนยพนอยซูขใกลข้เขา เครพที่องนรุขงหขมแพรวพราว” คทาทรีที่แปลวขา คสดฉงน (ดดิอาพอเระโอ) มรี
ความหมายอยขางหนนที่งวขา ‘ททาอะไรไมขถซูก’ พวกนางอธริบายไมขถซูกวขาเกริดอะไรขนรน ขณะนคัรนเอง 
พระเจข้าไดข้ทรงใหข้ทซูตสวรรคตสองตนมาปรากฏ พวกเขาถซูกบรรยายวขาสวม “เครพที่องนรุขงหขม
แพรวพราว” คทาทรีที่แปลวขา แพรวพราว (อาสตราพโต) มรีความหมายวขา ‘เจริดจรคัส’ หรพอ ‘สรุกใส
แวววาว’ เครพที่องแตขงกายของทซูตสวรรคตสองตนนรีรบขงบอกถนงสวรรคตซนที่งเปป็นทรีที่มาของพวกเขาอยขาง
ชคัดเจน

ผซูข้หญริงเหลขานคัรนจนงตกใจกลคัวและซบหนข้าลงถนงดรินทคันทรี จากนคัรนทซูตสวรรคตทคัรงสองจนงถาม
อยขางเปป็นปรริศนาวขา “พวกทขานแสวงหาคนเปป็นในพวกคนตายททาไมเลขา” คทาถามนรีรบขงบอกชคัดเจน
วขาเกริดอะไรขนรนแลข้ว พระองคตผซูข้ทรีที่พวกนางแสวงหาทรงมรีชรีวริตอยซู ข ถนงแมข้วขาอรุโมงคตฝคังศพเปป็นทรีที่
สทาหรคับคนตาย แตขพระเยซซูผซูข้ทรีที่พวกนางเสาะหาทรงมรีชรีวริตอยซู ข นขาสคังเกตวขาคทากรริยาทรีที่แปลวขา คน
เปป็น อยซูขในรซูปปคัจจรุบคันกาลและมริใชขอดรีตกาล ทซูตสวรรคตทคัรงสองมริไดข้ถามวขา ‘พวกทขานแสวงหา
พระองคตผซูข้ททที่เคยมรีชรีวริตอยซูขในพวกคนตายททาไมเลขา’ แตขความหมายทรีที่สพที่อตรงนรีรคพอ ‘พระองคตผซูข้ทรงมรี
ชรีวริตอยซูขเดทดี๋ยวนทขึ้’

ทซูตสวรรคตผซูข้นรีรกลขาวตขอไปวขา “พระองคตไมขอยซูขทรีที่นรีที่ แตขทรงเปป็นขนรนมาแลข้ว” คทากรริยา เปป็นขซขึ้น
มาแลว้ว อยซูขในรซูปประธานถซูกกระททา และมรีความหมายวขา ‘พระองคตไดว้ทรงถถูกชบุบใหว้เปป็นขนรนแลข้ว’ 
นรีที่สพที่อถนงฤทธริธ เดชของพระเจข้า ความเหป็นของพระคคัมภรีรตใหมขในเวลาตขอมาเกรีที่ยวกคับการฟพร นคพน
พระชนมตตขางบขงชรีรไปทรีที่ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วขาพระเจว้าไดข้ทรงชรุบพระองคตใหข้เปป็นขนรนจากตายแลข้ว (ดซู 
กริจการ 13:30, 17:31, โรม 10:9, กาลาเทรีย 1:1, เอเฟซคัส 1:20 และโคโลสรี 2:12)



จากนคัรนทซูตสวรรคตทคัรงสองกป็พยายามเตพอนความจทาพวกนางโดยกลขาววขา “จงระลนกถนงคทาทรีที่
พระองคตไดข้ตรคัสกคับทขานทคัรงหลายเมพที่อพระองคตยคังอยซูขในแควข้นกาลริลรี” ทซูตสวรรคตทคัรงสองอาจอข้างอริง
คทาตรคัสในมคัทธริว 17:22-23 โดยกลขาวตขอไปวขา “บรุตรมนรุษยตจะตข้องถซูกมอบไวข้ในมพอของคนบาป 
และตข้องถซูกตรนงทรีที่กางเขน และวคันทรีที่สามจะเปป็นขนรนมาใหมข'” พระเยซซูไดข้ตรคัสลขวงหนข้าไวข้นานแลข้ว
วขาจะเกริดอะไรขนรนกคับพระองคตกขอนทรีที่เหตรุการณตเหลขานคัรนจะเกริดขนรนจรริง อยขางไรกป็ตาม ความเหป็น
กขอนหนข้านรีร เกรีที่ยวกคับการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตทรีที่ตรคัสแกขพวกสาวก
ของพระองคต ซนที่งรวมถนงผซูข้หญริงเหลขานรีรดข้วย ไดข้เขข้าหซูซข้ายทะลรุหซูขวาพวกเขา ความเหป็นทรีที่เปป็นคทา
พยากรณตเหลขานคัรนไมขไดข้ฝคังเขข้าในความคริดของพวกเขา พวกเขาคริดวขาพระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นพระเมสสริ
ยาหตจะทรงสถาปนาอาณาจคักรของพระองคตเดรีดี๋ยวนคัรนเลย พวกเขาไมขไดข้ตคัรงใจฟคังในตอนทรีที่พระเยซซู
ตรคัสลขวงหนข้าถนงการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตซนที่งจะเกริดขนรนในไมขชข้า

ลก 24:8 เขาจซงระลซกถซงพระดลารนสของพระองคย์ไดด้ อยขางไรกป็ตาม เมพที่อถซูกกระตรุข้น
โดยทซูตสวรรคตทคัรงสอง ผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรทรีที่ใครขครวญอรุโมงคตฝคังศพทรีที่วขาง
เปลขาในเชข้าวคันนคัรนทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมต “กป็ระลนกถนงพระดทารคัสของพระองคตไดข้” ทคันใด
นคัรน พวกนางกป็ระลนกไดข้วขาพระเยซซูไดข้ตรคัสเตพอนพวกนางแลข้ว นขาสนใจตรงทรีที่วขา การเปริดเผยเรพที่อง
การฟพร นคพนพระชนมตนรีรถซูกสทาแดงแกขพวกผซูข้หญริงเหลขานรีรทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเปป็นพวกแรก 
พวกนางไดข้รคับสริทธริพริเศษ ถนงขนาดเหนพอกวขาพวกอคัครทซูตดข้วยซทรา พระเจข้าอาจทรงตอบแทนความ
สคัตยตซพที่อ ความบรริสรุทธริธ  และการดทาเนรินตามทางของพระเจข้าของพวกนาง พวกนางเตป็มใจยพนชริด
กางเขนจนถนงทรีที่สรุดขณะทรีที่พวกสาวกสขวนใหญขตขางพากคันหนรีไป

ลก 24:9-11 และกลนบไปจากอทโมงคย์ แลด้วบอกเหตทการณย์ทนนั้งปวงนนนั้นแกล่สาวกสสบเอป็ดคน 
และคนอรรื่นๆทนนั้งหมดดด้วย 10 ผผด้ทมีรื่ไดด้บอกเหตทการณย์นนนั้นแกล่อนครทผต ครอมารมียย์ชาวมนกดาลา โยอนนนา 
มารมียย์มารดาของยากอบ และหญสงอรรื่นๆทมีรื่อยผล่กนบเขา 11 ฝล่ายอนครทผตไมล่เชรรื่อ ถรอวล่าเปป็นคลาเหลวไหล

พวกนางจนง “กลคับไปจากอรุโมงคต แลข้วบอกเหตรุการณตทคัรงปวงนคัรนแกขสาวกสริบเอป็ดคน และ
คนอพที่นๆทคัรงหมดดข้วย” พวกนางรซูข้วขาพวกสาวกสขวนใหญข (ซนที่งรวมถนงอคัครทซูตทคัรงสริบเอป็ดคนดข้วย) พคัก
อยซูขทรีที่ไหนทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม บางคนสคันนริษฐานวขามคันอาจเปป็นบข้านนคัรนทรีที่มรีหข้องชคัรนบนขนาดใหญข คน
สขวนใหญขไมขไดข้มาจากกรรุงเยรซูซาเลป็มแตขมาจากแควข้นกาลริลรี บางคนอาจก ทาลคังพคักอยซูขในบข้านเบธานรี



รขวมกคับมารรียต มารธา และลาซารคัสกป็ไดข้ ไมขวขาในกรณรีใด ผซูข้หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขา
นรีร รซูข้วขาพวกสาวกอยซูขกคันทรีที่ไหนและพวกนางกลคับไปบอกพวกเขาวขาตนไดข้เจออะไรมา ชพที่อของผซูข้
หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรบางคนไดข้ถซูกระบรุไวข้ ไดข้แกข “มารรียตชาวมคักดาลา โยอคันนา
มารรียตมารดาของยากอบ และหญริงอพที่นๆทรีที่อยซู ขกคับเขา”

อยขางไรกป็ตาม เมพที่อพวกนางไดข้เลขาเหตรุการณตทรีที่พวกนางไดข้เหป็นทรีที่อรุโมงคตทรีที่วขางเปลขานคัรนและ
ถข้อยคทาของพวกทซูตสวรรคต “ฝขายอคัครทซูตไมขเชพที่อ ถพอวขาเปป็นคทาเหลวไหล” คทาทรีที่แปลวขา คลาเหลวไหล 
(เลรอส) มรีความหมายวขา ‘เรพที่องเพข้อเจข้อ’ อคัครทซูตทคัรงสริบเอป็ดคนของพระเยซซูครริสตตในตอนแรกเหป็น
วขารายงานเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตนคัรนเปป็นเรพที่องโงขเขลาและไมขยอมเชพที่อ

ลก 24:12 แตล่เปโตรลทกขซนั้นวสรื่งไปถซงอทโมงคย์ กด้มลงมองดผกป็เหป็นแตล่ผด้าปล่านวางอยผล่ตล่าง
หาก แลด้วกลนบไปคสดพสศวงถซงเหตทการณย์ซซรื่งไดด้เปป็นไปนนนั้น อยขางไรกป็ตาม เปโตรกป็ตคัรงใจวขาจะไปใหข้
เหป็นกคับตา ดคังนคัรน เขาจนงลรุกขนรน “วริที่งไปถนงอรุโมงคต” เขาไมขไดข้เดรินทอดนของไปทรีที่นคั ที่น เขาวสรื่งไป คทาทรีที่
แปลเชขนนคัรน (ทเระโค) อาจหมายถนง ‘การวริที่ง’ เหมพอนในการวริที่งแขขง เปโตรอาจคริดวขาบางทรีพระ
เยซซูอาจทรงเปป็นขนรนแลข้วจรริงๆกป็ไดข้ เขาตข้องไปดซูใหข้เหป็นกคับตา (ขขาวประเสรริฐของยอหตนบคันทนกวขา
ยอหตนวริที่งไปดข้วยกคันกคับเปโตร และจรริงๆแลข้วกป็วริที่งแซงเขา และไปถนงทรีที่อรุโมงคตนคัรนกขอนเปโตร) พอ
ถนงทรีที่นคัที่นเปโตรกป็กข้มลงมองดซูและ “เหป็นแตขผข้าปขานวางอยซูขตขางหาก แลข้วกลคับไปคริดพริศวงถนง
เหตรุการณตซนที่งไดข้เปป็นไปนคัรน”

ลก 24:13-16 ดผเถสด วนนนนนั้นเองมมีสาวกสองคนไปยนงหมผล่บด้านชรรื่อเอมมาอผส ไกลจากกรทง
เยรผซาเลป็มประมาณสสบเอป็ดกสโลเมตร 14 เขาสนทนากนนถซงเหตทการณย์ซซรื่งไดด้เปป็นไปนนนั้น 15 และตล่อ
มาเมรรื่อเขากลาลนงพผดปรซกษากนนอยผล่ พระเยซผเองกป็เสดป็จเขด้ามาใกลด้ดลาเนสนไปกนบเขา 16 แตล่ตาเขาฟาง
ไปและจลาพระองคย์ไมล่ไดด้

ลซูกานทาเสนอเรพที่องราวหนนที่งซนที่งไมขมรีอยซูขในขขาวประเสรริฐเลขมอพที่นๆทรีที่เหลพอ นคัที่นคพอ เรพที่องสาวก
สองคนบนถนนเอมมาอซูส เอมมาอซูสเปป็นหมซูขบข้านทรีที่ตคัรงอยซูขหขางออกไปทางทริศตะวคันตกของกรรุง
เยรซูซาเลป็มประมาณเจป็ดไมลต หลคังจากวคันสะบาโตปกตริ คพอ หลคังการสริรนพระชนมตของพระเยซซู 
สาวกสองคนกป็กทาลคังเดรินไปยคังหมซูขบข้านเอมมาอซูส ขณะทรีที่พวกเขาเดรินไปนคัรน “เขาสนทนากคันถนง



เหตรุการณตซนที่งไดข้เปป็นไปนคัรน” ขณะทรีที่พวกเขากทาลคังครุยกคันถนงเหตรุการณตสทาคคัญๆทรีที่เพริที่งเกริดขนรนไปเมพที่อ
ไมขกรีที่วคันกขอน “พระเยซซูเองกป็เสดป็จเขข้ามาใกลข้ดทาเนรินไปกคับเขา”

อยขางไรกป็ตาม ดข้วยการทรงจคัดเตรรียม พระเจข้ากป็ทรงททาใหข้พวกเขามองไมขออกวขาพระองคต
ทรงเปป็นผซูข้ใด คทาทรีที่แปลวขา ฟางไป (คราเตะโอ) อยซูขในรซูปประธานถซูกกระททาและอยซูขในรซูปอดรีต 
ความหมายทรีที่สพที่อกป็คพอวขา มรีบรุคคลทรีที่สามมาททาใหข้พวกเขาไมขเขข้าใจวขาใครอยซูขทขามกลางพวกเขา หาก
พวกเขามองออกทคันทรีวขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใด คทาเทศนาอคันงดงามทรีที่พระเยซซูตรคัสกป็คงไมขเกริดขนรน 
ดคังนคัรนพระเจข้าจนงทรงจคัดแจงใหข้เหตรุการณตเปป็นไปเชขนนคัรนเพพที่อทรีที่วขาพระเยซซูจะไดข้นทาเสนอคทาตรคัส
ของพระองคตและลซูกาจะไดข้บคันทนกมคันลงไป

ลก 24:17-18 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "เมรรื่อเดสนมานมีรื่ดด้วยหนด้าโศกเศรด้า ทล่านโตด้ตอบกนนถซง
เรรรื่องอะไร"18 คนหนซรื่งชรรื่อเคลโอปนสจซงทผลถามพระองคย์วล่า "ทล่านเปป็นเพมียงแตล่คนตล่างดด้าวในกรทง
เยรผซาเลป็มหรรอ ทมีรื่ไมล่รผด้เหต ทการณย์ทนนั้งปวงซซรื่งเปป็นไปในวนนเหลล่านมีนั้"

พระเยซซูทรงแกลข้งททาเปป็นไมขรซูข้ พระองคตตรคัสถามพวกเขาวขากทาลคังครุยเรพที่องอะไรกคันอยซูขและ
ททาไมพวกเขาถนงโศกเศรข้าขนาดนคัรน สาวกคนหนนที่งทรีที่ชพที่อวขาเคลโอปคัส (ชพที่อของเขาอาจเปป็นคทานาม
เพศชายของชพที่อคลรีโอพคัตรา) ไดข้ฟคังเชขนนคัรนแลข้วกป็ไมขอยากเชพที่อ เขาถามพระเยซซูวขา “ทขานเปป็นเพรียง
แตขคนตขางดข้าวในกรรุงเยรซูซาเลป็มหรพอ ทรีที่ไมขรซูข้เหตรุการณตทคัรงปวงซนที่งเปป็นไปในวคันเหลขานรีร ”

ลก 24:19-21 พระองคย์ตรนสถามเขาวล่า "เหตทการณย์อะไร" เขาจซงตอบพระองคย์วล่า 
"เหตทการณย์เรรรื่องพระเยซผชาวนาซาเรป็ธ ผผด้เปป็นศาสดาพยากรณย์ ประกอบดด้วยฤทธสดิ์เดชในการงาน
และในถด้อยคลาจลาเพาะพระพนกตรย์พระเจด้า และตล่อหนด้าประชาชนทนนั้งหลาย 20 และพวกปทโรหสต
ใหญล่กนบขทนนางทนนั้งหลายของเรา ไดด้มอบพระองคย์ไวด้ใหด้ปรนบโทษถซงตาย และตรซงพระองคย์ทมีรื่
กางเขน 21 แตล่เราทนนั้งหลายไดด้หวนงใจวล่าจะเปป็นพระองคย์ผผด้นนนั้นทมีรื่จะไถล่ชนชาตสอสสราเอล ยสรื่งกวล่านนนั้น
อมีก วนนนมีนั้เปป็นวนนทมีรื่สามตนนั้งแตล่เหตทการณย์นนนั้นเกสดขซนั้น

พระเยซซูตรคัสถามวขา “เหตรุการณตอะไร” เคลโอปคัสและสหายของเขาอธริบายตขอไป “เรพที่อง
พระเยซซูชาวนาซาเรป็ธ ผซูข้เปป็นศาสดาพยากรณต ประกอบดข้วยฤทธริธ เดชในการงานและในถข้อยคทา



จทาเพาะพระพคักตรตพระเจข้า และตขอหนข้าประชาชนทคัรงหลาย” นขาสนใจตรงทรีที่วขาสาวกคนนรีรอธริบาย
การรคับใชข้ของพระเยซซูเชขนนคัรน

พวกเขาสรรุปตขอไปวขา “พวกปรุโรหริตใหญขกคับขรุนนางทคัรงหลายของเรา ไดข้มอบพระองคตไวข้
ใหข้ปรคับโทษถนงตาย และตรนงพระองคตทรีที่กางเขน” พวกเขาจนงบรรยายวขาตนไดข้คริดวขาพระเยซซูผซูข้นรีร
ทรงเปป็น “พระองคตผซูข้นคัรนทรีที่จะไถขชนชาตริอริสราเอล” กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ พวกเขาคริดวขาพระเยซซู
ทรงเปป็นพระเมสสริยาหตของพวกเขาผซูข้จะทรงปลดปลขอยพวกเขาใหข้พข้นจากแอกของพวกโรมและ
นทาการไถขฝขายวริญญาณมาสซูขชนชาตรินรีร  พวกเขากลขาวอยขางเศรข้าๆดข้วยวขา “วคันนรีร เปป็นวคันทรีที่สามตคัรงแตข
เหตรุการณตนคัรนเกริดขนรน”

ลก 24:22-24 และยนงมมีผผด้หญสงบางคนในพวกเราทมีรื่ไดด้ทลาใหด้เราประหลาดใจ นางไดด้ไปทมีรื่
อทโมงคย์เมรรื่อเวลาเชด้ามรด 23 แตล่เมรรื่อไมล่พบพระศพของพระองคย์ จซงมาเลล่าวล่านางไดด้เหป็นนสมสตเปป็นทผต
สวรรคย์ และทผตนนนั้นบอกวล่าพระองคย์ทรงพระชนมย์อยผล่ 24 บางคนทมีรื่อยผล่กนบเรากป็ไปจนถซงอทโมงคย์ และ
ไดด้พบเหมรอนพวกผผด้หญสงเหลล่านนนั้นไดด้บอก แตล่เขาหาไดด้เหป็นพระองคย์ไมล่"

จากนคัรนพวกเขากป็เลขาตขอไปวขาพวกผซูข้หญริงบางคนในหมซูขพวกเขาไดข้ททาใหข้พวกเขาอนรงโดย
รายงานวขาพระศพของพระองคตหายไปจากอรุโมงคตแลข้วและทรีที่พวกนางไดข้เหป็น ‘นริมริต’ เปป็นทซูต
สวรรคตผซูข้ไดข้บอกพวกนางวขาพระองคตทรงพระชนมตอยซูข นอกจากนรีร  พวกเขายคังพซูดถนงเปโตรและ
ยอหตนวขาสองคนนคัรนไดข้ไปทรีที่อรุโมงคตนคัรนและพบเหมพอนพวกผซูข้หญริงไดข้บอก ดคังนคัรนพวกเขาจนง
ประหลาดใจ

ลก 24:25-27 พระองคย์ตรนสแกล่สองคนนนนั้นวล่า "โอ คนเขลา และมมีใจเฉรรื่อยในการเชรรื่อ
บรรดาคลาซซรื่งพวกศาสดาพยากรณย์ไดด้กลล่าวไวด้นนนั้น 26 จลาเปป็นซซรื่งพระครสสตย์จะตด้องทนททกขย์ทรมาน
อยล่างนนนั้น แลด้วเขด้าในสงล่าราศมีของพระองคย์มสใชล่หรรอ" 27 พระองคย์จซงทรงเรสรื่มอธสบายพระคนมภมีรย์ทมีรื่
เลป็งถซงพระองคย์ททกขด้อใหด้เขาฟนง เรสรื่มตด้นตนนั้งแตล่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณย์

พระเยซซูจนงทรงเลริกททาเปป็นแกลข้งโงข จากนคัรนพระองคตไดข้ทรงเทศนาตทาหนริพวกเขาเพราะ
ความเชพที่อทรีที่บกพรของและความโฉดเขลาของพวกเขา “โอ คนเขลา และมรีใจเฉพที่อยในการเชพที่อ
บรรดาคทาซนที่งพวกศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวไวข้นคัรน” คทาทรีที่แปลวขา คนเขลา (อานอเอทอส) ไมขไดข้เปป็น



คทาดซูถซูก แตขเปป็นคทาทรีที่มรีความหมายวขา ‘ขาดความเขข้าใจ’ มากกวขา วลรีทรีที่วขา “ใจเฉพที่อย” มรีความหมายวขา
‘ใจเฉพที่อยชา’ ปคัญหาใหญขของพวกเขากป็คพอ การขาดความเขข้าใจของพวกเขาและความเชพที่อทรีที่เฉพที่อย
ชาของพวกเขาใน “บรรดาคทาซนที่งพวกศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวไวข้นคัรน” หากใชข้คทาสมคัยใหมขกวขานคัรน 
พวกเขาไมขมรีความเขข้าใจอคันดรีในพระวจนะของพระเจข้า พวกเขาจนงไมขมรีความเปป็นผซูข้ใหญขฝขาย
วริญญาณทรีที่จะเขข้าใจความจรริงในพระคคัมภรีรตนคัรนทรีที่พยากรณตถนงพระองคต กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ 
ปคัญหาทรีที่แทข้จรริงของพวกเขากป็คพอ การขาดความเขข้าใจแบบลนกซนร งในพระวจนะของพระเจข้า 
ครริสเตรียนทคัรงหลายกป็มรีปคัญหาแบบเดรียวกคันมาจนถนงทรุกวคันนรีร

จากมรุมมองดคังกลขาว พระเยซซูตรคัสถามวขา “จทาเปป็นซนที่งพระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน
อยขางนคัรน แลข้วเขข้าในสงขาราศรีของพระองคตมริใชขหรพอ” คทาถามนรีรไมขตข้องการคทาตอบ คทาตอบมคัน
ชคัดเจนอยซูขแลข้ว พระคคัมภรีรตเดริมกลขาวลขวงหนข้าอยขางชคัดเจนถนงพระเมสสริยาหตทรีที่จะทรงทนทรุกขต
ทรมานกขอนทรีที่จะทรงไดข้รคับสงขาราศรี ดซู อริสยาหต 53 และเศคารริยาหต 9-14 ดข้วยเหตรุนรีร  “พระองคตจนง
ทรงเรริที่มอธริบายพระคคัมภรีรตทรีที่เลป็งถนงพระองคตทรุกขข้อใหข้เขาฟคัง เรริที่มตข้นตคัรงแตขโมเสสและบรรดาศาสดา
พยากรณต”

พระคคัมภรีรตเดริมทคัรงเลขมจนงถซูกพซูดถนงตรงนรีร  นคัที่นคพอ (1) โมเสส (นคัที่นคพอ หมวดเบญจบรรณ) (2)
“บรรดาศาสดาพยากรณต” (นคัที่นคพอ ขข้อพระคคัมภรีรตสขวนทรีที่เปป็นคทาพยากรณตของพระคคัมภรีรตเดริมตคัรงแตข
อริสยาหตเรพที่อยมา) (3) และ “พระคคัมภรีรต” (นคัที่นคพอ สขวนทรีที่เหลพอของพระคคัมภรีรตเดริม ไดข้แกข หนคังสพอ
หมวดประวคัตริศาสตรตและบทประพคันธต) เรริที่มตข้นตคัรงแตขโมเสส พระเยซซูอาจทรงเรริที่มทรีที่ปฐมกาล 3:15 
และตขอจากตรงนคัรนเปป็นตข้นมา คทาทรีที่แปลวขา อธสบาย (ดดิเอะรเมเนะอถูโอ) มรีความหมายวขา ‘เปริดเผย
ความหมายของสริที่งทรีที่ถซูกกลขาวไวข้’ หรพอ ‘อธริบาย’ มคันคงเปป็นคทาเทศนาทรีที่เปรีที่ยมสรุขมากๆ โดยทรีที่พระ
บรุตรของพระเจข้าทรงอธริบายพระคคัมภรีรตเอง สริทธริพริเศษนคัรนคงไมขมรีอรีกจนกวขาเราจะไดข้พบพระองคต
ในสงขาราศรี

ลก 24:28-30 เมรรื่อเขามาใกลด้หมผล่บด้านทมีรื่จะไปนนนั้น พระองคย์ทรงกระทลาเหมรอนจะทรง
ดลาเนสนเลยไป 29 เขาจซงพผดหนล่วงเหนมีรื่ยวพระองคย์วล่า "เชสญหยทดพนกกนบเรา เพราะวล่าจวนเยป็นแลด้ว 
และวนนกป็ลล่วงไปมาก" พระองคย์จซงเสดป็จเขด้าไปเพรรื่อพนกอยผล่กนบเขา 30 ตล่อมาเมรรื่อพระองคย์ทรงเอน
พระกายลงเสวยกนบเขา พระองคย์ทรงหยสบขนมปนง ขอบพระคทณ แลด้วหนกสล่งใหด้เขา



ปขานนรีรพวกเขาคงอยซูขทรีที่เขตแดนหมซูขบข้านเอมมาอซูสแลข้ว พระเยซซูจนงทรง “กระททาเหมพอนจะ
ทรงดทาเนรินเลยไป” ตอนนคัรนพวกเขายคังไมขรซูข้อยซูขดรีวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด กระนคัรนพวกเขากป็ไดข้รคับ
พระพรเพราะวขาพระองคตไดข้ทรงอธริบายพระคคัมภรีรตใหข้พวกเขาฟคัง ดคังนคัรน พวกเขาจนงยพนกรานใหข้
พระองคตพคักอยซูขกคับพวกเขาคพนนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาสาวกสองคนนรีรอาศคัยอยซูขในหมซูขบข้านเอมมาอซูส พระ
เยซซูจนงทรงประทคับนคัที่งเพพที่อเสวยกคับพวกเขา พระองคตทรงหยริบขนมปคังตขอหนข้าพวกเขา ทรง
ขอบพระครุณ แลข้วหคักขนมปคังสขงใหข้พวกเขา เราควรหมายเหตรุไวข้วขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรง
ขอบพระครุณกขอนทรีที่จะรคับประทานอาหาร

ลก 24:31-32 ตาของเขากป็หายฟางและเขากป็รผด้จนกพระองคย์ แลด้วพระองคย์กป็อนนตรธานไป
จากเขา 32 เขาจซงพผดกนนวล่า "ใจเราเรล่ารด้อนภายใน เมรรื่อพระองคย์ตรนสกนบเราตามทาง เมรรื่อพระองคย์
ทรงอธสบายพระคนมภมีรย์ใหด้เราฟนงมสใชล่หรรอ"

หลคังจากทรงสนทนากคับสาวกสองคนนรีร เปป็นระยะเวลานานตคัรงแตขถนนเอมมาอซูสนคัรน “ตา
ของเขากป็หายฟางและเขากป็รซูข้จคักพระองคต แลข้วพระองคตกป็อคันตรธานไปจากเขา” วลรีทรีที่พซูดถนงตาทรีที่ถซูก
เปริดของพวกเขาเหป็นไดข้ชคัดวขาเปป็นภาพเปรรียบถนงดวงตาแหขงความเขข้าใจของพวกเขา คทาทรีที่แปลวขา 
รผด้จนก (เอะพดิกดิโนสโค) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘จทาไดข้’ เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเปป็นความหมายตรงนรีร  หลคัง
จากนคัรนพระองคตกป็ทรงอคันตรธานไป (จะวขาไปแลข้ว เรากป็ไดข้เขข้าใจถนงลคักษณะของพระกายทรีที่ไดข้รคับ
สงขาราศรีแลข้วของพระเยซซู เหป็นไดข้ชคัดวขาเราจะไดข้รคับรขางกายแบบเดรียวกคันนคัรนเมพที่อเราถซูกชรุบใหข้เปป็น
ขนรนจากตาย ดซู 1 ยอหตน 3:2)

ฤทธริธ เดชในการฟข้องใจของทคัรงพระวจนะทรีที่ถซูกเขรียนไวข้และพระวจนะของพระเจข้าทรีที่ถซูกตรคัส
จนงปรากฏชคัดเจน พระเยซซูทรงเปริดเผยพระคคัมภรีรตใหข้พวกเขาเขข้าใจเหมพอนอยขางทรีที่มรีแตขพระองคต
เทขานคัรนทรีที่ทรงททาไดข้ ดข้วยเหตรุนรีร  ใจของพวกเขาจนงเรขารข้อนอยซูขภายใน เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาจนงเกริด
อาการฟข้องใจเพราะการอธริบายพระคคัมภรีรตนคัรนของพระองคต

ลก 24:33-35 แลด้วคนทนนั้งสองนนนั้นกป็ลทกขซนั้นในโมงนนนั้นเองกลนบไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม และพบ
พวกสาวกสสบเอป็ดคนชทมนทมกนนอยผล่พรด้อมทนนั้งพรรคพวก 34 กลาลนงพผดกนนวล่า "องคย์พระผผด้เปป็นเจด้าทรง



เปป็นขซนั้นมาแลด้วจรสงๆ และไดด้ปรากฏแกล่ซมีโมน" 35 ฝล่ายสองคนนนนั้นจซงเลล่าความซซรื่งเกสดขซนั้นทมีรื่กลาง
ทาง และทมีรื่เขาไดด้รผด้จนกพระองคย์โดยการหนกขนมปนงนนนั้น

สาวกสองคนนรีรถนงกคับตะลนง นอกจากนรีร  พวกเขายคังไดข้รคับสริทธริพริเศษในการเปป็นคนพวก
แรกๆทรีที่เปป็นพยานถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซู ถนงแมข้วขาตอนนคัรนเปป็นเวลาเยป็นแลข้ว และถนง
แมข้วขาพวกเขาอาจมรีธรุระตข้องททาในหมซูขบข้านเอมมาอซูส และถนงแมข้วขามคันเปป็นระยะทางหกสริบสทาดริ
โอนยข้อนกลคับไปทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม (ซนที่งนข้อยกวขาเจป็ดไมลตอยซูขหนขอยหนนที่ง แตขกป็ตข้องขนรนเขาตลอดทาง) 
แตข “คนทคัรงสองนคัรนกป็ลรุกขนรนในโมงนคัรนเองกลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม” แนขนอนทรีที่พวกเขาเดรินไปดข้วย
ความเรขงรรีบ พวกเขาอาจเดรินทางยข้อนกลคับไปในเวลาไมขเกรินสองชคั ที่วโมง พอไปถนงทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม
พวกเขากป็ “พบพวกสาวกสริบเอป็ดคนชรุมนรุมกคันอยซูขพรข้อมทคัรงพรรคพวก”

เราคงไดข้แตขนนกภาพถนงความตพที่นเตข้นของพวกเขาเมพที่อพวกเขาโพลขงเขข้าไปในหข้องนคัรนขณะทรีที่
พวกสาวกชรุมนรุมกคันอยซูข พวกเขารข้องบอกวขา “องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงเปป็นขนรนมาแลข้วจรริงๆ และไดข้
ปรากฏแกขซรีโมน” คทาทรีที่แปลวขา จรสงๆ (ออนโทส) มรีความหมายวขา ‘อคันทรีที่จรริงแลข้ว’ หรพอ ‘อยขาง
แนขนอน’ หรพอ ‘ในความเปป็นจรริงแลข้ว’ วลรีสรุดทข้าย “และไดข้ปรากฏแกขซรีโมน” มรีความหมายวขา ‘ไดข้
ปรากฏแกขซรีโมนแลข้วจรริงๆ’ นรีที่สพที่อวขาพวกสาวกคนอพที่นๆทรีที่เหลพอยคังไมขเชพที่อเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมต
นรีร  แมข้แตขเรพที่องทรีที่เปโตรเลขากป็ตาม เราตข้องไมขลพมวขามคันยคังเปป็นตอนเยป็นวคันอาทริตยตนคัรนทรีที่พระองคตทรง
ฟพร นคพนพระชนมต

ลก 24:36 เมรรื่อเขาทนนั้งสองกลาลนงเลล่าเหตทการณย์เหลล่านนนั้น พระเยซผเองทรงยรนอยผล่ทมีรื่
ทล่ามกลางเขา และตรนสกนบเขาวล่า "ทล่านทนนั้งหลายจงเปป็นสทขเถสด" ขณะทรีที่สาวกสองคนนคัรนจาก
หมซูขบข้านเอมมาอซูสกทาลคังพซูดกคับอคัครทซูตสริบเอป็ดคนนคัรน “พระเยซซูเองทรงยพนอยซูขทรีที่ทขามกลางเขา และ
ตรคัสกคับเขาวขา "ทขานทคัรงหลายจงเปป็นสรุขเถริด"” อรีกครคัร งทรีที่ลคักษณะเฉพาะทรีที่ลนกลคับของพระกายทรีที่ไดข้
รคับสงขาราศรีแลข้วของพระเยซซูปรากฏตรงนรีร  พระองคตแคขปรากฏตคัวทขามกลางพวกเขา ในการปรากฏ
พระองคตสรีที่ครคัร งหลคังทรงฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูตามทรีที่มรีบคันทนกไวข้ในขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขม 
พระองคตไดข้ตรคัสกคับพวกสาวกของพระองคตวขา “ทขานทคัรงหลายจงเปป็นสรุขเถริด” ดซู ยอหตน 20:19, 20, 
26 ดข้วย



ลก 24:37-38 ฝล่ายเขาทนนั้งหลายสะดทด้งตกใจกลนวคสดวล่าเหป็นผมี 38 พระองคย์จซงตรนสแกล่เขาวล่า 
"ทล่านทนนั้งหลายวทล่นวายใจทลาไม เหตทไฉนความคสดสนเทล่หย์จซงบนงเกสดขซนั้นในใจของทล่านทนนั้งหลายเลล่า

ถนงแมข้วขาพระเยซซูไดข้ทรงทซูลขอสคันตริสรุขใหข้แกขพวกเขาแลข้ว แตข “ฝขายเขาทคัรงหลายสะดรุข้ง
ตกใจกลคัวคริดวขาเหป็นผรี” ทคัรงๆทรีที่พรีที่นข้องบางคนของพวกเขาไดข้มารายงานแลข้วถนงการฟพร นคพนพระชนมต
ของพระเยซซู แตขพวกเขากป็ ‘กลคัวแทบตาย’ พวกเขานนกวขาผรีตนหนนที่งหรพอวริญญาณไดข้มาปรากฏใหข้
พวกเขาเหป็น

พระเยซซูตรคัสถามพวกเขาอยขางใจเยป็นวขา “ทขานทคัรงหลายวรุขนวายใจททาไม เหตรุไฉนความคริด
สนเทขหตจนงบคังเกริดขนรนในใจของทขานทคัรงหลายเลขา” พระองคตตรคัสถามพวกเขาวขาททาไมพวกเขาถนงไมข
สบายใจเชขนนคัรน นอกจากนรีร  คทาทรีที่แปลวขา ความคสดสนเทล่หย์ (ดดิอาลอกดิสมอส) มรีความหมายวขา ‘เตป็ม
ไปดข้วยความสงสคัย’ หรพอ ‘ความคริดทรีที่ลคังเล’ พระเยซซูทรงมองออกวขาพวกเขาไมขแนขใจวขาตนเหป็น
อะไรกคับตาของตน

ลก 24:39-40 จงดผมรอของเราและเทด้าของเราวล่า เปป็นเราเอง จงคลลาตนวเราดผ เพราะวล่าผมี
ไมล่มมีเนรนั้อและกระดผกเหมรอนทล่านเหป็นเรามมีอยผล่นนนั้น" 40 เมรรื่อตรนสอยล่างนนนั้นแลด้ว พระองคย์ทรงสลาแดง
พระหนตถย์และพระบาทใหด้เขาเหป็น

พระองคตจนงตรคัสวขา “จงดซูมพอของเราและเทข้าของเราวขา เปป็นเราเอง จงคลทาตคัวเราดซู เพราะวขา
ผรีไมขมรีเนพรอและกระดซูกเหมพอนทขานเหป็นเรามรีอยซูขนคัรน” พระเยซซูทรงเชริญชวนใหข้พวกเขาไมขเพรียงดซูทรีที่
พระองคตเทขานคัรน แตขใหข้แตะตข้องพระองคตดข้วย เหป็นไดข้ชคัดถนงการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูในรซูป
กาย เหป็นไดข้ชคัดเลยวขาพระองคตทรงเปป็นมากกวขาวริญญาณ “เพราะวขาผรีไมขมรีเนพรอและกระดซูกเหมพอน
ทขานเหป็นเรามรีอยซูขนคัรน” หลคักขข้อเชพที่อพพรนฐานอยขางหนนที่งของครริสเตรียนจนงถซูกนทาเสนออยขางปฏริเสธไมข
ไดข้ นคัที่นคพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูในรซูปกาย นอกจากนรีร  เรายคังเขข้าใจถนงพระกายทรีที่ไดข้รคับ
สงขาราศรีแลข้วของพระองคตและของเราดข้วย พระองคตในตอนนคัรนทรงมรีเนพรอและกระดซูก นรีที่ยคังสพที่ออรีก
วขาเมพที่อพระองคตทรงแสดงพระหคัตถตและพระบาทของพระองคตใหข้พวกเขาดซู พวกเขากป็เหป็นรอยแผล
ทรีที่เกริดขนรนตอนทรีที่พระองคตทรงถซูกตรนงกางเขน นคั ที่นยริที่งเปป็นหลคักฐานทรีที่ยพนยคันการฟพร นคพนพระชนมตใน
รซูปกายของพระองคต



ลก 24:41-43 เมรรื่อเขาทนนั้งหลายยนงไมล่ปลงใจเชรรื่อ เพราะเปป็นเรรรื่องนล่ายสนดมีอยล่างเหลรอเชรรื่อ 
และกลาลนงประหลาดใจอยผล่ พระองคย์จซงตรนสถามเขาวล่า "พวกทล่านมมีอาหารกสนทมีรื่นมีรื่บด้างหรรอ" 42 เขา
กป็เอาปลายล่างชสนั้นหนซรื่งกนบรวงผซนั้งชสนั้นหนซรื่งมาถวายพระองคย์ 43 พระองคย์ทรงรนบมาเสวยตล่อหนด้าเขา
ทนนั้งหลาย

เหลขาสาวกผซูข้นขาสงสารทคัรงดรีใจ สงสคัย สคับสน และไมขอยากเชพที่อ ลซูกาบคันทนกวขา “เขาทคัรงหลาย
ยคังไมขปลงใจเชพที่อ เพราะเปป็นเรพที่องนขายรินดรีอยขางเหลพอเชพที่อ และกทาลคังประหลาดใจอยซูข” ความกลคัวของ
พวกเขาเปลรีที่ยนเปป็นความยรินดรี แตขพวกเขากป็ยคังไมขปคักใจเชพที่อความเปป็นจรริงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมต
ของพระเยซซูซะทรีเดรียว พวกเขาสงสคัยวขาพวกเขากทาลคังเหป็นอะไรอยซูขกคันแนข มคันเหมพอนกคับเปป็นฝคัน
หวานทรีที่ดรีเกรินกวขาทรีที่จะเปป็นความจรริง เมพที่อพระเยซซูทรงเหป็นถนงความสคับสนของพวกเขา พระองคตจนง
ตรคัสถามพวกเขาวขา “พวกทขานมรีอาหารกรินทรีที่นรีที่บข้างไหม” นคั ที่นคพอ พระองคตตรคัสถามวขา ‘พวกทขานมรี
อะไรกรินบข้างไหม’ ไมขตข้องสงสคัยเลยวขา พระองคตทรงตคัรงใจถามคทาถามนคัรนมากกวขาทรีที่จะอยซูขดรีๆกป็ถาม
ขนรนมา ผรีกรินอาหารไมขไดข้ นรีที่สพที่อเพริที่มเตริมดข้วยถนงความจรริงเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตพรข้อมพระกาย
และความเปป็นมนรุษยตของพระองคต กระนคัรน พระองคตกป็ทรงหริว นรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับ
พระกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีของพระองคตและของเราดข้วยสคักวคันหนนที่ง

เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกสาวกไดข้รคับประทานปลายขางและรวงผนรงเปป็นอาหารคทที่าในเยป็นวคันนคัรนและ
มรีอาหารเหลพออยซูขบข้าง พวกเขาจนงเอาอาหารนคัรนอยขางละชริรนถวายพระองคต จากนคัรน “พระองคตทรง
รคับมาเสวยตขอหนข้าเขาทคัรงหลาย” เราไมขเพรียงเหป็นวขาพระองคตทรงหายหริวเทขานคัรนซนที่งแสดงใหข้เหป็นถนง
ความเปป็นมนรุษยตของพระองคต แตขทรีที่สทาคคัญยริที่งกวขานคัรน การฟพร นคพนพระชนมตในรซูปกายของพระองคต
ยคังถซูกเนข้นยทราดข้วย พระองคตทรงรคับประทานตขอหนข้าพวกเขา (เรายคังเขข้าใจถนงนริสคัยการรคับประทาน
อาหารของพวกสาวกดข้วย)

ลก 24:44-45 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "นมีรื่เปป็นถด้อยคลาของเรา ซซรื่งเราไดด้บอกไวด้แกล่ทล่านทนนั้ง
หลายเมรรื่อเรายนงอยผล่กนบทล่านวล่า บรรดาคลาทมีรื่เขมียนไวด้ในพระราชบนญญนตสของโมเสส และในคนมภมีรย์
ศาสดาพยากรณย์ และในหนนงสรอสดทดมีกลล่าวถซงเรานนนั้น จลาเปป็นจะตด้องสลาเรป็จ" 45 ครนนั้งนนนั้น พระองคย์
ทรงบนนดาลใหด้ใจเขาทนนั้งหลายเกสดความสวล่างขซนั้นเพรรื่อจะไดด้เขด้าใจพระคนมภมีรย์



พระเยซซูจนงทรงเตพอนความจทาพวกเขาถนงตอนทรีที่พระองคตไดข้ทรงใชข้เวลาสามปรีก คับพวกเขา
ในการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคต พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าหลายตขอหลายครคัร งแลข้ววขาพระองคต
จะทรงสริรนพระชนมตและเปป็นขนรนอรีก “นรีที่เปป็นถข้อยคทาของเรา ซนที่งเราไดข้บอกไวข้แกขทขานทคัรงหลายเมพที่อ
เรายคังอยซูขกคับทขาน” พระองคตไมขเพรียงปรากฏใหข้พวกเขาไดข้เหป็นและสคัมผคัสพระองคตเทขานคัรน แตข
พระองคตไดข้ทรงรคับประทานตขอหนข้าพวกเขาดข้วย จากนคัรนพระองคตกป็ทรงกระตรุข้นความจทาพวกเขา
ถนงชขวงเวลาเหลขานคัรนทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสลขวงหนข้าแลข้ววขาจะเกริดอะไรขนรน ดซู มคัทธริว 16:21, 17:22-23, 
20:18-19 ฯลฯ

จากนคัรนพระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขา สริที่งทคัรงปวงทรีที่ “เขรียนไวข้ในพระราชบคัญญคัตริ
ของโมเสส และในคคัมภรีรตศาสดาพยากรณต และในหนคังสพอสดรุดรีกลขาวถนงเรานคัรน จทาเปป็นจะตข้อง
สทาเรป็จ” จากนคัรนพระองคตกป็ทรง “บคันดาลใหข้ใจเขาทคัรงหลายเกริดความสวขางขนรนเพพที่อจะไดข้เขข้าใจพระ
คคัมภรีรต” ถนงแมข้มริไดข้ระบรุไวข้เฉพาะเจาะจงตรงนรีร  แตขพระองคตอาจทรงใชข้เวลาชขวงทรีที่เหลพอของเยป็นวคัน
อาทริตยตนคัรนในการเปริดขข้อพระคคัมภรีรตตขางๆ เชขน ปฐมกาล 3:15, อริสยาหต 53:1-12, ดาเนรียล 9:26,    
โฮเชยา 6:2, เพลงสดรุดรี 22:1-31 และเพลงสดรุดรี 16:10 เปป็นตข้น นขาสนใจเพริที่มเตริมตรงทรีที่วขาตรงนรีรพระ
เยซซูตรคัสถนงการแบขงพระคคัมภรีรตเดริมออกเปป็นสามสขวนตามทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับพวกยริว นคัที่นคพอ พระราช
บคัญญคัตริ พวกศาสดาพยากรณต และฮากดิออกราฟา (พระคคัมภรีรตบรริสรุทธริธ ) ซนที่งรวมถนงเพลงสดรุดรีและ
หนคังสพออพที่นๆทรีที่เหลพอของพระคคัมภรีรตเดริมซนที่งไมขไดข้ถซูกรวมอยซูขในพระราชบคัญญคัตริและพวกศาสดา
พยากรณต

ลก 24:46-48 พระองคย์ตรนสกนบเขาวล่า "มมีคลาเขมียนไวด้อยล่างนนนั้นวล่า พระครสสตย์จะตด้องทน
ททกขย์ทรมาน และเปป็นขซนั้นมาจากความตายในวนนทมีรื่สาม 47 และจะตด้องประกาศในพระนามของ
พระองคย์เรรรื่องการกลนบใจใหมล่ และเรรรื่องยกบาปทนรื่วททกประเทศ ตนนั้งตด้นทมีรื่กรทงเยรผซาเลป็ม 48 ทล่านทนนั้ง
หลายเปป็นพยานดด้วยขด้อความเหลล่านนนั้น

ลซูกาเปป็นผซูข้เขรียนขขาวประเสรริฐคนเดรียวเทขานคัรนทรีที่บคันทนกการทรีที่พระเยซซูตรคัสเปป็นครคัร งแรกถนง
พระมหาบคัญชาในเยป็นวคันอาทริตยตนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงปริดทข้ายคทาตรคัสของพระองคตแกข
พวกเขาโดยตรคัสวขา “มรีคทาเขรียนไวข้อยขางนคัรนวขา พระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน และเปป็นขนรนมา
จากความตายในวคันทรีที่สาม และจะตข้องประกาศในพระนามของพระองคตเรพที่องการกลคับใจใหมข 



และเรพที่องยกบาปทคั ที่วทรุกประเทศ ตคัรงตข้นทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม ทขานทคัรงหลายเปป็นพยานดข้วยขข้อความเหลขา
นคัรน”

มรีความเหป็นหลายประการเกริดขนรนตามมา (1) พระเยซซูทรงบขงชรีรอรีกครคัร งวขาการสริรนพระชนมต
และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตไดข้ถซูกเขรียนไวข้ นคั ที่นคพอ มคันถซูกกลขาวลขวงหนข้าไวข้ในพระคคัมภรีรต
เดริม (2) ดคังนคัรน “พระครริสตตจะตข้องทนทรุกขตทรมาน” คทาทรีที่แปลวขา ตข้อง คพอ เดะอรี พระเยซซูจนงทรง
บรรยายวขาการสริรนพระชนมต การถซูกฝคังไวข้ และการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตจะตข้องเปป็นไป 
เพราะวขามคันไดข้ถซูกเขรียนไวข้แลข้ว (ถซูกตรคัสลขวงหนข้าไวข้แลข้ว)

(3) นอกจากนรีร  พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาขข้อพระคคัมภรีรตเดริมตขางๆไดข้กลขาวลขวง
หนข้าไวข้แลข้ววขาพระองคตจะทรงเปป็นขนรนจากตาย “ในวคันทรีที่สาม” นรีที่อาจอข้างอริงถนงโยนาหต 1:17 เมพที่อ
พริจารณารขวมกคับมคัทธริว 12:38-40

(4) ดคังนคัรน “และจะตข้องประกาศในพระนามของพระองคตเรพที่องการกลคับใจใหมข และเรพที่อง
ยกบาปทคั ที่วทรุกประเทศ” เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูทรงรวมการกลคับใจใหมขและการยกบาป
เขข้าไวข้ดข้วยกคัน คทาหลคังนรีรมรีความหมายวขา 'การยกโทษบาป' ตามหลคักการแลข้ว การกลคับใจใหมขยขอม
มากขอนการยกโทษบาป การยกโทษทรีที่พระองคตตรคัสถนงนรีร ยขอมหมายถนงการยกโทษซนที่งมาพรข้อมกคับ
ความรอด

(5) ขข้อความนรีร จะตข้องถซูก “ประกาศในพระนามของพระองคต” เปป็นความจรริงทรีที่ขขาว
ประเสรริฐแหขงความรอดซนที่งรวมถนงการยกโทษดข้วยตข้องถซูกประกาศในพระนามของพระองคต

(6) นอกจากนรีร  พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้พวกสาวกของพระองคตประกาศขขาวประเสรริฐนรีร  “ทคั ที่ว
ทรุกประเทศ” คทาทรีที่แปลวขา ประเทศ (เอป็ธนอส) มคักถซูกแปลเปป็น 'ชนตขางชาตริ' นรีที่เปป็นครคัร งแรกทรีที่พระ
เยซซูตรคัสลขวงหนข้าแกขพวกสาวกของพระองคตวขาพวกเขาจะเปป็นคนนทาขขาวประเสรริฐไปยคัง
ประชาชาตริทคัรงหลายทรีที่เปป็นคนตขางชาตริ นคัที่นเปป็นอะไรทรีที่พวกเขายคังรคับไมขไดข้ ดคังทรีที่เหป็นไดข้จากการทรีที่
พวกเขาไมขพอใจทรีที่ขขาวประเสรริฐไปยคังคนตขางชาตริในหนคังสพอกริจการ เราจทาไดข้วขาเกริดอะไรขนรนเมพที่อ
โครนริเลรียสกลคับใจรคับเชพที่อ

(7) การประกาศขขาวประเสรริฐจะตข้องเรริที่มตข้นทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่จะกลขาวซทราในกริจการ 1:8



(8) สรุดทข้าย พระเยซซูตรคัสแกขพวกเขาวขาพวกเขาเปป็น “พยานดข้วยขข้อความเหลขานคัรน” ใน
ฐานะเปป็นพยานถนงเหตรุการณตทคัรงปวงทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นและไดข้ยริน พวกเขาจนงมรีหนข้าทรีที่ในการไป
บอกผซูข้อพที่น

ลก 24:49 และดผเถสด เราจะสล่งซซรื่งพระบสดาของเราทรงสนญญานนนั้นมาเหนรอทล่านทนนั้ง
หลาย แตล่ทล่านทนนั้งหลายจงคอยอยผล่ในกรทงเยรผซาเลป็ม กวล่าทล่านจะไดด้ประกอบดด้วยฤทธสดิ์เดชทมีรื่มาจาก
เบรนั้องบน" คทาตรคัสตรงนรีรนขาจะมรีขนรนในเยป็นวคันอาทริตยตนคัรนอยซูข ถนงแมข้บางคนมองวขามคันมรีขนรนในวคันทรีที่
พระองคตเสดป็จขนรนสซูขสวรรคตกป็ตาม พระองคตจนงตรคัสบอกพวกเขาวขา “ดซูเถริด เราจะสขงซนที่งพระบริดาของ
เราทรงสคัญญานคัรนมาเหนพอทขานทคัรงหลาย” นรีที่นขาจะหมายถนงพระสคัญญาเรพที่องพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ดคังทรีที่ปรากฏในกริจการ 2 ในวคันเพป็นเทคอสตต

วคันเพป็นเทคอสตตมคักถซูกมองวขาเปป็นวคันแหขงการเตริมเตป็ม ฤทธริธ เดชและการสทาแดงของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  อยขางไรกป็ตาม การรคับใชข้ในดข้านอพที่นๆทรีที่เหป็นไดข้ชคัดนข้อยกวขาของพระวริญญาณกป็ถซูก
ยกชซูในวคันนคัรนดข้วย ครริสตจคักรของผซูข้เชพที่อทรีที่เพริที่งกขอตคัวขนรนในวคันนคัรนกป็มรีพระวริญญาณสถริตอยซูขภายใน
และไดข้รคับบคัพตริศมาโดยพระวริญญาณเขข้าในพระกายทรีที่เพริ ที่งกขอตคัวขนรนของพระครริสตต นอกจากนรีร  
พระพรตขางๆในยรุคพระคคัมภรีรตใหมขของพระวริญญาณ เชขน การทรงนทา การเผยใหข้แจข้ง การปลอบ
ประโลม และการฟข้องใจกป็ถซูกเนข้นยทราในวคันเพป็นเทคอสตตนคัรน ในวคันนคัรนเปโตรประกาศวขา 
เหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขนรนวคันนคัรนเปป็นการททาใหข้พระสคัญญาในโยเอล 2:28-32 สทาเรป็จ

ในฐานะเปป็นสขวนหนนที่งของพระสคัญญานคัรน พระเยซซูทรงสคัที่งใหข้พวกเขาคอย (อยซูขตขอไป) ทรีที่
กรรุงเยรซูซาเลป็มจนกวขาพวกเขา “จะไดข้ประกอบดข้วยฤทธริธ เดชทรีที่มาจากเบพรองบน” นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่
แปลวขา คอย (คาธดิดโซ) มรีความหมายตรงตคัววขา 'นคัที่ง' นคัที่นเปป็นสริที่งทรีที่พวกเขากทาลคังททาอยซูขจรริงๆใน
กริจการ 2:1 เมพที่อพระวริญญาณไดข้เสดป็จลงมาบนพวกเขาในวคันเพป็นเทคอสตตนคัรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพวก
เขานคัที่งและอธริษฐานอยซูข นอกจากนรีร  คทาทรีที่แปลวขา ประกอบ (เอป็นดถูออโอ) มรีความหมายวขา 'สวมใสข' 
โดยในกรณรีนรีรคพอสวมใสข “ฤทธริธ เดชทรีที่มาจากเบพรองบน” เหป็นไดข้ชคัดวขานคัที่นเกริดขนรนจรริงๆในวคันเพป็นเท
คอสตตนคัรน นรีที่สพที่อดข้วยวขาหลคังจากการประกอบดข้วยฤทธริธ เดชจากเบพรองบนไดข้สวมทคับพวกเขาๆกป็ไมข
ตข้องคอยอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลป็มอรีกตขอไปแลข้ว ดซูเหมพอนวขาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้การขขมเหงเพพที่อผลคักดคัน



พวกสาวกใหข้ออกไปจากกรรุงเยรซูซาเลป็มดคังทรีที่กลขาวไวข้ในหนคังสพอกริจการ พวกเขาไมขไดข้ออกไปจาก
ทรีที่นคัที่นทคันทรีตามทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงบคัญชา

ลก 24:50-51 พระองคย์จซงพาเขาออกไปถซงหมผล่บด้านเบธานมี แลด้วทรงยกพระหนตถย์ อวยพร
เขา 51 ตล่อมาเมรรื่อทรงอวยพรอยผล่นนนั้น พระองคย์จซงไปจากเขา แลด้วทรงถผกรนบขซนั้นไปสผล่สวรรคย์

แมข้ลซูกามริไดข้ระบรุไวข้ แตขการเสดป็จขนรนตามทรีที่บคันทนกไวข้ตรงนรีรกป็เกริดขนรนอรีก 40 วคันใหข้หลคังตามทรีที่
ระบรุไวข้ในกริจการ 1:3 ในวคันนคัรน “พระองคตจนงพาเขาออกไปถนงหมซูขบข้านเบธานรี” ไมขมรีความขคัดแยข้ง
กคันระหวขางตรงนรีรกคับกริจการ 1:12 หมซูขบข้านเบธานรีตคัรงอยซูขทางทริศตะวคันออกของยอดเขาของภซูเขา
มะกอกเทศ ในทางภซูมริศาสตรตทคัรงสองทรีที่จนงเปป็นสถานทรีที่เดรียวกคัน ทรีที่นคัที่นเองพระองคต “ทรงยก
พระหคัตถต อวยพรเขา ตขอมาเมพที่อทรงอวยพรอยซูขนคัรน พระองคตจนงไปจากเขา แลข้วทรงถซูกรคับขนรนไปสซูข
สวรรคต” คทาทรีที่แปลวขา ไปจาก (ดทอทสเทมดิ) มรีความหมายวขา 'แยกจากกคัน' นขาสนใจตรงทรีที่วขาพระองคต
ไดข้ทรง “ถซูกรคับขนรนไปสซูขสวรรคต” ความหมายกป็คพอวขา พระองคตทรงถซูกหอบหรพอถซูกยกขนรนไป 
พระเจข้าไดข้ทรงประทานลริฟตตโดยสารลของหนใหข้แกขพระเยซซูซนที่งโดยมคันพระองคตไดข้เสดป็จกลคับไปสซูข
สวรรคต สวรรคตทรีที่วขานรีรนขาจะเปป็นสวรรคตชคัรนทรีที่สาม ซนที่งเปป็นทรีที่สถริตอยซูขของพระเจข้าพระบริดา

ลก 24:52-53 เขาทนนั้งหลายจซงนมนสการพระองคย์ แลด้วกลนบไปยนงกรทงเยรผซาเลป็ม มมีความ
ยสนดมีเปป็นอนนมาก 53 เขาทนนั้งหลายอยผล่ในพระวสหารททกวนน สรรเสรสญและเทสดทผนพระเจด้า เอเมน

เหป็นไดข้ชคัดวขาเมพที่อพระองคตก ทาลคังเสดป็จขนรนไปนคัรน พวกสาวก “จนงนมคัสการพระองคต” ถนงแมข้
มริไดข้ระบรุไวข้ชคัดเจน แตขพวกเขากป็ครุกเขขาลงนมคัสการขณะทรีที่พระองคตเสดป็จขนรนไปตขอหนข้าพวกเขา 
พวกเขาจนง “กลคับไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มมรีความยรินดรีเปป็นอคันมาก” มคันคงเปป็นชขวงเวลาทรีที่ยริที่งใหญขมากๆ
ในชขวงหกสคัปดาหตกวขาๆนคัรน พวกเขาไดข้ฟคังพระเยซซูสคัที่งสอนเรพที่องสทาคคัญๆในชขวงสคัปดาหตสรุดทข้าย
ของพระองคต กขอนหนข้านคัรนพวกเขาไดข้เผชริญกคับความสริรนหวคังเมพที่อพระองคตทรงถซูกจคับกรุมและตรนง
กางเขน ตามมาดข้วยความสคับสนในตอนแรกของพวกเขาและความชพที่นชมยรินดรีเมพที่อพระองคตทรง
ฟพร นคพนพระชนมต พวกเขาไดข้อยซูขกคับพระองคตมาตลอดในชขวงสคัปดาหตทข้ายๆกขอนการเสดป็จขนรนสซูข
สวรรคตของพระองคต และบคัดนรีรพวกเขากป็ไดข้เหป็นการเสดป็จกลคับไปสวรรคตของพระองคต

ดข้วยเหตรุนรีร  พวกเขาจนง “อยซูขในพระวริหารทรุกวคัน สรรเสรริญและเทริดทซูนพระเจข้า” ถนงแมข้วขา
พระวริหารถซูกททาใหข้ใชข้การไมขไดข้แลข้วเพราะมขานนคัรนขาดแลข้วตอนทรีที่พระเยซซูทรงถซูกตรนงกางเขน แตข



มคันกป็ยคังเปป็นพระนริเวศของพระเจข้าอยซู ขในความคริดของพวกเขา พวกเขาจนงใชข้เวลาสขวนใหญขหลคัง
จากนคัรนไปกคับการ “สรรเสรริญและเทริดทซูนพระเจข้า” หนคังสพอเลขมนรีรปริดทข้ายดข้วยคทาวขา เอเมน มคันมรี
ความหมายตรงตคัววขา 'ขอใหข้เปป็นดคังนคัรน' เมพที่อปรากฏทข้ายคทาเทศนา กลขาวอรีกนคัยหนนที่งกป็คพอ นรีที่เปป็น
ความจรริง มคันเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ


