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ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานมมัทธริว

บทนนนำสสสู่หนนังสสือมนัทธธิว : ขข่าวประเสรริฐททที่เรทยบเรทยงโดยทข่านมมัทธริวถถูกเขทยนโดยอมัครทถู
ตมมัทธริว ซซที่งมทอทกชชที่อวข่าเลวท วมันททที่หนมังสชอนทนี้ถถูกเขทยนขซนี้นไมข่เปป็นททที่ทราบแนข่ชมัด ถซงแมม้วข่าบางคนเสนอ
วข่านข่าจะถถูกเขทยนขซนี้นในปท ค.ศ. 37 มมัทธริวเปป็นหนซที่งในอมัครทถูตสริบสองคนของพระเยซถู และเปป็นคน
เกป็บภาษทใหม้กมับชาวโรมมันดม้วยกข่อนททที่เขากลมับใจรมับเชชที่อพระครริสตต

ขข่าวประเสรริฐของทข่านมมัทธริวมทความเปป็นเอกลมักษณตจากกริตตริคคุณทมันี้งสทที่เลข่มตรงททที่วข่ามมันนนา
เสนอการรมับใชม้ของพระครริสตตจากมคุมมองของชนชาตริยริว เขาจซงเขทยนจากมคุมมองของคนยริวและ
ใหม้รายละเอทยดหลายประการททที่คนททที่มทความคริดแบบยริวจะเขม้าใจไดม้ มมัทธริวนนาเสนอพระครริสตตใน
ฐานะเปป็นจอมกษมัตรริยตและกลข่าวถซงอาณาจมักรททที่จะมาถซงของพระองคตดม้วย ดมังนมันี้นเนชนี้อหาสข่วนใหญข่
ของหนมังสชอเลข่มนทนี้จซงจะถถูกนนาเสนอจากมคุมมองของอาณาจมักรของพระเจม้า อาณาจมักรนมันี้นเปป็นสริที่งททที่
พวกยริวในสมมัยนมันี้นโหยหาในการททที่จะโยนทรินี้งแอกทรราชของโรมและสถาปนาอาณาจมักรใน
ประวมัตริศาสตรตของพวกเขาขซนี้นมาใหมข่ ซซที่งถถูกตมัดขาดไปนานนมับตมันี้งแตข่การททที่พวกเขาถถูกจมับเปป็น
เชลยไปยมังกรคุงบาบริโลน อยข่างไรกป็ตามพระเยซถูทรงบรรยายและนริยามเกทที่ยวกมับอาณาจมักรททที่จะมา
นมันี้นในแงข่ฝข่ายวริญญาณ อาณาจมักรนมันี้นจะถถูกคม้นพบในตมัวพระองคตผถูม้ทรงเปป็นจอมกษมัตรริยตของ
อาณาจมักรนมันี้น พระองคตทรงนนาเสนอตมัวเองแกข่ประชาชนของพระองคตตลอดการรมับใชม้ของ
พระองคต อยข่างไรกป็ตาม คนอริสราเอลสข่วนใหญข่กป็ปฏริเสธพระองคตทมันทท

หนมังสชอมมัทธริวจซงเปป็นขข่าวประเสรริฐสนาหรมับชนชาตริอริสราเอลโดยเฉพาะ ถซงแมม้เปป็นเชข่นนมันี้น 
เพราะมมันเลข่าเรชที่องราวเกทที่ยวกมับการสรินี้นพระชนมตและการฟชนี้นคชนพระชนมตของพระครริสตต มมันจซง
เปป็นขข่าวประเสรริฐสนาหรมับคนทมันี้งโลกดม้วย



ภนำพรวมของมนัทธธิว 1: บทททที่ 1 บมันทซกอยถูข่สองเรชที่อง นมัที่นคชอ (1) ลนาดมับพงศตของโยเซฟ และ 
(2) การประสถูตริของพระเยซถูครริสตต

มธ 1:1 หนนังสสือลลลำดนับพงศศ์พนันธธศ์ของพระเยซซครริสตศ์ ผซผู้ทรงเปป็นบธตรของดลำวริด 
ผซผู้ทรงเปป็นบธตรของอนับรลำฮนัม อมัครทซูตมมัทธริวเรริที่มตข้นขขาวประเสรริฐของเขาดข้วยความเหห็นเกรริที่นนทาทรีที่วขา
"หนมังสพอลทาดมับพงศตพมันธรุตของพระเยซซูครริสตต" คทาทรีที่แปลวขา ลลลำดนับพงศศ์พนันธธศ์ คพอ เกะเนะซริส สริที่งทรีที่ถซูก
บมันททึกไวข้ตรงนรีร จทึงเปห็นลทาดมับเชพรอสายและวงศตตระกซูล (นมัที่นคพอ แหลขงกทาเนริด) ของพระเยซซูครริสตต ใน
ระดมับธรรมชาตริแลข้ว มมันคพอลทาดมับพงศตพมันธรุตฝขายมนรุษยตของพระองคต เราควรหมายเหตรุไวข้ว ขามมัทธริว
พยายามอยขางมากทรีที่จะสพบคข้นลทาดมับพงศตพมันธรุตฝข่ายยริวของพระเยซซูครริสตตผขานทางดาวริดยข้อนกลมับไป
ถทึงอมับราฮมัม

มมัทธริวจทึงกลขาววขาองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงเปห็น "บรุตรของดาวริด ผซูข้ทรงเปห็นบรุตรของอมับ
ราฮมัม" เพราะเหตรุทรีที่กลรุขมผซูข้อขานเปข้าหมายของมมัทธริวคพอ พวกยริว เขาจทึงพรุ ขงตรงไปทรีที่ลทาดมับพงศตพมันธรุต
ของพระเยซซูครริสตต จรริงๆแลข้วพระองคตทรงเปห็นบรุตรของดาวริด พระองคตจทึงทรงเปห็นทายาทของ
พมันธสมัญญาของดาวริดทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาก มับชนชาตริอริสราเอล พระองคตจทึงทรงเปห็นเชพรอสาย
กษมัตรริยตและเปห็นทายาทสพบราชบมัลลมังกตของชนชาตริอริสราเอล

นอกจากนรีร  พระเยซซูยมังทรงเปห็นบรุตรของอมับราฮมัมและเปห็นทายาทของพมันธสมัญญาทรีที่ทรง
กระททาไวข้กมับอมับราฮมัมดข้วย ในฐานะเปห็นเชพรอสายของอมับราฮมัม พระองคตจทึงทรงเปห็นอมันหนทึที่งอมัน
เดรียวกมันกมับยริวทรุกคนทรีที่จะไดข้ยรินเกรีที่ยวกมับพระองคตสมักวมันหนทึที่ง พระองคตทรงเปห็นพวกเดรียวกมับคน
เหลขานมัรน ดข้วยเหตรุนรีรพระองคตจทึงไมขเพรียงเปห็นยริวเทขานมัรน แตขยมังเปห็นเชพรอสายกษมัตรริยตของอริสราเอลดข้วย

มธ 1:2-5 ตรงนนนี้มนัทธริวเรริริ่มตผู้นลลลำดนับพงศศ์พนันธธศ์ของพระครริสตศ์ตนันี้งแตต่อนับรลำฮนัมและ
เปลนริ่ยนมลำพซดถถึงตระกซลยซดลำหศ์ทนันทน อนับรลำฮนัมใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออริสอนัค อริสอนัคใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อยลำ
โคบ ยลำโคบใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อยซดลำหศ์และพนริ่นผู้องของเขลำ 3 ยซดลำหศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเปเรศกนับเศ-รลำหศ์
เกริดจลำกนลำงทลำมลำรศ์ เปเรศใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเฮสโรน เฮสโรนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อรลำม 4 รลำมใหผู้กลลำเนริด
บธตรชสืริ่ออนัมมนนลำดนับ อนัมมนนลำดนับใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อนลำโชน นลำโชนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อสนัลโมน 5 สนัล
โมนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อโบอลำสเกริดจลำกนลำงรลำหนับ โบอลำสใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อโอเบดเกริดจลำกนลำงรซธ 



โอเบดใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเจสซน เหป็นไดผู้ชนัดวต่ลำลลลำดนับพงศศ์พนันธธศ์ของพระเยซซครริสตศ์มนรลำกเหงผู้ลำอยซต่ใน
บรรดลำพต่อหมซต่ของชนชลำตริอริสรลำเอล นนัริ่นคสือ ในอนับรลำฮนัม อริสอนัค และยลำโคบ มนัทธริวตผู้องกลำรทนริ่จะ
แนต่ใจวต่ลำผซผู้อต่ลำนทนริ่เปป็นยริวของเขลำนนันี้นเขผู้ลำใจในเรสืริ่องนนนี้

จากนมัรน เราสมังเกตวขาลทาดมับพงศตของพระเยซซูสพบตขอมาผขานทางตระกซูลของโบอาสและผขาน
ทางนางราหมับผซูข้เปห็นหญริงโสเภณรี ถทึงแมข้วขามรีชของวขางในดข้านอายรุอยซูขบข้าง แตขเหห็นไดข้ชมัดวขานางราหมับ 
ผซูข้เปห็นหญริงโสเภณรีแหขงเมพองเยรรีโค เปห็นมารดาของโบอาส สรุดทข้ายโบอาสกห็แตขงงานกมับนางรซูธผซูข้ใหข้
ก ทาเนริดโอเบด เขาเปห็นปซูขของดาวริด เราอาจกลขาวไดข้วขาผซูข้หญริงทมัรงสามคนในลทาดมับพงศตนรีร  คพอ นางทา
มารต นางราหมับ และนางรซูธ เปห็นคนตขางชาตริ นมัที่นไมขใชขเรพที่องบมังเอริญ พระเจข้าทรงวางรากฐานสทาหรมับ
ชนชาตริอริสราเอลไวข้ตมัรงแตขแรกเพพที่อทรีที่จะเตรรียมเจข้าสาวตขางชาตริไวข้สทาหรมับพระบรุตรทรีที่จะเสดห็จมาของ
พระองคต

มธ 1:6-11 จากนมัรนลทาดมับพงศตของพระครริสตตกห็สพบตขอมาผขานทางเชพรอสายกษมัตรริยตของ
ดาวริดเทขานมัรนจนถทึงสมมัยทรีที่พวกยริวถซูกกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยมังกรรุงบาบริโลน เจสซนใหผู้กลลำเนริดบธตร
ชสืริ่อดลำวริดผซผู้เปป็นกษนัตรริยศ์ ดลำวริดผซผู้เปป็นกษนัตรริยศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อซลำโลมอน เกริดจลำกนลำงซถึริ่งแตต่กต่อนเปป็น
ภรรยลำของอธรนอลำหศ์ 7 ซลำโลมอนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเรโหโบอนัม เรโหโบอนัมใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำบนยลำหศ์ 
อลำบนยลำหศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำสลำ 8 อลำสลำใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเยโฮชลำฟนัท เยโฮชลำฟนัทใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อ
โยรนัม โยรนัมใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออธสซนยลำหศ์ 9 อธสซนยลำหศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อโยธลำม โยธลำมใหผู้กลลำเนริดบธตร
ชสืริ่ออลำหนัส อลำหนัสใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเฮเซคนยลำหศ์ 10 เฮเซคนยลำหศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อมนนัสเสหศ์ มนนัสเสหศ์ใหผู้
กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำโมน อลำโมนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อโยสริยลำหศ์ 11 โยสริยลำหศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเยโคนริยลำหศ์
กนับพวกพนริ่นผู้องของเขลำ เกริดเมสืริ่อครลำวพวกเขลำตผู้องถซกกวลำดไปเปป็นเชลยยนังกรธงบลำบริโลน คนเหลขานรีร
คพอกษมัตรริยตของยซูดาหตตามทรีที่มรีบมันททึกไวข้ใน 2 พงศาวดารไปจนถทึงการกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยมังกรรุง
บาบริโลนซทึที่งเปห็นตอนทรีที่อาณาจมักรของยซูดาหตถซูกตมัดออกไป ถทึงแมข้วขาเศเดคริยาหตเปห็นกษมัตรริยตองคต
สรุดทข้ายของยซูดาหต แตขชพที่อของเขากห็ไมขไดข้ถซูกเอขยถทึงทมัรงๆทรีที่เขาเปห็นพรีที่นข้องของเยโคนริยาหต อยขางไร
กห็ตาม มมัทธริวกห็กลขาววขา “เยโคนริยาหตกมับพวกพรีที่นข้องของเขา” ซทึที่งเทขากมับเขาหมายรวมถทึงเยโฮยาคริม
และเศเดคริยาหตดข้วย



มธ 1:12-15 จากนมัรนลทาดมับพงศตของพระครริสตตกห็สพบตขอมาทางเชพรอสายกษมัตรริยตในชขวง
การกวาดตข้อนไปเปห็นเชลย การกลมับจากการเปห็นเชลย และชขวงระหวขางพระคมัมภรีรตเดริมและพระ
คมัมภรีรตใหมข หลนังจลำกพวกเขลำตผู้องถซกกวลำดไปยนังกรธงบลำบริโลนแลผู้ว เยโคนริยลำหศ์กป็ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อ
เชอนัลทริเอล เชอนัลทริเอลใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเศรธบบลำเบล 13 เศรธบบลำเบลใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำบนอซด อลำบน
อซดใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเอลนยลำคริม เอลนยลำคริมใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำซอรศ์ 14 อลำซอรศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อศลำ
โดก ศลำโดกใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่ออลำคริม อลำคริมใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเอลนอซด 15 เอลนอซดใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อเอ
เลอลำซลำรศ์ เอเลอลำซลำรศ์ใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อมนัทธลำน มนัทธลำนใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อยลำโคบ

มธ 1:16 จากนมัรนมมัทธริวกห็ไลขลทาดมับพงศตมาจนถทึงโยเซฟ ผซูข้เปห็นสามรีของนางมารรียต ยลำ
โคบใหผู้กลลำเนริดบธตรชสืริ่อโยเซฟ สลำมนของนลำงมลำรนยศ์ พระเยซซทนริ่เรนยกวต่ลำพระครริสตศ์กป็ทรงบนังเกริดมลำจลำก
นลำงมลำรนยศ์ เราควรหมายเหตรุไวข้วขามรีการเปลรีที่ยนวริธรีใชข้คทาพซูดตรงนรีร  โยเซฟไมขไดข้ใหม้กนาเนริดพระเยซซู 
คทาทรีที่แปลวขา ใหผู้กลลำเนริด (เกป็นนาโอ) เปห็นคทาทรีที่สพที่อถทึงบทบาทของผซูข้ชายในการสพบพมันธรุต มารรียตเปห็นผซูข้
คลอดพระเยซซู แตขโยเซฟไมขไดข้เปห็นผซูข้ใหม้กนาเนริดพระเยซซู เหห็นไดข้ชมัดวขามมัทธริวกทาลมังวางรากฐานความ
จรริงเรพที่องการประสซูตริจากหญริงพรหมจารรีซทึที่งจะถซูกเปริดเผยในขข้อ 23 กระนมัรน ขข้อเทห็จจรริงกห็ยมังอยซูข
เหมพอนเดริมทรีที่วขา มารรียตเปห็นผซูข้คลอดพระเยซซู แตขโยเซฟไมขไดข้เปห็นผซูข้ใหข้ก ทาเนริดพระองคต

ตรงนรีรคทาวขา พระครริสตต ปรากฏเปห็นครมัมัร งทรีที่สองในพระคมัมภรีรต ครมัร งแรกอยซูขในมมัทธริว 1:1 คทาทรีที่
แปลเชขนนมัรน (ครริสตอส) มรีความหมายตรงตมัววขา 'ผซูข้ไดข้รมับการเจริม' หรพอ 'พระเมสสริยาหต' ในความ
คริดของพวกยริวแลข้ว ผซูข้ไดข้รมับการเจริมกห็คพอกษมัตรริยตของอริสราเอล หรพอพระเมสสริยาหตนมั ที่นเอง คทาๆนรีร
ชวนใหข้เรานทึกถทึงวริธรีการเจริมกษมัตรริยตของพวกยริวเพพที่อเขข้ารมับตทาแหนขง ดมังนมัรนผซูข้ไดข้รมับการเจริมจทึงหมาย
ถทึงพระเยซซูผซูข้ทรงเปห็นกษมัตรริยตหรพอพระเมสสริยาหต ซทึที่งเปห็นกษมัตรริยตของอริสราเอลทรีที่มรีคทาสมัญญาไวข้มา
นานวขาจะเสดห็จมา มมัทธริวจทึงพยายามอยขางมากในการเขรียนลทาดมับพงศตพมันธรุตยาวเหยรียดเพพที่อทรีที่จะ
แสดงใหข้เหห็นถทึงการเปห็นทายาทกษมัตรริยตของพระเยซซูซทึที่งทรงสพบเชพรอสายมาจากกษมัตรริยตดาวริด

มธ 1:17 มมัทธริวจทึงหมายเหตรุไวข้อยขางนขาสนใจวขา ดนังนนันี้น ตนันี้งแตต่อนับรลำฮนัมลงมลำจนถถึง
ดลำวริดจถึงเปป็นสริบสนริ่ชนัริ่วคน และนนับตนันี้งแตต่ดลำวริดลงมลำจนถถึงตผู้องถซกกวลำดไปเปป็นเชลยยนังกรธงบลำบริโลน
เปป็นเวลลำ สริบสนริ่ชนัริ่วคน และนนับตนันี้งแตต่ตผู้องถซกกวลำดไปเปป็นเชลยยนังกรธงบลำบริโลนจนถถึงพระครริสตศ์เปป็น



สริบสนริ่ ชนัริ่วคน มรีสริบสรีที่ชมั ที่วอายรุคนไลขตมัรงแตขอมับราฮมัมจนถทึงดาวริด สริบสรีที่อายรุคนไลขตมัรงแตขดาวริดจนถทึงการก
วาดตข้อนไปยมังบาบริโลน และสริบสรีที่ชมั ที่วอายรุคนตมัรงแตขการกวาดตข้อนมาจนถทึงพระครริสตต นมั ที่นเทขากมับมรี
ทมัรงหมดสรีที่สริบสองชมั ที่วอายรุคน (อขาน Chronology of the Old Testament ของ Floyd Jones สทาหรมับ
รายละเอรียดทางคณริตศาสตรตเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับสรีที่สริบสองชมั ที่วอายรุคนทรีที่วขานรีร ) ปกตริแลข้วพระเจข้าทรง
กระททากริจตามลทาดมับเลขเจห็ด ในสรีที่สริบสองชมั ที่วอายรุคนนรีรมรีเจห็ดอยซูขหกชรุด นรีที่อาจสพที่อวขาเจห็ดชมั ที่วอายรุคนชรุด
สรุดทข้ายทรีที่เปห็นของพระครริสตตและอาณาจมักรทรีที่จะมาของพระองคตนมัรนยมังมาไมขถทึง นมัที่นอาจมาถทึงใน
ชขวงยรุคเจห็ดปรีเมพที่อพระเยซซูครริสตตจะทรงเปห็นกษมัตรริยตจรริงๆ นรีที่จทึงสพที่อวขาอาจมรีคนยริวเจห็ดชมั ที่วอายรุคนในวมัน
นมัรน

มธ 1:18 ตมัรงแตขตรงนรีร ไปจนจบบทนรีร  คพอ บมันททึกเกรีที่ยวกมับการประสซูตริของพระเยซซู
ครริสตต อรีกครมัร งทรีที่มมันถซูกเลขาจากมรุมมองของคนยริวและถซูกเขรียนเพพที่อใหข้คนยริวไดข้อขาน มมัทธริวจทึงเขรียน
วขา เรสืริ่องพระกลลำเนริดของพระเยซซครริสตศ์เปป็นดนังนนนี้ คสือมลำรนยศ์ผซผู้เปป็นมลำรดลำของพระเยซซนนันี้น เดริมโยเซฟ
ไดผู้สซต่ขอหมนันี้นกนันไวผู้แลผู้ว กต่อนทนริ่จะไดผู้อย ซต่กรินดผู้วยกนันกป็ปรลำกฏวต่ลำ มลำรนยศ์มนครรภศ์แลผู้วดผู้วยเดชพระ
วริญญลำณบรริสธทธริธ

เราเหห็นวขานางมารรียตไดข้ถซูก 'สซูขขอหมมัรนกมันไวข้' กมับโยเซฟแลข้วในตอนนมัรน อยขางไรกห็ตาม 
ธรรมเนรียมการหมมัรนของพวกยริวกห็ถพอวขาทมัรงสองคนไดข้แตขงงานกมันอยขางถซูกตข้องตามกฎหมายแลข้ว
แมข้จะไมขมรีการจมัดพริธรีสมรสกห็ตาม มมัทธริวกลขาวตขอไปวขา “กขอนทรีที่จะไดข้อยซูขกรินดข้วยกมัน” ในฐานะทรีที่
เปห็นคนยริวทรีที่ชอบธรรมและดทาเนรินตามทางของพระเจข้า พวกเขากห็ไมขไดข้มรีเพศสมัมพมันธตกมันกขอน
แตขงงาน ถทึงแมข้วขาพวกเขาไดข้หมมัรนกมันไวข้แลข้วกห็ตาม

กระนมัรน มารรียตกห็ “มรีครรภตแลข้วดข้วยเดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” มารรียตมรีครรภตไมขใชขเพราะโย
เซฟ แตขเปห็นมาจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ตรงนรีร เราเหห็นชมัดเจนถทึงการปฏริสนธริอยขางมหมัศจรรยตของ
พระเยซซูครริสตต พระองคตทรงถซูกใหข้ก ทาเนริดโดยพระเจข้า คพอ พระวริญญาณบรริสรุทธริธ

มธ 1:19 ลองคริดดซูถทึงความตกใจและความสมับสนทรีที่โยเซฟคงมรี แตต่โยเซฟสลำมนของ
เธอเปป็นคนชอบธรรม ไมต่พอใจทนริ่จะแพรต่งพรลำยควลำมเปป็นไปของเธอ หมลำยจะถอนหมนันี้นเสนยลนับ ๆ 
กขอนหนข้านมัรนเขาคริดวขาผซูข้ทรีที่จะเปห็นเจข้าสาวของเขานมัรนเปห็นคนบรริสรุทธริธ และเปห็นหญริงพรหมจารรี ตอน



นรีร โยเซฟมารซูข้วขานางตมัรงครรภตแลข้วและเดห็กในทข้องไมขไดข้เปห็นลซูกของเขา ภายใตข้บมัญญมัตริของยริว การ
ถอนหมมัรนกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ททาไดข้ในสถานการณตเชขนนมัรน อมันทรีที่จรริงแลข้ว ภายใตข้บมัญญมัตริของยริวเขา
สามารถพานางไปอยซูขตขอหนข้าสภาซานเฮดรรินและตมัรงขข้อหานางวขาเลขนชซูข้กห็ไดข้ โทษของนางกห็คพอ 
ความตาย (การหมมัรนกห็ถพอวขาเปห็นการแตขงงานแลข้วภายใตข้บมัญญมัตริของยริว) แตขโยเซฟเปห็นคนชอบ
ธรรมและนรีที่กห็สพที่อดข้วยวขาเขาเปห็นคนมรีใจเมตตา แทนทรีที่จะททาใหข้นางไดข้รมับความอมัปยศตขอหนข้า
ธารกทานมัลโดยตมัรงขข้อหานาง เขากลมับคริดทรีที่จะหยขานางอยขางเงรียบๆ เขาคงรซูข้สทึกหนมักใจและเครรียด
อยขางมากแนขนอน เราคงไดข้แตขจรินตนาการบทสนทนาทรีที่เกริดขทึรนระหวขางเขาและมารรียตในตอนนมัรน 
มารรียตทราบแลข้ววขาเกริดอะไรขทึรนกมับตมัวเอง (ลซูกา 1:30-35) แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาโยเซฟไมขเชพที่อนาง

มธ 1:20 แตต่เมสืริ่อโยเซฟยนังคริดในเรสืริ่องนนนี้อยซต่ ดซเถริด มนทซตสวรรคศ์ขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ 
มลำปรลำกฏแกต่โยเซฟในควลำมฝนันวต่ลำ “โยเซฟ บธตรดลำวริด อยต่ลำกลนัวทนริ่จะรนับมลำรนยศ์มลำเปป็นภรรยลำของ
เจผู้ลำเลย เพรลำะวต่ลำผซผู้ซถึริ่งปฏริสนธริในครรภศ์ของเธอเปป็นโดยเดชพระวริญญลำณบรริสธทธริธ ขณะทรีที่เขากทาลมัง
ใครขครวญเรพที่องทมัรงหมดนรีรอยซูข ทซูตสวรรคตขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้ากห็ปรากฏแกขเขาในความฝมันและ
กลขาววขา “โยเซฟ บรุตรดาวริด อยขากลมัวทรีที่จะรมับมารรียตมาเปห็นภรรยาของเจข้าเลย เพราะวขาผซูข้ซทึที่งปฏริสนธริ
ในครรภตของเธอเปห็นโดยเดชพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ”

คทาทรีที่แปลวขา ปฏริสนธริ (เกป็นนาโอ) เปห็นคทากรรีกคทาเดรียวกมับทรีที่ถซูกแปลเปห็น ใหม้กนาเนริด ในขข้อ 16
อรีกครมัร งทรีที่นรีที่เปห็นคทาทรีที่สพที่อถทึงการปฏริสนธริของผถูม้ชาย นางตมัรงครรภตโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ดมังนมัรนการ
ปฏริสนธริของมารรียตจทึงเปห็นมาโดยพระวริญญาณของพระเจข้า ทรีที่นขาสนใจอรีกกห็คพอวขา “ทซูตสวรรคตของ
องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า” เรรียกโยเซฟวขา “บรุตรดาวริด” โยเซฟคงไมขเคยคริดถทึงตมัวเองในแงขนมัรนบขอยนมัก 
อยขางไรกห็ตาม พระเจข้าคงกทาลมังเตพอนความจทาโยเซฟถทึงการเปห็นเชพรอสายกษมัตรริยตของเขาขณะทรีที่เขารซูข้
วขาเขาจะไดข้เปห็นพขอเลรีรยงของพระบรุตรของพระเจข้า ทซูตสวรรคตทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร ไมขปรากฏชพที่อ เขา
อาจเปห็นคนเดรียวกมับทรีที่มาแจข้งขขาวใหข้นางมารรียตทราบในลซูกา 1:26 กห็ไดข้ ซทึที่งกห็คพอ กาเบรรียล

มธ 1:21 ทซูตสวรรคตองคตนรีร จทึงประกาศวขา และเธอจะประสซตริบธตรชลำย และเจผู้ลำจะ
เรนยกนลำมของทต่ลำนวต่ลำ เยซซ ชพที่อ เยซถู จรริงๆแลข้วแปลวขา 'ผซูข้ชขวยใหข้รอด' อยขางไรกห็ตาม กห็มรีความหมาย
ตรงตมัววขา 'พระเยโฮวาหตทรงเปห็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด' หรพอ 'องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงเปห็นความรอด' 



มมันมรีทรีที่มาจากคทาในพระคมัมภรีรตเดริมวขา เยโฮชถูวา ซทึที่งปกตริแลข้วแปลวขา 'โยชซูวา' (นรีที่สพที่อชมัดเจนวขาพระ
เยซซูครริสตตทรงเปห็นองคตเดรียวกมับพระเยโฮวาหตในพระคมัมภรีรตเดริม) ทซูตสวรรคตองคตนรีรกลขาวตขอไปอรีกวขา
"เพรลำะวต่ลำทต่ลำนจะโปรดชต่วยชนชลำตริของทต่ลำนใหผู้รอดจลำกควลำมผริดบลำปของเขลำทนันี้งหลลำย” จรุด
ประสงคตของการเสดห็จมาของพระครริสตตกห็ถซูกแสดงในการแจข้งขขาวเกรีที่ยวกมับการปฏริสนธริของ
พระองคตใหข้โยเซฟทราบ พระองคตเสดห็จมาเพพที่อแสวงหาและชขวยผซูข้ทรีที่หลงหายใหข้รอด เราสมังเกต
เหห็นอรีกวขาทซูตสวรรคตองคตนรีรสมัที่งใหข้โยเซฟตมัรงชพที่อบรุตรของมารรียต ในฐานะเปห็นหมัวหนข้าครอบครมัวใหมข
นรีร  โยเซฟกห็ททาตามทรีที่ถซูกสมัที่ง ดซู ขข้อ 25

มธ 1:22-23 ตรงนรีร เรากห็มาถทึงทรีที่หนทึที่งจากหลายทรีที่ในหนมังสพอมมัทธริวทรีที่เขายกคทาพซูดจากพระ
คมัมภรีรตเดริมโดยตรง (ในหนมังสพอมมัทธริว มรีการยกขข้อความจากพระคมัมภรีรตเดริมโดยเฉลรีที่ยแลข้วคพอ หนทึที่ง
ครมัร งตขอหนทึที่งบท) บนัดนนนี้บรรดลำสริริ่งเหลต่ลำนนนี้เกริดขถึนี้นเพสืริ่อจะใหผู้สลลำเรป็จตลำมคลลำตรนัสขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ
โดยศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ 23 ‘ดซเถริด หญริงพรหมจลำรนคนหนถึริ่งจะตนันี้งครรภศ์ และจะคลอดบธตรชลำยคน
หนถึริ่ง และเขลำจะเรนยกนลำมของทต่ลำนวต่ลำ อริมมลำนซเอล ซถึริ่งแปลวต่ลำ พระเจผู้ลำทรงอยซต่กนับเรลำ’ ขข้อความนรีรยก
มาจากอริสยาหต 7:14

อริสยาหตพยากรณตไวข้วขาสมักวมันหนทึที่งหญริงพรหมจารทคนหนซที่งจะคลอดพระเมสสริยาหต นรีที่
เปห็นการททาใหข้คทาพยากรณตนมัรนสทาเรห็จจรริงๆ การปฏริเสธคทาสอนเรพที่องการประสซูตริจากหญริงพรหมจารรี
ของพระเยซซูครริสตต(เหมพอนอยขางทรีที่พวกแนวคริดเสรรีสขวนใหญขกระททา) กห็เทขากมับเปห็นการปฏริเสธคทา
กลขาวทรีที่ชมัดเจนของพระวจนะของพระเจข้า รวมถทึงหลมักฐานแวดลข้อมอพที่นๆดข้วยซทึที่งสนมับสนรุนเรพที่องดมัง
กลขาว

ขข้อพระคมัมภรีรตทรีที่ยกมานรีรกลขาวลขวงหนข้าถทึงการทรีที่ “เขาจะเรรียกนามของทขานวขา อริมมานซูเอล” 
เราควรหมายเหตรุไวข้วขามารรียตและโยเซฟไมขไดข้ถซูกสมัที่งใหข้ตมัรงชพที่อพระองคตวขาอริมมานซูเอล แตขพวกเขาไดข้
รมับคทาสมัที่งใหข้ตมัรงชพที่อพระองคตวขาเยซซู แตขคนอชที่นๆจะเรรียกพระองคตวขาอริมมานซูเอลเพพที่อททาใหข้คทาพยากรณต
ในพระคมัมภรีรตเดริมสทาเรห็จ ชพที่ออริมมานถูเอล ในภาษาฮรีบรซูมรีความหมายตรงตมัววขา “พระเจข้าทรงอยซูขกมับ
เรา” เหมพอนทรีที่มมัทธริวไดข้เขรียนไวข้แลข้ว

มธ 1:24-25 ดข้วยเหตรุนรีร  ครนันี้นโยเซฟตสืริ่นขถึนี้นกป็กระทลลำตลำมคลลำซถึริ่งทซตสวรรคศ์ขององคศ์พระผซผู้



เปป็นเจผู้ลำสนัริ่งเขลำนนันี้น คสือไดผู้รนับมลำรนยศ์มลำเปป็นภรรยลำ โยเซฟไมขเสรียเวลาเลย เขาททาตามทรีที่ถซูกสมัที่งใหข้ททา
และรมับนางมาเปห็นภรรยาของเขา เพพที่อรมักษาความจรริงแทข้ของการประสซูตริจากหญริงพรหมจารรีของ
พระครริสตต 25 แตต่มริไดผู้รต่วมรซผู้กนับเธอจนประสซตริบธตรชลำยหนัวปนแลผู้ว กลขาวงขายๆกห็คพอ โยเซฟไมขไดข้รขวม
หลมับนอนกมับมารรียตจนกวขานางคลอดพระเยซซูแลข้ว  และโยเซฟเรนยกนลำมของบธตรนนันี้นวต่ลำ เยซซ ตามทรีที่
ทซูตสวรรคตองคตนมัรนสมัที่ง เหห็นไดข้ชมัดวขาโยเซฟเปห็นคนชอบธรรมและดทาเนรินตามทางของพระเจข้าจรริงๆ
โดยเหห็นไดข้จากการทรีที่เขาเชพที่อฟมังคทาบมัญชาตขางๆของพระเจข้า

******
ภนำพรวมของมนัทธธิว 2: บทททที่เราคคุม้นเคยนทนี้เปป็นเรชที่องททที่มมักเลข่าในเทศกาลครริสตมาส มมันมท

เนชนี้อหาเกทที่ยวกมับการมาของพวกนมักปราชญต การททที่เฮโรดสมัที่งประหารเดป็ก และการททที่ครอบครมัวของ
พระเยซถูหนทเขม้าไปในอทยริปตต ประเดป็นหลมักของบทนทนี้คชอ การเสดป็จมาของกษมัตรริยตของพวกยริว เฮ
โรดเขม้าใจเรชที่องนทนี้ดทเขาจซงรทบลงมชอ

มธ 2:1 ครนันี้นพระเยซซไดผู้ทรงบนังเกริดทนริ่บผู้ลำนเบธเลเฮมแควผู้นยซเดนยในรนัชกลำลของ
กษนัตรริยศ์เฮ โรด ดซเถริด มนพวกนนักปรลำชญศ์จลำกทริศตะวนันออกมลำยนังกรธงเยรซซลำเลป็ม พระเยซซูทรงประสซู
ตริในเบธเลเฮมในชขวงปรีหลมังๆของรมัชกาลของเฮโรดมหาราช เฮโรดเปห็นผซูข้นทาทรีที่มรีอทานาจมากและ
เหรีร ยมโหดซทึที่งปกครองแควข้นยซูเดรียซทึที่งตกอยซู ขในอทานาจของโรม และเปห็นไปไดข้ทรีที่วขาเฮโรดเสรียชรีวริต
หลมังจากทรีที่พระเยซซูประสซูตริไดข้ไมขนาน มมัทธริวกลขาวถทึง “พวกนมักปราชญตจากทริศตะวมันออก” คน
เหลขานรีรนขาจะเปห็นผซูข้ทรีที่ชาวบาบริโลนถพอวขาเปห็นพวกนมักดาราศาสตรต แพทยต หรพอธรรมาจารยต เพราะคทา
ทรีที่แปลวขา พวกนนักปรลำชญศ์ (มากอส) เปห็นคทาของบาบริโลนหรพอไมขกห็ของเปอรตเซรีย มมันจทึงเปห็นไปไดข้
วขาคนเหลขานรีรมาจากดรินแดนดมังกลขาว นมัที่นเปห็นไปไดข้เพราะวขาพวกเขานขาจะรซูข้จมักพระคมัมภรีรตของคน
ฮรีบรซู พวกยริวจทานวนมหาศาลเคยอยซู ขในพพรนทรีที่ดมังกลขาวเปห็นเวลาหลายรข้อยปรีซทึที่งเปห็นผลสพบเนพที่องจาก
การถซูกกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยมังกรรุงบาบริโลน

มรีการคาดเดาไปตขางๆนานาเกรีที่ยวกมับวขานมักปราชญตเหลขานรีร เหห็นดาวนมัรนตอนไหน บางคนคริด
วขามมันเปห็นเวลาหลายปรีกขอนหนข้านมัรนเพราะระยะเวลาทรีที่พวกเขาตข้องใชข้ในการเดรินทางมายมังประเทศ
อริสราเอล อยขางไรกห็ตาม พวกเขาคงใชข้เวลาแคขหนทึที่งเดพอนหรพอประมาณนมัรนเพพที่อทรีที่จะเดรินทางจาก



บรริเวณอขาวเปอรตเซรียมาจนถทึงกรรุงเยรซูซาเลห็มถทึงแมข้พวกเขาจะเดรินเทข้ามากห็ตาม อรีกเบาะแสหนทึที่งกห็คพอ 
การประหารเดห็กทารกตมัรงแตขอายรุสองขวบลงมา ตามทรีที่มรีบอกไวข้ใน 2:16 อาจเปห็นไปไดข้วขานมัก
ปราชญตเหลขานรีร เหห็นดาวดวงนมัรนกขอนการมาถทึงยมังกรรุงเยรซูซาเลห็มของพวกเขาเปห็นเวลาสองปรี พวก
คนสมมัยโบราณเปห็นนมักดาราศาสตรตทรีที่ชทที่าชองและครุข้นเคยก มับทข้องฟข้ายามคทที่าคพนเปห็นอยขางดรี ดาวดวง
ใหมขทรีที่สของสวขางจทึงเปห็นอะไรทรีที่ควรคขาแกขการตรวจสอบ พวกเขาคงพรินริจพริจารณาดาวดวงนมัรนและ
สพบสาวเกรีที่ยวกมับมมันจนไดข้ขข้อสรรุปวขามมันเปห็นการททาใหข้ก มันดารวริถรี 24:17 สทาเรห็จ ดข้วยเหตรุนรีร เราจทึงอาจ
สรรุปไดข้วขาพระเยซซูคงมรีอายรุไดข้สองปรีตอนทรีที่พวกเขามาถทึง

มธ 2:2 ใหข้เราสมังเกตวขาพวกเขาถลำมวต่ลำ “กธมลำรทนริ่บนังเกริดมลำเปป็นกษนัตรริยศ์ของชนชลำตริ
ยริวนนันี้นอยซต่ทนริ่ไหน เรลำไดผู้เหป็นดลำวของทต่ลำนปรลำกฏขถึนี้นในทริศตะวนันออก เรลำจถึงมลำหวนังจะนมนัสกลำร
ทต่ลำน” เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขารซูข้จมักคทาพยากรณตในกมันดารวริถรี 24:17 ในขข้อนมัรนมรีคทาพยากรณตไวข้วขาสมัก
วมันหนทึที่งกษมัตรริยตผซูข้ยริที่งใหญขจะปรากฏตมัวจากชนชาตริอริสราเอล ผซูข้ซทึที่งจะไมขเพรียงตรีโมอมับเทขานมัรน แตขจะตรี
พวกลซูกหลานของเสทดข้วย เสทกห็คพอบรุตรชายคนทรีที่สามของอาดมัมและเปห็นผซูข้ใหข้ก ทาเนริดวงศตวานทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าในสมมัยโบราณ เหห็นไดข้ชมัดวขาคทาพยากรณตในกมันดารวริถรีนรีร กลขาววขา 
กษมัตรริยตของอริสราเอลทรีที่จะเสดห็จมานมัรนจะครอบครองมนรุษยชาตริทมัรงปวง (นมัที่นคพอ โลก) โดยยกชซู
บรรดาคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าและททาลายบรรดาคนทรีที่ไมขเอาพระเจข้า นมัที่นจะเกริดขทึรนจรริง
ในยรุคพมันปรี

สมัญลมักษณตทรีที่แสดงวขาคทาพยากรณตนรีร จะเกริดขทึรนจรริงกห็คพอ ดาวดวงหนทึที่งทรีที่ปรากฏขทึรนออกมา
จากยาโคบ (ดรินแดนของอริสราเอล) พวกนมักดาราศาสตรตและพวกโหราจารยตในดรินแดนตะวมัน
ออกกลางสมมัยโบราณรซูข้จมักเกรีที่ยวกมับดวงดาวในทข้องฟข้าเปห็นอยขางดรี พวกเขาไดข้ททาแผนทรีที่ดวงดาวมา
เปห็นเวลาหลายรข้อยปรีและศทึกษาเกรีที่ยวกมับดวงดาวอยขางขมรีขมมัน เมพที่อดาวอมันแปลกประหลาดดวงนรีร
(ซทึที่งคงมรีขนาดใหญขโตมหทึมาอยขางแนขนอน) ปรากฏขทึรนทางทริศตะวมันตก พวกเขากห็ตกใจมากๆ 
พระเจข้าทรงททาใหข้แนขใจวขามรีนมักปราชญตบางคนในพวกเขาทรีที่รซูข้จมักคทาพยากรณตดมังกลขาวในหนมังสพอ
กมันดารวริถรี พวกเขาเหห็นวขาพระองคตผซูข้ทรงเปห็นจอมกษมัตรริยตไดข้ทรงประสซูตริแลข้ว พวกเขาจทึงเรริที่มออก
เดรินทางไปยมังกรรุงเยรซูซาเลห็มเพพที่อทรีที่จะนมมัสการพระองคต 



มธ 2:3 นรีที่เปห็นขขาวสทาหรมับเฮโรด กษมัตรริยตผซูข้ทรงอทานาจซทึที่งรมักษาการแทนชาวโรมมัน 
ครนันี้นกษนัตรริยศ์เฮโรดไดผู้ยรินดนังนนันี้นแลผู้ว ทต่ลำนกป็วธต่นวลำยพระทนัย ทนันี้งชลำวกรธงเยรซซลำเลป็มกป็พลอยวธต่นวลำยใจ
ไปกนับทต่ลำนดผู้วย แตขแหลขงขข้อมซูลทรีที่นขาเชพที่อถพอกห็สนมับสนรุนสริที่งทรีที่เขาไดข้ยริน มมันจทึงททาใหข้เฮโรดตข้องใสขใจ
เรพที่องนรีรอยขางจรริงจมัง

มธ 2:4 แลผู้วทต่ลำนใหผู้ประชธมบรรดลำปธโรหริตใหญต่กนับพวกธรรมลำจลำรยศ์ของประชลำชน
ตรนัสถลำมเขลำวต่ลำ พระครริสตศ์นนันี้นจะบนังเกริดแหต่งใด เฮโรดจทึง “ใหข้ประชรุมบรรดาปรุโรหริตใหญขกมับพวก
ธรรมาจารยตของประชาชน ถามเขาวขา พระครริสตตนมัรนจะบมังเกริดแหขงใด” นรีที่บขงบอกวขาเขานขาจะรซูข้วขาผซูข้
ทรีที่ทรงประสซูตริมานรีร จะกขอใหข้เกริดผลกระทบอะไรตขอเขาบข้าง

มธ 2:5-6 ปรุโรหริตและพวกธรรมาจารยตจทึงบอกเขาวขา เขลำทซลทต่ลำนวต่ลำ “ทนริ่บผู้ลำนเบธเล
เฮมแควผู้นยซเดนย เพรลำะวต่ลำศลำสดลำพยลำกรณศ์ไดผู้เขนยนไวผู้ดนังนนนี้วต่ลำ 6 ‘บผู้ลำนเบธเลเฮมในแผต่นดรินยซเดนย จะ
เปป็นบผู้ลำนเลป็กนผู้อยทนริ่สธดทต่ลำมกลลำงบรรดลำผซผู้ครอบครองของยซเดนยกป็หลำมริไดผู้ เพรลำะวต่ลำเจผู้ลำนลำยคนหนถึริ่ง
จะออกมลำจลำกทต่ลำน ผซผู้ซถึริ่งจะปกครองอริสรลำเอลชนชลำตริของเรลำ’” ใหข้เราสมังเกตคทาพซูดทรีที่วขา “เขรียนไวข้
ดมังนรีร วขา” (วลรีนรีรแปลจาก เกะกราพไท และอยซูขในรซูปบรุรรุษทรีที่สาม สมบซูรณตกาล และประธานถซูก
กระททา นรีที่สพที่อวขาคทาพซูดทรีที่ถซูกยกมานรีร ไดข้ถซูกเขรียนไวข้แลข้วและยมังถซูกเขรียนตขอไป ซทึที่งสพที่อถทึงการเกห็บรมักษา
พระวจนะของพระเจข้า) มมันเปห็นขข้อทรีที่ยกมาจากพระคมัมภรีรตเดริมอรีกขข้อหนทึที่ง เราจะพบเหห็นการยกขข้อ
พระคมัมภรีรตจากพระคมัมภรีรตเดริมแบบนรีรหลายครมัร งตลอดหนมังสพอมมัทธริว มมัทธริวตมัรงใจทรีที่จะจซูงใจผซูข้อขานทรีที่
เปห็นยริวใหข้เชพที่อวขาพระคมัมภรีรตของพวกเขานมัรนสทาเรห็จแลข้วเกรีที่ยวกมับตมัวตนของพระเยซซูครริสตต ขข้อทรีที่ยกมา
นรีรมาจากมรีคาหต 5:2

มธ 2:7 ดข้วยเหตรุนรีร  แลผู้วเฮโรดจถึงเชริญพวกนนักปรลำชญศ์เขผู้ลำมลำเปป็นกลำรลนับ สอบถลำม
เขลำอยต่ลำงถผู้วนถนริ่ถถึงเวลลำทนริ่ดลำวนนันี้นไดผู้ปรลำกฏขถึนี้น การทรีที่เฮโรดถามพวกเขาวขาดาวนมัรนปรากฏเมพที่อไร 
เมพที่อนทามาพริจารณารขวมกมับคทาสมัที่งของเขาทรีที่ใหข้ฆขาเดห็กทรุกคนอายรุตมัรงแตขสองขวบลงมาในเบธเลเฮม กห็
บขงชรีรวขานมักปราชญตพวกนรีรอาจไดข้เหห็นดาวนมัรนเปห็นครมัร งแรกเมพที่อสองปรีกขอนหนข้านมัรน เราททาไดข้เพรียง
คาดเดาวขาดาวนมัรนปรากฏขทึรนในตอนทรีที่พระครริสตตประสซูตริหรพอไมข หรพอพระเจข้าทรงใหข้ดาวนมัรน
ปรากฏขทึรนบนทข้องฟข้ากขอนการประสซูตริของพระองคตเพพที่อประกาศถทึงการเสดห็จมาของพระองคต ไมข



วขาจะในกรณรีใด นมักปราชญตเหลขานรีร กห็ใครขครวญเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีรมาพมักใหญขๆแลข้ว พวกเขาจทึงเดริน
ทางมายมังกรรุงเยรซูซาเลห็ม ดซูเหมพอนวขาชขวงเวลาทมัรงหมดนรีร จะกรินเวลาหลายปรีทรีเดรียว

มธ 2:8 เฮโรดจทึงไดผู้ใหผู้พวกนนักปรลำชญศ์ไปยนังบผู้ลำนเบธเลเฮมสนัริ่งวต่ลำ “จงไปคผู้นหลำ
กธมลำรนนันี้นอยต่ลำงถนริ่ถผู้วนกนันเถริด เมสืริ่อพบแลผู้วจงกลนับมลำแจผู้งแกต่เรลำ เพสืริ่อเรลำจะไดผู้ไปนมนัสกลำรทต่ลำนดผู้วย” 
เราเหห็นไดข้ชมัดถทึงการตรีสองหนข้าและความขรีรอริจฉาของเฮโรด ถทึงแมข้วขาเขาเปห็นผซูข้ใหญขทรีที่สซูงอายรุแลข้ว 
แตขเขากห็ขรีรอริจฉาเหลพอเกริน นอกจากนรีร  ตามทรีที่ขข้อพระคมัมภรีรตจะเปริดเผยใหข้เหห็น เฮโรดไมขมรีความ
กระดากใจเลยในการทรีที่จะก ทาจมัดพระเยซซู วริวรณต 12:3-4 กลขาวชมัดเจนวขา จรริงๆแลข้วซาตานกห็อยซูขเบพรอง
หลมังการกระททาอมันชมั ที่วรข้ายนรีร  นอกจากนรีร  พญามารเองกห็ดซูเหมพอนพรข้อมทรีที่จะก ทาจมัดพระครริสตตผซูข้ทรง
เปห็นทารกทมันทรีทรีที่พระองคตประสซูตริ ตามทรีที่วริวรณต 12:4 ไดข้กลขาวไวข้

มธ 2:9-10 ดมังนมัรน เมพที่อพวกนมักปราชญตไดข้ฟมังกษมัตรริยตแลข้ว เขลำกป็ไดผู้ลลำไป และดซเถริด ดลำว
ซถึริ่งเขลำไดผู้เหป็นในทริศตะวนันออกนนันี้นกป็ไดผู้นลลำหนผู้ลำเขลำไป จนมลำหยธดอยซต่เหนสือสถลำนทนริ่ทนริ่ก ธมลำรอยซต่นนันี้น 10
เมสืริ่อพวกนนักปรลำชญศ์ไดผู้เหป็นดลำวนนันี้นแลผู้ว เขลำกป็มนควลำมชสืริ่นชมยรินดนยริริ่งนนัก

นรีที่เปห็นการอมัศจรรยตทรีที่ปรากฏชมัดเจนของพระเจข้า ดซูเหมพอนวขา เดริมทรีดาวนมัรนกห็ปรากฏใน
ทข้องฟข้าเหมพอนกมับดาวอพที่นๆทมั ที่วไป แตขพอถทึงตอนนรีร  เมพที่อพวกนมักปราชญตเดรินทางระยะสมัรนๆจากกรรุง
เยรซูซาเลห็มไปยมังบข้านเบธเลเฮม ดาวนมัรนกห็ปรากฏอรีกครมัร ง โดยนขาจะอยซูขระดมับยอดตข้นไมข้และนทาพา
พวกเขาไปยมังสถานทรีที่ๆกรุมารอยซู ขนมัรน นขาสมังเกตวขาคทาทรีที่แปลวขา กธมลำร คพอ ไพดทออน มมันไมขใชขคทาทรีที่
ปกตริแลข้วแปลวขา ‘ทารก’ หรพอ ‘เดห็กอขอน’ (บเระฟอส) เหมพอนกมับใน ลซูกา 2:12 นรีที่สพที่อวขาเมพที่อนมัก
ปราชญตเหลขานมัรนไปถทึงทรีที่นมั ที่น พระเยซซูกห็ไมขไดข้เปห็นเดห็กทารกแรกเกริดอรีกตขอไปแลข้ว

มธ 2:11 ใหข้เราสมังเกตวขา ครนันี้นพวกเขลำเขผู้ลำไปในบผู้ลำนกป็พบกธมลำรกนับนลำงมลำรนยศ์มลำรดลำ 
จถึงกรลำบถวลำยนมนัสกลำรกธมลำรนนันี้น แลผู้วเปริดหนบหยริบทรนัพยศ์ของเขลำออกมลำถวลำยแดต่กธมลำรเปป็นเครสืริ่อง
บรรณลำกลำร คสือ ทองคลลำ กลลำยลำน และมดยอบ เหห็นไดข้ชมัดวขาเมพที่อนมักปราชญตเหลขานมัรนมาถทึงครอบครมัว
ทรีที่บรริสรุทธริธ นรีร  ตอนนรีรพวกเขาอยซูขในบข้านและไมขไดข้อยซูขในคอกสมัตวตแลข้ว เพราะรซูข้วขาพวกเขาไดข้มาพบ
เจอใคร พวกเขากห็ “กราบถวายนมมัสการกรุมารนมัรน” ถทึงแมข้พระคมัมภรีรตไมขไดข้บอกเราวขามรีนมักปราชญต
กรีที่คนทรีที่มานมัรน แตขเพราะมรีการถวายเครพที่องบรรณาการสามอยขาง คนจทึงสมันนริษฐานกมันวขามรีนมัก



ปราชญตสามคน อยขางไรกห็ตาม นมัที่นกห็เปห็นเพรียงการสมันนริษฐาน เราควรหมายเหตรุดข้วยวขาการถวายแดข
พระองคตผซูข้เปห็นกษมัตรริยตกห็เปห็นสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับการนมมัสการของพวกเขาโดยตรง

มรีการคาดเดาไปตขางๆนานาเกรีที่ยวกมับความหมายของเครพที่องบรรณาการทมัรงสาม ทองคนามรีคขา
มากอยขางชมัดเจนและเปห็นสกรุลเงรินสทาหรมับเหลขากษมัตรริยต กนายาน เปห็นเครพที่องหอมทรีที่มรีราคาแพง มมันใชข้
ในการนมมัสการทรีที่พระวริหารของพวกยริว (เลวรีนริตริ 24:7) มมันจทึงมรีความสมัมพมันธตก มับตทาแหนขงปรุโรหริต 
มดยอบ เปห็นนทราหอมราคาแพงทรีที่คนใชข้กมันในตะวมันออกกลาง ในพระคมัมภรีรตเดริม มมันเปห็นสขวนผสม
หลมักในนทรามมันเจริมอมันบรริสรุทธริธ ซทึที่งมรีสมัที่งไวข้ในอพยพ 30:23-25 นทรามมันดมังกลขาวถซูกใชข้เพพที่อเจริมบรรดาผซูข้
พยากรณต ดมังนมัรน เราจทึงอาจสรรุปไดข้วขาเครพที่องบรรณาการทมัรงสามนรีร เปห็นสมัญลมักษณตแสดงถทึงหนข้าทรีที่
สามประการของพระครริสตตในฐานะผซูข้พยากรณต ปรุโรหริต และกษมัตรริยต มดยอบยมังเปห็นสขวนผสม
หนทึที่งทรีที่พวกยริวใชข้เพพที่ออาบศพคนตายดข้วย ดมังนมัรน มมันจทึงอาจสพที่อความหมายในเชริงพยากรณตถทึงการ
สริรนพระชนมตของพระครริสตต (ยอหตน 19:39)

มธ 2:12 มมัทธริวเขรียนตขอไปวขา และพวกนนักปรลำชญศ์ไดผู้ยรินคลลำเตสือนจลำกพระเจผู้ลำใน
ควลำมฝนัน มริใหผู้กลนับไปเฝผู้ลำเฮโรด เขลำจถึงกลนับไปยนังบผู้ลำนเมสืองของตนทลำงอสืริ่น พระเจข้าทรงเตพอนนมัก
ปราชญตเหลขานรีร ใหข้ทราบถทึงความโหดรข้ายทรีที่จะเกริดขทึรนของเฮโรด พวกเขาจทึงกลมับไปบข้านเมพองของ
ตนทางอพที่น 

มธ 2:13-14 พระเจข้าจทึงทรงพริทมักษตรมักษาพระบรุตรของพระองคตโดยการเตพอนพวกเขาใหข้
หนรีไปยมังอรียริปตต ครนันี้นเขลำไปแลผู้ว ดซเถริด ทซตสวรรคศ์ขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำไดผู้มลำปรลำกฏแกต่โยเซฟใน
ควลำมฝนันแลผู้วบอกวต่ลำ "จงลธกขถึนี้นพลำกธมลำรกนับมลำรดลำหนนไปประเทศอนยริปตศ์ และคอยอยซต่ทนริ่นนัริ่นจนกวต่ลำ
เรลำจะบอกเจผู้ลำ เพรลำะวต่ลำเฮโรดจะแสวงหลำกธมลำรเพสืริ่อจะประหลำรชนวริตเสนย" 14 ในเวลลำกลลำงคสืนโย
เซฟจถึงลธกขถึนี้นพลำกธมลำรกนับมลำรดลำไปยนังประเทศอนยริปตศ์ ประวมัตริศาสตรตของเฮโรดมหาราชแสดงใหข้
เหห็นวขาเขาเปห็นคนวริตกจรริต เขาไดข้กข้าวขทึรนเรพองอทานาจโดยการเหยรียบยทที่าศพของเหลขาคซูขอรริ คซูขแขขง 
และครอบครมัวของเขา เขาถทึงขนาดฆขาภรรยาของตมัวเองดข้วยซทราเพราะเชพที่อวขานางคริดรข้ายตขอเขา เขา
จทึงมรีความกลมัวตลอดเวลาวขาจะถซูกทรยศและถซูกโคขนอทานาจโดยทรุกคนทรีที่อยซู ขรอบขข้างเขา ดมังนมัรน จทึง



ไมขแปลกทรีที่เขาจะสมัที่งฆขาเดห็กทารกทรุกคนทรีที่อยซูขในและรอบๆเบธเลเฮมถข้าเขาเชพที่อวขาคซูขแขขงไดข้ถพอ
กทาเนริดขทึรนมาแลข้ว

พระเจข้าจทึงทรงเตพอนโยเซฟและมารรียตผขานทางทซูตสวรรคตองคตหนทึที่งในความฝมันใหข้หนรีไปยมัง
อรียริปตตพรข้อมกมับกรุมารนมัรน เราเหห็นถทึงความเรขงดขวนตรงทรีที่วขาพวกเขาออกเดรินทางตอนกลางคพน โดย
เหห็นไดข้ชมัดวขาในคพนนมัรนเลย

มธ 2:15 และไดผู้อยซต่ทนริ่นนัริ่นจนเฮโรดสรินี้นพระชนมศ์ ทนันี้งนนนี้เกริดขถึนี้นเพสืริ่อจะใหผู้สลลำเรป็จตลำมพ
ระวจนะขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำซถึริ่งไดผู้ตรนัสไวผู้โดยศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ `เรลำไดผู้เรนยกบธตรชลำยของเรลำ
ออกมลำจลำกประเทศอนยริปตศ์' ครอบครมัวใหมขนรีร จทึง “อยซูขทรีที่นมัที่นจนเฮโรดสริรนพระชนมต” อรีกครมัร งทรีที่พระ
คมัมภรีรตสทาเรห็จและถซูกกลขาวเชขนนมัรน นรีที่เปห็นการททาใหข้โฮเชยา 11:1 สทาเรห็จทรีที่วขา “ทมัรงนรีร เกริดขทึรนเพพที่อจะใหข้
สทาเรห็จตามพระวจนะขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าซทึที่งไดข้ตรมัสไวข้โดยศาสดาพยากรณตวขา `เราไดข้เรรียกบรุตร
ชายของเราออกมาจากประเทศอรียริปตต'” ดซูเหมพอนจะปรากฏชมัดเจนวขา การทรีที่พระเจข้าทรงชขวย
อริสราเอลใหข้พข้นจากอรียริปตตตามทรีที่มรีบมันททึกไวข้ในหนมังสพออพยพนมัรนเปห็นแบบทรีที่แสดงถทึงพระครริสตต 
โฮเชยา 11:1 กลขาวชมัดเจนถทึงอริสราเอลในบรริบทของมมัน อยขางไรกห็ตาม พระวริญญาณบรริสรุทธริธ กห็ทรง
เปริดเผยใหข้มมัทธริวทราบวขา พระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ทรีที่ททาใหข้คทาพยากรณตนมัรนในพระคมัมภรีรตเดริมสทาเรห็จ ดข้วย
เหตรุนรีร  คทาพยากรณตอรีกขข้อเกรีที่ยวกมับองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงสทาเรห็จ แมข้กระทมั ที่งในขณะทรีที่พระองคต
ยมังทรงเปห็นเดห็กทารกกห็ตาม

มธ 2:16 มมัทธริวกลขาวตขอไปวขา ครนันี้นเฮโรดเหป็นวต่ลำพวกนนักปรลำชญศ์หลอกทต่ลำน กป็กรรินี้ว
โกรธยริริ่งนนัก จถึงใชผู้คนไปฆต่ลำเดป็กทนันี้งหมดในบผู้ลำนเบธเลเฮมและทนริ่ใกลผู้เคนยงทนันี้งสรินี้น ตนันี้งแตต่อลำยธสองขวบ
ลงมลำ ซถึริ่งพอดนกนับเวลลำทนริ่ทต่ลำนไดผู้ถลำมพวกนนักปรลำชญศ์อยต่ลำงถผู้วนถนริ่นนันี้น การทรีที่เฮโรดสมัที่งประหารเดห็กๆ
อายรุตมัรงแตขสองขวบลงมากห็บอกเปห็นนมัยวขา พวกนมักปราชญตนมัรนไดข้เหห็นดาวนมัรนเปห็นครมัร งแรกเมพที่อสอง
ปรีกขอนหนข้านมัรน เราไมขทราบแนขชมัดวขานรีที่เปห็นเวลาทรีที่พระเยซซูประสซูตริหรพอไมข อยขางไรกห็ตาม ดซูเหมพอน
มมันจะสนมับสนรุนความเชพที่อดมังกลขาว ดมังนมัรน นรีที่จทึงดซูเหมพอนวขาพระเยซซูนขาจะมรีอายรุไดข้ประมาณสอง
ขวบแลข้ว



เฮโรดจทึงสมัที่งฆขาเดห็กผซูข้ชายอายรุตมัรงแตขสองขวบลงมาทรุกคนทมัรงในและรอบเบธเลเฮม ถทึงแมข้วขา
พระคมัมภรีรตฉบมับคริงเจมสตใชข้คทาวขา เดป็ก แตขคทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (ไพดาส) กห็เปห็นคทานามเพศชายและสพที่อ
ชมัดเจนถทึงเดห็กผซูข้ชายเลห็กๆ ความโหดเหรีร ยมของเฮโรดนมัรนอยซูขในระดมับเปห็นตทานาน ซรีซารตออกมัสตมัส
เคยกลขาวไวข้วขา เขาขอเปห็นสรุนมัขของเฮโรดมากกวขาทรีที่จะเปห็นบรุตรชายของเฮโรด 

มธ 2:17-18 กระนมัรน ขข้อพระคมัมภรีรตกห็สทาเรห็จอรีกครมัร ง ครนันี้งนนันี้นกป็สลลำเรป็จตลำมพระวจนะทนริ่
ตรนัสโดยเยเรมนยศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ 18 `ไดผู้ยรินเสนยงในหมซต่บผู้ลำนรลำมลำหศ์ เปป็นเสนยงโอดครวญและ
รผู้องไหผู้และรลริ่ลำไหผู้เปป็นอนันมลำก คสือนลำงรลำเชลรผู้องไหผู้เพรลำะบธตรทนันี้งหลลำยของตน นลำงไมต่รนับฟนังคลลำ
เลผู้ลำโลม เพรลำะวต่ลำบธตรทนันี้งหลลำยนนันี้นไมต่มนแลผู้ว'

ตรงนรีรมมัทธริวยกขข้อพระคมัมภรีรตจากเยเรมรียต 31:15 แนขนอนทรีที่นางราเชลเปห็นมารดาของเบนยา
มรินและรามาหตเปห็นสขวนหนทึที่งของอาณาเขตของเบนยามรินในสมมัยโบราณ โดยอยซู ขไมขหขางจากเบธเล
เฮมบนพรมแดนสมมัยโบราณระหวขางยซูดาหตและเบนยามริน (ในปมัจจรุบมัน มมันถซูกเรรียกวขา รามาลาหต 
และเปห็นกองบมัญชาการใหญขของปาเลสไตนต มาโดยตลอด) สริที่งสทาคมัญกห็คพอวขาคทาพยากรณตในพระ
คมัมภรีรตเดริมอรีกเรพที่องเกรีที่ยวกมับพระเยซซูกห็สทาเรห็จขณะทรีที่พระองคตยมังทรงเปห็นเดห็กเลห็กๆ มมัทธริวจะกลขาวถทึง
คทาพยากรณตทรุกขข้อทรีที่สทาเรห็จเกรีที่ยวกมับพระเยซซูบขอยๆ เพพที่อใหข้คนยริวไดข้เหห็น พวกเขาเชพที่อพระคมัมภรีรตเดริม 
และพวกเขากห็เปห็นผซูข้ทรีที่มมัทธริวพยายามทรีที่จะชมักจซูงใหข้เชพที่อ 

มธ 2:19-22 พระเจข้าทรงเตพอนโยเซฟผขานทางทซูตสวรรคตองคตหนทึที่งอรีกครมัร ง ครนันี้นเฮโรด
สรินี้นพระชนมศ์แลผู้ว ดซเถริด ทซตสวรรคศ์องคศ์หนถึริ่งขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ มลำปรลำกฏในควลำมฝนันแกต่โย
เซฟทนริ่ประเทศอนยริปตศ์ 20 สนัริ่งวต่ลำ "จงลธกขถึนี้นพลำกธมลำรกนับมลำรดลำมลำยนังแผต่นดรินอริสรลำเอล เพรลำะคน
เหลต่ลำนนันี้นทนริ่แสวงหลำชนวริตของกธมลำรนนันี้นตลำยแลผู้ว" 21 โยเซฟจถึงลธกขถึนี้นพลำกธมลำรกนับมลำรดลำมลำยนังแผต่น
ดรินอริสรลำเอล

เหห็นไดข้ชมัดวขาโยเซฟรซูข้วขาตมัวเองเปห็นคนหลบหนรีตอนทรีที่เขาหนรีเขข้าไปในเบธเลเฮมกขอนหนข้า
นมัรน ทมัรงๆทรีที่เฮโรดตายแลข้ว แตขเขากห็หลรีกเลรีที่ยงทรีที่จะไปทรีที่นมั ที่นอยซูขดรี เพราะกลมัวอารเคลาอมัสโอรสของเฮ
โรด โยเซฟจทึงตมัดสรินใจไมขกลมับไปยมังแควข้นยซูเดรีย แตขเดรินทางไปยมังแควข้นกาลริลรีบข้านเกริดของเขา



แทน 22 แตต่เมสืริ่อไดผู้ยรินวต่ลำ อลำรเคลลำอนัสครอบครองแควผู้นยซเดนยแทนเฮโรดผซผู้เปป็นบริดลำ จะไปทนริ่นนัริ่นกป็
กลนัว และเมสืริ่อไดผู้ทรลำบกลำรเตสือนจลำกพระเจผู้ลำในควลำมฝนัน จถึงเลนริ่ยงไปยนังบรริเวณแควผู้นกลำลริลน

มธ 2:23 อรีกครมัร งทรีที่คทาพยากรณตกห็สทาเรห็จในการทรีที่พระเยซซูทรงเตริบโตมาในเมพองนาซา
เรห็ธ ไปอลำศนัยในเมสืองหนถึริ่งชสืริ่อนลำซลำเรป็ธ เพสืริ่อจะสลลำเรป็จตลำมพระวจนะซถึริ่งตรนัสโดยพวกศลำสดลำ
พยลำกรณศ์วต่ลำ `เขลำจะเรนยกทต่ลำนวต่ลำชลำวนลำซลำเรป็ธ' คทาวขา ชาวนาซาเรป็ธ (Nazarene) หมายถทึง คนทรีที่มา
จากเมพองนาซาเรห็ธ ความหมายตรงตมัวของคทาๆนรีรคพอ นาศทรต (Nazarite) ตามทรีที่มรีบรรยายไวข้ใน
กมันดารวริถรี 6 มมันมรีความหมายวขา 'ผซูข้ทรีที่ถซูกแยกไวข้' พระเยซซูทรง "แยกจากคนบาปทมัรงปวง" จรริงๆ 
(ฮรีบรซู 7:26) ไมขมรีผซูข้พยากรณตคนใดทรีที่ประกาศชมัดเจนวขาพระองคตจะไดข้ชพที่อวขาเปห็นชาวนาซาเรห็ธ 
อยขางไรกห็ตาม พวกนาศรีรต ซทึที่งแซมสมันกห็เปห็นหนทึที่งในนมัรน กห็ถพอวขาเปห็นแบบทรีที่แสดงถทึงพระครริสตต การ
ทรีที่เมพองนาซาเรห็ธถซูกดซูหมริที่นและเหยรียดหยามกห็เปห็นคทาพยากรณตในตมัวเองถทึงพระองคตผซูข้ทรงถซูกคน "ดซู
หมริที่นและปฏริเสธ" ดซู อริสยาหต 11:1, 53:3, เยเรมรียต 23:5, 33:15 และเศคารริยาหต 3:8, 6:12

******
ภนำพรวมของมนัทธธิว 3: มมัทธริว 3 มทเนชนี้อหาเกทที่ยวกมับการรมับใชม้ของยอหตนผถูม้ใหม้บมัพตริศมา ซซที่ง

สนาเรป็จในการใหม้บมัพตริศมาพระเยซถู คนาพชนี้นฐานของพระคมัมภทรตใหมข่หลายคนาถถูกใชม้เปป็นครมันี้งแรกตรง
นทนี้

มธ 3:1-2 กขอนการรมับใชข้ของพระเยซซูครริสตต ยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมากห็เปห็นผซูข้นทาทางทรีที่
พระเจข้าทรงใชข้มาเพพที่อจมัดเตรรียมทางไวข้สทาหรมับการรมับใชข้ของพระครริสตต มมัทธริวจทึงเขรียนวขาครลำวนนันี้น
ยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับบนัพตริศมลำ มลำประกลำศในถริริ่นทธรกนันดลำรแควผู้นยซเดนย 2 กลต่ลำววต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงกลนับ
ใจเสนยใหมต่ เพรลำะวต่ลำอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์มลำใกลผู้แลผู้ว" การรมับใชข้ของยอหตนเรริที่มตข้นขทึรนโดยการ
ประกาศในพพรนทรีที่ถริที่นทรุรกมันดารของแควข้นยซูเดรีย ซทึที่งอยซู ขทางใตข้ของกรรุงเยรซูซาเลห็ม การรมับใชข้ของเขามรี
พวกยริวเปห็นเปข้าหมายหลมักโดยมรีจรุดประสงคตเพพที่อเตรรียมตมัวพวกเขาใหข้พรข้อมสทาหรมับพระเมสสริยาหต
ของพวกเขา

ขข้อความทรีที่เขามรีประกาศมรีสองเรพที่อง นมั ที่นคพอ (1) “จงกลมับใจเสรียใหมข” และ (2) “อาณาจมักร
แหขงสวรรคตมาใกลข้แลข้ว” ขมัรนตอนแรกสทาหรมับพวกยริวในตอนนมัรน (และสทาหรมับคนตขางชาตริในตอน



นรีร ) คพอ การกลมับใจใหมข่ มมันไมขเพรียงสพที่อถทึงการเสรียใจตขอความบาปเทขานมัรนแตขสพที่อถทึงความเตห็มใจทรีที่จะ
เปลรีที่ยนแปลงดข้วย จรริงๆแลข้วมมันกห็คพอ การหมันกลมับจากทางของเราเองและความบาปและหมันมาหา
พระเจข้านมัที่นเอง การกลมับใจใหมขเปห็นสขวนสทาคมัญของความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอด (กริจการ 20:21) และ
เปห็นขมัรนตอนแรกของมมันดข้วย หากผซูข้ใดไมขเตห็มใจทรีที่จะหมันกลมับจากทางของตนและหมันมาพทึที่ง
พระเจข้า เขากห็ไมขพรข้อมทรีที่จะวางใจพระองคต

อาณาจมักรแหข่งสวรรคตเปห็นคทาทรีที่นขาสนใจ กขอนอพที่นเลยกห็คพอ คทาๆนรีรปรากฏในกริตตริครุณขอ
งมมัทธริวเทข่านมันี้น มมันจทึงสพที่อความหมายแบบยริวอยขางชมัดเจน ประการทรีที่สอง ในทางการใชข้งานแลข้ว 
คทาๆนรีรกห็เปห็นคทาเหมพอนของคทาวขาอาณาจมักรของพระเจข้า ประการทรีที่สาม มมันเปห็นคทาทรีที่มรีความหมาย
เจาะจงถทึงอาณาจมักรของพวกยริวทรีที่พวกเขารอคอยมานาน อาณาจมักรแหขงสวรรคต (หรพอของ
พระเจข้า) จะมาโดยทางพวกยริวและกษมัตรริยตองคตนมัรนกห็ยขอมมรีลมักษณะเฉพาะตมัวแบบยริวดข้วย

สขวนหนทึที่งแลข้วอาณาจมักรแหขงสวรรคตกห็หมายถทึง อาณาจมักรจรริงๆทรีที่พระเยซซูครริสตตผซูข้ทรงเปห็น
กษมัตรริยตจะทรงสถาปนาขทึรนเมพที่อพระองคตเสดห็จกลมับมาหลมังยรุคเจห็ดปรี มมันไมขเกรีที่ยวขข้องกมับครริสตจมักร
โดยตรงและตอนนรีรมมันกห็ยมังมาไมขถทึงในความหมายทรีที่ครบถข้วนของมมัน เพราะเหตรุทรีที่กษมัตรริยตองคตนมัรน
ปรากฏในตมัวตนของพระเยซซู อาณาจมักรนมัรนจทึงปรากฏในตอนนมัรนดข้วย แตขอาณาจมักรนมัรนจะไมขถซูก
สถาปนาขทึรนจรริงๆจนกวขาพระเยซซูจะเสดห็จกลมับมา กระนมัรน อาณาจมักรของพระเจข้ากห็อยซูขภายในเรา 
(ลซูกา 17:21) ผขานทางการสถริตอยซูขภายในของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ และธรรมชาตริใหมขทรีที่พระเจข้า
ทรงโปรดประทานใหข้ในตอนทรีที่เราบมังเกริดใหมข นอกจากนรีร  ครริสตจมักรทข้องถริที่นกห็ถซูกพซูดถทึงในเชริง
อรุปมาอรุปไมยบางครมัร งวขาเปห็นอาณาจมักรนมัรนดข้วยในจดหมายฝากหลายฉบมับในพระคมัมภรีรตใหมข ค
รริสตจมักรทรีที่เชพที่อพระคมัมภรีรตทมัรงหลายจทึงเปห็นเกาะแหขงแบบอยขางของพระเจข้าทรีที่อยซูขทขามกลางทะเลแหขง
โลก ครริสตจมักรตขางๆจทึงเปห็นตมัวแทนฝขายวริญญาณของอาณาจมักรของพระเจข้าในยรุคนรีร  แตขอาณาจมักร
ทรีที่วขานมัรนจรริงๆแลข้วกห็ยมังมาไมขถทึง มมันเปห็นอาณาจมักรทรีที่ยอหตนประกาศ

อาณาจมักรนมัรนถซูกสมัญญาไวข้แกขชนชาตริอริสราเอลผขานทางดาวริดในพมันธสมัญญาทรีที่ทรงกระททา
ไวข้กมับดาวริดใน 2 ซามซูเอล 7 พระเจข้าทรงยพนยมันพมันธสมัญญานมัรนผขานทางดาเนรียล (ดาเนรียล 2:34-36, 
44; 7:23-27) และทรงบรรยายถทึงอาณาจมักรนมัรนในหนมังสพอผซูข้พยากรณตตขางๆตมัรงแตขอริสยาหตไปจนถทึง
มาลาครี พวกยริวในสมมัยพระครริสตตกห็สนใจเกรีที่ยวกมับเรพที่องดมังกลขาวเปห็นอยขางมาก พวกเขาจทึงเฝข้าคอย



การเสดห็จมาของพระเมสสริยาหตผซูข้ทรงเปห็นกษมัตรริยตของพวกเขา ในตอนนมัรนพวกเขาเปห็นประชาชนทรีที่
ถซูกพริชริตและครอบงทาภายใตข้การปกครองของโรม เรพที่องนขาเศรข้ากห็คพอวขา พอกษมัตรริยตของพวกเขา
เสดห็จมา พวกเขากห็ปฏริเสธพระองคตเสรีย (ยอหตน 1:10-11)

ขข้อความทรีที่ยอหตนประกาศแกขชนชาตริอริสราเอลกห็คพอวขา อาณาจมักรนมัรนทรีที่ทรงสมัญญาไวข้ตมัรง
นานแลข้วกห็ใกลข้เขข้ามาแลข้วเพราะวขากษมัตรริยตไดข้เสดห็จมาถทึงแลข้ว นขาเศรข้าทรีที่คนสขวนใหญขไมขสนใจหรพอ
ปฏริเสธขข้อความทรีที่ยอหตนประกาศ

มธ 3:3 อรีกครมัร งมมัทธริวอข้างสริทธริอทานาจของพระคมัมภรีรตเดริมโดยยกขข้อความจากอริส
ยาหต 40:3 ยอหศ์นผซผู้นนนี้แหละซถึริ่งตรนัสถถึงโดยอริสยลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ `เสนยงผซผู้รผู้องในถริริ่นทธรกนันดลำร
วต่ลำ ทต่ลำนจงเตรนยมมรรคลำขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ จงกระทลลำหนทลำงของพระองคศ์ใหผู้ตรงไป' 
ขข้อความและการรมับใชข้ของยอหตนกห็คพอ การจมัดเตรรียมสทาหรมับการเสดห็จมาของกษมัตรริยตพระองคตนมัรน 
การรมับใชข้ของยอหตนเรริที่มตข้นในถริที่นทรุรกมันดารแควข้นยซูเดรีย (เยชริโมน) และเปห็นบรริเวณทรีที่รกรข้างวขาง
เปลขา แนขนอนทรีที่มมันเปห็นแบบทรีที่แสดงถทึงสภาพฝขายวริญญาณของชนชาตริอริสราเอลในขณะนมัรน การ 
"กระททาหนทางของพระองคตใหข้ตรงไป" กห็หมายถทึงการจมัดเตรรียมทรุกสริที่งใหข้เหมาะสมสทาหรมับ
กษมัตรริยตองคตนมัรนทรีที่จะเสดห็จมา คทาทรีที่แปลวขา ตรง (เอะอถูธคุส) มรีความหมายตรงตมัววขา 'ตรง', 'ราบ', 
'เทรีที่ยงตรง', 'จรริง' หรพอ 'จรริงใจ' นรีที่ไมขไดข้หมายถทึงสภาพของถนน แตขหมายถทึงสภาพของจริตใจฝขาย
วริญญาณของชนชาตริอริสราเอลมากกวขา พระเจข้าทรงแสวงหาใจทรีที่จรริงแทข้ เทรีที่ยงตรง และชอบธรรม
มาโดยตลอด นอกจากนรีร ใจทรีที่พระองคตแสวงหาตข้องราบเรรียบ ไมขคดงอ หรพอคดโกงดข้วย

มธ 3:4 ยอหตนมรีวริถรีชรีวริตแบบเรรียบงขาย เสสืนี้อผผู้ลำของยอหศ์นผซผู้นนนี้ทลลำดผู้วยขนอซฐ และทต่ลำน
ใชผู้หนนังสนัตวศ์คลำดเอว อลำหลำรของทต่ลำนคสือตนัตั๊กแตนและนลนี้ลำผถึนี้งปต่ลำ ยอหตนใชข้ชรีวริตแบบธรรมชาตริและ
แตขงกายดข้วยเสพรอผข้าชนบทแบบงขายๆ เสพรอผข้าขนอซูฐเปห็นเครพที่องแตขงกายของพวกรขอนเรขทรีที่อยซูขงขายกริน
งขายในภซูมริภาคนมัรน เขห็มขมัดหนมังสมัตวตกห็เปห็นของทรีที่พวกกรรมกรในสมมัยนมัรนใชข้ บมัญญมัตริของคนเลวรี
อนรุญาตใหข้รมับประทานตมั ตกแตนไดข้ (เลวรีนริตริ 11:22) ความหมายตรงนรีรกห็คพอ เขาอยซูขโดยใชข้ของจาก
ธรรมชาตริ โดยรมับประทานนทราผทึรงปขาทรีที่เขาหาไดข้ในภซูมริภาคนมัรนดข้วย นรีที่สพที่อใหข้เหห็นวขาเขาไมขไดข้รมับ
อริทธริพลหรพอแปดเปพร อนจากวมัฒนธรรมทรีที่เสพที่อมทรามของสมมัยนมัรนเลย



มธ 3:5 ดมังนมัรน ยอหตนจทึงเปห็นคนทรีที่นขาแปลก เขาสวมชรุดและมรีรมัศมรีของผซูข้พยากรณต
สมมัยพระคมัมภรีรตเดริมและหลายคนกห็อาจถพอวขาเขาเปห็นผซูข้พยากรณตดข้วย ดข้วยเหตรุนรีรขณะนนันี้นชลำวกรธง
เยรซซลำเลป็ม และคนทนัริ่วแควผู้นยซเดนย และคนทนัริ่วบรริเวณรอบแมต่นลนี้ลำจอรศ์แดน กป็ออกไปหลำยอหศ์น คน
มากมายจากทมั ที่วแควข้นยซูเดรีย กรรุงเยรซูซาเลห็ม และหรุบเขาบรริเวณแมขนทร าจอรตแดนตขางพากมันออกไปฟมัง
เขาเทศนา

มธ 3:6 นอกจากนรีร  คนมากมายกห็ไดผู้รนับบนัพตริศมลำจลำกยอหศ์นในแมต่นลนี้ลำจอรศ์แดน ดผู้วย
กลำรสลำรภลำพควลำมผริดบลำปของตน บมัพตริศมาของยอหตนเปห็นบมัพตริศมาของพวกยริวและไมขใชขบมัพตริศ
มาของครริสเตรียนอยขางทรีที่เรารซูข้จมัก ดซู กริจการ 19:3-5 เขาประกาศใหข้ผซูข้คนกลมับใจเสรียใหมขเพราะวขา
กษมัตรริยตองคตนมัรนกทาลมังจะเสดห็จมาแลข้ว บมัพตริศมาของยอหตนจทึงเปห็นการแสดงออกใหข้ผซูข้คนเหห็นถทึง
การกลมับใจใหมขของผซูข้ฟมังชาวยริว มมันมรีลมักษณะคลข้ายกมับบมัพตริศมาของครริสเตรียนตรงทรีที่วขา มมันใชข้วริธรี
การจรุขมลงในนทรา และมมันเปห็นการแสดงออกภายนอกถทึงการตมัดสรินใจฝขายวริญญาณทรีที่อยซู ขภายใน พวก
ลมัทธริยริวทรีที่ชพที่อวขา พวกเอสเซนสต (Essenes) ซทึที่งอยซูขตามแนวชายฝมัที่งทะเลตายทรีที่ครุมราน (Qumran) กห็มรี
พริธรีจรุขมลงในนทราเชขนกมันซทึที่งเปห็นพริธรีทรีที่พวกเขาจรุขมลงในนทราเพพที่อชทาระตมัว นอกจากนรีร  ศาสนายริวของพวก
รมับบรีในสมมัยนมัรนกห็สนมับสนรุนการจรุขมลงในนทราเพพที่อเปห็นพริธรีชทาระตมัวเชขนกมัน ซทึที่งมรีชพที่อวขา มริคเว (หรพอ 
มริควาหต) ประเดห็นกห็คพอวขา การบมัพตริศมาโดยใชข้วริธรีจรุขมลงในนทราเปห็นเรพที่องปกตริสทาหรมับพวกยริวในสมมัย
นมัรน มมันสพที่อถทึงการเปห็นพวกเดรียวกมับผซูข้นทาสารหรพอเหห็นดข้วยกมับสารนมัรนโดยเปห็นสมัญลมักษณตแสดงถทึง
การชทาระใหข้สะอาดดข้วย

มธ 3:7 แนขนอนทรีที่เหตรุการณตอมันแปลกประหลาดครมัร งนรีร ไดข้ยรินไปถทึงหซูพวกฟารริสรี
และพวกสะดซูสรีดข้วย ซทึที่งพวกเขาประจทาการอยซู ขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม คนสองกลรุขมนรีร เปห็นสองนริกายหลมัก
ในศาสนายริวในสมมัยนมัรนและเปห็นพวกชนชมัรนสซูงในกรรุงเยรซูซาเลห็ม พวกเขาจทึงมาดซูการใหข้บมัพตริศมา
ของยอหตน ครนันี้นยอหศ์นเหป็นพวกฟลำรริสนและพวกสะดซสนพลำกนันมลำเปป็นอนันมลำกเพสืริ่อจะรนับบนัพตริศมลำ 
ทต่ลำนจถึงกลต่ลำวแกต่เขลำวต่ลำ "โอ เจผู้ลำชลำตริงซรผู้ลำย ใครไดผู้เตสือนเจผู้ลำใหผู้หนนจลำกพระอลำชญลำซถึริ่งจะมลำถถึงนนันี้น

นขาสมังเกตวขาไมขมรีการพซูดถทึงอะไรเลยวขาพวกผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีรมาเพพที่อรมับบมัพตริศมาจาก
ยอหตน พวกฟารริสรีเปห็นคณะทรีที่ถพอเครขงในศาสนายริว ซทึที่งชพที่อฟารริสรีมรีความหมายตรงตมัววขา 'ผซูข้ทรีที่ถซูกแยก



ไวข้' (ในประวมัตริศาสตรตยริวสมมัยหลมัง พวกเขาเปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อ ฟารถูชริม (ผซูข้ตรีความ) เพราะการทรีที่พวก
เขาเนข้นการตรีความพระบมัญญมัตริจนเกรินพอดรี) พวกฟารริสรีนรีร เองทรีที่เปห็นผซูข้ทรีที่เรริที่มการถขายทอดศาสนายริว
แบบรมับบรีโดยการเลขาสพบตขอกมันมา ในชขวงระหวขางและหลมังจากการถซูกกวาดตข้อนไปยมังกรรุงบาบริ
โลน โดยวริธรีนรีร ยมังคงปฏริบมัตริตขอมาจนถทึงทรุกวมันนรีร

ประเพณรีทรีที่เลขาสพบตขอกมันมาของการตรีความและขยายความพระราชบมัญญมัตริของโมเสสเรริที่ม
มรีความนขาเชพที่อถพอพอๆกมับพระราชบมัญญมัตริและบขอยครมัร งกห็มรีความสทาคมัญมากกวขาพระราชบมัญญมัตริเอง
ดข้วยซทราในสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับหลมักปฏริบมัตริในความคริดของพวกยริวจทานวนมาก นอกจากนรีร  พวกเขากห็
เชพที่อดข้วยวขาพระเจข้าทรงสพที่อสารคทาอธริบายพระราชบมัญญมัตริของพวกเขาผขานทางโมเสสดข้วย ดข้วยเหตรุ
นรีร  คทาอธริบายของพวกเขา (ประเพณรีตขางๆ) ทรีที่พวกเขายทึดมมั ที่นเหลพอเกรินจทึงมรีนทร าหนมักเทรียบเทขากมับพระ
ราชบมัญญมัตริของโมเสสในความคริดของพวกเขา

พวกฟารริสรีเปห็นผซูข้ทรีที่ชขวยพมัฒนาระบบธรรมศาลาในชขวงทรีที่พวกยริวกระจมัดกระจายไปทมั ที่วโลก
และไดข้กลายมาเปห็นผซูข้ดซูแลธรรมศาลา พวกเขาเปห็นผซูข้ทรีที่ถซูกตข้อง มรีศรีลธรรม รข้อนรน และปฏริเสธตมัว
เอง แตขพวกเขากห็เปห็นคนทรีที่คริดวขาตมัวเองชอบธรรมและมองวขาตมัวเองไมขจทาเปห็นตข้องกลมับใจใหมขดข้วย 
พวกเขาเปห็นพวกถพอบมัญญมัตริตรงทรีที่วขาพวกเขาเชพที่อวขาการถพอรมักษาตามตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตริ 
(โดยเฉพาะตามทรีที่พวกเขาตรีความมมัน) พวกเขากห็จะกลายเปห็นคนชอบธรรมจทาเพาะพระเจข้า

พวกสะดซูสรีเปห็นพวกนมักศาสนาแบบเสรรีนริยมในสมมัยนมัรน พวกเขาปฏริเสธหรพอสงสมัยอะไร
กห็ตามทรีที่เปห็นเรพที่องเหนพอธรรมชาตริ เชขน ทซูตสวรรคต การอมัศจรรยต และโดยเฉพาะอยขางยริที่งการเปห็นขทึรน
จากตาย ในสมมัยพระเยซซูคนเหลขานรีรททาหนข้าทรีที่ปรุโรหริตและเปห็นสมาชริกสภาซานเฮดรริน (ททาหนข้าทรีที่
ปกครอง) พวกเขาจทึงควบครุมบรริเวณพระวริหาร

ยอหตนททาใหข้คนสองกลรุขมนรีร เดพอดดาล เขาเรรียกคนพวกนรีรทรุกคนวขาเปห็นชาตริงซูรข้าย เขาจทึงถาม
เหนห็บคนเหลขานรีร วขา “ใครไดข้เตพอนเจข้าใหข้หนรีจากพระอาชญาซทึที่งจะมาถทึงนมัรน” คทาถามนรีร เจพอไปดข้วย
การถากถาง ความหมายกห็คพอ 'ใครเตพอนพวกเจข้า บรรดาผซูข้นทาทรีที่เยขอหยริที่งและหลงคริดวขาตมัวชอบธรรม
ใหข้หนรีจากการพริพากษาทรีที่จะมานมัรน ขข้าคริดวขาพวกเจข้าไมขจทาเปห็นตข้องกลมับใจเสรียใหมขเพราะพวกเจข้า
ไมขมรีบาปเสรียอรีก'



มธ 3:8 ในทางกลมับกมัน ยอหตนประกาศแกขพวกเขาวขา เหตธฉะนนันี้นจงพริสซจนศ์กลำรกลนับ
ใจของเจผู้ลำดผู้วยผลทนริ่เกริดขถึนี้น กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ การกลมับใจใหมขจะแสดงผลของมมันออกมา 
การกลมับใจใหมขทรีที่แทข้จรริงจะแสดงผลออกมาเปห็นชรีวริตทรีที่ถซูกเปลรีที่ยนแปลง นรีที่สพที่อวขาพวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาในสมมัยนมัรนจทาเปห็นตข้องกลมับใจใหมขจรริงๆ

มธ 3:9 ยอหตนยมังฉรีกหนข้าพวกเขาตขอไปอรีกวขา อยต่ลำนถึกเหมลำเอลำในใจวต่ลำ เรลำมนอนับรลำ
ฮนัมเปป็นบริดลำ เพรลำะเรลำบอกเจผู้ลำทนันี้งหลลำยวต่ลำ พระเจผู้ลำทรงฤทธริธสลำมลำรถจะใหผู้บธตรเกริดขถึนี้นแกต่อนับรลำฮนัม
จลำกกผู้อนหรินเหลต่ลำนนนี้ไดผู้ พวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรีภาคภซูมริใจในการทรีที่ตมัวเองเปห็นลซูกหลานของอมับรา
ฮมัม ยอหตนประกาศเสรียงดมังวขาพระเจข้าทรงสามารถใหข้บรุตรเกริดขทึรนแกขอมับราฮมัมจากกข้อนหรินเหลขานรีร
ไดข้ (ดรินแดนอริสราเอลอรุดมไปดข้วยกข้อนหริน พวกมมันมรีอยซูขเกลพที่อนกลาดเหมพอนทรีที่อเมรริกามรีหญข้าอยซู ข
เตห็มไปหมด) อยขางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงใหข้ลซูกหลานเกริดแกขอมับราฮมัมจากพวกคนตขางชาตริในพระ
ครริสตตซทึที่งพวกยริวถพอวขาเปห็นกข้อนหรินทรีที่กองอยซูขเกลพที่อนกลาดตามพพรนดริน (คทาวขา คนตข่างชาตริ ในความ
คริดของพวกยริวกห็มรีความหมายวขา 'พวกสามมัญธรรมดา') 

มธ 3:10 ยอหตนเตพอนวขาการพริพากษาของพระเจข้าก ทาลมังจะมาถทึงหากไมขมรีผลอมันดรี
ของการกลมับใจใหมขในชนชาตริอริสราเอล บนัดนนนี้ขวลำนวลำงไวผู้ทนริ่โคนตผู้นไมผู้แลผู้ว ดนังนนันี้นทธกตผู้นทนริ่ไมต่เกริด
ผลดนจะตผู้องตนัดแลผู้วโยนทรินี้งในกองไฟ มรีการเลขนคทาตรงนรีรซทึที่งพวกยริวบางคนเขข้าใจอยขางไมขตข้องสงสมัย
ในอริสยาหต 5 ชนชาตริอริสราเอลเปรรียบเหมพอนเถาองรุขนทรีที่พระเจข้าทรงปลซูกไวข้ในแผขนดริน ยอหตนบอก
วขาพระเจข้าก ทาลมังจะโคขนมมันทริรงแลข้ว หากตข้นไมข้ทรีที่ควรออกผลไมขออกผลดรี มมันกห็ถซูกตมัดทริรงเพพที่อใชข้เปห็น
ฟพน ผลดรีทรีที่พระเจข้าทรงแสวงหานมัรนจะเกริดจากการกลมับใจใหมขในสขวนของชนชาตริอริสราเอล นขา
เศรข้าทรีที่ชนชาตริอริสราเอลสขวนใหญขนมัรนไมขไดข้ออกผลดมังกลขาว ในอรีกชมั ที่วอายรุคนตขอมา เถาองรุขนของ
อริสราเอลซทึที่งแสดงเปห็นแบบในกรรุงเยรซูซาเลห็มกห็จะถซูกโคขนลงและโยนทริรงในกองไฟแหขงการ
พริพากษาของโรมภายใตข้ทริตมัส

มธ 3:11 ยอหตนกลขาวอรีกครมัร งถทึงการทรีที่บมัพตริศมาของเขาเกรีที่ยวขข้องกมับการกลมับใจใหมข 
เรลำใหผู้เจผู้ลำทนันี้งหลลำยรนับบนัพตริศมลำดผู้วยนลนี้ลำ แสดงวต่ลำกลนับใจใหมต่กป็จรริง แตต่พระองคศ์ผซผู้จะมลำภลำยหลนังเรลำ 



ทรงมนอริทธริฤทธริธยริริ่งกวต่ลำเรลำอนก ซถึริ่งเรลำไมต่คซต่ควรแมผู้จะถสือฉลองพระบลำทของพระองคศ์ พระองคศ์จะ
ทรงใหผู้เจผู้ลำทนันี้งหลลำยรนับบนัพตริศมลำดผู้วยพระวริญญลำณบรริสธทธริธและดผู้วยไฟ

แตขคราวนรีร ยอหตนพซูดถทึงพระองคตผซูข้ทรีที่จะเสดห็จมาภายหลมังเขา เขากลขาวอยขางถขอมใจวขาตมัวเขา
เองไมขสมควรทรีที่จะถพอรองพระบาทของพระองคตดข้วยซทรา นอกจากนรีร  เขากห็พยากรณตวขาพระครริสตตจะ
ทรงใหข้บมัพตริศมาดข้วยไฟและดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  การบมัพตริศมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะ
เกริดขทึรนในวมันเพห็นเทคอสตตประมาณอรีกสามปรีนมับจากนมัรน การบมัพตริศมาดข้วยไฟทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร ไมข
ไดข้เกรีที่ยวขข้องกมับกริจการ 2 แตขเปห็นคทาพยากรณตเกรีที่ยวกมับการพริพากษาเมพที่อกรรุงเยรซูซาเลห็มจะถซูกทริตมัส
ททาลายในปรี ค.ศ. 70 ใหข้เราสมังเกตวขาการพซูดถทึงบมัพตริศมาดข้วยไฟนรีรอยซูขในบรริบทของการตทาหนริพวก
ฟารริสรีและพวกฟารริสรีอยขางรรุนแรง และกห็มากขอนคทาพยากรณตเกรีที่ยวกมับการพริพากษาทรีที่จะมาในขข้อตขอ
ไปดข้วย

มธ 3:12 มรีคทาพยากรณตอมันโดดเดขนตรงนรีร  พระหนัตถศ์ของพระองคศ์ถสือพลนัริ่วพรผู้อมแลผู้ว 
และจะทรงชลลำระลลำนขผู้ลำวของพระองคศ์ใหผู้ทนัริ่ว พระองคศ์จะทรงเกป็บขผู้ลำวของพระองคศ์ไวผู้ในยธผู้งฉลำง 
แตต่พระองคศ์จะทรงเผลำแกลบดผู้วยไฟทนริ่ไมต่รซผู้ดนับ”

ยอหตนพยากรณตวขาวมันนมัรนกทาลมังจะมาถทึงเมพที่อพระเมสสริยาหตจะทรงฝมัดรขอน (โดยใชข้พลมั ที่ว) 
ขข้าวสาลรีออกจากแกลบ ในสมมัยโบราณ ขข้าวสาลรีจะถซูกฝมัดรขอนหรพอถซูกคมัดแยกออกจากแกลบ ตอน
แรกกห็โดยการยทที่าบนลานนวดขข้าว จากนมัรนกห็โยนขข้าวสาลรีขทึรนไปในลมเบาๆ ขข้าวสาลรีกห็จะตกลงมา
ในผข้าทรีที่เตรรียมไวข้รองรมับ แตขแกลบจะถซูกพมัดลอยไปกมับสายลม หลมังจากเสรห็จกระบวนการนรีรแลข้ว 
แกลบกห็จะถซูกรวบรวมบนลานนวดขข้าวและเอาไปเผาไฟ นรีที่หมายถทึงการพริพากษาชนชาตริ
อริสราเอลทรีที่ก ทาลมังจะมาถทึง

ขณะทรีที่ครริสตจมักรเรริที่มกขอตมัวขทึรน บรรดาผซูข้เชพที่อกห็ถซูกแยกออกจากพวกยริวสขวนใหญขและถซูก
ละเวข้นเสรียจากการถซูกพริพากษาทรีที่มาถทึงในปรี ค.ศ. 70 ในตอนนมัรนกรรุงเยรซูซาเลห็มกห็ถซูกททาลายและชาว
ยริวนมับลข้านคนเสรียชรีวริต นอกจากนรีร  นรีที่อาจเปห็นคทาพยากรณตแฝงถทึงการทรีที่ครริสตจมักรจะถซูกพาออกไป
ในการถซูกรมับขทึรนกขอนทรีที่ไฟแหขงการพริพากษาจะตกลงมาในยรุคเจห็ดปรี ดซู มาลาครี 3:2-4 และ 2 เธสะ
โลนริกา 1:7-10



มธ 3:13-14 หลมังจากนมัรนพระเยซซูกห็เสดห็จมายมังแมขนทร าจอรตแดนเพพที่อรมับบมัพตริศมาจาก
ยอหตน แลผู้วพระเยซซเสดป็จจลำกแควผู้นกลำลริลนมลำหลำยอหศ์นทนริ่แมต่นลนี้ลำจอรศ์แดน เพสืริ่อจะรนับบนัพตริศมลำจลำก
ทต่ลำน 14 แตต่ยอหศ์นทซลหผู้ลำมพระองคศ์วต่ลำ "ขผู้ลำพระองคศ์ตผู้องกลำรจะรนับบนัพตริศมลำจลำกพระองคศ์ ควร
หรสือทนริ่พระองคศ์จะเสดป็จมลำหลำขผู้ลำพระองคศ์" ไมขมรีหลมักฐานทรีที่พริสซูจนตวขายอหตนเคยเจอพระเยซซูมากขอน
หนข้านมัรนหรพอไมข ถทึงแมข้วขาทมัรงสองเปห็นญาตริกมันผขานทางมารดาของทมัรงคซูขกห็ตาม กระนมัรน เหห็นไดข้ชมัดวขา
ยอหตนรมับรซูข้เลยวขาพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ใด เรพที่องนรีรปรากฏชมัดจากยอหตน 1:29 นรีที่นขาจะเกริดขทึรนผขาน
ทางการรมับใชข้ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในตมัวของยอหตน ดซู ยอหตน 1:33

มธ 3:15 ถทึงแมข้วขายอหตนคมัดคข้าน แตขพระเยซซูกห็ทรงขอใหข้ยอหตนใหข้บมัพตริศมาพระองคต
และพระเยซซตรนัสตอบยอหศ์นวต่ลำ "บนัดนนนี้จงยอมเถริด เพรลำะสมควรทนริ่เรลำทนันี้งหลลำยจะกระทลลำตลำมสริริ่ง
ชอบธรรมทธกประกลำร" แลผู้วทต่ลำนกป็ยอมทลลำตลำมพระองคศ์ คทาทรีที่แปลวขา ยอม (อาฟทเอมริ) ในบรริบทนรีรมรี
ความหมายวขา ‘อนรุญาต’ หรพอ ‘ยรินยอม’ บมัพตริศมาของพระเยซซูเปห็นการททาใหข้ความชอบธรรม
สทาเรห็จ นมัที่นคพอ มมันเปห็นการททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง ถทึงแมข้วขาพระเยซซูไมขทรงมรีบาปใหข้ตข้องกลมับใจเสรียใหมข 
แตขพระองคตกห็ทรงททาสริที่งทรีที่ควรกระททาและทรงวางแบบอยขางโดยการกระททาเชขนนมัรน พระเยซซูจทึง
ทรงแสดงตมัววขาเปห็นพวกเดรียวกมับพระบริดาในสวรรคตของพระองคต นอกจากนรีร ในการรมับบมัพตริศมา
จากยอหตน พระองคตกห็ทรงใหข้การรมับรองของพระเจข้าแกขการรมับใชข้ของยอหตนดข้วย ถทึงแมข้วขาในตอน
นมัรนยอหตนอาจไมขไดข้เหห็นเชขนนมัรน แตขเมพที่อมองยข้อนกลมับไป บมัพตริศมาของพระเยซซูกห็ใหข้การรมับรอง
การรมับใชข้ของยอหตนอยขางชมัดเจน

มธ 3:16 และพระเยซซเมสืริ่อพระองคศ์ทรงรนับบนัพตริศมลำแลผู้ว ในทนันใดนนันี้นกป็เสดป็จขถึนี้น
จลำกนลนี้ลำ และดซเถริด ทผู้องฟผู้ลำกป็แหวกออก และพระองคศ์ไดผู้ทอดพระเนตรเหป็นพระวริญญลำณของ
พระเจผู้ลำเสดป็จลงมลำดธจนกเขลำและสถริตอยซต่บนพระองคศ์ คทาทรีที่แปลวขา บนัพตริศมลำ (บมัพตริดโซ) มรีความ
หมายตรงตมัววขา ‘จรุขมลง’ นอกจากนรีร  ยมังมรีหลมักฐานเพริที่มเตริมทรีที่สนมับสนรุนวริธรีการบมัพตริศมาทรีที่เหมาะสม
ดข้วยในการทรีที่พระเยซซู “ในทมันใดนมัรนกห็เสดห็จขทึรนจากนทรา” หากยอหตนประพรมนทราหรพอเทนทราบนพระ
เยซซู พระองคตกห็ไมขจทาเปห็นตข้องลงไปในแมขนทร าจอรตแดน (มาระโก 1:9) และจากนมัรนกห็เสดห็จขซนี้นมาจาก



นทราตามทรีที่มรีกลขาวไวข้ตรงนรีร  การประพรมนทราสามารถกระททาทรีที่ไหนกห็ไดข้ทรีที่มรีนทร าในปรริมาณเพรียงเลห็ก
นข้อย

หลมังจากทรีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตริศมาแลข้ว พระวริญญาณของพระเจข้ากห็เสดห็จลงมาดคุจนกเขา 
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไมขไดข้เสดห็จลงมาเปป็นนกเขา แตขดคุจนกเขามากกวขา ประเดห็นสทาคมัญกวขากห็คพอวขา 
การสถริตทรีที่มองเหห็นไดข้ของพระเจข้าไดข้ลงมาเหนพอพระองคต อมันบขงบอกถทึงพระพรและความเหห็น
ชอบของพระเจข้า การใชข้สมัญลมักษณตนกเขาในปมัจจรุบมันเพพที่อแสดงถทึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กห็เปห็นสริที่งทรีที่
ใชข้เยอะไป การรมับใชข้ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในตอนอพที่นๆกห็ไมขไดข้ถซูกเปรรียบวขาเปห็นเหมพอน
นกเขาแตขอยขางใด

มธ 3:17 พระเจข้าไมขเพรียงใหข้การรมับรองบมัพตริศมาของพระเยซซูเปห็นภาพเทขานมัรน แตขยมัง
ทรงใหข้การรมับรองดข้วยพระพรทรีที่เปห็นเสรียงดข้วย และดซเถริด มนพระสธรเสนยงตรนัสจลำกฟผู้ลำสวรรคศ์วต่ลำ 
"ทต่ลำนผซผู้นนนี้เปป็นบธตรทนริ่รนักของเรลำ เรลำชอบใจทต่ลำนมลำก" พระพรเดรียวกมันนรีร ยมังทรงประทานใหข้ทรีที่ภซูเขา
จทาแลงพระกายดข้วย (มมัทธริว 17:5) เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเจข้าทรงอวยพรบมัพตริศมาครมัร งนรีรและการเรริที่มการ
รมับใชข้ของพระเยซซูดข้วย คทาพซูดเดรียวกมันนรีร ยมังถซูกพบในเพลงสดรุดรี 2:7 ซทึที่งเหห็นไดข้ชมัดวขาอยซูขในบรริบท
ของพระเมสสริยาหต ถทึงแมข้วขานข้อยคนนมักเขข้าใจถทึงความหมายนรีร ในตอนนมัรน แตขพระเจข้ากห็ทรงแตขงตมัรง
พระเยซซูใหข้เปห็นทมัรง (1) พระบรุตรของพระองคต และ (2) พระเมสสริยาหตของพระองคตดข้วย พระเจข้า
ทรงพอพระทมัยในความเชพที่อฟมังของพระบรุตรของพระองคต จะวขาไปแลข้ว พระเจข้ากห็อาจตรมัสแบบ
เดรียวกมันเวลาทรีที่บรุตรคนใหมขแตขละคนดทาเนรินตามองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าในการรมับบมัพตริศมาดข้วยนทรา

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 4: บทททที่ 4 ของมมัทธริวบข่งบอกถซงการเรริที่มตม้นการรมับใชม้ประชาชนของ

พระเยซถูครริสตต บมัพตริศมาของพระองคตในบทททที่ 3 เรริที่มตม้นการรมับใชม้นทนี้และในบทททที่ 4 พญามารกป็รทบ
มาทม้าทายพระองคต ตข่อไปในบทนทนี้เราจะเหป็นบมันทซกเกทที่ยวกมับคนาตรมัสแรกๆของพระเยซถูและการ
ทรงเรทยกสาวกพวกแรกของพระองคต

มธ 4:1  บทนรีร เรริที่มตข้นดข้วยการทรีที่มมัทธริวเขรียนวขา ครนันี้งนนันี้นพระวริญญลำณทรงนลลำพระเยซซ
เขผู้ลำไปในถริริ่นทธรกนันดลำร เพสืริ่อพญลำมลำรจะไดผู้มลำทดลอง เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเจข้าโดยพระวริญญาณ



บรริสรุทธริธ ไมขเพรียงทรงอนรุญาตใหข้การทดลองนรีร เกริดขทึรนเทขานมัรน แตขยมังทรงนทาพระเยซซูเขข้าสซูขการทดลอง
นรีรดข้วย นมัที่นเปห็นพระประสงคตของพระเจข้าทรีที่จะใหข้พระองคตทรงถซูกทดลองเหมพอนเราทรุกประการ 
กระนมัรนกห็แสดงใหข้เหห็นวขาพระองคตทรงปราศจากบาป ดซู ฮรีบรซู 4:15 อยขางไรกห็ตาม ผซูข้ทรีที่ทดลอง
พระองคตกห็คพอ พญามาร หาใชขพระเจข้าไมข คทาทรีที่แปลวขา ทดลอง (เพะอทราโซ) ในบรริบทนรีรหมายความ
วขา ‘ชมักชวนใหข้กระททาผริด’ ซาตานเปห็นแหลขงทรีที่มาของการกระททาผริดจรริงๆ เมพที่อพระเยซซูทรงเรริที่มการ
รมับใชข้ของพระองคต นขาสมังเกตวขาซาตานกห็โจมตรีพระองคตทมันทรี นรีที่เปห็นบทเรรียนสทาหรมับเราดข้วย เมพที่อ
เรากข้าวออกไปเพพที่อทรีที่จะรมับใชข้องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า เรากห็คาดหวมังไดข้เลยวขาจะเจอกมับการตขอตข้านจาก
ซาตาน พระคมัมภรีรตไมขไดข้กลขาวชมัดเจนวขาพระเยซซูทรงเขข้าไปในถริที่นทรุรกมันดารใด เดริมทรีผซูข้คนเชพที่อกมัน
วขาดรินแดนทางทริศตะวมันออกหรพอใตข้ของกรรุงเยรซูซาเลห็มคพอถริที่นทรุรกมันดารดมังกลขาว มมันเปห็นถริที่น
ทรุรกมันดารและรกรข้างวขางเปลขาจรริงๆ อยขางไรกห็ตาม ขข้อพระคมัมภรีรตกห็ไมขไดข้ใหข้เบาะแสอะไร

มธ 4:2  และเมสืริ่อพระองคศ์ทรงอดพระกระยลำหลำรสนริ่สริบวนันสนริ่สริบคสืนแลผู้ว ภลำยหลนัง
พระองคศ์กป็ทรงอยลำกพระกระยลำหลำร มรีการอดอาหารหลายระดมับในพระคมัมภรีรต ในกรณรีของการ
อดอาหารเปห็นเวลาหนทึที่งวมัน ปกตริแลข้วมมันกห็คพอการไมขรมับประทานอาหารและอาจไมขดพที่มนทราดข้วย 
หากการอดอาหารกรินเวลามากกวขาหนทึที่งวมัน มมันกห็อาจหมายถทึงการไมขรมับประทานอาหารโปรด
หรพออาหารทรีที่รมับประทานเปห็นประจทา กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ การอดอาหารทรุกแบบกห็ใชข้ไดข้หมด เรา
ไมขทราบวขาพระเยซซูทรงอดอาหารแบบใด แตขไมขวขาในกรณรีใด พระองคตกห็ทรงไมขทรงรมับประทาน
อาหารทรีที่ปกตริรมับประทานเพพที่อทรีที่จะถขอมพระองคตลงจทาเพาะพระเจข้า และเพพที่อทรีที่จะมรีใจจดจขอในเรพที่อง
ฝขายวริญญาณมากขทึรนดข้วย เหห็นไดข้ชมัดวขา หลมังจากนมัรนพระองคตกห็ทรงหริว

มธ 4:3  ตรงนรีรซาตานถซูกเรรียกวขา ‘ผซูข้ทดลอง’ เมสืริ่อผซผู้ทดลองมลำหลำพระองคศ์ มนันกป็ทซล
วต่ลำ "ถผู้ลำทต่ลำนเปป็นพระบธตรของพระเจผู้ลำ จงสนัริ่งกผู้อนหรินเหลต่ลำนนนี้ใหผู้กลลำยเปป็นพระกระยลำหลำร" ใหข้เรา
สมังเกตวขาพญามารเขข้าหาพระเยซซูดข้วยคทาถามทรีที่แสดงถทึงความสงสมัย “ถข้าทขานเปห็นพระบรุตรของ
พระเจข้า” มมันเขข้าหาเอวาในรซูปแบบเดรียวกมันในสวนเอเดนและถามวขา “จรริงหรพอทรีที่พระเจข้าตรมัสวขา” 
ซาตานเปห็นผซูข้กขอใหข้เกริดความสงสมัย มมันเปห็นกลยรุทธทรีที่มมันใชข้มาตลอดตมัรงแตขวมันแรก

สรีที่สริบวมันกขอนหนข้านมัรน พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรพระเยซซูตอนทรีที่พระองคตรมับบมัพตริศมาและทรง
เรรียกพระองคตวขาพระบรุตรผซูข้เปห็นทรีที่รมักของพระองคต บมัดนรีรซาตานตมัรงคทาถามในเรพที่องดมังกลขาว นรีที่เทขากมับ



มมันพซูดวขา “หากทขานเปห็นพระบรุตรของพระเจข้าจรริงๆ ททาไมทขานไมขเปลรีที่ยนกข้อนหรินพวกนรีร ใหข้กลาย
เปห็นขนมปมังและรมับประทานเสรียหนขอยลขะ’

มธ 4:4  ใหข้เราสมังเกตวริธรีทรีที่พระเยซซูทรงปมัดปข้องการโจมตรีของซาตาน ฝต่ลำยพระองคศ์
ตรนัสตอบวต่ลำ "มนพระคนัมภนรศ์เขนยนไวผู้วต่ลำ `มนธษยศ์จะบลลำรธงชนวริตดผู้วยอลำหลำรสริริ่งเดนยวหลำมริไดผู้ แตต่บลลำรธง
ดผู้วยพระวจนะทธกคลลำซถึริ่งออกมลำจลำกพระโอษฐศ์ของพระเจผู้ลำ'" ในการทดลองแตขละครมัร งของซาตาน
พระเยซซูทรงยกขข้อความจากหนมังสพอพระราชบมัญญมัตริ ตรงนรีรขข้อความทรีที่ยกมานมัรนมาจากพระราช
บมัญญมัตริ 8:3 “มนรุษยตจะบทารรุงชรีวริตดข้วยอาหารสริที่งเดรียวหามริไดข้ แตขบทารรุงดข้วยพระวจนะทรุกคทาซทึที่งออก
มาจากพระโอษฐตของพระเจข้า'” ชรีวริตเรานมัรนมรีอะไรมากกวขารขางกาย สริที่งสทาคมัญในชรีวริตจรริงๆแลข้วกห็
คพอเรพที่องฝขายวริญญาณ สริที่งทรีที่เราตข้องการมากกวขาอาหารฝขายรขางกายกห็คพอพระวจนะของพระเจข้าใน
ชรีวริตของเรา

นขาสมังเกตวขาพระเยซซูไมขไดข้ตรมัสวขา ‘แตขโดยพระวจนะของพระเจข้า’ สริที่งทรีที่พระองคตตรมัสกห็คพอ 
‘โดยพระวจนะทรุกคทาของพระเจข้า’ พระเยซซูทรงหมายถทึงบรรดาถม้อยคนาตข่างๆของพระคมัมภรีรต 
นอกจากนรีรคทาทรีที่แปลวขา มนพระคนัมภนรศ์เขนยนไวผู้วต่ลำ (เกะกราพไท) ตามทรีที่มรีบอกไวข้ในมมัทธริว 2:5 ถซูกผมัน
ใหข้อยซูขในรซูปสมบซูรณตกาลและประธานถซูกกระททา ดมังนมัรนความหมายกห็คพอวขา ‘มรีเขรียนไวข้แลข้วและยมัง
มรีเขรียนไวข้ตขอไป’ นรีที่สพที่อชมัดเจนวขาพระวจนะทรุกคทาของพระเจข้าไมขเพรียงไดข้รมับการดลใจเทขานมัรน (การ
ดลใจดข้านถข้อยคทา) แตขสพที่อดข้วยวขาพระวจนะทรุกคทาของพระเจข้าไดข้ถซูกเกห็บรมักษาไวข้ (การเกห็บรมักษา
ดข้านถข้อยคทา) บางคนตมัรงคทาถามวขามรีหลมักคทาสอนเรพที่องการเกห็บรมักษาไวข้ดข้วยหรพอ บางคนกห็ปฏริเสธ
วขาการเกห็บรมักษาไวข้นมัรนหมายรวมถทึงถข้อยคทาตขางๆของพระเจข้าดข้วย กระนมัรน ตรงนรีรพระเยซซูกห็ทรงสพที่อ
ชมัดเจนวขาถข้อยคทาตขางๆของพระเจข้าไดข้ถซูกเกห็บรมักษาไวข้แลข้ว วลรีทรีที่วขา “มรีเขรียนไวข้วขา” ตามทรีที่บรรยายไวข้
ขข้างบนปรากฏหกสริบสามครมัร งในพระคมัมภรีรตใหมข

มธ 4:5-6 ซาตานทดลองพระเยซซูอรีกครมัร งโดยพาพระองคตขทึรนไปบนยอดพระวริหาร 
แลผู้วพญลำมลำรกป็นลลำพระองคศ์ขถึนี้นไปยนังนครบรริสธทธริธ และใหผู้พระองคศ์ประทนับทนริ่ยอดหลนังคลำพระวริหลำร 
ยอดหลมังคาพระวริหารถซูกเชพที่อกมันวขาเปห็นยอดพระวริหารทางหมัวมรุมดข้านทริศตะวมันออกเฉรียงใตข้ของ
พระวริหาร ตรงนมัรนยกพพรนของพระวริหารและกทาแพงกห็ตมัรงตระหงขานสซูงถทึง 300 ฟรุตเหนพอฐานของ



มมันทรีที่อยซูขในหรุบเขาดข้านลขาง หากคทานวณถทึงสขวนลทึกสรุดของหรุบเขาขริดโรนทรีที่อยซู ขเบพรองลขาง ระยะตก
ทมัรงหมดกห็คงมากถทึง 450 ฟรุตเลยทรีเดรียว

อรีกครมัร งทรีที่พญามารพยายามทรีที่จะหวขานเมลห็ดพมันธรุตแหขงความสงสมัยโดยการตมัรงคทาถามอรีกวขา
พระเยซซูทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้าหรพอไมข 6 แลผู้วทซลพระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำทต่ลำนเปป็นพระบธตรของ
พระเจผู้ลำ จงโจนลงไปเถริด เพรลำะพระคนัมภนรศ์มนเขนยนไวผู้วต่ลำ `พระองคศ์จะรนับสนัริ่งใหผู้เหลต่ลำทซตสวรรคศ์ของ
พระองคศ์ในเรสืริ่องทต่ลำน และเหลต่ลำทซตสวรรคศ์จะเอลำมสือประคองชซทต่ลำนไวผู้ เกรงวต่ลำในเวลลำหนถึริ่งเวลลำใด
เทผู้ลำของทต่ลำนจะกระแทกหริน'" หนทึที่งในกลยรุทธหลมักของซาตานตลอดทรุกยรุคสมมัยกห็คพอ การโจมตรีทรีที่
ตมัวบรุคคลของพระเยซซูครริสตต ตรงนรีรมมันขอใหข้พระเยซซูกระโจนลงไป จากนมัรนมมันกห็ยกเพลงสดรุดรี 
91:11-12 มาอยขางผริดๆ ลมัทธริเทรียมเทห็จตขางๆจะใชข้ขข้อพระคมัมภรีรตบขอยๆ แตขสขวนใหญขแลข้วพวกเขากห็
จะยกมาแบบนอกบรริบทหรพอไมขกห็ยกมาแบบตมัดตอนบางสขวนออกไป

มธ 4:7  พระเยซซูทรงยกขข้อพระคมัมภรีรตอรีกครมัร ง (พระราชบมัญญมัตริ 6:16) เพพที่อปมัดปข้อง
การทดลองของซาตาน พระเยซซจถึงตรนัสตอบมนันวต่ลำ "พระคนัมภนรศ์มนเขนยนไวผู้อนกวต่ลำ `อยต่ลำทดลององคศ์
พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำผซผู้เปป็นพระเจผู้ลำของทต่ลำน'" พระเยซซูมริไดข้ทรงโตข้เถรียงกมับพญามาร พระองคตแคขยกขข้อ
พระคมัมภรีรตใหข้มมันไดข้ฟมังและตรมัสวขาสริที่งทรีที่พญามารเสนอแนะมานมัรนเปห็นสริที่งทรีที่พระเจข้าไมขทรงอนรุญาต

มธ 4:8-9 พญามารทดลองพระครริสตตอรีกครมัร งโดยแสดงใหข้พระองคตเหห็นอาณาจมักรทมัรง
สริรนของโลก (คอสมอส) ในชมั ที่วขณะหนทึที่ง อนกครนันี้งหนถึริ่งพญลำมลำรไดผู้นลลำพระองคศ์ขถึนี้นไปบนภซเขลำอนัน
สซงยริริ่งนนัก และไดผู้แสดงบรรดลำรลำชอลำณลำจนักรในโลก ทนันี้งควลำมรธต่งเรสืองของรลำชอลำณลำจนักรเหลต่ลำนนันี้นใหผู้
พระองคศ์ทอดพระเนตร แนขนอนทรีที่พระคมัมภรีรตไมขไดข้บอกวขาภซูเขาทรีที่พระองคตทรงถซูกทดลองนรีรคพอ
ภซูเขาใด ประเพณรีอข้างวขามมันคพอยอดเขาทรีที่อยซูขทางทริศตะวมันตกของเมพองเยรรีโคโดยมองลงไปยมัง
หรุบเขาของแมขนทร าจอรตแดน อยขางไรกห็ตาม มมันกห็ไมขมรีการบขงบอกเชขนนมัรนในพระคมัมภรีรต นขาสมังเกต
ดข้วยวขาซาตานไมขไดข้แสดงใหข้พระเยซซูเหห็นอาณาจมักรทมัรงปวงของแผข่นดรินโลกนรีร  อยขางไรกห็ตาม 
อาณาจมักรของโลกนรีรกห็เปห็นของมมันเพราะวขามมันเปห็นพระและเปห็นเจข้าแหขงโลกนรีร

ไมขวขาจะเปห็นทรีที่ใด พญามารกห็เสนอ “บรรดาราชอาณาจมักรในโลก ทมัรงความรรุขงเรพองของราช
อาณาจมักรเหลขานมัรน” ใหข้แกขพระเยซซู หากพระองคตจะทรงยอมกราบลงนมมัสการมมัน มมันกลขาวตขอไป



วขา 9 แลผู้วไดผู้ทซลพระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำทต่ลำนจะกรลำบลงนมนัสกลำรเรลำ เรลำจะใหผู้สริริ่งทนันี้งปวงเหลต่ลำนนนี้แกต่ทต่ลำน" 
ตรงนรีรซาตานใชข้ลซูกไมข้อรีกอมันเพพที่อทดลองพระองคตและนมั ที่นกห็คพอ การหลอกลวง พญามารเปห็นพระ
แหขงโลกนรีร เพรียงเพราะวขาพระเจข้าทรงอนรุญาต อาณาจมักรตขางๆของแผข่นดรินโลกนรีรไมขไดข้เปห็นของมมัน
ทรีที่จะยกใหข้ผซูข้ใด อยขางไรกห็ตาม อาณาจมักรของโลกนรีรกห็เปห็นของมมัน กระนมัรน มมันกห็แสรข้งททาเปห็นสพที่อถทึง
อาณาจมักรทมัรงปวงของแผขนดรินโลก เจห็ดครมัร งในหนมังสพอวริวรณตมมันถซูกเรรียกวขา ผซูข้หลอกลวง ในยอหตน 
8:44 พระเยซซูทรงเรรียกมมันวขา ผซูข้มรุสา และเปห็นพขอของการมรุสา ใหข้เราสมังเกตดข้วยถทึงการสนใจแตขตมัว
เองของพญามาร มมันขอใหข้พระเยซซูกข้มลงกราบนมมัสการ “เรา” นรีที่ททาใหข้เราเหห็นถทึงคนชมั ที่วอายรุนรีรทรีที่
สนใจแตขตมัวเอง มมันไมขใชขเรพที่องใหมขแตขอยขางใด ซาตานสขงเสรริมใหข้คนสนใจแตขตมัวเองมาตมัรงแตขไหน
แตขไรแลข้ว มมันเปห็นผซูข้ใหข้ก ทาเนริดแนวคริดทรีที่เนข้นการสนใจตมัวเองเปห็นหลมัก

มธ 4:10 อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงปมัดปข้องการโจมตรีของพญามารโดยการยกขข้อความ
จากพระราชบมัญญมัตริ 6:13 ใหข้มมันฟมัง พระเยซซจถึงตรนัสตอบมนันวต่ลำ "อผู้ลำยซลำตลำน จงไปเสนยใหผู้พผู้น 
เพรลำะพระคนัมภนรศ์มนเขนยนไวผู้วต่ลำ `จงนมนัสกลำรองคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำผซผู้เปป็นพระเจผู้ลำของทต่ลำน และ
ปรนนริบนัตริพระองคศ์แตต่ผซผู้เดนยว'" พระเยซซูไมขเพรียงยกขข้อพระคมัมภรีรตเพพที่อเอาชนะพญามารเทขานมัรน แตข
พระองคตยมังทรงขมัดขพนมมันดข้วย ยากอบ 4:7 สอนวขา “จงตขอสซูข้พญามาร และมมันจะหนรีไปจากทขาน” 
พระเยซซูกห็ทรงททาเชขนนมัรน ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซูตรมัสถทึงขข้อพระคมัมภรีรตทรีที่ยกมาวขา “มรีเขรียนไวข้วขา” ดซู
คทาอธริบายเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร ไดข้ใน 4:4

มธ 4:11 ดข้วยเหตรุนรีร  แลผู้วพญลำมลำรจถึงละพระองคศ์ไป และดซเถริด มนเหลต่ลำทซตสวรรคศ์มลำ
ปรนนริบนัตริพระองคศ์ พระเยซซูทรงตขอสซูข้ซาตานดข้วยใจหนมักแนขนมมั ที่นคง นอกจากนรีรพระองคตยมังทรง
ขมัดขวางความพยายามของซาตานทรีที่จะทดลองพระองคตโดยใชข้พระวจนะของพระเจข้าดข้วย เราจทึง
เหห็นเหตรุผลอรีกประการทรีที่เราควรเชรีที่ยวชาญในพระคมัมภรีรต มมันเปห็นดาบทรีที่ไวข้ใชข้ปข้องก มันและปมัดปข้อง
การโจมตรีทรุกอยขางของมมันผซูข้ชมั ที่วรข้ายนมัรน ในฐานะมนรุษยต พระเยซซูยขอมทรงหมดแรงอยซูขแลข้วหลมังจาก
อดอาหารมาเปห็นเวลาสรีที่สริบวมันและยมังเผชริญกมับการทดลองของพญามารอรีก ดข้วยพระเมตตาพระเจข้า
จทึงทรงใชข้พวกทซูตสวรรคตมาปรนนริบมัตริพระองคต คทาทรีที่ใชข้คพอ ดริอาคอเนะโอ ซทึที่งมรีความหมายตรงตมัว
วขาเอาอาหารมาเสริรตฟ นรีที่สพที่อวขาพวกทซูตสวรรคตนทาอาหารมาถวายพระองคตใหข้รมับประทานเพพที่อทรีที่จะ



ไดข้มรีแรง พวกเขาคงเสรริมก ทาลมังฝขายวริญญาณและใหข้ก ทาลมังใจพระองคตดข้วยเปห็นแนข พระเจข้าทรงดซูแล
คนของพระองคตจรริงๆ!

มธ 4:12-13 พอไดข้ยรินวขายอหตนถซูกขขมเหง พระเยซซูกห็ทรงเดรินทางกลมับไปยมังแควข้นกาลริลรี 
ครนันี้นพระเยซซทรงไดผู้ยรินวต่ลำยอหศ์นถซกขนังไวผู้อยซต่ในเรสือนจลลำ พระองคศ์กป็เสดป็จไปยนังแควผู้นกลำลริลน  13 เมสืริ่อ
เสดป็จออกจลำกเมสืองนลำซลำเรป็ธแลผู้ว พระองคศ์กป็มลำประทนับทนริ่เมสืองคลำเปอรนลำอธม ซถึริ่งอยซต่รริมทะเลทนริ่เขต
แดนเศบซลธนและนนัฟทลำลน

เหห็นไดข้ชมัดวขาพระองคตเสดห็จกลมับไปยมังเมพองนาซาเรห็ธซทึที่งเปห็นทรีทๆี่ พระองคตทรงถซูกเลรีรยงดซูจน
เตริบโต จากนมัรนพระองคตกห็ “มาประทมับทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม” นรีที่สพที่อวขาพระองคตทรงประทมับทรีที่นมั ที่นแคข
ชมั ที่วคราว เมพองคาเปอรนาอรุมตมัรงอยซูขบนชายฝมัที่งทางตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี ในสมมัยพระเยซซู เมพอง
นรีรอาจเปห็นเมพองทรีที่โดดเดขนและมมั ที่งคมั ที่งมากทรีที่สรุดในแควข้นกาลริลรี โดยตมัรงอยซูขบนเสข้นทางการคข้าสาย
สทาคมัญซทึที่งนทาพวกพขอคข้าสมัญจรผขานเขข้าออกเมพอง จนถทึงทรุกวมันนรีร เมพองคาเปอรนาอรุมกห็ยมังอวดตมัววขา
เปห็น ‘เมพองของพระเยซซู’ อยซู ข

เหห็นไดข้ชมัดวขามมัทธริวชรีร ใหข้เหห็นวขาเมพองคาเปอรนาอรุมตมัรงอยซูขบนชายแดนสมมัยโบราณซทึที่งแยก
ตระกซูลเศบซูลรุนและตระกซูลนมัฟทาลรีออกจากกมัน คาเปอรนาอรุมอาจเปห็นเมพองของผซูข้พยากรณตทรีที่มรีชพที่อ
เดรียวกมัน ชพที่อ คาเปอรนาอคุม ในภาษาฮรีบรซูมรีความหมายตรงตมัววขา ‘หมซูขบข้านแหขงการปลอบประโลม’
เมพองนรีรตมัรงอยซูขบนชายฝมัที่งทางตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี สายลมเยห็นๆจากทริศใตข้จทึงพมัดผขานเมพองนรีร ใน
ชขวงฤดซูรข้อน จทึงททาใหข้เมพองนรีรกลายเปห็นทรีที่พมักตากอากาศสทาหรมับนมักทของเทรีที่ยว พระเยซซูทรงใชข้เวลา
สขวนใหญขของพระองคตทรีที่เมพองนรีร เอง

มธ 4:14-16 อรีกครมัร งทรีที่พระคมัมภรีรตเดริมถซูกกลขาววขาสทาเรห็จในชรีวริตของพระครริสตต เพสืริ่อจะ
สลลำเรป็จตลำมพระวจนะซถึริ่งตรนัสไวผู้โดยอริสยลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ 15 `แควผู้นเศบซลธนและแควผู้นนนัฟทลำ
ลนทลำงขผู้ลำงทะเลฟลำกแมต่นลนี้ลำจอรศ์แดนขผู้ลำงโนผู้น คสือกลำลริลนแหต่งบรรดลำประชลำชลำตริ 16 ประชลำชนผซผู้นนัริ่งอยซต่
ในควลำมมสืดไดผู้เหป็นควลำมสวต่ลำงยริริ่งใหญต่ และผซผู้ทนริ่นนัริ่งอยซต่ในแดนและเงลำแหต่งควลำมตลำย กป็มนควลำมสวต่ลำง
ขถึนี้นสต่องถถึงเขลำแลผู้ว' ตรงนรีรมมัทธริวยกขข้อความจากอริสยาหต 9:1-2 ตอนทรีที่พระเยซซูทรงอยซูขในเมพองคาเป



อรนาอรุม พระองคตกห็ทรงททาใหข้คทาพยากรณตสทาเรห็จทรีที่วขา ความสวขางของพระเมสสริยาหตจะสาดสของใน
ตระกรุลเศบซูลรุนและตระกซูลนมัฟทาลรีซทึที่งตมัรงอยซูขทางเหนพอสรุด

เพราะวขาแควข้นกาลริลรีอยซูขหขางไกลจากอริทธริพลของศาสนายริวในกรรุงเยรซูซาเลห็ม มมันจทึงเปห็น
แควข้นทรีที่อยซูขในความมพดฝขายวริญญาณมากกวขามาตลอดหลายรข้อยปรี แควข้นนรีรมมักตกเปห็นเปข้าหมายของ
การโจมตรีทางทหารจากผซูข้รรุกรานชาวตขางชาตริไลขตมัรงแตขอมัสซรีเรรียไปจนถทึงโรม นมั ที่นนขาจะเปห็นความ
หมายของการนมัที่งอยซูข “ในแดนและเงาแหขงความตาย” กระนมัรนในแควข้นทรีที่อยซูขหขางไกลของอริสราเอล
นรีร  ความสวขางของพระเมสสริยาหตกห็สาดสของมาถทึงพวกเขาเปห็นพวกแรกตามทรีที่มรีพยากรณตไวข้ใน
หนมังสพออริสยาหต

มธ 4:17 ตนันี้งแตต่นนันี้นมลำพระเยซซไดผู้ทรงตนันี้งตผู้นประกลำศวต่ลำ "จงกลนับใจเสนยใหมต่ เพรลำะ
วต่ลำอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์มลำใกลผู้แลผู้ว" ขข้อความแรกทรีที่พระเยซซูครริสตตทรงประกาศแกขชนชาตริ
อริสราเอลกห็เปห็นแบบเดรียวกมับของยอหตน “จงกลมับใจเสรียใหมข เพราะวขาอาณาจมักรแหขงสวรรคตมาใกลข้
แลข้ว” ดซูคทาอธริบายเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรแหขงสวรรคตไดข้ในมมัทธริว 3:2 การรมับใชข้เบพรองตข้นของพระเยซซูกห็
คพอ การเสนอพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอลในฐานะพระเมสสริยาหต-กษมัตรริยตทรีที่พวกเขารอคอยมา
นาน กระนมัรน เพราะสภาพฝขายวริญญาณของพวกเขา พวกเขาจทึงจทาเปห็นตข้องกลมับใจเสรียใหมขกขอน 
การกลมับใจใหมขยมังคงเปห็นสขวนสทาคมัญของความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดและจรริงๆแลข้วกห็เปห็นสขวนแรก
ของมมันดข้วย กขอนทรีที่ชนชาตริอริสราเอลจะเชพที่อในพระเมสสริยาหตของพวกเขาไดข้ พวกเขาจทาเปห็นตข้อง
หมันมาหาพระองคตกขอน นมัที่นคพอการกลมับใจใหมข การรมับใชข้เบพรองตข้นของพระเยซซูอยซูขในบรริบทของ
อาณาจมักรนมัรน นขาเศรข้าทรีที่พวกเขาและชาวโลกในทรุกวมันนรีรตขางหมันไปหาทางของตมัวเองแทนทรีที่จะ
กลมับใจมาหาพระเจข้าและพระครริสตต

ในตอนนมัรนชนชาตริอริสราเอลตกอยซูขใตข้อทานาจของโรมทรีที่ไมขเอาพระเจข้า พวกเขาโหยหา
อริสรภาพทางการเมพองและการกลมับคพนสซูขอาณาจมักรกษมัตรริยตสมมัยโบราณทรีที่เรริที่มตข้นทรีที่ดาวริดและถซูกตมัด
ออกไปในตอนทรีที่พวกเขาถซูกกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยมังกรรุงบาบริโลน พวกยริวสขวนใหญขตขางรซูข้ดรีถทึงคทา
พยากรณตตขางๆทรีที่วขาพระเมสสริยาหตจะทรงนทาสงขาราศรีใหญขยริที่ง ความโดดเดขนทขามกลางประชาชาตริ
ตขางๆ และความเจรริญรรุขงเรพองมาสซูขอริสราเอล พวกเขาจทึงรอคอยผซูข้นทาทางทหารและเปห็นผซูข้นทาทางการ



เมพองทรีที่จะปลดแอกของพวกโรมทริรงไป และนทาความเจรริญรรุขงเรพองและความเปห็นใหญขมาสซูข
อริสราเอล

ขข้อความทรีที่พระเยซซูทรงประกาศแกขอริสราเอลนมัรนแตกตขางไปอยขางสริรนเชริง พระองคตเสดห็จมา
ประกาศเรพที่องการกลมับใจใหมข่ นมัที่นไมขใชขสริที่งทรีที่พวกเขาอยากไดข้ยริน อมันทรีที่จรริงแลข้ว สทาหรมับพวกยริว
จทานวนมาก ขข้อความดมังกลขาวกห็ไมขเกรีที่ยวกมันเลย พวกเขาคริดแตขเรพที่องความเจรริญรรุขงเรพอง สริทธริมนรุษย
ชน และเรพที่องการเมพอง ‘คพนดรีก มับพระเจข้าเนรีที่ยนะ? ใครจะไปสน!’ แตขอาณาจมักรแหขงสวรรคตกห็เขข้ามา
ใกลข้แลข้วเพราะวขากษมัตรริยตองคตนมัรนไดข้เสดห็จมาแลข้ว นข้อยคนนมักทรีที่ตระหนมักถทึงเรพที่องนรีร

มธ 4:18-20 คราวนรีรมมัทธริวบมันททึกเกรีที่ยวกมับการทรงเรรียกสาวกพวกแรกของพระเยซซู 
ขณะทนริ่พระเยซซทรงดลลำเนรินอยซต่ตลำมชลำยทะเลกลำลริลน กป็ทอดพระเนตรเหป็นพนริ่นผู้องสองคน คสือซนโมนทนริ่
เรนยกวต่ลำเปโตร กนับอนันดรซวศ์นผู้องชลำยของเขลำ กลลำลนังทอดอวนอยซต่ทนริ่ทะเล เพรลำะเขลำเปป็นชลำวประมง 
ทะเลกาลริลรีเปห็นทะเลสาบสวยงามในตอนเหนพอของอริสราเอลโดยมรีขนาดยาวประมาณสริบสาม
ไมลตและกวข้างหกไมลต ทางทริศตะวมันออก ทรีที่ราบสซูงโกลาน (หรพอ กาดารา) กห็ทอดยาวโดยมรีเนรินเขา
สซูงๆแบบเดรียวกมันบนชายฝมัที่งตะวมันตก แมขนทร าจอรตแดนไหลลงไปในทะเลสาบนรีร จากทริศเหนพอซทึที่ง
เปห็นทรีที่ๆสภาพภซูมริประเทศไมขขรรุขระเทขา แมขนทร านรีร ไหลออกไปทางใตข้เหมพอนกมันสซูขสภาพภซูมริประเทศ
ทรีที่ราบเรรียบกวขา

การทรงเรรียกพวกสาวกของพระเยซซูกห็คพอ 19 พระองคศ์ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงตลำมเรลำมลำเถริด 
และเรลำจะตนันี้งทต่ลำนใหผู้เปป็นผซผู้หลำคนดนัริ่งหลำปลลำ" หากเราตข้องการเปห็นสาวกของพระเยซซูครริสตต  เรากห็
ตข้องเปห็นผซูข้หาคนดมั ที่งหาปลาเชขนกมัน มมัทธริวบมันททึกวขา 20 เขลำทนันี้งสองไดผู้ละอวนตลำมพระองคศ์ไปทนันทน 
คทาทรีที่แปลวขา ทนันทน (เอะอถูเธะโอส) มรีความหมายวขา ‘ในทมันทรี’ นขาสนใจทรีที่คทาตรมัสแรกและสรุดทข้าย
ของพระเยซซูทรีที่ตรมัสแกขเปโตรกห็คพอ “จงตามเรามาเถริด” (ดซู ยอหตน 21:22) การทรงเรรียกทรีที่เราไดข้รมับกห็
คพอ ใหข้เราตามพระองคตไป เชขนกมัน นมัที่นคพอแกขนแทข้ของการเปห็นสาวก

มธ 4:21-22 มมัทธริวเลขาตขอไปวขา ครนันี้นพระองคศ์เสดป็จตต่อไป กป็ทอดพระเนตรเหป็นพนริ่นผู้อง
อนกสองคน คสือยลำกอบบธตรชลำยเศเบดนกนับยอหศ์นนผู้องชลำยของเขลำ กลลำลนังชธนอวนอยซต่ในเรสือกนับเศเบดน
บริดลำของเขลำ พระองคศ์ไดผู้ทรงเรนยกเขลำ พระเยซซูทรงเรทยกสาวกอรีกสองคนเชขนกมัน คพอ ยากอบและ



ยอหตน (ผซูข้ซทึที่งตขอมากลายเปห็นอมัครทซูตยอหตน) สองคนนรีร เปห็นบรุตรของเศเบดรี พวกเขากห็ตริดตาม
พระองคตไปทมันททเชขนกมัน ยอหตน 1:35-51 ใหข้รายละเอรียดทรีที่สอดคลข้องกมันถทึงแมข้แตกตขางอยซูขบข้าง
เกรีที่ยวกมับการทรงเรรียกสาวกพวกแรกของพระเยซซู เราเหห็นถทึงพระครุณของพระองคตในการทรีที่
พระองคตทรงเรรียกพวกเขาฝขายเดรียว นอกจากนรีร  เราอาจสรรุปไดข้วขาพระองคตทรงเหห็นอรุปนริสมัย การ
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอยซู ขภายใน และความซพที่อตรงในตมัวชายหนรุขมพวกนรีรซทึที่งจทาเปห็นสทาหรมับ
การรมับใชข้ทรีที่พระองคตทรงทราบวขารอคอยอยซูขเบพรองหนข้า มมันคงเปห็นสริทธริพริเศษเหลพอเกรินกมับการถซูก
เลพอกโดยพระผซูข้ชขวยใหข้รอด กระนมัรนเมพที่อพซูดถทึงการทรงเรรียกในขอบเขตทรีที่ใหญขกวขา เรากห็ถซูกเลพอก
ในพระองคตแลข้วในฐานะเปห็นพระกายของพระครริสตตแมข้กระทมั ที่งในปมัจจรุบมันนรีร

ชายหนรุขมชาวแควข้นกาลริลรีทรีที่ถขอมใจเหลขานรีรคงไมขตระหนมักถทึงพระพรและการขขมเหงใน
อนาคตทรีที่พวกเขาจะไดข้รมับ กระนมัรน 22 ในทนันใดนนันี้นเขลำทนันี้งสองกป็ละเรสือและลลำบริดลำของเขลำตลำมพ
ระองคศ์ไป พวกเขาไมขเพรียงกลมับใจมารมับเชพที่อพระเยซซูครริสตตและตริดตามพระองคตไปเทขานมัรน แตขพวก
เขายมังทริรงวริถรีชรีวริตของตมัวเองและทริรงครอบครมัวของตมัวเองดข้วย เราเหห็นถทึงการอรุทริศตมัวของพวกเขาแมข้
กระทมั ที่งในระยะแรกๆนรีร  พวกเขาอาจรซูข้จมักพระเยซซูแลข้วและอาจเปห็นผซูข้เชพที่อแลข้วกห็ไดข้กขอนทรีที่พระองคต
ทรงเรรียกพวกเขาใหข้มารมับใชข้

มธ 4:23 พระเยซซไดผู้เสดป็จไปทนัริ่วแควผู้นกลำลริลน ทรงสนัริ่งสอนในธรรมศลำลลำของเขลำ ทรง
ประกลำศขต่ลำวประเสรริฐแหต่งอลำณลำจนักรนนันี้น และทรงรนักษลำโรคภนัยไขผู้เจป็บทธกอยต่ลำงของชลำวเมสืองใหผู้
หลำย ขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักรนมัรนจรริงๆแลข้วกห็คพอ การทรีที่กษมัตรริยตองคตนมัรนไดข้เสดห็จมาแลข้วและจะ
รพร อฟพร นอาณาจมักรแหขงอริสราเอลภายใตข้พระเจข้าหากพวกเขายอมกลมับใจจากวริถรีอมันบาปหนาตขางๆ
ของตมัวเอง นขาเศรข้าทรีที่วขาพวกเขาไมข่ยอม นขาสนใจตรงทรีที่วขาการรมับใชข้สาธารณชนของพระองคตนมัรน
รวมทมัรงการเทศนาและการสมัที่งสอน เหมพอนกมับหนข้าทรีที่รมับใชข้ของศริษยาภริบาลจนถทึงปมัจจรุบมันนรีร  
นอกจากนรีร  พระเยซซูยมังทรงรมักษาคนเหลขานมัรนทรีที่เจห็บปขวยและเปห็นโรคอรีกดข้วย สขวนหนทึที่งแลข้วการ
รมักษาโรคของพระองคตกห็เปห็นวริธรีหนทึที่งในการรมับรองพระองคตเองตขอบรรดาคนขรีรสงสมัยและคนทรีที่ไมข
เชพที่อ อรีกสขวนหนทึที่งมมันกห็เปห็นมาจากพระทมัยอมันเปรีที่ยมพระกรรุณาของพระองคตทรีที่จะตอบสนองความ
จทาเปห็นตขางๆของบรรดาคนทรีที่อยซู ขรอบตมัวพระองคตดข้วย



มธ 4:24 ชพที่อเสรียงของพระองคตกห็ขจรขจายไปถทึงแควข้นใกลข้เครียงดข้วย กริตตริศนัพทศ์ของ
พระองคศ์กป็เลสืริ่องลสือไปทนัริ่วประเทศซนเรนย เขลำจถึงพลำบรรดลำคนปต่วยเปป็นโรคตต่ลำงๆ คนทนริ่ทนทธกขศ์เวทนลำ
คนผนเขผู้ลำ คนบผู้ลำ และคนเปป็นอนัมพลำตมลำหลำพระองคศ์ พระองคศ์กป็ทรงรนักษลำเขลำใหผู้หลำย นขาสนใจทรีที่วขา
กริตตริศมัพทตเรพที่องพระองคตไดข้เลพที่องลพอไปถทึงประเทศซรีเรรียไปทางทริศเหนพอและตะวมันออกดข้วย คน
เหลขานรีร เปห็นคนตขางชาตริและพวกเขากห็ฟมังพระองคตดข้วยความยรินดรี พระองคตทรงรมักษาความเจห็บปขวย
ของพวกเขาใหข้หายและทรงขมับผรีออกจากบรรดาคนทรีที่ถซูกผรีเขข้า คทาทรีที่แปลวขา คนบผู้ลำ (เสะเลนทอา
ซอไม) หมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นโรคลมชมัก และ “อมัมพาต” กห็หมายถทึงคนทรีที่เปห็นอมัมพาต คทาทรีที่
แปลวขา คนผนเขผู้ลำ (ไดมอนริซอไม) มรีความหมายตรงตมัววขา ‘ถซูกผรีสริง’ หรพอตกอยซูขใตข้อทานาจของผรี
ปรีศาจ

มธ 4:25 นอกจากนรีร  คนหมซูขใหญขกห็ตริดตามพระองคตมาจากอริสราเอลและจากแควข้น
ตขางๆของคนตขางชาตริทรีที่อยซูขใกลข้เครียง และมนคนหมซต่ใหญต่มลำจลำกแควผู้นกลำลริลน และแควผู้นทศบธรน และ
กรธงเยรซซลำเลป็ม และแควผู้นยซเดนย และแมต่นลนี้ลำจอรศ์แดนฟลำกขผู้ลำงโนผู้น ตริดตลำมพระองคศ์ไป แควข้นกาลริลรี
ในสมมัยนมัรนจรริงๆแลข้วกห็ประกอบไปดข้วยคนยริวเสรียเปห็นสขวนใหญข อยขางไรกห็ตาม แควข้นทศบรุรรีใน
ตอนนมัรนกห็ประกอบไปดข้วยสริบเมพองซทึที่งในภซูมริศาสตรตปมัจจรุบมันกห็คงเปห็นจอรตแดนทางตอนเหนพอและ
ซรีเรรียทางตอนใตข้ ถทึงแมข้วขามรีพวกยริวอยซูขทรีที่นมัที่นในตอนนมัรน แตขมมันกห็เปห็นแควข้นของคนตขางชาตริเปห็น
หลมัก นอกจากนรีรฝซูงชนกห็เดรินทางขทึรนเหนพอจากกรรุงเยรซูซาเลห็มและจากแควข้นยซูเดรียทางใตข้และจาก
บรริเวณแมขนทร าจอรตแดนซทึที่งอยซูขไปทางทริศตะวมันออกเฉรียงใตข้ พระเยซซูทรงกลายเปห็นผซูข้ทรีที่มรีชพที่อเสรียงโดขง
ดมังจรริงๆโดยเฉพาะในสมมัยทรีที่การตริดตขอสพที่อสารเปห็นไปอยขางจทากมัดเชขนนมัรน

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 5: บทททที่หม้าของหนมังสชอมมัทธริวเรริที่มตม้นดม้วยคนาเทศนาบนภถูเขา ททที่ถถูก

เรทยกเชข่นนทนี้เพราะวข่าพระเยซถูเสดป็จขซนี้นบนภถูเขา (หรชอเนรินเขา) เพชที่อสมัที่งสอนและเทศนา คนาเทศนานทนี้
ดนาเนรินตข่อไปจนจบบทททที่ 7 คนาเทศนาบนภถูเขานทนี้ไมข่มทอยถูข่ในหนมังสชอมาระโกหรชอหนมังสชอยอหตน 
และมมันอยถูข่ในรถูปแบบยข่อในหนมังสชอลถูกา เมชที่อเรานซกถซงบรริบทของบทกข่อนๆในหนมังสชอมมัทธริว เรากป็
เหป็นถซงการเนม้นยนนี้าเรชที่องกษมัตรริยตองคตนมันี้นและอาณาจมักรของพระองคตททที่จะมา



บางคนเรทยกคนาเทศนาบนภถูเขานทนี้วข่ารมัฐธรรมนถูญแหข่งอาณาจมักรนมันี้น นมัที่นคชอ มมันใหม้ราย
ละเอทยดเกทที่ยวกมับสภาพฝข่ายวริญญาณและศทลธรรมททที่จะมทอยถูข่เมชที่อกษมัตรริยตองคตนมันี้นประทมับบน
พระททที่นมัที่งของพระองคตในกรคุงเยรถูซาเลป็มในททที่สคุด ในฐานะททที่เปป็นสข่วนททที่ไดม้รมับการดลใจของพระ
คมัมภทรต คนาเทศนาบนภถูเขานทนี้ยข่อมมทคคุณคข่าสนาหรมับเราในครริสตจมักรในปมัจจคุบมันนทนี้ดม้วย อยข่างไรกป็ตาม 
การประยคุกตตใชม้แบบเตป็มททที่ของมมันจะเกริดขซนี้นในอาณาจมักรททที่จะมาถซงนมันี้น ขณะททที่คนาเทศนาบนภถูเขา
นทนี้ดนาเนรินตข่อไป พระเยซถูกป็ทรงใชม้คนาเปรทยบหลายประการเพชที่อหมายถซงประชาชนของพระเจม้า จาก
นมันี้นพระองคตกป็ทรงเรริที่มเปรทยบเททยบความแตกตข่างระหวข่างบมัญญมัตริของโมเสสกมับคนาสอนของ
พระองคต ซซที่งในแตข่ละกรณทกป็ทนาใหม้พระราชบมัญญมัตริสนาเรป็จ

ขณะททที่คนาเทศนาบนภถูเขาดนาเนรินตข่อไป พระเยซถูกป็ทรงบรรยายตข่อไปวข่าพระองคตและคนา
สอนของพระองคตทนาใหม้บมัญญมัตริของโมเสสในพระคมัมภทรตเดริมสนาเรป็จ พระเยซถูทรงชทนี้ใหม้เหป็นหลาย
ครมันี้งวข่า “ทข่านทมันี้งหลายไดม้ยรินททที่คนสมมัยกข่อนกลข่าวไวม้” นทที่หมายถซงบมัญญมัตริของโมเสส จากนมันี้น
พระองคตกป็ตรมัสวข่า “แตข่เราขอบอกทข่านทมันี้งหลาย” พระองคตมริไดม้ทรงตรมัสแยม้งพระบมัญญมัตริ แตข่ทรง
ไปเกรินกวข่าพระบมัญญมัตริในแตข่ละกรณท พระเยซถูจซงทรงทนาใหม้พระบมัญญมัตริสนาเรป็จและทนามากยริที่งกวข่า
นมันี้นอทก อทกครมันี้งททที่นทที่เปป็นสข่วนหนซที่งของ ‘รมัฐธรรมนถูญแหข่งอาณาจมักรนมันี้น’  หลมักการเหลข่านทนี้จะเปป็น
แบบฉบมับของสภาพตข่างๆททที่ชอบธรรมในอาณาจมักรของพระองคต กระนมันี้น หลมักการเหลข่านทนี้กป็เปป็น
บทเรทยนและเปม้าหมายสนาหรมับพวกเราในทคุกวมันนทนี้ดม้วย

มธ 5:1-2 ครนันี้นทอดพระเนตรเหป็นคนมลำกดนังนนันี้น พระองคศ์กป็เสดป็จขถึนี้นไปบนภซเขลำ และ
เมสืริ่อประทนับแลผู้ว เหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์มลำเฝผู้ลำพระองคศ์ พระเยซซูเสดห็จขทึรนภซูเขาแหขงหนทึที่งซทึที่งไมขไดข้
ระบรุวขาเปห็นภซูเขาใด พระคมัมภรีรตไมขไดข้บอกวขาเปห็นลซูกใด แตขคนกห็เชพที่อกมันวขามมันเปห็นแนวขข้างเขาซทึที่ง
มองลงไปเหห็นทะเลกาลริลรีทางดข้านตะวมันตกเฉรียงเหนพอ มรีการเอขยถทึงฝซูงชน แตขมรีแตขพวกสาวกของ
พระองคตเทขานมัรนทรีที่ถซูกกลขาวถทึงวขาฟมังพระองคต ฝซูงชนมาฟมังพระองคตดข้วยไหมนมัรนกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ถกเถรียง
กมันอยซูข ในมมัทธริว 8:1 ซทึที่งเกริดขทึรนตขอจากคทาเทศนานรีร เลย มรีการเอขยถทึงฝซูงชนหมซูขใหญขทรีที่ตริดตาม
พระองคตไปตขอไป เราจทึงสมันนริษฐานไดข้วขาพวกเขากห็ไดข้ยรินคทาเทศนานรีรดข้วยเหมพอนกมัน ดมังนมัรน          
2 “พระองคศ์ทรงเอต่ยพระโอษฐศ์ตรนัสสอนเขลำวต่ลำ”



มธ 5:3  ขข้อ 3 ถทึง 12 ถซูกคนเรรียกวขา ความเปห็นสรุขตขางๆ (Beatitudes) นรีที่เปห็นพระพร
เกข้าประการทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึง พระพรเหลขานรีรนขาจะกลายเปห็นจรริงในอาณาจมักรของพระเจข้า (นมัที่นคพอ 
ยรุคพมันปรี) ถทึงแมข้วขามมันมรีการประยรุกตตใชข้ฝขายวริญญาณตขางๆของคทาสอนแตขละอมันเชขนกมัน แมข้กระทมั ที่ง
ในยรุคนรีรกห็ตาม นรีที่นขาจะเปห็นสขวนหนทึที่งของขขาวประเสรริฐเรพที่องอาณาจมักรนมัรน แตขละเรพที่องกห็มรีคทาวขา 
เปป็นสคุข คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (มาคารริออส) มรีความหมายวขา (1) ไดข้รมับพระพรจากพระเจข้า และ (2) มรี
ความสรุขเปห็นผลทรีที่ตามมา พระพรของพระเจข้ากขอใหข้เกริดความสรุขจรริงๆ ชาวโลกไมขมรีวมันพบความ
สรุขทรีที่แทข้จรริงเพราะวขาพวกเขาไมขเคยไดข้รมับพระพรจากพระเจข้าจรริงๆ

ดข้วยเหตรุนรีร  พระเยซซูจทึงทรงสอนวขา "บธคคลผซผู้ใดรซผู้สถึกบกพรต่องฝต่ลำยจริตวริญญลำณ ผ ซผู้นนันี้นเปป็นสธข 
ความบกพรของทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร ไมขใชขเรพที่องเงรินทอง แตขเปห็นเรพที่องของจริตวริญญาณ มมันสพที่อถทึงการมรี
จริตใจทรีที่ถขอมซทึที่งตรงขข้ามกมับความเยขอหยริที่ง ความจองหอง และการอวดตมัว

สทาหรมับคนเชขนนมัรน พระเยซซูทรงสมัญญาวขา เพรลำะอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปป็นของเขลำ อรีก
ครมัร งทรีที่อาณาจมักรแหขงสวรรคตหมายถทึงอาณาจมักรทรีที่พระเยซซูครริสตตจะทรงสถาปนาขทึรนเมพที่อพระองคต
เสดห็จกลมับมายมังแผขนดรินโลกนรีร  (มมันยมังถซูกเรรียกโดยทมั ที่วไปวขา ยรุคพมันปรีดข้วย จรริงๆแลข้วอาณาจมักรนรีรกห็
สพบตขอไปถทึงอาณาจมักรนริรมันดรตนมัรนซทึที่งจะคงอยซูขตลอดไปเปห็นนริตยต) นรีที่หมายความวขา คนเหลขานมัรนทรีที่มรี
ใจถขอมจะไดข้อยซูขในอาณาจมักรนมัรน ดซู 1 เปโตร 5:5-6 และยากอบ 4:6-7 กระนมัรน คนทมัรงหลายทรีที่ถขอม
ใจจรริงๆในชรีวริตนรีรกห็จะพบพระพรของพระเจข้าและความสรุขอมันเปห็นผลทรีที่ตามมา

มธ 5:4  พระเยซซูประกาศตขอไปวขา บธคคลผซผู้ใดโศกเศรผู้ลำ ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข นรีที่อาจหมายถทึง
ความโศกเศรข้าเพราะความบาป ดซู ยากอบ 4:9 และ 2 โครรินธต 7:9-11 เพรลำะวต่ลำเขลำจะไดผู้รนับกลำร
ทรงปลอบประโลม ในฐานะทรีที่ทรงเปห็นพระเจข้าแหขงการปลอบประโลมใจทรุกอยขาง พระองคตจทึง
ทรงปลอบประโลมคนทรีที่ทรุกขตใจ (2 โครรินธต 1:3) อรีกทรรศนะหนทึที่งกห็เชพที่อวขา คนของพระเจข้าทรีที่โศก
เศรข้าเพราะเจอกมับโศกนาฏกรรมหรพอความสซูญเสรียกห็จะไดข้รมับการปลอบประโลมจากพระองคต ใน
ขข้อพระคมัมภรีรตอข้างอริงไขวข้ทรีที่ยกมานมัรน เราเหห็นชมัดเจนวขาพระเจข้าจะทรงเสรริมก ทาลมังและปลอบ
ประโลมอริสราเอลเมพที่อพวกเขาถซูกนทากลมับคพนสซูขดรินแดนของตนในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน ดซู เพลง
สดรุดรี 40:1, อริสยาหต 12:1, 25:8, 35:10, 51:11, วริวรณต 21:4 คทาทรีที่แปลวขา ไดผู้รนับกลำรทรงปลอบ



ประโลม (พาราคาเละโอ) อาจเปห็นทรีที่เขข้าใจในความหมายปมัจจรุบมันวขา ‘การใหข้ก ทาลมังใจ’ พระเจข้าทรง
เปห็นแหลขงทรีที่มาแหขงการใหข้ก ทาลมังใจอยขางแทข้จรริง โดยเฉพาะในชขวงเวลาแหขงความสซูญเสรียและความ
โศกเศรข้า

มธ 5:5  ความเปห็นสรุขอยขางทรีที่สามกห็คพอ บธคคลผซผู้ใดมนใจอต่อนโยน ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข คทาทรีที่
แปลวขา มนใจอต่อนโยน (พราอรุส) ในพระคมัมภรีรตใหมขมมักถซูกเขข้าใจผริดบขอยๆ มมันไมขไดข้สพที่อถทึงการ
เหนรียมอายหรพอความอขอนแอ แตขมมันหมายถทึงความอขอนโยนของจริตวริญญาณเพราะวขาจริตวริญญาณ
ของผซูข้นมัรนถซูกกทากมับควบครุมโดยความชอบธรรมตขางหาก ในพระคมัมภรีรตเดริม มมันหมายถทึงคนเหลขา
นมัรนทรีที่พทึที่งพาพระเจข้าอยขางสรุดจริตสรุดใจเพพที่อทรีที่จะใหข้พระองคตปกปข้องพวกเขา ดมังนมัรน ในบรริบทนรีร  มมัน
หมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นคนมรีใจชอบธรรม โดยวางใจองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า ในทางปฏริบมัตริแลข้ว การ
มรีใจอขอนสรุภาพกห็หมายถทึง การมรีวรินมัยในอารมณต รซูข้จมักควบครุมโทสะ ลริ รน และทมัศนคตริ ผลทรีที่
แสดงออกมากห็คพอ การมรีสภาพอารมณตทรีที่คงทรีที่หรพอมรีใจสงบนมั ที่นเอง นอกจากนรีร  มมันยมังเปห็นสขวนหนทึที่ง
ของผลของพระวริญญาณตามทรีที่มรีบอกไวข้ในกาลาเทรีย 5:23 ดข้วย องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรายมังทรง
บรรยายถทึงพระองคตเองวขาทรงมรีใจอขอนสรุภาพดข้วยในมมัทธริว 11:29

พระเยซซูทรงสมัญญาวขา เพรลำะวต่ลำเขลำจะไดผู้รนับแผต่นดรินโลกเปป็นมรดก พระเจข้ามริไดข้ทรง
สมัญญาวขาจะใหข้มรดกในอาณาจมักรของพระองคตแกขคนเหลขานมัรนทรีที่ยกตมัวเองหรพอคนทรีที่มรีใจเยขอหยริที่ง 
คนททที่มทใจอข่อนสคุภาพ จะไมขเพรียงไดข้รมับแผขนดรินโลกในอาณาจมักรของพระเจข้าเปห็นมรดกเทขานมัรนแตข
ยมังจะไดข้อาศมัยอยซูขในนมัรนดข้วย คทาทรีที่แปลวขา แผต่นดรินโลก ตรงนรีรคพอคทากรรีก เก คนเหลขานมัรนทรีที่ถพอลมัทธรินริว
เอจและพวกนมักสริที่งแวดลข้อมหมัวรรุนแรงทมัรงหลายตขางบซูชาแผขนดรินโลกนรีร  (เก) ไมขในระดมับใดกห็ระดมับ
หนทึที่ง นอกจากนรีร  มมันไมขใชขเรพที่องบมังเอริญเลยทรีที่กระแสรมักรขวมเพศจะเรรียกตมัวเองวขา ‘เกยต’ แนขนอนทรีที่
การเลขนคทาตรงนรีร ไมขนขาใชขเรพที่องบมังเอริญ เรพที่องตลกกห็คพอวขา พวกถพอลมัทธรินริวเอจ พวกนมักสริที่งแวดลข้อม
หมัวรรุนแรง และ ‘พวกเกยต’ ทมัรงหลายจะไมขไดข้รมับแผขนดรินโลกทรีที่พวกเขาบซูชานมักหนาเปห็นมรดก แตข
คนทรีที่มรีใจอขอนสรุภาพจะไดข้รมับมมันเปห็นมรดกในสมักวมันหนทึที่งในอาณาจมักรของพระเจข้า

มธ 5:6  ความเปห็นสรุขอยขางทรีที่สรีที่กห็คพอ บธคคลผซผู้ใดหริวกระหลำยควลำมชอบธรรม ผซผู้นนันี้น
เปป็นสธข รซูปกาลของคทากรริยาตรงนรีรอาจแปลไดข้วขา ‘บรุคคลผซูข้ใดทรีที่ก ทาลมังหริวและกทาลมังกระหายความ



ชอบธรรม ผซูข้นมัรนเปห็นสรุข’ แมข้กระทมั ที่งในโลกทรีที่ชมั ที่วรข้ายนรีร  พระเจข้ากห็จะทรงอวยพรคนเหลขานมัรนทรีที่ก ทาลมัง
กระหายหาความชอบธรรม แตขในอาณาจมักรของพระองคต “ทรีที่ซทึที่งความชอบธรรมดทารงอยซู ข” (2 เป
โตร 3:13) เขลำจะไดผู้อริริ่มบรริบซรณศ์ นขาสนใจตรงทรีที่วขาเราอขานเจอในหนมังสพออริสยาหตวขา ความชอบ
ธรรมจะมรีอยซูขอยขางบรริบซูรณตในอาณาจมักรของพระองคต ดซู อริสยาหต 11:4,5; 59:17; 61:3; 61:10; 62:2 
ฯลฯ อยขางไรกห็ตาม ความชอบธรรมทรีที่ครบบรริบซูรณตจะไมขมรีบนแผขนดรินโลกนรีร จนกวขากษมัตรริยตแหขง
ความชอบธรรมจะทรงขทึรนครอบครอง

มธ 5:7  ในความเปห็นสรุขทรีที่หข้า พระเยซซูตรมัสวขา บธคคลผซผู้ใดมนใจกรธณลำ ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข 
ในโลกทรีที่ชมั ที่วรข้ายนรีร  ความเมตตากรรุณามมักถซูกมองขข้ามหรพอถซูกมองวขาเปห็นเครพที่องหมายของความ
อขอนแอ แตขในตอนนมัรน บรุคคลทรีที่มรีใจกรรุณาจะไดผู้รนับพระกรธณลำ ดซู อริสยาหต 57:1

มธ 5:8  ความเปห็นสรุขทรีที่หกคพอ บธคคลผซผู้ใดมนใจบรริสธทธริธ ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข ใจบรริสรุทธริธ กห็
เปห็นความบรริสรุทธริธ จรริงๆ ฮรีบรซู 12:14 กลขาววขาหากปราศจากความบรริสรุทธริธ แลข้ว จะไมขมรีผซูข้ใดไดข้เหห็น
พระเจข้าเลย การเปห็นคนบรริสรุทธริธ เปห็นขข้อกทาหนดแรกของการเขข้าเฝข้าพระเจข้า ขอบครุณพระเจข้าทรีที่ใน
พระครริสตตเราไดข้ถซูกททาใหข้เปห็นคนบรริสรุทธริธ และชอบธรรมแลข้วโดยพระองคต ดมังนมัรน ในการดทาเนริน
ชรีวริตแตขละวมัน ประชาชนของพระเจข้าควรพากเพรียรทรีที่จะบรรลรุถทึงความบรริสรุทธริธ  ในทรีที่สรุดแลข้ว เขลำจะ
ไดผู้เหป็นพระเจผู้ลำ ดซู เพลงสดรุดรี 119:1, เพลงสดรุดรี 15:1-4, 24:3-5 และอริสยาหต 33:14-17 ในขข้อพระ
คมัมภรีรตเดริมแตขละตอนเหลขานรีร  ผซูข้ทรีที่จะเขข้าเฝข้าจอมกษมัตรริยตในอาณาจมักรของพระองคตไดข้นมัรนจะตข้องมรี
ชรีวริตทรีที่บรริสรุทธริธ

มธ 5:9  ความเปห็นสรุขทรีที่เจห็ดคพอ บธคคลผซผู้ใดสรผู้ลำงสนันตริ ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข พระเจข้าทรงพอ
พระทมัยเมพที่อประชาชนของพระองคตแสวงหาทรีที่จะสรข้างสมันตริสรุข ทมั ที่วพระคมัมภรีรตตลอดทมัรงเลขม เราไดข้
รมับการเตพอนสตริใหข้ดทาเนรินชรีวริตในสมันตริสรุข ดซู เพลงสดรุดรี 34:12-14, โรม 12:18, เอเฟซมัส 4:1-3, 
โคโลสรี 3:13, 2 ทริโมธรี 2:22, ฮรีบรซู 12:14 ฯลฯ เพรลำะวต่ลำจะไดผู้เรนยกเขลำวต่ลำเปป็นบธตรของพระเจผู้ลำ 
พระเจข้าทรงไดข้รมับการขนานนามวขาพระเจข้าแหขงสมันตริสรุขในโรม 15:33 พระเยซซูทรงเปห็นองคตสมันตริ
ราช (อริสยาหต 9:6) นอกจากนรีร  สขวนหนทึที่งของผลของพระวริญญาณกห็คพอ สมันตริสรุข ดมังทรีที่มรีบอกไวข้ใน



กาลาเทรีย 5:22 นอกจากนรีร แลข้ว ผลของความชอบธรรมกห็คพอสมันตริภาพ (อริสยาหต 32:17) ดมังนมัรน 
ประชาชนของพระเจข้าจทึงควรเปห็นผซูข้สรข้างสมันตริ

มธ 5:10 ในความเปห็นสรุขทรีที่แปดนรีร  พระเยซซูตรมัสวขา บธคคลผซผู้ใดตผู้องถซกขต่มเหงเพรลำะ
เหตธควลำมชอบธรรม ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข ตลอดหลายยรุคสมมัย ประชาชนของพระเจข้าลข้วนถซูกขขมเหง
เพราะททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง ยกตมัวอยขางเชขน ดซูสริวขาเกริดอะไรขทึรนกมับโยเซฟในหนมังสพอปฐมกาล หรพอดา
เนรียล หรพอผซูข้พยากรณตคนอพที่นๆเชขน เยเรมรียต เปห็นตข้น พวกเขาถซูกขขมเหงอยขางรรุนแรงเพราะวขาพวกเขา
ททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง เมพที่อพระครริสตตเสดห็จกลมับมา สทาหรมับคนเหลขานมัรนทรีที่ถซูกขขมเหงเพราะเหตรุดมังกลขาว 
อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปป็นของเขลำ เราอาจอนรุมานไดข้ดข้วยวขาพวกเขาจะไดข้รมับบทาเหนห็จใหญขยริที่งใน
วมันนมัรน ดซู 5:12

มธ 5:11 ในความเปห็นสรุขอมันทรีที่สริบและเปห็นอมันสรุดทข้ายนรีร  คทากรริยาเปลรีที่ยนรซูปกาลไป 
จนถทึงตอนนรีร  มรีการใชข้รซูปกาลปมัจจรุบมันหรพอไมขกห็สมบซูรณตกาลอมันบขงบอกถทึงภาระตขางๆทรีที่คนชอบ
ธรรมไดข้สซูข้ทนมาแลข้วในอดรีตหรพอไมขกห็ก ทาลมังสซูข้ทนอยซูขตอนนรีร  แตขคราวนรีร  ความหมายนมัรนบขงชรีรถทึง
อนาคตแทน เมสืริ่อเขลำจะตริเตนยนขต่มเหงและนรินทลำวต่ลำรผู้ลำยทต่ลำนทนันี้งหลลำยเปป็นควลำมเทป็จเพรลำะเรลำ พระ
เยซซูทรงชรีรใหข้พวกสาวกของพระองคตคริดถทึงสริที่งทรีที่รอคอยพวกเขาอยซูขในภายหนข้า ประชาชนของ
พระเจข้าตลอดทรุกยรุคสมมัยลข้วนถซูกตริเตรียน ขขมเหง และวขารข้ายเพราะพวกเขาปรนนริบมัตริพระองคต บมัดนรีร
พระเยซซูทรงเตพอนพวกสาวกวขา พวกเขากห็จะสซูข้ทนสริที่งเหลขานรีรแบบเดรียวกมันเพราะเหป็นแกข่พระองคต 
แตขพระองคตกห็ตรมัสวขา ทต่ลำนกป็เปป็นสธข

มธ 5:12 ในทางกลมับกมัน จงชสืริ่นชมยรินดนอยต่ลำงเหลสือลผู้น เพรลำะวต่ลำบลลำเหนป็จของทต่ลำนมน
บรริบซรณศ์ในสวรรคศ์ องคตกษมัตรริยตจะไมขทรงลพมคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบมัตริพระองคตและทนทรุกขต
เพราะการททาเชขนนมัรน (วริวรณต 22:12) เราอยซูขในกลรุขมคนทรีที่ไดข้รมับเกรียรตริ เพรลำะเขลำไดผู้ขต่มเหงศลำสดลำ
พยลำกรณศ์ทนันี้งหลลำยทนริ่อยซต่กต่อนทต่ลำนเหมสือนกนัน ดซู เยเรมรียต 26:21, 2 พงศาวดาร 36:16, เนหะมรียต 9:26, 
2 พงศาวดาร 24:22 และ 1 พงศตกษมัตรริยต 22:27 แนขนอนทรีที่มรีพระพรสทาหรมับคนอยขางโยเซฟ ดาเนรียล
หรพออมับราฮมัมเพราะวขาพวกเขาททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้องจทาเพาะพระเจข้า มรีบทาเหนห็จสทาหรมับคนชอบธรรม
จรริงๆ (เพลงสดรุดรี 58:11)



มธ 5:13 ขณะทรีที่พระเยซซูตรมัสคทาเทศนาบนภซูเขาตขอไป คราวนรีรพระองคตกห็เปลรีที่ยนมา
ตรมัสคทาเปรรียบหลายประการบข้าง ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเปป็นเกลสือแหต่งโลก ในสมมัยโบราณ เกลพอถซูกใชข้เพพที่อ
ชะลอการบซูดเนขาเสรียของอาหาร ดมังนมัรน อาหารหลายอยขางจทึงถซูกเคลข้าดข้วยเกลพอ (ตมัรงแตขปลาเคห็มไป
จนถทึงผมักดอง) เมพที่อเกลพอสซูญเสรียครุณสมบมัตริในเรพที่อง ‘ความเคห็ม’ ของมมันไป มมันกห็หมดประโยชนต แตต่
ถผู้ลำเกลสือนนันี้นหมดรสเคป็มไปแลผู้ว จะทลลำใหผู้กลนับเคป็มอนกอยต่ลำงไรไดผู้ แตต่นนันี้นไปกป็ไมต่เปป็นประโยชนศ์อะไร 
มนแตต่จะทรินี้งเสนยสลลำหรนับคนเหยนยบยลริ่ลำ พระเยซซูทรงเปรรียบประชาชนของพระเจข้าวขาเปห็นเหมพอนกมับ
เกลพอ เมพที่อเราหมดความสามารถทรีที่จะชะลอความบาปและความเสพที่อมทรามทรีที่อยซู ขรอบตมัวเรา เรากห็
สซูญเสรียครุณคขาของเราไปแลข้ว ดมังนมัรน เกลพอจทึงกลายเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่แสดงถทึงความชอบธรรม

มธ 5:14 พระเยซซูตรมัสคทาเปรรียบอรีกประการเกรีที่ยวกมับชรีวริตครริสเตรียน ทต่ลำนทนันี้งหลลำย
เปป็นควลำมสวต่ลำงของโลก ในยอหตน 8:12 พระเยซซูตรมัสวขา “เราเปห็นความสวขางของโลก” ขณะทรีที่พระ
เยซซูเสดห็จดทาเนรินอยซูขบนแผขนดรินโลกนรีร  พระองคตกห็ทรงเปห็นความสวขางของโลก อยขางไรกห็ตาม เมพที่อ
พระองคตไมขอยซูขแลข้ว บมัดนรีร เราจทึงเปห็นความสวขางของโลกแทน เพราะวขาพระครริสตตทรงสถริตอยซูขใน
เราและทรงสของสวขางผขานตมัวเรา เราจทึงกลายเปห็นความสวขางของโลกในยามทรีที่พระองคตไมขอยซูขแลข้ว 
ชาวโลกทรีที่อยซูขรอบตมัวเราตกอยซูขในความมพดฝขายวริญญาณ สขวนหนทึที่งของหนข้าทรีที่เราในฐานะครริสเตรียน
กห็คพอ การเปห็นปรริซทึมทรีที่แสงแหขงขขาวประเสรริฐจะสของผขานสซูขโลกทรีที่มพดมริดไดข้

นครซถึริ่งอยซต่บนภซเขลำจะปริดบนังไวผู้ไมต่ไดผู้ เพราะพระเยซซูทรงเทศนาจากภซูเขาแหขงความเปห็นสรุข
ทมัรงหลาย เมพองทริเบเรรียสจทึงปรากฏชมัดเจนตามแนวเขาดข้านขข้างทรีที่หมันหนข้าสซูขทริศใตข้ เมพองทริเบเรรียสตมัรง
อยซูขบนเนรินเขา (ภซูเขา) สซูงซทึที่งทอดยาวตลอดแนวชายฝมัที่งดข้านตะวมันตกเฉรียงใตข้ของแควข้นกาลริลรี เมพอง
นรีร จทึงเหห็นไดข้ชมัดเมพที่อมองจากภซูเขาแหขงความเปห็นสรุขตขางๆในตอนกลางวมัน ตอนกลางคพนแสงไฟทรีที่
สของออกมาจากเมพองนรีรจทึงเปห็นเหมพอนประภาคาร ใครๆกห็มองเหห็นเมพองนรีร  พระเจข้าจทึงทรงเรรียกเรา
ใหข้เปห็นประภาคารทรีที่สของสวขางแกขชาวโลกทรีที่ก ทาลมังจะพรินาศ

มธ 5:15 พระเยซซูจทึงทรงตรมัสคทาสรุภาษริตอรีกประการทรีที่เปห็นความจรริง ไมต่มนผซผู้ใดจธด
เทนยนแลผู้วนลลำไปวลำงไวผู้ในถนัง ความโงขเขลาของคทาเปรรียบนรีรกห็ปรากฏชมัดเจน ไมขวขามมันจะเปห็นเทรียน
คนสมมัยกขอนเผพที่อไวข้ใชข้หรพอจะเปห็นหลอดไฟแบบในปมัจจรุบมัน กห็ไมขมรีใครเปริดไฟหรพอจรุดไฟแลข้วเอา



อะไรมาปริดบมังมมันไวข้ นอกจากนรีร  ในสมมัยโบราณ ถมังกห็เปห็นเครพที่องตวงของแหข้งอยขางหนทึที่งทรีที่ปกตริแลข้ว
กห็ถซูกใสขอยซูขในตะกรข้า การเอาเทรียนไปใสขไวข้ใตข้ถมังจะททาใหข้เทรียนดมับหรพอไมขกห็ททาใหข้ตะกรข้าไหมข้ การ
ททาแบบนมัรนยขอมไมขเขข้ากมันอยขางสริรนเชริง

ประภาคารสปลริทรห็อค (The Split Rock Lighthouse) ทรีที่ตมัรงอยซูขทางชายฝมัที่งตอนเหนพอของ
ทะเลสาบซซูพรีเรรีย (Lake Superior) มรีทรีที่บมังแดดอยซูขตรงบานกระจกหนข้าตขางของเลนสตของ
ประภาคาร ทรีที่บมังแดดเหลขานรีรมรีไวข้เพพที่อบมังความรข้อนของดวงอาทริตยตในชขวงกลางวมันเพพที่อทรีที่วขาคนจะ
ไดข้ททาความสะอาดและบทารรุงรมักษาเลนสตประภาคารไดข้สะดวกๆ อยขางไรกห็ตาม มมันกห็เปห็นเรพที่องโงขทรีที่
จะดทึงทรีที่บมังแดดลงตอนกลางคพนในเมพที่อแสงจากประภาคารควรสของออกไปเพพที่อเตพอนนมักเดรินเรพอใหข้
ระวมังกข้อนหรินตขางๆทรีที่อยซูขเบพรองลขาง กระนมัรน ครริสเตรียนมากมายกห็มมักดทึงทรีที่บมังแดดลงเปห็นประจทาใน
ประภาคารของตมัวเองและไมขเคยเปห็นพยานเรพที่องขขาวประเสรริฐของพระครริสตตเลย ดซู 2 โครรินธต 4:3

มธ 5:16 พระเยซซูจทึงทรงสมัที่งวขา จงใหผู้ควลำมสวต่ลำงของทต่ลำนสต่องไปตต่อหนผู้ลำคนทนันี้งปวง
อยต่ลำงนนันี้น พระเจข้าทรงเรรียกเราใหข้สาดสของความสวขางแหขงขขาวประเสรริฐออกไป นอกจากนรีร  พระ
เยซซูยมังทรงสอนพวกสาวกของพระองคตดข้วยวขาชรีวริตของพวกเขาตข้องมรีลมักษณะเชขนนมัรน เพสืริ่อวต่ลำเขลำ
ไดผู้เหป็นควลำมดนทนริ่ทต่ลำนทลลำ และจะไดผู้สรรเสรริญพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงอยซต่ในสวรรคศ์ คทาทรีที่แปลวขา 
ควลำมดน (คาลอส) ตรงนรีรบางครมัร งกห็แปลวขา ‘ซพที่อตรง’ มรีไมขกรีที่สริที่งทรีที่สอดคลข้องในฝขายวริญญาณกมับความ
สวขางมากไปกวขาความซพที่อตรง ผลลมัพธตกห็คพอวขา พระบริดาในสวรรคตของเราจะทรงไดข้รมับเกรียรตริ
เพราะความซพที่อตรงหรพอการกระททาดรีอพที่นๆทรีที่สะทข้อนใหข้เหห็นถทึงความสวขางแหขงขขาวประเสรริฐ

มธ 5:17 พระเยซซูตรมัสตขอไปอรีกวขาพระองคตมริไดข้เสดห็จมาเพพที่อททาลาย (หรพอลข้มลข้าง) 
“พระราชบมัญญมัตริหรพอคทาของศาสดาพยากรณต” คทานรีรหมายถทึงพระคมัมภรีรตเดริมทมัรงเลขม การรมับใชข้ของ
พระองคตกห็คพอ เพพที่อททาใหข้มมันสทาเรห็จหรพอสมบซูรณต พระองคตเองทรงเปห็นการททาใหข้พระราชบมัญญมัตริ
สทาเรห็จ มมันชรีรถทึงพระองคตและจรริงๆแลข้วกห็เปห็นการเตรรียมพรข้อมสทาหรมับการเสดห็จมาของพระองคต 
ดข้วยเหตรุนรีร  พระองคตจทึงทรงประกาศวขา อยต่ลำคริดวต่ลำเรลำมลำเพสืริ่อจะทลลำลลำยพระรลำชบนัญญนัตริหรสือคลลำของ
ศลำสดลำพยลำกรณศ์เสนย เรลำมริไดผู้มลำเพสืริ่อจะทลลำลลำย แตต่มลำเพสืริ่อจะใหผู้สลลำเรป็จ การทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึง ‘พระ
ราชบมัญญมัตริหรพอคทาของศาสดาพยากรณต’ กห็เปห็นวริธรีหนทึที่งทรีที่พวกยริวในสมมัยนมัรนใชข้เรรียกพระคมัมภรีรตเดริม 



พระองคตมริไดข้เสดห็จมาเพพที่อลข้มลข้างพระราชบมัญญมัตริทรีที่พวกยริวยกยของบซูชาเหลพอเกริน แตขพระองคตเสดห็จ
มาเพพที่อททาใหข้มมันสทาเรห็จตขางหาก

มธ 5:18 ตมัรงแตขตรงนรีร ไปจนจบบทนรีร  พระเยซซูทรงขยายความหลมักการทรีที่วขาพระองคต
เสดห็จมาเพพที่อททาใหข้บมัญญมัตริของโมเสสสทาเรห็จ รซูปแบบสทาหรมับเนพรอหาสขวนทรีที่เหลพอของบทนรีรกห็คพอ 
พระเยซซูทรงยกขข้อความจากบมัญญมัตริของโมเสสหรพอไมขกห็ทรงออกความเหห็นเกรีที่ยวกมับมมัน อยขางไร
กห็ตามพระองคตกห็มมักแยข้งวขา “แตขเราบอกทขานทมัรงหลาย” ดมังนมัรนพระองคตจทึงก ทาลมังนทาเสนอสริที่งทรีที่ตขอไป
จะถซูกเรรียกวขาบมัญญมัตริของพระครริสตต บมัญญมัตรินรีรนทาเสนอสภาพฝขายศรีลธรรมและฝขายวริญญาณทรีที่จะมรี
อยซูขในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรนเมพที่อพระองคตทรงเปห็นพระมหากษมัตรริยต

พระเยซซูทรงรมับรองและยกชซูพระราชบมัญญมัตริ แตขนรีที่กห็รวมถทึงพระคมัมภรีรตทมัรงเลขมเองดข้วย
เพรลำะเรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ถถึงฟผู้ลำและดรินจะลต่วงไป แมผู้อนักษรหนถึริ่งหรสือจธดๆหนถึริ่งกป็
จะไมต่สซญไปจลำกพระรลำชบนัญญนัตริ จนกวต่ลำจะสลลำเรป็จทนันี้งสรินี้น อมักษร (หรพอ ยอดทต) คพอ ตมัวอมักษรขนาด
เลห็กทรีที่สรุดในพยมัญชนะฮรีบรซู จคุด กห็เปห็นสขวนประกอบของตมัวอมักษรฮรีบรซูบางตมัว มมันกห็เหมพอนกมับการ
ขรีดเสข้นขวางในตมัวอมักษร ‘t’ ในภาษาอมังกฤษนมัที่นเอง ความหมายกห็คพอวขาแมข้แตขสขวนทรีที่เลห็กนข้อยทรีที่สรุด
ของพระวจนะของพระเจข้ากห็จะสทาเรห็จ ถข้อยคทาตขางๆของพระเจข้าไมขเพรียงถซูกเกห็บรมักษาไวข้เทขานมัรน แตข
สขวนทรีที่เลห็กนข้อยทรีที่สรุดของมมันกห็ถซูกเกห็บรมักษาไวข้ดข้วย หากแมข้แตขอมักษรและจรุดของพระวจนะของ
พระเจข้าจะสทาเรห็จ ถม้อยคนาตข่างๆ ซทึที่งไดข้รมับการดลใจและถซูกเกห็บรมักษาไวข้โดยพระเจข้าจะสทาคมัญมากยริที่ง
กวขาขนาดไหน

มธ 5:19 พระเยซซูตรมัสเตพอนตขอไปวขา ผซูข้ใดละเมริดบมัญญมัตริขข้อเลห็กนข้อยทรีที่สรุดและสขง
เสรริมใหข้คนอพที่นททาเชขนนมัรนดข้วย ผซูข้นมัรนกห็จะเปห็นคนเลห็กนข้อยทรีที่สรุดในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน เหตธฉะนนันี้น 
ผซผู้ใดไดผู้ทลลำใหผู้ขผู้อเลป็กนผู้อยสนักขผู้อหนถึริ่งในพระบนัญญนัตรินนนี้เบลำลง ทนันี้งสอนคนอสืริ่นใหผู้ทลลำอยต่ลำงนนันี้นดผู้วย ผ ซผู้
นนันี้นจะไดผู้ชสืริ่อวต่ลำ เปป็นผซผู้นผู้อยทนริ่สธดในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ แตต่ผซผู้ใดทนริ่ประพฤตริและสอนตลำมพระ
บนัญญนัตริ ผซผู้นนันี้นจะไดผู้ชสืริ่อวต่ลำ เปป็นใหญต่ในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ ผซูข้ใดระมมัดระวมังในการรมักษาราย
ละเอรียดทรุกอยขางของพระวจนะของพระเจข้าจะไดข้ชพที่อวขาเปห็นใหญขในวมันนมัรน ปมัญหาของศาสนายริว
ของพวกรมับบรีซทึที่งถซูกแสดงออกในพวกฟารริสรีกห็คพอวขา พวกเขาไดข้แทนทรีที่พระวจนะของพระเจข้าดข้วย



ประเพณรีทรีที่เลขาสพบตขอกมันมาของพวกเขา โดยใหข้ความสทาคมัญตขอประเพณรีเหลขานมัรนมากกวขาสริที่งทรีที่
พระเจข้าไดข้ทรงเขรียนไวข้ ถทึงแมข้พวกเขาจะเปห็นเชขนนมัรน แตขการตมัรงใจเชพที่อฟมังพระวจนะของพระเจข้ากห็
ยมังเปห็นหนข้าทรีที่หลมักของประชาชนของพระเจข้าจนถทึงทรุกวมันนรีร

มธ 5:20 นรีที่เปห็นหนทึที่งใจเจห็ดคทาตอบของพระเยซซู มมันไมขเพรียงเปห็นการททาใหข้พระราช
บมัญญมัตริสทาเรห็จเทขานมัรน แตขจรริงๆแลข้วยมังเปห็นการเสรริมเพริที่มเขข้ากมับพระราชบมัญญมัตริดข้วย ตขอไปนรีรจะเปห็น
สภาพตขางๆในอาณาจมักรนมัรน 

เพรลำะเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ถผู้ลำควลำมชอบธรรมของทต่ลำนไมต่ยริริ่งกวต่ลำควลำมชอบธรรมของ
พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน ทต่ลำนจะไมต่มนวนันไดผู้เขผู้ลำในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ พวกธรรมาจารยต
และพวกฟารริสรีเปห็นพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่เครขงมากๆ พวกเขาเชพที่อวขา ผซูข้ใดถพอรมักษาประเพณรีของรมับ
บรี 613 ขข้อซทึที่งเปห็นการขยายความพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้า จะททาใหข้คนๆนมัรนเปห็น ‘คนชอบ
ธรรม’ พระเยซซูตรมัสวขา ความชอบธรรมของคนๆหนทึที่งจะตข้องเปห็นมากกวขาของเขา เขาถทึงจะเขข้าใน
อาณาจมักรแหขงสวรรคตไดข้

แนขนอนทรีที่สริที่งทรีที่พระเยซซูก ทาลมังตรมัสถทึงนรีรกห็คพอ ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขา นอกจากจะถซูกประกาศวขาเปห็น
คนชอบธรรมในพระครริสตต( การททาใหข้เปห็นคนชอบธรรม) แลข้ว ไมขมรีผซูข้ใดสามารถไปสวรรคตไดข้
หรพอเขข้าในอาณาจมักรแหขงสวรรคตนมัรนไดข้ ความชอบธรรมทมัรงสริรนของเราเปห็นเหมพอนผข้าขรีรรริรวสก
ปรกๆตามทรีที่อริสยาหต 64:6 ไดข้กลขาวไวข้ มรีแตขความชอบธรรมของพระครริสตตเทขานมัรนทรีที่พระเจข้าจะทรง
ยอมรมับ พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตคริดวขาหากพวกเขาถพอรมักษาขข้อปลรีกยขอยของประเพณรีรมับบรี
ทมัรง 613 ขข้อ พวกเขากห็จะเปห็นคนชอบธรรม พวกเขาแสรข้งททาตมัววขาเปห็นคนเครขงศาสนาสรุดๆ พระ
เยซซูทรงเหห็นทะลรุเปลพอกนอกของคนเหลขานรีร

มธ 5:21-22 พระเยซซูจทึงทรงตรมัสถทึงประเดห็นทรีที่นขาครุข้นเคยของพระราชบมัญญมัตริ โดยกลขาว
วขา ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้ยรินวต่ลำมนคลลำกลต่ลำวในครนันี้งโบรลำณวต่ลำ `อยต่ลำฆต่ลำคน' ถผู้ลำผซผู้ใดฆต่ลำคน ผซผู้นนันี้นจะตผู้องถซก
พริพลำกษลำลงโทษ พระองคตทรงอข้างอริงถทึงอพยพ 20:13 และพระราชบมัญญมัตริ 5:17 (“คทากลขาวในครมัร ง
โบราณ”) นอกจากนรีร  ใครกห็ตามทรีที่ถซูกกลขาวหาวขามรีความผริดในเรพที่องนรีรกห็จะถซูกนทาตมัวไปอยซูขตขอหนข้า
ระบบศาลยรุตริธรรมซทึที่งมรีอยซู ขทมั ที่วดรินแดนอริสราเอล



อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงเสรริมตขอไปวขา 22 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ผซผู้ใดโกรธพนริ่นผู้อง
ของตนโดยไมต่มนเหตธ ผซผู้นนันี้นจะตผู้องถซกพริพลำกษลำลงโทษ ถผู้ลำผซผู้ใดจะพซดกนับพนริ่นผู้องวต่ลำ `อผู้ลำยบผู้ลำ' ผซผู้นนันี้น
ตผู้องถซกนลลำไปทนริ่ศลำลสซงใหผู้พริพลำกษลำลงโทษ และผซผู้ใดจะวต่ลำ `อผู้ลำยโงต่' ผซผู้นนันี้นจะมนโทษถถึงไฟนรก 
อยขางไรกห็ตาม ในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน แมข้แตขการโกรธคนอพที่นโดยไมขมรีเหตรุอมันควรกห็จะททาใหข้เรามรี
ความผริดถทึงขมัรนโดนพริพากษาไดข้แลข้ว

นอกจากนรีร  ในวมันนมัรน หากผซูข้ใดเรรียกพรีที่นข้องของตนวขา ‘อข้ายบข้า’ เขากห็จะเจอปมัญหาใหญข คทา
วขา ‘อข้ายบข้า’ แปลมาจากคทาวขา รากา และใชข้เปห็นคทาพซูดดซูถซูกเหยรียดหยามในสมมัยพระคมัมภรีรตใหมข มมัน
มรีความหมายตรงตมัวเทขากมับการเรรียกใครสมักคนวขา ‘สมองกลวง’ ในอาณาจมักรนมัรนสมักวมันหนทึที่ง การ
พซูดดซูถซูกใครสมักคนเชขนนมัรนจะททาใหข้คนพซูดถซูกนทาตมัวไปทรีที่ศลำลสซ
 คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (ซถูเนะดรริออน หรพอเรรียกอรีกแบบวขา ซานเฮดรริน) นอกจากจะหมายถทึงคณะทรีที่มรี
ททาหนข้าทรีที่ทางนริตริบมัญญมัตริ/ยรุตริธรรมในประเทศอริสราเอลสมมัยพระเยซซูแลข้ว ยมังหมายถทึงสภาทข้องถริที่น
ประจทาเมพองดข้วย นมั ที่นนขาจะใชขความหมายตรงนรีร  ความหมายสทาคมัญกห็คพอวขา ในอาณาจมักรของ
พระเจข้าทรีที่จะมานมัรน แมข้แตขการออกความเหห็นดข้วยคทาพซูดทรีที่แลข้งนทราใจเชขนนมัรนกห็ไมขอาจกระททาไดข้เลย 
ความชอบธรรมแบบเดห็ดขาดจะถซูกบมังคมับใชข้ในวมันนมัรน แมข้แตขการพซูดจาดซูถซูกคนอพที่นกห็เปห็นสริที่งทรีที่หข้าม
กระททาเดห็ดขาด

อยขางไรกห็ตาม หากผซูข้ใดในวมันนมัรนจะแสดงนริสมัยหยาบคายและถทึงกมับเรรียกคนอพที่นวขา อผู้ลำยโงต่ 
(โมรอส หรพอภาษาอมังกฤษ ‘moron’) ผซูข้นมัรนกห็จะมรีโทษถทึงไฟนรก (เกะเฮห็นนา) ประเดห็นของพระ
เยซซูกห็คพอวขาในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน การกระททาทรีที่แสดงถทึงความอธรรมทมัรงหลาย เชขน การมรีใจ
ขมขพที่นหรพอการดซูถซูกคนอพที่น จะไมขไดข้รมับอนรุญาตใหข้กระททาไดข้เลย

คทาทรีที่แปลวขา นรก ตรงนรีร  (เกะเฮป็นนา) หมายถทึงหรุบเขาแหขงฮรินโนม คทาภาษาฮรีบรซูเดริมกห็คพอ 
เกฮรินโนม และคทานรีร ในภาษากรรีกกห็กลายเปห็น เกะเฮป็นนา มมันคพอทรีที่ทริรงขยะในหรุบเขาลทึกซทึที่งอยซูขตทที่ากวขา
กทาแพงดข้านตะวมันตกเฉรียงใตข้ของกรรุงเยรซูซาเลห็มเดริม มมันมรีไฟลรุกไหมข้อยซู ขเสมอจากการตริดไฟขทึรนเอง 
มมันจทึงกลายมาเปห็นคทาพซูดเปรรียบเปรยเพพที่อหมายถทึงไฟทรีที่ลรุกไหมข้อยซู ขเปห็นนริตยต ในสมมัยโบราณ การถซูก
โยนทริรงลงไปทรีที่นมั ที่นกห็คพอ การถซูกโยนออกไปนอกเมพองนมั ที่นเอง บางครมัร ง คทาเปรรียบนรีรกห็หมายถทึงนรก



จรริงๆตามทรีที่มรีสพที่อไวข้ในพระคมัมภรีรตฉบมับแปลภาษาอมังกฤษ อยขางไรกห็ตาม ตรงนรีรมมันนขาจะเปห็นความ
หมายในบรริบทของการถซูกโยนทริรงออกไปนอกเมพอง โดยถซูกปลขอยทริรงไวข้ใหข้ครุข้ยเขรีที่ยหาเศษอาหาร
กรินเองตามกองขยะ

ประเดห็นทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสพที่อกห็คพอวขาในอาณาจมักรของพระองคต การแสดงโทสะ การ
ตมัรงฉายาใหข้กมัน และการดซูถซูกคนอพที่น จะไมขไดข้รมับอนรุญาตใหข้กระททาเลยเดห็ดขาด กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็
คพอ ความชอบธรรมอยขางแทข้จรริงจะมรีชมัยแมข้กระทมั ที่งในรายละเอรียดเลห็กนข้อยทรีที่สรุดของชรีวริตสขวนตมัว

มธ 5:23-26 ไมขตข้องสงสมัยเลยวขา นรีที่จะเปห็นกฎหมายของแผขนดรินนมัรน (อยขางนข้อยกห็ใน
ประเทศอริสราเอล) ในอาณาจมักรนมัรน ดมังนมัรน พระเยซซูทรงใหข้คทาแนะนทาเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับวริธรีการ
ดทาเนรินชรีวริตในตอนนมัรน เหตธฉะนนันี้น ถผู้ลำทต่ลำนนลลำเครสืริ่องบซชลำมลำถถึงแทต่นบซชลำแลผู้ว และระลถึกขถึนี้นไดผู้วต่ลำ พนริ่
นผู้องมนเหตธขนัดเคสืองขผู้อหนถึริ่งขผู้อใดกนับทต่ลำน 24 จงวลำงเครสืริ่องบซชลำไวผู้ทนริ่หนผู้ลำแทต่นบซชลำ กลนับไปคสืนดนกนับ
พนริ่นผู้องผซผู้นนันี้นเสนยกต่อน แลผู้วจถึงคต่อยมลำถวลำยเครสืริ่องบซชลำของทต่ลำน ในอาณาจมักรนมัรนจะมรีการรพร อฟพร น
ระบบการถวายเครพที่องบซูชาตขางๆในพระวริหาร พระเยซซูจทึงตรมัสวขา กขอนทรีที่ครุณจะมาถวายเครพที่องบซูชา 
ครุณตข้องคพนดรีกมับพรีที่นข้องเสรียกขอน

25 จงปรองดองกนับคซต่ควลำมโดยเรป็วขณะทนริ่พลำกนันไป เกลสือกวต่ลำในเวลลำหนถึริ่งเวลลำใดคซต่ควลำม
นนันี้นจะมอบทต่ลำนไวผู้กนับผซผู้พริพลำกษลำ แลผู้วผซผู้พริพลำกษลำจะมอบทต่ลำนไวผู้กนับผซผู้คธม และทต่ลำนจะตผู้องถซกขนังไวผู้
ในเรสือนจลลำ 26 เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ ทต่ลำนจะออกจลำกทนริ่นนัริ่นไมต่ไดผู้กวต่ลำทต่ลำนจะไดผู้ใชผู้หนนนี้จน
ครบ นอกจากนรีร  ความหมายกห็คพอ จงใชข้หนรีรทรุกอยขางตรงเวลา เกรงวขาคถูข่ความตามกฎหมายของครุณ 
(ผซูข้ทรีที่ครุณตริดหนรีรอยซูข) จะพาครุณไปขทึรนศาล หลมักการสทาคมัญทรีที่พระเยซซูทรงสอนกห็คพอวขาในวมันนมัรน เรา
ตข้องระวมังทรีที่จะททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้องตขอคนทรีที่อยซูขรอบขข้างเรา ไมขวขาจะดข้วยคทาพซูดของเราหรพอในการททา
ธรุรกริจของเราดข้วย หลมักการเหลขานรีร ยขอมเปห็นประโยชนตแมข้กระทมั ที่งในปมัจจรุบมันนรีรดข้วย การมรีใจกรรุณา
ตขอผซูข้ใดกห็ตามรวมถทึงการมรีความซพที่อตรงและตรงเวลาในการททากริจธรุระตขางๆยขอมเปห็นสริที่งทรีที่ชอบ
ธรรม ในวมันนมัรน ความไมขชอบธรรมแมข้ในเรพที่องเลห็กนข้อยทรีที่สรุดของชรีวริตกห็เปห็นสริที่งทรีที่ไมขไดข้รมับอนรุญาต
ใหข้กระททาเลย นรีที่อาจเปห็นภาพประกอบทรีที่แสดงถทึงการครอบครองของพระเยซซูในวมันนมัรนวขาเปห็นการ



ครอบครองดข้วยคทาเหลห็ก ดซู เพลงสดรุดรี 2:9, วริวรณต 2:27 และ 12:5 ความบาปแมข้จะดซูเหมพอนเลห็ก
นข้อยสมักปานใดกห็จะไมขเปห็นสริที่งทรีที่ยอมใหข้กระททาไดข้เลย

มธ 5:27-28 พระเยซซูทรงใชข้รซูปแบบประโยคทรีที่วขา “ทขานทมัรงหลายไดข้ยรินวขามรีคทากลขาวใน
ครมัร งโบราณวขา” อรีกครมัร ง “ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้ยรินวต่ลำมนคลลำกลต่ลำวในครนันี้งโบรลำณวต่ลำ `อยต่ลำลต่วงประเวณนผนัว
เมนยเขลำ' 28 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ผซผู้ใดมองผซผู้หญริงเพสืริ่อใหผู้เกริดใจกลลำหนนัดในหญริงนนันี้น ผซผู้นนันี้นไดผู้
ลต่วงประเวณนในใจกนับหญริงนนันี้นแลผู้ว ตรงนรีรพระองคตตรมัสถทึงบมัญญมัตริขข้อทรีที่เจห็ดของบมัญญมัตริสริบประการ
ทรีที่วขา “อยขาลขวงประเวณรีผมัวเมรียเขา” แตขพระองคตกห็ทรงไปไกลกวขานมัรนอรีกขมัรน พระองคตตรมัสวขาการ
มองผซูข้หญริงเพพที่อใหข้เกริดใจกนาหนมัดในหญริงนมันี้นกห็เปห็นการลขวงประเวณรีในใจกมับหญริงนมัรนแลข้ว

เราเหห็นไดข้ชมัดถทึงความเหห็นอพที่นๆหลายประการ (1) การมองผซูข้หญริงสวยๆและชพที่นชมเธอนมัรน
ไมขใชขการลขวงประเวณรี มมันคพอการมองดข้วยใจกนาหนมัดในหญริงนมัรนตขางหากทรีที่เปห็นการลขวงประเวณรี 
มมันมรีความแตกตขางอยซูข (2) เราจทาไดข้วขาการลขวงประเวณรีผมัวเมรียเขานมัรนออกมาจากใจ (มมัทธริว 15:19) 
นอกจากนรีร  ความคริดของเรากห็นทาไปสซูขการกระททาของเรา (3) ชาวโลกทรุกวมันนรีร เสนอวขาการมรี
จรินตนาการเพข้อฝมันในเรพที่องเพศนมัรนเปห็นเรพที่องไมขอมันตรายและเปห็นสริที่งทรีที่นขารมัก คทาสอนของพระเยซซูกห็
บอกวขานมัที่นกห็เปห็นการลขวงประเวณรีในใจแลข้ว (4) ผซูข้ชายทมัรงหลายจทาเปห็นตข้องฝทึกวรินมัยสายตาและความ
คริดของตมัวเองเพพที่อทรีที่จะททาสริที่งทรีที่ถซูกตข้องยามทรีที่ผซูข้หญริงสวยๆปรากฏตมัว (5) ผซูข้หญริงทมัรงหลายตข้องแตขง
กายสรุภาพเรรียบรข้อยและระมมัดระวมังเกรงวขาพวกเธอจะกระตรุข้นใหข้ผซูข้ชายเกริดความคริดทรีที่ไมขดรีไมขงาม 
(และคทาสมัที่งนรีรสทาหรมับผซูข้หญริงกห็เชขนเดรียวกมัน คพอ อยขามรีใจกทาหนมัดในตมัวผซูข้ชาย)

ประเดห็นสทาคมัญกห็คพอวขาขณะทรีที่บมัญญมัตริในพระคมัมภรีรตเดริมนริยามวขาการลขวงประเวณรีผมัวเมรียเขา
เปห็นการกระททาอยขางหนทึที่ง พระเยซซูทรงนริยามมมันวขาเปห็นความคริดทรีที่ประกอบดข้วยใจก ทาหนมัดดข้วย นมัที่น
จะเปห็นหลมักการทรีที่ใชข้ในอาณาจมักรของพระเจข้า ถทึงแมข้มมันไมขไดข้ถซูกมองวขาเปห็นบมัญญมัตริในตอนนรีร  แตข
หลมักการกห็ใชข้ไดข้กมับในสมมัยนรีรดข้วยอยขางแนขนอน นอกจากนรีร ในวมันนมัรน พระเยซซูผซูข้ทรงทราบความคริด
และความมรุขงหมายตขางๆในจริตใจกห็จะทรงเปห็นผซูข้พริพากษาจริตใจมนรุษยตทมัรงปวง เหห็นไดข้ชมัดวขา ความ
สรุภาพเรรียบรข้อยและการมรีศรีลธรรมจะมรีชมัยเมพที่อวมันอมันเปรีที่ยมสรุขนมัรนมาถทึง

มธ 5:29-30 ในแบบเดรียวกมัน พระเยซซูทรงเตพอนอรีกวขาหากอวมัยวะบางสขวนของรขางกาย
เรา (เชขน ตาของเราหรพอมพอของเรา) จะททาใหข้เราททาผริด เรากห็ควรอยซูขโดยไมขมรีมมันดรีกวขาทรีที่จะทรุกขต



ทรมานในนรกเพราะการทรีที่อวมัยวะเหลขานมัรนททาบาป คทาเตพอนนรีรอยซูขในบรริบทของคทาตรมัสกขอนหนข้า
นมัรนทรีที่วขา “ฝขายเราบอกทขานทมัรงหลายวขา” ซทึที่งเตพอนใหข้ระวมังการมองผซูข้อพที่นดข้วยใจก ทาหนมัด ถผู้ลำตลำขผู้ลำง
ขวลำของทต่ลำนทลลำใหผู้ทต่ลำนหลงผริด จงควนักออกและโยนมนันทรินี้งเสนยจลำกทต่ลำน เพรลำะวต่ลำจะเปป็นประโยชนศ์
แกต่ทต่ลำนมลำกกวต่ลำทนริ่จะเสนยอวนัยวะไปอยต่ลำงหนถึริ่ง แตต่ทนันี้งตนัวของทต่ลำนไมต่ตผู้องถซกทรินี้งลงในนรก 30 และถผู้ลำ
มสือขผู้ลำงขวลำของทต่ลำนทลลำใหผู้ทต่ลำนหลงผริด จงตนัดออกและโยนมนันทรินี้งเสนยจลำกทต่ลำน เพรลำะวต่ลำจะเปป็น
ประโยชนศ์แกต่ทต่ลำนมลำกกวต่ลำทนริ่จะเสนยอวนัยวะไปอยต่ลำงหนถึริ่ง แตต่ทนันี้งตนัวของทต่ลำนไมต่ตผู้องถซกทรินี้งลงในนรก

ดวงตาทรีที่มมักแอบมองดข้วยใจก ทาหนมัดควรถซูกควมักออกมาดรีกวขาทรีที่จะตข้องทนทรุกขตกมับการ
พริพากษาของพระเจข้าเพราะเหตรุดมังกลขาว หลมักการเดรียวกมันนรีร ยมังประยรุกตตใชข้กมับมพอทรีที่ชอบททาบาป
ดข้วย นรีที่สพที่อดข้วยวขาเวลาทรีที่คนไมขรอดถซูกทริรงลงนรก พวกเขากห็ถซูกทริรงพรข้อมกมับรขางกาย ไมขใชขแคขจริต
วริญญาณของพวกเขาเทขานมัรนทรีที่ตข้องตกนรกแตขรขางกายทรีที่เปรีที่ยมดข้วยบาปกห็ตข้องถซูกทริรงลงนรกดข้วย เมพที่อ
เราคริดถทึงความเจห็บปวดและความไมขสบายตขางๆทรีที่มรีอยซูขแลข้วในรขางกายมนรุษยต การทรุกขตทรมานของ
รขางกายนรีร ในนรกกห็ยริที่งเปห็นสริที่งทรีที่เจห็บปวดมากยริที่งกวขาสมักเทขาใด

มธ 5:31-32 คราวนรีรพระเยซซูเรริที่มตรมัสถทึงเรพที่องทรีที่ละเอรียดอขอนบข้างคพอ เรพที่องการหยขารข้าง
และการแตขงงานใหมข ยนังมนคลลำกลต่ลำวไวผู้วต่ลำ `ผซผู้ใดจะหยต่ลำภรรยลำ กป็ใหผู้เขลำทลลำหนนังสสือหยต่ลำใหผู้แกต่ภรรยลำ
นนันี้น’ องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงอข้างอริงถทึงพระราชบมัญญมัตริ 24:1 ภายใตข้บมัญญมัตริขข้อนรีรของพระ
คมัมภรีรตเดริม ผซูข้หญริงสมักคนจะถซูกยพที่นใบหยขาไดข้หากนางแสดงใหข้เหห็นวขาเปห็นคนไรข้ศรีลธรรม (นมัที่นคพอ 
เปห็นมลทริน) นอกจากนรีรตามทรีที่ พระราชบมัญญมัตริ 24:2 ไดข้กลขาวไวข้ นางกห็มรีอริสระทรีที่จะแตขงงานใหมขไดข้
ดข้วยหลมังจากนมัรน

อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงไปไกลกวขานมัรนอรีกกข้าว 32 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ผซผู้ใดจะ
หยต่ลำภรรยลำ เพรลำะเหตธอสืริ่นนอกจลำกกลำรเลต่นชซผู้ กป็เทต่ลำกนับวต่ลำผ ซผู้นนันี้นทลลำใหผู้หญริงนนันี้นลต่วงประเวณน และถผู้ลำผซผู้
ใดจะรนับหญริงซถึริ่งหยต่ลำแลผู้วเชต่นนนันี้นมลำเปป็นภรรยลำ ผซผู้นนันี้นกป็ลต่วงประเวณนดผู้วย พระเยซซูทรงกลขาวยทราหลมัก
การนรีรของพระราชบมัญญมัตริทรีที่วขา การททาผริดศรีลธรรมเปห็นมซูลเหตรุใหข้หยขารข้างไดข้ (ถทึงแมข้พระองคตมริไดข้
ทรงบมัญชากห็ตาม) อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงไปไกลกวขานมัรนอรีกและตรมัสวขาหากผซูข้หญริงทรีที่เลขนชซูข้ภาย
ใตม้เงชที่อนไขเหลข่านทนี้หยขาและไปแตขงงานใหมข นางกห็ยมังอยซูขในการลขวงประเวณรีผมัวเมรียเขาตขอไป



ตรงนรีร เราพซูดถทึงพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้าและหลมักการเกรีที่ยวกมับชรีวริตสมรส นทราพระทมัยททที่
สมบถูรณตแบบของพระเจข้ากห็คพอ ชรีวริตสมรสนมัรนตข้องอยซูขถาวร ดซู มมัทธริว 19:3-8 อยขางไรกห็ตาม มรีหลมัก
ฐานมากมายในพระราชบมัญญมัตริ 24 ตรงนรีร  มมัทธริว 19 และ 1 โครรินธต 7 ทรีที่วขานทร าพระทมัยททที่ทรง
อนคุญาตของพระเจข้ากห็อนรุญาตใหข้ททาการหยขารข้างไดข้ อมันทรีที่จรริงพระองคตกห็ไดข้ทรงตมัรงกฎระเบรียบตขางๆ
ไวข้แลข้วสทาหรมับควบครุมการหยขารข้าง อยขางไรกห็ตาม นทราพระทมัยทรีที่สมบซูรณตแบบของพระเจข้าเสมอมากห็
คพอ ทรีที่จะใหข้ชรีวริตคซูขดทารงอยซูขถาวรและมรีความสมัตยตซพที่อตขอกมัน นมัที่นเปห็นเชขนนมัรนเสมอ อยขางไรกห็ตาม เมพที่อ
ไดข้กลขาวเชขนนมัรนแลข้ว พระเจข้ากห็ทรงอนรุญาตใหข้หยขารข้างไดข้เพราะพระองคตทรงเหห็นวขาเราเปห็นสริที่งทรง
สรข้างทรีที่อขอนแอและบกพรของ แตขการหยขารข้างกห็ไมขเคยเปห็นนทราพระทมัยทรีที่สมบซูรณตแบบของพระเจข้า
เลย ดซูคทาอธริบายเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร ในมมัทธริว 19:3-8

มธ 5:33-37 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสตขอไปถทึงอรีกขข้อในพระราชบมัญญมัตริของพระ
คมัมภรีรตเดริมและทรงเสรริมเขข้าไปกมับขข้อนมัรนดข้วย อนกประกลำรหนถึริ่ง ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้ยรินวต่ลำมนคลลำกลต่ลำวใน
ครนันี้งโบรลำณวต่ลำ `อยต่ลำเสนยคลลำสนัตยศ์ปฏริญลำณ แตต่จงปฏริบนัตริตลำมคลลำสนัตยศ์ปฏริญลำณของทต่ลำนตต่อองคศ์พระผซผู้
เปป็นเจผู้ลำ' 34 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ อยต่ลำปฏริญลำณเลย จะอผู้ลำงถถึงสวรรคศ์กป็ดน เพรลำะสวรรคศ์เปป็น
บนัลลนังกศ์ของพระเจผู้ลำ 35 หรสือจะอผู้ลำงถถึงแผต่นดรินโลกกป็ดน เพรลำะแผต่นดรินโลกเปป็นทนริ่รองพระบลำทของ
พระองคศ์ หรสือจะอผู้ลำงถถึงกรธงเยรซซลำเลป็มกป็ดน เพรลำะกรธงเยรซซลำเลป็มเปป็นรลำชธลำนนของพระมหลำกษนัตรริยศ์ 
36 อยต่ลำปฏริญลำณโดยอผู้ลำงถถึงศนรษะของตน เพรลำะทต่ลำนจะกระทลลำใหผู้ผมขลำวหรสือดลลำไปสนักเสผู้นหนถึริ่งกป็
ไมต่ไดผู้ 37 จรริงกป็จงวต่ลำจรริง ไมต่กป็วต่ลำไมต่ พซดแตต่เพนยงนนนี้กป็พอ คลลำพซดเกรินนนนี้ไปมลำจลำกควลำมชนัริ่ว

ตรงนรีรพระเยซซูทรงอข้างถทึงเลวรีนริตริ 19:12 ในขข้อนมัรนมนรุษยตถซูกกทาชมับมริใหข้สาบานพลขอยๆ หาก
ผซูข้ใดถวายคทาสมัตยตปฏริญาณไวข้แลข้ว ผซูข้นมัรนกห็ตข้องกระททาตามทรีที่ไดข้ปฏริญาณไวข้ แตขพระเยซซูทรงไปไกล
กวขานมัรนอรีกกข้าว พระองคตจทึงตรมัสวขา อยขาสาบานเลย (มรีความแตกตขางระหวขางการใหข้คทาสมัตยตอยขาง
เปห็นทางการในศาลพริจารณาคดรีทรีที่คนๆหนทึที่งปฏริญาณวขาจะพซูดแตขความจรริง อยขางไรกห็ตาม ในชรีวริต
ปกตริประจทาวมัน ผซูข้คนกห็มมักกลขาวคทาสาบานหรพอใหข้คทาสมัตยตแบบพลขอยๆ นรีที่เปห็นทรีที่พระเยซซูทรงหมาย
ถทึงตรงนรีร )



พวกยริวในสมมัยพระเยซซูทราบดรีวขาพวกเขาไมขควรปฏริญาณดข้วยพระนามของพระเจข้า มมัน
ถพอวขาเปห็นการพซูดหมริที่นประมาทพระเจข้าและถพอวขาเปห็นการกระททาผริดอยขางรข้ายแรงในประเทศ
อริสราเอลในศตวรรษแรก นขาเสรียดายทรีที่ทรุกวมันนรีรคนไมขเชพที่อพระเจข้าสขวนใหญขไมขไดข้รซูข้จมักบมังคมับปาก
ของตมัวเองเชขนนมัรน แตขกระนมัรนพระเยซซูกห็ตรมัสตขอไปวขา อยขาสาบานโดยอข้างถทึงแผขนดรินโลก หรพอ
โดยอข้างถทึงกรรุงเยรซูซาเลห็ม (เมพองหลวง) หรพอโดยอข้างคนอพที่นๆ อมันทรีที่จรริงแลข้วพระเยซซูทรงสอนวขา คทา
พซูดของเราควรเปห็นคทาพซูดทรีที่ซพที่อตรง ไมขใชข ‘ใชข’ หรพอ ‘ไมขใชข’ แบบงมัรนๆขอไปทรี เหมพอนทรีที่ชาวโลก
มมักกระททากมัน พระเยซซูตรมัสวขาเมพที่อเรายกสริที่งอพที่นๆมาเสรริม สริที่งทรีที่เกรินมานรีรกห็ลข้วนมาจากพญามารทมัรง
สริรน ใหข้เราสมังเกตวขาไมขเคยมรีใครเคยพซูดสบถสาบานโดยอข้างนามของซาตานเลย แตขผซูข้คนมมักแชขงดขา
กมันโดยใชข้พระนามของพระเจข้าหรพอพระนามของพระเยซซูครริสตต เราเลยเหห็นวขาใครอยซูขเบพรองหลมัง
การพซูดหมริที่นประมาทเชขนนมัรน

ครริสเตรียนทมัรงหลายควรหลรีกเลรีที่ยงการเทรีที่ยวพซูดวขา ‘ฉมันขอยก…มาเปห็นพยานเลยวขา ฉมัน...’ ดซู 
ยากอบ 5:12 ทรีที่แยบยลกวขานมัรนกห็คพอ การสบถโดยคทาใชข้พซูดแบบเปลรีที่ยนแปลงเลห็กนข้อย เชขน ‘บรบ๊ะ
เจข้า’ ‘พระเจข้าจอรตจ’ ฯลฯ ทมัรงหมดนรีรลข้วนมาจากการสบถโดยใชข้พระนามตขางๆของพระเจข้า แมข้จะ
เปห็นการสบถในรซูปทรีที่เปลรีที่ยนแปลงเลห็กนข้อยกห็ตาม

มธ 5:38-42 ในอพยพ 21:24 พระราชบมัญญมัตริสอนวขา คนสามารถแกข้แคข้นไดข้ตามการ
รข้ายทรีที่เขาไดข้รมับ ถทึงแมข้วขามมันเปห็นสริที่งทรีที่รรุนแรง แตขมมันกห็ยรุตริธรรม ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเคยไดผู้ยรินคลลำซถึริ่งกลต่ลำว
ไวผู้วต่ลำ `ตลำแทนตลำ และฟนันแทนฟนัน' 39 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนวต่ลำ อยต่ลำตต่อสซผู้คนชนัริ่ว ถผู้ลำผ ซผู้ใดตบแกผู้มขวลำของ
ทต่ลำน กป็จงหนันแกผู้มอนกขผู้ลำงหนถึริ่งใหผู้เขลำดผู้วย 40 ถผู้ลำผซผู้ใดอยลำกจะฟผู้องศลำลเพสืริ่อจะรริบเอลำเสสืนี้อของทต่ลำน กป็
จงใหผู้เสสืนี้อคลธมแกต่เขลำดผู้วย 41 ถผู้ลำผซผู้ใดจะเกณฑศ์ทต่ลำนใหผู้เดรินทลำงไปหนถึริ่งกริโลเมตร กป็ใหผู้เลยไปกนับเขลำ
ถถึงสองกริโลเมตร 42 ถผู้ลำเขลำจะขอสริริ่งใดจลำกทต่ลำนกป็จงใหผู้ อยต่ลำเมรินหนผู้ลำจลำกผซผู้ทนริ่อยลำกขอยสืมจลำกทต่ลำน 
อยขางไรกห็ตาม ตรงนรีรพระเยซซูตรมัสวขา จงลพมเรพที่องการแกข้แคข้นไปเลย

หลมักการสทาคมัญทรีที่พระเยซซูทรงสอนตรงนรีร ไมขใชขวขา ครริสเตรียนควรเปห็นพรมเชห็ดเทข้าหนข้า
ประตซูและยอมใหข้ชาวโลกเหยรียบยทที่าเราไดข้ตามใจชอบ แตขหลมักการตรงนรีรกห็คพอ ใหข้เราเปห็นคนมรีใจ
กรรุณา อดทน เอพรอเฟพร อเผพที่อแผข และยอมรมับสริที่งใดกห็ตามทรีที่เกริดขทึรนโดยไมขแกข้เผห็ด แทนทรีที่จะหาวริธรีแกข้



แคข้น จงแสดงความกรรุณากลมับไป แทนทรีที่จะเอาคพน จงแสดงความเอพรอเฟพร อ การททาเชขนนมัรนอาจตขอสซูข้
กมับเนพรอหนมังของเรา แตขมมันกห็สอดคลข้องกมับผลของพระวริญญาณ มมันแสดงออกถทึงใจทรีที่อขอนหวาน
และเปห็นตามทางของพระเจข้า ซทึที่งตรงขข้ามกมับใจทรีที่ขมขพที่น นขาเกลรียด และอาฆาตพยาบาท ใจแบบ
แรกบขงบอกถทึงมนรุษยตใหมขในพระครริสตต ใจแบบหลมังกห็สพที่อถทึงมนรุษยตเกขา แนขนอนทรีที่การดทาเนรินชรีวริต
เชขนนมัรนเปห็นสขวนหนทึที่งของบมัญญมัตริของพระครริสตต ถข้ามมันไมขใชขสขวนหนทึที่งของขขาวประเสรริฐแหขง
อาณาจมักรนมัรนกห็ตาม แนขนอนทรีที่มมันเปห็นหลมักการหนทึที่งสทาหรมับการดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนในปมัจจรุบมัน 
ในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน มมันกห็นขาจะเปห็นกฎหมายของแผขนดรินนมัรนดข้วย

มธ 5:43-47 พระเยซซูทรงอข้างถทึงเลวรีนริตริ 19:18 ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเคยไดผู้ยรินคลลำซถึริ่งกลต่ลำวไวผู้วต่ลำ 
`จงรนักเพสืริ่อนบผู้ลำน และเกลนยดชนังศนัตรซ' 44 ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนวต่ลำ จงรนักศนัตรซของทต่ลำน จงอวยพรแกต่ผซผู้ทนริ่
สลำปแชต่งทต่ลำน จงทลลำดนแกต่ผซผู้ทนริ่เกลนยดชนังทต่ลำน และจงอธริษฐลำนเพสืริ่อผซผู้ทนริ่ปฏริบนัตริตต่อทต่ลำนอยต่ลำงเหยนยด
หยลำมและขต่มเหงทต่ลำน 45 จงทลลำดนังนนนี้เพสืริ่อทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะเปป็นบธตรของพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรง
สถริตในสวรรคศ์ เพรลำะวต่ลำพระองคศ์ทรงใหผู้ดวงอลำทริตยศ์ของพระองคศ์ขถึนี้นสต่องสวต่ลำงแกต่คนดนและคนชนัริ่ว
และใหผู้ฝนตกแกต่คนชอบธรรมและแกต่คนอธรรม

อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงยกขข้อความเหลขานรีรมาในแบบทรีที่พวกรมับบรีตรีความมมัน ประเพณรี
ของพวกรมับบรีสอนวขา คนเราควรรมักคนทรีที่เปห็นเพพที่อนบข้านหรพอคนทรีที่มรีบข้านเรพอนอยซู ขตริดกมัน แตขมมัน
ไมขใชขเรพที่องเสรียหายทรีที่จะเกลรียดชมังศมัตรซูของครุณ เชขน พวกคนสะมาเรรีย ผซูข้ซทึที่งจรริงๆแลข้วกห็อยซูขถมัดจาก
แควข้นยซูเดรีย

อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงตทาหนริการบริดเบพอนพระราชบมัญญมัตริแบบนรีรและทรงไปไกลกวขา
นมัรน พระองคตทรงบมัญชาใหข้เรารมักศมัตรซูของเรา จงอวยพรคนเหลขานมัรนทรีที่แชขงดขาเรา จงททาดรีตขอคนทรีที่
เกลรียดชมังเรา จงอธริษฐานเผพที่อคนเหลขานมัรนทรีที่เอาเปรรียบเราหรพอขขมเหงเรา พระเยซซูทรงททาแบบนมัรน
จรริงๆบนกางเขน พระเจข้าพระบริดากห็ทรงททาแบบนมัรนดข้วยในการทรีที่พระองคตทรงใหข้ฝนตกแกขคน
อธรรม

พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา 46 แมผู้วต่ลำทต่ลำนรนักผซผู้ทนริ่รนักทต่ลำน ทต่ลำนจะไดผู้บลลำเหนป็จอะไร ถถึงพวกเกป็บ
ภลำษนกป็กระทลลำอยต่ลำงนนันี้นมริใชต่หรสือ 47 ถผู้ลำทต่ลำนทนักทลำยแตต่พนริ่นผู้องของตนฝต่ลำยเดนยว ทต่ลำนไดผู้กระทลลำอะไร



เปป็นพริเศษยริริ่งกวต่ลำคนทนันี้งปวงเลต่ลำ ถถึงพวกเกป็บภลำษนกป็กระทลลำอยต่ลำงนนันี้นมริใชต่หรสือ มมันไมขใชขเรพที่องยริที่งใหญข
เลยกมับการทรีที่เรารมักคนเหลขานมัรนทรีที่รมักเราหรพอทรีที่เปห็นมริตรกมับเรา แมข้แตขพวกคนเกห็บภาษรีกห็ททาแบบ
เดรียวกมัน พวกคนเกห็บภาษรีเปห็นคนทรีที่ททางานใหข้กมับพวกโรม โดยพวกเขามรีอริสระทรีที่จะขซูดรรีดเอาภาษรี
มากเทขาไรกห็ไดข้ (พวกเขาเปห็นพนมักงานรมับจข้างของโรมซทึที่งมรีหนข้าทรีที่เรรียกเกห็บภาษรีใหข้ไดข้ตามอมัตราทรีที่
ก ทาหนด ภาษรีสขวนเกรินทรีที่พวกเขาเรรียกเกห็บมาไดข้กห็จะตกเปห็นของพวกเขา พวกคนเกห็บภาษรีนรีรมมักเปห็น
คนโหดรข้าย โลภมาก และอทามหริต และพวกเขากห็ไดข้รมับการปกปข้องจากโรมดข้วย ดมังนมัรน คนพวกนรีร
จทึงเปห็นทรีที่เกลรียดชมังราวกมับเปห็นกากเดนของสมังคม พระเยซซูทรงยกพวกเขาเปห็นตมัวอยขางตรงนรีร  แมข้แตข
พวกคนเกห็บภาษรีกห็รมักมริตรสหายและครอบครมัวของตมัวเอง)

ดมังนมัรน มมันจทึงไมขใชขเรพที่องใหญขโตอะไรกมับการทรีที่เรารมักเฉพาะคนเหลขานมัรนทรีที่รมักเรา แตขบท
เรรียนจรริงๆของเรากห็คพอ การทรีที่เรารมักศมัตรซูของเราดข้วยตขางหาก นมัที่นคพอประเดห็นสทาคมัญของบมัญญมัตริ
ของพระครริสตต พระราชบมัญญมัตริของพระคมัมภรีรตเดริมบมัญชาใหข้เรารมักเพพที่อนบข้านของเรา พระเยซซูทรง
ใชข้หลมักการนมัรนและขยายมมันตขอดข้วยโดยใหข้เรารมักศมัตรซูของเราดข้วย นมั ที่นเปห็นสขวนทรีที่ยาก

มธ 5:48 สรุดทข้ายพระเยซซูตรมัสวขา เหตธฉะนนนี้ ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงเปป็นคนดนรอบคอบ 
เหมสือนอยต่ลำงพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์เปป็นผซผู้ดนรอบคอบ” มรีหลายความเหห็นตามมา
ตรงนรีร  1) คทาทรีที่แปลวขา ดนรอบคอบ (เทะเละอทออส) มรีความหมายวขา ‘ความครบสมบซูรณต’ หรพอ 
‘ความเปห็นผซูข้ใหญข’ คทานรีร ถซูกใชข้เพพที่อแยกแยะผซูข้ใหญขจากเดห็ก ความเปห็นผซูข้ใหญขจะมรีลมักษณะเดขนคพอ 
ความไมข่เหป็นแกข่ตมัว ขณะทรีที่ความไมขเปห็นผซูข้ใหญขจะมรีลมักษณะเดขนเปห็นความเหป็นแกข่ตมัว บรริบททรีที่มา
กขอนหนข้านมัรนกห็สพที่อถทึงความไมขเหห็นแกขตมัวอยขางชมัดเจน

2) บางคนมองวขารซูปกาลของคทากรริยาตรงนรีรคพอ อนาคตกาล ในททานองเดรียวกมัน ความหมาย
ตรงนรีรอาจแปลไดข้วขา ‘ทขานทมัรงหลายจะเปห็นคนดรีรอบคอบ’ เมพที่อดซูจากบรริบทแลข้ว การแปลเชขนนมัรนกห็
เหมาะสมทรีเดรียว แตขความหมายตรงนรีรกห็นขาจะเปห็นเชริงคทาสมัที่งมากกวขาดมังทรีที่ถซูกแปลมาแลข้ว ในกรณรีนรีร  
พระเยซซูทรงสมัที่งใหข้เราเปห็นผซูข้ใหญขตามความหมายทรีที่นริยามไปแลข้วดข้านบน นมั ที่นคพอ ไมขเหห็นแกขตมัวและ
คริดถทึงคนอพที่น แนขนอนทรีที่พระบริดาของเราในสวรรคตทรงเปห็นผซูข้ใหญขและไมขเหห็นแกขตมัวเลยแมข้แตขนริด
เดรียว พระองคตยมังทรงเปห็นแบบอยขางทรีที่ยอดเยรีที่ยมสทาหรมับเราเหมพอนเดริม



กลขาวโดยสรรุปแลข้วกห็คพอ พระเยซซูทรงสะทข้อนใหข้เหห็นถทึงคทาสอนของพระราชบมัญญมัตริและ
ทรงแสดงใหข้เหห็นวขาพระองคตไดข้เสดห็จมาททาใหข้มมันสทาเรห็จแลข้ว ในแตขละกรณรีในบทนรีร  พระองคตไดข้
ทรงใหข้ความเหห็นชอบพระราชบมัญญมัตริอยขางมรีชมัรนเชริง อยขางไรกห็ตาม จากนมัรนพระองคตกห็ทรงไปไกล
กวขานมัรนโดยใชข้หลมักการทรีที่สซูงสขงกวขาทมัรงในดข้านศรีลธรรมและจริตวริญญาณ หลมักการเหลขานรีร ยขอมเปห็น
สริที่งทรีที่เราควรปฏริบมัตริตามดข้วยเชขนกมันในปมัจจรุบมัน แตขในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน หลมักการเหลขานรีรนขาจะ
กลายเปห็นกฎหมายของแผขนดริน

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 6: บทททที่หกนนาเสนอคนาเทศนาบนภถูเขาตข่อไป ในสข่วนแรกของบทนทนี้ 

พระเยซถูตรมัสถซงการแสรม้งเปป็นคนเครข่งศาสนา นมัที่นคชอ การแสรม้งวข่าอยถูข่ฝข่ายวริญญาณเพชที่อทนาใหม้คนอชที่น
ประทมับใจ จากนมันี้นพระองคตกป็ตรมัสถซงวริธทททที่เราควรจมัดการกมับเงรินและวริธทททที่มมันจมัดการกมับเรา ในการ
ทนาเชข่นนมันี้นพระองคตกป็ทรงไลข่ตมันี้งแตข่ลนาดมับความสนาคมัญเกทที่ยวกมับเงรินไปจนถซงความกมังวลตข่างๆเกทที่ยว
กมับเงริน

มธ 6:1-2 พระเยซซูตรมัสถทึงการปฏริบมัตริของบางคนในอริสราเอลทรีที่อยากแนขใจวขาการ
กระททาดรีของตนนมัรนเปห็นทรีที่ปรากฏตขอสายตาคนอพที่น "จงระวนังใหผู้ดน ทต่ลำนอยต่ลำทลลำทลำนตต่อหนผู้ลำมนธษยศ์
เพสืริ่อจะใหผู้เขลำเหป็น มริฉะนนันี้นทต่ลำนจะไมต่ไดผู้รนับบลลำเหนป็จจลำกพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ คทา
ทรีที่แปลวขา ทลำน (เอะเละเอมอซถูเน) หมายถทึงการใหข้ดข้วยใจเมตตา หรพอการบรริจาคใหข้แกขคนยากจน 
พระเยซซูมริไดข้ก ทาลมังวริจารณตการใหข้แกขคนขมัดสน พระองคตทรงวริจารณตแรงจซูงใจทรีที่เหห็นไดข้ชมัดของคน
เหลขานมัรนทรีที่ใหข้เพพที่อทรีที่คนอพที่นจะไดข้เหห็น

2  เหตธฉะนนันี้น เมสืริ่อทต่ลำนทลลำทลำน อยต่ลำเปต่ลำแตรขผู้ลำงหนผู้ลำทต่ลำนเหมสือนคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคดกระทลลำ
ในธรรมศลำลลำและตลำมถนน เพสืริ่อจะไดผู้รนับกลำรสรรเสรริญจลำกมนธษยศ์ เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ 
เขลำไดผู้รนับบลลำเหนป็จของเขลำแลผู้ว พระองคตตรมัสถทึงการทรีที่คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคดปขาวประกาศการใหข้ดข้วยใจ
กรุศลของตนทรีที่ธรรมศาลาและแมข้แตขตามทข้องถนน แรงจซูงใจของพวกเขากห็คพอ เพพที่อทรีที่จะไดข้รมับการ
สรรเสรริญจากมนรุษยต พระเยซซูตรมัสวขา พวกเขาไดข้รมับบทาเหนห็จของตนแลข้ว ไมขวขาพวกเขาจะไดข้รมับคทา
ชมเชยใดกห็ตาม มมันกห็จบแคขนมัรน พวกเขาจะไมขไดข้รมับอะไรจากพระเจข้าเลย วลรีทรีที่พซูดถทึงการเปขาแตร



อาจเปห็นคทาเปรรียบเกรินจรริงทรีที่หมายถทึงการโอข้อวดถทึงการใหข้ของตน อยขางไรกห็ตาม ในแถบตะวมัน
ออก มรีรายงานวขาผซูข้คนเปขาแตรเพพที่อประกาศถทึงการกระททาดรีของตนจรริงๆ

มธ 6:3-4 พระเยซซูจทึงทรงใชข้คทาเปรรียบทมั ที่วไปเกรีที่ยวกมับมพอซข้ายและมพอขวาของเรา ฝต่ลำย
ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเมสืริ่อทลลำทลำน อยต่ลำใหผู้มสือซผู้ลำยรซผู้กลำรซถึริ่งมสือขวลำกระทลลำนนันี้น  4 เพสืริ่อทลำนของทต่ลำนจะเปป็นกลำร
ลนับ และพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทอดพระเนตรเหป็นในทนริ่ลนนี้ลนับ พระองคศ์เองจะทรงโปรดประทลำน
บลลำเหนป็จแกต่ทต่ลำนอยต่ลำงเปริดเผย เจตนาทรีที่ชมัดเจนกห็คพอวขา การกระททาดรีดข้วยใจกวข้างขวางควรถซูกกระททา
อยขางเงรียบๆเพพที่อทรีที่จะไมขดทึงความสนใจมายมังผซูข้ใหข้ “เพพที่อทานของทขานจะเปห็นการลมับ” นอกจากนรีร
พระเจข้าจะทรงประทานบทาเหนห็จอยขางเปริดเผยแกขผซูข้บรริจาคเพราะการกระททาดรีอยขางแทข้จรริงของเขา 
พระเยซซูจทึงทรงนทาเสนอบทเรรียนงขายๆนรีร  นมัที่นคพอ จงททาดรีอยขางเงรียบๆและไดข้รมับบทาเหนห็จจากพระเจข้า 
หากททาดรีอยขางโอข้อวด ครุณกห็จะถซูกพระเจข้าเมริน นขาเสรียดายทรีที่วขาพวกนมักศาสนาสมมัยนมัรนชอบโอข้อวด
ถทึงการดรีใดๆกห็ตามทรีที่พวกเขากระททา

มธ 6:5-6 จากนมัรนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงตทาหนริพวกคนทรีที่แสรข้งททาเปห็นเครขง
ศาสนาทรีที่ททาทรีวขาอยซูขฝขายวริญญาณอยขางเปริดเผยเพพที่อทรีที่คนอพที่นจะไดข้มองพวกเขาวขาเปห็นคนอยซูขฝขาย
วริญญาณ เมสืริ่อทต่ลำนทนันี้งหลลำยอธริษฐลำน อยต่ลำเปป็นเหมสือนคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด เพรลำะเขลำชอบยสืนอธริษฐลำน
ในธรรมศลำลลำและทนริ่มธมถนน เพสืริ่อจะใหผู้คนทนันี้งปวงไดผู้เหป็น เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ เขลำไดผู้รนับ
บลลำเหนป็จของเขลำแลผู้ว คทาทรีที่แปลวขา คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด (ฮถูพอครริเทส) มรีความหมายวขา ‘คนเสแสรข้ง’,
 ‘นมักแสดง’, หรพอ ‘คนหลอกลวง’

ตรงนรีรความหนข้าซพที่อใจคดกห็คพอ การยพนอธริษฐานเสรียงดมังทรีที่ธรรมศาลาและแมข้แตขตามหมัวมรุม
ถนน แรงจซูงใจของพวกเขากห็คพอ เพพที่อทรีที่จะใหม้คนเหป็น คนเหลขานรีร เชขนกมันทรีที่ไดข้รมับบทาเหนห็จทรุกอยขางทรีที่
พวกเขาควรจะไดข้แลข้ว นรีที่สพที่อวขาบทาเหนห็จทรีที่แทข้จรริงนมัรนกห็รอคอยคนเหลขานมัรนทรีที่รมับใชข้พระเจข้าอยขาง
ชอบธรรมและดข้วยความจรริง

แตขพระเยซซูทรงสอนวขา เราควรอธริษฐานสขวนตมัว 6 ฝต่ลำยทต่ลำนเมสืริ่ออธริษฐลำนจงเขผู้ลำในหผู้องชนันี้น
ใน และเมสืริ่อปริดประตซแลผู้ว จงอธริษฐลำนตต่อพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในทนริ่ลนนี้ลนับ และพระบริดลำของ
ทต่ลำนผซผู้ทอดพระเนตรเหป็นในทนริ่ลนนี้ลนับจะทรงโปรดประทลำนบลลำเหนป็จแกต่ทต่ลำนอยต่ลำงเปริดเผย คทาทรีที่แปล



วขา หผู้องชนันี้นใน (ทาเมะอทออน) หมายถทึง หข้องเกห็บของ หข้องดข้านหลมัง หรพอตซูข้เสพรอผข้า กลขาวอรีกนมัยหนทึที่ง
กห็คพอ มมันเปห็นสถานทรีที่สขวนตมัว การอธริษฐานสขวนตมัวไมขเพรียงเปห็นสริที่งทรีที่ควรกระททามากกวขาเทขานมัรน
เพพที่อทรีที่จะไมขเปห็นการเสแสรข้ง แตขมมันยมังมรีประสริทธริภาพกวขาดข้วยตรงทรีที่วขาผซูข้ทรีที่อธริษฐานจะไมขไดข้ถซูก
รบกวนดข้วยคนหรพอสริที่งตขางๆทรีที่เกริดขทึรน

มธ 6:7  คราวนรีรพระเยซซูตรมัสถทึงเรพที่องการททาซทร าๆอยขางเปลขาประโยชนตบข้าง แตต่เมสืริ่อ
ทต่ลำนอธริษฐลำน อยต่ลำใชผู้คลลำซลนี้ลำซลำกไรผู้ประโยชนศ์เหมสือนคนตต่ลำงชลำตริ เพรลำะเขลำคริดวต่ลำพซดมลำกหลลำยคลลำ 
พระจถึงจะทรงโปรดฟนัง ในดข้านหนทึที่ง พระคมัมภรีรตกลขาวชมัดเจนวขา เราควรนทาคทาขอของเราทซูลตขอ
พระเจข้าเสมอๆ (ลซูกา 11:9-10, ลซูกา 18:1-5) อยขางไรกห็ตาม ในทางกลมับกมัน พระเยซซูกห็ตรมัสถทึงการ
ใชม้คนาซนนี้าซากไรม้ประโยชนต นมัที่นคพอ การอธริษฐานเรพที่องเดริมๆซทราแลข้วซทราอรีกอยขางเปริดเผย

คทาทรีที่แปลวขา ใชผู้คลลำซลนี้ลำซลำกไรผู้ประโยชนศ์ (บมัททอลอเกะโอ) หมายถทึง การพซูดเรพที่องเดริมซทราแลข้ว
ซทราอรีก พวกยริวจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยพนหนข้ากทาแพงรข้องไหข้ โดยผงกหมัวและยมักไหลขขณะทรีที่พวกเขา
อธริษฐานไปดข้วยเรพที่องเดริมๆซทราแลข้วซทราอรีก อมันทรีที่จรริงแลข้ว พวกยริวในปมัจจรุบมันทรีที่ก ทาแพงรข้องไหข้กห็อขาน
คทาอธริษฐานจากหนมังสพอคทาอธริษฐาน นอกจากนรีร  คทาอธริษฐานทรีที่พวกเขาอขานกห็ไดข้ถซูกเลพอกมากขอน
แลข้วโดยประเพณรีของพวกรมับบรีเพพที่อทรีที่จะใหข้อขานในวมันหรพอโอกาสสทาคมัญๆ เหห็นไดข้ชมัดวขามมัน
เปห็นการททาพอเปห็นพริธรีเทขานมัรน

เพราะวขาศาสนายริวแบบรมับบรีในปมัจจรุบมันมรีพพรนฐานอยซูขบนประเพณรีของพวกรมับบรีทรีที่มากขอน
สมมัยของพระเยซซูเสรียอรีก มมันจทึงเปห็นไปไดข้วขาพวกยริวในสมมัยพระเยซซูกห็ททาแบบเดรียวกมัน คพอ 
อธริษฐานเปห็นประเพณรีเหมพอนทรีที่พวกยริวออรตโธดห็อกซตในปมัจจรุบมันกระททา พวกเขาอาจผงกหมัวและ
ไหลขเหมพอนทรีที่พวกยริวออรตโธดห็อกซตสมมัยนรีรกระททาเวลาอธริษฐานกห็ไดข้

พวกคาทอลริกและครริสตจมักรอพที่นๆทรีที่เนข้นการสวดกห็อธริษฐานโดยใชข้คทาอธริษฐานเดริมๆทรุกวมัน
อาทริตยต พวกโรมมันคาทอลริกอธริษฐาน “ขข้าแตขพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคต” และ “วมันทามารรีอา” ซทร าๆ 
พวกคนทรีที่ประกอบพริธรีกห็ทของ “คทาอธริษฐานขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า” ซทร าๆซทึที่งเดรีดี๋ยวเราจะเหห็นในขข้อ
ตขอๆไป พระเจข้าไมขทรงสนพระทมัยคทาอธริษฐานทรีที่ซทร าๆพอเปห็นพริธรีและไมขไดข้ออกมาจากใจ



มธ 6:8  พระเยซซูจทึงทรงนทาเสนอสริที่งทรีที่เรรียกกมันตามประเพณรีวขา คทาอธริษฐานขององคต
พระผซูข้เปห็นเจข้า อยขางไรกห็ตาม คทาอธริษฐานนรีรกห็ไมขไดข้มรีไวข้เพพที่อทรีที่จะใชข้อธริษฐานซทราๆทรุกสมัปดาหตอยข่าง
ไรม้ประโยชนตแตขอยขางใด แตขพระองคตทรงใหข้คทาอธริษฐานนรีร เปห็นแบบอยขางในเรพที่องของรซูปแบบและ
เนพรอหาวขาเราควรอธริษฐานอยข่างไร เหตธฉะนนันี้นทต่ลำนอยต่ลำเปป็นเหมสือนเขลำเลย เพรลำะวต่ลำสริริ่งไรซถึริ่งทต่ลำน
ตผู้องกลำร พระบริดลำของทต่ลำนทรงทรลำบกต่อนทนริ่ทต่ลำนทซลขอแลผู้ว เหห็นไดข้ชมัดวขาเราถซูกสมัที่งมริใหข้อธริษฐาน
ตามแบบทรีที่ไดข้บรรยายไปแลข้วขข้างบน นอกจากนรีร  พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของเรากห็ทรงทราบ
แลข้วถทึงความจทาเปห็นตขางๆของเรา ชขางเปห็นคทาทรีที่ททาใหข้เราอรุขนใจจรริงๆ พระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคตของ
เราทรงทราบแลข้วถทึงความจทาเปห็นตขางๆของเรากขอนทรีที่เราจะอธริษฐานเสรียอรีก พระองคตก ทาลมังรอคอย
ใหข้เราทซูลขอพระองคตเทขานมัรน

มธ 6:9  ตรงนรีรพระเยซซูทรงวางรซูปแบบ หรพอแบบอยขางของวริธรีทรีที่เราควรอธริษฐาน 
เหตธฉะนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงอธริษฐลำนตลำมอยต่ลำงนนนี้วต่ลำ ประเดห็นหลมักตรงนรีรถซูกพบในคทาทรีที่แปลวขา ตลำม
อยต่ลำงนนนี้ (ฮออถูโท) คทานรีรแปลวขา ‘ตามแบบนรีร ’ หรพอ ‘ในลมักษณะนรีร ’ ตามความหมายทรีที่ถซูกสพที่อ ดมังนมัรน
พระเยซซูจทึงทรงนทาเสนอสริที่งทรีที่ประเพณท เรรียกวขา ‘คทาอธริษฐานขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า’ จรริงๆแลข้วมมัน
เปห็นคทาอธริษฐานทรีที่ไวข้ใชข้สอนเพพที่อประโยชนตของพวกสาวกมากกวขา มมันไมขเคยมรีไวข้เพพที่อใชข้อธริษฐาน
แบบลวกๆเหมพอนอยขางทรีที่กระททากมันในครริสตจมักรทรีที่ททาพริธรีสวดตขางๆทรีที่มรีอยซูขทมั ที่วโลกเลย

ขผู้ลำแตต่พระบริดลำของขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำย ผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ ขอใหผู้พระนลำมของ
พระองคศ์เปป็นทนริ่เคลำรพสนักกลำระ พระเยซซูทรงขทึรนตข้นคทาอธริษฐานแบบอยขางนรีรดข้วยการสรรเสรริญ
พระเจข้า วลรีทรีที่วขา “ขอใหข้พระนามของพระองคตเปห็นทรีที่เคารพสมักการะ” มรีความหมายตรงตมัววขา 
‘บรริสรุทธริธ ’ หรพอ ‘ไดข้รมับการชทาระ’ โดยพระนามของพระองคต พระเยซซูจทึงทรงสรรเสรริญพระ
ลมักษณะอมันบรริสรุทธริธ ของพระบริดาของพระองคต ในแบบเดรียวกมัน ชรีวริตการอธริษฐานของเรากห็ควร
รวมการสรรเสรริญเขข้าไวข้ดข้วย บางทรีมมันควรมาอมันดมับแรกในรายการอธริษฐานของเราดข้วยซทรา ตรงนรีร
เราเหห็นถทึงเรพที่องของการนมมัสการสขวนตมัว รซูปแบบของการนมมัสการขมัรนพพรนฐานทรีที่สรุดกห็คพอ เมพที่อผซูข้เชพที่อ
ใชข้เวลาลทาพมังกมับพระเจข้าและสรรเสรริญและเทริดทซูนพระองคต การนมมัสการจทึงเรริที่มตข้นในหข้อง
อธริษฐาน



มธ 6:10 พระเยซซูอธริษฐานตขอไปวขา ขอใหผู้อลำณลำจนักรของพระองคศ์มลำตนันี้งอยซต่ ขอใหผู้
เปป็นไปตลำมพระทนัยของพระองคศ์ ในสวรรคศ์เปป็นอยต่ลำงไร กป็ใหผู้เปป็นไปอยต่ลำงนนันี้นในแผต่นดรินโลก นรีที่
เทขากมับวขาพระเยซซูทรงยอมถวายตมัวของพระองคตเองใหข้อยซู ขภายใตข้การปกครองของพระเจข้า วลรีทรีที่วขา 
“ขอใหข้อาณาจมักรของพระองคตมาตมัรงอยซูข” ไมขเพรียงเปห็นคทาขอใหข้เวลาอมันเปรีที่ยมสรุขนมัรนมาปรากฏ
เทขานมัรน แตขยมังเปห็นคทาพซูดทรีที่แสดงถทึงการนบนอบเชพที่อฟมังพระบรมมหากษมัตรริยตดข้วย ในแบบเดรียวก มัน 
การทซูลขอใหข้นทร าพระทมัยของพระองคตสทาเรห็จบนแผขนดรินโลกกห็เปห็นการยอมจทานนตขอความเปห็นเจข้า
นายของพระองคตดข้วย มมันจทึงเทขากมับเปห็นการพซูดวขา ‘อยขาใหข้เปห็นตามใจปรารถนาของขข้าพระองคต 
แตขใหข้เปห็นไปตามพระทมัยของพระองคต’

มธ 6:11 จากนมัรนพระเยซซูกห็หมันมาตรมัสถทึงการทซูลขอสทาหรมับความจทาเปห็นตขางๆบข้าง
ขอทรงโปรดประทลำนอลำหลำรประจลลำวนันแกต่ขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำยในกลำลวนันนนนี้ คทาภาษาอมังกฤษ 
prayer มรีความหมายตรงตมัววขา การทซูลขอหรพอการเสนอขข้อเรรียกรข้อง หลมังจากทรีที่พระองคตไดข้ทรง
สรรเสรริญและยอมจทานนตขอพระเจข้าแลข้วเทขานมัรน พระเยซซูถทึงทรงทซูลขอ

มธ 6:12 ตขอมาพระเยซซูตรมัสถทึงเรพที่องการสารภาพบาป และขอทรงโปรดยกหนนนี้ของ
ขผู้ลำพระองคศ์ เหมสือนขผู้ลำพระองคศ์ยกหนนนี้ผซผู้ทนริ่เปป็นหนนนี้ขผู้ลำพระองคศ์นนันี้น คทาทรีที่แปลวขา หนนนี้ (ออเฟะอทเลมา) 
ถทึงแมข้มรีความหมายตรงตมัววขาสริที่งทรีที่ตริดคข้างอยซูข แตขมมันกห็มรีความหมายเชริงเปรรียบไดข้ดข้วยวขา ‘ความบาป’
หรพอ ‘การกระททาผริด’ นมั ที่นนขาจะใชขความหมายตรงนรีร  พระเยซซูทรงสอนใหข้เราแสวงหาการ
อภมัยโทษจากพระเจข้าเมพที่อเราททาบาป (1 ยอหตน 1:9) นอกจากนรีร  การทรีที่เราไดข้รมับการยกโทษยมังขทึรนอยซูข
กมับความเตห็มใจของเราในการทรีที่จะยกโทษคนอพที่นดข้วย (ดซู ขข้อ 15)

มธ 6:13 นอกจากนรีรแลข้ว พระองคตยมังทรงสอนใหข้เราขอก ทาลมัง การทรงนทา และความ
ชขวยเหลพอจากพระเจข้าดข้วย และขออยต่ลำนลลำขผู้ลำพระองคศ์เขผู้ลำไปในกลำรทดลอง แตต่ขอทรงชต่วยขผู้ลำ
พระองคศ์ใหผู้พผู้นจลำกควลำมชนัริ่วรผู้ลำย เราควรอธริษฐานเชขนนมัรนเพพที่อขอความชขวยเหลพอ พละกทาลมัง และ
การทรงนทาจากพระองคต เหตธวต่ลำอลำณลำจนักรและฤทธริธเดชและสงต่ลำรลำศนเปป็นของพระองคศ์สสืบๆไปเปป็น
นริตยศ์ เอเมน พระเยซซูทรงปริดทข้ายคทาอธริษฐานทรีที่เปห็นแบบอยขางนรีร โดยการสรรเสรริญพระเจข้าเพริที่มเตริม 
การกลขาววขาอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรนรวมถทึงฤทธริธ เดชและสงขาราศรีเปห็นของพระองคตยขอมเปห็นคทาสรรเส



รริญจรริงๆ ตมัรงแตขการเสดห็จขทึรนสซูขสวรรคตของพระองคตแลข้ว ความหมายตรงนรีรกห็สอดคลข้องกมับการ
แสวงหาการเสดห็จกลมับมาในไมขชข้าขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา พระองคตทรงปริดทข้ายดข้วยคทาวขา เอ
เมน ซทึที่งในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘ขอใหข้เปห็นเชขนนมัรน’

มธ 6:14-15 จากนมัรนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงตรมัสถทึงเงพที่อนไขของการไดข้รมับการยก
โทษจากพระเจข้า เพรลำะวต่ลำถผู้ลำทต่ลำนยกกลำรละเมริดของเพสืริ่อนมนธษยศ์ พระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตใน
สวรรคศ์จะทรงโปรดยกโทษใหผู้ทต่ลำนดผู้วย 15 แตต่ถผู้ลำทต่ลำนไมต่ยกกลำรละเมริดของเพสืริ่อนมนธษยศ์ พระบริดลำ
ของทต่ลำนจะไมต่ทรงโปรดยกกลำรละเมริดของทต่ลำนเหมสือนกนัน หากเรายกโทษคนอพที่น พระเจข้ากห็จะ
ทรงยกโทษเราดข้วย หากเราไมขยกโทษคนอพที่น พระเจข้ากห็จะไมขทรงยกโทษเราเหมพอนกมัน มมันงขาย
แบบนมัรนเลย ดมังนมัรนเราจทึงควรสทารวจใจเราเองเพพที่อดซูวขามรีความขมขพที่น ใจอาฆาตแคข้น หรพอการทรีที่เรา
ไมขยอมยกโทษใหข้คนอพที่นบข้างหรพอไมข สามมัคครีธรรมทรีที่ถซูกตข้องกมับพระบริดาในสวรรคตของเราจทึงขทึรน
อยซูขกมับสามมัคครีธรรมทรีที่ถซูกตข้องกมับคนทมัรงหลายทรีที่อยซูขรอบตมัวเรา

มธ 6:16-18 พระเยซซูจทึงทรงยข้อนกลมับมาตรมัสถทึงหมัวขข้อหลมักทรีที่ถซูกกลขาวถทึงไปกขอนหนข้านรีร
ในบทนรีร  นมัที่นคพอ การแสรข้งททาตมัววขาเปห็นนขาเลพที่อมใสและเปห็นผซูข้อยซู ขฝขายวริญญาณตขอหนข้าคนอพที่น ยริริ่งกวต่ลำ
นนันี้นเมสืริ่อทต่ลำนถสืออดอลำหลำร อยต่ลำทลลำหนผู้ลำเศรผู้ลำหมองเหมสือนคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด ดผู้วยเขลำแสรผู้งทลลำหนผู้ลำใหผู้
ผริดปกตริ เพสืริ่อจะใหผู้คนเหป็นวต่ลำเขลำถสืออดอลำหลำร เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ เขลำไดผู้รนับบลลำเหนป็จของ
เขลำแลผู้ว

ตรงนรีร เรพที่องทรีที่ถซูกพซูดถทึงคพอการอดอาหาร การอดอาหารเปห็นวริธรีปฏริบมัตริตามพระคมัมภรีรตทรีที่คน
จะไมขยอมรมับประทานอาหารเพพที่อทรีที่จะ (1) ถขอมจริตถขอมใจของเขาตขอเบพรองพระพมักตรตพระเจข้า และ 
(2) มรีใจจดจขออยซูขกมับสริที่งตขางๆทรีที่เปห็นเรพที่องฝขายวริญญาณซทึที่งเปห็นสริที่งทรีที่ตรงขข้ามกมับสริที่งตขางๆทรีที่เปห็นฝขายเนพรอ
หนมัง บางครมัร งในสมมัยพระคมัมภรีรตเดริม ผซูข้คนมรีธรรมเนรียมในการสวมผข้ากระสอบ (ผข้าเนพรอหยาบ) 
และเอาขรีร เถข้าโปรยศรีรษะของตนเพพที่อแสดงใหข้เหห็นถทึงความเสรียใจและการถขอมใจ อยขางไรกห็ตาม ใน
สมมัยพระเยซซู พวกคนหนข้าซพที่อใจคดกห็แสรข้งททาตมัวทรุกขตโศกและอดอาหาร อรีกครมัร งทรีที่พวกเขาไดข้รมับ
บทาเหนห็จของตนแลข้ว พวกเขาจะไมขไดข้รมับอะไรจากพระเจข้าเลย



พระเยซซูกลมับสอนวขา หากครุณจะอดอาหาร จงททาแบบลมับๆ 17 ฝต่ลำยทต่ลำนเมสืริ่อถสืออดอลำหลำร 
จงชโลมทลำศนรษะและลผู้ลำงหนผู้ลำ 18 เพสืริ่อทต่ลำนจะไมต่ปรลำกฏแกต่คนอสืริ่นวต่ลำถสืออดอลำหลำร แตต่ใหผู้ปรลำกฏ
แกต่พระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในทนริ่ลนนี้ลนับ และพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทอดพระเนตรเหป็นในทนริ่ลนนี้ลนับ จะ
ทรงโปรดประทลำนบลลำเหนป็จแกต่ทต่ลำนอยต่ลำงเปริดเผย พระเยซซูตรมัสวขา จงลข้างหนข้าของทขาน หวรีผมใหข้
เรรียบรข้อย และจงใชข้ชรีวริตในแบบทรีที่คนอพที่นไมขรซูข้เลยวขาทขานใชข้เวลาพริเศษกมับพระเจข้าอยซูข เวลาทรีที่ทขานอยซูข
ในชขวงแสวงหาพระพมักตรตของพระเจข้าผขานทางการอธริษฐานและอดอาหาร จงททามมันแบบลมับๆ 
แลข้วพระเจข้าจะทรงประทานบทาเหนห็จแกขทขานอยขางเปริดเผย

มธ 6:19-20 คราวนรีรพระเยซซูทรงเปลรีที่ยนมาตรมัสถทึงหมัวขข้อสทาคมัญอรีกเรพที่อง นมั ที่นคพอ วริธรีทรีที่เรา
จมัดการกมับเงรินและวริธรีทรีที่มมันจมัดการกมับเรา พระองคตทรงเรริที่มตข้นดข้วยการตรมัสถทึงเปข้าหมายของความ
มมั ที่งคมั ที่งและการแสวงหาความมมั ที่งคมั ที่ง อยต่ลำสะสมทรนัพยศ์สมบนัตริไวผู้สลลำหรนับตนัวในโลก ทนริ่ตนัวมอดและสนริม
อลำจทลลำลลำยเสนยไดผู้ และทนริ่ขโมยอลำจขธดชต่องลนักเอลำไปไดผู้ พระเยซซูมริไดข้ก ทาลมังตรมัสถทึงการเกห็บหอมรอม
รริบดข้วยความรอบคอบ แตขพซูดถทึงแรงจซูงใจมากกวขา ในทรีที่นรีรพระองคตตรมัสถทึงการมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อความ
มมั ที่งคมั ที่งและการไดข้มาเพริที่ม (นมัที่นคพอ ความโลภ) ดซู 1 ทริโมธรี 6:5-11 คทาทรีที่แปลวขา สนริม (โบรซริส) ไมขไดข้
หมายถทึงการเกริดสนริมของเหลห็กจรริงๆอยขางทรีที่เราเขข้าใจ แตขหมายถทึงการเนขาเสรีย เชขน การเนขาเสรียของ
เนพรอสมัตวตมากกวขา (นมัที่นคพอ ความเปพที่อยเนขา) ประเดห็นสทาคมัญกห็คพอวขา ความมมั ที่งคมั ที่งใดกห็ตามทรีที่เราสะสม
ไวข้นมัรนอาจเสพที่อมสซูญไปไดข้หรพอถซูกขโมยไปไดข้นมั ที่นเอง มมันเปห็นสริที่งทรีที่ไมขจรีรมังยมั ที่งยพน

ในทางกลมับกมัน พระเยซซูตรมัสวขา 20 แตต่จงสะสมทรนัพยศ์สมบนัตริไวผู้สลลำหรนับตนัวในสวรรคศ์ ทนริ่ตนัว
มอดและสนริมทลลำลลำยเสนยไมต่ไดผู้ และทนริ่ไมต่มนขโมยขธดชต่องลนักเอลำไปไดผู้ แทนทรีที่จะททาเชขนนมัรน เราควร
ลงทรุนชรีวริตของเราในสวรรคตซทึที่งเปห็นทรีที่ๆเวลาและแรงทรีที่เราไดข้ลงไปนมัรนตมัรงมมั ที่นคงอยซูขเปห็นนริตยต คทาสอ
นรวมๆของพระคมัมภรีรตใหมขบขงบอกชมัดเจนวขาการททางานและการรมับใชข้ทรีที่เราไดข้กระททาเพพที่อพระเยซซู
ครริสตตวมันนรีรกห็เปห็นการลงทรุนไวข้ในสวรรคต ถทึงแมข้วขาพระเจข้ามริทรงมรีวมันจขายเงรินเดพอนสทาหรมับการรมับ
ใชข้พระองคตตอนนรีร  แตขเมพที่อเราไปถทึงสวรรคต เรากห็จะไดข้รมับคขาตอบแทน นมัที่นเปห็นสริที่งทรีที่เรามองเหห็นไดข้
และเขข้าใจไดข้โดยใชข้ความเชพที่อเทขานมัรน



กระนมัรน การปรนนริบมัตริพระครริสตตในตอนนทนี้จะไดข้รมับบทาเหนห็จสมักวมันหนทึที่งในตอนนมันี้นใน
สวรรคต นอกจากนรีร  สริที่งทรีที่เราลงทรุนไวข้ทรีที่นมั ที่นตอนนรีรกห็ก ทาลมังมรีมซูลคขาเพริที่มขทึรนดข้วย ไมขมรีขโมยคนไหน
สามารถขโมยการลงทรุนนมัรนไปไดข้ เศรษฐกริจตกตทที่าหรพอเศรษฐกริจทรรุดอมันใดกห็จะไมขสขงผลกระทบ
ตขอมมันเชขนกมัน ทรมัพยตสรินเหลขานมัรนจะไมขมรีวมันเสพที่อมคขาดข้วย และสรุดทข้ายแลข้ว ทรมัพยตสรินเหลขานมัรนจะ
ไมขโดนเรรียกเกห็บภาษรีดข้วย เหห็นไดข้ชมัดเลยวขาสถานทรีทๆี่ ดรีทรีที่สรุดทรีที่จะลงทรุนกห็คพอในสวรรคต ไมขมรีการ
ลงทรุนใดบนโลกนรีรทรีที่จะใหข้ผลตอบแทนไดข้เทขากมับทรีที่พระเจข้าจะทรงใหข้สทาหรมับการลงทรุนทรีที่นมั ที่น

มธ 6:21 นอกจากนรีร  เพรลำะวต่ลำทรนัพยศ์สมบนัตริของทต่ลำนอยซต่ทนริ่ไหน ใจของทต่ลำนกป็จะอยซต่ทนริ่
นนัริ่นดผู้วย หากเราใหข้ครุณคขากมับสริที่งตขางๆของโลกนรีร  ใจของเรากห็จะอยซูขทรีที่สริที่งเหลขานมัรน ในทางกลมับกมัน 
หากเราใหข้ครุณคขากมับสริที่งตขางๆทรีที่เปห็นของสวรรคตและงานของพระเจข้า ใจของเรากห็จะอยซูขทรีที่สริที่งเหลขา
นมัรนเชขนกมัน ใจของเราจะอยซูขทรีทๆี่ เราไดข้ลงทรุนไวข้ หากเราลงทรุนในชรีวริตนรีร และครุณคขาตขางๆของมมัน ใจ
ของเรากห็จะอยซูขในโลกนรีร  อยขางไรกห็ตาม หากเราลงทรุนชรีวริตของเราในสวรรคต ใจของเรากห็จะอยซูขทรีที่
นมัที่น

มธ 6:22 ดซูเหมพอนวขาพระเยซซูทรงเปลรีที่ยนเรพที่องพซูดตรงนรีร  อยขางไรกห็ตาม สริที่งทรีที่พระองคต
ทรงททาตรงนรีรกห็คพอ ออกนอกเรพที่องชมั ที่วคราวเพพที่อทรีที่จะยกเรพที่องประกอบหมัวขข้อทรีที่ก ทาลมังพซูดถทึงอยซูขตอนนรีร  
นมัที่นคพอ ทรีทๆี่ ลทาดมับความสทาคมัญของเราอยซู ข ตลำเปป็นประทนปของรต่ลำงกลำย คทาทรีที่แปลวขา ประทนป (ลถู
คนอส) ไมขใชขคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา ความสวข่าง (โฟส) แตขความหมายตรงนรีรคพอ ‘เทรียน’ หรพอ 
‘ตะเกรียง’ มากกวขา ในภาษาพซูดปมัจจรุบมัน มมันกห็คงหมายถทึงไฟหนข้ารถทรีที่ใชข้สของนทาทางนมัที่นเอง  เหตธ
ฉะนนันี้นถผู้ลำตลำของทต่ลำนดน ทนันี้งตนัวกป็จะเตป็มไปดผู้วยควลำมสวต่ลำง คทาทรีที่แปลวขา ดน (ฮมัพลออถูส) มรีความหมาย
วขา ‘สมบซูรณต’ หรพอ ‘อยซูขในสภาพดรี’ ความหมายทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการจะกลขาวตรงนรีรกห็คพอวขา หาก
ตาของทขานอยซูขในสภาพดรี ทมัรงรขางกายของทขานกห็จะมรีความสวขาง

มธ 6:23 นรีที่กห็เปห็นจรริงในทางกลมับกมันดข้วย แตต่ถผู้ลำตลำของทต่ลำนชนัริ่ว ทนันี้งตนัวของทต่ลำนกป็จะ
เตป็มไปดผู้วยควลำมมสืด เหตธฉะนนันี้นถผู้ลำควลำมสวต่ลำงซถึริ่งอยซต่ในตนัวทต่ลำนมสืดไป ควลำมมสืดนนันี้นจะหนลำทถึบสนัก
เพนยงใด คทาทรีที่แปลวขา ชนัริ่ว (พอเนรอส) ในบรริบทนรีรหมายถทึง ‘ปขวย’ หรพอ ‘เปห็นโรค’ ดมังนมัรน ตาทรีที่เปห็น
โรคกห็จะนทาความมพดหรพอความบอดมาสซูขทมัรงรขางกาย



ประเดห็นสทาคมัญในบรริบทนรีรกห็คพอวขา หากเรามรีลทาดมับความสทาคมัญผริด ทมัรงชรีวริตของเรากห็จะไดข้
รมับผลกระทบไปดข้วย ในแบบเดรียวกมัน หากตาของเราอยซูขในสภาพดรี มมันกห็จะสขงผลตขอวริถรีชรีวริต
ทมัรงหมดของเราดข้วย ความคริดทรีที่ถซูกสพที่ออยขางชมัดเจนกห็คพอวขา เราตข้องแนขใจวขาตาฝข่ายวริญญาณแหขงการ
จมัดลทาดมับความสทาคมัญของเรานมัรนอยซูขในสภาพดรี หาไมขแลข้ว ไมขเพรียงชรีวริตของเราจะไดข้รมับผลกระทบ
ในตอนนรีร เทขานมัรน แตขนริรมันดรตกาลในตอนนมัรนกห็จะไดข้รมับผลกระทบไปดข้วย

มธ 6:24 คราวนรีรพระเยซซูทรงยข้อนกลมับมาพซูดถทึงเรพที่องสทาคมัญ ไมต่มนผซผู้ใดปรนนริบนัตรินลำย
สองนลำยไดผู้ เพรลำะเขลำจะชนังนลำยขผู้ลำงหนถึริ่งและจะรนักนลำยอนกขผู้ลำงหนถึริ่ง หรสือเขลำจะนนับถสือนลำยฝต่ลำย
หนถึริ่งและจะดซหมริริ่นนลำยอนกฝต่ลำยหนถึริ่ง มรีหลายความเหห็นตามมา (1) เนพรอหาหลมักยมังดทาเนรินตขอไป นมัที่น
คพอ การจมัดลทาดมับความสทาคมัญของชรีวริตเราใหข้ถซูกตข้อง (2) คทาทรีที่แปลวขา นลำย (คถูรทออส) เปห็นคทา
ธรรมดาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา ‘เจข้านาย’ พระเยซซูตรมัสวขา ไมขมรีผซูข้ใดปรนนริบมัตรินายสองคนไดข้ นมั ที่นเปห็น
ความจรริงอยขางลทึกซทึร งทรีเดรียว ไมขพระองคตเปห็นองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าหรพอไมขกห็คนอพที่นหรพอสริที่งอพที่นทรีที่เปห็น
นายของเรา ผซูข้ทรีที่เปห็นนายของเราไดข้นมัรนอาจเปห็นตมัวเราเองหรพอไมขกห็ซาตานเองเลย (3) คทาทรีที่แปลวขา 
ชนัง (มริเสะโอ) เปห็นคทาทรีที่ขทึรนอยซูขกมับบรริบท ตรงนรีรมมันมรีความหมายวขา ‘สะอริดสะเอรียน’ ใครสมักคนหรพอ
บางสริที่งบางอยขาง (4) ความหมายของคทาทรีที่แปลวขา ดซหมริริ่น (คาทาฟรอเนะโอ) กห็มรีความหมายดข้วยวขา
‘เมรินเฉย’ คนอพที่น นมั ที่นอาจเปห็นความหมายตรงนรีร  ดมังนมัรน พระเยซซูจทึงก ทาลมังตรมัสวขาหากผซูข้ใดพยายามทรีที่
จะรมับใชข้นายสองคน เขากห็จะเกลรียดชมังนายคนหนทึที่งและรมักนายอรีกคน หรพอไมขกห็เมรินเฉยคนหนทึที่ง
และลทาเอรียงเขข้าขข้างอรีกคน

คราวนรีรพระองคตทรงตรงเขข้าประเดห็นของพระองคต ทต่ลำนจะปรนนริบนัตริพระเจผู้ลำและเงรินทอง
พรผู้อมกนันไมต่ไดผู้ นรีที่เปห็นสขวนทรีที่เกรีที่ยวขข้องโดยตรงกมับบรริบทใหญข คทาทรีที่แปลวขา เงรินทอง (มมัมโมนาส) 
มรีความหมายวขา ‘ความมมั ที่งคมั ที่ง’ หรพอ ‘การไดข้มาซทึที่งความมมั ที่งคมั ที่ง’ พระเยซซูตรมัสวขา เราไมขสามารถ
แสวงหาพระเจข้าและแสวงหาความมมั ที่งคมั ที่งไปพรข้อมๆกมันไดข้ ทมัรงสองสริที่งไปดข้วยกมันไมขไดข้เลย ดซู 1 ทริ
โมธรี 6:5-11 อรีกครมัร ง

มธ 6:25 คราวนรีรพระเยซซูทรงเปลรีที่ยนเรพที่องจากการใหข้ความสทาคมัญกมับเงรินเปห็นอมันดมับ
แรกซทึที่งเปห็นสริที่งทรีที่ผริดไปยมังเรพที่องสรุดโตขงอรีกดข้านบข้าง นมัที่นคพอ การวริตกกมังวลวขาจะไมขมรีเงริน เหตธฉะนนันี้น 



เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ อยต่ลำกระวนกระวลำยถถึงชนวริตของตนวต่ลำ จะเอลำอะไรกริน หรสือจะเอลำอะไรดสืริ่ม
และอยต่ลำกระวนกระวลำยถถึงรต่ลำงกลำยของตนวต่ลำ จะเอลำอะไรนธต่งหต่ม นรีที่เปห็นเรพที่องของการวริตกกมังวล คทา
ทรีที่แปลวขา กระวนกระวลำย (เมะรริมนาโอ) เปห็นคทาเดรียวกมับทรีที่ใชข้ในฟรีลริปปรี 4:6 ทรีที่เปาโลกลขาววขา “อยขา
ทรุกขตรข้อนในสริที่งใดๆเลย” ความหมายกห็คพอ ‘อยขากมังวล’ อยขากมังวลวขาเราจะกรินอะไร อยขากมังวลวขาเรา
จะดพที่มอะไร อยขากมังวลวขาเราจะสวมใสขอะไร ชนวริตสลลำคนัญยริริ่งกวต่ลำอลำหลำรมริใชต่หรสือ และรต่ลำงกลำยสลลำคนัญ
ยริริ่งกวต่ลำเครสืริ่องนธต่งหต่มมริใชต่หรสือ พระเยซซูตรมัสถทึงเรพที่องหลมักการพพรนฐานของชรีวริตอรีกครมัร ง นมัที่นคพอ สริที่ง
ตขางๆของชรีวริตนมัรนโดยพพรนฐานแลข้วกห็เปห็นเรพที่องฝขายวริญญาณ เหมพอนกมับทรีที่พระเยซซูตรมัสแกขพญามาร
วขา “มนรุษยตจะดทารงชรีวริตดข้วยอาหารอยขางเดรียวกห็หามริไดข้” แกขนแทข้ของชรีวริตจทึงเปห็นเรพที่องฝขายวริญญาณ
และไมขใชขเรพที่องของรขางกาย

มธ 6:26-29 จากนมัรนพระองคตกห็ทรงถามคทาถามหลายประการซทึที่งไมขจทาเปห็นตข้องตอบ 
(เพราะเปห็นคทาถามทรีที่สพที่อถทึงคทาตอบชมัดเจนอยซูขแลข้ว) จงดซนกในอลำกลำศ มนันมริไดผู้หวต่ลำน มริไดผู้เกนริ่ยว มริไดผู้
สะสมไวผู้ในยธผู้งฉลำง แตต่พระบริดลำของทต่ลำนทนันี้งหลลำยผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ทรงเลนนี้ยงนกไวผู้ ทต่ลำนทนันี้ง
หลลำยมริประเสรริฐกวต่ลำนกหรสือ พระเจข้ามริไดข้ทรงดซูแลนกหรพอ 27 มนใครในพวกทต่ลำน โดยควลำม
กระวนกระวลำย อลำจตต่อควลำมสซงใหผู้ยลำวออกไปอนกสนักศอกหนถึริ่งไดผู้หรสือ ผซูข้ใดทรีที่วริตกกมังวลเกรีที่ยวกมับ
ชรีวริตจะสามารถททาใหข้ตมัวเองสซูงขทึรนไดข้หรพอ 28 ทต่ลำนกระวนกระวลำยถถึงเครสืริ่องนธต่งหต่มทลลำไม จง
พริจลำรณลำดอกไมผู้ทนริ่ทธต่งนลำวต่ลำ มนันงอกงลำมเจรริญขถึนี้นไดผู้อยต่ลำงไร มนันไมต่ทลลำงลำน มนันไมต่ปนัริ่นดผู้ลำย  29 และ
เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ซลำโลมอนเมสืริ่อบรริบซรณศ์ดผู้วยสงต่ลำรลำศนของทต่ลำน กป็มริไดผู้ทรงเครสืริ่องงลำมเทต่ลำ
ดอกไมผู้นนนี้ดอกหนถึริ่ง ททาไมตข้องกมังวลวขาจะไมขมรีเสพรอผข้าเพรียงพอดข้วย ดซูดอกไมข้ปขาสริ แมข้แตขซาโลมอน
ในอาภรณตทรีที่งามสงขากห็ไมขไดข้ทรงเครพที่องงามเทขาดอกไมข้นรีรดอกหนทึที่ง

มธ 6:30 เหตธฉะนนันี้น จงหยรุดคริดใหข้ดรๆี  ถผู้ลำพระเจผู้ลำทรงตกแตต่งหญผู้ลำทนริ่ทธต่งนลำอยต่ลำงนนันี้น 
ซถึริ่งเปป็นอยซต่วนันนนนี้และรธต่งขถึนี้นตผู้องทรินี้งในเตลำไฟ โอ ผ ซผู้มนควลำมเชสืริ่อนผู้อย พระองคศ์จะไมต่ทรงตกแตต่งทต่ลำน
มลำกยริริ่งกวต่ลำนนันี้นหรสือ วลรีทรีที่พซูดถทึงการทริรงในเตาไฟกห็หมายถทึงการทรีที่หญข้าทรีที่ทรุขงนาจะถซูกตมัดและตาก
แหข้งกลางแดดยามเทรีที่ยงวมัน จากนมัรนกห็ถซูกนทาไปใชข้อบขนมปมังในวมันถมัดไป ภาชนะดรินเผาทรีที่มรีชพที่อวขา 
คลริบานมัส ถซูกใชข้เพพที่ออบขนมปมังแถวหนทึที่ง แปข้งขนมปมังถซูกใสขไวข้ขข้างในนมัรน และปกตริแลข้วหญข้าแหข้ง



กห็ถซูกใชข้เปห็นเชพรอเพลริงเพพที่ออบขนมปมังแถวหนทึที่งอมันนมัรน การประยรุกตตใชข้ของพระเยซซูกห็คพอวขา หาก
พระเจข้าทรงดซูแลสริที่งทรีที่ตทที่าตข้อยอยขางหญข้าทรีที่ทรุขงนา ซทึที่งเปห็นอยซูขวมันหนทึที่งและถซูกนทาไปใชข้อบขนมปมังใน
วมันถมัดไป พระองคตจะทรงดซูแลเรามากยริที่งกวขาขนาดไหน

“โอ ผซูข้มรีความเชพที่อนข้อย” เมพที่อเรากมังวลอยขางไมขสมควรวขาเราจะอยซูขรอดไดข้อยขางไร เรากห็แสดง
ใหข้เหห็นวขาเราขาดความเชพที่อวขาพระเจข้าทรงสามารถและทรงยรินดรีทรีที่จะเลรีรยงดซูเรา (เหตรุผลหนทึที่งทรีที่
ครริสเตรียนในปมัจจรุบมันกมังวลเรพที่องเงรินทองกห็เกริดจาก (1) การจมับจขายซพรอสริที่งตขางๆอยขางโงขเขลาทรีที่ไมขใชข
อาหารและเสพรอผข้า และ (2) การซพรอเงรินผขอนทรีที่คอยมาหลอกหลอนพวกเขาทรุกเดพอนดข้วยใบแจข้งหนรีร
แบบไมขรซูข้จบสริรน)

มธ 6:31-32 เหตธฉะนนันี้น อยต่ลำกระวนกระวลำยวต่ลำ เรลำจะเอลำอะไรกริน หรสือจะเอลำอะไรดสืริ่ม 
หรสือจะเอลำอะไรนธต่งหต่ม ความหมายกห็คพอ อยขากมังวลวขาเราจะมรีชรีวริตอยซูขรอดไดข้อยขางไร 32 (เพรลำะวต่ลำ
พวกตต่ลำงชลำตริแสวงหลำสริริ่งของทนันี้งปวงนนนี้) แตต่วต่ลำพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ทรงทรลำบ
แลผู้ววต่ลำ ทต่ลำนตผู้องกลำรสริริ่งทนันี้งปวงเหลต่ลำนนนี้

(1) โดยการเปรรียบเทรียบกมับคนตขางชาตริตรงนรีร  พระเยซซูกห็ทรงสพที่อชมัดเจนวขาพระสมัญญาเหลขา
นรีร เปห็นของประชาชนของพระเจข้า คทาทรีที่แปลวขา พวกตต่ลำงชลำตริ (เอป็ธนอส) ถทึงแมข้มรีความหมายตรงตมัว
วขา ผซูข้ทรีที่มริใชขยริว แตขมมันกห็มรีความหมายวขาชาวโลกโดยทมั ที่วไปดข้วย นมัที่นนขาจะใชขความหมายตรงนรีร  ดข้วย
เหตรุนรีร  พระสมัญญานรีรจทึงเปห็นของประชาชนของพระเจข้าและมริใชขชาวโลกโดยทมั ที่วไป (2) พระเจข้าทรง
ทราบวขาเราจทาเปห็นตข้องมรีสริที่งจทาเปห็นตขางๆของชรีวริต เราควรหมายเหตรุไวข้วขาในบรริบททรีที่มากขอนนมัรน 
พระเยซซูตรมัสเฉพาะเจาะจงเกรีที่ยวกมับความจทาเปห็นตขางๆของชรีวริต พระองคตมริไดข้ตรมัสถทึงความตข้องการ
ตขางๆและความสะดวกสบายตขางๆของชรีวริตทรีที่ผซูข้คนมมักซพรอ ทรีที่แยขยริที่งไปกวขานมัรนกห็คพอ เมพที่อพวกเขาซพรอ
เงรินผขอนและตข้องมาพบวขาตมัวเองเปห็นหนรีร เปห็นสรินจนไมขสามารถมรีปมัญญาซพรอของทรีที่จทาเปห็นไดข้

มธ 6:33 พระเยซซูกลมับสอนวขา แตต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงแสวงหลำอลำณลำจนักรของพระเจผู้ลำ 
และควลำมชอบธรรมของพระองคศ์กต่อน นรีที่เปห็นจรุดสรุดยอดของเนพรอหาตอนนรีร  มมันชขวยขจมัดปมัญหาทมัรง
สองประการซทึที่งถซูกพซูดถทึงไปแลข้วในบทนรีร  นมัที่นคพอ การจมัดลทาดมับความสทาคมัญผริดและการกมังวลวขาจะ
มรีไมขพอ พระเยซซูทรงบมัญชาเราใหข้ยกสริที่งตขางๆของพระเจข้า (และสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง) ใหข้เปห็นสริที่งทรีที่สทาคมัญ



อมันดมับแรกในชรีวริตของเรา จากนมัรนพระองคตทรงสมัญญาวขา แลผู้วพระองคศ์จะทรงเพริริ่มเตริมสริริ่งทนันี้งปวง
เหลต่ลำนนนี้ใหผู้แกต่ทต่ลำน สริที่งทรีที่ชมัดเจนกห็คพอวขาเมพที่อเราแสวงหาสริที่งตขางๆของพระเจข้าและความชอบธรรมของ
พระองคตกข่อน พระเจข้ากห็ทรงสมัญญาแลม้ววขาจะจมัดเตรรียมสทาหรมับสริที่งจทาเปห็นตขางๆของชรีวริต นมัที่นอาจ
หมายถทึงสริที่งตขางๆทรีที่ดรีกวขาในชรีวริตดข้วยซทึที่งถซูกพซูดถทึงไปแลข้วในเนพรอหาตอนนรีร  หากไมขใชขในชรีวริตนรีร  กห็
ในชรีวริตหนข้า เมพที่อเราจมัดลทาดมับความสทาคมัญสริที่งตขางๆตามทรีที่มมันควรจะเปห็นและดทาเนรินชรีวริตอยขาง
สอดคลข้องกมับมมัน พระเจข้ากห็จะทรงเลรีรยงดซูและอวยพร

มธ 6:34 เหตธฉะนนันี้น อยต่ลำกระวนกระวลำยถถึงพรธต่งนนนี้ ความหมายกห็คพอวขา อยขากมังวลวขา
เราจะมรีชรีวริตรอดอยขางไรในวมันพรรุขงนรีร  เพรลำะวต่ลำพรธต่งนนนี้กป็จะมนกลำรกระวนกระวลำยสลลำหรนับพรธต่งนนนี้เอง 
พรรุขงนรีร กห็จะดซูแลตมัวมมันเอง แตต่ละวนันกป็มนทธกขศ์พออยซต่แลผู้ว" วมันนรีร เรามรีเรพที่องตข้องกมังวลมากพออยซูขแลข้ว
โดยยมังไมขตข้องคริดกมังวลถทึงวมันพรรุขงนรีรดข้วยซทรา หลมักการทรีที่สทาคมัญยริที่งกห็คพอ การทรีที่เราใหข้องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า
และสริที่งตขางๆของพระเจข้ามาเปห็นทรีที่หนทึที่งในชรีวริตของเรา (รวมถทึงความชอบธรรมของพระองคตดข้วย) 
และพระองคตจะทรงตอบสนองความจทาเปห็นทรุกเรพที่องของเรา นมั ที่นจะททาใหข้เราไมขวริตกกมังวลและเปห็น
แกขนแทข้ของการดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อ

พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงปมัญหาสทาคมัญสองเรพที่องทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับการจมัดการกมับเงรินในชรีวริต (1) เรพที่อง
แรกคพอ การลงทรุนในสวรรคตมากกวขาทรีที่จะแสวงหาความมมั ที่งคมั ที่งในชรีวริตนรีร  อรีกเรพที่องกห็คพอ (2) การ
แสวงหาสริที่งตขางๆของพระเจข้ากขอนและพระองคตจะทรงตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของเรา อมันทรีที่
จรริงแลข้ว แกขนของเรพที่องทมัรงหมดกห็คพอ “ทขานทมัรงหลายจงแสวงหาอาณาจมักรของพระเจข้า และความ
ชอบธรรมของพระองคตกขอน แลข้วพระองคตจะทรงเพริที่มเตริมสริที่งทมัรงปวงเหลขานรีร ใหข้แกขทขาน” นมัที่นจะ
ททาใหข้เราไมขตข้องประสบกมับปมัญหาเหลขานมัรนทรีที่พระเยซซูไดข้ตรมัสถทึงในเนพรอหาสขวนทข้ายของบทนรีร

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 7: คนาเทศนาบนภถูเขายมังมทตข่ออทก พระเยซถูตรมัสสมัที่งสอนหลายเรชที่องตข่อ

ไป ซซที่งรวมถซงการหลทกเลทที่ยงใจททที่ชอบวริพากษตวริจารณต การมทความเพทยรในการอธริษฐาน กฎทองคนา 
และประตถูแคบกมับประตถูกวม้าง ในเนชนี้อหาตอนทม้ายของบทนทนี้ (ซซที่งเปป็นบทสรคุปของคนาเทศนาบน
ภถูเขา) พระเยซถูตรมัสคนาเตชอนสามเรชที่อง นมัที่นคชอ พวกผถูม้พยากรณตเทป็จ การรมับเชชที่อแบบเทป็จๆ และ
รากฐานจอมปลอม 



มธ 7:1-2 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสถทึงความผริดทรีที่เรามมักกระททา นมั ที่นคพอ การมรีใจ
ชอบตมัดสรินคนอพที่น"อยต่ลำกลต่ลำวโทษเขลำ เพสืริ่อทต่ลำนจะไมต่ตผู้องถซกกลต่ลำวโทษ คทาทรีที่แปลวขา กลต่ลำวโทษ (ครริ
โน) มรีความหมายไดข้หลายแบบ แตขตรงนรีรมมันถซูกใชข้ในความหมายวขา ‘ประณาม’ หรพอ ‘วริพากษต
วริจารณต’ คนอพที่น ในชรีวริตประจทาวมันเรานมัรน มมันกห็คพอการชอบตริคนอพที่นนมัที่นเอง เราควรหมายเหตรุไวข้วขา
คทาเดรียวกมันนรีร  (กลข่าวโทษ) มรีความหมายอรีกอยขางดข้วย นมัที่นคพอ มมันหมายถทึงการ ‘แยกแยะ’ หรพอ 
‘เขข้าใจ’ ในความหมายดมังกลขาว พระเยซซูตรมัสใหข้เราตมัดสรินตามชอบธรรมในยอหตน 7:24

อยขางไรกห็ตาม เมพที่อเรามรีทมัศนคตริทรีที่ชอบวริจารณตคนอพที่น เราเองกห็จะถซูกวริพากษตวริจารณต 
2 เพรลำะวต่ลำทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะกลต่ลำวโทษเขลำอยต่ลำงไร ทต่ลำนจะตผู้องถซกกลต่ลำวโทษอยต่ลำงนนันี้น และทต่ลำนจะ
ตวงใหผู้เขลำดผู้วยทะนลำนอนันใด ทต่ลำนจะไดผู้รนับตวงดผู้วยทะนลำนอนันนนันี้น นอกจากนรีร  เมพที่อเราปฏริบมัตริตขอผซูข้
อพที่นอยขางไร เรากห็จะไดข้รมับการปฏริบมัตริในแบบเดรียวกมัน คทาทรีที่แปลวขา ตวง (เมะตเระโอ) มรีความหมาย
วขา ‘ตวงออกใหข้’ มมันเปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ meter กลขาวโดยกวข้างและในบรริบทนรีร  คทานรีรกห็
หมายถทึงวริธรีทรีที่เราปฏริบมัตริตขอผซูข้อพที่น หากเราชอบกลขาวโทษผซูข้อพที่น เรากห็คาดหวมังไดข้วขาเราจะโดนกลขาว
โทษเชขนกมัน หากเรามรีใจกรรุณาและเหห็นอกเหห็นใจผซูข้อพที่น เรากห็นขาจะไดข้รมับสริที่งเหลขานรีร กลมับคพนมาเชขน
กมัน

มธ 7:3-5 พระเยซซูตรมัสถทึงเรพที่องทรีที่ขมัดแยข้งก มันเองในชรีวริต เหตธไฉนทต่ลำนมองดซผงทนริ่อยซต่ใน
ตลำพนริ่นผู้องของทต่ลำน แตต่ไมต่ยอมพริจลำรณลำไมผู้ทนันี้งทต่อนทนริ่อยซต่ในตลำของทต่ลำนเอง 4 หรสือเหตธไฉนทต่ลำนจะ
กลต่ลำวแกต่พนริ่นผู้องของทต่ลำนวต่ลำ `ใหผู้เรลำเขนริ่ยผงออกจลำกตลำของทต่ลำน' แตต่ดซเถริด ไมผู้ทนันี้งทต่อนกป็อยซต่ในตลำของ
ทต่ลำนเอง มมันงขายมากทรีที่เราจะเหห็นความผริดพลาดเลห็กๆนข้อยๆในคนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขรอบตมัวเรา ขณะทรีที่
เรามมักมองไมขเหห็นความผริดพลาดใหญขๆในชรีวริตของเราเอง พระเยซซูทรงยกเรพที่อง ผง มาประกอบ
ความจรริงนรีร  ซทึที่งตรงตมัวแลข้วกห็หมายถทึงฟางเสข้นหนทึที่งหรพอเศษธรุลรี พระองคตทรงเปรรียบเทรียบความ
แตกตขางระหวขางมมันกมับไมม้ทมันี้งทข่อนซทึที่งหมายถทึงทขอนไมข้ทรีที่ใชข้ในการกขอสรข้าง พระองคตทรงกลขาวเกริน
จรริงเพพที่อดทึงความสนใจเรามาสซูขเรพที่องทรีที่ขมัดแยข้งกมันนรีร  5 ทต่ลำนคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด จงชนักไมผู้ทนันี้งทต่อนออก
จลำกตลำของทต่ลำนกต่อน แลผู้วทต่ลำนจะเหป็นไดผู้ถนนัด จถึงจะเขนริ่ยผงออกจลำกตลำพนริ่นผู้องของทต่ลำนไดผู้ เมพที่อเรา



จมับผริดคนทรีที่อยซูขรอบตมัวเราโดยทรีที่เราไมขสนใจความผริดพลาดของตมัวเอง พระเยซซูกห็ตรมัสวขาเราเปห็นคน
หนข้าซพที่อใจคด

มธ 7:6  คราวนรีรพระเยซซูทรงเปลรีที่ยนเรพที่องและนทาเสนอคทาสรุภาษริตทรีที่คขอนขข้าง
คลรุมเครพอ อยต่ลำใหผู้สริริ่งซถึริ่งบรริสธทธริธแกต่สธนนัข และอยต่ลำโยนไขต่มธกของทต่ลำนใหผู้แกต่สธกร เกลสือกวต่ลำมนันจะ
เหยนยบยลริ่ลำเสนย และจะหนันกลนับมลำกนัดตนัวทต่ลำนดผู้วย การโยนสริที่งซทึที่งบรริสรุทธริธ แกขสรุนมัขอาจหมายถทึงการ
ใหข้เศษอาหารเหลพอๆจากแทขนบซูชาทรีที่พระวริหารแกขพวกสรุนมัขทรีที่คอยหากรินเศษอาหาร นอกจากนรีร  
พวกหมซูปขากห็มรีอยซูขเยอะแยะในหรุบเขาจอรตแดนในสมมัยนมัรนและพวกมมันกห็ชอบเศษอาหารทรีที่คลข้ายกมับ
ถมั ที่วฝมักดข้วย อยขางไรกห็ตาม เมพที่อพวกเขารซูข้วขาสริที่งทรีที่มมันกรินเปห็นไขขมรุก พวกมมันกห็จะคายทริรงและเหยรียบยทที่า
ไขขมรุก หรพอถทึงกมับหมันมากมัดคนทรีที่ใหข้อาหารพวกมมันดข้วย (คทากรรีกทรีที่แปลวขาไขขมรุก คพอ มารตการริเทส 
ซทึที่งเปห็นทรีที่มาของชพที่อภาษาอมังกฤษ Margaret)

การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมาสมัรนๆนรีรกห็คพอ บางครมัร งกห็เปห็นการฉลาดทรีที่เราจะไมขเสนอสริที่งตขางๆทรีที่มรี
คขาของพระวจนะของพระเจข้าแกขพวกสรุนมัขและสรุกรของโลก ในศตวรรษแรกคนมมักตมัรงฉายาสคุนมัข
ใหข้กมับพวกคนทรีที่ตทที่าชข้า เลวทราม และชมั ที่วรข้าย พวกสรุนมัขในสมมัยนมัรนเปห็นสมัตวตทรีที่ชอบอยซูขตามปขาและ
คอยหากรินเศษอาหารตามทข้องถนน โดยผซูข้คนมมักดซูถซูกพวกมมัน บางครมัร งมมันกห็เปห็นการมรีปมัญญา
มากกวขาทรีที่เราจะไมขเปห็นพยานหรพอสอนสริที่งตขางๆของพระเจข้าแกขบางคนทรีที่มรีแตขจะเยาะเยข้ยสริที่งทรีที่เรา
แบขงปมันแกขพวกเขา

มธ 7:7-8 ตขอมาพระเยซซูกห็ตรมัสหลมักการทรีที่สทาคมัญอยขางหนทึที่งเกรีที่ยวกมับการอธริษฐาน จง
ขอแลผู้วจะไดผู้ จงหลำแลผู้วจะพบ จงเคลำะแลผู้วจะเปริดใหผู้แกต่ทต่ลำน 8 เพรลำะวต่ลำทธกคนทนริ่ขอกป็ไดผู้รนับ คนทนริ่
แสวงหลำกป็พบ และคนทนริ่เคลำะกป็จะเปริดใหผู้เขลำ ความหมายทรีที่สทาคมัญกห็คพอวขา จงอธริษฐานตขอไปอยขาหยรุด
คทากรริยาขอ หา และ เคาะ อยซูขในรซูปปมัจจรุบมันกาลซทึที่งสพที่อถทึงการกระททาทรีที่เกริดขทึรนตขอเนพที่อง ดมังนมัรน พระ
เยซซูจทึงตรมัสวขา ‘จงขอตขอไป แสวงหาตขอไป และเคาะตขอไป’ คนทมัรงหลายทรีที่จะพากเพรียรตขอไปใน
การอธริษฐานจะไดข้รมับคทาตอบในเวลาอมันควร ดซู ลซูกา 11:5-7, 18:1-7 กรุญแจทรีที่นทาไปสซูขคทาอธริษฐานทรีที่
ไดข้รมับคทาตอบกห็คพอ การไมขยอมแพข้ในการทซูลขอ



มรีอยซูขสามขมัรนตอนในขข้อนรีร  การขอคพอ การเสนอความตข้องการตขางๆ การหาคพอ การทซูลขอ
การทรงนทาของพระเจข้า การเคาะคพอ การขอความชขวยเหลพอจากพระเจข้า ไมขวขาจะในกรณรีใด หลมัก
การสทาคมัญกห็คพอ การอธริษฐานตขอไปใหข้นานเทขาทรีที่จะททาไดข้จนกวขาพระเจข้าจะทรงตอบ การอธริษฐาน
เปห็นกริจกรรมสทาคมัญทรีที่แสดงถทึงความเชพที่อ ตราบใดทรีที่เราก ทาลมังขอ แสวงหา หรพอเคาะอยซูข เรากห็ก ทาลมัง
ดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่ออยซู ข นอกจากนรีร  ความเชพที่อกห็เปห็นสริที่งทรีที่พอพระทมัยพระเจข้าดข้วย (ฮรีบรซู 11:6) 
พระเจข้าอาจไมขทรงตอบสมักระยะหนทึที่งเพพที่อใหข้เรามรีสามมัคครีธรรมอยขางตขอเนพที่องกมับพระองคตตขอไป 
และแนขนอนทรีที่การเดรินทางแหขงความเชพที่อมมักจะดรีกวขาจรุดหลายปลายทางทรีที่เราแสวงหา

มรีหลมักการทรีที่สทาคมัญตรงนรีร  เมพที่อเราพากเพรียรในการอธริษฐาน พระเยซซูกห็ตรมัสวขาพระเจข้าจะ
ทรงใหข้ จะทรงชขวยเหลพอ และจะทรงนทาพา สริที่งเหลขานรีร เปห็นพระสมัญญาของพระเจข้าทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับ
การอธริษฐานโดยตรง พระเจข้าจะทรงตอบเราเมพที่อเราพากเพรียรในการอธริษฐาน

มธ 7:9-10 คราวนรีรพระเยซซูทรงเนข้นยทราพระสมัญญาเรพที่องคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รมับคทาตอบโดย
ใชข้เรพที่องทรีที่เราพบเหห็นทรุกวมันสองเรพที่อง ทมัรงสองเรพที่องเปห็นคทาถามทรีที่คทาตอบชมัดเจนอยซู ขแลข้ว ในพวกทต่ลำน
มนใครบผู้ลำงทนริ่จะเอลำกผู้อนหรินใหผู้บธตร เมสืริ่อเขลำขอขนมปนัง 10 หรสือใหผู้งซเมสืริ่อบธตรขอปลลำ พระเยซซูถามวข
า ‘ถข้าลซูกเจข้าขอขนมปมัง เจข้าจะใหข้กข้อนหรินแกขเขาหรพอ’ คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว หรพอ ‘ถข้าลซูกเจข้าขอ
ปลากริน เจข้าจะใหข้งซูแกขเขาหรพอ’ อรีกครมัร งทรีที่คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว ในบรริบททรีที่มากขอนหนข้าและทรีที่
ตามมานมัรน เหห็นไดข้ชมัดวขาเมพที่อเราอธริษฐานทซูลตขอพระบริดาในสวรรคตของเรา พระองคตกห็จะทรงตอบ
เหมพอนกมับทรีที่พขอทรีที่ดรีสมักคนจะกระททา บทเรรียนสทาคมัญกห็คพอวขา พระเจข้าทรงตอบคทาอธริษฐานของลซูกๆ
ของพระองคต แนขนอนทรีที่การอธริษฐานนมัรนยขอมมรีเงพที่อนไขและครุณสมบมัตริหลายประการ แตขหลมักการ
พพรนๆกห็คพอ พระเจข้าทรงตอบคทาอธริษฐานของประชาชนของพระองคต

มธ 7:11 หลมักการนรีร ยริที่งถซูกตอกยทราเพริที่มตรงนรีร  เหตธฉะนนันี้น ถผู้ลำทต่ลำนทนันี้งหลลำยเองผซผู้เปป็นคน
ชนัริ่ว ยนังรซผู้จนักใหผู้ของดนแกต่บ ธตรของตน ยริริ่งกวต่ลำนนันี้นสนักเทต่ลำใดพระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์จะ
ประทลำนของดนแกต่ผซผู้ทนริ่ขอจลำกพระองคศ์ หากเราทรีที่เปห็นคนบาปยมังรซูข้จมักทรีที่จะใหข้ของดรๆี แกขลซูกๆของเรา 
พระเจข้าจะทรงตอบเรามากยริที่งกวขาเทขาใดเมพที่อเราขอพระองคตอยขางเหมาะสม



มธ 7:12 สริที่งทรีที่เรรียกกมันตามประเพณรีวขากฎทองคทาจทึงถซูกนทาเสนอโดยพระเยซซู เหตธ
ฉะนนันี้น สริริ่งสลำรพนัดซถึริ่งทต่ลำนปรลำรถนลำใหผู้มนธษยศ์ทลลำแกต่ทต่ลำน จงกระทลลำอยต่ลำงนนันี้นแกต่เขลำเหมสือนกนัน 
เพรลำะวต่ลำนนริ่คสือพระรลำชบนัญญนัตริและคลลำของศลำสดลำพยลำกรณศ์ คนมมักบริดเบพอนคทาสอนนรีร โดยการททา
กมับคนอพที่นเหมพอนกมับทรีที่เขาททากมับเรา อยขางไรกห็ตาม นรีที่ไมขใชขสริที่งทรีที่พระเยซซูตรมัส สริที่งทรีที่พระองคตตรมัส
จรริงๆกห็คพอ “สริที่งสารพมัดซทึที่งทขานปรารถนาใหข้มนรุษยตททาแกขทขาน จงกระททาอยขางนมัรนแกขเขาเหมพอน
กมัน” กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ จงททากมับคนอพที่นเหมพอนกมับทรีที่เราอยากใหข้เขาททากมับเรา จงเปห็นคนใสขใจ
คนอพที่น มรีใจกรรุณา ชอบชขวยเหลพอ ไมขเหห็นแกขตมัว ใจกวข้าง ฯลฯ ดมังทรีที่ไดข้กลขาวไปแลข้วในบทนรีร  “ทขาน
จะตวงใหข้เขาดข้วยทะนานอมันใด ทขานจะไดข้รมับตวงดข้วยทะนานอมันนมัรน”

พระองคตทรงปริดทข้ายคทาสอนนรีรโดยตรมัสวขา “เพราะวขานรีที่คพอพระราชบมัญญมัตริและคทาของ
ศาสดาพยากรณต” หมัวใจหลมักของพระคมัมภรีรตเดริม (พระราชบมัญญมัตริและคทาของศาสดาพยากรณต) กห็
คพอการดทาเนรินชรีวริตเชขนนมัรน ดมังนมัรนพระเยซซูจทึงทรงสอนใหข้เราเปห็นคนไมขเหห็นแกขตมัวมากกวขาทรีที่จะเหห็น
แกขตมัว ใหข้เปห็นคนทรีที่สนใจคนอพที่นมากกวขาสนใจตมัวเอง นรีที่เปห็นแกขนแทข้ของความรมักแบบอากาเป ดซู 
โรม 13:9-10

มธ 7:13-14 จากนมัรนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงเปรรียบเทรียบความแตกตขางระหวขาง
ประตซูแคบกมับประตซูใหญข่และทางกวม้าง จงเขผู้ลำไปทลำงประตซแคบ เพรลำะวต่ลำประตซใหญต่และทลำงกวผู้ลำง
นนันี้นนลลำไปถถึงควลำมพรินลำศ และคนทนริ่เขผู้ลำไปทลำงนนันี้นมนมลำก 14 เพรลำะวต่ลำประตซซถึริ่งนลลำไปถถึงชนวริตนนันี้นกป็
คนับและทลำงกป็แคบ ผซผู้ทนริ่หลำพบกป็มนนผู้อย คทาทรีที่แปลวขา แคบ คพอ สเตะนอส นรีที่หมายถทึงประตซูทรีที่คนไมข
คขอยใชข้หรพอทางทรีที่คนไมขคขอยสมัญจร กรรุงเยรซูซาเลห็มมรีหลายประตซู บข้างกห็เปห็นประตซูกวข้างสวยงามทรีที่
คนรวยๆและคนทรีที่มรีอทานาจผขานเขข้าพระวริหาร บข้างกห็เปห็นประตซูเลห็กๆแคบๆทรีที่มรีไวข้สทาหรมับสขงของ 
ทริรงขยะ หรพอใหข้สมัตวตเดรินผขาน คทาทรีที่แปลวขา ควลำมพรินลำศ (อาโปเละเอทย) เปห็นคทาทรีที่หมายถทึงการ
 ‘พรินาศ’ หรพอ ‘เสรียไป’

มรีอยซูขสองทรรศนะดมัรงเดริมเกรีที่ยวกมับการประยรุกตตใชข้ความจรริงนรีร  (1) พระเยซซูก ทาลมังตรมัสถทึงขข้อ
เทห็จจรริงทรีที่วขาถนนเสข้นทรีที่คนสขวนใหญขชอบสมัญจร ถทึงแมข้จะกวข้างขวางและมรีคนมาก แตขกห็เปห็นทางทรีที่
พลาดไปจากเสข้นทางทรีที่นทาไปสซูขชรีวริตนริรมันดรตโดยทางพระครริสตต (ดซู ยอหตน 14:6) ชาวโลกกทาลมังมรุขง



หนข้าไปดข้วยความเรห็วจรีดี๋ไปตามทางดขวนแหขงชรีวริตทรีที่นทาไปสซูขนรก โดยสขวนใหญขมมักไมขสนใจทางออก
ทรีที่นทาไปสซูขชรีวริตนริรมันดรตในพระครริสตต

อรีกทรรศนะหนทึที่งกห็คพอวขา (2) พระเยซซูก ทาลมังหมายถทึงประชาชนของพระเจข้าในบรริบทนรีร และ
การทรีที่พวกเขาหลายคนดซูเหมพอนจะไมขพบทางแคบแหขงความชอบธรรมและความเชพที่อฟมังซทึที่งนทาไป
สซูขชรีวริตครริสเตรียนทรีที่เตห็มบรริบซูรณตและเปรีที่ยมดข้วยพระพร คนทรีที่กลขาวปข้องกมันทรรศนะนรีรอข้างวขา ถทึงแมข้มรี
การเอขยถทึงชรีวริต แตขมมันกห็ไมขไดข้ถซูกเรรียกวขาชรีวริตนริรมันดรต และแนขนอนทรีที่ครริสเตรียนมากมายใชข้ชรีวริตบน
ถนนกวข้างโดยททาเหมพอนกมับคนอพที่นๆ แตขกห็เกห็บเกรีที่ยวความทรุกขตใจและความปวดรข้าวเพราะวขาพวก
เขาไมขเคยยอมทรีที่จะใชข้ทางแคบแหขงความสมัตยตซพที่อ ความสมทที่าเสมอ การแยกออก และการดทาเนริน
ชรีวริตฝขายวริญญาณอยขางแทข้จรริงเลย

ไมขวขาจะในกรณรีใด ทางของพระเจข้ากห็เปห็นทางของคนสขวนนข้อย ไมขวขามมันจะหมายถทึงคนทรีที่
ไมขเอาขขาวประเสรริฐเลยหรพอหมายถทึงพวกครริสเตรียนทรีที่พลาดไปจากเสข้นทางแหขงความเปห็นผซูข้ใหญข
ฝขายวริญญาณ คนทรีที่ไปตามทางของพระเจข้ากห็เปห็นคนสขวนนข้อย

มธ 7:15 ขข้อ 15-20 เตพอนเราใหข้ระวมังพวกผซูข้พยากรณตเทห็จ จงระวนังผซผู้พยลำกรณศ์เทป็จ
ทนริ่มลำหลำทต่ลำนนธต่งหต่มดธจแกะ แตต่ภลำยในเขลำรผู้ลำยกลำจดธจสธนนัขปต่ลำ ในพระราชบมัญญมัตริ 13:1-5 พระเจข้า
ทรงใหข้คทาเตพอนเกรีที่ยวกมับพวกผซูข้พยากรณตเทห็จ ในพระคมัมภรีรตเดริม หลมักเกณฑตพพรนฐานทรีที่ใชข้เพพที่อดซูวขา
คนๆนมัรนเปห็นผซูข้พยากรณตเทห็จหรพอไมขกห็คพอ ดซูวขาคทาพยากรณตของเขาเปห็นจรริงตามทรีที่กลขาวหรพอไมข 
อยขางไรกห็ตาม มมันกห็ไมขงขายเสมอไปทรีที่จะรซูข้วขาคทาพยากรณตหนทึที่งๆเกริดขทึรนจรริงหรพอไมข ดมังนมัรนพระเยซซู
จทึงทรงใหข้หลมักเกณฑตอรีกประการ นมั ที่นคพอ ใหข้ดซูผลแหขงชรีวริตของพวกเขา “ทขานจะรซูข้จมักเขาไดข้ดข้วยผล
ของเขา”

พระเยซซูทรงเปรรียบผซูข้พยากรณตเทห็จวขาเปห็นเหมพอนสรุนมัขปขาทรีที่นรุขงหขมดรุจแกะ นมัที่นคพอ พวกเขา
แสรข้งททาตมัววขาเปห็นคนทรีที่ตมัวเองไมขไดข้เปห็น หากเราดซูประวมัตริศาสตรตโดยรวมหรพอแมข้กระทมั ที่ง
เหตรุการณตตขางๆในปมัจจรุบมัน  เรากห็จะเหห็นวขาพวกนมักศาสนาจอมปลอมนมัรนมรีมาไมขเคยขาดเลย พวก
เขาททาตมัวราวกมับวขาเปห็นคนของพระเจข้า แตขความเปห็นจรริงกห็คพอ พวกเขาเปห็นสริที่งทรีที่ตรงกมันขข้ามเลย

พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของสรุนมัขปขา คนทมัรงโลกรซูข้วขาพวกสรุนมัขปขาขทึรนชพที่อในเรพที่องการเปห็น
สมัตวตนมักลขา ในฐานะทรีที่พวกมมันเปห็นสมัตวตกรินเนพรอ พวกมมันจทึงกรินสมัตวตอพที่นเปห็นอาหาร ดซู เอเสเครียล 



22:25-27 ทรีที่ผซูข้พยากรณตเอเสเครียลเปรรียบพวกผซูข้นทาทางศาสนาจอมปลอมวขาเปห็นเหมพอนกมับพวกสรุนมัข
ปขาทรีที่กรินคนทรีที่ไมขรซูข้อริโหนขอริเหนขเปห็นอาหาร ประวมัตริศาสตรตทางศาสนาในอเมรริกาเมพที่อไมขนานมานรีร ไดข้
เผยใหข้เหห็นวขา ‘พวกผซูข้ประกาศขขาวประเสรริฐทางโทรทมัศนต’ ทรีที่ดมังๆไดข้ถอนขนสาวกของพวกเขาไป
ทมั ที่วประเทศ กลมับกลายเปห็นวขาพวกเขาคพอฝซูงสรุนมัขปขาในคราบแกะไปเสรียนรีที่

มธ 7:16-20 ในททานองเดรียวกมัน พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบอรีกประการจากธรรมชาตริ
และจากการปลซูกพพชสวน ทต่ลำนจะรซผู้จนักเขลำไดผู้ดผู้วยผลของเขลำ มน ธษยศ์เกป็บผลองธต่นจลำกตผู้นไมผู้หนลำม
หรสือ หรสือวต่ลำเกป็บผลมะเดสืริ่อจลำกตผู้นผนักหนลำม 17 ดนังนนันี้นแหละตผู้นไมผู้ดนทธกตผู้นยต่อมใหผู้แตต่ผลดน ตผู้นไมผู้
เลวกป็ยต่อมใหผู้ผลเลว 18 ตผู้นไมผู้ดนจะเกริดผลเลวไมต่ไดผู้ หรสือตผู้นไมผู้เลวจะเกริดผลดนกป็ไมต่ไดผู้ 19 ตผู้นไมผู้ทธก
ตผู้นซถึริ่งไมต่เกริดผลดนยต่อมตผู้องถซกฟนันลงและทรินี้งเสนยในไฟ 20 เหตธฉะนนันี้น ทต่ลำนจะรซผู้จนักเขลำไดผู้เพรลำะผล
ของเขลำ

องรุขนไมขไดข้เกริดจากตข้นไมข้หนามและมะเดพที่อไมขไดข้ออกผลบนตข้นไมข้หนาม ตข้นไมข้ในปขากห็ไมข
ไดข้ออกผลอมันหวานอรขอยของตข้นทรีที่ปลซูกไวข้ในสวน และตข้นทรีที่ปลซูกไวข้ในสวนกห็ไมขไดข้ออกผลเปรรีร ยว
ของตข้นในปขา (ตข้นสข้มในปขาออกผลขมและเปรรีร ยว สข้มทรีที่เรากรินมาจากตข้นทรีที่ถซูกเพาะและตขอกริที่งมา
เปห็นเวลาหลายรข้อยปรีเพพที่อออกผลหวานอรขอย) นอกจากนรีร  คนปลซูกผลไมข้กห็จะไมขลงแรงกมับตข้นทรีที่ไมข
ยอมออกผลดรี ตข้นไมข้เชขนนมัรนสรุดทข้ายแลข้วกห็ถซูกฟมันลงและเอาไปเผาไฟ

ตข้นไมข้เลวนรีที่อาจหมายถทึงตข้นไมข้ปขา คทาทรีที่แปลวขา เลว (ซาพรอส) ในบรริบทนรีรหมายถทึง มรี
ครุณภาพเลวหรพอไมขเหมาะทรีที่จะนทาไปใชข้ ตข้นไมข้ปขาจทึงออกผลเปรรีร ยวและขม ในทางกลมับกมัน ตข้นไมข้
ดรีกห็ออกผลดทและหวานอรขอยซทึที่งเปห็นทรีที่นขาปรารถนา

การประยรุกตตใชข้ภาพเปรรียบนรีรกห็คพอวขา ผลของผซูข้นทาทางศาสนาหรพอผซูข้พยากรณตจะเผยใหข้เหห็น
ตมัวตนทรีที่แทข้จรริงของพวกเขา ศรีลธรรม ความซพที่อตรง การวางตมัว ความถขอมใจ และแมข้แตขครอบครมัว
ของพวกเขากห็เปห็นตมัวบขงชรีรทรีที่ดรีถทึงสภาพฝขายวริญญาณทรีที่แทข้จรริงของพวกเขา นขาเศรข้าทรีที่คนมากมายไดข้
พบวขา วริถรีชรีวริตทรีที่เสพที่อมทรามของพวกผซูข้ประกาศขขาวประเสรริฐทางโทรทมัศนตไดข้เผยใหข้เหห็นตมัวตน
ทรีที่แทข้จรริงของพวกเขาแลข้ว



มธ 7:21 ขข้อ 21-23 นทาเสนอคทาเตพอนใหข้ระวมังการรมับเชพที่อแบบปลอมๆ มริใชต่ทธกคนทนริ่
รผู้องแกต่เรลำวต่ลำ `พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ' จะไดผู้เขผู้ลำในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ แตต่ผซผู้ทนริ่ปฏริบนัตริ
ตลำมพระทนัยพระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์จถึงจะเขผู้ลำไดผู้ พระเยซซูทรงเตพอนวขาไมขใชขทรุกคนทรีที่
พซูดวขารซูข้จมักพระองคตจะไดข้เขข้าแผขนดรินสวรรคต กรุญแจกห็คพอ การททาตามนทราพระทมัยของพระเจข้า ใน
เรพที่องของความรอดนมัรน คพอ การหมันมาพทึที่งวางใจในพระเยซซูครริสตตใหข้เปห็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของตน 
ดซู ยอหตน 6:28-29, 40 นมัที่นเปห็นวริธรีทรีที่ไมขผริดพลาดแนขนอน

มธ 7:22 นขาเศรข้าทรีที่พวกคนเครขงศาสนามากมาย และแมข้แตขคนเหลขานมัรนทรีที่เรรียกตมัวเอง
วขาครริสเตรียนดข้วย จะตข้องพบกมับความตกใจในวมันนมัรน เมสืริ่อถถึงวนันนนันี้นจะมนคนเปป็นอนันมลำกรผู้องแกต่เรลำ
วต่ลำ `พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ขผู้ลำพระองคศ์ไดผู้พยลำกรณศ์ในพระนลำมของพระองคศ์ และไดผู้ขนับผน
ออกในพระนลำมของพระองคศ์ และไดผู้กระทลลำกลำรมหนัศจรรยศ์เปป็นอนันมลำกในพระนลำมของพระองคศ์
มริใชต่หรสือ’ วลรีทรีที่วขา “วมันนมัรน” หมายถทึงวมันพริพากษา ซทึที่งนขาจะเปห็นการพริพากษาทรีที่พระทรีที่นมั ที่งใหญขขาว 
พวกครริสเตรียนแตข่ปากมากมายจะไมขไดข้ตพที่นขทึรนเพพที่อพบกมับชรีวริตนริรมันดรตและมมันจะไมขใชขทรีทๆี่ พวกเขา
คริดวขาจะไดข้เจออยขางแนขนอน พระเยซซูตรมัสตขอไปถทึงพวกคนเครขงศาสนาทรีที่ (1) ไดข้พยากรณตใน
พระนามของพระองคต (2) ขมับผรีออกในพระนามของพระองคต (3) และไดข้ททาการมหมัศจรรยตใน
พระนามของพระองคต โดยอาจเปห็นการรมักษาโรค

(ถทึงแมข้อาจฟมังดซูเปห็นการตมัดสรินเกรินไปหนขอย แตขเราควรหมายเหตรุไวข้วขาพวกคารริสมาตริกใน
ปมัจจรุบมันใหข้ความสทาคมัญกมับ ‘คทาพยากรณต’ การขมับผรีออก และการรมักษาโรค โดยททาในพระนาม
ของพระเยซซูทมัรงสริรน อยขางไรกห็ตาม วริถรีชรีวริตของพวกเขากห็มมักเผยใหข้เหห็นผลทรีที่ไมขไดข้สอดคลข้องกมับผล
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เลย ผซูข้เขรียนเองกห็ไดข้รซูข้จมักเปห็นการสขวนตมัวกมับพวกคารริสมาตริกบางคนทรีที่อข้าง
วขาตมัวเองมรีการเจริมของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ พรข้อมกมับ ‘หมายสทาคมัญตขางๆ’ ของพระวริญญาณ 
กระนมัรนชรีวริตสขวนตมัวของพวกเขากห็เลวทราม พวกเขาอาจเคยมรีประสบการณตก มับวริญญาณหนทึที่ง แตข
นมัที่นไมขใชขพระวริญญาณบรริสรุทธริธ )

มธ 7:23 พระเยซซูตรมัสวขา เมสืริ่อนนันี้นเรลำจะแจผู้งแกต่เขลำวต่ลำ `เรลำไมต่เคยรซผู้จนักเจผู้ลำเลย เจผู้ลำผ ซผู้
กระทลลำควลำมชนัริ่วชผู้ลำ จงไปเสนยใหผู้พผู้นจลำกเรลำ' เรพที่องนขาเศรข้ากห็คพอวขา คนมากมายทรีที่แมข้จะเปห็นคนเครขง



ศาสนา แตขกห็ไมขไดข้รอดจรริงๆและจะไมขรอดพข้นในการพริพากษาดข้วย พระเยซซูตรมัสวขา เราจะรซูข้จมักคน
เหลขานมัรนไดข้ดข้วยผลของพวกเขา (ขข้อ 16) ในแบบเดรียวกมันเราควรทรีที่จะสทารวจใจเราเองเพพที่อทรีที่จะรซูข้วขา
เรารอดแลข้วจรริงๆหรพอไมขและไมขไดข้เปห็นแคขคนเครขงศาสนา มรีสมาชริกมากมายในครริสตจมักรทรีที่เนข้น
ความเชพที่อเดริมรซูข้ภาษาและคทาตอบทรีที่ถซูกตข้องหมด แตขกห็ไมขเคยบมังเกริดใหมขอยขางแทข้จรริงเลย มมันจะเปห็น
เวลาทรีที่เลวรข้ายขนาดไหนทรีที่ครริสเตรียนแตขปากทรีที่ไมขรอดจะไดข้ยรินพระเยซซูครริสตตตรมัสวขา “เราไมขเคย
รซูข้จมักเจข้าเลย เจข้าผซูข้กระททาความชมั ที่วชข้า จงไปเสรียใหข้พข้นจากเรา”

มธ 7:24-27 ในขข้อ 24-27 พระเยซซูทรงเตพอนใหข้ระวมังรากฐานเทรียม พระองคตทรงนทา
เสนอบททดสอบงขายๆทรีที่มาพรข้อมกมับเรพที่องประกอบงขายๆ เหตธฉะนนันี้นผซผู้ใดทนริ่ไดผู้ยรินคลลำเหลต่ลำนนนี้ของเรลำ
และประพฤตริตลำม เขลำกป็เปรนยบเสมสือนผซผู้ทนริ่มนสตริปนัญญลำสรผู้ลำงเรสือนของตนไวผู้บนศริลลำ การฟมังพระ
วจนะของพระองคตอยขางเดรียวนมัรนไมขพอ แตขตข้องประพฤตริตามดข้วย (ดซู ยากอบ 1:22-25) การ
ประพฤตริเชขนนมัรนเรริที่มตข้นดข้วยการวางใจพระครริสตต แตขจากนมัรนมมันกห็ดทาเนรินตขอไปดข้วยการประพฤตริ
ตามหลมักการตขางๆของพระคมัมภรีรต พระเยซซูทรงใชข้ภาพประกอบอรีกเรพที่องจากชรีวริต นมั ที่นคพอ บข้านและ
รากฐานของมมัน

25 ฝนกป็ตกและนลนี้ลำกป็ไหลทต่วม ลมกป็พนัดปะทะเรสือนนนันี้น แตต่เรสือนมริไดผู้พนังลง เพรลำะวต่ลำรลำกตนันี้ง
อยซต่บนศริลลำ 26 แตต่ผซผู้ทนริ่ไดผู้ยรินคลลำเหลต่ลำนนนี้ของเรลำและไมต่ประพฤตริตลำม เขลำกป็เปรนยบเสมสือนผซผู้ทนริ่โงต่เขลลำ
สรผู้ลำงเรสือนของตนไวผู้บนทรลำย 27 ฝนกป็ตกและนลนี้ลำกป็ไหลทต่วม ลมกป็พนัดปะทะเรสือนนนันี้น เรสือนนนันี้นกป็
พนังทลลำยลง และกลำรซถึริ่งพนังทลลำยนนันี้นกป็ใหญต่ยริริ่งนนัก

อาคารทรีที่สรข้างบนศริลานมัรนกห็จะมมั ที่นคงแขห็งแรง สขวนอาคารทรีที่สรข้างบนชายฝมัที่งทรีที่เตห็มไปดข้วย
ทรายซทึที่งมรีนทร าขมังกห็อาจมองเหห็นทริวทมัศนตสวยอยซูขเพรียงชมั ที่วคราว แตขเมพที่อพายรุทรีที่ไมขอาจหลรีกเลรีที่ยงไดข้พมัด
โหมเขข้ามา รากของบข้านนมัรนกห็จะถซูกนทราพมัดไปและบข้านหลมังนมัรนกห็จะพมังทลายลง

การประยรุกตตใชข้ทรีที่ชมัดเจนและงขายๆของภาพประกอบนรีรกห็คพอ ทรีที่เราจะไมขใชขแคขฟมังเทขานมัรน แตข
จะประพฤตริตามพระวจนะของพระเจข้าทรุกเรพที่องในชรีวริตของเราดข้วย ไมขไดข้มรีเพรียงรากฐานแหขง
ความรอดเทขานมัรน แตขยมังมรีหลมักการอพที่นๆอรีกหลายประการในพระวจนะของพระเจข้าดข้วย คนบางคน
พลาดความรอดไปเพราะพวกเขาสรข้างชรีวริตของตนบนทรายทรีที่ยรุบยวบแหขงศาสนา



กระนมัรน ใหข้เราประยรุกตตใชข้หลมักการนรีรกมับชรีวริตของผซูข้คนทรีที่บมังเกริดใหมขแลข้วจรริงๆบข้าง มรี
ครริสเตรียนมากมายทรีที่ถทึงแมข้วขารอดแลข้วกห็ตาม แตขพวกเขากห็ไมขเคยสรข้างชรีวริตครริสเตรียนของตนบน
รากฐานทรีที่แขห็งแรงเลย นมั ที่นคพอ การอขานพระคมัมภรีรต การดทาเนรินชรีวริตอยขางชอบธรรม การดทาเนรินฝขาย
วริญญาณ การสมัตยตซพที่อตขอสริที่งตขางๆของพระเจข้า และการแยกตมัวออกจากโลก ไมขชข้ากห็เรห็ว เมพที่อพายรุ
ชรีวริตพมัดเขข้ามา ชรีวริตและครอบครมัวของพวกเขากห็จะลข้มครพนลง ดซู ยากอบ 1:22

การประพฤตริตามพระวจนะของพระเจข้าเปห็นรากฐานทรีที่นทามาซทึที่งพละก ทาลมัง ความมมั ที่นคง
ปลอดภมัย และพระพร นรีที่เปห็นความจรริงในเรพที่องของการไดข้รมับความรอดตมัรงแตขแรกและมมันยริที่งเปห็น
ความจรริงในชรีวริตครริสเตรียนทรีที่ตขอเนพที่องดข้วย บางคนสมันนริษฐานวขาศริลาทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงนรีรคพอ 
พระองคตเอง ในความหมายรองแลข้วมมันกห็จรริง อยขางไรกห็ตาม บรริบทตรงนรีรกห็บขงชรีรชมัดเจนวขาการ
ประพฤตริตามพระวจนะของพระเจข้าตขางหากทรีที่เปห็นรากฐานทรีที่ททาใหข้เกริดความมมั ที่นคงในชรีวริต
ครริสเตรียน ผซูข้ทรีที่ประพฤตริตามพระวจนะนมัรนกห็เปห็นเหมพอนเรพอนทรีที่สรข้างไวข้บนศริลา สขวนผซูข้ทรีที่ไมข
ประพฤตริตามพระวจนะนมัรนกห็เปรรียบเหมพอนเรพอนทรีที่สรข้างไวข้บนทราย

มธ 7:28-29 สามมัญชนในสมมัยนมัรนตขางททึที่งในสริทธริอทานาจและความชมัดเจนของคทาเทศนา
ของพระเยซซู ตต่อมลำครนันี้นพระเยซซตรนัสถผู้อยคลลำเหลต่ลำนนนี้เสรป็จแลผู้ว ประชลำชนกป็อนัศจรรยศ์ใจดผู้วยคลลำสนัริ่ง
สอนของพระองคศ์ 29 เพรลำะวต่ลำพระองคศ์ไดผู้ทรงสนัริ่งสอนเขลำดผู้วยสริทธริอลลำนลำจ ไมต่เหมสือนพวกธร
รมลำจลำรยศ์ พวกธรรมาจารยตและพวกรมับบรีในสมมัยนมัรนมรีธรรมเนรียมในการยกประเพณรีตขางๆของรมับ
บรีมาใชข้เปห็นสริทธริอทานาจเพพที่อสนมับสนรุนคทาพซูดของตน คทาสอนของพวกเขาจทึงจพดชพด ไรข้รสชาตริ และ
นขาเบพที่อ นอกจากนรีร  พวกเขายมังถพอวขาการตรีความตามประเพณรีของพวกเขายมังมรีความนขาเชพที่อถพอพอๆ
กมับพระวจนะของพระเจข้าเองดข้วย

พระเยซซูทรงสอนและตรมัสดข้วยสริทธริอทานาจของพระเจข้าและฤทธริธ เดชของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ  พระองคตไมขจทาเปห็นตข้องใสข ‘หมายเหตรุ’ ทรุกสริที่งทรีที่พระองคตตรมัสจากหนมังสพออธริบายพระ
คมัมภรีรตใด พระองคตเพรียงแคขเทศนาพระวจนะของพระเจข้า จทึงเปรีที่ยมดข้วยฤทธริธ เดชและสริทธริอทานาจ 
หลมักการเดรียวกมันนรีรกห็ยมังใชข้ไดข้อยซูขจนถทึงทรุกวมันนรีร

*****



ภนำพรวมของมนัทธธิว 8: บทททที่แปดบมันทซกเกทที่ยวกมับการอมัศจรรยตแรกๆของพระเยซถูในพระ
คมัมภทรตใหมข่ ตรงนทนี้มท (1) การรมักษาคนโรคเรชนี้อนใหม้หาย (2) การรมักษาคนรมับใชม้ของนายรม้อย (3) 
การรมักษาแมข่ยายของเปโตรใหม้หาย (4) การหม้ามลมพายคุใหม้สงบ (5) และการขมับพวกผทแหข่งกาดารา
ออก นอกจากนทนี้ พระเยซถูยมังทรงรมับมชอกมับพวกสาวกททที่แคข่มาลองชริมดถูดม้วย

 มธ 8:1-4 หลมังจากคทาเทศนาบนภซูเขาแลข้ว มมัทธริวบมันททึกวขา เมสืริ่อพระองคศ์เสดป็จลงมลำ
จลำกภซเขลำแลผู้ว คนเปป็นอนันมลำกไดผู้ตริดตลำมพระองคศ์ไป 2 ดซเถริด มนคนโรคเรสืนี้อนมลำนมนัสกลำรพระองคศ์
แลผู้วทซลวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ เพนยงแตต่พระองคศ์จะโปรด กป็จะทรงบนันดลำลใหผู้ขผู้ลำพระองคศ์สะอลำดไดผู้" 
มรีหลายความเหห็นตามมา (1) คนโรคเรพรอนคนนรีรกราบนมมัสการพระองคตและพระเยซซูกห็ทรงยอมรมับ 
นรีที่บขงชรีรชมัดเจนถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระครริสตต (2) ใหข้เราสมังเกตความเชพที่อทรีที่ชมัดเจนในตมัวชาย
โรคเรพร อนคนนรีร : “พระองคตเจข้าขข้า เพรียงแตขพระองคตจะโปรด กห็จะทรงบมันดาลใหข้ขข้าพระองคตสะอาด
ไดข้” (3) เขาไดข้รมับการรมักษาใหข้หายโดยสมบซูรณต 3 พระเยซซทรงยสืริ่นพระหนัตถศ์ถซกตผู้องเขลำ แลผู้วตรนัส
วต่ลำ "เรลำพอใจแลผู้ว จงสะอลำดเถริด" ในทนันใดนนันี้นโรคเรสืนี้อนของเขลำกป็หลำย 4 ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสสนัริ่งเขลำ
วต่ลำ "อยต่ลำบอกเลต่ลำใหผู้ผซผู้ใดฟนังเลย แตต่จงไปสลลำแดงตนัวแกต่ป ธโรหริต และถวลำยเครสืริ่องถวลำยตลำมซถึริ่งโมเสส
ไดผู้สนัริ่งไวผู้ เพสืริ่อเปป็นหลนักฐลำนตต่อคนทนันี้งหลลำย"

(4) คทาสมัที่งทรีที่วขา “อยขาบอกเลขาใหข้ผซูข้ใดฟมังเลย” นขาจะหมายความวขา เวลาทรีที่พระเยซซูจะทรงเปริด
เผยพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอลในฐานะพระเมสสริยาหตและกษมัตรริยตของพวกเขานมัรนยมังมาไมข
ถทึง เมพที่อเวลานมัรนมาถทึง พระองคตกห็จะทรงเปริดเผยพระองคตเองแกขชนชาตริอริสราเอล ในระหวขางนรีร  
พระองคตกห็ทรงพยายามทรีที่จะแตะตข้องจริตใจของชนชาตริอริสราเอลมากกวขาทรีที่จะประกาศกข้องวขา
พระองคตเองทรงเปห็นพระเมสสริยาหต

การอมัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูครริสตตในการรมับใชข้บนโลกนรีรของพระองคตมรีไวข้เพพที่อเหตรุผล
หลายประการ สริที่งทรีที่ชมัดเจนทรีที่สรุดกห็คพอ พระกรรุณาและความหขวงใยทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงมรี
ตขอผซูข้อพที่น เมพที่อพระองคตทรงเหห็นความทรุกขตอยซู ขรอบตมัวพระองคต พระองคตกห็ทรงบรรเทาโดยการรมักษา
ใหข้หาย แตขกห็มรีอรีกเหตรุผลหนทึที่งทรีที่ชมัดเจนนข้อยกวขา การอมัศจรรยตตขางๆของพระองคตรมับรองความจรริง
แทข้ของสารทรีที่พระองคตประกาศและรมับรองคทากลขาวอข้างของพระองคตทรีที่วขาพระองคตทรงเปห็นพระ



บรุตรของพระเจข้า เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงดลใจมมัทธริวใหข้เขรียนรายการการ
อมัศจรรยตเดขนๆทมันทรีหลมังจากคทาเทศนาบนภซูเขา การอมัศจรรยตเหลขานรีรชขวยสนมับสนรุนสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้
ทรงสอนและเทศนา

  มธ 8:5-13 ตขอไปนรีร เปห็นบมันททึกเรพที่องราวของนายรข้อยชาวโรมมันและคนรมับใชข้ทรีที่ปขวย
ของเขา เมสืริ่อพระเยซซเสดป็จเขผู้ลำไปในเมสืองคลำเปอรนลำอธม มนนลำยรผู้อยคนหนถึริ่งมลำอผู้อนวอนพระองคศ์ 
6 ทซลวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ผซผู้รนับใชผู้ของขผู้ลำพระองคศ์เปป็นอนัมพลำตอยซต่ทนริ่บผู้ลำน ทนทธกขศ์เวทนลำมลำก" เมพอง
คาเปอรนาอรุมตมัรงอยซูขทางดข้านปลายตอนเหนพอของทะเลกาลริลรีและเปห็นทางแยกเสข้นหนทึที่งทรีที่สทาคมัญ มรี
การสมัญจรของพวกพขอคข้าเยอะแยะและเมพองนรีรกห็มมั ที่งคมั ที่ง พวกโรมมรีสทานมักงานเกห็บภาษรีทรีที่เมพองนรีรและ
ถทึงแมข้ไมขมรีบมันททึกวขามรีกองทหารรมักษาการอยซูขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม แตขเหห็นไดข้ชมัดวขามมันตข้องมรีทหาร
โรมอยซูขใกลข้เครียงโดยเหห็นไดข้จากนายรข้อยชาวโรมคนนรีร  เขาอาจเกรีที่ยวขข้องกมับกรมสรรพากรของโรม
โดยมรีหนข้าทรีที่ในการปกปข้องครุข้มครองและใชข้อทานาจจมับกรุม ไมขวขาจะในกรณรีใด ชายคนนรีรกห็มาหาพระ
เยซซู สริที่งทรีที่โดดเดขนกห็คพอความกรรุณาปรานรีทรีที่นายรข้อยชาวโรมคนนรีรมรีตขอผซูข้รมับใชข้ของตนและความเชพที่อ
ทรีที่เขามรีในพระครริสตต

พอไดข้ยรินคทาขอเชขนนรีร  7 พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "เรลำจะไปรนักษลำเขลำใหผู้หลำย" ใหข้เรา
สมังเกตในขข้อ 8 ถทึงความถขอมใจของนายรข้อยคนนรีรและความเชพที่อทรีที่เขามรีอยขางสรุดจริตสรุดใจในการขอ
ใหข้พระเยซซูชขวยเหลพอ 8 นลำยรผู้อยผซผู้นนันี้นทซลวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ขผู้ลำพระองคศ์ไมต่สมควรทนริ่จะรนับเสดป็จ
พระองคศ์เขผู้ลำใตผู้ชลำยคลำของขผู้ลำพระองคศ์ ขอพระองคศ์ตรนัสเทต่ลำนนันี้น ผซผู้รนับใชผู้ของขผู้ลำพระองคศ์กป็จะหลำย
โรค 9 เพรลำะเหตธวต่ลำขผู้ลำพระองคศ์เปป็นคนอยซต่ใตผู้วรินนัยทหลำร แตต่กป็ยนังมนทหลำรอยซต่ใตผู้บนังคนับบนัญชลำขผู้ลำ
พระองคศ์ ขผู้ลำพระองคศ์จะบอกแกต่คนนนนี้วต่ลำ `ไป' เขลำกป็ไป บอกแกต่คนนนันี้นวต่ลำ `มลำ' เขลำกป็มลำ บอกผซผู้รนับใชผู้
ของขผู้ลำพระองคศ์วต่ลำ `จงทลลำสริริ่งนนนี้' เขลำกป็ทลลำ”

ขข้อ 9 เปริดเผยใหข้เหห็นเพริที่มเตริมถทึงระดมับความเชพที่อทรีที่ชายคนนรีรมรี พระเยซซูตรมัสวขามมันเปห็นความ
เชพที่อทรีที่ยริที่งใหญขในขข้อ 10 10 ครนันี้นพระเยซซทรงไดผู้ยรินดนังนนันี้นกป็ประหลลำดพระทนัยนนัก ตรนัสกนับบรรดลำ
คนทนริ่ตลำมพระองคศ์วต่ลำ "เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ เรลำไมต่เคยพบควลำมเชสืริ่อทนริ่ไหนมลำกเทต่ลำ



นนนี้แมผู้ในอริสรลำเอล นายรข้อยชาวโรมซทึที่งเปห็นคนตขางชาตริคนนรีร แสดงใหข้เหห็นถทึงความเชพที่อมากกวขาทรีที่
พระเยซซูเคยเหห็นในชนชาตริอริสราเอลทรีที่ไดข้ชพที่อวขาดทาเนรินตามทางของพระเจข้า

ในขข้อ 11-12 พระเยซซูตรมัสถทึงการทรีที่ในอนาคตอมันใกลข้ ขขาวประเสรริฐจะไปถทึงสรุดปลายแผขน
ดรินโลก ในวมันนมัรน พวกคนตข่างชาตริ จากทมั ที่วโลกจะมานมัที่งกมับอมับราฮมัม อริสอมัค และยาโคบใน
อาณาจมักรแหขงสวรรคตของพวกยริว แตขบรรดาลซูก (ชาวยริว) ของอาณาจมักรนมัรนจะถซูกขมับไลขออกไป 

11 เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ คนเปป็นอนันมลำกจะมลำจลำกทริศตะวนันออกและทริศตะวนันตก จะมลำ
เอนกลำยลงกนันกนับอนับรลำฮนัมและอริสอนัคและยลำโคบในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรค 12 แตต่บรรดลำลซกของ
อลำณลำจนักรจะตผู้องถซกขนับไลต่ไสสต่งออกไปในทนริ่มสืดภลำยนอก ทนริ่นนัริ่นจะมนเสนยงรผู้องไหผู้ขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนัน"

นรีที่เปห็นคทาพยากรณตทรีที่วขาขขาวประเสรริฐจะไปถทึงสรุดปลายแผขนดรินโลก คนตขางชาตริทมั ที่วโลกจะ
กลมับใจมารมับเชพที่อพระเยซซูครริสตต กระนมัรน ประชาชนของพระองคต (พวกยริว) สขวนใหญขกห็จะไมขยอม
กลมับใจรมับเชพที่อ ดซู ยอหตน 1:11-12 แตขคทาพยากรณตนรีร จะสทาเรห็จจรริงๆกห็ตขอเมพที่ออาณาจมักรนมัรนมาถทึงเมพที่อ
พวกคนตขางชาตริทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้านมั ที่งกมับอมับราฮมัม อริสอมัค และยาโคบ นขาเศรข้าทรีที่เมพที่อ
พระครริสตตเสดห็จกลมับมา จะมรีพวกยริวทรีที่ยมังไมขเชพที่ออยซูข ถทึงแมข้วขามรีพวกยริวจทานวนมากไดข้รมับความรอด
ในชขวงยรุคเจห็ดปรีกห็ตาม

นรีที่อาจเปห็นคทาพยากรณตแบบแฝงดข้วยทรีที่วขา เมพที่อพระครริสตตเสดห็จกลมับมา ชนชาตริอริสราเอล
ตมัรงแตขหลายยรุคสมมัยกขอนจะถซูกชรุบใหข้เปห็นขทึรนเพพที่อมารมับการพริพากษาของตน ดซู ดาเนรียล 12:1-2 
พวกยริวจทานวนมากซทึที่งตลอดหลายยรุคสมมัยไดข้ปฏริเสธพระครริสตตและประพฤตริตมัวชมั ที่วชข้าจะตข้องตกใจ
ทรีที่ไดข้เหห็นพวกคนตขางชาตริเขข้าในอาณาจมักรนมัรนและตมัวเองถซูกปรมับโทษ

ใหข้เราสมังเกตในขข้อ 13 วขาเปห็นเพราะความเชพที่อของนายรข้อยคนนรีร  พระเยซซูถทึงทรงรมักษาผซูข้รมับ
ใชข้ของเขาใหข้หาย แมข้จะเปห็นการรมักษาจากระยะไกลกห็ตาม 13 แลผู้วพระเยซซจถึงตรนัสกนับนลำยรผู้อยวต่ลำ
"ไปเถริด ทต่ลำนไดผู้เชสืริ่ออยต่ลำงไร กป็ใหผู้เปป็นแกต่ทต่ลำนอยต่ลำงนนันี้น" และในเวลลำนนันี้นเอง ผซผู้รนับใชผู้ของเขลำกป็หลำย
เปป็นปกตริ สริที่งทรีที่เปห็นตมัวกทาหนดการอมัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูกห็คพอ ความเชพที่อในสขวนของผซูข้รมับ ความ
เชพที่อของนายรข้อยตขางชาตริผซูข้นรีร เปห็นตมัวกลางทรีที่ททาใหข้พระองคตทรงรมักษาผซูข้รมับใชข้ของเขาใหข้หาย



มธ 8:14-15 เปโตรแตขงงาน ครนันี้นพระเยซซเสดป็จเขผู้ลำไปในเรสือนของเปโตร พระองคศ์กป็
ทอดพระเนตรเหป็นแมต่ยลำยของเปโตรนอนปต่วยจนับไขผู้อยซต่ 15 พระองคศ์ทรงถซกตผู้องมสือนลำง ไขผู้นนันี้นกป็
หลำย นลำงจถึงลธกขถึนี้นปรนนริบนัตริเขลำทนันี้งหลลำย ไมขวขาใครจะแยข้งวขาอยขางไร แตขภรรยาของเปโตรกห็ถซูกพซูด
ถทึงตรงนรีร  ดข้วยพระกรรุณาทรีที่ทรงมรีตขอสาวกของพระองคต พระเยซซูจทึงทรงรมักษานาง (แมขยายของเป
โตร) ใหข้หาย ทรุกวมันนรีร ในซากปรมักหมักพมังของเมพองคาเปอรนาอรุมสมมัยโบราณ มรีการคข้นพบซาก
ของบข้านหลมังหนทึที่งซทึที่งในทางโบราณคดรีมรีความเกรีที่ยวขข้องกมับซรีโมนเปโตร คนเชพที่อกมันวขานรีที่เปห็นบข้าน
ของแมขยายเปโตร

มธ 8:16-17 ตขอมา พอคลริ่ลำลง เขลำพลำคนเปป็นอนันมลำกทนริ่มนผนเขผู้ลำสริงมลำหลำพระองคศ์ พระองคศ์
กป็ทรงขนับผนออกดผู้วยพระดลลำรนัสของพระองคศ์ และบรรดลำคนเจป็บปต่วยนนันี้น พระองคศ์กป็ไดผู้ทรงรนักษลำใหผู้
หลำย 17 ทนันี้งนนนี้เพสืริ่อจะใหผู้สลลำเรป็จตลำมพระวจนะโดยอริสยลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์ทนริ่วต่ลำ `ทต่ลำนไดผู้แบกควลำม
เจป็บไขผู้ของเรลำทนันี้งหลลำย และหอบโรคของเรลำไป' มรีการพซูดถทึงความเกรีที่ยวขข้องกมันระหวขางกริจกรรม
ของผรีปรีศาจกมับความเจห็บปขวยทางรขางกายตรงนรีร  ความเจห็บปขวยของมนรุษยตทรุกอยขางไมขใชขเรพที่องทาง
สรรีรวริทยาเทขานมัรน บข้างครมัร งซาตานกห็ททาใหข้เกริดความเจห็บปขวยไดข้เชขนกมัน มรีการพซูดถทึงขข้อพระคมัมภรีรตทรีที่
สทาเรห็จอรีกครมัร งเมพที่อมมัทธริวยกขข้อความจากอริสยาหต 53:4 โดยอข้างอริงถทึงการทรีที่พระเยซซูทรงรมักษาโรค

มธ 8:18 พอถทึงตอนนรีรดวงอาทริตยตกห็ตกแลข้วและครนันี้นพระเยซซทอดพระเนตรเหป็น
ประชลำชนเปป็นอนันมลำกมลำลผู้อมพระองคศ์ไวผู้ พระองคศ์จถึงตรนัสสนัริ่งใหผู้ขผู้ลำมฟลำกไป เพราะทรงตข้องการ
แสวงหาความเปห็นสขวนตมัวสมักหนขอยหนทึที่ง พระเยซซูจทึงทรงสมัที่งพวกสาวกใหข้ลงเรพอขข้ามไปยมังอรีกฟาก
ของทะเลกาลริลรีโดยทรงตมัรงพระทมัยวขาจะเสดห็จไปกมับพวกเขาดข้วย

มธ 8:19-22 อยขางไรกห็ตาม กขอนทรีที่พวกเขาจะไป ขณะนนันี้นมนธรรมลำจลำรยศ์คนหนถึริ่งมลำหลำ
พระองคศ์ทซลวต่ลำ "อลำจลำรยศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ทต่ลำนไปทลำงไหน ขผู้ลำพเจผู้ลำจะตลำมทต่ลำนไปทลำงนนันี้น" เหห็นไดข้ชมัดวขาเขา
เปห็นสาวกแบบแอบๆ โดยกลขาวคทาพซูดทรีที่แสดงถทึงการสวามริภมักดริธ ตขอพระองคต พระเยซซูตรมัสตอบวขา
20 พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "สธนนัขจรินี้งจอกยนังมนโพรง และนกในอลำกลำศยนังมนรนัง แตต่บธตรมนธษยศ์ไมต่มน
ทนริ่ทนริ่จะวลำงศนรษะ" นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา หากทขานจะตามเรามา ทขานกห็จะไมขมรีทรีที่ซรุกหมัวนอน 
กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ เขาจะประสบกมับการขาดแคลนสริที่งตขางๆนมัที่นเอง การเปห็นสาวกแบบทรุขมทมัรง



ตมัวของพระเยซซูครริสตตจทึงจทาเปห็นตข้องมรีการเสรียสละ นมั ที่นไมขไดข้หมายความวขาสาวกทรุกคนจะไมขมรีวมัน
มรีทรีที่ซรุกหมัวนอน สาวกสขวนใหญขกห็มรีทรีที่ซรุกหมัวนอน แตขพระเยซซูก ทาลมังทรงเตพอนเกรีที่ยวกมับสริที่งทรีที่สาวก
ตข้องแลก นรีที่เปห็นครมัร งแรกทรีที่พระองคตทรงใชข้คทาวขา “บรุตรมนรุษยต” ในพระคมัมภรีรตใหมข มมันอข้างอริงถทึง
ความเปห็นมนรุษยตของพระองคตเหมพอนกมับทรีที่ พระบรุตรของพระเจข้า อข้างอริงถทึงความเปห็นพระเจข้าของ
พระองคต

ดซูเหมพอนวขาหลมังจากทรีที่พระเยซซูทรงจากบข้านมาและเรริที่มการรมับใชข้ของพระองคตหลมังรมับบมัพ
ตริศมา พระองคตกห็มริไดข้ทรงมรีบข้านอยซูขถาวรในชขวงเวลาสามปรีนมัรน พระองคตและพวกสาวกของ
พระองคต ‘คทที่าไหนนอนนมัที่น’ ในทรีที่ใดกห็ตามทรีที่พวกเขาไป (มมัทธริว 9:7 กลขาวถทึงบข้านของพระองคตทรีที่
เมพองคาเปอรนาอรุม แตขนมัที่นกห็เปห็นเพรียงทรีที่อยซูขอาศมัยชมั ที่วคราว) เมพที่ออยซูขแถวกรรุงเยรซูซาเลห็ม พวกเขากห็นขา
จะหลมับนอนทรีที่สวนเกทเสมนรีซทึที่งมรีลมักษณะเปห็นเหมพอนสวนสาธารณะทรีที่มรีไวข้พมักผขอนหยขอนใจ 
พระองคตทรงรมับประทานอาหารในทรีทๆี่ ผซูข้คนชวนพระองคตเขข้าบข้าน ในชขวงสามปรีสรุดทข้ายของ
พระชนมตชรีพของพระองคตๆ  กห็ทรงใชข้ชรีวริตแบบเดรินทางตลอดและยากจน

ขณะเดรียวกมัน 21 อนกคนหนถึริ่งในพวกสลำวกของพระองคศ์ทซลพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ 
ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้ลำพระองคศ์ไปฝนังศพบริดลำขผู้ลำพระองคศ์กต่อน" นรีที่เทขากมับชายคนนรีรกลขาววขา ‘พระองคต
เจข้าขข้า ขข้าพระองคตจะตริดตามพระองคตไป แตขขออนรุญาตใหข้ขข้าพระองคตจมัดการธรุระของตมัวเองกขอน’ 
22 พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงตลำมเรลำมลำเถริด ปลต่อยใหผู้คนตลำยฝนังคนตลำยของเขลำเองเถริด" ถทึง
แมข้อาจฟมังดซูเปห็นคทาพซูดทรีที่รรุนแรง แตขนรีที่เทขากมับพระองคตตรมัสวขา ‘หากทขานจะตริดตามเรามาจรริงๆ เรากห็
ตข้องสทาคมัญกวขาสริที่งอพที่นๆทรุกสริที่งในชรีวริตของทขาน’ การอรุทริศตมัวอยขางสริรนสรุดใจจทึงหมายถทึงการเสรียสละ 
บางครมัร งนมัที่นกห็หมายความวขาครอบครมัวเราตข้องเปห็นรอง

มธ 8:23-27 สรุดทข้าย พระเยซซูกห็ทรงสามารถลงเรพอไปพรข้อมกมับพวกสาวกของพระองคต
ไดข้เสรียทรี เมสืริ่อพระองคศ์เสดป็จลงเรสือ พวกสลำวกของพระองคศ์กป็ตลำมพระองคศ์ไป ทขามกลางพายรุจรริงๆ 
องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงแสดงใหข้เหห็นวขาพระองคตทรงเปห็นกรุญแจทรีที่นทาไปสซูขสมันตริสรุข 24 ดซเถริด 
เกริดพลำยธใหญต่ในทะเลจนคลสืริ่นซนัดทต่วมเรสือ แตต่พระองคศ์บรรทมหลนับอยซต่ ขณะทรีที่พวกเขาขข้ามทะเลกา
ลริลรีในเรพอทรีที่ไมขมรีทรีที่ก ทาบมัง พายรุใหญขกห็โหมกระหนทที่ารอบตมัวพวกเขา มมันไมขใชขเรพที่องผริดปกตริทรีที่พายรุจะ



พมัดลงสซูขทะเลนรีร จากทริศตะวมันตกหรพอทริศตะวมันตกเฉรียงเหนพอ ทะเลกาลริลรีอยซู ขใตข้ภซูเขาลซูกเตรีรยๆซทึที่งตมัรง
อยซูขบนชายฝมัที่งดข้านตะวมันตกและตะวมันออกของมมัน เมพที่อสภาพอากาศพมัดขทึรนฝมัที่งจากทะเล
เมดริเตอรตเรเนรียนซทึที่งอยซูขไมขไกล มมันกห็สามารถกขอใหข้เกริดลมพายรุรรุนแรงไดข้บนทะเลกาลริลรี โดยเฉพาะ
สทาหรมับคนทรีที่ใชข้เรพอลทาเลห็กๆซทึที่งเปห็นทรีที่แพรขหลายในสมมัยนมัรน

เรพอหาปลาทรีที่ใชข้กมันในทะเลสาบกห็ถซูกออกแบบมาใหข้มรีกราบเรพอคขอนขข้างตทที่าเพพที่อชขวยใหข้ดทึง
อวนขทึรนเรพอไดข้งขาย อมันตรายของการออกแบบเชขนนรีรกห็คพอ ทะเลทรีที่มรีคลพที่นแรงจทึงสามารถซมัดขข้ามสขวน
บนของกราบเรพอเขข้ามาไดข้ เหห็นไดข้ชมัดวขานรีที่เปห็นสริที่งทรีที่เกริดขทึรนในคพนนมัรน การนมัที่งเรพอเลห็กไปกลางพายรุจทึง
เปห็นสริที่งทรีที่ชวนประสาทเสรียไดข้จรริงๆ อยขางไรกห็ตาม ในความมพดแหขงคทที่าคพนนมัรน มมันกห็ยริที่งนขากลมัว
เขข้าไปใหญข ดมังนมัรน 25 และพวกสลำวกของพระองคศ์ไดผู้มลำปลธกพระองคศ์ ทซลวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ขอ
โปรดชต่วยพวกเรลำเถริด เรลำกลลำลนังจะพรินลำศอยซต่แลผู้ว" เราเหห็นชมัดเจนถทึงความเปห็นมนรุษยตของพระเยซซู
ในการทรีที่พระองคตทรงบรรทมหลมับ อยขางไรกห็ตาม ความเปห็นพระเจข้าของพระองคตกห็เรริที่มปรากฏชมัด
ในทมันทรีเมพที่อพระองคตทรงหข้ามพายรุใหข้สงบ นรีที่เปห็นการททาใหข้ เพลงสดรุดรี 89:9 สทาเรห็จแบบกลายๆ 
รวมถทึงเพลงสดรุดรี 65:7; 93:3,4 และ 107:29 ดข้วยซทึที่งทรุกขข้อนรีรตขางชรีรถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระ
ครริสตต

พระเยซซูจทึง 26 ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "เหตธไฉนเจผู้ลำจถึงหวลำดกลนัว โอ เจผู้ลำผซผู้มนควลำมเชสืริ่อนผู้อย" แลผู้ว
พระองคศ์ทรงลธกขถึนี้นหผู้ลำมลมและทะเล คลสืริ่นลมกป็สงบเงนยบทนัริ่วไป นรีที่เปห็นความเกรีที่ยวขข้องกมันทรีที่นขา
สนใจระหวขางความกลมัวกมับความเชพที่อ ความกลมัวของพวกสาวกเกริดขทึรนเพราะพวกเขาขาดความ
เชพที่อในองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า แตขพอพวกเขาหมันมาขอใหข้พระองคตทรงชขวยพวกเขาใหข้พข้น พระองคตกห็
ทรงชขวยพวกเขาใหข้รอด (ทางรขางกาย) นรีที่เปห็นภาพทรีที่นขารมักของความรอดของเรา นอกจากนรีร  ความ
สงบมาไดข้กห็ตขอเมพที่อพวกสาวกหมันมาขอความชขวยเหลพอจากองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าโดยความเชพที่อ

หลมังจากนมัรน 27 คนเหลต่ลำนนันี้นกป็อนัศจรรยศ์ใจพซดกนันวต่ลำ "ทต่ลำนผซผู้นนนี้เปป็นคนอยต่ลำงไรหนอ จนชนันี้น
ลมและทะเลกป็เชสืริ่อฟนังทต่ลำน" เปห็นความจรริงทรีที่ ใครกมันเลขาจะพซูดแลข้วสามารถสมัที่งใหข้ลมและคลพที่นสงบ
ไดข้ ในตอนนมัรนพวกสาวกไมขนขาจะคริดในเชริงศาสนศาสตรต อยขางไรกห็ตาม พวกเขากห็ไดข้เหห็นใน



ตมัวพระเยซซูถทึงผซูข้หนทึที่งทรีที่โดยคทาพซูดของเขาสามารถสมัที่งลมและคลพที่นไดข้ จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่มรีแตขพระเจข้า
เทขานมัรนทรีที่ทรงสามารถททาเชขนนมัรนไดข้

การอมัศจรรยตนรีรมรีความโดดเดขนมากยริที่งขทึรนตรงทรีที่วขาคลพที่นสงบทมันทรี บนผริวนทราแมข้หลมังจากทรีที่
ลมไดข้สงบแลข้ว แตขระลอกคลพที่นกห็ยมังคงอยซูขเพราะพลมังของคลพที่นยมังแกวขงไกวไปมาเหนพอพพรนผริวทะเล
อยซูข ปกตริแลข้วถทึงแมข้วขาลมอาจหยรุดพมัดแลข้ว แตขระลอกคลพที่นกห็ยมังอยซูขตขอไปชมั ที่วระยะเวลาหนทึที่ง แตขใน
กรณรีนรีร  ทรุกอยขางเงรียบสงบทมันทรีเมพที่อพระเยซซูตรมัส ความเงรียบสงบของทะเลในคพนนมัรนกห็สอนเราเกรีที่ยว
กมับสมันตริสรุขฝขายวริญญาณทรีที่มรีแตขพระองคตเทขานมัรนทรีที่ใหข้ไดข้ พระองคตทรงเปห็นองคตสมันตริราชจรริงๆ เมพที่อ
เราวางใจพระองคต พระองคตกห็ทรงประทานสมันตริสรุขของพระเจข้าซทึที่งเกรินความเขข้าใจทรุกอยขางใหข้แกข
เรา นมัที่นจะขจมัดไปซทึที่งปมัญหามากมาย คพอ ความโกรธ ความกลมัว ความกระวนกระวาย ความขมขพที่น 
และความซทึมเศรข้าทรีที่จริตวริทยาสมมัยใหมขพยายามทรีที่จะรมักษาอยขางไรข้ผล

มธ 8:28-34 วมันตขอมา ครนันี้นพระองคศ์ทรงขผู้ลำมฟลำกไปถถึงแดนกลำดลำรลำแลผู้ว มนคนสองคน
ทนริ่มนผนสริงไดผู้ออกจลำกอธโมงคศ์ฝนังศพมลำพบพระองคศ์ พวกเขลำดธรผู้ลำยนนัก จนไมต่มนผซผู้ใดอลำจผต่ลำนไปทลำงนนันี้น
ไดผู้ หลมังจากพายรุครมัร งนมัรน เรพอทรีที่พาพระเยซซูและพวกสาวกไปกห็ไปถทึงฝมัที่งตะวมันออกของกาลริลรี พพรนทรีที่
บรริเวณนมัรนในปมัจจรุบมันมรีชพที่อวขาทรีที่ราบสซูงโกลาน ทรีที่ราบสซูงเหลขานรีร เปห็นเขาสซูงชมันและบางครมัร งกห็เลย
ขอบนทรามานริดเดรียว จนถทึงทรุกวมันนรีร เนรินเขาเหลขานรีรกห็มรีถทราเตห็มไปหมด พพรนทรีที่นรีร ในตอนนมัรนมรีชพที่อวขาเกอรต
กาซา และเมพองกาดารากห็ตมัรงอยซูขเขข้าไปขข้างในแผขนดรินหลายไมลต มรีชายสองคนทรีที่ “มรีผรีสริง” มา
พบพระเยซซู คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (ไดมอนริซอไม) มรีความหมายตรงตมัววขามรีผรีปรีศาจสริง

ในบมันททึกเกรีที่ยวกมับชายมรีผรีสริงสองคนนรีร  มรีสริที่งทรีที่เราตข้องหมายเหตรุหลายประการ (1) 
พฤตริกรรมดมังกลขาว ถข้าเปห็นในสมมัยนรีร  กห็คงถซูกเรรียกวขา ความเจห็บปขวยทางจริต แตขตรงนรีรมมันเกริดจาก
กริจกรรมของผรีปรีศาจ คนเหลขานรีร จทึง 29 รผู้องตะโกนวต่ลำ "พระเยซซผซผู้เปป็นพระบธตรของพระเจผู้ลำ เรลำ
เกนริ่ยวขผู้องอะไรกนับทต่ลำนเลต่ลำ ทต่ลำนมลำทนริ่นนริ่เพสืริ่อจะทรมลำนพวกเรลำกต่อนเวลลำหรสือ" (2) ปรีศาจพวกนรีรรซูข้ดรี
เลยวขาพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ใด พวกมมันยอมรมับวขาพระองคตทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้า (3) คทาพซูด
ของพวกผรีทรีที่บอกพระเยซซูเกรีที่ยวกมับการถซูกทรมานกขอนเวลากห็ยขอมหมายถทึงการทรีที่พวกมมันรซูข้วขาพระ
เยซซูจะพริพากษาพวกมมันสมักวมันหนทึที่ง โดยโยนพวกมมันทริรงในบทึงไฟ พวกมมันกลมัววขาพระองคตจะทรง
ททาเชขนนมัรนในตอนนมัรนเลย



มมัทธริวบมันททึกวขา 30 ไกลจลำกทนริ่นนัริ่นมนสธกรฝซงใหญต่กลลำลนังหลำกรินอยซต่ 31 ผนเหลต่ลำนนันี้นไดผู้อผู้อนวอน
พระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำทต่ลำนขนับพวกเรลำออก กป็ขอใหผู้เขผู้ลำอยซต่ในฝซงสธกรนนันี้นเถริด" 32 พระองคศ์จถึงตรนัสแกต่ผน
เหลต่ลำนนันี้นวต่ลำ "ไปเถอะ" ผนเหลต่ลำนนันี้นกป็ออกไปเขผู้ลำสริงอยซต่ในฝซงสธกร ดซเถริด สธกรทนันี้งฝซงนนันี้นกป็วริริ่งกระโดด
จลำกหนผู้ลำผลำชนันลงไปในทะเล และจมนลนี้ลำตลำยจนสรินี้น 33 ฝต่ลำยคนเลนนี้ยงสธกรกป็หนนเขผู้ลำไปในนคร เลต่ลำ
บรรดลำเหตธกลำรณศ์ซถึริ่งเปป็นไปนนันี้น กนับเหตธทนริ่เกริดขถึนี้นแกต่คนทนริ่มนผนเขผู้ลำสริงอยซต่นนันี้น

(4) เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกผรี (พวกปรีศาจ) อยากทรีที่จะมรีรขางกายไวข้สริง ถทึงแมข้นมั ที่นจะเปห็นรขางกาย
ของสมัตวตกห็ตาม เชขนกรณรีของสรุกรฝซูงนรีร  (เกอรตกาซาเปห็นพพรนทรีที่ของคนตขางชาตริในพพรนทรีทๆี่ ปมัจจรุบมัน
เรรียกวขาซรีเรรีย พวกยริวในสมมัยนมัรนและในปมัจจรุบมันเกลรียดหมซูเอามากๆ)

หลมังจากนมัรน 34 ดซเถริด คนทนันี้งนครพลำกนันออกมลำพบพระเยซซ เมสืริ่อพบพระองคศ์แลผู้ว เขลำจถึง
อผู้อนวอนขอใหผู้พระองคศ์ไปเสนยจลำกเขตแดนของเขลำ (5) ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาชาวแดนเกอรตกาซาขอใหข้
พระองคตเสดห็จไปจากพวกเขากห็อาจหมายถทึงขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาฝซูงสมัตวตของพวกเขาถซูกฆขาตายและพวก
เขากลมัวพระองคต อาจเปห็นไปไดข้ดข้วยวขาชรุมชนนรีรมรีกริจกรรมของซาตานอยซูขอรีกพวกเขาจทึงไมขอยากใหข้
พระองคตประทมับอยซูขทรีที่นมัที่น

*****

ภนำพรวมของมนัทธธิว 9: ในบทททที่ 9 ของมมัทธริวพระเยซถูยมังรมักษาโรคผถูม้คนและขยายการรมับ
ใชม้ของพระองคตตข่อไป แตข่ตอนนทนี้พระองคตเรริที่มไดม้รมับการตข่อตม้านจาก ‘ชคุมชนเครข่งศาสนา’ แลม้ว 
พระองคตยมังทรงตรมัสเปป็นนมัยถซงการมาของยคุคใหมข่และกลคุข่มคนฝข่ายวริญญาณใหมข่ดม้วย นมัที่นคชอ ครริสต
จมักร ในครซที่งทม้ายของบทนทนี้ พระเยซถูทรงกระทนาการอมัศจรรยตสทที่ประการ แตข่ละครมันี้งกป็เชชที่อมโยงกมับ
ความเชชที่อทมันี้งอยข่างชมัดเจนและแบบเปป็นนมัย บทนทนี้ปริดทม้ายดม้วยการเผยใหม้เหป็นความกรคุณาขององคต
พระผถูม้เปป็นเจม้าของเรา

มธ 9:1 พอเสดห็จมาจากแดนกาดาราซทึที่งอยซู ขทางทริศตะวมันออกเฉรียงใตข้ของแควข้นกาลริ
ลรี และพระองคศ์กป็เสดป็จลงเรสือขผู้ลำมฟลำกไปยนังเมสืองของพระองคศ์ “เมพองของพระองคต” ในทรีที่นรีรคพอ 
เมพองคาเปอรนาอรุมซทึที่งพระเยซซูทรงถพอใหข้เปห็นบข้านเกริดของพระองคตหลมังจากเสดห็จเขข้าสซูขการรมับใชข้
ของพระองคต มมันตมัรงอยซูขบนชายฝมัที่งตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี



มธ 9:2  พอเสดห็จไปถทึงทรีที่นมั ที่น ดซเถริด เขลำหลำมคนอนัมพลำตคนหนถึริ่งซถึริ่งนอนอยซต่บน
ทนริ่นอนมลำหลำพระองคศ์ เมสืริ่อพระเยซซทอดพระเนตรเหป็นควลำมเชสืริ่อของเขลำทนันี้งหลลำย จถึงตรนัสกนับคน
อนัมพลำตวต่ลำ "ลซกเออ๋ย จงชสืริ่นใจเถริด บลำปของเจผู้ลำไดผู้รนับกลำรอภนัยแลผู้ว" บมันททึกตรงนรีรกห็เปห็นเรพที่องเดรียวกมับ
ในลซูกา 5:18-26 ทรีที่เลขาถทึงชายคนนมัรนทรีที่ถซูกหยขอนลงมาทางหลมังคา ใหข้เราสมังเกตวขาหลมักเกณฑตทรีที่
ททาใหข้พระเยซซูทรงรมักษาชายคนนมัรนใหข้หายกห็คพอความเชพที่อของพวกเขา ในกรณรีสขวนใหญขของการ
รมักษาโรคของพระเยซซูนมัรน ยขอมมรีความเชพที่อเขข้ามาเกรีที่ยวขข้องดข้วยเสมอ ดซู มมัทธริว 8:10, 26, 9:22,29 
เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูมริไดข้ทรงรมักษาชายคนนมัรนในทมันทรี แตขพระองคตทรงอภมัยโทษบาป
เขา (คทาทรีที่แปลวขา อนัมพลำต (พาราลถูทริคอส) เปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ paralytic ไมขวขาจะในกรณรี
ใด ชายคนนรีรกห็นขาจะเปห็นอมัมพาต)

มธ 9:3 การตขอตข้านทรีที่เกริดขทึรนกมับการรมับใชข้ของพระเยซซูกห็เรริที่มปรากฏ ดซเถริด พวกธร
รมลำจลำรยศ์บลำงคนคริดในใจวต่ลำ "คนนนนี้พซดหมริริ่นประมลำท” เราควรหมายเหตรุวขาการตขอตข้านดมังกลขาวมรี
รากเหงข้ามาจาก ‘ชรุมชนคนเครขงศาสนา’ บขอยครมัร งการตขอตข้านทรีที่รรุนแรงทรีที่สรุดทรีที่เกริดกมับความเชพที่อ
แบบครริสเตรียนทรีที่เชพที่อพระคมัมภรีรตนมัรนกห็มาจากพวกนมักศาสนา คทาทรีที่แปลวขา พวกธรรมลำจลำรยศ์ (กราม
มาเทะอถูส) หมายถทึง คนทรีที่มรีความรซูข้ในบมัญญมัตริของโมเสสและในขข้อเขรียนอมันบรริสรุทธริธ  ซทึที่งเปห็นผซูข้
ตรีความหรพอครซูสอนบมัญญมัตรินมัรน พวกธรรมาจารยตคอยสทารวจคทาถามซมับซข้อนตขางๆของพระราช
บมัญญมัตริและใสขความเหห็นเพริที่มเตริมรวมถทึงการตรีความของรมับบรีหลายคนเพพที่อไขความหมายและ
ขอบเขตของพระราชบมัญญมัตริ ในการททาเชขนนมัรน จรริงๆแลข้วพวกเขากห็ททาใหข้พระราชบมัญญมัตริ
คลรุมเครพออมันสขงผลเสรียตขอศาสนายริว เพราะเหตรุทรีที่คทาแนะนทาของกลรุขมคนทรีที่เชรีที่ยวชาญในบมัญญมัตริเปห็น
ทรีที่ตข้องการในการสทารวจและแกข้ไขคทาถามยากๆ พวกเขาจทึงไดข้เขข้าอยซู ขในสภาซานเฮดรริน บขอยครมัร ง
พวกเขาถซูกกลขาวถทึงวขามรีสขวนเกรีที่ยวขข้องกมับพวกปรุโรหริตและพวกรมับบรี อมันทรีที่จรริงแลข้ว ศาสนายริวแบ
บรมับบรีในปมัจจรุบมันกห็มรีรากเหงข้าอยซูขในการตรีความและวริธรีปฏริบมัตริตขางๆของพวกธรรมาจารยตสมมัย
โบราณ คนเหลขานรีร ยมังเปห็นนมักคมัดลอกสทาเนาพระราชบมัญญมัตริแบบมพออาชรีพดข้วย พวกเขาจทึงไดข้ชพที่อวขา
เปห็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในเรพที่องพระราชบมัญญมัตริ



มธ 9:4-6 เบาะแสทรีที่มรีนทร าหนมักซทึที่งบขงชรีรถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระครริสตตถซูกพบตรง
นรีร  ฝต่ลำยพระเยซซทรงทรลำบควลำมคริดของเขลำจถึงตรนัสวต่ลำ "เหตธไฉนทต่ลำนทนันี้งหลลำยคริดชนัริ่วอยซต่ในใจเลต่ลำ 
พระองคตทรงทราบความคริดของพวกเขา ดซู 2 พงศาวดาร 6:30 พระเยซซูทรงถามตขอไปวขา 5 ทนริ่จะวต่ลำ
`บลำปของเจผู้ลำไดผู้รนับกลำรอภนัยแลผู้ว' หรสือจะวต่ลำ `จงลธกขถึนี้นเดรินไปเถริด' นนันี้น ขผู้ลำงไหนจะงต่ลำยกวต่ลำกนัน 

6 แตต่เพสืริ่อทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะไดผู้รซผู้วต่ลำ บ ธตรมนธษยศ์มนสริทธริอลลำนลำจในโลกทนริ่จะโปรดยกควลำมผริดบลำป
ไดผู้" (พระองคศ์จถึงตรนัสสนัริ่งคนอนัมพลำตวต่ลำ) "จงลธกขถึนี้นยกทนริ่นอนกลนับไปบผู้ลำนเถริด" องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า
ทรงททาใหข้พวกวริจารณตพระองคตเปห็นฝขายตมัรงรมับ เพราะวขาการยกโทษบาปและการรมักษาโรคนมัรนเปห็น
มาจากพระเจข้าทมัรงคซูข ดมังนมัรน เพพที่อรมับรองสริทธริอทานาจแบบพระเจข้าของพระองคต พระองคตจทึงไมขเพรียง
ยกโทษชายผซูข้นรีร เทขานมัรน แตขยมังทรงรมักษาเขาใหข้หายสนริทดข้วย

ใหข้เราสมังเกตคทาวขา “บรุตรมนรุษยต” ทรีที่พระเยซซูทรงใชข้เรรียกตมัวพระองคตเองประมาณแปดสริบ
ครมัร งในพระคมัมภรีรตใหมข มมันสพที่อถทึงความเปห็นมนรุษยตของพระองคตเหมพอนกมับคทาวขา “บรุตรของดาวริด” 
เปห็นคทาทรีที่สพที่อถทึงความเปห็นเชพรอสายกษมัตรริยตของพระองคต และชพที่อ “พระบรุตรของพระเจข้า” กห็เผยใหข้
เหห็นถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระองคต

มธ 9:7-8 มรีการพซูดถทึงบข้านของพระเยซซูตรงนรีร  เขลำจถึงลธกขถึนี้นไปบผู้ลำนของตน เหห็นไดข้ชมัด
วขาเมพที่ออยซูขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุมหรพอใกลข้เมพองนรีร  มรีบข้านหนทึที่งใหข้พระเยซซูพมักเสมอ เชพที่อกมันวขาเปโตรมรี
ญาตริอยซูขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม บางทรีเพราะเปโตรมรีคนรซูข้จมักเชขนนรีร  พระเยซซูจทึงทรงมรีบข้านไวข้พมักอาศมัย
ในยามจทาเปห็น อยขางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชมัดทมั ที่วกริตตริครุณทมัรงสรีที่เลขมวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงใชข้เวลานานนมักใน
เมพองคาเปอรนาอรุม

มมัทธริวจทึงยข้อนกลมับมาพซูดถทึงการรมักษาชายทรีที่เปห็นอมัมพาตคนนมัรนใหข้หาย 8 เมสืริ่อประชลำชน
เปป็นอนันมลำกเหป็นดนังนนันี้น เขลำกป็อนัศจรรยศ์ใจ แลผู้วพลำกนันสรรเสรริญพระเจผู้ลำ ผซผู้ไดผู้ทรงประทลำนสริทธริ
อลลำนลำจเชต่นนนันี้นแกต่มนธษยศ์ ชายทรีที่เปห็นอมัมพาตคนนรีรกห็ยกแครขของตนกลมับบข้านไป มมันขมัดแยข้งก มันตรงทรีที่
บรรดาสามมัญชนตขางฟมังและเฝข้าสมังเกตพระองคตโดยไมขวริพากษตวริจารณต โดยสรรเสรริญพระเจข้า
สทาหรมับการรมับใชข้ของพระองคต อยขางไรกห็ตาม พวกนมักศาสนาในสมมัยนมัรนกห็ตขอตข้านพระองคตอยขาง
ไมขลดละ นมัที่นนขาจะททาใหข้เราเขข้าใจมากขทึรนเกรีที่ยวกมับโลกของ ‘ศาสนาแบบเปห็นอาชรีพ’



มธ 9:9 รมัฐบาลโรมมรีสทานมักงานเกห็บภาษรีประจทาแควข้นอยซูขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม ตมัรง
อยซูขตรงทางแยกของถนนทรีที่มรีการคข้าคมับคมั ที่ง กรมสรรพากรของโรมกห็มรุขงมมั ที่นทรีที่จะขซูดรรีดใหข้ไดข้ทรุกเช
เขลทรีที่มมันททาไดข้ ครนันี้นพระเยซซเสดป็จเลยทนริ่นนัริ่นไป กป็ทอดพระเนตรเหป็นชลำยคนหนถึริ่งชสืริ่อมนัทธริวนนัริ่งอยซต่ทนริ่
ดต่ลำนเกป็บภลำษน จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงตลำมเรลำมลำเถริด" เขลำกป็ลธกขถึนี้นตลำมพระองคศ์ไป คทาทรีที่แปลวขา ดต่ลำน
เกป็บภลำษน (เทะโลนทออน) หมายถทึงดขานเกห็บคขาผขานทาง หรพอสทานมักงานทข้องถริที่นของกรมสรรพากร 
เหห็นไดข้ชมัดวขามมัทธริวเปห็นคนเกห็บภาษรี ถทึงแมข้วขาจรริงๆแลข้วเขาจะเปห็นยริวกห็ตาม พระคมัมภรีรตไมขไดข้บอก
อะไรเราเลยเกรีที่ยวกมับสภาพจริตวริญญาณของเขาหรพอการกลมับใจรมับเชพที่อของเขา แตขพระเยซซูยขอมทรง
ทราบจริตใจของเขา เพราะประทมับอยซู ขในเมพองคาเปอรนาอรุมในขณะนมัรน พระเยซซูจทึงอาจทรงรซูข้จมัก
เขากห็ไดข้ ถทึงแมข้รซูข้จมักเพรียงผริวเผรินกห็ตาม มาระโกและลซูกาเรรียกเขาวขาเลวรีและในฐานะคนเกห็บภาษรี 
(ตมัวแทนสรรพากรทรีที่ททางานใหข้กมับรมัฐบาลโรม)

พวกคนเกห็บภาษรีขทึรนชพที่อในเรพที่องการรมับสรินบน ถทึงแมข้วขามมัทธริวไมขไดข้ถซูกหาวขารมับสรินบน แตข
พระเยซซูกห็ทรงเรรียกผซูข้ทรีที่มรีภซูมริหลมังนขาสงสมัย บทเรรียนกห็คพอวขา พระเจข้าทรงสามารถใชข้การใครกห็ไดข้ใน
การรมับใชข้ของพระองคต การทรงเรรียกของพระองคตทรีที่มรีถทึงมมัทธริวนมัรนเรรียบงขาย “จงตามเรามาเถริด” 
การทรงเรรียกแบบเดรียวกมันนรีรกห็มรีมาถทึงสาวกคนอพที่นๆของพระเยซซูและเปห็นแกขนแทข้ของการเปห็น
สาวก มมัทธริวจทึง “ลรุกขทึรนตามพระองคตไป” เหห็นไดข้ชมัดวขาเขาลรุกขทึรนและเลริกอาชรีพทรีที่ททาเงรินใหข้แกขเขา
เพพที่อตริดตามพระเยซซู นรีที่จทึงสพที่อและไมขไดข้มรีบรรยายถทึงการทรีที่มมัทธริวเชพที่อพระเยซซู นมั ที่นอาจเกริดจากการทรีที่
กขอนหนข้านรีร เขาไดข้ยรินพระเยซซูสอนและเทศนาในชรุมชนนมัรนและไดข้เหห็นการอมัศจรรยตตขางๆของ
พระองคต

มธ 9:10-13 ตต่อมลำเมสืริ่อพระเยซซเอนพระกลำยลงเสวยอยซต่ในเรสือน ดซเถริด มนคนเกป็บภลำษนและ
คนบลำปอสืริ่นๆหลลำยคนเขผู้ลำมลำเอนกลำยลงรต่วมสลลำรนับกนับพระองคศ์และกนับพวกสลำวกของพระองคศ์ 
11 เมสืริ่อพวกฟลำรริสนเหป็นแลผู้ว กป็กลต่ลำวแกต่พวกสลำวกของพระองคศ์วต่ลำ "ทลลำไมอลำจลำรยศ์ของทต่ลำนจถึงรนับ
ประทลำนอลำหลำรรต่วมกนับคนเกป็บภลำษนและคนบลำปเลต่ลำ" 12 เมสืริ่อพระเยซซทรงไดผู้ยรินเชต่นนนันี้นจถึงตรนัสกนับ
พวกเขลำวต่ลำ "คนปกตริไมต่ตผู้องกลำรหมอ แตต่คนเจป็บปต่วยตผู้องกลำรหมอ อรีกครมัร งทรีที่ฝซูงคนทรีที่เปห็นนมัก
ศาสนาในสมมัยนมัรนวริพากษตวริจารณตพระเยซซูทรีที่ไปสรุงสริงกมับผซูข้ทรีที่ไดข้ชพที่อวขาเปห็นคนบาป คทาตอบของ



พระองคตนมัรนทมัรงเรรียบงขายและลทึกซทึร ง หมอนมัรนมรีไวข้สทาหรมับคนปขวยมริใชขคนทรีที่แขห็งแรงดรี พระองคตมริไดข้
เสดห็จมานทาวริญญาณคนทรีที่ชอบธรรมแตขมาเรรียกคนบาปใหข้กลมับใจเสรียใหมข

คทาทรีที่แปลวขา คนเกป็บภลำษน (เทะโลเนส) หมายถทึง พวกคนเกห็บภาษรีทรีที่ททางานใหข้กมับโรมซทึที่ง
มมัทธริวกห็เปห็นหนทึที่งในนมัรน คนพวกนรีร เปห็นยริวทรีที่ตกลงททางานใหข้กมับรมัฐบาลโรมซทึที่งเปห็นทรีที่เกลรียดชมังเพพที่อ
เกห็บภาษรีใหข้กมับคนโรม พวกเขาจทึงมรีหนข้าทรีที่เกห็บภาษรีใหข้ไดข้ตามอมัตราทรีที่ก ทาหนดโดยใชข้วริธรีใดกห็ไดข้ ภาษรี
สขวนเกรินทรีที่พวกเขาขซูดรรีดมาไดข้จทึงตกเปห็นของพวกเขา พวกเขาจทึงเปห็นทรีที่รซูข้จมักในเรพที่องความโหด 
ความโลภ และการหลอกลวง นอกจากนรีรพวกเขายมังไดข้รมับการหนรุนหลมังจากโรมดข้วย ดมังนมัรน คน
เกห็บภาษรีเหลขานรีร จทึงเปห็นทรีที่เกลรียดชมังในหมซูขเพพที่อนรขวมชาตริของตน

ไมขมรีการเอขยถทึงวขาบข้านทรีที่พระเยซซูทรงรมับประทานอาหารกมับพวกคนเกห็บภาษรีและ ‘พวกคน
บาป’ อพที่นๆนมัรนเปห็นบข้านใคร อยขางไรกห็ตาม ในบมันททึกของลซูกา กห็มรีบอกไวข้วขาเปห็นบข้านของเลวรี (ขอ
งมมัทธริว)

เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูทรงยกขข้อความจากโฮเชยา 6:6 13 ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงไปเรนยนรซผู้ควลำม
หมลำยของขผู้อควลำมทนริ่วต่ลำ `เรลำประสงคศ์ควลำมเมตตลำ ไมต่ประสงคศ์เครสืริ่องสนัตวบซชลำ' ดผู้วยวต่ลำเรลำมริไดผู้มลำ
เพสืริ่อจะเรนยกคนชอบธรรม แตต่มลำเรนยกคนบลำปใหผู้กลนับใจเสนยใหมต่” ดข้วยการประชดประชมันทรีที่
แทงใจดทาพวกเขา พระองคตทรงบอกใหข้พวกคนชอบตริไปเรรียนรซูข้ว ขาขข้อนมัรนหมายความวขาอะไร คทา
พซูดทรีที่ยกมา “เราประสงคตความเมตตา ไมขประสงคตเครพที่องสมัตวบซูชา” สพที่อความหมายชมัดเจนถทึงการทรีที่
พระเจข้าทรงสนพระทมัยในการเปห็นคนมรีใจเมตตามากกวขาการมรุขงเนข้นตมัวอมักษรของพระราชบมัญญมัตริ
(เครพที่องสมัตวบซูชา) พระเยซซูมริไดข้ทรงฝขาฝพนความซพที่อตรงของพระวจนะของพระเจข้าแตขอยขางใด แตข
พระองคตทรงแสดงใหข้เหห็นวขาในงานของพระเจข้านมัรนกห็มรีลทาดมับความสทาคมัญกขอนหลมัง (ความเมตตา
มากขอนเครพที่องสมัตวบซูชา) การทรีที่พระองคตไปยรุขงเกรีที่ยวกมับพวกคนบาปนนมัรนไมขไดข้เปห็นการฝขาฝพนหลมัก
การเรพที่องการแยกออกแตขอยขางใดเพราะวขาแรงจซูงใจของพระองคตกห็คพอ การแสวงหาทรีที่จะนทา
วริญญาณพวกเขาดข้วยขขาวประเสรริฐ

ไมขตข้องสงสมัยเลยวขามรีการเสรียดสรีแฝงอยซูขในการทรีที่พระองคตตรมัสถทึงคนชอบธรรม พวกฟารริสรี
ทรีที่ตทาหนริพระเยซซูนมัรนคริดวขาตมัวเองเปห็นคนชอบธรรมเพราะวขาพวกเขาคริดวขาตมัวเองรมักษาขข้อปลรีกยขอย
ของประเพณรีรมับบรีทมัรง 613 ขข้อไดข้หมด พระเยซซูทรงบอกพวกเขาดข้วยนทราเสรียงประชดวขาพระองคต



มริไดข้เสดห็จมาเพพที่อเรรียก ‘คนชอบธรรม’ คนเหลขานมัรนทรีที่จะยอมรมับวขาตมัวเองเปห็นคนบาปตขางหากทรีที่
เปห็นผซูข้ทรีที่จะกลมับใจใหมข กขอนทรีที่คนๆหนทึที่งจะไดข้รมับความรอด เขาตข้องยอมรมับความบาปของตนและ
การทรีที่เขาตข้องการพระผซูข้ชขวยใหข้รอด พวกฟารริสรีในความเยขอหยริที่งในความชอบธรรมของตนกห็ไมข
ยอมททาเชขนนมัรน พวกเขาจทึงไมขมรีสริทธริธ ทรีที่จะไดข้รมับพระเมตตาและความรอดของพระเจข้า

มธ 9:14-15 ในขข้อนรีรพวกสาวกของยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาไดข้มาหาพระเยซซูและอยากรซูข้วขา
ททาไมพวกสาวกของพระเยซซูจทึงมริไดข้ระมมัดระวมังเกรีที่ยวกมับการอดอาหารแบบยริว แลผู้วพวกสลำวกของ
ยอหศ์นมลำหลำพระองคศ์ทซลวต่ลำ "เหตธไฉนพวกขผู้ลำพระองคศ์และพวกฟลำรริสนถสืออดอลำหลำรบต่อยๆ แตต่พวก
สลำวกของพระองคศ์ไมต่ถสืออดอลำหลำร” เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกสาวกของยอหตนกห็หลงตริดกมับวรินมัยของคน
สมมัยนมัรนในการอดอาหารเพพที่อใหข้คนเหห็น พวกฟารริสรีททาเชขนนมัรนเหมพอนกมับทรีที่พวกเอซเซนกระททา 
พวกสาวกของพระเยซซูมริไดข้กระททาเพราะวขาพระอาจารยตของพวกเขามริไดข้ทรงกระททา

คทาตอบของพระเยซซูอข้างอริงถทึงการถพอก ทาเนริดของครริสตจมักรซทึที่งยมังไมขถซูกเปริดเผย 15 พระเยซซ
จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "สหลำยของเจผู้ลำบต่ลำวเปป็นทธกขศ์โศกเศรผู้ลำเมสืริ่อเจผู้ลำบต่ลำวยนังอยซต่กนับเขลำไดผู้หรสือ แตต่วนันนนันี้น
จะมลำถถึงเมสืริ่อเจผู้ลำบต่ลำวจะตผู้องจลำกเขลำไป เมสืริ่อนนันี้นเขลำจะถสืออดอลำหลำร

พระเยซซูตรมัสในเชริงของงานแตขงงาน (การสมรสในอนาคตของพระเมษโปดกกมับครริสต
จมักร) ซทึที่งยขอมเปห็นชขวงเวลาแหขงการชพที่นชมยรินดรีและไมขใชขเวลาของการอดอาหาร อยขางไรกห็ตาม
พระองคตกห็ตรมัสวขาวมันนมัรนกทาลมังจะมาเมพที่อเจข้าบขาว (พระครริสตต) จะถซูกพรากไปจากพวกสาวกและเมพที่อ
ถทึงตอนนมัรนพวกเขากห็จะอดอาหาร แนขนอนทรีที่พวกเขาอดอาหารในชขวงเวลาหลมังจากการ
สริรนพระชนมตและการเสดห็จกลมับสซูขสวรรคตขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า ในตอนนมัรนพวกสาวกโศกเศรข้าทรีที่
พระองคตทรงสริรนพระชนมต แมข้หลมังจากการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตและการเสดห็จกลมับสซูข
สวรรคต พวกสาวกกห็เผชริญกมับการขขมเหงอยขางหนมัก ในตอนนมัรนเองพวกเขาจทึงเรรียนรซูข้ทรีที่จะอดอาหาร
ในยามทรีที่พระองคตไมขอยซูขแลข้ว ดซู กริจการ 13:2-3 และ 14:23 (การอดอาหารในพระคมัมภรีรตเปห็นวริธรีหนทึที่ง
ในการถขอมจริตถขอมใจตมัวเองตขอพระพมักตรตพระเจข้าในยามทรีที่มรีปมัญหาและมรีการอธริษฐานอยขางหนมัก)
ตรงนรีรพระเยซซูเรริที่มตรมัสถทึงขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขายรุคใหมข กายวริญญาณใหมข (ครริสตจมักร) และเหตรุการณต
ใหมข (การสริรนพระชนมตและการเสดห็จขทึรนสซูขสวรรคตของพระองคต) ก ทาลมังใกลข้เขข้ามา



มธ 9:16-17 ในบรริบทเดรียวกมันนรีร  พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมาหนทึที่งทรีที่วขาของใหมขและ
แตกตขางไมขอาจใสขเพริที่มเขข้ากมับของเกขาไดข้ ไมต่มนผซผู้ใดเอลำทต่อนผผู้ลำทอใหมต่มลำปะเสสืนี้อเกต่ลำ เพรลำะวต่ลำผผู้ลำทนริ่ปะ
เขผู้ลำนนันี้น เมสืริ่อหดจะทลลำใหผู้เสสืนี้อเกต่ลำขลำดกวผู้ลำงออกไปอนก 17 และไมต่มนผซผู้ใดเอลำนลนี้ลำองธต่นใหมต่มลำใสต่ในถธง
หนนังเกต่ลำ ถผู้ลำทลลำอยต่ลำงนนันี้นถธงหนนังจะขลำด นลนี้ลำองธต่นจะรนัริ่ว ทนันี้งถธงหนนังกป็จะเสนยไปดผู้วย แตต่เขลำยต่อมเอลำนลนี้ลำ
องธต่นใหมต่ใสต่ในถธงหนนังใหมต่ แลผู้วทนันี้งสองอยต่ลำงกป็อยซต่ดนดผู้วยกนันไดผู้"พระองคตตรมัสถทึงการทรีที่ผข้าชริรนใหมข
ปกตริแลข้วกห็ไมขไดข้ถซูกเอาไปแปะเขข้ากมับเสพรอผข้าตมัวเกขา และนทราองรุขนใหมขกห็ไมขไดข้ถซูกไปใสขไวข้ในถรุงหนมัง
เกขาทรีที่ผขานการใชข้งานมาหนมักแลข้ว ในกรณรีของผข้าขนสมัตวตหรพอผข้าปขานนมัรน มมันกห็จะหด การเยห็บผข้า
ใหมขทรีที่ไมขหดเพพที่อปะเสพรอผข้าตมัวเกขากห็มรีแตขจะททาใหข้รอยขาดเดริมนมัรนยริที่งแยขกวขาเดริม พอเอาไปซมัก ผข้า
ใหมขนมัรนกห็จะหดตมัวและดทึงรอยขาดใหข้ถขางมากกวขาเดริม

ในกรณรีของถรุงหนมัง หนมังสมัตวตกห็ถซูกนทามาเยห็บเขข้าดข้วยกมันเพพที่อใชข้บรรจรุนทร าองรุขนใหมขใน
ภาชนะทรีที่คลข้ายขวด นทราองรุขนใหมขหากถซูกปลขอยใหข้เกริดการหมมัก กห็จะปลขอยแกบ๊สออกมาซทึที่งจะททาใหข้
ถรุงหนมังเกขาทรีที่แหข้งเกริดรอยแตกและแยกออกจากกมัน แตขนทร าองรุขนสดกห็ถซูกใสขไวข้ในถรุงหนมังใหมข อมัน
เปห็นการรมักษาไวข้ทมัรงนทร าองรุขนและ ‘ถรุงหนมัง’

ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาการประยรุกตตใชข้อรุปมานรีรกห็คพอ การทรีที่ครริสตจมักรทรีที่จะมานมัรนจะเปห็นกลรุขม
คนใหมขทรีที่แตกตขางอยขางสริรนเชริงจากพมันธสมัญญาในพระคมัมภรีรตเดริมทรีที่ทรงกระททาก มับชนชาตริอริสราเอล
พระเจข้ามริไดข้ทรงเทครริสตจมักรลงไปในภาชนะเกขาแหขงอริสราเอล และพระองคตกห็มริไดข้ทรงเยห็บมมันเขข้า
กมับผข้าเกขาแหขงพมันธสมัญญานมัรนทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททากมับอริสราเอลดข้วย บรริบทของขข้อ 15 กห็
สนมับสนรุนแนวคริดเรพที่องเจข้าสาวทรีที่เปห็นกลรุขมคนฝขายวริญญาณใหมข นมัที่นคพอ ครริสตจมักร

นรีที่เปห็นการบขงชรีรทรีที่ชมัดเจนวขาครริสตจมักรนมัรนแตกตขางจากอริสราเอล ตรงขข้ามกมับศาสนศาสตรต
เชริงพมันธสมัญญาและศาสนศาสตรตเชริงปฏริรซูป ครริสตจมักรมริไดข้เปห็นความตขอเนพที่องหรพอ ‘ตมัวแปร’ ของ
อริสราเอล แตขมมันกห็ไมขไดข้แตกตขางไปอยขางสริรนเชริง อริสราเอลและพมันธสมัญญาทรีที่พระเจข้าไดข้ทรง
กระททากมับมมันยมังมรีอยซูขเหมพอนเดริม แตขครริสตจมักรกห็อยซูขอยขางเปห็นเอกเทศและเครียงคซูขไปกมับอริสราเอล

มธ 9:18-19 เมสืริ่อพระองคศ์กลลำลนังตรนัสคลลำเหลต่ลำนนนี้แกต่เขลำนนันี้น ดซเถริด มนขธนนลำงคนหนถึริ่งมลำ
นมนัสกลำรพระองคศ์แลผู้วทซลวต่ลำ "ลซกสลำวของขผู้ลำพระองคศ์พถึริ่งตลำย ขอพระองคศ์เสดป็จไปวลำงพระหนัตถศ์



ของพระองคศ์บนตนัวเขลำ แลผู้วเขลำจะฟสืนี้นขถึนี้นอนก" เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพระเยซซูทรงยอมรมับการ
นมมัสการของเขาซทึที่งสพที่อถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระองคต ชายคนนรีรทซูลพระเยซซูวขาลซูกสาวของเขา
นมัรนพทึที่งตาย ใหข้เราสมังเกตความเชพที่อของชายผซูข้นรีร  “แตขขอพระองคตเสดห็จไปวางพระหมัตถตของพระองคต
บนตมัวเขา แลข้วเขาจะฟพร นขทึรนอรีก” ในแตขละกรณรีในบทนรีร  พระเยซซูทรงรมักษาโรคเมพที่อผซูข้คนวางใจ
พระองคต ดข้วยเหตรุนรีร  19 ฝต่ลำยพระเยซซจถึงทรงลธกขถึนี้นเสดป็จตลำมเขลำไป และพวกสลำวกของพระองคศ์
กป็ตลำมไปดผู้วย เหตรุการณตนรีร ยมังเกริดขทึรนในหรพอแถวๆเมพองคาเปอรนาอรุมอยซู ข

มธ 9:20-22 ขณะเดรียวกมัน พระเยซซูกห็ทรงถซูกขมัดจมังหวะโดยผซูข้หญริงคนหนทึที่งซทึที่งเหห็นไดข้ชมัด
วขามรีปมัญหาสรุขภาพขมัรนรรุนแรงมาสริบสองปรีแลข้ว แตขนางมรีความเชพที่อวขาหากนางไดข้เพรียงแตะตข้อง
เสพรอผข้าของพระเยซซู นางกห็จะหายโรค ดซเถริด มนผซผู้หญริงคนหนถึริ่งเปป็นโรคตกเลสือดไดผู้สริบสองปนมลำแลผู้ว
แอบมลำขผู้ลำงหลนัง ถซกตผู้องชลำยฉลองพระองคศ์ 21 เพรลำะนลำงคริดในใจวต่ลำ "ถผู้ลำเรลำไดผู้แตะตผู้องฉลอง
พระองคศ์เทต่ลำนนันี้น เรลำกป็จะหลำยโรค"

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาเสพรอผข้าของพระเยซซูนมัรนมริไดข้มรีฤทธริธ เดชอะไร แตขเพราะทรงรซูข้วขากทาลมัง
เกริดอะไรขทึรน พระเยซซูจทึงทรงหมันไปและรมักษานางใหข้หาย 22 ฝต่ลำยพระเยซซทรงเหลนยวหลนังทอด
พระเนตรเหป็นนลำงจถึงตรนัสวต่ลำ "ลซกสลำวเออ๋ย จงชสืริ่นใจเถริด ควลำมเชสืริ่อของเจผู้ลำทลลำใหผู้เจผู้ลำหลำยเปป็นปกตริ" 
นนับตนันี้งแตต่เวลลำนนันี้น ผซผู้หญริงนนันี้นกป็หลำยปต่วยเปป็นปกตริ คทาทรีที่แปลวขา หลำยปต่วยเปป็นปกตริ (โสโซ) เปห็นคทาทรีที่
มมักแปลเปห็น ‘ไดข้รมับความรอด’ เหห็นไดข้ชมัดวขา พระเยซซูมริไดข้เพรียงรมักษารขางกายของนางเทขานมัรน แตขยมัง
ทรงชขวยนางใหข้รอดไปพรข้อมๆกมันดข้วย ใหข้เราสมังเกตอรีกครมัร งวขามมันเปห็นเพราะความเชพที่อของหญริง
คนนรีรทรีที่ททาใหข้นางไดข้รมับการชขวยใหข้พข้นทมัรงฝขายรขางกายและฝขายวริญญาณ ความเชพที่อจทึงเปห็นสริที่งทรีที่
กระตรุข้นใหข้พระเจข้าทรงกระททาสขวนของพระองคต

มธ 9:23-26 หลมังจากนมัรนพระเยซซูกห็ทรงมาถทึงทรีที่บข้านของขรุนนางคนนรีร ในทรีที่สรุดและเหห็น
ธรรมเนรียมการครทที่าครวญโศกเศรข้าแบบชาวตะวมันออกกลางก ทาลมังเกริดขทึรนอยซูข ครนันี้นพระเยซซเสดป็จ
เขผู้ลำไปในเรสือนของขธนนลำงนนันี้น ทอดพระเนตรเหป็นพวกเปต่ลำปนริ่และคนเปป็นอนันมลำกชธลมธนกนันอยซต่ บาง
คนกห็รข้องไหข้ดข้วยความเศรข้าโศก บข้างกห็ครทที่าครวญ และบข้างกห็ททาเสรียงชรุลมรุนวรุขนวาย คทาทรีที่แปลวขา พวก



เปต่ลำปนริ่ (เอาเลเทส) มรีความหมายตรงตมัววขา ‘คนเลขนขลรุขย’ จะกลขาวไปแลข้วนรีที่กห็หมายถทึง พวกนมัก
ดนตรรี ซทึที่งสพที่อวขาพวกเขาอาจเปห็นพวกมพออาชรีพดข้วย

เมพที่อพระเยซซูทรงสมัที่งใหข้พวกเขาถอยไป 24 พระองคศ์จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงถอยออกไปเถริด 
ดผู้วยวต่ลำเดป็กหญริงคนนนนี้ยนังไมต่ตลำย เปป็นแตต่นอนหลนับอยซต่" เขลำกป็พลำกนันหนัวเรลำะเยลำะพระองคศ์ ความ
หมายของประโยคหลมังนรีรกห็คพอ พวกเขาหมัวเราะพระองคตอยขางดซูถซูกดซูแคลน พวกคนไมขเชพที่อกห็มมักเยข้ย
หยมันและดซูถซูกคนทรีที่เชพที่อวขาพระเจข้าทรงสามารถเขข้ามาแทรกแซงไดข้อยขางอมัศจรรยต อยขางไรกห็ตาม 

25 แตต่เมสืริ่อทรงขนับฝซงคนออกไปแลผู้ว พระองคศ์ไดผู้เสดป็จเขผู้ลำไปจนับมสือเดป็กหญริง และเดป็กหญริงนนันี้นกป็ลธก
ขถึนี้น เพราะความเชพที่อทรีที่ไมขลดละของผซูข้เปห็นพขอ พระเยซซูจทึงทรงชรุบเดห็กสาวฟพร นคพนชรีพ นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่
เราเหห็นถทึงหลมักการแหขงความเชพที่อ ชายคนนรีรดข้วยความสริรนหวมังทรีที่จะเหห็นลซูกสาวของตนไดข้รมับการ
รมักษา เขาจทึงททาสรุดความสามารถ เขาฝากลซูกสาวไวข้ใหข้พระเยซซูทรงดซูแล พขอทรีที่เปห็นทรุกขตจทึงไมขตข้อง
แบกรมับปมัญหานรีรอรีกตขอไป บมัดนรีรมมันเปห็นปมัญหาทรีที่พระเยซซูจะทรงจมัดการแลข้ว ชายคนนรีร ไดข้ละความ
กระวนกระวายทรุกอยขางไวข้กมับพระองคต ดข้วยความเชพที่อทรีที่ไมขสลมับซมับซข้อน เขาทซูลขอใหข้พระเยซซูทรง
แทรกแซงและรมักษา และพระองคตกห็ทรงกระททาเชขนนมัรนจรริงๆ ดมังนมัรน 26 แลผู้วกริตตริศนัพทศ์นนนี้กป็ลสือไป
ทนัริ่วแควผู้นนนันี้น ดมังนมัรน ชพที่อเสรียงของพระเยซซูจทึงแพรขกระจายไปทมั ที่วแควข้นกาลริลรี

มธ 9:27-31 ครนันี้นพระเยซซเสดป็จไปจลำกทนริ่นนัริ่น กป็มนชลำยตลำบอดสองคนตลำมพระองคศ์มลำ
รผู้องวต่ลำ "บธตรดลำวริดเจผู้ลำขผู้ลำ ขอเมตตลำขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำยเถริด" นขาสนใจตรงทรีที่วขาพวกเขารซูข้จมักเชพรอ
สายของพระเยซซู (“บรุตรดาวริดเจข้าขข้า”) และอาจรซูข้ดข้วยวขาจรริงๆแลข้วพระองคตทรงเปห็นพระเมสสริยาหต 
ดข้วยความเชพที่ออมันเรรียบงขาย พวกเขาทซูลขอพระเมตตาของพระองคต นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่ไมขมรีการเอขย
ถทึงวขาเปห็นบข้านใคร นรีที่อาจเปห็นทรีที่ๆพระเยซซูทรงพทานมักยามอยซู ขทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม 28 และเมสืริ่อ
พระองคศ์เสดป็จเขผู้ลำไปในเรสือน ชลำยตลำบอดทนันี้งสองกป็เขผู้ลำมลำหลำพระองคศ์ ชายตาบอดสองคนนรีรตามพ
ระเยซซูเขข้าไปในบข้านนรีร และพระเยซซูกห็ตรมัสถามพวกเขาดข้วยคทาถามงขายๆวขา "เจผู้ลำเชสืริ่อหรสือวต่ลำ เรลำ
สลำมลำรถจะกระทลลำกลำรนนนี้ไดผู้" คทาตอบของพวกเขากห็เรรียบงขายเชขนกมัน เขลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "เชสืริ่อ 
พระเจผู้ลำขผู้ลำ" ‘เชพที่ออยซูขแลข้ว พระองคตเจข้าขข้า!’



29 แลผู้วพระองคศ์ทรงถซกตผู้องตลำของพวกเขลำตรนัสวต่ลำ "ใหผู้เปป็นไปตลำมควลำมเชสืริ่อของเจผู้ลำเถริด”
เมพที่อพระองคตทรงแตะตข้องตาของพวกเขา พระเยซซูกห็ตรมัสวขา “ใหข้เปห็นไปตามความเชพที่อของเจข้าเถริด” 
นรีที่เปห็นบทเรรียนอมันลทึกซทึร ง เมพที่อเราวางใจพระองคต กห็ไมขมรีอะไรทรีที่เปห็นไปไมขไดข้ ความเชพที่ออมันจรริงแทข้คพอ
กรุญแจ มมันคพอการพทึที่งพาพระองคตอยขางสรุดจริตสรุดใจ ดข้วยเหตรุนรีร  30 แลผู้วตลำของพวกเขลำกป็กลนับเหป็นดน 
พระเยซซไดผู้ทรงกลลำชนับเขลำอยต่ลำงแขป็งขนันวต่ลำ "จงระวนังอยต่ลำใหผู้ผซผู้ใดรซผู้เลย" พระเยซซูทรงเตพอนพวกเขา
อรีกวขาใหข้เกห็บเรพที่องนรีร ไวข้เปห็นความลมับ เหตรุผลทรีที่พระองคตทรงททาเชขนนรีรกห็คพอวขา เมพที่อพริจารณาถทึง
แผนการของเหตรุการณตตขางๆแลข้ว เวลาทรีที่พระองคตจะทรงสทาแดงตมัวเปห็นกษมัตรริยตแหขงอริสราเอลนมัรน
ยมังมาไมขถทึง ดมังนมัรน พระองคตจทึงทรงพยายามเกห็บเรพที่องการอมัศจรรยตตขางๆของพระองคตไวข้เปห็นความ
ลมับอยซูขชมั ที่วคราว แตขนมัที่นกห็ไรข้ผล 31 แตต่เมสืริ่อเขลำไปจลำกทนริ่นนัริ่นแลผู้ว กป็เผยแพรต่กริตตริศนัพทศ์ของพระองคศ์ทนัริ่ว
แควผู้นนนันี้น พวกเขาประกาศไปทมั ที่วแควข้นกาลริลรีวขาผซูข้ใดไดข้รมักษาพวกเขาใหข้หาย พวกเขาตพที่นเตข้นกมับ
สริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททาเพพที่อพวกเขาและพวกเขาจะไมขยอมปริดปากเงรียบ

มธ 9:32-34 ขณะเมสืริ่อพระเยซซและเหลต่ลำสลำวกกลลำลนังเสดป็จออกไปจลำกทนริ่นนัริ่น ดซเถริด มนผซผู้พลำ
คนใบผู้คนหนถึริ่งทนริ่มนผนสริงอยซต่มลำหลำพระองคศ์ ชายคนนรีรพซูดไมขไดข้และอาจหซูหนวกดข้วย ใหข้เราสมังเกตวขา
เขา “มรีผรีสริงอยซูข” คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (ไดมอนริซอไม) มรีความหมายตรงตมัววขา ‘ถซูกผรีสริง’ หรพอตกอยซูขใตข้
การควบครุมของผรี พวกสมรุนของซาตาน ซทึที่งเปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อผรีปรีศาจ คพอวริญญาณชมั ที่วและพวกมมัน
พยายามทรีที่จะเขข้าสริงหรพอควบครุมรขางกาย โดยเฉพาะรขางกายคน บางครมัร งการมรีอยซูขของพวกมมันกห็ถซูก
เขข้าใจผริดวขาเปห็นความเจห็บปขวยทางกายหรพอทางจริต

33 เมสืริ่อทรงขนับผนออกแลผู้วคนใบผู้นนันี้นกป็พซดไดผู้ หมซต่คนกป็อนัศจรรยศ์ใจพซดกนันวต่ลำ "ไมต่เคยเหป็น
กลำรกระทลลำเชต่นนนนี้ในอริสรลำเอลเลย" 34 แตต่พวกฟลำรริสนกลต่ลำววต่ลำ "คนนนนี้ขนับผนออกดผู้วยฤทธริธของนลำยผน”
ใหข้เราสมังเกตวขา ‘นมักศาสนามพออาชรีพ’ พวกนรีรพยายามปมัดทริรงฤทธริธ เดชของพระเจข้าโดยอข้างวขาพระ
เยซซูทรงขมับผรีออกโดยนายผรี (นมัที่นคพอ ซาตาน) พวกเขาไมขเพรียงปฏริเสธทรีที่จะยอมรมับฤทธริธ เดชแบบ
พระเจข้าของพระองคตเทขานมัรน แตขพวกเขายมังพซูดหมริที่นประมาทพระองคตโดยกลขาวหาวขาพระองคตทรง
กระททากริจในนามของซาตานดข้วย พวกละทริรงความจรริง พวกเสรรีนริยม และพวกประเพณรีนริยมมมัก



ดทารงตทาแหนขงของตนโดยมรีจรุดประสงคตแอบแฝงและไมขคขอยยอมรมับรซูข้ฤทธริธ เดชของพระเจข้า พวก
เขาจะพยายามยกเหตรุผลอพที่นมาประกอบเสมอ

มธ 9:35 มมัทธริวสรรุปยขอการรมับใชข้ของพระเยซซูในแควข้นกาลริลรีตรงนรีร  พระเยซซไดผู้
เสดป็จดลลำเนรินไปตลำมนครและหมซต่บผู้ลำนโดยรอบ ทรงสนัริ่งสอนในธรรมศลำลลำของเขลำ ประกลำศขต่ลำว
ประเสรริฐแหต่งอลำณลำจนักรนนันี้น ทรงรนักษลำโรคและควลำมปต่วยไขผู้ทธกอยต่ลำงของพลเมสืองใหผู้หลำย ใหข้เรา
สมังเกตวขาพระเยซซูเสดป็จไป การรมับใชข้ของพระองคตนมัรนเกริดขทึรนเสมอในทรีทๆี่ ชรีวริตทรีที่ขมัดสนอยซูข มรี
หมซูขบข้านและเมพองอยซูขกระจมัดกระจายทมั ที่วเนรินเขาตขางๆของแควข้นกาลริลรี พระเยซซูทรงไปเยพอน
หมซูขบข้านและเมพองเหลขานรีร ใหข้เยอะทรีที่สรุดเทขาทรีที่พระองคตจะทรงททาไดข้ โดยเทศนาสมัที่งสอนในธรรม
ศาลาของพวกเขา ขขาวสารของพระองคตคพอ “ขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักรนมัรน” ซทึที่งไดข้ถซูกกลขาวถทึง
ไปกขอนหนข้านมัรนแลข้ว โดยเฉพาะในคทาเทศนาบนภซูเขา ขขาวนมัรนกห็คพอ “อาณาจมักรสวรรคตมาใกลข้
แลข้ว” เพราะวขาพระบรมมหากษมัตรริยตไดข้เสดห็จมาถทึงแลข้ว (มมัทธริว 10:7) นอกจากนรีรมมันกห็คพอการ
ประกาศแกขอริสราเอลวขาพวกเขาจทาเปห็นตข้องกลมับใจใหมขเพพที่อเตรรียมตมัวสทาหรมับอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน 
ตขอมาในการรมับใชข้ของพระองคต ขขาวสารของพระเยซซูจะเปลรีที่ยนไปเนข้นเรพที่องกางเขน ดซู มมัทธริว 
16:21 อยขางไรกห็ตาม ณ จรุดนรีรขขาวสารของพระองคตยมังคงเปห็นขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักรนมัรนอยซูข

พระเยซซูยมังพยายามทรีที่จะตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของประชาชนทรีที่อยซูขรอบตมัวพระองคต
ตขอไปในการ “รมักษาโรคและความปขวยไขข้ทรุกอยขางของพลเมพองใหข้หาย” การรมับใชข้ของพระองคต
จทึงมรีลมักษณะเปห็นยรุทธศาสตรตในการเสนออาณาจมักรของพระเจข้าในขณะทรีที่ตอบสนองความจทาเปห็น
ตขางๆของคนเหลขานมัรนทรีที่จะมาหาพระองคตโดยความเชพที่อดข้วย

มธ 9:36 มมัทธริวเปลรีที่ยนไปพซูดถทึงปมัจจมัยทรีที่สทาคมัญอรีกประการในการรมับใชข้ของพระองคต
และเมสืริ่อพระองคศ์ทอดพระเนตรเหป็นประชลำชนกป็ทรงสงสลำรเขลำ ดผู้วยเขลำอริดโรยกระจนัดกระจลำยไป
ดธจฝซงแกะไมต่มนผซผู้เลนนี้ยง เราควรหมายเหตรุไวข้วขากขอนทรีที่พระองคตเหห็นความจทาเปห็นตขางๆของผซูข้คนรอบ
ตมัวพระองคต พระองคตกห็เสดป็จไปกขอน หลมักการนมัรนยมังเปห็นจรริงอยซูขจนถทึงทรุกวมันนรีร  เราไมขคขอยมรีภาระ
ใจใหข้กมับผซูข้คนและความจทาเปห็นฝขายวริญญาณของพวกเขาจนกวขาเราไปหาพวกเขา ในการททาเชขน
นมัรน พระองคตจทึงไดข้เหห็นสภาพฝขายวริญญาณทรีที่แทข้จรริงของพวกเขา คนเหลขานรีรก ทาลมังเหนพที่อยลข้าและ



ใกลข้ตายฝขายวริญญาณ นอกจากนรีร  พระองคตยมังทรงเหห็นฝซูงชนทรีที่อยซู ขรอบกายพระองคตเปห็นเหมพอนฝซูง
แกะทรีที่ไมขมรีผซูข้เลรีรยง เราควรหมายเหตรุไวข้วขาถทึงแมข้พระเยซซูทรงทราบดรีถทึงความบาปหนาและใจทรีที่แขห็ง
กระดข้างของผซูข้คนทรีที่อยซูขรอบกายพระองคต แตขพระองคตกห็มรุขงเนข้นทรีที่ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาพวกเขาเปห็นเหมพอน
แกะทรีที่ไมขมรีผซูข้เลรีรยง เราจทึงเหห็นชมัดเจนถทึงพระเมตตาและความกรรุณาปรานรีของพระองคต

มธ 9:37-38 ขณะทรีที่พระเยซซูทรงสทารวจฝซูงชนทรีที่อยซู ขรอบตมัวพระองคต พระองคตกห็ทรง
ประกาศวขา แลผู้วพระองคศ์ตรนัสกนับพวกสลำวกของพระองคศ์วต่ลำ "กลำรเกป็บเกนริ่ยวนนันี้นเปป็นกลำรใหญต่
นนักหนลำ แตต่คนงลำนยนังนผู้อยอยซต่ 38 เหตธฉะนนันี้น พวกทต่ลำนจงอผู้อนวอนพระองคศ์ผซผู้ทรงเปป็นเจผู้ลำของกลำร
เกป็บเกนริ่ยวนนันี้น ใหผู้สต่งคนงลำนมลำในกลำรเกป็บเกนริ่ยวของพระองคศ์" นมัที่นเปห็นความจรริงในขณะนมัรน 
แนขนอนทรีที่มมันยขอมเปห็นความจรริงในวมันนรีรดข้วย งานของพระเจข้าทรีที่ยมังขาดอยซู ขกห็คพอ คนเหลขานมัรนทรีที่ยอม
ไปแสวงหาการเกห็บเกรีที่ยวดวงวริญญาณ

ทางออกสทาหรมับความจทาเปห็นดมังกลขาวกห็คพอ การอธริษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงใชข้คนงานเพริที่ม
เขข้ามาในการเกห็บเกรีที่ยวฝขายวริญญาณของพระองคต ทรีที่นขาสนใจกห็คพอคทาทรีที่แปลวขา อผู้อนวอน (เดะออไม)
อยซูขในรซูปคทาสมัที่ง เราไดข้รมับคทาบมัญชาใหข้อธริษฐานขอใหข้พระองคตผซูข้เปห็นเจข้าของการเกห็บเกรีที่ยวทรงใชข้คน
งานออกไปในการเกห็บเกรีที่ยวของพระองคต เหตรุผลงขายๆกห็สพที่อแลข้ววขาผซูข้แรกทรีที่ควรออกไปกห็คพอตมัวเรา
เอง จากนมัรนเราจทาเปห็นตข้องอธริษฐานตขอไปเพพที่อทรีที่พระเจข้าจะทรงใชข้คนอพที่นออกไปดข้วย นอกจากนรีร  
การเกห็บเกรีที่ยวนมัรนไมขใชขแคขการขข้ามนทราขข้ามทะเลไปประกาศในดรินแดนอพที่นเทขานมัรน ถทึงแมข้วขานมัที่นเปห็น
สขวนหนทึที่งของการเกห็บเกรีที่ยวนมัรนกห็ตาม จรริงๆแลข้วมมันกห็เรริที่มตข้นทรีที่คนทรีที่อยซูขบข้านตรงขข้ามเรา

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 10: บทททที่สริบนมันี้นเปป็นบทททที่นข่าทซที่ง มมัทธริวบมันทซกเกทที่ยวกมับการทรงเรทยก

สาวก/อมัครทถูตสริบสองคน เมชที่อพระเยซถูทรงมอบหมายหนม้าททที่พวกเขาในการรมับใชม้ กป็มทแนวคริดสอง
ประการเกริดขซนี้นตลอดเนชนี้อหาของบทนทนี้ สริที่งททที่ปรากฏชมัดเจนกป็คชอการรมับใชม้ของพวกสาวกในแควม้น
กาลริลท อยข่างไรกป็ตาม นทที่กป็เปป็นภาพททที่แสดงใหม้เหป็นลข่วงหนม้าถซงพวกผถูม้นนาสารททที่จะเททที่ยวประกาศใน
ชข่วงยคุคเจป็ดปทหลมังการรมับขซนี้นและกข่อนการเสดป็จมาครมันี้งททที่สองของพระครริสตตดม้วย บทนทนี้คข่อนขม้างอยถูข่
ในบรริบทของอาณาจมักรนมันี้นและอริสราเอล ขข่าวสารสนาหรมับพวกสาวกในตอนนมันี้น (และอาจในชข่วง
ยคุคเจป็ดปทดม้วย) กป็คชอวข่า อาณาจมักรสวรรคตนมันี้นมาใกลม้แลม้ว



ในเนชนี้อหาสข่วนหลมังของบทนทนี้ พระเยซถูทรงสมัที่งสอนและหนคุนใจพวกสาวกของพระองคตตข่อ
ไปสนาหรมับการรมับใชม้ของพวกเขาททที่จะมา อทกครมันี้งททที่มทการบอกเปป็นนมัยถซงวมันเวลานมันี้นเมชที่อพวกสาวก
ยริว 144,000 คนจะประกาศขข่าวประเสรริฐเรชที่องพระมหากษมัตรริยตนมันี้นและอาณาจมักรนมันี้น พระเยซถูยมัง
ตรมัสถซงการอคุทริศตมัวแบบเตป็มรม้อยและบนาเหนป็จในอนาคตดม้วย

มธ 10:1 เหห็นไดข้ชมัดวขาเรพที่องทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีรอข้างอริงยข้อนกลมับไปยมังการทรงเรรียก
สาวกทมัรงสริบสองคน เมสืริ่อพระองคศ์ทรงเรนยกสลำวกสริบสองคนของพระองคศ์มลำแลผู้ว พระองคศ์กป็
ประทลำนอลลำนลำจใหผู้เขลำขนับผนโสโครกออกไดผู้ และใหผู้รนักษลำโรคและควลำมเจป็บไขผู้ทธกอยต่ลำงใหผู้หลำยไดผู้ 
จากกริตตริครุณเลขมอพที่นๆเราทราบวขาสาวกเหลขานรีร ไดข้รมับการทรงเรรียกจากพระเยซซูกขอนคทาเทศนาบน
ภซูเขา อยขางไรกห็ตาม มมัทธริวกห็ใหข้รายละเอรียดตรงนรีร เกรีที่ยวกมับการทรงเรรียกดมังกลขาว แนวคริดเรพที่องสาวก
กห็คพอ ผซูข้ตริดตามซทึที่งไดข้ฝทึกวรินมัยตมัวเองเพพที่อตริดตามนายของตน องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงประทานสริทธริ
อทานาจในการเปห็นอมัครทซูตใหข้แกขชายทมัรงสริบสองคนนรีร เพพที่อกระททาการอมัศจรรยตตขางๆและประกาศ
ขขาวประเสรริฐ การอมัศจรรยตตขางๆทรีที่ทรงอนรุญาตใหข้พวกเขากระททาไดข้กห็มรีไวข้เพพที่อรมับรองวขาพระเจข้า
ทรงแตขงตมัรงพวกเขา

มธ 10:2-4 ใหข้เราสมังเกตความแตกตขางตรงนรีรกมับขข้อ 1 ทรีที่วขาชายทมัรงสริบสองคนนรีรกห็มรีชพที่อ
วขาอมัครทซูตดข้วย คทาทรีที่แปลวขา อนัครทซต (อาพอสตอลอส) มรีความหมายตรงตมัววขา ‘ผซูข้ทรีที่ถซูกใชข้ไป’   อนัคร
ทซตสริบสองคนนนันี้นมนชสืริ่อดนังนนนี้ คนแรกชสืริ่อซนโมนทนริ่เรนยกวต่ลำเปโตร กนับอนันดรซวศ์นผู้องชลำยของเขลำ ยลำกอบ
บธตรชลำยเศเบดน กนับยอหศ์นนผู้องชลำยของเขลำ 3 ฟนลริปและบลำรโธโลมริว โธมนัสและมนัทธริวคนเกป็บภลำษน 
ยลำกอบบธตรชลำยอนัลเฟอนัส และเลบเบอนัสผซผู้ทนริ่มนชสืริ่ออนกวต่ลำธนัดเดอนัส 4 ซนโมนชลำวคลำนลำอนันและยซดลำสอริส
คลำรริโอทผซผู้ทนริ่ไดผู้ทรยศพระองคศ์นนันี้น คนเหลขานรีรถซูกใชข้ไปพรข้อมกมับสริทธริอทานาจของพระเจข้า อมัครทซูต
แตขละคนไดข้รมับการทรงเลพอกโดยตรงจากองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าเองและไดข้รมับพระราชทานสริทธริ
อทานาจและฤทธริธ เดชจากพระเจข้า ครุณสมบมัตริสรุดทข้ายกห็คพอการทรีที่อมัครทซูตแตขละคนจะไดข้เปห็นประจมักษต
พยานถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต

อมัครทซูตบางคนกห็เปห็นทรีที่รซูข้จมักดรีและถซูกเอขยถทึงทรีที่อพที่นในพระคมัมภรีรตใหมข เชขน เปโตร พรีที่นข้องยาก
อบและยอหตน อมันดรซูวต ฟรีลริป มมัทธริว และโธมมัส ทรีที่ไมขคขอยมรีใครรซูข้จมักคพอ บารตโธโลมริว ยากอบบรุตร



อมัลเฟอมัส (บางครมัร งกห็เปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อยากอบนข้อย) และเลบเบอมัสซทึที่งมรีชพที่อตขอทข้ายวขาธมัดเดอมัส คน
หลมังนรีรกห็เปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อยซูดาสดข้วย ดซู ลซูกา 6:16 และกริจการ 1:13 ซรีโมนชาวคานาอมันกห็เปห็นทรีที่รซูข้จมัก
ในชพที่อซรีโมน เศโลเท ในลซูกา 6:15 สรุดทข้ายยซูดาส อริสคารริโอท (หรพอยซูดาส แหขงเครริโอธ) กห็เปห็น
สาวกคนเดรียวเทขานมัรนทรีที่ไมขไดข้มาจากแควข้นกาลริลรี เครริโอธอยซู ขในแควข้นยซูเดรีย มมัทธริวกลขาวอยขางเปห็น
ลางบอกเหตรุลขวงหนข้าวขายซูดาสคนนรีรคพอ “ผซูข้ทรีที่ไดข้ทรยศพระองคตนมัรน”

มธ 10:5-6 สริบสองคนนนนี้พระเยซซทรงใชผู้ใหผู้ออกไปและสนัริ่งเขลำวต่ลำ "อยต่ลำไปทลำงทนริ่ไปสซต่
พวกตต่ลำงชลำตริ และอยต่ลำเขผู้ลำไปในเมสืองของชลำวสะมลำเรนย 6 แตต่วต่ลำจงไปหลำแกะหลงของวงศศ์วลำน
อริสรลำเอลดนกวต่ลำ คทาทรีที่แปลวขา ใชผู้ใหผู้ออกไป แปลมาจากคทากรริยาของคทาวขา ‘อมัครทซูต’ (อาพอสเทป็ลโล) 
อมัครทซูตเหลขานรีร จทึงถซูกใชข้ไปโดยพระเยซซูครริสตตพรข้อมกมับขขาวสารของพระองคต

กริตตริครุณของลซูกาบมันททึกเหตรุการณตสองครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงใชข้พวกสาวกออกไปประกาศ 
ครมัร งแรกคพอในลซูกา 9 และครมัร งทรีที่สองในลซูกา 10 ทรีที่มรีสาวกเจห็ดสริบคนถซูกใชข้ออกไป เหห็นไดข้ชมัดวขาการ
รมับใชข้ในตอนตข้นของพวกสาวกมรีขทึรนในแควข้นกาลริลรี บมันททึกของมมัทธริวกห็ดซูเหมพอนสอดคลข้องกมับ
บมันททึกในลซูกา 9 ในดข้านหนทึที่งชนชาตริอริสราเอลกห็ททาใจของตมัวเองใหข้แขห็งกระดข้างตขอบรรดาผซูข้
พยากรณตและไมขยอมรมับขขาวสารของพระเจข้าตมัรงแตขสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมเปห็นตข้นมา กระนมัรนในอรีก
ดข้านหนทึที่งแลข้ว พระเยซซูกห็ทรงเหห็นถทึงความจทาเปห็นในหมัวใจของพวกเขา พวกเขาหลงหาย เชขนเดรียว
กมับบรรดาคนบาปในสมมัยนรีร  ทรีที่ถทึงแมข้วขาจะถซูกความบาปททาใหข้ใจแขห็งกระดข้างไป แตขพวกเขากห็ไมข
เขข้าใจจรริงๆถทึงสภาพทรีที่สริรนหวมังของตมัวเอง เราจทึงเหห็นตรงนรีรถทึงพระทมัยอมันนขารมักขององคตพระผซูข้เปห็น
เจข้าของเรา เหห็นไดข้ชมัดวขาพระองคตทรงมรีพระทมัยกรรุณาตขอคนเหลขานมัรนทรีที่หลงหายในความบาปของ
ตน

มธ 10:7 ขขาวสารของพวกเขานมัรนกห็เรรียบงขาย จงไปพลลำงประกลำศพลลำงวต่ลำ 
`อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์มลำใกลผู้แลผู้ว' เหห็นไดข้ชมัดวขานมัที่นเปห็นแกขนแทข้ของขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักร
นมัรน ในบรริบทของสมมัยนมัรน พระมหากษมัตรริยตของพวกยริวไดข้เสดห็จมาถทึงแลข้วและก ทาลมังหยริบยพที่น
โอกาสแกขชนชาตริอริสราเอลทรีที่จะสถาปนาราชอาณาจมักรทรีที่พวกเขารอคอยมานาน มมันมาใกลข้แลข้ว 
มมันเกพอบจะเกริดขทึรนจรริงแลข้ว พวกยริวรอคอยการสถาปนาประเทศของตนขทึรนอรีกครมัร งในฐานะเปห็น



รมัฐอริสระทรีที่มรีสงขาราศรีซทึที่งมมันเคยมรีทขามกลางบรรดาประชาชาตริ นขาเศรข้าทรีที่ชนชาตริอริสราเอลปฏริเสธ
กษมัตรริยตของตนและพลาดอาณาจมักรของพระองคตไป

นรีที่กห็เปห็นภาพทรีที่แสดงใหข้เหห็นถทึงเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขทึรนในยรุคเจห็ดปรีดข้วย เราซทึที่งไดข้เปรรียบตรงทรีที่
มรีพระคมัมภรีรตใหมขฉบมับสมบซูรณต รซูข้วขาเมพที่อยรุคครริสตจมักรสริรนสรุดลงตอนทรีที่ถซูกรมับขทึรนไป พระราชกริจของ
พระเจข้ากห็จะมรุขงเนข้นทรีที่อริสราเอลอรีกครมัร ง เมพที่อถทึงตอนนมัรน ความสนใจของพระเจข้ากห็จะมาอยซูขทรีที่ชนชาตริ
อริสราเอลทมัรงหมด ในชขวงยรุคเจห็ดปรี พระเจข้าจะทรงแตขงตมัรงพยานสองคน จากนมัรนกห็นมักเทศนตยริวอายรุ
นข้อยจทานวน 144,000 คน (ดซู วริวรณตบททรีที่ 11, 7 และ 14) เหห็นไดข้ชมัดวขาผซูข้นทาสารเหลขานรีร จะเทรีที่ยวออก
ไปทมั ที่วโลกในชขวงยรุคเจห็ดปรี โดยไปหาพวกยริวกขอนและประกาศวขา “อาณาจมักรแหขงสวรรคตมาใกลข้
แลข้ว” กขอนทรีที่ยรุคเจห็ดปรีจะสริรนสรุดลง พระมหากษมัตรริยตกห็จะเสดห็จกลมับมาและสถาปนาอาณาจมักรของ
พระองคต ตลอดเนพรอหาสขวนทรีที่เหลพอของบทนรีร  มรีการแสดงภาพลขวงหนข้าถทึงการรมับใชข้ของยริว 
144,000 คนซทึที่งมรีลมักษณะคลข้ายคลทึงกมับการรมับใชข้ของสาวกสริบสองคนตามทรีที่มรีบมันททึกไวข้ตรงนรีร

มธ 10:8 การรมับใชข้ของสริบสองคนนรีร ในตอนนมัรนกห็คพอ การททาการอมัศจรรยตทรีที่ปรากฏ
ชมัดเจนซทึที่งรมับรองสริทธริอทานาจจากพระเจข้าของพวกเขา พระเยซซูทรงสมั ที่งวขา จงรนักษลำคนเจป็บปต่วยใหผู้
หลำย คนโรคเรสืนี้อนใหผู้หลำยสะอลำด คนตลำยแลผู้วใหผู้ฟสืนี้น และจงขนับผนใหผู้ออก ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้รนับเปลต่ลำๆ 
กป็จงใหผู้เปลต่ลำๆ พวกเขาไดข้รมับขขาวประเสรริฐและของประทานแหขงความรอดอมันเปรีที่ยมดข้วยครุณของ
พระเจข้ามาแบบเปลขาๆ บมัดนรีรพระเยซซูจทึงบมัญชาใหข้พวกเขาสขงตขอมมันแกขผซูข้อพที่นดข้วย หากนรีที่เปห็นภาพทรีที่
แสดงลขวงหนข้าถทึงพวกยริว 144,000 คนในชขวงยรุคเจห็ดปรี เรากห็อาจสมันนริษฐานไดข้วขาพวกเขากห็จะไดข้
รมับพระราชทานฤทธริธ เดชแบบเดรียวกมัน ถทึงแมข้วขาไมขมรีขข้อพระคมัมภรีรตยพนยมันกห็ตาม

มธ 10:9-10 พระเยซซูทรงกทาชมับตขอไปวขา อยต่ลำหลำเหรนยญทองคลลำ หรสือเงริน หรสือทองแดง
ไวผู้ในไถผู้ของทต่ลำน 10 หรสือยต่ลำมใชผู้ตลำมทลำง หรสือเสสืนี้อคลธมสองตนัว หรสือรองเทผู้ลำ หรสือไมผู้เทผู้ลำ เพรลำะวต่ลำ
ผซผู้ทลลำงลำนสมควรจะไดผู้อลำหลำรกริน การเอขยถทึงทองคทา เงริน หรพอทองแดงกห็หมายถทึงเงรินทองทรีที่มรีมซูลคขา
ตทที่าลงไปเรพที่อยๆ ไถผู้ ในสมมัยนมัรน (โซเน) หมายถทึงกระเปป๋าคาดเอวทรีที่มรีไวข้ใสขเงริน จะวขาไปมมันกห็เหมพอน
กระเปป๋าสตางคตในสมมัยนรีรนมัที่นเอง คทาทรีที่แปลวขา ยต่ลำม (เพ รา) หมายถทึงกระเปป๋าหนมังซทึที่งใชข้ก มันแพรข



หลายในสมมัยนมัรน มมันคงเหมพอนกมับกระเปป๋าเปข้สะพายในปมัจจรุบมัน นอกจากนรีรพวกสาวกยมังถซูกหข้ามมริ
ใหข้เอาเสพรอผข้าไปเผพที่อหรพออรุปกรณตเดรินทางอพที่นใดไปดข้วย

ความหมายทรีที่ถซูกสพที่อตรงนรีรอาจเปห็นเรพที่องความเรขงดขวน พวกเขาตข้องไมขคข้นหาและเตรรียมการ
สทาหรมับความจทาเปห็นตขางๆในการเดรินทางของตน (เราตข้องระลทึกวขานรีที่หมายถทึงความเรขงดขวน ณ เวลา
นมัรน พระเยซซูก ทาลมังนทาเสนอพระองคตเองในฐานะกษมัตรริยต หากมรีความเกรีที่ยวขข้องอมันใดกมับยรุคเจห็ดปรี 
เรากห็อาจอนรุมานไดข้วขา พวกยริว 144,000 คนในตอนนมัรนกห็จะมรีเวลาจทากมัดเชขนกมัน บรริบทตรงนรีรกห็
แสดงใหข้เหห็นวขามมันแตกตขางอยขางสริรนเชริงจากกระแสของมริชชมันนารรีในยรุคครริสตจมักรสริที่งทรีที่พระเยซซู
ทรงบมัญชาตรงนรีร ไมขใชขแผนการของพระเจข้าสทาหรมับการเตรรียมการและการสนมับสนรุนงานมริชชมัน
ในปมัจจรุบมัน)

อยขางไรกห็ตามความคริดทรีที่สอดคลข้องกมันกห็อาจเปห็นการฝทึกพวกสาวกของพระองคตใหข้ดทาเนริน
ชรีวริตโดยความเชพที่อ พระเจข้าทรงตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของผซูข้รมับใชข้ของพระองคต พระองคต
ทรงกระททาเชขนนรีร ในตอนนมัรนและยมังทรงกระททาอยซูขในปมัจจรุบมัน

อมัครทซูตเปาโลจะยกคทาตรมัสของพระเยซซูและบมันททึกความเหห็นของพระองคตทรีที่ว ขา “เพราะวขา
คนททางานสมควรไดข้อาหารกริน” เชขนใน 1 ทริโมธรี 5:18 ทมัรงตรงนมัรนและใน 1 โครรินธต 9:7-14 อมัคร
ทซูตเปาโลประยรุกตตใชข้หลมักการนรีรวขาคนเหลขานมัรนทรีที่ททางานรมับใชข้ควรไดข้รมับการเลรีรยงดซูโดยงานรมับใชข้
นมัรน

มธ 10:11-15 พระเยซซูทรงกทาชมับเพริที่มเตริมวขา เมสืริ่อทต่ลำนมลำถถึงนครใดหรสือเมสืองใด จงสสืบดซวต่ลำ
ใครเปป็นคนเหมลำะสมในทนริ่นนันี้น แลผู้วจงไปอลำศนัยกนับผซผู้นนันี้นจนกวต่ลำจะจลำกไป 12 ขณะเมสืริ่อทต่ลำนขถึนี้นเรสือน
จงใหผู้พรแกต่ครนัวเรสือนนนันี้น 13 ถผู้ลำครนัวเรสือนนนันี้นสมควรรนับพร กป็ใหผู้สนันตริสธขของทต่ลำนอยซต่กนับเรสือนนนันี้น 
แตต่ถผู้ลำครนัวเรสือนนนันี้นไมต่สมควรรนับพร กป็ใหผู้สนันตริสธขนนันี้นกลนับคสืนมลำสซต่ทต่ลำน  14 ถผู้ลำผซผู้ใดไมต่ตผู้อนรนับทต่ลำน
ทนันี้งหลลำยและไมต่ฟนังคลลำของทต่ลำน เมสืริ่อจะออกจลำกเรสือนนนันี้นเมสืองนนันี้น จงสะบนัดผงคลนทนริ่ตริดเทผู้ลำของทต่ลำน
ออกเสนย

พวกสาวกตข้องไปทรีทๆี่ พวกเขาไดข้รมับการตข้อนรมับและไดข้รมับการเลรีรยงดซูปซูเสพที่อ ในเมพองใด
กห็ตามเมพที่อพวกเขาไดข้ทรีที่พมักแลข้ว พวกเขาตข้องไมขไปหาทรีที่อยซูขอพที่น พวกเขาถซูกสมัที่งใหข้คทานมับ (ใหข้พร) ใหข้



ครมัวเรพอนนมัรนทรีที่ตข้อนรมับพวกเขา หากครมัวเรพอนหรพอเมพองใดไมขตข้อนรมับพวกเขาๆ กห็ถซูกสมัที่งใหข้สะบมัด
ผงคลรีดรินทรีที่ตริดเทข้าของพวกเขาออกเสรีย ดรินแดนอริสราเอลจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมังเปห็นทรีที่ฝรุขนเยอะอยซูข ใน
สมมัยนมัรนยริที่งฝรุขนเยอะเขข้าไปใหญข การสะบมัดผงคลรีออกจากเทข้าของตนกห็เปห็นธรรมเนรียมของยริวใน
การแชขงดขาคนอพที่นโดยไมขใชข้คทาพซูด ผงคลรีจากพพรนดรินถพอวขาเปห็นสริที่งมลทรินเหมพอนกมับคนตขางชาตริ ดมัง
นมัรน การทรีที่ยริวคนใดสะบมัดผงคลรีออกจากเทข้าของตนใสขยริวอรีกคนกห็เปห็นการถพอวขายริวอรีกคนนมัรนเปห็น
เหมพอนคนตขางชาตริ นมัที่นเปห็นการแชขงดขาทรีที่แสบสมันมากสทาหรมับพวกยริว

ความหมายฝขายวริญญาณของการกระททาดมังกลขาวกห็เชพที่อมโยงกกมับขขาวสารทรีที่สริบสองคนนรีรถซูก
ใชข้ไปประกาศ พวกเขามาประกาศขขาวดรีเรพที่องอาณาจมักรนมัรนซทึที่งกห็คพอวขา พระเมสสริยาหต/พระมหา
กษมัตรริยตไดข้เสดห็จมาถทึงแลข้วและอาณาจมักรนมัรนกห็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดมังนมัรน จงกลมับใจเสรียใหมข คนเหลขา
นมัรนทรีที่ตข้อนรมับสาวกเหลขานรีร จทึงนขาจะยอมรมับขขาวสารนมัรน โดยมรีใจเอนเอรียงไปในทางกลมับใจใหมข
และความเชพที่อ คนเหลขานมัรนทรีที่ไมขยอมรมับขขาวสารนมัรนกห็ก ทาลมังปฏริเสธพระเมสสริยาหตและพระมหา
กษมัตรริยตของตนอยซูขแลข้ว พระเยซซูทรงสมัที่งใหข้พวกสริบสองคนสะบมัดผงคลรีออกจากเทข้าของตนใสขคน
พวกหลมังนรีร เอง

ในบรริบทนมัรนเอง พระเยซซูทรงเตพอนวขา 15 เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ ในวนันพริพลำกษลำนนันี้น 
โทษของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมรลำหศ์ จะเบลำกวต่ลำโทษของเมสืองนนันี้น ถทึงแมข้วขาในการรมับใชข้ทรีที่เมพอ
งอมันทริโอกแควข้นปริสริเดรีย เปาโลไดข้สะบมัดผงคลรีทรีที่ตริดเทข้าเขาใสขพวกผซูข้นทาชาวยริวทรีที่ไมขยอมเชพที่อ แตข
สขวนใหญขแลข้วมมันกห็เปห็นธรรมเนรียมของคนยริว พวกอมัครทซูตในชขวงยรุคตข้นไดข้รมับคทาสมัที่งใหข้ททาเชขนนมัรน
ตขอชรุมชนอริสราเอลทรีที่ไมขยอมรมับขขาวสารแหขงพระมหากษมัตรริยตองคตนมัรน

ชรุมชนตขางๆทรีที่ไมขยอมรมับแนวคริดเรพที่องพระเมสสริยาหตของพวกเขาและอาณาจมักรทรีที่จะมาถทึง
ของพระองคตกห็ตมัรงตาคอยการพริพากษาไดข้ซทึที่งจะเลวรข้ายกวขาทรีที่เกริดขทึรนกมับเมพองโสโดมและเมพองโก
โมราหต การพริพากษานมัรนอาจเกริดขทึรนโดยนทรามพอของตริตมัสในชขวงปรี ค.ศ. 68-70 หรพออาจเปห็นการ
ปราบปรามการกบฏลรุกฮพอของบารคอหตคบา (Bar Kohkba Revolt) ในปรี ค.ศ. 135 นมับแตขนมัรน
เปห็นตข้นมาตลอดหลายรข้อยปรี เมพองของยริวหลายเมพองกห็ตข้องทนทรุกขตกมับผลพวงของสงครามมาโดย
ตลอด สทาหรมับบางคน นรีที่อาจหมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่ขขาวสารแหขงกษมัตรริยตของพวกเขาไดข้มาถทึงแลข้ว
และพวกเขากห็ไมขตข้อนรมับพระองคต



มธ 10:16 พระเยซซูจทึงทรงเตพอนพวกสาวกของพระองคตใหข้ระวมังสริที่งทรีที่รอคอยพวกเขา
อยซูข ดซเถริด เรลำใชผู้พวกทต่ลำนไปดธจแกะอยซต่ทต่ลำมกลลำงฝซงสธนนัขปต่ลำ เหตธฉะนนันี้นทต่ลำนจงฉลลำดเหมสือนงซ และ
ไมต่มนภนัยเหมสือนนกเขลำ เหลขาผซูข้รมับใชข้ของพระครริสตตมมักออกไปเหมพอนแกะในโลกของสรุนมัขปขา พวก
เขาไดข้รมับการปกปข้องจากเบพรองบนเพรียงเทขานมัรน เราจทึงควรฉลาดเหมพอนงซูและไมขมรีพริษภมัยเหมพอน
นกเขา บทเรรียนนมัรนงขายนริดเดรียว ประชาชนของพระเจข้าจทาเปห็นตข้องมรีสตริปมัญญาและการแยกแยะ
ทรีที่มาพรข้อมกมับความถขอมใจและความอขอนสรุภาพของนกเขา

มธ 10:17-18 พระเยซซูทรงเตพอนตขอไปวขาในวมันนมัรน (และนรีที่กห็อาจเปห็นคทาเตพอนสทาหรมับ
พยานชาวยริวทมัรงหลายในชขวงยรุคเจห็ดปรีดข้วย) เหลขาผซูข้นทาสารของพระองคตจะประสบกมับการตขอตข้าน
อยขางรรุนแรงจากคนของพวกเขาเอง แตต่จงระวนังผซผู้คนไวผู้ใหผู้ดน เพรลำะพวกเขลำจะมอบทต่ลำนทนันี้งหลลำย
ไวผู้กนับศลำล และจะเฆนริ่ยนทต่ลำนในธรรมศลำลลำของเขลำ 18 และทต่ลำนจะถซกนลลำตนัวไปอยซต่ตต่อหนผู้ลำเจผู้ลำเมสือง
และกษนัตรริยศ์เพรลำะเหป็นแกต่เรลำ เพสืริ่อทต่ลำนจะไดผู้เปป็นพยลำนตต่อเขลำและตต่อคนตต่ลำงชลำตริ เหห็นไดข้ชมัดวขา
บรริบทนรีรพซูดถทึงการขขมเหงผซูข้เชพที่อชาวยริวโดยพวกผซูข้มรีอทานาจชาวยริวในทข้องถริที่น คทาทรีที่แปลวขา ศลำล 
(ซถูเนะดรริออน หรพอ ‘ซานเฮดรริน’) ไมขไดข้หมายถทึงสภาศาลประจทาชาตริของอริสราเอลเทขานมัรน แตข
หมายถทึงสภาศาลประจทาทข้องถริที่นในแตขละเมพองดข้วย ทมัรงคทาวขา ซถูเนะดรริออน และ ธรรมศาลา เปห็นคทา
ศมัพทตทรีที่พวกยริวใชข้ ดมังนมัรนนรีที่จทึงหมายถทึงพวกยริวในดรินแดนนมัรน

ไมขมรีบมันททึกทางประวมัตริศาสตรตทรีที่บขงบอกถทึงสภาซานเฮดรรินทข้องถริที่นทรีที่ลรุกฮพอตขอตข้านพวกผซูข้
เชพที่อชาวยริวในชขวงครริสตศตวรรษแรก พวกผซูข้เชพที่อในยรุคตข้นถซูกขขมเหงทมัรงจากธรรมศาลาและพวกผซูข้มรี
อทานาจชาวโลกซทึที่งถซูกพซูดถทึงในขข้อ 18 อยขางไรกห็ตาม เหตรุการณตเหลขานรีร ไมขไดข้เกริดขทึรนอยขางแนขนอน
เพราะวขาพระเยซซูทรงใชข้พวกสริบสองคนออกไปทมั ที่วแควข้นกาลริลรีและแควข้นยซูเดรียเพพที่อประกาศ (ตาม
ทรีที่มรีบอกไวข้ตรงนรีร ) นอกจากนรีรบรริบททรีที่ตามมากห็บขงชรีรชมัดเจนถทึงเหตรุการณตตขางๆทรีที่ยมังไมขสทาเรห็จ ดมังนมัรน
เหตรุการณตเหลขานรีรนขาจะเกริดขทึรนจรริงกมับพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในชขวงยรุคเจห็ดปรี บรริบทตรงนรีรและทรีที่ตามมา
เปห็นหลมักฐานทรีที่เอนเอรียงไปในทางสริที่งทรีที่จะสทาเรห็จจรริงในอวสานกาล จะวขาไปแลข้ว คทาพยากรณตนรีร จะ
เกริดขทึรนจรริงกมับพวกพยานชาวยริว 144,000 คนในชขวงยรุคเจห็ดปรี



มธ 10:19-20 ในททานองเดรียวกมัน พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา แตต่เมสืริ่อเขลำมอบทต่ลำนไวผู้นนันี้น อยต่ลำ
เปป็นกนังวลวต่ลำจะพซดอะไรหรสืออยต่ลำงไร เพรลำะเมสืริ่อถถึงเวลลำ คลลำทนริ่ทต่ลำนจะพซดนนันี้นจะทรงประทลำนแกต่
ทต่ลำนในเวลลำนนันี้น 20 เพรลำะวต่ลำผซผู้ทนริ่พซดมริใชต่ตนัวทต่ลำนเอง แตต่เปป็นพระวริญญลำณแหต่งพระบริดลำของทต่ลำน ผซผู้
ตรนัสทลำงทต่ลำน เหตรุการณตเหลขานรีร ไมขไดข้เกริดขทึรนจรริงในตอนนมัรนเพราะวขาพวกสริบสองคนนรีร ไดข้กระจาย
ออกไปทมั ที่วแควข้นกาลริลรีในการตระเวนประกาศครมัร งแรกของพวกเขา นอกจากนรีร  คทาพยากรณตนรีร กห็ยมัง
ไมขสทาเรห็จจรริงในตอนนมัรนดข้วย

สริที่งทรีที่พระเยซซูตรมัสตรงนรีรจทึงเปห็นคทาพยากรณตถทึงเหตรุการณตตขางๆในยรุคสรุดทข้ายทรีที่พวกผซูข้เชพที่อชาว
ยริวจะถซูกจมับกรุมในชขวงยรุคเจห็ดปรีในดรินแดนนรีรและถซูกลากตมัวไปอยซูขตขอหนข้าพวกผซูข้มรีอทานาจประจทา
ทข้องถริที่นทมัรงทางศาสนาและทางพลเรพอน กระนมัรน เมพที่อพวกเขาถซูกนทาตมัวไปพริพากษา พระเยซซูกห็ตรมัส
ลขวงหนข้าวขาพวกเขาไมขตข้องกมังวลวขาจะตอบอยขางไร แตขในวมันนมัรนพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะทรงใสขคทา
พซูดในปากของพวกเขาเอง ถทึงแมข้วขาคทาพยากรณตนรีร จะสทาเรห็จไปบข้างแลข้วในการทรีที่พรีที่นข้องของเราถซูก
ขขมเหงมาตลอดทรุกยรุคสมมัย แตขมมันกห็จะสทาเรห็จจรริงๆในอนาคตกมับพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในชขวงยรุค
เจห็ดปรี

มธ 10:21-22 ความหมายของคทาพซูดตรงนรีรนขาจะเกรีที่ยวขข้องกมับพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อใน
ชขวงยรุคเจห็ดปรี แมผู้วต่ลำพนริ่กป็จะมอบนผู้องใหผู้ถถึงควลำมตลำย พต่อจะมอบลซก และลซกกป็จะทรยศตต่อพต่อแมต่ใหผู้
ถถึงแกต่ควลำมตลำย 22 ทต่ลำนจะถซกคนทนันี้งปวงเกลนยดชนังเพรลำะเหป็นแกต่นลำมของเรลำ แตต่ผซผู้ใดทนริ่ทนไดผู้ถถึงทนริ่
สธด ผซผู้นนันี้นจะรอด ในวมันนมัรนความโกลาหลภายในประเทศอริสราเอลจะรรุนแรงมาก คนใน
ครอบครมัวของยริวจะทรยศกมันเองจนถทึงความตาย สาเหตรุของความแตกแยกดมังกลขาวกห็คพอ คนเหลขา
นมัรนทรีที่หมันมารมับเชพที่อพระเมสสริยาหต คพอ พระเยซซูครริสตต

ถทึงแมข้วขามรีการขขมเหงทมัรงครริสเตรียนและยริวมาตลอดหลายยรุคสมมัย แตขจะไมขมรีความเกลรียดชมัง
ใดทรีที่เกริดขทึรนภายในครอบครมัวทรีที่รรุนแรงเหมพอนกมับทรีที่จะเกริดในวมันนมัรนอรีกแลข้ว ทมัรงยริวและครริสเตรียน
ตขางเปห็นทรีที่เกลรียดชมังมาตลอดทรุกยรุคสมมัย แตขในวมันนมัรนจะเกริดความเกลรียดชมังในแบบทรีที่จะเผยใหข้เหห็น
ถทึงความชมั ที่วรข้ายในใจมนรุษยต บรริบทบอกชมัดเจนวขามมันเปห็นชขวงเวลาทรีที่ไมขเคยมรีมากขอนใน
ประวมัตริศาสตรตมนรุษยต กระนมัรนคนทรีที่ทนจนถทึงทรีที่สรุด (คพอ จนถทึงสริรนยรุคเจห็ดปรี) กห็จะรอด (คพอ ไดข้รมับการ



ชขวยใหข้พข้น) เมพที่อพระครริสตตเสดห็จกลมับมา บรริบทกลขาวชมัดเจนถทึงพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อซทึที่งมรีชรีวริต
รอดในยรุคเจห็ดปรี มมันไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกมับการสซูข้ทนชรีวริตจนในทรีที่สรุดกห็ไดข้รมับความรอด (ฝขาย
วริญญาณ) เมพที่อทรุกอยขางสทาเรห็จเรรียบรข้อยแลข้ว

มธ 10:23 เหห็นไดข้ชมัดวขานรีที่ยมังเปห็นเรพที่องของชขวงวมันทข้ายๆของยรุคเจห็ดปรีในประเทศ
อริสราเอลอยซูข ดซูเหมพอนวขาไมขมรีเหตรุการณตใดในชรีวริตของเหลขาอมัครทซูตทรีที่บขงบอกวขาคทาตรมัสนรีรสทาเรห็จ
แลข้วในวมันเวลาของพวกเขา แตขมมันเกรีที่ยวขข้องกมับชขวงวมันสรุดทข้ายในอริสราเอลในชขวงยรุคเจห็ดปรีกขอน
การเสดห็จกลมับมาของพระเยซซูมากกวขา แตต่เมสืริ่อเขลำขต่มเหงทต่ลำนในเมสืองนนนี้ จงหนนไปยนังอนกเมสืองหนถึริ่ง 
เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ กต่อนทนริ่ทต่ลำนจะไปทนัริ่วเมสืองตต่ลำงๆในอริสรลำเอล บธตรมนธษยศ์จะเสดป็จมลำ 
เมพที่อพวกนมักเทศนตชาวยริวในวมันนมัรน (ยริว 144,000 คน) ออกไปทมั ที่วแผขนดรินอริสราเอลเพพที่อประกาศ
ขขาวดรีวขาพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานานนมัรนใกลข้จะเสดห็จมาแลข้ว พระองคตกห็จะเสดห็จกลมับมา
ดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีใหญขยริที่งจรริงๆ ตามทรีที่เหตรุการณตตขางๆจะเผยใหข้เหห็น พวกผซูข้เชพที่อทรีที่ถซูก
ขขมเหงจะยมังไปไมขทมั ที่วเมพองตขางๆในอริสราเอลกขอนทรีที่พระเยซซูครริสตตจะเสดห็จมา

มธ 10:24-25  เชขนเดรียวกมับทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าจะทรงถซูกเกลรียดชมัง (ขข้อ 22) พวกเขากห็
คาดหวมังไดข้เลยวขาจะถซูกเกลรียดชมังเชขนกมัน พวกเขาจะไมขไดข้รมับการตข้อนรมับดรีไปกวขาทรีที่พระองคตทรง
ไดข้รมับ ศริษยศ์ไมต่ใหญต่กวต่ลำครซ และทลำสไมต่ใหญต่กวต่ลำนลำยของตน 25 ซถึริ่งศริษยศ์จะไดผู้เปป็นเสมอครซของตน
และทลำสเสมอนลำยของตนกป็พออยซต่แลผู้ว ถผู้ลำเขลำไดผู้เรนยกเจผู้ลำบผู้ลำนวต่ลำเบเอลเซบซล เขลำจะเรนยกลซกบผู้ลำน
ของเขลำมลำกยริริ่งกวต่ลำนนันี้นสนักเทต่ลำใด เบเอลเซบซูลเปห็นชพที่อในเชริงดซูถซูกทรีที่หมายถทึงซาตาน (ชพที่อนรีรมรีทรีที่มาจาก
ภาษาอาราเมคและเปห็นสทานวนทรีที่รวมความหมายของ ‘เจข้าแหขงเรพอน’ และ ‘เจข้าแหขงแมลงวมัน’ เขข้า
ไวข้ดข้วยกมัน มมันอาจมรีความหมายเชริงดซูถซูกวขา ‘เจข้าแหขงหข้องสข้วม’ ชพที่อนรีร จทึงกลายมาเปห็นชพที่อดซูถซูกสทาหรมับ
ซาตาน) นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา หากพวกเขาเรรียกเราเชขนนมัรน พวกเขากห็จะเรรียกทขานเชขนนมัรน
เหมพอนกมันเชขนเดรียวกมับทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงถซูกขขมเหงจนถทึงความตาย บรรดาสาวกของ
พระองคตกห็คาดหวมังไดข้วขาจะเจอแบบเดรียวกมัน บรริบทยมังสพที่อถทึงพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในยรุคเจห็ดปรีอยซู ข

มธ 10:26 นรีที่เปห็นหนทึที่งในคทาตรมัสทรีที่วขา ‘อยขากลมัวเลย’ ซทึที่งพบหลายครมัร งในพระคมัมภรีรต
เหตธฉะนนันี้นอยต่ลำกลนัวเขลำ เพรลำะวต่ลำไมต่มนสริริ่งใดปริดบนังไวผู้ทนริ่จะไมต่ตผู้องเปริดเผย หรสือกลำรลนับทนริ่จะไมต่เผยใหผู้



ประจนักษศ์ ถทึงแมข้วขานรีที่เปห็นคทาพซูดทรีที่คลรุมเครพอ แตขบรริบทกห็ชขวยไขความหมาย ทขามกลางการขขมเหงอมัน
รรุนแรงในวมันนมัรน พระเยซซูทรงอธริบายวขาสริที่งใดกห็ตามทรีที่พวกเขาคริดจะททาแกขพวกทขานจะเปห็นทรีที่
ประจมักษต ถทึงแมข้วขาพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในยรุคเจห็ดปรีจะถซูกขขมเหงอยขางรรุนแรง พระเยซซูกห็ทรงพยากรณต
ถทึงการใหข้ก ทาลมังใจและพวกเขาไมขตข้องกลมัวในวมันนมัรน สริที่งใดกห็ตามทรีที่พวกทรีที่ทรมานพวกเขาจะกระททา
กห็จะเปห็นทรีที่ทราบในการพริพากษา

มธ 10:27 ไมขวขาจะในกรณรีใด นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา สริที่งทรีที่เราไดข้สอนทขานอยขาง
ลมับๆ จงประกาศมมันอยขางเปริดเผย ซถึริ่งเรลำกลต่ลำวแกต่พวกทต่ลำนในทนริ่มสืด ทต่ลำนจงกลต่ลำวในทนริ่สวต่ลำง และซถึริ่ง
ทต่ลำนไดผู้ยรินกระซริบทนริ่หซ ทต่ลำนจงประกลำศจลำกดลำดฟผู้ลำหลนังคลำบผู้ลำน ดซูเหมพอนวขาพวกสาวกไมขนขาจะ
เทศนาจากดาดฟข้าหลมังคาบข้านในสมมัยของพระเยซซู (ถทึงแมข้วขานมัที่นจะเปห็นไปไดข้กห็ตาม) แตขคทาตรมัสนรีร
จะสทาเรห็จจรริงในชขวงยรุคเจห็ดปรี บข้านมากมายในอริสราเอลแมข้กระทมั ที่งในสมมัยนรีรกห็ตามมรีหลมังคาราบซทึที่งมรี
ไวข้ใหข้คนยพนเทศนาไดข้ ดข้วยเหตรุผลทรีที่ไมขปรากฏชมัดเจน พระเยซซูทรงสมัที่งใหข้เหลขานมักเทศนตในสมมัยนมัรน
เทศนาจากหลมังคาบข้าน พวกเขาไดข้ยรินขขาวประเสรริฐอยขางลมับๆ (ในความมพดและกระซริบขข้างหซู) 
พระองคตตรมัสวขา บมัดนรีร จงประกาศมมันในทรีที่สาธารณะ พวกมรุสลริมจนถทึงวมันนรีรกห็ขทึรนไปบนหอสซูงตริด
กมับสรุเหรขาเพพที่อประกาศเวลาอธริษฐานแมข้กระทมั ที่งในอริสราเอล อาจเปห็นไปไดข้วขาพระเยซซูจะทรงใหข้
พวกนมักเทศนตพริเศษของพระองคตในวมันนมัรนททาแบบเดรียวกมัน

มธ 10:28 พระเยซซูทรงสอนอรีกครมัร งวขา อยขากลมัวผซูข้ทรีที่อยขางเลวรข้ายทรีที่สรุดกห็ททาไดข้แคขฆขา
รขางกายของทขาน แตขจงกลมัวพระเจข้าผซูข้ทรงมรีอทานาจทรีที่จะไมขเพรียงทรีที่จะจมัดการกมับทขานฝขายรขางกาย
เทขานมัรนแตขฝขายวริญญาณดข้วย อยต่ลำกลนัวผซผู้ทนริ่ฆต่ลำไดผู้แตต่กลำย แตต่ไมต่มนอลลำนลำจทนริ่จะฆต่ลำจริตวริญญลำณ แตต่จง
กลนัวพระองคศ์ผซผู้ทรงฤทธริธทนริ่จะใหผู้ทนันี้งจริตวริญญลำณทนันี้งกลำยพรินลำศในนรกไดผู้ ดซู สรุภาษริต 23:17 ถทึงแมข้วขา
หลมักการนรีร ยขอมมรีการประยรุกตตใชข้ทรีที่สากล แตขบรริบทกห็ยมังเกรีที่ยวขข้องกมับพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในชขวง
เวลาทรุกขตใจของยาโคบ ในตอนนมัรนทมัรงกองกทาลมังของปฏริปมักษตตขอพระครริสตตและพวกยริวทรีที่ไมขเชพที่อ
จะหมันมาเลขนงานพวกคนทรีที่กลมับใจเชพที่อพระครริสตตดข้วยความเกลรียดชมังอมันเหลพอเชพที่อ เราควรกลมัว
พระเจข้าผซูข้ทรงมรีอทานาจทรีที่จะททาลายคนบาปตลอดกาลในนรกไดข้มากกวขา



มธ 10:29-31 ใจความหลมัก ‘อยขากลมัวเลย’ ยมังดทาเนรินตขอไป นกกระจอกสองตนัวเขลำขลำย
บลำทหนถึริ่งมริใชต่หรสือ แตต่ถผู้ลำพระบริดลำของทต่ลำนไมต่ทรงเหป็นชอบ นกนนันี้นแมผู้สนักตนัวเดนยวจะตกลงถถึงดรินกป็
ไมต่ไดผู้ 30 ถถึงผมของทต่ลำนทนันี้งหลลำยกป็ทรงนนับไวผู้แลผู้วทธกเสผู้น 31 เหตธฉะนนันี้นอยต่ลำกลนัวเลย ทต่ลำนทนันี้ง
หลลำยกป็มนคต่ลำกวต่ลำนกกระจอกหลลำยตนัว ไมขมรีนกกระจอกตมัวใดทรีที่ตกลงถทึงพพรนโดยทรีที่พระเจข้าพระบริดา
ไมขทรงทราบและอนรุญาตใหข้มมันเกริดขทึรน นอกจากนรีร  พระเจข้าไดข้ทรงนมับเสข้นผมบนศรีรษะเราไวข้แลข้ว
ทรุกเสข้น (และจทานวนเสข้นผมนมัรนของเรากห็เปลรีที่ยนไปวมันตขอวมันดข้วย) ดมังนมัรน “ทขานทมัรงหลายอยขากลมัว
เลย” เรามรีคขามากกวขานกกระจอกหลายตมัวนมัก หากพระเจข้าทรงดซูแลนกทรีที่พบเหห็นไดข้ดาษดพที่น 
พระองคตจะมริทรงดซูแลประชาชนของพระองคตเหมพอนกมันหรพอ (นอกจากนรีร  นรีที่ยมังเปห็นคทาตอบทรีที่แสบ
สมันทรีที่ทรงตอบพวกรณรงคตสริทธริสมัตวตทรีที่อข้างวขาสมัตวตมรีคขาเทขากมับชรีวริตมนรุษยตดข้วย)

พระสมัญญาของพระเยซซูเรพที่องการปกปข้องดซูแลของพระเจข้ายขอมประยรุกตตใชข้ไดข้ก มับผซูข้เชพที่อทรุก
คน อยขางไรกห็ตาม บรริบทกห็ยมังสพที่อถทึงพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในยรุคเจห็ดปรีอยซู ขดรี

มธ 10:32-33 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เหตธดนังนนันี้นผซผู้ใดจะรนับเรลำตต่อหนผู้ลำมนธษยศ์ เรลำจะรนับผซผู้
นนันี้นตต่อพระพนักตรศ์พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ดผู้วย 33 แตต่ผซผู้ใดจะปฏริเสธเรลำตต่อหนผู้ลำ
มนธษยศ์ เรลำจะปฏริเสธผซผู้นนันี้นตต่อพระพนักตรศ์พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ดผู้วย เมพที่อเราไดข้เหห็น
ถทึงการดซูแลอมันเปรีที่ยมดข้วยพระกรรุณาและฤทธริธ เดชแลข้ว หากเรายมังจะไมขยอมรมับพระองคตตขอหนข้า
มนรุษยต พระเยซซูกห็ตรมัสวขา พระองคตกห็จะไมขทรงยอมรมับเราตขอพระพมักตรตพระบริดาในสวรรคตของ
พระองคตเชขนกมัน พระเยซซูมริไดข้ก ทาลมังพซูดถทึงการสซูญเสรียความรอดสทาหรมับการททาชมั ที่วดมังกลขาว แตขทรง
หมายถทึงการทรีที่เราจะไมขไดข้รมับการยอมรมับ คทาชมเชย และบทาเหนห็จตขอพระพมักตรตพระองคตสมักวมัน
หนทึที่ง ถทึงแมข้วขาหลมักการนรีร ยขอมใชข้ไดข้สากล แตขบรริบทตรงนรีรกห็ยมังสพที่อถทึงการขขมเหงอมันรรุนแรงทรีที่พวกยริว
ทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อจะเผชริญในชขวงยรุคเจห็ดปรีเหมพอนเดริม

มธ 10:34-36 เมพที่อขขาวสารเรพที่องพระครริสตตจะเขข้าสซูขบข้านของยริวบางคน พวกยริวบางคนกห็จะ
เชพที่อและบข้างกห็จะไมขเชพที่อ อยต่ลำคริดวต่ลำเรลำมลำเพสืริ่อจะนลลำสนันตริภลำพมลำสซต่โลก เรลำมริไดผู้นลลำสนันตริภลำพมลำใหผู้ แตต่
เรลำนลลำดลำบมลำ 35 ดผู้วยวต่ลำเรลำมลำเพสืริ่อจะใหผู้ลซกชลำยหมลำงใจกนับบริดลำของตน และลซกสลำวหมลำงใจกนับ



มลำรดลำและลซกสะใภผู้หมลำงใจกนับแมต่สลำมน 36 และผซผู้ทนริ่อยซต่รต่วมเรสือนเดนยวกนัน กป็จะเปป็นศนัตรซตต่อกนัน พระ
เยซซูตรมัสวขาพระองคตจะทรงกขอใหข้เกริดความแตกแยกขทึรนในครอบครมัวตขางๆ

ดซูเหมพอนวขาคทาพยากรณตนรีร จะเปห็นจรริงทรีที่สรุดในชขวงยรุคเจห็ดปรีเมพที่อการขขมเหงจะทวรีความรรุนแรง
ถทึงขรีดสรุดเทขาทรีที่มรีมาในประวมัตริศาสตรต เมพที่อถทึงตอนนมัรน เมพที่อสมาชริกในครอบครมัวของยริวบางคนกลมับ
ใจรมับเชพที่อพระครริสตต เขากห็จะเจอกมับการขขมเหงอยขางรรุนแรง แมข้กระทมั ที่งจากคนในครอบครมัวเขาเอง 
นรีที่กห็เปห็นจรริงอยซูขบข้างในหมซูขผซูข้เชพที่อทรีที่เปห็นคนตขางชาตริซทึที่งโดนครอบครมัวของตนตขอตข้านเพราะการทรีที่เขา
มารมับเชพที่อพระครริสตต แตขครอบครมัวชาวยริวแมข้กระทมั ที่งในตอนนรีรกห็ถพอวขาเปห็นการทรยศขมัรนรข้ายแรงเมพที่อ
สมาชริกครอบครมัวคนใดหมันมารมับเชพที่อพระครริสตต บขอยครมัร งทรีที่คนพวกนรีรถซูกมองวขาเปห็นคนทรีที่ตายแลข้ว
ในสายตาของครอบครมัวตนเอง พระเยซซูจทึงทรงเตพอนพรีที่นข้องชาวยริวของพระองคตเกรีที่ยวกมับความ
รรุนแรงของการตขอตข้านทรีที่พวกเขาจะเจอเมพที่อกลมับใจรมับเชพที่อพระองคต โดยเฉพาะอยขางยริที่งในชขวงยรุค
เจห็ดปรี

มธ 10:37 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงนทาเสนอหลมักการงขายๆ ผซผู้ใดทนริ่รนักบริดลำ
มลำรดลำยริริ่งกวต่ลำรนักเรลำกป็ไมต่สมกนับเรลำ และผซผู้ใดรนักบธตรชลำยหญริงยริริ่งกวต่ลำรนักเรลำ ผซผู้นนันี้นกป็ไมต่สมกนับเรลำ ถทึง
แมข้วขาครอบครมัวเปห็นสริที่งสทาคมัญทรีที่สรุดอมันดมับสองในชรีวริต แตขสริที่งหนทึที่งกห็สทาคมัญยริที่งกวขา นมัที่นคพอ พระเยซซู
ครริสตต การใหข้ครอบครมัวของเรามากขอนพระองคตกห็เทขากมับใหข้พระองคตเปห็นทรีที่สอง พระองคตตข้องทรง
เปห็นทรีที่หนทึที่งเสมอ หลมักการนรีร ยขอมเปห็นจรริงในปมัจจรุบมัน และมมันจะยริที่งเปห็นจรริงมากขทึรนอรีกในวมันนมัรน

มธ 10:38 พระเยซซูจทึงทรงสมัที่งสอนพวกสาวกของพระองคตตขอไปกขอนทรีที่พวกเขาจะเรริที่ม
ออกเดรินทาง และผซผู้ใดทนริ่ไมต่รนับเอลำกลำงเขนของตนตลำมเรลำไป ผซผู้นนันี้นกป็ไมต่สมกนับเรลำ การรมับเอากางเขน
ของตนนมัรนเปห็นสทานวนทรีที่คนเขข้าใจกมันดรีในศตวรรษแรก

การตรทึงกางเขนเปห็นวริธรีประหารชรีวริตทรีที่แพรขหลายของพวกโรม คนทรีที่ถซูกตมัดสรินใหข้รมับโทษ
ประหารชรีวริตปกตริแลข้วกห็ถซูกบมังคมับใหข้แบกบางชริรนสขวนของกางเขนของตนไปยมังสถานทรีที่ๆจะมรีการ
ตรทึงกางเขน ดมังนมัรน พระเยซซูจทึงก ทาลมังตรมัสวขา หากทขานไมขยอมสละชรีวริตของตนเพพที่อเรา ทขานกห็ไมข
คซูขควรกมับเรา พระองคตจทึงนทาเสนอตรงนรีรถทึงหลมักการทรีที่เรรียบงขายแตขลทึกซทึร งเกรีที่ยวกมับการอรุทริศตมัวเตห็ม
รข้อยแดขพระองคต ในเมพที่อพระองคตไดข้ทรงททาเชขนนมัรนเพพที่อเราแลข้ว เราไมขควรเตห็มใจทรีที่จะททาเชขนนมัรน



เพพที่อพระองคตหรพอ อรีกครมัร งทรีที่หลมักการนรีรกห็กรินความถทึงคนในยรุคครริสตจมักรดข้วย อยขางไรกห็ตาม บรริบท
ตรงนรีรกห็ยมังเกรีที่ยวขข้องกมับพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในยรุคเจห็ดปรีเหมพอนเดริม

มธ 10:39 ความเชพที่อแบบครริสเตรียนเปห็นสริที่งทรีที่ดซูเหมพอนขมัดแยข้งกมันเอง ผซผู้ทนริ่จะเอลำชนวริต
ของตนรอดจะกลนับเสนยชนวริต แตต่ผซผู้ทนริ่สซผู้เสนยชนวริตของตนเพรลำะเหป็นแกต่เรลำกป็จะไดผู้ชนวริตรอด ผซูข้ทรีที่จะมรี
ชรีวริตอยซูขเพพที่อตมัวเองและสนใจแตขตมัวเองจะไมขเพรียงสซูญเสรียพระพรอมันเตห็มเปรีที่ยมของพระเจข้าในตอน
นรีร เทขานมัรน แตขยมังจะสซูญเสรียบทาเหนห็จใดกห็ตามในนริรมันดรตกาลดข้วย (สมมตริวขาเขาไดข้รมับความรอดตมัรงแตข
แรก) อยขางไรกห็ตาม ผซูข้ทรีที่จะเสรียสละตมัวเองเพพที่อพระครริสตตจะพบกมับชรีวริตอมันเตห็มเปรีที่ยมและบรริบซูรณต
ไมขเพรียงในตอนนรีร เทขานมัรนแตขในยรุคตขางๆทรีที่จะมาดข้วย ดซูขข้ออข้างอริงคลข้ายๆกมันในมมัทธริว 16:25, มาระ
โก 8:35, ลซูกา 17:33, ยอหตน 12:25

มธ 10:40-42 พระคมัมภรีรตตอนนรีรอมันแสนมหมัศจรรยตปริดทข้ายดข้วยการทรีที่พระเยซซูตรมัสวขา ผซผู้ทนริ่
รนับทต่ลำนทนันี้งหลลำยกป็รนับเรลำ และผซผู้ทนริ่รนับเรลำกป็รนับพระองคศ์ทนริ่ทรงใชผู้เรลำมลำ 41 ผซผู้ทนริ่รนับศลำสดลำพยลำกรณศ์
เพรลำะนลำมแหต่งศลำสดลำพยลำกรณศ์นนันี้น กป็จะไดผู้บลลำเหนป็จอยต่ลำงทนริ่ศลำสดลำพยลำกรณศ์พถึงไดผู้รนับ และผซผู้ทนริ่รนับผซผู้
ชอบธรรมเพรลำะนลำมแหต่งผซผู้ชอบธรรมนนันี้น กป็จะไดผู้บลลำเหนป็จอยต่ลำงทนริ่ผ ซผู้ชอบธรรมพถึงไดผู้รนับ คนเหลขา
นมัรนทรีที่ตข้อนรมับพวกสาวกของพระเยซซูสรุดทข้ายแลข้วกห็ก ทาลมังตข้อนรมับพระเจข้าผซูข้ทรงใชข้พวกเขามา การ
ตข้อนรมับผซูข้พยากรณตหรพอคนชอบธรรมสมักคนเพราะเหห็นแกขพระองคตกห็เทขากมับเปห็นการไดข้รมับบทาเหนห็จ
ของพวกเขา

นอกจากนรีร  42 และผซผู้ใดจะเอลำนลนี้ลำเยป็นสนักถผู้วยหนถึริ่งใหผู้คนเลป็กนผู้อยเหลต่ลำนนนี้คนใดคนหนถึริ่งดสืริ่ม 
เพรลำะนลำมแหต่งศริษยศ์ของเรลำ เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ คนนนันี้นจะขลำดบลลำเหนป็จกป็
หลำมริไดผู้” อมันทรีที่จรริงแลข้ว การตข้อนรมับแมข้แตขผซูข้เชพที่อใหมขกห็เปห็นทรีที่ชอบพระทมัยในสายพระเนตรของ
พระเจข้า ดซู มมัทธริว 25:40 บทเรรียนทรีที่สทาคมัญกห็คพอ การตข้อนรมับบรรดาผซูข้รมับใชข้ของพระเจข้าและ
ประชาชนของพระเจข้า จะมรีบทาเหนห็จสมักวมันหนทึที่งในกาลนริรมันดรตสทาหรมับการททาเชขนนมัรน นมัที่นเปห็นจรริง
ในสมมัยพระเยซซู มมันกห็เปห็นจรริงในวมันนรีรดข้วย มมันจะเปห็นจรริงมากยริที่งกวขานรีร เสรียอรีกในชขวงยรุคเจห็ดปรี

*****



ภนำพรวมของมนัทธธิว 11: ในบทนทนี้ยอหตนผถูม้ใหม้บมัพตริศมาสงสมัยวข่าพระเยซถูทรงเปป็นพระเมสสริ
ยาหตจรริงๆหรชอไมข่ พระเยซถูทรงตอบคนาถามนมันี้นและถชอโอกาสนทนี้ตอบคนาถามเกทที่ยวกมับตมัวตนและ
การรมับใชม้ของพระองคต บทนทนี้ปริดทม้ายดม้วยการททที่พระเยซถูทรงตนาหนริเมชองตข่างๆในแควม้นกาลริลทททที่ไมข่
สนใจขข่าวสารของพระองคตเกทที่ยวกมับการกลมับใจใหมข่ พระองคตทรงปริดทม้ายดม้วยคนาเชริญชวนผถูม้ใด
กป็ตามททที่เตป็มใจมาหาพระองคต

มธ 11:1 ขข้อ 1 อาจถพอไดข้วขาเปห็นสขวนหนทึที่งของบททรีที่แลข้ว ตต่อมลำเมสืริ่อพระเยซซตรนัสสนัริ่ง
สลำวกสริบสองคนของพระองคศ์เสรป็จแลผู้ว พระองคศ์ไดผู้เสดป็จจลำกทนริ่นนัริ่นไปเพสืริ่อจะสนัริ่งสอนและประกลำศ
ในเมสืองตต่ลำงๆของเขลำ ใหข้เราสมังเกตสขวนสทาคมัญของการรมับใชข้ของพระองคต นมั ที่นคพอ การสมัที่งสอนและ
การประกาศ นมัที่นกลายเปห็นแบบอยขางสทาหรมับการรมับใชข้แมข้กระทมั ที่งจนถทึงทรุกวมันนรีร  เมพองตขางๆทรีที่ถซูก
เอขยถทึงนขาจะเปห็นเมพองในแควข้นกาลริลรี

มธ 11:2-3 มมัทธริวบมันททึกวขา ฝต่ลำยยอหศ์นเมสืริ่อตริดอยซต่ในเรสือนจลลำไดผู้ยรินถถึงกริจกลำรของพระ
ครริสตศ์ จถึงไดผู้ใชผู้สลำวกสองคนของทต่ลำนไป 3 ทซลถลำมพระองคศ์วต่ลำ "ทต่ลำนเปป็นผซผู้ทนริ่จะมลำนนันี้นหรสือ หรสือ
เรลำจะตผู้องคอยหลำผซผู้อสืริ่น" ยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาตอนนรีรกห็ถซูกเฮโรดสมัที่งจทาครุกแลข้ว (ดซู มมัทธริว 14:3) เขา
สงสมัยวขาพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้นมัรนหรพอไมข สาระสทาคมัญของการรมับใชข้ของยอหตนกห็คพอการประกาศวขา
พระมหากษมัตรริยตก ทาลมังจะปรากฏพระองคตและสถาปนาอาณาจมักรของพระองคตแลข้ว ขขาวสารของ
พระองคตคพอ การกลมับใจใหมขมาสซูขการดมังกลขาวนมัที่นเอง บมัดนรีร เมพที่อถซูกจทาครุกและยมังไมขเหห็นการปรากฏ
ของอาณาจมักรยริว ยอหตนจทึงสงสมัยวขาพระเยซซูทรงเปห็นพระเมสสริยาหตจรริงๆหรพอ บางทรียอหตนกห็มรี
ความคริดฝมังหมัวอยซูขนริดๆวขาพระเมสสริยาหตจะเสดห็จมาเพพที่อมรีชมัยในทางการเมพองและทางทหาร โดย
ปลดแอกของพวกโรมทริรงเสรีย กระนมัรนเขากห็ทราบเกรีที่ยวกมับการอมัศจรรยตตขางๆและขข้อความของพระ
เยซซู เขาจทึงอาจรซูข้สทึกสมับสนหนขอยๆ

มธ 11:4-6 คทาตอบของพระเยซซูทรีที่ทรงมรีแกขพวกสาวกของยอหตนกห็คพอ จงไปบอก
ยอหตนถทึงสริที่งพวกทขานไดข้เหห็นและไดข้ยรินในการรมับใชข้ของเรา ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสตอบพวกเขลำวต่ลำ
"จงไปแจผู้งแกต่ยอหศ์นอนกครนันี้งถถึงสริริ่งทนริ่ทต่ลำนไดผู้ยรินและไดผู้เหป็น 5 คสือวต่ลำคนตลำบอดกป็หลำยบอด คนงต่อย
เดรินไดผู้ คนโรคเรสืนี้อนหลำยสะอลำด คนหซหนวกไดผู้ยรินไดผู้ คนตลำยแลผู้วเปป็นขถึนี้นมลำ หลมังจากทบทวน



เกรีที่ยวกมับการอมัศจรรยตหลายอยขางของพระองคตแลข้ว พระเยซซูกห็ตรมัสวขา และขต่ลำวประเสรริฐกป็ประกลำศ
แกต่คนอนลำถลำ

คทาทรีที่แปลวขา คนอนลำถลำ (พโทคอส) มรีความหมายวขา ‘คนตทที่าตข้อย’ ขขาวประเสรริฐนมัรนกทาลมัง
เลยผขานพวกนมักศาสนาตทาแหนขงสซูงๆและตรงเขข้าหาพวกสามมัญชนทรีที่ยอมฟมังและเชพที่อ นอกจากนรีร
พระเยซซูตรมัสเสรริมวขา 6 บธคคลผซผู้ใดไมต่สะดธดเพรลำะเรลำ ผซผู้นนันี้นเปป็นสธข" มรีพระพรทรีที่ทรงสมัญญาไวข้
สทาหรมับผซูข้ใดกห็ตามทรีที่ไมขสะดรุดเพราะพระนามและขขาวสารของพระเยซซูครริสตต ขขาวสารทรีที่ทรงสขงถทึง
ยอหตนนมัรนชมัดเจน นมัที่นคพอ จงแบกรมับความอมัปยศเพพที่อขขาวประเสรริฐและเพราะเหห็นแกขพระองคต

มธ 11:7-9 ในการรมับใชข้ชขวงแรกๆของยอหตน ฝซูงชนไดข้พากมันไปในถริที่นทรุรกมันดารเพพที่อ
ไปดซูและฟมังยอหตน พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงชขวงเวลานมัรนหลมังจากทรีที่พวกสาวกของยอหตนจากไปแลข้ววขา 
พระเยซซเรริริ่มตรนัสกนับคนหมซต่นนันี้นถถึงยอหศ์นวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้ออกไปในถริริ่นทธรกนันดลำรเพสืริ่อดซอะไร 
ดซตผู้นอผู้อไหวโดยถซกลมพนัดหรสือ 8 แตต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยออกไปดซอะไร ดซคนนธต่งหต่มผผู้ลำเนสืนี้ออต่อนนริริ่มหรสือ 
ดซเถริด คนนธต่งหต่มผผู้ลำเนสืนี้อนริริ่มกป็อยซต่ในพระนริเวศของกษนัตรริยศ์ 9 แตต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยออกไปดซอะไร ดซ
ศลำสดลำพยลำกรณศ์หรสือ แนต่ทนเดนยว และเรลำบอกทต่ลำนวต่ลำ ทต่ลำนนนันี้นเปป็นยริริ่งกวต่ลำศลำสดลำพยลำกรณศ์เสนยอนก

พระเยซซูตรมัสคทาถามสามประการ (1) พวกทขานออกไปในถริที่นทรุรกมันดารเพพที่อไปดซูตข้นอข้อ
ไหวโดยถซูกลมพมัดหรพอ เหห็นไดข้ชมัดวขาคทาตอบนมัรนไมขใชข อยขางไรกห็ตาม คทาเปรรียบนรีรกห็ไมขใชขเรพที่อง
บมังเอริญ ยอหตนไมขยอมอขอนขข้อเลย ถทึงแมข้สายลมแหขงการตขอตข้านเขาจะโหมกระหนทที่าสมักปานใด
กห็ตาม (2) พวกทขานออกไปดซูคนนรุขงหขมผข้าเนพรออขอนนริที่มหรพอ อรีกครมัร งทรีที่คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว 
นอกจากนรีรพระเยซซูกห็ทรงทราบดรีวขาเครพที่องแตขงกายของยอหตนคพอ ขนอซูฐและหนมังสมัตวต (3) พวก
ทขานออกไปดซูศาสดาพยากรณตหรพอ เหห็นไดข้ชมัดวขาคทาตอบตรงนรีรคพอใชข แตขพระเยซซูตรมัสตขอไปวขา
ยอหตนเปห็นยริที่งกวขาผซูข้พยากรณตธรรมดาๆ

มธ 11:10 พระองคตตรมัสชมัดเจนวขายอหตนเปห็นผซูข้เบริกทางซทึที่งมรีพยากรณตไวข้ในหนมังสพออริส
ยาหตและมาลาครี คสือผซผู้นนันี้นเองทนริ่พระคนัมภนรศ์ไดผู้เขนยนถถึงวต่ลำ `ดซเถริด เรลำใชผู้ทซตของเรลำไปขผู้ลำงหนผู้ลำทต่ลำน ผซผู้
นนันี้นจะเตรนยมทลำงของทต่ลำนไวผู้ขผู้ลำงหนผู้ลำทต่ลำน' ดซูอริสยาหต 40:3 และมาลาครี 3:1



มธ 11:11 พระเยซซูตรมัสชมยอหตนมากมายทรีเดรียว เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำย
วต่ลำ ในบรรดลำคนซถึริ่งเกริดจลำกผซผู้หญริงมลำนนันี้น ไมต่มนผซผู้ใดใหญต่กวต่ลำยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับบนัพตริศมลำ แตต่วต่ลำผซผู้ทนริ่
ตลริ่ลำตผู้อยทนริ่สธดในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์กป็ยนังใหญต่กวต่ลำยอหศ์นเสนยอนก พระเยซซูทรงสทาแดงใหข้เหห็นชมัดเจน
วขาครุณคขาตขางๆฝขายวริญญาณยขอมอยซูขคนละมริตริกมับครุณคขาตขางๆตามแบบของโลก ยอหตนเปห็นนมักเทศนต
และเปห็นคนของพระเจข้า ชาวโลกมองวขาเขาเปห็นคนประหลาด แตขพระเยซซูกห็ตรมัสวขาเขายริที่งใหญขกวขา
บรรดากษมัตรริยตและคนใหญขคนโตของโลกทรีที่เคยมรีมาเสรียอรีก กระนมัรน ยอหตนกห็จะไมขไดข้มรีโอกาสไดข้
เหห็นอาณาจมักรนมัรนในวมันของเขา ดข้วยเหตรุนรีร เขาจทึงตทที่าตข้อยกวขาคนทรีที่ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดซทึที่งจะไดข้อยซูขใน
อาณาจมักรนมัรนในวมันหนทึที่ง นรีที่จทึงสพที่อถทึงความยริที่งใหญขของอาณาจมักรนมัรน นอกจากนรีร  เหห็นไดข้ชมัดอรีกวขา
อาณาจมักรนมัรนยมังมาไมขถทึง ถทึงแมข้วขาพระมหากษมัตรริยตไดข้เสดห็จมาถทึงแลข้วทขามกลางพวกเขา แตข
อาณาจมักรนมัรนกห็ยมังมาไมขถทึงและจะยมังไมขมาจนกวขาพระมหากษมัตรริยตจะเสดห็จมาเพพที่อสถาปนามมัน

มธ 11:12 ขขาวสารสทาหรมับอาณาจมักรนมัรน (นมัที่นคพอ การกลมับใจใหมข) ไดข้ถซูกพวกผถูม้นนา
ของอริสราเอลเพริกเฉย แถมพวกเขากห็ปฏริเสธหลมักการของมมันดข้วย และตนันี้งแตต่สมนัยยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับบนัพ
ตริศมลำถถึงทธกวนันนนนี้ อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์กป็เปป็นสริริ่งทนริ่คนไดผู้แสวงหลำดผู้วยใจรผู้อนรน และผซผู้ทนริ่ใจรผู้อน
รนกป็เปป็นผซผู้ทนริ่ชริงเอลำไดผู้ คทาทรีที่แปลวขา เปป็นสริริ่งทนริ่คนไดผู้แสวงหลำดผู้วยใจรผู้อนรน (บริอาโซ) หมายถทึง ‘การ
ใชข้ก ทาลมัง’ หรพอ ‘บมังคมับ’ ในแบบเดรียวก มัน คทาทรีที่แปลวขา ผซผู้ทนริ่ใจรผู้อนรน (บริอาสเทส) มรีความหมายวขาผซูข้
ทรีที่ ‘แขห็งแรง’ หรพอ ‘มรีก ทาลมังมาก’

ความหมายตรงนรีรอาจเปห็นวขา พวกยริวจทานวนมากไดข้พยายามทรีที่จะกขอการกบฏเพพที่อลข้มลข้าง
การปกครองของพวกโรมเพพที่อทรีที่จะสถาปนาอาณาจมักรของพวกยริวอรีกครมัร ง สริที่งนรีร เกริดขทึรนเปห็นประจทา
และเปห็นเหตรุวขาททาไมบารมับบมัสจทึงถซูกจทาครุกในเวลาตขอมา พวกเศโลเทประสบความสทาเรห็จเพรียง
ชมั ที่วคราวในการลรุกฮพอตขอตข้านโรมในปรี ค.ศ. 66 เพรียงเพพที่อทรีที่จะถซูกบดขยรีรทมัรงหมดในอรีกหลายปรีตขอมา
เมพที่อโรมกลมับมาพรข้อมกมับกองกทาลมังเหลพอคณานมับ มรีอยซูขครมัร งหนทึที่งในการรมับใชข้ของพระเยซซู บาง
คนในแควข้นกาลริลรีกห็ถทึงกมับคริดทรีที่จะตมัรงพระองคตเปห็นกษมัตรริยตดข้วยซทรา นอกจากนรีร  ยอหตนกห็ตริดครุกเพราะ
ความเชพที่อมมั ที่นของเขาดข้วย ประเดห็นสทาคมัญทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสพที่อกห็คพอวขา อาณาจมักรนมัรนจะไมขมา



โดยวริธรีการทางการเมพองหรพอแบบมนรุษยต มมันจะไมขมาโดยการใชข้ก ทาลมังถทึงแมข้วขาบางคนกทาลมัง
พยายามทรีที่จะททาใหข้มมันเกริดขทึรนโดยการใชข้ก ทาลมังกห็ตาม 

มธ 11:13 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เพรลำะคลลำของศลำสดลำพยลำกรณศ์ทนันี้งหลลำยและพระรลำช
บนัญญนัตริไดผู้พยลำกรณศ์มลำจนถถึงยอหศ์นนนนี้ การตรมัสถทึง “คทาของศาสดาพยากรณตทมัรงหลายและพระราช
บมัญญมัตริ” หมายถทึงพระคมัมภรีรตเดริม ความหมายทรีที่นขาจะถซูกสพที่อตรงนรีรอยขางชมัดเจนกห็คพอวขา ยอหตนเปห็นผซูข้
พยากรณตคนสรุดทข้ายของพระคมัมภรีรตเดริม ถทึงแมข้วขาการรมับใชข้ของยอหตนถซูกบมันททึกอยซู ขในพระคมัมภรีรต
ใหมข แตขจรริงๆแลข้วเขากห็เปห็นผซูข้พยากรณตคนสรุดทข้ายของเหลขาผซูข้พยากรณตสมมัยพระคมัมภรีรตเดริม พระเยซซู
ทรงสพที่อชมัดเจนวขายอหตนดทารงตทาแหนขงผซูข้พยากรณตของพระคมัมภรีรตเดริม เพราะสามมัญชนแหขง
อริสราเอลเหห็นวขายอหตนเปห็นผซูข้พยากรณตทรีที่แทข้จรริง พวกเขาจทึงกรซูก มันไปหาบรุคคลแหขงประวมัตริศาสตรต
คนนรีร  ผซูข้พยากรณตททที่แทม้จรริงคนสรุดทข้ายคพอ มาลาครี ซทึที่งมากขอนมากกวขาสรีที่รข้อยปรีกขอนหนข้านมัรน

มธ 11:14 คราวนรีรพระเยซซูทรงอข้างอริงถทึงหนมังสพอมาลาครีอยขางชมัดเจน ถผู้ลำทต่ลำนทนันี้งหลลำย
จะยอมรนับในเรสืริ่องนนนี้ กป็ยอหศ์นนนนี้แหละเปป็นเอลนยลำหศ์ซถึริ่งจะมลำนนันี้น ในมาลาครี 4:5 มาลาครีกลขาวชมัดเจน
วขาผซูข้พยากรณตเอลรียาหตจะปรากฏตมัวอรีกครมัร งกขอนวมันขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า พระเยซซูตรมัสวขาหากพวก
เขาจะยอมรมับในเรพที่องนรีร  (คพอขข้อความทมัรงหมดเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรน นมัที่นคพอ การกลมับใจใหมข) จรริงๆ
แลข้วยอหตนกห็เปห็นเอลรียาหตซทึที่งจะมานมัรน เขาอาจไมขใชขตมัวตนเอลรียาหตจรริงๆ แตขเขากห็ททาใหข้คทาพยากรณต
นรีรสทาเรห็จ และจรริงๆแลข้วกห็มรีความคลข้ายคลทึงกมันหลายประการระหวขางการรมับใชข้ของเอลรียาหตและ
ยอหตน ถทึงแมข้วขากขอนหนข้านรีร ยอหตนไดข้ปฏริเสธวขาตมัวเองเปห็นเอลรียาหต (ยอหตน 1:21) แตขพระเยซซูกห็ตรมัส
วขาจรริงๆแลข้วเขากห็ททาใหข้คทาพยากรณตนมัรนสทาเรห็จ ดข้วยเหตรุนรีร ยอหตนจทึงเปห็นการททาใหข้คทาพยากรณตเกรีที่ยว
กมับเอลรียาหตสทาเรห็จฝข่ายวริญญาณ

เราเหห็นไดข้วขาเอลรียาหตอาจกลมับมาจรริงๆในฐานะเปห็นหนทึที่งในผซูข้พยากรณตสองคนนมัรนทรีที่มรี
บรรยายไวข้ในวริวรณต 11 ดซู คทาอธริบายในขข้อนมัรนไดข้ นมัที่นยขอมเปห็นชขวงเวลาทรีที่มากขอนการมาถทึงของ
อาณาจมักรนมัรนจรริงๆและการเสดห็จกลมับมาของพระมหากษมัตรริยตองคตนมัรน

มธ 11:15 พระเยซซูจทึงปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดข้วยความเหห็นวขา ใครมนหซจงฟนังเถริด พระ
เยซซูทรงใชข้สทานวนนรีรสรีที่ครมัร งตขางกมันในหนมังสพอกริตตริครุณสรีที่เลขม กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งความหมายของคทาพซูด



นรีรกห็คพอ จงฟมังใหข้ดรีๆ พระองคตตรมัสเปห็นนมัยวขา สริที่งทรีที่พระองคตเพริที่งกลขาวออกไปนมัรนมรีอะไรมากกวขาทรีที่
เหห็น ดมังนมัรน จงตมัรงใจฟมังใหข้ดรๆี

มธ 11:16-19 คราวนรีรพระเยซซูตรมัสถทึงความขมัดแยข้งกมันเองของพวกคนทรีที่มาจมับผริดพระองคต
เรลำจะเปรนยบคนยธคนนนี้เหมสือนกนับอะไรดน เปรนยบเหมสือนเดป็กนนัริ่งทนริ่กลลำงตลลำดรผู้องแกต่เพสืริ่อน 17 กลต่ลำว
วต่ลำ `พวกฉนันไดผู้เปต่ลำปนริ่ใหผู้พวกเธอ และเธอมริไดผู้เตผู้นรลลำ พวกฉนันไดผู้พริลลำปรลริ่ลำไหผู้แกต่พวกเธอ และพวก
เธอมริไดผู้ครลริ่ลำครวญ' 18 ดผู้วยวต่ลำยอหศ์นมลำกป็ไมต่ไดผู้กรินหรสือดสืริ่ม และเขลำวต่ลำ `มนผนเขผู้ลำสริงอยซต่' 19 ฝต่ลำยบธตร
มนธษยศ์มลำทนันี้งกรินและดสืริ่ม เขลำกป็วต่ลำ `ดซเถริด นนริ่เปป็นคนกรินเตริบและดสืริ่มนลนี้ลำองธต่นมลำก เปป็นมริตรสหลำยกนับคน
เกป็บภลำษนและคนบลำป' แตต่พระปนัญญลำกป็ปรลำกฏวต่ลำชอบธรรมแลผู้วโดยผลแหต่งพระปนัญญลำนนันี้น"

ไมขวขาพระเยซซูหรพอยอหตนททาอะไร พวกเขากห็โดนวริจารณต พระเยซซูทรงเปรรียบพวกชอบ
วริจารณตพระองคตวขาเปห็นเหมพอนพวกเดห็กเลห็กๆทรีที่เอาแตขใจตมัวเองในทรีที่สาธารณะ พวกเขาถามคทาถาม
โงขๆ จากนมัรนกห็เปลรีที่ยนเรพที่องไปยมังความโงขเขลาแบบอพที่น

ยอหตนมาพรข้อมกมับวริถรีชรีวริตแบบเรรียบงขาย พวกเขาจทึงกลขาวหาเขาวขาถซูกผรีสริง พระเยซซูเสดห็จ
มาพรข้อมกมับชรีวริตปกตริธรรมดาหากพซูดถทึงนริสมัยการกรินของพระองคตแลข้ว ชาวโลกรอบตมัวพระองคต
จทึงกลขาวหาพระองคตวขาเปห็นคนกรินเตริบ คทาตอบของพระเยซซูทมัรงลทึกซทึร งและสมัรนไดข้ใจความ “พระ
ปมัญญากห็ปรากฏวขาชอบธรรมแลข้วโดยผลแหขงพระปมัญญานมัรน” พระปมัญญากห็ปรากฏวขาชอบธรรม
แลข้วโดยดซูจากผลลมัพธตของมมัน การทรีที่พระองคตตรมัสถทึงผล (บคุตรทมันี้งหลาย) นมัรนไมขใชขเรพที่องบมังเอริญ 
บางทรีสริที่งทรีที่เผยใหข้เหห็นสตริปมัญญาในชรีวริตของเรามากทรีที่สรุดกห็จะปรากฏในชรีวริตลซูกๆของเรา ในแบบ
เดรียวกมัน สตริปมัญญากห็ปรากฏวขาชอบธรรมในผลลมัพธตตขางๆของมมัน ดข้วยถข้อยคทามากมาย พระเยซซู
ทรงตอบพวกชอบตริพระองคตโดยตรมัสวขาขข้อพริสซูจนตนมัรนปรากฏชมัดอยซูขแลข้ว พวกเขาวริจารณตทรุกสริที่งทรีที่
พระองคตทรงกระททา แตขพระปมัญญาแหขงชรีวริตและการรมับใชข้ของพระองคตกห็ปรากฏชมัดแลข้วใน
ผลลมัพธตตขางๆของมมัน

มธ 11:20 แลผู้วพระองคศ์กป็ทรงตนันี้งตผู้นตริเตนยนเมสืองตต่ลำงๆทนริ่พระองคศ์ไดผู้ทรงกระทลลำกลำร
อริทธริฤทธริธเปป็นสต่วนมลำก เพรลำะเขลำมริไดผู้กลนับใจเสนยใหมต่ ขข้อ 20 กห็บขงบอกถทึงจรุดเปลรีที่ยนสทาคมัญในการ
รมับใชข้ของพระครริสตต เราเหห็นชมัดเจนมากขทึรนเรพที่อยๆวขาชนชาตริอริสราเอลโดยรวมแลข้วกห็ก ทาลมังปฏริเสธ



ขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักรนมัรน ใจความสทาคมัญของขขาวสารนมัรนกห็คพอ การกลมับใจใหมข แมข้แตขแควข้น
กาลริลรีซทึที่งนขาจะยอมรมับความจรริงนมัรนมากกวขาพวกนมักศาสนามพออาชรีพทมัรงหลายแหขงกรรุงเยรซูซาเลห็ม
และแวขนแควข้นโดยรอบ กห็ปฏริเสธพพรนฐานทางศรีลธรรมและฝขายวริญญาณของอาณาจมักรนมัรน นมัที่นคพอ 
การกลมับใจใหมขมาหาพระเจข้า ถทึงแมข้วขาการปฏริเสธกษมัตรริยตองคตนมัรนยมังไมขถทึงทรีที่สรุดจนกวขาจะถทึง
กางเขน แตขวขากมันตามจรริงมมันกห็ปรากฏชมัดมากพอแลข้วแมข้ในตอนนรีร  การรมับใชข้ในตอนแรกของพระ
เยซซูมรีอยซูขในแควข้นกาลริลรี ในแควข้นนมัรนการอมัศจรรยตตขางๆของพระองคตกห็ปรากฏชมัดและพระสรุรเสรียง
ของพระองคตกห็เปห็นทรีที่ไดข้ยรินแลข้ว กระนมัรนเมพองตขางๆในแควข้นนมัรนกห็ไมขยอมกลมับใจใหมข (แควข้นกาลริลรี
นมัรนถพอไดข้วขามรีลมักษณะ ‘อนรุรมักษตนริยม’ และมรีแนวโนข้มทรีที่จะตอบรมับมากกวขากรรุงเยรซูซาเลห็มซทึที่งเปห็น
เมพองของชนชมัรนสซูง กระนมัรน แมข้แตขพวกเขาสขวนใหญขกห็ไมขยอมรมับขขาวสารของพระครริสตต) ดข้วยเหตรุ
นรีร  พระองคตจทึงทรงเรริที่มเตพอนพวกเขาแรงๆ

มธ 11:21-22 "วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ เมสืองโครลำซริน วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ เมสืองเบธไซอริดลำ เพรลำะถผู้ลำกลำร
อริทธริฤทธริธซถึริ่งไดผู้กระทลลำทต่ลำมกลลำงเจผู้ลำไดผู้กระทลลำในเมสืองไทระและเมสืองไซดอน คนในเมสืองทนันี้งสอง
จะไดผู้นธต่งหต่มผผู้ลำกระสอบ นนัริ่งบนขนนี้เถผู้ลำ กลนับใจเสนยใหมต่นลำนมลำแลผู้ว  22 แตต่เรลำบอกเจผู้ลำวต่ลำ ในวนัน
พริพลำกษลำ โทษเมสืองไทระและเมสืองไซดอนจะเบลำกวต่ลำโทษของเจผู้ลำ

ผข้ากระสอบและขรีร เถข้าเปห็นวริธรีของคนตะวมันออกกลางสมมัยโบราณในการแสดงออกถทึง
การกลมับใจใหมขและการครทที่าครวญ เมชองโคราซรินและเมชองเบธไซอริดา เปห็นเมพองเลห็กๆของพวกยริว
ในแควข้นกาลริลรีซทึที่งไดข้เหห็นการรมับใชข้ของพระครริสตตแลข้ว กระนมัรนพระเยซซูกห็ตรมัสวขาถข้าเมพองไทระและ
เมพองไซดอนซซที่งเปป็นเมชองของคนตข่างชาตริและนอกศาสนา (ในเลบานอน) ไดข้เหห็นการอมัศจรรยต
เหลขานมัรน พวกเขากห็คงกลมับใจใหมขไปแลข้ว (ทมัรงเมพองไทระและเมพองไซดอนไดข้ถซูกททาลายอยขาง
รรุนแรงในประวมัตริศาสตรตกขอนหนข้านมัรน พระคมัมภรีรตเดริมกลขาวชมัดเจนวขา เมพองทมัรงสองไดข้โดนพระเจข้า
พริพากษา ดซู อริสยาหต 23:1, 4-12 และเอเสเครียล 26-29) เมพองคนตขางชาตริเหลขานรีร จะไดข้รมับโทษเบา
กวขาในวมันพริพากษาเมพที่อเทรียบกมับเมพองเหลขานรีรซทึที่งไดข้ปฏริเสธการรมับใชข้ของพระครริสตต

มธ 11:23-24 พระเยซซูทรงสงวนการพริพากษาเดรียวกมันนรีร ไวข้สทาหรมับเมพองคาเปอรนาอรุมซทึที่ง
เปห็นเมพองทรีที่พระองคตทรงรมับไวข้เปห็นบข้านเกริดดข้วย และฝต่ลำยเจผู้ลำ เมสืองคลำเปอรนลำอธม ซถึริ่งถซกยกขถึนี้นเทนยม



ฟผู้ลำแลผู้ว เจผู้ลำจะตผู้องลงไปถถึงนรกตต่ลำงหลำก ดผู้วยวต่ลำกลำรอริทธริฤทธริธซถึริ่งไดผู้กระทลลำในทต่ลำมกลลำงเจผู้ลำนนันี้น ถผู้ลำ
ไดผู้กระทลลำในเมสืองโสโดม เมสืองนนันี้นจะไดผู้ตนันี้งอยซต่จนทธกวนันนนนี้ เมพองคาเปอรนาอรุมถพอวขาเปห็นเมพองทรีที่
รทที่ารวยพรข้อมกมับบรรยากาศการคข้าทรีที่รรุขงเรพอง ตมัรงอยซูขบนชายฝมัที่งตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี เมพองนรีรจทึง
ไดข้รมับลมพมัดเยห็นสบายจากทะเลสาบกาลริลรี ชพที่อของเมพองนรีร  คาเปอรนาอคุม แปลวขา ‘หมซูขบข้านแหขง
ความสบาย’ ดมังนมัรน มมันจทึงเปห็นเมพองหนทึที่งทรีที่พวกยริวทรีที่มมั ที่งมรีมมักไปพมักตากอากาศ มรีธรรมศาลาทรีที่
หรซูหราถซูกกขอสรข้างขทึรนทรีที่นมัที่น อยขางไรกห็ตาม ในความมมั ที่งมรีของพวกเขา เมพองนรีรกห็เรริที่มทรีที่จะไมขแยแสสริที่ง
ตขางๆของพระเจข้า พวกเขาจข้องจมับผริดการรมับใชข้ของพระเยซซู ความมมั ที่งคมั ที่งและความเจรริญของพวก
เขาททาใหข้พวกเขาดข้านชาตขอเรพที่องตขางๆทรีที่เปห็นฝขายวริญญาณ

คทาทรีที่แปลวขา นรก (ฮาเดส) สามารถหมายถทึง ‘หลรุมศพ’ หรพอ ‘แดนคนตาย’ ไดข้เชขนกมัน 
พระเยซซูอาจกทาลมังตรมัสถทึงบรรดาผซูข้อยซูขอาศมัยในเมพองคาเปอรนาอรุมหรพอพระองคตอาจก ทาลมังตรมัสถทึง
เมพองนรีร เอง ถทึงแมข้วขาหลายเมพองและหมซูขบข้านในอริสราเอลยมังคงอยซูขจนถทึงทรุกวมันนรีร โดยมรีชพที่อแบบใน
สมมัยโบราณ แตขเมพองคาเปอรนาอรุมพรข้อมกมับเมพองโคราซรินและเมพองเบธไซอริดากห็ถซูกททาลายไปตมัรง
นานแลข้วและมรีแตขซากปรมักหมักพมังเหลพออยซูขจนถทึงทรุกวมันนรีร

กระนมัรน พวกเขากห็อาจไดข้เหห็นฤทธริธ เดชของพระเจข้าผขานทางพระเยซซูมากกวขาเมพองอพที่นๆ 
24 แตต่เรลำบอกเจผู้ลำวต่ลำ ในวนันพริพลำกษลำ โทษเมสืองโสโดมจะเบลำกวต่ลำโทษของเจผู้ลำ” พระเยซซูตรมัสวขา 
หากการอริทธริฤทธริธ แบบเดรียวกมันนรีร ไดข้กระททาในเมพองโสโดม มมันกห็คงกลมับใจใหมขไปตมัรงนานแลข้ว ใน
แบบเดรียวกมัน เมพองโสโดมกห็จะไดข้รมับโทษเบากวขาพวกเขาในการพริพากษา นรีที่สพที่อถทึงใจแขห็งกระดข้าง
ฝขายวริญญาณของเมพองเหลขานรีร

มธ 11:25-26 บางทรีดข้วยจริตวริญญาณของอริสยาหต 6:9-11 พระเยซซูทรงอธริษฐานและ
ขอบพระครุณพระเจข้าทรีที่บรรดาคนทรีที่มรีความรซูข้และชนชมัรนสซูงในสมมัยนมัรนไมขนทึกถทึงความจรริงนมัรนเลย 
กระนมัรน ผถูม้นม้อย (นมัที่นคพอ เดห็กๆ) กลมับเขข้าใจและยอมรมับความจรริงนมัรน ขณะนนันี้นพระเยซซทซลตอบวต่ลำ 
"โอ ขผู้ลำแตต่พระบริดลำ ผซผู้เปป็นเจผู้ลำแหต่งฟผู้ลำสวรรคศ์และแผต่นดริน ขผู้ลำพระองคศ์ขอขอบพระคธณพระองคศ์ ทนริ่
พระองคศ์ไดผู้ทรงปริดบนังสริริ่งเหลต่ลำนนนี้ไวผู้จลำกผซผู้มนปนัญญลำและผซผู้ฉลลำด และไดผู้สลลำแดงใหผู้ผซผู้นผู้อยรซผู้ การทรีที่
พระองคตตรมัสถทึง “ผซูข้มรีปมัญญาและผซูข้ฉลาด” กห็หมายถทึงพวกชนชมัรนสซูงในสมมัยนมัรน ความหมายรวมกห็



คพอวขา บางทรีพวกสามมัญชนและพวกคนทรีที่ถขอมใจไดข้ยอมรมับพมันธกริจของพระครริสตตขณะทรีที่พวก
ชนชมัรนสซูงและพวกมรีอทานาจกลมับไมขยอมรมับ พระเยซซูจทึงตรมัสเสรริมวขา 26 ขผู้ลำแตต่พระบริดลำ ทนริ่เปป็นอยต่ลำง
นนันี้นกป็เพรลำะเปป็นทนริ่ชอบพระทนัยในสลำยพระเนตรของพระองคศ์ ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขาพระเยซซูทรง
เรรียกพระบริดาของพระองคตวขา “ผซูข้เปห็นเจข้าแหขงฟข้าสวรรคตและแผขนดริน” พระองคตทรงเปห็นเชขนนมัรน
จรริงๆ!

มธ 11:27 ตรงนรีร เราไดข้เหห็นถทึงความสมัมพมันธตอมันใกลข้ชริดระหวขางพระเยซซูและพระบริดา
ผซูข้ทรงสถริตในสวรรคตของพระองคต ซทึที่งมรีลมักษณะคลข้ายก มับในยอหตน 17 พระเยซซูตรมัสถทึงการมรี
สามมัคครีธรรมระหวขางพระองคตเองและพระบริดาดมังตขอไปนรีร  พระบริดลำของเรลำไดผู้ทรงมอบสริริ่ง
สลำรพนัดใหผู้แกต่เรลำ และไมต่มนใครรซผู้จนักพระบ ธตรนอกจลำกพระบริดลำ และไมต่มนใครรซผู้จนักพระบริดลำนอกจลำก
พระบธตรและผซผู้ใดกป็ตลำมทนริ่พระบธตรประสงคศ์จะสลลำแดงใหผู้รซผู้ พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงทรุกสริที่งแกขพระ
บรุตร มรีแตขพระองคตทมัรงสองทรีที่รซูข้จมักกมันและกมันอยขางแทข้จรริง ความหมายตรงนรีรกห็สอดคลข้องกมับสริที่งทรีที่
พระเยซซูไดข้ตรมัสกมับฟรีลริปในยอหตน 14:9 “ผซูข้ทรีที่ไดข้เหห็นเรากห็ไดข้เหห็นพระบริดา” เมพที่อเราไดข้มารซูข้จมักพระ
เยซซูครริสตต เรากห็ไดข้มารซูข้จมักพระบริดาดข้วย

มธ 11:28-30 ขขาวสารของพระเยซซูตรงนรีร เรริที่มเปลรีที่ยนแปลงอยขางแยบยล ขณะทรีที่จนถทึงจรุดนรีร
จรุดสนใจของการรมับใชข้ของพระองคตกห็คพอ อาณาจมักรนมัรนและการเตรรียมการสทาหรมับอาณาจมักรนมัรน 
บมัดนรีรพระองคตทรงเรริที่มเปลรีที่ยนมาตรมัสถทึงความสมัมพมันธตสขวนตมัว สามมัคครีธรรม และการเปห็นสาวก นรีที่
ยริที่งเปห็นเรพที่องทรีที่รรุนแรงเพราะการทรีที่ประชาชนของพระองคตปฏริเสธและไมขสนใจพระองคต ดซู ยอหตน 
1:11 พระเยซซูจทึงทรงหยริบยพที่นคทาเชริญใหข้แกขผซูข้ใดกห็ตามทรีที่ประสงคตจะมา บรรดลำผซผู้ทลลำงลำนเหนป็ดเหนสืริ่อย
และแบกภลำระหนนัก จงมลำหลำเรลำ และเรลำจะใหผู้ทต่ลำนทนันี้งหลลำยหลำยเหนสืริ่อยเปป็นสธข 29 จงเอลำแอกของ
เรลำแบกไวผู้ แลผู้วเรนยนจลำกเรลำ เพรลำะวต่ลำเรลำมนใจอต่อนสธภลำพและถต่อมลง และทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะพบทนริ่
สงบสธขในใจของตน

ถทึงแมข้วขาไมขไดข้มรีบอกไวข้อยขางเฉพาะเจาะจง แตขนรีที่กห็สพที่อวขาการรมับใชข้ขององคตพระผซูข้เปห็น
เจข้าของเรากทาลมังจะหมันไปหาคนตขางชาตริแลข้ว ชนชาตริอริสราเอลโดยทมั ที่วไปและพวกคนใหญขคนโต
ในอริสราเอลโดยเฉพาะไดข้ปฏริเสธพระองคตและขข้อเสนอของพระองคตเรพที่องอาณาจมักรนมัรน บมัดนรีร



พระองคตไดข้ทรงเสนอพระครุณของพระองคตแกขคนทมันี้งปวงแลข้ว ถทึงแมข้ไมขไดข้กลขาวถทึงคนตขางชาตริโดย
เฉพาะ แตขขข้อเสนอของพระองคตแกขบรรดาคนทมัรงหลายกห็สพที่อวขานรีที่เปห็นการหยริบยพที่นพระครุณแกขพวก
คนตขางชาตริอยขางชมัดเจน จรริงแทข้ทรีเดรียวทรีที่เราไดข้มาถทึงจรุดเปลรีที่ยนในการรมับใชข้ของพระองคตแลข้ว

มรีคทาสมัที่งสามประการตรงนรีร  (1) “จงมาหาเรา”, (2) “จงเอาแอกของเราแบกไวข้” และ (3) “จง
เรรียนจากเรา” เมพที่อเรามาหาพระองคตเทขานมัรนเราจทึงสามารถพบทรีที่สงบสรุขสทาหรมับจริตวริญญาณของเรา
ไดข้ พระสมัญญาของพระองคตจรริงๆแลข้วคพอสมันตริสรุขในใจซทึที่งกห็คพอความสงบสรุขแหขงจริตวริญญาณ คทาทรีที่
แปลวขา ทนริ่สงบสธข (อานาเพาโอ) มรีความหมายดข้วยวขา เงรียบและสงบ ทรีที่สงบสรุขแหขงจริตวริญญาณ
และสมันตริสรุขแหขงใจนมัรนเปห็นครุณธรรมทรีที่มรีคขามากซทึที่งสรุดทข้ายแลข้วกห็มาโดยทางพระครริสตตเทขานมัรน

ปมัญหาดข้าน ‘จริตวริทยา’ สขวนใหญขทรีที่ผซูข้คนมรีกห็มรีรากเหงข้าอยซูขในขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาพวกเขาไมขมรีทรีที่
สงบสรุขแหขงจริตวริญญาณหรพอสมันตริสรุขในใจ ในการมาหาพระครริสตตและตริดตามพระองคตไปดข้วย 
คนๆนมัรนกห็ไดข้รมับความสงบสรุขและสมันตริสรุขทรีที่ไมขมรีจริตแพทยตหรพอนมักจริตวริทยาคนไหนสามารถใหข้ไดข้
แตขมมันกห็ตข้องอาศมัยการหมันกลมับมาหาพระองคตจรริงๆ นมั ที่นเรรียกวขาการกลมับใจใหมขและความเชพที่อ

มมันยมังรวมถทึงการรมับเอาแอกของพระองคตดข้วย แอกเปห็นเครพที่องมพอสมมัยโบราณทรีที่มรีไวข้เพพที่อ
เทรียมวมัวหรพอสมัตวตชนริดอพที่นๆเพพที่อใหข้ททางานดข้วยก มัน มมันสพที่อถทึงทมัรงการททางานและการรขวมมพอกมัน มมัน
เปห็นสมัญลมักษณตของการรมับใชข้ สมันตริสรุขและทรีที่สงบสรุขนมัรนซทึที่งมรีในพระครริสตตจะมาไดข้กห็ตขอเมพที่อเราเรริที่ม
เตห็มใจทรีที่จะปรนนริบมัตริพระองคต โดยรมับแอกแหขงการรมับใชข้ของพระองคตแบกไวข้บนตมัวเรา นรีที่ยมังสพที่อ
ดข้วยวขาเราไดข้กลายเปห็นผซูข้รขวมททาการดข้วยกมันกมับพระองคตตามทรีที่เปาโลไดข้กลขาวไวข้ใน 1 โครรินธต 3:9

ตรงนรีรดซูเหมพอนเปห็นสริที่งทรีที่ขมัดแยข้งกมันเองของความเชพที่อแบบครริสเตรียนทรีที่แทข้จรริง เมพที่อเรา
เหนห็ดเหนพที่อยและแบกภาระหนมักดข้วยปมัญหาตขางๆของชรีวริต พระเยซซูกห็ทรงบมัญชาใหข้เราเอาแอกของ
พระองคตแบกไวข้ ในการททาเชขนนมัรน พระองคตกห็จะทรงประทานทรีที่สงบสรุขใหข้แกขจริตวริญญาณของเรา 
นอกจากนรีร  พระองคตยมังทรงบมัญชาใหข้เราเรรียนจากพระองคตดข้วย นอกจากการมาหาพระองคตและ
ปรนนริบมัตริพระองคตแลข้ว พระองคตยมังตรมัสดข้วยวขา “จงเรรียนจากเรา” มมันเปห็นสขวนหนทึที่งของสมการทรีที่
ใหญขกวขา



พระเยซซูตรมัสอยขางสมัรนๆไดข้ใจความเกรีที่ยวกมับลมักษณะเฉพาะตมัวสองประการของพระองคต 
พระองคตทรง (1) มทใจอข่อนสคุภาพ และ (2) ถข่อมลง ครุณสมบมัตริอมันนขามหมัศจรรยตในตมัวผซูข้เปห็นเจข้านาย
คพอสริที่งเหลขานรีร  ถทึงแมข้วขาทมัรงสองคทานรีรคขอนขข้างเชพที่อมโยงกมัน แตขทมัรงสองคทากห็ไมขใชขคทาเหมพอนกมัน

คทาทรีที่แปลวขา มนใจอต่อนสธภลำพ (พราออส) มรีทรีที่มาจากคทาวขา พราอคุส คทาหลมังนรีรมรีความหมายวขา 
สภาพอารมณตคงทรีที่ มมันสพที่อถทึงการมรีวรินมัยในเรพที่องอารมณต ทมัศนคตริ และคทาพซูดของคนๆหนทึที่ง ความ
อขอนสรุภาพในความหมายตามพระคมัมภรีรตแลข้วจทึงแสดงออกมาเปห็นการมรีใจอขอนโยนและมรีวรินมัยใน
การแสดงอารมณตตขางๆ มมันททาใหข้คนๆนมัรนเปห็นคนมรีสภาพอารมณตคงทรีที่ สงบเยพอกเยห็น และไมข
หรุนหมันพลมันแลขน มมันเปห็นสริที่งทรีที่ตรงขข้ามกมับการบมันดาลโทสะหรพอการตรีโพยตรีพายรข้องหขมรข้องไหข้ 
มมันสพที่อถทึงความชอบธรรมในดข้านจริตวริญญาณและทมัศนคตริ

คทาทรีที่แปลวขา ถต่อมลง (ทาเพะอทนอส) หมายถทึงการมรีใจถขอม ดมังนมัรนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา
ทรงตรมัสวขาลมักษณะเฉพาะตมัวของพระองคตกห็คพอ มรีสภาพอารมณตคงทรีที่และถขอมใจ นรีที่ยริที่งเปห็นเรพที่อง
พริเศษเมพที่อเราระลทึกวขาพระองคตทรงเปห็นจอมกษมัตรริยตและจอมเจข้านาย พระองคตทรงเปห็นพระผซูข้สรข้าง
และองคตผซูข้พริพากษา ทรงเปห็นปฐมและอวสาน เราจทึงเหห็นแบบอยขางสทาหรมับนริสมัยและทมัศนคตริของ
เราในการทรีที่เราจะมรีสภาพตามแบบพระฉายของพระบรุตรของพระองคต

นอกจากพระองคตจะทรงบมัญชาใหข้เรามาหาพระองคต รมับแอกของพระองคตแบกไวข้ และ
เรรียนจากพระองคตแลข้ว พระองคตยมังทรงเตพอนความจทาเราอรีกวขา 30 ดผู้วยวต่ลำแอกของเรลำกป็แบกงต่ลำย 
และภลำระของเรลำกป็เบลำ" คทาทรีที่แปลวขา งต่ลำย (เครสทอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘มรีใจกรรุณา’ และมรี
ความหมายเพริที่มเตริมอรีกวขา ‘อขอนโยน’ คทาทรีที่แปลวขา เบลำ (เอะลาฟรอส) มรีความหมายงขายๆวขา ‘ไมข
หนมัก’ ถทึงแมข้วขาองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราไดข้ทรงเรรียกเราใหข้มาถทึงความรอดและการรมับใชข้ แตขเมพที่อ
เรารมับแอกของพระองคตมาแบกแลข้ว มมันกห็ไมขไดข้ยากหรพอเปห็นภาระหนมักเลย นมั ที่นเกริดจากขข้อเทห็จจรริง
ทรีที่วขาพระองคตทรงมรีใจอขอนสรุภาพและมรีใจถขอมลง องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราไมขทรงมรีอารมณต
ฉรุนเฉรียวหรพอความหยริที่งยะโสเลย เมพที่อเรายอมจทานนตขอความเปห็นจอมเจข้านายของพระองคต 
พระองคตกห็ทรงประทานสมันตริสรุขและทรีที่สงบสรุขใหข้

ครริสเตรียนใหมขอาจรซูข้สทึกขยาดเกรีที่ยวกมับการรมับใชข้พระองคต โดยกลมัวสริที่งทรีที่พระองคตอาจทรง
เรรียกรข้องจากพวกเขา แตขเมพที่อพวกเขายอมจทานนตขอนทราพระทมัยของพระองคต มมันกห็ไมขเคยเปห็นเรพที่อง



ไมขนขาอภริรมยตหรพอเปห็นภาระเลย ผซูข้เขรียนเองในวมัยหนรุขมกห็ตขอตข้านการทรงเรรียกของพระองคตใหข้มารมับ
ใชข้ อยขางไรกห็ตาม หลมังจากทรีที่ในทรีที่สรุดกห็ยอมจทานน มมันกห็นทามาซทึที่งพระพรมากกวขาสามสริบปรี อะไรทรีที่
นข้อยกวขานมัรนกห็คงเปห็นเรพที่องทรีที่นขาเศรข้า ทางของพระองคตนมัรนดรีทรีที่สรุดเสมอ ดซู โรม 12:2

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 12: เมชที่อการรมับใชม้ของพระเยซถูเพริที่มพถูนขซนี้น การตข่อตม้านพระองคตกป็เพริที่ม

ขซนี้นเชข่นกมัน ในบทททที่ 12 การตข่อตม้านนมันี้นกป็มาจากพวกฟารริสทเปป็นหลมัก สริที่งททที่ปรากฏชมัดในตมัวพวกเขา
กป็คชอ จริตใจททที่ชอบวริพากษตวริจารณต จคุดสนใจหลมักแหข่งการตข่อตม้านของพวกเขากป็คชอ การประพฤตริ
ของพระองคตในวมันสะบาโต จากนมันี้นพระเยซถูกป็ตรมัสถซงหม้าดม้านของการสมัที่งสอนในเนชนี้อหาสข่วน
สคุดทม้ายของบทนทนี้ (1) การหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสคุทธริธ  (2) คนาพถูดสข่อใหม้เหป็นจริตใจ (3) 
หมายสนาคมัญของโยนาหต (4) คนาเตชอนถซงพวกอริสราเอลเกทที่ยวกมับการพริพากษาททที่จะมา และ (5) พชนี้น
ฐานแหข่งครอบครมัวฝข่ายวริญญาณของพระเยซถู

มธ 12:1-2 พระเยซซูทรงถซูกพวกฟารริสรีวริพากษตวริจารณตอยขางหนมักสทาหรมับการทรีที่พระองคต
ยอมใหข้พวกสาวกเดห็ดรวงขข้าวมากรินในวมันสะบาโต ในครลำวนนันี้นพระเยซซเสดป็จไปในนลำในวนันสะบลำ
โต และพวกสลำวกของพระองคศ์หริวจถึงเรริริ่มเดป็ดรวงขผู้ลำวมลำกริน 2 แตต่เมสืริ่อพวกฟลำรริสนเหป็นเขผู้ลำ เขลำจถึงทซล
พระองคศ์วต่ลำ "ดซเถริด สลำวกของทต่ลำนทลลำกลำรซถึริ่งพระรลำชบนัญญนัตริหผู้ลำมไวผู้ในวนันสะบลำโต"พวกฟารริสรี
กลขาวหาพวกสาวกของพระเยซซูวขาละเมริดพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้า เราควรหมายเหตรุไวข้วขาสริที่งทรีที่
พวกสาวกละเมริดไมขใชขพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้า แตขเปห็นประเพณทของพวกรมับบทเกรีที่ยวกมับพระ
ราชบมัญญมัตริตขางหาก พวกสาวกจทึงฝขาฝพนแคขประเพณรีของพวกรมับบรีเทขานมัรน

ตลอดหลายรข้อยปรีหลมังจากการถซูกกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยมังกรรุงบาบริโลน ระบบรมับบรีก ห็ไดข้
พมัฒนาขทึรนในศาสนายริวแลข้ว พอเวลาผขานไปเรพที่อยๆ ประเพณรีตขางๆของพวกรมับบรี (ผซูข้ปกครอง) กห็
เรริที่มถซูกมองวขามรีสริทธริอทานาจเทรียบเทขาพระวจนะของพระเจข้า ในทางปฏริบมัตริแลข้วพวกฟารริสรี (ซทึที่งพวก
รมับบรีสขวนใหญขเปห็น) กห็ถพอวขาประเพณรีตขางๆนมัรนมรีสริทธริอทานาจมากกวขาพระราชบมัญญมัตริเองเสรียอรีก ดมัง
นมัรนพวกเขาจทึงมองวขาคทาอธริบายตขางๆตามประเพณรีของพวกเขาเปห็นสขวนหนทึที่งของพระราชบมัญญมัตริ

พวกฟารริสรีทรีที่ถซูกพซูดถทึงตลอดทมัรงบทนรีร เปห็นคณะหนทึที่งภายในศาสนายซูดาย พวกเขาเปห็นพวก
อนรุรมักษตนริยมทางศาสนาในสมมัยนมัรนและยทึดถพอการททาความเขข้าใจพระคมัมภรีรตแบบตามตมัวอมักษร 



พวกเขานขาจะถซูกตมัรงชพที่อตามบรุตรชายคนหนทึที่งของยซูดาหตทรีที่ชพที่อวขา ฟาเรส ซทึที่งแปลวขา แยกออก อรีก
ทรรศนะหนทึที่งกห็เชพที่อวขาชพที่อ ฟารริสท มาจากคทาฮรีบรซู ฟารถูชริม ซทึที่งแปลวขา ‘ผซูข้ตรีความ’ (พระราชบมัญญมัตริ) 
จรริงๆแลข้วพวกฟารริสรีกห็ถพอวขาตนมรีหนข้าทรีที่ตรีความพระราชบมัญญมัตริ การตรีความของพวกเขาจทึงเรริที่มเปห็น
ทรีที่รซูข้จมักในชพที่อประเพณทตข่างๆ

ปมัจจรุบมันนรีรประเพณรีตขางๆของรมับบรีกห็ถซูกบมันททึกอยซูขในคมัมภรีรตทมัลมรุด พระเยซซูไมขเคยตทาหนริ
พวกฟารริสรีในเรพที่องศาสนศาสตรตขมัรนพพรนฐานของพวกเขาเลย ถทึงแมข้วขาพระองคตทรงตขอวขาพวกเขา
อยขางรรุนแรงในเรพที่องประเพณทตข่างๆของพวกเขากห็ตาม อยขางไรกห็ตาม พระองคตทรงตทาหนริพวกเขา
อยซูขเรพที่อยๆสทาหรมับจริตใจทรีที่ชอบวริพากษตวริจารณตของพวกเขา ใจทรีที่แขห็งกระดข้าง และการทรีที่พวกเขาขาด
ความเชพที่อ ความเมตตา และความเหห็นอกเหห็นใจ พวกเขาเปห็นพวกถพอตามประมวลกฎหมายอยขาง
แทข้จรริง พวกเขาสนใจแตขเรพที่องการรมักษาขข้อความตามพระราชบมัญญมัตริและโดยเฉพาะอยขางยริที่ง
ประเพณรีตขางๆแบบรมับบรีวขาเปห็นหนทางเดทยวเทข่านมันี้นทรีที่นทาไปสซูขความชอบธรรมและพระเจข้า

มธ 12:3-5 พระองคศ์จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "พวกทต่ลำนยนังไมต่ไดผู้อต่ลำนหรสือ ซถึริ่งดลำวริดไดผู้กระทลลำ
เมสืริ่อทต่ลำนและพรรคพวกหริว 4 ทต่ลำนไดผู้เขผู้ลำไปในพระนริเวศของพระเจผู้ลำ รนับประทลำนขนมปนังหนผู้ลำ
พระพนักตรศ์ ซถึริ่งพระรลำชบนัญญนัตริหผู้ลำมไวผู้ไมต่ใหผู้ทต่ลำนและพรรคพวกรนับประทลำน ควรแตต่ปธโรหริตพวก
เดนยว คทาตอบของพระเยซซูทรีที่มรีตขอการวริจารณตของพวกเขานมัรนมรีลมักษณะสองประการ (1) พระองคต
ทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาดาวริดกรินขนมปมังหนข้าพระพมักตรตทรีที่พลมับพลาในเวลาทรีที่เขาหริวจมัด พระ
เยซซูทรงเลขนงานพวกฟารริสรีกลมับโดยใชข้คทาพซูดเดรียวกมัน “ซทึที่งพระราชบมัญญมัตริหข้ามไวข้” ในเรพที่องทรีที่เกรีที่ยว
กมับดาวริด ประเพณรีของพวกรมับบรีเชพที่อก มันมานานแลข้ววขาการละเมริดบมัญญมัตริขข้อทรีที่ไมขเกรีที่ยวกมับการผริด
ศรีลธรรมหรพอผริดจรรยาบรรณถพอวขาเปห็นเรพที่องทรีที่ททาไดข้เพพที่อปข้องกมันมริใหข้เกริดการเสรียชรีวริต การบาดเจห็บ 
หรพอความเสรียหาย นมัที่นจทึงเปห็นสริที่งทรีที่ดาวริดกระททาในการทรีที่เขารมับประทานขนมปมังหนข้าพระพมักตรต 
และนมัที่นกห็เปห็นสริที่งทรีที่พวกสาวกไดข้กระททาในวมันสะบาโตเชขนกมัน เราควรหมายเหตรุไวข้วขาภายใตข้พระ
ราชบมัญญมัตริของพวกเลวรีแลข้ว คนทรีที่เดรินทางผขานมาสามารถเดห็ดรวงขข้าวกรินไดข้ นมัที่นไมขใชขปมัญหา แตข
พระเยซซูทรงเลขนงานพวกฟารริสรีดข้วยคทาวริจารณตของพวกเขาเองโดยยกขข้อยกเวข้นทรีที่พวกรมับบรีกห็ใชข้เอง
เชขนกมัน



พระองคตยมังตรมัสอรีกวขา 5 ทต่ลำนทนันี้งหลลำยไมต่ไดผู้อต่ลำนในพระรลำชบนัญญนัตริหรสือ ทนริ่วต่ลำ ในวนันสะบลำ
โตพวกปธโรหริตในพระวริหลำรดซหมริริ่นวนันสะบลำโตแตต่ไมต่มนควลำมผริด (2) พระองคตทรงเตพอนใหข้พวกฟา
รริสรีระลทึกวขาพวกปรุโรหริตในพระวริหารกห็ดซูหมริที่นวมันสะบาโตเปห็นประจทาโดยการทรีที่พวกเขาททางาน
จริปาถะตขางๆทรีที่พระวริหาร อยขางหนทึที่งกห็คพอการจรุดไฟเพพที่อหรุงตข้มเครพที่องสมัตวบซูชาทรีที่พวกเขารมับประทาน
คทาทรีที่แปลวขา ดซหมริริ่น (เบะเบลอโอ) หมายถทึงการททาสริที่งทรีที่สามมัญธรรมดา พวกฟารริสรีไดข้ยกชซูวมันสะบา
โตในความคริดของตนจนถทึงขนาดทรีที่วขาใครทรีที่ททาอะไรสามมัญธรรมดาในวมันสะบาโตกห็ถพอวขา
เปห็นการละเมริดพระราชบมัญญมัตริ แตขการรมับประทานอาหารกห็เปห็นการปฏริบมัตริทรีที่สามมัญธรรมดาทรีที่สรุด
อยขางหนทึที่งในชรีวริต พวกปรุโรหริตทรีที่เขข้าเวรทรีที่พระวริหารกห็รมับประทานอาหารในวมันสะบาโตเปห็นปกตริ
และในพระวริหารดข้วยซทรา นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงดมักจมับพวกเขาไดข้ในตาขขายแหขงประเพณรี
ตขางๆของพวกเขาเอง

หลมักการสทาคมัญทรีที่พระเยซซูทรงสอนตรงนรีรกห็คพอวขา วมันสะบาโตนมัรนทรงตมัรงไวข้สทาหรมับมนรุษยต 
มริใชขใหข้มนรุษยตปรนนริบมัตริวมันสะบาโต พวกฟารริสรีจรุกจริกในเรพที่องขข้อปลรีกยขอยตขางๆของการขยาย
ความพระราชบมัญญมัตริแบบรมับบรีเสรียจนพวกเขาพลาดเปข้าไปจากจรุดประสงคตหลมักของมมัน พวกเขา
มองปขาไมขเหห็นเพราะตข้นไมข้บมัง

มธ 12:6 พระเยซซูจทึงทรง ‘เปขาพวกเขากระจรุย’ โดยบอกพวกเขาวขาพระองคตทรงเปห็น
ใหญขกวขาพระวริหาร แตต่เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ทนริ่นนริ่มนผซผู้หนถึริ่งเปป็นใหญต่กวต่ลำพระวริหลำรอนก ประเดห็น
ของพระองคตกห็อาจเปห็นไดข้วขา ถข้าพวกปรุโรหริตทรีที่พระวริหารไดข้รมับขข้อยกเวข้นโดยประเพณรีตขางๆของ
พวกรมับบรี พระเมสสริยาหตกห็ควรไดข้รมับขข้อยกเวข้นมากยริที่งกวขาสมักเทขาใด

นอกจากนรีร  พระวริหารของพวกยริวกห็เปห็นอาคารชรุดมหทึมาขนาดสามสริบหข้าเอเคอรตซทึที่งเปห็น
หนทึที่งในสถาปมัตยกรรมทรีที่นขาอมัศจรรยตของโลกในตอนนมัรน พวกยริวภซูมริใจในมมันมาก ไมขใชขแคขเพราะ
ความหมาย ‘ทางศาสนา’ ของมมันเทขานมัรนแตขเพราะชพที่อเสรียงของมมันทรีที่โดขงดมังไปทมั ที่วโลกดข้วย การทรีที่
ใครสมักคนจะมายพนพซูดกมับพวกเขาวขาตนเปห็นใหญขกวขาพระวริหารกห็เปห็นการพซูดหมริที่นประมาท

มธ 12:7 นรีที่เปห็นครมัร งทรีที่สองแลข้วในหนมังสพอกริตตริครุณเลขมนรีรทรีที่พระเยซซูทรงยกขข้อความ
จากโฮเชยา 6:6 (ดซู มมัทธริว 9:13 ดข้วย) แตต่ถผู้ลำทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้เขผู้ลำใจควลำมหมลำยของขผู้อทนริ่วต่ลำ `เรลำ



ประสงคศ์ควลำมเมตตลำ ไมต่ประสงคศ์เครสืริ่องสนัตวบซชลำ' ทต่ลำนกป็คงจะไมต่กลต่ลำวโทษคนทนริ่ไมต่มนควลำมผริด สริที่ง
ทรีที่พระเยซซูทรงสอนชมัดเจนกห็คพอวขา จรุดประสงคตของพระราชบมัญญมัตริกห็คพอ เพพที่อเปห็นพระพรแกข
ประชาชนของพระเจข้าไมขใชขเปห็นภาระ พระเจข้าทรงสนพระทมัยในความเมตตามากกวขาขข้อปลรีกยขอย
ของพระราชบมัญญมัตริ ดมังนมัรนพวกเขาจทึงสมับสนแลข้วในการกลขาวโทษการกระททาธรรมดาๆของ
พระองคต หากผซูข้ทรีที่ยทึดถพอตามประมวลกฎหมายทรุกตมัวอมักษรและหยรุมหยริมในเรพที่องขข้อปลรีกยขอยของ
พระราชบมัญญมัตริเขข้าใจมมันและจรุดประสงคตหลมักของมมันจรริงๆ พวกเขากห็คงไมขวริจารณตพวกสาวกทรีที่
ไมขมรีความผริดของพระเยซซู

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาสาวกสริบเอห็ดคนจากสริบสองคนของพระเยซซูมาจากแควข้นกาลริลรีและ
อยซูขหขางไกลจากศซูนยตกลางแหขงพวกถพอตามบมัญญมัตริของศาสนายริวทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม พวกเขาอาจไมขรซูข้
จมักกฎขข้อนรีรของพวกฟารริสรีดข้วยซทรา หรพอพวกเขาอาจรซูข้จมักมมันและคริดวขามมันเปห็นเรพที่องไรข้สาระกห็ไดข้ 
พวกยริวทรีที่ไมขคขอยเครขงตามพระราชบมัญญมัตริในปมัจจรุบมันกห็มองวขากฎตขางๆแบบนรีรของพวกทรีที่ถพอเครขง
เปห็นเรพที่องเหลวไหลไรข้สาระเชขนกมัน

มธ 12:8 จากนมัรนพระเยซซูกห็ทรงตรมัสความจรริงทรีที่ประการทรีที่นขาจะททาใหข้พวกปฏริปมักษต
ของพระองคตโกรธหมัวฟมัดหมัวเหวรีที่ยง เพรลำะวต่ลำบธตรมนธษยศ์เปป็นเจผู้ลำเปป็นใหญต่เหนสือวนันสะบลำโต" ความ
จรริงแลข้วพระองคตทรงเปห็นเจข้าแหขงวมันสะบาโตดข้วย นอกจากนรีรพวกฟารริสรีกห็นขาจะรซูข้ดข้วยวขาพระองคต
ทรงเรรียกตมัวเองบขอยๆวขาเปห็นบรุตรมนรุษยต แตขในฐานะเปห็นผซูข้ทรงสรข้างวมันสะบาโต พระองคตจทึงทรง
เปห็นเจข้าเหนพอมมันดข้วยจรริงๆ

แนขนอนทรีที่เรพที่องวรุขนวายทมัรงหมดนรีร เกริดมาจากการตรีความบมัญญมัตริขข้อทรีที่สรีที่ทรีที่พระเจข้าตรมัสวขาใน
วมันสะบาโต “อยขากระททาการงานใดๆ” (อพยพ 20:10) ปมัญหาจรริงๆแลข้วกห็คพอกฎระเบรียบตขางๆและ
การตรีความตขางๆทรีที่พวกรมับบรีเสรริมแตขงเขข้าไปเพพที่อตรีความวขาอะไรถพอวขาเปห็นการงานในวมันสะบาโต 
สขวนใหญขแลข้วกฎระเบรียบเหลขานมัรนกห็เปห็นเรพที่องทรีที่เกพอบเหลวไหลไรข้สาระ พระเยซซูทรงตทาหนริขข้อ
ปลรีกยขอยเหลขานรีรนรีที่เอง จรริงๆแลข้วพวกเขาไดข้เสรริมแตขงเขข้าไปกมับพระวจนะของพระเจข้า

มธ 12:9-10 นขาสมังเกตวขาพระเยซซูเสดห็จไปทรีที่ธรรมศาลาในวมันสะบาโต แลผู้วเมสืริ่อพระองคศ์
ไดผู้เสดป็จไปจลำกทนริ่นนัริ่น พระองคศ์กป็เขผู้ลำไปในธรรมศลำลลำของเขลำ 10 ดซเถริด มนชลำยคนหนถึริ่งมสือขผู้ลำงหนถึริ่ง



ลนบ คนทนันี้งหลลำยถลำมพระองคศ์วต่ลำ "กลำรรนักษลำโรคในวนันสะบลำโตนนันี้นพระรลำชบนัญญนัตริหผู้ลำมไวผู้หรสือ
ไมต่" เพสืริ่อเขลำจะหลำเหตธฟผู้องพระองคศ์ไดผู้ พระคมัมภรีรตไมขไดข้บอกวขาพระองคตเสดห็จเขข้าไปในธรรม
ศาลาใดในเมพองไหน อยขางไรกห็ตาม ตมัวบขงชรีรลขาสรุดกห็คพอ เมพองคาเปอรนาอรุมในขข้อ 11:23 นรีที่นขาจะยมัง
เปห็นสถานทรีที่ๆพระเยซซูทรงอยซูข

ธรรมศาลาทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุมเปห็นอาคารทรีที่ตกแตขงสวยงามและมรีราคาแพง นมั ที่นคพอเปห็น 
ธรรมศาลา ‘ในเมพองใหญข’ ของพวกคนมรีเงริน ขข้อนรีร ยมังบอกดข้วยวขามมันเปห็น “ธรรมศาลาของพวก
เขา” ซทึที่งบขงบอกวขามมันเปห็นธรรมศาลาทรีที่ฟารริสรีทรีที่ชอบวริจารณตพวกนรีร  (บอกไวข้ในขข้อ 2) ไปกมัน

บมังเอริญทรีที่ “ชายคนหนทึที่งมพอขข้างหนทึที่งลรีบ” กห็อยซูขทรีที่นมัที่นดข้วย พระเยซซูนขาจะทรงทราบวขาเขาอยซูขทรีที่
นมัที่นกขอนพระองคตเสดห็จเขข้าไปในธรรมศาลานมัรนเพราะวขาธรรมศาลาแหขงนรีร ไดข้กลายเปห็นธรรมศาลา 
‘บข้านเกริด’ ของพระองคตแลข้ว พวกฟารริสรีทรีที่ชอบตริและมรีใจแขห็งกระดข้างกห็รซูข้วขาเขาอยซูขทรีที่นมัที่นดข้วย พวก
เขาจทึงถามพระองคตวขา “การรมักษาโรคในวมันสะบาโตนมัรนพระราชบมัญญมัตริหข้ามไวข้หรพอไมข” ความ
สนใจของพวกเขานมัรนไมขไดข้เกริดจากความอยากรซูข้หรพอเปห็นเรพที่องศาสนศาสตรตแตขอยขางใด แตขสริที่งทรีที่
พวกเขาสนใจกห็คพอ “เพพที่อเขาจะหาเหตรุฟข้องพระองคตไดข้” พวกเขาหวมังวขาพระเยซซูจะทรงรมักษาชาย
คนนรีร ใหข้หาย ไมขใชขเพราะวขาพวกเขาหขวงใยชายคนนรีร  แตขเพราะวขาพวกเขากทาลมังหวมังวขาจะมรีเหตรุใหข้
ใชข้ปรมักปรทาพระเยซซูไดข้ตขางหาก

มธ 12:11-13 จากนมัรนพระองคตกห็ทรงดรีดกมับดมัก พระองคศ์จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ถผู้ลำผซผู้ใดในพวก
ทต่ลำนมนแกะตนัวเดนยวและแกะตนัวนนันี้นตกบต่อในวนันสะบลำโต ผซผู้นนันี้นจะไมต่ฉธดลลำกแกะตนัวนนันี้นขถึนี้นหรสือ พระ
เยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขา คงไมขมรีใครในพวกเขาลมังเลทรีที่จะชขวยชรีวริตปศรุสมัตวตของตนในวมัน
สะบาโต

พระองคตจทึงทรงถามคทาถามแบบทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ 12 มนธษยศ์คนหนถึริ่งยต่อมประเสรริฐยริริ่ง
กวต่ลำแกะมลำกเทต่ลำใด คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว พระเยซซูจทึงทรงประกาศวขา เหตธฉะนนันี้นจถึงถซกตผู้อง
ตลำมพระรลำชบนัญญนัตริใหผู้ทลลำกลำรดนไดผู้ในวนันสะบลำโต” แนขนอนทรีที่มมันเปห็นสริที่งทรีที่ดรีทรีที่จะททาการทรีที่กอปร
ดข้วยความกรรุณาเชขนนมัรน นอกจากนรีรพวกรมับบรีเองกห็มรีกฎขข้อหนทึที่งเชขนกมันวขา มมัน ‘ถซูกตข้องตามพระ



ราชบมัญญมัตริ’ ทรีที่จะชขวยชรีวริตหนทึที่งหรพอคนๆหนทึที่งจากการบาดเจห็บในวมันสะบาโต พวกฟารริสรีกห็รซูข้ขข้อนรีรดรี
พระเยซซูจทึงทรงเลขนงานพวกเขา พวกเขาไมขอาจเถรียงกลมับพระสตริปมัญญาขข้อนรีร ไดข้เลย

จากนมัรนพระเยซซูกห็ 13 ตรนัสกนับชลำยคนนนันี้นวต่ลำ "จงเหยนยดมสือออกเถริด" เขลำกป็เหยนยดออก และ
มสือนนันี้นกป็หลำยเปป็นปกตริเหมสือนมสืออนกขผู้ลำงหนถึริ่ง เกรงวขาจะมรีผซูข้ใดสงสมัย ‘ความถซูกตข้องตามพระราช
บมัญญมัตริ’ ของสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริที่งกระททาลงไป พระองคตจทึงแคขทรงสมัที่งใหข้ชายคนนมัรนเหยรียดมพอของตน
ออก พระเยซซูจทึงมริไดข้ทรงกระททาอะไรเลย มพอของชายคนนรีรจทึงกลมับคพนสภาพดรีดมังเดริมอยขางนขา
อมัศจรรยตตขอสายตาของพวกเขา

มธ 12:14 ตมัวตนทรีที่แทข้จรริงของพวกฟารริสรีจทึงเผยออกมา พวกเขาไมขไดข้สนใจคนอพที่น
เลยนอกจากตมัวเอง เพราะวขาพระเยซซูทรงททาใหข้ฐานอทานาจของพวกเขาสมัที่นคลอน พวกเขาจทึง
วางแผนทรีที่จะกทาจมัดพระองคตเสรีย ดมังนมัรน ฝต่ลำยพวกฟลำรริสนกป็ออกไปปรถึกษลำกนันถถึงพระองคศ์วต่ลำ จะทลลำ
อยต่ลำงไรจถึงจะฆต่ลำพระองคศ์ไดผู้

คทาทรีที่แปลวขา ปรถึกษลำกนัน (ซคุมบออถูลทออน) มรีความหมายนขาสนใจ ถทึงแมข้เปห็นคทากรรีก แตขมมันกห็
สพที่อความหมายแบบภาษาละตรินอยขางชมัดเจน คทานรีร ไมขไดข้ถซูกใชข้เพพที่อหมายถทึงการประชรุมของพวกยริว 
แตขของพวกโรมตขางหาก นรีที่สพที่อชมัดเจนวขาพวกเฮโรดไดข้รมับเชริญใหข้มารขวมวางแผนดข้วย ในการรมับใชข้
ชขวงตข้นๆของพระเยซซูนรีร  พวกศมัตรซูของพระองคตกห็เรริที่มวางแผนทรีที่จะกทาจมัดพระองคตแลข้ว แมข้กระทมั ที่งใน
แควข้นกาลริลรีดข้วยซทรา นอกจากนรีร  คนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นพวกศมัตรซูทางการเมพองตอนนรีรกห็ก ทาลมังรขวมมพอกมัน
เพพที่อกทาจมัดพระเยซซูแลข้ว

มธ 12:15 ขณะเดรียวกมัน (เหห็นไดข้ชมัดวขานรีที่ยมังเปห็นวมันสะบาโตอยซูข) แตต่เมสืริ่อพระเยซซทรง
ทรลำบ พระองคศ์จถึงไดผู้เสดป็จออกไปจลำกทนริ่นนัริ่น และคนเปป็นอนันมลำกกป็ตลำมพระองคศ์ไป พระองคศ์กป็ทรง
รนักษลำเขลำใหผู้หลำยโรคสรินี้นทธกคน พระเยซซูแคขเสดห็จไปจากเมพองคาเปอรนาอรุมและไปทรีที่อพที่นเสรีย แตขพอ
พระองคตเสดห็จไป พระองคตกห็ทรงรมักษาผซูข้คนใหข้หายโรคตขอไป โดยเหห็นไดข้ชมัดวขายมังเปห็นวมันสะบาโต
อยซูขเหมพอนเดริม พระองคตไมขทรงครมัที่นครข้ามตขอคทาขซูขของพวกศมัตรซูของพระองคตเลย

มธ 12:16-21  อยขางไรกห็ตาม แลผู้วพระองคศ์ทรงกลลำชนับหผู้ลำมเขลำมริใหผู้แพรต่งพรลำยวต่ลำพระองคศ์
คสือผซผู้ใด เชขนเดรียวกมับในชรุมชนชาวยริวอพที่นๆ พระเยซซูทรงพยายามหข้ามมริใหข้บรรดาผซูข้ทรีที่ไดข้รมับการ



อมัศจรรยตตขางๆของพระองคตปขาวประกาศเรพที่องดมังกลขาว เวลาทรีที่พระองคตจะหยริบยพที่นขข้อเสนออยขาง
เปห็นทางการและประกาศตมัวเปห็นพระเมสสริยาหตยมังมาไมขถทึง ถทึงแมข้วขาพระองคตก ทาลมังปซูพพรนสทาหรมับ
การประกาศเรพที่องดมังกลขาว แตขมมันกห็ยมังไมขใชขเวลาของพระเจข้าทรีที่จะเปริดเผยพระองคตตขอสาธารณชน

นอกจากนรีร  พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ยมังทรงดลใจมมัทธริวใหข้เขรียนวขาจรริงๆแลข้วนรีที่เปห็นการททาใหข้
อริสยาหต 42:1-4 สทาเรห็จ 17 ทนันี้งนนนี้เพสืริ่อคลลำทนริ่ไดผู้กลต่ลำวไวผู้แลผู้วโดยอริสยลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์จะสลลำเรป็จ ซถึริ่งวต่ลำ
18 `ดซเถริด ผซผู้รนับใชผู้ของเรลำซถึริ่งเรลำไดผู้เลสือกสรรไวผู้ ทนริ่รนักของเรลำ ผ ซผู้ซถึริ่งจริตใจเรลำโปรดปรลำน เรลำจะเอลำ
วริญญลำณของเรลำสวมทต่ลำนไวผู้ ทต่ลำนจะประกลำศกลำรพริพลำกษลำแกต่พวกตต่ลำงชลำตริ 19 ทต่ลำนจะไมต่ทะเลลำะ
วริวลำท และไมต่รผู้องเสนยงดนัง ไมต่มนใครไดผู้ยรินเสนยงของทต่ลำนตลำมถนน 20 ไมผู้อผู้อชลนี้ลำแลผู้วทต่ลำนจะไมต่หนัก 
ไสผู้ตะเกนยงเปป็นควนันแลผู้วทต่ลำนจะไมต่ดนับ กวต่ลำทต่ลำนจะทลลำใหผู้กลำรพริพลำกษลำมนชนัยชนะ 21 และพวกตต่ลำง
ชลำตริจะวลำงใจในนลำมของทต่ลำน'

สาเหตรุทรีที่ขข้อความนรีรถซูกยกมากห็คพอ (1) มมันเปห็นคทาพยากรณตถทึงพระเมสสริยาหตอยขางชมัดเจนซทึที่ง
ยริวคนใดกห็รซูข้ นอกจากนรีร  มมันยมังประยรุกตตใชข้ก มับพระเยซซูอยขางชมัดเจนดข้วย (2) นรีที่สพที่อวขาพระเจข้าทรงพอ
พระทมัยกมับการรมับใชข้ของพระเยซซูแมข้ในยามทรีที่พวกนมักศาสนาในสมมัยนมัรนไมขชอบ (3) นอกจากนรีร  นรีที่
เปห็นเบาะแสทรีที่ชมัดเจนอรีกอมันทรีที่วขาพระราชกริจของพระครริสตตก ทาลมังมรีทริศทางไปถทึงพวกคนตขางชาตริ
เพราะเหตรุทรีที่วขาพวกยริวสขวนใหญขกทาลมังปฏริเสธพระองคตอยซูข

อริสยาหตพยากรณตวขาพระเมสสริยาหตจะทรงเปห็นผซูข้อขอนสรุภาพและถขอมลง นมัที่นคพอ “ทขานจะไมข
ทะเลาะวริวาท และไมขรข้องเสรียงดมัง ไมขมรีใครไดข้ยรินเสรียงของทขานตามถนน” (อริสยาหต 42:1-4) พระ
เยซซูทรงททาใหข้คทาพยากรณตนรีรสทาเรห็จอยขางชมัดเจน ไมข้อข้อทรีที่ชทราแลข้วกห็โคข้งงอใกลข้หมักแลข้ว ความหมายกห็
คพอวขา เมพที่อพระเมสสริยาหตเสดห็จมา พระองคตจะไมขทรงหมักสริที่งทรีที่ฟกชทราแลข้ว ไสม้ตะเกทยงเปป็นควมันแลม้วกห็
นขาจะหมายถทึง ไสข้ตะเกรียงทรีที่จวนมอดซทึที่งพยายามทรีที่จะรมักษาเปลวไฟของมมันใหข้ลรุกโชนตขอไป นรีที่กห็
อาจหมายความวขา เมพที่อพระเมสสริยาหตเสดห็จมา พระองคตกห็จะไมขทรงดมับไสข้ตะเกรียงทรีที่รริบหรรีที่เตห็มทรี
โดยไมขยรินดรียรินรข้ายอะไร

ความหมายทรีที่สทาคมัญกห็คพอวขา พระเมสสริยาหตจะทรงอขอนโยนและมรีพระทมัยกรรุณาตขอความ
จทาเปห็นตขางๆของผซูข้คนทรีที่อยซูขรอบตมัวพระองคต ขณะทรีที่พระเยซซูทรงเทรีที่ยวไปรมักษาความเจห็บปขวย (แมข้



กระทมั ที่งในวมันสะบาโต) พระองคตกห็ไดข้แสดงใหข้เหห็นถทึงพระทมัยทรีที่อขอนโยนและเปรีที่ยมกรรุณา พระองคต
จทึงททาใหข้คทาพยากรณตทรีที่อริสยาหตกลขาวไวข้กขอนหนข้าตมัรงหลายรข้อยปรีสทาเรห็จ นอกจากนรีร  อริสยาหตกห็
พยากรณตอยขางชมัดเจนวขา “พวกตขางชาตริจะวางใจในนามของทขาน” นมัที่นกลายเปห็นจรริงในครริสตจมักร
ของคนตขางชาตริสขวนใหญข อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงตรมัสเปห็นนมัยอยขางชมัดเจนวขา ในไมขชข้าขขาวประเสรริฐ
จะไปถทึงคนตขางชาตริ เปาโลจะยกขข้อความนรีรอรีกในโรม 15:12

มธ 12:22-24 ขณะนนันี้นเขลำพลำคนหนถึริ่งมนผนเขผู้ลำสริงอยซต่ ทนันี้งตลำบอดและเปป็นใบผู้มลำหลำพระองคศ์ 
พระองคศ์ทรงรนักษลำใหผู้หลำย คนตลำบอดและใบผู้นนันี้นจถึงพซดจถึงเหป็นไดผู้ 23 และคนทนันี้งปวงกป็อนัศจรรยศ์ใจ
ถลำมกนันวต่ลำ "คนนนนี้เปป็นบธตรของดลำวริดมริใชต่หรสือ" 24 แตต่พวกฟลำรริสนเมสืริ่อไดผู้ยรินดนังนนันี้นกป็พซดกนันวต่ลำ "ผซผู้นนนี้
ขนับผนออกไดผู้กป็เพรลำะใชผู้อลลำนลำจเบเอลเซบซลผซผู้เปป็นนลำยผนนนันี้น” พระเยซซูทรงกระททาการอมัศจรรยตใหญข
อรีกครมัร งในการทรีที่พระองคตทรงรมักษาคนๆหนทึที่งทรีที่ตาบอดและเปห็นใบข้เพราะซาตาน นรีที่สพที่อวขาความ
บกพรของทางกายทรีที่รข้ายแรงนมัรนสามารถเกริดขทึรนเพราะฝรีมพอของพญามารไดข้

พวกสามมัญชนเรรียกพระเยซซูวขาเปห็นบรุตรของดาวริดซทึที่งสพที่อวขาพระองคตทรงเปห็นพระเมสสริยาหต
แตขเมพที่อพวกฟารริสรีไดข้ยรินเชขนนมัรน พวกเขากห็อข้างวขาพระองคตก ทาลมังกระททากริจดข้วยฤทธริธ เดชของซาตาน 
เบเอลเซบถูล เปห็นชพที่อเชริงดซูถซูกทรีที่ใชข้เรรียกซาตานซทึที่งมรีความหมายตรงตมัววขา ‘เจข้าแหขงแมลงวมัน’ โดย
อาจสพที่อถทึงหข้องสข้วม พวกเขาไมขเพรียงพซูดหมริที่นประมาทพระเยซซูโดยบอกเปห็นนมัยวขาพระราชกริจของ
พระองคตเปห็นมาจากพญามารเทขานมัรน แตขพวกเขายมังททาเชขนนมัรนโดยใชข้วริธรีทรีที่ตทที่าชข้าทรีที่สรุดทรีที่พวกเขาจะ
หาไดข้ดข้วย ดซูคทาอธริบายสทาหรมับมมัทธริว 10:24-25

มธ 12:25-26 ใหข้เราสมังเกตวขาการทรีที่พระเยซซูทรงทราบความคริดของพวกเขานมัรนกห็บขงบอก
ชมัดเจนถทึงความเปห็นพระเจข้าของพระองคต ฝต่ลำยพระเยซซทรงทรลำบควลำมคริดของเขลำ จถึงตรนัสกนับเขลำ
วต่ลำ "รลำชอลำณลำจนักรใดๆซถึริ่งแตกแยกกนันเองกป็จะรกรผู้ลำงไป เมสืองใดๆหรสือครนัวเรสือนใดๆซถึริ่งแตกแยก
กนันเองจะตนันี้งอยซต่ไมต่ไดผู้ 26 และถผู้ลำซลำตลำนขนับซลำตลำนออก มนันกป็แตกแยกกนันในตนัวมนันเอง แลผู้ว
อลำณลำจนักรของมนันจะตนันี้งอยซต่อยต่ลำงไรไดผู้ พระเยซซูแคขทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขา ซาตานไมขโจมตรี
อาณาจมักรของมมันเอง มมันรซูข้ดรีกวขาอยซูขแลข้ว หากพวกปรีศาจถซูกขมับออกโดยอาศมัยความชขวยเหลพอของ
ซาตาน งมัรนซาตานกห็กทาลมังตขอสซูข้กมับพวกสมรุนของมมันเอง อาณาจมักรของมมันกห็จะแตกแยกกมันเอง



มธ 12:27 พระเยซซูตรมัสถามตขอไปวขา และถผู้ลำเรลำขนับผนออกโดยเบเอลเซบซล พวกพผู้อง
ของทต่ลำนทนันี้งหลลำยขนับมนันออกโดยอลลำนลำจของใครเลต่ลำ เหตธฉะนนันี้นพวกพผู้องของทต่ลำนเองจะเปป็นผซผู้
ตนัดสรินกลต่ลำวโทษพวกทต่ลำน พวกยริวเองกห็ททาพริธรี ‘ไลขผรี’ พระเยซซูจทึงเลขนงานพวกเขากลมับโดยถาม
พวกเขาวขา “ถข้าเราขมับผรีออกโดยอาศมัยซาตาน แลข้วพวกทขานขมับผรีออกไดข้อยขางไรเลขา’ ใหข้ลซูกๆของ
พวกทขานตมัดสรินเองเถริด คทาประชดประชมัดของพระองคตกห็แทงใจดทาพวกเขาจรริงๆ

มธ 12:28 หรพอไมขพระองคตกห็ก ทาลมังกระททากริจดข้วยฤทธริธ เดชแหขงพระวริญญาณของ
พระเจข้า แตต่ถผู้ลำเรลำขนับผนออกดผู้วยพระวริญญลำณของพระเจผู้ลำ อลำณลำจนักรของพระเจผู้ลำกป็มลำถถึงทต่ลำนแลผู้ว 
พระองคตทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาหากพระองคตทรงขมับผรีออกดข้วยพระวริญญาณของพระเจข้า 
(และมมันเปห็นเชขนนมัรนจรริงๆ) อาณาจมักรของพระเจข้าทรีที่พวกเขารอคอยมานานกห็มาถทึงพวกเขาแลข้ว นขา
เศรข้าทรีที่พวกเขาปฏริเสธพระองคตและเทขากมับเปห็นการปฏริเสธอาณาจมักรนมัรนทรีที่พวกเขารอคอยดข้วย

มธ 12:29 พระเยซซูจทึงทรงใชข้คทาเปรรียบงขายๆ หรสือใครจะเขผู้ลำไปในเรสือนของคนทนริ่มน
กลลำลนังมลำกและปลผู้นเอลำทรนัพยศ์ของเขลำอยต่ลำงไรไดผู้ เวผู้นแตต่จะจนับคนทนริ่มนกลลำลนังมลำกนนันี้นมนัดไวผู้เสนยกต่อน 
แลผู้วจถึงจะปลผู้นทรนัพยศ์ในเรสือนนนันี้นไดผู้ ไมขมรีใครสามารถเขข้าไปในบข้านของคนมรีก ทาลมังมากและปลข้น
บข้านเขาไดข้นอกจากจะกทาราบเจข้าของบข้านไดข้เสรียกขอน อมันทรีที่จรริงแลข้วพระเยซซูกห็ก ทาลมังบรุกเขข้าไปใน
อาณาจมักรของซาตานและอยซูขในขมัรนตอนของการกทาราบมมัน

มธ 12:30 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงตรมัสวขา ผซผู้ทนริ่ไมต่อยซต่ฝต่ลำยเรลำกป็เปป็นปฏริปนักษศ์ตต่อเรลำ 
และผซผู้ทนริ่ไมต่รวบรวมไวผู้กนับเรลำกป็เปป็นผซผู้กระทลลำใหผู้กระจนัดกระจลำยไป นรีที่เทขากมับพระองคตทรงถามวขา 
‘ใครอยซูขฝขายเราบข้าง’ หรพอ ‘ใครเปห็นพวกเราในเรพที่องนรีรบข้าง’ เราอยซูขฝขายพระองคตในการสซูข้รบครมัร งนรีร
หรพอไมขเรากห็ไมขไดข้อยซูขฝขายพระองคต ไมขมรีการวางตมัวเปห็นกลางเดห็ดขาด

มธ 12:31-32 ความบาปทรีที่ยกโทษใหข้ไมขไดข้ หรพอเปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อ การหมริที่นประมาทพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร  เพรลำะฉะนนันี้น เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ควลำมผริดบลำปและคลลำหมริริ่น
ประมลำททธกอยต่ลำงจะโปรดยกใหผู้มนธษยศ์ไดผู้ เวผู้นแตต่คลลำหมริริ่นประมลำทพระวริญญลำณบรริสธทธริธจะทรง
โปรดยกใหผู้มนธษยศ์ไมต่ไดผู้ 32 ผซผู้ใดจะกลต่ลำวรผู้ลำยบธตรมนธษยศ์จะโปรดยกใหผู้ผซผู้นนันี้นไดผู้ แตต่ผซผู้ใดจะกลต่ลำวรผู้ลำย
พระวริญญลำณบรริสธทธริธ จะทรงโปรดยกใหผู้ผซผู้นนันี้นไมต่ไดผู้ทนันี้งโลกนนนี้โลกหนผู้ลำ



บรริบทเปห็นกรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เขข้าใจหลมักการขข้อนรีร  กขอนหนข้านรีร เอง พวกฟารริสรีซทึที่งปฏริเสธการ
อมัศจรรยตตขางๆของพระครริสตตกห็ปมัดทริรงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซทึที่งพระเยซซูทรงกระททากริจโดยฤทธริธ เดช
ของพระองคต พวกเขาไดข้ยกใหข้พระราชกริจของพระเจข้าเปห็นกริจของพญามาร จรริงๆแลข้วพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงเปห็นผซูข้กระททากริจผขานทางพระเยซซู ซทึที่งโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ นรีร เองพระเยซซู
ไดข้ทรงกระททาการอมัศจรรยตตขางๆในการรมับใชข้บนโลกนรีรของพระองคต ดมังนมัรนพวกเขาจทึงกทาลมังพซูด
หมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในการกลขาวหาวขาพระเยซซูทรงกระททากริจโดยฤทธริธ เดชของ
พญามาร

ทรุกวมันนรีรการหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กห็คพอ การปฏริเสธการฟข้องใจอยซูขเรพที่อยๆของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ขณะทรีที่พระองคตทรงพยายามทรีที่จะนทาพาคนทมัรงหลายมาถทึงพระครริสตต ขข้อพระ
คมัมภรีรตทรีที่มรีเนพรอหาคลข้ายๆกมันคพอ ฮรีบรซู 6:4-6 มมันเปห็นเรพที่องอมันตรายทรีเดรียวทรีที่จะปฏริเสธพระราชกริจของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ขณะทรีที่พระองคตจะทรงนทาคนๆหนทึที่งมาถทึงพระครริสตต

มธ 12:33-34 คทาอรุปมาสมัรนๆนรีรนขาจะหมายถทึงใจมนรุษยต จงกระทลลำใหผู้ตผู้นไมผู้ดนและผลของ
ตผู้นไมผู้นนันี้นดน หรสือกระทลลำใหผู้ตผู้นไมผู้เลวและผลของตผู้นไมผู้นนันี้นเลว เพรลำะเรลำจะรซผู้จนักตผู้นไมผู้ดผู้วยผลของ
มนัน 34 โอ ชลำตริงซรผู้ลำย เจผู้ลำเปป็นคนชนัริ่วแลผู้วจะพซดควลำมดนไดผู้อยต่ลำงไร ดผู้วยวต่ลำปลำกยต่อมพซดจลำกสริริ่งทนริ่เตป็ม
อยซต่ในใจ พระเยซซูทรงยกภาพประกอบของตข้นไมข้ทรีที่ออกผลเพพที่อใชข้เปห็นตมัวอยขางอธริบายลมักษณะ
เฉพาะของตข้นไมข้นมัรนๆ ตข้นแอปเปริร ลปขากห็ออกผลทรีที่รสฝาดเสรียจนคนกรินตข้องบข้วนทริรง แหลขงทรีที่มาของ
ผลทรีที่รสฝาด (เลวทราม) นมัรนกห็คพอตข้นของมมัน สขวนตข้นแอปเปริร ลทรีที่นทามาปลซูกไวข้ในสวนกห็จะออกผล
ทรีที่รสหวานนขารมับประทาน แหลขงทรีที่มาของรสหวานดมังกลขาวกห็คพอ ตข้นของมมันทรีที่ออกผลดมังกลขาว
นมัที่นเอง

ในแบบเดรียวกมัน วริสมัยฝขายวริญญาณอมันเกขาทรีที่อยซูขภายในตมัวเราแตขละคนกห็ออกผลรสขม ขณะ
ทรีที่วริสมัยฝขายวริญญาณอมันใหมขกห็ออกผลดรี ชรีวริตของเรากห็เผยใหข้เหห็นถทึงลมักษณะเฉพาะตมัวของวริสมัยฝขาย
วริญญาณทรีที่ททางานอยซูขภายใน ทางออกของการเกห็บเกรีที่ยวผลรสฝาดกห็คพอ การเปลรีที่ยนตข้นไมข้นมัรน ใน
โลกของการเพาะปลซูก เราจะททาเชขนนมัรนไดข้กห็ตขอเมพที่อเราตขอกริที่งของตข้นทรีที่ปลซูกไวข้เขข้ากมับลทาตข้นของตข้น
ทรีที่มรีอยซูขในปขา มมันจทึงใหข้วริสมัยใหมขหรพอธรรมชาตริใหมขแกขตข้นๆนมัรน มมันเปห็นภาพประกอบทรีที่เรรียบงขายแตข
กห็ไดข้ผลของการบมังเกริดใหมขและสริที่งตขางๆทรีที่ตามมาของมมัน นมั ที่นเปห็นเหตรุวขาททาไมพระเยซซูจทึงตรมัสวขา 



“จงกระททาใหข้ตข้นไมข้ดรีแลข้วผลของตข้นไมข้นมัรนดรี หรพอกระททาใหข้ตข้นไมข้เลวแลข้วผลของตข้นไมข้นมัรนเลว”
คนเราจะเกริดผลดรีในชรีวริตของตนกห็ตขอเมพที่อเขาไดข้บมังเกริดใหมขแลข้วเทขานมัรน

พระเยซซูจทึงทรงสลมับเรพที่องเปรรียบ เปลรีที่ยนจากภาพเปรรียบของผลรสฝาดทรีที่มาจากตข้นในปขา 
พระองคตจทึงตรมัสถทึงพริษทรีที่ออกมาจากงซูพริษ งซูรข้ายในทรีที่นรีรคพอ งซูหางกระดริที่งหรพออาจเปห็นงซูเหขา พริษของ
มมันททาอมันตรายถทึงตายไดข้ พระเยซซูทรงเปรรียบพวกฟารริสรี (ซทึที่งเปห็นพวกทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงอยขางไมข
ตข้องสงสมัย) วขาเปห็นเหมพอนกมับ “ชาตริงซูรข้าย” สริที่งทรีที่ออกมาจากปากของสมัตวตรข้ายชนริดนรีรกห็คพอพริษรข้ายถทึง
ตาย

พระองคตจทึงทรงผซูกคทาเปรรียบสองเรพที่องนรีร เขข้าดข้วยกมันโดยตรมัสวขา “ดข้วยวขาปากยขอมพซูดจากสริที่ง
ทรีที่เตห็มอยซูขในใจ” สริที่งทรีที่ออกมาจากปากกห็บขงบอกถทึงวริสมัยฝขายวริญญาณของใจทรีที่เปห็นบขอเกริดของคทาพซูด
นมัรนๆ คทาพซูดทรีที่ดรียขอมออกมาจากใจทรีที่ดรี คทาพซูดทรีที่ขมขพที่นและเตห็มไปดข้วยพริษรข้ายกห็ออกมาจากใจเชขน
กมัน ความแตกตขางกห็เผยใหข้เหห็นถทึงวริสมัยฝขายวริญญาณซทึที่งเปห็นทรีที่มาของคทาพซูดนมัรนๆ คนทรีที่ดทาเนรินตาม
วริสมัยฝขายวริญญาณใหมขกห็จะเอขยคทาพซูดทรีที่ดรๆี  สขวนคนทรีที่ดทาเนรินในเนพรอหนมังกห็จะเอขยคทาพซูดทรีที่ชมั ที่วรข้ายและ
เตห็มไปดข้วยพริษอมันเปห็นลมักษณะเฉพาะตมัวของเนพรอหนมัง นอกจากนรีรพระเยซซูตรมัสอรีกวขา ใจเตห็มไปดข้วย
อะไร มมันกห็ทขวมออกมาทางปากเทขานมัรน

กาลาเทรีย 5 พซูดถทึงการดทาเนรินชรีวริตตามพระวริญญาณดรุจเปห็นนริสมัยของชรีวริต ในการททาเชขนนมัรน
ใจเตห็มไปดข้วยอะไร ปากกห็พซูดออกมาอยขางนมัรน ในทางกลมับกมัน เมพที่อเราดทาเนรินชรีวริตตามเนพรอหนมังตขอ
ไป วริสมัยทรีที่นขาเกลรียดกห็ออกมาจากสริที่งทรีที่เตห็มอยซูขในใจเปห็นคทาพซูดเชขนนมัรนดข้วย ดซู คทาอธริบายสทาหรมับ กา
ลาเทรีย 5:13-26 

มธ 12:35-37 พระเยซซูทรงขยายความเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับหลมักการขข้อนรีร  คนดนกป็เอลำของดนมลำ
จลำกคลนังดนแหต่งใจนนันี้น คนชนัริ่วกป็เอลำของชนัริ่วมลำจลำกคลนังชนัริ่ว สริที่งทรีที่ออกมาจากรริมฝรีปากของเรากห็ออกมา
จากใจเรา พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงคนดรีและคนชมั ที่วและคลมังแหขงใจ นรีที่อาจหมายถทึงสถานทรีที่นมัรนทรีที่อยซูข
ใจกลางแหขงตมัวตนของเราซทึที่งเปห็นทรีที่ๆเราเกห็บความคริดสขวนลทึกทรีที่สรุดเอาไวข้ สริที่งทรีที่เกห็บไวข้อยซูขเตห็มในใจ
เราจทึงออกมาจากคลมังนมัรนเปห็นคทาพซูดทรีที่ออกมาทางปาก

หากใจผซูข้ใดมรีลมักษณะตามแบบของพระเจข้าและอยซู ขฝขายวริญญาณ สริที่งทรีที่ออกมาเปห็นคทาพซูดกห็จะ
สะทข้อนใหข้เหห็นสริที่งนมัรน หากผซูข้ใดดทาเนรินตามเนพรอหนมัง ททาชมั ที่วและททาตามแบบชาวโลก สริที่งนมัรนกห็จะ



ออกมาเปห็นคทาพซูดเชขนกมัน พระเยซซูทรงเรรียกพวกฟารริสรีและคนทรีที่ตริดตามพวกเขาวขาเปห็นฝซูงงซูในทรุขง
หญข้า เชขนทรีที่เหห็นในขข้อ 33 ปากของเรากห็เผยใหข้เหห็นวขาอรุปนริสมัยฝขายวริญญาณแบบใดกทาลมังททางานอยซูข
ในชรีวริตของเรา นมัที่นคพอ แบบเกขาหรพอแบบใหมข

นอกจากนรีร  คทาไมขเปห็นสาระทรุกคทาทรีที่เราพซูดกห็จะถซูกคริดบมัญชรีในวมันพริพากษาดข้วย 36 ฝต่ลำยเรลำ
บอกเจผู้ลำทนันี้งหลลำยวต่ลำ คลลำทนริ่ไมต่เปป็นสลำระทธกคลลำซถึริ่งมนธษยศ์พซดนนันี้น มนธษยศ์จะตผู้องใหผู้กลำรสลลำหรนับถผู้อยคลลำ
เหลต่ลำนนันี้นในวนันพริพลำกษลำ คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่ไมต่เปป็นสลำระ (อารกอส) มรีความหมายดข้วยวขา ‘เลขนๆ’ หรพอ 
‘ไมขระวมัง’ นรีที่อาจหมายความวขา คทาพซูดเลขนๆทรีที่เผลอพซูดออกไปทรุกคทาก ทาลมังถซูกบมันททึกไวข้อยซูขและจะ
ถซูกนทามาเปริดเผยในวมันพริพากษา ดมังนมัรนเราจทึงตข้องระวมังคทาพซูดของเราใหข้ดรี ดซู โรม 14:12

เพราะเหตรุทรีที่คทาพซูดแสดงใหข้เหห็นถทึงลมักษณะทรีที่แทข้จรริงของจริตใจ สริที่งทรีที่มนรุษยตไดข้พซูดในชรีวริตกห็
จะถซูกใชข้เปห็นพยานปรมักปรทาพวกเขาเองในวมันนมัรน เหตรุการณตทรุกอยขางทรีที่มนรุษยตแชขงดขาโดยใชข้
พระนามของพระเจข้าจะถซูกนทามาใชข้เปห็นพยานปรมักปรทาสภาพทรีที่หลงหายและชมั ที่วรข้ายของพวกเขาทรีที่
การพริพากษาทรีที่บมัลลมังกตใหญขสรีขาว

พระเยซซูตรมัสปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรวขา 37 เหตธวต่ลำทนริ่เจผู้ลำจะพผู้นโทษไดผู้ หรสือจะตผู้องถซกปรนับ
โทษนนันี้น กป็เพรลำะวลำจลำของเจผู้ลำ" คทาพซูดของเราจะเปห็นพยานชขวยเราหรพอปรมักปรทาเราในการ
พริพากษาสมักวมันหนทึที่ง นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงเตพอนเราถทึงวริธรีการใชข้คทาพซูดของ
เรา การพซูดนมัรนเปห็นเรพที่องงขาย แตขมมันกห็นทามาซทึที่งความรมับผริดชอบทรีที่ดทารงอยซู ขถาวรและใหญขยริที่ง 
นอกจากนรีรมมันยมังสะทข้อนใหข้เหห็นถทึงสภาพฝขายวริญญาณของจริตใจซทึที่งเปห็นทรีที่มาของคทาพซูดนมัรนดข้วย

มธ 12:38 คราวนรีรมมัทธริวเปลรีที่ยนไปเลขาอรีกเหตรุการณตหนทึที่งในการรมับใชข้ขององคตพระผซูข้
เปห็นเจข้าของเรา ถทึงแมข้ไมขมรีบอกเวลาไวข้ แตขดซูเหมพอนวขาเหตรุการณตนรีร เกริดขทึรนตขอจากเหตรุการณตกขอน
หนข้าทมันทรีตามทรีที่บรริบทเสนอไวข้ ครลำวนนันี้นมนบลำงคนในพวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสนทซลวต่ลำ
"อลำจลำรยศ์เจผู้ลำขผู้ลำ พวกขผู้ลำพเจผู้ลำอยลำกจะเหป็นหมลำยสลลำคนัญจลำกทต่ลำน" พวกคนไมขเชพที่อตลอดทรุกยรุคสมมัย
พยายามแสวงหาหมายสทาคมัญบางอยขางเพพที่อพริสซูจนตวขาพระเจข้าทรงมรีอยซูขจรริงมาตลอด ในการททาเชขน
นมัรนพวกเขากห็แสดงใหข้เหห็นถทึงใจไมขเชพที่อของตนและความมพดบอดฝขายวริญญาณตขอการเปริดเผยของ
พระเจข้าผขานทางพระวจนะของพระองคตและสริที่งทรงสรข้าง ดซู ยอหตน 2:18 และ 1 โครรินธต 1:22



พวกยริว (ซทึที่งไดข้เหห็นพระราชกริจของพระเจข้าทรีที่สทาแดงผขานทางพวกเขามากกวขาชนชาตริใด) ดซู
เหมพอนวขาจะเปห็นผซูข้ทรีที่กระททาผริดมากทรีที่สรุดในเรพที่องนรีร  ในบรริบทกขอนหนข้า พระเยซซูไดข้ทรงกระททาการ
อมัศจรรยตอยขางหนทึที่ง คพอ รมักษาชายทรีที่ตาบอดและเปห็นใบข้ใหข้หาย เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกธรรมาจารยตและ
พวกฟารริสรีกลรุขมเดริมนรีรอยากเหห็นมากกวขานรีร  นรีที่อาจเปห็นความอยากรซูข้อยากเหห็นฝขายเนพรอหนมังทรีที่ตข้องการ
การตอบสนองใหข้หายอยากเฉยๆ แนขนอนทรีที่วขาพวกเขามรีใจไมขเชพที่อ นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่แปลวขา 
หมลำยสลลำคนัญ (เซเมะอริออน) กห็เปห็นคทาเดรียวกมับทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา ‘การอมัศจรรยต’

มธ 12:39-40 คทาตอบของพระเยซซูกห็คพอวขา หมายสทาคมัญเดรียวทรีที่พวกเขาจะไดข้เหห็นกห็คพอ 
หมายสทาคมัญของโยนาหต พระองคศ์จถึงตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "คนชลำตริชนัริ่วและเลต่นชซผู้แสวงหลำหมลำยสลลำคนัญ 
และจะไมต่ทรงโปรดใหผู้หมลำยสลลำคนัญแกต่เขลำ เวผู้นไวผู้แตต่หมลำยสลลำคนัญของโยนลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์ 
40 ดผู้วยวต่ลำ `โยนลำหศ์ไดผู้อยซต่ในทผู้องปลลำวลำฬสลำมวนันสลำมคสืน' ฉนันใด บธตรมนธษยศ์จะอยซต่ในทผู้องแผต่นดริน
สลำมวนันสลำมคสืนฉนันนนันี้น

พระเยซซูตรมัสถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต นมั ที่นเปห็นหมายสทาคมัญอมันใหญขเดรียว
เทขานมัรนทรีที่พระองคตไดข้ทรงประทานแกขคนยรุคนรีร  การพซูดถทึงโยนาหตทรีที่อยซู ขในทข้องปลาวาฬสามวมันสาม
คพนกห็สพที่อถทึงการถซูกฝมังไวข้ของพระครริสตตเชขนกมัน การคริดเลขงขายๆกห็จะแสดงใหข้เหห็นวขาพระเยซซูทรง
ถซูกตรทึงกางเขนกขอนหนข้าวมันศรุกรตศมักดริธ สริทธริธ ตามทรีที่พวกคาทอลริกเชพที่อกมัน เมพที่อนมับยข้อนไปสามวมันสาม
คพนจากเชข้าวมันอาทริตยต เรากห็จะไดข้วมันทรีที่พระองคตถซูกตรทึงเปห็นวมันพฤหมัสบดรีหรพอไมขกห็วมันพรุธ พระคมัมภรีรต
ไมขเคยบอกตรงไหนเลยวขาพระองคตทรงถซูกตรทึงวมันศรุกรต อยขางไรกห็ตามประเดห็นสทาคมัญกห็คพอวขา หมาย
สทาคมัญเดรียวเทขานมัรนทรีที่พระเยซซูจะทรงประทานใหข้แกขคนชมั ที่วอายรุนมัรน (และจนถทึงทรุกวมันนรีรดข้วย) คพอ 
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต นมั ที่นเปห็นหมายสทาคมัญเดรียวทรีที่รมับรองพระองคตวขาทรงเปห็นพระเจข้า 
พระผซูข้ชขวยใหข้รอด และองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า (คทาทรีที่แปลวขา ปลลำวลำฬ (เคทอส) มรีความหมายตรงตมัววข
า ‘ปลาใหญข’)

นอกจากนรีร  องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรายมังทรงเรรียกคนชมั ที่วอายรุนมัรนซทึที่งแสวงหาหมายสทาคมัญ
จากพระเจข้าตลอดวขาเปห็น “คนชาตริชมั ที่วและเลขนชซูข้” นรีที่แสดงใหข้เหห็นถทึงความเชพที่อมโยงกมันระหวขางใจ
ไมขเชพที่อและการผริดผมัวผริดเมรียเขา ถทึงแมข้วขาพวกเขาดซูเปห็นคนนขาเลพที่อมใสและถพอวขาตมัวเองชอบธรรม 



แตขพระเยซซูกห็ทรงเรรียกพวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีวขาเปห็นคนเลขนชซูข้ คนเหลขานรีร เปห็นคนหนข้าซพที่อ
ใจคดสริรนดรี พวกเขาตทาหนริพระเยซซูสทาหรมับสริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาเปห็นการละเมริดวมันสะบาโตอยขาง
รรุนแรงโดยการทรีที่พระองคตทรงรมักษาโรคในวมันนมัรน กระนมัรน เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาเปห็นคนเลขนชซูข้ 
จนถทึงทรุกวมันนรีร  ไมขใชขเรพที่องแปลกทรีที่เราจะเหห็นวขาพวกคนทรีที่ละทริรงความจรริงในดข้านศาสนศาสตรตมมัก
เกรีที่ยวขข้องกมับความบาปเรพที่องเพศในรซูปแบบทรีที่เลวรข้ายทรีที่สรุด

มธ 12:41 อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงเมพองตขางๆสมมัยโบราณทรีที่ไดข้เจอกมับการพริพากษา
ของพระเจข้า โดยในกรณรีนรีรคพอ เมพองนรีนะเวหต ชนชลำวนนนะเวหศ์จะลธกขถึนี้นในวนันพริพลำกษลำพรผู้อมกนับ
คนยธคนนนี้ และจะกลต่ลำวโทษเขลำ ดผู้วยวต่ลำชลำวนนนะเวหศ์ไดผู้กลนับใจเสนยใหมต่เพรลำะคลลำประกลำศของโยนลำหศ์ 
และดซเถริด ผซผู้เปป็นใหญต่กวต่ลำโยนลำหศ์อยซต่ทนริ่นนริ่ นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงประณามชนชาตริอริสราเอล
เพราะใจไมขเชพที่อและใจทรีที่แขห็งกระดข้างของพวกเขา เมพองนรีนะเวหต (ซทึที่งเปห็นเมพองของคนตขางชาตริ) ไดข้
กลมับใจเสรียใหมขเพราะคทาประกาศของโยนาหต ถทึงแมข้วขาชนชาตริอริสราเอลทรีที่ไดข้รมับพมันธสมัญญาจะไมข
ยอมกลมับใจใหมขเมพที่อไดข้ฟมังคทาประกาศของพระเยซซูกห็ตาม นรีที่สพที่อใหข้เหห็นชมัดเจนวขาชนชาตริอริสราเอล
จทาเปห็นตข้องกลมับใจใหมข เมพองนรีนะเวหตซทึที่งเปห็นเมพองของคนตขางชาตริและนอกรรีตไดข้กลมับใจใหมขเมพที่อ
โยนาหตไปประกาศ แตขพวกอริสราเอลมรีแตขททาใหข้ใจของตนแขห็งกระดข้างและรข้องขอหมายสทาคมัญ
มากขทึรนเมพที่อพระเยซซูทรงประกาศแกขพวกเขา

นอกจากนรีร  ทรีที่สพที่อชมัดเจนกห็คพอความเปห็นจรริงของการเปห็นขทึรนจากตาย พระเยซซูตรมัสวขาชาว
เมพองนรีนะเวหตจะลรุกขทึรนในวมันพริพากษาทรีที่ปรมับโทษชนชาวอริสราเอลและกลขาวโทษชนอริสราเอล 
นมัที่นสพที่อชมัดเจนถทึงการเปห็นขทึรนจากตายของพวกเขาและการทรีที่พวกเขาจะกลขาวโทษพวกอริสราเอลใน
วมันนมัรนดข้วย นรีที่สพที่อดข้วยวขาชนชาวนรีนะเวหตจะมรีชมัยในการพริพากษาขณะทรีที่ชนอริสราเอลจะไมขมรีชมัยใน
การพริพากษาอยขางนข้อยกห็ในวมันนมัรน พระเยซซูอาจทรงททาใหข้พวกฟารริสรีเดพอดดาลโดยการทรีที่พระองคต
ตรมัสแกขพวกเขาวขาพระองคตผซูข้ทรงเปห็นใหญขกวขาโยนาหตไดข้อยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว นรีที่เปห็นการ
เปรรียบเทรียบครมัร งทรีที่สองแลข้วในบทนรีรซทึที่งบอกวขาพระเยซซูทรงเปห็นใหญขกวขาสริที่งทรีที่พวกยริวยกยของ สริที่ง
แรกกห็คพอพระวริหารใน 12:6 



มธ 12:42 นอกจากนรีรนลำงกษนัตรริยศ์ฝต่ลำยทริศใตผู้จะลธกขถึนี้นในวนันพริพลำกษลำพรผู้อมกนับคนยธค
นนนี้ และจะกลต่ลำวโทษเขลำ ดผู้วยวต่ลำพระนลำงนนันี้นไดผู้มลำจลำกทนริ่สธดปลลำยแผต่นดรินโลกเพสืริ่อจะฟนังสตริปนัญญลำ
ของซลำโลมอน และดซเถริด ผซผู้เปป็นใหญต่กวต่ลำซลำโลมอนกป็อยซต่ทนริ่นนริ่ นางกษมัตรริยตแหขงเชบา (ผซูข้ปกครองคน
ตขางชาตริ) ซทึที่งมาจากเอธริโอเปรีย กห็จะกลขาวโทษชนอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อเชขนกมันในวมันพริพากษาซทึที่งเกริด
ขทึรนหลมังการเปห็นขทึรนจากตาย นางไดข้มาพรข้อมกมับใจทรีที่เปริดออกเพพที่อรมับฟมังสตริปมัญญาตามแบบของ
พระเจข้าของซาโลมอนและไดข้เชพที่อ ดซู 1 พงศตกษมัตรริยต 10:1 กระนมัรนพระองคตผซูข้ทรงเปห็นใหญขกวขาซา
โลมอนกห็ทรงอยซูขทขามกลางพวกเขาแลข้ว

นรีที่เปห็นครมัร งทรีที่สามแลข้วในบทนรีรทรีที่พระเยซซูทรงเปรรียบพระองคตเองวขาเปห็นใหญขกวขาพวกคนทรีที่มรี
เกรียรตริในประวมัตริศาสตรตของชาวยริว พระองคตทรงเปรรียบตมัวเองวขาเปห็นใหญขกวขาซาโลมอน ผซูข้เปห็น
กษมัตรริยตทรีที่มรีสตริปมัญญามากทรีที่สรุดและมมั ที่งคมั ที่งทรีที่สรุดทรีที่ไดข้เคยขทึรนครองบมัลลมังกตกษมัตรริยตแหขงอริสราเอล 
ความหมายของการเปรรียบเทรียบเหลขานรีร ไมขนขาจะพข้นหซูพข้นตาพวกปฏริปมักษตของพระองคตไปไดข้ถทึง
แมข้วขาพวกเขาจะไมขยอมรมับรซูข้มมันกห็ตาม ไมขวขาพวกเขาจะชอบหรพอไมขชอบ แตขพระเยซซูกห็ไดข้ทรง
บรรยายถทึงตมัวเองวขาเปห็นใหญขกวขาพระวริหาร โยนาหต และกษมัตรริยตซาโลมอน

มธ 12:43-45 พระเยซซูทรงตทาหนริชนอริสราเอลในสมมัยนมัรนตขอไป เมสืริ่อผนโสโครกออกมลำ
จลำกผซผู้ใดแลผู้ว มนันกป็ทต่องเทนริ่ยวไปในทนริ่กนันดลำร เพสืริ่อแสวงหลำทนริ่หย ธดพนักแตต่ไมต่พบเลย 44 แลผู้วมนันกป็
กลต่ลำววต่ลำ `ขผู้ลำจะกลนับไปยนังเรสือนของขผู้ลำทนริ่ขผู้ลำไดผู้ออกมลำนนันี้น' และเมสืริ่อมนันมลำถถึงกป็เหป็นเรสือนนนันี้นวต่ลำง 
กวลำดและตกแตต่งไวผู้แลผู้ว 45 มนันจถึงไปรนับเอลำผนอสืริ่นอนกเจป็ดผนรผู้ลำยกวต่ลำมนันเอง แลผู้วกป็เขผู้ลำไปอลำศนัยทนริ่นนัริ่น 
และในทนริ่สธดคนนนันี้นกป็ตกทนริ่นนัริ่งรผู้ลำยกวต่ลำตอนแรก คนชลำตริชนัริ่วนนนี้กป็จะเปป็นอยต่ลำงนนันี้น"

คทาอรุปมานรีรอาจหมายถทึงความไรข้คขาของการถพอวขาตมัวเองชอบธรรมซทึที่งพวกฟารริสรีปฏริบมัตริอยซู ข
เปห็นประจทา หรพอทรีที่นขาจะเปห็นมากกวขา (ในบรริบทนรีร ) กห็คพอมมันอาจหมายถทึงชนอริสราเอลโดยรวมทรีที่
คริดวขาตมัวเองชอบธรรมซทึที่งจะเผชริญกมับการพริพากษาในภายหนข้าทรีที่รรุนแรงยริที่งกวขาเสรียอรีก และมมันกห็
เปห็นอยขางนมัรนกมับพวกเขาจรริงๆ

ไมขวขาจะในกรณรีใด ภาพเปรรียบทรีที่พระเยซซูทรงใชข้กห็แสดงใหข้เหห็นถทึงโลกของพวกภซูตผรีปรีศาจ
และวริธรีการททางานของพวกมมัน พวกมมันปรารถนารขางกายมนรุษยต นอกจากนรีร  ผรีมากกวขาหนทึที่งตมัวกห็



สามารถเขข้าสริงคนๆเดรียวไดข้และพวกมมันกห็ททาอยขางนมัรนบขอยๆ ในกรณรีทรีที่พระเยซซูทรงบรรยายถทึงนรีร  
เจข้าผรีตมัวนรีร ไดข้ออกไปและกลมับมาพบวขาชายทรีที่นขาสงสารคนนรีรไดข้จมัดการชรีวริตของตมัวเองกลมับเปห็น
เหมพอนเดริมเรรียบรข้อยแลข้ว ดมังนมัรน เจข้าผรีตมัวนรีร จทึงพาผรีอรีกเจห็ดตมัวกลมับมาสริงชายผซูข้เคราะหตรข้ายคนนรีรอรีก
ครมัร ง

ประเดห็นของพระเยซซูอาจเปห็นไดข้วขา ถทึงแมข้วขาชนอริสราเอลในสมมัยนมัรนพยายามทรีที่จะสทาแดง
ตมัวใหข้ปรากฏวขาเปห็นคนชอบธรรม แตขพวกเขากห็แยขยริที่งกวขาเกขาเสรียอรีก วลรีสทาคมัญของคทาอรุปมาเรพที่องนรีร
ปรากฏในวลรีสรุดทข้าย “และในทรีที่สรุดคนนมัรนกห็ตกทรีที่นมัที่งรข้ายกวขาตอนแรก คนชาตริชมั ที่วนรีร กห็จะเปห็นอยขาง
นมัรน” ถทึงแมข้วขาชนอริสราเอลดซูเหมพอนจะจมัดการกมับชรีวริตของตนแลข้วโดยการเลริกไหวข้รซูปเคารพ แตข
สภาพฝขายวริญญาณของพวกเขาจรริงๆแลข้วกห็แยขกวขาแตขกขอน เชขนเดรียวกมับทรีที่กลรุขมผรีโสโครกทรีที่กลมับมา
สริงชายคนนมัรนเลวรข้ายยริที่งกวขา พวกอริสราเอลกห็มรีสภาพเลวรข้ายกวขาเกขาเชขนกมัน นอกจากนรีรพวกเขากห็
จะตข้องรมับการตรีสอนทรีที่จะมาเมพที่อพระเจข้าทรงพริพากษาพวกเขาสทาหรมับการทรีที่พวกเขาปฏริเสธพระ
ครริสตตในอรีกหลายสริบปรีนมับจากนรีร  

มธ 12:46-50 ขณะเดรียวกมัน ขณะทนริ่พระองคศ์ยนังตรนัสกนับประชลำชนอยซต่นนันี้น ดซเถริด มลำรดลำ
และพวกนผู้องชลำยของพระองคศ์พลำกนันมลำยสืนอยซต่ภลำยนอกประสงคศ์จะสนทนลำกนับพระองคศ์ 47 แลผู้วมน
คนหนถึริ่งทซลพระองคศ์วต่ลำ "ดซเถริด มลำรดลำและพวกนผู้องชลำยของพระองคศ์ยสืนอยซต่ขผู้ลำงนอกประสงคศ์จะ
สนทนลำกนับพระองคศ์" 48 แตต่พระองคศ์ตรนัสตอบผซผู้ทนริ่ทซลพระองคศ์นนันี้นวต่ลำ "ใครเปป็นมลำรดลำของเรลำ 
ใครเปป็นพนริ่นผู้องของเรลำ"

ในการอขานตอนแรก ยขอหนข้าขข้างบนดซูเหมพอนจะบขงบอกวขาพระเยซซูทรงแสดงความไมข
สรุภาพตขอครอบครมัวของพระองคตเอง อยขางไรกห็ตาม บทเรรียนทรีที่พระองคตทรงตข้องการสอนกห็อยซูขใน
ขอบเขตของเหตรุการณตตขางๆทรีที่ใหญขกวขา ครอบครมัวฝขายวริญญาณของพระองคตทรีที่แทข้จรริงกห็คพอ คน
เหลขานมัรนทรีที่เชพที่อฟมังนทราพระทมัยของพระเจข้า 49 พระองคศ์ทรงเหยนยดพระหนัตถศ์ไปทลำงพวกสลำวกของ
พระองคศ์ และตรนัสวต่ลำ "ดซเถริด นนริ่เปป็นมลำรดลำและพนริ่นผู้องของเรลำ 50 ดผู้วยวต่ลำผซผู้ใดจะกระทลลำตลำมพระทนัย
พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ ผซผู้นนันี้นแหละเปป็นพนริ่นผู้องชลำยหญริงและมลำรดลำของเรลำ"



คนเหลขานมัรนทรีที่เชพที่อฟมังและนบนอบตขอความเปห็นเจข้านายของพระองคตกห็คพอคนทรีที่ใกลข้ชริด
พระองคตมากทรีที่สรุด ความเชพที่อฟมังพระครริสตตเปห็นสริที่งทรีที่สทาแดงใหข้เหห็นถทึงความรมักทรีที่แทข้จรริงทรีที่มรีตขอ
พระองคต ดซู ยอหตน 15:21, 23-24 แตขสริที่งทรีที่ขมัดแยข้งกมันเองกห็คพอวขา พวกพรีที่นข้องของพระองคตสขวนใหญข
ไมขไดข้เชพที่อในพระองคตขณะทรีที่พระองคตทรงรมับใชข้อยซู ขบนโลกนรีร  พระเยซซูทรงทราบดรีและพวกเขากห็
เชขนกมัน อรีกครมัร งทรีที่นรีที่สพที่อถทึงการทรีที่ชนอริสราเอลปฏริเสธพระองคตในฝขายวริญญาณเหมพอนกมับทรีที่บาง
คนในครอบครมัวของพระองคตเองกห็ปฏริเสธพระองคตเชขนกมัน ในทางตรงกมันขข้าม คนตขางชาตริ
มากมายในอรีกหลายปรีนมับจากนรีร จะไมขเพรียงเชพที่อในพระองคตเทขานมัรน แตขจะเชพที่อฟมังพระบริดาดข้วย คน
เหลขานรีร เองทรีที่จะกลายเปห็นครอบครมัวฝขายวริญญาณทรีที่แทข้จรริงของพระองคต หลมักการนรีรกห็ยมังเปห็นจรริงอยซูข
จนถทึงทรุกวมันนรีร

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 13: บทททที่สริบสามของมมัทธริวมทเนชนี้อหาเกทที่ยวกมับคนาอคุปมาเจป็ดเรชที่องททที่

พระองคตทรงสอนททที่รริมทะเลกาลริลท คนาอคุปมาแตข่ละเรชที่องหรชอขม้อความลซกลมับแตข่ละเรชที่องกป็พถูดถซงหลมัก
การตข่างๆททที่เกทที่ยวขม้องกมับอาณาจมักรของพระเจม้า

มธ 13:1-2 มมัทธริวเกรริที่นนทาบททรีที่นขาสนใจนรีร โดยกลขาววขา ในวนันนนันี้นเองพระเยซซไดผู้เสดป็จ
จลำกเรสือนไปประทนับทนริ่ชลำยทะเล 2 มนคนพลำกนันมลำหลำพระองคศ์มลำกนนัก พระองคศ์จถึงเสดป็จลงไป
ประทนับในเรสือ และบรรดลำคนเหลต่ลำนนันี้นกป็ยสืนอยซต่บนฝนัริ่ง

อรีกครมัร งทรีที่มรีการพซูดถทึงบข้านซทึที่งไมขระบรุวขาเปห็นของใคร พวกเขานขาจะยมังอยซูขในเมพองคาเปอรนา
อรุมอยซูขเหมพอนเดริม ถทึงแมข้วขาใน 12:15 มมัทธริวระบรุวขาพระเยซซูไดข้เสดห็จไปจากทรีที่นมั ที่นกห็ตาม เหห็นไดข้ชมัด
วขา “วมันนมัรนเอง” ยขอมหมายถทึงวมันเดรียวกมับทรีที่เหตรุการณตตขางๆในเนพรอหาตอนสรุดทข้ายของบททรีที่12 ไดข้
เกริดขทึรน มมันไดข้ชพที่อวขาเปห็น ‘วมันทรีที่ยรุ ขงวรุขนวาย’ เพราะทรุกสริที่งทรีที่ไดข้เกริดขทึรนในวมันนมัรน เมพองคาเปอรนาอรุม
ตมัรงอยซูขบนชายฝมัที่งตอนเหนพอของแควข้นกาลริลรี ทางตอนใตข้และตะวมันตกของเมพองคาเปอรนาอรุมมรี
อขาวเลห็กๆหรพอปากนทราตามแนวชายฝมัที่งของทะเลนรีร  คนเชพที่อกมันวขาเปห็นสถานทรีที่นรีร เองทรีที่พระเยซซูเสดห็จลง
เรพอลทาหนทึที่งขณะทรีที่ฝซูงชนจทานวนมหาศาลรวมตมัวกมันตามแนวชายฝมัที่งในลมักษณะอมัฒจมันทรต จากเรพอ



นมัรนเองพระองคตกห็ทรงสอนคทาอรุปมาเจห็ดเรพที่องตามทรีที่มรีบมันททึกอยซู ขในบทนรีร  คทาอรุปมาแตขละเรพที่องกห็มรี
เนพรอหาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรของพระเจข้า

แนวคริดของอาณาจมักรนมัรนกห็เปห็นเรพที่องของอนาคต ครริสตจมักรอยซูขในปมัจจรุบมัน อาณาจมักรนมัรน
หมายถทึงการสถาปนาอาณาจมักรของพวกยริวซทึที่งมรีศซูนยตกลางอยซู ขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มเมพที่อพระเยซซูเสดห็จ
กลมับมาในฐานะกษมัตรริยต ปกตริแลข้วมมันกห็ถซูกเรรียกวขา ยรุคพมันปรี อยขางไรกห็ตาม อาณาจมักรนมัรนกห็จะ
ดทาเนรินสพบตขอไปจนตลอดนริรมันดรตกาลเมพที่อพระเจข้าทรงสรข้างฟข้าสวรรคตใหมขและแผขนดรินโลกใหมข 
ดซูคทาอธริบายเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนไดข้ในหมายเหตรุเกรีที่ยวกมับมมัทธริว 3:2

มธ 13:3-8 คทาอรุปมาเรพที่องแรกในเจห็ดเรพที่องของบทนรีรกห็คพอ เรพที่องของผซูข้หวขานพพช แลผู้ว
พระองคศ์กป็ตรนัสกนับเขลำหลลำยประกลำรเปป็นคลลำอธปมลำวต่ลำ "ดซเถริด มนผซผู้หวต่ลำนคนหนถึริ่งออกไปหวต่ลำนพสืช 

4 และเมสืริ่อเขลำหวต่ลำน เมลป็ดพสืชกป็ตกตลำมหนทลำงบผู้ลำง แลผู้วนกกป็มลำกรินเสนย 5 บผู้ลำงกป็ตกในทนริ่ซถึริ่งมนพสืนี้นหริน
มนเนสืนี้อดรินแตต่นผู้อย จถึงงอกขถึนี้นโดยเรป็วเพรลำะดรินไมต่ลถึก 6 แตต่เมสืริ่อแดดจนัดแดดกป็แผดเผลำ เพรลำะรลำก
ไมต่มนจถึงเหนริ่ยวไป 7 บผู้ลำงกป็ตกกลลำงตผู้นหนลำม ตผู้นหนลำมกป็งอกขถึนี้นปกคลธมเสนย 8 บผู้ลำงกป็ตกทนริ่ดรินดน แลผู้ว
เกริดผล รผู้อยเทต่ลำบผู้ลำง หกสริบเทต่ลำบผู้ลำง สลำมสริบเทต่ลำบผู้ลำง

ในคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพชนรีร  พระเยซซูตรมัสถทึงดรินสรีที่ประเภท (1) ดรินตามหนทางทรีที่พวกนก
มากรินเมลห็ดพพช (2) ดรินทรีที่มรีพพรนหรินซทึที่งมรีเนพรอดรินนข้อยและดรินไมขลทึก (3) วมัชพพชและตข้นหนามซทึที่งขทึรน
ปกคลรุมเมลห็ดพพช และ (4) ดรินดรีซทึที่งเกริดผลมาก

ชาวไรขชาวนาสมมัยโบราณจะเดรินไปตามทรุขงหญข้าของตนพรข้อมกมับสะพายถรุงใสขเมลห็ดพพช
พาดบขาของตน พวกเขาจะ ‘หวขาน’ เมลห็ดพพชนมัรนโดยโยนเมลห็ดพพชออกไปเปห็นวริถรีครทึที่งวงกลมขณะ
ทรีที่พวกเขาเดรินไปตามทรุขงหญข้าแตขละแหขง ในกรณรีนรีร  ดซูเหมพอนวขาชาวนา (ผซูข้หวขาน) คนนรีรก ทาลมังปลซูก
ขข้าวสาลรีหรพอไมขกห็ธมัญพพชชนริดหนทึที่งอยซูข ทรุขงนาดมังกลขาวปกตริแลข้วกห็ไมขไดข้มรีขนาดใหญขและมมักมรีทาง
เดรินหรพอ ‘ถนน’ ทรีที่ทอดยาวตามแนวของทรุขงอยขางนข้อยกห็ดข้านหนทึที่ง ขข้างทางนรีรจทึงไมขคขอยมรีคนสมัญจร
ผขานไปมา เมลห็ดพพชทรีที่ตกบนขข้างทางนรีรกห็จะอยซูขเฉยๆบนพพรนดรินและเปห็นอาหารของพวกนกไดข้โดย
งขาย



สภาพทางธรณรีวริทยาของประเทศอริสราเอลกห็มรีลมักษณะทรีที่วขาพพรนหรินมมักทอดยาวอยซูขใตข้ชมัรน
ดรินตพรนๆ ในคทาอรุปมาทรีที่พระเยซซูทรงเลขานรีร  เหห็นไดข้ชมัดวขามรีสขวนหนทึที่งของทรุขงนรีรทรีที่มรีพพรนหรินอยซูขขข้างใตข้ 
ชมัรนดรินทรีที่อยซูขขข้างบนกห็จะรข้อนกวขาและแหข้งกวขาสขวนทรีที่เหลพอเพราะความตพรนของชมัรนดริน สขวนอพที่นๆ
ของทรุขงกห็มรีวมัชพพชรบกวน โดยเฉพาะพวกตข้นหนาม อยขางไรกห็ตาม พพรนทรีที่สขวนอพที่นๆของทรุขงนรีร กห็เปห็น
ดรินดรี ซทึที่งไมขไดข้มรีพพรนทรีที่นข้อย ไมขไดข้มรีพพรนหรินอยซูขขข้างใตข้ และไมขไดข้มรีหนามปกคลรุม

นอกจากนรีร  เราควรหมายเหตรุไวข้วขาในดรินสามประเภทจากสรีที่ประเภทนรีร  เมลห็ดพพชกห็เพาะตมัว
และงอกเงยขทึรนมา ประเดห็นสทาคมัญของคทาอรุปมานรีรกห็จะเปห็นสาเหตรุทรีที่วขาททาไมเมลห็ดพพชบางอมันเกริดผล
และบางอมันกห็ไมขเกริดผล

มธ 13:9 พระเยซซูทรงเตพอนสตริพวกผซูข้ฟมังพระองคตอรีกครมัร งวขา ใครมนหซจงฟนังเถริด" 
ความหมายกห็คพอ จงตมัรงใจฟมังใหข้ดรๆี  สริที่งทรีที่ทขานไดข้ยรินนมัรนอาจมรีอะไรมากกวขาทรีที่คริด

มธ 13:10-15 ฝต่ลำยพวกสลำวกจถึงมลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "เหตธไฉนพระองคศ์ตรนัสกนับเขลำเปป็นคลลำ
อธปมลำ" 11 พระองคศ์ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เพรลำะวต่ลำขผู้อควลำมลถึกลนับของอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ทรง
โปรดใหผู้ทต่ลำนทนันี้งหลลำยรซผู้ไดผู้ แตต่คนเหลต่ลำนนันี้นไมต่โปรดใหผู้ร ซผู้ 12 ดผู้วยวต่ลำผซผู้ใดมนอยซต่แลผู้ว จะเพริริ่มเตริมใหผู้คน
นนันี้นมนเหลสือเฟสือ แตต่ผซผู้ใดทนริ่ไมต่มนนนันี้น แมผู้วต่ลำซถึริ่งเขลำมนอยซต่จะตผู้องเอลำไปจลำกเขลำ 13 เหตธฉะนนันี้น เรลำจถึงกลต่ลำว
แกต่เขลำเปป็นคลลำอธปมลำ เพรลำะวต่ลำถถึงเขลำเหป็นกป็เหมสือนไมต่เหป็น ถถึงไดผู้ยรินกป็เหมสือนไมต่ไดผู้ยรินและไมต่เขผู้ลำใจ

เมพที่อพระเยซซูทรงถซูกถามวขาททาไมพระองคตถทึงทรงสอนเปห็นคทาอรุปมาแทนทรีที่จะสอนพวกเขา
ตรงๆ พระองคตกห็ทรงยกคทาพยากรณตของอริสยาหตทรีที่บอกวขาพระเจข้าจะทรงททาใหข้ใจทรีที่แขห็งกระดข้าง
ของชนอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อใหข้มพดบอดฝขายวริญญาณ (อริสยาหต 6:9-10) การไมขยอมรมับและไมขเชพที่อฟมัง
พระเจข้าอยซูขเรพที่อยๆจะนทามาซทึที่งผลทรีที่ตามมาหลายประการ พระเจข้าทรงเอาความสามารถทรีที่จะเขข้าใจ
ของพวกเขาไปเสรียแลข้ว

การทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงคนทรีที่มรีมากขทึรนกมับคนทรีที่ไมขมรี (และการทรีที่เอาไปจากเขา) ในบรริบทนรีร
ยขอมหมายถทึงชนอริสราเอล พระเจข้าไดข้ทรงประทานความสวขาง พระครุณ และพระพรใหข้แกขพวกเขา
แลข้วมาตลอดหลายรข้อยปรี ชนอริสราเอลสขวนใหญขแลข้วไมขเหห็นคขาพระพรของพระเจข้า ไมขสนใจ



พระองคต และปฏริเสธความจรริงของพระองคตเสรีย ในทขามกลางคนทมัรงหมด พวกเขาไดข้รมับพระพร
จากพระเจข้า แตขกห็หมันหลมังใหข้พระองคตเสรีย

ดมังนมัรน พระเจข้าจทึงก ทาลมังตรมัสกมับพวกเขาผขานทางพระเยซซูในคทาอรุปมาตขางๆซทึที่งสขวนใหญขแลข้ว
พวกเขาไมขเขข้าใจ สทาหรมับคนเหลขานมัรนไมขกรีที่คนทรีที่ยอมเปริดใจตข้อนรมับพระผซูข้ชขวยใหข้รอด พระองคตกห็จะ
ทรงประทานใหข้แกขคนเหลขานรีรมากขทึรน อยขางไรกห็ตาม สทาหรมับคนมากมายทรีที่มรีใจแขห็งกระดข้างและไมข
รมับรซูข้ความจรริง แมข้แตขความเขข้าใจเลห็กนข้อยทรีที่พวกเขามรีกห็จะถซูกเอาไปจากพวกเขา มมันเปห็นความเปห็น
จรริงอมันแสนโหดรข้าย ชนอริสราเอลไดข้ททาผริดตขอพระเจข้ามากมายเสรียจนบมัดนรีรพระองคตทรงตรมัสกมับ
พวกเขาเปห็นคทาอรุปมาตขางๆทรีที่คลรุมเครพอ โดยตรมัสตรงๆเฉพาะกมับคนเหลขานมัรนทรีที่เปริดใจตข้อนรมับ
พระองคตเทขานมัรน

ฝซูงชนเหลขานมัรนไดข้ยรินแตขกห็ไมขเขข้าใจ พวกเขาเหห็นและไมขรมับรซูข้ มมันเปห็นการททาใหข้คทาพยากรณต
สมมัยโบราณทรีที่พระเจข้าตรมัสผขานอริสยาหตสทาเรห็จโดยตรง 14 คลลำพยลำกรณศ์ของอริสยลำหศ์กป็สลลำเรป็จในคน
เหลต่ลำนนันี้นทนริ่วต่ลำ `พวกเจผู้ลำจะไดผู้ยรินกป็จรริง แตต่จะไมต่เขผู้ลำใจ จะดซกป็จรริง แตต่จะไมต่รนับรซผู้ 15 เพรลำะวต่ลำชนชลำตริ
นนนี้กลลำยเปป็นคนมนใจเฉสืริ่อยชลำ หซกป็ตถึง และตลำเขลำเขลำกป็ปริด เกรงวต่ลำในเวลลำใดเขลำจะเหป็นดผู้วยตลำของเขลำ 
และไดผู้ยรินดผู้วยหซของเขลำ และเขผู้ลำใจดผู้วยจริตใจของเขลำ และจะหนันกลนับมลำ และเรลำจะไดผู้รนักษลำเขลำใหผู้
หลำย' (ขข้อความทรีที่ยกมานรีรมาจากอริสยาหต 6:9-10)

ชนอริสราเอลไดข้ปฏริเสธขขาวสารงขายๆของทมัรงยอหตนและพระเยซซู นมัที่นคพอ จงกลมับใจเสรียใหมข 
มมันไมขมรีอะไรยรุขงยากซมับซข้อนเลยเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร  เพราะการปฏริเสธนรีร เอง บมัดนรีรพระเยซซูจทึงตรมัสกมับ
พวกเขาโดยคทาอรุปมาซทึที่งไมขใชขแบบตรงๆ พวกเขาไดข้ยรินแลข้วแตขกห็ไมขเขข้าใจ พวกเขาจทึงก ทาลมังเกห็บ
เกรีที่ยวผลทรีที่ตามมาอมันโหดรข้ายของทมัศนคตริทรีที่บาปหนาอมันยาวนานของตน

มธ 13:16 กระนมัรน พระเยซซูกห็ทรงมรีพระพรสทาหรมับพวกสาวกของพระองคตทขามกลาง
ความสลดหดหซูขนรีร  แตต่ตลำของทต่ลำนทนันี้งหลลำยกป็เปป็นสธขเพรลำะไดผู้เหป็น และหซของทต่ลำนกป็เปป็นสธขเพรลำะ
ไดผู้ยริน พวกเขาตข้อนรมับองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของตน และพระองคตกห็ทรงรมับประกมันวขาพวกเขาจะ
เขข้าใจและมองเหห็นความจรริงนมัรน



มธ 13:17 พระเยซซูทรงชรีร ใหข้พวกสาวกเหห็นถทึงพระพรตขางๆทรีที่พวกเขากทาลมังเหห็นอยซูข เรลำ
บอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ศลำสดลำพยลำกรณศ์และผซผู้ชอบธรรมเปป็นอนันมลำกไดผู้ปรลำรถนลำจะ
เหป็นซถึริ่งทต่ลำนทนันี้งหลลำยเหป็นอยซต่นนนี้ แตต่เขลำมริเคยไดผู้เหป็น และอยลำกจะไดผู้ยรินซถึริ่งทต่ลำนทนันี้งหลลำยไดผู้ยริน แตต่
เขลำกป็มริเคยไดผู้ยริน พวกศาสดาพยากรณตและผซูข้ชอบธรรมเปห็นอมันมากจากหลายรข้อยปรีกขอนปรารถนา
ทรีที่จะไดข้เหห็นและไดข้ยรินสริที่งทรีที่พวกเขากทาลมังพบเหห็นอยซูข กระนมัรนชายสริบสองคนทรีที่ไดข้รมับพระพรนรีรกห็
ก ทาลมังเหห็นคทาพยากรณตสทาเรห็จตขอหนข้าตขอตาพวกเขาเลย พวกเขากทาลมังไดข้ยรินความจรริงทรีที่พระเยซซูตรมัส
ซทึที่งนข้อยคนนมักทรีที่มรีโอกาสไดข้ยรินตลอดหลายยรุคสมมัย เพราะวขาพวกเขาเปริดใจและเตห็มใจเชพที่อฟมังองคต
พระผซูข้เปห็นเจข้าของตน พระองคตจทึงทรงเปริดเผยใหข้พวกเขาเหห็นความจรริงทรีที่ลทึกซทึร งและเปรีที่ยมสรุขซทึที่งชน
อริสราเอลสขวนใหญขมองไมขเหห็น สาวกสริบสองคนนรีร เปห็นอภริสริทธริธ ชนสขวนนข้อยจรริงๆ

มธ 13:18-23 พระเยซซูจทึงทรงเรริที่มตข้นอธริบายคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพชใหข้พวกเขาฟมัง เหตธ
ฉะนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงฟนังคลลำอธปมลำวต่ลำดผู้วยผซผู้หวต่ลำนพสืชนนันี้น เราควรชรีร ใหข้เหห็นวขาประเดห็นหลมักของคทา
อรุปมานรีรกห็คพอวขา ททาไมประชากรของพระเจข้าจทานวนมากไมขเคยเกริดผลมากเลย มมันเปห็นความจรริงใน
ครริสตจมักรสมมัยนรีรและมมันกห็จะเปห็นจรริงสทาหรมับชนอริสราเอลในสมมัยอาณาจมักรนมัรนดข้วย

(1) พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงดรินประเภทแรกในคทาอรุปมานรีร  19 เมสืริ่อผซผู้ใดไดผู้ยรินพระวจนะแหต่ง
อลำณลำจนักรนนันี้นแตต่ไมต่เขผู้ลำใจ มลำรรผู้ลำยกป็มลำฉวยเอลำพสืชซถึริ่งหวต่ลำนในใจเขลำนนันี้นไปเสนย นนัริ่นแหละไดผู้แกต่ผซผู้
ซถึริ่งรนับเมลป็ดรริมหนทลำง

ในสขวนของเมลห็ดพพชทรีที่ตกรริมหนทางนมัรน พระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหห็นวขาซาตานจะดทึงความสนใจ
ของคนไปจากสริที่งตขางๆของพระเจข้าโดยใชข้วริถรีชรีวริตทรีที่รรีบเรขงวรุขนวายของคนจทานวนมากทรีที่ใชข้ชรีวริต
แบบนมัรนอยซูข ซาตานเปห็นปฏริปมักษตโดยตรงในการททาใหข้คนหมดความสนใจในสริที่งตขางๆของพระเจข้า 
ในดรินประเภทนรีร เอง เราเหห็นวขาคนทรีที่เปห็นดรินประเภทนรีร ไมขเคยรอดเลย เชขนเดรียวกมับทางเดรินผขาน
สวนหรพอทรุขงนาทรีที่ไมขมรีเนพรอดรินและไมขตอบรมับตขอเมลห็ดพพช หมัวใจทรีที่แขห็งกระดข้างไปเพราะความบาป
และสริที่งรบกวนตขางๆของโลกกห็ไมขเคยเขข้าใจขขาวประเสรริฐหรพอตข้อนรมับพระครริสตตเชขนกมัน ไมขเคยมรี
การบมังเกริดใหมขเกริดขทึรนเลย



(2) ในดรินประเภทตขอมา 20 และผซผู้ทนริ่รนับเมลป็ดซถึริ่งตกในทนริ่ดรินซถึริ่งมนพสืนี้นหรินนนันี้น ไดผู้แกต่บ ธคคลทนริ่
ไดผู้ยรินพระวจนะ แลผู้วกป็รนับทนันทนดผู้วยควลำมปรนดน 21 แตต่ไมต่มนรลำกในตนัวเองจถึงทนอยซต่ชนัริ่วครลำว และเมสืริ่อ
เกริดกลำรยลำกลลลำบลำกหรสือกลำรขต่มเหงตต่ลำงๆเพรลำะพระวจนะนนันี้น ตต่อมลำเขลำกป็เลริกเสนย

ในกรณรีของดรินทรีที่มรีพพรนหรินมากนรีร  คนกห็ไดข้ยรินและรมับพระวจนะ แตขเพราะพวกเขาไมขมรี
อรุปนริสมัยทรีที่ลทึกพอ ทมันทรีทรีที่ความเดพอดรข้อนหรพอการตขอตข้านเกริดขทึรนเพราะการเปห็นครริสเตรียน พวกเขากห็
ลข้มเลริกและถอยหลมังหนรีไปเสรีย ถทึงแมข้จะเหห็นไดข้ชมัดวขารอดแลข้ว แตขพวกเขากห็ไมขเกริดผลถวายแดขพระ
ผซูข้ชขวยใหข้รอดเลย เชขนเดรียขรุนทรมัพยตวกมับทรีที่ดรินซทึที่งมรีพพรนหรินอยซูขขข้างใตข้นมัรนมรีลมักษณะตพรน คนพวกนรีรกห็
เชขนกมัน พวกเขาตอบรมับตขอขขาวประเสรริฐและบมังเกริดใหมขแลข้ว แตขเพราะวขาพวกเขาไมขมรีราก เมพที่อ
ปมัญหาเขข้ามา พวกเขากห็เลริกเสรีย ดมังนมัรนพวกเขาจทึงไมขเคยเกริดผลเพพที่อพระครริสตต แกขนแทข้ของอรุปนริสมัย
แบบครริสเตรียนคพอการมรีวรินมัยทรีที่จะททาสริที่งทรีที่เราควรกระททา คนมากมายไมขเคยกขอเกริดครุณธรรมนมัรนขทึรน
ในชรีวริตเลย ความเชพที่อแบบครริสเตรียนทรีที่แทข้จรริงไมขใชขเรพที่องงขาย ดมังนมัรนพวกเขาจทึงเลริกเสรีย

(3) ตขอมา เมลห็ดพพชทรีที่ถซูกหวขานกลางตข้นหนามกห็งอกเงยขทึรนมา 22 ผซผู้ทนริ่รนับเมลป็ดซถึริ่งตกกลลำง
หนลำมนนันี้น ไดผู้แกต่บธคคลทนริ่ไดผู้ฟนังพระวจนะ แลผู้วควลำมกนังวลตลำมธรรมดลำโลก และกลำรลต่อลวงแหต่ง
ทรนัพยศ์สมบนัตริกป็รนัดพระวจนะนนันี้นเสนย และเขลำจถึงไมต่เกริดผล

ตรงนรีร เมลห็ดพพชกห็เพาะตมัวและชรีวริตใหมขกห็บมังเกริดขทึรนมา เหห็นไดข้ชมัดวขาคนประเภทนรีรบมังเกริด
ใหมขแลข้ว อยขางไรกห็ตาม เพราะการรบกวนจากสริที่งตข่างๆในชรีวริต เมลห็ดพพชนรีรจทึงถซูกปกคลรุมและถทึงแมข้
มรีชรีวริตแตขกห็ไมขเคยเกริดผลมากเลย ถทึงแมข้วขารอดแลข้ว แตขครริสเตรียนประเภทนรีรกห็มมัวแตขยรุขงอยซูขกมับ
กริจกรรมตขางๆของโลกนรีร จนเขาไมขเคยเกริดผลมากถวายพระเจข้าเลย คนพวกนรีรมรีอยซูขเยอะจรริงๆ พวก
เขารอดแตขกห็ไรข้ผล

(4) อยขางไรกห็ตาม เมลห็ดทรีที่ตกลงบนดรินดรีนมัรนกห็มรีลมักษณะทรีที่ตรงกมันขข้าม 23 สต่วนผซผู้ทนริ่รนับเมลป็ด
ซถึริ่งตกในดรินดนนนันี้น ไดผู้แกต่บธคคลทนริ่ไดผู้ยรินพระวจนะและเขผู้ลำใจ คนนนันี้นกป็เกริดผลรผู้อยเทต่ลำบผู้ลำง หกสริบเทต่ลำ
บผู้ลำง สลำมสริบเทต่ลำบผู้ลำง"

ตรงนรีร ใจทรีที่เปริดรมับกห็ไดข้ยรินขขาวประเสรริฐและตข้อนรมับพระครริสตต พวกเขาไมขมรีปมัญหาเรพที่อง
ใจแขห็งกระดข้างเลย พวกเขาไมขไดข้ขาดอรุปนริสมัยทรีที่ดรีหรพอมรีกริจกรรมทรีที่วริที่งชนกมันตลอด เมลห็ดพพชแหขง



ขขาวประเสรริฐจทึงงอกเงยขทึรนและเกริดผลมาก ในบางกรณรี เมลห็ดพพชนรีรกห็ออกผลสามสริบเทขา หกสริบ
เทขา และถทึงขนาดเปห็นรข้อยเทขา การประยรุกตตใชข้กห็คพอ คนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ยรินขขาวประเสรริฐ เขข้าใจมมัน 
และเกริดผลมากตขอไปถวายพระเจข้า ผลนมัรนกห็อาจเปห็นคนอพที่นๆทรีที่เขานทามาถทึงพระครริสตตตลอดชมั ที่ว
ชรีวริตของเขา ในบางกรณรี บางคนกห็นทาวริญญาณไดข้สามสริบคน บข้างกห็หกสริบคน และบข้างกห็สามารถ
นทาวริญญาณคนไดข้รข้อยคนมาถทึงพระครริสตตผขานทางการรมับใชข้ของเขา บทเรรียนสทาหรมับเรากห็คพอ เรา
ตข้องระวมังทรีที่เราจะไมขยรุขงเกรินไปจนไมขมรีเวลาใหข้พระเจข้า ทรีที่เราจะตข้องพมัฒนาใหข้มรีความลทึกดข้าน
อรุปนริสมัย ทรีที่เราจะไมขมมัวแตขสาละวนอยซูขกมับเรพที่องตขางๆของชรีวริต เพพที่อทรีที่เราจะสามารถเกริดผลมากถวาย
แดขพระเจข้า

มธ 13:24-30 ตขอไปนรีร เปห็นคทาอรุปมาเรพที่องขข้าวละมานและขข้าวสาลรี มมันถซูกอธริบายในขข้อ 
36-43 พระองคศ์ตรนัสคลลำอธปมลำอนกขผู้อหนถึริ่งใหผู้เขลำทนันี้งหลลำยฟนังวต่ลำ "อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบ
เหมสือนชลำยคนหนถึริ่งไดผู้หวต่ลำนพสืชดนในนลำของตน 25 แตต่เมสืริ่อคนทนันี้งหลลำยนอนหลนับอยซต่ ศนัตรซของคน
นนันี้นมลำหวต่ลำนขผู้ลำวละมลำนปนกนับขผู้ลำวสลำลนนนันี้นไวผู้ แลผู้วกป็หลบไป 26 ครนันี้นตผู้นขผู้ลำวนนันี้นงอกขถึนี้นออกรวง
แลผู้ว ขผู้ลำวละมลำนกป็ปรลำกฏขถึนี้นดผู้วย 27 พวกผซผู้รนับใชผู้แหต่งเจผู้ลำบผู้ลำนจถึงมลำแจผู้งแกต่นลำยวต่ลำ `นลำยเจผู้ลำขผู้ลำ 
ทต่ลำนไดผู้หวต่ลำนพสืชดนในนลำของทต่ลำนมริใชต่หรสือ แตต่มนขผู้ลำวละมลำนมลำจลำกไหน' 28 นลำยกป็ตอบพวกเขลำวต่ลำ
`นนนี้เปป็นกลำรกระทลลำของศนัตรซ' พวกผซผู้รนับใชผู้จถึงถลำมนลำยวต่ลำ `ทต่ลำนปรลำรถนลำจะใหผู้พวกเรลำไปถอนและ
เกป็บขผู้ลำวละมลำนหรสือ' 29 แตต่นลำยตอบวต่ลำ `อยต่ลำเลย เกลสือกวต่ลำเมสืริ่อกลลำลนังถอนขผู้ลำวละมลำนจะถอนขผู้ลำว
สลำลนดผู้วย 30 ใหผู้ทนันี้งสองจลลำเรริญไปดผู้วยกนันจนถถึงฤดซเกนริ่ยว และในเวลลำเกนริ่ยวนนันี้นเรลำจะสนัริ่งผซผู้เกนริ่ยววต่ลำ 
"จงเกป็บขผู้ลำวละมลำนกต่อนมนัดเปป็นฟต่อนเผลำไฟเสนย แตต่ขผู้ลำวสลำลนนนันี้นจงเกป็บไวผู้ในยธผู้งฉลำงของเรลำ"'”

เรพที่องนรีรกห็ไมขมรีอะไรยรุขงยาก ขข้าวละมานคพอขข้าวสาลรีปลอมๆ มมันเปห็นวมัชพพชทรีที่คนไมขตข้องการ 
ซทึที่งในระยะแรกๆนมัรนกห็ดซูเหมพอนขข้าวสาลรี เมพที่อโตขทึรนแลข้ว มมันกห็จะออกเมลห็ดสรีดทาทรีที่เปห็นอมันตราย ตรง
นรีรศมัตรซูไดข้มาหวขานเมลห็ดพพชปลอมๆขณะทรีที่ชาวนาหลมับอยซู ข เมพที่อขข้าวละมานเรริที่มปรากฏชมัดเจน 
ชาวนาคนนรีรกห็แนะนทาวขา หากปลขอยมมันทริรงไวข้จะดรีกวขาพยายามทรีที่จะถอนมมันทริรงและททาใหข้พพชผลดรีๆ
เสรียหาย ในฤดซูเกห็บเกรีที่ยวพวกมมันจะถซูกเกห็บรวบรวมออกไปและเอาไปเผาไฟเสรีย



คทาอธริบายของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรจะปรากฏในขข้อ 36 เราควรหมายเหตรุไวข้วขานรีที่เปห็นคทาอรุปมา
เกรีที่ยวกมับอาณาจมักรแหขงสวรรคตและมมันจทึงเปห็นคทาอรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรน เมพที่อเราเขข้าใจเกรีที่ยวกมับ
เรพที่องนรีร เรากห็จะสามารถตรีความมมันไดข้อยขางถซูกตข้อง

มธ 13:31-32 คทาอรุปมาเรพที่องเมลห็ดพมันธรุตผมักกาดเปห็นคทาอรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรแหขงสวรรคต
เรพที่องตขอไปทรีที่ถซูกนทาเสนอโดยพระเยซซู พระองคศ์ยนังตรนัสคลลำอธปมลำอนกขผู้อหนถึริ่งใหผู้เขลำฟนังวต่ลำ "อลำณลำจนักร
แหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนเมลป็ดพนันธธศ์ผนักกลำดเมลป็ดหนถึริ่ง ซถึริ่งชลำยคนหนถึริ่งเอลำไปเพลำะลงในไรต่ของตน
32 เมลป็ดนนันี้นทนริ่จรริงกป็เลป็กกวต่ลำเมลป็ดทนันี้งปวง แตต่เมสืริ่องอกขถึนี้นแลผู้วกป็ใหญต่ทนริ่สธดทต่ลำมกลลำงผนักทนันี้งหลลำย 
และจลลำเรริญเปป็นตผู้นไมผู้จนนกในอลำกลำศมลำทลลำรนังอลำศนัยอยซต่ตลำมกริริ่งกผู้ลำนของตผู้นนนันี้นไดผู้"

เมลห็ดพมันธรุตผมักกาดกห็มรีขนาดเลห็กจรริงๆและบางพมันธรุตกห็สามารถเตริบโตจนมรีขนาดใหญข
เหมพอนตข้นไมข้ไดข้ การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรกห็ถซูกพบในบรริบทของอาณาจมักรนมัรน การประยรุกตตใชข้
คทาอรุปมานรีร แบบงขายๆกห็คพอวขา อะไรทรีที่เลห็กเหลพอเกรินอยขางความเชพที่อของคนๆหนทึที่งกห็สามารถเตริบโต
ขทึรนเปห็นกริจการฝขายวริญญาณทรีที่ยริ ที่งใหญขไดข้

อยขางไรกห็ตาม ในบรริบทนรีร  ความหมายกห็อาจเปห็นไดข้วขา โดยคนทรีที่ไมขสทาคมัญ (เสท โนอาหต 
อมับราฮมัม ยาโคบ อริสอมัค ซามซูเอล ฯลฯ) พระเจข้าจะทรงสรข้างอาณาจมักรหนทึที่งขทึรนมาซทึที่งจะปกคลรุมทมั ที่ว
ทมัรงแผขนดรินโลก แนขนอนทรีที่สริที่งนรีร จะกลายเปห็นจรริงในอาณาจมักรยรุคพมันปรีของพระครริสตต พวกนกใน
อากาศกห็อาจหมายถทึงประชาชาตริตขางๆของแผขนดรินโลกทรีที่เปห็นคนตขางชาตริทรีที่กลายเปห็นสขวนหนทึที่ง
ของอาณาจมักรนมัรนและอาศมัยอยซูขในนมัรนดข้วย

อาณาจมักรของพระเจข้าจะกลายเปห็นอาณาจมักรทรีที่ยริ ที่งใหญขทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมาเมพที่อพระครริสตต
เสดห็จกลมับมาและสถาปนามมันในยรุคพมันปรี อยขางไรกห็ตาม อาณาจมักรนรีรกห็ไดข้เรริที่มตข้นขทึรนผขานทางคนทมัรง
หลายทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าในหลายยรุคสมมัยกขอนซทึที่งเปห็นผซูข้ทรีที่โลกไมขรซูข้จมัก นอกจากนรีร  ในดข้าน
แนวคริดแลข้ว อาณาจมักรนมัรนซทึที่งทรงสมัญญาไวข้แกขชนอริสราเอลมานานแลข้วในปมัจจรุบมันกห็เปห็นแคขเมลห็ด
พพชเลห็กๆ อยขางไรกห็ตาม เมพที่อพระครริสตตเสดห็จกลมับมา มมันกห็จะงอกเงยขทึรนเปห็นอาณาจมักรทรีที่ทรงพลมัง
มากทรีที่สรุดเทขาทรีที่โลกนรีร เคยพบเหห็นมา โดยรวมทรุกประชาชาตริบนพพรนแผขนดรินโลกเขข้าไวข้ดข้วยกมัน



มธ 13:33 พระเยซซูจทึงทรงนทาเสนอคทาอรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนเรพที่องทรีที่สรีที่ พระองคศ์
ยนังตรนัสคลลำอธปมลำใหผู้เขลำฟนังอนกขผู้อหนถึริ่งวต่ลำ "อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนเชสืนี้อ ซถึริ่งผซผู้หญริงคน
หนถึริ่งเอลำมลำเจสือลงในแปผู้งสลำมถนัง จนแปผู้งนนันี้นฟซขถึนี้นทนันี้งหมด"

เชพรอในพระคมัมภรีรตมมักหมายถทึงลมักษณะทรีที่แทรกซทึมไปทมั ที่วของความบาป ถทึงแมข้วขาอาณาจมักร
ของพระเจข้าจะเปห็นรมัชกาลแหขงความชอบธรรม แตขมมันกห็จะมรีคนบาปทรีที่ถพอก ทาเนริดขทึรนอยซูขในชขวงเวลา
นมัรน วริวรณต 20:7-9 บมันททึกไวข้วขาพอสริรนยรุคพมันปรี จะมรีการลรุกฮพอตขอตข้านพระเจข้าซทึที่งนทาโดยซาตาน 
เหห็นไดข้ชมัดวขานรีที่เปห็นคทาอรุปมาของเรพที่องดมังกลขาว เชพรอของความบาป ถทึงแมข้จะถซูกยมับยมัรงไวข้ แตขกห็ยมัง
เหลพออยซูขในชขวงเวลาดมังกลขาว พอสริรนยรุคพมันปรี นขาเศรข้าทรีที่ทมัรงอาณาจมักรนมัรนจะถซูกแทรกซทึมไปดข้วย
ความบาปของการกบฏเหมพอนกมับทรีที่เชพรอเลห็กนข้อยททาใหข้แปข้งดริบทมัรงกข้อนฟซูขทึรน พระเจข้าจะทรงยอม
ใหข้การกบฏนมัรนเกริดขทึรนหลมังจากทรีที่ซาตานถซูกปลขอยตมัวออกมาในการสซูข้รบกมับโกกและมาโกก ความ
บาปและซาตานในตอนนมัรนกห็จะประสบกมับความพขายแพข้อยขางสริรนเชริงครมัร งเดรียวจบ

มธ 13:34-35 มมัทธริวจทึงหยรุดสมักครซูขทขามกลางคทาอรุปมาหลายเรพที่องนรีร เพพที่อออกความเหห็นวขา 
ขผู้อควลำมเหลต่ลำนนนี้ทนันี้งสรินี้น พระเยซซตรนัสกนับหมซต่ชนเปป็นคลลำอธปมลำ และนอกจลำกคลลำอธปมลำ พระองคศ์มริไดผู้
ตรนัสกนับเขลำเลย 35 ทนันี้งนนนี้เพสืริ่อจะใหผู้สลลำเรป็จตลำมพระวจนะทนริ่ตรนัสโดยศลำสดลำพยลำกรณศ์วต่ลำ `เรลำจะอผู้ลำ
ปลำกกลต่ลำวคลลำอธปมลำ เรลำจะกลต่ลำวขผู้อควลำมซถึริ่งปริดซต่อนไวผู้ตนันี้งแตต่เดริมสรผู้ลำงโลก'

นรีที่ททาใหข้เรานทึกถทึงสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงอธริบายตขอพวกสาวกใน 13:10-15 พระเยซซูทรงสอน
ฝซูงชนแหขงอริสราเอลแบบคลรุมเครพอผขานทางคทาอรุปมาตขางๆ พระองคตทรงสอนพวกสาวกของ
พระองคตอยขางตรงๆ ชนอริสราเอลสขวนใหญขและโดยเฉพาะพวกคนใหญขคนโตของอริสราเอลไดข้
เหห็นการอมัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูแลข้ว พวกเขาไดข้ยรินขขาวสารงขายๆของพระองคตเชขนกมัน นมัที่นคพอ 
จงกลมับใจเสรียใหมข นขาเศรข้าทรีที่พวกเขาไดข้ปฏริเสธทมัรงพระองคตและขขาวสารของพระองคต ดมังนมัรน บมัดนรีร
พระองคตจทึงทรงสอนพวกเขาโดยใชข้คทาอรุปมาตขางๆทรีที่คลรุมเครพอ พวกเขาไดข้ยรินแตขกห็ไมขเขข้าใจและ
เหห็นแตขกห็ไมขรมับรซูข้ คทาพยากรณตทรีที่ถซูกยกมานรีรกห็มาจากเพลงสดรุดรี 78:2

มธ 13:36 จากนมัรนมมัทธริวกห็บมันททึกวขา แลผู้วพระเยซซจถึงทรงใหผู้ฝซงชนเหลต่ลำนนันี้นจลำกไปและ
เสดป็จเขผู้ลำไปในเรสือน พวกสลำวกของพระองคศ์กป็มลำเฝผู้ลำพระองคศ์ทซลวต่ลำ "ขอพระองคศ์ทรงโปรด



อธริบลำยใหผู้พวกขผู้ลำพระองคศ์เขผู้ลำใจคลลำอธปมลำทนริ่วต่ลำดผู้วยขผู้ลำวละมลำนในนลำนนันี้น" เพราะทรงมรีเจตนาทรีที่จะ
สอนชนอริสราเอลแบบคลรุมเครพอแตขสอนพวกสาวกแบบตรงๆ พระเยซซูจทึงทรงใหข้ฝซูงชนเหลขานมัรน
จากไปสทาหรมับวมันนมัรน พระองคตไดข้ทรงอธริบายคทาอรุปมาเรพที่องผซูข้หวขานพพชแกขพวกเขาแลข้ว พวกสาวก
จทึงขอใหข้พระเยซซูอธริบายคทาอรุปมาเรพที่องทรีที่สองจากสรีที่เรพที่องนรีร  คพอ เรพที่องขข้าวละมานในนานมัรน

มธ 13:37-43 พระองคศ์ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "ผซผู้หวต่ลำนเมลป็ดพสืชดนนนันี้นไดผู้แกต่บธตรมนธษยศ์ 38 นลำ
นนันี้นไดผู้แกต่โลก สต่วนเมลป็ดพสืชดนไดผู้แกต่ลซกหลลำนแหต่งอลำณลำจนักร แตต่ขผู้ลำวละมลำนไดผู้แกต่ลซกหลลำนของมลำร
รผู้ลำย 39 ศนัตรซผซผู้หวต่ลำนขผู้ลำวละมลำนไดผู้แกต่พญลำมลำร ฤดซเกนริ่ยวไดผู้แกต่กลำรสรินี้นสธดของโลกนนนี้ และผซผู้เกนริ่ยวนนันี้น
ไดผู้แกต่พวกทซตสวรรคศ์ 40 เหตธฉะนนันี้น เขลำเกป็บขผู้ลำวละมลำนเผลำไฟเสนยอยต่ลำงไร ในกลำรสรินี้นสธดของโลกนนนี้
กป็จะเปป็นอยต่ลำงนนันี้น 41 บธตรมนธษยศ์จะใชผู้พวกทซตสวรรคศ์ของทต่ลำนออกไปเกป็บกวลำดทธกสริริ่งทนริ่ทลลำใหผู้หลง
ผริด และบรรดลำผซผู้ทนริ่ทลลำควลำมชนัริ่วชผู้ลำไปจลำกอลำณลำจนักรของทต่ลำน 42 และจะทรินี้งลงในเตลำไฟอนันลธกโพลง 
ทนริ่นนัริ่นจะมนกลำรรผู้องไหผู้ขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนัน 43 ครลำวนนันี้นผซผู้ชอบธรรมจะสต่องแสงอยซต่ในอลำณลำจนักรพระ
บริดลำของเขลำดธจดวงอลำทริตยศ์ ใครมนหซจงฟนังเถริด

ตขอไปนรีรคพอคทาอธริบายเกรีที่ยวกมับขข้าวละมานและขข้าวสาลรี อรีกครมัร งทรีที่กรุญแจทรีที่ไขสซูขความเขข้าใจ
คทาอรุปมานรีรคพอ การจดจทาวขาบรริบทนรีร เปห็นเรพที่องของอาณาจมักรนมัรน ไมขใชขของครริสตจมักร ความหมาย
ตรงนรีรคลข้ายคลทึงกมับคทาอรุปมาเรพที่องเชพรอ ถทึงแมข้วขาเฉพาะคนทรีที่บมังเกริดใหมขแลข้วเทขานมัรนจะไดข้เขข้าในยรุค
พมันปรีในตอนทรีที่มมันเรริที่มตข้น แตขคนเหลขานมัรนทรีที่เขข้าสซูขยรุคพมันปรีนมัรนในรขางกายธรรมดากห็จะออกลซูกออก
หลานไดข้อยซูข คนเหลขานรีร จะยมังมรีวริสมัยบาปอยซูข คนมากมายจะไดข้รมับความรอดในชขวงยรุคพมันปรี แตขบาง
คนกห็จะไมขรอด คนเหลขานมัรนทรีที่ยมังไมขถซูกสรข้างใหมขกห็นขาจะเปห็นขข้าวละมานทรีที่ถซูกหวขานในอาณาจมักร
นมัรน

พอสริรนยรุคพมันปรี ซาตานกห็จะถซูกปลขอยตมัวออกมาและมมันจะรรีบไปหาคนเหลขานมัรนทรีที่ไมขเคย
บมังเกริดใหมขเลยในชขวงยรุคพมันปรี ถทึงแมข้วขาดซูเผรินๆแลข้วพวกเขาเปห็นเหมพอนประชากรของพระเจข้า แตข
ตมัวตนทรีที่แทข้จรริงของพวกเขากห็จะปรากฏ และพวกเขาพรข้อมกมับซาตานกห็จะกขอกบฏ ปฏริกริรริยาของ
พระเจข้ากห็คพอ พระองคตทรงใชข้พวกทซูตสวรรคตไปทมั ที่วอาณาจมักรของพระองคตผซูข้ซทึที่งจะรวบรวมคน
เหลขานรีรสซูขการพริพากษา เมพที่อพริจารณาเรพที่องนรีรกมับวริวรณต 20:7-9 เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกทซูตสวรรคตของ



พระเจข้ากห็จะมรีวริธรีในการรวบรวมพวกเขามาสซูขการสงครามทรีที่โกกและมาโกก ดซูคทาอธริบายสทาหรมับ
วริวรณต 20:7-9

ในการสงครามครมัร งสรุดทข้ายเพพที่อตขอสซูข้กมับความบาปและการกบฏ ซาตานและพวกสมรุนของ
มมันกห็จะถซูกททาลายจนสริรนซาก นอกจากนรีร  ในตอนนมัรนซาตานกห็จะถซูกโยนทริรงลงไปในบทึงไฟโดยตรง
ถทึงแมข้วขาวริวรณต 20:7-9 ไมขไดข้พซูดถทึงเรพที่องนรีร โดยตรง แตขตรงนรีรกห็สพที่อชมัดเจนวขาทรุกคนทรีที่ไปเขข้ารขวมใน
การกบฏครมัร งสรุดทข้ายนมัรนตขอพระเจข้าจะถซูกโยนลงไปในบทึงไฟโดยตรงเชขนกมัน นมัที่นจะไมขใชขวมันแหขง
การพริพากษาใหญขยริที่งตขอพวกคนกบฏเทขานมัรน แตขคนทมัรงหลายทรีที่สซูญเสรียคนทรีที่รมักไปกห็จะโศกเศรข้า
อยขางหนมักเพราะความพรินาศของคนเหลขานมัรนเชขนกมัน คนทรีที่ไมขรอดกห็จะโศกเศรข้าเสรียใจดข้วย แตข
สทาหรมับพวกเขามมันกห็จะสายเกรินไปแลข้ว

ณ เวลานรีร เองทรีที่อาณาจมักรนริรมันดรตจะถซูกสถาปนาขทึรนในฟข้าสวรรคตใหมขและแผขนดรินโลก
ใหมข ดซู วริวรณต 21:1 ในตอนนมัรนพระครริสตตจะทรงปราบพวกศมัตรซูทมัรงหมดลงใตข้พระบาทของ
พระองคตและสขงมอบอาณาจมักรนมัรนแดขพระเจข้าคพอพระบริดา (1 โครรินธต 15:24-28) “คราวนมัรนผซูข้ชอบ
ธรรมจะสของแสงอยซูขในอาณาจมักรพระบริดาของเขาดรุจดวงอาทริตยต” พระเยซซูทรงปริดทข้ายคทาอธริบาย
นรีรดข้วยคทาเตพอนทรีที่ตรงจรุด “ใครมรีหซูจงฟมังเถริด” วลรีสรุดทข้ายนรีรบขงบอกวขาคทาอรุปมานรีรมรีอะไรมากกวขาทรีที่
เหห็นในตอนแรก

มธ 13:44 ขณะทรีที่มรีแตขพวกสาวกของพระองคตอยซูขดข้วยเทขานมัรน พระเยซซูกห็ทรงสอนคทา
อรุปมาเรพที่องทรีที่หข้าเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนตขอไป อนกประกลำรหนถึริ่ง อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือน
ขธมทรนัพยศ์ซต่อนไวผู้ในทธต่งนลำ เมสืริ่อมนผซผู้ใดพบแลผู้วกป็กลนับซต่อนเสนยอนก และเพรลำะควลำมปรนดนจถึงไปขลำย
สรรพสริริ่งซถึริ่งเขลำมนอยซต่ แลผู้วไปซสืนี้อทธต่งนลำนนันี้น

คทาอรุปมาเรพที่องขรุมทรมัพยตทรีที่ซขอนไวข้อาจหมายถทึงตอนทรีที่คนใดเขข้าใจขขาวประเสรริฐของพระ
ครริสตตอยขางถของแทข้ (ยริวหรพอคนตขางชาตริ) และตข้อนรมับพระครริสตต เขากห็จะยรินดรีถวายชรีวริตของตน
เพพที่อพระครริสตต ขขาวประเสรริฐแหขงความรอดและอาณาจมักรนมัรนกห็เปห็นขรุมทรมัพยตอมันมรีคขามาก เมพที่อคน
ใดมาถทึงพระครริสตตและกลมับใจเชพที่ออยขางแทข้จรริง เขากห็จะเกริดความตพที่นเตข้นและความยรินดรีทรีที่จะถวาย
ทมัรงตมัวแดขพระองคต นมัที่นอาจเปห็นความหมายทรีที่ถซูกสพที่อในคทาอรุปมาสมัรนๆนรีร



สทาหรมับพวกยริวในตอนนมัรน ขขาวประเสรริฐทรีที่ถซูกเสนอตอนนมัรนกห็เกรีที่ยวขข้องกมับอาณาจมักรทรีที่
ทรงหยริบยพที่นใหข้ ตมัรงแตขเหตรุการณตตรทึงกางเขนเปห็นตข้นมา ขขาวประเสรริฐนมัรนกห็ไดข้เปลรีที่ยนเปห็นขขาว
ประเสรริฐแหขงความรอดโดยทางการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตต

มธ 13:45-46 พระเยซซูจทึงทรงประกาศคทาอรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนเรพที่องทรีที่หกแกขพวก
สาวกของพระองคต อนกประกลำรหนถึริ่ง อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนพต่อคผู้ลำทนริ่ไปหลำไขต่มธกอยต่ลำง
ดน 46 ซถึริ่งเมสืริ่อไดผู้พบไขต่มธกเมป็ดหนถึริ่งมนคต่ลำมลำก กป็ไปขลำยสริริ่งสลำรพนัดซถึริ่งเขลำมนอยซต่ ไปซสืนี้อไขต่มธกนนันี้น

ใจความสทาคมัญของคทาอรุปมานรีรกห็เกพอบจะเหมพอนกมันกมับเรพที่องกขอนหนข้า เมพที่อผซูข้ใดตระหนมัก
อยขางถของแทข้วขามรีอะไรรอเขาอยซูขเบพรองหนข้าสทาหรมับการเปห็นผซูข้รมับใชข้พระเจข้าทรีที่อรุทริศตมัวจรริงๆ เขากห็จะ
ถวายทรุกสริที่งแดขพระครริสตต สทาหรมับพวกยริวในสมมัยนมัรน (หรพอในชขวงยรุคเจห็ดปรี) การทราบถทึงความ
หวมังของอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรนกห็เปห็น (จะเปห็น) อมัญมณรีอมันมรีคขาประมาณไมขไดข้เลย สทาหรมับคนทมัรง
หลายทรีที่มรีชรีวริตอยซูขในยรุคครริสตจมักร ความเขข้าใจเกรีที่ยวกมับขขาวประเสรริฐแหขงความรอดนมัรนกห็กลายเปห็น
เพชรพลอยอมันมรีคขามาก

มธ 13:47-50 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงประกาศคทาอรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรน
เรพที่องทรีที่เจห็ดซทึที่งเปห็นเรพที่องสรุดทข้ายแกขพวกสาวกทรีที่มารวมตมัวกมัน อนกประกลำรหนถึริ่ง อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์
เปรนยบเหมสือนอวนทนริ่ลลำกอยซต่ในทะเล ตริดปลลำรวมทธกชนริด 48 ซถึริ่งเมสืริ่อเตป็มแลผู้วเขลำกป็ลลำกขถึนี้นฝนัริ่งนนัริ่ง
เลสือกเอลำแตต่ทนริ่ดนใสต่ในภลำชนะ แตต่ทนริ่ไมต่ดนนนันี้นกป็ทรินี้งเสนย

นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงการทรีที่ในชขวงพมันปรีแรกของอาณาจมักรนมัรน จะมรีคนทรุกรซูป
แบบอยซูขรขวมกมัน ถทึงแมข้วขามรีแตขคนทรีที่ถซูกสรข้างใหมขแลข้วเทขานมัรนทรีที่จะไดข้เขข้าในอาณาจมักรนมัรน แตขจะมรี
เดห็กรรุขนใหมขๆเกริดขทึรนมาซทึที่งจทาเปห็นตข้องกลมับใจรมับเชพที่ออยซู ข หลายคนจะกลมับใจรมับเชพที่อแตขบางคนกห็จะ
ไมข ถทึงแมข้วขาในตอนนมัรนจะมรีการบมังคมับใชข้ความชอบธรรมอยขางเขข้มงวด แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาจะมรี ‘ขข้าว
ละมาน’ ทรีที่เหลพอรอดมาจนถทึงกาลสรุดปลาย ในวมันนมัรนพระเจข้าจะทรงคมัดแยกคนดรีออกจากคนชมั ที่ว
โดยมรีวริธรีของพระองคตซทึที่งเราไมขอาจหยมั ที่งรซูข้ไดข้ นรีที่กห็อาจหมายถทึงการสงครามแหขงโกกและมาโกกตาม
ทรีที่มรีบรรยายไวข้ในวริวรณต 20:7-9



พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา 49 ในกลำรสรินี้นสธดของโลกกป็จะเปป็นอยต่ลำงนนันี้นแหละ พวกทซตสวรรคศ์จะ
ออกมลำแยกคนชนัริ่วออกจลำกคนชอบธรรม 50 แลผู้วจะทรินี้งลงในเตลำไฟอนันลธกโพลง ทนริ่นนัริ่นจะมนกลำร
รผู้องไหผู้ขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนัน"

นรีที่อาจสอดคลข้องกมับคทาอรุปมาเรพที่องขข้าวละมาน ดซูคทาอธริบายของ 13:37-42 ถทึงแมข้วขาไมขมรีการ
เอขยถทึงโดยตรงในวริวรณต 20:7-9 เกรีที่ยวกมับคนอพที่นนอกจากซาตานทรีที่ถซูกโยนทริรงลงในบทึงไฟโดยตรง 
แตขทมัรงตรงนรีร และใน 13:42 กห็มรีการบขงบอกอยขางมรีนทร าหนมักวขา ทรุกคนทรีที่กบฏในวมันนมัรนจะถซูกโยนทริรง
ลงไปในบทึงไฟโดยตรง คราวนมัรนจะมรี “การรข้องไหข้ขบเขรีรยวเครีรยวฟมัน” วลรีหลมังนรีร เปห็นสทานวนของ
คนตะวมันออกกลางทรีที่สพที่อถทึงความโศกเศรข้าเสรียใจใหญขยริที่ง

มธ 13:51-52 หลมังจากไดข้นทาเสนอคทาอรุปมาเจห็ดเรพที่องเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนไปแลข้ว พระ
เยซซูกห็ตรมัสถามพวกสาวกของพระองคตวขา "ขผู้อควลำมเหลต่ลำนนนี้ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเขผู้ลำใจแลผู้วหรสือ" เขลำทซล
ตอบพระองคศ์วต่ลำ "เขผู้ลำใจ พระเจผู้ลำขผู้ลำ” ดข้วยความเคารพอยขางสรุดซทึร ง พวกเขาไมขนขาจะเขข้าใจ พวกเรา
ทรุกวมันนรีร ไดข้เปรรียบตรงทรีที่มรีพระคมัมภรีรตใหมขฉบมับสมบซูรณตรวมถทึงโครงสรข้างทางศาสนศาสตรตทรีที่
ครอบคลรุมเพพที่อทรีที่จะเขข้าใจความจรริงเกรีที่ยวกมับอวสานกาลทรีที่ซมับซข้อนเชขนนมัรนไดข้ พวกสาวกในตอน
นมัรนยมังไมขมรีขข้อไดข้เปรรียบดมังกลขาว แนขนอนทรีที่พวกเขาคริดไปเองวขาตมัวเองเขข้าใจสริที่งเหลขานรีรอยขางถของแทข้

พระเยซซูจทึงกลขาวปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีร โดยตรมัสวขา 52 ฝต่ลำยพระองคศ์ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "เพรลำะ
ฉะนนันี้นพวกธรรมลำจลำรยศ์ทธกคนทนริ่ไดผู้รนับกลำรสนัริ่งสอนถถึงอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์แลผู้ว กป็เปป็นเหมสือน
เจผู้ลำของบผู้ลำนทนริ่เอลำทนันี้งของใหมต่และของเกต่ลำออกจลำกคลนังของตน"

พวกธรรมาจารยตทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงนรีร ไมขใชขพวกธรรมจารยตยริวทรีที่เอาแตขปรมับปรรุงแกข้ไขขข้อ
ปลรีกยขอยตขางๆของพระราชบมัญญมัตริ ธรรมาจารยตกห็เปห็นคทาเหมพอนโดยทมั ที่วไปทรีที่ใชข้เรรียกอาจารยต และ
นมัที่นนขาจะเปห็นความหมายของคทาๆนรีรทรีที่พระเยซซูทรงใชข้ตรงนรีร  อยขางไรกห็ตามพระเยซซูอาจตรมัสถทึงพวก
ธรรมาจารยตทรีที่ “ไดข้รมับการสมัที่งสอนถทึงอาณาจมักรแหขงสวรรคตแลข้ว” พระองคตตรมัสถทึงคนเหลขานมัรน 
(เชขนพวกสาวก) ทรีที่หวมังวขาจะเขข้าใจความจรริงเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรของพระเจข้า คนเชขนนมัรนถซูกเปรรียบ
วขาเปห็นเหมพอนกมับเจข้าของบข้านทรีที่เอาทมัรงของเกขาและของใหมขออกมาจากคลมังของตน



การประยรุกตตใชข้กห็อาจเปห็นไดข้วขา แนวคริดเรพที่องอาณาจมักรนมัรนเปห็นของเกขาทรีที่พวกยริวเหห็นมาเปห็น
รข้อยๆปรี อยขางไรกห็ตามพระเยซซูไดข้ทรงเอาออกมาจากคลมังเดรียวกมันนมัรน (พระคมัมภรีรต) ซทึที่งความจรริง
ใหมขเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนทรีที่แมข้แตขพวกสาวกกห็ยมังไมขรซูข้ ความจรริงเหลขานมัรนกห็ถซูกฝมังไวข้อยซูขในคทาอรุปมา
เกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนทมัรงเจห็ดเรพที่องทรีที่พระเยซซูเพริที่งทรงสอนไป ความจรริงพพรนฐานนมัรนเปห็นของเกขา แตข
พระองคตไดข้ทรงเพริที่มมริตริใหมขๆแหขงความเขข้าใจเกรีที่ยวกมับมมันเขข้าไปดข้วย ความจรริงทมัรงใหมขและเกขาไดข้
ถซูกนทามาผสมเขข้าดข้วยกมันจรริงๆ

มธ 13:53-57  ตต่อมลำเมสืริ่อพระเยซซไดผู้ตรนัสคลลำอธปมลำเหลต่ลำนนนี้เสรป็จแลผู้ว พระองคศ์กป็เสดป็จไป
จลำกทนริ่นนัริ่น 54 เมสืริ่อพระองคศ์เสดป็จมลำถถึงบผู้ลำนเมสืองของพระองคศ์แลผู้ว พระองคศ์กป็สนัริ่งสอนในธรรมศลำลลำ
ของเขลำ จนคนทนันี้งหลลำยประหลลำดใจ

หลมังจากไดข้ทรงสอนคทาอรุปมายากๆเหลขานมัรนไปแลข้ว พระเยซซูกห็เสดห็จไปจากเมพองคาเปอร
นาอรุม สขวนวลรีทรีที่วขา “บข้านเมพองของพระองคต” นมัรนนขาจะหมายถทึงเมพองนาซาเรห็ธซทึที่งอยซูขหขางไปทาง
ตะวมันตกและทางใตข้เหนพอเนรินเขาทรีที่ขรรุขระของแควข้นกาลริลรี เมพองนาซาเรห็ธเปห็นทรีทๆี่ มารรียตและโย
เซฟไดข้เดรินทางกลมับไปและเลรีรยงดซูครอบครมัวของตน ซทึที่งรวมถทึงพระเยซซูดข้วย มมันเปห็นบข้านเมพอง
เลห็กๆของพระองคต

ในขณะเดรียวกมัน กริตตริศมัพทตของพระเยซซูกห็ไดข้ลพอไปลขวงหนข้าพระองคตแลข้วและประชาชนใน
ทข้องถริที่นนมัรนกห็ทราบดรีถทึงชพที่อเสรียงและการอมัศจรรยตตขางๆของพระองคต พอพระองคตเสดห็จไปถทึงทรีที่นมั ที่น 
พระองคตกห็ทรงเขข้าไปในธรรมศาลาของทรีที่นมั ที่นและทรงสอนประชาชน เพพที่อนบข้านเกขาๆของ
พระองคตตขางตกตะลทึงกมับสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้ยริน

พวกเขาจทึงถามวขา "คนนนนี้มนสตริปนัญญลำและกลำรอริทธริฤทธริธอยต่ลำงนนนี้มลำจลำกไหน 55 คนนนนี้เปป็นลซก
ชต่ลำงไมผู้มริใชต่หรสือ มลำรดลำของเขลำชสืริ่อมลำรนยศ์มริใชต่หรสือ และนผู้องชลำยของเขลำชสืริ่อยลำกอบ โยเสส ซนโมน 
และยซดลำสมริใชต่หรสือ 56 และนผู้องสลำวทนันี้งหลลำยของเขลำกป็อยซต่กนับเรลำมริใชต่หรสือ เขลำไดผู้สริริ่งทนันี้งปวงเหลต่ลำนนนี้
มลำจลำกไหน"

ในบรริเวณบข้านเกริดเมพองนอนของพระองคต พวกเพพที่อนบข้านเดริมของพระองคตกห็ลมังเลทรีที่จะเชพที่อ
ในพระองคต มรีการเอขยถทึงโยเซฟ พขอเลรีรยงของพระองคตวขาเปห็นชขางไมข้ นรีที่เปห็นการเอขยถทึงเรพที่องนรีรครมัร ง



เดรียวในพระคมัมภรีรตใหมข ไมขวขาพระศาสนจมักรคาทอลริกจะวขายมังไง แตขพระเยซซูกห็ทรงมรีนข้องๆชาย
หญริงจรริงๆ นางมารรียตกห็ไมขใชขหญริงพรหมจารรีเสมอไป นางมรีลซูกคนอพที่นๆดข้วย พวกนข้องๆของพระ
เยซซูไดข้ถซูกเอขยชพที่อตรงนรีร  คพอ ยากอบ โยเสส ซรีโมน และยซูดาส พระองคตนขาจะมรีนข้องสาวอยขางนข้อย
สองคนเพราะพวกนางถซูกพซูดถทึงในรซูปพหซูพจนต (“นข้องสาวทมัรงหลาย”) ความเหห็นทรีที่วขา “เขลำไดผู้สริริ่ง
ทนันี้งปวงเหลต่ลำนนนี้มลำจลำกไหน” จรริงๆแลข้วกห็หมายความวขา ‘เขาคริดวขาตมัวเองเปห็นใครกมัน’

มมัทธริวกลขาวตขอไปวขา 57 เขลำทนันี้งหลลำยจถึงหมลำงใจในพระองคศ์ พวกเพพที่อนบข้านนขาจะรซูข้สทึกไมข
พอใจกมับสริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาเปห็นความโงขเขลาของพระองคต พระองคตทรงอข้างวขาตมัวเองเปห็นพระเมส
สริยาหต พวกเขาคริดวขาตมัวเองรซูข้ดรีกวขา พระองคตไดข้ทรงเตริบโตมาทรีที่นมั ที่น พวกนข้องๆของพระองคตตขาง
อมับอายขายหนข้าทรีที่พรีที่ของพวกเขาดซูเหมพอนก ทาลมังททาใหข้ตมัวเองกลายเปห็นคนโงข

พระเยซซูจทึงทรงตอบกลมับดข้วยคทาสรุภาษริตทรีที่เปห็นจรริงจนถทึงทรุกวมันนรีร  ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสกนับเขลำ
วต่ลำ "ศลำสดลำพยลำกรณศ์จะไมต่ขลำดควลำมนนับถสือ เวผู้นแตต่ในบผู้ลำนเมสืองของตน และในครนัวเรสือนของตน"
สถานทรีที่ๆนมักเทศนตเตริบโตขทึรนมามมักไมขคขอยใหข้ความเชพที่อถพอมากนมักแกขเขา พวกเขารซูข้จมักพระองคตใน
ฐานะเดห็กคนหนทึที่ง เมพที่อมองยข้อนกลมับไป นรีที่กห็เปห็นความเหห็นทรีที่นขาเศรข้า แมข้แตขครอบครมัวและเพพที่อนๆ
ของพระเยซซูเองกห็ปฏริเสธพระองคต เปห็นความจรริงทรีที่พระองคตเสดห็จมาหาพวกของพระองคตและพวก
ของพระองคตหาไดข้ตข้อนรมับพระองคตไมข แตขอยขางนข้อยยากอบ นข้องชายของพระองคตกห็ไดข้กลายเปห็นผซูข้
เชพที่อคนหนทึที่งในเวลาตขอมาและประกาศพระครริสตตอยขางมรีพลมัง

มธ 13:58 ดมังนมัรน พระองคศ์จถึงมริไดผู้ทรงกระทลลำกลำรอริทธริฤทธริธมลำกทนริ่นนัริ่น เพรลำะเขลำไมต่มน
ควลำมเชสืริ่อ ใหข้เราสมังเกตความเชพที่อมโยงกมันระหวขางฤทธริธ เดชของพระเจข้าและความเชพที่อ นอกจากนรีร  
ความไมขเชพที่อทรีที่ถซูกเอขยถทึงตรงนรีรกห็เปห็นมากกวขาแคขการขาดความเขข้าใจ มมันสะทข้อนใหข้เหห็นถทึงใจทรีที่แขห็ง
กระดข้าง ทรีที่ใดทรีที่มรีการขาดความเชพที่อ ทรีที่นมั ที่นพระเจข้ากห็ไมขทรงกระททากริจใดๆเลย นรีที่เปห็นบทเรรียน
สทาหรมับเราจนถทึงทรุกวมันนรีร

*****



ภนำพรวมของมนัทธธิว 14: เหตคุการณตสนาคมัญสามครมันี้งในการรมับใชม้ขององคตพระผถูม้เปป็นเจม้าของ
เราไดม้ถถูกพบตรงนทนี้: (1) การถถูกประหารชทวริตของยอหตนผถูม้ใหม้บมัพตริศมา (2) การเลทนี้ยงอาหารคนหม้า
พมันคน (3) และการททที่พระเยซถูทรงดนาเนรินบนนนนี้า

มธ 14:1-2 คราวนรีรมมัทธริวเปลรีที่ยนจรุดสนใจของเขาไปทรีที่การเสรียชรีวริตกขอนเวลาอมัน
สมควรของยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมา ครนันี้งนนันี้นเฮโรดเจผู้ลำเมสืองไดผู้ยรินกริตตริศนัพทศ์ของพระเยซซ 2 จถึงกลต่ลำว
แกต่พวกคนใชผู้ของทต่ลำนวต่ลำ "ผซผู้นนนี้แหละเปป็นยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับบนัพตริศมลำ ทต่ลำนไดผู้เปป็นขถึนี้นมลำจลำกควลำมตลำย
แลผู้ว เหตธฉะนนันี้นทต่ลำนจถึงกระทลลำกลำรอริทธริฤทธริธไดผู้” มรีการพซูดถทึงเฮโรด อมันทรีพาส โอรสของเฮโรดม
หาราช ซทึที่งเปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อเฮโรดเจข้าเมพองดข้วยเพราะวขาเขาครอบครองมากกวขาหนทึที่งในสรีที่ของ
อาณาจมักรเดริมของบริดาของตน เขาครอบครองแควข้นกาลริลรีและแควข้นเปเรอา เพราะวขาเขาไมขคขอย
อยซูขบขอยๆเพราะตข้องไปรบกมับคนอาระเบรีย เขาจทึงไมขนขาจะไดข้ยรินขขาวคราวของพระเยซซูมากนมัก 
อยขางไรกห็ตาม พอกลมับมาและไดข้ฟมังเกรีที่ยวกมับการอมัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูมากขทึรน เขาจทึงคริดวขา
พระเยซซูคพอยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาทรีที่เปห็นขทึรนจากตาย

มธ 14:3-11 มมัทธริวจทึงบมันททึกวขายอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาไดข้ถซูกประหารชรีวริตแลข้ว ดผู้วยวต่ลำเฮ
โรดไดผู้จนับยอหศ์นมนัดแลผู้วขนังคธกไวผู้ เพรลำะเหป็นแกต่นลำงเฮโรเดนยสภรรยลำของฟนลริปนผู้องชลำยของ
ตน 4 เพรลำะยอหศ์นเคยทซลทต่ลำนวต่ลำ "ทต่ลำนผริดพระรลำชบนัญญนัตริทนริ่รนับนลำงมลำเปป็นภรรยลำ" 5 ถถึงเฮโร
ดอยลำกจะฆต่ลำยอหศ์นกป็กลนัวประชลำชน ดผู้วยวต่ลำเขลำทนันี้งหลลำยนนับถสือยอหศ์นวต่ลำเปป็นศลำสดลำพยลำกรณศ์

กขอนหนข้านรีร ยอหตนไดข้เทศนาตขอวขาการเลขนชซูข้ของเฮโรดกมับนางเฮโรเดรียสนข้องสะใภข้ของเขา 
เราเหห็นถทึงความเสพที่อมทรามของพวกคนรวยและคนมรีชพที่อเสรียงแมข้กระทมั ที่งในสมมัยนมัรน จรริงๆแลข้วนาง
เฮโรเดรียสกห็เปห็นหลานสาวของทมัรงฟรีลริปและเฮโรดอมันทรีพาส ตอนแรกนางแตขงงานกมับฟรีลริปแตขนาง
กห็เรริที่มมรีสมัมพมันธตสวาทกมับเฮโรดและในทรีที่สรุดกห็แตขงงานกมับเขา

สทาหรมับเรพที่องนรีร ยอหตนไดข้กลขาวประณามเฮโรดอยขางเปริดเผย โดยกลขาวอยขางชมัดเจนวขาความ
สมัมพมันธตชซูข้สาวดมังกลขาวเปห็นการละเมริดตขอพระราชบมัญญมัตริของพระเจข้า เฮโรดจทึงสมัที่งขมังยอหตนในครุก 
เฮโรดตมัรงใจทรีที่จะฆขายอหตน แตขเพราะเขาเหห็นวขาประชาชนคริดวขายอหตนเปห็นศาสดาพยากรณต เขาจทึง
ลมังเล



อยขางไรกห็ตาม 6 แตต่เมสืริ่อวนันฉลองวนันกลลำเนริดของเฮโรดมลำถถึง บธตรสลำวนลำงเฮโรเดนยสกป็เตผู้นรลลำ
ตต่อหนผู้ลำเขลำทนันี้งหลลำย ทลลำใหผู้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจถึงสนัญญลำโดยปฏริญลำณวต่ลำ เธอจะขอสริริ่งใดๆ กป็จะ
ใหผู้สริริ่งนนันี้น 8 บธตรสลำวกป็ทซลตลำมทนริ่มลำรดลำไดผู้สนัริ่งไวผู้แลผู้ววต่ลำ "ขอศนรษะยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับบนัพตริศมลำใสต่ถลำด
มลำใหผู้หมต่อมฉนันทนริ่นนริ่เพคะ"

การเตข้นรทาของบรุตรสาวของนางเฮโรเดรียสสพที่อถทึงการยมั ที่วยวนทางเพศอยขางแนขนอน มมัน
ไมขใชขธรรมเนรียมทรีที่ผซูข้หญริงทรีที่มรีตทาแหนขงสซูงๆจะมาเตข้นรทาตขอหนข้าผซูข้คน อยขางไรกห็ตาม ครอบครมัวทรีที่มรี
อทานาจปกครองนรีรกห็ไมขไดข้คทานทึงถทึงความถซูกตข้องเหมาะสมอยซูขแลข้ว การเตข้นรทาในวมันเกริดของคนโรม
กห็คงเปรรียบไดข้กมับการเตข้นระบทาเปลพรองผข้าในสมมัยนรีร  แมขผซูข้ชมั ที่วรข้ายคนนรีรจทึงชมักจซูงบรุตรสาวของตมัวเอง
ใหข้ลดตมัวเพพที่อทรีที่จะบรรลรุเปข้าหมายในการแกข้แคข้นของตมัวเอง เฮโรดจทึงไดข้รมับความบมันเทริงจากหญริง
สาวทรีที่ไมขรมักนวลสงวนตมัวคนนรีร  เขาจทึงสมัญญาวขาจะใหข้สริที่งใดกห็ตามทรีที่เธอขอ แมขของเธอไดข้สมัที่งเธอ
แลข้ววขาเธอควรขอสริที่งใด

ความเจข้าคริดเจข้าแคข้นของนางเฮโรเดรียสในการขอใหข้ประหารชรีวริตยอหตนและการนทาเสนอทรีที่
โหดเหรีร ยมเกรินมนรุษยตมนามรีแตขจะแสดงใหข้เหห็นถทึงความเสพที่อมทรามของใจมนรุษยต นางขอใหข้นทา
ศรีรษะของยอหตนใสขถาดมาใหข้นาง ถทึงแมข้วขาเฮโรดจะไมขอยากททาตามทรีที่นางขอ  9 ฝต่ลำยกษนัตรริยศ์เฮโร
ดกป็เศรผู้ลำใจ แตต่เพรลำะเหตธทนริ่ไดผู้ปฏริญลำณไวผู้และเพรลำะเหป็นแกต่พวกทนริ่เอนกลำยลงรนับประทลำนดผู้วยกนัน
กนับทต่ลำน จถึงออกคลลำสนัริ่งอนธญลำตใหผู้ 10 แลผู้วกป็ใชผู้คนไปตนัดศนรษะยอหศ์นในคธก 11 เขลำจถึงเอลำศนรษะของ
ยอหศ์นใสต่ถลำดมลำใหผู้หญริงสลำวนนันี้น หญริงสลำวนนันี้นกป็เอลำไปใหผู้มลำรดลำ ถทึงแมข้วขาเขาอาจเปห็นศาสดา
พยากรณตคนสรุดทข้ายของพระคมัมภรีรตเดริม แตขยอหตนกห็กลายเปห็นผซูข้พลรีชรีพคนแรกทรีที่มรีบมันททึกไวข้ในพระ
คมัมภรีรตใหมข เขาจทึงทนทรุกขตเพราะเหตรุความชอบธรรมจรริงๆ

มธ 14:12 เหตรุการณตทรีที่เกริดขทึรนตามมาในเนพรอหาสขวนทรีที่เหลพอของบทนรีรกห็พซูดถทึงตอนทรีที่
พระเยซซูทรงไดข้ขขาวเกรีที่ยวกมับการประหารชรีวริตยอหตนอยขางโหดเหรีร ยม ฝต่ลำยพวกสลำวกของยอหศ์นกป็มลำ
รนับเอลำศพไปฝนังไวผู้ แลผู้วกป็มลำทซลพระเยซซใหผู้ทรงทรลำบ พวกสาวกของยอหตนไดข้มารมับศพอาจารยต
ของตนไปฝมังและมาแจข้งเรพที่องนรีร ใหข้พระเยซซูทรงทราบ



มธ 14:13 เราไดข้เหห็นถทึงความเปห็นมนรุษยตขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรงนรีร  เมสืริ่อพระ
เยซซทรงไดผู้ยรินแลผู้ว พระองคศ์จถึงลงเรสือเสดป็จไปจลำกทนริ่นนัริ่น ไปยนังทนริ่เปลนริ่ยวแตต่ลลลำพนังพระองคศ์ เมสืริ่อ
ประชลำชนทนันี้งปวงไดผู้ยริน เขลำกป็ออกจลำกเมสืองตต่ลำงๆเดรินตลำมพระองคศ์ไป ยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาเปห็น
ลซูกพรีที่ลซูกนข้องและ ‘เพพที่อนรขวมงาน’ ของพระเยซซู พอไดข้ยรินขขาวเรพที่องการเสรียชรีวริตของเขา พระเยซซูกห็
ทรงไปหาทรีที่เปลรีที่ยวเพพที่อทรีที่จะอธริษฐาน (ดซู มาระโก 6:46) ในชขวงเวลาทรีที่ทรงเปห็นทรุกขตใจ พระเยซซูกห็
ทรงหาทรีที่สงบๆเพพที่อทรีที่จะอยซูขลทาพมังกมับพระเจข้า นมัที่นเปห็นบทเรรียนสทาหรมับเราดข้วย

มธ 14:14 หลมักการฝขายวริญญาณเรพที่องหนทึที่งจทึงถซูกนทาเสนอ ซทึที่งพบหลายแหขงตลอดทมั ที่ว
พระคมัมภรีรตทมัรงเลขม ครนันี้นพระเยซซเสดป็จขถึนี้นจลำกเรสือแลผู้ว กป็ทอดพระเนตรเหป็นประชลำชนหมซต่ใหญต่ 
พระองคศ์ทรงสงสลำรเขลำ จถึงไดผู้ทรงรนักษลำคนปต่วยของเขลำใหผู้หลำย

ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซู (1) “เสดห็จออกไป” จากนมัรนพระองคตกห็ (2) “เหห็น” ผซูข้คนทรีที่ขมัดสน
เดพอดรข้อน (3) จากนมัรนพระองคตกห็ทรง “สงสารเขา” (4) หลมังจากนมัรนพระองคตกห็ทรงตอบสนอง
ความจทาเปห็นตขางๆของพวกเขา กรุญแจสทาคมัญทรีที่ททาใหข้เราเกริดความเหห็นอกเหห็นใจคนทรีที่หลงหายกห็คพอ 
การออกไปหาพวกเขา และเหห็นความขมัดสนตขางๆของพวกเขา จากนมัรนความเหห็นอกเหห็นใจกห็จะ
ตามมา ในการรมับใชข้ในปมัจจรุบมัน เราจะเกริดความเหห็นอกเหห็นใจผซูข้คนกห็ตขอเมพที่อเราไดข้ออกไปและเหห็น
ความขมัดสนฝขายวริญญาณของพวกเขา นมั ที่นเปห็นเหตรุทรีที่วขาททาไมพระเยซซูถทึงทรงสอนเราหลายครมัร งใหข้
ออกไปพรข้อมกมับขขาวประเสรริฐ เมพที่อเราออกไปและไดข้เหห็นผซูข้คนในสภาพทรีที่หลงหายของพวกเขา 
เรากห็จะเกริดความเหห็นอกเหห็นใจพวกเขาเพพที่อทรีที่จะนทาวริญญาณพวกเขามาถทึงพระครริสตต ดมังนมัรน สขวน
ผสมสทาคมัญสทาหรมับความเหห็นอกเหห็นใจกห็คพอ การออกไปตมัรงแตขแรก ความเหห็นอกเหห็นใจและความ
หขวงใยกห็จะตามมาอยขางหลรีกเลรีที่ยงไมขไดข้

มธ 14:15-21 ครนันี้นเวลลำเยป็นแลผู้วพวกสลำวกของพระองคศ์มลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "ทนริ่นนริ่กนันดลำร
อลำหลำรนนัก และบนัดนนนี้กป็เยป็นลงมลำกแลผู้ว ขอพระองคศ์ทรงใหผู้ประชลำชนไปเสนยเถริด เพสืริ่อเขลำจะไดผู้ไปซสืนี้อ
อลำหลำรตลำมหมซต่บผู้ลำนสลลำหรนับตนเอง" 16 ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสกนับพวกสลำวกวต่ลำ "เขลำไมต่จลลำเปป็นตผู้องไป
จลำกทนริ่นนริ่ พวกทต่ลำนจงเลนนี้ยงเขลำเถริด" 17 พวกสลำวกจถึงทซลพระองคศ์วต่ลำ "ทนริ่นนริ่พวกขผู้ลำพระองคศ์มนแตต่
ขนมปนังเพนยงหผู้ลำกผู้อนกนับปลลำสองตนัวเทต่ลำนนันี้น" 18 พระองคศ์จถึงตรนัสวต่ลำ "เอลำอลำหลำรนนันี้นมลำใหผู้เรลำทนริ่นนริ่



เถริด" 19 แลผู้วพระองคศ์ทรงสนัริ่งใหผู้คนเหลต่ลำนนันี้นนนัริ่งลงทนริ่หญผู้ลำ เมสืริ่อทรงรนับขนมปนังหผู้ลำกผู้อนกนับปลลำสอง
ตนัวนนันี้นแลผู้ว กป็ทรงแหงนพระพนักตรศ์ดซฟผู้ลำสวรรคศ์ ทรงขอบพระคธณ และหนักขนมปนังสต่งใหผู้เหลต่ลำสลำวก
เหลต่ลำสลำวกกป็แจกใหผู้คนทนันี้งปวง 20 เขลำไดผู้กรินอริริ่มทธกคน สต่วนเศษอลำหลำรทนริ่ยนังเหลสือนนันี้น เขลำเกป็บไวผู้ไดผู้
ถถึงสริบสองกระบธงเตป็ม 21 ฝต่ลำยคนทนริ่ไดผู้รนับประทลำนอลำหลำรนนันี้นมนผซผู้ชลำยประมลำณหผู้ลำพนันคน มริไดผู้นนับผซผู้
หญริงและเดป็ก

เยห็นวมันนมัรนเอง (หลมังจากไดข้ขขาวการเสรียชรีวริตของยอหตน) ฝซูงชนหมซูขใหญขกห็ตริดตามพระเยซซู
เขข้าไปในทะเลทราย (หรพอถริที่นทรุรกมันดาร) เมพที่อพวกสาวกขอใหข้พระเยซซูสขงประชาชนกลมับไปใน
หมซูขบข้านตขางๆเพพที่อซพรออาหาร พระเยซซูกห็ทรงททาใหข้พวกเขาตะลทึงโดยสมัที่งใหข้พวกสาวกเลรีรยงอาหารฝซูง
ชนหมซูขใหญขนรีร  พวกสาวกคมัดคข้านวขาพวกเขามรีเพรียงขนมปมังหข้ากข้อนกมับปลาสองตมัว ซทึที่งพอทรีที่จะททา
แซนวริชปลาไดข้หลายชริรนเทขานมัรน (ขนมปมังทรีที่วขานรีร กห็มรีขนาดเลห็กและเปห็นเหมพอนกมับขนมปมังกข้อนใน
สมมัยนรีร )

พวกเขากห็เหมพอนพวกเราทรีที่มองเหห็นแตขปมัญหา แตขพวกเขากห็มองไมขเหป็นวขาจะแกข้ปมัญหานรีร ไดข้
อยขางไร ทางแกข้ปมัญหากห็คพอการปลขอยใหข้องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงกระททากริจ เมพที่อพวกเขานทา
ทรมัพยากรทรีที่มรีอยซูขเลห็กนข้อยของตนมาถวายพระเยซซู ฤทธานรุภาพอมันยริที่งใหญขกห็พระองคตกห็สทาแดงเดช

ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซูทรงอธริษฐานสทาหรมับอาหารทรีที่จะถซูกรมับประทาน จากนมัรนการ
อมัศจรรยตกห็เรริที่มตข้นขทึรน ขนมปมังและปลาไมขเพรียงเพริที่มจทานวนพอทรีที่จะเลรีรยงผซูข้ชายหข้าพมันคนเทขานมัรน (ไมข
นมับผซูข้หญริงและเดห็ก) แตขยมังมรีอาหารเหลพอถทึงสริบสองกระบรุงเตห็มดข้วย มรีผซูข้เสนอวขาพระเยซซูทรงรมับ
ประกมันวขาสาวกแตขละคนจะไดข้รมับกระบรุงอาหารของตนหลมังจากนมัรน นมัที่นอาจเปห็นไปไดข้ เมพที่อพวก
เขาถวายสริที่งเลห็กนข้อยทรีที่ตนเองมรีเพพที่อตอบสนองความขมัดสนของผซูข้อพที่นโดยความเชพที่อ พระองคตกห็ทรง
ใชข้มมันเพพที่อตอบสนองความจทาเปห็นดมังกลขาว คทาพมังเพยนรีรจทึงเปห็นจรริงดมังทรีที่วขา “นข้อยคพอมากเมพที่อมรี
พระเจข้าอยซูขดข้วย” นอกจากนรีร  พระเจข้ากห็ทรงสามารถตอบสนองความจทาเปห็นทรุกอยขางของเราไดข้ ถทึง
แมข้วขาในสายตามนรุษยตแลข้วดซูเหมพอนไมขมรีทางออกกห็ตาม

มธ 14:22-24 ทมันใดนมัรน พระเยซซูกห็ทรงสมัที่งพวกสาวกใหข้ลงเรพอลทาหนทึที่งลขวงหนข้าพระองคต
ไปกขอนเพพที่อขข้ามไปยมังอรีกฝมัที่งหนทึที่ง ในทนันใดนนันี้นพระเยซซไดผู้ตรนัสใหผู้เหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์ลงเรสือ



ขผู้ลำมฟลำกไปกต่อน สต่วนพระองคศ์ทรงรอสต่งประชลำชนกลนับบผู้ลำน 23 และเมสืริ่อใหผู้ประชลำชนเหลต่ลำนนันี้น
ไปหมดแลผู้ว พระองคศ์เสดป็จขถึนี้นไปบนภซเขลำโดยลลลำพนังเพสืริ่อจะอธริษฐลำน เมสืริ่อถถึงเวลลำคลริ่ลำ พระองคศ์ยนัง
ทรงอยซต่ทนริ่นนัริ่นแตต่ผซผู้เดนยว 24 แตต่ขณะนนันี้นเรสืออยซต่กลลำงทะเลแลผู้ว และถซกคลสืริ่นโคลงเพรลำะทวนลมอยซต่

เมพที่อเรริที่มกลางคพน พระเยซซูกห็เสดห็จขทึรนภซูเขาลซูกหนทึที่งเพพที่อทรีที่จะอธริษฐาน บางทรีพระองคตอาจยมัง
ทรงโศกเศรข้าเรพที่องการเสรียชรีวริตของยอหตนอยซู ขกห็ไดข้ พระองคตจทึงใชข้เวลาตามลทาพมังกมับพระเจข้าเพพที่อ
มอบภาระของพระองคตแกขพระบริดา ขณะเดรียวกมัน พวกสาวกกห็พบวขาตมัวเองอยซูขทขามกลางพายรุ
รรุนแรงลซูกหนทึที่งบนทะเลกาลริลรี พวกเขาไดข้ลงเรสือลทาหนทึที่งไป คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (พลออทออน) หมาย
ถทึงเรพอพายทรีที่มรีความยาวประมาณยรีที่สริบหข้าถทึงสามสริบฟรุต

เมพที่อมวลอากาศพมัดลงมาจากเนรินเขาสซูงตขางๆจากฝมัที่งตะวมันตกและทะเลเมดริเตอรตเรเนรียน 
(หรพอทรีที่ราบสซูงโกลมันทางทริศตะวมันออก) พายรุทรีที่รรุนแรงกห็สามารถกขอตมัวขทึรนบนทะเลกาลริลรีไดข้ ถทึง
แมข้วขาทะเลสาบนรีรมรีขนาดกวข้างเพรียงหกไมลตและยาวสริบสามไมลต แตขสทาหรมับเรพอขนาดดมังกลขาวแลข้ว
มมันกห็สามารถถซูกนทราทะเลททาใหข้จมไดข้ คทาทรีที่แปลวขา ทวนลม (เอะนานทริออส) มรีความหมายตาม
บรริบทนรีรวขา ‘เปห็นปฏริปมักษต’ หรพอ ‘ตขอสซูข้ขมัดขวาง’ คทาทรีที่แปลวขา ถซกคลสืริ่นโคลง (บาซานริโซ) มรีความ
หมายวขา ‘ตกอยซูขในภาวะลทาบาก’ หรพอ ‘สซูข้ก มับลมแรง’ ในบรริบทนรีรนขาจะใชขความหมายอมันหลมัง
มากกวขา พวกสาวกจทึงก ทาลมังตขอสซูข้ดริรนรนเพพที่อทรีที่จะนทาเรพอของพวกเขาฝขาทะเลทรีที่เปห็นปฏริปมักษตอยซู ข 
นอกจากนรีร  มมันกห็เปห็นเวลากลางดทึกแลข้วดข้วยทรีที่ความมพดมรีแตขจะททาใหข้เกริดความกลมัวมากยริที่งขทึรน

มธ 14:25-26 เมพที่อพวกสาวกเหห็นรซูปรขางของพระองคตขยมับไปมาเหนพอผริวนทราทรีที่มพดมริดพวก
เขากห็ตกใจกลมัว ครนันี้นเวลลำสลำมยลำมเศษ พระเยซซจถึงทรงดลลำเนรินบนนลนี้ลำทะเลไปยนังเหลต่ลำสลำวก 26 เมสืริ่อ
เหลต่ลำสลำวกเหป็นพระองคศ์ทรงดลลำเนรินมลำบนทะเล เขลำกป็ตกใจนนัก พซดกนันวต่ลำ "เปป็นผน" เขลำจถึงรผู้องอถึงไป
เพรลำะควลำมกลนัว พวกยริวไดข้รมับเอาระบบการนมับโมงยามแบบโรมมาใชข้ซทึที่งเรริที่มตข้นตอน 6 โมงเยห็น 
แตขละยามกห็ประกอบดข้วยสามชมั ที่วโมง ดมังนมัรน พระเยซซูจทึงเสดห็จมาหาพวกเขาในเวลาประมาณหลมังตรี
สาม คทาทรีที่แปลวขา ผน ตรงนรีร  (ฟานทาสมา) อาจแปลไดข้วขา ‘ปรีศาจ’ หรพอ ‘การปรากฏตมัวของ
วริญญาณ’ กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ พวกเขาคริดวขาตมัวเองกทาลมังเหห็นผรีทรีที่มาจากโลกอพที่นอยซูข



มธ 14:27 บทเรรียนอมันนขาประทมับใจปรากฏตรงนรีร  ในทนันใดนนันี้นพระเยซซตรนัสกนับเขลำวต่ลำ
"จงชสืริ่นใจเถริด คสือเรลำเอง อยต่ลำกลนัวเลย" เมพที่อพระองคตทรงอยซูขใกลข้ เรากห็ไมขตข้องกลมัว วลรีทรีที่วขา “จงชพที่น
ใจเถริด” อาจแปลไดข้วขา ‘จงมรีก ทาลมังใจขทึรนเถริด’ ใหข้เราจทาไวข้วขาพระเยซซูตรมัสในเวลาตขอมาวขา “ดซูเถริด 
เราอยซูขกมับทขานทมัรงหลายเสมอไป” หากเราจะตระหนมักวขาพระองคตทรงอยซูขกมับเราเสมอไป เรากห็ไมข
จทาเปห็นตข้องกลมัวเลย

มธ 14:28-33 มมัทธริวบมันททึกตรงนรีรถทึงเรพที่องหนทึที่งทรีที่สทาคมัญทรีที่สรุดในพระคมัมภรีรต ฝต่ลำยเปโตรจถึง
ทซลตอบพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ถผู้ลำเปป็นพระองคศ์แนต่แลผู้ว ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้ลำพระองคศ์เดรินบน
นลนี้ลำไปหลำพระองคศ์" 29 พระองคศ์ตรนัสวต่ลำ "มลำเถริด" เมสืริ่อเปโตรลงจลำกเรสือแลผู้ว เขลำกป็เดรินบนนลนี้ลำไปหลำ
พระเยซซ 30 แตต่เมสืริ่อเขลำเหป็นลมพนัดแรงกป็กลนัว และเมสืริ่อกลลำลนังจะจมกป็รผู้องวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ชต่วยขผู้ลำ
พระองคศ์ดผู้วย" 31 ในทนันใดนนันี้นพระเยซซทรงเอสืนี้อมพระหนัตถศ์จนับเขลำไวผู้ แลผู้วตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "โอ คนมน
ควลำมเชสืริ่อนผู้อย เจผู้ลำสงสนัยทลลำไม”

เปโตรดข้วยความหรุนหมันพลมันแลขนและอาจดข้วยความสงสมัยอยซูขนริดหนขอยทซูลพระเยซซูวขาเปห็น
พระองคตแนข่หรชอทรีที่เรรียกเขาใหข้ไปหา คทาตอบของพระเยซซูนมัรนชมัดเจน มาเถริด ตราบใดทรีที่เปโตรจมับ
จข้องทรีที่พระเยซซู เขากห็ไมขเปห็นไร แตขเมพที่อเขามองไปรอบๆและเหห็นสภาพการณตแวดลข้อมทรีที่เปห็นภมัย
ครุกคาม เขากห็เรริที่มจมลง ดข้วยความเชพที่อแบบสริรนหวมัง เขาจทึงรข้องออกมาวขา “พระองคตเจข้าขข้า ชขวยขข้า
พระองคตดข้วย” ใหข้เราสมังเกตวขา พระเยซซูทรงจมับเขาไวข้ทมันทรี นรีที่ชขางเปห็นภาพอมันแสนวริเศษแหขงความ
รอดของเรา เมพที่อไมขมรีสริที่งอพที่นใดทรีที่ชขวยใหข้พข้นไดข้ หากเราแคขเพรียงหมันมาหาพระองคตและวางใจ
พระองคตดข้วยความเชพที่อ พระองคตกห็จะทรงชขวยเราใหข้รอดทมันทรี

ใหข้เราสมังเกตคทาเตพอนสตริของพระเยซซูแกขเปโตรทรีที่วขา “เจข้าสงสมัยททาไม” เมพที่อเราละสายตาไป
จากพระเยซซู เรากห็จะเกริดความสงสมัย

หลมังจากนมัรน 32 เมสืริ่อพระองคศ์กนับเปโตรขถึนี้นเรสือแลผู้ว ลมกป็สงบลง 33 เขลำทนันี้งหลลำยทนริ่อยซต่ในเรสือ
จถึงมลำนมนัสกลำรพระองคศ์ทซลวต่ลำ "พระองคศ์ทรงเปป็นพระบธตรของพระเจผู้ลำจรริงแลผู้ว" ดซูเหมพอนจะเหห็น
ไดข้ชมัดวขาพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้พายรุเขข้ามาในชรีวริตของพวกสาวกเพพที่อสอนบทเรรียนทรีที่ลทึกซทึร งแกขพวก
เขา พวกเขาตข้องเจอกมับพายรุเชขนนมัรนเพพที่อทรีที่จะเชพที่อวขาพระเยซซูทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้าจรริงๆ 



เปห็นความจรริงทรีที่พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้เกริดพายรุขทึรนในชรีวริตของประชาชนของพระองคตเพพที่อสมัที่งสอน
และฝทึกพวกเขา

พระเจข้าตข้องใชข้พายรุนมัรนเพพที่อทรีที่จะเปลรีที่ยนสริที่งทรีที่เปห็นความจรริงในหมัวใหข้กลายเปห็นความเปห็นจรริง
ในความคริดของพวกสาวก พวกเขาพซูดแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้า คราวนรีรพวก
เขารซูข้แลข้ววขานมัที่นเปห็นความจรริงจากประสบการณต เปห็นความจรริงทรีที่ทรุกสริที่งตขางรขวมมพอกมันเพพที่อใหข้เกริด
ผลดรีแกขคนทมัรงหลายทรีที่รมักพระเจข้า คพอคนทมัรงหลายทรีที่ไดข้รมับการทรงเรรียกตามพระประสงคตของ
พระองคต

มธ 14:34-36 วมันตขอมา ครนันี้นพวกเขลำขผู้ลำมฟลำกไปแลผู้ว กป็มลำถถึงแขวงเยนเนซลำเรท แขวง
เยนเนซาเรทเปห็นเมพองหนทึที่งซทึที่งตมัรงอยซูขทางฝมัที่งตะวมันตกเฉรียงเหนพอของทะเลกาลริลรี 35 เมสืริ่อคนใน
สถลำนทนริ่นนันี้นรซผู้จนักพระองคศ์แลผู้วกป็ใชผู้คนไปบอกกลต่ลำวทนัริ่วแควผู้นนนันี้น ตต่ลำงกป็พลำบรรดลำคนเจป็บปต่วยมลำเฝผู้ลำ
พระองคศ์ 36 เขลำทซลอผู้อนวอนขอพระองคศ์โปรดใหผู้เขลำไดผู้แตะตผู้องแตต่ชลำยฉลองพระองคศ์เทต่ลำนนันี้น 
และผซผู้ใดไดผู้แตะตผู้องแลผู้วกป็หลำยปต่วยบรริบซรณศ์ดนทธกคน

นรีที่เปห็นภาพประกอบอมันแสนวริเศษของหลมักการเรพที่องความเชพที่อ ผซูข้คนทรีที่นมั ที่นนขาจะทราบดรีเกรีที่ยว
กมับพระเยซซูและฤทธริธ เดชของพระองคต พวกเขาจทึงประกาศไปทมั ที่วพพรนทรีที่นมัที่นเพพที่อใหข้คนนทาคนเจห็บและ
คนปขวยมาหาพระเยซซู ดข้วยความเชพที่อเทขานมัรน พวกเขาจทึงขอรข้องใหข้พระองคตทรงอนรุญาตใหข้แตะตข้อง
แตขชายฉลองพระองคตเทขานมัรน เสพรอผข้าของพระองคตไมขไดข้มรีฤทธริธ ในการรมักษาใหข้หาย แตขเมพที่อพระเยซซู
ไดข้ทรงเหห็นความเชพที่อทรีที่เรรียบงขายแตขเขข้าตาจนของพวกเขา พระองคตกห็ทรงรมักษาพวกเขาแตขละคน
ทรีที่มาหาและสมัมผมัสพระองคตใหข้หาย

ทรีที่นขาสนใจคพอคทาทรีที่แปลวขา หลำยปต่วยบรริบซรณศ์ดนทธกคน (ดริอาโซโซ) คทานรีรมรีความหมายไดข้ดข้วย
วขา ไดข้รมับการชขวยใหข้รอดโดยสมบซูรณต นรีที่ไมขไดข้สพที่อถทึงการรมักษารขางกาใหข้หายเทขานมัรน แตขสพที่อถทึงการ
ไถขฝขายวริญญาณดข้วย อยขางไรกห็ตาม หลมักการสทาคมัญสทาหรมับเรพที่องนรีรทมัรงหมดกห็คพอ ความเชพที่อทรีที่เตห็มใจ
ของพวกเขา ถทึงแมข้วขาชนชาตริอริสราเอลทรีที่เปห็นคนสทาคมัญไดข้ปฏริเสธพระองคตไปเลย แตขพวกคนธรรม
ดาๆเหลขานรีร ในชนบทกห็เตห็มใจทรีที่จะวางใจพระองคต พระองคตจทึงทรงตอบสนองดข้วยฤทธริธ เดชอมันใหญข
ยริที่ง



*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 15: สทที่เหตคุการณตเกริดขซนี้นในบทนทนี้ (1) พระเยซถูทรงเผชริญหนม้ากมับพวก

ฟารริสท (2) เหตคุการณตททที่เกริดขซนี้นกมับหญริงชาวไซโรฟทนริเซทย (3) ฝถูงชนหมถูข่ใหญข่ไดม้รมับการรมักษาใหม้หาย 
(4) และการเลทนี้ยงอาหารคนสทที่พมันคน

มธ 15:1-2 พวกฟารริสรีและธรรมาจารยตกลรุขมหนทึที่งไดข้เดรินทางขทึรนมาจากกรรุงเยรซูซาเลห็ม
เพพที่อมาดซูพระเยซซูใหข้เหห็นกมับตาดข้วยตมัวเอง พวกเขาจทึงตขอวขาพระเยซซูเพราะวขาพวกสาวกของ
พระองคตไมขไดข้รมักษาประเพณรีตขางๆของพวกรมับบรียริว

ครนันี้งนนันี้น พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน ซถึริ่งมลำจลำกกรธงเยรซซลำเลป็ม มลำทซลถลำมพระเยซซวต่ลำ 
2 "ทลลำไมพวกสลำวกของทต่ลำนจถึงละเมริดประเพณนสสืบทอดมลำจลำกบรรพบธรธษ ดผู้วยวต่ลำเขลำมริไดผู้ลผู้ลำงมสือ
เมสืริ่อเขลำรนับประทลำนอลำหลำร"

ศาสนายริวในสมมัยพระเยซซูสขวนใหญขแลข้วกห็เปห็นแบบพวกรมับบรี ซทึที่งกห็คลข้ายคลทึงกมับศาสนายริว
แบบรมับบรีในปมัจจรุบมันอยซูขหลายดข้าน หลมังจากพระวริหารถซูกททาลายและการถซูกกวาดตข้อนไปยมังกรรุง
บาบริโลน ระบบรมับบรีกห็พมัฒนาขทึรนพรข้อมๆกมับระบบธรรมศาลา พวกรมับบรีถพอวขาตมัวเองเปห็นผซูข้ตรีความ
พระราชบมัญญมัตริและพมัฒนาระบบทรีที่ซมับซข้อนของกฎ 613 ขข้อทรีที่ยริวตข้องถพอรมักษาไวข้เพพที่อทรีที่พระเจข้าจะ
ทรงถพอวขาเขาเปห็นคนชอบธรรม

ผซูข้สนมับสนรุนหลมักของการถพอรมักษาขข้อปลรีกยขอยนรีรกห็คพอพวกฟารริสรีผซูข้ซทึที่งชพที่อของพวกเดริมทรีมรี
ความหมายวขา ‘นมักตรีความ’ กฎขข้อหนทึที่งของศาสนายริวแบบรมับบรีกห็คพอวขา ยริวทรีที่ชอบธรรมจะตข้องลข้าง
มพอของตนกขอนรมับประทานอาหาร ขข้อก ทาหนดนรีรไมขไดข้มรีพพรนฐานอยซูขบนความกมังวลเรพที่องสรุขอนามมัย
มากเทขากมับพริธรีชทาระลข้างซทึที่งเกรีที่ยวขข้องกมับการถพอรมักษาพระราชบมัญญมัตริของโมเสส

พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตมาจากแควข้นกาลริลรีซทึที่งเปห็นแควข้นเลห็กๆและไมขไดข้รมับ
อริทธริพลจากขข้อปลรีกยขอยตขางๆของการถพอบมัญญมัตริเชขนเดรียวกมับแควข้นยซูเดรียและกรรุงเยรซูซาเลห็ม ดมังนมัรน
พวกฟารริสรีทรีที่มาถทึงจทึงรรีบโจมตรีพระเยซซูทมันทรีเพราะวขาพวกสาวกของพระองคตไมขไดข้เคารพประเพณรี
ตขางๆของพวกเขา ทรีที่นขาสนใจกห็คพอพวกยริวทรีที่มรีความเชพที่อแบบดมัรงเดริมจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมังปฏริบมัตริตาม



กฎขข้อนรีรอยซูข ในประเทศอริสราเอลสมมัยปมัจจรุบมัน แมข้กระทมั ที่งในรข้านอาหารจานดขวน กห็ยมังมรีอขางลข้างมพอ
อยซูขหนข้ารข้านเพพที่อใหข้พวกยริวทรีที่มรีความเชพที่อแบบดมัรงเดริมไดข้ลข้างมพอกขอนรมับประทานอาหาร

มธ 15:3 คทาตอบของพระเยซซูนมัรนชมัดเจน แตต่พระองคศ์ไดผู้ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เหตธไฉน
พวกทต่ลำนจถึงละเมริดพระบนัญญนัตริของพระเจผู้ลำดผู้วยประเพณนของพวกทต่ลำนดผู้วยเลต่ลำ ปมัญหาทรีที่เกริดกมับ
ประเพณรีทางศาสนากห็คพอ มมันมมักขมัดแยข้งและฝขาฝพนพระวจนะของพระเจข้า ศาสนายริวแบบรมับบรีทรีที่
แพรขหลายในสมมัยนมัรน (และในปมัจจรุบมันดข้วย) ไดข้เสพที่อมถอยลงจนเหลพอเพรียงการถพอปฏริบมัตริแบบ
ภายนอก คพอ จงทนาสริที่งนทนี้ และ อยข่าทนาสริที่งนมันี้น ในสริที่งเหลขานรีร  พวกยริวทรีที่ถพอโนขนถพอนรีที่ในตอนนมัรน (และ
ในปมัจจรุบมัน) กห็คริดวขาตมัวเองไดข้กลายเปห็นคนชอบธรรมจทาเพาะพระเจข้า

มธ 15:4-6 พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขาสทาหรมับความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขา เพรลำะ
วต่ลำพระเจผู้ลำไดผู้ทรงบนัญญนัตริไวผู้วต่ลำ `จงใหผู้เกนยรตริแกต่บริดลำมลำรดลำของตน' และ `ผซผู้ใดดต่ลำแชต่งบริดลำมลำรดลำ
ของตน ผซผู้นนันี้นตผู้องถซกปรนับโทษถถึงตลำย' 5 แตต่พวกทต่ลำนกลนับสอนวต่ลำ `ผซผู้ใดจะกลต่ลำวแกต่บริดลำมลำรดลำวต่ลำ
"สริริ่งใดของขผู้ลำพเจผู้ลำซถึริ่งอลำจเปป็นประโยชนศ์แกต่ทต่ลำน สริริ่งนนันี้นเปป็นของถวลำยแลผู้ว" 6 ผซผู้นนันี้นจถึงไมต่ตผู้องใหผู้
เกนยรตริบริดลำมลำรดลำของตน' อยต่ลำงนนันี้นแหละทต่ลำนทนันี้งหลลำยทลลำใหผู้พระบนัญญนัตริของพระเจผู้ลำเปป็นหมนัน
ไปเพรลำะเหป็นแกต่ประเพณนของพวกทต่ลำน

พระคมัมภรีรตบมัญชาเราอยขางชมัดเจนใหข้เราใหข้เกรียรตริบริดามารดาของเรา อยขางไรกห็ตาม พวก
นมักการเมพองทรีที่เครขงศาสนากห็มรีประเพณรีในการเอาเงรินเยอะแยะ (ซทึที่งจะเอาไปใชข้เพพที่อชขวยเหลพอพขอ
แมขทรีที่แกขชราของตนกห็ไดข้) และยกมมันใหข้แกขพระวริหารโดยมรีจรุดประสงคตดข้านการเมพอง พวกเขาอข้าง
เหตรุในการปลขอยปละละเลยพขอแมขของตน (และเพพที่อผลประโยชนตทางการเมพอง) โดยใชข้เงรินของ
ตนเพพที่อเปห็นของบรรณาการแดขพระวริหาร มมันกห็เปห็นเพรียงการหนข้าซพที่อใจคดและพระเยซซูกห็ทรงเผชริญ
หนข้ากมับพวกเขาในเรพที่องนรีร

พวกคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่ชอบอวดตมัวเหลขานรีรก ทาลมังตทาหนริพระเยซซูและพวกสาวกของ
พระองคตทรีที่ไมขชทาระลข้างมพอของตนตามพริธรี กระนมัรนพวกคนชมัรนตทที่าเหลขานรีร กห็ปลขอยใหข้พขอแมขผซูข้แกขชรา
ของตนตข้องยากจนแทนทรีที่จะเลรีรยงดซูพวกเขาโดยอข้างประเพณรีแบบรมับบรีของตน พวกเขาอข้างวขาตมัว
เองไมขตข้องรมับผริดชอบในการดซูแลพขอแมขทรีที่แกขเฒขาเพราะวขาพวกเขาไดข้หมรุนเงรินมาถวายทรีที่พระวริหาร



แลข้ว (เพพที่อทรีที่พวกเขาจะไดข้รมับสมัญญาจข้างราคาแพงหรพอความกข้าวหนข้าในหนข้าทรีที่การงานจากการททา
เชขนนมัรนเปห็นการตอบแทน) พวกเขาไมขดซูแลพขอแมขทรีที่แกขชราของตนโดยอข้างประเพณรีของรมับบรีซทึที่ง
เปริดชของโหวขใหข้ททาเชขนนมัรนไดข้ ในการททาเชขนนมัรน พวกเขากห็ททาใหข้พระราชบมัญญมัตริยรุ ขงเหยริงโดย
ประเพณรีของตน

มธ 15:7-9 จากนมัรนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงยกขข้อความจากอริสยาหต 29:13 เกรีที่ยว
กมับการถวายเกรียรตริพระเจข้าแตขปาก แตขกห็เอาใจออกหขางจากพระเจข้า ทต่ลำนคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด อริสยลำหศ์
ไดผู้พยลำกรณศ์ถถึงพวกทต่ลำนถซกแลผู้ววต่ลำ 8 `ประชลำชนนนนี้เขผู้ลำมลำใกลผู้เรลำดผู้วยปลำกของเขลำ และใหผู้เกนยรตริเรลำ
ดผู้วยรริมฝนปลำกของเขลำ แตต่ใจของเขลำหต่ลำงไกลจลำกเรลำ 9 เขลำนมนัสกลำรเรลำโดยหลำประโยชนศ์มริไดผู้ ดผู้วย
เอลำบทบนัญญนัตริของมนธษยศ์มลำอวดอผู้ลำงวต่ลำ เปป็นพระดลลำรนัสสอน'"

การนมมัสการของพวกเขานมัรนวขางเปลขาและกลวงโบป๋ คทาสอนของพวกเขากห็เปห็นบมัญญมัตริของ
มนรุษยต พวกเขาพซูดอยขางนขาเลพที่อมใสเกรีที่ยวกมับการใหข้เกรียรตริพระเจข้า แตขในความเปห็นจรริงแลข้วพวกเขา
กห็อยซูขหขางไกลจากพระองคต มมันเปห็นจรริงในสมมัยของอริสยาหตและกห็เปห็นจรริงในตอนนมัรนดข้วย พระเยซซู
ทรงเรรียกพวกเขาวขาเปห็นคนหนข้าซพที่อใจคดและตรมัสวขาอริสยาหตกห็ไดข้พยากรณตถทึงพวกเขาไวข้แลข้วดข้วย
ซทรา เมพที่อใดกห็ตามทรีที่ประเพณรีของมนรุษยตมรีอทานาจเหนพอกวขาหรพอเรริที่มมรีความสทาคมัญในทางปฏริบมัตริเทรียบ
เทขากมับพระวจนะของพระเจข้า ความหนข้าซพที่อใจคด คทาสอนนอกรรีต และการละทริรงความจรริงกห็อยซูขไมข
ไกลแลข้ว

มธ 15:10-11 ในการตรมัสยข้อนกลมับไปถทึงคทาวริพากษตวริจารณตของพวกฟารริสรีเกรีที่ยวกมับการ
ลข้างมพอ พระเยซซูทรงนทาเสนอหลมักการทรีที่ลทึกซทึร งประการหนทึที่ง แลผู้วพระองคศ์ทรงเรนยกประชลำชนและ
ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงฟนังและเขผู้ลำใจเถริด 11 มริใชต่สริริ่งซถึริ่งเขผู้ลำไปในปลำกจะทลลำใหผู้มนธษยศ์เปป็นมลทริน แตต่สริริ่ง
ซถึริ่งออกมลำจลำกปลำกนนันี้นแหละทลลำใหผู้มนธษยศ์เปป็นมลทริน" ไมขใชขสริที่งทรีที่เขข้าไปในมนรุษยตทรีที่ททาใหข้มนรุษยต
เปห็นมลทรินฝขายวริญญาณ แตขสริที่งทรีที่ออกมาจากปากมนรุษยตตขางหากทรีที่ททาใหข้เปห็นมลทริน ศาสนายริวแบ
บรมับบรีใหข้ความสทาคมัญแบบเกรินพอดรีกมับสริที่งตขางๆทรีที่เปห็นเรพที่องภายนอก พวกเขามรุขงเนข้นแตขสริที่งทรีที่มอง
เหห็นไดข้ พระเยซซูทรงสอนวขาสริที่งทรีที่สทาคมัญคพอเรพที่องฝขายวริญญาณ นอกจากนรีร  สริที่งทรีที่ออกมาจากปาก
มนรุษยตกห็ออกมาจากใจ ดมังนมัรนมมันจทึงเปห็นเรพที่องจริตวริญญาณ



มธ 15:12-13 ขณะนนันี้นพวกสลำวกมลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์ทรงทรลำบแลผู้วหรสือวต่ลำ เมสืริ่อ
พวกฟลำรริสนไดผู้ยรินคลลำตรนัสนนันี้น เขลำแคผู้นเคสืองใจนนัก” พวกฟารริสรีตขางขรุขนเคพองเพราะคทาตทาหนรินรีร  พระ
เยซซูตรมัสตขอไปวขา 13 "ตผู้นไมผู้ใดๆทธกตผู้นซถึริ่งพระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์มริไดผู้ทรงปลซกไวผู้
จะตผู้องถอนเสนย นรีที่สพที่อความหมายชมัดเจนวขาแหลขงทรีที่มาแบบมนรุษยตของประเพณรีทางศาสนาจะถซูก
ถอนรากถอนโคนในเวลาอมันเหมาะสม มรีการสพที่อเปห็นนมัยถทึงคทาอรุปมาเรพที่องขข้าวสาลรีและขข้าวละมาน 
ในเวลาอมันควร ความจรริงจะมรีชมัย แตขหลมังจากทรีที่พระเยซซูเสดห็จกลมับมาแลข้วเทขานมัรน

มธ 15:14-20 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา ชต่ลำงเขลำเถริด เขลำเปป็นผซผู้นลลำตลำบอดนลลำทลำงคนตลำบอด 
ถผู้ลำคนตลำบอดนลลำทลำงคนตลำบอด ทนันี้งสองจะตกลงไปในบต่อ" พวกสาวกกห็ยมังไมขเขข้าใจเรพที่องนรีรอยซูขดรี 
พวกเขากห็เหมพอนพวกฟารริสรีทรีที่ถซูกสอนมาตลอดวขาเรพที่องภายนอกตขางๆ เชขน จะรมับประทานอาหาร
อยขางไรนมัรนเปห็นเรพที่องสทาคมัญ ดมังนมัรน เปโตรจทึงถามวขา 15 ฝต่ลำยเปโตรทซลพระองคศ์วต่ลำ "ขอทรงโปรด
อธริบลำยคลลำอธปมลำนนนี้ใหผู้พวกขผู้ลำพระองคศ์ทรลำบเถริด"

พระเยซซูตรมัสตอบวขา 16 ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสตอบวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยยนังไมต่เขผู้ลำใจดผู้วย
หรสือ 17 ทต่ลำนยนังไมต่เขผู้ลำใจหรสือวต่ลำ สริริ่งใดๆซถึริ่งเขผู้ลำไปในปลำกกป็ลงไปในทผู้อง แลผู้วกป็ถต่ลำยออกลงสผู้วม
ไป 18 แตต่สริริ่งทนริ่ออกจลำกปลำกกป็ออกมลำจลำกใจ สริริ่งนนันี้นแหละทลลำใหผู้มนธษยศ์เปป็นมลทริน 19 ควลำมคริดชนัริ่ว
รผู้ลำย กลำรฆลำตกรรม กลำรผริดผนัวผริดเมนย กลำรลต่วงประเวณน กลำรลนักขโมย กลำรเปป็นพยลำนเทป็จ กลำรพซด
หมริริ่นประมลำท กป็ออกมลำจลำกใจ 20 สริริ่งเหลต่ลำนนนี้แหละทนริ่ทลลำใหผู้มนธษยศ์เปป็นมลทริน แตต่ซถึริ่งจะรนับประทลำน
อลำหลำรโดยไมต่ลผู้ลำงมสือกต่อน ไมต่ทลลำใหผู้มนธษยศ์เปป็นมลทริน" พระเยซซูทรงอธริบายวขาสริที่งใดกห็ตามทรีที่คนรมับ
ประทานสรุดทข้ายแลข้วกห็ลงไปสซูขทขอระบายนทรา แตขสริที่งทรีที่ “ออกมาจากปาก” กห็ก ทาเนริดออกมาจากใจและ
นมัที่นเปห็นสริที่งทรีที่ททาใหข้คนเปห็นมลทริน

ความคริดทรีที่ชมั ที่วรข้าย การฆาตกรรม การททาผริดศรีลธรรม การลมักขโมย ความไมขซพที่อสมัตยต และ
การพซูดหมริที่นประมาทลข้วนมรีแหลขงกทาเนริดมาจากใจมนรุษยต พระเยซซูจทึงทรงตรมัสถทึงหลมักการทรีที่สทาคมัญ
กวขาคพอ ความเสพที่อมทรามของวริสมัยมนรุษยตทรีที่ตกตทที่า ตขอไปในพระคมัมภรีรตใหมข มมันกห็ถซูกเรรียกวขา เนพรอ
หนมัง ความบาปไมขวขาจะอยซูขในรซูปแบบใดกห็มรีแหลขงกทาเนริดมาจากภายในใจมนรุษยต ดซู เยเรมรียต 17:9 
และโรม 3:10-23



ดมังนมัรน ปมัญหาทรีที่แทข้จรริงกห็คพอ ใจของมนรุษยต นมั ที่นเปห็นเรพที่องฝข่ายวริญญาณ พริธรีกรรมตขางๆทรีที่เปห็น
เรพที่องภายนอกไมขไดข้ททาอะไรเพพที่อเปลรีที่ยนแปลงใจมนรุษยตเลย ประเพณรีของพวกรมับบรีในการลข้างมพอ
กขอนรมับประทานอาหารอาจมรีประโยชนตในดข้านสรุขอนามมัย แตขมมันกห็ไมขไดข้ชขวยอะไรในการชทาระ
ลข้างใจมนรุษยต การททาใหข้เปห็นมลทรินไมขไดข้มาจากสริที่งทรีที่เขข้าไปในปากแตขมาจากสริที่งทรีที่ออกมาจากปาก
ตขางหาก ความจทาเปห็นทรีที่แทข้จรริงกห็คพอ ใจตข้องถซูกชทาระลข้างใหข้สะอาด สริที่งนมัรนจะเกริดขทึรนไดข้โดยทางการ
บมังเกริดใหมขฝขายวริญญาณเทขานมัรน เมพที่อมรีการบมังเกริดใหมขฝขายวริญญาณแลข้วเทขานมัรน ขณะทรีที่เราดทาเนริน
ชรีวริตตามวริสมัยใหมข (ดทาเนรินในฝขายวริญญาณ) กห็จะเกริดการเปลรีที่ยนแปลงอยขางสริรนเชริง

มธ 15:21-28 มมัทธริวจทึงบมันททึกวขา แลผู้วพระเยซซเสดป็จไปจลำกทนริ่นนัริ่นเขผู้ลำไปในเขตแดนเมสือง
ไทระและเมสืองไซดอน เพราะวขาพระองคตทรงถซูกบรรดาผซูข้นทาของพรรคพวกของพระองคตปฏริเสธ
เปห็นประจทา พระเยซซูจทึงเสดห็จไปยมังเมพองไทระและเมพองไซดอนซทึที่งอยซู ขในเลบานอน มมันเปห็นบข้าน
เมพองของคนตขางชาตริ (เสข้นทางของพระองคตตอนนรีร เรริที่มหมันไปทางกางเขนแลข้ว)

ทรีที่นมัที่นหญริงชาวตขางชาตริคนหนทึที่งขอรข้องพระองคตใหข้ชขวยรมักษาลซูกสาวของนางใหข้หาย 

22 ดซเถริด มนหญริงชลำวคลำนลำอนันคนหนถึริ่งมลำจลำกเขตแดนนนันี้นรผู้องทซลพระองคศ์วต่ลำ "โอ พระองคศ์ผซผู้ทรง
เปป็นบธตรดลำวริดเจผู้ลำขผู้ลำ ขอทรงโปรดเมตตลำขผู้ลำพระองคศ์เถริด ลซกสลำวของขผู้ลำพระองคศ์มนผนสริงอยซต่เปป็น
ทธกขศ์ลลลำบลำกยริริ่งนนัก"

ใหข้เราสมังเกตวขานางเรรียกพระองคตวขาบรุตรดาวริด หญริงชาวตขางชาตริคนนรีรตข้องเคยไดข้ยรินชพที่อ
เสรียงของพระองคตมากขอนเปห็นแนขและไดข้ยรินมาวขาพระองคตทรงเปห็นพระเมสสริยาหตดข้วย (พวก
ขข้าราชการศาสนาตขางปฏริเสธความเชพที่อดมังกลขาวโดยสริรนเชริง) อยขางไรกห็ตาม ในฐานะทรีที่เปห็นคนตขาง
ชาตรินางกห็ไมขมรีสริทธริธ เรรียกพระองคตวขาบรุตรดาวริด นมัที่นเปห็นชพที่อเรรียกทรีที่ใชข้ในหมซูขพวกยริว 23 ฝต่ลำย
พระองคศ์ไมต่ทรงตอบเขลำสนักคลลำเดนยว พระองคตจทึงทรงไมขสนใจนาง

พระเยซซูทรงทราบวขาการรมับใชข้หลมักของพระองคต คพอ การเสนอพระองคตเองในฐานะ
กษมัตรริยตแหขงอริสราเอล นอกจากนรีร  และพวกสลำวกของพระองคศ์มลำอผู้อนวอนพระองคศ์ ทซลวต่ลำ "ไลต่เธอ
ไปเสนยเถริด เพรลำะเธอรผู้องตลำมเรลำมลำ" พระเยซซูตรมัสเสรริมวขา 24 พระองคศ์ตรนัสตอบวต่ลำ "เรลำมริไดผู้รนับ
ใชผู้มลำหลำผซผู้ใด เวผู้นแตต่แกะหลงของวงศศ์วลำนอริสรลำเอล” พระองคตทรงทราบดรีวขาการรมับใชข้หลมักของ



พระองคตนมัรนมรีมาถทึงพวกยริวกขอน พระองคตเสดห็จมาเพพที่อประกาศการกลมับใจใหมขแกขชนชาตริ
อริสราเอลกขอนเปห็นอมันดมับแรก อยขางไรกห็ตาม ผซูข้หญริงชาวเลบานอนคนนรีรกห็เปห็นคนตขางชาตริ

แตขจากนมัรนดข้วยความอมับจนหนทางนางจทึง 25 มลำนมนัสกลำรพระองคศ์ทซลวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ 
ขอทรงโปรดชต่วยขผู้ลำพระองคศ์เถริด" พระเยซซูจทึงตรมัสเพพที่อลองใจนางวขา 26 พระองคศ์จถึงตรนัสตอบวต่ลำ
"ซถึริ่งจะเอลำอลำหลำรของลซกโยนใหผู้แกต่สธนนัขกป็ไมต่ควร 27 ผซผู้หญริงนนันี้นทซลวต่ลำ "จรริงพระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ แตต่
สธนนัขนนันี้นยต่อมกรินเดนทนริ่ตกจลำกโตต๊ะนลำยของมนัน" (คทาทรีที่แปลวขา ควร (คาลอส) จรริงๆแลข้วกห็มรีความ
หมายวขา ‘ดรี’) อรีกครมัร งทรีที่นางเรรียกพระองคตวขาพระองคตเจข้าขข้า (องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า) ดซู โรม 10:12-13 
ทมันใดนมัรนพระเยซซูตรมัสตอบวขา 28 แลผู้วพระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "โอ หญริงเออ๋ย ควลำมเชสืริ่อของเจผู้ลำกป็
มลำก ใหผู้เปป็นไปตลำมควลำมปรลำรถนลำของเจผู้ลำเถริด" และลซกสลำวของเขลำกป็หลำยเปป็นปกตริตนันี้งแตต่ขณะนนันี้น

พระเยซซูมริไดข้ก ทาลมังพยายามเลขนตมัวหรพอลองใจนางอยขางไมขสมควร แตขพระองคตก ทาลมังสอน
บทเรรียนหนทึที่งทรีที่วขาผซูข้ใดกห็ตามทรีที่จะรข้องออกพระนามขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้ากห็จะรอด ใหข้เราสมังเกตอรีก
ครมัร งวขาหลมักเกณฑตของการแสดงการอมัศจรรยตครมัร งนรีร กห็คพอความเชพที่อของหญริงผซูข้นรีร  ความเชพที่อเปห็นพลมัง
เดรียวกมันทรีที่ททาใหข้พระเจข้าทรงกระททากริจใหข้แกขยริวและคนตขางชาตริ นอกจากนรีร  หญริงคนนรีรคงมรีการ
อธริษฐานอยขางรข้อนรนเปห็นแนขซทึที่งเปห็นหลมักฐานทรีที่แสดงถทึงความเชพที่อทรีที่เขข้มแขห็งของนาง ถทึงแมข้วขาพระ
เยซซูทรงลองใจนางจรริงๆเพพที่อททาใหข้เราเหห็นประเดห็นนรีรชมัดเจน แตขหลมักการสทาคมัญตรงนรีรกห็คพอวขา ความ
เชพที่อของเราเปห็นสริที่งทรีที่ททาใหข้พระเจข้าทรงกระททากริจ

มธ 15:29-31 พอเสดห็จกลมับมาในบข้านเมพองของพวกยริว พระเยซซูกห็ทรงรมักษาคนเจห็บปขวย
และคนงขอยในหมซูขฝซูงชนทรีที่มาหาพระองคตใหข้หาย พระเยซซจถึงเสดป็จจลำกทนริ่นนัริ่นมลำยนังทะเลกลำลริลน แลผู้ว
เสดป็จขถึนี้นไปบนภซเขลำทรงประทนับทนริ่นนัริ่น 30 และประชลำชนเปป็นอนันมลำกมลำเฝผู้ลำพระองคศ์ พลำคนงต่อย 
คนตลำบอด คนใบผู้ คนพริกลำร และคนเจป็บอสืริ่นๆหลลำยคนมลำวลำงแทบพระบลำทของพระเยซซ แลผู้ว
พระองคศ์ทรงรนักษลำเขลำใหผู้หลำย 31 คนเหลต่ลำนนันี้นจถึงอนัศจรรยศ์ใจนนักเมสืริ่อเหป็นคนใบผู้พซดไดผู้ คนพริกลำรหลำย
เปป็นปกตริ คนงต่อยเดรินไดผู้ คนตลำบอดกลนับเหป็น แลผู้วเขลำกป็สรรเสรริญพระเจผู้ลำของชนชลำตริอริสรลำเอล

ถทึงแมข้วขาถซูกปฏริเสธโดยพวกคนใหญขคนโตของอริสราเอล แตขพวกสามมัญชนกห็ตข้อนรมับ
พระองคตดข้วยความยรินดรี นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่มรีการสพที่อถทึงความเชพที่อของคนมากมายนรีรทรีที่พาคนปขวยและ



คนพริการในหมซูขพวกเขามาหาพระเยซซู เมพที่อพวกเขาวางใจพระองคต พระองคตกห็ทรงตอบสนองความ
จทาเปห็นตขางๆในชรีวริตของพวกเขา

คทาทรีที่แปลวขา อนัศจรรยศ์ใจ (ธาวมาโซ) กห็มรีความหมายวขา ‘เกริดความรซูข้สทึกททึที่ง’ พวกเขาจทึง
สรรเสรริญพระเจข้าของชนชาตริอริสราเอล นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่คนธรรมดาๆในชนบทคพอผซูข้ทรีที่กลมับใจรมับ
เชพที่อพระเยซซู คทาทรีที่แปลวขา ประชลำชนเปป็นอนันมลำก (ออคลอส) กห็มรีความหมายดข้วยวขา พวกสามมัญชน
ธรรมดาๆ พวกชนชมัรนสซูงและพวกผซูข้นทาทางศาสนาของอริสราเอลไมขตข้องการมรีสขวนเกรีที่ยวขข้องอะไร
กมับพระองคตเลย แตขพวกคนเดรินดรินธรรมดาๆตขางฟมังพระองคตดข้วยความยรินดรี ดซู มาระโก 12:37

มธ 15:32-38 นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงเลรีรยงอาหารคนนมับพมันๆดข้วยทรมัพยากรทรีที่มรีอยซู ข
นข้อยนริด ฝต่ลำยพระเยซซทรงเรนยกพวกสลำวกของพระองคศ์มลำตรนัสวต่ลำ "เรลำสงสลำรคนเหลต่ลำนนนี้ เพรลำะเขลำ
คผู้ลำงอยซต่กนับเรลำไดผู้สลำมวนันแลผู้ว และไมต่มนอลำหลำรจะกริน เรลำไมต่อยลำกใหผู้เขลำไปเมสืริ่อยนังอดอลำหลำรอย ซต่ กลนัว
วต่ลำเขลำจะหริวโหยสรินี้นแรงลงตลำมทลำง" 33 พวกสลำวกทซลพระองคศ์วต่ลำ "ในถริริ่นทธรกนันดลำรนนนี้ เรลำจะหลำ
อลำหลำรทนริ่ไหนพอเลนนี้ยงคนเปป็นอนันมลำกนนนี้ใหผู้อริริ่มไดผู้" 34 พระเยซซจถึงตรนัสถลำมเขลำวต่ลำ "ทต่ลำนมนขนมปนังกนริ่
กผู้อน" เขลำทซลวต่ลำ "มนเจป็ดกผู้อนกนับปลลำเลป็กๆสองสลำมตนัว" 35 พระองคศ์จถึงสนัริ่งประชลำชนใหผู้นนัริ่งลงทนริ่พสืนี้น
ดริน 36 แลผู้วพระองคศ์ทรงรนับขนมปนังเจป็ดกผู้อนและปลลำเหลต่ลำนนันี้นมลำขอบพระคธณ แลผู้วจถึงทรงหนักสต่ง
ใหผู้เหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์ เหลต่ลำสลำวกกป็แจกใหผู้ประชลำชน 37 และคนทนันี้งปวงไดผู้รนับประทลำนอริริ่มทธก
คน อลำหลำรทนริ่เหลสือนนันี้น เขลำเกป็บไดผู้เจป็ดกระบธงเตป็ม 38 ผซผู้ทนริ่ไดผู้รนับประทลำนอลำหลำรนนันี้นมนผซผู้ชลำยสนริ่พนันคน 
มริไดผู้นนับผซผู้หญริงและเดป็ก

เราเหห็นชมัดเจนถทึงความหขวงใยและความเหห็นอกเหห็นใจขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราใน
การทรีที่พระองคตทรงตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของบรรดาผซูข้ทรีที่ตริดตามพระองคตมา เหห็นไดข้ชมัดวขา
พวกเขาไดข้ตริดตามพระองคตมาสามวมันแลข้วโดยแทบจะไมขมรีอาหารรมับประทาน เราเหห็นถทึงความ
กระตพอรพอรข้นและความหริวกระหายฝขายวริญญาณของคนเหลขานรีรทรีที่ยอมละทริรงความตข้องการฝขาย
รขางกายเพพที่อตริดตามพระเยซซู!

ขนมปมังทรีที่วขานรีรกห็มรีขนาดเลห็กกวขาขนมปมังกข้อนในสมมัยนรีร  มมันนขาจะมรีขนาดเทขาขนมปมังกข้อน
เลห็กๆ กระนมัรน นข้อยกห็คพอมากเมพที่อมรีพระเจข้าอยซูขดข้วย ตอนนมัรนมรีผซูข้ชายสรีที่พมันคน แถมมรีผซูข้หญริงและเดห็ก



อรีก นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของคนเหลขานมัรนทรีที่ดข้วยความเชพที่ออมัน
จรริงใจไดข้หมันมาและตริดตามพระองคต นอกจากนรีร  การประกอบกริจขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรากห็มรี
ความเปห็นระเบรียบดข้วย พระองคตทรงใหข้ฝซูงชนนมั ที่งลงเพพที่อทรีที่จะไดข้รมับการแจกอาหารจากพวกสาวก 
คนเหลขานรีร ยมังเปห็นสามมัญชนธรรมดาๆทรีที่ไมขไดข้รมับอริทธริพลจากความหนข้าซพที่อใจคดแบบโอข้อวดของ
พวกชนชมัรนสซูงทรีที่เครขงศาสนา ทรีที่นขาสนใจยริที่งไปอรีกกห็คพอวขา ถทึงแมข้ไดข้เหห็นพระเยซซูทรงเลรีรยงอาหารคน
หข้าพมันคนไปกขอนหนข้านรีร ไมขนานแลข้วกห็ตาม (มมัทธริว 14:15-21) แตขพวกสาวกกห็ยมังเปห็นกมังวลเกรีที่ยวกมับ
ความจทาเปห็นตขางๆฝขายรขางกายอยซูขอรีก นรีที่จทึงเปห็นบทเรรียนสทาหรมับประชากรของพระเจข้าในทรุกวมันนรีรอยซูข
เหมพอนเดริม องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจะทรงเลรีรยงดซู นอกจากนรีรพระเยซซูกห็ทรงเลรีรยงดซูมากเกรินพอ 
พระองคตไมขเคยประทานใหข้แบบขาดๆเลย

มธ 15:39 หลมังจากนมัรนพระองคศ์ตรนัสสนัริ่งใหผู้ประชลำชนไปแลผู้ว กป็เสดป็จลงเรสือมลำถถึงเขต
เมสืองมนักดลำลลำ มรีการถกเถรียงกมันอยซูขวขาเมพองมมักดาลาคพอทรีที่ไหนกมันแนข สถานทรีที่ดมัรงเดริมนรีรกห็ตมัรงอยซูขทาง
ชายฝมัที่งตะวมันตกของทะเลกาลริลรี และอยซูขหขางไปทางใตข้ของทริเบเรรียสประมาณสามไมลต

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 16: บทททที่สริบหกเปป็นจคุดเปลทที่ยนสนาคมัญของหนมังสชอมมัทธริว ในบทนทนี้พระ

เยซถูทรงเปลทที่ยนจากการเสนอพระองคตเองในฐานะกษมัตรริยตเปป็นการเตรทยมพรม้อมสนาหรมับกางเขน มท
การเอข่ยถซงครริสตจมักรแหข่งพระคมัมภทรตใหมข่เปป็นครมันี้งแรกในบทนทนี้ดม้วย พระองคตยมังตรมัสถซงกางเขน
ดม้วย เพราะเหตคุททที่วข่าพวกขม้าราชการของอริสราเอลไมข่ยอมรมับพระองคตเปป็นพระเมสสริยาหตของพวก
เขา บมัดนทนี้พระเยซถูจซงทรงหมันการรมับใชม้ของพระองคตไปสถูข่กางเขนและขข่าวประเสรริฐแหข่งความรอด
สนาหรมับทคุกคน

ในมมัทธริว 16 (1) พระเยซถูทรงตอกกลมับพวกปฏริปมักษตของพระองคต (2) ทรงเตชอนพวก
สาวกของพระองคตใหม้ระวมังอริทธริพลของศาสนาททที่เปป็นเหมชอนเชชนี้อ (3) และทรงเปริดเผยถซงครริสต
จมักรททที่จะมาพรม้อมกมับรากฐานของมมัน (4) พระองคตยมังทรงเปริดเผยเกทที่ยวกมับการตรซงกางเขนททที่จะเกริด
ขซนี้นของพระองคตและการฟชนี้นคชนพระชนมต รวมถซงการเสดป็จมาครมันี้งททที่สองของพระองคตและการ
ประทานบนาเหนป็จตข่างๆในอนาคตดม้วย



มธ 16:1 อรีกครมัร งทรีที่พวกปฏริปมักษตของพระองคตในหมซูขพวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรีไดข้มา
เพพที่อทรีที่จะทดลองพระองคต พวกฟลำรริสนกนับพวกสะดซสนไดผู้มลำทดลองพระองคศ์โดยขอรผู้องใหผู้พระองคศ์
สลลำแดงหมลำยสลลำคนัญจลำกฟผู้ลำสวรรคศ์ใหผู้เขลำเหป็น ความหมายพพรนๆของคทาทรีที่แปลวขา ทดลอง (เพะอริรา
โซ) กห็คพอ ‘ทดสอบ’ พวกเขาตข้องการเหห็นหมายสทาคมัญจากสวรรคต การแสวงหาหมายสทาคมัญแทนทรีที่
จะยอมรมับพระวจนะของพระเจข้ากห็เปห็นเครพที่องหมายทรีที่แสดงใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงความไมขเชพที่อ ถทึงแมข้วขา
พระองคตจะทรงประทานหมายสทาคมัญพริเศษใหข้ แตขพวกเขากห็จะสงสมัยอยซูขดรี เปาโลจะเขรียนในเวลา
ตขอมาวขา “พวกยริวเรรียกรข้องหมายสทาคมัญ” (1 โครรินธต 1:22) พวกเขาททาเชขนนมัรนในมมัทธริว 12:38 
แมข้แตขพวกสาวกของพระเยซซูเองกห็ยมังขอเหห็นหมายสทาคมัญในมมัทธริว 24:3 มมันแสดงใหข้เหห็นถทึงการ
ขาดความเชพที่อ

มธ 16:2-3 พระเยซซูตรมัสตอบกลมับไปโดยกลขาวถทึงหมายสทาคมัญทรีที่เหห็นไดข้ทมั ที่วไปในฟข้า
อากาศ พระองคศ์จถึงตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "พอตกเยป็นทต่ลำนทนันี้งหลลำยพซดวต่ลำ `รธต่งขถึนี้นอลำกลำศจะโปรต่งดนเพรลำะ
ฟผู้ลำสนแดง' 3 ในเวลลำเชผู้ลำทต่ลำนพซดวต่ลำ `วนันนนนี้จะเกริดพลำยธฝนเพรลำะฟผู้ลำแดงและมนัว' โอ คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด
ทผู้องฟผู้ลำนนันี้นทต่ลำนทนันี้งหลลำยยนังอลำจสนังเกตรซผู้และเขผู้ลำใจไดผู้ แตต่หมลำยสลลำคนัญแหต่งกลำละนนนี้ทต่ลำนกลนับไมต่
เขผู้ลำใจ

จนถทึงทรุกวมันนรีรคทากลขาวนรีรกห็ยมังเปห็นจรริงอยซูขเหมพอนเดริม ‘ฟข้าแดงตอนเชข้า นมักเดรินเรพอตข้องระวมัง 
ฟข้าแดงตอนคทที่า นมักเดรินเรพอดรีใจ’ พวกนมักศาสนาในสมมัยนมัรนสามารถอขานรซูปแบบสภาพภซูมริอากาศ
ทมั ที่วไปไดข้แตขพวกเขากลมับไมขรมับรซูข้พระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงอยซู ขทขามกลางพวกเขาเลย พระเยซซูไดข้
ทรงกระททาการอมัศจรรยตทรุกรซูปแบบตขอหนข้าพวกเขาแลข้ว คทาทรีที่แปลวขา หมลำยสลลำคนัญ (เซเมะอริออน) 
กห็เปห็นคทาทรีที่แปลวขา ‘การอมัศจรรยต’ ดข้วย พระเยซซูไดข้ทรงกระททาการอมัศจรรยตไปมากมายแลข้ว
ทขามกลางพวกเขาและพวกเขากห็ไมขรมับรซูข้การอมัศจรรยตเหลขานมัรนเลย

นอกจากนรีร  เมพที่อพวกเขาขอใหข้พระเยซซูทรงแสดงใหข้พวกเขาเหห็นหมายสทาคมัญจากฟข้าสวรรคต
พวกเขากห็อาจกทาลมังขอใหข้พระองคตกระททาการอมัศจรรยตอรีกประการใหข้แกขพวกเขา พระเยซซูมริไดข้ทรง
กระททาการอมัศจรรยตตขางๆของพระองคตเพพที่อใหข้ความบมันเทริงหรพอเพพที่อททาใหข้คนทรีที่มาดซูประทมับใจ 
พระองคตทรงกระททาการอมัศจรรยตตขางๆเพพที่อตอบสนองความจทาเปห็นตขางๆของประชาชนและเพพที่อ



รมับรองพระองคตเองวขาเปห็นพระบรุตรของพระเจข้า พวกนมักศาสนาสมมัยนมัรนกห็แคขสงสมัยความนขาเชพที่อถพอ
ของการอมัศจรรยตนมัรนๆหรพอยกใหข้การอมัศจรรยตนมัรนเปห็นฝรีมพอของซาตาน ดซู มมัทธริว 12:24 พวกเขา
แสดงใหข้เหห็นถทึงความมพดบอดฝขายวริญญาณทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เกริดกมับชนชาตริอริสราเอลเพราะการ
ทรีที่พวกเขาปฏริเสธความจรริงของพระองคตอยซู ขเรพที่อยๆ

มธ 16:4 การแสวงหาหมายสทาคมัญเปห็นสริที่งทรีที่ตรงขข้ามกมับความเชพที่อและการอยซูขฝขาย
วริญญาณอยขางแทข้จรริง คนชลำตริชนัริ่วและเลต่นชซผู้แสวงหลำหมลำยสลลำคนัญ และจะไมต่โปรดใหผู้หมลำยสลลำคนัญแกต่
เขลำ เวผู้นไวผู้แตต่หมลำยสลลำคนัญของโยนลำหศ์ศลำสดลำพยลำกรณศ์เทต่ลำนนันี้น" แลผู้วพระองคศ์กป็เสดป็จไปจลำกเขลำ 
หมายสทาคมัญเดรียวเทขานมัรนทรีที่จะทรงประทานใหข้กห็คพอ หมายสทาคมัญของโยนาหตตามทรีที่มรีบอกไวข้ใน
มมัทธริว 12:39 หมายสทาคมัญนมัรนกห็คพอการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตตจากความตาย มมันคพอ
กรุญแจสทาคมัญของความเชพที่อแบบครริสเตรียนตามพระคมัมภรีรตใหมขมาจนถทึงทรุกวมันนรีร  กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็
คพอ พระเยซซูทรงตรมัสลขวงหนข้าแกขพวกปฏริปมักษตของพระองคตวขาหมายสทาคมัญเดรียวเทขานมัรนทรีที่จะทรง
ประทานใหข้กห็คพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตจากความตาย นขาตลกตรงทรีที่วขาเมพที่อสริที่งนมัรนเกริด
ขทึรนจรริงๆพวกเขากลมับไมขยอมเชพที่อ

มธ 16:5-6 ขณะเดรียวกมัน พวกสาวกกห็ลพมเอาอาหารตริดตมัวมาดข้วย ฝต่ลำยพวกสลำวกของ
พระองคศ์ เมสืริ่อขผู้ลำมฟลำกนนันี้นไดผู้ลสืมเอลำขนมปนังไปดผู้วย 6 พระเยซซตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงสนังเกตและระวนัง
เชสืนี้อแหต่งพวกฟลำรริสนและพวกสะดซสนใหผู้ดน" (พวกฟารริสรีเปห็นพวกยริวหมัวอนรุรมักษตทรีที่ถพอตามความเชพที่อเดริม
ในสมมัยนมัรน พากสะดซูสรีเปห็นพวกยริวหมัวสมมัยใหมขซทึที่งเปรรียบไดข้กมับกระแสยริวหมัวปฏริรซูปในปมัจจรุบมัน)

เชพรอกห็คพอยรีสตตทรีที่ใชข้ในการททาขนมปมัง มมันแทรกซทึมและขยายไปจนทมั ที่วแปข้งดริบจทึงททาใหข้มมันฟซู
ขทึรนและททาใหข้ขนมปมังนรุขม ในฝขายวริญญาณแลข้วมมันกห็เปห็นสมัญลมักษณตของความบาปในพระคมัมภรีรต 
เชขนเดรียวกมับทรีที่ยรีสตตจะแทรกซทึมและขยายออกไป ความบาปกห็ททาเชขนนมัรนเหมพอนกมัน พระเยซซูทรง
เปรรียบอริทธริพลของทมัรงพวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรีวขาเปห็นเหมพอนกมับอริทธริพลของเชพรอขนมตรงทรีที่วขา
มมันแทรกซทึมไปทมั ที่ว นอกจากนรีร  อริทธริพลของคนพวกนรีรกห็เปห็นภมัยตขอความจรริงตามพระคมัมภรีรตดข้วย ดซู
คทาอธริบายเพริที่มเตริมสทาหรมับ 16:11-12



มธ 16:7-10 พวกสาวกคริดวขาพระเยซซูก ทาลมังตรมัสถทึงขนมปมังของพวกฟารริสรีและพวกสะดซู
สรีจรริงๆ เหลต่ลำสลำวกจถึงปรถึกษลำกนันวต่ลำ "เพรลำะเหตธทนริ่เรลำมริไดผู้เอลำขนมปนังมลำ" 8 ฝต่ลำยพระเยซซทรง
ทรลำบจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "โอ ผซผู้มนควลำมเชสืริ่อนผู้อย เหตธไฉนพวกทต่ลำนจถึงปรถึกษลำกนันและกนันถถึงเรสืริ่องไมต่
ไดผู้เอลำขนมปนังมลำ 9 ทต่ลำนยนังไมต่เขผู้ลำใจและจลลำไมต่ไดผู้หรสือ เรสืริ่องขนมปนังหผู้ลำกผู้อนกนับคนหผู้ลำพนันคนนนันี้น 
ทต่ลำนเกป็บทนริ่เหลสือไดผู้กนริ่กระบธง 10 หรสือขนมปนังเจป็ดกผู้อนกนับคนสนริ่พนันคนนนันี้น ทต่ลำนเกป็บทนริ่เหลสือไดผู้กนริ่
กระบธง

พระเยซซูจทึงทรงตทาหนริการขาดความเชพที่อและการไมขรซูข้จมักแยกแยะของพวกเขา โดยเตพอนใหข้
พวกเขาระลทึกวขาพระองคตไดข้ทรงเลรีรยงอาหารคนหข้าพมันคนและสรีที่พมันคนไปกขอนหนข้านรีร ไมขนาน องคต
พระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงใชข้สริที่งทรีที่เกริดขทึรนไดข้ทรุกวมัน คพอ การลพมซพรอของชทาเพพที่อสอนบทเรรียนฝขาย
วริญญาณทรีที่สทาคมัญกวขา เผอริญคนหนทึที่งในพวกเขาไมขไดข้เอาอะไรมารมับประทานเลย พระเยซซูจทึงทรง
เตพอนเรพที่องเชพรอของพวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรี อรีกครมัร งทรีที่พวกเขาเปห็นตมัวแทนของสองนริกายหลมัก
ภายในศาสนายริวในสมมัยนมัรน พวกสาวกคริดวขาพระองคตก ทาลมังตรมัสถทึงขนมปมังจรริงๆ อยขางไรกห็ตาม 
พระเยซซูทรงตมัรงพระทมัยทรีที่จะสอนบทเรรียนทรีที่ลทึกซทึร งกวขานมัรน 

มธ 16:11-12 พระองคตจทึงตรมัสถามวขา เปป็นไฉนพวกทต่ลำนถถึงไมต่เขผู้ลำใจวต่ลำ เรลำมริไดผู้พซดกนับ
ทต่ลำนดผู้วยเรสืริ่องขนมปนัง แตต่ไดผู้วต่ลำใหผู้ทต่ลำนระวนังเชสืนี้อแหต่งพวกฟลำรริสนและพวกสะดซสนใหผู้ดน" 12 แลผู้วพวก
สลำวกกป็เขผู้ลำใจวต่ลำ พระองคศ์มริไดผู้ตรนัสสนัริ่งเขลำใหผู้ระวนังเชสืนี้อขนมปนัง แตต่ใหผู้ระวนังคลลำสอนของพวกฟลำรริสน
และพวกสะดซสน

เชพรอของพวกฟารริสรีและพวกสะดซูสรีคพอ หลมักคทาสอนของพวกฟารริสรีและของพวกสะดซูสรี คทา
สอน หลมักปรมัชญา และอริทธริพลของพวกเขาคพอสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงเตพอนใหข้ระวมัง กลขาวโดยเฉพาะ
เจาะจงกห็คพอ เชพรอของพวกฟารริสรีกห็คพอ การเครขงครมัดในเรพที่องการรมักษาประเพณรีของรมับบรียริว นอกจาก
นรีร  พวกเขายมังขาดความเชพที่อ ความกรรุณา และมรีใจแขห็งกระดข้างดข้วย

สขวนเชพรอของพวกสะดซูสรีกห็คพอ แนวคริดเปริดกวข้างฝขายวริญญาณของพวกเขา พวกเขาสงสมัย
ความจรริงหลายเรพที่องของพระคมัมภรีรตเดริมทรีที่เหนพอธรรมชาตริ เชขน ทซูตสวรรคต การเปห็นขทึรนจากตาย 
และชรีวริตหลมังความตาย ทมัรงสองนริกายตขางกห็เครขงครมัดในขข้อปฏริบมัตริของศาสนายริว แตขทมัรงสองกลรุขมกห็



มพดบอดฝขายวริญญาณ ใจแขห็งกระดข้าง และอยซู ขหขางไกลจากพระเจข้า กลขาวโดยสรรุปกห็คพอ พระเยซซูทรง
เตพอนพวกสาวกของพระองคตใหข้ระวมังความผริดพลาดฝขายวริญญาณของสองนริกายศาสนาหลมักใน
อริสราเอลในสมมัยนมัรน

นขาสนใจตรงทรีที่วขาศาสนายริวแบบรมับบรีในปมัจจรุบมันกห็เปห็นทายาทโดยตรงของศาสนายริวแบบ
ฟารริสรีในสมมัยนมัรน นอกจากนรีร  กระแสยริวปฏริรซูปในปมัจจรุบมันกห็มรีลมักษณะทรีที่คลข้ายคลทึงกมับพวกสะดซูสรี 
ในแวดวง ‘ชาวครริสตต’ เอง ศาสนายริวแบบรมับบรีและฟารริสรีในสมมัยนมัรนกห็คลข้ายคลทึงอยขางมากในดข้าน
หลมักการกมับพระศาสนจมักรคาทอลริกในปมัจจรุบมัน ทมัรงสองกลรุขมตขางใหข้ความสทาคมัญแบบเกรินควรแกข
พริธรีกรรมตขางๆทรีที่เปห็นเรพที่องภายนอกและใหข้ความนขาเชพที่อถพอแกขประเพณรีตขางๆทรีที่พวกเขาไดข้คริดคข้นขทึรน
มามากกวขาพระคมัมภรีรต

นอกจากนรีร  นริกาย ‘สายหลมัก’ ทมัรงหลายทรีที่มรีแนวคริดเสรรีนริยมในหมซูขครริสเตรียนกห็มรีความ
คลข้ายคลทึงในดข้านหลมักการกมับคณะสะดซูสรีในศาสนายริว ทมัรงสองกลรุขมมรีความคลข้ายคลทึงกมันตรงทรีที่วขา
พวกเขามมักปฏริเสธเรพที่องเหนพอธรรมชาตริทรีที่ถซูกเปริดเผยในพระคมัมภรีรต ดมังนมัรน ถทึงแมข้วขาพวกฟารริสรีและ
พวกสะดซูสรีไมขมรีอยซูขแลข้วในปมัจจรุบมัน แตขซาตานกห็ไดข้ลอกเลรียนแบบคนสองกลรุขมนรีรตขอไปใน
ครริสเตรียนกลรุขมตขางๆโดยแพรขคทาสอนผริดแบบเดรียวกมับทรีที่มมันไดข้นทามาหวขานไวข้ในสองพวกนมัรน คทา
เตพอนของพระเยซซูจทึงยมังเปห็นสริที่งทรีที่ถถูกกาลเทศะมากทรีที่สรุดเหมพอนเดริม

มธ 16:13-14 จากนมัรนพระเยซซูกห็ทรงเดรินทางขทึรนไปทางเหนพอของแควข้นกาลริลรีไปยมังสถาน
ทรีที่แหขงหนทึที่งซทึที่งมรีชพที่อวขา ซรีซารรียาฟรีลริปปรี ทรีที่นมั ที่นเอง ฟรีลริปเจข้าเมพอง (นข้องชายของเฮโรดเจข้าเมพอง) ไดข้
สรข้างเมพองหนทึที่งขทึรนและเรรียกมมันวขาซรีซารรียาเพพที่อเปห็นเกรียรตริแกขซรีซารต ทริเบเรรียส ชพที่อของเขาถซูกเตริมตขอ
ทข้ายเขข้าไปเพพที่อแยกแยะมมันจากเมพองซรีซารรียาบนชายฝมัที่งซทึที่งเปห็นเมพองหลวงของโรมในแควข้นนมัรน ใน
ภซูมริศาสตรตปมัจจรุบมัน เมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรีกห็คงอยซูขตามแนวพรมแดนของเลบานอนและซรีเรรีย โดยอยซู ข
ทางใตข้ของภซูเขาเฮอรตโมน จรริงๆแลข้วมมันกห็เปห็นเมพองของคนตขางชาตริ

ทรีที่นมัที่นเองพระเยซซูตรมัสถามพวกสาวกของพระองคตวขา "คนทนันี้งหลลำยพซดกนันวต่ลำเรลำซถึริ่งคสือบธตร
มนธษยศ์เปป็นผซผู้ใด” พระองคตทรงตมัรงใจทรีที่จะดทึงตมัวพวกเขาออกมาและใชข้โอกาสนรีร เพพที่อเปริดเผยความ
จรริงใหมขทรีที่ลทึกซทึร งแกขพวกเขา พวกเขาตอบวขา 14 เขลำจถึงทซลตอบวต่ลำ "บลำงคนวต่ลำเปป็นยอหศ์นผซผู้ใหผู้รนับ
บนัพตริศมลำ แตต่บลำงคนวต่ลำเปป็นเอลนยลำหศ์ และคนอสืริ่นวต่ลำเปป็นเยเรมนยศ์ หรสือเปป็นคนหนถึริ่งในพวกศลำสดลำ



พยลำกรณศ์" พวกสาวกตอบอยขางไรข้เดรียงสาวขาบางคนคริดวขาพระองคตทรงเปห็นศาสดาพยากรณตผซูข้
หนทึที่ง ไมขวขาจะเปห็นยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมา เอลรียาหต หรพอเยเรมรียต ทรุกคนลข้วนเปห็นศาสดาพยากรณตคน
สทาคมัญจนมาถทึงยอหตน พระเยซซูทรงทราบเรพที่องนรีรอยซูขแลข้ว แตขพระองคตก ทาลมังปซูพพรนสทาหรมับความจรริงทรีที่
ยริที่งใหญขกวขานรีรมากนมัก

มธ 16:15-17 พระเยซซูจทึงตรมัสถามวขา "แลผู้วพวกทต่ลำนเลต่ลำ วต่ลำเรลำเปป็นผซผู้ใด” คทาตอบของเป
โตรนมัรนลทึกซทึร ง เขาตอบวขา 16 ซนโมนเปโตรทซลตอบวต่ลำ "พระองคศ์ทรงเปป็นพระครริสตศ์พระบธตรของ
พระเจผู้ลำผซผู้ทรงพระชนมศ์อยซต่" เขาตอบไดข้ถซูกเผงเลย เขารซูข้เลยวขาพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ใด เขายอมรมับวขา
พระเยซซูทรงเปห็น (1) พระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานาน และ (2) พระบรุตรของพระเจข้า พระ
เยซซูจทึงตรมัสวขา ทรีที่เปโตรเขข้าใจเชขนนรีรกห็เพราะเขาไดข้รมับการเปริดเผยจากพระเจข้าพระบริดาผซูข้ทรงสถริตใน
สวรรคต

17 พระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "ซนโมนบธตรโยนลำเออ๋ย ทต่ลำนกป็เปป็นสธข เพรลำะวต่ลำเนสืนี้อหนนังและ
โลหริตมริไดผู้แจผู้งควลำมนนนี้แกต่ทต่ลำน แตต่พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ทรงแจผู้งใหผู้ทรลำบ (บรุตรโย
นา มาจากนามสกรุลภาษาอาราเมคของเปโตรคพอ บารโยนา) พระเจข้าทรงเปริดเผยความจรริงและ
ความเขข้าใจแกขคนทมัรงหลายทรีที่เปริดรมับความจรริงของพระองคต ถทึงแมข้วขาเปโตรมรีจรุดอขอนอยซูขหลายเรพที่อง 
แตขเขากห็มรีหมัวใจทรีที่กอปรดข้วยความเชพที่อและเปริดรมับตขอการทรงนทาของพระเจข้า พระเจข้าจทึงทรงแสดง
ใหข้เขาเหห็นชมัดเจนวขาจรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ใด

มธ 16:18 ในขข้อ 18 ความจรริงใหมขทรีที่สทาคมัญไดข้ถซูกเปริดเผย เปห็นครมัร งแรกเลยทรีที่ครริสต
จมักรแหขงพระคมัมภรีรตใหมขถซูกพซูดถทึงโดยตรง การเนข้นความสทาคมัญในการรมับใชข้ของพระครริสตตใน
ตอนนรีร จะคขอยๆเปลรีที่ยนจากอาณาจมักรนมัรนไปเปห็นพระราชกริจของพระองคตบนไมข้กางเขนและการ
มาของครริสตจมักร พระเยซซูจทึงตรมัสตขอไปวขา ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนดผู้วยวต่ลำ ทต่ลำนคสือเปโตร และบนศริลลำนนนี้
เรลำจะสรผู้ลำงครริสตจนักรของเรลำไวผู้ และประตซแหต่งนรกจะมนชนัยตต่อครริสตจนักรนนันี้นกป็หลำมริไดผู้

คนมมักสมันนริษฐานเอาเองอยขางผริดๆวขา เพราะเปโตรถซูกพซูดถทึงในขข้อนรีร  เขาจทึงเปห็นศริลาทรีที่พระ
เยซซูตรมัสถทึง พระศาสนจมักรโรมมันคาทอลริกวางรากฐานระบบศาสนศาสตรตของตนทมัรงหมดบนขข้อ
สมันนริษฐานทรีที่วขาเปโตรคพอศริลา ดมังนมัรนเขาจทึงเปห็นพระสมันตะปาปาคนแรก พวกคาทอลริกจทึงอข้างวขาเป



โตรไดข้สขงตขอสริทธริอทานาจในการเปห็นสมันตะปาปาเพพที่อทรีที่จะททาพริธรีมริสซาและยกโทษบาปใหข้แกขผซูข้
สพบทอดคนตขอๆมาตลอดหลายยรุคสมมัย

เปโตรไมขสามารถเปห็นศริลาทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงไดข้เพราะเหตรุผลดมังตขอไปนรีร  (1) กฎไวยากรณต
ขมัดขวางมริใหข้ตรีความเชขนนมัรนไดข้ เปโตร หรพอ (เพะตรอส) ในภาษากรรีกเปห็นคทาเพศชาย ศริลา หรพอ 
เพะตรา เปห็นคทากรรีกทรีที่มรีเพศกลาง กฎพพรนฐานของไวยากรณตภาษากรรีกกห็คพอวขา คทานามทรีที่มากขอน
หนข้าและคทาสรรพนามทรีที่ตามมาตข้องมรีเพศเดรียวกมัน แตขตรงนรีรมมันไมขไดข้มรีเพศเดรียวกมัน ดมังนมัรน ศริลา
(เพะตรา) ทรีที่ถซูกพซูดถทึงนรีร จทึงเปห็นเปโตรไมขไดข้ (2) คทาวขา เพะตรอส (เปโตร) หมายถทึงศริลาหรพอหริน
กข้อนเลห็กๆ คทาวขา เพะตรา หมายถทึงศริลากข้อนใหญข เชขน ศริลาแหขงยริบรอลตารต (Rock of Gibraltar)

ศริลาทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงนรีรคพอ คทากลขาวยอมรมับของเปโตรในขข้อ 16 “พระองคตทรงเปห็นพระ
ครริสตต พระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงพระชนมตอยซู ข” รากฐานแหขงครริสตจมักรพระคมัมภรีรตใหมขทรีที่จะมานมัรน
กห็จะเปห็นพระเยซซูครริสตตเอง หลายแหขงตลอดพระคมัมภรีรตทมัรงเลขมเรรียกพระองคตวขา ศริลา ดซู เพลงสดรุดรี 
18:2, 61:2, กริจการ 4:11, 1 โครรินธต 10:4 และ 1 เปโตร 2:7 ฯลฯ อรีกมากมาย

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาครริสตจมักรทรีที่จะมานมัรนจะ (1) เปห็นของพระเยซซูครริสตต ใหข้เราสมังเกตวขา
พระองคตตรมัสวขา เราจะสรข้างครริสตจมักรของเราไวข้ (2) พระองคตจะทรงสรข้างมมัน มมันไมขใชขฝรีมพอของ
เรา (3) นอกจากนรีรประตซูแหขงนรก “จะมรีชมัยตขอครริสตจมักรนมัรนกห็หามริไดข้” วลรีสรุดทข้ายเปห็นคทาสมัญญาวขา
ซาตานและประตซูแหขงนรกเองจะไมขมรีวมันมรีชมัยตขอครริสตจมักรเลย ไมขวขาพวกมมันจะพยายามมาก
ขนาดไหนกห็ตาม วลรี “ประตซูแหขงนรก” เปห็นสทานวนแบบยริวทรีที่หมายถทึงพละก ทาลมังของพญามารและ
พลมังแหขงจมักรวรรดริทรีที่ชมั ที่วรข้ายของมมัน ถทึงแมข้มมันจะพยายามขนาดไหน แตขพลมังชมั ที่วรข้ายแหขงนรกทมัรง
มวลจะไมขมรีวมันมรีชมัยชนะตขอครริสตจมักรทรีที่พระเยซซูก ทาลมังจะทรงสรข้าง

คทาวขาครริสตจมักร แปลมาจากคทากรรีก เอป็คคเลซทอา มมันมรีความหมายตรงตมัววขา ‘ชรุมชนชนทรีที่
ถซูกเรรียกออกมา’ ในฝขายวริญญาณแลข้ว ครริสตจมักรกห็คพอ คนเหลขานมัรนทรีที่ถซูกเรรียกออกมาจากโลก โดย
ไดข้วางใจพระเยซซูครริสตตใหข้เปห็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดแลข้ว ครริสตจมักรทข้องถริที่นคพอ การมารขวมสมาคมกมัน
อยขางเปห็นทางการของผซูข้เชพที่อทมัรงหลายทรีที่มารวมตมัวกมันเพพที่อททาใหข้พระมหาบมัญชาสทาเรห็จ ททาตามพริธรี
หลมักสองพริธรี (บมัพตริศมาและศรีลระลทึก) และประกาศพระวจนะของพระเจข้า รข้อยละหกสริบของ



จทานวนครมัร งทรีที่คทาวขาครริสตจมักรปรากฏในพระคมัมภรีรตใหมขนมัรนหมายถทึง ทรีที่ประชรุมทข้องถริที่นทรีที่มองเหห็น
ไดข้

ภซูมริหลมังของคทาๆนรีร  (เอป็คคเลซทอา) กห็สอนอะไรเราหลายอยขาง เมพองรมัฐตขางๆของกรรีกสมมัย
โบราณกห็มรีการปกครองระบอบประชาธริปไตยลข้วนๆ พวกเขาไมขไดข้มรีรมัฐบาลในรซูปแบบตมัวแทน 
แตขเมพที่อจะมรีการททากริจธรุระของเมพอง ชาวเมพองทรุกคนกห็ถซูกเรรียกตมัวออกมายมังทรีที่ประชรุมหนทึที่งซทึที่งในทรีที่
ประชรุมดมังกลขาวจะมรีการออกเสรียงเพพที่อตมัดสรินในเรพที่องกริจธรุระดมังกลขาว อมัฒจมันทรตตขางๆซทึที่งมมักพบอยซูข
ในเมพองตขางๆของกรรีกเดริมทรีกห็มรีไวข้เพพที่อเปห็นทรีที่ประชรุมทางการเมพอง จากนมัรนกห็เพพที่อจรุดประสงคตอพที่นๆ 
ในเมพองหนทึที่งๆ ทรีที่ประชรุมกห็จะถซูกเรรียกวขา เอป็คคเลซทอา มมันคพอ ชรุมนรุมชนทรีที่ถซูกเรรียกออกมา องคตพระ
ผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงเลพอกใชข้คทานรีร เพพที่อหมายถทึงชรุมนรุมชนของผซูข้เชพที่อทมัรงหลายทรีที่พระองคตก ทาลมังจะ
ทรงสรข้างขทึรน ครริสตจมักรในฐานะกลรุขมคนจทึงเปห็นชรุมนรุมชนทรีที่ถซูกเรรียกออกมาและมองเหห็นไดข้ของผซูข้
เชพที่อทมัรงหลายทรีที่บมังเกริดใหมขแลข้ว

มธ 16:19 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เรลำจะมอบลซกกธญแจของอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ใหผู้ไวผู้
แกต่ทต่ลำน ทต่ลำนจะผซกมนัดสริริ่งใดในโลก สริริ่งนนันี้นกป็จะถซกมนัดในสวรรคศ์ เมสืริ่อทต่ลำนจะปลต่อยสริริ่งใดในโลก สริริ่ง
นนันี้นจะถซกปลต่อยในสวรรคศ์” “ลซูกกรุญแจของอาณาจมักรแหขงสวรรคต” ในทรีที่นรีรนขาจะหมายถทึงการทรีที่เป
โตรและอมัครทซูตคนอพที่นๆมรีสริทธริอทานาจภายใตข้การทรงนทาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในการไขเปริด
ประตซูสซูขแวขนแควข้นตขางๆไดข้โดยใชข้ขขาวประเสรริฐ

เราจทาไดข้วขาเปาโลพยายามทรีที่จะไปยมังแควข้นบริธริเนรีย แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไมขทรงโปรด
ใหข้เขาไป เขาเลยไปยมังยรุโรปแทน ในการททาเชขนนมัรน และดข้วยเหตรุผลหลายประการทรีที่เราไมขเขข้าใจ 
เขาจทึงปลขอยใหข้แควข้นหนทึที่งถซูกมมัดไวข้ และอรีกแควข้นไดข้รมับการปลดปลขอยโดยขขาวประเสรริฐ การ
ประกาศขขาวประเสรริฐจทึงปลดปลขอยดวงวริญญาณทรีที่ถซูกผซูกมมัดโดยความบาปและการปรมับโทษของ
มมัน ทรีที่ใดทรีที่ขขาวประเสรริฐไปไมขถทึง ทรีที่นมั ที่นมนรุษยตกห็ยมังถซูกผซูกมมัดไวข้อยซูขในความบาปของตน พวกเขาจทึง
ถซูกผซูกมมัดไวข้มริใหข้ไดข้ไปสวรรคตหรพอไมขพวกเขากห็ถซูกปลดปลขอยจากความบาปเพพที่อทรีที่จะไดข้ไปสวรรคต

ลซูกกรุญแจของอาณาจมักรแหขงสวรรคตนรีร ไมขไดข้มรีอทานาจลทึกลมับหรพอความหมายปริดซขอนเลย 
ลซูกกรุญแจเหลขานรีร ไมขไดข้ถซูกสขงตขออยขางลมับๆจากเปโตรไปสซูขบรรดาผซูข้สพบทอดตามทรีที่เขาวขากมันผขานทาง
พระศาสนจมักรคาทอลริก ลซูกกรุญแจของอาณาจมักรแหขงสวรรคตคพอขขาวประเสรริฐนมัที่นเอง ทรีที่ใดทรีที่ขขาว



ประเสรริฐถซูกประกาศ ผซูข้คนกห็ไดข้รมับการปลดปลขอยจากความบาปและการปรมับโทษของมมัน ทรีที่ใดทรีที่
ขขาวประเสรริฐไมขถซูกประกาศ ผซูข้คนกห็ยมังถซูกผซูกมมัดอยซูขในความบาปของตน

มธ 16:20 แลผู้วพระองคศ์ทรงกลลำชนับหผู้ลำมเหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์ มริใหผู้บอกผซผู้ใดวต่ลำ 
พระองคศ์ทรงเปป็นพระเยซซพระครริสตศ์ผซผู้นนันี้น เหตรุผลนมัรนงขายนริดเดรียว จรุดประสงคตหลมักในการรมับใชข้
ของพระองคตไมขใชขการนทาเสนอตมัวเองในฐานะกษมัตรริยตและพระเมสสริยาหตแหขงอริสราเอลอรีกตขอไป
แลข้ว แตขบมัดนรีรพระองคตก ทาลมังมรุขงหนข้าสซูขกางเขน การฟพร นคพนพระชนมต และการกขอตมัรงครริสตจมักร ค
รริสตจมักรจะถซูกสรข้างขทึรนบนคทาพยานเรพที่องพระครริสตตผซูข้ทรงถซูกตรทึงกางเขนและเปห็นขทึรนจากตายอรีก 
ชนชาตริอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระองคตในฐานะกษมัตรริยตไปแลข้ว ถทึงแมข้วขาการปฏริเสธพระองคตอยขาง
เปห็นทางการจะเกริดขทึรนทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มในอรีกหกเดพอนตขอมา แตขมมันกห็ปรากฏชมัดเจนแลข้ววขาชนชาตริ
อริสราเอลโดยรวมไดข้ปฏริเสธพระองคตในฐานะพระเมสสริยาหตและกษมัตรริยตไปแลข้วเรรียบรข้อย 
นอกจากนรีร  เวลาทรีที่พระองคตจะทรงนทาเสนอตมัวเองตขอชนชาตริอริสราเอลอยขางเปห็นทางการกห็ยมังมาไมข
ถทึง นมัที่นจะเกริดขทึรนในการเสดห็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลห็มอยขางผซูข้พริชริตในวมันทรีที่เปห็นทรีที่รซูข้จมักตมัรงแตขนมัรนเปห็นตข้นมา
วขาปาลตมซมันเดยต

นขาสนใจตรงทรีที่วขาคทาประกาศครมัร งสทาคมัญนรีร โดยองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราไดข้มรีขทึรนในเมพองซรี
ซารรียาฟรีลริปปรี มมันอยซูขนอกเขตแดนของอริสราเอล พวกเขาอยซูขทรีที่เมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรีในซรีเรรียซทึที่งเปห็น
บข้านเมพองของคนตขางชาตริ พระเยซซูไดข้เสดห็จออกไปจากแผขนดรินอริสราเอลเพพที่อประกาศเรพที่องการกขอ
ตมัรงครริสตจมักรทรีที่จะมานมัรน ขณะทรีที่ครริสตจมักรเรริที่มกขอตมัวขทึรนนมัรน มมันจะประกอบดข้วยคนตขางชาตริเปห็น
หลมัก ในขข้อตขอไปมมัทธริวจะกลขาวดข้วยถทึงการตรมัสลขวงหนข้าอยขางชมัดเจนของพระเยซซูเกรีที่ยวกมับการ
สริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต สริที่งนรีร กห็เกริดขทึรนนอกดรินแดนอริสราเอลเชขนกมัน 
ชนชาตริอริสราเอลจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมังปฏริเสธเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระครริสตต อยขางไรกห็ตาม
พวกคนตขางชาตริทมั ที่วโลกกห็ไดข้เชพที่อแลข้ว

มธ 16:21 จรุดพลริกผมันของมมัทธริวไดข้ไดข้มรีขทึรนในขข้อ 21 จรุดสนใจหลมักจะเปลรีที่ยนไปเสข้น
สริที่งทรีที่รอคอยอยซูขเบพรองหนข้าแลข้ว เนพรอหาสขวนทรีที่เหลพอเกรีที่ยวกมับชรีวริตของพระครริสตตทมัรงในดข้านรขางกาย
และจริตวริญญาณไดข้ถซูกสรรุปไวข้ตรงนรีร  พระองคตทรงอธริบายแกขพวกสาวกทรีที่ฟมังแลข้วไมขอยากจะเชพที่อวขา



สรุดทข้ายแลข้วพระองคตจะเสดห็จไปทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม ถซูกประหารชรีวริต และเปห็นขทึรนใหมขในวมันทรีที่สาม 
มมันสรรุปยขอการรมับใชข้สขวนทรีที่เหลพอของพระองคต

ตนันี้งแตต่เวลลำนนันี้นมลำ พระเยซซทรงเรริริ่มเผยแกต่เหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์วต่ลำ พระองคศ์จะตผู้องเสดป็จ
ไปกรธงเยรซซลำเลป็ม และจะตผู้องทนทธกขศ์ทรมลำนหลลำยประกลำรจลำกพวกผซผู้ใหญต่และพวกปธโรหริตใหญต่
และพวกธรรมลำจลำรยศ์ จนตผู้องถซกประหลำรเสนย แตต่ในวนันทนริ่สลำมจะทรงถซกชธบใหผู้เปป็นขถึนี้นมลำใหมต่ ถทึง
แมข้วขาแนวคริดเรพที่องอาณาจมักรนมัรนจะยมังคงเปห็นสขวนหนทึที่งของการรมับใชข้ของพระเยซซูอยซู ขในชขวงเดพอน
ทข้ายๆของมมัน แตขจรุดสนใจหลมักของพระองคตตอนนรีรคพอกางเขนแลข้ว นรีที่เปห็นจรุดเปลรีที่ยนของการรมับ
ใชข้บนโลกนรีรของพระองคตอยขางแทข้จรริง

นอกจากนรีร  มมันยมังเปห็นจรุดเรริที่มตข้นของหลายคราวทรีที่พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าชมัดเจนแกขพวก
สาวกถทึงไมขใชขแคขการสริรนพระชนมตของพระองคตทรีที่ใกลข้เขข้ามาเทขานมัรน แตขทรีที่สทาคมัญกวขานมัรนกห็คพอการ
ฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตทรีที่จะเกริดขทึรนดข้วย ถทึงแมข้วขาพระองคตไดข้ตรมัสเปห็นนมัยถทึงเรพที่องนรีร ไวข้กขอน
แลข้ว แตขตอนนรีรพระองคตจะตรมัสโดยตรงถทึงการถซูกชรุบใหข้เปห็นขทึรนจากตายดข้วย นขาเสรียดายทรีที่วขาเรพที่อง
สขวนใหญขเหลขานรีรผขานเลยพวกสาวกไปหมด

มธ 16:22-23 ดข้วยความไมขเชพที่อเปโตรจทึงตทาหนริพระเยซซู พระเยซซูจทึงทรงตทาหนริเขาอยขาง
รรุนแรง ฝต่ลำยเปโตรเอลำมสือจนับพระองคศ์ เรริริ่มทซลทผู้วงพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ใหผู้เหตธกลำรณศ์นนันี้นอยซต่
หต่ลำงไกลจลำกพระองคศ์เถริด อยต่ลำใหผู้เปป็นอยต่ลำงนนันี้นแกต่พระองคศ์เลย" 23 พระองคศ์จถึงหนันพระพนักตรศ์ตรนัส
กนับเปโตรวต่ลำ "อผู้ลำยซลำตลำน จงถอยไปขผู้ลำงหลนังเรลำ เจผู้ลำเปป็นเครสืริ่องกนดขวลำงเรลำ เพรลำะเจผู้ลำมริไดผู้คริด
ตลำมพระดลลำรริของพระเจผู้ลำ แตต่ตลำมควลำมคริดของมนธษยศ์” ตอนนมัรนเปโตรมรีใจไมขเชพที่อ เทขาทรีที่เขารซูข้ เขา
ไมขยอมปลขอยใหข้พระเยซซูถซูกจมับไปหรพอถซูกประหารชรีวริต เรพที่องทรีที่พระองคตจะทรงเปห็นขทึรนจากตายกห็ดซู
เหมพอนจะผขานเลยเปโตรไปเชขนกมัน

พระเยซซูทรงตอบคทาตทาหนริของเปโตรอยขางรรุนแรง พระองคตทรงเรรียกเขาวขาซาตาน เปโต
รมองจากสายตาของมนรุษยต พระเยซซูทรงทราบแผนการของพระเจข้า เปโตรอาจตกใจก มับคทาตทาหนริ
ทรีที่รรุนแรงนรีรของพระเยซซู อยขางไรกห็ตาม สริที่งทรีที่เปโตรไมขทราบกห็คพอวขา แผนการอมันสมบซูรณตแบบของ



พระเจข้าในการทรงไถขนมัรนกทาลมังตกอยซูขในอมันตราย แผนการของพระเจข้าตมัรงแตขทรงสรข้างโลกกห็คพอ ทรีที่
จะใหข้พระเยซซูทรงสริรนพระชนมตและเปห็นขทึรนใหมข แนขนอนทรีที่ซาตานจะขมัดขวางการดมังกลขาว

โดยการตขอตข้านแผนการทรงไถขของพระเจข้า ถทึงแมข้จะโดยคทาพซูดแบบไมขระวมังกห็ตาม เปโตร
จทึงเขข้าไปเปห็นพวกเดรียวกมับซาตาน เปโตรเหห็นสริที่งตขางๆจากมรุมมองแบบมนรุษยต พระเยซซูตรมัสจากมรุม
มองแบบสวรรคต แนขนอนทรีที่คทาตทาหนริเปโตรของพระองคตททาใหข้เขาเสรียใจ แตขความจรริงทรีที่เปโตรพยา
ยามทรีที่จะขมัดขวางโดยไมขรซูข้ตมัวกห็สทาคมัญกวขาความรซูข้สทึกเสรียใจของเขา มมันเปห็นแผนการทรีที่สมบซูรณตแบบ
ของพระเจข้า

มธ 16:24 พระเยซซูจทึงเรริที่มนทาเสนอขข้อกทาหนดสทาหรมับการเปห็นสาวกในอนาคต ขณะ
นนันี้นพระเยซซจถึงตรนัสกนับเหลต่ลำสลำวกของพระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำผซผู้ใดใครต่ตลำมเรลำมลำ ใหผู้ผซผู้นนันี้นเอลำชนะตนัวเอง 
และรนับกลำงเขนของตนแบกและตลำมเรลำมลำ ‘การตริดตามพระเยซซูไป’ กห็สพที่อถทึงการเปห็นสาวก ตอน
นมัรนมรีสาวกอยซูขสริบสองคนแลข้ว แตขจรริงๆแลข้วพระเยซซูกห็ทรงมรีสาวกอรีกมากมายกวขานมัรนทรีที่ตริดตาม
พระองคต เมพที่อเหห็นเคข้ากางเขนอยซูขลางๆแลข้ว การเปห็นสาวกในอนาคตกห็จะแตกตขางไปอยขางสริรนเชริง
จากทรีที่มมันเคยเปห็นมากขอนหนข้านรีร  ถทึงแมข้วขากขอนหนข้านรีรมรีการตขอตข้านการรมับใชข้ของพระเยซซูมาพอ
สมควรแลข้ว แตขในวมันตขอๆไปการตริดตามพระองคตอยขางเปริดเผยกห็จะกลายเปห็นเรพที่องความเปห็นความ
ตายเลยทรีเดรียว

เพราะวขามรีพวกโรมอยซูขในดรินแดนอริสราเอลอยซูขทมั ที่วไป พวกยริวจทึงทราบดรีถทึงการประหาร
ชรีวริตโดยการตรทึงกางเขน โรมตรทึงกางเขนคนอยซู ขบขอยๆอยขางเปริดเผยเพพที่อใชข้เปห็นวริธรีในการขขมขวมัญ
ดรินแดนตขางๆทรีที่ถซูกพริชริต มมันเปห็นวริธรีปฏริบมัตริของโรม (ซทึที่งแสดงเปห็นตมัวอยขางในการตรทึงกางเขนพระ
เยซซู) ทรีที่จะใหข้นมักโทษประหารแบกกางเขนของตมัวเองลากไปถทึงแดนประหาร ดมังนมัรนภาพเปรรียบ
ของการรมับกางเขนของตนแบกไปจทึงเปห็นภาพเปรรียบทรีที่ชมัดเจนของความตายทรีที่ใกลข้เขข้ามา พระเยซซู
จทึงทรงเตพอนพวกสาวกของพระองคตวขาในวมันขข้างหนข้า หากผซูข้ใดจะตริดตามพระองคตไป เขากห็ตข้อง
รมับกางเขนของตนแบกและตริดตามพระองคตไป

การจะเปห็นสาวกของพระเยซซูครริสตตไดข้นมัรน คนๆนมัรนจะตข้องปฏริเสธตมัวเองและเตห็มใจทรีที่จะ
ทนทรุกขตแมข้ถทึงขมัรนความตาย ถทึงแมข้วขาเดรีดี๋ยวนรีร ไมขมรีการประหารชรีวริตดข้วยการตรทึงกางเขนแลข้ว แตข



หลมักการนรีรกห็ยมังมรีอยซูขเหมพอนเดริม การเปห็นสาวกของพระเยซซูครริสตตตข้องอาศมัยการอรุทริศทมัรงตมัวและการ
ปฏริเสธตมัวเอง

คทาทรีที่แปลวขา เอลำชนะตนัวเอง (อาพารเนะออไม) หมายถทึงการ ‘ลพมตมัวเอง’ หรพอ ‘ไมขมองทรีที่
ตมัวเองและประโยชนตของตมัวเอง’ อมัตตาหรพอตมัวเองนมัรนกห็เปห็นแกขนแทข้ของความบาปและเนพรอหนมัง 
การเปห็นสาวกของพระเยซซูครริสตตตข้องอาศมัยการมรีวรินมัยก มับตมัวเองเพพที่อทรีที่จะปฏริเสธตมัวเองและ
ประโยชนตของตมัวเอง ดมังนมัรน การเปห็นสาวกยขอมรวมถทึงการมรีวรินมัยฝขายวริญญาณดข้วย มมันกห็คพอการฝทึก
วรินมัยเนพรอหนมังนมัที่นเอง ผซูข้เชพที่อนมัรนมรีอยซูขมากมาย แตขนข้อยคนนมักทรีที่เปห็นสาวกทรีที่แทข้จรริง

มธ 16:25 พระเยซซูจทึงทรงนทาเสนอสริที่งหนทึที่งทรีที่ขมัดแยข้งกมันเองของความเชพที่อแบบ
ครริสเตรียน เพรลำะวต่ลำผซผู้ใดใครต่จะเอลำชนวริตของตนรอด ผซผู้นนันี้นจะเสนยชนวริต แตต่ผซผู้ใดจะเสนยชนวริตของตน
เพรลำะเหป็นแกต่เรลำ ผซผู้นนันี้นจะไดผู้ชนวริตรอด พระเยซซูตรมัสถทึงการทรีที่คนๆหนทึที่งเอาชรีวริตของตนรอด นรีที่ไมขไดข้
หมายถทึงความรอดฝขายวริญญาณ แตของคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสถทึงประโยชนตสขวนตนตามทรีที่
กลขาวไวข้ขข้างบน หากจรุดสนใจของชรีวริตของคนๆหนทึที่งอยซู ขทรีที่การพริทมักษตรมักษาประโยชนตของตมัวเอง 
เขากห็จะสซูญเสรียทมัรงชรีวริตของตนและประโยชนตของตน เราควรหมายเหตรุไวข้วขาคทาทรีที่แปลวขา สซญเสนย 
(อาพอลลถูมริ) เปห็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา ‘พรินาศ’ การสนใจแตขประโยชนตสขวนตนและความ
ประสงคตของตมัวเองกห็คพอ การพลาดไปจากพระประสงคตของพระเจข้า จรุดจบของการททาเชขนนมัรนกห็คพอ
การพรินาศ

ในทางกลมับกมัน คนทมัรงหลายทรีที่เตห็มใจทรีที่จะสซูญเสรียตมัวเองเพราะเหห็นแกขพระครริสตตจะพบชรีวริต
ทรีที่บรริบซูรณตทมัรงตอนนรีรและตขอไปจนเขข้าสซูขนริรมันดรตกาล พระเยซซูก ทาลมังตรมัสถทึงการยอมจทานนความ
ประสงคตของเรา ชรีวริตของเรา และประโยชนตสขวนตนของเราอยขางสริรนสรุดใจ เมพที่อเรายอมจทานนตมัว
เราเองทมัรงหมดตขอพระองคต พระองคตกห็ทรงประทานชรีวริตอมันเตห็มเปรีที่ยมซทึที่งไมขเพรียงบรริบซูรณตในชรีวริตนรีร
เทขานมัรนแตขยมังผลถทึงนริรมันดรตกาลดข้วย

มธ 16:26 พระเยซซูจทึงตรมัสคทาถามทรีที่ลทึกซทึร งทรีที่สรุดคทาถามหนทึที่งเทขาทรีที่เคยมรีมา เพรลำะถผู้ลำผซผู้ใด
จะไดผู้สริริ่งของสรินี้นทนันี้งโลก แตต่ตผู้องสซญเสนยจริตวริญญลำณของตน ผซผู้นนันี้นจะไดผู้ประโยชนศ์อะไร เมพที่อมองถทึง
นริรมันดรตกาล การสซูญเสรียจริตวริญญาณของตนกห็เทขากมับเปห็นคนโงข การไดข้สริที่งของสริรนทมัรงโลกกห็สพที่อถทึง 



อทานาจใหญขยริที่ง ชพที่อเสรียง เงรินทอง ตามทรีที่ชาวโลกมอง ตลอดหลายยรุคหลายสมมัย มรีคนมากมายทรีที่
กลายเปห็นคนรทที่ารวย มรีอทานาจ และมรีชพที่อเสรียง อยขางไรกห็ตาม ในกรณรีสขวนใหญขแลข้ว คนรทที่ารวยและ
มรีชพที่อเสรียงพวกเดรียวกมันนรีรกห็ตายไปและเขข้าสซูขนริรมันดรตกาลในสภาพทรีที่หลงหายและก ทาลมังมรุขงหนข้าสซูข
นรก ความมมั ที่งคมั ที่งและชพที่อเสรียงทมัรงปวงตขางถซูกทริรงไวข้ขข้างหลมัง มมันจะไมขเปห็นประโยชนตอะไรแกขพวก
เขาเลยในวมันนมัรน

เรพที่องตลกสมมัยกขอนยมังคงเปห็นจรริง คนธรรมดาสองคนดซูขบวนแหขงานศพของชายผซูข้รทที่ารวย
คนหนทึที่ง คนหนทึที่งกห็ถามอรีกคนวขา ‘อยากรซูข้จมังวขาเขาทริรงทรมัพยตสมบมัตริไวข้เยอะขนาดไหน’ อรีกคนกห็เลย
ตอบกลมับไปวขา ‘กห็ทริรงไวข้ทมัรงหมดนขะแหละ’ ถทึงแมข้วขาคนหนทึที่งอาจไดข้ทรมัพยตสมบมัตริและอทานาจเทขาทรีที่มรี
ทมัรงหมดในโลก แตขเมพที่อเขาจบชรีวริตบนโลกนรีร  เขากห็จะเอาอะไรตริดตมัวไปนรกไมขไดข้เลย ในนรกเขากห็
จะไมขแตกตขางไปจากคนบาปคนอพที่นๆเลย

นอกจากนรีร  หรสือผซผู้นนันี้นจะนลลำอะไรไปแลกเอลำจริตวริญญลำณของตนกลนับคสืนมลำ คทาตอบนมัรน
ชมัดเจนอยซูขแลข้ว ไมขมรีสริที่งใดเลย มรีเพรียงชรีวริตเดรียวเทขานมัรน อรีกเดรีดี๋ยวกห็ผมันผขาน มรีแตขสริที่งทรีที่ททาเพพที่อพระ
ครริสตตเทขานมัรนทรีที่จะยมั ที่งยพนนาน!

มธ 16:27 พระองคตทรงเปริดเผยสริที่งใหมขๆตรงนรีร  เหตธวต่ลำบธตรมนธษยศ์จะเสดป็จมลำดผู้วยสงต่ลำ
รลำศนแหต่งพระบริดลำ และพรผู้อมดผู้วยเหลต่ลำทซตสวรรคศ์ของพระองคศ์ เมสืริ่อนนันี้นพระองคศ์จะประทลำน
บลลำเหนป็จแกต่ทธกคนตลำมกลำรกระทลลำของตน พระเยซซูครริสตตจะเสดห็จกลมับมาดข้วยสงขาราศรีใหญขยริที่งสมัก
วมันหนทึที่ง เมพที่อนมัรน “พระองคตจะประทานบทาเหนห็จแกขทรุกคนตามการกระททาของตน” บทาเหนห็จทรีที่วขานรีร
ไมขไดข้เกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกมับการไดข้รมับความรอด แตขมมันเปห็นบทาเหนห็จตขางๆสทาหรมับการรมับใชข้พระ
ครริสตตอยขางสมัตยตซพที่อหลมังจากทรีที่คนๆหนทึที่งไดข้รมับความรอดแลข้ว ความรอดนมัรนเปห็นมาโดยพระครุณ
ผขานทางความเชพที่อ บทาเหนห็จตขางๆในสงขาราศรีสมักวมันหนทึที่งนมัรนกห็เปห็นมาโดยการงานทรีที่เราไดข้กระททา
เพพที่อพระเยซซูครริสตตตมัรงแตขตอนทรีที่เราไดข้รมับความรอด ดซู วริวรณต 22:12

ดมังนมัรนเราจทึงเหห็นถทึงความจรริงยรุคสรุดทข้ายทรีที่สทาคมัญสองประการ (1) พระเยซซูจะเสดห็จมาอรีกทรี 
และ (2) พระองคตจะทรงประทานบทาเหนห็จแกขบรรดาผซูข้รมับใชข้ของพระองคตตามการงานทรีที่พวกเขา
ไดข้กระททาเพพที่อพระองคต การประทานบทาเหนห็จนรีรสทาหรมับวริสรุทธริชนยรุคครริสตจมักรจะเกริดขทึรนทรีที่บมัลลมังกต



พริพากษาซทึที่งนขาจะมรีขทึรนหลมังการรมับขทึรน แนขนอนทรีที่นมัที่นเปห็นสขวนหนทึที่งของขอบเขตทรีที่ใหญขกวขาของ
การเสดห็จมาครมัร งทรีที่สองของพระครริสตต

มธ 16:28 ขณะทรีที่ยมังทรงสอนพวกสาวกของพระองคตอยซู ขทรีที่เมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรีอยซูข 
พระเยซซูกห็ตรมัสในทรีที่สรุดวขา เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ในพวกทต่ลำนทนริ่ยสืนอยซต่ทนริ่นนริ่ มนบลำงคน
ทนริ่ยนังจะไมต่รซผู้รสควลำมตลำย จนกวต่ลำจะไดผู้เหป็นบ ธตรมนธษยศ์เสดป็จมลำในรลำชอลำณลำจนักรของทต่ลำน" เรพที่องนรีร
จะถซูกขยายความอยขางเตห็มทรีที่ในตอนตข้นของบทตขอไป อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูกห็ตรมัสชมัดเจนวขา บาง
คนในพวกสาวกจะไดข้เหห็นบรุตรมนรุษยต (พระเยซซูครริสตต) ในสงขาราศรีของพระองคตในราชอาณาจมักร
ทรีที่จะมาของพระองคต (ตามทรีที่มมันแปลเชขนนมัรนไดข้) นมัที่นจะเกริดขทึรนบนภซูเขาจทาแลงพระกายซทึที่งจะเกริด
ขทึรนในไมขชข้า

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 17: ในบทนทนี้มทจคุดเดข่นททที่สนาคมัญอยถูข่สทที่ประการ (1) การจนาแลงพระกาย

และคนาสอนททที่เกทที่ยวขม้องกมับเรชที่องนทนี้ (2) การรมักษาคนบม้าใหม้หายและบทเรทยนททที่เกทที่ยวขม้องในเรชที่อง
ความเชชที่อและการอธริษฐาน (3) การททที่พระเยซถูตรมัสลข่วงหนม้าอทกครมันี้งถซงการสรินี้นพระชนมตและการ
ฟชนี้นคชนพระชนมตของพระองคต (4) และการททที่พระเยซถูตรมัสถซงเรชที่องภาษท

มธ 17:1 เมพที่อพริจารณาตามบรริบทแลข้ว มมัทธริว 16:28 กห็เกรีที่ยวขข้องโดยตรงกมับบททรีที่ 17 
ตรงนรีรพระเยซซูทรงบอกพวกสาวกวขาพวกเขาจะไมขรซูข้รสความตายจนกวขาพวกเขาจะไดข้เหห็น “บรุตร
มนรุษยตเสดห็จมาในราชอาณาจมักรของทขาน” เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูก ทาลมังตรมัสวขาในอรีกหกวมัน สาวก
หลายคนจะมรีโอกาสเหห็นสงขาราศรีของพระองคตในการจทาแลงพระกายของพระองคต นรีที่จะเปห็นภาพ
ใหข้ชมกขอนของอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน

มมัทธริวจทึงบมันททึกวขา “ครนันี้นลต่วงไปไดผู้หกวนันแลผู้ว พระเยซซทรงพลำเปโตร ยลำกอบ และยอหศ์น
นผู้องชลำยของยลำกอบ ขถึนี้นภซเขลำสซงแตต่ลลลำพนัง ‘ประเพณรี’ (พระศาสนจมักรคาทอลริก/ออรตโธดห็อกซต) อข้าง
วขาภซูเขาจทาแลงพระกายคพอ ภซูเขาทาบอรตในตอนกลางไปทางใตข้ของแควข้นกาลริลรี อย ขางไรกห็ตาม ใน
สมมัยพระเยซซู ภซูเขาทาบอรตกห็มรีเมพองหนทึที่งและปข้อมปราการหนทึที่งอยซู ข นอกจากนรีร  หกวมันกขอนหนข้านมัรน 
พระเยซซูกห็ทรงอยซูขในเมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรีซทึที่งจรริงๆแลข้วกห็อยซูขในประเทศซรีเรรีย ถทึงแมข้วขาอาจเปห็นไป



ไดข้ทรีที่พระเยซซูและพวกสาวกของพระองคตสามารถเดรินจากแควข้นกาลริลรีไปยมังภซูเขาทาบอรตไดข้ในหก
วมัน แตขพวกเขากห็คงใชข้เวลาทมัรงหมดไปกมับการเดรินทาง บรริบทโดยรวมไมขไดข้สพที่อเชขนนรีร เลย

อยขางไรกห็ตาม ภซูเขาเฮอรตโมนกห็ตมัรงอยซูขทางเหนพอของเมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรีและกห็เปห็นภซูเขา 
‘สซูง’ ขณะทรีที่ภซูเขาทาบอรตนมัรนไมขสซูงเลย ณ ความสซูง 10,000 ฟรุต ภซูเขาเฮอรตโมนสามารถเปห็นทรีที่มอง
เหห็นไดข้จากพพรนทรีที่ทางตอนเหนพอทมัรงหมดของแควข้นกาลริลรี ไมขวขาจะในกรณรีใด เปห็นไปไดข้ทรีที่วขาภซูเขาเฮ
อรตโมนคพอ ภซูเขาจทาแลงพระกาย อรีกครมัร งทรีที่มมันอยซูขนอกแผขนดรินอริสราเอล มมันจทึงสพที่อวขา การเปริดเผย
เกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรน ถทึงแมข้วขาจะสมัรนๆกห็ตาม ไดข้ผขานเลยอริสราเอลไป โดยถซูกสทาแดงในบข้านเมพอง
ของคนตขางชาตริ

ดซูเหมพอนวขา พวกสาวกทรีที่เปห็นคนวงในคพอ เปโตร ยอหตนและยากอบ ดซูเหมพอนวขาสามคนนรีร
จะมรีการตอบรมับฝขายวริญญาณและอรุทริศตมัวแดของคตพระผซูข้เปห็นเจข้ามากทรีที่สรุด ดมังนมัรนเราจทึงอาจสรรุปไดข้
วขาคนเหลขานมัรนทรีที่ใกลข้ชริดกมับองคตพระผซูข้เปห็นเจข้ามากทรีที่สรุดกห็จะมรีโอกาสไดข้รมับสริทธริพริเศษมากทรีที่สรุดสมัก
วมันหนทึที่งในอาณาจมักรของพระองคต

มธ 17:2 มมัทธริวจทึงกลขาววขาแลผู้วพระกลำยของพระองคศ์กป็เปลนริ่ยนไปตต่อหนผู้ลำเขลำ พระ
พนักตรศ์ของพระองคศ์กป็ทอแสงเหมสือนแสงอลำทริตยศ์ ฉลองพระองคศ์กป็ขลำวผต่องดธจแสงสวต่ลำง คทาทรีที่แปล
วขา พระกลำย...เปลนริ่ยนไป (เมะตามอรฟอโอ) มรีความหมายดข้วยวขา ‘เปลรีที่ยนแปลงรซูปรขาง’ ความ
หมายกห็คพอวขา พระเยซซูทรงแปลงกายหรพอเปลรีที่ยนไปตขอหนข้าตขอตาพวกเขา พวกเขามรีโอกาสไดข้เหห็น
พระองคตในพระกายทรีที่ไดข้รมับสงขาราศรีของพระองคตในแบบเดรียวกมับทรีที่มมันจะเปห็นหลมังการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคตและโดยเฉพาะอยขางยริที่งสมักวมันหนทึที่งในอาณาจมักรนมัรน เราจทาไดข้ถทึงขข้อพระ
คมัมภรีรตทรีที่พซูดถทึงพระครริสตตผซูข้ทรงไดข้รมับสงขาราศรีในกริจการ 9 ระหวขางทางไปยมังเมพองดามมัสกมัสหรพอใน
วริวรณต 1 บนเกาะปมัทมอส ใหข้เราสมังเกตการเนข้นยทราเรพที่องแสงสวข่างและความขาวผข่อง คทาหลมังนรีร ยขอม
หมายถทึงความบรริสรุทธริธ อมันไมขรซูข้สริรนสรุดของพระองคตและความสวขางแหขงสงขาราศรีของพระองคต

พวกสาวกสามคนนรีรจทึงมรีโอกาสไดข้เหห็นสงขาราศรีแหขงอาณาจมักรของพระเจข้าทรีที่จะมาผขานทาง
ตมัวของพระเยซซู พระองคตทรงเปลรีที่ยนแปลงพระกายตขอหนข้าตขอตาพวกเขาโดยเขข้าสซูขสงขาราศรีทรีที่บมัดนรีร
พระองคตทรงมรีในพระกายทรีที่เปห็นขทึรนจากตายแลข้วของพระองคตและจะปรากฏชมัดเจนในยรุคพมันปรี
ดข้วย



มธ 17:3 วริสรุทธริชนสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมทรีที่มรีชพที่อสองคนปรากฏพรข้อมก มับพระองคต 
ดซเถริด โมเสสและเอลนยลำหศ์กป็มลำปรลำกฏแกต่พวกสลำวกเหลต่ลำนนันี้น กลลำลนังเฝผู้ลำสนทนลำกนับพระองคศ์ คนสอง
คนนรีรมรีความสทาคมัญมากๆ โมเสสผซูข้เปห็นคนมอบพระราชบมัญญมัตริ กห็เปห็นผซูข้ทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าเสดห็จ
มาหาบนยอดภซูเขา เอลรียาหตกห็ถซูกรมับขทึรนสวรรคตโดยไมขประสบกมับความตาย (สองคนนรีรอาจเปห็น
พยานสองคนทรีที่ถซูกบรรยายถทึงในวริวรณต 11 ดซูคทาอธริบายตรงนมัรนไดข้) นขาสนใจตรงทรีที่วขาการพบกมัน
ครมัร งนรีร เกริดขทึรนหลมังจากการประกาศไปเมพที่อหกวมันกขอนหนข้านมัรนในมมัทธริว 16:21 ถทึงแมข้วขาขข้อเสนอ
แหขงอาณาจมักรนมัรนโดยพระเยซซูครริสตตแกขชนชาตริอริสราเอลยมังไมขไดข้ถซูกปฏริเสธอยขางเปห็นทางการ แตข
เมพที่อพริจารณาทรุกอยขางแลข้ว มมันกห็เทขากมับวขาพวกเขาไดข้ปฏริเสธขข้อเสนอนรีร เสรียแลข้ว บมัดนรีรพระเยซซูก ทาลมัง
มรุขงหนข้าไปสซูขกางเขนแลข้ว อาณาจมักรนมัรนจะถซูกเลพที่อนออกไปอรีกประมาณ 2,000 ปรีและยรุคครริสตจมักร 
บางทรีพระเยซซูอาจกทาลมังปรทึกษากมับโมเสสและเอลรียาหตถทึงการทรีที่พระปมัญญาอมันไมขรซูข้สริรนสรุดและ
แผนการแหขงพระประสงคตของพระองคตนมัรนไดข้เปลรีที่ยนแปลงไปแลข้วกห็ไดข้ หากทมัรงคซูขคพอพยานทมัรงสอง
นมัรน การรมับใชข้ของพวกเขากขอนการมาถทึงของอาณาจมักรนมัรนกห็จะถซูกเลพที่อนออกไปจนกวขาจะถทึงเวลา
นมัรนทรีที่มมันจะสทาเรห็จตามทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ในวริวรณต 11

มธ 17:4-5 ฝต่ลำยเปโตรทซลพระเยซซดข้วยความหรุนหมันพลมันแลขนและดข้วยความรซูข้เทขาไมข
ถทึงการณตวต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ซถึริ่งพวกขผู้ลำพระองคศ์อยซต่ทนริ่นนริ่กป็ดน ถผู้ลำพระองคศ์ตผู้องพระประสงคศ์ พวกขผู้ลำ
พระองคศ์จะทลลำพลนับพลลำสลำมหลนังทนริ่นนริ่ สลลำหรนับพระองคศ์หลนังหนถึริ่ง สลลำหรนับโมเสสหลนังหนถึริ่ง สลลำหรนับ
เอลนยลำหศ์หลนังหนถึริ่ง" พระเจข้าทรงตอบกลมับทมันทรีโดยตรมัสถทึงความโปรดปรานทรีที่พระองคตทรงมรีตขอ
พระเยซซู นรีที่เปห็นคทาตรมัสเดรียวกมับทรีที่พระบริดาไดข้ตรมัสไวข้ตอนทรีที่พระเยซซูทรงรมับบมัพตริศมา 5 เปโตรทซล
ยนังไมต่ทนันขลำดคลลำ ดซเถริด กป็บนังเกริดมนเมฆสธกใสมลำปกคลธมเขลำไวผู้ แลผู้วดซเถริด มนพระสธรเสนยงออกมลำจลำก
เมฆนนันี้นวต่ลำ "ทต่ลำนผซผู้นนนี้เปป็นบธตรทนริ่รนักของเรลำ เรลำชอบใจทต่ลำนผซผู้นนนี้มลำก จงฟนังทต่ลำนเถริด" นรีที่เทขากมับ
พระเจข้าตรมัสวขา ‘หยรุดพซูดและจงฟมังพระเยซซู’ มมันคลข้ายก มับคทาพซูดในเพลงสดรุดรี “จงนริที่งเสรีย และรซูข้
เถอะวขาเราคพอพระเจข้า” (สดรุดรี 46:10)

เปโตรเทรียบเทขาโมเสสและเอลรียาหตกมับพระเยซซูอยขางรซูข้เทขาไมขถทึงการณตและอยขางโงขเขลา เขา
ไดข้เทรียบเทขามนรุษยตทรีที่ตายไดข้ถทึงแมข้จะถซูกไถขไวข้แลข้วกห็ตามกมับพระบรุตรของพระเจข้า เขาไดข้ใหข้ผซูข้ทรีที่ถซูก



สรข้างมรีคขาเทขากมับพระองคตผซูข้ทรงสรข้าง พระเจข้าจทึงทรงหยรุดความโงขเขลาแบบหรุนหมันพลมันแลขนของ 
เปโตรทมันทรี

มธ 17:6-8 ทมันใดนมัรน สาวกทมัรงสามคนนรีรกห็รซูข้แลข้ววขาพวกเขากทาลมังอยซูขบนทรีที่บรริสรุทธริธ  ฝต่ลำย
พวกสลำวกเมสืริ่อไดผู้ยรินกป็ซบหนผู้ลำกรลำบลงกลนัวยริริ่งนนัก หากจะพซูดโดยใชข้คทาพซูดธรรมดาๆแลข้ว พวกเขา
กห็กลมัวแทบตาย นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสคทาพซูดทรีที่ตรมัสซทราบขอยๆซทึที่งทรงสงวนไวข้สทาหรมับ
ประชาชนของพระองคตเทขานมัรน นมัที่นคพอ “อยขากลมัวเลย” 7 พระเยซซจถึงเสดป็จมลำถซกตผู้องเขลำ แลผู้วตรนัส
วต่ลำ "จงลธกขถึนี้นเถริด อยต่ลำกลนัวเลย" 8 เมสืริ่อเขลำเงยหนผู้ลำดซกป็ไมต่เหป็นผซผู้ใด เหป็นแตต่พระเยซซองคศ์เดนยว ถทึง
แมข้วขาโมเสสและเอลรียาหตเปห็นวริสรุทธริชนทรีที่ขทึรนชพที่อในพระคมัมภรีรตเดริม แตขพวกเขากห็เปห็นเพรียงมนรุษยต 
พระเจข้าทรงตมัรงพระเยซซูเหนพอกวขาพวกเขา แถมเขาทมัรงสองกห็ไมขอยซูขใหข้เหห็นแลข้วดข้วยซทรา

มธ 17:9 นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่วขาพวกสาวกถซูกกทาชมับใหข้เกห็บเรพที่องนรีร ไวข้เปห็นความลมับ ขณะทนริ่
ลงมลำจลำกภซเขลำ พระเยซซตรนัสกลลำชนับเหลต่ลำสลำวกวต่ลำ "นริมริตซถึริ่งพวกทต่ลำนไดผู้เหป็นนนันี้น อยต่ลำบอกเลต่ลำแกต่ผซผู้ใด
จนกวต่ลำบธตรมนธษยศ์จะฟสืนี้นขถึนี้นมลำจลำกควลำมตลำย" ในกรณรีนรีรพวกเขาถซูกกทาชมับใหข้สงบปากไวข้จนกวขา
หลมังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้ว เหตรุผลอาจเกรีที่ยวขข้องกมับความตมัรงใจของพระเยซซูทรีที่จะ
ไมขประกาศขข้อเสนอเรพที่องอาณาจมักรนมัรนอยขางเปห็นทางการกขอนเวลาอมันควร นมัที่นจะเกริดขทึรนเมพที่อ
พระองคตทรงขรีที่ลาเขข้ากรรุงเยรซูซาเลห็มในวมันอาทริตยตกขอนพระองคตทรงสริรนพระชนมต นอกจากนรีร  บมัดนรีร
จรุดสนใจของพระองคตกห็อยซูขทรีที่กางเขนแลข้วดข้วย นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงการสริรนพระชนมตและ
การฟชนี้นคชนพระชนมตของพระองคตซทึที่งจะเกริดขทึรน นรีที่เปห็นครมัร งทรีที่สามทรีที่พระองคตไดข้ตรมัสถทึงเรพที่องนรีร ใน
หนมังสพอมมัทธริว ถทึงแมข้วขาพระองคตไดข้ตรมัสเตพอนลขวงหนข้าเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร ไปหลายครมัร งแลข้ว แตขสขวน
ใหญขมมันกห็ผขานเลยพวกสาวกไปหมด โดยเฉพาะในเวลาทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมต

มธ 17:10-13 เหลต่ลำสลำวกกป็ทซลถลำมพระองคศ์วต่ลำ "เหตธไฉนพวกธรรมลำจลำรยศ์จถึงวต่ลำ เอลนยลำหศ์
จะตผู้องมลำกต่อน" พวกสาวกถามเกรีที่ยวกมับการปรากฏของอาณาจมักรนมัรนวขาททาไมพวกธรรมาจารยต 
(โดยอข้างไปยมังมาลาครี 4:5) ถทึงกลขาววขาเอลรียาหตจะตข้องมากขอน พระเยซซูตรมัสตอบวขา 11 พระเยซซ
ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เอลนยลำหศ์ตผู้องมลำกต่อนจรริง และทลลำใหผู้สริริ่งทนันี้งปวงคสืนสซต่สภลำพเดริม  12 แตต่เรลำบอกแกต่
ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ เอลนยลำหศ์นนันี้นไดผู้มลำแลผู้ว และเขลำหลำรซผู้จนักทต่ลำนไมต่ แตต่เขลำใครต่ทลลำแกต่ทต่ลำนอยต่ลำงไร เขลำ



กป็ไดผู้กระทลลำแลผู้ว สต่วนบธตรมนธษยศ์จะตผู้องทนทธกขศ์จลำกเขลำเชต่นเดนยวกนัน" อยขางไรกห็ตามเอลรียาหตกห็ไดข้
มาแลข้วในตมัวตนของยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมา

ถทึงแมข้วขายอหตนไมขใชขเอลรียาหตทรีที่มารมับสภาพมนรุษยต แตขเขากห็มาโดยฤทธริธ เดชและการรมับใชข้
ของเอลรียาหต แนขนอนทรีที่ยอหตนไดข้ถซูกประหารชรีวริตเพราะเหตรุความชอบธรรม พระเยซซูกห็จะทรง
ประสบกมับชะตากรรมเดรียวกมัน อรีกครมัร งทรีที่มรีการสพที่อเคข้าลางของความทรุกขตทรมานของพระองคตและ
การดซูถซูกเหยรียดหยามพระองคต 13 แลผู้วเหลต่ลำสลำวกจถึงเขผู้ลำใจวต่ลำพระองคศ์ไดผู้ตรนัสแกต่เขลำเลป็งถถึงยอหศ์นผซผู้
ใหผู้รนับบนัพตริศมลำ ในทรีที่สรุดพวกเขากห็เขข้าใจจนไดข้

มธ 17:14-18 เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูและพวกสาวกไดข้เดรินมรุขงหนข้าไปทางใตข้กลมับไปยมัง
ตอนบนของแควข้นกาลริลรี คราวนรีรมมัทธริวเปลรีที่ยนไปเลขาเรพที่องชายคนหนทึที่งทรีที่ลซูกชายของเขาถซูกผรีททารข้าย 
ครนันี้นพระเยซซกนับเหลต่ลำสลำวกมลำถถึงฝซงชนแลผู้ว มนชลำยคนหนถึริ่งมลำหลำพระองคศ์คธกเขต่ลำลงตต่อพระองคศ์ 
และทซลวต่ลำ 15 "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ขอทรงพระเมตตลำแกต่บธตรชลำยของขผู้ลำพระองคศ์ ดผู้วยวต่ลำเขลำเปป็นคน
บผู้ลำ มนควลำมทธกขศ์เวทนลำมลำก เพรลำะเคยตกไฟตกนลนี้ลำบต่อยๆ 16 ขผู้ลำพระองคศ์ไดผู้พลำเขลำมลำหลำพวกสลำวก
ของพระองคศ์ แตต่พวกสลำวกนนันี้นรนักษลำเขลำใหผู้หลำยไมต่ไดผู้"

คทาทรีที่แปลวขา คนบผู้ลำ (เซะเลนทอาซอไม) มาจากแนวคริดเรพที่อง ‘การถซูกททาลายดข้วยแสงจมันทรต’
(moonstruck) ในสมมัยโบราณ คนเชพที่อกมันวขา ระดมับของสริที่งทรีที่เรรียกกมันวขาโรคลมบข้าหมซูในปมัจจรุบมันจะ
เปห็นไปตามระยะตขางๆของดวงจมันทรต พวกสาวกไดข้พยายามทรีที่จะรมักษาชายคนนรีรแลข้ว แตขกห็รมักษาไมข
หาย ดมังนมัรน พขอทรีที่ใจแตกสลายคนนรีรจทึงนทาลซูกชายของตนมาหาพระเยซซู 17 พระเยซซตรนัสตอบวต่ลำ
"โอ คนในยธคทนริ่ขลำดควลำมเชสืริ่อและมนทริฐริชนัริ่ว เรลำจะตผู้องอยซต่กนับทต่ลำนทนันี้งหลลำยนลำนเทต่ลำใด เรลำจะตผู้อง
อดทนเพรลำะทต่ลำนไปถถึงไหน จงพลำเดป็กนนันี้นมลำหลำเรลำทนริ่นนริ่เถริด" 18 พระเยซซจถึงตรนัสสลลำทนับผนนนันี้น มนันกป็
ออกจลำกเขลำ เดป็กกป็หลำยเปป็นปกตริตนันี้งแตต่เวลลำนนันี้นเอง การทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึง “คนในยรุคทรีที่ขาดความเชพที่อ
และมรีทริฐริชมั ที่ว” อาจหมายถทึงความอริดหนาระอาใจของพระองคตทรีที่มรีตขอการขาดความเชพที่อของพวก
สาวก พระองคตทรงเหนพที่อยเตห็มทรีก มับการขาดฤทธริธ เดชฝขายวริญญาณของพวกเขา

ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขาพระเยซซู “ทรงตรมัสสทาทมับผรีนมัรน” และมมันกห็ออกไปจากเขา พระเยซซูไมข
เพรียงรมักษาเดห็กชายคนนรีรทรีที่เดพอดรข้อนโดยการขมับผรีออกเทขานมัรน แตขเราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวขาความ



เจห็บปขวยนรีรกห็สอดคลข้องกมับความผริดปกตริทางจริตในปมัจจรุบมันดข้วย นรีที่สพที่อใหข้เหห็นวขา บางสริที่งทรีที่ถซูกวรินริจฉมัย
วขาเปห็นความผริดปกตริทางจริตนมัรนจรริงๆแลข้วอาจมรีทรีที่มาจากผรีปรีศาจกห็ไดข้

นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงรมักษาใหข้เพราะความเชพที่อของพขอทรีที่มรีใจปวดรข้าวคนนรีร  เชขนเดรียว
กมับในการอมัศจรรยตตขางๆของพระเยซซูทรีที่เปห็นการรมักษาโรค กรุญแจสทาคมัญกห็คพอ ความเชพที่อในสขวนของ
คนทรีที่เจห็บปขวยหรพอไมขกห็คนทรีที่ใกลข้ชริดเขา

มธ 17:19-20 ภลำยหลนังเหลต่ลำสลำวกมลำหลำพระเยซซเปป็นสต่วนตนัวทซลถลำมวต่ลำ "เหตธไฉนพวกขผู้ลำ
พระองคศ์ขนับผนนนันี้นออกไมต่ไดผู้" 20 พระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เพรลำะเหตธพวกทต่ลำนไมต่มนควลำมเชสืริ่อ 
ดผู้วยเรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ถผู้ลำทต่ลำนมนควลำมเชสืริ่อเทต่ลำเมลป็ดพนันธธศ์ผนักกลำดเมลป็ดหนถึริ่ง ทต่ลำน
จะสนัริ่งภซเขลำนนนี้วต่ลำ `จงเลสืริ่อนจลำกทนริ่นนริ่ไปทนริ่โนต่น' มนันกป็จะเลสืริ่อน และไมต่มนสริริ่งใดทนริ่เปป็นไปไมต่ไดผู้สลลำหรนับทต่ลำน
เลย

องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงถพอโอกาสนรีรสอนความจรริงทรีที่สทาคมัญยริที่งกวขา เหตรุผลทรีที่พวก
สาวกไรข้ความสามารถกห็คพอ การทรีที่พวกเขาขาดความเชพที่อ พระองคตบรรยายตขอไปวขา หากพวกเขามรี
ความเชพที่อเลห็กเทขาเมลห็ดพมันธรุตผมักกาด พวกเขาจะททาอะไรกห็ไดข้ทมัรงนมัรน สริที่งทรีที่ททาใหข้ภซูเขาเลพที่อนไดข้นมัรน
ไมขใชขความเชพที่อ แตขเปห็นพระเจข้าตขางหากทรีที่ทรงเลพที่อนภซูเขา อยขางไรกห็ตามพระเจข้าจะทรงกระททากริจกห็
ตขอเมพที่อเราวางใจพระองคต เมพที่อมรีพระเจข้าเขข้ามา กห็ไมขมรีอะไรทรีที่เปห็นไปไมขไดข้ (ลองนทึกถทึงการขข้าม
ทะเลแดง ดาวริดฆขาโกลริอมัท การฆขาทหารซรีเรรีย 185,000 คน หรพอเอลรีชาทรีที่โดธาน)

มธ 17:21 แตต่ผนชนริดนนนี้จะไมต่ยอมออก เวผู้นไวผู้โดยกลำรอธริษฐลำนและกลำรอดอลำหลำร" 
การอธริษฐานคพอ การแสดงความเชพที่อออกมา การอดอาหารคพอวริธรีหนทึที่งของการถขอมตมัวเองฝขาย
วริญญาณและพรุขงความสนใจไปทรีที่เรพที่องทรีที่อยซู ขตรงหนข้า มมันเปห็นวริธรีหนทึที่งในการแสดงออกถทึงการกลมับ
ใจใหมขและความปวดรข้าว ดมังนมัรน มมันจทึงเปห็นวริธรีหนทึที่งในการแสดงใหข้พระเจข้าเหห็นวขาเราเอาจรริงใน
คทาอธริษฐานของเรา การอดอาหารรขวมกมับการอธริษฐานกห็เพริที่มและขยายขนาดความเชพที่อทรีที่แฝงอยซู ขใน
คทาอธริษฐานนมัรนๆ เมพที่อเรายอมวางใจพระองคตสทาหรมับวริกฤตริหรพอความจทาเปห็นทรีที่อยซู ขตรงหนข้าและเพริที่ม
ขนาดความเชพที่อทรีที่แฝงอยซูขในคทาอธริษฐานโดยการอดอาหารอยขางแทข้จรริง พระเจข้ากห็จะทรงกระททากริจ 
และสทาหรมับพระเจข้าแลข้วไมขมรีสริที่งใดทรีที่เปห็นไปไมขไดข้เลย



มมันขมัดแยข้งกมันเองตรงทรีที่วขาสทาเนาตข้นฉบมับทรีที่ใชข้แปลพระคมัมภรีรตเวอรตชมั ที่นใหมขๆสขวนใหญขกห็ตมัด
ขข้อนรีรออก (แนขนอนทรีที่ขข้อนรีร เปห็นสขวนหนทึที่งของตข้นฉบมับทรีที่ถซูกรมับมา คพอ Received Text ซทึที่งเปห็นพระ
วจนะของพระเจข้าทรีที่ถซูกเกห็บรมักษาไวข้) กรุญแจทรีที่ไขสซูขฤทธริธ เดชอมันยริที่งใหญขกมับพระเจข้าคพอ ความเชพที่อซทึที่ง
ถซูกสขงตขอไปถทึงสวรรคตโดยคทาอธริษฐานทรีที่รข้อนรนและถซูกรมับรองโดยการอดอาหาร พวกผซูข้
สนมับสนรุน critical text อข้างวขา ไมขมรีความจรริงทรีที่ยริที่งใหญขประการใดถซูกลดทอนโดยพระคมัมภรีรต
เวอรตชมั ที่นตขางๆทรีที่ถซูกตมัดทอนของพวกเขา แตขนรีที่กห็เปห็นความจรริงทรีที่ลทึกซทึร งประการหนทึที่งทรีที่พวกเขาตมัด
ออก

มธ 17:22-23 นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้ากมับพวกสาวกถทึงสริที่งทรีที่จะเกริดขทึรนตขอไป
ครนันี้นพระองคศ์กนับเหลต่ลำสลำวกอลำศนัยอยซต่ในแควผู้นกลำลริลน พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "บธตรมนธษยศ์จะตผู้อง
ถซกทรยศใหผู้อยซต่ในเงสืนี้อมมสือของคนทนันี้งหลลำย 23 และเขลำทนันี้งหลลำยจะประหลำรชนวริตทต่ลำนเสนย ในวนันทนริ่
สลำมทต่ลำนจะกลนับฟสืนี้นขถึนี้นมลำใหมต่" พวกสลำวกกป็พลำกนันเปป็นทธกขศ์ยริริ่งนนัก

นรีที่เปห็นครมัร งแรกทรีที่มรีการกลขาวถทึงการเดรินทางกลมับไปยมังแควข้นกาลริลรีจากเมพองซรีซารรียาฟรีลริปปรี
และภซูเขาจทาแลงพระกาย เหห็นไดข้ชมัดวขากางเขนรอคอยพระเยซซูอยซูข พระองคตตรมัสลขวงหนข้ากมับพวก
สาวกถทึงสริที่งทรีที่จะเกริดขทึรน การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตกห็ถซูกกลขาวถทึงลขวงหนข้าอยขางชมัดเจน (นรีที่
เปห็นครมัร งทรีที่สรีที่แลข้วทรีที่มรีการพซูดถทึงเรพที่องนรีร ในกริตตริครุณของมมัทธริว) บมัดนรีรพระเยซซูก ทาลมังมรุขงหนข้าไปสซูข
กางเขน นรีที่เปห็นครมัร งแรกทรีที่พวกสาวกดซูเหมพอนจะไดข้ยรินเสรียงฟข้ารข้องแตขไกลซทึที่งเตพอนวขากทาลมังจะเกริด
อะไรขทึรน กระนมัรนอรีกไมขนานพวกเขากห็จะลพมสริที่งทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของพวกเขาไดข้ตรมัสลขวงหนข้า
กมับพวกเขาไปแลข้ว

มธ 17:24-27 พอกลมับมาทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม เปโตรกห็เจอกมับพวกคนเกห็บคขาบทารรุงพระ
วริหารทรีที่อยากรซูข้วขาททาไมพระเยซซูถทึงไมขเสรียคขาบทารรุงพระวริหาร เมสืริ่อพระองคศ์กนับเหลต่ลำสลำวกมลำถถึงเมสือง
คลำเปอรนลำอธมแลผู้ว พวกคนเกป็บคต่ลำบลลำรธงพระวริหลำรมลำหลำเปโตรถลำมวต่ลำ "อลำจลำรยศ์ของทต่ลำนไมต่เสนยคต่ลำ
บลลำรธงพระวริหลำรหรสือ”

ในเมพองคาเปอรนาอรุมมรีสทานมักงานประจทาแควข้นของกรมสรรพากรของโรมตมัรงอยซูข อยขางไร
กห็ตาม เหห็นไดข้ชมัดวขาเหตรุการณตทรีที่เกริดขทึรนตรงนรีร ไมขไดข้เกรีที่ยวขข้องกมับภาษรีของโรม ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขา เงริน



คข่าบนารคุง (นมัที่นคพอ ภาษรี) ทรีที่วขานรีร เปห็นแบบสมมัครใจกห็ตมัดเรพที่องภาษรีของโรมออกไป เพราะภาษรีของโรม
เปห็นแบบภาคบมังคมับ ดมังนมัรน นรีที่จทึงเปห็นเงรินคขาบทารรุงพระวริหารทรีที่ชายยริวทรุกคนทรีที่อายรุยรีที่สริบปรีขทึรนไปเสรีย
ไดข้ในทรุกเดพอนมรีนาคม (เดพอนอาดารต) พวกโรมไมขไดข้เรรียกเกห็บเงรินคขาบทารรุงพระวริหาร แตขเปห็นพวก
ยริวทรีที่เรรียกเกห็บเพพที่อไวข้ใชข้เปห็นคขาบทารรุงรมักษาพระวริหาร มมันเปห็นสริที่งทรีที่เหมาะสมทรีที่ชายยริวพทึงกระททา ถทึง
แมข้วขาพระราชบมัญญมัตริไมขไดข้บมังคมับใหข้กระททากห็ตาม

เพราะเหตรุทรีที่พระเยซซูเสดห็จออกไปนอกแควข้นกาลริลรีมาหลายเดพอนแลข้ว มมันจทึงเลย
กทาหนดการเสรียคขาบทารรุงพระวริหารของพระองคตไปแลข้ว พวกเจข้าหนข้าทรีที่เกห็บเงรินคขาบทารรุงจทึงเรรียกตมัว
เปโตรไปครุยตขางหากและถามเขาวขาททาไมพระเยซซูถทึงยมังไมขเสรียคขาบทารรุงพระวริหารของพระองคต 
หากพระองคตทรงเปห็นอาจารยตสอนศาสนาผซูข้ยริ ที่งใหญข ททาไมพระองคตถทึงไมขทรงททาตมัวเปห็นแบบอยขาง
และเสรียเงรินคขาบทารรุงพระวริหารเปห็นเงรินครทึที่งเชเขลตามทรีที่มรีก ทาหนดไวข้

เปโตรจทึงตอบกลมับไปวขา 25 เปโตรตอบวต่ลำ "เสนย" ปกตริแลข้วพระเยซซูกห็ทรงเสรียเงรินคขาบทารรุง
พระวริหารเปห็นปกตริ อยขางไรกห็ตาม ดข้วยความทรงสมัพพมัญญซูของพระองคต พระเยซซูกห็ทรงทราบเกรีที่ยว
กมับการครุยกมันครมัร งนรีร  ดมังนมัรน เมสืริ่อเปโตรเขผู้ลำไปในเรสือน พระเยซซทรงกนันเขลำไวผู้ แลผู้วตรนัสวต่ลำ "ซนโมน
เออ๋ย ทต่ลำนคริดเหป็นอยต่ลำงไร กษนัตรริยศ์ของแผต่นดรินโลกเคยเกป็บสต่วยและภลำษนจลำกผซผู้ใด จลำกโอรสของ
พระองคศ์เองหรสือจลำกผซผู้อสืริ่น" 26 เปโตรทซลตอบพระองคศ์วต่ลำ "เกป็บจลำกผซผู้อสืริ่น" พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำ
วต่ลำ "ถผู้ลำเชต่นนนันี้นโอรสกป็ไมต่ตผู้องเสนย

คทาทรีที่แปลวขา กนัน (พรอฟธาโน) มรีความหมายวขา ‘มากขอน’, ‘นทาหนข้า’ หรพอ ‘ตมัรงตาคอย’ พอ
เขข้าไปในเรพอนของพวกเขา พระเยซซูซทึที่งทรงทราบอยซู ขแลข้ววขาเปโตรจะถาม พระองคตจทึงทรงชริงถาม
ขทึรนกขอน พระองคตทรงถามคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบวขา “กษมัตรริยตของแผขนดรินโลกเคยเกห็บภาษรี
และสขวยจากผซูข้ใด จากโอรสของพระองคตเองหรพอจากผซูข้อพที่น” คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว พวก
กษมัตรริยตในสมมัยนมัรนไมขไดข้เรรียกเกห็บภาษรีจากโอรสของพวกเขาเอง แตขจากคนเหลขานมัรนทรีที่พขายแพข้ตขอ
พวกเขา เปโตรตอบถซูก พระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหห็นวขา บรรดาโอรสกษมัตรริยตไมขตข้องเสรียภาษรี ซทึที่งสพที่อวขา
พระเจข้าแหขงพระวริหารจรริงๆแลข้วกห็คพอ พระบริดาของพระองคต



พระเยซซูจทึงทรงสมัที่งวขา 27 แตต่เพสืริ่อมริใหผู้เรลำทนันี้งหลลำยทลลำใหผู้เขลำสะดธด ทต่ลำนจงไปตกเบป็ดทนริ่ทะเล 
เมสืริ่อไดผู้ปลลำตนัวแรกขถึนี้นมลำกป็ใหผู้เปริดปลำกมนัน แลผู้วจะพบเงรินแผต่นหนถึริ่ง จงเอลำเงรินนนันี้นไปจต่ลำยใหผู้แกต่เขลำ
สลลำหรนับเรลำกนับทต่ลำนเถริด" ในสริที่งทรีที่เปห็นการอมัศจรรยตหนทึที่งอยขางเหห็นไดข้ชมัด พระเยซซูทรงสมัที่งเปโตรใหข้
ไปหาเงรินในปากปลาตมัวหนทึที่ง พระเยซซูจทึงทรงเสรียเงรินคขาบทารรุงเพพที่อทรีที่จะไมขททาใหข้คนเหลขานมัรนสะดรุด

ภาษรีเปห็นสริที่งทรีที่เปห็นภาระเสมอ กระนมัรนเพพที่อทรีที่จะหลรีกเลรีที่ยงการททาใหข้การรมับใชข้ของพระองคต
ตข้องสะดรุดโดยไมขจทาเปห็น พระเยซซูจทึงทรงเสรียเงรินคขาบทารรุงพระวริหารผขานทางการอมัศจรรยตทรีที่หาใด
เหมพอน จากปากปลาตมัวนมัรนมรีเงรินทรีที่พอดรีกมับคขาบทารรุงพระวริหารของทมัรงคซูข ตามทรีที่โรม 13 ไดข้กลขาวไวข้ 
ประชากรของพระเจข้าตข้องเสรียภาษรีของตน ถทึงแมข้วขามมันเปห็นเงรินจทานวนเยอะกห็ตาม นรีที่ยมังเปห็นบท
เรรียนในเรพที่องทรีที่วขาพระเจข้าทรงจมัดเตรรียมสทาหรมับความจทาเปห็นตขางๆของประชาชนของพระองคตดข้วย
เมพที่อพวกเขาวางใจพระองคต

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 18: มทการพถูดถซงสทที่เรชที่องในบทนทนี้ (1) การประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่

เดป็กๆ (2) การคลทที่คลายความขมัดแยม้งระหวข่างพทที่นม้องกมันเอง (3) ฤทธริธเดชของการอธริษฐาน (4) และ
หลมักการเรชที่องการยกโทษใหม้

มธ 18:1 นทราเสรียงของบทนรีรกห็ถซูกกทาหนดแลข้วเมพที่อพวกสาวกของพระเยซซูถามวขาใคร
จะเปห็นผซูข้ทรีที่ยริที่งใหญขทรีที่สรุดในอาณาจมักรนมัรน ในเวลลำนนันี้นเหลต่ลำสลำวกมลำเฝผู้ลำพระเยซซทซลวต่ลำ "ใครเปป็นใหญต่
ทนริ่สธดในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์" เราเหห็นชมัดเจนถทึงความไมขเปห็นผซูข้ใหญขของจรุดสนใจของพวกเขา 
เนพรอหนมังจะคริดในเรพที่องของการยกตมัวเองเปห็นใหญข พระวริหารกห็ทรงคริดในเรพที่องของความชอบธรรม
และการชขวยเหลพอผซูข้อพที่น แตขเราตข้องยอมรมับวขาพวกสาวกเชพที่อวขาพระเยซซูทรงเปห็นพระเมสสริยาหต-
กษมัตรริยตทรีที่จะทรงสถาปนาอาณาจมักรยริวทรีที่พวกเขารอมานานขทึรนใหมข พวกเราทรุกวมันนรีรกห็คริดถทึงมมันใน
แงขของยรุคพมันปรี พวกเขาอยากรซูข้วขาใครจะเปห็นใหญขทรีที่สรุดในอาณาจมักรนมัรน

มธ 18:2-3 คทาตอบของพระเยซซูกห็บอกอะไรเราหลายอยขาง พระเยซซจถึงทรงเรนยกเดป็ก
เลป็กๆคนหนถึริ่งมลำใหผู้อยซต่ทต่ลำมกลลำงเขลำ 3 แลผู้วตรนัสวต่ลำ "เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ถผู้ลำพวก
ทต่ลำนไมต่กลนับใจเปป็นเหมสือนเดป็กเลป็กๆ ทต่ลำนจะเขผู้ลำในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ไมต่ไดผู้เลย เพพที่อใหข้พวกเขา



เหห็นบทเรรียนนรีรชมัดเจน พระองคตทรงเรรียกเดห็กเลห็กๆคนหนทึที่งใหข้มาอยซู ขทขามกลางพวกเขา ในสาย
พระเนตรของพระเจข้าแลข้ว ความถขอมใจเปห็นครุณธรรมหนทึที่งและความเยขอหยริที่งกห็เปห็นเรพที่องเนพรอหนมัง
เสมอ

คทาทรีที่แปลวขา กลนับใจ (สตเระโฟ) ในบรริบทนรีรกห็มรีความหมายวขา การเปลรีที่ยนความคริด หรพอ 
การกลมับใจเสรียใหมข นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา หากพวกทขานไมขยอมเปลรีที่ยนและกลายเปห็นเหมพอน
เดห็กเลห็กๆ พวกทขานกห็จะไมขไดข้อยซูขในอาณาจมักรนมัรนดข้วยซทรา เดห็กเลห็กๆนมัรนกห็มรีความถขอมใจอยซูขภายใน 
พวกเขาไมขคริดถพอตมัวและไมขเสแสรข้ง พระเยซซูไมขนขาจะกทาลมังเตพอนพวกสาวกกวขาพวกเขาไมขรอด 
แตขพระองคตทรงถพอโอกาสนรีร เพพที่อสอนบทเรรียนหนทึที่งเกรีที่ยวกมับครุณคขาของความถขอมใจฝขายวริญญาณ
ทรีที่แทข้จรริง

มธ 18:4-5 พระเจข้าทรงชอบทขาทรีทรีที่ถขอมใจ เหตธฉะนนันี้น ถผู้ลำผซผู้ใดจะถต่อมจริตใจลงเหมสือน
เดป็กเลป็กคนนนนี้ ผซผู้นนันี้นจะเปป็นใหญต่ทนริ่สธดในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ ในอาณาจมักรทรีที่จะมานมัรน พวกผซูข้นทา
ทางศาสนาทรีที่มรีอทานาจและชพที่อเสรียงไมขนขาจะไดข้รมับตทาแหนขงสซูงๆ แตขคนเหลขานมัรนทรีที่ในชรีวริตนรีร ไดข้รมับ
ใชข้อยขางสมัตยตซพที่อในตทาแหนขงทรีที่ตทที่าตข้อย เชขน พวกมริชชมันนารรีไปจนถทึงพวกคนทรีที่ถซูกลพม พวกศริษยาภริ
บาลทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าในเมพองเลห็กๆ และผซูข้คนทรีที่สมัตยตซพที่อและถขอมใจในครริสตจมักร จะ
เปห็นใหญขในวมันนมัรน นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงใชข้เดห็กนข้อยคนนรีรทรีที่นมัที่งบนเขขาพระองคตเปห็นบทเรรียน
ทรีที่สอนเรพที่องความไรข้เดรียงสาและความถขอมใจ นอกจากนรีร  5 ถผู้ลำผซผู้ใดจะรนับเดป็กเลป็กเชต่นนนนี้คนหนถึริ่งใน
นลำมของเรลำ ผซผู้นนันี้นกป็รนับเรลำ การรมับเดห็กเลห็กๆเพพที่อนทาวริญญาณพวกเขาดข้วยขขาวประเสรริฐเปห็นสริที่งทรีที่
เทรียบเทขาไดข้กมับการรมับพระครริสตตเองเลยทรีเดรียว

มธ 18:6 การททาใหข้ผซูข้เลห็กนข้อยคนหนทึที่งทรีที่เชพที่อตข้องสะดรุดฝขายวริญญาณกห็เปห็นเรพที่องทรีที่รข้าย
แรง แตต่ผซผู้ใดจะทลลำผซผู้เลป็กนผู้อยเหลต่ลำนนนี้คนหนถึริ่งทนริ่เชสืริ่อในเรลำใหผู้หลงผริด ถผู้ลำเอลำหรินโมต่กผู้อนใหญต่ผ ซกคอผซผู้
นนันี้นถต่วงเสนยทนริ่ทะเลลถึกกป็ดนกวต่ลำ อาจเปห็นไดข้วขาผถูม้เลป็กนม้อยเหลข่านทนี้ทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงคพอ เดห็กเลห็กๆ ซทึที่งเปริด
ใจตข้อนรมับสริที่งตขางๆของพระเจข้า ในทางกลมับกมัน พระองคตอาจกทาลมังตรมัสถทึงผถูม้เลป็กนม้อยเหลข่านทนี้ทรีที่ยมัง
เดห็กอยซูขในองคตพระผซูข้เปห็นเจข้ากห็ไดข้ อาจเปห็นไดข้วขาพระองคตทรงหมายถทึงทมัรงสองอยขาง ไมขวขาจะในกรณรี
ใด พระองคตกห็ทรงบรรยายวขาคนเหลขานมัรนเชพที่อในพระองคต ไมขวขาจะยมังไง พระเยซซูกห็ทรงใหข้คทาเตพอน



ทรีที่จรริงจมังแกขคนเหลขานมัรนทรีที่ดข้วยความสะเพรขาหรพอความไมขมมั ที่นคงกลายเปห็นหรินสะดรุดแกขบรรดาผซูข้ทรีที่
ยมังเปห็นเดห็ก

การททาใหข้เดห็กคนหนทึที่งตข้องสะดรุดในเรพที่องตขางๆของพระเจข้าเพราะเหตรุความไมขมมั ที่นคงหรพอ
ความหนข้าซพที่อใจคดกห็เปห็นการกระททาผริดทรีที่รรุนแรงตขอเบพรองพระพมักตรตพระเจข้า ในแบบเดรียวกมัน การ
ททาใหข้ทารกในพระครริสตตสมักคนตข้องสะดรุดหรพอขมับไลขเขาไปโดยการททาตามเนพรอหนมัง ความหนข้า
ซพที่อใจคด ความไมขมมั ที่นคง หรพอความบาปใดๆกห็เปห็นการททาผริดทรีที่พระเจข้าจะไมขทรงถพอวขาเปห็นเรพที่อง
เลห็กๆ พระเยซซูทรงเปรรียบวขาการเอาหรินโมขผซูกรอบคอคนเชขนนมัรนและโยนเขาลงไปในทะเลกห็ดรีกวขา
ตข้องเผชริญหนข้ากมับพระเจข้าดข้วยความบาปดมังกลขาว

หรินโมขปกตริแลข้วกห็เปห็นหรินลมักษณะกลมแบนมรีนทร าหนมักมากโดยหนมักประมาณหนทึที่งรข้อย
ปอนดต วลรีทรีที่แปลวขาหรินโมต่ (มถูลอส ออนริคอส) มรีความหมายตรงตมัววขา หรินโมขของลาตมัวหนทึที่ง เพราะ
วขาหรินกข้อนบนของเครพที่องโมขแฝดนมัรนมรีนทร าหนมักมากพอทรีที่ตข้องใชข้ลาตมัวหนทึที่งถทึงจะหมรุนมมันไดข้ อรีก
ครมัร งทรีที่ประเดห็นสทาคมัญกห็คพอ การพริพากษาทรีที่จะเกริดขทึรนแนขนอนกมับคนทรีที่ผลมักไสคนทมัรงหลายทรีที่ยมังอขอน
อยซูขในเรพที่องฝขายวริญญาณ พระเจข้าจะทรงจมัดการกมับคนเชขนนมัรนอยขางรรุนแรง

มธ 18:7-9 ในบรริบทเดรียวกมันนรีร  พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา วริบนัตริแกต่โลกนนนี้ดผู้วยเหตธใหผู้หลง
ผริด ถถึงจลลำเปป็นตผู้องมนเหตธใหผู้หลงผริด แตต่วริบนัตริแกต่ผซผู้ทนริ่กต่อเหตธใหผู้เกริดควลำมหลงผริดนนันี้น

คทาทรีที่แปลวขา เหตธใหผู้หลงผริด คพอ สะคมันดาลอน เหตรุใหข้สะดรุดนมัรนเปห็นสริที่งทรีที่ททาลายครริสเตรียน
ใหมข พระเยซซูจทึงทรงประกาศวริบมัตริแกขคนเหลขานมัรนทรีที่ปลขอยใหข้ตมัวเองเปห็นเหตรุใหข้ครริสเตรียนใหมขๆ
ตข้องสะดรุด การททาสริที่งผริดซทึที่งททาใหข้คนอพที่นสะดรุดยขอมเกริดขทึรนในโลกนรีรอยซูขแลข้ว และพระเยซซูกห็ทรง
ประณามการกระททาผริดดมังกลขาวดข้วย อยขางไรกห็ตาม พระองคตทรงเนข้นเรพที่อง “ผซูข้ทรีที่กขอเหตรุใหข้เกริด
ความหลงผริดนมัรน” นรีที่ททาใหข้เรานทึกถทึงการททาผริดตขอคนเหลขานมัรนทรีที่ยมังเดห็กและอขอนอยซูขฝขายวริญญาณ มรี
เหตรุใหข้สะดรุดในโลกมากพออยซูขแลข้ว แตขวริบมัตริจงมรีแกขคนทรีที่ททาใหข้ผซูข้อพที่นสะดรุด โดยเฉพาะหากเขาเปห็น
ครริสเตรียนทรีที่ททาตามเนพรอหนมังและกลมับไปททาบาปอรีก

พระองคตตรมัสตขอไปวขา 8 ดผู้วยเหตธนนนี้ถผู้ลำมสือหรสือเทผู้ลำของทต่ลำนทลลำใหผู้ทต่ลำนหลงผริด จงตนัดออก
และโยนมนันทรินี้งเสนยจลำกทต่ลำน ซถึริ่งทต่ลำนจะเขผู้ลำสซต่ชนวริตดผู้วยมสือและเทผู้ลำดผู้วนยนังดนกวต่ลำมนสองมสือสองเทผู้ลำ 



และตผู้องถซกทรินี้งในไฟซถึริ่งไหมผู้อยซต่เปป็นนริตยศ์ 9 ถผู้ลำตลำของทต่ลำนทลลำใหผู้ทต่ลำนหลงผริด จงควนักออกและโยน
มนันทรินี้งเสนยจลำกทต่ลำน ซถึริ่งทต่ลำนจะเขผู้ลำสซต่ชนวริตดผู้วยตลำขผู้ลำงเดนยวยนังดนกวต่ลำมนสองตลำและตผู้องถ ซกทรินี้งไปในไฟ
นรก

นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา การมรีชรีวริตแบบเปห็นคนแขนดข้วนขาดข้วนกห็ยมังดรีกวขาการเผชริญกมับ
การพริพากษาของพระเจข้าในนรกโดยทรีที่ยมังมรีรขางกายสมบซูรณตซทึที่งมอบไวข้แกขความบาป อรีกครมัร งทรีที่
บรริบทโดยรวมกห็คพอเรพที่องการททาใหข้คนเหลขานมัรนทรีที่ยมังเดห็กในเรพที่องฝขายวริญญาณตข้องสะดรุด เหห็นไดข้ชมัด
วขามมันเปห็นเรพที่องทรีที่รข้ายแรงมากๆ คทาวขา ดม้วยเหตคุนทนี้ ยขอมเชพที่อมโยงไปยมังบรริบทกขอนหนข้าทรีที่อยซูขตริดกมัน นรีที่
อาจไมขไดข้หมายถทึงพวกครริสเตรียนแตขปากซทึที่งททาตามเนพรอหนมังเทขานมัรน แตขหมายถทึงชาวโลกโดยรวม
และความพยายามของพวกเขาทรีที่จะบดขยรีรประชากรของพระเจข้าดข้วย

ทรีที่นขาสนใจกห็คพอการใสขคทาวขา “ไฟซทึที่งไหมข้อยซูขเปห็นนริตยต” ในขข้อ 8 และ “ไฟนรก” ในขข้อ 9 คทา
กรรีกทรีที่แปลวขา นรก (เกะเฮป็นนา) เปห็นคทาทรีที่นขาสนใจ มมันมาจากคทาฮรีบรซู ฮรินโนม ทมัรงสองคทาหมายถทึง
หรุบเขาชมันทรีที่ตมัรงอยซูขบนขอบดข้านตะวมันตกและดข้านใตข้ของกรรุงเยรซูซาเลห็ม ในสมมัยโบราณก ทาแพง
เมพองเยรซูซาเลห็มกห็ตมัรงตระหงขานอยซูขบนสมันเขาเหนพอหรุบเขาดมังกลขาว เปห็นเวลาหลายรข้อยปรีหรุบเขาเกะ
เฮห็นนา (หรพอฮรินโนม) คพอ ทรีที่ทริรงขยะของกรรุงนรีร  เพราะการตริดไฟขทึรนเองหรุบเขานรีรจทึงเปห็นสถานทรีทๆี่ ไฟ
ไมขเคยดมับ มมันจทึงกลายมาเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่แสดงถทึงความจรริงฝขายวริญญาณทรีที่ใหญขกวขาคพอ เรพที่องนรก 
ซทึที่งจะเปห็นสถานทรีที่ๆไฟไหมข้อยซูขเปห็นนริตยตเชขนกมัน ดซูคทาอธริบายสทาหรมับมมัทธริว 5:22 เพริที่มเตริมไดข้

ประเดห็นสทาคมัญทรีที่พระเยซซูทรงตข้องการสพที่อตรงนรีรกห็คพอวขา ความบาปทมั ที่วๆไปและความบาป
ในเรพที่องการททาใหข้ครริสเตรียนใหมขๆตข้องสะดรุดเปห็นเรพที่องรข้ายแรง เดห็กผซูข้ชายทรีที่พระเยซซูทรงใชข้เปห็นบท
เรรียนสอนกห็ยมังนมัที่งอยซูขบนหมัวเขขาของพระเยซซู การสรข้างความเสรียหายตขอชรีวริตนข้อยๆเชขนนมัรนในเรพที่อง
ฝขายวริญญาณ (หรพอคนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นทารกในพระครริสตต) กห็จะถซูกพระเจข้าจมัดการอยขางรรุนแรง นรีที่นขา
จะยริที่งเปห็นเชขนนมัรนในชขวงยรุคพมันปรี

มธ 18:10 พระเยซซูจทึงทรงสรรุปคทาเตพอนในเรพที่องการไมขททาใหข้ผซูข้เชพที่ออายรุนข้อยหรพอผซูข้ทรีที่ยมัง
อขอนในความเชพที่อตข้องสะดรุด จงระวนังใหผู้ดน อยต่ลำดซหมริริ่นผซผู้เลป็กนผู้อยเหลต่ลำนนนี้สนักคนหนถึริ่ง ดผู้วยเรลำกลต่ลำวแกต่
ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ บนสวรรคศ์ทซตสวรรคศ์ประจลลำของเขลำเฝผู้ลำอยซต่เสมอตต่อพระพนักตรศ์พระบริดลำของเรลำ



ผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ ทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีรคพอ แนวคริดเรพที่องทซูตสวรรคตผซูข้พริทมักษต ในสวรรคตทซูตสวรรคตผซูข้
พริทมักษตของเดห็กเลห็กๆและผซูข้ทรีที่อขอนในความเชพที่อกห็เขข้าเฝข้าทรีที่หนข้าบมัลลมังกตของพระเจข้า นรีที่นขาจะหมายถทึง
การทรีที่พวกเขาตริดตขอโดยตรงกมับกองบมัญชาการเกรีที่ยวกมับคนเหลขานมัรนทรีที่พวกเขาตข้องดซูแล ทซูตสวรรคต
เหลขานรีร ไดข้รมับมอบหมายใหข้ปมัดปข้องอมันตรายทรีที่จะเกริดกมับรขางกายหรพอการโจมตรีของพญามาร ดซู 
สดรุดรี 91:11

พระเยซซูทรงตข้องการจะบอกวขาการททาใหข้ผซูข้เชพที่อใหมขหรพออายรุนข้อยสะดรุดฝข่ายวริญญาณ เรพที่อง
ของคนๆนมัรนกห็จะถซูกนทาไปทซูลพระเจข้าโดยตรงโดยพวกทซูตสวรรคตผซูข้พริทมักษตทรีที่ไดข้รมับมอบหมายใหข้
ปมัดปข้องอมันตรายหรพอการโจมตรีจากซาตาน ทซูตสวรรคตผซูข้พริทมักษตดมังกลขาวมรีการตริดตขอกมับพระเจข้า
โดยตรง พวกเขาเขข้าเฝข้าทรีที่หนข้าบมัลลมังกตของพระองคตเลย

เราตข้องไมขลพมวขาคทาเทศนาทมัรงหมดนรีรมรีขทึรนเพราะความกมังวลทรีที่ตพรนเขรินและเปห็นบาปของพวก
สาวกวขาใครจะเปห็นใหญขในอาณาจมักรนมัรน พระเยซซูทรงใชข้เดห็กเลห็กๆคนหนทึที่งเปห็นภาพประกอบเพพที่อ
สอนเรพที่องความถขอมใจ ในบรริบทนมัรน พระองคตทรงเตพอนตขอไปอยขางชมัดเจนใหข้ระวมังการททาใหข้คน
อายรุนข้อยฝขายวริญญาณตข้องสะดรุด นรีที่สพที่อชมัดเจนวขาการอริจฉารริษยาตามเนพรอหนมังและการชริงดรีชริงเดขน
ในหมซูขประชากรของพระเจข้าสามารถททาใหข้คนเหลขานมัรนทรีที่ยมังเปห็นทารกในพระครริสตตสะดรุดไดข้

มธ 18:11 ในบรริบทกขอนหนข้าซทึที่งอยซูขตริดกมัน พระเยซซูตรมัสวขาพระองคตไดข้เสดห็จมาเพพที่อ
ชขวยผซูข้ซทึที่งหลงหายไปนมัรนใหข้รอด เพรลำะวต่ลำบธตรมนธษยศ์ไดผู้เสดป็จมลำเพสืริ่อชต่วยผซผู้ซถึริ่งหลงหลำยไปนนันี้นใหผู้
รอด ฉากหลมังนมัรนยมังเปห็นเรพที่อง ‘ผซูข้เลห็กนข้อยเหลขานรีร ’ อยซูขเหมพอนเดริม นรีที่จทึงเปห็นบทเรรียนอมันทรงพลมังทรีที่
สอนเรพที่องการนทาวริญญาณเดห็กๆมาถทึงพระครริสตต แมข้กระทมั ที่งในยามทรีที่พวกเขายมังเดห็กอยซู ข บรริบทโดย
รวมกห็คพอ คทาเตพอนใหข้ระวมังการททาใหข้คนเหลขานรีรสะดรุดโดยการททาบาปหรพอความไมขเปห็นผซูข้ใหญขแบบ
เนพรอหนมัง

มธ 18:12-14 อรีกครมัร งในบรริบทเดรียวกมันนรีร  พระเยซซูตรมัสถทึงผซูข้เลรีรยงแกะหนทึที่งรข้อยตมัวทรีที่เสาะ
หาและดรีใจทรีที่ไดข้เจอแกะตมัวหนทึที่งทรีที่ไดข้หลงหายไป ทต่ลำนทนันี้งหลลำยคริดเหป็นอยต่ลำงไร ถผู้ลำผซผู้หนถึริ่งมนแกะอยซต่
รผู้อยตนัว และตนัวหนถึริ่งหลงหลำยไปจลำกฝซง ผซผู้นนันี้นจะไมต่ละแกะเกผู้ลำสริบเกผู้ลำตนัวไวผู้แลผู้วขถึนี้นไปบนภซเขลำเทนริ่ยว
หลำตนัวทนริ่หลำยนนันี้นหรสือ 13 เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ ถผู้ลำเขลำพบแกะตนัวนนันี้น เขลำจะชสืริ่นชมยรินดนยริริ่ง



กวต่ลำทนริ่มนแกะเกผู้ลำสริบเกผู้ลำตนัวทนริ่มริไดผู้หลงหลำยนนันี้น ประเดห็นของพระองคตนมัรนประยรุกตตใชข้ไดข้โดยตรงกมับ
การนทาวริญญาณเดห็กเลห็กๆ 14 อยต่ลำงนนันี้นแหละ พระบริดลำของทต่ลำนผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์ ไมต่ทรง
ปรลำรถนลำใหผู้ผซผู้เลป็กนผู้อยเหลต่ลำนนนี้สนักคนหนถึริ่งพรินลำศไปเลย

นรีที่เปห็นการสพที่อชมัดเจนวขาเราควรมรีภาระใจในการนทาวริญญาณเดห็กๆดข้วยขขาวประเสรริฐ พระเจข้า
ทรงมรีพระประสงคตทรีที่ชมัดเจนทรีที่เดห็กๆไมขควรตข้องพรินาศ นรีที่ยมังสพที่อดข้วยวขาเดห็กๆตข้องถซูกนทามาถทึงพระ
ครริสตต

บรริบทโดยรวมกห็ยมังเหมพอนเดริม ผซูข้เลห็กนข้อยเหลขานรีร ไมขใชขแคขเดห็กๆเทขานมัรน แตขเปห็นเหลขาทารก
ในพระครริสตตดข้วย คทาทรีที่แปลวขา พรินลำศ (อปอลลถูมริ) มรีความหมายดข้วยวขา ‘ถซูกททาลาย’ ดมังนมัรนนรีที่จทึงนขา
จะหมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นทารกในพระครริสตตซทึที่งถซูกททาลายฝขายวริญญาณโดยเหลขาผซูข้เชพที่อเกขาทรีที่ททา
ตามเนพรอหนมัง ชอบทะเลาะเบาะแวข้ง ขรีรอริจฉา และททาตมัวไมขสมทที่าเสมอ ความหมายของการทรีที่ผซูข้เลรีรยง
แกะเสาะหาแกะตมัวหนทึที่งทรีที่หลงหายไปกห็สอดคลข้องกมับการทรีที่เดห็กคนหนทึที่งรซูข้สทึกทข้อใจหรพอสะดรุด
เพราะความไมขสมทที่าเสมอของอรีกคน

ผซูข้เขรียนเองกห็รซูข้จมักครริสเตรียนหนรุขมสาวในวริทยาลมัยพระคมัมภรีรตทรีที่ดซูเหมพอนถซูกททาลายใน
ประสบการณตครริสเตรียนของตนเพราะการทะเลาะเบาะแวข้ง การมรีปากเสรียง และการชริงดรีชริงเดขน
ของ ‘บรรดาผซูข้นทาฝขายวริญญาณ’ ทรีที่มรีชพที่อเสรียง ชาวโลกไมขเพรียงสมังเกตเหห็นความไมขคงเสข้นคงวาของ
ครริสเตรียนเทขานมัรน แตขบรรดาทารกในพระครริสตตกห็สมังเกตเหห็นเชขนกมัน มมันเปห็นเรพที่องนขาหขวงมากๆกมับ
การททาใหข้คนเหลขานมัรนทรีที่อขอนแอกวขาในเรพที่องฝขายวริญญาณตข้องสะดรุดเพราะการททาตามเนพรอหนมังของ
เราและความไมขคงเสข้นคงวาของเรา เราจทึงควรดทาเนรินชรีวริตดข้วยความระมมัดระวมัง

มธ 18:15-17 พระเยซซูจทึงทรงใหข้คทาสมัที่งเกรีที่ยวกมับการคลรีที่คลายความขมัดแยข้งระหวขางพรีที่นข้อง
ดข้วยกมัน ฉากหลมังนมัรนยมังเปห็นเหมพอนเดริมกมับทรีที่เปห็นในบรริบทกขอนหนข้าและอาจเกริดจากความโงขเขลา
ทรีที่จรุดชนวนใหข้เกริดคทาเทศนากขอนหนข้านมัรนดข้วย หลำกวต่ลำพนริ่นผู้องของทต่ลำนผซผู้หนถึริ่งทลลำกลำรละเมริดตต่อทต่ลำน 
จงไปแจผู้งควลำมผริดบลำปนนันี้นแกต่เขลำสองตต่อสองเทต่ลำนนันี้น ถผู้ลำเขลำฟนังทต่ลำน ทต่ลำนจะไดผู้พนริ่นผู้องคสืนมลำ



ใหข้เราสมังเกตวขา (1) พรีที่นข้องทรีที่ถถูกละเมริด ตข้องเปห็นฝขายไปหาพรีที่นข้องทรีที่กระททาผริดตขอเขา ไมขใชข
ในทางกลมับกมัน บขอยครมัร งทรีที่คนทรีที่ททาผริดกห็ไมขรซูข้ตมัวดข้วยซทราวขาเขาไดข้ททาผริดตขอพรีที่นข้องของตน หากมรีการ
ยอมความกมัน ปมัญหากห็คลรีที่คลาย

(2) อยขางไรกห็ตาม 16 แตต่ถผู้ลำเขลำไมต่ฟนังทต่ลำน จงนลลำคนหนถึริ่งหรสือสองคนไปดผู้วย ใหผู้เปป็นพยลำน
สองสลำมปลำก เพสืริ่อทธกคลลำจะเปป็นหลนักฐลำนไดผู้ หากครุยกมันแลข้วคลรีที่คลายความขมัดแยข้งไมขไดข้ วริธรีตามพ
ระคมัมภรีรตกห็สมัที่งใหข้เราพาคนอพที่นอรีกสองสามคนไปดข้วยเพพที่อททาตามคทาสมั ที่งของพระคมัมภรีรตทรีที่มรีมานานใน
เรพที่องการตมัดสรินความตขอหนข้าพยานสองสามปาก ดซู พระราชบมัญญมัตริ 19:15

(3) 17 ถผู้ลำเขลำไมต่ฟนังคนเหลต่ลำนนันี้น จงไปแจผู้งควลำมตต่อครริสตจนักร แตต่ถผู้ลำเขลำยนังไมต่ฟนังครริสตจนักร
อนกกป็ใหผู้ถสือเสนยวต่ลำ เขลำเปป็นเหมสือนคนตต่ลำงชลำตริและคนเกป็บภลำษน สรุดทข้าย ถข้ายมังคลรีที่คลายความขมัดแยข้ง
กมันไมขไดข้อยซูข คนทรีที่กระททาผริด (ซทึที่งไมขยอมแกข้ไขความผริดนมัรนใหข้เรรียบรข้อย) กห็ตข้องถซูกพาตมัวไปอยซูขตขอ
หนข้าทรีที่ประชรุมครริสตจมักร คทาทรีที่แปลวขา ยนังไมต่ฟนัง (พาราคอวโอ) มรีความหมายวขา ‘ไมขยอมฟมัง’

มมันเปห็นเรพที่องนขาสงสมัยวขาพวกสาวกในขณะนมัรนเขข้าใจคทาวขา เอป็คคเลซทอา (ซทึที่งแปลวขา ครริสต
จนักร) หรพอไมขซทึที่งหมายถทึงครริสตจมักรทรีที่จะมานมัรนอยขางทรีที่เราทราบกมัน พวกยริวมรีสภาธรรมศาลาซทึที่ง
เรรียกวขา ‘ชรุมนรุมชน’ อยขางไรกห็ตามในบรริบทตขอไปของยรุคครริสตจมักร ครริสตจมักรทข้องถริที่นจทึงนขาจะ
ถซูกสพที่อในความหมายนรีร  หากคนทรีที่ททาผริดยมังดพรอแพขงอยซูข เขากห็จะถซูกถพอวขาไมขใชขสขวนหนทึที่งของครริสต
จมักรแลข้ว นมัที่นคพอเขาตข้องถซูกลงวรินมัยจากครริสตจมักร

เราเหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูก ทาลมังตรมัสในบรริบทของพวกยริวจากการทรีที่พระองคตตรมัสถทึง “คน
ตขางชาตริและคนเกห็บภาษรี” คทาแรกแปลมาจากคทาวขา เอป็ธนริคอส ซทึที่งจรริงๆแลข้วหมายถทึงพวกคนตขาง
ชาตริหรพอพวกคนนอกศาสนา คนเกป็บภลำษน (เทะโลเนส) คพอ คนเกห็บภาษรีทรีที่เปห็นยริวซทึที่งททางานใหข้กมับ
รมัฐบาลโรม พวกเขาตขางเปห็นทรีที่เกลรียดชมังโดยพวกยริวและถซูกมองวขาเปห็นคนทรีที่ททางานรขวมกมับโรม ยริว
ทรีที่เครขงครมัดจะไมขมรีสามมัคครีธรรมกมับคนตขางชาตริหรพอคนเกห็บภาษรีเลย

บรริบทจทึงสพที่อถทึงพวกยริว คนสรข้างปมัญหาททที่ไมข่ยอมกลมับใจเสทยใหมข่และไมขยอมคพนดรีกมับพรีที่
นข้องของตนกห็จะถซูกตมัดขาดการมรีสามมัคครีธรรมรขวมกมับชรุมชนทข้องถริที่น การประยรุกตตใชข้แบบกวข้าง
กวขากห็ขยายความถทึงครริสตจมักรดข้วยอยขางแนขนอน เหตรุผลหลมักสทาหรมับการตมัดขาดการมรี



สามมัคครีธรรมกห็ไมขใชขเพราะวขาพรีที่นข้องคนหนทึที่งเปห็นฝขายผริดหรพอไดข้ททาความบาป แตขเมพที่อพรีที่นข้องคนใด
ไมข่ยอมทรีที่จะคพนดรีกมับพรีที่นข้องอรีกคน เขากห็ตข้องถซูกตมัดขาดการมรีสามมัคครีธรรม

มธ 18:18 สริที่งทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร ยขอมเกรีที่ยวขข้องกมับบรริบทกขอนหนข้า เรลำบอกควลำมจรริงแกต่
ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ สริริ่งใดซถึริ่งทต่ลำนจะผซกมนัดในโลก กป็จะถซกผซกมนัดในสวรรคศ์ และสริริ่งซถึริ่งทต่ลำนจะปลต่อยใน
โลกกป็จะถซกปลต่อยในสวรรคศ์ หลมักการคพอวขา สริที่งใดกห็ตามทรีที่ถซูกคลรีที่คลาย (ถซูกปลขอย) ทรีที่นรีที่บนแผขนดริน
โลกกห็จะถซูกถพอวขาคลรีที่คลายในสวรรคตเชขนเดรียวกมัน อยขางไรกห็ตาม ปมัญหาตขางๆทรีที่ถซูกผซูกมมัดหรพอไมข
คลรีที่คลายบนแผขนดรินโลกกห็จะถซูกจมัดการในวมันพริพากษาสมักวมันหนทึที่ง

นรีที่อาจเชพที่อมโยงกมับสริที่งทรีที่พระเยซซูตรมัสไวข้ในมมัทธริว 16:19 ดข้วย ดซูคทาอธริบายตรงนมัรนไดข้ อาจ
เปห็นไดข้ดข้วยวขากรุญแจทรีที่ชขวยททาใหข้เราเขข้าใจขข้อนรีรกห็ถซูกพบในขข้อถมัดไป ความจรริงตรงนมัรนเกรีที่ยวขข้องกมับ
การอธริษฐาน ดมังนมัรน พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงสริที่งทรีที่สทาเรห็จในสวรรคตเมพที่อเราอธริษฐานอยขางเหมาะสม เมพที่อ
เราอธริษฐานอยขางทรีที่เราควรกระททา ผซูข้คนกห็จะสามารถไดข้รมับการปลดปลขอยจากภาระตขางๆของพวก
เขา แตขเมพที่อเราเหลวไหลในคทาอธริษฐาน สริที่งตขางๆทรีที่สามารถคลรีที่คลายไดข้กห็จะถซูกผซูกมมัดไวข้ตขอไป

มธ 18:19 ในบรริบทเดรียวกมันนรีร  หลมักการเรพที่องคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รมับคทาตอบกห็ถซูกนทาเสนอ
เพพที่อพรีที่นข้องมรีความสมมัครสมานสามมัคครีก มัน เรลำกลต่ลำวแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยอนกวต่ลำ ถผู้ลำในพวกทต่ลำนทนริ่อยซต่ใน
โลกสองคนจะรต่วมใจกนันขอสริริ่งหนถึริ่งสริริ่งใด พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์กป็จะทรงกระทลลำใหผู้

คทาทรีที่แปลวขา รต่วมใจกนัน คพอ ซคุมโฟเนะโอ ซทึที่งเปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ symphony ทรีที่ถซูก
มองขข้ามบขอยๆในการประยรุกตตใชข้ขข้อนรีรกห็คพอ บรริบทของการคลรีที่คลายความขมัดแยข้งก มับพรีที่นข้องคนอพที่น
เสรียกขอน หากเราไมขยอมยกโทษและยอมความกมับพรีที่นข้องเสรียกขอน พระเจข้ากห็อาจไมขทรงฟมังคทา
อธริษฐานของเรา

ในทางกลมับกมัน เมพที่อพรีที่นข้องคลรีที่คลายความขมัดแยข้งและมรีความสามมัคครีตขอกมันและกมันเกรีที่ยวกมับ
สริที่งใดกห็ตามทรีที่พวกเขาจะทซูลขอ พระบริดาในสวรรคตกห็จะทรงกระททาสริที่งนมัรนใหข้ ถทึงแมข้วขานรีที่อาจสพที่อถทึง
ความสามมัคครีในการอธริษฐานขอรขวมกมัน แตขบรริบทกห็กทาลมังพซูดถทึงความสามมัคครีระหวขางพรีที่นข้อง นมัที่น
เปห็นสริที่งทรีที่ททาใหข้พระเจข้าทรงฟมังเมพที่อเราอธริษฐาน



มธ 18:20 ขข้อนรีรมมักถซูกใชข้แบบผริดๆเพพที่อเปห็นนริยามของครริสตจมักรทข้องถริที่นอยซูขบขอยๆ 
ดผู้วยวต่ลำมนสองสลำมคนประชธมกนันทนริ่ไหนๆในนลำมของเรลำ เรลำจะอยซต่ทต่ลำมกลลำงเขลำทนริ่นนัริ่น" แตขวขาใน
บรริบทนรีรพระเยซซูทรงสอนวขาเมพที่อพรีที่นข้องมรีนทร าหนทึที่งใจเดรียวกมันและสามมัคครีกมัน พระองคตกห็จะทรงสถริต
อยซูขดข้วย ใหข้เราสมังเกตวขาบรริบทกขอนหนข้าและทรีที่ตามมานมัรนพซูดถทึงพรีที่นข้องทรีที่เกริดความขมัดแยข้งกมัน ไมขมรี
อะไรทรีที่จะขจมัดฤทธริธ เดชและการสถริตอยซูขดข้วยขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าไดข้เรห็วไปกวขาพรีที่นข้องครริสเตรียนทรีที่
ไมขลงรอยกมันและมรีใจแขห็งกระดข้างตขอกมัน เมพที่อประชากรของพระเจข้าสามมัคครีก มัน พระครริสตตกห็ทรง
สถริตอยซูขดข้วยพรข้อมกมับฤทธริธ เดช

มธ 18:21-22 ขณะนนันี้นเปโตรมลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ หลำกพนริ่นผู้องของขผู้ลำ
พระองคศ์จะกระทลลำผริดตต่อขผู้ลำพระองคศ์เรสืริ่อยไป ขผู้ลำพระองคศ์ควรจะยกควลำมผริดของเขลำสนักกนริ่ครนันี้ง ถถึง
เจป็ดครนันี้งหรสือ" 22 พระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เรลำมริไดผู้วต่ลำเพนยงเจป็ดครนันี้งเทต่ลำนนันี้น แตต่เจป็ดสริบครนันี้งคซณดผู้วย
เจป็ด

เปโตรอาจคริดวขาตมัวเองนมัรนใจกวข้างแลข้วกมับการยกโทษใหข้เจห็ดครมัร งเพราะวขาพวกรมับบรีสอน
ใหข้ยกโทษไดข้เพรียงสามครมัร งเทขานมัรน ดมังนมัรนเมพที่อทรงถซูกถามวขาคนๆหนทึที่งควรยกโทษใหข้อรีกคนหลมัง
จากการททาผริดและยกโทษใหข้เจห็ดครมัร งแลข้วหรพอไมข พระเยซซูกห็ตรมัสวขา “แตขเจห็ดสริบครมัร งคซูณดข้วยเจห็ด” นรีที่
ไมขไดข้หมายถทึง 490 ครมัร ง แตขหมายถทึงตราบใดทรีที่คนๆหนทึที่งเตห็มใจทรีที่จะขอใหข้เรายกโทษใหข้ เรากห็ควร
เตห็มใจยกโทษใหข้เขา เชขนเดรียวกมับทรีที่พระเจข้าทรงมรีพระเมตตาอยขางไมขจทากมัด เรากห็ควรเปห็นเชขนนมัรน
เหมพอนกมัน

บทนรีรทมัรงบทมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกมับพรีที่นข้องทรีที่ขมัดแยข้งระหวขางกมัน เนพรอหาตอนแรกพซูดถทึงความอริจฉา
และความทะเยอทะยานทรีที่เปห็นบาป เนพรอหาสขวนทรีที่สองไดข้พซูดถทึงพรีที่นข้องทรีที่มรีเรพที่องราวระหวขางกมัน พระ
เยซซูทรงสรรุปยขอหลมักการทรีที่วขาเราควรเตห็มใจเสมอทรีที่จะยกโทษใหข้

มธ 18:23-34 ในบรริบทตขอไปนรีร  พระเยซซูทรงสอนเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับคทาอรุปมาเรพที่องการยก
โทษ เหตธฉะนนันี้น อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนกษนัตรริยศ์องคศ์หนถึริ่งทรงประสงคศ์จะคริดบนัญชน
กนับผซผู้รนับใชผู้ของทต่ลำน 24 เมสืริ่อตนันี้งตผู้นทลลำกลำรนนันี้น เขลำพลำคนหนถึริ่งซถึริ่งเปป็นหนนนี้หนถึริ่งหมสืริ่นตะลนันตศ์มลำเฝผู้ลำ



25 เจผู้ลำนลำยของเขลำจถึงสนัริ่งใหผู้ขลำยตนัวกนับทนันี้งภรรยลำและลซก และบรรดลำสริริ่งของทนริ่เขลำมนอยซต่นนันี้นเอลำมลำใชผู้
หนนนี้ เพรลำะเขลำไมต่มนเงรินจะใชผู้หนนนี้ 26 ผซผู้รนับใชผู้ลซกหนนนี้ผซผู้นนันี้นจถึงกรลำบลงนมนัสกลำรทต่ลำนวต่ลำ `ขผู้ลำแตต่ทต่ลำน ขอ
โปรดอดทนตต่อขผู้ลำพเจผู้ลำเถริด แลผู้วขผู้ลำพเจผู้ลำจะใชผู้หนนนี้ทนันี้งสรินี้น' 27 เจผู้ลำนลำยของผซผู้รนับใชผู้ผซผู้นนันี้นมนพระทนัย
เมตตลำ โปรดยกหนนนี้ปลต่อยตนัวเขลำไป 28 แตต่ผซผู้รนับใชผู้ผซผู้นนันี้นออกไปพบคนหนถึริ่งเปป็นเพสืริ่อนผซผู้รนับใชผู้ดผู้วย
กนัน ซถึริ่งเปป็นหนนนี้เขลำอยซต่หนถึริ่งรผู้อยเดนลำรริอนัน จถึงจนับคนนนันี้นบนบคอวต่ลำ `จงใชผู้หนนนี้ใหผู้ขผู้ลำ' 29 เพสืริ่อนผซผู้รนับใชผู้
ผซผู้นนันี้นไดผู้กรลำบลงแทบเทผู้ลำอผู้อนวอนวต่ลำ `ขอโปรดอดทนตต่อขผู้ลำพเจผู้ลำเถริด แลผู้วขผู้ลำพเจผู้ลำจะใชผู้หนนนี้ทนันี้งสรินี้น'
30 แตต่เขลำไมต่ยอม จถึงนลลำผซผู้รนับใชผู้ลซกหนนนี้นนันี้นไปขนังคธกไวผู้ จนกวต่ลำจะใชผู้เงรินนนันี้น 31 ฝต่ลำยพวกเพสืริ่อนผซผู้รนับ
ใชผู้เมสืริ่อเหป็นเหตธกลำรณศ์เชต่นนนันี้น กป็พลำกนันสลดใจยริริ่งนนัก จถึงนลลำเหตธกลำรณศ์ทนันี้งปวงไปกรลำบทซลเจผู้ลำนลำยของ
พวกตน 32 แลผู้วเจผู้ลำนลำยของเขลำจถึงทรงเรนยกผซผู้รนับใชผู้นนันี้นมลำสนัริ่งวต่ลำ `โอ เจผู้ลำผซผู้รนับใชผู้ชนัริ่ว เรลำไดผู้โปรดยก
หนนนี้ใหผู้เจผู้ลำหมด เพรลำะเจผู้ลำไดผู้อผู้อนวอนเรลำ 33 เจผู้ลำควรจะเมตตลำเพสืริ่อนผซผู้รนับใชผู้ดผู้วยกนัน เหมสือนเรลำไดผู้
เมตตลำเจผู้ลำมริใชต่หรสือ' 34 แลผู้วเจผู้ลำนลำยของเขลำกป็กรรินี้วจถึงมอบผซผู้นนันี้นไวผู้แกต่เจผู้ลำหนผู้ลำทนริ่ใหผู้ทรมลำน จนกวต่ลำ
จะใชผู้หนนนี้หมด

ใจความหลมักของคทาอรุปมานรีรกห็ชมัดเจนอยซูขแลข้ว หนทึที่งหมพที่นตะลมันตตในปมัจจรุบมันกห็เทขากมับเงริน
จทานวนมหาศาล มมันอาจเปห็นเงรินจทานวนหลายรข้อยลข้านดอลลารต ใหข้เราสมังเกตวขากษมัตรริยตในคทา
อรุปมานรีรมรีพระทมัยเมตตา ในทางกลมับกมัน ผซูข้รมับใชข้ทรีที่ไดข้รมับการยกหนรีรกลมับเรรียกรข้องใหข้ลซูกหนรีรของตน
ชดใชข้หนรีรทรีที่เปห็นเงรินจทานวนนข้อยกวขานมัรนมาก

เหห็นไดข้ชมัดวขาการประยรุกตตใชข้กห็คพอวขา พระเจข้าไดข้ทรงยกหนรีรบาปจทานวนมหาศาลใหข้แกขเรา
แลข้ว เราจทึงควรเตห็มใจทรีที่จะยกโทษใหข้พรีที่นข้องของเราสทาหรมับการกระททาผริดทรีที่ถพอวขาเลห็กนข้อยนมักของ
พวกเขา (พวกคนสมมัยโบราณมมักจทาครุกลซูกหนรีร  โดยเฉพาะหากคนคริดวขาการทรีที่เขาไมขยอมชดใชข้หนรีร
นมัรนเกรีที่ยวขข้องกมับการหลอกลวงหรพอความโงขเขลา เจม้าหนม้าททที่ทรมานในทรีที่นรีร กห็หมายถทึง เจข้าพนมักงาน
ไตขสวน โดยบขอยครมัร งมมักเปห็นนายครุก ผซูข้ซทึที่งไดข้รมับมอบหมายใหข้ทรมานนมักโทษเพพที่อเคข้นความจรริง
ออกมา)

คทาอรุปมานรีรกห็รวบยอดบทเรรียนทรีที่พระเยซซูทรงสอนกขอนหนข้านรีร เกรีที่ยวกมับการยกโทษผซูข้อพที่น 
เรพที่องราวทมัรงหมดนรีร เกริดขทึรนเพราะความไมขรซูข้จมักโตและการโตข้เถรียงแบบเดห็กๆของพวกสาวกในเรพที่อง



ทรีที่วขาใครจะเปห็นใหญขทรีที่สรุดในแผขนดรินนมัรน นรีที่สพที่อวขาอาจมรีสาวกคนหนทึที่งหรพอหลายคนทรีที่ไมขยอมยก
โทษอรีกคน พระเยซซูจทึงทรงสอนบทเรรียนเรพที่องการคลรีที่คลายความขมัดแยข้งดข้วยวริธรีทรีที่เหมาะสม เปโต
รอาจเปห็นฝขายผริดดข้วยเพราะเหตรุทรีที่เขาทซูลถามพระเยซซูเกรีที่ยวกมับการยกโทษพรีที่นข้องเจห็ดครมัร ง

มธ 18:35 บทเรรียนทรีที่สทาคมัญกวขากห็คพอวขา พระเจข้าจะไมขทรงยกโทษเราสทาหรมับการกระ
ททาผริดในแตขละวมันของเราเมพที่อเราไมขยอมยกโทษใหข้ผซูข้อพที่น พระบริดลำของเรลำผซผู้ทรงสถริตในสวรรคศ์จะ
ทรงกระทลลำแกต่ทต่ลำนทธกคนอยต่ลำงนนันี้น ถผู้ลำหลำกวต่ลำทต่ลำนแตต่ละคนไมต่ยกโทษกลำรละเมริดใหผู้แกต่พนริ่นผู้องของ
ทต่ลำนดผู้วยใจกวผู้ลำงขวลำง" นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่ใจความหลมักของคทาอรุปมานรีรคพอ ความสทาคมัญของการยก
โทษ นอกจากนรีรนรีที่ยมังสพที่อดข้วยวขาพระเจข้าจะไมขทรงยกโทษคนทรีที่มรีใจแขห็งกระดข้างตขอผซูข้อพที่น

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 19: บทนทนี้ไมข่เพทยงเลข่าถซงชข่วงปทสคุดทม้ายแหข่งการรมับใชม้ขององคตพระผถูม้

เปป็นเจม้าของเราเทข่านมันี้น แตข่ยมังไดม้บมันทซกเหตคุการณตตข่างๆในชข่วงหลายสมัปดาหตสคุดทม้ายกข่อนการตรซง
พระองคตททที่กางเขนดม้วย บทนทนี้มทคนาสอนมากมายเกทที่ยวกมับการแตข่งงานและการหยข่ารม้าง การททที่พระ
เยซถูทรงรมับเดป็กๆ เรชที่องขคุนนางหนคุข่มผถูม้มมัที่งมท และการแสดงใหม้เหป็นลข่วงหนม้าถซงอาณาจมักรในอนาคต

มธ 19:1-2 เทขาทรีที่เหห็นในกริตตริครุณของมมัทธริว นรีที่เปห็นครมัร งแรกทรีที่มรีการบมันททึกเกรีที่ยวกมับการ
เดรินทางของพระเยซซูไปยมังกรรุงเยรซูซาเลห็ม ตต่อมลำเมสืริ่อพระเยซซตรนัสถผู้อยคลลำเหลต่ลำนนนี้เสรป็จแลผู้ว พระองคศ์
ไดผู้เสดป็จจลำกแควผู้นกลำลริลน เขผู้ลำไปในเขตแดนแควผู้นยซเดนยฟลำกแมต่นลนี้ลำจอรศ์แดนขผู้ลำงโนผู้น 2 ฝซงชนเปป็น
อนันมลำกไดผู้ตลำมพระองคศ์ไป แลผู้วพระองคศ์ทรงรนักษลำโรคของเขลำใหผู้หลำยทนริ่นนัริ่น

พระเยซซูก ทาลมังเสดห็จมรุขงหนข้าสซูขโกลโกธาและพระองคตกห็ทรงทราบดรี พระองคตทรงททาพระ
พมักตรตของพระองคตใหข้แขห็งเหมพอนหรินเหลห็กไฟแลข้ว พระองคตจทึงทรงเรริที่มการเดรินทางครมัร งสรุดทข้ายนรีร
ซทึที่งจทาเปห็นตข้องเกริดขทึรนสซูขแควข้นยซูเดรีย เหห็นไดข้ชมัดวขาพระองคตทรงเดรินทางไปทางใตข้ทางทริศตะวมันออก
ของแมขนทร าจอรตแดน โดยเลาะแควข้นสะมาเรรียกขอนทรีที่จะขข้ามแมขนทร านมัรนไป จนมาถทึงเมพองเยรรีโคใน
ทรีที่สรุด ตามทรีที่พระองคตไดข้ตรมัสลขวงหนข้าไวข้แลข้วในมมัทธริว 16:21 พระองคตก ทาลมังมรุขงหนข้าสซูขกรรุง
เยรซูซาเลห็มเพพที่อทรีที่จะถซูกตรทึงกางเขนในทรีที่สรุด อรีกไมขกรีที่สมัปดาหตพระองคตกห็จะทรงถซูกตรทึงกางเขนแลข้ว 
ตขอไปนรีรพระองคตจะทรงททาการอมัศจรรยตตขางๆในพพรนทรีทๆี่ เปห็นหมัวใจหลมักของศาสนายริวเลย



มธ 19:3 อรีกครมัร งทรีที่พวกฟารริสรีคอยหาโอกาสลขอใหข้พระเยซซูตริดกมับ พวกเขายกหมัวขข้อ
หนทึที่งมาถามพระเยซซูซทึที่งเปห็นหมัวขข้อทรีที่แมข้กระทมั ที่งในตอนนมัรนกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ถกเถรียงกมันและเปห็นเรพที่อง
สะเทพอนอารมณตอรีกดข้วย พวกฟลำรริสนมลำทดลองพระองคศ์ทซลถลำมวต่ลำ "ผซผู้ชลำยจะหยต่ลำภรรยลำของตน
เพรลำะเหตธใดๆกป็ตลำม เปป็นกลำรถซกตผู้องตลำมพระรลำชบนัญญนัตริหรสือไมต่" นมัที่นคพอ ผซูข้ชายสามารถหยขา
ภรรยาของเขาดข้วยเหตรุผลใดๆกห็ตามไดข้หรพอไมข เราเหห็นถทึงจรุดประสงคตในการทรีที่พวกเขามาถามพระ
เยซซู พวกฟารริสรีคอยหาโอกาสทรีที่จะทดลองพระเยซซู คทาทรีที่แปลวขา ทดลอง (เพะอริราโซ) ในบรริบทนรีรมรี
ความหมายวขา ‘ทดสอบคนหนทึที่งดข้วยจรุดประสงคตรข้าย’ พวกเขารซูข้อยซู ขแลข้ววขาศาสนายริวแบบรมับบรีสอน
อยขางไรในเรพที่องนรีร

พวกฟารริสรีรซูข้ดรีวขานรีที่เปห็นหมัวขข้อยากและพวกเขาหวมังวขาจะโจมตรีพระเยซซูดข้วยเรพที่องทรีที่ตมัดสริน
ยากนรีร  หากพระองคตทรงตอบดข้วยนทราเสรียงทรีที่แสดงถทึงความเมตตา พวกเขากห็จะกลขาวหาพระองคตวขา
ใจอขอนกมับเรพที่องนรีร  ถข้าพระองคตตอบดข้วยคทาตอบทรีที่แขห็งกรข้าว พวกเขากห็จะกลขาวหาพระองคตวขาไมขมรี
ความเหห็นอกเหห็นใจในปมัญหาตขางๆของผซูข้คน มมันเปห็นเรพที่องทรีที่สะเทพอนอารมณตในตอนนมัรนเหมพอน
กมับทรีที่เปห็นจนถทึงทรุกวมันนรีร

มธ 19:4-5 พระเยซซูทรงตอบพวกเขาโดยการยกขข้อความจากพระคมัมภรีรตเดริม พระองคศ์
ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "พวกทต่ลำนไมต่ไดผู้อต่ลำนหรสือวต่ลำ พระผซผู้ทรงสรผู้ลำงมนธษยศ์แตต่เดริม `ไดผู้ทรงสรผู้ลำงพวกเขลำ
ใหผู้เปป็นชลำยและหญริง' 5 และตรนัสวต่ลำ `เพรลำะเหตธนนนี้ผซผู้ชลำยจะจลำกบริดลำมลำรดลำของเขลำ จะไปผซกพนันอยซต่
กนับภรรยลำ และเขลำทนันี้งสองจะเปป็นเนสืนี้ออนันเดนยวกนัน'

นรีที่เปห็นขข้อความทรีที่ยกมาจากปฐมกาล 1:27 และ 2:23-24 (ถทึงแมข้การยกขข้อความจากปฐม
กาล 1 ไมขใชขประเดห็นหลมัก แตขในการททาเชขนนมัรนพระเยซซูกห็ทรงรมับรองวขาเรพที่องการทรงสรข้างสรรพ
สริที่งนมัรนเปห็นจรริง) นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงเนข้นความสทาคมัญเรพที่องความแตกตขางระหวขางทมัรงสอง
เพศ พระเจข้ามริไดข้ทรงสรข้างสริที่งมรีชรีวริตเพศเดรียวทรีที่มรีสองรซูปแบบ พระองคตทรงสรข้างผซูข้ชายและผซูข้หญริง 
นรีที่สพที่อใหข้เหห็นถทึงความแตกตขางระหวขางทมัรงสองเพศ นอกจากนรีร  มมันยมังเปห็นพระประสงคตโดยรวมของ
พระเจข้าดข้วยทรีที่ในเวลาอมันเหมาะสมชายหนรุขมจะจากบข้านไปและแตขงงานกมับภรรยา และสรข้าง



หนขวยทางสมังคมขมัรนพพรนฐานทรีที่สรุด นมัที่นคพอ ครอบครมัว ถทึงแมข้วขานมัที่นอาจดซูเหมพอนชมัดเจนอยซูขแลข้ว แตข
เรพที่องทรีที่ชมัดเจนอยซูขแลข้วกห็จทาเปห็นตข้องถซูกกลขาวอยซูขดรี

คทาทรีที่แปลวขา ผซกพนัน (พรอสคอลลาโอ) มรีความหมายวขา ‘ถซูกยทึดตริดกมัน’ หรพอ ‘ถซูกเชพที่อมเขข้า
ดข้วยกมัน’ คทานรีร ไมขใชขเรพที่องบมังเอริญ พระเจข้าทรงมรีประสงคตทรีที่จะใหข้สามรีและภรรยาถซูกยทึดตริดก มัน หรพอ
ถซูกเชพที่อมเขข้าดข้วยกมัน นรีที่สพที่อถทึงความถาวรของความสมัมพมันธตในชรีวริตสมรส การพซูดถทึงเนพรออมันเดรียวกมัน
ไมขไดข้หมายถทึงแคขความสมัมพมันธตใกลข้ชริดของคซูขสมรสเทขานมัรน แตขหมายถทึงความเปห็นอมันหนทึที่งอมัน
เดรียวกมันในทรุกเรพที่องระหวขางสามรีและภรรยาดข้วย พวกเขาในฐานะเปห็นคนสองคนกห็กลายเปห็น
เหมพอนคนเดรียวกมันทมัรงในดข้านรขางกาย จริตใจ และวริญญาณ

มธ 19:6 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เขลำจถึงไมต่เปป็นสองตต่อไป แตต่เปป็นเนสืนี้ออนันเดนยวกนัน เหตธ
ฉะนนันี้นซถึริ่งพระเจผู้ลำไดผู้ทรงผซกพนันกนันแลผู้ว อยต่ลำใหผู้มนธษยศ์ทลลำใหผู้พรลำกจลำกกนันเลย" ตรงนรีร เราเหห็นพระ
ประสงคตอมันสมบถูรณตแบบของพระเจม้าในเรพที่องชรีวริตสมรสและการหยขารข้าง มมันไมขเคยเปห็นพระ
ประสงคตอมันสมบถูรณตแบบของพระเจข้าเลยทรีที่จะใหข้สามรีและภรรยาหยขารข้างกมัน เราอาจแปลแบบ
ถอดความไดข้วขา ‘สริที่งใดทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงเชพที่อมเขข้าดข้วยกมันแลข้ว อยขาใหข้มนรุษยตแยกมมันออกจากกมัน
เลย’ เราควรหมายเหตรุเพริที่มเตริมวขาคทาทรีที่แปลวขา ไดผู้ทรงผซกพนันกนันแลผู้ว (ซถูเสะอถูกนถูมริ) มรีความหมาย
ตรงตมัววขา ‘เทรียมแอกเขข้าดข้วยกมัน’ คทาทรีที่แปลวขา พรลำกจลำกกนัน (โครริโซ) มรีความหมายพพรนๆวขา ‘แยก
จากกมัน’ การหยขารข้างไมขเคยเปห็นพระประสงคตอมันสมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย

มธ 19:7 พวกฟารริสรีจทึงถามวขาททาไมโมเสสถทึงอนรุญาตใหข้หยขารข้างไดข้ เขลำจถึงทซลถลำม
พระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำอยต่ลำงนนันี้นทลลำไมโมเสสไดผู้สนัริ่งใหผู้ทลลำหนนังสสือหยต่ลำใหผู้ภรรยลำ แลผู้วกป็หยต่ลำไดผู้" ตรงนรีร เรา
พซูดถทึงพระประสงคตเชริงอนคุญาตของพระเจข้า ภายใตข้พระราชบมัญญมัตริของโมเสสในพระราชบมัญญมัตริ 
24:1-2 ชายคนหนทึที่งสามารถหยขาภรรยาของตนไดข้หากนางมรีความผริดในเรพที่องการนอกใจหรพอการ
ททาผริดศรีลธรรมทรีที่เกริดขทึรนกขอนหนข้านมัรน พระเจข้าไมขเคยเหห็นชอบเรพที่องการหยขารข้าง แตขในพระคมัมภรีรต
การหยขารข้างกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ตข้องจทายอมและมรีกฎขข้อบมังคมับอยขางเครขงครมัด

ถทึงแมข้วขาโมเสสไดข้ชพที่อวขาอนรุญาตในเรพที่องนรีร  แตขเราควรจทาไวข้วขาสริที่งทรีที่โมเสสเขรียนในหนมังสพอ
พระราชบมัญญมัตรินมัรนกห็มาจากพระเจข้าโดยตรง พระราชบมัญญมัตริ 24:1-2 ระบรุชมัดถทึงการอนรุญาตใหข้



หยขารข้างไดข้และกห็ยอมใหข้แตขงงานใหมขไดข้ภายใตข้สภาพการณตทรีที่จทากมัดมากๆ นมัที่นไมข่เคยเปห็นพระ
ประสงคตทรีที่สมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย แตขพระองคตกห็ทรงกลมัรนพระทมัยยอมใหข้หยขาไดข้และตมัรงกฎ
ขข้อบมังคมับเพพที่อควบครุมเรพที่องนรีรดข้วย

ทรีที่นขาสนใจเพริที่มเตริมกห็คพอคทาทรีที่แปลวขา หยต่ลำ (อพอสตาซทออน) เปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ 
‘apostasy’ มมันมรีความหมายตรงตมัววขา ‘การปมัดทริรง’ โดยในกรณรีคพอ ชรีวริตสมรส ดมังนมัรน apostasy 
คพอ การปมัดทริรงความจรริงของพระเจข้า การหยขารข้างกห็เปห็นการปมัดทริรงทางของพระเจข้า

มธ 19:8 พระองคศ์ตรนัสแกต่เขลำวต่ลำ "โมเสสไดผู้ยอมใหผู้ทต่ลำนทนันี้งหลลำยหยต่ลำภรรยลำของตน
เพรลำะใจทต่ลำนทนันี้งหลลำยแขป็งกระดผู้ลำง แตต่เมสืริ่อเดริมมริไดผู้เปป็นอยต่ลำงนนันี้น คทาตอบของพระเยซซูกห็คพอวขา 
พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้หยขาไดข้กห็เพราะความแขป็งกระดม้างของใจมนรุษยต เหตรุผลหลมักทรีที่ผซูข้คนหยขารข้าง
กมันกห็เพราะฝขายหนทึที่งฝขายใดหรพอทมัรงสองฝขายมรีใจแขห็งกระดข้างตขอกมันและกมัน

ไมขมรีความบาปใดหรพอการลขวงละเมริดใดทรีที่ใหญขหลวงเกรินกวขาทรีที่จะไดข้รมับการอภมัยไมขไดข้ 
อยขางไรกห็ตาม ความแขห็งกระดข้างของใจจะไมขยอมใหข้มรีการกลมับใจใหมขและการยกโทษใหข้ คทาทรีที่
แปลวขา ใจทต่ลำนทนันี้งหลลำยแขป็งกระดผู้ลำง (สคเลรอคารดริอา) มาจากคทาสองคทาคพอ คารดริอา ซทึที่งแปลวขา 
หมัวใจ และ สคเลรอส ซทึที่งแปลวขา แขห็ง คทาหลมังนรีรมรีความหมายเพริที่มเตริมดข้วยวขา ‘หยาบกระดข้าง’ หรพอ 
‘แขห็งทพที่อ’ นรีที่สพที่ออรีกครมัร งถทึงใจทรีที่ไมขยอมยกโทษใหข้ สาเหตรุหลมักของการหยขารข้างกห็คพอวขา ฝขายหนทึที่งฝขาย
ใดหรพอทมัรงสองฝขายไดข้ททาใหข้ใจของตนแขห็งกระดข้างและไมขยอมยกโทษใหข้อรีกฝขาย ไมขวขาจะในกรณรี
ใด การหยขารข้างกห็ไมขเคยเปห็นพระประสงคตอมันสมบซูรณตแบบของพระเจข้าเลย

มธ 19:9 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา ฝต่ลำยเรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ผซผู้ใดหยต่ลำภรรยลำของตน
เพรลำะเหตธตต่ลำงๆ เวผู้นแตต่เปป็นชซผู้กนับชลำยอสืริ่นแลผู้วไปมนภรรยลำใหมต่กป็ผริดประเวณน และผ ซผู้ใดรนับหญริงทนริ่หยต่ลำ
แลผู้วนนันี้นมลำเปป็นภรรยลำกป็ผริดประเวณนดผู้วย" อรีกครมัร งทรีที่นรีที่เปห็นการขยายความถทึงพระประสงคตเชริง
อนคุญาตของพระเจข้าในเรพที่องของการหยขารข้างและการแตขงงานใหมข พระประสงคตอมันสมบถูรณตแบบ
ของพระเจข้ากห็คพอ ใหข้การสมรสนมัรนคงอยซูขตขอไป การหยขารข้างและแตขงงานใหมขกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ผริด 
อยขางไรกห็ตาม การแตขงงานใหมขกห็เปห็นเรพที่องททที่กระทนาไดม้สทาหรมับฝขายทรีที่ไมข่ผริดหากการหยขารข้างนมัรนตข้อง



เกริดขทึรนเพราะความไมขสมัตยตซพที่อของอรีกฝขาย มริฉะนมัรนแลข้ว การแตขงงานใหมขกห็ถพอวขาเปห็นการลขวง
ประเวณรีผมัวเมรียเขา

พระประสงคตอมันสมบซูรณตแบบของพระเจข้ากห็คพอ ทรีที่จะใหข้ชรีวริตคซูขคงอยซูขตขอไปและหากทมัรงสอง
ฝขายตข้องแยกจากกมันแลข้วกห็อยขาใหข้ทมัรงคซูขแตขงงานใหมข อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูกห็ทรงเสนอขข้อยกเวข้น
ขข้อหนทึที่งใหข้เพพที่อสะทข้อนใหข้เหห็นพระประสงคตเชริงอนรุญาตของพระเจข้า หากฝขายหนทึที่งฝขายใดเลขนชซูข้
และฟข้องหยขา อรีกฝขายทรีที่ไมขผริดกห็มรีทางเลชอกทรีที่จะแตขงงานใหมขไดข้ สขวนฝขายทรีที่ผริดซทึที่งแตขงงานใหมขกห็ยมัง
คงอยซูขในการลขวงประเวณรีผมัวเมรียเขาตขอไป

คทาทรีที่แปลวขา ลต่วงประเวณน (พอรเนะอทอา) เปห็นคทาทรีที่สพที่อความหมายคขอนขข้างกวข้าง ในความ
หมายเชริงแคบทรีที่สรุด มมันกห็หมายถทึงการมรีเพศสมัมพมันธตกขอนแตขงงานระหวขางคนสองคนทรีที่ยมังไมข
แตขงงาน ในความหมายเชริงกวข้างกวขา มมันกห็หมายถทึงการททาผริดเรพที่องเพศในรถูปแบบใดๆกป็ตามซทึที่ง
รวมถทึงการผริดผมัวผริดเมรียเขาและการรมักรขวมเพศดข้วย

ในเรพที่องราวทมัรงหมดนรีร  พระประสงคตอมันสมบซูรณตแบบของพระเจข้ากห็สะทข้อนใหข้เหห็นถทึงความ
ชอบธรรมและความบรริสรุทธริธ ของพระองคต อยขางไรกห็ตาม พระประสงคตเชริงอนคุญาตของพระองคตกห็
สะทข้อนใหข้เหห็นถทึงพระเมตตาของพระองคตในการยอมใหข้คซูขสมรสทรีที่ไมขไดข้เปห็นฝขายผริดมรีทางเลพอกทรีที่
จะแตขงงานใหมขไดข้หากเขาหรพอเธอตมัดสรินใจทรีที่จะททาอยขางนมัรน สริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนตรงนรีรกห็
สอดคลข้องอยขางมากกมับสริที่งทรีที่ถซูกนทาเสนอในพระราชบมัญญมัตริ 24:1-2 นอกจากนรีร  เราควรระลทึกดข้วย
วขาเรพที่องทมัรงหมดนรีร เกริดขทึรนมาในบรริบทใด พวกฟารริสรีพยายามทรีที่จะหลอกใหข้พระเยซซูตริดก มับดข้วย
คทาถามยรุขงยากเกรีที่ยวกมับการหยขารข้าง ดซู ขข้อ 3 พระเยซซูมริไดข้ทรงสาธยายเพริที่มเตริม แตขตรมัสสมัรนๆเกรีที่ยวกมับ
สาระสทาคมัญทรีที่ถซูกกลมั ที่นกรองแลข้วของเรพที่องนรีร

มธ 19:10 พวกสาวกตขางประหลาดใจทรีที่พระเยซซูทรงใหข้ขข้อจทากมัดเฉพาะเกรีที่ยวกมับเรพที่อง
นรีร แลข้ว ซทึที่งแสดงใหข้เหห็นวขาแมข้กระทมั ที่งในตอนนมัรนหมัวขข้อนรีรกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ถกเถรียงกมันและเปห็นเรพที่อง
ละเอรียดอขอน พวกสลำวกของพระองคศ์ทซลพระองคศ์วต่ลำ "ถผู้ลำกรณนของฝต่ลำยชลำยตผู้องเปป็นเชต่นนนันี้นกนับ
ภรรยลำของเขลำ กลำรสมรสกป็ไมต่ดนเลย" ศาสนายริวแบบรมับบรีของพวกฟารริสรีอนรุญาตใหข้หยขารข้างและ
แตขงงานใหมขไดข้อยขางสบายๆ คทาสอนของพระเยซซูเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีรจรริงๆแลข้วกห็มรีนทร าหนมักมากกวขา
และเขข้มงวดมากกวขาสริที่งทรีที่พวกสาวกครุข้นเคย



มธ 19:11-12 พระเยซซูทรงกลขาวปริดทข้ายความเหห็นของพระองคตเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร วขา 
พระองคศ์ทรงตอบเขลำวต่ลำ "มริใชต่ทธกคนจะรนับประพฤตริตลำมขผู้อนนนี้ไดผู้ เวผู้นแตต่ผซผู้ทนริ่ทรงใหผู้ประพฤตริไดผู้ ดซู
เหมพอนวขาพระเยซซูทรงผขอนปรนคทาสอนของพระองคตโดยตรมัสวขาไมขใชขทรุกคนทรีที่จะสามารถบรรลรุ
ตามอรุดมคตริแหขงพระประสงคตอมันสมบซูรณตแบบของพระเจข้าไดข้ โดยขอททาไดข้เพรียงพระประสงคตเชริง
อนรุญาตของพระองคตเทขานมัรน

พระองคตตรมัสตขอไปวขา 12 ดผู้วยวต่ลำผซผู้ทนริ่เปป็นขนันทนตนันี้งแตต่กลลำเนริดจลำกครรภศ์มลำรดลำกป็มน ผ ซผู้ทนริ่มนธษยศ์
กระทลลำใหผู้เปป็นขนันทนกป็มน ผซผู้ทนริ่กระทลลำตนัวเองใหผู้เปป็นขนันทนเพรลำะเหป็นแกต่อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์กป็มน ใคร
ถสือไดผู้กป็ใหผู้ถสือเอลำเถริด” คทาทรีที่แปลวขา ขนันทน (เอะอถูนออถูคอส) ตรงนรีรอาจหมายถทึงคนทรีที่ถซูกตอนหรพอคน
ทรีที่เลพอกทรีที่จะครองตมัวเปห็นโสดตขอไปกห็ไดข้ เมพที่อพริจารณาจากบรริบทแลข้วนขาจะใชขความหมายแบบหลมัง
(พระเยซซูตรมัสถทึงบางคนทรีที่เพราะความบกพรของแตขก ทาเนริด เขาจทึงไมขสามารถทรีที่จะแตขงงานไดข้ดข้วย)

อยขางไรกห็ตาม หลมักการทรีที่สทาคมัญกวขาทรีที่พระเยซซูทรงสอนกห็ดซูเหมพอนจะสพที่อวขาบางคนสามารถ
รมับคทาสอนเชขนนมัรนไดข้และบางคนกห็รมับไมขไดข้ บางคนเตห็มใจและสามารถทรีที่จะขข้ามการแตขงงานไป
ไดข้เพพที่อทรีที่จะไลขตามเปข้าหมายฝขายวริญญาณ อยขางไรกห็ตาม ขข้อ 5 กห็กลขาวชมัดเจนวขาพระประสงคตโดย
ทมั ที่วไปของพระเจข้ากห็คพอ ทรีที่จะใหข้ผซูข้ชายและผซูข้หญริงแตขงงาน วลรีสรุดทข้ายในขข้อ 12 กห็ดซูเหมพอนจะปลขอย
ใหข้คนๆนมัรนตมัดสรินใจเอง อยขางไรกห็ตาม รซูปกาลของคทากรริยาของวลรีสรุดทข้ายกห็เปห็นรซูปคทาสมัที่ง ดมังนมัรน
วลรีนรีร จทึงอาจแปลไดข้วขา ‘ใครถพอไดข้กป็ตม้องถพอ’ กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอวขา คนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขในสภาพ
การณตใดกห็ไดข้รมับคทาบมัญชาจากพระเจข้าใหข้อยซู ขในสภาพนมัรนตขอไป ถทึงแมข้วขาพระเจข้าทรงเปรีที่ยมดข้วยพระ
เมตตาในการทรงยอมใหข้แตขงงานใหมขไดข้ภายใตข้เงพที่อนไขทรีที่จทากมัดมากๆ แตขบมัญญมัตริตขางๆดข้านศรีล
ธรรมของพระองคตกห็ถซูกบมัญชาไวข้อยซูขดรี

มธ 19:13-15 อรีกครมัร งทรีที่เชขนเดรียวกมับในบททรีที่ 18 พระเยซซูทรงบมัญชาพวกสาวกใหข้ยอม
ปลขอยใหข้เดห็กๆเขข้ามาหาพระองคต ขณะนนันี้นเขลำพลำเดป็กเลป็กๆมลำหลำพระองคศ์ เพสืริ่อจะใหผู้พระองคศ์ทรง
วลำงพระหนัตถศ์และอธริษฐลำน แตต่เหลต่ลำสลำวกกป็หผู้ลำมปรลำมไวผู้ 14 ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสวต่ลำ "จงยอมใหผู้เดป็ก
เลป็กๆเขผู้ลำมลำหลำเรลำ อยต่ลำหผู้ลำมเขลำเลย เพรลำะวต่ลำอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ยต่อมเปป็นของคนเชต่นเดป็กเหลต่ลำ
นนันี้น" 15 เมสืริ่อพระองคศ์ทรงวลำงพระหนัตถศ์บนเดป็กเหลต่ลำนนันี้นแลผู้ว กป็เสดป็จไปจลำกทนริ่นนัริ่น ความหมายตรง



นรีรกห็อาจเปห็นไดข้วขา คนทมัรงหลายทรีที่ถขอมใจและททาตมัวตทที่าตข้อยเหมพอนเดห็กๆกห็เปห็นแบบทรีที่แสดงถทึง
อรุปนริสมัยของคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้รมับอนรุญาตใหข้เขข้าในอาณาจมักรของพระองคตไดข้ในสมักวมันหนทึที่ง มมันสพที่อ
ถทึงการกลมับใจใหมข ใจทรีที่ไมขแขห็งกระดข้าง และความเจรียมเนพรอเจรียมตมัว ลองเปรรียบเทรียบลมักษณะนริสมัย
นรีรกมับคนทรีที่เขข้ามาถามพระเยซซูในขข้อตขอๆไปดซู

นขาประหลาดใจทรีที่บางคนพยายามใชข้ขข้อนรีร เพพที่อสอนเรพที่องการใหข้บมัพตริศมาเดห็ก มรีบางคน
เสนอเหตรุผลทรีที่วขา การยอมใหข้เดห็กๆเขข้ามาหาพระองคตกห็สพที่อถทึง พริธรีบมัพตริศมาและความรอด เราควร
หมายเหตรุไวข้วขาคนเหลขานมัรน (พขอแมข) ทรีที่พาลซูกๆของตนมาหาพระเยซซูจรริงๆแลข้วกห็แคขอยากขอใหข้
พระเยซซูอวยพรและอธริษฐานเผพที่อลซูกๆของพวกเขาเทขานมัรน พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงกทาลมังปซูพพรน
เพพที่อทรีที่จะแสดงใหข้เหห็นถทึงความแตกตขางกมับความเยขอหยริที่งและการอวดตมัวของคนทรีที่พซูดถทึงตขอไปนรีร

มธ 19:16-22 ตขอไปนรีร เปห็นเรพที่องเลขาของมมัทธริวเกรีที่ยวกมับขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวย ดซเถริด มนคน
หนถึริ่งมลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "ทต่ลำนอลำจลำรยศ์ผซผู้ประเสรริฐ ขผู้ลำพเจผู้ลำจะตผู้องทลลำดนประกลำรใดจถึงจะไดผู้ชนวริตนริรนัน
ดรศ์" บมันททึกของมมัทธริวกห็สพที่อวขาเขาเปห็นคนหนรุขมและรทที่ารวย มรีแตขลซูกาทรีที่เสรริมรายละเอรียดเขข้าไปวขาเขา
เปห็นขรุนนางดข้วย เขามาถามวขาเขาตข้องททาอะไรเพพที่อทรีที่จะไดข้ชรีวริตนริรมันดรต พระเยซซูทรงเบรีที่ยงเบน
คทาถามของเขา 17 พระองคศ์ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "ทต่ลำนเรนยกเรลำวต่ลำประเสรริฐทลลำไมเลต่ลำ ไมต่มนผซผู้ใด
ประเสรริฐนอกจลำกพระองคศ์เดนยวคสือพระเจผู้ลำ

อาจเปห็นไดข้วขาพระเยซซูทรงเหห็นความเยขอหยริที่งและการเสแสรข้งของชายหนรุขมทรีที่คริดวขาตมัวชอบ
ธรรมคนนรีร  พระองคตจทึงไมขทรงตอบคทาถามของเขา ดซูเหมพอนวขาชายหนรุขมคนนรีรสนใจในการทรีที่จะ
เพริที่มชรีวริตนริรมันดรตเขข้าไปกมับแฟข้มผลงานของเขามากกวขาทรีที่จะเปห็นความกมังวลในเรพที่องฝขายวริญญาณ
จรริงๆ องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงททาตมัวเหรินหขางตขอไปโดยตรมัสวขา “ไมขมรีผซูข้ใดประเสรริฐ
นอกจากพระองคตเดรียวคพอพระเจข้า” ชายหนรุขมทรีที่รทที่ารวยและมรีอริทธริพลคนนรีรนขาจะเปห็นบรุตรชายคน
หนทึที่งของพวกชนชมัรนสซูงทรีที่ปกครองประเทศอริสราเอล เขาไดข้ยรินเรพที่องราวของพระเยซซูมาบข้าง เขาจทึง
คริดวขาเขาสามารถเพริที่มชรีวริตนริรมันดรตเขข้าไปกมับทรมัพยตสมบมัตริอพที่นๆของตนไดข้

พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา แตต่ถผู้ลำทต่ลำนปรลำรถนลำจะเขผู้ลำในชนวริต กป็ใหผู้ถสือรนักษลำพระบนัญญนัตริไวผู้" นขา
สมังเกตวขาพระเยซซูมริไดข้ตรมัสวขา ‘แตขถข้าทขานปรารถนาจะเขข้าในชรีวริตนริรมันดรต’ พระองคตแคขตรมัสถทึงชรีวริต



เฉยๆ ขข้อเทห็จจรริงกห็คพอวขา เมพที่อผซูข้ใดถพอรมักษาพระบมัญญมัตริ เขากห็มรีครุณภาพชรีวริตทรีที่ดรีขทึรน โดยสริที่งสทาคมัญ
อยขางหนทึที่งกห็คพอ สมันตริสรุขในใจและสมันตริสรุขพรข้อมกมับพระพรอพที่นๆ มรีความเยขอหยริที่งอยซูขในตมัวชาย
หนรุขมทรีที่รทที่ารวยคนนรีร  พระเยซซูทรงเหห็นมมันและทรงททาตมัวเหรินหขางตขอไป พระองคตทรงตระหนมักดรีวขา
ในตมัวชายผซูข้นรีร ไมขมรีการกลมับใจใหมขและไมขมรีความเชพที่อดข้วย เขาสนใจแตขวขาเขาจะททาอะไรไดข้เพพที่อทรีที่
จะมรีชรีวริตนริรมันดรต เขาจทึงถามพระเยซซูกลมับวขา 18 "คสือพระบนัญญนัตริขผู้อใดบผู้ลำง"

พระเยซซตรนัสวต่ลำ "อยต่ลำกระทลลำกลำรฆลำตกรรม อยต่ลำลต่วงประเวณนผนัวเมนยเขลำ อยต่ลำลนักทรนัพยศ์ 
อยต่ลำเปป็นพยลำนเทป็จ 19 จงใหผู้เกนยรตริแกต่บริดลำมลำรดลำของตน และจงรนักเพสืริ่อนบผู้ลำนเหมสือนรนักตนเอง" 
พระเยซซูตรมัสถทึงพระบมัญญมัตริหกประการ (ซทึที่งรวมถทึงหข้าขข้อในบมัญญมัตริสริบประการดข้วย) บมัญญมัตริ
แตขละขข้อนรีรกห็พซูดถทึงความสมัมพมันธตกมับผซูข้อพที่น นรีที่สพที่อใหข้เหห็นในมรุมมองของพระเยซซูวขา ชายคนนรีรยมัง
บกพรของอยซูข หากไมขบกพรของในขข้ออพที่น เขากห็นขาจะมรีความผริดในขข้อสรุดทข้าย หากไมขผริดในขข้อทรีที่สรีที่
ของรายการทรีที่วขานรีร

20 คนหนธต่มนนันี้นทซลพระองคศ์วต่ลำ "ขผู้อเหลต่ลำนนนี้ขผู้ลำพเจผู้ลำไดผู้ถสือรนักษลำไวผู้ทธกประกลำรตนันี้งแตต่เปป็นเดป็ก
หนธต่มมลำ ขผู้ลำพเจผู้ลำยนังขลำดอะไรอนกบผู้ลำง" ชายหนรุขมคนนรีรคริดวขาตมัวเองรมักษาบมัญญมัตริเหลขานรีร ไดข้หมดทรุก
ขข้อแลข้ว เขาจทึงเปห็นคนชอบธรรม แตขตรงนรีรคพอสริที่งทรีที่ขมัดแยข้งกมันเอง ชายหนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีรอข้างวขา
รมักษาบมัญญมัตริเหลขานรีร ไดข้หมดทรุกขข้อ แตขเขากห็ยมังไมขรซูข้จมักพอ เขารซูข้สทึกจริตสทานทึกผริดชอบฟข้องใจ และ
พระเยซซูทรงเรรียกใหข้เขามาถทึงสริที่งทรีที่เขาไมขมรี เขาคริดวขาความรอดคพอการททาหลายสริที่งหลายอยขาง และ
แสดงใหข้เหห็นวขาเขาไมขมรีความเชพที่อเลย

21 พระเยซซตรนัสแกต่เขลำวต่ลำ "ถผู้ลำทต่ลำนปรลำรถนลำเปป็นผซผู้ทนริ่ทลลำจนครบถผู้วน จงไปขลำยบรรดลำ
สริริ่งของซถึริ่งทต่ลำนมนอยซต่แจกจต่ลำยใหผู้คนอนลำถลำ แลผู้วทต่ลำนจะมนทรนัพยศ์สมบนัตริในสวรรคศ์ แลผู้วจงตลำมเรลำ
มลำ” อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงททาตมัวหมางเมรินตขอชายหนรุขมทรีที่คริดวขาตมัวชอบธรรมและอวดดรีคนนรีร  
พระองคตทรงตอบกลมับไปโดยบรรยายถทึงการเปห็นคนทรีที่ททาจนครบถม้วน นรีที่หมายถทึงการเปห็นคนทรีที่
ครบถข้วนฝขายวริญญาณ พระเยซซูมริไดข้ก ทาลมังทรงสอนเรพที่องความรอดทรีที่มาโดยการกระททาดรี แตข
พระองคตก ทาลมังพยายามทรีที่จะททาใหข้คนทรีที่เยขอหยริที่งและคริดวขาตมัวชอบธรรมคนนรีรถขอมตมัวลง



พระองคตทรงสมัที่งเศรษฐรีหนรุขมคนนรีร วขา เขาจะเปห็นคนทรีที่ครบถข้วน (นมัที่นคพอ สมบซูรณตพรข้อม) ไดข้ 
เขากห็ตข้องแจกจขายทรุกสริที่งทรีที่เขามรี นรีที่ไมขเคยเปห็นวริธรีทรีที่นทาไปสซูขความรอดเลย แตขพระเยซซูทรงทราบอะไร
เปห็นพระเจข้าของชายคนนรีร  นมัที่นคพอ ทรมัพยตสมบมัตริของเขานมั ที่นเอง เขาไมขเตห็มใจทรีที่จะพรากไปจาก
ทรมัพยตสมบมัตริของเขา ในทางตรงกมันขข้าม หากเศรษฐรีหนรุขมคนนรีร เตห็มใจทรีที่จะถขอมตมัวลงโดยการแจก
จขายทรมัพยตสมบมัตริทรีที่ตนมรี และตริดตามพระเยซซูไปโดยความเชพที่อ เขากห็จะมรุขงหนข้าไปสซูขความรอดทรีที่แทข้
จรริง แตขเขาไมขพรข้อมทรีที่จะททาเรพที่องพวกนรีร เลย

ดข้วยเหตรุนรีร  22 เมสืริ่อคนหนธต่มไดผู้ยรินถผู้อยคลลำนนันี้นเขลำกป็ออกไปเปป็นทธกขศ์ เพรลำะเขลำมนทรนัพยศ์
สริริ่งของเปป็นอนันมลำก คทาทรีที่แปลวขา ทรนัพยศ์สริริ่งของ (คเทมา) หมายถทึง กรรมสริทธริธ ในทรีที่ดริน เหห็นไดข้ชมัดวขา
ชายหนรุขมคนนรีร เปห็นเจข้าของอสมังหารริมทรมัพยตจทานวนมหาศาลซทึที่งถพอวขาเปห็นแหลขงทรีที่มาแหขงความมมั ที่ง
คมั ที่งหลมักๆในอริสราเอลสมมัยนมัรน สรินทรมัพยตเหลขานรีร อาจเปห็นสวนองรุขนทรีที่ใหข้ผลกทาไร สวนตข้นมะกอก 
แปลงปลซูกมะเดพที่อ และสรินทรมัพยตอพที่นๆ โดยทมัรงหมดนรีรนทามาซทึที่งรายไดข้กข้อนโตทรีที่เขข้ามาเรพที่อยๆ ชายคน
นรีรอาจไดข้รมับสริที่งเหลขานรีร เปห็นมรดกดข้วย ปมัญหาไมขไดข้อยซูขทรีที่ความรทที่ารวยของเขา แตขอยซูขทรีที่ใจของเขาตขาง
หาก พระทรีที่แทข้จรริงของเขาคพอ ทรมัพยตสมบมัตริของเขา นอกจากนรีร เขายมังเชพที่อวขาตมัวเองเปห็นคนชอบ
ธรรมและมรีความเยขอหยริที่งอยซูขเยอะดข้วยซทึที่งอาจปริดบมังเขาจากความสวขางแหขงขขาวประเสรริฐ

มธ 19:23-24 เหตรุการณตทรีที่เกริดขทึรนไปกขอนหนข้านรีร เปห็นเหตรุใหข้พระเยซซูตรมัสกมับพวกสาวกวขา
"เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ คนมนัริ่งมนจะเขผู้ลำในอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์กป็ยลำก คทาทรีที่แปลวขา 
ยลำก (ดถูสคอโลส) มรีความหมายวขา ‘ดข้วยความยากลทาบาก’ พระเยซซูทรงสอนตขอไปวขา มมันยากจรริงๆ
ทรีที่คนรวยจะรมับความรอด เหตรุผลนมัรนกห็งขายนริดเดรียว พวกเขาตขางถซูกความมมั ที่งมรีของตนหขอหรุข้มไวข้ 
พวกเขาสนรุกกมับชรีวริตมากเกรินกวขาทรีที่จะมองไปยมังนริรมันดรตกาลและพระเจข้าผซูข้ทรงสรข้างพวกเขาไดข้ 
นอกจากนรีร  เชขนเดรียวกมับขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวยขข้างบน พวกคนรวยลข้วนถซูกหขอหรุข้มดข้วยความคริดวขาตมัว
ชอบธรรมและความเยขอหยริที่งแบบเสแสรข้ง ขขาวประเสรริฐไมขใชขศาสนาของพวกชนชมัรนสซูงในสมังคม 
และเปห็นความจรริงทรีที่ประชากรของพระเจข้าสขวนใหญขคพอคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้เตริบโตขทึรนมาดข้วยวริธรีทรีที่
ถขอมใจ



พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา 24 เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยอนกวต่ลำ ตนัวอซฐจะลอดรซเขป็มกป็งต่ลำยกวต่ลำคนมนัริ่งมน
จะเขผู้ลำในอลำณลำจนักรของพระเจผู้ลำ" เรพที่อง “รซูเขห็ม” กห็เปห็นทรีที่ถกเถรียงกมันอยขางมากมาโดยตลอด บางคน
กห็เปรรียบมมันวขาเปห็นเหมพอนกมับประตซูขนาดเลห็กซทึที่งอยซูขในประตซูเมพองขนาดใหญข โดยทรีที่คนสามารถเขข้า
ทางประตซูเลห็กนรีร ไดข้หลมังจากทรีที่ประตซูเมพองขนาดใหญขปริดแลข้ว สทาหรมับอซูฐทรีที่ดพรอรมัรนแลข้วมมันกห็คงเปห็น
ประสบการณตทรีที่ยรุ ขงยากเพราะวขามมันจะตข้องยขอตมัวลงดข้วยความยากลทาบาก อยขางไรกห็ตาม เนพรอหาใน
ขข้อพระคมัมภรีรตกห็ไมขไดข้บขงบอกเชขนนมัรนเลย บางคนกห็เสนอวขารซูเขห็มกห็หมายถทึงชของแคบเลห็กๆใน
กทาแพงหรินของเมพอง ซทึที่งฝขายทรีที่ตมัรงรมับสามารถยริงธนซูออกจากชของนมัรนเขข้าใสขผซูข้ทรีที่มาโจมตรีไดข้ อยขางไร
กห็ตาม ชของแคบดมังกลขาวปกตริแลข้วกห็อยซูขสซูงบนกทาแพงและไมขไดข้สพที่อความหมายอะไรเกรีที่ยวกมับอซูฐเลย

งานเขรียนของพวกรมับบรีทรีที่หลงเหลพออยซู ขกห็พซูดถทึงชข้างทรีที่เดรินผขานรซูเขห็มหลายตขอหลายครมัร ง 
ความหมายทรีที่คทานรีรตข้องการจะสพที่อกห็คพอ สทานวนทรีที่แสดงถทึงเรพที่องเหลวไหลหรพออะไรทรีที่เปห็นไปไมขไดข้ 
อาจเปห็นไปไดข้วขาพระเยซซูทรงสพที่อความหมายนรีร โดยใชข้อซูฐแทนชข้างกห็ไดข้ จนถทึงทรุกวมันนรีรอซูฐกห็ขทึรนชพที่อ
ในเรพที่องนริสมัยทรีที่ดพรอรมัรนและไมขยอมใหข้ความรขวมมพอของมมัน

ไมขวขาจะในกรณรีใด บทเรรียนสทาคมัญทรีที่พระเยซซูก ทาลมังสอนอยซูขกห็คพอวขา มมันเปห็นเรพที่องยากแตขกห็
เปห็นไปไดข้ทรีที่คนรวยจะยอมเชพที่อขขาวประเสรริฐ พระของพวกเขากห็คพอ ยศถาบรรดาศมักดริธ  ฐานะทาง
สมังคม และความมมั ที่งคมั ที่งของพวกเขา สริที่งเหลขานรีร เมพที่อรวมกมันกห็กขอใหข้เกริดผลพลอยไดข้เปห็นความเยขอ
หยริที่ง การคริดวขาตมัวชอบธรรม ความโอหมัง และบขอยครมัร งกห็กขอใหข้เกริดความคริดทรีที่วขา ‘มรีทรุกวมันนรีร ไดข้กห็
เพราะตมัวเอง’ ซทึที่งเปห็นความคริดของคนทรีที่ไมขจทาเปห็นตข้องพทึที่งพระเจข้า สทาหรมับคนเหลขานรีร แลข้ว หลมักการ
ฝขายวริญญาณตขางๆเชขน การกลมับใจใหมข ความเชพที่อ การถขอมตมัว และหมัวใจของผซูข้รมับใชข้จทึงเปห็นสริที่งทรีที่
แปลกประหลาดจรริงๆ มมันเปห็นเรพที่องผริดปกตริราวก มับอซูฐทรีที่พยายามลอดรซูเขห็มเลยทรีเดรียว

อรีกเรพที่องทรีที่ตข้องหมายเหตรุไวข้ดข้วยกห็คพอวขา ตอนนรีรพระเยซซูทรงอยซูขในแควข้นยซูเดรียซทึที่งเปห็นทรีทๆี่
พวกชนชมัรนสซูงและคนรวยๆของชนชาตรินรีร เขาอยซูขกมัน พวกเขาเปห็นชนชมัรนปกครองของอริสราเอล

มธ 19:25-26 เมสืริ่อพวกสลำวกของพระองคศ์ไดผู้ยรินกป็ประหลลำดใจมลำก จถึงทซลวต่ลำ "ถผู้ลำอยต่ลำง
นนันี้นใครจะรอดไดผู้” พวกสาวกตขางประหลาดใจ พวกเขาถามวขา “ถข้าอยขางนมัรนใครจะรอดไดข้” ใน
สมมัยนมัรนพวกคนอริสราเอลมมักคริดเอาเองวขา เพราะวขาพวกคนรวยๆมมักถวายของบรรณาการตขางๆแกข



พระวริหารและเขข้ารขวมประชรุมกมับธรรมศาลาอยขางเหห็นไดข้ชมัด พวกเขาจทึงนขาจะเปห็นพวกแรกๆทรีที่ไดข้
ชพที่อวขาชอบธรรม

26 พระเยซซทอดพระเนตรดซพวกสลำวกและตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ฝต่ลำยมนธษยศ์ยต่อมเปป็นไปไมต่ไดผู้ 
แตต่พระเจผู้ลำทรงกระทลลำใหผู้เปป็นไปไดผู้ทธกสริริ่ง" พระองคตทรงอข้างอริงยข้อนกลมับไปถทึงเรพที่องอซูฐทรีที่พยายาม
ลอดรซูเขห็ม อยขางไรกห็ตาม ในบรริบทนรีร เองทรีที่พระเยซซูตรมัสวขา พระเจข้าทรงกระททาใหข้เปห็นไปไดข้ทรุกสริที่ง 
พระองคตทรงสามารถชขวยคนรวยใหข้รอดไดข้และพระองคตกห็ทรงททาเชขนนมัรนอยซูขบขอยๆ นอกจากนรีร  เรา
ยมังเหห็นถทึงหลมักการเรพที่องความทรงสรรพพลานรุภาพของพระเจข้าดข้วย ถทึงแมข้วขาสทาหรมับเราแลข้วบางสริที่ง
อาจดซูเหมพอนเปห็นไปไมขไดข้ แตขพระเจข้ากห็ทรงเชรีที่ยวชาญในสริที่งตขางๆทรีที่คนคริดวขาเปห็นไปไมขไดข้

มธ 19:27 ขณะนรีร ยมังอยซูขในบรริบทของขรุนนางหนรุขมผซูข้รทที่ารวยคนนรีรอยซูข แลผู้วเปโตรทซล
พระองคศ์วต่ลำ "ดซเถริด ขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำยไดผู้สละสริริ่งสลำรพนัด และไดผู้ตริดตลำมพระองคศ์มลำ พวกขผู้ลำ
พระองคศ์จถึงจะไดผู้อะไรบผู้ลำง" เปโตรเตพอนความจทาพระเยซซูวขา อมันทรีที่จรริงแลข้วพวกเขาไดข้สละทริรงสริที่ง
สารพมัดเพพที่อตริดตามพระองคต (นรีที่กห็เปห็นตมัวอยขางหนทึที่งของการเปห็นสาวกทรีที่แทข้จรริง) เปโตรอยากรซูข้วขา
พวกเขาจะคาดหวมังอะไรเปห็นสริที่งทรีที่ตามมา สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อในคทาถามของเขากห็คพอวขา การทรีที่พวกเขา
ลงแรงไปทมัรงหมดนรีร จะไดข้บทาเหนห็จอะไรบข้าง หรพอพวกเขาจะไดข้สขวนแบขงอะไรในอาณาจมักรของ
พระเมสสริยาหต หรพอพวกเขาจะคาดหวมังทรมัพยตสมบมัตริอะไรในสวรรคตไดข้บข้าง

มธ 19:28 พระเยซซูจทึงตรมัสตอบวขา "เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ในโลกใหมต่
ครลำวเมสืริ่อบธตรมนธษยศ์จะนนัริ่งบนพระทนริ่นนัริ่งแหต่งสงต่ลำรลำศนของพระองคศ์นนันี้น พวกทต่ลำนทนริ่ไดผู้ตริดตลำมเรลำมลำ
จะไดผู้นนัริ่งบนบนัลลนังกศ์สริบสองทนริ่ พริพลำกษลำชนอริสรลำเอลสริบสองตระกซล คทาทรีที่แปลวขา โลกใหมต่ (พาลริก
เกะเนะซทอา) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา ‘การสรข้างขทึรนใหมข’ เหห็นไดข้ชมัดวขามมันหมายถทึงอาณาจมักรทรีที่
ถซูกฟพร นฟซูขทึรนใหมขทรีที่พระเยซซูครริสตตจะทรงเปห็นกษมัตรริยตในสมักวมันหนทึที่ง พระเยซซูทรงสอนวขาพวกสาวก 
ถทึงแมข้วขาอาจไมขมรีคนรซูข้จมักและเปห็นคนตทที่าตข้อยในตอนนมัรน แตขพวกเขากห็จะไดข้เปห็นผซูข้ครอบครองรขวม
กมับพระองคตในอาณาจมักรของพระองคตในวมันนมัรน กลขาวใหข้เฉพาะเจาะจงกห็คพอ พวกอมัครทซูตจะไดข้
ปกครองชนอริสราเอลสริบสองตระกซูลในวมันนมัรน นรีที่ยมังสพที่อชมัดเจนถทึงการครอบครองของพระครริสตต
บนบมัลลมังกตของพระองคตในวมันนมัรนดข้วย



มธ 19:29 พระเยซซูทรงนทาเสนอหลมักการทรีที่ลทึกซทึร งอรีกประการ ทธกคนทนริ่ไดผู้สละบผู้ลำน
หรสือพนริ่นผู้องชลำยหญริงหรสือบริดลำมลำรดลำหรสือภรรยลำหรสือบธตรหรสือทนริ่ดริน เพรลำะเหป็นแกต่นลำมของเรลำ ผซผู้
นนันี้นจะไดผู้ผลรผู้อยเทต่ลำ และจะไดผู้ชนวริตนริรนันดรศ์เปป็นมรดก

เมพที่อประชากรของพระเจข้าเตห็มใจทรีที่จะเสรียสละชรีวริตของตนและสริที่งของตข่างๆทรีที่สทาคมัญตขอ
พวกเขาเพราะเหห็นแกขพระองคต พวกเขากห็จะไดข้รมับผลรข้อยเทขาในอาณาจมักรของพระองคต บทเรรียนทรีที่
ชมัดเจนตรงนรีรกห็คพอวขา ความมมั ที่งมรีในชรีวริตนรีร ไมขเพรียงเปห็นเรพที่องทรีที่ไมขเกรีที่ยวขข้องเมพที่อคริดถทึงนริรมันดรตกาล
เทขานมัรน แตขมมันจะเปห็นเครพที่องกรีดขวางดข้วย นอกจากนรีร  เมพที่อประชากรของพระเจข้าเตห็มใจทรีที่จะเสรียสละ
เพพที่อรมับใชข้องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าตอนนรีร  พวกเขากห็สามารถไดข้รมับบทาเหนห็จมหาศาลเมพที่อถทึงตอนนมัรน ใหข้
เราสมังเกตดข้วยวขาการปรนนริบมัตริพระครริสตตอาจเกรีที่ยวขข้องกมับการเสรียสละไมขเพรียงทรมัพยตสริที่งของ
เทขานมัรนแตขครอบครมัวดข้วย

มธ 19:30 พระเยซซูทรงปริดทข้ายเนพรอหาตอนนรีรดข้วยหลมักการทรีที่เปห็นความจรริง แตต่มนหลลำย
คนทนริ่เปป็นคนตผู้นจะตผู้องกลนับไปเปป็นคนสธดทผู้ลำย และทนริ่เปป็นคนสธดทผู้ลำยจะกลนับเปป็นคนตผู้น” เราจะ
เขข้าใจคทาตรมัสนรีรกห็ตขอเมพที่อเราพริจารณาบรริบท คนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นใหญขเปห็นโตในชรีวริตนรีรอาจเปห็นคน
สรุดทข้ายในสวรรคต สมมตริวขาพวกเขาไดข้ไปถทึงทรีที่นมั ที่นนะ นอกจากนรีร  คนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขในฐานะตทที่าตข้อย
เพราะเหห็นแกขขขาวประเสรริฐในตอนนรีรกห็จะไดข้มรีตทาแหนขงใหญขโตในตอนนมัรน

 *****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 20: ในบทททที่ 20 พระเยซถู (1) ทรงสอนคนาอคุปมาขนาดยาวเรชที่องหนซที่ง

ซซที่งมทเนชนี้อหาเกทที่ยวกมับอาณาจมักรนมันี้น (2) พระองคตตรมัสชมัดเจนถซงการสรินี้นพระชนมตททที่ใกลม้จะเกริดขซนี้น
และการฟชนี้นคชนพระชนมตของพระองคต (3) พระองคตทรงรมับมชอกมับคนาขออมันทะเยอทะยานของพวก
สาวก และ (4) พระองคตทรงรมักษาชายตาบอดสองคน

มธ 20:1-16 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงสอนคทาอรุปมาวขาดข้วยอาณาจมักรนมัรนอรีกเรพที่อง 
"ดผู้วยวต่ลำอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนเจผู้ลำของบผู้ลำนคนหนถึริ่งออกไปจผู้ลำงคนทลลำงลำนในสวน
องธต่นของตนแตต่เวลลำเชผู้ลำตรซต่  2 ครนันี้นตกลงกนับลซกจผู้ลำงวนันละเดนลำรริอนันแลผู้ว จถึงใชผู้ใหผู้ไปทลลำงลำนในสวน
องธต่นของเขลำ 3 พอเวลลำประมลำณสลำมโมงเชผู้ลำ เจผู้ลำของบผู้ลำนกป็ออกไปอนก เหป็นคนอสืริ่นยสืนอยซต่เปลต่ลำๆ



กลลำงตลลำด 4 จถึงพซดกนับเขลำวต่ลำ `ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงไปทลลำงลำนในสวนองธต่นดผู้วยเถริด เรลำจะใหผู้คต่ลำจผู้ลำงแกต่
พวกทต่ลำนตลำมสมควร' แลผู้วเขลำกป็พลำกนันไป 5 พอเวลลำเทนริ่ยงวนันและเวลลำบต่ลำยสลำมโมง เจผู้ลำของบผู้ลำนกป็
ออกไปอนก ทลลำเหมสือนกต่อน 6 ประมลำณบต่ลำยหผู้ลำโมงกป็ออกไปอนกครนันี้งหนถึริ่ง พบอนกพวกหนถึริ่งยสืนอยซต่
เปลต่ลำๆจถึงพซดกนับเขลำวต่ลำ `พวกทต่ลำนยสืนอยซต่ทนริ่นนริ่เปลต่ลำๆตลอดวนันทลลำไม' 7 พวกเขลำตอบเจผู้ลำของบผู้ลำนวต่ลำ 
`เพรลำะไมต่มนใครจผู้ลำงพวกขผู้ลำพเจผู้ลำ' เจผู้ลำของบผู้ลำนบอกพวกเขลำวต่ลำ `ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงไปทลลำงลำนในสวน
องธต่นดผู้วยเถริด และทต่ลำนจะไดผู้รนับคต่ลำจผู้ลำงตลำมสมควร' 8 ครนันี้นถถึงเวลลำพลบคลริ่ลำเจผู้ลำของสวนองธต่นจถึงสนัริ่ง
เจผู้ลำพนนักงลำนวต่ลำ `จงเรนยกคนทลลำงลำนมลำและใหผู้คต่ลำจผู้ลำงแกต่เขลำ ตนันี้งแตต่คนมลำทลลำงลำนสธดทผู้ลำย จนถถึงคน
ทนริ่มลำแรก' 9 คนทนริ่มลำทลลำงลำนเวลลำประมลำณบต่ลำยหผู้ลำโมงนนันี้น ไดผู้คต่ลำจผู้ลำงคนละหนถึริ่งเดนลำรริอนัน 10 สต่วน
คนทนริ่มลำทนแรกนถึกวต่ลำเขลำคงจะไดผู้มลำกกวต่ลำนนันี้น แตต่กป็ไดผู้คนละหนถึริ่งเดนลำรริอนันเหมสือนกนัน 11 เมสืริ่อเขลำรนับ
เงรินไปแลผู้วกป็บต่นตต่อวต่ลำเจผู้ลำของบผู้ลำน 12 วต่ลำ `พวกทนริ่มลำสธดทผู้ลำยไดผู้ทลลำงลำนชนัริ่วโมงเดนยว และทต่ลำนไดผู้ใหผู้
คต่ลำจผู้ลำงแกต่เขลำเทต่ลำกนันกนับพวกเรลำทนริ่ทลลำงลำนตรลำกตรลลำกลลำงแดดตลอดวนัน' 13 ฝต่ลำยเจผู้ลำของบผู้ลำนกป็ตอบ
แกต่คนหนถึริ่งในพวกนนันี้นวต่ลำ `สหลำยเออ๋ย เรลำมริไดผู้โกงทต่ลำนเลย ทต่ลำนไดผู้ตกลงกนับเรลำแลผู้ววนันละหนถึริ่งเดนลำ
รริอนันมริใชต่หรสือ 14 รนับคต่ลำจผู้ลำงของทต่ลำนไปเถริด เรลำพอใจจะใหผู้คนทนริ่มลำทลลำงลำนหลนังทนริ่สธดนนันี้นเทต่ลำกนันกนับ
ทต่ลำน 15 เรลำปรลำรถนลำจะทลลำอะไรกนับสริริ่งทนริ่เปป็นของเรลำเองนนันี้นไมต่ถซกตผู้องตลำมพระรลำชบนัญญนัตริหรสือ 
ทลลำไมทต่ลำนอริจฉลำตลำรผู้อนเมสืริ่อเหป็นเรลำใจดน'

นรีที่เปห็นเรพที่องเกรีที่ยวกมับแรงงานรายวมันในสมมัยศตวรรษแรก เกษตรกรรมแบบหลมักใน
อริสราเอลสมมัยนมัรนกห็คพอ การปลซูกองรุขนและผลริตผลทรีที่มาจากองรุขน ตลอดชขวงฤดซูปลซูก คนงานกห็เปห็นทรีที่
ตข้องการเพพที่อททางานในสวนองรุขน โดยเฉพาะในชขวงฤดซูเกห็บเกรีที่ยว เจม้าของบม้านทรีที่ถซูกเอขยถทึงนรีรกห็คพอ
เจข้าของสวนองรุขนนรีร  เปห็นเรพที่องธรรมดาทรีที่เจข้าของบข้านจะออกไปในตลาดประจทาเมพองแตขเชข้าตรซูขและ
จข้างคนงานรายวมันตามความจทาเปห็นของเขา

คนทรีที่ตข้องการงานททากห็จะเตรห็ดเตรขอยซูขแถวตลาด โดยหวมังวขาเจข้าของทรีที่ดรินในพพรนทรีที่จะมาจข้าง
พวกเขาททางานในวมันนมัรน คขาแรงรายวมันในสมมัยนมัรนคพอ เดนารริอมัน (เดนารริออน) ซทึที่งเปห็นเหรรียญเงริน
ของโรม พวกคนททางานในสวนองรุขนตกลงทรีที่จะททางานเพพที่อคขาจข้างจทานวนดมังกลขาว จนถทึงตอนนรีร
เรพที่องนรีรกห็เปห็นวริธรีปฏริบมัตริปกตริของคนในตะวมันออกกลาง



อยขางไรกห็ตาม เมพที่อเรพที่องนรีรดทาเนรินตขอไป พระเยซซูกห็ทรงเสรริมลมักษณะบางประการทรีที่ไมขใชข
เรพที่องปกตริ ในเวลาเกข้าโมงเชข้าวมันนมัรนเอง เจข้าของสวนองรุขนกห็เหห็นวขาเขาตข้องการคนงานเพริที่ม ดมังนมัรน
เขาจทึงกลมับเขข้าไปในเมพองและจข้างคนงานเพริที่มโดยบอกวขา “เราจะใหข้คขาจข้างแกขพวกทขานตาม
สมควร” เขาททาแบบนรีรอรีกในตอนเทรีที่ยงและตอนบขายสามโมง สรุดทข้ายตอนหข้าโมงเยห็นเขากห็จข้างคน
งานเพริที่มอรีก เขาถามคนเหลขานมัรนวขา “พวกทขานยพนอยซูขทรีที่นรีที่เปลขาๆตลอดวมันททาไม” พวกเขาตอบวขา 
“เพราะไมขมรีใครจข้างพวกขข้าพเจข้า” อยขางไรกห็ตาม อรีกแคขชมั ที่วโมงเดรียวกห็หมดเวลาททางานสทาหรมับวมัน
นมัรนแลข้ว

ดมังนมัรน ตอนหกโมงเยห็นวมันนมัรน เจข้าของสวนองรุขนกห็สมัที่งเจม้าพนมักงาน หรพอหมัวหนข้าคนงานใหข้
บอกทรุกคนวขาถทึงเวลาเลริกงานแลข้วและใหข้จขายคขาจข้างแกขคนงาน นอกจากนรีร เขายมังสมัที่งดข้วยวขาใหข้จขาย
คขาจข้างแกขคนงานทรีที่มาสรุดทข้ายกขอนไลขไปจนถทึงคนทรีที่มาแรกสรุด สริที่งทรีที่นขาตกใจกห็คพอวขา คนงานทรุกคน
ไดข้รมับคขาจข้างเทขากมัน คพอ หนทึที่งเดนารริอมัน บางคนททางานตลอดทมัรงวมันเพพที่อจะไดข้คขาจข้างจทานวนเทขานมัรน
ขณะทรีที่คนอพที่นๆกห็ททางานเพรียงแคขชมั ที่วโมงเดรียวเพพที่อทรีที่จะไดข้รมับเงรินคขาจข้างจทานวนเทขากมัน

คนเหลขานมัรนทรีที่ททางานถทึงสริบสองชมั ที่วโมงกห็บขนทมันทรีวขาคขาจข้างของพวกเขาไมขไดข้มากไปกวขา
คขาจข้างของคนเหลขานมัรนทรีที่ททางานเพรียงแคขชมั ที่วโมงเดรียว เจข้าของสวนองรุขนกห็เตพอนความจทาพวกเขาวขา
พวกเขาไดข้ตกลงทรีที่จะททางานตลอดทมัรงวมันเพพที่อเงรินหนทึที่งเดนารริอมัน เขาจทึงสมัที่งใหข้คนเหลขานมัรนกลมับบข้าน
ไปโดยกลขาววขาเขาจะททายมังไงกมับคขาจข้างของเขากห็ไดข้ตามทรีที่เขาปรารถนา ความเหห็นสรุดทข้ายของเขา
ทรีที่วขา “ทขานมรีแววตาอมันชมั ที่วรข้ายเพราะเหห็นเราใจดรีหรพอ” อข้างอริงถทึงความอริจฉาของพวกเขา เขาไดข้มรี
ใจเมตตาตขอคนงานเหลขานมัรนทรีที่มาททางานหลมังสรุด ททาไมคนอพที่นตข้องอริจฉาคนเหลขานมัรนดข้วย

พระเยซซูทรงปริดทข้ายคทาอรุปมานรีรอรีกครมัร งโดยตรมัสวขา  16 อยต่ลำงนนันี้นแหละคนทนริ่เปป็นคนสธดทผู้ลำย
จะกลนับเปป็นคนตผู้น และคนทนริ่เปป็นคนตผู้นจะกลนับเปป็นคนสธดทผู้ลำย พระองคตตรมัสเสรริมวขา ดผู้วยวต่ลำผซผู้ทนริ่
ไดผู้รนับเชริญกป็มลำก แตต่ผซผู้ทนริ่ทรงเลสือกกป็นผู้อย"

คทาอรุปมานรีรกห็เปห็นเรพที่องของอาณาจมักรนมัรนอรีกครมัร ง กรุญแจสทาคมัญทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจกห็คพอ การ
มองมมันผขานมรุมมองของชนชาตริอริสราเอลและตทาแหนขงของพวกเขาในอาณาจมักรนมัรน สมักวมันหนทึที่ง
เหลขาวริสรุทธริชนสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมทรุกคน (ชนชาตริอริสราเอลทรีที่ไดข้รมับการทรงไถข) จะถซูกชรุบใหข้เปห็น
ขทึรนเพพที่อเขข้าสซูขอาณาจมักรนมัรน กระนมัรน จะมรียริวทรีที่ไดข้รมับความรอดในชขวงวมันทข้ายๆของยรุคเจห็ดปรีดข้วย 



พวกเขาเองกห็จะไดข้รมับอภริสริทธริธ ทมัรงปวงทรีที่พวกพรีที่นข้องสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมของพวกเขามรีดข้วย ถทึงแมข้วขา
พวกเขาเองจะกลมับใจรมับเชพที่อเพรียงไมขนานกห็ตาม

นรีที่สพที่อใหข้เหห็นวขาบางคนในวมันนมัรนจะคริดวขาพวกเขานขาจะไดข้รมับบทาเหนห็จหรพอตทาแหนขงสซูงกวขา
คนเหลขานมัรนทรีที่เพริที่งกลมับใจรมับเชพที่อ เราไมขควรสรรุปวขาจะมรีการแกขงแยขงชริงดรีหรพอความแตกแยกใน
อาณาจมักรนมัรน อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงใชข้ภาพเปรรียบหนทึที่งทรีที่พบเหห็นไดข้ในชรีวริต มมันแสดงใหข้เหห็น
วขาแมข้แตขพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในทรีที่สรุดกห็จะไดข้รมับสริทธริธ เตห็มทรีที่ในอาณาจมักรนมัรน

พระเยซซูทรงใชข้คทาสรุภาษริตของพระองคต “คนทรีที่เปห็นคนสรุดทข้ายจะกลมับเปห็นคนตข้น และคนทรีที่
เปห็นคนตข้นจะกลมับเปห็นคนสรุดทข้าย” ในบรริบทนรีร  เหห็นไดข้ชมัดวขาคนเหลขานมัรนทรีที่รอดในตอนทข้ายจะมรียศ
ถาบรรดาศมักดริธ เดรียวกมับคนเหลขานมัรนทรีที่เปห็นวริสรุทธริชนมาตมัรงแตขแรก นอกจากนรีร  บรรดาผซูข้ตริดตามพระ
ครริสตตไมขวขาจะในสมมัยพระคมัมภรีรตใหมขหรพอผซูข้ทรีที่พลรีชรีพในยรุคเจห็ดปรีกห็อาจมรีตทาแหนขงสซูงกวขาพวกยริวธร
รมดาๆในสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมในอาณาจมักรนมัรนกห็ไดข้ เปห็นความจรริงทรีที่ “ดข้วยวขาผซูข้ทรีที่ไดข้รมับเชริญกห็มาก 
แตขผซูข้ทรีที่ทรงเลพอกกห็นข้อย” มรีคนมากมายไดข้รมับการทรงเรรียกใหข้มาถทึงความรอด แตขมรีคนสขวนนข้อยนมัก
ทรีที่ตอบรมับการทรงเรรียกนมัรน มรีคนมากมายไดข้รมับการทรงเรรียกใหข้มารมับใชข้พระมหากษมัตรริยต แตขมรีไมขกรีที่
คนทรีที่ไดข้รมับการทรงเลพอกใหข้มารมับตทาแหนขงผซูข้นทาเพราะการรมับใชข้อยขางสมัตยตซพที่อทรีที่มรีมากขอนหนข้านมัรน
ในชรีวริตนรีรของพวกเขา

มธ 20:17-19 พระเยซซูทรงพยากรณตถทึงการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของ
พระองคตซทึที่งใกลข้จะเกริดขทึรนเปห็นครมัร งทรีที่หข้าในขขาวประเสรริฐของมมัทธริวนรีร  โดยอาจทรงอยซูขในบรริเวณ
เมพองเยรรีโคซทึที่งอยซูขในหรุบเขาของแมขนทร าจอรตแดน เมสืริ่อพระเยซซจะเสดป็จขถึนี้นไปยนังกรธงเยรซซลำเลป็ม ขณะ
อยซต่ตลำมหนทลำงไดผู้พลำเหลต่ลำสลำวกสริบสองคนไปแตต่ลลลำพนัง และตรนัสกนับเขลำวต่ลำ 18 "ดซเถริด เรลำทนันี้งหลลำย
จะขถึนี้นไปยนังกรธงเยรซซลำเลป็ม และบธตรมนธษยศ์จะถซกทรยศใหผู้อยซต่กนับพวกปธโรหริตใหญต่และพวกธรรมลำ
จลำรยศ์ และเขลำเหลต่ลำนนันี้นจะปรนับโทษทต่ลำนถถึงตลำย 19 และจะมอบทต่ลำนไวผู้กนับคนตต่ลำงชลำตริใหผู้เยลำะเยผู้ย
เฆนริ่ยนตน และใหผู้ตรถึงไวผู้ทนริ่กลำงเขน และวนันทนริ่สลำมทต่ลำนจถึงจะกลนับฟสืนี้นขถึนี้นมลำใหมต่”

พระเยซซูทรงเสรริมรายละเอรียดเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกมับการทรงทรุกขตทรมานของพระองคตซทึที่งใกลข้จะ
เกริดขทึรนแลข้ว (1) มมันจะเกริดขทึรนทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม (2) พระองคตจะทรงถซูกทรยศใหข้อยซูขในมพอของพวก



ปรุโรหริตใหญข (3) พวกเขาและพวกธรรมาจารยตจะปรมับโทษพระองคตใหข้ถทึงตาย (4) นอกจากนรีร  
พระองคตจะทรงถซูกมอบไวข้ก มับพวกคนตขางชาตริ (พวกโรม) เพพที่อทรีที่จะทรงถซูกเยาะเยข้ย เฆรีที่ยนตรี และ
ใหข้ตรทึงไวข้ทรีที่กางเขน (5) สรุดทข้าย วมันทรีที่สามพระองคตจะทรงกลมับฟพร นขทึรนมาใหมข

พระเยซซูทรงใหข้รายละเอรียดอมันนขาททึที่งแกขพวกสาวกในการตรมัสลขวงหนข้าถทึงการ
สริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต นขาแปลกตรงทรีที่วขาพวกเขาจทาไดข้วขาพระองคตไดข้
ทรงเลขาใหข้พวกเขาฟมังอยขางละเอรียดกขอนหนข้านมัรนแลข้ววขาจะเกริดอะไรขทึรนกห็หลมังจากทรีที่พระองคตไดข้
ทรงเปห็นขทึรนจากตายแลข้ว อยขางไรกห็ตาม ในชขวงเดพอนทข้ายๆกขอนการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคต พระเยซซูกห็ทรงพยายามทรีที่จะเตรรียมตมัวพวกเขาใหข้พรข้อมสทาหรมับสริที่งทรีที่ก ทาลมัง
ใกลข้เขข้ามา

มธ 20:20-28 หลมังจากนมัรนมารดาของยอหตนและยากอบ (ภรรยาของเศเบดรี) กห็เขข้ามาเฝข้า
พระเยซซูและขอใหข้บรุตรทมัรงสองคนของนางไดข้รมับอภริสริทธริธ คพอ ตทาแหนขงสซูงในอาณาจมักรทรีที่จะมาถทึง
ของพระองคต ขณะนนันี้นมลำรดลำของบธตรแหต่งเศเบดนพลำบธตรชลำยทนันี้งสองมลำเฝผู้ลำพระองคศ์ นมนัสกลำรทซล
ขอสริริ่งหนถึริ่งจลำกพระองคศ์ 21 พระองคศ์จถึงทรงถลำมนลำงนนันี้นวต่ลำ "ทต่ลำนปรลำรถนลำอะไร" นลำงทซล
พระองคศ์วต่ลำ "ขอทรงโปรดอนธญลำตใหผู้บธตรชลำยของขผู้ลำพระองคศ์สองคนนนนี้นนัริ่งในรลำชอลำณลำจนักรของ
พระองคศ์ เบสืนี้องขวลำพระหนัตถศ์คนหนถึริ่ง เบสืนี้องซผู้ลำยคนหนถึริ่ง”

บางคนสมันนริษฐานวขายากอบและยอหตนเปห็นคนบอกใหข้มารดาของตนททาเชขนนรีร  อยขางไร
กห็ตาม ในเนพรอหาตรงนรีรกห็ไมขมรีบขงบอกเชขนนมัรนโดยตรงเลย อยขางไรกห็ตามเหห็นไดข้ชมัดวขาผซูข้หญริงคนนรีรรซูข้
เลยวขาพระเยซซูทรงเปห็นผซูข้ใดและอาณาจมักรของพระเจข้านมัรนมาใกลข้แลข้ว นางเหห็นไดข้ถซูกตข้องแลข้ววขา
บรุตรทมัรงสองของนางเปห็นเหมพอนมพอขวาและมพอซข้ายของพระองคต

อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูกห็ตรมัสเปห็นนมัยวขายากอบและยอหตนมรีสขวนรซูข้เหห็นในคทาขอทรีที่เหห็นแกขตมัว
นรีรดข้วยโดยการตรมัสตอบพวกเขาในรซูปพหซูพจนต (“ทรีที่พวกทขานขอนมัรนพวกทขานไมขเขข้าใจ”) นรีที่เทขากมับ
พระองคตตรมัสวขาพวกเขาไมขรซูข้เลยวขาพวกเขากทาลมังขออะไรอยซูข

22 แตต่พระเยซซตรนัสตอบวต่ลำ "ทนริ่ทต่ลำนขอนนันี้นทต่ลำนไมต่เขผู้ลำใจ ถผู้วยซถึริ่งเรลำจะดสืริ่มนนันี้นทต่ลำนจะดสืริ่มไดผู้
หรสือ และบนัพตริศมลำนนันี้นซถึริ่งเรลำจะรนับ ทต่ลำนจะรนับไดผู้หรสือ" เขลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "พวกขผู้ลำพระองคศ์



ทลลำไดผู้" 23 พระองคศ์ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ทต่ลำนจะดสืริ่มจลำกถผู้วยของเรลำ และรนับบนัพตริศมลำดผู้วยบนัพตริศมลำทนริ่
เรลำจะรนับกป็จรริง แตต่ซถึริ่งจะนนัริ่งขผู้ลำงขวลำและขผู้ลำงซผู้ลำยของเรลำนนันี้น ไมต่ใชต่พนนักงลำนของเรลำทนริ่จะมอบใหผู้ 
แตต่พระบริดลำของเรลำไดผู้ทรงเตรนยมไวผู้สลลำหรนับผซผู้ใด กป็จะใหผู้แกต่ผซผู้นนันี้น"พระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหห็นวขาพวกเขา
จะไดข้ดพที่มจากถข้วยของพระองคตและรมับบมัพตริศมาของพระองคตจรริงๆ

แนขนอนทรีที่นรีที่หมายถทึงการทรีที่พวกสาวกของพระเยซซูจะเผชริญกมับการขขมเหงอยขางหนมักและ
การพลรีชรีพเพพที่อความเชพที่อในอรีกหลายสริบปรีหลมังจากนมัรน อยขางไรกห็ตามม พระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหห็นวขา ยศ
ถาบรรดาศมักดริธ และตทาแหนขงในอาณาจมักรนมัรนเปห็นสริที่งทรีที่พระบริดาของพระองคตทรงจมัดเตรรียมไวข้ องคต
พระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา ถทึงแมข้วขาทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้าและทรงเปห็นพระเจข้าเอง แตขพระองคตกห็
ทรงนบนอบเชพที่อฟมังพระประสงคตของพระบริดาของพระองคตอยขางเหห็นไดข้ชมัด แมข้ในเรพที่องราย
ละเอรียดเกรีที่ยวกมับวขาผซูข้ใดจะไดข้นมัที่งทรีที่เบพรองขวาพระหมัตถตของพระองคตในอาณาจมักรนมัรนของพระองคต

24 เมสืริ่อสลำวกสริบคนนนันี้นไดผู้ยรินแลผู้ว พวกเขลำกป็มนควลำมขธต่นเคสืองพนริ่นผู้องสองคนนนันี้น ถทึงแมข้วขาอรีก
สริบคนไมขพอใจคทาขอนรีรทรีที่สองคนนมัรนทซูลขอพระเยซซู แตขเราควรหมายเหตรุวขา ผซูข้ทรีที่ทซูลขอคทาขอนรีรคพอ 
มารดาของยากอบและยอหตน เนพรอหาตรงนรีร แคขบอกเปห็นนมัยวขายากอบและยอหตนมรีสขวนรซูข้เหห็นใน
คทาขอนรีร  บางครมัร งครุณแมขทมัรงหลายกห็อาจมรีความทะเยอทะยานแทนลซูกๆของตน ความทะเยอทะยาน
ทรีที่เหห็นแกขตมัวเชขนนมัรนมมักสขงผลเสรียแกขตมัวเองและกขอใหข้เกริดความจงเกลรียดจงชมังซทึที่งกห็เปห็นสริที่งทรีที่เกริดขทึรน
ตรงนรีร

พระเยซซูตรมัสตอบตขอไปวขาพวกคนตขางชาตริเขาททากมันยมังไง 25 พระเยซซทรงเรนยกเขลำทนันี้ง
หลลำยมลำตรนัสวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยรซผู้อย ซต่วต่ลำ ผซผู้ครองของคนตต่ลำงชลำตริยต่อมเปป็นเจผู้ลำเหนสือเขลำ และผซผู้ใหญต่ทนันี้ง
หลลำยกป็ใชผู้อลลำนลำจบนังคนับ ในหมซูขชาวโลกโดยทมั ที่วไป คนทรีที่มรีตทาแหนขงใหญขโตมมักททาตมัวเปห็น ‘เจข้า
เหนพอ’ คนเหลขานมัรนทรีที่มรีตทาแหนขงตทที่าตข้อยกวขา อยขางไรกห็ตามในอาณาจมักรของพระเจข้า ยศและ
ตทาแหนขงจะถซูกประทานใหข้โดยขทึรนอยซูขกมับการมรีหมัวใจของผซูข้รมับใชข้

พระเยซซูทรงออกความเหห็นตขอไปวขา 26 แตต่ในพวกทต่ลำนหลำเปป็นอยต่ลำงนนันี้นไมต่ ถผู้ลำผซผู้ใดใครต่จะ
ไดผู้เปป็นใหญต่ในพวกทต่ลำน ผซผู้นนันี้นจะตผู้องเปป็นผซผู้ปรนนริบนัตริทต่ลำนทนันี้งหลลำย 27 ถผู้ลำผซผู้ใดใครต่จะไดผู้เปป็นเอก
เปป็นตผู้นในพวกทต่ลำน ผซผู้นนันี้นจะตผู้องเปป็นผซผู้รนับใชผู้ของพวกทต่ลำน ในระบบของพระเจข้า ความยริที่งใหญขกห็



ถซูกแสดงเปห็นแบบอยขางโดยการรมับใชข้และความถขอมใจ นมัที่นเปห็นวริธรีทรีที่ตรงขข้ามกมับทรีที่ชาวโลกเขาททา
กมัน นขาเสรียดายทรีที่อยขางนข้อยภรรยาของเศเบดรีกห็แสดงทรรศนะแบบหลมัง

ในทางกลมับกมัน ตมัวอยขางทรีที่แสดงถทึงความยริที่งใหญขฝขายวริญญาณทรีที่แทข้จรริงกห็ถซูกสพที่อในการทรีที่
พระเยซซูเอง 28 มริไดผู้มลำเพสืริ่อรนับกลำรปรนนริบนัตริ แตต่มลำเพสืริ่อจะปรนนริบนัตริ และประทลำนชนวริตของทต่ลำน
ใหผู้เปป็นคต่ลำไถต่สลลำหรนับคนเปป็นอนันมลำก” นรีที่เปห็นทรรศนะทรีที่แสดงถทึงปรมัชญาแบบครริสเตรียนอยขางชมัดเจน
พระเยซซูเสดห็จมาเพพที่อปรนนริบมัตริผซูข้อพที่น หลมักปรมัชญางขายๆของชรีวริตกห็คพอ การมรีชรีวริตอยซูขเพพที่อคนอพที่นและ
ไมขใชขเพพที่อตมัวเราเอง ในการททาเชขนนรีร เองเรากห็จะพบความสรุขและความอริที่มเอมในระดมับทรีที่สซูงสรุด นขา
แปลกทรีที่หลมักปรมัชญาดมังกลขาวเปห็นสริที่งทรีที่ตรงกมันขข้ามกมับสซูตรแหขงความสทาเรห็จและความสรุขของโลก

มรีการนทาเสนอภาพแสดงลขวงหนข้าของการสริรนพระชนมตแทนของพระเยซซูซทึที่งใกลข้จะเกริดขทึรน
อรีกครมัร ง คทาทรีที่แปลวขา คต่ลำไถต่ (ลถูทรอน) เปห็นคทาทรีที่ใชข้คซูขกมับคทาวขา การไถข เมพที่อคนหนทึที่งไดข้รมับการไถข คขาทรีที่
ใชข้กห็เรรียกวขา ‘คขาไถข’ นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา เรามามริใชขเพพที่อปรนนริบมัตริผซูข้อพที่นเทขานมัรนแตขเพพที่อไถขพวก
เขาดข้วย นรีที่เปห็นความไมขเหห็นแกขตมัวเลยแมข้แตขนริดเดรียว อรุปนริสมัยทรีที่ยอดเยรีที่ยมขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของ
เราไดข้สของสวขางออกมาโดยยมังแสดงใหข้เหห็นทมัศนคตริทรีที่เหมาะสมสทาหรมับพวกสาวกของพระองคต
ดข้วย

มธ 20:29-34 บมันททึกตรงนรีรสอดคลข้องกมับของมาระโก 10:46-52 เมสืริ่อพระองคศ์กนับเหลต่ลำ
สลำวกออกไปจลำกเมสืองเยรนโค ฝซงชนเปป็นอนันมลำกกป็ตลำมพระองคศ์ไป 30 และดซเถริด มนชลำยตลำบอดสอง
คนนนัริ่งอยซต่รริมหนทลำง เมสืริ่อเขลำไดผู้ยรินวต่ลำพระเยซซเสดป็จผต่ลำนมลำ จถึงรผู้องวต่ลำ "โอ พระองคศ์ผซผู้เปป็นบธตรดลำ
วริดเจผู้ลำขผู้ลำ ขอทรงพระเมตตลำขผู้ลำพระองคศ์เถริด" 31 ฝต่ลำยประชลำชนกป็หผู้ลำมเขลำใหผู้นริริ่งเสนย แตต่เขลำยริริ่งรผู้อง
ขถึนี้นอนกวต่ลำ "โอ พระองคศ์ผซผู้เปป็นบธตรดลำวริดเจผู้ลำขผู้ลำ ขอทรงพระเมตตลำขผู้ลำพระองคศ์เถริด" 32 พระเยซซจถึง
หยธดประทนับยสืนอยซต่ เรนยกเขลำมลำ และตรนัสวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งสองใครต่จะใหผู้เรลำทลลำอะไรเพสืริ่อทต่ลำน" 33 พวก
เขลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ขอใหผู้ตลำของขผู้ลำพระองคศ์มองเหป็น" 34 พระเยซซจถึงมนพระทนัย
เมตตลำ กป็ทรงถซกตผู้องตลำเขลำ ในทนันใดนนันี้นตลำของเขลำกป็เหป็นไดผู้และเขลำทนันี้งสองไดผู้ตริดตลำมพระองคศ์ไป

ในบมันททึกของมาระโก ชายตาบอดคนหนทึที่งมรีชพที่อวขา บารทริเมอมัส ตรงนรีร  เขากมับอรีกคนทรีที่มาดข้วย
กมันรข้องออกมาอยขางอมับจนหนทางวขา “โอ พระองคตผซูข้เปห็นบรุตรดาวริดเจข้าขข้า ขอทรงพระเมตตาขข้า



พระองคตเถริด” มรีหลายความเหห็นตามมา (1) มรีการแสดงออกใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงความเชพที่อในตมัวชายผซูข้
นขาสงสารสองคนนรีร  ถทึงแมข้วขาถซูกคนอพที่นตทาหนริ แตขพวกเขากห็ยมังรข้องขอพระเมตตาของพระองคตมาก
ขทึรนไปอรีก มมันแสดงใหข้เหห็นถทึงความเชพที่ออมันลทึกซทึร ง (2) พวกเขารซูข้และยอมรมับความเปห็นองคตพระผซูข้
เปห็นเจข้าของพระเยซซู การนบนอบตขอความเปห็นองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของพระครริสตตไมขไดข้เปห็นเพรียง
การถขอมตมัวลงตขอพระพมักตรตพระองคตเทขานมัรน แตขมมันยมังเปห็นการแสดงออกถทึงการกลมับใจใหมขดข้วย 
(3) พวกเขาเรรียกพระองคตวขา “บรุตรดาวริด” แมข้แตขในบรริเวณเมพองเยรรีโคซทึที่งเปห็นทรีที่ๆพระเยซซูทรงมา
อยซูขไดข้ไมขนานนมัก พวกประชาชนกห็รซูข้แลข้ววขาพระองคตทรงเปห็นเชพรอสายของกษมัตรริยตดาวริดและจรริงๆ
แลข้วกห็ทรงเปห็นพระเมสสริยาหต

เมพที่อพระเยซซูไดข้ทรงเหห็นความเชพที่ออมันแรงกลข้าของพวกเขาในตมัวพระองคต พระองคตกห็ทรงมรี
พระทมัยเมตตาพวกเขาและทรงถซูกตข้องตาของพวกเขา พวกเขากห็ไดข้รมับการรมักษาใหข้หายทมันทรี ถทึง
แมข้วขาพระเยซซูทรงแสดงการอมัศจรรยตตขางๆเพพที่อรมับรองการรมับใชข้ของพระองคตวขาเปห็นของแทข้ แตข
พระองคตกห็ทรงตอบสนองกลมับไปดข้วยความเมตตาตขอความขมัดสนและความทรุกขตยากของมนรุษยต
ดข้วย โดยเฉพาะเมพที่อมนรุษยตแสดงใหข้เหห็นถทึงความเชพที่ออยขางสรุดใจในตมัวพระองคต ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขา
ชายทรีที่เคยตาบอดสองคนนรีรกห็ตริดตามพระองคตไป นรีที่ยมังเปห็นบทเรรียนมาจนถทึงทรุกวมันนรีร  เราทรีที่เคยมพด
บอดฝขายวริญญาณควรตริดตามพระผซูข้ชขวยใหข้รอดและองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าผซูข้ยริ ที่งใหญขของเราไปดข้วย
เหมพอนกมับทรีที่ชายสองคนนมัรนไดข้กระททา

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 21: นทที่เปป็นบทแหข่งชข่วงเวลาสนาคมัญ ซซที่งเรริที่มตม้นสมัปดาหตสคุดทม้ายแหข่ง

พระชนมตชทพของพระครริสตตกข่อนการตรซงกางเขน ตรงนทนี้พระองคตทรงเสนอตมัวตข่อชนชาตริอริสราเอล
ในฐานะกษมัตรริยตของพวกเขาอยข่างเปป็นทางการ ถซงแมม้วข่าพวกประชาชนอริสราเอล (คนสามมัญ
ธรรมดา) มทความชชที่นชมยรินดท แตข่พวกคนใหญข่คนโตของอริสราเอลกป็ปฏริเสธพระองคตและทคุกสริที่งททที่
พระองคตทรงแสดงถซง

ในชข่วงครซที่งแรกของบทนทนี้ พระเยซถูทรงขทที่ลาเขม้ากรคุงเยรถูซาเลป็มดม้วยความถข่อมใจ โดยนนา
เสนอพระองคตเองในฐานะกษมัตรริยต พระองคตทรงชนาระพระวริหารและทรงแชข่งสาปตม้นมะเดชที่อททที่ไรม้
ผล ครซที่งหลมังของบทนทนี้เตป็มไปดม้วยภาพเปรทยบและความขมัดแยม้งเมชที่อพระเยซถูทรงเผชริญหนม้ากมับ



ชนชาตริอริสราเอลและถถูกพวกเขาปฏริเสธ ในบทนทนี้พวกปคุโรหริตใหญข่ตมันี้งคนาถามเกทที่ยวกมับสริทธริอนานาจ
ของพระองคตและตข่างคมับขม้องใจกมับคนาตอบของพระองคต จากนมันี้นพระเยซถูกป็ทรงนนาเสนอคนาอคุปมา
สามเรชที่องททที่แทงใจดนาพวกเขาโดยตรมัสถซงการททที่พระพรของพระเจม้าและแผนการของพระองคตจะ
ผข่านเลยจากพวกอริสราเอลไปถซงพวกผถูม้เชชที่อททที่เปป็นคนตข่างชาตริในไมข่ชม้า

มธ 21:1-3 ขณะทรีที่พระเยซซูและพวกสาวกเขข้าไปใกลข้กรรุงเยรซูซาเลห็มจากทริศตะวมันออก 
โดยมาจากเมพองเยรรีโค พวกเขากห็ตข้องผขานชรุมชนเลห็กๆทรีที่หมซูขบข้านเบธฟายรี ซทึที่งอยซูขดข้านหลมังของภซูเขา
มะกอกเทศบนชานเมพองดข้านตะวมันออกของกรรุงเยรซูซาเลห็ม ทรีที่นมั ที่นเองพระองคตไดข้ทรงใชข้สาวกสอง
คนไปเอาลาตมัวหนทึที่งมาจากหมซูขบข้านนมัรน

ครนันี้นพระองคศ์กนับพวกสลำวกมลำใกลผู้กรธงเยรซซลำเลป็ม ถถึงหมซต่บผู้ลำนเบธฟลำยน เชริงภซเขลำมะกอกเทศ 
แลผู้วพระเยซซทรงใชผู้สลำวกสองคน 2 ตรนัสสนัริ่งเขลำวต่ลำ "จงเขผู้ลำไปในหมซต่บผู้ลำนทนริ่อยซต่ตรงหนผู้ลำทต่ลำน ทนันทน
ทต่ลำนจะพบแมต่ลลำตนัวหนถึริ่งผซกอยซต่กนับลซกของมนัน จงแกผู้จซงมลำใหผู้เรลำ 3 ถผู้ลำมนผซผู้ใดวต่ลำอะไรแกต่ทต่ลำน ทต่ลำนจง
วต่ลำ `องคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำตผู้องพระประสงคศ์' แลผู้วเขลำจะปลต่อยใหผู้มลำทนันทน”

ถนนจากเมพองเยรรีโคไปยมังกรรุงเยรซูซาเลห็มตมัดผขานพพรนทรีที่ๆเตห็มไปดข้วยภซูเขาขรรุขระและไมขคขอย
มรีคนสมัญจรไปมาซทึที่งเดริมทรีเรรียกวขา หรุบเขาเงามมัจจรุราช เมพที่อเขข้าไปใกลข้กรรุงเยรซูซาเลห็ม เบธฟายรีกห็ตมัรงอยซูข
ทางทริศตะวมันออกหรพอดข้านหลมังของภซูเขามะกอกเทศหากมองจากกรรุงเยรซูซาเลห็ม จากทรีที่นมั ที่นเอง 
พระเยซซูกห็จะทรงขรีที่ลาตมัวนมัรนขข้ามสมันเขาของภซูเขามะกอกเทศลงมาในหรุบเขาขริดโรนและขทึรนไปยมัง
กรรุงเยรซูซาเลห็ม

ใหข้เราสมังเกต (1) ความทรงสมัพพมัญญซูของพระเยซซูในการทรีที่ทรงรซูข้วขามรีลาตมัวหนทึที่งและลซูกของ
มมันถซูกผซูกไวข้อยซูขในหมซูขบข้านนมัรน ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขา (2) พระองคตทรงทราบลขวงหนข้าวขาเจข้าของลา
ตมัวนมัรนจะมรีปฏริกริรริยาอยขางไรเมพที่อไดข้รมับทราบวขามรีผซูข้ตข้องการลาตมัวนรีร  นมัที่นกห็เกพอบจะเปห็นการอมัศจรรยต
แลข้วดข้วยซทราในการทรีที่เจข้าของลายอมใหข้คนแปลกหนข้าเดรินเขข้ามาเอาลาของเขาไปเพรียงเพราะวขาพวก
เขาบอกวขาองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงตข้องใชข้มมัน

มธ 21:4-5 เหตธกลำรณศ์ทนันี้งปวงนนนี้เกริดขถึนี้นเพสืริ่อจะใหผู้พระวจนะทนริ่ตรนัสโดยศลำสดลำพยลำกรณศ์
สลลำเรป็จซถึริ่งวต่ลำ 5 `จงบอกธริดลำแหต่งศริโยนวต่ลำ ดซเถริด กษนัตรริยศ์ของเธอเสดป็จมลำหลำเธอ โดยพระทนัยอต่อน



สธภลำพ ทรงแมต่ลลำกนับลซกของมนัน' นรีที่เปห็นการททาใหข้คทาพยากรณตในเศคารริยาหต 9:9 ทรีที่ถซูกยกขข้อความ
สขวนหนทึที่งตรงนรีรสทาเรห็จอยขางชมัดเจน

เราสมังเกตเหห็นวขาพระเยซซูครริสตตมริไดข้ทรงนทาเสนอพระองคตเองในฐานะกษมัตรริยตของพวกยริว
อยขางเปห็นทางการ โดยขรีที่มข้าขาวมาพรข้อมกมับขบวนแหขของกษมัตรริยต แตขพระองคตทรงขรีที่ลาตมัวหนทึที่งซทึที่ง
เปห็นสมัญลมักษณตแสดงถทึงการเปห็นผซูข้รมับใชข้และความถขอมใจ การเสดห็จมาครมัร งแรกของพระครริสตตนมัรน
เปห็นไปดข้วยความถขอมใจและพระครุณ การเสดห็จมาครมัร งทรีที่สองของพระองคตจะเปห็นไปดข้วยฤทธานรุ
ภาพและสงขาราศรีแหขงกษมัตรริยต มนรุษยตมองทรีที่รซูปลมักษณตภายนอก แตขพระเจข้าทรงทอดพระเนตรทรีที่
จริตใจ พระเยซซูครริสตตทรงเสาะหาคนทรีที่พรข้อมทรีที่จะกลมับใจและยอมรมับความจรริงแหขงหลมักการฝขาย
วริญญาณ นขาเศรข้าทรีที่คนสขวนใหญขไมขกลมับใจและไมขยอมรมับ พระองคตจทึงจะทรงนทาเสนอพระองคตเอง
ตขอพวกอริสราเอลในฐานะกษมัตรริยตของพวกเขาอยขางเปห็นทางการ

เหห็นไดข้ชมัดวขาผซูข้คนทรีที่อาศมัยอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลห็มไมขรซูข้เลยวขาคทาพยากรณตในเศคารริยาหตจะสทาเรห็จ
ในการทรีที่พระเมสสริยาหตของพวกเขาจะเสดห็จมา ในอรีกไมขกรีที่วมันพวกเขากห็จะตรทึงพระองคตเสรียทรีที่
กางเขน

มธ 21:6 นรีที่เปห็นภาพทรีที่แสดงใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงการเชพที่อฟมังคทาบมัญชาของพระครริสตต 
สลำวกทนันี้งสองคนนนันี้นกป็ไปทลลำตลำมพระเยซซตรนัสสนัริ่งเขลำไวผู้ ประชากรของพระเจข้าจนถทึงทรุกวมันนรีร จะแกข้
ปมัญหาฝขายวริญญาณสขวนใหญขของตนไดข้โดยการยทึดมมั ที่นตามหลมักการแหขงการเชพที่อฟมังทรีที่ถซูกเสนอใน
ขข้อนรีร

มธ 21:7-8 เมพที่อพระเยซซูเสดห็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลห็ม คนมากมายกห็ตข้อนรมับการเสดห็จเขข้ากรรุง
ของพระองคตดข้วยความตพที่นเตข้นและชพที่นชมยรินดรี พวกสาวกจถึงจซงแมต่ลลำกนับลซกของมนันมลำ และเอลำ
เสสืนี้อผผู้ลำของตนปซบนหลนัง แลผู้วเขลำใหผู้พระองคศ์ทรงลลำนนันี้น 8 ฝซงชนเปป็นอนันมลำกไดผู้เอลำเสสืนี้อผผู้ลำของตนปซ
ตลำมถนนหนทลำง คนอสืริ่นๆกป็ตนัดกริริ่งไมผู้มลำปซตลำมถนน มรีแตขขขาวประเสรริฐของยอหตนทรีที่บอกวขากริที่งไมข้ทรีที่
เอามาปซูตามถนนนมัรนมาจากตข้นอรินทผลมัม



คทาทรีที่แปลวขา ปซ (สโตรนนถูมริ) มรีความหมายงขายๆวขา ‘แผขออก’ แตขในการเอาเสพรอผข้าของพวก
เขาและกริที่งไมข้เหลขานรีรมาปซูตามทาง พวกสามมัญชนจทานวนมากกห็เทขากมับกทาลมังตข้อนรมับพระเยซซูเปห็น
พระเมสสริยาหต นขาเสรียดายทรีที่พวกคนมรีอทานาจในตอนนมัรนไมขไดข้ยอมรมับ

นมัที่นคงเปห็นภาพทรีที่นขาตพที่นตายริที่งนมักเมพที่อฝซูงชนจทานวนมหาศาลมารวมตมัวกมันบนภซูเขามะกอก
เทศขณะทรีที่พระเยซซูทรงขรีที่ลาอยขางชข้าๆลงภซูเขาไปยมังกรรุงเยรซูซาเลห็มจากนมัรนกห็ขข้ามหรุบเขาขริดโรนและ
ขทึรนไปยมังประตซูกรรุงเยรซูซาเลห็ม นอกจากนรีร  ขบวนแหขแหขงความชพที่นชมยรินดรีนรีรกห็มองเหห็นไดข้จากพระ
วริหารทรีที่อยซูขบนขอบดข้านตะวมันออกของกรรุงนรีร  กษมัตรริยตแหขงอริสราเอลกทาลมังเสดห็จมาถทึงอยขางเปห็น
ทางการแลข้ว นขาเศรข้าทรีที่ชนชาตริอริสราเอลโดยรวมๆมริไดข้ตข้อนรมับพระองคต

มธ 21:9 ฝต่ลำยฝซงชนซถึริ่งเดรินไปขผู้ลำงหนผู้ลำกนับผซผู้ทนริ่ตลำมมลำขผู้ลำงหลนังกป็พรผู้อมกนันโหต่รผู้องวต่ลำ 
"โฮซนันนลำแกต่รลำชโอรสของดลำวริด `ขอใหผู้พระองคศ์ผซผู้เสดป็จมลำในพระนลำมขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำทรง
พระเจรริญ โฮซนันนลำ' ในทนริ่สซงสธด" คทาวขา โฮซมันนา เปห็นคทาฮรีบรซูและจรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘ชขวย
เราใหข้รอดดข้วยเถริด เราขอรข้อง’ ฝซูงชนก ทาลมังยกคทาพซูดนรีร จากสดรุดรี 118:25 เพราะเหตรุทรีที่ชนชาตริ
อริสราเอลในสมมัยนมัรนตกอยซูขใตข้การครอบครองทางการเมพองและทางทหารของพวกโรม พวกเขากห็
อาจกทาลมังรข้องขอพระเยซซูใหข้ทรงชขวยปลดปลขอยพวกเขาใหข้พข้นจากแอกของทรราชยตโรม แตขความ
รอดทรีที่พระองคตทรงหยริบยพที่นใหข้แกขพวกเขานมัรนเปห็นเรพที่องฝขายวริญญาณ ซทึที่งตข้องอาศมัยการกลมับใจใหมข
มาหาพระเจข้าและความเชพที่อในพระองคต นขาเศรข้าทรีที่คนสขวนใหญขในตอนนมัรนไมขสนใจในเรพที่องนรีร

“โฮซมันนาแกขราชโอรสของดาวริด” เปห็นหลมักฐานทรีที่แสดงวขาบางคนรซูข้วขาพระเยซซูทรงเปห็น
พระเมสสริยาหต ทายาทแหขงราชวงศตกษมัตรริยตของดาวริด พวกเขายมังยกขข้อความจากสดรุดรี 118:26 ทรีที่วขา 
“ขอใหข้พระองคตผซูข้เสดห็จมาในพระนามขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงพระเจรริญ” คทาประกาศสรุดทข้ายนรีร
คขอนขข้างคลข้ายคลทึงกมับทรีที่พวกทซูตสวรรคตรข้องออกมาในลซูกา 2:14

มธ 21:10-11 อยขางไรกห็ตาม คนสขวนใหญขในหมซูขฝซูงชนกห็คริดวขาพระองคตเปห็นเพรียงศาสดา
พยากรณตคนหนทึที่งทรีที่มาจากแควข้นกาลริลรีเทขานมัรน เมสืริ่อพระองคศ์เสดป็จเขผู้ลำไปในกรธงเยรซซลำเลป็มแลผู้ว 
ประชลำชนทนัริ่วทนันี้งกรธงกป็พลำกนันแตกตสืริ่นถลำมวต่ลำ "ทต่ลำนผซผู้นนนี้เปป็นผซผู้ใด" 11 ฝซงชนกป็ตอบวต่ลำ "นนริ่คสือเยซซ
ศลำสดลำพยลำกรณศ์ซถึริ่งมลำจลำกนลำซลำเรป็ธแควผู้นกลำลริลน" คทาทรีที่แปลวขา แตกตสืริ่น (เสะอทโอ) มรีความหมาย



ดข้วยวขา ‘สมัที่นเทริรม’, ‘ปมัที่นปขวน’ หรพอ ‘ตมัวสมัที่นดข้วยความกลมัว’ เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกชนชมัรนสซูงของกรรุงนรีร
เองทรีที่เปห็นผซูข้ถามคทาถามนรีร  เพราะฝซูงชนเปห็นคนตอบพวกเขา พวกผซูข้มรีอทานาจแหขงกรรุงเยรซูซาเลห็มตขาง
อกสมัที่นขวมัญแขวนกมับการเสดห็จมาถทึงของพระเยซซู แตขฝซูงชนคพอ พวกคนสามมัญทรีที่ประกาศดข้วยความ
ดรีใจถทึงการเสดห็จเขข้ากรรุงของพระองคต ถทึงแมข้วขาคนสขวนใหญขคริดวขาพระองคตเปห็นเพรียงศาสดา
พยากรณตคนหนทึที่งจากแควข้นกาลริลรีกห็ตาม

มธ 21:12-13 มมัทธริวจทึงบมันททึกเรพที่องราวการทรงชทาระลข้างพระวริหารครมัร งทรีที่สองของพระ
เยซซู พระเยซซจถึงเสดป็จเขผู้ลำไปในพระวริหลำรของพระเจผู้ลำ ทรงขนับไลต่บรรดลำผซผู้ซสืนี้อขลำยในพระวริหลำรนนันี้น 
และควลริ่ลำโตต๊ะผซผู้รนับแลกเงริน กนับทนันี้งควลริ่ลำทนริ่นนัริ่งผซผู้ขลำยนกเขลำเสนย 13 และตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "มนพระวจนะ
เขนยนไวผู้วต่ลำ `นริเวศของเรลำเขลำจะเรนยกวต่ลำเปป็นนริเวศอธริษฐลำน' แตต่เจผู้ลำทนันี้งหลลำยมลำกระทลลำใหผู้เปป็น `ถลนี้ลำ
ของพวกโจร'” ขขาวประเสรริฐของยอหตนบมันททึกถทึงการทรีที่พระเยซซูทรงชทาระพระวริหารในแบบ
เดรียวกมันตอนใกลข้การเรริที่มการรมับใชข้ของพระองคต ดซู ยอหตน 2:13-16

การทรงชทาระลข้างพระวริหารไมขใชขการยกเลริกการคข้าขายในพระวริหาร แตขพระเยซซูก ทาลมังทรง
ชทาระลข้างวริธรีปฏริบมัตริทรีที่ไมขซพที่อตรงไปจากการคข้าขายดมังกลขาวตขางหาก ธรรมเนรียมของยริวก ทาหนดใหข้
ผซูข้ชายทรุกคนชทาระคขาบทารรุงพระวริหารเปห็นเหรรียญของฮรีบรซู ซทึที่งกห็คพอเงรินครทึที่งเชเขล พวกผซูข้สมัญจรชาว
ฮรีบรซูซทึที่งเดรินทางมาจากทรีที่ตขางๆทรีที่พวกเขากระจมัดกระจายไปกห็มมักไมขมรีเหรรียญทรีที่ตข้องใชข้หรพอสมัตวตทรีที่ใชข้
เปห็นเครพที่องสมัตวบซูชาตริดตมัวมาดข้วย ดมังนมัรน โดยการไดข้รมับอนรุญาตจากพวกปรุโรหริตใหญข พวกนมัก
ธรุรกริจในทข้องถริที่นจทึงตมัรงแผงแลกเงรินขทึรนในบรริเวณพระวริหารและขายนกเขาและสมัตวตอพที่นๆทรีที่ใชข้เปห็น
เครพที่องสมัตวบซูชา

ปมัญหากห็คพอวขา พวกพขอคข้าเหลขานรีรคริดราคาแพงเกรินและโกขงอมัตราแลกเปลรีที่ยนเงรินตรา พวก
เขากทาลมังเอาเปรรียบพวกผซูข้สมัญจรชาวยริวทรีที่ไมขรซูข้อริโหนขอริเหนขซทึที่งเดรินทางมาจากแดนไกลเวลาทรีที่คน
เหลขานมัรนเดรินทางมาถทึงพระวริหาร ในการยกขข้อความจากอริสยาหต 56:7 และเยเรมรียต 7:11 พระเยซซูกห็
มริไดข้ก ทาลมังตทาหนริการใหข้บรริการแกขพวกผซูข้สมัญจรทรีที่พระวริหาร แตขพระองคตทรงโมโหกมับวริธรีปฏริบมัตริอมัน
ไมขซพที่อตรงของพวกพขอคข้าขรีรฉข้อทรีที่อยซูขทรีที่นมัที่น เราจทาไดข้วขาพระองคตทรงมรีพระพริโรธตขอคนเหลขานมัรนทรีที่
ททาใหข้พระวริหารเปห็น “ถทราของพวกโจร”



มธ 21:14 หลมังจากนมัรนพระเยซซูกห็ทรงรมักษาโรคคนภายในบรริเวณพระวริหารนมัรนเลย 
คนตลำบอดและคนงต่อยพลำกนันมลำเฝผู้ลำพระองคศ์ในพระวริหลำร พระองคศ์ไดผู้ทรงรนักษลำเขลำใหผู้หลำย ตลอด
หลายปรีแหขงการรมับใชข้ประชาชนของพระองคต การอมัศจรรยตสขวนใหญขทรีที่พระเยซซูทรงกระททากห็มรีขทึรน
ไมขในแควข้นกาลริลรีกห็นอกพระวริหารเอง อยขางไรกห็ตาม บมัดนรีรพวกปรุโรหริตใหญขและพวกขรุนนางของ
ชนชาตรินรีร กห็เหห็นกมับตาตมัวเองแลข้วถทึงการอมัศจรรยตตขางๆทรีที่ฝซูงชนในแควข้นกาลริลรีไดข้เหห็นมาแลข้ว พระ
เยซซูทรงสทาแดงฤทธริธ เดชอมันอมัศจรรยตของพระองคตตขอหนข้าพวกเขาแลข้ว กระนมัรนพวกเขากห็ททาใจตมัว
เองใหข้แขห็งกระดข้างและยมังคงปฏริเสธพระองคตตขอไป

มธ 21:15-16 พวกผซูข้ใหญขของชนชาตริอริสราเอลไดข้เหห็นฤทธริธ เดชของพระเจข้าอยขางชมัดเจน
แลข้วในการอมัศจรรยตตขางๆของพระองคต แตต่เมสืริ่อพวกปธโรหริตใหญต่กนับพวกธรรมลำจลำรยศ์ไดผู้เหป็นกลำร
มหนัศจรรยศ์ทนริ่พระองคศ์ทรงกระทลลำ ทนันี้งไดผู้ยรินหมซต่เดป็กรผู้องในพระวริหลำรวต่ลำ "โฮซนันนลำแกต่รลำชโอรสของ
ดลำวริด" เขลำทนันี้งหลลำยกป็พลำกนันแคผู้นเคสือง แมข้แตขพวกเดห็กๆทรีที่อยซูขในบรริเวณพระวริหารกห็รข้องออกมาวขา 
โฮซมันนา (‘ขอทรงชขวยเราใหข้รอดเดรีดี๋ยวนรีรดข้วยเถริด เราขอรข้อง’) กระนมัรน ดข้วยความอริจฉาและความ
โกรธ พวกผซูข้นทาในพระวริหารกห็ขอใหข้พระเยซซูหยรุดพวกเดห็กเหลขานมัรน 16 และจถึงทซลพระองคศ์วต่ลำ 
"ทต่ลำนไมต่ไดผู้ยรินคลลำทนริ่เขลำรผู้องหรสือ" คทาทรีที่แปลวขา แคผู้นเคสือง (อากานาคเทะโอ) มรีความหมายดข้วยวขา 
‘เดพอดดาล’

พระเยซซูจทึงทรงตอบพวกเขากลมับไปโดยยกขข้อความจากสดรุดรี 8:2 ‘พระเยซซตรนัสตอบเขลำ
วต่ลำ "ไดผู้ยรินแลผู้ว พวกทต่ลำนยนังไมต่เคยอต่ลำนหรสือวต่ลำ `จลำกปลำกของเดป็กอต่อนและเดป็กทนริ่ยนังดซดนม ทต่ลำนกป็ไดผู้
รนับคลลำสรรเสรริญอนันจรริงแทผู้'" เมพที่อบรรดาผซูข้นทาทรีที่คริดวขาตมัวนขาเลพที่อมใสไมขยอมสรรเสรริญพระองคต 
พวกเดห็กๆกห็สรรเสรริญพระองคต พระวริญญาณของพระเจข้ากห็ทรงดลใจแมข้แตขพวกเดห็กเลห็กๆใหข้
สรรเสรริญพระบรุตรของพระเจข้าเมพที่อพวกผซูข้นทาของชนชาตรินรีร ไมขยอมสรรเสรริญพระองคต

มธ 21:17 เยห็นวมันนมัรนเอง พระองคตทรงเดรินทางระยะสมัรนๆไปยมังหมซูขบข้านเบธานรีเพพที่อ
พมักคข้างคพนทรีที่นมั ที่น พระองคศ์ไดผู้ทรงละจลำกเขลำและเสดป็จออกจลำกกรธงไปประทนับอยซต่ทนริ่หมซต่บผู้ลำนเบธลำนน 
ตรงขข้ามกมับทรีที่คนสมมัยนรีรคริดกมัน คทาทรีที่แปลวขา ประทนับ (เอาลริซอไม) มรีความหมายวขา นอนนอกบข้าน 
นรีที่อาจมรีการสพที่อตรงนรีรดข้วยถทึงการทรีที่พวกสรุนมัขจริรงจอกมรีโพรงและพวกนกมรีรมัง แตขบรุตรมนรุษยตไมขมรีทรีทๆี่



จะวางศรีรษะ (มมัทธริว 8:20) ในชขวงสมัปดาหตสรุดทข้ายแหขงการรมับใชข้ของพระองคต พระเยซซูอาจไมขมรี
ทรีที่พมักเลยดข้วยซทรา ถทึงแมข้วขาพระเยซซูทรงมรีเพพที่อนๆอยซูขทรีที่หมซูขบข้านเบธานรีอยขางแนขนอน แตขพระองคตกห็
ทรงมรีพวกสาวกสริบสองคนตริดตามไปดข้วยซทึที่งกห็คงเปห็นภาระทรีที่จะไปคข้างทรีที่บข้านใครกห็ตาม

คทาวขา เบธานท มรีความหมายตรงตมัววขา ‘บข้านแหขงความสริรนหวมัง’ นรีที่อาจเปห็นมากยริที่งกวขาเรพที่อง
บมังเอริญกมับการทรีที่ในชขวงวมันสรุดทข้ายของพระเยซซู พระองคตทรงพมักอยซู ขในสถานทรีที่ๆมรีชพที่อดมังกลขาว เปห็น
ความจรริงทรีที่ในการทรีที่พระองคตทรงถซูกปฏริเสธ พระองคตจทึงเปห็นคนทรีที่รมับความเศรข้าโศกและครุข้นเคยก มับ
ความระทมทรุกขต หมซูขบข้านเบธานรีเปห็นหมซูขบข้านหนทึที่งทรีที่ตมัรงอยซูขทางทริศตะวมันออกของกรรุงเยรซูซาเลห็มและ
อยซูขฝมัที่งตะวมันออกของภซูเขามะกอกเทศ มมันจทึงตมัรงอยซูขดข้านหลมังของภซูเขานรีร เมพที่อมองจากกรรุงเยรซูซาเลห็ม
ถทึงแมข้วขาจะหขางออกไปเพรียงไมขกรีที่ไมลตกห็ตาม 

มธ 21:18 เหห็นไดข้ชมัดวขาเชข้าวมันตขอมา ไมขมรีใครนทาอาหารมาถวายพระองคตเลย ดข้วย
ความเปห็นมนรุษยต พระองคตจทึงทรงหริว ครนันี้นเวลลำเชผู้ลำขณะทนริ่พระองคศ์เสดป็จกลนับไปยนังกรธงอนก พระองคศ์
กป็ทรงหริวพระกระยลำหลำร

มธ 21:19-20 และเมสืริ่อพระองคศ์ทรงทอดพระเนตรเหป็นตผู้นมะเดสืริ่อตผู้นหนถึริ่งอยซต่รริมทลำง 
พระองคศ์กป็ทรงดลลำเนรินเขผู้ลำไปใกลผู้ เหป็นตผู้นมะเดสืริ่อนนันี้นไมต่มนผลมนแตต่ใบเทต่ลำนนันี้น จถึงตรนัสกนับตผู้นมะเดสืริ่อ
นนันี้นวต่ลำ "เจผู้ลำจงอยต่ลำมนผลอนกตต่อไป" ทนันใดนนันี้นตผู้นมะเดสืริ่อกป็เหนริ่ยวแหผู้งไป ในดรินแดนปาเลสไตนต ตข้น
มะเดพที่อจะออกผลสองครมัร งตขอปรี ผลมะเดพที่อจะออกครมัร งแรกในฤดซูใบไมข้ผลริและออกผลอรีกทรีในฤดซู
ใบไมข้รขวง อยขางไรกห็ตาม ในชขวงฤดซูใบไมข้ผลริ ผลมะเดพที่อจะเรริที่มมรีบนตข้นกขอนทรีที่ใบจะปรากฏ ตข้น
มะเดพที่อในฤดซูใบไมข้ผลริทรีที่มรีใบแตขไมขมรีผลกห็เปห็นเรพที่องผริดธรรมชาตริ เมพที่อพระองคตผซูข้ทรงสรข้างมมันทรง
จทาเปห็นตข้องใชข้มมัน มมันกลมับไมขมรีอะไรถวายพระองคตเลย เหห็นไดข้ชมัดวขามมันมรีใบเยอะ แตขไมขมรีผลถวาย
พระองคตเลย บทเรรียนนรีรกห็ยมังเปห็นคทาเตพอนสทาหรมับเราจนถทึงทรุกวมันนรีร

ในทางไวยากรณตแลข้ว คทาตรมัสของพระเยซซูเกรีที่ยวกมับตข้นมะเดพที่อนรีรกห็มรีลมักษณะเปห็นคทาพยากรณต
มากกวขาเปห็นคทาบมัญชา นรีที่เทขากมับพระองคตตรมัสวขา จะไมขมรีผลเกริดขทึรนบนตมัวเจข้าอรีกเลย คทาทรีที่แปลวขา 
ทนันใดนนันี้น (พาราคเรมา) มรีความหมายวขา ‘ในทมันทรี’ ตข้นมะเดพที่อนมัรนจทึงเหรีที่ยวแหข้งไปในทมันทรี 20 ครนันี้น
เหลต่ลำสลำวกไดผู้เหป็นกป็ประหลลำดใจ แลผู้ววต่ลำ "เปป็นอยต่ลำงไรหนอตผู้นมะเดสืริ่อจถึงเหนริ่ยวแหผู้งไปในทนันใด"



การประยรุกตตใชข้ของเหตรุการณตนรีร กห็คพอวขา ชนชาตริอริสราเอล ซทึที่งเปห็นเหมพอนตข้นไมข้ทรีที่พระเจข้า
ทรงปลซูกไวข้ กห็เปห็นเหมพอนกมับตข้นมะเดพที่อตข้นหนทึที่ง ถทึงแมข้วขาพวกเขาเครขงศาสนาแตขเพรียงผริวเผริน
เหมพอนมรีใบเยอะ แตขพวกเขากห็ไมขไดข้เกริดผลถวายพระเจข้าเลย การประยรุกตตใชข้แบบเดรียวก มันกห็อาจ
เชพที่อมโยงกมับยอหตน 15:1-16 เราไดข้รมับการทรงเรรียกใหข้เกริดผล นขาเศรข้าทรีที่สริที่งเดรียวทรีที่คนมากมายมรี
ถวายพระองคตไดข้คพอใบเทขานมัรน นรีที่แสดงใหข้เหห็นเปห็นเคข้าลางวขา ประเทศอริสราเอลจะเหรีที่ยวแหข้งไป
จากแผขนดรินของตนในไมขชข้า

มธ 21:21-22 ในการตอบพวกสาวกทรีที่ตกตะลทึงกมับตข้นมะเดพที่อทรีที่เหรีที่ยวแหข้งไปในทมันทรี พระ
เยซซูกห็ทรงสอนบทเรรียนอมันยริที่งใหญขอรีกเรพที่องเกรีที่ยวกมับความเชพที่อ ฝต่ลำยพระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "เรลำ
บอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ถผู้ลำทต่ลำนมนควลำมเชสืริ่อและมริไดผู้สงสนัย ทต่ลำนจะกระทลลำไดผู้เชต่นทนริ่เรลำไดผู้
กระทลลำแกต่ตผู้นมะเดสืริ่อนนนี้ ยริริ่งกวต่ลำนนันี้น ถถึงแมผู้ทต่ลำนจะสนัริ่งภซเขลำนนนี้วต่ลำ `จงถอยไปลงทะเล' กป็จะสลลำเรป็จไดผู้

สริที่งทรีที่เปห็นพาหนะแหขงความเชพที่อคพอ คทาอธริษฐาน พระเยซซูจทึงทรงออกความเหห็นเพริที่มเตริมวขา
22 สริริ่งสลำรพนัดซถึริ่งทต่ลำนอธริษฐลำนขอดผู้วยควลำมเชสืริ่อ ทต่ลำนจะไดผู้" เมพที่อเราอธริษฐานโดยเชพที่อวางใจ
พระเจข้าวขาจะทรงกระททาตามทรีที่ตรมัส ความเชพที่อนมัรนกห็จะททาใหข้พระเจข้าทรงเคลพที่อนยข้ายภซูเขา สริที่งทรีที่
เคลพที่อนภซูเขาไมขใชขคทาอธริษฐานหรพอความเชพที่อ แตขเปห็นพระเจข้า อยขางไรกห็ตาม เมพที่อเราวางใจพระองคต
และพระวจนะของพระองคต และขอใหข้พระองคตทรงชขวยเหลพอ พระองคตกห็ทรงสามารถและอาจ
เคลพที่อนยข้ายภซูเขาทรีที่อยซูขตขอหนข้าเราออกไปไดข้ ความหมายตรงนรีรอาจเปห็นเชริงอรุปมาอรุปไมย อยขางไร
กห็ตาม ประเดห็นสทาคมัญกห็คพอวขา สทาหรมับพระเจข้าแลข้วไมขมรีสริที่งใดทรีที่เปห็นไปไมขไดข้เลย ความเชพที่อทรีที่สขงผขาน
มาทางคทาอธริษฐานสามารถททาใหข้พระเจข้าทรงกระททาสริที่งทรีที่เปห็นไปไมขไดข้ ซทึที่งรวมถทึงการเคลพที่อนภซูเขา
ใดกห็ตามทรีที่เปห็นอรุปสรรคขมัดขวางเราดข้วย

มธ 21:23 ในวมันอมังคารหลมังจากทรีที่พระองคตทรงนทาเสนอพระองคตเองตขอพวก
อริสราเอลอยขางเปห็นทางการ (ดซู มาระโก 11:13, 20) พระเยซซูกห็เสดห็จเขข้าไปในพระวริหารอรีกครมัร งและ
ทรงเรริที่มสมัที่งสอน เมสืริ่อพระองคศ์เสดป็จเขผู้ลำไปในพระวริหลำรในเวลลำทนริ่ทรงสนัริ่งสอนอยซต่ พวกปธโรหริตใหญต่
และพวกผซผู้ใหญต่ของประชลำชนมลำหลำพระองคศ์ พระองคตทรงถซูกทข้าทายโดยพวกปรุโรหริตใหญขและ
พวกผซูข้ใหญขทมันทรี พวกเขาอยากรซูข้วขาใครใหข้สริทธริธ พระองคตในการสอนเชขนนมัรนในพระวริหารของ



พวกเขา นรีที่แสดงใหข้เหห็นวขาคนเหลขานรีร เปห็นตมัวแทนของพวกผถูม้มทอนานาจในอริสราเอล ภายใตข้ชาวโรม 
พวกผซูข้มรีอทานาจของอริสราเอลกห็คพอพวกเจข้าหนข้าทรีที่ประจทาพระวริหารและคนพวกนรีรกห็ตมัรงตมัวเปห็นศมัตรซู
กมับพระเยซซูครริสตตและปฏริเสธพระองคตเสรีย

คทาทข้าทายของพวกเขาคพอ "ทต่ลำนมนสริทธริอนันใดจถึงไดผู้ทลลำเชต่นนนนี้ ใครใหผู้สริทธรินนนี้แกต่ทต่ลำน" คทาถาม
ของพวกเขากห็มรีความหมายชมัดเจน ทขานสอนโดยใชข้สริทธริอทานาจของใคร แนขนอนวขาไมขใชขของ
พวกเขา

มธ 21:24 พระเยซซูทรงตอบคทาถามของพวกเขาดข้วยคทาถามหนทึที่ง พระเยซซตรนัสตอบ
เขลำวต่ลำ "เรลำจะถลำมทต่ลำนทนันี้งหลลำยสนักขผู้อหนถึริ่งดผู้วย ซถึริ่งถผู้ลำทต่ลำนบอกเรลำไดผู้ เรลำจะบอกทต่ลำนเหมสือนกนัน
วต่ลำเรลำกระทลลำกลำรนนนี้โดยสริทธริอนันใด คทาถามทรีที่แสดงถทึงเจตนารข้ายจะถซูกตอบไดข้ดรีทรีที่สรุดดข้วยคทาถามทรีที่
เปริดโปงคนเหลขานมัรนทรีที่ถามมา

มธ 21:25-26 พระองคตจทึงทรงเลขนงานพวกเขา คสือบนัพตริศมลำของยอหศ์นนนันี้นมลำจลำกไหน 
มลำจลำกสวรรคศ์หรสือจลำกมนธษยศ์" เขลำไดผู้ปรถึกษลำกนันวต่ลำ "ถผู้ลำเรลำจะวต่ลำ `มลำจลำกสวรรคศ์' ทต่ลำนจะถลำมเรลำ
วต่ลำ `เหตธไฉนทต่ลำนจถึงไมต่เชสืริ่อยอหศ์นเลต่ลำ' 26 แตต่ถผู้ลำเรลำจะวต่ลำ `มลำจลำกมนธษยศ์' เรลำกป็กลนัวประชลำชน 
เพรลำะประชลำชนทนันี้งปวงถสือวต่ลำยอหศ์นเปป็นศลำสดลำพยลำกรณศ์" พวกผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอล คพอพวก
ปรุโรหริตใหญข พวกธรรมาจารยต พวกฟารริสรี และพวกสะดซูสรีตขางปฏริเสธยอหตนและไมขยอมรมับบมัพตริศ
มาของเขา ในทางกลมับกมัน พวกสามมัญชนในอริสราเอลตขางตอบรมับตขอคทาเทศนาของยอหตนและมรี
คนมากมายทรีที่รมับบมัพตริศมาของเขา

ดมังนมัรน ถข้าพวกผซูข้มรีอทานาจในพระวริหารยอมรมับขข้อสรรุปทรีที่ชมัดเจนของพระเยซซูทรีที่ว ขาบมัพตริศมา
ของยอหตนนมัรนเปห็นมาจากพระเจข้า แลข้วททาไมพวกเขาถทึงไมขเชพที่อยอหตน ในทางกลมับกมัน หากบมัพตริศ
มาของยอหตนไมขไดข้เปห็นมาจากพระเจข้า พวกเขากห็จะเจอกมับความโกรธเคพองของฝซูงชนทรีที่มองวขา
ยอหตนเปห็นศาสดาพยากรณตคนหนทึที่งของพระเจข้า พระเยซซูทรงททาใหข้พวกเขาตกอยซู ขในทรีที่นมัที่งลทาบาก 
เชขนเดรียวกมับนมักการเมพองสขวนใหญข พวกเขาไมขพรข้อมทรีที่จะเปริดโปงตมัวตนทรีที่แทข้จรริงของตนหากมมัน
เปห็นเรพที่องทรีที่จะททาใหข้พวกเขาเสรียความนริยม



มธ 21:27 เมพที่อพวกเขาไมขยอมตอบคทาถามพระเยซซู พระองคตกห็ทรงปฏริเสธทรีที่จะตอบ
คทาถามของพวกเขาเชขนกมัน เขลำจถึงทซลตอบพระเยซซวต่ลำ "พวกขผู้ลำพเจผู้ลำไมต่ทรลำบ" พระองคศ์จถึงตรนัส
กนับเขลำวต่ลำ "เรลำจะไมต่บอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยเหมสือนกนันวต่ลำ เรลำกระทลลำกลำรนนนี้โดยสริทธริอนันใด พวกผซูข้มรี
อทานาจในพระวริหารเปห็นพวกหนข้าซพที่อใจคดโดยแทข้และเปห็นสรุนมัขปขาในคราบนมักศาสนา พระเยซซู
ไมขทรงใหข้ความเคารพตขอพวกเขาแมข้แตขนริดเดรียว พระองคตจทึงทรงปฏริบมัตริตขอพวกเขาแบบนมัรน

มธ 21:28-32 ในบรริบทนรีร เอง พระเยซซูกห็ตรมัสคทาอรุปมาทรีที่แทงใจดทาซทึที่งแสดงใหข้เหห็นวขาพวก
ผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอล ถทึงแมข้วขาภายนอกจะดซูเครขงศาสนาและนขาเลพที่อมใส แตขจรริงๆแลข้วพวกเขากห็มรี
ใจกบฏตขอพระเจข้าของพวกเขา แตต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยคริดเหป็นอยต่ลำงไร ชลำยผซผู้หนถึริ่งมนบธตรชลำยสองคน บริดลำ
ไปหลำบธตรคนแรกวต่ลำ `ลซกเออ๋ย วนันนนนี้จงไปทลลำงลำนในสวนองธต่นของพต่อเถริด' 29 บธตรคนนนันี้นตอบวต่ลำ 
`ขผู้ลำพเจผู้ลำไมต่ไป' แตต่ภลำยหลนังกลนับใจแลผู้วไปทลลำ 30 บริดลำจถึงไปหลำบธตรคนทนริ่สองพซดเชต่นเดนยวกนัน บธตร
นนันี้นตอบวต่ลำ `ขผู้ลำพเจผู้ลำไปขอรนับ' แตต่ไมต่ไป 31 บธตรสองคนนนนี้คนไหนเปป็นผซผู้ทลลำตลำมควลำมประสงคศ์
ของบริดลำเลต่ลำ" เขลำทซลตอบพระองคศ์วต่ลำ "คสือบธตรคนแรก"

ชนชาตริอริสราเอลสขวนใหญขจะไมขไดข้เปห็นพวกแรกทรีที่ไดข้เหห็นอาณาจมักรของพระเจข้า บรุตรสอง
คนนรีร เปห็นภาพอรุปไมยทรีที่ชมัดเจนซทึที่งแสดงถทึงชนชาตริอริสราเอลและครริสตจมักรในภาพรวมของ
ประวมัตริศาสตรต บรุตรคนแรก คพอ ชนชาตริอริสราเอล ตามประวมัตริศาสตรตแลข้วกห็เคารพพระบริดาแตขปาก
แตขในความเปห็นจรริงแลข้วพวกเขากห็ไมขแยแสตขอพระประสงคตของพระองคต บรุตรคนทรีที่สอง คพอ พวก
คนตขางชาตริ ถทึงแมข้วขาในตอนแรกจะมรีใจกบฏตขอพระเจข้า แตขในเวลาอมันเหมาะสมพวกเขากห็กลมับใจ
ใหมขและไดข้ททาตามพระประสงคตของพระเจข้าในครริสตจมักร ความหมายของเรพที่องนรีร เปห็นสริที่งทรีที่พวกยริว
เขข้าใจดรี พวกอริสราเอลในสมมัยของพระครริสตตเรริที่มมองตมัวเองวขาเปห็นพวกเดรียวเทขานมัรนทรีที่ไดข้รมับ
พระพรของพระเจข้าและเปห็นทายาทแตขเพรียงผซูข้เดรียวทรีที่จะไดข้รมับอาณาจมักรทรีที่ทรงสมัญญาไวข้นมัรนเปห็น
มรดก พระเยซซูทรงบขงบอกอยขางชมัดเจนตรงนรีร วขา เพราะใจไมขเชพที่อและใจทรีที่แขห็งกระดข้าง พวกเขาจทึง
พลาดพระพรของพระเจข้าในความหวมังแหขงอาณาจมักรของพระเมสสริยาหตนมัรนทรีที่พวกเขาหวงแหน
ไปเสรียแลข้ว



คทาอรุปมานรีรอาจอข้างอริงถทึงอริสอมัคกมับยาโคบและเอซาวโดยนมัยดข้วย บรุตรคนแรกเดริมทรีกห็กบฏ
ตขอบริดาของตน แตขเมพที่อครบกทาหนดเวลาเขากห็เชพที่อฟมัง บรุตรอรีกคนปากกห็บอกวขาเชพที่อฟมัง แตขเมพที่อ
วริเคราะหตกมันจรริงๆแลข้วเขากลมับไมขไดข้เชพที่อฟมัง สริที่งทรีที่ปรากฏชมัดเจนกห็คพอวขา พวกผซูข้มรีอทานาจแหขง
อริสราเอลทรีที่เครขงศาสนาและนขาเลพที่อมใสรมักพระเจข้าแตขปาก แตขจรริงๆแลข้วพวกเขากห็ไมขเชพที่อฟมังและอยซูข
หขางไกลจากพระเจข้า พวกคนตขางชาตริทรีที่ไมขเอาพระเจข้า ถทึงแมข้ในตอนแรกจะไมขเชพที่อฟมัง แตขจรริงๆ
แลข้วกห็จะกลมับใจเสรียใหมขและหมันมาหาพระเจข้า

พระองคตตรมัสตขอไปวขา "เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ พวกเกป็บภลำษนและหญริง
โสเภณนกป็เขผู้ลำไปในอลำณลำจนักรของพระเจผู้ลำกต่อนทต่ลำนทนันี้งหลลำย 32 ดผู้วยยอหศ์นไดผู้มลำหลำพวกทต่ลำนดผู้วย
ทลำงแหต่งควลำมชอบธรรม ทต่ลำนหลำเชสืริ่อยอหศ์นไมต่ แตต่พวกเกป็บภลำษนและพวกหญริงโสเภณนไดผู้เชสืริ่อยอหศ์น
ฝต่ลำยทต่ลำนทนันี้งหลลำยถถึงแมผู้ไดผู้เหป็นแลผู้ว ภลำยหลนังกป็มริไดผู้กลนับใจเชสืริ่อยอหศ์น

พระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีรอยขางชมัดเจนวขาพวกคนเกห็บภาษรีและหญริงแพศยา ซทึที่ง
เปห็นคนบาปอยขางเหห็นไดข้ชมัดจะเขข้าในอาณาจมักรนมัรนกขอนพวกผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอลซทึที่งเปห็นคน
หนข้าซพที่อใจคด คนพวกแรกเตห็มใจทรีที่จะกลมับใจเสรียใหมขและเชพที่อ พวกเขาไดข้ททาเชขนนมัรนแลข้วกขอนการ
ประกาศของยอหตน ในแบบเดรียวกมันพวกเขากห็เปห็นผซูข้ทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อพระครริสตตตลอดการรมับใชข้
ของพระองคต

จรริงแทข้ทรีเดรียว ครริสตจมักรทรีที่เปห็นคนตขางชาตริจะไดข้เหห็นสวรรคตและขทึรนมรีอทานาจกขอนพวก
อริสราเอล การประยรุกตตใชข้แมข้กระทมั ที่งในทรุกวมันนรีรกห็คพอวขา มรดกและประเพณรีมรีความสทาคมัญนข้อยนริด
จรริงๆตขอพระเจข้า พระองคตทรงสนพระทมัยกมับการไดข้พบคนเหลขานมัรนทรีที่จะกลมับใจใหมขและวางใจ
พระองคตสทาหรมับความรอด บขอยครมัร งขขาวประเสรริฐกห็ถซูกรมับโดยพวกคนบาปทรีที่เหห็นกมันชมัดๆมากกวขา
โดยคนเหลขานมัรนทรีที่เจอกมับมมันมาตลอดชรีวริต

มธ 21:33-41 พระเยซซูตรมัสในททานองเดรียวกมันตขอไปกมับผซูข้ฟมังพวกเดริมโดยใชข้คทาอรุปมาอรีก
เรพที่องทรีที่แทงใจดทาเชขนกมัน จงฟนังคลลำอธปมลำอนกเรสืริ่องหนถึริ่งวต่ลำ ยนังมนเจผู้ลำของบผู้ลำนผซผู้หนถึริ่งไดผู้ทลลำสวนองธต่น แลผู้ว
ลผู้อมรนันี้วตผู้นไมผู้ไวผู้รอบ เขลำไดผู้สกนัดบต่อยลริ่ลำองธต่นในสวน และสรผู้ลำงหอเฝผู้ลำ ใหผู้พวกชลำวสวนเชต่ลำแลผู้วกป็ไป
เมสืองไกล 34 ครนันี้นฤดซออกผลองธต่นใกลผู้เขผู้ลำมลำ เขลำจถึงใชผู้พวกผซผู้รนับใชผู้ไปหลำคนเชต่ลำสวน เพสืริ่อจะรนับผล



องธต่น 35 และคนเชต่ลำสวนนนันี้นจนับพวกผซผู้รนับใชผู้ของเขลำ เฆนริ่ยนตนเสนยคนหนถึริ่ง ฆต่ลำเสนยคนหนถึริ่ง เอลำหริน
ขวผู้ลำงเสนยใหผู้ตลำยคนหนถึริ่ง 36 อนกครนันี้งหนถึริ่งเขลำกป็ใชผู้ผซผู้รนับใชผู้คนอสืริ่นๆไปมลำกกวต่ลำครนันี้งกต่อน แตต่พวกเชต่ลำ
สวนกป็ไดผู้ทลลำแกต่เขลำอยต่ลำงนนันี้นอนก 37 ครนันี้งสธดทผู้ลำยเขลำจถึงใชผู้บธตรชลำยของเขลำไปหลำ พซดวต่ลำ `พวกเขลำ
คงจะเคลำรพบธตรชลำยของเรลำ' 38 แตต่เมสืริ่อบรรดลำคนเชต่ลำสวนเหป็นบธตรชลำยเจผู้ลำของบผู้ลำนกป็พซดกนันวต่ลำ 
`คนนนนี้แหละเปป็นทลำยลำท มลำเถริด ใหผู้เรลำฆต่ลำเขลำ  แลผู้วใหผู้เรลำยถึดมรดกของเขลำเสนย' 39 เขลำจถึงพลำกนันจนับ
บธตรนนันี้น ผลนักออกไปนอกสวนองธต่นแลผู้วฆต่ลำเสนย 40 เหตธฉะนนันี้น เมสืริ่อเจผู้ลำของสวนองธต่นมลำ เขลำจะทลลำ
อะไรแกต่คนเชต่ลำสวนเหลต่ลำนนันี้น" 41 เขลำทนันี้งหลลำยทซลตอบพระองคศ์วต่ลำ "เขลำจะทลลำลลำยลผู้ลำงคนชนัริ่วเหลต่ลำ
นนันี้นอยต่ลำงแสนสลำหนัส และจะใหผู้สวนองธต่นนนันี้นแกต่คนเชต่ลำอสืริ่นๆทนริ่จะแบต่งผลโดยถซกตผู้องตลำมฤดซกลำลแกต่
เขลำตต่อไป"

ในคทาอรุปมาเรพที่องนรีรพระเยซซูตรมัสถทึงเจข้าของบข้านคนหนทึที่งทรีที่ปลซูกสวนองรุขนแสนสวยพรข้อมกมับ
อรุปกรณตเสรริมตขางๆทรีที่จทาเปห็น อมันไดข้แกข รมัร วตข้นไมข้ บขอยทที่าองรุขน และหอเฝข้า พวกยริวนขาจะเขข้าใจความ
หมายของเรพที่องนรีร ไดข้อยขางชมัดเจน ในอริสยาหต 5:1-7 พระเจข้าไดข้ตรมัสผขานผซูข้พยากรณตอริสยาหตอยขาง
ชมัดเจนวขาชนชาตริอริสราเอลเปห็นสวนองรุขนของพระองคตและประชาชนในชนชาตรินรีร กห็เปห็นตข้นองรุขนทรีที่
พระองคตทรงปลซูกไวข้ ในบรริบทนมัรน พระเจข้าตรมัสทมักทข้วงวขาพระองคตทรงแสวงหาความชอบธรรม
ในชนชาตรินมัรนแตขกห็หาพบไมข ความคลข้ายคลทึงกมันระหวขางสวนองรุขนในอริสยาหต 5 และคทาอรุปมาตรงนรีร
ไมขนขาจะพข้นหซูพข้นตาพวกผซูข้ฟมังเหลขานมัรนไปไดข้

นอกจากนรีร  พระเยซซูยมังทรงขยายเรพที่องนรีรออกไปเพพที่ออธริบายวขา เจข้าของทรีที่ดรินผซูข้นรีร ไดข้สขงพวก
ผซูข้รมับใชข้มาในเวลาอมันเหมาะสมเพพที่อรมับสขวนแบขงพพชผลของนายผซูข้นรีร  ในแตขละกรณรี ผซูข้รมับใชข้เหลขานรีร
ตขางถซูกปฏริเสธและถซูกปฏริบมัตริอยขางเหรีร ยมโหด ความคลข้ายคลทึงทรีที่วขาชนชาตริอริสราเอลตลอดหลาย
ศตวรรษไดข้ปฏริบมัตริตขอพวกศาสดาพยากรณตทรีที่พระเจข้าทรงใชข้มาอยขางไรนมัรนกห็ปรากฏชมัดเจนอยซูขแลข้ว

ในทรีที่สรุดเจข้าของทรีที่ดรินกห็ใชข้บรุตรของเขาไป ความหมายนมัรนกห็ปรากฏชมัดเจน พระเยซซูทรงเปห็น
บรุตรคนนมัรนทรีที่ถซูกใชข้มา พระองคตตรมัสลขวงหนข้าชมัดเจนวขาในอรีกไมขนานพระองคตจะไมขเพรียงถซูก
ปฏริเสธเทขานมัรน แตขจะถซูกฆขาโดยนทรามพอของพวกผซูข้มรีอทานาจแหขงอริสราเอลดข้วย การประยรุกตตใชข้คทา
อรุปมานรีรสรุดทข้ายแลข้วกห็คพอ พระองคตผซูข้เปห็นเจข้าของสวนองรุขนนรีรจะทรงยกสวนองรุขนนรีร ใหข้แกขผซูข้อพที่นทรีที่จะ



ออกผลถวายแดขพระองคต เราจทึงสรรุปไดข้อยขางชมัดเจนวขาชนชาตริอริสราเอลกทาลมังจะถซูกกมันไวข้ตขางหาก
ในฐานะเปห็นประชากรของพระเจข้าบนแผขนดรินโลก

“คนเชขาอพที่นๆ” นขาจะหมายถทึงครริสตจมักรของคนตขางชาตริทรีที่จะมา ในการอข้างอริงยข้อนกลมับไป
ยมังอริสยาหต 5:7 ผลทรีที่พระองคตทรงเสาะหาคพอ ความชอบธรรม ชนชาตริอริสราเอลใหข้ผลแตขการคริดวขา
ตนชอบธรรมซทึที่งเปห็นเปลพอกทรีที่กลวงโบป๋ แตขภายในพวกเขากห็เปห็นเหมพอนสรุนมัขปขาทรีที่รข้ายกาจ ครริสต
จมักรคนตขางชาตริทรีที่จะมา ถทึงแมข้วขาไมขมรีมรดกตกทอดตามแบบของพระเจข้า แตขพวกเขากห็จะเตห็มใจทรีที่
จะกลมับใจใหมขและหมันมาหาพระเจข้า คทาอรุปมานรีร เปห็นภาพทรีที่แสดงใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงการทรีที่พระเจข้าจะ
ทรงเปลรีที่ยนมาหาครริสตจมักรทรีที่เปห็นคนตขางชาตริ ชนชาตริอริสราเอลกทาลมังจะออกไปนมัที่งอยซูขในคอก
ลงโทษนมักกรีฬาและกลรุขมคนฝขายวริญญาณกลรุขมใหมขกทาลมังจะปรากฏขทึรนในครริสตจมักร

มธ 21:42 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสปริดทข้ายคทาอรุปมานรีร โดยสอดแทรก ‘คทาอรุปมา
จริดี๋ว’ อรีกเรพที่อง พระเยซซตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยยนังไมต่เคยอต่ลำนในพระคนัมภนรศ์หรสือซถึริ่งวต่ลำ `ศริลลำซถึริ่ง
ชต่ลำงกต่อไดผู้ปฏริเสธเสนย ไดผู้กลนับกลลำยเปป็นศริลลำมธมเอกแลผู้ว กลำรนนนี้เปป็นมลำจลำกองคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ 
เปป็นกลำรมหนัศจรรยศ์ประจนักษศ์แกต่ตลำเรลำ'

พระเยซซูทรงยกขข้อความจากสดรุดรี 118:22-23 ซทึที่งคนเชพที่อกมันวขาเปห็นบมันททึกการกขอสรข้างพระ
วริหารของซาโลมอน ในตอนนมัรนหรินทรีที่ใชข้สรข้างพระวริหารนมัรนกห็ถซูกตมัดและถซูกททาใหข้ไดข้รซูปทรงทรีที่
เหมพองหรินกขอนทรีที่จะถซูกสขงมายมังบรริเวณทรีที่กขอสรข้างพระวริหาร ในขณะทรีที่มรีการกขอสรข้างนมัรน ศริลามรุม
เอกกห็ถซูกสขงมากขอนกทาหนดและพวกชขางกขอกห็โยนมมันทริรงไป วมัชพพชกห็งอกขทึรนปกคลรุมมมัน ในเวลาอมัน
เหมาะสมพวกเขากห็ไปตามหามมันแตขกห็หาไมขเจอ

ความหมายตรงนรีร จทึงชมัดเจนตรงทรีที่วขาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้พระองคตผซูข้ทรงเปห็นศริลามรุมเอกมา
แลข้วและพระองคตกห็ทรงถซูกปฏริเสธเสรีย ขณะเดรียวกมันชนชาตริอริสราเอลกห็แสวงหาพระเมสสริยาหตของ
ตนและกห็หาพระองคตไมขพบ กระนมัรนศริลามรุมเอกทรีที่ถซูกปฏริเสธนรีรกห็ไดข้กลายเปห็นศริลามรุมเอกของครริสต
จมักรแลข้ว ดซู เอเฟซมัส 2:20-22 คทาอรุปมาสมัรนๆเรพที่องนรีรกห็สอดคลข้องกมับคทาอรุปมาเรพที่องกขอนทรีที่เกรีที่ยวกมับ
เจข้าของทรีที่ดรินและสวนองรุขนของเขา องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสในรซูปคทาอรุปมาอรุปไมยลขวงหนข้า
อรีกครมัร งถทึงการทรีที่พระองคตจะถซูกปฏริเสธและการสริรนพระชนมตของพระองคตซทึที่งจะสทาเรห็จในอรีกหลาย
วมันนมับจากนรีร



มธ 21:43 พระเยซซูตรมัสใหข้ชมัดเจนเพริที่มยริที่งขทึรนวขา เหตธฉะนนันี้นเรลำบอกทต่ลำนวต่ลำ อลำณลำจนักร
ของพระเจผู้ลำจะถซกเอลำไปเสนยจลำกทต่ลำน และยกใหผู้แกต่ชนชลำตริหนถึริ่งซถึริ่งจะกระทลลำใหผู้เกริดผลสมกนับ
อลำณลำจนักรนนันี้น อาณาจมักรของพระเจข้าทรีที่พวกเขาแสวงหาก ทาลมังจะถซูกพรากไปจากชนชาตริอริสราเอล
และยกใหข้แกข “ชนชาตริหนทึที่งซทึที่งจะกระททาใหข้เกริดผลสมกมับอาณาจมักรนมัรน”

คทาทรีที่แปลวขา ชนชลำตริ (เอป็ธนอส) เปห็นคทาทรีที่มมักแปลวขา ‘ชนตขางชาตริ’ เมพที่อเรามองยข้อนกลมับไป 
เรากห็เหห็นชมัดเจนวขาพระเจข้าไดข้ทรงเปลรีที่ยนจรุดสนใจของพระองคตจากชนชาตริอริสราเอลไปยมังครริสต
จมักรชนตขางชาตริทรีที่จะมา ถทึงแมข้วขาพวกปรุโรหริตใหญขอาจไมขเขข้าใจเกรีที่ยวกมับเรพที่องนรีร เลย แตขพวกเขาตข้อง
เขข้าใจการบอกเปห็นนมัยเกรีที่ยวกมับการทรีที่พระเจข้าจะทรงหมันหนรีไปเสรียจากชนชาตริอริสราเอลอยขาง
แนขนอน ในขข้อ 45 และ 46 พวกเขาถทึงขนาดอยากกทาจมัดพระองคตเสรียดข้วยซทรา แตขมมันกห็ยมังไมขถทึงเวลา
ของพระองคต

มธ 21:44 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา ผซผู้ใดลผู้มทนับศริลลำนนนี้ ผ ซผู้นนันี้นจะตผู้องแตกหนักไป แตต่ศริลลำนนนี้
จะตกทนับผซผู้ใด กป็จะบดขยนนี้ผซผู้นนันี้นจนแหลกเปป็นผธยผง" ขข้อความตรงนรีร เปลรีที่ยนมาพซูดถทึงพระครริสตตวขา
ทรงเปห็นศริลา (1) สทาหรมับพวกอริสราเอล พระองคตกห็ทรงเปห็นหรินทรีที่ททาใหข้ขมัดเคพองและเปห็นหรินสะดรุด 
(อริสยาหต 8:14-15) (2) สทาหรมับครริสตจมักร พระองคตกห็ทรงเปห็นรากและเปห็นศริลามรุมเอก (เอเฟซมัส 
2:20-22, 1 โครรินธต 3:11 (3) สทาหรมับชาวโลก พระองคตจะทรงเปห็นหรินทรีที่บดขยรีรพวกเขาดข้วยการ
พริพากษาและดข้วยการททาลาย (ดาเนรียล 2:34)

การปฏริเสธพระครริสตตและสะดรุดเพราะพระองคตจะนทาไปสซูขความพรินาศ ในทรีที่สรุดแลข้วเมพที่อ
พระองคตเสดห็จกลมับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปห็นอมันมาก พระองคตกห็จะทรงบดขยรีรพวกศมัตรซู
ใหข้กลายเปห็นผรุยผง ดซู 2 เธสะโลนริกา 1:7-9

มธ 21:45-46 ครนันี้นพวกปธโรหริตใหญต่กนับพวกฟลำรริสนไดผู้ยรินคลลำอธปมลำของพระองคศ์ พวกเขลำกป็
หยนัริ่งรซผู้วต่ลำพระองคศ์ตรนัสเลป็งถถึงพวกเขลำ ความหมายทรีที่สพที่อออกมาผขานทางคทาอรุปมาเหลขานรีร ไมขไดข้
รอดพข้นพวกศมัตรซูของพระองคตเลย พวกเขาสมังเกตเหห็นชมัดเจนวขาพระองคตตรมัสถทึงพวกเขา อยขางไร
กห็ตาม 46 แตต่เมสืริ่อพวกเขลำอยลำกจะจนับพระองคศ์ เขลำกป็กลนัวประชลำชน เพรลำะประชลำชนนนับถสือ
พระองคศ์วต่ลำเปป็นศลำสดลำพยลำกรณศ์ ถทึงแมข้วขาพระเยซซูทรงอยซูขในพระวริหารและอยซูขใน ‘ถริที่น’ ของพวก



ปรุโรหริต แตขมมันกห็ยมังไมขถทึงเวลาทรีที่พระองคตจะทรงสริรนพระชนมต พวกเขากลมัวประชาชนซทึที่งยมังใหข้
ความเคารพนมับถพอพระเยซซูอยซู ข พวกประชาชนเหห็นวขาพระองคตทรงเปห็นศาสดาพยากรณตคนหนทึที่ง 
นขาแปลกตรงทรีที่วขาพวกประชาชนใหข้ความเคารพบรรดาผซูข้นทาของพวกเขามากกวขาทรีที่พระเยซซูทรงใหข้
เพรียงนริดเดรียว พวกประชาชนมองเหห็นทะลรุความหนข้าซพที่อใจคดและการคริดวขาตมัวชอบธรรมของ
พวกผซูข้นทา ดมังนมัรนพวกผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอลจทึงตข้องกลมัรนใจไมขลงมพอเปห็นเวลาอรีกหลายวมัน

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 22: พระเยซถูทรงสอนคนาอคุปมาเรชที่องหนซที่งซซที่งมทเอกลมักษณตตรงททที่วข่าทมันี้งค

รริสตจมักรและชนชาตริอริสราเอลมทความเกทที่ยวขม้องกมัน จากนมันี้นพวกศมัตรถูสามกลคุข่มกป็พยายามททที่จะ
จมับผริดคนาตรมัสของพระองคตเพชที่อททที่จะเลข่นงานพระองคต พระองคตกป็แคข่ตรมัสหมักลม้างพวกเขากลมับไป
อยข่างมทพลมังเทข่านมันี้น

มธ 22:1-14 พระเยซซูทรงสอนคทาอรุปมาอรีกเรพที่องซทึที่งไมขปกตริ โดยแสดงใหข้เหห็นวขา ความ
สมัมพมันธตระหวขางครริสตจมักรทรีที่จะมาและชนชาตริอริสราเอล คนทมัรงสองกลรุขมนรีร ไมขเคยถซูกพซูดถทึงรขวมกมัน
ในคทาสอนเดรียวกมันแบบตรงๆเลย

พระเยซซตรนัสแกต่เขลำเปป็นคลลำอธปมลำอนกวต่ลำ 2 "อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์เปรนยบเหมสือนกษนัตรริยศ์
องคศ์หนถึริ่ง ซถึริ่งไดผู้จนัดพริธนอภริเษกสมรสสลลำหรนับรลำชโอรสของทต่ลำน 3 แลผู้วใชผู้พวกผซผู้รนับใชผู้ไปตลำมผซผู้ทนริ่ไดผู้
รนับเชริญมลำในงลำนอภริเษกสมรสนนันี้น แตต่เขลำไมต่ใครต่จะมลำ 4 ทต่ลำนยนังใชผู้พวกผซผู้รนับใชผู้อสืริ่นไปอนก รนับสนัริ่งวต่ลำ
`ใหผู้บอกผซผู้รนับเชริญนนันี้นวต่ลำ ดซเถริด เรลำไดผู้จนัดกลำรเลนนี้ยงไวผู้แลผู้ว วนัวและสนัตวศ์ขธนแลผู้วของเรลำกป็ฆต่ลำไวผู้เสรป็จ 
สริริ่งสลำรพนัดกป็เตรนยมไวผู้พรผู้อม จงมลำในพริธนอภริเษกสมรสนนนี้เถริด' 5 แตต่เขลำกป็เพริกเฉยและไปเสนย คน
หนถึริ่งไปไรต่นลำของตน อนกคนหนถึริ่งกป็ไปทลลำกลำรคผู้ลำขลำย 6 ฝต่ลำยพวกนอกนนันี้นกป็จนับพวกผซผู้รนับใชผู้ของทต่ลำน 
ทลลำกลำรอนัปยศตต่ลำงๆแลผู้วฆต่ลำเสนย 7 แตต่ครนันี้นกษนัตรริยศ์องคศ์นนันี้นไดผู้ยรินแลผู้ว ทต่ลำนกป็ทรงพระพริโรธ จถึงรนับสนัริ่ง
ใหผู้ยกกองทหลำรไป ปรลำบปรลำมฆลำตกรเหลต่ลำนนันี้น และเผลำเมสืองเขลำเสนย 8 แลผู้วทต่ลำนจถึงรนับสนัริ่งแกต่พวก
ผซผู้รนับใชผู้ของทต่ลำนวต่ลำ `งลำนสมรสกป็พรผู้อมอยซต่ แตต่ผซผู้ทนริ่ไดผู้รนับเชริญนนันี้นไมต่สมกนับงลำน 9 เหตธฉะนนันี้น จงออก
ไปตลำมทลำงหลวง พบคนมลำกเทต่ลำใดกป็ใหผู้เชริญมลำในพริธนอภริเษกสมรสนนนี้' 10 ผซผู้รนับใชผู้เหลต่ลำนนันี้นจถึงออก
ไปเชริญคนทนันี้งปวงตลำมทลำงหลวงแลผู้วแตต่จะพบ ใหผู้มลำทนันี้งชนัริ่วและดนจนงลำนสมรสนนันี้นเตป็มดผู้วยแขก



11 แตต่เมสืริ่อกษนัตรริยศ์องคศ์นนันี้นเสดป็จทอดพระเนตรแขก กป็เหป็นผซผู้หนถึริ่งมริไดผู้สวมเสสืนี้อสลลำหรนับงลำนสมรส 

12 ทต่ลำนจถึงรนับสนัริ่งถลำมเขลำวต่ลำ `สหลำยเออ๋ย เหตธไฉนทต่ลำนจถึงมลำทนริ่นนริ่โดยไมต่สวมเสสืนี้อสลลำหรนับงลำนสมรส' ผซผู้
นนันี้นกป็นริริ่งอยซต่พซดไมต่ออก 13 กษนัตรริยศ์จถึงรนับสนัริ่งแกต่พวกผซผู้รนับใชผู้วต่ลำ `จงมนัดมสือมนัดเทผู้ลำคนนนนี้เอลำไปทรินี้งเสนยทนริ่
มสืดภลำยนอก ทนริ่นนัริ่นจะมนกลำรรผู้องไหผู้และขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนัน'

การเอขยถทึงกษมัตรริยตองคตหนทึที่ง ราชโอรสของพระองคต และงานอภริเษกสมรสของราชโอรส
ของพระองคตกห็เปห็นการอข้างอริงแบบอรุปไมยถทึงการอภริเษกสมรสในอนาคตของพระเมษโปดกและ
ครริสตจมักร เหห็นไดข้ชมัดวขาคนเหลขานมัรนทรีที่เพริกเฉยตขอคทาเชริญใหข้มารขวมงานสมรสคพอ ชนชาตริอริสราเอล 
พวกเขามมัวแตขยรุขงกมับการหาเงริน นอกจากนรีร  พวกเขายมังปฏริบมัตริก มับพวกผซูข้รมับใชข้ของกษมัตรริยตอยขาง
หยาบชข้าดข้วย ดมังนมัรนกษมัตรริยตจทึงทรงใชข้การพริพากษาอมันรรุนแรงมาปรมับโทษคนเหลขานมัรน (เหห็นไดข้ชมัด
วขาพระเจข้าทรงพริพากษาชนชาตริอริสราเอลในปรี ค.ศ. 70 เมพที่อตริตมัสไดข้ททาลายและเผากรรุงเยรซูซาเลห็มจน
ราบเปห็นหนข้ากลอง โดยททาใหข้ประเทศอริสราเอลสมมัยโบราณมาถทึงจรุดจบ)

ขณะเดรียวกมัน กษมัตรริยตองคตนรีรกห็ทรงใชข้พวกผซูข้รมับใชข้ออกไปเชริญคนอพที่นๆใหข้มารขวมงานสมรส
อรีก กระนมัรนบางคนกห็มารขวมงานโดยใสขชรุดไมขเหมาะสมกมับงานสมรส นขาสนใจตรงทรีที่วขาในอริสยาหต
61:10 เราไดข้อขานถทึงเสพรอผข้าแหขงความรอดและเสพรอคลรุมแหขงความชอบธรรม เมพที่อเราไดข้รมับความ
รอดแลข้ว พระเจข้ากห็ทรงเอาเสพรอผข้าเชขนนมัรนมาสวมเรา ในทรีที่นรีรมรีคนหนทึที่งพยายามทรีที่จะเขข้าไปในงาน
สมรสโดยไมขสวมเสพรอผข้าดมังกลขาว เขาจทึงถซูกโยนออกไป การประยรุกตตใชข้หนทึที่งกห็ชมัดเจนและนมัที่นกห็คพอ
เมพที่อไมขมรีเสพรอผข้าแหขงความรอด ผซูข้นมัรนกห็ไมขอาจเขข้าในงานเลรีรยงอภริเษกสมรสของพระเจข้าไดข้เลย มรีคน
มากมายไดข้รมับเชริญใหข้มารขวมงานสมรส อยขางไรกห็ตาม มรีเพรียงไมขกรีที่คนทรีที่สวมชรุดรขวมงานสมรส
อยขางเหมาะสม คพอ เสพรอคลรุมแหขงความชอบธรรมของพระครริสตตและเสพรอผข้าแหขงความรอดของ
พระเจข้า

การประยรุกตตใชข้แบบทรีที่ใหญขกวขาของคทาอรุปมานรีรกห็นขาจะเปห็นไดข้วขา สมักวมันหนทึที่งในงานเลรีรยง
อภริเษกสมรสของพระเมษโปดก ชนชาตริอริสราเอลจะไดข้รมับเชริญในฐานะแขก แตขเฉพาะคนเหลขา
นมัรนทรีที่สวมเสพรอผข้าแหขงความรอดเทขานมัรนทรีที่จะไดข้รมับอนรุญาตใหข้เขข้างานไดข้ อรีกอยขาง ถทึงแมข้วขานรีที่เปห็นคทา
อรุปมาเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรน แตขพระเยซซูกห็ก ทาลมังตรมัสถทึงยรุคครริสตจมักรดข้วยไปจนถทึงเวลาทรีที่ทมัรงครริสต
จมักรและชนชาตริอริสราเอลจะไดข้อยซู ขรขวมกมันในอาณาจมักรนมัรน



พระเยซซูตรมัสปริดทข้ายคทาอรุปมาอมันนขาททึที่งนรีร ดข้วยคทาสรุภาษริตทรีที่เปห็นความจรริง 14 ดผู้วยผซผู้ทนริ่ไดผู้รนับ
เชริญกป็มลำก แตต่ผซผู้ทนริ่ทรงเลสือกกป็นผู้อย" คนมากมายถถูกเรทยกใหข้มาถทึงการกลมับใจใหมขและความรอด อมัน
ทรีที่จรริงแลข้วคทาเชริญใหข้มาหาพระครริสตตกห็เรริที่มตข้นกมับพวกอริสราเอลและขยายตขอไปจนถทึงคนทมัรงโลก 
อยขางไรกห็ตาม มรีเพรียงไมขกรีที่คนทรีที่ตอบรมับคทาเชริญนมัรนและพวกเขาจทึงถถูกเลชอกใหข้รมับตทาแหนขงผซูข้นทาฝขาย
วริญญาณหลมังจากไดข้ตข้อนรมับพระครริสตตแลข้ว คนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ตอบรมับขข้อเสนออมันเปรีที่ยมดข้วยพระ
กรรุณาครุณของพระเจข้าในขขาวประเสรริฐกห็กลายเปห็นผซูข้ทรีที่ถซูกเลพอกในพระเยซซูครริสตต จากคนจทานวน
นข้อยนรีรกห็มรีคนนข้อยกวขานมัรนอรีกทรีที่ถซูกเลพอกใหข้รมับตทาแหนขงผซูข้นทาในครริสตจมักรและในอาณาจมักรทรีที่จะตาม
มาภายหลมัง

มธ 22:15 นขาสนใจตรงทรีที่วขาพวกศมัตรซูมมักเปห็นเพพที่อนรขวมเตรียงทรีที่เขข้ากมันไดข้อยขางนขา
แปลก มรีคนสามกลรุขมในอริสราเอลทรีที่ปกตริแลข้วกห็เปห็นคซูขอรริทางการเมพองตขอกมัน อยขางไรกห็ตาม ตอนนรีร
พวกเขากห็จมับมพอกมันเพพที่อรขวมมพอโจมตรีพระเยซซู เราตข้องไมขลพมวขาชขวงเวลาในขณะนมัรนคพอ ไมขกรีที่วมัน
กขอนการตรทึงกางเขนและสถานทรีที่กห็คพอ บรริเวณพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม ดมังนมัรนขณะนนันี้นพวกฟลำรริ
สนไปปรถึกษลำกนันวต่ลำ พวกเขลำจะจนับผริดในถผู้อยคลลำของพระองคศ์ไดผู้อยต่ลำงไร

ในขข้อถมัดไป เราเหห็นวขาพวกเขารขวมมพอกมับพวกเฮโรดทรีที่รมักโลกซทึที่งปกตริแลข้วพวกฟารริสรีทรีที่นขา
เลพที่อมใสจะไมขไปขข้องเกรีที่ยวดข้วยเลย คทาทรีที่แปลวขา จนับผริด (พากริเดะอถูโอ) มรีความหมายวขา ‘ททาใหข้ตริด
กมับ’ หรพอ ‘ททาใหข้ตกหลรุมพราง’ ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาพวกเขาคริดมาแลข้ววขาจะหลอกใหข้พระเยซซูตริด
กมับอยขางไรดข้วยคทาถามยากๆ จากนมัรนกห็จะใชข้สริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาเปห็นคนาตอบททที่ผริดของพระองคตเพพที่อ
เลขนงานพระองคต หากพวกเขาสามารถใชข้มมันเปห็นขข้อไดข้เปรรียบเพพที่อทรีที่จะจมับกรุมพระองคตไดข้ มมันกห็ยริที่ง
ดรีไปใหญข คทาถามตขอไปนรีรไมขไดข้เกริดมาจากความรมักหรพอความอยากรซูข้อยากเหห็นทรีที่เปห็นเชาวนตปมัญญา
แตขอยขางใด คทาถามพวกนรีรถซูกออกแบบมาเพพที่อตข้อนใหข้พระเยซซูจนมรุมในดข้านพระบมัญญมัตริและ
การเมพองเพพที่อทรีที่วขาพวกเขาจะไดข้ใชข้คทาตอบของพระองคตเพพที่อเลขนงานพระองคตไดข้

มธ 22:16-22 พวกเฮโรดเปห็นยริวทรีที่ไมขถพอเครขงพระบมัญญมัตริและเปห็นคนทรีที่รขวมมพอกมับพวก
โรมภายใตข้นามของเฮโรด ผซูข้ซทึที่งเปห็นอดรีตกษมัตรริยตหรุขนเชริดของโรม ปกตริแลข้วพวกฟารริสรีกห็เกลรียดชมัง
คนพวกนรีร เพราะพวกเขารขวมมพอกมับคนโรม อยขางไรกห็ตาม คนเหลขานรีรกห็มาหาพระเยซซู และดข้วยการ



เกรริที่นนทาแบบสวยหรซู พวกเขากห็ถามพระองคตวขาเปห็นการถซูกตข้องตามพระราชบมัญญมัตริ (สทาหรมับพวก
ยริว) หรพอไมขทรีที่จะเสรียภาษรีแกขซรีซารต

พวกเขลำจถึงใชผู้พวกสลำวกของตนกนับพวกเฮโรดใหผู้ไปทซลพระองคศ์วต่ลำ "อลำจลำรยศ์เจผู้ลำขผู้ลำ 
ขผู้ลำพเจผู้ลำทนันี้งหลลำยทรลำบอยซต่วต่ลำทต่ลำนเปป็นคนซสืริ่อสนัตยศ์ และสนัริ่งสอนทลำงของพระเจผู้ลำดผู้วยควลำมสนัตยศ์จรริง 
โดยมริไดผู้เอลำใจผซผู้ใด เพรลำะทต่ลำนมริไดผู้เหป็นแกต่หนผู้ลำผซผู้ใด 17 เหตธฉะนนันี้น ขอโปรดบอกใหผู้พวกขผู้ลำพเจผู้ลำ
ทรลำบวต่ลำ ทต่ลำนคริดเหป็นอยต่ลำงไร กลำรทนริ่จะสต่งสต่วยใหผู้แกต่ซนซลำรศ์นนันี้น ถซกตผู้องตลำมพระรลำชบนัญญนัตริหรสือ
ไมต่”

นรีที่เปห็นคทาถามทรีที่ยาก พวกยริวทรุกคนเกลรียดอยซู ขแลข้วกมับการตข้องเสรียภาษรีแกขพวกโรมทรีที่เปห็นคน
ตขางชาตริทรีที่มาปกครองพวกเขา กระนมัรนพวกโรมกห็ขทึรนครอบครองโดยใชข้อทานาจของดาบ นอกจาก
นรีร  โรมกห็อขอนไหวมากๆกมับเรพที่องการเลรีที่ยงภาษรี ในตอนนมัรนพวกอริสราเอลกห็พยายามตลอดทรีที่จะกบฏ
ตขอโรมหรพออยขางนข้อยกห็เลรีที่ยงการเสรียภาษรีใหข้แกขโรม ดมังนมัรนพวกโรมจทึงรรีบสขงคนมาจมัดการพวก
กบฏในเรพที่องการเสรียภาษรี พวกเฮโรดรซูข้เรพที่องนรีรดรี ดมังนมัรนพวกเขาจทึงหวมังทรีที่จะลขอใหข้พระเยซซูตรมัสคทาพซูด
ทรีที่แสดงถทึงการตขอตข้านการเสรียภาษรี โดยมมั ที่นใจวขาพวกโรมจะมาจมับกรุมพระเยซซูอยขางแนขนอน

ในทางกลมับกมัน ถข้าพระเยซซูทรงสนมับสนรุนการเสรียภาษรีแกขโรม พระองคตกห็จะทรงททาใหข้ตมัว
เองไมขเปห็นทรีที่นริยมในหมซูขประชาชนผซูข้ซทึที่งเกลรียดการเสรียภาษรีแกขโรม พวกเฮโรดจทึงคริดวขาตนมรีกมับดมักทรีที่
สมบซูรณตแบบแลข้วเพพที่อเลขนงานพระเยซซู ในความคริดของพวกเขา ไมขวขาคทาตอบของพระเยซซูจะเปห็น
อมันไหน มมันกห็ททาใหข้พระองคตเสรียทมัรงขทึรนทมัรงลของ หากพระองคตตรมัสในเชริงเปห็นปฏริปมักษตตขอโรม พวก
เขากห็จะตข้องททาใหข้แนขใจวขาพวกโรมไดข้ยรินเรพที่องนรีร  หากพระองคตตรมัสในทางทรีที่สนมับสนรุนการเสรีย
ภาษรีแกขโรม พวกเขากห็จะททาใหข้แนขใจวขาพวกประชาชนไดข้ยรินคทาตอบนรีร เชขนกมัน

ในการตอบกลมับไป พระเยซซูกห็แคขทรงขอเหรรียญเงรินของโรมซทึที่งตข้องใชข้ในการเสรียภาษรี 
18 แตต่พระเยซซทรงลต่วงรซผู้ถถึงควลำมชนัริ่วรผู้ลำยของเขลำจถึงตรนัสวต่ลำ "พวกหนผู้ลำซสืริ่อใจคด เจผู้ลำทดลองเรลำ
ทลลำไม 19 จงเอลำเงรินทนริ่จะเสนยสต่วยนนันี้นมลำใหผู้เรลำดซกต่อน" เขลำจถึงเอลำเงรินตรลำเหรนยญหนถึริ่งถวลำยพระองคศ์
คทาทรีที่แปลวขา สต่วย (เคนซอส) เปห็นคทาทรีที่เปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ census มมันจทึงหมายถทึงภาษรี
หรพอสขวยทรีที่เรรียกเกห็บจากประชาชนในดรินแดนตขางๆทรีที่พวกโรมเขข้าไปครอบครอง มมันกห็คงคลข้ายกมับ



ภาษรีเงรินไดข้หรพอภาษรีโรงเรพอนในปมัจจรุบมันนมั ที่นเอง เงรินตราทรีที่พระองคตทรงขอคพอ เหรรียญเดนารริอมัน
ของโรมซทึที่งเปห็นเหรรียญเงรินทรีที่ใชข้ก มันโดยทมั ที่วไป บนเหรรียญนมัรนมรีรซูปของซรีซารตทริเบเรรียส

พระเยซซูจทึงทรงรมับเหรรียญนมัรนมาและทรงถามวขา 20 พระองคศ์ตรนัสถลำมเขลำวต่ลำ "รซปและคลลำ
จลำรถึกนนนี้เปป็นของใคร" 21 เขลำทซลพระองคศ์วต่ลำ "ของซนซลำรศ์" แลผู้วพระองคศ์ตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "เหตธฉะนนันี้น
ของของซนซลำรศ์จงถวลำยแกต่ซนซลำรศ์ และของของพระเจผู้ลำจงถวลำยแดต่พระเจผู้ลำ" คทาตอบของพระเยซซู
ทมัรงสมัรนและมรีชมัรนเชริง ในประโยคสมัรนๆเพรียงไมขกรีที่ประโยค พระองคตทรงททาลายคทาถามทรีที่ถซูกออกแบบ
มาเพพที่อดมักจมับพระองคตในดข้านบมัญญมัตริและการเมพอง ดมังนมัรน 22 ครนันี้นเขลำไดผู้ยรินคลลำตรนัสตอบของ
พระองคศ์นนันี้นแลผู้ว เขลำกป็ประหลลำดใจ จถึงละพระองคศ์ไวผู้และพลำกนันกลนับไป พวกเขาไมขมรีอะไรทรีที่จะ
เลขนงานพระองคตแลข้ว

ในฐานะเปห็นหลมักการรองลงมา พระคมัมภรีรตสอนวขาประชากรของพระเจข้าควรเสรียภาษรีแกข
รมัฐบาลฝขายโลก ดซู โรม 13:1-7 ปกตริแลข้วภาษรีกห็เปห็นภาระหนมัก แตขพระเจข้าไดข้ทรงบมัญชาใหข้
ประชากรของพระองคตเสรียภาษรีทรุกประเภททรีที่ตข้องเสรีย นอกจากนรีร  นรีที่ยมังสพที่อถทึงหลมักการเรพที่องการแยก
ออกระหวขางครริสตจมักรและรมัฐดข้วย

มธ 22:23-32 ตขอมา พวกสะดซูสรีกห็เขข้ามาหาพระเยซซู ในวนันนนันี้นมนพวกสะดซสนมลำหลำพระองคศ์
พวกนนนี้เปป็นผซผู้ทนริ่กลต่ลำววต่ลำ กลำรฟสืนี้นขถึนี้นมลำจลำกควลำมตลำยไมต่มน เขลำจถึงทซลถลำมพระองคศ์วต่ลำ 24 "อลำจลำรยศ์
เจผู้ลำขผู้ลำ โมเสสสนัริ่งวต่ลำ `ถผู้ลำผซผู้ใดตลำยยนังไมต่มนบธตร กป็ใหผู้นผู้องชลำยรนับพนริ่สะใภผู้ สสืบเชสืนี้อสลำยของพนริ่ชลำยไวผู้'

พวกสะดซูสรีเปห็นคณะทรีที่มรีแนวคริดเสรรีนริยมในศาสนายซูดาย ดมังนมัรนพวกเขาจทึงปฏริเสธเรพที่อง
อมัศจรรยตตขางๆทรีที่มรีในพระคมัมภรีรตเดริม เชขน พวกทซูตสวรรคต การเปห็นขทึรนจากตาย หรพอการอมัศจรรยต
ตขางๆ นขาแปลกตรงทรีที่พวกเขาพยายามลขอใหข้พระเยซซูตริดกมับดข้วยคทาถามเกรีที่ยวกมับการเปห็นขทึรนจากตาย
ภายใตข้พระราชบมัญญมัตริของโมเสส เมพที่อชายคนใดตายโดยไมขมรีบรุตร พรีที่นข้องของเขาตข้องแตขงงานกมับ
หญริงมขายเพพที่อใหข้มรีบรุตรสพบสกรุลผซูข้ทรีที่ตายไป ดซู พระราชบมัญญมัตริ 25:5

ดมังนมัรนพวกสะดซูสรีจทึงคริดเรพที่องพริลทึกขทึรนมาเกรีที่ยวกมับพรีที่นข้องเจห็ดคนทรีที่แตขละคนแตขงงานกมับหญริง
มขายคนเดรียวกมัน 25 ในพวกเรลำมนพนริ่นผู้องผซผู้ชลำยเจป็ดคน พนริ่หนัวปนมนภรรยลำแลผู้วกป็ตลำยเมสืริ่อยนังไมต่มนบ ธตร กป็
ละภรรยลำไวผู้ใหผู้แกต่นผู้องชลำย 26 ฝต่ลำยคนทนริ่สองทนริ่สลำมกป็เชต่นเดนยวกนัน จนถถึงคนทนริ่เจป็ด 27 ในทนริ่สธดหญริง



นนันี้นกป็ตลำยดผู้วย 28 เหตธฉะนนันี้นในวนันทนริ่จะฟสืนี้นขถึนี้นมลำจลำกควลำมตลำย หญริงนนันี้นจะเปป็นภรรยลำของผซผู้ใดใน
เจป็ดคนนนันี้น ดผู้วยนลำงไดผู้เปป็นภรรยลำของชลำยทนันี้งเจป็ดคนแลผู้ว"

พวกสะดซูสรีนขาจะรซูข้วขาพระเยซซูทรงเชพที่อในเรพที่องการเปห็นขทึรนจากตาย ดมังนมัรนพวกเขาจทึงหวมังวขา
จะใชข้เรพที่องสมมตรินรีร เพพที่อหลอกใหข้พระเยซซูหลงกลและททาใหข้พระองคตดซูเหมพอนเปห็นคนโงข พวกเขา
เปห็นเหมพอนพวกเสรรีนริยมในปมัจจรุบมัน พวกเขาคริดวขาหากผซูข้เชพที่อพระคมัมภรีรตเผชริญหนข้ากมับสตริปมัญญา
และการศทึกษาทรีที่ (คริดเองวขา) เหนพอกวขาของพวกเขา ‘พวกตรีความตามพระคมัมภรีรต’ จะดซูเหมพอนเปห็น
คนโงขเขลา ไมขตข้องสงสมัยเลยวขานมัที่นเปห็นยรุทธศาสตรตของพวกเขาตรงนรีร

อยขางไรกห็ตาม คทาตอบของพระเยซซูนมัรนกห็เปรีที่ยมดข้วยพลมัง 29 พระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "พวก
ทต่ลำนผริดแลผู้ว เพรลำะทต่ลำนไมต่รซผู้พระคนัมภนรศ์หรสือฤทธริธเดชของพระเจผู้ลำ 30 ดผู้วยวต่ลำเมสืริ่อมนธษยศ์ฟสืนี้นขถึนี้นมลำ
จลำกควลำมตลำยนนันี้น จะไมต่มนกลำรสมรสหรสือยกใหผู้เปป็นสลำมนภรรยลำกนันอนก แตต่จะเปป็นเหมสือนพวกทซต
สวรรคศ์ของพระเจผู้ลำในสวรรคศ์ 31 แตต่เรสืริ่องคนตลำยกลนับฟสืนี้นนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยยนังไมต่ไดผู้อต่ลำนหรสือ ซถึริ่ง
พระเจผู้ลำไดผู้ตรนัสไวผู้กนับพวกทต่ลำนวต่ลำ 32 `เรลำเปป็นพระเจผู้ลำของอนับรลำฮนัม เปป็นพระเจผู้ลำของอริสอนัค และ
เปป็นพระเจผู้ลำของยลำโคบ' พระเจผู้ลำมริไดผู้เปป็นพระเจผู้ลำของคนตลำย แตต่ทรงเปป็นพระเจผู้ลำของคนเปป็น"

ปมัญหาของพวกสะดซูสรีกห็คพอวขา พวกเขาไมขเขข้าใจพระคมัมภรีรตหรพอฤทธริธ เดชของพระเจข้า พระ
เยซซูจทึงทรงประจมันหนข้าพวกเขาดข้วยสองสริที่งนมัรน พวกคนทรีที่ชอบจมับผริดพระคมัมภรีรตจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมัง
ขาดความเขข้าใจในพระคมัมภรีรตและไมขรซูข้จมักฤทธริธ เดชของพระเจข้าเหมพอนเดริม ในคทาตอบพวกทรีที่มา
จมับผริดพระองคตนมัรน พระเยซซูทรงบรรยายวขาในรขางกายทรีที่ไดข้รมับสงขาราศรีของเราหลมังการเปห็นขทึรนจาก
ตายนมัรน จะไมขมรีการแตขงงานฝขายรขางกายอยขางทรีที่เราเขข้าใจอรีกตขอไป อยขางไรกห็ตามเราจะเปห็นเหมพอน
พวกทซูตสวรรคตทรีที่เหห็นไดข้ชมัดวขาไมขมรีเพศ

นอกจากนรีร  พระเยซซูทรงประจมันหนข้าพวกเขาดข้วยอพยพ 3:6 ทรีที่พระเจข้าตรมัสกมับโมเสส ใน
ขข้อนมัรน พระเยโฮวาหตพระเจข้าทรงใชข้คทากรริยารซูปปมัจจรุบมันในการตรมัสถทึงพระองคตเองและอมับราฮมัม 
อริสอมัคและยาโคบซทึที่งตายไปแลข้ว “เราเปห็นพระเจข้าของอมับราฮมัม เปห็นพระเจข้าของอริสอมัค และเปห็น
พระเจข้าของยาโคบ” พระองคตจทึงทรงสพที่อชมัดเจนวขาสามคนนมัรนยมังมรีชรีวริตอยซูข (ในสวรรคต) ถทึงแมข้วขา
พวกเขาไดข้ตายไปแลข้วบนโลกนรีร  พระองคตทรงเปห็นพระเจข้าของคนเปห็นจรริงๆ พระเยซซูจทึงทรงใชข้ขข้อ



พระคมัมภรีรตเพพที่อแสดงใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงการเปห็นขทึรนจากตายซทึที่งเปห็นสริที่งทรีที่พวกสะดซูสรีปฏริเสธ พวกเขา
ไมขมรีคทาตอบ

มธ 22:33 ขณะเดรียวกมันประชลำชนทนันี้งปวงเมสืริ่อไดผู้ยรินกป็ประหลลำดใจดผู้วยคลลำสนัริ่งสอน
ของพระองคศ์ เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกสะดซูสรีไดข้เผชริญหนข้ากมับพระเยซซูในทรีที่สาธารณะ โดยหวมังวขาจะ
ททาใหข้พระองคตขายหนข้าตขอหนข้าประชาชน อยขางไรกห็ตาม พวกสะดซูสรีนมัที่นเองทรีที่เปห็นฝขายหนข้าแตก 
นอกจากนรีร  พวกสะดซูสรีสขวนใหญขกห็ประกอบดข้วยพวกชนชมัรนสซูงทรีที่เปห็นขรุนนางประจทาพระวริหาร 
พวกประชาชนจทึงอมัศจรรยตใจทรีที่พระเยซซูทรงททาใหข้พวกนมักศาสนาชนชมัรนสซูงของอริสราเอลตข้อง
อมับอายขายหนข้า

มธ 22:34-40 สรุดทข้าย พวกฟารริสรีกห็เขข้ามาหาพระเยซซูพรข้อมกมับคทาถามทรีที่จงใจใหข้พระองคต
ตริดกมับ คนกลรุขมนรีร เปห็นคซูขปรมับของพวกสะดซูสรีและคลข้ายกมับพวกรมับบรียริวนริกายออรตโธดห็อกซตใน
ปมัจจรุบมัน ถทึงแมข้วขาพวกเขาอข้างวขายทึดมมั ที่นตามบมัญญมัตริของโมเสส  แตขสริที่งทรีที่พวกเขาสนใจจรริงๆกห็คพอ
ประเพณรีแบบรมับบรีของพวกเขาซทึที่งพวกเขาถพอปฏริบมัตริอยขางไมขขาดตกบกพรของ

แตต่พวกฟลำรริสนเมสืริ่อไดผู้ยรินวต่ลำพระองคศ์ทรงกระทลลำใหผู้พวกสะดซสนนริริ่งอนันี้นอยซต่ จถึงประชธมกนัน
35 มนนนักพระรลำชบนัญญนัตริผซผู้หนถึริ่งในพวกเขลำทดลองพระองคศ์โดยถลำมพระองคศ์วต่ลำ 36 "อลำจลำรยศ์เจผู้ลำขผู้ลำ
ในพระรลำชบนัญญนัตรินนันี้น พระบนัญญนัตริขผู้อใดสลลำคนัญทนริ่สธด" พวกเขาคริดมาแลข้ววขายมังไงพระเยซซูกห็เสรห็จ
พวกเขา เพราะวขาพวกเขาถพอวขาพระคมัมภรีรตทรุกขข้อมรีความสทาคมัญเทขากมันหมด

โปรดสมังเกตวขาพวกเขาใชข้นมักกฎหมายคนหนทึที่งไปทดลองพระองคต คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (เพะ
อริราโซ) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขาทดสอบผซูข้หนทึที่งโดยมรีเจตนารข้ายหรพอโดยใชข้เลขหตกล ใน
วมัฒนธรรมยริวสมมัยนมัรน พวกนมักกฎหมายเปห็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในพระราชบมัญญมัตริของโมเสส ปกตริแลข้ว
พวกเขาเปห็นพวกฟารริสรีและบขอยครมัร งกห็เปห็นพวกธรรมาจารยต ดมังนมัรนพวกฟารริสรีจทึงใชข้มพอดรีทรีที่สรุดคน
หนทึที่งของพวกเขาไปเลขนงานพระเยซซู โดยคริดวขาจะททาใหข้พระองคตอมับอายขายหนข้าตขอหนข้าฝซูงชน
ทรีที่มารวมตมัวกมันอยซูขนมัรน

นอกจากนรีร  พวกฟารริสรีกห็เชพที่อวขามรีบมัญญมัตริอยซูข 613 ขข้อในพระราชบมัญญมัตริ ซทึที่งเปห็นจทานวนของ
ตมัวอมักษรในบมัญญมัตริสริบประการ พวกเขากลขาววขามรีบมัญญมัตริทรีที่เปห็นคทาสมัที่งใหข้กระททาอยซูข 248 ขข้อในพระ



ราชบมัญญมัตริซทึที่งเปห็นจทานวนของสขวนตขางๆของรขางกายมนรุษยต พวกเขาอข้างวขามรีบมัญญมัตริทรีที่เปห็นคทาสมัที่ง
หข้ามมริใหข้กระททาอยซูข 365 ขข้อในพระราชบมัญญมัตริซทึที่งเปห็นจทานวนของวมันในปรีสรุรริยคตริ รวมทมัรงหมดกห็
คพอ 613 ขข้อ การถามวขาบมัญญมัตริขข้อไหนใหญขทรีที่สรุดในมรุมมองของพวกเขาแลข้วกห็เปห็นเรพที่องทรีที่ททึกทมัก
เอาเองดข้วย คทาถามนรีร จทึงเปห็นคทาถามทรีที่ยากและพระเยซซูกห็ทรงทราบดรี สทาหรมับวมัฒนธรรมยริวและ
ความคริดของคนในสมมัยนมัรนแลข้ว คทาถามนรีรกห็คงคลข้ายกมับคทาถามทรีที่วขา ‘ครุณหยรุดทรุบตรีภรรยาของครุณ
แลข้วหรพอยมัง’ พวกเขาคริดเอาเองวขาคทาตอบของพระเยซซูจะททาใหข้พระองคตเองขายหนข้า

อยขางไรกห็ตาม องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงตอบคทาถามพวกเขาอยขางซทึที่งๆหนข้าโดยยก
ขข้อความจากพระราชบมัญญมัตริ 6:5 และเลวรีนริตริ 19:18 37 พระเยซซทรงตอบเขลำวต่ลำ "`จงรนักองคศ์พระ
ผซผู้เปป็นเจผู้ลำผซผู้เปป็นพระเจผู้ลำของเจผู้ลำ ดผู้วยสธดจริตสธดใจของเจผู้ลำ และดผู้วยสรินี้นสธดควลำมคริดของเจผู้ลำ' 38 นนริ่
แหละเปป็นพระบนัญญนัตริขผู้อตผู้นและขผู้อใหญต่ 39 ขผู้อทนริ่สองกป็เหมสือนกนัน คสือ `จงรนักเพสืริ่อนบผู้ลำนเหมสือน
รนักตนเอง' 40 พระรลำชบนัญญนัตริและคลลำพยลำกรณศ์ทนันี้งสรินี้นกป็ขถึนี้นอยซต่กนับพระบนัญญนัตริสองขผู้อนนนี้"

พระเยซซูทรงตมัดผขานประเพณรีของพวกฟารริสรีทรีที่พวกเขาถพอวขามรีความสทาคมัญพอๆกมับพระ
คมัมภรีรตเองเลยในทางปฏริบมัตริ แทนทรีที่จะตริดก มับในประเพณรีของพวกฟารริสรีซทึที่งมรีเยอะแยะไมขรซูข้จบ พระ
เยซซูทรงตอบคทาถามยากๆของพวกเขาโดยการยกขข้อพระคมัมภรีรตทรีที่พวกเขาอข้างวขานมับถพออยขางสซูง 
นอกจากนรีรพระเยซซูตรมัสวขาสาระสทาคมัญและแกขนแทข้ของพระคมัมภรีรตเดริมทมัรงหมดกห็มรีอยซูขในหลมักการ
อมันลทึกซทึร งสองประการนรีร

จรริงทรีเดรียวทรีที่ความรมักเปห็นทรีที่ใหข้พระราชบมัญญมัตริสทาเรห็จ หากเรารมักพระเจข้าอยขางทรีที่เราควรจะ
รมัก เรากห็จะไมขละเมริดบมัญญมัตริตขางๆของพระองคตเดห็ดขาด หากเรารมักกมันและกมันอยขางทรีที่เราควรจะรมัก 
เรากห็จะไมขททาใหข้ผซูข้อพที่นสะดรุดเดห็ดขาด พวกยริวเรรียกพระคมัมภรีรตเดริมแบบรวบยอดวขาพระราชบมัญญมัตริ
และศาสดาพยากรณต พระเยซซูตรมัสวขา พระคมัมภรีรตเดริมทมัรงหมดกห็สรรุปยขออยซูขในความจรริงอมันเรรียบงขาย
แตขลทึกซทึร งสองประการนรีร

พวกฟารริสรีไมขรซูข้จะโตข้ตอบอยขางไรกลมับไป พระเยซซูไดข้ทรงททาใหข้พวกเขานริที่งอมัรนเหมพอนกมับ
ทรีที่ทรงกระททากมับพวกเฮโรดและพวกสะดซูสรี พระองคตทรงหรุบปากพวกเขาดข้วยพระสตริปมัญญา หลมัก
เหตรุผล และพระคมัมภรีรตของพระเจข้า



มธ 22:41-46 บมัดนรีรพระเยซซูทรงถามพวกเขาบข้าง เมสืริ่อพวกฟลำรริสนยนังประชธมกนันอยซต่ทนริ่นนัริ่น 
พระเยซซทรงถลำมพวกเขลำวต่ลำ 42 "พวกทต่ลำนคริดอยต่ลำงไรดผู้วยเรสืริ่องพระครริสตศ์ พระองคศ์ทรงเปป็นบธตร
ของผซผู้ใด" เขลำตอบพระองคศ์วต่ลำ "เปป็นบธตรของดลำวริด" 43 พระองคศ์ตรนัสถลำมเขลำวต่ลำ "ถผู้ลำอยต่ลำงนนันี้น
เปป็นไฉนดลำวริดโดยเดชพระวริญญลำณจถึงไดผู้เรนยกพระองคศ์วต่ลำ องคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำ และรนับสนัริ่งวต่ลำ
44 `องคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำตรนัสกนับองคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำของขผู้ลำพเจผู้ลำวต่ลำ จงนนัริ่งทนริ่ขวลำมสือของเรลำ จนกวต่ลำเรลำ
จะกระทลลำใหผู้ศนัตรซของทต่ลำนเปป็นแทต่นรองเทผู้ลำของทต่ลำน' 45 ถผู้ลำดลำวริดเรนยกพระองคศ์วต่ลำองคศ์พระผซผู้เปป็น
เจผู้ลำ พระองคศ์จะเปป็นบธตรของดลำวริดอยต่ลำงไรไดผู้"

พระเยซซูตรมัสถามพวกเขาวขาพระเมสสริยาหตจะเปห็นบรุตร (หรพอทายาท) ของผซูข้ใด พวกฟารริ
สรีตอบถซูกตข้องวขา ดาวริด จากนมัรนพระองคตกห็ทรงปลขอยหมมัดตายของพระองคตออกไป พระองคตทรง
ถามวขา “ถข้าดาวริดเรรียกพระองคตวขาองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า พระองคตจะเปห็นบรุตรของดาวริดอยขางไรไดข้” 
พระองคตจทึงทรงยกขข้อความจากสดรุดรี 110:1 โดยทรงประยรุกตตใชข้กมับพระเมสสริยาหตโดยตรง ใน
ทมันทรีทมันใดดาวริดไดข้เขรียนภายใตข้การดลใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ วขา พระเจข้าพระบริดาจะตรมัส
กมับพระเมสสริยาหตวขา จงนมัที่งทรีที่ขวามพอของเราจนกวขาเราจะจมัดการพวกศมัตรซูของทขาน อยขางไรกห็ตาม 
ดาวริดกห็เรรียกบรุตรของเขาวขา องคตพระผซูข้เปห็นเจข้า ซทึที่งแสดงใหข้เหห็นวขาพระองคตทรงเปห็นมากกวขาบรุตร
ของเขา พวกฟารริสรีไมขเคยมองพระคมัมภรีรตขข้อนมัรนแบบนมัรนมากขอน ถทึงแมข้ประเพณรีของรมับบรีเหห็นพข้อง
ตรงกมันวขาสดรุดรีบทนรีรมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกมับพระเมสสริยาหตกห็ตาม

พระองคตจทึงตรมัสถามวขา “ถข้าดาวริดเรรียกพระองคตวขาองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า พระองคตจะเปห็นบรุตร
ของดาวริดอยขางไรไดข้” เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูก ทาลมังตรมัสถทึงทมัรงความเปห็นพระเจข้าและความเปห็นมนรุษยต
ของพระเมสสริยาหต พวกฟารริสรีไมขเคยคริดถทึงเรพที่องนมัรนมากขอนเหมพอนกมัน กระนมัรน ความจรริงเรพที่อง
พระเจข้าผซูข้ทรงเปห็นมนรุษยตกห็ปรากฏชมัดเจนในสดรุดรี 110:1 46 ไมต่มนผซผู้หนถึริ่งผซผู้ใดอลำจตอบพระองคศ์สนักคลลำ
หนถึริ่ง ตนันี้งแตต่วนันนนันี้นมลำ ไมต่มนใครกลผู้ลำซนักถลำมพระองคศ์ตต่อไป โดยคทาถามงขายๆขข้อเดรียวนรีร  พระเยซซูไดข้
ทรงททาใหข้พวกฟารริสรีอทึรง พวกเขาไมขมรีคทาตอบ พวกศมัตรซูทรีที่เยขอหยริที่งและชอบจมับผริดของพระเจข้าผซูข้ทรง
เปห็นมนรุษยตไมขอาจทมัดทานพระสตริปมัญญาอมันไมขมรีขรีดจทากมัดของพระองคตไดข้เลย พวกเขาจทึงเลริก
พยายามทรีที่จะหลอกใหข้พระองคตตริดกมับอรีก



*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 23: บทนทนี้เปป็นบทททที่พระเยซถูทรงโจมตทพวก ‘นมักศาสนา’ ในสมมัยนมันี้น 

ถซงแมม้เปม้าหมายของพระองคตคชอพวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสท แตข่ ‘ศาสนาจารยต’ จนานวนมาก
ทคุกวมันนทนี้กป็จะเปป็นผถูม้ททที่รมับคนาตนาหนรินทนี้ของพระเยซถูเชข่นกมัน คนาตริเตทยนของพระองคตกป็คชอวข่า “พวกเขา
สอน แตข่ไมข่กระทนา” พวกเขาเปป็นคนหนม้าซชที่อใจคด อทกครมันี้งททที่เราจนาไดม้วข่าเหตคุการณตเหลข่านทนี้เกริดขซนี้น
ในชข่วงวมันทม้ายๆของการรมับใชม้ขององคตพระผถูม้เปป็นเจม้าของเรา ขม้อ 1 ของบทตข่อไปสชที่อชมัดเจนวข่าคนา
เทศนาททที่มทพลมังนทนี้มทขซนี้นททที่พระวริหาร ซซที่งเปป็นททที่มมัที่นของพวกผถูม้มทอนานาจในอริสราเอลและศาสนายริว 
พระเยซถูตรมัสรมับรถูม้ชมัดเจนเปป็นครมันี้งสคุดทม้ายถซงการททที่พวกของพระองคตเองปฏริเสธพระองคต (ยอหตน 
1:11)

มธ 23:1-2 ขณะทรีที่พระองคตตรมัสกมับฝซูงชนและพวกสาวก เปข้าหมายทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึง
คพอ พวกธรรมจารยตและพวกฟารริสรี พวกธรรมาจารยตเปห็นผซูข้ทรีที่มรีอาชรีพคมัดลอกพระคมัมภรีรต พวกเขาจทึง
คริดวขาตมัวเองเปห็นผซูข้เชรีที่ยวชาญในพระคมัมภรีรต พวกฟารริสรีเปห็นรมับบรีทรีที่ตรีความพระราชบมัญญมัตริผซูข้ซทึที่งภาค
ภซูมริใจในการรมักษาขข้อปลรีกยขอยของพระราชบมัญญมัตริแมข้เลห็กนข้อยทรีที่สรุด

มมัทธริวบมันททึกวขา ครนันี้งนนันี้นพระเยซซตรนัสกนับฝซงชนและพวกสลำวกของพระองคศ์ 2 วต่ลำ "พวกธร
รมลำจลำรยศ์กนับพวกฟลำรริสนนนัริ่งบนทนริ่นนัริ่งของโมเสส ชขวงเวลาในตอนนมัรนนขาจะเปห็นวมันอมังคารในสมัปดาหต
สรุดทข้ายของพระเยซซู คทาพซูดนรีรหมายความวขาพวกธรรมาจารยต (ซทึที่งมมักอยซูขในคณะของพวกฟารริสรี) 
พรข้อมกมับพวกฟารริสรีโดยรวมชอบอข้างตมัวในการพซูดแทนโมเสสในการตรีความพระราชบมัญญมัตริของ
โมเสส พระเยซซูจทึงบรรยายถทึงพวกเขาวขานมัที่งบนทนริ่นนัริ่งของโมเสส คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (คาเธะดรา) มรี
ความหมายตรงตมัววขา ‘ทรีที่นมัที่ง’ หรพอ ‘เกข้าอรีร ’ อยขางไรกห็ตามในความหมายแบบทรีที่กวข้างกวขาของคทาๆนรีร  
มมันกห็หมายถทึงทรีที่นมั ที่งอมันสซูงซทึที่งเปห็นทรีที่นมั ที่งของผซูข้ทรีที่มรีตทาแหนขงหรพออริทธริพล เชขน พวกอาจารยตและผซูข้
พริพากษา (นขาสนใจตรงทรีที่คทาวขา cathedral กห็มาจากคทาๆนรีร ) พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีจทึงนมั ที่ง
ในทรีที่นมัที่งของธรรมศาลาซทึที่งเปห็นทรีทๆี่ พวกเขาอธริบายขยายความพระราชบมัญญมัตริ มมันจทึงกลายเปห็นทรีที่
รซูข้จมักในชพที่อ “ทรีที่นมั ที่งของโมเสส” ถทึงแมข้พวกเขายพนขทึรนเพพที่อทรีที่จะอขานคมัมภรีรตโทราหต แตขพวกเขากห็นมัที่งลง
เพพที่อสมัที่งสอนจากทรีที่นมั ที่งดมังกลขาว



มธ 23:3-4 ปมัญหาทรีที่เกริดกมับพวก ‘นมักศาสนา’ เหลขานรีร ไมขใชขสริที่งทรีที่พวกเขาสอน เพราะวขา
พระเยซซูกห็มริไดข้ตรมัสโจมตรีคทาสอนของพวกเขาแตขอยขางใด อมันทรีที่จรริงแลข้ว พระเยซซูทรงสมัที่งใหข้
ประชาชนประพฤตริตามสริที่งทรีที่คนเหลขานมัรนสอนดข้วยซทรา เหตธฉะนนันี้นทธกสริริ่งซถึริ่งเขลำสนัริ่งสอนพวกทต่ลำน 
จงถสือประพฤตริตลำม เวผู้นแตต่กลำรประพฤตริของเขลำ อยต่ลำไดผู้ทลลำตลำมเลย เพรลำะเขลำเปป็นแตต่ผซผู้สนัริ่งสอน แตต่
เขลำเองหลำทลลำตลำมไมต่ แตขขข้อหาทรีที่พระเยซซูทรงตมัรงแกขพวกเขากห็คพอวขา “เขาเปห็นแตขผซูข้สมัที่งสอน แตขเขาเอง
หาททาตามไมข” ดมังนมัรน พระเยซซูจทึงตรมัสวขา อยขาททาตามอยขางทรีที่พวกเขาประพฤตริ

เชขนเดรียวกมับนมักการเมพองจทานวนมากตลอดระยะเวลาหลายปรี พวกเขาวางภาระหนมักบนตมัว
คนอพที่นโดยทรีที่ตมัวเองกห็ไมขยอมแบก พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา 4 ดผู้วยเขลำเอลำภลำระหนนักและแบกยลำกวลำง
บนบต่ลำมนธษยศ์ สต่วนเขลำเองแมผู้แตต่นรินี้วเดนยวกป็ไมต่จนับตผู้องเลย พวกเขาเปห็นคนหนข้าซพที่อใจคด

ภาระหนมักทรีที่วขานรีร กห็คพอขข้อปลรีกยขอยในประเพณรีตขางๆของรมับบรีทรีที่สขวนใหญขแลข้วกห็มาจากพวก
ฟารริสรี ผซูข้เปห็นคนตรีความพระราชบมัญญมัตริ ดมังนมัรน พวกเขาจทึงเพริที่มเขข้ากมับพระราชบมัญญมัตริ ตมัวพระราช
บมัญญมัตริเองกห็เปห็นแอกทรีที่หนมักอยซูขแลข้ว แตขประเพณรีตขางๆทรีที่พวกเขายพนกรานใหข้ผซูข้คนปฏริบมัตริกห็ถซูกเพริที่ม
เขข้ากมับแอกหนมักนรีรอรีก ดซู กริจการ 15:10 ดมังทรีที่ไดข้บรรยายไวข้ในคทาอธริบายสทาหรมับมมัทธริว 22:34-40 
พวกรมับบรีไดข้เพริที่มกฎ 613 ขข้อเขข้ากมับพระราชบมัญญมัตริ โดยอข้างวขาเพพที่อ ‘ขยายความมมันใหข้ชมัดเจน’

พวกฟารริสรีและธรรมจารยตเปห็นผซูข้ทรีที่เพริที่มกฎเหลขานรีร เขข้ากมับพระราชบมัญญมัตริ อยขางไรกห็ตาม 
พวกเขาเองกห็หาชของโหวขไดข้ไมขรซูข้จบเพพที่อทรีที่จะหลรีกเลรีที่ยงภาระทรีที่พวกเขาไดข้วางไวข้บนตมัวผซูข้อพที่น ถทึงแมข้
พวกเขากลขาวในทรีที่ชรุมนรุมชนวขาผซูข้คนตข้องรมักษากฎเหลขานรีร อยขางเครขงครมัด แตขเมพที่ออยซูขลทาพมังตมัวพวกเขา
เองกห็เพริกเฉยกฎเหลขานรีรอยซูขบขอยๆ พวกเขานทาเสนอตมัวเองใหข้ปรากฏภายนอกวขาเปห็นคนทรีที่นขา
เลพที่อมใสและชอบธรรม อยขางไรกห็ตาม เมพที่อไมขมรีใครเหห็น พวกเขากห็เปห็นคนหนข้าไหวข้หลมังหลอก ถทึง
แมข้พวกเขาไดข้เพริที่มภาระมากมายเขข้ากมับการดทาเนรินชรีวริตทรีที่ยากลทาบากอยซูขแลข้วสทาหรมับประชาชน
ทมั ที่วไป แตขตมัวพวกเขาเองกลมับไมขยอมททาอะไรเลยเพพที่อแบขงเบาภาระหนมักของประชาชน

มธ 23:5-7 พระเยซซูตรมัสถทึงแรงจซูงใจทรีที่แทข้จรริงของพวกเขา กลำรกระทลลำของเขลำทธกอยต่ลำง
เปป็นกลำรอวดใหผู้คนเหป็นเทต่ลำนนันี้น เขลำใชผู้กลนักพระบนัญญนัตริอยต่ลำงใหญต่ สวมเสสืนี้อทนริ่มนพซต่หผู้อยอนันยลำว



6 เขลำชอบทนริ่อนันมนเกนยรตริในกลำรเลนนี้ยงและทนริ่นนัริ่งตลลำแหนต่งสซงในธรรมศลำลลำ 7 กนับชอบรนับกลำรคลลำนนับทนริ่
กลลำงตลลำด และชอบใหผู้คนเรนยกเขลำวต่ลำ `รนับบน รนับบน'

พวกฟารริสรีและธรรมาจารยต ซทึที่งเปห็น ‘นมักศาสนา’ มพออาชรีพในสมมัยนมัรน ชอบททาดรีเพพที่อใหข้คน
อพที่นเหห็น กลมักพระบมัญญมัตริ ทรีที่วขานรีร คพอ กลของเลห็กๆทรีที่มรีไวข้บรรจรุขข้อพระคมัมภรีรตตขางๆจากหนมังสพอพระ
ราชบมัญญมัตริซทึที่งพวกเขารมัดเขข้ากมับแขนและหนข้าผากของตน คนสมมัยนมัรนเชพที่อกมันวขา ยริที่งกลมักพระ
บมัญญมัตริมรีขนาดใหญขเทขาไร คนทรีที่สวมมมันกห็ยริที่งเปห็นผซูข้อยซูขฝขายวริญญาณมากเทขานมัรน ดมังนมัรนพวกเขาจทึง 
ททาใหข้กลมักพระบมัญญมัตริของตนมรีขนาดใหญขขทึรน กลมักพระบมัญญมัตริทรีที่พวกเขาใชข้โอข้อวดเชขนนมัรนจทึง
แสดงใหข้เหห็นถทึงการขาดความเขข้าใจฝขายวริญญาณของพวกเขา แทนทรีที่จะซขอนพระวจนะของ
พระเจข้าไวข้ในใจของตน พวกเขากลมับเอามมันมาสวมไวข้บนหมัวแทน

พวกเขาชอบมากกมับการสวมเครพที่องแบบของ ‘นมักศาสนา’ ธรรมเนรียมของศาสนายริว
กทาหนดใหข้ผซูข้ชายเอาพซูขตริดไวข้ทรีที่ชายเสพรอของตน ดซู กมันดารวริถรี 15:38 และพระราชบมัญญมัตริ 22:12 ดมัง
นมัรน ‘ศาสนาจารยต’ เหลขานรีร จทึงเยห็บพซูขขนาดใหญขเพพที่อเอาไวข้อวด โดยเชพที่อวขายริที่งพซูขมรีขนาดใหญขเทขาไร 
มมันกห็ยริที่งบขงบอกถทึงการดทาเนรินตามทางของพระเจข้าของพวกเขามากขทึรนเทขานมัรน ความชอบธรรม
ของพวกเขาเปห็นเพรียงสริที่งทรีที่ปรากฏภายนอกแบบหลอกๆ นอกจากนรีร  นมักศาสนาเหลขานรีร ยมังชอบนมัที่ง
ในทรีที่นมัที่งอมันมรีเกรียรตริในงานเลรีรยงของพวกยริวและทรีที่ธรรมศาลาตขางๆดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่อนันมนเกนยรตริ
(โปรโตคลริซทอา) ในบรริบทนรีรหมายถทึง ทรีที่มรีเกรียรตริประจทาโตบ๊ะในงานเลรีรยงตขางๆ

นอกจากนรีร  พวกเขายมังชอบทรีที่จะถซูกเรรียกวขา รมับบท ในทรีที่สาธารณะอรีกดข้วย ถข้าจะพซูดโดยใชข้
ภาษาสมมัยใหมข มมันกห็คงคลข้ายกมับการถซูกเรรียกวขา ‘ทขานศาสนาจารยต’ นมัที่นเอง ศาสนาของพวกเขา
เปห็นเพรียงสริที่งทรีที่ปรากฏแตขภายนอกและพวกเขากห็ประพฤตริตามศาสนาของตนอยขางโอข้อวด พวกเขา
เปห็นคนหนข้าซพที่อใจคดถทึงเนพรอในเลยทรีเดรียว

มธ 23:8-10 พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขา โดยสอนวขามรีแตขพระเมสสริยาหตเทขานมัรนทรีที่
สมควรถซูกเรรียกเชขนนมัรน ทต่ลำนทนันี้งหลลำยอยต่ลำใหผู้ใครเรนยกทต่ลำนวต่ลำ `รนับบน' ดผู้วยทต่ลำนมนพระอลำจลำรยศ์แตต่ผซผู้
เดนยวคสือพระครริสตศ์ และทต่ลำนทนันี้งหลลำยเปป็นพนริ่นผู้องกนันทนันี้งหมด พวกเขากห็เหมพอนกมับพวกบาทหลวง
ในพระศาสนจมักรโรมมันคาทอลริกในปมัจจรุบมันทรีที่ชอบใหข้คนอพที่นเรรียกวขา คคุณพข่อ พระเยซซูจทึงทรงสอน



วขา 9 และอยต่ลำเรนยกผซผู้ใดในโลกวต่ลำเปป็นบริดลำ เพรลำะทต่ลำนมนพระบริดลำแตต่ผ ซผู้เดนยว คสือผซผู้ทนริ่ทรงสถริตใน
สวรรคศ์

พระเยซซูทรงสอนวขามรีแตขพระเจข้าเทขานมัรนทรีที่สมควรถซูกเรรียกวขา พระบริดา ในบรริบททาง
ศาสนา กระนมัรน พวกธรรมาจารยตในสมมัยพระเยซซูกห็ชอบทรีที่จะถซูกเรรียกวขา ‘อมับบา’ หรพอ ‘ครุณพขอ’ ใน
ดข้านปรมัชญาแลข้วมรีความแตกตขางนข้อยมากระหวขางศาสนายริวแบบพวกรมับบรีฟารริสรีในสมมัยนมัรนกมับ
พระศาสนจมักรโรมมันคาทอลริกในเวลาตขอมา การใหข้ความสทาคมัญตขอพริธรีกรรมตขางๆและสริที่งภายนอก
ทมัรงหลายรวมถทึงการมรีพระและบาทหลวงในเครพที่องแตขงกายทรีที่แบขงแยกชมัดเจนของพวกเขากห็แสดง
ใหข้เหห็นถทึงความคลข้ายคลทึงกมันอยขางมากระหวขางคนทมัรงสองกลรุขม

ในแบบเดรียวกมันพระเยซซูทรงสอนวขา 10 อยต่ลำใหผู้ผซผู้ใดเรนยกทต่ลำนวต่ลำ `นลำย' ดผู้วยวต่ลำนลำยของ
ทต่ลำนมนแตต่ผซผู้เดนยวคสือพระครริสตศ์ ปมัญหาหนทึที่งของพวกฟารริสรีในสมมัยนมัรนกห็คพอวขา พวกเขาใหข้ความ
สทาคมัญตขอเรพที่องภายนอก พวกเขาเปห็นคนหนข้าซพที่อใจคดหมัวจรดเทข้าจรริงๆ พวกเขาสวมเครพที่องแบบ
ของ ‘นมักศาสนา’ พวกเขาแสรข้งททาตมัวใหข้คนอพที่นเหห็นวขาเปห็นคนนขาเลพที่อมใสของพระเจข้าในเมพที่อความ
จรริงแลข้วพวกเขาเปห็นคนลวงจนถทึงแกขน พวกเขาเปห็นคนปลอมในดข้านศาสนา พระเยซซูทรงเรรียก
การหลอกลวงของพวกเขาอยขางทรีที่มมันเปห็นจรริงๆ

พระองคตทรงทราบวขาพระองคตมรีเวลาเหลพออรีกเพรียงไมขกรีที่วมันในการรมับใชข้บนโลกนรีรของ
พระองคต ดมังนมัรนพระองคตจทึงไมขทรงยมัรงมพอแลข้ว ลซูกเตป๋าถซูกทอดแลข้ว แมขพริมพตกห็ถซูกเตรรียมไวข้แลข้ว 
พระองคตจทึงทรงเรรียกมมันอยขางทรีที่มมันเปห็นจรริงๆและปลขอยใหข้อะไรกห็ตามทรีที่ควรจะเกริดกห็เกริด เวลาแหขง
การพยายามชมักจซูงโนข้มนข้าวนมัรนหมดไปนานแลข้ว มมันถทึงเวลาแลข้วทรีที่จะกลขาวโทษและพระองคตกห็
ทรงกลขาวโทษจรริงๆ

มธ 23:11-12 อรีกครมัร งทรีที่หลมักการเรพที่องหมัวใจของผซูข้รมับใชข้ถซูกนทาเสนอ ผซผู้ใดทนริ่เปป็นใหญต่ทนริ่สธด
ในพวกทต่ลำน ผซผู้นนันี้นจะเปป็นผซผู้รนับใชผู้ของทต่ลำนทนันี้งหลลำย 12 ผซผู้ใดจะยกตนัวขถึนี้น ผซผู้นนันี้นจะตผู้องถซกเหยนยดลง 
ผซผู้ใดถต่อมตนัวลง ผซผู้นนันี้นจะไดผู้รนับกลำรยกขถึนี้น หลมักการตามพระคมัมภรีรตทรีที่วขา การยกตมัวเองขทึรนนมัรนสรุดทข้าย
แลข้วกห็จะนทามาซทึที่งความตกตทที่าถซูกนทาเสนอตรงนรีร  แตขพระเจข้าทรงยกชซูคนเหลขานมัรนทรีที่ถขอมตมัวลงใน
เวลาอมันเหมาะสมของพระองคต ดซู ยากอบ 4:6, 1 เปโตร 5:6, ลซูกา 18:14



ความยริที่งใหญขฝขายวริญญาณไมขไดข้ถซูกวมัดดข้วยยศถาบรรดาศมักดริธ หรพอชพที่อเสรียง แนขนอนทรีที่มมัน
ไมขใชขเสพรอคลรุมทรีที่แสดงถทึงความชอบธรรมแบบจอมปลอมของพวกธรรมาจารยตและฟารริสรี ในทาง
ตรงกมันขข้าม คนเหลขานมัรนทรีที่ยริที่งใหญขในสายพระเนตรของพระเจข้าคพอคนทรีที่ถขอมตมัวลงเพพที่อรมับใชข้ผซูข้อพที่น 
สทาหรมับชาวโลก หมัวใจของผซูข้รมับใชข้กห็เปห็นสมัญญาณทรีที่แสดงถทึงการมรีฐานะทางสมังคมทรีที่ตทที่าตข้อย 
สทาหรมับพระเจข้าแลข้วมมันเปห็นเครพที่องหมายทรีที่แสดงถทึงความเปห็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ ในเวลาอมันเหมาะ
สม พระเจข้าจะทรงยกชซูความถขอมใจเชขนนมัรน พระเจข้าทรงตขอสซูข้กมับคนทรีที่หยริที่งจองหองแตขทรง
ประทานพระครุณใหข้แกขคนทรีที่ใจถขอมจรริงๆ

มธ 23:13 ขข้อ 13-33 รวมเปห็นวริบมัตริแปดประการทรีที่พระเยซซูทรงประกาศแกขความหนข้า
ซพที่อใจคดของพวกนมักศาสนา มมันยมังอยซู ขในบรริบทของการทรีที่พระองคตทรงกลขาวโทษความเสแสรข้ง
แบบคนหนข้าซพที่อใจคดของพวกผซูข้นทาทางศาสนาในสมมัยนมัรน

วริบมัตริททที่ 1 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด ดผู้วยวต่ลำพวกเจผู้ลำปริด
ประตซอลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ไวผู้จลำกมนธษยศ์ เพรลำะพวกเจผู้ลำเองไมต่ยอมเขผู้ลำไป และเมสืริ่อคนอสืริ่นจะ
เขผู้ลำไป พวกเจผู้ลำกป็ขนัดขวลำงไวผู้ ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซูทรงเรรียกพวกธรรมจารยตและพวกฟารริสรีวขา
คนหนม้าซชที่อใจคด คทาวขา คนหนม้าซชที่อใจคด ถซูกใชข้เพพที่อเรรียก “พวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรี” 
โดยตรง คทาทรีที่รรุนแรงนรีร  คนหนม้าซชที่อใจคด จรริงๆแลข้วมรีความหมายวขา ‘คนจอมปลอม’ หรพอ ‘คนเส
แสรข้ง’ พระเยซซูทรงตมัรงขข้อหาพวกเขาวขาขมัดขวางทางเขข้าสซูขอาณาจมักรแหขงสวรรคตโดยการเครขง
ศาสนาแบบหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขา นอกจากนรีร  พระองคตทรงสพที่อชมัดเจนวขาพวกเขากห็จะไมขไดข้เขข้า
สซูขอาณาจมักรนมัรนเหมพอนกมัน

มธ 23:14 วริบมัตริททที่ 2 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
ดผู้วยพวกเจผู้ลำรริบเอลำเรสือนของหญริงมต่ลำย และแสรผู้งอธริษฐลำนเสนยยสืดยลำว เพรลำะฉะนนันี้นพวกเจผู้ลำจะไดผู้
รนับควลำมฉริบหลำยมลำกยริริ่งขถึนี้น ถทึงแมข้พวกคนหนข้าซพที่อใจคดเหลขานรีรอข้างวขาตมัวเปห็นคนชอบธรรมและ
อวดตมัววขาเปห็นคนนขาเลพที่อมใส แตขพวกเขากห็ยมังยทึดบข้านทรีที่หญริงมขายยากจนนทามาจทานองไวข้ดข้วยใจทรีที่
แขห็งกระดข้าง พวกเขาจงใจอธริษฐานยพดยาวในทรีที่สาธารณะ เพพที่อแสรข้งททาตมัวนขาเลพที่อมใสแบบจอม



ปลอม ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขาพระเยซซูทรงสพที่อชมัดเจนวขาจะมรีการลงโทษหลายระดมับในนรก ในกรณรี
นรีร จะมรีการลงโทษหนมักยริที่งกวขาสทาหรมับความหนข้าซพที่อใจคดแบบเสแสรข้งของพวกเขา

มธ 23:15 วริบมัตริททที่ 3 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
ดผู้วยพวกเจผู้ลำเทนริ่ยวไปตลำมทลำงทะเลและทลำงบกทนัริ่วไปเพสืริ่อจะไดผู้แมผู้แตต่คนเดนยวเขผู้ลำจลำรนต เมสืริ่อไดผู้แลผู้ว
เจผู้ลำกป็ทลลำใหผู้เขลำกลลำยเปป็นลซกแหต่งนรกยริริ่งกวต่ลำตนัวเจผู้ลำเองถถึงสองเทต่ลำ พระเยซซูทรงปรมับโทษคนพวกนรีร
สทาหรมับความพยายามอยขางหนมักของพวกเขาในการหาคนเขข้าจารรีต แตขในการททาเชขนนมัรนกห็ททาใหข้
คนทรีที่มาเปห็นยริวแยขกวขาพวกเขาถทึงสองเทขา พวกเขาพยายามสรุดแรงในการหาคนตขางชาตริมาเขข้า
สรุหนมัต อมันเปห็นการเกณฑตเขาเขข้าสซูขศาสนายริวอยขางเปห็นทางการ อยขางไรกห็ตาม พวกทรีที่เขข้าจารรีตโดย
ฝรีมพอของอาจารยตเหลขานรีร กห็มมักททามากยริที่งกวขาอาจารยตของพวกเขาเสรียอรีก

มธ 23:16-22 วริบมัตริททที่ 4 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ คนนลลำทลำงตลำบอด เจผู้ลำกลต่ลำววต่ลำ `ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำง
พระวริหลำร คลลำปฏริญลำณนนันี้นไมต่ผซกมนัด แตต่ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงทองคลลำของพระวริหลำร ผซผู้นนันี้นจะตผู้อง
กระทลลำตลำมคลลำปฏริญลำณ' พระเยซซูตรมัสกลขาวโทษพวกเขาทรีที่ชอบหยรุมหยริมเรพที่องเลห็กๆนข้อยๆและโตข้
เถรียงเรพที่องไรข้สาระ พระองคตทรงเรรียกพวกเขาวขา “คนนทาทางตาบอด” เมพที่อคริดดซูดรๆี  คทาบรรยายเชขน
นมัรนกห็เปห็นคทาตรงขข้ามกมันทรีที่นทามาคซูขกมัน กระนมัรนมมันกห็แสดงถทึงสภาพฝขายวริญญาณของพวกฟารริสรีและ
พวกธรรมาจารยตไดข้อยขางถซูกตข้อง หากมมันไมขใชขเรพที่องจรริงอยขางนขาสมเพชเหลพอเกรินแลข้ว มมันกห็คงเปห็น
เรพที่องขบขมันนขาดซู

พวก ‘นมักศาสนา’ ทรีที่ชอบโอข้อวดเหลขานรีร ยอมใหข้คนทรีที่เปห็นยริวปฏริญาณโดยพระวริหารแบ
บทมั ที่วๆไปไดข้ แตขถข้าผซูข้ใดจะปฏริญาณโดยทองคทาของพระวริหาร เขากห็ไดข้ผซูกมมัดตมัวเองใหข้ตข้องเสรีย
ทองคทาแกขพระวริหาร นรีที่กห็วกกลมับมาทรีที่การหยรุมหยริมขข้อปลรีกยขอยในประเพณรีตขางๆของพวกรมับบรี
แบบไมขรซูข้จบเหมพอนเดริม อมันทรีที่จรริงแลข้ว มมันกห็เปห็นเรพที่องเหลวไหลและพระเยซซูกห็ทรงกลขาวโทษพวก
เขาเรพที่องนรีร

17 คนโฉดเขลลำตลำบอด สริริ่งไหนจะสลลำคนัญกวต่ลำ ทองคลลำหรสือพระวริหลำรซถึริ่งกระทลลำใหผู้ทองคลลำ
นนันี้นศนักดริธสริทธริธ คทาตอบของคทาถามนมัรนนขาจะชมัดเจนอยซูขแลข้ว



พระองคตตรมัสตขอไปวขา 18 และวต่ลำ `ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงแทต่นบซชลำ คลลำปฏริญลำณนนันี้นไมต่ผซกมนัด 
แตต่ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงเครสืริ่องตนันี้งถวลำยบนแทต่นบซชลำนนันี้น ผซผู้นนันี้นตผู้องกระทลลำตลำมคลลำปฏริญลำณ' นรีที่เปห็นอรีก
ครมัร งทรีที่พวกฟารริสรียอมใหข้คนปฏริญาณโดยอข้างแทขนบซูชาทรีที่พระวริหาร แตขวริบมัตริจงเกริดแกขผซูข้ใดกห็ตามทรีที่
จะปฏริญาณโดยอข้างสริที่งทรีที่จะนทามาถวายเปห็นเครพที่องบซูชาบนแทขนนมัรน คทาทรีที่แปลวขา ตผู้องกระทลลำตลำมคลลำ
ปฏริญลำณ (ออเฟะอริโล) มรีความหมายพพรนๆวขา ‘เปห็นหนรีรบรุญครุณ’ หรพอ ‘ถซูกผซูกมมัด’ ดมังนมัรน หากผซูข้ใด
ปฏริญาณโดยอข้างเครพที่องบซูชาทรีที่สามารถนทามาถวายบนแทขนทองเหลพองของพระวริหารไดข้ เขากห็ถซูก
ผซูกมมัดใหข้ตข้องนทาเครพที่องบซูชานมัรนมาถวายทรีที่พระวริหารจรริงๆ

พระเยซซูตรมัสถามถซูกตข้องแลข้ววขา 19 คนโฉดเขลลำตลำบอด สริริ่งใดจะสลลำคนัญกวต่ลำ เครสืริ่องตนันี้ง
ถวลำยหรสือแทต่นบซชลำทนริ่กระทลลำใหผู้เครสืริ่องตนันี้งถวลำยนนันี้นศนักดริธสริทธริธ พระเยซซูไมขเพรียงเรรียกพวกเขาวขาเปห็น
คนตาบอดเทขานมัรน แตขยมังบอกวขาพวกเขาเปห็นคนโฉดเขลลำดข้วย คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (โมรอส) เปห็นทรีที่มา
ของคทาภาษาอมังกฤษ moron พวกเขาเปห็นเชขนนมัรนจรริงๆ ความอดทนขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา
ไดข้หมดลงแลข้วตขอความหนข้าซพที่อใจคดแบบโอข้อวดของคนพวกนรีร

พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา 20 เหตธฉะนนนี้ ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงแทต่นบซชลำ กป็ปฏริญลำณอผู้ลำงแทต่นบซชลำ
และสริริ่งสลำรพนัดซถึริ่งอยซต่บนแทต่นบซชลำนนันี้น 21 ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงพระวริหลำร กป็ปฏริญลำณอผู้ลำงพระวริหลำร
และอผู้ลำงพระองคศ์ผซผู้ทรงสถริตในพระวริหลำรนนันี้น 22 ผซผู้ใดจะปฏริญลำณอผู้ลำงสวรรคศ์ กป็ปฏริญลำณอผู้ลำง
พระทนริ่นนัริ่งของพระเจผู้ลำและอผู้ลำงพระองคศ์ผซผู้ประทนับบนพระทนริ่นนัริ่งนนันี้น

ในมมัทธริว 5:34-35 พระเยซซูทรงสอนวขาอยขาปฏริญาณเลย การทรีที่พวกเขาปฏริญาณแบบ
คลรุมเครพอในรซูปแบบเหลขานรีรนมัรนลข้วนเปลขาประโยชนต เพราะวขาพระเยซซูทรงสอนแลข้ววขาการสาบาน
เองกห็เกพอบเปห็นการพซูดหมริที่นประมาทพระเจข้าแลข้ว โดยเฉพาะอยขางยริที่งเมพที่อพวกเขาปฏริญาณโดยอข้าง
พระวริหารหรพอสวรรคตเอง พวกเขากห็ก ทาลมังปฏริญาณโดยอข้างพระเจข้าแหขงพระวริหารและพระเจข้าแหขง
สวรรคตดข้วย พวกเขาจทึงเกพอบทรีที่จะกลขาวออกพระนามพระเจข้าเลขนๆอยซูขรอมรขอ จะดรีกวขาหากจะไมข
ปฏริญาณโดยอข้างอะไรเลย

มธ 23:23-24 วริบมัตริททที่ 5 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
ดผู้วยพวกเจผู้ลำถวลำยสริบชนักหนถึริ่งของสะระแหนต่ ยนริ่หรต่ลำและขมรินี้น สต่วนขผู้อสลลำคนัญแหต่งพระรลำชบนัญญนัตริ 



คสือกลำรพริพลำกษลำ ควลำมเมตตลำและควลำมเชสืริ่อนนันี้นไดผู้ละเวผู้นเสนย สริริ่งเหลต่ลำนนันี้นพวกเจผู้ลำควรไดผู้กระทลลำอยซต่
แลผู้ว แตต่สริริ่งอสืริ่นนนันี้นไมต่ควรละเวผู้นดผู้วย

พระเยซซูทรงเลขนงานพวกเขาทรีที่ถพอรมักษาขข้อเลห็กนข้อยของพระราชบมัญญมัตริแตขไมขสนใจสริที่ง
สทาคมัญของมมัน พวกเขาใสขใจทรุกกระเบรียดนริรวในการถวายสริบชมักหนทึที่งของเครพที่องเทศทรีที่พวกเขาปลซูก
ในสวนของตน เชขน สะระแหนข ยรีที่หรขา และขมริรน กระนมัรนพวกเขากลมับละเลยความจรริงสทาคมัญๆ
แหขงพระวจนะของพระเจข้า เชขน ความชอบธรรม ความเมตตา และความเชพที่อ คทาทรีที่แปลวขา กลำร
พริพลำกษลำ (ครริซริส) ในบรริบทนรีรนขาจะหมายถทึง ‘การตมัดสรินอมันถซูกตข้อง’ หรพอกลขาวงขายๆคพอ ‘ความ
ชอบธรรม’

พวกเขามองปขาไมขเหห็นเพราะมองเหห็นแตขตข้นไมข้ ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซูมริไดข้ทรงวริพากษต
วริจารณตพวกเขาเรพที่องการถวายสริบชมักหนทึที่ง อมันทรีที่จรริงพระองคตตรมัสวขา “สริที่งเหลขานรีรพวกเจข้าควรไดข้
กระททาอยซูขแลข้ว” ปมัญหาของพวกเขากห็คพอวขา พวกเขามองเหห็นแตขสริที่งทรีที่ปรากฏภายนอก และมองไมข
เหห็นครุณธรรมฝขายวริญญาณทรีที่สทาคมัญกวขาซทึที่งไมขปรากฏแกขตาของการดทาเนรินตามทางของพระเจข้า
ทรีที่แทข้จรริง หากจะกลขาวแลข้ว การถวายสริบชมักหนทึที่งแมข้แตขสขวนเลห็กนข้อยทรีที่สรุดของรายรมับของคนๆ
หนทึที่งนมัรนเชขน เครพที่องเทศในสวน กห็เปห็นเรพที่องทรีที่เหมาะสม อยขางไรกห็ตาม  พวกเขากลมับพลาดสริที่ง
สทาคมัญๆแหขงความจรริงฝขายวริญญาณไปเสรีย พวกเขามองเหห็นแตขตข้นไมข้แตขกลมับไมขเหห็นปขา

นรีที่เทขากมับพวกเขากทาลมังกรองลซูกนทราออกแตขกลพนตมัวอซูฐเขข้าไป 24 คนนลลำทลำงตลำบอด เจผู้ลำ
กรองลซกนลนี้ลำออก แตต่กลสืนตนัวอซฐเขผู้ลำไป นอกจากมรุกตลกทรีที่เหนห็บแนมทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา
ทรงใชข้แลข้ว ทมัรงลซูกนทราและตมัวอซูฐตขางเปห็นสริที่งทรีที่พวกยริวถพอวขามลทริน ดมังนมัรน เมพที่อพวกเขาใหข้ความ
สทาคมัญกมับรายละเอรียดเลห็กนข้อยของสริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาเปห็นความบรริสรุทธริธ  พวกเขากลมับเปห็นมลทริน
ไปอยขารข้ายกาจเพราะใจทรีที่แขห็งกระดข้างของตมัวเอง

มธ 23:25-26 วริบมัตริททที่ 6 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
ดผู้วยเจผู้ลำขนัดชลลำระถผู้วยชลำมแตต่ภลำยนอก สต่วนภลำยในถผู้วยชลำมนนันี้นเตป็มดผู้วยโจรกรรมและกลำรมนัวเมลำ
กริเลส พวกคนหนข้าซพที่อใจคดเครขงศาสนาเหลขานรีรสนใจแตขการททาตมัวใหข้ปรากฏภายนอกวขาเปห็นคน
นขาเลพที่อมใส กระนมัรน พวกเขากห็เปห็นคนโสโครกอยซูขขข้างใน พระองคตทรงเปรรียบพวกเขาวขาเปห็น



เหมพอนกมับความเหลวไหลของการลข้างเฉพาะดข้านนอกของถข้วยชาม แตขไมขเคยททาความสะอาด
ดข้านในของภาชนะซทึที่งมรีไวข้ใสขอาหารเลย อมันทรีที่จรริง พระเยซซูตรมัสวขาพวกเขาเปห็นเหมพอนกมับถข้วยชาม
ทรีที่ยมังมรีคราบเศษอาหารเกรอะกรมังตริดอยซู ข

นอกจากนรีรพระองคตทรงบรรยายวขาภายในพวกเขานมัรนเตห็มดข้วย “โจรกรรมและการมมัวเมา
กริเลส” ความหมายกห็คพอการเปห็นคนคดโกงในดข้านจรรยาบรรณและไมขยมับยมัรงชมั ที่งใจในดข้านศรีลธรรม
ถทึงแมข้พวกเขาพยายามทรีที่จะททาตมัวใหข้คนเหห็นวขาเปห็นคนเครขงศาสนานขาเลพที่อมใส แตขในความเปห็นจรริง
แลข้วพวกเขากลมับเปห็นคนทรีที่เสพที่อมทรามในดข้านศรีลธรรมและจรรยาบรรณ

พระเยซซูจทึงทรงเตพอนสตริพวกเขาวขา 26 พวกฟลำรริสนตลำบอด จงชลลำระสริริ่งทนริ่อยซต่ภลำยในถผู้วยชลำม
เสนยกต่อน เพสืริ่อขผู้ลำงนอกจะไดผู้สะอลำดดผู้วย วกกลมับมาเรพที่องถข้วยชามทรีที่สกปรก พระเยซซูทรงสมัที่งใหข้พวก
ฟารริสรีตาบอดเหลขานรีรชทาระชรีวริตภายในใหข้สะอาดเสรียกขอน ในการททาเชขนนมัรน ภายนอกของพวกเขา
กห็จะสะอาดตามมา การดทาเนรินตามทางของพระเจข้าทรีที่แทข้จรริงเรริที่มตข้นดข้วยจริตวริญญาณใหมขทรีที่ถซูกสรข้าง
ขทึรนจากภายในซทึที่งสรุดทข้ายแลข้วกห็จะสขงผลมาถทึงภายนอกดข้วย ศาสนาของพวกฟารริสรีจรริงๆแลข้วกห็คพอ
การททาความสะอาดดข้านนอกของถมังขยะโดยยมังปลขอยใหข้ดข้านในสกปรกโสโครกอยซูข

มธ 23:27-28 วริบมัตริททที่ 7 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
เพรลำะวต่ลำเจผู้ลำเปป็นเหมสือนอธโมงคศ์ฝนังศพซถึริ่งฉลำบดผู้วยปซนขลำว ขผู้ลำงนอกดซงดงลำมจรริงๆ แตต่ขผู้ลำงในเตป็มไป
ดผู้วยกระดซกคนตลำยและกลำรโสโครกสลำรพนัด อรีกครมัร งทรีที่นรีที่เปห็นการประณามแบบเดรียวกมัน พวกนมัก
ศาสนามพออาชรีพเหลขานรีร ในกลรุขมพวกธรรมาจารยตและพวกฟารริสรีชทาระดข้านนอกใหข้สะอาดเพพที่อใหข้
คนอพที่นเหห็น อยขางไรกห็ตามภายในของพวกเขากห็สกปรกโสมมยริที่งนมัก

คทาวขา “อรุโมงคตฝมังศพซทึที่งฉาบดข้วยปซูนขาว” จรริงๆแลข้วกห็หมายถทึงหลรุมศพทรีที่ฉาบดข้วยปซูนขาว 
ในวมันทรีที่สริบหข้าของเดพอนอาดารต กขอนเทศกาลปมัสกาของทรุกปรี พวกยริวกห็จะเอาปซูนขาวไปฉาบสถาน
ทรีที่ทรุกแหขงทรีที่มรีหลรุมศพอยซูข พวกเขาททาเชขนนรีร เพพที่อใหข้สถานทรีที่เหลขานมัรนสวยงามและททาเครพที่องหมาย
สถานทรีที่นมัรนๆไวข้ดข้วยเกรงวขาจะมรีใครเดรินขข้ามหลรุมศพเหลขานมัรนและททาใหข้ตมัวเองเปห็นมลทรินตาม
บมัญญมัตริของเลวรี สทาหรมับเรพที่องนรีรพวกเขายกกมันดารวริถรี 19:16 และเอเสเครียล 39:15



พระเยซซูตรมัสวขา 28 เจผู้ลำทนันี้งหลลำยกป็เปป็นอยต่ลำงนนันี้นแหละ ภลำยนอกนนันี้นปรลำกฏแกต่มนธษยศ์วต่ลำเปป็น
คนชอบธรรม แตต่ภลำยในเตป็มไปดผู้วยควลำมหนผู้ลำซสืริ่อใจคดและควลำมชนัริ่วชผู้ลำ ศาสนายริวตามพระคมัมภรีรต
ในสมมัยพระเยซซูไดข้เสพที่อมทรามลงจนกลายเปห็นศาสนายริวแบบรมับบรีซทึที่งไมขไดข้เปห็นอะไรมากไปกวขา
ศาสนาของคนหนข้าซพที่อใจคดทรีที่เนข้นเรพที่องภายนอก ตราบใดทรีที่ผซูข้ใดปฏริบมัตริตามพริธรีและประเพณรีตขางๆ
ของพวกรมับบรี มมันกห็ไมขสทาคมัญวขาผซูข้นมัรนจะเปห็นคนทรีที่ซพที่อตรง มรีศรีลธรรม มรีความกรรุณา หรพอยรุตริธรรม
หรพอไมข อมันทรีที่จรริงแลข้ว พวกนมักศาสนามพออาชรีพ คพอ พวกรมับบรี พวกธรรมาจารยต และพวกฟารริสรีมมัก
เปห็นคนทรีที่เสพที่อมทรามในดข้านศรีลธรรม จริตวริญญาณและจรรยาบรรณ โดยยมังรมักษาภาพลมักษณตทรีที่ใส
สะอาดวขาเปห็นยริวทรีที่ถพอบมัญญมัตริอยซูข ตราบใดทรีที่พวกเขาปฏริบมัตริตามกฎภายนอกตขางๆของศาสนายริวแบ
บรมับบรี พวกเขากห็ยมังถพอวขาตนเปห็นคนชอบธรรมอยซูข ดมังนมัรนพวกเขาจทึงมรีความผริดในการหลงคริดวขาตมัว
ชอบธรรมดข้วย

มธ 23:29-33 วริบมัตริททที่ 8 วริบนัตริแกต่เจผู้ลำ พวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกฟลำรริสน คนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด 
เพรลำะพวกเจผู้ลำกต่อสรผู้ลำงอธโมงคศ์ฝนังศพของพวกศลำสดลำพยลำกรณศ์ และตกแตต่งอธโมงคศ์ฝนังศพของผซผู้
ชอบธรรมใหผู้งดงลำม 30 แลผู้วกลต่ลำววต่ลำ `ถผู้ลำเรลำไดผู้อยซต่ในสมนัยบรรพบธรธษของเรลำนนันี้น เรลำจะมนสต่วนกนับ
เขลำในกลำรทลลำโลหริตของพวกศลำสดลำพยลำกรณศ์ใหผู้ตกกป็หลำมริไดผู้' 31 อยต่ลำงนนันี้นเจผู้ลำทนันี้งหลลำยกป็เปป็นพยลำน
ปรนักปรลลำตนเองวต่ลำ เจผู้ลำเปป็นบธตรของผซผู้ทนริ่ไดผู้ฆต่ลำศลำสดลำพยลำกรณศ์เหลต่ลำนนันี้น

ความหนข้าซพที่อใจคดอยขางสริรนเชริงของศาสนายริวแบบรมับบรีและฟารริสรีกห็ปรากฏชมัดเมพที่อพวกเขา
สรข้างอนรุสรณตสถานใหข้แกขพวกศาสดาพยากรณตและบรรดาคนชอบธรรมสมมัยโบราณ แมข้แตขเฮโร
ดมหาราช ซทึที่งเปห็นตมัวพขอในเรพที่องความเหรีร ยมโหด การททาผริดศรีลธรรม และความชมั ที่วรข้ายกห็ยมังไดข้สรข้าง
อรุโมงคตฝมังศพของดาวริดขทึรนใหมขในสมมัยของเขา ในหรุบเขาขริดโรน ซทึที่งอยซู ขทางทริศตะวมันออกของ
พระวริหารกห็มรีอรุโมงคตฝมังศพทรีที่ประดมับตกแตขงสวยงามของเศคารริยาหตผซูข้ซทึที่งถซูกฆขาตายระหวขางพระ
วริหารและแทขนบซูชา ดซู 2 พงศาวดาร 24:22 กระนมัรนในการททาเชขนนมัรน พวกเขากห็เปห็นพยานถทึงขข้อ
เทห็จจรริงทรีที่วขาพวกเขาเปห็นลซูกหลานของคนเหลขานมัรนทรีที่ฆขาศาสดาพยากรณตพวกเดรียวกมันนรีร

องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราตรมัสตขอไปวขา 32 เจผู้ลำทนันี้งหลลำยจงกระทลลำตลำมทนริ่บรรพบธรธษไดผู้
กระทลลำนนันี้นใหผู้ครบถผู้วนเถริด พระเยซซูจทึงทรงเหนห็บแนมพวกเขา วลรีทรีที่วขา “จงกระททา...ใหข้ครบถข้วน



เถริด” กห็เปห็นคทาสมัที่ง ดข้วยถข้อยคทามากมายทรีที่ไดข้ตรมัสไปแลข้วนรีร  พระเยซซูตรมัสวขา เอาเลยและททาสริที่ง
บรรพบรุรรุษของพวกเจข้าไดข้เรริที่มไวข้ใหข้เสรห็จๆไป ในคทาตรมัสนรีรกห็มรีการประชดและการดขาอยขางรรุนแรง 
พระองคตทรงยรุใหข้พวกเขาเตริมความผริดของบรรพบรุรรุษของพวกเขาใหข้เตห็มปรริที่ม เอาเลยและตรทึง
องคตบรริสรุทธริธ และเตริมถข้วยแหขงความชมั ที่วชข้าของพวกเจข้าใหข้เตห็ม

พระเยซซูทรงปริดทข้ายเหมพอนกมับทรีที่ยอหตนไดข้กระททากขอนหนข้านมัรนในการเรรียกคนเหลขานมัรนวขา
ชาตริงซูรข้าย นมัที่นคพอ งซูทรีที่อยซูขในพงหญข้า 33 เจผู้ลำพวกงซ เจผู้ลำชลำตริงซรผู้ลำย เจผู้ลำจะพผู้นควลำมฉริบหลำยในนรก
อยต่ลำงไรไดผู้ คทาถามของพระเยซซูทรีที่วขาพวกเขาจะรอดพข้นการลงโทษในนรกไปอยขางไรไดข้นมัรนกห็เปห็น
คทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบ คทาตอบนมัรนชมัดเจนอยซูขแลข้ว พวกเขาจะหนรีไมขพข้น! พระองคตทรงโยน
ถรุงมพอทข้ารบแลข้ว พระเยซซูทรงทข้าทายพวกเขาใหข้ททาอะไรสมักอยขางเกรีที่ยวกมับพระองคต พระองคตมริไดข้
ก ทาลมังสอนขขาวประเสรริฐแหขงอาณาจมักรนมัรนหรพอแมข้แตขเรพที่องความรอดแลข้ว พระองคตทรงวริจารณต
ความหนข้าซพที่อใจคดของพวกศมัตรซูของพระองคตอยขางรรุนแรงซทราแลข้วซทราอรีกไปแลข้ว กางเขนรออยซูข
เบพรองหนข้าแลข้วและพระองคตกห็ทรงทราบดรี พระองคตจทึงไมขสงวนคทาพซูดเพพที่อตรมัสกลขาวโทษคนหนข้า
ซพที่อใจคดทรีที่ชมั ที่วรข้ายเหลขานรีร เลย ซทึที่งเปห็นพวกผซูข้นทาทางศาสนาแหขงพวกผซูข้ใหญขในอริสราเอล พระพริโรธ
อมันชอบธรรมจทึงถซูกเทออกมาจากองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราอยขางสมควรแลข้ว

มธ 23:34-35 พระเยซซูจทึงตรมัสเปห็นเชริงพยากรณตถทึงเหตรุการณตตขางๆทรีที่จะเกริดขทึรนและผซูกมมัน
เขข้ากมับประวมัตริศาสตรตของพวกยริว เหตธฉะนนันี้น ดซเถริด เรลำใชผู้พวกศลำสดลำพยลำกรณศ์ พวกนนักปรลำชญศ์ 
และพวกธรรมลำจลำรยศ์ตต่ลำงๆไปหลำพวกเจผู้ลำ เจผู้ลำกป็ฆต่ลำเสนยบผู้ลำง ตรถึงเสนยทนริ่กลำงเขนบผู้ลำง เฆนริ่ยนตนในธรรม
ศลำลลำของเจผู้ลำบผู้ลำง ขต่มเหงไลต่ออกจลำกเมสืองนนนี้ไปเมสืองโนผู้นบผู้ลำง พระองคตตรมัสลขวงหนข้าวขาในอนาคต
อรีกไมขไกลนรีรพวกคนหนข้าซพที่อใจคดเครขงศาสนาพวกเดรียวกมันนรีรจะฆขาและขขมเหงเหลขานมักเทศนตทรีที่
ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าอรีกรรุขนหนทึที่ง โดยเรริที่มทรีที่พระเจข้าผซูข้ทรงรมับสภาพมนรุษยตซทึที่งทรงอยซู ข
ทขามกลางพวกเขาเปห็นผซูข้แรก

คทาพยากรณตนรีรกห็เปห็นจรริงแนขนอนเมพที่อพวกผซูข้ใหญขในอริสราเอลขขมเหงครริสตจมักรยรุคตข้นดข้วย
ความแคข้นเคพอง สเทเฟนถซูกฆขาตายดข้วยนทรามพอของพวกเขา สริเมโอนผซูข้เปห็นบรุตรของเคลโอฟาสกห็ถซูก
ตรทึงกางเขนตามคทายรุยงของพวกยริว เปโตร ยอหตนและเปาโลกห็ถซูกเฆรีที่ยนตรีในธรรมศาลาของคน



เหลขานรีร  พวกปรุโรหริตใหญขกห็ไลขลขาพวกครริสเตรียนยรุคตข้นในแตขละเมพองโดยใชข้เซาโลแหขงทารตซมัสและ
เจข้าหนข้าทรีที่ไตขสวนคนอพที่นๆ ครริสตจมักรทรีที่เมพองอมันทริโอกไดข้ถซูกกขอตมัรงขทึรนโดยพวกผซูข้เชพที่อทรีที่สขวนใหญข
แลข้วหนรีจากการขขมเหงในแควข้นยซูเดรีย

35 ดนังนนันี้นบรรดลำโลหริตอนันชอบธรรมซถึริ่งตกทนริ่แผต่นดรินโลก ตนันี้งแตต่โลหริตของอลำแบลผซผู้ชอบ
ธรรมจนถถึงโลหริตของเศคลำรริยลำหศ์บธตรชลำยบลำรนัคยลำ ทนริ่พวกเจผู้ลำไดผู้ฆต่ลำเสนยในระหวต่ลำงพระวริหลำรกนับ
แทต่นบซชลำนนันี้น ยต่อมตกบนพวกเจผู้ลำทนันี้งหลลำย พระเยซซูตรมัสวขาในการขขมเหงครริสตจมักรยรุคตข้นเชขนนมัรน 
พวกเขากห็จะนทาความผริดในเรพที่องโลหริตของบรรดาผซูข้ชอบธรรมตกบนตมัวพวกเขาเอง คพอ ตมัรงแตขอา
แบล บรุตรอาดมัมจนถทึงเศคารริยาหตใน 2 พงศาวดาร 24:20-22 พระองคตจทึงทรงยกใหข้ความผริดเรพที่อง
การฆขาผซูข้เชพที่อตกบนตมัวพวกเขา คพอ ตมัรงแตขคาอรินจนถทึงโยอาชผซูข้มรีใจแขห็งกระดข้างและเหลขาลซูกสมรุน
ของเขา การพริพากษาเพพที่อโลหริตของผซูข้ชอบธรรมตมัรงแตขสมมัยอาแบลจนถทึงครริสตจมักรยรุคตข้นจะตก
บนพวกเขาเมพที่อตริตมัสททาลายกรรุงเยรซูซาเลห็มจนสริรนซากในปรี ค.ศ. 70

มธ 23:36 พระองคตตรมัสตขอไปวขา เรลำบอกควลำมจรริงแกต่เจผู้ลำทนันี้งหลลำยวต่ลำ บรรดลำสริริ่งเหลต่ลำ
นนนี้จะตกกนับคนสมนัยนนนี้ พระเยซซูทรงสพที่อชมัดเจนวขาพระพริโรธของพระเจข้า ซทึที่งเกห็บงทาไวข้ตลอดหลายยรุค
สมมัยซทึที่งพระองคตทรงมรีตขอการขขมเหงดมังกลขาว จะถซูกระบายออกตขอคนสมมัยนมัรนเอง ถข้วยแหขงความ
ชมัที่วชข้าของพวกเขากห็เตห็มปรรีที่แลข้ว การพริพากษานมัรนไดข้มาถทึงจรริงๆภายใตข้ตริตมัสพรข้อมกมับการทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลห็ม พระวริหารของมมัน และบรรดาผซูข้ทรีที่อาศมัยอยซู ขในกรรุงนมัรนถซูกททาลายเสรียราบคาบ หรินโมขของ
พระเจข้านมัรนบดขยรีรชข้าๆ แตขมมันกห็บดเสรียจนละเอรียดเลยทรีเดรียว พระเจข้าจะทรงพริพากษาความบาปใน
เวลาอมันเหมาะสมของพระองคต! แตขวริบมัตริจงเกริดแกขคนเหลขานมัรนทรีที่พระพริโรธของพระเจข้าตกใสข หาก
คนเหลขานมัรนไมขเคยเกริดมาเสรียเลยกห็คงดรีกวขา

มธ 23:37-38 ในการปริดทข้ายคทากลขาวโทษประชากรของพระองคตนมัรน พระเยซซูทรงรทที่าไหข้
ดข้วยความเศรข้าโศกอยขางมากทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มไดข้ปฏริเสธความพยายามของพระเจข้าทรีที่จะนทามมันมาถทึง
การกลมับใจใหมขอยซูขรทที่าไป โอ เยรซซลำเลป็มๆ ทนริ่ไดผู้ฆต่ลำบรรดลำศลำสดลำพยลำกรณศ์ และเอลำหรินขวผู้ลำงผซผู้ทนริ่ไดผู้
รนับใชผู้มลำหลำเจผู้ลำถถึงตลำย เรลำใครต่จะรวบรวมลซกของเจผู้ลำไวผู้เนสืองๆ เหมสือนแมต่ไกต่กกลซกอยซต่ใตผู้ปนกของมนัน 
แตต่เจผู้ลำไมต่ยอมเลยหนอ



พระองคตทรงเปลรีที่ยนนทราเสรียจากพระพริโรธอมันชอบธรรมทรีที่ทรงมรีตขอความหนข้าซพที่อใจคดของ
พวกผซูข้ใหญขแหขงอริสราเอลมาเปห็นความรรุนแรงของสริที่งทรีที่จะเกริดขทึรน องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรง
ปวดรข้าวพระทมัยเมพที่อพระองคตหวนตรมัสถทึงบรรดาศาสดาพยากรณตทรีที่พระเจข้าทรงใชข้มาทรีที่ถซูกฆขาตาย
โดยบรรดาผซูข้นทาของกรรุงเยรซูซาเลห็ม พระองคตทรงรทาลทึกถทึงการทรีที่พระองคตทรงอยากทรีที่จะรวบรวม
ประชากรของพระองคตจากอมันตรายและความเดพอดรข้อนอยซู ขเนพองๆเหมพอนแมขไกขปกปข้องลซูกๆของ
มมัน กระนมัรน พระองคตกห็ตรมัสอยขางเปห็นปรริศนาไวข้วขา พวกเขากห็ไมขยอม! พวกเขาปฏริเสธนมัที่นเอง

ทรีที่เปห็นลางบอกเหตรุยริที่งไปกวขานมัรนกห็คพอวขา พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าวขา 38 ดซเถริด `บผู้ลำนเมสืองของ
เจผู้ลำจะถซกละทรินี้งใหผู้รกรผู้ลำงแกต่เจผู้ลำ' คทาทรีที่แปลวขา รกรผู้ลำง (เอะเรมอส) มมักถซูกแปลเปห็น ‘ถริที่นทรุรกมันดาร’ 
หรพอ ‘ทะเลทราย’ พพรนทรีที่รกรข้างเชขนนมัรนมมักพบในทางใตข้และตะวมันออกของกรรุงเยรซูซาเลห็ม นทร าเสรียง
ของพระองคตสพที่อถทึงการยอมรมับสภาพและความเวทนาเพริที่มเตริม พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าอยขางเศรข้า
พระทมัยถทึงความรกรข้างทรีที่จะเกริดแกขกรรุงเยรซูซาเลห็มในอรีกชมั ที่วอายรุคนตขอมา พระพริโรธของพระเจข้าจะ
ตกแกขประชากรของพระองคตในไมขชข้าผขานทางตริตมัสนายพลโรม เมพที่อตริตมัสลงมพอเสรห็จสริรนแลข้ว กรรุง
เยรซูซาเลห็มกห็ไดข้กลายเปห็นเหมพอนถริที่นทรุรกมันดารในหลายๆดข้านจรริงๆ

มธ 23:39 คทาตรมัสประโยคสรุดทข้ายของพระเยซซูทรีที่พระวริหารกห็คพอ ดผู้วยเรลำวต่ลำแกต่เจผู้ลำทนันี้ง
หลลำยวต่ลำ เจผู้ลำจะไมต่เหป็นเรลำอนกจนกวต่ลำเจผู้ลำจะกลต่ลำววต่ลำ `ขอใหผู้พระองคศ์ผซผู้เสดป็จมลำในพระนลำมขององคศ์
พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำทรงพระเจรริญ'" พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าอยขางเปห็นปรริศนาวขาพวกเขาจะไมขไดข้เหห็น
พระองคตอรีก (ในพระวริหาร) จนกวขาพวกเขารข้องวขา “ขอใหข้พระองคตผซูข้เสดห็จมาในพระนามขององคต
พระผซูข้เปห็นเจข้าทรงพระเจรริญ” พระองคตก ทาลมังตรมัสถทึงการทรีที่พระองคตจะเสดห็จกลมับมาทรีที่พระวริหารสมัก
วมันหนทึที่งดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปห็นอมันมากในการเสดห็จมาครมัร งทรีที่สองของพระองคต สองวมัน
หลมังจากนมัรน พระองคตจะทรงถซูกตรทึงทรีที่กางเขนโดยมองลงมาทรีที่พระวริหาร แตขพระเยซซูกห็ไมขเคย
เขข้าไปทรีที่นมั ที่นอรีกเลย

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 24: บทนทนี้เปป็นบทททที่นข่าทซที่งททที่สคุดและกป็ถถูกเขม้าใจผริดมากททที่สคุดบทหนซที่งใน

หนมังสชอมมัทธริว บทนทนี้รวมถซงบทททที่ 25 รวมกมันเปป็นสริที่งททที่เรทยกวข่าคนาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศ มมันมท



เนชนี้อหาเกทที่ยวกมับอวสานกาลทมันี้งหมด บทนทนี้จซงพคุข่งเปม้าไปททที่เหตคุการณตตข่างๆททที่จะเกริดกมับอริสราเอลใน
ชข่วงยคุคเจป็ดปท

กคุญแจททที่จะชข่วยใหม้เราเขม้าใจคนาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศกป็คชอ เราตม้องระลซกวข่า (1) ขข่าว
ประเสรริฐของมมัทธริวถถูกเขทยนเพชที่อใหม้ยริวอข่าน (2) ครริสตจมักรไมข่ไดม้ถถูกพถูดถซงโดยตรงเลยในคนาเทศนา
บนภถูเขามะกอกเทศนทนี้ เพราะมมันถถูกรมับขซนี้นไปยมังสวรรคตเรทยบรม้อยแลม้ว แตข่จคุดสนใจอยถูข่ตรงททที่
ชนชาตริอริสราเอลในชข่วงยคุคเจป็ดปท (3) การรมับขซนี้นไดม้เกริดขซนี้นไปแลม้วกข่อนเหตคุการณตตข่างๆททที่ถถูกพถูดถซง
ในบทนทนี้ สข่วนททที่พถูดถซงการเสดป็จมาของพระครริสตตกป็เกทที่ยวขม้องกมับการเสดป็จมาครมันี้งททที่สองของ
พระองคตดม้วยฤทธริธเดชและสงข่าราศทเมชที่อสรินี้นยคุคเจป็ดปท คนาเทศนาทมันี้งเรชที่องนทนี้กป็พถูดถซงชนชาตริอริสราเอล
เมชที่อพวกเขากลมับใจรมับเชชที่อพระครริสตตในชข่วงเวลานทนี้ซซที่งเตป็มไปดม้วยความสมับสนและการพริพากษา

เนชนี้อหาตอนทม้ายของมมัทธริว 24 กป็เปป็นคนาบรรยายอยข่างละเอทยดถซงการเสดป็จมาของพระเยซถู
ครริสตตดม้วยฤทธริธเดชและสงข่าราศทเปป็นอมันมาก นทที่ตข่างจากการรมับขซนี้นเลย กคุญแจททที่ชข่วยใหม้เราเขม้าใจพระ
คมัมภทรตตอนนทนี้กป็คชอการระลซกวข่ามมันอยถูข่ในบรริบทของยคุคเจป็ดปทและเกทที่ยวขม้องกมับพวกยริวททที่กลมับใจรมับ
เชชที่อ นทที่จซงเปป็นเรชที่องของชนชาตริอริสราเอลททที่เชชที่อในวมันนมันี้น กระนมันี้น มมันกป็ทนาใหม้เราเขม้าใจเหตคุการณต
ตข่างๆททที่จะเกริดขซนี้นในตอนนมันี้น ขม้อพระคมัมภทรตตอนททที่เชชที่อมโยงกมันกป็คชอ วริวรณต 19:11-19

มธ 24:1-2 หลมังจากทรีที่พระเยซซูตรมัสประณามพวกธรรมจารยตและพวกฟารริสรีไปแลข้วใน
บททรีที่ 23 ทรีที่พระวริหาร พระองคตกห็เสดห็จไปจากทรีที่นมั ที่นและมรุขงหนข้าไปยมังภซูเขามะกอกเทศซทึที่งอยซู ขทางทริศ
ตะวมันออกของกรรุงเยรซูซาเลห็ม (ชขวงเวลาในตอนนมัรนคพอแคขหนทึที่งหรพอสองวมันกขอนทรีที่พระองคตจะทรง
ถซูกตรทึงกางเขน) เมพที่อพระองคตและพวกสาวกเดรินผขานสถาปมัตยกรรมอมันโอขอขาของพระวริหาร พระ
เยซซูกห็ทรงแจข้งใหข้พวกเขาทราบวขาวมันนมัรนกทาลมังจะมาเมพที่อจะไมขมรีหรินสมักกข้อนของพระวริหารถซูกเหลพอ
ไวข้ใหข้ซข้อนทมับกมัน

ฝต่ลำยพระเยซซทรงออกจลำกพระวริหลำร แลผู้วพวกสลำวกของพระองคศ์มลำชนนี้ตถึกทนันี้งหลลำยของ
พระวริหลำรใหผู้พระองคศ์ทอดพระเนตร 2 พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "สริริ่งสลำรพนัดเหลต่ลำนนนี้พวกทต่ลำน
เหป็นแลผู้วมริใชต่หรสือ เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนวต่ลำ ศริลลำทนริ่ซผู้อนทนับกนันอยซต่ทนริ่นนริ่ ซถึริ่งจะไมต่ถซกทลลำลลำยลงกป็
หลำมริไดผู้”  พระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม (ซทึที่งเพริที่งไดข้รมับการบซูรณะใหมขเมพที่อไมขนานมานรีร โดยเฮโรดมหา
ราช) ไดข้กลายเปห็นอนรุสาวรรียตแหขงชาตริของพวกยริวไปแลข้ว นอกจากความหมายดข้านศาสนาของมมัน



แลข้ว ยมังไดข้กลายเปห็นสมัญลมักษณตของศาสนายริวและประเทศอริสราเอลดข้วย มมันเปห็นหนทึที่งในสริที่ง
มหมัศจรรยตของโลกในดข้านสถาปมัตยกรรม นมักทของเทรีที่ยวเดรินทางมาจากทมั ที่วโลกในสมมัยนมัรนเพพที่อมา
เยพอนมมัน อาณาบรริเวณของพระวริหารมรีขนาดใหญขโตและครอบคลรุมพพรนทรีที่สามสริบหข้าเอเคอรต มมัน
ไดข้รมับการตกแตขงทางสถาปมัตยกรรมอยขางงดงาม โดยในบางทรีที่กห็บรุดข้วยทองคทาหรพอถทึงกมับใชข้ทองคทา
แทข้เปห็นวมัสดรุเลย มมันใชข้เวลาเกพอบ 50 ปรีในการบซูรณปฏริสมังขรณตและในตอนนมัรนกห็ยมังไมขเสรห็จ
สมบซูรณตดรี โจเซฟมัสเปรรียบวขาเปห็นเหมพอนกมับภซูเขาทรีที่มรีหริมะปกคลรุมยอด มมันถซูกสรข้างขทึรนพรข้อมกมับ
เสารากหรินปซูนโดโลไมทตขนาดมหทึมาและมรีโครงสรข้างสขวนบนทรีที่ททาดข้วยหรินอขอนขมัดมมัน

พระวริหารเปห็นสมัญลมักษณตและทรีที่มมั ที่นของศาสนายริวทมั ที่วโลก มมันคงเปรรียบไดข้ก มับความสทาคมัญ
รขวมกมันของตทึกตขางๆทรีที่มรีความสทาคมัญระดมับชาตริในกรรุงวอชริงตมันดรีซรีสทาหรมับคนอเมรริก มัน พระวริหาร
จทึงเปห็นตมัวแทนของททาเนรียบรมัฐบาล เมพองหลวงของประเทศ และสมัญลมักษณตของคนทมัรงชาตริ นรีที่
เทขากมับพระเยซซูตรมัสวขา อรีกไมขนานทมัรงหมดนรีร จะเปห็นแคขเศษหรินเศษปซูน ซทึที่งสพที่อใหข้เหห็นถทึงความพรินาศ
ยขอยยมับและความลขมจมของชนชาตริยริว

ในปรี ค.ศ. 70 เมพที่อพวกโรมภายใตข้ตริตมัสบรุกโจมตรีกรรุงเยรซูซาเลห็ม พระวริหารกห็โดนไฟไหมข้
และทองคทาของพระวริหารทรีที่ถซูกเผาจนละลายกห็ไหลลงไปตามเศษหรินเศษปซูน พอเศษซากปรมักหมัก
พมังเยห็นตมัวลงแลข้ว พวกทหารโรมกห็เขข้ามาปลข้นสะดมพระวริหาร โดยไมขปลขอยใหข้ศริลาซข้อนทมับกมัน
เลยในการขรุดหาทองคทาทรีที่ถซูกไฟเผาจนละลาย หลมังจากนมัรนตริตมัสกห็สมัที่งใหข้คนโยนหรินทรีที่เหลพอของ
โครงสรข้างพระวริหารลงไปทางดข้านขข้างของยกพพรนพระวริหาร เศษหรินดมังกลขาวบางชริรนกห็ยมังหลง
เหลพออยซูขทรีที่เดริมทรีที่มมันหลขนจนถทึงทรุกวมันนรีร  การพริพากษาของพระเจข้าทรีที่มรีตขอชนชาตริอริสราเอลสทาหรมับ
ความชมั ที่วชข้าของพวกเขาและการทรีที่พวกเขาปฏริเสธพระครริสตตไดข้ตกลงบนพวกเขาแลข้ว

มธ 24:3 ขณะกทาลมังเสดห็จไปจากพระวริหาร พระเยซซูกห็ทรงนทาพวกสาวกขข้ามหรุบเขา
ขริดโรนและขทึรนไปยมังภซูเขามะกอกเทศทรีที่อยซู ขใกลข้เครียง ซทึที่งจากทรีที่นมั ที่นพวกเขากห็สามารถมองเหห็นกรรุง
เยรซูซาเลห็มและพระวริหารทรีที่ทอดยาวอยซู ขทางทริศตะวมันตก เมสืริ่อพระองคศ์ประทนับบนภซเขลำมะกอกเทศ 
พวกสลำวกมลำเฝผู้ลำพระองคศ์สต่วนตนัวกรลำบทซลวต่ลำ "ขอทรงโปรดใหผู้ขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำยทรลำบวต่ลำ 
เหตธกลำรณศ์เหลต่ลำนนนี้จะบนังเกริดขถึนี้นเมสืริ่อไร สริริ่งไรเปป็นหมลำยสลลำคนัญวต่ลำพระองคศ์จะเสดป็จมลำ และวลำระ
สธดทผู้ลำยของโลกนนนี้"



หลมังจากไดข้ฟมังความเหห็นอมันเปห็นลางบอกเหตรุของพระเยซซูไปกขอนหนข้านมัรนไมขนานเกรีที่ยวกมับ
การทรีที่พระวริหารจะถซูกททาลาย พวกสาวกทรีที่ตกตะลทึงกห็ถามสามคทาถาม พวกเขาอยากรซูข้วขา (1) 
เหตรุการณตนรีร จะเกริดขทึรนเมพที่อไร (2) พวกเขาอยากรซูข้วขาอะไรจะเปห็นหมายสทาคมัญทรีที่แสดงถทึงการเสดห็จมา
ของพระองคต และ (3) พวกเขาอยากรซูข้หมายสทาคมัญทรีที่แสดงถทึงวาระสรุดทข้ายของโลกนรีร

คทาถามของพวกเขาเกรีที่ยวกมับการเสดห็จมาของพระองคตนขาจะหมายถทึงการทรีที่พระองคตจะทรง
สถาปนาอาณาจมักรนมัรน พวกเขายมังไมขเฉลรียวใจถทึงการสริรนพระชนมตและการเสดห็จจากไปหลมังจาก
การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตอยซู ขเหมพอนเดริม พวกเขายมังคริดในแงขของการทรีที่พระองคตทรง
สถาปนาอาณาจมักรของพวกยริวขทึรนใหมขเหมพอนเดริม พวกเขายมังสงสมัยอยซูขวขาพระองคตจะทรง
ประทานหมายสทาคมัญอะไรทรีที่แสดงถทึงวาระสรุดทข้ายของโลก คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (อาอทโอน) ใน
บรริบทนรีรหมายถทึง ‘ยรุคสมมัย’

จรริงๆแลข้วพวกเขาอยากรซูข้วขาพระวริหารจะถซูกททาลายลงเมพที่อไร อาณาจมักรของพระองคตจะถซูก
สถาปนาขทึรนเมพที่อไร และยรุคสมมัยทรีที่พวกเขามรีชรีวริตอยซู ขนมัรนจะสริรนสรุดลงเมพที่อไร พวกเขาจทึงขอหมาย
สทาคมัญจากพระเยซซูเกรีที่ยวกมับเรพที่องเหลขานรีร  ดซูเหมพอนวขาพวกสาวกมองออกวขาอาณาจมักรนมัรนจะไมขมา
โดยพลมันเมพที่อดซูจากปฏริกริรริยาอมันเปห็นปฏริปมักษตของพวกผซูข้ใหญขในอริสราเอลทรีที่มรีตขอพระเยซซู ดมังนมัรน 
พวกเขาจทึงอยากรซูข้วขาสริที่งเหลขานรีร จะเกริดขทึรนเมพที่อไร

คทาตอบของพระเยซซูจะยมังคงอยซูขในบรริบทของพวกยริวเหมพอนเดริม ครริสตจมักรไมขไดข้ถซูกสพที่อถทึง
เลยในคทาเทศนาตขอไปนรีรทรีที่มรีขนาดยาวของพระองคต แตขจรุดสนใจอยซูขทรีที่ชนชาตริอริสราเอลและการ   
กลมับใจรมับเชพที่อของพวกเขาในชขวงยรุคเจห็ดปรี

มธ 24:4-7 พระเยซซูทรงใหข้โครงรขางครขาวๆของเหตรุการณตตขางๆในยรุคสรุดทข้ายสทาหรมับ
พวกอริสราเอลททที่เชชที่อ พระเยซซตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "ระวนังใหผู้ดน อยต่ลำใหผู้ผซผู้ใดลต่อลวงทต่ลำนใหผู้หลง 5 ดผู้วยวต่ลำ
จะมนหลลำยคนมลำตต่ลำงอผู้ลำงนลำมของเรลำ กลต่ลำววต่ลำ `เรลำเปป็นพระครริสตศ์' เขลำจะลต่อลวงคนเปป็นอนันมลำกใหผู้
หลงไป พระองคตตรมัสถทึงเหตรุการณตหลายอยขางทรีที่จะเกริดขทึรนกขอนชขวงเวลาแหขงการเปลรีที่ยนแปลงขมัรน
รรุนแรงนรีร  (1) คนมากมายจะถซูกหลอกลวงเมพที่อพระครริสตตปลอมทมัรงหลายปรากฏตมัว ตลอดหลายยรุค
สมมัย มรีคนมากมายทรีที่อข้างตมัววขาเปห็นพระเมสสริยาหต โดยเฉพาะในแวดวงของพวกยริว เหห็นไดข้ชมัดวขา
จะยริที่งมรีคนแบบนรีร เยอะขทึรนในชขวงเวลากขอนยรุคเจห็ดปรี



(2) นอกจากนรีร  พระเยซซูทรงเตพอนวขา 6 ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะไดผู้ยรินถถึงเรสืริ่องสงครลำมและขต่ลำวลสือ
เรสืริ่องสงครลำม คอยระวนังอยต่ลำตสืริ่นตระหนกเลย ดผู้วยวต่ลำบรรดลำสริริ่งเหลต่ลำนนนี้จลลำตผู้องบนังเกริดขถึนี้น แตต่ทนริ่สธด
ปลลำยยนังไมต่มลำถถึง การสงครามและขขาวลพอเรพที่องสงครามจะทวรียริที่งขทึรนพรข้อมกมับความขมัดแยข้งระหวขาง
ประเทศตขางๆ เราควรหมายเหตรุไวข้วขาวริวรณต 6 กลขาวชมัดเจนวขาการสงครามจะมรีมากในชขวงครทึที่ง
แรกของยรุคเจห็ดปรีเมพที่อปฏริปมักษตตขอพระครริสตตรวบรวมอทานาจผขานทางขรุมพลมังทางทหาร กระนมัรน 
พระเยซซูทรงเตพอนวขาวาระสริรนสรุดของยรุคเจห็ดปรีนมัรนยมังมาไมขถทึง

(3) นอกจากนรีร  7 เพรลำะประชลำชลำตริจะลธกขถึนี้นตต่อสซผู้ประชลำชลำตริ รลำชอลำณลำจนักรตต่อสซผู้รลำช
อลำณลำจนักร ทนันี้งจะเกริดกนันดลำรอลำหลำรและโรคระบลำดอยต่ลำงรผู้ลำยแรงและแผต่นดรินไหวในทนริ่ตต่ลำงๆ การ
กมันดารอาหารและโรคระบาดจะมรีมากขทึรน อรีกครมัร งทรีที่วริวรณต 6:5-6 กลขาวถทึงการกมันดารอาหารครมัร ง
ใหญขทรีที่จะมรีขทึรนทมั ที่วโลกในชขวงครทึที่งแรกของยรุคเจห็ดปรีเมพที่อการสงครามทมั ที่วโลกททาลายพพชผลทางการ
เกษตร (4) แผขนดรินไหวจะเกริดขทึรนในสถานทรีที่ตขางๆเมพที่อพระเจข้าทรงททาใหข้แผขนดรินโลกสมัที่นไหว
จรริงๆ (ดซู อริสยาหต 24:1-20, อริสยาหต 2:21) รากฐานของแผขนดรินโลกถซูกททาใหข้สมัที่นไหวเมพที่อพระเจข้า
ทรงเทพระพริโรธของพระองคตใสขชาวโลกทรีที่ชมั ที่วรข้าย

เราควรชรีร ใหข้เหห็นวขาบรริบทของเรพที่องราวทมัรงหมดนรีรกห็อยซูขในขอบเขตของยรุคเจห็ดปรี มรีสงคราม
และขขาวลพอเรพที่องสงครามเกริดขทึรนมาตลอดสมมัยประวมัตริศาสตรต ประชาชาตริตขางๆไดข้ลรุกขทึรนตขอสซูข้กมัน
และกมันมาตลอดหลายยรุคหลายสมมัย บางชขวงเวลากห็เกริดการกมันดารอาหาร โรคระบาด และแผขน
ดรินไหวในพพรนทรีที่ตขางๆของโลกมาตลอดในอดรีตทรีที่ผขานมา

มธ 24:8 อยขางไรกห็ตามพระเยซซูทรงชรีร ใหข้เหห็นวขานรีที่เปห็นแคขจรุดเรริที่มตข้นของสริที่งทรีที่จะเกริด
ขทึรนในยรุคเจห็ดปรีเทขานมัรน เหตธกลำรณศ์ทนันี้งปวงนนนี้เปป็นขนันี้นแรกแหต่งควลำมทธกขศ์ลลลำบลำก ทมัรงหมดนรีรจะเปห็น
เพรียงการโหมโรงสซูขสริที่งทรีที่จะตามมาในชขวงยรุคเจห็ดปรีเทขานมัรน นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่สริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรง
บรรยายมาจนถทึงตอนนรีรกห็สอดคลข้องกมับการแกะตราประทมับสรีที่ดวงแรกในวริวรณต 6 ตราทมัรงสรีที่นมัรน
เปห็นเพรียงเหตรุการณตระยะแรกๆของยรุคเจห็ดปรีเทขานมัรน

มธ 24:9-13 จากนมัรนพระเยซซูทรงใหข้รายละเอรียดเกรีที่ยวกมับการทรีที่คนทมัรงหลายทรีที่กลมับใจรมับ
เชพที่อพระครริสตต (โดยเฉพาะพวกยริวในตอนนมัรน) จะโดนขขมเหง ในเวลลำนนันี้นเขลำจะมอบทต่ลำนทนันี้ง



หลลำยไวผู้ใหผู้ทนทธกขศ์ลลลำบลำกและจะฆต่ลำทต่ลำนเสนย และประชลำชลำตริตต่ลำงๆจะเกลนยดชนังพวกทต่ลำนเพรลำะ
นลำมของเรลำ 10 ครลำวนนันี้นคนเปป็นอนันมลำกจะถดถอยไปและทรยศกนันและกนัน ทนันี้งจะเกลนยดชนังซถึริ่งกนัน
และกนัน 11 จะมนผซผู้พยลำกรณศ์เทป็จหลลำยคนเกริดขถึนี้นและลต่อลวงคนเปป็นอนันมลำกใหผู้หลงไป 12 ควลำมรนัก
ของคนเปป็นอนันมลำกจะเยสือกเยป็นลง เพรลำะควลำมชนัริ่วชผู้ลำจะแผต่ขยลำยออกไป 13 แตต่ผซผู้ทนริ่ทนไดผู้จนถถึง
ทนริ่สธด ผซผู้นนันี้นจะรอด

เราจทาไดข้จากวริวรณต 7 และโรม 11:26 วขาในชขวงยรุคเจห็ดปรี พวกยริวจทานวนมหาศาลจะรมับ
ความรอดและกลมับใจมาหาพระครริสตต นขาเสรียดายทรีที่พวกเขาจะตข้องทรุกขตทรมานเพราะการนมัรนและ
หลายคนจะพลรีชรีพเพพที่อความเชพที่อ มมันจะเปห็นชขวงเวลาแหขงความสมับสนและการหลอกลวงครมัร งใหญข
พวกยริวจะเกลรียดชมังยริวทรีที่กลมับใจมาหาพระครริสตต ผซูข้พยากรณตเทห็จทมัรงหลายจะทวรีจทานวนเยอะขทึรนใน
วมันนมัรน โดยเฉพาะผซูข้พยากรณตเทห็จผถูม้นมันี้น เมพที่อความบาปในวมันนมัรนเพริที่มมากขทึรน ความรมักของคนเปห็น
อมันมากจะเยพอกเยห็นลง

คนเหลขานมัรน (โดยเฉพาะพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อ) ทรีที่สามารถสซูข้ทนไดข้จนสริรนยรุคเจห็ดปรีกห็จะไดข้
รมับการชขวยใหข้พข้นเมพที่อพระเยซซูเสดห็จกลมับมา เหห็นไดข้ชมัดวขาบรริบทตรงนรีรคพอยรุคเจห็ดปรีและพวกยริวทรีที่
กลมับใจรมับเชพที่อทรีที่พบวขาตมัวเองอยซูขในยรุคเจห็ดปรีนมัรน พวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อเหลขานรีรนขาจะเปห็นผลลมัพธต
ของการรมับใชข้ของพยานทมัรงสองในวริวรณต 11 และยริว 144,000 คนตามทรีที่มรีบอกไวข้ในวริวรณต 7 และ 
14

มธ 24:14 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา ขต่ลำวประเสรริฐเรสืริ่องอลำณลำจนักรนนนี้จะประกลำศไปทนัริ่วโลก
ใหผู้เปป็นคลลำพยลำนแกต่บรรดลำประชลำชลำตริ แลผู้วทนริ่สธดปลลำยจะมลำถถึง ใหข้เราสมังเกตวขาขขาวประเสรริฐทรีที่ถซูก
พซูดถทึงตรงนรีรคพอ ขขาวประเสรริฐเรพที่องอาณาจมักรนมัรน นรีที่เปห็นขข้อความทรีที่พระเยซซูทรงประกาศในชขวง
แรกๆของการรมับใชข้ของพระองคต ดซู มมัทธริว 4:23 ขขาวประเสรริฐเรพที่องอาณาจมักรนมัรนกห็มรีลมักษณะ
เฉพาะตมัวแบบยริว มมันเกรีที่ยวขข้องกมับพระมหากษมัตรริยตทรีที่จะเสดห็จมาและอาณาจมักรของพระองคตทรีที่จะ
ถซูกสถาปนาขทึรนในไมขชข้า

โปรดสมังเกตวขาขขาวประเสรริฐนรีร  “จะประกาศไปทมั ที่วโลกใหข้เปห็นคทาพยานแกขบรรดา
ประชาชาตริ” นรีที่นขาจะหมายถทึงการรมับใชข้ของคน 144,000 คนทรีที่ถซูกพซูดถทึงในวริวรณต 7 และ 14 นมัก



เทศนตยริวอายรุนข้อยเหลขานรีร จะแยกกมันไปทมั ที่วโลกเพพที่อประกาศอาจเปห็นขข้อความทรีที่ยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมา
ประกาศ “จงกลมับใจเสรียใหมข เพราะวขาอาณาจมักรแหขงสวรรคตมาใกลข้แลข้ว” ไมขวขาจะในกรณรีใด 
บรริบทตรงนรีรกห็ชรีรไปยมังพวกนมักเทศนตเหลขานรีร ในยรุคเจห็ดปรีทรีที่ประกาศไปทมั ที่วโลกกขอนการเสดห็จกลมับมา
ของพระครริสตตในสงขาราศรี

“แลข้วทรีที่สรุดปลายจะมาถทึง” นรีที่หมายถทึงการสริรนสรุดของยรุคสมมัย มมันคพอตอนทรีที่พระเยซซูจะเสดห็จ
กลมับมาเพพที่อสถาปนาอาณาจมักรของพระองคต พวกสาวกไดข้ขอหมายสทาคมัญจากพระเยซซูเกรีที่ยวกมับ
วาระสรุดทข้ายของโลก (ยรุคสมมัย) นรีที่สพที่อถทึงการประกาศขขาวประเสรริฐเรพที่องอาณาจมักรนมัรนแกขคนทมั ที่ว
โลกในชขวงยรุคเจห็ดปรี (ในชขวงการรมับใชข้ของยอหตนผซูข้ใหข้บมัพตริศมาและพระเยซซู ขขาวประเสรริฐเรพที่อง
อาณาจมักรนมัรนกห็ถซูกประกาศแกขชนชาตริอริสราเอลเปห็นหลมัก อยขางไรกห็ตาม ในวมันนมัรน ขขาวประเสรริฐ
จะแพรขไปทมั ที่วโลกเมพที่อยริว 144,000 คนกระจายตมัวไปทมั ที่วโลกเพพที่อจรุดประสงคตดมังกลขาว พระเยซซูจทึง
ทรงตอบคทาถามหนทึที่งในสามคทาถามทรีที่พวกสาวกของพระองคตถาม

มธ 24:15 พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เหตธฉะนนันี้น เมสืริ่อทต่ลำนทนันี้งหลลำยเหป็นสริริ่งทนริ่นต่ลำ
สะอริดสะเอนยนซถึริ่งกระทลลำใหผู้เกริดกลำรรกรผู้ลำงวต่ลำงเปลต่ลำ ทนริ่ดลำเนนยลศลำสดลำพยลำกรณศ์ไดผู้กลต่ลำวถถึงนนันี้น ตนันี้ง
อยซต่ในสถลำนบรริสธทธริธ" (ผซผู้ใดกป็ตลำมทนริ่ไดผู้อต่ลำนกป็ใหผู้ผซผู้นนันี้นเขผู้ลำใจเอลำเถริด) “สริที่งทรีที่นขาสะอริดสะเอรียนซทึที่ง
กระททาใหข้เกริดการรกรข้างวขางเปลขา ทรีที่ดาเนรียลศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวถทึงนมัรน” กห็หมายถทึงดาเนรียล 
9:27, 11:31 และ 12:11 นรีที่เปห็นการอข้างอริงเชริงประวมัตริศาสตรตและเชริงคทาพยากรณต ในชขวงทรีที่กรรีกพริชริต
อริสราเอลไดข้ภายใตข้การนทาของอมันทริโอคมัส เอพริฟาเนส หมซูตมัวหนทึที่งไดข้ถซูกถวายเปห็นเครพที่องสมัตวบซูชา
บนแทขนบซูชาของพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขทึรนใหมข อมันเปห็นการททาใหข้แทขนบซูชานมัรนเสรียความศมักดริธ สริทธริธ  
และในสขวนของพวกยริวแลข้ว นมั ที่นกห็ททาใหข้แทขนนมัรนรกรข้างวขางเปลขาไปดข้วย

2 เธสะโลนริกา 2:3-12 ใหข้รายละเอรียดถทึงการทรีที่ในชขวงยรุคเจห็ดปรี (ประมาณตอนกลางของยรุค
เจห็ดปรี) ปฏริปมักษตตขอพระครริสตตจะประกาศตขออริสราเอลและตขอชาวโลกวขามมันคพอพระครริสตตและอมัน
ทรีที่จรริงแลข้วกห็เปห็นพระเจข้าดข้วย มมันจะนมัที่งเปห็นพระเจข้าในพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขทึรนใหมขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม 
วริวรณต 13:14-15 กลขาวถทึงการทรีที่รซูปจทาลอง (รซูปเคารพ) ของสมัตวตรข้าย (ปฏริปมักษตตขอพระครริสตต) จะถซูก
ททาขทึรนและอาจถซูกตมัรงไวข้ในพระวริหารทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มดข้วย นรีที่นขาจะเปห็นสริที่งทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงวขาเปห็น
สริที่งทรีที่นขาสะอริดสะเอรียนซทึที่งกระททาใหข้เกริดการรกรข้างวขางเปลขาในสถานบรริสรุทธริธ



มธ 24:16-21 พระเยซซูทรงเตพอนโดยตรมัสเปห็นเชริงพยากรณตถทึงพวกยริวทรีที่จะกลมับใจเชพที่อใน
ชขวงยรุคเจห็ดปรีวขา "เวลลำนนันี้นใหผู้ผซผู้ทนริ่อยซต่ในแควผู้นยซเดนยหนนไปยนังภซเขลำทนันี้งหลลำย 17 ผซผู้ทนริ่อยซต่บนดลำดฟผู้ลำ
หลนังคลำบผู้ลำน อยต่ลำใหผู้ลงมลำเกป็บขผู้ลำวของใดๆออกจลำกบผู้ลำนของตน 18 ผซผู้ทนริ่อยซต่ตลำมทธต่งนลำ อยต่ลำใหผู้กลนับ
ไปเอลำเสสืนี้อผผู้ลำของตน 19 แตต่ในวนันเหลต่ลำนนันี้น วริบนัตริจะเกริดขถึนี้นแกต่หญริงทนริ่มนครรภศ์ หรสือหญริงทนริ่มนลซกอต่อน
กรินนมอยซต่ 20 จงอธริษฐลำนขอเพสืริ่อกลำรทนริ่ทต่ลำนตผู้องหนนนนันี้นจะไมต่ตกในฤดซหนลำวหรสือในวนันสะบลำโต 

21 ดผู้วยวต่ลำในครลำวนนันี้นจะเกริดควลำมทธกขศ์ลลลำบลำกใหญต่ยริริ่ง อยต่ลำงทนริ่ไมต่เคยมนตนันี้งแตต่เรริริ่มโลกมลำจนถถึงเวลลำ
นนนี้ และจะไมต่มนตต่อไปอนกเลย

นรีที่เทขากมับพระเยซซูทรงสขงคทาเตพอนลขวงหนข้าไปถทึงพวกยริวในอริสราเอลในวมันนมัรนวขา เมพที่อพวก
เขาเหห็นหมายสทาคมัญของการททาใหข้พระวริหารหลมังใหมขเสรียความศมักดริธ สริทธริธ  กห็ใหข้พวกเขาหนรีเขข้าภซูเขา
ไปเลย อมันทรีที่จรริงแลข้วพระองคตกห็ตรมัสวขา อยขาอข้อยอริที่งเพพที่อทรีที่จะเกห็บอะไรตริดตมัวไปดข้วย นรีที่สพที่อชมัดเจนวขา
พระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขทึรนใหมขจะอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลห็มในชขวงยรุคเจห็ดปรี เหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบรรยาย
ถทึงตรงนรีรอาจเกริดขทึรนในชขวงตอนกลางของยรุคเจห็ดปรีเมพที่อปฏริปมักษตตขอพระครริสตตจะหมักลข้างพมันธ
สมัญญาของมมันทรีที่ททากมับชนชาตริอริสราเอลและหมันมาเลขนงานพวกยริวทรีที่รอคอยพระเมสสริยาหตซทึที่งไดข้
หมันมาหาพระเยซซูครริสตตใหข้เปห็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของพวกเขา

นรีที่สพที่อดข้วยวขาในเวลานมัรน ความรรุนแรงของยรุคเจห็ดปรีจะตกบนชนชาตริอริสราเอลอยขางเตห็มทรีที่ 
ในตอนกลางของยรุคเจห็ดปรี ชาวโลกทรีที่เปห็นคนตขางชาตริจะไดข้รมับโทษเปห็นภมัยพริบมัตริและการพริพากษา
ตขางๆของชขวงเวลาอมันเลวรข้ายนรีร  ดซูเหมพอนวขาเพราะความโกรธของปฏริปมักษตตขอพระครริสตต ชนชาตริ
อริสราเอลจะตกเปห็นเปข้าหมายหลมักของความนขาสะพรทึงกลมัวของยรุคเจห็ดปรี เหห็นไดข้ชมัดวขาในชขวงเวลา
เดรียวกมันนรีร รมัสเซรียกห็จะรรุกรานอริสราเอลดข้วย โดยกขอใหข้เกริดสงครามครมัร งใหญขในแผขนดรินนมัรนเมพที่อพวก
รมัสเซรียและกองกทาลมังของปฏริปมักษตตขอพระครริสตตททาสงคราม ดซู เอเสเครียล 38-39

อยขางไรกห็ตาม ประเดห็นสทาคมัญกวขากห็คพอ คทาเตพอนถทึงพวกยริวทรีที่เชพที่อในวมันนมัรน ซทึที่งเหห็นไดข้ชมัดวขา
จะหมันมาหาพระคมัมภรีรตใหมขแลข้วเพพที่อเปห็นแหลขงทรีที่มาของความจรริงและการเปริดเผย พระเยซซูทรง
เตพอนวขาเมพที่อพวกเขาเหห็นพระวริหารทรีที่ถซูกสรข้างขทึรนใหมขถซูกททาใหข้เสรียความศมักดริธ สริทธริธ เหมพอนอยขางทรีที่
กลขาวไวข้ในคทาพยากรณตของดาเนรียล พวกเขากห็ตข้องหนรีเขข้าไปในภซูเขาทรีที่อยซู ขใกลข้เครียงทมันทรีเพพที่อหาทรีที่



หลบภมัย ความโหดรข้ายของวมันเหลขานมัรนจะไมขเหมพอนกมับทรีที่เคยเปห็นมาในประวมัตริศาสตรตมนรุษยต ชขวง
ครทึที่งหลมังของยรุคเจห็ดปรีจทึงถซูกเรรียกวขา ‘ความทรุกขตลทาบากใหญขยริที่ง’ เทขาทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับชนชาตริอริสราเอล

ชขวงเวลาแหขงความทรุกขตลทาบากใหญขยริที่งนรีร คพอ ระยะเวลาเจห็ดปรีทรีที่เรริที่มตมัรงแตขการรมับขทึรนไป
จนถทึงการเสดห็จกลมับมาของพระครริสตตดข้วยฤทธริธ เดชและสงขาราศรีเปห็นอมันมาก อยขางไรกห็ตาม ดาเนรีย
ลและยอหตน (ในวริวรณต) กห็กลขาวชมัดเจนวขายรุคเจห็ดปรีนมัรนแบขงออกเปห็นสองชขวงทรีที่แตขละชขวงประกอบ
ดข้วยระยะเวลาสามปรีครทึที่ง ครทึที่งแรกของยรุคเจห็ดปรี (คพอสามปรีครทึที่งแรก) จะเปห็นเวลาแหขงพระพริโรธ
ของพระเจข้าทรีที่ถซูกเทลงเหนพอชาวโลกทรีที่เปห็นคนตขางชาตริซทึที่งปฏริเสธพระครริสตต

อยขางไรกห็ตาม “ความทรุกขตลทาบากใหญขยริที่ง” ทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีรกห็หมายถทึงชขวงเวลาสามปรีครทึที่ง
หลมังซทึที่งจะพรุขงเปข้าไปทรีที่ชนชาตริอริสราเอลเปห็นหลมักในการตรีสอนพวกเขาเพพที่อใหข้มาถทึงการกลมับใจ
ใหมขและความเชพที่อในพระครริสตต ชขวงเวลาทรีที่วขานรีร กห็เปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อ เวลาทรุกขตใจของยาโคบ ดข้วย  ดซู
เยเรมรียต 30:7 ในชขวงเวลาสามปรีครทึที่งหลมังนรีร  ปฏริปมักษตตขอพระครริสตตจะเทความโกรธของมมันไปทรีที่
ชนชาตริอริสราเอลเปห็นหลมัก โดยลงเอยเปห็นการยาตราทมัพไปทรีที่อารมาเกดโดนซทึที่งทรีที่นมั ที่นทรุก
ประชาชาตริในโลกจะลงไปทรีที่อริสราเอลเพพที่อททาลายมมันครมัร งเดรียวจบ

มธ 24:22 นอกจากนรีร  พระเยซซูทรงเตพอนวขา และถผู้ลำมริไดผู้ทรงใหผู้วนันเหลต่ลำนนันี้นยต่นสนันี้นเขผู้ลำ 
จะไมต่มนเนสืนี้อหนนังใดๆรอดไดผู้เลย แตต่เพรลำะทรงเหป็นแกต่ผซผู้ทนริ่เลสือกสรรไวผู้ จถึงทรงใหผู้วนันเหลต่ลำนนันี้นยต่นสนันี้น
เขผู้ลำ ความรรุนแรงของการพริพากษาของพระเจข้าและความเกรรีร ยวกราดของพญามารจะรรุนแรงเสรีย
จนจะไมขมรีผซูข้ใดเอาชรีวริตรอดไดข้เลย อยขางไรกห็ตาม เพราะ “เหห็นแกขผซูข้ทรีที่เลพอกสรรไวข้” (ชนชาตริ
อริสราเอล) พระเจข้าจะทรงใหข้วมันเหลขานมัรนยขนสมัรนเขข้า เหห็นไดข้ชมัดจากหนมังสพอดาเนรียลและหนมังสพอ
วริวรณตวขาชขวงหลมังของยรุคเจห็ดปรีคพอ 1,260 วมันหรพอ 42 เดพอนพอดรี ซทึที่งทมัรงคซูขกห็คพอสามปรีครทึที่ง ดมังนมัรนการ
ใหข้เวลายขนสมัรนเขข้าทรีที่พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าถทึงนมัรนกห็ไมขใชขหมายถทึงจนานวนของวมัน แตขหมายถทึงความ
ยาวของวมันเหลขานมัรนมากกวขา

ในวริวรณต 8:12 มรีการพซูดถทึงชมัดเจนวขาในชขวงการพริพากษาของแตรคมันทรีที่สรีที่ ระยะเวลาของ
วมันเหลขานมัรนจะถซูกลดลงหนทึที่งในสามจนเหลพอสริบหกชมั ที่วโมงตขอวมัน บางทรีพระเจข้าอาจทรงเรขงใหข้
โลกหมรุนเรห็วขทึรนกห็ไดข้ คนทรีที่ชรินกมับวมันทรีที่มรียรีที่สริบสรีที่ชมั ที่วโมงมานานกห็จะหวาดหวมั ที่นเปห็นอมันมาก มมัทธริว 
24:22 กลขาวชมัดเจนวขาเปห็นเพราะพระเมตตาของพระเจข้าทรีที่มรีแกขชนชาตริอริสราเอล สริที่งนรีร จทึงจะเกริดขทึรน



มธ 24:23-26 พระเยซซูทรงเตพอนวขาในเวลานมัรน จะมรีพระครริสตตปลอมและผซูข้พยากรณตเทห็จ
คนอพที่นๆเกริดขทึรนดข้วยซทึที่งรวมถทึงผซูข้พยากรณตเทห็จชพที่อกระฉขอนผซูข้นมัรนทรีที่ถซูกพซูดถทึงในวริวรณต 13 ในเวลลำนนันี้น
ถผู้ลำผซผู้ใดจะบอกพวกทต่ลำนวต่ลำ `ดซเถริด พระครริสตศ์อยซต่ทนริ่นนริ่' หรสือ `อยซต่ทนริ่โนต่น' อยต่ลำไดผู้เชสืริ่อเลย 24 ดผู้วยวต่ลำจะ
มนพระครริสตศ์เทนยมเทป็จและผซผู้พยลำกรณศ์เทนยมเทป็จเกริดขถึนี้นหลลำยคน และจะทลลำหมลำยสลลำคนัญอนันใหญต่
และกลำรมหนัศจรรยศ์ ถผู้ลำเปป็นไปไดผู้จะลต่อลวงแมผู้ผซผู้ทนริ่ทรงเลสือกสรรใหผู้หลง 25 ดซเถริด เรลำไดผู้บอกทต่ลำน
ทนันี้งหลลำยไวผู้กต่อนแลผู้ว ในหมซูขพวกยริวทรีที่เนข้นขข้อเชพที่อเดริมมากกวขาจนถทึงทรุกวมันนรีร  พวกเขากห็สนใจเรพที่อง
การปรากฏตมัวของพระเมสสริยาหตของยริว แมข้กระทมั ที่งในทรุกวมันนรีร  พวกยริวทรีที่เนข้นขข้อเชพที่อเดริมแบบสรุด
โตขงบางครมัร งกห็เชพที่อวขารมับบรีสมมัยใหมขบางคนคพอพระเมสสริยาหตดข้วยซทรา

ในชขวงยรุคเจห็ดปรี ปฏริปมักษตตขอพระครริสตตผซูข้นมัรนจะขทึรนเรพองอทานาจพรข้อมกมับมพอขวาของมมันคพอ 
ผซูข้พยากรณตเทห็จ ผซูข้ซทึที่งจะเสนอตมัวแกขชนชาตริอริสราเอลวขาเปห็นพระเมสสริยาหตของพวกเขาจรริงๆดข้วย 
นอกจากนรีร  โดยเฉพาะอยขางยริที่ง ผซูข้พยากรณตเทห็จทรีที่ถซูกบรรยายถทึงในวริวรณต 13 กห็จะสามารถการ
อมัศจรรยตและหมายสทาคมัญตขางๆไดข้ดข้วย ดซู วริวรณต 13:13-15 พระเยซซูทรงเตพอนวขาสองคนนรีรจะ
สามารถหลอกลวงแมข้แตขประชากรของพระเจข้าไดข้ดข้วยในตอนนมัรน ดซู 2 เธสะโลนริกา 2:9-11 ผถูม้ททที่
เลชอกสรรไวม้ทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร ยขอมหมายถทึงพวกยริว และอาจหมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้กลมับใจรมับ
เชพที่อพระครริสตตในวมันนมัรนดข้วย

สรุดทข้ายพระเยซซูทรงเตพอนวขา 26 เหตธฉะนนันี้น ถผู้ลำใครจะบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ `ดซเถริด ทต่ลำนผซผู้
นนันี้นอยซต่ในถริริ่นทธรกนันดลำร' กป็จงอยต่ลำออกไป หรสือจะวต่ลำ `ดซเถริด อยซต่ทนริ่หผู้องลนับ' กป็จงอยต่ลำเชสืริ่อ เมพที่อพวกผซูข้
พยากรณตเทห็จเหลขานรีร จะอข้างในวมันนมัรนวขาพระเมสสริยาหตอยซูขในทะเลทรายหรพอในทรีที่ลมับสมักแหขง พระ
เยซซูกห็ทรงเตพอนพวกผซูข้เชพที่อยริวลขวงหนข้าวขาอยขาไปหลงเชพที่อเขาเลย ในยขอหนข้าตขอๆไป พระองคตตรมัส
ชมัดเจนวขาพระเมสสริยาหตจะเสดห็จกลมับมาจากฟข้าสวรรคตและนมัยนตตาทรุกดวงจะเหห็นพระองคต (วริวรณต 
1:7)

มธ 24:27 พระเยซซูจทึงทรงบรรยายลมักษณะเฉพาะของการเสดห็จมาของพระองคต ดผู้วย
วต่ลำฟผู้ลำแลบมลำจลำกทริศตะวนันออกสต่องไปจนถถึงทริศตะวนันตกฉนันใด กลำรเสดป็จมลำของบธตรมนธษยศ์กป็จะ
เปป็นฉนันนนันี้น คทากรรีกทรีที่แปลวขา กลำรเสดป็จมลำ คพอ พารออถูซทอา มมันมรีความหมายวขา ผซูข้หนทึที่งซทึที่ง ‘ปรากฏ



ตมัว’ หรพอ ‘มาถทึง’ พระเยซซูตรมัสวขาการปรากฏของพระองคตในวมันนมัรนจะเปห็นเหมพอนฟข้าแลบใน
ทข้องฟข้า นมัที่นคพอ ไมขมรีใครประกาศลขวงหนข้า เปห็นมาจากสวรรคต เกริดฉมับพลมัน สวขางไสว นขายทาเกรง 
และเปรีที่ยมดข้วยพลมังใหญขยริที่ง

มธ 24:28 พระองคตตรมัสตขอไปวขา ดผู้วยวต่ลำซลำกศพอยซต่ทนริ่ไหน ฝซงนกอรินทรนกป็จะตอมกนัน
อยซต่ทนริ่นนัริ่น คทาพซูดนรีรอาจฟมังดซูแปลก แตขมมันกห็บอกอยขางเฉพาะเจาะจงวขาการเสดห็จกลมับมาของพระ
ครริสตตดข้วยฤทธริธ เดชและสงขาราศรีเปห็นอมันมากนมัรนแตกตขางจากการเสดห็จมารมับผซูข้เชพที่อขทึรนไป เมพที่อการ
สงครามทรีที่อารมาเกดโดนใกลข้สริรนสรุดลงเมพที่อพระครริสตตทรงปรากฏตมัว จะมรีการเขขนฆขากองกทาลมัง
ของปฏริปมักษตตขอพระครริสตตในตทาบลเมกริดโดในประเทศอริสราเอล พระเจข้าทรงเรรียกพวกนกทรีที่กริน
ซากศพมาจากสรุดปลายแผขนดรินโลกเพพที่อมาจมัดการเกห็บกวาดซากศพคนทรีที่ตายเกลพที่อน ดซู วริวรณต 
16:14, วริวรณต 14:14-20, วริวรณต 19:17-21 และลซูกา 17:37

แทบไมขตข้องสงสมัยเลยวขาสริที่งทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงตรงนรีร เกรีที่ยวขข้องกมับการสซูข้รบทรีที่อารมาเกดโดน
และการเกห็บกวาดทรีที่ตามมาหลมังจากนมัรน จะมรีคนตายเกลพที่อนจรริงๆ คทาทรีที่แปลวขา ฝซงนกอรินทรน (อาเอะ
ทอส) ถทึงแมข้ปกตริแลข้วแปลวขา ‘นกอรินทรรี’ แตขมมันกห็อาจหมายถทึงพวกนกแรข้งดข้วย นกอรินทรรีสขวน
ใหญขไมขใชขนกทรีที่กรินซากศพ อยขางไรกห็ตาม เวลาบรินนกอรินทรรีก มับนกแรข้งกห็มรีลมักษณะภายนอกทรีที่
คลข้ายกมัน อรีกทรรศนะหนทึที่งกห็เชพที่อวขา นกอรินทรรีทรีที่วขานรีรหมายถทึงกองทมัพของพวกโรมซทึที่งมรีสมัญลมักษณต
เปห็นรซูปนกอรินทรรี อยขางไรกห็ตาม การถพอตามทรรศนะดมังกลขาวกห็เปห็นการตรีความนอกบรริบทของคทา
เทศนาบนภซูเขามะกอกเทศ

มธ 24:29 คทาถามหนทึที่งทรีที่พวกสาวกถามพระเยซซูกห็คพอวขา “สริที่งไรเปห็นหมายสทาคมัญวขา
พระองคตจะเสดห็จมา” พระเยซซูจทึงตรมัสถทึงเวลาทรีที่เฉพาะเจาะจงทรีที่เหตรุการณตเหลขานรีร จะเกริดขทึรน แตต่พอ
สรินี้นควลำมทธกขศ์ลลลำบลำกแหต่งวนันเหลต่ลำนนันี้นแลผู้ว `ดวงอลำทริตยศ์จะมสืดไปและดวงจนันทรศ์จะไมต่สต่องแสง 
ดวงดลำวทนันี้งปวงจะตกจลำกฟผู้ลำ และบรรดลำสริริ่งทนริ่มนอลลำนลำจในทผู้องฟผู้ลำจะสะเทสือนสะทผู้ลำนไป'

ในตอนทข้ายของยรุคเจห็ดปรี เหตรุการณตทรีที่กขอใหข้เกริดการเปลรีที่ยนแปลงครมัร งใหญขจะเกริดขทึรนในฟข้า
สวรรคต ดซู อริสยาหต 24:19, 23 เมพที่อเปรรียบเทรียบมมัทธริว 24:29 กมับอริสยาหต 24:19, 23 เราอาจสรรุปไดข้วขา
แผขนดรินโลกกห็อาจถซูกเคลพที่อนออกจากวงโคจรของมมันรอบดวงอาทริตยต อมันกขอใหข้เกริดการ



เปลรีที่ยนแปลงขนานใหญขตขอสริที่งทรีที่มนรุษยตครุข้นเคยวขาเปห็นกลางวมัน กลางคพน และเวลา นอกจากหมาย
สทาคมัญใดกห็ตามทรีที่เหตรุการณตเหลขานรีร จะสพที่อออกมา พระเจข้าจะทรงสทาแดงฤทธริธ เดชของพระองคตจน
ททาใหข้ชาวโลกทรีที่ปฏริเสธพระเจข้าและมรีใจดพรอดทึงตข้องถทึงกมับหวาดกลมัวแนขนอน เราควรหมายเหตรุไวข้
วขาเหตรุการณตทรีที่คลข้ายๆกมันกห็ถซูกพซูดถทึงในวริวรณต 6:12-17 อยขางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชมัดวขาเหตรุการณตดมัง
กลขาวจะเกริดขทึรนในตอนกลางของยรุคเจห็ดปรี แตขตรงนรีรมมันเกริดขทึรนในตอนปลายของยรุคเจห็ดปรีอยขางเหห็น
ไดข้ชมัด

ดมังนมัรน เมพที่อถทึงตอนปลายของยรุคเจห็ดปรี เหตรุการณตรรุนแรงตขางๆในฟข้าสวรรคตจะรวมถทึง (1) 
การทรีที่ดวงอาทริตยตมพดไป เหห็นไดข้ชมัดวขาเหตรุการณตนรีร จะเกริดขทึรนเพรียงชขวงเวลาสมัรนๆเพราะวขาชรีวริตกห็
ดทาเนรินตขอไปหลมังจากนมัรน นรีที่ดซูเหมพอนจะสอดคลข้องกมับการพริพากษาของขมันใบทรีที่หข้าตามทรีที่มรีบมันททึก
ไวข้ในวริวรณต 16:10 ซทึที่งมรีขทึรนใกลข้สริรนยรุคเจห็ดปรี (2) ดวงจมันทรตเองกห็จะถซูกททาใหข้มพดไปเชขนกมัน มมัน
สะทข้อนแสงจากดวงอาทริตยต ดมังนมัรน ตามหลมักเหตรุผลแลข้วมมันกห็จะไมขสของสวขางเชขนกมัน (3) ดวงดาว
ตขางๆทรีที่ตกจากฟข้าอาจหมายถทึงฝนดาวตกหรพอการทรีที่โลกถซูกอรุกกาบาตพรุ ขงชนกห็ไดข้ นรีที่ดซูเหมพอนจะ
สอดคลข้องกมับการพริพากษาของเสรียงแตรทมัรงเจห็ดในวริวรณต 9 บรรดาสริที่งทรีที่มรีอทานาจในทข้องฟข้าซทึที่ง
มนรุษยตไมขเหห็นคขาจะสะเทพอนสะทข้านจรริงๆ

มธ 24:30 เมสืริ่อนนันี้นหมลำยสลลำคนัญแหต่งบธตรมนธษยศ์จะปรลำกฏขถึนี้นในทผู้องฟผู้ลำ `มนธษยศ์ทธก
ตระกซลทนัริ่วโลกจะไวผู้ทธกขศ์' แลผู้วเขลำจะเหป็น `บธตรมนธษยศ์เสดป็จมลำบนเมฆในทผู้องฟผู้ลำ' พรผู้อมดผู้วย
ฤทธลำนธภลำพและสงต่ลำรลำศนเปป็นอนันมลำก คทาทรีที่แปลวขา หมลำยสลลำคนัญ (เซเมะอทออน) กห็อาจแปลไดข้ดข้วยวขา
‘สริที่งมหมัศจรรยต’ หรพอ ‘การอมัศจรรยต’ ความยริที่งใหญขของพระเยซซูครริสตตผซูข้ทรงปรากฏกายในทข้องฟข้า
เพพที่อใหข้คนทมัรงปวงไดข้เหห็นนมัรนยขอมเปห็นหมายสทาคมัญอมันเปรีที่ยมดข้วยฤทธานรุภาพสทาหรมับชาวโลกทรีที่ไมข
เชพที่ออยขางแนขนอน นอกจากนรีร  นมัยนตตาทรุกดวงจะเหห็นพระองคตเมพที่อพระองคตเสดห็จมาในหมซูขเมฆดข้วย
ฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปห็นอมันมาก ดซูวริวรณต 1:7

คทาทรีที่แปลวขา ตระกซล (ฟถูเล) มรีความหมายไดข้ดข้วยวขา ‘บรรดาประชาชาตริ’ ซทึที่งนขาจะเปห็นความ
หมายตรงนรีร  เมพที่อพระองคตผซูข้ทรีที่พวกเขาปฏริเสธไดข้ทรงสทาแดงฤทธริธ เดชของพระองคตอยขางชมัดเจน โดย
ทรงมรีชมัยตขอบรรดากองทมัพทรีที่มารวมตมัวกมันทรีที่อารมาเกดโดน บรรดาชาวโลกกห็จะรทที่าไหข้ดข้วยความ
เกรงกลมัวพระองคตอยขางเหห็นไดข้ชมัด นรีที่อาจสพที่อถทึงการกลมับใจใหมขดข้วย อยขางไรกห็ตาม ขนาดในชขวง



ทข้ายๆของยรุคเจห็ดปรีตามทรีที่วริวรณต 16:11 (การพริพากษาของขมันใบทรีที่หข้า) ไดข้เปริดเผยไวข้ บรรดาชาว
โลกในตอนนมัรนกห็ยมังไมขยอมกลมับใจใหมขอยซูขดรี คทาทรีที่แปลวขา สงต่ลำรลำศน (ดอซา) มรีความหมายตรงตมัววขา 
แสงทรีที่สวขางจข้าจนแสบตา ดซู วริวรณต 19:11 ดข้วย เมพที่อพระเยซซูครริสตตทรงปรากฏกายดข้วยฤทธานรุภาพ
และสงขาราศรีเปห็นอมันมาก นมัยนตตาทรุกดวงบนแผขนดรินโลกกห็จะเหห็นพระองคต ในวมันนมัรนมนรุษยตชาตริทมัรง
ปวงจะไดข้เรรียนรซูข้การยทาเกรงองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าในทมันทรี อยขางไรกห็ตาม สทาหรมับคนสขวนใหญข มมันกห็
จะสายเกรินไปแลข้ว

ดมังนมัรน การเสดห็จกลมับมายมังแผขนดรินโลกจรริงๆของพระเยซซูครริสตตจทึงถซูกบรรยายวขาเปห็น 
“ดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปห็นอมันมาก” นรีที่ตขางจากการเสดห็จมาเพพที่อรมับผซูข้เชพที่อขทึรนไป ซทึที่งเกริดขทึรน
เจห็ดปรีกขอนหนข้านมัรน ซทึที่งเปห็นตอนทรีที่พระองคตแคขเสดห็จมาในหมซูขเมฆเพพที่อรมับครริสตจมักรขทึรนไปจากแผขน
ดรินโลกเทขานมัรน การเสดห็จกลมับมาของพระองคตตรงนรีรกห็เพพที่อทรีที่จะมาอยซูขตขอและสถาปนาอาณาจมักร
ของพระองคตขทึรนบนแผขนดรินโลก

มธ 24:31 พระองคศ์จะทรงใชผู้เหลต่ลำทซตสวรรคศ์ของพระองคศ์มลำดผู้วยเสนยงแตรอนันดนังยริริ่ง
นนัก ใหผู้รวบรวมคนทนันี้งปวงทนริ่พระองคศ์ทรงเลสือกสรรไวผู้แลผู้วจลำกลมทนันี้งสนริ่ทริศนนันี้น ตนันี้งแตต่ทนริ่สธดฟผู้ลำขผู้ลำงนนนี้
จนถถึงทนริ่สธดฟผู้ลำขผู้ลำงโนผู้น เราควรหมายเหตรุไวข้วขาเหตรุการณตเหลขานรีร จะเกริดขทึรนในตอนใกลข้สริรนยรุคเจห็ดปรี 
หรพอหลมังสริรนยรุคเจห็ดปรีไมขนาน นอกจากนรีร  คทาวขาผซูข้ ททที่ทรงเลชอกสรรไวม้ ในพระคมัมภรีรต โดยเฉพาะทรีที่พบ
ในหนมังสพอมมัทธริว ปกตริแลข้วกห็หมายถทึงชนชาตริอริสราเอล ในตอนนมัรน ขณะนรีร  และแมข้แตขในสมมัยของ
พระเยซซู พวกยริวกห็ถซูกกระจมัดกระจายไปยมังลมทมัรงสรีที่ทริศของแผขนดรินโลกจรริงๆ ถทึงแมข้วขามรีการกลมับ
มารวมตมัวกมันของชนชาตริอริสราเอลในแผขนดรินนมัรนอยซูขบข้างแมข้ในคนชมั ที่วอายรุนรีร  แตขพวกยริวทรีที่กลมับมา
รวมตมัวกมันในตอนนรีรกห็ยมังมรีใจไมขเชพที่ออยซูขดรี แตขในตอนนมัรนพวกเขาจะถซูกรวบรวมใหข้มาอยซูขดข้วยกมัน
ทมัรงหมดและมรีใจเชพที่อดข้วย พวกยริวจะถซูกรวบรวมใหข้มาอยซู ขดข้วยกมันในแผขนดรินของตนโดยสมบซูรณตกห็
ตขอเมพที่อหลมังจากทรีที่พระครริสตตเสดห็จกลมับมาแลข้วเทขานมัรน เมพที่อถทึงตอนนมัรน พวกเขากห็จะมาหาพระเมสสริ
ยาหตของตนดข้วยใจเชพที่อ

บางคนพยายามทรีที่จะเอาทรรศนะเรพที่องการรมับขทึรนหลมังยรุคเจห็ดปรีเขข้ามาใชข้ก มับขข้อพระคมัมภรีรตนรีร  
อยขางไรกห็ตาม บรริบทของบทนรีรกห็มรีเนพรอหาเกรีที่ยวกมับชนชาตริอริสราเอลในยรุคเจห็ดปรีอยขางชมัดเจน 
นอกจากนรีร  ในการรมับขทึรนนมัรน พระเยซซูครริสตตจะทรงเปห็นผซูข้รมับครริสตจมักรขทึรนไปยมังสวรรคตตามทรีที่มรี



กลขาวไวข้ใน 1 เธสะโลนริกา 4:13-17 นอกจากนรีร  ทรรศนะทรีที่เชพที่อเรพที่องการรมับขทึรนหลมังยรุคเจห็ดปรีกห็ฟมังดซู
ไมขเขข้าทขาดข้วย บรริบทตรงนรีรบขงบอกชมัดเจนวขา พระเจข้าจะทรงใชข้พวกทซูตสวรรคตใหข้ชขวยพวกยริวทรีที่
กระจมัดกระจายไปทมั ที่วโลกใหข้กลมับมายมังแผขนดรินอริสราเอลในตอนทรีที่พระครริสตตเสดห็จกลมับมา

มธ 24:32-34 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราทรงขข้ามไปตอบคทาถามทรีที่สามทรีที่พวกสาวกถาม 
นมัที่นคพอ สริที่งไรเปห็นหมายสทาคมัญทรีที่แสดงถทึงวาระสรุดทข้ายของโลกนรีร  เพพที่อตอบคทาถามนรีร  พระเยซซูทรง
เลขาคทาอรุปมาสมัรนๆเรพที่องหนทึที่ง บนัดนนนี้ จงเรนยนคลลำอธปมลำเรสืริ่องตผู้นมะเดสืริ่อ เมสืริ่อกริริ่งกผู้ลำนยนังอต่อนและแตกใบ
แลผู้ว ทต่ลำนกป็รซผู้วต่ลำฤด ซรผู้อนใกลผู้จะถถึงแลผู้ว 33 เชต่นนนันี้นแหละ เมสืริ่อทต่ลำนทนันี้งหลลำยเหป็นสริริ่งทนันี้งปวงนนนี้ กป็ใหผู้รซผู้วต่ลำ
เหตธกลำรณศ์นนันี้นมลำใกลผู้จะถถึงประตซแลผู้ว 34 เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ คนชนัริ่วอลำยธนนนี้จะไมต่
ลต่วงลนับไปจนกวต่ลำสริริ่งทนันี้งปวงนนนี้จะสลลำเรป็จ พระเยซซูทรงเรริที่มตรมัสอยขางเฉพาะเจาะจงวขาเหตรุการณตเหลขา
นรีร จะเกริดขทึรนเมพที่อไร เบาะแสแรกของพระองคตถซูกพบตรงนรีร  พระองคตทรงใชข้ภาพเปรรียบของตข้น
มะเดพที่อในฤดซูใบไมข้ผลริ เมพที่อตข้นมะเดพที่อเรริที่มมรีใบ คนกห็รซูข้กมันโดยทมั ที่วไปวขาฤดซูรข้อนนมัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว 
พระเยซซูตรมัสวขา เมพที่อพวกเขาเหห็นเหตรุการณตเหลขานรีรซทึที่งไดข้ถซูกบรรยายไวข้ลขวงหนข้าแลข้ว (ในขข้อ 27 ถทึง 
31) อาณาจมักรทรีที่ทรงสมัญญาไวข้มานานกห็เขข้ามาใกลข้แลข้ว

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาคทาทรีที่แปลวขา เหตคุการณตนมันี้น ในขข้อ 33 สามารถแปลไดข้ดข้วยวขา 
‘พระองคต’ ในกรณรีดมังกลขาว มมันกห็จะสพที่อถทึงการเสดห็จกลมับมาของพระเมสสริยาหต ไมขวขาจะในกรณรีใด
การเสดห็จกลมับมาของพระมหากษมัตรริยตและอาณาจมักรของพระองคตจะเกริดขทึรนหลมังจากเหตรุการณต
เหลขานมัรนทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ในบรริบทกขอนหนข้าแลข้ว คนชมั ที่วอายรุนมัรนทรีที่เหห็นเหตรุการณตเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ถซูก
บรรยายไวข้กขอนแลข้วกห็จะเหห็นสริที่งทมันี้งปวงสทาเรห็จ นมัที่นคพอ พวกเขาจะเหห็นการเรริที่มตข้นของอาณาจมักรนมัรน

มธ 24:35 ถทึงแมข้สริที่งทรงสรข้างจะลขวงไปสมักวมันหนทึที่ง แตขพระวจนะของพระเจข้านมัรนกห็
ดทารงอยซูขชมั ที่วนริรมันดรต พระเยซซูตรมัสวขา ฟผู้ลำและดรินจะลต่วงไป แตต่คลลำของเรลำจะสซญหลำยไปหลำมริไดผู้เลย 
นอกจากนรีร  นรีที่ยมังสพที่อชมัดเจนตรงนรีรถทึงการเกห็บรมักษาไวข้ของพระคมัมภรีรตดข้วย ใหข้เราสมังเกตวขาพระเยซซู
ทรงใชข้คทาวขา คนา ในรซูปพหซูพจนต (words) นรีที่ไมขเพรียงสพที่อถทึงเรพที่องการดลใจของพระคมัมภรีรตในดข้าน
ถข้อยคทาเทขานมัรน แตขยมังสพที่อถทึงทรุกถข้อยคทาของพระคมัมภรีรตดข้วยทรีที่ไดข้รมับการดลใจ การดลใจและการเกห็บ
รมักษาไวข้ของพระคมัมภรีรตนมัรนกรินความไปไกลกวขาความคริดของพระคมัมภรีรต แตขรวมถทึงบรรดาถม้อยคนา



ของพระคมัมภรีรตดข้วย ดมังนมัรนถข้อยคทาตขางๆของพระคมัมภรีรตจทึงไมขเพรียงไดข้รมับการดลใจเทขานมัรนแตขยมังถซูก
เกห็บรมักษาไวข้ดข้วย พระวจนะและถข้อยคทาตขางๆของพระเจข้านมัรนดทารงอยซูขชมั ที่วนริรมันดรต และจะไมขมรีวมัน
เสพที่อมสซูญเลย (บางคนจะอข้างวขาขข้อนรีร ไมขเกรีที่ยวขข้องกมับการทรีที่ถข้อยคทาของพระคมัมภรีรตถซูกเกห็บรมักษาไวข้ 
และอข้างวขาขข้อนรีรแคขสมัญญาวขาเหตรุการณตตขางๆทรีที่พระองคตตรมัสลขวงหนข้าไวข้นมัรนจะสทาเรห็จ อยขางไรกห็ตาม
พระเยซซูตรมัสชมัดเจนวขา บรรดาถม้อยคนาของพระองคตนมัรนจะไมขสซูญหายไปเลย แนขนอนทรีที่เหตรุการณต
ตขางๆทรีที่พระองคตตรมัสลขวงหนข้าไวข้นมัรนจะเกริดขทึรน แตขบรรดาถม้อยคนาของพระเจข้ากห็จะถซูกเกห็บรมักษาไวข้
เชขนกมัน)

เมพที่อดซูจากบรริบทแลข้ว ความหมายรวมๆกห็คพอวขา พระวจนะของพระเจข้านมัรนจะไมขเสพที่อมสซูญ
เลย และดทารงอยซูขถาวรยริที่งกวขาสริที่งทรงสรข้างทรีที่เราใชข้มมันอยขางไมขรซูข้ครุณคขา เราไมขแนขใจวขาองคตพระผซูข้เปห็น
เจข้าของเราจะเสดห็จมาเวลาใด แตขพระวจนะของพระเจข้าเปห็นสริที่งทรีที่เราแนขใจไดข้  มมันชมัดเจนและดทารง
อยซูขชมั ที่วนริรมันดรต

มธ 24:36 มนรุษยตเราไมขอาจทราบไดข้เลยวขาพระครริสตตจะเสดห็จกลมับมาเวลาใด ไมขเพรียง
ในการเสดห็จมาเพพที่อรมับครริสตจมักรขทึรนเทขานมัรน แตขรวมถทึงการเสดห็จมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงขาราศรี
เปห็นอมันมากดข้วย แตต่วนันนนันี้น โมงนนันี้น ไมต่มนใครรซผู้ ถถึงบรรดลำทซตสวรรคศ์ในสวรรคศ์กป็ไมต่รซผู้ รซผู้แตต่พระบริดลำ
ของเรลำองคศ์เดนยว จงระวมังพวกคนกทาหนดวมันใหข้ดรี ในสขวนของการรมับขทึรน เราไมขรซูข้เลยวขามมันจะเปห็น
ชขวงเวลาใด อยขางไรกห็ตาม ในสขวนของการเสดห็จกลมับมาของพระองคตดข้วยฤทธานรุภาพและสงขา
ราศรีเปห็นอมันมากนมัรน บางคนในวมันนมัรนอาจนมับเวลาไปอรีกเจห็ดปรีนมับตมัรงแตขการรมับขทึรนกห็ไดข้ อยขางไร
กห็ตาม พระเยซซูกห็ตรมัสชมัดเจน ไมขมรีผซูข้ใดรซูข้วมันนมันี้นหรพอโมงนมันี้นทรีที่พระเยซซูจะเสดห็จกลมับมา พระคมัมภรีรต
บอกชมัดเจนวขายรุคแหขงความทรุกขตลทาบากใหญขยริที่งจะกรินเวลาเจห็ดปรีพอดรี อยขางไรกห็ตาม อาจมรีชขวงเวลา
เผพที่ออยซูขบข้างระหวขางการรมับขทึรนและการเรริที่มตข้นจรริงๆของยรุคเจห็ดปรี อมันททาใหข้มนรุษยตไมขทราบชมัดเจน
ไดข้ถทึงเวลาทรีที่แนขนอนทรีที่พระองคตจะเสดห็จกลมับมาดข้วยฤทธานรุภาพ

มธ 24:37-39 กระนมัรน จะมรีหมายสทาคมัญทรีที่ชมัดเจนหลายประการเกรีที่ยวกมับการเสดห็จมาของ
พระองคต หมายสทาคมัญประการหนทึที่งกห็คพอวขา ชรีวริตและวมัฒนธรรมมนรุษยตจะเปห็นเหมพอนกมับในสมมัย
ของโนอาหต ดผู้วยสมนัยของโนอลำหศ์เปป็นอยต่ลำงไร เมสืริ่อบธตรมนธษยศ์เสดป็จมลำกป็จะเปป็นอยต่ลำงนนันี้นดผู้วย 



38 เพรลำะวต่ลำเมสืริ่อกต่อนวนันนลนี้ลำทต่วมนนันี้น คนทนันี้งหลลำยไดผู้กรินและดสืริ่มกนัน ทลลำกลำรสมรสและยกใหผู้เปป็นสลำมน
ภรรยลำกนัน จนถถึงวนันทนริ่โนอลำหศ์เขผู้ลำในนลำวลำ 39 และนลนี้ลำทต่วมไดผู้มลำกวลำดเอลำพวกเขลำไปสรินี้น โดยไมต่ทนัน
รซผู้ตนัวฉนันใด เมสืริ่อบ ธตรมนธษยศ์เสดป็จมลำกป็จะเปป็นฉนันนนันี้นดผู้วย ดซู ปฐมกาล 6:5-6, 11-12

นรีที่สพที่อความหมายสทาคมัญสองประการ (1) ในสมมัยของโนอาหตผซูข้คนนมัรนลข้วนชมั ที่วรข้าย และ (2) 
ผซูข้คนดทาเนรินชรีวริตตขอไปตามปกตริโดยไมขสนใจพระพริโรธของพระเจข้าทรีที่จะมา ในเวลาทรีที่พระครริสตต
จะเสดห็จกลมับมากห็จะเปห็นแบบเดรียวกมัน คนในโลกสขวนใหญขไมขสนใจคทาเตพอนของโนอาหตในสมมัย
นมัรน ผซูข้คนในยรุคเจห็ดปรีกห็จะไมขสนใจเชขนกมันวขาการพริพากษาทรีที่เกริดขทึรนนมัรนมรีทรีที่มาจากไหน

มธ 24:40-41 เมสืริ่อนนันี้นสองคนจะอยซต่ทนริ่ทธต่งนลำ จะทรงรนับคนหนถึริ่ง ทรงละคนหนถึริ่ง 41 หญริง
สองคนโมต่แปผู้งอยซต่ทนริ่โรงโมต่ จะทรงรนับคนหนถึริ่ง ทรงละคนหนถึริ่ง คทาบรรยายนรีรมมักถซูกนทามาใชข้กมับการ
รมับขทึรนอยขางผริดๆอยซูขบขอยๆ อยขางไรกห็ตาม บรริบทกห็บขงบอกชมัดเจนวขานรีที่เปห็นการปรากฏครมัร งสรุดทข้าย
ของพระครริสตต นขาสนใจตรงทรีที่วขาในลซูกา 17:30-33 องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรากห็ตรมัสเชขนนรีร เหมพอน
กมัน ในขข้อนมัรนบรริบทกห็คพอ การสซูข้รบทรีที่อารมาเกดโดนซทึที่งเกริดขทึรนกขอนการเสดห็จมาของพระครริสตตดข้วย
ฤทธานรุภาพและสงขาราศรีเปห็นอมันมากเพรียงไมขนาน ความหมายตรงนรีรอาจเปห็นไดข้วขาในชขวงเวลาทรีที่
เกริดวริกฤตริครมัร งใหญข ผซูข้คนมมักถซูกจมับตมัวไปและอาจโดนฆขาตายเพราะความรรุนแรงของการสซูข้รบ ลซูกา 
17 ดซูเหมพอนจะบขงบอกเชขนนมัรน ความหมายตรงนรีร จทึงนทาไปสซูขคทาเตพอนสตริของพระเยซซูทรีที่ตามมา

มธ 24:42-44 เหตธฉะนนันี้นจงเฝผู้ลำระวนังอยซต่ เพรลำะทต่ลำนไมต่รซผู้วต่ลำองคศ์พระผ ซผู้เปป็นเจผู้ลำของทต่ลำนจะ
เสดป็จมลำเวลลำใด 43 จงจลลำไวผู้อยต่ลำงนนนี้เถริดวต่ลำ ถผู้ลำเจผู้ลำของบผู้ลำนลต่วงรซผู้ไดผู้วต่ลำขโมยจะมลำยลำมใด เขลำกป็จะเฝผู้ลำ
ระวนัง และไมต่ยอมใหผู้ทะลวงเรสือนของเขลำไดผู้ 44 เหตธฉะนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงเตรนยมพรผู้อมไวผู้เชต่น
กนัน เพรลำะในโมงทนริ่ทต่ลำนไมต่คริดไมต่ฝนันนนันี้นบธตรมนธษยศ์จะเสดป็จมลำ

คทากทาชมับสทาหรมับพวกยริวทรีที่กลมับใจเชพที่อในวมันนมัรนกห็คพอ จงเฝข้าระวมังและพรข้อมสทาหรมับการ
เสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของพวกเขา สทาหรมับพวกเราในครริสตจมักรทรุกวมันนรีรทรีที่รอคอย
การรมับขทึรน คทาก ทาชมับนรีรกห็ใชข้ไดข้เชขนกมัน ภาพประกอบเรพที่องเจข้าของบข้านทรีที่ตพที่นตมัวระวมังขโมยขทึรนบข้านกห็
เกรีที่ยวขข้องกมับการเฝข้าระวมังเหมพอนเดริม การเสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าไมขควรถซูกตรีความวขา
เปห็นการกระททาทรีที่ชมั ที่วรข้ายสทาหรมับคนเหลขานมัรนทรีที่รอคอยพระองคตแตขอยขางใด อยขางไรกห็ตามการเสดห็จ



กลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราถซูกเปรรียบวขาเปห็นเหมพอนกมับลมักษณะทรีที่ลมับๆลขอๆของขโมยใน
ยามกลางคพนอยซูขหลายแหขง ดซู 1 เธสะโลนริกา 5:2, วริวรณต 3:3 และ วริวรณต 16:15

มธ 24:45-51 พระเยซซูตรมัสถทึงสริที่งทรีที่พระองคตจะขยายความชมัดเจนมากขทึรนในบททรีที่ 25 คน
เหลขานมัรนทรีที่ปรนนริบมัตริพระองคตอยขางสมัตยตซพที่อ โดยรอคอยการเสดห็จกลมับมาของพระองคต จะไดข้รมับ
บทาเหนห็จเปห็นตทาแหนขงและยศถาบรรดาศมักดริธ ในอาณาจมักรทรีที่จะมาของพระองคต และในทางกลมับกมัน
คนเหลขานมัรนทรีที่ไมขแยแสการเสดห็จกลมับมาอมันใกลข้จะเกริดขทึรนของพระองคต และดทาเนรินชรีวริตเสเพล 
พระองคตกห็จะทรงจมัดการพวกเขาในยามทรีที่พระองคตเสดห็จกลมับมา หากคนๆนมัรนรอดแลข้วจรริงๆ เขากห็
จะไมขไดข้รมับบทาเหนห็จอมันใดเลยในวมันนมัรน

 ใครเปป็นผซผู้รนับใชผู้สนัตยศ์ซสืริ่อและฉลลำด ทนริ่นลำยไดผู้ตนันี้งไวผู้เหนสือพวกผซผู้รนับใชผู้สลลำหรนับแจกอลำหลำรตลำม
เวลลำ 46 เมสืริ่อนลำยมลำพบเขลำกระทลลำอยซต่อยต่ลำงนนันี้น ผซผู้รนับใชผู้ผซผู้นนันี้นกป็จะเปป็นสธข 47 เรลำบอกควลำมจรริงแกต่
ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ นลำยจะตนันี้งเขลำไวผู้ใหผู้ดซแลบรรดลำขผู้ลำวของของทต่ลำนทธกอยต่ลำง 48 แตต่ถผู้ลำผซผู้รนับใชผู้ชนัริ่วนนันี้น
จะคริดในใจวต่ลำ `นลำยของขผู้ลำคงมลำชผู้ลำ' 49 แลผู้วจะตนันี้งตผู้นโบยตนเพสืริ่อนผซผู้รนับใชผู้และกรินดสืริ่มอยซต่กนับพวกขนนี้
เมลำ 50 นลำยของผซผู้รนับใชผู้ผซผู้นนันี้นจะมลำในวนันทนริ่เขลำไมต่คริด ในโมงทนริ่เขลำไมต่รซผู้  51 และจะทลลำโทษเขลำถถึง
สลำหนัส ทนันี้งจะขนับไลต่ใหผู้เขลำไปเขผู้ลำสต่วนกนับพวกคนหนผู้ลำซสืริ่อใจคด ซถึริ่งทนริ่นนัริ่นจะมนแตต่กลำรรผู้องไหผู้ขบเขนนี้ยว
เคนนี้ยวฟนัน"

ถทึงแมข้วขาแนวคริดนรีร จะถซูกขยายความเพริที่มเตริมในบทถมัดไป แตขความหมายทรีที่สทาคมัญตรงนรีรกห็คพอ
การรอคอยและเฝข้าระวมังการเสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า บรริบทตรงนรีรกห็คพอ พวกยริวทรีที่กลมับ
ใจเชพที่อในชขวงยรุคเจห็ดปรี อยขางไรกห็ตาม หลมักการทรีที่ใหข้ครริสตจมักรเฝข้าระวมังและรอคอยการรมับขทึรนกห็
ปรากฏชมัดเจน คทาอรุปมานรีร ใหข้ความสทาคมัญตขอการเปห็น “ผซูข้รมับใชข้สมัตยตซพที่อและฉลาด” ฉากหลมังของคทา
อรุปมานรีรกห็คพอ เจข้าของทรีที่ดรินผซูข้รทที่ารวยซทึที่งไดข้ฝากใหข้ผซูข้รมับใชข้คนหนทึที่งดซูแลทรมัพยตสรินของเขา ผซูข้รมับใชข้คนนรีร
มรีหนข้าทรีที่บรริหารจมัดการกริจการตขางๆของนายของตนขณะทรีที่นายไมขอยซูข โดยไมขรซูข้วขานายจะกลมับมา
เมพที่อไร

พระเยซซูทรงใหข้ทางเลพอกสองทางสทาหรมับเหตรุการณตสมมตรินรีร  ในทางเลพอกแรก ผซูข้รมับใชข้
บรริหารจมัดการกริจการตขางๆของนายของตนอยขางฉลาด และรอคอยการกลมับมาในไมขชข้าของเขา 



ในอรีกทางเลพอกหนทึที่ง ผซูข้รมับใชข้กห็ใชข้อภริสริทธริธ ของตนในทางมริชอบอยขางโงขเขลา โดยคริดวขาอรีกนานกวขา
นายจะมา ในกรณรีแรก นายจะปซูนบทาเหนห็จกข้อนโตแกขผซูข้รมับใชข้ทรีที่ฉลาดของตน ในกรณรีหลมัง นายจะ
ไลขผซูข้รมับใชข้ทรีที่โงขเขลาออก อมันททาใหข้ผซูข้รมับใชข้ตข้องทรุกขตใจเปห็นอมันมาก ความจรริงทรีที่ถซูกสพที่อตรงนรีรกห็คพอวขา 
ประชากรของพระเจข้าไมขวขาจะเปห็นครริสตจมักรในยรุคนรีรหรพอพวกยริวทรีที่กลมับใจรมับเชพที่อในยรุคเจห็ดปรี ควร
เฝข้าระวมังและเตรรียมพรข้อมสทาหรมับการเสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้า

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 25: บทททที่ยทที่สริบหม้าของมมัทธริวยมังเปป็นคนาเทศนาบนภถูเขามะกอกเทศตข่อ

ไป อทกครมันี้งททที่เบาะแสททที่ชข่วยใหม้เราเขม้าใจคนาอคุปมานทนี้คชอ การระลซกวข่าขข่าวประเสรริฐของมมัทธริวถถูก
เขทยนถซงผถูม้ททที่เปป็นยริว นอกจากนทนี้ เหป็นไดม้ชมัดวข่านทที่เปป็นคนาสอนเกทที่ยวกมับอาณาจมักรนมันี้นดม้วยโดยดถูจากขม้อ 
1 ในเนชนี้อหาตอนนทนี้ มทการนนาเสนอคนาอคุปมาเกทที่ยวกมับอาณาจมักรนมันี้นสองเรชที่อง เรชที่องแรกพถูดถซงชนชาตริ
อริสราเอลททที่เตรทยมตมัวพรม้อมเมชที่อพระมหากษมัตรริยตของพวกเขาเสดป็จกลมับมา เรชที่องททที่สองพถูดถซง
ประชากรของพระเจม้าโดยทมัที่วไป (ครริสตจมักรและชนชาตริอริสราเอล) ททที่ปรนนริบมัตริองคตพระผถูม้เปป็นเจม้า
ในขณะนทนี้

เนชนี้อหาสข่วนสคุดทม้ายของมมัทธริว 25 เปริดเผยใหม้เราเหป็นถซงเหตคุการณตตข่างๆททที่เกริดขซนี้นใกลม้สรินี้นยคุค
เจป็ดปทและกข่อนเขม้าสถูข่ยคุคพมันปทไมข่นานนมัก มทการกลข่าวถซงชมัดเจนเกทที่ยวกมับการพริพากษาประชาชาตริ
ตข่างๆททที่เปป็นแกะและแพะ เราควรจนาไวม้วข่าเหตคุการณตเหลข่านทนี้เกทที่ยวขม้องกมับชนชาตริอริสราเอลเปป็นหลมัก 
ครริสตจมักรไมข่ไดม้ถถูกพถูดถซงตรงนทนี้แตข่อยข่างใด นอกจากนทนี้ คนาอธริบายททที่ชมัดเจนททที่สคุดตอนหนซที่งในพระ
คมัมภทรตเกทที่ยวกมับนรกยมังถถูกพบในบทนทนี้ดม้วย

มธ 25:1-13 พระเยซซูตรมัสคทาอรุปมาอรีกเรพที่องเกรีที่ยวกมับอาณาจมักรนมัรนซทึที่งมมักถซูกเขข้าใจผริดอยซูข
บขอยๆ "เมสืริ่อถถึงวนันนนันี้น อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์จะเปรนยบเหมสือนหญริงพรหมจลำรนสริบคนถสือตะเกนยง
ของตนออกไปรนับเจผู้ลำบต่ลำว 2 ในพวกเธอเปป็นคนทนริ่มนปนัญญลำหผู้ลำคน และเปป็นคนโงต่หผู้ลำคน 3 พวกทนริ่โงต่
นนันี้นเอลำตะเกนยงของตนไป แตต่หลำไดผู้เอลำนลนี้ลำมนันไปดผู้วยไมต่ 4 แตต่คนทนริ่มนปนัญญลำนนันี้นไดผู้เอลำนลนี้ลำมนันใสต่
ภลำชนะไปกนับตะเกนยงของตนดผู้วย 5 เมสืริ่อเจผู้ลำบต่ลำวยนังชผู้ลำอยซต่ พวกเธอทธกคนกป็พลำกนันงต่วงเหงลำและ
หลนับไป 6 ครนันี้นเวลลำเทนริ่ยงคสืนกป็มนเสนยงรผู้องมลำวต่ลำ `ดซเถริด เจผู้ลำบต่ลำวมลำแลผู้ว จงออกมลำรนับทต่ลำนเถริด' 



7 บรรดลำหญริงพรหมจลำรนเหลต่ลำนนันี้นกป็ลธกขถึนี้นตกแตต่งตะเกนยงของตน 8 พวกทนริ่โงต่นนันี้นกป็พซดกนับพวกทนริ่มน
ปนัญญลำวต่ลำ `ขอแบต่งนลนี้ลำมนันของทต่ลำนใหผู้เรลำบผู้ลำง เพรลำะตะเกนยงของเรลำดนับอยซต่' 9 พวกทนริ่มนปนัญญลำจถึง
ตอบวต่ลำ `ทลลำอยต่ลำงนนันี้นไมต่ไดผู้ เกรงวต่ลำนลนี้ลำมนันจะไมต่พอสลลำหรนับเรลำและเจผู้ลำ จงไปหลำคนขลำย ซสืนี้อสลลำหรนับ
ตนัวเองจะดนกวต่ลำ' 10 เมสืริ่อพวกเธอกลลำลนังไปซสืนี้อนนันี้นเจผู้ลำบต่ลำวกป็มลำถถึง ผซผู้ทนริ่พรผู้อมอยซต่แลผู้วกป็ไดผู้เขผู้ลำไปกนับ
ทต่ลำนในพริธนสมรสนนันี้น แลผู้วประตซกป็ปริด 11 ภลำยหลนังหญริงพรหมจลำรนอนกพวกหนถึริ่งกป็มลำรผู้องวต่ลำ `ทต่ลำน
เจผู้ลำขผู้ลำๆ ขอเปริดใหผู้ขผู้ลำพเจผู้ลำทนันี้งหลลำยดผู้วย' 12 ฝต่ลำยทต่ลำนตอบวต่ลำ `เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำย
วต่ลำ เรลำไมต่รซผู้จนักทต่ลำน' 13 เหตธฉะนนันี้นจงเฝผู้ลำระวนังอยซต่ เพรลำะทต่ลำนทนันี้งหลลำยไมต่รซผู้กลลำหนดวนันหรสือโมงทนริ่
บธตรมนธษยศ์จะเสดป็จมลำ

ในคทาอรุปมาเรพที่องหญริงพรหมจารรีทมัรงสริบนรีร  เราควรเขข้าใจวริธรีปฏริบมัตริบางประการของพวกยริว
ในสมมัยนมัรนเสรียกขอน เปห็นธรรมเนรียมในสมมัยนมัรนทรีที่เจข้าบขาวจะไปยมังบข้านเจข้าสาวในวมันแตขงงานทรีที่
ก ทาหนดไวข้เพพที่อทรีที่จะรมับตมัวเจข้าสาวของเขา บางครมัร งงานแตขงงานกห็ถซูกจมัดตอนกลางคพนโดยขทึรนอยซูขกมับ
วขาเจข้าบขาวจะมาถทึงเมพที่อไร ทรีที่บข้านเจข้าสาวกห็จะมรีพวกเพพที่อนเจข้าสาวทรีที่จะเดรินไปเปห็นเพพที่อนเจข้าสาวและ
เจข้าบขาวในขบวนแหขพริธรีสมรสเพพที่อไปยมังบข้านเจข้าบขาว ปกตริแลข้วเพพที่อนเจข้าสาวเหลขานรีร จะถพอตะเกรียง
หรพอคบไฟไปดข้วยเพพที่อใชข้สของทางขณะทรีที่พวกเธอเดรินโดยเฉพาะหากขบวนแหขนรีรมรีขทึรนในตอน
กลางคพน พอถทึงบข้านเจข้าบขาว พริธรีสมรสกห็เปห็นอมันเสรห็จสริรน จากนมัรนงานเลรีรยงสมรสกห็จะเรริที่มตข้นขทึรน

ตะเกรียงในสมมัยนมัรนจะใชข้นทร ามมันมะกอกเปห็นเชพรอเพลริง ตรงนรีร เราเหห็นวขาเพพที่อนเจข้าสาวครทึที่ง
หนทึที่งเตรรียมพรข้อมสทาหรมับขบวนแหขในตอนกลางคพนขณะทรีที่อรีกครทึที่งไมขพรข้อม การประยรุกตตใชข้ของ
คทาอรุปมานรีรกห็คพอ การเตรรียมตมัวพรข้อมสทาหรมับเวลาทรีที่เจข้าบขาวมาถทึง

อยขางไรกห็ตาม เราควรหมายเหตรุเกรีที่ยวกมับคนสามกลรุขมทรีที่ถซูกพซูดถทึงตรงนรีร  เมพที่อพริจารณาจาก
บรริบทใหญขของการศทึกษาเรพที่องอวสานกาลตามพระคมัมภรีรต เหห็นไดข้ชมัดวขาเจข้าบขาวคพอ พระเยซซูครริสตต 
ดซู เอเฟซมัส 5:25-32 และวริวรณต 19:7-9 เหห็นไดข้ชมัดวขาเจข้าสาวคพอ ครริสตจมักรยรุคพมันธสมัญญาใหมข ทรีที่
ชมัดเจนนข้อยกวขากห็คพอวขา หญริงพรหมจารรีทมัรงสริบนมัรนเปห็นใคร เลขสริบอาจเปห็นเรพที่องทรีที่สทาคมัญนข้อยมาก
เพรียงเพราะวขานรีที่อาจเปห็นจทานวนปกตริของเพพที่อนเจข้าสาวในงานแตขงงานสมมัยนมัรน นอกจากนรีร  เมพที่อ
รวบรวมคทาอรุปมาเรพที่องตขางๆและพระคมัมภรีรตหลายตอนในพระคมัมภรีรตใหมขทรีที่มรีการนทาเสนอพริธรีสมรส



ในความหมายเชริงอวสานกาล ดซูเหมพอนวขา ชนชาตริอริสราเอล ถซูกนทาเสนอในฐานะเปห็นเพชที่อนเจข้า
สาวและเจข้าบขาว

เมพที่อเราเหห็นเชขนนมัรนแลข้ว การประยรุกตตใชข้คทาอรุปมานรีร จทึงเปห็นดมังตขอไปนรีร  หญริงพรหมจารรีทมัรง
สริบคนนรีร เปห็นตมัวแทนของชนชาตริอริสราเอล (ถทึงแมข้จะไมขใชขอริสราเอลทรุกคนกห็ตาม) เจข้าบขาวคพอพระ
เยซซูครริสตตเสดห็จมาเพพที่อรมับครริสตจมักรของพระองคตเพพที่อเตรรียมพรข้อมสทาหรมับงานอภริเษกสมรสครมัร ง
ใหญขทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมา ขณะเดรียวกมัน ชนชาตริอริสราเอลกห็ไดข้รมับเชริญใหข้มารขวมงานเลรีรยงใหญขซทึที่งจะ
เรริที่มตข้นขทึรนพรข้อมกมับยรุคพมันปรีดข้วย เมพที่อเจข้าบขาวและเจข้าสาวของพระองคตเตรรียมพรข้อมสทาหรมับทรีที่จะเขข้า
สซูขงานเลรีรยงอภริเษกสมรส (ยรุคพมันปรี) มรีเพรียงคนครทึที่งเดรียวทรีที่พรข้อม

นขาสนใจตรงทรีที่วขาคทาทรีที่แปลวขา พริธนสมรส (กามอส) มรีความหมายดข้วยวขา งานเลรีรยงรพที่นเรริง
ใหญขโต ซทึที่งรวมถทึงงานเลรีรยงฉลองสมรสดข้วย คทาอรุปมานรีรอาจหมายถทึงตอนทรีที่พระครริสตตเสดห็จกลมับ
มากขอนยรุคพมันปรี ชนชาตริอริสราเอลจทานวนหนทึที่งจะพรข้อมทรีที่จะเขข้าสซูขงานเลรีรยงรพที่นเรริง (อาณาจมักรนมัรน) 
พรข้อมกมับพระองคต สขวนคนทรีที่เหลพอจะไมขพรข้อม คนทรีที่พรข้อมและรอคอยกห็คพอ พวกยริวในยรุคเจห็ดปรีทรีที่
ไดข้ยรินขขาวประเสรริฐ กลมับใจใหมข และตข้อนรมับพระเยซซูครริสตตเปห็นพระเมสสริยาหตและพระผซูข้ชขวยใหข้
รอดของตน

อรีกครมัร งทรีที่เราตข้องไมขลพมวขาบรริบทของคทาเทศนาบนภซูเขามะกอกเทศคพอ พวกยริว เปห็นหลมัก 
พระเยซซูจทึงตรมัสวขา “เหตรุฉะนมัรนจงเฝข้าระวมังอยซูข เพราะทขานทมัรงหลายไมขรซูข้ก ทาหนดวมันหรพอโมงทรีที่บรุตร
มนรุษยตจะเสดห็จมา” เชขนเดรียวกมับทรีที่ครริสตจมักรถซูกก ทาชมับใหข้เฝข้าระวมังการเสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้
เปห็นเจข้าในการรมับขทึรน ชนชาตริอริสราเอลทรีที่เชพที่อในวมันนมัรนกห็ถซูกกทาชมับใหข้เฝข้าระวมังพระมหากษมัตรริยตผซูข้จะ
เสดห็จกลมับมาเชขนกมัน นรีที่สพที่อชมัดเจนวขา ชนชาตริยริวจทานวนมหาศาลทมั ที่วโลก (อาจถทึงรข้อยละหข้าสริบ) จะ
กลมับใจรมับเชพที่อพระครริสตตในชขวงยรุคเจห็ดปรีและไดข้รมับอนรุญาตใหข้เขข้ารขวมงานเลรีรยงอภริเษกสมรสแหขง
ยรุคพมันปรีดข้วยขณะทรีที่คนทรีที่เหลพอถซูกกรีดกมันใหข้อยซูขขข้างนอก สทาหรมับคนพวกหลมังนรีรมมันจะเปห็นชขวงเวลา
แหขงความขมขพที่นจรริงๆ พระเยซซูจทึงทรงเรขงเรข้าประชากรของพระองคต คพอ พวกยริว ใหข้เตรรียมพรข้อม
สทาหรมับการเสดห็จกลมับมาของพระมหากษมัตรริยตของพวกเขาผซูข้ทรงเปห็นเจข้าบขาวของครริสตจมักรดข้วย

มธ 25:14-30 พระเยซซูทรงนทาเสนอคทาอรุปมาอรีกเรพที่องซทึที่งเหห็นไดข้ชมัดวขาเปห็นเรพที่องของ
เหตรุการณตตขางๆในยรุคสรุดทข้ายและเปห็นเรพที่องของบทาเหนห็จและยศตขางๆภายในอาณาจมักรนมัรน



อลำณลำจนักรแหต่งสวรรคศ์ยนังเปรนยบเหมสือนชลำยผซผู้หนถึริ่งจะออกเดรินทลำงไปยนังเมสืองไกล จถึงเรนยก
พวกผซผู้รนับใชผู้ของตนมลำ และฝลำกทรนัพยศ์สมบนัตริของเขลำไวผู้ 15 คนหนถึริ่งทต่ลำนใหผู้หผู้ลำตะลนันตศ์ คนหนถึริ่ง
สองตะลนันตศ์ และอนกคนหนถึริ่งตะลนันตศ์เดนยว ตลำมควลำมสลำมลำรถของแตต่ละคน แลผู้วทต่ลำนกป็ออกเดริน
ทลำงทนันทน 16 คนทนริ่ไดผู้รนับหผู้ลำตะลนันตศ์นนันี้นกป็เอลำเงรินนนันี้นไปคผู้ลำขลำย ไดผู้กลลำไรมลำอนกหผู้ลำตะลนันตศ์
17 คนทนริ่ไดผู้รนับสองตะลนันตศ์นนันี้นกป็ไดผู้กลลำไรอนกสองตะลนันตศ์เหมสือนกนัน 18 แตต่คนทนริ่ไดผู้รนับตะลนันตศ์เดนยว
ไดผู้ขธดหลธมซต่อนเงรินของนลำยไวผู้ 19 ครนันี้นอยซต่มลำชผู้ลำนลำน นลำยจถึงมลำคริดบนัญชนกนับผซผู้รนับใชผู้เหลต่ลำนนันี้น 

20 คนทนริ่ไดผู้รนับหผู้ลำตะลนันตศ์กป็เอลำเงรินกลลำไรอนกหผู้ลำตะลนันตศ์มลำชนนี้แจงวต่ลำ `นลำยเจผู้ลำขผู้ลำ ทต่ลำนไดผู้มอบเงรินหผู้ลำ
ตะลนันตศ์ไวผู้กนับขผู้ลำพเจผู้ลำ ดซเถริด ขผู้ลำพเจผู้ลำไดผู้กลลำไรมลำอนกหผู้ลำตะลนันตศ์' 21 นลำยจถึงตอบเขลำวต่ลำ `ดนแลผู้ว เจผู้ลำ
เปป็นผซผู้รนับใชผู้ดนและสนัตยศ์ซสืริ่อ เจผู้ลำสนัตยศ์ซสืริ่อในของเลป็กนผู้อย เรลำจะตนันี้งเจผู้ลำใหผู้ด ซแลของมลำก เจผู้ลำจงปรนดนรต่วม
สธขกนับนลำยของเจผู้ลำเถริด' 22 คนทนริ่ไดผู้รนับสองตะลนันตศ์มลำชนนี้แจงดผู้วยวต่ลำ `นลำยเจผู้ลำขผู้ลำ ทต่ลำนไดผู้มอบเงริน
สองตะลนันตศ์ไวผู้กนับขผู้ลำพเจผู้ลำ ดซเถริด ขผู้ลำพเจผู้ลำไดผู้กลลำไรมลำอนกสองตะลนันตศ์' 23 นลำยจถึงตอบเขลำวต่ลำ `ดนแลผู้ว 
เจผู้ลำเปป็นผซผู้รนับใชผู้ดนและสนัตยศ์ซสืริ่อ เจผู้ลำสนัตยศ์ซสืริ่อในของเลป็กนผู้อย เรลำจะตนันี้งเจผู้ลำใหผู้ด ซแลของมลำก เจผู้ลำจงปรนดน
รต่วมสธขกนับนลำยของเจผู้ลำเถริด' 24 ฝต่ลำยคนทนริ่ไดผู้รนับตะลนันตศ์เดนยวมลำชนนี้แจงวต่ลำ `นลำยเจผู้ลำขผู้ลำ ขผู้ลำพเจผู้ลำรซผู้จนัก
ทต่ลำนวต่ลำทต่ลำนเปป็นคนใจแขป็ง เกนริ่ยวผลทนริ่ทต่ลำนมริไดผู้หวต่ลำน เกป็บสลริ่ลำสมทนริ่ทต่ลำนมริไดผู้โปรย 25 ขผู้ลำพเจผู้ลำกลนัว
จถึงเอลำเงรินตะลนันตศ์ของทต่ลำนไปซต่อนไวผู้ใตผู้ดริน ดซเถริด นนริ่แหละเงรินของทต่ลำน' 26 นลำยจถึงตอบเขลำวต่ลำ 
`เจผู้ลำผซผู้รนับใชผู้ชนัริ่วชผู้ลำและเกนยจครผู้ลำน เจผู้ลำกป็รซผู้อย ซต่วต่ลำเรลำเกนริ่ยวทนริ่เรลำมริไดผู้หวต่ลำน เกป็บสลริ่ลำสมทนริ่เรลำมริไดผู้โปรย 

27 เหตธฉะนนันี้น เจผู้ลำควรเอลำเงรินของเรลำไปฝลำกไวผู้ทนริ่ธนลำคลำร เมสืริ่อเรลำมลำจะไดผู้รนับเงรินของเรลำทนันี้ง
ดอกเบนนี้ยดผู้วย 28 เพรลำะฉะนนันี้น จงเอลำเงรินตะลนันตศ์เดนยวนนันี้นจลำกเขลำไปใหผู้คนทนริ่มนสริบตะลนันตศ์ 29 ดผู้วย
วต่ลำทธกคนทนริ่มนอยซต่แลผู้ว จะเพริริ่มเตริมใหผู้แกต่ผซผู้นนันี้นจนมนเหลสือเฟสือ แตต่ผซผู้ทนริ่ไมต่มน แมผู้วต่ลำซถึริ่งเขลำมนอยซต่กป็จะตผู้องเอลำ
ไปจลำกเขลำ 30 จงเอลำเจผู้ลำผซผู้รนับใชผู้ทนริ่ไรผู้ประโยชนศ์นนนี้ไปทรินี้งเสนยทนริ่มสืดภลำยนอก ซถึริ่งทนริ่นนัริ่นจะมนกลำรรผู้องไหผู้
ขบเขนนี้ยวเคนนี้ยวฟนัน’

ภาพเหตรุการณตนรีร กห็ชมัดเจนพอแลข้ว ชายทรีที่รทที่ารวยคนหนทึที่ง (นมัที่นคพอ เจข้านายคนหนทึที่ง) ไดข้ฝาก
ทรมัพยตสรินหลายอยขางใหข้บรรดาผซูข้รมับใชข้ของเขาดซูแลเพพที่อทรีที่จะลงทรุนในนามของเขาขณะทรีที่เขาไมขอยซูข
ตามความสามารถของพวกเขาแตขละคน จากนมัรนเขากห็จากไป พอเวลาผขานไปชข้านาน เขากห็กลมับมา 



พอเขากลมับมา เขากห็นมัที่งลงและคริดบมัญชรีวขาพวกผซูข้รมับใชข้ของเขาไดข้ลงทรุนในนามของเขาอยขางไรบข้าง 
สทาหรมับคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ลงทรุนในนามของนายอยขางฉลาดและขยมันขมันแขห็ง นายกห็มรีบทาเหนห็จใหข้แกข
พวกเขา สทาหรมับคนทรีที่ไมขใสขใจและขรีร เกรียจ พวกเขาจะไมขเพรียงอดไดข้บทาเหนห็จเทขานมัรนแตขยมังจะสซูญเสรีย
สริที่งทรีที่พวกเขาควรจะไดข้รมับดข้วย

การประยรุกตตใชข้ทรีที่สทาคมัญดซูเหมพอนวขาจะเปห็นการทรีที่องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราไดข้ทรงฝากเวลา 
ทรมัพยากร และความสามารถตขางๆใหข้เราดซูแล เมพที่อในชรีวริตนรีร เราไดข้ใชข้และลงทรุนทรมัพยตสรินเหลขานมัรน
อยขางฉลาด เรากห็จะไดข้รมับบทาเหนห็จสมักวมันหนทึที่งในอาณาจมักรของพระองคต (นมัที่นคพอ ยรุคพมันปรีและ
สวรรคต)

ใหข้เราดซูใกลข้ชริดกวขานรีรกมัน ในขข้อ 14 คทาทรีที่แปลวขา ทรนัพยศ์สมบนัตริ (ฮถูพารคอนทา) อาจแปลไดข้
ดข้วยวขา ‘ความมมั ที่งคมั ที่ง’ ตะลมันตตคพอหนขวยวมัดทองคทาหรพอเงรินซทึที่งถพอวขามรีมซูลคขาเยอะมาก ในปมัจจรุบมัน
ทองคทาหนทึที่งตะลมันตตกห็คงเทขากมับเงรินเจห็ดหลมักขทึรนไป เจข้านายในคทาอรุปมานรีร ไดข้ใหข้เงรินตะลมันตตตาม
ความสามารถของผซูข้รมับใชข้แตขละคนเพพที่อทรีที่พวกเขาจะจมัดการกมับทรมัพยตสรินทรีที่นายไดข้ฝากไวข้ก มับตน

ในขข้อ 16 คทาทรีที่แปลวขา คผู้ลำขลำย (เอะรกาซอไม) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขา เอาเงรินไป
ลงทรุนคข้าขาย กลขาวอรีกนมัยหนทึที่งกห็คพอ ผซูข้รมับใชข้คนแรกเอามมันไปลงทรุนนมั ที่นเอง ผซูข้รมับใชข้คนทรีที่สองกห็ททา
แบบเดรียวกมันในขข้อ 17 อยขางไรกห็ตาม ผซูข้รมับใชข้คนทรีที่สามไมขไดข้ททาอะไรเลยกมับทรมัพยตสรินทรีที่นายไดข้
ฝากไวข้กมับตน ผซูข้รมับใชข้คนนรีรไมขเพรียงขาดการอรุทริศตนตขอนายของเขาเทขานมัรน แตขยมังเกรียจครข้านดข้วย 
ผซูข้รมับใชข้สองคนแรกไดข้ททาใหข้เงรินนายของตนเพริที่มมซูลคขาเปห็นสองเทขา ผซูข้รมับใชข้คนทรีที่สามมริไดข้ททาใหข้เงริน
ทรีที่ไดข้รมับฝากไวข้นมัรนงอกเงยขทึรนเลย

ในขข้อ 19 เราเหห็นไดข้ชมัดถทึงภาพทรีที่สอดคลข้องกมับการเสดห็จกลมับมาขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของ
เรา ในวมันนมัรน พระองคตจะทรงคริดบมัญชทกมับเหลขาผซูข้รมับใชข้ของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา คริดบนัญชน (ซถูนาอริ
โร) ในบรริบทนรีรมรีความหมายวขาคริดบมัญชรี สทาหรมับครริสตจมักร นรีที่นขาจะหมายถทึงบมัลลมังกตพริพากษาของ
พระครริสตต สทาหรมับอริสราเอลแลข้ว มมันอาจหมายถทึงการพริพากษาชนชาตริอริสราเอลกขอนถทึงยรุคพมันปรี
ไมขนานนมัก

ผซูข้รมับใชข้เหลขานมัรนทรีที่ททาก ทาไรใหข้นายในวมันนมัรนจะไดข้ยรินองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของพวกเขาตรมัสวขา 
“ดรีแลข้ว เจข้าเปห็นผซูข้รมับใชข้ดรีและสมัตยตซพที่อ เจข้าสมัตยตซพที่อในของเลห็กนข้อย เราจะตมัรงเจข้าใหข้ดซูแลของมาก เจข้า



จงปรรีดรีรขวมสรุขกมับนายของเจข้าเถริด” ในบมันททึกของลซูกาเกรีที่ยวกมับคทาอรุปมาเรพที่องเดรียวกมันหรพอทรีที่คลข้าย
กมันนมัรน พระเยซซูตรมัสวขาผซูข้รมับใชข้คนแรกไดข้ครองสริบเมพองและคนทรีที่สองไดข้ครองหข้าเมพอง (ลซูกา 
19:17-19)

ความหมายทรีที่สพที่อชมัดเจนของคทาอรุปมาเรพที่องนรีรกห็คพอวขา คนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบมัตริองคตพระผซูข้
เปห็นเจข้าอยขางสมัตยตซพที่อและไดข้ลงทรุนชรีวริตของตนในยรุคนรีร  (ในขณะทรีที่พระองคตไมขอยซูข) กห็จะไดข้รมับ
บทาเหนห็จในอาณาจมักรของพระองคตเปห็นยศถาบรรดาศมักดริธ และเกรียรตริยศในวมันนมัรน นรีที่ยมังสพที่อดข้วยวขา
เหลขาผซูข้รมับใชข้ทรีที่สมัตยตซพที่อของพระเจข้าในวมันนรีรจะไดข้ขทึรนครอบครองรขวมกมับพระองคตในวมันนมัรน ดซู 
วริวรณต 20:4-6, 5:10, 22:5

เมพที่อเรารวมขข้อพระคมัมภรีรตเหลขานรีร เขข้าดข้วยกมัน ดซูเหมพอนจะชมัดเจนวขาคนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้
ปรนนริบมัตริพระมหากษมัตรริยตอยขางสมัตยตซพที่อในยรุคนรีรจะไดข้ขทึรนครอบครองบางสขวนของอาณาจมักรของ
พระองคตในยรุคพมันปรีและเรพที่อยไปจนถทึงนริรมันดรตกาล มรีบทาเหนห็จสทาหรมับผซูข้ชอบธรรมจรริงๆ (สดรุดรี 
58:11) หากกลขาวในคทาพซูดปมัจจรุบมันแลข้ว คนเหลขานมัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบมัตริพระเยซซูครริสตตอยขางสมัตยตซพที่อใน
ชรีวริตนรีรจะไดข้รมับการแตขงตมัรงเปห็นผซูข้วขาฯ ประธานาธริบดรี นายกเทศมนตรรี และขข้าราชการผซูข้มรียศศมักดริธ ใน
อาณาจมักรของพระองคตเมพที่อพระองคตเสดห็จกลมับมา

สรุดทข้ายเรามาดซูผซูข้รมับใชข้ทรีที่เกรียจครข้านคนนรีรบข้าง เขาไดข้ชพที่อวขาเปห็นคน “ชมั ที่วชข้าและเกรียจครข้าน” 
นรีที่จทึงเปห็นภาพทรีที่ตรงขข้ามกมับผซูข้รมับใชข้ทรีที่ “ดรีและสมัตยตซพที่อ” ผซูข้รมับใชข้คนนรีรมรีโอกาสไดข้ปรนนริบมัตริรมับใชข้
จอมกษมัตรริยตผซูข้ไดข้ทรงประทานสริทธริพริเศษในการลงทรุนทรมัพยตสรินของพระองคตแกขเขา เพราะความ
ไมขเอาใจใสขและความเกรียจครข้านของเขา ชายผซูข้นรีร จทึงไมขไดข้ททาอะไรกมับทรมัพยตสรินของนายของตน
เลย

การประยรุกตตใชข้ของการทรีที่เขาสซูญเสรียสริที่งเลห็กนข้อยทรีที่เขามรีอยซูขอาจแปลวขา ในวมันนมัรน เขาจะไมข
ไดข้รมับบทาเหนห็จอะไรเลยในอาณาจมักรนมัรน การถซูกโยนไปทริรงเสรียทรีที่มพดภายนอกอาจไมขจทาเปห็นตข้อง
หมายถทึงการถซูกพริพากษาตลอดไปเปห็นนริตยต ในเมพองตขางๆสมมัยโบราณซทึที่งไมขมรีไฟฟข้าตามทข้องถนน
การถซูกโยนทริรงออกไปทรีที่มพดภายนอกกห็หมายถทึงการถซูกบมังคมับใหข้ออกไปจากบข้านทรีที่มรีแสงสวขางโดย
ไปอยซูขตามทข้องถนน นรีที่อาจหมายความวขา ผซูข้เชพที่อทมัรงหลายทรีที่ใชข้ชรีวริตของตนอยขางสรุรรุขยสรุรขายเพพที่อไขวข
ควข้าหาประโยชนตสขวนตนและความกข้าวหนข้าแทนทรีที่จะปรนนริบมัตริพระมหากษมัตรริยตกห็จะพบวขาในวมัน



นมัรนตมัวเองไดข้รมับสขวนในเขตรอบนอกของพระพรและบทาเหนห็จตขางๆขององคตพระมหากษมัตรริยต คน
เหลขานมัรนทรีที่ไดข้ปรนนริบมัตริพระมหากษมัตรริยตอยขางสมัตยตซพที่อในชรีวริตนรีร จะไดข้รมับทรมัพยตสรินของพวกผซูข้รมับใชข้
ทรีที่ไมขมรีประโยชนตตขอนายในวมันนมัรนดข้วย ดซู มมัทธริว 13:12

มธ 25:31 พระเยซซูทรงเปลรีที่ยนไปตรมัสถทึงเหตรุการณตทรีที่สทาคมัญในอวสานกาลอรีก
เหตรุการณตหนทึที่ง เมสืริ่อบธตรมนธษยศ์จะเสดป็จมลำในสงต่ลำรลำศนของพระองคศ์พรผู้อมกนับเหลต่ลำทซตสวรรคศ์อนัน
บรริสธทธริธทนันี้งปวง เมสืริ่อนนันี้นพระองคศ์จะประทนับบนพระทนริ่นนัริ่งอนันรธต่งเรสืองของพระองคศ์ เวลาทรีที่เหตรุการณต
เหลขานรีร จะเกริดขทึรนถซูกกลขาวถทึงชมัดเจนตรงนรีร  นมัที่นคพอ “เมพที่อบรุตรมนรุษยตจะเสดห็จมาในสงขาราศรีของ
พระองคต” นรีที่ไมขไดข้หมายถทึงการรมับขทึรน แตขหมายถทึงการปรากฏกายขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรา
เมพที่อสริรนยรุคเจห็ดปรีมากกวขา นอกจากนรีร  พระเยซซูตรมัสอรีกวขา เหลขาทซูตสวรรคตบรริสรุทธริธ ทมันี้งปวงจะอยซูขกมับ
พระองคตในตอนนมัรนดข้วย นมัที่นจะเปห็นภาพอมันนขาตพที่นตาขนาดไหน

“เมพที่อนมัรนพระองคตจะประทมับบนพระทรีที่นมั ที่งอมันรรุขงเรพองของพระองคต” นรีที่สพที่อชมัดเจนถทึงการทรีที่
พระเยซซูครริสตตจะทรงสถาปนาพระทรีที่นมั ที่งของพระองคตขทึรนบนแผขนดรินโลกนรีร  (เหห็นไดข้ชมัดวขาทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลห็ม) เมพที่อพระองคตเสดห็จกลมับมา พระองคตจะเสดห็จมาพรข้อมกมับฤทธานรุภาพทางการเมพองและ
ทางทหาร ดซู วริวรณต 19:11 เปห็นตข้นไป

มธ 25:32-33 พระเยซซูตรมัสตขอไปอรีกวขา บรรดลำประชลำชลำตริตต่ลำงๆจะประชธมพรผู้อมกนันตต่อ
พระพนักตรศ์พระองคศ์ และพระองคศ์จะทรงแยกมนธษยศ์ทนันี้งหลลำยโดยแยกพวกหนถึริ่งออกจลำกอนกพวก
หนถึริ่ง เหมสือนอยต่ลำงผซผู้เลนนี้ยงแกะแยกแกะออกจลำกแพะ 33 และพระองคศ์จะทรงจนัดฝซงแกะใหผู้อยซต่เบสืนี้อง
ขวลำพระหนัตถศ์ของพระองคศ์ แตต่ฝซงแพะนนันี้นจะทรงจนัดใหผู้อยซต่เบสืนี้องซผู้ลำย เราควรระลทึกวขาคนมากมาย
จะเอาชรีวริตรอดจากยรุคเจห็ดปรีมาไดข้ คทาทรีที่แปลวขา บรรดลำประชลำชลำตริ (เอป็ธนอส) กห็แปลไดข้ดข้วยวขา ‘คน
ตขางชาตริ’ และ ‘ประชาชนทมัรงหลาย’ อาจเปห็นไปไดข้วขาพระเจข้าจะทรงกทาหนดใหข้นรีที่เปห็นการ
พริพากษาผซูข้คนทมัรงปวงทรีที่มรีชรีวริตรอดแตข่ละคน หรพออรีกทรรศนะหนทึที่งกห็เสนอวขา นรีที่จะเปห็นการพริพากษา
ประชาชาตริตขางๆจรริงๆตามทรีที่พระคมัมภรีรตฉบมับคริงเจมสตไดข้กลขาวไวข้ ไมขวขาจะในกรณรีใด การพริพากษา
ครมัร งนรีร กห็เปห็นการพริพากษาคนตขางชาตริอยขางชมัดเจน



ในวมันนมัรน องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าจะทรงแยกคนเหลขานรีรทรีที่เอาชรีวริตรอดมาจากยรุคเจห็ดปรีไดข้ออก
เปห็นสองกลรุขม นมัที่นคพอ พวกแกะและพวกแพะ ขข้อพระคมัมภรีรตเดริมทรีที่นขาจะเกรีที่ยวขข้องกมับเหตรุการณตนรีร กห็
อยซูขในโยเอล 3:2, 12-14 ในขข้อพระคมัมภรีรตตอนดมังกลขาวทรีที่สอดคลข้องกมัน โยเอลไดข้เหห็นลขวงหนข้าถทึง
การทรีที่พระเจข้าจะทรง “รวบรวมบรรดาประชาชาตริทมัรงสริรน และนทาเขาลงมาทรีที่หรุบเขาเยโฮชาฟมัท”

คทาภาษาฮรีบรซูในหนมังสพอโยเอลทรีที่แปลวขา บรรดลำประชลำชลำตริ (โกยริม) กห็เปห็นคทาในพระคมัมภรีรต
เดริมทรีที่แปลวขา ‘คนตขางชาตริ’ พวกยริวกห็ยมังใชข้คทานรีรมาจนถทึงทรุกวมันนรีร  หรุบเขาเยโฮชาฟมัทไมขไดข้ถซูกนริยาม
อยขางชมัดเจนในพระคมัมภรีรตหากกลขาวในแงขภซูมริศาสตรต แตขมมันนขาจะอยซูขตริดกมับกรรุงเยรซูซาเลห็ม พวกยริว
ในปมัจจรุบมันสมันนริษฐานวขานรีที่นขาจะเปห็นหรุบเขาฮรินโนมหรพอขริดโรน ในขข้อ 14 ของโยเอล 3 มรีคทาพซูดทรีที่
สพที่อเปห็นลางบอกเหตรุวขา “มวลชน มวลชนในหรุบเขาแหขงการตมัดสริน” ดซูคทาอธริบายสทาหรมับโยเอล 
3:2, 12-14

ทมั ที่วพระคมัมภรีรตทมัรงเลขม ประชากรของพระเจข้าถซูกเรรียกวขาเปห็นฝซูงแกะหรพอแกะของพระองคต
อยซูขบขอยๆ ดซู สดรุดรี 100:3 และยอหตน 10:11 ตรงนรีร เหห็นไดข้ชมัดวขาครริสตจมักรถซูกรมับขทึรนไปแลข้วเรรียบรข้อย
แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาขข้อความตรงนรีรพซูดถทึงคนตขางชาตริ ดมังนมัรน เมพที่อเราตมัดตมัวเลพอกทรีที่ไมขใชขออกไป แกะทรีที่
ถซูกพซูดถทึงตรงนรีรกห็ตข้องเปห็นคนตขางชาตริทรีที่ไดข้รมับความรอดในชขวงยรุคเจห็ดปรีและเปห็นผซูข้ทรีที่เอาชรีวริตรอดมา
ไดข้ดข้วย พวกแพะในพระคมัมภรีรตมมักหมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่ไมขใชขประชากรของพระเจข้า ดซู เศคารริยาหต
10:3 พวกแกะจทึงถซูกจมัดใหข้อยซูขเบพรองขวาพระหมัตถตของพระองคตและพวกแพะกห็ถซูกจมัดใหข้อยซูขเบพรองซข้าย
พระหมัตถตของพระองคต นรีที่สพที่อถทึงการทรีที่พระเจข้าทรงยอมรมับคนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขเบพรองขวาพระหมัตถตของ
พระองคตและการทรีที่พระองคตทรงปฏริเสธคนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขเบพรองซข้ายพระหมัตถตของพระองคต

มธ 25:34 พระเยซซูตรมัสตขอไปอรีกวขา ขณะนนันี้น พระมหลำกษนัตรริยศ์จะตรนัสแกต่บรรดลำผซผู้ทนริ่
อยซต่เบสืนี้องขวลำพระหนัตถศ์ของพระองคศ์วต่ลำ `ทต่ลำนทนันี้งหลลำยทนริ่ไดผู้รนับพระพรจลำกพระบริดลำของเรลำ จงมลำ
รนับเอลำรลำชอลำณลำจนักรซถึริ่งไดผู้ตระเตรนยมไวผู้สลลำหรนับทต่ลำนทนันี้งหลลำยตนันี้งแตต่แรกสรผู้ลำงโลกเปป็นมรดก ใหข้
เราสมังเกตวขาพระองคตผซูข้ทรงถซูกเรรียกวขา “บรุตรมนรุษยต” ในขข้อ 31-32 ตอนนรีรถซูกเรรียกวขา “พระมหา
กษมัตรริยต” ตรงนรีร  และเปห็นความจรริงทรีที่พระองคตทรงเปห็นพระมหากษมัตรริยตแหขงมหากษมัตรริยตทมัรงปวง
และเจข้านายแหขงเจข้านายทมัรงปวง คนเหลขานมัรนทรีที่อยซูขเบพรองขวาพระหมัตถตของพระองคต (พวกแกะ) บมัดนรีร
กห็ไดข้รมับเชริญใหข้เขข้าสซูขอาณาจมักรของพระองคต เราควรหมายเหตรุไวข้วขา ในตอนเรริที่มตข้นของยรุคพมันปรี



นมัรน (1) จะมรีมนรุษยตธรรมดาอยซูข (ในสภาพทรีที่ยมังไมขไดข้รมับสงขาราศรี) ผซูข้ทรีที่จะอยซูขอาศมัยในแผขนดรินโลกอรีก
ครมัร งและเหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาจะสานตขอมรดกประจทาชาตริและมรดกดข้านชาตริพมันธรุตของพวกเขาตขอ
ไป (2) อยขางไรกห็ตาม คนตขางชาตริทรีที่ตายไดข้เหลขานรีรกห็จะเปห็นผซูข้ทรีที่ถซูกสรข้างใหมขแลข้วและบมังเกริดใหมข
แลข้ว ในตอนแรก ยรุคพมันปรีจะมรีแตขคนทรีที่รอดแลข้ว อยขางไรกห็ตาม เมพที่อเวลาผขานไป คนเหลขานรีร จะ
ออกลซูกหลานทรีที่ยมังตข้องไดข้รมับความรอดอยซู ข

อาณาจมักรทรีที่ทรงสมัญญาไวข้นมัรนไดข้ถซูกตระเตรรียมไวข้ตมัรงแตขแรกทรงสรข้างโลก คทาทรีที่แปลเชขน
นมัรนคพอ คอสมอส ซทึที่งหมายถทึงระบบของโลก คทาทรีที่แปลวขา สรผู้ลำง (คาทาบอเล) ในบรริบทนรีรมรีความ
หมายวขา ‘การกขอกทาเนริด’ ตมัรงแตขกขอนเรริที่มมรีระบบโลกขทึรนมา พระเจข้าไดข้ทรงวางแผนอาณาจมักรทรีที่จะ
มาของพระองคตไวข้กขอนแลข้ว มมันจะเปห็นจรุดสซูงสรุดแหขงประวมัตริศาสตรตมนรุษยต พระเยซซูจะทรง
ปกครองแผขนดรินโลกในฐานะกษมัตรริยตและผซูข้ทรีที่อยซู ขอาศมัยในแผขนดรินโลกในตอนเรริที่มแรกนมัรนจะเปห็นผซูข้
ทรีที่รอดหมด อริสราเอลจะเปห็นประเทศทรีที่เปห็นเหมพอนเมพองหลวงของโลกและครริสตจมักรจะไดข้กลมับ
มาพรข้อมกมับพระองคตผซูข้ทรงเปห็นเจข้าบขาวเพพที่อมาครอบครองรขวมกมับพระองคต มมันจะเปห็นแดนสวรรคต
บนโลกเลยทรีเดรียว

มธ 25:35-40 กรุญแจทรีที่ชขวยใหข้เราเขข้าใจยขอหนข้านรีรกห็คพอ การไมขลพมบรริบทและผซูข้ทรีที่มรีสขวน
รขวมในการพริพากษาครมัร งนรีร  พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เพรลำะวต่ลำเมสืริ่อเรลำหริว ทต่ลำนทนันี้งหลลำยกป็ไดผู้จนัดหลำใหผู้
เรลำกริน เรลำกระหลำยนลนี้ลำ ทต่ลำนกป็ใหผู้เรลำดสืริ่ม เรลำเปป็นแขกแปลกหนผู้ลำ ทต่ลำนกป็ไดผู้ตผู้อนรนับเรลำไวผู้ 36 เรลำ
เปลสือยกลำย ทต่ลำนกป็ไดผู้ใหผู้เสสืนี้อผผู้ลำเรลำนธต่งหต่ม เมสืริ่อเรลำเจป็บปต่วย ทต่ลำนกป็ไดผู้มลำเยนริ่ยมเรลำ เมสืริ่อเรลำตผู้องจลลำอย ซต่ใน
คธก ทต่ลำนกป็ไดผู้มลำเยนริ่ยมเรลำ' 37 เวลลำนนันี้นบรรดลำผซผู้ชอบธรรมจะกรลำบทซลพระองคศ์วต่ลำ `พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ 
ทนริ่ขผู้ลำพระองคศ์เหป็นพระองคศ์ทรงหริว และไดผู้จนัดมลำถวลำยแดต่พระองคศ์แตต่เมสืริ่อไร หรสือทรงกระหลำยนลนี้ลำ 
และไดผู้ถวลำยใหผู้พระองคศ์ดสืริ่มแตต่เมสืริ่อไร 38 ทนริ่ขผู้ลำพระองคศ์ไดผู้เหป็นพระองคศ์ทรงเปป็นแขกแปลกหนผู้ลำ 
และไดผู้ตผู้อนรนับพระองคศ์ไวผู้แตต่เมสืริ่อไร หรสือเปลสือยพระกลำย และไดผู้สวมฉลองพระองคศ์ใหผู้แตต่เมสืริ่อไร 

39 ทนริ่ขผู้ลำพระองคศ์เหป็นพระองคศ์ประชวรหรสือตผู้องจลลำอยซต่ในคธก และไดผู้มลำเฝผู้ลำพระองคศ์นนันี้นแตต่เมสืริ่อไร' 
40 แลผู้วพระมหลำกษนัตรริยศ์จะตรนัสตอบเขลำวต่ลำ `เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ซถึริ่งทต่ลำนไดผู้



กระทลลำแกต่คนใดคนหนถึริ่งในพวกพนริ่นผู้องของเรลำนนนี้ถถึงแมผู้จะตลริ่ลำตผู้อยเพนยงไร กป็เหมสือนไดผู้กระทลลำแกต่เรลำ
ดผู้วย’

เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกแกะคพอ คนตขางชาตริเหลขานมัรนทรีที่ไดข้วางใจเชพที่อพระครริสตตเปห็นพระผซูข้ชขวยใหข้
รอดในชขวงยรุคเจห็ดปรีและเอาชรีวริตรอดมาไดข้ พวกพรีที่นข้องของพระมหากษมัตรริยตย ขอมหมายถทึงพวกยริวทรีที่
เจอกมับการขขมเหงและการตขอตข้านอยขางรรุนแรงในชขวงยรุคเจห็ดปรี เหห็นไดข้ชมัดวขา สริที่งทรีที่บขงบอกถทึงความ
รอดของพวกคนตขางชาตริในชขวงยรุคเจห็ดปรีกห็คพอ การทรีที่พวกเขาเหห็นอกเหห็นใจและแสดงความกรรุณา
ตขอพวกผซูข้เชพที่อชาวยริวในวมันนมัรน

พวกยริวทรีที่เชพที่อโดยเฉพาะในชขวงครทึที่งหลมังของยรุคเจห็ดปรีจะประสบกมับการตขอตข้านอยขาง
รรุนแรงดข้วยนทรามพอของสมัตวตรข้ายนมัรนและเหลขาสมรุนของมมัน พวกคนตขางชาตริทรีที่เชพที่อซทึที่งใหข้ความชขวย
เหลพอแกขพวกพรีที่นข้องชาวยริวของพวกเขากห็จะไดข้รมับการยอมรมับและไดข้รมับบทาเหนห็จจากพระมหา
กษมัตรริยตในวมันนมัรน พระเยซซูตรมัสวขาการแสดงความกรรุณาตขอพวกพรีที่นข้องของพระองคตกห็เทขากมับ
เปห็นการกระททาเชขนนมัรนตขอพระองคตดข้วย เรพที่องนรีรสอนใหข้เรารซูข้วขา แมข้กระทมั ที่งในยรุคสมมัยนรีร  เราทรีที่เปห็นคน
ตขางชาตริทรีที่เชพที่อควรแสดงความเมตตากรรุณาตขอพรีที่นข้องฝขายวริญญาณของเราทรีที่หลงหายและยมังมรีใจไมข
เชพที่อ คพอ พวกยริว

มธ 25:41 พวกคนตขางชาตริทรีที่ไมขเชพที่อซทึที่งเอาชรีวริตรอดจากยรุคเจห็ดปรีมาไดข้จะถซูกเรรียกตมัว
ใหข้ไปยมังหรุบเขาเยโฮชาฟมัทเพพที่อรมับการพริพากษาครมัร งใหญขนรีร  แลผู้วพระองคศ์จะตรนัสกนับบรรดลำผซผู้ทนริ่อยซต่
เบสืนี้องซผู้ลำยพระหนัตถศ์ดผู้วยวต่ลำ `ทต่ลำนทนันี้งหลลำย ผซผู้ตผู้องสลำปแชต่ง จงถอยไปจลำกเรลำเขผู้ลำไปอยซต่ในไฟซถึริ่งไหมผู้
อยซต่เปป็นนริตยศ์ ซถึริ่งเตรนยมไวผู้สลลำหรนับพญลำมลำรและสมธนของมนันนนันี้น หากการรมับขทึรนเกริดขทึรนตอนนรีร  พวก
คนทรีที่ไมขเชพที่อในวมันนทนี้ทรีที่เอาชรีวริตรอดจากยรุคเจห็ดปรีทรีที่จะมาถทึงไดข้กห็จะถซูกเรรียกตมัวไปฟมังคทาตรมัสอมันนขาสะ
พรทึงกลมัวนรีร

เมพที่อถทึงตอนนมัรนพระเยซซูครริสตต พระมหากษมัตรริยตแหขงจอมกษมัตรริยตทมัรงปวง จะตรมัสแกขพวกเขา
แตขละคนวขา ทต่ลำนทนันี้งหลลำย ผซผู้ตผู้องสลำปแชต่ง จงถอยไปจลำกเรลำเขผู้ลำไปอยซต่ในไฟซถึริ่งไหมผู้อยซต่เปป็นนริตยศ์ 
ซถึริ่งเตรนยมไวผู้สลลำหรนับพญลำมลำรและสมธนของมนันนนันี้น ถทึงแมข้คทาวขา นรก ไมขไดข้ถซูกใชข้ตรงนรีร  แตขเหห็นไดข้
ชมัดวขามมันถซูกพซูดถทึงตรงนรีร  มรีหลายสริที่งทรีที่เราควรหมายเหตรุไวข้ (1) คทาทรีที่แปลวขา ผซผู้ตผู้องสลำปแชต่ง (คาทา



ราออไม) อาจแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ถซูกพริพากษา’ (2) นรกเปห็นสถานทรีที่ๆมรีไฟซทึที่งไหมข้อยซู ขเปห็นนริตยต (3) มมัน
ถซูกเตรรียมไวข้สทาหรมับพญามารและพวกสมรุนของมมัน เมพที่อมนรุษยตชาตริกบฏและกลายเปห็นเหมพอน
อยขางซาตาน นรกกห็กลายเปห็นจรุดหมายปลายทางของพวกเขาดข้วย

มธ 25:42-45 ในทางกลมับกมัน เมพที่อเราอขานขข้อ 35-40 บรรดาชาวโลกทรีที่ไมขรอดและ
ปราศจากพระเจข้ากห็เปห็นแบบอยขางของคนทรีที่ไมขแสดงความเมตตากรรุณาตขอพวกยริวทรีที่ไดข้รมับความ
ทรุกขตยากในชขวงยรุคเจห็ดปรี พระเยซซูตรมัสตขอไปวขา เพรลำะวต่ลำเมสืริ่อเรลำหริว ทต่ลำนกป็มริไดผู้ใหผู้เรลำกริน เรลำ
กระหลำยนลนี้ลำ ทต่ลำนกป็มริไดผู้ใหผู้เรลำดสืริ่ม 43 เรลำเปป็นแขกแปลกหนผู้ลำ ทต่ลำนกป็ไมต่ไดผู้ตผู้อนรนับเรลำไวผู้ เรลำเปลสือย
กลำย ทต่ลำนกป็ไมต่ไดผู้ใหผู้เสสืนี้อผผู้ลำเรลำนธต่งหต่ม เรลำเจป็บปต่วยและตผู้องจลลำอยซต่ในคธก ทต่ลำนไมต่ไดผู้เยนริ่ยมเรลำ' 44 เขลำ
ทนันี้งหลลำยจะทซลพระองคศ์ดผู้วยวต่ลำ `พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ ทนริ่ขผู้ลำพระองคศ์ไดผู้เหป็นพระองคศ์ทรงหริวหรสือทรง
กระหลำยนลนี้ลำ หรสือทรงเปป็นแขกแปลกหนผู้ลำหรสือเปลสือยพระกลำย หรสือประชวร หรสือตผู้องจลลำอยซต่ในคธก 
และขผู้ลำพระองคศ์มริไดผู้ปรนนริบนัตริพระองคศ์นนันี้นแตต่เมสืริ่อไร' 45 เมสืริ่อนนันี้นพระองคศ์จะตรนัสตอบเขลำวต่ลำ `เรลำ
บอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ซถึริ่งทต่ลำนมริไดผู้กระทลลำแกต่ผซผู้ตลริ่ลำตผู้อยทนริ่สธดสนักคนหนถึริ่งในพวกนนนี้ กป็
เหมสือนทต่ลำนมริไดผู้กระทลลำแกต่เรลำ’ พระมหากษมัตรริยตจะทรงใชข้สริที่งทรีที่กลขาวมานรีร เปห็นหลมักฐานทรีที่แสดงถทึง
สภาพทรีที่หลงหายของพวกเขา

มธ 25:46 อรีกครมัร งทรีที่ถทึงแมข้วขานรกจะไมขถซูกเอขยออกมา แตขมมันกห็ถซูกสพที่อถทึงในทรีที่นรีร อยขาง
ชมัดเจน และพวกเหลต่ลำนนนี้จะตผู้องออกไปรนับโทษอยซต่เปป็นนริตยศ์ แตต่ผซผู้ชอบธรรมจะเขผู้ลำสซต่ชนวริตนริรนันดรศ์ " 
นอกจากคทาอธริบายอพที่นๆเกรีที่ยวกมับนรกดข้านบนแลข้ว ในทรีที่นรีรมมันยมังถซูกเรรียกดข้วยวขา “(การ) รมับโทษอยซูข
เปห็นนริตยต” ในภาพทรีที่ตรงขข้ามกมันอยขางชมัดเจน ผถูม้ชอบธรรม กห็ตมัรงตาคอยชรีวริตนริรมันดรตไดข้ เมพที่อเปรรียบ
เทรียบภาพรวมของพระคมัมภรีรตก มับขข้อนรีร  เหห็นไดข้ชมัดวขาผซูข้ชอบธรรมนมัรนหมายถทึงคนเหลขานมัรนทรีที่ถซูกนมับ
วขาเปห็นคนชอบธรรม (หรพอถซูกประกาศวขาเปห็นคนชอบธรรม) โดยความเชพที่อในพระเยซซูครริสตต ดซู 
โรม 5:1

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 26: ในครซที่งแรกของมมัทธริว 26 พระเยซถูทรงจมัดเตรทยมและรมับประทาน

พระกระยาหารมชนี้อสคุดทม้าย จากนมันี้นพระองคตกป็ตรมัสถซงการททที่พระองคตจะทรงหลมัที่งพระโลหริตซซที่งจะ



เปป็นหมายสนาคมัญแหข่งพมันธสมัญญาใหมข่และเปป็นเกณฑตแหข่งการยกโทษบาป จากนมันี้นพระองคตกป็
เสดป็จไปยมังสวนเกทเสมนทและทรงอธริษฐานอยข่างสคุดกนาลมังตข่อพระเจม้าโดยทรงตมันี้งตาคอยสริที่งททที่กนาลมัง
จะเกริดขซนี้น ครซที่งหลมังของมมัทธริว 26 เสนอการทรยศ การจมับกคุม และการพริจารณาคดทพระเยซถู สข่วน
หลมังของบทนทนี้ยมังมทเนชนี้อหาเกทที่ยวกมับการททที่เปโตรปฏริเสธองคตพระผถูม้เปป็นเจม้าของเขาอทกดม้วย

มธ 26:1-2 หลมังจากตรมัสคทาเทศนาบนภซูเขาแลข้ว พระเยซซูกห็ตรมัสลขวงหนข้าถทึงการทรีที่อรีกไมข
ถทึงสองวมันพระองคตจะทรงถซูกทรยศเพพที่อทรีที่จะถซูกตรทึงกางเขน ตต่อมลำเมสืริ่อพระเยซซตรนัสถผู้อยคลลำเหลต่ลำนนนี้
เสรป็จแลผู้ว พระองคศ์จถึงรนับสนัริ่งแกต่พวกสลำวกของพระองคศ์วต่ลำ 2 "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยรซผู้อย ซต่วต่ลำอนกสองวนันจะถถึง
เทศกลำลปนัสกลำ และบธตรมนธษยศ์จะตผู้องถซกทรยศใหผู้ถซกตรถึงทนริ่กลำงเขน"

ประเพณรีดมัรงเดริมเชพที่อกมันวขาพระเยซซูทรงถซูกตรทึงกางเขนในวมันศรุกรตของสมัปดาหตนมัรน อยขางไร
กห็ตาม ดมังทรีที่ไดข้กลขาวไวข้แลข้วกขอนหนข้านรีร ในมมัทธริว 12:40 พระเยซซูตรมัสลขวงหนข้าอยขางชมัดเจนวขา บรุตร
มนรุษยตจะทรงอยซูขในทข้องแผขนดรินโลกเปห็นเวลาสามวมันสามคพน นมั ที่นจทึงเปห็นไปไมขไดข้เลยทรีที่พระองคตจะ
ทรงถซูกตรทึงกางเขนในวมันศรุกรต เหห็นไดข้ชมัดวขาพระองคตนขาจะทรงถซูกตรทึงกางเขนในวมันพฤหมัสของ
สมัปดาหตนมัรน (ปมัสกาอาจตรงกมับวมันใดกห็ไดข้ในสมัปดาหตนมัรน และเหห็นไดข้ชมัดวขาตรงกมับวมันศรุกรตหนทึที่งของ
ปรีนมัรน) เหห็นไดข้ชมัดวขาสองวมันกขอนหนข้านมัรนททาใหข้เหตรุการณตเหลขานรีร เกริดขทึรนประมาณวมันอมังคารของ
สมัปดาหตสรุดทข้ายของพระองคต

มธ 26:3-5 แผนการสมคบคริดเพพที่อทรีที่จะจมับกรุมและฆขาพระองคตจะเรริที่มขทึรนในทมันทรี ครนันี้ง
นนันี้นพวกปธโรหริตใหญต่ พวกธรรมลำจลำรยศ์ และพวกผซผู้ใหญต่ของประชลำชนไดผู้ประชธมกนันทนริ่คฤหลำสนศ์
ของมหลำปธโรหริต ผซผู้ซถึริ่งเรนยกขลำนกนันวต่ลำ คลำยลำฟลำส 4 ปรถึกษลำกนันเพสืริ่อจะจนับพระเยซซดผู้วยอธบลำยเอลำไป
ฆต่ลำเสนย 5 แตต่พวกเขลำพซดวต่ลำ "ในวนันเทศกลำลเลนนี้ยงอยต่ลำพถึริ่งทลลำเลย กลนัววต่ลำประชลำชนจะเกริดกลำร
วธต่นวลำย"

คายาฟาสเปห็นมหาปรุโรหริตตมัรงแตขปรี ค.ศ. 18 ถทึง ค.ศ. 36 พขอตาของเขา คพอ อมันนาส กห็เปห็น
มหาปรุโรหริตมากขอนคพอ ตมัรงแตขปรี ค.ศ. 6 ถทึง ค.ศ. 15 แตขตอนนมัรนหลายคนกห็ยมังเรรียกเขาวขามหา
ปรุโรหริตอยซูข พวกโรมไดข้แตขงตมัรงคายาฟาสเหนพออมันนาสดข้วยเหตรุผลทางการเมพองหลายประการ 
บรรดาผซูข้นทาในหมซูขพวกผซูข้ใหญขของอริสราเอลไดข้มารวมตมัวกมันในวมันอมังคารนมัรนเพพที่อวางแผนการ



จมับกรุมและฆขาพระเยซซูโดยตรง พวกเขามาเจอกมันในคฤหลำสนศ์ของคายาฟาส คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน 
(เอาเล) ในบรริบทนรีรนขาจะหมายถทึงลานกวข้างทรีที่อยซู ขตริดกมับบข้านของเขา ซทึที่งเปห็นเรพที่องปกตริของพวก
คนรวยในสมมัยนมัรน พวกเขาจทึงปรซกษากมันหรพอประชรุมกมันเพพที่อคริดวริธรีก ทาจมัดพระเยซซูแหขงนาซาเรห็ธเสรีย
ใหข้พข้นๆ พวกเขายมังเผยใหข้เหห็นลมักษณะทรีที่ชมั ที่วรข้ายแหขงจริตใจของพวกเขาอรีกโดยการหาโอกาสทรีที่จะ
จมับพระเยซซูดข้วยอคุบาย โดยหลรีกเลรีที่ยงการคมัดคข้านของประชาชนในวมันเทศกาลเลรีรยง

คทาทรีที่แปลวขา อธบลำย (ดอลอส) มรีความหมายวขา ‘อยขางหลอกลวง’ หรพอ ‘อยขางแอบๆ’ คน
พวกนรีรไมขเพรียงเปห็นนมักการเมพองโดยเนพรอแทข้เทขานมัรน แตขยมังเปห็นคนขรีรขลาดอรีกดข้วย พวกเขาตข้องการ
กทาจมัดพระเยซซูผซูข้นรีร โดยเสรียแรงทางการเมพองใหข้นข้อยทรีที่สรุด ถทึงแมข้พวกประชาชนทมั ที่วไปอาจไมขไดข้เชพที่อ
พระเยซซูไปทมัรงหมด แตขพวกเขากห็มองพระองคตวขาเปห็นศาสดาพยากรณต และดข้วยเหตรุนรีรพระองคตจทึง
เปห็นทรีที่นริยมชมชอบ ดมังนมัรนพวกผซูข้นทาจทึงคริดหาวริธรีจมับพระองคตและฆขาพระองคตเสรียแบบลมับๆและ
อข้อมๆ

มธ 26:6 ขณะเดรียวกมันพระเยซซูกห็ไดข้เสดห็จกลมับมายมังหมซูขบข้านเบธานรีซทึที่งอยซูขชานเมพอง
และพมักอยซูขทรีที่บข้านของซรีโมนคนโรคเรพรอน มมัทธริวจทึงบมันททึกวขา ในครลำวทนริ่พระเยซซทรงประทนับอยซต่หมซต่
บผู้ลำนเบธลำนนในเรสือนของซนโมนคนโรคเรสืนี้อน เหห็นไดข้ชมัดวขาชายคนนรีร เปห็นหนทึที่งในคนโรคเรพรอนทรีที่พระ
เยซซูไดข้ทรงรมักษาไปกขอนหนข้านรีร ในการรมับใชข้ของพระองคต

มธ 26:7-8 ขณะเมสืริ่อพระองคศ์ทรงเอนพระกลำยลงเสวยอยซต่ มนหญริงผซผู้หนถึริ่งถสือผอบนลนี้ลำมนัน
หอมรลำคลำแพงมลำกมลำเฝผู้ลำพระองคศ์ แลผู้วเทนลนี้ลำมนันนนันี้นบนพระเศนยรของพระองคศ์ 8 พวกสลำวกของ
พระองคศ์เมสืริ่อเหป็นกป็ไมต่พอใจ จถึงวต่ลำ "เหตธใดจถึงทลลำใหผู้ของนนนี้เสนยเปลต่ลำ เมพที่อเราอข้างอริงบมันททึกของยอหตน
ดข้วย เรากห็จะเขข้าใจวขาผซูข้หญริงทรีที่ถซูกพซูดถทึงคนนรีร ไมขนขาใชขมารรียตนข้องสาวของมารตธาตามทรีที่มรีบอกไวข้ใน
เรพที่องคลข้ายๆกมันในยอหตน 12 ในขข้อนมัรนเหตรุการณตนมัรนเกริดขทึรนหกวมันกขอนเทศกาลปมัสกา คพอเกริดกขอน
การทรีที่พระองคตเสดห็จเขข้ากรรุงอยขางผซูข้มรีชมัยดข้วยซทรา

ในบมันททึกทรีที่คลข้ายๆกมันนรีรซทึที่งเกริดขทึรนกขอนหลายวมันตามทรีที่ยอหตนไดข้บมันททึกไวข้ คนทรีที่เดพอดดาล
กมับการทรีที่เขาคริดวขาเปห็นการกระททาทรีที่เสรียของคพอ ยซูดาส แตขตรงนรีร เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกสาวกคนอพที่นๆกห็
เอาคทาพซูดนมัรนมาใชข้ดข้วย



ผอบเปห็นหรินปซูนแบบหนทึที่งซทึที่งตมัรงชพที่อตามชพที่อเมพองอลาบาสเตอรตในอรียริปตตซทึที่งเปห็นทรีที่ๆหรินชนริด
นรีรถซูกพบเปห็นหลมัก มมันถซูกแกะสลมักเปห็นกลของเลห็กๆหรพอจอกเลห็กๆซทึที่งเหห็นไดข้ชมัดวขาใชขในกรณรีนรีร  สริที่งทรีที่
บรรจรุอยซูขในผอบทรีที่วขานรีรคพอ นทร ามมันชโลมทรีที่มรีกลริที่นหอมและมรีราคาแพง หญริงผซูข้นรีรซทึที่งไมขไดข้ถซูกระบรุวขา
เปห็นใครจทึงชโลมพระเยซซูดข้วยนทรามมันดมังกลขาว การกระททาทรีที่แสดงถทึงการนมมัสการนรีร ในหมซูขบข้านเบ
ธานรีเกริดขทึรนขณะทรีที่สภาซานเฮดรรินในกรรุงเยรซูซาเลห็มก ทาลมังประชรุมกมันทรีที่บข้านคายาฟาสเพพที่อวางแผน
กทาจมัดพระเยซซู

มธ 26:9-13 มมัทธริวบมันททึกเกรีที่ยวกมับการบขนของพวกสาวกตขอไป ดผู้วยนลนี้ลำมนันนนนี้ถผู้ลำขลำยกป็ไดผู้
เงรินมลำก แลผู้วจะแจกใหผู้คนจนกป็ไดผู้" 10 เมสืริ่อพระเยซซทรงทรลำบจถึงตรนัสแกต่เขลำวต่ลำ "กวนใจหญริงนนนี้
ทลลำไม เธอไดผู้กระทลลำกลำรดนแกต่เรลำ 11 ดผู้วยวต่ลำคนยลำกจนมนอยซต่กนับทต่ลำนเสมอ แตต่เรลำไมต่อยซต่กนับทต่ลำนเสมอ
ไป 12 ซถึริ่งหญริงนนนี้ไดผู้เทนลนี้ลำมนันหอมบนกลำยเรลำ เธอกระทลลำเพสืริ่อกลำรศพของเรลำ 13 เรลำบอกควลำมจรริง
แกต่ทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ทนริ่ไหนๆทนัริ่วโลกซถึริ่งขต่ลำวประเสรริฐนนนี้จะประกลำศไป กลำรซถึริ่งหญริงนนนี้ไดผู้กระทลลำจะ
เลสืริ่องลสือไปเปป็นทนริ่ระลถึกถถึงเขลำทนริ่นนัริ่นดผู้วย”

คทาทรีที่แปลวขา นลนี้ลำมนันหอม ตรงนรีร  (มถูรอน) มาจากคทาวขา มถูรตราหต ซทึที่งคลข้ายกมับคทาทรีที่แปลวขา 
มดยอบ ในมมัทธริว 2:11 ตอนทรีที่พระเยซซูทรงประสซูตริ มมันเปห็นผลริตภมัณฑตแบบนทราหอมซทึที่งมมักใชข้ใน
การอาบนทรายาศพเพพที่อกลบกลริที่นคนตาย พระเยซซูทรงยอมรมับวขาผซูข้หญริงคนนรีร ไดข้ททาเชขนนรีรสทาหรมับการ
ฝมังพระศพของพระองคต บางทรีพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อาจทรงดลใจนางใหข้ถวายเกรียรตริแดของคตพระ
ผซูข้เปห็นเจข้าดข้วยการนรีรกขอนทรีที่พระองคตจะทรงประสบความทรุกขตทรมานกห็ไดข้ อรีกครมัร งทรีที่นรีที่เปห็นการบขง
บอกชมัดเจนถทึงสริที่งทรีที่จะเกริดขทึรนตขอไป อยขางไรกห็ดรี ดซูเหมพอนวขาพวกสาวกจะไมขรซูข้เลยวขาพระองคตจะ
ทรงสริรนพระชนมต

พระเยซซูจทึงทรงตทาหนริพวกสาวกทรีที่ชอบบขนโดยทรงอธริบายวขาในทรีที่ใดกห็ตามทรีที่ขขาวประเสรริฐ
นรีร จะถซูกประกาศออกไปสมักวมันหนทึที่ง หญริงนริรนามคนนรีรกห็จะเปห็นทรีที่ระลทึกถทึงสทาหรมับสริที่งทรีที่นางไดข้
กระททาเพพที่อองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของนาง และกห็เปห็นจรริงทรีที่ขณะทรีที่เราพซูดกมันอยซูขนรีร  คทาพยากรณตนมัรนกห็
ก ทาลมังสทาเรห็จอยซูข



มธ 26:14-16 ครนันี้งนนันี้นคนหนถึริ่งในพวกสลำวกสริบสองคนชสืริ่อ ยซดลำสอริสคลำรริโอท ไดผู้ไปหลำ
พวกปธโรหริตใหญต่ 15 ถลำมวต่ลำ "ถผู้ลำขผู้ลำพเจผู้ลำจะมอบพระองคศ์ไวผู้แกต่ทต่ลำน ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะใหผู้อะไร
ขผู้ลำพเจผู้ลำ" ฝต่ลำยเขลำกป็สนัญญลำจะใหผู้เหรนยญเงรินแกต่ยซดลำสสลำมสริบเหรนยญ 16 ตนันี้งแตต่เวลลำนนันี้นมลำยซดลำสกป็
คอยหลำชต่องทนริ่จะทรยศพระองคศ์

คทาทรีที่แปลวขา ครนันี้งนนันี้น (ทอเถะ) มรีความหมายวขา ‘ในเวลานมัรน’ ในเวลานมัรน ยซูดาสไดข้เรริที่มการ
ทรยศอมันชมั ที่วรข้ายและฉาวโฉข เหห็นไดข้ชมัดวขาขณะทรีที่พระเยซซูทรงอยซูขทรีที่บข้านของซรีโมนคนโรคเรพรอนทรีที่
หมซูขบข้านเบธานรี ยซูดาสไดข้แอบกลมับไปทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มและอาจไปพบก มับพวกปรุโรหริตใหญขขณะ
เดรียวกมับทรีที่พวกเขากทาลมังคริดแผนรข้ายกมันอยซูขทรีที่บข้านคายาฟาสกห็ไดข้ ขข้อเสนอทรีที่เขายพที่นใหข้แกขพวก
ปรุโรหริตใหญขกห็คพอ ‘ทขานทมัรงหลายจะใหข้อะไรแกขขม้าพเจม้า’

คทาทรีที่แปลวขา สนัญญลำ (ฮริสเตมริ) ตรงนรีรมรีความหมายวขา ททาขข้อตกลงกมัน กลขาวอรีกนมัยหนทึที่ง พวก
เขาตขอรองกมันเรพที่องราคา ชขางเปห็นขข้อตกลงทรีที่เลวทรามจรริงๆ คพอ ตขอรองกมันเรพที่องราคาพระบรุตรของ
พระเจข้า สรุดทข้ายพวกเขากห็ตกลงกมันไดข้ทรีที่เหรรียญเงรินสามสริบเหรรียญตามทรีที่มรีพยากรณตไวข้ในเศคารริ
ยาหต 11:12-13 อาจารยตบางทขานกห็สอนวขานรีที่เปห็นราคาของทาสในสมมัยนมัรน เราเชพที่อไดข้เลยวขาพวกผซูข้นทา
ของอริสราเอลและยซูดาสตขางมรีความรซูข้สทึกดซูหมริที่นพระเยซซู ดมังนมัรนยซูดาสจทึงคอยหาโอกาสเหมาะๆทรีที่จะ
ทรยศพระเยซซู

มธ 26:17-19 ในวนันตผู้นเทศกลำลกรินขนมปนังไรผู้เชสืนี้อ พวกสลำวกมลำทซลถลำมพระเยซซวต่ลำ 
"พระองคศ์ทรงปรลำรถนลำจะใหผู้ขผู้ลำพระองคศ์ทนันี้งหลลำยจนัดเตรนยมปนัสกลำใหผู้พระองคศ์เสวยทนริ่ไหน" 

18 พระองคศ์จถึงตรนัสวต่ลำ "จงเขผู้ลำไปหลำผซผู้หนถึริ่งในกรธงนนันี้น บอกเขลำวต่ลำ `พระอลำจลำรยศ์วต่ลำ เวลลำของเรลำมลำ
ใกลผู้แลผู้ว เรลำจะถสือปนัสกลำทนริ่บผู้ลำนของทต่ลำนพรผู้อมกนับพวกสลำวกของเรลำ'" 19 ฝต่ลำยสลำวกเหลต่ลำนนันี้นกป็
กระทลลำตลำมทนริ่พระเยซซทรงรนับสนัริ่ง แลผู้วไดผู้จนัดเตรนยมปนัสกลำไวผู้พรผู้อม

การพซูดถทึงเรพที่องเทศกาลกรินขนมปมังไรข้เชพรอและเทศกาลปมัสกาเปห็นเรพที่องทรีที่เราควรหมายเหตรุ
ไวข้ เทศกาลปมัสกากห็เปห็นเทศกาลเรริที่มตข้นเทศกาลกรินขนมปมังไรข้เชพรอทรีที่กรินเวลานานกวขา คพอเจห็ดวมัน 
เมพที่อพวกสาวกทซูลถามพระเยซซูวขาพวกเขาจะกรินปมัสกาทรีที่ไหน พระองคตกห็ทรงสมัที่งพวกเขาใหข้กลมับไป
ยมังกรรุงเยรซูซาเลห็มและไปหา “ผซูข้หนทึที่ง” เราไมขทราบวขาชายคนนรีร เปห็นใคร ถทึงแมข้เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซู



ทรงสมัที่งพวกเขาเชขนนมัรน ทมัรงมาระโกและลซูกาบขงบอกวขาชายคนนรีรจะทซูนหมข้อนทรา ดมังนมัรนเหห็นไดข้ชมัดวขา
ชายคนนรีร เปห็นผซูข้รมับใชข้คนหนทึที่ง บางคนคริดวขาบข้านหลมังนมัรนซทึที่งเหห็นไดข้ชมัดวขาตข้องเปห็นบข้านคนมรีเงรินเปห็น
บข้านของมารรียตมารดาของยอหตนมาระโก ทรีที่นมั ที่นเองพวกสาวกจทึงตระเตรรียมสทาหรมับพริธรีปมัสกา

มธ 26:20-25 ครนันี้นถถึงเวลลำพลบคลริ่ลำ พระองคศ์เอนพระกลำยลงรต่วมสลลำรนับกนับสลำวกสริบสอง
คน เหห็นไดข้ชมัดวขาพระเยซซูไดข้เสดห็จกลมับมาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มจากหมซูขบข้านเบธานรีซทึที่งเปห็นทรีที่ๆพระองคต
ประทมับอยซูขกขอนหนข้านมัรน 21 เมสืริ่อรนับประทลำนกนันอยซต่พระองคศ์จถึงตรนัสวต่ลำ "เรลำบอกควลำมจรริงแกต่ทต่ลำน
ทนันี้งหลลำยวต่ลำ คนหนถึริ่งในพวกทต่ลำนจะทรยศเรลำ" 22 ฝต่ลำยพวกสลำวกกป็พลำกนันเปป็นทธกขศ์นนัก ตต่ลำงคนตต่ลำง
เรริริ่มทซลถลำมพระองคศ์วต่ลำ "พระองคศ์เจผู้ลำขผู้ลำ คสือขผู้ลำพระองคศ์หรสือ" 23 พระองคศ์ตรนัสตอบวต่ลำ "ผซผู้ทนริ่เอลำ
อลำหลำรจรินี้มในชลำมเดนยวกนันกนับเรลำ ผซผู้นนันี้นแหละทนริ่จะทรยศเรลำ

วลรีทรีที่พซูดถทึง ‘จริรมในชามเดรียวกมัน’ นขาจะหมายถทึงการจริรมขนมปมังลงในชามนทราแกง ทรุกคนทรีที่
โตบ๊ะนมัรนกห็จะจริรมในชามเหมพอนกมันเพราะวขานมัที่นเปห็นธรรมเนรียมการรมับประทานอาหารปกตริของ
คนในสมมัยนมัรน อยขางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชมัดวขายซูดาสเพริที่งททาเชขนนมัรนลงไป คทาทรีที่แปลวขา จรินี้ม (เอป็มบมัพโต) 
เปห็นคทารซูปอดรีตซทึที่งนขาจะบขงบอกวขายซูดาสเพริที่งจริรมในชามนมัรนไป

24 บธตรมนธษยศ์จะเสดป็จไปตลำมทนริ่ไดผู้เขนยนไวผู้วต่ลำดผู้วยพระองคศ์นนันี้น แตต่วริบนัตริแกต่ผซผู้ทนริ่ทรยศบธตร
มนธษยศ์ ถผู้ลำคนนนันี้นมริไดผู้บนังเกริดมลำกป็จะเปป็นกลำรดนตต่อคนนนันี้นเอง" 25 ยซดลำสทนริ่ไดผู้ทรยศพระองคศ์ทซลถลำม
วต่ลำ "อลำจลำรยศ์เจผู้ลำขผู้ลำ คสือขผู้ลำพระองคศ์หรสือ" พระองคศ์ตรนัสตอบเขลำวต่ลำ "ทต่ลำนพซดเองแลผู้วนนริ่"

เมพที่อพวกเขาเรริที่มรมับประทานอาหารในพริธรีปมัสกา พระเยซซูกห็ตรมัสกมับพวกเขาวขามรีคนหนทึที่งใน
พวกเขาจะทรยศพระองคต แตขละคนจทึงถามตามหนข้าทรีที่วขาเปห็นตนหรพอไมข เหห็นไดข้ชมัดวขายซูดาสกห็ททา
ตามคนอพที่นดข้วยเพพที่อปริดบมังตมัวตนของเขา พระเยซซูทรงบขงบอกวขา จะดรีเสรียกวขาหากผซูข้ทรยศคนนรีร ไมข
เคยเกริดมาเลย เมพที่อยซูดาสถามวขา “คพอขข้าพระองคตหรพอ” พระเยซซูกห็ทรงตอบวขา “ทขานพซูดเองแลข้วนรีที่” 
นรีที่เทขากมับพระองคตตรมัสวขา ‘ใชขแลข้ว’ แกขยซูดาส แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาพวกสาวกทรีที่เหลพอไมขไดข้เกห็บมาคริดเลย

มธ 26:26 ระหวต่ลำงอลำหลำรมสืนี้อนนันี้น พระเยซซทรงหยริบขนมปนังมลำ และเมสืริ่อขอบพระคธณ
แลผู้ว ทรงหนักสต่งใหผู้แกต่เหลต่ลำสลำวกตรนัสวต่ลำ "จงรนับกรินเถริด นนริ่เปป็นกลำยของเรลำ" ใหข้เราสมังเกตวขากขอนทรีที่
พระเยซซูทรงรมับประทานขนมปมังนมัรน พระองคตทรงขอบพระครุณกขอน นรีที่บขงบอกวขาเราควรททาแบบ



เดรียวกมันกขอนทรีที่เรารมับประทานอาหาร เมพที่อพระองคตทรงแจกขนมปมังไรข้เชพรอแกขพวกสาวก พระองคต
ตรมัสวขา “จงรมับกรินเถริด นรีที่เปห็นกายของเรา” เหห็นไดข้ชมัดวขาขนมปมังทรีที่อยซูขในพระหมัตถตของพระองคต
ไมขใชขพระกายของพระองคตจรริงๆ แตขเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่แสดงถทึงพระกายของพระองคตตขางหาก นรีที่ยมัง
คงเปห็นจรริงเหมพอนเดริมในพริธรีศรีลระลทึกในปมัจจรุบมัน

มธ 26:27-28 แลผู้วพระองคศ์จถึงทรงหยริบถผู้วยมลำขอบพระคธณและสต่งใหผู้เขลำ ตรนัสวต่ลำ "จง
รนับไปดสืริ่มทธกคนเถริด 28 ดผู้วยวต่ลำนนริ่เปป็นโลหริตของเรลำอนันเปป็นโลหริตแหต่งพนันธสนัญญลำใหมต่ ซถึริ่งตผู้องหลนัริ่ง
ออกเพสืริ่อยกบลำปโทษคนเปป็นอนันมลำก

เมพที่อพระเยซซูทรงดพที่มผลแหขงเถาองรุขนนมัรน (นรีที่บขงบอกชมัดเจนวขานทราองรุขนนรีร ไมขไดข้ถซูกหมมัก) 
พระองคตกห็ตรมัสวขา นนริ่เปป็นโลหริตของเรลำอนันเปป็นโลหริตแหต่งพนันธสนัญญลำใหมต่ ซถึริ่งตผู้องหลนัริ่งออกเพสืริ่อยก
บลำปโทษคนเปป็นอนันมลำก อรีกครมัร งทรีที่นรีที่เปห็นสมัญลมักษณตอยขางชมัดเจน จนถทึงตอนนรีร  พระองคตยมังมริไดข้ทรง
หลมั ที่งพระโลหริตเลย แตขนทร าองรุขนทรีที่อยซูขในถข้วยนมัรนเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่แสดงถทึงพระโลหริตของพระองคตทรีที่
จะหลมั ที่งออกอยขางชมัดเจน

พวกฮรีบรซูสมมัยโบราณมรีธรรมเนรียมในการยพนยมัน (หรพอ 'ปริดทข้าย') พมันธสมัญญาโดยการเอา
เลพอดมาทา คทาวขา พมันธสมัญญา ถซูกแปลมาจากคทาวขา ดทอาเธเค ในกรณรีของพรินมัยกรรม มมันจะมรีผลกห็
ตขอเมพที่อหลมังจากทรีที่ผซูข้ททาพรินมัยกรรมเสรียชรีวริตแลข้ว เหห็นไดข้ชมัดวขานรีที่เปห็นพมันธสมัญญาใหมข่ทรีที่มรีกลขาวลขวง
หนข้าไวข้ในเยเรมรียต 31:1 การทรีที่พระเยซซูทรงหยริบถข้วยนมัรนกห็บขงบอกชมัดเจนวขามมันเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่
แสดงถทึงพมันธสมัญญาทรีที่พระองคตก ทาลมังจะทรงททา

นอกจากนรีร  พระเยซซูยมังตรมัสตขอไปอรีกวขาพระโลหริตของพระองคตจะตข้องหลมั ที่งออก “เพพที่อยก
บาปโทษคนเปห็นอมันมาก” คทาทรีที่แปลวขา ยกบลำปโทษ (อาเฟะซริส) กห็เปห็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา 'การ
ยกโทษใหข้' พระโลหริตทรีที่หลมั ที่งออกของพระเยซซูครริสตตเปห็นเกณฑตในการยกโทษบาป โรม 3:24-25 
บขงบอกวขาพระโลหริตทรีที่หลมั ที่งออกของพระครริสตตนมัรนไมขเพรียงชทาระความบาปในอนาคตไดข้เทขานมัรน 
แตขยมังสามารถชทาระบาปของคนทมัรงปวงทรีที่มรีมาตมัรงแตขกขอนการตรทึงกางเขนดข้วย ความบาปทมัรงหมด
ไดข้รมับการอภมัยโดยความเชพที่อในพระโลหริตทรีที่หลมั ที่งออกของพระครริสตต



มธ 26:29 เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ เรลำจะไมต่ดสืริ่มนลนี้ลำผลแหต่งเถลำองธต่นตต่อไปอนกจนวนันนนันี้น
มลำถถึง คสือวนันทนริ่เรลำจะดสืริ่มกนันใหมต่กนับพวกทต่ลำนในอลำณลำจนักรแหต่งพระบริดลำของเรลำ" พระเยซซูตรมัสกมับ
พวกสาวกวขาพระองคตจะไมขทรงมรีสขวนในอาหารพริธรีปมัสกาอรีก (ดพที่มนทราผลแหขงเถาองรุขน) จนกวขาวมัน
นมัรนทรีที่พระองคตไดข้รมับการสถาปนาในอาณาจมักรแหขงพระบริดาของพระองคต พระสมัญญานมัรนกห็ยมังไมข
สทาเรห็จอยซูขในตอนนรีร  หลมังจากทรงฟพร นคพนพระชนมต ไมขมรีบมันททึกเลยวขาพระองคตทรงดพที่มนทราผลแหขงเถา
องรุขน อยขางไรกห็ตาม เมพที่อพระองคตเสดห็จกลมับมาในสงขาราศรีของพระองคต นมั ที่นกห็เปห็นสริที่งหนทึที่งทรีที่พระองคต
จะตข้องททาแนขๆ ตอนนมัรนพวกสาวกอาจไมขเขข้าใจความหมายเชริงพยากรณตของคทาตรมัสดมังกลขาว

มธ 26:30 มมัทธริวจทึงบมันททึกวขา เมสืริ่อพวกเขลำรผู้องเพลงสรรเสรริญแลผู้ว เขลำกป็พลำกนันออกไป
ยนังภซเขลำมะกอกเทศ ธรรมเนรียมของพวกยริวมรีอยซู ขวขาพอจบการรมับประทานอาหารในพริธรีปมัสกา พวก
เขากห็จะตข้องรข้องเพลงสดรุดรีฮาเลล (สดรุดรี 115-118) จรริงๆแลข้วนรีที่กห็คพอเพลงสดรุดรีฮาเลลซูยาหต 
(สรรเสรริญองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า) นมัที่นเอง ถทึงแมข้เราไมขรซูข้วขาพวกเขารข้องเพลงสดรุดรีบทไหนตรงนรีร  แตขมมัน
กห็ตข้องเปห็นหนทึที่งในบทดมังกลขาวดข้านบนแนขนอน เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาเรริที่มเดรินแบบไมขรรีบรข้อนจาก
กรรุงเยรซูซาเลห็มขข้ามหรุบเขาขริดโรนไปยมังสวนเกทเสมนรี นขาจะเปห็นชขวงเวลานรีร เองทรีที่พระเยซซูทรงแบขง
ปมันเนพรอหาทรีที่มรีบมันททึกไวข้ในยอหตน บททรีที่ 15-17 กมับพวกสาวก

มธ 26:31-35 พระเยซซูจทึงทรงบขงชรีรวขากขอนทรีที่คทที่าคพนนรีรจะสริรนสรุดลง พวกเขาทรุกคนกห็จะ
สะดรุดเพราะพระองคต ครนันี้งนนันี้นพระเยซซตรนัสกนับเหลต่ลำสลำวกวต่ลำ "ในคสืนวนันนนนี้ทต่ลำนทธกคนจะสะดธด
เพรลำะเรลำ ดผู้วยมนคลลำเขนยนไวผู้วต่ลำ `เรลำจะตนผซผู้เลนนี้ยงแกะ และแกะฝซงนนันี้นจะกระจนัดกระจลำยไป' พระเยซซู
จทึงทรงยกขข้อความจากเศคารริยาหต 13:7

พระองคตตรมัสตขอไปวขา 32 แตต่เมสืริ่อเรลำฟสืนี้นขถึนี้นมลำแลผู้ว เรลำจะไปยนังแควผู้นกลำลริลนกต่อนหนผู้ลำ
ทต่ลำน" อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูตรมัสเปห็นนมัยชมัดเจนถทึงการสริรนพระชนมตของพระองคต และทรีที่ชมัดยริที่งกวขานมัรนกห็
คพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตดข้วย พระองคตตรมัสก มับพวกเขาวขาพระองคตจะเสดห็จไปยมัง
แควข้นกาลริลรีเมพที่อถทึงตอนนมัรน หลมังจากทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้ว ทซูตสวรรคตทรีที่อรุโมงคตนมัรนกห็บอกพวก
ผซูข้หญริงใหข้ไปเตพอนความจทาพวกสาวกวขาพระองคตจะเสดห็จไปยมังแควข้นกาลริลรี ดซู มมัทธริว 28:7 เหห็นไดข้
ชมัดวขาคทาตรมัสนรีรสทาเรห็จในยอหตน 21:1-14



ขณะเดรียวกมัน เปโตรกห็หรุนหมันปฏริเสธวขาเขาจะไมขมรีวมันสะดรุดเพราะพระเยซซูเลย พวกสาวก
ทรีที่เหลพอกห็กลขาวเชขนนมัรนเหมพอนกมัน 33 ฝต่ลำยเปโตรทซลตอบพระองคศ์วต่ลำ "แมผู้คนทนันี้งปวงจะสะดธด
เพรลำะพระองคศ์ ขผู้ลำพระองคศ์จะสะดธดกป็หลำมริไดผู้เลย" 34 พระเยซซตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "เรลำบอกควลำมจรริง
แกต่ทต่ลำนวต่ลำ ในคสืนนนนี้กต่อนไกต่ขนัน ทต่ลำนจะปฏริเสธเรลำสลำมครนันี้ง" กขอนทรีที่ไกขตมัวผซูข้ตมัวนมัรนจะขมันในเชข้าวมัน
ตขอมา เปโตรกห็จะปฏริเสธพระองคตไปแลข้วสามครมัร งจรริงๆ

35 เปโตรทซลพระองคศ์วต่ลำ "ถถึงแมผู้ขผู้ลำพระองคศ์จะตผู้องตลำยกนับพระองคศ์ ขผู้ลำพระองคศ์กป็จะไมต่
ปฏริเสธพระองคศ์เลย" เหลต่ลำสลำวกกป็ทซลเชต่นนนันี้นเหมสือนกนันทธกคน พวกสาวกทรีที่เหลพอกห็รขวมวงกมับเป
โตรดข้วย อยขางนข้อยเปโตรกห็ตริดตามพระเยซซูไปหลมังจากทรีที่พระองคตทรงถซูกจมับกรุมแลข้ว ยกเวข้นยอหตน
สาวกทรีที่เหลพออรีกเกข้าคนกห็ทริรงพระองคตและหนรีไปกมันหมด

มธ 26:36-38 พระองคตจทึงเสดห็จมาทรีที่สวนเกทเสมนรีซทึที่งมรีความหมายตรงตมัววขา 'บขอยทที่า
มะกอก' สถานทรีที่นรีร อยซูขทางฐานฝมัที่งตะวมันตกของภซูเขามะกอกเทศโดยอยซูขตริดกมับหรุบเขาขริดโรน โดย
อยซูขตรงขข้ามกมับพระวริหารซทึที่งอยซูขอรีกฝมัที่งหนทึที่งของหรุบเขานรีร  

มมัทธริวจทึงบมันททึกวขา แลผู้วพระเยซซทรงพลำสลำวกมลำยนังทนริ่แหต่งหนถึริ่งเรนยกวต่ลำ เกทเสมนน แลผู้วตรนัส
กนับสลำวกวต่ลำ "จงนนัริ่งอยซต่ทนริ่นนริ่ขณะเมสืริ่อเรลำจะไปอธริษฐลำนทนริ่โนต่น" พระองคตทรงสมัที่งใหข้พวกสาวกสขวน
ใหญขนมัที่งอยซูขในทรีทๆี่ หนทึที่ง คทาทรีที่แปลวขา ทนริ่โนต่น (เอะเคะอท) มรีความหมายวขา 'ทรีที่นมัที่น' อยขางไรกห็ตาม 
พระองคตทรงพาพวกสาวกวงในไปกมับพระองคตดข้วย (เปโตร ยากอบ และยอหตน) นรีที่เปห็นสามคน
เดริมทรีที่อยซูขบนภซูเขาจทาแลงพระกายดข้วย 37 พระองคศ์กป็พลำเปโตรกนับบธตรชลำยทนันี้งสองของเศเบดนไป
ดผู้วย พระองคศ์ทรงเรริริ่มโศกเศรผู้ลำและหนนักพระทนัยยริริ่งนนัก

ขณะทรีที่พระเยซซูทรงตรทึกตรองถทึงสริที่งทรีที่รอคอยพระองคตอยซูขไมขไกล พระองคตกห็เรริที่มโศกเศรข้า 
นอกจากนรีรมมัทธริวบมันททึกวขาพระองคตทรงหนนักพระทนัยยริที่งนมัก คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (อาเดมอเนะโอ) มรี
ความหมายวขา 'ไมขสบายใจ' และถทึงขนาด 'สลดหดหซูข' เลยดข้วยซทรา เมพที่อพระองคตทรงคริดถทึงการทรีที่
พระองคตจะทรงถซูกหมักหลมัง ถซูกปฏริเสธโดยประชากรของพระองคต และกลายเปห็นความบาปเพพที่อเรา
ทมัรงๆทรีที่พระองคตไมขทรงททาบาปเลย ความเปห็นมนรุษยตของพระองคตกห็แทบจะแบกภาระหนมักอทึรงนรีร ไมข
ไหว พระองคตจทึงทรงบอกสามคนนมัรนซทึที่งอยซูขใกลข้พระองคตวขา 38 พระองคศ์จถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ใจของ



เรลำเปป็นทธกขศ์แทบจะตลำย จงเฝผู้ลำอยซต่กนับเรลำทนริ่นนริ่เถริด" อรีกครมัร งทรีที่มรีการสพที่อถทึงการตรทึงกางเขนทรีที่ใกลข้เขข้า
มาแลข้ว อมันทรีที่จรริงแลข้วภาระอมันแสนหนมักอทึรงนรีร กห็โถมทมั มับลงบนพระองคตจนพระองคตเกพอบจะ
สริรนพระชนมตตรงนมัรน ณ เวลานมัรนเลยดข้วยซทรา ในบมันททึกของลซูกา เราอขานเจอวขาพระเจข้าทรงใชข้ทซูต
สวรรคตตนหนทึที่งมาชซูก ทาลมังพระองคตดข้วย ดซู ลซูกา 22:43 อยขางไรกห็ตามเหห็นไดข้ชมัดวขาพวกสาวกไมขรซูข้ถทึง
ความหมายดมังกลขาวเลย พระองคตจทึงทรงสมัที่งใหข้พวกเขาเฝข้าระวมังและรอคอยพระองคต

มธ 26:39 ใหข้เราสมังเกตความหนมักหนาสาหมัสในคทาอธริษฐานของพระองคต แลผู้ว
พระองคศ์เสดป็จดลลำเนรินไปอนกหนต่อยหนถึริ่ง กป็ซบพระพนักตรศ์ลงถถึงดริน อธริษฐลำนวต่ลำ พระองคตมริไดข้ทรง
ครุกเขขา แตขทรงซบพระพมักตรตลงถทึงดริน พระองคตทรงรข้องทซูลดข้วยความเปห็นมนรุษยตอมันอขอนแอของ
พระองคตวขา "โอ พระบริดลำของขผู้ลำพระองคศ์ ถผู้ลำเปป็นไดผู้ขอใหผู้ถผู้วยนนนี้เลสืริ่อนพผู้นไปจลำกขผู้ลำพระองคศ์เถริด 
พระองคตทรงทราบวขา อรีกเดรีดี๋ยวจะเกริดอะไรขทึรน และในความเปห็นมนรุษยตของพระองคตแลข้ว พระองคต
จทึงมริทรงแนขใจวขาพระองคตจะทรงรมับไหวไหม “ถข้วยนรีร ” ทรีที่วขาเปห็นคทาเปรรียบเปรย โดยในกรณรีนรีร
หมายถทึง ตะกอนกข้นถข้วยอมันขมขพที่นแหขงความตาย กระนมัรนในความเปห็นพระเจข้าของพระองคต 
พระองคตกห็ทรงอธริษฐานวขา แตต่อยต่ลำงไรกป็ดน อยต่ลำใหผู้เปป็นตลำมใจปรลำรถนลำของขผู้ลำพระองคศ์ แตต่ใหผู้เปป็น
ไปตลำมพระทนัยของพระองคศ์" เราเหห็นชมัดเจนถทึงความบรริสรุทธริธ ศมักดริธ สริทธริธ แหขงความเปห็นพระเจข้าของ
พระองคตเมพที่อพระองคตทรงยอมจทานนดข้วยความนบนอบเชพที่อฟมังตขอพระประสงคตของพระบริดาผซูข้
สถริตในสวรรคตของพระองคต

มธ 26:40-41 พระองคตจทึงเดรินกลมับไปหาเปโตรและสาวกคนอพที่นๆและเหห็นวขาพวกเขา
นอนหลมับอยซูข พระองคศ์จถึงเสดป็จกลนับมลำยนังสลำวกเหลต่ลำนนันี้น เหป็นเขลำนอนหลนับอยซต่ และตรนัสกนับเปโตร
วต่ลำ "เปป็นอยต่ลำงไรนะ ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะคอยเฝผู้ลำอยซต่กนับเรลำสนักชนัริ่วเวลลำหนถึริ่งไมต่ไดผู้หรสือ 41 จงเฝผู้ลำระวนัง
และอธริษฐลำน เพสืริ่อทต่ลำนจะไมต่เขผู้ลำในกลำรทดลอง จริตใจพรผู้อมแลผู้วกป็จรริง แตต่เนสืนี้อหนนังยนังอต่อนกลลำลนัง" 
ในชขวงเวลาทรีที่สทาคมัญยริที่งทรีที่สรุดในชรีวริตอมันเปห็นนริรมันดรตของพระองคต เหลขาเพพที่อนทรีที่ใกลข้ชริดทรีที่สรุดของ
พระองคตกลมับนอนหลมับ

เราเหห็นถทึงหลมักการอมันลทึกซทึร งประการหนทึที่งเกรีที่ยวกมับการอธริษฐาน 41 จงเฝผู้ลำระวนังและ
อธริษฐลำน เพสืริ่อทต่ลำนจะไมต่เขผู้ลำในกลำรทดลอง เมพที่อเราเฝข้าระวมัง นมัที่นคพอ เมพที่อเรามรีวรินมัยทางความคริดเพพที่อทรีที่



จะจดจขอในสริที่งทรีที่เราควรจดจขอ และเมพที่อเราอธริษฐานโดยไมขหยรุด เรากห็จะไมขเขข้าในการทดลอง การ
อธริษฐานนมัรนมรีครุณสมบมัตริในการเปห็นยาฆขาเชพรอฝขายวริญญาณ ตราบใดทรีที่เรามรีจริตใจทรีที่ฝมักใฝขในการ
อธริษฐาน เรากห็จะไมขดทาเนรินตามเนพรอหนมัง ดมังนมัรน เรากห็จะไมขลข้มในการทดลองงขายๆ นอกจากนรีร เมพที่อ
เรายมังตริดสายครุยกมับพระเจข้าอยซูข พญามารกห็ตริดตขอเราไมขไดข้ เพราะวขาสายไมขวขาง

นขาเสรียดายทรีที่วขาเนพรอหนมังนมัรนอขอนแอถทึงแมข้วขาจริตวริญญาณนมัรนพรข้อมอยซูข พวกสาวกเดรินทางมา
เหนห็ดเหนพที่อยตลอดทมัรงวมั มัน เวลา ณ ตอนนรีรนขาจะเปห็นชขวงดทึกแลข้ว พวกเขาจทึงถขางตาตขอไปไมขไหว
แลข้ว ถทึงแมข้วขาหลายชมั ที่วโมงกขอนหนข้านรีรพวกเขากลขาววขาจะสวามริภมักดริธ ตขอพระเยซซูในฝขายวริญญาณ 
แตขในดข้านเนพรอหนมังพวกเขากห็ไมขอาจฝพนตมัวไมขใหข้หลมับไดข้

มธ 26:42-43 อรีกครมัร งทรีที่พระเยซซูยข้อนกลมับมาตรมัสถทึงการอธริษฐานดข้วยความรข้อนรนอยขาง
จรริงจมัง โดยเรรียกสริที่งทรีที่รออยซูขเบพรองหนข้าวขาถข้วย พระองคตเสดห็จกลมับไปอธริษฐานอรีกครมัร งวขา "โอ ขผู้ลำแตต่
พระบริดลำของขผู้ลำพระองคศ์ ถผู้ลำถผู้วยนนนี้เลสืริ่อนพผู้นไปจลำกขผู้ลำพระองคศ์ไมต่ไดผู้ และขผู้ลำพระองคศ์จลลำตผู้องดสืริ่ม
แลผู้ว กป็ใหผู้เปป็นไปตลำมนลนี้ลำพระทนัยของพระองคศ์" 43 ครนันี้นพระองคศ์เสดป็จกลนับมลำกป็ทรงพบสลำวกนอน
หลนับอนก เพรลำะเขลำลสืมตลำไมต่ขถึนี้น อยขางไรกห็ตาม ใหข้เราสมังเกตวขา นทร าเสรียงของคทาอธริษฐานของ
พระองคตเปลรีที่ยนไปจากขข้อ 39 ในขข้อนมัรนพระองคตทรงขอใหข้ถข้วยนมัรนเลพที่อนพข้นไปจากพระองคต 
คราวนรีรพระองคตทรงยอมรมับวขามมันเปห็นสริที่งทรีที่เลรีที่ยงไมขพข้นและทรงอธริษฐานขอใหข้เปห็นไปตามพระ
ประสงคตของพระเจข้า อรีกครมัร งทรีที่พระองคตกลมับมาพบพวกเขาหลมับยาม

มธ 26:44-46 พระองคตทรงอธริษฐานเปห็นครมัร งทรีที่สามเหมพอนกมับสองครมัร งกขอนหนข้านมัรน 
พระองคศ์จถึงทรงละพวกเขลำไวผู้ เสดป็จไปอธริษฐลำนครนันี้งทนริ่สลำมดผู้วยถผู้อยคลลำเชต่นเดริมอนก 45 แลผู้ว
พระองคศ์เสดป็จมลำยนังพวกสลำวกของพระองคศ์ ตรนัสวต่ลำ "เดนดี๋ยวนนนี้ จงนอนตต่อไปใหผู้หลำยเหนสืริ่อยเถริด 
ดซเถริด เวลลำมลำใกลผู้แลผู้ว และบธตรมนธษยศ์จะตผู้องถซกทรยศใหผู้ตกอยซต่ในมสือของคนบลำป 46 ลธกขถึนี้นไป
กนันเถริด ดซเถริด ผซผู้ทนริ่จะทรยศเรลำมลำใกลผู้แลผู้ว"

ในคทาตรมัสของพระองคตอาจมรีการประชดประชมันอยซู ขบข้าง พระเยซซูอาจตรมัสเปห็นนมัยวขา 'เชริญ
หลมับตขอตามสบาย พวกทขานพลาดโอกาสในการปรนนริบมัตริเราในชขวงเวลาทรีที่เราเดพอดเนพรอรข้อนใจ
ไปแลข้ว ตอนนรีรมมันสายไปแลข้ว' หรพอพระองคตอาจตรมัสในเชริงคทาถามกห็ไดข้วขา 'ทขานจะนอนหลมับพมัก



ผขอนตอนนรีรหรพอ ดซูเถริด เวลานมัรนกห็มาใกลข้แลข้ว' พระองคตจทึงตรมัสวขา 'ลรุกขทึรนและใหข้เราไปกมันเถอะ ผซูข้ทรีที่
จะทรยศเรากห็มาถทึงแลข้ว'

มธ 26:47-49 ขณะทรีที่พระเยซซูก ทาลมังปลรุกพวกสาวกทรีที่ก ทาลมังงขวงอยซูขนมัรน ยซูดาสกห็กลมับมาพอดรี 
พระองคศ์ตรนัสยนังไมต่ทนันขลำดคลลำ ดซเถริด ยซดลำส คนหนถึริ่งในเหลต่ลำสลำวกสริบสองคนนนันี้น ไดผู้เขผู้ลำมลำ และมน
ประชลำชนเปป็นอนันมลำกถสือดลำบ ถสือไมผู้ตะบอง มลำจลำกพวกปธโรหริตใหญต่และพวกผซผู้ใหญต่แหต่ง
ประชลำชน ใหข้เราสมังเกตวขายซูดาสถซูกบรรยายวขาเปห็น “คนหนทึที่งในเหลขาสาวกสริบสองคนนมัรน” เรา
เหห็นถทึงการคริดคดทรยศของเขามากยริที่งขทึรนเมพที่อเราเหห็นวขาเขามรีฐานะเปห็นหนทึที่งในสาวกทรีที่พระองคต
ทรงเลพอกและไวข้ใจ ยซูดาสพากลรุขมคนถพออาวรุธมาดข้วยซทึที่งมาจากพวกยริวทรีที่มรีอทานาจ

บางคนสมันนริษฐานวขาคนกลรุขมนรีร รวมถทึงพวกทหารโรมมันทรีที่ถซูกยพมตมัวมาและพวกเจข้าหนข้าทรีที่
ประจทาพระวริหารของพวกยริวดข้วย ยอหตน 18:3 บอกเปห็นนมัยถทึงคนกลรุขมแรก ดซูคทาอธริบายตรงนมัรนไดข้ 
นขาแปลกตรงทรีที่พวกสาวกขรีร เซาอรีกแปดคนทรีที่อยซูขตรงทางเขข้าสวนมริไดข้หข้ามปรามคนเหลขานรีร เลย

กขอนหนข้านรีร ยซูดาสไดข้บอกพวกผซูข้สมรซูข้รขวมคริดของเขาแลข้ววขาเขาจะชรีรตมัวพระเยซซูอยขางไร นมัที่น
คพอ การจรุบในแสงสลมัวๆยามคทที่าคพน จากนมัรนเขากห็ทมักทายพระองคตอยขางนขาเลพที่อมใส โอข้อวด และ
หนข้าซพที่อใจคด 48 ผซผู้ทนริ่จะทรยศพระองคศ์นนันี้นไดผู้ใหผู้อลำณนัตริสนัญญลำณแกต่เขลำวต่ลำ "เรลำจะจธบผซผู้ใด กป็เปป็นผซผู้
นนันี้นแหละ จงจนับกธมเขลำไวผู้ใหผู้แนต่นหนลำเถริด" 49 ขณะนนันี้น ยซดลำสตรงมลำหลำพระเยซซทซลวต่ลำ "สวนัสดน 
พระอลำจลำรยศ์" แลผู้วจธบพระองคศ์ คทาทรีที่แปลวขา สวนัสดน (ไคโร) เปห็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วแปลวขา 'ชพที่นชมยรินดรี' 
มมันเปห็นสทานวนทรีที่ใชข้ทมักทายกมัน อยขางไรกห็ตาม ความหมายทรีที่สพที่อออกมานมัรนกห็ไมขใชขเลยเพราะความ
หนข้าซพที่อใจคดของยซูดาส

คทาทรีที่แปลวขา จธบ (คาทาฟริเละโอ) มรีความหมายวขา 'จซูบอยขางอขอนโยน' มมันมรีความหมายตรง
ตมัววขา 'ดข้วยความรมักใครข ' ชขางเปห็นการตรีสองหนข้าแสนชมั ที่วรข้ายอมันเหลพอเชพที่อ การทรยศของยซูดาสมรีแตข
จะเปริดเผยใหข้เหห็นถทึงความเสพที่อมทรามอยขางรข้ายกาจของจริตใจมนรุษยตทรีที่บาปหนา เขารซูข้อยซู ขแลข้ววขาเขา
กทาลมังททาอะไรอยซูข และเขากห็ททามมันลงไปอยซูขดรี!

มธ 26:50 พระเยซซตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "สหลำยเออ๋ย มลำทนริ่นนริ่ทลลำไม" คนเหลต่ลำนนันี้นกป็เขผู้ลำมลำจนับ
พระเยซซและคธมไป คทาทรีที่พระเยซซูทรงใชข้ สหลำย (เฮะทาอทรอส) เปห็นคทาทรีที่ควรหมายเหตรุไวข้ มมันเปห็น



คทาทรีที่แสดงถทึงการเปห็นเพพที่อนตายทรีที่รขวมหมัวจมทข้ายไปดข้วยกมัน ซทึที่งตขางจากคทาวขา เพชที่อน (ฟริลอส) พระ
เยซซูไมขทรงมรีนริสมัยชอบประชดประชมันพวกสาวกของพระองคต แตขแมข้ในยามทรีที่ถซูกทรยศ พระองคตกห็
ยมังทรงแสดงความกรรุณาตขอผซูข้ทรีที่ทรยศพระองคต นรีที่เทขากมับพระเยซซูตรมัสถามวขา 'ททาไมทขานอยซูขทรีที่นรีที่'

มธ 26:51-52 ดซเถริด มนคนหนถึริ่งทนริ่อยซต่กนับพระเยซซ ยสืริ่นมสือชนักดลำบออก ฟนันหซผซผู้รนับใชผู้คนหนถึริ่ง
ของมหลำปธโรหริตขลำด 52 พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "จงเอลำดลำบของทต่ลำนใสต่ฝนักเสนย ดผู้วยวต่ลำบรรดลำผซผู้
ถสือดลำบจะพรินลำศเพรลำะดลำบ

ถทึงแมข้มมัทธริวไมขไดข้บมันททึกวขาเปห็นใคร แตขขขาวประเสรริฐของยอหตนกห็กลขาววขา เปโตรเปห็นคน
ชมักดาบมาฟมันหซูผซูข้รมับใชข้ของมหาปรุโรหริต (มมัลคมัส ตามทรีที่บมันททึกของยอหตนไดข้กลขาวไวข้) เขานขาจะมรี
ดาบเลขมหนทึที่ง (หรพอมรีดเลขมใหญข) ซทึที่งมรีไวข้สทาหรมับเตรรียมมพรออาหารในพริธรีปมัสกาซทึที่งเขาไดข้จมัดเตรรียม
ไวข้กขอนลขวงหนข้าในเยห็นวมันนมัรน

อาจเปห็นไปไดข้วขาเปโตรตมัรงใจทรีที่จะฟมันหมัวชายคนนรีร ใหข้ขาด เมพที่อเขาหลบ เปโตรจทึงฟมันโดน
แคขหซูของเขา อาวรุธทรีที่เขาใชข้นขาจะเปห็นมรีดเลขมใหญข (อริงตามคทากรรีกทรีที่ใชข้ คพอ มาไครา) มรีดดมังกลขาวถซูก
ใชข้ในการแลขเนพรอลซูกแกะพริธรีปมัสกา และมมันไมขใชขเรพที่องแปลกทรีที่นมักเดรินทางทรีที่เดรินทางดข้วยเทข้าในสมมัย
นมัรนจะพกมรีดดมังกลขาวตริดตมัวไวข้เพพที่อปข้องกมันตมัวจากสมัตวตปขาหรพอโจรทรีที่มาปลข้น มมันไมขนขาจะใชขดาบทรีที่
ใชข้ในทางทหารหรพอเปรรียบไดข้ก มับการพกปพนในสมมัยนรีร  แตขมมันกห็ใชข้เปห็นอาวรุธไดข้อยซูขดรี

พระเยซซูตรมัสคทาพซูดทรีที่เปห็นสตริปมัญญามาจนถทึงทรุกวมันนรีร  “ดข้วยวขาบรรดาผซูข้ถพอดาบจะพรินาศ
เพราะดาบ” ในทางปฏริบมัตริแลข้ว การพกพาหรพอการเปห็นเจข้าของอาวรุธมมักยมั ที่วยรุใหข้เกริดการฆขากมันตาย
ไดข้ การทรีที่ครริสเตรียนทมัรงหลายจะวางใจองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าใหข้ทรงเปห็นโลขและทรีที่หลบภมัยของตนกห็ดรี
กวขาทรีที่จะใชข้อาวรุธเพพที่อปข้องกมันตมัวเอง

มธ 26:53 ขณะทรีที่พระเยซซูทรงอยซูขในขมัรนตอนของการถซูกจมับกรุม พระองคตกห็ตรมัสกมับเป
โตรวขา หากพระองคตทรงประสงคตแลข้ว พระองคตกห็สามารถทซูลขอและไดข้รมับทซูตสวรรคตสริบสองกอง
จากพระบริดาของพระองคต ทต่ลำนคริดวต่ลำเรลำจะอธริษฐลำนขอพระบริดลำของเรลำ และในบนัดเดนดี๋ยวนนันี้น
พระองคศ์จะทรงประทลำนทซตสวรรคศ์แกต่เรลำกวต่ลำสริบสองกองไมต่ไดผู้หรสือ



คทาทรีที่แปลวขา ในบนัดเดนดี๋ยวนนันี้น (พารริสเทมริ) สพที่อถทึงการทรีที่พระเจข้าทรงสามารถนทาทซูตสวรรคตสริบ
สองกองมาเสนอใหข้แกขพระองคตไดข้ในขณะนมัรนเลย พวกทซูตสวรรคตอาจไมขไดข้ถซูกจมัดระเบรียบเปห็น
กองๆเชขนนมัรน อยขางไรกห็ตาม พระเยซซูทรงใชข้คทาศมัพทตทางทหารนรีร เพพที่อชขวยใหข้เปโตรเขข้าใจความ
หมายของสริที่งทรีที่พระองคตตรมัส ทหารโรมหนทึที่งกองประกอบดข้วยทหารราบอาวรุธหนมัก 6,100 นาย
และทหารมข้า 726 นาย ปมัจจรุบมันมมันจทึงเทรียบไดข้ก มับทหารหนทึที่งกองพล สริบสองกองอาจเปห็นหนขวย
วมัดแบบโรมซทึที่งอาจเทรียบไดข้ก มับกองทมัพทมัรงกองทมัพ ยกตมัวอยขางเชขน ในสงครามโลกครมัร งทรีที่สอง นาย
พลจอรตจ แพห็ตตมันไดข้สมัที่งการกองทมัพภาคทรีที่สาม ซทึที่งประกอบดข้วยทหารหลายกองพล

นอกจากนรีร เราตข้องไมขลพมดข้วยวขาทซูตสวรรคตหนทึที่งตนมรีพละกทาลมังมากมายขนาดไหน ในชขวง
ทรีที่กองทมัพซรีเรรียปริดลข้อมกรรุงเยรซูซาเลห็ม ทซูตสวรรคตตนเดรียวไดข้ฆขาทหารซรีเรรียถทึง 185,000 คนในคพน
เดรียว (2 พงศตกษมัตรริยต 19:35) มรีผซูข้เสนอวขาพระเยซซูทรงเอขยถทึงสริบสองกองอยขางเฉพาะเจาะจง โดย
แตขละกองนมัรนมรีไวข้สทาหรมับสาวกสริบเอห็ดคนและพระองคตเองดข้วย อยขางไรกห็ตาม บรริบทกห็ไมขไดข้
สนมับสนรุนการตรีความดมังกลขาวแตขอยขางใด

มธ 26:54-56 พระองคตตรมัสตขอไปวขา แตต่ถผู้ลำเปป็นเชต่นนนันี้นพระคนัมภนรศ์ทนริ่วต่ลำ จลลำจะตผู้องเปป็น
อยต่ลำงนนนี้ จะสลลำเรป็จไดผู้อยต่ลำงไร" 55 ขณะนนันี้นพระเยซซตรนัสกนับหมซต่ชนวต่ลำ "ทต่ลำนทนันี้งหลลำยเหป็นเรลำเปป็น
โจรหรสือจถึงถสือดลำบ ถสือตะบองออกมลำจนับเรลำ เรลำไดผู้นนัริ่งกนับทต่ลำนทนันี้งหลลำยสนัริ่งสอนในพระวริหลำรทธกวนัน 
ทต่ลำนกป็หลำไดผู้จนับเรลำไมต่ 56 แตต่เหตธกลำรณศ์ทนันี้งสรินี้นทนริ่ไดผู้บนังเกริดขถึนี้นนนนี้ กป็เพสืริ่อจะสลลำเรป็จตลำมพระคนัมภนรศ์ทนริ่
พวกศลำสดลำพยลำกรณศ์ไดผู้เขนยนไวผู้" แลผู้วสลำวกทนันี้งหมดกป็ไดผู้ละทรินี้งพระองคศ์ไวผู้และพลำกนันหนนไป

มรีสองครมัร งในขข้อพระคมัมภรีรตตอนนรีรทรีที่พระเยซซูตรมัสถทึงการทรีที่ขข้อพระคมัมภรีรตเดริมสทาเรห็จ นรีที่ไมขไดข้
สพที่อถทึงการทรีที่ขข้อพระคมัมภรีรตเดริมขข้อใดขข้อหนทึที่งสทาเรห็จ แตขหมายถทึงขข้อพระคมัมภรีรตเดริมในหนมังสพอศาสดา
พยากรณตทมัรงหลายทรีที่กลขาววขาพระเมสสริยาหตจะทรงทนทรุกขตและสริรนพระชนมตอยขางรรุนแรงดข้วย
นทรามพอของประชากรของพระองคตเอง ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาเรายขอมนทึกถทึงอริสยาหต 53, บางสขวนของ
เศคารริยาหต และดาเนรียล 9 สริที่งทรีที่พระองคตตข้องการจะบอกกห็คพอวขา เปโตรไมขจทาเปห็นตข้องมาขมัดขวาง
การทรีที่พระองคตทรงถซูกทรยศและถซูกจมับกรุม มมันตข้องเปห็นไปเพพที่อททาใหข้ขข้อพระคมัมภรีรตทรีที่มรีพยากรณตไวข้
นานมาแลข้วสทาเรห็จ



นอกจากนรีร  พระเยซซูยมังทรงเตพอนความจทาพวกปฏริปมักษตของพระองคตดข้วยวขา พระองคตไดข้
ทรงประทมับในพระวริหารและสมัที่งสอนตลอดทมัรงสมัปดาหตนมัรน แตขพวกเขากห็มริไดข้ลงมพออะไรในตอน
นมัรน เราเหห็นถทึงการทรีที่พวกเขาเปห็นคนขรีรขลาดและเปห็นคนตรีสองหนข้าชมัดเจนยริที่งขทึรนจากการทรีที่พวกเขา
ปฏริบมัตริการโดยอาศมัยความมพดเปห็นเครพที่องอทาพราง และเปห็นความจรริงทรีที่มนรุษยตรมักความมพดมากกวขา
ความสวขางเพราะกริจการของพวกเขาชมั ที่ว หนทึที่งในประโยคทรีที่นขาเศรข้าทรีที่สรุดในพระคมัมภรีรตคพอ “แลข้ว
สาวกทมัรงหมดกห็ไดข้ละทริรงพระองคตไวข้และพากมันหนรีไป”

มธ 26:57 ผซผู้ทนริ่จนับพระเยซซไดผู้พลำพระองคศ์ไปยนังคลำยลำฟลำสมหลำปธโรหริต ทนริ่ซถึริ่งพวกธร
รมลำจลำรยศ์และพวกผซผู้ใหญต่ไดผู้ประชธมกนันอยซต่ พระเยซซูทรงถซูกนทาตมัวไปยมังคฤหาสนตของมหาปรุโรหริต
ซทึที่งเปห็นทรีทๆี่ พวกธรรมาจารยตและพวกผซูข้ใหญขของอริสราเอลมาประชรุมกมัน ถทึงแมข้วขาคทาวขา ซานเฮดรริน 
ไมขไดข้ถซูกเอขยถทึง แตขมมันกห็เปห็นการประชรุมสภาดมังกลขาวอยขางเหห็นไดข้ชมัด (ซานเฮดรรินเปห็นการประชรุม
สภาระดมับชาตริของอริสราเอลในสมมัยนมัรน โดยอาจคลข้ายกมับการรวมการประชรุมวรุฒริสภาสหรมัฐฯและ
ศาลฎรีกาเขข้าดข้วยกมัน ภายใตข้การจมัดการของโรม สภาซานเฮดรรินนรีรกห็ออกกฎหมายดข้านพลเมพองและ
ศาสนาของประเทศและททาหนข้าทรีที่เปห็นศาลฎรีกาดข้วย) บมันททึกของมมัทธริวสพที่อวขาพวกเขามารอการมา
ถทึงของพระเยซซูอยซูขกขอนแลข้ว ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาพวกเขาทราบถทึงแผนการทรยศของยซูดาสมากขอน
แลข้ว พวกเขาเปห็นตมัวแทนของเจข้าหนข้าทรีที่ระดมับสซูงทรีที่สรุดของอริสราเอล

ดมังนมัรนการทรีที่พวกเขาพริจารณาคดรีตมัดสรินความในตอนกลางคพนซทึที่งเปห็นชขวงเวลาแหขงความ
มพดและดข้วยระยะเวลาทรีที่สมัรนมากๆจทึงแสดงใหข้เหห็นถทึงลมักษณะทรีที่ชมั ที่วรข้ายแหขงแรงจซูงใจของพวกเขา 
กขอนทรีที่คนสขวนใหญขในกรรุงจะตพที่นนอนและเรริที่มกริจวมัตรในเชข้าวมันถมัดไป พระเยซซูกห็ทรงถซูกจมับกรุม ถซูก
พริจารณาคดรี ถซูกตมัดสรินวขามรีความผริด และกทาลมังจะมรุขงหนข้าไปสซูขกางเขนแลข้ว จะเรรียกไดข้วขานรีที่เปห็นศาล
เตรีรยกห็คงไมขผริดนมัก

มธ 26:58 แตต่เปโตรไดผู้ตริดตลำมพระองคศ์ไปหต่ลำงๆจนถถึงคฤหลำสนศ์ของมหลำปธโรหริต แลผู้ว
เขผู้ลำไปนนัริ่งขผู้ลำงในกนับคนใชผู้ เพสืริ่อจะดซวต่ลำเรสืริ่องจะจบลงอยต่ลำงไร คฤหาสนตของคายาฟาสไดข้ถซูกคข้นพบ
ในกรรุงเยรซูซาเลห็มฝมัที่งตะวมันออกโดยพวกนมักโบราณคดรีแลข้ว มมันถซูกสรข้างอยซู ขบนไหลขเขาลาดชมันทรีที่
มองลงไปเหห็นหรุบเขาขริดโรนทางทริศตะวมันออก เมพที่อรวบรวมขข้อพระคมัมภรีรตอพที่นๆทรีที่พซูดถทึงการทรีที่เป
โตรตริดตามพระเยซซูแบบไมขเตห็มรข้อย มมันกห็ททาใหข้เรานทึกถทึงภาพประกอบของสดรุดรี 1:1 ทรีที่พซูดถทึงการ



ดทาเนรินกมับคนชมั ที่ว การยพนในทางของคนบาป และสรุดทข้ายแลข้วกห็คพอ การนมัที่งในทรีที่นมัที่งของคนชอบเยาะ
เยข้ย แนขนอนทรีที่เขาไมขไดข้รมับพระพรในการกระททาของตนเลย

มธ 26:59-62 เหมพอนทรีที่มมักเปห็นบขอยๆ ความทรุจรริตกห็ไดข้รมับการเลรีรยงดซูประคบประหงมโดย
การหลอกลวง พวกปธโรหริตใหญต่ พวกผซผู้ใหญต่ กนับบรรดลำสมลำชริกสภลำไดผู้หลำพยลำนเทป็จมลำเบริก
ปรนักปรลลำพระเยซซ เพสืริ่อจะประหลำรพระองคศ์เสนย 60 แตต่หลำหลนักฐลำนไมต่ไดผู้ เออ ถถึงแมผู้มนพยลำนเทป็จ
หลลำยคนมลำใหผู้กลำรกป็หลำหลนักฐลำนไมต่ไดผู้ ในทนริ่สธดกป็มนพยลำนเทป็จสองคนมลำ

เราตข้องไมขลพมวขาขณะนมัรนเปห็นชขวงเวลากลางดทึก จทึงไมขแปลกทรีที่พวกเขาหาคนมาชขวยเปห็น
พยานเทห็จยากหนขอย ถทึงแมข้บมัญญมัตริขข้อทรีที่เก ข้าบอกวขา อยขาเปห็นพยานเทห็จ แตขพวกผซูข้นทาฝขายวริญญาณ
ของอริสราเอลในตอนนมัรนกห็เสาะหาคนมาททาเชขนนมัรนเลย แตขพวกเขากห็หาไมขไดข้เลย เราควร
หมายเหตรุไวข้วขาพวกเขาไดข้ก ทาหนดเปข้าหมายและคทาตมัดสรินไวข้แลข้ว พวกเขาหาโอกาสทรีที่จะ 
“ประหารพระองคตเสรีย” กขอนทรีที่พวกเขาจะเรริที่มการพริจารณาคดรีแบบคดโกงนรีร เสรียอรีก

สรุดทข้าย ในชขวงกลางดทึก พวกเขากห็เจอคนสองคนทรีที่บริดเบพอนบรริบทคทาตรมัสของพระเยซซูทรีที่
ไดข้ตรมัสไวข้เมพที่อสามปรีกขอนหนข้านมัรนตามทรีที่บมันททึกไวข้ในยอหตน 2:19-22 สองคนนรีรอข้างวขา 61 "คนนนนี้ไดผู้
วต่ลำ `เรลำสลำมลำรถจะทลลำลลำยพระวริหลำรของพระเจผู้ลำ และจะสรผู้ลำงขถึนี้นใหมต่ในสลำมวนัน'" (ในขข้อดมังกลขาว
พระองคตตมัรงใจจะบอกวขา พระกายของพระองคตจะถซูกททาลายและถซูกชรุบใหข้เปห็นขทึรนในอรีกสามวมันถมัด
มา มมันเปห็นเชขนนมัรนและพระองคตกห็ทรงเปห็นขทึรนจรริงๆ) มหาปรุโรหริตจทึงกดดมันพระองคตโดยเทขากมับ
ถามวขา 'เหห็นไหมลขะ' 62 มหลำปธโรหริตจถึงลธกขถึนี้นถลำมพระองคศ์วต่ลำ "ทต่ลำนจะไมต่ตอบอะไรหรสือ คน
เหลต่ลำนนนี้เปป็นพยลำนปรนักปรลลำทต่ลำนดผู้วยเรสืริ่องอะไร"

มธ 26:63-64 พระองคตมริไดข้ทรงตอบกลมับเพพที่อใหข้พวกเขาไดข้ใจแตขอยขางใด แตต่พระเยซซ
ทรงนริริ่งอยซต่ พระองคตทรงประทมับยพนนริที่งในความเงรียบอยขางสงขาผขาเผย ดข้วยความรทาคาญแบบอวดดรี 
มหาปรุโรหริตจทึงบอกพระเยซซูวขาเขากทาลมังททาใหข้พระองคตอยซูขภายใตข้คทาปฏริญาณ มหลำปธโรหริตจถึงกลต่ลำว
แกต่พระองคศ์วต่ลำ "เรลำสนัริ่งใหผู้ทต่ลำนปฏริญลำณโดยอผู้ลำงพระเจผู้ลำผซผู้ทรงพระชนมศ์อยซต่ ใหผู้บอกเรลำวต่ลำ ทต่ลำนเปป็น
พระครริสตศ์พระบธตรของพระเจผู้ลำหรสือไมต่"



เมพที่อมหาปรุโรหริตกลขาววขา เรลำสนัริ่งใหผู้ทต่ลำนปฏริญลำณโดยอผู้ลำงพระเจผู้ลำผซผู้ทรงพระชนมศ์อยซต่ มมันกห็
เทขากมับเขาใหข้พระเยซซูอยซูขภายใตข้คทาปฏริญาณ ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาพระเยซซูทรงตอบกห็ปฏริเสธจรุดยพนทรีที่เชพที่อ
วขาครริสเตรียนไมขควรใหข้คทาสมัตยตปฏริญาณในศาลพริจารณาคดรี

การเพริกเฉยตขอคทาถามนมัรนกห็เทขากมับปฏริเสธมมัน ดมังนมัรนพระเยซซูจทึงทรงตอบวขา 64 "ทต่ลำนวต่ลำถซก
แลผู้ว วลรีนรีรกห็เทขากมับมรีความหมายวขา 'กห็ทขานพซูดไปแลข้ว' มมันเปห็นการยพนยมันคทาถามนมัรนโดยไมขตอบใน
บรุรรุษทรีที่หนทึที่ง จากนมัรนพระเยซซูกห็ทรงปลขอยหมมัดตาย และยริริ่งกวต่ลำนนันี้นอนก เรลำบอกทต่ลำนทนันี้งหลลำยวต่ลำ ใน
เวลลำเบสืนี้องหนผู้ลำนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะไดผู้เหป็นบธตรมนธษยศ์นนัริ่งขผู้ลำงขวลำพระหนัตถศ์ของผซผู้ทรงฤทธลำนธภลำพ 
และเสดป็จมลำบนเมฆแหต่งฟผู้ลำสวรรคศ์"

พระองคตมริไดข้ทรงเปห็นพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้าเทขานมัรน แตขวมันนมัรนกทาลมังจะมา
เมพที่อพระองคตจะเสดห็จกลมับมาพรข้อมกมับสริทธริอทานาจแหขงพระหมัตถตเบพรองขวาของพระเจข้าในหมซูขเมฆ
แหขงฟข้าสวรรคต นรีที่สพที่อชมัดเจนถทึงความเปห็นพระเจข้า ความเปห็นกษมัตรริยต และฤทธานรุภาพของพระองคต 
นอกจากนรีร  ยมังมรีการสพที่อถทึงเพลงสดรุดรี 110:1 และดาเนรียล 7:13 ดข้วยซทึที่งทมัรงสองขข้อพซูดถทึงความเปห็น
พระเจข้าและกษมัตรริยตของพระองคต นขาแปลกทรีที่พระเยซซูทรงเลพอกทรีที่จะเรรียกตมัวเองเปห็นครมัร งสรุดทข้ายวขา
บรุตรมนรุษยต ความเปห็นมนรุษยตบนโลกนรีรของพระองคตก ทาลมังจะสริรนสรุดลงแลข้ว นรีที่เปห็นครมัร งสรุดทข้ายทรีที่
พระองคตทรงใชข้คทานรีร กขอนการสริรนพระชนมตของพระองคต ในฐานะพระเจข้าผซูข้ทรงรมับสภาพมนรุษยต 
พระองคตก ทาลมังจะทรงถวายตมัวเปห็นเครพที่องบซูชาเพพที่อเปห็นคขาไถขแลข้ว

มธ 26:65-66 ขณะนนันี้นมหลำปธโรหริตจถึงฉนกเสสืนี้อของตน แลผู้ววต่ลำ "เขลำไดผู้พซดหมริริ่นประมลำท
แลผู้ว เรลำตผู้องกลำรพยลำนอะไรอนกเลต่ลำ ดซเถริด บนัดนนนี้ ทต่ลำนทนันี้งหลลำยกป็ไดผู้ยรินเขลำพซดหมริริ่นประมลำทแลผู้ว 
66 ทต่ลำนทนันี้งหลลำยคริดเหป็นอยต่ลำงไร" คนทนันี้งปวงกป็ตอบวต่ลำ "เขลำมนควลำมผริดถถึงตลำย" อยขางนข้อยพวกเขา
กห็มรีขข้ออข้างทรีที่จะปรมับโทษพระองคตไดข้แลข้ว พวกเขากลขาวหาพระองคตไดข้วขาพซูดหมริที่นประมาท 
พระองคตไดข้ทรงเรรียกตมัวเองวขาเปห็นพระเมสสริยาหต พระบรุตรของพระเจข้า พวกเขาจทึงสามารถใชข้เรพที่อง
นรีร เปห็นขข้ออข้างในการประหารพระองคตไดข้

หลมังจากนมัรน พวกเขากห็ใหข้คทาตมัดสรินทรีที่เตรรียมไวข้กขอนแลข้ว “เขามรีความผริดถทึงตาย” การทรีที่มหา
ปรุโรหริตผซูข้นรีรฉรีกเสพรอกห็เปห็นธรรมเนรียมของพวกยริวในการแสดงใหข้เหห็นถทึงความรมังเกรียจเมพที่อไดข้ยรินคทา



พซูดหมริที่นประมาท เขาจทึงสขงสมัญญาณใหข้พรรคพวกรซูข้วขาพวกเขาควรแสดงปฏริกริรริยาอยขางไร พระเยซซู
ทรงถซูกตมัดสรินวขามรีความผริดโทษฐานทรีที่พซูดความจรริง

มธ 26:67-68 ทมันใดนมัรน พวกอาจารยตสอนศาสนศาสตรตคพอ พวกผซูข้นทาฝขายวริญญาณแหขง
ชนชาตริทรีที่พระเจข้าทรงเลพอก (ซทึที่งไดข้ตมัรงศาลพริจารณาคดรีแบบหลอกๆขทึรนมา) กห็เรริที่มททาสริที่งตทที่าทราม
ทรีที่สรุดเทขาทรีที่มนรุษยตจะกระททากมัน แลผู้วเขลำถต่มนลนี้ลำลลำยรดพระพนักตรศ์พระองคศ์และตนพระองคศ์ และคน
อสืริ่นเอลำฝต่ลำมสือตบพระองคศ์ 68 แลผู้ววต่ลำ "เจผู้ลำพระครริสตศ์ จงพยลำกรณศ์ใหผู้เรลำรซผู้วต่ลำใครตบเจผู้ลำ"

มรีการดซูหมริที่นไมขกรีที่อยขางทรีที่ตทที่าทรามยริที่งกวขาการถขมนทราลายรดหนข้าอรีกคน นอกจากนรีร  คนเหลขานรีร
ยมังเปห็นพวกผซูข้นทาของประเทศทรีที่กระททาตมัวซทึที่งกระททาตมัวตทที่าชข้านขาละอายดข้วย มรีศาลพริจารณาคดรีไมขกรีที่
แหขงทรีที่ลดตมัวททาสริที่งทรีที่เลวทรามเชขนนรีร ในการตมัดสรินความผซูข้อพที่น เราเหห็นถทึงความเกลรียดชมัง ความอริจฉา
รริษยา และใจทรีที่ชอบเอาชนะของพวกเขาชมัดเจนยริที่งขทึรนเมพที่อพวกเขายมั ที่วยรุพระองคตใหข้พยากรณต “ใคร
ตบเจข้า” ดซูเหมพอนวขาในการกระททาทรีที่ตทที่าชข้าของพวกเขามรีความชมั ที่วชข้าแบบผรีปรีศาจผสมอยซูขดข้วย 
ทมัรงหมดนรีรถซูกกระททาภายใตข้อทานาจของความมพดในกลางดทึกซทึที่งเปห็นเวลาทรีที่อทานาจของซาตานนมัรนมรี
เยอะสรุด พวกเขาจทึงแสดงปฏริกริรริยาในรซูปแบบทรีที่ตทที่าชข้าทรีที่สรุดทรีที่มนรุษยตจะกระททาตขอกมันไดข้

มธ 26:69-74 ภาพทรีที่ตรงขข้ามกมับสดรุดรี 1:1 ปรากฏตรงนรีร  ขณะนนันี้นเปโตรนนัริ่งอยซต่ภลำยนอก
บรริเวณคฤหลำสนศ์นนันี้น เราไมขควรลพมวขาคทาทรีที่แปลวขา คฤหลำสนศ์ (เอาเล) ในบรริบทนรีรนขาจะหมายถทึง
บรริเวณลานบข้านทรีที่อยซูขตริดกมับตมัวคฤหาสนตเอง

มนสลำวใชผู้คนหนถึริ่งมลำพซดกนับเขลำวต่ลำ "เจผู้ลำไดผู้อยซต่กนับเยซซชลำวกลำลริลนดผู้วย" 70 แตต่เปโตรไดผู้ปฏริเสธ
ตต่อหนผู้ลำคนทนันี้งปวงวต่ลำ "ทนริ่เจผู้ลำวต่ลำนนันี้นขผู้ลำไมต่รซผู้เรสืริ่อง" 71 เมสืริ่อเปโตรไดผู้ออกไปทนริ่ระเบนยง สลำวใชผู้อนกคน
หนถึริ่งแลเหป็นจถึงบอกคนทนันี้งปวงทนริ่อยซต่ทนริ่นนัริ่นวต่ลำ "คนนนนี้ไดผู้อยซต่กนับเยซซชลำวนลำซลำเรป็ธดผู้วย" 72 เปโตรจถึง
ปฏริเสธอนก ดผู้วยคลลำปฏริญลำณวต่ลำ "ขผู้ลำไมต่รซผู้จนักคนนนันี้น"

คราวนรีร  เปโตรไมขเพรียงปฏริเสธพระเยซซูอรีกครมัร งเทขานมัรน แตขเขายมังททาเชขนนมัรนโดยใชข้คทา
ปฏริญาณดข้วย นอกจากนรีร เขายมังเรรียกพระองคตวขาเปห็นเพรียง 'คนนมัรน' 73 อนกสนักครซต่หนถึริ่งคนทนันี้งหลลำยทนริ่
ยสืนอยซต่ใกลผู้ๆนนันี้นกป็มลำวต่ลำแกต่เปโตรวต่ลำ "เจผู้ลำเปป็นคนหนถึริ่งในพวกนนันี้นแนต่แลผู้ว ดผู้วยวต่ลำสลลำเนนยงของเจผู้ลำกป็สต่อ
ตนัวเจผู้ลำเอง" 74 แลผู้วเปโตรกป็เรริริ่มสบถและสลำบลำนวต่ลำ "ขผู้ลำไมต่รซผู้จนักคนนนันี้น" ในทนันใดนนันี้นไกต่กป็ขนัน



เปโตรปฏริเสธองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าสามครมัร ง โดยสบถสาบานไปพรข้อมๆกมับปฏริเสธพระองคต
ดข้วย หากพซูดโดยใชข้ภาษาในปมัจจรุบมันแลข้ว คทาตอบของเขาในขข้อ 70 กห็อาจเปห็น 'ขข้าไมขรซูข้วขาเจข้ากทาลมัง
พซูดเรพที่องอะไรอยซูข' เชขนเดรียวกมันในขข้อ 72 นรีที่เทขากมับเปโตรพซูดวขา 'ขข้าขอสาบานตขอ...วขาขข้าไมขรซูข้จมักคน
นมัรนเลย!' สรุดทข้ายในขข้อ 74 เราอาจแปลแบบถอดความไดข้วขา 'ขข้าสาบานแลข้วไงวขา ขข้าไมขรซูข้จมักชายคน
นมัรนเลย!' และทมันใดนมัรนไกขกห็ขมัน

เรพที่องสทาเนรียงของเปโตรนมัรนอาจเกรีที่ยวขข้องกมับวริธรีทรีที่ชาวกาลริลรีออกเสรียงคทาบางคทาหรพออาจ
เกรีที่ยวขข้องกมับสทาเนรียงทข้องถริที่นของเขากห็ไดข้ คนแควข้นกาลริลรีมมักทอดเสรียงในลทาคอ ไมขวขาจะในกรณรีใด
สทาเนรียงคทาพซูดของเปโตรกห็ฟข้องใหข้เหห็นวขาเขามาจากไหนและแสดงใหข้เหห็นวขาเขาเกรีที่ยวขข้องกมับพระ
เยซซู

มธ 26:75 บางทรีพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อาจทรงททาใหข้เปโตรนทึกถทึงสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้
ตรมัสไวข้ในคพนกขอนหนข้านมัรน เปโตรจถึงระลถึกถถึงคลลำของพระเยซซทนริ่ตรนัสแกต่เขลำวต่ลำ "กต่อนไกต่ขนัน ทต่ลำนจะ
ปฏริเสธเรลำสลำมครนันี้ง" พอระลทึกเรพที่องนมัรนไดข้ เปโตรกห็รซูข้สทึกเจห็บแปลบทรีที่ใจ แลผู้วเปโตรกป็ออกไปขผู้ลำง
นอกรผู้องไหผู้อยต่ลำงขมขสืริ่นยริริ่งนนัก ชขางเปห็นความทรงจทาอมันนขาเจห็บปวดทรีที่เปโตรจะแบกรมับไปจนชมั ที่ว
ชรีวริตของเขา ในโมงยามทรีที่วริกฤตริขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเขา เขาไมขเพรียงททาใหข้พระองคตผริดหวมัง
เทขานมัรน แตขยมังปฏริเสธพระองคตแบบนขาเกลรียดอรีกดข้วย ดซู มมัทธริว 10:33

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 27: การพริจารณาคดทองคตพระผถูม้เปป็นเจม้าของเรายมังคงดนาเนรินตข่อไป

พรม้อมกมับการททที่พระเยซถูทรงถถูกสข่งตมัวไปหาปทลาตและพวกผถูม้มทอนานาจของโรม ในฐานะนมักการ
เมชอง ปทลาตกป็เหลาะแหละ โดยพยายามเอาใจคนหมถูข่ใหญข่กวข่า เมชที่อเขาเหป็นแลม้ววข่าพระเยซถูไมข่มท
พรรคพวกหนคุนหลมัง เขากป็ลม้างมชอเพชที่อแสดงใหม้เหป็นวข่าเขาไมข่มทความผริดเรชที่องพระองคตและยอมทนา
ตามความปรารถนาของพวกผถูม้นนายริวโดยสมัที่งตรซงกางเขนพระองคต บทนทนี้ยมังบมันทซกเกทที่ยวกมับการโศก
เศรม้าเสทยใจของยถูดาสและการททที่เขาฆข่าตมัวตายดม้วย

ตอนกลางของบทททที่ 27 บมันทซกเกทที่ยวกมับเหตคุการณตการตรซงกางเขนจรริงๆ ซซที่งเปป็นจคุดเปลทที่ยน
สนาคมัญแหข่งยคุคสมมัย ในบทนทนี้ซซที่งเปป็นบทโศกอมันงดงามแสนยริที่งใหญข่ เราไดม้อข่านถซงการสรินี้นพระชนมต



ของพระมหากษมัตรริยตแหข่งจอมกษมัตรริยตทมันี้งปวง พระผถูม้สรม้างของเรา คชอ พระบคุตรของพระเจม้า 
พระองคตไดม้เสดป็จมาหาพรรคพวกของพระองคต และพวกเขาหาไดม้ตม้อนรมับพระองคตไมข่

เนชนี้อหาตอนทม้ายของมมัทธริว 27 ใหม้รายละเอทยดของเหตคุการณตตข่างๆซซที่งเกริดขซนี้นตอนททที่พระ
เยซถูทรงสรินี้นพระชนมตและหลมังจากนมันี้นไมข่นาน นทที่รวมถซงการททที่ผม้ามข่านในพระวริหารขาด การเปป็น
ขซนี้นจากตายของพวกวริสคุทธริชนในพระคมัมภทรตเดริม คนาประกาศและอาจเปป็นการกลมับใจเชชที่อของนาย
รม้อยผถูม้นมันี้น การฝมังพระศพพระเยซถู และการสมัที่งใหม้พวกยามไปเฝม้าททที่อคุโมงคต

มธ 27:1 มมัทธริวเลขาตขอไปวขา ครนันี้นรธต่งเชผู้ลำ บรรดลำพวกป ธโรหริตใหญต่และพวกผซผู้ใหญต่
แหต่งประชลำชนปรถึกษลำกนันดผู้วยเรสืริ่องพระเยซซ เพสืริ่อจะประหลำรพระองคศ์เสนย ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาการ
พริจารณาคดรีนรีร ไดข้มรีขทึรนในตอนกลางคพนกห็แสดงใหข้เหห็นถทึงความไมขชอบมาพากลของเรพที่องนรีรทมัรงหมด 
มพอทรีที่กระททาใหข้โลหริตผซูข้บรริสรุทธริธ ตกไมขเพรียงเปห็นเรพที่องทรีที่ผริดเทขานมัรน แตขยมังเปห็นสริที่งทรีที่พระเจข้าทรงเกลรียด
ชมังดข้วย (สรุภาษริต 6:16-17) ความเกลรียดชมังและความอริจฉารริษยาของพวกเขาไดข้กขอใหข้เกริดผลทรีที่
เหรีร ยมโหด พวกเขาจทึง ปรถึกษลำกนันดผู้วยเรสืริ่องพระเยซซ เพสืริ่อจะประหลำรพระองคศ์เสนย เหห็นไดข้ชมัดวขาการ
ประชรุมปรทึกษากมันแตขเชข้าตรซูขนรีร เปห็นการททาพอเปห็นพริธรีเพพที่อปริดบมังการพริจารณาคดรีทรีที่ผริดกฎหมายใน
ตอนกลางคพน

มธ 27:2 สริที่งทรีที่พวกเขาททากห็เปห็นเพรียงปาหรีที่เพราะมรีแตขโรมเทขานมัรนทรีที่มรีอทานาจประหาร
ชรีวริตคน แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาสนรุกกมับการใชข้อทานาจขขมพระเยซซู ดข้วยเหตรุนรีร เขลำจถึงมนัดพระองคศ์
พลำไปมอบไวผู้แกต่ปอนทริอนัสปนลลำตเจผู้ลำเมสือง อรีกครมัร งทรีที่มรีการกลขาวถทึงการทรีที่พระเยซซูทรงถซูกมมัดขณะทรีที่
พระองคตทรงถซูกพาตมัวไปหาปรีลาต องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าแหขงสงขาราศรีถซูกปฏริบมัตริราวกมับเปห็นอาชญากร
ตทที่าชข้า ซทึที่งเปห็นการดซูหมริที่นเหยรียดหยามพระองคตมากยริที่งขทึรน

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาถทึงแมข้สภาซานเฮดรรินยรินดรีอยขางยริที่งกมับการถซูกปลรุกใหข้ลรุกจากเตรียง
ขทึรนมากลางดทึก แตขปรีลาตกห็ไมขนขามรีความกระตพอรพอรข้นเหมพอนกมับพวกเขา เทขาทรีที่เหห็นพวกผซูข้นทาของยริว
นขาจะไปโผลขทรีที่หนข้าบข้านของปรีลาตตอนหกโมงเชข้า พวกยริวไมขไดข้ใหข้ความเคารพนมับถพอปรีลาต และ
ปรีลาตกห็ไมขไดข้รมักใครขพวกเขาเชขนกมัน

ในฐานะเจข้าเมพองแหขงแควข้นยซูเดรีย ปกตริแลข้วปรีลาตจทึงอาศมัยอยซู ขทรีที่เมพองซรีซารรียา อยขางไรกห็ตาม 
เมพที่ออยซูขในกรรุงเยรซูซาเลห็ม เขากห็พมักทรีที่ปข้อมอมันโตนริโอซทึที่งอยซู ขตริดกมับพระวริหาร พวกผซูข้นทายริวจทึงนขาจะยพน



อยซูขนอกบข้านของปรีลาตในลานบข้าน เพราะพวกเขาไมขอยากททาใหข้ตมัวเองเปห็นมลทรินในชขวงเรริที่มตข้น
ของเทศกาลศมักดริธ สริทธริธ โดยการเขข้าไปในอาณาบรริเวณของคนตขางชาตริ

มธ 27:3 คราวนรีรมมัทธริวเปลรีที่ยนไปเลขาเรพที่องยซูดาสอริสคารริโอทบข้าง เมสืริ่อยซดลำสผซผู้ทรยศ
พระองคศ์เหป็นวต่ลำพระองคศ์ตผู้องปรนับโทษกป็กลนับใจ นลลำเงรินสลำมสริบเหรนยญนนันี้นมลำคสืนใหผู้แกต่พวกปธโรหริต
ใหญต่และพวกผซผู้ใหญต่ เหห็นไดข้ชมัดวขาเขาเรริที่มสทานทึกแลข้ววขาตนไดข้ททาอะไรลงไป ยซูดาสจทึงกลนับใจ

คทาทรีที่แปลเชขนนมัรน (เมะตาเมะลอไม) มรีความหมายวขา 'โศกเศรข้าเสรียใจ' อยขางไรกห็ตาม ความ
โศกเศรข้าเสรียใจของยซูดาสกห็ไมขใชขความโศกเศรข้าเสรียใจตามแบบของพระเจข้าตามทรีที่มรีบอกไวข้ใน 2 
โครรินธต 7:8 ยซูดาสไมขไดข้กลมับใจในความหมายของการหมันเสรียจากบาปของตนและหมันมาหา
พระเจข้าดข้วยใจทรีที่ชอกชทรา โดยขอพระเมตตาจากพระเจข้า แตขเขาแคขเสรียใจเมพที่อไดข้รซูข้ตมัววขาเขาไดข้ททาสริที่ง
เลวรข้ายอมันใดลงไป การกลมับใจเชขนนมัรนไมขไดข้นทามาถทึงความรอด เขาจทึงนทาเงรินเปพร อนเลพอดดมังกลขาว
ซทึที่งเปห็นราคาของทาสคนหนทึที่งไปคพน

มธ 27:4 คทาสารภาพผริดของยซูดาสไมขไดข้มรีตขอพระเจข้าหรพอตขอพระเยซซู แตขเปห็นเพรียงคทา
สารภาพตขอพวกคนทรีที่สมรซูข้รขวมคริดกมับเขา เขาจทึงรทที่าไหข้วขา "ขผู้ลำพเจผู้ลำไดผู้ทลลำบลำปทนริ่ไดผู้ทรยศโลหริตอนัน
บรริสธทธริธ" คนเหลต่ลำนนันี้นจถึงวต่ลำ "กลำรนนันี้นเปป็นธธระอะไรของเรลำ เจผู้ลำตผู้องรนับธธระเอลำเอง” บางทรีเขาอาจ
ทราบถทึงความสทาคมัญของพระโลหริตของพระเยซซูในการทรีที่เขาเรรียกมมันวขา โลหริตอมันบรริสคุทธริธ เพราะ
มมันไมขมรีบาปจรริงๆ แตขพวกเขากห็ไมขสนเลย คทาตอบของพวกเขา “การนมัรนเปห็นธรุระอะไรของเรา” 
อาจเหมพอนกมับสทานวนในปมัจจรุบมันทรีที่วขา ‘แลข้วไง’ วลรีทรีที่วขา “เจข้าตข้องรมับธรุระเอาเอง” อาจเทรียบไดข้ก มับ
คทาพซูดในปมัจจรุบมัน ‘นมั ที่นเปห็นปมัญหาของครุณ’

มธ 27:5-6 การฆขาตมัวตายของยซูดาสแสดงใหข้เหห็นถทึงความวขางเปลขาและความสริรนหวมัง
ของผซูข้ทรีที่ทรยศพระผซูข้สรข้างของตน ยซดลำสจถึงทรินี้งเงรินนนันี้นไวผู้ในพระวริหลำรและจลำกไป แลผู้วเขลำกป็ออกไป
ผซกคอตลำย 6 พวกปธโรหริตใหญต่จถึงเกป็บเอลำเงรินนนันี้นมลำแลผู้ววต่ลำ "เปป็นกลำรผริดพระรลำชบนัญญนัตริทนริ่จะเกป็บ
เงรินนนันี้นไวผู้ในคลนังพระวริหลำร เพรลำะเปป็นคต่ลำโลหริต"

พวกปรุโรหริตทรีที่อวดตมัวและททาตมัวนขาเลพที่อมใส ซทึที่งไมขมรีปมัญหาเลยกมับการฆขาผซูข้บรริสรุทธริธ  กลมับมา
ถกเถรียงกมันเรพที่องพระราชบมัญญมัตริวขาควรจะเกห็บเงรินนรีร ไวข้ทรีที่ไหนดรี คทาทรีที่ใชข้เรรียกวขา คลนังพระวริหลำร ตรง



นรีรคพอ คอรบาน มมันเปห็นคทาเดรียวกมับทรีที่พวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดอข้างเพพที่อทรีที่จะไมขตข้องเลรีรยงดซู
บริดามารดาผซูข้แกขเฒขาโดยเอาเงรินมาใสขไวข้ในคลมังพระวริหารเพพที่อผลประโยชนตทางการเมพองแทน ดซู 
มาระโก 7:11 นรีที่นขาจะหมายถทึงประเพณรีของพวกรมับบรีซทึที่งอริงตามพระราชบมัญญมัตริ 23:18 อยขางไร
กห็ตาม จรุดสนใจตรงนมัรนไมขใชขเรพที่องเงรินทรีที่เปพร อนโลหริต แตขเปห็นรายรมับทรีที่ไดข้มาโดยมริชอบอพที่นๆ

มธ 27:7-8 เขลำกป็ปรถึกษลำกนันและไดผู้เอลำเงรินนนันี้นไปซสืนี้อทธต่งชต่ลำงหมผู้อไวผู้ สลลำหรนับเปป็นทนริ่ฝนัง
ศพคนตต่ลำงบผู้ลำนตต่ลำงเมสือง 8 เหตธฉะนนันี้น ทธต่งนนันี้นจถึงเรนยกวต่ลำ ทธต่งโลหริต จนถถึงทธกวนันนนนี้ เราไมขทราบ
ความหมายของ “ทรุขงชขางหมข้อ” มมันอาจเปห็นทรุขงดรินเหนรียวซทึที่งไมขเหมาะทรีที่จะใชข้ปลซูกพพชแตขเหมาะ
สทาหรมับการปมัร นหมข้อดริน มมันอาจเปห็นสถานทรีที่ๆชขางหมข้อเอาเศษหมข้อแตกมาทริรงกห็ไดข้ จทึงททาใหข้ทรุขงนรีรมรี
คขาเพรียงเลห็กนข้อย แตขเหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาซพรอทรุขงนรีร เพพที่อเอาไวข้ฝมังศพยซูดาสและคนตขางบข้านตขางเมพอ
งอพที่นๆ มมันจทึงกลายมาเปห็นทรีที่รซูข้จมักในชพที่อทรุขงโลหริต

มธ 27:9-10 ขข้อพระคมัมภรีรตเดริมทรีที่ถซูกยกมาตรงนรีรนขาจะมาจากเยเรมรียต 18-19 ถทึงแมข้มมันจะ
สอดคลข้องกมับเศคารริยาหต 11:12-13 อยขางมากกห็ตาม ครนันี้งนนันี้นกป็สลลำเรป็จตลำมพระวจนะโดยเยเรมนยศ์
ศลำสดลำพยลำกรณศ์ ซถึริ่งวต่ลำ `และพวกเขลำกป็รนับเงรินสลำมสริบเหรนยญ ซถึริ่งเปป็นรลำคลำของผซผู้ทนริ่เขลำตนรลำคลำไวผู้
นนันี้น' คสือทนริ่คนอริสรลำเอลบลำงคนตนรลำคลำไวผู้ 10 `แลผู้วไปซสืนี้อทธต่งชต่ลำงหมผู้อ ตลำมทนริ่องคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำไดผู้
ทรงบนัญชลำขผู้ลำพเจผู้ลำ' เราเหห็นถทึงความคลข้ายคลทึงกมันกมับเศคารริยาหต 11:12-13 มากกวขา เหตรุผลทรีที่เรา
เหห็นความแตกตขางนรีรชมัดเจนกห็คพอ พวกนมักเขรียนพระคมัมภรีรตใหมขมรีธรรมเนรียมในการเอขยชพที่อผซูข้
พยากรณตใหญขเทขานมัรนเวลาทรีที่ยกขข้อพระคมัมภรีรตมาจากทมัรงผซูข้พยากรณตใหญขและผซูข้พยากรณตนข้อย

มธ 27:11 คราวนรีร เรากลมับมาทรีที่พระเยซซูตขอหนข้าปรีลาตบข้าง เมสืริ่อพระเยซซทรงยสืนอยซต่ตต่อ
หนผู้ลำเจผู้ลำเมสือง เจผู้ลำเมสืองจถึงถลำมพระองคศ์วต่ลำ "ทต่ลำนเปป็นกษนัตรริยศ์ของพวกยริวหรสือ" พระเยซซตรนัสกนับ
ทต่ลำนวต่ลำ "กป็ทต่ลำนวต่ลำแลผู้วนนริ่" ตรงนรีรปรีลาตถซูกเรรียกวขา “เจข้าเมพอง” ชพที่อเตห็มๆของเขาคพอ เลกาตคุส ซทซารริส 
(Legatus Ceasaris) หรพอผซูข้แทน (procurator) แควข้นยขอยๆของโรม เชขน แควข้นยซูเดรียในอดรีตถซูก
ปกครองโดยผซูข้แทน สขวนแควข้นตขางๆทรีที่สทาคมัญมากกวขาเชขน แควข้นซรีเรรีย กห็ถซูกปกครองโดยขข้าหลวง
(propraetor) และแควข้นสภาสซูงตขางๆ เชขน แควข้นอาคายา กห็ถซูกปกครองโดยผซูข้บมัญชาการทหาร



(proconsul) ไมขวขาจะในกรณรีใด ถทึงแมข้จะเปห็นเจข้าหนข้าทรีที่ชาวโรมมันทรีที่มรีตทาแหนขงสซูงในแควข้นยซูเดรีย 
แตขปรีลาตกห็ไมขใชขขรุนนางระดมับสซูงชาวโรมมันในรมัฐบาลโรม

เหห็นไดข้ชมัดวขาเขาทราบมากขอนบข้างแลข้วเกรีที่ยวกมับพระเยซซูเพราะคทาถามแรกทรีที่เขาถาม
พระองคตกห็คพอ “ทขานเปห็นกษมัตรริยตของพวกยริวหรพอ” คทาถามนมัรนเปห็นเรพที่องรข้ายแรงเพราะมมันสพที่อถทึงภมัย
ครุกคามตขอการปกครองของโรม นอกจากนรีร  พวกโรมกห็รซูข้วขาตมัวเองไมขเปห็นทรีที่นริยมในพพรนทรีที่สขวนนมัรน
ของโลก การกบฏตขอสริทธริอทานาจของโรมจทึงไมขใชขเรพที่องผริดปกตริ คทาตอบชวนคริดของพระเยซซู “กห็
ทขานวขาแลข้วนรีที่” กห็เทขากมับคทาตอบทรีที่วขา ‘ทขานไดข้พซูดไปแลข้ว’

มธ 27:12 เมพที่อถซูกกลขาวหาเพริที่มเตริมจากพวกปฏริปมักษตชาวยริวของพระองคต พระองคตกห็
ทรงเงรียบเหมพอนเดริม ดซู 1 เปโตร 2:23 แตต่เมสืริ่อพวกปธโรหริตใหญต่และพวกผซผู้ใหญต่ไดผู้ฟผู้องกลต่ลำวโทษ
พระองคศ์ พระองคศ์มริไดผู้ทรงตอบประกลำรใด

มธ 27:13-14 เมพที่อปรีลาตสอบถามพระองคตเพริที่มเตริม พระเยซซูกห็ทรงเงรียบอยขางสงขาผขาเผยตขอ
ไป ปนลลำตจถึงกลต่ลำวแกต่พระองคศ์วต่ลำ "ซถึริ่งเขลำไดผู้กลต่ลำวควลำมปรนักปรลลำทต่ลำนเปป็นหลลำยประกลำรนนนี้ ทต่ลำนไมต่
ไดผู้ยรินหรสือ" 14 แตต่พระองคศ์กป็มริไดผู้ตรนัสตอบทต่ลำนสนักคลลำเดนยว เจผู้ลำเมสืองจถึงอนัศจรรยศ์ใจยริริ่งนนัก พระเยซซู
ไมขทรงสนพระทมัยคทาถามของพวกเขาเลย โดยทอดพระเนตรไปยมังกางเขนทรีที่รอคอยพระองคตอยซู ข
เบพรองหนข้าอยขางเงรียบๆ พระชนมตชรีพของพระเยซซูนมัรนแขวนอยซูขบนเสข้นดข้ายแลข้ว ปรีลาตกห็รซูข้ดรี พระเยซซู
กห็ทรงทราบดรี ความเยพอกเยห็นของพระองคตททาใหข้ปรีลาตประหลาดใจ กระนมัรนเขากห็ประทมับใจดข้วย

มธ 27:15-18 เหห็นไดข้ชมัดวขาในสมมัยนมัรนมรีธรรมเนรียมหนทึที่งทรีที่วขาเจข้าเมพองโรมจะปลขอย
นมักโทษคนหนทึที่งใหข้แกขพวกยริวเพพที่อแสดงถทึงความปรารถนาดรีในชขวงเทศกาลปมัสกา ในเทศกลำลเลนนี้ยง
นนันี้น เจผู้ลำเมสืองเคยปลต่อยนนักโทษคนหนถึริ่งใหผู้แกต่หมซต่ชนตลำมใจชอบ 16 ครลำวนนันี้นพวกเขลำมนนนักโทษ
สลลำคนัญคนหนถึริ่งชสืริ่อบลำรนับบนัส 17 เหตธฉะนนันี้นเมสืริ่อคนทนันี้งปวงชธมนธมกนันแลผู้ว ปนลลำตไดผู้ถลำมเขลำวต่ลำ "เจผู้ลำ
ทนันี้งหลลำยปรลำรถนลำใหผู้ขผู้ลำพเจผู้ลำปลต่อยผซผู้ใดแกต่เจผู้ลำ บลำรนับบนัสหรสือพระเยซซทนริ่เรนยกวต่ลำ พระครริสตศ์"
18 เพรลำะทต่ลำนรซผู้อย ซต่แลผู้ววต่ลำเขลำไดผู้มอบพระองคศ์ไวผู้ดผู้วยควลำมอริจฉลำ

ดข้วยรซูข้ดรีวขาไมขวขาพระเยซซูจะเปห็นใคร ปรีลาตกห็รซูข้วขาพระองคตไมขไดข้เปห็นภมัยครุกคามตขอโรมหรพอมรี
ความผริดทรีที่ตข้องไดข้รมับโทษถทึงตาย เขาจทึงหวมังทรีที่จะหาทางออกงขายๆ บางทรีพวกประชาชนอาจเลพอก



พระเยซซูกห็ไดข้ เขาจทึงถามวขา “เจข้าทมัรงหลายปรารถนาใหข้ขข้าพเจข้าปลขอยผซูข้ใดแกขเจข้า บารมับบมัสหรพอพระ
เยซซูทรีที่เรรียกวขา พระครริสตต” บมันททึกของลซูกาชรีร ใหข้เหห็นวขาบารมับบมัสตริดครุกเพราะเหตรุฆาตกรรมและ
ยรุยงใหข้เกริดจลาจล เขาอาจเปห็นสขวนหนทึที่งในแผนการรข้ายทรีที่มรีตขอโรมกห็ไดข้ เขาจทึงนขาจะเปห็นทรีที่นริยมชม
ชอบในหมซูขพวกยริวผซูข้ซทึที่งเกลรียดชมังคนโรม หากไมขไดข้วางแผนคริดรข้ายตขอโรมหรพอคริดกบฏในเรพที่อง
การจขายภาษรี อยขางนข้อยเขากห็นขาจะเปห็นโจรทรีที่ปลข้นคนรวยเพพที่อชขวยเหลพอคนจนในหมซูขประชาชนยริว

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาปรีลาตเรรียกพระเยซซูตรงนรีรวขาเปห็นพระครริสตต เหห็นไดข้ชมัดวขาเขาเขข้าใจ
ถทึงความหมายของคทาๆนรีร และความหมายในทางการเมพองของคทาๆนรีรดข้วย ปรีลาตยมังดซูออกดข้วยถทึง
เหตรุผลทรีที่แทข้จรริงทรีที่ททาใหข้พระเยซซูตข้องมาอยซูขตขอหนข้าเขา มมันเปห็นเพราะความอริจฉาของพวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาชาวยริวทรีที่มรีตขอพระเยซซูซทึที่งกระตรุข้นใหข้พวกเขามรีความเกลรียดชมังพระองคตอยขางรรุนแรง นมัที่นเปห็น
ความจรริงทรีที่ปรากฏชมัดเจนและปรีลาตกห็มองออกทะลรุปรรุโปรขงถทึงคทากลขาวหาเทรียมเทห็จของพวกเขา 
ความเกลรียดชมังของพวกผซูข้มรีอทานาจในอริสราเอลทรีที่มรีตขอพระเยซซูลข้วนเกริดจากความอริจฉารริษยาลข้วนๆ

มธ 27:19 ขณะเดรียวกมัน มรีอรีกสริที่งหนทึที่งทรีที่มาดทึงความสนใจของเขา ภรรยาของเขาสขง
คนมาแจข้งเขาเรพที่องความฝมันทรีที่นางมรีเมพที่อคพน โดยเตพอนเขาวขาอยขาไปยรุขงกมับพระเยซซูเลย ขณะเมสืริ่อปนลลำ
ตนนัริ่งบนัลลนังกศ์พริพลำกษลำอยซต่นนันี้น ภรรยลำของทต่ลำนไดผู้ใชผู้คนมลำเรนยนทต่ลำนวต่ลำ "ทต่ลำนอยต่ลำพนัวพนันกนับเรสืริ่อง
ของคนชอบธรรมนนันี้นเลย ดผู้วยวต่ลำวนันนนนี้ดริฉนันทธกขศ์ใจหลลำยประกลำรกนับควลำมฝนันเกนริ่ยวกนับทต่ลำนผซผู้นนันี้น" 
เราไมขทราบวขานางฝมันเชขนนมัรนไดข้อยขางไรหรพอเพราะเหตรุใด อาจเปห็นไดข้วขาพระเจข้าทรงเตพอนนาง
เชขนนมัรน หรพอไมขพญามารอาจมาเขข้าฝมันนางกห็ไดข้

นางทราบจากความฝมันของนางวขาพระเยซซูทรงเปห็น “คนชอบธรรม” นางเหห็นวขาการปรมับ
โทษพระองคตจะททาใหข้เกริดเรพที่องรข้ายๆตขอสามรีของนาง ทรีที่นขาสนใจกห็คพอคทาทรีที่แปลวขา บนัลลนังกศ์พริพลำกษลำ
คพอ เบมา ซทึที่งมรีความหมายตรงตมัววขา แทขนยกพพรนทรีที่ผซูข้พริพากษานมัที่งลงเพพที่อตมัดสรินความ มมันเปห็นคทาเดรียว
กมับทรีที่ใชข้เรรียกบมัลลมังกตพริพากษาของพระครริสตต ถทึงแมข้ปรีลาตมรีใจอยากปลขอยตมัวพระเยซซูไป แตขบมัดนรีร
ความฝมันทรีที่เปห็นลางรข้ายของภรรยาของเขากลมับเพริที่มความกลมัวแบบงมงายเขข้าไปดข้วย คทาแนะนทาของ
นางกห็คพอ ‘อยขาไปยรุขงเกรีที่ยวกมับเขาเลย’



มธ 27:20-21 ขณะเดรียวกมัน พวกปรุโรหริตใหญขและพวกผซูข้ใหญขกห็ไดข้ยรุยงใหข้พวกประชาชน
มรีใจคริดรข้ายตขอพระเยซซู ฝต่ลำยพวกปธโรหริตใหญต่และพวกผซผู้ใหญต่กป็ยธยงหมซต่ชนขอใหผู้ปลต่อยบลำรนับบนัส 
และใหผู้ประหลำรพระเยซซเสนย 21 เจผู้ลำเมสืองจถึงถลำมเขลำวต่ลำ "ในสองคนนนนี้เจผู้ลำจะใหผู้เรลำปลต่อยคนไหนใหผู้
แกต่เจผู้ลำ" เขลำตอบวต่ลำ "บลำรนับบนัส"

พอถทึงตอนนรีรคนทมัรงเมพองกห็มารวมตมัวกมันแลข้ว พวกผซูข้นทาของชนชาตรินรีร ไดข้โนข้มนข้าวประชาชน
รากหญข้าใหข้ออกเสรียงเลพอกทรีที่จะปลขอยตมัวบารมับบมัสและประหารชรีวริตพระเยซซู ดมังนมัรนเมพที่อปรีลาตขอ
ความเหห็นจากประชาชนวขาจะเลพอกปลขอยตมัวใคร พวกเขากห็ตะโกนกลมับมาวขา บารมับบมัส

มธ 27:22-23 ปนลลำตจถึงถลำมพวกเขลำวต่ลำ "ถผู้ลำอยต่ลำงนนันี้น เรลำจะทลลำอยต่ลำงไรแกต่พระเยซซทนริ่เรนยก
วต่ลำ พระครริสตศ์" เขลำพลำกนันรผู้องแกต่ทต่ลำนวต่ลำ "ใหผู้ตรถึงเขลำเสนยทนริ่กลำงเขนเถริด" 23 เจผู้ลำเมสืองถลำมวต่ลำ "ตรถึง
ทลลำไม เขลำไดผู้ทลลำผริดประกลำรใด" แตต่เขลำทนันี้งหลลำยยริริ่งรผู้องวต่ลำ "ใหผู้ตรถึงเขลำเสนยทนริ่กลำงเขนเถริด" ไมขตข้อง
สงสมัยเลยวขาคนพวกเดรียวกมันนรีรทรีที่ไดข้ตข้อนรมับพระเยซซูเสดห็จเขข้ากรรุงเมพที่อวมันอาทริตยตในสมัปดาหตเดรียวก มัน
นรีรตอนนรีรกลมับรข้องตะโกนวขา “ตรทึงเขาเสรียทรีที่กางเขนเถริด” ความเหห็นของคนสขวนใหญขนมัรนกห็เอาแนข
เอานอนอะไรไมขไดข้เลยจรริงๆ พวกผซูข้นทาไดข้ททางานดข้านการเมพองของตนไวข้ดรีทรีเดรียว พวกเขาไมขเพรียง
บอกบทประชาชนใหข้รข้องขอใหข้ปลขอยตมัวบารมับบมัสเทขานมัรน แตขพวกเขายมังสมัที่งประชาชนใหข้รข้องขอ
ใหข้ตรทึงกางเขนพระเยซซูดข้วย

เหห็นไดข้ชมัดวขาปรีลาตมรีใจอยากปลขอยพระเยซซูไป ถทึงแมข้เขาจะมรีขข้อเสรียในตมัวอยซู ขบข้าง แตขเขากห็
ดซูเหมพอนจะมรีความเปห็นคนอยซูขบข้างทรีที่จะไมขประหารชรีวริตคนทรีที่ไรข้ความผริด อยขางไรกห็ตาม เขากห็เปห็น
นมักการเมพองและเปห็นนมักการเมพองทรีที่ไมขหนมักแนขนดข้วย เรพที่องหลมักทรีที่เขากมังวลกห็คพอการรมักษาความ
สงบในหมซูขประชาชนชาวยริว ถทึงแมข้เขาเปห็นขข้าราชการชาวโรมทรีที่ไดข้รมับการแตขงตมัรง ซทึที่งไมขไดข้มาจาก
การเลพอกตมัรงของคนหมซูขมาก แตขการเอาใจประชาชนกห็จะเปห็นประโยชนตแกขตมัวเขา

ในฐานะเปห็นขข้าราชการของโรม ปรีลาตยขอมปรารถนาทรีที่จะไตขเตข้าขทึรนไปสซูขตทาแหนขงสซูงๆ
มากกวขาทรีที่จะดมักดานอยซูขในแควข้นลข้าหลมังอยขางยซูเดรีย หากเกริดความไมขสงบและจลาจลทางการเมพอง
ภายใตข้การดซูแลของเขา มมันยขอมสขงผลเสรียตขอประวมัตริการททางานของเขาเปห็นแนข นอกจากนรีร  ผล
ประโยชนตของโรมทรีที่เกรีที่ยวขข้องกมับดรินแดนตขางๆทรีที่มมันพริชริตมาไดข้กห็คพอ การรมักษาความสงบเรรียบรข้อย



และเสถรียรภาพทางการเมพอง ดมังนมัรนผซูข้วขาราชการคนใดทรีที่รมักษาความสงบและเสถรียรภาพในแควข้น
ทรีที่ตนดซูแลไวข้ไดข้กห็จะไดข้รมับการเลพที่อนขมัรนสซูขตทาแหนขงทรีที่สซูงกวขาในเวลาอมันเหมาะสม ทมัรงหมดนรีร ยขอมวน
เวรียนอยซูขในหมัวของปรีลาตขณะทรีที่เขาก ทาลมังคริดอยซูขวขาจะททาอยขางไรดรีกมับพระเยซซู

มธ 27:24 อยขางไรกห็ตาม เมสืริ่อปนลลำตเหป็นวต่ลำไมต่ไดผู้กลำรมนแตต่จะเกริดวธต่นวลำยขถึนี้น ทต่ลำนกป็เอลำ
นลนี้ลำลผู้ลำงมสือตต่อหนผู้ลำหมซต่ชน แลผู้ววต่ลำ "เรลำไมต่มนผริดดผู้วยเรสืริ่องโลหริตของคนชอบธรรมคนนนนี้ เจผู้ลำรนับธธระ
เอลำเองเถริด” ในการแสดงออกถทึงความขรีรขลาดครมัร งใหญขทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมา แทนทรีที่จะตมัดสรินอยขาง
ยรุตริธรรม ปรีลาตกลมับลข้างมพอของตนเพพที่อแสดงใหข้เหห็นวขาตนไมขเกรีที่ยวขข้องกมับเรพที่องราวทมัรงหมดนรีร

นรีที่เทขากมับเขากลขาวอยขางขรีรขลาดวขา “เราไมขมรีผริดดข้วยเรพที่องโลหริตของคนชอบธรรมคนนรีร  เจข้า
รมับธรุระเอาเองเถริด” ในการททาเชขนนมัรน เขากห็ยอมรมับอยขางชมัดเจนถทึงความไมขมรีผริดของพระเยซซู เขา
ยอมรมับวขาพระองคตทรงเปห็นคนชอบธรรมซทึที่งเปห็นคทาทรีที่พวกโรมเทรียบไดข้ก มับการพข้นผริดจากขข้อกลขาว
หา เขาจทึงแสดงใหข้ชนชาตริยริวเหห็นถทึงความตมัรงใจของเขา กระนมัรนโดยการสขงสมัญญาณเชขนนรีร  มมันกห็
เทขากมับเขาบอกใหข้พวกยริวลงมพอกมับพระเยซซูไดข้ตามใจชอบเลย ปรีลาตลข้างมพอจากพระเยซซู ซทึที่ง
เปห็นการกระททาทรีที่แสดงถทึงความขรีรขลาดตาขาวทางศรีลธรรมมากทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมา

มธ 27:25 ในคทาพซูดหนทึที่งทรีที่ไมขควรพซูดมากทรีที่สรุดเทขาทรีที่เคยมรีมา พวกยริวขอใหข้การปรมับ
โทษตกลงบนศรีรษะของพวกเขาเอง บรรดลำหมซต่ชนเรนยนวต่ลำ "ใหผู้โลหริตของเขลำตกอยซต่แกต่เรลำทนันี้งบธตร
ของเรลำเถริด" ตอนนมัรนพวกเขาแทบจะไมขรซูข้เลยวขาพวกเขาไดข้ขอใหข้อะไรเกริดขทึรนกมับตมัวเอง อรีกชมั ที่ว
อายรุคนตขอมา การปรมับโทษนมัรนกห็ตกลงมาจรริงๆโดยเรริที่มดข้วยการทรีที่ตริตมัสททาลายกรรุงเยรซูซาเลห็มและ
ตามมาดข้วยการขมับไลขพวกยริวออกไปจากดรินแดนของตน จนถทึงศตวรรษทรีที่ยรีที่สริบ ในชขวงทรีที่ตริตมัสปริด
ลข้อมและรรุกรานกรรุงเยรซูซาเลห็ม โจเซฟมัสไดข้บมันททึกไวข้วขามรีพวกยริวถทึงหนทึที่งลข้านคนถซูกฆขาตาย พระ
วริหารถซูกททาลาย และกรรุงกห็ถซูกททาลายจนสริรนซาก ความผริดในเรพที่องทรีที่พวกเขาปฏริเสธพระครริสตตไดข้
ตกลงบนลซูกหลานของพวกเขาจรริงๆ

มธ 27:26 ความทรุกขตทรมานกขอนถทึงการตรทึงกางเขนจทึงไดข้เรริที่มตข้นขทึรน ทต่ลำนจถึงปลต่อย
บลำรนับบนัสใหผู้เขลำ และเมสืริ่อทต่ลำนไดผู้โบยตนพระเยซซแลผู้ว ทต่ลำนกป็มอบพระองคศ์ใหผู้ถซกตรถึงทนริ่กลำงเขน มมัน
เปห็นธรรมเนรียมปฏริบมัตริของโรมทรีที่จะเฆรีที่ยนนมักโทษประหารกขอนนทาเขาไปตรทึงกางเขน ปกตริแลข้ว



นมักโทษกห็จะถซูกถอดเสพรอผข้าออกจนหมด แสข้ทรีที่ททาจากเชพอกเกข้าเสข้นมมัดตริดกมันกห็จะถซูกนทามาใชข้ซทึที่งเปห็น
แสข้ทรีที่มรีเชพอกหนมังเกข้าเสข้นมมัดตริดกมันทรีที่มรีของแหลมๆฝมังตริดไวข้ทรีที่ปลายเชพอกแตขละเสข้น พวกโรมไมขไดข้
ถซูกจทากมัดมริใหข้โบยเกรินสรีที่สริบทรีเหมพอนพวกยริว ความรรุนแรงของการเฆรีที่ยนดข้วยแสข้นรีร กห็สามารถลากไสข้
คนๆหนทึที่งออกมาไดข้จรริงๆเมพที่อปลายแสข้จริกรอบชของทข้องของเขา แสข้นรีร กห็แลขเนพรอทรีที่แผขนหลมังของ
พระองคตและททาใหข้เกริดเปห็นรอยแผลลทึกยาว (ดซู อริสยาหต 53:5-6 และ 1 เปโตร 2:24) มมันจทึงไมขใชข
เรพที่องยากเลยทรีที่การเฆรีที่ยนแบบโรมจะสามารถฆขาคนทรีที่โดนเฆรีที่ยนไดข้ ดมังนมัรน จทึงมรีการใชข้ความ
ระมมัดระวมังเพพที่อทรีที่จะมริใหข้นมักโทษตายกขอนถซูกนทาไปตรทึงกางเขน มมันเปห็นการโหมโรงอมันโหดรข้าย
เพพที่อนทาไปสซูขสริที่งทรีที่จะตามมาในไมขชข้า

มธ 27:27-29 หลมังจากนมัรน พวกทหลำรของเจผู้ลำเมสืองจถึงพลำพระเยซซไปไวผู้ในศลำลลำปรนโท
เรนยม แลผู้วกป็รวมทหลำรทนันี้งกองลผู้อมพระองคศ์ไวผู้ “ศาลาปรรีโทเรรียม” เปห็นสขวนหนทึที่งของปข้อมปราการ
อมันโทนริโอซทึที่งอยซูขตริดกมับพระวริหาร เหห็นไดข้ชมัดวขา ทหารหลายคนทรีที่มรีหนข้าทรีที่ควบครุมตมัวพระเยซซูตอน
พระองคตทรงถซูกเฆรีที่ยน ตอนนรีรกห็ไปปลรุกทหารคนอพที่นๆทรีที่ประจทาการอยซู ขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็มใหข้มาเลขน
สนรุกกมับพระเยซซูแลข้ว พวกเขาจทึง 28 เปลสืนี้องฉลองพระองคศ์ออก เอลำเสสืนี้อสนแดงเขผู้มมลำสวมพระองคศ์ 
29 เมสืริ่อพวกเขลำเอลำหนลำมสลำนเปป็นมงกธฎ เขลำกป็สวมพระเศนยรของพระองคศ์ แลผู้วเอลำไมผู้อผู้อใหผู้ถสือไวผู้
ในพระหนัตถศ์เบสืนี้องขวลำของพระองคศ์ และเขลำไดผู้คธกเขต่ลำลงตต่อพระพนักตรศ์พระองคศ์ เยลำะเยผู้ยพระองคศ์
วต่ลำ "กษนัตรริยศ์ของพวกยริวเจผู้ลำขผู้ลำ ขอทรงพระเจรริญ"

เพพที่อเปห็นการเพริที่มการดซูถซูกเหยรียดหยามเขข้าไปกมับการททาใหข้บาดเจห็บ พวกทหารโรมทรีที่มารวม
ตมัวกมันกห็เรริที่มเลขนสนรุกโดยการเยาะเยข้ยพระองคต ขณะทรีที่พระองคตทรงประทมับยพนอยซู ขทรีที่นมัที่นพระโลหริต
ไหลและเปลพอยกาย พวกเขากห็เอา “เสพรอสรีแดงเขข้ม” มาสวมพระองคต ผข้าคลรุมสรีแดงเขข้มหรพอสรีมขวง
เปห็นเครพที่องแตขงกายปกตริของโรมทรีที่สงวนไวข้สทาหรมับคนเหลขานมัรนทรีที่มรีตทาแหนขงสซูงๆ คทาทรีที่แปลวขา เสสืนี้อ 
(คลามคุส) จรริงๆแลข้วหมายถทึงผข้าคลรุมหรพอเสพรอคลรุมขนาดสมัรนทรีที่พวกเจข้าหนข้าทรีที่โรมสวม โดยปกตริ
แลข้วกห็ยาวลงมาถทึงเอวเทขานมัรน พวกเขายมังททามงกรุฎหนามแบบยริวขทึรนมาดข้วยและนทามามาบรีบครอบ
พระเศรียรของพระองคต ซทึที่งททาใหข้พระองคตเกริดบาดแผลมากขทึรนไปอรีก



พระองคตทรงประทมับยพนอยซูขตรงนมัรนในสภาพเกพอบเปลพอยเปลขา โดยนขาจะสวมผข้าคลรุมดมัง
กลขาวทรีที่สภาพเกขาครทที่าครขายาวลงมาถทึงสะเอว และมงกรุฎปลอมๆบนพระเศรียรของพระองคต 
พระองคตจทึงทรงประทมับยพนอยซู ขตรงนมัรนและพระโลหริตไหลขณะทรีที่พวกเขาเยาะเยข้ยพระองคต พวกเขา
รซูข้ดรีวขาขข้อกลขาวหาทรีที่จะททาใหข้พระองคตถซูกตรทึงกางเขนคพอ การทรีที่พระองคตทรงอข้างตมัววขาเปห็นกษมัตรริยต
ของพวกยริว พวกเขาจทึงยริที่งหมัวเราะเยาะพระองคตมากขทึรนไปอรีก ไมขเพรียงเพราะการทรีที่พวกเขาททาใหข้
พระองคตดซูนขาสมเพชเทขานมัรน แตขยมังเปห็นการเยาะเยข้ยชนชาตริยริวดข้วย การลข้อเลรียนแหขงยรุคสมมัยก ทาลมัง
เกริดขทึรนอยซูข ซาตานและเหลขาสมรุนของมมันคงลริงโลดเมพที่อพวกมมันดลใจคนเหลขานรีร ใหข้ทรมานพระองคต
มากยริที่งขทึรนไปอรีก

มธ 27:30 แลผู้วเขลำกป็ถต่มนลนี้ลำลลำยรดพระองคศ์ และเอลำไมผู้อผู้อนนันี้นตนพระเศนยรพระองคศ์ 
หากการเยาะเยข้ยนรีร ยมังไมขพอ พวกเขายมังถขมนทราลายรดพระองคตดข้วย มรีการแสดงออกไมขกรีที่อยขางของ
พฤตริกรรมมนรุษยตทรีที่เปห็นการดซูหมริที่นเหยรียดหยามและชมั ที่วรข้ายมากไปกวขาการถขมนทราลายรดผซูข้อพที่น ไมม้
อม้อทรีที่วขานรีร อาจเปห็นไมข้เทข้าทรีที่ททาจากไมข้ไผขซทึที่งพวกเขาใชข้มมันตรีพระเศรียรพระองคต กขอนทรีที่พระเยซซูเสดห็จ
ไปถทึงกางเขน “หนข้าตาของทขานเสรียโฉมมากกวขามนรุษยตคนใด และรซูปรขางของทขานกห็เสรียโฉม
มากกวขาบรุตรทมัรงหลายของมนรุษยตคนใด” (อริสยาหต 52:14) พระองคตทรงถซูกซข้อมและถซูกทรมาน
ราวกมับดข้วยนทรามพอของผรีปรีศาจ พระองคตจทึงไมขทรงอยซูขในสภาพทรีที่มรีใบหนข้าเหมพอนมนรุษยตอรีกตขอไป 
แตขพระองคตกห็ทรงเตห็มพระทมัยทรีที่จะทนทรุกขตการถซูกทรมานเชขนนมัรนเพพที่อเรา

มธ 27:31-32 ดมังนมัรนเมสืริ่อพวกเขลำเยลำะเยผู้ยพระองคศ์แลผู้ว เขลำถอดเสสืนี้อนนันี้นออก แลผู้วเอลำ
ฉลองพระองคศ์สวมใหผู้ และนลลำพระองคศ์ออกไปเพสืริ่อจะตรถึงเสนยทนริ่กลำงเขน พระองคตจทึงถซูกสวมดข้วย
ฉลองพระองคตเดริมอรีกและถซูกนทาตมัวไปเพพที่อตรทึงกางเขน เหห็นไดข้ชมัดวขาเพราะการหนมักพระทมัยทรีที่สวน
เกทเสมนรี การไมขไดข้นอนตลอดทมัรงคพน การถซูกเฆรีที่ยนไปเมพที่อกรีร  และคราวนรีรกห็กางเขนอมันหนมักอทึรง 
พระองคตจทึงไมขสามารถแบกรมับนทราหนมักมมันไดข้ ในขขาวประเสรริฐทมัรงสรีที่เลขมไมขมรีการพซูดถทึงการทรีที่
พระองคตทรงลข้มลงเพราะนทราหนมักของมมันทรีที่โถมทมับเลย อยขางไรกห็ตาม นมัที่นกห็เปห็นความเขข้าใจตาม
ประเพณรีมาตลอด

ดข้วยเหตรุนรีร  32 ขณะทนริ่พวกเขลำออกไปนนันี้น เขลำไดผู้พบชลำวไซรนนคนหนถึริ่งชสืริ่อซนโมน เขลำจถึง
เกณฑศ์คนนนันี้นใหผู้แบกกลำงเขนของพระองคศ์ไป การพซูดถทึงการทรีที่พวกเขา ‘ออกไป’ นมัรนนขาจะหมาย



ถทึง การทรีที่กลรุขมคนทรีที่มรีหนข้าทรีที่ตรทึงกางเขนออกไปทางประตซูใหญขของกรรุงเยรซูซาเลห็ม พวกเขานขาจะ
เขข้ามาทางประตซูฝมัที่งดามมัสกมัสซทึที่งอยซูขทางกทาแพงตอนเหนพอของกรรุงนรีร  ซทึที่งอยซูขไมขหขางจากกลโกธา ดมัง
นมัรนพวกโรมจทึงเกณฑตซรีโมนชาวไซรรีนซทึที่งเปห็นคนเดรินทางผขานมาใหข้แบกกางเขนโบราณนมัรน เรา
ทราบนข้อยมากเกรีที่ยวกมับซรีโมนนอกจากวขาเขามาจากลริเบรีย (ไซรรีน) เขานาจะเปห็นยริวคนหนทึที่งทรีที่เดริน
ทางมายมังกรรุงเยรซูซาเลห็มเพราะเหตรุทรีที่ชพที่อของเขาคพอ ซรีโมน แตขเขากห็ยอมรมับสริทธริพริเศษนรีร ในการแบก
กางเขนของพระมหากษมัตรริยตแหขงสงขาราศรี ชขางเปห็นพระพรตลอดชมั ที่วกาลนริรมันดรตจรริงๆ

มธ 27:33 เมสืริ่อพวกเขลำมลำถถึงสถลำนทนริ่แหต่งหนถึริ่งซถึริ่งเรนยกวต่ลำกลโกธลำ แปลวต่ลำ สถลำนทนริ่
กะโหลกศนรษะ คทาวขา กลโกธา เปห็นคทาอาราเมคซทึที่งเปห็นภาษาทรีที่คลข้ายคลทึงก มับภาษาฮรีบรซูและเปห็น
ภาษาทรีที่คนใชข้กมันในตะวมันออกกลางในชขวงศตวรรษแรก คทาภาษาอมังกฤษ Calvary (ซทึที่งปรากฏ
เพรียงครมัร งเดรียวในพระคมัมภรีรตในบมันททึกของลซูกา) มาจากคทาภาษาละตริน calvariae ซทึที่งแปลมาจากคทา
กรรีก ครานริออน มมันเปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ cranium ในแตขละกรณรีคทาเหลขานรีร กห็หมายถทึง
กะโหลกศรีรษะมนรุษยต เหห็นไดข้ชมัดวขากลโกธาหรพอ Calvary ถซูกเรรียกเชขนนมัรนเพราะชมัรนหรินทรีที่โผลขออก
มาทรีที่นมัที่นมรีรซูปรขางคลข้ายกมับกะโหลกศรีรษะมนรุษยต กะโหลกศรีรษะมนรุษยตซทึที่งมมักเปห็นสมัญลมักษณตทรีที่
แสดงถทึงความตาย กลโกธาจทึงเปห็นสถานทรีที่แหขงความตายสทาหรมับพระผซูข้ทรงประทานชรีวริต ชมัรนหรินทรีที่
โผลขออกมานมัรนกห็ยมังมรีอยซูขจนถทึงทรุกวมันนรีร ในกรรุงเยรซูซาเลห็ม

มธ 27:34 กขอนทรีที่พระเยซซูทรงถซูกตรทึงกางเขน มรีคนพยายามเอานทราสข้มสายชซูหรพอนทรา
องรุขนเปรรีร ยวมาใหข้พระองคตดพที่ม เขลำเอลำนลนี้ลำองธต่นเปรนนี้ยวระคนกนับของขมมลำถวลำยพระองคศ์ เมสืริ่อ
พระองคศ์ทรงชริมกป็ไมต่เสวย บมันททึกของมาระโกบอกชมัดเจนวขาเปห็นมดยอบแทนทรีที่จะเปห็นดรีสมัตวต อมัน
ทรีที่จรริงแลข้ว ในเครพที่องดพที่มดมังกลขาวอาจผสมทมัรงสองอยขางลงไปกห็ไดข้ ไมขวขาจะในกรณรีใด มดยอบกห็
ททาใหข้นทร าองรุขนเปรรีร ยวมรีรสชาตริดรีขทึรน และนอกจากแอลกอฮอลตทรีที่นขาจะมรีอยซูขในนทราองรุขนเปรรีร ยวนมัรนแลข้ว 
มมันยมังมรีผลในเชริงททาใหข้หมดความรซูข้สทึกดข้วยเพพที่อททาใหข้เหยพที่อรซูข้สทึกมทึน

กระนมัรนเมพที่อพระเยซซูทรงทราบวขาพวกเขาเอาอะไรมาใหข้พระองคตดพที่ม พระองคตกห็ทรง
ปฏริเสธมมันเสรีย ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาพระองคตทรงปรารถนาทรีที่จะดพที่มจากถข้วยทรีที่พระบริดาทรงประทาน
ใหข้จนเกลรีรยง ดซู ยอหตน 18:11 พวกโรมอาจเสนอเครพที่องดพที่มนรีร ใหข้แกขพวกนมักโทษประหารเพพที่อทรีที่จะ
ททาใหข้พวกนมักโทษมทึนงงชมั ที่วคราวขณะทรีที่พวกเขากทาลมังงขวนอยซูขกมับการตอกตะปซูเพพที่อตรทึงพวก



นมักโทษบนกางเขนและยกกางเขนตมัรงขทึรน นมักโทษทรีที่ถซูกมอมยาและรซูข้สทึกมทึนๆกห็จะชขวยใหข้งานอมัน
นขาเกลรียดของพวกเขางขายขทึรน

มธ 27:35 การตรทึงกางเขนแบบโรมอมันนขาสะพรทึงกลมัวจทึงเรริที่มขทึรนจรริงๆแลข้ว ครนันี้นตรถึง
พระองคศ์ทนริ่กลำงเขนแลผู้ว เขลำกป็เอลำฉลองพระองคศ์มลำจนับสลลำกแบต่งปนันกนันเพสืริ่อจะสลลำเรป็จตลำมพระ
วจนะโดยศลำสดลำพยลำกรณศ์ซถึริ่งวต่ลำ `เสสืนี้อผผู้ลำของขผู้ลำพระองคศ์ เขลำแบต่งปนันกนัน สต่วนเสสืนี้อของขผู้ลำพระองคศ์
นนันี้น เขลำกป็จนับสลลำกกนัน'

ในการตรทึงกางเขนแบบโรมตามปกตริ เหยพที่อจะเสรียชรีวริตหลมังจากประมาณ 24 ชมั ที่วโมงถทึง 72
ชมั ที่วโมงตขอมา สาเหตรุของการเสรียชรีวริตปกตริแลข้วกห็คพอ การหมดแรง การเจอกมับสภาพอากาศ การตริด
เชพรอจากบาดแผลตขางๆ และเปห็นบาดทะยมักเพราะตะปซูทรีที่ขทึรนสนริม เมพที่อเหยพที่อและกางเขนถซูกยกขทึรน 
กางเขนกห็จะถซูกปลขอยใหข้หลขนลงไปในหลรุมทรีที่เตรรียมไวข้อยขางแรงกขอนทรีที่จะใชข้ดรินกลบใหข้แนขนเพพที่อ
ใหข้กางเขนอยซูขในตทาแหนขงทรีที่เกพอบเปห็นแนวตมัรง

ผลกระทบของการทรีที่กางเขนรขวงลงสซูขกข้นหลรุมกห็มมักททาใหข้กระดซูกซรีที่สทาคมัญๆของรขางกาย
หลรุดออกจากขข้อตขอ (ดซู เพลงสดรุดรี 22:14) เหยพที่อจทึงหายใจไมขออกเพราะตข้องฝพนตมัวยพนทมัรงๆทรีที่ขาถซูก
ยพดออกเตห็มทรีที่แลข้ว กลข้ามเนพรอกะบมังลมจทึงททางานไดข้ไมขสะดวกเพราะแขนและไหลขหลรุดจากขข้อตขอ 
ในการตรทึงกางเขนบางรซูปแบบ พวกโรมจะเอาหมรุดแหลมมาตริดไวข้ทรีที่กางเขนตรงบรริเวณทรีที่แผ ขน
หลมังของเหยพที่อจะพริงไดข้ ซทึที่งคอยขซูดแผขนหลมังของเหยพที่อขณะทรีที่เขายกตมัวขทึรนเพพที่อทรีที่จะหายใจ

ขณะทรีที่ความรข้อนของดวงอาทริตยตในตะวมันออกกลางแผดแสงลงมายมังเหยพที่อ อาการเพข้อ
คลมั ที่งกห็จะเรริที่มปรากฏออกมา นอกจากนรีร เมพที่อบาดทะยมักจากแผลเปริดเรริที่มททางาน เหยพที่อกห็จะชมักเกรห็งซทึที่ง
ททาใหข้แผขนหลมังของเขาถลอกมากยริที่งขทึรนและททาใหข้ขข้อตขอทรีที่หลรุดอยซูขแลข้วยริที่งแยขกวขาเดริม ภาวะขาดนทรา 
แมลงสมัตวตกมัดตขอย อาการปวดหมัวตรุข้บๆ การคลพที่นไสข้ และการเยาะเยข้ยจากพวกเพชฌฆาตมรีแตขเพริที่ม
เขข้ากมับการทรมานอมันแสนหฤโหดนรีร  องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรากห็นขาจะทรงทนทรุกขตกมับความ
ทรมานทรีที่วขานรีร เชขนกมัน

ขณะเดรียวกมันพวกทหารโรมทรีที่ใจดข้านชากห็เลขนพนมันกมันวขาใครจะไดข้เสพรอผข้าของพระองคต (นรีที่
สพที่อวขาพระเยซซูทรงถซูกตรทึงกางเขนในสภาพทรีที่แมข้ไมขถทึงขมัรนเปลพอยกาย แตขกห็เกพอบเปลพอย นมัที่นยริที่งเพริที่ม



ความอมัปยศอดสซูและความอมับอายเขข้าไปกมับการทรมานกาย) ในการททาเชขนนมัรน พวกทหารกห็ไดข้
ททาใหข้คทาพยากรณตในเพลงสดรุดรี 22:18 ทรีที่กลขาวถทึงการสริรนพระชนมตของพระครริสตตสทาเรห็จ

มธ 27:36 หากการทรมานพระองคตและพนมันขมันตขอกมันวขาใครจะไดข้ฉลองพระองคต
ของพระองคตยมังหยาบคายไมขพอ พวกเขายมังนมัที่งลงเพพที่อดซูสริที่งทรีที่พวกเขาไดข้กระททาดข้วย ซทึที่งททาใหข้นรีที่
เปห็นการแสดงใหข้ผซูข้ชมดซู แลผู้วพวกเขลำกป็นนัริ่งเฝผู้ลำพระองคศ์อยซต่ทนริ่นนัริ่น

มธ 27:37 พวกโรมมรีธรรมเนรียมในการประกาศใหข้คนทราบทมั ที่วกมันวขาอาชญากรทรีที่ถซูก
ตรทึงกางเขนมรีชพที่อวขาอะไร อยซูขทรีที่ไหน และมรีความผริดในขข้อหาอะไร สริที่งเหลขานรีร ถซูกเขรียนอยซูขบนแผขน
ไมข้และถซูกถพอไวข้ขข้างหนข้านมักโทษประหารหรพอหข้อยคอเขาไวข้ ในกรณรีนรีร  มมันถซูกแขวนไวข้เหนพอพระ
เศรียรของพระองคตบนกางเขน มมัทธริวจทึงบมันททึกวขาและไดผู้เอลำถผู้อยคลลำขผู้อหลำทนริ่ลงโทษพระองคศ์ไปตริด
ไวผู้เหนสือพระเศนยร ซถึริ่งอต่ลำนวต่ลำ "ผซผู้นนนี้คสือเยซซกษนัตรริยศ์ของชนชลำตริยริว"

ในหนมังสพอขขาวประเสรริฐทมัรงสรีที่เลขม ขข้อความทรีที่ถซูกเขรียนตรงนรีรมรีความแตกตขางกมันเพรียงเลห็ก
นข้อย อยขางไรกห็ตามขข้อความเหลขานรีรกห็ไมขไดข้ขมัดแยข้งกมัน แตขสขงเสรริมกมันตขางหาก บมันททึกขขาวประเสรริฐ
แตขละเลขมตขางใหข้เนพรอหาบางสขวนของเรพที่องราวทมัรงหมด ถทึงแมข้วขาขข้อความนรีรถซูกเขรียนเพพที่อตมัรงใจทรีที่จะ
เสรียดสรีประชดประชมันและเยาะเยข้ย แตขมมันกห็เปห็นความจรริงและตรงประเดห็นทรีที่สรุด เพราะวขาพระเยซซู
ทรงเปห็น “กษมัตรริยตของชนชาตริยริว” จรริงๆ มรีแตขบมันททึกของยอหตนทรีที่ชรีร ใหข้เหห็นวขาคทาประกาศนรีรถซูกเขรียน
เปห็นสามภาษา คพอ ภาษาละตรินเพพที่อจรุดประสงคตทางกฎหมาย ภาษาฮรีบรซูสทาหรมับพวกยริว และภาษา
กรรีกสทาหรมับคนอพที่นๆ

มธ 27:38 ครลำวนนันี้นมนโจรสองคนถซกตรถึงไวผู้พรผู้อมกนับพระองคศ์ ขผู้ลำงขวลำพระหนัตถศ์คน
หนถึริ่ง ขผู้ลำงซผู้ลำยอนกคนหนถึริ่ง โจรสองคนนรีรอาจเปห็นสมาชริกในกองโจรของบารมับบมัสซทึที่งตอนนรีรพระ
เยซซูกห็ทรงถซูกตรทึงอยซูขบนกางเขนของเขา พระเยซซูทรงสริรนพระชนมตในฐานะผซูข้ชอบธรรมแทนคนไมข
ชอบธรรมจรริงๆ

มธ 27:39 มมัทธริวกลขาวตขอไปวขา ฝต่ลำยคนทนันี้งหลลำยทนริ่เดรินผต่ลำนไปมลำนนันี้นกป็ดต่ลำทอพระองคศ์ 
สนัริ่นศนรษะของเขลำ คทาทรีที่แปลวขา สนัริ่น (คริเนะโอ) ไมขไดข้หมายถทึงการสขายหมัวในแนวนอนอยขางทรีที่เรา
เขข้าใจ แตขมมันเปห็นการผงกศรีรษะในแนวตมัรงซทึที่งเปห็นธรรมเนรียมปฏริบมัตริของพวกยริวในการอธริษฐาน



มากกวขา แนขนอนทรีที่นรีที่เปห็นการททาใหข้เพลงสดรุดรี 22:7,8,11-13; 109:25 สทาเรห็จ มมันเปห็นเรพที่องตลกทรีที่
พวกยริวทรีที่เนข้นขข้อเชพที่อเดริมจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมังผงกศรีรษะขทึรนลงขณะทรีที่พวกเขาอธริษฐานอยซูขเหมพอนเดริม 
อยขางไรกห็ตาม เหห็นไดข้ชมัดวขาพวกเขาททาเชขนนรีร เพพที่อทรีที่จะเยาะเยข้ยพระเยซซู

มธ 27:40 การเยาะเยข้ยของพวกเขาดทาเนรินตขอไปในรซูปของคทาพซูดบข้าง กลต่ลำววต่ลำ "เจผู้ลำผซผู้
จะทลลำลลำยพระวริหลำรและสรผู้ลำงขถึนี้นในสลำมวนันนต่ะ จงชต่วยตนัวเองใหผู้รอด พวกปฏริปมักษตของพระองคต
อข้างอริงยข้อนกลมับไปยมังเหตรุการณตในยอหตน 2:18-21 อยขางไรกห็ตาม ตอนนมัรนพระเยซซูทรงบรรยายถทึง
การทรีที่พระองคตจะทรงเปห็นขทึรนจากตายในอรีกสามวมันตขอมา พวกเขาจทึงเยาะเยข้ยพระองคตมากขทึรนไป
อรีกโดยยรุใหข้พระองคตชขวยตมัวเองใหข้รอด

นอกจากนรีรพวกเขากลขาวตขอไปวขา ถผู้ลำเจผู้ลำเปป็นบธตรของพระเจผู้ลำ จงลงมลำจลำกกลำงเขนเถริด" 
แนขนอนทรีที่คทาพซูดตรงนรีรสอดคลข้องกมับการทดลองของซาตานทรีที่มรีตขอพระเยซซูในตอนตข้นของการรมับ
ใชข้ของพระองคต (มมัทธริว 4:3) ในตอนนมัรนมมันพยายามททาใหข้พระเยซซูสงสมัยเกรีที่ยวกมับตมัวตนทรีที่แทข้จรริง
ของพระองคต พญามารกห็ดลใจพวกปฏริปมักษตของพระเยซซูขณะทรีที่พวกเขาพซูดประโยคนรีรกมับพระเยซซู 
นอกจากนรีรการทรีที่พวกเขายรุใหข้พระองคตเสดห็จลงมาจากกางเขนกห็เปห็นการเยข้ยหยมันอยขางเหห็นไดข้ชมัด 
มมันมรีแตขจะเผยใหข้เหห็นถทึงความเสพที่อมทรามของมนรุษยตขณะทรีที่พระผซูข้ชขวยใหข้รอดของโลกนรีรก ทาลมังจะ
สริรนพระชนมตเพพที่อความบาปของพวกเขาอยซู ขในขณะนมัรน

มธ 27:41-43 สมาชริกหลายคนของสภาซานเฮดรรินทรีที่อยซู ขตรงนมัรนกห็ผลมัดเปลรีที่ยนกมันมา
เหนห็บแนมและเยาะเยข้ยพระองคต พวกปธโรหริตใหญต่กนับพวกธรรมลำจลำรยศ์และพวกผซผู้ใหญต่กป็เยลำะเยผู้ย
พระองคศ์เชต่นกนันวต่ลำ 42 "เขลำชต่วยคนอสืริ่นใหผู้รอดไดผู้ แตต่ชต่วยตนัวเองใหผู้รอดไมต่ไดผู้ ถผู้ลำเขลำเปป็นกษนัตรริยศ์
ของชลำตริอริสรลำเอล ใหผู้เขลำลงมลำจลำกกลำงเขนเดนดี๋ยวนนนี้เถริด และเรลำจะเชสืริ่อเขลำ 43 เขลำไวผู้ใจในพระเจผู้ลำ ถผู้ลำ
พระองคศ์พอพระทนัยในเขลำกป็ใหผู้พระองคศ์ทรงชต่วยเขลำใหผู้รอดเดนดี๋ยวนนนี้เถริด ดผู้วยเขลำไดผู้กลต่ลำววต่ลำ `เรลำเปป็น
พระบธตรของพระเจผู้ลำ'"

ชขางเปห็นคทาพซูดทรีที่ชมั ที่วรข้ายอะไรเชขนนรีรทรีที่พขนออกมาจากปากของผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีร ! เปห็น
ความจรริงทรีที่ใจเตห็มดข้วยอะไรปากกห็พซูดออกมาอยขางนมัรน พวกเขากทาลมังสนรุกแบบชมั ที่วๆกมับการใชข้คทา
ตรมัสจากการรมับใชข้ของพระองคตมาเลขนงานพระองคต พวกเขาเกพอบเปห็นเหมพอนกมับพวกผรีปรีศาจทรีที่



เตข้นโลดอยซูขใตข้กางเขนของพระองคต ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาคทาพซูดเยาะเยข้ยทรีที่หยาบคายเหลขานรีรมรีแรง
บมันดาลใจมาจากนรกและออกมาจากปากของพวกผซูข้นทายริวทรีที่เกลรียดชมังพระครริสตตเหลขานมัรน

“เขาชขวยคนอพที่นใหข้รอดไดข้ แตขชขวยตมัวเองใหข้รอดไมขไดข้" คทาพซูดเหนห็บแนมของพวกเขาเปห็น
ความจรริงอยขางนขาตลก หากพระองคตทรงชขวยตมัวเองใหข้รอดในตอนนมัรน พระองคตกห็คงชขวยใครใหข้
รอดไมขไดข้เลย สทาหรมับคทากลขาวอข้างของพวกเขาทรีที่วขา ถข้าพระองคตเสดห็จลงมาจากกางเขนพวกเขากห็
จะเชพที่อพระองคต พวกเขากห็แสดงใหข้เหห็นถทึงการตรีสองหนข้าของตมัวเอง เพราะวขาเมพที่อพระเยซซูเสดห็จลง
มาจากกางเขนจรริงๆในรซูปของการฟพร นคพนพระชนมตในอรีกสามวมันตขอมา พวกเขากห็ไมขยอมเชพที่อ
พระองคตและพยายามททาทรุกอยขางเพพที่อปกปริดเรพที่องนรีร

พวกเขาเยาะเยข้ยและดซูถซูกพระองคตตขอไปโดยยกคทาพซูดจากเพลงสดรุดรี 22:8 มาแบบผริดๆ 
พวกเขายมังกลขาวคทาหยาบคายตขอพระองคตตขอไปโดยบอกเปห็นนมัยวขาแมข้แตขพระเจข้ากห็ยมังไมขเอา
พระองคตเลยตอนนรีร  เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพวกผซูข้นทาทางศาสนาของยริวเปห็นพวกหลมักทรีที่กลขาวคทาดซู
หมริที่นและเยข้ยหยมันพระองคต เปห็นความจรริงทรีที่พระองคตเสดห็จมาหาพรรคพวกของพระองคต แตขพรรค
พวกของพระองคตหาไดข้ตข้อนรมับพระองคตไมข พวกผซูข้ใหญขของอริสราเอลไดข้ปฏริเสธพระมหากษมัตรริยต
ของตนอยขางสริรนเชริงและไมขลดละจรริงๆ

มธ 27:44 ในตอนแรก แมข้แตขโจรทนริ่ถซกตรถึงไวผู้กนับพระองคศ์กป็ยนังกลต่ลำวคลลำหยลำบชผู้ลำตต่อ
พระองคศ์เหมสือนกนัน ความเกลรียดชมังและความโกรธเคพองของพวกเขากห็ถซูกสพที่อออกมาทางคทาพซูดนรีร  
อยขางไรกห็ตาม โจรคนหนทึที่งกห็กลมับใจใหมขและตข้อนรมับพระเยซซูเมพที่อเขาเหห็นเหตรุการณตตขางๆทรีที่ก ทาลมัง
เกริดขทึรนตามทรีที่บมันททึกของลซูกาไดข้กลขาวไวข้

มธ 27:45 มมัทธริวจทึงบมันททึกวขาแลผู้วกป็บนังเกริดควลำมมสืดทนัริ่วทนันี้งแผต่นดริน ตนันี้งแตต่เวลลำเทนริ่ยงวนัน 
จนถถึงบต่ลำยสลำมโมง ในพระคมัมภรีรตฉบมับคริงเจมสตภาษาอมังกฤษ “ชมั ที่วโมงทรีที่หก” กห็เปห็นเวลาของยริว วมัน
ของพวกเขาเรริที่มตอนหกโมงเชข้า (วมันของพวกโรม ซทึที่งเปห็นพพรนฐานของเวลาแบบชาวตะวมันตกของ
เรา เรริที่มตอนเทรีที่ยงคพน) ดมังนมัรน ความมพดทรีที่วขานรีร จทึงเรริที่มตข้นตอนเทรีที่ยงวมันและกรินเวลาไปจนถทึงบขายสาม
โมง ผซูข้เขรียนเองสขวนตมัวแลข้วมรีความเหห็นวขาความมพดนรีร เปห็นมากกวขาแคขเมฆทรีที่มาบดบมังแสงอาทริตยต 
แตขดวงอาทริตยตเองกห็ไมขอาจสาดแสงแดดทรีที่แผดเผาในยามเทรีที่ยงวมันลงบนพระกายทรีที่เปลพอยเปลขาของ



องคตพระผซูข้สรข้างของมมันไดข้ ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาพระเจข้าพระบริดาทรงสทาแดงพระเมตตาตขอพระบรุตร
ของพระองคตในการททาใหข้ดวงอาทริตยตคลายความรข้อนในชขวงบขายของวมันนมัรน

มธ 27:46 ครนันี้นประมลำณบต่ลำยสลำมโมงพระเยซซทรงรผู้องเสนยงดนังวต่ลำ "เอลน เอลน ลลำมลำ
สะบนักธลำนน" แปลวต่ลำ "พระเจผู้ลำของขผู้ลำพระองคศ์ พระเจผู้ลำของขผู้ลำพระองคศ์ ไฉนพระองคศ์ทรงทอดทรินี้ง
ขผู้ลำพระองคศ์เสนย" ดมังนมัรนพอเวลาประมาณบขายสามโมงของวมันนมัรน พระเยซซูกห็ทรงรข้องขทึรนวขา “เอลรี 
เอลรี ลามาสะบมักธานรี” นรีที่เปห็นคทาพซูดทรีที่ยกมาจากเพลงสดรุดรี 21:1 คทาแปลของวลรีดมังกลขาวกห็มรีใหข้ตรง
ทข้ายขข้อนรีร

ความสริรนหวมังและความเจห็บปวดรวดรข้าวขององคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเรากห็ถซูกสพที่อออกมา
อยขางชมัดเจนในคทาพซูดอมันแสนเศรข้านรีร  เมพที่อพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเราไดข้กลายเปห็นความบาปเพพที่อเรา 
ซทึที่งพระองคตไมขทรงททาบาปเลย และความชมั ที่วชข้าของเราทรุกคนถซูกวางลงบนพระองคต พระเจข้ากห็ไมข
อาจทนดซูพระองคตไดข้อรีกตขอไป ศาสดาพยากรณตฮาบากรุกไดข้รข้องประกาศเมพที่อหลายรข้อยปรีกขอนหนข้า
นมัรนวขา “พระเนตรของพระองคตบรริสรุทธริธ เกรินทรีที่จะทอดพระเนตรการชมั ที่ว จะทรงมองดซูความชมั ที่วชข้ากห็
ไมขไดข้” (ฮาบากรุก 1:13) ในวมันและโมงอมันนขากลมัวนมัรน พระเจข้ากห็มริอาจทรงทนดซูพระบรุตรองคตเดรียว
ทรีที่บมังเกริดมาของพระองคตไดข้อรีกตขอไป เปห็นความจรริงทรีที่ในชขวงเวลาสมัรนๆนมัรนพระเจข้าทรงทอดทริรง
พระองคตจรริงๆ มมันททาใหข้พระทมัยอมันบรริสรุทธริธ และอขอนโยนของพระเยซซูตข้องแตกสลาย พระองคตจทึง
ทรงถซูกตรทึงอยซูขระหวขางสวรรคตและแผขนดรินโลก โดยถซูกประชากรของพระองคตเองปฏริเสธและถซูก
พระบริดาในสวรรคตของพระองคตทอดทริรง หากเทขานมัรนยมังไมขพอ ความบาปของคนทมัรงโลกยมังถซูกวาง
ลงบนพระองคตและพระองคตทรงแบกรมับภาระอมันแสนเลวรข้ายนรีรขณะทรีที่พระองคตทรงทนทรุกขต
ทรมานและสริรนพระชนมตดข้วย

มธ 27:47-49 บลำงคนในพวกทนริ่ยสืนอยซต่ทนริ่นนัริ่น เมสืริ่อไดผู้ยรินกป็พซดวต่ลำ "คนนนนี้เรนยกเอลนยลำหศ์" 
48 ในทนันใดนนันี้น คนหนถึริ่งในพวกเขลำวริริ่งไปเอลำฟองนลนี้ลำชธบนลนี้ลำองธต่นเปรนนี้ยวเสนยบปลลำยไมผู้อผู้อ สต่งใหผู้
พระองคศ์เสวย 49 แตต่คนอสืริ่นรผู้องวต่ลำ "อยต่ลำเพริริ่ง ใหผู้เรลำคอยดซซริวต่ลำเอลนยลำหศ์จะมลำชต่วยเขลำใหผู้รอดหรสือ
ไมต่" บางคนเขข้าใจพระองคตผริดและคริดวขาพระองคตก ทาลมังเรรียกหาเอลรียาหต มรีคนหนทึที่งทรีที่ยพนดซูอยซู ขซทึที่งมรีใจ
กรรุณาเกริดความสงสาร เขาจทึงเอาฟองนทราชรุบนทราองรุขนเปรรีร ยวยพที่นใหข้พระองคตเพราะพระองคตตรมัสวขา 



“เราหริวนทรา” (ยอหตน 19:28) เหห็นไดข้ชมัดวขาพระองคตทรงยอมเสวย อยขางไรกห็ตามคนอพที่นทรีที่เหลพอทรีที่ยมัง
เยาะเยข้ยพระองคตดข้วยความไมขเชพที่อตขอไปกห็ตมัดสรินใจทรีที่จะดซูวขาเอลรียาหตจะปรากฏตมัวเพพที่อทรีที่จะชขวย
พระองคตใหข้รอดหรพอไมข

มธ 27:50 ดมังนมัรนฝต่ลำยพระเยซซ เมสืริ่อพระองคศ์รผู้องเสนยงดนังอนกครนันี้งหนถึริ่ง กป็ทรงปลต่อยพระ
วริญญลำณจริตออกไป บมันททึกของมมัทธริวไมขไดข้บอกเราวขาพระเยซซูตรมัสอะไรตรงนรีร  มมันอาจเปห็น
ขข้อความทรีที่ทรงยกมาจากเพลงสดรุดรี 31:5 ตามทรีที่มรีบอกไวข้ในลซูกา 23:46 กห็ไดข้ทรีที่วขา “พระบริดาเจข้าขข้า 
ขข้าพระองคตฝากจริตวริญญาณของขข้าพระองคตไวข้ในพระหมัตถตของพระองคต” หรพอมมันอาจเปห็นคทาพซูดทรีที่
พระองคตทรงรข้องออกมาวขา “สทาเรห็จแลข้ว” ตามทรีที่มรีบมันททึกไวข้ในยอหตน 19:30 กห็ไดข้ มมันอาจเปห็นเสรียง
รข้องทรีที่แสดงถทึงความเจห็บปวดอยขางรรุนแรงเมพที่อพระทมัยของพระองคตฉรีกขาดและแตกสลายจากความ
เจห็บปวดแหขงภาระฝขายวริญญาณทรีที่พระองคตทรงแบกรมับอยซู ขกห็ไดข้

เพลงสดรุดรี 69:20 ดซูเหมพอนจะบอกลขวงหนข้าวขาสาเหตรุแหขงการสริรนพระชนมตของพระเมสสริ
ยาหตจรริงๆแลข้วกห็คพอ พระทมัยทรีที่แตกสลาย หลมักฐานทรีที่ไดข้จากการชมันสซูตรศพซทึที่งหาไดข้ในหนมังสพอขขาว
ประเสรริฐทมัรงสรีที่เลขมชรีร ใหข้เหห็นชมัดเจนถทึงความปวดรข้าวของหมัวใจทรีที่แตกสลายเพราะความโศกเศรข้า
เสรียใจ หากเปห็นเชขนนมัรนจรริง เสรียงรข้องสรุดทข้ายของพระองคตบนกางเขนกห็อาจเปห็นเสรียงรข้องเพราะ
ความเจห็บปวดเมพที่อหมัวใจของพระองคตฉรีกขาดและพระองคตกห็สริรนลม

มธ 27:51 และดซเถริด มต่ลำนในพระวริหลำรกป็ขลำดออกเปป็นสองทต่อนตนันี้งแตต่บนตลอดลต่ลำง 
แผต่นดรินกป็ไหว ศริลลำกป็แตกออกจลำกกนัน เมพที่อพระบรุตรของพระเจข้าสริรนพระชนมต พระเจข้ากห็ทรงใชข้
หมายสทาคมัญหลายประการทรีที่ททาใหข้เหห็นภาพชมัดเจน บางทรีภาพทรีที่ชมัดเจนทรีที่สรุดกห็คพอมขานทรีที่ขาดเปห็น
สองตอน ในพระวริหารตามทรีที่บมัญญมัตริของโมเสสไดข้ก ทาหนดไวข้ มขานใหญขผพนหนทึที่งถซูกแขวนไวข้เพพที่อ
กมัรนระหวขางหข้องใหญขกวขาทรีที่เรรียกวขาทรีที่บรริสรุทธริธ กมับหข้องเลห็กกวขาทรีที่เรรียกวขาทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุด พวกปรุโรหริต
เขข้าไปในทรีที่บรริสรุทธริธ เปห็นประจทาทรุกวมัน แตขมหาปรุโรหริตจะไดข้เขข้าไปในทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุดในวมันลบ
มลทรินแคขปรีละครมัร งเทขานมัรน มขานดมังกลขาวเปห็นเหมพอนกทาแพงทรีที่ขวางกมัรนปรุโรหริตจากสงขาราศรีเชครีนาหต 
ซทึที่งเปห็นการสถริตอยซูขดข้วยของพระเจข้าบนโลกนรีรบนพระทรีที่นมั ที่งกรรุณาในทรีที่บรริสรุทธริธ ทรีที่สรุด

มขานดมังกลขาวเชพที่อกมันวขามรีขนาดมหทึมาโดยมรีความสซูง 60 ฟรุตและกวข้าง 35 ฟรุต มรีคนประเมริน
วขามมันหนาถทึงสรีที่นริรวเลยทรีเดรียว มขานนรีร จทึงมรีนทร าหนมักมากและแรงทรีที่จะฉรีกมมันขาดไดข้นมัรนกห็ตข้องมหาศาล



มากๆ เมพที่อมขานผพนนรีรขาด มมันกห็ขาดจากบนลงลขางซทึที่งแสดงใหข้เหห็นวขาไมขไดข้เกริดจากฝรีมพอมนรุษยต ดมัง
นมัรน อรีกวริธรีเดรียวทรีที่เปห็นไปไดข้กห็คพอ พระเจข้าทรงเปห็นผซูข้ทรีที่ฉรีกมมันขาด และพระองคตกห็ทรงททาเชขนนมัรน
จรริงๆ

การทรีที่มขานขาดนมัรนกห็มรีความหมายลทึกซทึร งมากๆ พระวริหารไมขเพรียงใชข้การไมขไดข้แลข้วเทขานมัรน
ทมัรงในทางปฏริบมัตริและการปรนนริบมัตริในนมัรน แตขบมัดนรีรทรีที่บรริสรุทธริธ ยมังถซูกเผยใหข้เหห็นแลข้วดข้วย ซทึที่งแสดง
ใหข้เหห็นวขาพระเจข้าไดข้ทรงเอาพระพรและพระราชกริจของพระองคตไปจากพระวริหารแลข้ว การสถริต
อยซูขดข้วยของพระเจข้าบนแผขนดรินโลก คพอ สงขาราศรีเชครีนาหต จทึงไมขอยซูขทขามกลางมนรุษยตอรีกตขอไปแมข้แตข
ในทางทฤษฎรีกห็ตาม ดมังนมัรนเครพที่องถวายบซูชาแหขงพระวริหารทมัรงสริรนจทึงไมขมรีผลอรีกแลข้ว

ทรีที่สทาคมัญยริที่งกวขานมัรนกห็คพอ ตามทรีที่หนมังสพอฮรีบรซูไดข้กลขาวไวข้ชมัดเจน แผนการและวาระทมัรงหมด
ของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีสทาหรมับมนรุษยตชาตรินมัรนไดข้เปลรีที่ยนแปลงไปแลข้ว พระราชบมัญญมัตริไดข้สทาเรห็จแลข้ว 
เครพที่องถวายบซูชาเพพที่อลข้างบาปไดข้ถซูกถวายเรรียบรข้อยแลข้ว ระบบเครพที่องถวายบซูชาแหขงพระคมัมภรีรตเดริม
ทมัรงหมด พรข้อมกมับระบอบปรุโรหริต พระวริหาร และบมัญญมัตริตขางๆไดข้ถซูกยกเลริกไปแลข้ว ระบอบใหมข 
พมันธกริจใหมข คนกลรุขมใหมขและพมันธสมัญญาใหมขกห็อยซูขใกลข้แลข้ว ดซู ฮรีบรซู 10:19-20

ชขวงเวลาทรีที่สทาคมัญดมังกลขาว ซทึที่งเปลรีที่ยนจรุดเปลรีที่ยนของประวมัตริศาสตรตไดข้มาพรข้อมก มับหมาย
สทาคมัญตขางๆอมันเหมาะสมในธรรมชาตริดข้วย “แผขนดรินกห็ไหว ศริลากห็แตกออกจากกมัน” คทาทรีที่แปลวขา 
แตกออกจลำกกนัน (สคริโซ) มรีความหมายวขาปรริออก ความหมายทรีที่นขาจะเปห็นไปไดข้กห็คพอวขา ชมัรนหริน
ตามธรรมชาตริไดข้แยกออกจากกมันเพราะแรงของแผขนดรินไหว เมพที่อพระผซูข้สรข้างทรงสริรนพระชนมต 
สริที่งทรงสรข้างกห็สมัที่นสะทข้านและหวมั ที่นไหวจรริงๆ

มธ 27:52-53 นอกจากนรีรอธโมงคศ์ฝนังศพกป็เปริดออก ศพของพวกวริสธทธริชนหลลำยคนทนริ่ลต่วง
หลนับไปแลผู้วไดผู้เปป็นขถึนี้นมลำ 53 ภลำยหลนังทนริ่พระองคศ์ทรงเปป็นขถึนี้นมลำแลผู้ว เขลำทนันี้งหลลำยกป็ออกจลำกอธโมงคศ์
พลำกนันเขผู้ลำไปในนครบรริสธทธริธปรลำกฏแกต่คนเปป็นอนันมลำก เมพที่อแผขนดรินโลกสมัที่นไหว ไมขเพรียงอรุโมงคตฝมัง
ศพแตกออกเทขานมัรน แตขยมังมรีการคพนชรีพของวริสคุทธริชนหลายคนทรีที่ตายไปแลข้วดข้วย คทาทรีที่แปลวขา วริ
สคุทธริชนหลายคน (ฮากริออส) มรีความหมายตรงตมัววขา 'บรรดาผซูข้บรริสรุทธริธ '

ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาคนเหลขานรีร เปห็นคนทมัรงหลายทรีที่ไดข้รมับการไถขจากสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมซทึที่ง
พระเจข้าทรงนทาออกมาอยขางนขาอมัศจรรยตหลมังการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซู พระเยซซูทรงเปห็นผซูข้



แรกทรีที่เปห็นขทึรนจากตายจรริงๆ เราเหห็นชมัดเจนวขาวริสรุทธริชนสมมัยพระคมัมภรีรตเดริมเหลขานรีร ไดข้ถซูกชรุบใหข้เปห็น
ขทึรนมาจากเมพองบรมสรุขเกษมและไดข้รมับอนรุญาตใหข้เขข้าสซูขกรรุงเยรซูซาเลห็ม แตขเราไมขทราบชมัดเจนวขา
หลมังจากนมัรนแลข้วเกริดอะไรขทึรนกมับคนเหลขานรีร

ไมขมรีการบขงบอกในพระคมัมภรีรตเลยวขาพวกเขาเสรียชรีวริตอรีกทรีในเวลาตขอมา และถข้าพวกเขาไดข้
รมับรขางกายใหมขซทึที่งไดข้รมับสงขาราศรีแลข้วจรริงๆ พวกเขากห็ตายอรีกไมขไดข้เลย อาจเปห็นไดข้วขาพวกเขา
เขข้าไปในสวรรคตพรข้อมกมับพระเยซซูเมพที่อพระองคตทรงเสดห็จขทึรนสซูขเบพรองสซูงตามทรีที่เอเฟซมัส 4:8-10 ไดข้
กลขาวไวข้ นรีที่เปห็นหนทึที่งในขข้อลทึกลมับหลายประการในพระคมัมภรีรตใหมขอยขางแทข้จรริง

ไมขวขาจะในกรณรีใด พวกวริสรุทธริชนทรีที่เปห็นขทึรนจากตายเหลขานรีรกห็ “เขข้าไปในนครบรริสรุทธริธ  
ปรากฏแกขคนเปห็นอมันมาก” นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่พระเจข้าทรงใหข้ภาพประกอบชมัดเจนทรีที่แสดงถทึง
เหตรุการณตสทาคมัญทรีที่เพริที่งเกริดขทึรนไป

มธ 27:54 บนัดนนนี้ เมสืริ่อนลำยรผู้อยและทหลำรทนริ่เฝผู้ลำพระเยซซอยซต่ดผู้วยกนันไดผู้เหป็นแผต่นดรินไหว
และเหตธกลำรณศ์เหลต่ลำนนันี้นซถึริ่งบนังเกริดขถึนี้น กป็พลำกนันครนัริ่นครผู้ลำมยริริ่งนนัก จถึงพซดกนันวต่ลำ "แทผู้จรริงทต่ลำนผซผู้นนนี้เปป็น
พระบธตรของพระเจผู้ลำ" เหห็นไดข้ชมัดวขา นายรม้อยทรีที่วขานรีร เปห็นนายทหารทรีที่มรีหนข้าทรีที่บมังคมับบมัญชาพวก
ทหารโรมทรีที่ไดข้รมับมอบหมายใหข้ตรทึงกางเขนนมักโทษ ประเพณรีเลขาวขาเขามรีชพที่อวขา เปโตรเนทยส เขา
เปห็นประจมักษตพยานทรีที่ไดข้เหห็นเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขทึรนทรีที่กลโกธาทมัรงกขอนและหลมังการตรทึงพระเยซซู
ทรีที่กางเขน เขาอาจอยซูขในเหตรุการณตตอนทรีที่มรีการพริจารณาคดรีพระเยซซูตขอหนข้าปรีลาตดข้วย ดมังนมัรนเขา
เลยไดข้ยรินคทากลขาวยอมรมับของพระเยซซูทรีที่วขาทรงเปห็นพระบรุตรของพระเจข้า

เมพที่อพวกเขาไดข้เหห็นแผขนดรินไหว ดวงอาทริตยตทรีที่มพดมริด และเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกรีที่ยวขข้องเหลขา
นมัรน พวกเขากห็ออกปากยอมรมับวขา “แทข้จรริงทขานพซูดนรีร เปห็นพระบรุตรของพระเจข้า” มรีคนเชพที่อกมันวขานาย
รข้อยชาวโรมผซูข้นรีร จทึงอาจไดข้รมับความรอดจรริงๆ โดยกลขาวยอมรมับดข้วยปากของตนวขาพระเยซซูทรง
เปห็นองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า หากเปห็นเชขนนมัรนจรริง จทึงมริไดข้มรีเพรียงโจรทรีที่ถซูกตรทึงบนกางเขนเทขานมัรน แตขเขากห็
เชขนกมันทรีที่ตกอยซูขใตข้ฤทธริธ เดชแหขงการฟข้องใจของกางเขน ฤทธริธ เดชแหขงกางเขนจทึงเรริที่มททางานแลข้ว

มธ 27:55-56 ขณะทรีที่เหตรุการณตสทาคมัญเหลขานรีร ไดข้บรรลรุถทึงขรีดสรุด พวกผซูข้หญริงทรีที่เชพที่อหลาย
คนทรีที่ไดข้ตริดตามพระองคตมาจากแควข้นกาลริลรีกห็มองดซูเหตรุการณตเหลขานรีร อยซูขแตขไกล ทนริ่นนัริ่นมนหญริงหลลำย



คนทนริ่ไดผู้ตริดตลำมพระเยซซจลำกแควผู้นกลำลริลนเพสืริ่อปรนนริบนัตริพระองคศ์ มองดซอยซต่แตต่ไกล 56 ในพวกนนันี้นมน
มลำรนยศ์ชลำวมนักดลำลลำ มลำรนยศ์มลำรดลำของยลำกอบและโยเสส และมลำรดลำของบธตรเศเบดน

เราควรหมายเหตรุไวข้วขาพวกสาวกทรีที่เปห็นผซูข้ชายไดข้ทริรงพระเยซซูและหนรีไปแลข้ว อยขางไรกห็ตาม 
หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีร ไดข้อยซูขตขอจนถทึงทรีที่สรุด ผซูข้ทรีที่ถซูกเอขยชพที่อในทรีที่นรีร ไดข้แกข มารรียต ชาว
มมักดาลา มารรียตมารดาของยากอบและโยเสส (นรีที่นขาจะเปห็นมารดาของพระเยซซูเพราะวขานข้องชาย
ของพระองคตมรีสองคนชพที่อวขายากอบและโยเสส ดซู มาระโก 6:3) นอกจากนรีรมารดาของบรุตรเศเบดรี 
(ยอหตนและยากอบ) ซทึที่งมมักถซูกเรรียกวขานางสะโลเมกห็อยซูขทรีที่นมัที่นดข้วย ดซู มาระโก 15:40 หญริงเหลขานรีร
อาจอยซูขตขอเพพที่อทรีที่จะยพนเปห็นเพพที่อนมารดาของพระเยซซูและรทที่าไหข้ไปก มับนางดข้วย หญริงกลรุขมเลห็กๆทรีที่
สมัตยตซพที่อเหลขานรีร ไดข้ยพนดซูโศกนาฏกรรมทรีที่ก ทาลมังเกริดขทึรนตามคทาพยากรณต มมันคงเปห็นภาพทรีที่นขาเศรข้า
จรริงๆทรีที่ไดข้เหห็นพระบรุตรของพระเจข้าถซูกแขวนในสภาพสริรนพระชนมตบนกางเขน

มธ 27:57-61 ครนันี้นถถึงเวลลำพลบคลริ่ลำ มนเศรษฐนคนหนถึริ่งมลำจลำกบผู้ลำนอลำรริมลำเธนยชสืริ่อโยเซฟ เปป็น
สลำวกของพระเยซซดผู้วย 58 เขลำไดผู้เขผู้ลำไปหลำปนลลำตขอพระศพพระเยซซ ปนลลำตจถึงสนัริ่งใหผู้มอบพระศพ
นนันี้นใหผู้ 59 เมสืริ่อโยเซฟไดผู้รนับพระศพมลำแลผู้ว เขลำกป็เอลำผผู้ลำปต่ลำนทนริ่สะอลำดพนันหธผู้มพระศพไวผู้ 60 แลผู้ว
เชริญพระศพไปประดริษฐลำนไวผู้ทนริ่อธโมงคศ์ใหมต่ของตน ซถึริ่งเขลำไดผู้สกนัดไวผู้ในศริลลำ เขลำกป็กลรินี้งหรินใหญต่
ปริดปลำกอธโมงคศ์ไวผู้แลผู้วกป็จลำกไป 61 ฝต่ลำยมลำรนยศ์ชลำวมนักดลำลลำกนับมลำรนยศ์อนกคนหนถึริ่งนนันี้น กป็นนัริ่งอยซต่ทนริ่นนัริ่นตรง
หนผู้ลำอธโมงคศ์

ในเยห็นวมันนมัรนทรีที่มรีการตรทึงกางเขน สมาชริกทรีที่รทที่ารวยคนหนทึที่งของสภาซานเฮดรรินชพที่อวขา โย
เซฟชาวบข้านอารริมาเธรียไดข้ขออภริสริทธริธ ในการฝมังพระศพของพระเยซซูจากปรีลาต พระคมัมภรีรตตรงนรีร
บอกวขาเขาเปห็นสาวกคนหนทึที่งของพระเยซซู แตขตามทรีที่หนมังสพอยอหตนบอกไวข้ เขากห็เปห็นสาวกแบบ
ลมับๆ เขาพรข้อมกมับนริโคเดมมัสไดข้ดทาเนรินการฝมังพระศพของพระองคตตามธรรมเนรียมของพวกยริว

ปกตริแลข้วพวกยริวในสมมัยนมัรนจะหขอศพในผข้าปขานและเอาเศษผข้ามาพมันรอบศพทรีที่หขอหรุข้มดข้วย
ผข้าปขานนมัรนในสภาพทรีที่เกพอบเหมพอนมมัมมรีที่ นรีที่เปห็นเรพที่องสทาคมัญ แมข้แตขคนทรีที่แขห็งแรงกห็ไมขสามารถ
ปลดเปลพรองตมัวเองใหข้พข้นจากพมันธนาการนมัรนไดข้ กระนมัรนเมพที่อพระเยซซูทรงเปห็นขทึรนจากตาย พระองคต
กห็ทรงจากไปในแบบไรข้รของรอยจนแมข้แตขผข้าหขอศพกห็ยมังถซูกวางไวข้ในสภาพเรรียบรข้อยดรุจรมังไหม



หรินทรีที่ถซูกกลริรงมาปริดปากอรุโมงคตนมัรนยขอมมรีขนาดมหทึมา อรุโมงคตฝมังศพของพวกยริวถซูก
ออกแบบใหข้มรีลมักษณะทรีที่วขา หรินปริดปากอรุโมงคตทรงกลมจะถซูกวางไวข้ในรของทรีที่ถซูกแกะไวข้ซทึที่งลาด
เอรียงสซูขดข้านลขาง การทรีที่จะโยกยข้ายหรินปริดปากอรุโมงคตจะตข้องใชข้วริธรีกลริรงมมันขทึรนเนริน ซทึที่งเปห็นสริที่งทรีที่ททาไดข้
ยากยริที่งเพพที่อปข้องกมันมริใหข้ใครมายรุขมยขามกมับอรุโมงคตฝมังศพ

นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่คนทรีที่นมั ที่งเฝข้าอรุโมงคตกห็คพอ หญริงเหลขานรีรทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า ขข้อเทห็จ
จรริงทรีที่สทาคมัญกห็คพอวขา พวกนางไดข้เหห็นการตระเตรรียมพระศพของพระเยซซูสทาหรมับการฝมัง รวมถทึง
สถานทรีที่ๆพระองคตทรงถซูกฝมังดข้วย การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตจะเปห็นเรพที่องนขาเชพที่อถพอกห็ตขอเมพที่อ
พระเยซซูทรงสริรนพระชนมตแลข้วจรริงๆ หญริงพวกนรีรจทึงเปห็นพยานหลายปากทรีที่ยพนยมันเรพที่องการ
สริรนพระชนมตและสถานทรีที่ฝมังพระศพของพระเยซซูไดข้เปห็นอยขางดรี ในวมันทรีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมต คพอ 
สามวมันถมัดมา พวกนางกห็รซูข้ดข้วยวขาเปห็นอรุโมงคตไหนเพราะพวกนางไดข้เหห็นการฝมังพระศพของพระ
เยซซูมากขอนแลข้ว

มธ 27:62 วนันตต่อมลำ คสือวนันถนัดจลำกวนันตระเตรนยม พวกปธโรหริตใหญต่และพวกฟลำรริสนพลำ
กนันไปหลำปนลลำต หากเราถพอวขาพระเยซซูทรงถซูกตรทึงกางเขนกขอนวมันศรุกรตของสมัปดาหตนมัรน “วมันถมัดมา” 
จรริงๆแลข้วกห็นขาจะเปห็นวมันศรุกรต เหห็นไดข้ชมัดวขาวมันตระเตรรียมกห็คพอ การตระเตรรียมสทาหรมับเทศกาลกริน
ขนมปมังไรข้เชพรอ เหห็นไดข้ชมัดวขามมันเรริที่มตข้นวมันศรุกรตของปรีนมัรน ในวมันนมัรนเอง พวกสมาชริกสภาซานเฮ
ดรรินไดข้เขข้าไปหาปรีลาต สริที่งทรีที่หมักลข้างความเชพที่อเรพที่องการตรทึงกางเขนในวมันศรุกรตกห็คพอวขา พวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาเหลขานรีร  ซทึที่งเครขงครมัดเรพที่องการรมักษาวมันสะบาโตอยขางมาก (โดยเฉพาะพวกฟารริสรี) คงไมข
ยอมททาสริที่งทรีที่นขาเกลรียดอยขางการเขข้าไปหาปรีลาตซทึที่งเปห็นผซูข้นทาของคนตขางชาตริทรีที่นอกศาสนาในวมันสะ
บาโตเปห็นแนข อยขางไรกห็ตาม พวกเขากห็ททาเชขนนรีร ไดข้หากการตรทึงกางเขนเกริดขทึรนในวมันพฤหมัสฯ

มธ 27:63-64 พวกผซูข้นทาของอริสราเอลจทึงกลขาววขา "เจผู้ลำคธณขอรนับ ขผู้ลำพเจผู้ลำทนันี้งหลลำยจลลำไดผู้วต่ลำ
คนลต่อลวงผซผู้นนันี้น เมสืริ่อเขลำยนังมนชนวริตอยซต่ไดผู้พซดวต่ลำ `ลต่วงไปสลำมวนันแลผู้วเรลำจะเปป็นขถึนี้นมลำใหมต่' 64 เหตธ
ฉะนนันี้น ขอไดผู้มนบนัญชลำสนัริ่งเฝผู้ลำอธโมงคศ์ใหผู้แขป็งแรงจนถถึงวนันทนริ่สลำม เกลสือกวต่ลำสลำวกของเขลำจะมลำในตอน
กลลำงคสืน และลนักเอลำศพไป แลผู้วจะประกลำศแกต่ประชลำชนวต่ลำ เขลำเปป็นขถึนี้นมลำจลำกควลำมตลำยแลผู้ว และ
กลำรหลอกลวงครนันี้งนนนี้จะรผู้ลำยแรงยริริ่งกวต่ลำครนันี้งกต่อนอนก" นขาแปลกตรงทรีที่วขาพวกสาวกจทาไมขไดข้วขาพระ



เยซซูไดข้ตรมัสลขวงหนข้าหลายตขอหลายครมัร งถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต แตขพวกศมัตรซูทรีที่ไมขเชพที่อ
ของพระองคตกลมับจทาไดข้ ในทางกลมับกมัน พวกสาวกกลมับเปห็นทรุกขตโศกเศรข้าและฝมันสลายในเรพที่อง
พระเมสสริยาหตทรีที่จะมาปลดปลขอยพวกเขา พวกศมัตรซูของพระองคตยมังหวาดกลมัวอริทธริพลของพระเยซซู
แมข้ในยามทรีที่ทรงสริรนพระชนมตแลข้ว พวกเขาจทึงหาวริธรีตขางๆเพพที่อปข้องกมันมริใหข้ใครไปยรุขงกมับอรุโมงคตฝมัง
ศพนมัรน พวกเขาจทึงขอใหข้โรมชขวยเหลพอในการเฝข้าอรุโมงคต

มธ 27:65-66 ปรีลาตจทึงสมัที่งใหข้คนไปประทมับตราของโรมไวข้ทรีที่อรุโมงคต เขาจทึงสมั ที่งวขา "พวก
ทต่ลำนจงเอลำยลำมไปเถริด จงไปเฝผู้ลำใหผู้แขป็งแรงเทต่ลำทนริ่ทต่ลำนจะทลลำไดผู้" 66 เขลำจถึงไปทลลำอธโมงคศ์ใหผู้มนัริ่นคง 
ประทนับตรลำไวผู้ทนริ่หริน และวลำงยลำมประจลลำอยซต่ ตราประทมับทรีที่วขานรีรนขาจะเปห็นเชพอกเสข้นหนทึที่งทรีที่วางพาด
อรุโมงคตโดยมรีตราประทมับขรีรผทึรงประทมับไวข้ทรีที่ปลายทมัรงสองดข้าน

ตราประทมับของโรมมรีสริทธริอทานาจและแสนยานรุภาพของโรม การไปยรุ ขมยขามกมับมมันกห็ถพอ
เปห็นการกระททาผริดขมัรนรรุนแรง นอกจากนรีร  พวกทหารยมังถซูกใหข้มาเฝข้ายามเพพที่อรมักษาความปลอดภมัย
ในสถานทรีที่นมัรนดข้วย คทาทรีที่แปลวขา ยลำม (คออคุสโตดริอา) สพที่อถทึงการใชข้ทหารอยขางนข้อยสรีที่นาย และอาจ
มากถทึงสริบหกนาย เทขาทรีที่เปห็นไปไดข้กห็คพอวขา อาจมรีทหารเฝข้ายามประจทากะละสรีที่นาย บมัดนรีรอทานาจและ
สริทธริอทานาจของโรม ซทึที่งเปห็นรมัฐบาลทรีที่เปรีที่ยมแสนยานรุภาพมากทรีที่สรุดบนพพรนพริภพในขณะนมัรน กห็มา
รมักษาความปลอดภมัยอรุโมงคตฝมังพระศพของพระเยซซูแลข้ว การทรีที่จะออกมาจากอรุโมงคตหรพอปลข้นขข้าว
ของในอรุโมงคตจทึงเปห็นเรพที่องทรีที่เปห็นไปไมขไดข้เลยในสายตาของมนรุษยต

*****
ภนำพรวมของมนัทธธิว 28 : ขข่าวประเสรริฐของมมัทธริวปริดทม้ายอยข่างเปทที่ยมดม้วยสงข่าราศทเมชที่อพระ

เยซถูครริสตตทรงฟชนี้นคชนพระชนมตจากความตาย ถซงแมม้พวกศมัตรถูพยายามหมักลม้างความนข่าเชชที่อถชอเรชที่อง
การฟชนี้นคชนพระชนมตของพระองคต แตข่มมันกป็ปรากฏชมัดเจน สคุดทม้ายพระเยซถูทรงมอบหมายคนาสมัที่ง
และพระมหาบมัญชาแกข่พวกสาวกสนาหรมับยคุคใหมข่ททที่กนาลมังใกลม้เขม้ามา 

มธ 28:1 ภลำยหลนังวนันสะบลำโต เวลลำใกลผู้รธต่งเชผู้ลำวนันตผู้นสนัปดลำหศ์ มลำรนยศ์ชลำวมนักดลำลลำกนับ
มลำรนยศ์อนกคนหนถึริ่งมลำดซอธโมงคศ์ บางคนพยายามทรีที่จะบรรยายชขวงเวลานรีรวขาเปห็นเยห็นวมันเสารตซทึที่งจรริงๆ
แลข้วกห็เปห็นการสริรนสรุดของวมันสะบาโต อยขางไรกห็ตามคทาพซูดทรีที่วขา “เวลาใกลข้รรุขงเชข้า” กห็บขงบอกชมัดเจน



วขาเวลาดมังกลขาวเปห็นตอนเชข้าตรซูขของวมันอาทริตยต มารรียตอรีกคนทรีที่วขานรีรนขาจะเปห็นคนเดรียวกมับทรีที่ถซูกเอขยถทึง
ใน 27:56 ซทึที่งกห็คพอ มารรียตมารดาของยากอบและโยเสส อรีกครมัร งทรีที่นางนขาจะเปห็นมารดาของพระเยซซู 
ดซู คทาอธริบายสทาหรมับ 27:56

มธ 28:2 ดซเถริด ไดผู้เกริดแผต่นดรินไหวใหญต่ยริริ่งนนัก ความหมายตรงตมัวของคทาๆนรีรคพอ 
'mega seismic' (การเคลพที่อนทรีที่ของเปลพอกโลกครมัร งใหญข) นรีที่ไมขใชขการสมัที่นสะเทพอนขมัรนเลห็กๆ แผขนดริน
ไหวครมัร งหนทึที่งบขงบอกถทึงการตรทึงกางเขนองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราอยขางไร “แผขนดรินไหวใหญขยริที่ง
นมัก” นรีรกห็บขงบอกถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตเชขนกมัน ในประวมัตริศาสตรตทรีที่ผขานมา การฟพร น
คพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตตเปห็นเหตรุการณตทรีที่ททาใหข้พริภพสมัที่นสะเทพอนจรริงๆ เพรลำะทซตสวรรคศ์
ขององคศ์พระผซผู้เปป็นเจผู้ลำไดผู้ลงมลำจลำกสวรรคศ์ กลรินี้งกผู้อนหรินนนันี้นออกจลำกปลำกอธโมงคศ์ แลผู้วกป็นนัริ่งอยซต่บน
หรินนนันี้น คงตข้องใชข้ทหารโรมทมัรงหมดทรีที่รีมาเฝข้ายามในการกลริรงหรินกข้อนใหญขนรีร ออกจากปากอรุโมงคต 
แตขทซูตสวรรคตแคขตนเดรียวกห็ททางานนรีร ไดข้อยขางสบายๆ อาจกลขาวไดข้วขาทซูตสวรรคตผซูข้นรีรมริไดข้กลริรนกข้อน
หรินออกเพพที่อใหข้พระเยซซูเสดห็จออกมา แตขเพพที่อใหข้พวกผซูข้หญริง พวกสาวก และใหข้คนอพที่นๆทรีที่เหลพอไดข้
มองเหห็นขข้างในมากกวขา นรีที่ททาใหข้ประจมักษตพยานคนแรกๆไดข้เหห็นกมับตาวขาอรุโมงคตฝมังศพนรีร วขางเปลขา
จรริงๆ

ทซูตสวรรคตผซูข้นรีร จทึง “นมัที่งอยซูขบนหรินนมัรน” ทซูตสวรรคตทรีที่นมั ที่งอยซูขบนหรินนรีรสพที่อถทึงสารทรีที่ชมัดเจนแมข้
มริไดข้กลขาวออกมาถทึงความทรงสภาพสซูงสรุดของพระเจข้า เขาไดข้ททาสริที่งทรีที่พระองคตทรงใชข้ใหข้ททาแลข้ว 
นมัที่งลง ผขอนคลาย และดซูสริที่งทรีที่ก ทาลมังเกริดขทึรน นรีที่สพที่อถทึงบรรยากาศของชมัยชนะรวมถทึงการเยข้ยหยมันพวก
ศมัตรซูของพระครริสตตผซูข้ทรงเปห็นขทึรนแลข้วดข้วย

มธ 28:3 พระเจข้าทรงนทาเสนอผซูข้นทาสารของพระองคตในเครพที่องแบบสวรรคตเตห็มรซูป
แบบ ใบหนผู้ลำของทซตนนันี้นเหมสือนแสงฟผู้ลำแลบ เสสืนี้อของทซตนนันี้นกป็ขลำวเหมสือนหริมะ ลองนทึกภาพในชขวง
แสงสลมัวๆของรรุขงเชข้าทรีที่สของใหข้เหห็นใบหนข้าของทซูตสวรรคตผซูข้นรีรทรีที่สวขางไสวเจริดจข้าเหมพอนฟข้าแลบและ
เสพรอของเขากห็ขาวโพลนเหมพอนหริมะทรีที่เพริที่งตก

มธ 28:4 เปห็นทรีที่เขข้าใจไดข้วขาพวกยามชาวโรมนรีร  'กลมัวแทบตาย' พวกยลำมทนริ่เฝผู้ลำอยซต่กลนัว
ทซตองคศ์นนันี้นจนตนัวสนัริ่น และเปป็นเหมสือนคนตลำย คทาทรีที่แปลวขา พวกยลำม (เทเระโอ) ในบรริบทนรีรมรีความ



หมายวขา 'ยามเฝข้า' และยขอมหมายถทึงพวกทหารโรมทรีที่มาเฝข้ายาม ความกลมัวทรีที่ททาใหข้คนตมัวสมั ที่นไดข้นมัรน
ตข้องเปห็นอะไรทรีที่มากมายจรริงๆ ถทึงแมข้พวกทหารนอกศาสนาเหลขานรีร อาจไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่ตนเหห็น แตข
พวกเขากห็ไดข้ประสบกมับตมัวถทึงความเกรงกลมัวองคตพระผซูข้เปห็นเจข้า นอกจากนรีรถทึงแมข้พวกเขาอาจไมขรซูข้
ซทึร งถทึงสริที่งทรีที่ตนเหห็นในตอนนมัรน แตขพวกเขากห็ไดข้เหห็นการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตตจรริงๆ

มธ 28:5-6 เราเหห็นทมั ที่วพระคมัมภรีรตเลยวขาเมพที่อใดทรีที่พวกทซูตสวรรคตปรากฏตมัวในสภาพนขา
ตพที่นตาแกขคนทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าและคนชอบธรรม พวกเขาจะพซูดเหมพอนก มันทรุกครมัร งวขา 
'อยขากลมัวเลย' ดมังนมัรนทซตสวรรคศ์นนันี้นจถึงกลต่ลำวแกต่หญริงนนันี้นวต่ลำ "อยต่ลำกลนัวเลย พวกทซูตสวรรคตเปห็น
วริญญาณทรีที่ปรนนริบมัตริประชากรของพระเจข้า ทซูตสวรรคตตนนรีรมรีขขาวยอดเยรีที่ยมทรีที่สรุดตลอดกาลมาแจข้ง
ใหข้ทราบจรริงๆ

เพรลำะเรลำรซผู้อย ซต่วต่ลำทต่ลำนทนันี้งหลลำยมลำหลำพระเยซซซถึริ่งถซกตรถึงทนริ่กลำงเขน 6 พระองคศ์หลำไดผู้ประทนับ
อยซต่ทนริ่นนริ่ไมต่ เพรลำะพระองคศ์ทรงเปป็นขถึนี้นมลำแลผู้วตลำมทนริ่พระองคศ์ไดผู้ตรนัสไวผู้นนันี้น มลำด ซทนริ่ซถึริ่งองคศ์พระผซผู้เปป็น
เจผู้ลำไดผู้บรรทมอยซต่นนันี้น พระเยซซูครริสตตไมขเพรียงทรงเปห็นขทึรนจากตายแลข้วเทขานมัรน แตขยมังทรงเปห็นขทึรนตาม
ททที่พระองคตไดม้ตรมัสไวม้นมันี้นดข้วย เราจทาไดข้วขาพระองคตไดข้ตรมัสลขวงหนข้าหลายครมัร งถทึงมริใชขแคขการ
สริรนพระชนมตของพระองคตเทขานมัรน แตขทรีที่สทาคมัญกวขากห็คพอ การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตดข้วย (ดซู 
มมัทธริว 16:21, 17:9, 20:19 ฯลฯ) คทาเทศนาสมัรนๆตรงนรีรกห็คพอวขา องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าทรงกระททาตามทรีที่
ไดข้ตรมัสไวข้วขาจะททาเสมอ

มธ 28:7 คทาสมัที่งแรกทรีที่ใหข้เปห็นพยานถทึงการฟพร นคพนพระชนมตหลมังจากทรีที่มมันเกริดขทึรนแลข้ว
ถซูกพบตรงนรีร  แลผู้วจงรนบไปบอกพวกสลำวกของพระองคศ์เถริดวต่ลำ พระองคศ์ทรงเปป็นขถึนี้นมลำจลำกควลำม
ตลำยแลผู้ว และดซเถริด พระองคศ์เสดป็จไปยนังแควผู้นกลำลริลนกต่อนทต่ลำนทนันี้งหลลำย ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจะเหป็น
พระองคศ์ทนริ่นนัริ่น ดซเถริด เรลำไดผู้บอกทต่ลำนแลผู้ว" หญริงเหลขานรีร ไดข้รมับคทาสมัที่งใหข้ไปบอกพวกสาวกของ
พระองคตเรพที่องทรีที่พระองคตทรงเปห็นขทึรนแลข้ว นอกจากนรีร  คทาสมัที่งนรีร ยมังสพที่อดข้วยวขาพระเยซซูจะเสดห็จไปพบ
พวกสาวกในแควข้นกาลริลรีในไมขชข้าดข้วย อมันทรีที่จรริงแลข้วพระเยซซูทรงปรากฏพระองคตใหข้พวกสาวก
เหห็นหลายตขอหลายครมัร งกขอนการปรากฏสองครมัร งนมัรนในแควข้นกาลริลรี อยขางไรกห็ตามพระองคตกห็ทรงมรี



นมัดหมายชมัดเจนสทาหรมับผซูข้ใดกห็ตามทรีที่อยากจะมาพบพระองคตในแควข้นกาลริลรี ซทึที่งเปห็นบข้านเกริดของ
พระองคต

มธ 28:8 หญริงทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าซทึที่งไดข้รมับสริทธริพริเศษเหลขานรีร เปห็นพวก
เดรียวกมับทรีที่ไดข้ยพนอยซูขขข้างกางเขนของพระองคตจนถทึงทรีที่สรุด บมัดนรีรพวกนางไมขเพรียงมรีโอกาสเปห็น
ประจมักษตพยานพวกแรกถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตเทขานมัรน แตขพวกนางยมังเปห็นพวกแรก
ทรีที่ไดข้ประกาศเรพที่องการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตดข้วย หญริงเหลต่ลำนนันี้นกป็ไปจลำกอธโมงคศ์โดยเรป็ว ทนันี้ง
กลนัวทนันี้งยรินดนเปป็นอนันมลำก วริริ่งนลลำควลำมไปบอกพวกสลำวกของพระองคศ์

ไมขตข้องสงสมัยเลยวขาความนขาตพที่นเตข้นของสริที่งทรีที่พวกนางไดข้เหห็นยขอมททาใหข้อะเดรนาลรีนสซูบ
ฉรีด ซทึที่งททาใหข้เกริดความกลมัวและความยรินดรีเปห็นลข้นพข้น พวกนางรซูข้สทึกตพที่นเตข้นและชพที่นชมยรินดรีไปก มับ
สริที่งทรีที่ไดข้เหห็นและไดข้ยริน กระนมัรนผซูข้นทาสารจากสวรรคตทรีที่อรุโมงคตฝมังศพนรีรกห็ททาใหข้พวกนางเกริดความ
กลมัวดข้วย พวกนางจทึงวริที่งกลมับเขข้าเมพองไปยมังทรีที่ๆพวกสาวกพมักอยซู ขในตอนนมัรน คทาทรีที่แปลวขา นลลำควลำม
ไปบอก (อะพมังเกป็ลโล) มรีความหมายในบรริบทนรีรวขา 'ประกาศ' หรพอ 'แจข้งใหข้ทราบ' พวกนางกห็ททา
เชขนนมัรนจรริงๆ

มธ 28:9 ขณะทนริ่หญริงเหลต่ลำนนันี้นไปบอกสลำวกของพระองคศ์ ดซเถริด พระเยซซไดผู้เสดป็จ
พบเขลำและตรนัสวต่ลำ "จงจลลำเรริญเถริด" หญริงเหลต่ลำนนันี้นกป็มลำกอดพระบลำทของพระองคศ์ และนมนัสกลำร
พระองคศ์ บมัดนรีรพยานทรีที่สมัตยตซพที่อและอรุทริศตมัวเหลขานรีรซทึที่งไดข้ยพนอยซูขใกลข้กางเขนจนถทึงทรีที่สรุดกห็ไดข้รมับสริทธริ
พริเศษในการเปห็นพวกแรกทรีที่ไดข้เหห็นองคตพระผซูข้เปห็นเจข้าอมันเปห็นทรีที่รมักของพวกนางในสภาพฟพร นคพน
พระชนมตแลข้ว

คทาทรีที่แปลวขา จงจลลำเรริญเถริด (ไคโร) มมักถซูกแปลเปห็น 'จงชพที่นชมยรินดรีเถริด' (มมันเปห็นสทานวนทรีที่
ใชข้ทมักทายกมันในสมมัยนมัรน) นอกจากนรีร  คทาๆนรีร ยมังอยซูขในรซูปประโยคคทาสมัที่งดข้วย เมพที่อพระเยซซูเสดห็จมา
พบพวกผซูข้รมับใชข้ทรีที่สมัตยตซพที่อและตพที่นเตข้นของพระองคต พระองคตกห็ทรงสมัที่งใหข้พวกเขาชพที่นชมยรินดรี การสซูข้
รบนมัรนจบลงแลข้ว พระองคตทรงไดข้ชมัยชนะมาแลข้ว การกอดพระบาทพระองคตกห็สพที่อถทึงการนมมัสการ
พระองคตดข้วยสริรนสรุดใจ ตอนนมัรนพวกนางคงครุกเขขากข้มกราบพระองคตหรพอไมขกห็โนข้มตมัวลงและเอา



หนข้าจรดพพรนเลย ตรงนรีรสตรรีเหลขานรีร ไดข้สมัมผมัสพระกายของพระครริสตตผซูข้ทรงเปห็นขทึรนจากตายจรริงๆ 
ซทึที่งสพที่อใหข้เหห็นชมัดเจนวขาพระองคตทรงเปห็นขทึรนจากตายพรข้อมพระกายดข้วย

มธ 28:10 นรีที่เปห็นอรีกครมัร งทรีที่สตรรีทรีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าเหลขานรีรถซูกกทาชมับวขาอยขา
กลมัวเลย พระเยซซจถึงตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "อยต่ลำกลนัวเลย จงไปบอกพวกพนริ่นผู้องของเรลำใหผู้ไปยนังแควผู้นกลำลริลน
และพวกเขลำจะไดผู้พบเรลำทนริ่นนัริ่น" นขาสนใจตรงทรีที่วขาพระเยซซูทรงเรรียกพวกสาวกของพระองคตใน
ตอนนรีร วขาเปห็นพรีที่นข้องแลข้ว ดซู ฮรีบรซู 2:11 ในบมันททึกเกรีที่ยวกมับการปรากฏพระองคตหลมังทรงเปห็นขทึรนจาก
ตายแลข้วใหข้พวกสาวกของพระองคตเหห็น พระองคตทรงก ทาชมับพวกเขาวขา “อยขากลมัวเลย”

ถทึงแมข้ทมัรงทซูตสวรรคตผซูข้นมัรนและพระเยซซูเองไดข้สมัที่งพวกเขาแลข้ววขาพระองคตจะเสดห็จไปพบพวก
สาวกของพระองคตในแควข้นกาลริลรี แตขตขอมาในวมันนมัรนเองพระองคตกห็เสดห็จไปพบกมับสาวกสองคน
นมัรนทรีที่ก ทาลมังเดรินทางไปบข้านเอมมาอซูส เยห็นวมันนมัรนพระองคตกห็เสดห็จไปพบกมับทมัรงสริบคนนมัรนและพบ
กมับสริบเอห็ดคนนมัรนในอรีกสมัปดาหตตขอมา โดยยมังอยซูขในกรรุงเยรซูซาเลห็มอยซูข อยขางไรกห็ตาม พระองคตกห็ไดข้
เสดห็จไปพบกมับพวกเขาจรริงๆในแควข้นกาลริลรีตามทรีที่มรีกลขาวไวข้ตรงทข้ายบทนรีรและยอหตน 21 อาจเปห็น
ไดข้วขาเมพที่อพระองคตตรมัสถทึงพวกสาวกของพระองคต พระองคตนขาจะทรงหมายถทึงพวกสาวกทมัรงหมด
ของพระองคต ไมขใชขแคขสริบเอห็ดคนนมัรนเทขานมัรน

สภาพบรรยากาศทางการเมพองในกรรุงเยรซูซาเลห็มขณะนมัรนยมังเปห็นปฏริปมักษตอยซูข บางทรีพระเยซซู
อาจทรงตข้องการทรีที่จะพบกมับพวกผซูข้เชพที่อแทข้หลายรข้อยคนของพระองคตในสภาพการณตทรีที่เปห็นมริตรกวขา
นรีร กห็ไดข้ ใน 1 โครรินธต 15:6 เปาโลเขรียนวขาพระเยซซูทรงพบกมับพรีที่นข้องกวขาหข้ารข้อยคนในคราวเดรียว 
แนขนอนวขานมัที่นเกริดขทึรนในแควข้นกาลริลรี และมริใชขทรีที่กรรุงเยรซูซาเลห็ม

มธ 28:11-15 คราวนรีรมมัทธริวเปลรีที่ยนไปพซูดถทึงปฏริกริรริยาของพวกผซูข้มรีอทานาจในทข้องถริที่นทรีที่มรี
ตขอการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูบข้าง ขณะทนริ่พวกผซผู้หญริงกลลำลนังไปอยซต่นนันี้น ดซเถริด มนบลำงคนในพวก
ทนริ่เฝผู้ลำยลำมไดผู้เขผู้ลำไปในเมสือง เลต่ลำเหตธกลำรณศ์ทนันี้งปวงทนริ่บนังเกริดขถึนี้นนนันี้นใหผู้พวกปธโรหริตใหญต่ฟนัง 12 เมสืริ่อ
พวกปธโรหริตใหญต่ประชธมปรถึกษลำกนันกนับพวกผซผู้ใหญต่แลผู้ว กป็แจกเงรินเปป็นอนันมลำกใหผู้แกต่พวกทหลำร



13 สนัริ่งวต่ลำ "พวกเจผู้ลำจงพซดวต่ลำ `พวกสลำวกของเขลำมลำลนักเอลำศพไปในเวลลำกลลำงคสืนเมสืริ่อเรลำนอนหลนับ
อยซต่' 14 ถผู้ลำควลำมนนนี้ทรลำบถถึงหซเจผู้ลำเมสือง เรลำจะพซดแกผู้ไขใหผู้พวกเจผู้ลำพผู้นโทษ" 15 พวกทหลำรจถึง
ยอมรนับเงริน และทลลำตลำมทนริ่ถซกสอนมลำ และควลำมนนนี้กป็เลสืริ่องลสือไปในบรรดลำพวกยริวจนทธกวนันนนนี้

พวกทหารโรมทรีที่ไดข้รมับมอบหมายใหข้มาชขวยเหลพอสภาซานเฮดรรินในการเปห็นยามเฝข้า
อรุโมงคตไดข้มารายงานผซูข้บมังคมับบมัญชาของตนใหข้ทราบวขาเกริดอะไรขทึรน หลมังจากนมัรนพวกเขากห็ไดข้รมับ
สรินบนใหข้ไปเทรีที่ยวบอกตขอวขาพวกสาวกไดข้มาขโมยศพของพระองคตไปขณะทรีที่พวกเขาหลมับอยซู ข 
ตลอดระยะเวลาหลายสริบปรีและหลายรข้อยปรีตขอมา พวกยริวกห็กลขาววขาการฟพร นคพนพระชนมตของพระ
เยซซูครริสตตมริไดข้เกริดขทึรนจรริงโดยอข้างขข้อมซูลผริดๆทรีที่กรุขทึรนมานรีร

พวกปรุโรหริตใหญขและพวกสมาชริกของสภาซานเฮดรรินเปห็นพวกแรกๆทรีที่ไดข้รมับทราบเรพที่อง
การฟพร นคพนพระชนมตและพวกเขากห็รซูข้วขานรีที่เปห็นเรพที่องจรริง อยขางไรกห็ตาม ปมัญหาของพวกเขามริใชขการ
ไมขเชพที่อ แตขเปห็นการจงใจไมข่ยอมเชชที่อตขางหาก พวกเขาไมขอยากยอมรมับความจรริงขข้อนรีรถทึงแมข้จะรซูข้อยซูข
เตห็มอกกห็ตาม พวกเขาเลพอกทรีที่จะเมรินเฉยตขอสริที่งทรีที่ปรากฏชมัดเจน

นขาแปลกตรงทรีที่วขาเมพที่อดซูจากความเหห็นของพระเยซซูแลข้ว พวกเขากห็คาดหมายมากขอนแลข้ววขา
พระองคตอาจทรงเปห็นขทึรนจากตาย พวกเขาจทึงพยายามขมัดขวางมริใหข้เรพที่องนรีร เกริดขทึรนโดยใหข้ทหารยาม
ชาวโรมไปเฝข้าไวข้ กระนมัรนเมพที่อพวกเขาเผชริญกมับความเปห็นจรริงทรีที่วขาพระองคตไดข้ทรงเปห็นขทึรนแลข้ว
จรริงๆ พวกเขากห็ไมขยอมเชพที่อ พวกเขามรีหซูทรีที่ไมขยอมฟมังและมรีตาทรีที่ไมขยอมเหห็นเกรงวขาพวกเขาจะเชพที่อ
และหมันกลมับมา ชาวโลกมากมายจนถทึงทรุกวมันนรีรกห็ยมังตกอยซูขในสภาพเดรียวกมัน

สริที่งทรีที่ขมัดแยข้งกมันเองของ 'เรพที่องโกหกคทาโต' นรีร กห็คพอวขา พวกทหารรซูข้ไดข้อยขางไรวขาเกริดอะไรขทึรน
หากพวกเขาหลมับอยซูขในตอนนมัรน พวกเขารซูข้ไดข้ไงวขาพวกสาวกมาแอบขโมยศพของพระองคตไป 
ทนายฝรีมพอดรีคนไหนกห็ไดข้ในศาลกห็สามารถหมักลข้างคทากลขาวอข้างของพวกเขาไดข้สบายๆหากสพบสาว
ราวเรพที่องดรๆี แลข้ว

มธ 28:16-17 ตามทรีที่ไดข้รมับคทาบมัญชา พวกสาวกสริบเอห็ดคนไดข้ไปพบพระเยซซูทรีที่ภซูเขาลซูก
หนทึที่งซทึที่งมริไดข้ระบรุนามไวข้ในแควข้นกาลริลรี แลผู้วสลำวกสริบเอป็ดคนนนันี้นกป็ไดผู้ไปยนังแควผู้นกลำลริลน ถถึงภซเขลำทนริ่
พระเยซซไดผู้ทรงกลลำหนดไวผู้ 17 และเมสืริ่อเขลำเหป็นพระองคศ์จถึงกรลำบลงนมนัสกลำรพระองคศ์ แตต่บลำงคน



ยนังสงสนัยอยซต่ (มรีอยขางนข้อยสองครมัร งทรีที่พระเยซซูทรงพบกมับพวกสาวกในแควข้นกาลริลรี คพอ ตรงนรีร และอรีก
ครมัร งคพอทรีที่ชายฝมัที่งทะเลตามทรีที่มรีบมันททึกไวข้ในยอหตน 21) นรีที่นขาจะเปห็นเหตรุการณตทรีที่เปาโลกลขาวถทึงใน 1 
โครรินธต 15:6 เกรีที่ยวกมับพรีที่นข้องกวขาหข้ารข้อยคนในคราวเดรียว ตามทรีที่บมันททึกไวข้ตรงนรีร  ในตอนแรกมรีบาง
คนในพวกเหลขานรีรทรีที่ยมังสงสมัยอยซูข แตขขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขาบางคนยมังสงสมัยอยซูขในตอนแรกกห็ชขวยยพนยมันคทา
พยานของพวกเขาในเวลาตขอมา เชขนเดรียวกมับโธมมัสในหข้องชมัรนบน พวกเขามรีใจสงสมัยอยซูขในตอน
นมัรน แตขพอไดข้เหห็นกมับตา พวกเขากห็เชพที่อ

ประจมักษตพยานนมับรข้อยๆคน แมข้แตขบางคนทรีที่ในตอนแรกยมังมรีใจสงสมัยอยซู ข กห็ถพอวขาเปห็นหลมัก
ฐานทรีที่ทขวมทข้นแลข้ว พวกแนวคริดเปริดกวข้าง (เสรรีนริยม) พยายามทรีที่จะอธริบายเรพที่องการฟพร นคพน
พระชนมตโดยอข้างวขาพวกสาวกเหห็นภาพหลอนเพราะความทรุกขตโศกของตมัวเอง แตขคนหข้ารข้อยคน
ยขอมไมขเหห็นภาพหลอนพรข้อมๆกมันแนขนอน นอกจากนรีร  ขข้อเทห็จจรริงทรีที่วขามรีบางคนสงสมัยอยซูขในตอน
แรกกห็แสดงใหข้เหห็นวขา ไมขใชขทรุกคนทรีที่คริดเหห็นอยขางเดรียวกมัน ประวมัตริศาสตรตทรีที่มรีบมันททึกไวข้เกรีที่ยวกมับ
ประจมักษตพยานเหลขานมัรนทรีที่เปห็นพยานถทึงการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตตเปห็นสริที่งทรีที่ไมขอาจ
หวมั ที่นไหวไดข้จรริงๆ มมันเปห็นรากฐานแหขงความเชพที่อของครริสเตรียนและเปห็นรากฐานอมันมมั ที่นคงทรีที่ประตซู
แหขงนรกไมขอาจสมัที่นไหวไดข้เลย

มธ 28:18 มมัทธริวจทึงบมันททึกคทาบมัญชาของพระเยซซูในรซูปแบบของเขาเองทรีที่พระองคตไดข้
ตรมัสกมับพวกสาวกของพระองคตไมขนานกขอนทรีที่พระองคตเสดห็จกลมับขทึรนไปยมังสงขาราศรี พระเยซซจถึง
เสดป็จเขผู้ลำมลำใกลผู้ แลผู้วตรนัสกนับเขลำวต่ลำ "ฤทธลำนธภลำพทนันี้งสรินี้นในสวรรคศ์กป็ดน ในแผต่นดรินโลกกป็ดน ทรงมอบ
ไวผู้แกต่เรลำแลผู้ว คทาประกาศของพระองคตกห็เปห็นการประกาศกข้องถทึงชมัยชนะ

คทาทรีที่แปลวขา ฤทธลำนธภลำพ (เอป็กซออถูซทอา) มรีความหมายวขาอทานาจในเชริงของ 'สริทธริอทานาจ' 
บมัดนรีรพระองคตทรงมรีสริทธริอทานาจเหนพอแมข้กระทมั ที่งความตายและหลรุมศพ ในการเสดห็จมาพบกมับพวก
สาวกทรีที่สมัตยตซพที่อของพระองคตๆทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขา พระองคตทรงมรีสริทธริอทานาจทมันี้งสรินี้นใน
สวรรคตและในแผขนดรินโลก พวกเขาอยซูขฝขายผซูข้ชนะแลข้ว บรรดาประชากรของพระเจข้าจนถทึงทรุกวมันนรีร
กห็เชขนกมัน!



มธ 28:19-20 กขอนการเสดห็จขทึรนสซูขที่สวรรคตของพระองคต พระเยซซูทรงออกคทาสมัที่งใหมขแกข
พวกสาวกทรีที่มารวมตมัวกมันในตอนนมัรน (มากกวขาหข้ารข้อยคน ซทึที่งถพอวขาเปห็นครริสตจมักรในขมัรนตมัวอขอน) 
จะวขาไปแลข้วนรีที่กห็ถพอวขาเปห็นภารกริจและพมันธกริจขมัรนพพรนฐานของครริสตจมักร นมั ที่นคพอ พระมหาบมัญชา

เหตธฉะนนันี้น ทต่ลำนทนันี้งหลลำยจงออกไปสนัริ่งสอนชนทธกชลำตริ ใหผู้รนับบนัพตริศมลำในพระนลำมแหต่ง
พระบริดลำ พระบธตร และพระวริญญลำณบรริสธทธริธ 20 สอนเขลำใหผู้ถสือรนักษลำสริริ่งสลำรพนัดซถึริ่งเรลำไดผู้สนัริ่งพวก
ทต่ลำนไวผู้ ดซเถริด เรลำจะอยซต่กนับทต่ลำนทนันี้งหลลำยเสมอไป จนกวต่ลำจะสรินี้นโลก เอเมน"

เนพที่องจากพระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้วและมรีสริทธริอทานาจทมัรงสริรนแลข้ว พระเยซซูจทึงทรง
บมัญชาพวกเขาวขา “เหตรุฉะนมัรนทขานทมัรงหลายจงออกไป” โครงสรข้างของคทากรริยาตรงนรีรนขาจะแปลไดข้
ถซูกตข้องกวขาวขา 'เหตรุฉะนมัรน ครมัรนไดข้ออกไปแลข้ว' บางคนบอกวขารซูปคทาสมัที่งอยซูขตรงคทาวขา 'ออกไป' 
อยขางไรกห็ตาม รซูปคทาสมัที่งก ทาลมังจะตามมาในไมขชข้า

รซูปคทาสมัที่งในพระมหาบมัญชาปรากฏเพรียงครมัร งเดรียวในวลรี “สมัที่งสอนชนทรุกชาตริ” สขวนทรีที่เหลพอ
นมัรนเปห็นอนรุประโยครอง คทาทรีที่แปลวขา สนัริ่งสอน (มาเธเทะอถูโอ) ในขข้อ 19 มรีความหมายตรงตมัววขา 
'สอนใหข้เปห็นสาวก' มมันเปห็นรซูปกาลอดรีต ประธานเปห็นผซูข้กระททา และอยซู ขในรซูปคทาสมัที่ง คทาบมัญชาหลมัก
ของพระมหาบมัญชานรีรกห็คพอ การสรข้างสาวกของพระเยซซูครริสตต นมั ที่นเรริที่มตข้นโดยการสรข้างผซูข้เชพที่อกขอน 
คทาทรีที่แปลวขา ชลำตริมาจากคทากรรีก (เอป็ธนอส) ซทึที่งเปห็นทรีที่มาของคทาภาษาอมังกฤษ ethnic ปกตริแลข้วคทานรีร
มมักแปลเปห็น คนตข่างชาตริ หรพอไมขกห็ประชากร พระเยซซูครริสตตทรงบมัญชาใหข้เราสรข้างสาวกจากผซูข้คน
ทรุกเชพรอชาตริโดยไมขสทาคมัญวขาเขาจะมาจากชาตริพมันธรุตไหน

อนรุประโยครองสองอมันกห็ตามมาโดยบรรยายถทึงกระบวนการของการสรข้างสาวก ประการ
แรกคพอ (1) “ใหข้เขารมับบมัพตริศมาในพระนามแหขงพระบริดา และแหขงพระบรุตร และแหขงพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ” สขวนหนทึที่งทรีที่ชมัดเจนของกระบวนการของการสรข้างสาวกกห็คพอ การรมับบมัพตริศมา
ของผซูข้เชพที่อ คทาทรีที่แปลวขา ใหผู้เขลำรนับบนัพตริศมลำ (บมัพตริดโซ) มรีความหมายตรงตมัววขา 'การจรุขมลง' 
นอกจากนรีร  คทาสมัที่งทรีที่ใหข้บมัพตริศมากห็ ใหข้ททาเชขนนมัรนในพระนามของสมาชริกแตขละองคตของตรรีเอกานรุ
ภาพดข้วย นรีที่ไมขไดข้สพที่อเรพที่องการจรุขมลงในนทราสามครมัร งแตขอยขางใด แตขมมันเปห็นการยอมรมับเรพที่องความ



เปห็นพระเจข้าองคตเดรียวกมันของทมัรงสามบรุคคลขณะทรีที่คนๆนมัรนรมับบมัพตริศมาโดยวริธรีการจรุขมลงในนทรา
อยขางเหมาะสม

อนรุประโยครองอมันทรีที่สองกห็คพอ (2) “สอนเขาใหข้ถพอรมักษาสริที่งสารพมัดซทึที่งเราไดข้สมัที่งพวกทขาน
ไวข้” ตรงนรีรมรีการใชข้อรีกคทาหนทึที่งทรีที่มรีความหมายวขาสอน (ดริดาสโค) เปห็นคทาทรีที่ปกตริแลข้วมรีความหมายวขา
'การสมัที่งสอน' หนข้าทรีที่ของเราในการสรข้างสาวกจทึงเปลรีที่ยนมาทรีที่กระบวนการตขอเนพที่องในการสมัที่งสอน
พระวจนะของพระเจข้าแกขบรรดาผซูข้เชพที่อใหมข

ใหข้เราสมังเกตดข้วยวขา สริที่งทรีที่เราตข้องสอนแกขผซูข้เชพที่อนมัรนกห็คพอ “ใหข้ถพอรมักษาสริที่งสารพมัดซทึที่งเราไดข้สมัที่ง
พวกทขานไวข้” ความหมายกห็คพอ การสอนผซูข้เชพที่อทมัรงหลายใหข้ถพอรมักษาสริที่งทรีที่พระเยซซูไดม้ทรงสมัที่งไวม้แลม้ว 
นรีที่สพที่อถทึงหลมักการเรพที่องความเชชที่อฟมัง การสรข้างสาวกไมขใชขการสมัที่งสมความรซูข้เกรีที่ยวกมับพระเยซซูครริสตต
เปห็นหลมัก แตขเปห็นการพมัฒนาเรพที่องความเชพที่อฟมังทรีที่มรีตขอคทาสมัที่งตขางๆของพระองคตตขางหาก ดมังนมัรนการ
สรข้างสาวกจทึงไมขเพรียงเกรีที่ยวขข้องกมับความรซูข้ในเรพที่องพระวจนะของพระเจข้าเทขานมัรน แตขเกรีที่ยวขข้องกมับ
ความเชพที่อฟมังทรีที่มรีตขอพระวจนะนมัรนดข้วย

องคตพระผซูข้เปห็นเจข้าของเราจทึงทรงปริดทข้ายพระมหาบมัญชาของพระองคตดข้วยพระสมัญญาอมันมรี
คขาประเสรริฐวขา “และดซูเถริด เราจะอยซูขกมับทขานทมัรงหลายเสมอไป จนกวขาจะสริรนโลก เอเมน” คทาทรีที่แปล
วขา กนับ (เมะทา) มรีความหมายตรงตมัววขา 'เครียงขข้างไปกมับ' เมพที่อพวกสาวกททาใหข้พระมหาบมัญชาสขวน
ทรีที่วขาออกไปสทาเรห็จ พระเยซซูกห็ทรงสมัญญาวขาพระองคตจะทรงอยซูขเครียงขข้างพวกเขา “จนกวขาจะสริรน
โลก” คทาทรีที่แปลวขา โลก คพอ อาอทโอน มมันมรีความหมายพพรนๆวขา 'ยรุค' ในความหมายขมัรนใหญขกวขา มมัน
กห็หมายถทึงนริรมันดรตกาล พระเยซซูจทึงตรมัสวขา “เราจะไมขละทริรงทขาน หรพอทอดทริรงทขานเลย” พระองคต
ตรมัสวขา พระองคตจะทรงอยซูขกมับเราไปจนกวขาจะสริรนยรุค

ขขาวประเสรริฐเลขมนรีรจบลงดข้วยคทาวขา เอเมน ซทึที่งแปลวขา 'ขอใหข้เปห็นดมังนมัรน' และขอใหข้เปห็นดมัง
นมัรนจรริงๆ!


